
 

 עבודות השקיה - 10פרק 

 ניםתק 10.1

ן ישראלי, ובהעדר תקכל  עפ"ימאושרים ו יניםתקבזרי ההשקיה א יויההצינורות ו שקיהההבזרי אכל 

 בהתאם להנחיות המפקח. יאירופאמריקני או א תקן ישראלי יתאימו לתקן

 טחבשיימים ק קניםמת 10.2

קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, -ם או תתיימתקנים עילל מוךסב ודהעב

כפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט ב וצעבת -ן וכדומה ג הוטיר

 נדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.ה הירותהזבכל אמצעי 

לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה ח רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטק-תת רכותמע

גרוע ל יכדאישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו קרקעי טעון -תקן תתמ חוםבת

רקעיים תוך כדי ק-תתמאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או 

 ביצוע העבודה.

 בודההעלמפקח ויפסיק את  מידקרקעי, יודיע על כך -ודה במתקן תתעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה קלנת

 עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו. אזורב

 קיהשה רכתמעהכנה ל 10.3

 קיההשנרת צ יסתפר 10.3.1

 נות לרשת השקיה עילית יבוצעו לאחרכקרקעית והה-השקיה התתה רכתעמ יסתרפ

 הכנת קרקע.ו ברההדקוי, ני

 פיוס שוריי  10.3.2

 להנחיות המפקח. בהתאם השקיהסת צנרת ריתבצע לאחר שלב פי נינגור ישי

 קיהשה רכותמע 10.4

 ליכל 10.4.1

דה, לפ   וי, המורכבות מצינורותנ נותגנה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי ז קרפ  א.

. המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר או 4פוליאתילן, או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על "

 וכו'., תייהושהגן השונים כגון: ברזי גן י למתקנ

שקיה לשטחי גננות נוי המורכבות מצינורות ה רכותמעלביצוע  רקמפרט זה מתייחסות ב נחיותהב. ה

יועדת מה נקודות החיבור לרשת אספקת המיםמ להחחשבת המערכת ה נז ורךלצ י.סי.פי.ופוליאתילן ו/או 

 .ןהגוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית כ יאוהשטחי הנוי ל



 

המעודכנות של משרד הבריאות והן  תההנחיות והתקנו "פנרת למי קולחים חובה לנהוג על צש קרהמב

חירי למגוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה. לא תשולם תוספת עקב כך 

 היחידה.

. ישראלי ןתק  פ"יע אושריםומהשקיה חדשים , תקינים ה זריבא  יויהבזרי ההשקיה והצינורות  ל אג. כ

  .פקחהממתכנן ו/או ה ישותרדי פעל תו תקן והקבלן יורשה מראש לספקם לאתר, יהיו  םלהמוצרים שאין 

ספיקה ב חץולסטטי במקור המים  ה יםהמחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ ת ניפד.  ל

ה. התחלת דרושה להשקיית השטח. יש להודיע למתכנן ולקבל את אישורו לתחילת עבודה קסימליתהמ

 וע.צביבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או מסמך המאשר תחילת ק חרלאהביצוע תהיה רק 

לת אישור המפקח על כל שלב בעבודה לאחר קה לביבשעבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך ה ועיצה.  ב

מודד מוסמך "י ע ומהת( ח(AS-MADEוכנית עדות ת בודההעזמין משבוצע. בסיום העבודה יש להגיש ל

 .פרדבנל מגוף לכהמפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה עפ"י מדידה של מודד  י"ע רתמאוש

התקנתם ל רושיםהדיבור  הח מחירם את כל אביזרי ב לליםכוכמויות  ה כתבובמפרט  ב ריטיםפהכל  .ו

 במפרט ובתוכניות. ותנחילה  תאםבהוכן את כל העבודות הדרושות 

 שקיהההרכת סימון למעו ידהמד

 .היםבעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גי סימוןהו דידהמ. 1

 פירהחה דות. תוואיית די י לע ומנויסקום ראש המערכת, פרטים ואביזרים בשטח  , ממטיריםמ. ה2

 בקת סיד.א יידסומן על י

ל ע ינויהשלאחר אישור  טייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רקל סכל ע

 ידי המתכנן, באמצעות המפקח.

 ווליםשרהנחת ו ירהחפ 10.4.2

ת ת תיתתשצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות מביצוע החפירה על ב ניפל

ישור הגורמים א קבלולקרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב תיעול וכו' 

ות לת הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלוא כיןהל יועלכים והמפקח להתחלת החפירה. המוסמ

תעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד של הן ברור מולקרות בזמן החפירה. כולל סי

 .מוטטותהת

 ירהחפעומקי ו ירהחפ 10.4.3

 .ייםידתעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ה ירתפח

 קום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית, ללא תוספת תשלום.מבכל 

                         ליאתילןפוחפירה לצנרת ה מקיעוא. 

 בס"מפירה ח מקוע             צינורה טרקו

 .מקסימוםס"מ  50       מ"מ ולמעלה 75



 

     40                  מ"מ 63-40

 30              מ ומטהמ" 32-25

 ין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרתא הםב קומותבמ

 חול, לאחר תיאום עם המפקח.ב פויחיפלסטית ע"י שרוול, או 

 ל הצנרת בנוחיות, ולשביעות רצון המפקח.שוכיסוי  חההנחפירה צריך לאפשר ה חבוב. ר

 להניח באותה תעלה זו לצד זה. ןיד זה, ניתתכנית כמונחים זה לב סומניםמה נורותצי

 יד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואיל ובריםעה נורותצי

 .עץמהמטר לפחות  2 כ פירההח

 רתצנמעבר ל ווליםשר 10.4.4

ר צ ברמער, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם קיו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או ב וםקמ לבכ

חזרת מרצפות, , הפלטאסרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי להנחת ש

 מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור עאבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן.  ביצו

ך תו. ב חומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכניתמ יההי וולרש .מפקחמהראש ובכתב מ

מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו.  8שיכה מניילון בעובי מ טחוהשרוולים יותקן 

 .נןהמתכבמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות ו דרכותבמ

מפה את ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן ב 20אדמה יבלטו ב וטמניםמה ווליםרש

ל השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ש דויקהמהמקום 

 אשר התעלה עדיין פתוחה.כסימון מכינים ת הו ע"י צבע . אא/ו

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

 
ס"מ מתחת פני  80עומק החפירה:  .ס"מ 20 -ול מקוטר השרוול, אך לא יפחת מיהיה כפ רוחב התעלה

 העומקים הנ"ל יחושבו ממפלסי הפיתוח הסופיים.ס"מ מתחת פני שביל / מדרכה.  40כביש, 

 

 שרוול במיסעת כלי רכב

 מתחת השרוול, לכלו מעל ס"מ 02  שרוול המונח בתשתית של כביש, ייעטף בשכבת חול רטוב בשכבה של

 רוחב החפירה. 

במידה ויש צורך לחבר מספר שרוולים יש לדאוג )צבע כתום המשמש לביוב(.      .p.v.cהשרוול יהיה מסוג

 לחיבור מושלם לרבות התקנת טבעות אטימה. 

 שרוול בשבילי הולכי רגל

השרוול  . בכל מקרה, 10ובדרג  מ' 3 -ילן יוטמנו רק בשבילים או באזורים שרוחבם קטן מ תשרוולי פוליא

 יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה ובקוטר המפורט בתכנית.

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

יהיו רציפים ללא מחברים, עם חתך עגול לכל אורכם, ללא שברים שנוצרו כתוצאה  פוליאתילןשרוולי 



 

 ס"מ 10ן מוקצף וייעטף בשכבת חול בעובי טריומקיפול הצינור. השרוול  ייאטם בשני קצותיו בפוליא

 ולכל רוחב החפירה.  מתחת לשרוול ומעליו

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

ס"מ, משולי המעבר, תחתיו הם מונחים. מיקום השרוול  20לתוך פנים השרוול. קצוות השרוול יבלטו 

 ודגש בצורה בולטת, באמצעות צבע עמיד, או סימון אחר על הכביש, המדרכה או אבן השפה. י

לבין השרוול,  רהצינובתוך השרוול, יש לאטום מחדש את הרווח בין  ההשקיהלאחר השחלת צנרת 

 ריטן מוקצף.ובאמצעות פוליא

 

ש של השרוולים. במקרה של על כל שינוי בתכנית הפיתוח או הסלילה יש לעדכן את המתכנן, לבדיקה מחד

 , מראש ובכתב.ספק יונחו שרוולי רזרבה נוספים, בתיאום ובאישור המפקח

 

, את מיקומו ומצב תקינותו המדויק של כל שרוול )לאחר ההשקיההקבלן יבדוק ויסמן על גבי תכניות 

 ביצוע( וימסור עותק מהתכנית למתכנן. 

 

לפי הנחיות  - מים במהלך עבודות הפיתוח והסלילהבדיקת מיקום ותקינות השרוולים תבוצע מס' פע

 המפקח.

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

 מדידה: לפי מ"א שרוול לפי סוגו וקוטרו.

 חבריםמו רתצנ 10.4.5

ם יעמדו בלחץ הנדרש של סומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורימ יוהחומרים פלסטיים ימ נורותיצ

ת פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי א טוםאלש ש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יי בריגיםהתהמערכת את 

 שיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.ח נועמיש ל .ימהפנלמנוע חדירת לכלוך 

היו בעלי י וכביםרה .עהוקבת בעצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טל חבריםמה

 .רוסטהניטבעות אטימה  ברגים מגולוונים ובעלי טבעת 

 (.ץנעת ילועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחקבם אטמי טבעת ע רגההבמחברים יהיו מחברי ל הכ

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

 יבורהוחצנרת ה יסתפר 10.4.6

 יעשה ביום החפירה.ת נרתצה חתהנ.1

 ונח ללא מתיחה.ת ליאתילןופ רתנ.צ2

    מת מילוי דא קרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תרופד בשכבתה םהב קומותבמ.3

 .ואלמגע עם עצמים א ס"מ. הצינור יונח לל 10ו בחול בעובי א ניםאבקלה ללא 

ל כ עשהילא ת אביזר פלסטי מתאים.ב שתמשהליש וליאתילן  צירת זווית חדה בצנרת פל יש קרהבמ  .4

ת צורתו א צמולעשעות מרגע פרישתו. או עד שהצינור יצור  24עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום 

 הסופית.



 

לשרוול    רוב קה כל מחבר בתוך השרוולים. המחבר א תוך שרוולים יהיו שלמים ללב ובריםעה נורותצי .5

 מהשרוול לכל הפחות. מטר 0.5 -כ רכביו

 .בדבלתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון י רתנצ קוןתי .6

ל הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות  מתאימים. ע תקנוווכבים ירה .7

וח יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם כוסית( קוטר הקידיהחור בצינור 

 מ"מ מקוטר הרוכב. 2 -היות קטן בכל יךצר

 קידוחה טרקו                        וכבהר

 מ"מ 16     מ"מ 40

 מ"מ 18     מ"מ 50

 מ"מ 20     ממ" 63

 הוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.ל קפידהליש  .8

 כל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.ל אתצליש . 9

נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר.  מסומנים עלה ציאותיל יזריםאב. 10

 ביזר היציאה.מאמטר  2קוטר לקוטר יורכב במרחק מ ברמעמצמד 

 ם פקק.ע רגההבינור יסתיים במצמד צ הצ. ק11

 התוכנית. עפ"ימ"מ ובאורך  25מטיר יש להניח שלוחיות בקוטר מ ללכהמטרה , שותידר. במידה 12

 לוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.על שבו ורכי מטיריםמה     

 .שקיהההווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ק ברחל ןאי. 13

  וצע לפי בי סתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט. הכל , שתיםסו, זיםר. ב14

 /או לפי הנחיות המפקח באתר.ו וכניותהת

 דותע וכניתותידה, ספירה אשוני, שטיפה, בדיקה, מדר סויכי 10.4.7

פרט לממטירים( וטרם כיסוי הצנרת בקרקע ולאחר ם )מר הרכבת הצינורות והרכבת החיבוריג חראא.ל

ל צינורות לפי קטרים וסוגים, לספור את האביזרים. עה רכיאוחיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את 

צורך הכנת "תוכניות עדות" באמצעות שמש לה יז מרחו .סמן במפת התכנון את הסטיות בביצועל בצעמה

ו כפי שיורה , אהפרויקטתוכניות התנוחה של  גע"(  עודכנתו המתוכנת שרטוט )כגון: אוטוקאד בגרסת

 ל תוכנית.של כהעתקות  2המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט ממוחשב + 

 .חי להגשת החשבוןרהיה תנאי הכת וכניתתה שתהג

לממטירים, לפי סדר על ת ת סופי השלוחוא טוףלשהראשיים. ולאחר מכן  בצע שטיפה של הקוויםיש ל. א

 .וחהשלידי פתיחה וסגירה של שלוחה אחר 



 

קייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש אביזר, נ דמהבאשטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני ה חרא. לב

מכילה ה דמהבאחים,  מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפת 1יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 

ס"מ בהתאם להנחיות  10או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי  יםאבנים ועצמים קש

 המתכנן.

שעות.  24תוכנן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה מ טיסטכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ ה חרא. לג

 .קנןלתבמידה ויהיו נזילות יש 

 מים אחרי כיסוי ראשוני, לפנית ל צנרש קניתיע"י סרט סימון  קרקעית תסומן -השקיה התת ה רתצנ. ד

 .פיוס סויכי

 פיוס סויכי  10.4.8
קייה נ דמהבאור המפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה ישל האביזרים וקבלת אכ כבתרה חרלא

שטח  ללא אבנים או בחול או במצע  בהתאם לתכנית. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פני

סלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים , על חשבונו , יירהחפ"ג השטח עודפי ע שארוונמידה  . בריםיש

 .ושרמאלמקום פינוי 

 טוףטפ 10.4.9

אש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של ר ללכוהוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כל הא. 

 .פטוףלטסעיף זה להוסיף להוראות את האופייני 

יבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, ח יזריאבבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, כל ע  ב.

 תאםהב לכה - Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך  3קוטר ב ולווןמגמברזל  ובהרכבתה, הצנעתה, יתדות ייצ

 מטר.  2ותקנו כל י תדותיה   נדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה.ל

"מ מ 16 ווסת בקוטרמ יאינטגרלפטוף  ט ינורמצרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו א צוין אחם לג.  א

 .ויותכמפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב ט פיקתבס

 העצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.ו יחיותשה לבכד. 

בעומק שצוין בסעיף מספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע ה וויםהקישוריים: מ טחיםבשה. 

מחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי ה םויוהקחפירה לעיל. 

 חגורת הבטון(.)ל רוגההע

וכנית. בתקו )צינור( מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות ל חברויתצוות שלוחות הטפטוף ל קו. כ

 .י פקקדת תיסגר בקצה ע"בוד טוףפט וחתלש

ת שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף ואחר א ברלחשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש ל ז. יש

 טפטפות פועלות כנדרש.ה לשכולשטוף. יש לוודא  קזכך לחבר לקו מנ

 .חותלפס"מ  30וגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר מ רטיםפל ח. 

גנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על הצנרת עומ יוהי ביזריםהא

 החצץ.ה רקע ללא אבנים ועליק סהתכ



 

ך השורות, מעל פני ורקווים לאה נחווי –הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה יחיםש באזורי ט.

"פ ע נחווי פטפותטה ות.שיח, אלא אם צוין אחרת.  הקווים יהיו ישרים ללא חזרל טפתפט –הקרקע 

   .יצועהב  יהתכנית או ע"פ הנחיות המפקח בכתב לפנ

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

 פריסת קווי הטפטוף וקבלת אישור המפקח והמתכנן, תפוזר שכבת טוף עליונה.

 .לוחהבשקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות פטפת ראשונה לט ןיב רחקמה   י.

 .ויהרפטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה ה יסתרפ יא. 

טפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה ה וחותלש -דרוניים מ בשטחים יב. 

 מדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.ה ורךלאוהשלוחות יונחו 

ובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל, מסביב לכל עץ יש לפרוס מ ינורותצ טמנווי - יםצלע יג. 

ת א יףתקטפטפות לדקל הטבעת  20 -טפטפות לעץ, ו 10פטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול ט ינורמצטבעת 

 זוריבאיתדות ) כאמור בסעיף ב'(. השלוחות לעצים יוטמנו  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30הגזע במרחק 

 מצע מנותק תחת שכבה עליונה.

מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש להכפיל את  קליםדו במקרים בודדים בהם עצים

 .פטפותהטמספר 

 רי גיחהיממט  10.4.10
 

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

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

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

 יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 

ההשקיה, מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו  32בקוטר  פוליאתילןאין להתקין ממטיר ישירות על קו 

 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   25, בקוטר מפוליאתילןבאמצעות שלוחה צדדית 

במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום 

 המתאים עפ"י הוראות המפקח. 

זרי חיבור וכל אספקה והתקנת הממטיר, שיפור מיקום או גובה הממטיר אב ותכולת המחיר: רהתיאו

 לביצוע מושלם של העבודה.     הדרוש,

 םמיקור ות מחברהת  10.4.11 

, שויידרקו אספקת המים המתוכנן ובאישור תאגיד המים כולל מחברים, ניסור ריתוך במידה ל בוריא. ח

 מעבר כביש, מעבר קיר וכד' כולל החזרת המצב לקדמותו.  

 (רכתמעקרה )ראש ב שרא  10.4.12

ולל מד מים מגופים וארון הגנה. מיקום , כוכניותבתאש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט ר קנתהת .1

תכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת ה פתבמהראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט 

 פני הביצוע.ל פקחהמבשטח ויקבל על כך את אישור 



 

מפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש המערכת . יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב ב2

 לשטח.

ביזר כל אראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק ה יזריאב .2

 , רוזיהוק ניבפעמידים ה חומריםומאביזרים יהיו אחידים באתר כל הבצורה נוחה. 

 וליים לטפטוף עשויים פלסטיק.ז. המגופים ההידראלימגופים יהיו עשויים מברונזה או פה

יאפשר פרוק נוח ומהיר של כל ש קוםמב  תקנווי קורדיםרותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הי ורדיםקר .3

 פני ואחרי מד מים ו/או מסנן.ל דוגמא:כ תידעב ערכתהמאש רמצויים בה ביזריםהא

 כנון,תב טפרראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי ב ביזריםאה .4

 לחוד. וטפטוףמגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד 

 או מצמד רקורד תבזווי מוששיהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י מ ציאותהי .5

 קרקע.ל ונכיםאמ במוטות בלבד 10דרג  ןפוליאתיל -זקיפים מ י"עירידה לקרקע  הו

 לבד.ב ולווניםמגממתכת  םבמייצבית ראשי הבקרה א ייצבש ל. י6

 .שקיהההבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ה אשירב רזיםהב. 7

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

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

 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20יתם תהיה . המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחת9

 התחברות לראש מערכת קיים

בכל חיבור לראש מערכת קיים יש להוסיף אביזרים בהתאם לתכניות ולהנחיות המפקח, כולל הגדלת 

 . מחיר בהתאם לכתב הכמויות.מחשובארון ההגנה, 

 פירוק ראש מערכת קיים

חיות העירייה  ולהעביר האביזרים למחסן אם יידרש, יש לפרק ראש מערכת קיים בהתאם לתכנית והנ

העירייה במידה וראש מערכת קיים, המיועד לפירוק עקב עבודות פיתוח, הפעיל מגופים להשקיית שטחים 

בגבול העבודה ומחוץ לגבול העבודה,  על הקבלן לדאוג להשקיית אותם שטחים. צמחיה, עצים ודשא 

 הקבלן לשקמם על חשבונו. יחויב, הפרויקטשיתייבשו עקב פירוק ראש מערכת בשטח 

ולקבל  בפרויקטעל הקבלן להתריע לרשות על שטחי השקיה העומדים להתייבש, עקב עבודות פיתוח 

 הנחיות להשקיית שטחים אלו.

 קעירק לע -גנה ה וןאר  10.4.13

 תקןבו    IP - 65שנים  ברמת אטימות  10-היה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים לי רוןהא   א.

גדלים המתאימים לראש הבקרה +מנעול ב תוכנןשיהיה מסוג ודגם י רוןאה  VDE. 0660  ידותמע

 פול + מכסה למנעול.כ ילהנעצילינדר ומוט 



 

שתאפשר פתיחה קלה  ךס"מ מעל פני השטח הסופיים, כ 20ל ש גובהבותקן על גבי סוקל מוכן י רוןהא   ב.

 של  דלת הארון .

 נעלו בצורה קלה.י לתותיושדכך מפולס, ה היי רוןהא ג. 

מסרו למפקח ואחד יישאר אצל י פתחותמ  2היה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, י נעולמד. ה

 עבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.ה יוםלסהקבלן עד 

 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. 

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

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

 חידת קצה אלחוטית י 10.4.14
 ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב  הרשות המקומיתמאושר ע"י אלחוטי סלולרי המחשב יהיה מסוג 

 
 אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה. 

 
 ית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמא

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

 
 תסגור ברז ויעבור לברז הבא., ההשקיה

 
 ספיקה מעל ומתחת למתוכנן    סוגי החריגות:

 פתיחת מגופים ללא תכנית   

 אי פתיחה של מגופים עם תכנית   

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

 
 , עפ"י חישובי כמויות. השקיהתפעיל ותבקר 

 . ההשקיהתפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים, לפני הפעלת מגופי 
 עם צריכת מתח נמוכה.  .D.C.יכולת לעבוד במתח 

 תחובר לסוללה נטענת. 

, לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכל בהתאם לנתוני  השטח ולדרישות V.DC24 רגיה  תחובר למקור אנ

 הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(. 

צבוע בתנור  אפוקסיתוגן במארז צמוד לארון המגופים, או על בסיס בטון. המארז נעול ממתכת עם ציפוי 

 שטח פח על תורן.במידות הדרושות + אנטנת מ

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם  ותכולת המחיר: רהתיאו

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

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

מ' מיחידת הקצה  20פיקוד, לחיבור ברזים המרוחקים מעל  תצינוריוים, או )המחיר אינו כולל: כבל

 האלחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

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

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

 ההתקנה כוללת: .ב

 ה והתקנת מחשב "סקורפיו מוטורולה" אספקC.P.U ,8  ,כניסות, לוח מקשים  2יציאות



 

 רדיו אלחוט ואנטנה.

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

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

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

 .הפעלה, אינטגרציה, תכנות המערכת, ושירות לשנה 

 

אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע  ותכולת המחיר: רהתיאו

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

 
 
 
 
 
 
 
 גינון ונטיעותעבודות  - 11פרק 

 ליכל 11.1

 יויהה מתייחס לשיטות השתילה  הנהוגות בגננות נוי.  כל עבודות השתילה ז קפר

 .םבהתוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו ה פיל

צמחים עם תגי את הזיהוי ודאי של הצמחים  וטיבם לפני השתילה. על הקבלן לספק ל ראיחא בלןהק

 .פקחהמם יידרש לכך ע"י זיהוי מהמשתלה, א

 וזה זה/חרזכמלזמנת ואבטחת השתילים ה הלנו

דרושה, ה מחיםהצלאישור את רשימת  קבלן למפקחה ישגי  ינוןהגמים ממועד תחילת עבודות י 21 ךות .1

חרות, ציון א ערותוהכשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות 

 .דרשהנשתילים, תוך הבטחה למועד האספקה המשתלה/ות שיספקו את ה

גיש " ישגהלה" שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים   -אלהכ עוניםטיאם יהיו  -יעוניו של הקבלן ט יסוסב.ל2

 לכלביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם מצויים ש תובתתכילומי צ מונהלמהקבלן  

בו יהא ניתן ש וקדםהמריבוי וגידול הצמחים והתאריך  קבלן את המשתלה שבה יוזמןה ייןצי שתלותבמ

 זה.לספק את הצמחים וגודלם במועד 

המתוכננות בחוזה זה כפי שיאושר בידי   בודותלעספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים א עדימו.3

 . פקחהמ

  .יכלבמתלת מפו -לתיובערכת השורשים תקינה  מ ליבעקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים מ לכ.4

 י גדלי השטחים בפועל  פ-עלצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  ה מנתזה ניפ.ל5

 תאם לכך. הולהתאים את הכמויות ב 



 

 קדמותומ ישותדר    11.2 

 תילהשה עמצ 11.2.1

 עבודות הכנת השטח כמפורט   מרשתילה  יבוצעו רק בגה ודותבעכל בור בפרק ב כנההה

 ימוןסו ידותמד 11.2.2

בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד  לפי ע רמגעם 

נטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל שינוי ל ורב ירתפח נילפהתוכניות. 

 .שקיהההסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת מ יקוםבמ

 טיעהנה איתנ 11.2.3

 געיפהתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה לא ל יבתיח טיעההנ

תקופת ב ורם לקמהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים רגישיב

 הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה.

 

 ו העתקה של עצים גדולים א עהיטנ 11.2.4

 שרואס"מ  5ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות  20ינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה ה ולגדץ : עדרההג 

מ' מדוד מפני הפיתוח הסופיים עד להתפצלות הראשונה של  1.80ובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות ג

 הבדים.

 ורות הבאים:מקיהיו מאחד מהדולים ג יםעצ                

גן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא גוש ב ילהשתדול שגדל במשתלה למטרות ץ גע . 1                 

 (.מהאד

 מקום חדש עם גוש אדמה או חשוף שורש.ל ועברומדול קיים בשטח או בנוף ץ ג. ע2                 

 העתקה, הובלה ושתילה 11.2.5

 אופןוב מרביתהעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות ה בילש לבכ       

 לא יגרם כל נזק לעץ ו/או לסביבה.ש

. בליםמכלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או ש קפידהליש 

עלולה לסכן את ה ידהבמעץ שגזעו נקלף ונפגע  עיינטא ל .קום המגע עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדיןמ

 סיכויי קליטתו.

עץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ התוכניות ה צאתוה רםבט 

 רוויה.ל ורותהבו לפי הוראות המפקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף להלן. בטרם השתילה יושקו א/ו

שהיה במקומו הקודם. התמיכה תבוצע  הקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובהל שי תילהבש 

 הנחת הקרקע.ל ושהגדהלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה ל פורטכמ

ל עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך העקירה, ההובלה ש וצאההה תבע 

ן להשתמש בחוט ניילון )או כל חומר ירת הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"ב( אשישל קמקרה ב והשתילה,



 

צורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע ( לראחסינתטי 

 שתילה.ה חרלא

ו א מהאדש גוור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כמו בשתילה עם ב כיןהלש י

 לת חשופי שורש יהיו כמפורט להלן.שתי

 סמוכות לכל עץ. 3יש לחבר 

 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה

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

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

 ת לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.הדרושו

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

 .זהה, לכל עץ שהוחלף על ידואחזקה ובתקופת טיפול יחויב הקבלן  .אחר מאותו סוג ומאותו גודל

 
 

 מחיר ותשלום

וכל כלי הובלה  כלים: טרקטורים, משאיות מנוף  לרבות ,ל את כל העבודות המפורטות מעלההמחיר כול

וכו'. ציוד השקיה:  , חומרי הדברה, משחות גיזום. חומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץאו כל ציוד אחר

 התחברות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת מוליכה וצנרת טפטוף.

 בנפרד.כבילת העץ תימדד 

 .יםחודש 9מחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של ה

 .הקבלןעלות חיבור המים תחול על 

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

 הקבלן. 

 שתילים  11.3

 אספקת שתילים 11.3.1

בנוסף,  במפרטים. ריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרושתילים העומדים בכל הקריט יספק הקבלן

/רב שנתית, מעוצבים )כאשר נדרש חד, ללא עשביה מדויקהשתילים יתאימו לקריטריונים הבאים: זיהוי 

(. גודל המיכל ע"פ הנדרש בתוכניות ובשאר אחריםעיצוב( ונקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או 

 מסמכי החוזה. 

 במידתהשתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם,  ועדלמ עד

 הצורך: הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה.

 סימון מקום השתילים  11.3.2

 השתילההשתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע  מקום סימון

 כמתואר לעיל.

"פ תוכניות שתילה מתחת או מעל ע שתילהעל כל מקרה בו מסומנת  מידייודיע למפקח באופן  ןהקבל

בכל מקרה  למפקחיודיע הקבלן   לעין ויימנע משתילה עד לאישור המפקח. כמו  כן  קווי תשתית נראים



 

עקב תנאי שטח בלתי מתאימים או עקב אי התאמת  השתילהלא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע  בו

 . השטחלתנאי  התוכניות

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

 .ודחיסהשיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול     

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

 יותר מנפח בית  30% -( נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול בעשביםת הדבר

 .השורשים

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

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

 תקינות מערכת השורשים ובמידת הצורך הם ייושרו  קתיבדלאחר מכן  חדה.  הבמזמרייגזמו 

  השקיהקרקע בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן  יונח בבור תוך הוספת השתילבזהירות. 

 השורש יהיה מעל פני הקרקע. שצוואר  באופן לרוויה

 מגבילי שורשים. 11.3.3

 )טל: "שורשים מסוג ראסיבלוק, של חברת "גלרוןבמסגרת סעיף זה יספק הקבלן ויתקין מגביל 

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

 הכול בהתאם להוראות היצרן.

 ד למסירה סופית של העבודה המושלמת לרשות המקומיתע זוקהחת ודותעב 11.4

עבודות ל לליכה פרטבמ   41.5מפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק אחזקה יבוצעו עפ"י הה ודותבעכל 

 בניה  במהדורתו האחרונה. 

גון שתילה וזריעת כ גינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות,ה זוקתחת ודותעב

 הן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה של הקבלן., ולואיםמי

( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום היה מקצה המסעה )אספלטי בודהעה וםחת

 (.AS  MADE"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )ע יקבעשי

בור ע לוםתששתילה  ומערכת השקיה כולל ל מחירי היחידהב ולכלחזוקה לפי סעיף זה ת ורבע שלוםהת

 .צריכת מים להשקיה

 החרי מסירת העבודה הכוללת לעירייהאמור בסעיף זה אינו חל על תקופת התחזוקה בתשלום שא

  ושעבורה ישולם לפי תשלום חודשי, בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

 העתקת עצי דקל תמר בוגרים. 11.5

 הוצאת העץא.   

 שימוש במנוף יבוצע בכל מקום בו קימת דרך גישה נוחה למשאית. הקבלן ייקח בחשבון כי     
 במנוף המשאית יהיה עליו לפרוק את העצים במקום    במקומות בהם לא ניתן יהיה להשתמש   
 מקורב לבור השתילה ולשאתם בעזרת שופל או כל כלי אחר שיתאים לכך ויאושר ע"י המפקח.   
 מטר.  12גובה גזע הדקלים יהיה עד    



 

 מטר.     1.5 -מטר מהגזע לפחות.  עומק החפירה יהיה כ 1על הקבלן לחפור בהיקף העץ ובמרחק של    
 .תמינימליעל הקבלן לדאוג לכך שהפגיעה בשורשי העץ תהיה    
 חשוב שהעצים יהיו מושקים בתקופה שלפני תהליך ההעתקה.   
 מטר ומעלה(  על הקבלן להשכיב את העצים בעזרת מנוף אשר יתמוך     7במידה והעצים גבוהים )    
 נפילתם.   
 מיכת מנוף המשאית.השכבת העץ תבוצע באופן איטי עי כף המחפר ובת   
 מטר ולקושרם 1.80לאחר השכבת העץ על הקרקע על הקבלן לדלל ולקצר את ענפיו לכדי     
 חודשים) מהלך קליטת העץ(, אחרי הנטיעה. 3 -בשני מוקדים לתקופה של כ   
 על הקבלן לרסס את צוואר הלולב בבנלט לפני שתילתו המחודשת.   
 אית מנוף . יש לתמוך העץ ע"י קשירה בשני מקומותהעברת העץ תבוצע בשכיבה ע"י מש   
 תחתון הקרוב לגוש השורשים. 1/3 -עליון ו   1/3   
 הנפת העץ תבוצע באופן איטי וזהיר.   
 יש להימנע מפגיעה בגזע העץ ככל האפשר.   
 לאחר הוצאתו מהקרקע. מידנטיעת העץ תבוצע    

 

 שלבי הנטיעה  ב.

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

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

 בעזרת רצועות רחבות ובאופן איטי וזהיר. אין לפגוע בגזע העץ.
 חרסית. 10%-מילוי חוזר של הבור בחומר מאושר לשימוש נופי . החומר יהיה חולי בעל כ .ז
 חוזר של העץ לאחר כשבוע במידה וסטה מהאנך. ריישו .ח
 מולא חלל הבור במילוי חולי בלבד.באזורים חרסיתיים י 

 חוזר של העץ לאחר כשבועיים בגמר השקיות הנחתה. ריישו 

  ליטר  140ליטר לפחות ליום לעץ .  70כמויות המים הנדרשותX 3  .השקיות בשבוע 
 )הנחיה זו הינה המלצה בלבד. על הקבלן חלה החובה להשקיה בכמות הנדרשת תוך   

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

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

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

 של העבודה.
 

  : אדמת גן   11.6    
 

 אדמת הגן שיספק הקבלן תהיה ממקור מאושר מראש ובכתב ע"י המפקח.  
 בשטחים שיאושרו לכך ע"י המפקח !  אך ורקס"מ לפחות  30האדמה תפוזר בשכבה בת              

 
 גן טעונה אישור מוקדם ובכתב המפקח. -לאתר ופיזור אדמת כל הספקה       א. 

 גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות  בדיקות  קרקע  -האישור למקור אספקת אדמת ב.            
 לאדמת גן, לפני הבאתה לאתר העבודה.  

 כמו כן תבוצענה בדיקת ממדגמים שיילקחו באתר מערמות שהובאו.           ג. 
 . במדויקבדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום נטילת המדגם                         

               גן   -מ"ק אדמת 400לכל מנה מתוכננת של  3מספר הדגימות הנדרש הינו   ד. 

     דגימות. 3-בדיקות במקור הקרקע לבדיקה אחת מערמות באתר( אך לא פחות מ  2                        



 

 הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה  מורשית      ה.              

 אחרת.                 

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

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

)התפלגות  ת, מליחות הקרקע, אנליזה מכאניNPKבבדיקות ייבדקו המרכיבים הבאים:  ח.

(, אחוז הגיר PPMחרסית, סילט, חול( חומרי הזנה בקרקע )ניטרט ופוספט ביחידות 
 "י המפקח. יידרש ע  רבקרקע וכן כל מרכיב אחר אש

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

 
 
 
 
 
 
 

  תאורהעבודות  - 12פרק 
 

 תנאים כלליים ומיוחדים .00
 

 בירורים מוקדמים עם רשויות 0.1
את הפרטים ואופן  עירית אילתו , הוט, עין נטפיםהקבלן לברר ולתאם בחברת החשמל, בזק על

רכות שלהם ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות בהתחשב במעהביצוע של העבודה המבוצעת 
על הקבלן להזמין בעוד  רשויות אלה. , ולפעול בהתאם להנחיות הפיקוח מטעםהדרושות לשם כך

ם הרשויות הנ"ל בכל עבודה שיהיה עליו לבצע בקרבת מערכות קיימות של מועד את הפיקוח מטע
 רשויות אלה.

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

 רישיון "חשמלאי מוסמך" לפחות.

 הקבלן בהחלטות מנהליות וכספיות. מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את           

 לאחר ביצועתכנית  0.3
יחד עם בקשתו לבדיקת  ןהקבלן יכין תוכניות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשת

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

 מוסמך חברת החשמל ו/או בודקבדיקת מתקן ע"י  0.4
ובדיקת פעולת  ובגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, חומרי

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

 וללא השהיות מיד נויתוק ,שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כוחו ,או תיקון כל תקלה
לשביעות רצונו של המזמין או בא כוחו.  במידה והתיקון לא יבוצע ע"י ע"י הקבלן ועל חשבונו 

רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון  ההייהקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, 
 הקבלן.

ין תוכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי הקבלן יכ
חברת החשמל ו/או בודק, הקבלן ידאג לכך שבדיקת  המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק, 

בזק וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן 
 בכמה שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות. התתבצענלקחת בחשבון שהבדיקות 

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



 

 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד או כתב 
 הכמויות, יהיה כוחם של אלה האחרונים עדיף.

 

 ת וחומריםדוגמאו 0.6
דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין  מתכנן באמצעות המפקחעל הקבלן יהיה לספק ל

במתקן, במיוחד מגופי התאורה, תעלות הכבלים ופסי צבירה, אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר. רק 
, יוכל הקבלן לגשת לעבודות התקנה. על הקבלן יהיה לספק מתכנןלאחר קבלת אישור בכתב מה

לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר,  תכנןרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המחומ
על חשבונו אם יידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה ויוחלף על ידי הקבלן 

דרישות בתקנים או בכפי שמוגדר במפרט,  ,והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים
 במפרט המיוחד.

 

 וצרת ודגמיםת 0.7
יסופק ויותקן -כל ציוד המפורט להלן לרבות גופי תאורה, ציוד ללוחות חשמל, אביזרי גמר וכו' 

בהתאם לדגם ותוצרת  בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. זכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שווה 
השווה  ייחשב ציודווה ערך . על מנת להסיר ספק, ציוד שתכנןע"י המ מראש בתנאי שאושר -ערך 

מבחינת התכונות הבאות: חשמליות, מכאניות, פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה של מכון 
מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין. הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע   ,התקנים

 קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.  .תכנןתישמר למ הקבלן ע"י 

 

 ביקורת העבודה 0.8
מיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים לצורך  קבלן חייב להעה
שינוי והריסת עבודה אשר לא בוצעה  העבודה. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, דיקתב

תוך  ,את הוראת המפקח על חשבונו בהתאם לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע
 המפקח. תקופה שתקבע על ידי

 

 התאמה לתקנים ולתקנות    0.9
חוק החשמל תקנות בדבר  -עבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי תאמה לתקנים ולתקנות הה         

 אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל.   כללים לביצוע 
ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לתכניות, למפרטים ולכתב הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק 

מחייב את הקבלן. כן ייעשה ביצוע העבודה  -כל דבר הכתוב במפרט  .רד מכתב הכמויותבלתי נפ
 ,בהתאם לתקנות מתקני חשמל, להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל

 שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות.  ,או חלק ,יפרק, יתקין ויחליף  על חשבונו כל אביזרהקבלן 

 תשתיות .1
 

 ירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות מח 1.1
למפרט  - 1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד, 

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

 כולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך.לגבי אופני מדידה ות
 

טכני וכלכלי  רךעווה בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש זכרסעיף שמו 1.2
 , למעט גופי תאורה.תכנןשיאושר ע"י המ

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

 
 בים העיקריים הבאים:העבודה כוללת את המרכי 1.4

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

 כמסומן בתוכניות.

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

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

 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה כמפורט בתוכניות.



 

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

 תקנתם על יסודות בטון.ו  

 מודי תאורה של מגשי אביזרים, פנסי אספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות בע
 תאורה כולל כל האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.

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

 והחזרת המצב לקדמותו.

 חדשים  ו/או קיימים בהתאם לדרישות. על עמודים מספורהטבעת 

 ביצוע בדיקה למתקן ע"י בודק מוסמך ומסירת המתקן למזמין.
 

  תיאום עם גורמים אחרים: .2
על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי 

תיאום עמו על פי כל דין ו/או המזמין ו/או מטעמו ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב ב
עפ"י הוראת המפקח. בין הגורמים אשר הקבלן יידרש לעבוד אתם בתיאום ובשיתוף פעולה 

 מלאים, יהיו:  

עיריית אילת, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק" חברת הטלוויזיה בכבלים, חב' 
א ישולם בנפרד עבור משטרת ישראל וכיו"ב. לתאגיד המים והביוב "עין נטפים",  מקורות,

התיאום בהתאם לסעיף זה. לפני תחילת העבודה על הקבלן להשיג את ההיתרים הדרושים 
 מהגורמים השונים.

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

ן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה המפקח לפני שיכוסה. אישור כזה לכשיינת של
לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה  ,בהתאם לחוזה ,מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן

 המושלם ו/או לכל חלק ממנה.והסופי 

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

ע"י מודד  -מדידות נוספות  ין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום.גמר הסימון יזמ
עד לקביעת המיקום הסופי  -לפי דרישות המפקח  -בהתאם לצורך  ומוסמך מטעם הקבלן יבוצע

 ארונות.השל העמודים או של 

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

 מתקנים תת קרקעיים .5
 

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

ו/או  קרקעיים  תלקבל אישור חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה. גילוי המתקנים הת
העבודה בקרבתם ייעשו בתיאום מלא ובכפיפות  מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי 

מים,  ניקוז ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. מודגש שבשטח האתר, קיימים קווי ביוב,
 הקבלן. חשמל ותקשורת וכיו"ב. כל נזק שיגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של

 עבודה ע"י גורם שלישי .6
גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת החשמל,  והפעלת כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת

משטרת ישראל וכיו"ב, לבדיקת חלקים של עבודת הקבלן, תהיינה על  תאגיד עין נטפים, חברת בזק,
ונים שבכתב הכמויות ולא ישולם אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה הש הוצאות .חשבון הקבלן
 עבורן בנפרד.

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

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

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



 

שלא התקבל  ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד
אחריות לטיב  ור לטיב המוצר ועל הקבלן תחולאישור בכתב מהמפקח. אין אישור כזה מהווה איש

תוצרת ולדגם ל המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם
לקבלת , הציוד למשרד המפקח באתרמ דוגמאות המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא

 האישור.

 אחריות .8
    ר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי תהיה אחריות על אם לא נאמר במפורש אחרת בית     

 חומרים  ועבודה לפי:

 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. 5 -לכבלי חשמל      

 חודש מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה. 12  -לנורות )נל"ג, מטל"ה(      

 . חודשים מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה LED - 36לנורות      

 שנים מתאריך אישור הפעלתם.  5-למשנקים, קבלים ומצתים      

 שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. 5 -לעמודי תאורה וזרועות      

שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין בתקופת האחריות לא יראה כל סימן לכלוך   5 -לפנסי תאורה      
 בתוך הפנס וכל סימן לחלודה בפנס בשלמותו.מכל סוג שהוא 

 בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו      

 הכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה -אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה      
 עה.שעות בימי חול מיום מתן ההוד 48תתוקן תוך 

 מיקום עמודי תאורה בקרבת קווי חשמל עיליים    .9
מ' מכבל חשמל  2.5 -מ' מכבל חשמל מתח גבוה עילי ו  5אין למקם עמודי תאורה במרחק קטן מאשר 

 מתח נמוך עילי.

   צינורות ושוחות    .10
 

 צינורות 10.1
 מ"מ. 4.2ובי דופן  קשיח בעלי ע   pvc-מבחציות כבישים עבור תאורה יהיו  4צינורות בקוטר "

 מ"מ למתקן תאורה יהיו מסוג "קוברה" דו שכבתי. 110 -ו 75 צינורות בקוטר

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

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

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

 לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

 

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

 ס"מ 10נרת בתוך התעלה. הנחת הצינור בתעלה תעשה על מצע חול נקי בעובי כל עת הנחת הצ
 לפחות. הצינורות יהיו משוקעים בשכבת חול ולאחר הנחתם יכוסו בחול בעובי כנ"ל ויונח סרט

 סימון בהתאם לפרט.

  חיבורי צינורות 10.3

 מות תושג בעזרת ( תת קרקעיים יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטי  pvcקטעי צינורות פלסטיים )
 ורכב בתוך החריץ של השקע.  תטבעת גומי אשר 

 יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות .

  כניסות לתאים: 10.4



 

 כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה. קצוות הצינורות
 ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה

 בכבלים.

 :  חוטי משיכה 10.5

 מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך 8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר 
 התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור.

 :בדיקה וכיסוי 10.6
לאחר  תעלה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם נקיים מפסולת ומגופים זרים. רקלפני כיסוי ה

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

 :סימון ומיפוי 10.7

 ,ינאטות והגבהים של פנים הצינורות במספר נקודותלפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורד

 . as made "לאחר ביצוע"לצורך הכנת תכניות  ,להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות כדי

 

 

 :שוחות מעבר כבלים לתאורה 10.8

חוליות בטון מ שוחות מעבר לכבלים יותקנו במקומות הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. השוחות ייבנו
 כפי שיסומן בתכנית ובעומק הדרוש.ס"מ  80ס"מ או  60בקוטר 

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

 ס"מ אחרי הידוק. 20בעובי 

ת"י  טון לפי 40כבד. המכסה יעמוד בעומס של  ידגם כבישממכסה השוחה יהיה אחרת,  צויןאם לא 
וולקן או שווה ערך מאושר. במכסה יהיה  מתוצרתהמכסה והמסגרת יהיו רבועים ועשויים יצקת . 489

 מוטבע כיתוב רלוונטי וסמל הרשות המקומית.

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

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

 : הארקות  10.9

 ההארקות במתקן לתאורת חוץ תכלולנה:

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

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

חושת נ יחובר מוליך ההתקנה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט בתוכניות אשר אלי
יחידות  2מטר ) 3מ"מ ובאורך  19ממ"ר. האלקטרודה תהיה מפלדה מצופה נחושת בקוטר  35חשוף 

טון לפי ת"י  12.5  -ס"מ ומכסה השוחה ל 60וחה בקוטר מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן בש 1.5של 
489. 

 הצטלבות בין מערכות     10.10

 בהצטלבות צנרת חשמל עם צנרת תשתית אחרת ו/או בהתקרבות לתשתיות אחרות יש          

 לשמור על מרחקים בין תשתיות שונות בהתאם לחוק. בהעדר הוראות אחרות יישמרו          

 לים הבאים:הכל         
 בהצטלבות של כבלי / צנרת חשמל עם תשתיות אחרות יותקנו קווי החשמל מתחת למערכת  -         

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

 לפחות בין הקווים .           



 

 ן קווי חשמל לבין צנרת / כבלים של תקשורת ו/או התקרבות ביניהם , יישמר בהצטלבות בי -         
 ס"מ לפחות בין הקווים . 30מרווח של            
 אם יידרש על ידי מנהל הפרויקט ו/או הרשות / חברה לה שייכת התשתית אותה יש לחצות -         

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

 בזק בהתאם לפרט הנמצא בתכניות.           
 חת לצנרת של תשתית אחרת , הקבלן אם תידרש העמקת חפירה / צנרת עקב מעבר מת -         

 לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט לעומק  צע את העבודה לפי תכנית פרט מתאיםיב           
 החפירה.            
 מטר אורך התעלה ולא יהווה 1ס"מ לכל  20 -שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית            
 עילה לתוספת כספית .           

 ) ראה פרט המגש(מגש אביזרים לתאורת חוץ   .11

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

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

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

 הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.            

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

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

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 11.6

 שלוט לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 11.7

 אביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס.    11.8
 : חפירות ותעלות.    12

 (. 08חשמל ) במפרט הכללי לעבודות 0801בסעיף  במפרט הכללילפי המפורט כל עבודות העפר יבוצעו 

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

 יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י הקבלןילפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר 

 , ובמידת הצורך בעבודה ידנית.ת כלים ומכשירים מתאימיםבאמצעו

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

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

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

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

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

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

 :ביצוע החפירה .13
 

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

 העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשההמתכסות בעפר, ולאחר שכל 



 

 תוך, ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים 20לאחר ההידוק אינו עולה על  ן בשכבות שעוביי
     הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר 

 לצינור ועד למחצית גובהו. מתחתש
 

  אישור חפירה ומילוי .14
 

 עומק החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח. 

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

 של המפקח.

 שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות .15
 

 הבא: בסדרבוצע בהתאם תהתקנת מערכת חשמל תת קרקעית 

 גת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.שה (1
 סימון תוואי החפירה. (2

 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה. (3

 .חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות (4

 הנחת הצנרת והשחלת חוטי משיכה. (5

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה. (6

 , כולל עטיפת חול.כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני (7

 השחלת כבלים. (8

 אישור המפקח לביצוע. (9
 גופי תאורה   .16
 

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

 הישראלי.

גופי התאורה יועדו להרכבת נורות נתרן בלחץ גבוה )נל"ג( , נורות כספית עם האלידים )מטל"ה(,          

ורה שיותקנו יהיו מכוונים לעקומות  בהספקים הנדרשים בהתאם לתכנון . גופי תא  LEDנורות
 הפוטומטריות התואמות דרישות התכנון. הקבלן ימסור למפקח כתב אחריות היצרן/ספק על כך.        

 גופי תאורה יותקנו על עמודי תאורה / זרועות  בזוויות מקו האופקי בהתאם לתכנון.         

תנאי האקלים, לרבות קרינת השמש וקרינת  מבנה גופי התאורה יהיה מחומר עמיד כנגד כל        

UVבישראל. התא האופטי ורפלקטור יהיו אטומים במיוחד בפני אבק ורטיבות בדרגת, 

 לפחות.  IP 54מיגון של         

  ציוד ההפעלה יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה )שליפה(         

        בקלות.        

 ת, מצתים ואביזרים בגוף הפנסנורו .17
 

 ( שקופות ותאפשרנה הפעלה בכל תצורת התקנהtubularבפנסים תהיינה גליליות ) נורות

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

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

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

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



 

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

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

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

 

 שעות לפחות. 60,000הקבלים יתאימו לקיים בעבודה של 

  מקורי של ייצרן הפנס הניתן לפירוק והרכבה בקלות מהפנס ללא צורך בכלי עבודה,  ודמגש צי

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

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

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

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

 

 גופי תאורה שווי איכות    .18
 

 נהל הפרויקט גופי תאורה שווי איכות למוגדר הקבלן רשאי להציע לאישור המזמין באמצעות מ

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

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

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

 ומות פוטומטריות  וחישובים פוטומטריים מלאים ומפורטים בהתאם לתכנון מערכת תאורה עק

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

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

  כבלים .19
 

  בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים   XLPEכבל תרמופלסטי  הכבלים יהיו מסוג         
   108, 547יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. ויתאימו לת"י         
       בעדכונם האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם         
 לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות:  ים אולתוך העמוד        
 יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן         
 תכניות סופיות "לאחר ביצוע" של הנחת כבלים וצינורות עם  עותקים של 3ימציא למפקח         
 ההתקנה. מדויק של המרחקים ועומקסימון         

 יסודות לעמודים .20

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

 מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 -יסוד( לא יסטה יותר מ מקום מעברי ההספקה ) במשטח המאוזן של ה

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

 מיקרון לפחות .

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

 היסוד.

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

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



 

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

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

 ים מעל פלטת היסוד של עמוד התאורה, ע"י לאחר התקנת העמוד יוגנו ברגי היסוד  הבולט          

 אביזר דקורטיבי          

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

 היסוד  פלטת         

 לבסיס הבטון ייאטם בבטון רזה למניעת חדירת מים.         

 ולא החלל מסביב ליסוד ויהודק היטב בעזרת כלים לקבלת אחרי גמר יציקת היסוד ימ 20.5

 צפיפות הנדרשת.        

 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד. 20.6

 

 

  עמודים וזרועות .21
 

 ובהתאם  812העמודים והזרועות יתוכננו, ייצרו ויבדקו על פי התקנים הישראלים ת"י  21.1
 האספקה של מכון התקנים. למפרטי        
 העמודים שיסופקו ויותקנו יהיו כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.  21.2
 העמודים מברזל וחלקיהם שגלוונו יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם כאשר  21.3
 מיקרון. אין לבצע ריתוכים לאחר הגלוון. 80עובי הגלוון         
 די לקלוט ולחזק את הזרוע אשר תישא את הפנסים.בעמוד יהיו אמצעים כ 21.4
 לאחר קבלת צו התחלת עבודה, הקבלן יגיש למפקח תוכניות מפורטות וחישובים סטטיים         
 של הזרועות כולל פרטי הריתוך והחיבור שלהם לעמוד.        
 ט בתכניות אושלט ובו מספר העמוד/ מספר מעגל/ מספר מרכזיית הזנה כמפור שאייכל עמוד  21.5
 בהתאם לדרישת המזמין.  סימון כלול במחיר העמודים.          
 ביצוע מספור על עמודי תאורה קיימים )שינוי מספור( עקב שינויים במערכות תאורה קיימות         
 ישולם בהתאם לכתב כמויות .        
 שר יבטיחו אטימה הזרועות תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להם מתאמים א 21.6
 כניסת מי גשם , חרקים ולכלוך בחיבורים שבין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס. מוחלטת בפני        

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

 

 מרכזיית תאורה.   22

כזייה תתוכנן ותיוצר כמתואר בתכנית על ידי יצרן בעל אישור הסמכה לייצור ולסימון על פי תו המר        
ללוחות חשמל, הפועל על פי  22, או הינו מוסמך ובעל אישור על עמידה בדרישות ת"ת 1419תקן 

 מאושרת עדכנית. ISO  9001:  2000מערכת איכות  

 מתכנן החשמל לתכניות היצרן. אין לייצר מרכזיית תאורה ללא אישור        

 )צרכן( תהיה בנויה מארון פוליאסטר משוריין.  A 80 X 3מרכזייה מיועדת לחיבור חשמל של עד         

 הארון יעמוד בתקנים הבאים:       

 למתח נמוך DIN 43629תקן  -        
 לעמידה בתנאי הסביבה VDE 0660תקן  -        
  VDE 0304או  UL - 94ל פי תקן כבה מאליו ע -        
, מתאימה להתקנה בחוץ  IP - 55המרכזייה תהיה בגודל מתאים לתכולת כל הציוד המאושר , מוגנת         

עם מכסים קפיציים לסגירת החלונות  CIועמידה בתנאי חוץ קשים. הציוד בארון יותקן בקופסאות 
 בקופסאות.



 

 עבודות פירוק והעתקה   .23

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

  אופני מדידה מיוחדים .24
 כללי  -אופני מדידה ותשלום    24.0

 מדידות מתקני החשמל והתשתיות תבוצע  על חשבון הקבלן.

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

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

 פריטים לתשלום 24.1
 :בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה לכל האמור להלןכל פריט ופריט להתשלום         

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

לפי  95%ס"מ עד לקבלת צפיפות מקסימלית לשיעור הדוק של  20החפירה והידוק בשכבות של 
AASHTO  MOD  ,ת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה החזר , או לפי דרישות המפקח

סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות ה של כוללת אספקה והנח
 .סטנדרטיות של המזמין. המדידה לפי מטר אורך, מדוד לאורך ציר התעלה

 
 סור/חיתוך: פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניכביש קיים פתיחת .2

 ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכאניים ופנאומטיים, חפירה לעומק
הדרוש, מילוי, החפירה, הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים 

הכול לפי המפורט במפרט הטכני.  -הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו ואספלט
 אורך.  לפי מטרהמדידה 

 

   : המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות פתיחת מדרכה/שביל .3        
חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש,  מילוי התעלה, הידוק וכיסוי,  ובכלל זה

במפרט הכול כמפורט  -פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו  הנחת סרט
 לפי מטר אורך. הטכני. המדידה

 

 : המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל  יםבלצינורות מגן מובילים לכ .4        
האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות , כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור   כל

 צינורות.האורך מדוד לאורך ציר  מ"מ לפי המפרט הטכני. המדידה לפי מטר   8בקוטר  למשיכה 
 

 אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים,  צינור פי.וי.סי.:. 5        
 ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון. הצינור עשוי חומר פי.וי.סי.   פקקים אטמים,
 .858מ"מ לפי ת"י   4.2ועובי דופן  " 4"בקוטר 

 ספקה והנחת צינור, סוג החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות.: אצינורות.  6
 
: המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה ומילוי חוזר והצבת תא ביקורת למעבר שוחות מעבר.  7

 הכביש כולל:
 . 489מכסה מבטון )מסגרת פלדה( לפי ת"י 

 658חוליות לשוחת מעבר עשויות צינור בטון טרומי לפי ת"י 
 תקרה לתא מעבר

 הכנת כניסה צנרת לתאים



 

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

 לפי תכניות.

 , חפירה / חציבה  ואשפרתו קת בטוןייסוד לעמוד תאורה כולל יצה: מחיר יסודות לעמודים .1
             ות, יציקת בטוןהקרקע, חיתוך אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבני בור בכל סוגי     
 והכנסת בורגי יסוד מתאימים, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים   , אספקה30  -ב     
 כמפורט במפרט הטכני.  ,עודפי החומרים בגמר העבודה לכבלים, מילוי, הידוק וסילוק      
 הביצוע לפי תכנית    . יותכמפורט בכתבי הכמו לפי סוג העמוד וגובהו משתנות -מידות היסוד      
 הפרטים הסטנדרטיים.     

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

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

 .  XLPEכבל תת קרקעי: כבל תרמופלסטי להתקנה תת קרקעית מסוג       
 

 : אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי  בחתך כמפורט בכתב כבל נחושת שזור .10
 המדידה לפי מ"א. הכמויות.     
 מחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור, ציוד : ה (אספקת גופי תאורה )פנסים  .11

 המדידה לפי יחידה.   -לגופי תאורה  הדלקה, הנורות      
 

  אביזרים לפנס ללא ציוד הפעלה: המחיר כולל בסיס )לפי דרישת  אספקה והתקנת מגש .12
צי חומרי עזר וחיווט, מ"ז חפס השוואת פוטנציאלים בעמוד, הכמויות(, מהדקים, ב כת     

 לפי פרט. המדידה לפי  –אוטומטי 
 יחידה.     

 

 : אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה עבור נורה אחת.מגש לנורה אחת .13
 המדידה לפי יחידה.    
 

 : אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה עבור שתי נורות.נורות או לשלוש  םילשתימגש .14
 יחידה. י המדידה לפ

 

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

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

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

 .)לא נמדד בנפרד( לדלת תא אביזרים PVCכבל מצופה      ג.
   

 לל :התכנון , בורגי חיזוק, אביזרים, ייצור, צביעה, גלוון, מחיר הזרועות כו       
סוג     בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי        

 (.   Eוהבליטה    H) הגובה מימדים )יחידה, כפולה או  משולשת( ובציון ה
 

 ועל  גון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כ     
 .מפקח, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים הנ"להחשבונו בהתאם להוראות 

 

 הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים      24.2       

   אי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה לצורך בחינת העבודות , המפקח רש הנחוצים       



 

 בהתאם לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע  של העבודה אשר לא בוצעה       

 על ידי המפקח. את הוראת המפקח תוך תקופה שתקבע       

 

 

 

 



 

 80.857.0סעיף  -לבדיקות עבודת הנחת קווי צינורות  תפרוגראמו
 ' גנים א תשכונ -אילת 

 דרישות התוצאה
מס' 

 בדיקות
 מס' תיאור העבודה יח' כמות סוג הבדיקה

בדיקה חזותית  הכל י החתך הטיפוסילפ
לאיתור מי תהום, 

בות ותנאים יצי
מתאימים להנחת 

 הצינור

  1 חפירת התעלה  מ"א  2,450

ח נקי וחלק שט
בהתחשב בעבודה 

 שנעשתה

ה חזותית על פי בדיק הכל
 המצב לפני העבודה

  2 קדמותולהחזרת המצב  מ"א   2,450

  3 רוק קווים קיימים יפ קומפ'  1 לפי הנחיות המפקח  הכל סילוק מהאתר
 -עקומות צפיפות 

 הרטיבות
 100%צפיפות  10

 במעבדה
 4 מילוי תעלת הצינור מ"א 2,450

לפי המפרט  
 51משרדי מס' נהבי

לפי מודיפייד  
א.א.ש.ה.ו צפיפות 

נקודות לכל  3באתר 
 קהבדי

הידוק תשתית התעלה  מ"א 2,450
 קווי מים

4.1 

לפי המפרט  
  51משרדי מס' נהבי

 100%צפיפות  15
במעבדה, בדיקה כל 

 מטר 100

מילוי סביב הצינור  מ"א 2,450
 בחול והידוק.

4.2 

לפי המפרט  
 51משרדי מס' נהבי

לפי מודיפייד   15
א.א.ש.ה.ו צפיפות 

נקודות לכל  3באתר 
 בדיקה

השלמת מילוי התעלה  מ"א  2,450
 בקרקע מקומית והדוק.

4.3 

 5 תיקון כבישים ומדרכות קומפ' 2,450  51על פי המפרט  כל השטח לפי המפרט
 6 ילן תצינורות פוליא     

לפי הנחיות היצרן 
 ובפיקוחו.

בדיקת ריתוכים על  
 ידי בוחן מוסמך

בדיקות ריתוכים לאורך  מ"א 2,450
 קווי המים

6.1 

נות בדיקת תקי
 שלמה

בדיקת רציפות  מלא
 חשמלית

 6.2 הנחת סרט סימון מ"א 2,450

פי הנחיות היצרן ל
 ובפיקוחו

מהריתוכים ולפי  20% 
 הנחיות המפקח

צילום  - צינור פלדה מ"א  
 רדיוגרפי 

7  

כל יציקה  לפי התקן
 בנפרד

  בטון יצוק באתר יח' מלא חוזק הבטון
 

8 

תו תקן ודרישות 
 המפרט

כל 
 החומרים

זיהוי מוצרים ובדיקת 
 -התאמתם לתקן 
 התאמה למפרט

 כל החומרים
 מוצרים

 כולל שוחות מים וביוב 
9 

לפי המפרט 
משרדי סעיף נהבי

 והמפרט 57077

 אטמ' 16לחץ בדיקה  הכל
בדיקת כל רחוב 

 בשלמות

 10 בדיקת לחץ מ"א 1,210

בהתאם להנחיות  הכל לפי התקן
 משרד הבריאות

 11 מיםהכלרת קווי  מ"א  2,450

התאמה להנחיות 
 היצרן

בדיקה על ידי שרות  
שדה של יצרן 

 הצינורות

 12 אישור שרות שדה מ"א 2,450

על פי הנחיות מינהלת  הכל ווח כתוב יד
 הביוב

יזיה של ווצילום טל מ"א 
 ביוב קווי

13 

 4שמירת מפלס במשך  הכל ווח כתוב יד
 4קו יבש במשך  שעות
 שעות

 14  אטימות קווי ביוב מ"א  

חות "דו"ח סופי + דו כולל 
 כמפורט + חשבון

 15 סיכום ותוכנית עדות מ"א 2,450

 
 תאריך: ........................       ........................ ת הקבלן:חתימ



 

  א'גנים  תשכונ - 10/2017משותף מס'מ/מכרז 
 

 כ נ י ו ת ו ר ש י מ ת     ת 
    

תאריך 
 עדכון

ה קנ
כנית ות כניתוור התאית מידה

 מס'

13.11.16 
13.11.16  

1:500 
1:25 

 מערכת המים והביוב –תוכנית אתר 
 גשר אביזרים להתקנת מקטין לחץ ומד מים 

1820 
1887 

 וי צינורות ותעלות וק   
 חתך טיפוסי -תעלות לצינורות 

 חפירה בכביש או מדרכה -רוחב תעלה 
 הצטלבות בין קווי תשתיות

אחר הנחת צינור בכביש או תיקוני אספלט ל
 מדרכה

 
500 
501 
510 
512  

 מתקני מים  
 שוחת מגוף

 'אינץ 6או  4ברז כיבוי אש עם זקף 

  PEהתקנת הידרנט ע"ג צינור 
 אינץ' 1חיבור בית 

  חיבור מספר יחידות דיור
 'אינץ 4או  3בור מגרש יחיד בקוטר חי

 כ"א 'אינץ 4חיבור מגרש כפול בקוטר 
 ( תוצרת אורלילבי"ס ) בטחון ציון גדר

 דפים( 2דגם ציון )פשפש לגדרה, 
 טבעת סחף 

 
92 
93 
570  

 ב' 94
100/5351  

95 
96 
015 
034 
 

 מערכת הביוב  
 ס"מ 125או  100שוחה טרומית בקוטר 

 התקנת מכסים לשוחת ביוב
 התקנת מחבר איטוביב

 טבעת סחף להתקנה בשטח פתוח

 
520 
524  
530 
535  

 חלקי עבודה נספחים לאישור  
 ביקור מוקדם באתר העבודה

 ן אספקת צינורותיתצהיר קבלן בעני
 אישור שרות שדה להנחת קו צינורות

 לצינור מים בקטריאליתאישור בדיקה 
 בדיקת לחץ רשת המיםאישור 
 מגוף ושוחת מגוף להתקנתהמפקח  אישור

 
 תצהיר
 1נספח 
 2נספח 
 3 נספח
 4 נספח

 6נספח 
 

אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך השלמה, הסברים ו/או לצורך כניות נוספות ווכן ת
 שינויים. 

 
 
 
 

תאריך:       : ........................ת הקבלןחתימ
 ........................ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 שכונת גנים א'  
 
 השכונתיתוהביוב חידוש מערכת המים 

 
 

 
 
 
 

 ו'מסמך  
 
 

 נספחים
 

 
 

  ........... בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'  המהווה חלק
 

 

 סיור מוקדם באתר העבודה  תצהיר     
 

 ן אספקת צינורותיתצהיר קבלן בעני   1נספח מס' 
 אישור שרות שדה להנחת קו צינורות    2נספח מס' 
 לצינור מים בקטריאליתאישור בדיקה     3נספח מס' 
 בדיקת לחץ רשת המיםאישור     4נספח מס' 

  מגוף ושוחת מגוף להתקנתהמפקח  אישור    6ספח מס' נ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  א'גנים  תשכונ - 10/2017משותף מס'מ/מכרז/חוזה מס'  
 
 
 
 

 באתר העבודהמוקדם סיור 
 

 שכונת גנים א'   -אילת 
 
 

 הצהרת המציע: 
 

לפרטיה. כמו כן   התובחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע כי סייר בתחום העבודה ולמד א
ברשותו של מגיש ההצעה נמצאים כל התוכניות והמפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, לרבות 
המפרטים )עם אופני המדידה המצורפים להם(, וכי קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל 

 ההסברים אשר ביקש לקבלם ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות החוזה. 
 

גם כי ביקר בשטח העבודה, בדק את תנאי הקרקע ואת כל בחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע 
קט זה. לפיכך הצעת הקבלן שלהלן מבוססת על בדיקות אלה יתנאי העבודה המיוחדים בפרוי

 והבנת העבודה במלואה ובשלמותה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חתימת הקבלן:      תאריך:  _____________
____________ 

  



 

 

 1נספח       הספקת צינור ןהקבלן בענייתצהיר 
   

 גנים א'  תשכונ -אילת ................ מס'  פרויקט

ת אלה, ו. צינורלהלןהתאם לתנאי המכרז שבנדון אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים ב
, הקשתות, הצינורותבמכרז כמובהר להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז.  שיפורט כפי

בלו אישור מוקדם מהיצרן יו הצינורות ושיטות הריתוך קהסתעפויות והאביזרים האחרים שבקה
 ומסופקים בפיקוחו.

 מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.

 

 ...........: .......................................................................................יצרן הצינור

 
 

 ...................................................................................: ..............ספק  הצינור

 
 

 ........................................................................... אור הצינור, תקן ותו השגחה:ית

 
 

 :קט זהיפקו לפרויונתוני הצינור שיס

 
מחיר 
 יחידה

)₪( 

כמות 
משוערת 

 (מטר)

עובי 
דופן 

 (מ"מ)
 דרג

קוטר 
 (מ"מ)

שם מסחרי של 
 הצינור

 היצרן

       

       

       
 

 

 /ספק הצינורותיצרן הצהרת

 רזבדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכ כי/ספק מצהיר היצרן
תבי כמויות( ואת במסגרת מכרז/חוזה זה )תוכניות, פרטים, מפרטים, כם הקשורים לתכנון קווי

הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש  נרכשיםהשימוש לשמו 
התכנון שהוצג בפניו ובאם  יוכי הצינורות מתאימים לייעודם זה עפ" מיםיעשה בהם כמובילי יש

 יצור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו בפניו ואושרו על ידו.ימפרטי ה הוראותתבוצענה 

מתחילתו ועד סיומו ומסירתו  כולולכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרוייקט  וסףבנ
יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו  הקולידי המזמין בשרות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי 

 המלאה.

הצמוד, המתכנן והמזמין על  המפקחכמו כן, להתריע מיידית בפני הקבלן,  ,/ספק מתחייבהיצרן
 הטכני. במפרטכל ליקוי או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים 

 

______________________ __________________             
_____________ 



 

 + החתימ כתובת  צנרת ההיצרן/ספק  שם      
 חותמת

 

 

 
       לוגו של החברה

 2נספח  
 
 

 תאריך 
 

 לכבוד 
 מהנדס המים והביוב

 י מים וביוב אילת בע"ממפעל -עין נטפים 
    1200 .ת.ד

  88110 אילת
 
 

 נ.,א.
 

   אילתבאישור שרות שדה להנחת צינור   הנדון :
   ................ מס'גנים א' תשתיות שכונת קט י: פרויסימוכין 

 
 

הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחר ביצוע עבודות   .1
 באילת כמפורט להלן:הנחת קו המים 

 
 רחוב ....................................קטע..............................אורך .................מטר

 
 הונח צינור מסוג .................................           

 
 ..............................קוטר/דרג.............

 
   ..............בימים .................................

 
 לצינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני.  
 לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה.  יש לצינור לחץ 

 
להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד הכוללת את סוג הבדיקה   .2

 והתיקונים שנעשו. 
 

 סימון קטע קוטר סוג התקלה התיקון שבוצע תוצאות
     
     
     

 
 
 
 

  ,בכבוד רב 
 

מר.......................... 
 ... 

 
 נציג שרות השדה 



 

 
 מפקח  :יםהעתק

 מתכנן  
  



 

    לוגו של החברה
 3נספח  

 
 

 תאריך 
 

 לכבוד 
 מהנדס המים והביוב

 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 
   1200 .ת.ד

  88110 אילת
 
 

 .,א.נ
 

 .......................... מס'גנים א' יקט תשתיות שכונת יפרו
 

 מים באילת להנחת צינור  בקטריאליתאישור בדיקה הנדון :  

 
 
הנני לאשר שבוצעה על ידינו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו מים ברחוב  .1

 ........................... באילת. 
 

 תוצאת הבדיקה תקינה.  .2
 
 
 
 
 
 

בכב 
  ,וד רב

 
 

מר.............. 
..... ......... 

 
נציג  

 המעבדה 
 
 

 מפקח  :יםהעתק
 מתכנן  

 



 

    לוגו של החברה
 4נספח  

 
 

 תאריך 
 

 לכבוד
 מהנדס המים והביוב

 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 
   1200 .ת.ד

  88110 אילת
  

 .......................... מס' גנים א' קט תשתיות שכונת יפרוי
 

 א.נ.,
 אילת -הצינורות אישור בדיקת לחץ ברשת  -ם קו מי דון :הנ

  
 
 

מתכנן במערכת הספקת המים ההננו לאשר שערכתי טסט לחץ, בהתאם להנחיות המפקח/
 מפורטות להלן: הכמפורט והתקבלו התוצאות 

 
 נתוני התכן לבדיקת הלחץ: 

 
 ודה נדרש...................מטרלחץ עב

 דיקה נדרש..................מטרלחץ ב
 יקה ......................שעותשך הבדמ

 ים במשך הבדיקה ............מטרהפרשי לחץ מותר
 
 

 תוצאות
 (מטר)

משך הבדיקה 
קוטר  סוג הצינור (שעות)

 קטע (מ"מ)

לחץ  הפרש
 סופי

לחץ 
 תחילי

    

       
       
       
       
 בדיקה כללית מסכמת     

 
 

 ................................................................................................. הערות עורך הבדיקה:.........
 
 
 
 
 

בכב 
  ,וד רב

 
 מר 

 ........................... 
 

נציג שרות     
 השדה 

 



 

 
 

 מפקח  :יםהעתק
 מתכנן  

 
  



 

 
 

     של החברה לוגו
 6 נספח 

 
 

  תאריך
 

  לכבוד
 הביובהמים ו מהנדס

 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 
   1200 ..דת

  88110 אילת
 

 .......................... מס'  גנים א' קט תשתיות שכונת יפרוי
 

 א.נ.,
 
 

 מגוף ושוחת מגוף להתקנתהמפקח  אישור:  הנדון
 

ניות התוכ פילאשר שהמגוף ושוחת המגוף המפורטים להלן הותקנו באופן מושלם על  הננו
 והנחיות עיריית אילת.

 
 

 פרטים הערות

 תאריך 

 מגופים מס' צומת 

 / צומת רחוב 

 תקן המגוףוהצינור בו ה סוג 

 המגוף קוטר 

 המגוף ודרג סוג 

 השוחה קוטר 

 מכסה השוחה החלפת / לא  כן 
 חומר מצולם מצורף לא/  כן 

 
 
 
 
 
 

 ,רב בכבוד 
 
 
 

 ................................ מר
 

 
 שוחת המגופים תרשים: לוט

 
 מפקח  :יםהעתק

 מתכנן  
 

 



 

 

 קבצים לתוכניות עדות –עקרונות לעריכת התשריט 

 העקרונות להלן: 3עריכת תשריט המדידה תבוצע עפ"י 

 חלוקה לקבצים .1

 חלוקה לשכבות .2

 מבנה הגיליון .3
 קובץ[(.-גסו[ XXX_קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה )

 מהות הקובץ לבדיקה שם הקובץ
 השכבות בקובץ

 תאור שם שכבה

Index_XXX.dwg לא 
 קובץ ראשי

מסגרות, מיקרא , הצהרת מודד , 
 כותרות  ,  חלוקה לגיליונות  וכ'

 ללא

Survey_XXX.dwg ללא קובץ מפת המדידה לא 

Parcel_XXX.dwg ללא קובץ גושים וחלקות לא 

SysW_XXX.dwg 
 מדידות מים כן

 חיבור בית/קיים–טקסט חופשי 4600

 קו מים 4601

 נקודת גובה על הצינור 4602

 מגוף / שוחת מגופים 4609

 שעון / מד מים )חיבור צרכן( 4610

 ברז כיבוי אש )הידרנט( 4611

 באר מים / קידוח 4613

 חיבור מקורות 4614

 הכנה לחיבור מגרש 4616

 מעבר קוטר 4682

 שסתום )אוויר/ אל חזור( 4683

 תחנת שאיבה 4684

 מקטין לחץ 4685

 בריכה / מגדל מים 4690

 עוגן / עוגן עיוור 4691

SysWW_XXX.dwg מדידות ביוב כן 

 חיבור בית/קיים–טקסט חופשי 4800

 + כיוון זרימה קו ביוב 4801

 כיוון זרימהקו סניקה +  4802

 נקודת גובה על הצינור )סניקה( 4803

 שוחת ביוב 4804

 תחנת שאיבה 4805

 שסתום אויר / אל חוזר )סניקה( 4807

 מגוף )סניקה( 4809



 

 מפל 4815

 בור רקב/ספיגה 4816

 

מערכת  -קבצים לתוכניות מצב קיים –עקרונות לעריכת התשריט 

 מקוונת

 העקרונות להלן: 3תשריט המדידה תבוצע עפ"י עריכת 
 חלוקה לקבצים .1

 חלוקה לשכבות .2

 מבנה הגיליון .3
 קובץ[(.-סוג[ XXX_קובץ המדידה יוגש בחלוקה לקבצים נפרדים לפי הנושאים שבטבלה )

 מהות הקובץ לבדיקה שם הקובץ
 השכבות בקובץ

 תיאור שם שכבה

Index_XXX.dwg 
 לא

לצורך חלוקה לגיליונות 
וצאת פלוטים עם וה

 כותרות וכ'

 )דרישה של מי כרמל( -ללא מפרט 

Survey_XXX.dwg 
 כן

 קובץ מפת המדידה

 בהתאם הוראות מבא"ת עדכניות

 באתר האינטרנט של מש.הפנים

 המערכת המקוונת

 

Parcel_XXX.dwg קובץ גושים וחלקות כן 

Gvul_XXX.dwg 
 כן

 קובץ גבול

Plan_XXX.dwg 
 כן

-פיקטיבי-קובץ תאי שטח
 )רצועת תשתיות( 955קוד 

SysW_XXX.dwg 
 מדידות מים כן

 קו מים 4601

 מגוף / שוחת מגופים 4609

 שעון / מד מים )חיבור צרכן( 4610

 ברז כיבוי אש )הידרנט( 4611

 באר מים / קידוח 4613

 חיבור מקורות 4614

 הכנה לחיבור מגרש 4616

 מעביר קוטר 4682

 שסתום )אוויר/ אל חזור( 4683

 תחנת שאיבה 4684

 מקטין לחץ 4685

 בריכה / מגדל מים 4690

 עוגן / עוגן עיוור 4691

SysWW_XXX.dwg מדידות ביוב כן 

 יוון זרימה+ כ קו ביוב 4801

 קו סניקה + כיוון זרימה 4802

 שוחת ביוב 4804

 תחנת שאיבה 4805

 שסתום אויר / אל חוזר )סניקה( 4807

 מגוף )סניקה( 4809

 מפל 4815

 בור רקב/ספיגה 4816

http://www.moin.gov.il/Subjects/Regulation2006/Pages/default.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Regulation2006/Pages/default.aspx


 

 

 הידרנט 4611
 

Point 
 

HYDRANT_TYPE 
 כפול בודד, טקסט הידרנט סוג

DIAM_Z 
 אינץ' מספרי זקף וטרק

QUICK_FIX 
 =אין0=יש , 1 לוגי שבירה מתקן

MANUFACTURER 
 ZET פומס, רפאל, כוכב, טקסט יצרן

Z_TOPO 
  מספרי קרקע רום

CMT 
  טקסט הערה

4613 
באר מים/ 

 קידוח
Point 

NAME שם קידוח שם טקסט 

STATUS סטטוס אחר טל,מבו פעיל, טקסט 

WATER_TABLE תהום מי מפלס מטר מספרי 

DEPTH קדוח עומק מטר מספרי 

SUPPLY ספיקה מק״ש מספרי 

PRESSURE לחץ אטמ' מספרי 

DIAMETER קידוח קוטר מטר מספרי 

DIAM_MAPOK מפוק קוטר אינץ' מספרי 

WAT חשמל גודל ק״ווט מספרי 

ENGINE_POWER מנוע הספק כ״ס מספרי 

MODEL משאבה דגם טקסט  

DIESEL דיזל טקסט  

GNIRTOR גנרטור טקסט  

Z_TOPO קרקע רום מספרי  

CMT הערה טקסט  

 Point חיבור מקורות 4614
NAME החיבור שם טקסט  

CMT הערה טקסט  

4616 
הכנה לחיבור 

 מגרש
Point 

DIAMETER קוטר אינצ' מספרי 

MATERIAL חומר פלדה,  טקסטPEאחר , 

CMT הערה טקסט  

 Point מעבר קוטר 4682

DIAM1 מגודל קוטר מספרי  

DIAM2 לגודל קוטר מספרי  

TYPE סוג אקסצנטרי, קונצנטרי טקסט 

CMT הערה טקסט  

4683 

 שסתום

)אוויר / אל 
 חזור(

Point 

TYPE סוג שסתום אוויר , אל חזור , אחר טקסט 

DIAMETER קוטר אינץ' מספרי 

UNDERGROUND עילי/תת קרקעי לוגי 
=כן  )מתייחס 1=לא , 0

 לשסתום אוויר בלבד(

CMT הערה טקסט  

  טקסט שם תחנה Point STATION_NAME תחנת שאיבה 4684



 

  

OWNER עלותב מקורות, תאגיד, פרטי, אחר טקסט 

CMT הערה טקסט  



 

 Attributes – נלוויםנתונים אלפא נומריים  5.1

 מים

 סוג תיאור שכבה

 (Attributeמאפיין )

 תיאור מאפיין

ת
דו

ע
 

ון
כנ

ת
 

 ערכים סוג

4601 
 

  Poly Line לשרטט ב 4601 -מצורף   בלוק Line קווי מים

בלוק מידע 
 קול

Point 

DIAMETER קוטר צינור אינץ' מספרי 

LENGTH אורך מטר מספרי 

MATERIAL חומר אסבסט , אחר טקסט , PE , פלדה 

WT עובי דופן אינץ' מספרי 

UNDERGROUND עילי/תת קרקעי כן1=לא , 0 לוגי= 

IS_SLEEVE שרוול יש1=אין , 0 לוגי= 

SLEEVE_DIAM קוטר שרוול אינץ' מספרי 

OWNER בעלות מקורות, תאגיד, פרטי, אחר טקסט 

CMT הערה טקסט  

 Point נק' גובה 4602
HEIGHT עומק הנחת צינור מספרי TL  )צינור )גובה ארצי 

CMT הערה טקסט  

4609 
מגוף/שוחת 

 מגופים
Point 

DIAMETER קוטר נץ'אי מספרי 

OPEN_CLOSE מגוף פתוח/סגור לוגי OPEN =1 , CLOSE = 0 

VALVE_TYPE סוג מגוף טריז, פרפר, אלכסוני, אחר טקסט 

MANUFACTURER יצרן רפאל, כוכב, ארקה, אחר טקסט 

MODEL דגם טקסט B-3 , 1551/1511 , TRL/TRS 

PRESSURE לחץ עבודה   טקסט PN.16  PN.25 

STANDARD תקן קידוח אוגנים טקסט BSTD , DIN (ND) 

DEPTH עומק שוחה מספרי  
IS_PIT יש/אין שוחה אין0=יש , 1 לוגי= 

ם
א

 

ה
ח

שו
ש 

י
 

COV_TYPE סוג מכסה רגיל , כבד טקסט 

COV_SHAPE צורת מכסה עגול , מלבני טקסט 

COV_DIM "ממידות מכסה בס אורך טקסטX  רוחב 

TL גובה מכסה שוחה מספרי  

OWNER בעלות מקורות, תאגיד, פרטי, אחר טקסט 

CMT הערה טקסט  

4610 
 שעון/מד מים
 )חיבור צרכן(

Point 

NUMBER מספר שעון/מד מים למד הכללי בלבד מספרי 

DIAMETER קוטר מילימטר מספרי 

STREET_NAME שם רחוב טקסט  

HOUSE_NUM מספר בית מספרי  

CMT הערה טקסט  

 

  



 

4685 

 על המודד לקבל מהקבלן את תכנית פרטי המערכת שבוצעה בשטח, ולהגיש אותה עם מפת תכנית העדות !

 Point מקטין לחץ

ן 
טי

ק
מ

1
 

DIAMETER_1 קוטר אינץ' מספרי 

PRESSURE_IN_1 סהלחץ כני אטמ' מספרי 

PRESSURE_OUT_1 לחץ יציאה אטמ' מספרי 

TYPE_1 סוג מקטין לחץ יחסי, מתכוונן, אחר טקסט 

MODEL_1 דגם ברמד, רפאל, אחר טקסט 

ן 
טי

ק
מ

2
 

DIAMETER_2 קוטר אינץ' מספרי 

PRESSURE_IN_2 לחץ כניסה אטמ' מספרי 

PRESSURE_OUT_2 לחץ יציאה אטמ' מספרי 

TYPE_2 סוג מקטין לחץ יחסי, מתכוונן, אחר טקסט 

MODEL_2 דגם ברמד, רפאל, אחר טקסט 

BYPASS  אם יש או אין -מעקף כן1=לא , 0 לוגי= 

יש 
 מעקף

DIAMETER_3 קוטר מעקף אינץ' מספרי 

TYPE_3 סוג מעקף טקסט  

CMT הערה טקסט  

4690 
בריכה/ מגדל 

 מים
Point 

NAME שם טקסט  

DIAM_PIPE_IN קוטר צינור כניסה אינץ' מספרי 

DIAM_PIPE_OUT קוטר צינור יציאה אינץ' מספרי 

CMT הערות טקסט  

 Point אוגן/אוגן עיוור 4691
DIAMETER קוטר אינץ' מספרי 

CMT הערה טטקס  

 

  



 

 ביוב

(Attribute) מאפיין 

 שכבה תיאור סוג

 סוג ערכים

ון
כנ

ת
 

ת
דו

ע
 

 מאפיין תיאור

Poly Line 4801 -בלוק מצורף  לשרטט ב Line 4801 קו ביוב 

 4802 קו סניקה Line 4802 -בלוק מצורף  לשרטט ב Poly Line רציף

 בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point 
 בלוק מידע לקו

 יוב + כיוון זרימהב
4801 

 מספרי מטר   LENGTH אורך רשום

 מספרי מטר   IL_IN רום כניסה תחתון

 מספרי מטר   IL_OUT רום יציאה עליון

 מספרי %   SLOP שיפוע

 מספרי מ״מ   DIAMETER קוטר

3/16" 5/32" WT פלדה 

 טקסט   MATERIAL חומר

17 13.6 11 SDR PE 

 תקן דרג

PVC SN-8 884 

SN-10  / SN-12.5 532 

 מספרי "ראה טבלה בשדה חומר"  )עובי דופן )צינור פלדה WT 

 מספרי "ראה טבלה בשדה חומר"   SDR (.P.Eתקן )

 מספרי "ראה טבלה בשדה חומר"   STANDARD (P.V.Cתקן )צינור 

 טקסט "ראה טבלה בשדה חומר"   GRADE (P.V.Cדרג )צינור 

 טקסט פעיל, מבוטל   STATUS סטטוס

 טקסט    CMT הערות

 בלוק בצורת חץ לציון כיוון הזרימה

Point  בלוק מידע לקו
 4802 סניקה + כיוון זרימה

 LENGTH אורך רשום   מספרי מטר

 DIAMETER קוטר   מספרי מ״מ

 פלדה " לתת עובי דופן "

 MATERIAL חומר   טקסט

 SDR    :11  ,13.6  ,17 PE 

 WT עובי דופן )צינור פלדה(   מספרי אינץ'

 SDR (.P.Eתקן )   טקסט "ראה טבלה בשדה חומר"

 CMT הערות   טקסט 

 



 

 HEIGHT עומק הנחת צינור   טקסט )גובה ארצי( מטר

Point 

 נק' גובה

 מתייחס לסניקה 

4803 

 CMT הערות   טקסט 

 NUMBER מספר שוחה   טקסט 

Point 4804 שוחת ביוב 

 TL רום מכסה שוחה   מספרי מטר

 IL רום תחתית שוחה   מספרי מטר

 MATERIAL חומר   טקסט טרומי, יציקת בטון

 MEASURE ידות שוחהמ   טקסט עגולה=קוטר  מלבנית=אורך/רוחב

 COVER_TYPE סוג מכסה   טקסט כבד, רגיל

 COV_FORM צורת מכסה   טקסט מלבן, עגול

 STATUS סטטוס   טקסט פעיל, מבוטל

 CMT הערות   טקסט 

4805 

 

 Point תחנת שאיבה

STATION_NAME שם תחנה טקסט  

TL רום מכסה שוחה מספרי 
ס לנתוני השוחה מתייח

 בכניסה לתחנת השאיבה !
IL רום תחתית שוחה מספרי 

STATUS סטטוס פעיל, מבוטל טקסט 

CMT הערות טקסט  

4807 
שסתום אויר / אל 

 חוזר
 מתייחס לסניקה

Point 

TYPE סוג שסתום אוויר / אל חוזר טקסט 

DIAMETER קוטר אינץ' מספרי 

PRESSURE לחץ עבודה מספרי PN.10  PN.16  PN.25 

MANUFACTURER יצרן טקסט  

MODEL דגם טקסט  

CMT הערות טקסט  

4809 

 מגוף

 מתייחס לסניקה

Point 

FEAT_TYPE סוג מגוף פרפר, טריז טקסט 

OPERATING אופן הפעלה ידני, תמסורת , חשמלי טקסט 

DIAMETER קוטר אינץ' מספרי 

PRESSURE לחץ עבודה טקסט PN.10  PN.16  

MANUFACTURER יצרן טקסט  

MODEL דגם טקסט  

STANDARD תקן קידוח אוגנים טקסט PN.10 , PN.16 , BSTD 

UNDERGROUND עילי/תת קרקעי כן1=לא , 0 לוגי= 

CMT הערות טקסט  

 Point מפל 4815

TYPE סוג מפל פנימי, חיצוני, קיר טקסט 

IL_TOP גובה עליון מטר מספרי 

IL_DOWN גובה תחתון מטר מספרי 

DIAMETER קוטר אינץ' מספרי 

CMT הערה טקסט  

 מטר מספרי רום מכסה שוחה Point TL בור רקב/ ספיגה 4816



 

CMT הערה טטקס  

 


