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מודגש  .לתוכניות ולכתב הכמויות כהשלמה למפרטים הכלליים,יש לראות את המפרט המיוחד 

להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי    אכי המפרט המיוחד ב

 . התאמה בין מפרטים

 

על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה  

 במפרט המיוחד. 

 

בהכרח  אינם חופפים  המיוחד ואופני המדידה לתשלום מפרטבוהגדרות הסעיפים מספור, לשון 

ן  מספור הסעיפים במפרט הכללי הביאת ו/או  של חוזה זה  את מספרי הסעיפים בכתב הכמויות

, ויש לקרוא אותם ו/או במפרט נת"י ו/או כל מפרט רלבנטי אחר (" הכחול האוגדן"משרדי )

 . לא תתקבל כל טענה של הקבלן בנושא זה. עבודה ולכל סעיףהמתואר לכל  הנושאבהקשר של 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ועבודות הכנה  למבנים  עבודות עפר -  01 פרק

 
 כללי  01.01

 
כל האמור בפרק זה להלן מתייחס לעבודות החפירה למבנים המבוצעות במסגרת   01.01.1

 מכרז זה.  

)חפירה ו/או מילוי(  למבנים עבודות העפר בפרק זה להלן כוללות את עבודות העפר  

 רכיבי מבני דרך המבוצעים במסגרת מכרז זה.  הנדרשות לצורך ביצוע 

עבודות עפר במפרט הכללי   02תת פרק  51עבודות אלו תבוצענה עפ"י הנחיות פרק  

לעבודות סלילה וגישור. בכל מקום שיש סתירה ו/או אי התאמה במפרט מיוחד זה  

לבין שאר תתי   51.02בין האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק 

במפרט הכללי לעבודות   51.02יקבעו ההוראות בתת פרק   51הפרקים של פרק 

ירה בין האמור במפרט מיוחד זה לבין המפרט  סלילה וגישור. בכל מקרה של סת

 יקבעו ההוראות במפרט מיוחד זה.  – הכללי 

 להלן.  51עבודות עפר לכבישים ראה פרק 

. 
 

 חפירה בשטח  01.02

 

מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה ע"י יסודות של   .א

מבנים כלשהם, ו/או ע"י כביש פעיל ו/או ע"י מערכת תשתית כלשהי ועפ"י קביעת  

מנהל הפרויקט יש בכך כדי להקטין את בטיחות המבנה הנ"ל ו/או את בטיחות  

ן(, יבצע הקבלן את  כלי הרכב ו/או את בטיחות מערכת התשתית, )לפי העני 

החפירה ו/או החציבה בעב' ידיים או בעבודה זהירה ע"י צמ"ה ייעודי, תוך כדי  

ביצוע דיפון זמני מסוג שיאושר ע"י מנהל הפרויקט מראש ושאינו חלק מעבודות  

 להלן.  23קירות כלונסאות דיפון קבועים ו/או זמניים הכלולים במסגרת פרק 

פרופילים לתמיכה, לוחות פלדה ועץ, עוגנים   דיפון זמני זה יכלול כלונסאות, .ב

מסוגים שונים, פחי כסוי, חביות מלאות בטון, גביונים וכיוב', הכל לפי תכנון  

 הקבלן ובכפיפות לאישור מנהל הפרויקט מראש. 

שאינו חלק מעבודות האלמנטים המבניים המפורטים   תכנון דיפון זמני זה .ג

(, יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא  ביצועו ופרוקו, )בתום השמוש בו בתכניות 

לא תשולם תוספת תשלום עבור הדרישה לביצוע עבודות החפירה  ישולמו בנפרד.  

 בסמיכות לדיפונים זמניים בעבודת ידיים. 

אישור מנהל הפרויקט לדיפון זמני זה אינו גורע מאחריותו הבלעדית של הקבלן   .ד

בנטיים הכל כאמור בפרק  לדיפון זה, ולכך שלא ייגרמו שום נזקים למבנים הרל

 המוקדמות של מפרט זה. 

כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה. החומר החפור    עבודות החפירה .ה

סולק מן השטח למרחק כלשהו, ללא  יבמקום שיורה המפקח ו/או    ייערם)עודפים(  

 תשלום נוסף. 



ע, אף  המונח חפירה, הנזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסל  

 אם לא נזכרת החציבה במפורש.

 

עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה, הריסה   .ו

להתקל הקבלן  שעלול  דבר  כל  של  מבנים,    וסילוק  חלקי  לרבות  החפירה,  בזמן 

יסודות וכדו'. כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י  

 הרשויות.  

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות   

לתמיכות   הקשורות  ההוצאות  כל  את  ככוללים  ייחשבו  היחידה  ומחירי  המפקח 

 ות חלקי מבנים, יסודות וכד'.  הנ"ל, לרב

 

לפני ביצוע החפירה, יבצע הקבלן, ללא תשלום נוסף, חפירות גישוש לגילוי כבלים   .ז

או צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם  

יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום  

 ני תחילת הביצוע ובמהלכן. עם המפקח לפ 

 

במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש וחפירה למרווחי עבודה דפנות אלכסוניות   .ח

 במפרט הכללי.  01.022וכו', תבוצע העבודה כולל המילוי החוזר כמפורט בסעיף  

 
 עודפי חפירה .0301

 ללא תשלום נוסף.  האתרכל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום  

לקבלן    להורות  רשאי  והמזמין  רכוש המזמין  הינם  ומצעים  כורכר  החפירה,  מודגש שחול 

למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות  

 , במקומות שיורה במפקח. או בשטח הרשות באתר

 חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.  

 
 אופני מדידה ומחירים   041.0

 
 את הנאמר להלן:  גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לנאמר בפרק  בנוסף 01.04.1

הקרקעותוכניהכנת   א. פני  של  מפלסים  הפירוקים  ל  ת  עבודות  ביצוע  אחר 

  ו שמשילאישור המפקח ואשר    ווגש יש  ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח

  בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.

   -כנגד הקיר בחומר נברר / אחר ע"פ הנחיית יועץ תכן מבנה    מילוי חוזר .ב

בשכבות, החומר    מהודק  במקומות  החפור  פיזור  בשכבות  ו/או  בערמות 

המפקח שיורה  שאינה    שונים  ו/או  החפורה  האדמה  עודפי  הרחקת  וכן 

ע"י הרשויותלוי, לאתר שפך  מתאימה לצורכי מי כולל ההובלה  מאושר   ,

כלשהו י  למרחק  לא  הנדרשות.  הרשויות  לכל  התשלומים  ולא  יוכל  מדד 

 ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר. 

מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי, פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק   

 שהוא, ללא כל תוספת מחיר. 



 מילוי חוזר לקירות יבוצע בהתאם לאמור בדוח הקרקע, וע"פ פרט זה: 

 

 
 

כל העבודות והחומרים הכלולים בפרט לעיל כלולים במחיר היחידה של הקיר, גם אם 

 הם לא מפורטים בסעיפי כתב הכמויות.

 

 חפירות גישוש ככל שיידרש.  .ג

 . הביסוסכל הנדרש ע"י יועץ  ד.

 

כל ציוד ולעבודת ידיים. לא ישולם  ותקפים למחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים   01.04.2

בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת    נוסףכל תשלום   ביצוע העבודה  עבור 

תת מתקנים  תברואה,  חשמל,  מבנה  -מתקני  חלקי  בקרבת  קיימים,  קרקעיים 

ב הביסוס  לתשתית  להגיע  יש  בהם  מבנה  סוגי  בכל  וכן  הס"מ    20-30  - קיימים 

 האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה. 

סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים   

 בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 

   המדידה 01.04.3

לסעיפים    בהתאם  ימדדו  החפירה  במפרט    0100.23,  0100.22,  0100.21עבודות 

 של תחתית החפירה. שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי לי, דהיינו הכל

הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות,  ,  לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות 

 מרווחי עבודה וכיו"ב. 

מרווחי עבודה סביב אלמנטי בטון לא יימדדו, החפירה תימדד עפ"י אלמנטי הבטון   

 נטו. 

יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות המבנה  בכל מקרה שהקבלן   

בשכבות   , שבתכנית לצורך מרווחי עבודה החפירה  עודף  את  הקבלן  ימלא 

 מהודקות על חשבונו. 
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 עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 

 
 כללי  02.01

 
עבודות הנדרשות לצורך  הת בפרק זה להלן כוללות את  והכלול  בטון מזויין יצוק באתרעבודות  

 .קירות תמך מבטון מזוייןביצוע 

כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות של פרק  

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(.   02

דה הנדרשים לביצוע חלקי  במסגרת עבודות בטון מזוין יצוק באתר נכללים כל סעיפי העבו

 מבנה כלשהם עשויים בטון מזוין יצוק באתר. 

על סמך חוזק הבטון בגיל    118חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י   -

 יום. 28

 סוג הבטון לאלמנטי המבנה השונים היצוקים באתר כמפורט בתכניות.  -

הפר  - לביצוע  הדרושים  והפיגומים  התבניות  כל  מבנים, תכנון  מהנדס  ע"י  ייעשה  ויקט 

 מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים  -

 ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל. 

, אלא אם צוין  רההיציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפי -

 כך במפורש בתכניות. 

מ"מ ויסולקו מי    7יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק    )הפסקות יציקה(  תפרי עבודהכל   -

דוגמא  שתשמש  העבודה  התחלת  לפני  חספוס  דוגמת  יכין  הקבלן  הבטון.  מפני  הצמנט 

 לאחר אישורה להמשך הביצוע. 

 פוליסטירן מוקצף. באמצעות לוי מיו/או התפשטות יבוצע  בין יציקותבכל תפרי ההפרדה  -

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת    2X2הקטימה תהיה    תכל הפינות תהיינה קטומות. מיד -

המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע   יטום קטימה כלל. במקרה ומידת הק

 תקבע המידה המופיעה בתכניות.  –קיטום 

 ון מזוין יצוק באתר יהיה כמפורט בתכניות. עובי הכיסוי לחלקי המבנה השונים עשויים בט  -

 

 טפסות  .2002

 
 בתאום עם המפקח.  ו/או מפלדה, חדשים,  התבניות לבטונים תעשינה מלבידים 02.02.1

 . 904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  ה 

עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על   

 במפרט הכללי.  02064ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 

 

לשם קבלת הבטון בצורה    ותהדרוש   ות הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפס 02.02.2

המהנדס   של  המוקדם  אישורו  טעון  זה  תכנון  בתכניות.  הנתונים  ובממדים 

אדריכל, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות  וה

 מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפני מאמצים כלשהם. 



 

אישור   02.02.3 לפי  במקומות  רק  תעשינה  המהנדס,  ע"י  תורשינה  באם  יציקה,  הפסקות 

 המהנדס.  

חומרי   יציקה,  להפסקת  הקשורות  העבודות  וכל    כל  הציוד  הזמן,  תוספת  העזר, 

הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה וכתב  

 הכמויות.  

 

 אשפרה .3002

 
על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה    0205בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק   02.03.1

 לתנאי האקלים.  

 

השטחים 02.03.2 כל  חלפו  ,  על  מיום  7טרם  התאדות    ימים  שחוסם  חומר  יותז  היציקה, 

 " צבעוני.  CURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון " 

הפסקות    )שטחי  בעתיד  האלמנטים  התחברות  לשטחי  מתייחסת  אינה  זו  הוראה 

ולהחזיק את משטח הבטון   בשתי שכבות  יוטה  יריעות  לפרוס  יש  עליהם  יציקה( 

 ימים.  7רטוב למשך 

 .  CURING COMPOUNDז על משטחי הפסקת יציקה אין להתי 

יריעת    ע"י  הבטון  פני  את  לכסות  יש  יבשות  רוחות  או  חזקה  שמש  של  במקרה 

מחירי האשפרה כלולים    פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח. 

 במחירי הקבלן ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא. 

 
 

 
 המיועדים לקבלת שכבות איטום עיבוד פני הבטונים .0402

לגמרי  ות  חלק    ותגלויים, יעובדו בטפס   ויישארפני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום ו/או  

 ( חדשים, או במצב חדש, ללא פגמים וללא רווחים במישקים אנכיים ואופקיים.  יםמלבידים )דיקט

להחליק   הקירות  יש  או  את  הטפסים,  חיבור  במקום  שנוצרו  צמנט,  מבליטות  דיסק  באמצעות 

כתוצאה מכיסי חצץ וכו'. וזאת מבלי לפגוע בדרישה, שבמידה ופני הבטון לאחר פרוק הטפסים, לא  

עבודות    – 05ת האיטום על הקבלן לבצע תיקונים בהתאם לפירוט בפרק יענו לדרישות לקבלת שכבו

 איטום. 

למניעת כל ספק כל העבודות והגימורים הנ"ל רואים אותן ככלולים במחיר היחידה של הבטונים על  

 פי מכרז/חוזה זה. 

 
 

 ת הזיוןפלד .0502

  חלק  4466ת"י  ו   1חלק    466עפ"י ת"י    500w-רתיכים פ  פלדת הזיון לבטונים תהיה ממוטות מצולעים

 . 4חלק  4466לפי ת"י   500w-פלדה רתיכה פרשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים  .3

 לכיפוף זיון.  5חלק   4466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  

ינתן  י. אם  מנהל הפרויקטככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מ

תוך  י)דלות מימן( והר   ASWE  7018תוך באמצעות אלקטרודות בעלות  סימון  יכזה, יהיה הראישור  



. לאחר בצוע הריתוך יש להסיר  מנהל הפרויקט(, ובכפיפות להנחיות  1)חלק    466יהיה לפי הנחיות ת"י  

 את קצף הריתוך )שלקה(. 

י הר יהקבלן  תסבולת  כי  להוכיח  ביצוע  ידרש  באמצעות  לדרישות,  מתאימה  מתיחה  תוך  בדיקות 

 .  הכל בהתאם להוראות מנהל הפרויקטתוך מדגמי,  ילר

של הזיון    מדויקבסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום  

 ס"מ.  5מבחינת מפלס ומיקום אופקי. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי המינימלי 

תמיכות לזיון עליון  הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש בזאת כי    במפרט  02.01בנוסף לאמור בפרק  

)"ספסלים"( יהיו עשויים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( מכופפים במידות שיבטיחו מיקום נכון  

תמיכות  הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט את החוזק הדרוש לתמיכת הזיון.    תצור.  של הזיון

כך שהזיון הנתמך   ומידותיהםכמות הספסלים תכניות ועל הקבלן לקבוע את הזיון אינן מתוארות ב

 יהיה ישר ויציב. 

 
וכמותם תהיה במרחק  ישומרי המרחק יהיו סטנדרטי ם מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק 

 שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח. 

יקבל הקבלן את    - רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה   להתקיןבאם יבקש הקבלן  

אישור המפקח לכך. הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהיה צורך בשינוי התכניות, עלות השינויים  

 ול על הקבלן. חת

 
 אופני מדידה מיוחדים .0602

 
 ן: בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להל 02.06.1

 בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים. ותהובלת ושימת הבטון והזיון בטפס א.

 תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.  ב.

 כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כמפורט לעיל.  ג.

 שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.  ד.

 ומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות. עיצוב חריצים, בליטות, קיט  ה.

 . הכנת "חלונות" למעבר צנרת / אחר ו.

 עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים. ז.

 קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ט.

 הכנת רשימות ברזל.  י.

המותרת יא. מהסטייה  החורגים  בטון  עודפי  וסילוק  בסגסיתות  טיפול  בחומר ,  רגציות 

 . מאושר ע"י המתכנן, חיתוך חוטי קשירה במידה וקיימים, הכנה לאיטום

 אשפרת הבטון כמפורט לעיל. יב.

 כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.  יג. 

התכניות יד. ו/או  המפרט  אשר  עבודה  בנפרד    כל  נמדדת  ואיננה  ביצועה  את  מחייבים 

 . בסעיפי כתב הכמויות

הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט עבור תבניות   מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות. יה. 

השוטפת,   אחזקתם  התקנתם,  ביצועם,  זמניות,  תמיכות  ו/או  פיגומים    םפירוקו/או 

העבודה. בתום  מע    וסילוקם  כל  ו/או  זמניים  הנדרשת יסודות  אחרת  ביסוס  רכת 

 למערכת הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד. 



 איטוםעבודות  -  50פרק 

 
 הנחיות כלליות 10.50

 
  : כללי -  05.01.01

 
המצורפות, תקנים ישראליים    עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות, התכניות  א.

בחוקים,   הכלולות  להוראות  בכפיפות  העבודות  יבוצעו  כן  כמו  במפרט.  כמצוין  אחרים  ותקנים 

צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן הוא  

 בתחומי סמכותה הרשמית. 

 

הה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו  ב. כל עבודות האיטום  יבוצעו ברמה מקצועית גבו

 המוקדם של היועץ.  

 

 ג. יבוצעו בדיקות מעבדה מוסמכת על פי כל תקן ו/או דרישת היועץ. 

 

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות    .ד

 ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח. 

 
 
 
 
 : איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע .2005

 

  בטון הבאים במגע עם קרקע המפורטת להלן תיושם על כל שטחי הפנים של אלמנטי  איטום  מערכת ה

 בכתב שיש לבצע את האיטום. מנהל הפרויקט גביהם יורה במצבם הסופי וכן ע"ג שטחים ל

ישום מערכת האיטום יהיה לפי ההנחיות היצרן ולאחר השלמת הכנת השטחים כולל תיקוני בטון,  

ו בצבע אפור  הין יעד שפני הבטו     אמצעי דומה התזת חול או  ניקוי פני הבטון בעזרת  ביצוע רולקות,  

אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום לרבות פריימר לפני קבלת אישור    בהיר אחיד.

 בכתב של מנהל הפרויקט.

 מערכת האיטום תהייה מערכת ביטומנית והיא תבוצע עפ"י השלבים הבאים: 

ב - בטון  רולקות  ביצוע  בטון,  תיקוני  כולל  השטח  חוטי  חיתס"מ,    5* 5במידות    30- הכנת  וך 

ס"מ וסתימת השקעים במלט אפוקסי, סתימת    2קשירה, או אביזרי קשירה אחרים בעומק  

 חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים. 

עד   200בכמות של   1752/1ותקן ת"י   1430/3יישום פריימר ביטומני תואם לתקן ישראלי ת"י   -

 . ג"ר/מ"ר 250

 ק"ג/מ"ר(  1.0מ"מ )כ  1.0" לעובי של כ  40/50יישום בחם של שכבת "ביטומן  -

ק"ג / מ"ר( העובי הכולל המתקבל    1מ"מ ) כ    1.0בעובי של    40/50יישום בחם של שכבת ביטומן   -

 מ"מ בנקודת מדידה. 2מ"מ בממוצע ולא פחות מ   2.0הינו 



 . ס"מ 2הדבקת מערכת הגנה מלוחות פוליסטירן מוקצף )קלקר( בעובי   -

לפני   - הקרקע  מילוי  בעבודות  להתחיל  עבודות  אין  להשלמת  הפרויקט  מנהל  אישור  קבלת 

 האיטום הנ"ל.             

 מודגש בזאת כי לא תאושר לביצוע מערכת איטום חלופית ע"ב צמנטי.             

 
 
 
 ופני מדידה א .3005

 כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של ביצוע האיטום, אשר יימדד במ"ר. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 חשמל עבודות  -  80פרק 

 
 מבוא כללי  08.01

העבודה כוללת ביצוע מתקני תאורת רחובות, הכנות להזנות חיבורי חשמל ותקשורת   .א

 למרכיבי העבודה:   וחלקי למבני מגורים וציבור. להלן פירוט כללי 

 ותאורה. חפירה והנחת צנרת וכבילה לתאורה ובקרת   •

 ביצוע יסודות לעמודי תאורה. •

 ותקשורת עירונית.   , חשמל, תקשורתביצוע תאי מעבר לתאורה •

 אספקת והתקנת מרכזיות תאורה.  •

 אספקת והתקנת עמודי תאורה ופנסים.  •

 חפירה והנחת צנרת חשמל תקשורת. •

 אספקת והתקנת ארונות תקשורת. •

 . ותקשורת אספקת והתקנת גומחות בטון לחשמל •

, העבודה תבוצע ע"י הקבלן בהתאמה לחוק החשמל על כל ההוראות והתוספות שבו כל  .ב

למתקני חשמל    הבינמשרדי  בהתאם למפרט הכללי, בהתאם לתקנים הישראליים השונים

, והוראות חברת החשמלשדרות , הנחיות עבודה של עיריית )הספר הכחול( 08שסימולו 

מפרטים כללים וכן התאמה   ,אור טכני(יובזק. סדר העדיפות: חוק, תקן, הוראות )ת הוט 

 .לדרישות חברת החשמל וחברת בזק

 דרישות ותנאי סף לאישור קבלן המשנה לעבודות חשמל:  .ג

 בסיווגים הנדרשים,  רישום ברשם הקבלנים כקבלן •

 שנים בעבודות תשתית ציבורית, בהיקפים דומים,  10של   הקבלן בעל נסיון •

 בענף מאור רחובות, 270בענף חשמל, בעל סיווג   160בעל סיווג   •

 סיווג כספי בהתאם לעבודות בפרק החשמל לפרויקט זה,  •

לכל    ראשיחשמלאי  –מנהל העבודה / ראש צוות יהיה בעל בעל רשיון חשמל תקף  •

 הפחות, 

כל אנשי הצוות שיועסקו באתר מטעם קבלן המשנה לעבודות חשמל יהיו בעלי   •

כולל מבצעי עבודות הנחת הצנרת,   – רשיון חשמלאי עוזר או חשמלאי מעשי

מפעילי צמ"ה, אולם נדרש שעבודות   –החיווטים והכבילה. פטורים מצורך זה 

 החפירה לצנרת יבוצעו ע"י קבלן המשנה לעבודות חשמל בעצמו. 

תוך ביצוע ימצא הקבלן הכרח לשנות את דרך המעברים של המתקן מכפי שסומנה אם  .ד

בתוכניות, יבוא בדברים עם המהנדס לצורך קבלת אישור על כך מראש. ובגמר העבודה 

 .יגיש למהנדס תוכניות מעודכנות של המתקן כפי שבוצע למעשה

 .בגין פיצול העבודה לשלבים לא יקבל הקבלן כל תוספת .ה

הקבלן לחבר ו/או להשלים חלק מתקן אשר בוצע ע"י אחרים, יהיה   שיידרו בכל מקרה ב  .ו

עליו לבצע בדיקות בנוכחות הקבלן האחר בחלק המתקן שמדובר עליו, ובמקרה וימצאו  

תקלות, ידווח מיד ויאשר זאת ע"י המפקח. במידה ואין כל סימוכין מאושרים לכך  

המתקן שבוצע ע"י אחרים ללא כל    שהמתקן נמצא פגום, סימן הוא שהקבלן קיבל את חלק



פגם. הקבלן יהיה אחראי מכל הבחינות על העבודה והחומרים שבוצעו ע"י אחרים מרגע  

שקיבל עליו להשלים העבודות שבוצעו ע"י אחרים, להוציא התיקונים אשר אושרו ע"י 

המפקח בזמן קבלת העבודה מהאחרים ואחריות הקבלן תחול גם על העבודות אשר  

י אחרים, ועל ביצוע התיקונים במידה וקיבל הוראה מהמפקח לביצוע  הושלמו ע" 

 .התיקונים הנ"ל

 ריימסבמידה ולא יצוין במפורש בכתב ע"י המזמין אחרת, אזי כל חלק של העבודה אשר   .ז

למזמין כאשר הוא פועל ועבר בקורת של חברת החשמל,  רויימס לביצוע יבוצע בשלמות  

עברה ללא כל הסתייגויות מצד חב' החשמל או  וקיבל אישור בכתב על כך שהבדיקה  

הבודק המוסמך וכן קיבל את אישורו בכתב של המפקח על כך שהעבודה נעשתה בשלמותה  

 .ולשביעות רצונו המלאה

 אחריות  .ח

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי תהיה אחריות  

 :על חומרים ועבודה לפי

  ן.שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמי 5 –לכבלי חשמל  .1

שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל    5 –לעמודי תאורה וזרועות  .2

 .סימן לחלודה

שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקופת האחריות לא יראה  5 –לפנסי תאורה  .3

 .שלמותוכל סימן לכלוך מכל סוג שהוא בתוך הפנס וכל סימן חלודה שהוא בפנס ב

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף בחדש   .4

על חשבון הקבלן. כל   והכול  –תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 . שעות בימי חול מיום מתן ההודעה 48פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  

 

 אישור והתחייבות הקבלן 08.02

 : לביצוע העבודותהקבלן מאשר כתנאי הכרחי  

קבלן רשום בעל סיווג מקצועי התואם לביצוע העבודות  או קבלן המשנה הינו  הוא  .א

קבלן המשנה לעבודות חשמל יוגש לאישור מנה"פ עם תחילת הפרויקט.   המתוארות.

 אישור קבלן המשנה הוא תנאי לתחילת העבודות והזמנת חומרים כלשהם ע"י הקבלן.

בעל כל הביטוחים הנדרשים לרבות ביטוח מקצועי, ביטוח נזקים, ביטוחי עובדים  הוא .ב

 וכדומה. 

הקבלן יחזיק על חשבונו באתר העבודה מנהל עבודה בעל רישוי חשמלאי מסוג "חשמלאי   .ג

ראשי" לכל הפחות. לא תתבצע כל עבודה ע"י עובדי הקבלן ללא נוכחות מנהל העבודה 

 מטעמו באתר. 

 ר ברשותו בעל רישוי והכשרה מלאה לביצוע העבודות. צוות העובדים אש .ד

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לבטיחות בעבודה תוך שמירה על חוקים ותקנות הבטיחות.  .ה

הקבלן יישא בכל העליות הנדרשות לצרכי בטיחות בעבודה לרבות גידור, סימון, שילוט.  

 ת. הקבלן מתחייב לפנות מהשטח מדי יום כל מטרד בטיחותי לרבות פסול

 

 



 , גומחותעמודים, וביצוע תוואי חפירה לתשתיות, תאיםסימון  08.03

באחריות הקבלן ועל חשבונו לקבל טרם תחילת העבודות בשטח אישורי חפירה מהרשויות   .א

לרבות עלות פיקוח בשטח של מפקח מטעם בעלי התשתיות )חח"י, בזק, הוט   ,הנדרשות

 וכו'( וזאת על פי דרישתם. 

תוואי הצנרת, תאי מעבר, גומחות לארונות חשמל   את טרם החפירהעל הקבלן לסמן  .ב

עם מספר העמוד ולקבל את   קיימא -בסימון ברמיקום עמודי התאורה וכו'  ,ותקשורת

. אין להתחיל לבצע חפירות לפני  ומיקום התאים והעמודים אישור המפקח לתוואי החפירה

כי מיקום התאים והעמודים בתכנית הינו  מובהר  .אישור תוואי החפירה ע"י המפקח

מקורב בלבד, וחייב בבדיקה של הקבלן בנוגע למערכות אחרות, אבני שפה או קו מגרש: 

 .לא יתקבלו כל טענות של הקבלן בנושא זה, ולא ישולם על פירוקים כלשהם וביצוע מחדש

 . שבון הקבלןהעמודים יבוצע ע"י מודד מוסמך ועל חתוואי הצנרת, התאים ו ביצוע סימון  .ג

מובהר כי תכניות העבודה של  חח"י וחברות התקשורת הינן תכניות עקרוניות בלבד.  .ד

סימון וביצוע העבודה בפועל חייב להיות מתוך התחשבות בכלל התשתיות של הפרויקט. 

 ראה סעיף ב לעיל. 

 

 

 תאי מעבר סימון  08.04

יסומנו בהטבעה על גבי מכסה התא בהתאמה לנדרש על ידי בעל התשתית    מעברתאי  .א

ההטבעה תכלול את ציון בעל התשתית כדוגמת: חברת   .ובהתאמה ליעוד המערכת

כדוגמת: מתח גבוה, מתח   ,יעוד המערכתואת י החשמל, בזק, הוט, עירית שדרות וכדומה, 

בגין ביצוע  נמוך, רמזורים, תאורה וסמל בעל התשתית, כדוגמה: סמל עיריית שדרות.

 .הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תוספת שהיא

, על הקבלן  יםמעבר קיימותאי וי צנרת קיימים ו בכל מקום שהמזמין יחליט להשתמש בק .ב

אורכם ורק לאחר מכן להשחיל   , לנקות הצינורות לכלם, לנקותמהתאיםיהיה לנקז המים  

 .הכבלים בצינורות. בגין ביצוע הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תוספת שהיא

 

 

 חפירת תעלות  08.05

 על הקבלן לקבל אישורי חפירה מהרשויות המוסמכות טרם ביצוע כל עבודת חפירה.  .א

 .לפני החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה .ב

 .לן באמצעות כלים ומכשירים מתאימיםיעשה ע"י הקב  אידוו הו .ג

יש לסלק כל אלמנט אשר מפריע לחפירת התעלה ולקבל אישור לתוואי החפירה. אישור   .ד

המפקח לתוואי החפירה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לכל נזק אשר יגרם עקב  

 .החפירה

ה  ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים, רוחב התעל 90עומק החפירה במדרכות יהיה לפחות  .ה

  130ס"מ, אלא אם צוין אחרת בתוכניות. בחציות כבישים החפירה תבוצע בעומק    40-60

 . מתחת לפני השטח הסופיים ס"מ



 10שכבות של ריפוד חול ברוחב כל התעלה. שכבה ראשונה בעובי של   2חפירה תהיינה ב .ו

נורות הנמדדים בנפרד( בעובי כזה י ס"מ מתחתית התעלה, שכבה שניה )לאחר הנחת הצ

 .ס"מ מעל חלק עליון של הצינור  10ר פני הריפוד יהיו שגמ

ס"מ   20, כל שכבה של  של מצע א' מהודק בבקרה מליאה  כסוי התעלה יבוצע בשכבות .ז

 .ס"מ מפני השטח 30וסרט סימון מפלסטיק בעומק של 

  51כל עבודות החפירה בכביש ו/או במדרכה ושיקום הכביש ו/או המדרכה יבוצע לפי פרק   .ח

 .לי הבינמשרדישל המפרט הכל

 .יש לבצע את החפירה בעבודת ידיים  -רותים אחרים יבכל מקום בקרבת ש .ט

להחליפה באבן שפה זהה  יש –בכל מקום אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא   .י

 .חדשה על חשבון הקבלן

 

 

  אישור ציוד ונתונים טכניים 08.06

, אדריכל הנוף שדרותעל הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן, עיריית  .א

 והמפקח לציוד אשר הוא עומד להרכיב במסגרת העבודה.

עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק נתונים טכניים של יצרן הציוד בשפה  .ב

 העברית או האנגלית. 

ימים מיום חתימת החוזה או קבלת    10הפנייה למתכנן ולמפקח לאישור הציוד תהיה תוך  .ג

 צו התחלת עבודה. 

ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא אפשר הקבלן למפקח ולמתכנן לבדוק את הציוד   .ד

אין אישור כזה . וכל עוד לא התקבל אישור בכתב מהמתכנן ומהמפקח על אישורו לכך

 .מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר

אדריכל הנוף והמפקח,   שדרות,עיריית מנהל מח' חשמל בחר אישור הציוד ע"י המתכנן, לא .ה

יתקין הקבלן דוגמא של כל סוג של עמוד עם הפנסים שעליו, ולהדליק את הפנסים שעליו  

 .בצורה מושלמת

יגש הקבלן  י רק לאחר אישור דוגמת הציוד המותקן ולאופן ההתקנה ע"י הגורמים הנ"ל,  .ו

 עבודה ולהתקין את יתר העמודים והפנסים.לבצע את שאר ה 

סיונית הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תמורה שהיא, והינה כלולה במחירי יבגין ההדלקה הנ  .ז

 .היחידה שבכתב הכמויות

 

 

 יסודות לעמודי תאורה 08.07

 .הבור ליסודות העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאם לשרטוטים .א

תבוצע ע"י ברזלן מקצועי והיציקות תהיינה מבטון  לצורך היציקות, כל עבודות הברזלנות  .ב

 .ובהתאם לשרטוטים 30-ב

רגי היסוד למרכזי  ולפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי ב .ג

רגי היסוד יהיו כפי השרטוטים  והחורים של בסיס העמוד אשר ימוקם על היסוד. ב 

 .ובמרווחים כמפורט לעיל



ציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם. לכל בורג יסוד  קצה בורג היסוד הבולט מי .ד

 .םמגולווניאומים ודיסקית  2יהיו 

קצות הברגים ימרחו במשחת גריז גרפיט ויולבש עליהם להגנתם צינור "פד" שהקצה   .ה

 .העליון שלו יבלוט מעבר לברגים וימולא בגריז גרפיט

עם דיקטים בצידה הפנימי,  במידות היסוד המדוייקות,  היה בתבניתתהיסוד כל יציקת  .ו

 .ועם פינות קטומות

יהיה כמספר הכבלים    תהצינורולמעבר כבלים. מספר   תצינורו לכל יסוד עמוד יוכנסו  .ז

 .+, אלא אם צוין אחרת במפורש בתוכניות1הנכנסים ויוצאים מהעמוד 

 

 

 עמודי התאורה  08.08

תו תקן ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן   איישכל עמוד   .א

ויהיה למהירות   שדרותהישראלי ולדרישות שבמפרט זה. העמוד יתאים לסטנדרט עיריית 

 .מ' שניה לפחות 47רוח של 

 .עמוד תאורה וזרועותיו  בגלווןלא יותר כל פגם  .ב

מזרח, ולכיוון שיהיה ניתן לגשת  פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או .ג

 .אליו מהמדרכה ו/או האי אך לא מהצד ולא מהכביש

בכל מקום אשר בו ניתן הדבר, ואשר אין בו אבן שפה למדרכה יוצבו העמודים במרחק של   .ד

מ' משפת הכביש, אלא אם ישנה הנחיה אחרת בתוכניות או בהוראת המפקח. בכל   0.8

 .מקרה המיקום חייב אישור של המפקח

בעמודי התאורה יהיה פתח ו/או פתחים )בהתאם להחלטת המפקח( עבור מגשי הציוד.  .ה

מכסה הפתח יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה אשר לא יהיה ניתן להוציאו מהמכסה  

)כך שהבורג לא יאבד כאשר פותחים את מכסה פתח העמוד(. גודל הפתח יתואם, לפני  

 .וכנסו אליוייצורו, לגודל מגשי האביזרים אשר י

 .  פנסי התאורה יהיו עם דרייבר הכולל בקרת תאורה מסוג "דאלי" .ו

השופט או  -למערכת בקרת תאורה מתוצרת אלתם עין  והתאורה בפרויקט יחובר  נימתק .ז

 ערך. מערכת הבקרה של מרכזיות התאורה יחוברו אל מערכת הבקרה העירונית.- שווה

ן של מגשי האביזרים, כמו כן יהיה בו  בפתח העמוד יהיו תפסנים אשר יבטיחו חיזוק אית .ח

דיסקיות פליז רגילות, אחת קפיצית מפליז ושני אומי   4מולחם לעמוד עם   3/16בורג פליז "

מלוחית שביסוד   ןמגולוו בור פס הארקה מנחושת לעמוד, ופס הארקה יפליז, עבור ח 

 .העמוד

בהתאם   -ה כלול במחיר היחידר העמוד ומספ  .על כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף .ט

צביעת העמודים תיעשה בתנור או בפסיבציה של עמודי התאורה   .שדרותלהנחיות עיריית 

בגוון שייקבע ע"י האדריכל / המזמין, כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור  

על פלדה מגולוונת. הקבלן יעביר למזמין תעודת אחריות לצביעה לחמש שנים ממועד  

 המסירה. 

 .זרוע לכל פנס לפי סוג העמוד וסוג הפנס ובצבע גמר זהה לזה של העמוד לכל עמוד תהיה .י

ון יעשה לאחר  וון. הגל וון חם ללא בועות וללא פגם בגל ובגל םמגולווני עמודים מפלדה יהיו  .יא

 .מיקרון 100ון יהיה לפחות ו קוי יסודי של העמוד בהתזת חול וכימיקלים. עובי הגלינ



 .בכתב הכמויותהעמוד יהיה באורך כמפורט   .יב

 .מ"מ מעל הבסיס 600בעמוד יהיו פתחים לאביזרים החל מגובה   . יג

פתחי האביזרים מחוזקים כדי שלא להקטין את עמידות העמוד לכפיפה לכל כיוון שהוא.   .יד

מרותכים לעמוד   "1/2 ברגים ואומים 4בקצה העליון של העמוד יהיו שתי קבוצות של 

עם אום נוספת לכל בורג לצורך הבטחה מפני    ,לעמודלהתחבר  לצורך חיזוק זרוע המיועדת  

 .פתיחה. אורך בורג היסוד יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהמלצות היצרן

יצבעו באספלט חם. יס"מ ראשונים של העמוד  30 -היסוד ו  רגיוב –לאחר הצבת העמוד  .טו

חלל כל שהוא בין בסיס הבטון לבין הבסיס המתכתי של העמוד, אזי חלל   רוייווצבמידה 

 .יסתם ע"י בטון קל, בהחלקה עם גימור נאה ועמיד מפני סדקיםיזה 

 תותקן צלחת בבסיס העמוד מדגם המצוין בתוכניות.  .טז

 .לעמוד יהיו אמצעים לחיזוק הזרועות של הפנסים אליו .יז

 

 

 ופנסים , שקעי שירותדגלים מחזיקי, זרועות 08.08

להן מתאמים אשר יבטיחו  הזרועות לעמוד תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו  .א

 אטימה מוחלטת בין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס. 

 .צורת החיזוקים וההתאמות ביניהם ,על הקבלן להציג שרטוט של הזרוע עם העמוד והפנס .ב

דגלים. מחזיק הדגלים יהיה בעל קנה קליטה   2-לעמודי התאורה יסופקו מחזיקי דגלים ל  .ג

דגל, עשוי חומר בלתי מחליד. על הקבלן יהיה להציג שרטוט  ס"מ עבור כל   15באורך של  1"

 .של מחזיק דגלים כנ"ל

מוגן מים. על הקבלן יהיה להציג שרטוט של  1x10Aעמודי התאורה יכללו שקע שירות  .ד

 שקע שירות כנ"ל. 

 . הפנסים יהיו מדגם המפורט בכתב הכמויות .ה

 

 

  הארקה ופס הפנסציוד להפעלת  08.09

 :גשי האביזרים הבאיםעבור כל פנס יהיו מ •

תוצרת "כפר מנחם", עם גגון   P.V.C -מגש ציוד בתוך פתח העמוד יהיה עשוי מ .1

 :המסתיר כל חלק מהציוד מפני נפילת מי עבוי עליו. המגש יכיל

 תוצרת  "FAZ" א' עם ניתוק אפס כדוגמת 10מא"ז לזרם  -

MOELLER   עבור כל פנס, מורכב על פס "דין", עם שילוט לפאזה

 .פנס הוא מיועד, ועם כיסוי פלסטי מתאיםולאיזה 

כבלים   3מותאמים לקליטת  "SOGEXI COPAK" מהדקים תוצרת 4 -

' לפי הנחיות  ץסנדוויבחתך הכבלים הנכנסים לעמוד, עם שילוט 

 .המפקח

מהדקי יציאה מסוג תקע שקע עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד   -

 .מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך



החל ממהדקי היציאה במגש  ,ממ"ר לכל פנס  XLPE 2.5*3 כבל -

שבעמוד ועד למהדקים שבפנס. קצות הכבל יהיו עם מהדקי תקע שקע  

 .לחיבור מהיר

 .חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם -

 :יהיו  ,בנוסף לציוד האינטגרלי שמסופק ביחד עם הפנס ,בפנס .2

  מהדקים לקליטת הכבל ממגש הציוד שבפתח העמוד, מהדקים ליציאה -

 .עם החיווט, בורג להארקה עם החיווט, עם שילוט מושלם  לדרייבר

מגש ציוד מקורי של יצרן הפנס הניתן לפרוק והרכבה בקלות מהפנס.   -

ש שבו תקע ובית תקע לשם החבור  ללא צורך בכלי עבודה, עם כבל גמי

 .בין מגש הציוד לבין המהדקים שבפנס

 .כל פרטי החיווט בין הציוד שבפנס עם שילוט מושלם -

כל פריט ציוד במגש האביזרים אשר יהיה בפתח העמוד יצוין בו עבור איזה פנס הוא   •

 (. מיועד, )במידה ויש יותר מאשר פנס אחד

 

 

  מרכזיות תאורה 08.10

בה יותקנו לוחות החשמל וציוד   ות תאורהמרכזי במסגרת העבודות תבוצע התקנת  .א

 .השליטה והמיתוג

אישור מכון התקנים  ידי יצרן בעל- כמתואר בתוכניות, על נהותיוצרתתוכננה  ות המרכזי .ב

או, לחילופין, הינו   61439תקן - פי תו -ובפיקוחו, בעל אישור הסמכה לייצור ולסימון על

-פי מערכת-על ללוחות חשמל, הפועל 61439  יר על עמידה בדרישות ת"מוסמך ובעל אישו

 מאושרת עדכנית.  ISO  9001:2015יכות  א

 חברת החשמל. ודרישות   המרכזייה תהיה בנויה בהתאם לתקנים הישראליים הענייניים .ג

 . אין לייצר מרכזייה לתאורה ללא אישור של מתכנן החשמל לתוכניות הייצור .ד

 ,תאורה כוללת את כל העבודות, חומרים, אביזרים-ולהתקנה של מרכזיתהעבודה לייצור  .ה

 ציוד והוצאות הדרושים לשם חיבור מערכת/מתקן התאורה לרשת החשמל ולהפעלתה

 . התקינה

  ומתאימה IP-55המרכזייה תהיה בגודל מתאים לתכולת כל הציוד המאושר, מוגנת מים  .ו

,  כגון(Outdoor)  ים לתנאי חוץ קשיםלהתקנת חוץ, כאשר הארונות יהיו מיועדים ועמיד

 וכו'.  ,UVטמפרטורה גבוהה, קור עז, גשם, שלג, רוחות, לחות גבוה, קרינת 

פוליאסטר  תהיה בנויה מארונות ( צרכן)אמפר  80מרכזייה המיועדת לחיבור חשמלי של עד  .ז

 משוריין. הארונות יעמדו בתקנים הבאים:

 ;למתח נמוך  DIN43629 תקן •

 ;מידה בתנאי סביבהלע VDE 0660תקן  •

 . VDE 0304או  UL-94פי  -תקן כבה מאליו על  •

  ןוארו  ארונות בהתאם לתוכניות: ארון עבור מוני חברת החשמל 2-המרכזייה תחולק ל  .ח

מאושרות CI  ת התאורה. הציוד בארונות יותקן בקופסאותי עבור לוח החשמל של מרכזי

 . CI -בקופסאות ה ידי מכון התקנים, עם מכסים קפיציים לסגירת החלונות-על



בתוספת של  ו פי התכנון שייקבע בהתאמה למידותי -על מסדי בטון במידות על ןיותק   ןהארו .ט

מסגרת מפלדה   ס"מ מעל פני הקרקע ויכלול 35 -ס"מ לפחות מכל צד. המסד יבלוט כ 65 -כ

 .הארקת יסוד תקנית  וביצוע של ןמגולוונת שקועה ביסוד, ברגים להצבה ולחיבור של הארו 

  חלד ויאובטחו בדסקיות-יהיו מפלדת אל -צירים, ידיות, ברגים, וכו'  - ןאביזרי הארו כל  .י

תלייה שיסופקו ע"י הקבלן וגגון   מנעול צילינדר, הכנה למנעולי ול יכל ןקפיציות. הארו 

 .להגנה נגד גשם

  כל חלקי הפח הנעים על צירים יוארקו בחוטי הארקה גמישים מבודדים המחוברים .יא

 .חרוט (סנדוויץ')שכבתי -בל מתאימים. הציוד בלוח יסומן בשלט רבבברגים ונעלי כ

 '. ברקים, פס אפס, פס הארקה, מהדקים, וכו מגניהמרכזייה תכלול  .יב

-המוגן באמצעות ממסר , מפסק ושקע שירותLEDהמרכזייה תכלול בנוסף גוף תאורה  . יג

 . 30mA  חת לרגישותפ

 ם המתאימים לחתך הכבלים. כלכל כבילי הכניסה והיציאה מהלוח יהיו דרך אנטיגרוני .יד

 פתחי הצנרת סביב הכבלים בתחתית הלוח יאטמו בקצף אטימה. 

  ארון המרכזייה וארון חברת החשמל יצופו על כל הדפנות החיצוניות בחומר מונע השחתה .טו

 .בכתובות ובמדבקות

  ערכות של תוכניות 1בדופן הפנימית של הדלת יהיה נרתיק לשמירת תוכניות הלוח, כולל   .טז

  קווית ותוכנית מבנה-ביצוע" ע"י יצרן הלוח, כולל תוכנית חדלדכנות וחתומות " מעו

 . (תוכנית הייצור)

ובהתאם  המפקח  מיקום המרכזייה למאור באתר יסומן ע"י מודד הקבלן בתאום עם  .יז

למיקום. על  לתוכניות, ולאחר שהקבלן תאם עם חברת חשמל את אופן ההזנה בהתאם

באתר. אין לבצע את יסוד   מיקום המרכזייה לפני הביצועלהמפקח הקבלן לקבל את אישור  

 המרכזייה.  למיקום הסופי שלהמפקח המרכזייה, ללא אישור  

. היחידות האלחוטיות, מתוצרת מנולינקס או שווה ערך מאושר, יותקנו בכל גוף תאורה . יח

במרכזיה  לשמש כמתאמי תקשורת בין הבקר המקומי, שיותקן  תפקיד יחידות אלה הינו

 .ובין השנק האלקטרוני

כלומר כל מתאם תקשורת משמש גם כיחידת ממסר  MESH,היחידות יופעלו בתצורת 

 . למתאמים האחרים

 

 

  תשתיות עבור אחרים 08.11

במסגרת העבודות תבוצע התקנת ו/או העתקת תשתיות חשמל ותקשורת. הקבלן יבצע עבודות  

התקנת ציוד. כדוגמת: אספקה והטמנת צנרת  הכנה עבור תשתיות אלו לרבות אספקת ו/או 

באדמה, תאי מעבר, כבילה וכדומה. היקף העבודות יקבע ע"י המזמין. הקבלן יבצע את כל  

התאומים הנדרשים עם בעלי התשתית ללא תשלום נוסף עד להתקנה מלאה ואישור תקינות של  

ת )חח"י, חברות  באחריות הקבלן להזמין מפקח של כל אחת מהחברו בעל התשתית והמזמין.

התקשורת( מבעוד מועד, ולא לבצע עבודה ללא פיקוח ואישור מראש של אותה חברה. התשלום  

 עבור הפיקוח של חברות אלו כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד. 

 

 



  חיבורי חשמל ותקשורת 08.12

באחריות הקבלן ועל   לבצע ניתוק ו/או חיבור של חיבורי חשמל ותקשורת. שכחלק מהעבודות יידר

חשבונו לבצע את כל התאומים הנדרשים מול בעל התשתית. לרבות אספקת כוח עזר מיומן וציוד  

 עבודה לביצוע עבודות אלו. 

 

 

 תכניות עדות וסידורים זמניים  – קבלת המתקן 08.13

קבלת המתקן תתבצע לאחר סיום העבודות ע"י הקבלן לאחר הפעלת כל המערכות והמתקנים  

ובדיקת פעולתן לשביעות רצון המזמין )ובעל התשתית בעבודות עבור אחרים(. לרבות אישור  

 חשמלאי בודק לתקינות המתקן וביצוע חיבורי החשמל הנדרשים ע"י חברת החשמל. 

שתבוצע ע"י מודד מוסמך בה מסומנות כל   (As made)הקבלן יספק על חשבונו תוכנית אימות 

, וכן תכניות  עומק סוג וכמות התשתיות שהותקנולרבות תוואי,  ,העבודות והציוד שהתקין הקבלן

תכנית העדות תכיל ציון ברור של סוג, קוטר וכמות השרוולים  .של לוחות חשמל, מרכזיות וארונות

 חפירה, וכן של הכבלים שהושחלו בצנרת. בכל 

יעביר הקבלן לפיקוח בשלושה העתקים מודפסים ושלושה   (As made)את תכניות האימות 

   ומעלה. 2004בגרסה  (AutoCad)תקליטורים עם קובץ של תוכנת אוטוקאד 

 

לוס  , ומרגע סיום התקנות החשמל וקבלתו ע"י המתכנן והמזמין ועד לאכפרויקט זה הינו שלב א'

השכונה והפעלת מערכת התאורה בפועל צפוי לעבור זמן מה. בהתאם, מחירי היחידה כוללים את  

 ללא תשלום נוסף:  –העבודות הבאות 

הפעלת מערכת המאור המתוכננת באמצעות מקור חליפי / זמני, ועריכת כל הבדיקות   •

 הנדרשות לצורך קבלתה. 

 קבלת אישור המזמין לתקינות המערכת.  •

מרכזיות התאורה לאחר קבלת האישור לעיל, ואחסנה במחסני הקבלן / המזמין  פירוק   •

 בהתאם להנחיות המזמין, כולל כל סידורי השינוע והשמירה.

וכל    לפי מעגלים –סימון מסודר בגומחות החשמל של השרוולים, הכבלים וגידי ההארקה  •

בורים ללא  מידע נדרש אחר, בכדי שבעת ההתקנה החוזרת ניתן יהיה לבצע את החי

 תקלות. 

המזמין, הקבלן יחזיר את המרכזיות לאתר ויתקין אותן עד לקבלת    עם קבלת הנחיה מאת •

 אישור בודק מוסמך מטעמו וקבלה מחודשת של המזמין. 

 
 

 אופני מדידה  08.14

חפירת תעלות: המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים   08.14.1

כולל ריפוד   ,במידת הצורך ופנאומטיים םמכאנייבכל סוג קרקע באמצעות כלים 

ס"מ   20בשכבות של  במצע א' מהודק בבקרה מליאה וכיסוי חול, מילוי החפירה 

. החזרת השטח לקדמותו  בהתאם להנחיית המפקח מכסימליתעד לקבלת צפיפות 



וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול  

  לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות.

 המדידה לפי מטר אורך.   

  
   כביש: פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל פתיחת   08.14.2

ישר( בעזרת  פירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ח

ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק    םמכאניימכשירים 

וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט הנדרשים  

, מילוי חול סביב הצינור כנדרש וכל הכלול  או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו

  כני.  , הכול לפי המפורט במפרט הטבסעיף חפירת תעלות

 המדידה לפי מטר אורך.  

  
פתיחת מדרכה/שביל: המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת    08.14.3

צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי  

התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת  

  . , וכל הכלול בסעיף חפירת תעלותרט הטכניהמצב לקדמותו הכול כמפורט במפ

 המדידה לפי מטר אורך.  

  
צינורות מגן מובילים לכבלים: המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה    08.14.4

חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה  

מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט   8והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה 

פת  עבור ללא כל תוס, יימדד נטו בין מרכז העמודים הצינור אורך  סטנדרטית.

 . עמודעליות ל

 המדידה לפי מטר אורך.  

 
צינור פי.וי.סי.: אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים,    08.14.5

עשוי חומר  . חיבורים, אטמים, פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון

 .  858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן   4פי.וי.סי. בקוטר "

 אורך. המדידה לפי מטר 

 
תאי מעבר: המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר    08.14.6

 כביש כולל: 

 . 489מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י  •

 . 658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י   •

 תקרה לתא מעבר.   •

 הכנת צנרת כניסה לתאים.  •

מילוי   סביב כניסות הצנרת לתא, סתימות ,נת התאהעבודה כוללת חפירה, התק 

 הכל לפי תכניות פרט.   -  שכבת חצץ בתחתית התא,  CLSM  -ב חוזר 

 . יחידההמדידה לפי  



 
היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מהנדס קונסקרוקציה מטעם  יסודות לעמודים:   08.14.7

כלול במחיר היסוד, לרבות קבלת אישור מנה"פ והתאמת   -הקבלן ועל חשבונו 

המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון,  תכנון הביסוס במידת הצורך. 

שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת   ,חפירה חציבה בכל סוגי הקרקע

, בורגי היסוד מתאימים והכנסתם,  30- , יציקת בטון בלכל גובה היסוד  תבניות עץ

ב  חוזר מילוי ת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, הרכב

-  CLSM איטום  , וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני

 .  היסוד

 . יחידההמדידה לפי  

 

 

קרקעיים: המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו  -כבלים תת 08.14.8

בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור   ,ל תאשילוט וסימון הכבלים בכ ,בצינור

,  אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים .והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני

 . מ' לעמוד 2בתוספת 

 המדידה לפי מטר אורך.  

 
אורך הכבל יימדד נטו  . כבל נחושת שזור: אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי 08.14.9

 .  מודמ' לע 2בתוספת , בין מרכז העמודים

 המדידה לפי מטר אורך.  

 

גופי תאורה )פנסים(: המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד   08.14.10

. כולל גם רשת הגנה מפלדה  והנורות לגופי תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה

וולט בתוך    -1000-ממ"ר ל N2XY 3*2.5. כולל הספקה והתקנת כבל  מגולוונת

ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה    טחהחיבורי החשמל במגש אבהעמוד כולל  

   כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס.

 .   המדידה לפי יחידה

 

: המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל  טחהאב ימגש 08.14.11

  עם כיסוי קופסת בקליט. לכל נורה  מ"ז חצי אוטומטי 

 .  כמתואר בסעיפים בכתב הכמויות – המדידה לפי יחידה  

 

עמודים וזרועות מפלדה: המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים   08.14.12

או  , כל העבודות והחיבורים הנדרשים והתקנתם, כוללאספקה לאתר העבודה  

ן כוללים המחירים את  בהתאם להנחייה מיוחדת. כ  למחסן המזמיןהובלה 

  הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו'

 .כולל צביעת העמודים והזרועות בגוון עליו יורה האדריכל



 עמודים רגילים   •

 משולשות,  ,כפולות , זרועות יחידות •

 שרשרת לדלת תא אביזרים.  •

 
 

 מחיר היחידה כולל את צביעת העמוד והזרועות.

 

: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את הצביעה, את  זרועות

הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט זה. המדידה ביחידות,  

  E).והבליטה    Hת לפי סוג )יחידה או כפולה(, ובציון האורך )הגובהכשהזרועות ממוינו

כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו  

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

 סעיפים בכתב הכמויות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 תר עבודות פיתוח הא –  40פרק 

 המהווה השלמה לנאמר בפרקי המפרט הכללי. 

 

 ריצופים ואבני שפה  40.01

 אבני שפה, אבני אי, אבני צד תוחמות ואבני בלימה   40.01.01

במפרט הכללי לפיתוח האתר )פרק     40.05.08אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  

 ( ובהתאם לפרטים בתכניות. 40

 מ"מ. 3רום האבן יהיה בהתאם למפלס התבנית ובדיוק של 

יחידות   כלשהו,  מסוג  ועקומות  קשתות  ישרים,  בקווים  שפה  לאבני  אחיד  הוא  המחיר 

בכל ס"מ,    100  –ו    ס"מ    50ס"מ,    30באורך   שטוחות  ו/או  מונמכות  שפה  אבני  וכן 

 המקומות הדרושים. 

 .במידות המתוארות בתכניות -20אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב

במפרט  51של פרק  51.15.02וסעיף   40של פרק  40.05.08יתר הפרטים יתאימו לסעיף  

בקשתות יש   .באתראו ניסור הכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה 

מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן   0.25/0.5ות באורך להשתמש באבנים חרושתי

 יותר כנדרש.

ימים כולל מילוי והידוק האדמה בצדי   7לאחר גמר הביצוע תהיה במשך    הרטבה/ההשקיה 

 האבן. 

יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות או  במעברי חצייה ו/או במקומות המסומנים בתכניות  

ה במפלס פני  המסעה. אבני בלימה  שטוחות למעברי חצייה כך שמפלס המדרכה יהי

 יונחו רק על פי הנחייה מפורשת בכתב המפקח.

 

 דגשים מיוחדים: 

הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של המפקח לתוואי המוצע.  

האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח  

 וקשור ליתדות. 

ת כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני  המחיר כולל א

למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב  

 בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית. 

 כמו כן תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי באם מפלס אבני השפה יהיה בהפרש כזה מעל  

יב השלמת מצע יבוצע הנ"ל במסגרת סעיף זה ללא כל תוספת  מסעה קיימת שיחי 

 תשלום. 

 . 1:3הנחת אבן ע"ג היסוד בעזרת טיט 

 בקשתות חיבורי האבן בזויות יהיו בחיתוך גרונג. 

 , שקועים ונקיים. 1:3החיבור בין המישקים יהיה בטיט 

 פינות אבן שפה מעוגלות לחניה יהיו טרומיות. 

 

 



  המדידה תהיה במ"א מדידה :

 התשלום כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלה   תשלום :

 

 
 ראש אי   240.01.0

כדוגמה כדוגמת אבן השפה הסמוכה לראש )כולל פינות   30-ראש אי יבוצע מבטון ב

 ת. ותכנישפרט הלפי  מבוצע בתבניות המאושרות ע"י הפיקוח ו קטומות(

 

   יח' מדידה :

ללא תלות בגודל התשלום כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלה   תשלום :

 הראש.

 
 

 אבנים משתלבות  –ריצופים   340.01.0

מ',   2.00מ' וברוחב   10לצורך החלטה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע נסיוני באורך 

שונה מזה שבקטע  כמתואר לעיל אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם 

 הנ"ל. עבור פירוק הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם תוספת.

הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים )חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד  

אלמנטים ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור סיבובי. יש  

להקפיד שהאבן הנסורה תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני ריצוף  

 יה בקו ישר ומיקומו יאושר ע"י המפקח. שונים יה

 ס"מ.  5המשתלבות יונחו על שכבת חול מיישר בעובי   האבנים .1

 ס"מ. 5צמנט ובעובי  3%-, האבנים המשתלבות יונחו על שכבת חול מטוייב בבכבישים .2

כ .3 )עד  נמוכה  רטיבות  בעל  או  יבש  טבעי  בחול  להשתמש  יתאים  3%-יש  החול  ואחידה.   )

  לגבי אגרגאט דק לבטונים. דירוג החול יהיה כמפורט בטבלה להלן: 3לדרישות ת"י  

כינוי 
חול גרוס ממחצבה או חול   הנפה

 )מ"מ(  4.75/0.15ממחפרות 
4.75 100 
2.36 95-70 
1.18 70-30 
0.6 45-20 
0.3 25-10 
0.15 10-0 

 הנחה בשני שלבים:  שכבתביצוע  .4

 פיזור השכבה התחתונה ויישורה.  •

 הידוק השכבה התחתונה ופיזור השכבה העליונה ויישורה. •

לגבהים   • עד  יישור  בסרגלי  יבוצע  התחתונה  בשכבה  הגרוס  החול  או  החול  יישור 

 המתאימים.



אחת בלבד בחול, ופעמים  ההידוק יבוצע במרטט שטח. מעבירים את המרטט פעם   •

 )בצורת שתי וערב( בחול גרוס.

לגבהים   • עד  יישור  בסרגלי  יבוצע  העליונה  בשכבה  הגרוס  החול  או  החול  יישור 

 המתאימים.

 מ"מ.  10עובי השכבה העליונה )הלא מהודקת( יהיה עד  •

 ציוד לביצוע שכבת  ההנחה ושכבת הריצוף:  .5

מ' או בסרגל    3ז ידנית שאורכו עד  ניתן להשתמש בסרגל יישור המוז  – סרגלי יישור   •

  מ'.  6יישור המוזז באופן מיכני שאורכו עד 

תחתית הסרגל הבאה במגע עם שכבת ההנחה תהיה ישרה ולא תסטה מהקו הישר  

 מ"מ.  5- ביותר מ

מ"ר    0.25אפשר להשתמש בכל מרטט שטח, אשר שטח הפלטה שלו    –מרטט שטח   •

 . 1571אחרת, כמוגדר בת"י  לפחות. אפיון מרטט השטח יהיה, אם לא נאמר 

להקפיד  .6 פי    יש  על  שפה(  )אלמנט  בטון  אלמנטי  באמצעות  המשתלבת  המיסעה  תיחום  על 

 . 1571דרישות התקן הישראלי ת"י 

 לפי השלבים הבאים:   יבוצעאופן ההנחה   .7

 יש להתחיל את העבודה מהאזור הנמוך אל עבר האזור הגבוה.  •

לאורך   • הראשונה  השורה  את  מניחים  ידני.  באופן  תבוצע  ריצוף  אבני  של  ההנחה 

 אלמנטי התיחום. יש לשמור על סדר הנחה פתוח. 

הידוק ראשוני של המשטח המרוצף ייעשה סמוך ככל שניתן להנחת אבני הריצוף.   •

עבודה.  יום  בסוף  מהודקים  לא  מרוצפים  שטחים  להשאיר   אין 

במרח יבוצע  הראשוני  כ ההידוק  של  וייעשה    1-ק  הפתוחה,  ההנחה  מחזית  מטר 

 במרטט שטח, פעמיים לפחות, בצורת שתי וערב. 

המישקים ימולאו מיד לאחר ההידוק הראשוני. המישקים ימולאו בחול נקי ויבש.   •

מילוי   על  הקפדה  תוך  מטאטא,  באמצעות  המישקים  ימולאו  החול,  פיזור  לאחר 

 סופי. מושלם. חוזרים על פעולה זו לאחר ההידוק ה

 ההידוק הסופי ייעשה במרטט שטח לאחר ניקוי המשטח משאריות חומר גרגרי.  •

 בסביבות אלמנטי התיחום יש להקפיד על הנקודות הבאות: •

o בכ גבוה  יהיה  הריצוף  אבני  שכבת  של  הסופי  אבני    5-המפלס  ממפלס  מ"מ 

 התיחום וממפלס מתקני ניקוז סמוכים.

o  י תיחום ולהמשיך בהנחת יתר אבני  רצוי להניח אבני ריצוף שלימות ליד אלמנט

 הריצוף. 

o   הנחת אבני ריצוף  הנדרשים להשלמה תיעשה באמצעות מכונת חיתוך או מכונת

ס"מ. מרווחים קטנים    5-ביקוע. אין להשתמש בחלקי אבני ריצוף שגודלם קטן מ

  2- חלקים חול ל  1.5-צמנט ל  1ס"מ ימולאו בבטון שמתכונתו )בנפח(: חלק    5-מ

הרווח המכסימלי המותר    (.1:1.5:2מ"מ )  9.5שגודלו המכסימלי    חלקים אגרגאט

מ"מ, הרווח המכסימלי המותר בין    3בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה  



ס"מ תורשה    3-מ"מ. במידה והחלק בדרוש להשלמה קטן מ  2האבנים הסמוכות 

לצמנט ובאישור המפקח.    3%  -  5%השלמה בבטון עם פיגמנט מוסף "באייר" של  

 וון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו.  הג

  ההנחה מסביב למתקנים תבוצע לפי הפרוט הבא: •

o   מפלס מכסה התא או המתקן, יהיה אם לא נדרש אחרת בתוכניות, כמפלס פני

 המיסעה שסביבו. 

o   מלבני כשהמכסה  האפשר.  ככל  קרוב  המתקן  מכסה  את  יתחמו  הריצוף  אבני 

מכסה המכסה.  למקצועות  הריצוף  אבני  בצורה    ישיקו  מסביב  ייתחם  עגול 

מלבנית והמרווח הנוצר יושלם בבטון כמפורט לעיל לגבי השלמה ליד אלמנטי  

 תיחום. 

  בסיום ההנחה תעמוד המיסעה בדרישות של הסטיות המותרות כפי שפורטו בת"י  •

 )מישוריות שכבת הריצוף, ישרות מישקים ישרים, רוחב המישקים וכד'(.  1571

 

 סטיות מותרות בביצוע -ריצופים   440.01.0

 
 על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט  .1

 בתוכניות.      
 

 מ"מ. 10.  הסטיה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  2
 
 ריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום  .  מישו3

 מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב    5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות       
 מ"מ. 1משקלו העצמי, בהשענו על קצוותיו שלא תעלה על      

 
 לעיל, יחייבו את הקבלן  .  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו  4

 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.     
 
 מ"מ.   1.  הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 5

 

 

 אבן אזהרה  240.0

)פסים או נקודות( תהיה לפי הסוג הדרוש לפרטי הנגישות   20/20/6אזהרה, התרעה בגודל 
 המחיר לאבן אזהרה או התרעה יהיה אחיד. לפי מ"ר.  – הרלוונטים בהתאם לצורך 

 
 

 קירות מבטון בחיפוי טיח כורכרי  .0340

מגורען וקופינג   2000המחיר כולל כל הדרוש לרבות עבודות עפר, זיון, בטון, טיח כורכרי רדימיקס 
 ס"מ, עיבוד צד תלטיש ועיבוד עליון 'אופק המצוק'.  7מאבן כורכרית בעובי  

 
 

 מסלעות  340.0

בניית מסלעות מאבן קשה מעובדת במחצבה, בממדים כלליים המשווים לסלע צורת תיבה שטוחה,  

ס"מ עבור שאר הנדבכים, באורך בין   40-50ס"מ עבור נידבך בסיס המסלעה ו  60-70בעובי )גובה(  

ס"מ לפחות. טיב וצורת הסלעים יהיו באישור המפקח, אשר יפסול את   80ס"מ ורוחב    150ל   120

  ששבשימועל הקבלן לשטוף את כל האבנים אשר אינם תואמים את הדרישות הנ"ל!   הסלעים

)טבעיות או מעובדות( במים עד שהן תהיינה נקיות מאבן, אדמה ולכלוך אחר. האבנים תהיינה  



. נדבכי המסלעה ייבנו בקו אופקי  והסלעים יונחו על  בהן לבניה שהשימולחות אך לא רטובות לפני 

ס"מ לפחות, לשם   50נדבך הבסיס )נדבך תחתון( יונחו בקרקע בעומק של הרחב. סלעי   םציד

הבטחת יציבות המסלעה . בתחתית הנדבך התחתון יש לבנות שכבת צרורות אבן מהודקת ו/או  

גן  אדמת  ,מסלעה התוך כדי בניית   שכבת בטון רזה, ע"פ הוראות המפקח. העבודה כוללת מילוי,

  200טכנית מן הסוג -פריסת יריעה גיאו המפקח,.  באישורבין הסלעים ובגב הסלעים מאושרת, 

שיטת העבודה   .גרם/מ"ר בגב המסלעה, בהנחה רפויה, בטרם מילוי גב המסלעה באדמה חולית

על הקבלן לבצע  . ניים, מנוף או עבודת ידיים, תיקבע בלעדית ע"י המפקחאכלים מכ -במסלעות  

אושר ע"י המפקח, לפני המשך העבודה.  מטר אורך ובגובה מלא לדוגמא שת 8קטע מסלעה של 

במידה שלדעת המפקח הדוגמא אינה תואמת את כל הוראות הסכם זה על הקבלן לפרקה ולבנות  

 הביצוע כולל כל המפורט בפרט ובמפרט זה.  קטע דוגמא נוסף עד קבלת אישורו של המפקח. 

 :  מדידה ותשלום

כלפי האנך( הגובה יימדד בניצב מפני היסוד ועד   °30)שיפוע של פחות מ    מסלעה 'אנכית' •

 הרום העליון של הסלע הגלוי כפול אורך אשר יימדד לאורך קו היסוד.  

כלפי האנך( הגובה יימדד בקו אלכסוני מתוח    °30)שיפוע של יותר מ    למסלעה 'משופעת' •

 אשר יימדד לאורך קו היסוד.  מפני היסוד ועד הרום העליון של הסלע הגלוי כפול אורך

חפירת המדרון לשם בניית המסלעה וסילוק החומר החפור כלולים במחיר המסלעה, ולא יימדדו  

 בנפרד. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 גינון והשקיה עבודות  –  41פרק 

 כללי  0114.

 
 כללי   0.41.1
 

 על קבלן המשנה לעבודות גינון להיות:
 
שנים לפחות ויכולת מוכחת לביצוע פרויקטים של גינון   5הקבלן יהיה בעל נסיון וותק של  .א

 דונם לשנה. 10והשקיה בהיקף 
הקבלן יתבקש לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן משנה בשנתיים האחרונות  .ב

 .לצורך אישורו  – בעבודות גינון והשקייה וכתובת מזמיני העבודה
לן המשנה לגינון חייבת באישור בכתב ומראש של מזמין העבודה. קבלן  התחלת עבודת קב  .ג

לא רשאי  או שלא יאושר ע"י מזמין העבודה מסיבה כלשהי, שות הנ"ל,  רישאינו עונה לד
 לבצע בפועל את העבודה בשטח.

 מנהל העבודה יהיה בשטח לאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט. .ד
  

 הכשרת השטח לגינון ושתילה  41.1.1
 

ס"מ, סיקול אבנים מפני השטח העליונים,   30כולל ניקוי, חריש לעומק ור גנני ויישור סופי ייש
 ס"מ.  5הדיוק הנדרש הוא ס"מ.  20±סילוק ברזלים ופסולת ויישור אחיד כולל חפירה או מילוי 

לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות. עבודה זו  
 ימים לפניה.  5תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 התשלום לפי מ"ר. 
 

 עיבוד הקרקע   41.1.2
 

הקרקע ותיחוחה. כל    ס"מ, ויכלול הפיכת 20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 
ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד   - 5פסולת ואבן גדולה מ

 הקרקע ייעשה לפני הזיבול והדישון אך מותר לבצעם במשולב. 
 . העבודה תשולם בסעיף הכשרת קרקע לגינון

 
 השמדת עשבים   41.1.3

 
 שבועות לפני השתילה. הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה 

 
שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג החומר,  
צורת ההדברה, הריכוז ואופן הביצוע טעון אישור המפקח. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל  

 . עד להשמדה המלאה של העשביההעשבים, 
 

 פי כל כללי הבטיחות. הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ול 
 

 זיבול ודישון   41.1.4
 

, הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני  קומפוסט גבעת עדה או שו"עסוג הזבל שיסופק יהיה 
שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצנעה תבוצע בכל מיכני, מחרשה, מתחחת או בעבודות  

 לט. ידיים. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוח
 

 ביחד עם הזבל האורגני יפוזרו ויוצנעו עם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פני השטח.
 

 מ"ק לדונם לשטחי שיחים, זיבול לדשאים כמפורט במפרט הדשא. 25כמות הזבל תהיה: 
 ק"ג זבל לכל בור.  50לעצים בוגרים תנתן תוספת של  

 
 ק"ג אשלגן כלורי.  80+   ק"ג סופרפוספט 100לדשא: תנתן תוספת של 

 
 על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח. 

 . הנטיעותמחיר הזבלים והדישון ישולם בסעיף 



 
 בור נטיעה   .541.1
 

לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר  
אין  . ל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלתבור, שנפחו יכי

 לחפור, או לחצוב, בור נטיעה בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח. 
 

אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר  
 שהמפקח בדק את הבור. 

 
 יהיו כדלקמן: שאינה בשטח מרוצף, אלא שטח פתוח(   )לשתילהמידות הבור 

 
 ס"מ   80/80/80  -   6צמח ממיכל      מס' 
 ס"מ    60/60/60  -   4צמחים ממיכל  מס'  
 ס"מ   50/50/50  -   3צמח ממיכל      מס' 
 ס"מ   30/30/30  -   2צמח ממיכל      מס' 

  
 שדרות. פרט בורות נטיעה במדרכות יהיו בהתאם לדרישות עיריית 

 
 
 אדמת גן   .641.1

, יש לבצע בדיקת קרקע. בדיקת הקרקע  (לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע
תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י  

,   PHאשלגן(, המפקח. הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ו
(. שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות  E.Cמליחות )

המעבדה ובאישורו של המפקח בצרוף התוצאות. לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, יש לקבל  
אישור על מיקום אספקת האדמה וטיבה. יש להביא דוגמא מהקרקע הגננית המסופקת לאישור  

 קח בצרוף התוצאות. המפ
אדמת גן מובאת, תהיה מסוג הנדרש משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות שינתנו ע"י  

 המפקח. 
משרד של  ומקור ע"י המפקח, ולאחר בדיקות ואישור      לאחר אישור טיבהגן תתבצע  אספקת אדמת  

   PH 7-8*  החקלאות ע"פ הדרישות כדלקמן:   
 מילימוס   2מקסימום מוליכות חשמלית *       

   30%שיעור מרבי של חרסית *      
   60%סילט + חרסית מקסימלי  *      
 15%גיר מקסימום *      

                                                                      SAR*  7.9מקסימלי 
שנתית ורב  - שורשים של  עשביה חד כמו כן הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי 

ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל אבנים שגודלם  מכל פסולת   השנתית ונקיי
. אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח  10%ס"מ ושעור האבן לא יעלה על  5מעל 

הנדרש, ללא תוספת    ע"י הקבלן ועל חשבונו, ובמקומה, יחויב הקבלן להביא אדמה בהתאם לטיב
ס"מ תוך שמירה קפדנית על   30בעובי    הפיזור החומר בשכבה אחיד ,כן- כמומחיר. העבודה כוללת, 

אפיקי הניקוז המתוכננים ע"פ תכנית קווי גובה. על הקבלן לבדוק את פני קרקע השתית ולאשרה  
לן להודיע מייד  סטיות מן המתוכנן בגובה השתית, על הקב ויתגלובמידה  . בטרם פיזור הקרקע

   למפקח ולקבל אישור בכתב בטרם פיזור החומר.
  40ס"מ )לאחר נחיתה(. כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של  40: תהיה לפחות עובי שכבת אדמת גן

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה בכימי לקרקע המקומית. כאשר מוסיפים שכבת קרקע  
ה בהרכבה, זהה או קלה מהקרקע הקיימת  ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחיד 40שעומקה מעל 

 למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים. 
 
 
 
 



 טיב השתילים ואיחסונם  .741.1
 

חופשיים   ,על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחלות
ממזיקים, וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים  

החורגים מהמיכל ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש. כל השתילים  
 חייבים לעמוד בעת הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים.

 
 פעולת הנטיעה   .841.1
 

יבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות  הנטיעה חי
עזות. שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או מיד  

 לאחר הבאתם מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה. 
 

רר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים  בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפו
החורגים מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת  

הנטיעה בהתאם לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים נשירים יותאם לגיזום נופיהם. יש  
ומק הנטיעה יתאים למצב השתיל  להקפיד על כך שכל שתיל יינטע במקומו, המסומן בתכנית. ע

 אר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.ו במיכל או במשתלה, כך שצו
 

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין. 
 
 
 תמיכת עצים   .941.1
 

אחיד לכל  ס"מ,  6מ' וקוטרן לפחות   -2.50סמוכות עגולות, שאורכן כ  2תמיכת העצים תיעשה ע"י 
אורכו ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את הסמוכות לפני הנטיעה  
לתחתית בור הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת העץ לסמוכות  

 תבוצע אחרי שקיעת האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה. 
 
 נטיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויות  .0141.1

עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח במשתלה  
להעברה לגיל גבוה, הוא יבחר בין עצים שניתן להעבירם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים  

גוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים  נאותה לקליטה וצמיחה. את השורשים החורגים מן ה
שנשברו או שנתקלפו בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות  

 ובזהירות מירבית. לא יינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו. 
 

ח. גיזום הנוף של עץ  אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפק
מבוגר בעת נטיעתו במקום בחדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום  

 הסופיים ייעשו בזמן הנטיעה עצמה. 
 

בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר  
מנוף, בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או  הידוק סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ ב

 בגזעו, לבל יישברו או יימעכו השורשים שמתחת לגוש. 
 

במהלך הנטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה, מתחתיו ובין  
 השורשים. 

 
ה לא יהיה קטן  מ' וגודל בור הנטיע - 1.20/1.20/1.00גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ

 מ'.  -2.00/2.00/1.50מ
 

מ' מעל פני האדמה וגובה הגזע עד להסתעפות   1.00עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות, מדוד 
 מ' )מעוצב גזע(. 2.00יהיה לפחות 

 
 

 מסירה ראשונה    11.1.41
למזמין העבודה  בכתב  יתיימסר השטח מסירה ראשונ  במסגרת מכרז/חוזה זהעבודות כל ה בגמר 

ובמצב נאות   -  שטח הגן מיושר ,ותחל תקופת האחזקה. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות
המזמין לא יקבל  . במידה ווכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות

, ימשיך הקבלן לתחזק את  הלדרישות או אי התאמה  ו/את השטח בגלל חוסר במרכיב מסויים 



קבלת  . רק לאחר  השלמת הליקוייםהשטח ללא תשלום, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד ל
 חודשי האחזקה ע"ח הקבלן .   3המסירה תחל תקופת בכתב  על תקינות אישור 

 ( בפורמט אוטוקד AS MADEספק למזמין תכניות עדות )להקבלן על  במסירה ראשונית 
 וכדומה, וכל זאת ללא כל  שטחים הגודל  ,ת, הכוללת: דומם, צומח, השקיהלפחו  2004

 תמורה נוספת. 
ועליו לכלול את  , אלו אחזקה חודשי 3 -והטיפול ב  , המיםלא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה 

 סופית.  כל הוצאותיו, הנובעות מכך, במחירי היחידה השונים. לאחר תקופה זו   תתקיים מסירה 
 או ע"י ריסוס בהרביצידים. ו/או קילטור  ו/עישוב שיתבצע ע"י עידור תכלול:  ה האחזק

או ע"פ הוראות   ו/עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה  
, גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש  מובאת ומאושרתשקעים ע"י באדמת גן ומילוי , יישור מונההמ

והגנתם,  עצים וצמחים חדשים במקום אלו שלא נקלטו או נפגעולהתפתחותם וצמיחתם, שתילת 
חת העצים, תקינותה ואחזקה של מערכת  י הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות צמ

 הוראות הממונה.  או דישון ע"פ ו/הניקוז, זיבול 
קופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה. עליו לתקן  הקבלן יהיה אחראי, בת

שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים, תקלות רציניות הכרוכות באובדן   12תוך 
או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. כל  ו/כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי  

 כך  חלקי מערכת פגומים  בחדשים, כולל החלפת ן הקבלןיהיו על חשבו  שיגרמוהנזקים 
 תקן. מונה, בעלי תוע"י המ יםכשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסג מאושר

 
 

   סופית מסירה 241.12.
 

יימסר   חודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה 3והאחזקה )למשך עבודות כל ה בגמר 
עת  האתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. ב למזמין העבודה, ו בכתב    סופית השטח מסירה 

ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות    - שטח מיושר ,המסירה תהיינה כל העבודות גמורות
 .  בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות

 
 

 אחריות   41.1.14
 

שנה שלמה ממועד אישור  כל הנטיעות במשך תקינה של ה מלאה והתפתחות הקבלן אחראי לקליט
ל הקבלן להחליף את כל השתילים והעצים אשר לא  עבתום תקופה זו בכתב של המסירה הראשונה. 

נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט  
ש, והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו  בחוזה. דשאים, שאינם מכסים את מלוא השטח יישתלו מחד

 המוחלט.
 

שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים  
ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפני  

 הקבלה הראשונה וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע. 
 

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת ההשקייה ותיחשב  
 החל מתאריך גמר העבודה, והקבלה הסופית של הנטיעות.

 
הקבלן ימשיך לטפל בעצים כולל השקיה עד לקליטתם המלאה, אך   -ביחס לעצים בוגרים ולדקלים 

 לפו תחול אחריות למשך שנה נוספת. על עצים שהוח  חודשים(.  12לא פחות משנה )
 

 כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו ע"ח הקבלן. 
 

 הקביעה איזה עץ יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית. 
 

גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את העצים הבוגרים עד לקליטתם 
 ך לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.המלאה, א

 
 
 
 
 



 דרישות כלליות  -הגדרת סטנדרטים לצמחיה    41.2

 
 

 חלויות .  41.2.1
 

 שורש המיועדים לשתילה  -דרישות אלו חלות על שתילים מכל סוג וכן על פקעות, בצלים וקני     
 נוי, בכלל זה:-למטרות גינון     

 עצים ושיחים מעוצבים  •

 שיחים ומטפסים מעוצבים -שיחים, בני •

 מטפסים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים  •

 טים וצבורי צמחים יגיאופ  •

 דקליים ודמויי דקלים  •

 סוקולנטים  •

 ורדים  •

 צמחי כיסוי ודשאים  •

 הכל כמפורט בפרק שלהלן.     
 
  

 נקיון בריאות ופגמים  41.2.2
 

השתיל בכל חלקיו יהיה ללא מחלות או מזיקים, ללא פצעים ויובש, ללא חורים בשורשים        .א
 ובגבעולים ונקי מגופים זרים.

על אותם השתילים הנמכרים  כל תקנות הגנת הצומח לגבי צמחים ו/או עצי פרי יחולו גם .ב
 לנוי.

 במצע הגידול לא יימצאו עשבים או צמחים זרים.  .ג
 פרי ומאכל. -צמחים המשמשים לגידול פרי מאכל יענו לדרישות התקן לעצי  .ד
 שלהלן.  41.3יענו לדרישות התקן לשתילי ורדים ולדרישות המופיעות בפרק   -ורדים  .ה
 
 
 

          
 למיכל מידות השתיל ביחס   41.2.3 

 
  10נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי   .א

 המצע/מיכל.-מהמצע/מיכל. וזאת פרט לצמחים מיוחדים שבהם אין חשיבות לגודל גוש
 לפחות.   90%נפח המצע בתוך המיכל יהיה  .ב
 הגודל ייעשו ע"פ הפירוט הבא )ראה טבלה א'(: מידות מיכלים תקניות וכנויי .ג
 
 

 טבלה א'
 

 גודל הכלי 
 )נפח( 

 הערות כנוי הגודל
 

 כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל"  "תבנית"  ליטר  0.1
 

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל"   2מספר   ליטר        0.25
 כנ"ל. 

   3מספר   ליטר          1.0
 

 _______________ 

 _______________  4מספר   ליטר       3.00



 
 5מספר   ליטר      6.00

 
 _______________ 

 6מספר   ליטר    10.00
 

 _______________ 

 7מספר   ליטר  25.00
 

 _______________ 

החל מגודל זה מופיע סווג נוסף, לשתיל עם גוש הנחפר   8מספר   ליטר    50.00
 מהאדמה 

 ליטר    50.00
 ומעלה                   

 )"חבית"( 

 9מספר  
 ומעלה 

ראה בחלק ב' כפי שהוא מפורט לגבי עצים הנחפרים  
 מהאדמה 

 
 

 מבנה השתיל, אחזקתו והכנתו למכירה    41.2.4
 
 על השתיל להיות בעל מערכת שורשים מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל,   - השורש 

 וללא הסתלסלות. השורש יהיה שמור מפני התייבשות. שורשי השתיל לא יחרגו                              
 מחוץ למיכל.                  

 יהיה ישר וללא פיתול.  -  צוואר השורש 
 .  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או  41.3רוט בפרק יוגדר בפי - גיזום ועיצוב 

 קליפה. -הגבעול הראשי. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת                         
 עלוות השתיל תהיה בגודל, צורה וצבע אופיניים, ללא סימני עקה,   - השקייה והזנת השתיל 

 סימני מחסור במים וחומרי הזנה. השתיל יהיה בהרוויה מלאה. ללא                         
 עוד במשתלה יועבר השתיל )פרק זמן המותאם לפי   - הקשחה והתאמה לתנאי הגידול בגן 

 המין( מתנאים מוגנים מיוחדים לתנאי גידול דומים לנהוג בגן.                        
 
 

 סימון השתילים  .41.2.5
 
 .  על השתיל להתאים למסומן בתוית הזיהוי. הסימון יהיה יציב למים ולאקלים, וצמוד לשתיל      א   

 או צמוד לקבוצת השתילים.          
 בקבוצת שתילים זהים שנארזה או נקשרה יחד בצרור, יהיה סימון כפול: האחד צמוד אל             
 השתיל והשני אל האריזה.         

 יכלול את הפרטים הבאים: .   הסימון ב   
 . שם השתיל על פי מגדיר או צמחי הנוי בישראל, בהוצאת המחלקה להנדסת הצומח    1       

 בשה"מ.            
 פירוט נוסף של: זן, צבע, פרח, מקור מיוחד.    -. )בנוסף ע"פ הצורך( 2       

 בעצי פרי וורדים גם שם היצרן המקורי.             
 שתילים מורכבים: שם כנה, שם רוכב. וב            

 גודל ו/או סווג.  -. )בנוסף ע"פ צורך(  3       
 שם ו/או סימון ברור של המשתלה.  -. )בנוסף ע"פ צורך(  4       

 .     השתילים יועברו עטופים ומוגנים למניעת התייבשות. השורשים יהיו מורווים ומוגנים מפני   ג   
 התייבשות.             

 שעות.  -48העברת השתילים מהמשתלה לא תימשך יותר מ      .ד   
 
 

 איכות השתילים  .41.2.6
 

 השתילים יענו על הדרישות הבאות: 
 . היחס בין נוף הצמח ובין גוש המצע/מיכל/שורש יהיה לפחות פי ארבע. 1
 . בריאות ונקיון מושלמים. 2
 להלן.  41.3. מעוצבים נכון. כמוגדר לפי קבוצת הצמחים בפרק 3
 . בעלי צורה, צבע עלים וקשיחות מתאימים.4
 
 
 



 דרישות יחודיות   -הגדרת סטנדרטים לצמחיה  -  41.3

 
 לעצים ולשיחים מעוצבים  דרישות יחודיות  41.3.1

 
 א. הגדרות:

 מטר.  4צמח רב שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי מגובהו בבגרות עולה תמיד על                 - עץ     
 שיח בוגר שעבר גיזומים ו/או הדלייה המקנים לו צורה קבועה  הנשענת    -  שיח מעוצב    

 על גזע ובדים מעוצים.                             
 
 

 . דרישות נוספות41.3.2
 

 ועד לגזע יהיה ישר, אלא אם השתיל נועד לעיצוב  מיוחד.הגזע או הבד המי  2.1
 תקין ולא יהיו בו פצעי גיזום לא מוגלדים. -הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא  2.2
 המעוצבים   -מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים    8לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי   2.3

 . 15מגובה המיכל, ובדקלים עד פי   10 צר לא יעלה הגובה על פי       
 בדי הצמרת יתפצלו בגובה מתאים מפני הקרקע ויהיו מחולקים ללא “מזלג”, שוה בהיקף    2.4

 הצמרת.        
 יהיה איחוי מלא, חלק וללא זוית בין הכנה לרוכב.  -בשתיל מורכב    2.5
 ים עקריים לפחות,  לשתיל חשוף שורש תהיה מערכת שורשים מאוזנת, בת שלושה שורש  2.6

 אם השורש אינו שיפודי, מחולקים שוה  בהיקף.השורשים יסתיימו בחתכים חלקים, ללא         
 קרעים ושברים. אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו של השתיל )שמעל צואר השורש(.       
     יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים, -לשתיל בגוש הנחפר מהקרקע   2.7

 מגודל   1/10ללא קרעים ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה יציבה וגדלו יהיה לפחות        
 השתיל.         
 כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.       
 בשתיל מעוצב תהיה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאורך הגזע והבדים.        2.8
       

 
 . דרוג ויחוס41.3.3

 
 ערכו של השתיל ייקבע ע"פ שלושה מדדים:  3.1
   -מ' מעל לצוואר  השורש, או מעל להרכבה   1.0המדידה במ"מ, נעשית  -א. עובי גזע       

 אלא אם כן צויין אחרת.                             
 נמדד בס"מ מצואר השורש עד לקודקד הבד המרכזי.   -ב. גובה       
 טבלה א'( או נפח גוש מצע  41.2.3ע"פ מידות מיכל תקניות )פרק   -גוש מצע    -ג. נפח מיכל       

 )להלן טבלה ב'( כאשר יחס הקוטר   השורשים הנמדד בס"מ קוטר/עומק                              
 בקירוב.  1:1לעומק הם:                              

 
 

 שורשים הנחפר מהקרקע -סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש 41.3.4
 טבלת סווג ב' )משלימה לטבלה א'( 

 
 

 עובי גזע
קוטר  
 במ"מ  

 

 
קוטר/עומק 

גוש 
השורש 

 ( בס"מ)
 

 
 גובה

השתיל  
 בס"מ 

 

 
מס' בדים 
הכרחיים  
מעל גובה  

ס"מ   190
מפני  

 הקרקע 
 

 
עובי הקפי כל  

הבדים נמדד בס"מ  
)מדידת ההיקף   

ס"מ   10נעשית  
מהסתעפות הבד  

 מהגזע( 

 
גודל 
 מיכל 

 
מ"מ   25

"(1) 

 
 ס"מ  35

 
250 

 
1 

 
5.07.5  ס"מ 

 
 7מס' 

 
 מ"מ  50

"(2) 

 
 ס"מ  50

 
350 

 
3 

 
20.025.0  ס"מ 

 
 8מס' 
 

      



 מ"מ  75
"(3) 

 ס"מ  60
 

450 
 

3 
 
 

30.035.0  9מס'  ס"מ 

 מ"מ  100
"(4) 

 10מס'  ס"מ  50.0 3 450 ס"מ  70
 

 מ"מ  125
"(5) 

 11מס'  ס"מ  60.0 3 450 ס"מ  70
 

 
 

 ס"מ לפחות.  50* המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו 
 
 

 .041.1.1ראה פרק  -.  מפרט מיוחד לעצים בוגרים 41.3.5
 

 חודיות לשיחים, בני שיחים ומטפסים מעוציםי. דרישות י41.3.6
 

 א. הגדרות
 

 מטר והמסתעפים               1.3צמחים רב שנתיים מעוצים שגבהם בבגרות עולה על          - שיחים
 בגידול רגיל קרוב לפני הקרקע.                      

 מטר והמסתעפים בגידול רגיל       1.3אינו עולה על  שנתיים מעוצים שגבהם -צמחים רב  - בני שיחים 
 בצמוד או מתחת לפני הקרקע.                     

 צמחים רב שנתיים בעלי שלד מעוצה, בעלי תכונות השתרגות של ענפים ו/או     - מטפסים מעוצים
 אברי טיפוס )כגון קנוקנות( או בעלי שרשי אחיזה.                      

 גבעול המכוון לגדול כלפי מעלה.  -ענף          -דליה 
 
 

 . דרישות נוספות41.3.7
 

 ס”מ מפני הקרקע.  10השתילים יהיו לפחות בעלי גזע או בד מעוצה עד לגובה  2.1
 בהיקף הבד/הדליה הראשית יהיו לפחות שני קדקדי צמיחה פעילים.  2.2
 כנה לרוכב. בשתיל מורכב יהיה איחוי מלא, חלק, וללא זוית בין ה 2.3
 שתיל בוגר של מטפס יהיה מודלה לסמוכה גמישה או קשיחה.  2.4
 במטפסים יוקפד במיוחד על שלמות הבדים למניעת פגיעתם בהעברה.  2.5

 
 

 דרישות יחודיות למטפסים רכים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים   41.3.8
 

 א. הגדרות
 

 פים שאינם מעוצים. בדרך כלל                           צמחים מטפסים רב שנתיים בעלי שלד וענ - מטפסים רכים
 מתחדשים מדי שנה.                            

 צמחים חד שנתיים רכים שאינם מתחדשים.   - מטפסים עשבוניים
 צמחים רב שנתיים בעלי ענפים רכים או מעוצים הגדלים נמוכים או זרועים       -צמחי כיסוי 

 . על הקרקע                          
 צמחים חד או רב שנתיים לא מעוצים, הגדלים כצמחי כיסוי,   -  צמחים עשבוניים

 או כמו צבורי שיחים.                                 
 

 . דרישות נוספות41.3.9
 השתילים יהיו בתנאי הקשחה מתאימים ולא "מימיים".  א.

 ב.  יהיו ללא סימני רקבונות או כרסום בעלים, בגבעולים ובשורשים. 
 . -1:4ולא יותר מ 1:1ג.  יחס נוף: מיכל יהיה לפחות 

 ס"מ לכל היותר מצואר השורש. 10ד.  על גבעול השתיל להתפצל ליותר מזרוע אחת במרחק   
 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד.   3צמחים ממיכל בגודל -ה.  שתיל של צבור

 
 
 
 



 דרישות יחודיות לגיאופיטים וצבורי צמחים   41.3.10
 

 א. הגדרות
 שנתי בעל איבר תת קרקעי בצורת בצל, פקעת, שורש מעובה, קנה שורש,      -צמח רב         -גיאופיט 

 המשמרים פקעי צמיחה ומזון המאפשרים שימור הצמח בעונת תרדמה.                         
 קרקעית בצורה של  - צמח רב שנתי, עשבוני או מעוצה, הגדל תוך התפצלות תת  - צבור צמחים

 קבוצת צמחים.                         
 

 . דרישות נוספות41.3.11
א. השתיל יכלול בבסיסו התת קרקעי )הבצל, פקעת, קנה שורש( חלקים בריאים נושאי פקעים,  

 ללא פצעים, קרעים וסימני רקבון. 
 ב. בשתיל של צבור צמחים לא יהיו עלים יבשים בנפח העולה על רבע מהנפח העל קרקעי של הצמח. 

 ים לא יהיו מנוקבים ובשתילים חד פסיגיים הלולב יהיה בריא ושלם. ג. העל 
ד. פקעות, בצלים וקני שורש המובאים בעונת התרדמה יהיו ללא פציעות או קילופים וללא עובש  

 או רקבונות. 
 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד.   3צמחים ממיכל בגודל -ה.  שתיל של צבור

 באריזה יציבה, מאווררת ויבשה לכל מין וזן של פקעת, בצל או קנה. ו.  השתילים יועברו לאתר 
 תוכן האריזה יסומן בצורה ברורה ויציבה ויכלול סימון גודל או משקל.        

 
 

 דרישות יחודיות לדקליים ודמויי דקליים   41.3.12
 

 הגדרותא.  
 , אגבות, מיני אלואה, נולינות, מיני  הקבוצה כוללת: דקלים מכל הסוגים, ציקסים, יוקות, דרצנות

 קורדלינה, ניצניות וכיו"ב חד פסיגיים.                            
 

 בעלי גזע יחיד: צמחים הגדלים על גזע מרכזי שאינו מתפצל, בעלי קודקוד צמיחה אחד שאינו ניתן  
 להחלפה בגיזום.                        

 
 ם לפתח מספר קודקודי צמיחה. לעיתים כתוצאה מדיכוי קודקוד  בעלי גזע מתפצל: צמחים הנוטי

 צמיחה מרכזי.                             
 

 קבוצת ציבורי צמחים: צמחים המפתחים קבוצת גזעים הצומת בצמוד לפני הקרקע. 
 

 חוטר או נצר: התפצלות צמח בעל גזע ובסיס עצמאי למערכת שורשים, היוצא מהיקף הגזע של  
 צמח האם.                       

 
 

 דרישות נוספות .  41.3.13
 א.    הגזע יהיה נקי מחורים, פצעים חודרים ורקבונות. 

 ב.    הגזע יהיה ללא היצרויות הנגרמות מגידול לא סדיר. 
 ג.    הגזע יהיה נקי מעלים ומבסיסי עלים שהתייבשו. 

 בקצותיהם, אלא במידה פחותה מעשירית אורך העלה. ד.    העלים יהיו שלמים וללא יובש 
 ה.    הלולב יהיה שלם ובריא, ללא סימני רקבון או השחמה.

 ו.     בשתילים בעלי גזע מתפצל שנקטמו לפיצול יהיה החתך מוגלד לחלוטין ויהיו להם לפחות שני  
 גזעים חדשים בריאים.         

 ם ללא יובש, מחולקים שוה בהיקף הקודקוד.עלים פעילי 3ז.    על כל גזע יהיה לפחות  
 ח.    אם השתיל נמכר במיכל או בגוש יהיו השורשים מעוגנים היטב במצע בכל היקף בסיס הגזע. 

 ט.    השורשים לא יהיו מעוותים מדי מחסימה מוגזמת במיכל, והשורשים העיקריים לא יחרגו  
 השתילה. -מחוץ למיכל          

 יו מערכות עלים, גזע ובסיסי שורשים עמצאיים ובריאים.י.      גם לחוטרים יה
 יא.   השתילים יהיו מוקשחים לקראת העברתם.

 עלים גדולים ובריאים.  5יב.    השתיל יעמוד בכל הדרישות הנ"ל ויהיו לו על הגזע המרכזי לפחות 
 יתמכו בהובלה בקשירת סד. -יג.     גזעים ארוכים ושבירים 

 תהיה שמורה בעת ההובלה באריזה יציבה ולחה.  יד.    מערכת השורשים
 
 

 טיפול יערני/סניטציה  41.3.14
   –א. הטיפול על ידי "גוזם מומחה בלבד בפיקוח אגרונום" מטעם הקבלן ובליווי מפקח של קק"ל 



 מומחים מטעם הקבלן יאושרו לפני תחילת עבודה.        
 כולל סימון בסרטי סימון צבעוניים שונים לעץ שימור/עץ כריתה/עץ הרמת נוף.   ב.

 ג.   העבודה והמחיר כוללים סילוק גזם. שימוש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים. 
 ד.  עבודה הסניטציה: תקדים את עבודה הדילול היערני. כולל הסרת ענפים יבשים או פגומים,  

 בזוית העלולים לקרוס.  הרמת נוף, הסרת ענפים נוטים     
 ה.  עבודות כריתה לדילול יערני כוללות גיזום בשלבים והורדת גדם בגובה הקרקע. 

 
 

 דרישות יחודיות לורדים  .1541.3
 

 .א. דרישות אלו חלות על כל קבוצות הוורד ועל ההכלאות שביניהם
 

 הגדרותב.  
 שידוע מוצאו, שמו המפורט ו/או שם המטפח בעל הפטנט הרשום.  - ורד מסומן        
 בעל רוכב מזן מסומן שהורכב על כנה מושרשת מסומנת.  - שתיל מורכב       
 צמח מיוחר שנלקח מוורד מסומן.  -  שתיל מושרש        
 הנמכר בעונת התרדמה בחורף, ללא מצע.  -  שתיל חשוף שורש       
 הנמכר במצע כל השנה.   - שתיל במיכל גידול       

 ס"מ לפחות מהשורשים   25הוא שתיל מורכב בעל גזע גבוה יחיד בגובה  - שתיל מורכב על גזע        
 הבדים העיקריים.  ס"מ לפחות עד התפצלות  35עד להרכבה, או                                               

 ס"מ על הכנה מעל למוצא   13-8שתיל וורד מסומן שהורכב בגובה  - שתיל מעוצב כשיח       
 השורשים.                                               

 
 

 דרישות נוספות .  .1641.3
 ת. שורשים עיקריים לפחו 3א.  מערכת השורשים תהיה מאוזנת בהיקף בסיס היחור ותכלול   
 ב. בכל חתכי היחור תהיינה הגלדות ללא חדירת יובש, או מחלות.   
 ג.  בשתיל מורכב לא יושאר זיז מעל הרכבה.   
 ד.  בשתיל מושרש לא יושאר זיז מעל לענף העליון.   
 ה.  בשתיל מורכב לא תהיה פריצת עיניים מהכנה או משרשיה.   
 ישר, ללא      -השורשים להסתעפות הענפים ו.  בשתיל מורכב או מושרש יהיה הגזע שבין מוצא   

 מקוטר הגזע.  1/3מ"מ לפחות. לא יהיו עליו פצעי חיתוך שקוטרם עולה על  10ברך ועביו      
 ז. בשורשים, בגזע ובנקודת ההרכבה לא יהיו התעבויות חריגות, או עפצים מכל סוג שהוא.   

 חלק.  ס"מ לפחות ובקצהו חתך  10ח.  אורכו של שורש חשוף יהיה 
 ענפים מעוצים לפחות.   -2ט.  שלד הנוף יהיה בנוי מ

 בדים מעוצים ומוגדרים בצורה סופית. יחסי   3יהיו הגזע ולפחות  -בשתיל מורכב על גזע  י.  
 מנפח המיכל ו/או   8מיכל, גודל גזע ונוף יתאימו למוגדר כדלהלן: נפח הנוף לא יעלה על פי      
 מגובה המיכל.  10גובה השתיל לא יעלה על פי      

 מ"מ.   -12יא. הגזע בשתיל מעוצב יהיה בעובי מעל ל
 יב.  השתיל יענה על כל הדרישות הנ"ל ובנוסף: 

 מ"מ.  12.  עובי הגזע עולה על  1         
 ס"מ.  -15.  כל שורש ארוך מ2         
 ענפים מעוצים, לפחות.  3.  שלד הנוף הבסיסי כולל 3         

 יג.  לכל שתיל בודד יוצמד סימון בר קיימא הכולל: שם הזן, סיווג, שם המשתלה. 
 ון כנ"ל.  כל קבוצת שתילים שתיקשר ותארז יחד תכלול סימ          

 יד.  השורשים יארזו וישמרו בסביבה לחה לאחר שהוצאו מהאדמה. 
 

       
 דרישות נוספות .  841.3.1

 א.  בשתילים הגדלים במיכל יהיה הנוף בעל שטח כפול מפני המיכל ויהיו מושרשים היטב בגוש  
 המצע.        

 ב.  השתיל לא יכלול צמחיה זרה או שונה מהמסומן. 
 לול ענפים ועלים יבשים. ג.  השתיל לא יכ 

 ד.  השתיל יהיה ללא מזיקים ונקי ממחלות. 
 ה.  השתיל יהיה במצע לח ושמורים מפני שבירה, מעיכה או תלישה. 

 ו.  במרבד דשא )בנוסף לנ"ל( לא יהיו אבנים או גופים זרים אחרים במצע. 
 כדי ההובלה. ז.  במרבד דשא האריזה תמנע התפוררות בהובלה וכן תימנע התייבשות תוך  

 ח.  הסימון במרבד דשא יכלול שם מדוייק של הסוג, המין והזן. 



 
 

 לעבודות גינון והשקיה  אופני מדידה ותשלום  41.4

 
 עבודות גינון  41.4.1

 
את עבודות    00המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי 

הלוואי והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו'  
 בתקופות המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים. 

 
 

 הקרקע לגינוןהכנת   41.4.2
 

שור גנני סופי, וכן הדברה בחומר מונע  ייחוח השטח, ית העבודה כוללת: חישוף השטח, יישור גנני, 
 נביטה ובחומר סיפטמי, עיבוד קרקע, זיבול ודישון.

 
 

 זיבול ודישון   41.4.3
 

 א. מחירי עבודות הנטיעה השונות כוללים את הזיבול הדרוש גם לשטחי המדשאה. 
 

 ל אורגני יימדד במ"ק מובא לשטח רק באם מופיע סעיף כזה בכתב הכמויות. ב. זיבול בזב 
 

 העבודות כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא. 
 
 

 צמחים   41.4.4
 

  גנניתעבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כולל פתיחת הבור, אדמה 
 שקייה שלאחריה והסמיכה. לבור הנטיעה. זיבול ודישון כנדרש, הנטיעה והה

 
 עצים מבוגרים   41.4.5

 
מעל פני האדמה(. או גודל המיכל. העבודה כוללת   ס"מ  30  המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד

גיזום  והכנת העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, חפירת בור  
סמוכות וכל    2הנטיעה ואדמה חקלאית למילוי הבור, נטיעה, זיבול, דישון, השקייה, תמיכה ע"י 

 הטיפול הדרוש לקליטתו.
 

 עצים בוגריםמחיר ותשלום עבור   41.4.6
 

צמחים המסווגים לפי קוטר גזע, יסופקו לפחות בקוטר הנדרש. במידה וסופקו בקוטר הקטן  
 מ"מ קוטר של עץ.  10על כל  20%מהנדרש יופחת מחיר הצמח בשיעור של 

 
 .  -10%מ"מ המחיר יופחת ב 45 -מ"מ. סופק   50 -לדוגמא: נדרש עובי גזע  

 
 האדמה   41.4.7

 
מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה,   -: שיטת החישוב  נפח ממולא מדד לפייהאדמה ת 

 והכפלה בעובי אדמת הגן שפוזרה. 
 
 

 טיפול יערני   41.4.8
שטח לפני תחילת העבודה וכולל את כל הדרוש  המחיר לפי יחידות של עצים לפי סימון ואישור ב

 וביצוע מושלם כולל סילוק גזם.
 
 
 



 עבודות השקיה   .941.4
 

 הכנות להשקיה  4.9.1.014

 שרוולים  להשקיה:  

  צינורותמ  השקיהשרוולים לרשת  אספקה והתקנתא. שרוולים  להשקיה בחציית כבישים:  
ס"מ מהרום הסופי המתוכנן, דיפון    100., כולל פתיחת תעלה ברוחב הדרוש ובעומק  פי.וי.סי

, דיפון  10דרג  4ס"מ, אספקה והנחת צינור פי.וי.סי. " 15תחתית התעלה בחול נקי בעובי שיכבה 
בבקרה מליאה  ס"מ חול נקי והשלמת יתרת נפח התעלה במצע סוג א' מהודק  15 -  צידי הצינור ב

השחלת חוט ניילון  כולל "מ ושכבת תשתית  לפי פרט מבנה חתך הכביש, ס 15בשכבות של 
במקרה והשרוולים   אטימת פתחים וסימונם. המחיר כולל כל הנ"ל לפי מ.א. שרוולים.למשיכה, 

ייחפרו בשלב עבודות העפר, עובי הכיסוי מעל הצינור חייב להיות מספיק בכדי שלא ייגרם נזק  
 לשרוול במהלך עבודות ההידוק.

  פי.וי.סי., כוללמ השקיה  התקנת שרוולים לרשת:  אספקה ושרוולים  להשקיה בחציית מדרכותב. 
אספקה והנחת צינור  , ס"מ מהרום הסופי המתוכנן 40פתיחת תעלה ברוחב הדרוש ובעומק 

ס"מ חול נקי והשלמת יתרת נפח התעלה במצע סוג   15-  , דיפון צידי הצינור ב6דרג  4פי.וי.סי. " 
כולל  ס"מ ושכבת חול לפי פרט  ריצוף מדרכות,   15בשכבות של בבקרה מליאה  א' מהודק 

 אטימת פתחים וסימונם. המחיר כולל כל הנ"ל לפי מ.א. שרוולים.השחלת חוט ניילון למשיכה, 
 
 
 : עבודות שונות  – .241.4.9

 יווג קוטר הצינור. הצנרת כוללת את עבודות הקרקע הדרושות   א. הצנרת תמדד לפי מ"א בס
במידה ולא מצויין אחרת בכתב הכמויות,   ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע.

מחיר הצנרת כולל את עבודות החפירה והמילוי החוזר, כולל כל הנדרש לצורך החזרת המצב  
 לקדמותו. 

 ב. ממטרות ימדדו בנפרד. 
 ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרט.  ג. 

 ד. ארון הגנה לראש המערכת ימדד בנפרד אלא אם כן צויין אחרת.
 ימדד בנפרד. יה. התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות ו

 אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים.  ו. 
מגוף   וף ראשי ידני, משחרר אויר, מד מים,לפי פרט כולל בין ההיתר מג  2ראש מערכת בקוטר "ז. 

הדראולי ראשי, מסננים, מקטין לחץ, ווסת לחץ, וכל החלקים והעבודות הדרושים להפעלה תקינה.  
 לא כולל מגופי ההפעלות. 

 ח.  מחשב השקייה מסוג סקורפיו או אגם.
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 קירות תמך מקרקע משוריינת  –  43פרק 

 

 הנחיות כלליות 43.01

 תאור כללי  43.01.01

"קירות תמך   –  43פרק    נת"יקירות תמך מקרקע משוריינת יבוצע בהתאם לדרישות מפרט   .1

ובתוספת    ,"קירות תמך מקרקע משוריינת"  1630מקרקע משוריינת", בהתאם לדרישות ת"י  

 הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה. 

ותכנון   .2 ותכניות  כללי  חישובים  לרבות  משוריינת,  מקרקע  תמך  קירות  לביצוע  מפורט 

ובא  הקבלן  מטעם  מתכננים  ע"י  יעשה  של  מפורטות,  הראשוני  התכנון  בסיס  על  חריותם 

הכל  המזמין.  מטעם  והמתכננים  הפרויקט  מנהל  לאישור  ויוגש  המזמין  מטעם  מתכננים 

התכנון מטעם המזמין יכלול התוויה עקרונית בלבד של    הנ"ל.  43פרק    נת"יכמפורט במפרט  

ורשות  הירוקים  הגופים  הוראות  על  ולשמירה  לנגישות  עקרוניות  והגדרות  הקירות 

 .העתיקות

התכנון  לאחר אישור התכנון הכללי ע"י יועצי המזמין, ימשיך צוות הקבלן לתכנון המפורט.  

המפורט יכלול בין היתר את האלמנטים הטרומיים, רכיבי השיריון, עבודות העפר מערכת  

באלמנטים   שונים  מסוגים  אבן  חיפוי  ופרטי  משוריינת  מקרקע  תמך  קירות  עבור  הניקוז 

 יים לעין בלבד, כחלק אינטגראלי של ייצור האלמנטים. טרומיים, הגלו

,  1630עפר עבור קירות תמך מקרקע משוריינת יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י  הכל עבודות   .3

לדרישות מפרט   פרק    –   43פרק    נת"יבהתאם  מקרקע משוריינת",    –   51.02"קירות תמך 

 חד זה."עבודות עפר" ובהתאם לדרישות המשלימות המפורטות במפרט מיו

ת"י   .4 לדרישות  בהתאם  תבוצע  משוריינת  מקרקע  תמך  קירות  עבור  הניקוז    1630מערכת 

 "עבודות ניקוז ומניעת סחף".    פרקב  נת"יומפרט  

עם התחלת ייצור האלמנטים הטרומיים הראשונים של קירות תמך קרקע משוריינת יבצע   .5

נים בנפרד באלמנטים טרומיים,  הקבלן במפעל טרומי קטעי דוגמת חיפויי אבן לכל סוגי האב

כפי   המזמין  מטעם  והמתכננים  הפרויקט  מנהל  לאישור  בלבד,  לעין  ע"י  הגלויים  שיוגדר 

 . אדריכל הנוף ומנה"פ

 

 דרישות משלימות  43.01.02

קירות תמך מקרקע משוריינת יהיו מאלמנטי בטון טרומיים טיפוסיים של השיטה שנקבעה   .1

במפע ייוצרו  האלמנטים  ובתנאי  ואושרה.  טרום,  מבטון  רכיבים  לייצור  תקן  תו  בעל  ל 

שהמפעל יאושר על ידי מנהל הפרויקט. אין להתחיל בייצור האלמנטים לפני קבלת אישורו  

 של מנהל הפרויקט. 

י .2 יהיה "אלמנט חלקי". האלמנט  וצר בתבניות הסטנדרטיות,  י כל אלמנט שאינו סטנדרטי 

 תוך שימוש במעצורי יציקה מתאימים. 

יעמדו בדרישות מפרט כללי של הוועדה הביןה .3  –  3פרק    –משרדית  -אלמנטים הטרומיים 

 "מוצרי בטון טרום". 

 לפחות.  40-סוג הבטון של אלמנטים טרומיים יהיה ב .4

 ס"מ.  16 -עובי האלמנטים ייקבעו בחישוב סטטי . העובי לא יפחת מ .5



הטרומיים   אלמנטים טרומיים יהיו במידות ובצורה כמפורט בתכנית. .6 האלמנטים  גמר 

 , אלא אם נאמר אחרת. יהיה בטון "חשוף חזותי" חלק

האלמנטים יכללו שתי רשתות זיון לפי חישוב סטטי. פלדת הזיון תהיה פלדה מצולעת, לפי   .7

הזיון    3,4,5ח'    4466ת"י   עיגון תקני(. כמות  )במוטות קשורים או ברשתות מרותכות, עם 

לפחות משטח חתך האלמנט, בכל כוון. צפיפות מוטות    0.1%המינימאלית בכל רשת תהיה  

 .  466הרשת תהיה לפי הנחיות ת"י 

בהתאם   .8 וכדומה(  מוטות  רשתות,  )רצועות,  מגולוונת  מפלדה  יהיו  הקרקע  שריון  רכיבי 

ת"י   בעלות  1630לדרישות  יהיו  הרצועות  הפלדה,  מרצועות  יהיו  השריון  ורכיבי  במידה   .

. מידות חתך רכיבי השריון ועובי הגלוון,  Highly Adherenceמסוג     בליטות להגברת העיגון, 

שנה למבנה, בהתאם להנחיות היצרן. עובי הגלוון    120ייקבעו עפ"י קריטריון אורך חיים של  

 .  918מיקרון והגלוון יבוצע בהתאם לדרישות ת"י   80המינימאלי יהיה  

לפחות   .9 יהיו  טרומי  אלמנט  גם    4בכל  השריון,  חלקי".רכיבי  "אלמנט  הוא   אם 

כמות רכיבי השריון והחתך שלהם ייקבעו בחישוב הסטטי לרבות עובי הקרבה. במקרה של  

 מ"מ.  45X5-שימוש ברצועות פלדה החתך לא יפחת מ

יש להקפיד על דיוק מירבי בביצוע רכיבי השריון, מיקומם והצבתם בתוך האלמנט הטרומי   

 ובמיוחד בנקודות הבאות:

 העיגון. עומק  9.1 

 מידת הרווח להכנסת רכיבי השריון. 9.2 

 מקבילות החורים עבור ברגי החיבור. 9.3 

 אנכיות האביזר ביחס לפני הבטון.  9.4 

חוזק הקריעה של רכיבי השריון יהיה זהה לכל אורכם, לרבות בנקודת החיבור אל אלמנט   .10

 הבטון הטרומי. 

להבטחת   .11 ייתוד  מוט  יתוכן  אלמנט  לצרכי בכל  הדרושים  ואביזרים  ההרכבה  לצרכי  דיוק 

 הרמה. 

ס"מ, עשוי    30ס"מ, ובעובי מינימלי של    60מפתן פילוס להשענת אלמנטי הקיר, יהיה ברוחב   .12

ב מזוין  מילוי  40-בטון  גבי  על  יושתת  המפתן  הנ"ל.  המפתן  במרכז  יונחו  הקיר  אלמנטי   .

  1630פיים בהתאם לדרישות ת"י  מהודק בעומק מתחת למפלס פני קרקע קיימים ו/או סו 

 ועל פי התכניות המפורטות המאושרות הנ"ל. 

ס"מ, וע"י רצועות שעם או    5/5סגירת התפרים תהיה ע"י רצועות ספוג פוליאוריתן בחתך   .13

כ כל  לפי הפרטים הסטנדרטיים של היצרן.  ע"י    4-ש"ע מאושר  ניקוז  ליצור פתח  יש  מ"ר 

ס"מ. פתחי הניקוז יהיו מכוסים בפיסת    30"ל, באורך  יצירת אי רציפות של אטם הספוג הנ

 גר'/מ"ר )מודבק(. 300ס"מ, עשוי פוליפרופילן כבוש במשקל   50/20בד גיאוטכני במידות 

בטיחות.  .14 פלדה  מעקה  או  בטון  ומעקה  עובר  יסוד  עם  תומך  קיר  יבוצע  הקיר,   בראש 

 הכל כמפורט בתכניות. 

 שהמרחק המודולרי בין צירים של אלמנטים יישמר.  בכל שלב, יש לבדוק על ידי מודד  .15

 

 

 

 



 מדידה ותשלום לקירות תמך מקרקע משורינת  43.01.03

לפי האמור במפרט   יימדדו לתשלום  "קירות תמך    –   43פרק    נת"י קירות תמך מקרקע משוריינת 

הדרושות   לתוספות  ובהתאם  שונות  עבודות  של  המחירים  לתכולת  בהתאם  משוריינת"  מקרקע 

 ימות כלהלן: המשל

בשלבים   .1 עבודות  ביצוע  היתר  בין  יכללו  משוריינת  קרקע  תמך  קירות  של  יחידה  מחירי 

ובמשמרות בהתאם להסדרי תנועה זמניים, בהתאם לדרישות הבטיחות ובהתאם לסדר הנכון  

הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות  

 העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.בין/עם חלקי 

קירות התמך מקרקע משוריינת ימדדו לתשלום לפי שטח )מ"ר( של הקיר. מחיר היחידה יכלול   .2

בין היתר את התכנון המפורט שיבוצע ע"י המתכננים מטעם הקבלן לרבות אישור התכנון ע"י   

 מנהל הפרויקט והמתכננים מטעם המזמין. 

במפרט   .3 כמפורט  המחירים  לתכולת  עבור    43פרק    נת"יבהתאם  הניקוז  מערכת  מחיר  הנ"ל 

ישולם עבורה   ולא  של קירות התמך  ייכלל במחיר היחידה  קירות התמך מקרקע משוריינת 

 בנפרד. 

פרטי   .4 במסגרת  בנפרד  לתשלום  ימדדו  משוריינת  מקרקע  התמך  לקירות  העפר  עבודות  כל 

 . 51.02המפורטים במפרט מיוחד זה בפרק תשלום מתאימים, 

 מפתן פילוס יימדד לתשלום בנפרד במסגרת פרט תשלום מתאים.  .5

עבודות חיפוי האבן באלמנטים של קירות תמך קרקע משוריינת, הגלויים לעין בלבד, אשר  .6

יבוצעו במפעל טרומי, יימדדו לתשלום בנפרד כתוספת מחיר לקירות תמך קרקע משוריינת  

 וגי האבנים השונים בנפרד לפי שטח )מ"ר(. לכל ס

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 כבישים ופיתוח   –  51פרק 

 
 עבודות הכנה ופרוק - 51.01

 כללי   .1

. ירהפמח  , ועפר שאינו מתאים לצרכי מילוימכל סוג שהיא העבודות כוללות פינוי פסולת .א

. לא  הרשויות ואתרי הפסולתהנדרשים ע"י והאגרות כולל את כל התשלומים  הפינוי

מעבר לנקוב במחירי היחידה  בגין מרחקי הובלה כלשהם   כל תוספת מחיר תשולם

 לאתר פסולת מאושר.

           פינוי בולדרים , ס"מ, כולל ניקוי פסולת 30חישוף לעומק של עד            .01051.01
         .רבות פינוי וסילוקלוהורדת צמחיה          

כולל כריתה ועקירת עצים בקטרים   לאמור במפרט הכללי הסעיףבנוסף 

במפרט זה. גבולות   40ס"מ לפי המפורט בפרק  30הקטנים מקוטר גזע של  

 ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב. 

יחים ו/או ריסוס כימי להמתת השיחים )לפי דרישת המפקח( על  עקירת ש

 שורשיהם תיחשב כנכללת בעבודת החישוף. 

המתאימה לצרכים גנניים ו/או  ס"מ  30כל אדמת החישוף שעד לעומק 

  , תיערם, תגודרתיאסף, חקלאים, רט"ג או כל גורם אחרתתאים לצרכי  

ת מילוי  כאדמ)במהלך הפרויקט ו/או לקראת סיומו( ותשמר לצורך פיזורה 

ותפוזר בהתאם להנחיות המפקח ואדריכל   ,חקלאית לגינוןאו כאדמה  

 .  הנוף

ס"מ,   30 –בו שורשים חודרים לתת הקרקע לעומק גדול יותר מ במקרה 

או שיש צורך להעמיק את החישוף מסיבות אחרות )חומר אורגני וכיוצ"ב(,  

,  ככל שיידרש תו נוספ   מיםס"מ פע  30יבוצע חישוף נוסף בשכבות של עד 

   ובכפוף לאותן הנחיות לעיל ולהלן.

חיה /שורשים צפופים( )תכסית צמיש לערום את תוצרי החישוף העליון 

 בנפרד מתוצרי החישוף העמוק, בו תכולת החומר האורגני נמוכה יותר. 

 

   מ"ר  מדידה :

התשלום יכלול את כל האמור במפרט הכללי ומפרט זה ובין   תשלום :

  במקום מאושר בקרבת מקוםו/או היתר אחסון החומר בתחומי האתר 

או הנחיות המפקח  /עד למועד פיזורה בשטח ע"פ תכנית ו ברחבי העיר

  ת לא תשולם כל תוספת עבור שיהוי החומר עד לקבלואדריכל הנוף. 

ס"מ או עובי אחר    30התשלום כולל פיזור בשכבה של החלטת ע"י המפקח. 

תוצרי החישוף כלול   ערימותושילוט  גידור  כפי שיקבע אדריכל הנוף.

 במחירי היחידה של החישוף. 

במקרה של העמקת החישוף מהסיבות המתוארות לעיל, ישולם על  

על כל שכבה בנפרד, ובהתאם לאסמכתאות   –העבודה בסעיף חישוף 

  שיוגשו ע"י מודד הקבלן, ובכפוף לאישור בקרת האיכות והבטחת האיכות.



ותוצרי החישוף התחתון לא   עבור עירום נפרד של תוצרי החישוף העליון

הפרדה של חומרי    תשולם תוספת מעבר למחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 החישוף לא תיחשב כמיון לצורך תשלום. 

 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים .02051.01

לכבישים המיועדים  בשטחים  תעשה  עשבים  קוטל  בריסוס  ,  הדברה 

ברה תיעשה לפי  מדרכות ואשר הוגדרו בכתב ע"י המפקח. הד לו  לרחבות

הכללי במפרט  כחול-הנדרש    41.02.04.00עד    41.02.04.04סעיפים    ספר 

  .41.02.05 ספר כחול סעיף  -וחיטוי, קרקע לפי הנדרש במפרט הכללי

 מדידה תהיה לפי מ"ר. :מדידה 

 .התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הכללי   :תשלום 

 

 CLSM מילוי מבטון מסוג        51.01.030

כולל   משרדי  –הכללי הבינ העבודה כוללת את כל האמור במפרט 

מילוי, הידוק ובדיקות החומר הנדרשות. מטרת   חפירה, אספקה, הובלה,

בתחום   ומסביב לתאי בקרה  לאפשר מלוי חוזר מעל תשתיות חומר זה  

 כבישים ומשטחים. 

מתמשכת של החומר לתוך החלל  במילוי תעלות יש להקפיד על הזרמה 

 דבר המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר.

חובה להזרים את החומר מהצד הגבוה של החלל על מנת להבטיח מילוי  

 כל החלל כולו.  

החלטה ביחס למימוש סעיף זה נתונה באופן בלעדי למפקח ולקבלן לא  

 תעמוד כל טענה בגין כך .  
 

 מ"ק   :מדידה

ראש  עטיפת בצינור בחול שמעל מדד בנפח תאורטי בין  ימילוי מעל צנרת י

  עבור CLSMבתערובת הצינור ועד למבנה הכביש. לא ישולם בגין מילוי 

 שיפועי חפירה כלשהם וצידי הצינור. 

שיפועי חפירה מתחתית   ללאמילוי מסביב לתאים יימדד  בנפח תאורטי 

 המילוי ועד לראש גובה המילוי .  

, החישוב לתשלום יהיה תאורטי, אולם הגבול העליון לתשלום  כאמור

יהיה בכל מקרה ע"פ הכמות המצויינת בתעודות המשלוח, אותן יש לצרף  

 כאסמכתא לחישוב הכמויות.

 המפורט מעלה והמפורט במפרט הכללי .    יכלול אתהתשלום   תשלום:
 

 התחברות, בכל עובי שיידרש ס"מ לצורך   50ניסור אספלט ברוחב עד  .04051.01

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה  

קיימת ומתוכננת, לכל שכבה בנפרד, בגבולות פרוק תעלה, או מעבר כביש  

  או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, כגון: אבני שפה, שוחות וכו'.



יבוצע ע"י מכונת   הניסור יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. החיתוך

 חיתוך בלבד.  

 מ"א   מדידה :

 כולל כל האמור במפרט הכללי והאמור מעלה   תשלום :

 

 
פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד,  .05051.01

 .לרבות פינוי וסילוק

העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת  

יסוד, ניקיון מלכלוך וסילוק התמרור לאתר הפסולת או  העמוד, שבירת 

 למחסני העיריה בהתאם להוראות המפקח. 

 יח'   :מדידה 

בנפרד   לא ישולם  התשלום יכלול את כל המפורט במפרט הכללי. :שלום ת

 .בגין יותר מעמוד אחד ו/או שלט

 

 פירוק מסעות, כבישים ומדרכות .06051.01

הקבלן לפרק מסעות כבישים ומדרכות בהתאם  רש  יידבשטח הפרויקט  

לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. העבודה כוללת ניסור האספלט  

בגבולות השטח המיועד לפירוק,   והבטון הקיימים, בקווים ישרים,

חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד לשתית מתוכננת, או לפי הוראת  

י המפקח. על הקבלן  יע’יקבע י המפקח, וסילוק חומרי המבנה למקום ש

להפריד את חומרי השכבות הגרנולריות של כביש/המדרכה מפסולת  

 המפקח.  "יהאספלט ואבני השפה ולפנותם בנפרד למקום שיקבע ע

עשה אך ורק לפי הנחיות  יי ניצול חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר  

המפקח, בכל מקרה המצע ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה, מצע  

 ו/או שכבות המילוא. למדרכות,

 מדידה תהיה לפי מ"ר. :מדידה 

 במפרט הכללי. מעלה והתשלום יכלול את כל המפורט   :תשלום 

  



 עבודות עפר  51.02

שור י ובא  , ועפר שאינו מתאים לצרכי מילוימכל סוג שהיא העבודות כוללות פינוי פסולת .א

הנדרשים ע"י הרשויות ואתרי  והאגרות את כל התשלומים   הסעיפים כוללים.  המפקח

כל   . לא תשולם, אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויותו/או אתרים לעודפי עפרהפסולת 

מעבר לנקוב במחירי היחידה  בגין מרחקי הובלה כלשהם לאתר פסולת  תוספת מחיר

 .  ו/או לאתר עודפי עפר מאושרמאושר 

ובניית מדרגות התחברות למבנה הכביש בגין חפירת לקבלן  לא תשולם כל תוספת כספית  .ב

מדרון קיים, הסדרת תעלת ההגנה או מילוי תעלות  או לסוללות מתוכננות, מדרון נגדי,

קיימות וכל הנדרש בביצוע עבודות עפר בהתאם לפרטי החיבור השונים. הנ"ל כולל את 

ביצוע לשם   )מילוי החוזר או מילוי מובא( לחפירה ומילוי הביצוע והחומרים הנדרשים

או תכנית פרטי הביצוע  ו/  מדרגות התחברות אלו באופן המתואר בהנחיות המפרט הכללי

 הנחיות המפקח .הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים.   הכל בהתאם

מכיוון שלא ניתן להתקרב עם מכבשים לקצה המדרון ובמיוחד ככל שעולים בגובה מרחק   .ג

חב גדול מהדיקורים הסופיים, בשיעור  הבטיחות גדל, קצה המילוי יבוצע באופן זמני ברו

של לא פחות ממטר ובאופן שיבטיח את בטיחות העבודה וקבלת הידוק נדרש בתחום 

  הסוללה הסופית.

עבור המילוי הנוסף  לקבלן תוספת שולםתהתשלום יהיה עבור המצב הסופי בלבד, לא 

 והחפירה הנדרשת לקווי הדיקור וסילוק החומר. 

על חשבונו ואחריותו עקום הובלות ומאזן עבודות  ו  ניסתו לשטחמיום כ על הקבלן להכין  .ד

. המפקח שיעביר הקבלן לאישורו של עפר כולל מעקב שכבות. הנ"ל יהיה בהתאם לדוגמא

המאזן יעודכן אחת לשלושה חודשים ויועבר למפקח. לא תשולם בגין האמור כל תוספת 

 הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים.  ו

בגין השהיית חומר חפור ו/או חומר חישוף מכל סיבה שהיא, הן   לא תשולם כל תוספת .ה

 עבור חומר שטרם נחפר והן עבור חומר שנחפר.  

על הקבלן להביא בחשבון שבמידה ויתגלו בזמן הביצוע אזורים עם מילוי או קרקע באיכות   .ו

על הקבלן לקחת   . ירודה יידרשו שינויי תכנון והתאמת העבודה לממצאים בעת הביצוע

זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו.  לא תתקבל כל טענה ביחס לאמור ובין היתר ביחס  

הקרקע המקומית באתר משתנה ואינה אחידה, ועל המציע לקחת  ללוחות זמנים.  

בחשבון טיפול בסוגי קרקעות שונים: חול נקי, חול עם צרורות או חול חרסיתי, חמרה, 

או כל סיווג אחר. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור כל  חרסית רזה / שמנה, לס, סלע

הכרוך בתנאים המשתנים של הקרקע, לרבות עיבודים ועיבודים חוזרים )שתית או  

 שכבות מילוי(, שינוע, אחסון, וכיוצ"ב. 

כל חומר שעונה על אחד מהתאורים הבאים: עודפי חפירה, חומר פסול למילוי,   –פסולת  .ז

פסולת מכל סוג שהוא שנמצאת בתחום העבודות בין אם על או   תוצרי פירוקים של הקבלן,

תת קרקעית. הפסולת תפונה מהאתר אל אתר הטמנה שיציע הקבלן ואשר יאושר ע"י  

המפקח והרשויות מבעוד מועד. מודגש כי הקבלן מחוייב להעביר לידי המפקח את כל  

 –ובין היתר    האסמכתאות שיידרש לצורך הוכחת הובלה והטמנת החומר באתר מוסדר,

כולל  –תעודות משלוח ידניות ביציאה מהאתר, תעודות שקילה בכניסה לאתר ההטמנה 



חתימה וחותמת של המטמנה, הסכם עם המטמנה, ריכוז תעודות שקילה שמופק ע"י 

המשקל בכניסה למטמנה, אסמכתאות אישורי העברות כספיות למטמנה )חשבוניות מס, 

. במידה וחומר עודף יכול לשמש כמילוי מחוץ לאתר,  דוח פעולות חשבון בנק וכיוצ"ב(

יודיע הקבלן למפקח על כוונתו להוביל את החומר העודף לצורך בדיקת החומר בכדי  

לוודא שלא מכיל פסולת, לצורך קבלת אישור והנחיות מהרשויות )רמ"י( ולצורך הערכת 

 כמויות.

 חר.  לא יותר שימוש בחומרי נפץ לצורך חציבה ו/או לכל צורך א .ח

הכוונה לחפירה בכל סוגי הקרקע וכן לחציבה בסלע רציף או לסרוגין.   –המונח "חפירה"  .ט

 לא תשולם תוספת עבור חציבה כלשהי. 

 

 שיפועי מדרונות חפירה ומילוי זמניים   .י

עבודה   .1 על  להקפיד  מדרונות  ושיפועי  חפירות  המבצע  קבלן  כל  לתקנות על  בהתאם 

מפולת.   מפני  הגנה  בפעולות  לנקוט  יש  הפועלים  בטיחות  משיקולי  בהתאם העבודה. 

 לצורך יש לנקוט בפעולות תימוך ודיפון. 

 : יהיו בהתאם למפורט  למצב זמני םשיפועי .2

 אופקי  2.5אנכי :   1 –במילוי  •

 אופקי  1אנכי :   2 –מ'  3.0עד  חפירה ב •

 : סופילמצב  וחפירה שיפועי מילוי  .3

 אופקי  2.5אנכי :   1 –במילוי  •

   אופקי 2.5אנכי :  1 –בחפירה  •

ככל שתהיה סתירה ביו השיפועים המפורטים לעיל לבין המצוין בתכניות יש לקבל הנחייה  

 מהמפקח. 

 2.5אנכי :    1מ', בשיפוע של    2.0מ' , תבוצענה ברמות ברוחב    3  –בקטעי חפירה עמוקה מ  

 מ' גובה.      3.0כלפי המדרון החפור, כל   10%אופקי , ובשיפוע ברמה של  

בנוסף למפורט מעלה ולמפרט הכללי האחריות לבטיחות הפועלים מוטלת על הקבלן הראשי   .יא

באתר. חפירה זמנית תעשה    כמו גם על קבלני משנה מטעמו ו/או מטעם כל גורם אחר הפועל

העבודה    וחוקי  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  ושיפועים  עבודה  מרווחי  על  שמירה  תוך 

וההנחיות להלן. משיקולי בטיחות הפועלים יש לנקוט בפעולות הגנה מפני מפולת מקירות  

חפירה וחציבה. השיפועים זמניים המפורטים מעלה, בתכניות ו/או במפרט המיוחד ו/או בכל  

מאחריותו    מסמך הקבלן  את  פותר  ואינו  בלבד  כללית  הנחייה  לצורך  צוין  הנ"ל  אחר, 

והמוחלטת.   את הבלעדית  להתאים  יש  הקרקע:  בסוג  תלויים  החפירה  שיפועי  כי  מודגש 

דרישות   הן  לעיל  המפורטות  חפירה  לשיפועי  הדרישות  הקרקע.  לסוג  החפירה  שיפועי 

 המינימום. 

גישה בכל זמן ולכל סוג רכב, לכל    – דרכי גישה   .יב מודגש כי באחריות הקבלן לדאוג לדרכי 

נקודות העבודה. הסדרת דרכי גישה כוללת הכשרת דרך בקרקע חולית, קרקע חרסיתית,  

על   מנהלתי.  רכב   / עבודה  כלי  סוג קרקע אחר שלא תאפשר מעבר  בכל  או  בוצית,  קרקע 



כולל    –לי רכב יוכל להגיע לכל נקודת עבודה בכל זמן  הקבלן לתכנן את עבודתו כך שכל כ

מילוי מובא, חומרים למערכות הניקוז, הביוב, המים וכו'. דרכי   –אספקת חומרים מובאים  

הגישה יתואמו עם המפקח מראש, ויאושרו במידת הצורך ע"י רט"ג. במידה ולא יוכל הקבלן  

כן מסיבות לעשות  לא  יבחר  ו/או  הגישה  דרכי  ציוד  להכין את  להפעיל  עליו  יהיה  הוא,  יו 

על  ללא תוספת מחיר וללא תוספת משך ביצוע.    –מיוחד לשינוע החומרים בכל תנאי קרקע  

את הצורך בשינוע כפול ובהכנת דרכי גישה כמפורט לעיל בעת הגשת  הקבלן לקחת בחשבון  

 הצעתו, וכי לא תשולם בגין נושא זה תוספת כלשהי. 

יבוצעו . יג בכבישים  העפר  המפקח   עבודות  יאשר  אם  אלא  במגרשים,  העפר  עבודות  לפני 

 אחרת, מראש ובכתב. 

למילוי  מאושר הקווי הדיקור למילוי כבישים מציינים את השטח הנדרש למילוי בחומר  .יד
 בהתאם לחתכים לרוחב.סוללת הכביש 

 . על גבי מילוי זה הקבלן ישלים מילוי נחות למגרשים ושצפים בהתאם לתוכנית ע"ע
 

 

 חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר  010.251.0
 

או   קיים מילוי שבוצע בעבר. ככל שבמילוי זה תתגלה פסולתיתכן ובתחום האתר 

חומר הפסולת יורחק למקום מאושר   שמדובר בחומר פסול למילוי או בחומר עודף,

ע"ח   ותוהאגר  . התשלום לרשויותכמתואר בסעיפים הקודמים ע"י הרשויות

. סעיף זה  וכו'  תאגרות רישיונו הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סילוק פסולת

מתייחס בין היתר לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן, וגם לפסולת שהייתה באתר  

   לפני תחילת העבודה.

 .מ"ק מדידה : 

ובשאר סעיפי  כולל כל המפורט במפרט הכללי והאמור מעלה המחיר  תשלום :

מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר  המחיר כולל . המפרט

בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת  

תשלום יאושר רק לאחר  הבנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה מאושר. 

וקבלת אישור    ןמטעם המזמי מדידת המערום ע"י מודד האתר

 . לפני הפינוי  המפקח

 

 חפירה / חציבה בשטח  .02051.02
 

 חפירה/חציבה  .א

הינה הן לחפירה והן וחציבה   הכוונה  למען הסר ספק בסעיפי החפירה , 

כולל עבודה בתחום של שטחים סלולים ו/או מצעים.   בכל סוג סלע וקרקע

 לא תתקבל כל טענה ביחס לסוג הקרקע ו/או הסלע באתר . 

 

 הערות כלליות   .ב

כוללת   החפור  העבודה  החומר  מיטב  פיזור  חוזרת,  והעמסה  חפירה 

, סילוק החומר  הגישה והן סביב המבנה  הן בכביש  בשכבות בשטחי המילוי 



שנפסל למילוי כמפורט וכן כל הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של  

 החפירה בשטח, עפ"י תכניות, חתכי רוחב והמפרט ולשביעות רצון המפקח. 

המפקח,   זאת  ידרוש  ואם  לתשלום  תימדד  לא  מאושרת,  לא  יתר  חפירת 

ימולא החלל העודף ע"י הקבלן ועל חשבונו במיטב החומר החפור ובהידוק  

 ות רצון המפקח.לשביע

מאזור   העמסתו  יידרש,  אם  החומר,  של  ביניים  אחסון  גם  כולל  המחיר 

 ס"מ.  20האחסון והובלה לאזור המילוי ופיזור בשכבות של 

לא ישולם בגין השהיית החומר החפור בטרם חפירתו ו/או לאחר חפירתו  

  והשהייתו לצורך מיון, ניפוץ, גריסה, ניפוי וכל צורך אחר בהתאם להחלטת 

 המפקח .  

הידוק   ורגיל עבור  בנפרד   מבוקר  היחידה    ישולם  למחירי  בהתאם 

 .  המתאימים

 לא יחושבו ולא ישולמו מרחקי הובלה כלשהם.

 

 והמגרשים:  בשטחי הכבישים שימוש חוזר למילוי .ג

 חומרי המילוי באתר מחולקים לחומרי מילוי בכבישים ולחומרי מילוי במגרשים. 

בקרקע חולית   -  חומרי המילוי בהתאם לסוג השתית הטבעיתבכבישים מחולקים 

 ובקרקע חרסיתית. 

בקטעי המילוי בקרקע חולית יהיה מסוג "חומר מילוי מקומי מאושר". בקטעי המילוי  

מ', בקרקע חרסיתית חומר המילוי יהיה מסוג  "חומר מילוי מקומי   1.50מעל 

 מאושר".  

מ' ובקטעי חפירה בקרקע חרסיתית,  חומר המילוי יהיה  מסוג  1.50בקטעי מילוי עד   

 . וח הקרקעכמוגדר בד "מילוי אינרטי אטים"

דרישות החומרים יעמדו בהתאם לחתכים הטיפוסיים ולפרטים בתכניות, ויענו  

 חומרי מילוי.   51.02.040לדרישות כמפורט בסעיף  

 

 : מ"ק מדידה

המחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי ובנוסף מחיר החפירה    תשלום:

כלול    כולל את כל הפעולות לעיל. לא תשולם בגין כך כל תוספת תשלום הנ"ל

 במחירי היחידה.   

 

 

  04 ים שונים עדלעומק שתית עיבוד)בהידוק מבוקר   מקורית יסוד קרקע  הידוק  ד.

 ( מ''ס

 
המקורית   היסוד  קרקע  מבוקר   ולהדק   לעבד ישאת   הרטיבות לתכולתבהידוק 

 .51פרק   –  סלילה לעבודות הכללי במפרט הנדרשים וצפיפות

 מפורטות בהמשך סעיף זה.העיבוד לעומק   דרישות

 



 בדיקות לצורך אפיון )מיון( קרקע יסוד מקורית   .1

 הבדיקות יהיו בהתאם לאמור במפרט הכללי.   1.1

מקורית  לביצוע בדיקות קרקע יסוד הכללי יש להקפיד על דרישות המפרט 

פתחו  ילאחר חישוף ו/או שתית לפני העיבוד. הבדיקות יבוצעו בבורות שי 

 .  החפירה לתחתית מבנה מסעהיצוע עבודות לאחר בלאורך הפרויקט 

  ,200כולל שטיפה דרך נפה   בכל בור יבוצעו בדיקות אפיון הכוללות דרוג

 וגבולות אטרברג לכל החומרים המאפיינים את הבור. 

מודגש בזאת, לא תשולם לקבלן שום תוספת בגין ביצוע הבורות והבדיקות  1.2

על הקבלן להודיע מבעוד מועד על ביצוע בורות אלו,   .הנוספות כמובא לעיל

בכדי שלא ייווצר עיכוב בעבודות עקב קשיים בזימון יועץ תכן המבנה. לא  

יתקבלו שום טענות עקב נושא זה ולא תשולם כל תוספת במידה ויהיה עיכוב  

 כלשהו מכל סיבה שהיא. 

 

 עיבוד קרקע יסוד מקורית עומק  .2

 .   למטה - 4עומק עיבוד קרקע יסוד מקורית הינו כמפורט בתת סעיף  

 ס"מ לפחות.  30: לפני ביצוע עבודות העפר נדרש לבצע חישוף של הערות

 

 קרקע יסוד מקורית בהידוק מבוקר הידוק  .3

 מפורט במפרט הכללי הבינמשרדי.דרגות הידוק נדרשות הינן בהתאם ל

 

  שכבות תייבוצע בש  ס"מ 40קרקע יסוד לעומק   הידוק קרקע יסוד מקורית  .א

 כולל את הפעילויות הבאות:

ס"מ ולערום    20יסוד, יש לחפור לעומק הבמהלך עבודות עיבוד קרקע   .1

 .בצד את הקרקע הטבעית

   .ס"מ( שלא נחפרו 20עיבוד קרקע יסוד ) .2

ס"מ נטו לאחר    20( מחומר שנערם בצד בעובי 1שכבה מס' מילוי שכבה ) .3

 . מבוקר ועיבודההידוק  

 



ס"מ  40תרשים: שלבי עיבוד שתית  

 

 

במהלך ביצוע העבודה יבוצעו בדיקות שדה ומעבדה   - לעיבוד תרטיבותחום  .ב

כמות וסוג   שיאפשרו לקבוע לקטעי הדרך השונים את תחום הרטיבות לעיבוד.

 הבדיקות כמפורט בפרק זה.  

 
הקרקע הטבעית וחומרי המילוי, יעובדו בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך   .ג

בהקשר לתכולת רטיבות, צפיפות על פי סוג הקרקע ובקרת ההידוק  

 סטטיסטית בהתאם לקריטריונים לגבול עליון וגבול תחתון.  

 

כל החומרים החרסיתיים יהודקו בעזרת מכבש "רגלי כבש" בלבד לדרגת   .ד

קפיד על שמירת תכולת הרטיבות לעיבוד עד לאחר  ההידוק הנדרשת. יש לה

 ביצוע בדיקות בקרה לאישור קבלת השכבה ועד לפיזור שכבה נוספת מעל. 

 
עיתוי ביצוע עיבוד קרקע יסוד מקורית: עיבוד השתית החרסיתית יבוצע רק   .ה

 בעונות האביב והקיץ בהן לא צפויים יותר גשמים. 

 

 הידוק מבוקר .4

  51.04.14  העדכנית, סעיף הנחיות המפרט הבין משרדי במהדורתוהעיבוד יבוצע לפי 

 וכפוף לשינויים המפורטים להלן:  

הידוק ועיבוד קרקע יסוד מקורית לעומק    -  40%חומר עם גבול נזילות של עד   .א

 מ"מ , ע"פ דרישת המפרט הכללי.   200



  – במיון אאשטו    A  –  7  – ו    A-6הנחיות לעיבוד שתית חרסיתית רזה ושמנה   .ב

 בהתאם לטבלה המצ"ב:

 

.( לכל סוג חרסית בנפרד  L.Lעומק העיבוד בתלות בגבול הנזילות ) סוג החתך

 )ס"מ( 

חרסית שמנה  

60%<LL 

חרסית בינונית שמנה  

60%>LL>40% 

חרסית בינונית שמנה  

LL>40% 

 20 40 60 מ' 2.0חפירה/מילוי עד  

 20 40 40 מ' 2.0 – 3.0מילוי 

 20 20 20 מ' 3.0מילוי מעל 

 

 , יהא תכולת רטיבות המתאימה לדרגת הידוק של  A- 6תחום רטיבות העיבוד לחרסית הרזה מסוג 

 . 2%פלוס מינוס  93%

 

הערה: גובה המילוי בטבלה לעיל יימדד בין תחתית מבנה המסעה לפני קרקע טבעית לאחר חישוף  

בנקודה בה הפרש הגבהים בין המצב הקיים לאחר חישוף לרום המסעה הוא הקטן ביותר בחתך  

 לרוחב הדרך.  

 
 :ותשלום מדידה

 מדידה : מ"ר  

מאושר   בצדי הדרך או במקום הערמתוהתשלום כולל את חפירת החומר לעומק הנדרש ותשלום : 

של הקרקע , החזרת החומר מבוקר , חרישה, תיחוח, הרטבה והידוק ע"י המפקח אחר

ס"מ נטו לאחר הידוק מבוקר, פיזור, תיחוח הרטבה והידוק   20שנחפר בשכבות של 

כן, חפירת בורות הבדיקה ובדיקות האפיון כלולות במחיר  הקרקע . כמו מבוקר של 

על הקבלן לקחת בחשבון את פיצול העבודה לשני שלבים , המתנה לקבלת   היחידה.

תוצאות בדיקות , השלמת חפירה להחלפת קרקע בקטעים שיידרש , לרבות השפעת זמן  

 הבדיקות וקבלת התוצאות, על לוח הזמנים. לא תתקבל כל טענה ביחס לכך.  

 

 חפירת בורות גישוש  .ה

להימצא צינורות, כבלים, עמודים, תאים ומבנים   על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עלולים

לצורך כך יבוצעו חפירות    שונים.  על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן החפירה ו/או החציבה.

 גישוש בהתאם להנחיות המפקח . 

העבודה כוללת חפירה, כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק וברוחב כלשהו, כולל  

 , וכולל חציבה וחפירה במבנה כבישים ודרכים הקיימים באתר.חציבה בסלע מכל סוג שהוא

העבודה כוללת, כמו כן, עקירת כל הצמחייה, כולל עצים, והריסת כל מבנה או מתקן  

 . הנמצאים בשטח התעלה

 העבודה תבוצע בכלים המכניים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.  

 



המפקח    ר.לוי בכבישים, כמילוי חוזמאושר למי על הקבלן להקפיד על שימוש בחומר מילוי 

רשאי לקבוע איזה סוג של חומר שנחפר יפוזר בכל שכבת מלוי ואיזה סוג חומר יסולק 

 כעודף או כפסולת. 

 אין להשתמש למילוי בעפר המכיל חומרים אורגניים כלשהם.

עודפי עפר וחומר שאינו מתאים, לדעת המפקח למילוי, יסולקו למקום שפיכה המאושר 

בהתאם למיקום הבור ועומקו, יוחלט ע"י המפקח   שות המקומית ועל ידי המפקח.ע"י הר

על אופן מילוי הבור. סעיף חפירות הגישוש כולל מילוי במיטב החומר המקומי מהודק 

 בשכבות.

 

: לא ישולם עבור  כל האמור מעלה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגין כך בנפרד

 בורות גישוש. 

 
 תכולת מחירי היחידה  . ו

מעבר למוגדר בכתב הכמויות עבור חפירה מכל סוג שהוא או חפירה   לא תשולם כל תוספת

בלילות, בשבתונים, עבודה ברוחב קטן, ביצוע החתך הרוחבי בכמה   -בשעות לא שגרתיות 

לא תבוצע כל הפרדה   שלבים, ביצוע מדרגות כמוגדר בחתכים או כפי שיורה המפקח בכתב.

 ובמדידה ביחס לכבישים ומגרשים .  בתשלום 

עבודות חפירה ליצירת השיפוע המתוכנן ולסילוק החומר אשר שימש את הקבלן ליצירת 

רוחב עבודה עבור המכבש, לא ישולמו בנפרד והקבלן יכלול את ההוצאות לעבודה זו במחירי  

 סעיפי העבודה האחרים. 

עית, ובמקומות אחרים בהתאם  תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי בקרבת צנרת תת קרק

לדרישת המפקח, יבצע הקבלן את החפירה הדרושה בעבודת ידיים  ובזהירות. לא תשולם  

 כל תוספת בגין האמור לעיל. 

 

   חומרי מילוי .03051.02
 

 המילוי   י הנחיות כלליות לגבי חומר .1

עד   לצורכי מילוי בקטעי שתית חרסיתית בה נדרשות החלפות הקרקע ובקטעי מילוי רדוד

   ., כהגדרתו בדוח הקרקעמילוי מחומר אינרטי אטיםמ', חומר המילוי יהיה  1.50לגובה  

מטר (  1.50לצורכי מילוי בשתית חרסיתית בסוללות הגבוהות )קטעי מילוי מעל גובה של 

 מילוי מקומי מאושר. חומר המילוי יהיה 

 

, לפי דרישות המפרט  מס" 20 -12בעובי שכבות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר בשכבות כל 

 וכמפורט.   הכללי  

 

התיאורים לגבי מיקום החומרים במפרט המיוחד הינם מנחים ניתן לעשות שימוש  

בחומרים המובאים גם במפלסים ובמקומות אחרים ביחס לתיאור המובא במפרט המיוחד,  

 כפוף למפורט בתכניות הביצוע ולהנחיות המפקח ללא כל שינוי במחירי היחידה. 

 



דות מילוי של סוללת הכביש יבוצעו  עבודות העפר בסמוך לקירות )מילוי חוזר( ועבו

 במקביל, כך שלא ייוצרו הפרשי גובה במהלך העבודות. 

 

 מילוי הדרישות איכות לחומר   .2

 מחומר מובא אינרטי אטים מילוי

ובקטעי מילוי רדוד עד לגובה האינרטי האטים ליישום בקטעי החלפות הקרקע חומר ה

  מ':  1.5

 . AASHTO :A-4  ,A-2-6 ,A-2-4מיון   -

 מ"מ.  75גודל גרגיר מכס'  -

 . 20-40%: #200עובר נפה -

 ליבראות(.  40  -)מערכת מלאה ב 6%מת"ק תכנוני:  -

 . 0%ליבראות:  40תפיחה בגליל מת"ק עומס  -

 

ס"מ כל שכבה(, בחומר   20ס"מ )בחמש שכבות של  100החלפת הקרקע תבוצע לעומק 

 מ'.  1.50של עד  המילוי האינרטי האטים, בכל קטעי החפירה והמילוי הרדוד לגובה

החלפת הקרקע תבוצע ביחס לפני הקרקע הטבעית לאחר חישוף. בתחתית החלפת הקרקע  

 במפרט המיוחד.  51.02.030יבוצע עיבוד קרקע יסוד מקורית לעומק , ע"פ המפורט בסעיף 

ביצוע ו/או   בפרטי למפורט כפוף  נוספים  במקומות גם ייעשה  קרקע  להחלפת  בחומר מילוי

   המפקח. הנחיות

 

 מחומר מקומי מאושר )מילוי עליון בכבישים(  מילוי

מטר,   1.5חומר המילוי לשכבות המילוי של סוללות המילוי הגבוהות בגובה של מעל 

המתוכנן ממפלס תחתית מבנה מסעה )תחתית שכבת מצע סוג א'( ועד למפלס השתית 

בקטעי שתית חולית המעובדת ו/או לפני החומר המקומי, בקטעי שתית חרסיתית, או 

 לכל גובה סוללות המילוי. 

 A  ,4-2-A  ,6-2-A-1מיון אאשטהו -

 מ"מ.  75גודל גרגיר מכס'  -

 ליבראות(.  40  -)מערכת מלאה ב 6%מת"ק תכנוני:  -

 . 0.5%ליבראות: מכס'    40תפיחה בגליל מת"ק עומס  -

 

העיבוד מבחינת  ס"מ "בהידוק מבוקר". תנאי    15-20כל חומרי המילוי יהודקו בשכבות בעובי  

)מפרט   הכללי  המפרט  בדרישות  יעמדו  הנדרשים  ההידוק  ושיעורי  במהדורתו  51רטיבות   )

 .  51.04.14העדכנית בסעיף 

 

 בשטחי המגרשים  מחומר מקומי  מילוי

חפירה לצורך  יותר שימוש בחומר מקומי למילוי, אשר יתקבל במהלך  בתחום המגרשים 

 מר מילוי לכבישים.סלילת מבנה הכבישים ושאינו מאושר כחו 

 



 עבודות המילוי תבוצענה תוך מילוי התנאים המחייבים הבאים: 

 הקרקע הטבעית לא תעורבב עם חומר אחר.  -

 ס"מ.  20הקרקע הטבעית תפוזר בשכבות בעובי מקסימלי של  -

 . הקרקע  לאחר הפיזור תבוצענה חרישה ותיחוח -

מכבש כבד )מעבר= הלוך חזור( מעברי   8הרטבה והידוק פני שכבה ע"י   -לאחר התיחוח   -

 לפחות עד קבלת שכבה מהודקת.

 ההידוק יהיה הידוק רגיל.  -

 

 :ותשלום מדידה

   בהתאם למפרט הכללי :  מדידה

 .  בהתאם למפרט הכללי והמפורט מעלה:  תשלום

 

 

  
   ס"מ לאחר הידוק 20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות של  .04051.02
 

במגרשים    ס"מ בהידוק מבוקר.  20בשכבות בעובי  יהודק  בשטחי הכבישים  המילוי   א.

ובהתאם להחלטת המפקח וקבלת אישור בכתב יהודק חומר המילוי בהידוק מבוקר  

. 

בהתאם למאפייני החומר  במפרט  של חומרי המילוי כמפורט    המבוקר  דרגת ההידוק ב.

 א.א.ש.הו "   "מודיפייד 96%ובכל מקרה דרגת ההידוק לא תפחת מ  

 .מ"ק מדידה : 

   .התשלום יכלול את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלה תשלום :

 

     למילוי בכבישים טיפול בחומר חפור/חצוב 0551.02.0

ינם מתוך חומרי  יקרקעות המתאימות למילוי חוזר בכבישים, על הקבלן למ

גריסה וניפוי, ואת    ניפוץ    החפירה, לעבדם ולהתאימם לדרישות היישום כולל

   החומרים הפסולים יסלק הקבלן מהאתר באחריותו כמפורט.

 

 מ"ק לאחר הידוק   מדידה :

כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד והאמור בסעיף היחידה   תשלום:

הפרדת פסולת  , ניפוץ  , אחסון ,  גריסה ,  וכולל בין היתר  מיון, ניפוי,  

פיזור. כולל תשלום אגרות עבור חומר שיפונה לאתר סילוק פסולת  והובלה 

 ו/או עודפי עפר במידת הצורך.

ולם במסגרת הסעיף המתאים שבכתב  ההידוק יהיה הידוק מבוקר אשר יש

 הכמויות . 

 

 

 



 למגרשים    טיפול בחומר חפור/חצוב 0651.02.0

ם  ועונות לדרישות מילוי במגרשימתאימות למילוי חוזר בכבישים שאינן קרקעות 

ינם מתוך חומרי החפירה, לעבדם  י על הקבלן למבהתאם למפורט מעלה , 

וניפוי, ואת החומרים הפסולים יסלק     ניפוץ,   ולהתאימם לדרישות היישום כולל

 הקבלן מהאתר באחריותו כמפורט. 

 המילוי במגרשים יהודק בהידוק רגיל , בהתאם להנחיית המפקח . 

 

 : מ"ק לאחר הידוק  מדידה 

: כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד והאמור בסעיף   תשלום

פרדת פסולת  , ניפוץ  , אחסון , הובלה  היחידה  וכולל בין היתר  מיון, ניפוי, ה

ופיזור. כולל תשלום אגרות עבור חומר שיפונה לאתר סילוק פסולת ו/או עודפי  

עפר במידת הצורך . הידוק רגיל ו/או מבוקר ישולם בהתאם לסעיפים המתאימים  

 שבכתב הכמויות. 

 

 
 



 מצעים  ותשתיות  51.3

 

 מצע סוג א' .01051.03

 . M.A 100%מצע סוג א' יהיה מצע מאבן גרוסה סוג א' שיהודק לדרגת צפיפות של 

במפרט    51.05טיב החומרים, אופן הייצור, הפיזור והכבישה יהיה בהתאם לפרק  

 הכללי. 

 

 המדידה תהיה לפי מ"ק מהודק.  מדידה :

פרק    :  תשלום הכללי  במפרט  המפורט  לפי  יהיה  השכבה  51התשלום  עובי  לפי   ,

 לא תשולם כל תוספת עבור חדירה של המצע אל השכבה שמתחתיה. .התאורטי

 

 
 ניקוז ותיעול עבודות      51.06

 רות:הע

על הקבלן ללמוד את תוכניות הביצוע ולבצע את מערכות הניקוז והביוב מן העמוק   .1

לאחריה את כל המערכת  רק אין לבצע קטגורית את אחת המערכות כולה ראשונה ו  .לרדוד

חפירה תתבצע בקטעים מסוימים  יש לתכנן את העבודה כך שלא ייווצר מצב בו השניה.  

לא תשולם כל תוספת למקרה בו ינהג הקבלן   חה:למערכת שכבר הונ    עמוקה בסמוך

אחרת, וייגרמו נזקים למערכת שכבר הונחה או שיהיה על הקבלן להשקיע משאבים 

 כלשהם לצורך כך. 

נמצא במורד של של מתחמים שכנים קיימים בעיר שדרות. לאחר תום העבודות,    11מתחם  .2

. עם זאת, במהלך  11הנגר העילי והמתועל יזרון אל תוך ובתוך המערכת של מתחם 

מקרים מסויימים של תקלות  קים במהלך עונת הגשמים וביים זרמי מים חזהעבודות צפו 

הקבלן להיערך ועל    11נגר עילי זה ייכנס למתחם בעונות היבשות.  גם  –במערכת המים 

. קרקעיים זמניים-תמערכת צינורות תראש, ע"י הסדרת מערכת תעלות עפר ו/או לכך מ

כולל    –ת זמניות אלו מערכת זמנית זו תקלוט את הנגר ותגן על עבודות הקבלן. עבור עבודו

  הספקת החומרים, התקנתם, פירוקם ומילוי חוזר, ישולם בסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

כב נזקים שייגרמו לעבודותיו כתוצאה  לא תשולם כל תוספת בגין כל תביעה של הקבלן ע

   מנגר עילי זה, במידה והקבלן לא יכין את המערכת הזמנית כמתואר לעיל. 

 
 ת עפר עבודו 51.06.1

החפירה של תעלות להנחת צינורות, הרחבת החפירה לבניית שוחות והמילוי החוזר  

   . 51.04תת פרק  יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי

 . ס"מ 35-עטיפת החול סביב הצינור שעובייה לא פחות מ

 

החול ימולא לכל רוחב התעלה החפורה. שכבת הריפוד )המצע( בחול , מתחת לגחון  

 30ס"מ לפחות. הכיסוי בחול מעל גב הצינורות יהיה בעובי  20הצינורות תהיה בעובי 

 ס"מ. 



ס"מ שתהודקנה היטב בהרטבת מים. פיזור   20 -החול יפוזר בשכבות של לא יותר מ

יעשה במקביל משני צדי הצינורות כדי למנוע כל  שכבות החול עד לגב הצינור והידוקן  

 לחץ צדי בלתי שווה על הצינור.

מחומר   , או ממצע א' מהודק בשכבות בבקרה מליאהלתעלות  יבוצע  המילוי החוזר  

ובתנאי  סעיף קטן א'  במפרט הכללי  51.04.10.02מקומי וזאת בתנאי שיתאים לסעיף  

נוזלי, עד לגובה  CLSM –מילוי חוזר סביב שוחות בקרה יהיה מ  . ושר ע"י המפקחשא

החוזר   מילויה לכל הגובה. CLSMתחתית מבנה כביש. המילוי סביב קולטנים יהיה 

 .כמתואר לעיל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד

 

בקרקעות חרסיתיות  מילוי התעלה או סביב התא ימולא בחול חרסיתי )חומר אינרטי 

 אטום( שיענה לדרישות הבאות:

 100% - 4#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה  •

 25-50% - 200#אחוז עובר לפי משקל דרך נפה  •

 35%מקס'  – ול נזילותגב •

 15%מקס'  –אינדקס פלסטיות  •

 

ככל שהחומר המקומי לא יתאים כמילוי חוזר על הקבלן לייבא חומר מילוי חוזר  

המתאים לדרישות הסעיף האמור. לא תתקבל כל טענה בגין ייבוא חומר מחוץ לאתר 

בדיקות  בכל מקרה יש לבצע לצורך מילוי חוזר כאמור הנ"ל כלול במחירי היחידה.   

כי ניתן לבצע את המילוי  ויועץ הקרקע, המפקח  לחומרי המילוי ולקבל את אישורם של 

 החוזר.  

 תבוצע אך ורק בתעלות חפורות. אין להניח צנרת ולמלא לאחר מכן.   תהנחת צינורו

 

  צינורות 51.06.2

צינורות מבטון מזוין לניקוז, אטומים מדויקים, בקוטר פנים בהתאם למפורט בתכניות, 

. צינורות הבטון תוצרת חב' וולפמן או שווה ערך, המתאימים לדרישות 5" דרג  1סוג "

טם גומי מיוחד המובנה במפעל הייצור על הנקבה, , הכוללים א 27התקן הישראלי ת"י 

 אטום לתיעול. 

 CONTOUR SEALהחיבור בין הצינור לקיר שוחת הבקרה יהיה על ידי אטם מסוג 

בהתאם לסוג הצינור, יש לנסר את קצה הצינור )זכר או נקבה( בחיבור לשוחת הבקרה. 

, 2חלק    1124ם לפי ת״י הניסור ייעשה במפעל יצרן הצינור. האטמים יהיו גמישים, רחבי

 אינטגרליים, משתלבים בשיקוע. 

 מחיר האטמים וניסור קצה הצינורות כלול במחיר שוחת הבקרה. 

 

 חיבור הקולטנים יהיו מצינורות בטון כנ״ל או פלדה כמפורט להלן: 

במקום אשר תורה התכנית, הצינורות לניקוז יהיו צינורות פלדה בקטרים שונים, לפי  

שכבתי ועליו בטון דחוס, -י פנימי מלט ועטיפת פוליאתילן שחול, תלתעם ציפו  530ת"י 

 ללא פעמון לריתוך. 



בקצהו בהתאם להנחיית המפקח עד להשלמת ביצוע המערכת  רהצינור למגרשים ייסג

במלואה כולל קולטנים במידת הצורך ובהתאם להנחיית המפקח, באמצעות דיקט עץ  

ו/או שווה ערך באישור המפקח . הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא תשולם בגין כך כל  

 תוספת. 

 

 בדיקות  51.06.3

 במפרט הכללי. 57בדיקות האטימות לצנרת ביוב וניקוז תבוצענה בהתאם לאמור בפרק  

 והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנרת.  עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת

ס"מ ומעלה, תעשה על ידי צוות מיומן   80בדיקת אטימות מחברים לצינורות שקוטרם 

של שירות שדה של יצרן הצינורות מבטון מזוין עם ציוד יעודי המוכנס אל תוך חלל  

 הצינורות וסוגר מישק החיבור משני הצדדים. בדיקת האטימות מבוצעת על ידי הכנסת

בר וסגירת מקור הלחץ. ירידת לחץ   0.5אוויר דחוס לחלל החיבור בין הצינורות עד לחץ 

מצביעה על מחבר אטום. ירידת לחץ מהירה לאפס מצביעה על מחבר   0.2איטית עד 

 שאינו אטום. 

 

 אופני מדידה  

המדידה לתשלום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי  

  וקוטר הצינור. ( הצינורות בקצות הקטע L .Iהנחת הצינורות, ממוצע משפל ).עומק 

מתחתית מבנה   –למדידה צנרת  עומק בין דפנות התאים.  –אורך הצינורות למדידה 

 עומק הצינור העמוק בשוחה.מגובה פיתוח ל –עומק שוחות למדידה  כביש.

 

 תשלום

המחיר יכלול אספקת הצינור, חפירה והנחת הצינורות,  , בנוסף לאמור במפרט הכללי

בכל רוחב, חומר מקומי ו/או מיובא  עד גובה השתית לכביש קיים או מתוכנן מילוי חוזר

מחיר   המפרט הכללי ובהתאם לסיווג הקרקע המקומית.שלמעלה או בהתאם להוראות 

בשטחי כבישים / פיתוח.   –היחידה כולל גם מילוי חוזר במצע א', מעל עטיפת הצינור 

עבודות לילה  סגירת קצות הקווים,  עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך, עבודה ביבש,

ועבודות בשעות חריגות, הסדרי תנועה, התקנת תמרורי אזהרה, פתיחת כביש אספלט 

צילום  וחד לעיל(, הטיית הזרימות, בדיקת אטימות,קיים )כולל כל האמור במפרט המי 

חיבור צינורות כחלק   .וכולל כל המפורט במפרט הכללי  וידאו וכל הנדרש בשלמות

 ללא תוספת מחיר. ניםניקוז  אטומה  יבוצע בהתאם לתק  תממערכ

 

 ומעבירי מים  טרומיות חרושתיותלניקוז הכנת תשתית לשוחות בקרה  51.06.4

 צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם למפורט להלן: הנחת תחתית לשוחה 

 ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה.  20-חפירה לתשתית ל .1

 בהתאם להנחיית המפקח בלבד .  CLSMמילוי ב .2

של  יי .3 אישור  ומתן  איזון  כולל  השוחה  תחתית  לרום  השתית  פני  של  והחלקה  שור 

 המפקח להנחת התחתית. 

י ״בעזרת מנוף בווי הרמה מיוחדים המומלצים עהורדת השוחות הטרומיות תעשה   .4



 היצרן. 

 

 שוחות בקרה לניקוז  51.06.5

 תאי הבקרה לניקוז יבוצעו מתאים טרומיים חרושתיים. 

 חוליית תחתית תהיה עם רצפה מונוליטית. 

 לפחות. 30-יהיה בסוג הבטון  

 , בהתאם לגודלם. 4חוקת הבטון חלק  466או ת״י  658תאים יתאימו לדרישות ת״י  

על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים,  

 שנים לפחות.  10החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של   המחברים,

 ס"מ. 25ניים עם עוקה בעומק שוחות הבקרה תהיינה מחלקים טרומיים תקניים, מלב

החיבור והאיטום בין החוליות של התא, באמצעות אטם אלסטי כדוגמת "איטופלסט" 

 או שווה ערך. 

ס"מ( כדוגמת   10חיבור צינורות מבטון מזוין באמצעות אטם אלסטומרי רחב )לפחות 

   סיל", אשר יותקן ע"י היצרן במפעל. -"קונטור

 : יחידה   המדיד

: יכלול את כל האמור במפרט הכללי והאמור מעלה. אטמים למערכת אטומה תשלום

המכסה ע"פ התכנון ועד  מרום   –עומק השוחה לתשלום כלולים במחיר היחידה.  

 לתחתית העוקה.  

לעיל  בהתאם למפורט  ((CLSMבבחנ"מ מילוי חוזר עד לגובה   תחתית המבנה יבוצע 

 .  וכלול במחיר היחידה

: יבוצע בהתאם להנחיית המפקח בכתב בלבד ( (CLSMבחנ"מ  באמצעות  שאינו מילוי

 . CLSMכאמור  –ברירת המחדל 

 

 תקרות ומכסים לשוחות הבקרה   6.0651.0

 1חלק   489תקרות בשוחות תהיינה ממין כבד לכביש תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י 

לעומס ממין   H.D. 33המכסים בכבישים יהיו עם סגר ב.ב. תוצרת וולפמן דגם כרמל 

400-D "מעודכן( או שו"ע. 489 י ולפי ת( 

על המכסה יוטבע סמל   .ו/או בהתאם לדרישות התקן ס"מ   60מכסה יהיה  קוטר ה

בשטחי   .ע"פ הנחיות אגף ההנדסה בעיריית שדרות וסמל" ניקוז" הרשות המקומית

 ריצוף מתוכננים תבוצע תושבת ריבועית.  

תפסל לשימוש, תסולק ותורחק מהאתר, כל מסגרת למכסה שהטבעת מבטון מזוין  

 שבורה, או מסותתת.סביבה סדוקה, או 

חלקי המתכת של המכסה יהיו עשויים יציקת ברזל ספרואידלית עם שטחי מגע  

 מעובדים בחריטה למניעת תנודות. 

 

 

 

 



 שלבי ירידה 

משוריין ויהיו רחבים לפי   שלבי הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיק 

לך אנכי  י יצרן השוחות בקיר השוחה, במה״, מותקנים ע2חלק  631י ״הנדרש בת

  ס"מ. 33בשיטת "סולם" )זה מעל זה( במרווחים אנכיים של 

 

 קולטנים   7.0651.0

 קולטנים למי נגר עילי יהיו מחלקים טרומיים חרושתיים תקניים.

עבור הדגמים של המסגרות  שדרותית יהניקוז של עיר מחלקת על הקבלן לקבל אישור מ

טון( מתוצרת "וולקן הנדסה" או   25"אביב" )אבן שפה דגם   והשבכות של הקולטנים.

 ש״ע.

עשויים   ,C-250ס"מ והמסגרת יתאימו למין  84X34הרשת המלבנית במידות חוץ 

, UV, או לחילופין מחומרים מרוכבים עמידים בפני קרינת יציקת פלדה ספירואידלית מ

 ו תקן, ללא אפשרות נעילה. ת( נושאים  EN124) 489בהתאם לתקן 

המסגרת   צלעותיה בצורה שיובטח שימוש יציב ושקט. 4תשב במסגרת לאורך  הרשת 

 תשב לאורך לפחות שלוש מצלעותיה )אחת ארוכה ושתי קצרות( על דפנות תא הקליטה.

בכות יסומנו כנדרש בתקן ויישאו  סה  המסגרת תכלול אוזני עיגון לתאי הקליטה.

 ".שדרותת י"עיריכתובית 

 

 מדידה ותשלום

מדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט   למי גשם ישולם לקבלן בנפרד.  עבור קולטנים

 המחיר יכלול גם את הגדלת מידות התא. בכתב הכמויות.

עבור אבן צד )שפה( מברזל יציקה לקליטת מי גשם )בודד( ישולם לקבלן כתוספת למחיר  

 הקולטן. 

 

 ביצועלאחר צילום ניקוז   8.0651.0

 כללי  .1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או הנחת צנרת ניקוז, בהתאם לנדרש  

באמצעות פעולת  , על הקבלן לבצע בדיקה חזותית זה מיוחדבמפרט הכללי ובמפרט 

צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ״ערך באמצעות  

 מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת והניקוז לכל אורכה. 

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור )מובל( ובכך לתעד את מצב הצנרת  

 לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

שמטרתה לוודא  , פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת

המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס  , ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות

 . שניתנו במהלך הביצוע

מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת  ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד 

 ".תכנית עדות"ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך  , העבודה לאחר הביצוע



 ביצוע העבודה .2

 שטיפה  .א

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך הצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי  

.  הצילוםבניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת 

הכל  , הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים לכך

 . התאם למפרט הכלליב

 

 עיתוי העבודה  .ב

כיסוי והידוק  , או ביצוע המובל, עשה לאחר הנחת הצנרתיי ביצוע הצילום   .1

שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע  

 .השוחות

 . או המהנדס/המפקח ו, הצילום ״ערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו .2

לא פחות  , על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום .3

 . מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה

 . או המפקח/הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו .4

i. מהלך הביצוע 

באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך  הצילום יבוצע 

בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל  . מתאימים בהתאם למגבלות הציוד

 .C.D.גבי מסך טלוויזיה ותוקלט בתקליטור 

ii.תיעוד 

לשם רישום תמידי וכן   C.D.הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור 

על גוף התקליטור בצורת הערות  , מיקרופוןבעזרת , בעזרת תיעוד קולי

 י.המבצע לגבי מיקום המפגעים וכד

. על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי

סימון פנימי של השוחה ״עשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך  

 . C.D.התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי תקליטור 

iii.תיקון מפגעים 

דה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור  במי

המתועד, יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב  

לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. הקבלן יתקן  

 הנזקים הישירים והבלתי ישירים. 

של קטעי הקו המתוקנים. תהליך  לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר 

 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

iv. הצגת ממצאים 

קבלת העבודה ע'^ המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר  

מסירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום  

 אים. ודו״ח מפורט לגבי ממצ .C.Dיכלול תקליטור  



v.. תקליטורC.D 

, שיושאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל  C.Dתקליטור .

אורכו, ויכלול סימון זיהוי שוחות. פס הקול של התקליטור יכלול הערות  

 מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.

vi.דו”ח צילום 

ח  מבצע עבודה זו. דו״ יבמצורף לתקליטור יוגש דו״ח מפורט, אשר יוכן ע' 

צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות עדות. הדו״ח יהיה כתוב  

 בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם    . א

לסימוניהם בתכניות הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי  

 לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

דו״ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת    . ב

תקליטור, תאור המפגע, הערות וציון מיקום המפגע ב״מרחק רץ״ לאורך הקו  

 משוחה סמוכה. 

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. . ג

 מסקנות והמלצות.  . ד

יצולמו מעל גבי  הדו״ח ילווה בתמונות של התקלות שנתגלו. תמונות אלו   .ה

מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. בנוסף ילווה הדו״ח בתמונות  

 שיבוצעו בשלב הצילום החוזר לאחר תיקון התקלות. 

vii. אחריות הקבלן 

בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף  

ודות  האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעב 

עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת  

 הצינור אשר באחריות הקבלן,

עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן.  

י המזמין על  ״המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע

ל חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע  ערך, עייחשבונו של הקבלן. בהמשך 

 אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 אופני המדידה 

עבור השטיפה והצילום לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה 

 השונים. 

 

 

 

   מתקן מוצא וחגורות בטון יצוקים באתר 51.06.09

 עבודות בטון, במפרט הכללי.  02עבודות בטון ובטון מזויין תבוצענה עפ"י פרק  

כל הבטונים, ברצפות, קירות ותקרות מתקן המוצא היצוקים אתר יהיו מבטון מובא  

 תכונות של התקשות מהירה, כלהלן: בעל 



 30- סוג הבטון:  ב •

 1גודל אגרגט מקסימלי   : " •

 ק"ג/מ"ק.  370-ק"ג/מ"ק ולא יותר מ  350כמות הצמנט:  לפחות  •

 לפחות.  S5סומך: משאבה, בסומך  •

  בהתאם לנדרש לקבלת התוכנות הנ"ל.   מוספים : •

לא תורשה יציקה   הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא ויוצק בעזרת משאבה בלבד.

 בכל שיטה אחרת. 

הקבלן חייב באישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעתו להזמין ממנו את  

 הבטונים.  

 הצינורות יותקנו במתקן בזמן היציקה. 

 

 ראפ( -ריצוף אבן לניקוז )ריפ 51.06.10

 ר לפי פרטים בתוכניות.ובמוצאי ניקוז על הקבלן לבצע ריצוף מוצא הצינ
 העבודה כוללת:

בעובי    30  -ס"מ, שכבת בטון ב   15את כל האמור במפרט הכללי כולל שכבת מצע בעובי  
ס"מ כך ששכבת האבן והבטון תהא    10ס"מ בה ישוקעו האבנים בעובי ממוצע של    12

 ס"מ ומילוי במלט צמנט בין האבנים. 20לפחות בעובי 
 

   

   מדידה ותשלום

מחיר חגורות הבטון  מזוין. תהיה לפי מ"ק בטוןלמתקני כניסה ויציאה   המדידה 

ראפ( והמתקנים האחרים כלול במחירי  -בהיקף משטחי האבן לניקוז )ריפ

 ולא יימדד בנפרד.   היחידה

כלים,  העבור מ"ק יהווה תמורה מלאה עבור כל  החומרים, הזיון, התשלום 

הציוד, העבודות כולל עבודות עפר ומצעים ועבור כל ההוצאות האחרות הכרוכות  

כאמור לא   בבניית המתקנים גם אם הנ"ל לא הוזכרו במפרט או בכתב הכמויות.

 . ראפ(אבן )ריפ ישולם בנפרד עבור חגורות הבטון המזויין בהיקף משטחי ה

 

 אבן.  רתהיה לפי מ"ריצוף אבן הניקוז  )ריפ ראפ( ל  המדידה 

 כלולות במחיר היחידה, אלא אם מצויין אחרת בכתב הכמויות. החגורות  

  



 

 שכבות אספלטיות    25פרק 

 שכבות אספלטיות במיסעה    1.010.025

 :כלליות הנחיות

  המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל   פ"ע  יבוצעו ,הבקרה  בדיקות לרבות, העבודות כל

 במהדורתו האחרונה.  

לשלביות   ובהתאםבתנאים מגבילים,  יבוצעו  האספלט שעבודות בחשבון לקחת הקבלן על

הביצוע הנדרשת בכפוף לתכניות והנחיות המפקח. לא תשולם כל תוספת מעבר למחירי  

 מעלה.    האמורהיחידה בגין 

 

 מדרגות חיבור   .1

  /  עי סלילה כלולים במחיר היחידה של השכבות האספלטיותמדרגות חיבור בקט

התשלום יהיה בהתאם למדידה סופית לשטח   .קרצוף ולא ישולם בגינם בנפרד

צדי רצועת סלילה או קידמת  באו חיתוך  / התשלום  כולל ניסור ו .בלבד האספלט

בגין ניסור לא ישולם   .נאותה  הרצועה, ברוחב בהתאם לפרטי הביצוע לצורך התחברות

 בנפרד כולל אבני שפה. 

כמו כן, כל הדרוש לביצוע מדרגות החיבור בין אספלט חדש לאספלט קיים כלול  

 במחיר היחידה. 

  

 בדיקות צפיפות  .2

.  בנוסף לדרישות המפרט הכללי מובהר בזאת שבדיקות הצפיפות הממשית תבוצענה בשתי  2.1

 שיטות: 

 א.  שיטת הצפיפות בוואקום.

 י יבש פנים )ר. י. פ(. ב.  שיטת הרוו

לצורך יישום האמור לעיל בדיקות מוקדמות לתערובת האספלט יבוצעו על אותו חומר בשתי  

 השיטות. 

 

( תבוצענה ע"י  100%בנוסף לדרישות המפרט הכללי, הבדיקות לקביעת צפיפות מעבדתית )  2.2

בשיטת מעבדת בקרת איכות של הקבלן. הגלילים יבדקו תחילה במעבדת מפעל הייצור 

הוואקום בלבד וישמשו  את הקבלן לצורך אימות שוטף של תכונות התערובת מול נתוני  

 היומית(.   100% -מערכת המרשל התכנונית )דהיינו לא כבסיס לקביעת צפיפות יחוס ה

לאחר מכן יועברו הגלילים ממנת הייצור היומית לבדיקות במעבדת בקרת האיכות של 

 הקבלן. 

ת בקרת האיכות יצוין במפורש שהבדיקה בוצעה בציוד של מעבדת  בתעודת הבדיקה של מעבד

בקרת האיכות של הקבלן. בנוסף על כך, תוצאות הבדיקה עבור שתי שיטות הנ"ל ירשמו  

 בתעודות של  מעבדות בקרת והבטחת איכות. 

 

בנוסף לדרישות המפרט הכללי, בדיקות לקביעת צפיפות השדה הממשית של מנת העיבוד   2.3



לעיל. תוצאות   2.1אספלט מוגמרת( תבוצענה בשתי השיטות, כמפורט בסעיף  היומית )שכבת

הבדיקה עבור שתי השיטות הנ"ל ירשמו בתעודות של מעבדות בקרה והבטחת איכות. נוסף  

 על כך יחושב וידווח שיעור ההידוק דרגת צפיפות של שכבת אספלט בשתי השיטות בנפרד.

 
 קבלן, בשיטת רווי יבש פנים ובשיטת  כל הבדיקות הנדרשות מבקרת האיכות של ה 2.4

וואקום )על כל מרכיביה( כפי הרשום לעיל, באחריות ועל חשבונו של הקבלן ולא תינתן  

 .תוספת תשלום בגינם

 

בנוסף לדרישות המפרט הכללי, מובהר בזה שעל מעבדת בקרת איכות לחשב ולדווח במסגרת   2.5

שיעור ספיגות המדגם למים לעל  ביצוע בדיקות הצפיפות הממשית בשיטת הר.י.פ גם את  

במהדורתו העדכנית ביותר ביום   ASTM D2726/276Mמדגם, שיעור זה יחושב על פי תקן  

 פרסום המכרז. 

 

בפרויקט זה, חישוב קנסות בגין סטייה מהנחיות המפרט הכללי לאיכות צפיפות האספלט   2.6

אלא אם יינתנו  ש פנים על כל סעיפיו, יילקחו בחשבון לפי תוצאות בדיקות רווי יב 51.04פרק 

חישוב הקנסות בשיטת הר.י.פ ייעשה בשיטה   הנחיות אחרות ע"י מנהל הפרויקט/המזמין.

 . 2009סטטיסטית ע"פ המפורט בגרסת המפרט הכללי משנת  

 
מודגש בזאת שמעבדת בקרת האיכות הפועלת בשירות הקבלן תהיה בעלת הסמכה מטעם  2.7

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כל הבדיקות הנדרשות במפרט הכללי והמפרט  

במהדורות המעודכנת   ASTM D6752המיוחד, ובכלל זה בדיקת הצפיפות בוואקום לפי תקן 

 ביום פרסום המכרז. 

 

   אספלט בעומקים שוניםקרצוף  020.1.025 

בנוסף לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י, קירצוף האספלט כולל ניסור וחיבור בין  

דרש באתר יסולק ו/או  יהחומר המקורצף שלא י מסעה הקיימת והמסעה המתוכננת.

הנחיות המפקח בכתב, הנ"ל כלול במחיר    וזאת על פי ,יוערם בתחום הפרויקט

 היחידה.  

 מ"ר  מדידה:

התשלום יהיה בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י, כולל קירצוף, ניסור   תשלום:

והובלה ופיזור בדרכים חקלאיות ו / או עירום זמני ו / או סילוק עפ"י הנחיות המפקח. 

ימת. קרצוף ברצועות צרות כלול בהתאם לעומק שכבת האספלט הקי  התשלום יהיה

לא יאושר צירוף של מספר סעיפים    במחיר היחידה, לא תשולם בגין כך כל תוספת

 לצורך חישוב הכמויות והתשלום.  

 
 
 במדרכות / איי תנועה / אחר  זמניות שכבות אספלטיות    031.0.025

ים קטנים  הביצוע בהתאם לתכניות והנחיות הפיקוח. המחיר כולל פיזור ידני ובכל 

 )בהתאם לרוחב שייקבע ע"י המפקח(. 

 



 עבודות מים וביוב   57פרק 

אין   .על הקבלן ללמוד את תוכניות הביצוע ולבצע את מערכות הניקוז והביוב מן העמוק לרדוד

יש לתכנן  לאחריה את כל המערכת השניה. רק לבצע קטגורית את אחת המערכות כולה ראשונה ו

למערכת    חפירה עמוקה בסמוךתתבצע בקטעים מסוימים את העבודה כך שלא ייווצר מצב בו 

חה: לא תשולם כל תוספת למקרה בו ינהג הקבלן אחרת, וייגרמו נזקים למערכת שכבר  שכבר הונ

 הונחה או שיהיה על הקבלן להשקיע משאבים כלשהם לצורך כך.

 
 עבודות מים  –57.01

 העבודה כוללת: 57.01.1
הנחת קווי מים בשכונה חדשה בתחום הדרך והמסעה כולל מפרטי מגוף, מקטיני   .1

 לחץ, הידרנטים והכנות לחיבורי מגרשים.

בתחום הדרך כולל התקנת שוחות ביקורות   הנחת מערכת ביוב גרוויטציונית .2
 חרושתיות והכנת חיבורי מגרשים.

 פרטי העבודה באים לידי ביטוי בכתב כמויות.   .3

 המכרז   תחולת 57.01.2
"מפרט כללי לקווי מים ותיעול" הוצאה אחרונה   -  57כל עבודות הצנרת יבוצעו לפי פרק  

וההשל התוספות  עד  בנין  לעבודות  הכללי  במפרט  הביטחון  משרד  בסעיפים  של  מות 
 להלן. 

 מונח "שווה ערך"  57.01.3
המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כחלופה למוצר מסוים הנקוב 
בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המשווק אותו, פירושו שהמוצר חייב 

 מבחינת התפקוד והטיב למוצר הנקוב. שווה איכותלהיות 
ו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המתכנן טיבו, איכותו, סוגו ומחיר

 ואישורו הסופי לביצוע של המפקח. 
הקבלן רשאי להגיש בקשה למוצר "שווה ערך" רק בשלב המכרז. במידה ויקבל אישור 

שווה.   בסיס  על  הצעה  מתן  ואפשרות  לידיעה  המציעים  לכלל  זה  אישור  בשלב יופץ 
 . הביצוע לא יאושר מוצר "שווה ערך"

 

 ציוד וחומרים   57.01.4
יורשה   א. והוא  העבודות  לביצוע  הדרושים  והכלים  הציוד  כל  את  יספק  הקבלן 

דעת    להשתמש ולפי  העבודה  של  יעיל  לביצוע  יתאימו  אשר  ובמכונות  בציוד  רק 
 המהנדס. 

אשור המהנדס לציוד כל שהוא או אי אשורו לא תשתמע מהם אחריות המהנדס   
 ביחס לעבודות שהקבלן מבצע. 

 הקבלן הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה. 
 

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכו'   ב.
על ידי הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה  

 עבור חומרי עזר. תשלום נפרד 
  

ועליו להגיש לאשור המהנדס את שמות  הספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן   ג.
ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין   היצרנים 
והעבודה   החומרים  לטיב  מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת  החומרים  מקור  אשור 

 המבוצעת על ידו. 
 

כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספקת הקבלן יעשו   ד.
בכתב  ע הנקובות  השונות  לעבודות  במחירים  ככלולה  תחשב  ותמורתם  הקבלן  "י 
 הכמויות.  

 



החומרים   ה. כל  כי  מצידו  התחייבות  מהווה  העבודות  לביצוע  הקבלן  הצעת  הגשת 
שהתחייב לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות  

 במועד המתאים. 
 
ומסעפים חרושתיים לכל הסתעפות, הן לקווים והן  הקבלן יספק קשתות מוכנות   ו.

 לחיבורי בתים.
 
האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה   ז.

 ערך. הספקים/יצרנים יאושרו ע"י המהנדס. -או שוות
 

 שם האביזרים  ספק/יצרן 

 צינורות פלדה  "/"אברות" צ.מ.ת."

 מגופי טריז  " AVK"/ "מנדלסון"

 אוגן, מחבר אוגן, מצמד, "קראוס"
 קשתות  T, מסעף מעברי קוטר "אברות"
 שסתומי אוויר, שסתום אל חוזר "א.ר.י." 

 אביזרים מגולבנים  אורדן
 2עד " קשתות מוכנות " 40דגם "סקדיול 

 מגופים כדוריים  שגיב 
 אלכסונים מגופים  שגיב 

 ברזי שריפה  "דורות" 
 אביזרים לצנרת פקסגול ופוליאתילן "פלסאון " 

 צנרת פוליאתילן   "פלסים" 
 צנרת פקסגול  "גולן" 

 ציוד הקטנת לחץ  "ברמד"
 

 תוצרת יצרן אחר מחייבת אשור המתכנן בכתב. 

 הנחיות מפורטות לסימון, צביעה ושילוט צנרת לפי סוג המים   57.01.5
 

שיוטמן יחד עם  הצנרת המונחת בקרקע תסומן בסרטי סימון בצבע המתאים  .1
מ' מעל לגב הצינור. על הסרט יוטבע השילוט   0.2צינור מתחת לפני הקרקע 

המתאים לנוזל הזורם בצינור. הצנרת והסרטים יצבעו ויסומנו בהתאם למפורט  
 . 2.6בטבלה 

 
: הסרטים יהיו  EN 12613סרטי הסימון יתאימו לדרישות איכות תקן אירופאי  .2

ס"מ לפחות, גודל האותיות בכיתוב על    12של עשויים מפוליאתילן, בעלי רוחב 
ס"מ. בצנרת שאינה מתכתית, סרט הסימון ילווה בפס   5 - גבי הסרט לא יקטן מ

 מתכתי המאפשר את איתור הקו. 
הצנרת ואביזריה הנמצאים מעל הקרקע יצבעו בצבע המותאם לסוג הנוזל הזורם   .3

עמיד המותאם  (. יש להשתמש בצבע 6בהם )בהתאם למפורט בטבלה בסעיף קטן 
 לסוג הצנרת ולאופן הנחתה כמפורט. 

בשטח פתוח יסומן תוואי צינור הלחץ בעמודי סימון בהם יכתבו הפרטים   .4
 הבאים: 

 סוג הנוזל, מרחק וכיוון הצינור, קוטר הצינור, עומקו ושנת הטמנתו. 
עמודי הסימון יהיו מחומר עמיד ומוצבים חזק בקרקע, הכיתוב ייחרט על גבי  
  200מתכת או חומר עמיד אחר באישור המתכנן. עמודי הסימון יוצבו במרחק של  

 מ' או בכל תפנית של הקו, הקטן מבינהם. 
בכל גדרה של מפרטי צנרת )חצר אביזרים( יהיה שילוט מתאים לפי סוג הנוזל.   .5

ס"מ לפחות, עשוי מחומר עמיד למפגעי מזג אויר,   50*40גודל  השילוט יהיה ב
 ס"מ.    7 -כתוב בצבע כהה ובולט על רקע לבן. גודל האותיות לא יפחת מ

 
 
 
 



 

 טבלת סימון, צביעה ושילוט הצנרת  .6
 

צבע צינור  סוג הנוזל
 טמון 

צבע קטעי צינור  
 ואביזרים 

 גלויים

 שילוט על גדרה סביב צנרת ואביזרים   סרט סימון

תכלת + כיתוב:   תכלת   מי שתייה 
קו מי   –"זהירות 
 שתייה" 

 "מי שתייה" 

קולחים  
 שניוניים 

סגול ופסים   סגול 
  ן כתומים לסירוגי

משטח   30% -ב
 הפנים  

 
 

סגול + כיתוב:  
"זהירות! קו מים  

אסורים  
 לשתייה" 

 אסור לשתות"   –"זהירות! מי קולחים 

קולחים  
 שלישוניים 

 אסור לשתות"   –"זהירות! מי קולחים  סגול  סגול 

 אסור לשתות"  – "זהירות! מי שפכים  חום   שפכים 
 אסור לשתות"  –"זהירות! מי תמלחת  צהוב   מי תמלחת 

מים  
 אחרים 

 "זהירות! מים לא לשתייה"   ירוק  

 

 מים  -אופני מדידה  57.01.6
 

 החוזה התחשבות בתנאי  57.01.6.1
מחירי היחידה כוללים שיקום נוי קיים והחזרת מצב לקדמותו כולל מערכות  

השקייה, קירות אבן, גדרות מתכת/עץ, שערים, מסלעות, מתקנים בחצרות  

 הבתים וכו'. 
 

 תאור העבודה ואופן המדידה 57.01.6.2
 

 פלדה  צינורות הנחת .א

מושחל תלת   עטופים בפוליאטילן ללא פעמוןהספקת והנחת צינורות פלדה 
וצינורות בקוטר    5/32בעובי דופן " 3"  - 10מבטון בקטרים " שכבתי וציפוי פנימי

 מ"מ.  3.65עובי דופן   2"
ואי  ו המחיר כולל: הספקת צינורות, הובלה מביהח"ר, פרוק ופזור לאורך ת

מ' )במכונה או ידיים(,   1.2ההנחה במנוף או מחפר. חפירה לעומק מכסימלי של 
מ'. הספקה ומילוי   0.80ים ו/או מתוכננים וברוחב מתוכנן של מפני קרקע קיימ 

עד לתחתית מבנה   ס"מ 20כל   בחול מהודקכיסוי ו  לצינורס"מ מתחת   20חול 

.  ריתוכים בכל זווית שהיא, חיתוכים, תיקוני ראשים. לפני  הכביש ו/או המדרכה
אמצעות  טיפה בע הורדתו של הצינור לתעלה ולאחר גמר תיקונים ייבדק הצינור. 

שרוולים מתכווצים כולל הספקת השרוולים, הספקה והנחת סרט כחול מיוחד,  
 בהתאם לתקנים. 

 הספקה והתקנת קשתות מבוטנות המסומנות על גבי תוכניות התנוחה. 
 הספקה והתקנת מעברי קוטר מבוטנים.

 . )מסעף קמץ( ( חרושתיותTהספקה והתקנת הסתעפויות )
חרושתיים הנדרשים לקווים סניפים, חיבורי בתים  הספקה והתקנת מסעפים 

 וכו' )לא יותר חיבור ללא הסתעפות חרושתית מוכנה(. 

ידי המשרד לאיכות  -פינוי עודפי אדמה ופסולת לאתר מורשה על
 הסביבה. 



 
שטיפת הקו, חיטוי, בדיקות לחץ, בדיקות מים )כולל קבלת אישור משרד  

תעלות רק לאחר קבלת אישור בכתב  כיסוי ההבריאות(. עטיפת ראשים ותיקוני 
 .ביומן העבודה של המפקח

 המחיר לפי מ"א צינור. 
 

הערה: לא יהיה שינוי במחירי היחידה במקרה של הנחת קווים בקטעים, כגון  
 בישים, לבין מחירי היחידה לקו רציף העובר לאורך הרחוב.כבחציות 

 
 

    עטופים בסרטים פלסטיים הנחת צינורות מגולבנים .ב
הספקה, הובלה והנחת צינורות פלדה מגולבנים עטופים סרטים פלסטיים תוצרת  

בחצרות הבתים, אשר לא   1"  - 2ה ערך בתוך הקרקע בקוטר " ו"סולכור"  או שו 
  40מ'( בעומק שיבטיח כיסוי מינימלי של  6נכללו במסגרת עבודות חיבור בית )מעל 

ם פנימית בבטון. החזרת המצב לקדמותו כולל מדרכות  מוגני 2ס"מ. צינורות "
 אספלט, ריצופים, צמחיה )שיחים, פרחים, דשאים(.

 
  הנחת צנרת זמנית  .ג

כולל הספקת כל   8מ"מ דרג  50הספקה והנחת צנרת זמנית מפוליאטילן בקוטר 
לספק מים באופן זמני, כולל ביצוע חיבורים זמניים    האביזרים הנדרשים על מנת

 .  או להשקיה לצרכנים
 המחיר לפי מ"א. 

 

 ומאריך   מגוף מערכת הרכבת .ד
( או  AVKהובלה והספקה של מגוף טריז מברזל יציקה מצופה אמייל )תוצרת  

 אטמוספירה.    16שווה איכות לחץ עבודה 
    העבודה כוללת הרכבת המערכת עבודות חפירה וכיסוי ביצוע ריתוכים וחיתוכים.

          

 ואלמנט עליון מאריכים   .ה
והתקנת מאריך ואלמנט קצה במפלס פני מדרכה או אספלט לפי  הספקה  

 . תכנון
בגובה  המאריך ואלמנט הקצה, התקנת אלמנט הקצה   המחיר כולל: הספקת

 המדרכה/כביש קיים או מתוכנן. 
 קומפלט.ההמחיר לפי יחידת  

 

 ללא נעילה  – מיצקת פלדה  מכסה .ו
יציקת   ללא נעילהע"פ כתב כמויות   D400 הספקה והובלה של מכסה כבד 

 . רזל וסמל הערייהב
 

 שריפה  ברזי .ז
כולל שטורץ לחיבור מהיר ו/או    3הרכבת מערכת ברז שריפה בודד בקוטר "

 . x  2 3"   ברז שריפה כפול
  מאוגן ומוגן צינורות  3הספקה, הובלה והתקנה של ברז שריפה "  :המחיר כולל

מעלות, מעבר קוטר   90( 4( מהיציאה מהצינור הראשי, קשתות )" 4)" שבירהמתקן 
 , אוגנים.  עבודות חפירה וכיסוי, ריתוך, חיתוך, ציפוי בסרט. 4/ "  3"

הרכבת ברז השריפה, ציפוי החלקים שמתחת לקרקע וצביעה באדום את החלקים  
 שמעל הקרקע.



ע עד לפני קרקע, סגירה  פרוק ברזי שריפה קיימים, חיתוך הצינור היוצא מהקרק
 ע"י פלטה וכיסוי ע"י אבני מדרכה ו/או אספלט. 

 המחיר לפי יחידת קומפלט. 
 

 קיימים ראשיים לצינורות  חיבור .ח
 המחיר כולל: חפירה וכיסוי.

 עבודות ריתוך )הסתעפות(, חיתוך, ריתוך וחיבור אוגנים לפי הצורך. 
 קוני עטיפה וניקוז הקו בהתאם לצורך. ית

"למד" לחיבור בין הצינור הקיים לצינור החדש כולל הספקת הקשת  ביצוע 
 וזקף ריתוך. 

 המחיר לפי יחידת חיבור לפי קוטר קו הצינורות החדש. 

 

 קיימים  צינורות פרוק .ט
המחיר כולל: חפירה לאורך תוואי הצינורות הקיימים, ניקוז הקווים, הצינורות  

או   עירייהברתם למחסן המ'. ערום הצינורות והע  6-12וחיתוכם לאורכים של  
כמו כן   כפי שיורה המפקח באתר. -סילוק לאתר הטמנה מאושר ע"י הרשויות 

 המחיר כולל מילוי מבוקר של החפירה. 
לא ישולם על פירוק צינור קיים כלשהו בקוטר קטן מ    המחיר לפי מ"א/מטר.

"6. 
 

 תנוחה   בתוכניות  מופיע אינו אשר אופקי  או אנכי" למד"  ביצוע .י
מעלות בהתאם להחלטות   45מעלות או   90למד" הבנוי משתי קשתות ביצוע " 

 המפקח לתאום קווי טלפון, ביוב, חשמל וכו'. 
 יח'(   2המחיר כולל:  הספקה והובלה של קשתות מוכנות )

 דרש קשת אחת בלבד ישולם עבור מחצית ה"למד". יבמידה ולצורך התאום ת 
 המחיר לפי יחידה קומפלט. 

 
 סניפיים  קווים ניתוק  .יא

 המחיר כולל: ניתוק קווים סניפיים מקו קיים כולל עבודות חפירה וכיסוי.
סתימה הצינור הראשי באמצעות פלטה, כולל סגירת מים ו/או אוגן+אוגן  

 עור. 
 המחיר לפי יחידת ניתוק קומפלט. 

 

 פתיחת משטחי אספלט  .יב
המחיר כולל: ניסור האספלט הקיים בכל עובי שהוא משני צידי התעלה,   

 רוק האספלט ברוחב הדרוש.פ
 המחיר לפי מ"א/מטר צינור.  

 

 פרוק משטחים מרוצפים בכל רוחב המדרכה  . יג
המחיר כולל: פרוק זהיר של ריצוף קיים מכל סוג שהוא, שמירת אריחי   

ו/או סילוק    עירייההריצוף בשטח לשימוש חוזר ו/או העברתם למחסני ה 
 שפך מורשה. וסילוק הפסולת למקום  מהאתר לאתר הטמנה מורשה, 

 המחיר לפי מ"א/מטר צינור.  

 

 

 



 שיקום מדרכה מרוצפת  .יד
ס"מ ושכבת   20של מצע סוג א' בעובי בבקרה מליאה הספקה, פיזור והידוק  

,  ותס"מ, הספקה והנחה אריחי ריצוף חדשים ואבני שפה חדש 5חול בעובי  
 בהתאם לריצוף הקיים. 

 המחיר לפי מ"ר.  
 

 תיקון כבישים  .טו

,  שלמעלההמחיר כולל: ניסור אספלט משני צידי הניסור שבוצע על פי סעיף 

 מ' מעבר לניסור הראשוני מכל צד.  0.5ברוחב של  

ס"מ כ"א   15הספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' בשתי שכבות של 

ק"ג/מ"ר כן   1.0בכמות של  MS-10ריסוס  מוד א.א.ש.הו. 100%  -מהודקות ל

ס"מ   4  -ס"מ תחתון ו 8תי שכבות אספלט בעובי אספקה, פיזור והידוק ש

. במידה ושכבת  או אחר בהתאם להנחיית המפקח – עליון לכל רוחב העבודה

 האספלט השנייה תבוצע בשלב ב', יבוצע ריסוס נוסף בין שתי השכבות. 
 המחיר לפי מ"א/צינור. 

 

 יבורים לבתי מגורים ח .טז

פולים, מעברים קוניים,  ויות, ניפלים כו המחיר הכולל: הספקה של צינורות ז

 הארקות.   םטעים, ברזים בושינגים, רקורדים בקטרי
, כולל עבודות  1"  - 2התקנת אביזרים חדשים לחלקות ובתי מגורים בקטרים "

חפירה לעומק הדרוש לפי פרט. כיסוי, עבודות ריתוך וחיתוך. חציית גדרות אבן,  
מילוי  . שיקום מלאכולל  – פרוק והתקנה מחדש של מדרכות ו/או שבילי בטון

 כמפורט בסעיפים קודמים.  –התעלות 
 

 עפר לצנרת   עבודות 57.01.7

 

 כללי  57.01.7.1
עבודות עפר כוללות חפירה ומילוי תעלות להנחת צינורות, הידוק המילוי, ריפוד חול  

 בתחתית הצינורות, מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה. 
וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור ויבסס על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג  

את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. הקבלן לא יהיה זכאי  לשום תוספת עבור  
 חפירה. 

 
 ניקוי השטח  57.01.7.2

כל שטח העבודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות ינוקו מכל צמחיה שיחים, עצים )כולל 
 ור המפקח.  עקירתם( ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה באש

 
 חפירת תעלות  57.01.7.3

הצינורות  כאשר  בתכנית  המצוינים  לרומים  בהתאם  יחפרו  הצינורות  להנחת  התעלות 
תהיה  תיושר ותהודק,  התחתית  המרופדת בחול.    יהיו מונחים ישר על תחתית התעלה

ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה לצינור לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים, 
 או עצמים קשים אחרים העלולים לפגוע בצינור או בבידוד. אבנים, רגבי אדמה  

החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה כך שלא יפריע לביצוע התקין של העבודה ושלא 
במקומות בהם יידרשו רתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים   .יוכל לפול לתוך התעלה

לאפשר ביצוע נוח  בתוך התעלה, תורחב ותועמק התעלה בהתאם להוראות המפקח, כדי  
 ותקין של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם, כל התקונים בצינורות ובציפוי. 

בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת יחפור הקבלן את קירות התעלה  
 בשיפוע או יתקין חיזוקים. 

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהשמוש בכלים 
ניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת מכ

 ידיים. 
 החול או החומר המאושר שישמש ריפוד יהיה נקי וחופשי מאבנים, יהודק היטב וייושר.



לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אשור המפקח. במידה והקבלן יכסה את החפירה לפני  
א שוב  לגלות  ידרש  לכל אשור המפקח  זכאי  יהיה  ולא  הוראות המפקח  ע"פ  הצינור  ת 

 תשלום נוסף.     
 

 חיתוך כבישים ופרוק מדרכות 57.01.7.4
במקומות שבהם יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים קיימים יהיה על הקבלן להשתמש 

. כל ציוד כזה חייב לחיתוך הכבישים כדי להבטיח חיתוך מסודרמתאים    במסור אספלט
 המפקח עוד לפני הבאתו לשטח. לקבל את אשור 

מ' באופן שיבטיח את   1.00החפירה תהיה וורטיקלית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על  
 שלמות החלקים הנותרים רצופים. 

במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה ויבצע את החצייה בשני  
 שלבים או יותר הכל בתאום עם המפקח. 

 

 צינורות מגן  57.01.7.5
מגן  בחצ צינורות  בתוך  צינורות  יועברו  המהנדס  ע"י  שידרשו  במקומות  כבישים  יות 

 שייקבעו בקדוחים אופקיים. 
 יותר גדול מהצינור העובר דרכו.  6"צינור המגן יהיה בעל קוטר נומינלי לפחות 

 
 כיסוי קווי הצינורות  57.01.7.6

יכוסה בהקדם האפשרי באשור המפקח, לאחר שהונח במצבו    כל קטע של קו צינורות 
הסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים והתיקונים בכל מקרה לא ישאר יותר מקטע צינור  

 אחד בלתי מכוסה.
 ס"מ  20עד  בשלב ראשון תמולא התעלה ויכוסה הצינור    :שלבים  בשניכיסוי הקו יבוצע  

 לפחות מעל קודקודו בחול נקי בלבד מאושר )ע"י המפקח(.
 

הנחת החומר והידוקו יעשה במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור. בגמר השלב 
הראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט )כחול( )ע"ח הקבלן(  לאזהרה כי בתוואי  

 זה מונח קו צינורות מים. 
 .W- 3לפי חתך פרט  להפני התע עד בשלב שני תמולא התעלה 

כאשר קווי הצינורות עוברים מתחת לדרכים, כבישים או מדרכות קיימים או מתוכננים 
על   עולות  שאינן  בשכבות  ויונח  בחול  המילוי  יבוצע  יהודק     15לעתיד  המילוי  ס"מ. 

א.א.ש.ה.ו. אם יצויין בתוכניות    98%צפיפות של  ברטיבות אופטימלית ויהודק לקבלת  
י ע"י יאו  המילוי  המהנדס    דרש  שכבות  כל  מהודק יבוצעו  גרוסה(  )אבן  א  סוג  במצע 

 א.א.ש.ה.ו.  100%ס"מ לצפיפות מירבית   15בשכבות של 
 כאשר קווי הצינורות עוברים בשטחים פתוחים יבוצע המילוי באדמה מקומית שתהודק.

 
 

 קווים מצינורות פלדה  57.01.8
 

 כללי    57.01.8.1
, מצופים 5/32הצינורות המיועדים להנחה בקרקע יהיו מפלדה ללא פעמון, עובי דופן "

 שכבתי. - שחול תלתפנימית בבטון וחיצונית בפוליאטילן 
 ספחים לצינורות כגון קשתות, מיצרים, מסעפים )טה( יהיו מבוטנים וחרושתיים.

 
 הובלה 

לשמו יש  למקום  ממקום  והעברתם  פריקתם  הצינורות  טעינת  שלמות בעת  על  ר 
הצינורות ועל צורתם העגולה במיוחד בקצוות, תשומת לב מיוחדת תוקדש גם לשמירה 

 על שלמות הציפוי החיצוני והפנימי. 
או   הצינורות  למעיכת  לגרום  העלול  לגובה  ההובלה  בכלי  הצינורות  את  לטעון  אין 

 לקלקול ציפויים. 
 

המטען. פריקת הצינורות הצינורות ייקשרו היטב בכלי ההובלה כדי להבטיח יציבות  
את  לתפוש  אסור  הצינור,  של  וזהירה  איטית  הורדה  יבטיחו  אשר  באמצעים  תבוצע 
לעוות אותו. אסור  הצינור, או  לפגוע בקצה  בווים או כלים אחרים העלולים  הצינור 
יש להבטיח שליטה   צינורות אחרים.  על  בהחלט להפיל את הצינורות על הקרקע או 

ו תלוי באוויר באופן שלא יתנגש במכוניות, מבנים, עצים, או גמורה על הצינור בהיות
 עצמים אחרים.



על  להתהלך  אסור  גלגול.  או  גרירה  ע"י  הקרקע  על  המונחים  צינורות  להעביר  אין 
 צינורות מצופים המונחים בשדה.

 
 פיזור 

הצינורות יפוזרו על הקרקע ליד התעלה באופן שלא יפריע למהלך תקין של העבודה,  
כ לכך למעבר  הקבלן  ידאג  דרכים,  הקו  תוואי  חוצה  בהם  במקומות  וכו',  רכב  לי 

שהצינורות המפוזרים לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלה. הצינורות יונחו 
על אדמה נקיה מאבנים ועצמים בולטים, או לחלופין ע"ג שקי חול או עצמים נוחים  

 אחרים לפי הוראות המפקח. 
 

לפ אפשרות  תהיה  לא  את כאשר  הקבלן  יאחסן  הקווים  לאורך  הצינורות  את  זר 
 הצינורות בערמות מרוכזות במקומות ובצורה שעליהם יורה המפקח או המהנדס. 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור הצינורות מחדירת לכלוך או כל חמר זר 
, יש אחר לתוכם. לפני הנחתו וריתוכו יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור. כמו כן

 לסתום את הקצוות של כל הצינורות הבודדים. 
 

 הנחה 
ברציפות.  האפשר  במידת  יעשו  מכווצים  בשרוולים  הריתוכים  וציפוי  ריתוך  חיבורי 

 צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו לתעלה וירותכו בה.  4הקטעים שרותכו )מכסימום  
 צינורות.( )באזור הבנוי לא תותר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני 

לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות לתעלה  
תעשה בזהירות מירבית באופן שלא יגרם כפוף רב מדי העלול לפגוע בשלמות הצינורות 

 צונית. יבציפויים הפנימי, או בעטיפה הח 
 בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור ! 

 
ורים בתוך התעלה יעשו ע"י ריתוכי ראש. בידוד הריתוכים בין הצינורות יעשה החיב 

 בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה. 
בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור 
יהיה סתום  צינור אשר אינו בעבודה  כל קצה  כי  ויבטיח  רותך. הקבלן ישמור  שכבר 

 לכלוך אליו. ותמנע כניסת 
 

 התקנת אביזרים  57.01.8.2
 

 כללי 
לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך שחדר לתוכם. בהרכבת האביזרים יש  
להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה  

 מדויקת אך לא מאולצת. 
מאמצים פנימיים לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכח או בכל דרך שתגרום ל

 באביזרים או באגניהם. 
 

 אוגנים
עם חורים קדוחים. ריתוך האוגנים יבוצע   Slip-onהאוגנים יתאימו לתקן ויהיו מטיפוס  

 כך שחוריהם יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בציר הצינור. 
 

 ברגים 
ברגים לחיבור אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני אומים  

 לכל בורג.  
ומספיק    יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר נכון, אורך הברגים לכל מגוף יהיה אחיד

כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, בשעור של תבריג אחד לפחות, מתיחת  
הברגים תהיה הדרגתית ואחידה. הברגים המתאימים לחיבורי אגנים יהיו מפלדה לפי  

 ומצופים בקדמיום עם פסיבציה כרומטית.  ASTM A307-527התקן  דרישות
 

 אטמים 
ו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש באטם תוצרת האטמים יסופקו ע"י הקבלן והם יתאימ 

Klinger    קלינגריט עם גרפיט לאטימה. בין אגנים ישמש אטם אחד בלבד בעובי    200סוג
הברגים   2 לחורי  עד  יגיע  החיצוני  היקפם  כלומר  טבעתי  מטיפוס  יהיו  האטמים  מ"מ. 

 וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור. 
 קיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.בעת ההרכבה יהיו האטמים נ



 
 מגופים 

נקיה.   בפנים במטלית  ולנקותו  פתיחה מלאה  מגוף  כל  לפתוח  יש  מגופים  הרכבת  לפני 
אחרי זה יסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האגנים ינוקו אף הם, אחרי ניקוי זה יש 

 ברגע האחרון.  לכסות את שטחי האטימה של האגנים במכסאות אשר יוסרו רק
 

 התקנת ברזי שריפה 
אליו   חופשית  גישה  המיידי,  גילויו  שיאפשר  כזו  ובצורה  במקום  יותקן  השריפה  ברז 

 והפעלתו המהירה והבטוחה. 
 כמו כן יש להבטיח גישה נוחה לשם אחזקתו השוטפת. 

 
 פתח ברז השריפה יופנה לכוון הכביש. 

 
 חיבורי בתים  

ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח באתר. סימון  חיבורי בתים יותקנו בהתאם לפרטים 
 החיבורים על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של מיקומם. 

האביזרים המגולבנים אשר יסופקו לצורך ביצוע חיבורי בתים יהיו בעלי תקן ישראלי  
 והברזים תוצרת "דורות". 

 במערכת המדידה.  על הקבלן לקבל את אשור המפקח או המהנדס על כל אביזר המותקן
 

 ריתוך הצינורות  57.01.8.3
כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה של רתך 

אשר, עמדו במבחן רתכים. חיבורי הריתוך יבוצעו רק ע"י    127  מוסמך" בהתאם לת"י
ריתוך בקשת חשמלית מוגנה, יש להשתמש באלקטרודות מתאימות לזרם ישיר ולזרם 

 חלופי או שווה ערך. 
 

 
 עבודות הכנה לריתוך צינורות

וכל הפגמים  הנכונה  העגולה  ולצורתם  לשלמותם  ריתוכם  לפני  יבדקו  הצינורות  קצות 
ביעת רצונו של המהנדס. את קצות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב יתוקנו לש

 מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך. 
של מלט פנימי  ציפוי  עובי  -בצינורות בעלי  ציפוי המלט בשפתיו להיות בעל  חייב  צמנט 

 מלא בכל היקף הצינור.
כוון פנים הצינור וזאת בתנאי  מ"מ ל   1.5פגמים ושקעים קלים מותרים עד לעומק של  

הפנימי   שציפויים  הצינורות  הציפוי.  היקף  חצי  מאשר  יותר  יהיה  לא  הכללי  שאורכם 
יימצא פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל יפסלו ולא יותרו לשימוש, אלא אם כן יתיר  

 המהנדס תיקון הציפוי או חיתוך החלק הפגום עד למקום בו הציפוי מלא ושלם. 
 

 ינורות והכנתם לריתוך חיתוך צ 
חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. חיתוכים אלכסוניים יעשו בדיוק לפי  
הזוית הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוך יבוצע במכשיר חיתוך  
מכני או )בצינורות ללא ציפוי פנימי( בלהבה אציטלין בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או, 

כוונת מיוחדת, השטחים לפי אש ביד בעזרת  ור מיוחד של מהנדס, ע"ח חיתוך בלהבה 
החתוכים בלהבה יהיו נקיים בהחלט, ואם דבר זה יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח 

 בפצירה. 
(, ARCAIRצמנט יעשה בשיטת "ארקאיר" )-חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט 

" פחם  אלקטרודות  לפני  4עם  יופעל  אוויר  זרם  זרם.  מקור  של  למגע  שתחובר   "
שהאלקטרודה תיגע בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של אלקטרודה יהיה במרחק 

ס"מ מידית המכשיר. בזמן הריתוך תהיה הזווית בין    -5ס"מ אך לא פחות מ  -10של כ
החיתוך יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי  מעלות וכיוון    45האלקטרודה ושטח הצינור בת  

 שהידית של המכשיר תוחזק בשתי ידיים לשם איזון.  
צמנט ע"י מכה  -בגמר החיתוך יש לוודא שהפח נחתך לחלוטין, להפריד את ציפוי המלט 

 ק"ג ולהחליק את קצה הצינור וליישרו בפצירה.  1בפטיש שמשקלו לא יעלה על 
ת בעזרת "ארקאיר" תותר לבצע את העבודות  במקרים שאין אפשרות לבצע את העבודו

הצינור.  של  האורך  לציר  ניצב  יתקבל  שהחתך  בתנאי  מכני  משור  או  יד  משור  בעזרת 
אוטוגנית.  בלהבה  הצינורות  את  חותכים  המהנדס,  הוראות  לפי  מיוחדים,  במקרים 

ת למטרה זו יש לסמן את הצינור בעזרת רצועת בד וגיר או מדגש, לחתוך את הצינור בעזר 



ק"ג לאורך היקף הצינור   1להבה אוטוגנית, לשבור את הציפוי הפנימי בעזרת פטיש עד  
 ולשייף או להשחיז את קצה החיתוך של הצינור. 

 
 התאמת הצינורות 

צינורות  של  קצות  בין  ב"מדרגות"  האפשר  ככל  להמעיט  יש  הצינורות  התאמת  בעת 
מ"מ. לשם   1.0ו לא תעלה על  סמוכים. התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי ז

חישוק שתפקידו להצמיד    - מרכוז צינורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במצמד  
הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמה מירבית של קצה צינור אחד לשני. אין להסיר  
את החישוק עד אשר ריתוך מבטיח תפישה טובה של הצינורות הסמוכים זה לזה ואת 

 ינורות עד להשלמת הריתוך. מצבם הנכון של הצ 
 

 ביצוע הריתוכים 
 

 מצבי הריתוך 
ביצוע הריתוכים במצב קבוע )שהצינורות נמצאים קבועים במקום בשעת הריתוך( יורשה 
רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות ע"י סדור מתאים של אדנים וגלגלים 

במצב קבוע יבוצע כשהצינורות  המאפשר תמיכה וסיבוב על שני צינורות או יותר. ריתוך  
נתמכים על אדנים מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה על מנת להשלים את תפר 
הריתוך לכל היקפו. התפר האורכי של הצינורות יהיה תמיד כלפי מעלה ותוך הזזה בין  

 ". 02:00" ל"שעה 10:00צינור לצינור בין "שעה 
 
 

 מחזור השורש 
הראשון( יבוצע בשני המצבים כאשר הצינורות נמצאים מחזור השורש )מחזור הריתוך  

 קבועים  
 במקום ויש למעט ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו. 

 
 ניקוי בין המחזורים

אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך. 
 כמו כן ינוקו  

מחליפים בהם  המקומות  אבן    כנ"ל  בעזרת  לבצע  יש  הניקוי  את  האלקטרודות..  את 
 משחזת מכנית. 

 
 

 מחזורי מילוי וגמר 
תשמשנה   מחזור  לכל  משניים.  קטן  יהיה  לא  ריתוך  תפר  בכל  המחזורים  מספר 

בערך   יהיה  המילוי  מחזורי  עובי  תקניות.  המחזורים   3-3.5אלקטרודות  עובי  מ"מ. 
  -1.5מ"מ ולא יותר מ  -0.8ור לא פחות מומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפני הצינ

מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. את   3מ"מ. רוחב המחזור העליון יהיה בערך  
 התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה. אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום.

 
 ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי 

להשתמש באבקת "אקספנדו". האבקה    לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך יש
תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית )לא נוזלית(. התערובת תוכן בכמות אשר 
אחר  יורטבו  הציפוי  קצות  הערבוב.  מזמן  שעה  מחצי  יותר  לא  משך  למריחה  תספיק 

מ"מ בערך. פגיעות ושקעים קטנים   2הניקוי במים וימרחו במשחה כל אחד בעובי של  
י  גדול  בציפוי  להיות  המריחה  עובי  עשוי  כאלה  שבמקומות  כך  המריחה,  בזמן  מולאו 

מהמידה הנ"ל. אין להרשות מריחה ב"אקספנדו" אלא דקות ספורות לפני ביצוע הריתוך.  
המריחה   גמר  אחרי  מיד  לריתוך.  המיועדים  הפלדה  שטחי  על  תעלה  שהמריחה  אסור 

ו רווח,  ללא  לזה  זה  הצינורות  קצוות  וילחצו  ריתוכים יקורבו  ע"י  יתפסו  זה  במצב 
הריתוך.  לנעיץ  יצא  אשר  משחה  עודף  מכל  הפלדה  צינורות  קצות  וינגבו  נקודתיים, 

 אמפר.  100מ"מ וזרם אשר אינו עולה על  3הריתוך הראשוני יעשה באלקטרודה 
 

 מרווח עבודה 
ס"מ. הבורות לריתוכי ראש יהיו בעלי    -40מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה לא קטן מ

 ל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה. גוד
 
 
 



 תנאי מזג האוויר 
אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע ע"י תנאי מזג אוויר  
בלתי נוחים, כגון גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל מקרה אם 

 . תנאי מזג אוויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך
 

 תמיכות בצנרת 
בזווית   קשתות  של  בחיבורים  תמיכות  יבוצעו  הצורך  ומעלה,   30במידת  מעלות 

"( קמץ  של Tהסתעפויות  וההוראות  לדרישות  לתכניות,  בהתאם  הצינור  וקצה   )"
 המהנדס. 

 

 ריתוך שונות עבודות  57.01.8.4
 

 ריתוך אוגנים 
פנימי בתוך פתח האוגן.  בריתוך אוגן שחיל ירתך המבצע נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך  

אוגנים בעלי צוואר ריתוך ירותכו לצינורות תוך התאמה מדויקת ומרכזית של האוגנים 
כלפי הצינור. בריתוך האוגנים יש להבטיח ששטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש 
לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך, ומכל פגיעה אחרת, כגון טיפות התזה, לכלוך  

 לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה של אוגנים.  וכד'. יש
 

 )יבוצעו רק באישור בכתב של המפקח(  קשתות מרותכות
הקשתות תורכבנה מקטעי צינורות משופעים. הקשתות יחתכו לפי המידות שבתכניות, 
תוך התאמה מדויקת של קטע אחד לשני. בצינורות בעלי ציפוי מלט פנימי יחתכו וירתכו  

כך שבכל מקום יהיה הציפוי רצוף וחלק, יש לתקן ולהשלים את הציפוי אחרי  הקשתות  
 ריתוך הקשת כולה. 

 
 

   קשתות מוכנות
קשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות קבועות ירותכו לצינורות ע"י ריתוכים ישרים 
הנתון של  ועל מצבה  מדויקת  על התאמה  תוך הקפדה  צינורות,  לריתוך  לעיל  כמפורט 

נויים קלים בזוויות הקשתות יעשו ע"י חיתוך אלכסוני בקצה הקשת ותוספות  הקשת. שי
 בהתאם לצורך. 

 
 )יבוצע רק באישור בכתב של המפקח(  ריתוך חדירה

הפתח   לצורת  בהתאם  החודר  הצינור  של  מדויק  חיתוך  ע"י  יבוצע  )טה(  חדירה  ריתוך 
כדי לרתכו לצינור  בצינור הראשי. חיתוך הפתח צריך להיות מותאם לפרופיל של הסעיף  

הראשי. במידת האפשר יוחלק וינוקה היטב הצד הפנימי של הריתוך כדי שיהיה מעבר 
 חלק וקוטר הצינור יהיה מלא.

 
ציפוי הפנימי   הצינור המתחבר להסתעפות צריך להיות קטע קצר המאפשר תיקון של 

קטע  אחרי ביצוע הריתוך. המשך ההסתעפות יעשה ע"י ריתוך השקה של צינור שלם ל
צמנט עם אקספנדו לפני ביצוע -המסתעף הקצר. יש לתקן את הציפוי הפנימי של מלט

 ריתוך החדירה.
את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארקאיר" שוברים בזהירות את הציפוי הפנימי  
שנתגלה אחרי הוצאת הסגמנט החתוך מדופן הפלדה. אחרי ריתוך הסעיף כמפורט מעלה  

מי של החיבור מכל לכלוך ופירורי מלט ולהקפיד שיהיה מעבר יש לנקות את הצד הפני 
חלק בקו החדירה בין שני הצינורות. בגמר ריתוך הסעיף ותיקון הציפוי הפנימי יש לנקות  
את פנים הצינור מכל פסולת, שיירי מלט וחומר זה אחר. את המלט הטרי של התקין יש 

 לכסות בחומר הבשלה מתאים כדי למנוע ייבוש מהיר. 
 

 אוכפי חיזוק 
לריתוכי   חיזוק  אוכפי  המבצע  וירתך  יתקין  התכניות  לפי  הדבר  דרוש  בהם  במקומות 
חדירה "טה". אחרי ביצוע ריתוך החדירה כמפורט לעיל, יולבש האוכף על הסעיף, שוליו  
החיצוניים ירותכו אל הצינור הראשי ושפת הפתח שבו תרותך אל הסעיף. לא תשולם כל 

ייכלל במחיר התקנת הצינורות. טיב הריתוכים יהיה כמפורט   תוספת עבור אוכף הוא
 מעלה לריתוך צינורות. 

 
 
 



 פגמים בצינורות ותיקונם 
במקרה ולאחר הריתוך יתגלו דפיקות, סדקים או פגמים אחרים בצינורות יתן המהנדס 
הוראות לתקן את הפגם, לחתוך את החלק הפגום או לסלק את הצינור הפגום כולו לא 

 תוספת בגין תיקונים אלה. תשולם כל
 

 תיקון של ליקויים בריתוכים 
המהנדס יוכל לתת רשות לתקן ליקויים במחזורי השורש או המילוי, מותר לתקן נקבי  
המהנדס.  אשור  טעונים  יהיו  כאלה  תיקונים  אולם  הגמר,  במחזור  וקעקועים  מלט 

יצוע כל תיקון יש מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפני ב  1.0קעקועים אשר עומקם אינו עולה על  
להסיר את הפגם ע"י חיטוט באיזמל, ליטוש או חיתוך בלהבה. כל הסיגים והקשקשים 
ולרתכו   התפר  כל  את  לחתוך  יש  בתפר  סדק  שיתגלה  במקרה  פלדה,  במברשת  יוסרו 
מחדש. המבצע יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים סימון ברור בצבע שמן על  

יורד כל גב הצינור. כל התיקונים   ייעשו לפני הורדת הצינורות לתעלה, ולא  בריתוכים 
לשביעות   נעשו  קטע  באותו  התיקונים  כל  כי  אישר  שמהנדס  לאחר  אלא  לתעלה  קטע 

 רצונו. 
 
 

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 57.01.8.5
 

 תחום המפרט 
ן  מפרט זה חל על צביעתם של צינורות ואביזרים בקווי פלדה שיונחו על פני הקרקע ה

כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו חל על    זמניים והן קבועים. כמו
 צינורות בתוך הבריכות, הבאים במגע עם המים. 

 
 הנחת הצינורות 

  -20צינורות שיש להניחם על הקרקע יונחו על לבני בטון מיוחדים בגובה של לא פחות מ
ס"מ מפני הקרקע, על מנת להקטין את סכנת הקורוזיה ולהקל על עבודות ההחזקה. 
צורת הלבנים הנ"ל )בלוקים טרומיים(, המרחק ביניהם ומיקומן יהיו לפי התכניות או  

 לפי הוראות המהנדס המפקח.
 

 רקע לצביעה )ניקוי פני הצינורות והאביזרים( הכנת ה
 

 צינורות א.
צינורות שלא היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכניות מכל חלודה, קשקשים, 
לכלוך, וחומר זר אחר, כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או בנזין. מיד לאחר הניקוי יש  

 טה. לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט מ
בצינורות שהיו צבועים בצבע ביטומני או צבע אחר, על המהנדס המפקח לבדוק את כל  
 השטחים הצבועים לפגמים בצבע ולכתמי חלודה ולקבוע את פעולות השיפוץ הדרושות.
כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מתקלף או מראה חוסר הידבקות אל 

ות הקשים לגישה או המוסתרים מהעין.  המתכת. במיוחד יש להקפיד בבדיקת מקומ
כל המקומות של חלודה או של פגמי צבע ינוקו עד למתכת הנקיה בעזרת מברשת פלדה 
מכנית. במקרה ואין אפשרות להפעיל מברשות מכניות יורשה השמוש במברשות יד, 
במברשת  המושג  לזה  בטיבו  שווה  ושהניקוי  לכך  אישורו  את  יתן  שהמפקח  בתנאי 

 מכנית. 
מות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכניות או מברשות יד,  במקו

יש להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, לייבש את השטח ע"י ניגוב  
ולכסות מקומות אלה במשחת מגן. בצינורות המצופים בשכבת אספלט יש להסיר את 

 האספלט עד שישאר רק צבע היסוד. 
 אביזרים  .ב

באביזרים הבאים צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמי החלודה במקומות  
בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכנית. במקומות אלה יתוקן הצבע לפי 

 המפורט מטה. 
 

 טיב הצבעים והטפול בהם 
 

 כללי 
כל הצבעים יהיו טעונים אשור המפקח לפני השמוש בהם, על המבצע להגיש פרוט מלא  

שם   של יכלול:  זה  פרוט  בהם.  להשתמש  בדעתו  אשר  האחרים  והחומרים  הצבעים 



היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לטפול ושמוש בצבע, הוראות 
 לדילול )אם מותר( וזמני ייבוש מינימליים.

 
 יצרנים מאושרים 

ר בצבעים הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור", או שווה ערך. אין להשתמש באותו צינו
כשהם  המקוריים  במיכלים  להחזיק  יש  הצבעים  את  שונים.  חרושת  בתי  מתוצרת 
סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים, לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש להקפיד 
על כל הוראות היצרן בדבר דילול הצבעים והטפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם 

 קיימות הוראות יצרן מפורשות לכך. 
 
 הצבעים ג.

 קרקעית ומערכות אביזרים על קרקעיים:-אלו הצבעים אשר ישמשו לצביעת צנרת על

   נירלט       טמבור   כללי  
יסוד    יסוד סופר עמיד   אלקיד   שם שכבת יסוד 

 HBצינכרומט  
 1.0   1.0   1.0  מס' שכבות 

 60.0   60.0   70.0 עובי שיכבה יבשה 
 HBיסוד צינכרומט    עמוד יסוד סופר   אלקיד   שכבת בינים 
 1.0   1.0   1.0  מס' שכבות 

 60.0   70.0    60.0 עובי שיכבה יבשה 
 DTCמולטילק            עליון סופר עמיד  אלקיד   שיכבה עליונה 

 2.0   2.0   2.0  מס' שכבות  
 40.0   40.0   120.0 עובי שיכבה יבשה 
 4.0   4.0   4.0 סה"כ מס' שכבות 

   
 ביצוע הצביעה 

יבשים לגמרי  צ הצינורות להיות  ביעת היסוד תעשה במברשת מיד אחרי הניקוי. על 
בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, 
ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, 

 לפי המפורט מעלה.
לישית מותר לבצע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, ותוך  את השכבה השנייה והש

הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל הפגמים בשכבה 
הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש ולנקותה מכל אבק או לכלוך העלול להצטבר 

ש ייבושה  לפני  חדשה  שכבה  בצביעת  להתחיל  אין  לצביעה.  צביעה  השכבה בין  ל 
 הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן. 

 
 חפיפה בין צבע וציפוי אספלט

בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי על  
יציאתו מהאדמה. הצבע בו צבועים   50הצינור הגלוי למרחק של   ס"מ בערך ממקום 

העל ל-הצינורות  האספלט  על  יחפה  כקרקעיים  של  האספלט.   -20מרחק  מקצה  ס"מ 
לשם כך, ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך ובמידת האפשר מהסיד, וייצבע בשכבת 

 יסוד של צבע פלסטי ובשתי שכבות של צבע אלומיניום סינתטי. 
 

 תיקוני צבע 
המפקח.  שיורה  במקומות  מחדש  לצבוע  יש  הצביעה,  לאחר  פגמים  ויתגלו  במידה 

 . 5.3יבוצעו לפי המפורט בסעיף  ההכנות לתיקוני הצבע 
 
 

 משחות מגן 
פני   את  לכסות  יש  כראוי,  לנקותם  אפשרות  ואין  קשה  אליהם  שהגישה  במקומות 

( דנזו  כגון  מגן,  משחת  של  בשכבה  ) Densoהמתכת  איירונסרב  או   )Ironserv את  .)
המשחה יש לשפשף בחוזקה על מנת להחדירה היטב לכל השקעים והנקבוביות בשטח  
וליצור שכבת מגן רצופה. את השטח המרוח ב"דנזו" יש לעטוף בסרט "דנזו" לשם הגנה 
גם  משמשת  איירונסרב  המשחה  כדרושה.  כזאת  עטיפה  יראה  המפקח  אם  נוספת, 

פים, צירים ומנעולים של מכסאות וכד'. למריחה על חלקי פלדה גלויים, כגון כושי מגו
 במקרה זה משמשת המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה. 



 
 

 לחץ הידרוסטטי  -בדיקת הקווים  57.01.8.6
 

 כללי 
ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי הכיסוי החלקי  לאחר השלמת הנחת הקו 

אשר   באורכים  תבוצע  הבדיקה  הידרוסטטית.  לחץ  בדיקת  הקו  עם ייבדק  ייקבעו 
 המהנדס. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח. 

. הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת או  אטמוספרות  12לחץ הבדיקה יהיה  
 ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן. 

 
 הכנות לבדיקת הלחץ 

אלא   הקו  במילוי  להתחיל  לפני    7-6אין  האחרונים.  הבטון  מבני  יציקת  לאחר  ימים 
ולוודא שכל האביזרים ה והמבנים  החיבורים  כל  סופית את  בדיקה  לבדוק  יש  מילוי 

האוויר  שסתומי  פעולת  את  לבדוק  יש  ובמיוחד  לפעולה,  ומוכנים  טוב  במצב  הינם 
ואטימות הניקוזים, במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ, יש לאטום 

 את הקצה הפתוח של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח. 
 ן יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה. כ
 

 מילוי הקו במים 
לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס. הקו ימולא בהדרגה 

למנוע   כדי  האוויר   הלםובאיטיות  כל  יציאת  את  לאפשר  וכדי  הצינורות  רעידת  או 
יהיו כל מהצינורות. מהירות מילוי הקו במים תקבע ע"י המהנדס. בה תחלת המילוי 

מגופי הניקוזים פתוחים, וכל ניקוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו ממנו את הלכלוך העלול 
 להימצא בצינורות. 

 
אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו, ייבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו  
כל התיקונים הדרושים. במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים או בגובתות המילוי.  
אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא  

הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו  מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים  
 כל הדליפות. 

 
 בדיקת לחץ 

שעות לאחר מילויו במים, ובצינורות עם ציפוי   24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  
צמנט   ממלט  אשור   72אחרי    -פנימי  בלי  בקו  הלחץ  יועלה  לא  מקום,  מכל  שעות. 

הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת   לגובההגיעו  המהנדס. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד  
 זמן אשר תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו אותם תנאי הטמפרטורה. 

 
בעוד הקו נמצא תחת לחץ, ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר תתגלה  
תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה 

ל יש  אטום חדשה..  יהיה  אשר  עד  מעלה,  כמתואר  התיקונים  ועל  הבדיקות  על  חזור 
 בהחלט, לשביעות רצונו של המהנדס. 

יפול בתקופת  לעיל והלחץ לא  דליפות הנראות  כל  יתגלו  ייחשב כאטום אם לא  הקו 
עיוורים  באוגנים  בקצותיהם  כנגד קטעים אטומים  הלחץ תעשינה  בדיקות  הבדיקה. 

 המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.כאשר המגופים פורקו מהם. 
 

 )צילומי ריתוכים(  בדיקות רדיוגרפיה 
 מהריתוכים.  100% -ליבוצעו צילומי ריתוכים בצינורות ובהתקנת מערכות אלה, 

 
 בדיקות עטיפות הצינורות 

של ספק הצינורות לביקורת הקווים ע"י   שרות שדההקבלן יתאם עם המפקח הזמנת  
 מכשיר חשמלי על חשבונו. 

 
 ויות לקווים קיימים התחבר

כל ההתחברויות תעשנה בתאום עם המפקח להמעיט בזמן השיתוק של מערכת המים 
הפועלת במסוף. ההתחברויות תכלולנה ניקוז קווי המים ולא ישולם עבור פעילות זאת 

 בנפרד והקבלן יקח זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה להנחת הצינורות.
 



 חיטוי )כלורינציה( הקו  57.01.8.7
 כללי 

כל קו צינורות יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי הדרישות שבנספח. כמו  
או   תיקונים  של  עבודות  בו  שנעשו  קיים אחרי  צינורות  קו  של  כל קטע  יש לחטא  כן 
שינויים. חיטוי הקו ייעשה אחרי בדיקת הלחץ, אלא אם המהנדס יתן הוראות אחרות. 

ת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות המים כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותח
 של המזמין. 

 .תוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו למפקח לאשור לפני הכנסת הקו לפעולה
 

  (AS MADEתכניות לאחר ביצוע ) 57.01.8.8
(, )לפני קבלת  AS MADEלאחר גמר העבודות על הקבלן לספק את תכניות עדות )  .1

פרט המיוחד צוינה דרישה חמורה  העבודה הסופית על ידי עיריית שדרות )באם במ
מזו המצוינת פה יקבע המפרט המיוחד(, אשר ישקפו במדויק את העבודות אשר  
המדידה   מערכת  של  חלק  והן  הכמויות  לחישובי  הבסיס  את  הן  ויהוו  בוצעו 

 הגיאוגרפית.
 
תכניות העדות תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך ותוגשנה על רקע קואורדינטות   .2

 ד ותכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע. ארציות בלב
הקבלן יקשור את המדידה לנקודת קבע של העיר שדרות על בסיסם מבוצע מערך   

באחריות הקבלן  לצורך קשירה עתידית של מפות התיעוד למערך העירוני.     GIS-ה
 לקבל נקודות התייחסות אלה ממחלקת מהנדס העיר. 

 
גבי    DXFאו    DWGימסרו למזמין בקובצי    התכניות .3 כפי    GISובפורמט    CDעל 

שיקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני עותקים של נייר לבן, בחתימת הקבלן והמודד  
ימי עבודה ממועד    14אשר הכין את התכניות וכתבי הכמויות. התוכניות יבדקו תוך  

מכתב עם  לקבלן  יוחזרו  יאושרו  ולא  במידה  המתכנן.  ע"י    תהסתייגויו  הגשתן 
לתיקון, השלמות והגשה מחדש. רק לאחר אישור המתכנן בכתב לתוכניות העדות  

 ניתן יהיה להתחיל בהליך קבלת עבודה. 
 
העדות   .4 תכניות  הכנת  בגין  תוספת  כל  תשולם  לא  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

 כמפורט לעיל. 
 
י לאישור חשבונו  הכנת התכניות הנ"ל ומסירתן לידי נציג המזמין הם תנאי הכרח  .5

 הסופי של הקבלן. 
המייצגים את כל המידע   Xref -מסירת העבודה תכלול תיעוד  עם רשימת קובצי ה 

 הנילווה לתשתיות הביוב שבמפרט. העבודה תתבצע ותוגש ברשת ישראל חדשה. 
מודל ביוב למתכננים  -מילת"ב בבאחריות המזמין להעביר לקבלן קובץ אקסל "

 .  As Madeמפות ", לצורך הגשת ומודדים
 

 

 קווים מפוליאתילן מצולב   57.01.9
 

   סוג הצינורות 57.01.9.1
 

יבדקו בדיקה ויזואלית ליד התעלה ויתוקנו לפי הצורך, יורדו לתעלה   פקסגול צינורות

רק לאחר שהצינור הקודם תפוס כבר ע"י תפיסות ריתוך. לאחר הכנסת הצינור ימתח  

המבצע את הקצה במקרה הצורך, כדי לקבל מרווח אחיד בין הצינורות. הריתוך יעשה 

 אך ורק בתוך התעלה. 

 
ס"מ  80המוצנעים בקרקע בכיסוי  12ילן מצולב דרג ביצוע קווי מים מצינור פוליאת 57.01.9.1.1

 המחיר כולל: 
 א. חידוש מדידה. 

 ב. אספקה והובלת הצינורות והאביזרים. 



 ג. פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים לאורך התוואי. 

מ' שיבטיח   2.0ד. חפירת או חציבת תעלות בהתאם לתוכניות והחתכים, בעומק עד 

 גב הצינור.  ס"מ מעל  80לי של  אכיסוי מינימ

 ה. יישור תחתית התעלה עם הידוק כולל פיזור , ריפוד חול.

ו. הורדה לתעלה והרכבת הצינורות והאביזרים הנדרשים, ביצוע כל פרטי ההרכבה  

 והחיתוכים הדרושים.

"מ לפי פרט עם הידוק לפי מפרט  ס 15בשכבות של במצע א' בבקרה מליאה ז. כיסוי 

 . 51כללי 

ח. בדיקת לחץ בקו לפי דרג הצינור ובהתאם לדרישות המפרט הכללי ולתקן  

 הישראלי. 

 . בהתאם לתכסית במיקום הצינור –ט. כיסוי סופי 

 בריאות."י חברה מאושרת על משרד הי. שטיפת הקווים וביצוע חיטוי ע

  0.12"מ ובעובי ס 15יא. סרט סימון מפוליאתילן לא ממוחזר ונטול עופרת ברוחב 

מונח בחפירה מעל צנרת   316חוטי מתכת נירוסטה  2"מ שבתוכו שזורים מ

" תוצרת   WAVELAY 050"פוליאתילן לזיהוי הקו. הסרט הינו מסוג 

BODDINGTONS ע. "מ או שע"י חברת ש.ב. טכנולוגיות ב מיובא ע"  

 

 ריתוך והנחת צינורות פוליאתילן מצולב  57.01.9.2
גבי תופים או גלילים בהתאם לקוטר הצינור. כמות - על הקבלן לספק הצינור לשטח על 

ידי -הצינור על תוף או בגליל תהיה בהתאם לקוטר הצינור. הצינור יפרק מהתופים על 

מתקדמת באופן שלא  טרקטור במשיכה, או כאשר הטרקטור משמש כאוגן והעגלה 

 יגרם נזק לצינור. 

ידי קבלן מורשה מטעם יצרן הצינורות. חיבורי הצנרת יתבצעו מחוץ  - החיבור יתבצע על 

 לתעלה. 

קרקעית של צנרת  -הנחת הצינור בתעלה תתבצע לפי מפרט "הוראות התקנה תת 

 פוליאתילן מצולב". 

 נקיה מאבנים חדות. הכנסת הצינור לתעלה באישור המפקח אחרי שיוודא שהיא  

ידי אדמה מקומית ללא אבנים. עטיפת חול תבוצע  - כיסוי ראשוני של הצינור על  

 . בכתבבהתאם להוראות המפקח הצמוד 

חובת הקבלן לאפשר לשירות הטכני של המפעל לפקח על העבודה. בכל קטע צינור   

 יעביר השירות הטכני דו"ח בפקס למתכנן. 

הצמוד ובא כח המפעל וילווה באישור על ביצוע    מבחן הלחץ יעשה בנוכחות המפקח 

 הטסט. 

בגמר העבודה יעביר הקבלן למתכנן אישור טסטים ומכתב אחריות של המפעל לתקופה  

 שנים.  10של 

 

 , לחץ הידרו סטטי  קוויםהבדיקת  57.01.9.3
 כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית. א. 



מתוך הנחה כי הצינורות עברו   בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את הריתוכיםב. 

בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של  

 הצינורות. 

לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האוויר והניקוז  ג. 

 שלאורך קטע הקו הנבדק. 

לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה ההבשלה של הבטון בגושי העיגון  ד. 

 תושבות, במידה ויבוצעו. וה

אטמוספירות בנקודה הנמוכה של הקו, אלא   12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של ה. 

 אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י המהנדס לחץ בדיקה אחר.

  11.6 -בכל מקרה, החלק הגבוה של הקטע הנבדק יהיה בלחץ לא פחות מ 

 אטמוספירות. 

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגן,  ו. 

 באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה.  

 פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור.  

מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו. לאחר  ז. 

 הנדרש. מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה 

לחץ הבדיקה יוחזק בקו במשך הזמן הנדרש ע"י המהנדס כדי לאפשר בדיקת   

 קטע הקו הנבדק לכל אורכו. 

אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים יאשר המהנדס את  ח. 

  "יאת כל התיקונים הנדרשים ע הקו, אם ימצאו ליקויים על הקבלן לבצע 

המהנדס ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של  

 המהנדס. 

  11.4 -תחת לבדיקת לחץ תחשב כמוצלחת במידה ולחץ הבדיקה לא ירד מט. 

 אטמ' לאחר ½ שעה של בדיקה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ' ב פרק –  נספח

 שתייה   מי רשתות של וחיטוי  לשטיפה הוראות

 

 ולחטא  לשטוף מתי .1

   השתייה  מי   רשת  את  ולחטא  לשוטף  יש(  1'  עמ  ראה)  בהקדמה  המתוארים  מהאירועים  אירוע  בכל
 . לשימוש יוחזרו  או יוכנסו  שהקווים  לפני,  אלו  להוראות בהתאם

   שהתיקון ובתנאי הידוק  באמצעי שימוש תוך, קטנה נזילה תיקון   הוא  זו לדרישה חריג מקרה
  במים נקודה באף מוכסה ואינו  ההספקה מערכת לחץ ותחת מים מלא שהקו בשעה כולו מתבצע

 . בחפירה העומדים
 
 בעבודה  בטיחות  .2
   
 (.4) בדבר הנוגעים  העבודה משרד חוקי לפי יעבוד   שתיה מי צנרת וחיטוי בשטיפה העוסק כל  
 
 תיקון   או התקנת   בעת מנע אמצעי .3
 

 .  הבניה באתר מלכלוך מוגנים להיות' וכו חיבורים, השסתומים, הצינורות חלקי על (א)
   

  , והתקנתם הצינורות הובלת  שבין הזמן  צמצום י"ע הזיהום סכנת את לצמצם יתן נ
  וכיסוי   לאתר הבאתם בעת החפירה  לאורך  הצינורות הנחת , זהירים ואחסון   טיפול

  אטמי  של  ואחסון   בטיפול  זהירות  ביתר  לנקוט  יש.  פתוחים  קצוות  של  סגירה  או
 . במיוחד קשה הוא  אלה אטמים וחיטוי   מאחר חיבורים

 
  ושאר  אפר,  מלכלוך  והחיבורים הצינורות את  יסודי  באופן  לנקות  יש ההתקנה לפני (ב)

  עם   לנגב  יש  פיסיים  אמצעים  י"ע  לסילוק  ניתנים  שאינם  משקעים.  שונים  משקעים
,  מלכתחילה  יותר  נקי  הוא  הצינור  שפנים  שככל  לזכור  יש.  5%  היפוכלורית  תמיסת

 . יותר רבה ובקלות  יותר  מהר יבוצע   והחיטוי,  יותר  יעיל החיטוי יהיה 
 

 הצינורות   הנחת בשעת בקרה (ג)
 

  פתחי   כל.  היום  מלאכת  תום   לפני   יושלם  בחפירה  המונחים  הצינורות  כל  חיבור
  אלה  זהירות  אמצעי.  מתנהלת  אינה  שעבודה  בשעה  היטב יסגרו  או יכוסו  הצינורות

,  מהצפה  להיווצר  שעלול  מצב,  עומדים  מים  נמצאים  שבתעלה   בשעה  גם   יינקטו
  ישארו   שהפקקים  לדאוג  יש .  וכדומה  תהום  מי  חלחול,  מכבישים   ניקוז,  מביוב  נזילה

 . יישאבו המזוהמים  המים  שכל עד במקום
 

  על  הפיקוח  ארגון  חוק, "1970-ל"התש (",  חדש  נוסח)  בעבודה  הבטיחות  פקודות" (  ד)
 .וגהות  לבטיחות  המוסד  והוראות,  1954 ד"התשי ", העבודה 

 
 עודפים  משקעים הסרת  – מוקדמת שטיפה .4
   

  עודפים  חומרים  כל  להסיר  מנת  על  המערכת  את  לשוטף  יש  החיטוי  ולפני  ההתקנה  גמר  לאחר
  אחרי  הקו  את   שטוף.  ההרכבה  בשעת  בצינורות   ולהישאר   להיכנס   עלולים   שהיו   משקעים  או

  במיוחד   חשוב .  המוצאים  אל  המקור  מכיוון   המים   והזרמת  הידרנטים  או  מוצאים  פתיחת 
  מנת   על.  מתוכו  יצאו  העכורים  המים  שכל  להבטיח   כדי,  ממש  הקווים   בקצה   מוצא  לפתוח 

  המצויה   שהמהירות  במידה.  לפחות  שניה/מטר  1  של  מהירות  על  מומלץ,  יעילה  תהיה  שהשטיפה
  אינה   בלבד  ששטיפה  במידה  או(  גדול  קוטר  בעלי  צינורות  של  במקרה  שיתכן  דבר)  מספקת  אינה

 או   קצף  בפקקי   השימוש  כגון,  אחרים  פיסיים  ניקוי  באמצעי  צורך  יש  אזי,  מספיק  יעילה
 עד  משך  השטיפה. אחרים ומוצאים הניקוז נקודות גם ישטפו השטיפה  בעת. ספוגיים מברשים

  כהכנה   הצינורות  את  לנקז  יש  השטיפה  לאחר.  שקופה  מזכוכית  במיכל  צלולים  מים  לקבלת
 . לחיטוי

 
 
 
 
 



 
 
 

 החיטוי  .5
 
 הכלור  גז (א)  
 

  ואת   מאושר  מכלר  באמצעות  אותו  להזין  יש,  גז  בצורת  בכלור  משתמשים  אם
  הפרש   י" ע  או (  בוסטר)  דחף  משאבת   י "ע  המים  לקו   להזריק  יש  המוכנה  התמיסה 

 .  בקו לחצים
 .כך  לפעול ואסור מסוכן נוהל  הינה האספקה ממיכל לקו ישר  הכלור הכנסת   

 היפורכלורית  (ב)
 

  ומותר ה. ט.ה טבליות בצורת בישראל  נמצא זמין כלור 70% המיכל ,  הסידן היפוכלורית   
   להשיג   ניתן   הנתרן  היפורכלורית.  הדרוש  בריכוז  במים  בתמיסה  או  שהוא  כפי  בו  להשתמש  
 . 15% -  5%  בין  הנעים  זמין כלור  בריכוז כתמיסה  

 
 אזהרות  שתי (ג)  
  

  הנמכרות   היפוכלורית   בתמיסות  המים   לחיטוי  להשתמש   אין :1'  מס אזהרה
  לעיתים   מכילים   אלה   הלבנה  חומרי.  כביסה  כמלבין  או,  ביתי  לשימוש    בשוק

 . יהי השת למי אותם להוסיף אין ולכן, כרעילים המסווגים, כרום מלחי  קרובות
 

  טולידין -אורתו  בתמיסת  להשתמש  אין,  נותר  כלור  למדידת :2'  מס אזהרה
  ד ..פ..ד  על  המבוסס  קומפרטור  להשיג  יש  במקומו.  העור  לסרטן  כגורם  שהוכח
 . הבריאות  רשות י" ע תינתן בו והשימוש כזה קומפרטור  להשגת

 
 החיטוי  שיטות (ד)  
 

  מתאימים אמצעים שיינקטו חשוב, כאן המובאות  מהשיטות אחת בכל : הערה 
  מקור   או  המים  מערכת לתוך  מרוכזת  כלור  תמיסת של  חוזרת  זרימה  למנוע  כדי

 . המים אספקת
 
 המתמידה  ההזנה שיטת (1)   
    

  יש (  במים  מומסים  היפוכלורית  או  הכלור  גז)  הכלור  תמיסת  את
  במקרה . המינון  על פיקוח המאפשרת מינון  משאבת באמצעות להחדיר

  או   הקיימת  המים   במערכת  במים  להשתמש  יש  חדשים  קווים  של
,  קבוע מדוד בשיעור הקו  את  למלא כדי מאושרים שתיה מי של ממקור

 . כלור תמיסת עם יחד
  במם   הכלור  שריכוז  כך  הכלור  ומינון  המים  זרימת  קצב  את  לקבוע  יש

  להשאיר   ניתן  כאשר ,  זמין  כלור  ליטר/ג"מ  50  לפחות  יהיה  תמיד  בקו
  כאשר   ל "מג  100  לפחות  שעות  24  במשך  במערכת  החיטוי  תמיסת   את

 . בלבד שעות  12 במשך במערכת להשאירה  ניתן
  משקל   לחשב  יש,  גרם  5  של(  ה.ט.ה)  כלור  בטבליות  משתמשים  כאשר

  הוחזקו   אם  או  טרי  במצב  כשהיא,  טבלית  לכל  נקי  כלור  גרם  3.5  של
  לא   אלה   תנאים  אם.  משנה  יותר  לא   לאור  אטום  סגור  במיכל  הטבליות

  מספיק   בנפח  הטבלית   המסת  י"ע  הכלור  ריכוז   את  למדוד  יש  קיימים
 . הבריאות רשות להוראות  בהתאם מים של
 .  בה התמלאה  המערכת  שכל עד הכלור  תמיסת הזרמת את להמשיך יש
  את   לשחרר  מנת  על   המילוי  בשעת  השסתומים  כל  את  כראוי  לפתוח  יש
  המשטחים   בכל  תגיע  הכלור  שתמיסת  ולהבטיח  בקו  שהיה  האוויר  כל

 . האביזרים כולל  הפנימיים
  במנה   כאשר  שעות   24  במערכת  החיטוי  תמיסת  את   להשאיר  יש

  100  היתה  המנה  כאשר  שעות  12- ו,  לליטר  ג"מ  50  היתה  ההתחלתית
  צריכות   שעות  24  בתום  מהקו  שיילקחו   המים   דוגמאות.  לליטר  ג"מ

 . ליטר/ מיליגרם 25 לפחות של חופשי  כלור שארית להראות
  תמיסת   את  להשאיר  יש,  ליטר/ג"מ   10-מ  פחות  לא   היא   השארית   אם



  החופשי   הכלור  שארית  מכן  לאחר  אם.  נוספת  השהייה  לתקופת  הכלור 
 . מחדש הקו  את ולחטא לשטוף יש, ליטר/ג" מ 1 - מ קטנה

 
 הבוכנה  שיטת (2)   
  

  מים   בקווי  שיתכן  דבר  המתמדת   ההזנה   שיטת  את  ליישם  שקשה  במקרה
  זו  שיטה  בין  השוני.  הבוכנה  בשיטת  החיטוי  את  לבצע  ניתן  גדול  קוטר  בעלי

  שיטת   לפי  אשר)  הכלור   מינון.  המגע  וזמן  הכלור  במינון  בעיקר  הוא  לקודמת
  50  יהיה  שהריכוז  כך ,  המים  זרימת  קצב  לפי   מחושב  מתמדת  הזנה

  עד   הכלור  את   ומזינים  מוגבר  הבוכנה  שיטת  לפי(,  מלא  שהקו   עד   ליטר/ג"מ
 . ליטר/ג" מ 300 לפחות של בריכוז כלור מי של גוש שנוצר
  כאשר,  בקו  המים  של  הזרימה  במהירות  תלוי  הכלור  עם  הגוש  אורך

  לחומר  חשופה  תמצא   בקו  נקודה   שכל   להבטיח  היא   המטרה
  להיות   צריך  הגוש  אורך  כלומר.  לפחות  שעות  3  של   זמן  לתקופת  החיטוי

 .שעות 3  במשך עוברים בקו שהמים מהמרחק במקצת גדול
  המים   גוש  שעובר במקום  בצנרת   השסתומים  את   לפתוח יש  הפעולה  שעתב

  עם   מים  יתמלאו  בשסתומים  הפנימיים  המשטחים  שכל  כדי  המוכלרים
 . כלור

  הכלור  ריכוז  את  למדוד   יש  הקו  לקצה  מגיע  המוכלרים  המים  גם  כאשר
 . הנותר

 
 הטבלית  שיטת (3)   
 

,  מסוימים  בתנאים  יעילותה  למרות  כללי  לשימוש  מומלצת  אינה  זו  שיטה
  בהעדר .  בכלור  הטיפול  לפני  המערכת  את   לשטוף  אפשר   שאי  מפני  בעיקר
  בשעת  זיהום  למנוע   מיוחד   באופן   להיזהר   יש,  המוקדמת  השטיפה   פעולת 

  שהתוצאות   במקרה,  כן  על   יתר.  אליה  להגיע  שקשה  פיקוח  מידת  -  התקנהה
  שוב   לחטא  צורך  יהיה,  רצון  משביעות  אינן  הבקטריאליות   הבדיקות  של
 . הקודמות  השיטות משתי באחת והפעם,  הראשי  הקו את
  ריתוך   באמצעות  חוברו  הצינור   חלקי  אם  הטבלית  בשיטת   להשתמש  אין

 . בחום
  לקטעי   מוגבלת  כלל   שבדרך   –  הטבליות   בשיטת  השימוש  של   מקרהב

,  בלבד  12"   עד  של   צינור   וקוטר,  בלבד  אורך  מטר   700  - ל  עד   צינורות
  –   הפנימי  לחלק  הצנרת   הרכבת  בעת(  H.T.H)  ה..ט..ה  טבליות  מצמידים

  של  קטע לכל לשים שיש הטבליות מספר. צינור כל של לחיבור קרוב, עליון
  .  2'  מס בטבלה מופיע צינור

  לסמן   יש,  בתעלה  הצינור  את  שמניחים  לפני  הטבליות  את  מצמידים  םא
  תהיה   ההנחה  שבגמר  להבטיח   מנת  על,  הצינור  של  החיצון  בצד  מיקומן  את

 .  בצידו ולא  הצינור בראש הטבלית
  הטבלית   של   שטח  לאותו   רק   מאושר  דביק   בחומר  להצמיד   יש  הטבליות  את

  במרווחים   גם  לשים  יש   מרוסקות   או   שלמות   טבליות .  לצינור  מתחבר   אשר
 .האביזרים ושאר  בהידרנטים גם, הצינורות  קטעי של הטבעיים

  פחות   של   במהירות ,  במים  הקו  את   באיטיות   למלא  יש  ההרכבה  סיום   לאחר
  וכדי  ממקומן  תשמטנה  לא  שהטבליות  כך,  לשניה  מ"מ  30-מ 

  טיפול   שעברו  שבמים  חשוב.  הקו  סוף   עד   תישטף  לא   המרוכזת   שהתמיסה 
 . ליטר/ מיליגרם 50 לפחות  של ריכוז  יהיה  בכלור

 
 הבוכנה  שיטת  – 1'  מס טבלה    

 וקוטרו   לאורכו בהתאם הצינור לקטע להצמיד שיש ה. ט.ה טבליות ספרמ   
 

 12  10  8 6 5 4 או 3 2 '      אינץ נקוב  קוטר

 30 25 20 15 12.5 10 או 7.5 5 מ "ס הצינור של

 להצמיד  שיש ה.ט. ה טבליות  מספר                                 מטרים   -  הקטע אורך      

                            4 1  1  2 2 2 3 5 

                            6 1  1  2 2 3 5 7 

                            12 1  2  3 4 6 9 14 
 



 אחרונה  שטיפה .6
  שטיפה   להמשיך  יש.  מהמערכת  מים   עם  הקו  את  לשטוף  יש,  הכלור  שהיית  תקופת  בתום
 . ליטר/ג "מ 1- מ פחות של ריכוז על מצביעות הכלור שארית  שמדידות עד זאת

 
 
 בקטריאליות  לבדיקות דוגמאות לקיחת .7
 

  של  דוגמאות   או  דוגמא  לאסוף  יש ,  לפעולה  ייכנס  שהקו  ולפני  האחרונה   השטיפה   לאחר
  דוגמאות  לקחת  יש  ארוכים  בקווים .  בקטריולוגיות  בדיקות  עריכת  לשם  הקו   מסוף  המים
  אלא(,  זרנוק)  הידרנט  או  גומי  צינור  מקצה  דוגמאות  לקחת  אין.  הקו  לאורך  נקודות  בכמה

  במי  נשטף  שהוא  בתנאי,  הקו  מקצה  השטיפה  ממתקן  או  לבדיקות  מיוחד  מברז  ישירות
 . צינור קטע כל נפרד באופן לבדוק  יש,  אחד צינור מקטע ביותר מדובר אם. כלור

'  א  סימון  –   החמישית  לתוספת   תתאים  בקטריולוגית  לבדיקה   הדוגמאות  שנטילת  לדאוג  שי
  וכי (  1977  דצמבר  3794  תקנות  קובץ)  שתיה  מי  של  התברואתית  איכותם  בדבר  התקנות  של

 .מורשית במעבדה יעשו הבדיקות. אלו תקנות  של 16  לתקנה בהתאם תהיה הדוגמא הבאת
   

(  המתוקן)  החדש  הקטע (  יוחזר)  יוכנס   ל" כנ  הדגימות  לקיחת  לאחר  רק   –   לפעולה  הקו   החזרת .8
 . לפעולה  הקו של 

 
 החיטוי  בתהליך חוזרת פעולה .9

 אחת  באף  ל" מ  100-ב  קוליפורם  חיידקי   2-מ  יותר  שימצאו  אסור   –  הבדיקות  תוצאות  (א)
 . מהדוגמאות

  ופעולות   החיטוי  על  לחזור  יש,  רצון  משביעות  אינן  הבקטריאליות  הבדיקות  תוצאות  אם (ב)
 . 6 וסעיף (  2( )ד) 5 או( 1( )ד) 5  שבסעיף להנחיות  בהתאם האחרונות  השטיפה
 ן. רצו  משביעות  תהיינה  שהתוצאות  עד  לפעולה  הקו  את  להכניס  אין   חוזרת   פעולה  של  במקרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ביוב עבודות  –57.02

 
 כללי     57.02.01

 
 תכולת המפרט המיוחד                    

לקווי מים, ביוב    57מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי מס' 
 ותיעול, ויתר המפרטים הנוגעים בדבר. 

ע בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקב
 המפרט המיוחד. 

 רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד.  
כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה, והקבלן לא יקבל כל  

 תשלום נוסף בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות והאמור במפרטים. 
 

 עבודות עפר  - 57.02.02
 

 החפירה י  אמדידת תוו .א

את הצירים אליהם קשור   -באמצעות מודד מוסמך  - על הקבלן לסמן על חשבונו  
התכנון, כגון קווי מדידה, אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרשים וכו',  

י ומקום התאים וההסתעפויות בהתאם לתכ' ולהנחיות המפקח,  א ולסמן את התוו
להתקין על חשבונו נק' קבע הקשורות ולהציגם לאישור לפני הביצוע. כמו כן על הקבלן 

מ', אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת   200י כל אלרשת הגבהים הארצית לאורך התוו 
 הרומים המוחלטים. 

לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינורות ובמקרה  
המפקח,  שיתקבל הפרש בין המדידות של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י

עליו להודיע על כך מיד לב"כ המפקח שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים  
לשרטוט. השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס חישוב עומק הצינורות לצרכי  

תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נק' הקבע, המדידה והסימון ויחדשם בכל עת 
 שידרש ע"י המפקח. 

 
 טיב הקרקע  .ב

דות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע. שום מחירי היחי
תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע וכד', לא תובאנה  

 בחשבון. 
דוח זה אינה מהווה תחליף לבדיקת הקבלן בשטח ואין הקבלן   . מצורף דוח יועץ קרקע

 רשאי לתבוע כל תוספת בעקבות המידע המצורף. 
 

 הכשרת התוואי לצורך בצוע העבודה  .ג

העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים, כולל פנוי   תוואי על הקבלן להכשיר את  
ממכשולים )ערמות עפר, שבר, פסולת, פרוק גדרות, צמחיה, שיחים, עצים( וישור  

 י על מנת לאפשר עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.א התוו
 
 

 דפנות החפירה חיזוק  .ד

הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי  
הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה  . החפירה במקום ובהתאם להוראות משרד העבודה

אסון וכל הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, 
מרים לא מתאימים או בשיטה לא  וו עשוי מחחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק איא

נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים או לרגל כל 
 סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע. 

 
 קרקעיים -מים תת .ה

רואים את הקבלן  . קרקעיים מכל מקור שהוא- מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת
קרקעיים, -י ניסיון, ובדק באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התתכאילו עשה קידוח 

סס את הצעתו בהתאם לממצאים הנ"ל. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שידרשו  יוב
ויאושרו ע"י המפקח לבצוע העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצעי חצץ, צינורות ניקוז,  



- עבודה המיוחדים במים תתדיפון מיוחד, וכו'. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי ה 
 לא תובאנה בחשבון.  -קרקעיים  

 
 חפירה סמוך למבנים .ו

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון  
הקבלן את דפנות החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים,   קיימים, ידפן

המתקנים והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, יוביל ויאחסן אדמה בהתאם 
 לצורך. החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן )לדוגמא חב'  

 חפירה ע"י עמוד חשמל(.-החשמל
 

 קרקעיים, ועבודה בסמוך להם -מתקנים תתהצטלבות עם צינורות ו .ז

על הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, את כל 
קרקעיים )מים, חשמל, טל"כ, טלפון,  -האינפורמציה הדרושה בקשר למקום מתקנים תת

דלק, ביוב, תיעול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח  
קרקעי או בהצטלבות עמו. לא - מקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למתקן התתב

קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל )התשלום בעד  -תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת
 המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(. 

קרקעי, או בהצטלבות איתו, יבצע הקבלן  -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת 
ים לגלוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד חפירות גשוש בידי 

קרקעי בהתאם -של המתקן, ידפן את החפירה בדיפון מיוחד, ויתמוך את המתקן התת
להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה  

גרמו עקב פגיעה  משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שי
 קרקעי. -במתקן התת 

 
 אחסון האדמה החפורה  .ח

אם האדמה הנחפרת אינה יכולה להיות מאוחסנת באופן שישמרו התנאים הנדרשים  
לשמירת דרכי גישה, או בגלל דרישות המשטרה, דרישות המפקח, או חוסר מקום, יוביל  

ע"י המהנדס, הקבלן את האדמה הדרושה לצרכי מילוי חוזר, יאחסנה במקום שיאושר 
את    -לפני הגישו את הצעתו  -ויובילה בחזרה לצרכי המילוי. על הקבלן ללמוד היטב 

אפשרויות האחסון לאדמה החפורה. כל זאת על חשבון הקבלן ולא תהיה לו כל עילה 
 לתביעה בנוגע למרחקי הובלה.

 
 הרחקת האדמה המיותרת   .ט

הקבלן, והקבלן ירחיקם, על  כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות 
חשבונו, אל מחוץ לשטח העירייה בה מבוצעת העבודה, ללא הגבלות מרחק, הנ"ל כולל 

גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת חומר המילוי. על הקבלן לברר לפני הגישו את הצעתו  
 היכן קיים אתר מאושר להרחקת הפסולת ועודפי האדמה הנ"ל. 

 
 הסדרת תעלות קיימות  .י

ם בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתווי הצינורות או נחצית על ידו( עקב בכל מקו
בצוע העבודה, על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה, להבטיח במהלך 
העבודה שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים, וכן על הקבלן להביא בחשבון את 

 מקור שהוא בתעלה. כל הקשיים והסדורים שידרשו עקב זרימת מים מכל 
 

 אורך החפירה  .יא

פרט למקרים שהקבלן יורשה לעשות אחרת, תפתח התעלה של כל קו ראשי ושל חבורי  
חצרות, לכל אורכה ולכל עומקה לפני שיונח בה איזה צינור שהוא, החפירה תמולא  

בחזרה מיד לאחר גמר הנחת הצינורות בה וקבלתם ע"י המפקח. לא תעשינה כל מנהרות  
וראות מפורשות של המפקח. המפקח יקבע את האורך הכללי )מספר הקווים( אלא לפי ה 

אחת. פתיחת תעלות נוספות תעשה רק לאחר מילוי התעלות -של החפירה שתפתח בבת
 הקודמות בצורה שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן.  

 
 רוחב החפירה התיאורטי  .יב

הרוחב התיאורטי של החפירה יחושב עם דפנות וורטיקליות, לפי הקוטר הפנימי של  
ס"מ רוחב כללי בסה"כ   80-ס"מ מכל צד של הצינור, אבל לא פחות מ  20הצינור בתוספת 



ס"מ מכל צד כנ"ל עבור  40ס"מ, ובתוספת  50בשביל צינורות שקוטרם הפנימי הוא עד  
ס"מ מכל צד כנ"ל עבור  60"מ. כמו כן תוספת ס 80-60צינורות שקוטרם הפנימי הוא 
ס"מ מכל צד כנ"ל עבור   80ס"מ, או תוספת   125-100צינורות שקוטרם הפנימי הוא 
 ס"מ.  180-150צינורות שקוטרם הפנימי הוא 

הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות העבודה, 
תעשה רק לפי אשור המפקח, ולא תילקח בחשבון לצרכי דיפון,  או מכל סיבה שהיא, 

בחשוב הכמויות הנ"ל. הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגנון , המבנים  
והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק  
שיגרם להם כולל הספקת החומרים. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב  

 התיאורטי. 
 
 

 עומק החפירה  . יג

חוץ ממקרה של חפירה בחול צהוב נקי )שווה ערך לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין  
ס"מ מתחת הצינור. תחתית    20אחרת בכתב הכמויות, תעשה החפירה עד לעומק של  

החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל  
 לקו מתחתית החפירה. האבנים, הרגבים וגופים זרים יסו

בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה 
המיותרת בחול נקי או בחומר מצע מסוג א', בהתאם להוראות המפקח ויהדק אותו  
 כמפורט להלן. לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה. 

  
 והחפירות מילוי התעלות   .יד

פרט למקרים שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד  
לאחר קבלת קו הצינורות ע"י המפקח, ואשור המפקח לגמר התקנת תאי בקורת. כל  

ס"מ מתחת לתחתית  20 -נקי. העטיפה תהיה החל מ A-3הצינורות ייעטפו בחול מסוג  
בתחום צלחת  .הכביש לכל רוחב התעלה החפורה החיצונית של הצינור ועד לרום צלחת

בבקרה מליאה  א' מהודק   במצע  יבוצע מילוי חוזר של וכן מתחת למדרכות  הכביש 
 במחירי הנחת הצינורות.  יםכלול המילוי החוזר והחול ס"מ כ"א. מחיר 20של  ותבשכב

 
 הידוק המילוי  .טו

  15בשכבות של    ,במים(הקבלן יהדק היטב את המילוי )ע"י מהדקי יד מיכניים והרטבה  
אשטו", ללא  -לפי "מודיפייד  100%ס"מ, עם הרטבה אופטימלית עד לקבלת צפיפות של  

יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוינה במקום התעלה במשך  נוסף. הקבלן  כל תשלום 
רצוף   כל  חשבונו  על  ויתקן  השקיעות  כל  את  ימלא  העבודה,  גמר  מיום  כביש    /שנה 

בדיקות הצפיפות תעשנה ע"י מכון התקנים, על חשבון   .להשיתקלקל עקב השקיעות הא
 הקבלן כמפורט לעיל. 

 
 

  קווי ביוב - 57.02.03
 

 סוג הצינורות  57.02.03.01
. פרטי החפירה והמילוי וריפוד 884. "עבה" לפי ת"י  קווי ביוב יותקנו מצינורות פי.וי.סי

/א'. החיבורים לתאים יעשו בעזרת מחברים 143החול מסביב לצינורות לפי תכנית סט
כל  יבוצעו  טרום  מבטון  תחתית  עם  ת.ב.  ויותקנו  במידה  איטוביב.  מסוג  מתאימים, 

ל התאים  החיבורים לתאים עם מחברי איטוביב והנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה ש
 ולא ישולם בנפרד.  

על   העולה  בכיסוי  ביוב  דרג    5.25קווי  פי.וי.סי  מצנרת  יותקנו  ת"י   10מטר  לפי  לחץ 
 . וע"פ הנחיית המפקח והתוכניות. 71452

 
 בדיקת הצינורות 57.02.03.02

מסוג   שהצינורות  התקנים  מכון  תעודת  למפקח  הקבלן  ימציא  המפקח  דרישת  לפי 
נת הלחץ החיצוני כנדרש, ויספק הוכחות כדי הנחת דעתו  שסופק לעבודה, עמדו בבחי

מתייחסות  שאליה  תוצרת  מאותה  הם  לעבודה  שסופקו  שהצינורות  המפקח  של 
 הבדיקות. 

נוספות  המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות 
את הדעת, )משלוח הצינורות על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות  



יפסול המפקח את כל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות,  
 כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות. 

המפקח יבדוק את הצינורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול לשימוש כל צינור שאינו  
ה אין  מיד.  הפסולים  הצינורות  את  ירחיק  והקבלן  הנ"ל,  לתנאים  בדיקה מתאים 

המוקדמת ע"י המפקח משחררת את הקבלן מאחריות לטיב הצינורות והפגמים שיתגלו  
 בהם תוך המשך העבודה ותקופת האחריות לפי החוזה. 

 
 הנחת קווי הצינורות    57.02.03.03

בקורת   תאי  שני  בין  צינורות  קו  ויבוקר  יונח  מיוחדת,  רשות  שתינתן  למקרים  פרט 
החלק הראשון של תא הביוב יונחו הצינורות יחוברו אחת, אחרי שיבוצע  -סמוכים בבת 

יונחו בתעלה על מצע חול בעובי של   ס"מ, שיהודק   20אל קירות התאים. הצינורות 
החול בצידי הצינורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה במים.   כמפורט דלעיל.

במלואם לתוך   הצינורות יונחו באופן שקצוותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר אחרי שחדרו
יהווה  קו  שכל  באופן,  יותאמו  הצינורות  הנדרש.  לשיפוע  גמורה  ובהתאמה  הפעמון, 
צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של הקו במישורים האנכי  
ע"י  הצינורות  לתוך  שישלחו  קרני השמש  או  פנס  בעזרת  והאופקי. הביקורת תעשה 

 ור בלייזר ודיסטומט. מראות וע"י מדידת כל צינור וצינ 
 
 
 

 בורי הצינורות אל תאי הביקורת יח   57.02.03.04
הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר גמר ההתקנה לא יבלטו 

סתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר יהצינורות לתוך התא. הרווח   בין הקיר והצינור י
ס"מ לפחות, המשך ציר    60ראש בטון משופע סביב הצינור, אורך צינור החבור יהיה  

האורך של הצינור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הביקורת, אלא אם תינתן 
 ע"י המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת. 

או   "איטוביב"שוחה מיוחד דגם צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר 
ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר    RD-100, או פרס סיל  F- 905פורשדה 

 מתאים. אספקה והתקנת מחבר לשוחה יהיה ע"פ סעיף מתאים בכתב הכמויות. 
 
 בדיקת אטימות המערכת    57.02.03.05

לאחר השלמת הנחת קטע קו ולפני כיסוי מחברי הצינורות )קטע הקו מוגדר כקטע בין 
חומרים זרים ויאטום קטע זה שתי שוחות בקרה(, ינקה הקבלן את הקטע מלכלוך ו

בתאי הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז עם  
מ' מעל גב הצינור, בנקודה הגבוהה. הקטע    5.50צינור בפקק העליון, הצינור יוגבה עד  

שיאטם הוא קטע הכולל שני תאי בקרה וקטע צינור. לאחר האטימה/עגון הפקקים, 
הקו במים מהנקודה הנמוכה כאשר האוויר הכלוא יוצא מהצינור המחובר    יוחל במילוי

לגובה   עד  שיגיעו  כך  ימולאו  המים  העליון.  העליון    5.50לפקק  הצינור  גב  מעל  מ' 
 שעה אחת לפחות.  -ויישארו במערכת ל

בהתייעצות עם שרות השדה יוחלט אם תוצאות הבדיקה מתאימות. במידת הצורך, 
י שרות השדה של יצרן הצינורות. עבור בדיקות אלו לא ישולם יקבע אופן התיקון ע"

 בנפרד ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים. 
 
 מפלי מים בקווי ביוב     57.02.03.06

ס"מ מתחתית הצינור   40במקרה שהצינור יוכנס אל תא הביקורת, בגובה העולה על  
. מחיר מפל המים היוצא מתא הביקורת, יסודר מפל מים מחוץ לתא בהתאם לשרטוט

החיצוני, או התקנת תא מפל מיוחד )בהתאם לנדרש בתכניות( כולל : מחבר, צינור, 
קשת וקביעתם במקום, סדור חורים בתא בקורת וסתימתם, ויציקת בטון מזוין מסביב 
העליון   הצינור  מתחתית  ימדד  תשלום  לצרכי  המפל  עומק  לשרטוט.  בהתאם  למפל 

 ית של הקשת. בכניסתו לתא עד לתחתית הפנימ 
 

 עטיפת צינורות בבטון    57.02.03.07
במקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים או כביש בעומק קטן, יעטוף הקבלן אם  
ידרש לכך ע"י המפקח ותמורת תשלום מיוחד, את הצינור בבטון במקום עטיפת חול. 

 העטיפה תעשה בהתאם לשרטוט.   
 . 118לפי ת"י   30  -בטון ב

 



 הסתעפויות ביוב אל מגרשים    57.02.03.08
בכל מקום שיידרש, יונחו הסתעפויות אל מגרשים ע"י קווי צינורות מחוברים אל תאי  
הביקורת. כל האמור בנוגע להנחת קווי הצינורות לעיל מתייחס גם אל ההסתעפויות.  

וכו מים  עפר,  חדירת  מפני  המבטיח  באופן  הקבלן  ע"י  יסתמו  ההסתעפויות  ' קצוות 
 ללא תשלום נוסף. -לתוך הצינורות ע"י פקק חרושתי או ע"י עטיפת ניילון וגוש בטון

 
 תכולת המחירים לקווי צינורות     57.02.03.09

קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך ומחיר מטר אורך צינורות יכלול: הכשרת התווי, 
ה, הספקת חול קרקעיים, דיפון מלא דפנות החפיר-עבודה במים תת  חפירה וחציבה,

הצינורות, הספקת הצינורות והנחתם, כולל מחברי    נקי ופיזורו בתחתית התעלה וסביב
והידוקו מילוי  לחץ,  בדיקת  למעלה  שוחה,  וכל   ,כמפורט  הרחקת האדמה המיותרת 

 המפורט לעיל.  
 

 מדידת אורך קווי צינורות לצרכי תשלום  57.02.03.10
ה נטו לאורך ציר הצינורות לאחר הנחתם מדידת אורך הצינורות לצרכי תשלום תעש 

)המידה  הצינורות  יחוברו  אליהם  הביקורת  תאי  קירות  של  הפנימיים  הצדדים  בין 
הפנימית של תאי הביקורת לא תילקח בחשבון(. אורך הסתעפויות הביוב מתאי בקורת 
 לחצרות, ימדד נטו כנ"ל, ובמקרה שלא יבוצע תא בקורת בחצר עד לקצה ההסתעפות. 

 
 
 

 מדידת עומק קווי הצינורות לצרכי תשלום   02.03.1157.
הקיימים הכביש  או  האדמה  מפני  החל  ימדד  הצינורות  תבוצע    –   עומק  בו  מהגובה 

עד לתחתית הפנימית של הצינורות.  ו  -החפירה בפועל ולא פני אספלט / פיתוח סופי  
עומק כל קו לצרכי תשלום יקבע בהתאם לעומק הממוצע של הקו, שיהיה הממוצע בין 
עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה ועומק הצינור שבכניסה לתא הביקורת  

 שבמורד, ולא ילקחו בחשבון עומקים שונים של הקו בין שני תאי הביקורת הנ"ל.  
 לדוגמא: 

 מ'.  2.10עומק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה 
 מ'.  1.80עומק הצינור בכניסה לתא הביקורת שבמורד 

  - 1.76מ'. כלומר לצרכי תשלום יחשב כל הקו כקו שעומקו מ   1.95עומק הקו הממוצע  
 מ'.  2.25מ' עד 

 במקרה של הסתעפות ביוב לחצר יעשה החשוב כנ"ל. 
 

 רת יצוקים במקום תאי בקו    57.02.03.12
לא מאושר לצקת תאי ביקורת באתר , כל התאים התקרות והמכסים יהיו חרשתיות 

 . כמפורט
 

    ס"מ  150ס"מ,     125ס"מ,   100תאי בקורת טרומיים    57.02.03.13
לא יאושרו תקרות קוניות.    -   תאים טרומיים מבטון רטוב בלבד עם תקרות שטוחות

תי ביציקה מונוליטית שמתאים לכיווני הזרימה בשוחה תחתיות יהיו עם מתעל חרוש
 תוצרת "רדימיקס" או שו"ע שיאושר ע"י המתכנן יבוצעו כדלהלן: 

רצפה סניטארית  בחלק התחתון של התא תותקן תחתית טרומית התחתית תהיה עם  
)מתפלס( בחוזק מינימלי    רצפה מונוליטית המיוצרת בשיטה רטובה בבטון טרי מובא  -
של  ת  ותוכניהת תעלות בטון הנוצקות יחד עם הרצפה בזמן הייצור ולפי  הכולל  30-ב

תבצע במפעל תחת פיקוח ובקרת איכות  ובהתאם לתקנים  יייצור הרצפות    המתכנן.  
 118ת"י    ,  (2010)מרץ  2חלק    1923ת"י  ,   (1997)פברואר  1חלק    658ת"י    הישראליים:

 . (2008)ספטמבר 
מובהר ספק  הסר  שאינו   למען  מתעל  עם  תחתית  עם  בשוחות  שימוש  יאושר  לא  כי 

בהתאם לתכנית התנוחה, כל   –מבטון. המתעל יבוצע במפעל בו מייצרים את השוחות   
השוחות  לתנוחה.  בהתאם  לה  הספציפיות  והיציאה  הכניסה  לזוויות  בהתאם  שוחה 

 יובאו לשטח כאשר המתעל מוכן והשוחה תותקן במקומה המדוייק. 



 
יהיו מחוליות גליליים טרומיים לפי ת"י   . בחלק העליון של התא תהיה תקרה  658הקירות 

טון לפי התוכניות. איטום בין החוליות לבין עצמן ולתחתית יעשה   40טון או   25כבדה לעומס  
. בתחתית טרומית, יעשה חיבור צינורות פי.וי.סי. לתא בעזרת  CDS PLUS 3בעזרת אטם  

ולצורך זה יוזמן   RD-100סיל  -או פרס  F- 905"איטוביב" או פורשדה   מחבר שוחה מיוחד דגם
 בביח"ר קידוח פתח עגול מדויק בקוטר מתאים.

תחתיות יסופקו עם מתעל חרושתי במידה וקיים, במידה ולא ניתן לספק מתעל חרושתי יבוצע  
וע. רק  לפחות. הקבלן יבצע דוגמא לאישור המתכנן לפני תחילת ביצ   30  -מתעל באתר מבטון ב
מידותיו וחלקותו, יבצע הקבלן מתעלים בשוחות הקו לביצוע בפרויקט    –לאחר אישור המתעל  

 זה.
 
 

 מכסים ופתחים לשוחות ביוב
של העירייה והכותרת    LOGOעם    ללא נעילה    יציקה  עשויים מברזל  יהיוהמכסים לשוחות    כל

עומס  )  D400    ממין ,  (  2003)ספטמבר    489  י" ת  "ביוב" לפי דוגמה שתאושר ע"י המזמין בכתב,  
 . טון(   40של 

 ס"מ, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.     60פתח המכסה בתקרה שטוחה יהיה 
עומס  )  B125   מיןמ  בטון ברזל    עשוייםפתוח ובמדרכות להולכי רגל בלבד, המכסים יהיו    בשטח

 . תוצרת "רדימיקס" או שו"ע( טון 12.5של 
קיימים    בניגוד לאמור בכל מקום אחר במסמכי החוזה מכסים לתאי בקרה בכבישי אספלט 

עגולים מברזל   יהיו מכסים  בקרה במשטחים מרוצפים  יציקהאו מתוכננים  . מכסים לתאי 
 זל יציקה. באבנים משולבות יהיו מכסים מרובעים דגם "מורן" או שו"ע מבר

" וכן כיתוב וסמלים  ביוב  -"עיריית שדרות  כל המכסים לשוחות השונות יישאו את הכתובת  
אחרים ונוספים כפי שידרשו ע"י המפקח. צורת האותיות תיעשה בהתאם לדרישת אגף מהנדס  

לפני הזמנה יאשר    . כל הסידורים הדרושים לכך נכללים במחירי השוחות השונות.עירייהה
 הנדס העיר את דוגמת המכסה. הקבלן אצל מ

 
 אטמים בין חוליות השוחה 

  – אטימה בין החוליות לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין קונוס לחוליה, בין תקרה לחוליה  
  : מק"ט  סופרגום   תוצרת   THEODOR CORDESאו     101200672מאטם 

GMBH&CO.KG :כמפורט 
,  80מיועד לאטימה מוחלטת של תפרים באלמנטים טרומיים בקטרים    CDS PLUS 3אטם  

 הנתונים ללחצים פנמיים וחיצוניים.   150, 125, 100
 
 

 



 נתונים טכניים: 

השוחה   • מסוג    CSD PLUS 3אטם  גומי  עם  SBR –עשוי  במגע  גבוהה  עמידות  בעל 
 שמנים וביוב.  

 בר.  1.0ללחץ של   DIN 4034נבדק לפי תקן   CDS PLUS 3אטם  •

 האטם כולל אלמנט מובנה להעברת כוח אנכי,   •
 

 שימוש באטם: 

 האטם מסופק כחלק ממחיר השוחה עבור אלמנט טרומי עגול, בקוטר הנדרש.  •

 לפני חיבור האלמנטים יש להרכיב את האטם על הזכר של האלמנט התחתון.  •

 הרכבת האטם. יש לדאוג כי זכר האלמנט שלם, ונקי מלכלוך וחתיכות בטון לפני  •

אנכיים   • כוחות  בהפעלת  צורך  אין  השני,  על  אחד  האלמנטים    –בהרכבת 
 אלמנט העברת הכוח, המובנה על האטם, יגיע למקומו באופן אוטומטי. 

 אין צורך במיכון או כלים מיוחדים בזמן הרכבת האלמנטים. •
 הכמויות. האטם כמפורט יסופק ע"י הקבלן מחיר האטמים יהיה ע"פ סעיף מתאים בכתב  

 
 מידות תאי בקורת   57.02.03.14

תאי הביקורת יתאימו במידותיהם לשרטוטים. המידות הנקובות ברשימת הכמויות  
מתייחסות למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיח. מידות תאי הביקורת יותאמו  

 לעומק הקווים. אם לא צוין אחרת בתכ' יהיו מידות תאי הביקורת כלהלן: 
 ס"מ ומעלה כפוף לקוטר צינור הביוב.  100מ' יהיו בקוטר  2.75ק עד תאים בעומ   -
ס"מ ומעלה כפוף לקוטר צינור  125מ' יהיו בקוטר   3.75ועד   -2.76-תאים בעומק מ     -

 הביוב. 
 ס"מ.  150מ' יהיו בקוטר  3.75תאים בעומק מעל    -

 
 טיח צמנט     57.02.03.15

כל המשטחים הפנימיים של תאי הביקורת )פני עבוד הרצפה, קירות, תקרות  
וצוואר פתח הכניסה( יטויחו אחרי הרכבת שלבי הירידה והמכסה בטיח צמנט  

ס"מ והרכבה    0.8בשתי שכבות כשעובי התחתונה הוא    1:2נקי )טיח זכוכית(  
ניה יהיה  יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס ונקי. עובי השכבה הש

נקי. הבצוע    0.4 ס"מ ותורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול סוכרי 
  1.5יהיה כנ"ל והשכבה העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פזור צמנט בשיעור  

 ק"ג למ"ר. 
 
 

 
 יםהתאמת מכס    57.02.03.16

יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל    יםהמכס
בשטחים פתוחים    יםם. בהתאם להוראות המפקח יובלטו המכסמדרגות ביניה

 ס"מ מפני השטח. 20  -ושדות ב
בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום  

, התקנה באופן זמני  יםתקופת האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכס 
המתו הרצוף  או  הכביש  לגובה  בהתאם  מסביב  רזה  בטון  וקביעתם  עם  כנן 

או   והרצופים  הכביש  כנ"ל לאחר התקנת  מזוין  בטון  חגורת  עם  סופי  באופן 
התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה  
עם הכביש והרצוף, ותיקון הטיח והעיבוד. גובה צוואר התא לאחר ההתאמה  

 ס"מ.  30לא יעלה על 
 

 
 בקורת קיים חבור צינורות לתא     57.02.03.17

בעד חבור צינור לת.ב. קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה  
בידיים לגלוי התא הקיים, עשיית פתח, הרכבת הצינור ואטום הפתח, אטום  
צינור המוצא הקיים באם יידרש, שנוי העיבוד, תיקון הטיח, הרחקת השבר,  

ימת מים ושפכים בתא  וכל הסדורים שידרשו להתגברות על הקשיים בגלל זר
 הקיים.   



דגם   מיוחד  שוחה  מחבר  בעזרת  בקורת  לתא  יחוברו  פי.וי.סי.  צינורות 
דגם   פורשדה"  דגם  או  מדויק    910F"איטוביב"  עגול  פתח  יוסדר  זה  ולצורך 

 בקוטר מתאים.
 

 התקנת תאים על קוים קיימים     57.02.03.18
תוספת למחירי התאים  בעד התקנת תאים על קוים פעילים קיימים, תשולם  

סביב   המוצע  התא  התקנת  הקיים,  הצינור  לגלוי  בידיים  חפירה  שתכלול: 
הצינור הקיים, פרוק הצינור הקיים )בתוך התא(, הרחקת השבר וכל הסדורים  
הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל מקור שהוא  

 בצינור הקיים.
 

 שאיבה.  מתקנים לתחנת        57.02.04
 

 . לא רלוונטי למכרז זה
 

  HDDקידוח אינטגרלי      57.02.05
נושאת  16דרג   100PEיעשה שימוש בצנרת מסוג   HDDבקטעי הצנרת שיבוצעו בקידוח 

מטרת   F ASTM 1962יבוצעו לפי מפרט   HDD. קידוחי 4437 -ו  4427תקן ישראלי 
הקידוח היא לעבור תחת לכביש, שטח או מטרד כלשהו שאין באפשרותנו לבצע בחפירה 

 פתוחה.  
  

קבלן יכול להתחיל עבודות קידוח אך ורק בתנאי שהוא   .1
 קיבל:  
כל היתרי החפירה הנדרשים מבעלי הקרקעות וגורמים שיש להם   .א

 מערכות בשטח הקידוח. 
 הקבלן לשכור בעצמו יועץ קרקע   .ב
 הגשת תוכנית קדיחה ואישורה ע"י המפקח הצמוד  .ג

 
על הקבלן לספק מכונת קידוח מתאימה לביצוע הקידוח   .2

המתוכנן בשלמותו, יכולת משיכה/דחיפה של הציוד  
 ממשקל הציוד או של מוט הקידוח.   2.5יהיה לפחות פי 

 
על הקבלן לוודא ששיטת הקידוח מתאימה לתנאי   .3

רקע באתר ולמעבר בין סוגי הקרקע / סלע השונים.  הק
 לא תשולם כל תוספת בגין תנאי הקרקע. 

 
  -על הקבלן להתאים את שיטת המעקב לראש הקידוח   .4

לעומק הקידוח, סוג הקרקע ולתנאי הסביבה, יש לבדוק  
את ציוד האיכון ולבדוק השפעות אלקטרומגנטיות  

תשלום עבור שינוי  שונות של הסביבה. לא תינתן תוספת 
בסוג ציוד האיכון בגלל הפרעות סביבתיות, עומק קידוח, 

 סוג קרקע או כל סיבה אחרת.
 

על הקבלן לדאוג לשילוט וגידור אזור העבודה בחומרים   .5
קשיחים, יש לדאוג להתקנת נורות הזערה דולקות  
מהבהבות מסביב לבורות הקידוח, יש למנוע מעבר  

 אתר הקידוח. אנשים וכלי רכב לא מורשים ל
 
 החומרים הנדרשים: .6

באחריות הקבלן להכין מראש את כל מערכת הכנת הבנטונייט כולל   .א
גנרטורים, משאבות, מכלי ערבול וכו'. על הקבלן לדאוג לשיטת מחזור  



, ולבצע כל מיגון נדרש לצורך בלימת בנטונייט  SLURRYואיסוף ה 
 וזרימתו על פני השטח. 

 רשים לביצוע הקידוח. באחריות הקבלן לאספקת מים הנד .ב
 

על הקבלן לדאוג למחזור/ סילוק פסולת עודפת מהקידוח. מחיר סילוק   .7
 הפסולת כלול במחיר היחידה למ.א ולא ישולם עליו בנפרד.

 
על הקבלן להיות ערוך לעבודה במי תהום הן בבורות הקידוח והן בתוואי   .8

 הקידוח. 
 
בור הקידוח אינו חובה, ניתן להתחיל את    HDDבקידוחי  –בור קידוח  .9

 הקידוח 
מעומק מסוים. במקרה שבחר הקבלן לא לבצע חפירת בור, ישנה  

אפשרות להתחיל קידוח מפני הקרקע ובגמר הקידוח לתפוס את צינור  
הקידוח משני הצדדים בעומק מסוים.  בכל מקרה התשלום לקידוח  

HDD חרונה במקרה של קו  יהיה מדופן שוחה ראשונה ועד דופן שוחה א
גרביטציוני ומתחילת שרוול ועד סוף שרוול בקו לחץ ע"פ התוכניות. לא  

ישולם עבור צנרת כניסה ויציאה מפני הקרקע לעומק תחילת/ סוף  
 קידוח. 

באחריות הקבלן לחפור בורות קידוח בשיפועים בטיחותיים ע"פ 
נו וע"פ הנחיות יועץ קרקע. במידה ונדרש יתקין הקבלן דיפון על חשבו

 בטיחות קודמת לכל.  –הנחיות יועץ קרקע. בכל מקרה יש לזכור 
 

 צינורות ושרוולים : .10

שרוול/ צינור פלסטיק יהיה לפי התכנון ממריפלקס או פקסגול ודרג   .א
 . 16ודרג השרוול לא פחות מ  12.5-הצינור לא פחות  מ

בקטרים קטנים יסופק שרוול/ צינור לקידוח בתוף ויושחל כחתיכה   .ב
טופ. בקטרים גדולים המסופקים במוטות, יבוצע ריתוך פנים  אחת ב

ע"פ וע"י צוות מוסמך ומאושר לריתוך פנים של יצרן הצינורות. בכל  
תחילת    לפנימקרה, ריתוך הפנים יבוצע לכל אורך השרוול/צינור 

 השחלת הצינור. 

באחריות הקבלן לדאוג לשטח התארגנות המאפשר את פריסת השרוול   .ג
לפני תחילת ההשחלה הן של השרוול והן של הצינור. לא  לכל אורכו 

 תינתן תוספת כספית עבור הכנת שטח ההתארגנות. 

במקרה שהצינור הנקדח ישמש גם כצינור עבודה, על הקבלן לבצע   .ד
                   טסט לחץ ע"פ המפרט הכללי טרם משיכת הצינור. 

         
 מדידה וסימון:  .11

לפני התחלת קידוח, על הקבלן להביא מודד מוסמך ולסמן את הקידוח   .א
או   בנקודות הבאות:התחלה, סוף, כל נקודת שבר )נקודות שינוי שיפוע

מ'. הקבלן המבצע  5קידוח כל  כיוון אם הן ישנן(, כמו כן יסומן  
 יקבל רשימת גבהים לפיה יבוצע הקידוח.  

בגמר הקידוח, על הקבלן להביא מודד מוסמך לביצוע אזמייד.   .ב
 בתוכנית אזמייד ייתן המודד את אורך הצינור בפועל.  

 
 דיוק הקידוח: .12

 פרומיל/ מטר.  1- דיוק הקידוח לא ירד מ
ידוח המיועד לקו גרביטציוני לא יורשה לבצע תיקונים בתוואי  בק

התיקון יתבצע   הקידוח ע"י שינוי שיפוע מחיובי לשלילי/משלילי לחיובי.



פרומיל עד לחזרה לתוואי    1-ע"י הקטנת/ הגדלת השיפוע החיובי/שלילי ב
 המתוכנן. 

 לדוגמא:    

 פרומיל. )לקו גרביטציוני(  4השיפוע מתוכנן   •

 קדיחה ממעלה הקידוח לכיוון המורד.   •

 פרומיל. 5ממוצע של  יורדמטר בשיפוע  10הקודח התקדם   •

  3ממוצע של יורד מטר בשיפוע  10יתבצע תיקון בהתקדמות של  •
 פרומיל עד לחזרה לתוואי    

 המתוכנן. 

ד חזרה לתוואי  ע  עולהתיקון ע"י התקדמות בשיפוע  לא יאושר •
 הקידוח המתוכנן.

 
 סוף קידוח.   IL-תחילת קידוח ו IL-בשום מקרה לא תאושר סטייה ב

 ביצוע קידוח :  .13

 . 25%-השיפוע ירידה או עליה של הקידוח לא יהיה יותר מ .א

לראש קידוח    במידת הצורך, הקידוח יבוצע עם הזרקת חומר בנטונייט .ב
ובזמן ההרחבה של הקידוח. באחריות הקבלן לדאוג לסילוק בנטונייט  

 עודף. 

לאחר מיקום כל המערכות והכשרתם לעבודה,   –התחלת הקידוח  .ג
מכינים מלאי של נוזל הקידוח מעורבב, מעגנים את המכונה לפי השטח  

, ראש קידוח זה   PILOT BAR-בעזרת מערכות עוגנים חיבור ראש ה
ם פני השטח ומסוגל לבצע תיקונים בהתאם לפרופיל  מתקשר ע

 הקידוח המוחלט.  

ההרחבות מתבצעות בהתאם לסוג הקרקע והקוטר הסופי    –הרחבות  .ד
הנדרש עם מקדמי בטחון המספקים יכולת לבצע מספר הרחבות  

באותו קידוח. ומספר  ההרחבות תלויות בסוג הקרקע והקוטר הסופי.  
דוח יועץ קרקע כך שלא יגרמו  קפיצות ההרחבה יבוצעו בהתאם ל

 להתרוממות קרקע.

בגלל בעית טמפ'   10:00לא תבוצע אחרי השעה  PE 100משיכת צנרת  .ה
והחלשות חומרי המבנה של הצינור. הקבלן יבצע על חשבונו קטע נסיון  

להוכחת יכולת עבודה בשפוע המתוכנן. תוכנית הניסוי תאושר ע"י  
צוע יחל הקבלן בפרויקט  המפקח הצמוד. רק לאחר אישור יכולת בי

 עצמו. 
 

 סיום קידוח :  .14
לאחר משיכת צינור והבדיקה שבקצוות נמצאים במקום והעומק  

המתוכנן יבוצעו חיבורים לקו מים או ביוב או התקנת שוחות לפי הנדרש,  
כמו כן סגירת בור קידוח ובור קבלה והשבת המצב לקדמותו ע"פ דוח  

 יועץ הקרקע.  
 

 דיפון    57.02.06
                      

יציבות הדפנ  .1  ות של התעלות והאלמנטים העיליים הסמוכים  יש להבטיח 
לתוואי הקווים על ידי דיפון, תימוך, שיפועים או כל אמצעי אחר, כנדרש  

 במפרט הכללי. 
הדיפון יבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו הבלעדית, לפי המוגדר להלן או ש"ע    .2 

המאושר ע"י יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה של הקבלן. מודגש במיוחד  
ל עבודות העפר ידופנו ויתמכו צידי החפירות במידה והקרקע מחייבת  כי בכ

  -   01002כללי, סעיף    -   0100דיפון כפי שנדרש במפרט הכללי לעבודות עפר  



ובטיחות   החפירות  ליציבות  מלאה  אחריות  תהיה  לקבלן  ותימוך.  דיפון 
 אחריות ליציבות.  - 01003העבודות המתבצעות באתר כפי שמפורט בסעיף 

לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן לאשור יועץ הקרקע חישוב סטטי    .3 
של הדיפון בהתאם לסוג הקרקע ולעומק המתוכנן. החישוב הסטטי הנ"ל  

  יוכן ע"י מהנדס קונסטרוקציה של הקבלן. 
באמצעות    .4  התעלה  צידי  משני  יבוצע  הצנרת  להנחת  תעלות  ותימוך  דיפון 

" מסוג  מודולרית  דיפון  חב'  SYSTEM  SLIDERAILמערכת  תוצרת   "
LTW .גרמניה, מהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת.", או ש"ע , 

או ש"ע עם תמיכות    100VBמערכת הדיפון תורכב מפלטות מודולריות דגם    .5 
 המסוגלות לעמוד בעומד הקרקע הנדרש. 

זמני ללא העברה או פירוק הפלטות יתאים  -אורך מינימלי של קטע דיפון בו  .6 
 שתי שוחות סמוכות.למרחק בין 

מערכת הדיפון תבוצע במהלך החפירה, בעזרת כלים מכניים המשמשים    .7 
 לבצוע עבודות עפר והנחת צנרת.

התקנת מערכת הדיפון, הורדת ושליפת הפלטות יבוצעו בהתאם להנחיות    .8 
 של היצרן/הספק. תובטח יציבות מוחלטת של הקרקע ומערכת הדיפון. 

ת של מע' הדיפון יתאים לעובי שכבת הידוק במילוי מעל  קצב שליפת הפלטו  .9 
הצנור הנדרש לעיל. הפלטות לא יישלפו בבת אחת לגובה שעולה על עובי  

 שכבת הידוק אחת. 
וההידוק   . 10   המילוי   עבודות  סיום   או העברת המערכת תהיה לאחר  פירוק 

 בקטע בין שתי שוחות סמוכות. 
קיימות    . 11   שבהם  תותקן  בקטעים  קיימות,  במערכות  התעלה  של  חציות 

"  SHORING  CHAMBER  SHEETPILEמערכת דיפון מודולרית מסוג "
מהספקת חב' "י.ו.נ.י.ת." או ש"ע, כאשר מיקום ואורך    LTWתוצרת חב'  

 השיגומים יותאם למיקום וגובה של המערכת החוצה.  
 תוספת למחיר הצנור עבור הדיפון לא תשולם.   .12 
ם כל תוספת עבור ביצוע הדיפונים ו/או אמצעים אחרים בהנחת  לא תשול  

הדיפון   עבור  ההוצאות  כל  את  )כולל  ומחירם  שהוא  כל  בעומק  צנרת 
 והתימוך של צידי החפירות( כלול במחיר מ"א הנחת הצנור. 

  
מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע תימוך ודיפון של החפירה בכל מקום בו    .13 

א מעבר לרוחב החפירה הדרושה בהתאם לנאמר  יש חשש לפגיעה כל שהי
  מ'.   2.25לעיל ולא רק בעומק העולה על 

 
 

 אמצעי זהירות בעבודות ביוב    57.02.07
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי  

להמצאות  לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות 
 גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני כניסה לשוחת הבקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת   .  1
 של חמצן.  

אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא         
מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת  אוורר כראוי בעזרת  

לנושאי   רק  אבל  הבקרה,  לתא  הכניסה  תותר  מספקת  בכמות  חמצן  הספקת 
 מסכות גז. 

 
שעות לפחות לפי    24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של   .    2

 הכללים הבאים: 
 מדים לעבוד והמכסים בשני             מכסה השוחה שבו עו -לעבודה בתא בקרה קיים          
 התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.         
 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחבור אל ביב קיים          

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה    .  3
 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

 
לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  הנכנס   .  4

קצהו   את  אשר  חבל,  קשור  שאליה  בטיחות  חגורת  יחגור  גם  הוא  מחליקות. 
 החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

 



 .   הנכנס לשוחת בקרה ישא מסכת גז מתאימה. 5
 

כניסה   .   6 הדורשת  בעבודה  המועסקים  בנושא   העובדים  יודרכו  בקרה  לשוחות 
 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. אמצעי הבטיחות

 
 צילום הצנרת לאחר הבצוע  -בדיקה סופית  57.02.08

                                
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי  

בצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו"  ובמפרט המיוחד, על הקבלן ל
  -לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 
וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם  

 ה. את תוך הצינור ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחת
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, ובמיוחד בדיקת  

הצינורות לאטימות שמטרתה לוודא ולאשר תקינות הביצוע לפי התכניות, מפרט ולפי  
 הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. 

, שיעמוד  להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה חייב הקבלן  
בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה  

לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן  
 המשנה תכנית ביצוע. 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת  
 הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות". העבודה לאחר  

לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי  
בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך התקין של פעולת  

הכל  הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ ובאמצעות מכשור מתאים לכך, 
 בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם  
לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות. הצילום יבוצע רק באשור  

המפקח, על קטעים לפי בקשתו ורישום אישור הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן  
הודיע למנהל ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים  ל

לפני ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המנהל ו/או  
 המפקח. 

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך  
תוקרן התמונה מעל גבי מסך   מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת

 טלוויזיה. 
לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי,    CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי 

בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. על  
מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים ומבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של  

וחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר  הש
 מעל גבי קלטת הוידאו. 

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת,  
   פי חוות דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלבדי יש לתקנם,-יתגלו מפגעים ועל

וללא כל תשלום נוסף, לבצע את התיקונים )הישירים   הקבלן יהיה חייב, על חשבונו
 והבלתי ישירים( הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. 

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  
 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

המכרז ובנוסף רק אחר מסירת    קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי
צילום התיעוד, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו 

 ודו"ח מפורט לגבי מימצאים.
 

קלטת הוידאו, שתישאר ברשות המזמין, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו,  
ותכלול סימון וזיהוי שוחות. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך  

כדי ביצוע הצילום. במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.  
 ת תכניות "עדות". דו"ח צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנ 

 
 הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים: 

 
לסימוניהם 1 בהתאם  הקו  וקטעי  בקרה  שוחות  הצינור,  של  )סכמה(  מצבי  מרשם   .

 בתכניות הביצוע, וכל  סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.



 
ורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  המפגע, . דו"ח שוטף של הצילום בצ2

 הערות וציון  מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 
 .  סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. 3
 מסקנות והמלצות  .4

 
ך  הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מס

הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים  
יותר. התשלום עבור הצילומים הנ"ל לא ישולם בנפרד ויחשב ככלול במחירי   

 היחידה להנחת צינורות. 
 
 
 
 

 :תשתיות הביוב הגדרות בסיסיות  המתייחסות לאופן קליטת נתוני

עבור כל     - Polyline Z  כ תשתיות קוויות של הביוב  יקלטו עם רכיב  גובה   .1
VERTEX  (X,Y,Z ) 

ויחד עם זאת ערכי הגובה יוזנו בבלוק   PolylineZ –קווי ביוב גרוויטציוניים יקלטו כ  .2
 המתאר את הצנרת )ראה הסבר בהמשך(.

 כיוון הדיגיטציה בשכבות גרווטיציוניות יהיה מהגבוה לנמוך. .3

  –מגוף, שוחה וכו' יקלט גובהם המוחלט בנקודת הכנסתם כ  –אביזרים נקודתיים  .4
X,Y,Z . 

קווי תשתית יתחברו במרכז שוחות/ אביזרי תשתית נקודתיים ) ביוב, ניקוז, מים (   .5
 לכדי  רציפות טופולוגית.  

קטע בשכבות ביוב וניקוז יתחיל ויסתיים בשוחחה/ תא/ קולטן/ אביזר רשת   -קו  .6
 אחר.

ודד / המתכנן ימלא את כל השדות אשר המידע לגביהם היה זמין עבורו בעת ביצוע המ .7
 העבודה. 

שדות מידע המתייחסים לטבלת ייחוס /  ערך מרשימה יוזנו כמספר מתוך טבלת   .8
  EXCEL - יחידות בקובץ ה 

 נספח מפרט שכבות וטבלאות יחוס(.) 

 שדות מידה )קוטר, אורך וכו'(  יוזנו כמספר.   .9

)נספח מפרט שכבות   EXCEL -ידה  ימולאו מתוך טבלת יחידות בקובץ ה יחידות מ .10
 וטבלאות יחוס(. 

.  Tטקסט תיאורי כמו מידות או הערות יוזן בשכבה תואמת לשכבה הייחוס עם סיומת   .11
. השימוש  T4801  הטקסט הרלוונטי יופיע בשכבה  4801 למשל  לשכבת קו ביוב  

נתונים או ההוספת הסברים  ההן אופציונאליות לצורך תצוגת   Tבשכבות עם סיומת 
 וקאד. טבקובץ האו

קווי עזר הבאים להדגיש קשר בין  קסט תיאורי ) סעיף קודם( של אובייקט או הצגת   .12
 . /HelpLineיוצג בשכבה בשם  הגדלה של מספר פריטים

. המודד יגיש את עבודתו עם  True Typeהקובץ יוגש תוך שימוש בפונטים מסוג  .13
 ספריית כל הפונטים בהם עשה שימוש. 

  העירייהשוחות ביוב, תקבל מספרים/ שמות על בסיס הקצאה שתמסר למודד על ידי  .14
 האחראי קודם להתחלת המדידה. 

 /Overshootני  תוך הקפדה על שמירה מפ  ,המודד ידאג לתקינות טופולוגית מלאה .15

Undershoot  , MultiPart . 

 לא ימצאו שני אלמנטים ממופים בעלי אותו שם בתחום העבודה.  .16

 .NNN.00העבודה תמסר ברמת תיעוד אורכים מדודים של עד וכולל רמת הס"מ      .17

מפל הוא מידע נילווה לקו וימצא בצמידות לשוחת היעד. ערכי הגובה של הקו בו יש    .18
היציאה משוחת המקור וגובה הכניסה למפל . חישוב המפל ויצירת  מפל יכללו את גובה

 חתך הנדסי תבוע על סמך גובה המפל.  
 



הקפדה על הכנסת ערכי יחידת המידה. יש להקפיד על הזנת השדה של יחידת   .19
המידה במיוחד בנושא הקטרים בשל השימוש בקטרים ביחידות עשרוניות ס"מ/  

 מ"מ מול יחידות באינץ.  


