
  

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

 .םבהתוכניות ושאר מסמכי החוזה, ובהתאם לדרישות שיפורטו ה פיל 
את זיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה ו/או הזריעה. על הקבלן לספק  ל ראיחא בלןהק 

 .פקחהמצמחים עם תגי זיהוי מהמשתלה, אם יידרש לכך ע"י ה
  

 וזה זה/חרזכמלזמנת ואבטחת השתילים ה הלנו

 מחיםהצלאישור את רשימת  קבלן למפקחה ישגי  ינוןהגמים ממועד תחילת עבודות י 21 ךות  .1
חרות, א ערותוהדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות ה

 .דרשהנציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה 
" שגהלה" שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים   -אלהכ עוניםטיאם יהיו  -יעוניו של הקבלן ט יסוסב.ל2
ביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם מצויים ש תובתתכילומי צ מונהלמגיש הקבלן  י

בו יהא ש וקדםהמקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך ה ייןצי שתלותבמ לכל
 זה.ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד 

 . פקחמכרז/חוזה זה כפי שיאושר ע"י  המ בודותלעספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים א עדימו.3
                                                              ומדן בלבד.    א נןהימצויינות במסמכי מכרז/חוזה ה מויותכ. ה4
י גדלי השטחים בפועל ולהתאים פ-עלצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  ה מנתזה ניפל

קבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן ה דמצתאם לכך. לא תתקבל כל תביעה האת הכמויות ב
 .תרבאנדרשות בפועל ה יותמוהכבמסמכי המכרז/חוזה לבין  

  
 קדמותומ ישותדר
 תילהשה עמצ
 עבודות הכנת השטח כמפורט. מרשתילה והזריעה יבוצעו רק בגה ודותבעכל בור בפרק ב כנההה

 קערק יקותבד                 
 בצע יש לקרקע )קיימת או מובאת לאתר( וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(,  ה גוס ביעתלק                 
 "י מחלקת גנים בעיריה. בדיקת הקרקע ע אושרתומל ידי מעבדה מוסמכת ע בדיקת קרקע                 
ס"מ   0-30תיעשה ע"פ ההנחיות הבאות: הדגימה תלקח ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של                  

ויעורבבו היטב למדגם אחד דגימות  באופן מיצג  20ובעזרת מקדח תקני. מחלקה אחת ילקחו לפחות 
ממנו תלקח דוגמא של ק"ג. הבדיקות הנדרשות הן: אנליזה מכנית ,מבנה כימי, רמת יסודות הזנה 

(. שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני E.C, מליחות )PH)חנקן, זרחן ואשלגן(, 
בדיקות אלה יהיה כלול במחיר בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. התשלום עבור 

הקרקע והכנתה לשתילה. כאשר עבודת הגינון אינה כוללת הכנת קרקע לשתילה יהיה התשלום 
 לבדיקות קרקע כלול במחיר עבודות השתילה.
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ם ניתן א א:) אלהלןשלאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה ל ףסה ותמר
 או המפקח(אישור ע"י איש המעבדה 

ס"מ
 ד

 כיםרע ידותחי דקבנ רםוג
 רשיםדנ

 רותהע

   15ד ע % לילכ ריג 1
2 PH   8-5   
 ליכותומ 3

 מליתשח
(EC) 

   3ד ע '/מציסימוסיד

4 SAR סידן + ל רןתנ סחי
 מגנזיום

 ותר נמוך ,כן ייטבי ערךהש לככ 8ד ע

 חןרז 5
 יטתשב
 ולסןא

מ"ג/ ק"ג יש  15-מ וכהמנ מהבר 100-15 /ק"גגמ"
ק"ג סופרפוספט או  8-לדשן ב 

 רחסמ"ג/ק"ג  1שווה ערך לכל 
 לגןשא 6

ידן ס יצוימב
 כלורי

 חותפל /ליטר גמ"
10 

  10 -מוכה מרמה נה שרכא
ק"ג אשלגן  15 -/ל, יש לדשן ב גמ"

 רחסמ"ג /ל'  1כלורי לכל 
 קתינח קןנח 8

N-NO3 
 חותפל / ק"ג גמ"

10 
מ"ג /ק"ג יש  15-מ מוכהנה מהבר

מ"ג  2ק"ג צרוף לד' לכל   1לדשן ב
 .ריםחס/ק"ג 

  



  

 תוספות קרקע             
 אפשרי ורצוי לגדל את צמחי הגן בקרקע מקומית, למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז           
 וקרקעות שוליות. אין לשתול באדמה כזו או להביא אדמה שמקורה בקרקעות אטומות. אם           
 הקבלן ניתקל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח ולהמשיך           
 לפעול רק על פי הנחיותיו.          
 ת מפורטות בתוכניות או במפרט מיוחד תוספת קרקע תתבצע רק לאחר סקר קרקע לפי דרישו          

 ופירוט מקור הקרקע המובאת, תוצאות בדיקת קרקע והכמות הדרושה. כל הבאת קרקע טעונה           
 אישור. אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה . יש להביא אדמה הדומה           
 מית יש לעבד לפני תוספת הקרקע. האדמה שתובא בהרכבה לקרקע המקומית. את הקרקע המקו          
 שנתיים ופגעים )מחלות, מזיקים, -ס"מ(, פסולת, עשבים רב 3תהיה נקיה מאבנים  ) מעל גודל של           
 נמטודות( ותעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל          

 ישוןודרקע, זיבול ק פורשי           
 החלפת קרקע, תוספת מינרלים, שטיפות קרקע, הנחת נקזים וכו', תיעשה על פי הנחיות           
 העלו כי יש   41.2.5המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. אם בדיקות הקרקע כמפורט לעיל בסעיף            
 ת צורך בשיפור הקרקע ו/או לפי הוראות המפקח יש להוסיף קומפוסט ודשן יסוד, כדי לשפר א           
 המבנה הפיזי של הקרקע והעשרתו ביסודות הזנה.            
 פיעו הנתונים כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה ויפורטו בטבלה בה יו           
 מות החומר ליחידת שטח, מועד פיזור, אופן פיזור. , כידולהגהבאים: סוג ושם החומר, סוג            
 המפקח י אמר אחרת בהוראות היצרן ו/או ע"א נל םאו –לא נעשתה בדיקת קרקע ש רהקמ לכב           
 טבלה שלהלן:ב מותהכו/או במפרט מיוחד, יינתנו תוספות על פי            

 ונםדל ותכמ       ומרהח             
 ק"מ 20             מפוסטוק         
 ג"ק 120             פרפוספטוס –רחני ז ןשד         
 ג"ק 80        לוריכ לגןשא –שלגני א ןשד         

  
זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה רק עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מיוחד. 
ככלל, במקרה של נטיעת עצים ושיחים תהיה כמות הזיבול והדישון לפי סוג ובור השתילה כמצוין 

 בבור השתילה בלבד, אלא אם נכתב אחרת במפרט המיוחד.במפרט המיוחד, והיא תינתן 
 ס"מ. 20לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק 

שעות ממועד הפיזור. ההצנעה תעשה ע"י מתחחת או מחרשת  48על הקבלן להצניע את הקומפוסט תוך 
 אתים או ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'.

 שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש. 48שלא יוצנע תוך קומפוסט 
 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים וכו', עליו להציג אישור לטיבו 

 ותכולתו וכן  תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו.
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 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה  801לעמוד בתנאי תו תקן  על הקומפוסט
 המעידה על מקורו ותכונותיו.

 
 טיעהנה איתנ 

התבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה לא ל יבתיח טיעההנ
 ורם לקצמחים רגישימהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול ב געיפ
 פיקוח.ה יומןובתקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה ב
 

 נטיעה או העתקה של עצים 
, או ס"מ 5ס"מ מעל פני האדמה, הינו לכל הפחות  20הגדרה: עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה 

מ' עד להתפצלות הראשונה  1.80ואשר גובהו מעל פני האדמה הינו לכל הפחות  בהתאם להגדרת המיכל
 של הבדים. עצים גדולים יהיו מאחד מהמקורות הבאים:

עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא גוש 
 אדמה או חשוף שורש.אדמה(.עץ גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש 

 העתקה, הובלה ושתילה
העתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. העבודות יעשו בזהירות מירבית ה בילש לבכ       

 לא יגרם כל נזק לסביבה.ש אופןוב
. בליםמכלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ממתכת או ש קפידהליש 

עלולה לסכן ה ידהבמא ינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע ל עם העץ יוגן ע"י ריפוד מתאים ועדין. קום המגעמ
 את סיכויי קליטתו.



  

עץ ממקום גידולו הטבעי יוכנו בשטח השתילה בורות לקליטת השתילים ע"פ התוכניות ה צאתוה רםבט
 ורותהבילה יושקו בטרם השת 41.4.5.3ו לפי הוראות המפקח. גודל הבורות יהיו כמפורט בסעיף א/ו
 רוויה.ל

שהיה במקומו הקודם. התמיכה תבוצע  הקפיד, שצוואר השורש יהיה בעומק זהה לגובהש לי תילהבש
 הנחת הקרקע.ל ושהגדהלן לאחר השתילה תחפר גומת השקיה סביב העץ ותינתן השקיה ל פורטכמ
 העקירה והשתילה,ל עצים עם גוש אדמה יש להקפיד שהגוש לא יתפורר במהלך ש וצאההה תבע
ן להשתמש בחוט ניילון )או כל חומר סינתטי ישירת הגוש ברשת )או ביוטה וכיו"ב( אשל קמקרה ב

 חרלאצורך קשירת הגוש. יש להקפיד על שימוש ברשת שאינה מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע ( לראח
 שתילה.ה
 מהאדש גומו בשתילה עם ור בגודל המתאים לגוש ולבית השורשים. שאר כללי השתילה כב כיןהלש י

 ו שתילת חשופי שורש כמפורט להלן.א
 סמוכות לכל עץ כמפורט במפרט הכללי לגינון. 3יש לחבר 

 אחריות הקבלן, טיפול ואחזקה
 .מיום הנטיעה או בהתאם לחוזה חודשים 12הקבלן אחראי לטיפול בעץ למשך 

השטח מסביב לעץ וכעל הפעולות הטיפול כולל: השקיה, ריסוס להדברת מזיקים, שמירה על ניקיון 
 הדרושות לשם אחזקה תקינה של עץ לרבות אחזקת מתקני הייצוב והכבילה.

החודשים יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו בעץ אחר  12עץ שלא נקלט ו/או לא התפתח באופן תקין במשך 
 דשים.חו 12בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת של יחויב הקבלן  .מאותו סוג ומאותו גודל

 
 מחיר ותשלום 

וכל כלי  כלים: טרקטורים, משאיות מנוף  לרבות ,המחיר כולל את כל העבודות המפורטות מעלה
וכו'. ציוד  , חומרי הדברה, משחות גיזום. חומרים: יוטה, קומפוסט, כפיסי עץהובלה או כל ציוד אחר

 וצנרת טפטוף.השקיה: התחברות למקור המים, מונה מים, אלמנט קציבה, צנרת מוליכה 
חודש.עלות חיבור  12מחיר כולל טיפול ואחזקת העצים בתקופת האחריות של כולל כבילת העץ. ה

עלות צריכת המים, עד מסירת העבודה לידי הרשות מקומית, תחול על הקבלן.  .הקבלןהמים תחול על 
ל הרשות במידה והרשות מקומית תתחזק את העצים בתקופת האחריות, עלות צריכת המים תחול ע

 מקומית מרגע קבלת העצים לאחזקתה.
 

 שתילים
 אספקת שתילים   

הקבלן יספק שתילים העומדים בכל הקריטריונים של איכות, טיב וגודל כפי שהוגדרו  ובמפרט 
המיוחד. בנוסף, השתילים יתאימו לקריטריונים הבאים: זיהוי מדוייק, ללא עשביה חד/רב שנתית, 

( ונקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(. גודל המיכל ע"פ מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב
 הנדרש בתוכניות ובשאר מסמכי החוזה

עד למועד השתילה יאוחסנו השתילים במשתלה בתנאים נאותים כך שלא תפגע איכותם וטיבם, במידת 
 הצורך: הצמחים יושקו לפי הנדרש באזור ובעונה
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 סימון מקום השתילים

. סימון מקום השתילים, הבצלים והפקעות, או הזרעים יעשה לפי התוכניות לפני תחילת ביצוע השתילה
הקבלן יודיע למפקח באופן מיידי על כל מקרה בו מסומנת שתילה ע"פ יש להקפיד על שתילה בסגול. 

מו  כן  תוכניות שתילה מתחת או מעל קווי תשתית נראים לעין ויימנע משתילה עד לאישור המפקח. כ
יודיע הקבלן  למפקח בכל מקרה בו לא ניתן או לא רצוי, לדעתו, לבצע השתילה עקב תנאי שטח בלתי 

.מתאימים או עקב אי התאמת התוכניות לתנאי השטח  
בור ייחפר –ל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף, פרט לשתילים הנשתלים בדקר כ                                          

שיכיל את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסהל בגוד  
דברת הכאשר הנטיעה היא בבורות בודדים בשטחים שלא עובד כל השטח, יוכן כל בור בנפרד )למעט 

יותר מנפח בית השורשים 30% -עשבים( נפח הבור, במקרה של בורות בודדים, יהיה גדול ב  
.כלי, ולמעט עצים גדולים כמפורטשתילה בגוש אדמה או במצע מתוך   

הוצאת השתילים מהמיכלים תעשה מבלי לפורר את הגוש. שורשים                                          
ייגזמו במזמרה  חדה.לאחר מכן תבדק תקינות מערכת השורשים ובמידת  החורגים מן הגוש בודדים

דישון בהתאם למפרט הבין משרדי, הוספת  הוספתשתיל יונח בבור תוך בזהירות. ה הצורך הם ייושרו
לרווייה באופן שצוואר השורש יהיה מעל פני  בצדדים והידוק קל. לאחר מכן תינתן השקייהקרקע 

                      הקרקע.
 

 מרבדי דשא
מרבדי דשא יכללו רק את מין וזן הדשא הנדרש בתכניות או במפרט המיוחד ונקיים מערוב בזני 

 אחרים, אלא אם נדרש הדבר במפרט המיוחד.דשא 



  

מרבדי הדשא יבואו מגידול על קרקע קלה בלבד. מקור המרבדים יאושר מראש ע"י המפקח. 
 מרבדים יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד.

הובלת המרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאתם מן המשתלה והם יונחו במקומם המתוכנן באותו 
שעות ממועד ניתוקם במשתלה. תוך שמירה על לחות המרבדים והקרקע  24 -חר מהיום ולא יאו

 בעת ההובלה, ההנחה ולאחריה.
שבועות לפני המועד המתוכנן להנחת המרבדים.  5הכנת השטח לפני הנחת המרבדים, תחל לפחות 

ע"פ  במקרה של סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות יצרן הדשא, יבצע הקבלן את העבודה
 הוראות היצרן ללא שינוי במחיר העבודה.

 
 הכנת הקרקע לקראת שתילה של מרבדי דשא

 תיעשה ע"פ סעיף הכנת הקרקע לשתילה תוך הקפדה על הפעולות הבאות )לפי הסדר(:
 השקיית השטח להנבטת עשבים רעים. .1
 הדברת עשבים רעים. .2

 עיבוד הקרקע ויישורה. .3

והדשן בשילוב חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הוראות היצרן(  פיזור הקומפוסט .4
 והצנעתם.

השקיית הנחתה. לאחר יישור הקרקע והשקיית הנחתה יש לפזר חומרי הדברה נגד מזיקי  .5
 קרקע שיאושרו ע"י המפקח.

 
 הנחת מרבדי הדשא

שקעים וטרם אין להתחיל בהנחת המרבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר כהלכה ואין בו 
 הותקנה בו מערכת השקיה.

מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע תוך הידוק לפי הגבהים המתוכננים והבטחת מגע בין הקרקע 
למרבדים. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. חריצים או רווחים קטנים בין המרבדים יש 

 למלא בקרקע או בחול.
ת המרבדים לקרקע בעזרת מעגלה או חבית מלאה חלקית במים וכיו"ב. בגמר ההנחה יש להדק היטב א

מיד לאחר ההידוק של המרבדים יש לפזר חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע )לפי הנחיות היצרן( 
 מ"ק לדונם באופן שהקרקע מתחת למרבדים תורטב היטב. 15-10ולהשקות השקיית רוויה בכמות של 

 
 דשאהטיפולים בתקופת הקליטה של המ

דקות כל  15 -פעמים ביום כ 3-2במהלך השבועיים הראשונים לאחר ההנחה יש להשקות את המרבדים 
ההשקיה תינתן רק בשעות שיש שמש ישירה על הדשא.  –השקיות ביום  4 –השקיה. בקרקעות קלות 

 לאחר השתרשות המרבדים )החל מהשבוע השלישי בערך( יש לעבור להשקיה פעם ביום )בשמש ישירה(
במשך שבוע ולאחר מכן לעבור להשקיות בתדירות נמוכה יותר, לפי הוראות יצרן הדשא ולפי סוג 

הקרקע המקומית. לפי הצורך, על פי המלצות היצרן ולפי סוג הדשא, יש להתחיל בכיסוח הדשא. יש 
 מדריכה על דשא רטוב. עלהימנ
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 מגבילי שורשים.

 מגביל שורשיםבכל העצים שמיועדים למדרכות יש להרכיב 
 " או ש"ע מאושר ע"י המפקח.   Rootcontrolהיריעה תהיה עשויה מפוליפרופילן אפור, מסוג  " 

. היריעה  DIN 4062לא ארוגה, מצופה ובעלת עמידות מלאה לחדירת שורשים לפי התקן  –היריעה 
 תהיה עמידה בפני דשנים, רטיבות, חומצות, מיקרואורגניזם ואינה מתפרקת באדמה.

 
היריעה תוצמד אנכית לדפנות בור השתילה. בכל מקרה אין להתקרב עם היריעה אל הגזע, במרחק 

ס"מ. בחיבורי הקצוות, יוצמד סרט  50קצוות היריעה יהיו חופפים בשיעור של  ס"מ. 60 –הקטן מ 
 דרש, תהיה עליריעה בכל צורה שתיהדבקה דו צדדי מתאים, למניעת רווח בין שולי היריעה. התקנת ה

מדידת אורך היריעה לתשלום תהיה עפ"י קוטר הבור המתוכנן  פי תנאי השטח והוראות המפקח.
 בתוכניות או לפי הוראת המפקח, כולל אזור החפיפה, )לא תשולם תוספת עבור החפיפה(

 המחיר כולל כל האמור לעיל לרבות אספקה והתקנה וכל האמצעים הדרושים.
 

 ד למסירה סופיתע זוקהחת ודותעב
         לילכ 

עבודות ל לליכה פרטבמ   41.5אחזקה יבוצעו עפ"י המפרט הכללי לאחזקת גנים הוא פרק ה ודותבעכל 
 . 2001הדורה ראשונה מ–בניה 

גון שתילה וזריעת כ גינון כוללות עבודות שוטפות מתמשכות ועבודות חד פעמיות,ה זוקתחת ודותעב
 של הקבלן.הן מתבצעות במסגרת האחריות המלאה , ולואיםמי



  

היה מקצה המסעה )אספלט( עד לקצה תחום ההכרזה, הגדר, או הגינון עד למקום י בודהעה וםחת
 (.AS  MADE"י המפקח, בכתב או ע"ג תוכנית עדות )ע יקבעשי
שתילה זריעה ומערכת השקיה כולל ל מחירי היחידהב ולכלחזוקה לפי סעיף זה ת ורבע שלוםהת
 .בור צריכת מים להשקיהע לוםתש

  
 קיההשאחזקת מערכות ו פולטי
 עלתוהפהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא ב ערכותבמ
 .אשונההרכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה ו קיהשהה רכתמע

 ת הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו א דוקבין בלקה
א תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה. הקבלן יהיה . לקוןית ורשיםדה

 12נותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך קיבודתו, לתחזוקתה ותע קופתבתאחראי, 
 דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים. תקלות רציניות     ילוי התקלה, נזילות,ג עתמששעות 

 לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון  ים חזקה, יש מ ריצתבפהכרוכות  
 על ע"פ הוראת המפקח ביומן, ו יםגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשפ רכתעמ קילח .קלההת 
 ו מסוג מאושר. מוצרים שאין להם  יל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יה. כבלןהקשבון ח 
 ת אישור המפקח. האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בכל א בלויקתקן  
     דרש.נ טרקו 
 על הציוד והאביזרים מפני   רהחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה, לשמיא ראיחא בלןקה 
 כיו"ב. לצורך כך ידאג לבטח את המערכת בהתאם, ולנקוט בכל אמצעי סביר ו חתההשגניבה  

 מערכת.ל קנזלמניעת 
 ל פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח, בשעות  ע שקהוי טחהש

 וך תשומת לב מרבית , תהתאם לעונת השנה, לצרכיי המקום ולצמחיהב שקיהלההמותרות 
 ות וההוראות של נציבות המים נקפיד על מילוי כל החוקים, הצווים, התקי בלןהקלחיסכון במים, 

 נוגעות בדבר.ה שויותהרושאר 
  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 
 

 תחזוקה בתשלום
ובהתאם לנהלי  ולפרק זמן שייקבע במסמכי החוזהתחזוקה בתשלום תתבצע ממועד המסירה הסופית 

 .משהב"ש
 שתילת מילואים ותחזוקתם

 הקבלן ייטע עצים וישתול שיחים בני שיח, פרחים רב שנתיים ועונתיים בשתילת מילואים לפי 
 הוראות המפקח.  

 הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לקליטה והתפתחות של שתילת מילואים כמו לגבי שתילה 
 כמפורט, עד לתום תקופת התחזוקה בתשלום. חדשה 
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 מפרט  טכני  לעץ  רב  שכבתי

 

 עץ רב שכבתיא.  

 (   ייוצרו מעץ אשוח  אירופאי          Laminated  timber קורות העץ הרב שכבתי ) 

     North European white wood        + איכות וסוג העץ יעמדו בתקנים הולנדיים . 

1052  Din ;5466 NEN  - 5461  NEN(  עמידות העץ  .durability category תהיה  ) 

  Dutch Nen Standard  3180עפ"י הסטנדרטים של התקן ההולנדי   IVבקטגוריה  

 מ"מ. 32. עובי הלוחות לייצור הקורות לא יעלה על  2% - 12%לחות העץ  תהיה 

 מ"מ. ההדבקה  60קסימלי  של  מ"מ ומ  7.5אצבעות החיבור יהיו באורך מינימלי של 

 תתבצע בתנאים מבוקרים  )לחות וטמפרטורה( במפעל לייצור קורות עץ רב שכבתי    

 . הדבקים יהיו מסוג                   Din 1042והתקן הגרמני     KOMOעפ"י התקן ההולנדי 



  

Resorcinol Formal Dehyde ויתאימו לשימוש חיצוני בתנאי חום ולחות גבוהים . 

 ( , דפנות  Finishing Category)  NEN  3דרגת הגימור לקורות תהיה בקטגוריה 

 מהוקצעות , פינות  עגולות, לוחות  גלויים  מובחרים  וחלקים.

 

 עץ  אורןב. 

 . העץ יהיה חדש, בריא ויבש, ללא סימני ריקבון ומתקפת מזיקים5אורן צפון אירופאי סוג    

  ללא בקיעים מפולשים , כתמי שמן, שרף, לכלוך ופגמים אחרים. העץ  יהיה ללא    
 סיקוסים    

 פינתיים, הסיקוסים יהיו קטנים, מלאים ובריאים, ובמספר שלא יעלה על סיקוס אחד     

 .  כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעת הצדדים, הקצעה35למ"ר, לפי תקן ישראלי     

 נות מעוגלות למניעת פגיעה מכנית.עדינה והפי   

 אימפרגנציהג. 

 חלקי העץ יקבלו טיפול מיוחד של חיסון  ע"י הספגה בלחץ, בחומרי שימור לא אורגניים     

 כרומטי, מומסים במים. הספגת העץ -כגון: מלחי נחושת, מלח ארסן ומלח אשלגן/נתרן  דו   

   1,2,3"הגנה על עץ בבניינים" חלקים     262בלחץ  תעשה בהתאם לנדרש במפרט  מכ"מ      

 של מכון התקנים הישראלי, המבוסס  על תקנים בריטיים לחיסון בלחץ ועל תקן אמריקאי      

   ASTMD  2017  לעמידות בריקבון. החיסון  ייעשה במפעל בעל תעודת  הסמכה ממכון 

 התקנים  הישראלי   להספגה  בלחץ.  

 בלחץ:  שלבי תהליך האימפרגנציה   

 . הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת ואקום לשאיבת רטיבות קיימת.1 

 אטמוספרות. 10ב. החדרת חומרי חיסון כימים מומסים במים בלחץ גבוה של    

 לחץ.-ג. שאיבת  הרטיבות  ע"י  תת 

 .15% - 17%הוצאת העץ וייבושו בצורה מבוקרת עד לקבלת איזון היגרוסקופי ללחות של 
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 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ   -עין נטפים 
 
 
  16/2017מ/ מכרז/חוזה מס'

 
 



  

  7201ת מים וביוב ושיקום מערכ -שכונת צאלים 

 
 החותריםחבצלת,   רחובות: יהל, נורית, שביל סילון,

 
 תשתיות מים וביוב 

 
 מפרט מיוחד לתשתיות מים וביוב 

 
  57 משרדי מס'הבינהשלמות למפרט 
 געים לעניין וואחרים הנ

 
 15.08.2017עדכון  
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 םהענייניתוכן 

 נושא
 הוראות כלליות - 00.00פרק 

 תחולת המפרט הכללי  00.01
 היקף המפרט 00.02
 עדיפות בין מסמכים 00.03
 עבודות הכלולות במכרז זהה 00.04
 העבודהאתר  00.05
 הסדרי תנועה בתחום העבודה  00.06
 השלמת מדידה וקביעת גובה השוחות 00.07
 קווי ביוב בשטחים פרטיים 00.08
 אספקת מים בזמן העבודה 00.09
 היקף הצעת הקבלן  00.10
 שיקום ופיתוח כבישים, מדרכות ומשעוליםעבודות  00.11
 הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות 00.12
 בדיקת התנאים באתר העבודה ע"י הקבלן 00.13
 רישיונות ואישורים 00.14
 תוכניות 00.15
 הסדרי תנועה  00.16
 מדידה וסימון 00.17
 איתור מוקדם של תשתיות 00.18
 AS MADEתוכניות עדות  00.19
 תקופת הביצוע ולוח הזמנים  00.20
 בא כוחו של הקבלן  00.21
 סמכויות המפקח -העבודה פיקוח על  00.22
 עבודה ליד מכשולים, חציית מתקנים והחזרת השטח למצבו הקודם  00.23
 אמצעי זהירות  00.24
 מים, חשמל ודרכי גישה 00.25
 חומרים ומוצרים  00.26
 סילוק עודפי חומרים ופסולת  00.27
 קבלת העבודה עם השלמתה 00.28
 הוראות כלליות  - 00אופני מדידה לתשלום לפרק  00.29
 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

  צינורות 57.02
 צינורות כללי 57.02.01
 פרטיים הנחת צינור בשטחים 57.02.02
 הנחת צינור זמני 57.02.03
 צינורות פוליאתילן 57.02.04
 בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן 57.02.05
 צינורות פלדה 57.02.06
  צינורות פי.וי.סי. לביוב 57.02.07
 סימון קווי מים  57.02.08
 אופני מדידה להספקת והנחת צינורות מים או ביוב 57.02.09

 הידראוליים במערכת הספקת המיםאביזרים  57.03
 כללי –אביזרי צנרת  57.03.01
 אוגנים 57.03.02
 מגופים 57.03.03
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 המשך תוכן העניינים
  ברזי שריפה 57.04
 חיבורי מגרש וגשר אביזרים 57.05

 פרט גשר אביזרים   57.05.01
 בית –חיבור מגרש  57.05.02
 חיבור לקווים קיימים  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
 מיםביוב קייו וי מיםביטול קו 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 ביוב  57.08.07
 בדיקה כללית למסירת העבודה 57.08.08
 לבדיקות איכות פרוגראמה 57.08.09
 מדידה ותשלום  -בדיקות ומסירת מערכות מים  57.08.10

 
  6-5863, קובץ בנארית כתב כמויות -מסמך ד' 

 
 רשימת תכניות ופרטים -מסמך ה' 

 
 נספחים - ' ומסמך 

 
 סיור באתר העבודה -תצהיר בעניין 

   אילתבאישור שרות שדה להנחת צינור  - 1נספח 
 מים באילתלהנחת צינור  בקטריאליתאישור בדיקה  - 2ספח נ

 אילת -הצינורות אישור בדיקת לחץ ברשת  -קו מים  - 3נספח 
 כולל הנחיות לביצוע טסט לחץ לצינור פוליאתילן  

 מגוף ושוחת מגוף להתקנתהמפקח  אישור - 4נספח 
 הבדיקה, כולל הנחיות לביצוע אילת -הביוב בדיקת אטימות מערכת  - 5נספח 
 לקווי ביוב ושוחות הדוח צילום טלוויזי - 6נספח 
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 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 

 
 
 

  7201ת מים וביוב ושיקום מערכ -שכונת צאלים 
 

, חבצלת בות: יהל, נורית, שביל סילוןורח
 החותרים

 
 תשתיות מים וביוב 

 
 
 1 -מסמך  ג

 
  ותכללי הוראות 

 
 

 16/2017מ/המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 
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  הוראות כלליות - 00.00 פרק

 המפרט הכללי  תחולת 00.01
מפעלי מים  -חברת עין נטפים  לקראו ולפרשו יחד עם מסמכי חוזה של ישמיוחד זה  מפרט

להנחת קווי מים  הנוגעיםואחרים  57משרדי פרק בינמפרט הה ,עיריית אילתוביוב אילת בע"מ, 
 ברחובות העיר.

 היקף המפרט 00.02
כניות ולכתב ו, לתמפרטים המפורטים למעלההמיוחד כהשלמה ל המפרטלראות את  יש

כניות ו/או בכתב הכמויות תמצא ומן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בת זההכמויות ולכן אין 
 מיוחד זה.  רטבמפאת ביטויה הנוסף 

 עדיפות בין מסמכים 00.03
חשב סדר העדיפות יאו אי התאמה בין הדרישות במסמכים השונים י סתירהמקרה של  בכל

 - בינמשרדי", תקנים מפרט"תנאי החוזה, , מפרט מיוחד, כמויותכניות, כתב וכלהלן: ת
 . המאוחרהמוקדם עדיף על 

 העבודות הכלולות במכרז זה 00.04
שדרוג )החלפה( של קווי מים וביוב בשכונת צאלים ברחובות: מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות 

 כוללת: . העבודהוהחותרים וסמטאות שביל סילון, יהל, נורית
 
 
 
ה
ע
ב
ו
ד
ו

ת
 

כ
ו
ל
ל

, חידוש החיבורים לרשת לפי הנחיות המפקחהנחת קווי צינורות מים וביוב, קו מים זמני ות: 
כניות, והת יתבוצענה עפ" העבודותהמים העירונית, חיבורי בתים וביטול מערכות מקבילות. 

 הוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.  י"עפהמפרטים וכן 
 העבודה תעשה במקביל לעבודות פתוח כבישים ומדרכות בשכונה לפי תוכנית חכ"א.

 אתר העבודה 00.05
הרחובות בהם תבוצע העבודה + שולים בשטחים ציבוריים כפי  תחוםכל  הואהעבודה  אתר

 שיקבע המפקח.
, ו/או זה שיורה המפקח באתר, ברוחב כניותובתעבודת הקבלן תתבצע בתחום המסומן 

את גבולות השטח בו רשאי הקבלן לרכז חומרים  לקבלן יציין המזמיןלי האפשרי. המינימ
 כתוצאהנזק שייגרם וכל ההוצאות הנוספות שתיגרמנה  כלוכלים ולהקים את מחסניו. 

לו  ישולםמחריגת הקבלן מהתחום שיוקצה תחולנה על הקבלן במלואן ותהיינה על חשבונו ולא 
 . המזמין יכל פיצוי ע"

שבילים תיעשה על ידי שימוש בצינור זמני שיניח הקבלן ויסלק בסוף העבודה. על ידי העבודה ב
 כך ניתן יהיה לחפור מעל הצינור הקיים ולהחליפו בחדש.

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

 הסדרי תנועה בתחום העבודה 00.06
עם קבלת הזמנת העבודה יכין הקבלן, תוך שבועיים, תוכנית להסדרי תנועה בתחום העבודה. 

 לאישור. ההתוכנית תוכן על ידי מתכנן מוסמך ותוגש למזמין ולעיריי
על הקבלן לבצוע הסדרי בהתאם לתוכנית זאת, לאחר אישורה על ידי הרשויות המוסמכות, יפ

 התנועה והבטיחות בתחום העבודה
עצמם  ובטיחות , הסדרי התנועהובטיחות הסדרי התנועהתכנון המדידה התשלום בגין 

 תהיה כלולה במחיר הנחת הצנרת ולא ישולם בנפרד. ושיטור במידת הצורך

 
 
 

מבנה 
 רחוב / סמטה מס'

 מים ביוב
 קוטר
 )מ"מ(

 אורך
 )מטר(

 קוטר
 )מ"מ(

 אורך
 )מטר(

 190 225   רחוב נורית 1
 180 225   סמטת )מדרגות( הסילון 1
 360 315 390 200 155רחוב יהל א.ל.  2
  350 225    190רחוב יהל א.ל.  2
 310 160   רחוב החותרים 3
    200 רח' החותרים וחניה 3
   100 160  7005-7017חניה מגרשים  4
   150 160 חניה -ככר ורד  4
 250 160 70 160 רחוב חבצלת 4

  1,390   720  אורך צינורות סה"כ  
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 השלמת מדידה וקביעת גובה השוחות 00.07
התוכנית העבודה נעשתה על גבי תוכנית סביבה ממאגר עיריית אילת ומדידה מפורטת של 

 מערכת הביוב הקיימת.
מכאן שהמפלס העליון של שוחת הבקרה במיוחד במערכת הביוב הוא מפלס משוער ומכאן שגם 

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

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

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

  פרטייםקווי ביוב בשטחים  00.08
 התוכנית כוללת את חיבור מערכת הביוב החדשה למערכות הביוב שבמגרשים הקיימים. 

בתחילת העבודה יסמן הקבלן בנוכחות המפקח את שוחת הקצה שבתוך המגרש הפרטי או את 
הקו המחבר שבמגרש הפרטי ויתארגן לחיבור ישיר או באמצעות שוחת בקרה או מפל בהתאם 

 לתנאים בשטח.
 פקת מים בזמן העבודהאס 00.09

בתקופת העבודה באתר מחוייב הקבלן להבטיח אספקת מים תקינה, למעט בפרקי זמן קצרים 
 בהם יחבר הקבלן את מערכת המים החדשה לקיימת.

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

מ"מ עם חיבורי בית לאורכו. הצינור יונח  75דרש אחרת יונח צינור פוליאתילן בקוטר אם לא יי
 בתיאום בין הקבלן למפקח.

תהיה למטר אורך צינור. המחיר כולל בין היתר את אספקת  המדידה לתשלום בגין צינור זמני
בודה. הצינור והנחתו, חיבור בתים למערכת המים ופירוק הצינור וסילוקו מהאתר בסיום הע

למען הסר ספק מחיר הצינור הזמני כולל את כל הנדרש לאספקה תקינה ורצופה של מים 
 למבנים שבסביבה.

  הצעת הקבלן היקף   00.10
כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות שבמכרז/חוזה זה, על כל  אתהקבלן תכלול  הצעת

 פסל על הסף. יעל תנאי זה לא תיבדק ות תענהחלקיו. הצעה אשר לא 
במסגרת  או להפחית /או בידי בא כוחו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיףו המזמיןבידי  הרשות

סמוך לביצוע ותוך כדי ביצוע, עבודות נוספות והקבלן מתחייב לבצען בהתאם למחירי  ,זהחוזה 
 היקףאת  להקטין המזמיןבסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. כמו כן רשאי  שיופיעוהיחידה 
לא יהיה רשאי לתבוע  הקבלןו/או לבטל ביצוע חלק מהעבודות הכלולות במכרז זה.  העבודה 

 היחידה בשל כך. במחיריפיצוי כלשהו או שינוי 
 עבודות שיקום ופיתוח כבישים, מדרכות ומשעולים 00.11

עם השלמת עבודת המים והביוב בתחום שכונת צאלים תיכנס העירייה לעבודות שיקום ופיתוח 
 מדרכות ומשעולים בתחום השכונה.רחובות, כבישים, 

מתוך כך במסגרת עבודות המים והביוב הטיפול בהחזרת המצב לקדמותו של התעלות יכלול 
 ס"מ  40את חיתוך הכביש לפני חפירה והשלמת מילוי התעלה בשכבת מצעים בעובי 

תהיה כלולה במחיר המדידה לתשלום בגין החזרת מצב הכביש/מדרכה/משעול לקדמותם 
 צנרת ולא ישולם בנפרד.הנחת ה

 הצהרת הקבלן בעניין הספקת צינורות   00.12
להצעת המחיר של הקבלן ולכל המסמכים הנדרשים במכרז/חוזה זה יצרף הקבלן הצהרה 

סוג הצינורות ומקורם. הצהרה זאת היא תנאי להשתתפות במכרז והיא התחייבות  ןבעניי
 הקבלן לשימוש בצינור הנבחר מתוך רשימת הצינורות האפשריים.

 ללא תצהיר זה תיפסל ההצעה.
 הקבלן  י"באתר העבודה עהתנאים  בדיקת   00.13

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

 . לוביסס את הצעתו בהתאם לבדיקתו הנ" יסודיהתומכים הקיימים באופן 
 מגיש ההצעה לפרויקט זה מחוייב למלא את ה"הצהרה על סיור מוקדם באתר העבודה".

יכיר בכל תביעות, כולל הארכת משך ביצוע העבודה, הנובעות מאי הכרת תנאי  לא המזמין
כניות ובשאר מסמכי ומזג אויר, כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בת תנאיכלשהו, 

 /חוזה. המכרז
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  ואישורים תרישיונו 00.14

את כל  ולמפקח מיןמזמתחייב הקבלן להשיג ולהמציא לפי הצורך ל העבודהתחילת ביצוע  לפני
כניות מכל הרשויות ו, התנאים לביצוע העבודה והאישורים לביצוע העבודה לפי התשיונותיהר

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

 והאישורים כאמור לעיל ולעבוד בהתאם לאמור בהם.  שיונותיהר

חשמל, חברת בזק, חברת הכבלים הנה: עיריית אילת, חברת יבסעיף זה ה רשויותהמילה  כוונת
 שיון לצורך ביצוע העבודות. יממנה יידרש ר אחרתוכל רשות 

  כניותות   00.15

 להלן.  מובאת מכרזל המצורפותכניות והת רשימת

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

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

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

עדכונים ושינויים אלו, ו/או עקב המתנה לסיום עדכון  קבעכלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה 
לפני שתכן יכן י כמולפי מידות הציוד שיוצע ויסופק על ידו.  שתוכנה" ביצועלכניות "ווהכנת ת

שלא נכללו במסגרת  נוספות עבודהכניות וו/או תוך כדי ביצוע העבודה תימסרנה לקבלן ת
 המכרז. 

כניות כדי וכניות ובעובדה כי תוספנה תוהשינויים בתלא יהיה בכל  לעילכל האמור  למרות
 יחשבו כסופיים. ישהוגשו על ידי הקבלן בהצעתו ומחירי יחידה אלה  היחידהלשנות את מחירי 

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

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

 אםאות מכך, בין ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצ ל"כנ
 . לא תוצאות אלה נראות מראש ובין אם

  בוטל   00.16

  וסימון מדידה  00.17

 ". הבינמשרדי מפרטב" 570016לנאמר בסעיף מס'  מופניתלב הקבלן  תשומת
טות אתהיינה ממוחשבות במלואן ותתבצענה במערכת הקואורדינ והסימוןעבודות המדידה  כל

 המדידות ששימשו כרקע וכבסיס לתכנון.  להכנתוהרומים ששימשה 
את נכונות המדידות והסימון ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת  ויאשריבדוק  המפקח

 העבודה.  בביצועהמפקח יחל הקבלן 
עבודות המדידה והסימון, שתהיינה ממוחשבות במלואן, יעסיק הקבלן  כלביצוע  לצורך

ימצא באתר יודיוק עבודתו. המודד המוסמך האחראי בחתימתו לטיב  מוסמךבקביעות מודד 
 הציודומצאו בקביעות כל המכשירים יי להעבודה, במשך כל תקופת הביצוע. בידי המודד הנ"

 הדרושים לעבודה במערכת ממוחשבת וכוח העזר הדרוש לעבודות המדידה והסימון. 
לא ישחרר את  טעונות אישור בכתב של המפקח, אולם אישור כזה והסימוןעבודות המדידה  כל

 . לנכונותןהקבלן מאחריותו 
מדידה וסימון היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע על חשבונו כל תיקון  עבורהקבלן  אחריות

 כניות. וכתוצאה משגיאה )של כל צד שהוא( ואם כתוצאה משינוי ת אם ,במדידה ובסימון
ה וכן עבור מדידות עבודות המדידות והסימון שפורטו במפרט מיוחד ז עבורישולם בנפרד  לא

שרטוט שתידרשנה על ידי המפקח וההוצאות עבורן תחשבנה ככלולות במחירי  ועבודותנוספות 
שבכתב הכמויות. על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם  השוניםהיחידה 
/או וו/או למועד השלמתה עקב עבודות מדידה, סימון ושרטוט, בכל שלב של העבודה,  לעבודה

 העבודהעקב המתנה לסיום עבודות המדידה. תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן ביצוע 
 לא תובאנה בחשבון.  לעקב הנ"
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המדידה והסימון הנדרשים בכל שלב שהוא תוך שבוע מיום קבלת ההוראה  יבצעהקבלן לא  אם
סיום העבודה ו/או המודד שיועסק על ידי הקבלן לא יהא מודד מוסמך  מיוםמאת המפקח ו/או 

הציוד הדרוש לעבודה במערכת ממוחשבת, רשאי המפקח לבצע את  ברשותוו/או לא יהיה 
יבחר על ידו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות ימוסמך ש מודד יהמדידה והסימון ע"

 .15%בשיעור של  טיפולבכך, בתוספת דמי 

 איתור מוקדם של תשתיות  00.18
בתחילת העבודה, לפני התחלת החפירות יפעל הקבלן לגילוי מוקדם של צמתי החיבור למערכות 
הקיימות ואישור נקודות החיבור על ידי המפקח ונקודות ההצטלבות עם תשתיות קיימות. 

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

 בעתיד.
  AS MADE -עדות  כניותתו   900.1

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

 .2000ד אקוטוטלי בפורמט איגיהעתקים של תוכניות העדות וקובץ ד 3 בהמשך. יוגשו
 עיריית אילת ולפי הפרטים שלהלן: חברת עין נטפים ועשה על פי הנחיות יתוכנית העדות ת

על גבי דיסקט ובהדפסת  DWG מסרו למזמין כקובצייכניות העדות יהיו ממוחשבות ויות
כניות על גבי נייר שקוף אורגינל; נציג הקבלן יחתום על האורגינל ויאשר בכתב ידו את ות

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

 ומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך. כניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתות
כנית העדות הממוחשבת יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע והרקע לת -

מפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים שגם הם ממוחשבים; במפת העדות כל 
כנית העדות תהיה בקנ"מ ועדר כל הערה אחרת תיהמידע של הרקע יודפס בגוון אפור. בה

 ל מפות התכנון. ש
 (.AUTOCAD) 2000 כנית העדות הממוחשבת תהיה ניתנת לקליטה בתוכנת אוטוקדות -
המדידה תהיה מחולקת לשכבות: שכבות לנושא קווי הצינורות לפי קוטר, שכבות  טקסט  -

לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות ושכבות לטקסט עבור שוחות. כל השכבות יתאימו 
 התכנון )גודל ופונטים(. באופן מלא לשכבות 

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

 מערכת צנרת ביוב ומתקניה 00.19.1

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

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

 שם השוחה -
 רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה -
 רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח -
 כניסה לשוחת בקרהנורות בירום מפלס תחתית הצינור או הצ -
 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 שימוש באטמי איטופלסט -
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  :בנתוני המדידה של קווי ביוב וניקוז יש לציין ג. 

 בקרה.  אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות -
סנטימטרים והחומר ממנו עשוי הצינור. בקוטר קטע קו ביוב באינטשים או  -

נורות פלדה, עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי והעטיפה ציבמקרה של 
 החיצונית. 

 שיפוע בין שוחות.  -
 ינוי בסוג הצינור ואורכם בתנוחה.איתור של עטיפות בטון או מיקום ש  -

 מערכת צנרת מים ומתקניה  00.19.2

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

 וקואורדינטות.
נורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי יאת אורך קווי הצ ב.

שם נקודה( כגון: בין הידרנט למגוף, בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, )מוחלטת 
 הסתעפות וכד', תוך ציון חומר הצינור, קוטר הצינור ודרג הצינור. 

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

 של קווי המים.  I.L רום ד.
 מיקום, רשימה וצורה.  ,שוחת אביזרים, גודל חומר, אביזרים בשטח ה.
 הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר.  ו.

ה השונים ולא ישולם לעיל כלולה במחירי היחיד כמתואר כניות עדותות המדידה לתשלום בגין
 עבורה בנפרד.

  הביצוע ולוח הזמנים תקופת 00.20
העבודה על כל מרכיביה על פי לוח זמנים מאושר מראש, לא יאוחר מאשר  אתהקבלן לבצע  על

 התחלת העבודה", כמוגדר בחוזה.  צוהתחלת העבודה הנקוב ב" חודשים 14תוך 
צוע העבודות, ימסור המפקח לקבלן יתחילת ב ולפני ,התחלת העבודה" צולאחר קבלת " מיד

לביצוע העבודות. הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודה במקום שיורה  עדיפויות רשימת סדר
 העבודה בשלבים כפי שיקבע המפקח.  אתהמפקח ולבצע 

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

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

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

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

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

לפי שיקול דעתו את סדר העדיפויות תוך כדי ביצוע העבודות  לשנותיהיה רשאי  המפקח
 או פיצוי עבור הכנסת שינוי המתחייב מכך בלוח הזמנים.  תשלוםוהקבלן לא יקבל כל 

  של הקבלן כוחו בא   00.21
היום, ובמשך שעות  שעותאתר במשך כל ימצא ביימנה בא כוח מטעמו, ש הקבלן .א

בכתב מי הוא  למפקחהלילה, אם הדבר יידרש, בכל תקופת ביצוע העבודה. הקבלן יודיע  
". מנהל העבודה יהיה העבודה מנהלקרא בחוזה זה "י. בא כוחו של הקבלן ילבא הכוח הנ"

בביצוע  קודם מוכח ניסיוןמנהל עבודה מוסמך, בעל רשיון כדין ממשרד העבודה ובעל 
מנהל העבודה ישמש גם כאחראי עבודות דומות בכל הקשור לאופי, סוג העבודה והיקפה. 

 בטיחות או לחילופין ימנה הקבלן אחראי בטיחות מוסמך. 
יקט מטעמו, מנהל פרו העבודותלמנהל העבודה ימנה הקבלן לצורך ביצוע  בנוסף ב.

עם  ,והאדריכליםשיהיה בעל הכשרה של מהנדס מוסמך, רשום בפנקס המהנדסים  
 מן)חמש( שנים לפחות, בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות  5ותק מקצועי מוכח של  
 יימצאהביצוע"(. מהנדס הביצוע  מהנדסהסוג של עבודות נשוא חוזה זה )להלן: " 
של  הביצוע, וישמש כנציגו הבכיר באתר העבודה, כל שעות העבודה, במשך כל תקופת  



  

 

 בהשגחתו תבוצע  שהעבודה מזמיןמהנדס הביצוע יחתום על מכתב התחייבות ל .הקבלן
 פיקוחו והוא האחראי על הביקורת. ותחת
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  סמכויות המפקח -על העבודה  פיקוח 00.22
/חוזה מכרזלהלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  האמור .א

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

מיטב הבנתו והקבלן  לפיבהירות -המפרטים וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי
בנושא זה,  הבלעדיחייב יהיה לציית להוראות המפקח. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק 

כלשהי  מאחריותמפעולה אינה פוטרת את הקבלן  תהימנעולה או אולם כל הוראה או פעו
 המוטלת עליו על פי חוזה זה. 

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

, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת שוניםרשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים  המפקח .ד
לזמן על החלטתו לקבוע  ומזמןר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת מחי

יהיה חייב לבצע את  והקבלןעדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות 
 המפקח.  יהעבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"

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

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

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

לא תתקבל וכל  לכניות כנ"ועבודה שתבוצע לא לפי הת כל". לביצועחתומות ומאושרות "
 . הקבלןהנזק והאחריות יחולו על 

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

 הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. 
ן בביצוע העבודות תוך הזמ ופגמיםכל סטיות  ,על חשבונו ועל אחריותו ,הקבלן לתקן על .ח

שהעבודה בוצעה  המפקחחשב כמושלמת רק לאחר אישור ישיקבע המפקח והעבודה ת
רצון  לשביעותבהתאם לתכניות ולמפרטים וכי האתר נוקה ונמצא מתאים למטרתו 

/או לדחיית תאריך ולא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים  להמפקח. עבודות תיקונים כנ"
 גמר העבודות. 

 
 הקודם  למצבוחציית מתקנים והחזרת השטח  ליד מכשולים, עבודה 00.23

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

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

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

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

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

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

 זהירות  אמצעי 00.24
לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי  הבלעדייהיה האחראי  הקבלן

ה, יעבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, בני תאונותהזהירות הדרושים למניעת 
, הנחה, הובלת חומרים, הפעלת ציוד מכני וכו'. הקבלן חשמלהתקנת ציוד וצנרת, עבודות 

צוע יבעת ב בסביבתורכוש באתר או הדרושים להבטחת חיי אדם ו הזהירותינקוט בכל אמצעי 
בהתאם  הנדרשותהעבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה ואלו 

ותמיכות, מעקות,  דיפוניםיה. הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, ילחוקי התכנון והבנ
בור יהזהיר את הצ, כדי לשמירהגדרות זמניות, אורות מהבהבים ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות 

, תעלות, ערמות עפר, פיגומים, בורותמתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, 
בכל קטע ושלב יעביר הקבלן  העבודהערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. לפני תחילת 

והשלטים בהם בכוונתו  התמיכותלמפקח לאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות, הדיפון, 



  

 

 הקבלןעם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר חייב  מיד, כולל תכנון הנדסי מלא.  להשתמש
למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו 

 צוע העבודה. יכתוצאה מב באתר
 

151 
בנים ה בתוך החפירות למי, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניבכלל ,משך העבודה כל

בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת  ,העבודהובתוך התעלות באתר 
דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי  כוללהחפירה מפני מפולות והתמוטטויות, 

אינן מבוצעות על פי השיפועים הטבעיים,  החפירותכניות, ובמיוחד כאשר והמפרטים והת
. למטרה זו יהיה על הקבלן להעסיק, על חשבונו, ליסודותוהוראות התקן הישראלי לחפירות 
 יזה של העבודות וכן יועץ בטיחות שיאושרו מראש ע" בסוגיועץ קרקע מוסמך הבקי והמנוסה 

 המפקח.
 אשרהקרקע ושל יועץ הבטיחות  יועץטעון חתימתם של  והתימוךכל אמצעי הדיפון  תכנון

האדמה שנחפרה למרחק של לפחות  להרחקתהקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לדאוג  ייועסקו ע"
החפירה, זאת כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן  משפת' מ  2.0

שונות בתוך , על חשבונו, אמצעי הגנה מירביים לעובדיו בעת ביצוע עבודות להבטיחובאחריותו 
 '. וכדובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתאי הגנה, תמיכות, כובעי מגן  החפירה
ביוב קיימת ו/או למערכת ניקוז קיימת תבוצענה תוך כדי נקיטת כל  למערכתחיבור  עבודות

 הכללי".  המפרטשל " 300.18מתואר בסעיף מס'  מהם שחלק הדרושיםאמצעי הזהירות 
גרם לאנשים, לבעלי חיים ולרכוש עקב אי נקיטת ילכל נזק שי היחידייה האחראי יה הקבלן

זאת  לעומתלא יכיר בשום תביעות בשל כך אשר תופנינה אליו.   והמזמיןאמצעי זהירות כנדרש 
אשר יהוו נושא לויכוח בין  הסכומיםאת הזכות לעכב תשלום אותם  לעצמו המזמיןשומר 

לאחר יישוב הסכסוך  רק המזמיןישחרר  ל"הנן. את הסכומים התובע או התובעים לבין הקבל
מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה  יהצדדים או בוררות עפ" שנילוקי הדעות בהסכמת יאו ח

לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט  עבודהלפיצויים עקב תאונת 
טוח מתאימה והמזמין ית פוליסת בהקבלן באמצעו י, תכוסה ע"העבודהכלשהו שנפגע באתר 

ביטוח זאת הינה  פוליסתתשלום הפרמיה בגין  אינושא זה.  בגיןלא ישא באחריות כלשהי 
התשלומים המגיעים  כלאת  מיד הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה רשאי לעכב

 לקבלן. 
זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של  סעיףבהוראות  אין
 . הקבלןאחר העלול להיפגע כתוצאה מעבודתו של  אדםכל  
מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות  ובכלתחילת העבודה  לפני

דה לקבלת את מפקח הבטיחות של משרד העבו ,על חשבונו ,הקבלןכמפורט במסמך זה יזמין 
 הנחיותיו.  כלחוות דעת ואישור ויבצע את 

לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, רואים את העלות הכוללת של העבודות,  אםמקרה, גם  בכל
מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל ככלולים במחירי היחידה  המתחייביםהציוד והחומרים 

 ולא ישולם עבורם בנפרד.  הכמויותהשונים שבכתב 
בנפרד  םשולתחלקם מתוארים לעיל לא שהנדרשים ו לתשלום בגין אמצעי הזהירות המדידה

 במחירים השונים של העבודה.ומחירם כלול 
  , חשמל ודרכי גישהמים 00.25

 העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. לביצועוהחשמל  המים
את כל דרכי הגישה הדרושות ו/או להתקין דרכים זמניות  ,חשבונו על ,הקבלן להתקין על

 . העבודהשתידרשנה לביצוע 
 

  ומוצרים חומרים 00.26
  והבדיקותהחומרים  טיב  00.26.1

מוקדמות של  - 00בפרק  001החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בסעיף מס'  טיב
פועליו של  יהקבלן, ע" של הביצוע מהנדסבנוכחות  ,הבינמשרדי". המפקח המפרט"

מעבדה שיאשרו את התאמת  ובדיקותהקבלן, יבצע נטילת דגימות, בדיקות שדה 
ובכמות כפי  בתדירותהמוצרים והעבודה שבוצעה למפרטים ולתקנים המחייבים, 

 המפקח.  ישיידרש ע"
 בדיקות  דמי 00.26.2

 ראה מפרט פיתוח
 

  עודפי חומרים ופסולת סילוק 00.27
)סילוק  את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו העבודהמאתר יסלק  הקבלן

 : כפסולת. לצורך סעיף זה יוגדרו במהלך יום העבודה(
 חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.  עודפי .א
 החלטת המפקח.  לפיחומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי,  כל .ב



  

 

 הקבלן והתארגנותו בשטח.  עבודת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב פסולת .ג
 . המפקח יעפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע" כל .ד
 לאתר.  מחוץחומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל  כל .ה
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 48 הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה תוך ייסולקו ע" ל"הנהעודפים והפסולת  כל
עבודתו בכל שלב ו/או ממועד קבלת הוראת המפקח. המקום אליו תסולק  סיוםשעות ממועד 

, כל אלה ללמקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ" המובילותהפסולת, הדרכים 
ים בדבר ועליו לקבל את כל , על אחריותו ועל חשבונו, עם כל הגורמים הנוגעהקבלן ייתואמו ע"
המתאימים ואישור בכתב מהמפקח ומבעל השטח. לעניין זה רואים את הפסולת  הרשיונות

מים ממנה )או כולה( יאוחסנו ים דרש המפקח במפורש כי חלקים מסו, אלא אהקבלןכרכוש 
הקבלן יעביר את החומרים לרשות המזמין ללא  העבודה ו/או בקרבתו באתר המזמיןלשימוש 
 . כל חיוב

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

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

  העבודה עם השלמתה קבלת 00.28
, למפקח ולנציג המתכנן והפיקוח העליון בשלמות. מסירת העבודה למזמיןתימסר  העבודה

 המפקח ילאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, מסירת תעודות בדיקה חתומות ע" תבוצע
ניקוי השטח מעודפים ופסולת, השבת השטח למצבו הקודם, של כל הבדיקות הדרושות, 

כניות בדיעבד )לאחר ביצוע( וכל הנדרש לקבלת ודרשו, הכנת תיוהשלמות במידה וי תיקונים
 .תהבשלמו העבודה

עותקים( הכולל את תכניות העדות וכל נספחי המכרז מלאים  3הקבלן יכין תיק מסירה )
 וחתומים 

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

  .המפקח ימפורט ע"
 הוראות כלליות - 00מדידה לתשלום לפרק  אופני 900.2

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

 מיוחד.
 
 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: ____________     תאריך:  _____________
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 מפעלי מים וביוב אילת בע"מ -עין נטפים 

 
 
 

  7201ת מים וביוב ושיקום מערכ -שכונת צאלים 
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 עבודות עפר  57.01

 לקווי הצינורותחפירה    57.01.01

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

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

 . IVטיפוס  90הסטנדרטי מס'  
בכל מקרה הנחת קווי הצינורות תיעשה ביבש. את מי התהום שבתעלת הצינור יש לסלק 

 באופן רציף למערך הניקוז העירוני או לכל מקום אחר שיאשר המפקח מראש ובכתב. 
 90פרט סטנדרטי מס'  והנחת הצינורות לפיחפירה עבודה  המדידה לתשלום בגין

ולא ישולם בנפרד בגין פעולות הצינורות רכישת והספקת כלול במחיר  IV או II טיפוסמ
החפירה, הנחת צינור ומילוי תעלת הצינור כמפורט. אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות 

 הטיפול במי תהום כלול במחיר הנחת הצינור ולא ישולם בגינו בנפרד.
 עטיפות ומצע חול לצינורות  57.01.02

ולשוחות יבוצעו לפי החתך  מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול מסביב לצינורות
 חול מחצבה. החול יהיה II טיפוס 90 נדרטיהטיפוסי פרט סט

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

 ידוק מבוקר. במרחק ההובלה, מילוי התעלה וה
 המילוי החוזר  57.01.03

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

 במפרט הכללי.  57016 קרקע קיימת, כמפורט בסעיף
הנחת הצינורות ולא ישולם אספקה ובמחיר  הכלול מילוי חוזר המדידה לתשלום בגין

 בנפרד בגין המילוי החוזר. 
  הנחת צינור בכביש או במדרכה 57.01.04

 הנחת קווי הצינורות בכביש או במדרכה תיעשה כמפורט במפרט הבינמשרדי בסעיפים
ובהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט להלן, כאשר הנחיות עיריית  570322-ו 570231

 אילת גוברות על המפרט הבינמשרדי.
 בגמר עבודות הנחת הקו יוחזר המצב לקדמותו כמפורט בסעיפים אלה. 

 בכביש רוחב רצועת השיקום א. 

הכביש יעשה לכל הרוחב הכביש הקיים בין  תבהתאם להנחיות הרשות שיקום מיסע
ס"מ ברצועת הנחת הצינור  6.0אבני השפה של הכביש. לעומת שיקום האספלט בעובי 

ס"מ( בהתאם לעומק החפירה כך ששכבת  5.0יש לבצע מצעים ושכבת אספלט נוספת )
 ברוחב המוגדר בטבלה שלהלן כרוחב שיקום:תעשה  ס"מ 40מצעים של 

 יקוםרוחב ש רוחב חפירה

 מטר 1.9 0.4

 מטר 2.1 0.6

 מטר 2.3 0.8

 מטר 2.5 1.0

 מטר 3.0 1.5
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 רוחב רצועת השיקום במדרכה ב. 

)רוחב מדרכה היקום להלן טבלה המפרטת את היחס בין רוחב החפירה לבין רוחב ש
 מטר(: 1.6השיקום נקבע רוחב החפירה בפועל בתוספת 

 רוחב שיקום רוחב חפירה

 מטר 2 0.4

 מטר 2.2 0.6

 מטר 2.4 0.8

 מטר 2.6 1.0

 מטר 3.1 1.5
 

 תנאים נוספים . ג

חדש, לא שבור ו/או כעבודות חפירה להנחת/החלפת צנרת יש להחזיר ריצוף ב .1
 פגום.

שוחות הקיימות בתוואי השיקום חייבות להשתלב באותו גובה עם . ה2
 אספלט על מנת למנוע מפגע בטיחותי.ההריצוף/

   עבודות אספלט .ד

 בהתאם למפרט הפיתוח
   עבודות ריצוף מדרכה .ה

 בהתאם למפרט הפיתוח 

 אופני מדידה לחידוש כביש או מדרכה .ט

. רוחב על פי מפרט הפיתוח -ציפוי אספלט או חידוש ריצוף המדידה לתשלום בגין
 השיקום יהיה בהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט למעלה. 

 צינורות   57.02
 צינורות כללי 57.02.01

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

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

  הנחת צינור בשטחים פרטיים 57.02.02

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

במחיר למטר בלבד.  הנחת צינור ביוב בשטחים פרטיים תהיה המדידה לתשלום בגין
מצב הקודם ללא השטח והחזרה ל רהעבודה אינה כוללת טיפול בפינוי השטח מעבר ליישו

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

  הנחת צינור זמני 57.02.03

 בשבילים צרים שקו הביוב החדש עולה על קו המים יניח הקבלן צינור זמני , בקוטר
הצדדים של השביל ויחבר אותו לרשת המים ולצרכנים שלאורך השביל. רק מ"מ, באחד   75

לאחר הנחת הצינור הזמני יבצע הקבלן את הנחת הצינור המתוכנן. עם השלמת הנחת 
 הצינור המתוכנן וחיבור הבתים יפרק הקבלן את הצינור הזמני ויסלקו מהאתר.

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

 הבתים וסילוק בסוף העבודה לפי הוראות המפקח.
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 צינורות פוליאתילן   57.02.04

 הגדרת הצינורות ותקן  )א(

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

 (.16)דרג  SDR-11-אביזרי פוליאתילן יהיו כולם לא פחות מ
לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי 

  הצינור. 
בין יקבע בין הקבלן ליכפי שבאורך מכסימלי או במוטות צינורות יסופקו בגלילים 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. יצרן הצינור. יודגש במיוחד כי מפרטי היצרן
  פוליאתילןספחים לצינורות   (ב)

ן. ספחים לאורך ז'ופיוראלקטמופה לריתוך יהיו ע"י פוליאתילן מוצלב חיבור צינורות 
 ן.  'ופיוזרתוך אלקטיברעל פי הנחיות היצרן ומחוברים כולם קו הצינורות יהיו 

מ"מ ורק  50רותכים אלקטרופיוז'ן יורשה רק ביציאות עד מי מסעף מוש ברוכביש
באישור המפקח מראש ובכתב. בכל יתר המקרים יש להשתמש בהסתעפות או 

 בהסתעפות מעבר בריתוך פנים או אלקטרופיוז'ן.

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

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

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

  וליאתילןקבלן צנרת פ )ג(

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

משרות השדה של יצרן הצינורות, בו מדגיש המפעל. הקבלן מחויב להגיש מכתב 
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 
ת להכשרתו בעבודה מיוחדת זאת. כל רצון המפקח את כל המסמכים וההוכחו

  גרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן.יההוצאות שי

 לחץ לצינור פוליאתילןבדיקת  57.02.05

 בדיקת לחץ לקווי צינורות פוליאתילן תבוצע על פי המתכונת המפורטת להלן:

 הוראות כלליות .1

תבוצע בנוכחות המפקח  וצינור פקסגול 100PEבדיקת הלחץ של צינורות המים + 1.1
בדיקה שתבוצע בלא נוכחות המפקח לא ונציג מוסמך של יצרן/ספק הצינורות. 

 .תאושר ע"י המזמין

בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון  1.2
התנאים הסביבתיים, סוג הכלים )מדי הלחץ, משאבת הלחץ וכו'(, טמפרטורות 

הלחץ, משך זמן העלאת הלחץ, הלחץ הסופי, משך זמן  הסביבה, מיקום מדי
 ירידת הלחץ והלחץ שירד וכו'.

בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף על ידי המפקח ונציג שרות השדה  1.3
 של ספק הצינור, בהתאם לנספח הדן בעניין זה )מצורף למפרט המיוחד(.

נית כך שניתן יהיה אופן ביצוע הבדיקה, החלוקה לקטעים, סימון הקטעים בתוכ 1.4
לזהות את הקטעים בבירור, משך הבדיקה, מספר הפעמים שהלחץ הועלה, 



  

 

ירידת הלחץ הסופית וכו' יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח לחוזה וייחתם 
 ע"י נציג שרות השדה של ספק/יצרן הצינורות והמפקח.
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של לחצים לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף  1.5
 בכל משך הבדיקה. רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש המפקח.

 התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן. 1.6

מטר לאחר עיגון וכיסוי חלקי  800הבדיקה תבוצע בקטעים באורך שלא יעלה על  1.7
של הצינור. לאחר בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל הקו 

 בשלמותו.

 מטר. 20-ובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מהפרש הג 1.8

 תהליך בדיקת הלחץ .2

 24אטמוספרות, תוך ניקוז האוויר, למשך  4.0קו המים הנבדק ימולא מים בלחץ  2.1
שעות לפחות. בתקופה זו יבדוק המפקח את יציבות הצינור, דליפות ויציבות 

 הלחץ.

 מילוי מים ללחץ בדיקה שלשעות הקבלן יעלה את הלחץ בצינור תוך  24לאחר  2.2
 אטמוספרות למשך שעה אחת. 12

 לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ 2.3
אטמוספרות. על תהליך זה יחזור הקבלן פעמיים )סה"כ בדיקה במשך  12-ל

 שעתיים(.

 אטמוספרות 12לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ בדיקה של  2.4
 דקות. 60לבדיקה סופית במשך 

 אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן 2.5

דקות היא פחות  30הצינור ייחשב כעומד בלחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר 
 אטמוספרות. 0.6מלחץ הבדיקה או  5%-מ

במידה והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את 
ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על פי אותו  התיקונים הנדרשים בקו הצינורות

 נוהל.

כלולה במחיר הנחת הצינור ולא ישולם בנפרד בגין  המדידה לתשלום עבור בדיקת הלחץ
 בדיקת הלחץ בפרוצדורה הנדרשת, גם אם יידרשו בדיקות לחץ חוזרות.

 צינורות פלדה 57.02.06

 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 

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

 יצוני של עטיפת בטון דחוס בעוביבהתאם לכתב הכמויות יהיה גם עם ציפוי ח
 . 266.4מ"מ לפי מפמ"כ  19

 ביזרים חרושתייםא ב()

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

 אביזרים.


