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 -מסמך ה' 

 )מפרט טכני מיוחד(
 

עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים  צועלבי 16/2017מ/עבודה  
  וביוב בשכונת צאלים באילת

 
 מפרט טכני מיוחד

 
 מוקדמות - 00פרק 

 
 העבודותאור כללי של ית 00.1

 
מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות שדרוג שכוללות עבודות תאורה, גינון, ריהוט רחוב, מים 

 מקטעים: 7 -וביוב, כבישים ומדרכות, ב 

משעול חבצלת, חניה נירית, שצ"פ סילוק, חניה תחנת דלק, רחוב יהל, משועל החותרים, חניה 
 טיפת חלב

 
 לוח זמנים לביצוע      00.2

 
 ,ימים קלנדריים (ארבע מאות ועשרים) 420 תושלמנה ותמסרנה בתוךכולן העבודות 
  . שיוצא לביצוע העבודות הנקוב להתחלת העבודות בצו התחלת עבודה מהתאריך

 מתייחס לימי לוח, כולל שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי גשם וכו'. "ימים קלנדריים"המונח 
 

 
 היקף המפרט 00.3

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן 
זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה  אין 
 הנוסף במפרט זה. 

 
 שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים 00.4

 
זה זה יעבדו במקום על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לביצוע עבודותיו נשוא מכרז/חו

או מטעם גופים אחרים. הקבלן נדרש לשתף פעולה עם  ,קבלנים אחרים מטעם המזמין
 הקבלנים האחרים ומבלי שתהיה לו עילה לתביעה כספית בגין שיתוף פעולה ותאום זה.

 
 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.5

 
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים                   

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים,   
 במפרט הטכני  ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. 

 
המפקח  שמסומנים בתכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת ערעורים על הגבהים ועל המידות 

מצד  וירשמו ביומן העבודה החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה 
 הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

 
 חומרים, ציוד ועבודות 00.6

 
ו מכל הבחינות לדרישות כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימ .א

לדרישות התקן הבריטי. הם יתאימו כמו כן, לדגימות  -התקן הישראלי העדכני ובהעדרו 
אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. חומרים אשר לא 
יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, וחומרים מתאימים אחרים 

 .יובאו במקומם
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כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני 
התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או 
בחלקו(. הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 שיאושר ע"י המפקח.ויוחלף בציוד אחר מסוג 
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים 

 הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם 

א לידו אישור בכתב על לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימצי
התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחיב להמציא אישור 

 ידרש.יכזה, באם 
 

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ב
מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין  ,אולם .להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים

ישור מקור חומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי א
המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצרכי 

 העבודה.
, על הקבלן מסויםעם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר 

אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת  ,החומרים לקבל מאת המפקח אישור על מקור
 להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.

החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת 
 יה בטיב החומר מן הדגימהיהתאמתם לשימוש בביצוע החוזה הזה, כל סט

ל החומר הפסול מהמקום, על המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי ש
 חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות 
 ,המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת

 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ב' להלן, 00.20כהגדרתה בסעיף 
 

של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אחריותו הבלעדית. על הקבלן  אחסונם .ג
 לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של החומרים והכלים.

 
 ע"י הקבלן בשטחבדיקת התנאים   00.7

 
הנתונים האחרים הדרושים להגשת  על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל  .א

בשטח זה ע"י הקבלן מהווה אישור שאמנם סייר הצעתו ברורים לו. חתימת החו
 ושתנאים אלו ידועים לו.

כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובמהלך עבודתו תתבצענה עבודות באזור הגובל  .ב
מנע מהפרעה ו/או עיכוב כל שהם לעבודות יבאתר העבודות של הקבלן. על הקבלן לה

 עבודותיו בתאום עם הקבלנים הנ"ל ויהיה עליו לתכנן את דרכי הגישה שלו לשטח
 שיבצעו את העבודות השונות בסמוך. האחרים,

לפני ובזמן ביצוע  ,אומים הנדרשיםיעל הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע הת .ג
 עבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.ה

שאינם  כל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתר .ד
, יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו המלאה של מיועדים לפרוק

הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים  ,המפקח. חכ"א לא תכיר בכל תביעות
 אשר קיומם אינו מבוטא בתכניות וכו'.

 
 השגחה מטעם הקבלן 00.8

 
', על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: בא של מסמך ג 13בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 

או  כוחו של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 ןניסיוובעל  ,)חמש( שנים לפחות 5עם ותק מקצועי של  ,הנדסאי רשום בפנקס ההנדסאים

מוסמך של הקבלן מספיק, לדעת חכ"א, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו ה
 לאורך כל תקופת הביצוע. ,כל שעות העבודהבמשך יימצא באתר העבודה 
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 אחריות הקבלן 00.9

בביצוע עבודות  ןניסיורואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל  .א
וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי  ,מסוג זה

הן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה יחומרים וכל יתר הדרישות למינ
 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים 
ו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי על ידו ועלי

התאמה במידות וכו'. אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא 
 עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

ות על העבודה וישא בכל ההפסדים רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחרי .ב
עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש,  , אם ייגרמו,יגרמויש

 או מפגיעה בתשתיות אחרות,  משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים,
מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת העבודה, כתוצאה ממזג אויר, 

ה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או כתוצא
לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין אם תבוצע על ידו, ע"י 
פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או קבלני משנה ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו' 

 לק ממנה.ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או ח
הקבלן מתחיב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנים  .ג

המבצעים בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהחזיר כל חלק של 
המבנה, לאחר השלמת עבודתו במבנה, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת עבודתו. 

 וכו'. מתקני דרך שונים,  למבנים, כבישים, מדרכות סמתייחהאמור 

הקבלן מתחיב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ד
בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא 

, בתנאי ואחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי ל ליקויבהתאם לחוזה ולמפרט, או כל 
יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. דעתו של שהמזמין 

 המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.
שינתן לו ע"י המפקח. באם  ,על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן המתקבל על הדעת

 לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י
 קבלן אחר. 

גרמו לו או לנכות יהמזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים ש
 ,מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימהאותם 

 שניתנה לו ע"י הקבלן.
 פעילות האזרחיתהקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי ה .ה

תנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות, על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל הסדירה המ
חומרים ו/או ציוד בצורה שיש  ברשות הרביםסוג שהוא. כן מתחיב הקבלן שלא להניח 

 בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.
הקבלן . קרקעיים -ים ותתיקרקע -הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על .ו

מצהיר, כי כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתקנים עקב פגיעה בהם תוך כדי ביצוע 
לשביעות רצונו הגמורה של המפקח, וכי במידה ופגיעה  ,עבודתו, יתוקן על ידו ועל חשבונו

מסוג זה תחייב תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים ו/או תשלום פיצויים מכל סוג 
 וא, ישא הקבלן בדמי אותן הוצאות ו/או אותם פיצויים במלואם.שה

 
 תנועה על פני כבישים קיימים  00.10

באמצעות  כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק 
ושהחומר  בגלגלים פניאומטיים.  יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים  מצוידיםכלי רכב 

 כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. המועמס על
 

 אחריות למבנים קיימים  00.11
ואשר אינם מיועדים  באתר ובקרבתו מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים עלהימנעל הקבלן 

מהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. מבלי לגרוע מן ב וכן מכל הפרעהלפרוק/הריסה, 
אשר הוא יגרום למבנים  ,בהקדם ועל חשבונו כל נזקקבלן לתקן ה האמור במפרט הכללי, על

 ולמתקנים קיימים.
 

 אספקת מים וחשמל  00.12



  

 ועל חשבונו.  , על אחריותוכל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן
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. כל ההוצאות עבור תאגיד המים והביוב עין נטפיםהקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל ב
המים יחולו על הקבלן כולל התחברות לקו המים. בכל מקרה של תקלה העלולה להיות 
באספקת המים, יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון הובלה 

 ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. ,במיכליות. כל זאת על חשבונו של הקבלן
 

 אמצעי זהירות 00.13
אי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים הקבלן אחר

עבודה  צינורות, יקוולמניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת 
 חומרים וכו'. הובלת בגובה, שימוש במנופים ובציוד מכני הנדסי,

ם לגרום פגיעה בעוברי אורח, על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולי
 לרבות יתדות וברזלי סימון, חוטי סימון למיניהם וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 
 אלו. הקבלן יתקין, םבענייניהעבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה 

זהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות את, אורות ושלטי מעקות, גדרות זמניו
ערמות וחבילות של חומרי  של תעלות, בורות, ערימות עפר, םהימצאותבשל  םלהיגרהעלולות 
 .בניה וכו'

עקב אי נקיטת  ,גרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חייםיהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שי              
 אשר תופנינה אליו. לעומת ,כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אמצעי זהירות 
 זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח              
 בין התובע או התובעים לבין הקבלן.             

בהסכמת שני  ,ו חילוקי הדעותאת הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך א
לעובד של     . כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודהאו פתרון משפטי לסכסוך ביניהם ,הצדדים

הקבלן  הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י 
 זה. והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא ,בפוליסת ביטוח מתאימה

 
 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.14

 
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת  
ע"י מפולות אדמה, שיטפונות,  םלהיגרהביצוע ועד למסירתו למפקח, מפני הנזק העלול  
לשביעות רצונו, במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ו .רוח, שמש וכו' 
או מפני כל מקור מים אחר, כולל  ,הדרושים להגנת האתר מפני גשמים בכל האמצעים  
חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים  
 מסירת העבודה. וסתימת התעלות הזמניות לפני  
 יינה על חשבון הקבלן. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותה 
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן  
 המפקח. אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי, לשביעות רצונו הגמורה של  

 
 סמכויות המפקח 00.15

 בשאר סעיפי המפרט.האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור  .א
 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את התכניות,  .ב
המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות  בהם. בכל מקרה, 

 המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
 

רם וכן עבודות שבוצעו או המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקו .ג
 צריכות להתבצע.

 
ה, לקבלני לקהקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או ח .ד

משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות 
 או מחדלים של קבלני המשנה.

 

ונים, עם הפסקות בינים, ללא המפקח  רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים ש .ה
 תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע

 והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאםיות בביצוע העבודות השונות, עדיפוסדר                       



  

 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.                      
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אם לדעתו הקבלן חורג  , להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיאהמפקח רשאי  .ו
מדרישות החוזה ו/או הנחיות המפקח, או עם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 
המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן 

 הכל לפי תנאי החוזה. אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו,
תחילת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע  לפניהמפקח ימסור לקבלן, 

 ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח,
חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל, לא תתקבל כשהן 
 והאחריות יחולו על הקבלן.והנזק 

ירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה, תאור יהקבלן ינהל יומן עבודה. ביומן 
העבודה, מספר העובדים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את העבודה, תוצאות של 

הקבלן. צורתו המדויקת של ניהול  תהסתייגויובדיקות, הוראות המפקח והערות או 
המפקח. הקבלן או בא כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום ויום. אין היומן תקבע ע"י 

המפרט,  שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראות תבהסתייגויו
ואין הן יכולות לשמש כעילה למניעת חתימה ביומן. הוראות  ,התכניות או המפקח

ן אם לא, גם אם לא המפקח ביומן מחייבות את הקבלן, בין שנכח בעת כתיבתן ובי
 נמסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.

 תכניות 00.16
 ימסרוהן תכניות לצורך המכרז בלבד. לפני הביצוע י לתיק המכרזהתכניות המצורפות  
  ת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ומוחת תהיינהתכניות אשר לקבלן              
 למכרז. ותביחס לתכני             

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי העבודה עקב עדכונים 
 אלה.

 
 תכניות "לאחר ביצוע" 00.17

במתכונת  מדיה מגנטיתסט העתקות + על הקבלן להכין, על חשבונו, על גבי אורגינלים + 
FILE.DWG ( "תכניות "לאחר ביצועAS  MADE תכניות אלה .) יסופקו והמדיה המגנטית

למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. 
נה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותן הנקודות שבהן נמסר גובה יהתכניות תרא

 מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. 
ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וערוכות במתכונת המקובלת תכניות אלה תהיינה חתומות 

 בעיריית אילת.
 יהיו ע"ח הקבלן  -וכו'  דיה המגנטיתהמדידה, הכנת התכניות והמ -כל העבודה בסעיף זה  
 ולא ישולם עבורן בנפרד.             

 שיונות ואישוריםיר 00.18
שיונות י"א ולמפקח את כל הרלפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, לחכ 
יב לטפל בכל הדרוש להשגת יוהאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתח 
יב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות יהנ"ל. הקבלן מתח שיונותיהר 
 ולא ישולם לו עבורם.של הקבלן שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו יהר לצורך קבלת 

ת המלה "רשויות" בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, חברת בזק, חברת כוונ
הכבלים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, 

 וכו'.מקרקעי ישראל  , מינהלתאגיד המים והביוב "עין נטפים"
 

 סדרי עדיפויות 00.19
העבודות,  סדר ביצועבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי המזמין שומר לעצמו את הזכות לק 

הקטעים בו יבוצעו  וכו'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספת כל 
 שהיא.

 
 מעבדה ותיעודת יקודב 00.20

 פרוגרמת בדיקות .א
בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר לקבלן 

 בתחילת עבודותיו. פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות לבדיקות במפרט הכללי.
 מוסמכתמאושרת ו/או התקשרות למעבדה  .ב

לשם מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק )להלן "המעבדה"(  הקבלן יתקשר עם מעבדה
בהשגחה ובפיקוח  ה,שיבוצעו על יד ובדיקות מקור, ביצוע בדיקות השדה הדרושות

עסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות מפקח המעבדה, וי



  

, בכל הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות במפרט מצוידתע"י המפקח. המעבדה תהיה 
 רכב. לרבות
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המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולת הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה עם 
הצורך תמשיך ותפעל לעריכת  , ובמידתקבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה

 הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.
 ג.       מיד עם חתימת החוזה, הקבלן יודיע למעבדה בכתב, עם העתק למפקח ולחברה שעל   

 המעבדה להעביר את כל תוצאות הבדיקות ישירות למפקח, עם העתק לקבלן.          
 

 תפקידי המעבדה .ג
 .)"בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר"( ב החומרים. בדיקות מוקדמות של טי1
 . בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2
 . בדיקות לטיב המלאכה.3
 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.4
 . סיכום וריכוז הבדיקות )כולל דיאגרמות(.5
 וכו'. ןאת מקום הבדיקות, תאריך ביצוע שמפרט, בין היתר,  ,. ניהול יומן מעבדה6

 
ות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח באתר. יודגש, כמ

 שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.
 

 כפיפות המעבדה .ד
ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח,  ,המעבדה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד

 והעתק מהן לקבלן.
 

 שכר המעבדה .ה
( ו 6) 40בדיקות, החומרים  והמלאכות  חלים על הקבלן, בכפיפות  לאמור  בסעיפים  דמי 

 ( של מסמך ג' )נוסח החוזה(.7) 40 -
 

 כובים עקב בדיקות המעבדהיע .ו
גרם בעבודה ובגמירתה עקב יהעלולים לה ,כוביםיעל הקבלן להביא בחשבון את כל הע

שום תביעות של הקבלן על רקע  לא תוכרנהבדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. 
 עיכובים, אם יהיו, עקב בדיקות מעבדה.

 
 תיעוד ובדיקות .ז

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים 
 וספקי מוצרים לעבודות המבוצעות בפרוייקט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.

ית עם סימון המיקום של נטילת הבדיקות.  כל ממצא לתיעוד הנ"ל יצרף הקבלן תכנ
בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים, לא תילקח בחשבון והיא תחשב  כאילו לא נלקחה 

 כלל, עם כל המשתמע מכך.
 

 ובדק אחריות 00.21
 אחריות הקבלן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה  .א

 .לאמור להלן, ובכפוף 53 ובפרט סעיף
ודשים קלנדריים מלאים מתום ח 12מודגש, כי תקופות הבדק בעבודה נשוא חוזה זה תהיה  .ב

 החודש שבו נמסרה העבודה המושלמת לחברה.
 

 מדידות וסימון 00.22
א.     בתוכניות הביצוע מסומנים, בנקודות המפגש של קווי הרשת, גבהי הקרקע הקיימת, כפי             

גבהים אלה )ללא התחשבות בכל גבהי  הכנת המפה הטופוגרפית של השטח.בעת  שנמדדו 
חישובי הכמויות של העבודות השונות. לפני תחילת ביניים שלא נמדדו( ישמשו לצורך 

בנקודות המפגש של כפי שהם מופיעים  הקיימים לבדוק את הגבהים הקבלן רשאי העבודות
אם ממצאי בדיקת הגבהים של הקבלן יהיו שונים מהגבהים המסומנים . קווי הרשת
תאריך יום מ 14תוך ב על הגבהים הקיימים בתוכניותרשאי לערער יהיה הקבלן בתוכניות, 

יערער הקבלן על הגבהים הקיימים, יערוך המפקח מדידת בדיקה צו התחלת העבודה. 
הבדיקה המשותפת, כפי גבהים משותפת עם המודד המוסמך מטעם הקבלן וממצאי 



  

שיאושרו ע"י המפקח, יחליפו במקומות הרלבנטיים את הגבהים הקיימים המסומנים 
 בנקודות הרשת בתוכניות ויבואו במקומם, כבסיס לחישוב הכמויות.
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הקבלן אחראי בלעדית למדידה, סימון ומיקום של כל חלקי הפרויקט. הקבלן יתקן כל  .ב
 ,שר נובעת מתוך מדידה סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלוםה או אי התאמה אישגיאה, סטי

 ולשביעות רצונו של המפקח.
על הקבלן להעסיק מעת לעת באתר לפי צרכי העבודה, כפי שיקבע המפקח, מודד מוסמך  .ג

שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים, המודד יאשר )להלן "המודד"(, 
 תקנות המודדים.בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם ל

 
הוא יחדש וינעץ נקודות אם נמסרו, אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו,  .ד

 המוסמכים.אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות המודדים 
 הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחייבים מהתקדמות העבודות. .ה

 
 ר,  המדידות הבאות:יבוצעו ויתועדו, בין הית .ו

כל הקיים והמחוברים על פני שטח האתר, טרם תחילת  ,מדידות גבהים -
 ביצוע העבודות.

 .MADE  - AS מדידות  -
 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. -

לפי הנחיות המפקח, לצורך הבטחת  םמדידות של אלמנטים קונסטרוקטיביי -
 התאמתם לתכנית ולפרטים.

 שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן.מדידות  -
 

כל המדידות תתועדנה על ידי המודד, על גבי תכניות שסופקו לקבלן ו/או באמצעות  .ז
תרשימים )סקיצות( ו/או בתיאור מילולי ו/או על גבי תוכניות שהקבלן יכין,  כמתחייב 

 מסוג העבודה הנמדדת.
 

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך. .ח
 

 הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך הביצוע. .ט
  

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .י
 

 משרד שדה 00.23
מ'  2.2 בגובהמ' X 6.00 2.50 על  הקבלן לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות 

 אטומים בפני מים ורוח. ,במתקני סגירה נאותים יצוידושעם דלת אחת ושני חלונות 
 הריהוט והציוד יכללו: 
 במנעולים ומפתחות. המצוידותס"מ עם מגירות  160X80שולחן משרדי בגודל  1 
 מתלה לתכניות. 1 
 במנעול ובמפתח. מצוידארון פלדה  1 
 כסאות. 5 
 המפקח.מזגן אויר, בהספק מתאים לקירור המבנה, לשביעות רצון  1 
 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילה הביצוע. 
 ולתאורתו בחשמל.  ,יומי - היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה  
הקבלן ועליו לפרקו  ו שלרכוש ריישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה  
 ובאישורו של המפקח. ,מאתר העבודה עם השלמתה ולסלקו  

 
 סילוק פסולת ועודפי חפירה 00.24

וכן כל חומר  שיפסלו למילוי באתר,  חפירה/חציבהי חומר חומרי הריסה, חומר פסולת לרבות
ע"י  ואחר הנובע מעבודות הקבלן,  כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולקו/או חומר מפורק עודף 

ורמים השונים הקבלן אל מחוץ לשטח האתר אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והג
הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 

ומינהל  ית אילתיר עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעירוולא ישולם בנפרד עב



  

ולפעול עפ"י תנאי  ,לפני תחילת העבודה, לגבי אתר סילוק הפסולת והעודפים מקרקעי ישראל,
 ,ר. הקבלן מצהיר, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או שעשויה להיות לוהאישו

 בגין האמור בסעיף זה.
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 -"פנוי החומר למקום שיורה המפקח", או "פנוי וסילוק עודפים  ופסולת"  שצויןבכל מקום 
ורשות למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית  ,אל מחוץ לשטח םהוצאת  :פירושם

, , כולל פיזור החומר בשכבות, לפי הוראת הרשות המקומיתששיידרלכל מרחק מקרקעי ישראל, 
או המפקח. מינהל מקרקעי ישראל,  

מודגש כי כל תשלום ו/או אגרה ו/או מס ו/או תשלום מכל סוג אחר, לאתר השפיכה יהיו על חשבון 
רי הסעיפים השונים בכתבי הקבלן וישולמו ע"י הקבלן ויש לראות את מחירם ככלול במחי

 הכמויות.
 

מודגש בזאת, כי על הקבלן לצרף לכל אחד מהחשבונות שיגיש לאישור המפקח )לרבות החשבון 
הסופי( את המקור של כל תעודות הקליטה של עודפי עפר ופסולת, שהובאו לאתר השפיכה 

פרטים הבאים: מפרוייקט זה בתקופה שאליה מתייחס החשבון. בתעודות יצויינו בין היתר ה
תאריך, שעה, סוג החומר, מקור החומר, מס' המשאית, שם הנהג, ומשקל החומר שהובא לאתר 

השפיכה )על בסיס  שקילה בכניסה לתאר השפיכה וביציאה ממנו(. תעודות אלה ישמשו, בין 
 היתר, לחישוב הכמויות של העבודות בסעיפים השונים של כתב הכמויות.

 
 הובלות 00.25

 נחשבת כהכרחית  , הן בתוך גבולות האתר והן מחוצה לו, ה לצרכי ביצוע עבודה זוכל הובל 
 עבור הכמויות. לא ישולם בנפרד יבכתבהשונים  פיםהיחידה לסעי יומחירה כלול במחיר           
 מסוג כשלהו. הובלה           

 .מסוג כל שהוא, ולמרחק כל שהוא לא תוכר כל תביעה  של הקבלן לתשלום עבור הובלה           
 

 קבלני משנה 00.26
רק על פי אישור מראש מאת המפקח, אולם גם              תעשההעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן 

הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל  ריישאאם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז 
 הם.יקבלני המשנה והתיאום בינ

 ,של הקבלן ובדמשטח העבודה של כל קבלן משנה או כל ע ההרחקהמפקח רשאי לדרוש  
ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע  ,אינו מתאים לתפקידו המפקח אשר לפי ראות עיני 
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

סיווג  למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לא תותר העסקת קבלן משנה כל שהוא, שאינו בעל
מתאים ובר תוקף בפנקס הקבלנים, לסוג העבודות שהקבלן מתכוון להטיל עליו לבצע 

 ולהיקפן.
 

 כמויות 00.27
 .על דרך של אומדןכל הכמויות ניתנות  
כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות המכרז, לא  
 ישפיע ולא יגרום לשינוי במחירי היחידה. 
 ען הסר ספק, סעיף זה אינו חל על ביצוע המבנה בכתב הכמויות שהינו פאושלי.למ 

 
 תיאום עם גורמים אחרים  00.28

הקבלן, כי  של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב  0048בנוסף לאמור בסעיף 
עבודות  בשטח הגורמים הבאים: קבלנים אחרים שיבצעו אפשר שיהיו במהלך עבודתו 

, תאגיד עין נטפים, חברת בזק, חב' חשמל )עירייה, רשויות ובדיע וכן שוניםות  עבור גורמים שונ
 .שלהם אחרות, או לעבודות וכו'( לטיפול במתקנים הכבלים

על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא 
המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר כל  יב לציית להוראותיוהוא מתח עם גורמים אלה,

ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב העבודה  ,ל הקבלןת או אחרת שיכספתביעה 
 ובלוח הזמנים.

 
 קבלת העבודה 00.29



  

תבוצע לאחר ביצוע  המושלמת למזמין מסירת העבודה .תימסר למפקח בשלמות העבודה
 ".הכנת תכניות "לאחר ביצועומושלם שלה, לרבות תיקונים במידה ויידרשו, 

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור קיום כל האמור לעיל ויש לראות את מחירם ככלול במחירי 
 העבודות השונות בכתבי הכמויות.
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מובא בזאת  .ודהחתימת המפקח על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העב
ושל  יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילתיכול שלידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה 

. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את גורמים אחרים שקשורים בפרויקט זה
 הקבלן, אלא אם ניתנו באמצעות המפקח.

לכל העבודה לטובת  והאחריות הבדק תקופת חכ"א שומרת לעצמה את הזכות להסב את
 עיריית אילת.

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניות 00.30
במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן 

 -הכללי  ט פרלהמשיך בעבודה. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי או תקן אחר לבין המ
כתב הכמויות  העבודה במפרט המיוחד, יבתיאורהמפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא 

והתכניות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה ביחידות המידה שבמפרט לבין כתב 
 בכתב הכמויות.שליחידת המידה  סכמתייחכמויות, יחשב המחיר 

 
 וגהותטיחות ב   00.31

בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש בתקנות  טונקעל הקבלן ל
 הממשלתיות, הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות והגהות.

 םוגהותייהמזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 
 או לא מתאימים לדרישות המפקח.  ,גרועים

לן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים  הקב
 ו/או לאדם כלשהו.

 
 למצבו הקודםבקרבת מגרש הבניה  החזרת השטח  00.32

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. 
את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך  /או לצלםו לרשום פקחהקבלן רשאי לדרוש מהמ

 והקבלן יחוייב לבצע פקחלמקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המ
רישום להוא חייב בהם. אי דרישה מצד הקבלן  פקחשלפי דעת המ ,את התיקונים על חשבונו

 ן.בנדו פקחמצב השטח והכבישים, תחייב אותו למלא את דרישות המ
 התשלום זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי  ,תנאי יבמילוכל ההוצאות הנוספות הכרוכות 
 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  
 למניעת הפרעות. 

 
 עבודות בשעות חריגות 00.33

יהיה עליו  חוזה זה, בוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראותהקבלן לא יהיה רשאי לת
או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע  ,לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום

שיונות, מפקח יהקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במישרין או בעקיפין )כגון תאורת לילה, ר
 חריגות.וכו'( בגין ביצוע עבודותיו בשעות 

 
 שמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרדים לציבור 00.34

בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, תשומת לב הקבלן 
. על הקבלן לקחת בחשבון פעיליםמוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה בקרבת אזורים עירוניים 

ההוראות והדרישות של הרשויות השונות שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו, את 
 בכל הנוגע לשמירה על איכות הסביבה, לרבות מניעת מטרדי רעש, אבק, לכלוך, רעידות וכו'. 

בהגשת הצעתו, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא את כל ההוראות הדין 
 והדרישות של הרשויות השונות, המופקדות על שמירת איכות הסביבה.

 א תוכר שום תביעה, כספית או אחרת, מצד הקבלן, על רקע קיום כל האמור בסעיף זה.ל
 

 )"הפסקת עבודה ע"י חכ"א"( בתנאי החוזה 50הוראות סעיף  35.00
 בתנאי החוזה. 50( של סעיף 8יש לראות כמבוטל את סעיף קטן )

 
 תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע 00.36



  

עם הוצאת צו התחלת עבודה, תערך "פגישת הפעלה" בהשתתפות נציגי הקבלן, חכ"א  .א
 והמפקח. 

 בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: .ב
 סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. - 
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 לוח זמנים מפורט )יומי( לכל שלב לביצוע העבודות. - 
 סדרי איחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'. - 

 פרוגרמה מפורטת של בדיקות איכות וטיב. -  
בהשתתפות נציגי הקבלן,  תקופתיותבמהלך הביצוע תערכנה ישיבות תיאום ומעקב  .ג

לצורך מעקב שוטף וצמוד, אחרי ובהתאם לצורך, גם בהשתתפות נציג חכ"א, המפקח ו
עמידתו של הקבלן בסיכומים שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" האמורה בסעיף א' לעיל 

ימיים בין הקבלן -פתרון בעיות שבגלל מהותן אינן נפתרות במגעים היום ולצורך
 והמפקח.

קיום פגישת ההפעלה האמורה בסעיף א' לעיל, ופגישות התיאום והמעקב השבועיות  .ד
האמורות בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן,  לרבות בכל הנוגע 

 המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות השונות. לניהול יומן עבודה, ו/או מסמכויותיו של

 חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה, נציגי רשויות וכו' עפ"י הצורך. .ה

 כל הפגישות האמורות בסעיפים א' ו ג' לעיל יתועדו בכתב ע"י חכ"א או ע"י המפקח. .ו
 

 הספקה, הצבה ופירוק של שלט מידע לציבור  00.37
ימים מקבלת צו התחלת עבודה הקבלן  יספק ויציב שלט מידע לציבור, במקום  10בתוך 

 שיסומן על ידי המפקח. השלט יפורק ויסולק ע"י הקבלן בסיום ביצוע העבודות וקבלתן. 
 

והמפקח ומספרי  המתכנןמ', לפחות ויכלול, בין היתר את שמות  X 3 מ' 2גודל השלט יהיה 
 הטלפון שלהם. 

 
מטר מהמפלס הסופי  2.1 -צב על שני עמודים לפחות. גובה תחתית השלט לא יפחת מ שלט יוה

 של השטח שמתחתיו.
 

נוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על השלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפני התחלת ייצור 
 השלטים.

 
 לא ישולם בנפרד עבור הספקת השלט והצבתו ועבור פירוקו וסילוקו בסיום העבודות. 

 מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.
 

 פניה למתכננים ויועצים   00.38
למתכננים ויועצים, תיעשה באמצעות המפקח בלבד. הקבלן לא  של הקבלןאו בקשה  הכל פני            

 יהיה רשאי לפנות ישירות למי מהמתכננים או מהיועצים בפרוייקט, בכל נושא שהוא.
 

  התארגנות באתר     00.39
הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה וההתארגנות שגבולותיו מסומנים בתכניות או כפי א.                       

שטח התארגנות , באישור המפקח, "י המפקח. הקבלן יבחר לעצמושיוגדר בשטח ע
דלעיל. עם זאת מובהר  00.23אחד שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח כמפורט סעיף  

בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין 
 המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו או מימדיהם.

ייעשה  -במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות 
 הדבר על חשבונו הוא. 

 
הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות כגון: מחלקת הנדסה בעיריה, על    ב.  

משטרת ישראל, המפקח על התעבורה וכו', בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה 
לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד 

 הרשויות. 
 
 
 



  

 

 

 

 
121 
 

 תאורהעבודות  -מפרט טכני מיוחד
 כללי  -עבודות תאורה   – 08פרק       

 
 תנאים כלליים ומיוחדים.   1

 מוקדמים עם רשויות בירורים 1.1
על הקבלן לברר ולתאם בחברת החשמל, בזק ומוסדות אחרים את הפרטים ואופן הביצוע של 

יש המבוצעת למערכות שלהם ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות הדרושות לשם כך.  העבודה 
 לדאוג    להזמנת הפיקוח לביקורת של הרשויות הנ"ל בשלבי העבודה ובסיומה.

 
 ניהול העבודה ע"י קבלן 1.2
 הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן ביצוע העבודות בא כוח במקום, בתור מנהל עבודה. קבלן         
 בעל רישיון "חשמלאי  החשמל יהיה בעל רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות ומנהל העבודה במקום      
 מוסמך" לפחות.      
 מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את הקבלן בהחלטות מנהליות וכספיות.      
 תכנית "כפי שבוצע" 1.3
 הקבלן יכין תוכניות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן      
 ן ימסור הקבלן ללא תשלום תוכניות של המתקן המבוצע למזמיןעל ידי חברת החשמל ו/או בודק. כ      
  סטים(. 3)      
 בדיקת מתקן ע"י חברת החשמל ו/או בודק 1.4
בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, חומרי ובדיקת פעולת       

 המכשירים, 
 יו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה איתו בפרוק וכו' ע"י המזמין או לפי  הוראות תהפעלה ניסיוני      
 ללא כל תוספות מחיר. –מכסים, חיבורים וכו' והחזרתם       
 כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כוחו יתוקן מייד וללא השהיות        
 הקבלן תוך פרק הזמן שקבע  לשביעות רצונו של המזמין או בא כוחו.  במידה והתיקון לא יבוצע ע"י      
 המזמין, הרי רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן.      
 הקבלן יכין תוכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי חברת       
ו בודק תתקיים החשמל ו/או בודק. הקבלן ידאג לכך שבדיקת  המתקן על ידי חברת החשמל ו/א      

 בזמן,  
 והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה       
 שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות.      
  ביצוע העבודה 1.5
 להוראות המפרט . ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לפרק הקובע במפרט הכללי והכפיפות      
 הוראות החוקים, התקנות והתקנים הכלולים במהדורה האחרונה המפרט הכללי לעבודות חשמל,       
 תאורת רחובות וכו' כפי שפורסם ע"י הועדה הבין משרדית מטעם משרד הביטחון. להלן "המפרט       
 כתב  הכללי". בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד או      
 הכמויות, יהיה כוחם של אלה האחרונים עדיף.      
 דוגמאות וחומרים 1.6
 על הקבלן יהיה לספק למהנדס במשרדו דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן,       
במיוחד מגופי התאורה, תעלות הכבלים ופסי צבירה, אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר. רק לאחר       

 קבלת 
אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן לגשת לעבודות התקנה. על הקבלן יהיה לספק חומרים       

 ומוצרים 
 חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המהנדס או המזמין לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף על       
 מלאה והבלעדית של ידי הקבלן על חשבונו אם יידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה מאחריותו ה      
 הקבלן לטיב החומרים המסופקים כפי שמוגדר במפרט, התקנים או הדרישות במפרט המיוחד.      
 תוצרת ודגמים 1.7
 כל ציוד המפורט להלן לרבות גופי תאורה לפנים ולחוץ, ציוד ללוחות חשמל, תקשורת, אביזרי גמר       
 בהתאם למפרט וכתב הכמויות. מזכותו של הקבלן,  יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת –וכו'       



  

 בתנאי שאושר ע"י המתכנן ו/או מזמין. על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע  –לספק גם ציוד שווה ערך       
ייחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: חשמליות, מכאניות, פיזיות בעל תו תקן או תו       

 השגחה 
 צרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין. הקביעה הסופית של מידת התאמת הציודשל מכון התקנים  מי      
 תישמר למתכנן ו/או מזמין. –המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת(       
 .קביעתו תהיה סופית וללא עוררין      
 ביקורת העבודה 1.8
 פועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים לצורך   הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את ה      
 שינוי והריסת עבודה אשר לא בוצעה בהתאם     בחינת העבודה. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון,      
 לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראת המפקח תוך תקופה שתקבע על ידי      
 המפקח.      
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 ביצוע העבודה 1.9
חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע  -בהתאם לתקנים הישראלים העבודה תבוצע .א

אינסטלציית חשמל ותקשורת ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו 
 תחייב את הקבלן לבצע כך שיתאים לאמור.

ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לתכניות, למפרטים ולכתב הכמויות, כאשר המפרט 
מחייב את הקבלן. כן  –מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות ולכל דבר הכתוב במפרט 

ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל ותקשורת, להוראות המפקח 
ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר  ולשביעות רצונו. למרות כל האמור לעיל יפרק, יתקין

או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר 
 אישור סופי ע"י המפקח.

 
 (  as madeתוכניות "כפי שבוצע"  )  .ב

 3עם גמר העבודה, ולפני הגשת חשבון סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט של 
תכניות לוחות חשמל, רכזות וארונות, בהתאם לביצוע העתקים מכל התוכניות, כולל 

עבודה זו נכללת  –הסופי. לא תשולם כל תוספת עבור הכנת תוכניות "כפי שבוצע" 
במחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות. מסירת תוכניות אלה מהווה תנאי לקבלת 

 ר המפקח.תעודת גמר. כל שינוי במהלך הביצוע יירשם בתוכניות ביום הביצוע, באישו
 
 צוות הקבלן .ג

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן 
 להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן:

חשמלאי בעל רישיון  –מנהל עבודה במקום לכל עבודות תשתיות ועבודות חשמל  -
 "חשמלאי מוסמך" . 

דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של על הקבלן למסור לפי  -
 העובדים.

לשם ביצוע עבודות תקשורת הקבלן יידרש להיות קבלן מאושר על ידי חברת התקשורת  -
 או להעסיק קבלן משנה מאושר כאמור.

 במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר. -
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 08פרק  -מפרט טכני מיוחד לעבודות תאורה                      
 פרויקט:  שדרוג שכ' צאלים, שלב א'

 
 תשתיות.    1

 מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות   1.1
 למפרט  – 1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,        
 ולכל דרישות חברת חשמל וחברת "בזק" לגבי  מתקנים  08הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר פרק        
 המשך.מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק "אופני מדידה" מיוחדים ב       
 סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני וכלכלי שיאושר ע"י   1.2

 המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה.       
 כל החומרים חייבים להיות תקינים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.  1.3
 העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:  1.4

 וע כל התשתיות התת"ק והכנות הנדרשות למערכת התאורה.  אספקה וביצ -
 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות לכבלי התאורה,  -
 כמסומן בתוכניות.  
 הנחת צנרת לתאורת חוץ ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה והשחלת כבלים -
 בצינורות.  
 לכבלים והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.אספקה וביצוע של תאי מעבר  -

 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה כמפורט בתוכניות. -                        
 אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה כמפורט בתוכניות, כולל זרועות,  -                        

 בטון. והתקנתם על יסודות                          
 אספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות בעמודי תאורה של מגשי אביזרים, פנסי  -                        

 תאורה כולל כל האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.                          
 אספקה, התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה. -

 התחברות למרכזייה / לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד, חיבור  -                        
 למגש והחזרת המצב לקדמותו.                          
 ביצוע בדיקה למתקן ע"י בודק מוסמך ומסירת המתקן למזמין. -                        
 צוע מספור על עמודים חדשים ו/או קיימים בהתאם לדרישת התכנון ו/או מזמין. בי -                        
                         

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

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

 יהיו:  
 עיריית אילת, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק" חברת הטלוויזיה בכבלים, חב' מקורות,      
 וכיו"ב. לא ישולם בנפרד עבור התיאום בהתאם לסעיף זה. לפני תחילת העבודה על  משטרת ישראל      
 הקבלן להשיג את ההיתרים הדרושים מהגורמים השונים.      

 :אישור שלבי העבודה.   3
 כל שלב משלבי העבודה המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של      
 לפני שיכוסה. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה המפקח       
 מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי       
 המושלם ו/או לכל חלק ממנה.      

 סימון.   4



  

 מוסמך מטעמו את מיקום עמודים . עם גמר  על הקבלן מבצע העבודה יהיה לסמן באמצעות מודד       
     הסימון יזמין את המפקח לאישור סופי של המיקום .מדידות נוספות תבצענה ע"י מודד מוסמך       
 התאם  לצורך ) לפי דרישות המפקח ( עד לקביעת המיקום הסופי של העמודים או של ארונות.ב      
 יתקין -גין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית ב      
 הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.      

 
 מתקנים תת קרקעיים.  5

 על הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר להם מתקנים תת קרקעיים באתר כגון חב'     
 , חברת חשמל, מקורות ומערכות של הרשות המקומית. חובת הקבלן לקבל אישור "בזק", טל"כ     
 חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה. גילוי המתקנים התת"ק ו/או העבודה בקרבתם ייעשו      
 בתיאום מלא ובכפיפות  מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח והרשויות      
 וגעות בדבר. מודגש שבשטח האתר, קיימים קווי ביוב, מים, חשמל ותקשורת וכיו"ב. כל נזק הנ     
 שיגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן.     
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 עבודה ע"י גורם שלישי.  6

 תכל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת החשמל, חבר     
 בזק, משטרת ישראל וכיו"ב, לבדיקת חלקים של עבודת הקבלן, תהיינה על חשבון הקבלן, הוצאות     
 אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.     

 אישור ציוד ונתונים טכניים . 7
 וד אשר עומד להרכיב במסגרת העבודה. על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח לצי     
 כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור     
 הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה.     
 ם מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה,ימי 10הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תוך      
לפי המוקדם. ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד      
 ועד
 שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח. אין אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול     
 שר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאםאחריות לטיב המוצר. הציוד שיאו     
 לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא הציוד למשרד המפקח באתר     
 לקבלת האישור.     

 אחריות לציודי תאורה וחשמל.  8
ה אחריות על אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי תהי     

 חומרים 
 ועבודה לפי:     
 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. 5 –לכבלי חשמל      
 חודש מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה. 12  -לנורות )נל"ג, מטל"ה(      
 חודשים מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה.  LED – 36לנורות      
 שנים מתאריך אישור הפעלתם.  5 –למשנקים, קבלים ומצתים      
 שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה . 5 –לעמודי תאורה וזרועות      
 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין בתקופת האחריות לא יראה כל סימן לכלוך  5 –לפנסי תאורה      
 ה בפנס בשלמותו.מכל סוג שהוא בתוך הפנס וכל סימן לחלוד     
 בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו      
 על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה להכו –אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה      
 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה. 48תתוקן תוך      

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

 חשמל 
 מתח נמוך עילי.     
 במערכת תאורה צינורות ושוחות. 10

 צינורות 10.1
 . 858מדו בדרישות ת"י מ"מ ויע 4.2קשיח בעלי עובי דופן     pvc-יהיו מ 4צינורות בקוטר "        
 מ"מ למתקן תאורה יהיו מסוג "קוברה" דו שכבתי. 75צינורות בקוטר         
 להצטלבויות. –מ"מ  3.96מ"מ יהיו בעובי דופן  114צינורות פלדה מגולוונות בקוטר         
 מ"מ. 29צינור מריכף  בקוטר         
 מ"מ, כל קצוות הצינורות  8מניילון שזור בקוטר של בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה         
 יאטמו באמצעות פקקים או  פוליאוריטן .                                  
 לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.        
 הצטלבות בין מערכות  10.2

 התקרבות לתשתיות אחרות יש לשמור על בהצטלבות צנרת חשמל עם צנרת תשתית אחרת ו/או ב         



  

 מרחקים בין תשתיות שונות בהתאם לחוק. בהעדר הוראות אחרות יישמרו הכללים הבאים:         
 בהצטלבות של כבלי / צנרת חשמל עם תשתיות אחרות יותקנו קווי החשמל מתחת למערכת  -         

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

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

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

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

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

  את העבודה לפי תכנית פרט מתאמה לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט לעומק החפירה.           
 מטר אורך התעלה ולא יהווה עילה 1ס"מ לכל  20 –שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית            
 לתוספת כספית .           
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 הנחת צינורות  10.3

 הנחת צינורות תעשה בתוך תעלה שהוכנה מראש. הקבלן אחראי לסילוק הפסולת המיותרת במשך         
 ס"מ 10רת בתוך התעלה. הנחת הצינור בתעלה תעשה על מצע חול נקי בעובי כל עת הנחת הצנ        
 לפחות. הצינורות יהיו מושקעים בשכבת חול ולאחר הנחתם יכוסו בחול בעובי כנ"ל ויונח סרט        
 סימון בהתאם לפרט.        

 
 חיבורי צינורות  10.4
 וברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת ( תת קרקעיים יח  pvcקטעי צינורות פלסטיים )         
 טבעת גומי אשר הורכבה בתוך החריץ של השקע.          
 יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות .        

 
 : כניסות לתאים 10.5
 כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה. קצוות הצינורות        
 יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע        
 בכבלים.        

 
 :  חוטי משיכה 10.6
 מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך 8חד מניילון שזור בקוטר בכל צינור יושחל חוט משיכה מיו        
 התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור.        

 
 :בדיקה וכיסוי 10.7
 לפני כיסוי התעלה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם נקיים מפסולת ומגופים זרים. רק        
 לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות היטב לצורך מניעת חדירה של רטיבות, פסולת        
 וגופים זרים לתוך קווי הצינורות .        

 
 :סימון ומיפוי 10.8

לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים הצינורות במספר נקודות 
 . as madeק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות לאחר ביצוע כדי  להכין מיפוי מדוי

 
 שוחות מעבר כבלים לתאורה: 10.9
 שוחות מעבר לכבלים תאורה יותקנו במקומות הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. השוחות ייבנו         
 וש. מסביב לשוחה ס"מ )כפי שיסומן בתכנית( ובעומק הדר 60ס"מ ו/או  80מחוליות  בטון בקוטר         
 ס"מ  20ס"מ בעובי  X 200 200במידות  20 –שנמצאת בקרקע טבעית יש לצקת משטח בטון ב         
 ס"מ. מכסה השוחה יהיה 20כולל ברזל זיון, יישור השטח ומילוי שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי         
 . השוחות 489טון לפי ת"י  40של דגם כביש כבד )אם לא סומן אחרת(. המכסה יעמוד בעומס         
 ס"מ למטרת ניקוז. 10ס"מ וימלאו בחצץ בשכבה של  10יוצבו על מצע חצץ בגובה         

 
  הארקות :   10.10

 ההארקות במתקן לתאורת חוץ תכלולנה:        
 ממ"ר אשר יונח בחפירה . 35מוליך נחושת גלויה ושזורה בחתך         
 ממ"ר   4נעל הכבל תחוזק לפס השוואה. מפס השוואה בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך         



  

 לבורג הארקה במגש האביזרים.        
   התקנה של אלקטרודות הארקה בסופי קו בהתאם למפורט בתוכניות אשר אליו יחובר מוליך          

 3מ"מ ובאורך  19מצופה נחושת בקוטר  ממ"ר. האלקטרודה תהיה מפלדה 35חושת  חשוף מנ
ס"מ ומכסה השוחה  60מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  1.5יחידות של  2מטר ) 

 .489טון לפי ת"י   12.5  -ל
         

 .  ) ראה פרט המגש(מגש אביזרים לתאורת חוץ.   11
 וק אפס )עם מעצורים או בקופסהעם נית kA 10אמפר  10מא"ז לאבטחה יהיה חד פאזי דו קוטבי  11.1
 .M.G ) מפלסטיק         
 לחיבור כבלי כניסה ויציאה )מתאמים לחתך הכבלים( כולל "כובע" כיסוי.  sogexiמהדקי  11.2
 ממ"ר, לבורג     4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה "  11.3
 הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.         
 מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים עם 11.4
 סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך.        
 ארקה(." ומוליך ה 0ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך " X 3 2.5כבל  11.5
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 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 11.6
 שלוט לזיהוי הכבלים הנכנסים והיוצאים. 11.7
 אביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס. 11.8
 מגש אביזרים עבור מעגל מתח קבוע יותקן בתא אביזרים העליון שבעמוד/עמודי התאורה. 11.9
 המגש יבוצע בהתאם לתכנית. כבלי מתח הקבוע יעלו דרך העמוד עד לתא העליון ויהיו מושכלים         
 בצינורות לכל אורכם )עד לכפפה מפצלת קצה(. מ"ז של מעגל הקבוע, שיותקן במרכזיית התאורה,         
 בוע.יגושר מכנית עם מ"ז של מעגל התאורה שבעמודים שלו עובר מעגל מתח הק        

 חשמל / תאורה : חפירות ותעלות.   12
 במפרט הכללי לעבודות 0801כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרטים הבינמשרדי בסעיף         
 (.  08חשמל )        
החפירות להנחת כבלים וצינורות תת קרקעיים יבוצעו בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם         

 למרחבי
 הדרושים:העבודה         
 לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י הקבלן        
 באמצעות כלים ומכשירים מתאימים.        
 עומק התעלה לא יפחות ממטר מפני הכביש ו/או מדרכה, בכל מקרה של מעבר מעל המכשול         
 סיבה שהיא הקבלן יקבל אישור בכתב מהמפקח והנחיות לביצוע.  המחייב עומק קטן ממטר מכל        
 לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך         
 שורשים במידת הצורך.        
 "מ למטרס 20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על         
 ס"מ למטר בצינורות. 10בכבלים ועל         
 ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש 60רוחב התעלה בתחתיתה יהיה         
 לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים.        
 ס"מ  10רוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול ל        
 ס"מ  10בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים בנפרד( בעובי של         
  4.2ס"מ עובי דופן  110קשיח בקוטר   pvcמעל. במקרה של מעבר כביש יותקן הכבל בתוך צינור         
 מ"מ בכמות כמצוין בתוכניות.        
         

 :ביצוע החפירה.   13
 כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד וזאת לפני         
 המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים.        
 מתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשהה        
 ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך 20בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על         
 הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת        
 לצינור ועד למחצית גובהו.        

 
 : אישור חפירה ומילוי .   14

 עומק החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח. לא תחל כל         
 עבודות כיסוי לפני קבלת אישור המפקח בכתב.        
 מילוי: בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצורכי מילוי יובא מבחוץ עפר נקי        



  

 מאבנים , מחומרים אורגאניים וכל חומר מזיק אחר. העפר המובא והמקור ממנו  הובא טעונים           
 אישור המפקח.        
 סלק את כל שאריות העפר מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של המפקח.יש ל        

 
 שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות.   15

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:        
 ( הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.1        

 ( סימון תוואי החפירה.2        
 ( אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה.3        
 ( חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.4        
 ( הנחת הצנרת והשחלת חוטי משיכה.5        
 ( אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.6        
 י.( כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכנ7        
 ( השחלת כבלים.8        
 ( אישור המפקח לביצוע.9        
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 .גופי תאורה.   16

 וזאת על פי   20גופי תאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי או בעלי אישור התאמה לדרישות ת"י         
 בדיקת מנה , דהיינו לכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על ידי מכון התקנים         
 הישראלי.        
 גופי התאורה יועדו להרכבת נורות נתרן בלחץ גבוה )נל"ג( או נורות לד.        
 החשמל. גופי תאורת לד יכללו מערכת הפעלה ייעודית ויתאימו לחיבור ישיר לרשת        
 גופי תאורת לד יתאימו לדרישות המפרט הטכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי לד של משרד השיכון,         
למעט דרישת עיריית אילת לטווח טמפרטורות באזור אילת )טמפרטורה מקסימאלית לא פחות מ         

–  
 בהתאם. LM ,20 F 80+( ובדיקות  °45        

יו מכוונים לעקומות  הפוטומטריות התואמות דרישות התכנון. הקבלן גופי תאורה שיותקנו יה
 ימסור למפקח כתב אחריות היצרן/ספק על כך.        

 גופי תאורה יותקנו על עמודי תאורה / זרועות  בזוויות מקו האופקי בהתאם לתכנון.         
 ,UVלרבות קרינת השמש וקרינת מבנה גופי התאורה יהיה מחומר עמיד כנגד כל תנאי האקלים,         
  IP 54בישראל. התא האופטי ורפלקטור יהיו אטומים במיוחד בפני אבק ורטיבות בדרגת מיגון של         
 לפחות.        
 ציוד ההפעלה יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה )שליפה( בקלות.        

             
 .ם ואביזרים בגוף הפנס.   נורות, מצתי17

 ( שקופות ותאפשרנה הפעלה בכל תצורת התקנהtubularבפנסים תהיינה גליליות ) נורות        
 אורגינל או תוצרת אחרת   ”osram“)אופקית או אנכית( ללא פגיעה בתפוקתן ובביצועיהן מתוצרת         
 המאושרת ע"י המזמין.        
 מאי, בחיבור טורי לנורה, מתאימים להצתה ישירה של נורה משופרת יהיו מטיפוס עצ מצתים        
 )עם גז קסנון( מהדגמים החדשים מתוצרת מאושרת ע"י המתכנן ו/או נדרשת במפרט..        
 . 61347ויתאימו לדרישות ת"י  KV 5 – 4המצתים יספקו מתח הצתה         
החשמל. הקבלים יתאימו לדרישות ת"י או לדרישות יותקנו בכל גוף תאורה לפי חוק קבלים         

 תקנים
 לאומיים מקבילים מוכרים.  –בין         
 ואט יתקבלו כיחידה אחת ויהיו כמפורט להלן: 400ערכי הקבלים לנורות נל"ג עד         
 מיקרו פרד 25ואט יהיה ערך הקבל  150לנורות   -        
 מיקרו פרד 35הקבל  ואט יהיה ערך 250לנורות   -        
 מיקרו פרד 50ואט יהיה ערך הקבל  400לנורות   -        
 שעות לפחות. 60,000הקבלים יתאימו לקיים בעבודה של         
 .16יעמדו בדרישות כמפורט בסעיף  נורות לד        
 יהיה מקורי של ייצרן הפנס הניתן לפירוק והרכבה בקלות מהפנס ללא צורך בכלי עבודה,    מגש ציוד        
 עם כבל גמיש  שבו תקע ובית תקע לשם החיבור בין מגש הציוד לבין המהדקים שבפנס ובין מגש        
 הציוד לבין מהדקי  הכניסה של  הכבל המגיע ממגש האביזרים שבעמוד.        
 .  485טי החיווט בין הציוד שבפנס יהיו עם שילוט מושלם, ובהתאם  לדרישות תקן ישראלי כל פר        

 



  

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

 .גופי תאורה שווי איכות.   18
 ציע לאישור המזמין באמצעות מנהל הפרויקט גופי תאורה שווי איכות למוגדר הקבלן רשאי לה        
 במסמכי ההסכם )כגון כתב הכמויות, התכניות וכו'(.        
 אם הקבלן מעוניין להגיש הצעה עם גופי תאורה שווי איכות לגופי התאורה הנדרשים במסמכי         
 גוף מוצע, על כל אביזריו, לרבות מפרט טכני, נתוני עקומות ההסכם  עליו להכין ולהגיש דוגמה של         
 פוטומטריות  וחישובים פוטומטריים מלאים ומפורטים בהתאם לתכנון מערכת התאורה המקורי         
 )לרבות כמות עמודי התאורה וגופי התאורה, מיקומי עמודים,  גובה עמודים, אורך הזרועות, זווית        
 , הספק גופי התאורה, סוג הנורות וכו'(.הזרועות        

 כבלים .   19    
 בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים יתאים  XLPEהכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי          
 בעדכונם 108, 547למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. ויתאימו לת"י         
של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים האחרון. צבעי הבידוד         

 או
לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות: יניחם בתוך רזרבה         

 ויסמן
 עותקים של 3את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למפקח         
 כניות סופיות "לאחר ביצוע" של הנחת כבלים וצינורות עם סימון מדויק של המרחקים ועומקת        
 ההתקנה.        
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 יסודות לעמודים.   20
 .30 –מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב  02יציקת בטון תבוצע לפי פרק     20.1

מ"מ מציר היסוד. מקום מעברי ההספקה )  5סך הכול הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על         
 במשטח 

 מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 –המאוזן של היסוד( לא יסטה יותר מ         
 , ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני הכנסתם לתוך  209.6,  812הברגים לפי ת"י     20.2

  60מ"מ, ינוקו מכל שומן ויגלוונו באבץ חם  30*  5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4הבטון.         
 מיקרון לפחות .        

 מ"מ ובאורך שיגיע עד לתא  4X50בהארקת יסוד יצא מיסוד הבטון פס פלדה מגולוון במידות     20.3
 צא של הארקת יסוד ירותך לכלוב בורגי האביזרים ויחובר לבורג ההארקה של העמוד. פס המו        
 היסוד.        

 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי ( יוכנסו לתוך יציקת הבטון.    20.4
 מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה הקיים או     20.5

 ס"מ ממפלס העליון של  13 –ברגים מיסוד לא פחות מ העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יבלטו ה        
 ס"מ מעל הריצוף )ראה פרט(. לאחר התקנת העמוד יוגנו בורגי יסוד  3היסוד שבעצמו יבלוט         
 הבולטים מעל פלטת יסוד של עמוד התאורה ע"י אביזר דקורטיבי.        
 ס הסופי של הקרקע. המרווח שבין פלטת היסוד ס"מ ממפל 15 -ל  5בשטחי גינון היסוד יבלוט בין         
 לבסיס הבטון ייאטם בבטון רזה למניעת חדירת מים.        

 אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד ויהודק היטב בעזרת כלים לקבלת צפיפות     20.6
 הנדרשת.        

 וך היסוד.שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מת    20.7
 

  עמודים וזרועות  . 21
 ובהתאם למפרטי 812העמודים והזרועות יתוכננו, ייוצרו ויבדקו על פי התקנים הישראלים ת"י     21.1

 האספקה של מכון התקנים.        
 העמודים שיסופקו ויותקנו יהיו כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.     21.2
 העמודים מברזל וחלקיהם שגלוונו יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם כאשר עובי     21.3

 מיקרון. אין לבצע ריתוכים לאחר הגלוון. 80הגלוון         
 בעמוד יהיו אמצעים כדי לקלוט ולחזק את הזרוע אשר תישא את הפנסים.     21.4

 ן יגיש למפקח תוכניות מפורטות וחישובים סטטיים של לאחר קבלת צו התחלת עבודה, הקבל        
 הזרועות כולל פרטי הריתוך והחיבור שלהם לעמוד.        

 כל עמוד יישא שלט ובו מספר העמוד/ מספר מעגל/ מספר מרכזיית הזנה כמפורט בתכניות או    21.5
 בהתאם לדרישת המזמין.  סימון כלול במחיר העמודים.          
 ביצוע מספור על עמודי תאורה קיימים )שינוי מספור( עקב שינויים במערכות תאורה קיימות         
 ישולם בהתאם לכתב כמויות .        



  

הזרועות תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להם מתאמים אשר יבטיחו אטימה מוחלטת     21.6
 בפני

 ן הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס.כניסת מי גשם , חרקים ולכלוך בחיבורים שבי        
 בהתאם לכתב הכמויות ותכנית פרטי תאורה. –עמודי תאורה בפרויקט     21.7

       
 )נתונים כלליים( מרכזיית תאורה.   22

 המרכזייה תתוכנן ותיוצר כמתואר בתכנית על ידי יצרן בעל אישור הסמכה לייצור ולסימון על פי        
 ללוחות חשמל, הפועל על  22או הינו מוסמך ובעל אישור על עמידה בדרישות ת"ת  ,1419תו תקן         
 מאושרת עדכנית. ISO  9001:  2000פי מערכת איכות          
 אין לייצר מרכזיית תאורה ללא אישור מתכנן החשמל לתכניות היצרן.        

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

 
 למתח נמוך DIN 43629תקן  -        
 לעמידה בתנאי הסביבה VDE 0660תקן  -        
  VDE 0304או  UL – 94תקן כבה מאליו על פי  -        
 , מתאימה להתקנה  IP – 55, מוגנת המרכזייה תהיה בגודל מתאים לתכולת כל הציוד המאושר         
 עם מכסים קפיציים לסגירת  CIבחוץ ועמידה בתנאי חוץ קשים. הציוד בארון יותקן בקופסאות         
 החלונות בקופסאות.        
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חיבור קווי תאורה חדשים למרכזיית תאורה קיימת ו/או לעמודי תאורה קיימים תבוצענה בתאום 
של עיריית אילת. הקבלן יעביר ביקורת בודק מוסמך לקווים / עמודים החדשים עם  קבלן אחזקה 

 וימסור  דו"ח הביקורת למזמין.
 עלות הביקורת כלול בסעיפי החוזה ולא ישולם בנפרד.            
           

 עבודות פירוק והעתקה.  23
 תאורה המיועדים לפירוק  כל עבודות פירוק במערכת תאורה תבוצענה רק לאחר ניתוק קווי       
 ממקורות ההזנה בתאום מלא עם קבלן אחזקה של עיריית אילת. כל הציוד המפורק יועבר למזמין       
 ו/או למקום מאושר אחר לפי הנחיות מנהל הפרויקט.       
ם לפני התחלת עבודות פירוק יזמין הקבלן נציג עיריית אילת לסיור בדיקת כמות , מצב העמודי       

 וגופי 
 התאורה וכדו' וירשם פרוטוקול בנושא כולל הנחיות מיוחדות של המזמין בנושא.       

 
 העתקת עמודי תאורה / שלטי רחוב מוארים / שלטי פרסום מוארים תבוצענה בהתאם לתכנית ו/או         
 בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.       

 
 רה )כמו מכשור קריאה ממוחשבת, אינטרנט, שילוט פרסוםכל ציוד נוסף שהותקן על עמודי התאו       
 וכדו'( יפורק ע"י הקבלן ו/או גורם האחראי על הציוד לפני פירוק עמודי התאורה. כל נושא תאום       
 באחריות הקבלן –עם גורמים האחראים על הציוד, פירוק, החזרתו ו/או אחסנתו במקום מאושר        
 בנפרד.ולא ישולם על כך        

 
 )נתונים כלליים. בפרויקט זה לא תותקן מערכת תאורה זמנית.(תאורה זמנית על עמודי עץ .  24
 אם יידרש לפי תכנון כללי של הפרויקט או על ידי מנהל הפרויקט לבצע עבודה בשלבים, שיאפשרו    24.1

 פתרון זמני לפעולתו התקינה ובטיחותית של הכביש, יהיה על הקבלן להתקין מתקן תאורה זמני /           
 ארעי. המתקן יוקם בהתאם לתכניות שלבי ביצוע מאושרות מטעם יועץ התנועה ועל חשבון הקבלן.          
 ר לאישור מנהל הפרויקט לפניעל הקבלן לתכנן התקנת תאורה זמנית בהתאם לשבי ביצוע ולהעבי          
 התקנתה בשטח.          

 התכנון יכלול:   24.2
 ס"מ לפחות או ישירות 100/100/100מטר גובה להתקנה על קוביות בטון במידות  10.0עמודי עץ     -     

 ץ העמודים יהיו מעץ אורן יבש וחזק שטופל נגד מזיקי ע בקרקע כולל הנחיות להתקנה וביסוס.          
 ס"מ לפחות. 22 –ס"מ, קוטר התחתון  15וריקבון. קוטר העליון של העמוד יהיה מעל           

 כבלים העיליים או כבלי תא"מ כולל הנחיות להתקנה.    -     



  

 זרועות וגופי תאורה להתקנה במתקן לתאורה זמני כולל חישובי פוטומטריה להארת השטחים     -     
 הנדרשים בהתאם לשלבי ביצוע הפרויקט.          

 מיקום עמודי תאורה, מקורות הזנה ומרחקי בטיחות.    -     
 על הקבלן לקחת בחשבון כל ההוצאות לתכנון וביצוע מתקן תאורה זמני בפרויקט ולכללן במחירי         
 היחידה.         
 אופני מדידה מיוחדים  . 25

 כללי  –ותשלום אופני מדידה        
 בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלום נפרד כל זאת על פי       
 המצוין בתכניות או המשתמע מהן , כולל דרישות ע"י הפיקוח. הקבלן אחראי להזמין את בדיקת         
 ע הבדיקה כולל תשלום עבור חברת החשמל ובזק ולשאת  כאמור בכל ההוצאות הכרוכות בביצו       
 הבדיקה עצמה עד לקבלת המתקן בשלמותו.       

 
 פרטים לתשלום   25.1

 פרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:       
 : המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע חפירת תעלות        
 באמצעות כלים מכנים ופנאומטיים ובמידת הצורך בעבודות ידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי        
 ס"מ עד לקבלת צפיפות מקסימאלית הנדרשת ע"י יועץ קרקע, 20החפירה והידוק בשכבות של         
פלסטי החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט         

 לאזהרה. 
 הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין. המדידה         
 לפי מטר אורך, מדוד לאורך ציר התעלה.        
 : פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך פתיחת כביש קיים        
 ) בקו ישר( בעזרת מכשירים מכאניים ופנאומטיים, חפירה לעומק ושבירת כביש אספלט או בטון        
הדרוש, מילוי, החפירה, הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים         

 אספלט
 הכול לפי המפורט במפרט הטכני. המדידה לפי   -הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו        
 ורך.מטר א        
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 : המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זהפתיחת מדרכה/שביל        
 חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש,  מילוי התעלה, הידוק וכיסוי, הנחת סרט        
ורט במפרט הטכני. הכול כמפ -פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו         

 המדידה
 לפי מטר אורך.        
 : המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל  כלצינורות מגן מובילים לכבלים        
 האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות , כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה         
 מ"מ לפי המפרט הטכני. המדידה לפי מטר אורך מדוד לאורך ציר הצינורות. 8בקוטר         
: אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים, צינור פי.וי.סי.        

 פקקים
  4.2" ועובי דופן 4ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון. הצינור עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר         
 .858מ"מ לפי ת"י         
 : אספקה והנחת צינור, סוג החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות.צינורות        
 : המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה ומילוי חוזר והצבת תא ביקורת למעבר הכביש שוחות מעבר       
 כולל:        
 . 489לקן )מסגרת פלדה( לפי ת"י מכסה מבטון או יציקת וו -        
 658חוליות לשוחת מעבר עשויות צינור בטון טרומי לפי ת"י  -        
 תקרה לתא מעבר -        
 הכנת כניסה צנרת לתאים -        
 העבודה כוללת חפירה, התקנת התא מילוי אדמה והידוק, שכבת חצץ בתחתית התא הכול לפי         
 תכניות.        
 : המחיר יסוד לעמוד תאורה כולל יצוקת בטון , חפירה / חציבה בור בכל סוגי יסודות לעמודים        
 , אספקה30 –הקרקע, חיתוך אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות, יציקת בטון ב         
 מילוי, הידוק והכנסת בורגי יסוד מתאימים, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים לכבלים,         
 לפי סוג העמוד   -וסילוק עודפי החומרים בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני. מידות היסוד         
 וגובהו.         
 יסוד בטון: יסוד לעמוד תאורה במידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית.        
 עלה או השחלתו בצינור, שילוט: המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תכבלים תת קרקעיים        
 וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט        



  

 הטכני. אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים . המדידה לפי מטר אורך.        
 .  XLPEכבל תת קרקעי: כבל תרמופלסטי להתקנה תת קרקעית מסוג         
 : אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי  בחתך כמפורט בכתב הכמויות.כבל נחושת שזור        
: המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור, ציוד הדלקה,  אספקת גופי תאורה )פנסים(         

 הנורות
 לגופי תאורה. המדידה לפי יחידה.        
 : המחיר כולל בסיס )לפי דרישת כתבללא ציוד הפעלה אספקה והתקנת מגש אביזרים לפנס        
 הכמויות(, מהדקים, פס השוואת פוטנציאלים, חומרי עזר וחיווט, מ"ז חצי אוטומטיים, כבל גמיש        
 לפי פרט. המדידה לפי יחידה.  –ממגש עד לגוף התאורה         
 הפעלה עבור שתי/שלוש נורות.: אספקה והתקנת מגש ללא ציוד מגש לשתי/שלוש נורות        
 מ"מ   X 30 5פחי חיזוק מגולוונים בגודל  8: מחיר בורגי יסוד כולל חיבור ביניהם ע"י בורגי יסוד        
 מ"מ מרותך לכלוב . 4X 50ופס מגולוון         
 המחיר בורגי יסוד כלול במחיר יסוד הבטון ולא ישולם עבורם בנפרד.       
 : המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתררועות מפלדהעמודים וז        
 העבודה וכן כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה.        

 א.     עמודים לפי כתב הכמויות.
 ב.     זרועות יחידות, כפולות ומשולשות

 לדלת תא אביזרים   PVCג.     כבל מצופה 
 מחיר הזרועות כלול במחיר העמוד כמפורט בכתב הכמויות .: זרועות        

 בהתאם לדרישות מפרט.  -התכנון , בורגי חיזוק, אביזרים, ייצור, צביעה, גלוון, בדיקת הזרועות         
        
 כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן ועל         

 חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים הנ"ל.        
 

 כללי  . 26
 הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את הפועלים, הכלים והמכשירים הנחוצים לצורך        
 ל העבודה אשר לא בוצעהבחינת העבודות , המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה ש        
בהתאם לתוכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראת המפקח תוך תקופה         

 שתקבע
 על ידי המפקח.        
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 מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה
 

 מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי
 מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי, 

 ולא להפחית מההנחיות, אלא להוסיף.
  

 כללי 41.1

 טחבשיימים ק קניםמת
קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, -ם או תתיימתקנים עילל מוךסב ודהעב
כפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט ב וצעבת –ן וכדומה ג הוטרי

 נדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.ה הירותהזבכל אמצעי 
לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה ח רקעיות )צנרת וכבלים( יסומנו על פני השטק-תת רכותמע
גרוע ל יכדקרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו -תקן תתמ חוםבת

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

סיק את קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפ-ודה במתקן תתעבאקראי, במהלך ה, בבלןקה קלנת
 אזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.ב בודההע

 
 ימוןסו ידותמד

בודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לעץ ע רמגעם 
מו נטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל ורב ירתפח נילפלפי התוכניות. 

 יחייב אישור המפקח. יקוםבמכל שינוי  .שקיהההכן יסמן הקבלן בשטח את רשת 
 

 חיבור למקור מים 



  

 , לביצוע חיבור המים. רשות המקומיתהקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של ה
 תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך, יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן באתר. 

,  מד המים יירשם על שם הקבלן עד בצוע העבודה, עם כל הגורמים, יהיה באחריות הקבלןתיאום 
 .   למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות

למען הסר ספק  התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת הפרוייקט 
 לאחזקת הרשות המקומית.

 
 בדיקת לחץ

 ספרות, כפי שידוע בעת התכנון. התכנית מבוססת על לחץ באטמו
 חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי, כולל מד לחץ ומחברים שונים.

 קשייבדום הספיקות חהקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי, את לחץ המים כפוף לספיקה. ת
וע עבודות מק"ש עד הספיקה המרבית. נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן, לפני ביצ 0ויהיה בין 

 בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן, מהווה תנאי לביצוע מערכת ההשקייה. השקייה כלשהן.
 

 ניםתק
מריקאי א ן ישראלי,תקכל  עפ"ימאושרים ו יניםתקבזרי ההשקיה א יויההצינורות ו שקיהההבזרי כל א
 ופאי ובהתאם להנחיות העירייה.ארו/או 

 
 שקיהההסימון למערכת ו ידהמד

 .היםבעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גי סימוןהו דידהמ. 1
ואורדינטות בתכנית הק מדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע ת הא תחיללה. 2

 קו בסיס לפריסת המערכת.כ משויש
 יידסומן על י פירהחה דות. תוואיית די י לע ומנויסקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  מ. 3
טייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר ל סכל בקת סיד. עא

 ל ידי המתכנן.ע ינויהשאישור 
 שטחה קויני

' ווכנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה, לסלק את הגזם, שאריות צמחים, פסולת ל בלןקהעל 
ת הפסולת מחוץ לאתר. אל א חיקרי בלןקה .סביבתוובבאתר עה נואופן שיימנע כל הפרעה למהלך התב

סילוק, הדרכים המובילות ל קוםהמאתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות. בחירת 
 ל הקבלן.ש לעדיתהבאליו, וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו 
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תהיה העיריה רשאית להפסיק ר, י מטעמו שימצא, כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושו מא לןקב
נאי יסודי בחוזה ע"י של תפ"י חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב כהפרה ע ודתועבאת 

 .הקבלן
 

 חסכון במים 
ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות המותרות ע שקהוי טחהש
 בלןהקוך תשומת לב מרבית לחיסכון במים, , תהמקום ולצמחיההתאם לעונת השנה, לצרכיי ב שקיהלה

נוגעות ה שויותהרות וההוראות של נציבות המים ושאר נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי
 בדבר.

  הוראות  יכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או   עפ"מ יגהחרל ל כע
 .קסימלייםהמם במחירי המים  ילות המע ירמחהמפקח, יקוזז קבלן מחשבונו 

 
 (AS –MADE) וכנית עדותתהכנת  

 ראת המסירה סופית )עיריה( על הקבלן לקעבודה, לקראת המסירה הראשונה וכן ה למתשהעם 
 שיטת מדידה דיגיטלית. המדידה ( בAS-MADEודד מוסמך מפה מצבית )ממצעות באלהכין, 

 בסיום עבודת הנטיעות כולה.ו קיההשתבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת 
ט רמו מדיה ופו)א DXFמסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט י פותמל וסףנב

 (.פקחהמאחרים  כפי שיקבע בכתב ע"י 
מפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של בזק וחברת ל ודיםקה פריסמ

 . מלחש
 דשה.ח ראלשי –במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות  םל  הפרטיכ
שר קיבלו , אתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה להת צביתמה פהמה

 נני,  לפי דרישות הפיקוח.ג פולטי
צינורות, עומק ה ריקטבור עבודות השקיה: מדידה עפ"י הפעלות, תוואי הצנרת,  , עלולכי ידעהמ

קור מים, מ יקוםומהשקיה, פירוט ה שרארוט ומיקום  , פביזריםהאת, פירוט ומיקום נרצהטמנת ה



  

בלי פיקוד, ציוד , כקיההשך צנרת חשמל, בקרת הלתקשורת מחשבים, מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מ
 אלחוט.

יני הצמחים, מרווחי השתילה, גבולות אזורי צמחים ממינים שונים בהתאמה למפת : מיעותטנ ורבע
 .שקיההה
יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד מועד כך  14דאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ ל בלןקהעל 
 כניתתולעדכן את תוכנית ההפעלה. באחריות הקבלן להציג לפיקוח  ותהשקיה תהיה אפשרה מתכנןשל

 פעלה כתנאי למסירה הסופית.ה
 יצועלבעדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי היחידה  ל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכניתכ ולםשתא ל
 בודות הגינון וההשקיה.ע
 

 חבריםמו רתצנ
סומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש מ יוהחומרים פלסטיים ימ נורותי. צ1

ת פתחי הצינורות בעת העבודה, א טוםאלש ש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יי בריגיםהתשל המערכת את 
 שיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.ח נועמיש ל .ימהפנכדי למנוע חדירת לכלוך 

היו י וכביםרה .ועהקבת בעצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טל חבריםמ. ה 2
 .רוסטהניברגים מגולוונים ובעלי טבעת  4בעלי טבעות אטימה ,

ת ילועה. )אין להשתמש במחברי  שן ו/או תחקבם אטמי טבעת ע רגההבמחברים יהיו מחברי ל ה.  כ3
 מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה. (.ץנע
 

 ירהחפעומקי ו ירהחפ
 .ייםידתעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ה ירתפח

 לתשתיות קיימות תתבצע חפירה  ידנית.קום בו עלול להיגרם נזק מבכל 
                         ליאתילןפוחפירה לצנרת ה מקיעוא. 
 בס"מפירה ח מקוע             צינורה טרקו
 ס"מ מכסימום. 50                  מ"מ ולמעלה 75

 ס"מ     40                  מ"מ 63-40
 ס"מ 30                            מ"מ ומטה                           32-25
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 טוףטפ
אש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של ר ללכוהוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כל הא. 

 .פטוףלטסעיף זה להוסיף להוראות את האופייני 
 

פטוףכאמור ט ינורמצובילים בקרקע, מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מ ינורותצ טמנווי – ציםלעב. 
ס"מ. כל טבעת תיוצב  30ת הגזע במרחק א יףתקטפטפות לדקל הטבעת  20 -טפטפות לעץ, ו 10שתכלול 

מון מיקום העצים ע"י סיהיה לאחר י בעותהטס"מ. ביצוע  5-10יתדות ותוטמן בקרקע בעומק  3 -ב
 מתכנן הצמחיה. 

 ג. לשיחים, קו הטפטוף יעבור מעל השיח, בחלק העליון של השיפוע.
טפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה ה וחותלש –דרוניים מ ד. בשטחים

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

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

 ממטרי גיחה יותקנו בניצב לקרקע, אלא אם צוין אחרת, רק לאחר שיוצבו פני השטח. 
ס"מ, מפני הדשא הסופיים, או לפי הוראות היצרן.  0.5 -גובה פני ממטיר הגיחה יהיה נמוך בכ

 הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר. 
מ"מ ומעלה. הממטיר יחובר לקו ההשקיה,  32קוטר ב פוליאתילןאין להתקין ממטיר ישירות על קו 

 מ"מ, בדרג המצוין בתכנית.   25, בקוטר מפוליאתילןבאמצעות שלוחה צדדית 
במקרה של מיקום לא מתאים, לקבלת פיזור השקיה אחיד, יועתק הממטיר ממקומו ויותקן במקום 

 המתאים עפ"י הוראות המפקח/המתכנן. 
 ש להרכיב אל נגר חיצוני.במקומות הנמוכים ליד שבילים י

 
 ווליםשרהנחת ו ירהחפ



  

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

ישור הגורמים א קבלולקרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' 
ות לת הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלוא כיןהל יועל. המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה

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

 
 רתצנמעבר ל ווליםשר

ו חוצה ב וםקמ לכבשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים. יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית.  
ר להנחת שרוול צ ברמער, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם קיהצינור שביל, מדרכה, כביש או 

חזרת מרצפות, אבני שפה, , הפלטאסולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי 
כביש, קיר,  מעבר ע"י המתכנן. ביצוע רתאחועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש 

חומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר מ יההי וולרש .מפקחמהראש ובכתב מ שביל וכיו"ב מחייב אישור
מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו  8שיכה מניילון בעובי מ טחותוך השרוולים יותקן . ב עפ"י תוכנית

במשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות ו דרכותבמבקצוות והשרוולים יאטמו. 
 .נןהמתכבטון לפי הוראות 

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את  20אדמה יבלטו ב וטמניםמה ווליםרש
ל השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ש דויקהמהמקום 

 אשר התעלה עדיין פתוחה.כסימון מכינים ת הע . או ע"י צבא/ו
 תכת / פוליאתילן/ אחר/ מ C.V.Pפירה לשרוולי ח מקיעו
חוצה ה וולרש. בישהכנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן ה מקוע

בתוכנית.  ם לא נקבע אחרת . אופייםהסש ביתחת לפני הכמ חותלפס"מ  100כביש יונח בעומק של 
 ס"מ . 40יצופים  וכדו' יונחו בעומק של , רדרכותמב וולרש

 בריכת הגנה
כל  הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא ביקורת. 

ס"מ.  20המכסה בגובה הריצוף/ אספלט. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 
ס"מ,  20X20ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  10תהיה שכבת חצץ בעובי  בתחתית הבריכה,

ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת  80בריכת בטון בקוטר  -. בריכה במדרכה20-לרבות זיון. הבטון מסוג ב
ס"מ. על המכסה יוטבה סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה". המחיר כולל :  60/60ברזל במידות 

 לרבות בידיים, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות. אספקה, חפירה/
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 (רכתמעקרה )ראש ב שרא

ולל מד מים מגופים וארון הגנה. מיקום , כוכניותבתאש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט ר קנתהת .1
אשי המערכת תכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של רה פתבמהראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט 

 פני הביצוע.ל פקחהמבשטח ויקבל על כך את אישור 
. יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת ראש המערכת 2

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

 , רוזיהוק ניבפעמידים ה חומריםומאביזרים יהיו אחידים באתר כל הבצורה נוחה. 
 ז. המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.לימגופים יהיו עשויים מברונזה או פה
יאפשר פרוק נוח ומהיר של ש קוםמב  תקנווי קורדיםרותקנו בהתאם להנחיות המפקח. הי ורדיםקר .3

 פני ואחרי מד מים ו/או מסנן.ל דוגמא:כ תידעב ערכתהמאש רמצויים בה ביזריםהאכל 
 תכנון,ב טפרראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי ב ביזריםאה .4

 מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.
 זוית או מצמד רקורדב מוששיהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י מ ציאותהי .5
 קרקע.ל ונכיםאמ במוטות בלבד 10פולאטילן דרג  -זקיפים מ י"עירידה לקרקע  הו
 לבד.ב ולווניםמגת ראשי הבקרה במיצבים ממתכת א ייצבש ל. י6
 .שקיהההבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם  במחשב ה אשירב רזיםהב. 7

 לדלת הארון.כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון, למינציה ולהצמידה 
 ס"מ. 10. בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק. עובי השכבה 8
 ס"מ לפחות מפני החצץ. 20. המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה 9

מיכלי חופית ממולאים בחצץ  2. מסנן אוטומט עם מפסק זרימה עלה בארון הגנה עילי. יש להטמין 10
 לכל מסנן אוטומטי.

 קעירק לע–גנה ה וןאר



  

    IP – 65שנים  ברמת אטימות  10-היה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים לי רוןהא   א.
גדלים המתאימים לראש הבקרה ב תוכנןשיהיה מסוג ודגם י רוןאה  VDE. 0660  ידותמע תקןוב

 פול + מכסה למנעול.כ ילהנע+מנעול צילינדר ומוט 
שתאפשר פתיחה קלה של   ךס"מ מעל פני השטח, כ 20ל ש גובהבותקן על גבי סוקל מוכן י רוןהא   ב.

 דלת הארון .
 נעלו בצורה קלה.י לתותיושדמפולס, כך ה היי רוןהא ג. 

מסרו למפקח ואחד יישאר אצל י פתחותממ  2היה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם, י נעולמד. ה
 בתום כל העבודות. עבודה ויימסר למפקחה יוםלסהקבלן עד 

 ה. סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה. 
 ס"מ מדופן הארון. 20ו. הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק 

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

ובעלת יכולת לתקשר עם מחשב אזורי  הרשות המקומיתי או ש"ע מאושר ע"גם" המחשב יהיה מסוג "א
 ומרכז בקרה במשרדי המחלקה. 

 היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית, כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה. 
חיוויים. תתריע על כל חריגה מתכנית  4מגופים וקבלת מינימום  12תשלוט באופן עצמאי על עד 
 כנית ההשקייה, תסגור ברז ויעבור לברז הבא.ההשקייה. על כל חריגה מת

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

 .חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים )טנסיומטרים, מדי לחץ וכו'(                
 פ"י חישובי כמויות. פעיל ותבקר השקייה, עת

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

 תחובר לסוללה נטענת. 

בהתאם לנתוני  השטח ולדרישות  , לעמוד תאורה, או תא סולארי. הכלV.DC24 תחובר למקור אנרגיה  
 הרשות מקומית.  )התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו בנפרד(. 

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

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

 מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, על גבי בסיס בטון.   
 שרוולים, כבלים, רישוי קשר, אינטגרציה, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 
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מ' מיחידת הקצה  20המרוחקים מעל פיקוד, לחיבור ברזים  תצינוריו)המחיר כולל: כבלים, או 
 האלחוטית וכן, אינו כולל תא סולארי, או חיבור לעמוד תאורה(. 

 : חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה
הרשות מ'. המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י  6בגובה   2תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר "

 אמפר/שעה. 7, עם סוללה נטענת בעוצמה של   W10ק , עם תו תקן. התא יהיה עם הספהמקומית
 ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת. 

לחילופין, על פי תנאי השטח, יחידת קצה האלחוטית, תחובר למקור מתח מעמוד תאורה. בתחתית 
 . V.AC220 - V.DC 24.עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם 

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות המחלקה 
 . התפעול במנהללשירותים הנדסיים 

  , )בהתאם להוראות היצרן(,  LATCH ,V 24 - V12: סולונואיד תלת דרכי, דו גידי פולסים סולונואיד

ACאו    DC"פעלה ידנית. או ש"ע, עם אפשרות ה /"ברמד"תוצרת "בקרה 
 10מ"מ דרג  8יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת, או אלומיניום, כולל מחברי צנרת לפיקוד, בקוטר 

והתחברות לברזים הידראולים. סרגל הסולונואידים, יוצמד אל דופן ארגז ראש המערכת בברגי פיליפס, 
ת התקנה של סולונואיד נוסף, או באופן אחר שיבטיח את יציבותו. סרגל הסולונואידים יהיה עם אפשרו

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

 מותקן על פס מתכת DC אוV24 , AC: יח'. סולונואיד תלת דרכי פולסים, אופן המדידה
                                   מגולוונת.

 עבודות גינון
  זריעהו ילהשת        


