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 תקנים ועדיפות בין מסמכים.

 העבודה תבוצע כמפורט במפרט זה העבודה תבוצע לפי המפורט במסמכים הבאים ובמחמיר מביניהם:

  1954חוק ותקנות החשמל תשי"ד,  .א

  08מפרט הכללי הכללי העדכני ביותר פרק  .ב

 תקנים הישראליים. .ג

 דרישות חברת חשמל .ד

 כבלים

של המפרט  0.020על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים, בהתאם לסעיף 

 המיוחד.

 חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזיה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים ע"י מופות.

 המוליכים יהיו בצבע הגידים השונים. 5-בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם ל

כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיה דרך הצינורות השרשוריים אשר יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם. 

במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכבל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר הנחתם, על הקבלן להגן 

 רת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא.עליהם ולאטום אותם באפוקסי למניעת חדי

עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף עבור 

 זה.

" XXXיש לשלט את הכבלים בכל בריכה ובמרכזיה בשלט עשוי סנדוויץ חרוט + שילוט הבריכות "מוזן מעמוד 

 (..XXX","מזין עמוס מס' XXX"מוזן ממרכזיה 

הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, המתאימים לצבע הגידים של המוליכים 

 השונים.

של המפרט  0.020על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים, בהתאם לסעיף 

 המיוחד.

 עמודים או המרכזיה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים ע"י מופות.חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך ה

 בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם והמוליכים בשרוולים.

 כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיה דרך הצינורות השרשוריים אשר יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם.

בל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר הנחתם, על הקבלן להגן במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכ

 עליהם ולאטום אותם באפוקסי למניעת חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא.

עם הצבת העמודים, המרכזיות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף עבור 

 זה.

 רות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יותקנו תאי מעבר כאשר יש כמות של כבלים גדולה.עקב השימוש בצינו

 

 הארקה

פרט לקטעים של  -במקביל לצינורות )ולא בתוכם(  -ממ"ר יותקן בחפירות  35מוליך הארקה גלוי שזור מנחושת 

יתוך המוליך, אלא ע"י מ' לכל יסוד לצורך חיבור העמוד בעתיד, ללא ח 1.5מעברי כביש. יש להשאיר רזרבה של 

 מ"מ לפחות( ביסוד ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא. 23קיפולו והשחלתו בצינור נפרד )

מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס הארקה נעל כבל מתאימה לפי דרישות ח"ח. לפני 

 החיבור לבורג הארקה יחוברו המוליכים ביניהם ע"י מהדק קנדי.
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 אורה קייםפירוק עמוד ת

 פירוק עמוד תאורה קיים מאלומיניום/פלדה, כולל פרוק הזרוע, מגש, פנסים והובלה למקום שיורה המפקח.

 הקבלן ידאג לקבל אישור בכתב מהמחסן על קבלתם.

 העבודה כוללת פרוק חיבורי חשמל הקיימים סימונם ובידודם.

 מטר 6יסודות לעמודי תאורה בגובה עד 

 התאורה יהיו לפי תוכניות הפרטים המצורפות.היסודות לעמודי 

העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם למידות המצוינות בתוכנית 

 ס"מ נוספים על העומק הנדרש ולמלא שכבה זו בחול, המחיר נכלל במחיר היסוד. 10המצורפת. יש לחפור 

תכת "כיסא" לשם קביעת המקום המדויק של בורגי היסוד, כך שיהיו יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרו

 מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. בורגי היסוד יגולונו בחלקם העליון.

מיקום עמודי התאורה יסומן ע"י מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך היסוד יוכנסו צינורות 

ים, וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים שרשורים לשם העברת הכבל

 מקסימליים.

מ"מ לכבלי ההזנה  75צנורות בקוטר  2הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד בכל יסוד יוכנו 

האופקית. מ"מ למולכי האלקטרודה  23צינורות בקוטר  2 -מ"מ לכבלי התקשורת ו 50צינורות בקוטר  2,

צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול  2בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו 

 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה. 15-במחיר היסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ

חה מונעת חלודה וכן האומים בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י מש

במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר. יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם 

 האומים.

, אך עובי הגילוון 918כל הברגים, האומים והדיסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י 

 מיקרון. 56המזערי 

ראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאיים( להבטחת יצרן העמודים ינקוט מ

 אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, ע"י העמקת התבריג וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בעומס המתוכנן.

במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, 

 מיקרון. -56אך עובי הגילוון המזערי 

על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון, 

 המפורטות בתכניות היסודות.

 עמודים מפלדה לתאורה.

 הצבת העמודים

 העמודים יוצבו על יסודות.

 ומנופים מתאימים.העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים 

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים והדיסקיות, כל האומים 

והדיסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת 

 הקבלן ללא תשלום נוסף.

כל חלקי המתכת שמתחת לפני הקרקע ובקרבתה )מתחת לפלטה ובחלקו לפני הצבת העמודים על הקבלן לצבוע 

 ס"מ( בארוקוט א+ב או למרוח זפת חמה. 30–הפנימי והחיצוני של העמוד בגובה כ 
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בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה המונעת חלודה וכן האומים 

ר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוח

האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, יולבש שרוול על הברגים והאומים עם מילוי גריז. בין 

 היסוד לפלטת העמוד יבוצע דיוס. 

 מגש האביזרים 

 1.5מוליכים בחתך  5המגש לפנס יהיה עם בניגוד למפורט במפרט החיבורים בין מהדקי כבל ההזנה בין  .א

 ממ"ר. המוליכים כוללים פאזה, אפס , הארקה, ושני מוליכים לתקשורת דאלי.

, כדוגמת, LEDבנוסף על הציוד הנדרש במגש תותקן יחידת הגנה למתחי יתר וזרמי התנעה לתפעול פנס  .ב

לכל דרישות המפרט הטכני  המשווק ע"י אנלטק בע"מ או שווה איכות וערך העונה EN-MES-440דגם: 

 המצ"ב. התשלום עבור היחידה והתקנתה יהיה בנפרד.

 גופי תאורה 

 גופי התאורה לפרויקט זה, יהיו מהדגמים המצוינים בכתב הכמויות או שווה ערך שיאושר ע"י המתכנן והפיקוח.

ים הישראלי, אזי הפנסים יישאו תווי תקן ישראלי, לחילופין במידה והיצרן אינו תחת פיקוח מכון התקנ .ג

על הקבלן באמצעות ספק הפנסים, להעביר למזמין רשימת פנסים עם מספרים סידוריים שלהם ואישור 

מכון התקנים על כך שנבדקה מנה מהפנסים המזוודים עם הציוד המיועדים לפרוייקט, לעמידות הפנסים 

 כבישים ורחובות. מנורות: מנורות לתאורת 2.3חלק  20 -המזוודים והמסופקים בתקן ישראלי 

הקבלן  כל העלויות הכרוכות בבדיקות מכון התקנים יחולו על הקבלן וכלולים במחיר הפנסים והעבודה. .ד

 יצרף אישורים על בדיקות מנה.

, הצבע יהיה עמיד לאווירה קורוזיבית ולכל תנאי U.Vגופי התאורה יהיו צבועים בצבע מוגן  .א

כל תקופת האחריות של גוף התאורה כנדרש מזג האוויר לרבות קרבה לים, וזאת לאורך 

במפרט, הצבע יהיה תואם לגוון הצבע של העמודים, או לפי הנחיית האדריכל, על הקבלן 

לקבל מהמפקח הנחייה מדויקת לגבי הגוון הסופי שיבחר ע"י המזמין וזאת לפני הזמנת 

 הפנסים.

המפקח, לפני רכישתם, על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המתכנן ו/או  .ב

בצרוף אישור של נציג יצרן גופי התאורה בארץ על התאמת הגופים לדרישות המזמין וכיוונם 

 לעקומות הפוטומטריות בהתאם לנדרש בכתב הכמויות והמפרט.

בעת אישור גופי התאורה ימסור הקבלן למזמין יחד עם גופי התאורה לדוגמה, כתב אחריות   .ג

פורטו במפרט. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות כחלק של הספק, לתקופות כפי ש

מכתב האחריות הכולל של המתקן. מובהר לקבלן כי הוא האחראי כלפי המזמין לטיב גופי 

התאורה הנורות וציוד ההדלקה שסיפק לפרויקט, כתב האחריות של הספק ינוסח כך שישפה 

 את הקבלן ואת המזמין כל אחד לחוד ושניהם ביחד.

ם בכוונת הקבלן לספק גופי תאורה שווה ערך עליו להודיע למזמין בכתב באמצעות המפקח א .ד

 כי בדעתו להגיש בקשה לאישור גופי תאורה שווה ערך ולענות על הדרישות הבאות:
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  גופי התאורה המוצעים כשווה ערך יעמדו בדרישות ובתקנים כפי שפורטו בסעיפים

 שלעיל.

  להחלפת גופי תאורה לשווה ערך:הקבלן יגיש יחד עם הבקשה 

  גוף תאורה חדש ומאובזר כולל ציוד ונורה לדוגמה המוגדר במכרז ודוגמת לגוף המוצע

 על ידו.

 .פרוספקטים טכניים של גוף התאורה והציוד המותקן בפנס 

  2.3חלק  20אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בת"י. 

  עקומה פוטומטרית בפורמטIES כקובץ על מדיה מגנטית. כפלוט מודפס וגם 

  ,חישובי תאורה מלאים על בסיס התוכניות לביצוע באותם מיקומי וסוגי עמודי תאורה

גובהי העמודים ואורכי הזרועות, כפי שמופיעים בתוכניות השטח והפרטים הטכניים 

 לביצוע.

 .החישובים הפוטומטריים יראו את התוצאות לכל פרט ופרט אשר נדרש במכרז 

 ם אחר בפרויקט הדורש התייחסות ספציפית מבחינה פוטומטרית. וכן לכל מקו 

הצעת הקבלן תידון לאחר שיספק את כל הנדרש לעיל, בפני וועדת שווה ערך הכוללת את  .ה

המתכנן והמפקח, הוועדה רשאית לדרוש מהקבלן השלמות ותוספות לחומר שהוגש גם אם 

 לא נזכרו לעיל במפורש.

 וועדת שווה ערך. -י תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין ההחלטה הסופית לגבי אישור גופ .ו

 יעמדו בתקנים ובדרישות הבאות: LEDגופי התאורה בטכנולוגית לד 

מומלץ הגנה חשמלית "בידוד  -)מנורות לכבישים ורחובות(  2.3חלק  20התאמה לתקן ישראלי 

 לפחות, IP66כפול" , והגנה מלחות ואבק ברמה של 

 אלקטרוני(, (LED))דרישות מיוחדות לציוד בקרה  2.13חלק  61347התאמה לתקן ישראלי 

 )פליטת הרמוניות בקו הזרם(, 12.3חלק  961התאמה לתקן ישראלי 

 )תנודות מתח והבהובים בקו האספקה(, 12.5חלק  961התאמה לתקן ישראלי 

שודרות בתדר רדיו מציוד הפרעות מ –EN-55015 (RFI -ו 2.1חלק  961התאמה לתקן ישראלי 

 תאורה,

 )תאימות אלקטרומגנטית לציוד תאורה(, IEC-61547התאמה לתקן 

)בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה( בהתאם לסוג  62471התאמה לתקן ישראלי 

 גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן זה,

 ( ,LED)דרישות בטיחות מנורת ה  IEC 62031התאמה לתקן 
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 .לפחות IK-08מומלץ  -)עמידות בהולם מכאני(  IEC62262אמה לתקן הת

מעלות צלסיוס,  35שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של  LED 50,000אורך חיים של מקור האור 

 .IES LM-80בהתאם ל  70% -מותרת ירידה בעוצמת האור עד ל

ך גוף התאורה והחיבורים כל הציוד יהיה מותקן על מגש ייעודי נשלף המותקן בתא הציוד בתו -

 יהיו בשיטת שקע תקע.

ס"מ לפחות שתהיה  X 15 10כל פנס שיסופק יכלול מדבקה חיצונית על גוף התאורה בגודל  -

עמידה לרטיבות, תודבק כך שתראה מתחתית גוף התאורה, עם ציון הספק הנורה ומדבקה 

 פנימית עמידה שתכלול את הפרמטרים הבאים:

הספק הנורה, העקומה הפוטומטרית, מספר סידורי ייחודי שיאפשר את שם ספק, דגם הפנס,  

 זיהוי סדרת הייצור של הפנס, חתימת הבודק מטעם הספק ותאריך. 

אטימות תא הציוד והתא האופטי של הפנסים תהיה בדרגה אטימות של דגם הגוף הנבחר  -

 . 2.3חלק  20ת ת"י לפחות, העונה על דרישו - IP 66בהעדר ציון דרגת אטימות הדרגה תהיה

אטימות תא אופטי תהיה בדרגה אטימות של דגם הגוף הנבחר בהעדר ציון דרגת אטימות  -

 לפחות.IP-55הדרגה תהיה 

ממ"ר כולל סופיות,  1.5חיווט הפנס יהיה עם מוליכים גמישים מבודדים סיליקון בחתך  -

 180-מעלות צלסיוס לפחות כאשר החיבור לבית הנורה יעמוד ב 120החיווט יעמוד בטמפ' 

מעלות צלסיוס לפחות ויהיו  150מעלות צלסיוס לפחות, המהדקים יעמדו בטמפ' של 

 מקובעים למגש הציוד. 

 

 קה של גופי תאורהנוהל הספ

 הספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף במפרט. .1

להתאמת הפנס המסופק לדרישות מפרט זה  COCהספק יצרף לכל משלוח העתק הצרת יצרן  .2

לביצוע בדיקות אנדודואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה מושלם  TOC .ואישור 20ולת"י 

 להספקה .

הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר בכל  .3

 מסופקים במשלוח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס התחייבות הספקה, אחריות ושרות לגופי התאורה -נספח א'

 )יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו"ת ולכל סוג נורה והספק המצורף לתהליך האישור(  

 

 ________________________________________:  שם הספק/יבואן/יצרן
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 פרטי הציוד המסופק :

 דגם גוף התאורה: _______________ תוצרת: _______________________

 

 : _______________ מס' העקומה הפוטומטרית

 

 תקופת האחריות המחייבת :

 * תקופת האחריות תיאור הפריט

 

 לרבות: על כל רכיביו  לגוף התאורה

 למקורות האור, הגנת מתחי יתר ולדריבר )מערכת ההפעלה(.

 

 שנים  10

 

 

 לגוף התאורה מבנה פיזי ומפזר אור )הכיסוי(.

 

 שנים  10

 שנים 10 לצבע ולעמידה נגד פגעי שיתוך ונזקים עקב הקירבה לים.

 

 הנדרשת.הספק מתחייב בזאת לאחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק זמן החופף את תקופת האחריות 

במקרה שהוכח, וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של העירייה, כשל בגו"ת או באחד מרכיביו, בתקופת 

האחריות יתקן הספק את הכשלים על חשבונו )כולל כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בכך( וזאת 

, לפי קביעת העירייה, יום בתלות בהיקף הכשל, ולגבי כשל בעל משמעות בטיחותית 30באופן מידי )עד 

 שעות ממתן ההודעה ע"י נציג העירייה בכתב(  24התיקון יהיה תוך 

הריני מתחייב בזאת לקיים את דרישת האחריות לכל המסופק על ידנו וכנדרש לעיל לכל תקופת האחריות 

ישיר או  המפורטת לעיל, אחריות זו ניתנת בזאת לעירייה לכל פרויקט בו יסופקו גופי תאורה הנ"ל באופן

 באמצעות גורמים אחרים.

 שם מורשה חתימה כנציג הספק : _________________________

 חותמת/ וחתימת הספק :____________ ______ תאריך : ____________
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 נוהל הספקה של גופי תאורה. -נספח ב'

 הספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף במפרט. .1

 הספק יצרף לכל משלוח: .2

בדיקה מלאה או תו תקן  20להתאמת הפנס המסופק לדרישות מפרט זה ולת"י  COCהצהרת יצרן  .א

 סיכון המחמירה בדרגת עמידה 62471ת"י  ביולוגית-פוטו לתקן לבטיחות התאמה בדיקת , תעודת

להציג יש , מקביל אמריקאי תקן או EN60825-1 EN62471מאושרת  מעבדה או של RG0ביותר 

 אישור ממעבדה מוסמכת.

תהיה בתחום  הנורות של הצבע לפחות. בטמפרטורת 65%של  CRIמקור האור בעל מסירת צבע 

בהתאם לתקן  Binningמעלות, מאותה קבוצת  275של  -קלווין עם סטייה +/ מעלות 3,000

IEC62707500 - 420הספקטרום  של הכחול בתחום של הקרינה המרבי . הערך nm 55% עד ויהווה 

 מהעוצמה המרבית.

 לביצוע בדיקות אנדוידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה מושלם להספקה . TOC אישור  .ב

בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר מסופקים  .3

 במשלוח.

 בדיקה תעודת של ףותיקו באישור יחויב ספק , העירייה י"ע הנעשה תאורה של פרויקט כל עבור .4

 י."של מת 20 לתקן להתאמה

 

 טופס אישור הספקת גופי תאורה

 

מצורף לכל משלוח דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור לכל פרויקט בצרוף מסמכי נוהל בדיקה ובקרה המלווה 

 את הספקת הגופים וטופס אחריות.

 

 ............................................................................. תאריך : ...............שם העבודה : 

 שם הקבלן הראשי:........................................................................

 ...................שם קבלן החשמל :...................................................

 שם הספק/נציג היצרן :................................................................

 

 הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.

 הערות:

 כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.

 הנדרשים. יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים

 

 הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.

 הערות:

 כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.

 יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הנדרשים.
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למילוי ע"י הספק  הנתון הנבדק

 הערות
הערות למילוי המפקח/  ות

 המתכנן

    דגם גופי תאורה

    תוצרת
    (W)הספק גוף התאורה 

    לגוף )יח'( LEDכמות 
    ( (mAזרם עבודה 

 -תפוקת אור מרבית ב
XXX mA 

 לפי דרישת התכנון

   

 כמות גופים בתכנות עוצמת אור מופחתת .
התכנות יבוצע ע"י הספק     (W)הספק גוף התאורה 

המפעל, יש לסמן על גבי הגוף 
-בראת התפוקה בסימון 

 קיימא.

   לגוף )יח'( LEDכמות 
   ( (mAזרם עבודה 

 XXX mA -תפוקת אור מרבית ב
 לפי דרישת התכנון

  

  3000 (K )טמפ' צבע האור 

טמפרטורת הצבע של הנורות 
ערך  , עם3000Kתהיה עד 

)פיק( של הקרינה בתחום מרבי 
 nmהכחול של הספקטרום,

 45%,של עד  500 - 420
מהעוצמה המרבית )פיק( 
 הנפלטת, )ניתנן הפשרות(.

מס'  מסמכים מצורפים להספקה
 מסמך

 הערות

COC -  הצהרת יצרן לעמידה בתקנים
ובדרישות כמפורט בנספח א. הצערת 
היצרן/הספק להתאמת גוף התאורה 

מסופקים על ידו לעמידה בתקנים 
 ובדרישות כמפורט.

במסגרת אישור דגם הגוף  
יש להציג את כל 

המסמכים כמפורט בנספח 
 המצ"ב .

 

   DALI בקרה לוויסות עוצמת האור
תא  -דרגת אטימות תא ציוד 

 מקור אור.
IP 65    

/בידוד  Iשיטת הגנה )הארקה 
 ( IIכפול 

   

 הגנה בפני מתחי יתר 
 

 -בגוףכלול 
10 KV/ KA10 
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 טופס אישור לגבי אימות עקומות פוטומטריות -נספח ג'

 ( המצורף להליך מקדים להסמכה((LED)יש לצרף טופס זה לכל דגם גו"ת  

 

 

 שם הספק/יבואן/יצרן :

 

 

 

 דגם גוף התאורה:

 

 

 

 תוצרת:

 

 

 

כמפורט בטבלה ומותאם לעקומות הפוטומטריות כרשום בטבלה, להלן  K 3000עם גוון  LEDמיועד לנורות 

: 

 

 שטף האור עבור מס"ד

K  טמפרטורת הצבע

 (lmהמסופק )

הספק חשמלי כולל 

(W) 

 

 שם קובץ פוטומטרי

 

    

    

    

    

 

 הריני מאשר בזאת :

 כקובץ מחשב והן כפלטכי כל העקומות הפוטומטריות לדגמי גופי התאורה שהוגשו על ידי הן 

הוכנו ו/או נבדקו ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת ואכן משקפים נכונה את הנתונים  I-TABLEבפורמט 

 הפוטומטריים של גופי התאורה שהוגשו להסמכה.

 

 שם מורשה חתימה כנציג הספק/יצרן/יבואן : ____________________________

 

 _______ תאריך : _____________חותמת/ וחתימת הספק/יצרן/יבואן : ____
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 מתקן תאורה מעץ

  .אופני מדידה ותכולת המחירים, למתקן תאורה מעץ הנמדד ביחידות 

  לרבות טיפול בחומרי 08עמודי עץ לתאורה זמנית ועמודים משענים. הכוללים את כל הנאמר במפרט ,

סימון, קידוח, חפירה בור, הצבת חיסון כנדרש במפרט הספקה, הובלה לאתר ופיזור בשטח, מדידה, 

העמוד, סתימת הבור, סילוק עודפי חפירה ולוחית סימון, קופסת אביזרים בעמוד תאורה. בהתאמה 

למספר גופי התאורה הניזונים ממנו. כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות, לרבות הספקה 

ורים, העתקה לפי שלבי הביצוע התקנה, מהדקים, אבטחות, מוליכים ושרוולים, פס הארקה והחיב

 והצורך, והספקת החשמל לרבות פירוק לאחר גמר השימוש והחזרת לרשות הקבלן.

  ממ"ר לפחות, כולל: תיל הנושא, חיזוקים של  35*5כבלים עילים לתאורה עילית מסוג תא"מ בחתך

הכבל לתיל הנושא, אביזרים לעיגון וחיבור התיל הנושא, כפפות מתכווצות בקצוות, שרוולי בידוד, 

י אביזרים לחיבור כבלים והסתעפויות, אביזרים לכבל תא"מ, כל זאת בנוסף למפורט בתיאור הטכנ

 ובתוכניות, 

כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות, לרבות נורות, ציוד הדלקה, בהספק גופי תאורה לתאורה 

 הנדרש ,כיוון ופילוס, כל ציוד העזר, כבל חיבור מקורות אור לד, 

זרוע המתקנת על עמוד העץ לגוף תאורה כולל חיזוקים, אביזרים לחיבור לעמוד, תושבות וקופסת 

ות, כבל וגוף התאורה. המחיר כולל את כל הנאמר במפרט המיוחד ובתוכניות, לרבות הספקה ההסתעפ

התקנה, כיוון ופילוס. כולל העתקה לפי שלבי הביצוע והצורך, והספקת החשמל פירוק והחזרה לרשות 

 הקבלן לאחר שימוש.

 

אביזרים לעיגון וחיבור התיל  עוגן כולל: חפירה וכיסוי, עוגן ,תיל הנושא, חיזוקים של הכבל לתיל הנושא,

 הנושא, מבדידים, אביזרים לחיבור, כל זאת בנוסף למפורט בתיאור הטכני ובתוכניות, 

 

 הזנת חשמל למתקן חשמל והתאורה

מתקן החשמל והתאורה יוזן כמתואר בתוכניות ע"י חיבור לעמוד תאורה קיים ויבצע את כל הנדרש לביצוע 

 חיבור כבלי התאורה.
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 עבודות אבן – 14פרק 

 ביצוע טרסות גנניות באבן גרניט אילתית מקומית .14.1

 אפיון האבנים .א

האדריכל . כל האבנים האבנים יהיו מאבן גרניט אילתית טבעית, ממחצבה מאושרת ע"י המפקח ו/או 

אפור. -לבן-, אלא אם כן אושר אחרת בכתב מהמפקח. גוון האבנים יהיה חוםיגיעו מאותה המחצבה

 יש להמעיט ככל הניתן באבנים בעלות גוון אדמדם. לא יתקבלו אבנים בגוון ירוק. 

 בנאים .ב

נסיון מוכח בבניית עבודת בניית קירות האבן תעשה ע"י בעלי מקצוע ייעודיים ומקצועיים, בעלי 

 מ"ר כ"א. לדרישת המפקח על 1,500טרסות באבן טבעית בשלושה פרויקטים לפחות, בהיקף של 

במידה ונמצא  בנאיהקבלן להציג את האישורים הכתובים לנ"ל. בסמכות המפקח לדרוש החלפה של 

 כי אינו מתאים לביצוע העבודה.

 אופן ההנחה .ג

אופן ההנחה יהיה עפ"י המצוין בפרטים האדריכליים. האבנים יונחו כך שלא יהיה ניתן לשלוף אותם. 

 אותם. בראש הקיר ייעשה שימושאבנים קטנות יונחו בפנים הקיר בלבד, בכדי שלא ניתן יהיה לשלוף 

 . טורוהוראות הקונסטרוק המדובקות בטיט, בהתאם למצוין בפרט האדריכליבאבנים שטוחות יחסית 

 מישקים: .ד

 מ"מ 20ויותירו מרווח מקסימלי של האבנים יהיו צמודות 

 אופן סימון תוואי הקיר .ה

 מטר 6ישר וללא כיפופים, באורך של הטרסה יתבצע באמצעות אבקת סיד וברזל זיון  סימון קיר

אין לבצע מעבר לנדבך הראשון אלא באישור האדריכל /  מ"מ, בנוכחות אדריכל בשטח. 8בקוטר ו

 מפקח.

 אופן המילוי .ו

המילוי יתבצע כנגד בנית הנדבכים של קיר הטרסה, בשכבות, לפי שכבות האדמה המוגדרות בפרטים. 

 .L3.01המלוי לפי מפרט זה ופרטים אדריכליים בגליון אפיון 

 אופן המדידה .ז

 . לפי מטר אורך של קיר טרסה בנוי, כולל ביסוס, הכנת השטח, טיט, וכל הנדרש לביצוע מלא

 מת קיר אבן דוג .ח

  40, בפרק דוגמאות עפ"י סעיף

 :להלן תמונת דוגמת קיר מסלעה מאושרת, כפי שבוצע בטיילת הצפונית
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 ביצוע קיר כובד עם חיפוי אבן גרניט אילתית מקומית .14.2

 כללי .א

 והקונסטרוקטיביים. קירות הכובד יבוצעו עפ"י הפרטים האדריכליים 

המפקח יאשר את סוג האבן עפ"י דוגמא לפחות למ"ק בטון. מנטק"ג צ 250ויכיל  20-סוג הבטון יהיה ב

מ"ר לפחות, שתבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.  2שתובא ע"י הקבלן ואת אופן הבנייה עפ"י דוגמא של 

פני קבלת אישור המפקח לדוגמא הנ"ל. ניקוז הקיר יבוצע באמצעות אין להתחיל בביצוע הקיר ל

ס"מ. מאחורי צינורות הניקוז יש לסדר צרורות  40גובה של מטר ב 2" כל 3בקוטר של  PVCצינורות 

הכמויות  עפ"י הסעיף שבכתבבתכנית. מחיר הקיר אבן עטופים ברשת פלסטית, הכל בהתאם לפרטים 

ור הקירות כוללים אספקת האבנים והנחתם, הבטונים, חומר המילוי בגב יהווה תמורה מלאה עב

אבן, חפירה לקירות, ליסודות, למרחב עבודה, מילוי והידוק , צרורות כמפורט צינורות ניקוזהקיר, 

בשכבות בגב הקיר, סילוק עודפים למקום שפיכה מאושר, וכן כל עבודה הנדרשת לביצוע מושלם של 

 8 -האלמנט וכל הנדרש בפרטים ובמפרט הכללי בפרקים ובסעיפים המתאימים. תפרים יבוצעו כל כ

 ס"מ עם מילוי "קל קר". 2מטר ברוחב 

 בנאים .ב

מוכח בבניית  ניסיוןעבודת בניית קירות האבן תעשה ע"י בעלי מקצוע ייעודיים ומקצועיים, בעלי 

לדרישת המפקח על מ"ר כ"א.  1,500טרסות באבן טבעית בשלושה פרויקטים לפחות, בהיקף של 
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 במידה ונמצא הקבלן להציג את האישורים הכתובים לנ"ל. בסמכות המפקח לדרוש החלפה של בנאי

 כי אינו מתאים לביצוע העבודה.

 אפיון האבנים .ב

האדריכל . כל האבנים המפקח ו/או האבנים יהיו מאבן גרניט אילתית טבעית, ממחצבה מאושרת ע"י 

אפור. -לבן-, אלא אם כן אושר אחרת בכתב מהמפקח. גוון האבנים יהיה חוםיגיעו מאותה המחצבה

 . לא יתקבלו אבנים בגוון ירוק. יש להמעיט ככל הניתן באבנים בעלות גוון אדמדם

 מישקים: .ג

 מ"מ 20ויותירו מרווח מקסימלי של זו לזו האבנים יהיו צמודות 

 תהוראות מיוחדות למקטע הטיילת באזור בו מבוצעת הגנה ימי

ההגנה הימית תבוצע עפ"י תכניות המהנדס ובהתאם להנחיותיו בשטח, וכן עפ"י הפרט האדריכלי מס' 

הסלעים יהיו מאבן גרניט אילתית טבעית, ממחצבה מאושרת ע"י המפקח ו/או  L3.011 בגיליון 08

האדריכל . כל האבנים יגיעו מאותה המחצבה, אלא אם כן אושר אחרת בכתב מהמפקח. גוון האבנים 

 אפור. או  לבןאו  יהיה חום

טח, ק"ג, בעלת פאה שטוחה יחסית ותיבחר ע"י האדריכל בש 750של  במשקלהאבן העליונה תהיה 

 ס"מ לכל הפחות מעל מפלס הטיילת המתוכנן.  10האבן תונח בדיוק המקסימלי שניתן בגובה של 

 קיר אבן  דוגמת .ד

 40עפ"י סעיף דוגמאות, בפרק 

 תכולת המחירים: .ה

מחיר קיר כובד לאורך הטיילת כולל את כל האמור במפרט זה וביצוע עפ"י הפרטים שבתכניות ועפ"י 

הנחיות הקונסטרוקטור, לרבות כולל כל הנדרש לביצוע מלא של העבודה בהתאם לפרטים אדריכליים 

 והמפרט טכני. 

 עבודות הריסה ופירוק – 24פרק 

משטחי ריצוף, אבני שפה, גדרות, מדרגות, סלעים, משטחי  עבודות ההריסה והפירוק כוללות הריסת קירות, .1

 בטון ומשטחי עץ קיימים

העבודה תבוצע בזהירות ובעדינות תוך מניעת הצטברות אבק ולכלוך שיתפזר לכיוון הים או לשמורה  .2

 הסמוכה. 

עבודותיו הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים להגנת הסביבה מפני פגיעה כלשהי העלולה להיגרם עקב  .3

 ובכלל זה המטרת מים למניעת היווצרות אבק, ניקיון שוטף של האתר וסביבתו וכו'.
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המחיר כולל סילוק כל הפסולת למקום שפך מאושר על ידי הקבלן ועל חשבונו. אלמנטים אשר לדעת  .4

המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור יפורקו בזהירות מירבית ויאוחסנו במקום שיורה המפקח 

 חסני העיריה.במ

המחיר כולל פרוק והריסה של כל האלמנטים בכל מתחם העבודה כמפורט בתוכניות ולפי הוראות המפקח  .5

בשטח וכמפורט בכתב הכמויות וכן כל עבודות פירוק או הריסה גלויה או סמויה, הדרושה לביצוע מושלם 

 של העבודה. לא תשולם כל תוספת מעבר למפורט בסעיפי כתב הכמויות.

 פיתוח נופי – 40 פרק

 כללי .40.8

במפרט הכללי, מחייבים את הקבלן, גם אם הדבר לא צוין הדבר במפורש במפרט  40כל סעיפי הפרק 

של הקבלן כוללים את כל האמור במפרט, בתכניות ובפרטים, לרבות ביצוע שלהלן. מחירי היחידה 

מית לפי הנדרש, יסודות מחיר עבודות הריצוף כולל גם את שכבות המצע כגון חול או סומסו מושלם.

וחגורות בטון, הובלה והנחה, עבודות משלימות כגון חיתוכים וקידוחים וכל הנדרש לביצוע מלא של 

 העבודה כמוגדר בתכניות, בפרטים ובמפרט הטכני.

לאחר ביצוע השטחים המרוצפים או חלק מהם, יגן הקבלן על פני כל השטחים שבוצעו בכל האמצעים 

פגיעה בהם, מפני טיט, בטון, צבע, סימני צמיגים וכו' עד להשלמת כל הליכי  הסבירים למניעת כל

 המסירה הסופית. הקבלן יתקן כל נזק שגרם ויחזיר המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח.

 במפרט הכללי לעבודות בטון  02בטון, יבוצע הבטון גם  עפ"י פרק  כל העבודות בהן מבוצע 

סוג ואופן הטיפול בעבודות הפתוח בכלל ובהתחברות באזורי התפרים בנושא בכל מקרה של אי בהירות 

קבלן יפנה למפקח לקבלת הבהרות. העבודות יבוצעו ע"י הקבלן רק לאחר וגבולות הפרויקט בפרט, ה

 קבלת אישור בכתב לגבי הפתרון הדרוש.

 מניעת החלקה .40.9

בהתאם לתקן עץ יהיו ומשטחי דק הבאחריות הקבלן להבטיח כי גמר כל משטחי הריצוף השונים  

 .תקף ישראלי

יבטיחו מקדם התנגדות תקני  -ה רטובהלמניעת החלקה גם כאשר הרצפ -פני הריצוף יהיו מחוספסים

 בתנאי השירות בפועל. 2279לפחות, לפי ת"י  0.5להחלקה בערך של 

 בנוסף, סיווג נדרש על פי הנספח לתקן הישראלי:

 R10סיווג  -מעברים חיצוניים עבור הולכי רגל

 R11סיווג  -ריצוף במישורים משופעים חיצוניים 

 R11סיווג  -אזורים ציבוריים רטובים, שמתהלכים בהם ברגליים יחפות 

 

 

 

 אישורים למוצרים / חומרים ודוגמאות .40.10
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שהקבלן יכין  מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת הסכם זה, מודגש

הכל לפי הוראות והנחיות האדריכל  -דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים 

 ו/או המפקח.

פה -הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי ההנחיות בעל

ין להתחיל בביצוע העבודה, אלא רק ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. א

לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו הסופי של האדריכל והמפקח לגבי כל דוגמא ודוגמא. 

 הדוגמאות תושארנה במקומן באתר עד תום העבודות לצורך השוואה.

 במידה והדוגמא לא כלול בשאר מחירי היחידה שבחוזה ולא ישולם עבורן בנפרד. הדוגמאות מחיר

 לערוך תיקונים או ביצועים מחודשים של הדוגמא עד למתן אישור סופי.יהיה תאושר על הקבלן 

, חלק מן המפקחואדריכל טרם הגיעו לאתר. על פי דרישת  המפקחכל פריט שיוצג, יאושר בכתב ע"י 

 הפריטים ישמרו גם אצל הקבלן עם מדבקות המאשרות את קבלתם עד מועד סיום העבודות.

רשאי לדרוש מן הקבלן במהלך העבודה דוגמאות נוספות לכל הרכיבים לרבות צמחיה הנדרשים  המפקח

 למשמרת אצל הקבלן עד לסיום הפרויקט. ויישארולביצוע העבודה. לאחר אישורם יסומנו 

לא התאימו הדוגמאות או חלקים ממתחם הדוגמא לדרישות המכרז/חוזה, יפנה הקבלן את הרכיבים 

 והאדריכל. המפקחשרו ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור והחומרים שלא או

 הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר.

למוצרים שהינם מוצרים קנויים כשייצורם וגימורם הושלם ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש בנוסף  

פקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים אלה יובאו לאתר לאמור לעיל אישור ראשוני על סמך פרוס

 כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה. זו תישמר עד מועד מסירת העבודות.

ההגנה ואח"כ  המתכנן, יסיר הקבלן את העטיפה/ האדריכל/המפקח/ לצורך אישור המוצר ובדיקתו בידי 

 יתקין אותה מחדש באופן מושלם.

, יהא הקבלן חייב להציג אישורים או תקנים לגבי רכיבים מסוימים המפקחולפי בקשת במידת הצורך 

 וזאת על חשבונו.

מוצר עפ"י רשימת התגמירים או עפ"י דרישת המפקח.  על הקבלן להציג דוגמא מייצגת לכל פריט/

 תרהדוגמאות יאושרו וייחתמו ע"י האדריכל והמפקח ויישמרו עד לסוף הפרויקט בידי הפיקוח/בא

 

 

 

 רשימת דוגמאות לביצוע .40.11
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, לרבות רכיבי שבועות מיום בחירת הקבלן, על הקבלן להציג את כל הדוגמאות לרכיבי הפיתוח 6תוך 

 ריהוט הרחוב ולפי הרשימה המצ"ב,. מיקום הדוגמאות הסופי יתואם עם האדריכל ע"ג תכנית. 

 90מקטע טיילת מלא לאורך כביש  .א

 מ', לפי תכנית מקטע המצורפת למכרז זה. 10 –אורך המקטע 

המקטע יכלול את שביל האופניים, לרבות אבני הגן, רצועת ההליכה המרוצפת חצץ, מקטע ערוגה 

, מקטע ערוגה לכיוון הים לרבות קיר התמך באבן אילתית, ריצוף ע"ג טיט לטובת ניקוז, לכיוון הכביש

והתאורה קוז. המקטע יכלול גם הצבת ריהוט הגן לרבות ההנמכות הנדרשות באבני הגן באזור הני

 הנבחרת.

 מקטע טיילת חופית )שביל דק עץ( .ב

סיומת קצה בריצוף אבן גרניט ע"ג טיט )ראה פרט(. הדוגמא מ' ויכלול בנוסף גם  4 –אורך המקטע 

 תכלול הצבת גוף תאורה בשביל זה, אם יוחלט שתידרש כזו. 

 מקטע טרסה ברחבה המגוננת

סה"כ שטח הדוגמא  –מ' קיר טרסה לרבות החיפוי הסופי של מפלסי הקרקע  2 –אורך המקטע 

 מ' X 2מ'  2   בתכנית 

 מקטע קיר הגנה ימית  .ג

 בהתאם להנחיות יועץ ימי, ובתאום רט"ג בלבד.

 ריהוט רחוב: .ד

 .חתימת החוזהשבועות מרגע  6כל הריהוט יוצג כדוגמא לאדריכל לפני הזמנתו, תוך 

 

 מוצרים שווי ערך .40.12

רכיב/אלמנט בנוסף לאמור בסעיף 'תנאים כלליים' בחוזה זה, חלות הדרישות הבאות לגבי אישור מוצר/

 )שווה ערך(: ש"ע

 כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים.

 טקסטורה זהה לחלוטין. הגוון/צבע/צורה/

צאת תוצאות ערך" חלות על הקבלן, לרבות עריכת ו/או המ-כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה

 הכל כמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה. –אישורים וכו' ניסיונות/  בדיקות/

את המוצר שצוין פיזית בשטח ערך, יציג הקבלן -יובהר בזאת כי בכל דיון ביוזמת הקבלן בנושא שווה

 במכרז ביחד עם הדוגמא שוות הערך לצורך ההשוואה.

 .פקחהמלגבי כל אישור ש"ע נדרש אישור מוקדם בכתב של 

מובהר בזאת כי בניגוד למקובל, משמעות פריט ש"ע הינה כי הפריט זהה לפריט –ערך -הגדרת שווה

טכנית והן מבחינת המראה. אף אם סבור המציע כי  המצוין בכתב הכמויות מבחינת איכותו ההנדסית/

צוני, מבחינת מראהו החי המפקחהפריט המוצע זהה מבחינה טכנית אך למרות זאת איננו מקובל על 

לדחות את המוצר ועל הקבלן לספק את  המפקחנתוניו הטכניים או מכל סיבה שהיא אחרת, רשאי 

 המוצר המופיע בכתב הכמויות.
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 שלבי ביקורת .40.13

 אבני שפה/שבילים/שרוולים וכדומה.סיום עבודות הכנת האתר, סימון תוואי קירות/ .א

 אישור מקטע לדוגמא .ב

 פני שטח סופייםגמר הכנת האתר לנטיעות וגינון, קביעת  .ג

 תחילת עבודות ריצוף. .ד

 שביל דק עץ אורן .40.14

 כללי .א

יש לקרוא מפרט זה יחד עם תכניות האדריכלות והתכניות ההנדסיות של משטח הדק וקונסטרוקציית 

 .והמפקחקורות הבטון הטרומיות, בכפוף להנחיות האדריכל, הקונסטרוקטור, יועץ הבטיחות 

בין החלקים הישרים לחלקים המשופעים יהיה חלק וללא רצפת הדק תותקן ללא בליטות, המעבר 

 "שבירות".

תוואי שביל הדק כולל פיתולים וצמתים מורכבים בעלי עקמומיות דו כיוונית )ראה תכנית(. תינתן 

 כיוון הנחת הלוחות יהיה בניצב לכיוון ההליכה, ועפ"י המצויןחשיבות רבה להקפדה וביצוע מדויק. 

  ליות, כולל שימוש בלוחות חתוכים לטרפז.בפרטים ובתכניות האדריכ

קונסטרוקציית הדק תהיה מורכבת מקורות בטון טרומיות אשר יונחו ע"ג מצעים במפלסים 

 המתוכננים, ואליה תחובר קונסטרוקציה משנית מדק אורן.

שיונחו מראש, וכן יבוצעו פתחי  מתחת ללוחות המדרך יעברו תשתיות חשמל ותקשורת בשרוולים

 ביקורת עפ"י פרט אדריכלי, לטובת התשתיות. 

 חומרים .ב

להמציא תעודות רשמיות כי כל העצים אשר יעשה בהם שימוש לביצוע הדק נכרתו  הקבלן יידרש

במקום מאושר לכריתה. הקבלן יחליף עץ אשר נפגע כתוצאה מהסביבה בה הוא שרוי ללא תוספת 

ישיבה, הליכה ופעילויות ציבוריות שונות, על כי דק זה הינו משטח ציבורי המשמש למובהר תשלום. 

מתחייב כי העץ המוצע לא יצריך טיפול מקדים או  הקבלןכן עליו להיות בעל עמידות גבוהה לשחיקה. 

 טיפול נוסף לאחר התקנתו. 

 חיטוי העץ .ג

)אימפרגנציה( , יקבלו טיפול מיוחד של חיסון ע"י הספגה כל חלקי העץ, הן המדרך והן הקונסטרוקציה

כרומטי, -בלחץ בחומרי שימור לא אורגניים כגון מלחי נחושת, מלח ארסן ומלח אשלגן / נתרן דו

"הגנה על עץ בבניינים",  262מומסים במים. הספגת העץ בלחץ תעשה בהתאם לנדרש במפרט מכ"מ 

 של מכון התקנים הישראלי, המבוסס על תקנים בריטיים לחיסון בלחץ, ועל תקן אמריקאי 1,2,3חלקים 

2017 ASTMD  לעמידות בריקבון. החיסון יעשה במפעל בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים הישראלי
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בעזרת חיתוכים בנסירים המדגימים את הספגת העץ. בכל  המפקחלהספגה בלחץ. החיטוי ייבדק על ידי 

. יש לחכות עם ההרכבה לאחר האימפרגנציה עד והליטושמקרה החיטוי יעשה לאחר ההקצעה 

 . המפקחשתיבדק על ידי מומחה מטעם לחות  12%להתייבשות העץ עד ל 

 מסמכים שיש להציג לפיקוח: .ד

 אישור המפעל להספגה

 לפני התקנתו –אישור לחות העץ 

 סיווג העץ מספק העץ

 מאושר כריתה, לספק + לעץ. FSCאישור 

 לוח מדרך .ה

 מהוקצע ומחוטא.  1.5לוח המדרך יהיה מעץ אורן בעובי "

)לפי  B5בהתאם להנחיות איגוד המנסרות הסקנדינביות והדירוג יהיה מסוג   האורן יהיה סיווג עץ

 .Nordic Timber – Grading Rulesהסיווג הישן(. הבדיקה תעשה ויזואלית עפ"י חוברת 

העץ יהיה חדש, בריא ויבש, ללא סימני ריקבון ומתקפת מזיקים, ללא בקיעים מפולשים, כתמי 

 מים אחרים. העץ יהיה ללא סיקוסים פינתיים. שרף, לכלוך ופגשמן,

כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעה צדדים, הקצעה עדינה, והפינות מעוגלות למניעת פגיעה 

עד לקבלת משטח חלק ואחיד, לא יתקבלו מקטעים עם  0. העץ יעבור ליטוש בנייר זכוכית מיכנית

 זיזים, שבבים ושאר מפגעים. 

 על ידי המפקח על פי דוגמאות שיסופקו על ידי הקבלן והמסמכים שיוגשו.ויאושר  ייבחרסוג העץ 

באחריות הקבלן  או פחות )גם לאחר אימפרגנציה(. 12%אחוז הלחות לפני ההרכבה בנסירים יהיה 

 יש להציג מסמך בדיקה. –סוג העץ ורמת הלחות לפני הביצוע  לקבל אישור מהמפקח על

לאחר התקנתו, וזאת  מידיתאו שו"ע,  EXTREMEהמדרך יטופל בשמן דק שקוף מתוצרת בונדקס 

 לא יותר כל גוון אחר מלבד שקוף מט. כדי להימנע מקיבוע של טביעות ע"ג העץ.

, כאשר כל מס' , תוך הבנה שהמרווח יתפתח עם התייבשות העץ הלוחות יונחו בצמוד ובמקביל

 ע"י המבצע. ותמטרים תיבדק מקבילות הלוח

לתת את הדעת לתופעת ההתכווצות של הלוחות ולהקפיד להניח את הלוחות כך  באחריות הקבלן

 מ"מ.  6-10וחים הסופיים ביניהם, לאחר ההתכווצות, יהיו בין שהמרו

 סימון השביל .ו

סימון המפלסים והגיאומטריה של השביל ייעשה בשטח ע"י מודד מטעם הקבלן בסימון נקודתי כל 

. בין המפקחבאופן מוקפד ומדויק עפ"י התכנית האדריכלית ודרישות  .ובקווים המעוגליםמ'  0.5

מ'. יש לאשר  6מ"מ, ישר לחלוטין ובאורך  8הנקודות המסומנות יש לסמן את התוואי ע"י מוט זיון 

 את סימון התוואי ע"י מפקח / אדריכל לפני המשך הביצוע.

 קונסטרוקציה .ז

 יהיו מעץ אורן מהוקצע ומחוטא.של הדק קורות הקונסטרוקציה 
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 מהוקצע ומחוטא.  1.5לוח המדרך יהיה מעץ אורן בעובי "

 )לפי B5סיווג עץ האורן יהיה  בהתאם להנחיות איגוד המנסרות הסקנדינביות והדירוג יהיה מסוג 

 .Nordic Timber – Grading Rulesהסיווג הישן(. הבדיקה תעשה ויזואלית עפ"י חוברת 

העץ יהיה חדש, בריא ויבש, ללא סימני ריקבון ומתקפת מזיקים, ללא בקיעים מפולשים, כתמי שמן, 

 מים אחרים. העץ יהיה ללא סיקוסים פינתיים. שרף, לכלוך ופג

כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעה צדדים, הקצעה עדינה, והפינות מעוגלות למניעת פגיעה מכנית. 

עד לקבלת משטח חלק ואחיד, לא יתקבלו מקטעים עם זיזים,  0העץ יעבור ליטוש בנייר זכוכית 

 שבבים ושאר מפגעים. 

 בלן והמסמכים שיוגשו.סוג העץ יבחר ויאושר על ידי המפקח על פי דוגמאות שיסופקו על ידי הק

או פחות )גם לאחר אימפרגנציה(. באחריות הקבלן  12%אחוז הלחות לפני ההרכבה בנסירים יהיה 

 יש להציג מסמך בדיקה. –לקבל אישור מהמפקח על סוג העץ ורמת הלחות לפני הביצוע 

 .ום נוסףללא תשל , בהתאם להוראות המפקח בשטחשיידרשהקורות ייטבלו בזפת קר / פוליגג היכן 

 ס"מ.  20 -לא יותרו לוחות מדרך זיזיים מעל ל

 ברגים .ח

מ"מ או שו"ע או כנדרש ומאושר ע"י  SPAX 6X 120פלדה מסוג  ברגייהקונסטרוקציה יהיו  ברגיי

 הקונסטרוקטור. 

 .מ"מ או שו"ע SPAX 6 X 70ברגי החיפוי יהיו ברגי פלדה מסוג 

של חברת 'גרינקוט' או  Proffimatכל הברגים הן במדרך והן בקונסטרוקציה יהיו בציפוי פרופימט 

 שו"ע ולפי מפרט יצרן. גוון הברגים יהיה לבחירת האדריכל או המפקח. 

 יש להציג למפקח  את הברגים לאישור לפני הצביעה ואחרי הצביעה, לפני ההתקנה.

ע עבור ראש הבורג ע"י שקען ייעודי. עומק השקע יהיה יש לקדוח מראש עבור הברגים כולל שק

 מ"מ.  1בהתאם לעובי ראש הבורג + 

 תוואי הברגים יהיה רציף והמשכי לכל אורך השביל, באופן מקביל לתוואי השביל.

 יש לשמור בעזרת שבלונה על מידה אחידה בין הבורג לדופן הלוח. 

 פרזול .ט

מיקרון לכל הפחות.  100בגלוון חם בעובי מגלווניים בקונסטרוקציה יהיו  המיושמיםכל חלקי הפרזול 

לא תותר כל פעולה על חלקים אלו, לרבות ריתוך, חיתוך או קידוח לאחר הגלוון, בכדי לא לפגוע 

 בשלמות הגילוון.

 

 בדיקות ותעודות .י

המכון מכל משלוח. ע"י נציגי  ללוחות הרצפה במכון התקנים. דוגמאות לבדיקה יילקחו–בדיקות לעץ 

, בדיקת סיווג באש לפי  BSהבדיקות יכללו: בדיקת חוזק העץ בכפיפה ובגזירה, צפיפותו וסיווגו לפי 

 , בדיקת לחות. 755ת"י 

הקבלן יספק תעודות בדיקה על החומרים והאביזרים הבאים: ברגים, צבעים, תעודת  –תעודות 

 על חיטוי עץ האורן.  262התאם למפמ"כ משלוח על כל משלוח עץ )מקורו ואיכותו(, תעודה ב
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 חיזוק באזור למעבר רכב .יא

", יבוצע חיזוק הדק בהתאם למעבר כלי רכב -קטע דק מחוזק במקטע מקומי המוגדר בתכנית "

 להוראות הקונסטרוקטור.

 דוגמא לאישור .יב

 שלעיל.דוגמאות  פרקעפ"י 

 הנחת ריצופים מתועשים ואבני שפה מתועשות .40.15

לפי הדוגמאות המפורטות שמופיעות בתכניות האדריכליות ובחוברת פרטי הנחת הריצוף תיעשה  .א

 אחרי הדוגמאות המופיעות בתכנית. ריצוף. על הקבלן לעקוב במדויק

מקדמי ההתנגדות להחלקה. המקדם   לעניין 2279י "כל סוגי הריצוף יעמדו בדרישות התקן ישראלי ת .ב

י ריצוף שונים בהם הפרשי מקדמים עולים על ברטוב. יש להימנע מלהתקין סוג 0.5יהיה  המינימלי

, על מנת למנוע מעידה. במקומות משופעים יש להתחשב בשיפוע כנדרש בתקן ומקדמם יהיה 0.1

  X 0.0125 + )שיפוע( 0.5לפחות  

 .חיתוכים בניסור / ביקוע  .ג

בהם שימוש . בכל סעיפי העבודות שיש אך ורק בניסורמרצפות / אבנים יבוצע  חיתוך :חיתוך בניסור

בריצופים מסוג כלשהו, יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף בקווי שינוי כיוון דוגמת 

 . לא יותר השימוש בגליוטינה. בניסור –וון ובמפגש עם אלמנט הריצוף, במעבר בין גוון לג

 יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת וישרה.

לכך  המפקחהשימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם התקבל אישור חל איסור על  .ד

 .מראש ובכתב

לביצוע שהינו שילוב של ריצוף עם יציקת בטון באתר, יבצע הקבלן ראשית את כל יציקות הבטון,  .ה

 לרבות התושבת האינטגרלית לאבני השפה ואחר כך ישלים את הריצוף סביב.

לקו שאינו מקביל לכיוון הנחת הריצוף, תבוצע שורה מלאה של הריצוף במקום בו הריצוף מגיע  .ו

בהתאמה בניצב לקו הבניין/אבני השפה. יתרת הריצוף כפי שמצוין בתכניות. בכל מקטע שאינו כלול 

 בתוכניות אלו, על הקבלן לקבל הנחיות בכתב מהאדריכל

 בקטע ריצוף לדוגמא: .ז

לדוגמא' באזור ובמידות שיקבעו ע"י המפקח  עם תחילת עבודות הריצוף יבוצע 'קטע ריצוף

 והאדריכל. עם סיום קטע ריצוף לדוגמא יש לקבל אישור להמשך העבודה מהמפקח והאדריכל.

 .מישקים המשכיים יהיו בגובה פני ריצוף .ח

על המישקים להיות המשכיים, מקבילים וישרים ללא גלים ועיוותים. הכל לפי דוגמא מאושרת  .ט

ונוצרים מישקים גליים עקב טעות מצטברת, יש לפרק ולבצע מחדש באופן  במתחם הדוגמא. במידה

 מיושר.

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר או לפי סימון של 'שורת ריצוף  .י

חיתוכים וניסורים,בהתאם לחומר הריצוף  אחרונה' כפי שמופיע בתכנית ריצוף ולפי פרט, וזאת ע"י 

 חיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה "(.ולהת
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המחיר יכלול יצירת שיפועים לצורך נגישות נכים בירידה ממדרכות, מסעות וכו'. בכל מקום בו קיים  .יא

הפרש גובה בין גובה המשטח המתוכנן למשטח קיים, יקבל הקבלן הנחיות מן המפקח בשטח לגבי 

 בה ויבצע בהתאם לתקני הנגישות.יצירת השיפוע הדרוש לגישור הפרש הגו

 מ"מ. 2-מ"מ ולא ירדו מ 5מרווחים לא יעלו על  .יב

 .5%יפועים לצורך נגישות נכים בתאום עם תקני הנגישות, הנחה בשיפוע של עד יצירת ש .יג

ריצוף: באבן תואמת לקיים. דוגמאות אבן חדשות, תואמות לקיים, יועברו לאישור השלמות  .יד

 טרם ביצוע ההזמנה.  והמפקחהאדריכל 

חיבורים בקווי התפר: עפ"י הסימון בתוכניות האדריכליות, קו התפר במעבר בין ריצוף קיים לחדש  .טו

 באבן מעבר.

שתיושם  המפקחו/או  הקונסטרוקטורעבודת הריצוף תכלול שכבת מצעים בסוג וצפיפות לפי הנחיות  .טז

 ותהודק לפני שכבת החול.

 ארגון העבודה .יז

הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת אבנים תבוצע אך ורק מכיוון התקדמות עבודת 

השטח שכבר רוצף, אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק אבנים להישג ידו של הרצף 

 באופן שוטף, כדי לאפשר לו עבודה רצופה.

 מנו בשטח כך שתמנע יש להקפיד על משטח ריצוף ותשתיות מפולסים. גבולות עבודה זמניים יסו

 'זחילה' של החול והאבנים, שקיעה וקפיצה במפלסים בין אבנים סמוכות. 

 טיב האבן .יח

 .8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 

 פיזור החול ויישורו .יט

 לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם(/מבנה מסעה מוכן )ראה 

בה ס"מ. החול יפוזר בשכ 5חול דיונות נקי ויבש בעובי של  :(, מפזרים1571דרישות למצע ותשתית בת"י 

 אחידה ומיושרת ללא הידוק.

עובר נפה  95% 60החול יהיה חול דיונות שפיך או חול נקי שפיך אחר שיאושר ע"י המפקח, עובר נפה 

רים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט , יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך וחומ 5% - 140

 . 4%דק. תכולת הרטיבות של החול בעת הפיזור לא תעלה על 

היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם  

 קעות האבנים:לגבהים הסופיים הנדרשים, בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שו

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים. רצוי לישר מדי 

שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר בעת -פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 העבודה.

 הנחת הריצוף .כ

"אבני קצה",  –צה, באבנים שלמות ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה בצמוד לאבני המעבר/ק

הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית או גבול משטח מחומר אחר. יש להתחיל לרצף  הכל לפי הדוגמה 

 מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(.
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 מ"מ, לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת 2בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים מינימליים של 

 פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה. 

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות.

 י המשטחהשלמת שול .כא

ידי תיאום מידות( כך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך להשתמש -יש לבצע את הריצוף )על

ריצוף מנוסרות ללא גליוטינה, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו באבני 

 אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח.

במקרה וגמר משטחי הריצוף אינו ניצב או מקביל לכיוון ההנחה, יש לסיים באבנים חתוכות כך 

 מ"מ. 5לא יעלה על שההפרש בין הריצוף למשטח הבא 

מגוון בגוון האבן תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים  השלמה ביציקת בטון

 ס"מ, ולאחר קבלת אישור האדריכל. 3ן אבני השפה אינו עולה על השלמות לבי

בגוון תואם )ע"י תוספת  1:4לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול ביחס של 

 גמנט( לגוון הריצוף.פי

הנועלת את המשטח על הקבלן לבצע התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים 

ומבטיחה את יציבותו, על מנת למנוע "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום להתרחקותן זו מזו  

 ולהתפוררות המשטח.

 הידוק הריצוף .כב

 מרוצף. בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח ה

           שלושה מעברים לפחות, עד השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת                                                                           ההידוק יבוצע על ידי 

החול. בעת  ההידוק אין להתקרב למרחק קטן יותר ממטר אחד מקצות המשטח שעדיין אינם 

 החול ומיישר את פני השטח. חסומים. ההידוק משקע את האבנים אל תוך שכבת 

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על מילוי כל 

המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה בשלושה מעברים 

 נוספים.

א עודפי החול מעל המשטח יתבצע יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטו

 לאחר גמר העבודה. רק מספר ימים 

מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית של האבנים  1ההידוק ייעשה עד למרחק של 

 בקצה כתוצאה מבריחת החול.

 בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש.

 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.-לעלות עם כלי אין

 סטיות בביצוע .כג

 מ"מ. 10לא תעלה על  -הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן

 מ"מ. 7מ' לא תעלה על  5.0המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום של  -הסטייה במישוריות

  1571מ"מ. )ראה ת"י  2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות במדרכה לא יעלה על 

 דרישות תפקוד ספציפיות למיסעה( – 2טבלה 

 יש לקבל אישור להתקדמות בשלבי הביצוע –שלבי ביצוע   .כד

 הנחת שכבת מצע מהודק לפי הנחיות יועץ קרקע ו/או מפקח בשטח.
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 פילוס והידוק המצע.

 ולרוחב לשם קביעת קווי הריצוף הנכונים.מתיחת חוטי סימון לאורך 

 ס"מ(. 5-3פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה )

 ריסוס בראונד אפ למניעת נביטת עשבים.

 התקנת הריצוף, כולל השלמות.

 הידוק.

 פיזור שכבת חול עליונה מעל הריצוף.

 ס"מ כולל(. 30X30הידוק חוזר )לאריחים עד לגודל 

 לוי מישקים.פיזור סופי של החול טאטוא ומי

 הנחת אבני שפה .כה

 . בכל מקרה, תקן זה הוא הקובע.1571הנחת אבני שפה עפ"י תקן ישראלי ת"י 

 19יהיה בהתאם לתקן ישראלי מספר   -טיב האבן

עם זיון כנדרש,  15-אבני שפה טרומיות כמפורט בתוכניות על גבי בסיס בטון מזוין. בניית יסוד בטון ב

 לגבהים ולשיפועים הנדרשיםוהנחת אבני השפה בהתאם 

 הנחת אבני שפה ללא מרווחים וללא מילוי בטון.

מייצור של יצרן אבני השפה ומאותה לביצוע זווית כלשהי באבני שפה, ישתמש הקבלן באבני שפה 

סדרת ייצור. חלקי אבני השפה מנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן שהמרווח המרבי בין אבן לאבן לא 

בהיקף החיצוני של ההקשתה(. יש לפנות לקבלת הנחיות לביצוע מהמתכנן בתאום עם מ"מ ) 5יעלה על 

 בניסור במסור מכני. היצרן. אין להשתמש באבנים שבורות. כל החיתוכים

 3-1אספקה ופיזור של מילוי מאושר של חצץ גרניט מקומית גרוסה/חומר וואדי בגודל "שומשומית"   .40.16

 מ"מ

 כללי: .א

ו/או חומר וואדי גרוס ושטופ/ה בגודל  אושר של חצץ גרניט מקומית גרוסהאספקה ופיזור של מילוי מ

מ"מ ממחצבת אבן וסיד או ש״ע באישור אדריכל. לצורך יצירת שיפוע חוף אחיד.  1-3"שומשומית" 

 .הביצוע בהתאם לתכנית פיתוח, והנחיות המתכנן והמפקח באתר

 

 דוגמאות: .ב

 .לעיל עפ"י סעיף דוגמאות

 ס״מ של חצץ מובא גרניט מקומית גרוסה/חומר וואדי בגודל "שומשום" 7אספקה ופיזור שכבת   .40.17

 אפיון החומר: .א

חצץ מובא גרניט מקומית גרוסה ו/או חומר וואדי גרוס ושטופ/ה בגודל "שומשום", בגוון אפור בהיר 

 ממחצבת אבן וסיד או ש״ע באישור אדריכל. 

 ולחומר ואדי לבחירת האדריכל.הקבלן יפזר באתר דוגמאות לגרניט 

 אופן הפיזור .ב
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כלים ידניים, באופן זהיר כך שלא יתערבב עם המצעים או האדמה הגננית עליה החצץ יפוזר באמצעות 

 הוא מפוזר. השכבה תהיה בעובי אחיד ומפולס בהתאם למצויין בתכנית האדריכלית.

 השקייהפיזור ע"ג קווי  .ג

ויכסה עליהם, בהתאם להנחיות יועץ  הנחת קווי ההשקיהלאחר רק באזורי השתילה החצץ יפוזר 

 ההשקייה.

 ד:״גרין טופי״ערבוב עם חצץ  .א

חצץ הגרניט יעורבב באופן אחיד עם חצץ ה"גרין טופי" טרם פיזורו, כך שהיחס ביניהם יהיה שווה 

 1תהיה יח' נפח של חצץ גרניט,  10, כלומר על כל 1:10יחס הערבוב יהיה בכל מקטע ומקטע בתכנית. 

 יח' נפח של חצץ מסוג "גרין טופי".

 דוגמאות: .ד

 40, בפרק 40.10-12עפ"י סעיף דוגמאות 

 אספקה ופיזור מילוי מובא של חצץ ״גרין טופי״ בגודל "גרנוליט קטן" .40.18

 כללי: .א

אספקה ופיזור מילוי מובא של חצץ ״גרין טופי״ שטוף ונקי בגודל "גרנוליט קטן" ביבוא חברת טופית 

 וע בהתאם לתכנית פיתוח, והנחיות המתכנן והמפקח באתר.או ש״ע. הביצ

 בגודל "שומשום":ערבוב עם חצץ גרניט  .ב

באופן אחיד עם חצץ השומשום טרם פיזורו, כך שהיחס ביניהם יהיה שווה  חצץ הגרין טופי יעורבב

 בכל מקטע ומקטע בתכנית.

יח' נפח של חצץ מסוג "גרין  1תהיה יח' נפח של חצץ גרניט,  10, כלומר על כל 1:10יחס הערבוב יהיה 

 טופי".

 דוגמאות: .א

 40, בפרק 40.10-12עפ"י סעיף דוגמאות 

 

 מ"מ 22-9אספקה ופיזור חצץ מובא גרניט מקומית גרוסה/חומר וואדי בגודל "פוליה"  .40.19

 כללי: .ב

ו/או חומר וואדי גרוס ושטופ/ה  ס״מ של חצץ מובא גרניט מקומית גרוסה 10אספקה ופיזור שכבת 

יכל. הביצוע מ"מ בגוון אפור בהיר ממחצבת אבן וסיד או ש״ע באישור אדר 9-22בגודל "פוליה" 

 .בהתאם לתכנית פיתוח

 פיזור באזור מעברי הניקוז: .ג

באזור מעברי הניקוז. במקומות שמוגדר מעבר מים החצץ יבוטן עפ"י הצורך בהתאם להוראות 

 בשטח. המפקח או האדריכל

 דוגמאות: .א

 40ביצוע הדוגמא עפ"י סעיף דוגמאות, בפרק 

 

 אילתית מקומית אספקה והנחה של סלעים גושניים טבעיים מאבן  .40.20

 כללי .א

לבחירת האדריכל. ס"מ  50/50/40אספקה והנחה של סלעים גושניים טבעיים מאבן אילתית מקומית בגודל ממוצע של 

 והמפקח באתר. ההנחה בהתאם לתכנית פיתוח והנחיות המתכנן
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 אפיון האבנים .ב

האבנים יהיו מאבן גרניט אילתית טבעית, ממחצבה מאושרת ע"י האדריכל, כל האבנים יגיעו מאותה 

 , אלא אם כן יאושר אחרת בכתב ע"י המפקח. המחצבה

 אופן ההנחה .א

 הנחה ידנית מוקפדת בהתאם להנחיות האדריכל בשטח

 מיובאאספקה וריצוף של אבני *גן* מסלע גרניט  .40.21

 כללי .א

אספקה וריצוף של אבנים אשר ישמשו כ"אבן גן" לצד שביל האספלט. האבנים יהיו  מסלע גרניט 

מיובא. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון וכולל כל הנדרש לביצוע מלא של העבודה בהתאם להנחיות 

ייחודית  בניגוד לריצוף באבני גן מתועשות סטנדרטיות, העבודה הינה. יצרן, ופרטים אדריכליים

 ותידרש הקפדה יתרה על רמת הביצוע. 

 אפיון הסלעים .ב

ס"מ בגימור מנוסר בשתי פאות ארוכות  10/10/50סלע גרניט מיובא בגוון אפור בהיר במימדים 

( בשתי פאות ארוכות. ביבוא חב' "טופית" / "אבן בהט" או #2ובגימור "בושהאמר" )מכורסם בדרגה 

 שו"ע.

 אופן ההנחה: .ג

הפרטים האדריכליים, , 40.15הנחה מוקפדת בתצורת אבני גן, בהתאם להנחיות הכלליות בסעיף 

 והנחיות המפקח והאדריכל בשטח. 

 דוגמאות ודפוסים של משטחי הריצוף .ד

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 רצפים .ה

 הנחה יבשה" –אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא . 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 ספק האבן .ו

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 זמינות האבן להמשך הפרויקט .ז

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 עמידה בתקנים .ח

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 בדיקות .ט

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ר אה סעיף תואם ב

 ניקוי אבני הריצוף לפני הנחה .י

 הנחה יבשה" –אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא . אספקה וריצוף של 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 דוגמאות .יא

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 

 הנחה יבשה –אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא  .40.22
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 כללי .יב

זרתית, דורשת זמן, סבלנות הנחה יבשה של אבני מדרך מסלע גרניט דוגמת הריצוף מורכבת ואינה ח

ויכולת ריצוף גבוהה. יש להקפיד על צוותים מקצועיים ואיכותיים. העבודה המוגמרת תהיה ברמת 

 גימור מעולה, ותבוצע בדיוק מוחלט לפי הפרטים והתכניות האדריכליות.

 דוגמאות ודפוסים של משטחי הריצוף .יג

משות לצורך המחשה של מורכבות עבודת תכניות הריצוף בסט המכרז אינן התכניות לביצוע. הן מש

 הריצוף, אך יש לקחת בחשבון כי הגרפיקה הסופית תנתן לקבלן בתכניות המפורטות.

 רצפים .יד

עבודת הריצוף תעשה ע"י בעלי מקצוע ייעודיים ומקצועיים, בעלי נסיון מוכח בריצוף באבן טבעית 

מ"ר כ"א. לדרישת המפקח  1,500 נסורה ובאבן טבעית מבוקעת בשלושה פרויקטים לפחות, בהיקף של

על הקבלן להציג את האישורים הכתובים לנ"ל. בסמכות המפקח לדרוש החלפה של רצף במידה 

 ונמצא כי אינו מתאים לביצוע העבודה.

 ספק האבן .טו

 5פרויקטי פיתוח בארץ בהיקף של לפחות  3-יהיה בעל נסיון מוכח באספקת אבן טבעית לריצוף ב

המלצות של מנה"פ ו/או האדריכל איתם עבד.  3השנים האחרונות. הספק יגיש  3דונם כל אחד במהלך 

 חב' "טופית" / "אבן בהט" או שו"ע. -לדוגמא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זמינות האבן להמשך הפרויקט .טז
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שנים ע"י הספק/ מחצבה. כל האבנים מסוג מסויים,  5על הקבלן להמציא אישור לזמינות האבן לעוד 

כולל יתרות נדרשות לאחזקה, יסופקו ממחצבה אחת בלבד. לא יותר לשנות את מקור האבן במהלך 

 הפרויקט. 

 אפיון אבני המדרך  .יז

(. #2ר "בושהאמר" )מכורסם בדרגה ס״מ, בגימו 4אבנים מסלע גרניט מיובא, בגוון אפור בהיר בעובי 

ס"מ. ביבוא  חב' "טופית" /  70/90, 50/70, 30/50בקונטור ״פראי״ / "נטוראל ספליט" ובגדלים של 

 "אבן בהט" או ש"ע. 

 עמידה בתקנים .יח

העבודה והאבנים לריצוף יהיו מותאמים לתקנים הישראליים הרלוונטיים. אבני הריצוף הנבחרות 

ועל פי הטבלאות המפורטות  1חלק  5566ות"י  2חלק  1554רשים על פי ת"י יעמדו בכל הערכים הנד

להלן. התכונות הנבדקות יכללו בין השאר: עובי, מישוריות, ניצבות, מסה מרחבית, ספיגות, שחיקה, 

, עמידות בבליה מואצת: התגבשות מלחים, ASTM C99התנגדות להחלקה, מודול כפיפה לפי תקן 

 ASTMקלים וכדומה. בנוסף, יבוצעו בדיקות של חוזק בלחיצה לפי תקן עמידות בהכתמה ובכימי

C170  וכן חוזק בכפיפה לפי תקןASTM C880 מקדם ההחלקה יהיה .R11  2279או לפי הנדרש בת"י ,

בהקשר לנוכחות פגמים.  1חלק  5566המחמיר מביניהם. כל האבנים יהיו מסוג א' כמוגדר בת"י 

כולל נסיעה אקראית של רכבי שרות  -האבנים יעמדו בכל העומסים הנדרשים לפי רמת השימוש 

מעבדות מוסמכות, ואספקה. באחריות הקבלן להציג את כל האישורים והבדיקות הנדרשות, ע"י 

 לבקשת המפקח. 

 בדיקות .יט
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בדיקות העמידות בהכתמה יבוצעו תוך שימוש  - 1חלק  4440בדיקות עמידות בהכתמה לפי ת"י 

 ברשימת החומרים המצורפת להלן:

 יין שולחני 

  261תמיסת נתרן תת כלוריתי )אקונומיקה( לשימוש ביתי המתאימה לתקן הישראלי ת"י 

 694סיס גיר, המכילה כלור חופשי, המתאימה לתקן ישראלי אבקה לניקוי ומירוק על ב. 

 סודה קאוסטית המצויה בממיס שומנים 

 תמיסת קפה 

 תמיסת תה 

 שמן מאכל 

 )חומר ניקוי על בסיס חומצה )חומר ניקוי ביתי 

 )מיץ )מומלץ לדרוש מיץ לימון לא מהול 

 )משקאות תוססים )מומלץ לדרוש שימוש בקוקה קולה 

 דיו 

  צבעוניים )מומלץ לעשות שימש בכורכום מומס במים רותחים(תבלינים 

 יוד 

 תדירות הבדיקות של איכות האבנים תהא כמפורט להלן:

מ"ר משטח, בכל סוג  500בדיקות שוטפות הנדרשות לביצוע בכל מנת שטח של עד  – 1בדיקות שוטף 

 של אבן המסופקת לשטח.

מ"ר משטח, בכל סוג  1000בדיקות שוטפות הנדרשות לביצע בכל מנת שטח של עד  – 2בדיקות שוטף 

, על מנת לקבל 1יבוצעו גם בדיקות שוטף  2של אבן המסופקת לשטח. בעת ביצוע בדיקות שוטף 

 תמונה מלאה על החומר הנבדק.

בטבלה  בדיקות אלו כוללות אל כל הבדיקות המופיעות כבדיקות תקופתיות – בדיקות תקופתיות

 . בדיקות אלו יבוצעו במועדים הבאים:2ושוטף  1הבאה וכן את כל סט הבדיקות שוטף 

בדיקות שיבוצעו לקראת ההחלטה על הסוגים והמקור  -)א(. במסגרת ביצוע בדיקות מוקדמות  

הספציפי של האבנים. לאחר קבלת ההחלטה הסופית לגבי האבנים, יסופק סט מלא של בדיקות 

 ים שיובאו בפועל לפרויקט )לא בדיקות ישנות(. שבוצעו על חומר

בדיקות אלו יבוצעו על מדגמים שינטלו  –)ב(. בכל מקרה שבו מכינים משלוח חדש להעברה לארץ  

בארץ המוצא של האבנים לפני שליחת האבנים לארץ, על מנת לוודא את איכות האבנים. המשלוח לא 

יבוצעו על כל מנת שטח  2ושוטף  1קות מסוג שוטף ישלח לפני קבלת אישור על תקינות המשלוח. בדי

 מ"ר של אבנים. 2000 -של לא יותר מ

בדיקות אלו יבוצעו על מדגמים שינטלו  –)ג(. בכל מקרה שבו מגיע משלוח חדש של אבנים לארץ 

 2ושוטף  1מהמשלוח לאחר הגעתו לארץ, על מנת לוודא את איכות האבנים. בדיקות מסוג שוטף 

 מ"ר של אבנים. 2000 -מנת שטח של לא יותר מ יבוצעו על כל

בכל מקרה אחר שבו מתעוררת בעייה באשר לאיכות החומרים תוך מהלך  -)ד(. במקרים אחרים 

 העבודה.
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המזמין רשאי לדרוש ביצוע בדיקות נוספות או הגברת תדירות הבדיקות בכל מקרה שבו איכות 

ת. כמו כן, המזמין רשאי לצמצם ביצוע חלק האבנים אינה עומדת בדרישות אחת או יותר מהבדיקו

מהבדיקות, במקרים שבהם איכות האבנים יציבה וגבוהה לאורך זמן. ההחלטה בנושא זה תהא בידי 

המזמין או נציג המזמין בלבד. בדיקות עמידות בהכתמה יבוצעו על פי דרישת המזמין גם על האבנים 

 לאחר יישום הסילר כמפורט במסמכי ההסכם.

 לוח או משלוחים שלמים שימצאו פסולים יורחקו מאתר העבודה, על כל הכרוך בכך.חלקי מש

 אופן ההנחה .כ

, הפרטים האדריכליים, 40.15הנחה מוקפדת בתצורת אבני גן, בהתאם להנחיות הכלליות בסעיף 

 והנחיות המפקח והאדריכל בשטח.

 מ"מ. 40מ"מ, והמקסימלית יהיה  20רוחב הפוגה המינימלית יהיה 

 הניתן לקרקע האבן יהיה בזווית ישרה ככל הניתן לקרקע ככלאבן יהיה בזווית ישרה סף ה

 . בין הפוגות יפוזר חצץ מובא גרניט מקומית גרוסה/חומר וואדי בגודל "שומשום"

 חיתוך האבנים .כא

האבנים תהיינה מבוקעות באופן ידני וטבעי, ללא מיכון. בקצוות משטחי הריצוף יש להתאים את 

האבן במדויק לקו הנדרש לפי התכנית האדריכלית. לצורך כך יש להשתמש באבנים קיימות, או לבצע 

ביקוע ידני לפי הנדרש, בעזרת כלים מתאימים. בשטח או במפעל. אין לנסר את האבנים המבוקעות, 

 אלא לחזור על צורת הביקוע. 

 ניקוי אבני הריצוף לפני הנחה .כב

לפני הנחת האבן יש לנקותה בחלק התחתון ובארבעת הצדדים: הניקוי ייעשה במברשות פלדה עד 

 להורדת כל אבק וחומרים זרים ובסמרטוט נקי.

והמפקח שיטת היישום תהיה לפי הוראות כתובות של יצרן החומרים, הטעונות אישור המהנדס 

 מראש, והופכות לאחר אישורן לחלק ממפרט זה.

 התאמה וחיתוך אבן .כג

ריצוף האבן ואבני השפה יבוצע בהתאם לתכניות ולמצב בשטח. האבנים יותאמו למצב בשטח ע"י 

חיתוך בקצוות ועיבוד האבן סביב התאים ככל שידרש. מאחר שמדובר באבן גרניט קשה, יהיה על 

צוף, מכונה חשמלית לחיתוך האבן עם משורי יהלום בכמות הדרושה, הקבלן להחזיק באתר, באופן ר

אשר יתאימו לחיתוך אבן גרניט מסוג זה. על הקבלן להביא זאת בחשבון בהצעתו. לא יותר חיתוך אבן 

 ע"י משור יד.

 ריצוף מכסי השוחות .כד

ים המכסה כל מכסי השוחות יהיו מסוג אמבטיה וניתנות לריצוף. האבן תנוסר עד לגובה הנדרש ופנ

ירוצף בהתאם לדוגמא של הריצוף סביב המכסה. המישקים יהיו המשכיים בין משטח הריצוף 

והמכסה. בתוך המכסים תיושם דיסקית מברזל יצוק וצבוע בגוון לבחירת המפקח, עם הטבעה של סוג 

 השוחה לפי דרישות עיריית פתח תקווה והאגפים השונים.

 

 מיקום רכיבי ריהוט ע"ג הריצוף  .כה

להכין את בסיסי הבטון לכל האלמנטים שיורכבו ע"ג הריצוף מראש, ולבצע עיגון דרך האבן  יש

 המרוצפת, בעזרת קידוח מדויק דרך האבן או במישקים.
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 סטיות בביצוע .כו

מ"מ. בכל מקרה לא יווצר מצב של פגיעה  10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על 

 ל סוג שהוא.בניקוז השטח, והווצרות שלוליות מכ

 מ"מ(. 7מ' לא תעלה על   5.0הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום של 

 מ"מ. 2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על 

 מ"מ מהעמוד. 5הריצוף סביב העמודים יהיה מדויק ויותיר מרווח מכסימלי של 

 דוגמאות .כז

חירתו לכל המאוחר, את כל דוגמאות האבנים, ויציג את כל שבועות מרגע ב 6הקבלן יציג, תוך 

האישורים הנדרשים. יש לקחת בחשבון כי יתכן ותדרש לצורך כך הטסת הדוגמאות לארץ, וביצוע כל 

 חלופות הנחה 3בדיקות המעבדה הנדרשות לפי התקן. כמות האבן שתיובא תספיק ע"מ לבצע 

  40עפ"י סעיף דוגמאות, בפרק 

 ריצוף ע"ג טיט –אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא   .40.23

 כללי .א

אספקה וריצוף יתבצע באמצעות טיט וחול ע"ג על מצעים מהודקים, כולל חגורת בטון תחתונה בקצה 

הריצוף. כולל כל הנדרש לביצוע מלא של העבודה בהתאם להנחיות יצרן, פרטים אדריכליים ומפרט 

 טכני מיוחד.

 אבני המדרךאפיון  .ב

ס״מ בגימור "בושהאמר" )מכורסם בדרגה  4אבני מדרך מסלע גרניט מיובא, בגוון אפור בהיר בעובי 

ס"מ . ביבוא חב' "טופית" / "אבן  30/40, 20/30(, בקונטור ״פראי״ / "נטוראל ספליט", בגדלים #2

ך בהנחה יבשה אבן זו תהיה תואמת לחלוטין בסוג , בגוון ובמקור לאבני המדר בהט" או ש"ע.

 .40.22שבסעיף 

 אופן ההנחה .ג

הריצוף יתבצע באמצעות טיט וחול ע"ג על מצעים מהודקים, כולל חגורת בטון תחתונה בקצה 

 הריצוף. כולל כל הנדרש לביצוע מלא של העבודה בהתאם להנחיות יצרן, והפרטים אדריכליים.

 דוגמאות ודפוסים של משטחי הריצוף .ד

 הנחה יבשה" –אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא . 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 רצפים .ה

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 ספק האבן .ו

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 הפרויקטזמינות האבן להמשך  .ז

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 

 עמידה בתקנים .ח

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 בדיקות .ט

 הנחה יבשה" –מיובא . אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט 40.22"-ראה סעיף תואם ב
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 חיתוך האבני .י

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 ניקוי אבני הריצוף לפני הנחה .יא

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 התאמה וחיתוך אבן .יב

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 מיקום רכיבי ריהוט ע"ג הריצוף .יג

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 סטיות בביצוע .יד

 הנחה יבשה" –בא . אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיו40.22"-ראה סעיף תואם ב

 דוגמאות .טו

 הנחה יבשה" –. אספקה וריצוף של אבני *מדרך* מסלע גרניט מיובא 40.22"-ראה סעיף תואם ב

 הקמת גדר זמנית לשלב א' .40.24

 כללי .א

 יש להשתמש בגדר הקיימת היום בשטח אשר מיועדת לפירוק זהיר ושימוש מחדש )ראה תכנית(. 

 הקמת שער חד כנפי למעבר אדם .40.25

 כללי .א

כנפי מפלדה מגולוונת וצבועה בגוון לבחירת אדריכל ולפי דגם שער מוסדי מסוג 'נתיב' שער חד 

 מתוצרת "יהודה רשתות" מאושר ע"י המפקח והאדריכל ביסוס הגדר בהתאם לפרטי קונסטרוקטור.

 הקמת שער דו כנפי למעבר רכב .40.26

 כללי .א

ער מוסדי מסוג 'נתיב' שער דו כנפי מפלדה מגולוונת וצבועה בגוון לבחירת אדריכל ולפי דגם ש

 מתוצרת "יהודה רשתות" מאושר ע"י המפקח והאדריכל ביסוס הגדר בהתאם לפרטי קונסטרוקטור.
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 גינון והשקיה – 41פרק 
 השקיה -  41.1פרק 

 
 מפרט טכני לבצוע רשת השקיה

 

 כללי
 והמפרט המיוחד המצורף. 41כל עבודות ביצוע צנרת ההשקיה כמפורט במפרט בינמשרדי פרק 

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן.  המערכת מתחילה 
 בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.

ועדו להשלים ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתוכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  שנ
 האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

למדידה  ואינהבאם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי יחידות אחרות 
 ותשלום נפרד.

 .בתקן ישראלי בלבדכל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים 
 התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנית לפני ביצוע.אם חלפה שנה מגמר 

לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי מקור המים, קוטר הצנרת ולחץ מים דינמי זהים לנדרש 
 ה או אי התאמה לתוכניות יש להודיע למפקח ולמתכנן.יבתוכניות. על כל סטי

כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם וכל העבודות כוללים במחירם את  כל הפריטים במפרט הכמויות,
 הדרושות, בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.

התחלת ביצוע העבודה יעשה רק לאחר שהקבלן יקבל תוכנית מעודכנת ומאושרת על ידי המתכנן ו/או המפקח 
המפקח בתאום  ועליה יהיה רשום לביצוע! כמו כן ביצוע העבודה יעשה בשלבים, שלבי העבודה יקבעו על ידי

 עם המתכנן.
צוע שינויים בזמן העבודה ע"י המפקח בלבד, ויהיה ערוך לקבל הוראות אלו בזמן יהקבלן יקבל הוראות לב

 העבודה, כך שלא תיפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
חברת לפני תחילת העבודה, הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, גז, טלפון, טל"כ, מים, ביוב וכו' ב

 .ויקבל אישור לעבודה בכתבחשמל, חברת גז, בזק, עירייה, מקורות וכו'. 
 

 מדידה וסימון
 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים.

סימון מיקום הממטירים/מתזים בשטח, ייעשה ע"י יתדות, תוואי צנרת ההשקיה יסומן בשטח במרחק העולה 
 ממיקום הממטיר/מתז.מטר  0.5על 

מיקום המערכות  המבצע יביא לידיעת המפקח אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן את 
השונות. במידה וישנה אי התאמה חל איסור מוחלט על הקבלן לבצע שינוי בתוכניות ללא אישור בכתב 

 מהמתכנן.
 

 :חי ריצוף ושטחי גינון יהיו כדלקמןעומקי החפירה לשרוולי השקיה ו/או צנרת השקיה בשט
 עומק חפירה                               קוטר צינור

 ס"מ 60מ"מ ומעלה                               75
 ס"מ 40מ"מ                                  63 – 40
 ס"מ 30מ"מ ומטה                                32
 

 בודות ידיים או בכלים מכניים ההמלצה היא להשתמש במתעל )טרנצ'ר(.חפירת התעלות תעשה בע
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי 

 בחול ומרצפות  וזאת לאחר תיאום עם המפקח.
ס"מ מהעומק המפורט, ואחר תרופד  15 -בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תועמק ב

 ס"מ לפני הכיסוי בקרקע מקומית ו/או אדמת גן. 15בחול דיונות, בעובי 
רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, יש להעבירם באותה 

 ס"מ לפחות. 20 -תעלה ולהגדיל את רוחבה, במידה ולא ניתן יש להעמיק את אותה תעלה ב
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מטר מגזע  2.0לצינורות עיוורים המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן )בערוגת גינון(, יש לחפור תעלה במרחק 
 העץ.

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו', במידה ולא בוצעו שרוולים, יש לפתוח בהם מעבר להנחת 
 כ להחזיר את המצב לקדמותו.שרוול כמפורט בתכנית שרוולי השקיה / השקיה ואח"

עבודה זו כלולה במחירי השרוולים ולא תשולם בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות 
לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים 

 .חדשים, יהיה אף הוא כלול במחירי השרוולים
 השרוולים יהיו מחומר קשיח, ועמידים לקורוזיה.

קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם, או כמסומן בתוכניות. בתוך השרוול יותקן חוט משיכה 
ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם  50מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  8מפוליפורפילן שחור בעובי 

המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות ברזלים או צבע עמיד  מונחים. יש לסמן בתכנית את המקום
למים, על דופן השביל, מדרכה או בגב הקיר.  במידה ולא מסתיים בבריכת הגנה יש לסגור את קצוות השרוול 

 בפקק מותאם וזאת לאחר שהושחל חוט המשיכה הנ"ל.
וע השרוולים. כל זאת בהתאם למפורט השחלת הצנרת תבוצע עם ביצוע השרוולים או לאחר השלמת ביצ

 בתוכניות ובתאום עם המפקח בשטח.
 יש לגלות את קצוות, לבדוק שהשרוול תקין ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. –שרוולים קיימים בשטח 

, בהתאם למצויין בתכנית 12.5קשיח דרג  P.V.C -מתכת מגולוונת ו/או מ –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 
 מ' מתחת לפני הכביש הסופיים. 1.0הכמויות. ראש השרוול יהיה בעומק  ובכתב

קשיח, או מתכת   P.V.C-ומעלה, מ 6עשויים מפוליאתילן תקשורת דרג  –שרוולים במדרכות ומפרצי חניה 
 ס"מ. 40מגולוונת בהתאם למצויין בתוכנית ובכתב הכמויות.    ראש השרוול יהיה טמון בעומק 

אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים וכל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכסוי מלא, המחיר כולל: 
 כולל חוט משיכה כאמור לעיל.

 –השחלת צינורות השקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. במקרה ויש דרישה להשחלת השרוול עם הנחת הצינור 
 התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

שרוולים רזרביים  ן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגנה בהתאם למצויין בתכנית.  שרוול יעבור משטח מגונ
 יסגרו בפקק אינטגרלי של צינור גם במידה והם מגיעים עד בריכת ההגנה.  הכל כלול במחירי השרוול.

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכה מבטון טרומי 
ס"מ כמפורט בתכנית או בכתב הכמויות. המכסה בגובה הריצוף ועליו יותקן השלט עם כיתוב  80או  60טר בקו

 .וסמל העירייה "השקיה"
ס"מ. בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ  20יהיה מינימום )למצע( בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה  מרחק

 ס"מ. 10גס בעובי 
 זרים מחברים וכל העבודות הדרושות.המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האבי

בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון או מתכת דגם מורן תוצרת "וולקן" כנדרש בכתב  –בריכה בשטחי הריצוף 
 הכמויות.

בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון כנ"ל או בריכה מחומר תרמופלסטי כמצוין בכתב   -בריכה בשטחי גינון 
 הכמויות ובתוכנית ההשקיה.

 
 נורות ומחבריםצי

החיבורים יעמדו בלחץ  יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כלבצפיפות גבוהה, צינורות מחומרים פלסטיים 
הנדרש של המערכת. מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת וכל אביזרי 

 החיבור והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש.
)בכל הקטרים(  6צנרת בדרג   4427לפי ת"י קשיח   PE 63מ"מ הינה צנרת השקיה  40עד קוטר  4בדרג צנרת  

        4427לפי ת"י קשיח   PE 80הינה צנרת השקיה  4דרג  מ"מ )כולל( 40וצנרת מקוטר 
   4427לפי ת"י קשיח   PE 100הינה צנרת השקיה  ומעלה )בכל הקטרים( 10צנרת בדרג 

 מ"מ. 16למעט צינור בקוטר  10כל הצנרת המובילה תהיה בדרג בעיריית אילת הדרישה הינה 
  הפרוייקט.    ו/או עפ"י הנחיות מחלקת גנים ונוף בתחילת  6קווים מחלקים ומנקזים בדרג 

 IRRIGATIONולא   WATERעל המדבקה  מצוייןבכל סוגי הצנרות יהיה 
, כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה

 את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. ובשלוחות הטפטוף. יש לאטום
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כל המחברים לצנרת טמונה ועילית העשויה מפוליאתילן למערכת המטרה או קווים ראשיים  –מחברים לצנרת 
יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים המתאימים ללחץ מים תוצרת  לטפטוף )כולל קווים מחלקים ומנקזים(

אין להשתמש: בתחיליות חבק, "פלסאון" או שו"ע.  '"פלסאון" או שו"ע, מחברים לשלוחות טפטוף יהיו תוצ
 מחברי שן וכו' ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי.

 חל איסור על השימוש ברוכבים בכל קטרי הצינורות. 
 

 וחיבורה פריסת הצנרת
 צנרת העוברת בשטחי הגינון

 צנרת פוליאתילן תונח רפויה ביום חפירת התעלה, ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים וחדים.
 חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו.

 זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר זווית "פלסאון" או שו"ע. קצות צינור ראשי ו/או צינור מחלק
 ו/או צינור מנקז לא תקופל ותסתיים באביזר חיבור קצה צינור מסדרת "פלסאון" או שו"ע.

תעלה בה יש למעלה מצינור אחד, הצינורות יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל קוטר הגדול. צינורות 
 זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.

 וולים יהיו שלמים וללא מחברים.צינורות העוברים בתוך שר
 מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של 

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת מחומר טרמופלסטי או עפ"י הנחיות 
 בתכנית.

 שטיפה ובדיקה –כיסוי ראשוני 
 רים, יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות.לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבו

 יש לשטוף את הקווים הראשיים. סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים בכל מקום בו מחובר אביזר, 

 מטר מכל צד.  1.0משאירים תעלה פתוחה באורך 
ס"מ. ומעל  15באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי 

 זאת כלול במחיר הצינור.שכבה הנ"ל את הקרקע המקומית. כל 
שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך 

 התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.
 כיסוי סופי

 לאחר קבלת אישור המפקח יכוסו התעלות והאביזרים סופית.
שקיעות של קרקע בתעלות לאחר השקיה ראשונית. במקומות שיהיו בעת הכיסוי הסופי יש לוודא שלא תהיינה 

 שקיעות יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר לגמרי.
 מקור מים + ראש המערכת

בנקודת בפועל  הדינאמי לחץ המיםהתאמת בדוק את על הקבלן ללפני תחילת העבודה  -בדיקת נתוני מקור מים 
ה המערכת, על כל סטייה מהמתוכנן יש להודיע למתכנן לפני הביצוע, לנתון על פיו תוכננהחיבור לרשת ההשקיה 

 לאחר קבלת אישור המתכנן. ולקבל את הנחיותיו. אין להתחיל כל עבודה אלא
: ברז אלכסוני, מד מים, משחרר אוויר, המתאימה לקריטריונים של פרט חיבור למקור המים יכלול בין היתר

המחבר את 'פרט החיבור למקור המים' לרשת המים העירונית יהיה צינור   מחלקת המים ברשות המקומית. 
 ס"מ. 50, ובקטעיו האופקיים יהיה טמון בעומק  4427לפי ת"י  PE100 16דרג   צינור פוליאתילן

 ס"מ לפחות. 30התחברות להידרנט תבוצע בגובה 
 

 יסופק ויותקן בארון הגנה כמפורט בפרט ראש המערכת ו/או בכתב הכמויות. ראש המערכת
)האביזרים לחיבור בין מקור המחיר כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, חיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת 

)שחור( תוצ' "פלסאון" או שו"ע. האביזרים אחרי ראש המערכת יהיו  7המים לראש המערכת יהיו מסוג סדרה 
ומכסה וכל העבודות המפורטות  ון הגנהאספקה והתקנת ארהקו האפור תוצ' "פלסאון" או שו"ע,  סדרת

 הדרושות, כגון חפירה, התאמה לגובה נדרש וכו'.
מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום ראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור 

 התכנון במידת הצורך. תכנית השקיהיפורטו ב
מד מים עם פלט )  ראש המערכת. וןמד מים עירוני יורכב מחוץ לאראש המערכת יחובר לקו אספקת המים. ר

 .(ההגנה וןחשמלי יורכב בתוך אר
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 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ויאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.
 סוג אביזרי הראש וסדר הרכבתם ייקבעו עפ"י פרט בתכנית.

 מערכת יורכב פקק.  עם אביזר חיבור מהיר לצינור גמיש. בסוף ראש 3/4ברז כדורי "בכל ראש יורכב 
 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש.

כלפי מטה ועשויים מחומר קשיח  ביציאה מהמגופים יורכבו רקורדים ואחריהם צינורות המורכבים אנכית
(P.V.C ויורדים מתחת לפני השטח ) 90˚על ידי זווית  חיבורם לצנרת ההשקיה יבוצע . 

, עליהם מורכב ברזון ברונזהעשויים  הידראולים יהיו  לפני הקרקע. מגופים אנכיתמגופים הידראולים יורכבו 
 תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית.                                    

 יהיו מוגנים מקרינת שמש.  P.V.Cאביזרי 
, 2מורה סתימה )קוטר "כניסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה, המסנן יורכב במאוזן לקרקע ויכיל מסנן 

"1.5" ,1). 
 במקום ובתיאום עם המתכנן.  התכניות והתנאיםהצבת ראש המערכת תיעשה עפ"י מיקום בחירת 

 יש להשאיר מקום להתקנת פס סולונואידים בעתיד. הגנה לפי תכנית או בכתב הכמויות. וןהראש יותקן באר
תוצרת אורלייט" או שו"ע. 'בלום גארד' הגנה מודולרי עשוי פוליאסטר משוריין אטום למים וברקים  וןאר

 מיקומו הסופי יבוצע לאחר תאום עם המתכנן והמפקח.
ן ולא יעשו קידוחים בארון ההגנה התמוכות תהיינה מחוברות למקומות המיועדים לכך )אינסרטים( בארו

נוספים לביצוע חיבור התמוכות. גודל ארון ראש המערכת יהיה בהתאם לאביזרי ראש המערכת, כוון פתיחת 
על הקבלן חלה אחריות שמידות הארון יתאימו למידות ראש  הארון יקבע בשטח ע"י המתכנן והמפקח.

שמידות ראש המערכת יהיו גדולות   ידהס"מ לפחות. במ 15המערכת, כך שדפנותיו יהיו מרוחקים מכל אביזר 
 ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם על חשבון הקבלן, הכל כלול במחירי היחידה. 

    הארון כולל מנעול דגם מסטר לדלתות הארון.
 הכל בתאום עם המתכנן מראש. גדריהיה עילי ויותקן בסמוך לקיר בנוי או  וןהאר
                                                                                      יונח ויחובר על סוקל.  וןהאר

 הוראות התקנת סוקל )בסיס(:
 ס"מ, ברוחב ובאורך מתאימים למידות הסוקל ויישור/פילוס האדמה בתחתית. 50חפירת בור בעומק  .1
ע"י מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס )הכרחי(. הערה:  הנחת הבסיס )הסוקל( בקרקעית הבור, ייצוב .2

הסוקל. הכנסת כבלי פיקוד ובקרה  שבצידיבמידה והסוקל לא מיוצב יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות 
 וקיבועם במקום המיועד לכך בבסיס.

 הנחת הארון על גבי הבסיס )סוקל( וחיבורו ע"י ברגים. חיבור ראש המערכת לארון .3

חיבור צנרת לראש המערכת ובדיקת פילוס הארון. מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש  .4
יש להקפיד על לפזר את האדמה באופן אחיד ובמקביל, מכל צידי הסוקל וזאת כדי למנוע הידוק רק בצד אחד. 

    הידוק אחיד מכל צידי הסוקל.

 מחשב
 ןנטעסולונואידים , מצבר  –כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה כגון  המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה,

המחשבים יכללו את כל ציוד  –כל העבודות החשמליות יעשו על ידי חשמלאי מוסמך וחיבור לעמוד תאורה, 
 התקשורת האלחוטית, חיבור ראש/י המערכת באופן מושלם.

 יות לשנה.הרכבת המחשב על ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו ואחר
ו/או בצמוד  יעוגן על יציקת בטון ון" או שו"ע. האראורלייטהגנה אטום למים תוצרת " וןהמחשב יורכב באר

 50שרוולים מפוליאתילן בקוטר  3ראש המערכת ביציקת בטון יוכנו  ון.  מחוץ לארלארון הגנה של ראש המערכת
.                 )לאחר העברת הכבלים המתאימים יש לאטום את השרוולים בסיליקון כדי למנוע חדירת בעלי חיים( מ"מ

 .בהתאם להנחיות הרשות המקומית / עירייה שבה מותקן מחשב ההשקיהכל זאת יבוצע 
הפעלה יהיה צבע , כל צינור יסומן בצבע אחר )לכל 10מ"מ דרג  8צינוריות פיקוד הידראולי תהיינה בקוטר 

 אחת לכל ארבע צינוריות פיקוד.צינורית  – רזרבייםלהבטיח צינוריות שונה( כמו כן יש 

 .לאדמהות. אין לבצע חיבורים מתחת יוהמחברים יתאימו לצינור ותות יהיו רפוייהצינור
 .זהאם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד, היא תבוצע כמפורט במפרט 

ביזרים הדרושים להפעלה תקינה, תקשורת בין היחידות בשטח לרבות אספקה המערכת תכלול את כל הא
והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן עבודות 

                            החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 
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 רה ע"י חשמלי מוסמך. העבודה כוללת חיבור לחשמל קבוע או עמוד תאו
סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים והמחשב, הרכבה על פס סולונואידים הכלול במחיר היחדה, 

 הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב, הכל בתאום עם המתכנן והמפקח.
 אינטגרציה מול מנהלת מרכז בקרת השקיה מיידיתבמועד סיום התקנת המחשב יש לבצע 

 וףטפט
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן.  מטרתו של סעיף זה 

 להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
 –מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פרישת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 

 הכל בהתאם לנדרש.
 מ"מ ספיקת הטפטפת בין   16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף מווסת בקוטר 

 ליטר/שעה, בצבע חום, הטפטפת אינטגרלית מתווסתת בצינור אלא אם צויין אחרת.1.6 – 2.3
 בכל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.        

אין תוצ' "פלסאון" או שו"ע. הברגה על ידי מחבר  טפטוף יבוצעהצינור  צנרת הטפטוף לאורך שלוחתחיבור 
 .להשתמש במחברי שן ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי

מקי חפירה לצנרת. הקווים והקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף ע
ס"מ כשהם צמודים לשולי  30יונחו בעומק המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שמצויין בתכנית ו

  הערוגה.   
מ"מ, אביזר החיבור יהיה  16מ"מ ו/או  20מ"מ,  25מ"מ,  32מ"מ,  40שלוחת טפטוף שתחובר לצנרת פ.א בקוטר 

T  .מ"מ ומטה. 50אביזר רוכב יותקן רק על צנרת לקווים מחלקים ומנקזים מקוטר   "פלסאון" או שו"ע    
מחלקים, לאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף.      לאחר מכן לחבר  יש לשטוף צינורות

  לקו מנקז ולשטוף.                                                                                                        
 יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד + פקק, בהתאם  כל קצוות שלוחות הטפטוף
 תיימו במצמד+ פקק ולא בקיפול הצינור.להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יס

 30מחומר תרמופלסטי הבריכה בקוטר  העשויאו שו"ע,   "RAIN"תוצ' חב' פרטים מוגנים בבריכת הגנה ומכסה
 "מ  מינימום. האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון.ס

 בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ כחומר מנקז.
 .בלבד קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית

 ס"מ מצוואר השורש של הצמח. 5הטפטפת תונח במרחק שלא יעלה על 
 אלא אם צוין אחרת.  לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח,יונחו הקווים  –חים יבש

 קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.
 הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול )לסירוגין( או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע.

 המרחק בין הטפטפות בשלוחה. המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל חצי
 פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגלוון

 )אלא אם צויין אחרת(. מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטים, כל  40באורך  Uמ"מ בצורת  6
שורת שיחים. במידה והשלוחות ונחו שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל  –בשטחים מדרוניים 

 על יד כל צמח. לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה
יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לתוכנית. מסביב לכל עץ תונח טבעת מצינור טפטוף בקוטר  – לעצים

ל/ש כמות הטפטפות לכל עץ/דקל תתבצע בהתאם לתכנית וכתב הכמויות.  1.6- 2.3מ"מ בספיקה שבין  16
 יתדות כנ"ל.   3 -ס"מ מהגזע. כל טבעת תיוצב ב 30הטבעת תקיף את העץ במרחק  

 בעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה.ביצוע הט
 מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף ייקבע בתכנית או בשטח ע"י המתכנן.

ס"מ מינימום, הצינור המחלק יעבור  30תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק 
מ"מ בצבע חום לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. חיבור  16עיוור בתוך שרוול, וממנו יצא צינור 

אין הצינור העיוור לצינור המחלק או לטבעת הטפטוף יהיה על ידי מחבר הברגה תוצ'  "פלסאון" או שו"ע. 
 .להשתמש במחברי שן ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי

 סיום עבודה
 את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע. בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן
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יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו מקווי ההמטרה בממטיר ראשון ובממטיר אחרון, בכל קו מקווי 
הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו. יש להעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספר קווי ההשקיה 

 וההפעלות.
בגן, דף לוח ההפעלה  לאיזורהמערכת יש לתלות לוח הפעלה מעודכן הכולל מספר ברז + ושיוכו  בארון ראש

  הלימינציהיודבק בניילון בשיטת 
על  ( שיוגשו ע"ג תכניות מדידה שיכין הקבלןAS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" )

 .אה פרוט בהמשך()ר גם את הצנרת התת קרקעית ו. התכניות יכללוחשבונ
בנוסף לכך באחריות הקבלן למסור למזמין העבודה תעודות אחריות של המוצרים השונים )כעלי תעודת 

 אחריות(: מחשבי השקיה, סולונואידים, משאבות וכו'
יום  14תימסרנה למזמין ותעודות האחריות DWG)  פורמט אוטוקאדבתכנת  CD)בעותק מודפס וע"ג התכניות 

 הוצאת תעודת גמר. ה, לפני אחר גמר העבוד
 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר  כסותהקבלן ל יום(, על 90בסיום תקופת האחזקה )
 מאושר בהתאם להוראות המפקח.

 מתאריך מסירה סופיאחריות על כל מרכיבי ואבזרי מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך שנה החל    

 אחריות על הביצוע של מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך שנה החל מתאריך מסירה סופי 
 (AS MADEתכנית עדות )

כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר  (,AS MADE) להגיש למפקח בסיום העבודה תכנית עדות קבלןעל ה 
                                                                      תכנית תתבצענה על פי הנחיות המפורטת בהמשך.   , שתעשה ע"י מודד מוסמך.כולל קווי טופוגרפיה הביצוע

 (אוטוקאד)תכנת  DWGהתכניות תוגשנה בעותק מודפס ובקובץ 
 . ביום המסירה הראשוניתתימסרנה למזמין תכניות ה

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
             ליטר(  10יש להקפיד שהפלט חשמלי מוגדר נכון.)בד"כ 

 בהגשת תכנית להשקיה אחר ביצוע, צריכים להקפיד על הנושאים הבאים:         
של מקור המים + קוטר שבוצע וכן סימון תוואי צנרת  המדוייקת המיקום יש לציין א  – מקור מים .1

 ראשית המובילה לראש המערכת כולל קוטר/דרג 
   שבוצע ראש המערכת  המדוייקיש לציין את המיקום   – ראש מערכת .2

השרוול מראש   יש לסמן את עמוד התאורה שאליו חובר מחשב ההשקיה + מיקום  – מחשב השקיה .3
 המערכת לעמוד התאורה )במידה ובוצע פנל סולרי יש לציין זאת בתכנית( + דגם מחשב ההשקיה 

                      יש לציין את מיקומם המדויק של שרוולי ההשקיה/   – שרוולי השקיה/שוחות ביקורת .4
יש לציין  כמות שבוצעו בפועל, דרג/סוג השרוול ו+שוחות ביקורת שבוצעו. יש לציין בשרוולי השקיה קוטר

   קוטר וכמות שוחות הביקורת שבוצעו בפועל 

לציין את קטרי  , ישלפי קווי הפעלהבפועל יש לציין את צנרת ההשקיה שבוצעה   –טפטוף ראשייםקווי  .5
  .       הצינורות שבוצעו

וח טפטפת לאורך יש לציין בכל ערוגה מהי כמות )מ"א( צנרת הטפטוף שבוצעה, מרו  –צנרת טפטוף  .6
 הצינור, ספיקת טפטפת שבוצעה, טבעות טפטוף לעצים יש לציין כמות טפטפות וספיקה לכל עץ 

       יש לציין בכל ערוגה את מס' קו ההפעלה המשקה את הערוגה לפי ביצוע בפועל  –ערוגות צמחים .7
שבוצעו בפועל וכן יש בכל ערוגה יש לציין את מיקום הקו המחלק/קו מנקז   –קווים מחלקים ומנקזים  .8

      לציין את קטרי הצינורות שבוצעו בפועל 
 

 
 

 גינון ונטיעות – 41.2פרק 
 

 מפרט טכני לביצוע
 

 כללי
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מפרט טכני מיוחד שלהלן מבוסס על מפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד המצורף. על הקבלן לבצע בהתאם 
סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרטי טכני מיוחד. 

 מפרט טכני מיוחד זה והוא לעיתים שונה או נוגד את המפורט במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה.
 מתקנים קיימים
לשמור מכל פגיעה. לצורך פקיד היערות  /באתר, אותה הורה המתכנן  קיימים םצמחיעצים והקבלן לא יפגע ב

 תכנן והמפקח לפני תחילת העבודות באתר.פגישה עם המזה על הקבלן לתאם 
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות להוראות המפקח ו/או רשות 

באחריות הקבלן לקבל מידע על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת העבודה. ניתקל הקבלן במבנה מוסמכת. 
אקראי יודיע על כך מיד ללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך העבודה תת קרקעי במהלך העבודה וב

 הוראות בכתב על אופן הטיפול במתקן הנדון.
 סימון

לן יסמן את המקום המיועד לנטיעות עצים עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקב
לפני הנטיעה קבוצת צמחים בהתאם לתכנית.  הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות כן יסמן בשטח את י יתדות, ולע"

 . המפקח בשטח/שהיא יחייב אישור המתכנןאישור המתכנן והמפקח.  כל שינוי מסיבה כל 
 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה
 ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן.  .1
 לאתר. כולל תעודות מקור של כל תוצאות בדיקות הקרקע. מקור וסוג אדמת הגן לפני הבאתה  .2
 . התחלת ביצוע הכשרת הקרקע3
 השרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.כת ההשקיה ור.  לפני כיסוי מע4
 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. . 5
 זיבול השטחים.גמר הכנת קרקע כולל  . 6
 השתילים..  אישור לעצים ולסוג 7
 

 הכשרת הקרקע 
 כללי

 ויישור סופי.עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: יישור גנני, זיבול, עיבודי קרקע 
)למעט אדמת גן(. טיוב  מחיר הכשרת הקרקע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים

 ויות.רק אם יופיע בסעיף נפרד בכתב הכמ –קרקע בשטחי שחיות 
יש לקבל אישור המפקח לניקוי השטח לפני מילוי אדמת גן. הקבלן יציג למפקח בכתב את סדר העבודות 

 המתוכנן לקבלת אישור מוקדם לתחילת העבודה.
פי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לתוספת כל שהיא פיצול סדר העבודות או העבודה על 
 לשינוי לוח הזמנים לביצוע והשלמת העבודות. במחירי היחידות וכן לא יהוו עילה

המדידה מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים או לפי  –מדידה ותשלום של אדמת גן 
מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי כפי שנמצא על פי מדידות שיבצע המפקח )ממוצע 

 המדידות(.
 אדמת גן

 לשטח יש לקבל אישור על מקום הספקת האדמה וטיבה.מסוג חול גינון אילת דמת הגן לפני הבאת א
 המפקח.ו הפרוייקטאגרונום יש להביא דוגמה מהאדמה הגננית המסופקת לאישור 

מ' למניעת קבלת אדמה מובאת  2.0מטר אך לא יותר מעומק  1.0האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של 
עשביה חד שנתית ורב שנתית. האדמה תראה אחידה במראה מישוש ותהיה  משובשת בזרעים ובפקעות של

                                                              מפוררת היטב.
, בעומק ו/או כל פסולת אחרת פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית

או לפי הנחיות אחרות שינתנו בשטח  מ' לפחות 1.0לה לעצים בעומק של בבורות השתי מ"ס 40מינימלי של 
עומק אדמת הגן יקבע לאחר בדיקת הקרקע של האדמה המקומית הקיימת באזורים המיועדים  האתר. 

 לשתילה.
ימים מעת ירידת הגשמים או שהקרקע רטובה  5לא יבוצע פיזור כשהאדמה רטובה או אחרי גשם בתקופה של 

 מהשקיה.
 משפת אבן השפה. "מס 8 -בשטחים בהם מיועד דשא יש להקפיד שגובה סופי של אדמת הגן יהיה נמוך ב 
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 בדיקות קרקע לאדמת הגן

הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו, על הדגימות המובאות למעבדה יצויין מיקום 
 המדגם המדוייק.

הקיים בשטח ואחת   מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור הקרקע 400לכל מנה של  3מספר הדגימות הנדרש הנו 
 לקחו באקראי ממספר מקומות, לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה. פיצולימהערמות שהובאו לאתר. הדגימות י

שדה של משרד  הדגימה במעבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הנדרש. הבדיקות תבוצענה במעבדה שרות
 ת אחרת.החקלאות או במעבדה מורשי

 תעודות מקור של בדיקות הקרקע ימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.
, גיר כללי וגיר פעיל, מוליכות חשמלית, PHמכני, שיעור % האבנים,    הרכבהפרמטרים לבדיקות הקרקע: 

 ת סידן + מגנזיום.תכולת חנקן, תכולת זרחן, תכולת אשלגן, תכולת כלורידים, בדיקת נתרן חליף, תכול
אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יחויב להביא אדמה 

 בהתאם לטיב הנדרש ללא תוספת מחיר.
עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל תוספת בגין הבדיקות 

 וכל האמור לעיל.

 כל מקרה של הבאת קרקע למילוי, יש לבצע סקר קרקע באתר לאספקת האדמה.ב
אבחון ויזואלי במקום להגדרת תכונות  במידה והדבר לא מתאפשר נדרש אבחון של סוקר קרקע מנוסה המבצע 
 תצבירי מנגן תופעות חמצון/חיזור, נזז, שאינן ניתנות לאבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות,

 ברזל וכו'.
תוצאות בדיקות           .פקחלקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י המיהבדיקות והמדגמים י

 .פקחהקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות למ
 עיבוד קרקע

ונים מנוגדים בכו ס"מ בשני מעברים  30ע מקומית לעומק לפני מילוי השטח באדמת גן יש לבצע חריש בקרק
 באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.

יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבלת פני 
 שטח חלקים. 

על  –אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה מאושר  ס"מ 5 -כל פסולת ואבן הגדולה מ
 חשבון הקבלן.
 כלול בסעיף הכשרת הקרקע ואין מודדים ומשלמים בנפרד. –עיבוד הקרקע 

 זיבול 
 זיבול ראשוני

יפוזר . הקומפוסט הפרוייקט"ג ואגרונום הרטהמאושר לביצוע יהיה בהתאם להנחיות הקומפוסט 
מ"ר, בלא קשר לגודל כלי   1 -ליטר ל 100כמות הקומפוסט תהא  הגינון.  חיויוצנע  לעומק בכל שט

 הצמחים המיועדים לשטחים אלו. 
  אישור הקומפוסט

היצרן לטיבו     להציג אישור עליו  הקבלן יספק קומפוסט בשל ,נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה.
 ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על חשבונו. 

 והגדרת מקור ואופן הרקבת קומפוסט . הבינמשרדיבמפרט  41.0.17הדגימות יכללו את דרישות סעיף 
לספק קומפוסט עות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאתר וש 48 -שאר בשטח ולא יוצנע למעלה מיקומפוסט שי

 אחר על חשבונו.
 הוראות בנושא ינתנו ע"י אגרונום הפרוייקט –אין לדשן את הקרקע בעת ביצוע הכנת קרקע ובעת השתילה 

 נטיעה ושתילה
 כללי

 מידות מכלים צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום.
שימוש בשתילים   המפקח רשאי לדרוש מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כמו כן רשאי לא לאשר 

 בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל, איכות הצמח, גיל, מחלות ומזיקים.
 משרד החקלאות. כל זאת מסתמך גם על חוברת הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי בהוצאת 
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 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה  א.
הנן אומדן בלבד. לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות  הכמויות המצוינות במסמכי מכרז/חוזה

 פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את הכמויות הנדרשות בהתאם לכך.-על הנדרשות
לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין הכמויות 

 הנדרשות בפועל באתר. 
 מנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זהנוהל הז  ב. 

לאישור את רשימת   הצמחים   פקחימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למ 14תוך     .1
 הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, 

האספקה  ד הכמויות והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למוע       
 הנדרש.

ניתנים להשגה" יגיש  " שצמח/ים מסוימים אינם -אם יהיו טיעונים כאלה -.    לביסוס טיעוניו של הקבלן 2
 הקבלן למפקח צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות.

המשתלה שבה הקבלן את  יציין במשתלות כלל.    העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי 3
 יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה.

פקח להציג בפני המ.    תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן  4
ישנן(, אשר יאושר  אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות ודרישות אחרות )אם

 , והנם מובטחים למכרז/ חוזה זה.פקחמראש ובכתב בידי המ
 בידי המפקח.  .    מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר5
 במיכל.  מפותלת  -כל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתיב  -
את הכמויות  של הקבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה בפועל ולהתאים  לבו-תשומת  -

 פי הביצוע של עבודות הפיתוח  באתר.-לנדרש על
 לא תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים.

 תנאי ומועדי נטיעה  ג.

 מעט לחה.יבשה או בקרקע  ,הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים 
 אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.אך       

  אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור סמוך להבבתקופה קרה או. 

  המתאימה השתילה תלעוניותאמו מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים.                                             

  ע"י הקבלן  לוח הזמנים המדויק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב 

   . פקחויאושר ע"י המ        

 פקחלהלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י המ                        
 בהתאם לפרוט הבא:

 חודשים     6     וצמחים רב שנתיים / מטפסים אחריות קליטה לשיחים  א.       
 חודשים   12                                אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול  . ב       
 חודשים   12                              אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה   ג.         
 חודשים   12                                                      אחריות קליטה לדקלים  ד.              
 חודשים     1                                         אחריות קליטה לצמחיה עונתית  ה.              
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 סטנדרטים לשתילי גננות ונוי
כינוי הגודל 
 )הסטנדרט(

 אופייניםכלי גידול  מעל(-נפח הכלי )לפחות

 תבניות ריבוי סמ"ק לפחות 10 תבנית

 כוסיות, תבניות תאים גדולים סמ"ק לפחות 100 1גודל 

 או שו"ע 9כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק לפחות 250 2גודל 

 או שו"ע 13, עציץ 11קונטיינר  סמ"ק( לפחות 100ליטר ) 1 3גודל 

 או שו"ע 18קונטיינר  ליטר לפחות 3 4גודל 

 דלי, שקית או שו"ע לפחות ליטר 6 5גודל 

 מ' מינימום 1.5דלי או שו"ע, גובה עץ  ליטר לפחות 10 6גודל 

 ליטר לפחות 25 סוג א' 
ליטר ומעלה )גם שקית(. )ראה  25מיכל 

 שתילים הנחפרים באדמה(

 ליטר לפחות 20 מעולה 7גודל 
ליטר ומעלה )גם שקית(.  40מיכלי שתילה 

 )ראה שתילים הנחפרים באדמה(

 ליטר לפחות 60 "חבית" 8גודל 
מיכלים )גם שקית(. )ראה שתילים חביות/

 הנחפרים באדמה(

 
 

 כינוי הסטנדרט
לעצים הנחפרים 

 מהאדמה

 קוטר גזע
במילימטרים 

ס"מ  20ובגובה 
 מפני הקרקע

גודל הגוש של 
 השורשים

קוטר/עומק 
 בס"מ מינימלי

 גובה עץ
 בס"מ  מינימלי 

 מספר ענפי שלד
 מינימליקבועים 

)כולל ענף מוביל 
 וענפים צדדיים(

 7גודל 
 בגוש

 סוג א'
 (1"-מ"מ )כ 38

   ס"מ 250 ס"מ 30

 1לפחות  ס"מ 300 ס"מ 30 מעולה

 8גודל 
 בגוש

 סוג א'
 (2"-מ"מ )כ 50

 ס"מ 300 ס"מ 40
 1-2לפחות 

 ס"מ 350 ס"מ 40 מעולה

 9גודל 
 בגוש

 סוג א'
 (3"-מ"מ )כ 75

 ס"מ 50

 ס"מ 40

 ס"מ 350
 2-3לפחות 

 ס"מ 400 מעולה

 10דל גו
 בגוש

 סוג א
 (4"-מ"מ )כ 100

 ס"מ 400 ס"מ 80
 3-4לפחות 

 ס"מ 450 ס"מ 50 מעולה

 11גודל 
 בגוש

 סוג א'
 (5"-מ"מ )כ 125

   ס"מ 450 ס"מ 90

 4לפחות  ס"מ 500 ס"מ 60 מעולה

 
 

 בור נטיעה 
ייחפר בור, שנפחו יכיל  -חפירה במכרז/חוזה זה פרושה גם חציבה. לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף

בקרקע תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה ללא קיפול ו/או דחיסה )מידות הבור ראה 
)הבדיקה תתבצע  ס"מ לפחות וזאת כדי לבדוק 15בהמשך(. לאחר חפירת הבור ימלא הקבלן מים בבור לגובה 

ותקינות הניקוז של תחתית הבור, לפי התוצאות בשטח תינתן הנחיה להמשך  ע"י המפקח( את חלחול המים 
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העבודה. הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו. המפקח יבדוק את 
 בודתו.אדמת הגן שסופקה לאתר ורק לאחר מכן יקבל הקבלן אישור להמשך בע

לפני מילוי הבור בתערובת אדמה )כולל זיבול ( יש לקבל אישור המפקח על גודל בור הנטיעה )בהתאם למפורט 
 בהמשך(. 

 שתילה בגוש אדמה 
בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה יוצאו השתילים מהכלים 

גים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים החור
ומערכת השורשים. במקרה של סלסול שורשים בהיקף הגוש או שורשים מפותלים סביב צוואר השורש 

הגוש/השתיל פסול. מניחים את השתיל בבור השתילה מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע 
דושה ונחיתת הגוש למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במכל או במבנה הקרקע(. לאחר השקיה ג

בקרקע במשתלה. המקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש למרוח ולהלבין את הגזע והענפים באזורים 
החשופים )כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה( חומר מלבין מסוג "לובן" או שו"ע במינון לפי הוראות היצרן 

 אחריות הקבלן עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.
 ()שתילה ו/או העתקה דקלים מבוגרים

 ההערות מהוות השלמה לנזכר במפרט הכללי.
הדקלים חייבים לקבל אישור המתכנן. הדקלים יהיו בריאים, שלמים  ומושלמים מהמעולים ביותר הניתנים 

 להשגה, ללא פגם בגזע או בשורשים, הגזעים יהיו זקופים ואחידים לכל גובהם.      
 הדקלים יהיו במידות כמצוין בתכנית ובכתב הכמויות.

 מקום תחילת העלים. -חר שתילת הדקל ועד לתחתית  הצמרת גובה הגזע יחושב במרווח שבין פני הקרקע לא
 אלא אם צויין אחרת . -כל התמרים ממין תמר מצוי  יהיו מזן אחד "חיאני" 

 תמרים שיש להם שורשי אוויר יאושרו אך ורק באם גובה קטע הגזע שיש בו  
ופן שכל הגזע המכוסה ס"מ והקבלן יאשר בכתב ומראש שהתמר יינטע בא 30שורשי אוויר אינו עולה על 

בשורשי אוויר יהיה "קבור" באדמה. העמקת הבור הנדרשת לצורך זה והגדלת כמויות החפירה ותערובת המילוי 
 הם על חשבון הקבלן ובאחריותו .

המתכנן והמפקח לפני -איתור העצים ובחירתם הנו באחריות הקבלן . הדקלים חייבים לקבל אישור האדריכל
 האספקה הוצאתם מהאדמה במקור

כמו כן יום לפני אספקת הדקלים לשטח, יש לקבל מכתב רשמי של מדריך חקלאי לדקלים מטעם משרד 
החקלאות שהדקלים נקיים ולא קיים המזיק חדקונית הדקל האדומה, במידה ולא ימצא מכתב מתאים 

 הדקלים לא ינטעו בשטחי הגינון ויוחזרו למשתלה.
ס"מ, בהתאם לגודל העץ והוראות המפקח,  120X120X120ל לפחות גוש השורשים יוצא מהאדמה במידות ש -

לפני עטיפת הגוש יש לרסס את כל השורשים החשופים בהיקף הגוש בקוטל פטריות מסוג 'בנלט' או שו"ע 
באישור ספק הדקלים הריכוז וכמות התרסיס יבוצעו לפי הנחיות היצרן. הגוש יעטף בבד ויקשר בחבל למניעת 

עלים ירוקים  10 -פרי והעלים היבשים  יוסרו . הקבלן ידאג לקשירת העלווה, לא פחות מהתפוררותו.    ה
 ושלמים, באמצעות בד יוטה וחוט ניילון.

ענפי הדקל וליבו ירוססו מייד לאחר הנטיעה לאחר שבועיים שוב וכן לאחר חודש מהטיפול הראשון בדקוניל או 
 ים ונוףמנדידן בריכוז לפי הוראות השתלן ו/או נציג גנ

 בעת העקירה יש לסמן בשטח את המפנה הצפוני של העץ. הסימון על  הגזע באמצעות פס לבן .  -
 הקבלן ידאג לשלמות הגוש ואחזקתו במצב לח באמצעות שקים רטובים, ממועד ההוצאה ועד לסיום הנטיעה. -
יזמן את המתכנן לאישור הכנה לנטיעה באתר: הקבלן יסמן מיקום מדוייק של הבורות המיועדים לדקלים ו -

 מיקום זה. תמרים המיועדים לפתחי עצים או בקרבת ריצופים יינטעו לפני ביצוע הריצוף.
יום הנטיעה יתואם בין הקבלן לבין המתכנן כדי לאפשר את נוכחותו  באתר במשך זמן השתילה ועד לסיומה.  -

 מיקומו של כל דקל יחייב אישור המתכנן. 
. מ'. הקבלן יעמיק את הבור 20*2.0*2.0לאחר אישור המתכנן תבוצע חפירת הבורות. בור הנטיעה יהיה במידות 

בהתאם לביצוע שכבת חצץ גס ו/או העמקת נטיעת התמרים. עודפי חפירה יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו 
 למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.        

 הסימון בלבן בכוון צפון ,זהה לתנוחה במקור האספקה. העמדת הגזעים תהיה עם  - 
הדקלים יוצבו זקופים ואנכיים לחלוטין בבורות, אלא אם כן נדרש במפורש אחרת על ידי המתכנן. בסיום 

 העבודה ינקה הקבלן את האתר ויסלק את הפסולת מהאתר.
 יש להעביר את העץ בשעות הלילה הקרירות כשהבור לקליטת העץ כבר  מוכן.   -
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 עבודת הנטיעה תבוצע בעזרת מנוף בשלבים כדלקמן :
 ס"מ מעורבת בקומפוסט. 20מילוי מים בתחתית הבור, אספקת שכבת וחול קוורץ נקי ובלתי מלוח בעובי  -
ס"מ ללא קומפוסט,  בכדי שגוש השורשים לא יבוא  20אספקת שכבת חול קוורץ נקי ובלתי מלוח, בעובי   -

 במגע עם הקומפוסט. 
במשך כל תהליך העבודה ינקוט הקבלן בקפדנות באמצעי ביטחון למניעת פגיעה כלשהי בכל חלקי הדקל, ע"י 

ריפוד מקומות קשירה והנפה, כלי חפירה, הנפה והובלה מתאימים.   הקבלן אחראי למניעת כל פגיעה בדקלים 
 יהם או בגושי השורשים בעת ההוצאה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה והנטיעה.באבר

: תחתית כל בור תמולא בתערובת קרקע מיוחדת  המורכבת מקומפוסט בכמות של בשטחים של קרקע טבעית
מ' מתחתית הבור. שכבה ראשונה זו תכוסה  0.3ליטר וחול קוורץ נקי ובלתי מלוח. עובי שכבת המילוי  100

לפי נפח. עובי  1:15פת של חול קוורץ נקי ובלתי מלוח, בכל מקרה לא יעלה יחס הקומפוסט לחול על בשכבה נוס
 מ' להפרדה מלאה בין שכבת הקומפוסט לבין גוש השורשים. 0.2של 

למילוי בזמן  1:1הקבלן יכין לצד הבורות ערמות חול קוורץ כנ"ל ואדמת גן מאושרת ללא קומפוסט ביחס של 
 הנטיעה.

ס"מ יותר עמוק מאשר במקום גידולו. מילוי הבור באדמת גן בלתי מזובלת תוך מילוי  50רשי הדקל יהיה גוש שו
 מים והידוק.

ס"מ. מתחת לפני קרקע סופיים וגובה הדפנות לא  15מ'. גובה פני הגומה יהיה  2.0הכנת גומת השקיה בקוטר 
 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. 30 -פחות מ

 ימים ראשונים  להשקות השקיה גדושה כל יומיים. 10מים לאחר הנטיעה, ובמשך יש למלא את הגומה ב
                                          מיד לאחר השתילה יש להתחיל להשקות את הדקלים בעזרת קו טפטפות המיועד לכך.                                                       

ת מיום השתילה עד לתחילת הגשמים )קו המים יהיה פתוח כל הזמן( במידה וייווצר נגר ההשקיה תבוצע ברציפו
 שעות ותחודש לאחר מכן . 24 -עילי תופסק ההשקיה ל

 אחריות לקליטה לתקופה של שנה מתאריך מסירת העבודה.
 

 עצים בוגרים
מן הבסיס לצמרת. נוף מפותח העץ יהיה בעל גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתוחים, בעל התחדדות ברורה 

 ואופקי. מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה.
         בהתאם לכתב הכמויות.  2" – 4רחב למטה וצר למעלה. קוטר גזע " –מבנה הגזע חרוטי 

 ל נכונות לעץ שטופח במשתלה לצורכי העברה.מידות העץ המצוינות לעי כל
לפני ההעברה כולל  במשתלה להעברה בגיל מבוגר, יש להכינם להעברה כחודשעצים שלא יהיו מסוג שטופח 

             גיזום ודילול הנוף וקיצוץ מערכת השורשים, לפי הוראות המפקח.
 , גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבליםיש למרוח את הגדמים במשחת עצים

 רטון וכו'.עצים רגישים לקרה ו/או מכת שמש יש לעטוף ביוטה , ק
                                                             עצים שאינם רגישים כנ"ל יש למרוח ב"לובן" או שו"ע. 

מ'  3.0ס"מ בגובה  8בקוטר  עגול מוט עץסמוכות לעץ,  3 –עץ  מוט עגול תמיכהיש לסמוך העצים בקרקע ע"י 
 ירקבלפני הטמנת המוט יש למרוח בחומר מגן לאיטום העץ שלא  – מ' בקרקע 0.5הסמוכות ייטמנו  מחוטאים.

. קשירת המוטות לגזע העץ יבוצע ע"י מ' 2.5, החלק העל קרקעי יהא בגובה בקרקע כדוגמת זפת שחורה או שו"ע
  מ"מ.  12מ"מ בתוכה יושחל חבל מיתר לבן בעובי  16צינורית שקופה אלסטית "שטיכמוס" 

     נקודות לפחות, בנקודות הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ , בשתי8הקשירה תהיה בצורת 
 יוכל לנוע ברוח.

מחיר העצים כולל: אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם לסמוכות בעזרת צינורות גומי 
 גמיש, המחיר כולל את הסמוכות

 (7ליטר )מס'  50ליטר עד  25עצים ו/או שיחים ממיכל  
   בגובה הכלי הנשתל. מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי 

 ( 6ל' )מס'  10שיחים/מטפסים וכו'  ממיכל  
 בגובה הכלי הנשתל.  מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי 

 
  ( 5ליטר )מס'  8-5שיחים וצמחי כיסוי ממיכל 

   בגובה הכלי הנשתל.  מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  2טיעה יהיה גדול פי קוטר הבור לנ
  ( 3+4ליטר )מס'  4-3שיחים וצמחי כיסוי ממיכל 
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   בגובה הכלי הנשתל.  מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  2קוטר הבור לנטיעה יהיה גדול פי 
   ( 2ליטר )מס'  1שיחים וצמחי כיסוי ממיכל 

   בגובה הכלי הנשתל.  מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה  2יה גדול פי קוטר הבור לנטיעה יה
 

 תקופת הטיפול והאחריות
יום  90לאחר סיור ומסירה סופית של כל מערכות ההשקיה והשתילה, יתחזקם הקבלן על חשבונו במשך 

 נוספים.
 הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל/שיח שלא נקלט על חשבונו הוא. 

בנוסף למפורט לעיל ובמפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של דקלים ועצים בוגרים במשך שנה 
 אחת.

ויחויו בתקופת האחריות הקבלן ירחיק כל עץ ו/או דקל שלא נקלט ויינטע עץ אחר במקומו הזהה בגודל ובטיב 
 נוספת לפי המפורט לעיל.

 
 (, צריכים להקפיד על הנושאים הבאים:AS MADEבהגשת תכנית צמחיה אחר ביצוע )

במידה ובעת ביצוע בשטח היה שינוי בתוואי ערוגות גינון ו/או דשא, יש לעדכן זאת בתכנית,   –שטחי גינון  .1
 מ"ר-בכל שטח מגונן יש לציין את גודל השטח ב

במידה ובעת ביצוע בשטח היה שינוי בתוואי ערוגות הצמחים ו/או תוספת ערוגות, יש   – ערוגות צמחים .2
 לעדכן זאת בתכנית

במידה והיה שינוי במיקום נטיעת הדקלים, יש לעדכן זאת בתכנית. יש לציין את סוגי הדקלים   – דקלים .3
ים יש לציין את סה"כ הדקלים שנטעו שנטעו בפועל וגודל כל דקל שנשתל גובה גזע וכו'. בטבלת הצמח

 בפועל )בכל סוג דקל תצויין הכמות בנפרד(
יש לציין את סוגי העצים שנטעו  .במידה והיה שינוי במיקום נטיעת העצים, יש לעדכן זאת בתכנית  – עצים .4

בפועל וגודל כל עץ שנשתל בהתאם לחוב' הסטנדרטים של משרד החקלאות, בטבלת הצמחים יש לציין את 
 הכמות בנפרד( תצוייןה"כ העצים שנטעו בפועל )בכל סוג עץ ס

בכל ערוגה, יש לציין את סוגי הצמחים שנשתלו בפועל, גודל כל סוג צמח שנשתל בהתאם לחוב'  –צמחים .5
ג צמח ליד כל סו -בכל ערוגה                                                                 הסטנדרטים של משרד החקלאות, 

 שנשתל יש לציין את כמות הצמחים שנשתלו בפועל
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 ריהוט חוץ – 42פרק 

 כללי .42.1

 לא יותר סימון לוגו של היצרן על גבי האלמנט, אלא לאחר קבלת אישור מיוחד בכתב מהמפקח .

 דוגמאות .42.2

 שבועות מרגע בחירת הקבלן. 6כל הריהוט יוצג כדוגמא לאדריכל לפני הזמנתו, תוך 

 כללי  -מתקני רחוב .42.3

כל מתקני הרחוב יהיו לפי מוצרים סטנדרטים של יצרנים כמוגדר בכתב הכמויות או מוצרים ייחודיים 

לפי המצוין בתכנית אדריכלית או לפי פרט אדריכלי. כל המתקנים יובאו ויותקנו לצורך אישור המפקח 

אופן הגימור, יהיה לפי מפרט טכני של היצרן. במתחם לדוגמה, לפני הזמנת או ביצוע כל הכמות הנדרשת. 

ולפי הנחיות  20-אופן העיגון לפי הנחיות היצרן בבטון בחומרי הגמר, הצבע והגוון יהיו לבחירת אדריכל. 

 המפקח בשטח כפוף לאישור המפקח.

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב .42.4

ר ת או לפי הנחיות היצרן בהעדהעבודות כוללות גם יסודות בטון ועיגון ליסודות כמפורט בתוכניו .א

 הנחיות ייחודיות לפריט / מתקן.

רזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידות ולא יימדד / אלא אם צוין אחרת. ב 20-הבטון יהיה ב .ב

 ישולם בנפרד.

ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע גננית  10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות  .ג

 ס"מ. 6לפחות )סופית(, 

יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמצעות תבנית ריבועית מדויקת או עגולה לפי המידות הנדרשות,  .ד

 הבטון יוחלקו. ופני 

היצרן ו/או המפקח  אופן העיגון הנדרש מצוין בפרט והינו מחייב. באם לא צוין, יבוצע לפי הנחיות .ה

 האדריכל. בשטח בתאום עם

שאינם מוצרי מדף לכל אלמנטי ריהוט הרחוב  Shop Drawingsעל הקבלן להגיש על חשבונו תוכניות  .ו

 .Shop Drawingsלאישור המפקח. לא יאושר ריהוט רחוב לפני הגשת 

 אשפתון מסוג ספנסר .42.5

מטאלקו או ש"ע, בגמר במבוק סקוור. כולל ביסוס, עיגון וכל מדגם "ספנסר" של חברת יהיה אשפתון ה

 –אשפתון זה מוגדר ריהוט רחוב שאינו מוצר מדף  .מלא של העבודה לפי הנחיות ייצרן הנדרש לביצוע 

 42.6, ראה סעיף Shop Drawingsחומר הגמר הינו תוספת מיוחדת לפרויקט זה, ועל כן תידרש הגשת 

 ו'.

 שיטת מדידה ותשלום:  .42.6

 ריהוט רחוב ואלמנטים מיוחדים ימדדו כמצוין בכתב הכמויות.יכללו הכל כמפורט לעיל ובתוכניות.

 המחירים כוללים הובלה והתקנה, עיגון וביסוס קומפלט.
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 מפרט בנייה ימית 
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 )מסמך ו'( -כתבי הכמויות והמחירים 
 
 
 
 

 עבודות פיתוח ובנייה להכשרת חוף קצא"א   11/2018מ/ מכרז מס' 
 )"מכרז אומדן"( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ו' -כתבי הכמויות והמחירים 
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 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
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  11/2018מ/ תנאים מיוחדים לחוזה  
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה
 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  במסמך ג' 
טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין  -

 יחולו הוראות מסמך זה. -האמור במסמך ג' 
                                                                                                                                        

                                                                                                      
                           

    _______________ 
 חתימת הקבלן                                                                                                                             

 
 
 מפרט הטכני המיוחד, מסמך ה' בפרק מוקדמות.במשך ביצוע העבודה יהיה כמפורט  .1
 
ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם של שירותים על הקבלן לוודא מראש  .2

קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: קווי טלפון, כבלי חשמל ותאורה, צינורות -עיליים ותת
מים, קווי ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם 

ל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה וימנע מכ
 עילה לתביעה כספית נוספת.

השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים באתר, ייעשו ע"י  
 הקבלן ועל חשבונו.

 
 ך מוסף, כשיעורו באילת.למחירים הנקובים בהצעה זו יתוסף מס ער .3
 
 הגשת חשבונות .4
 

 העתקים. 3כל חשבון יוגש במקור +  4.1 
 אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על הקבלן להגיש  -חלקי או סופי  -לא יאושר כל חשבון  4.2 
 לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים.  
 כל החשבונות יהיו ממוחשבים. 4.3 
 בכל חשבון יצוינו: 4.4 
 מספר החוזה. -  
 שם העבודה. -  
 ערך החוזה. -  
 תאריך התחלת העבודה. -  
 תאריך סיום העבודה. -  
 המדד הבסיסי. -  
 כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות      4.5 

 כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז שבכתב הכמויות המקורי.                             
 הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.                            

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 4.6
ו/או  נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  4.7 

 חריגות.
 
 
תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים והתקנים. כמו כל העבודות  .5

כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות 
 מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

המציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ל 
 ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

 
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי הגישה ויתאם -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת .6

  ה בהם.עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיע
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הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן, ידאג הקבלן  .7
לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. נזקים שייגרמו 

 לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל חשבונו.
קבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה השוטפת, לרבות ה 

 רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.
 
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן במצב תקין  .8

ויות המתאימות ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרש
חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות 

 המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה וכו'.
 
 הקבלן מצהיר בזה כי: .9
 

 ה.הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג ז א.  
 נמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה" באזור אילת לצרכי מע"מ. ב.  
 בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. ג. 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור. ד. 

 
 הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק  מהאישורים הנ"ל.            
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 מסמך ח'
 ת תכניות(ו)רשימ

 
 עבודות פיתוח ובנייה להכשרת חוף קצא"א   11/2018מ/ מכרז מס' 

 )"מכרז אומדן"( 
  

  רשימת תוכניות
 
 

 תאריך עדכון קנ"מ מספר התכנית התכניתשם  נושא

 1954A 1:250 12/08/2018 מים שלב  א מערכתחוף אקולוגי,  מים

 13/12/2013 ללא 500 תעלת צינורות , חתך טיפוסי מים

 11/03/2018 ללא PE100+ 626חיבור צרכן כפול , צנרת  מים

 EAC-EAPC-002 1:50 04/09/2018 חתכים-פיתוח חוף קצא"א   בניה ימית

  EAC-EAPC-002 1:100 תנוחה כללית בניה ימית

 20/08/2018 ללא L0.010 תכנית פיתוח פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L0.011 תכנית פיתוח על רקע שלב עתידי פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L0.02 תכנית הריסה פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L0.10 תכנית צמחיה פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L0.11 תכנית השקיה נוףפיתוח 

 04/09/2018 ללא L2.01 חתכים כלליים פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L3.010 פרטים טיילת דרך מצרים חלק א פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L3.011 פרטים טיילת דרך מצרים חלק ב פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L3.02 פרטי פיתוח רחבה מגוננת פיתוח נוף

 04/09/2018 ללא L3.03 פרטי פיתוח טיילת החוף פיתוח נוף

, תאורה ותקשורת, תכנית חשמל חשמל
 סכמה חד קווית, שלב א'

 1740-SPR -EL 
KATZA -01  

 1:250 02/08/2018  

, פרטים וסכמות תכנית חשמל חשמל
 לוחות חשמל

 1740-SPR -H -01  06/09/2018 ללא  

 
 

 

 

 

אשר המפקח  ,וספנה( לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינוייםתוכניות נוספות אשר תתוספנה )במידה ותתוכן 

 .קידורשאי להורות על ביצועם בתוקף תפ
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 )נוסח ערבות למכרז מסמך ט'(
 

 לתנאי המכרז 4נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד. 
 אילת

 
 א.ג.נ,

 ערבות בנקאית מספר____________הנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ )להלן: "
 11/2018מ/ מכרז מס' שקלים חדשים(, בקשר עם  אלף מאה תשעים)במילים:  ש"ח 0,00019 סכום עד לסך 

 ולהבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז. עבודות פיתוח ובנייה להכשרת חוף קצא"א  
 

ימים(  3 -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, מיד עם דרישתכם הראשונה )ולא יאוחר מ
באופן כלשהו, או לדרוש בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 סת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייח
 

 במכתבנו זה: 
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 4.1.2019ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 לא תענה. 4.1.2019דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 זו בטלה ומבוטלת.ערבותנו  4.1.2019לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 בכבוד רב,
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1מסמך ט'  -)נוסח ערבות ביצוע 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 
 "ערבות ביצוע" - נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה

 
 

 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  1582ת.ד. 
  אילת

 
 א.נ.,

 _________הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' 
 

)להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי  על פי בקשת ______________ ]המציע[
דרישתכם, עד לסכום של ______________ שקלים חדשים  )להלן: "סכום הקרן"(, בתוספת הפרשי הצמדה 

עבודות פיתוח  11/2018מ/ מכרז מס' למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, בקשר עם 
ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם  וף קצא"א  ובנייה להכשרת ח

 מכוחו.
 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
 מדד התשומות בבניה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -"המדד" 

 ולמחקר כלכלי.  
 , דהיינו: _____ נקודות. _______המדד לחודש ______ שנת  -"מדד הבסיס" 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד  -"המדד החדש" 
 הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי 
בין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד ש ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש

 הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".
 

( ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )
ב הדרישה"(, מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכת
 דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב 
 הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

 מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.הרינו 
 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.
 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

מועד סיום החוזה(  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע ימים לאחר  30-)יש להשלים את התאריך בהתאם ל 
בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, 

 יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק __________
  

 טלפון: __________ פקס: __________ כתובת: ____________________
 

 
 
 
 
 

 )תצהיר העסקת עובדים זרים כדין  
 מסמך י'( –ותשלום שכר מינימום 



- 170 - 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

 
 תצהיר

 
 בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות 

 לאנשים עם מוגבלות
 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
 

______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אני הח"מ, מר/גב' 
 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 
)להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה  ________________אני הוסמכתי כדין על ידי  .1

 )להלן: "המכרז"(. עבודות פיתוח ובנייה להכשרת חוף קצא"א   11/2018מ/ מכרז מס' ל
 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2
 

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. )א(
זיקה אליו בפסק דין חלוט עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל  )ב(

 ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים  )ב(

 כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.  -זרים  
 
 יע אחד מאלה:הנני מצהיר כי התקיים במצ .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.   )א( 
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט  )ב(

 ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.
עבירות או יותר לפי חוק שכר  אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי )ג(

 כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות. -מינימום  
 

 .        הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:4

חוק שוויון  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  )א(
 חלות עליו;זכויות( לא 

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  )א( )ב(        

עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של  100אם המציע מעסיק  )ב(           
 9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן  –שוויון זכויות, ובמידת הצורך  לחוק
 )ה( לחוק שוויון זכויות;8הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  )ג(           
ות פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור החברתיים לפי הורא
הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  –באותה פסקת משנה 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 9לפי סעיף 

פסקה זו למנהל הכללי המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי  )ד(           
 ימים ממועד ההתקשרות. 30של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 
 

 לעניין הסעיפים לעיל:
 

 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 
 

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 
 
  ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;1)
 
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
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 חתימה וחותמת הקבלן:______________________                                                      

)ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי 
 פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; 

 
 ום שכר העבודה; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשל

 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)

 ששולט בספק. 
 

באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) -"הורשע", בעבירה 
2002 ;) 

 
 

 ; 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א חוק עובדים -"חוק עובדים זרים" 
 

 ; 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 
 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -"שליטה מהותית" 
 
 
 
 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ ______________, עורך דין, רישיון מס' ___________ מכתובת __________________, 
מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ____________________, המוסמך לחתום 

רה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספ
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

 בפני.
 
 
 
 
 

____________________ 
 עו"ד
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 הנחיות איכות סביבה 
 עיריית אילת  -לתוכניות פיתוח, עבודות תשתית והיתרי בניה 

 
 הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה: א.
 

מ', לשוות חזות אסתטית ולמנוע מטרדי אבק  2 –תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ  .1
 בניה.ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה בתנאים הנדרשים ובאישור מח' פיקוח 

פסולת בניין, תפונה לאתר פסולת מאושר )נימרה(. בשלב הוצאת היתר הבניה יש להגיש ליחידה  .2
הסביבתית של עיריית אילת, הערכת כמויות לפסולת בנין שתצא מאתר הבניה. כמו כן יש להיערך ע"פ 

 .6355822/3שעות פתיחת האתר. טל' אתר נימרה: 
מחייב קבלת אישור הטמנת הפסולת, אישורים אלו יוגשו  פינוי פסולת הבנין לאתר מאושר )נימרה( .3

 ויהוו תנאי לחיבור תשתיות. 4ליחידה הסביבתית בשלב הוצאת טופס 
 בשלב הוצאת היתר בניה יש להציג ליחידה הסביבתית חוזה התקשרות עם אתר פסולת מאושר )נימרה(.   .4
 מניעת אבק באתר וסביבותיו.העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים )הרטבה וסלילה( ל .5
יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים, בתיאום ובאישור העירייה.  .6

 חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי אחר.
 אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר ע"י הגדר. .7
 חלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא.חל איסור מו .8
פסולת רטובה )שיירי מזון וכד'(, יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה שתוצב בתחומי המגרש. יש  .9

 להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי כמקובל.
 העמסת משאית בתפזורת )פסולת או חומרי בניה( מחייבת נסיעה עם כיסוי מתאים. .10
פנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם מאושרים כחוק ע"י מהנדס אין ל .11

 העיר ומינהל מקרקעי ישראל.
דרכי הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש לדיירים בשכונות. בכל  .12

 מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.
בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד. במידה ומתעורר צורך זמני חניית משאיות, מערבלי  .13

 בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה מראש עם מנהל פיקוח בנייה.
בשטחים פתוחים טבעיים יש  לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה באתר. אישור זה יהיה  .14

 בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר.  
חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ לגבולות המגרשים לא  .15

 בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה. מערבלים ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.
 

רב בע 19:00יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה, בין השעות  .16
חל איסור על כל עבודה הגורמת למטרד רעש  –בבוקר, בימי העבודה. בשבתות וחגים  07:00ועד לשעה 

 15:00בבוקר ועד  07:00בכל שעות היממה. בימי שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן: 
 אחה"צ.

רעש כבד )קומפרסור, גנרטור, באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים ל .17
 , ובימי העבודה בלבד.19:00 -בבוקר ומאוחר מ 07:00כלים הנדסיים לעבודות עפר( לפני השעה 

עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר )יציקה מתמשכת יום ולילה(,  .18
רסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם.  בכל מקרה, ידאג בעל ההיתר, לפ

הכרוכה במטרד כלשהוא ולפנות להבנת הציבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית והן 
 בשילוט באתר העבודה.                          

שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל מקרה, מחויב בעל ההיתר  .19
ר ועדת שילוט עירונית  ותשלומי אגרה כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת באישור מזכי

 השלטים בסיום הבניה ולפני מתן אישור איכלוס.
 תנאים מיוחדים להיתר בניה בקרבת חוף ים: ב.

 
הקמת מבנים מכל סוג שהוא, על קו המים ובים עצמו, יאושר אך ורק על עמודים )פיילים(. חל איסור  .1

 מוחלט ליציקת בטון, או חסימת תנועת מים בסלעים או בשפיכת עפר מקו גיאות ושפל לתוך הים.
 חל איסור לפזר חול ועפר מקו הגיאות הגבוה ביותר ועד לפני המים. .2
חל איסור על מעבר כלים הנדסיים, רכב או אחסון ציוד על קו החוף ובכל רוחב איזור גיאות ושפל כמו  .3

 ת עפר בתחום זה, לרבות חפירה, דחיפת עפר או יישור שטח בכלים הנדסיים.כן אין לבצע כל עבודו
השפלת מי תהום מליחים והזרמתם לים, מחייבת פניה מוקדמת לקבלת היתר מהיחידה לאיכות  .4

הסביבה ומאגף ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה. בקשה זו, תלווה בתוצאות בדיקות איכות מים 
 ם מליחים צלולים בלבד.הזרמת מי –ותחייב בכל מקרה 
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 ג.       תנאים מיוחדים לבריכות שחיה:
 

בריכות שחייה תהיינה מחוברות אך ורק למערכת הביוב העירונית. החלפת מים וריקון בריכות, יעשה  .1
 בקצב איטי שיתאים לקוטר צינור הביוב וימנע הצפות. 

 
 בטיחות והיתר רעלים.חדר משאבות וחומרי חיטוי, חייב להיות מבודד ולעמוד בדרישות  .2

 
 כריתת עצים: ד.

 
(, חל איסור על עקירה ו/או כריתה של עצים, בתחום 1987 –ע"פ חוק העזר לאילת )הגנה על הצומח  .1

 שיפוט העירייה.
 

במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש  בקשה מפורטת לצורך כך,  
של עריית אילת. ההיתר שינתן, יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות  אל היחידה לאיכות הסביבה

לעקירה ונטיעה מחודשת, אשר יתבצעו ע"ח החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית 
 אילת.

 
 היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר. 

 
 הגשת תוכניות מפורטות : ה.
 

תוכניות מפורטות להן חשיבות בזמן מתן אישורי איכלוס ורישוי במידה והיתר הבניה מותנה בהגשת  
 עסקים. יש להציג הנושאים הבאים:

 חניונים תת קרקעיים: תכנון איוורור, צנרת תשתיות, ניקוז נגר וחיבורו לביוב העירוני. .1
 
מערכת הביוב: מתקני קדם טיפול, חיבור חדרי א שפה לקו הביוב, מערכת הביוב  וחיבורה לרשת  .2

 ירונית. כמו כן יש להציג מערכת ניקוז, מתקני קירור ומערכות ריכוך מים.הע
 

 מתקנים למניעת פליטת גזים וריחות ממטבחים ומארובות. .3
 

 אמצעי מיגון אקוסטיים )מזגנים, יחידות קירור ומנועי מקררים(. .4
 

 אישורי תוכניות מפורטות: .5
 

 אישור מנהל מחלקת שפ"ע של עיריית אילת. –חדר אשפה  א.
 אישור מהנדס מים וביוב עירוני ומנהל מחלקת תברואה של עיריית אילת. –מערכת ניקוז וביוב  ב.

 חודשים מיום מתן היתר הבניה. 3הגשת נושאים אלו )ע"פ דרישה מפורטת  של הח"מ(, תעשה תוך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תנועה  הסדרי  –נוהל מינהל ההנדסה 
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לצורך  הסדרי תנועה זמנייםעריכת תכניות תנועה עבור  נוהלשם ה
 .התייעצות עם משטרת ישראל

 22/1/17 תאריך עדכון נוהל
 מינהל הנדסה, מח' תשתיות ופרויקטים עורך

 מינהל הנדסה, מטה מהנדס העיר מאשר
 1.01 מהדורה

 
 הסדרי תנועה יכללו את הפרטים המפורטים להלן: .1

 

לראות את התמרורים, יהיה שניתן על מנת  או גדול יותר במידה ונדרש, 1:250 התוכניות יהיו בקנ"מ .א
 .ועם כתב ברור וקריא שמותיהם וסוגם

 .באמצעות תכנית מדידה עדכנית התוכניות יוגשו על רקע מצב קיים באופן מדויק ומפורט .ב

התכניות יוגשו בצבע בגיליון הכולל את כל תחום העבודות בהתאם לקנ"מ הנ"ל, ובאם תחום  .ג
 אזי עם יותר מגיליון אחד ועם מפתח גליונות. 0Aיוצא מתחום גיליון העבודות 

שטחי אחסנה  משרדים, –פרוט הפונקציות  יש לציין ע"ג התוכניות את מיקום מנהלת האתר כולל .ד
שילוט מתריע על  -הכניסה והיציאה מהאתר יהיו מתומררים בהתאם  יו.דרכי הגישה אלוכו' ואת 

 .כניסה ויציאה מהאתר

 גבולות ביצוע העבודה.את יש לציין  .ה

 .בכל התוכניות יופיע מקרא מפורט המתאים לתוכנית .ו

 מבצע, רח' ומהות העבודה.הקבלן המזמין העבודה, פרטי על גבי התוכנית יש לכתוב את  .ז

 .ין ע"ג התוכניתהתמרורים מנקודת יחוס שתצויש לציין את מרחקי  .ח

במידה וקיים תמרור )בשטח( שאינו מתאים לשלב  .יש להבדיל בין השילוט הקיים לשילוט הזמני .ט
 הביצוע יש להראות הסרתו או כיסויו עד גמר אותו שלב.

 במידה ומתוכננים מספר שלבי עבודה שבכל אחד מהם נדרשים הסדרי תנועה שונים, יש לערוך כל .י
שלב בנפרד ולערוך מסמך המסביר את השלביות הכולל את תיאור העבודות בכל שלב וביחס אליהן 

 את שלב הסדרי התנועה המתוכנן.

יש לציין באילו אמצעים משתמשים לצורך סגירות/הפרדות בין אתר עבודה לנתיבי התנועה הנותרים  .יא
 ית ויותאמו להוראות היצרן.לנסיעה וחובה שאמצעים אלו יהיו מאושרים ע"י הועדה הבין משרד

עשה שימוש במעקות בטיחות זמניים ממתכת, יש לציין את הרוחב הפעיל שלו, לדאוג יבמידה וי .יב
 להפסקות במעקות לצורך מעבר הולכי רגל ולציין בתוכנית כי בכל קצוות המעקה יוצבו פרטי קצה.

גדרות  ולסמןולכי רגל מדרכה אלטרנטיבית( לה/דרך ין בכל שלב ושלב מעברים בטוחים )יש לצי .יג
 הגנה/הפרדה מתחום אתר העבודה.

הגדרות התוחמות את אתר העבודה וכן הגדרות התוחמות את מעבר הולכי הרגל יהיו מסוג גדר רשת  .יד
 מ' המותקנת ללא עיגון בקרקע באמצעות בסיסים.  2מודולרית פריקה בגובה 

וטובוסים, יש להסדיר מפרצי במידה והרחובות בהם מתבצעת העבודה משמשים לנתיבי נסיעת א .טו
 אוטובוס חלופיים.

הנתיבים הנותרים לתנועה, אורך הצבת ההפרדות בין אתרי עבודה לנתיבי  :יש לציין מידות של .טז
הנסיעה, קטעי סגירות, מרחקי סגירות, אורך הצבת הסגירות והאלכסונים ובכל נקודה בה נוצר שינוי 

 רוחב נתיבים, רדיוסים וכד'.


