
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לעבודה מס:  ______ם עה/הסכהצ

 זמין: _____________ המ

 גברעםמקום: ה

  גן ילדים מוגן:בודההע

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 מאי 31תאריך עדכון:  



 2 

 ניםכנימת מתרש

 052-6204598 טלפון:  מיטל הלוי       :    ריכל  אד 

 052-5520960 טלפון:  פאינה לובטמן:     יןדסת בנהנ 

 052-5520960 טלפון:              כינורי צור  :    מים וביוב 

 08-8530750 טלפון:  וייצמן ליברמן :   רתשומל ותקחש 

 052-5520960 טלפון:   כינורי צור:     יחות בט 

 טלפון:    :    ס סוקע וביקר 

 08-6755886טלפון: רימון סביבה ונוף בע"מ:         טחתוח השפי 

 טלפון:    :     ידות מד 

 טלפון:  כ"ל חוף אשקלוןח:   ייקט רוהול הפני 
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 א'מך סמ

 ותנאים נוספים לןעת הקבהצ
 
 
 ן  המזמין(.הל)ל ______________________________________ כבוד:ל

 ן המבנה/העבודה(הל)ל ____________ .:ע.מ  גברעםילדים ב ןג נדון:ה

 
 מכים למכרז/ חוזה זהמסשימת הר . 1

  רףמך מצומס מצורף נומך שאימס
אים נות בלןקה עתהצ 

 נוספים
 מך א'מס

)החוזה  3210לביצוע מבנה על ידי קבלן, מדף  זהאי החותנ
 (1996-נוסח תשנ"ו, ישראל הסטנדרטי של מדינת

 סמך ב'מ 

פרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני המפרקי  כל
המדידה ותחולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים, 

 במהדורתם העדכנית ביותר.

 ג'  ך ממס 

 1' גמך מס ים מיוחדיםליאים כלתנ 

ד ואופני וחפרט מימ 
 מדידה מיוחדים

 2סמך ג' מ

 מך ד'מס ותב כמויכת 
 מך ה'מס יותכנרכת התמע 

 מך ו'מס  מיוחדיםה אי חוזתנ
 מך ז'מס  ץ לביסוס המבנהועחיות יהנ
   

 רות:הע
משרד הביטחון ומשרד הבינוי  ותתתפשהב ללים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדתהכפרטים המ 1.1

( 3210והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. המפרטים ותנאי החוזה )מדף 
-, תל9אחד העם רח' , 15מגדל שלום, קומה ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה, 

 web@lapam.gov.il  .140444503 ן:פוטל. 65251 אביב
 ם.יים ובין שאינם מצורפפרומצ הםן שדלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בי יםהמסמכ כל 1.2

 
 ונחים ושינויים בהגדרות המופיעות במסמך ב' ובמסמך ג' למכרז/ חוזה זה.למגדרות ה . 2

כהגדרתו במכרז/חוזה  אל", "הממשלה", "המשרד", "המנהל", יש לקרוא "המזמין"שרמשלת י"מ 2.1
 .זה, לרבות כל אדם שיוסמך מטעם המזמין כבא כוחו

ו "המפקח": האדם או האנשים או הגוף המשפטי שימונו על אהמפקחים" ", "חפקהמס דנמה"ה 2.2
 ה.ז לעת לפקח על העבודה נשוא המכרז/חוזה תעמ ןימידי המז

המתכננים" שבראש  מהנדס", "המתכנן" הם המתכננים המופיעים ב"רשימת", "האדריכל"ה 2.3
 המכרז/חוזה זה ו/או א.ב. תכנון בע"מ.

 
שרד המזמין ובמשרד המתכנן. השאלות יופנו מלקבל ב ראפש תוצעהבנת הפים להוסברים נ. הס3

 שאלות ומכתב התשובות יצורפו לכל מסמכי ההצעה עם הגשתם.הב כתמ ותקע בכתב.
 
 לוי המסמכים ע"י הקבלןמיחיות ל. הנ4
כל  לשכ "סהת הום בדיו בכתבי הכמויות את מחירי היחידה ליד כל סעיף, לחשב אלרשע ל המציע .א

הריכוז )לא כולל מע"מ(  ל דףסעיף, לסכם כל פרק, להעביר את הסכומים לדף הריכוז ואת הסה"כ ש
למסמך א', הצעת הקבלן. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ובדפי ההצעה עלולים לגרום לפסילת 

  ההצעה.
 חירימאת בז דהולה עביוצג מחיר כלשהו מסעיפי רשימת הכמויות ייחשב כאילו כלו לאש מקרהב

 הסעיפים. רית
 ך אינם כוללים מס ערך מוסף.א מינהםידות כוללים את כל המיסים ליחחירי המ .ב

mailto:web@lapam.gov.il
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ע לתת הנחה על המחיר הכולל של הצעתו, יהא עליו לציינה באחוזים )לא כסכום מוחלט( צימה רצהי .ג
ם תה על אודהיחי יירחשוב מה כניכוי כולל מסכום הצעתו. אחוז הנחה זה יהווה בסיס לחיולחשב

 קטעי כמויות בהם ניתנה ההנחה.
בהצעתו תתוקן ע"י המזמין  טהא מסכים מראש כי טעות חשבונית או השמוהי ה כזר בהיציע מצד. המ

 וע"י כך יתוקן סך כל ערך הצעתו, בהתאמה.
 זרוחה יא מהכלל, על כל דף ממסמכי ההצעה ועל כל תוכנית. כל חומר ההצעם, ללא יוצתוציע יחה. המ

עם כל המסמכים,  עימצה תמעטפות. במעטפה האחת, סגורה וחתומה, תרוכז הצע 2-מות בלשב
 התוכניות בשלמותן. כלבמעטפה השניה ירוכזו 

 
 כים והשימוש בהםסמזרת המ. הח5
רכושו של המזמין והנם מושאלים למציע, לשם  ם שהוגשו לקבלן לשם הגשת הצעתו הםכיל המסמכ

 אלמחזירם למזמין עד המועד האחרון להגשת ההצעה, בין אם יהן ללבתו. על הקהכנת והגשת הצע
 יש את ההצעה ובין אם לא.גיו

ייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים שלא לשם הגשת הצעתו וישא בכל נזק שייגרם תחקבלן מה
 מוש חורג מהאמור.למזמין ו/או למתכנן בגין שי

 
 הקבלןת קף הצע. תו6
 )שישים( יום ממועד הגשתה. 60ך תקופה של שמבה פתקד בן תעמובלצעת הקה
 
 יתקאבות בנ. ער7
 60מערך הצעתו לתקופה של  5%עם דרישה בשיעור ן לצרף להצעתו ערבות בנקאית לפרעוע ל המציע

סכם, באם נתקבלה הצעתו בין באופן יום, ממועד הגשתה לשם הבטחת התחייבות הקבלן לחתום על הה
ה ורתצהוגשה בש ין כפיב –ן שהצעתו נתקבלה על ידי המזמין לה. קביבלג ומתן מיידי ובין לאחר משא

יסרב הקבלן לחתום על ההסכם, יוחלט סכום הערבות  ןכלאחר מו –קורית ובין לאחר משא ומתן מה
 לטובת המזמין. 

 
 ותטרנטיב. אל8

ם ער שק אללל תנאי הצעה זו רשאי להגיש בנוסף, על גבי מסמך נפרד והצעה לפי כ ישלן שהגקב 8.1
מבחינת שיטות העבודה, , ןתקצמ וטפסי ודפי ההצעה, אלטרנטיבות לביצוע עבודות, כולן א

החומרים, האמצעים הטכניים והידע שברשותן ובלבד שלא תהיינה פחותות באיכותן ובהקיפן 
 מהנדרש בכל מסמכי הצעה זו.

ש בהתאם גושת ההצעה םפק, אין הגשת אלטרנטיבה כדי להוסיף או לגרוע מסכוס ען הסרלמ 8.2
 יה של הצעה כלשהי.יאו דח הללתנאי הצעה זו ואין בה כדי להכריע בדבר קב

 
 קבלן לצרף להצעתועל המכים ש. מס9
 הצעה לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:ה ל מגישע

 בונות כחוק.ד השומה או מרואה חשבון, על ניהול חשקישור מפאי 9.1
 .שה"רמתעודת "עוסק מו שרתק מאוהע 9.2
 למס ערך מוסף. חוודי על שוראי 9.3
 ישום וסיווג אצל רשם הקבלנים.ר שור עלאי 9.4
 לעיל. 7ש בסעיף דרבות כנער 9.5

 
ב לבצע את כל התחייבויותיי על פי ההסכם בסכום כולל של _____________ ש"ח  ייני מתח. הנ10

__________________________________לפי במילים:_________________________
אינם כוללים מס ערך מוסף וכי  הים אלהסכם. ידוע לי כי מחירל' ד ךבמסמ המחירים הנקובים

 המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועד התשלום
 

יאוחר  אהמלאה של המזמין והמפקח, ל ב להשלים את המבנה/העבודה לשביעות רצונםייני מתח. הנ11
 צו כזה, רעדיבה,או חודשים קלנדריים מהתאריך הנקוב בצו התחלת העבודה,  מאשר _______

 ם עם המזמין.סכהה ימתחתתאריך מ
לכם לוח זמנים מפורט לביצוע המבנה/העבודה על בסיס המועדים א יב להכין ולהמציחינני מתה

 הנ"ל ולעדכנו בצורה שוטפת.
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יום מתאריך הגשת הצעתי זו  60קף ותחייב אותי במשך תקופה של כי הצעתי תהיה בתום י מסכי. אנ12
 .ל"יום הנ 60הצעה זו תוך  לבטלאוכל לכם לא 

 
עה זו, מחייב אותי ההסכם כאילו היה חתום על ידי ואם הצבזה כי מיום חתימתי על  ירני מצה. הנ13

על פי הוראות לדרישה  ל בהתאםעאדרש להתחיל בביצוע המבנה/העבודה לפני חתימת ההסכם אפ
 ההסכם.

דה ובהעלת חני, בהתאם לצו התממש רשייד יב להתחיל בביצוע המבנה/העבודה בתאריךחינני מתה
 שיינתן על ידי המזמין.

 
 תתקבל, הריני מתחייב:י ם הצעת. א14

 הסכם בתאריך שאדרש לעשות זאת על ידי המזמין.ה תום עללח  14.1
למסמך ב'  7בהתאם לדרישות סעיף מין עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית מזמציא ללה 14.2

 זמין.מהי דעל י להסכם, ואשר תהיה בתוקף לתקופה שתידרש
 

אשלים את המבנה/העבודה, או שלב כלשהו ממנו במועד שנקבע במסמך ו' להסכם א קרה של. במ15
בלוח הזמנים,  כמפורט םלעיל ו/או במועדי 11מהזמן הנקוב בס' ר א יאוחלובהיעדר מסמך כאמור, 

ם ימסכויים ממערך שכר ההסכם במועד התשלום, בתור פיצו 0.05%חייב לשלם למזמין סך אהיה 
ף להקפאת ההתייקרות על חלקי וסיממה של איחור בהשלמת המבנה/העבודה בנ לכ בעדמראש 

סכם ההעבודה שלא הושלמו במועד שנקבע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין עפ"י ה
 על פי כל דין. וו/א

 
 יםמכבכל המס ינתיכי עיכי נמצא ברשותי המפרט הכללי, מסמך ג' למכרז/חוזה זה,  ירני מצההנ .16

לם מהווים את הצעתי למכרז/ חוזה זה, ויהוו חלק כולעיל והבנתי את תכנם וכי  1רטים בס' ופהמ
 יחתם כזה.יבלתי נפרד מההסכם ביני לבין המזמין באם 

 
ד לביצוע המבנה/העבודה, בדקתי את אפשרויות הגישה לאתר, כי סיירתי באתר המיוע ירני מצה. הנ17

דעת, הבנתי את כל האמור במכרז/חוזה זה על כל פרטיו, ל שתייקב רים אשרבסהה את כלקיבלתי 
ושתכנון המבנה/העבודה, התקנים המחייבים וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות 

 ם לכך ביססתי את הצעתי.ם ומוכרים לי היטב ובהתאידה ידועוהמבנה/העב
 

בשלמות ובין השאר את כל  הדובעהש לביצוע ורהד את כלכי הצעת המחיר כוללת  ירני מצה. הנ18
ת והמקריות העשויות להידרש בביצוע העבודה בכל היקפה והנני מתחייב לבצע יוההוצאות הכלל

מבלי לבוא בדרישות במסמך ד' )כתב הכמויות(  יו על ידנאת העבודה כולה באותם המחירים שצוי
 נוספות ו/או טענות כלשהן.

 
ערבות ה ר קבלה סופית, הנני מתחייב להחליף אתושאי לתקבובטרם  היבנהעבודות סיום  . עם19

לעיל בערבות לאחריות ולשם הבטחת ההוצאות שהמזמין עלול להוציא לצורך  14המצוינת בס' 
כמוסכם. תנאי ערבות זו יהיו בהתאם לס' אם אלה לא יבוצעו על ידנו בשנתיים הביצוע התיקונים 

רש על ידי המזמין לפי המועד הנקוב דישת פהקוערבות לתותוקף ה למסמך ב' להסכם 63( 5)
 הלן.ל 1יות הקבלן במסמך ג'חרלא

 
כי ידוע לי שאין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  ירני מצה. הנ20

 לקל חמתחייב למסור לביצוע הקבלן את כל העבודות והוא רשאי לבט ידוע לי כי אין המזמין
 יצוע ע"י קבלנים אחרים.בל ןרסמדות או לובעמה

י בשיקולו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי, כולה או חלקה, זכאי המזמין להביא כ דוע ליי
כי אני מקבל לכל ניין בנסיבות העניין והנני מאשר ומצהיר עבחשבון גורמים ושיקולים כפי שיראו ב

 .זמיןי של המדעבלהמלא ועניין האמור בסעיף זה את שיקול דעתו ה
 
 _____________________    ריךאת
 
 _____________________   ה ימתח
 
 ________________________________  וחותמתן הקבל םש
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 ________________________________   לןקבתובת הכ
 

    ________________________________ 
 

    ________________________________ 
 

    ________________________________ 
 
 _____________________    לפוןט
 
 _____________________    קספ
 
 _____________________  מורשה סקספר עומ
 

 _____________________ ם בפנקס הקבלניםשור רימספ
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 1סמך ג' מ

 ים מיוחדיםללנאים כת
 

 הודור העבתא 00.01
 גני ילדים זה מתייחס ל: זהכרז/חומ *
 ________________________  ולל כ המבנה      גברעםב *

_____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

 
 'ג" במסמך תמוקדמו" 00ק ולת פרתח .0200

זה ל מסמך ג' )המפרט הכללי( מחייבים מכרז/ חוזה ש וקדמות(מ) 00ם מתוך הפרק פיל הסעיכ 
 דידת פאושל(.)מ 004יף עסט עלמ

זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים  מךטרת מסמ 
 מסמך ג'.של  00או המשלימים את האמור בפרק 

 
 םקומבקור בי 00.03

, תויבקר במקום הבניין, להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום, מצב התשתל הקבלן על 
 התנאים שיש להם השפעה על המחירים לביצוע העבודה. רתי לקע, וכי הקראנת

 
  תרגון האאר 00.04

מפקח. על נות הקבלן באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקבע על ידי הרגטח התאש 
הקבלן לקבל מראש אישור מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים ולדאוג לקבלת אישור 

 הנדרש.לפי הרשויות המוסכמות 
 

  גידור   00.05
הקים באתר על חשבונו גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ל הקבלן על 

ה דת משרד העבודה. בגמר העבוולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנו
 לולכל כל הנ"ל ע"י הקבלן וישארו בבעלות הקבלן. הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן ויפורק

 במחיר ההצעה. הז םקשר עאת ההוצאות ב
 

 ירהשמ 00.06
ב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה ייקבלן חה 

לן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא בע"י הק ויוד, כלים ומכשירים שהונחלמבנים, חומרים, צ
הזהירות  יעמצאקוט בין. על הקבלן לנהמזמהקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על 

 הדרושים.
 

 לןרד לקבמש 00.07
בשטח העבודה משרד לקבלן, מוגן בפני השפעות מזג האויר, אשר ישמש רק ם ש להקיי 

ניות. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד כלחן לתוויש לספק שולחן, כסאות וש למטרה זו. במשרד
לן, הקבח כו-באמקום. במשרד ב חקפמהנקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות 

המתואר לעיל, יש לשמור על כל התוכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות יומני 
שטח הות את המשרד ולהחזיר את העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר העבודה יש לפנ

 ותו. מלקד
 

 ארעיים ושימוש במבנים קיימים יםמת מבנהק 00.08
מבנה ארעי של הקבלן )כגון משרד,  לכל שקמתו טעון ה 37ף יעס' ב ךור במסמאמנוסף לב 

מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'( אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. 
 זמין.מם מחייב אישור בכתב של השימוש במבנים קיימי
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 קחנה למפמב 00.09
 האוירהשפעות מזג  ינפב ןגם על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה מוקיקבלן יה 

 וש המפקח.מילש
, מ', מזגןס 80X80חלונות מזוגגים במידות:  2ול: דלת אטומה ניתנת לנעילה, כלמבנה יה 

וכניות וארון פח ניתן תכסאות, לוח קיר לתליית  3יצוף או חיפוי רצפה וירוהט בשולחן, ר
 חשבוןבסעיף זה על  רומאה לנעילה. כמו כן יחובר המבנה בחיבור זמני לחשמל ולטלפון. כל

ן כולל סילוק המבנה מהשטח והחזרת מצב השטח לקדמותו עם סיום העבודה. המבנה לבהק
 הינו רכושו של הקבלן.

 
 טשל 00.10

יכיל את שם העבודה, שם  לו. השלט שלט באתר הבניה או בסמוךין על חשבונו תקקבלן יה 
לו, דוגה, שיעו יהמתכנן או המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים.  תוכן השלט, החומר ממנ

צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט, ייקבעו בלעדית 
 ע"י המפקח.

 
 לם וחשממי 00.11

. 00.42, 00.41כפוף לאמור במסמך ג' סעיפים בי לאספקת המים והחשמל, ראאחקבלן הה 
מו עם המפקח תוא( יחברותיידרש לצורך הת )באםמועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות 

 כדי שלא לגרום הפרעה למזמין.
של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המזמין ה כל מקרב 

 ים או חשמל מכל סיבה שהיא.מהפסקת  ןנזק שייגרם לקבלן בגי אחראי לכל
 

 המזמין טחועה בשתנ 00.12
ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין. כלי  ומנמודה ון אל מקום העבימזמה חועה בשטתנתיבי הנ 

 רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.
ן מתחייב לציית למו והקבעעל הקבלן והעובדים מטי התנועה בשטח המזמין יחולו הלוקי ונח 

 ובעו לבי התנועה שנקיתנ תומלכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על של
קן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת תיו

 בטון, פיזור חומר וכיו"ב.
 

 ארעיותה כי גישדר 00.13
ה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי ענן תבוצה –ת ושה ארעיירשו דרכי גידמידה שב 

ן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לבהק יחזירמידה שיידרש ב. הדובעהקבלן עם גמר ה
 לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

רכי הגישה הארעיות דהמפקח.  תונות השנה לפי הנחיוור על עבירות הדרכים בכל עשמקבלן יה 
 ר ללא תמורה. חא םרוגאינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכי אלו לכל 

 
 ומעמד הקבלן בשטח המזמין דהח העבושט 00.14

הקבלן מפנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ב שומת לת 
  שיוגדרו ע"י המזמין.ולנתיבי התנועה כפי 

מעמדו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו הוא מעמד של בני רשות בשטחו של י וסכם כמ 
 מין.המז

 
  לינת פועלים באתרו יןממזמה רותיםשי 00.15

לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי ן א תינתלסכם אחרת בכתב בין הצדדים, יולא אם א 
 ריים, טלפון, לינה וכיו"ב.המזמין כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניט

 ת כי לינת פועלים באתר טעונה אישור מוקדם בכתב של המזמין.זאודגש במ 
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 ההסביביכות א ירה עלשמ 00.16
וט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסכמות ו/או ייקבעו ע"י נקקבלן יה 

קין תהמפקח. על הקבלן לההמפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון 
 .חפקמה שבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניטרית לשביעות רצוןחעל 

 
 ץנפמרי חו 00.17

 ומרי נפץ במסגרת מכרז/ חוזה זה אסור בהחלט.בחשימוש ה 
 

 ת היום בימי חולעוודה בשעב 00.18
שעות הלילה, בשבת, במועדי הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע ב כלכפוף לב 

ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא 
חלט, במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל ת בהיחכרו הבלתי נמנעת א

ל ידי את אישורו המוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג ע
 הקבלן.

 
 מפקחה אום עםתי 00.19

תחיל בביצוע הל ןיא, ת תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקוםדול העבוכ 
 ללא תיאום מוקדם עם המפקח. יהלשכבודה ע

 
 דהבוורת העבק 00.20

צים להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחו יבבלן חיהק 00.20.01
היה תמיד הרשות להכנס למבנה, או למקום העבודה של . למפקח תדותובשביל בחינת העב

 נה.במהל ישבה בם, בהם נעשית עבודירחא הדהקבלן, או למקומות עבו
לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם  איפקח רשהמ 00.20.02

 ע על ידו.בופה שתקקהת ךבצע את הוראות המפקח תולתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב ל
מתאימים לעבודה  יתבלכ ורשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים ל יהפקח יההמ 00.20.03

שאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות ר ההיין ו ככמ. ובמבנה
פקח המבלי אישור המפקח. בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה

רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי  יהיה
ני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא טכמפרט ה, הדעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות

 תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.
ל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב כהקובע היחידי והאחרון ב יהפקח יהמ 00.20.04

 העבודה ולאופן ביצועה.
א בכדי יהשה דבוו עעומד לכסות איז אוודעה מוקדמת בכתב לפני שהקח הלמפן בלן יתק 00.20.05

לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה 
ת הכיסוי מעל העבודה, או להרוס אלהסיר  תורוהל הודעה כזאת רשאי המפקח לשלא תתקב

 כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
קבלן להחליף את ה מן לדרושמפקח. למפקח הזכות ה יי המשנה תאושר על ידלנקב ירתחב 00.20.06

א קבלן המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה ל
 לשהו.כתשלום  וה אדתהיה עילה לעיכוב כלשהו בעבו

הקבלן לביצוע  לש אהלמהין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו זמגחת המהש 00.20.07
 פי כל תנאי ההסכם.ל העבודה

 
 ן וערעור על גבהים קיימיםמוויה, סיהת 00.21

המפקח במקום המבנה. כל בע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י הקקודות נ 
יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים  והסימון המדידות, התויות

יימים קה יםהגבת היהיה על הקבלן לבדוק א ןכ יבדקו ע"י הקבלן. כמו ואו/ ומאחרים, יושל
 15-מ המסומנים בתוכניות. כל ערעור על גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר

ובאו לאחר מכן, לא ילקחו בחשבון. על הקבלן יטענות ש. ודהבימים מיום קבלת צו התחלת הע
אשר נעקרו ממקומן  תודך או להתקין מחדש נקורוצה יפלהתקין נקודות קבע נוספות ל

מטרות אלו יעסיק הקבלן על חשבונו מודדים מוסמכים ויספק על חשבונו את כלשהי. ל מסיבה
ל תקופת העבודה עד למועד סיומה כביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל המכשירים והא

 ומסירתה. 
 לתי נכון.ב ןבודה שתבוצע לפי סימוע לכ ונויהיה להרוס ולבנות מחדש על חשבן ל הקבלע 
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 אקלים ומי תהום יזקי נבפננה הג 00.22

להגנת  זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושיםל מהלך כב 
ני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, פומרים בחוה םהמבנה/העבודה, הציוד הכלי

 שמש וכו'. 
 יםשהדרו חשבונו הוא, בכל האמצעיםל ניין קיים ינקוט הקבלן, עת לבתוספל מקרה שב 

 הגנת הבניין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר. ל
דרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח וט בכל האמצעים הנקקבלן יה 

 קח.פמהל ש םהעבודה וירחיקם במהירות המירבית למקום שיקבל את אישורו המוקד
והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת  םמי שאבותנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת מהגמצעי הא 

המבנה/העבודה וסתימתן תעלות ניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 
 האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח. וכן בכל בגמר הביצוע

ל באופן ובהיקף שיהיו כהוההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, י ל אמצעכ 
 נו המלאה של המפקח.וצר תשביעול
ו ע"י המפקח, יגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרשיל נזק כ 

 ן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.ליתוקן ע"י הקב
 מים,י מזג האוויר, לרבות גשאנתבעבודה הנגרמים עקב  םיבוכיעמודגש בזה כי  פקהסרת סל 

 שבו ככוח עליון.חיי אל
 

 נים ומתקנים קיימיםמבריות לאח 00.23
יו להגישה א נים קיימים באתר העבודה ובדרכיה אחראי לשלמות מבנים ומתקהיקבלן יה 

קרקעי על  תתן קתמויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי 
 פן הטיפול בו.ואל עותיו הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הורא

נים וט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנקקבלן יה 
 ה לכל נזק או פגיעה כאמור.אריות מלחבא אבמתקנים ובתכולתם ויש

מפעיל ולוודא הו ע למפקח על פרטי הכליידולה שיע החפירה בידיים או בכלי מכני, צופני ביל 
 ורות בתוואי החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קוי ביוב, מים וכיו"ב.ניצ ולים אכי אין כב

אם קיבל ובין אם לא  נ"ל ביןהים נובלעדית לכל פגיעה במתקבאחריות מלאה  שאקבלן יה 
 קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.

ן מצהיר בזאת כי לבהק. עליו יגרמו לנזל מבלי להודיע רשחמורים נגד קבלנים א םיצעד וטינקי 
 הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב

ח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו קצון המפרות עלתקנם על חשבונו לשבי
 כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 
 ה קייםבנודה במעב 00.24

או בסמוך למבנה קיים אשר נמשכת בו  רבויאו בחבודה מבוצעת במבנה קיים העמקרה שב 
עבודה לפני ביצועה  הפעילות השגרתית והשוטפת יהיה על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל

יו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם תת הנחיואולקבל 
 ל המשתמשים במבנה.ש הליגרה

הפסקה ו/או ניתוק המבנה ממערכות ההזנה  יעדואום מחד יקפיד הקבלן על תייומן אופב 
 השונות כגון: מים, שחמל, ביוב, תקשורת וכו'.

 עיף זה.סהאמור ב כל ןל כל תמורה נוספת בגייקבא קבלן לה 
שים על מנת למנוע רדנה תוקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחה ן נדרשכ 

 שתמשים בהם. מהו םתכולתריכוז למבנים הקיימים, ו שנזקי נפ
 באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.  שאקבלן יה 
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 יםלבצוע בשבי 00.25
ון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה לקחת בחשבן ל הקבלע 

רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה 
 לא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע. ו וםלפת תשאת הקבלן בתוס

 
 ותים לגורמים אחריםיראום ושתי 00.26

ה נוספת, שירותים לגורמים רללא תמו במסמך ג' יתן הקבלן, 00.48ור בסעיף אמנוסף לב 
ן ניאמזמין לעבודות במבנה אשר ה םעטמ אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים

 וקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. זחתי דובה, עכלולות במכרז/ חוזה ז
 דלקמן:שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כם שירותיה 
 חשמל ותאורת עזר.ם, פקת מיסא 00.26.01
 ו.מציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתורן אינפמת 00.26.02
עיות, ה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארישכניסה לאתר, ג ותן אפשרמת 00.26.03

 הליכה וכו'. יירצ
 הגורמים האחרים.  די חיבור הפעלה והרצה של המערכות עםועוונת מהכ 00.26.04
 צעי הרמה ושינוע.מש בכל אאמר וש מתואםימשרות שאפ 00.26.05
לא ייפגעו ע"י פועלי ש ךכ, םישל ציוד ו/או עבודות של גורמים אחר רהנה סביהג 00.26.06

 .ןלהקב
 .דהועבר הי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמללקיון כני 00.26.07
  

 המזמיןיסופקו ע"י  שרמרים אחו 00.27
כות מחשבון הקבלן בעד ננכון וללאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר אחר שיראה רשמזמין ה 

 אספקת חומר זה.
יצורו בארץ או בנמל  וםע"י הבלן והוא יקבלו במק קדביי לאו מוצר שיסופק כנ"/ו ל חומרכ 

ויקבעו  ויהיה אחראי לשמירתו ולשלמותו הדבועקום הישראל במקרה של ייבוא. יובילו למ
 במקום כדרוש.

ום העבודה. חומרים ו/או מוצרים קגיעו למהיע למפקח על כל חומר מיד עם ודקבלן יה 
ופקו ע"י הקבלן מחדש על חשבונו הוא סי ןלבקכתחליף לאלה שייפגעו או יישברו ע"י ה

 לשביעות רצון המפקח.
. חומרים שהקבלן ם בגלל הצורך להחליף מוצרים כאלהרגשי איחורה אחראי לכל היקבלן יה 

 ה. דלא השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבו
 

 תרנדס באמה 00.28
כי התיאום והפיקוח על לצר יק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצועעסקבלן יה 

עצמו או  ןבלקכן ה נדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. אלא אםהמ, העבודה
של מסמך ב' הוא בעצמו מהנדס רשום ויטפל בעבודות  13עיף בא כוחו המוסמך כאמור בס

 ית.שאי
 

 הודמן העביו 00.29
 רשום כל יום:י ובו, ןה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלודומן עבי 

 .וגיהםים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסעלפר הפומס 00.29.01
 ות שנתקבלווהסחור יםהחומר כל 00.29.02
 .טת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבנייןורימה מפרש 00.29.03
 ר.ג האוימז 00.29.04
זמין או מל תודעד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיווחדור מיבמ 00.29.05

 דרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.ב למפקח אם הוא בחר
וא בוחר בדרך זו במקום ה אם המפקחאות ודרישות ד ובאופן בולט: הורוחדור מיבמ 00.29.06

 שליחת מכתב מיוחד.
 אש ובכתב ע"י המפקח.ראושרה משה היומית ודטי העבפר 00.29.07

 עד עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן. ב שבונותח
 י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין."ע דה יחתם כל יוםבוומן העי
המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.  ףהד: עתקיםה 3-דה ינוהל בבוהעומן י

ן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים לע"י הקב רסהעתק המפקח יימ
 בוע. ש סוף כלב רשום, ואם לא,
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ך מד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה ימסר היומן הכרוועיומן יה
 ם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.שלד וויעמ למזמין לשמירה,

בלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן הקישומי ר
אותו שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים ב חביומן העבודה לגבי רישומי המפק

 הרשומים בו.
 

 ועיצפת הבותק 00.30
העבודה בהתאם לזמן הנקוב במסמך א' למכרז/ חוזה זה ויחוייב בפיצויים בגין פיגור  תא ייםיס בלןהק

 בהתאם לנקוב במסמך הנ"ל.
 

 םח זמנילו 00.31
הקבלן לוח זמנים שייערך בשיתוף  י"עום צו התחלת העבודה יוגש ימ םוי 15מאשר ר א יאוחל 

ההסכם. הלוח,  יכסממקבע בם העבודה כפי שנפעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיו
 .ןעם הקבל הזשיאושר על ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחו

ערוך בצורת לוח גנט ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן  יהלוח יהה 
וישקף את הסטיות והשינויים העתידיים להיווצר מסיבה כלשהי. העדכון  שדויעודכן מידי חו

ות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד דובהע דרי סהיה אך ורק לגבי
ודה. איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי בסיום העל שחד
שלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז ה ות העבודות אינו מבטיח אתמדקתה בקצ

 מפקח.שיורה ה ירוז העבודה כפימיד בכל האמצעים להטחת ז
 

 העבודהב בור קצתג 00.32
עמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה לקה כדי יקח כי התפוקה אינה מספמפחליט הי 

 עבודה ע"י: ה עוציבבכתב להורות לקבלן להגביר קצב 
 סף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.ונ דאת ציוהבא. 
 השונים.העובדים לסוגיהם  ותדלת כמהגב. 

, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה החנומוימי ות ילודה בלעבג.  
 צבים.קנים המומזהמ
הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח ת ואים אר

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 
 ת בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. ופוסנשעות , תגבור כוח אדם, עבודות הציוד

צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג ל מקרה שב
 דה בשעות מיוחדות כנ"ל.ובעת ההיתרים הדרושים בקשר לגשהל ונבעצמו ועל חשבו

 
 ערך"ה צר "שוומו 00.33

ה פירושו שרשאי הקבלן להציע ז זהוכרז/ח)ש"ע(, אם נזכר במסמכי מערך"  והונח "שוהמ 
טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי  , מבחינתךרעכאלטרנטיבה מוצר שווה 

המפקח, בין אם המוצר הוחלף  לשף טעון אישור מוקדם בכתב לחוהש רבמחיר הסעיף של מוצ
 ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.

ות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר משם ימוזכרבמכרז/חוזה זה בו ם מקוכל ב 
וכו', נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו 

הציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה. כל ל ידו "או שווה ערך" והקבלן רשאב לינכת
 .חל גם על מוצר שווה ערךשל מסמך ג'  001הנאמר בפרק 

 
 וגמאות ודגימותלדשורים אי 00.34

של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו  ת, דוגמאותיונם, הציוד, תוכטיל הפריכ 
לן לקבל את אישור המתכנן וכן קבכנן או שחלה עליהם חובת התמה וא לפי בחירת האדריכל

ד לפני חאש דשר חוקח, לא יאוחר מאמפגשו לוי –כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח 
 שור לדוגמא.ידרוש הא רהוהתאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעב

ות ולפי הוראות כמסומ תלבצע על חשבונו בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדון ל הקבלע 
למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל  רוסהמפקח ולמ

 .לנ"לנוסף ודמת יחולו על הקבלן בבבדיקה ק
 

 ודצימרים וחו 00.35
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שר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה אל ציוד כמכונות, המכשירים ו, החומריםה 
מרים שישמשו לעבודה יהיו וחהת לגבי טיבה ואיכותה. כל ושירדה בהם כדי להבטיח את קיום

את חלקי  ןבושיא בחצב תקין וסדיר, יש להבחדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במ
מכניות. עניין זה חל במיוחד על  ל תקלותשם יהחילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקר

 .עציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצו
קח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם מפיוד אשר לדעתו של הוצומרים ח 

בהתאם לדרישות  ו, אעשנקב מות בהתאם ללוח הזמניםלדרישות המפרט או קצב התקד
, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו עים שנקבנזמההמפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח 

 לדרישות. םיפו בציוד וחומרים המתאימלחויו, וממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונ
קום אותה עבודה יימצאו במשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע ב א יוחלל 

 ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח. תמוכב
 

 יקף העבודהבהנויים שי 00.36
מר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות, להגדילן או להקטינן, לבטל עבודות או שומזמין ה 

לפי ותן באחרות ולפצל את העבודות. חשבון עם הקבלן יעשה לפי מחירי היחידה ונשל
וי כמויות ו/או ביטול עבודות כמתואר לעיל לא ישמש עילה נשישה. עמל הכמויות תבוצענה

 לשינוי מחירי היחידה.
 

 דהבוצול העפי 00.37
יהיה שיעור התמורה לקבלן באחוזים  003( סעיף יללכה טר במסמך ג' )המפראמתאם לנבה 

 ביגל 5%-האפשרות א' ו לגבי 8%מערכן של העבודות שתבוצענה על ידי הקבלנים האחרים 
 ות ב'. רשפא

 
 )רג'י( תת יומיוופות, סעיפים חריגים ועבודוסודות נעב 00.38

בל לא הוגדרה א, הנבמהכל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע  צעבלן יבהק 00.38.01
 בסעיף מסעיפי כתב הכמויות.

ה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת ת אשר אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירספודה נועב 00.38.02
 מחירה מראש ע"י הסכם בין הקבלן למזמין. עת, ייקבויהכמו

 לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומהר ודה אשעב 00.38.03
אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה הנדונה  הדוהכמויות, תשולם לפי שעות עב תמישרב

 ה.ב מית"( ולפי כמויות החומרים שלמעשה יכללויובבודה "ע)להלן, 
המפקח ואין הקבלן רשאי לבצעה על  בכתב של ה ביומית מותנה בהוראה מוקדמתודצוע עבבי 00.38.04

הדברים  תרהאחריות לניהול העבודה וכל יולם דעת עצמו, שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח א
 גבי עבודות אלו.להם אחראי הקבלן במסגרת הסכם זה הם בתוקף גם ל

יצוע בביומן, ואין הקבלן רשאי לתבוע  המפקח "יע שעות העבודה האלו ייעשהל ישום שהר 00.38.05
 ןמויב עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח ונרשמו באותו יום ת"שע

 העבודה.
הוצאות בגין הבאת  מיד שעת נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.ת התהי דהת העבושע 00.38.06

ן כנכללות ותואים אר –ת וילסוציאה תאנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאו
 עבודה לפי הסוג כפי שיפורט.היר שכר חבמ

וכל הדרוש  הדוון דלק, שמנים, כלי עבגכ רזהערי כמויות, המחיר כולל גם את כל חומה בתכב 00.38.07
ותו פועל או כלי. באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל לביצוע התקין של העבודה ע"י א

ל אותם והקבלן והוא לפס יל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאיעי די וניאשהוקצה לעבודות אלו 
 תהיינה על הקבלן. וזכ הפיצטרך להחליף אותם על חשבונו. כל ההוצאות הנובעות מהחל

 הפחת שלהם, טעונות אישורו של המפקח. מרים שהושקעו בעבודה, לרבות חוויות הכמ 00.38.08
הן ונה על ידי המפקח רושותא הנקספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה תיבדלאוצאות ה 00.38.09

 ממחירם. 10%ם מקרה על מחירי רכישתם אצל ספקים סיטונאים בתוספת של ויעלו בש לא
 קבלות חתומות על ידי ספקים.יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות  ,שם יידרא 00.38.10
ות, פסונזכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב הקשורים לעבודות א בלן יההק 00.38.11

 פים חריגים או עבודה ביומית.יסע
 

 ב לחישוב כמויותחשמוש במשי 00.39
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תיאום עם המפקח ב היב להכין את הכמויות בעזרת מחשב. ההכנה לעיבוד תיעשחיבלן מתהק
תוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא ונ

 ידרשו ע"י המפקח.יש דיםעומבשיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות 
 ת הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.אול ההוצכ

 
 כניותתו 00.40

ת "למכרז בלבד" שאינן וזה זה מכיל תוכניוח רכת התוכניות( של מכרז/מעסמך ה' )מ 
ממושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי 

נת לוח זמנים לביצוע. הקבלן המציע כצעה ולההה ת, לקביעת סכוםויוהכמכתב ב יחידות
שינוי מחירי ל המספיק ולא יבוא בשום תביע םנמא למאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"

 ת או ההצעה, או להארכת זמן בגין התוכניות הלא מושלמות.היחידו
 נה לו תוכניותמסרה, תעבודה וראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצועההם מתן ע 

 דה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. ייצוע במבל
 

 ירוקמכנון הבתנויים שי 00.41
ם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם א 59, 58, 57,  56ור במסמך ב' בסעיפים אמנוסף לב 

ה יחידה בתכנון המקורי המשמש להצעת מחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחירי
עת הקבלן. אין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בהצש

 ר השינוי כולו.מחי מהמפקח בצירוף אישור על
 

 מסמכים ופירושם יןבת יפועד 00.42
של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראות שבמסמכי ההסכם ה כל מקרב 

בע בלעדית קהמפקח י .ךבו של המפקח לכלי ומתת תשא השונים חייב הקבלן להסב מיד
של עבודה כזו לפני  העוציבוסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל ב

 .הנחיות המפקח בנידון תאשקיבל 
בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל ה כל מקרב 

 . והמפקח ולקבל הנחיותי
ירות ו/או אי הבנות ו/או ישלים אינפורמציה חסרה, תבעצמו ס שבו יפרש הקבלןקרה מ לכל 

 הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של המפקח.
התאור והמידות שבכתב הכמויות )מסמך ד'( לבין המידות  של אי התאמה ביןה כל מקרב 

אילו כ ראת המחי (, רואים2'ג 1'', גשבתוכניות )מסמך ה'( או במפרטים השונים )מסמכים ג
 ע לפי התיאור והמידות שבכתב הכמויות.בנק

יות )מסמך ד'(; מוהעדיפויות כדלהלן: כתב הכ רדס יפלידה והתשלום ייקבעו מדופני הא 
(; המפרט הכללי )מסמך ג'(; תכניות )מסמך 2וחד ואופני מדידה מיוחדים )מסמך ג'מפרט מי

(; 1ליים מיוחדים )מסמך ג'לתנאים כ להסכם(; פוו'( )אם צורסמך מ)ה'(; תנאי חוזה מיוחדים 
 .)מסמך ב'( 3210הצעת הקבלן )מסמך א'(; מדף 

 
 והמפרטים ותב כמויכת 00.43

שלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת ות והמפרטים מהווים הויתב הכמכ 
ורט בכתב המפא והמל היבתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרטים או את ביטוי

תן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר יאף אם נ. תוהכמוי
 ורים דומים ליתרם. אית ןתממחייב 

גש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות מוד 60מר במסמך ב' סעיף לנא נוסףב 
 ן.הינעל רשימות למי סותבוסת המויבכתב הכמויות )מסמך ד'( ניתנו באומדן, כולל אותן כמו

 םאבלן יעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתלקתשלום ה 
 מסמך ג'. ו 2' ות המדידה שיפורטו במסמך גטישל

 
 ה מיוחדיםידמד פניאו 00.44

ר אחרת במפורש בכתב הכמויות, יכללו מחירי היחידה שבכתב הכמויות את כל אמם לא נא 
ם של מסמכי המכרז/החוזה ובאופן מיוחד את הנאמר יבסעיפים הרלבנטם ורקיר בפומהא

 ינמשרדי(.בה יוחדים( וג' )המפרט הכללימ הדידמ)מפרט מיוחד ואופני  2במסמכים ג'
 

 (As Madeות )עדכניות תו 00.45
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 ןכלפי הביצוע ות עודכנו( מAS MADEלהגיש עם סיום עבודתו תוכניות עדות )ן ל הקבלע 
ות התברואה, חשמל, מיזוג אויר וכל חלק בנין אחר כ' של מערוקטלוגים וכה, עלהפ תהוראו

 אחרים.  יםשידרש במסמך ממסמכי המכרז להגיש עליו תוכניות עדות או מסמכ
רטטו על גבי העתקה שקופה של תוכנית המקור של המתכנן שתימסר לקבלן, ות ישועדכניות ת 

נאי לקבלת עבודה. לא תניות האלה היא וכהת שתדו. הגי ליתואמו עם המפקח ויאושרו ע
ביעות כספיות של ס לתתשולם תוספת מחיר בגין תוכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסי

 "י המפקח בעת הביצוע.יים בעבודות אשר לא אושרו עוניהקבלן על ש
 

 הבנייןר קוי אתני 00.46
הוראה  ומיים מקבלתי וךת, בן לזמןמזע וישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מבצקבלן יה 

ם ירחאיקוי מהמפקח, וגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים נל
 ות רצונו של המזמין.סביבתו הסמוכה נקיים, לשביע תאסור למזמין את אתר הבניין וימו
 לוריד כי שף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות,שפקבלן יה 

סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר  ןם וכיחראבע ונוזלים צ מיכת
רצפות יישטפו במים וסבון. . האת הבניין מוכן לשימוש מיידיו תמולשומאת כל העבודות 

הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום את בורות הסיד 
 וכו'.

למפקח. הקבלן יהיה אחראי להשגת  עליו רהולן למקום שיקבה ידי סולק עלפסולת תה 
קב ע ולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלוספה תכהאישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפי

 אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל. שפיכת הפסולת במקום שלא 
 

 יםונק ותיקבד 00.47
 מן:לקכדת( וירנים )אחוקזה תהיה תקופת הבדק והתי זהכרז/חובמ

ניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי הבבודות ע 00.47.01
 ן תעודת הגמר. מתתאריך מ ה אחתשנהמכרז: 

 ל.שנים מהתאריך הנ" 5דוד ואיטום: ביבודות ע  00.47.02

 שנים 3רות ומסגרות אומן: נגבודות לע  00.47.03

 שנים 3ומיניום: אלבודות לע  00.47.04

 שנים. 5רש וסיכוך: ח ותגרנ, ךוסיכו שרגרות חמסבודות לע  00.47.05
האחרים. בכל מקרה שמצוינות  זרכמה יופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכתקכן כל ו

 פה הארוכה יותר.קוהת קבעתהמכרז השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן עבודות,  יכמבמס
, כזו דהועתר היעדב וק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין אבדקופת הת

בתוך ודות בעב ועמתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופי
המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה  דהתקופת הבדק הנקובה לעבו

 כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.על 
 

 תרותכו 00.48
ז נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק כרהמי מכסמל שאר כבבמסמך זה וש כותרותה 

 להן בפירוש המסמכים.
 

 ( ובמפרט המיוחד1יוחדים )מסמך ג'מה בתנאים הכלליים ורכל האמש תאבז דגשמו 00.49
היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע כמפורט לול במחירי ( כ2'מסמך ג) 

  במסמכים הנ"ל.
  ___________________ :אריךת       

 לן: __________________________    קבתימת הח 
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 2 –מך ג מס

 ד ואופני מדידה מיוחדיםוחפרט מימ
 

 רעפבודות ע  01ק פר
  ע :ג הקרקסו 01.01

במכרז/ חוזה זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע אף אם לא  ה" הנזכרירונח "חפהמ
 .שרמוזכרת "חציבה" במפו

" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים. מחיר ההצעה מתייחס ים "עפרמונחה 
כל מקום וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה ב יבשה ו/או בוצית כפי שיידרשדמה לעבודה בא

 ם או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח.לרבות עבודת ידיי
 קע הקיימים במקום.קרה גיסו תעצמו אב לבקר באתר הבנין על מנת לבדוקן ל הקבלע 

 
  ץ הביסוס:ועחיות יהנ 01.02

הביסוס יבוצעו עפ"י  תודר, חפירה ומילוי בשטח המבנה ובסביבתו וכן כל עבועפודות העב
לן לוודא שנמצאות בידיו הנחיותיו של יועץ הביסוס הנחיות יועץ הביסוס של המבנה. על הקב

 מלאה.ה קפדהבו ןותמשלב ןלביסוס המבנה נשוא הסכם זה ולבצע
 יועץ הביסוס. חיותבהנ שרדנה ילדאוג, בתיאום עם המפקח לזימון יועץ הביסוס עפ"ן ל הקבלע 

 
ומר חציבה לבן או מילוי מהודק ומילוי חוזר יהיה מחומר החפירה במקום או מח ורומר עבח 01.03

 .סמכורכר או מחומר ואדי מקומי הכל לפי הוראות המפקח ובאישור המהנד
 

  ים:דפועוק סיל 01.04
ל חשבונו למקום לן עהקב ידי לע ה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין תסולקינדמה שאהא

לקבלן  רשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, לא תשולםה ימאושר על יד
 שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת.

 
ור מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור רצפות חפק לימעי לןבהקש כל מקרהב ה:ירלוי חפמי   01.05

ת, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ינכתה תהמבנה ו/או יחרוג מגבולו
מודיפייד א.א.ש.ה.ו. עבודה  96%צפיפות של  סמ' והידוק מכני עד 15ידי המפקח בשכבות בנות 

מילוי במועד רחוק ממועד ה צעבוח יאות המפקזו תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הור
 בחפירה. 

-בנים תתמו ל גם על מילוי סביב קורות יסוד, צנרת, קירות מרתפים, קירות תמךח עיף זהס 
 קרקעיים.

מתחת ליסודות ימולא בטון רזה עם כמות של וצר עקב חפירת ו/או חציבת יתר שנל חלל כ 
 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן. 150לפחות 

 
  הים:גב 01.06

ים הבגה לעבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות וכל ערעור ל הקבלן על
את צו התחלת העבודה. טענות שתבואנה לאחר מכן לא וצלא יאוחר משבוע ימים מיום ה יעשה

 ן.תלקחנה בחשבו
 לתחיהלהמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין ו בדיקותה 

 ר לפני אישור המדידה ע"י המפקח.עפת הוודבעב
 

  קוז:ני 01.07
ההגבהה תבוצע מחומר . םימהסביבה כדי למנוע היקוות מ גבהויו םינבמה בתחוםע י הקרקפנ

ובדו שיפועי קרקע כלפי חוץ להרחקה מהירה של מילוי מאושר ע"י המפקח. מחוץ למבנים יע
 סודות.היוע צבי תילחי תנפמים עיליים. עבודות הניקוז יבוצעו ל

 
  ץ:מרי נפחו 01.08

 מסגרת עבודה זו.פץ באין להשתמש בחומרי נ 1-ר במסמך גאמתאם לנבה
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  ה וניקוי השטח:יימחצ רתהס 01.09
, כלולים: 00מר במסמך ג' )המפרט הכללי( פרק קבלן מופנית לכך כי בהתאם לנאה ומת לבתש

דים עבודות אלה ואין משלמים ודמ יןשא ןן באופלבהסרת הצמחייה וניקוי השטח במחירי הק
 נפרד לעבודות אלה.  ףיעס תובעדן בנפרד אלא אם מופיע בכתב הכמוי

 
ודות עבו. כל טנ –ם למפרט הכללי: במ"ק לפי נפח האלמנטים היצוקים תאוצע בהתב דידה:המ 01.10

 אחרל הריחפהל א רהחפירה כוללות במחירן יישור והידוק התחתית, החזרת חומר מילוי מאוש
 ירוק התבניות והידוקו בשכבות. לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלה, דפנותפ

כיו"ב. שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי ולא ו סוניות, מרווחי עבודה לאיטוםאלכ
 חשבון שיפועים ומדרונות. יילקחו ב
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 ת בטון יצוק באתרדועבו  02רק פ
 

 ן:גי הבטוסו   02.1
, בכל 118 לרבות התאמת דרגת החשיפה לפי ת"י ו לפי המפורט בתוכניותהיגי הבטון יסו

ה שנדרש בטון רזה תהיה הכמויות רקמב. 30-ב מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג
 .250ק בטון מוכן. הצמנט יהיה מסוג צ.פ. ק"ג למ" 150המזערית של צמנט 

 
 ן והיציקות:טוכות הבאי   02.2

 
תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון ו יהי וןטבה תהכנל ה הנדרשיםקרנאי הבת ה:אי בקרתנ 02.2.01

 תנאי בקרה בינוניים. חקפמה פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י
 

בטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני על אחידות ה ידש להקפי ן:טובה פוףצי 02.2.02
 .חק"י המפע חדירת מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים

 
טפסות ים בנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחלמציקת אי ציה:רגיעת סגמנ 02.2.03

 מנוע הפרדת מרכיבי הבטון.של לא יותר ממטר אחד כדי ל הבושיבטיחו נפילת בטון לג
 

 ימים לפחות, או ע"י 7ון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך בטשפרת הא פרה:אש 02.2.04
ת המפקח, במקרה של שמש חזקה או רוחות אופי הורל CURING COMPOUND-ב שימוש

לנקוט באמצעים אחרים באישור  ואהבטון ע"י יריעות פוליאתילן פני יבשות יש לכסות את 
 המפקח. 

 
ונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת בטדיקת הלב ן:טויקת הבבד 02.2.05

, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון 26יו לפי ת"י יה קתםידב, וםמותכ המדגמים,
 .106 י"ת י"הקשה וזאת עפ

 ת תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.קול הבדיכ 
 
 ות(ניסות )תבטפ   .302

 יםסעומה ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל 904סות תבוצע לפי ת"י טפערכת המ :ותן הטפסתכ 02.3.01
 תא ןת או קריסה, תענה על דרישות הבטיחות של העובדים באתר ותקנה לבטועושקי לאל
 ימורים הנדרשים בתוכניות.והג ורהצה

 
טונים יש לקבוע חורים, שרוולים חריצים, בליטות, ת הביקפני יצל טים בבטון:מניעת אלקב 02.3.02

ת ולקבל את יותבנלב טיה םחזקל עוגנים, אביזרים וצנרת כגון חשמל ואינסטלציה וכיו"ב
ל כל הנ"ל באופן מיוחד ע דיפקהאישור המפקח למיקומם וצורת קביעתם לפני היציקה, יש ל

 וף.שח ביציקת בטון
 

המרחק יש להוציא מן הטפסות בזמן היציקה בצורה י קובעת א )ספייסרים(: חקבעי מרקו 02.3.03
 ק. ויצהון טבשתמנע שינויים במרחקים. בכל מקרה אין להשאירם ב

 
 ן חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:טויצוע בב ף:ון חשובט   02.3.04

 ויוכן בתנאי בקרה טובים. 30-ה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג בראעדר הובה 02.3.04.01
מדיקט או לוחות עץ חדשים, ישרים  904צענה בהתאם לדרישות ת"י בופסות תהט 02.3.04.02

יימשחו ת סוהטפ. לאדריכה תובעלי רוחב אורך ועובי אחידים, בהתאם להנחיו
ש"ע. ההתזה או או  6' סמ" זפ" בנוזל למניעת הידבקות בין העץ לבטון, כגון תוצרת

טוב. היציקה תבוצע בזמן סביר מות מספקת עד לקבלת משטח רכב המשיחה תהיה
 לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.

 אםבהת', רוחב וכובוורך אעל כוון הלוחות, ההקצעה, חיבורי לוחות בד להקפי יש 02.3.04.03
 דרישות האדריכל. אין לצקת ללא אישור המפקח.ל
יאושר ע"י לבים מסוג שול על ידי חוטים מגולוונים או תעשהות פסירת הטקש 02.3.04.04

 המפקח.
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של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק. ט ל אלמנבכ 02.3.04.05
 '.סמ X 1.5 1.5בהיעדר הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל 

 .םובעזרת קובעי מרחק )ספייסרים( מבטון טר ותפסהטמ קחיור יוןזזל הבר 02.3.04.06
ירוק הטפסות יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט ן שישארו לאחר פטומים בבפג 02.3.04.07

ו/או שפשוף באבן קרבורונדום או לפי הנחיות אחרות של המפקח כולל סיתות  1:3
ת אוורה טי לפיטנל בסיס גומי סיעה בצבע עהבטון בסיתות "מוטבה דק" וכולל צבי

 ן שיידרש, ועד לשביעותבניירן הצבע, כל זאת על חשבון הקבלן, על כל שטח ביצ
פקח והאדריכל. אין להתחיל בביצוע של תיקוני בטון חשוף לפני קבלת מה רצון

 הנחיות המפקח והאדריכל לשיטת התיקון הנדרשת.
 םכל מקוב חריץ מתאים, הפסקה ןכנובו תשקה יבוצעו רק במקום ציסקות יהפ 02.3.04.08

 ה לאישור האדריכל.ופכפר אח
ון כיסוי ביריעות ו/או גכ בלן באמצעים נאותיםו ע"י הקיוגנוף שחהן טוחי הבשט 02.3.04.09

 לוחות למניעת פגיעות ולכלוך עד גמר בניית המבנה. 
 

 וןדת הזיפל 02.4
ט בתוכניות, על רכת כמפותן תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרויולדת הזפ 

 . רחא רמכתמי שומן, לכלוך וכל חוה, ודחלם מיייות נקהלהמוטות 
ו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה. אורך המוטות חייב להתאים וזקיחמוטות ה 

לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או 
 ח ו/או המהנדס.קפמאות הריוארכו בהתאם להו

 ות. ות לטפסהמוטדות מציה עופי התקן או התוכניות ולמנל וןבטוי סיעל כ דפיש להקי 
והתקרות יש להרים בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום לגובה הנדרש וזאת  תורצפה  ת זיוןא 

 לפני היציקה, אין לבצע הרמה בזמן היציקה.
 

 טיםמנרוק אלפי 02.5
פשר לתקנם, א איח מפקה כנן אותמשנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת ה וןלקי בטח 

המפקח. באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתאם להנחיות  רתאהמ ויפורקו ויסולק
בהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך 

 מאושר יבוצע על חשבון הקבלן.
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 יטוםא תודעבו  05ק רפ  
 ליכל 05.1

, תוטהתיקונים הדרושים כגון הסרת בלי לבצע את עבודות האיטום יש לתני תחילפ 05.1.01
ם יהיו ישרים, נקיים ויבשים. איטוחוטי קשירה וכיו"ב. שטחי ה וץיצ, קחורים תסתימ

במקרה של ביצוע איטום בעונת הגשמים יש להקפיד באופן מיוחד על התייבשות 
 מלאה של שטח הגג. 

 
טון כחלק מהגג בביפועים ששלא צויין אחרת יבוצעו הה כל מקרב פועים:שי 05.1.02

 הקונסטרוקטיבי. 
 אחוז לפחות. 1.5י הגג המוגמרים נפ לש עוע יהיה השיפויפהשז ן אחויוהעדר צב 

 
" או שווה ערך( יבוצע רק באם נדרש קלגון "בט)כ ם מבטון מוקצףעיע שיפומצ 05.1.03

"ק מק"ג/  1200במפורש בתוכניות או ע"י המפקח. המשקל המרחבי של הבטון יהיה 
 ת.חולפר "מק"ג/ ס 15 לשיום  28ובעל חוזק ללחיצה בגיל  תלפחו

 05.1.02ם כנדרש בסעיף עיהיה תוך שימוש בטפסות ליצירת שיפות ףצקומן טוציקת בי 
 לעיל בגימור ישר וחלק.

 קצף יוחזק במצב רטוב מרגע היציקה במשך שלושה ימים לפחות.מובטון הה 
 

גג , הקג ומעג ןמות מפגש של מישורים שונים כגומקובוצע בי ת )"רולקות"(נולוי פימי 05.1.04
מנט ביחס נפח צ טלפי הוראות המפקח בטי ו/אווכניות תה יפל וכד'. הביצוע ותובארו
ס"מ לפחות בכיוון אנכי ואופקי  10חלקים חול. מידת ה"רולקה"  3-חלק צמנט ו 1

 . המיוחד טבמפר 02ובגימור משופשף וחלק. יש לבצע אשפרה כמפורט בפרק 
 

זילת חומרי איטום על שטחים שאינם נ עתלמניאויים הרה הגנהצעי אמכל ב לנקוט יש 05.1.05
 דה מיוחדת על שטחי בטון חשוף ובניה נקיה.קפמיועדים לאיטום תוך ה

 
בעבודות האיטום לפני עבור שבועיים מגמר יציקת משטח האיטום וללא  ילן להתחאי 05.1.06

 . שרכנד ותנכהשיפועים וכל הה ועעל ביצו לאהמ ייבשותהתקבלת אישור המפקח על 
 

שום שכבות הגנה יי עבודות האיטום אך לפניכל  ר גמראחבוצע לת וםיטיקת האבד 05.1.07
 כגון הלבנה, בד גיאוטכני, מצע, בידוד, אגרגטים או ריצוף.

ס"מ לפחות מעל הנקודה הגבוהה  5וצע ע"י הצפה בשכבת מים שגובהה תבבדיקה ה 
ויחזרו על  ן הפגםיתוק – הבתקרת ובשעות. יתגלו סימני רטי 72למשך  ביותר בגג

קבלן והיא כלולה במחיר ה טום. הבדיקה תבוצע ע"יגג אלקבלת  דע הקידהב
 האיטום כולל סידורי החסימה הדרושים לביצוע ההצפה.

 
רת יטו כולל כל השכבות, חיבורי שוליים, חדנ פי מ"רל איטום חיידת שטמד 05.1.08

 ים וצנרת, נשמים וכו'. ראביז
 

 במסגרת. 1 –ג'  מסמךכנדרש ב הפוקתלאיטום תהיה ות הודלעב לןקבריות האח 05.1.09
 יחדש הקבלן את האיטום בשטח ובהיקף שיורה עליו המפקח., ותחריוא

יח את ניקיון חלקי המבנה בעת ביצוע התיקונים ויהיה אחראי לתיקון בטקבלן יה 
 ום.רנזקים ולכלוך שיג

 
 עות ביטומניתריטום ביאי 05.4

-עות ביטומניות יבוצע ביריעות העומדות בדרישות בעובי שאינו קטן מריביטום אי 05.4.01
 מ"מ.  5

ת הנחיול , בהתאםינם תהיה בהדבקה על גבי שכבת פריימר ביטומשוטת היישי 05.4.02
כל פרטי החיבור במעקה ובחדירות  ללושיסופקו ע"י היצרן, כ מריםן, ובחוצרהי

 שונות.
ס"מ והן יונחו כאשר היריעה הגבוהה מחפה  10ות תהיה לית בין היריעימיה מינחפ 05.4.03

 על הנמוכה. 
 ( להלן.05.5הגנת האיטום ) רקגם פ הרא  05.4.04
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 ת נגרות אומן ומסגרות פלדהודועב  06ק רפ
 

 ליכל 06.1
לרבות  ל לתוכניות, למפרטים ולדרישות התקניםבכתאימו י ת והמסגרותרוטי הנגפר 06.1.01

לספק מוצרים שפרטיהם שונים  ןהקבל וןצ. אם ברהחינוךהתאמה לדרישות משרד 
 מהמתוכנן, עליו להגיש תוכנית של השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנן.

 
יין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן, המפעל בנסופק לת שתעורות מתגנ 06.1.02

על  שיספק את המוצרים וכן דוגמא של כל מוצר שיסופק, כולל תעודה המעידה
 . 251, 252, 253"כ מישות מפרעמידתו בד

 
הנגרות והמסגרות. על הקבלן  עוציב תהקבלן לפני תחיל "ימדדו עי יםתחדות הפמי 06.1.03

ין מידות הפתחים בבניין למידות בתוכניות. האחריות ב יהסטעל כל  חמפקל יעדלהו
 על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

 
בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח.  קבוצעו רית ומסגרות רוגצרי נמו 06.1.04

 ים וביצוע העבודה.חומרק את הודבלו תהמפקח רשאי לבקר בהם כל ע
 

גמור על כל חלקיו לאישור ר כל מוצמ גמהדוירכיב הקבלן באתר  קחמפה תי דרישלפ 06.1.05
 המפקח ו/או המתכנן.

 
כל פאותיהם בבית המלאכה בשחו מנ אאו מסגרות של תר מוצרי נגרותלאיבאו  לא 06.1.06

 הכנות הדרושות. ה ולל כלכ ע יסודצבבשכבת 
בע יסוד חדש בצב שומשחו יי רכבהההעד חודשים או יותר לפני מו 4חסנו אוצרים שמו

 לפני ההרכבה.
 

גיעה נע כל פימופן שתבאמרו ישגנו וייוונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבניין  דהצרי פלמו 06.1.07
בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. 

 ו.ונשבועל ח ןל"י הקבע מים יתוקנו או יוחלפופגו מוצרים או חלקים שימצאו
 

מתאים לכל דרישות י בש ונקי ץ אורןמעשה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות רייעדר דבה 06.1.08
אים יוצאו מהעץ וייסתמו ים ברנאיש. סיקוסים 35התקנים הישראליים ובפרט ת"י 

 בפקקי עץ בריא מאותו סוג. 
 

 3ומסוג י לוהגדם יצבפחות ל 1וג מס 37גרות יתאימו לדרישות ת"י נ ירוצידים למלב 06.1.09
 לפחות בצידם הסמוי.

 
ל" או "לוח נגרים"( יתאים לדרישות התקנים הישראליים. פנמכונה ")ה ח לבודלו 06.1.10

המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים לא  ההיינתת רדר דרישה אחבהיע
 מ"מ.  4-יקטן מ

 
מ"מ. ריתוכים  2רי של זעעובי מב  FE 37ה דלו מפוצעבוריהם ייבל כל חע דהלרי פצמו 06.1.11

יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראהו והוא 
 וחלק. דלת שטח אחייושחז עד לקב

 
חת אות, אמגודל ןגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכננ עבודותל רזולהפ כל 06.1.12

 הקבלן.  כל סוג, שיסופקו ע"ימ
במפרט  11ן ומסגרות פלדה תיעשה בהתאם להוראות פרק ומגרות אנ ותודיעת עבצב 06.1.13

 המיוחד ומחירה כלול במחיר היחידה. 
על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו ר ת המוצא כוללים הידיחירי מח 06.1.14

 מלבניםל התאמה לל, שמירה, צביעה והרכבה באתר כוהלבוה, הובכלל זה: אספק
אביזרי קביעה; זיגוג כנדרש; פרזול כנדרש; ציפויים ופסי הגנה; מנעול רב ר; אתב

 מפתח )מסטר קיי(.
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 תברואהי מתקנ  07ק פר
 

 
 ליכל 07.1

 
 תיאור העבודה 07.1.01

 
כמפורט  ממוגןגן -פרק זה של המכרז/חוזה מתייחס לביצוע מתקנים/עבודות תברואה ב

להלן כולל אספקת כל הציוד, החומרים חומרי העזר, הרכבתם במקום וכל המלאכות 
 הדרושות לקבלת מתקן מושלם ומתפקד.

 
 א. מערכת אספקת מים קרים בתוך המבנה.

 חין, מי שופכין וניקוז מזגנים.ב. מערכת מי דלו
 מערכת ביוב חיצונית כולל התחברות למערכת הביוב.  ג.

 ד. מערכת מים חיצונית כולל התחברות למערכת מים. 
 ה. ספרינקלרים.

 ו. שונות.
 
 

 מפרטים כלליים 07.1.02
 

 -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת משרד הביטחון 
ת משרד הביטחון ומשרד העבודה/מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(. כמו כן בהשתתפו

כל העבודות תעשנה בהתאם לתקנים, הוראות יצרני אביזרים והצינורות, וכו' בהתאם 
 משרד הבריאות, הרשות המקומית וכו'. -לדרישות הרשויות המוסמכות 

 
הלן "המפרטים"( המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )ל

כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות -לתוכניות ולכתבי הכמויות, ועל
 תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה.

 
 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

 
 57 -מתקני תברואה ופרק  - 07א. המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ובמיוחד פרק 

 וב ותיעול.קווי מים, בי
 

 הוראות למתקני תברואה. -ב. הל"ת 
 

 מערכת שרברבות ובדיקתן. - 10מפמ"כ  -ג. מפרט מת"י 
 

 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם. - 1205ד. תקן 
 

 ה. כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.
 
 

 קיימיםבדיקת השטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד ולמבנים  07.1.03
 

על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים ברורים לו. חתימת 

החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח הוא כמו שהיה בעת 

 סיורו.
בשטח קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים 

והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים בתוכנית, 

 על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.
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 התאמת התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות 07.1.04

 
על הקבלן לבדוק מייד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים 

בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים,  והאינפורמציה המובאים
 במפרט הטכני וכו' עליו להודיע על כך מייד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.

 
ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מייד ע"י הקבלן לידיעת 

ת, לא תתקבל שום המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופי
 תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.

 
 

 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה  07.1.05
 

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה 
 בלבד.

 
בוהות מדרישות תו בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט אם אלה ג

 התקן או סימן ההשגחה המתאים.
 

 כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר, ומוצרי יצרן  מוכר.         
המוצרים  המזכירים  את  שם  היצרן  בתוכניות וברשימת  הכמויות  באים  על  מנת  להצביע  

ציע  מוצר  שווה  ערך  למוצר  הנזכר  ע"י על  איכות  המוצר  הנדרש ולקבלן  הרשות  לה

מסמכים מתאימים ובאישור המפקח. כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל, חייבים לקבל 

את אישור המפקח. על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לאישור, כל 

"ל. מחירי היחידה ייחשבו חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן, יתאים לדוגמאות המאושרות הנ

 ככוללים את הכנת הדוגמאות של החומרים והמוצרים.
 
 

 חוקים ותקנות 07.1.06
 

עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות 
 תבוצענה בהתאם לדרישות. -וממשלתיות, לרבות הג"א ורשות כיבוי האש, משטרה וכו' 

 
 אות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.כל ההוצ

 
 

 התוכניות 07.1.07
 

התוכניות הנמסרות לקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה, הן תוכניות "למכרז בלבד", לצורך מילוי 

 המסמכים כחלק מהצעת הקבלן.
 

עם התחלת העבודה יועברו לקבלן "תוכניות לביצוע" הכוללות עדכונים לתוכניות "למכרז 
 כניות נוספות שאינן מוזכרות ברשימת התוכניות.בלבד" ותו

 
עדכונים והשלמות התוכניות "למכרז בלבד" ו/או תוכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה, 

לא יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה, וזאת כל עוד לא חלו שינויים במהות הפריטים 
 לעומת התוכניות שהוגשו במכרז.

 
 

 מפרט טכני מיוחד 07.2
 

 פנים המבנה 2.0107.
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 קבועותא. 

 
בחדרי שירותים  בגבהים בהתאמה לתכניות ולדרישות משרד החינוךהכיורים יורכבו 

צבועים בצבע שמן וקבועים  1/2בתוך אריחי הקרמיקה על זיזים מצינורות מגולוונים "
בקיר. המשטח בין הכיור והזיז ימרח בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע מלא. במרווח בין 

ור והשיש יותקן אטם מתאים או סיליקון לקבלת איטום מוחלט בין משטח השיש הכי
 לבין דפנות הכיור.

 בהתאמה לתכניות ולדרישות משרד החינוך.יותקנו  – כיורים ע"ג משטחים
 

 כיורי רחצה
 

"½  תוצרת "ליפסקי" או ש"ע. פקק ושרשרת , וברז יחיד  1"¼יכללו סיפון פלסטי 
 מצופה כרום. 

 
 אסלות

 
כמותי תוצרת -כולל מיכל  הדחה סמוי דוהאסלות תהיינה כמפורט בכתב הכמויות 

"פלסאון" או "דאל" או "קומבי", מסגרת מתכת להעמדת האסלה ומיכל הדחה, חיבור 
אסלה, מושב ומכסה פלסטי דגם כבד  מותאם  לאסלות תלויות עם צירים בלתי 

 .מחלידים, וכו' הכל כנדרש
 

 עמדות כיבוי אש
 

תוצרת "פומס" או  7דגם  2( ויכלול ברז כיבוי "לפי דרישות הבטיחותבארון ) יותקן
מ' עם מזנק ריסוס תוצרת  30באורך  3/4ש.ע. עם חצי מסתובב עם צינור גומי "

או ש.ע. ציוד הנלווה כולל שני זרנוקים  1"להבות" או ש.ע. וברז כדורי תוצרת "שגיב" "
"א עם מצמדי שטורץ ומזנק דו תכליתי, שני מ' כ 15עשויים גומי משוריין באורך  2"

 ק"ג עם ראש מתכת. 6מטפים כיבוי מסוג בי.סי.אף. 
 
 

 צנרת מיםב. 
 

 סוגי צינורות
 

: כל הצנרת הגלויה שתלויה על קירות, על הגגות וכו' הן מחוץ למבנה והן בתוך הערה
 המבנה, מוגדרות כצנרת בתוך המבנה.

 הצנרת בקרקע תחשב כצנרת חוץ.
 

 רות המים יהיו כמפורט להלן:צינו
 

  לפי  40צינורות פלדה ללא תפר סקדיולASTM-A-53 " עם   2"-3מגולוונים בקוטר
 הברגות ומופות.

 פייפ". עבודות הנחת הצנרת -צינורות מפוליאתילן מוצלב מחוזק באלומיניום "סופר
 , הוראות יצרני וכל מפרט רלוונטי אחר. 340 -תבוצע בהתאם למפרט מפמ"כ כ

 הצנרת תבוצע עפ"י הנחיות יצרן.24וליאתילן מצולב "פקסגול" דרג פ . 
 

 במחיר הצינור יחושב גם מחיר הספחים הנדרשים לביצוע העבודה.
 

 בדיקות לחץ
 

 אט'. 12כל מערכות הצנרת תיבדקנה בדיקת לחץ בלחץ של 
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 מעבר דרך הקירות

 
 קירות.המעבר עם צינורות דרך הקירות, יעשה דרך שרוולים שיותקנו ב

התקנת השרוולים תעשה באמצעות קידוח. המרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר 
אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש"ע. עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך 

 שרוולים, לא ישולם בנפרד. התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 

 שמירת ניקיון פנים הצינור
 

בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחידת  הקבלן ינקוט
לכלוך או כל חומר זר אחר לתוכם. לפני הריתוך יש לנקות היטב את הקצוות של כל 

 צינור. אופן הניקוי יהיה טעון אישורו של 
המהנדס. על לשמור על כך שלא יישארו גופים זרים בצינור בעת ביצוע הריתוכים. 

אחראי היחידי לכל מקרה שיתגלה לכלוך או גופים זרים בקו. להבטיחם  הקבלן יהיה
ניקיון פנים הצינור יעביר הקבלן דסקית עם כבל דרך הצינור החדש שרותך עד לקצה 

 הצינור הקודם לו וינקה את פנים הצינורות לחלוטין.
 

 בדיקה הידרוסטטית
 

 אטמוספרות. 12כל מערכת שהושלמה תיבדק בדיקת לחץ. לחץ הבדיקה יהיה 
בתחילת הבדיקה תמולא הצנרת במים וידחה ממנה כל האוויר, לאחר מכן יעלה הלחץ 

ללחץ בדיקה הדרוש וייסגר השסתום בין משאבת הלחץ הנבדקת. המערכת תחשב 
כעומדת בדרישות אם הלחץ במערכת יישאר קבוע במשך שש שעות. הבדיקה תתבצע 

 בנוכחות המפקח.
  

 
 מערכת הדלוחיןג. 

 
" או ש.ע. GEBERITנורות הדלוחין יהיו עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה "צי

 כולל כל האביזרים הדרושים.
 
 

 צינורות השופכיןד. 
 

צינורות השופכין מתחת לרצפת המבנה, במעבר מתחת לקירות המבנה ועד לתאים שסביב 

פוליאתילן בעל  המבנה, בכל מקום שיש בהם גישה לכלל ובכל מקום שיידרש, יהיו עשויים

 צפיפות גבוהה.
 
 
 
 
 
 
 

 שונות 07.2.02
 

 עטיפת בטון
 

 עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או 
 בקטעים שייקבעו ע"י המהנדס. עטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין.

וצע עם . יציקת העטיפה תב466-ו 188המתאים לת.י. מס'  200-היציקות תהיינה מבטון ב
תבניות. יציקה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור המפקח. לפני יציקת עטיפה 

 סביב צינור אסבסט יש להרטיבו היטב במים.
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 שטיפת וחיטוי הקווים

 
עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת 

 ם.נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מי
לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים 

 כמפורט להלן:
 פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון:

 של המפרט. 57037מגופים, צינורות, מפרטים וכו', בהתאם לסעיף 
 מ"ג לליטר. 50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 
שעות. בתום תקופה זו ייבדק  24תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם 

מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור  10 - 1הריכוז במספר הנקודות, אם יהיה הריכוז בין 
מ"ג לליטר, יש  -1שעות פחות מ 48שעות או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24 -ל 

שעות יהיה  24ולחזור על התהליך מחדש עד שבריכוז הנותר בתום  להוציא את התמיסה
 מ"ג לליטר. -1גדול מ

 
בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים 

 מ"ג לליטר. 0.2נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה שהיא לא תעלה על 
 
 

 תברואהאופני מדידה מיוחדים למתקני  07.4
 

 צנרת מיםא. 
 

המדידה לתשלום עבור קווי מים בתוך המבנה הן ברצפה, בקירות, תלויים על הקיר, על הגג 
וכו' תהיה במטרים לאורך ציר הצינור ללא ניכוי אורך הספחים הדרושים )קשתות, מסעפים, 

ה בקיר או רקורדים, אוגנים, מעברים וכו'(, ויכלול חיתוך הצינורות וחריטת ההברגות, , חציב
ברצפה במידת הצורך, כיסוי הצינור, בטון הצינורות ברצפה כמפורט, צביעה, תיקוני פגיעות 

 בצינורות, קונזולות, מתלים וכו', בדיקת לחץ, חיטוי וכו', הכל קומפלט כמפורט במפרט.
 

 התקנת אביזרים, מע' דלוחין ושופכין, כלים סניטריים וכו'ב. 
 

ביזרים, דוד חשמל, כלים סניטריים וכו' תהיה בהתאם ליחידות המדידה לאביזרים, מערכות א
קומפ' כמתואר בתוכנית ובכתב הכמויות. התשלום יהיה בהתאם למחיר הנקוב בכתב 
הכמויות. המחיר יכלול אספקת כלים, האביזרים, או המערכות, לרבות כל המחברים 

ם כנדרש בתוכניות. כמו כן הדרושים, ביצוע כל החיתוכים, הריתוכים, ההדבקות וכו' להתקנת
 יכלול המחיר את כל עבודות החפירה, המילוי, החציבה, 

הבטון, טיוח, צביעה, הברגות וכו' הנדרשים להרכבת האביזר/ציוד, לפי התוכנית ודרישת 
 המהנדס.
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 מל ותקשורתחשבודות ע  08ק פר
 
 

 מפרט מיוחד לעבודות חשמל
` 

 
 במועצה אזורית חוף אשקלון. בגברעם מפרט מתייחס לביצוע מתקן גן ילדים 

 
  למפרט טכני מיוחד לעבודות חשמ - 08פרק  .8

 

 תיאור העבודה .8.1
 

המפרט הנ"ל מהווה  . הפרויקטבמסגרת  ומנ"מ  תקשורתתאורה ,  ,מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל

 של הועדה הבינמשרדית והינו חלק בלתי נפרד ממנו .  08דגשים ותוספות למפרט הכללי 

 המכרז/חוזה זה מתייחס לעבודות שלהלן : 

פיתוח המיועדות להנחת תשתיות הכל עבודות והקמת תשתיות , כולל חפירות ואישורי חפירה , הנחת כבלים  .1

 תשתיות מחוץ לקו המגרש מבוצעות ע"י הקיבוץ . – לפי הנדרש בפרויקט

ר, גילוי אש, הזנה ליחידות מיזוג מאונקודות כוח, תעלות חשמל , נקודות התקנת מערכות חשמל במבנים ) .2

 אוויר ועוד' (.

 התקנת אביזרים סופיים וגופי תאורה . .3

 תקשורת )טלפונים, מחשבים, טלוויזיה(.המערכות הכנות ל .4

 .לוח חשמל וארון תקשורת במתקן ביצוע  .5

 ביצוע רכזות גילוי אש . .6

  .בתום הפרויקט ת בודק חשמלהעברת בדיק .7

 למזמין בגמר העבודה.( as madeהגשת תכניות עדות ) .8

 

 :   ודרישות יש לפעולתקנות  .8.2

 

 ( ותקנותיו.1954חוק החשמל ) .א

 גרסה עדכנית . 08מפרט טכני של הועדה הבין משרדית פרק  .ב

 דרישות משרד החינוך /משרד התמ"ת לגני ילדים ומעונות יום. .ג

 תוכנית בטיחות מאושרת והנחיות יועץ הבטיחות . –תקנים לבטיחות אש וחירום   .ד

 .  שור הרשות המקומיתאי .ה

 תקנים ישראלים .   .ו

 לרבות תקנות הבזק והטל"כ .חוק התכנון והבנייה  .ז

 דרישות המזמין . .ח
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 : נחיות כלליותה .8.3

 

בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הנחיות מפרט זה לבין כתב הכמויות או התוכניות על הקבלן לבקש   .א

 את הנחיית המפקח ולפעול לפיה.

 מתאים לביצוע העבודהחשמלאי באתר מנהל בעל רישיון  הקבלן מתחייב להעסיק .ב

 בכללותם . הקבלן יהיה אחראי על שמירת נוהלי הבטיחות בעבודה .ג

 ועם לוח חשמל זמני תיקני ולא מאולתר . תיקניחיבור אם יש  אלא אין לעבוד תחת מתח !!! .ד

 ג' .לקבלן יהיו כל הביטוחים הדרושים למקרה של תאונות ונזקים כולל פוליסת צד  .ה

 .ציוד העבודה יהיה בעל תו תקן  .ו

ליקויים על הקבלן לתקנם על  במידה ונמצאוהעבודה תתקבל רק לאחר ביקורת ואישור בודק מוסמך.  .ז

 חשבונו עד לתיקון כלל הליקויים אישור הבודק וחיבור המתקן למתח )כולל בדיקת ואיזון פאזות( .

 בעל כל האישורים הנדרשים בלבד .לוחות החשמל יבוצעו ע"י מפעל ליצור לוחות מוסמך ו .ח

 אין לעבוד עם תוכניות שאינן בסטטוס "לביצוע " .   .ט

על הקבלן ללמוד היטב את כל תוכניות החשמל המפרטים וכתבי הכמויות בפרויקט . באחריות הקבלן  .י

תחילת העבודה . מרגע שהתחיל את העבודה  לפנילפנות למתכנן בשאלות וסוגיות לא ברורות ולא פתורות 

עם תוכניות בסטטוס לביצוע ייחשב כאילו הבין את התוכניות ואין לו שאלות עליהן . לא תתקבל טענה 

 בשום שלב של הביצוע שלא הבין / לא ידע /היו לו הסתייגויות לתוכניות .  

 

 חומרים ואישור הציוד .8.4

 

, באתרעם קבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן  רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפורטת להתקנה  .א

 .  בפיתוח החוץ, במבנה עצמו ובלוחות השונים 

 לפני רכישת ציוד –על הקבלן למסור למתכנן/לאחראי החשמל  קטלוגים ודוגמת ציוד לצורך אישורו  .ב

   . 

או שווה ערך באישור מתכנן  הציוד יהיה אחד מתוך רשימת היצרנים כמופיע  בכתב הכמויות .ג

 מפקח/המזמין בלבד./

, עמידה מרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי על הקבלן לספק חו .ד

וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני  והמפרט הנ"ל  08בתקנים בנלאומיים אם נדרש במפרט 

 התקנתם .

 היועץ או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה  ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים , אביזרים .ה

, ציוד  חשמלי וכד' לפני מתן אישור להשתמש בהם , ואף לדרוש תעודת אשור מכון התקנים לאביזרים 

 השונים.
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 . יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו ויותקן באתר ציוד שלא יאושר  .ו

 על הקבלן לבצע על חשבונו חישובי תאורה עבור גופי תאורה ש"ע שברצונו לאשר ולהציגם למתכנן.  .ז

 הזמנת חיבור חשמל זמני לאתר לפי צרכיו .  הקבלן אחראי על .ח

 באחריות הקבלן להזמין את בדיקת הבודק לפני החישמול . .ט

 על הקבלן לדאוג להיתרי החפירה מכל גורמי החוץ . .י

 הארקות   .8.5
 

 .המעודכנות ביותר קבלן החשמל יבצע מערכת הארקת יסוד מבוססת על תקנות החשמל 

כבלים , מיזוג  סולמות/תעלותמבנה לוחות החשמל והתקשורת ,  רבותיש להאריק את כל חלקי המתכת שבמתקן ל

ועוד  תמיכות תקרות אקוסטיות, פרופילי אלומיניום , קונסטרוקציות מתכתיות למינהן , קורות לתקרות גבס  אויר 

. 

 הארקת יסוד :  .8.5.1
 

פלס הנמוך מ"מ עגול בהתאם לסוג היסוד בבניין בהיקף המ 12קבלן החשמל יבצע הארקת יסוד מברזל  .א

 הקרוב ביותר ליסודות  .  /ביותר של הבניין 

ס"מ  5מ"מ ויניחם בקורות היסוד וירתך ריתוך מגע שאורכו  12קבלן החשמל יספק מוטות ברזל עגולים  .ב

בתוואי )הכלונסאות ( לפחות, בין המוטות לבין עצמם וכן בין המוטות לבין הברזל שיוציא מן היסודות 

 . ולפי התוכנית הטבעת

 בעת הארקת היסוד תהיה בהיקף החיצוני של המבנה במפלס הנמוך ביותר של הקירות. ט .ג

 מטר מטבעת זו.  10 -לא תהיה אף נקודה בהיקף הבניין שתהיה מרוחקת יותר מ  .ד

מטר מהטבעת הנ"ל , יוסף הקבלן קטעי טבעת שלא  10-במקרה והיקף הבניין יוצר נקודות הרחוקות מ .ה

 בהיקף.

ללא בידוד באדמה במקום  CU 35לעבור'" עם הטבעת באדמה ,יניח הקבלן חוט נחושת במידה ויהיה צורך " .ו

 ס"מ(. 50*4מ"מ )או ברזל מגולוון  12מוט ברזל עגול  

בארבעת פינות כל מבנה לפחות ובמפלס קומת הקרקע של הבניין  ולפי התוכניות יוציא הקבלן פס פלדה  .ז

 ס"מ לפחות.  5יהיה מרותך לטבעת הארקת היסוד ובאורך מ"מ לפחות ש 50*  4בגודל " פלאח"    מגולוון 

ס"מ מעל לקרקע  20ס"מ ובגובה  10*  15בגודל ת הארקה מוגנת בקצה הריתוך יבצע הקבלן קופס .ח

 .הסופיים 

 . "על הקופסא יתקין הקבלן שלט "הארקה לא לפרק  .ט

 ברגים לפחות לקופסא.  4מכסה הקופסא יחוזק עם  .י

, בכוונות המעלית אם יש בפרויקט , דה כנ"ל עבור פס השואה בלוח הראשי מהטבעת פס פליוציא הקבלן  .יא

 בלוח חניון ובלוח חדר גנרטור אם קיימים בפרויקט.

 במידה ויש להאריק תוספת בניה או יסודות בתצורת " רפסודה" יש לפעול לפי התוכנית .  .יב
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 פס השוואת פוטנציאלים :  .8.5.2
 

מ"מ.  50*  5השוואה מנחושת מלבני בגודל  פס ניןעל הקבלן להתקין מתחת ללוח חשמל ראשי בב .א

חורים  7 אינץ ' עשויים מפליז עם דסקיות קפיציות ואומים כולל  3/8ברגים בקוטר  12הפס יכלול 

 מותאמים לברגים והתקנה. 

, צנרת גז ראשית, פסי מעלית וכל שירותים מתכתית כלשהילפסי השוואה אלו יאריק הקבלן צנרת  .ב

 10 -המתחברים לפס לא יקטן מ מוליכי הארקה המבודדיםכאשר חתך  ( 8.5) ראה  מתכתיים דרושים

 ממ"ר. 

 

 ) אם קיימים בפרויקט(הארקת צלחת וקולטי שמש  .8.5.3
 

ממ"ר שמחובר לפס ההשוואה את הקולטים על הגג )במידה  25על הקבלן להאריק בחוט נחושת  .א

 וקיימים(.

ממ"ר עבור הארקת  25ות המבנה חוט נחושת על הקבלן לחבר לזיז הארקת יסוד היוצא באחד מפינ .ב

 אנטנת טלוויזיה עבור כל בניין. 

מ' מעל  2חוט הנחושת יעלה גלוי באחד מציידי הבניין ומוסתר ככל האפשר כאשר מגובה הזיז ועד  .ג

 הקרקע יהיה חוט נחושת מוגן ע"י צינור מים מגולוון מחוזק לקיר 

 אופן לא יונח על הגג או ביציקת הגג או הטופינג.ע"ג הגג יותקן החוט גלוי בקרניז הגג ובשום  .ד

 

 בדיקות הארקה .8.5.4
 

 הארקה הכוללות שוחה  במידת הצורך יתקנו אלקטרודות. בתום העבודה תבוצע בדיקת איכות הארקה .א

 לפס השוואת הפוטנציאליים. . האלקטרודה תחובר עד לקבלת הערך המתאים

י קיים קשר בין תוספת המבנה החדשה ובין המבנה במידה ויש תוספת בניה למבנה קיים  הקבלן יוודא כ .ב

 הקיים לפחות בשני מקומות.

במבנה קיים וישן על הקבלן לבדוק את מע' הארקה ולהשלימה כנדרש הבדיקות יכללו  -בדיקת הארקה  .ג

 בין היתר: 

 בדיקת התנגדות הארקה מהארקת יסוד וביצוע התחברות בריתוך לברזלי הזיון של המבנה. -

 ת הארקה של המוליך. בדיקת התנגדו -

רציפות של מוליך הארקה. והתקנת פס השוואה במידות מתאימות  חיבור כל המערכות המתכתיות  -

 כנדרש.

לא תקינה באחריות הקבלן לתקן את הליקויים ולהוסיף  LTבהינתן לולאת תקלה בבדיקת  -

 הארקה על חשבונו עד לקבלת תוצאה תיקנית . 

ע"י בודק פרטי וכל הטיפול בהארקה יסתיים לפני מודגש בזאת שבדיקת הארקה תבוצע  -
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 חישמול.

 .   G-LSIהתוספת עשויה לכלול מפסק אלקטרוני בעל פונקציות :  -

 

 מוליכים מובילים וכבלים .8.6

  

 כללי :  .8.6.1

 

 על תקרה קונסטרוקטיבית ויוארקו בהתאם לחוק חשמל.מסולמות / תעלות הרשת יותקנו  .א

 . על גביי התעלות או יונחו  כל כבלי החשמל יותקנו בצנרת .ב

 כבים מאליהם  . .F.Rיהיו מוגני שריפה מסוג  N2XYכבלי החשמל מסוג  .ג

 יש להשתמש בצנרת מסוג פלסטי כפיף כבד מאליו. .ד

 אלא בכיפוף נקודתי בין התקרה לקיר .  אין להתקין צנרת שרשורית .ה

 מעלות צלסיוס. 90כל הכבלים בפרויקט יהיו עמידים ב .ו

 ס"מ לפחות.  4לים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע  של  המתלים לתעלות/סולמות הכב .ז

 

 כבלים למתח נמוך .8.6.2
 . הכבלים  בין מקור ההזנה עד לצרכנים  יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל  אורך הכבל  .1

 אין להשתמש בגידים אלא בכבלים בלבד. 

ול )לא יתקבל כבל בחתך סקטוראלי (. ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עג 6מעל חתך  .2

 .N2XYהכבלים יהיו  בעלי בידוד 

הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים  ו/או בריטיים בגמר ההתקנות יבצע  .3

 3.4יבצע גם בדיקה במתח  –וולט . באם  יידרש  1000הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 

 הוצאה עדכנית. 547הכל בהתאם לתקן ישראלי  –דקות  10שך ק"ו חילופין  למ

 צור. לא יתקבל כבל מתאריך ייצור ישן.יעל הכבל יסומן לכל אורכו  שם היצרן ותאריך הי .4

נעלי כבל לכבלי אלומיניום יהיו מסוג " נעלי כבל אלומיניום מובדל" )מצופה בדיל( ולא יותר שימוש  .5

 בנעל כבל עם דסקיות דו  תכליתיות.

לפי תקנות החשמל /חוק התכנון  כבלים המותקנים בחפירה משותפת יותקנו  במרחקים  )אחד מהשני( .6

 .והבניה

 .מוליכי הארקה יהיו גמישים  .7

 

 כבלים בלתי בעירים   .8.6.3

 

 כבלים בלתי בעירים יענו לדרישות הבאות:

 VDE 472/804 .א

  IEC 331 – 332/1 – 332/3 .ב

  DIN 4102 .ג

 

 באות:הכבלים יהיו בעלי  תכונות ה

 פה.יאינם פולטים גזים רעילים בשעת שר .א

 אינם מוליכים את האש. .ב

 אינם פולטים עשן בעת שירפה. .ג

 אין התחמצנות )החלדה( מואצת לאחר כיבוי עם מים. .ד
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 ממשיכים לתפקד בטמפרטורת סביבה גבוהה ) בעת שירפה( במשך זמן מוגדר לפי  סוג הכבל. .ה

 –דקות לפחות סימון הכבל  180מעלות למשך  800ל כבלי  הזנה בלתי בעירים יהיו עמידים בחום ש .ו

NHXH FE180  

 .דרישות התקנים בהכבל  אישור עמידתעל הקבלן להגיש  .ז

 

 צבעי  צינורות   .8.6.4

 

 יהיו בצבעים שונים  כמפורט להלן: –הצינורות אשר  יותקנו  לחשמל, תקשורת ומתח נמוך 

 ירוק -חשמל  

 כחול  -טלפון  

 אדום -ש  גילוי א

 שחור -  מחשבים

 לבן - בקרה

 בן - ריזהכ

 חום – ביטחון
 

 הצבעים  השונים ללא תוספת כספית .

 הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבד כבה מאליו.

 שילוט  מוליכים וכבלים .8.6.5
 

 א. כל קבוצת מהדקים תסומן  באמצעות שלט סנדויץ' חרוט.

רי פלסטיק עליהם חרוטים סימון ע"י מספ –ב. כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית 

 המספרים.

 ג. כל גיד יסומן  באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי.

מטר  לפחות בכל חדר ,  10ישולט כל  –ד. כל כבל המותקן  בתעלות , או על סולמות , או בצינורות 

וביציאה מלוח חשמל . השילוט יהיה עשוי  עץ סנדויץ בצבע שחור ועליו חרוט מספר המעגל בלבן , 

 ם לוח החשמל המזין כבל זה .וש

ישולטו ביציאה מלוח החשמל , בתעלות בטון ובכל  שוחה. בתוך  –ה. כבלים המותקנים בחפירות 

השוחות ישולטו הכבלים ע"י דסקיות אלומיניום בהן יוטבע מספר המעגל , שם הלוח המזין , חתך וסוג  

 הכבל.  

כלשהוא , ולא תשולם כל תוספת כספית עבור תוספת ו. השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח  או  אביזר  

 שלטים בהתאם לדרישות המפקח לפי העניין. 

ז. שילוט לוחות חשמל  ייעשה משלטי  סנדויץ' פלסטיים חרוטים ויכללו מספר מעגל שם החדר או האזור 

 . סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים.

 צנרת הזנה למבנה  .8.6.6

 

 חתומה ע"י הקיבוץ או על ידיו .ות למבנה ייעשו לפי תוכנית כלל ההזנ .א

 מ"מ . 8כל הצינורות יכללו חוטי משיכה מנילון  .ב

 שורשי  ,ניקוז   ,ביוב ומים צינורותלבדוק מיקום של   ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על .ג
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 קני מהם בעת העבודות .וכל תשתית אחרת במגרש . יש לסמן את התשתיות ולשמור על מרחק תי עצים

לכל המערכות התת קרקעיות אותם יטמין באדמה ע"פ מהקיבוץהקבלן יבקש ויקבל היתר חפירה  .ד

 התוכניות.

" כולל תוואי מדויק של ביצוע בפועל AS MADE -בגמר העבודה יספק הקבלן למזמין תוכניות "עדות  .ה

 של המערכות כולל כל מרכביהם השונים ומיקום מדיוק. 

 

 נקודות ואביזרי חשמל של התקנות ביצוע   .8.7

 

 צנרת קופסאות ונקודות  .8.7.1
 

מ"מ לפחות ביציקות קירות ו/או תקרות  20על הקבלן להניח צנרת מריכף בקוטר מינימאלי של  .א

 או בחציבות בקיר ציפוי המעטפת החיצונית. כל הצנרת תהיה כבה מאליה.

  .יציקה לפני הבטון יניח הקבלן את הקופסאות הבקירות  .ב

התפצלויות  4 -יותר מ  יות בתקרות יעשו ע"י קופסאות הסתעפות ייעודיות .אין לבצעלוהתפצ .ג

 מקופסא אחת. 

 בתקרה תכלול קופסא, גם נקודות אחרונות במעגל.  הכל נקוד .ד

 .מ"מ  11או  13.5 16לא יורשה שימוש בצנרת ,  .ה

 הצנרת תבוצע אך ורק בקווים ישרים אופקיים או אנכיים ולא אלכסונים.  .ו

דה ומתוכננת נקודה מתחת לחלון יזין אותה הקבלן מהמילוי בריצוף, כולל קופסאות עומק במי .ז

 נדרשת התפצלות מהנקודה. ו במידה 

ס"מ  180) במידה ויאלץ הקבלן להניח צינורות אופקיים בקירות יהיה זה בגובה לפי התקנות .ח

  ומעלה (.

ד או בשימוש באבזרים גוויס  מ"מ עבור אביזרים יהיו קוניות תקניות בלב 55כל הקופסאות  .ט

SYSTEM  .או בטיצ'ינו עם קופסאות מלבניות תקניות 

 קצה הקופסא יהיה בקו ישר עם הטיח לפי התקנות. .י

הקבלן יברר לפני התקנת הקופסאות עובי הטיח המתוכנן בכל קיר בכדי לבצע את הקופסאות  .יא

 בולטות מהקיר בגובה זה.

עקב עובי טיח רב מגובה הקופסא , אין להאריך את במידה ויהיה צורך להאריך את הקופסאות  .יב

 הקופסא אלא לפרק את הקופסא הקיימת ולהתקין חדשה עומק או רגילה במקום. 

 יבצע הקבלן החבור ע"י מופות מתאימות בלבד.  -במידה ויהיה צורך לחבר בין צנרת בקוטר שווה  .יג

  .יש לכסות את הצנרת בבטון במקרה של הנחת צנרת במילוי בריצוף  .יד

כאשר יש צורך בשימוש בקופסת עומק, יעשה השימוש ע"י קופסאות תקניות בלבד , לא יורשה  .טו

 שימוש בזוג קופסאות רגילות אחת בתוך השניה.

 

 אביזרים .8.7.2

 

כולל אביזרי הטלפון  המחשב, האנטנה או ניסקו דגמים מאושרים בלבד . ינו 'כל האביזרים יהיו  גוויס או בטצ

 ם. ולחצני התריסים החשמליי

ללא הפרש גבהים -בהתקנת מ"ז , שקעים או אביזרים נוספים שהם בגובה זה יש להקפיד שיותקנו בקו אחד 

  ביניהם.

 קבלן יידרש להציג דוגמאות לאישור המזמין והמתכנן .ה
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 נקודות מאור וגופי תאורה  .8.7.3
 

 מאושרים ע"י המתכנן והאדריכל בלבד !כל גופי התאורה יהיו לדים  .א

            LED 41W 3700LM RC120 100% L.O.Rס"מ   60X60גופי תאורה לד מרובעים  בכיתות יותקנו .ב

     לחישובי   IESבעל נתונים פוטומטרים וקובץ  מתוצרת ממוכרת ומאושרת ע"י המתכן או המזמין

           RG0  EN62471 LM79 LM80  LM82 TM-21 Mac Adams 3בעל תקינה  230Vתאורה,     

    UGR<19   .ואישור מכון התקנים הישראלי 

 ם.בממ"דים גופי התאורה יהיו מאושרים פקע"ר ויצוידו במיגון שימנע את נפילתם ופיזור רסיסי .ג

 ים הישראלי .ידי מכון התקנ –הגופים יהיו  מאושרים על  .ד

יש להציג חישובי תאורה לכל דגם של גוף תאורה ולוודא רמת במידה ורוצים לאשר ג"ת שווי ערך  .ה

           רה לפי הא

 דרישות תקן התאורה .       

ממ"ר בצבעים תקניים מהלוח ועד  1.5מ"מ מריכף כבה מאליה וחוטים  20נקודות המאור יכללו צנרת  .ו

 .לנקודה

  בגוף תאורה בעל תו תקן ומאושר ע"י המפקח/מתכנן הנהלת הפרויקט. הנקודות יסתיימו .ז

וד עזר לחיזוקם ישירות לתקרת  הבטון ) לא  לתקרת כל גופי התאורה כוללים אספקה, התקנה , צי .ח

 (                      הביניים

 דרייברים  ,ציוד הפעלה      

קילו לפחות כנדרש  10תקרה יתקין הקבלן וו לתליית גוף תאורה כאשר הוו יעמוד בעומס תליה של ב .ט

                   בחוק.

  י לבודדו מהמהדקים ומהחוטים בקופסא.הוו יותקן עם שרוול פלסטי מבודד כד      

 .הגוף כל האביזרים יהיו מחוזקים לחלק הקבוע של  .י

 ל הברגים יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום או מפליז .כ .יא

 גופי התאורה בשירותים ובמטבח וגופי התאורה המותקנים בחוץ יהיו מטיפוס מוגן מים.  .יב

וכן בחירום   ומסך תאורה  הגוף יפעל קבוע LEDת יותקנו גופי שילוט יציאה דו תכליתיים עם נורו .יג

  90למשך 

 דקות  ויכלול אותיות "יציאה" לפי התקן .      

  20ישראלי רשמי   ל גופי התאורה הרגילים והדו תכליתיים ושילטי יציאה יהיו תיקנים לפי תקןכ .יד

 על חלקיו ויובאו לאישור המתכנן והמפקח לפני ההתקנה.      

 .לפי התקן  חירום בכבל עמיד אשהחשמל וגופי החירום חד תכליתיים יחוברו ללוח  כל שלטי היציאה .טו
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 )שקעים (נקודת ח"ק כח  .8.7.4

 

 גובה התקנה  .8.7.4.1

 

גובה ההתקנה במבנה ציבור בית ספר , גן ילדים או מעון יום יהיה כמפורט בתקנות משרד החינוך , 

 ר .משרד העבודה , תקנות החשמל , מפרט משכ"ל או כל גוף אחראי אח

 : הכללים הינם 

 בבתי ספר וגני ילדים :  .1

 

  מ'  1.0גובה התקנה מינימלי 

  45מ' השקעים יהיו מוגנים ) מסובבים  1.8מ' ל  1.0בגובה התקנה בין 

 מעלות ובעלי תריס הגנה פנימי ( .

  מ' ניתן להתקין שקעים ללא הגנה מיוחדת . 1.8מעל 

 

 במעונות יום : .2

 

  45מ' ויהיו מוגנים ) מסובבים  1.8מ' ל  1.6השקעים יותקנו בין 

 מעלות ובעלי תריס הגנה פנימי ( .

  מ' ניתן להתקין שקעים ללא הגנה מיוחדת . 1.8מעל 
 

 קופסאות /עמדות עבודה .8.7.4.2

 

 .D-17 מקום 6קופסת ריכוז אביזרים לחשמל ותקשורת  .1

 מודולים עם הפרדה פנימית בין כל האביזרים .  6-תורכב מ 

  מ"מ לתקשורת.  25צינורות קוטר  4מ"מ לחשמל ו 20ת קוטר צינורו 2לקופסא יכנסו 

  שקע  1שקע מחשב ו 1מעלות ,  45אמפר  בזווית  16שקעי חשמל  4הקופסא תכיל

 ן אלא אם נכתב אחרת בתוכנית.טלפו

  145הקופסא תהיה לפי תקן  . 

 . D-18 מקום 8קופסת ריכוז אביזרים לחשמל ותקשורת  .2

 פנימית בין כל האביזרים . מודולים עם הפרדה  8-תורכב מ 

  מ"מ לתקשורת.  25צינורות קוטר  4מ"מ לחשמל ו 20צינורות קוטר  3לקופסא יכנסו 

  שקע 1שקע מחשב ו 1מעלות ,  45אמפר  בזווית  16שקעי חשמל  6הקופסא תכיל 

 אלא אם נכתב אחרת בתוכנית . טלפון

  145הקופסא תהיה לפי תקן  . 
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 כללי נקודות כח .8.7.4.3
 

 בצבעים תקניים.  3*  2.5מ"מ מריכף וחוטים  20ח יוזן בצינור מעגל כ .א

 ברגים לפחות בין אם הותקנו בתוך קופסא קונית ובין אם לאו. 2כל האבזרים יחוברו לקיר עם  .ב

מפסק פאקט בגודל לפי התוכנית מוגן מים יוזן ע"י צינור וכבל  תותקן עםנקודת ח"ק תלת פאזית  .ג

 מתאים.

ממ"ר לכל אחד בנפרד ממעגל המאור של  1.5וחוטים  20 ע"י צינורע תבוצהכנה לתריס חשמלי  .ד

סוג המפסק ומיקום את אלומיניום . הקבלן יתאם עם קבלן ההכנה ללחצנים 55החדר כולל קופסא 

המנוע המפסק יהיה מאותו סוג של שאר המפסקים במבנה. לחצן התריס יהיה קפיצי לפי תקן 

 ישראלי.
 

 

 נקודות טלפון ומחשב  .8.7.4.4

 

 .אלא אם המזמין דרש אחרת  RJ 45 – CAT 7A י התקשורת בפרויקט יותאמו לסטנדרט שקע .א

 במידה וקיימת מערכת אחודה יש להתייחס לנקודת הטלפון כנקודות מחשב. .ב

בתחילת הפרויקט יש להחליט מי מבצע את הכנת נקודות התקשורת ע"י צינור וחוט משיכה , חיווט  .ג

 ת ארון תקשורת על כל חליקו האקטיביים וחיווטו .התקשורת , התקנת אביזרי הקצה ואספק

נקודת טלפון בזק / פאנל משנה /רכזת שחרור עשן /אזור מכסה  יש לבצע בממ"ד ועבור רכזת גילוי אש .ד

 תקנית . 

 הקבלן יבצע הכנות לחברת בזק לפי התוכניות המאושרות על ידם . ההכנות כוללות : .ה

 בזק קיים .התקנת גומחה בגבול מגרש או התחברות לתא  .1

מ"מ וכמות לפי התוכנית מנק' החיבור לנישת  50בקוטר מינימלי של  13.5הנחת צנרת י.ק.ע  .2

 ארון התקשורת במבנה.

השחלת כבלי ג'לי בגודל לפי התוכנית )לפי מס' נקודות הטלפון ( מגומחה/שוחת בזק עד  .3

 לנישת ארון התקשורת.

 נת קורונה תקנית . התקנת ארון בזק בנישת התקשורת , כולל גב עץ והתק .4

השחלת כבלי ג'לי המיועדים לתוך המבנה בכמות וגודל לפי התוכנית  )לפי מס' נקודות  .5

 הטלפון(. 

 

 הקבלן יבצע הכנות לחברת הוט לפי התוכניות המאושרות על ידם . ההכנות כוללות : .ו

 התקנת גומחה בגבול מגרש או התחברות לתא קיים . .1

מ"מ וכמות לפי התוכנית מנק' החיבור לנישת  50ימלי של בקוטר מינ 13.5הנחת צנרת י.ק.ע  .2

 ארון התקשורת במבנה.

 באחריות הקבלן לקרוא לבזק והוט לחברת את המבנה בתום עבודות ההכנה . .ז

 

 ) אם יש בפרויקט( YES/ נקודות אנטנה .8.7.4.5

על הקבלן להניח צינור מארון ריכוז תקשורת לאנטנה לכל נקודה במבנה ולהשחיל בתוכו כבל  .א

 . FMהכולל שקע טלוויזיה ושקע אנטנת מתאים ולסיימה באביזר סופי תקני .קסיאלי קוא

 לכל נקודה במבנה .מ"מ וכבל קואקס  25מארון ראשי יניח הקבלן צינור  .ב

מ"מ הכנות לסוגים שונים של אנטנה/לויין/כבלים לפי סכמה  25צינורת  3מחדר מדרגות יניח הקבלן  .ג

 קומתית.
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 נקודה לאינטרקום .8.7.4.6

"מ מ 20 /25צינור ישיר )אם יש בתוכנית( לשם כך יתקין בלן לבצע  נקודות  לאינטרקום  על הק

  וכבלים מתאימים לפי סוג האינטרקום לפי המפרט.

 

 הכנה למערכת רמקולים .8.7.4.7

וחבל משיכה בממ"דים מ"מ  20/25ע"י צינור  )מספר לפי התוכנית( רמקוליםלהקבלן יבצע הכנה  .א

 ובכיתות.

 ה או עמדת המורה.ת בקופסא ליד מיקום הטלוזיהקבלן ירכז את הצנר .ב

 עם מכסה המחוזק עם ברגים. 55סיום כל הנקודות יהיה ע"י קופסא  .ג

 

 נקודה לדוד .8.7.4.8

 

 .הקבלן יתקין קו נפרד לדוד אשר יופעל ע"י מפסק דו קוטבי עם נורת סימון 

 מהמפסק יניח הקבלן קו עד לדוד כולל מפסק דו קוטבי עם נורת סימון ליד הדוד.

 

 

 הכנות למערכות מנ"מ שונות  .8.7.4.9

 

 במסגרת עבודות החשמל הקבלן יידרש לבצע הכנות למערכות מנ"מ שונות כגון :              

 ,דלתות מבוקרות, חלונות שחרור עשן וכו' .מערכת כריזה , מערכת מצלמות אבטחה

 המערכות השונות יאופיינו ע"י המזמין . 

 .ההכנות יבוצעו לפי המפורט בתוכניות 

על הקבלן לקבל את אישור האחראים הרלוונטים להכנות שביצע ולוודא כי מיקום ההתקנה והציוד 

 מתאים לדרישות . 

 

 לוחות חשמל /ארונות באחריות קבלן חשמל  .8.8

 

 כללי : .8.8.1

 

במקום יבש ונקי  למבנהיותקן בארון עמיד בפני אש בכניסה חשמל במבנה ציבור המיועד לילדים לוח  .א

 פגיעה מכנית, קרנית חום והתזת מים ובצורה שתבטיח גישה חופשית אליו. ושאין בו אפשרות של

מיליאמפר ומפסק ראשי  30בלוחות חשמל ימצאו מבטחים אוטומטיים וכן מפסק זרם פחת ברגישות  .ב

 המותאם לעצמת הזרם של הגן ובהתחשב באפשרות של הגדלה עתידית.

 כל המעגלים יוגנו ע"י מבטחים אוטומטיים. .ג

 בטח ירשם בברור אזור האספקה.מתחת לכל מ .ד

 בלוח ימצאו תכניות ותרשים המתקן שלוח המשנה מזין אותו. .ה

הלוח יהיה סגור ונעול בעזרת בריח חיצוני )ידית מנוף( הניתן לפתיחה וסגירה בקלות ע"י הצוות ונמצא  .ו

 מעבר להישג ידם של הילדים. 
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 .  TYPE TEST 61439הלוחות יבוצעו לפי תקן ישראלי   .ז

 תכנן.חות הציבוריים ייוצרו ע"י יצרן לוחות שיאושר ע"י המכל הלו .ח

 ע"י מכון התקנים לפני העברת הלוח ליצרן. 61439הקבלן יציג אישור יצרן לתקן  .ט

 תנאי לאישור יצרן לוחות הינו ששם היצרן מפיע כבעל תו תקן באתר האינטרנט של מכון התקנים. .י

ל הלוחות אשר מייצר לוחות בעלי אמפרז' מעל הרשיון יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רשיון מתאים לגוד .יא

 יהיה בפיקוח יצרן נותן הידע. 

אין המזמין מחויב לאשר יצרן כלשהו המוצע על ידי קבלן החשמל, המזמין שומר לרשותו את הזכות לחייב  .יב

שיכול ייצור הלוח במקום מסוים, שעונה על דרישות טיב ואיכות כפי שנקבעו במפרט זה. היצרן יהיה כזה 

 לתת שירותים הנדסיים ושירותי תחזוקה.

היצרן יהיה "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקורי. יצרן מרכיב יעבוד לפי  .יג

 "שיטה" של היצרן המקורי. שינויים מה"שיטה" מותרים רק באישור היצרן המקורי.

 מולר .סימנס, מרלן ז'רן לגרנד  ABB הציוד בלוחות יהיה מתוצרת חברה אירופאית ידועה כגון .יד

 KA 25, כאשר המפסק הראשי יעמוד בז"ק של   IEC 898לפחות לפי תקן  KA 10הציוד יעמוד בז"ק של  .טו

 אלא אם צוין אחרת בתוכנית . Cמא"זים יהיו אופיין ויהיה מסוג מאמ"ת. 

 לוח החשמל יכלול שילטי סנדביץ חרוטים לכל המעגלים.  .טז

 פלסטיק את סכמת הלוח בגב הדלת. הקבלן יתקין בכיס מ .יז

הקבלן יתקין שלט מחזיר אור על כל ארון חשמל ותקשורת לייעודו שיחוזק לארונות הפח עם ברגים או  .יח

 ניטים )בשום אופן לא ע"י הדבקה(.

 בלוח החשמל. FM-200אמפר יתקין הקבלן מערכת גילוי וכיבוי בגז  80כאשר גודל החיבור הינו מעל  .יט

 

 לי( בדיקות הלוח )כל .8.8.2
 

 .61439מבנה הלוח יעמוד בתקן ת"י  .א

 הלוח יעבור את כל בדיקות החום , הנדרשות לעמידה בתקן.  .ב

 . עמידה בטמפרטורות רגילותויציבות טרמית בהתאם בבדיקות ל חומרים מבודדים בלוח יעמדו .א

 חלקי הלוח השונים יבדקו בחום חריג לפי התקן . .ב

 .UV-ה חומר סינטטי יבדקו לעמידה בלוחות חיצוניים מחומר סינטטי או מתכת מצופ .ג

 משקל הלוח.  1.25כושר ההנפה של חלק של לוח המיועד להובלה יהיה  -בדיקת הנפה  .ד

 . IK=7בלוחות לעמידה חיצונית  IK=5-יעמוד ב בתוך מבנה –( )הלם מכני IKדרגת ההגנה בדיקת  .ה

נה המינימלית בחזית הלוח , דרגת ההג IP2Xדרגת ההגנה המינימלית תהיה  -  IPדרגת ההגנה בדיקת  .ו

.היצרן ייתן IPX3B. לוחות המיועדים להרכבה חיצונית, דרגת הגנה מינימלית תהיה IPXXBתהיה 

הוראות הרכבה למרכיב הלוח בשטח על מנת לשמור על דרגת האטימות המוצהרת. לוחות להרכבה 

 .חיצונית ייצויידו באמצעים למניעת היווצרות מי קונדנס
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 תנאי סביבה: .8.8.3

 

 הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילים אלא אם צוין אחרת. .א

 רגעית. 40°Cמקסימלית  35°Cשעות  24-טמפרטורה ממוצעת ל .ב

 עבור לוחות להרכבה פנימית.  40°C -ב 50%לחות יחסית לא תעבור את  .ג

 עבור לחות יחסית גבוהה יותר נדרשת טמפרטורה נמוכה יותר. .ד

 עבור לוחות להרכבה חיצונית. 25°C -ב 100% -לחות יחסית יכולה להגיע רגעית ל .ה

 .3דרגת הזיהום  .ו

 מטר. 2000-גובה ההתקנה מתחת ל .ז

 

 (מרחקי זחילה ומרחקי בידוד )מרווחי אוויר .8.8.4
 

 Insulationונועד לתת קואורדינציה של הבידוד  IEC 60664-1-מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל .א

Coordinationי בלוח.. הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימל 

 .IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  .ב

 .IIIסיווג מתח יתר בלוח משני  .ג
 

 

 הגנות  .8.8.5
 

הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ותחזוקה ובו זמנית  - הגנה בפני התחשמלות .1

 יתנו בטיחות מרבית. 

  – הגנה בסיסית )מגע ישיר( .2

וד מלא על החלקים או על ידי מחיצות ותהיה בעזרת ביד IPXXBהגנה בסיסית מינימלית תהיה  .א

 או מחסום )כיסוי, דלת(.  

תיחת מחיצות, דלתות במקרה שנותנים הגנה לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או מפתח או פ .ב

 באמצעות אינטרלוק או על ידי הפסקת מקור המתח.

 – הגנה בזמן תקלה )מגע עקיף( .3

ליך מותאם לזרם הפאזות אבל לא דלת עם ציר אשר נושאת ציוד  תהיה מוארקת בעזרת מו  .א

 מ"מ.  6 -פחות מ

  .IEC 60364-4-41-המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם ל .ב

 המבנה יכלול מעגל הגנה )הארקה(.  .ג

 כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו ביניהם ולמקור הארקה של הלוח.  .ד

 תהיה רציפות הארקה אשר יבדק בבדיקת דגם ובבדיקות שיגרה.  .ה

 ורק חלק של לוח רציפות ההארקה לא תיפגע.מידה ופב .ו

מוליך הארקה יעמוד במאמצים טרמיים ומכניים בזמן קצר, לפי התקן בהתאמה לזרם קצר של  .ז

 הלוח.

 

  -הגנה על ידי הארקה .4

 פירוק חיבור בין שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כלי. .א

 . תקןאות המוליך הארקה יהיה מותאם למוליכי הפאזות לפי טבל .ב

 הגנה על ידי בידוד כפול יסומן בסימן תקני.  .ג
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בלוחות אשר כוללים אביזרים אשר יוצרים מתח סטטי לאחר הניתוק יהיה שילוט אזהרה  .ד

 מתאימים.

 

  - תנאי הפעלה ושירות .5

תהיה  )לא מיומנים( אנשים רגיליםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי  .א

. פתח גדול יותר מותר IPXXCיים. דרגת ההגנה המינימלית עם חלקים ח  כל מגעהגנה בפני  

 כאשר מחליפים מנורות סימון או נתיכים.

 :אנשים מורשיםבלוחות בהם אביזרים מופעלים או מוחלפים על ידי  .ב

  ,הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לעשות בדיקה ויזואלית של מפסקים, כיוונון ממסרים והגנות

, החלפת נתיכים,וריסט של ממסרים, הגנות ומיכשור אלקטרוני חיבור וסימון חוטים, כיוונון

 החלפת נורות.

 .מהדקים מיוחדים לבדיקת זרם מתח 

  הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה נוחה בין יחידות הפונקציונליות, החלקים יהיו מורכבים בעזרת

 אום שבוי.

 .יהיו מחיצות שיסודרו כך שתהיה אפשרות לעבוד בחלק של הלוח 

  שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים.יהיה 

 יהיה שימוש בדרגות מידור )בהתאם לדרישות היועץ(., במידת הצורך יתוכננו מחיצות 

  תהיה אפשרות לבצע בדיקה טרמוגרפית. במקרים שאין אפשרות לבצע בדיקה טרמוגרפית

 יסוכם הדבר עם הלקוח.
 

 

 הגדלה עתידית של הלוח  .8.8.6

 

 מקום שמור בלבד. מקום שמור מוגדר: 25%של כך שתהיה רזרבה  הלוח יהיה בנוי .1

 מינימום. 10%קום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פסי צבירה  מ -

 מינימום. 15%מקום לאביזרים כולל הכנה של פסי צבירה וחיבור קל ומהיר בעתיד  -

היצרן יתעד את שיטת ההרכבה של הציוד בשטח ויספק מספרים קטלוגיים של מפסקים, חיבורים  .2

 הרכבה.  וחלקי

 תוספת עתידית של תאים תעשה על ידי אביזרים סטנדרטים מקוטלגים.  .3

 חיבורי פסי צבירה יהיו מסוג אשר עברו בדיקות דגם.  .4

 היצרן יספק נתונים תרמיים לאפשרות של תוספת ציוד בעתיד. .5

 

 התקנת פסי צבירה, חיבורים וחיווט הלוח .8.8.7

 

שהדגמים שלהם עברו בדיקת זרם  ות היצרן המקוריפסי צבירה, חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחי .א

 קצר ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן. 

 שתהיה גישה נוחה לעבודה וחיווטים . יהיו מדורגיםפסי הצבירה  .ב

 .זרם קצר פנימי  שלא יווצר פסי צבירה יסודרו כך .ג

 הפסים יעמדו בכושר ניתוק המוצהר על ידי היצרן )זרם קצר לשניה(.  .ד

מוליכים וחיבורים לא ינזקו מעליית טמפרטורה רגילה, מהתיישנות הבידוד, וויברציות פיד שיש להק .ה

 שבעבודה רגילה.

 . IEC 60890-היצרן יחשב את עליית הטמפרטורה בלוח בהתאם ל .ו

יהיו ו מוליכים אשר מחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה .ז

 ול.בעלי בידוד כפ
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 מוליכים מבודדים .8.8.8

 

 רמת הבידוד תהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהר.  .א

 המוליכים יהיו שלמים ולא עם חיבור ביניים. .ב

 מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבוא במגע עם חלקים חשופים.   .ג

 הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים שיש דרישה מפורשת.  .ד

 בנוי במיוחד לכניסת יותר מוליכים. לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק .ה

 

 מעגלים לא מוגנים .8.8.9

 

 מעגל לא מוגן מוגדר כמוליך המחובר בין פסי הצבירה ראשיים או  חלוקה ולמפסק זרם. 

 שימוש במוליכים עם הגנה בסיסית. .1

 המוליכים והפסים יורכבו על התקנים מבודדים אשר ירחיקו את המוליכים אחד מהשני ומגוף הלוח.

 וליכים עם בידוד מחוזק כדוגמת :שימוש במ .2

 3KVחוט  -

 בידוד כפול -

 חוט בתוך צינור מבודד נוסף -

 ההצמדה של המוליכים האלה מותרת. -

 

 :90ºC-שימוש במוליכים בעלי בידוד עמידים ל .3

 .80%-המוליכים האלה לא יוצמדו אלא באישור היועץ ואז יש להוריד את ההעמסה של המוליך ל

 מוגנים יעברו בדיקות דגם. בכל מקרה כל המוליכים הלא 

 

 אלא אם צויין אחרת.  IEC 60446-ו IEC 60445סימון החוטים לפי ,  כל מוליך יסומן

 מוליך הארקה יסומן בצבע צהוב ירוק. 

 מוליך האפס יסומן בסימן או בצבע כחול.

 מקדם הבו זמניות .8.8.10
 

 בתקן. הטבלה לפי זמניות הבו מקדם את יקבע היצרן הזה, הנתון את נתן לא והיועץ במידה

 

 מהדקים וכניסות כבלים .8.8.11

 

 היצרן יציין ע"ג המהדק אם מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם.  .א

 המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן.  .ב

 שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל.  .ג

לפחות  50%מ"מ יהיה  16מ"מ וחתך מוליך והאפס מעל  16הדק האפס יהיה כחתך הפאזות עד חתך מ .ד

 מחתך הפאזות.

 מהדק האפס יהיה צמוד למהדקי הפאזות על מנת להקטין את השדה המגנטי.  .ה

 כניסת הכבלים תהיה כזאת שדרגת ההגנה תשמר גם לאחר הרכבת הלוח.   .ו

 . IEC 60445סימון המוליכים יעשה לפי  .ז

 א יתקבלו מהדקים בשתי קומות.ל .ח
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 אופני מדידה מיוחדים .8.9

 :מחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים  .8.9.1

 תכניות לאישור ותוכניות עדות. .א

 מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, בדיקת המתקן. בדיקות :  .ב

 טפת. התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השו .ג

סימון זיהוי לכבלים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סולמות, מפסיקי זרם, בתי תקע, לוחות שרות  .ד

 וכו'. 

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה חודשים לאחר הפעלת  .ה

 המתקן.

השונים הנחוצים לשם ביצוע  מחירי העבודות כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים -תיאומים  .ו

 (.באם התאום הוא עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כשלהיא) המתקן

 כגון : אביזרי עזר .ז

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של כתב   -

  .הכמויות

 כבלים במתקן.פרופילים מברזל מגולוונים להתקנה משותפת של צינורות או  -

  וכו' המחיר כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד -

 תיבות הסתעפות מסוג כבה מאליו , עם מכסה נסגר ע"י ברגים ועם מהדקים, בולצים, פ"צ -

 וכו'.

במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז/חוזה זה זכאי המפקח  - פיוציוד חל .ח

רוש ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי עבודה ובעל נתונים שהם בדרגה הגבוהה הקרובה ביותר לד

 לנדרש במכרז/חוזה זה. 

 נדרש בחוזה.כהמזמין רשאי לפסול ציוד חליפי ולדרוש ציוד 

הנדרשים לכך . הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים  - הכנת דוגמאות .ט

 בדוגמא .אושרו להתקנה כפי שהן ם שולם רק אם היזרים הללו יהתשלום על האב

 כוללים : צינורות .י

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם: קופסאות  -

ממ"ר באותם מקומות שלא   4הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר 

 מושחלים בהם מוליכים.

 מ"מ.  8מ"מ ומעלה  המחיר כולל חבל השחלה בקוטר  36 בקוטר  בצינורות  -

צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם : קופסאות הסתעפות  -

 ומעבר משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה, קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 

אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי  צינורות מגולוונים כוללים גם תיקוני צבע עשיר -

 השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'. 

מ"מ קוטר בכל צינור עם  8ופלדה כוללים גם: חבלי ניילון    3צינורות פלסטיים גדולים מעל  " -

מ"מ מתוחות ומתוחזקות ע"י  2רזרבה בקצוות, וכן איטום קצוות ע"י יריעות גומי בעובי  

 נרת. חבקים לקצות הצ
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מחירי מעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות החפירה,  -

 .הכיסוי כולל עטיפת חול ומילוי בשכבות מהודקות והחזרת פני השטח לקדמותם 

ס"מ, העמקת   15מ"מ כל   6רשת זיון קלה קוטר  B200עטיפת בטון לצנרת כוללת גם : בטון  , -

 צדדים.החפירה מתחת לצנרת וב

 ברגים. 4עם מכסה הנסגר ע"י  –הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו  -

מחיר הצנרת כוללת פתיחת חריצים בקירות ובבטון לצורך התקנה סמויה , תיקון החריצים  -

 .1:3בבטון וחול ביחס 

 ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר.  - הארקה .יא

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות  - כבלים ומוליכים .יב

ומיוחדות )למוליכי אלומיניום(, תגיות סימון, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות 

 ממ"ר, השחלה, הנחה, חזוק וכד'. אורך הכבלים 16משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך  

 והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמוליכים בהם אם מונחים או מושחלים. 

מטר,  1.5כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל   - תעלות וסולמות .יג

תקע בקטעים, צביעה/ גילוון לפי הדרישה בפנים ובחוץ, פניות בגירונג,  -הארקתו, ביצוע בצורת שקע 

שינוי רוחב מדורגים, מחזיקי כבלים, פתחי חיבור לתעלות המסתעפות, פלנשים סופיים פרופילי זוויות, 

Z   נקובים מגולבנים בתעלות אנכיות. תעלותPVC   מ"מ. לתעלות  3כוללות מכסים קפיציים ועוביין

ון פתיחת חורים בקירות וחגורות בטון לצורך מעבר התעלות , ותיק כבלים מרשת אין צורך במכסים.

 .1:3הפתח בבטון וחול ביחס 

כוללים במחיריהם גם: הגשת תוכניות ייצור ומבנה לאשור, מבנה לוח עצמו ,חיווט, פסי  - לוחות חשמל .יד

צבירה מנחושת, שילוט סנדויץ חרוט לכל האביזרים. מקומות שמורים והכנות עבורם, כפתורי נשיאה 

צביעה בצבע סופי גם מבפנים, מחיצות  מתכתיים וידיות מצופות ניקל לפנלים, קלפות קפיציות,

עטיפתם ביריעות ניילון כולל פנימיות, הגבהות ברצפה ועיגונים לקירות, חיזוק ברגים לאחר ההובלה. 

והכנסת חומרי שימור ויבוש לשם הובלתם והחסנתם עד להתקנתם במקומם. התקנת ציוד בלוחות 

 כלולה במחיר באם ידרש.חשמל בשטח )באתר העבודה ( 

 לאחר ההתקנה כלולים במחירי האביזרים.  ושפכטל צביעה ותיקוני צבע -יעה צב .טו

מחירי האביזרים כולל גם: סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע, וכן ע"י סרט סימון "דיימו"  - סימון אביזרים .טז

בגוון שיבחר המזמין בו טבוע מס' המעגל בלוח. הסרטים יודבקו ע"י דבק מגע. לאביזרים גדולים כגון 

 גזי שקעים יותקנו שלטים מסנדויץ' פלסטי חרוט. אר

 נקודות .יז

כל הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות את אספקת והתקנת הצנרת, המוליכים והכבלים בין מקור  -

 הזינה לבין הנקודה, השקע לחיבור חשמלי או תקשורת, כולל חיווט וחיבור בקצוות. 

ות בטון ותקרות וכן אטימה בבטון וחול נקודות בהתקנה סמויה כוללת גם חציבה בקירות , חגור -



 44 

 ותיקוני טיח. 1:3ביחס 

 להתקנה סמויה כוללת: חד פאזית נקודת מאור  -

   כבלים מסוגFR-N2XY  ממ"ר מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח  1.5עם מוליכים מנחושת

 חשמל, בג.ת. ובמ"ז. 

  יה, לרבות חציבות מ"מ, מותקן בהתקנה סמו  20צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר

 ברגים.   4בקירות, אטימה, וקופסאות מעבר פלסטיות עם  מכסה הנסגר ע"י 

 אמפר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה. 10 מפסק זרם 

 כל ציוד עזר ושילוט. 

  לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין תוספת  -במקומות  בהם קיים ג.ת. דו תכליתי לחרום

 מוליך. 

 

 אמפר להתקנה סמויה כוללת: 1X16ת כוח חד פאזית לזרם נקוד -

 

  ממ"ר עם מעטה  2.5מוליכים מנחושת בחתךP.V.C  מושחלים בצנרת ומחוברים בלוח חשמל

 ובשקע.

  מותקן בהתקנה סמויה, לרבות חציבות  –מ"מ  20צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר

 ברגים. 4הנסגר ע"י  בקירות, אטימה וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה

 עם שלושה קטבים מהדגם המפורט בתוכנית, מותקן תה"ט. אמפר 16 בית תקע חד פאזי 

 .ציוד עזר ושילוט 

 1 -נקודת כוח חד פאזית להתקנה סמויה, עם שקע לזרם שונה מX16  אמפר כוללת את כל

היו בחתך אמפר, אך המוליכים, השקע והצינורות י 1X16המפורט עבור נקודת כוח חד פאזית 

 המתאים לפי חוק חשמל וכמפורט בתוכנית.

 

את כל המפורט עבור נקודת כוח חד  כוללתאמפר להתקנה גלויה  1X16נקודת כוח חד פאזית לזרם  -

או  PVCוהצינורות עוברים על גבי תעלות רשת או אך המוליכים,  להתקנה סמויה  אמפר 1X16פאזית 

 ה ייעודי להתקנה עה"ט .סולמות המתאימים למקום ההתקנה. השקע יהי
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 מערכת גילוי וכיבוי אש - 34פרק  .34

 

 תיאור העבודה 34.1
 

 מושלמת לרבות: יבצע הקבלן מערכת גילוי/כיבוי אש –במסגרת מכרז/חוזה זה  .1

או לפי אם מדובר בתוספת בניה או שיפוץ התקנה של מע' גילוי אש לפי המערכת הקיימת  -

 דרישות המזמין.

 .  לפי תוכנית הבטיחות והתקנים בלוחות חשמל  ובאזורים נדרשיםביצוע כיבוי  אש בגז  -

קיימת או התקנת רכזת חדשה / פאנלי משנה ביצוע תוספת והתאמות ברכזת גילוי האש  -

 לרבות תוספת כרטיסים חומרה ותיכנות.חדשים 

 : יבצע תיכנון מפורט של מערכת גילוי אש ויכלול המתקין את המערכת הקבלן  .2

ל כל אביזרי הגילוי וכיבוי אש , לרבות מיקום מדויק , מספר מוליכים חיווט , חיבורים מיקום מדויק ש

 קווי מפורט ברמה של מיספור מהדקים בגלאים ויתר ציוד הגילוי . תזרים חד תבקצוו

 הקבלן מתחייב שהתכנון מתאים לדרישות מכון התקנים  הישראלי . .3

 התוכניות יוגשו לאישור המזמין. .4

 ל המערכת עד כי הפעלה מושלמת .התקנה כללית ש .5

 השתתפות בבדיקות של מכון התקנים וכן בבדיקות המזמין. .6

 

 דרישות מספק המערכת  34.2

 

 לגבי אופן ביצוע ההתקנות אופן ביצועהחשמל המבצע את ההכנות ספק המערכת יתן הסברים  לקבלן  .1

 שות  לעמידה בתקנות. החיווט , הנחיות התקנת צנרת וכבלים , סוג כבלים , שילוט ומיספור , דרי

 יבוצע ע"י ספק מערכת גילוי אש. –ביצוע חיווט הכבלים השונים במרכזיית הגילוי אש   .2

נתן הנחיות ולאחר שבדק את אופן התקנתה ע"י הקבלן   –הפעלת המערכת תבוצע ע"י הספק  .3

 לתיקונים. 

שרות לחיבור לצורך מתן אפ –הקבלן מתחייב למסור את פרוטוקול התיקשורת שיותקן על ידו  .4

 .מערכות גילוי מתוצרת שונה

המערכת תעבור  הקבלן אחראי לשלמות  המערכת והגלאים עד יום מסירת הבניין לאכלוס גם אם. .5

תקינות מספר חודשים לפני האיכלוס יש לנקוט  בכל האמצעים לשמור על שלמות הגלאים  בדיקת

 ונקיונם עד יום האיכלוס. 

 

 עמידה בתקנים   34.3

 

 .והכבאות  לדרישות מכון התקנים הישראלי מויתאי ואופן ההתקנה יסופק ע"י הקבלן כל הציוד אשר .1

 יזמין ספק מערכת גילוי אש את מכון התקנים לבדיקת המתקן .  –בסיום העבודה    .2

 הספק מתחייב להעביר את המתקן בדיקת מכון התקנים הישראלי. .3

 .עבורו תשלום נוסף והקבלן לא יקבלציוד התשלום למכון התקנים כלול  במחיר ה  .4

 הציוד  והעבודה יעמדו בכל התקנים והדרישות המפורטים במפרט הטכני המיוחד. .5
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 ספרות טכנית 34.4

 הקבלן ימסור למזמין תיק מיתקן הכולל:

הכוללות מיקום מדוייק של האביזרים בשטח , חיווט , מיספור מעגלים ,  – MADE – ASתוכנית   -

 קוי מפורט.תוואי צנרת וסולמות , תזרים חד 

 הנחיות  אחזקה . -

 הנחיות לתיקון תקלות. -

 פרטי ציוד ומספרים קטלוגיים -

 קטלוגים של היצרן. -

 נתונים  טכניים והסבר  על אופן פעולת המערכת. -

 החומר ימסר בשלושה סטים מסודרים . -

 כלולים במחיר האביזרים השונים וללא  –עלות הספרות הטכנית והמתואר לעיל  -

 תשלום נוסף. 

 

  ספק/יצרן המערכתמלאי ציוד  במחסני   34.5

 

לפחות   –מתחייב להחזיק במחסניו ציוד וחלקי חילוף לכל אביזרים המסופקים על ידו במסגרת מכרז/חוזה זה  הספק

 מהכמות המסופקת על ידו  בשלבים שונים. 10%

 

 כלולים :גילוי וכיבוי אש במחיר רכזת  34.6
 

 ה המושלמת וכל המערכות וציוד העזר.התקנה של מרכזיית גילוי וכיבוי אש הפעלת .א

יסופקו כל כרטיסי האלקטרוניקה כרטיסי כניסה ויציאה , ספקים מגנטיים , נקודות כתובת וכל המרכיבים  .ב

, יחידת זיכרון מרכזית לדיווח מצב המערכות , יחידות תוכנה לוח מקשים RS – 232ממשקים  -הדרושים 

 , ספק מטען וכדומה.

 ן הפעלת כיבוי אש בלוחות חשמל .המרכזיה לוקחת בחשבו .ג

 כלולים במחיר המרכזיה. –מחיר החומרה והתוכנה להפעלת כיבוי אש  .ד

המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דלתות מגנטיות . מספר  דלתות מגנטיות שיופעלו ע"י המרכזיה כלולים  .ה

 דלתות. 30הינו  –במחיר המרכזיה 

 נית.המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת צופרים, עפ"י  תוכ .ו

 המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת דמפרים אש מיזוג אוויר , וכן כל הציוד הדרוש להפעלת מפוחי עשן. .ז

 המרכזיה לוקחת בחשבון הפעלת ממסרים שונים כגון הפסקת מיזוג אוויר או כל פונקציה שתידרש . .ח

 כמפורט במפרט הטכני. –מערכת מצברים כגיבוי למערכת גילוי אש  וכן ארון מיוחד  .ט

 ת אינפורמציה ממסרי זרימה ומגופים  של ספרינקלרים . קבל .י

 מסד/מסדים . .יא

 תוכנות להפעלת המרכזיה כך שתענה לכל הפונקציות המפורטות במפרט הטכני. .יב

להפעלת כל המערכת לרבות הכנסת נתונים חדשים במסגרת כל  –ביצוע כל עבודות התיכנות  במרכזיה  .יג

חיר עבור תוכנות או ביצוע עבודת תיכנות במסגרת התקנה חדשה של גלאים. לא תהיה כל תוספת מ

 ולו.הפרוייקט כ
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 תאור כללי של מערכת גילוי וכיבוי אש 34.7
 

 איפיון המערכת , סוגה וצרכי המבנה תעשה על פי דרישות יועץ בטיחות הפרויקט ובאחריותו הבלעדית .

 כל המערכות יעמדו בתקנים לפי דרישות הכבאות ומכון התקנים .
 

 גילוי  אש  מערכות .א

 

 מע'  גילוי אש כוללת גלאים ממוענים דיגיטלים , לחצני הפעלה נורות , וכו. .1

 ממרכזיית גילוי אש. VDC 24באמצעות  ממסר המקבל גם הזנת   –הפעלת דלתות מגנטיות  .2

  אספקת יחידת תצוגה דיגיטלית המורה על מיקום גלאי שהופעל וניזונה ממרכזיית גילוי אש ראשית.  .3

 לפחות  PVCממ"ר  2.5יהיו בחתך של  VDC 24מתח  מוליכי  .4

 ממ"ר  לפחות 0.8מוליכי גלאים ויתר אביזרים יהיו בחתך   .5

 המוליכים  יהיו מסוג גמיש, ותקניים למע' גילוי אש.  .6

 איפיון רכיבים –מערכת כתובתית לגילוי וכיבוי אש  34.7.1
 

 כללי .א
 

–, ו  ULזאת בנוסף לאישור מכון התקני הישראלי )מתי( ) תקן הבסיסי יהיה מאושר על ידי  מכוני בדיקה מוכרים ו כל ציוד .1

FM . ) מחייבים 

 על כל חלקיו. 1220,  ובתקן הישראלי מס'  NFPA –הציוד וההתקנה יבוצעו על פי הסטנדרטים הרלוונטים המפורטים ב  .2

 ותי  הכבאות.המחירים יכללו בדיקה ואישור מכון התקנים וכן קבלת אישור מוקדם ו /או בגמר העבודה משר .3

 .2002לחברה המציעה יהיה ת"י    .4

 ללא שימוש בחומר רדיאואקטיבי(.)  –מערכת גלאים תהיה מבוססת על גלאים ירוקים   .5

 ש"ע באישור בלבד. סימפלקס  או נוטיפייר, או  או טלפייר המערכת תהיה  תוצרת  .6

 

 מסמכים  ישימים .ב

 

ספר  מפרט טכני של רכיבי  הציוד המוצע וקטלוגים. על החברה  המספקת את הציוד ומתקינה  אותו , לצרף :

 הוראות הפעלה , בדיקה , ניסו

 והתקן  הישראלי. UL –י ואחזקה.תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה 

 רכזת ממוענת אנלוגית  .ג
 

ה ( אנלוגית לא תתקבל כל מערכת אחרת שאינ ADDRESSABLEמערכת גילוי אש תהיה מערכת ממוענת ) 

מערכת אנלוגית כל סוג הגלאים ) יוניזציה , אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי , עם תושבת אחידה שתאפשר 

התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.  המערכת תכלול ממשק תקשורת של יצרן המערכת אשר יאפשר 

 העברת מידע ברשת תקשורת אל מערכת תצוגה גרפית לשליטה ובקרה 

 גלאים .ד

 

 (  ALARM -  TRUEאופטי  אנלוגי )   גלאי
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אשר יאפשר למערכת ביצוע בדיקת  רגישות תיקון  UL – 268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי תקן  -

אוטומטי של הריגשות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי   עבודה מתוכנתים כמו : 

 יום/לילה וכדומה.

 .הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן  לעשן  אפור -

 הגלאי מצוייד  במנגנון עצמי המונע אזעקות סרק. -

המעגל החשמלי של הגלאי יהיה מסוכך על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן בלוחות מ"ג  -

 או בקרבת מוליכים חשמליים .

 העשויים להיגרם  ממשדרים  אשר עשויים להימצא במקום.  RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות   -

 עם מנגנון  לקביעת הכתובת לצורך  זיהוי בלוח.     ADDRESSABLE  בסיס הגלאי יהיה מסוג -

הגלאי מצוייד במנגנון בדיקה עצמית . בכל דקה באופן מחזורי מתבצעת סימולציה לגלאי לוודא   -

 .NFPA –תקינותו בהתאם לדרישות ה 

 OBSCURATION  SMOKE OF   0.2% - 3.7%לגלאי שבע רמות רגישות בתחום שבין  -

FOOT  RPE    

 

 (  ALARM  TRUEגלאי חום וקצב עלית  טמפרטורה אנלוגי  ) 

 

מעלות צלזיוס . בנוסף לכך , יגיב הגלאי לעליית טמפרטורה   57.2הגלאי יגיב  לטמפרטורת שיא של  -

 מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת  6.7של 

 .L.U 521 –.  ו M.Fנושא תו תקן   הגלאי -

 .ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי  מסוג יוניזציה ויהיה מסוג  -

 

 לחצן גילוי אש ממוען  .ה

 

הלחצן מסוג משיכה  יהיה בצבע  אדום עם ידית משיכה בצבע לבן  עם משיכת הידית כלפי המושך,  -

 –תנעל הידית באופן שלא יאפשר החזרתה למקומה אלה בביצוע אתחול ליחידה 

- RESET ע האיתחול ליחידה יבוצע באמצעות מפתח מיוחד המתאים למנעול המותקן בלחצן ביצו

 והינו חלק בלתי נפרד ממנו. 

 הלחצן כולל יחידת כתובת .  -

 

 צופר התראה  .ו

 

 צופר יהיה צבוע בצבע אדום ומיועד למערכות גילוי אש . ה -

 מטר ממנו . 3במרחק   DB 90הצופר יהיה בעל עוצמה של   -

 הבהובים לדקה.  76חידת נצנץ בעוצמה של  הצופר ישולב עם י -

 

 נורית סימון  .ז
 

תיפעול במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן בתוך חדר סגור ,  -

ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', מותקנת במעבר על מנת לאפשר זיהוי מהיר של גלאי 

 המזעיק.

 לאי אליו היא מחוברת מופעל. הנורית תהבהב/תידלק כאשר הג -

הנורית תופעל בזרם נמוך , ללא מקור חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר מאפשר לחזות  -

 בהארתה בזוית רחבה וממרחק. 
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 הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך. -

 הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד,שניים או יותר.  -

 בצבע מיוחדים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי והבהרת היעוד.הנורית תהיה בצורה ו -

  UL.הנורית תהיה מתוצרת יתר אביזרי המערכת, ותישא תו תקן  -

 

 רשת תקשורת   34.7.2
 

הרשת תאפשר שילוב מבוקר ובזמן אמת של מערך הגלאים ,יחידות ההתראה, מערך הכיבוי אש ומערכות 

 אם יותקנו.  -נה משפאנלי /הגילוי השונות בבניין, כולל רכזות 

 תכונות נדרשות   .א

הרשת תאפשר באמצעות תוכנה מובנת , גישה לכל מרכיבי יח' הקצה המכותבים לשם קבלת מידע שוטף  -

 ומדידת סטטוס לרבות , ביצוע שינוי רגישויות לגלאים האנלוגיים. 

ל כמערכת במקרה של חוסר תקשורת ברשת מסיבה כל שהיא כגון נתק,קצר וכו' כל רכזת תמשיך לפעו -

מקומית עצמית, באופן תקין ומלא. לאחר תיקון תקלות התקשורת כל המידע שנאגר במערכות המקומיות, 

 ידווח למערכת הבקרה המרכזית. 

 קיבול מערכתי  -

 כתובות.  50,000תחנות ברשת ותאפשר טיפול בקיבול מקסימלי של עד   99הרשת תאפשר שילוב של עד  

   זמני תגובה -

שניות להעברת דיווח אזעקה סטנדרטי ברשת המונה   0.8 -1.6לעמוד בזמן תגובה של  המערכת נדרשת 

 קילו/באוד.  57.6תחנות ובקצב שידור של   99עד  2

 HOST הגדרת   -

תכונה זו תאפשר לכל גורם מורשה להגדיר תחנה ברשת כראשית וממנה לתכנת את כל תחנות הרשת ע"פ 

 הצורך . 

 שה לקבל דיווחי מערכת ומידע החסומים בד"כ מהמפעיל. תכונה זו מאפשרת לגורם מור

 תווך התקשורת  -

הקבלן יעשה שימוש בכבילה המצוינת מטה. בשימוש בכבילה הנ"ל ובמגבלות תחומי המרחק המפורטים 

 מטה. לא תהיה פגיעה במהירויות העברת הנתונים ברשת . 

 להלן סוג הכבילה הנדרש. 

 

  LOOP -סימלי ל אורך כבל מק סוג הכבל  מס' מס"ד

 כבל שזור מסוכך בחתך   1.

 AWG 18  לשימוש בתוך

 מבנים 

 מטר  5,000 

.2  

 

 סיב אופטי לקישור בין 

 מבנים 

 מטר  4,500 

 

  

   מבנה הרשת -

ארכיטקטורת הרשת תתבסס על עבודה בלולאה סגורה כאשר ע"ג הלולאה ממוקמת תחנות . אחת התחנות 

 אחראית לקביעת השעון במערכת.  תוגדר כ"שומרת הזמנים" ותהא

 דיאגנוסטיקה   -

המערכת תכלול תוכנה לדיאגנוסטקה של רשת התקשורת ותציג באופן גרפי את מצב הרשת , התחנות על גבי 

הרשת , סדר הופעתן ומצב התווך )הכבילה (. במצב של חוסר תקשורת מסיבה כל שהיא כגון נתק, קצר, 

 נכון וכד', תתריע המערכת באופן גרפי על התקלה. תחנות במצב "בלתי פעיל" חיווט לא 

 לאחר תיקון התקלה , תציג המערכת את מצבה התקין. 

 הודעות וכריזה קולית  -

המערכת תאפשר אספקת צלילים, הקלטה דיגיטלית של הודעות ושידורם באופן אוטומטי ו /או בשליטה 

 מיחידת בקרת כריזה בזמן אמת. 

 תשודר הודעה במערכת הרמקולים של אותה מחלקה.  -אחד במחלקה  ** במקרה שהופעל יותר מגלאי

 פעולה זאת תבוצע + כלול במחיר המרכזיה. 
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 לאפשר   –קשר למערך זימוניות 

 מכשירי טלפון ניידים . הרשת תאפשר שידור סלקטיבי של הודעות למערכת 

  תפעול המערכת ב.              

י לחצן סטטוס המערכת ישנה צורת החיווי עם קבלת אזעקה ברכזת גילוי אש, חיוו -

הסטנדרטית ויעבור למצב איתות . במקביל יתקבל היבהוב ע"ג תוכנית האתר שעל מסך המערכת באזור 

 המזעיק. 

בעת לחיצה על לחצן סטטוס בעזרת "העכבר" תציג המערכת ישירות ובתצוגה גרפית את הנקודה המוזעקת . 

 פרטים נוספים כגון כתובת, דגם ומספר הגלאי וכו'. תצוגת הנקודה תלווה בהצגת סטטוס ו

במידה ונרשמת אזעקה נוספת במקביל לראשונה , החיווי שיתקבל יהיה היבהוב של אזור  -

היחידה המתריעה. נגיעה בסמל המהבהב, תעביר המערכת מידית התצוגה לאזור ממנו התקבלה האזעקה 

 החדשה . באופן התפעול על כשירויותיו זהה לעיל.

אחר אישור קבלת הזעקה יפסיק היבהוב האזור ולחצן הסטטוס וידלק באופן קבוע על מנת ל -

להמשיך להתריע עד קבלת פקודת איחול מהמערכת המוזעקת. המערכת תבדיל בין צבע איתות אזעקה 

 "אדום", לצבע איתות תקלה "צהוב" ע"פ דרישת המזמין מראש. ניתן יהיה לשנות הצבעים הנ"ל. 

והודעות תקלה יתופעלו ע"ג המסך באופן זהה לעיל . המערכת תאפשר הגדרת  פיקוח, שרות -

 עדיפויות וקדימויות וכל אזעקת ג"א תוגדר כבעלת העדיפות העליונה ובהתאם תטופל. 

 

 :כוללות –נקודות גילוי אש  , נקודות  למנורות סימון נקודה לאביזר גילוי , נקודות ללחצנים ונקודות לצופרים 

 מ"מ. 20/25צנרת אדומה תקנית  -             

 קופסאות הסתעפות תקניות. -             

 כבל תיקני  אדום וחיווט בקצוות. -             

 שילוט מעגלים במרכזיה ובקופסאות  הסתעפות . -             

 בדיקה והפעלה .  -             

 הגשת תוכניות ביצוע.   -              

 

 חטיודות בע  09ק פר
 ח פניםטי 09.1

מ ושכבה "מ 12-ה מיישרת בעובי של כנותתחה בשכשכבות:  יצע בשתובים יח פניט 09.1.01
עליונה דקה )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני 

 הכוונים.
 

 את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח. יבש להרטי 09.1.02
 

א ללוחלקים מוושרים ימהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו י טחני המשפ 09.1.03
 עים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.שק

 
ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי.ג'י.  1:3.5ע במלט צמנטי ביחס וצטיח יבה 09.1.04

 רך מאושר ע"י המפקח.ע ו שווה" אSBRבונד" או "
 ערובת.תש בסיד במן להשתאי 

 
ו/או במגן פינה מפח ת גולוונמ X.P.Mי רשת נתפשית במבנה יש לחזק ע"י זויח ל פינהכ 09.1.05

ו ש"ע " אPROTECTORוצרת "ת UV-פי.וי.סי לבן עמיד במנות הגנה יפ+  מגולוון
 מטר מעל שיפולי הריצוף, כמפורט בכתב הכמויות. 1.80ובה בג

 
ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את  רי התפשטותפקרות, בתתין קירות לב מפגשיםב 09.1.06

 ומקו.ע להטיח לכ
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ת גולוונמ .X.P.Mס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  10חבם על חריצים שרו יחיסוי טכ 09.1.07
 עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 
מפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן ב מר טיחג 09.1.08

 ים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.שהשיפול
 

 ימנטצוטיח ח חוץ טי 09.2
מרים זרים ומתקלפים, מיושרים וללא שקעים חוהחיצוני יהיו נקיים מ טחני המשפ 09.2.01

 ובליטות.
 

 הנחת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה.י ום לפני 09.2.02
 

לפי המפורט  1:3צה ממלט צמנטי ביחס יה שכבת הרבההטיח תל תונה שתחשכבה הה 09.2.03
 ח.כלול במחיר הטי הרחימלי ולכמפרט הב 09.02.42בסעיף 

 
הרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך שלושה ימים, אשפרת הטיח ה תכבשפרת שא 09.2.04

 תעשה באופן אופן.
 

נד" "בי.ג'י.בו גות מסוודובתוספת ערב משפר עב 1:3.5ע במלט צמנטי ביחס וצטיח יבה 09.2.05
 רך מאושר ע"י המפקח.ע ו שווה" אSBRאו "

 .תוברד בתעבסי משן להשתאי 
 

 ח תרמיטי 09.3
 יותלליות כחנה 09.3.01

יהיה מתוצרת "תרמוקיר חורשים" או שווה ערך מאושר ע"י האדריכל י יח תרמט .1
 והמפקח, ויבוצע בהתאם להנחיות היצרן.

רטות בתקנים הישראליים ד בכל דרישות הייצור והביצוע המפומוטיח יעה .2
 תר.יוכניים בדענטים הבלהר

נחת דעתם של האדריכל להבתנאי שהמציע יספק תרו ליפיים יותחומרים ח .3
והמפקח, בדיקות מעבדה ומסמכים המוכיחים את התאמתם של החומרים 

 המוצעים לדרישות.
בצה תחתונה, שכבת טיח תרמי ר: שכבת התשכבו 3ח התרמי תכיל טיערכת המ .4

 שכבת גמר.ו
 לכ ח תרמי גם אספקה והתקנה שלטי צועיבל רת יכלוחאצוין  אלשה כל מקרב .5

חומרי העזר הנדרשים כולל פרופילים אופקיים ואנכיים בפינות, במסד, סביב 
 פתחים ובקצוות.

 
 :טחנת המשהכ 09.3.02

נקי משמן, אבק, חומר זר  חמשט תכנהם הטיח התרמי יש להקפיד על שופני ייל  
 בות רופפות.ושכ

 
 :ונהתחת צהרבה תבשכ 09.3.03

מוקיר" או שווה ערך תרבצה צמנטית תוצרת "ר הרתחתונה תהיה מחומ צההרבת בכש  
 מ"מ. 6מאושר בעובי מינמאלי של 

 
 :התרמיח בת הטישכ 09.3.04

ערך  או שווה" 0.85/300התרמי תבוצע בחומר מסוג "תרמוקיר  יחכבת הטש .1
 א צויןל ושר. אםאמ" או שווה ערך 1.20/400יר מאושר, או מסוג "תרמוק

 .סוג יקבע המפקח באיזה ים,כמסמב
 האדריכל והמפקח. "ייקבע עי –הטיח התרמי, אם לא צוין במסמכים  בתובי שכע .2

 
 במרחבים מוגניםי ח פנימטי 09.6

 ליכל    9.6.1 
 .אמור בתקנים הישראלים הרלוונטיםלים אים יתגנמום במרחבי ימיח פניט  
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ים המבוצעים במרחבים מוגנים יעברו בדיקות התאמה לתקן לפי דרישות פנגמירי ת  
 פיקוד העורף וכל רשות מוסמכת אחרת.

 

 על בסיס מלט צמנט )במרחבים מוגנים(י ח פנימטי 9.6.2
 יםקנידה בתעמ   9.6.2.1
  התקןישות דרל בכיעמוד  חיהט 

 
 חטיה 9.6.2.2  
אש רממוכן לרבות שכבת בגר, מוגן בטיח רב תכליתי למרחב משש להשתי    

 דוגמת "תרמוקיר" או ש"עתקן כו ת עלב ר במפעלצוהמי
     
 יחבי הטעו  9.6.2.3  
 .ממ" 10ה על עלי לא יחובי הטע    

 
 ןת שריורש 9.6.2.4
להלן.הטבעת הרשת תהיה בעת יישום  9.6.5ריון לפי סעיף ש רשת יעש להטבי 

מ"מ.  7-משלימה בעובי שלא יגדל מ ת יתבצע בשכבת טיחרשיסוי הכהטיח. 
ה הירשת תהמ"מ לא נדרשת רשת שריון.  7-צע בעובי כולל הפחות מבוטיח המב
ס"מ  20מרשת אחת בתנאי שתהיה חפייה של  ריותבר להשתמש ות. מיפהצר

צועות )האופקיים והאנכיים( תהיה רשת מקאורך הלת בין רצועות הרשת. חולפ
 שלמה.

 
 (םם מוגניי)במרחב טרמיי ח פנימטי .39.6 

 
 יםקנידה בתעמ   9.6.4.1  

ימי ויבוצע פני רמח תטילמערכת  ,2 חלק 1414ד בכל דרישות ת"י מוטיח יעה
 "פ הוראות היצרן.ועקן זה, ת"פ ע
 

 חטירובת לתע 9.6.4.2  
בתערובת מוכנה מראש המיוצרת במפעל בעל תו הסמכה ליצור  משש להשתי 

 רמי.תטיח 
 

 ןבת מגשכ 9.6.4.3  
ות שיהטיח התרמי יש לבצע שכבת מגן ממלט צמנט העומדת בדרת על שכבמ  

 .108.2ף עיס 2 לקח 1414 ת"י
 
 

 חהטיבי וע 9.6.4.4  
 מ"מ. 65של הטיח ושכבת המגן לא יעלה על ל לכועובי הה    

 
 ןת שריורש 9.6.4.5  
יח. להלן. הטבעת הרשת תהיה בעת יישום הט 9.6.5רשת שריון לפי  יעש להטבי  

 "מ.מ 7 –כיסוי הרשת יתבצע בשכבת טיח משלימה בעובי שלא יגדל מ 
 רשת רשת שריון.נד"מ לא מ 7 – ולל הפחות מכ ביעוצע בבוטיח המב  
רציפה. מותר להשתמש ביותר מרשת אחת בתנאי שתהיה חפייה  יהרשת תהה  

 ס"מ לפחות בין רצועות הרשת. 20של 
 ם( תהיה רשת שלמה.אנכייהפקיים ווצועות )האמקאורך הל  

 
 ליקל סגומש 9.6.4.6  
א מי ליח תרטשל  הסגולי קלמש, ה201.2ף סעי 2לק ח 1414ור בת"י אמל אף הע  

 ק"ג/מ"ק. 400יעלה על 
 .± 10%ותרת במשקל טיח תרמי המסטייה ה    
  

 לטיח פנימי במרחבים מוגניםן ת שריורש  9.6.5
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 יותללישות כדר 9.6.5.1 
 פיברגלס עמידה בפני אלקלי. רשת יהרשת תהה   
 .ASTM D 93775-96-ו DIN 53857ד בדרישות התקנים/מורשת תעה   
 דל עיןגו 9.6.5.2 
 "מ.מ 6±1שריון עבור טיח צמנטי יהיה ה של רשת יןודל העג   
 "מ.מ 9±1של רשת השריון עבור טיח תרמי יהיה  יןודל העג   
 תקל הרשמש 5.39.6. 
 גר'/מ"ר. 135שת יהיה נימלי של הרמימשקל הה   
 עהזק קריחו 9.6.5.4 
 .מ"רסיוטון/נ 250-מ חתה לא יפעיקרל זקוח. הא   
 .DIN 53857ו א  ASTM D 35-95קריעה ייקבע לפי תקן ל . החוזקב   

 
 הידפני מדאו 09.7

 ת במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח.דול המדיכ 09.7.01
 

ת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות תוספת עבור יצירם א תשולל 09.7.02
 .ב"ווכי

 
תימות אחרי העברת צנרות, הרכבת שיפולי סם ויוללים תיקונכ מחיריםה 09.7.03

 ריצוף וכיו"ב.
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 צוף וחיפויריבודות ע  10רק פ
 

 כללי-צוף רי 10.1 
יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת האדריכל.  אריחיםוג הס 10.1.01

 ן. קתבתו ה תותקן ישראלי ומסומנ-תו יבעל ריחים יהיוהא
 

 לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף. ירש להעבי 10.1.02
 

 נרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.צ ש לבטןי 10.1.03
 

ס"מ לפחות יש להקפיד על נקיון ויובש החול לפני תחילת  5החול  בתובי שכע 10.1.04
 יצוף.רה

 ק."ג למ"ק 200 –ס"מ. תכולת הצמנט בתערובת  2י בעוב יהטיט יהה 
 

 ס"מ יבוצע מילוי מיוצב אשר יכלול בנוסף 10-עובי הריצוף גדול מש מקומותב 10.1.05
חול באופן ב ביעורבמנט ק. הצ"ג/מ"ק 30.0שעור ב וראפת צמנט פסחול תול
 ה בכל שטח הריצוף.ווש

 
סים וכו' וסתימה מכוצאי צנרת, ן צנורות, עיבוד מוביט וף כולליצחיר הרמ 10.1.06

 בתערובת מתאימה לסוג הריצוף 
 קרמיקהפולי שי 10.1.13

ס"מ כמפורט  10או  7 םהשיפולי , גובהאריחיםיהיו מסוג ה קרמיקההיפולי ש  
  לי.לכבכתב הכמויות עובי השיפולים כנדרש במפרט ה

 
יפולים בפינה פולים יהוו המשך של מישקי הריצוף. מקצועות הששיישקי המ 10.1.14

 מעלות )"גרונג"(. 45ינוסרו בזוית של 
 
 

 היקרמחי קריצוף בארי 10.2
( 2)314בת"י  4סוג א' לפי טבלה מ יהיו אריחי הקרמיקה אחרתראה הוהיעדר ב 10.2.01

 במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל.
 1353,1555 פי ת"יל –קה דבופן ההא 

 
להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד מרצפות תהיה זהה. יש ה ידת כלמ 10.2.02

 לכל המרצפות.
מה יאינה מתאשמרצפת  לאת המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כן ש למייי 

 בשל גודל, גוון או פגם.
 

 דריכל.האת יולפי הנח וניות אכתהאריחים, לפי ה חתורת הנצ 10.2.03
 

בעלי שפה או שפות לשימוש מיוחד ם רכבו אריחיוי, שידרשם כל מקוב 10.2.04
  מעוגלות ומחירם כלול במחיר הכללי של הריצוף.

 
, בגוון לפי רובה אקרילית "טמבור" או ש"עב קים )"רובה"( יבוצעישילוי ממ 10.2.05

 .רןיצה ומפרטי תיוחנהלאם בחירת האדריכל ומיושם בהת
 

 ה וקרמיקהניסת באריחי חרירוי קופחי 10.3
לי מידות אחידות וגוון אחיד, החרסינות יתאימו מיקה יהיו בעקרריחי הא 10.3.01

 ( סוג א'.1) 314לדרישות ת"י 
(, במידות ובגוון לפי 2) 314בת"י  4י טבלה פסוג א' למה יהיו קמיקרריחי הא  

 בחירת האדריכל.
 .1353י ת"י פלה בקן ההדופא  
 



 55 

 09.02.42ט צמנט כמפורט בסעיף טילבצע שכבת הרבצה מיש  חיםארית לחתמ 10.3.02
 במפרט הכללי, מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי.

 
יד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד פ. יש להקהאריחים תהיה זהה ידת כלמ 10.3.03

כל אריח ק סלולהחיפוי  ועציב פנילכל האריחים. יש למיין את האריחים ל
 ון או פגם.וג ודל,של גאים בתו מנשאי

 
" תוצרת 215יט צמנט טיט אקרילי מסוג "טיטאקריל קה יהיה טדבטיט להה 10.3.04

 "שחל" או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
 

שעות לפחות קודם  6ינה שיודבקו במלט צמנט יושרו במים במשך רסריחי חא 10.3.05
 הדבקתם.

 
 בעלי שפות מעוגלות. היויאו עליונות ת יויצונורות קש 10.3.06

 
ידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכית חיות אחרות יהיה סהנהיעדר ב 10.3.07

 ואופקית.
 

הקרמיקה לבין  ועל סתימת מרווחים בין אריחי החרסינה א ידש להקפי 10.3.08
 יתמראלסטו המידי אטי לאלמנטים היוצאים מהקירות, כגון צנורות וברזים, ע

ל, את הרווח שבין שורת נ"כן יש לסתום בחומר כ כמו, אישור המפקחב
 חתונה לבין הרצפה.האריחים הת

גוון "טמבור" או ש"ע בברובה אקרילית קים )"רובה"( יבוצע ישילוי ממ 10.3.09
 יצרן.ה . אופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטילבחירת האדריכל
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 יעהצבבודות ע  11ק פר
 
 
 
 

 
 ליכל 11.1

 
 

אריזתם יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים ב יםל הצבעכ 11.1.01
 צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. לוא יתקבלהמקורית.

 
רטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות פת מועל כל דריש דהקפבהוצע תבצביעה ה 11.1.02

חומרי הדלול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו 
 לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

 
 ונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:גוחירת הב 11.1.03

נים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה ווגחירת ב .א
 מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד'(.

 
וכד', יפורקו ע"י בעלי  בע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזולנקם שלקיח 11.1.04

 ביעה.צהמלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום ה
 

חופשי ו ר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי, יבשגמות הבכש 11.1.05
 וע שכבות הגמר.יצהתחלת ב ינעה לפהצבי יתנאלישור המפקח א בללקבק. יש אמ

 
פקח או המתכנן, יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ותגמירים שונים המ שתפי דריל 11.1.06

 עליו המפקח. ח שיורהטבכמות, במקום ובש
 

ות רייטסנועות קברונות, , אות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות, חלונותודגמר עבב 11.1.07
 עות רצון המפקח.בייימסר נקי ומסודר לש המבנהוכיו"ב. 
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 טיח, גבס ובטון בצבע אמולסיה אקרילי חייעת שטצב .211
ור" או מבצרת "טותקריל" "סופרבעה יל תבוצע הצבנ"כ עהבצע צביל בע שישקנבו ש ל מקוםבכ

שווה ערך מאושר. הביצוע לפי הוראות היצרן, כולל: הסרת חלקים רופפים, ניקוי, סתימת 
שכבות "סופרקריל" או עד לקבלת  שתי", 333חורים, שכבת "בונדרול סופר" או "יסוד מגן 

 כיסוי מלא.
 
 לייאקר סיהולצבע אמב ם,ומר אטג, צונייםיחעץ  קייעת חלצב   .311

שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל" תוצרת "טמבור" או ע בו נקבש ל מקוםבכ
 שווה ערך מאושר.

ים, שלוש שכבות "סופרקריל" או ת חורמכנה, סתיהי הוראות היצרן, כולל: ניקוי ולפביצוע ה 
 עד לקבלת כיסוי מלא )ללא צבע יסוד(.

 
 אוריטניליצבע פוב מט(,ם )מר עמוגימיים, פנץ קי עיעת חלצב .411

שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"פוליאור" תוצרת "טמבור" או ם כל מקוב 
 שווה ערך מאושר.

ק, מריטוש ה, ל.P.V.Aי והכנה, סתימת חורים במרק וולל: ניקכהיצרן  תי הוראולפביצוע ה 
 וד(.סע יבמלא )ללא צ וייסכ לקבלת דעור" או אישלוש שכבות "פול

 
 טינטצבע סיב ,יקמר מברג עץ פנימיים, קייעת חלצב .511

שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור" או ם כל מקוב 
 שווה ערך מאושר.

 י הוראות היצרן, כולל:לפצוע ביה 
 .גריהבנע ן, תבוציטבטרפנ לליסוד, שמן פשתן מדוע כבת צבש .א

 ייבוש מלא לפני תחילת הצביעה.ל תיןש להמי 
 דבק שפכטל והחלקה בנייר לטש. ותתי שכבש .ב
 .שיסוד או צבע ראשון סינטטי מדולל בטרפנטין והחלקה בנייר לט וןבע ראשצ .ג
 ", או עד לקבלת כיסוי מלא.פרלקסושכבות " 2 .ד
. 
 

 ם בצבע סינטטי מבריק בהברשהיופנימי םמתכת חיצוניי קייעת חלצב .611
 ו"טמבור" א רתוצ" תסופרלק"ב צביעהה עשבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצם כל מקוב 

 שר. ואמה ערך ושו
 י הוראות היצרן, כולל:לפביצוע ה 

 .סגריהבממיניום סינטטי )כתום( יבוצעו  ת חלודה וצביעה של שכבתסריקוי, הנ .א
 טי ושכבת "אנטירוסט" אפור.טיום סיננת של מיספכבה נוש .ב
 פרלק" או עד לקבלת כיסוי מלא.סושכבות " 2 .ג

ע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של "ווש צלב שמגולוונים ים קיחלצביעת ל מקרה שב ד.
 פריימר".
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 ומיניוםאלבודות ע  12רק פ
 
 

 
  ירט כללמפ 012.0
 

 .למוסדות חינוך כל חלונות המבנה הממוגן יהיו מסוג בליסטיקל מאושר פיקוד העורף
 ." או חברת "אורפל" או ש"עBIAיצרן: חברת "

 
 

 זיגוג 12.01
 

 .מ"מ, עמידה בפני הדף ורסס ובאישור מכון התקנים 40בעובי  זכוכית רבודה
 
 

 בדיקות ואישורים 12.02
 

הבדיקות  ומחיר בדיקות תיעוד היצור והתקנה של החלונותצעות מכון התקנים באמעל המבצע לקיים 
 במחיר היחידה. כלול
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 אבן ותעבוד  14ק פר
  

  ב"קיבוע רטוב"קשה  "יטא"ות באבן יתפוי חזחי 14.1
 

יות האדריכל. בהיעדר לפי הנחטלטיש נה יחופו בלוחות אבן מסוג ועיבוד מביתות החז 14.1.1
"מ מ 40פרק זערי של מ ביעוו ש"ע בא"יטא"  גוהגדרה אחרת תהיה האבן אבן נסורה מס

מ'. במקרה של דרישה לעיבוד בסיתות או חירוץ יהיה  1.0מידות שונות שלא יעלו על ב
יות חכניות והנתכל לפי המ"מ במדידה במקומות הדקים ביותר באבן.  40העובי המזערי 

 כמפורט להלן.האדריכל ו
 תסטה מעלא ל ותורייש"מ, והממ 2-+לה על עת אל ןמלית מותרת במידות האבסיייה מכסט 14.1.2

 '. מ 1 לכל מ"מ 1-ל+
בריאה ללא חורים, סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכדו', והיא ה בן תהיהא 14.1.3

וגע למשקל תעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי הבינמשרדי )מסמך ג'( בכל הנ
 מרחבי, ספיגות, חוזק ללחיצה, חוזק משיכה בכפיפה וכו'.

 לט כמפורט להלן.מבת כבעזרת שרטוב" ע בוצע ב"קיוביפוי יחה 14.1.4

יום לפחות ממועד יציקת הבטון. יש לקבל אישור  21בעבודות חיפוי לפני עבור  ילן להתחאי 14.1.5
 י.ולת החיפיהמפקח בכתב לתח

ים וחופשיים מחלקים רופפים. שטח ההדבקה יורטב והאבן יהיו נקיים, חזק קהההדב חשט 14.1.6
בתוספת ערב  מ"מ 2-3 בעובי 1:3ט מנצ לטשכבת מ ץביר תורקהבמים. על האבן ועל 

 הדבקה מאושר. הכנת הערב ויישומו יבוצעו בדיוק לפי הנחיות יצרן הערב.

 ופים.צימים ר 3ך שרטוב במ ה תוחזק במצבבצבת ההרשכ 14.1.7

ומגולוונת ויציקת  תכתורמע באמצעות רשת מוטות פלדה ת האבן לקיר יבוצחוזוק לוחי 14.1.8
 בטון.

"מ מ x 150 150המוטות יהיו  ןבי םות. המרווחיפחל מ"מ 4היה י שתרהת טוטר מוקו 14.1.9
 .ותלפח

מ"מ  4ייקשרו לרשת המוטות באמצעות חוטי מתכת בלתי מחלידים בקוטר  בןחות האלו 14.1.10
 לכ לזה בפאה העליונה שס"מ זה מ 25לפחות. החוטים יהיו במרחק שלא יעלה על 

 פחות.ל "ממ 30 ן לעומקבאה של הנורת אבנים. החוטים יוחדרו לחור בפאה העליוש

מ"מ בחלק התחתון של הפאה  4ן בין כל שני לוחות ייקבע בפין מגולוון תוחתוק חיז 14.1.11
 "ל לרשת.נבחוט כ רהצדדית. פין זה ייקש

חות. החיבור פל מ"ס 60"מ כל מ 40/2בקיר באמצעות לוחיות פלדה מגולוונת  גןשת תעוהר 14.1.12
ים. חלופה צלתפמ ת ברגיםרזן בעיגועהרשת. הביב לרשת ע"י כיפוף הלוחיות ס

מ"מ לפחות שהוכנו ביציקה באותו  4וגנים מגולוונים )"קוצים"( בקוטר ע"ל: נל
 מרווח.

נו בתכנית ו/או בכל מקום שיורה עליו המפקח, יבוצע עיגון בזויתן מגולוון. מסושיות מקובמ 14.1.13
 . ל כל קומהגג שעיגון זה יבוצע בכל מקרה במפלס הרצפה התקרה או ה

 מ"מ לפחות מעובי האבן. 15מוך תה תרכזו שבכל מקה הית האופקית עדת הצלימ 14.1.14

 ס"מ. 60שלא יעלו על  םיקה ברווחיצבוטן בימיתנים בריתוך לשטוח מגולוון ווגון הזעי 14.1.15

 8ו לפי הנחיות האדריכל. רוחב המרווח יבוצע ןבאל ןבגות( וכיחול )רובה( בין אפוווחים )מר 14.1.16
 מ"מ לפחות.

ק גמיש בלתי מכתים כגון ימסטב)המישקים(  יםוחרוילוי הממ יבוצע תריה אחנחיעדר הבה 14.1.17
NOVASIL 70 ב' וצרת חתOTTO CHEMIE ע"מ(. בומקריט" יטבואן "א)י

 הביצוע לפי הנחיות היצרן.

 ותם.דבק ינוקו לפני התייבשמים וסבון, כתמי ב ןבאה עבודה ינוקה שטחה חר גמרלא 14.1.18

 ות.פחל יםרצופ םיימ 5משך ב וי תיעשה ע"י הזלפה על הקיריפהח רתפאש 14.1.19

ן יוגן, לאחר גמר העבודה והניקיון ע"י אטם אלקלי חודר נגד אביפוי ה: חוייפטום החאי 14.1.20
ישראל"  טירקיט" )יבואן "ל190רטיבות אשר אינו מכיל סיליקון כגון "לטיקריט 

משטח נקי ויבש. היישום  עלאת האטם  יישםר. יש לדאוג לבע"מ( או ש"ע מאוש
אה של חומרים אחרים בחזית לה מנלדאוג להג ישן. צרחיות הינהק לפי וייבוצע בד

 וקבועות אחרות בפני חומר האטם. ופי תאורהגת, יכוכ, זכגון פלדה, אלומיניום
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 תוריכל דוגמאת העבודה על הקבלן להמציא למפקח ולאדילפני תח: לישוריםואגמאות דו 14.1.21
חליפיים ת וםיטוי ואלימומרי ח, םמייצגות מכל סוג וגוון של האבן לאישור. ערבי

מות אשר ידות מתאולעיל יאושרו אך ורק אם יוצגו בדיקות מעבדה ותע םרטיולמפ
  יניחו את דעת המפקח ו/או המתכננים.

 
 
 
 

רים תוספת חומ תר באריזתם המקורית. לא תותראל ואבום יריל החומ: כיותללחיות כהנ 14.1.22
 יצרן.ה תלמפרט היצרן אלא באישור בכתב מא בראו מים מע

 
 
 
 

רט המיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. פבמ ל האמור: כיםירולת מחתכ 14.1.23
יים, אופקים, משופעים , חשפי פתחים, אדני חלונות, כר בשטחים אנ"דידה בממה

לפי ר ט נטו במ"ומפלכו'. הכל קי פינה, מזוזות, משקופים, ונבא, םהיקופינגים למינ
 השטח הנראה לעין.
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 תועשים בבניןמ למנטיםא  22רק פ  
 

 טיות ו/או תותבוסרות אקתק 22.2
 

 לי:כל 22.2.01
לרבות חיזוקים בהתאם לדרישות  האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניותת התקרו כל

 פקע"ר.
ל התקרות מבלי ם בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק שטיהאלמנ כל

 כים אליו.מולסו עצמו א טנק לאלמזנשייגרם 
 ינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים עקומות וכו'.יהתקרות תה
יניהם למן חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית ומפזרי אויר כיקבלן יה

בהתאם להנחיות שיקבל מקבלן החשמל ומיזוג האויר )באמצעות המפקח(. האחריות 
משכים ללא נים רחו בקוים ישונת יובלן. התעלעל הק הלהבלעדית לתיאום הנ"ל ח

 עיוותים.
אויר לגופי תאורה וכו' יבוצעו וימוקמו  גוזימ והחורים הדרושים למפזרי םיהפתח לכ

 אלמנט, אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.ה יאומטרי שלז הגתמיד במרכ
 

 קל תקרה. רסוג ש לכלרבות ביצוע דוגמאות מיובאו לאישור האדריכל  ותל התקרכ
 דוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות.לל יכאישור האדר חרלא

 
ת גמאותהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח. הדות דוגמאוה

למות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות ושתהיינה מ
 ת תכניות העבודה.המפרט הטכני ו/או א

מפקח לדוגמאות וכל האביזרים הר שובלן לקבל איהקל על יהיה לעיור לאמ ףנוסב
ביצוע התקרות כגון סרגלי גמר, ברגים, פחים  תעב םהבהאחרים שיש בדעתו להשתמש 

 .וכד'
תקן ללא דחיה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה ל ןהקבל לע

 מפקח.ה עבודות למזמין באמצעותעד למסירה של ה
 

ינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה אקח פים שלדעת המזקנ וא/גמים ופ
של  צונוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות רוחיד אללהחליף ל

 המפקח.
ת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם זאודגש במ

 .ונזקים
 מסירתן הסופית.לד כ על העבודות ורשמלמנת להגן וים על עצוט בכל האמנקקבלן יה
 שר ע"י האדריכל לפני היישום.ואתש תאקנה על גבי קונסטרוקציה נושתותקרות תה
האדריכל )צבע אפוי בתנור( עובי מינימלי של  רתים לפי בחיגוונייצבעו ב פחלמנטי א

 מיקרון. 80הצבע 
 

 שי פח מחורר או אטוםמגקרות מתי  22.2.03
מסך כל השטח. הפח יהיה  20%ים בפח יהוו לפחות רוחה. מ"מ 0.8היה י בי הפחעו

 40תנור בצבעים לפי בחירת האדריכל לכל מגש תהיה "כתף" בגובה ב וון וצבועמגול
 .שמ"מ לצורך חיזוק המג 10מ"מ עם כיפוף פנימי 

 נור.בתבועים צ( L+Zמ )"מ 2י בועילי קצה בופפרעל חו נוי םגשימה
ק"ג/מ"ק.  50בעלי משקל מרחבי  2מגשים יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי "ה תוך כלב

פה בשכבת אריג מגן מסוג "סיבמין" או ש"ע מאושר משני צועים יהיה מלסהצמר 
 הצדדים.

ה לחלל וחנ ישהפשר גאל מנת לע םעל נוחיות בפירוק המגשים בכל מקו ידש להקפי
 ה.רלתק שמעל

 דריכל.אה תויחים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנשגמוקת הלח
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 ות גבסוחרות מלתק  22.2.04
ות גבס יש לתלות על פרופילי פח פלדה מגולוון מחוזק לבטון. מלוח בתרה תותתק

 "מס 85-חבי וכוון הרוב ס"מ 100-מרחקים בין הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים. )קטן מ
ק לחומ חטפלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת מש בור ביןי(. בחיכרכוון האוב

 מוכן לצבע.
 כל.ריהנחיות האדל םשכל התקרות יבוצעו בהתא הזדגש בומ

 
 וחדיםימ תשלוםו הידפני מדאו 22.03

 
 :יותסטקוא תרותק  22.3.02

תעלות תאורה ששטחן ינוכה מעט ה במ"ר ברוטו כולל כל החורים. להידידה תהמ
 מהשטח הנמדד.

 םידה כולל הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב. כן כלולחייר היחמ
האביזרים הדרושים לביצוע העבודה, וכל וים רזר וכל המוצע ריומח יחידההר במחי

או /" וLאו "/" וZ" –לוון לרבות פרופילי גמר ליד הקירות וגמ חפמפרופילי הנשיאה 
"T "כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.יצוע מושלם של העבודה לבל עד כה 

 
ות כהוצאות הכרוה כלו ש המפקחורות שידמידה כולל את כל הבדיקות והדגחיחיר הימ
הן והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות לרבות כל הוצאות תיקון כל ליקוי ב

 שיתגלה בהן, וכל שינוי שידרש.
 

 י פח מחורר או אטוםגשקרות מתי  22.3.03
מסך כל השטח. הפח יהיה  20%מ"מ. החורים בפח יהוו לפחות  0.8היה י בי הפחעו

 40כל מגש תהיה "כתף" בגובה לכל יבחירת האדר פיל יםור בצבענתצבוע בו מגולוון
 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 10מ"מ עם כיפוף פנימי 

 נור.בתבועים ( צL+Zמ"מ ) 2חו על פרופילי קצה בעובי נויגשים מה
 

ק"ג/מ"ק.  60בעלי משקל מרחבי  2ונחו מזרוני צמר סלעים בעובי "מגשים יה תוך כלב
 עמידות נגד אש. טוף ביריעות פוליאתילןעהיה י צמר הסלעים

גשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל מה קוריעל נוחיות בפ ידש להקפי
 לתקרה.מעל ש
 .שים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות האדריכלמגה קתלוח

 
 ות גבסוחרות מלתק  22.3.04

 ון מחוזק לבטון.וגולמלי פח פלדה פירופ לעלות תלש בס יג תמלוחו בתרה תותתק
 ס"מ בכוון הרוחבי  100-מ ןטק. )םינהפרופילים כנדרש ע"י היצר ןיבחקים רמ
ון האורכי(. בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת כוס"מ ב 85-ו

 כן לצבע.משטח מוחלק מו
 .דריכלאה נחיותהלשכל התקרות יבוצעו בהתאם  זהודגש במ
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 פיתוח - 40פרק 

1.40  

 

 ריצוף באבנים משתלבות

משרדי. חיתוך אבנים יבוצע -של המפרט הבין 51.15טיב החומרים ואופן הביצוע יהיה בהתאם לפרק 

לריצוף, הכנת צורת דרך, ס"מ מתחת  5- 4באמצעות מכונת חיתוך מכני בלבד, עובי שכבת החול 

 ביצוע דוגמאות ריצוף כלשהם כלולים במחירי היחידה.

כולל ביצוע פסים בריצוף, ריצוף בעקומות, ריצוף במספר גוונים וכד'. הכל כמפורט בתכניות 

 ובפרטים.

 לא יאושר מילוי צמנט/טיט במרווחים שייווצרו בין הריצוף לאבני השפה/גן.

 

 "ר ריצוף נטו.מדידה תהיה לפי מ - מדידה

משרדי ובהתאם לסעיפי היחידה השונים שבכתב -התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין - התשלום

 הכמויות.

 

 אבני שפה וגן

 משרדי. -של המפרט הבין 51.15.02וכן   40.05.08טיב החומרים ואופן הביצוע יהיה בהתאם לסעיף 

אבני שפה יצוקות.  ביצוע של אבני השפה יהיו אבני שפה טרומיות לא יותר ביצוע של 

מ' בהתאם לרדיוס / או אבני שפה בקשת ¼ מ' ½ רדיוסים יהיה באמצעות אבני שפה 

בהתאמה לרדיוס המתוכנן. לא יותר ביצוע רדיוסים באמצעות אבני שפה חתוכות, חיתוכי 

 אבן יבוצעו אך ורק במסור חשמלי.

רטים. מילוי מישקים יבוצע בגוון האבן פינות יבוצעו על ידי אלמנטי פינה יעודיים כמפורט בפ

 בכפוף לאישור אדריכל נוף. 

סעיפי היחידה כוללים ביצוע יסוד וגב מבטון. היסוד יבוצע באופן מדויק בהתאם למפורט בתוכניות 

 . אבני שפה מונמכות כלולות במחיר היחידה, לא תשולם לנ"ל כל תוספת.30 -ויהיה מבטון ב

 

 "א נטו.מדידה תהיה לפי מ - מדידה

 

 

 שונות 40.09

 מסלעה 

 40.03.05ובמיוחד סעיף  40משרדי פרק -המסלעות יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הבין
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במסגרת עבודות ביצוע המסלעות יש לבצע יצוב מדרונות בהתאם למפרט הבין משרדי עד מרחק של 

 מטר מכל צידי המסלעה. 2

עות יהיו שטוחים ככל האפשר, בגוון בהיר, המסלעות תהינה מאבן גיר טבעית, הסלעים לבניית מסל

 צהבהב, על הקבלן להביא טרם הביצוע דוגמת סלעים לבחירה ואישור האדריכל.

ס"מ. שורת סלעים  35-45ס"מ ובגובה גלוי  70-90ס"מ , ברוחב  150הסלעים יהיו באורך של כ  

עים התחתונים תונח ס"מ. שורת הסל 60מגבהה בקרקע תהיה בגובה מינימלי  1/3תחתונה הקבורה 

ס"מ  15 -ס"מ, הסלעים יונחו בצמוד אחד לשני במפלס הנמוך לפחות ב 15בעובי  15-על גבי בטון ב

ממפלס פני קרקע גובלת טבעית. פאת האבן הטבעית יותר, בה ניכרים פחות סמני החציבה והקידוח, 

 תופנה תמיד החוצה.

אבנים תחתונות לה )בניה אנגלית(, ובכל  2מעל האבנים יונחו נדבך על גבי נדבך, כך שכל אבן תונח 

אבנים אחת על השניה בחפיפה מלאה. יש להקפיד על אופקיות האבנים המונחות,  2מקרה לא יונחו 

 במידה וצורת האבן הטבעית מונעת הנחה אופקית יש להשתמש באבנים קטנות יותר לפילוסה.

האבנים למניעת סחף קרקע.  השטח ימולא י כיריעה גיאוטכנית תונח בגב הסלעים ותקופל בין נדב

 ויהודק בהידוק מבוקר. הנדבך השני יונח בחלקו ע"ג הראשון וע"ג המילוי המהודק.

ס"מ פנימה, והאבנים תונחנה בזוית שקיעה  15כל נדבך אבנים מעל הראשון יונח בנסיגה של לפחות 

 קטנה לכיוון הקרקע. יש ליצור כיסי שתילה במהלך הבניה.

 ן, גודלה והגוון יאושרו ע"י המתכנן לאחר הבאת דוגמאות לשטח ע"י הקבלן.סוג האב

 יש להקפיד כי כל המסלעה תבוצע מאותו סוג אבן שנבחר ומאותו מקור חציבה.

 

  -מדידה  

 מ"ר מסלעה בהיטל חזיתי. מדידה תהיה לפי

 תמדד לפי מ"א שורת סלעים בודדת

 

 

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנילווים -הביןהתשלום יכלול את כל המפורט במפרט  -תשלום

לרבות חפירה, מילוי כולל, הידוק, יסוד, יריעה גאוטכנית, את אספקת הסלעים והתקנתם 

כמפורט לעיל ועל פי המסומן בתכניות וכן כל העבודות והאמצעים או העזרים הן הידניים 

 ון המפקח. והן המכניים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה ולשביעות רצ
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 השקיה גינון ו – 41פרק 

 

 כללי

השקיה וגינון במפרט  41פרק  -על המפרט הכללי  המפרט הטכני המיוחד להלן , מבוסס א.

  .הכללי לעבודות בנין. מפרט זה אינו מצורף לתיק מכרז זה

הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים ) תקנים( לשתילי גננות ונוי  ב.

 בהוצאת  שה"מ.)הוצאה אחרונה(." 

לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור המתכנן על ביצוע עבודות הכנה  .ג

לשתילה. במידה ותבוצע שתילה ללא אישור עבודות ההכנה ע"י המתכנן', כאמור, 

יהיה רשאי המתכנן  להורות על פירוק הגינון ושתילתו מחדש, לאחר תיקון עבודות 

 ההכנה.

ב' הגינון והשקיה כוללות אספקת כל החומרים, מציאת שרוולים, הכלים, הצמחים, ע ד.

האביזרים, עבודות הקרקע, שתילה, שרברבות, ריתוך, הלחמה, הברזה, מסגרות, צביעה, 

 מנעול, אחריות וכל הדרוש עד לביצוע מושלם.

 

 טיפול ואחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה

ך כל תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה הקבלן יהיה אחראי מש א.

מעבודתו. במידה ויהיו נזקים, הוא יתקנם ללא דיחוי לשביעות רצונו של המפקח. תיקון 

 .הנזקים על חשבון הקבלן בלבד

השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומן, תימסר  עם גמר כל עבודות -מסירת העבודה  ב.

ריכל. במידה והעבודה תתקבל במועד זה, יתחיל הקבלן בתקופת העבודה למזמין ולאד

 חודשים עד למסירתה הסופית של העבודה.  6תחזוקה של 

במשך שלושת חודשי התחזוקה, האמורים לעיל, על הקבלן להחזיק בשטח אדם קבוע שיהיה  ג.

 אחראי על תחזוקה, השקיה וניקיון נאותים של השטח כמפורט להלן:

 ת ההשקיהתחזוקת מערכ .1

מטרתה תפקוד שוטף של מערכת ההשקיה והדישון כפי שתוכננו כדי שמים ודשן יגיעו 

 לכל הצמחים בזמן ובכמות המתוכננת וכן להפעלה פשוטה וזולה. 

האחזקה כוללת ניקוי מסננים, טיפול בווסתים ושאר אביזרי המערכת, ניקוי קבוע של 

ים המתזים וראש המערכת, קווי טפטוף, בדיקה קבועה של הטפטפות, הממטיר

 החלפת החלקים הפגומים והלא מתפקדים.
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 תחזוקת הנטיעות והצמחייה .2

התחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים, גירוף, קילטור, ניקוי עשביה, כיסוח דשא, 

 טיפול בשולי מדשאה וכו'.

על הצמחייה להיות בכיסוי מלא ומתמיד של השטח, מראה רענן וגדילה. התחזוקה 

ת החלפת צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית, או מופסקת לחלוטין. כולל

גיזום והכוונת הגידול בהתאם לתכנון, טיפול בצמחים שגמרו לפרוח, דישון וזיבול 

ק"ג לדונם(,  15לפחות שלוש פעמים בשנה בכמות של  20/20/20קבועים )דשן 

גדילה, אולם לא פחות הדברת עשבי בר )ידנית או כימית(, כיסוח דשאים בהתאם ל

מאשר פעם אחת לשבוע כולל יישור פאות הדשא וניקיונו. הכיסוח כולל כל הפינות 

ושטחי המגע עם שטחי שיחים, עצים ואלמנטים שונים המוצבים בתוכו )כגון פסלים, 

 ממטרות וכו'(, לא יותר טיפול כימי בפאות. 

 .תיתמערכות התשו וקת האלמנטים, המתקנים, האביזריםתחז     .2

 

 :השקיה      .3

 :אופן ההשקייה     

ההשקיה תבוצע בהתאם להנחיות נציבות המים תוך חיסכון מרבי ,  – מדשאות

 600המדשאות יושקו בהתאם ללוח ההתאידות היומית לאזור ולא יותר מכמות של 

 מ"ק לדונם לשנה .

 שיחים

יומית ההשקיה תבוצע בהתאם להנחיות נציבות המים ובהתאם ללוח ההתאידות ה

 .מ"ק לדונם לשנה 300לאזור ולא יותר מכמות של 

 

 נקיון השטח אחת לשבוע. .4

 

עב' התחזוקה, ההשקיה והניקיון שלעיל כלולות במחירי סעיפי הגינון וההשקיה ולא תשולם כל    

 תוספת מחיר בגין תחזוקה זו.

 

 הכנה  41.1

 הכשרת שטח

לשתילה כולל חישוף שטח אם ידרש לפי הנחיות הקבלן יפנה כל פסולת קיימת באזורי גינון העתידים 

 המפקח, בנוסף יש לבצע חישוף של ערוגות ואיזורי גינון עד לאדמה מקומית ללא פסולת.

רק לאחר ביצוע מושלם של פינוי פסולת  וניקוי עישביה יש לבצע מילוי חוזר בערוגות ואיזורי גינון של 

 מי הישוב.אדמה מקומית מאיזורי חפירה שיגדיר המפקח בתחו
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 איתור שרוולים

במסגרת סעיף זה הקבלן יבצע חפירות לאיתור שרוולים ע"פ תוכנית עדות לשרוולים וע"פ סימון 

בשטח והנחיות המפקח, הקבלן לא יתחיל בפעולות הכנת שטח לשתילה עד מציאת כל השרוולים, 

כי תוכנית עדות לקבלן לא תהיה כל תענה על המשכות העבודות למציאת שרוולים, ומובאר לו 

 לשרוולים וכן הסימון הינם בהערכה בלבד למיקום המצאות השרוולים.

 

 ישור סופי

לאחר מציאת השרוולים יבצע הקבלן החזרת האדמה למקומה ישור ופרור רגבי אדמה עד לישור סופי 

 של השטח ע"פ הנחיות לגובה סופי שיקבל מהמפקח לכל שטח נתון.

 

 שטח גינון נטו לביצוע. מדידה תהיה לפי: מ"ר -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

לרבות פינוי הפסולת לאתר מורשה, כל העבודות הנדרשות עד למציאת כל השרוולים, חפירת אדמה 

 ר בתוך הישוב.בערוגות עד לאדמה נקייה מכל פסולת, העמסה הובלה ופיזור של אדמה ממקו

 

 הכנת שטח לשתילה

 אדמת גן

, עבודה זו 41.02.06.01סעיפים  41העבודה כוללת את כל האמור במפרט הכללי פרק  .1

תתבצע רק באישור המפקח לנחיצות המילוי והגדרת איזורי המילוי בכתב, ליד קירות תבוצע 

בה מילוי סופי יהיה עבודת מילוי אדמת גן רק לאחר ביצוע הכנות ליציקת בטון וחיפויים. גו

 בהתאם להנחיות האדריכל,

לפני ביצוע העבודה יגיש הקבלן מדידה למצב השטח וגובה מילוי נדרש וכן חישוב כמויות 

 המילוי, רק לאחר אישור המפקח יבצע את עבודות המילוי.

 

אדמת גן מובאת אדמה מקומית ו/או ו/או  כאדמת גינון עליון השימוש באדמת חישוף .2

 כמפורט להלן:המוסכמות על המפקח, מותנה בבדיקות קרקע  ממקור אחר,

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע( יש לבצע  .א

 בדיקת קרקע במעבדה המאושרת ע"י משרד החקלאות. 

האישור לאספקת אדמת הגן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקת קרקע לאדמת הגן  .ב

 הרלוונטית. 

קת קרקע תעשה ע"י מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה בדי .ג

למפקח,   שתאושר ע"י המפקח.  תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו  אחרת 



 68 

כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. יכול מפקח לדרוש בדיקה חוזרת 

 ממעבדה אחרת אם נראה לו שהבדיקה אינה ממצא או אינה תקינה.

 דונם שטח של פרויקט עבודה.  1לבצע לפחות דגימת קרקע אחת בכל יש  .ד

הבדיקות הנדרשות הן : מבנה פיזי וכימי,  רמת יסודות הזנה וחנקן, זרחן ואשלגן(, עם  .ה

, בורון,  מחלות ומזיקי קרקע וחוות דעת  (.E.C) מיצוי רוויה מליחות,  מוליכות חשמלי

 התאמת הקרקע לגינון. בכתב לגבי איכות הקרקע, פעולות לביצוע ו

 

 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

 הדרישה הפרמטר 

 בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני הגדרה של סוג הקרקע .1

%  -חלוקת )שיעור( המקטעים ב .2

 )הרכב מכני( )חול, סילט, חרסית(

 35%א.   שיעור החרסית לא יעלה על 

ב.   שיעור החרסית + סילט לא יעלה 

 50%על 

 שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( .3

 4מ"מ עובר נפה  4מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(

א.   הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 ס"מ 5

 10%ב.   שיעור האבנים לא יעלה על 

4. pH )מקסימום  )חומציות הקרקעpH – 7.9 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל  .5

תבוצע רק באם שעור הגיר הכללי 

 (10%בבדיקה עולה על 

 25%א.  גיר כללי 

 8%ב.   גיל פעיל 

( )במילימוס .E.Cמוליכות חשמלית ) .6

 ס"מ או דציסימנס/מטר(/

 2.0 –מוליכות חשמלית מרבית 

 במילימוס /ס"מ

 ב מ"ג/ק"ג NO3תכולת חנקן  .7

 )במיצוי בתמיסה רוויה( 

 מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 מ"ג/ק"ג 15 –מום מקסי תכולת זרחן ב מ"ג/ק"ג  .8

תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי(  .9

 (LITTER  /MEQמיליאק / ליטר )

 מיליאק / ליטר 10מקסימום 

 גר' / ק"ג 0.3מקסימום  תכולת כלורידים  )גר' / ק"ג( .10

 SAR=  7.9מקסימום  ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) .11

 (MG+CAתכולת סידן + מגנזיום ) .12

 (LITTER  /MEQאק / ליטר )במילי

 במיליאק / ליטר 5מקסימום 
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שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו  .ו

 והמלצות המעבדה, באישורו של המפקח בצרוף התוצאות. 

טיוב הקרקע יהיה ע"פ המלצות המעבדה, החומרים לטיוב הקרקע ועבודה יהיו על חשבון  .ז

 תוספת תשלום.הקבלן וללא 

פסילת מקור / מקורות לאדמת גן ו/או פסילת אדמה שהובאה לאתר,  לא תזכה את  .ח

הקבלן בכל פיצוי שהוא,  הקבלן יחויב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל על חשבונו 

 ולהביא במקומו אדמה חדשה. 

 האדמה תסופק רק בנוכחות המפקח שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה.  .ט

 תאושר יהיה על הקבלן לפנותה על חשבונו. אדמה שלא  .י

ס"מ,   30-עובי שכבת הקרקע יהיה בהתאם לתוכניות )לאחר הנחתה(, אך לא פחות מ .יא

 יש, להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע המקומית. 

לאחר פיזור אדמת הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקיה בהמטרה של  .יב

)הביצוע רק בהתאם לבקשה  באחריות הקבלן ועל חשבונו מ"ק לדונם.  כל זאת 30

 מפורשת( . 

פיזור האדמה המובאת יבוצע על קרקע מקומית ולא על פסולת, כורכר או עודפי בניה  .יג

 ס"מ.  30גם, כאשר בשטח פוזר אדמה בעומק 

הבדיקות והמדגמים יילקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י  .יד

יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות ות הקרקע וההמלצות המפקח. תוצאות בדיק

 למפקח הפרויקט. 

אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים  .טו

בטבלה, במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה 

 וביצוע וללא כל תמורה נוספת. והוראות המפקח, יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים 

במידה ונמצא בבדיקת הקרקע כי יש לבצע פעולה כלשהי בקרקע על מנת להתאימה  .טז

לשתילה )דישון,  תיחוח,  שטיפה,  הדברה וכו'( יבוצע הנ"ל ולאחר זאת תבוצע בדיקת 

 קרקע נוספת מאותו מקום, על מנת לאמת כי הקרקע ראויה לשתילה. 

 תילה תוחלף בחדשה על חשבון הקבלן. קרקע אשר אינה ראויה לש .יז

 

 ס"מ מילוי( 04לפי מ"ק מילוי סופי )מקסימום לחישוב  מדידה:

משרדי וכולל את כל העבודות, החומרים והפעולות -התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין תשלום:

 הדרושות לביצוע מושלם.

 

 הכשרת הקרקע 
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ית, יישורה הסופי והתקנת מערכת ההשקיה ) עם תום פיזור אדמת הגן ו/או טיוב קרקע מקומ .1

. 2המוצנעת(, יש להרוות את השטח במים לצורך הנבטת עשבי בר ולהדבירם לפי סעיף 

 :כעבור שבועיים יש לרסס במידה והייתה נביטה כדלהלן

 - 1"ראונדאפ" או  2% -ב –ספט'( -דו קטלון או דלפון, בקיץ )מרס 1%בחורף במונע נביטה וב .2

 ."ונל"דג 1.5%

בתום תקופת שבועיים, משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים, יש לתחח את הקרקע תוך  .3

ק"ג לדונם  50 -ק"ג לדונם, סופר פוספט  50 -הצנעת דשנים כימיים כדלקמן: גופרת אמון 

  .ק"ג לדונם 50 -ואשלגן גופריתי 

 .ת והוראות המפקח באתרבגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור סופי ומוחלט לפי התוכני .4

 

מדידה תהיה לפי: מ"ר שטח לשתילת צמחיה או מדשאה בלבד )לא כולל שטחים לשתילת  -מדידה

 עצים(.

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הדרושים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 רקע מחמש נק' שונות.פיזור וישור סופי טיוב הקרקע בקומפוסט ודשנים לפי מפרט, בדיקות ק

 

 חפירה בערוגות גינון

 כללי: סעיף זה יבוצע ע"י הוראה מראש ובכתב מהמפקח כולל כמות החפירה הנדרשת.

 

 הכנות לחפירה

לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת 

פטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים או

 המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה.

עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור 

 של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

 

 חפירה במצעים. עומק החפירה עד לשתית קיימת וכוללת

 

 מדידה תהיה לפי: מ"ק אדמה חפורה -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הדרושים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 כולל העמסה הובלה ופיזור וישור סופי 

 פתיחת מדרכות לשרוולי  השקיה 

 חפירה ועומקי חפירה 

ו בעבודת ידיים. בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים א

 קיימות תתבצע חפירה ידנית.
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 עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן .א

 עומק חפירה בס"מ      קוטר הצינור                       

 60                 מ"מ ולמעלה 75        

 40       מ"מ 63-40        

    30     מ"מ ומטה 32-25   

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול, או 

 חיפוי בחול, לאחר תיאום עם המתכנן/מפקח.

 

 רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות. ב.

יה והונחו צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה. ה

 הצינורות זה על גבי זה יש לוודא שהצינור התחתון הוא בעל הקוטר הגדול יותר.

מטר לפחות  2צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי     החפירה כ 

 מהעץ.

 

ח בהם מעבר בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתו

צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, )ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט, החזרת 

מרצפות, אבני שפה, ועוד(. עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן. 

 ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.

חומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה שרוול יהיה מ

 מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו.  8מניילון בעובי 

ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את  20שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 

ומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים המקום המדויק של השרוולים כולל ע

 ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

 

 / מתכת / פוליאתילן/ אחר   C.V.Pעומקי חפירה לשרוולי 

 100עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקייה. שרוול החוצה כביש יונח בעומק של 

חות מתחת לפני הכביש הסופיים. אם לא נקבע אחרת בתוכנית. שרוול במדרכות , ריצופים , ס"מ  לפ

 ס"מ . 40מפרצי חניה וכדו' יונחו בעומק של 

 בפריסת צנרת ללא הטמנה )קירות, מדרונות, מעברי מים(

מטר. אם יידרש ע"י  3ס"מ כל  30מ"מ, לעומק  6בקוטר  Uיש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת ברזלי 

 מפקח ו/או המתכנן תושחל הצנרת בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.ה

 מדידה תהיה לפי: מ"א שרוול. -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנילווים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 לרבות פרוק ריצוף ואבני גן/שפה חפירה, הידוק, מצעים והחזרת המצב לקדמותו.
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 צמחיה   41.2

 

 כללי

 מפרט מיוחד לבצוע נטיעה ושתילה

  .והוא חלק בלתי נפרד ממנו 41מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמשרדי פרק 

 .הוראות נוהליות ומקצועיות לביצוע השתילה

הגדרת גודל השתילים מתבססת על: "הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות נוי" 

 .מ הוצאה אחרונה."בהוצאת שה

 410364, 410365, 41034תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים  7,8יעת עצים בגדלים מס' נט

 במפרט הכללי.

תבוצע בהתאם למפרט עבור הספקת עצים  –מאדמה  7 - 11נטיעת עצים בגדלים מס' 

 (.41.03.67מבוגרים מאדמה )ראה סעיף 

, 410333נטיעת שחים, וורדים, וורדים ערומי שורש, תבוצע בהתאם לאמור בסעיפים 

410365. 

 

 סימון הצמחים

 על מנת לוודא שמקבלים צמח נכון, על כל סוג צמח, יהיה שלט עם השם המלא של הצמח. 

 

 בור נטיעה  לעצים

 ן: ידות הבור כמפורט להלמ

 )אורך/רוחב/עומק(  .ס"מ 100/100/100 -  בור שתילה בשטחי גינון 8-9עצים בגודל 

 )אורך/רוחב/עומק(  .ס"מ 100/80/210 -  נטיעה במידרכהבור שתילה בפתחי  8-9עצים בגודל 

 

  חובת דיווח

ולא יתחיל  הקבלן ידווח למשרד המתכנן על גמר ביצוע סופי של עבודות התשתית לשתילה א.

בשתילה לפני אישור המתכנן לעבודות התשתית, כמו כן ידווח על הכשרת הקרקע, ריסוסים, 

  .תנועות קרקע, דישון ויישורים בשטח

ברורים בנושא סוג הצמחים, כלי קיבול, ומרחקי נטיעה יש לקיים במשרד המתכנן לפני  ב.

  .הבצוע וכל שינוי יאושר על ידו

 .והאישור לתחילתה יינתן ע"י המפקחעל הקבלן להודיע למפקח את מועד תחילת הנטיעה  ג.

 

 

 



 73 

 סדרי שלבי ביצוע השתילה 

כל הגורמים הקשורים בפתוח האתר. דווח על סיום סדר שלבים זה מתואם עם המתכנן והמפקח וכן 

 כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח, יאפשר לקבלן להתחיל בשלב הבא:

 .א. סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות העצים

  .ב. מצב קרקע לח עד יבש

 ם.ג. פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחי

 ד. הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט או כתב הכמויות.

 .ה. הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות

 .ו. העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות

 .ז. מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח, פעם במשתלה ופעם בשטח

  .ח. אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המתכנן

 .השקיה בצינור גומי ט.

 .הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר י. גירוף, יישור וסילוק עודפי

 
 אחריות קליטה

 .חודשים 3 -א. אחריות לקליטת דשא 

  .חודשים 3 -ב. אחריות לקליטה לשיחים 

 .חודשים 12 -ג.אחריות לעצים מכל כלי קיבול 

 .חודשים 12 -ד.אחריות לעצים בוגרים 

 .חודשים 36 –לדקליים ה.אחריות 

 

 .תוך תקופת האחריות, יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון הקבלן

 
 
 
 
 גודל הצמחים   
 כללי : .1

א.גודל הצמחים הינו עפ"י חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של שה"מ 

 בהוצאה האחרונה. 

 ב.הצמחים יהיו מסוג "מעולה".

 לפחות פי ארבעה. –ע/מיכל/השורש ג.יחס נוף הצמח אל גוש המצ

 ד.השתילים יהיו בריאים ונקיים באופן מושלם.

 הגדרת גודל עצים: .2

ס"מ מעל צוואר  20ס"מ מעל ההרכבה או  10קוטר גזע מינימלי בגובה  – 8א. עצים גודל 

 מ' לאחר השתילה. 3.50מ"מ, גובה כל השתיל יהיה  50, היינו 2השורש יהיה "
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ס"מ מעל צוואר  20ס"מ מעל ההרכבה או  10קוטר גזע מינימלי בגובה  – 7א. עצים גודל 

 מ' לאחר השתילה. 3.50מ"מ, גובה כל השתיל יהיה  40היינו  1.5השורש יהיה "

 

 הערות

 א.טיב העצים דרוש אישור מוקדם של המפקח.

הקבלן יציג בשטח דוגמאות עצים אשר בכוונתו לשתול, לאישור האדריכל והמפקח,     

 יחל בעבודות השתילה. טרם

    2.0  ב.אין לשתול עצים בעלי גזע עם קוצים אלא אם גובה הגזע מפני הקרקע הוא 

 מ' לפחות והקוצים מנוקים במשתלה באופן מוחלט.

                 

 הגדרת גודל שיחים : .4

 סמ"ק 100 –עונתי מכוסיות 

 ליטר. 1 – 3שיח ממיכל מס' 

 ליטר 3 – 4שיח ממיכל מס' 

 ליטר 6 – 5שיח ממיכל מס' 

 

 מדידה תהיה לפי: יח' שתיל, צמח, עץ. -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 לרבות קומפוסט, דשנים, אחריות קליטה ותחזוקה.

 

 שתילת דשא במרבדים  

 יים מעשבים ומזיקים.מרבדי דשא, המצוינים בתכניות, יהיו נק א.

 ב.שלבי ביצוע השתילה:

 . יש להשקות האדמה כך שתהיה לחה.1

 ..יישור ראשוני של השטח לפני פיזור הזבלים2

 מ"ק לדונם  והצנעתו בקרקע ע"י תיחוח 20.פיזור קומפוסט בכמות של 3

 .שעות מזמן הפיזור 8ס"מ, תוך  25לעומק     

 ים וסילוק שאריות פסולת ..גירוף ויישור סופי לפני הנחת המרבד4

 במירוחים ..הנחת המרבדים בצורת שתי וערב והצמדה מלאה בין המרבדים5

 בין המרבדים יפוזר חול דיונות. 

 .קוב לדונם 20.השקיה ראשונית של 6

 .ק"ג עד לקבלת פני שטח ישרים 100.הידוק שטחי הדשא במעגלה במשקל 7

 .קוב לדונם 3-4פעמים ביום של  3.השקיות תכופות וקצרות 8
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 מדידה תהיה לפי: מ"ר מרבדי דשא. -מדידה

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 לרבות קומפוסט, דשנים, אחריות קליטה ותחזוקה.

 
 מערכת השקיה 41.3

 כללי

כבות ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נוי, המור .1

 בעיקרן מצינורות פוליאתילן.

המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות 

 והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.

ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים  .2

והנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל 

 חיות לביצוע תקין.ההסברים וההנ

 כל מערכת ההשקיה תותאם לשימוש במים מושבים )צנרת סגולה( .3

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ובעלי תו תקן של מכון  .4

 התקנים .

 לפני תחילת העבודהעל הקבלן לבדוק  –התחברות לקו אספקת מים  .5

יודיע  אט'  קוטר ומיקום מקור המים. הקבלן 4.5, של דינאמילחץ מים 

למתכנן או למפקח בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר אישור המתכנן 

 בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה, חתימה  .6

על טופס נהלי תיאום ופיקוח בעבודה )מצורף לסט הפרטים(, וקבלת 

אשר תישא את תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן או המפקח, 

 החותמת "לביצוע".

המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת  .7

באוטוקד, כלומר תכנית מצב קיים  D.W.Gע"י מודד מוסמך כולל קובץ 

בשטח לאחר הביצוע, התכנית תכלול טבלת הפעלה מעודכנת בהתאם 

, שיחים, למצב הקיים, וכן את סה"כ שטחי הגינון לפי חלוקה של דשא

 ורדים, עונתיים ומדרך.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור  .8

הדרושים להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט 

 הטכני המיוחד ובתכנית.

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו  .9

 כיות והתקדמות העבודה.ע"י המפקח, כך שלא תפגע ההמש
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ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר  .10

 קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע.

 השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:

 התקנת ארון הגנה + ראש מערכת + מחשב השקייה. .א

וחפירת  -סימון תוואי החפירות, מיקום הממטירים  .ב

 תעלות.

ת מחברים , בדיקת נזילות פריסת צנרת הובלה, התקנ .ג

 ושטיפה.

 שעות .  24כיסוי ראשוני בדיקת לחץ  .ד

 כיסוי סופי, הידוק ויישור החפירות, יישור שטח סופי. .ה

 התקנת ממטירים. .ו

 פריסת שלוחת טפטוף. .ז

 אישור סופי לפני שתילה. .ח

 

 בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים בישוב על חשבונו. .11

גמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל באם חלפה שנה או יותר מ .12

 אישור מחודש לתכנית מן המתכנן.

בסיום העבודה יוגש אישור בודק מוסמך להתקנת הזנת החשמל עבור  .13

 מחשבי ההשקיה.

 

 מדידה וסימון

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים. .1

ד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מוד .2

סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד  

 מטר מהמקום המיועד לממטיר. 0.5או חול, במרחק העולה על 

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע  .3

כות השונות, על הקבלן חל איסור מוחלט בשטח, במטרה לעדכן את מיקום המער

 לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.

 

 חפירה

לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום הימצאותם של טל"כ, קווי חשמל, טלפון,  .1

מים ביוב וכו' בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל אישור 

 בודות המתוכננות לפני תחילתן.עבודה בכתב לע

 חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל. .2
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 עומק החפירה בשטחי הגינון כדלקמן: .3

 עומק חפירה    קוטר צינור 

 ס"מ 60    מ"מ ומעלה  75

 ס"מ 40    מ"מ  63 – 40

 ס"מ 30    מ"מ ומטה  32

 

או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן ע"י שרוול מתכת במקומות בהם אין אפשרות לחפור 

 או פלסטית.

ס"מ ולאחר  15 –בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב 

 ס"מ. 15תרופד בחול דיונות בעובי 

 

רוחב החפירה יאפשר הנחת הצנרת באופן שיונחו זה לצד זה, בהתאם לכך יש  .4

 להגדיל את רוחב התעלה.

 

 מטר. 3 -להובלת צנרת השקייה יורחק ממיקום שתילת עצים לפחות בתוואי ראשי  .5

 

 שרוולים .6

השחלת צנרת בשרוולים תבוצע רק לאחר מציאת שתי קצוות  (א

 השרוול עבודה זו כלולה במחיר מ"א הצינור

 השרוול יהיה בקוטר הכפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.  (ב

שולי ס"מ מעבר ל 50קצוות השרוולים הטמונים באדמה יבלטו  (ג

 המעבר מתחתיו הם מונחים .

מיקום השרוולים יסומן במפת העדות, בשטח יסומנו השרוולים  (ד

ע"י פיני פלדה בכביש, וצבע שמן שחור על דופן אחורי של 

 מדרכה, קיר או שביל.

מ"מ, או צינור ההשקיה ע"פ  8בשרוול יושחל חוט משיכה  (ה

 התוכנית.

מדרכות, ס"מ, ב 100בכביש ומגרשי חנייה עומק השרוול  (ו

 ס"מ נטו. 60שטחים מרוצפים ומפרצי חנייה יהיה 

 סוג השרוול וקוטרו יקבע ע"פ התוכנית וכתב הכמויות. (ז

בעת ביצוע שרוולי אורך במדרכות יש להשחיל את צינור  (ח

ההשקיה בזמן הנחת השרוול, במידה ולא ניתן לבצע זאת 

 מ"מ. 8חובה להשחיל חוט משיכה 
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מגונן אלא בכביש, מדרכה או קצה שרוול שאינו מסתיים בשטח  (ט

 60ס"מ /  80שטח מרוצף אחר כלשהו יונח בתוך שוחת בקורת 

 ס"מ.

והסתעפות זווית של שרוולים בשטחים סלולים או  Tהסתעפות  (י

 ס"מ. 60/ 80מרוצפים יונחו בתוך שוחת בקורת 

 80/ 60שרוול ארוך בשטח מרוצף יופסק ע"י שוחת בקורת  (יא

 מטר. 60ס"מ כל 

 ייסגר בפקק אינטגרלי של הצינור.שרוול רזרבי  (יב

ס"מ, על המכסה תופיע  60/ 80בקוטר  –שוחת בקורת  (יג

כיתובית "השקייה", המרחק בין תחתית השרוול לתחתית 

ס"מ לפחות, בתחתית הבריכה תהיה שכבת חול  20הבריכה 

 ס"מ. 20של 

 צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. (יד

ימות באם נוצרו על חשבונו ולא תשולם על הקבלן לשחרר סת  (טו

 תוספת תשלום עבור עבודה זו.

 

 צנרת ומחברים

יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי, כל המחברים  –צינורות מחומרים פלסטיים  .1

 יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .2

ת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קווי טפטוף, או כל המחברים לצנר .3

מתחת לריצופים, כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם גומי + 

טבעת כדוגמת: "פלסאון", פלסים )עפ"י הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י היצרן( או 

 ש"ע מאושר ע"י העירייה.

מ"מ ומעלה. הרוכבים  40יותר לשימוש מצינור  השימוש ברוכבים לחיבור קווי טפטוף .4

 4מ"מ הרוכב יהיה בעל  63יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים, מקוטר 

 ברגים.

הרוכב ישמש לחיבור שלוחה אחת בלבד, אין להתקין על רוכב אביזר ליציאת שתי  .5

 שלוחות מסוג כלשהו. 

 אין לחשוף טבעות שמשמשות לאטימה לקרינת שמש. .6

 

 סת הצנרת וחיבורהפרי

צנרת תונח בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(, צנרת שאינה  .1

 מונחת בשטח מגונן תושחל בשרוולים קיימים.
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 צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה. .2

 וללא פיתולים.חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי  .3

 זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים. .4

 יש לאחד קווי השקייה לחפירה מרוכזת במידת האפשר. .5

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא בעל הקוטר  .6

 מת.הגדול. צינורות הזהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צו

 צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. .7

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין בצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות  .8

 מתאימים.

החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם מוביל(, 

 וטר הרוכב.מ"מ מק 2 -קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  .9

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים בזווית  וממטיר. .10

מ"מ ע"פ תכנית באורך מינימלי של  40, 32, 25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .11

 מטר. כל שלוחית תחובר לקו המוביל במחבר נפרד. 1.0

 צנרת ההשקיה.אין לחבר קווי הארקה ל .12

ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת בגובה  .13

 הקרקע או ע"פ הנחיות בתכנית.

 

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( יש  .1

 למדוד את הצנרת ולסמן בתכנית העדות.

ים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י יש לשטוף את הקווים הראשי .2

 פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.

לאחר השטיפה ואישור של המפקח יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב  .3

המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר משאירים 

 מטר בכל צד. 1.0תעלה פתוחה באורך 

 

כסות את הצינור בשכבת חול באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש ל

 ס"מ ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית. 15דיונות בעובי 

שעות. נזילות שיתגלו  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך  .4

יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת 

 אישור המפקח.
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 הרכבה ממטירים/מתזים

 רק לאחר שטיפת הצינורות .ממטירי גיחה יחוברו לקווים  

ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם  .1

 הסופי וכוסו בדשא.

 גובה פני הממטירים עפ"י המלצת היצרן. .2

הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן  .3

 ההתקנה, למניעת כניסת לכלוך לממטיר.

מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר  ס"מ 30ריפוד במשטח דשא, ברוחב  .4

 מהחפירה כדי למנוע סחף אדמה לבית הממטיר

או ש"ע. קוטר הפיה כמצויין  I – 20הממטירים מתוצרת "הנטר"  .5

 בתכניות כולל אל נגר.

 

 טפטוף

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת,  .1

 נכונות גם כאן.

ף מווסת אינטגרלי תוצרת "נען" שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפט .2

ליטר/שעה   1.6מ"מ , ספיקת הטפטפת  16בקוטר  סגולאו ש"ע בצבע 

 . 

 בכל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. .3

הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שמצוין  .4

תו קוטר ויונחו . הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באו3 -בסעיף ג 

 בעומק הנדרש כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.

יש לשטוף צינורות מחלקים , לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  .5

ולשטוף, לאחר מכן יש לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל 

 הטפטפות פועלות כנדרש.

ים כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתי .6

 בברכת ניקוז או במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול 

 הצינור,  מיקום אביזר השטיפה יסומן בצבע כחול )שמן( על שפת המדרכה.

פרטים הטמונים בקרקע יהיו מוגנים בבריכת הגנה עפ"י פרט.  .7

עוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון, בתחתית יהיה האביזרים יהיו מ

 חול כחומר מנקז. 

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י  .8

 מ"מ . 16סופית 



 81 

בשלוחות , בקווים המחלקים , ובקווי השטיפה  -מחברי צנרת הטפטוף  .9

ים" או , יהיו תבריג בעלי תו תקן ישראלי מסוג "פלסאון" או "פלאס

ש"ע מאושר ע"י הפיקוח .  אין להשתמש בתחליות חבק , מחברי שן , 

 מחברי נעץ , טפטפות נעץ וטפטפות קו .

יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע טפטפת  –בשיחים  .10

לשיח , אלא אם צוין אחרת. קווי הטפטוף יונחו במקביל לגובה הקרקע. 

פות יונחו ע"פ התכנית בסגול או הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפט

ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע, כל שלוחה תחובר בנפרד לקו 

 המחלק והמנקז .

ערוגה המכילה קצוות של חמש שלוחות ומעלה , או כאשר אורך  .11

מ' תחובר לקו מנקז בהתאם לקוטר  100השלוחות באופן כללי מעל  

 המצוין על גבי התוכנית .

פני שתילת השיחים בצורה רפויה . השלוחות פריסת הטפטוף תהיה ל .12

 2.0ס"מ כל  20מ"מ בצורת  ח  באורך  4ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 

 מטר .

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,  –בשטחים מידרוניים  .13

 מ'.  1.0מעל שורת השיחים. עם מיצבי מתכת כל 

כל עץ תצא טבעת יוטמנו צינורות מובילים בקרקע. מסביב ל –לעצים  .14

ס"מ( הכוללת :   30מצינור טפטוף כנ"ל , )המרחק בין הטפטפות כל 

לדקל אם לא נאמר אחרת , המקיפה את  14 -טפטפות לעץ , ו 10

יתדות כנ"ל , ספיקת  3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב  ב 30הגזע במרחק 

לי"ש. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים  1.6הטפטפת 

 ל .ע"י האדריכ

 תוואי הקו המחלק יעבור בשולי תחום הערוגה, ע"פ הפרט המצורף. .15

בשטחי מסלעה במקומות בהם אין אפשרות להגיע עם צינור טפטוף  .16

 מ"מ + טפטפת בודדת לכל שיח. 5מ"מ יש להוציא צינורית  16

 מחיר הצינוריות והטפטפות כלול במחיר קווי הטפטוף.

 

 כיסוי סופי

 

אם ביקורת עם אחראי ההשקיה במחלקת לפני כיסוי התעלות יש לת .1

גנים ועיצוב הסביבה של עיריית רחובות לבדיקת : עומק חפירה, 

 קוטרי הצנרת, אביזרי חיבור, לחץ מים, נזילות ושטיפת קווים.
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לאחר הרכבת כל האביזרים, וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות  .2

שלא  סופית באדמה שאושרה לפרוייקט נקייה ללא אבנים. יש לוודא

יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות, יש להוסיף אדמה עד לקבלת 

 שטח ישר ללא שקיעות.

 

 ראש מערכת 

ראש המערכת ,סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבע סופית עפ"י הפרט  .1

 בתכנית .

על הקבלן לקבל אישור לראש המערכת מהמפקח  לפני התקנתו  .2

 בשטח.

פקטי, אך יאפשרו פירוק, כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומ .3

הפעלה ותחזוקה קלה. צינור ברזל עם הברגות יצבע באופן מלא בצבע 

 ממתכת מגולוונת. T-יסוד נגד חלודה. מחברי ה

 מד המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת. .4

ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש  .5

 ומעלה. 1"½מקוטר  P.V.C, אין להשתמש ברקורדי 

בכניסה לראש המערכת יותקן ברז אלכסוני, הזנת המים אליו תחובר  .6

 בקוטר ע"פ התוכנית. 10עם צינור פוליאתילן דרג 

שסתום אוויר ממתכת יותקן בכניסה לראש המערכת. המשחרר יותקן  .7

 במקום הגבוה של הראש לפני המגוף הראשי ההידראולי.

זרמי ויכיל פלט  -רב מד מים למדידת כמויות המים להשקיה יהיה  .8

 ליטר, אלא אם צוין אחרת . 100 -חשמלי ל

רקורדים ,  2מסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה ויכיל  .9

המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויאפשר להוציא את הרשת מתוכו לשטיפה 

, ויכיל מדכנים למדידת לחץ / מורה סתימה. המסננים יהיו תוצרת 

 "עמיעד" או ש"ע .

המגוף ההידראולי הראשי ברונזה מקטין לחץ + נווטון ומסנן עד יציאה  .10

 למי פיקוד תוצרת "ברמד"

מגופים הידראוליים משניים עם רקורדים בגוף הברז יורכבו אנכיים  .11

תוצרת "ברמד"  R 40לפני הקרקע. יהיו עשויים ברונזה )לא מצופה( 

 ן בתכנית .או ש"ע , עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוי

לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור  .12

 בלוחית וסוג ההשקייה.
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ביציאה מהמגופים יורכבו מחברי פוליאתילן ולאחריהם מוטות   .13

פוליאתילן המותקנים באופן אנכי. במקרה של ברז ללא רקורד משולב 

 יותקן רקורד עצמאי לפניו ולאחריו.

 או ש"ע.   FGIבארון/ארונות  עילי דגם "ענבר"  הראש יותקן ויוגן .14

 לא תשולם תוספת מחיר עבור יותר מארון אחד.

בחירת הצבת ראש המערכת ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם  .15

 המפקח

לפני המגוף  3/4, ברז כדורי "3/4יציאות הכוללות:  מסנן  2יש להכין  .16

 הראשי ההידראולי בראש המערכת .

אה מברז הידראולי ראשי עם יצי -עבור מי הפיקוד  (א

 נווטון תלת או דו דרכי.

 מ"ש. 120מסנן עמיעד שחור ללא ברז  -עבור הברזייה  (ב

, הברז יותקן לפני 3/4בראש המערכת יותקן ברז שרות כדורי בקוטר  .17

 המערכת ההידראולית )ברז גן(.

תמוכות פסי מתכת לפחות,  2כל אביזרי ראש מערכת ישענו על  .18

בעזרת מיצבי מתכת זוויתיים עם חבקי פליז המוגנים מקורוזיה, 

 בקוטר המתאים.

 50קרקעית הארון תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חול בעובי כולל של  .19

 ס"מ לניקוז המים. 

 הארון יהיה עם גג נפתח ובתחתיתו מסגרת ברזל המורכבת על יסוד .

בר במיקום שיורה  16 -לחץ גליצרין ל -ראש המערכת יכלול מד .20

 אם לא צוין בפרט(. המתכנן )גם

המים לראש המערכת יהיה ברזל מגולוון -צינור קו אספקת המים ממד .21

 .10או פוליאתילן דרג 

 ממד המים יחובר זקף מתכת מגולוון אל תוך האדמה וישמש כ"רגל" . .22

 

 שוחת ניקוז לקו מנקז

 העבודה כוללת :

 ס"מ, תוצ' "ריין ליין",או ש"ע + מכסה.   32א.שוחת ניקוז בקוטר 

 ב.ברז שטיפה בסיום קו מנקז לשטיפת מע' הטפטוף לפי פרט.

העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם להנחיות המפקח בשטח, הנחיות היצרן ועוד לביצוע 

 מושלם. 

 

 בריכת ניקוז עבור מסנן אוטומטי
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 בריכת הניקוז דגם "חופית" תותקן בצמוד לראש המערכת ותמולא עד חציה חצץ.

 צא מהמסנן יחובר לבריכת הניקוז.צינור היו   

 

 סיום עבודה

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה , על  6לאחר תקופה של  .1

הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע , 

בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח . בגמר ביצוע העבודה על 

ו בשטח הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעש

 בזמן הביצוע .

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר  .2

 אחרון בקו הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו .

( ע"י AS  MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ) .3

מודד מוסמך בדיסק או בסמי אורגינל שיוגש ע"ג תכניות מדידה 

, ובאין כאלה ע"ג תכנית מדידה שיכין שימסרו לקבלן ע"ח המזמין

הקבלן , על חשבונו , ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית. כמו כן 

מחוייב הקבלן להעביר את כל אישור של חשמלאי מוסמך לחיבורי 

 החשמל.

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל .

 

 מדידה וסימון

 במ"א או ביח' או בקומפלט  כמצויין בכתב הכמויותהמדידה  –צנרת/טיפטוף 

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת השקייה: צינורות מזינים, מובילים, מחלקים, וכו' בהתאם 

 למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 

 המדידה ביח' קומפלט  –ביזרי ראש מע' ראש מערכת וא

העבודה כוללת אספקה והתקנת ראש מע'  קומפלט, כולל כל האביזרים הנדרשים, כולל ארון מיגון, 

יסוד בטון ומדבקה דקורטיבי כולל כל הדרוש בהתאם למפרט הכללי והמיוחד, כתב הכמויות, 

 התכניות והנחיות האד' והמפקח בשטח.

 ור לעיל ועד לביצוע מושלם.המחיר כולל את כל האמ
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 ממטירי ומתזי השקייה: המדידה  ביח' ממטיר 

העבודה כוללת אספקה והתקנת ממטירי ומתזי השקייה כולל אל נגר, וכל הדרוש בהתאם למפרט 

 הכללי המיוחד, כתב כמויות, התכניות, והנחיות המפקח באתר.

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ועד לביצוע מושלם.

 

 המדידה ביח' קומפלט –מקטין לחץ  /לקו מנקז בטפטוף  בקרהשוחת 

כולל כל החיבורים והאביזרים עד  / מקטין לחץ + ברז שטיפה בקרהאספקה והתקנת שוחת 

 להפעלה מלאה.

משרדי וכולל כל העבודות והחומרים הנלווים -התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 טה ותחזוקה .עד להפעלה מושלמת, אחריות קלי

             
 

                     
 

 

 

  24פרק 

 , מחסום רכב, ברזיהספסל, אשפתון

והמפרט הבין משרדי, כל חלקי   טיב החומרים והביצוע יהיה בהתאם לדרישות מכון התקנים הישראלי

לאחר פרופילים, מחברים, ברגים יהיו מגולוונים וצבועים צביעה אלקטרוסטטית בתנור  –המתכת 

לפי פרט או   RALביצוע הריתוכים, לא יותר לבצע ריתוך באתר העבודה ושימוש בגילוון קר, גוון 

 הנחיות אדריכל,  

 יש להציג אישור היצרן לתקינות אספקה והתקנה של המתקן.

 במחיר היחידה כלול עיגון המתקן לקרקע ע"י יסוד בטון או לפי הנחיות יצרן.

 

 ח' מתקן.מדידה תהיה לפי י - מדידה

משרדי וכולל את כל העבודות, החומרים -התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבין - התשלום

 והפעולות הדרושות לביצוע מושלם, 

 

 משטח בטיחות למתקני משחק 42.5

" תוצרת "פוליטן P-" תוצרת דשא עוז או דגם "פוליגארס SOFTמשטח בטיחותי מסוג "סמרט פליי 

(, הביצוע מתחת או מסביב למתקני משחק על 1498קן מכון התקנים )ת"י ש"ע, בעל תו תאו  ספורט"

 גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון התקנים למגרש כולו.
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ס"מ, בעובי  1.14X  1.5המשטח מורכב מבסיס תחתון של פלטות פוליאטילן מוצלב ממוחזר בגודל 

 אטילן בלבד(.)ההתקנה ע"ג פלטות פולי 1498המתאים לגובה הנפילה לפי ת"י 

חיבור והדבקת הפלטות בדבק פוליאוריטן ירוק מוקצף סביב שטח ההתקנה ובצמוד לעמודי מתקני 

 המשחק.

המאושר בתקן או ש"ע  (FIBRILATEDציפוי עליון של מרבדי דשא סינתטי אלפא סופט סיב מתפצל )

 , מ"מ 20 - 24תפרים למ"ר, גובה סיבי הדשא 35,000ע"י מכון התקנים, מינימום 

גוונים לפי תוכנית הנחה של האדריכל,  4גוונים לבחירה, בכל משטח שלם יבוצעו עד  6יוצעו לפחות 

 שתימסר לאחר העברת דוגמאות הצבעים לאישור האדריכל

ק"ג למ"ר שיוחדר לתוך סיבי הדשא, הכל  20העבודה כוללת פיזור חול סיליקט בכמות מינימלית של 

 צר במכון התקנים.לפי מפרט טכני המאושר בתיק המו

 אחריות מלאה לחמש שנים על המוצר,.

 

 שלבי ההתקנה 

 התקנה על תשתית של חול ים, שומשומית, חצץ , מצע מהודק:

החלקת השטח, יצירת שיפוע מתאים,הטמנת פלטות בהתאם לגובה הנפילה )כולל מיקום פלטות 

ריתן לעמודי המתקן ולאבן כפולות(, יצירת משטח מפולס בכלל השטח, הדבקת הפלטות בדבק פוליא

 השפה ההיקפית.

 התקנה על תשתית של בטון, מצע מהודק, גומי פסול:

הנחת פלטות בהתאם לגובה נפילה, המשך הנחת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק 

פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן השפה ההיקפית. שימוש בפאזות ייעודיות לצורך התאמה לגובה 

 השטח הקיים.

 

סת דשא סינתטי בהתאם לשרטוט ע"פ אופי המתקן וצורתו, חיתוך הדשא בצבעים שונים פרי

 והתאמה בין המרבדים השונים.

 חיבור והדבקה בעזרת דבק דו ריכבי.

 מ"ר , והברשתו לתוך מרבד הדשא. 1ק"ג ל  20פיזור חול סיליקט במשקל 

 

 .חמ"ר נטו פני המשטח העליונים של המשטמדידה תהיה לפי  - מדידה

הדשא, הדבקים, התשלום כולל דוגמאות לפני אישור, אספקה, הכנת הקרקע לפיזור ) - התשלום

החומרים , משטח הבלימה וכל העבודות והחומרים הדרושים מפני המצע המהודק שישולם 

 .בנפרד  
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 פרגולה והצללה 42.6

 
  19פרק  יחודכל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי וב

 
 

 שיםהצללה במפר
 

 שנים,  7ביצוע קירוי רשת צל יבוצע ע"י חברה המתמחה בתחום זה לפחות 
 תכנון קונס' באחריות יצרן/ספק הקירוי, יש להעביר אישור קונסטרוקטור לכל מתקן לאחר ביצועו . 

 הקירוי יכלול מנגנון לפירוק מהיר של רשת הצל בחורף.
 

 נתוני אריג:
 ( המעניק לאריג חוזק ויציבות לאורך שנים. HDPEת גבוהה )חומר גלם: עשוי פוליאתילן בעל דחיסו

 האריג בעל אלסטיות ויציבות, גם לאחר מתיחה )רוח( יחזור למצבו הקודם. 
 צורת אריגה זו מונעת תהליך פרימת האריג גם במקרה של קרע. -מבנה האריג: אריגה במונופילמנט 

ט, דבר המקנה לתפרים גמישות ואורך חיים מחט( בחוט מונופילמנ-אופן התפירה: תפירה כפולה )דו
 דומה לזו של האריג. 

 (.ASTMD D 4595ק"ג )לפי תקן  200 –ק"ג,  ערב  200 –חוזק קריעה: שתי 
 או תקן ישראלי מקביל(. ASTM 3787קילו ניוטון )לפי תקן  KN 3.7ביקוע: 

 גרם למ"ר. 324משקל החומר: מינימום 
 אחריות אורך חיים: 

 .U.Vשנים מפני התבלות מקרינת  8מינימום חשוף לשמש במשך  -אש לאריג עם תקן
 .U.Vשנים מפני התבלות מקרינת  10מינימום חשוף לשמש במשך  -לאריג ללא תקן אש

 מעלות צלזיוס. 25מינימום טמפרטורה: מינוס 
 מעלות צלזיוס.  80מקסימום טמפרטורה:  

 (.ASTM 1777)לפי תקן  מילימטר 1.3עובי: מינימום 
 (.748)לפי תקן ישראלי  93% - 90%הצללה: מינימום 

 (. 748)לפי תקן ישראלי  98% - 92%: מינימום U.Vמסנני 
 .55%אחוז מונופילמנט: מינימום 

  5093אריג איכותי במבחר צבעים מיבוא, עומד בתקן הישראלי ת"י ,NFPA-7O1  לעמידות
 באש העונה לדרישות משרד החינוך ואגף הכבאות הארצי. 

  אריג בעל טכנולוגית עם יכולת לחזור למצבו הראשוני ולהישאר מתוח גם לאחר משבי רוח
 חזקים.  

 
 

 מפרט אביזרים כבלים ומתכת :

 מותחנים  -אביזריםU   נועלי כבל תוצרתROBOR- אירופה, בעלת תקן
 מותאם לתקן אירופאי. 565ישראלי 

 

 565מגולוונים תוצרת מוסרות, לפי תקן ישראלי -כבלים. 
 

 :מפרט מתכת 
 עמודים מגולוונים גילוון חם.  -מתכת

 ולפי מפרט קונסטרוקטור מטעם הקבלן/חברת הקירוי. -מתכת -)צול( 6"-3עמודים "
 עמודים מגולוונים בגלוון חם בלבד.

 אביזרי מתכת מגולוונת תוצרת אירופה.
 .565כבלים מגולוונים לפי ת"י 

 מגני טיפוס.
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 מפרט צביעה:

 עמודים מתבצעת בצבע פוליאורטיני דו רכיבי רטוב,                                             צביעת ה -צביעה
 מאושר ע"י מכון התקנים לשימוש במוסדות חינוך.

 
 מפרט  תפירה:

 תהיה במכונת דו מחט עם חוט מונופילמנט, כאשר חוט התפירה עשוי מאותו  -התפירה
 עם אותו אורך חיים של האריג. ALNET- החומר של האריגים המיוצרים ע"י חברת 

 
 מפרט יסודות ועמודים לסככת כבל

 

  80מ"מ ויסודות  4עובי דופן  4עמודים " -מום ימינ -מ"ר 64-100סככות כבלX80X80. 

  1.0מ"מ ויסודות  4עובי דופן  6עמודים " -מינימום -מ"ר 100-144סככות כבלX1.0X1.0  
 
 

 על של שטח הקירוי  מדידה תהיה לפי מ"ר היטל -מדידה 
 התשלום: התשלום כולל קידוח וחפירה, יסודות, עמודים ,אביזרים, 

 רשת וכל עבודה או חומרים דרושים להעמדת המתקן ולתפקודו המלא, כולל אישור קונס' .
 

 

 

  44פרק 

 .מעקות ומאחזים שעריםוגדרות 

 ,19ו  06,  40 משרדי פרק-כל החומרים והעבודות יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הבין

 בטיחות בשטחים פתוחים. 2142כל החומרים והעבודות יעשו לפי ת"י 

 

 כללי 

 . כל העבודות הנזכרות מתייחסות לביצוע כל עבודות המסגרות הנכללות בכתב הכמויות1

 למפרט הכללי לעבודות הבנין. 11צביעת הקונסטרוקציה תעשה בהתאם לפרק 

בחום בטבילה  וצבועים בשיטה האלקטרוסטטית באבקה  918י ת"י יהיו מגולוונים לפ -כל חלקי המתכת

 בצבעים ובגוונים על פי בחירת המזמין, כפי שיפורט בהמשך.

 דרישות כיבוי אש.  921כל מרכיבי הקונסטרוקציה והכסוי יעמדו בתקן 

 

    .    לא יבוצעו עבודות ריתוך באתר,במידה ותאושרנה ע"י המפקח עבודות ריתוך באתר,ינקטו2

 לפחות האמצעים הבאים:

 א. עבודות ריתוך יתואמו מראש וייעשו רק לאחר אישור המפקח במקום.

 ב. אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת התלקחות.
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וישגיח על  ג. הקבלן יעמיד על חשבונו אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וצינור מים מחובר לברז פעיל

 ך והסביבה.הרתך, הריתו

 ד. עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות  גזים, 

 נפולת חמה, התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהיא.

 ה.  ביצוע העבודה יהא רק ע"י רתך מוסמך ע"י משרד העבודה.

 שטח המבנה ובסביבתו..  חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך ב3

 

 קונסטרוקציה

הקבלן  צועיהב .   פרטי הקונסטרוקציה יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. לפני1

 . 1225יגיש לאישור "תכניות ייצור" כהגדרתן בת"י 

 .   הקונסטרוקציה תיוצר רק במפעל או מסגריה מתאימים שיאושרו מראש ע"י המפקח2

 מפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולפקח על הייצור.והמזמין. ה      

.  על הקבלן לדווח למפקח על מהלך העבודה במפעל שבו מיוצרת הקונסטרוקציה ולהודיע למפקח 3

 ימים מראש על תחילה וסיום של כל שלב. 3לפחות 

 .ST37-2. סוג הפלדה DINתתאים בכל תכונותיה לדרישות התקנים הגרמניים  – הפלדה.  4

הפלדה  יהיה כזה שיבטיח תפרים בעלי תכונות מכאניות העולות על אלו של האלקטרודות. סוג 5

המרותכת. יש לקבל אישרו המפקח לסוג האלקטרודות, אך זה אינו משחרר את הקבלן 

 מאחריותו לסוג שנבחר.

 .  חיבורי אורך של פרופילים, חיבורים לצורך הובלה וכיו"ב חייבים באישור המתכנן 6

 ם וצורת החיבור.למקו     

הריתוך יהיה  .127יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מוסמכים כמוגדר בת"י  – הריתוכים.  7

 העדכני. 1225ובת"י  ,19אחיד במראהו ויעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרט הכללי פרק 

 .1032יתאימו לנדרש בת"י  נוהלי הריתוך.  8

במקרה  מלאכה של הקבלן. ריתוך באתר ההקמה יבוצע רק.  עבודות הריתוך תבוצענה בבית ה9

הקבלן יתקין פרגודים ואמצעי הגנה אחרים בפני רוח סביב  של הכרח ויאושר מראש ע"י המפקח.

 לעיל. 19.01לכל האמצעים שהוא נדרש לנקוט לפי פרק  בנוסף מקום הריתוך, וזאת

ניים ומרובעים ולמעט צינורות עגולים, מ"מ לרבות צינורות מלב 40. ריתוך רכיבים בעובי קטן מ 10

 .DIN8563יתבצע לפי תקן 

 תבוצע באופן שיבטיח שמירה על צורתם, שלמותם ושלמות הצבע שלהם. הובלת אלמנטים. 11

ציפוי   .  כל אלמנטי הקונסטרוקציה יהיו מגולוונים, גלוון מוצרי מסגרות חרש יבוצע בתהליך12

במפרט הכללי. הגלוון  וכמפורט 918מיקרון, לפי ת"י  120בטבילה באבץ חם בעובי מזערי של 

חם יבוצעו בהתזת אבץ  באבץ יבוצע לאחר גמר ייצור האלמנט. אלמנטים אשר לא ניתנים לגלוון

 לעיל כלול בהצעת הקבלן. המפורטות רק באישור המפקח. מחיר הגלוון כולל כל הדרישות

 מיקרון כל אחת. 40בעובי  Z.R.Cתיקוני גלוון יבוצעו בשתי שכבות 
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הובלה, העמסה  .  מסגרות חרש פלדה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את חומרי הגלם,13

ופריקה, ייצור ועיבוד במפעל, גלוון, עוגנים כולל קביעתם בבטון ומילוי טיט צמנט, הרכבה כולל 

ונים שיידרשו חומרי העזר והתיק שימוש במנופים ופיגומים, כל הנדרש לבטיחות ומניעת אש, כל

 ע"י המפקח.

 . לא יושארו פתחי פרופילים, יש לסגור את כל קצוות הפרופילים.15

 

 גלוון וצבע

 הכנה וגילוון כללי .  1

המלאכה לפני  כל הריתוכים וכן קדיחת החורים בעמודים והחיזוקים האופקיים יבוצעו בבית     

ם לצורך הגילוון יבוצעו בהתאם הגילוון.  חורים או פתחים הנוספים בחלקי המתכת הנחוצי

מקומות אלו יצבעו בצבע  לנדרש, אך יסגרו, יאטמו או ירותכו בבית המלאכה לאחר הגילוון.

 עשיר אבץ בבית המלאכה.

 גילוון -הגנה בפני קורוזיה .  2

 הגנה בפני קורוזיה של העמודים, החיזוקים, הפלטקות וכל חלקי המתכת תעשה ע"י      

 מיקרון. הקבלן יקבל את אישור של המפקח  120חם בטבילה, עובי הגילוון ציפוי אבץ      

 בכתב לפני הציפוי כי הפלדה נקיה מגריז ושומן וכי אין עליה שכבות פלדה מתקפלות,      

 קרום ערגול, אזורים של חלוקה או שכבות צבע. הניקוי יבוצע בתהליך צריבה.     

 יעשו לפני תהליך הגילוון. תהליכי הצריבה והטבילה עיבוד הפח, החורים והכיפופים י     

 .918יהיו בהתאם לת"י      

 

 שעבר , אין להשתמש למטרה זו באבץ98%הגלוון יבוצע באבץ מסחרי בעל דרגת נקיון של 

חומר הגלם ועל  תהליך זיקוק של הפסולת, הקבלן יציג למפקח עפ"י דרישתו תעודות על מקור

 מיקרון לפחות. 120י דגרת נקיונו, עובי הציפו

 הקבלן יוודא כי החומר יעבור טבילה באמבט אבץ נוזלי שיימצא בטמפ' שלא תעלה על   

 מעלות צלזיוס. המגלוון יציג למפקח תעודות על דרגת החום של התנור ועל עובדי הגלוון. 460

 מערכת הצבע אשר תיושם בקונסטרוקציית הפלדה המגולוונת תהיה באבקה  – עבודות צבע .3

במפרט הכללי ובכפוף  110572מיקרון כמפורט בסעיף   80בשיטה האלקטרוסטטית  בעובי 

 לאמור להלן.   העבודה כוללת :

בדיקה ויזואלית של כל חלקי המתכת לאיתור פגמים בשכבת הגילוון האבץ( ותיקונם,הכל לפי  .א

 הוראות היצרן.

 ה. הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתז .ב

 . ISO 8501-1/SSPCלפי תקן  SA 2.5טיפול מכני להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה   .ג

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק לפי הוראות היצרן.  .ד
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מיקרון לפי הוראות  80איבוק בשיטה אלקטרוסטטית באבקה על בסיס פוליאסטר טהור בעובי  .ה

 ה.היצרן בגוון ומירקם לפי בחירת העיריי

 מעלות צלסיוס לפי הוראות היצרן. 200קליה בטמפרטורה של  .ו

 בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים ותיקונם בהתאם להוראות היצרן. .ז

 גווני הצבע יקבעו ע"י האדריכל .ח

                                                                           

 התקנה ועיגון

 ידה כלול עיגון לקיר או ליסוד בטון לפי הפרטים והתכניות..   במחיר היח1

.   חלוקת עמודים תהיה בצורה אחידה לכל אורך המאחז / מעקה / גדר . לא יותרו השלמות על ידי 2

 שדה קצר.

 

 , יח' שערמדידה תהיה לפי מ"א גדר -מדידה

ות והחומרים הנילווים  משרדי וכולל כל העבוד-התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הבין -תשלום

 עד לביצוע מושלם,.

 

 

 

 51פרק 

  

 עבודות הכנה ופירוק 51.1

 במפרט הכללי : 51המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 

 הנחיות לעבודה בסביבת עצים בוגרים א.

של  השורשים באזור קיימים קרקע מפלסי ושינוי חציבה ,לרבות חפירה ,פיתוח עבודת כל .1

 . היועץ האגרונומי יהיה בעלבאחריות הקבלן המבצע אגרונומי ץיוע י"ע עצים קיימים תלווה

 היועץ האגרונומי ילווה את  .בתחום הגנה על עצים בוגרים ובעל תעודת גוזם מומחה ניסיון

ויהיה אחראי למתן הנחיות לעבודות הפיתוח  ,העצים על וההגנה השימור עבודות

 .ץהע בריאות על להשפיע העלולים הגורמים בכל ,בהתחשב

בין  יתייחסו של עץ בוגר השורשים באזור וחפירה פיתוח לעבודות האגרונומי היועץ הנחיות .2

 מערכת ביסוס לשם הנדרשת להכנה ,החפירה לעומק ,המותר לחפירה היתר לשטח

 עבודות לכל הנכון ולמועד ) נקודתיים ודישון השקיה (  ולגידולו העץ לייצוב חדשה שורשים
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 באזור והשורשים הגזע על הנחיות להגנה יינתנו ,כן כמו  ;הקרקע ועבודות ההכנה

  .העבודה

 היועץ בליווי גישוש חפירת תבוצע של עץ בוגר השורשים אזור בתחום חפירה עבודת בכל .3

 הקרקע וסוג השורשים בריאות ,השורשים פריסת ,עומק השורשים לבדיקת האגרונומי

  .הנחיותיו יינתנו לבדיקה ובהתאם  ;הקיימת

תלווה ע"י  בוגרים ותדרוש חיתוך שרשים  עצים בקרבת תבוצע אשר ,פיתוח דתעבו כל .4

כל פגיעה   השורשים. יובהר כי וחיתוך הגיזום אשר יתן הנחיות לאופן ,היועץ האגרונומי

במערכת השרשים של העץ העלולה להביא למותו נחשבת לכריתה עפ"י חוק. במידת 

 הצורך יש להתייעץ עם פקיד היערות.

 

 ת לטיפול בשורשי העצים המיועדים לשימור בסביבת עבודה הנחיו
 

 כללית
 

 הקבלן המבצע יהיה בעל תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות , 
  

 תיאור הבעיה
 

 אמורה להתבצע חפירה סמוכה לגזעי העצים וקיימת  סכנת פגיעה בשורשים 
 

 להלן : הנחיות לקבלן  המבצע 
 

יני מחפרון לצורך גילוי השורשים , עם ההגעה לשורש , יש לבצע יש לעבוד באופן זהיר בעזרת מ
 חפירה ידנית זהירה לצורך חשוף כל השורש, יבוצע חיתוך שורשים  נקי ללא קריעות

יש לחתוך שורשים עקשניים באמצעות משור שרשרת , השורשים יטופלו בדרך הבאה : כל שורש 
מברשת או לחץ מים או לחץ אוויר . חיתוך משמעותי שמתגלה ,יש לחשוף אותו ולנקותו בעזרת 

השורשים יבוצע באמצעות משור מכאני , יש להשאיר פצע חלק. לאחר ביצוע עבודות חיתוך השורשים 
 יש לרסס ולטפל באזור הפגוע.

מיד בסיום החפירה על הגוזם לרסס את אזור בית השורשים נגד פטריות בחומרים הבאים 
יש  0.1%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  1בקה ל גרם א 1:דלסן + קוציד ביחס של 

 5לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, חתכי שורשים בקוטר מעל 
 ס"מ ומעלה יטופלו בנוסף לאמור מעלה גם במשחת גיזום .

 טיפול בנוף העצים
השורשים דילול נוף העצים להפחתת ההתאיידות וליצירת איזון בין נוף העץ למערכת 

שנפגעה ,דילול הענפים יבוצע בהתאם להנחיות בשטח וספציפי לכל עץ בהתאם לפגיעה 
בשורשים  ולמרחק הענפים משפת הכביש ,כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת עצים 

 מהסוג "נקטק" או ש"ע .
 הערות 

 
 מבצע .עם תחילת עבודות הגיזום , יש לזמן את האגרונום לצורך מתן הנחיות לקבלן ה

 

 

 חישוף
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העבודה הנכללת בסעיף תשלום זה כוללת את ניקויו המוחלט של השטח מצמחיה והבאתו למצב של  .א

 עפר נקי. העבודה אינה כוללת עקירת עצים )ראה סעיף עקירת עצים(.

 על הקבלן לסייר לפני מילוי מחיר סעיף זה במקום ולבדוק היטב את תכולת הצמחייה במקום. .ב

 מסגרת העבודה בסעיף זה לחפור ולסלק עפר מהשטח. הקבלן לא יורשה, ב .ג

במידה ולאחר ניקוי הצמחייה נותרים שורשים או שאריות צמחיה, יהיה על הקבלן לבצע את ניקויים  .ד

 בעבודות מכניות ו/או עבודות ידיים, מבלי להוציא עפר מהמקום.

וב כמויות חפירה ומילוי לאחר ניקוי הצמחייה יורשה הקבלן לבצע איזון נוסף של השטח כבסיס לחיש .ה

 ולקבל על איזון זה את אישורו של המפקח.

העבודה כוללת את הסרת הצמחייה על שורשיה, ניקוי השטח מפסולת בניין, גרוטאות ופסולת אחרת  .ו

 לאתר שפיכה מאושר ע"י המפקח.

 שימוש בקרקע מחישוף עליון לצורך שימוש כאדמת גינון יהיה לפי המפורט להלן: .ז

ס"מ ולערום את אדמת החישוף מחוץ לאזור שנחפר.  30צע חישוף לעומק על הקבלן לב .1

 )אזור בו לא יבוצעו עבודות חפירה או מילוי(.

על הקבלן לגדר את ערימות אדמת החישוף בעזרת בזנטים וגדר מתכת קלה )גדר בקר  .2

 אוסטראלית(.

 מטרים. 30על הקבלן להציב על גבי הערימות שילוט בולט "אדמת חישוף" כל  .3

 שימור קרקע עליונה בשטחים הבאים:לצורך אין לבצע חישוף  .4

 שטחים מופרים עם שאריות בניה. .א

 שטחים בהם גדלים עצים וצמחים פולשים )שיטה כחלחלה, קנה, סוף , קיקיון( .ב

 

 ריסוס

 לעיקור הקרקע מתחת לשטחים מרוצפים וסלולים )לא מגוננים(  Xטיפול בהייבר 

 / צורת דרך לשטחי הריצוף מועד הביצוע: לאחר ביצוע חישוף

 סמ"ק למ"ר. 20בכמות של   Xאופן הריסוס:   א.         ריסוס בחומר הייבר 

 ליטר למ"ר 100הרטבה בכמות של  .ב

 הערות: אין לחרוג עם הריסוס לשוליים ומעבר לתואי הריצוף.

 לפי מ"ר שטח מטופל.:המדידה 

 

 

51.2   

 עבודות עפר כלליות

צעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע"י המפקח. אופן הביצוע ודרישות עבודות העפר תבוצענה באמ

 (.51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) 5102אחריות יהיו בהתאם למפרט בפרק 
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ליד מתקנים תת קרקעיים, ליד קירות או עמודים, או בשטחים מוגבלים אחרים ישתמש הקבלן, 

חפירות. מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה במידת הצורך, בעבודת ידיים לצורך ביצוע ה

בקרקע מסוג כלשהו ובכלים מסוג כלשהם, לרבות השמוש בעבודת ידיים. כמו כן, לא תשולם תוספת 

עבור עבודה בשטחים צרים קטנים או נפרדים. עודפי העפר יחשבו כפסולת ויסולקו מהאתר למקום 

באתר באזורים ח. העבודה כוללת חפירה ומילוי שפיכה מאושר או לעירום זמני לפי הנחיות המפק

 . מילוי כלול במחיר החפירה.לפי נפח )מ"ק חפירה בלבד(תימדד  המוגדרים ע"י המפקח. חפירה

 

 .ק חפירה/חציבה בלבדלפי מ" –מדידה 

 בהתאם למפורט במפרט הכללי :תשלום

 

 

51.3   

 מצע סוג א' 

רדי. החומר למצע יהיה מסוג אבן גרוסה על מפרט בינמש 51המצע יהיה מסוג א' כמוגדר בפרק 

 פי הגדרת החומרים במפרט.

עובי השכבות, מספר השכבות ודרגת ההידוק עפ"י המפורט בדו"ח יועץ קרקע המצורף כנספח 

ס"מ בשטחי שבילים  20ס"מ בשטחי מיסעה וחניה, ושכבה של  20שכבות של  2ולפחות  למפרט .

 ורחבות.

 

 ק סופימצע והידולפי מ"ק  מדידה:

 התשלום יהיה לפי המפורט במפרט הבינמשרדי. - תשלום

 

  52פרק 

 עבודות אספלט.
בשיעור   : לאחר ביצוע המצע וע"פ אישור המפקח בכתב, ירסס הקבלן בציפוי יסוד  ציפוי יסוד 

  51בפרק  2ליטר/מ"ר. תכונות האמולסיה כמופיע בנספח  1.25

 שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת: 

ס"מ )בהתאמה( . האספלט ייוצר ויבוצע בהתאם לדרישות המפרט  4.0/6.0בשכבה בעובי  האספלט  

 .51הכללי פרק 

    



 95 

בחיבור בין אספלט חדש וישן יש לבצע מישק התחברות מישק התחברות בין אספלט חדש וישן:  

ים. המישק כדלקמן: ניסור האספלט הקיים לאורך כל קו ההתחברות ובצורה אנכית ולכל עובי האספלט הקי

מעלות צלסיוס. פני המישק ימרחו   100יחומם במכונת חימום מאושרת עד  לטמפרטורה של מינימום  

. הנחת האספלט החדש תהיה צמודה למישק תוך  הקפדה על הידוק מתאים  80/100בביטומן חם  

 ליצירת קשר צפוף ואטום.  מחיר המישק כלול במחירי האספלט ולא ישולם עבורו בנפרד.

 

 עבודות צביעה בעת הביצוע ולאחריו.
  

המחיר כולל שימוש ב"שבלונות" לצורך  51077פרק  -הצביעה תעשה כמתואר בתת צביעת הכבישים:

 כבישים מיוחד.  הצביעה. הצביעה תהיה בשתי שכבות לפחות בצבע 

 וכלול במחירי היחידה.  510774ביצוע כדוריות הזכוכית כמתואר בסעיף  

 

 

 
 מים, ביוב ותיעול קווי  57פרק 

 
 

 מוקדמות 57.00
 

 כללי  57.00.1
 

 57פרקים  -תעשה בהתאם למפרט הבין משרדי  -אספקה והנחת רשת המים והביוב  -העבודה 
 )עבודות מים ביוב וניקוז(, לתכניות ולמפרט המיוחד הרצ"ב.

 
 

 תאומים   57.00.4
 

ים המוסמכים, לרבות מחלקת על הקבלן לתאם את עבודתו מראש ובמהלך ביצוע עם כל הגורמ
ללא כל תשלום נוסף על  -שורק וכל קבלן אחר המבצע עבודות בשטח. אחריות התאום  -הנדסה

 על הקבלן המבצע מכרז זה. -הנקוב במכרז 
 

 תאור העבודה  57.00.5
 

מכרז/חוזה זה מתייחס להנחת קווי מים וביוב, חיבורי מים לצינורות ומתקנים קיימים 
  במתחם לרבות: 

 

  ללא תפר עם עטיפה חיצונית  40צינורות פלדה מגולוונים סק.  קווי מים. 
 

  .מגופים וברזי כיבוי אש על קווי המים 
 

   .התחברויות לקווי מים קיים 
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 מ"מ. 160-110עשויים פי.וי.סי עבה לביוב קצרים בקוטר  קווי ביוב 
 

   .תאי ביקורת עגולים טרומיים 
 
 
 

 קווי מים  57.1
 

 
 צינורות המים 1.157.

 
 ללא תפר עם עטיפה חיצונית. 40פלדה מגולוונת סק.הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים 

 
 

מחיר היחידה לצינור יכלול את כל האביזרים, החומרים והעבודות  הנדרשים לביצוע העבודה 

 בשלמותה.

 צינורות המים הקיימים
 

 גמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים החדשים.הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד ל
 על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בצינורות הקיימות.

 התשלום עבור עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא ישולם עבורם ניפרד.  
 

 מגופים 57.1.2
 

טריז קצרים בציפוי פנים באמייל ובציפוי חוץ  המגופים שיורכבו בעבודה זו יהיו מגופי
באמייל/אפוקסי או רילסן, ללא שקע מתחת לטריז, עם סגר מצופה אלסטומר, מתוצרת 

לפני ביצוע העבודה. מצדו  -באישור מחלקת הנדסה שורק בכתב  -( או "הכוכב"  TRS"רפאל" )
אוגן מרותך לצינור( או האחר של כל מגוף יחובר המגוף לאוגן מחליק על פליר )או לתותב 

לאוגן מחליק כנ"ל. כל הברגים,  -ריתוך(, מצדו השני  -להסתעפות עם ניצב מאוגן )פלסאון 
האומים והשייבות, בהם ישתמש הקבלן לחיבור אביזרים ואוגנים במכרז זה יהיו מגולבנים. 

 80 /60טר תהיינה בקו  - 005-השוחות בהן יורכבו המגופים לפי פרטים סטנדרטיים מס'  סט'
ס"מ ומכסה יצוק, כולל סימון  "מים". למגוף הנמצא בקצה קו  50ס"מ עם תקרה ופתח בקוטר 

ס"מ עם פליירים ואוגנים מחליקים בשני קצותיו שיצא  80-יחבר הקבלן קטע צינור באורך כ
מהשוחה. לאוגן שמחוץ לשוחה יחבר הקבלן אוגן אטום )צבוע בצבע אפוקסי המתאים לשימוש 

 ייה(.במי שת
 

 הידרנטים 57.1.3
 

מ"מ לחציית  110( מ.א. צינור פקס בקטר 3יורכבו לפי הפרט כולל ההסתעפות מהקו, כשלשה )
החניה והמדרכה ואוגן לחיבור ללמד . הזרוע האופקית והאנכית של הלמד יעשו מצינור פלדה 

4"x1/4" שת ריתוך ציפוי פנים בבטון, ציפוי חוץ "טריו", כאשר החיבור ביניהן עשוי בק
(LR) .באותו עובי ובאותם ציפוים 

בקצוות הזרועות ירותכו אוגנים בתקן מתאים לאוגן קצה החיבור מהקו הראשי אל הזרוע 
האופקית ולאוגן מתקן השבירה אל הזרוע האנכית. על אוגן זה יורכב מתקן שבירה ואוגן אטום 

 ס"מ מעל לפני המדרכה. 10ברום שיבלוט  4בקוטר "
( כאשר כולו מהודק מסביב בחומר התשתית. פני  30 -ת תיקבע בגוש בטון )ב הזרוע האנכי

 .ס"מ לפחות מתחת לפני המדרכה העתידיים 30יהיו בעומק   (40x40x40)הגוש
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 התחברויות לצינור/מגוף קיים.  57.1.4
 

יגלה הקבלן את הקו או את מוצא המגוף/קטע  -בהתחברות לצינורות מים או למגופים קיימים 
יגון הקיים בנקודת ההתחברות, יפרק סוף קו או אוגן אטום קיים, או יחתוך הצינור הקיים הע

כנדרש וירתך אליו את צינור החדש באמצעות מצמד )י( ריתוך ו/או מעברי קוטר /מצמד אוגן 
בקטר)ים( הדרוש)ים(. הקבלן אחראי להתאמת גובה, כיוון וקוטר בנקודת החיבור. הקבלן יביא 

ון במחיר שינקוב לצרך ביצוע ההתחברות. אין לחפירות הגילוי וההתחברות סעיף כל זאת בחשב
נפרד בכתב הכמויות, ועל הקבלן להביא בחשבון בסעיפי החפירה, הנחת הקווים וההתחברויות.  

כל נזק לתשתיות ולקווים קיימים )בין אם הם מסומנים בתכניות ובין אם לא( שיגרם במהלך 
 קבלן.הגילוי יהיה באחריות ה

על הקבלן לתאם עם מחלקת ההנדסה משך ועיתוי הפסקת המים הנדרשת לצרך ביצוע 
 ההתחברות.

 
   

 פיקוח ואישור שרות השדה של יצרני הצינורות 57.1.5    
 

עבודות הנחת הצינורות הן הפוליאתילן והן הפלדה, יעשו תחת פיקוח צמוד של שרות השדה של יצרני 

 הצינורות.
 

הקבלן ימציא אישורים מאת יצרני הצינורות המאשרים ביצוע הנחת הצינורות עם גמר העבודה 
לפי הנחיות היצרן, שימוש בחומרים כנדרש, עמידה בבדיקות כנדרש: לחץ, אטימות וכו' זאת 

 בנוסף לרשום בסעיף להלן.
 

 כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה לצינורות.
 
 

 בדיקת לחץ לצינורות המים  57.1.6
 

משרדי. כל קטע של הקו המוכן -של המפרט הבין 57038הלחץ תתבצע בהתאם  לסעיף בדיקת 
 אטמ'. 13ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי 

בדיקת הלחץ תערוך בנוכחות המפקח, הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות. רק לאחר 
 אישורו של המפקח תכוסה החפירה.

 
 

ים  של  הקו הנבדק יש לסגרו  באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה את הקצוות  הפתוח
אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש לעשות בגמר  12שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

 העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.
 
 

 שטיפת וחיטוי קווי מים  57.1.7
 

ים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות עם גמר ביצוע הקוו
ניקוז, ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים. השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח. לאחר 

שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט 
ת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, להלן. פעולת החיטוי תכלול את כל המערכ

 של המפרט. 57037הידרנטים וכו' בהתאם לסעיף 
 

מ"ג לליטר. תמיסת המים והכלור תוכנס  50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 
שעות. בתום תקופה זו ייבדק  הריכוז במספר נקודות, אם יהיה  24לקווים ותושאר בהם 

 שעות נוספות. אם  24 -מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 1-10בין הריכוז 
 

מ"ג כלור לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור על  1 -שעות פחות מ 48או  24הריכוז לאחר 
 מ"ג לליטר. 1 -שעות יהיה גדול מ 24התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום 
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א במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת בתום החיטוי תרוקן ותישטף המערכת והקו ימול
 מ"ג לליטר. 0.2צריכה כל שהיא לא תעלה על 

 
 

 קווי ביוב  57.2
 

 צינורות ביוב 57.2.1

 

 . 884מ"מ יהיו צינורות פי.וי.סי "עבה" לביוב לפי ת.י.  160-110צינורות הביוב בקטרים 
 

 הנחת צינורות ביוב בתעלות 57.2.2
 

 תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה לשביעות רצונו. הנחת צינורות ביוב בתעלות
 הצינורות יונחו על מצע חול, יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות.

הנחת הקווים תעשה בכל קטע במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה. על 
 המבצע להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים.

 
 

 י בקרה לביובתא 57.2.3
  

 מפוליאתילןבמפרט הכללי  57.082ס"מ יבוצעו לפי פרק   125-80תאי הבקרה לביוב בקטרים  
  

 
 בתחום המגרשטון לשוחות הנמצאים  15מכסי התאים יהיו מתאימים לעומס של 

 
ס"מ  60 -ס"מ ו 80ס"מ לתאים עד עומק  50קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרט: 

 ס"מ. 80לתאים מעל עומק 
 

 מפלים 57.2.4
 

 ניתן להבחין בשני סוגי מפלים:
 
 ס"מ 40. מפל פנימי שגובהו אינו עולה על 1
 . מפל חיצוני 2
 

 ס"מ, לא ישולם בנפרד.  40עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה 
 עבור מפלים חיצוניים ישולם לפי קוטר הצינור בכל עומק המפל.  

 
 

 לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים חיבור ביב 57.2.5
 

חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור 
במפרט הכללי. חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע  570827הרשות המקומית ועל פי סעיף 
 ע"י מחבר שוחה עשוי פי.וי.סי.

 
קנת תא חדש על צינור ביוב קיים כולל קידוח בדופן מחיר היחידה להתחברות לתא קיים או הת
, ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש, חסימת  .P.V.Cהתא, התקנת מחבר מיוחד  לחיבור צינור 

 צינורות נכנסים ויוצאים שמתבטלים בגוש בטון וכו'.
 

 אמצעי זהירות:
 

 ת כמפורט להלן:בחיבור ביוב לתא קיים או התקנת תא על ביב קיים יש לנקוט אמצעי זהירו
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 העבודות תבוצענה בהתאם לכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות המכון 
 לבטיחות. בשום מקרה לא באים המפרטים הכלולים בפרק זה להוריד מאחריותו 
 הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו, וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות 

 המבוצעות ע"י הקבלן.
 
 

 בדיקת צינורות הביוב  57.2.6
 
 בדיקה הידראולית    -  1
 

, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במים יעמדו בתוך 57058תבוצע כמפורט בסעיף 
שעות לפחות, אחרי זמן מה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים  24הצינורות 

 בשתי שוחות לפחות.
על המדידה ולחשב את הפסדי החילחול. הפסד זה לא כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור 

יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם איבוד 
המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית, לאתר את מקומות הדליפה 

בלת תוצאות המשביעות את רצונו ולתקנם. לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לק
 של המהנדס.     

 
 
            בדיקת וידאו                                                                                                                     -  2
 

 בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לפני קבלת העבודה.
יעשה בהתאם להנחיות במפרט כללי, ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן תמונה שלמה של הצילום י

פנים הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור. העבודה תכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל 
 ההכנות הדרושות. בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.

 
שעות אחרי  24נאי קרקע. הדו"ח ימסור למפקח תוך בדו"ח יכתבו גם תאריך, שעת צילום ות

 ביצוע הצילום כולל הקלטת.
 

 תיקון מפגעים
 

יתגלו מפגעים ולחוות  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת 
יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה   דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן

בלן יתקן נזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום של המהנדס. הק
חוזר של קטעי הקו המתוקנים תהליך הצילום החוזה יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע 

 העבודה".
 
 
 

 
 דו"ח צילום

 
במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו מבטל את 

להכנת תכניות "עדות". הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את  הדרישה
 הפרטים הבאים: 

 
מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם   .א

 בתכניות הבצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
 

 טבלה שתכלול: דו"ח שוטף של הצילום בצורת .ב
 קטעי הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע  
 ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 
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 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. .ג
 

 מסקנות והמלצות.  .ד

 

גבי רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלו יצולמו מעל  .ה
 הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. 

 
  

 
 עבודות עפר להנחת צינורות ומתקני מים וביוב   57.3

 
עבור עבודות עפר לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים  בסעיפי 

הנחת צינורות,אביזרים ומתקנים וכוללות סילוק עודפי עפר מחפירות  התעלות למקום 
 ס"מ.     20ריסת, פיזור, מילוי החומר עם הידוק מבוקר ברטוב בשכבות המאושר, עם ג

 
      

 

 
 חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות 57.3.1

 
בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע 

 בידיים.מעורבות בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או 
 

עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכניות, כאשר אין חתכים )בדרך כלל בקווי המים( 
 -מ'  במדרכות ו 0.80הצינור יונח בעומק מינימלי כך שהכיסוי הסופי מעל קודקוד הצינור יהיה 

 מ' בכבישים. 1.00
 

י עד פני במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה הכיסוי המינימל
 ס"מ. 60הצלחת יהיה 

 
מוד. אאשהו בציוד מכני מתאים. פסולת ועודפי  90% -שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר ל

החפירה יורחקו לאתר מאושר ע"י מחלקת הנדסה שורק בתחום השיפוט של הרשות ולפי 
 הוראות המהנדס.

 
 עטיפת חול לקווים 57.3.2 

 
ביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים. מצע מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול ס

 חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל קווי המים.
 החול יהיה חול דיונות נקי, אינרטי, ללא חומרים אורגניים, אבנים או מלחים.

 
 התשלום עבור מצע ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.

 
 ל הצינורות וסביב תאים ומבני בטוןמילוי מוחזר מע  57.3.3

 
 החומר למילוי המוחזר, סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע 

 לעיל בהתאם לחתכים הטיפוסיים. 5בכבישים ומדרכות יהיה חול כמפורט בסעיף 
 

 ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים מתאימים. 20מילוי החול יונח בשכבות של 
וניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים ויברוציוניים, על מנת לא לפגוע ס"מ ראש 40

 בצינור.
 

 בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר מובחר נקי מאבנים מונח בשכבות.
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 בדיקות המילוי תעשנה בהתאם לפרוגרמת הבדיקות המצורפות למסמכי המכרז.

 
 

 שם הנחת קווי ביובפתיחת כבישי אספלט ומדרכות ל   57.4
 

חיתוך האספלט הקיים יבוצע בקווים ישרים באמצעות משור דיסק. המצעים והאספלטים 
יהודקו בהידוק מבוקר שיבדק ע"י מעבדה מוסמכת. דרגת הצפיפות של המצעים תהיה 

 2ס"מ. הקבלן יבצע לפחות  20. עובי כל שכבה לא יעלה על 100%בכבישים ובמדרכות לפחות 
 כביש ושכבה אחת במדרכה.שכבות מצע ב

 
מיד לאחר גמר הנחת המצעים יבוצעו תיקונים זמניים מעליהם באספלט קר וזאת לפי הנחיית 

 המפקח.
לאחר מכן יגולחו שארית האספלט הקר והמצעים עד לתחתית שכבת האספלט הקיים, אך לא 

 ס"מ מפני הכביש ואספלט  חדש יבוצעו באופן מרוכז מעל המצעים. 8 -פחות מ
 

 מבנה האספלט ייעשה כלהלן:
 

 ס"מ אספלט. 5.0ק"ג/מ"ר ועל גביו ציפוי של  M.C.O. ,1.0המצע ירוסס בשכבות 
 ק"ג/מ"ר ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים. RC2 0.25שכבת ריסוס 

 
החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף, כך שעם הידוקו 

 מילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות.הסופי של חומר ה
התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק לאחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל 

 וקבלת משטח אספלט מושלם ללא שקיעות.
 קבלת האספלט והריצופים מותנית באישור מהנדס הרשות המקומית.

 שקיעות
 

ל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות, לשוחות הקבלן יהיה אחראי לתיקון כ
מיום מתן תעודת  במשך שנהולמתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף, 

 ההשלמה.
 אופן מדידה

 
ביצוע תיקוני כבישי אספלט ומדרכות מכל סוג שהוא )אספלט, אבנים משתלבות וכו'( ישולמו 

 לפי מטר אורך.
 

 וללת הכל כמפורט לעיל, לרבות בדיקות צפיפות מצעים ע"י מעבדה מוסמכת.העבודה כ
 

הקבלן מתחייב להחזיר את השטח לקדמותו באופן מלא וכל עבודה נוספת הכרוכה בכך ואשר 
 אינה מצויינת בפרק זה, רואים אותה כאילו היא כלולה בסעיפי כתב הכמויות.

 
  תכניות   57.5

   תכניות לאחר ביצוע.   א

( שהוכנו על ידי AS- MADEם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות לאחר ביצוע )ע
 מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, מאושרות ע"י המפקח.

 
 התכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס, של המתכנן בתכנת "אוטוקד", והן תכלולנה 

 למעשה וכן מידע נוסף שיידרש  את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו
 IL-קוטר, שיפוע ו  להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון: תוואי קווים, מיקום תאים

של צינורות, תשתיות אחרות בסביבה, קשירה למתקנים קיימים בשטח )קו מתח גבוה, צירי 
 שיידרש וכד'.   כבישים, מבנים וכו'( הצטלבויות עם תשתיות עם תשתיות וכל מידע רלבנטי 
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הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התכניות 
 לאחר ביצוע. הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על ידי מודד מוסמך.

 
עבור תכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול 

 עבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.במחירי היחידה של ה
 

 מסירת תכניות לאחר ביצוע מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.
 

 בדיקת תכניות ע"י הקבלןד.  
 

עם קבלת התכניות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל טעות, 
מסמכי החוזה או בין התכניות לבין החסרה, סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות לבין שאר 

עצמן. מנהל הפרויקט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן למנהל 
הפרויקט כאמור, בין אם לא הרגיש בטעות, החזרה, סתירה, ואי התאמה כנ"ל  ובין אם מתוך 

 הזנחה גרידא, ישא הקבלן בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך.
 

 
 
  

     וחתימת הקבלן:  חותמת
 


