
 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 10/2017מכרז משותף מ/
 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג 

 שכונת גנים א' באילתב ביובותשתיות מים 

 
 

 מיוחד טכני מפרט 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

  הוראות כלליות -  00.00 פרק

 המפרט הכללי  תחולת 00.01

מפעלי מים וביוב  -חברת עין נטפים  יחד עם מסמכי חוזה של לקראו ולפרשו ישמיוחד זה  מפרט
להנחת קווי מים  הנוגעיםואחרים  57משרדי פרק בינמפרט ה, העיריית אילתאילת בע"מ, 
 ברחובות העיר.

 היקף המפרט 00.02

כניות ולכתב ו, לתמפרטים המפורטים למעלההמיוחד כהשלמה ל המפרטלראות את  יש
כניות ו/או בכתב הכמויות תמצא וההכרח כי כל עבודה המתוארת בת מן זההכמויות ולכן אין 
 מיוחד זה.  במפרטאת ביטויה הנוסף 

 עדיפות בין מסמכים 00.03

חשב סדר העדיפות יאו אי התאמה בין הדרישות במסמכים השונים י סתירהמקרה של  בכל
 - י", תקניםבינמשרד מפרט"תנאי החוזה, , מפרט מיוחד, כמויותכניות, כתב וכלהלן: ת

 . המאוחרהמוקדם עדיף על 

 העבודות הכלולות במכרז זה 00.04

שדרוג )החלפה( של קווי מים  בשכונת גנים א' באילת. העבודה מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות 
 כוללת:

 החלפת קווי מים. -
 חיבור בתים וסמטאות בהתאם לתוכנית העבודה. -
 אחרים על מנת להבטיח אספקת מים סדירה.סביון או צינור זמני במשעולים: לילך, סחלב,   -
 שיקום חלקי של מערכת הביוב בהתאם להנחיות המנהל.  -
 שיקום כבישים ומדרכות בתחום הפרויקט, בהתאם להנחיות הרשות .    -

הנחת קווי צינורות מים, קו מים זמני במשעולים, חידוש החיבורים לרשת כוללות:  העבודות
כניות, והת יתבוצענה עפ" העבודותיבורי בתים וביטול מערכות מקבילות. המים העירונית, ח

 הוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.  י"עפהמפרטים וכן 

 אתר העבודה 00.05

 השכונה גנים א' כמפורט בתוכניות. תחוםכל  הואהעבודה  אתר

ברוחב  , ו/או זה שיורה המפקח באתר,כניותובתעבודת הקבלן תתבצע בתחום המסומן 
את גבולות השטח בו רשאי הקבלן לרכז חומרים וכלים  לקבלן יציין המזמיןהמינימלי האפשרי. 
מחריגת הקבלן  כתוצאהנזק שייגרם וכל ההוצאות הנוספות שתיגרמנה  כלולהקים את מחסניו. 

 ילו כל פיצוי ע" ישולםמהתחום שיוקצה תחולנה על הקבלן במלואן ותהיינה על חשבונו ולא 
 . יןהמזמ

למען הבהר היטב: העבודה מבוצעת בתוך שכונת מגורים, בשבילים שבחזיתות הבתים 
ובמעברים קשיים. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לאפשר חיים תקינים 
בשכונה בזמן העבודה. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים  לאורך תעלות ובחציות 

 ה.כבישים ובכל שטח העבוד

הקבלן מחויב להבטחת אספקת מים תקינה בכל תקופת העבודה למעט שעות בודדות, לא יותר 
 משלוש שעות ברצף, לצורך חיבור מערכות קיימות לחדשות.

העבודה בשבילים תיעשה על ידי שימוש בצינור זמני שיניח הקבלן ויסלק בסוף העבודה. על ידי 
 ליפו בחדש.כך ניתן יהיה לחפור מעל הצינור הקיים ולהח

עבור נזקים  למכרז/חוזה זה מהווה הסכמתו לניכוי כספי פיצויים כנ" עלשל הקבלן  חתימתו
 ביצוע עבודה זו.  עבור" המזמיןמכל סכום שיגיע לו מ" מעבודתויגרמו כתוצאה יש



 

 

 השלמת מדידה וקביעת גובה השוחות 00.06

ילת ומדידה מפורטת של מערכת העבודה נעשתה על גבי תכניות סביבה ממאגר עיריית אכנית ת
 הביוב הקיימת.

מכאן שהמפלס העליון של שוחת הבקרה במיוחד במערכת הביוב הוא מפלס משוער ומכאן שגם 
 גובה השוחה משוער.

 הגובה הסופי יקבע בהתאם למיקום סופי של השוחה וגובה פני הקרקע באותה נקודה.

חיר חידוש משטחי האספלט והמשטחים כלול במ המדידה לתשלום בגין שינויים בגובה השוחה
 המרוצפים ולא ישולם בנפרד בגין התאמת גובה מכסה השוחה למשטח הדרך/מדרכה.

 בגין הוספת חוליה ישולם בנפרד לפי חלק שוחה.

 שיקום מערכת הביוב  00.07

 כתב הכמויות כולל שיקום שוחות, החלפת מכסים ועבודות במערכת הביוב לפי החלטת המנהל.

 אלה יבוצעו בהתאם למפרט המיוחד לתחזוקת מערכת הביוב באילת. עבודות

המדידה לתשלום בגין שיקום מערכת הביוב תיעשה בהתאם למפורט בכתב הכמויות. המחיר 
 של כל סעיף כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של הסעיף הנדון.

 צינור מים זמני    00.08

קת מים תקינה, למעט בפרקי זמן קצרים  הקבלן להבטיח אספ מחויבבתקופת העבודה באתר 
 בהם יחבר הקבלן את מערכת המים החדשה לקיימת.

במידת הצורך ובתיאום עם המפקח יתקין הקבלן צינור זמני לאספקת המים, הצינור יונח 
 במשעולים או בקטעי רחוב קצרים. 

כו. הצינור יונח מ"מ עם חיבורי בית לאור 75אם לא יידרש אחרת יונח צינור פוליאתילן בקוטר 
 בתיאום בין הקבלן למפקח.

תהיה למטר אורך צינור. המחיר כולל בין היתר את אספקת המדידה לתשלום בגין צינור זמני 
חיבור בתים למערכת המים ופירוק הצינור חיבור לצנרת אספקת המים, הצינור והנחתו, 

ולל את כל הנדרש וסילוקו מהאתר בסוף העבודה. למען הסר ספק מחיר הצינור הזמני כ
 לאספקה תקינה ורצופה של מים למבנים שבסביבה.

  הצעת הקבלן היקף  00.09

כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות שבמכרז/חוזה זה, על כל חלקיו.  אתהקבלן תכלול  הצעת
 פסל על הסף. יעל תנאי זה לא תיבדק ות תענההצעה אשר לא 

 ,זהפי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף במסגרת חוזה /או בידי בא כוחו, לו המזמיןבידי  הרשות
סמוך לביצוע ותוך כדי ביצוע, עבודות נוספות והקבלן מתחייב לבצען בהתאם למחירי היחידה 

העבודה  היקףאת  להקטין המזמיןבסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. כמו כן רשאי  שיופיעו
לא יהיה רשאי לתבוע פיצוי  בלןהקו/או לבטל ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז זה. 

 היחידה בשל כך.  במחיריכלשהו או שינוי 

 הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות   00.10

 ןלהצעת המחיר של הקבלן ולכל המסמכים הנדרשים במכרז/חוזה זה יצרף הקבלן הצהרה בעניי
הקבלן  סוג הצינורות ומקורם. הצהרה זאת היא תנאי להשתתפות במכרז והיא התחייבות

 לשימוש בצינור הנבחר מתוך רשימת הצינורות האפשריים.

 ללא תצהיר זה תיפסל ההצעה.

 

 



 

 

 הקבלן  יע"באתר העבודה התנאים  בדיקת   00.11

 ,ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע, הכבישים, התשתית כאילואת הקבלן  רואים
תים, המתקנים והקירות התומכים , המבנים, הבותוהעילי ותקרקעי-תתהמערכות השירותים 

 . לוביסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו הנ" יסודיהקיימים באופן 

 מגיש ההצעה לפרויקט זה מחויב למלא את ה"הצהרה על סיור מוקדם באתר העבודה".

יכיר בכל תביעות, כולל הארכת משך ביצוע העבודה, הנובעות מאי הכרת תנאי  לא המזמין
כניות ובשאר מסמכי וכולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בת מזג אויר, תנאיכלשהו, 
 /חוזה. המכרז

 ואישורים  תרישיונו    00.12

את כל  ולמפקח מזמיןמתחייב הקבלן להשיג ולהמציא לפי הצורך ל העבודהתחילת ביצוע  לפני
רשויות כניות מכל הו, התנאים לביצוע העבודה והאישורים לביצוע העבודה לפי התשיונותיהר

 ןלרשויות את כל ההוצאות שתידרשנה על יד ,על חשבונו ,. הקבלן מתחייב לשלםהמוסמכות
לצורך קבלת האינפורמציה,  דןאת כל הערבויות שתידרשנה על י ,על חשבונו ן,לה ולספק

 והאישורים כאמור לעיל ולעבוד בהתאם לאמור בהם.  שיונותיהר

חשמל, חברת בזק, החברת עין נטפים, ית אילת, נה: עירייבסעיף זה ה רשויותהמילה  כוונת
 שיון לצורך ביצוע העבודות. יממנה יידרש ר אחרתחברת הכבלים וכל רשות 

  כניותות   00.13

 להלן.  מובאת מכרזל המצורפותכניות והת רשימת

כניות עקרוניות המסומנות ונן תיכניות למכרז הולעובדה כי הת מופניתלב הקבלן  תשומת
להבהיר את סוגי העבודות והיקפן והן מספיקות כדי לאפשר  הבאותבלבד",  כרזלמבחותמת "

ותעודכנה לפי מידות הציוד. כתוצאה מכך  תוכנה" ביצועל" כניותוהתלקבלן להגיש את הצעתו. 
 יכניות, כגון שינויי מידות לפי הציוד שיוצע ע"ובת מסוימיםלחול שינויים  עשוייםלפני הביצוע 

 חריצים, תוספת, תחיםהמפקח להספקה והתקנה, שינויים בבסיסים ובפ יויאושר ע" הקבלן
לא תהיה כל זכות לדרוש פיצוי כלשהו  לקבלןוחורים שונים או שינויים אחרים מסיבות כלשהן. 

עדכונים ושינויים אלו, ו/או עקב המתנה לסיום עדכון והכנת  עקבו/או שינוי במחירי היחידה 
לפני ו/או תוך שתכן יכן י כמומידות הציוד שיוצע ויסופק על ידו.  לפי שתוכנה" ביצועלכניות "ות

 שלא נכללו במסגרת המכרז.  נוספות עבודהכניות וכדי ביצוע העבודה תימסרנה לקבלן ת

כניות כדי וכניות ובעובדה כי תוספנה תולא יהיה בכל השינויים בת לעילכל האמור  למרות
 יחשבו כסופיים. יקבלן בהצעתו ומחירי יחידה אלה שהוגשו על ידי ה היחידהלשנות את מחירי 

המכרז/חוזה יבדוק אותם הקבלן ויודיע מיד למפקח על כל טעות,  ומסמכיכניות וקבלת הת עם
כניות ובין שאר מסמכי וכניות לבין עצמן ו/או בין התוהתאמה בין הת ואיהחסרה, סתירה 

טתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן והחל מקרה  בכלכיצד לנהוג   יחליטהמכרז/חוזה. המפקח 
כאמור, בין אם כתוצאה מכך שלא הרגיש בטעות, החסרה, סתירה ו/או אי התאמה  למפקח

 אםהקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות מכך, בין  איישובין אם מתוך הזנחה גרידא,  ל"כנ
 . לא תוצאות אלה נראות מראש ובין אם

  וסימון מדידה  00.14

 ". הבינמשרדי מפרטב" 570016לנאמר בסעיף מס'  מופניתלב הקבלן  תשומת

טות אתהיינה ממוחשבות במלואן ותתבצענה במערכת הקואורדינ והסימוןעבודות המדידה  כל
 המדידות ששימשו כרקע וכבסיס לתכנון.  להכנתוהרומים ששימשה 

ת המפקח את נכונות המדידות והסימון ורק לאחר קבלת אישור בכתב מא ויאשריבדוק  המפקח
 העבודה.  בביצועיחל הקבלן 

עבודות המדידה והסימון, שתהיינה ממוחשבות במלואן, יעסיק הקבלן  כלביצוע  לצורך
ימצא באתר יהאחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודתו. המודד המוסמך  מוסמךבקביעות מודד 

קביעות כל מצאו ביי ל, במשך כל תקופת הביצוע. בידי המודד הנ"העבודההעבודה, כל שעות 
הדרושים לעבודה במערכת ממוחשבת וכוח העזר הדרוש לעבודות המדידה  הציודוהמכשירים 
 והסימון. 



 

 

טעונות אישור בכתב של המפקח, אולם אישור כזה לא ישחרר את  והסימוןעבודות המדידה  כל
 . לנכונותןהקבלן מאחריותו 

לבצע על חשבונו כל תיקון במדידה מדידה וסימון היא מוחלטת ועליו יהיה  עבורהקבלן  אחריות
 כניות. וכתוצאה משגיאה )של כל צד שהוא( ואם כתוצאה משינוי ת אם ,ובסימון

עבודות המדידות והסימון שפורטו במפרט מיוחד זה וכן עבור מדידות  עבורישולם בנפרד  לא
מחירי שרטוט שתידרשנה על ידי המפקח וההוצאות עבורן תחשבנה ככלולות ב ועבודותנוספות 
שבכתב הכמויות. על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם  השוניםהיחידה 
/או וו/או למועד השלמתה עקב עבודות מדידה, סימון ושרטוט, בכל שלב של העבודה,  לעבודה

 העבודהעקב המתנה לסיום עבודות המדידה. תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן ביצוע 
 לא תובאנה בחשבון.  לעקב הנ"

המדידה והסימון הנדרשים בכל שלב שהוא תוך שבוע מיום קבלת ההוראה  יבצעהקבלן לא  אם
סיום העבודה ו/או המודד שיועסק על ידי הקבלן לא יהא מודד מוסמך  מיוםמאת המפקח ו/או 
הציוד הדרוש לעבודה במערכת ממוחשבת, רשאי המפקח לבצע את  ברשותוו/או לא יהיה 

יבחר על ידו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות ימוסמך ש מודד יידה והסימון ע"המד
 .15%בשיעור של  טיפולבכך, בתוספת דמי 

 איתור מוקדם של תשתיות  00.15

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

באמצעות הגילוי המוקדם  של נקודות אלה  יבדקו הקבלן והמפקח את החתכים לאורך של קווי 
 הביוב והמים  ויבטיח מראש את מהלכם התקין במהלך הנחת הקווים ופעולתם הטובה בעתיד.

 הסדרי תנועה באתר  00.16

הקבלן למזמין ולעיריית אילת תוכנית להסדרי תנועה ושילוט  לקראת תחילת עבודת השדה יגיש
 הדרכה הנדרש לביצוע עבודת החלפת הקווים ברחובות ובמשעולים שבשכונה.

 התחלת העבודה מותנת באישור התוכנית על ידי הרשויות הנוגעות בדבר.

   םלשותחלקם מתוארים לעיל לא שהנדרשים והסדרי התנועה ושילוט המדידה לתשלום בגין 
 . זאת השונים של העבודההיחידה במחירים ומחירם כלול בנפרד 

  AS MADE -עדות  כניותתו   00.17

של המפרט הכללי, בסיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח  57002 בנוסף לנאמר בסעיף
כניות עדות )לאחר ביצוע(. הקבלן יגיש תוכנית עדות חתומה על ידי מודד מוסמך כמפורט ות

 .2000ד אקוטוטלי בפורמט איגיהעתקים של תוכניות העדות וקובץ ד 3 ך. יוגשובהמש

עיריית אילת ולפי הפרטים שלהלן: חברת עין נטפים ועשה על פי הנחיות יתוכנית העדות ת
על גבי דיסקט ובהדפסת  DWG מסרו למזמין כקובצייכניות העדות יהיו ממוחשבות ויות
; נציג הקבלן יחתום על האורגינל ויאשר בכתב ידו את כניות על גבי נייר שקוף אורגינלות

כניות העדות יהוו את וכנית העדות. על גבי המפה יירשם שם הקבלן ושם המודד. תואמיתות ת
 בסיס חישוב הכמויות לצרכי תשלום. 

 כניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך. ות

הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע כנית העדות והרקע לת -
מפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות כל המידע 

כנית העדות תהיה בקנ"מ של מפות ועדר כל הערה אחרת תישל הרקע יודפס בגוון אפור. בה
 התכנון. 

 (.AUTOCAD) 2000 ליטה בתוכנת אוטוקדכנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקות -

המדידה תהיה מחולקת לשכבות: שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר, שכבות  טקסט  -
לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות. כל השכבות יתאימו 

 באופן מלא לשכבות התכנון )גודל ופונטים(. 

        (.symbols)ית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים כנוכל האובייקטים הכלולים בת -
 כנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים: ות



 

 

 מערכת צנרת ביוב ומתקניה 00.17.1

את מצב קווי  במדויקאחר הביצוע תתווה כולל מצב קיים / מערכת צנרת הביוב ומתקניה  א.
 '( וקואורדינטות. מ 1 יחידה = 1)כנית העדות בגודל אמיתי והביוב המתקנים בת

  :בנתוני המדידה של שוחות ביוב והניקוז, יש לציין ב.

 שם השוחה -

 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה -

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח -

 נורות בכניסה לשוחת בקרהירום מפלס תחתית הצינור או הצ -

 בקרה רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת -

 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 8ון, ט 25 -סוג וקוטר מכסה  -

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה -השוחה סוג  -

 טרומית או יצוקה קונוס או רגיל -סוג תקרה  -

 עיבודי בטון או פלסטיק -סוג  העיבוד בשוחה  -

 איטוביב או רגיל  -סוג מחברי שוחה  -

 כן / לא שימוש באטמי איטופלסט -

  :בנתוני המדידה של קווי ביוב וניקוז יש לציין ג. 

 בקרה.  ביוב בין מרכזי שוחות אורך קטע קו -

סנטימטרים והחומר ממנו עשוי הצינור. במקרה בקוטר קטע קו ביוב באינטשים או     -
 נורות פלדה, עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית. צישל 

 שיפוע בין שוחות.  -

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

 מערכת צנרת מים ומתקניה  00.17.2

את מצב מערכת המים  במדויקמערכת צנרת מים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה  א.
 מ'( וקואורדינטות.  1יחידה =  1כנית העדות בגודל אמיתי )ווהמתקנים בת

שם )נורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי מוחלטת יאת אורך קווי הצ ב.
( כגון: בין הידרנט למגוף, בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, הסתעפות וכד', תוך ציון נקודה

 חומר הצינור, קוטר הצינור ודרג הצינור. 

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

 של קווי המים.  I.L רום ד.

 מיקום, רשימה וצורה.  ,דל חומר, אביזרים בשטחשוחת אביזרים, גו ה.

 הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר.  ו.

 לעיל כלולה במחירי היחידה השונים ולא  כמתואר כניות עדותות המדידה לתשלום בגין

 ישולם עבורה בנפרד. 

 



 

 

 הביצוע ולוח הזמנים  תקופת 00.18

לוח זמנים מאושר מראש, לא יאוחר מאשר  העבודה על כל מרכיביה על פי אתהקבלן לבצע  על
 התחלת העבודה", כמוגדר בחוזה.  צוהתחלת העבודה הנקוב ב" שמונה חודשיםתוך 

צוע העבודות, ימסור המפקח לקבלן יתחילת ב ולפני ,התחלת העבודה" צולאחר קבלת " מיד
שיורה  לביצוע העבודות. הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודה במקום עדיפויותרשימת סדר 
 העבודה בשלבים כפי שיקבע המפקח.  אתהמפקח ולבצע 

שבוע מיום קבלת צו התחלת העבודה וסדר העדיפויות לוח זמנים  תוך ,יגיש למפקח הקבלן
הקבלן  י. לוח הזמנים המוצע ע"להמתאים לסדר העדיפויות הנ" העבודהמפורט ומחייב לביצוע 

מעקב אחר שלבי  ויאפשר ,MS-PROJECTנת כו, תוך שימוש בתממוחשבגנט"  לוח" י"עפיוכן 
הספקת חומרים, ניצול ציוד  לרבותהביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, 

, ממוחשבגנט"  לוחשל הביצוע. " השוניםוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים סמכל 
 נוהלחשבון, הכל כמפורט ב"ויהיה תנאי לאישור ה הקבלןמעודכן, יצורף לכל חשבון ביניים של 

תשתיות ביוב". כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים,  לפיתוחתשלומים במסגרת המינהל 
 על הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.  יחולוהמעקב, העדכון וכו' 

 הקבלן מדי שבועיים ו/או לפי דרישת המפקח.  י"עהזמנים יעודכן  לוח

ל דעתו את סדר העדיפויות תוך כדי ביצוע העבודות והקבלן לפי שיקו לשנותיהיה רשאי  המפקח
 או פיצוי עבור הכנסת שינוי המתחייב מכך בלוח הזמנים.  תשלוםלא יקבל כל 

  של הקבלן כוחו בא   00.19

היום, ובמשך שעות  שעותימצא באתר במשך כל יימנה בא כוח מטעמו, ש הקבלן .א
בכתב מי הוא  למפקחהעבודה. הקבלן יודיע  הלילה, אם הדבר יידרש, בכל תקופת ביצוע 

". מנהל העבודה יהיה העבודה מנהלקרא בחוזה זה "י. בא כוחו של הקבלן ילבא הכוח הנ"
קודם מוכח בביצוע  ניסיוןכדין ממשרד העבודה ובעל  ןרישיומנהל עבודה מוסמך, בעל 

 עבודות דומות בכל הקשור לאופי, סוג העבודה והיקפה. 

מטעמו,  פרויקטמנהל  העבודותל העבודה ימנה הקבלן לצורך ביצוע למנה בנוסף ב.
עם ותק  ,והאדריכליםשיהיה בעל הכשרה של מהנדס מוסמך, רשום בפנקס המהנדסים  

הסוג של  מן)חמש( שנים לפחות, בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות  5מקצועי מוכח של 
באתר העבודה, כל   יימצאהביצוע  הביצוע"(. מהנדס מהנדסעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "

מהנדס הביצוע  .הקבלןשעות העבודה, במשך כל תקופת הביצוע, וישמש כנציגו הבכיר של 
ותחת פיקוחו והוא  בהשגחתותבוצע  שהעבודה מזמיןיחתום על מכתב התחייבות ל

  האחראי על הביקורת. 

  סמכויות המפקח -על העבודה  פיקוח 00.20

 /חוזה זה. מכרזוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי להלן בא לה האמור .א

כניות, ויהיה רשאי לפרש את הת לבדו והוא" המזמיןהוא נציגו בשטח של " המפקח .ב
מיטב הבנתו והקבלן  לפיבהירות -המפרטים וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי

בנושא זה,  הבלעדיהמפקח הוא הפוסק חייב יהיה לציית להוראות המפקח. בכל מקרה 
כלשהי  מאחריותמפעולה אינה פוטרת את הקבלן  תהימנעואולם כל הוראה או פעולה או 
 המוטלת עליו על פי חוזה זה. 

ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  חומריםהוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של  המפקח .ג
 צריכות להתבצע.

, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת שוניםהעבודה בשלבים  רשאי להורות על ביצוע המפקח .ד
לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות  ומזמןמחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת 
יהיה חייב לבצע את העבודה  והקבלןשל איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות 

 המפקח.  יבהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"

לדעתו הקבלן חורג מדרישות  אםהורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי רשאי ל המפקח .ה
, כדי למנוע נזק המקצועהחוזה ו/או המפרטים או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי 

משחרר את הקבלן  אינוהקבלן  ילחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"
 תנאי החוזה. ל לפי ומאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכ



 

 

" לביצועכניות חתומות "ושל ת העתקיםימסור לקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה  המפקח .ו
המפקח  יכניות שנמסרו לקבלן ע"והת ורקהמפרטים. לצורכי ביצוע מחייבות אך  ושל

לא תתקבל וכל  לכניות כנ"ועבודה שתבוצע לא לפי הת כל. "לביצוע"חתומות ומאושרות 
 . הקבלןיחולו על הנזק והאחריות 

, כולל בדיקות טיב העבודותתהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות  למפקח .ז
. על הקבלן נמשכותהחומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות 

 להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. 

בביצוע העבודות תוך הזמן  יםופגמכל סטיות  ,על חשבונו ועל אחריותו ,הקבלן לתקן על .ח
שהעבודה בוצעה  המפקחחשב כמושלמת רק לאחר אישור ישיקבע המפקח והעבודה ת

רצון  לשביעותכניות ולמפרטים וכי האתר נוקה ונמצא מתאים למטרתו ובהתאם לת
/או לדחיית תאריך ולא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים  להמפקח. עבודות תיקונים כנ"

 גמר העבודות. 

 הקודם  למצבוליד מכשולים, חציית מתקנים והחזרת השטח  עבודה 00.21

לבדוק ולוודא את מקומם של כל המבנים, הגדרות, הקירות  הבלבדיתהקבלן האחריות  על
כניות ובין שאינם מסומנים, לשמור וקרקעיים בין שהם מסומנים בת-והתתוהקווים העיליים 

בהם וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים  ולהימנע מכל פגיעה יסודותיהםעל שלמות 
הכללי", על הקבלן לתקן בהקדם על  מפרט. מבלי לגרוע מן האמור ב"במקוםיומיים -היום

ההוצאות הכרוכות  כלמתקנים קיימים. ליגרם ליסודות, לבניינים, למבנים ויכל נזק ש חשבונו
ה השונים שבכתב הכמויות חשבנה ככלולות במחירי היחידיזה ת סעיף יבמילוי הדרישות עפ"

בגין עיכובים שנגרמו עקב  הקבלןכן לא תוכרנה כל תביעות מצד  כמו. בנפרדולא ישולם עבורן 
 מילוי דרישות סעיף זה. 

 ותו/או תת קרקעי ותליד מתקן, יסוד, מבנה, קיר ו/או מערכות צנרת עילי עבודהמקרה של  בכל
 בדיפוןלגילויים, יתמוך וידפן את החפירה  םייבידיבצע הקבלן חפירת גישוש  ןאית הצטלבותאו 

מיוחד ויתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם התקינה בהתאם להוראות המפקח 
 והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר. באתר

 זהירות  אמצעי 00.22

לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי  הבלעדייהיה האחראי  הקבלן
ה, יעבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, בני תאונותרושים למניעת הזהירות הד

, הנחה, הובלת חומרים, הפעלת ציוד מכני וכו'. הקבלן ינקוט חשמלהתקנת ציוד וצנרת, עבודות 
צוע העבודה יבעת ב בסביבתוהדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או  הזהירותבכל אמצעי 

בהתאם לחוקי התכנון  הנדרשותות וההוראות של משרד העבודה ואלו ויקפיד על קיום כל התקנ
ותמיכות, מעקות, גדרות זמניות,  דיפוניםיה. הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, יוהבנ

בור מתאונות י, כדי להזהיר את הצשמירהאורות מהבהבים ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות 
, תעלות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות בורותת, העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירו

בכל קטע ושלב יעביר הקבלן למפקח  העבודהחומרים ומכשולים אחרים באתר. לפני תחילת 
והשלטים בהם בכוונתו להשתמש,  התמיכותלאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות, הדיפון, 

למלא את  הקבלןאתר חייב עם סיום יום העבודה בכל חלק של ה מידכולל תכנון הנדסי מלא.  
כתוצאה  באתרכל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו 

 צוע העבודה. ימב

ה בתוך החפירות למבנים ובתוך י, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניבכלל ,משך העבודה כל
דרושים להגנת החפירה מפני בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים ה ,העבודההתעלות באתר 

דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרטים  כוללמפולות והתמוטטויות, 
אינן מבוצעות על פי השיפועים הטבעיים, והוראות התקן  החפירותכניות, ובמיוחד כאשר ווהת

קע מוסמך . למטרה זו יהיה על הקבלן להעסיק, על חשבונו, יועץ קרליסודותהישראלי לחפירות 
 המפקח. יזה של העבודות וכן יועץ בטיחות שיאושרו מראש ע" בסוגהבקי והמנוסה 

 אשרהקרקע ושל יועץ הבטיחות  יועץטעון חתימתם של  והתימוךכל אמצעי הדיפון  תכנון
האדמה שנחפרה למרחק של לפחות  להרחקתהקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לדאוג  ייועסקו ע"

זאת כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו  החפירה, משפת' מ 2.0
 החפירהלעובדיו בעת ביצוע עבודות שונות בתוך  מרביים, על חשבונו, אמצעי הגנה להבטיח

 '. וכדובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתאי הגנה, תמיכות, כובעי מגן 



 

 

/או למערכת ניקוז קיימת תבוצענה תוך כדי נקיטת כל ביוב קיימת ו למערכתחיבור  עבודות
 הכללי".  המפרטשל " 300.18מתואר בסעיף מס'  מהם שחלק הדרושיםאמצעי הזהירות 

גרם לאנשים, לבעלי חיים ולרכוש עקב אי נקיטת ילכל נזק שי היחידייהיה האחראי  הקבלן
זאת  לעומתר תופנינה אליו.  לא יכיר בשום תביעות בשל כך אש והמזמיןאמצעי זהירות כנדרש 

בין  חלוויכואשר יהוו נושא  הסכומיםאת הזכות לעכב תשלום אותם  לעצמו המזמיןשומר 
לאחר יישוב הסכסוך  רק המזמיןישחרר  ל"הנהתובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים 

עה מסמך אחר בר סמכא. כל תבי יהצדדים או בוררות עפ" שנילוקי הדעות בהסכמת יאו ח
לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט  עבודהלפיצויים עקב תאונת 
טוח מתאימה והמזמין לא יהקבלן באמצעות פוליסת ב י, תכוסה ע"העבודהכלשהו שנפגע באתר 

ביטוח זאת הינה הפרה  פוליסתתשלום הפרמיה בגין  אינושא זה.  בגיןבאחריות כלשהי  אייש
 התשלומים המגיעים לקבלן.  כלאת  מיד אי החוזה והמזמין יהיה רשאי לעכביסודית של תנ

זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של כל   סעיףבהוראות  אין
 . הקבלןאחר העלול להיפגע כתוצאה מעבודתו של  אדם

אמצעי הזהירות  מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של ובכלתחילת העבודה  לפני
את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת  ,על חשבונו ,הקבלןכמפורט במסמך זה יזמין 
 הנחיותיו.  כלחוות דעת ואישור ויבצע את 

לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, רואים את העלות הכוללת של העבודות,  אםמקרה, גם  בכל
פורט לעיל ככלולים במחירי היחידה מנקיטת אמצעי זהירות כמ המתחייביםהציוד והחומרים 
 ולא ישולם עבורם בנפרד.  הכמויותהשונים שבכתב 

בנפרד  םשולתחלקם מתוארים לעיל לא שהנדרשים ו המדידה לתשלום בגין אמצעי הזהירות
 במחירים השונים של העבודה. ומחירם כלול 

  , חשמל ודרכי גישהמים 00.23

 ת העזר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.העבודה ולכל עבודו לביצועוהחשמל  המים

את כל דרכי הגישה הדרושות ו/או להתקין דרכים זמניות  ,חשבונו על ,הקבלן להתקין על
 . העבודהשתידרשנה לביצוע 

  ומוצרים חומרים 00.24

  והבדיקותהחומרים  טיב  00.24.1

 המפרטמות של "מוקד - 00בפרק  001החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בסעיף מס'  טיב
פועליו של הקבלן, יבצע נטילת  יהקבלן, ע" של הביצוע מהנדסבנוכחות  ,הבינמשרדי". המפקח

מעבדה שיאשרו את התאמת המוצרים והעבודה שבוצעה  ובדיקותדגימות, בדיקות שדה 
 המפקח.  יובכמות כפי שיידרש ע" בתדירותלמפרטים ולתקנים המחייבים, 

 בדיקות  דמי 00.24.2

בדיקת דגימות, שתוצאותיהן תענינה על הדרישות המפורטות במפרטים ובתקנים  מיד .א
 הקבלן.  יישולמו ע" ,המתאימים הישראליים

את המעבדה שתבצע הבדיקות ויזמין את  מראשלעצמו את הזכות לאשר  שומר המזמין  .ב
קבלן בזכות זו יגרע מאחריותו של ה שהשימושביצוען, לפי שיקול דעתו הבלבדי, מבלי 

 החוזה והמפרטים.  בסעיפילגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש וכמפורט 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עודפי חומרים ופסולת  סילוק 00.25

במהלך יום  את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו העבודהיסלק מאתר  הקבלן
  :כפסולת. לצורך סעיף זה יוגדרו ללא דיחוי -העבודה 

 ועודפי חומרים של הקבלן. חפירה/חציבה  עודפי .א

 החלטת המפקח.  לפיחומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי,  כל .ב

 הקבלן והתארגנותו בשטח.  עבודת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב פסולת .ג

 . המפקח יעפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע" כל .ד

 לאתר.  מחוץלסלקו אל  חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה כל .ה

מיידית בזמן הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה  ייסולקו ע" ל"הנהעודפים והפסולת  כל
למקום זה, הרשות להשתמש  המובילות. המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים יצירת הפסולת

ל הגורמים , על אחריותו ועל חשבונו, עם כהקבלן י, כל אלה יתואמו ע"לבמקום ובדרכים הנ"
המתאימים ואישור בכתב מהמפקח ומבעל השטח.  תהרישיונוהנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל 

 מסוימים, אלא אם דרש המפקח במפורש כי חלקים הקבלןלעניין זה רואים את הפסולת כרכוש 
  העבודה ו/או בקרבתו. באתר המזמיןממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש 

אתר העבודה ויסולקו חומרים עודפים, כולל עודפי חפירה  יידבצי חומרתורשה שפיכת  לא
הקבלן, לפי הוראת המפקח, לכל מרחק שיידרש,  יומכל סוג שהוא ע" מקורוחומר חצוב, מכל 

ככלול במחיר  חשביי והמחיר או הפיזור )כולל הפיזור( ללא תשלום נוסף השימושעד למקום 
  הכולל של העבודה. 

  שלמתההעבודה עם ה קבלת 00.26

, למפקח ולנציג המתכנן והפיקוח העליון בשלמות. מסירת העבודה למזמיןתימסר  העבודה
 המפקח ילאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, מסירת תעודות בדיקה חתומות ע" תבוצע

של כל הבדיקות הדרושות, ניקוי השטח מעודפים ופסולת, השבת השטח למצבו הקודם, 
כניות בדיעבד )לאחר ביצוע( וכל הנדרש לקבלת ודרשו, הכנת תיוי והשלמות במידה תיקונים
 .תהבשלמו העבודה

כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות תוך הזמן  ,על חשבונו ועל אחריותו ,לתקןהקבלן יהיה  על
 חחשב כמושלמת ותתקיים קבלת העבודה רק לאחר הוצאת דו"ית והעבודהשיקבע המפקח 

  .המפקח ימפורט ע"

 

 הוראות כלליות - 00מדידה לתשלום לפרק  אופני 700.2

כלולה במחירי  הוראות כלליות - 00ביצוע העבודות המפורטות בפרק המדידה לתשלום בגין 
היחידה המפורטים בהמשך ובכתב הכמויות ולא ישולם בגין פעולות/עבודות אלה כל תשלום 

 מיוחד.

 

 

 

 ____ חתימת הקבלן: ________    תאריך:  _____________



 

 

  כבישים ומדרכותעבודות  51.00

 הוראות כלליות לעבודה בכבישים ומדרכות   51.01

 מפרט פיתוחראה 

 עבודת חידוש כבישים ומדרכות   51.02

 פיתוחראה מפרט 

  עבודות עפר 57.01

 לקווי הצינורותחפירה    57.01.01

ובהתאם לפרט  57קווי הצינורות תהיה כמפורט במפרט הבינמשרדי פרק הנחת החפירה ו
. חפירה או חציבה חד הם ומילוי התעלה יהיה כמפורט בפרט IIס טיפו 90הסטנדרטי מס' 

 הסטנדרטי.

במקרה של מי תהום בתעלת הצינור, מי תהום מכל מקור, יונח הצינור כמפורט בפרט 
 .IVטיפוס  90הסטנדרטי מס'  

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

 II טיפוסמ 90פרט סטנדרטי מס'  והנחת הצינורות לפיחפירה עבודה  המדידה לתשלום בגין
החפירה, הנחת ולא ישולם בנפרד בגין פעולות רכישת והספקת הצינורות כלול במחיר  IV או

אחרת בכתב הכמויות הטיפול במי תהום  צויןומילוי תעלת הצינור כמפורט. אם לא  צינור
 כלול במחיר הנחת הצינור ולא ישולם בגינו בנפרד.

 עטיפות ומצע חול לצינורות  57.01.02

מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב לצינורות ולשוחות יבוצעו לפי החתך הטיפוסי 
נקי ללא חומרים אורגניים, אבנים או A -3 החול יהיה חול דיונות II טיפוס 90 נדרטיפרט סט

 .55מלחים לפי המפרט הכללי 

במחיר הנחת הצינורות  הכלול מצע חול לצינורות ועטיפת הצינור המדידה לתשלום בגין
הספקת חומר מאושר ללא התחשבות  ,בין היתר ,בנפרד. המחיר כוללבגינה ולא ישולם 

 התעלה והידוק מבוקר.  במרחק ההובלה, מילוי

  המילוי החוזר 57.01.03

וסביב השוחות יהיה חול  90מס'  המילוי החוזר לתעלת הצינורות כמפורט בפרט סטנדרטי
הגינון או  ,המילוי יהיה עד לתשתית הכבישים, המדרכות. 1A – גרנולרי נקי מצע סוג א'

 במפרט הכללי.  57016 קרקע קיימת, כמפורט בסעיף

הנחת הצינורות ולא ישולם בנפרד אספקה ובמחיר  הכלול מילוי חוזר לום בגיןהמדידה לתש
 בגין המילוי החוזר. 

  הנחת צינור בכביש או במדרכה 57.01.04

הנחת קווי הצינורות בכביש או במדרכה תיעשה כמפורט במפרט הבינמשרדי בסעיפים 
 מפורט בסעיפים אלה.. בגמר עבודות הנחת הקו יוחזר המצב לקדמותו כ570322-ו 570321

  הנחת צינור זמני בשבילים 57.01.05

מ"מ, באחד הצדדים של השביל ויחבר אותו   75בשבילים יניח הקבלן צינור זמני , בקוטר 
לרשת המים ולצרכנים שלאורך השביל. רק לאחר הנחת הצינור הזמני יבצע הקבלן את 

השלמת הנחת הצינור  הנחת הצינורות המתוכננים ויפרק את המערכות הישנות. עם
 המתוכנן וחיבור הבתים יפרק הקבלן את הצינור הזמני ויסלקו מהאתר.



 

 

במחיר למטר ללא התחשבות בכל דבר אחר. המחיר  צינור זמני תהיה המדידה לתשלום בגין
כולל את אספקת הצינור, התקנה מלאה על המדרכה הקיימת, חיבור זמני של הבתים 

 ות המפקח.וסילוק בסוף העבודה לפי הורא

  הנחת צינור ביוב בשטחים פרטיים 57.01.06

בשטחים הפרטיים העבודה כוללת מדידה של תוואי הצינור והמתקנים, הנחת הקווים, 
 ס"מ.   40מילוי חוזר ויישור השטח בקרקע גננית בעובי 

במחיר למטר בלבד.  הנחת צינור ביוב בשטחים פרטיים תהיה המדידה לתשלום בגין
השטח והחזרה למצב הקודם ללא  רכוללת טיפול בפינוי השטח מעבר ליישו העבודה אינה

התחשבות בכל מטרד אחר בו יטפל בעל המגרש. המדידה כוללת גם מדידה מוקדמת של 
 תוואי הצינור ומסירת התוכנית למתכנן להשלמת החתך לאורך.

 צינורות   57.02

 צינורות כללי 57.02.01

במפרט הכללי  57 ת הרלבנטיות של פרקהצינורות לקווי המים יהיו בהתאם לדרישו
 בפרק זה. וכמפורט 

יותר שימוש רק בצינורות שנמצאים ברשת המים העירונית של אילת ושהמזמין אישרה 
 מראש )לפני או בשלב המכרז( את השימוש בהם. 

 צינורות פוליאתילן   57.02.02

 הגדרת הצינורות ותקן  (א(

קרקעית למערכות מי -המתאים בהנחה תת UV-שחור עמיד למוצלב צינור פוליאתילן 
 .1 חלק 1519. הצינור מיוצר לפי ת"י השתיי

המתאים בהנחה  UV-שחור עמיד ל PE 100צינור לחלופין ובאיור מוקדם של המזמין 
"צינור פוליאתילן  499. הצינור מיוצר לפי ת"י השתייקרקעית למערכות מי -תת

 .  ISO 4427-להעברת מים בלחץ" ו

 מעלות 95 בר ובטמפ' 12 מעלות 20' לחץ עבודה בטמפ ,SDR-13.6 12.5 דרגינור יונחו צ
 בר.  4.5

 (.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. 

בין יקבע בין הקבלן ליסימלי כפי שבאורך מכאו במוטות צינורות יסופקו בגלילים 
 יצרן הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. 

  פוליאתילןספחים לצינורות   (ב)

ן. ספחים לאורך ז'ופיוראלקטמופה לריתוך יהיו ע"י פוליאתילן מוצלב חיבור צינורות 
 ן.  'ופיוזרתוך אלקטיחוברים ברעל פי הנחיות היצרן ומכולם קו הצינורות יהיו 

תוך ייהיה בשיטת רמ"מ ויותר   90בקוטר החיבור צינורות  ,100PE בצינור מריפלקס
מ"מ  90בקטרים עד חרושתי בלבד. בקו מייצור וכולל שימוש באביזרים בלבד פנים 

 )כולל( החיבור יהיה באמצעות מופה וריתוך אלקטרופיוז'ן.

ורק ביציאות  יבוצע רק באישור המזמיןלקטרופיוז'ן רותכים אמי מסעף מוש ברוכביש
מ"מ. בכל יתר המקרים יש להשתמש בהסתעפות או בהסתעפות מעבר בריתוך  50עד 

 פנים או אלקטרופיוז'ן.

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



 

 

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

והנחת הצינור כפי  תעילה לשינוי במחיר הספק וואי אישור הצעת הקבלן לא יה
 ידרש ע"י המפקח וכתב הכמויות. יש

  וליאתילןבלן צנרת פק )ג(

ווג קבלנים וכו'( יאישור קבלן רשום, ס כגוןבנוסף לכל הדרישות הפורמליות מהקבלן )
הקבלן חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת 
המפעל. הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות השדה של יצרן הצינורות, בו מדגיש שרות 

ן או לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך השדה שנתן הדרכה לקבל
 ילן המסופקים לאתר עבודה זה. תצינורות פוליא

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

  חשבון הקבלן.גרמו עקב כך יהיו על יההוצאות שי

 צינורות פלדה 57.02.03

 כללי  -ינורות פלדה צ )א(

מתאימים לדרישות הרגה א', ד 530 הפלדה  יהיה מיוצר לפי תקן ישראלי ת"י  תצינורו
ועם עטיפה  266.1של המפרט  הכללי. צינור עם ציפוי מלט על פי מפמ"כ  570401סעיף 

 "(.  2)דוגמת  "טריו דרגה  266.3חיצונית פוליאתילן שחול דו שכבתית לפי מפמ"כ 

 בהתאם לכתב הכמויות יהיה גם עם ציפוי חיצוני של עטיפת בטון דחוס בעובי
 . 266.4מ"מ לפי מפמ"כ  19

 ביזרים חרושתייםא ב()

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

 אביזרים.

העטיפה וכל האביזרים יענו, מבחינת הסוג והטיב, עובי הדופן, הציפוי הפנימי 
. הציפוי הפנימי תהחיצונית )או הצביעה(, לדרישות המפורטות לעיל לגבי הצינורו

 בבית החרושת.  תהעטיפה החיצונית ייעשו ע"י יצרן הצינורוו

 יתוך צנרת ר (ג)

  57בודת ריתוך הצנרת תיעשה על פי מפרטי מקורות, המפרט הבינמשרדי מס' ע
 חרושת. בנוסף לכך יש להקפיד בפרטים הבאים: ההנחיות בית ו 57042עיף ס

בלן יעסיק רק רתכים בעלי סיווג מתאים ומאושרים ע"י שרות שדה של ביח"ר ק . 1
 . תלצינורו

ק רX-PANDO ייעשה שימוש במשחת חלקים )ללא ראש פעמון(  תריתוך צינורוב .2
בהצמדתם ולא לתיקוני ציפוי  תמרווחים בין שפת הבטון של הצינורוהבמילוי 

 הבטון הפנימי.

  תדיקות רדיוגרפיוב (ד) 

מטר ויותר. לקטעים  100מהריתוכים לקו באורך  20%-דיקות רדיוגרפיות יבוצעו לב
 . כל תפרי הריתוךלאחרים יבוצע הצילום הרדיוגרפי 

בדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י המפקח. ה
בדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק מעלות בדיקות המחיר 

 לא ישולם עבורם בנפרד. ו 06עיף ס 1-מפורט בפרק גכשדה ומעבדה 

 



 

 

 ביעת צנרת פלדה וספחים צ ה((

ל האלמנטים כלהם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן:  ל קטעי צנרת פלדה וספחים שאיןכ
אפוקסיייצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד 

 כבות שו עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלש א 6030סינתטי או צבע יסוד אפוקסי 
 כבה, סה"כ שיקרון כל מ 150וצרת טמבור בעובי ת" 308צביעה בצבע "אפוקסי 

 אתר אלמנטים בלתי לוצע בבית המלאכה. אין לספק מיקרון. צביעת היסוד תב 450
 צבועים בצבע יסוד. 

  צינורות פי.וי.סי. לביוב 57.02.04

. צינורות הביוב SN-8סימון  884פי.וי.סי. מתאימים לתקן ישראלי מס' -צינורות ביוב מ
מ' או קטעים כנדרש. הצינורות יונחו בתעלה עם עטיפת חול, עפ"י פרט סטנדרטי  6באורך 
 .500מס' 

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

 אופני מדידה להספקת והנחת צינורות מים או ביוב    57.02.05

צינור, קוטר היה במחיר למטר אורך מסווג לסוג הת בגין הנחת הצינורות לתשלום המדידה
הנחת הצינור. המחיר כולל את כל הפעולות הנדרשות להנחה מושלמת  ועומקהצינור 

 :(5700.04)כמפורט במפרט הבין משרדי סעיף  היתר וביןוהפעלת הצינור 

 תיאום תשתיות כולל איתור תשתיות בתחום העבודה. .א

 .  כולל חציבההצינור לפי החתך הטיפוסי  תעלת חפירת .ב

 לה ומצע חול. התע תשתית הכנת .ג

 והספקת הצינור.   הובלה, רכישה .ד

 כל הספחים הנדרשים להנחה מושלמת של הצינור.  פקתאס .ה

 והנחתו המלאה בתעלה.  הצינור הרכבת .ו

 הנחת סרט סימון לצינור מים )לצינורות פוליאתילן(.  .ז

כולל הידוק ובקרת דיונות אינרטי  יה של חולישכבה ראשונה ושנ ומילוי ספקהא .ח
 ר.הנחת הצינו

 ס"מ מעל קודקוד הצינור 40שלישית של חול דיונות אינרטי עד שכבה  ומילוי ספקהא .ט
 ה.כולל הידוק ובקר

ס"מ מתחת  למפלס  40כמפורט בפרט הסטנדרטי, עד  עלה והידוקתה מילוי השלמת י. 
 הכביש.

וואי ת של  סופית החלקהס"מ ובהידוק מבוקר כולל   40מילוי מצא סוג א בעובי  יא. 
 לפני תיקון המדרכה או הכביש.ר. הצינו

 .הצילוםיזיה של פנים הצינור, בקטעים על פי אפשרויות ווטל צילוםלקווי ביוב  יב. 

 לקווי מים חיטוי הקו על פי הכללים. יג. 

 מים.   אספקתלקווי מים טסט לחץ כולל  יד. 

 מודד מוסמך. ידיתוכנית עדות מאושרת על  הכנת טו. 

 מים סימון קווי  57.02.06

 316 ל מתכתי יש לסמן בסרט סימון כחול עם שני חוטי נירוסטהאקווי צינורות מים מצינור 
הספקה על ידי חברת ש.ח. מגן טכנולוגיות בע"מ(, או שווה  ",WAVELAY -050"דוגמת  

 ס"מ על קו הצינורות.  40 ערך. סרט הסימון יותקן

ו. המחיר כולל הספקה, הנחה, כלול במחיר הצינור והנחת המדידה לתשלום בגין סימון
 שרות שדה של הספק ואישור מתאים ליעילות הסימון. 



 

 

  ספקת המיםבמערכת ה םאביזרים הידראוליי 57.03

 כללי  -אביזרי צנרת  57.03.01

 של המפרט הכללי.  570477 אביזרי צנרת יהיו מתאימים לסעיף

 א ו ג נ י ם   57.03.02

 .2חלק  60 מס' יכל האוגנים יהיו לפי תקן ישראל

 מ ג ו פ י ם  57.03.03

 ', ברז דוגמת תוצרת דורות. אינץ 2 בקוטר עד ברז אלכסוני

גוף  .TRS )כולל(, כדוגמת "רפאל" דגם 'אינץ 6בקוטר עד   מגוף טריז
עם ציר  16PNספראודלית לחץ  יצקתהמגוף עשוי 

ציפוי פנימי וחיצוני רילסן , E.P.D.M ליבת ,316 נירוסטה
. המגופים יהיו מותאמים לעמידה במי ניםכולל אוג

 תהום מליחים. 

גוף  RD 102 , כדוגמת "הכוכב"ויותר 'אינץ 8בקוטר   מגוף פרפר
צירי עם  16PN לחץ ספראודלית יצקתמעשוי  המגוף

. המגופים וגוף פנימי מגופר EPDM מדף 316 נירוסטה
)תמסורת יהיו מותאמים לעמידה במי תהום מליחים 

 (.ATV אטומה כדוגמת

לקוטר מעל  D-040אינץ'  2לקוטר עד משולב תוצרת ארי   שסתומי אוויר
 .D-050דגם אינץ'  3

עם  ,מ"מ 2.5 רמת סינון ,ZT-16 דגם ZAT תוצרת חברת  דות אבניםומלכ
' אינץ 6 . המלכודת כוללת פתח ניקוז של'אגנים של אינץ

 כמפורט בפרטי החברה. 

. בפועל 115לאזור לחץ  155ן לחץ בין אזור לחץ מקטי מקטין לחץ דיאפרגמה דגם אילת
 30מטר ללחץ של  68תידרש הקטנה מלחץ מנומטרי של 

 מטר.

      ברמד דגם וצרתתמקטין לחץ שווה ערך למקטין מ
FI-V-16-C-Y-04-720-00-WW. 

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

בלן טעונים אישור מוקדם מאת המפקח ונציג הרשות אביזרים שווי ערך שיציע הק
ובכל מקרה של שינוי באביזרים לא יהיה שינוי במחיר היחידה הקבוע  תהמוניציפאלי

  במכרז.

במפרט הכללי, מסווג לפי סוג  5700.10 תהיה כמפורט בסעיף המדידה לתשלום בגין מגופים
 ,ברגיםהאטמים, ה דרסרים, דים,נגאוגנים  ,את האוגנים ,בין היתר ,כולל. המחיר וקוטר

ימדדו במפורש יאביזרי צנרת שלא הרכבה מלאה. ואומים וכל חומרי העזר הנדרשים ה
 חשבו ככלולים במחירי הצנרת. ילתשלום י

ילן(  תהמחיר של מגופים המותקנים בשוחת אביזרים תת קרקעית )בקטע של צינור פוליא
 לצים של יצרן הצינור. כוללים את מקשרי האוגן על פי האביזרים המומ

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

 





 

 

  ברזי שריפה 57.04

וכמפורט להלן. ברזי  449-ו 448יים ישראל ניםלתקו 570813 ברזי שריפה בהתאם לסעיף
 : יורשה שימוש בסוג יחיד של ברז שריפה הפרויקט, בתחום טיפוסים הבאיםשריפה יהיו ה

 11תוצרת "פומס" דגם  .1

 תוצרת רפאל .2

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

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

 ס"מ )יותקן מתחת למדרכה(.  x 50 x 50 20 גן בגוש בטון מזוין במידותוהזקף יע

 כנית והוראות המפקח. וברז השריפה יותקן על פי הפרט המצורף ובמקום שיסומן בת

ופקק אשר  3" על הפיה יותקנו שני מחברי שטורץ המתאימים לתקן הכבאות בקוטר
לבן בשתי -רוגין אדוםיברזי שריפה ייצבעו לס ש בלבדפתיחתו אפשרית על ידי מכבי א

 אטמ'.  16 חץ בדיקהלאטמ' ול 16 שכבות צבע שמן. כל האביזרים יתאימו ללחץ עבודה

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

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

   מגרש וגשר אביזריםחיבורי    57.05

  פרט גשר אביזרים  57.05.01

חץ, מגוף בהתאם לפרטים ולתוכניות יותקנו גשרי אביזרים בהם מותקנים מגופים, מדי ל
 כמפורט בפרטים ובכתב הכמויות. םשומר / שובר לחץ, מלכודת אבנים ואביזרים הידראוליי

גשרי האביזרים יותקנו מהצנרת המפורטת בתוכניות, לחילופין כהמשך לצינור בתוכו 
 מותקן גשר האביזרים .

גשרי האביזרים יותקנו בשוחות מגופים או בחצר פתוחה בהתאם למפורט בתוכניות 
 המפקח. תהנחייוב

כיחידה שלמה מהחיבור לקו המים מצד הכניסה תהיה  גשר אביזריםהמדידה לתשלום בגין 
, התקנת הצנרת תועד החיבור לקו המים בצד היציאה. המחיר כולל אספקת הצנרת הייעודי

 המפורטים בכתב הכמויות. םוכל האביזרים הנלווים למעט אביזרים הידראוליי

 בית  -חיבור מגרש   57.05.02

  םבקטרים הקיימי ים הדנים בענייןיעשה על פי הפרטים הסטנדרטיבית יאו  חיבור מגרש
 מ"מ ומגוף לפני מד המים. 25כל יחידת דיור תחובר בצינור בקוטר  בשטח.

 קטע צינור אופקי באורך עדי" כולל אביזר מתאים לקו הראשי, ראש"החיבור לקו ה
לייה הוא הסתעפות בחיבור כפול(, זקף וקשתות מטר )מציר צינור ראשי לזווית הע 5.0

כמפורט, עוגן עיוור ומגוף חוצץ בקוטר החיבור. קוטר הצינור המחבר והזקף לחיבורי בית 
 או מגרש יהיה כדלקמן: 

 אינץ'(. 3/4מ"מ )מד מים  25חיבור בית בודד בקוטר  .1

 ריםמ"מ ושני חיבו 32בקוטר קטע הצינור  -חיבור משותף לשתי יחידות דיור  .2
 אינץ'. 3/4מ"מ כ"א, מדי מים  25

 מ"מ. 90בקוטר קטע הצינור  -יחידות דיור  6חיבור בית משותף של  .3



 

 

 מ"מ. 110בקוטר קטע הצינור  -חיבור מגרש או בית משותף גדול משש יחידות דיור  .4

מטר בתוך המגרש כמפורט בתוכניות או לפי  1.0 חיבור הבית יותקן על גבול המגרש או
 . ת המפקחיהנחי

חברת עין נטפים במקרה שהתקנת החיבור מסרו ליהמגופים המיועדים לחיבורי המגרש י
 תיעשה במועד מאוחר ממועד עריכת טסט הלחץ וללא קשר למועד הטסט.

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

 ,בין היתר ,תהיה במחיר קומפלט כולל ביתאו מגרש המדידה לתשלום בגין חיבור 
, מסווג לפי סוג וקוטר החיבור. המחיר כולל את לעילהחומרים והעבודות המפורטות 

מטר. חיבור כפול  5.0 החיבור ואביזרי החיבור לקו הראשי, מגוף וקטע צינור באורך עד
 גם שני זקיפים וכל השאר.  ,בין היתר ,כולל

מטר תשולם תוספת בגין הצינור  5.0-חבר לקו הראשי גדול מבכל מקרה בו קטע הקו המ
 לפי מטר אורך מסווג לקוטר(. )בנפרד 

 חיבור לקווים קיימים  57.05.03

  במקומות המסומנים יתחבר הקבלן לקווים קיימים. 

יה ילפני ביצוע כל אחד מהחיבורים או הניתוקים יש לקבל אישור ממחלקת המים בעיר
 המתאימים עפ"י הוראת מחלקת המים ובלו"ז שייקבע על ידה. ולסגור את המגופים 

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

 החדשה. 

כנית חיבור וסי לקו המתוכנן, הכנת תהעבודה כוללת: גילוי הקו הקיים, מדידת מיקומו היח
לקו הקיים ואישורה ע"י המפקח באתר, רכישת כל האביזרים וחלקי הצנרת לביצוע 

 יה וביצוע החיבור. יהחיבור, הפסקת הזרימות בתיאום עם העיר

תהיה לפי יחידות החיבור מסווג לקוטר. מחיר החיבור  המדידה לתשלום בגין חיבור קווים
ארגנות, הפסקת מים, חומרי עזר, אביזרים שלא צוינו במפורש בכתב כולל בין היתר הת

 הכמויות, הריתוכים והעבודה הדרושה לביצוע מושלם של החיבור שלא יפורטו במפורש. 

 וחות מגופים ואביזרים ש 57.06

 כללי  57.06.01

ט כל המגופים והאביזרים יהיו מותקנים בתוך שוחה טרומית בהתאם לגיליון הפרטים ולפר
שוחות למגופים תיבנינה מחוליות בטון  .I עם תקרה מטיפוס המצורף לתוכניות,סטנדרטי 

 201.1 כולל גימור וטיב לפי סעיף ,658 טרומיות חרושתיות המיוצרות לפי תקן ישראלי ת"י
 של התקן.   

טון"  40" שוחות בכביש תהיינה עם מכסי, טון" 25"שוחות במדרכה תהיינה עם מכסי 
דגם כרמל של וולפמן או  104.1.2/ 104 טיפוס ,489 יקת ברזל המיוצרים לפי ת"ימיצמכסים 

 .()כולל ציון שנת התקנה /ביובמים ן נטפים עיעם סימון שווה ערך. המכסה יהיה 

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

י פלדה חשופים בשוחות אביזרים יצופו בציפוי דוגמת "אורקט" או שווה ערך. עבור קטע
 יכלל במחירי שוחות האביזרים. יהציפוי לעיל לא ישולם בנפרד והוא 

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

 ס"מ. מידות שוחות המגופים יהיו כדלקמן:   40 בתוספת

 



 

 

 טר מ 1.00קוטר שוחה ב - ' כוללאינץ 4למגוף בקוטר  שוחות אביזרים

  מטר 1.25קוטר שוחה ב - 'אינץ 12עד  'אינץ 6למגוף בקוטר  שוחות אביזרים

טר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה מ 2.75 בשוחה בעומק עד - סולמות ומדרגות
בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס שיאושר על ידי   .2 חלק 631י לפי תקן ישראל

ס"מ מעל תחתית השוחה. התקנת המדרגות  30 המזמין. המדרגות או הסולם יותקנו עד
 .ו/או הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש

 ציפוי שוחות בקרה  57.06.02

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

 פוי. יחומר הצ

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

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

מידת החספוס הדרושה היא בהתאם לצבע היסוד שמשתמשים בו, לפי הוראות היצרן. שטח 
 מתאים לציפוי יושג בדרכים הבאות:  חספוסנקי חופשי מחלב צמנט ובעל 

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

  יחוספסו ע"י סילון חול.  - שטחים אנכיים

  שוחות מגופיםאופני מדידה ל   57.06.03

במפרט הכללי, מסווג  5700.26 תהיה כמפורט בסעיף המדידה לתשלום בגין שוחות מגופים
על פי קוטר השוחה, ללא התחשבות בעומק, אולם מסווג לפי סוג המכסה. המחיר כולל את 

שות, אספקת השוחות והמכסים )כולל סימון על פי סטנדרט עיריית עבודות העפר הדרו
אילת( והרכבתם. כמו כן כולל המחיר מכסה, מדרגות, תקרה כבדה, שכבת חצץ בתחתית 

כניות והמפרט ולשביעות רצון המפקח.  לא והשוחה, צביעת הצינור וכל הנדרש עפ"י הת
 ת בתחום הדרך. נתן תוספת תשלום עבור תושבת בטון לשוחות המותקנוית

 כמפורט לעיל. ציפוי שוחותמחיר השוחה כולל את התשלום בגין 

   שוחות בקרה לביוב 57.07

 ת בקרה לביוב ושוח  57.07.01

טרומיות חרושתיות דוגמת שוחות  57082שוחות בקרה לביוב תבוצענה בהתאם לסעיף 
 וולפמן או שווה ערך לפי תקן ישראלי המפורט להלן : 

 תחתית טרומית מבטון.  תחתית לשוחה

 עם תו תקן.  658לפי ת"י  חוליות גליליות

, תקן עם פתח מתאים למכסה כמפורט 489לפי ת"י מס'  תקרות לשוחה או חוליית קונוס
מטר. עד עומק זה  3.25-בהמשך. חוליית קונוס תותקן בשוחות שהעומק הכולל שלהן גדול מ

 תותקן תקרה שטוחה. 

 ת "איטוביב" או שווה ערך מאושרים ע"י המתכנן. גמישים דוגמ מחברי שוחה

מטר יותקנו מדרגות מפלסטיק עם ליבת פלדה לפי  2.75בשוחה בעומק עד  סולמות ומדרגות
. בשוחות עמוקות יותר יותקן סולם פיברגלס שיאושר על ידי 2חלק  631תקן ישראלי 

התקנת המדרגות ו/או ס"מ מעל תחתית השוחה.  30המזמין. המדרגות או הסולם יותקנו עד 
 הסולם תאפשר גישה נוחה למשתמש. 

 .15-השוחה )בנצ'יק( בבטון ב עיבוד קרקעית

 כדוגמת "איטופלסט".  אטם בין החוליות



 

 

ס"מ עם  60. המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל בקוטר 489על פי ת"י  מכסה לשוחות ביוב
", תוצרת וולפמן, המתאים דגם "כרמל ביוב" )כולל ציון השנה( -עין נטפים סימון וסמל 

 לעומס כמפורט להלן:

 טון 40 - כביש ומדרכות -

 טון 12.5 - חצרות מגרשים פרטיים -

והנלווה אליהן ליחידה מסווג לקוטר ועומק כמפורט  המדידה לתשלום בגין שוחות הביוב
של המפרט הכללי. בנוסף יכלול המחיר את כל  570.26ובמיוחד בסעיף  5700.00בתת פרק 

פורט במכרז זה. במיוחד מודגש שמחיר השוחה כולל את מחברי קיר השוחה ומכסים על המ
פי סטנדרט עיריית אילת כמפורט. התאמת המכסים לא תימדד בנפרד לתשלום ומחירה 

 כלול במחיר השוחה והריצוף )לשוחות מים וביוב כאחד(. 

 הפרטים הבאים יימדדו בנפרד: 

 חיבור לשוחה קיימת א.

 מיוחדת בגין הקמת שוחה על קו קיים בכל עומקתוספת  ב. 

תוספת למחיר שוחה עבור מפל חיצוני. המדידה לפי יחידה, מסווג לפי קוטר וללא  ג.
 מתחת לשוחה ולמפל.  20-התחשבות בעומק המפל. התוספת כוללת גם פלטת בטון ב

 עבודות הכנה  -ציפוי פנימי לשוחות בקרה לביוב  57.07.02

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

 חומר הצפוי. 

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

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

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
 יחוספסו ע"י סילון חול.  - ם אנכייםשטחי

  ציפוי פנימי לשוחות בקרה 57.07.03

 ציפוי מגן מיוחד יבוצע לשטחי הבטון כדלקמן: 

כל פני הבטון הפנימיים כולל הקירות, תחתית התקרה, העיבודים, פרט לפני השוחה 
ודים העליונים. ציפוי דומה יבוצע על רצפת השוחה ותחתית דפנותיה לפני יציקת העיב

 הפנימיים בקרקעית השוחה. 

 חומרים ודרכי ביצוע הציפוי: 

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

 הפריימר. 

 חות אופני מדידה לציפוי השו 57.07.04

)שוחות ביוב או שוחות מים( כלולה במחיר השוחה.  המדידה לתשלום בגין ציפוי שוחות
המחיר כולל, בין היתר, הכנת שטחי השוחה לציפוי, ציפויים פנים כמפורט. לא ישולם בנפרד 

 בגין עבודות הציפוי ומחירן יהיה כלול במחירי הסעיפים שבכתב הכמויות. 

 ר ביוב למגרש אופני מדידה לחיבו 57.07.05

תהיה במחיר קומפלט מסווג לקוטר הצינור.  המדידה לתשלום בגין הכנה לחיבור מגרש
 המחיר כולל הנחת הצינור בכל עומק ואת הסתימה בקצה הצינור וסימון הקצה. 



 

 

 אופני מדידה לחיבור למערכת קיימת  57.07.06

מפלט מסווג לקוטר תהיה במחיר קוהמדידה לתשלום בגין חיבור קו חדש לשוחה קיימת 
 הצינור. המחיר כולל את החיבור בכל עומק והתקנת מחבר קיר שוחה כמפורט. 

  ביטול קווי מים וביוב קיימים 57.07.07

ביטול קווי מים וביוב קיימים כולל את פירוק החלק העליון של מתקני המים ושוחות, 
כך שיבצר רצף סתימת השוחה ותיקון הריצוף או האספלט שמסביב השוחה המבוטלת 

 בסביבה.

יהיה כלול במחיר הנחת קווי הביוב ולא ישולם המדידה לתשלום בגין ביטול הקו הקיים 
 בגין עבודות הפירוק, סתימת שוחות, תיקון אבני שפה  ותיקוני ריצוף או אספלט בנפרד.

  בדיקות ומסירת מערכות מים וביוב 57.08

 שרות שדה של יצרן הצינורות  57.08.01

ן חייב לקבל במהלך העבודה הדרכה, פיקוח ואישור משרות השדה של יצרן הצינורות הקבל
לשימוש הנכון בצינורות. על הקבלן לספק במהלך העבודה ובהתאם לדרישת הפיקוח את 

 .1האישורים המתאימים. שרות השדה יספק אישור לעבודת הקבלן כמפורט בנספח מס' 

 בשלמותו.  ויקטלפרבכל מקרה הקבלן הוא האחראי הבלעדי 

 אישור הצינורות לעמידה בתקן  57.08.02

,ותו השגחה הצינורות יסופקו רק ממפעל קיים מנוסה ומוכר הנושא "תו תקן" א.
, ונהליוקורת רצופים של "מכון התקנים" ואשר ציודו ביכלומר מפעל הנתון למעקב ו 

 צורו, חומר הגלם ומוצריו מאושרים ע"י מכון התקנים. יתהליך י

 תשומת לב הקבלן מופנית למסמך "מתן היתר לסימון בתו תקן" בהוצאת מכון  
 התקנים". התקנים. הן יצרן מקומי והן יצרן זר יהיו טעונים אישור בכתב של "מכון  

 יש לעמוד בבדיקות הנדרשות לאימות התאמת -אספקת צינורות ממפעל זר  ב.
ורו. כל הבדיקות תתבצענה הצינורות לתקן ישראלי ע"י מכון התקנים וקבלת איש

בפיקוח מכון התקנים הישראלי ועל חשבונו של הקבלן בלבד. לידיעת הקבלן בדיקות 
אלו עלולות לארוך זמן רב. לא יסופקו צינורות לפני קבלת אישור מכון התקנים ולא 

 תו תקן ו/או תו השגחה של מכון התקנים.  איישיסופק צינור מהמפעל אלא אם 

 (.530)ת"י  ערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלייתהבדיקות ש כל ג.

 בדיקת לחץ  57.08.03

 . בין משרדיבמפרט ה 57077 בדיקת הלחץ תבוצע בהתאם לסעיפים

 בכל קטע הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי
נורות ימחברים מתוך הנחה כי הצה לבדוק את ההינבדיקת הלחץ מטרת אטמוספירות.  12

עברו בדיקת לחץ בבית החרושת וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של 
 הצינורות. 

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקי הברגה ולעגנם 
ש להגיש אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. י 16 בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של
 למפקח את פרטי העיגון לאישור. 

המים לבדיקות אלה יסופקו על ידי הקבלן. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר 
  העבודה בדיקה נוספת כנ"ל עבור המערכת בשלמותה, כולל כל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים 
ה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות, וכן משאבות והבדיק

 ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. 

 



 

 

  שטיפה וחיטוי קווי מים 57.08.04

נורות וכו' יפעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון מגופים, צ
 במפרט הכללי.  57037 בהתאם לסעיף

שטף המערכת והקו ימולא במים נקיים ילשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותבתום החיטוי 
 מ"ג לליטר.  0.2 עד ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה כלשהי לא תעלה על

 .2הקבלן יספק אישור לחיטוי הקווים כמפורט בנספח מס' 

   בדיקת אטימות למערכת הביוב   57.08.05

י נזילות ודליפות החוצה ו/או כניסה של מי תהום או הבדיקה תיעשה בנפרד לכל שוחה לגילו
 מי גשם. 

הבדיקה תבוצע לפני ביצוע המילוי החוזר, תוך אטימת כל פתחי הכניסה והיציאה אל ומתוך 
השוחה. השוחה תמולא ע"י הקבלן במים בנוכחות המפקח ותיערך תצפית משותפת לגילוי 

 וי מפלס המים בשוחה. סימני רטיבות בצידה החיצוני של השוחה וכן לשינ

הקבלן יהיה אחראי לכל תיקון הנובע מדליפה ו/או מכניסה של מים כלשהם לתוך השוחה 
 למשך שנה מתאריך גמר העבודה. 

 בדיקת הידראולית )מבפנים החוצה(     57.08.06

במפרט הכללי. בשיטה דלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק  57058תבוצע כמפורט בסעיף 
שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים  24נורות יתוך הצבמים שיעמדו ב

ולמדוד את הגובה בשתי שוחות לפחות. כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה 
קוטר באורך  'אינץ 1-ליטר מים ל 30-ולחשב את הפסדי החלחול. הפסד זה לא יהיה גדול מ

על הנ"ל בקטעים בודדים,  50%-העולים ב ליממה. אפשר להרשות הפסדיםקו של ק"מ 
 . ליטר כנ"ל 30קו הכולל את הקטע הנדון, לא יעלה על  "מבתנאי שההפסד היומי לק

יש לתקן כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ההידראולית בהתאם לתוצאות הטסט 
של לאחר בצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות משביעות את רצונו 

 המהנדס. 

 צילום וידיאו לקווי צינורות מים וביוב  57.08.07

לאחר סיום עבודות הנחת קווי הביוב יבצע הקבלן שטיפת הקו וצילום וידיאו של הקווים. 
צילום הקווים ועריכת דו"ח מסכם ייעשו ע"י הקבלן בנוכחות נציג המזמין. פעולת הצילום 

נציבות  -בהוצאת המינהל לתשתיות ביוב של כרך א'  309תבוצע בהתאם להנחיות פרק 
 ( ותבוצע ע"י הקבלן. 1997המים )מהדורה מרץ 

מפקח מוסמך מטעם הקבלן ובנוכחות המפקח ע"י  ועשיצילום הקווים ועריכת דו"ח מסכם י
 .DVDונציג המזמין. הקבלן יספק למזמין את צילום הקווים על גבי דיסק 

לומים לקווי צינורות, יגיש דו"ח מפורט על הקבלן, באמצעות מפקח המוסמך לעריכת צי
. לדו"ח יצורף תשריט המתאר את הקו ומקשר בין הצילום ומהלך התצלום ותוצאותי

לעבודת הקבלן. הגשת הדו"ח המצולם הוא תנאי להגשת ולתשלום החשבון הסופי של 
 הקבלן. 

 עשה צילום חוזר. יהתיקונים הנדרשים אחרי הצילום יבוצעו מיד וי

  פרוגראמה לבדיקות איכות 57.08.08

על  המה ואישוראמה לבדיקות יעילות הנחת הצינור. ביצוע מושלם של הפרוגראלהלן פרוגר
 ידי המפקח והמזמין הם תנאי למסירת העבודה. 

השלמת מערכת הבדיקות המפורטות שלהלן ואישורם על ידי המפקח במהלך העבודה הם 
 תנאי למסירת העבודה למזמין. 

במהלך העבודה. הקבלן יעביר את הבדיקות  ת להתבצעיקות המפורטות חייבעריכת הבד
 למזמין עם החשבונות החלקיים בהתאם להתקדמות העבודה. 



 

 

תוצאות הבדיקות החלקיות והשלמות יאושרו על ידי המפקח ויצורפו ליומן העבודה 
 ולתוכנית העדות. 

היחידה של העבודה ולא  המדידה לתשלום בגין בדיקת האיכות המפורטת כלולה במחירי
 .)ראה טבלה בהמשך( ישולם לקבלן בנפרד בגין הבדיקות המפורטות

 בדיקה כללית למסירת העבודה  57.08.09

נציגי עיריית אילת על מנת לוודא שביצוע ובמהלך העבודה תיערך בקרה ע"י המפקח 
 כנדרש לעיל. כניות. הבקרה תכלול מדידות וצילומים רדיוגרפיים והעבודה נעשה על פי הת

 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. 

שב רק לאחר קבלת העבודה על ידי עיריית אילת ואישורה חימסירת העבודה למזמין ת
בכתב לכך. לקבלן לא יהיו שום דרישות למזמין בגין השלמת העבודה כפי שנדרש על ידי 

 יה. יהעיר

 מדידה ותשלום  -בדיקות ומסירת מערכות מים  57.08.10

ישולם המדידה לתשלום בגין מסירת קווי המים כלולה במחירי היחידה של העבודה ולא 
לקבלן בנפרד בגין מסירת העבודה וכמפורט בפרק זה ובמפרט הכללי והתמורה לכך תיחשב 
ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. האמור לעיל כולל גם את ביצוע כל 
התיקונים שיידרשו ע"י המפקח במהלך מסירת העבודה למזמין, תוכניות עדות וחיטוי 

 כמפורט. 

ל ספקי הציוד והצנרת השונים לא ישולם בנפרד ועלות עבודתם כלולה עבור שרות השדה ש
 במחירי היחידה הנוגעים בדבר. 



 

 עבודות פיתוח

 עבודות הכנה ופרוק - 1פרק 

 : הערה

)עבודות הכנה ופרוק( כוללות גם את כל  1התמורה עבור כל סעיפי העבודות בפרק  -
ר מובא אם נדרש ע"י עבודות החפירה, מילוי חוזר מהודק )כולל אספקת חומ

לקדמותו. זאת גם אם הדבר אינו נזכר במפרט שלהלן,  המפקח( והחזרת השטח
 ו/או בכתבי הכמויות.

התמורה כוללת את פינוי ושמירת החומר המפורק הן למחסני המזמין/מחסן  -
הקבלן לפי הוראת המפקח והן פינוי לאתר שפך מאושר כולל כל עלויות ההובלה 

 ההיטלים האגרות והמיסים השונים. וההטמנה כולל את כל

  פירוק וסילוק אבני שפה קיימות    1.1
, גם במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק מהאתר למקום שפיכה מאושר, אבני שפה מסוגים שונים

, בכל מקום עליו יורה המפקח מראש ובכתב. המחיר מהווה תמורה מלאה עבור ןבקטעים לסירוגי
, סילוקם, הרחקת הפסולת מאתר העבודה ומילוי מהודק של הבטון יסודלל הגב ווכפירוק אבני השפה 
, ללא הפרדה המדידה תהיה במ"א של אבן שפה שפורקה וסולקה באישור המפקח הבורות שנוצרו.

 .לסוגים של אבני שפה שפורקו ו/או לאורכי קטעים שיפורקו

 פרוק וסילוק ריצוף קיים, מסוגים שונים, כולל במדרכות מרוצפות  1.2

1.3  
במסגרת סעיף זה יפרק הקבלן ויסלק ריצוף קיים מסוג כל שהוא, כולל מדרכות מרוצפות מאבני ריצוף 

ס"מ, כולל שכבת החול שמתחת לריצוף שפורק, עד פני מצע  40X40ס"מ ו/או  45X45ישנות בגודל 
מ"ר ב דקיים. הריצוף שפורק והחול שמתחתיו יועברו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר. העבודה תימד

של ריצוף שפורק באישור מראש של המפקח, ללא הפרדה לסוג ולגודל המרצפות שפורקו או לעוביין. 
 המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פרוק הריצוף והחול והעברתם למקום שפיכה מאושר.

 במיסעות ובמדרכות  אספלט קייםוסילוק פרוק  1.4
לכל עוביו במיסעות ובמדרכות  קייםבמקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן פרוק וסילוק של אספלט 

או האגו"ם . פרוק האספלט יבוצע בזהירות, מבלי לגרום נזק לשכבת המצע ובשטחים אחרים מאספלט
ו/או במיקומה  בעובי השכבה המפורקת ללא תלות, במ"ר דתימדשמתחת לאספלט. העבודה 

המפורק לאתר שפיכה . המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פרוק האספלט ופינוי החומר הגיאוגרפי
 מאושר.

המחיר לפרוק וסילוק אספלט, כולל גם פרוק וסילוק הגבהות שונות מבטון, מאספלט ומחומרים 
אחרים, שקיימות במקומות שונים  בצמוד לאבני שפה.  לא ישולם בנפרד עבור פרוק סילוק הגבהות 

ת, כלול במחיר לפרוק וסילוק .  מחיר פירוקן וסילוקן, בכל המקומות שהן קיימוהאלה והן לא תימדדנ
 אספלט קיים. 

 אספלט קיים רוסינ 1.5
 יתבצע אך ורק באמצעות  רוסינאספלט קיים. ה רוסינבמקומות שיורה המפקח יבצע הקבלן 

זו ומחירה נכלל במחיר פירוק  עבודהלא ישולם בנפרד עבור משור מכני, לכל עובי שכבת האספלט. 
 .לעיל 1.3וסילוק אספלט קיים שבסעיף 

 (שוחות ותאי בקרה קיימיםמכסה של התאמת מפלס     1.6
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן התאמת מפלס של שוחות ותאי בקרה מסוגים שונים, במקומות 

 שיאושרו מראש ע"י המפקח.
התאמת הגובה של שוחות ותאי בקרה קיימים תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או 

הנמכה או הגבהת ו. העבודה תבוצע על ידי פירוק המכסה, השוחה ו/או בהתאם להוראות המפקח
ללא הפרדה לסוגי שוחות ותאים,  -השוחה הקיימת. העבודה תכלול את כל העבודה לביצוע מושלם 

ביחידות ללא הפרדה לסוג השוחה,  דתימדוללא הפרדה לשיעור ההנמכה או ההגבהה. העבודה 
 .מיקומה, או לשיעור ההגבהה או ההנמכה

 למחיר התאמת מפלס מכסה שוחה עבור אספקת והתקנת מכסה חדשתוספת  1.7
טון( או מסוג  40חדש מיצקת מסוג "כבישי"  ) ריבועי במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין מכסה

במקומות שיורה המפקח מראש ובכתב. המכסה יהיה עם מסגרת ריבועית ועם טון(  25)מדרכתי 
קרקעית, -עין נטפים לפי העניין וסוג של המערכת התתכתובת מוטבעת של עירית אילת או תאגיד 

העבודה כוללת פירוק וסילוק המכסה הקיים למקום שפיכה מאושר, אספקת מכסה חדש ומסגרת 



 

ביחידות, שיבוצעו באישור המפקח מראש ובכתב,  דיימדוהתקנתם, לשביעות רצון המפקח. סעיף זה 
 דה לקוטר המכסה וסוג השוחה.עם הפרדה למכסה כבישי או מדרכתי, אולם ללא הפר

 הכיתוב על מכסי השוחות ייעשה בהתאם להנחיות הבאות:

 יוטבע הכיתוב והסמל של עירית אילת ושם מערכת  -ותיעולבתאי תאורה  - 

 התשתית  שהתא משרת )"תאורה", או "תיעול" לפי העניין(.                

 עין נטפים ושם מערכת התשתית שהתא יוטבע השם והסמל של תאגיד  -בתאי מים וביוב   - 

 .וכן שנת התקנת המכסה (ןהעניימשרת )"מים" או "ביוב" לפי                     

 תוספת למחיר התאמת מפלס מכסה שוחה עבור אספקת והתקנת תקרה חדשה  1.8
 טון( או מדרכתי,  40במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין תקרה חדשה מסוג "כבישי" )

 יורה המפקח מראש ובכתב.במקומות ש

 העבודה כוללת פירוק וסילוק התקרה הקיימת למקום שפיכה מאושר, אספקת תקרה חדשה מסוג 

 מתאים והתקנתה בשוחה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 ביחידות, שבוצעו באישור המפקח מראש ובכתב, עם הפרדה למכסה כבישי או  דסעיף זה יימד

 לקוטר השוחה וסוגה. מדרכתי, אולם ללא הפרדה

 הנמכת גדמים של עצים במדרכות  1.9
במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן הנמכה של גדמים שבולטים במדרכות או במקומות אחרים שיורה 

 המפקח. עד מתחת למפלס הריצוף המתוכנן במדרכות. 

שב ביח' של גדם שהונמך, ללא תלות במימדי הגדם. גדם שמסתעפים ממנו ענפים יח דהעבודה תימד
כיחידה אחת. המחיר כולל חפירה סביב הגדם, ניסורו עד מפלס נמוך ממפלס הריצוף המשתלב 
המתוכנן במדרכה, מילוי חוזר מהודק של הבור שנוצר, עד מפלס שתית הריצוף וסילוק החומרים 

 שנותרו והפסולת, למקום שפיכה מאושר.

 תיקון אבני שפה פגומות  1.10
 

מקומי של אבני שפה פגומות, במקומות שיורה המפקח מראש  במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן תיקון
ובכתב. התיקון יבוצע באמצעות מלט עם ערב הדבקה מתאים, מסוג ובמינון שיאושרו מראש ע"י 

 המפקח.

מ'( שהמפקח אישר לתקן, ללא תלות בסוג אבן השפה,  1ביח' של אבני שפה )באורך  דסעיף זה יימד
 הפגמים באבן השפה, שהמפקח קבע להתקנה.מיקומה, סוג הפגמים ו/או מספר 

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור ניקוי האבן, אספקת כל חומרי המליטה, כולל ערב ההדבקה, יישום 
 אשפרה וניקוי השטח בסיום העבודה. החומר, ביצוע משולם של התיקונים הנדרשים באבן,

 פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוגים שונים 1.10

עיף זה יבוצע פירוק וסילוק של מדרגות קיימות מסוג כל שהוא, העברת החומרים במסגרת ס
 מהודק של הבורות שנוצרו ופילוס השטח וניקויו. המפורקים לאתר שפיכה מאושר מילוי

 במ"א של מדרגות שפורקו וסולקו כאמור. דתימדהעבודה 

ציבה והחפירה הדרושות, המחיר מהווה תמורה מלאה עבור פירוק המדרגות, כולל כל עבודות הח
 העברתם לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות והפעולות המתוארות לעיל.

 מבוטל  1.11

 מבוטל  1.12

 העתקת מעקה הפרדה מסוגים שונים להולכי רגל  1.13



 

במסגרת סעיף זה, יועתקו מעקות הפרדה להולכי רגל )"בין מדרכה לכביש"( מסוגים שונים, למקום 
 ות המפקח.חדש לפי הנחי

 אחסונומהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של המעקה הקיים כולל היסודות, ניקויו, המחיר 
הזמני, הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש, כולל הכנת הבורות והכנת יסודות מבטון 

 .להצבתו, הצבה, מילוי חוזר מהודק, סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח 30-ב

כל נזק שייגרם במהלך הביצוע למעקות הקיימים יהיה באחריות הקבלן והקבלן יפעל לתיקונו, כולל 
 על חשבונו של הקבלן. -תיקוני צביעה,  או לאספקת מעקה חדש מאותו סוג 

 העבודה תימדד במ"א של מעקה, מדוד במקום הצבתו החדש.

 הנמכת קו תאורה קיים  1.14

 הנמכה של קו תאורה קיים, במקומות שיורה המפקח. במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן

 ס"מ, מפני השטח הקיימים, 150המחיר מהווה תמורה מלאה עבור חפירת/חציבת  תעלה בעומק עד 

ריפוד חול, ניתוק הכבל הקיים מסוג כל שהוא, אספקת כבל חדש מאותו סוג ככל הנדרש להנמכת הקו 
ש, לצורך חיבורו לכבל הקיים, מילוי מהודק בבקרה שתי מופות בשני קצותיו של הכבל החד וביצוע

מלאה של התעלה, העברת הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח, כולל כל העבודות החומרים 
 והאביזרים הנדרשים לביצועה המושלם של העבודה.

 כקומפלט.  דתימדהעבודה 

 העתקת עמוד תמרור  1.15

ד תמרור, כולל התמרורים המחוברים אליו, למקום במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של עמו
 שיורה המפקח.

מהווה תמורה מלאה עבור פירוק זהיר של העמוד הקיים עם התמרורים המחוברים אליו, כולל  ירהמח
הזמני, הובלתו למקום ההצבה החדש הצבתו במקום החדש, כולל הכנת הבור  אחסונוהיסוד, ניקויו, 

ו, הצבה, מילוי חוזר מהודק, סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר להצבת 30-יסוד מבטון ב והכנת
 וניקוי השטח.

כל נזק שייגרם במהלך הביצוע לעמוד ו/או לתמרורים המחוברים אליו, יהיה באחריות הקבלן והקבלן 
על חשבונו של  -יפעל לתיקונו, כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת עמוד ותמרורים חדשים מאותו סוג 

 הקבלן.

בודה תימדד ביחידות, כאשר כל עמוד שיועתק נחשב יחידה אחת, ללא תלות במספר התמרורים הע
 המחוברים לאותו עמוד.

 העתקת שלטים ו/או תמרורים על שני עמודים   1.16

במסגרת סעיף זה יבצע הקבלן העתקה של שלט ו/או תמרור המוצבים על שני עמודים, למקום שיורה 
 המפקח.

מלאה עבור פירוק זהיר השלטים ו/או התמרורים, פרוק זהיר של  העמודים  המחיר מהווה תמורה
הזמני, הובלתם למקום  אחסונםהקיימים, כולל היסודות, ניקוי השלטים, התמרורים והעמודים, 

להצבתם,  30-יסודות מבטון ב והכנתההצבה החדש הצבתם במקום החדש, כולל הכנת הבורות  
ור השלטים והתמרורים לעמודים, סילוק הפסולת לאתר שפיכה הצבתם, מילוי חוזר מהודק, חיב

 מאושר וניקוי השטח.

כל נזק שייגרם במהלך הביצוע לעמודים ו/או לשלט /לתמרור, המחובר אליהם, יהיה באחריות הקבלן 
והקבלן יפעל לתיקונו, כולל תיקוני צביעה,  או לאספקת עמודים ו/או שלטים/תמרורים חדש מאותו 

 שבונו של הקבלן.על ח -סוג 

העבודה תימדד ביחידות, כאשר כל מערכת שלטים/תמרורים המוצבים על שני עמודים,  שיועתקו 
למקומם החדש ייחשבו יחידה אחת, ללא תלות במספר התמרורים/שלטים המחוברים לאותם שני 

 עמודים.

 שטחי גרנוליטוסילוק פירוק   1.17



 

גם לפרוק וסילוק כל  , מתייחסתהכמויובכתב  רנוליטמודגש בזאת, כי סעיף פירוק וסילוק שטחי ג
 ס"מ.  30הבטון הקיים מתחת לגרנוליט עד לעובי כולל של 

 ס"מ. 30במ"ר ללא תלות בעובי הבטון ו/או הגרנוליט, עד לעובי כולל של  דתימדהעבודה 

 עבודות עפר - 2פרק 

  כללי   2.1
המזמין בלבד והמזמין יורה לקבלן כיצד תשומת לב הקבלן מוסבת לכך, שהעפר לסוגיו הם רכוש 

לנהוג לגביו. בשום אופן לא יותר לקבלן להוציא מתחום העבודה חומרים חפורים שונים לשימושו 
 שלו אלא באשור בכתב  ומראש של המזמין.  

   
     חפירה ו/או חציבה   2.2

 כל סוגי         בכל מקום שבו מוזכר המונח "חפירה", הכוונה היא ל"חפירה ו/או חציבה" ב .א
        הקרקע ובכל כלי הדרוש לביצוע העבודה.               

 על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות מילוי יהא עליו להשתמש בחומרים            ב.       
  החפורים באתר תוך התאמתם לדרישות האיכות מחומרי המילוי, כמפורט בסעיף                      
 מילוי ) גריסה, ניפוי וכו' (. אדמה חפורה שאינה מתאימה למילוי, על הקבלן לפנות                      
 על חשבונו לאתר מאושר ע"י הרשות. לא ישולם עבור פינוי עודפי חומר חפור ו/או                      
 ו/או חציבה.  חצוב ומחיר פינויים כלול במחיר סעיף חפירה                     

הסרת צמחיה וניקוי השטח הם עבודות המהוות חלק מעבודות העפר חפירה ומילוי ולא    ג.       
 תחושב לצורך תשלום.

כל צמחיה על שורשיה, גדמי עצים על שורשיהם, פסולת למיניהם יורחקו מהאתר לפני                    
 תחילת עבודות החפירה ו/או מילוי.

    ר הרחקה כמפורט לעיל, יותר להתחיל בעבודות חפירה/חציבה ומילוי.רק לאח      
 במ"ק נטו וכולל :  דיימדמחיר החפירה         ד.     

 חפירה וחפירה לתעלות ניקוז.   -  
 ס"מ מקס' לאחר הידוק ( בשטחי המילוי. 20הובלה ופיזור בשכבות )בעובי    -                           

 חפירה  להחלפת קרקע        -                           
 פינוי עודפי עפר לא ראויים לאתר שפיכה מאושר.     -                        
 חיתוך )על ידי משור ( ופינוי שורשי עצים אשר ימצאו בתוואי הכביש    -                           

 וא. בכל עומק  שה                                
 וניקוי השטח כמפורט לעיל. ההסרת הצמחיי   -                           
 פעולת הפרדה בין עפר הראוי למילוי ועפר שאינו ראוי למילוי.   -                           

 ם  קטנים, ו/ או בלתי רציפים.לא תשולם תוספת בגין חפירה בשטחי      ה.     
 

   מילוי      2.3
    

    כללי
והידוק של  ההצמחייא. באזור העבודה יבוצע מלוי לאחר השלמת עבודות פינוי הפסולת, הורדת 

 הקרקע הקיימת. 
  : הערות ב.
 ייעשה לרוחב כל השטח המיועד למילוי ולכל  אורכו.  מסוים.   פיזור חומר מסוג 1 

 עד למילוי. .   סך הכל עובי שכבות מסוג חומר אחד יהיה אחיד בכל השטח המיו2 
 ס"מ אחרי הידוק. 20.   עובי שכבות המילוי לא יעלה על  3 

 
 החלפת קרקע      2.4

 יש להביא בחשבון כי בקטעים מסוימים יהיה צורך לבצע החלפת קרקע וזאת בגלל   .א
 או  ( SPTצפיפויות נמוכות אשר התקבלו בחלק מבדיקות ההחדרה התקניות )       
 לות פסולת. החלטה לגבי היקף החלפת הקרקע תקבע ע"י  המצאות שכבות המכי      
 המפקח באתר בתחילת העבודה ובמהלכה לאחר ביצוע מספר בדיקות צפיפות שדה       
    מייצגות.       

    ב.   החומר למילוי חוזר יאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.              
 ייחס גם להחלפת שכבות מבנה קיימות בכבישים,  ג.    המונח "החלפת קרקע" לעיל מת             

 חניות ובשבילים שהמפקח יורה על החלפתם.                   
 ותשולם במסגרת סעיף "חפירה ו/או חציבה".  דתימדד.   "החלפת קרקע"              

 
 מילוי מובא מבחוץ      2.5



 

ורות המילוי המתאים מחומרהבאת מילוי מובא מבחוץ תותר אך ורק לאחר שאזלו כל מק 
  מקומי, וקבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח לספק לאתר מילוי מובא. 

    
 
 

  הידוק     2.6
      
   הידוק שטחיםא. 
 חישוף( ו/אולפני התקנת חומר המילוי )על קרקע מקורית לאחר הסרת צמחיה וניקוי או   
 של המפרט הכללי. 510262לפי סעיף ח ואו השתית שכבות המבנה )בחפירה( יש להדק את השט 
 ב.   כל שכבות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר לכל עומק השכבה. 

 ס"מ. 20ג.   עובי שכבות המילוי, מדוד לאחר הידוק , לא יעלה על 
 ד.  שיעור ההידוק הנדרש בסוגי קרקע שונים יהיו כמפורט בטבלה שלהלן:

 
  שיעור הידוק עומק מפני השתית  סוג הקרקע 
 4 - 2 - A   מינימלי (  95%  בכל עומק ( 

 6 - 2 - A   מינימלי (  95%  ס"מ 100 -קטן מ ( 

 6 - 2 - A   מינימלי (  93%  ס"מ 100-גדול מ ( 

 6 -A ( 5עד)7- 6 -A  93%- 90%  בכל עומק   
 5 )< (6 -7-A    92% - 89%  בכל עומק  

 דקנה ברטיבות אופטימלית. ( תהו A 6 -2 -A ;- 2  4קרקעות גסות גרגר ) 

בה ניתן לעבד ולהדק את הקרקע על  המרבית( תהודקנה ברטיבות A 6-7 -  A ;- 6קרקעות דקות גרגר )
 . 3%, פלוס  1%מנת להגיע לצפיפות הדרושה )בד"כ רטיבות בסביבות גבול הפלסטיות מינוס  

 
  שיפועי מדרונות     2.7

 
אופקי. במקרים מיוחדים כמו מגבלות  3-אנכי ל 1י יבוצעו לפי שיפועי מדרונות הן בחפירה והן במילו

 אופקי.  2-אנכי ל  1 -זכות הדרך יתוכננו השיפועים לשיפוע המתון ביותר שנתן, לא תלול מ
 

 )באישור המפקח מראש ובכתב בלבד( הדברת צמחיה  לפני ריצוף    2.8
 

 דרישות ביצוע 
 טל עשבים/צמחיה, מאושר ע"י משרד החקלאות    הדברת צמחיה תעשה ע"י ריסוס בחומר קו א.
 משרד איכות הסביבה וקק"ל, לשביעות רצון המפקח. הריסוס יבוצע בשטחים אשר מיועדים       
 במפרט ו/או בתכניות, אך ורק אם אושרו מראש ובכתב ע"י     שצוינולסלילה ולמדרכות כפי    
            המפקח.   

 להגנת  הצומח )משרד החקלאות(     םהשירותיהדברה מטעם  ןרישיוקבלן בעל ב.הריסוס יבוצע ע"י     
 המבצע עבודות כנ"ל עבור רשויות מקומיות, קק"ל, מע"צ וכדומה ואשר ישמש קבלן משנה     
 שבאתר, ולהתאים את החומר  ההצמחיימטעם הקבלן, על הקבלן המשנה הנ"ל להגדיר את    
 צמחיה.  הכימי הקוטל, המתאים לאותה   
 להגנת הצומח )מטעם משרד     םהשירותיעל הקבלן להציג למפקח לפני התחלת ההדברה, אישור    
 , סוג הריסוס הדרוש וכמותו. הביצוע ע"י קבלן משנה כנ"ל לא משחרר את  למכשורהחקלאות(    
     הקבלן  מאחריותו.   
 ולפני הידוקה )אלא עם המפקח  ג.הריסוס יבוצע על פני שכבת המצע התחתונה לאחר יישורה  
 יחליט שהריסוס יבוצע על פני השתית(. כאשר על פני השתית יריעה או שכבה אוטמת, ייעשה     
   הריסוס על פני השתית.    
 תלויה בסוג הקוטלים. לא  להשקיה ד.מיד לאחר הריסוס, תחל השקיית מים. הכמות הכוללת 

 ליטר למ"ר וכן לא כמות אשר תגרור רטיבות יתר בין  20תותר השקיה בפעם אחת יותר מאשר     
      שעות לפחות.  6יש להמתין  הלשנייאחת  השקיה    
 שעות לפחות מגמר ההשקיה  24ה.הידוק שכבת המצע התחתונה בקטעים שרוססו יתבצע לאחר   
 האחרונה.      

 מדידה ו.  
 קוטל  עשבים/צמחיה, לפי אישור הדברת צמחיה תימדד באתר לפי מ"ר של שטח שרוסס ב    
 מראש ובכתב מהמפקח.    

      
 תשלום ז.  



 

התשלום עבור הדברת צמחיה יהווה תמורה עבור כל  הנאמר לעיל, כולל השגת אישורים שונים      
ותשלום אגרות שונות הנדרשים ע"י הרשויות ) כגון : איכות הסביבה, קק"ל וכו' ( וכולל אספקת 

 מים  והרבצתם. 
 

 

 צורת דרך ומצעים - 3פרק 

לא תשולם שום תוספת מחיר, עבור עבודה בשטחים מצומצמים, ברצועות צרות )כגון במילוי  :הערה
 תעלות צנרת וכבלים(, בקטעים בלתי רציפים וסביב מתקנים ומכשולים. 

  מצעים  3.1 
במפרט הכללי  51032המצעים יהיו מסוג א'. דרישות לטיב ודרוג של החומרים יהיו כמפורט בפרק 

בכל דרישות הבצוע האחרות הכלולות בפרק  מחויב(. כמו כן הקבלן 51לסלילת כבישים ורחובות )פרק 
 הנ"ל. 

מצעים ימדדו וישולמו בהתאם למפורט בכתב הכמויות )נטו( ללא הבדל בין מסעה או מדרכה. לא 
 תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מצומצמים

  מפרצי חניה ומדרכותת, חניומצעים לדרכים,  3.2

למצעים ישתמש הקבלן בחומר מחצבה. כל המצעים יהיו מסוג א' ויעמדו בדרישות המפורטות במפרט 
של  51032 סעיף. טיב החומר וביצוע שכבות המצע יעמדו בדרישות המופיעות ב5103הכללי פרק 

ימלית לפי מוד. מדרגת הצפיפות המכס 100%המפרט הכללי. המצעים יהודקו לדרגת צפיפות של 
או כפי שיורה  יותנ. עובי המצע יהיה כמפורט בתכ+ 2% תאופטימאליא.א.ש.הו בתכולת רטיבות 

ק חומרי המצע המעידה על פ  . הנחת מצעים מותנית באישור המפקח לאחר הצגת תעודת מס  המפקח
 דמדהעבודה תי ולאחר הצגת ממצאי בדיקת הידוק שתית. ,טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספק

 במ"ק של מצע מהודק, ללא תלות בעובי השכבה, שהודקה לפי הוראות המפקח.

  עיבוד פני מצע קיים3.3 

ו במקומות או/במסגרת סעיף זה יבוצע עיבוד פני מצע קיים במקומות שבהם פורק אספלט קיים 
ודה במקומות שבהם היה קיים מצע שלא בוצע במסגרת חוזה זה. העב שבהם פורק ריצוף קיים ו/או

סילוק הפסולת, הרטבה חרישה והידוק של פני המצע הקיים  ,כוללת ניקוי מושלם של פני המצע הקיים
מצע במידת  ה של מצע סוג א' או גריעה שלוהבאתו לגבהים המתוכננים של פני המצע, כולל הוספ

 כדי להגיע לגבהים אלה. ,הצורך

מצע כאמור. על הקבלן לקחת בחשבון עת או גריפרד עבור הוספת נבמ"ר. לא ישולם ב דתימדהעבודה 
בתחום העבודה או  וכו' קירות גדר ותאי בקרה, מצאות מתקנים שונים כגון עמודי תאורהיה

בגבולותיה. על הקבלן לבצע את עיבוד פני המצע בזהירות הראויה, כדי למנוע פגיעה במתקנים אלה. 
 מצע קיים לא ישולם עבור צורת דרך.תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שבקטעים בהם יבוצע עיבוד פני 

 בשני סעיפים נפרדים כדלקמן: דתימדעבודה זו 

בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם פורק אספלט קיים שאמור להיות מוחלף  3.010סעיף  -
 בריצוף. 

בכתבי הכמויות יבוצע במקומות שבהם פורקו וסולקו ריצוף קיים והחול שמתחתיו  3.020סעיף  -
תבצע בהם ריצוף חדש, ובמקומות שבהם פורק אספלט קיים, שאמור להיות מוחלף באספלט ואמור לה

 חדש. 

  אגו"ם  3.4

במפרט הכללי, ויהדק אותו  51במסגרת סעיף זה, יספק הקבלן ויפזר אגו"ם מאגרגט סוג א' לפי פרק 
 ס"מ אחרי הידוק. 15בשכבות בעובי 

גה בפניו ואושרה על ידו תעודה מספק החומר, פיזור האגו"ם מותנה באישור המפקח, לאחר שהוצ
המעידה על התאמת החומר לדרישות המפרט הכללי, ולאחר שהתקבל אישור המפקח לכך שהושלם 

 ם."גמר עיבוד שכבת המצע שמתחת לשכבת האגו



 

 במ"ק דהעבודה תימד
והוראות המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומר, הרטבתו, פיזורו, והידוקו, עפ"י הנחיות 

 במפרט הכללי. 51פרק 

 צורת דרך עיבוד שתית 3.5 

עבודה זו תבוצע במקומות שבהם פורק וסולק מבנה השכבות של כביש קיים, וזאת לצורך עיבוד 
 השתית החדשה, לפני החזרת שכבות מבנה חדשות, וכן בקטעי מיסעות חדשות ומדרכות חדשות

 במ"ר. דבמפרט הכללי. העבודה תימד 510263 -ו  510262העבודה תבוצע לפי הנחיות סעיפים 

 שתית בוצית )בקלאש(לייצוב ביצוע מילוי שברי אבן    3.6

ס"מ, אחרי הידוק, בקטעי שתית  20העבודה  כוללת אספקה והנחה של שכבות שברי אבן בעובי 
 במקומות שעליהם יורה  המפקח מראש ובכתב.  -חרסיתית/בוצית 

 עד להפסקת השקיעה.  -לפני הנחת כל שכבה ושכבה  "י המפקח בכתבע אושרמספר השכבות שיונחו, י

 , במפרט הכללי.51.04.12העבודה תבוצע בהתאם להנחיות סעיף 

 של הסעיף הנ"ל, יאושר גם שימוש בשברי אבן גרניט. 1-בנוסף לסוגי האבן האמורים בתת סעיף א'

 המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת האבן, פיזורה והידוקה.

ס"מ.    אם יבוצעו, באישור המפקח, מספר שכבות  20במ"ר של שכבת שברי אבן בעובי  דתימדהעבודה 
 ס"מ באותו  תא שטח, המדידה תהיה של כל שכבה בנפרד. 20בעובי 

 עבודות אספלט - 4 פרק

  /מ"רגק" 1בשיעור  MS - 10ריסוס יסוד מסוג   4.1

בנה חדש מאספלט למיסעת הכביש. העבודה תבוצע עבודה זו תבוצע אך ורק במקומות שבהם יבוצע מ
 במפרט הכללי. 510452לפי הנחיות פרק 

 במ"ר. דהעבודה תימד

 ק"ג/מ"ר  0.5בשיעור  SS - 1מסוג  הריסוס מאח 4.2

עבודה זו תבוצע על גבי אספלט מקורצף ונקי, לקראת ביצוע שכבת אספלט חדשה. העבודה תבוצע לפי 
 ללי, אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב.במפרט הכ 510452הנחיות פרק 

 במ"ר. דתימדהעבודה 

 שכבות אספלטיות 4.3

 ( S  )25ס"מ, תא"מ  5שכבת אספלט מקשרת בעובי      4.3.1

  19ס"מ, תא"צ  4שכבת אספלט נושאת בעובי      4.3.2

 19שכבת אספלט בעובי משתנה, תא"צ      4.3.3

בתערובות  יבמפרט הכללי. גודל הגרגר המקסימאל 5104פרק  -תת העבודה תבוצע לפי הנחיות 
 בכתב הכמויות. כמצויןיהיה 

 האגרגט בכל התערובות יהיה אגרגט גרניט סוג' א'.

  PG 70-10הביטומן בכל תערובות האספלט יהיה מסוג 

 במ"ר לגבי כל תערובת וכל עובי בנפרד.  דלעיל תימד 4.3.2 -ו 4.3.1העבודה בסעיפים  

לעיל, יבוצע אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח  4.3.3אספלט בעובי משתנה, לפי סעיף  
בתעודות  המצויןבטונות, לפי משקל האספלט נטו, עפ"י  דיימדמראש ובכתב.  אספלט זה  

המשלוח, שיימסרו למפקח "בזמן אמת", בעת ביצוע האספלט, שהמפקח אישר לבצעו כאספלט 



 

יכלול בסעיף זה בחשבונות הקבלן כמויות של אספלט מתעודות משלוח בעובי משתנה. המפקח לא 
 שנמסרו לו בדיעבד.

 מבוטל   4.4

  מישק התחברות לאספלט קיים   4.5

העבודה כוללת יישור וניקוי קו ההתחברות לאספלט קיים, מריחתו בביטומן, בכל עובי שכבת 
במ"א של  דיף. העבודה תימדהאספלט הקיימת וביצוע התחברות לקבלת קו התחברות חלק ורצ

 מישק ההתחברות.

  כלשהואקרצוף אספלט קיים לעומק    4.6

עובי בפני אספלט קיים, סילוק החומר המקורצף למקום מאושר כל העבודה כוללת קרצוף שכבה ב
 וניקוי מוחלט של השטח המקורצף וסביבתו מכל שאריות של חומר מקורצף ופסולת כל שהיא. 

 של שטח אשר קורצף ונוקה כאמור, לפי הוראה מראש ובכתב מהמפקח. במ"ר דהעבודה תימד

, אולם הקבלן יהיה רשאי לא ישולם עבור ביצוע קרצוף בשכבות אספלט שמיועדות לפרוק וסילוק
 .לקרצף אותן תמורת תשלום לפי סעיף פירוק וסילוק אספלט

 עבודות צביעה ותמרור - 5פרק 

 צביעה  5.1
 במפרט הכללי והאמור להלן: 51077וצע בהתאם להנחיות סעיף עבודות צביעת כבישים תב

( 1997לתקנות והנחיות להצבת תמרורים )צביעה תתבצע בצבע מתאים בעל תו תקן ישראלי ובהתאם 
 .צביעה לצורך הסדרי תנועה זמניים לא תשולם .למפרט היצרן

 מדידת עבודות הצביעה תהיה כדלקמן:

דדו במ"א, מופרד לפי רוחב קו הצבע. ימדדו אך ורק קטעים ס"מ ימ 15ס"מ או  12קווים ברוחב 
במ"ר של  דתימדס"מ  15צבועים נטו )ללא מרווחים(. צביעת סימני צבע ו/או קווים שרוחבם עולה על 

 שטח צבוע נטו. לא ימדדו שטחים בלתי צבועים.

 תמרורים 5.2

 נחיות כדלקמן:במפרט הכללי והה 51076עבודות תמרור יבוצעו בהתאם להנחיות סעיף 

צורת התמרורים, צביעתם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות לביצוע  .1
 " בדיני מדינת ישראל.1970פקודת התעבורה, "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 

יהיו לפי המפורט בחוברת" הנחיות לאופן הצבת  ןצורת האותיות, הספרות והמרווחים ביניה .2
 של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 1970תמרורים 

 .מ"מ 25נות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס יפ .3
( 1968)מרס  11התמרורים ייוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום לפי המפורט במפרט אספקה מס'  .4

ו בפני של מכון התקנים הישראלי, עיבודי הפח, הגנת -"תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" 
 .111לפי מפא"ס  להכו -החלדה וצביעתו

,  הדבקת הסרט המחזיר 111כל התמרורים יהיו מחזירי אור, לפי הדרישות המפורטות במפא"ס  .5
 לחץ בלבד.-אור תיעשה בחימום ובתנאי תת

 אור ייעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור.-הסימנים על הסרט המחזיר .6

כוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצרן )או על פניו שאינם מ איישכל תמרור  .7
 סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור.

 
 העמודים

 - 530מ"מ, לדרישות ת"י  2.20ובעובי דופן  3העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " .1
 "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי.

רים המיועדים להתקנה עליו, גובה התקנתם אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרו .2
 ועומקו ביסוד, הכל לפי המפורט בתוכניות.



 

 בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו. .3

פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה, אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד  .4
 בהתזת חול לצורך הסרתה.

-כבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחורהעמודים ייצבעו בש .5
לבן וכמפורט בתוכניות, הצביעה תיעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא 

 שעות. 24נקיה מנזילות צבע בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 

ס"מ, הקופסה תהיה  1העמוד יכוסה בקופסא עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  .6
 ר פנימי כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.בקוט

מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתוכניות ולפי פרטי המיקום  לפני הצבת העמוד יש  .7
במיקום  הסטיילבדוק שלא יהיה  מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים כל 

 העמוד חייבת באישור המהנדס.

( הצבת העמוד 118)לפי ת"י  15 - ב ממולא בבטון ס"מ  40העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  .8
 ס"מ. 20תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 

העמוד יוצב בזהירות ובאופן שתימנע מפולת בקירות הבור, העמוד יוצב אנכית, ולאחר  .9
שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה אדמה זו 

 תהודק ידנית.

 שעות לאחר יציקת היסוד. 24ל העמוד תבוצע לפחות התקנת התמרור א .10

 הצמדת העמודים לתמרורים 57.02.03

57.02.04  

 התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן )קולר( כמפורט בתוכניות ובפרטים. .1
כל הרכיבים  ויקמטוכל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן, כל הפינות יעובדו  .2

ליך צריבה בחומצה לפני כן, כל יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תה
 הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

ס"מ מתחת לתמרור  210שמאפשרים מרווח פנוי בגובה התמרורים יותקנו בגבהים  .3
 הנמוך ביותר.

אור לשביעות רצון -זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותתוקן עד לקבלת החזר .4
 המהנדס.

 דלקמן:ביח' כ דאספקה והצבה של תמרורים תימד

בכתבי הכמויות, כאשר העמוד  5.100לפי סעיף  דאספקה והצבה של תמרור אחד על עמוד, תימד -
 והתמרור גם יחד נמדדים ביחידה אחת.

בכתבי הכמויות, כאשר כל  5.110לפי סעיף  דאספקה והצבה של לוח תמרור נוסף על עמוד קיים תימד -
" מתייחס הן לעמוד שהוצב ע"י אחרים והן לעמוד לוח תמרור נמדד כיחידה אחת. המונח "עמוד קיים

 בכתבי הכמויות. 5.100שהוצב ע"י הקבלן, במסגרת סעיף 

 ריצופים ומדרגות אבני שפה - 6פרק 

 )כולל אבני תעלה( בני שפה מסוגים שוניםספקת והנחת אא 16.

ר כולל את כל של המפרט הכללי. המחי 51074יבוצעו וישולמו לפי האמור בסעיף  לסוגיהן אבני שפה
ב            בטוןמ החומרים, אבני שפה, את העבודה, אספקה וסידור האבנים והיסוד, כולל יסוד ומשענת

אספלט קיימת, יכלול  תלמיסעלביצוע מושלם. במקומות שבהם תבוצע אבן שפה חדשה בצמוד , 20 -
 .מחיר אבן השפה גם את מילוי כל המרווח בין אבן השפה לבין האספלט בבטון

  אבן שפה גננית 6.2

אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב )בין היתר  םלאבן השפה הגננית תבוצע ותשו
 .20 -ב   בטוןמלפי האמור במפרט הכללי. המחיר כולל גם יסוד ומשענת  סביב גומות לעצים(

 תבקשתושפה  ני אב 6.3

בהתאם לסוג האבן  ס"מ, 50ס"מ או  25אורך מודגש בזאת כי בקשתות יבוצעו אבני שפה קצרות ב
אלא יכללו בסעיפים הקיימים, בכתב הכמויות  ,המונחת במקום. אבני שפה אלה לא ימדדו בנפרד

 ., מסוגים שוניםמ' 1לאבני שפה באורך 



 

 מדידה 6.4

 כל אבני השפה לסוגיהן, ימדדו במ"א, לכל  סוג אבן בנפרד, לפי הסעיפים השונים בכתבי הכמויות.

 באבנים משתלבות מסוגים שונים ובגוונים שונים יםריצופ

 כללי
 למפרט הכללי. אותם הסעיפים  40עבודות הפיתוח והריצוף יעשו בהתאם למפורט בפרק 

 של המפרט הכללי.  51יבוצעו בהתאם למפורט בפרק  40שלא באים לידי ביטוי בפרק 

 כמו כן יחולו ההנחיות הניתנות בסעיף זה של המפרט המיוחד. 

על גבי שכבת ס"מ  10עד  6ריצוף יהיה באבנים משתלבות אפורות וצבעוניות מסוגים שונים בעובי ה
 ס"מ. דוגמת הריצוף תהיה כמפורט בתכניות. 4חול נקי בעובי 

יונחו אך ורק במקומות שעליהם יורה המפקח מראש ובכתב. ס"מ,  10ובעובי ס"מ,  8אבני ריצוף בעובי 
 ס"מ. 6ריצוף בעובי  במקומות האחרים יונחו אבני

 Heavy Duty Eilat  -ס"מ יהיו מייצור מיוחד המיועד לשימוש באילת  10אבני ריצוף בעובי 

 ביצוע ריצוף באבנים משתלבות 6.5
 כללי:  

 .בקטעי ריצוף בהם נדרש יותר מגוון אחד, ייקבע מרקם הנחתם ע"י המפקח 
 ים לריצוף בקצוות ליד   הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי אבנים חרושתיים )חצאי אבנ 

   אלמנטים ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר יבוצע חיתוך במשור              

 (.40פרק  –סיבובי כמפורט במפרט הכללי  מכני/חשמלי            

  8ס"מ או  7,ס"מ 6האבנים תהיינה מהסוג המפורט בכתב הכמויות או שווה ערך מאושר בעובי     
   ס"מ. 4)לפי הסוג( ותונחנה על גבי שכבת חול בעובי  ס"מ

  ק"ג  4ס"מ מיוצב בצמנט, בשיעור  4בכיכרות יונחו אבני הריצוף על גבי שכבת חול בעובי 
 צמנט לכל מ"ק חול.       

  חגורה סמויה לתמיכת הריצוף, היא תכלל במחיר הריצוף ולא ישולם   ששתידרבמקומות 
 בנפרד. עבורה            

 והנחתן: אספקת האבנים המשתלבות     6.5.2
 
 על  ונושא תו תקן.מאושר ליצורם   הקבלן יספק את האבנים המשתלבות ממפעל  .1

הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים כנדרש במפרט זה ממעבדה 
ל אותה תוך התייחסות לתאריך הייצור של כל סדרה שיסומן על גבי האבנים ש -מאושרת 
 סדרה.

  שומר לעצמו  מפקחהבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן מאחריות לטיב החומרים. ה       .2
יקבעו  הזכות לדרוש לבצע בדיקות נוספות מתוך האבנים שיובאו לאתר, תוצאותיהם  את             
 הן את התאמת האבנים לדרישות המפרט.  גם 

 גשים במנות שיוכנו על ידי המפעל. כל אבן  האבנים יגיעו לאתר מסודרות על מ       .3
 שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהי בניגוד לנדרש במפרט זה, תפסל ותוצא               
 מהאתר באחריות הקבלן.             

  על הקבלן להשתמש באבנים שלמות וחצאים שיוצרו על ידי היצרן. ניסור יותר        .4
 ת שונות מהנ"ל. רק למידו             

 לא יותר שימוש בגליוטינה. -חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד        .5
   חגורת בטון סמויה בעבודת הריצוף תכלל במחיר הריצוף,  ללא        .6

   2, כולל 20-ס"מ ויהא מבטון ב15*25מדידה ותשלום נפרד. חתך החגורה יהא              

  .   פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך  6@20וברזל קושר  8ברזלי אורך בקוטר              

  כלפי חוץ. 10%ס"מ ויהיו בשיפוע של  3 -ב             



 

 התחלת דוגמת הריצוף.   יקוועל הקבלן לקבל הוראת המפקח ביחס לקו או      .7
 שכבת החול מתחת לאבנים 6.5.3

, עובר חול נקי שפיך אחר שיאושר ע"י המפקח או שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיך
יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך וחומרים אורגניים ויתאים , 5%- 140עובר נפה  95% 60נפה 

 .4%תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על  .לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק

 התחיל בפיזור שכבת החול לפי פיזור החול תנוקה השתית מלכלוך ומגופים זרים. אין ל

 לפני אישור המפקח לטיב השתית.

 החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים 

 לשביעות רצון המפקח. ,ללא הידוק ,לפני הנחת הריצוף

א תותר כל ל ס"מ. לפני הנחת האבנים 4שכבת החול לאחר הנחת הרצוף והידוקו תהיה בעובי אחיד של 
 .שפזורה ופולסהתנועת כלים ורכב על גבי שכבת החול 

 ביצוע הריצוף 6.5.4

 לפני התחלת ביצוע הריצוף יש להקפיד ששכבת החול תהיה תחוחה ויבשה )תחולת הרטיבות 

 (.4%לא תעלה על 

 ביצוע הריצוף יתחיל מאלמנטי השפה, במרצפות שיסודרו בהתאם לתכנית, בהתאמה לקו 

 אלמנט השפה.הגימור של 

 השלמת המשטח אל אלמנטי הקצה תבוצע במרצפות שלמות וחלקיות בהתאם לצורך. 

לא יורשה שימוש  האבנים החלקיות יחתכו לפי מידה בעזרת מכשיר ניסור מיוחד שיאושר ע"י המפקח.
שלימה ללא פגמים וסדקים עם שפות ניצבות לאחר   רתישאיש  להקפיד שהאבן המנוסרת  בגליוטינה.

 יסור.הנ

 בהתאם לתכנית. האבנים יונחו כך  כמצויןיונחו בעבודת ידיים בסידור  ריצוףאבני ה

  קטעשתשתלבנה במרווחים מינימליים ביניהם. כל זאת בהתאם לדוגמא שתסוכם ותאושר ב

 .מ"ר שהקבלן יכין על חשבונו 20 -בגודל כ  יניסיונ

 מ"מ. הרווח   3יהיה  המרווח המכסימלי המותר בין האבן המשתלבת לאלמנט השפה

 מ"מ. 2המכסימלי המותר בין אבנים סמוכות 

 יש לבצע הדוק ראשוני של משטח אבני הריצוף,  סיום הנחתאחרי מועד  בסמוך ככל האפשר

   2000האבנים המשתלבות באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטרפוגלי של 

 מעברים. 3-לפחות. הידוק זה יבוצע ב מ"ר  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של 

 בכל מקרה לא יושאר בסוף יום העבודה  .תוך יום העבודה של ביצוע הריצוףבהידוק זה יבוצע 

     –שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ 

 ה נקי ודק ולטאטאו  שעות לאחר ביצוע הריצוף יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצב 24

 לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות. לאחר מכן יימשך הידוק הראשוני כולל מילוי 

 מעברים נוספים. 4 -המרווחים בחול המחצבה ב 

 טון או מכבש  12בגמר פיזור החול והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש 

 קח ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע  מעברים לפי הוראות המפ 8 -פניאומטי כבד ב 

 , לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.יהניסיונהמשטח 

כל האמור המפקח רשאי להורות על שינוי בדוגמת הריצוף ובהתאמת הגוונים. לא ישולם בנפרד עבור 
 ף בכתב  הכמויות.עילה לשינוי במחירי היחידה לעבודות ריצו הלא יהוו לעיל והוא



 

 סטיות מותרות בביצוע 6.5.5

 .שיורה המפקחעל הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים .   1
 מ"מ. + 8לא תעלה על  ו/או מהמישוריות הסטייה המותרת מהגובה המתוכנן .2
ברוחב של מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום  .3

מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו  5ס"מ ובאורך של  5לפחות 
 מ"מ. 1עלה על תלא  , קצותיועל 

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן לעבד  .4
 על ידי המפקח. בגבולות שייקבעו ולרצף מחדש את המשטח,

 מ"מ. 1גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על הפרש  .5

     תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות  .6
 ונמצא מתאים לתכניות.       

 אחריות לטיב האבן והביצוע 6.5.6 

     מתן תעודת גמרחודש מ 24תהיה  ,אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש          

  . במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים לכל "מבנה" בנפרד          

 סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני  3סדוקות ו/או שבורות בפינותיהם במידה העולה על           

 לשביעות רצון המפקח.לעיל, הכל  6.5.5משטחים שבהם היו שקיעות מעבר למוגדר בסעיף           

 מדידה ותשלום 6.5.7

 , כמצוין בכתב הכמויות.המדידת הריצוף תעשה במ"ר, לפי סוג האבן ועוביי

 המחיר בכתב הכמויות לאבני ריצוף לבנות, יהווה תוספת למחיר האבנים        

 הצבעוניות.   

 ור אספקת האבן,   מחיר היחידה לכל אחד מסוגי אבני הריצוף לעיל יהווה תמורה מלאה עב   

 אספקת והנחת שכבל החול, פיזור האבנים והנחתן, לפי הדוגמאות בתכניות והוראות המפקח,    

 , הידוקים אספקה, פיזור וטאטוא של חול 20 -ניסורים, מילוי מרווחים, חגורה סמויה מבטון ב    

 ולל סילוק הפסולת על גבי האבנים, וביצוע כל העבודות הדרושות לקבלת עבודה מושלמת, כ   

למקום שפיכה מאושר. בריצוף לבן כוללת תוספת המחיר גם הנחה בקווים מקוטעים בהתאם    
 לתכניות ולהנחיות המפקח.

 קירות וסלעיות  -  7פרק 

 ביצוע קירות תומכים מבטון מזויין, ללא חיפוי אבן  1. 7

  

 , בהתאם לפרטים בתכניות.30-מזויין בהעבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מבטון                  

לפי הוראות   -ס"מ, אופקיים, או אנכיים  10טפסנות חזית הקיר תהיה עם לוחות עץ ברוחב 
 האדריכל.

 ,  כמסומן בתוכניות. 3בקוטר "  P.V.Cניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות 

על שתי שורות נקזים יהא ב H=  2.5יהא ללא פתחי ניקוז. קיר בגובה  H=  50קיר עד גובה 
הניקוז יש  תמטר נוספים בגובה הקיר, תתוסף שורת נקזים. מאחורי צינורו 2.0ועבור כל 

 לסדר צרורות אבן עטופים ברשת פלסטית, הכל בהתאם לפרטים בתכניות.

 קר". -ס"מ עם מילוי "קל  2מטר. התפר יהיה ברוחב  8 -תפרים יבוצעו כל כ 

 ס"מ. 25גרנולרי בלבד, בשכבות מהודקות בעובי  עד מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר 

כל מחירי היחידה עבור הקירות, כוללים את כל עבודות החפירה או החציבה הדרושות, 
ק"ג ברזל לכל מ"ק בטון(,  70אספקת ויציקת הבטונים ואשפרתם,  ברזל הזיון )בשיעור עד 
גב הקיר, סילוק עודפים למקום נקזים וצרורות ניקוז כמפורט לעיל, מילוי והידוק בשכבות ב

שפיכה מאושר, וכן כל העבודה הנדרשת לביצוע מושלם של הקיר וכל הנדרש בפרטים 



 

ובמפרט הכללי, בפרקים ובסעיפים המתאימים. המדידה במ"ק לפי המידות בתוכניות 
 בהתאם לגובה הקיר, ללא הפרדה בין היסוד והקיר, ולא כולל נפח נדבך ראש הקיר.

 ראש מאבן כורכרית לכל סוגי הקירות התומכיםנדבך    7.2

 ס"מ, או במידות 26/20/810נדבך הראש  יהיה עשוי מאבן כורכרית במידות    

ס"מ , לפי בחירת האדריכל.  המחיר כולל את אספקת האבנים והתקנתם, כולל  40/40/10  
 קשירה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.      

 מ"א, לפי גודל האבן.ב דיימדהנדבך בראש הקיר   

 חיפוי "כורכרית" בחזית קיר מבטון מזויין   7.3

ס"מ, דגם "חופית" או שווה  2.5העבודה כוללת אספקת אבני חיפוי מכוכרית מנוסרת בעובי                    
 ערך מאושר,  ויישומם בחזית הקיר מבטון מזויין, במקומות שיורה האדריכל.

 זו תימדד במ"ר. עבודה                   

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת אבני החיפוי, יישומם, ניקיון בסיום העבודה, כולל                   
כל הציוד, העבודות והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של החיפוי, לשביעות רצונו המלאה 

 של המפקח.

 חיפוי אבן אילת בבניה פראיתקירות תומכים מסוג "קיר כובד" עם ביצוע      7.4     

 העבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מסוג "קיר כובד" עם אבן אילת בבניה פראית, הכל                   

 בהתאם לפרטים בתכניות.                 

 ק"ג צמנט לפחות למ"ק בטון. 250ויכיל  20 -סוג הבטון יהא ב         

סוג הבנייה כפרית פראית. תשומת לב הקבלן לבצוע דו האבן בפני הקיר תהא אבן אילת. 
 ס"מ העליונים של הקיר. 50 -פנים ב 

המפקח יאשר את סוג האבן עפ"י דוגמא שתובא ע"י הקבלן ואת אופן הבנייה עפ"י דוגמא 
מ"ר לפחות, שתבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל בביצוע הקיר לפני קבלת  2של 

 אישור המפקח לדוגמא.

 ס"מ.  40מטר בגובה  של   2כל  3בקוטר "  P.V.Cניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות 

יהא בעל שתי שורות נקזים  H=  2.5יהא ללא פתחי ניקוז. קיר בגובה  H=  50קיר עד גובה 
הניקוז יש לסדר צרורות  תמטר נוספים תתוסף שורת נקזים. מאחורי צינורו 2.0ועבור כל 

 לסטית, הכל בהתאם לפרטים בתכניות.אבן עטופים ברשת פ

 קר" כמסומן בתכניות. –ס"מ עם מילוי "קל  2מטר ברוחב  8 -תפרים יבוצעו כל כ 

 ס"מ. 25מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי בלבד בשכבות מהודקות של עד 

מחיר הקיר בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה עבור הקירות כוללים אספקת האבנים 
בטונים, חומר המילוי בגב הקיר, צינורות ניקוז, צרורות אבן, חפירה לקירות, והנחתם, ה

ליסודות, למרחב עבודה, מילוי והידוק בשכבות בגב הקיר, סילוק עודפים למקום שפיכה 
מאושר, וכן כל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של האלמנט וכל הנדרש בפרטים ובמפרט 

 הכללי בפרקים ובסעיפים המתאימים.

 מדידה במ"ק, ללא הפרדה בין היסוד והקיר, ולא כולל נפח נדבך ראש הקיר.ה 

 פני -ציפוי דו       7.5

 פני במקומות שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח תשולם תוספת  -עבור תוספת ציפוי דו   

 למחיר הקיר. לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. המדידה במ"ר.  

 לע לסלעיהאספקה והתקנה של גושי ס    7.6



 

מ"ק כ"א, מסוג מאושר ע"י  0.5העבודה כוללת אספקה והתקנה של גושי סלע בנפח מעל              
 האדריכל, וסידורם במסלעה, לפי הפרטים בתוכניות והנחיות האדריכל.

 .  10B, כמסומן בפרט ההסלעייהמדידה תהיה במ"ר של פני  

ירה והמילוי הדרושות, כולל מילוי המחיר מהווה תמורה מלאה, עבור כל עבודות החפ 
, סילוק עודפי עפר ופסולת, 10Bלפי פרט  –, אספקת הסלעים, סידורם ההסלעייבשכבות בגב 

וכל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצועה המושלם של העבודה לשביעות רצון 
 והמפקח. האדריכל

 ישור האדריכל או המפקח.אם המפקח ידרוש זאת, יכלול המחיר גם הכנת קטע לדוגמא לא 

 ריהוט רחוב, גדרות, מעקות  ועבודות שונות  -  8פרק 

 הערות כלליות    8.1

 בכתב הכמויות, כוללים את כל העבודות ההכנה הדרושות, כולל: 8א.   מחירי כל הסעיפים בפרק 

 חפירות ליסודות ובסיסים.  -  

 יד.חציבות בבטונים, לחיבור מעקות, גדרות ומאחזי    -  

 בהעדר פרטי זיון –יציקת בסיסים מבטון מזויין, כולל זיון עפ"י הפרטים בתוכניות, או    -  

 ק"ג ברזל לכל מ"ק בטון, לפי הנחיות המפקח. 50בכמות של  -בתוכניות             

 אשפרת הבטון.   -  

 הצבת הפריט במקומו.   -  

 פילוסים והתאמות.   -  

 מילוי חוזר מהודק.   -  

 סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר.   -   

 ניקוי השטח.   -  

 כל העבודות, הציוד והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בכל פריט ופריט,   -  

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.           

תב הכמויות ב.   אם לא נאמר אחרת כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים בגילוון חם. המחיר בכ
 מתייחס לגימור של הפריט בגילוון חם

בכתב הכמויות, מופיע סעיף נפרד, של תוספת עבור צביעה בתנור של אותו  מסוימיםג.    לפריטים 
פריט. במסגרת סעיפים אלה תשולם תוספת למחיר הפריט המגולוון, עבור צביעתו בתנור אחרי 

 הגילוון.

במוצרי מדף, שמגיעים ממילא צבועים בתנור, יתייחס המחיר הבסיסי של הפריט לגימור בצבע,     ד.
 ולא תשולם עבורם התוספת עבור הצביעה בתנור.

 סלים מדגמים שוניםאספקה והצבה של ספ    8.2
 בכתב הכמויות טורי, בהתאם לפמים שוניםמדג ים העבודה כוללת אספקה והצבה של ספסל

 וכניות.ולפרטים בת

 ., לפי כל דגם ספסל בנפרדביחידות דתימדהעבודה 

המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת הספסל לאתר, חפירת הבורות ליסודות, יסודות מבטון 
מילוי חוזר מהודק של הבורות, הצבת הספסל באופן  ,ק"ג ברזל למ"ק בטון( 50מזוין )כמות הזיון 

לת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד אופקי ומפולס. וסילוק עודפי עפר ופסו
 והחומרים, הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

 ספסלים מדגם שמיוצר עם משענת יד, יסופקו עם משענת יד.

 נים מדגמים שוניםאספקה והצבה של אשפתו     8.3
מדגמים  אשפתוניםשל  ,עיגון לפי הנחיות היצרן, עם ביסוס או העבודה כוללת אספקה והצבה

 לפרטים בתכניותלפירוט בכתב הכמויות ובהתאם  שונים,

 ., לכל דגם אשפתון בנפרדביחידות דתימדהעבודה 



 

ון לאתר, חפירת הבור להצבתו, יסוד מבטון תהמחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת האשפ
עיגון תון, ק"ג ברזל למ"ק בטון(, מילוי חוזר מהודק של הבור, הצבת האשפ 50מזוין )כמות הזיון 

וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים וביטון 
  הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

 עציצים מדגמים שוניםאספקה והצבה של      8.4
 

 עציצים מדגמים שונים,של  ,לפי הנחיות היצרןבמידת הצורך, עיגון ו העבודה כוללת אספקה והצבה
 לפרטים בתכניותלפירוט בכתב הכמויות ובהתאם 

 ., לפי כל דגם עציץ בנפרדביחידות דתימדהעבודה 

עיגונו , עציץלהצבתו, הצבת ה כל ההכנותלאתר,  עציץהמחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת ה
עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, הציוד והחומרים הדרושים וסילוק 
 וע מושלם של העבודה.לביצ

 .11עבור מילוי העציץ באדמת גן, ישולם עפ"י הסעיף של אדמת גן בפרק 

 מדגמים שונים הלשתייברזיה אספקה והצבה של    8.5
 

מדגמים שונים,  הלשתייברזיה של  ,עיגון לפי הנחיות היצרן, ביסוס והצבה ,העבודה כוללת אספקה
 ת.כמפורט בכתב הכמויות, ובפרטים שבתוכניו

 ., לכל דגם של מתקן שתיה בנפרדביחידות דתימדהעבודה 

, יסוד מבטון הלאתר, חפירת הבור להצבת ההברזיי המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת
עיגון , ההברזייק"ג ברזל למ"ק בטון(, מילוי חוזר מהודק של הבור, הצבת  50מזוין )כמות הזיון 

 והחומרים הדרושים פיכה מאושר, כולל כל העבודותוסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר שוביטון 
הציוד למקור מי שתיה  עירוני, מערכת ניקוז לפי הנחיות היצרן וכולל כל  ההשתיילחיבור מתקן 

 והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

 עבור ברכת ניקוז ועבור חבית ניקוז ישולם בנפרד, לפי הסעיפים שלהלן.

 תיה  עבור ביצוע  ברכת ניקוזתוספת למתקן ש   8.6
 

 מ' ובקוטר 1.5העבודה כוללת אספקה והתקנה של שוחת ניקוז עגולה מחוליות בטון, בעומק עד        
טון עם מסגרת ריבועית, וכולל כל הפרטים בתיאור הסעיף  25ס"מ, עם מכסה מיצקת לעומס  100       

 בכתב הכמויות.
 

 ביחידות. דתימדעבודה זו        
 

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת השוחה על כל מרכיביה, ביצוע עבודות העפר          
, ביצוע החיבור, ההשתייהדרושות,  התקנת הברכה, כל אביזרי החיבור הדרושים לחיבורה למתקן 

 סילוק כל הפסולת לאתר שפיכה מאושר וניקוי השטח.
  הלשתיין חבית ניקוז עבור מתק של  טמנה אספקה וה   8.7
 
ליטר, מילויה בחצץ,  200העבודה  כוללת אספקה והטמנה של חבית מחוררת ממתכת בקיבולת     

, כולל כל עבודות החפירה הדרושות, המילוי החוזר ההשתיילמתקן  3/4חיבורה עם צינור בקוטר "
רור של המהודק, סילוק עודפים ופסולת לאתר שפיכה מאושר, וניקוי מושלם של השטח. שיעור החי

 החבית יהיה לפי הנחיות המפקח.
ביחידות. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לקבלת עבודה מושלמת, לשביעות  דתימדעבודה זו      

 רצונו המלאה של  המפקח.
 

   תחנת אוטובוס אספקה והצבה של   8.8
 המצויןדגם ב תחנת אוטובוסעיגון לפי הנחיות היצרן של ו , ביסוסהצבה ,העבודה כוללת אספקה

 . ערך מאושר או שווהבכתב הכמויות, 

 ביחידות. דתימדהעבודה 

הנדרשות,  יציקת  החפירכל עבודות הלאתר, התחנה  המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת
פילוס השטח , ס"מ 15בעובי  ק"ג ברזל למ"ק בטון( 50)כמות הזיון  20-במבטון מזוין  משטח

וסילוק התחנה ועיגונה, , הצבת כפי שיידרשמילוי חוזר מהודק ן, והידוקו לפני יציקת משטח הבטו



 

עודפי עפר ופסולת לאתר שפיכה מאושר, כולל כל העבודות, והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של 
 ., וכולל אספקה והתקנה של שלט על גבי  התחנה לפי לוח התמרוריםהעבודה

   ובטון טרום אספקה והתקנה של פרגולה דגם "דרומית" ממתכת  8.9
בהתאם לפרט מס'    הפרגולהעיגון לפי הנחיות היצרן של והצבה הרכבה,  ,העבודה כוללת אספקה

P6  .בחוברת הפרטים 

 .מ"ר, של שטח הקירויב דתימדהעבודה 

ייצור הפרגולה על כל חלקיה ומרכיביה, אספקתם לאתר, הכנת המחיר מהווה תמורה מלאה עבור 
הצבתה, כל עבודות החפירה הדרושות, המילוי החוזר, החזרת השטח היסודות להצבת הפרגולה, 

כולל כל לקדמותו, סילוק הפסולת ועודפי עפר לאתר שפיכה מאושר וניקוי מושלם של השטח, 
 .לשביעות רצון המפקח  מושלם של העבודה ההעבודות, הציוד והחומרים הדרושים לביצוע

 

 מ' 1.2אספקה והתקנה של גדר רשת בגובה   8.10

מ' מעל פני הקרקע הסופיים של עבודות  1.2במסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין גדר רשת בגובה         
 העפר, במקומות שיורה המפקח.

ס"מ, ותמתח על עמודים  5*5מ"מ, וגודל חורים  3הרשת תהיה מגולוונת עם חוטים בקוטר  
יהיו עמודים מחוזקים עם עמוד  מ'. כל עמוד שלישי ועמודי הקצה 3מצינורות מגולוונים כל 

אלכסוני, מסוג עמודי הגדר, שיותקנו באלכסון בניצב למישור הגדר,  בצד הפנימי שלה. לאורך 
מ"מ בתחתית הרשת, בראשה , בתחתיתה  2.5חוטי מתיחה מגולוונים בקוטר  3הגדר יותקנו 

 ס"מ מעל פני הקרקע. 5ובמחצית גובהה.  תהיה במרחק עד 

 תותקן כיפה מפלסטיק, למניעת חדירת מים.בראש כל עמוד  

 ס"מ. 40ס"מ ובעומק  30בקוטר  20-העמודים יבוססו על בסיס בטון  ב 

 העבודה תימדד במ"א של גדר מותקנת באופן מושלם באתר, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

מילוי  תהמחיר יהווה תמורה מלאה עבור אספקת כל חלקי הגדר ואביזריה, עבור הכנת היסודו 
 חוזר סביב היסודות, הצבת הגדר על כל חלקיה ואביזריה, וניקוי השטח בסיום העבודה.

 עבודות תיעול  -  9פרק 
 כללי      9.1

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

 ממפרט זה.     

  קווי ניקוז   9.2

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

הצינורות יהיו ללא חריצים, סדקים, וכל פגמים אחרים כלשהם. שטח פני  הצינור 
 טבעת גומי.מהפנימיים יהיו חלקים בהחלט, האטם במישקים בין צינור לצינור  יהיה 

שצינורות  מאותו טיפוס הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים 
עמדו בבדיקת עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות  שהצינורות הם מאיכות ייצור 

לזו של הצינורות שנבדקו. שום צינור  לא יונח עד שיקבל את אישור המפקח. על כל  שווה
צינור יסומן שם היצרן  ותאריך היציקה. תהיה למפקח הזכות להתנגד להספקת הצינורות 

מסוים, אם ימצא שבאופן חוזר אינם עומדים בבדיקת עומס המעיכה שפורשה    ממפעל
 לעיל.

 הבדיקות תעשנה על חשבון הקבלן.

ס"מ מעל לראש הצינור תהיה שווה  60 -עד למתחתית התעלה  ,הרוחב של החפירה
 תוספת הבאה:עם הלמידות  החיצוניות של גוף הצינור 

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

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



 

ס"מ מתחת לתחתית  הצינור. החול,  15הצינורות יונחו על תושבת חול נקי ומהודק בעובי 
בנים, חרסית, או הן לצורכי התושבת והן לצורכי המילוי, יהיה חול  נקי, חופשי מגושים, א

 חומרים אורגניים.

 דרוג החול לפי נפות יהיה:

 אחוז חומר עובר נפה    נפה מס' 

 100   4מס'  

 0-5  200מס' 

 

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

 מעבר פנימי חלק מצינור לצינור. רשייווצחיבורי שקע תקע יחוברו כך, 

ס"מ בין תחתית שני תאי ביקורת  סמוכים ולא  2ע לא תעלה על המותרת בשיפו ההסטיי
ס"מ. כל  2בתוואי האופקי לא תעלה על  ההסטיימ"מ בין צינורות שכנים.  2תעלה על 

הצינורות שיונחו בין שני תאי ביקורת סמוכים, יהיו מאותו יצרן. הנחת הצינורות תתקדם 
 מצד המורד לכיוון המעלה.

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

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

ס"מ מעל ראש  20לאחר הנחת הצינור תמולא החפירה משני צידי הצינור בחול נקי עד גובה 
 לפי  המרביתמהצפיפות    98%  -א תפחת מהצינור  תוך  כדי הידוק לדרגת צפיפות של

יבוצע  ,או פני הקרקע המתוכננים ,מוד. א.א.ש.טו.. המשך המילוי  החוזר עד פני השתית
 מילוי חוזר למעבירי מים וצנרת. - 510255כאמור במפרט הכללי סעיף 

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

 בדיקת אטימות

 הצינורות יבדקו לאטימות כדלקמן: יקווכל 

 א. לדליפת מים מתוך הצינור החוצה.

 ב. לחלחול מים מחוץ לצינור לתוכו.

 בדיקה א' תבוצע לפני כיסוי הצינורות ומילוי התעלה.

ור  בשעת מילוי התעלה בדיקה ב' תבוצע לאחר מילוי התעלה ותגלה גם  אילו נזקים נגרמו לצינ
 וכן עד  כמה מתאים הצינור לדרישות הנוגעות  לאטימות.

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

המדידה לתשלום תהיה בהתאם לאורך נטו של הצינור בין הדפנות  החיצוניות של תאי 
 רת לאורך ציר הצינור ובסיווג לפי הקוטר  הפנימי של הצינור ועומק החפירה.הביקו

מחיר הצינור כולל אספקה, הובלה, פריקה, עבודות החפירה וסילוק עודפי  העפר, דיפון 
החפירה ושמירה על יציבותה, מילוי החול והידוקו, כיסוי  הצינור והידוק, סתימת החיבורים 

הכל לקבלת עבודה מושלמת לשביעות רצון  -ובדיקת  אטימות בטיט צמנט או בטבעות גומי 
המפקח. כן כולל המחיר, חיתוך פעמון של הצינור )במקרה הצורך( וחיבור הצינור לתא 

 בהתאם לתכניות וסגירה בטיט צמנט.

 מקום מערכות קיימות 



 

 יימים.הק םהקווילפני ביצוע הצינור יבצע הקבלן על חשבונו בדיקה מדוקדקת של מקום      

 ותאי קליטה תאי ביקורת, שוחות   9.3

 .פקחיהיו טרומיים. לפני הזמנת התאים יאושרו פרטיהם ע"י המוהשוחות התאים                    

 ס"מ. 5ס"מ ושכבת בטון רזה בעובי   25מתחת לתא תונח שכבת חול מהודק בעובי      
מילוי חוזר למעבירי  510255המילוי החוזר יהיה בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף 

 מים וצנרת.

 .631בכל התאים יותקנו שלבי מדרגות בהתאם לת"י  

 העבודה כוללת עיבוד רצפת התא.  

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

 הרשות המקומית ושמה, סימון הקוטר והעומס )עפ"י המכסים יסופקו עם הטבעת סמל  

 שנת הייצור. ה שלסוג  המכסה(  ותאור הייעוד )ניקוז(. כמו כן, יכלול המכסה הטבע                

המתקן או סוגו  ממדיי , לפשל תא בקרה, או תא קליטה מושלםהמדידה לתשלום: לפי יח'   
 ת עפר, אספקת והנחת התא כולל . המחיר כולל עבודוכמפורט בכתב הכמויות -

אספקת כל שבכות, כגון שלבי ירידה,  הנלוויםהמכסה, אספקה והתקנה של כל האביזרים                 
וכל סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר, ניקוי השטח, חוזר והידוקם,  החומרי המילוי  

 העבודה.הדרוש לביצוע מלא ומושלם של 

 בכות ניקוזאספקה והתקנה של ש   9.4

סעיפי כתב הכמויות לאספקה הותקנה של שבכות ניקוז, מתייחס אך ורק לאספקתן 
והתקנתן, בתעלות ניקוז ו/או בתאי קליטה קיימים ולא בתאי קליטה חדשים, שהקבלן 

 יבצע במסגרת חוזה זה.

ליטה החדשים כאמור, כלול במחיר ביצוע תא קבתאי ה השכבותמחיר אספקת והתקנה 
 א ישולם עבורן בנפרד.הקליטה ול

 להגנה על צנרות וכבלים מכל הסוגים 20-יציקת בטון ב    9.5

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

של שכבת הבטון  הבעוביי שנוצרי הכפלת שטח הבטון במ"ק, מחושב ע" דתימדהעבודה  
 שהמפקח דרש לבצע.

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

 למילוי תעלות ובורות CLSMיציקת בטון מוסג     9.6

, למילוי תעלות, בורות וכו' CLSM  -תערובת בחנ"מ  ויצוקבמסגרת סעיף זה יספק הקבלן  
 מקומות שעליהם יורה המפקח בכתב.אך ורק ב -

 במפרט הכללי. 51.04.11העבודה תבוצע בהתאם להנחיות סעיף  
 במ"ק. דתימדהעבודה  
 המחיר מהווה תמורה מלאה עבור אספקת החומר ויישומו, וניוקי השטח בסיום העבודה. 

 

 


