
Part 2: indoor work places 

EN12464-2 Light and lighting- lighting 

of work places 

Part 2:outdoor work places 

  

DIN 67524 "Lighting of street tunnels 

and underpasses" – Part 1: 

general quality 

characteristics and guide 

values, Part 2: calculation 

and measurement 

  

EN 12193 Light and lighting- Sports 

lighting indoor and 

outdoor sports facility 

  

 

 

 רשמי  תיאור מספר התקן

    ציוד

עד  1, 20ת"י 

25 

IEC-60598 

Luminaires:  

General requirements and 

test 

 מנורות:

 דרישות כלליות ובדיקות

חלקים,  20רשמי, 

 בהתאם לסוג ג"ת

IEC-62034 Automatic test systems for 

battery powered 

emergency escape lighting 

מערכת חירום המוזנת מסוללות 

 בדיקה אוטומטית לתאורה

 

DIN VDE 0108 Power installations and 

safety power supply in 

communal facilities 

  

DIN VDE 

0710-13 

Luminaires with operating  

voltages below 1000 V, 

luminaires safety to ball 

throwing (VDE 

Specification) 

  

IEC-62262 Degrees of protection 

provided by enclosures for 

electrical equipment 

against external 

mechanical impacts (IK 

code) 

 -הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים

IK 08 

 

IEC-60929 AC and/or DC-supplied אלקטרונים המוזנים במתח  נטלים 



electronic control gear for 

tubular fluorescent lamps- 

performance requirements 

חילופין עבור שפופרות 

 פעולהדרישות  -פלואורניות

 Ballasts for fluorescent 5485ת"י 

lamps- Energy efficiency 

requirements and labelling 

 -לנורות פלואורניות נטלים

 וסימוןדרישות ליעילות אנרגטית 

 רשמי

IEC-60925 D.C. supplied electronic 

ballasts for tubular 

fluorescent lamps  

Performance requirements 

  

 Ballasts for tubular 60921ת"י 

fluorescent lamps- 

Performance requirements 

 -נטלים לשפופרות פלואורניות

 דרישות ביצועים

 רשמי

 Discharge lamps 1168ת"י 

auxiliaries: Ballasts for low 

pressure sodium vapour 

lamps 

אביזרי עזר לנורות פריקה: נטלים 

לנורות אדי נתרן הפועלות בלחץ 

 נמוך

 רשמי

 .Auxiliaries for lamps 60923ת"י 

Ballasts for discharge 

lamps (excluding tubular 

fluorescent lamps) 

נטלים  -אביזרי עזר לנורות

לנורות פריקה )למעט נורות 

דרישות  -שפופרת פלואורניות(

 ביצועים

 

 61347ת"י 

 2.13חלק 

IEC-61347 

Lamp control gear: 

Particular requirements for 

D.C or A.C supplied electric 

controlgear for led 

modules 

אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: 

דרישות מיוחדות לציוד בקרה 

(LED אלקטרוני המיועד למודולי )

דיודה פולטת אור והמוזן בזרם 

 ישר או בזרם חילופים.

 

IEC-61547 Equipment for general 

lighting purposes-EMC 

immunity requirements 

  

 961ת"י 

 2.1חלק 

EN-55015 

EMC: 

Limits and methods of 

measurement of radio 

disturbance characteristics 

of electrical lighting and 

similar equipment 

תאימות אלקטרומגנטית: גבולות 

ושיטות מדידה של אופייני 

הפרעות רדיו של ציוד תאורה 

 חשמלי וציוד דומה

 



 961ת"י 

 12.3חלק 

IEC-61000-3-2 

Electromagnetic 

compatibility (EMC): 

Limits- limits for harmonic 

current emissions 

(equipment input current 

16 a per phase) 

 -תאימות אלקטרומגנטית: גבולות

לפליטת זרמי הרמוניות –גבולות 

 A16)ציוד עם זרם מבוא עד 

 למופע(

 

 961ת"י 

 12.5חלק 

IEC-61000-3-3 

Electromagnetic 

compatibility (EMC): 

Limits-limitation of voltage 

change voltage fluctuation 

and flicker in public low- 

voltage supply system for 

equipment whit rated 

current<16 a per phase 

and subject to conditional 

connection 

 -טרומגנטית: גבולותתאימות אלק

הגבלת שינויי מתח במערכות 

( תנודות מתח FLICKERציבוריות )

והבהובים להספקת חשמל במתח 

 16נמוך, לציוד עם זרם נקוב עד 

אמפר למופע שאינו מצריך חיבור 

 בתנאים מיוחדים

 

IEC 62386 Digital addressable lighting 

interface 

General requirements parts: 

101,102, 

Particular requirements for 

control gear: parts: 

201,202,203,204,205,206,208 

 

 

 

 רשמי  תיאור מספר התקן

    מקורות אור

IEC 61231 International lamp coding 

system (ILCOS) 

  

 62471ת"י 

IEC-62471 

Photo biological safety of 

lamps and lamp systems  
פוטוביולוגית  בטיחות

של נורות ושל מערכות 

תאורה הנחיות 

לדרישות ייצור 

הנוגעות לבטיחות 

קרינה אופטית שאינה 

 קרינת לייזר

 

 

 



 רשמי  תיאור מספר התקן

    לדים

 62471ת"י 

IEC-62471 

Photo biological safety of 

lamps and lamp systems 

בטיחות פוטוביולוגית 

של נורות ושל מערכות 

ורה הנחיות תא

לדרישות ייצור 

הנוגעות לבטיחות 

קרינה אופטית שאינה 

 קרינת לייזר

 

חלק  61347ת"י 

2.13 

IEC-61347 

Lamp control gear: 

Particular requirements for 

D.C or A.C supplied electric 

control gear for led modules 

אביזרי הפעלה ובקרה 

לנורות: דרישות 

 בקרה מיוחדות לציוד 

(LED אלקטרוני )

המיועד למודולי דיודה 

פולטת אור והמוזן 

בזרם ישר או בזרם 

 חילופים

 

חלק  60825ת"י 

1 

IEC-60825 

Safety of laser products- part 

1: Equipment classification 

and requirement  

בטיחות מוצרי לייזר: 

 מיון הציוד ודרישות

 

לתקן ישראלי ת"י 

62776 

Double-capped LED lamps 

designed to retrofit linear 

fluorescent lamps- Safety 

specifications 

נורות דיודה פולטת 

בעלות שתי   LEDאור 

כיפות המתוכננות 

להחליף נורות 

 -פלואורניות ליניאריות

 דרישות בטיחות

טיוטה בתהליך אישור 

 סופי

10.2015 

לתקן ישראלי ת"י 

62384 

IEC-62384 

DC or AC supplied electronic 

control gear for LED modules: 

Performance requirements 

ציוד בקרה אלקטרוני 

 LEDהמיועד למודולי 

והמוזן בזרם ישר או 

בזרם חילופים: דרישות 

 ביצועים

טיוטה בתהליך אישור 

 סופי

10.2015 

IEC-62838 LEDsi lamps for general 

lighting services with supply 

voltages not exceeding 50 V 

  



a.c r.m.s or 120 V ripple free 

d.c – Safety specifications 

IEC-62612 Self-ballasted LED lamps for 

general lighting services- 

performance  requirements 

  

IEC-62560 Self-ballasted lamps for 

general lighting services by 

voltage> 50 V-safety 

specifications 

  

IEC-62031 LED modules for general 

lighting- safety specifications 

  LED-בטיחות נורת ה

IEC-62717 LED modules for general 

lighting- performance  

specifications 

  

IEC-62722 Luminaire performance- part 

1: General requirements 

  

IES LM70 IESNA approved guide to 

near- field photometry 

  

IES LM79 Electrical and photometric 

measurements of solid-state 

lighting products 

  

IES LM80 Measuring lumen 

maintenance of LED light 

sources  

  

IES LM82 Characterization of LED light 

engines and LED lamps for 

electrical and photometric 

properties as a function of 

temperature 

  

IES TM21-11 Projecting long term lumen 

maintenance of LED light 

sources 

  

IES TM15 Luminaire classification 

system for outdoor luminaires  

  

IES TM28 Projecting long term luminous   



flux maintenance of LED 

lamps and luminaires  

 

 חוק התקנים קובע:

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

 

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

לו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו )א( לא ייצר אדם מצרך, שמפרט ש

בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם התאימו 

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

 רשמי.

  

 

 תכניות רשימת

 

 

מס'  
גיליו

 ן

 שם
 הקובץ

מס'  * קנ"מ תאור
 עדכון

 תאריך
 עדכון 

1 0 5338-01-m_plt-
1000 

 תכנית מפתח
  

 23-05-17 0 מ 1:1000
 

2 1 5338-01-m_plt-a-
500 

תכנית הזנת חשמל ותאורה )חציות, 
 PVCשרוולים, שוחות, צנרת ח"ח 

 קשיח(

 23-05-17 0 מ 1:500

3 2 5338-01-m_plt-b-
500 

תכנית הזנת חשמל ותאורה )חציות, 
 PVCשרוולים, שוחות, צנרת ח"ח 

 קשיח(

 23-05-17 0 מ 1:500

4 100 5338-prat-teu-m-
100 

 23-05-17 0 מ  פרטי תאורה

5 
 

101 5338-prat-merc-
m-101 

 23-05-17 0 מ  פרט מרכזיית תאורה

6 
 

102 
 

5338_prat-haf-
102 

מל פרטי חפירות בכביש לתאורה, חש
 ותקשורת עירונית

 23-05-17 0 מ 

7 103 5338-prat-piler-
m-103 

 פרטי גומחות לתאורה רשת חח"י
 

 23-05-17 0 מ 

8 
 

104 5338-
pratim_zmani-

104 

 23-05-17 0 מ  תכנית פרטי עמודים לתאורה זמנית

9 
 

105 
 

5338_Prat-aron-
hhi-105 

 23-05-17 0 מ  פרטי גומחות לארונות חח"י

 

 ביצוע     -מכרז,      ב-עיון,    מ-אישור,    ע-סטטוס התכנית(:  א* )

 

 
 

 

 

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


 
              

 
 
 
 

 מאסף ביוב ראשי
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 4מבנה                                                         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 תוכן הענינים
 

 

 ההעבוד תיאור .1

 כללי 2.

 דיהבינמשר הכללי למפרט התאמה 2.1

 ותזהיר ואמצעי בטיחות 2.2

 וחומרים מתקנים, ציוד אספקת 2.3

 תתכניו 2.4

 ביצוע לאחר תכניות 2.5

 ואישורים  רישיונות 2.6

 תאחריו 2.7

 דותומעב שדה בדיקות 2.8

 םמי אספקת 2.9

 לחשמ אספקת 2.10

 ת עדיפויו  סדרי 2.11

 יםסלילת כביש       51

 ביובמים ו קווי     57

 נטפים. "עין"של תאגיד  1-3נספחים 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 תיאור העבודה .1
 

המאסף יוזרם  .2שחמון ברובע אילת מאסף ביוב ראשי בלביצוע בין היתר מכרז/חוזה זה מתייחס 

לגבול הצפוני של הרובע /נחל שחמון ומשם  עד 2בכיוון צפונה ויונח בשוליים מזרחיים של רובע שחמון 

 יחובר לקטע מאסף ביוב צפוני שיבוצע ע"י אחרים.

 

מטרים. לאורך המאסף תיסלל דרך  850 -מ"מ באורך כללי של כ 200-250-315המאסף יהיה בקטרים 

מטרים. מערכת הביוב של הרובע המתוכננת ע"י אחרים תחובר למאסף  4.0שירות ממצע סוג א' ברוחב 

 הראשי.

 

 העבודה כוללת:

 ולל תאי בקרה מבטון טרומי.כאספקת והנחת צנרת ביוב עשויה פי.וי.סי.    -

 

 ביצוע מפלים חיצוניים.   -

 

 הכנות לחיבור קווי ביוב שכונתיים.   -

 

 שונות.   -

 

 כללי .2

 התאמה למפרט הכללי הבינמשרדי 2.1
 

של משרד הביטחון  )"האוגדן   המפרטים הכלליים לעבודות בניה שפורסמו ע"י ההוצאה לאור 

המפרט הכללי( יחולו על העבודות נשוא  –הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן 

 24המכרז/החוזה. המפרטים ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה ברח' הארבעה 

 הקריה ת"א .

 
ניתן להוריד כל פרקי המפרט הכללי מאתר האינטרנט שכתובתו:  

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

 בטיחות ואמצעי זהירות 2.2

 
(, למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן ייחשב כאחראי לעניין פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש

 והתקנות על פיה. 1970 -התש"ל

 
 הקבלן ימנה מנהל עבודה ראשי שיהיה אחראי גם על הבטיחות בשטח העבודה.

 מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח בזמן ביצוע העבודה.

 
הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות, מפולות, שרפות, הצפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על כל דין 

 הלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלן:המתייחס לבטיחות ועל נו

 
 הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx


 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. 7

 
 החזקת פנקס באתר הבנייה בו תרשמנה תאונות וכו'.

 
 ודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.יוצבו שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עב

 
לספק לעובדים כלי עבודה תקינים )לרבות: פטישים, אזמלים וכו'( כובעי מגן )מקום שקיים סיכון של 

 הכל לפי הדין והצורך. -עצמים נופלים(, משקפי מגן )בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו'( 

 
 יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות כל הציוד, לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים, 

 ות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על רבדיקות שגרתיות ועדכניות וב

 ידי עובדים המורשים והמוסמכים לכך.

 
 לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך 

 מטעם המזמין שאישר זאת בכתב )ביומן העבודה(.

 
 תמש באש גלויה בריתוך, חיתוך, עבודות זפת חם ועבודות אחרות שעלולות   לא להש

 לגרום לשרפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המפקח מטעם המזמין.

 
 מאידך, אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק 

 שעלול להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.

 
כל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר, או בסביבתו בעת ביצוע "המבנה" בהקבלן ינקוט 

ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות המתייחסים לבטיחות. הקבלן יתקין על חשבונו הוא 

 מעקות, גדרות זמניים, אורות ושלטי אזהרה כדרוש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות

להיגרם בגלל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, או חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום 

העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר, 

 ולסלק מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה מביצוע "המבנה".

 ם אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל  ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחו

דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה ליקוייה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו 

 הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל.

 
ת התאים במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לתאי בקרה קיימים, על הקבלן לבדוק תחילה א

 הללו מחשש להימצאות גזים רעילים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות, הבטיחות וההגנה הנדרשים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 2.2
 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ובהוצאותיו את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים, 

, וכדי לקיים את לוחות הזמנים ומועדי הביצוע של הדרושים לביצועו היעיל של "המבנה" בקצב הדרוש

 חוזה זה.

 
כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע "המבנה" יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו 

בתכונותיהם מכל הבחינות לדרישות המפרט ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים ובהעדר 

 אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שאישר המהנדס.תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם, יהיו 

 
הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים המתירים 

 התקנים הישראלים, אלא אם כן נקבע להם בחוזה במפורש סוג אחר.

 
צוע היעיל של "המבנה" רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים, הדרושים לבי

 בקצב הדרוש.

  
 הקבלן לא יעשה שימוש אלא בחומרים שנבדקו ואושרו ע"י המפקח באתר.

 
יודגש כי עצם הבדיקה והאישור ע"י המפקח ו/או המזמין לא יסירו מאחריות הקבלן בהתאם למפורט 

 במסמכי החוזה השונים.

 
  תכניות 2.2

  

ת בחותמת "למכרז בלבד" . לפני הביצוע ימסרו התכניות המצורפות הן תכניות למכרז ומסומנו

התוכניות עם החותמת "לבצוע" שבהן עשויים  להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז 

 מסיבות כל שהן .

  
ההשלמות והשינויים בתכניות לביצוע לא מקנות לקבלן שום זכות או עילה לדרוש או לקבל שום 

בגין העדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף פיצויים או שינוי במחירי היחידה  

 תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז .

 
 תכניות לאחר ביצוע 2.2
  

על הקבלן למסור למנהל הפרויקט, עם סיום העבודה, תכניות מעודכנות לאחר ביצוע. תכניות אלו יוכנו 

תהא ע"ח הקבלן. למען הסר ספק  על ידי מודד מוסמך בלבד. כל הוצאה הכרוכה בהכנת תכניות אלו

מובהר כי מערך תכניות לאחר ביצוע יכלול את כל התכניות שנמסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע 

 ובמהלך הביצוע, כולל תנוחות, חתכים, פרטים ותכניות המבנים השונים וכו'. 

 
ומדידה לצורך אישור העבודה  מאסף הביוב הראשיכמו על הקבלן להכין תכניות מפורטות של 

 . כנדרש בחוזה לתשלום

 
. הקובץ יהווה "שכבות המים  .G.I.Sתכנית לאחר ביצוע תוכן לפי המפרט "תכנית עדות" במערכת 

 .G.I.Sוהביוב" במערכת 



 
 של .G.I.Sמפרט  על פיהמודד המבצע את התכנית שלאחר ביצוע יתאים את הפורמט להגשת התכנית 

  תאגיד עין נטפים/עיריית אילת.  

 
לקבלן קבצים עם תכניות לביצוע, משורטטים בתוכנה  וורך הכנת תכנית לאחר ביצוע יימסרלצ

. הקבלן, באמצעות מודד מוסמך, יכניס בתכניות את השינויים בהתאם לביצוע. הקבלן 2000אוטוקד 

 -מקובצים ב DWGמסוג  2000עם הקבצים ממוחשבים בפורמט תכנת אוטוקד  CDיעביר למתכנן 

ZIP ודה פק על פיE-transmit  של תכניות לאחר ביצוע ושני סטים של התכניות מודפסות בגיליונות

נייר )בקנה המידה של התכנון( חתומות ע"י המודד המוסמך והקבלן. במידה וידרשו תיקונים בתכנית 

לאחר ביצוע , על הקבלן להוציא את המודד המוסמך לשטח, לעדכן את המדידה ולהגיש מחדש את 

ור המתכנן. למען הסר ספק, על המציע לכלול במחירי היחידה בהצעתו את עלות התכניות לאש

 התכניות לאחר ביצוע ולא תשולם עבור הכנתן כל תוספת תשלום.

 
  שוריםירישיונות  וא 2.2
 

הקבלן יגיש למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה לפי התוכניות. 

רישתו מספר מספיק של התוכניות לשם קבלת האשורים והקבלן מתחייב המזמין יספק לקבלן לפי ד

לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל . הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות, אגרות, 

דמי פיקוח והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות . תשלומים  אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם 

 לו עבורם.

 
ומועצה אזורית על כל מחלקותיהם, תאגיד למים  אילתה רשויות בסעיף זה הינה: עיריית כוונת המיל

", משרדי הממשלה, חברת החשמל ,משרד התקשורת, חב' כבלים, חב' עין נטפיםוביוב האזורי "

 משטרה, רשות העתיקות, החברה להגנת הטבע, רשות הניקוז וכו' .רכבת ישראל, "בזק", מע"צ, 

  אחריות 2.2
 

לאמור בחוזה יעביר הקבלן למפקח תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון:  בנוסף

הציוד ו/או המכשור המסופק, צנרת,  על פיתעודות אחריות למשאבות, ציוד ומכשור אלקטרו מכאני 

 מגופים וכו'.

 
 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו לתאגיד "עין נטפים".

 
 בדהבדיקות שדה ומע 2.2
 

  תימסר לקבלן תכנית בדיקות, והוא יבצעה בהתאם להוראות המפקח.

 

 

 

 אספקת מים 2.2
 

הקבלן יספק על חשבונו את כל המים הדרושים לביצוע "המבנה" ולשימוש עובדיו. במידה וניתן הדבר, 

", וזאת בתנאי עין נטפיםיורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי הספקת מים של תאגיד "

עוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח ובתאום עם התאגיד. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את שיתקין ש

כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, 



מיכלים, מיכלים רזרביים, מכוניות וכד'. את כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם 

 בהם לפי האמור מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות הנקובים הכתב)י( הכמויות. למקום השימוש

 
 אספקת חשמל 2.12
 

גנרטורים או התחברות  -הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזל

לקווי חשמל הנמצאים בשטח מט"ש, ויעשה את כל הסידורים כגון" קבלת אישורים מחברת חשמל 

 , כל זאת באישור המפקח.אילתאו עיריית ו/

 

לעיל, יכללו במחירי היחידות הנקובים בכתב)י(  -כל ההוצאות הקשורות בהספקת חשמל כנאמר

 הכמויות.

 
 סדרי  עדיפויות   2.11
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בשלבים לפי ראות עיניו, כמו כן לקבוע את סדרי 

 וגי העבודות, הקטעים בהם יבוצעו וכו'.העדיפויות לביצוע לגבי ס

 
 י מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינו

 

 סלילת כבישים    51 

 

 דרך שירות לאורך מאסף ביוב מחוץ לשטח השכונה 51.1

 
 4.0חב ס"מ וברו 20בשטח פתוח תבוצע דרך שירות סלולה מצע סוג א' בעובי  קו המים הראשילאורך 

 .S62b/2013/067-2 מטרים כמפורט בתכנית 
 

 סלילת הדרך תיעשה על פני קרקע אחרי ביצוע עבודות עפר כלליות בשטח השכונה.
  

עבודות עפר לדרך השירות תבוצענה בשדה הפתוח מחוץ לתחום עבודות עפר בשטח השכונה כולל 
 צוב שיפוע בצד הגבוה של קרקע. מטרים, לרבות יי 5.0חפירה ו/או חציבה ומילוי ברצועה ברוחב 

 
עבודות העפר כוללות עבודות הכנה: ניקוי השטח, סילוק פסולת ועודפי עפר לאתר מאושר, עקירת 

 שיחים ועצים, שתילת עצים חדשים במקום אלה שנעקרו.
 

מטרים ומתן צורת דרך עלפי  5.0כמו כן הביצוע כולל יישור והידוק מבוקר של שתית הדרך ברוחב 
 למפרט הכללי. 51בפרק  הנאמר

 
ס"מ אחרי ההידוק  20. עובי שכבת מצע סוג א' יהיה 51סלילת מצע תיעשה עלפי המפרט הכללי פרק  

 המבוקר.
 

אספקת חומר מצע, המחיר מ"ק מצע יכלול . מ"ק מצע תהיה לפי  מצע סוג א'  מדידה לתשלום בגין
כמו כן ישולם בנפרד לפי המפורט בסעיפי  ופילוס מצע, הידוק מבוקר של מצע, בשלמות. בשכבות פיזור

  ומתן צורת דרך.יישור והידוק מבוקר של שתית הדרך  בגין כתב הכמויות
 
 
 

 תעלות ניקוז ומעבירי מים בדרך שירות     51.2

 
 .S62b/2013/067-2תיחפרנה תעלות ניקוז להגנה על דרך השירות כמפורט בתכנית מס' 



 
 . התעלות תהינה עם דפנות מעובדות

 
ס"מ  50-. התעלות תהינה בעומק ממוצע של כ1:2, שיפוע דפנות יהיה עלפי יחס  Vהתעלה תהיה בחתך 

או  0.5%או בעומק גדול יותר לפי הצורך. התעלות תיחפרנה בשיפועים אורכיים מינימאליים של 
עם מים בשיפועים גדולים יותר לפי הצורך על מנת לאפשר ניקוז מים מושלם ללא היווצרות אזורים 

 עומדים.  
 

בקשתות חדות בתוואי התעלות ו/או בחיבור למעבירי מים עלפי סימון בתכניות תחתית ודפנות התעלה 
ס"מ  20מזוין בעובי  30-תיוצבנה ע"י ציפוי אבן ריפ רפ. בהיקף משטחי ריפ רפ תבוצע קורת בטון ב

ם תבוצע קורת הבטון תת ס"מ. בצד המשטח שבו צפויה להיות חתירת מי 30ובגובה מינימאלי של 
 ס"מ. 60קרקעית )שן נגד חתירת מים( בגובה 

 
עם אטם אינטגרלי  5. הצינורות יהיו מדרג 27מעבירי מים יהיו עשויים צינורות בטון מזוין לפי ת"י 

מובנה בנקבה מתאים לקווים אטומים למים. קוטר הצינורות יהיה בהתאם למפורט בתכניות 
 הכמויות.ולסעיפים רלוונטיים בכתב 

. הצינור יונח על שכבת מצע S63/2013/067-2מס' מעבירי מים יונחו מתחת לדרך שירות לפי תכנית 
 מזוין מעל הצינור כמפורט בתכנית הנ"ל. 30-סוג א' מהודק, כמו כן תבוצע הגנת בטון ב

 
יהיה עלפי  מזוין. ביצוע עבודות בטון 30-בכניסת/יציאת מים מצינור המעביר יצקו "כנפיים" מבטון ב

 המפרט הכללי. 
 

בשטח מגע קירות בטון חיצוניים עם קרקע יבוצע איטום בשתי שכבות ביטומן עשויה "מסטיגום 
" מתוצרת חב' ביטום. ביצוע האיטום יהיה לפי הנחיות היצרן. השטח 10ביטומפלקס" או "מסטיגום 

ות של חומר האיטום בשיעור מיועד לאיטום הביטומני יצופה בשכבת פריימר ואחרי הייבוש בשתי שכב
ק"ג/מ"ר בכל שכבה מיושמות במרווחי זמן נדרשים לייבוש. שכבת האיטום החיצונית תכוסה  1.5של 

 ס"מ להגנה על האיטום. 3בלוחות קלקר בעובי 
 

כמו כן האיטום הביטומני בשתי שכבות הנ"ל יבוצע על גבי בטון רזה מתחת לרצפת בטון של מתקני 
 כניסה/יציאה. 

 
-2013/067עלפי הסימון בתכניות לביצוע יבוצעו גשרים איריים בדרך שירות כמפורט בפרט  וסףבנ

2/S64 מזוין. ביצוע גשר אירי כולל חפירה ו/או חציבה, יישור והידוק שתית,  30-יצוקים מבטון ב
עובי ס"מ, שן בטון ב 5ס"מ אחרי ההידוק המבוקר, שכבת בטון רזה בעובי  20שכבת מצע סוג א' בעובי 

 ס"מ נגד חתירת מים.                60ס"מ ובעומק  20
       

מדידה לתשלום בגין ביצוע תעלות הניקוז תהיה לפי מטרים מעוקבים. במחיר התעלה כלול חפירה 
ו/או חציבה מרום קרקעית התעלה עד לרום שתית דרך השירות. כמו כן התשלום כולל את מילוי 

 והחלקת דפנות.בשכבות בהידוק מבוקר, עיבוד 
 

מדידה לתשלום בגין משטחי ריפ רפ תהיה לפי מטרים מרובעים וכוללת את החפירה ו/או חציבה, 
 30מזוין בגובה  20-מילוי בשכבות בהידוק מבוקר, הספקה והנחה של אבן ריפ רפ, צמנט, קורת בטון ב

ה למתקני ס"מ נגד חתירת מים, התאמ 60בגובה  20-ס"מ בהיקף המשטח, שן בטון מזוין ב
 כניסה/יציאה במעבירי מים, יצירת ציר ושיפוע כנדרש ובשלמות.

 
מדידה לתשלום בגין מעבירי מים תהיה לפי מטר אורך הצינור מסווגת לפי קוטר. עלות ביצוע מעביר 

ס"מ אחרי  15-20מים כוללת את החפירה ו/או חציבה , סילוק חומר עודף, שכבות מצע סוג א' בעובי 
מזוין, בטון  30-מתחת לצינור ומצדדיו עד לשכבת מצע של דרך השירות, הגנת בטון  ב ההידוק המבוקר

 רזה, יישור והידוק שתית, בשלמות.
 

. העלות כוללת 30-מדידה לתשלום בגין מתקני כניסה/יציאה תהיה לפי מטרים מעוקבים של בטון ב
ס"מ אחרי  20ג א' בעובי את החפירה ו/או חציבה, יישור והידוק מבוקר של שתית, שכבת מצע סו

ההידוק המבוקר, בטון רזה, איטום ביטומני על גבי בטון רזה, יציקת בטון, תבניות וכל חומרי העזר 
הנדרשים, מוטות זיון בסוגים ובחתכים שונים עלפי התכניות, איטום ביטומני על גבי קירות חיצוניים 

ידוק מבוקר של עפר מאחורי קירות במגע עם קרקע ולוחות קלקר מעל האיטום, מילוי בשכבות בה
 בטון בשלמות.

 
. העלות כוללת את 30-מדידה לתשלום בגין גשרים איריים תהיה לפי מטרים מעוקבים של בטון ב

ס"מ אחרי ההידוק  20החפירה ו/או חציבה, יישור והידוק מבוקר של שתית, שכבת מצע סוג א' בעובי 



טון רזה, יציקת בטון, תבניות וכל חומרי העזר הנדרשים, המבוקר, בטון רזה, איטום ביטומני על גבי ב
מוטות זיון בסוגים וחתכים שונים עלפי התכניות, איטום ביטומני על גבי קורת בטון במגע עם קרקע 

 ולוחות קלקר, מילוי בשכבות בהידוק מבוקר של עפר מאחורי קורת בטון בשלמות.
 
 
 
 

 

 

 ביוב מים וקווי  22
 

 ם ותאים עבודות עפר להנחת קווי 22.1

 

 חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות 22.1.1
  

 בפרק זה מפורטות כל עבודות חפירה ו/או חציבה להנחת קווי ביוב, לרבות תאי בקרה וכו'.

 
 העבודה כוללת:

 
חפירת תעלות במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאים, יישור תחתית החפירה, מילוי בחומר  

 סילוק עודפי עפר, פסולת, עבודות עפר, וכו'.מתאים כנדרש, יישורי שטח, 

 
המונח "חפירה"  פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה או חציבה בכל סוגי הקרקע, באמצעות כל סוגי 

 הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים. 

 
בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מופיע המילה "חפירה", היא כוללת גם חציבה בסלע, באספלטים, 

במצעים קיימים וכו' בכלים מכנים. לא יאושרו פיצוצים. כאמור ב"מפרט הכללי" עבודות החציבה 

 תהיינה כלולות במחירי היחידה של החפירה ולא ישולם עבורן בנפרד. 

 
 בציוד מכאני מתאים.  51שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר מלא לפי מפרט 

 
סולת או עודפי עפר באתר הפסולת, הובלה  וכו' המחיר כולל תשלום אגרות עבור אשור לשפיכת הפ

 כמפורט בפרק כללי למפרט המיוחד.

 
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות משרד העבודה, ובכל 

הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את 

 . בת שטח העבודההתושבים שבסבי

 
, קירות, ןסרבמקומות שתנאי המקום לא יאפשרו פתיחה רחבה של החפירה עקב גדרות שאין להו       

מבנים קיימים או תנאים מיוחדים אחרים, יהיה על הקבלן לתמוך את החפירה בתמיכות כדי לאפשר 

 חפירה ברוחב מינימלי.

 
ם או עיליים כגון: כבלי טלפון, צינורות מים, קרקעיי -כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת

תקשורת, ביוב, ניקוז, מבנים למיניהם וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה 

 מוקדמת על מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.

 



יים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים מכאניים במקומות מוגבלים, בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאנ

 יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי בכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.

כולל מדרונות רחבים על פי  S2c/2013/067-2מ' החפירה תעשה  לפי פרט  4.25לתעלות בעומק עד 
 תקנות משרד העבודה ו/או ביצוע דיפון לדפנות התעלה.

 
כאשר תהיה  S2f/2013/067-2מ' עומק התעלה החפירה תעשה לפי פרט  4.25ת עמוקות מעל בתעלו

 פתיחה רחבה על פי דרישות משרד העבודה וצרכי ביצוע ו/או ביצוע דיפון דפנות התעלה.
 
 

 עטיפת חול לקווים 22.1.2
 

 יםהפרטמתחת לצינורות ועטיפתם באותו חומר סביב הצינורות יבוצעו על פי  A3מצע מחול 

 .S2f/2013/067-2ומס'  S2c/2013/067-2מס'  םיפוסיהט

 

למפרט הכללי נקי מהפסולת וחומר אורגני ויבוצעו לאורך כל קווי  55יהיה לפי הגדרות בפרק  A3חול 

 המים ו/או הביוב.

 
   מילוי מוחזר של התעלות ומסביב לתאים 22.1.2
    

למפרט  55לפי הגדרות פרק  A1,A3המילוי המוחזר של תעלות הצנרת מעל עטיפת חול יעשה בחול 

ס"מ לאחר הידוק מבוקר בהרטבה אופטימלית עד לרום תחתית מבנה הפיתוח  20הכללי בשכבות של 

 . מ' 4.25בעומק עד  S2c/2013/067-2לפי פרט  )שכבת מצע סוג א'(

 
 כנ"ל יבוצע מילוי מסביב לתאי בטון טרומיים.

             ' המילוי המוחזר יעשה לפי פרטמ 4.25בתעלות עמוקות להנחת צנרת ביוב בעומק מעל 
201/067-2/S2f 5מ' המילוי יעשה מחומר מקומי מובחר ללא אבנים בגודל מעל  4.25. בעומק מעל 

ס"מ אחרי הידוק מבוקר בהרטבה אופטימלית, ההידוק יבוצע  20ס"מ וללא פסולת בשכבות של 
 .51י דרישות המפרט הכללי פרק מ' לפחות. סוג המכבש יהיה לפ 1.2באמצעות מכבש ברוחב 

 
 

ס"מ לאחר  20בשטח פתוח מילוי התעלות מעל עטיפת חול יבוצע בחומר מקומי מובחר בשכבות של 

 ההידוק המבוקר בהרטבה אופטימלית. 

 
 ופירוק מדרכותשבירת כבישים  22.1.2
 

שתמש במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים או למדרכות קיימים, יהיה על הקבלן לה

בציוד מתאים לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי להבטיח שבירתם המסודרת, ולמנוע נזק ממתקנים 

קרקעיים העשויים להימצא במקום. כל ציוד כזה חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו -תת

לשטח. במקרה של שבירת מדרכות, יוציא הקבלן במידת האפשר את מרצפות המדרכה, כשהן שלמות 

 יאחסנן כך, שאפשר יהיה להשתמש בהן לתיקון המדרכה. ו

 
 החפירה תהיה אנכית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על המידות בטבלה להלן :

 

 

 

 



 
 רוחב עליון מירבי לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים

 
 

קוטר 
 הצינור

 מ'-עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור ב
 

 5.26-6.25 4.26-5.25 3.26-4.25 2.26-3.25 1.26-2.25 1.25עד 

"10-"6 0.80 1.10 1.40 1.70 2.10 2.50 
"16-"12 0.95 1.25 1.55 1.85 2.25 2.65 
"24-"18 1.15 1.45 1.75 2.05 2.45 2.85 

 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כגון: דיפון, תמיכות, חיזוקים וכד', כדי לשמור על החפירה 

 נות לעיל.בגבולות המידות הנתו

 
בגמר העבודה יהיה על הקבלן לתקן את הכבישים והמדרכות, ולהביאם לאותו מצב שהיו בו לפני 

 השבירה.

 
לשם כך יהיה עליו להתקשר עם הרשות המוסמכת )מע"צ, או מחלקת הכבישים של הרשות וכד'(, כדי 

רים לביצוע תיקוני לקבל הנחיות מתאימות מפרטי עבודה וכיו"ב. הקבלן יספק ויוביל את כל החומ

 כבישים ומדרכות, לרבות מרצפות מדרכה במידה ונפגעו המרצפות המפורקות.

 

 תשלום עבור עבודות עפר להנחת קווים ותאים 57.1.5
  

עבודות העפר להנחת הצינורות לא תימדדנה בנפרד ומחירן יהיה  כלול במחירי היחידה השונים. 

יות  קיימות או עבודה בקרבת מכשולים ומתקנים החפירה תכלול גם חציבה, עבודת ידיים לגילוי תשת

מצע ועטיפת חול, מילוי התעלה בהידוק מבוקר בחומר מובחר  תמיכות ודיפון בתעלות צנרת, שונים,

 בחומר מובחר בשטח פתוחו בתחום הכבישים ו/או המדרכות והשבילים A1,A3בשטח פתוח ובחול 

,   S2f/2013/067-2ומס'  S2c/2013/067-2ס' מ מ' כפי שמפורט בפרטים 4.25ובכבישים מעל עומק 

 סילוק עודפי עפר, בדיקות מעבדה וכו'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 קווי ביוב 22.2
  

 סוגי הצינורות 22.2.1
  

, עם מחברי 884לפי תקן ישראלי  SN-8קווי ביוב גרביטציוניים יהיו עשויים מצינורות פי.וי.סי. קשיח 

 מ.מ" 200-250-315תקע עם אטם גומי בקטרים  -שקע 

 
מ"מ בהתאם למסומן  315בקוטר  532לפי ת"י  10כמו כן יעשה שימוש בצנרת פי.וי.סי. לחץ דרג 

 בתכניות. 

 

 

 
 הנחת הצינורות פי.וי.סי.  22.2.2

  
במפרט הכללי. חפירת התעלות תיעשה  57.07 -ו 57.01הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרקים  

בשטח פתוח, בכבישים ובמדרכות או  S2f/2013/067-2ו/או  S2c/2013/067-2במידות לפי פרט מס' 

אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שמפקח יאשר את החפירה  כמשביעת רצון.  בשביל מתוכננים.

 הצינורות יורכבו לפי  הוראות היצרן.

 
 בדיקת הצינורות 22.2.2
 

 בדיקת קווי ביוב לאטימות  .א
 

במפרט הכללי,  57078ובסעיף   570592בדיקת קווי הביוב ותאי הבקרה ייעשו בהתאם למפורט בסעיף 

 . 1205.6ת"י 

 
לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי, מבחן האטימות ייעשה הקבלן 

 בנוכחות נציגי מפעלים יצרני צנרת ותאים.

 
הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה יסופקו ע"י הקבלן. המכשירים  יהיו בעלי תעודה ממכון הבודק. 

 להתחיל בבדיקה ללא אישור המפקח לתקינותם של כל המכשירים. אין

 
 בדיקה האטימות תבוצע לכל אורך קווי הביוב המתוכננים. 

 
 בדיקה לישרות הקווים .ב

 

הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או בכל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות לשם 

 אורכם.ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל 

 
 בדיקה בצילומי טלוויזיה .ג

  
ביצוע הצילום ייעשה בהתאם להנחיות במפרט הכללי, ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן תמונה שלמה של 

פנים הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור. המחיר יכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות 

 ומם המדויק.הדרושות. בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומק



 
שעות אחרי ביצוע   24בדו"ח יכתבו גם תאריך שעת הצילום ותנאי הרקע. הדו"ח יימסר למפקח תוך 

הצילום בצירוף הקלטת המכילה את סרט וידאו. על החברה הבודקת לשמור עותק סרט הבדיקה לשם 

 גיבוי.

 
לוודא ולאשר את  פעולות צילום הצנרת אינה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה

 תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח שנתנו במהלך הביצוע.

 

במידה ובמהלך פעולות הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים 

צונו ולחוות דעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות ר

 המלאה של המפקח.

 
הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום 

 חוזר של קטעי הקו המתוקנים. הזמנת הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין והקבלן ועל חשבון הקבלן.

 
ר מסירת תיעוד הצילום, קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאח

שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי 

 ממצאים.

 
ביצוע  עבור הבדיקה לא ישולם בנפרד.בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לכל אורך קו הביוב. 

 הבדיקה הינו תנאי הכרחי לקבלת המערכת.

 
את הזכות להזמין ישירות את בדיקת ווידאו ע"י גוף מוסמך מטעמו ולחייב את הקבלן למזמין נשמרת 

בגין ביצוע הבדיקה. על הקבלן לשתף פעולה ולבצע את כל עבודות ההכנה הנדרשות, כגון סילוק פסולת 

 מהקווים ושטיפה טרם ביצוע הבדיקה.

 

 

 

 מדידה לתשלום  22.2.2
  

אורך הצינור המונח מסווג לפי סוג וקוטר הצינור. לא התשלום עבור הנחת צינורות ביוב יהיה לפי 

 תשולם תוספת עבור חפירה עודפת, וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.

 
עומק הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע של עומק בין שני התאים בקצוות הקטע. השתנות העומק בין 

בין רום פני  הקרקע המדוד לבין רום  שני התאים לא תיחשב. בשטח פתוח, העומק הוא המרחק האנכי

 תחתית צינור הכניסה /היציאה מהתא לכוון הקטע הנמדד. 

 
לפני תחילת העבודה. החפירה הנוספת המתחייבת  תשתית קיימתבכבישים, המדידה תהיה מרום פני 

 כדי לרפד את התעלה בחול , איננה נחשבת לצורך חישוב עומק  הצינור.

 
 לול:במחיר הנחת הצינורות כ

   
 .אספקת הצינורות, הובלתם, פריקתם ופיזורם לאורך התוואי -



 .חפירת ו/או חציבה התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי בהתאם לתנאי  השטח  -

 תמוך ודיפון של תעלות צנרת. -

 .אספקה ופיזור חול -

 .והתקנתם מחדש לאחר הנחת קו ביוב פירוק אלמנטים שונים של פיתוח -

 .חת הצינור בתעלה על כל האביזריםנהובלה וה -

 .ביצוע ריתוכים למיניהם -

 עטיפת חול.  -

עד לגובה ות התעלות בהתאם לחתך לרוחב התעלה בחול בכבישים, שבילים ומדרכ מילוי חוזר -

 .ובחומר מקומי מובחר בשטח פתוח תחתית מבנה כביש/מדרכה/שביל

 .ילוק עודפי חומר חפור לאתר מאושרס -

: צינורות מים , ניקוז, ביוב , קווי תקשורת, חשמל וכו', לרבות קבלת חציית מכשולים, כגון -

 .שורים ותשלומי אגרות הקשורים בכךאי

 .57.3.3שטיפת קווים וביצוע הבדיקות כמפורט בסעיף  -

 
 מערכת תמיכה כבדה לדיפון תעלות    57.3.5

 

צנרת. המערכות  במקומות מסומנים בתכניות יעשה שימוש במערכות תמיכה כבדה לדיפון תעלות
מסופקות ע"י "אבי  SLIDE RAIL SHORINGאו  SLIDER SYSTEMמסוג  SBHתהינה כדוגמה 

 קטן תשתיות בע"מ" או ש.ע. מאושר.
 

מטרים , ויתאימו לתעלות ברוחב  14.0מערכות התמיכה יהיו בנויות מאלמנטים מתכתיים באורך 
 משתנה ולעומק התעלות כפי שמפורט בסעיפי כתב הכמויות.

 
מטרים ויכלול  14התשלום בגין הביצוע יהיה קומפלט מסווג לפי עומק התעלות בקטעים באורך 

אספקה, רכישה ו/או השכרה של קונסטרוקציית תמיכה כבדה, הובלה לאתר, הגשת חישובים של 
מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, קבלת אישור ממשרד העבודה, כוח אדם לרבות פועלים מקצועיים 

 בעת הביצוע, כל הציוד הנדרש לביצוע מושלם, הרכבה ופירוק המערכת בשלמות. לצורך הדרכה 
 

התשלום בגין מערכת תמיכה כבדה לדיפון התעלות יהיה עבור הקטעים המסומנים בתכניות בלבד 
ובשאר קטעי תעלות הצנרת לא תשולם שום תוספת תשלום ומחיר דיפון ותמוך התעלות יהיה כלול 

 . במחירי היחידה השונים
 
 
 

 תאי בקרה )שוחות בקרה ( 22.2
 

 תאי בקרה 22.2.1
  

 למפרט הכללי. 57082שוחות בקרה לביוב תבוצענה בהתאם לסעיף 

 
-2013/067לפי פרטים  40 -שוחות בקרה תהיינה שוחות בקרה עגולות טרומיות עשויות מבטון ב .א

2/S3b,2013/067-2/S3c,2013/067-2/S3d1 ין עם אטמים איטופלסט, או שווה ערך לאטימה ב

 חוליות השוחה לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין תקרה לחוליה וכו'. 

 
ס"מ לביסוס  15בעובי  20-ב שוחות אלה כוללות גם תחתיות עגולות טרומיות , שכבת בטון יבש

  ופילוס השוחה ,שלבי ירידה, סולמות, תקרות ,מכסים, מחברי שוחה וכו'.



 
 .489תקרות לשוחה או חוליות קונוס לפי ת"י  עם תו תקן. וסופקו 658חוליות גליליות תתאימו לת"י 

 
 ס"מ ומעלה הינן בעלות רשת זיון כפולה מותקנת באלמנטים של בטון    150השוחות בקוטר 

 טרומי. 

על הקבלן לקבל את אישור המתכנן על מפעל בטונים שממנו הקבלן מעוניין לספק את האלמנטים 

למנטים מבטון טרומי יסופקו עם סימון תו תקן ישראלי הטרומיים, טרם אספקתם לאתר. כל הא

 רלוונטי.

 
ס"מ מעל  פני הקרקע הסופיים, אך בשלב ביניים  10 -שוחות שיבוצעו בשצ"פים או ערוגות יבלטו כ .ב

 .תותאמנה למפלס של שכבת אספלט זמנית

 
 שוחות שיבוצעו בתוואי דרכים יותאמו לפני הקרקע הסופיים. .ג

 ס"מ מעל פני קרקע. 30-ח השכונה יבלטו בכשוחות במאסף מחוץ לשט

 
עו מ' הנמצאות בתוואי כבישים יבוצ 2.50ס"מ, בעומק  עד  125 -ו 100בשוחות הביוב בקטרים  .ד

. כמו כן יבוצעו תקרות שטוחות בשוחות ביוב S5/2013/067-2-תקרות שטוחות לפי פרט שבתכנית

 נמצאות בשטח פתוח.

 
מ' נמצאות בתחום כבישים ניתן לבצע תקרה  2.51מ ובעומק מעל ס" 125 -ו 100בשוחות ביוב בקוטר 

 קונית.

 
במקרה של התקנת התקרה הקונית יש להתאים את מכסה השוחה ביחס לרום פני הפיתוח המתוכנן 

ס"מ. התאמת גובה המכסה לרום כביש סופי יעשה באמצעות צווארון בטון טרומי או  5עם דיוק עד 

 מזוין.  30-חד ע"י יציקת הצווארון מבטון בבמקרים של גובה צווארון מיו

 

במקרה הצורך בהגבהת התקרה הקונית לא יאושר שימוש בצווארון ההגבהה מעל פתח הכניסה 

לשוחה. על הקבלן לפרק את התקרה ולהתקין חוליה טרומית נוספת במלוא קוטר התא ובגובה 

 ל חשבון הקבלן.הנדרש מתחת לתקרה הקונית כולל אטמי איטופלסט וכו'. כל זאת ע

      
ס"מ אלא אם צוין אחרת בתכניות.  60. המכסים יהיו בקוטר 489מכסים לשוחות יתאימו לת"י  .ה

. כל המכסים יהיו עם סמל 400KNלעומס בדיקה   D400לשוחות יותקנו מכסים ברזל בטון ממין

 ברזל. העירייה/התאגיד וכיתוב "ביוב", כולל ציון שנת ייצור ויסופקו עם מסגרת מיצקת 

 
מסגרת השוחה תהיה עגולה ומעוגנת בתקרת הבטון. במקרה של עבודה בכביש קיים יש להשתמש 

מתוצרת כימוקריט המיועד לקיבוע מסגרות  Fast Black 445בבטון מהיר התקשות דגם רוק קריט 

 תאי ביקורת בנתיבי תנועה כאשר נדרש חוזק גבוה תוך זמן קצר. 

 
מ"מ אשר מבטיח יציבות טובה של הסגר ומונע יציאת הסגר  60היה עומק השילוב של סגר המכסה י

 מתוך המסגרת בתנאי תנועה מהירה וכבדה.

 

 שטחי המגע בין סגר לתושבת יהיו חרוטים למניעת הנדנוד הסגר בתוך המסגרת.



במכסים תותקנה רפידות מיוחדות תוצרת ולפמן או ש.ע. לשיכוך רעש בין הסגר למסגרת למניעת מגע 

  ישיר בין המתכות.  אנכי

 
 ס"מ, במבנה של    30המדרגות בתאי הבקרה תהיינה מפלסטיק עם ליבת פלדה, ברוחב של  .ו

 מטר. 0.33סולם אנכי במרווחים אנכיים של  

 
. המדרגות יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית חרושת 2חלק  631המדרגות תהיינה מתאימות לת"י 

 .658ועוגנם ייבדק לפי הוראות ת"י 

  
יותקן בתא ביקורת . S3c/2013/067-2ס"מ לפי פרט  150בקוטר  יהיומ'  4.75שוחות שעומקן מעל  .ז

 דגם דוגמת תוצרת "סולגון"סולם , M12 316סולם עשוי פיברגלס, מחוזק לקירות בברגי נירוסטה 

2000 – C ש.ע. מאושר.  או 

 

הכמויות יבוצעו לפי פרט  מ' בקוטר לפי הכתוב בסעיפי כתב  6.0כמו כן תאי ביוב בעומק מעל  .ח

2013/067-2/S3d1  מזוין מעוגן לקירות התאים, לרבות  30-עם משטחי שירות ביניים מבטון ב

. כמו כן יותקנו מעקות בטיחות ש.ע. מאושר או С-2000או פיברגלס דגם  316סולמות נירוסטה 

   . סוג המעקה ייקבע בתאום עם התאגיד.או פיברגלס 316מנירוסטה 

 
 קונסטרוקטיבי של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש מהקבלן ע"י   חיזוק  .ט

 הספק, יבוצע ע"י הקבלן והוא  כלול במחירי השוחה.

 
 כל שוחת הבקרה תיבדק בדיקת אטימות ביחד עם קטעים של צנרת ביוב; פתחי הצינורות .י

לוא גובה השוחות  ייאטמו; מילוי המים יהיה במ -בכניסות וביציאה מהשוחה בקטע הנבדק

החיצונית של  סימני נזילה בדופןהנבדקות. לאחר שעתיים יבדוק המפקח אם יש ירידה במפלס ו/או 

תוספת חומרי אחר, הקבלן את הנזק ע"י אטם איטופלסט השוחה. אם נמצאו סימני נזילה יתקן 

 או כל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח. אטימה 

 
, אספקת ש.ע.או   מורכב במפעלמחבר לשוחה "איטוביב" חיבור צינורות לשוחות יבוצע ע"י  .יא

 המחברים תהיה ע"י  הקבלן ועל חשבונו.

 
 בחלל בין המחבר "האיטוביב" לדופן הצינור יותקן שרוול ספוגי תוצרת "ולפמן" או ש.ע. . 

 
בגובה של קוטר הצינור המלא במוצא  15 -בקרקעית השוחות יבוצעו עיבודים )מתעל( מבטון ב  .יב

 מהשוחה. שפכים

      
 תחתיות משולבות בטון ופוליאתילן דוגמת "מגנופלסט" לא מאושרות. .יג

 

, המרכיבים והחומרים המתוארות לעיל מחיר השוחה יכלול את כל העבודות-מדידה ותשלום .יד

                                               )לרבות מחברי השוחה( הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לפרטים 

2013/067-2/S3c, 2013/067-2/S3d1, 2013/067-2/S3b, 2013/067-2/S4 ,2013/067-2/S5 ,



לרבות חפירה ו/או חציבה, חפירה נוספת מסביב לשוחה , סילוק חומר חפירה עודף ומילוי חול 

 בהרטבה והידוק מסביב לשוחה.

 
 המדידה לצרכי תשלום תהיה מסווגת לפי קוטר ועומק השוחה.

  
המחיר כולל  רכישת כל החומרים, העמסתם במפעל, הובלה לשטח העבודה, אחסון, שכבות ביסוס,        

אספקת מחברי שוחה בכל מספר נדרש, איטום בין החוליות , שלבי ירידה או סולם כמפורט בכתב 

יציקת תעלות הזרימה בתחתית  השוחה, חפירה ומילוי בחול מסביבה ואדמה  מעקות, הכמויות,

ת מהודקת לקבלת שטח מסודר כמו שהיה. בכבישים ובמדרכות כלול במחיר השוחה התאמה מקומי

לפני השטח. צווארון בטון סביב מסגרת המכסה בגובה מינימלי, קיבוע מסגרת המכסה ע"י בטון מהיר 

 .וכו' התקשות, השלמת הריצוף, האספלט וכיו"ב כפי שהיה לפני תחילת העבודה

   
 תוספת למפל חיצוני  22.2.2

  
 במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם מהשוחה יבוצע בשוחה מפל כמפורט להלן. .א

ס"מ יבוצע "מפל  40אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה איננו  עולה על  .ב

 פנימי" בתוך השוחה ע"י עיבוד  תעלת הקרקעית )הבנצ'יק(.

ס"מ, או במקום שכתוב  40 -וחה גדול מאם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהש .ג

 .S6/2013/067-2במפורט בתכנית, יבוצע מפל חיצוני בהתאם לפרט 

ישולם כתוספת לתשלום בגין השוחה בהתאם לסעיף נפרד  S6/2013/067-2מפל חיצוני לפי פרט  .ד

 בכתב הכמויות.

המרכיבים , המתוארות לעיל יכלול את כל העבודות מפל ותוספותיומחיר ה-מדידה ותשלום .ה

  S6/2013/067-2לפרט והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם 

 

  הקמת תא על קו ביוב קיים 22.2.2
 

כולל תיאום עם הרשויות המפעילות, העירייה/המועצה והודעה מראש למשתמשים, על הפסקה 

 בהזרמת המים. 

יהיה צורך בהפסקה  טיפול בזרימת הביוב, הפסקת ההזרמה תהיה  קצרה ולא תשולם תוספת אם

 חוזרת.

 
הקמת תא חדש על קו ביוב קיים תכלול חפירה, לרבות חפירת ידיים, שאיבת השפכים באמצעות 

משאבה מותקנת בתא ביוב במעלה הקו וקו סניקה עשוי צינור גמיש על פני הקרקע עד לתא ביוב 

 במורד, התקנת פקקים ו/או שימוש בביובית לשם מניעה גלישת השפכים.

 
י ביצוע קו מעקף שפכים זמני אפשר לפרק קטע צינור ביוב ולהתקין תא ביוב טרומי כולל מחברי אחר

 .57.4.1מפורט בסעיף   על פיתא מסוג איטוביב או ש.ע. מאושר בחיבור לצינור קיים הכל 

 
 על הקבלן להגיש את שיטת הביצוע לאישור המפקח שבוע לפחות טרם ביצוע העבודה. 

את כל סוגי העבודה והחומרים הנדרשים לקבלת תא חדש על קו קיים מושלם מחיר היחידה כולל 

 המפרט. על פיומתפקד 

 



, המרכיבים המתוארות לעיל יכלול את כל העבודות קמת התא וכל הכרוך בכךמחיר ה-מדידה ותשלום

  .והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה

 

 

  חיבור ביב לשוחה קיימת 22.2.2
 

רשות ה ה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישורחיבור קו חדש לשוח .א

המקומית ועל פי האמור במפרט  הכללי. חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י  קידוח בדופן 

מתוצרת אקרשטיין או ש.ע. )בהתאם להנחיית יצרן  F-910התא עם מקדח כוס והתקנת מחבר 

 הצינורות(.

 יימת יכלול טיפול בזרימה, יציקת בנצ'יקים חדשים, עבודה ברטוב וכו'.חיבור לשוחת ביוב ק .ב

במעלה ה ת המקומית, שאיבת מי הביוב משוחהתחברות לקו ביוב קיים יכלול תאומים עם הרשו .ג

החזרת מצב השטח  כל הנדרש לקבלת חיבור מושלם לתא,התא אליו מתחברים לשוחה במורד הקו ו

 וב תהיה קצרה ככל שניתן.לקדמותו וכו'. הפסקה בשירות הבי

המתוארות  יכלול את כל העבודות חיבור הקו לשוחה קיימת וכל הכרוך בכךמחיר -מדידה ותשלום .ד

  ., המרכיבים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודהלעיל

 
 

 ביטול שוחות ומתקנים אחרים והחלפת שוחות 22.2.2
  

 המפקח. כת חדשה ולפני אישורלא תבוטל שוחה לפני שהשפכים שעברו דרכה הוזרמו למער .א

מפקח. רק  החלפת שוחה תיעשה ע"י בנית שוחה חדשה ליד השוחה המבוטלת. המקום ייקבע ע"י .ב

 לאחר ביצוע ההתחברות של השוחה החדשה אל קו הביוב, תבוטל השוחה הקיימת.

 ביטול שוחה כולל: .ג

 ,חפירה מסביב לשוחה המבוטלת -

 ,אתם מהחפירה והובלתם לאתר אשפה מוכרפירוק האלמנטים המרכיבים את השוחה, הוצ -

 ,20-מהשוחה בבטון ב סתימת צינורות הכניסה והיציאה -

 ,20-מילוי השוחה בבטון ב -

 ,מילוי שארית החפירה באדמה מקומית מפוררת ונקייה מאבנים ומפסולת -

 ,ס"מ 20הידוק המילוי בשכבות של  -

 תיקון והשלמת ריצוף, אספלט וכיו"ב בהתאם למיקום. -

 מש באלמנטים משוחה מפורקת לבניית שוחה חדשה.אין להשת .ד

 החלפת טבעת עליונה או תקרה של שוחת ביקורת כוללת: .ה

 ,החפירה הדרושה -

 ,אספקת האלמנט הנדרש להחלפה -

 ,פירוק האלמנט הישן והובלתו לאתר אשפה מוכר ומאושר על  ידי הרשויות -

 ,לעיל 57.04.01התקנת האלמנט החדש לפי סעיף  -

 ,רה באדמה מקומית מפוררת ונקייה מאבנים  ומפסולתמילוי שארית החפי -



 ,הידוק המילוי -

 החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות כולל תיקון והשלמת ריצוף, אספלט וכיו"ב.

, המתוארות לעיל יכלול את כל העבודות ביטול השוחה וכל הכרוך בכךמחיר -דידה ותשלוםמ .ו

  .ההמרכיבים והחומרים הדרושים לביצוע מושלם של העבוד

 

 

 

 נספחי התאגיד "עין נטפים":
 1נספח 
 
 

 תאריך:              
 
 

 לכבוד
 מהנדס מים וביוב

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

 88100אילת 
 
 

 א.נ.,
 
 

 אישור שירות שדה להנחת צינור באילתהנידון: 
 , מאסף ביוב ראשי 2אילת, שכ' שחמון 

 
ל חברתנו הדריך ועקב אחר ביצוע עבודות הנחת קווי הנני מאשר ששירות שדה ש .1

 מים באילת כמפורט להלן:
 

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

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

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

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

 לצינור פלדה יש לציין את סוג העטיפה החיצונית והציפוי הפנימי.
 לצינור לחץ יש לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה.

 
ד הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוח .2

 שנעשו.
 

 תוצאות התיקון שבוצע סוג התקלה קוטר סימון קטע
     
     
     



 
 בכבוד רב,                                חתימת המפקח
 
 מר........................                        .......................
 

 נציג שירות שדה
 המתכנןהעתק: 

  

 2נספח 
 

 תאריך:              
 
 

 לכבוד
 מהנדס מים וביוב

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

 88100אילת 
 
 

 א.נ.,
 
 

 אילת-אישור בדיקת אטימות מערכת הביובהנידון: 
 , מאסף ביוב ראשי 2אילת, שכ' שחמון 

 
 

, בהתאם להנחיות הנני מאשר שערכתי בדיקת אטימות של מערכת הביוב
 המפקח/המתכנן ולהלן סיכום ממצאי הבדיקה:

 
תיאור מערכת הביוב שנבדקה)אורך, קוטר, מספר שוחות ומתקנים 

מיוחדים(...............................................................................................................
.............................................................................................................................

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

 
 משך בדיקה סוג הצינור קוטר )מ"מ( קטע

 )שעות(
 תוצאות )מטר(

 גובה    
 בהתחלה

 גובה
 בסוף

 דליפה/
 חדירה

     
     
     
     
 
 

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

חתימת המפקח בכבוד רב,                                     



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

 נציג שרות השדה
 העתק: המתכנן



 3נספח  
 

 תאריך:              
 
 

 לכבוד
 וביוב מהנדס מים

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

 88100אילת 
 
 

 א.נ.,
 

 תיק מסירת הפרויקט ואישור המפקחהנידון:
 , מאסף ביוב ראשי 2אילת, שכ' שחמון 

 
 רשימת מסמכים המצורפים לתיק המסירה: .1
 

תאריך  שם המסמך מס'
 המסמך

מצורף או 
 לא

   ינורותפרוגרמה לבדיקת עבודת הנחת קווי צ 1
   תוכנית עדות 2
   קובץ אוטוקד של תוכנית העדות 3
   תצהיר קבלן בעניין אספקת מכסים לשוחות בקרה 4
   אישור שרות שדה להנחת צינורות 5
   אישור שרות שדה לאספקת חול למילוי התעלה 6
   תעודת בדיקת הידוקים בתעלת הצינור 7
   רתתעודות אחריות לצינור ואביזרי צנ 8

   דו"ח צילום ווידאו של מערכת הביוב+ דיסקט 10
   אישור בדיקת אטימות לקווי ביוב 11
מסמכים ותעודות אחרות לפי התנאים המיוחדים  12

 של עבודה זאת.
  

 
 אישור והערות המפקח............................................................................ .2

 
 ח........................................תאריך.................................חתימת המפק

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 חברה כלכלית אילת
 2 שכ' שחמון רובע, אילת

 מאסף ביוב ראשי
 

 ביצוערשימת תכניות ל
 מצורף תאריך מהדורה DWGשם קובץ  קנה מידה מס' תכנית תיאור

 2013/067/001c 1:500 001 Sewage Collector 3 13.06.17  1תנוחה מס'  –מאסף ביוב ראשי

 2013/067/002c 1:500 001 Sewage Collector 4 16.07.17  2תנוחה מס'  –מאסף ביוב ראשי

 2013/067/110c 1:100/1:1000 110c 3 17.07.17  חתך לאורך מאסף ביוב ראשי

 
 פרטים ספציפיים

קנה  מס' תכנית תאור
 מידה

שם קובץ 
DWG 

 מצורף תאריך מהדורה 

 S2c 1:25 S2c 0 25.07.17 /2013/067-2 חתך לרוחב תעלת צינור
חתך לרוחב תעלת צינור בעומק מעל 

 מ' 4.25
2013/067-2/S2f 1:25 S2f 0 25.07.17  

 S3b 1:25 S3b 0 25.07.17 /2013/067-2   מבטון טרומי תא ביקורת
 S3c 0 25.07.17  ללא S3c/2013/067-2 בקוטר גדול  מבטון טרומי תא ביקורת
בעומק גדול   מבטון טרומי תא ביקורת

 עם פודסט אחד
2013/067-2/S3d1 ללא S3d 0 25.07.17  

 S4 1:25 S4 0 25.07.17 /2013/067-2 בתא ביקורת יםעיבודתחתיות ו
 S5 1:25 S5 0 25.07.17 /2013/067-2 תקרות בתא ביקורות
קרת תא ביקורת טבעת סחף מסביב לת

 בשטח פתוח
2013/067-2/S5a2 1:25 S5a2 0 25.07.17  

 S6 1:25 S6 0 25.07.17 /2013/067-2 תא ביקורת עם מפל חיצוני
עשוי   תא ביקורת עם מפל חיצוני

 PE100Plusמצינורות 
2013/067-2/S6e 1:25 S6e 0 25.07.17  

 S14c 1:12.5 S14c 0 25.07.17 /2013/067-2 איטום מעבר צינור בדופן תא ביוב
 S17 0 25.07.17  ללא S17/2013/067-2 שלוחת ביוב למגרש

 S51 1:25 S51 0 25.07.17 /2013/067-2 עטיפת בטון מזוין לצנרת
 S66a 0 25.07.17  ללא S66a/2013/067-2 פרט הכנה לחיבור ביוב בעתיד

 
אשר  ורך השלמה או הסברה  ו/או לצורך שינוייםוכן כל תכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצ

 המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
 

     חתימת הקבלן 
                                                                                                          

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2כונת שחמון ש
 

 תשתיות מים וביוב שכונתיות
  

 
 מפרט מיוחד לתשתיות מים וביוב                  

 )ע"פ הנחיות תאגיד המים והביוב עין נטפים(
 

  57 משרדי מס'ן הביהשלמות למפרט 
 געים לעניין וואחרים הנ

 (5)מבנה 
 



 םהענייניתוכן 
  

  הוראות כלליות - 00.00פרק 

  תחולת המפרט הכללי  00.01

  היקף המפרט 00.02

  עדיפות בין מסמכים 00.03

  עבודות הכלולות במכרז זה 00.04
 אתר העבודה 00.05
 תהשלמת מדידה וקביעת גובה השוחו  00.06

 

  קווי ביוב בשטחים פרטיים 00.07

  הקבלן  היקף הצעת 00.08

  הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות  00.09

  בדיקת התנאים והקרקע ע"י הקבלן 00.10

  רישיונות ואישורים 00.11

  תוכניות  00.12

  מדידה וסימון 00.13

  איתור מוקדם של תשתיות 00.14

  הסדרי תנועה באתר 00.15

  AS MADE עדותתוכניות  00.16

  ולוח הזמנים  תקופת הביצוע 00.17

  בא כוחו של הקבלן  00.18

  סמכויות המפקח -פיקוח על העבודה  00.19

  עבודה ליד מכשולים, חציית מתקנים והחזרת השטח למצבו הקודם  00.20

  אמצעי זהירות  00.21

  מים, חשמל ודרכי גישה 00.22

  חומרים ומוצרים  00.23

  סילוק עודפי חומרים ופסולת  00.24

  קבלת העבודה עם השלמתה 00.25

  הוראות כלליות  - 00אופני מדידה לתשלום לפרק  00.26

  סיור באתר העבודה 00.27

  עבודות עפר 57.01

  חפירה לקווי הצינורות  57.01.01

  עטיפות ומצע חול לצינורות  57.01.02

  המילוי החוזר 57.01.03

  הנחת צינור בכביש או במדרכה 57.01.04

  הנחת צינור זמני בשבילים 57.01.05

  הנחת צינור ביוב בשטחים פרטיים 57.01.06

   צינורות 57.02

  צינורות כללי 57.02.01

  צינורות פוליאתילן 57.02.02

  צינורות פלדה 57.02.03

  צינורות פי.וי.סי לביוב  57.02.04

  ביוב אופני מדידה להספקת והנחת צינורות מים או 57.02.05

  סימון קווי מים  57.02.06

  המשך תוכן העניינים



  

  אביזרים הידראוליים במערכת הספקת המים 57.03

  כללי -אביזרי צנרת  57.03.01

  אוגנים 57.03.02

  מגופים 57.03.03
  

   ברזי שריפה 57.04
  

  חיבורי מגרש 57.05

  בית -חיבור מגרש  57.05.01

  ור לקווים קיימים חיב 57.05.02
  

  שוחות מגופים ואביזרים 57.06

  כללי 57.06.01

  ציפוי שוחות בקרה 57.06.02

  אופני מדידה לשוחות מגופים  57.06.03
  

  שוחות בקרה לביוב 57.07

  שוחות בקרה לביוב 57.07.01

   עבודות הכנה -ציפוי פנימי לשוחות בקרה לביוב  57.07.02

  ציפוי פנימי לשוחות בקרה 57.07.03

  אופני מדידה לציפוי השוחות  57.07.04

  אופני מדידה לחיבור ביוב למגרש 57.07.05

  אופני מדידה לחיבור למערכת קיימת 57.07.06

  ביטול קו ביוב קיים 57.07.07
  

   בדיקות ומסירת מערכות מים וביוב 57.08

  שרות שדה של יצרן הצינורות  57.08.01

  אישור הצינורות לעמידה בתקן  57.08.02

  בדיקת לחץ 57.08.03

  שטיפה וחיטוי קווי מים  57.08.04

  בדיקת אטימות למערכת הביוב  57.08.05

  בדיקה הידראולית )מבפנים החוצה( 57.08.06

  צילום וידיאו לקווי צינורות מים וביוב  57.08.07

  תפרוגראמה לבדיקות איכו 57.08.08

  בדיקה כללית למסירת העבודה 57.08.09

  מדידה ותשלום  -בדיקות ומסירת מערכות מים  57.08.10

  
  

 רשימת תכניות ופרטים -מסמך ה' 



  הוראות כלליות -  22.22 פרק

 המפרט הכללי  תחולת 22.21

מים וביוב מפעלי  -חברת עין נטפים  לקראו ולפרשו יחד עם מסמכי חוזה של ישמיוחד זה  מפרט

להנחת קווי מים ברחובות  הנוגעיםואחרים  57משרדי פרק בינמפרט ה, העיריית אילתאילת בע"מ, 

 העיר.

 היקף המפרט 22.22

כניות ולכתב הכמויות ולכן ו, לתמפרטים המפורטים למעלההמיוחד כהשלמה ל המפרטלראות את  יש

הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף  כניות ו/או בכתבומן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בת זהאין 

 מיוחד זה.  במפרט

 עדיפות בין מסמכים 22.22

חשב סדר העדיפות כלהלן: יאו אי התאמה בין הדרישות במסמכים השונים י סתירהמקרה של  בכל

המוקדם עדיף על  - בינמשרדי", תקנים מפרט"תנאי החוזה, , מפרט מיוחד, כמויותכניות, כתב ות

 . המאוחר

 ודות הכלולות במכרז זההעב 22.22

 . העבודה כוללת :2הנחת קווי מים וביוב בשכונת שחמון מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות 

 מטר + חיבורי בתים  4,700הנחת קווי מים באורך כולל של  -

 מטר + חיבורי בתים 6,400הנחת קווי ביוב באורך כולל של  -

חיבורים לרשת המים העירונית, חיבורי בתים.  הנחת קווי צינורות מים וביוב,כוללות:  העבודות

 הוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.  י"עפכניות, המפרטים וכן והת יתבוצענה עפ" העבודות

 אתר העבודה 22.22

 השכונה כמפורט בתוכניות. תחוםכל  הואהעבודה  אתר

ברוחב  , ו/או זה שיורה המפקח באתר,כניותובתעבודת הקבלן תתבצע בתחום המסומן 
את גבולות השטח בו רשאי הקבלן לרכז חומרים  לקבלן יציין המזמיןהמינימלי האפשרי. 

 כתוצאהנזק שייגרם וכל ההוצאות הנוספות שתיגרמנה  כלוכלים ולהקים את מחסניו. 
 ישולםמחריגת הקבלן מהתחום שיוקצה תחולנה על הקבלן במלואן ותהיינה על חשבונו ולא 

 . יןהמזמ ילו כל פיצוי ע"

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

 השלמת מדידה וקביעת גובה השוחות 22.22

מדידה מפורטת של העבודה נעשתה על גבי תוכנית סביבה ממאגר עיריית אילת והתוכנית 
 מערכת המים והביוב הקיימת.

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

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

אמצעות הוספה של חוליה שתשלים יעשה ב המדידה התשלום בגין שינויים בגובה השוחה
 את הגובה כפי שמפורט בכתב הכמויות.

לחילופין תוכן תוכנית מדידה מפורטת של תחום הדרך והמדרכות והמתכנן יבדוק את 
 המיקום הסופי של השוחות ועומק השוחות.

 

 



 ווי ביוב בשטחים פרטיים ק 22.22

תוכננים, כולל שוחה את הכנת חיבור מערכת הביוב החדשה למגרשים המהתוכנית כוללת 
 במגרשים. 

 בתחילת העבודה יסמן הקבלן בנוכחות המפקח את שוחת הקצה שבתוך המגרש הפרטי .

  הצעת הקבלן היקף   22.22

כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות שבמכרז/חוזה זה, על כל  אתהקבלן תכלול  הצעת
 סף. פסל על היעל תנאי זה לא תיבדק ות תענהחלקיו. הצעה אשר לא 

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

את  להקטין המזמיןבסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. כמו כן רשאי  שיופיעוהיחידה 
לא יהיה רשאי  הקבלןבטל ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז זה.  העבודה ו/או ל היקף

 היחידה בשל כך.  במחירילתבוע פיצוי כלשהו או שינוי 

 הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות   22.22

סוג  ןלהצעת המחיר של הקבלן ולכל המסמכים הנדרשים במכרז/חוזה זה יצרף הקבלן הצהרה בעניי

רה זאת היא תנאי להשתתפות במכרז והיא התחייבות הקבלן לשימוש בצינור הצינורות ומקורם. הצה

 הנבחר מתוך רשימת הצינורות האפשריים.

 ללא תצהיר זה תיפסל ההצעה.

 הקבלן  יהתנאים והקרקע ע" בדיקת   22.12

 ,ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע, הכבישים, התשתית כאילואת הקבלן  רואים

, המבנים, הבתים, המתקנים והקירות התומכים הקיימים ותוהעילי ותקרקעי-תתהותים מערכות השיר

 . לוביסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו הנ" יסודיבאופן 

יכיר בכל תביעות, כולל הארכת משך ביצוע העבודה, הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו,  לא המזמין

 /חוזה. המכרזכניות ובשאר מסמכי ווטא בתמזג אויר, כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מב תנאי

 ואישורים  תרישיונו    22.11

את כל  ולמפקח מזמיןמתחייב הקבלן להשיג ולהמציא לפי הצורך ל העבודהתחילת ביצוע  לפני

כניות מכל הרשויות ו, התנאים לביצוע העבודה והאישורים לביצוע העבודה לפי התשיונותיהר

 ולספק ןלרשויות את כל ההוצאות שתידרשנה על יד ,על חשבונו ,. הקבלן מתחייב לשלםהמוסמכות

 שיונותיהרלצורך קבלת האינפורמציה,  דןאת כל הערבויות שתידרשנה על י ,על חשבונו ן,לה

 והאישורים כאמור לעיל ולעבוד בהתאם לאמור בהם. 

הכבלים וכל  חשמל, חברת בזק, חברתהנה: עיריית אילת, חברת יבסעיף זה ה רשויותהמילה  כוונת

 שיון לצורך ביצוע העבודות. יממנה יידרש ר אחרתרשות 

  כניותות   22.12

 להלן.  מובאת מכרזל המצורפותכניות והת רשימת

כניות עקרוניות המסומנות בחותמת ונן תיכניות למכרז הולעובדה כי הת מופניתלב הקבלן  תשומת

והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש  להבהיר את סוגי העבודות והיקפן הבאותבלבד",  למכרז"

ותעודכנה לפי מידות הציוד. כתוצאה מכך לפני הביצוע  תוכנה" ביצועל" כניותוהתאת הצעתו. 

ויאושר  הקבלן יכניות, כגון שינויי מידות לפי הציוד שיוצע ע"ומים בתילחול שינויים מסוי עשויים

וחורים שונים או שינויים  חריצים, תוספת, תחיםהמפקח להספקה והתקנה, שינויים בבסיסים ובפ יע"

לא תהיה כל זכות לדרוש פיצוי כלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה  לקבלןאחרים מסיבות כלשהן.  

לפי  שתוכנה" ביצועלכניות "ועדכונים ושינויים אלו, ו/או עקב המתנה לסיום עדכון והכנת ת עקב

לפני ו/או תוך כדי ביצוע העבודה תימסרנה שכן תיכן י כמומידות הציוד שיוצע ויסופק על ידו. 

 שלא נכללו במסגרת המכרז.  נוספות עבודהכניות ולקבלן ת



כניות כדי לשנות וכניות ובעובדה כי תוספנה תולא יהיה בכל השינויים בת לעילכל האמור  למרות

  יחשבו כסופיים.ישהוגשו על ידי הקבלן בהצעתו ומחירי יחידה אלה  היחידהאת מחירי 

המכרז/חוזה יבדוק אותם הקבלן ויודיע מיד למפקח על כל טעות,  ומסמכיכניות וקבלת הת עם

כניות ובין שאר מסמכי וכניות לבין עצמן ו/או בין התוהתאמה בין הת ואיהחסרה, סתירה 

והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן  מקרה  בכלכיצד לנהוג   יחליטהמכרז/חוזה. המפקח 

ובין  ל"כנבין אם כתוצאה מכך שלא הרגיש בטעות, החסרה, סתירה ו/או אי התאמה כאמור,  למפקח

תוצאות אלה נראות  אםאם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות מכך, בין 

 . לא מראש ובין אם

  וסימון מדידה  22.12

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

טות אתהיינה ממוחשבות במלואן ותתבצענה במערכת הקואורדינ והסימוןעבודות המדידה  כל

 המדידות ששימשו כרקע וכבסיס לתכנון.  להכנתוהרומים ששימשה 

את נכונות המדידות והסימון ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח יחל  ויאשריבדוק  המפקח

 העבודה.  בביצועהקבלן 

עבודות המדידה והסימון, שתהיינה ממוחשבות במלואן, יעסיק הקבלן בקביעות  כל ביצוע לצורך

ימצא באתר העבודה, כל שעות יהאחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודתו. המודד המוסמך  מוסמךמודד 

 הציודומצאו בקביעות כל המכשירים יי ל, במשך כל תקופת הביצוע. בידי המודד הנ"העבודה

 כת ממוחשבת וכוח העזר הדרוש לעבודות המדידה והסימון. הדרושים לעבודה במער

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

 . לנכונותןהקבלן מאחריותו 

מדידה וסימון היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע על חשבונו כל תיקון במדידה  עבורהקבלן  אחריות

 כניות. ווצאה משגיאה )של כל צד שהוא( ואם כתוצאה משינוי תכת אם ,ובסימון

עבודות המדידות והסימון שפורטו במפרט מיוחד זה וכן עבור מדידות נוספות  עבורישולם בנפרד  לא

שרטוט שתידרשנה על ידי המפקח וההוצאות עבורן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה  ועבודות

ו/או  לעבודההביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם שבכתב הכמויות. על הקבלן ל השונים

/או עקב המתנה לסיום ולמועד השלמתה עקב עבודות מדידה, סימון ושרטוט, בכל שלב של העבודה, 

לא תובאנה  לעקב הנ" העבודהעבודות המדידה. תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן ביצוע 

 בחשבון. 

סימון הנדרשים בכל שלב שהוא תוך שבוע מיום קבלת ההוראה מאת המדידה וה יבצעהקבלן לא  אם

סיום העבודה ו/או המודד שיועסק על ידי הקבלן לא יהא מודד מוסמך ו/או לא  מיוםהמפקח ו/או 

הציוד הדרוש לעבודה במערכת ממוחשבת, רשאי המפקח לבצע את המדידה והסימון  ברשותויהיה 

 טיפוליב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך, בתוספת דמי יבחר על ידו ולחיימוסמך ש מודד יע"

 .15%בשיעור של 

 איתור מוקדם של תשתיות  22.12
בתחילת העבודה, לפני התחלת החפירות יפעל הקבלן לגילוי מוקדם של צמתי החיבור למערכות 

באמצעות הקיימות ואישור נקודות החיבור על ידי המפקח ונקודות ההצטלבות עם תשתיות קיימות. 

הגילוי המוקדם  של נקודות אלה  יבדקו הקבלן והמפקח את החתכים לאורך של קווי הביוב והמים  

 ויבטיח מראש את מהלכם התקין במהלך הנחת הקווים ופעולתם הטובה בעתיד.

 הסדרי תנועה באתר  22.12
עה ושילוט לקראת תחילת עבודת השדה יגיש הקבלן למזמין ולעיריית אילת תוכנית להסדרי תנו

 הדרכה הנדרש לביצוע העבודה.

 התחלת העבודה מותנת באישור התוכנית על ידי הרשויות הנוגעות בדבר.

   םשולתחלקם מתוארים לעיל לא שהנדרשים והסדרי התנועה ושילוט המדידה לתשלום בגין 

 . זאת השונים של העבודההיחידה במחירים ומחירם כלול בנפרד 



  AS MADE -עדות  כניותתו   22.12
של המפרט הכללי, בסיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח  57002 בנוסף לנאמר בסעיף

כניות עדות )לאחר ביצוע(. הקבלן יגיש תוכנית עדות חתומה על ידי מודד מוסמך כמפורט ות

 .2000ד אקוטוטלי בפורמט איגיהעתקים של תוכניות העדות וקובץ ד 3 בהמשך. יוגשו

 וכפוף  עיריית אילת הפרטים שלהלן -חברת עין נטפים עשה על פי הנחיות ית תוכנית העדות

  להלן. 10  לנספח

כניות ועל גבי דיסקט ובהדפסת ת DWG מסרו למזמין כקובצייכניות העדות יהיו ממוחשבות ויות

 כניתועל גבי נייר שקוף אורגינל; נציג הקבלן יחתום על האורגינל ויאשר בכתב ידו את אמיתות ת

כניות העדות יהוו את בסיס חישוב הכמויות והעדות. על גבי המפה יירשם שם הקבלן ושם המודד. ת

 לצרכי תשלום. 

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

כנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע מפות והרקע לת -

בישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות כל המידע של כ

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

 (.AUTOCAD) 2000 כנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקדות -

: שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר, שכבות  טקסט המדידה תהיה מחולקת לשכבות -

לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות. כל השכבות יתאימו באופן 

 מלא לשכבות התכנון )גודל ופונטים(. 

 (.symbols)כנית העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים וכל האובייקטים הכלולים בת -

מסר לתאגיד המים ע"י המתכנן לאחר שקיבל אותה מהקבלן עם גמר העבודה. תכנית העדות תי    -

המתכנן יבדוק אותה ויתאים אותה לפורמט התכנון ולאחר אישורה ימסור אותה לידי תאגיד 

 המים.

 כנית עדות למתקני צנרת תכלול תמיד את הנתונים הבאים: ות
 מערכת צנרת ביוב ומתקניה 00.16.1

ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדויק את מצב קווי הביוב מערכת צנרת הביוב  א.
 '( וקואורדינטות. מ 1 יחידה = 1כנית העדות בגודל אמיתי )והמתקנים בת

 בנתוני המדידה של שוחות ביוב יש לציין:  ב.

 שם השוחה -

 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה -

 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח -

 נורות בכניסה לשוחת בקרהיתית הצינור או הצרום מפלס תח -

 רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה -

 רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה -

 רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופן שוחת בקרה -

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

 קוטר  ועומק השוחה -

 סוג וגובה המפל -

 טון 8ון, ט 25 -סוג וקוטר מכסה  -

 יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה -סוג השוחה  -

 טרומית או יצוקה קונוס או רגיל -סוג תקרה  -

 עיבודי בטון או פלסטיק -סוג  העיבוד בשוחה  -

 איטוביב או רגיל  -סוג מחברי שוחה  -

 כן / לא טופלסטשימוש באטמי אי -

 

 

 



 

  יש לציין:תוני המדידה של קווי ביוב בנ ג. 

 בקרה.  אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות -

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

 שוחות. שיפוע בין  -

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

 מערכת צנרת מים ומתקניה  00.16.2

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

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

 ציון חומר הצינור, קוטר הצינור ודרג הצינור. 

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

 של קווי המים.  I.L רום ד.

 מיקום, רשימה וצורה.  ,שוחת אביזרים, גודל חומר, אביזרים בשטח ה.

 הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר.  ו.

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

 עבורה בנפרד. 

 

 הביצוע ולוח הזמנים  תקופת 22.12
צוע העבודות, ימסור המפקח לקבלן רשימת יתחילת ב ולפני ,התחלת העבודה" צולאחר קבלת " מיד

 אתלביצוע העבודות. הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודה במקום שיורה המפקח ולבצע  עדיפויותסדר 

 העבודה בשלבים כפי שיקבע המפקח. 

בוע מיום קבלת צו התחלת העבודה וסדר העדיפויות לוח זמנים מפורט ש תוך ,יגיש למפקח הקבלן

 י"עפהקבלן יוכן  י. לוח הזמנים המוצע ע"להמתאים לסדר העדיפויות הנ" העבודהומחייב לביצוע 

מעקב אחר שלבי הביצוע והוא  ויאפשר ,MS-PROJECTכנת ו, תוך שימוש בתממוחשבגנט"  לוח"

וג שהוא, סהספקת חומרים, ניצול ציוד מכל  לרבותל הביצוע, יקיף את כל התהליכים והשלבים ש

, מעודכן, יצורף לכל ממוחשבגנט"  לוחשל הביצוע. " השוניםשילוב העבודות השונות והשלבים 

תשלומים במסגרת  נוהלויהיה תנאי לאישור החשבון, הכל כמפורט ב" הקבלןחשבון ביניים של 

ת הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' תשתיות ביוב". כל ההוצאו לפיתוחהמינהל 

 על הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.  יחולו

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

לפי שיקול דעתו את סדר העדיפויות תוך כדי ביצוע העבודות והקבלן לא  לשנותיהיה רשאי  המפקח

 י עבור הכנסת שינוי המתחייב מכך בלוח הזמנים. או פיצו תשלוםיקבל כל 



  של הקבלן כוחו בא   22.12
הלילה,  היום, ובמשך שעות  שעותימצא באתר במשך כל יימנה בא כוח מטעמו, ש הקבלן .א

בכתב מי הוא בא הכוח  למפקחאם הדבר יידרש, בכל תקופת ביצוע העבודה. הקבלן יודיע 

". מנהל העבודה יהיה מנהל עבודה העבודה מנהלבחוזה זה "קרא י. בא כוחו של הקבלן ילהנ"

קודם מוכח בביצוע עבודות דומות בכל  ניסיוןמוסמך, בעל רשיון כדין ממשרד העבודה ובעל 

 הקשור לאופי, סוג העבודה והיקפה. 

שיהיה  מנהל פרוייקט מטעמו,  העבודותלמנהל העבודה ימנה הקבלן לצורך ביצוע  בנוסף ב.

ותק מקצועי מוכח  עם  ,והאדריכליםשל מהנדס מוסמך, רשום בפנקס המהנדסים בעל הכשרה 

הסוג של עבודות נשוא חוזה   מן)חמש( שנים לפחות, בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות  5של 

באתר העבודה, כל שעות העבודה,   יימצאהביצוע"(. מהנדס הביצוע  מהנדסזה )להלן: "

מהנדס הביצוע יחתום על מכתב  .הקבלןשל  ציגו הבכיר במשך כל תקופת הביצוע, וישמש כנ

  ותחת פיקוחו והוא האחראי על הביקורת.  בהשגחתו תבוצע  שהעבודה מזמיןהתחייבות ל

 

  סמכויות המפקח -על העבודה  פיקוח 22.12
 /חוזה זה. מכרזלהלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  האמור .א

כניות, המפרטים ויהיה רשאי לפרש את הת לבדו והוא" המזמיןהוא נציגו בשטח של " חהמפק .ב

מיטב הבנתו והקבלן חייב יהיה לציית  לפיבהירות -וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי

בנושא זה, אולם כל הוראה או פעולה  הבלעדילהוראות המפקח. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק 

 כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה.  מאחריותלה אינה פוטרת את הקבלן מפעו תהימנעואו 

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

 להתבצע.

, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת שוניםרשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים  המפקח .ד

לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של  ומזמןי להודיע לקבלן מעת לעת מחיר לקבלן. המפקח רשא

יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם  והקבלןאיזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות 

 המפקח.  ילסדר העדיפות שנקבע ע"

לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה  אםרשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי  המפקח .ה

, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה המקצועו המפרטים או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי ו/א

משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה  אינוהקבלן  ישכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"

 ל לפי תנאי החוזה. וכולה ולנזק כלשהו, הכ

 ושל" לביצועכניות חתומות "ושל ת העתקיםימסור לקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה  המפקח .ו

המפקח חתומות  יכניות שנמסרו לקבלן ע"והת ורקהמפרטים. לצורכי ביצוע מחייבות אך 

לא תתקבל וכל הנזק  לכניות כנ"ועבודה שתבוצע לא לפי הת כל. "לביצוע"ומאושרות 

 . הקבלןוהאחריות יחולו על 

, כולל בדיקות טיב החומרים ותהעבודתהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות  למפקח .ז

. על הקבלן להגיש נמשכותולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות 

 למפקח את כל העזרה הדרושה. 

בביצוע העבודות תוך הזמן שיקבע  ופגמיםכל סטיות  ,על חשבונו ועל אחריותו ,הקבלן לתקן על .ח

שהעבודה בוצעה בהתאם לתכניות  המפקחשור חשב כמושלמת רק לאחר אייהמפקח והעבודה ת

 לרצון המפקח. עבודות תיקונים כנ" לשביעותולמפרטים וכי האתר נוקה ונמצא מתאים למטרתו 

 /או לדחיית תאריך גמר העבודות. ולא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים 



 הקודם  למצבוליד מכשולים, חציית מתקנים והחזרת השטח  עבודה 22.22
לבדוק ולוודא את מקומם של כל המבנים, הגדרות, הקירות והקווים  הבלבדיתן האחריות הקבל על

כניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמות וקרקעיים בין שהם מסומנים בת-והתתהעיליים 

. במקוםיומיים -ולהימנע מכל פגיעה בהם וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום יסודותיהם

יגרם יכל נזק ש חשבונוהכללי", על הקבלן לתקן בהקדם על  מפרטן האמור ב"מבלי לגרוע מ

זה  סעיף יההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ" כלמתקנים קיימים. לליסודות, לבניינים, למבנים ו

כן לא  כמו. בנפרדחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן ית

 בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה.  הקבלןת מצד תוכרנה כל תביעו

או  ותו/או תת קרקעי ותליד מתקן, יסוד, מבנה, קיר ו/או מערכות צנרת עילי עבודהמקרה של  בכל

מיוחד  בדיפוןלגילויים, יתמוך וידפן את החפירה  םבידיייבצע הקבלן חפירת גישוש  ןאית הצטלבות

והמפקח  באתרותם ולהמשך פעולתם התקינה בהתאם להוראות המפקח ויתמוך אותם וידאג לשלמ

 מטעם הרשות הנוגעת בדבר.

 

 זהירות  אמצעי 22.21
לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות  הבלעדייהיה האחראי  הקבלן

תקנת ציוד ה, היעבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, בני תאונותהדרושים למניעת 

, הנחה, הובלת חומרים, הפעלת ציוד מכני וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי חשמלוצנרת, עבודות 

צוע העבודה ויקפיד על קיום יבעת ב בסביבתוהדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או  הזהירות

בלן יה. הקיבהתאם לחוקי התכנון והבנ הנדרשותכל התקנות וההוראות של משרד העבודה ואלו 

ותמיכות, מעקות, גדרות זמניות, אורות מהבהבים ושלטי  דיפוניםיתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, 

בור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם י, כדי להזהיר את הצשמירהאזהרה כנדרש, לרבות 

לפני  , תעלות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר.בורותשל חפירות, 

בכל קטע ושלב יעביר הקבלן למפקח לאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות,  העבודהתחילת 

עם סיום יום  מידוהשלטים בהם בכוונתו להשתמש, כולל תכנון הנדסי מלא.   התמיכותהדיפון, 

למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר  הקבלןהעבודה בכל חלק של האתר חייב 

 צוע העבודה. יכתוצאה מב באתרכל המכשולים שנשארו  ולסלק את

ה בתוך החפירות למבנים ובתוך י, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניבכלל ,משך העבודה כל

בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני  ,העבודההתעלות באתר 

כניות, וכאשר החפירה נעשתה לפי המפרטים והתדיפונים ותמיכות, גם  כוללמפולות והתמוטטויות, 

אינן מבוצעות על פי השיפועים הטבעיים, והוראות התקן הישראלי  החפירותובמיוחד כאשר 

. למטרה זו יהיה על הקבלן להעסיק, על חשבונו, יועץ קרקע מוסמך הבקי והמנוסה ליסודותלחפירות 

 המפקח. יע"זה של העבודות וכן יועץ בטיחות שיאושרו מראש  בסוג

יועסקו  אשרהקרקע ושל יועץ הבטיחות  יועץטעון חתימתם של  והתימוךכל אמצעי הדיפון  תכנון

' מ  2.0האדמה שנחפרה למרחק של לפחות  להרחקתהקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לדאוג  יע"

, בטיחלההחפירה, זאת כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו  משפת

ובקרבתה,  החפירהעל חשבונו, אמצעי הגנה מירביים לעובדיו בעת ביצוע עבודות שונות בתוך 

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

ביוב קיימת ו/או למערכת ניקוז קיימת תבוצענה תוך כדי נקיטת כל אמצעי  למערכתחיבור  עבודות

 הכללי".  המפרטשל " 300.18מתואר בסעיף מס'  מהם שחלק םהדרושיהזהירות 

גרם לאנשים, לבעלי חיים ולרכוש עקב אי נקיטת אמצעי ילכל נזק שי היחידייהיה האחראי  הקבלן

זאת שומר  לעומתלא יכיר בשום תביעות בשל כך אשר תופנינה אליו.   והמזמיןזהירות כנדרש 

אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או  הסכומיםם את הזכות לעכב תשלום אות לעצמו המזמין

לוקי הדעות ילאחר יישוב הסכסוך או ח רק המזמיןישחרר  ל"הנהתובעים לבין הקבלן. את הסכומים 

 עבודהמסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת  יהצדדים או בוררות עפ" שניבהסכמת 

, תכוסה העבודהויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצ

 אינושא זה.  בגיןטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי יהקבלן באמצעות פוליסת ב יע"

ביטוח זאת הינה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה רשאי  פוליסתתשלום הפרמיה בגין 

 התשלומים המגיעים לקבלן.  כלאת  מיד לעכב

זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של כל   סעיףבהוראות  אין

 . הקבלןאחר העלול להיפגע כתוצאה מעבודתו של  אדם



מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות כמפורט  ובכלתחילת העבודה  לפני

של משרד העבודה לקבלת חוות דעת  את מפקח הבטיחות ,על חשבונו ,הקבלןבמסמך זה יזמין 

 הנחיותיו.  כלואישור ויבצע את 

לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, רואים את העלות הכוללת של העבודות, הציוד  אםמקרה, גם  בכל

מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל ככלולים במחירי היחידה השונים  המתחייביםוהחומרים 

 נפרד. ולא ישולם עבורם ב הכמויותשבכתב 

בנפרד  םשולתחלקם מתוארים לעיל לא שהנדרשים ו המדידה לתשלום בגין אמצעי הזהירות

 במחירים השונים של העבודה. ומחירם כלול 

  , חשמל ודרכי גישהמים 22.22

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

כל דרכי הגישה הדרושות ו/או להתקין דרכים זמניות שתידרשנה את  ,חשבונו על ,הקבלן להתקין על

 . העבודהלביצוע 

  ומוצרים חומרים 22.22

  והבדיקותהחומרים  טיב  22.22.1

 המפרטמוקדמות של " - 00בפרק  001החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בסעיף מס'  טיב

עליו של הקבלן, יבצע נטילת פו יהקבלן, ע" של הביצוע מהנדסבנוכחות  ,הבינמשרדי". המפקח

מעבדה שיאשרו את התאמת המוצרים והעבודה שבוצעה למפרטים  ובדיקותדגימות, בדיקות שדה 

 המפקח.  יובכמות כפי שיידרש ע" בתדירותולתקנים המחייבים, 

 בדיקות  דמי 22.22.2

 בדיקת דגימות, שתוצאותיהן תענינה על הדרישות המפורטות במפרטים ובתקנים דמי .א

 הקבלן.  יישולמו ע" ,המתאימים הישראליים

את המעבדה שתבצע הבדיקות ויזמין את  מראשלעצמו את הזכות לאשר  שומר המזמין  .ב

בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי  שהשימושביצוען, לפי שיקול דעתו הבלבדי, מבלי 

 החוזה והמפרטים.  בסעיפיטיב החומרים והמלאכה, כנדרש וכמפורט 

 עודפי חומרים ופסולת  סילוק 22.22

)סילוק במהלך יום  את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו העבודהיסלק מאתר  הקבלן

 : כפסולת. לצורך סעיף זה יוגדרו העבודה(

 חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.  עודפי .א

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

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

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

 לאתר.  מחוץחומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל  כל .ה

שעות  48 ץ לאתר העבודה תוךהקבלן ועל חשבונו אל מחו ייסולקו ע" ל"הנהעודפים והפסולת  כל

עבודתו בכל שלב ו/או ממועד קבלת הוראת המפקח. המקום אליו תסולק הפסולת,  סיוםממועד 

, הקבלן י, כל אלה יתואמו ע"ללמקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ" המובילותהדרכים 

המתאימים  הרשיונות על אחריותו ועל חשבונו, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל

, אלא אם דרש הקבלןואישור בכתב מהמפקח ומבעל השטח. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש 

העבודה ו/או  באתר המזמיןמים ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש יהמפקח במפורש כי חלקים מסוי

 בקרבתו. 



לל עודפי חפירה וחומר אתר העבודה ויסולקו חומרים עודפים, כו יבציד חומרתורשה שפיכת  לא

הקבלן, לפי הוראת המפקח, לכל מרחק שיידרש, עד למקום  יומכל סוג שהוא ע" מקורחצוב, מכל 

ככלול במחיר הכולל של  חשביי והמחיר או הפיזור )כולל הפיזור( ללא תשלום נוסף השימוש

  העבודה. 

  העבודה עם השלמתה קבלת 22.22

 תבוצעהמתכנן והפיקוח העליון בשלמות. מסירת העבודה  , למפקח ולנציגלמזמיןתימסר  העבודה

של כל  המפקח ילאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, מסירת תעודות בדיקה חתומות ע"

והשלמות  תיקוניםהבדיקות הדרושות, ניקוי השטח מעודפים ופסולת, השבת השטח למצבו הקודם, 

 .תהבשלמו העבודהע( וכל הנדרש לקבלת כניות בדיעבד )לאחר ביצוודרשו, הכנת תיבמידה וי

כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות תוך הזמן שיקבע  ,על חשבונו ועל אחריותו ,לתקןהקבלן יהיה  על

 ימפורט ע" חחשב כמושלמת ותתקיים קבלת העבודה רק לאחר הוצאת דו"ית והעבודההמפקח 

  .המפקח

 תהוראות כלליו - 22מדידה לתשלום לפרק  אופני 222.2

הוראות כלליות כלולה במחירי  - 22ביצוע העבודות המפורטות בפרק המדידה לתשלום בגין 

היחידה המפורטים בהמשך ובכתב הכמויות ולא ישולם בגין פעולות/עבודות אלה כל תשלום 

 מיוחד.

 

 

  סיור באתר העבודה 22.22

 

 
 הצהרת המציע: 

 
לפרטיה. כמו כן  ברשותו  התובודה ולמד אבחתימתו על הצהרה זו מאשר המציע כי סייר בתחום הע

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. 
 

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

 במלואה ובשלמותה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: ____________      תאריך:  _____________

 
 

 

 

 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 2שכונת שחמון                        
 תשתיות מים וביוב שכונתיות

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 המפרט המיוחד 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 עבודות עפר  

 לקווי הצינורותחפירה    57.01.01

ובהתאם לפרט  57קווי הצינורות תהיה כמפורט במפרט הבינמשרדי פרק הנחת החפירה ו

חפירה או חציבה חד הם ומילוי התעלה יהיה כמפורט בפרט  .IIס טיפו 90הסטנדרטי מס' 

 הסטנדרטי.

במקרה של מי תהום בתעלת הצינור, מי תהום מכל מקור, יונח הצינור כמפורט בפרט הסטנדרטי 

 . IVטיפוס  90מס'  

בכל מקרה הנחת קווי הצינורות תיעשה ביבש. את מי התהום שבתעלת הצינור יש לסלק באופן 

 יקוז העירוני או לכל מקום אחר שיאשר המפקח מראש ובכתב. רציף למערך הנ

 או II טיפוסמ 90פרט סטנדרטי מס'  והנחת הצינורות לפיחפירה עבודה  המדידה לתשלום בגין

IV  החפירה, הנחת צינור ולא ישולם בנפרד בגין פעולות רכישת והספקת הצינורות כלול במחיר

ן אחרת בכתב הכמויות הטיפול במי תהום כלול במחיר ומילוי תעלת הצינור כמפורט. אם לא צויי

 הנחת הצינור ולא ישולם בגינו בנפרד.

 
 עטיפות ומצע חול לצינורות  57.01.02

מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב לצינורות ולשוחות יבוצעו לפי החתך הטיפוסי 

ומרים אורגניים, אבנים או נקי ללא חA -3 החול יהיה חול דיונות II טיפוס 90 נדרטיפרט סט

 ,או לחילופין חול מחצבה בכפוף לאישור המפקח והמתכנן. 55 מלחים לפי המפרט הכללי 

במחיר הנחת הצינורות ולא  הכלול מצע חול לצינורות ועטיפת הצינור המדידה לתשלום בגין

ק הספקת חומר מאושר ללא התחשבות במרח ,בין היתר ,בנפרד. המחיר כוללבגינה ישולם 

ההובלה, מילוי התעלה והידוק מבוקר. 



 צינורות   22.22

 צינורות כללי 57.02.01

במפרט הכללי וכמפורט  57 הצינורות לקווי המים יהיו בהתאם לדרישות הרלבנטיות של פרק

 בפרק זה. 

יותר שימוש רק בצינורות שנמצאים ברשת המים העירונית של אילת ושהמזמין אישרה מראש 

 השימוש בהם.  )לפני או בשלב המכרז( את
 צינורות פוליאתילן   57.02.02

 הגדרת הצינורות ותקן  (א(

קרקעית למערכות -הנחה תתלהמתאים  UV-שחור עמיד למוצלב צינור פוליאתילן 
 .1 חלק 1519מיוצר לפי ת"י    SDR-13.6 12.5,צינור דרג  השתיימי 

  צינור על גבי הצינור. לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן וה

יצרן בין יקבע בין הקבלן ליבאורך מכסימלי כפי שאו במוטות צינורות יסופקו בגלילים 

 . ומזמין העבודה  הצינור

 יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. 

 
  פוליאתילןספחים לצינורות   (ב)

ן. ספחים ז'ופיוראלקטמופה לריתוך יהיו ע"י פוליאתילן מוצלב חיבור צינורות 
תוך יעל פי הנחיות היצרן ומחוברים ברכולם לאורך קו הצינורות יהיו 

 ן.  'ופיוזראלקט

.יעשה שימוש רק באביזרי   רותכים אלקטרופיוז'ן מי מסעף מוש ברוכבישלא יאושר 
.   T  

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

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

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



  וליאתילןקבלן צנרת פ )ג(

ווג קבלנים יאישור קבלן רשום, ס כגוןבנוסף לכל הדרישות הפורמליות מהקבלן )
וכו'( הקבלן חייב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת 

ה של יצרן הצינורות, בו מדגיש המפעל. הקבלן מחויב להגיש מכתב משרות השד
שרות השדה שנתן הדרכה לקבלן או לצוות העובדים הנוכחי של הקבלן בהנחת 

 ילן המסופקים לאתר עבודה זה. תוריתוך צינורות פוליא

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

  גרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן.יההוצאות שי

 צינורות פלדה 57.02.03

 כללי  -ינורות פלדה צ )א(

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

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

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

 ביזרים חרושתייםא ב()

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

 אביזרים.

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

 בבית החרושת.  תיעשו ע"י יצרן הצינורוהעטיפה החיצונית יו

 יתוך צנרת ר (ג)

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

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

 . תלצינורו

 חלקים )ללא ראש פעמון( ייעשה שימוש במשחת תריתוך צינורוב .2

 X-PANDOבהצמדתם ולא  תמרווחים בין שפת הבטון של הצינורוהק במילוי ר

 לתיקוני ציפוי הבטון הפנימי.

  תדיקות רדיוגרפיוב (ד)

מטר ויותר.  100מהריתוכים לקו באורך  20%-דיקות רדיוגרפיות יבוצעו לב
 . כל תפרי הריתוךלעים אחרים יבוצע הצילום הרדיוגרפי לקט

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

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

 יעת צנרת פלדה וספחים בצ ה((

 ל קטעי צנרת פלדה וספחים שאין להם הגנה אחרת ייצבעו כלהלן: כ

 אפוקסיל האלמנטים ייצבעו במערכת צביעה אפוקסי שתכלול צבע יסוד כ
 כבות שו עפ"י המלצת היצרן ועל גביו שלש א 6030סינתטי או צבע יסוד אפוקסי 

 כבה, סה"כ שיקרון כל מ 150וצרת טמבור בעובי ת" 308צביעה בצבע "אפוקסי 
 אתר אלמנטים בלתי למיקרון. צביעת היסוד תבוצע בבית המלאכה. אין לספק  450

 צבועים בצבע יסוד. 


