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  ותנאים כלליים הנחיות
 

 תאור העבודה  01..

 

באילת.  2מכרז/חוזה זה יבצע הקבלן עבודות עפר סלילה, תשתיות ופיתוח בשכונת שחמון במסגרת 

 העבודה כוללת ביצוע תשתיות חדשות, סלילה חדשה וכן השלמה והתחברות לתשתיות קיימות. 

 

 העבודה כוללת 02..

 

 עבודות הכנה ופירוקים 

  עפר עבודות 

 מצעים ותשתיות 

 עבודות אספלט 

 עבודות ריצופים ואבני שפה 

 עבודות ניקוז 

  עבודות סימון ותמרור 

 

 סדרי עדיפויות לביצוע  00..

 

המנהל ו/או המפקח רשאים לקבוע את סדר ביצוע העבודות בהתאם לעדיפויות שייקבעו על ידו 

 בביצוע העבודה הנ"ל. והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין קביעת סדר עדיפויות 

 

 אתר העבודה  00..

 

בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר וראה את האתר, את דרכי הגישה אליו, את המבנים  .א

והמתקנים הסמוכים לו, את הכבשים הסובבים אותו וכן למד להבין את כל התשתיות 

ן ומהלך הסובבות את האתר או המצויות בתוכו והתחשב בהפרעות כל הגורמים הללו על אופ

 עבודתו.

   



 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצורכי החיים והתנועה הסדירה  .ב

במשך כל העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות ובסביבתו המתנהלים באתר 

פני השטח חומרים -כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על מכל סוג שהוא. כמו

וד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום ו/או צי

 דרכים או לפגוע במתקנים קיימים.

 
המפקח, מנהל הפרויקט ועיריית אילת. בכל מקרה יידרש מהקבלן תיאום התחלת עבודה עם  .ג

טרת עיריית אילת ומשתיבי תנועה אל מקום העבודה וממנו, יתואמו באחריות הקבלן עם נ

  ישראל.

 
אין להעלות כלי או רכב על גבי נתיב תנועה מבלי לוודא שגלגליו נקיים והחומר המועמס אינו 

  מתפזר בעת הנסיעה.

 
 חוקי התנועה החלים על נהגים חלים גם על הקבלן ועובדיו. .ד

 

הצבת שילוט הכוונה ובטיחות של הקבלן בכמות ובמידות הנדרשות יתואמו עם המפקח  .ה

 ד.ובאישורו בלב

 
במשך  לרבות קסדות מגן ונעלי בטיחות, כל הפועלים ילבשו ווסט צהוב עם זיהוי ושיוך לקבלן, .ו

 כל נוכחותם באתר.

 
 כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ללא תביעה לתשלום נוסף בעבורם. .ז

 

 
 התארגנות באתר 00..

  
 שטח התארגנות א.

רדים הקבלן, מצבורי על הקבלן לקבל מהמפקח אישור מראש בכתב למיקום מבני מש 

  .החומרים והציוד

 הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית לאזור ההתארגנות הנדרש. 

 

 גידור /בטיחות ב.

 

יתקין סביב כל מתחם העבודה גדרות והוא  יהיה אחראי על הבטיחות באתר הקבלן .1

ומחיצות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי 

 משרד העבודה.  תקנות

 

 .מסוג גדר מדברת כמפורט להלן  חיצוניות יהיו  גדרות .2

כל פרטי הגדר יבוצעו בתיאום עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בגדר לפי הנחיות  

 המפקח.



כנפי, -מ', דו 7.0להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניה ברוחב  יםבכל גדר יותקנו שער 

 יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה.  ושער חד כנפי להולכי רגל, אשר

 צבועה.מגולבנת השערים יהיו מפלדה              

 

הקבלן יתחזק את הגדרות והמחיצות לאורך כל תקופת הביצוע. על הקבלן לקחת  .3

בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות, לפרוץ פתחים במחיצות וכדו', בהתאם 

 ם כלשהו.להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלו

 

 הגדר, המחיצות, השערים והדלתות יפורקו ע"י הקבלן בגמר הביצוע ויפונו מהאתר. .4

 

  

 

 

 שלט באתר העבודה  ג.

  

 לאתר ובמקום נוסף ובולט על פי הנחיית המפקח שני עם תחילת העבודה יתקין הקבלן בכניסה 

היזם, פיקוח מ' שבהם יצוינו הפרטים של הקבלן, קבלני משנה,  2X3במידות  יםשלט

 ל לפי סקיצה שתימסר לקבלן ע"י המפקח עם תחילת הביצוע.וומתכננים, הכ

ל בהתאם לחוקי וכמו כן יספק הקבלן ויתקין שלטי אזהרה "כאן בונים" ושלטי בטיחות, הכ 

 .התמ"תהבטיחות ולפי תקנות משרד 

 השלטים יפורקו בגמר העבודה על ידי הקבלן.  

 

 הגנה על אתר העבודה 00..

 

סערה,  הקבלן להגן על עבודותיו מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, על א.

 '.יוברוחות, שמש וכ טפונות וגשם,יש

 

הקבלן ינקוט לאורך כל תקופת הביצוע בכל האמצעים הנדרשים להגנת האתר מפני גשמים  ב.

תקופת  כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת מים וכן החזקת האתר במצב תקין לאורך כל

 הגשמים.

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00..

 

במידת  ויתקן סמוך לווב הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה .א

 הנזק יתוקן מיד לאחר היווצרו. יגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.שיחשבונו, כל נזק -, עלהצורך

הקבלן, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות 

 .הוראות על אופן הטיפול בו

 הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה.  .ב

 



 מים וחשמל 08..

 

חשבונו, תוך -ההתחברות למקורות המים והחשמל והבאתם אל מקום העבודה, תעשנה ע"י הקבלן ועל

 מל יהיה על חשבון הקבלן.התשלום על המים והחש. תיאום מוקדם עם המפקח

 המים והחשמל יהיו לצורכי עבודה בלבד.

 

 

 

 עבודות עם קבלנים/גורמים אחרים 00..

 

מובא בזאת לידיעת הקבלן שעובדים באתר קבלנים/גורמים אחרים בהתקשרות ישירה עם  א.

חב' חשמל, עירית אילת, חכ"ל אילת, המזמין או עם מזמינים אחרים וכן גורמים אחרים כגון 

 וכיו"ב. , , קבלן תקשורתבזק

 

 כך הנוספים הגורמים או/ו הקבלנים עם מוקדם לתיאום ולדאוג בחשבון זאת לקחת הקבלן על ב.

 גורמים או/ו הנוספים הקבלנים י"ע, הקבלן של העבודה לביצוע הפרעה כל תיווצר שלא

 .הקבלן של לעבודתו - אחרים

 

או הגורמים  הקבלנים תוגש על ידיש או דרישה לתשלום או פיצוי תביעהמקרה של  כלב .ג

ישפה הקבלן, את המזמין, בגין כל , של הקבלן כלשהי הפרעה בגין המזמין כנגד האחרים

 הוצאה שנגרמה לו עקב התביעה או הדרישה כאמור.

 או הנוספים הקבלנים עבודת עקב שתיווצר ,לקבלן הפרעה כלהמזמין לא יהיה אחראי בגין  

 . כך בשל תוספת כל תשולם לאו, באתר האחרים הגורמים

 

 התויה ומדידות .01..

 

וקורדינטות של נקודות פוליגונים לצורך סימון האתר  M.Bבשטח ונקודות קבע . ולקבלן ימסר א.

 כולל תכנית פרצלציה רשומה והנתונים האנליטים שלה.

  

יאה, אחריותו של הקבלן לגבי מדידה סימון, ומיקום מתקנים היא מוחלטת והוא יתקן כל שג ב.

סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך המדידות שבוצעו ונבדקו על ידו, ללא תשלום נוסף, 

ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה 

הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודות  ןעבודות שלא לפי התכנית, יתקן אות

 ן הקבלן.התיקון יהיו על חשבו

 

את הסימון כדי  הקבלן הסימון יבוצע באמצעות יתדות עץ או ברזל. לאחר גמר העבודה יחדש ג.

 לאפשר בדיקה סופית של העבודה.

 



וכל  את עבודת המדידה והסימוןשיבצע  על הקבלן להעסיק באתר, על חשבונו, "מודד רשוי" ד.

אופטי "דיסטומט".  -קטרו עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אל

תקנות המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י 

 .1998-המודדים )מדידות ומיפוי(, תשנ"ח

 

, הוא יחדש וינעץ נקודות M.B אם פגע הקבלן במהלך העבודות בנקודות, כגון: נקודת פוליגון, ה.

 מוסמך.אלו, על חשבונו, ע"י מודד 

ס"מ נעוצות  50באורך  40/40/4כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית  

 ס"מ בקרקע. 30לפחות 

 

 עבודות בשעות חריגות 011..

 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם כדי לעמוד בלוח הזמנים יהיה עליו לעבוד מחוץ 

 רשויות המוסמכות.הות עבודה חריגות יתואמו עם לשעות העבודה הרגילות. שע

 באמצעים ציוד וכח אדם במידה ותהיה חריגה מלוח הזמנים, רשאי המפקח להורות את הקבלן לתגבר

 נוספות במסגרת החוק. ו/או לעבוד בשעות עבודה

 קח ומעיריית אילת.בכל מקרה כל עבודה בשעות חריגות תחייב קבלת אישור בכתב מהמפ

 

 (AS MADEתוכניות עדות ) 012..

 

בכל אחד משלבי העבודה  )עבודות עפר ותשתיות,  כין, מיד עם גמר העבודההקבלן לה לע .א

עדות בהן יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן )הן  תכניות השלמת פיתוח סופי(, 

 דיוק בביצוע(, לגבי העבודות כדלקמן:-המותרות לפי החוזה, הן הנובעות מאי

 עבודות עפר וקירות תומכים *        

 , מדרכות, שבילים ושטחים סלוליםכבישים *

 תברואה, קווי מים, ביוב ותיעול מתקני *

 כולל עמודי תאורה מתקני חשמל ותקשורת *

 סימון כבישים ותמרור *

 עבודות פיתוח השטח *

  

 יוכנו באמצעות תכנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת המתכנן AS MADE -כל תכניות ה ב.

וסמך ותחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות . המדידה תיעשה ע"י מודד מהרלוונטי

המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל. המדידה 

 תקושר לנקודות המדידה המקוריות שנמסרו לקבלן.

 

 השונות תתוארנה בשכבות בצבעים שונים ויצורף מקרא להבהרת התוכנית. תשתיות ה ג.

מידה או גובה המסומנים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על סטייה, בכל המקומות שליד  

 ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן.

 



 תוכניות העדות תאושרנה ע"י המפקח, בחתימתו. ד.

 

כניות . התAS MADE-של תכניות ה CD 5-סטים ו 4הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו,  ה.

תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים ועומקים מדויקים של 

שוחות וקוים תת קרקעיים חדשים ו/או קיימים, ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון 

 הסופי.

 

 כל האמור לעיל בא בנוסף ו/או כהשלמה למצוין בפרקים השונים בנושא הנדון, אם צוין. ו.

 

 שנהקבלני מ 010..

 

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח. גם אם יאשר 

המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות 

 קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

  

 עבודות עפר 010..

 

"חפירה/חציבה בכל , משמעות הדברים הינה ה""חפיר כתוב המונחבו  -בכל מקום במסמכי המכרז 

 סוגי הקרקע". על הקבלן לקחת זאת בחשבון בהגשת הצעתו.

 

או בא כח  הפרויקט  מנהל ילהכין תכנית עבודה ולוח זמנים מפורט, מתואם ומאושר ע" הקבלן על 010..

הזמנים . לוח המקומית והרשותהמשטרה  תואמו עם. תכניות לסגירת קטעי דרך וגישה לאתר יהמזמין

 .מהחוזה נפרדכח המזמין ויהוו חלק בלתי  באותכניות העבודה יאושרו ע" 

 

או במקומות המשטרה או משרד העבודה או הרשות המקומית  ידרש ע"יישנדרש או ש מקום בכל 010..

יציב ויחזיק במצב תקין שלטים, תמרורי אזהרה, הוריה ומודיעין,  הקבלןיספק  -שמופיע בתכניות 

 ואביזרים אחרים לבטיחות הציבור, נוחיותו והכוונתו.   הביםהבמתאורה, אורות 

 . העבודהמשרד  שלתמרורים בעבודה"  מקוםיתאימו לדרישות " להנ" האביזרים כל 

 כלל במחירי היחידה ולא תשולם בנפרד. ית להנ" האמצעיםכל  עלות 

   

 :  פירושם -פנוי וסילוק עודפים ופסולת "  אוהחומר  פנוימקום שצוין " לכ 010..

פינוי אל מחוץ לאתר למקום מורשה ע"י הרשויות ולכל מרחק שהוא כולל כל ההוצאות הנדרשות 

              לרבות אגרות לסילוק פסולת ואחרות.

 

כן אין  ועל  -את ההרחבות להלן כהשלמה למפרט הכללי, לכתב הכמויות ולתכניות העבודה  לראות יש 018..

 בהרחבותהכמויות תמצא את בטויה הנוסף  ובכתבות זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכני

 שלהלן . 

 



הציוד המכני יהיה מסוג חדיש המתאים לביצוע העבודות. על הקבלן לקבל מראש אישור המפקח לסוג  010..

 הציוד המכני.

 
 שלא צוין אחרת כוללים סעיפי העבודה במפרט ובכתב הכמויות גם אספקה והתקנה.  מקום בכל .02..

 

 ובתוכניותאת כל מרכיבי העבודה בין שנכללו במפורש במפרט, בכתב הכמויות  כוללת גם הקבלן הצעת 021..

 שאינו מהווה  עבודהובין שנדרשים לביצוע מושלם של העבודות ולא צוינו במפורש. כל נושא ומרכיב 

 
 

 שלמה והרחבה לכתב הכמויותה
 

 
  פיתוח האתר  .0
 
 

 ,        40.01.0540,  40.01.0490,  40.01.0480,  40.01.0470)סעיפים   אבני שפה אי ואבני צד גנניות 0.01
     בכתב הכמויות (     40.01.0560, 40.01.0550                                                                 

 
( 40במפרט הכללי לפיתוח האתר ) 40.08.51השונים יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  ןאבני שפה לסוגיה

 ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהום לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקוים ובהתא

 וכן אבני שפה מונמכות במקומות הדרושים.

בטון יבוצע במידות המתוארות בתכניות,  20-ות בטון בנאבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשע

בתערובת יבשה המורטבת במים לאחר  בתערובת בעלת שקיעה נמוכה, חל איסור מוחלט על שימוש

 ההנחה0

במפרט הכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר  40של פרק  40.08.05יתר הפרטים יתאימו לסעיף 

מטר או אבנים מנוסרות  0.5/0.25שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 גירונג(.באורך קטן יותר כנדרש. החיתוך בקשתות יהיה זוויתי  )

והנחתם מחדש עם מישק  מישק עבה יותר יחייב פירוק האבניםמ"מ.  6המישקים בין האבנים יהיו עד 

 מוקטן כנדרש.

בפינות של אבני שפה הקבלן ינסר אבן השפה הטרומית באלכסון לכל רוחבה לקבלת חיבור מושלם. 

 או אחרת בהתאם לזוית המתוכננת. °45הניסור יבוצע בזווית של 

 יוכל להמשיך בביצוע. מהמפקחמ'. רק לאחר קבלת אישור בכתב  10יבצע קטע לדוגמא באורך הקבלן 

בחתך זהה לחתך אבן הטרומית. היציקה  30 -כמו כן בקטעים קשתיים יבצע הקבלן יציקת בטון ב

 תהיה תוך שימוש בתבניות מתאימות. בקטעים אלו יבוצע יסוד בטון כנדרש באבן טרומית.

 ע אלה יקבע מראש עם המפקח.מיקום קטעי ביצו

 מדידה ותשלום

 בכתב הכמויות ותכלול את כל האמור לעיל. העבודה תמדד במ"א כמסווג

 

 בכתב הכמויות(  40.02.0030)סעיף  קירות תומכים ) כובד(          0.00

ה עם אבן מסוג אבן טבעית בעיבוד "טובזה" בבני העבודה כוללת ביצוע קירות תומכים מסוג קיר כובד

 בנדבכים הכל בהתאם לפרטים ולתכניות.



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

האבן בפני הקיר תהיה אבן טבעית בעיבודי "טובזה" על פי תכניות האדריכל סוג הבניה בנדבכים. 

 הס"מ העליונים של הקיר. 50-תשומת לב הקבלן לביצוע דו פנים ב

מ"ר  2אבן על פי דוגמה שתובא ע"י הקבלן ואת אופן הבניה על פי דוגמה של המפקח יאשר את סוג ה

 לפחות שתבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל בביצוע הקיר לפני אישור הדוגמה ע"י המפקח.

ס"מ. מאחרי צינורות  40מ' בגובה של  2" בכל 4בקוטר  C.V.Pניקוז הקיר יבוצע באמצעות צינורות 

 ר צרורות אבן עטופים ברשת פלסטית בהתאם לפרטים בתכניות.הניקוז יש לסד

 קר. -ס"מ עם קל  2מ' ברוחב  8תפרים יבוצעו כל 

. המילוי בגב הקיר #200חומר עובר נפה  10%מילוי בגב הקיר יבוצע מחומר גרנולרי מנקז המכיל עד 

 ס"מ . 20ס"מ לפחות וכמסומן בתכניות בשכבות מהודקות של  50יהיה  ברוחב 

מחיר הקיר יהוה תמורה מלאה עבור הקירות כולל אספקת האבנים, הנחתם, הבטונים, חומר המילוי 

בגב הקיר )אספקה פיזור והידוק( , צינורות הניקוז, צרורות האבן, חפירה לקירות ליסודות למרחב 

 העבודה וסילוק עודפים.

 מדידה ותשלום

 ע מושלם של הקיר כולל נדבך ראש הקיר.המדידה במ"ק ללא הפרדה בין היסוד לקיר וכוללת ביצו

 

 בכתב הכמויות( .0..0.0.20)סעיף  תוספת לציפוי דו פנים 0.00

במקומות המסומנים בתכנית ולפי הנחיות המפקח והאדריכל יבוצע  40.02.0030בנוסף לנאמר בסעיף 

הקיר יבוצע גם ציפוי הקיר גם מצידו השני כולל ציפוי בראש הקיר. הציפוי בחלקו האחורי )שני( של 

מפני ראש הקיר או לפי המסומן  לפחותמ'  -0.50הוא מאבן בעיבוד "טובזה" בנדבכים עד למפלס 

 בתכניות ולהנחיות המפקח.

 מדידה ותשלום

המדידה תהיה לפי שטח במ"ר של חיפוי אבן בגב הקיר מראש הקיר ועד תחתית הציפוי הנוסף ותכלול 

 למת חיפוי האבן בהתאם למפרט ולתכניות.גם את ציפוי ראש הקיר וכל הנדרש להש

 

 

  גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 00
  

 בכתב הכמויות ( 44.01.0010)סעיף     להולכי רגל בטיחות מעקה  0001    
   
נורות אופקיים בהתאם לפרטים בתוכניות כולל: יס"מ וצ 110מעקה בטיחות מצינורות מגולוונים בגובה   

עב' הפרוק, החפירה השבת המצב  ס"מ או עיגון ע"ג קירות בטון, 40x40x30ידות במ 20 -יסודות הבטון ב

לקדמותו, תיקון הריצוף ואבני השפה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של המעקה 

 והשבת המצב לקדמותו. 

 

 



  כבישים ופיתוח 01

 עבודות הכנה  0101

 בכתב הכמויות( 51.1.0010)סעיף   ייהחישוף, ניקוי פסולת והורדת צמח  010101

 

 שורשיה.  עלסילוק פסולת ועקירת צמחייה חישוף,  ,ניקוי

ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג שהוא לרבות הסרת צמחייה מכל סוג שהוא לרבות עקירת שורשים ופינוי 

 כל הנ"ל לאתר פסולת מורשה.

 ס"מ בשטחים בהם יורה המפקח בלבד. 20החישוף יהיה בעובי 

הקבלן לא יחל בביצוע עבודות העפר אלא לאחר קבלת אישור המפקח  לסיום פינוי הפסולת ועקירת 

הצמחייה ולאחר שהשטח נמדד לצורך חישוב כמויות, עבודות העפר: חפירה והידוק. המדידה תבוצע 

 ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן. 

 ויות.לאחר בדיקת תקינות המדידה ואישורה היא תהווה בסיס לחישוב הכמ

 מדידה ותשלום

 יימדד לתשלום לפי שטח מ"ר.

 
 בכתב הכמויות( 51.1.0020)סעיף    איסוף, עירום וסילוק פסולת  010102

 

מיד לאחר קבלת צו התחלת העבודה ולא יאוחר משבועיים ממועד זה, יתקיים סיור בהשתתפות  

ידה של כמות הפסולת הקבלן והמפקח, במהלכו יתועדו ערימות פסולת הנמצאות באתר. תבוצע מד

לאחר  איסופו ועירומו. לאחר אישור המדידה על ידי המפקח וסיכום הכמויות לפינוי, הקבלן יסלק את 

 הפסולת לאתר שפיכה מאושר.

עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח כחומר פסול, יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות  

ונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים הש

 ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו0הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, 

על פי החלטת המפקח תנתן לקבלן האפשרות לסלק עודפי עפר שיאושרו למילוי לאתר שבתחום הרשות  

התאם להנחיות שינתנו לקבלן המקומית. סילוק לאתר זה כולל הובלה בתחומי הרשות ופיזור ב

 בשכבות.

 במידה ויידרש יבצע הקבלן הידוק באתר השפיכה. 

 מדידה ותשלום 

לפי מ"ק. המחיר כולל קבלת כל האישורים הנדרשים, תשלום אגרות וכו'. לא תתקבל שום דרישה של   

 הקבלן לתשלום לפי סעיף זה בתום תקופה של שבועיים מצו התחלת העבודה.

 

 בכתב הכמויות ( 51.1.0220)סעיף   מת גובה לתאים התא 010100   
     

 התאמת גובה לתאים מכל סוג שהוא: ביוב, ניקוז, בזק, קליטה, תבוצע כמפורט להלן:  

ס"מ.  20 ארון הקיים. סיתות יבוצע באופן שגובה היציקה החדשה תהיה לפחותוסיתות ושבירת הצו 

 חשיפה וניקוי הזיון הקיים.

 ס"מ לפחות. 20. עובי הבטון תעשה כנגד תבנית פנימית 30-ין בזויציקת הבטון המ 

 קשור ומשולב עם הזיון הקיים.  מ"מ  6;8 הזיון בקטרים 



קוי והתקנה מחדש של כל החלקים המוגבהים וכל שאר העבודות הדרושות יהעבודה תכלול פרוק, נ 

 לביצוע מושלם של ההגבהה לרום פני האספלט.

 גבהה תבוצע לפני ביצוע האספלט אלא אם כן הורה המפקח אחרת. הה                   

 מדידה ותשלום 

 . המחיר כולל החלפת מכסה במידת הצורך.מדד לתשלום לפי יחידה לתא מכל סוג שהואיי 

 התאמת התקרה תימדד בנפרד. 

 

 בכתב הכמויות ( 51.1.0330) סעיף    ניסור ו/או חיתוך אספלט 010100

  

. הניסור יבוצע באמצעות דיסק בקווים ס"מ 50וברוחב עד  "מס 20ד פלט בעובי עסעת אסיניסור מ 

ישרים ומקבילים לציר הכביש או המשטח. בטרם הניסור יסמן הקבלן במדויק את תווי הניסור 

 באמצעות צבע או חוטים מתוחים. 

 מדידה ותשלום 

 במ"א. מדד לתשלום יי 

 

 

 בכתב הכמויות( 51.01.0510)סעיף    שטחי אספלט קירצוף 010100  
  

 כולל:  מס" 0-10  בעובישטחי אספלט קיימים  קירצוף

  שהואמרחק  לכלהחומר המקורצף איסוף וסילוק. 

    המפקח.  ימ' לפחות ומאושרת ע" 1.5המקרצפת תהא חדישה ברוחב 

  המפקח.  יכבישים מאושרת ע" טאטואסעה יבוצע במכונת ישל פני המ וטאטואניקוי 

 ס"מ יבוצע בכל תחומי כבישי האספלט לפני יישום השכבה העליונה בהתאם  1בעובי  קרצוף עדין

  להוראות המפקח.

 מדידה ותשלום 

 .להיחידה כולל כל הנ" מחיר רמ" בשטחימדד לתשלום י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עבודות גידור ושערים "גדר מדברת" 010100



 ( 51.01.0930   ;51.01.0920; 51.01.0900)סעיפים 

  תבוצע על פי מפרטי ההתקנה של יצרן בגדר ועל פי תוכנית קונסטרוקטור שתאושר על ידי הגדר

 המפקח ועל פי הדרישות הרשומות במפרט מיוחד  זה.

 " מגולוונים חרושתית . 3עמודי הגדר יהיו בקוטר 

  מ'  1.0עמודי הגדר יעוגנו במרווחים של 

  מ' מפני השטח. 2.0גובה הגדר לא יפחת מ 

 מ"מ עם מסגרות עץ 1דים יותקנו פנלים מפח מגלוון בעובי על גבי העמו 

 .הפנלים יותקנו כך שפני נגדר תאפשר הדבקת טפטים מצוירים /מודפסים בצד הפונה לרחוב 

 

 מדידה ותשלום

 "הגדר המדברת" תשולם לפי מטר/רץ ומחירה כולל 

  ,עבודות המדידה 

   עבודות העפר 

  תוכנית הביסוס ואישורה 

 טון לגדר והתקנת העמודים ביצוע יסוד הב 

  הדבקת שלטים /טפטים /מדבקות לפי דוגמאות מאושרת על ידי החברה הכלכלית אילת 

  תחזוקת הגדר לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט 

 

  עבודות עפר 0102

במסגרת מכרז זה יבוצעו בכבישים בשטחים הציבוריים ובחלק מהמגרשים לפי הנחיית  עבודות העפר

 הנחית המפקח יתכן ולא יבוצעו חלק מעבודות העפר במגרשים.המפקח. על פי 

 

 עפ"י תוכניות עבודה באישור המפקח ובאחריות הקבלן.  בכל השטחעבודות העפר יעשו 

חפירה, מיון הקרקע,העברת עפר מאושר לשטחי מלוי או לטיפול ע"י ניפוי עבודות העפר כוללות: 

, התאמת החומר לדרישות המפרט ככל יושר למילווגריסה ופיזורו בשכבות, סילוק חומר בלתי מא

 שידרש כולל עירוב עם חומרים לטיוב העפר לצורך התאמתו ככל שידרש.

 

 דרכי גישה 

 דרכי הגישה הינם על חשבון הקבלן ולא יימדדו בחשבון הכמויות.

 

 בקרה 

 . במעבדה ויאושר למילוי לפני הפיזור. המעבדה תמוקם באתר קטיב חומר המילוי ייבד

החומר שיועבר למילוי בין מחפירה ובין לאחר ניפוי וגריסה והתאמה ייבדק כחלק מתהליך העבודה 

 השוטף.

 כמפורט במפרט הכללי בהתאם לסוג החומר ובהתאם לדרישות המפרט. יהידוק חומר המילו

 

  

 עבודות עפר מדויקות



י תוכנית רשת עבודות עפר בודות החפירה ופיזור המילוי במגרשים במכרז זה הן כלליות ויעשו עפ"ע

 סופיים ומדויקים למגרשים יעשו בעתיד עפ"י תוכניות פיתוח מפורטות. םוחתכים. יישורי

 במקומות שיצויינו בתכניות ידרש הקבלן בהתאמות גבהים מקומיות. 

עיצוב צלחות בכבישים יעשה עפ"י חתכים לרוחב וחתך טיפוסי ויבוצע בדיוק הנדרש בהתאם למפרט 

 הכללי .

 

 גמר עבודות עפר במגרשים 

יבוצעו בצורה חלקית ועל פי פרטים כלליים בתכניות ובממשקים עם השטחים  עבודות העפר במגרשים

 הציבוריים בלבד.

 

 

 בכתב הכמויות ( 51.02.0071, 51.02.0072) סעיף   חפירה / חציבה 010201 

 

ירה, הכוונה היא לחפירה/חציבה בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפ

 בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם.

 כמו כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות.

 העבודה כוללת גם:

 .חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים, בולדרים, מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במי תהום 

 ת לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים במידת חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרו

 הצורך.

 .חפירה לתעלות ניקוז מעובדות 

   עבודות החפירה/חציבה ילוו בפיקוח יועץ קרקע, אשר יאשר את שפועי החציבה המבוצעים ע"י

 הקבלן.

 .העמסה, הובלה ופיזור בשכבות באזורי מילוי 

 מגרשים וברצועות שבין המגרשים, תשומת לב הקבלן מופנית לדיוק החפירה/חציבה בגבולות ה

 בהתאם למתואר בחתכים הטיפוסיים.

  תאושר לא יתכנו שינויים בשיפוע הדיקור או ביצוע דיקור מדורג )כולל שטחים אופקיים( בחפירה

 כל תוספת למחיר היחידה עקב שינוי זה.

 ידאג  מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך, לצורך שימושים שונים. הקבלן

להשתמש במיטב החומר החפור ולהתאים אותו לדרישת חומרי המילוי. תוצר החפירה המיועד 

 לשימוש בכבישים ובמגרשים יותאם לדרישות המילוי כמופיע במפרט זה ובתכניות.

  ,העמסה ופינוי הפסולת ועודפי חפירה למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות או לפי הוראות המפקח

  כולל תשלום אגרות.

באחריות הקבלן לוודא כי לא תחסר כמות חומר מתאים עבור עבודות המילוי באתר, במידה ויחסר 

 יספק הקבלן על חשבונו חומר המתאים לדרישות חומרי המילוי.

  ,חציבות,החפירות /הקבלן ידאג לגידור זמני ובטיחותי בשפת בנוסף לאמור במפרט הכללי 

 /חציבה בקרקע הטבעית )כלול במחיר היחידה(. למניעת פגיעה מנפילה מקו דיקור החפירה

 .הגידור הזמני יפורק רק לאחר השלמת קירות מגן שונים וכלל העבודות באתר 



  לפני פיזור המילויים )בשטחי המילוי( ידאג הקבלן לבצע מידרג של שטחי המילוי למימדי המידרוג

 ידוק על פי הנדרש במפרט.המתוארים בתכניות וכן ידאג ליישר את שטחי המילוי כך שיתאפשר ה

 .פירוק מערכות, חלק מבנה, יסודות של קירות, משטחי בטון וכו' שבתחום החפירה 

 .כל האמור לעיל נכלל במחיר היחידה ולא תשולם עבורו תוספת 

  מדידה ותשלום

לי, המחיר כולל את כל האמור לעיל, לרבות סילוק לאתר שפיכה לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכל

 ולמרחק כלשהו ו/או הובלה לשטחי מילוי בכבישים ובמגרשים ו/או הובלה לניפוי וגריסה.מאושר 

 עבור התאמת החומר למילוי בהתאם למפרטים ישולם בנפרד.

 

  

 

 בכתב הכמויות( 51.02.0160)סעיף  הידוק שתית  010202

 

י הוראות המפקח, על הקבלן לבצע  הידוק שתית תחתית חפירה או מילוי כמפורט )צורת דרך(, ועל פ

 ס"מ בתחומי הכבישים והמדרכות. 20לעומק 

  מדידה ותשלום

 במ"ר בתחומים בהם יבוצע הידוק השתית.

 

  

 בכתב  51.02.0072, 51.02.0260)סעיפים   במגרשים ובשטחי פיתוח מילוי בכבישים            010200

 הכמויות(     

 

 לדרישות המילוי  החומר התאמת

 

 בחומריםהמילוי יהא עליו להשתמש  העבודותבחשבון שלצורך ביצוע  הקבלן להביא על .1

, גריסה, גדולההתאמתם לדרישות איכות חומרי המילוי, כולל גם ניפוץ אבן  תוך החפורים

 ערוב לטיוב חומר ככל שידרש לעמידה בדרישות המפרט.ו ניפוי

 ות. פסולת או חומר אורגני ויהיה אחיד מבחינת הרכב ואיכ יכיללא  החומר .2

  

 על פני מדרון  מילוי

 

 תבוצע חפירת מדרגות כהכנה למילוי.  15%דרון ששיפועו מעל על פני מ בנההנ במילוי

 דרון. מקו המ מטר 2חפירת המדרגות יהיה לפחות  רוחב

מחפירת המדרגות יונח ויהודק בהמשך לשכבות חומר המילוי החדש  המופק החומר

 טח האחיזה ואי גלישה. שכבות אלו, באופן שתוב של ובמפלסיהן

 המילוי על מדרך המדרגות יהיה כהידוק השכבות המקבילות.  של ההידוק

 

 

 



  מילויביצוע ה

 

, עקירת הצמחייה והידוק הקרקע והכנה הניקוי, יבוצע לאחר השלמת עבודות ההכנההמילוי  .1

 למילוי בערוצים.  

 . למפרטאחידות( בעובי בהתאם פיזור שכבות רצופות והומוגניות ) יאת המילוי ע" יצור הקבלן .2

 משכבות המילוי לפני ההידוק.  ושכבהליישר באמצעות מוטוגרידר כל שכבה  יש .3

 וקבלתמילוי חדשה, אלא לאחר גמר הידוק השכבה שקדמה לה, בדיקתה  שכבת תפוזרלא 

 המפקח על התאמת השכבה ולתנאי המפרט.  אישור

 . מחומר מובא העומד בדרישות המפרט או למילוי יהיה מחפירה/חציבה בשטח החומר מקור .4

כתב הכמויות ב, 51.2.0260 ףתהיה לפי סעישל חומר המילוי המופק מעבודות באתר  התאמה .5

 כמפורט להלן:

 

כל המילוי יפוזר ויהודק בשכבות מקבילות ורציפות. יש לדאוג לכך שלא יהיו הפרשים בגבהים  .א

ר וההידוק יבוצע ברציפות לכל אורך בין קטעי עבודה סמוכים העולים על שכבה אחת. הפיזו

 שטח העבודה.

בדיקות והרטיבות האופטימלית של חומרי המילוי יקבעו על פי מיון ב צפיפותדרגת ה -הידוק  .ב

. בכל  (2014)מהדורת מרץ  שרדימ-במפרט הכללי הבין 51.04.14.02מעבדה ודרישות סעיף 

 . הו".לפי " מודיפייד א.א.ש 95%מקרה דרגת ההידוק לא תפחת מ 

כל חומרי החפירה שאינם עומדים בדרישות חומרי המילוי יותאמו במידת הצורך באמצעות  .ג

ס"מ ובקרה מלאה באמצעות  20ניפוי, גריסה ומיון לחומר מילוי הניתן להידוק בשכבות בעובי 

 (.3ס"מ )" 7.5בדיקות מעבדה, גודל אבן מקסימלי 

המגרש כמופיע בתכניות יבוצע מילוי מ' מפני השתית או מפלס הפיתוח של  2.0עד גובה 

( ובאיכות שלא תפחת 3ס"מ )" 7.5ס"מ בהידוק מבוקר גודל אבן מקסימלי  20בשכבות של 

 .A-2ו/או  A-1מקבוצת מיון קרקע 

מ' עד גובה השתית או מפלסי עבודות העפר במגרשים )כפי שמופיע בתכניות( יבוצע  2מגובה 

ונה לדרישות חומר נברר במפרט הכללי הבינמשרדי  ס"מ מחומר הע 20מילוי בשכבות בעובי 

 (.3ס"מ )" 7.5ובבקרה מלאה. גודל אבן מקסימלי  51.04.09.05סעיף 

 יש להבטיח שהמילוי לא יכיל גושי סלע גדולים מהמותר.

( למעט 2014)מהדורת מרץ  51)א( במפרט  51.04.09.02כל המילוי יותאם לדרישות סעיף 

 מלי שיהיה עפ"י ההגדרות בסעיף זה.הגדרות לגודל האבן המקסי

על פי תוצאות בדיקות מעבדה ובמהלך הביצוע  יש לקבל אישור המפקח מראש לחומר המילוי .ד

 לפי דרישות המפקח והמפרט הכללי.

בדיקות צפיפות השכבות והרכב החומרים יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת, יש לנהל רישום מסודר  .ה

ימון ע"ג התעודות של נתוני המיקום )חתך ומפלס ( של מיקום הבדיקות ותוצאותיהן כולל ס

 והתאמה לדרישות המפרט )עותק מצולם של המפרט יצורף לדו"ח המעבדה(.

 

בכל מקרה של שינוי ויזואלי בתכונות החומר או עפ"י החלטת המפקח יידרש הקבלן לבצע  .ו

 בדיקות מיון וצפיפות של המילוי.



 שור.תוצאות הבדיקות יועברו למהנדס הקרקע לאי .ז

 

 מדידה ותשלום

 המדידה לפי מ"ק.

המחיר כולל את כל האמור לעיל, לרבות ניפוי החומר, גריסה והתאמת החומר ודרישות המפרט להלן, 

ס"מ, הידוק מבוקר, כל ההובלות הנדרשות לאתרי גריסה ו/או למילוי, ערבוב  20פיזור בשכבות של 

 כו'.החומר עם חומר מובא לצורך התאמתו לדרישות המפרט ו

במידה שלא ניתן יהיה להתאים את החומר למילוי נברר, יספק הקבלן על חשבונו מילוי מובא נברר 

 ויסלק את החומר הפסול למילולי נברר אל מחוץ לאתר בהתאם למפרטים וזאת ללא תוספת תשלום.

  

  מילוי מובא 0100

  

 ויות(בכתב הכמ 51.03.0140,  51.03.0120) סעיפים  מצע סוג א' 010001  

 הכללי סעיףמצע סוג א' לכבישים, ומדרכות יהיה מאבן מחצבה גרוס, מדורג ומנופה בהתאם למפרט  

 בוצע בשכבות בהתאם לתכניות והחתכים, דרגת הצפיפותהמצע י 51032

 במדרכות. 98% א.א.ש.ו לכבישים ו 100%תהיה לפחות  

 מדידה ותשלום 

 התאם לעובי השכבות כמפורט בכתב הכמויות וב לאחר הידוק לתשלום לפי נפח )מ"ק(יימדד  

 .בתוכניות/או ו 

 

  שכבות אספלטיות במיסעות 0100

 

  בכתב הכמויות ( 51.04.0380  סעיף)   רק"ג למ" 1ריסוס ביטומן יסוד בשיעור   100100  

 ציפוי יסוד ייעשה מתחליב ביטומן )ללא דילול( שתכונותיו תתאמנה למפורט   

 . 3/טבלה מס' 2 /חלק161בתקן ת"י   

 ליטר למ"ר. ציפוי בתחליבים אניוניים ירוסס לפחות יומיים אך לא יותר  1.0היה כמות הציפוי ת  

 משבוע לפני ריבוד בשכבת אספלט, ציפוי בתחליבים קטיוניים ירוסס לפחות שלוש שעות אך לא   

 יותר משבוע לפני ריבוד בשכבת אספלט.  

 שור מנהל הפרויקט מראש ובכתב, את משך הזמן המזערי בין בחודשי הקיץ ניתן לצמצם, באי  

 ריסוס הציפוי לבין הריבוד בשכבת אספלט לפחות מיום לגבי תחליבים אניוניים ולפחות משעה   

  לגבי תחליבים קטיוניים.   

 מדידה לתשלום

 יימדד לתשלום לפי מ"ר בהתאם לשטח שבו בוצע ריסוס בפועל.

 

 בכתב הכמויות( 51.04.0141)סעיף  ס"מ  8בעובי נושאת  אספלטתשתית שכבת  000100

אגרגט  51.12.01ס"מ האגרגטים בהתאם לסעיף  8בעובי  37.5מסוג תא"צ אספלט מקשרת שכבת בטון   

 סוג א'.  גס   דולומטי

 .1.5לשכבה " 51.12.05.01/02דרוג האגרגטים לפי סעיף   

 אספלט. לשכבה תשתית 510423ף תכונות התערובת לפי סעי  



 . PG 70-10ביטומן מסוג   

 

 בכתב הכמויות( 51.04.0150) סעיפים כבת בטון אספלט מקשרת בעובי משתנה ש 010000  

 כבת בטון אספלט מקשרת בעובי משתנה תבוצע בהתחברויות לכבישים הקיימים, ש 

 ינו בתכניות ובמקומות שיקבעו ע"י המפקח במהלך העבודה. מקומות שצוב 

 .51.12.01יה דולומיט סוג א' בהתאם לסעיף האגרגט יה 

 עבור שכבה מקשרת סוג א'. 51.12.05תכונות התערובת בהתאם לנאמר בכתב הכמויות ובהתאם לסעיף  

 מדידה ותשלום 

  נטו עפ"י המצוין בתעודות המשלוח ובאישור המפקח. משקל )טון ( פי למדד לתשלום יי 

 

 בכתב הכמויות( 51.04.0410)סעיף מישק התחברות לאספלט  010000

מישק אנכי להתחברות בין אספלט קיים לחדש יבוצע בכל מקום בו תבוצע שכבת אספלט בצמוד  

באמצעות משור מכני וסילוק הפסולת, מריחת  העוביילאספלט קיים. כולל חיתוך שכבת אספלט בכל 

 .80/100 החתך האנכי של המישק בביטומן

 להידוק קפדני במקום החיבור. בזמן הנחת האספלט החדש יש לדאוג  

 מדידה ותשלום  

  אורך )מ'( והמחיר כולל את כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה.מדד לתשלום לפי יי 

 

 בכתב הכמויות( 51.04.0420)סעיף  מישק התחברות בין אבן שפה חדשה המונחת באספלט קיים       51.4.6

בתחום אספלט קיים יבוצע ניסור האספלט במקביל לקו הנחת במקומות בהם תבוצע אבן שפה חדשה  

מ' מאבן השפה, חפירת ידיים לפינוי מצעים לגובה המתאים והנחת אבן  0.5אבן השפה במרחק של עד 

השפה בהתאם לפרטים. לאחר הנחת אבן השפה יבוצע מילוי עד מפלס שכבה תחתונה של האספלט 

 ונה אחידה בהמשך לשכבת האספלט של הכביש הסמוך.ותבוצע שכבת אספלט עלי CLSMבבטון או ב 

 מדידה ותשלום 

 לתשלום לפי אורך ) מ'( , המחיר כולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה. דיימד 

  

 

  עבודות תיעול וניקוז  0100
 

,  51.06.0136,  06.011651.,  51.06.0096)סעיפים )חדש(  20צינורות תיעול מבטון מזויין תקן       100100   

51.06.0156   

 בכתב הכמויות (    51.06.9998,  51.06.0216,  51.06.0196,                   

עומקים שונים כמפורט בצינורות תיעול מבטון  מזויין מסוג הידרוטייל או ש"ע כמפורט בכתב הכמויות 

 ן : ובתוספת להל 57,  51בתכניות ובהתאם למפרט  הכללי פרקים 

  פעמון הצינור בתהליך הייצור.  בהצינור יכלול אטם אינטגרלי )נקבה(, אטם מובנה 

   .פירוק וסילוק כל האלמנטים המצויים בתוואי החפירה 

  חציית מערכות תשתית קיימות באופן שלא יגרם להן נזק כל שהוא. כולל תמיכות זמניות ועבודות

 ידיים במידת הצורך. 

 וקה משאריות עפר מפורר.  תחתית התעלה תיושר ותנ 



   .כל חפירה נוספת מעבר לנדרש תמולא במצע סוג א' ע"ח הקבלן 

  ס"מ 10התושבת בכל סוגי  הקרקע תהיה מחול דיונות נקי ותכלול את כל רוחב החפירה ובעומק 

 מתחתית הצינור.  

   מעבר כבישים ומדרכות". " 57032המילוי המוחזר יבוצע  בהתאם לסעיף 

  מ מעל גב הצינור. ס 20דיונות נקי מפני התושבת ועד גובה מילוי חול" 

  98%"מ לצפיפות ס 20מעל עטיפת החול הנ"ל תמולא התעלה במצע סוג א' בשכבות בעובי 

 לפחות מהצפיפות המעבדתית המקסימאלית עד לרום פני השתית. 

  .לא יאושר שימוש בעפר למילוי חוזר 

 חיבור הצינור לשוחות במחבר מסוג "עוצר ( "מיםWATER STOP ) של וולפמן או ש"ע כולל

 אספקה והתקנה ומלוי החלל בחיבור בטיט בטון.

 .ניסור הצינור לאורך הנדרש בין התאים 

 .העפר הנחפר יועבר למילוי בתחום העבודה ויפוזר לפי גבהים בתכניות ולפי הוראת המפקח 

 .החפירה לצנרת תבוצע רק לאחר גמר עבודות העפר והידוק השתית 

  עודפי החפירה והפסולת יסולקו לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות באחריות

 הקבלן. 

  ס"מ  30בעובי  15-קווי תיעול המיועדים לחיבור נוסף בעתיד יאטמו בקצותיהם בפקק בטון ב

  לפחות.

 .המפקח רשאי לפסול יצרן ללא ערעור 

 

 מדידה לתשלום

 לקצה שוחה. לא תשולם תוספת עבור קטעי צינורות קצרים. יימדד לתשלום במ' בין קצה שוחה  

של הצינור למפלס פני הקרקע בעת תחילת החפירה להנחת  ILעומק הצינור ייקבע לפי העומק שבין 

 הנמוך מביניהם.   –הצינור, או ממפלס מתוכנן של עבודות השתית 

ה ו/או חציבה, הובלה לשטחי מחיר היחידה כולל את כל המפורט לעיל וכן האספקה,  ההנחה, החפיר

המילוי, מילוי חוזר, החיבור וכל שאר החומרים, העבודות, הציוד והאמצעים הנדרשים לביצוע מושלם 

 של העבודה. 

 כל העבודות כלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד. 

 ת תשלום.המחיר כולל את כל העיכובים וההתארגנות בגין שלבי הביצוע ולקבלן לא תהא עילה לתוספ

 

 תא בקרה   010002     

 תא בקרה עם מכסה רשת 

 בכתב הכמויות(.    51.06.0712,  51.06.0668,  51.06.0664,  51.06.0536)סעיפים   תא קליטה 

בעומק כמפורט בכתב  57-ו 51התאים יבוצעו עפ"י התוכניות והמפרט הכללי פרקים  

כניות. העבודה כוללת : החפירה, בהתאם לת  CLSM -הכמויות. מילוי חוזר יבוצע ב

, עבודות הבטון מכל הסוגים, הפלדה מכל סוג ומכל CLSM -החציבה, המילוי החוזר ב

קוטר בהתאם לתכניות הבטון הרזה, הטיח, המדרגות, המפלים, החיבורים, ההסתעפויות 

מהמערכת הקיימת וכן כל שאר העבודות, החומרים, הציוד האביזרים והאמצעים הנדרשים 

 ביצוע מושלם של התאים בהתאם לפרטים ולתוכניות.ל



 בתאי קליטה כוללת העבודה גם אבן שפה מיצקת וסבכה.

 המכסים והמסגרות יהיו מברזל יציקה, מכל סוג כמפורט בכתב הכמויות.

 העבודה כוללת הטבעת חותמת בתאום עם עירית אילת כולל ציון סוג התא. 

חי ריצוף ובשטחי עבודות העפר המסגרת תהיה במסעות אספלט המסגרת תהיה עגולה, בשט

 מרובעת. התאים הסטנדרטיים יבוצעו מבטון טרומי במפעל מאושר. 

מ' יבצעו פודסטים )משטחי ביניים( מבטון מזוין או מפלדה  5.00 -בתאי בקרה בעומק מעל ל

 מגולוונת בהתאם לתוכניות.

 התאם לתכניות.על בפתאי הבקרה לניקוז יגיעו לשטח עם פתחים מוכנים מהמ

  

 מדידה ותשלום

 יימדד ביח' לפי סוג התא והמידות כמצוין בתוכניות.

 המחיר כולל את כל העבודות המפורטות לעיל ובמפרט הכללי לרבות מכסים ואיטום.

 חיבור הצינור לשוחות יימדד במסגרת סעיפי הצינורות.

 

 

 ניסה ויציאה מבטוןכמתקני   010000

החפירה  העבודה כוללת לרבות .30-בויציאה מבטון מזוין  מתקני כניסהמעבירי מים ו

מהצפיפות מעבדתית  98% ול בשכבות בהידוק מבוקר לצפיפות)החציבה(, המילוי החוזר בח

וכל שאר  הבטון, המצעהפלדה מכל סוג ומכל קוטר בהתאם לתכניות, הבטון הרזה, עב' 

התוכנית ועל פי  נים על פיהעבודות החמרים והאמצעים הדרושים לביצוע מושלם של המתק

 הוראות המפקח. 

 של המפרט הכללי .  02עבודות הבטון והפלדה יבוצעו כמפורט בפרק     

 של המפרט הכללי .  05עבודות האיטום יבוצעו כמפורט בפרק    

 מדידה ותשלום       

 המתקן.  יימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של המעביר או      

 האיטום יימדד לתשלום בסעיף נפרד.    

 

 שונות  0100

 

 עבודות סימון ותמרור  010001

 במפרט הכללי.  51076יהיו כמפורט בסעיפים  

 
 תמרורי אזהרה, הוריה, מודיעין כולל עמוד ויסוד  

 . 2247מיצור חרושתי לפי ת"י מס'  3התמרורים והשלטים יהיו מחזירי אור דרגה   

 התמרורים ומספרם בהתאם לתוכנית .סוג   

 התמרורים ואופן הצבתם יעמדו  בדרישות משרד התחבורה. 

 מ"מ חדשים וללא  3.2ועובי דופן  2עמודי התמרורים יהיו מצינורות פלדה מקוטר "

 ס"מ, מחוזקים בברזל עוגן.  35*  50*  50במידות  20 -פגמים ויקבעו בתוך יסוד בטון ב

 ס"מ לפחות מפני השוליים.  60ומק תחתית היסוד תהיה בע

 העמוד יהא ללא כיפה ופניו )מקום חתך הצינור( יהיו מגולוונים.   



 העמוד יהיה מפלדה מגולוונת מבפנים ומבחוץ.   

 העמודים יהיו משני סוגים:   

 מ' מפני המדרכה.  2.2יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה  -גבוהים   

 מ' מפני המדרכה.  1.0ופן שתחתית התמרור תהיה בגובה יותקנו בא -נמוכים   

   
 מדידה ותשלום  

 ימדד לתשלום ביחידה והמחיר כולל אספקה, הובלה, חפירת היסוד, יציקת הבטון   

 והתקנת העמוד .  

 

 צביעה על פני הדרך ועל אבני השפה 

 

 .51077יבוצע לפי המפרט הכללי סעיף 

 

 '.בהנחיות לאופן הצבת התמרורים, פרק ד צורת הסימנים תהיה לפי המפורט .1

 רוחב הסימונים כמפורט בכתב הכמויות. 

 אבני שפה צבעוני בשחור לבן או אדום לבן או צהוב אדום לסירוגין, באורך קטעים של  

 מ'.  1.0

 לסימון דרכים".  "צבעים  935הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש בת"י  .2

 12-ם, צהוב או שחור לפי הצורך. כל הצבעים יהיו עם אחריות להגוון יהיה לבן, אדו

 חודשים.

  (. 934הכנת פני הכביש וצביעתו יעשו כמפורט במפרט הכללי )עפ"י ת"י  .3

     העבודות תבוצענה בריסוס.

 המחיר כולל אספקת הצבע, הכנת הכביש או אבן שפה, מדידה וביצוע הצביעה. .4

 בהתאם לרוחב שבוצע.  יחידת התשלום תהיה מ.א. צבע נטו, .5

 חיצים ימדדו לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות. .6

  צביעת שטחים תהא לפי מ"ר נטו. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  רשימת תכניות למכרז
 

תאריך  מהדורה קנ"מ שם תכנית מס' תכנית

 מהדורה

HW-1400 10.07.2017 0 1:500 1גליון  – תנוחה 

HW-1401 10.07.2017 0 1:500 2גליון  – תנוחה 

HW-2001 10.07.2017 0 1:250 1גליון  – תוכנית עבודות עפר 

HW-2002 10.07.2017 0 1:250 2גליון  – תוכנית עבודות עפר 

HW-2003 10.07.2017 0 1:250 3גליון  – תוכנית עבודות עפר 

HW-2004 10.07.2017 0 1:250 4גליון  – תוכנית עבודות עפר 

HW-2005 10.07.2017 0 1:250 5גליון  – פרת עותוכנית עבוד 

HW-2006 10.07.2017 0 1:250 6גליון  – תוכנית עבודות עפר 

HW-2007 10.07.2017 0 1:250 7גליון  – תוכנית עבודות עפר 

HW-2008 10.07.2017 0 1:250 8גליון  – תוכנית עבודות עפר 

PR-3200 10.07.2017 0 1:1000 1,4,5כבישים -חתך לאורך 

PR-3201 10.07.2017 0 1:1000 3,7,8,9כבישים  -חתך לאורך 

PR-3202 10.07.2017 0 1:1000 10,6כבישים  -חתך לאורך 

PR-3203 10.07.2017 0 1:1000 12,13,17חתך לאורך כבישים 

PR-3204  10.07.2017 0 1:1000 )דרך הביוב( 500חתך לאורך 

PR-wall-3400 10.07.2017 0 1200/200 1ון גלי –ופרטים תוכנית פריסת קירות 

PR-wall-3401 10.07.2017 0 1200/200 2גליון  – תוכנית פריסת קירות 

HW-4001  10.07.2017 0 1:200 513עד  501חתכים לרוחב דרך ביוב מחתך 

HW-4002  10.07.2017 0 1:200 523עד  514חתכים לרוחב דרך ביוב מחתך 

HW-4003 10.07.2017 0 1:200 532עד  524 חתכים לרוחב דרך ביוב מחתך 

HW-4011  10.07.2017 0 1:200 59עד חתך  51 -מחתך  50חתכים לרוחב כביש 

HW-4012 10.07.2017 0 1:200 117עד חתך  102מחתך  100 חתכים לרוחב כביש 

HW-4013  10.07.2017 0 1:200 130עד חתך  118מחתך   100חתכים לרוחב כביש 

HW-4014 10.07.2017 0 1:200 315עד חתך  301חתך  100 חב כבישחתכים לרו 

HW-4015 10.07.2017 0 1:200 330עד חתך 316חתך  300 חתכים לרוחב כביש 

HW-4016 10.07.2017 0 1:200 341עד חתך  331מחתך  300 חתכים לרוחב כביש 

HW-4017 10.07.2017 0 1:200 413עד חתך 400מחתך  400 חתכים לרוחב כביש 

HW-4018  10.07.2017 0 1:200 711עד חתך 701מחתך  700חתכים לרוחב כביש 



HW-4019 0 1:200 1215עד חתך  1202מחתך  1200 חתכים לרוחב כביש 

10.07.2017 

HW-4021  10.07.2017 0 1:200 1304עד 1301מחתך  1300חתכים לרוחב כביש 

HW-4022 10.07.2017 0 1:200 1712עד  1702מחתך  1700 חתכים לרוחב כביש 

HW-4023 10.07.2017 0 1:200 1012עד חתך  1001מחתך  1000 חתכים לרוחב כביש 

HW-4024 10.07.2017 0 1:200 1028עד  1013מחתך  1000 חתכים לרוחב כביש 

HW-4025 10.07.2017 0 1:200 612עד חתך  602מחתך  600 חתכים לרוחב כביש 

HW-4026 10.07.2017 0 1:200 617עד חתך  613מחתך  600 חתכים לרוחב כביש 

HW-4027 10.07.2017 0 1:200 2011עד חתך  2000חתך  2000 חתכים לרוחב כביש 

HW-4028 10.07.2017 0 1:200 2037עד חתך  2024מחתך  2000 חתכים לרוחב כביש 

HW-4031  0 1:200  900 800כבישים חתכים לרוחב 
10.07.2017 

HW5011- 10.07.2017 0 1:200 410 401 חתך 400 כביש נייםיאופ חתכים 

HW5012- 10.07.2017 0 1:200 322 318 חתך 300 כביש אופיניים חתכים 

HW5013- 10.07.2017 0 1:200 1710  1705חתך 1700 כביש אופיניים חתכים 

HW5014- 10.07.2017 0 1:200 1212 חתך 1200 כביש אופיניים חתכים 

HW5015- 10.07.2017 0 1:200 108 חתך 100 כביש פינייםאו חתכים 

HW5016- 10.07.2017 0 1:200 106 חתך 100 כביש אופיניים חתכים 

HW5017- 10.07.2017 0 1:200 111 חתך 100 כביש אופיניים חתכים 

HW-DT-6001 10.07.2017 0 שונים  1גליון  – פרטים 

HW-DT-6002 10.07.2017 0 שונים  2גליון  – פרטים 

HW-DT-6002 10.07.2017 0 שונים  3גליון  – פרטים 

STG-1301 10.07.2017 0 1:500 אתר התארגנות ,גישה זמנית וגידור 

TR-1401 06.05.2015 1 1:500 1גליון  – תכנית הסדרי תנועה 

TR-1402 06.05.2015 1 1:500 2גליון  – תכנית הסדרי תנועה 

UT-1500 10.07.2017 0 1:500 1גליון  – תאום מערכות 

UT-1501 10.07.2017 0 1:500 2גליון  – תאום מערכות 

HW5001-  10.07.2017 0 1:50 1גליון חתכים טיפוסיים 

HW5002-  10.07.2017 0 1:50 2גליון חתכים טיפוסיים 

HW-5100 10.07.2017 0 שונים פריסות קירות ופרטים 

UT-TS-5001 10.07.2017 0 1:100 חתכים טיפוסיים למערכות 

EW-4000 10.07.2017 0 1:100 רוחב לביצוע ע"ע בשלב א' חתכי 

EW-4001 10.07.2017 0 1:100 רוחב לביצוע ע"ע בשלב א' חתכי 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   18של מתחם קריית הספורט במגרש  'ביצוע עבודות עפר להשלמת שלב א   200100
 

  השלמת שלב א' של מתחם קריית ורך והידוק מבוקר לצביצוע של עבודות מילוי
, הנמצא באזור בריכות המלח ממזרח למסלול שדה התעופה של 18הספורט במגרש 

 אילת.
 

  הידוק דינמי כולל יישור והידוק בכל השטח   על ידי קבלן אחר , במסגרת שלב א בוצע
 מתוכנן לאורך תעלת קינתפרט ל תחום כביש  ה

 
 סס על תכניות במסגרת חוזה זה ,מתבוההידוק תכנון של עבודות מילוי הAS MAID 

כמויות של הישמשו לצורך חישובי  אלשבתוכניות גבהים הקודם והשבוצע ע"י הקבלן 
  .2מובא משחמון המילוי ה
  הם מופיעים הקבלן  לבדוק את הגבהים הקיימים כפי שעל לפני תחילת העבודה

הקבלן , שונים צאו ימבמידה שממצאי הבדיקה  .רשתהמפגש של קווי הקודות  בנ
 .יום 14תוך ברשאי לערער על הגבהים הקיימים 

 
 

 18במגרש  לוי והידוקימפרט טכני מיוחד למתכולת העבודה וה          
 

  ספורט (הית י)לקר 18מגרש הובלה ו 2גריסה , מיון, העמסה באתר שחמון חפירה 

  הידוק. ס נטו לאחר  20ומר והידוקו בהידוק מבוקר בשכבות של פיזור הח 

 

 לדרישות הבאות: םתאייעפר המילוי        

  3" לא יהיה גדול מגודל אבן 

 35%עד # : 200  נפח אחוז עובר 

 ויעודכן  טון/מ"ק 2.05יפחת מ לא " ( 3/4מעבדתי )המקסימלי היבש המרחבי המשקל ה
 .2על פי תוצאות הבדיקות של העפר המובא משחמון 

 ןלפי תק  לפחות 98%הידוק הנדרש לא יפחת מה ASTM '1556/7מס . 

  ההידוק יהיה מבוקר בבקרה מלאה. 

  כמות הבדיקות הדרושות לצורך בקרת העפר המובא יתאים לכמות הבדיקות כמפורט
 של הועדה הבין משרדית המיוחדת. במפרט הכללי

 

 

 



  18רשימת תוכניות לביצוע העבודות במגרש 
                                           

 תאריך                         ק.נ.מ                              נושא                     מס' התוכנית                          
 

 3.5.17                                     1:500 שלב א'         השלמת תכנית ע"ע               3024/2-02                      
       

 3.2.16                              1:200     1גיליון  18חתכים לרוחב כביש מס'               3024/4-01                      
 
 3.2.16                              1:200     2גיליון  18חתכים לרוחב כביש מס'               3024/4-02                      
 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  מפרט טכני

 

 לתאורה ושרוולים
                              

 

 2מבנה                                     

 

 

 



 

 



 תאור העבודה
 

המעודכן  08העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 

ואילך, דרישות חברת חשמל, המפקח והמתכנן ועל ידי  3210נת ישראל מדף , החוזה הסטנדרטי של מדיביותר

 שיון מתאים ובתוקף.  יחשמלאי בעל ר

 קבלן מורשה לתאורת רחובות ,270 חשמלאות 160על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג  

 קים הנ"ל.ים מתאימים לעלות הפרוייקט בפרכספי יםובעל סיווג, הנחת קווי תקשורת 170
 

 לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר.
 

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

 למזמין או נציגו.

 

 הגשת ציוד תאורה "שווה ערך"
 

עבודה סוגי ציוד וגופי תאורה שווי ערך ואיכות  הקבלן רשאי להגיש במשך עד חודשיים מיום קבלת צו התחלת

 לאישור המתכנן והרשות המקומית.

תיבדק איכות הגוף, ע"י השוואת כל הפרמטרים והתקנים והאפיונים  של גוף  –בהגשת ג"ת "שווה ערך" 

 התאורה המוגש לאישור לג"ת שבחוזה.

 המקומית. גוף התאורה המוגש חייב לקבל  את האישור בכתב מהמתכנן ומהרשות
 

 תנאים טכניים כללים

 

 כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

 וולט. 500מתח  .א

 וולט. 1000מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של  .ב

 מעלות צלזיוס. 50טמפרטורת הסביבה עד  .ג

 לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל.זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו  .ד
 

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

, התנאים הכללים, התנאים 08בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 

כתב הכמויות או התקן או החוק על הקבלן להתריע מראש   המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,

 לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות היותר חמורות הן הקובעות ו/או החלטת המפקח.
 

על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של המעגלים והמתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים והקיימים למצב 

שלט יקבעו על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב ב

 המפקח. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.

 כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.

על הקבלן לדאוג לבקורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של מקורות מתח עצמאיים ו/או 

וסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן וסוג הביקורת וכמות הביקורות יהיו לפי ביקורת בודק מ

 קביעת המפקח.
 

  AS)    סטים של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה  2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 

MADE.כולל דיסקט, במידה וידרש ע"י הפיקוח  ) 

 יחול על  הקבלן .  למכון העתקות עבור הנ"ל תשלום

 

 

 

 

 

 

 
 



 חוקים ותקנות

 

כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן על כל  ההוראות והתוספות שבו.  

ביצוע העבודות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהתאם 

 .תקנות בדבר רשיונות-לחוק החשמל 

 כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי.
 

 .עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל בביצוע העבודה

המשטרה,    דרישות לתנאי עבודה בשטח של בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל

ק וכל רשות ממשלתית או מקומית דרושה, הן באם הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים משרד התקשורת,  בז

 והן לאו.

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים וכו' יבוצעו אך ורק על 

 ידי פועלים לא מקצועיים. ידי חשמלאים בעלי רשיונות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן לבצען על
 

 אלקטרודת הארקה 000.202

 

טון ושילוט  5עם מכסה    50ובעומק   60מותקנת בתוך בריכה   3/4מ' ובקוטר " 6יהיו מקופרוולד בעומק 

 הארקה ע"י לוחות פח מחוזקות למכסה עם ברגים.
 

החוט, החבור ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה כלול,  35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת 

 והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד.
 

 חפירות 000.200

 

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

  וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה .והמדרכה 

בזק,  משטרה, חברת  הרשות המקומית, כגון ,על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים

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

קעו לאחר זמן,  ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא יש 30במחיר החפירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות 

מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי 

 הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.

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

 מחיר הסרט כלול במחיר החפירה.

 ל השקיעות שתתהוונה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.הקבלן יהיה אחראי לכ

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת 

 לפי מודפ"ד אשו"י  כל זאת ללא תשלום נוסף. 98%צפיפות 

שורשי עצים  ניקוז, בדבר צנורות ביוב ומים,על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  לעדכן את עצמו 

וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע 

 את העבודה כך שלא יגרם נזק.
 

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

 רושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב החפירה או עקב ערמות העפר שהוצאו מהחפירה.הד
 

סילוק האדמה הנותרת אל מקום אפשרי  את הוצאת השורשים, מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות,

שים עצים עד לגובה מטר מפולות, צמחים ושר ,מים סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, ,אותו יקבע המהנדס

 חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים משתלבות וכו'. וחצי,

כולל חציבות או כורכר קשה, אספלט במדרכות  מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים,

 וכן בפס הירק. או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה,

צועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי החפירה,  על הקבלן לבקר בשטח העבודה,  לפני בי

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



לפי חפירה או חציבה העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה 

 וללא שנוי במחיר. והמשטרה  הרשות המקומיתהוראות המפקח, 
 

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

 בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת הבצוע .
 

 ניות .תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכ

 

 לתאורה  צנרת 000.200

 

ליד  שחור דו שכבתי תיקני, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה לפי פרק החפירה. מגנוםהצנרת תהיה מסוג 

 הצינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי צינור נוסף לפיקוד.

 . 10מ"מ לתאורה, ולח"ח צנרת דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCבחציות כביש תהיה צנרת 

 פרק בהמשך מפרט זה. ראה 

 כבלים 000.200

 

 חדשים ותקניים. מנחושת , N2XY  , XLPEהכבלים יהיו מסוג 
 

 ובעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפלצת מתכווצת בחום )כפפה(. 
 

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

 

 עמודי תאורה וזרועות
 

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

 

 גימור

 מיקרון ( 70)עובי צבע מינימום  RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני 

 

 התקנת עמודים

העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי התאורה,  

 למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד. האומים יכוסו בזפת כדי

 אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס מים מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון  והפלטה יכוסו בבטון רזה.
 

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

 העמודים בצורה סופית ומושלמת.
 

היה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי קורוזי כמו מכסה התא י

המכסה  -העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי המפקח 

 ים חיים.יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת נגיעתה במגע
 

המרחקים בין העמודים יקבעו לכל קטע בנפרד,  כאשר המקום של העמודים יסומן על ידי מודד הקבלן בתאום 

 .עם המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת היסודות

 

 בסיסים  לעמודים 000.200

 

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

תקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל כבל תוך כדי היציקה יש לה

 צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה.
 

 ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת העמוד. 4ביסוד יותקנו 
 



 ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד.
 

 .וק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של העמודיש לבד
 

במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות כגון: סילוק 

 העפר המיותר,  ברגי היסוד,  אומים וכדומה.
 

 ימים מיום היציקה. יעבור השפרה שבוע 30 -הבטון  מסוג ב 
 

  .על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון
 

 לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט .
 

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

 

 לעמודים הגנות
 

ס"מ,  60ס"מ ובגובה  100יש להגן על עמודי התאורה לפי הוראות המפקח על ידי חוליית שוחת כבלים בקוטר 

 כולל ייצובה ע"י בזנטים.

 

 חציות לתאורה צנרת 000.200

 

 ראה פרק בהמשך מפרט זה. , קשיח PVC תאורה בחציות כביש תהיה צנרת

 

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

 אדום. - ח"ח

 צהוב. - תאורה

 כחול. - בזק

 ירוק. - הוט

 סגול. –תקשורת עירונית 
 

 ע"י מודד מוסמך עם קורדינטות של מיקום החציות.  AS MADEלאחר ביצוע החציות הקבלן יבצע מדידת 

 

 עבר כביש בקדוח אופקימ 000.208

 

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

 בקידוח אופקי.
 

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

 מנילון.
 

ים החוט האחד עבור השחלת הכבלים הנוכחיים והשני שישאר כשמור לאחר השחלת הכבלים עבור כבלים נוספ

 בעתיד.

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

 לפחות. 6"קוטרו של הצנור יהיה 
 

לפני הקידוח יברר הקבלן ברשות המקומית בבזק ובח"ח ובחברת הכבלים את התשתיות הקיימות בתוואי 

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

 

 מעבר כביש בחפירה 000.200

 

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

 מעבר הכביש  בחפירה.



 

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

חדש של האספלט מאותו סוג וחוזק ככביש המקורי,  פתיחת הכביש תעשה ע"י בהתאם למצב הקודם וסגירה מ

 ניסור.

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

 המקומית. 
 

 הצינור עצמו איננו נכלל  במסגרת סעיף זה.
 

לבצוע המעבר בהתאם לחוק ולבצע את המעבר תוך  והמשטרה הרשותעל הקבלן לקבל אישור אגף מהנדס 

 התחשבות בתנועה כפי שמחיבות התקנות.

דרש שוטר לפי דרישות המשטרה ישלם הקבלן למשטרה ע"פ דרישתה.  מחיר השוטר כלול במחיר יבמידה וי

 פתיחת הכביש.
 

 ניסוי תאורה .000.201

 

 שעות הערב.עם גמר בצוע העבודה יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לנסוי התאורה ב
 

  על הקבלן להכין לקראת ניסוי זה מנוף,  כלי עבודה ושני עובדים לפחות.
 

 מספרים על עמודים 000.2011

 

 ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים. והרשות המקומית, קבלןה ,מספרי העמודים יתואמו בין המפקח
 

ת סימון המספרים, כאשר כיוון הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע א

 המספרים לכיוון הכביש.
 

 מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום נוסף עבור הנ"ל.

המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את המרכזיה ממנה 

 מוזן העמוד.
 

 גש אביזריםמ 000.2012

 

 באורך המתאים.מפוליקרבונט מגש בתוך עמוד התאורה יותקן 
 

 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.
 

 על המגש יורכב הציוד הבא:
 

ז"ק לכל נורה בנפרד עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה   A 10 , KA 6מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס(  .1

 מאמ"תים נוספים. -2הפס יכלול מקום ל  מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.
 

לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים  מאושר "עואו ש תוצרת סוגיקסיBC   3או   BC 2מהדקי    .2

 לנורות.
 

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

 ממ"ר.  6בחתך 
 

 מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות. 6ת תקע שיותקן בגובה אמפר לבי 16מאמ"ת נפרד  .4
 

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על הקבלן 

 לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.
 

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

 



 בריכות הסתעפות 000.2010

 

 יעודם וחתך הכבל .יבמעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט ל
 

 הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי ובטון מבפנים ומבחוץ.
 

וכיתוב  עם חישוק פלדה ועם סמלת וחניות במיסעו  D-400 -במדרכות ו B-125תקן לפי מכסה הבריכה יהיה 

בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג השירות על גבי  שם וסמל גדול של הרשות המקומית, מוטבע

 פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין עם הרישומים הנ"ל. 
 

סאות מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום נאות של אבני *  במדרכות של אבנים משתלבות יהיו המכ

 המדרכה המשולבת. 
 

סי'מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של מכסה הבריכה יש  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

 ס"מ מעל לחצץ. 15לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תצא 
 

 בהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון בעתיד.מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגו
 

 מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות המפקח. 1.2 -בברכות העמוקות מ

 

 כתב הכמויות 000.2010

 

 רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה הסטנדרטי של המזמין

 ואילך. 3210שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 
 

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

 פרטיהם.
 

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

 הקבלן בכתב הכמויות.
 

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה הדרושה לשם בצוע 

 בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.
 

 כמו כן כוללים המחירים:
 

מוש בכלי עבודה, הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה יש

ממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך בצוע,  המיסים ו

הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח צד ג , הוצאות כלליות של הקבלן הישירות והעקיפות 

 ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.
 

כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  אינוך ופילוס על ידי כמו כן 

מודד מוסמך וכן כי חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  שלוט,  מופות,  חציבת חורים או 

מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל,    חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,

 סימון ושילוט,  מספור וכדומה.

וולים הוא ראך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או הש

 גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם .
 

תב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי עזר במחירי בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכ

 היחידה כאמור לעיל.
 

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

 

 תאורה זמנית 000.2010

 



בוצע תאורה זמנית ולפי תוכנית, תובכל מקום שיורה המפקח ובכיכרות לפי שלבי העבודה השונים  בצמתים

 .25X4, כבל התא"מ יהיה עילי ביניהםתא"מ בל מעמודי עץ וכ
 

 . העמודים יותקנו ע"י בטונדות קוביות בטון עם חור בתוכן להצבת העמודעמודים אלה יוסרו בגמר העבודה

 ומחיר הסרתם כלול במחיר סעיפי התאורה הזמנית.

 

 ת תאורהומרכזי 000.2010

 

)יצרן  1419/64319לפי  וחות חשמלליצור ל מכון התקניםע"י יצרן בעל אישור  תבוצעית ההדלקה ימרכז

. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת (64319מאושר ע"י מת"י לייצר לפי ת' 

 לפני תחילת ביצוע המרכזיה, ויתקן את התוכניות לפי דרישת המתכנן.

 . ויוטבע עליו תו תקן , לייצור לוחות תעשייתיים64319לוח המרכזיה יבנה לפי תקן ישראלי ת"י 

הקבלן יזמין את המתכנן ו/או המפקח לבדיקת המרכזיה במפעל היצור,  יתאים ויבצע את כל דרישות חברת 

 חשמל המתכנן והמזמין ויסייע בכל הנדרש לחבור המרכזיה.
 

 מתאימה להתקנת חוץ,  בנויה מתאי פוליאסטר IP 65המרכזיה תהיה בגודל מתאים ומאושר,  מוגנת מים  

 מורכבת על יסוד בטון. DIN 43629משורין תוצרת ענבר או שו"ע לפי תקן  
 

 ארונות:  ארון עבור מוני ח"ח,  וארון עבור לוח מרכזית התאורה, וארון עבור בקר -3המרכזיה מחולקת ל

 תאורה. 

 חלקים נפרדים עם דלתות וכל הארונות כלולים במחיר המרכזיה.  -2*     כל ארון יהיה מ
 

 מבנה לוח החשמל יהיה מפח עם פנלים צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור מכל הצדדים.*    
 

 כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים.
 

 הנוסח המדוייק לשילוט מפורט בתוכניות ימסר סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
 

 מהשטח המנוצל. 30%יעור של  בלוח החשמל יביא היצרן בחשבון מקום פנוי בש

 יותקן בחלל הארון וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר האלקטרודה. 40*  4פס הארקה מנחושת  
 

 לאחר גמר חיבור הלוח והפעולה יש לבצע איזון עומסים בין הפזות וחלוקה לערב/לילה, כנדרש בתכניות.
 

יעמדו בזרמי הקצר העלולים להתפתח באותו אביזר ולא כל המרכזיה כולה,  פסי הצבירה הציוד וכל הפריטים 

 ק"א. -25פחות מ  
  

"עינית" והתא הפוטו אלקטרי פלסטי יהיה  –בצידי ארון לוח המרכזייה יותקן תא פוטו אלקטרי שקוע עם פתח 

 עם אפשרות כיוון רגישות.

ור קיר משורין מוגן מים תותקן תאורה פלאורסצנטית  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז.  כמו כן יותקן חב

 מפלסטיק עם הבטחה נפרדת וממסר פחת מתאים.
 

למרכזיה יכלול את כל השרוולים הדרושים ויבוצע בהתאם לתוכניות ובהעדרן, בהתאם  30  -יסוד הבטון ב

 ס"מ. 40לגודלו של הארון ומוגבה מהקרקע לפחות 

הארקה גמיש מבודד מחובר בברגים ונעלי  כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד יאורקו בחוט

 כבל מתאימים.
 

כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדויץ חרוטים שיוצמדו בברגים כאשר הנוסח המדוייק לשילוט יימסר ע"י 

 המפקח ו/או המתכנן.
 

לאחר סיום חיבור לוחות  החשמל יש לבצע איזון עומסים לפאזות השונות ולהמציא את התוצאות בכתב 

 נן ו/או למפקח.למתכ

 

 :יכלול לפחות את הציוד הבא מבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח

 

 הלוח יהיה מפח עם פנלים צבוע צבע אפוקסי קלוי בתנור מכל צדדיו. .1



 

קילואמפר )עם כיול  35סאצה. זרם קצר  ABB. או מרלן ג'רן או NZMמפז' ראשי יהיה חצי אוטומט  .2

 ל(.( עם סליל הפסקה )טריפקוי100 - -63מ
 

 א' לפני המגען ואחרי המגען בשני צידי הלוח כולל כיסוי הגנה. 160פסי הצבירה יהיו  .3
 

עם הגנה על המגענים  ABBקילואמפר, יצרנים קלוקנר מולר מרלן זרן או  25המאמתים יהיו לזרם קצר  .4

ק התחתון נגד נגיעת יד. כל מאמת יחובר ישירות לפס הצבירה. לפני העומס והיציאות יהיו למהדקים בחל

מ"מ  -35מ"מ ו 25מ"מ ופסי אספקה והארקה לחוטים  16מ"מ לפחות מהדקים לחוט  10עם חווט 

המהדקים. כל החיוט יהיה בתעלות כניסה למאמתים בתעלה נפרדת ויציאה בתעלה נפרדת. יש לבצע 

ם. הציוד הפרדה פיזית בין המהדקים בחלק התחתון לכל מעגל עם מעצורים. כמו כן מעצורים לכל המאמתי

 בלוח יהיה אחיד של אותו יצרן.
 

 טלמכניק. ABBמליון פעולות, יצרן קלוקנר מולר  -3ל AC3מגען ראשי בלוח  .5
 

 מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. .6
 

 מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל. דגם פקט עם ידית מצמד. ראה תכנית מ"ז: .7

 ידני. .א

 מופסק. .ב

 מהדגם המאושר ברשות המקומית. –אסטרונומי  שעון .ג

 תא פוטו אלקטרי פלוס שעון בטור. .ד

 תא פוטו אלקטרי. .ה

 .בקר .ו
 

 אסטרונומי מדגם מאושר ע"י הרשות המקומית.שעון  .8
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 ' כולל הבטחה.מנורת פלורסצנט  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וחק .11
 

 נפרדת.  CIק"א זרם קצר בקופסת  15יח',  4יש להרכיב הבטחה נגד פריצת מתח כולל האפס  .12
 

אספקת מסגרת ממתכת לפי התכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות חשמל לחיבור המסגרת הנ"ל  .13

 מסגרת מגולבנת.
 

 בתא פרטי חלק עליון ותחתון. הרשות המקומיתמנעול צילינדר דגם  .14
 

 תא ח"ח יש לקבל אישור חלק פנימי מסניף ח"ח שבו מתבצע החיבור.ב .15
 

 למעגלים ולכל מרכיב לוח יהיו אנטיגרוני יציאה מתאימים עם פלנז'. CIכל היציאות מארגזי  .16
 

 .61439על הלוח יוטבע תו תקן ושיוצר לפי ת"י  .17

 

חשמל יתאם קבלת מונה,   עם גמר הביצוע יתאם הקבלן עם חברת החשמל ביצוע החבור יעביר ביקורת חברת

 יבצע איזון עומסים וימסור את המרכזיה פועלת ומושלמת למזמין או נציגו.

 



 מפרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים

 
 דרישות סף מספק/יצרן גופי התאורה

 ספק הגופים יצרף את האישורים הבאים:

 
-ISO: 2008ספק הגופים בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן אישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  .1

 , בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(.9001

 

בתחום  ISO-9001: 2008בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  היצרןאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  .2

 צרף אישור או תעודה בתוקף(.של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש ל

 
כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמיך את ספק הגופים למתן שירות,  .3

 שנים לפחות )יש להציג כתב הסמכה רשמי( 5אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של 

 
ם של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלי .4

הצעת ספק הגופים למזמין. במקרים בהם זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, 

ישפה  בתוספת הסבר מקור זכותו של ספק הגופים להציע למזמין את גופי התאורה. כמו כן, יתחייב ספק הגופים כי

 את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.

 
הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסה  .5

 מתוכננת של ייצורם.

 
ות, בביצוע תכנון תאורה, ייצור ו/או אספקת האחרונהצהרה כי ספק הגופים הינו בעל ניסיון, לפחות בשלוש השנים  .6

 גופי תאורה.

 
הצהרה כי ספק הגופים הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן  .7

 הגופים המוצעים על ידו.

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

 משלוש השנים האחרונות.

 

, אשר הותקנו במערב LEDהצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורה מבוססי  .9

יחידות לפחות  1000אירופה ו/או בארה"ב )יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ(, בכמות של 

 רשימה כמפורט להלן:במהלך שלוש השנים האחרונות. נדרשת ה

 ,אתרים שבהם בוצעה ההתקנה 

 ,כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין 

 ( דגם והספק מקורות האורLEDשסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן ה )-LED, 

 .שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל 

 
שנים לפחות  3ן תמיכה טכנית. בעל התפקיד יהיה עם נסיון מוכח של מסמך עם פרטי איש קשר בחברת המציע למת .10

 בעריכת חישובי תאורה ומתן שירות.

 
 ספק הגופים יחתום על כל מסמכי המפרט הטכני. .11

 
 ספק הגופים ימלא את "טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב ויגיש המסמכים ממוספרים בהתאם.  .12

 (LEDלד ) מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי

בעלי תפוקת אור, הספק חשמלי  LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג 

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



 יוד ההפעלה )דרייבר( ומגיני מתח יתר.גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, צ

 גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

(, LED-LIGHT EMITTING DIODEגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה פולטת אור  .1

 לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים.

 
ה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה, גוף התאורה יהי .2

 ללא מערכת אוורור חשמלית.

 
 2.5)או  2.3חלק  20ובנוסף לדרישות של ת"י  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .3

לפחות במידה ותעודת  °35עד  -°10ה של במידה ונדרש(. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביב

 20יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י  -CBהבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת 

 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

 

רכת לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי. במידה והמע IP65א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה 

לפחות, יכול תא הציוד החשמלי  IP65( הינם בעלי דרגת הגנה Driverהאופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית )

 .IP44להיות בדרגת הגנה 

 

 ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:

 CLASS II. ציוד סוג 1
 . ציוד עם בידוד מוגבר2

ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית, התנגדות  CLASS I. ציוד סוג 3

 ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה. EMC-הארקה לעמידה ב

 

 .10kA/10kVג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 

 

שריים, בהתחברות ישירה לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפ 0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .4

 לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

 
 ±(.10%עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי ) .5

 
 גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: .6

 EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית( או  2.1חלק  961א. ת"י 

 IEC-61000-3-2)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או  12.3חלק  961ב. ת"י 

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

 IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או  61547ד. ת"י 

 

 לפחות. IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .7

 
גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים( כפי שאושר ע"י מכון  .8

לגוף התאורה הנתון. מומלץ כי בפרויקט נתון לנוחות התחזוקה  20התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 

 הרכיבים בגופים זהים יהיו זהים גם כן. -העתידית

 
כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד ולהספקה ויסופקו כמכלול  .9

 אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(.

 
כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול אחד עם  .10

 ת ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי התכונות הבאות:הגוף. מפזרי אור )עדשו

 ותנאים סביבתיים. UVא. עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת 



ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר החלפת 

 רכיבים נוחה.

 

( תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר Driverקטרונית )מערכת ההפעלה האל .11

מקדם ההספק של המערכת יהיה ±( . 10%תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )

פחות, שעות ל 50,000לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה תהיה  0.92

 .°35בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של 

 

המאפשר שליטה על גוף התאורה  IEC-62386, בהתאם לתקן DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת  .12

ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית ובהתאם 

 יקט.לדרישות הפרו

 

 או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר ע"י המזמין. CREEמתוצרת  LEDגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג  .13

 
 לפחות. 70מקדם מסירת הצבע יהיה  .14

 

, עם ערך מרבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של 2000Kעד  300Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין  .15

 מהעוצמה המרבית )פיק( הנפלטת. 55%של עד   420-500nmהספקטרום, 

 

 , 0(RISK GROUP, קבוצת סיכון )IEC-62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/ .16

 
, °35שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של  50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .17

(, בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם L80/F20מסך הנורות ) 20%וכשל של עד  80%מותרת ירידת שטף האור עד 

 לתקנים הרלוונטיים.

  :תקנים אמריקאיםIESTM21, IESLM79, IESLM82 
 או

  :תקנים בי"לIEC62717, IEC62722 

 

 (.binning-כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה .18

 
 ל היצרן, הכולל את הנתונים הבאים:לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג ש .19

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

 התאורה.

ב. לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, שטף אור התחלתי, ספקטרום, יעילות 

 מסירת צבע.אורית, גוון, מקדם 

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

IES  אוLDT. 

ד. שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים 

 נצילות וכו'. טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, -טכניים

 ה. הוראות התקנה.

 ו. הוראות תחזוקה.

 

 שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזוקה. 10-ספק הגופים יחתום על כתב אחריות ל .20

 
גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, ספק הגופים ימלא את הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים"  .21

 המסמכים בהתאם. המצ"ב, לרבות הגשת
 

 

 



 
 

 טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים

הערות למילוי הטבלה: )הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות ספק הגופים בלבד וההתייחסות תהיה 

לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט(. ספק הגופים ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים 

 )תנאי סף(.

 

ים למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה על ספק הגופ (1

המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין לספק הגופים את היכולת לממש את הנדרש והצעתו 

 תפסל על הסף.

כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה. אם אין ביכולת ספק  (2

ענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת ספק הגופים לעמוד בדרישה מסוג זה, הצעתו תפסל הגופים ל

 על הסף.

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  (3

הנדרשים, שיצורפו על ידי ספק הגופים לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את 

ר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף ספק הגופים, ניתן להפנות למספר סעיפים באותו מספ

 המסמך.

תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל ספק הגופים להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט  (4

 לעיל.

סעיפי תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את ספק הגופים מחובת התייחסות ליתר  (5

 הדרישות המפורטות לעיל.

 

מסמך 

 מספר

תשובת  דרישה

ספק 

 הגופים

מתאים/לא 

 מתאים

 הערה

    שם ספק הגופים 

בתחום תאורה  ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן  1

 ספק הגופים. -וחשמל

   

בתחום תאורה  ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן  2

 יצרן. -וחשמל

   

    למתן שירות אחריות.. כתב הסמכה מאת היצרן 3

הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי התאורה.. וכתב  4

 התחייבות לשיפוי המזמין במקרה של תביעת צד ג'.

   

    הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה ביצור שוטף.. 5

הצהרה כי ספק הגופים.. בעל ניסיון, לפחות בשלוש  6

ה, יצור ו/או השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאור

 אספקת גופי תאורה.

   

הצהרה כי ספק הגופים.. בעל זיכיון בארץ, לפחות  7

בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של 

 יצרן הגופים המוצעים על ידו.

   

אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי  8

לפחות )לא כולל מע"מ(, בכל ₪  2,000,000בסך של 

 שלוש השנים האחרונות.אחת מ

   

הצהרה לניסיון מוכח ש יצרן גופי התאורה.. אשר  9

יח'  1000הותקנו בארץ ו/או במערב אירופה.. בכמות 

 שנים האחרונות..רשימה 3ב

   

    מסמך חתום עם פרטי איש קשר. 10

    מפרט טכני של גוף התאורה )מיצרן( 11

    שם יצרן גוף התאורה 12

    התאורהדגם גוף  13

    שם יצרן הלד 14



    שם יצרן הדרייבר 15

    מגוון הספקים חשמליים )כולל הפסדים( 16

    שטף האור הנפלט מגוף התאורה )לומן( 17

    החלק הרלוונטי 20תעודת התאמה ל ת"י  18

   לפחות °35התאמה לטמפ' סביבה    

   דרגת הגנהIP65 לפחות    

   מתח בסיווג של התקן הגנה מנחשולי

10KV/10KA  פירוט בתעודת התאמה(

 (20לת"י 

   

    )בהתאם למפרט( CBת.ב.  19

    מקדם הספק )הצהרת יצרן( 20

)תאימות אלקטרומגנטית( או  2.1חלק  961ת.ב. ת"י  21

EN-55015 

   

)הפרעות מוליכות, זרמי  12.3חלק  961ת.ב. ת"י  22

 IEC-61000-3-2הרמוניות( או 

   

)הפרעות מוליכות, שינויים  12.5חלק  961ת.ב. ת"י  23

 -IEC 61000-3-3רגעיים( או 

   

) תאימות  IEC-61547או  61547ת.ב תקן ת"י  24

 וחסינות אלקטרומגנטית לציוד תאורה(

   

    IEC-62262 (IK-08)תעודת בדיקה להתאמה לתקן  25

    (LED-)דרישות בטיחות מנורת ה IEC-62031ת.ב תקן  26

    טמפרטורת צבע 27

    ערך מירבי של הפיק -ספקטרום 28

29 CRI    

    IEC-62707  BINNINGהצהרת יצרן ג"ת  30

)דרגת הגנה  IEC-62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן  31

ׂ   IK-08מפני הולם מכאני וזעזועים   ׂׂ( 

   

    לגובה ההתקנה IEC-62471 ,RG0ת.ב. ת"י/ 32

ך חיים ושרידות של הלד בהתאם לתקנים ת.ב. לאור 33

 האמריקאיים או הבי"ל הרלוונטיים כדלקמן:

 :תקנים אמריקאיםIESLM21, IESLM79, 
IESLM82  או 

  :תקנים בי"לIEC-62722, IEC-62717 

   

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכות  34

ISO17025. 

   

 LM79לפי  LUMDATאו  IESקובץ דיגיטלי בפורמט  35

 עבור על פוטומטריה מוצעת

   

שנים.. מיצרן גוף התאורה..  לעשרכתב אחריות..  36

 התנגדות.-לרבות התייחסות להגנות מפני נחשולי מתח

   

הוראות התקנה מיצרן גוף התאורה, לרבות התאמה  37

 לטמפ' העבודה, אורך חיים והתקנה

   

בות התאמה הוראות תחזוקה מיצרן גוף התאורה, לר 38

 לטמפ' העבודה, אורך חיים והתקנה

   

-IECבהתאם לדרישות תקן  DALIממשק תקשורת  39
62386 

   

 

 



 

 לתאורת לד הנחיות עיריית אילת

 
העברת נתונים  Daliאו  RFאו   PLCבתקשורתבמרכזייה יהיה בקר לשליטה בגופי התאורה )תאורת לד(  .1

בתקשורת יעודיים )אם יהיו(. הבקר במרכזייה יהיה מחובר או / ו דרך כבלי תקשורת י דרך קווי המתח

GPRS  ו/או קו תקשורת נייח של בזק ו/או תקשורתTCP/IP   .אל מרכז הבקרה העירוני 

הפחתת האור תוך  40%הבקר יהיה מכוון מראש לביצוע עמעום בכל גופי התאורה במדורג, 

הבוקר יופעל גוף התאורה  כך שעד 01:00יחל העמעם להפחית עד  23:00שעתיים. משעה 

 מהאור. 60%

 את אופן הפעלה לגופי התאורה הנ"ל:הבקר יאפשר 

הפעלה ממרכז הבקרה באמצעות לוגיקת הפיקוד שתוגדר בכל מרכזייה )לו"ז או  -מצב מרחוק 

 שעון אסטרונומי(  המותקנת במרכז הבקרה )לפי שיקול מפעיל מרכז הבקרה(.

 

 יה מתוצרת:הציוד במרכזייה ובמתקן כולו יה

LEGRAND 

MOELLER KLOCKNER 

GERIN MERLIN 

 או שו"ע מאושר

 

 ס"מ מהמפלס הסופי של מקום ההתקנה.  10בסיסי העמודים יבוצעו כך שפלטת העמוד תהיה בולטת  .2

החלק הבולט בבסיס כולל הברגים הבולטים וכד', יכוסו בכיסוי דקורטיבי בהתאם לדרישות אדריכל 

 העירייה.

)כדי לאפשר התקנת מגשים  6ודים בחלקם התחתון )גבוהים ונמוכים( לא יפחת מ "קוטר, חתך העמ .3

 רחבים וציוד נוסף לבקרה, עמעום וכד'(

לאזור אילת ואישור מכון התקנים ויהיו בגודל הנדרש לציוד   UVהמגשים בעמודי התאורה יעמדו בתקני  .4

 לתקשורת וכד'(. 30%רזרבה ממ"ר +  6ממ"ר + מהדקי המתח הקבוע  16המתוכנן )מהדקי התאורה 

שעות מינ',  50,000ל  80LM, 0גופי התאורה יהיו מבוססי לד, מאושרים תקנית, אישור פוטוביולוגי  .5

20F לומן לווט לפחות  100מעלות, ניצולת אורית  50שנים מינ', טמפרטורת עבודה  10, אחריות יצרן

 יברים עם הכנה לתקשורת, דריK 4000ואישורי מש' השיכון הרלוונטיים, גוון הלדים 

בסדר  –סימון עמודי התאורה יהיה בהתאם לסטנדרט העירוני )מס' מרכזייה, מס' המעגל ומספר העמוד  .6

 ס"מ לפחות. 5מלמעלה למטה(, גודל אותיות 

 החיווט )כבילה( מהמרכזייה ובין עמודי התאורה יהיה עם שני כבלים במקביל: .7

a.  ממ"ר  16*  5כבלXLPE וקה שווה בין הפזות(להזנת התאורה )חל 

b.  ממ"ר  6*  5כבלXLPE פזה קבועה אחת תזין השקע בעמוד 

c.  ממ"ר מהמרכזייה משורשר בין מגשי עמודי  8מ"מ קוברה עם חוט משיכה  50צינור ריק

 לתקשורת -התאורה 

 שני הכבלים הנ"ל יהיו מחוברים לשני קבוצות מהדקים על מגש האביזרים שבעמוד

 "ר יהיה שלט סנדוויץ אדום "ניזון ממתח קבוע"ממ 6על קבוצת מהדקי כבל 

   CEEבכל עמוד יותקן שקע  .8

a.  'ראה הסעיף  6*5יוזן מכבל  –מטרת השקע להזיו מצלמת ביטחון, ויי פיי וכד(7 B )לעיל 

b.  ממ"ר וימותג  16יוזן השקע מפזה קבועה בכבל  –מטרת השקע לחיבור קישוטים מוארים

 ת ואפשרות למיתוג מרחוק.מהמרכזיה דרך בורר עם אפשרות מקומי

 תהיה בהתאם לאזור ובהנחיית הממונה בעירייה על מתקני התאורה    bלסעיף a  הבחירה בין סעיף

לגינות משחקים יש לתכנן אפשרות כיבוי שונה, מוקדמת משעות הפעולה של תאורת הרחובות )הזנה אחת  .9

 לגינה כולל מערכת מיתוג על הקו התלת פאזי שמזין אותה(.

 

 



 חציות כבישיםבתקשורת ו לח"ח לתאורה,–נורות )שרוולים( יחפירות והנחת צפרט למ
 

הצינור יונח בחפירות בתוך הקרקע, הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן, בהתאם להנחיות  .1

 חברת החשמל, המפרט הבין משרדי, חוקי החשמל וכו'.
 

ות ו/או כתב הכמויות, ועל גבי שכבת חול דיונות הצינורות יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכני .2

 ס"מ 10בעובי 
 

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

 ע"י מתכנן הכבישים.
 

 בזמן העבודה יש לדאוג למניעת  פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להיות מטרד לתנועה או .4

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

 ולהחזירו לקדמותו.
 

במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן הדרגתי, איטי וללא  .5

 כחפירה רגילה.כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו 
 

ס"מ והמרווח ימולא  30במקרה של הצטלבות צנורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות  .6

 מילוי כנ"ל. –ס"מ חול ומעליה  10חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה של 
 

מפני כביש.  קו עליון של הצנור מ' 1. קשיחים ובעומק של P.V.Cמעברי כבישים יבוצעו ע"י צנורות  .7

פתיחת כבישים ומדרכות במידה וישנה, תיעשה ע"י ניסור בלבד ברוחב המינימלי הנדרש. בצנורות יושחלו 

 מ"מ. 8חוטי משיכה מנילון בעובי 
 

תיקוני מדרכות וכבישים, ייעשו ע"י הקבלן בהסכמה ובאישור המפקח והמהנדס לפי הנחיותיהם ולשביעות  .8

 קפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה והידוקן בהידוק מלא.רצונם תוך ה
 

אין לכסות את הצנורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח ויש להזמינו לשם ביקורת אחרי הנחתם  .9

 ולקבל את אישורו לפני הכיסויים.
 

ימון על הקבלן להמציא תכניות סופיות עדכניות וממשיות של הנחת הצנרת, עם סיום הנחתם. עם ס .10

 מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'.

 

 חציות )שרוולים( עבור חברת חשמל:
 

 6מ"מ לצינורות " 7.7, עובי דופן 8דרג  –קשיח תקן ח"ח  P.V.C -יש להכין מעברים עבור חברת חשמל מ

, השרוולים םמתחת לכבישים ולרחובות משולבי הנדרש בחתכים ובתכניות, בעומק 8מ"מ לצינורות " -10.0ו

מ"מ, לתקוע  8. בכל מעברי הכבישים יש להשחיל חוטי משיכה מנילון יסופקו ע"י ח"ח ויונחו ע"י הקבלן

בקרקע יתדות צבועים בקצות המעבר ולהניח סרט אזהרה של ח"ח מעל השרוול בגובה הנדרש ע"י ח"ח. יתכן 

ולהתקינה בשטח, ולכן ישנם סעיפים  שצנרת מעברי כבישים תסופק ע"י ח"ח ועל הקבלן יהיה להובילה מח"ח

 נפרדים להספקה ולהתקנה. ראה בכתב הכמויות.

על הקבלן לתאם מראש ולאשר דוגמא ראשונה ובגמר הביצוע אצל מנהל העבודה  –את כל נושא שרוולי  ח"ח 

 של האזור בחברת חשמל. –

מהודקים לפי הנדרש בחתך  ס"מ, ומעליו שכבות מצעים 30בגמר ביצוע המעבר יש לכסות השרוול בחול ים 

 באותו מקום, על ידי מהנדס הכבישים וע"י הפיקוח והחזרת המצב לקדמותו.



 גומחות לפילרי רשת

 
 630להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחות בטון חדשות לפילרים 

 א' לחלוקה: 1000 -א' ו
 

 רדימיקס מוצרי בטון )ישראל( .1 
 ור תעשיה עד הלוםאז    

 3708ת.ד.      

 אשדוד     

 8548890-08, פקס':  5665754-050  ,8548817-08דוד אלוני, טל':  –איש הקשר להזמנות      

     david.aloni@cemex.com 
 

       אקרשטיין תעשיות .2 

 מפעל ראש פינה     

 פארק תעשיות צ.ח.ר     

 602ת.ד.      

 ראש פינה     

 9587820-09פקס':   ,9596664-09 , טל':לריסה מורוך –איש הקשר להזמנות      

      @ackerstein.co.ilLarisam 
 

       ספיגולנט מוצרי בטון  .3

 36דרך בן צבי      

 יה רמת אליהואזור תעש     

 4277ת.ד.      

 75624ראשון לציון       

 03-9616011פקס': , 054-7333370, 03-9612929: , טל'אריה ספיגולנט –איש הקשר להזמנות      

 

 לביצוע:סוגים של גומחות בטון  ניישנם ש 

 אמפר. 1000. עבור ארון מורחב 1

 אמפר. 630" 2. עבור פילר גודל "2

    

  נה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית.הגומחות תהיי

 

 :רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים

 גומחת הבטון תהיה עם פתח ברצפה, לכניסת צנרת וכבלים.
 

 גימור נדרש:

 בטון חשוף חלק )אפור(.

 

 במתקן חי או בקרבתו 

 

ומבעל המתקן ואך ורק אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט 

המעודכנת ליום  6724באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות מס' 

27/11/08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שדה השתנה קוד 

mailto:david.aloni@cemex.com
mailto:Larisam@ackerstein.co.il


 תקשורת עירונית, בזק והוטעבודות צנרת 
 

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

 ס"מ ועל הצנורות ובינהם שכבה נוספת כנ"ל. 10ם בעובי של חול י

לכבלי  P.V.Cמפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה מוטבע  – 4הצנרת תהיה: קוטר "

 , עם פס זוהר בצבע מתאים ודופן פנימית חלקה. 63עבור צנורות קוטר  13.5טלפון, וצנרת יק"ע 
 

מפקח לפיקוח ולאישור הצנורות ורק אח"כ לכסות התעלה. הל הקבלן להזמין את לפני כיסוי כל חפירה יהיה ע

ס"מ מהודקות היטב. את כל  20ס"מ, שכבה ראשונה ואח"כ שכבות של  30הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות 

המונחים  4בהוצאת בזק. כמו כן הצנורות " 2 – 13העבודות יש לבצע לפי מפרטי עבודות בינוי רשת תוספות 

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

 הצנור.
 

 ס"מ בחפירה מקבילה. 50לפחות  –הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו 
 

מסור , יקבל אישור בכתב מהבזק ויHOT –עם גמר ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקורת בזק וחברת הכבלים 

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

 ולשפר לקויים. 

 ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן.
 

 הצטלבות צנרת 000.2010

 

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

 לפחות.
 

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

 סימון כל החציות
 

ס"מ וצבועים לפי יעוד הצנרת:  60בזנטים תקועים בקרקע בעומק  -כל החציות יסומנו בקצוותיהם ע"י פלכים 

 סגול. –ט כחול, הו –צהוב, בזק  –אדום, תאורה  –חשמל 
 

AS MADE 

כולל קוארדינטות בקצוות החציות עומק  2010על הקבלן להגיש תוכנית עדות כפי שביצע משרטטת באוטוקד 

 .CD -סטים של תוכניות + קובץ ב 3החצייה וכמות הצינורות כולל 

000.2018  

 אחריות 000.2010

תם התקנית ולטיב הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעול

, כולל הרשות המקומיתע"י ו החל מיום אישור המתקן וקבלת תקופת זמן המצויינת להלןביצוע העבודה למשך 

 .החלפת נורות
 

 לרבות הצביעה. שנים 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך  .1
 

 פנסי תאורה שהאחריות עליהם: .2

 ם( והנורות לד.כולל ציוד ההדלקה )דרייברי – שנים 10למשך  -
 

 שנים.  10 מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך .3

 

 
 

 

 



   תאריך: 

 לכל ג"ת שמסופק בפרויקט טופס אחריות גופי תאורה
 

 

           שם העבודה

        שם קבלן החשמל

         שם היצרן 

       שם הספק / נציג היצרן 

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

        דגם גוף התאורה 

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

       כמות הפנסים המסופקים 

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

      גודל   לד -ות נור

      דגם   

      תוצרת   

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

      גודל  דרייבר/ספק

      דגם   

      תוצרת   

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

 שנים לכל מרכיבי הפנס, הציוד והנורות. 10 אחריות: 

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

      תאריך אספקה 

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

 

   חותמת וחתימה 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רשימת תקנים בתחום התאורה

 

 רשמי  תיאור מספר התקן

    תכנון

 Lighting of indoor work 8995ת"י 

places 

תאורה למקומות 

 עבודה שבתוך מבנים

 

 :Road lighting.1 13201ת"י 

Selection of lighting classes 

2.Road lighting: 

Performance requirement 

3.Road lighting: 

Calculation of performance 

4.Road lighting: 

Methods of measuring 

lighting performance 

 .תאורת דרכים:1

 בחירת קבוצות תאורה

 .תאורת דרכים:2

 דרישות ביצועים

 .תאורת דרכים: 3

 חישוב ביצועים

 .תאורת דרכים:4

צועי שיטות למדידת בי

 תאורה

 

-Lighting application 1838ת"י 

Emergency lighting 
תאורת  -יישומי תאורה

 חירום

 

 1547ת"י 

 6חלק 

Construction plans for 

building and for landscape 

works: Electricity and 

communication 

תכניות ביצוע לבניינים 

ולעבודות פיתוח 

סביבתי חשמל 

 ותקשורת

 בנושא התאורה חסר חלק

 2חלק  -5280ת"י 

EN15139 

Energy performance of 

buildings. 

Energy requirements for 

lighting 

  

 8 -5281ת"י 

 חלקים

 בהתאם לסוג המבנה

SUSTAINABLE BUILDING 

(GREEN BUILDING) 

בנייה בת קיימה )בנייה 

 ירוקה(

דרישות כלליות, דרישות 

לבנייני מגורים, משרדים, 

מוסדות חינוך, בריאות, 

התקהלות, תעשייה, 

 תיירות..

EN12464-1 Light and lighting- lighting 

of work places 

  


