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

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  מפרטבמספור, לשון והגדרות הסעיפים 

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

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

 ל כל טענה של הקבלן בנושא זה.. לא תתקבהמתואר לכל עבודה ולכל סעיף 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  

מבני דרך המבוצעים במסגרת מכרז זה. הנדרשות לצורך ביצוע    רכיבי 

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

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

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

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

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

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

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

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

 קירות כלונסאות דיפון קבועים.

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

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

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

 בסמיכות לדיפונים זמניים בעבודת ידיים.

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

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

 המוקדמות של מפרט זה.



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

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

 תשלום נוסף.

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

 אם לא נזכרת החציבה במפורש.

 

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

כל דבר   להבו  וסילוק של  מבנים,  יעלול הקבלן  חלקי  לרבות  החפירה,  תקל בזמן 

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

 הרשויות.  

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

לתמיכות  ההוצאות הקשורות  כל  את  ככוללים  ייחשבו  היחידה  ומחירי  המפקח 

 הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'.  

 

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

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

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

 עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.

 

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  והמזמין רשאי  המזמין  רכוש  הינם  ומצעים  כורכר  החפירה,  מודגש שחול 

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

 , במקומות שיורה במפקח.או בשטח הרשות באתר

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

 
 אופני מדידה ומחירים  .0401

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

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

  ושמשילאישור המפקח ואשר    ווגשיש  ,ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח

  בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.

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

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

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

לאתר שפך   מילוי,  ע"י הרשויותמתאימה לצורכי  ההובלה  מאושר  כולל   ,



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

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

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

 שהוא, ללא כל תוספת מחיר.

 פרט זה:למילוי חוזר לקירות יבוצע בהתאם 

 

 
 

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

 הם לא מפורטים בסעיפי כתב הכמויות.

 

 ככל שיידרש. חפירות גישוש .ג

 .הביסוסכל הנדרש ע"י יועץ   ד.

 

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

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

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

בקיי הביסוס  לתשתית  להגיע  יש  בהם  מבנה  סוגי  בכל  וכן  הס"מ   20-30  -מים 

 האחרונים. לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה.  

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

 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 הכללי, דהיינו  

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

 מרווחי עבודה וכיו"ב.

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

 נטו.

 1:1

 



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

בשכבות   ,  שבתכנית לצורך מרווחי עבודה החפירה  עודף  את  הקבלן  ימלא 

 .בחומר שיאושר מראש ע"י המפקח  מהודקות על חשבונו

 



 בטון יצוק באתרעבודות    -  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

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

 מבנה כלשהם עשויים בטון מזוין יצוק באתר.

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

 יום. 28

 סוג הבטון לאלמנטי המבנה השונים היצוקים באתר כמפורט בתכניות. -

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

 ו הבלעדית.מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריות

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

 ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל.

יציקה כנגד דפנות החפירה - , אלא אם צוין היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה 

 כך במפורש בתכניות.

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

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

 לאחר אישורה להמשך הביצוע.

 פוליסטירן מוקצף.באמצעות  מילוי  ו/או התפשטות יבוצע   בין יציקותבכל תפרי ההפרדה   -

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

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

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –קיטום 

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

 

 טפסות .2002

 
 בתאום עם המפקח.  ו/או מפלדה, חדשים,  לבטונים תעשינה מלבידיםהתבניות  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  

 

לתכנ 02.02.2 אחראי  יהיה  מערכת הטפסהקבלן  קבלת הבטון בצורה    ותהדרוש  ותון  לשם 

המהנדס   של  המוקדם  אישורו  טעון  זה  תכנון  בתכניות.  הנתונים  ובממדים 

והאדריכל, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות 

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



 

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

 המהנדס. 

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

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

 הכמויות. 

 

 אשפרה .3002

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

 לתנאי האקלים.  

 

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

צבעוני. CURING-COMPOUNDהמים מתוך הבטון "  " 

)שטחי הפסקות   האלמנטים בעתיד  מתייחסת לשטחי התחברות  אינה  זו  הוראה 

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

 ימים.   7רטוב למשך 

 .  CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז  

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

האשפרה כלולים  מחירי    פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.

 במחירי הקבלן ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא.

 
 

 
 עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום .0402

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

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

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 

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

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 תסבולת הריהקבלן  כי  להוכיח  באמצעות ביצוע  ידרש  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.

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

 שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

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

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

 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.

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

 .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.

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

 .בסעיפי כתב הכמויות

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

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

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

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



 איטוםעבודות    -  50פרק  

 
 הנחיות כלליות 10.50

 
  :כללי -  05.01.01

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

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

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

 בתחומי סמכותה הרשמית.

 

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

 המוקדם של היועץ. 

 

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

 

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

 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

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

אפור היעד שפני הבטון י    אמצעי דומההתזת חול או טון בעזרת  ניקוי פני הבביצוע רולקות,  ו בצבע 

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

 בכתב של מנהל הפרויקט.

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

בט - תיקוני  כולל  השטח  בהכנת  בטון  רולקות  ביצוע  חוטי ס"מ,    5*5במידות    30-ון,  חיתוך 

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

 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  40/50שום בחם של שכבת "ביטומן יי -

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 2בעובי  הדבקת מערכת הגנה מלוחות פוליסטירן מוקצף )קלקר(  -

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 מדידהא  .3005

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 חשמלעבודות    -  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

 לתאורה ובקרת ותאורה.חפירה והנחת צנרת וכבילה   •

 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 •

בסיווג    ,חשמלאות –  160סיווג קבלני בענף שברשותו  כל העבודה תבוצע ע"י הקבלן   .ב

,  בהתאמה לחוק החשמל על כל ההוראות והתוספות שבו, הכספי המתאים למכרז זה

למתקני חשמל   הבינמשרדי בהתאם למפרט הכללי,  בהתאם לתקנים הישראליים השונים, 

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

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

 .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, 10הקבלן בעל נסיון של   •

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

 סיווג כספי בהתאם לעבודות בפרק החשמל לפרויקט זה, •

ון  בעל רשיחשמלאי   –מנהל העבודה / ראש צוות יהיה בעל בעל רשיון חשמל תקף  •

 "הנדסאי",

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

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

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

 .לעבודות חשמל בעצמוהחפירה לצנרת יבוצעו ע"י קבלן המשנה  

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רשיונות לביצוע עבודות חשמל של  •

 העבודות.  

במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו  •

 באחר.  

 

 



 נה ולהתחלת העבודהתנאים כלליים לאישור קבלני מש .ד

ליזום פגישה במשרדי המתכנן דרך מנהלת הפרויקט   לפני בצוע העבודה חייב הקבלן הזוכה
לצורך הכרות, מסירת הנחיות טכניות ומנהלתיות לבצוע הפרויקט ומתן תשובות לשאלות 

 הקבלן.
בפגישה זו ישתתפו מלבד הקבלן הראש, גם קבלן החשמל מטעמו, המתכן, נציג ממנהלת 

 רויקט תחליט לזמנו.הפרויקט, נציג מטעם הרשות המקומית וכל נציג אשר מנהלת הפ
זו, אם יתאפשר, יקבל הקבלן סט תכניות חתומות לביצוע.  בישיבה 

 אין להתחיל את העבודה ללא קיום פגישה זו.
 

 להלן הליך בחירת קבלני משנה

תשומת ליבו של הקבלן הראשי מופנית למצוין להלן: הליך בחירתו ואישורו של קבלן   1.1
 לבחירתו של קבלן המשנה.המשנה לחשמל ותאורה, דהיינו תנאי סף 

אי קיום תנאי אחד ממכלול התנאים להלן יפסול אוטומטית את קבלן המשנה לחשמל  1.2
 ותאורה ולקבלן הראשי לא תהיה שום זכות ערעור על פסילה זו.

האישור יינתן לקבלן הראשי אך ורק על סמך פניה בכתב למנהלת הפרויקט ועותק   1.3
המשנה לחשמל ותאורה המלצות,   למתכנן תוך הצגת פרופיל החברה של קבלן

עבודות תשתית בתקופה של כ שנים לפחות,  10  -רישיונות מקצועיים, ניסיון בביצוע 
 רישום במסמכי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ובספר הקבלנים.

ימי עבודה מתאריך קבלת מכתב   10התשובה תמסר לקבלן הראשי בכתב בלבד תוך   1.4
 הבקשה ששלח, ע"י מנהל הפרויקט.

לעיל, אי שליחת בקשה   1.5 לא יאושרו בקשות בע"פ, הבקשה חייבת להיות בכתב כנדרש 
תפסול אוטומטית כל קבלן משנה שיקבע ע"י הקבלן הראשי אשר לא פנה לקבלת 

 אישור של קבלן המשנה המוצע על ידו להעסקתו בפרויקט.

 :להלן תנאי הסף לאישור קבלן המשנה 1.6
 בלנים כקבלן חשמל.קבלן המשנה יהיה רשום בספר הק 7.6.1
עבודות תשתית ויחויב    10הקבלן יהיה בעל נסיון של  7.6.2 שנים לפחות בביצוע 

 להוכיח זאת.
הקבלן )המשנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים להלן: )כל הסיווגים ללא יוצא  7.6.3

 מהכלל(
 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס' 
 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס' 

 וג הכספי של קבלן המשנה חייב להתאים להיקף העבודה.הסיו 7.6.4
קבלן המשנה לחשמל ותאורה חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן   7.6.5

 קבוע באתר אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל הנתונים להלן:
 בעל רשיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(. -
והייצור  רצוי שיהיה בעל תעודה לבטיח - ות אתרי עבודה מטעם המכון לפריון העבודה 

ע"י מע"צ( צילום מהמסמכים והתעודות יועברו למנהלת הפרויקט. במידה   )כנדרש 
ואין האחריות רובצת על הקבלן הראשי שחייב להעסיק בשטח עובד בל הסמכה 

 לבטיחות עם רישוי כנדרש.
להוכיח זאת. 9001 קבלן החשמל והתקשורת חייב שיהיה בעל תקן איזו 7.6.6  ויידרש 

קבלן משנה החשמל מומלץ מאוד שיעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המניין )לא  7.6.7
ישירות מול מנהלת הפרויקט והמתכנן וינחה טכנית ומקצועית את  יועץ חוץ( אשר יעבוד 

 מנהל הפרויקט מטעם קבלן המשנה לחשמל ותאורה.

שנה לחשמל יעבדו בחשמל בעבודות כגון:  כל אנשי הצוות באתר מטעם הקבלן מ 7.6.8
הנחת כבלים בתעלה, הנחת גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד, בבסיסי העמודים  
למעט, פועלי חפירות נהגים, טרקטוריסטים,  והמרכזייה. חיווט הכבלים למרכזייה וכו'... 

להיות בעלי רישיון חשמל עדכני מסו ג עוזר או מנופאים, פועלי צנרת תקשורת חייבים 
 מעשי לפחות וצילום מרישיונם יועבר למנהל הפרויקט.

מודגש בשנית כי אין הקבלן הראשי רשאי להעסיק קבלן משנה לחשמל אשר אינו  7.6.9
עומד בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר לא אושר בכתב ע"י המזמין ומתכנן החשמל 

לחשמל ללא מתן הסבר    והתאורה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול קבלני משנה



על  לקבלן הראשי על פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה כל זכות ערר 
 החלטת המזמין.

 

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

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

 .יגיש למהנדס תוכניות מעודכנות של המתקן כפי שבוצע למעשה

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

הקבלן לחבר ו/או להשלים חלק מתקן אשר בוצע ע"י אחרים, יהיה    שיידרבכל מקרה בו   .ז

עליו, ובמ קרה וימצאו עליו לבצע בדיקות בנוכחות הקבלן האחר בחלק המתקן שמדובר 

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

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

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

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

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

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

 .התיקונים הנ"ל

 ריימסלק של העבודה אשר  במידה ולא יצוין במפורש בכתב ע"י המזמין אחרת, אזי כל ח .ח

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

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

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

 .המלאה  ולשביעות רצונו

 אחריות .ט

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

 חומרים ועבודה לפי: 

 חודש מתאריך אישור בכתב להפעלת התאורה.  12לנורות   .1

 שנים מתאריך אישור הפעלתם.  5לנטלים ומצתים   .2

 שנים מתאריך אישור הפעלתם. 5למכלול ג"ת לד    .3

 שנים מתאריך הפעלתם. 2לנורות לד  .4

( Heat Sinkיציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור, מערכת קירור מובנית ) .5

שנים מיום קבלתם ע"י  40°C  +–   10עד   - 30°Cלפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבה  

 המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.

שנים מיום קבלתם  10   –יציקת אלומיניום, נפתחת על ציר ללא שימוש בכלים מכניים   .6

 ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.

 שנים מתאריך אישור הפעלתם. 5 –מע׳ אופטית  .7

הכוללת לדים תוצרת  IP66, בדרגת אטימות    Optic LightBAR: מערכת   LEDנורות   .8

PHILIPS LUMILEDS  ( 4000, צבע אורK (+/- 2 75K   בפרויקט שלנו גוון הצבע ,)

4000K –  2 .שנים מתאריך אישור הפעלתם 



תוצרת  .9 , בידוד כפול, מערכת הורדת הספק במקרה   PHILIPS ADVANCEדרייבר: 

 שנים. 120-277VAC, 50/60Hz – 5התחממות יתר, מתח הזנה אוניברסאלי 

וזרועות:    .10 תאורה  יראה כל   10לעמודי  לא  זו  ע"י המזמין. בתקופה  קבלתם  מיום  שנים 

 סימן לחלודה.  

שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקופת האחריות לא יראה כל  10לפנסי תאורה:   .11

  סימן לכלוך מכל סוג  שהוא בתוך הפנס וכל סימן חלודה שהוא בפנס בשלמותו.

 לכבלי חשמל, אונות ותשתיות: שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  .12

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

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף   -עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.   48וכל 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

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

 הקבלן.

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

 וכדומה.

ע"י עובדי הקבלן ללא נוכחות מנהל העבודה מטעמו באתר. .ג  לא תתבצע כל עבודה 

מלאה לביצוע העבודות. .ד אשר ברשותו בעל רישוי והכשרה   צוות העובדים 

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

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

 הקבלן מתחייב לפנות מהשטח מדי יום כל מטרד בטיחותי לרבות פסולת.

 

 

 , גומחותעמודים,  וביצוע תוואי חפירה לתשתיות, תאיםסימון    08.03

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

בות עלות פיקוח בשטח של מפקח מטעם בעלי התשתיות )חח"י, בזק, הוט לר  ,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

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

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

 .ם כלשהם וביצוע מחדשלא יתקבלו כל טענות של הקבלן בנושא זה, ולא ישולם על פירוקי

 .העמודים יבוצע ע"י מודד מוסמך ועל חשבון הקבלןתוואי הצנרת, התאים וביצוע 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. 

 סעיף ב לעיל.ראה 

 

 תאי מעברסימון    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 יהחשמל, בזק, הוט, עירית שדרות וכדומה,  

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

 .הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תוספת שהיא

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

, לנקות הצינורות לכל אורכם ורק לאחר מכן להשחיל  ם, לנקותמהתאיםיהיה לנקז המים 

 .לים בצינורות. בגין ביצוע הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תוספת שהיאהכב

 

 

 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

 .יעשה ע"י הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים  אידווהו .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

ים, רוחב התעלה ס"מ מתחת לפני השטח הסופי  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

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

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

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 

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

 .של המפרט הכללי הבינמשרדי

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

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.

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

 העברית או האנגלית.

ימים מיום חתימת החוזה או קבלת  10תוך  הפנייה למתכנן ולמפקח לאישור הציוד תהיה  .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 בלאחר אישור הציוד ע"י המתכנן,   .ה

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

 .בצורה מושלמת

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

 אר העבודה ולהתקין את יתר העמודים והפנסים.לבצע את ש

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

 .היחידה שבכתב הכמויות

 

 

 ומוליכים  כבלים  08.07

 כבלים 8.7.1
 

פוליאתילן  מוליכי המיתקן יהיו בעלי חתך עגול )ולא סקטוריאלי(, מנחושת עם בידוד   •
( מטיפוס  XLPEמוצלב   ,)FR    תקן לפי  לעמידות באש(  לא צוין    IEEE  383)ציון  אם 
 אחרת. 

ובנוסף    -"כבל"   • עצמו,  בפני  אחד  כל  מבודדים  יותר,  או  מוליכים  שני  של  מערכת 
אחת לפחות, משותפת.   מבודדים בשכבת בידוד 

ללא מ • הסופי,  היעד  מנקודת המוצא ועד  אורכו  לכל  שלם  יהיה  אמצעי  כבל  ופות או 
 חיבור אחרים.  

 
יהיה שווה לחתך מוליכי הפאזות אלא אם נדרש אחרת. •  חתך האפס בכבל 

 
 ראש כבל ונעל כבל 8.7.2

 

על   • העולה  בחתך  גיד  בעל  מפצלת    16קצה כבל  עם  מתכווץ  כבל  בראש  יצויד  ממ"ר 
 בהתאם למספר הגידים. ראה לדוגמא:

 
   



 

 

 

 

 
קצה נעל הכבל  ממ"ר יצויד בשרוול מתכווץ מבודד המכסה את   16גיד  בחתך העולה על   •

 וקצה הגיד.
 

 מעברים לכבלים 8.7.3
 

קיר או מחיצה הוא יושחל במוביל או יוגן בשכבת מגן נוספת לבידוד   • במעבר כבל דרך 
 המקורי שלו. לא יהיה מגע ישיר בין הכבל לדפנות המעבר.

 
 התקנת כבלים בתעלות  8.7.4

 

 המרחק בין שני כבלים סמוכים בתעלה יהיה כקוטר הכבל הגדול משניהם. •
 

 התקנה סמויה של כבלים  8.7.5
 

לאמור בסעיף   • של המפרט הכללי, כבלים בהתקנה סמויה בקירות או  08.04.04בנוסף 
 מחיצות יותקנו כשהם מושחלים במובילים.

 
 קרקעית של כבלים-התקנה תת  8.7.6

 

לאמור בסעיף   • תת  08.04.05בנוסף  בהתקנה  המפרט הכללי,  כבלים  -של  קרקעית של 
הג בטון.  אריחי  של  הגנה  שימוש נדרשת  בתוכניות  נדרש  כאשר  נחוצה  אינה  זו  נה 

 בצינורות.
 

 כניסת כבלים מלמטה:    8.7.7
 

בכל מקום של סכנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או בהתקנה בתוך   •
תהיה "מלמטה   למבנה  או  לקופסת חיבור  לאביזר,  שכניסתו  כך  יותקן הכבל  מבנה, 

את האפשרות של חדירת   אם למעלה" באופן שיימנע  גם  לאורך הכבל,  מים בזחילה 
אטומה כנדרש במפרט.  נקודת החדירה 

 
 שילוט מוליכים 8.7.8

 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול שילוט מוליכים בצד קצה המעגל )הנגדי ללוח( את  •
 שם הלוח המזין, מספר המעגל, האזור המיועד והשימוש.

  

 ייעודי, ולרבות הדגלון.השילוט ייעשה בעט בלתי מחיק על גבי דגלון   •
 

 
 
 



 

 יסודות לעמודי תאורה  808.0

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

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

 .ובהתאם לשרטוטים 30-ב

רגי היסוד למרכזי  והמרווחים בין מרכזי בלפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת   .ג

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

 .ובמרווחים כמפורט לעיל

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

 .םמגולווניאומים ודיסקית  2יהיו  

חו במשחת גריז גרפיט ויולבש עליהם להגנתם צינור "פד" שהקצה  קצות הברגים ימר .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   תצינורולכל יסוד עמוד יוכנסו  .ז

 .+, אלא אם צוין אחרת במפורש בתוכניות1הנכנסים ויוצאים מהעמוד 

 

 

 עמודי התאורה  .0908

 והזרוע תהיה לפי תכנית מצורפת בעדכונה האחרון.  צורת העמוד 1

בהוצאתו האחרונה( בהעדר הוראה אחרת, על 812העמוד והזרוע יהיו לפי ת"י )   תכנון וביצוע 2

הקבלן לפנות למהנדס גשרים ראשי לקבלת הנחיות. העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או 

לעומסי רוח הפועלים על     -לשניים   אחד 0.20פנסים לפחות בשטח   2יתוכננו ויבדקו  מ"ר כל 

ערך( מלבני שווה  אחד. בורגי   לפחות )שטח  פיתול המתאימה לעומס פנס  תיערך בדיקת  וכן 

היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד לזרוע 

 אחת או לשתיים יותקנו שני פתחים. 

של העמוד, של הזרוע )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל  תכנית מפורטתעל הקבלן להגיש  3

כולל חישוב כוחות הניסוי. רק לאחר  וחישובים סטטיים מפורטים,הבטון לעמודים  יסודות  

את העמודים ואת הזרועות  לבצע  ראשי, רשאי הקבלן  ממהנדס גשרים  אישור בכתב  קבלת 

בתיאום מלא עם מפקח מטעם מע"צ. כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו על ידי  

 בנושאים אלו מורשה כחוק.    מהנדס וקונסטרוקטור ישראלי מנוסה

המתכת של   -)קורוזיה(    הגנה בפני שתוך 4 חלקי  וכל  השייבות  האומים,  הברגים,  ציפוי כל 

העיגון  חלקי בורגי  )מלבד  מוסתרים  או  גלויים  אם הם  לסוגיהם, בין  ושל הזרועות  העמוד 

על   )גלוון(  חמה  בטבילה  ייעשה  הציפוי  לגלוון(.  הכרח  אין  אותם  היסוד,  התקן  שבתוך  פי 

הציפוי    918הישראלי   עובי  וכו':  פחים  הבאים:  בעוביים  האחרונה(  מיקרון   80)בהוצאתו 

מיקרון לפחות. 56הציפוי   מיקרון(. ברגים על חלקיהם: עובי 60הדרוש  918לפחות )בנגוד לת"י  

 כל עבודות הריתוך ייעשו לפני הגילוון. לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן.  

ינקוט 5 אמריקאים(    מראש  הקבלן  או  ישראליים  תקנים  )עפ"י  המתאימים  האמצעים  בכל 

ללא פגיעה  -  להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון ע"י העמקת התבריג וכד' 



בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל  

ובתוספת כ אל ת  5  -היסוד  מסוימים ועפ"י תאום ס"מ מאורכו המוחדר  וך היסוד. במקרים 

גם  אך הגלוון  האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה,  לגלוון את הברגים,  אפשר  מראש 

מ פחות  יהיה  לא  למע"צ  56   -במקרה זה  יסופקו  האחרים  הברגים  וכל  יסוד  מיקרון. בורגי 

עד תחתית  מוברגים  במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים  מע"צ  מגולוונים כנדרש  הבורג. 

נירוסטה )פרט לבורגי יסוד( במקרה כזה על הקבלן לספק אישורים של  רשאית לדרוש בורגי 

מאושרת  לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות    -מכון התקנים, טכניון    -מעבדה 

אלו מסוג שאינו מחליד. ההזמנה  גם אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים  התכנון. כמו כן 

אס עם  4פקת   כוללת  יסוד  ו  8בורגי  כמסומן בתכנית 8  -אומים  שביר  לעמוד רגיל  דסקיות 

 המצורפת, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. 

 

כל עמוד וכל זרוע יסומן במספר רץ )בכל    812נוסף לסימון לפי ת"י    סימון העמודים והזרועות: 6

 הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור.  

 לריתוכים:  אות בנוגע על הקבלן לעמוד בדרישות הב 7

או המומחה  א.  המוסד  מומחה לריתוך.  או  מאושר  מוסד  ידי  על  יאושר  תהליך הריתוך 

 . המזמיןייקבעו על ידי  

 . המזמיןהקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של נציג  ב. 

המאשרת את התאמת מנת    תעודה של מכון התקנים או הטכניוןעל הקבלן להביא על חשבונו   8

ולמפרט הזה. מועד הבדיקות יתואם   812העמודים והזרועות המסופקים למע"צ לדרישות ת"י  

עם מהנדס גשרים ראשי או עם רמ"ד תאורת דרכים והן יערכו בנוכחות נציגם. במידה וידרשו  

הקבלן ע"י  יבוצעו  הם  בפרטים(  שינוי  עוביים,  הגדלת  )כולל  הביצוע  בתכנית  ללא    שינויים 

 תשלום נוסף.  

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  9

מוגבה כ  יסוד הבטון  יש להבטיח שיפועים 7   -יש להבטיח כי  ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו. 

וימנעו מגע הבסיס  עם תחתית הבסיס  ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע  וסידורי 

האומים והדסקי וכן  הברגים האחרים  וכל  יסוד  בורגי  למע"צ מנירוסטה בבטון.  ות יסופקו 

ולפילוס העמוד ישמשו מספר   האומים המגולוונים מוברגיםכנדרש במפרט זה, כאשר   כנדרש 

ע"י דסקיות  יגולוונו. יש להבטיח חיוץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד  גם הן  דסקיות אשר 

וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של    "מ לפחות מ10וצינורות מפרטינקס או שווה ערך 

של    לפני הנחת הטבעות 10ובקוטר  ליסוד הבטון.  תחתית הבסיס  ס"מ לפחות, שנמצא בין 

והדסקיות יש למרוח את הברגים, האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה  

החיוץ ייבדק בבדיקת התנגדות DENSO. )מאושרת על ידי מהנדס גשרים ראשי( כגון של חב'  

המפקח.  חשמלית לאחר הביצ בנוכחות  תבוצע  החיוץ  בדיקת  ועל חשבונו.  היצרן  ידי  על  וע, 

לאחר בדיקת החיוץ יש לכסות ולאטום את האומים במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או 

 ס"מ לפחות מכל צד.  2שווה ערך( לעובי אספלט של  

והפריקה 10 ההעמסה, ההובלה  מחבלו  יש להקפיד בזמן  ולהימנע  והזרועות  העמודים  ת, של 

על הקרקע. הרמת העמודים תעשה  מנזקים ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים 

פגיעה  פלדה. כל  או כבלי  עם שרשראות  ולא  עם חגורות רכות  מתאים, כגון  ע"י מנוף  תמיד 

תותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות  -כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה   -בציפוי  



אשר   המפקח,  כתוצאה המהנדס  הזרועות  ואת  הבסיסים  העמודים,  את  לפסול  גם  רשאי 

 מהנזקים המתוארים לעיל. 

ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות בעמודים.    באחסון 11

תונח שכבה   עמודים  של  שתי שכבות  בין  קרשים.  גבי  ועל  השני  יד  על  אחד  יונחו  העמודים 

יציבה שתמנע מפולת וסכנה  מוגן מפגיעות ובצורה  יש לאחסן במקום  חוצצת. את העמודים 

 לאנשים הנמצאים בסביבה  

  –  צביעת עמודי תאורה מפלדה מגולוון 12

  לפי בחירת המזמין, הצביעה תהיה אלקטרוסטטית בתנור.

 לפי מפרט הצביעה המפורט להלן:  -להשתמש בצבעי טמבור יש  

 אופן צביעה כללי   א. 

שטח 1   של    -  הכנת  במקרה  פלדה.  מברשת  ע"י  אבץ  מתחמוצות  השטח  ניקוי 

מס'   יש להשתמש במשחה  מתוצרת כמיתע"ש   175תחמוצת חזקה )גוון שחור( 

 ולשטוף היטב במים.  

אחת בעובי   030-842מ.ק.   ZNאפיטמרין אוניסל   -  צבע יסוד 2   מיקרון.   20שכבה 

ייבוש  4-100מדלל מומלץ   ינימום. שעות מ 16 -, יישום בהברשה. 

עליון 3   מ.ק.   -  צבע  מיקרון   30שתי שכבות בעובי    XXX-430"איתן" בגוון הרצוי 

שעות,  16-24. יישום בהברשה, המתנה בין שכבות  18מדלל  -כ"א, מדלל מומלץ 

 שעות.   24 -ייבוש  

 פירוט תהליך הצביעה  ב. 

וכל חומר זר אח -  הכנת השטח ומערכת הצבע 1   ר. מומלץ ניקוי משמנים, חלודה 

ארדרוקס   בממיס  בדטרגנט    G-551לנקות  כמיתע"ש.   BC-70או  מתוצרת 

אבץ   מס    -תחמוצת  אבץ  תחמוצות  להסרת  באמצעות משחה  להסיר   175יש 

 מתוצרת "כמיתע"ש".  

לפני הערה 2   סוג הגלוון,  אל  הצבע  התחברות  לבדוק  מומלץ  גדולות,  בעבודות   :

 תחילת העבודה.  

 שיטת הצביעה   3

 כמות דילול בנפח )%(    מדלל  קוטר הנחיר  לחץ )אטמ'( אופן הצביעה 

  3-5%   4-100  3-4    הברשה/גלילה 

  15-20%   4-100  4-5     התזה רגילה 

  0-9%   4-100  0.019-0.021   התזת איירלס 

   4-100       מדלל לניקוי 

 

 הערות בקשר לצביעה   4

מ נמוכה  הטמפ'  כאשר  ליישם  צלסיוס.  10-אין  בתנור    מעלות  תעשה  צביעה 

 מיועד.

 

 אמצעי זהירות  5

מקום     נאות של  אוורור  על  הקפד  ילדים,  של  ידם  מהישג  מאש, הרחק  הרחק 



העבודה. יש להגן על העור והעיניים בזמן השימוש. יש לרחוץ את הידיים במים וסבון 

 לאחר הצביעה. הימנע משאיפת החומר ואדיו.  

 אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.   אזהרה: 

 

 עים  מפרט הצב ג.

 , חום    Zn  -אפיטרמין אוניסיל   1  

 .  030-842 קוד המוצר   
יסוד אפוקסי אנטיקורוזיבי דו תיאור המוצר    )חלק א' + חלק -צבע  רכיבי 

 ב'( המצטיין בהתחברותו לפח מגולוון. 
 צבע יסוד אנטיקורוזיבי למתכת ולברזל מגולוון.   שימושים   
 נתונים טכניים    
 חום.   -     גוון   
 מט.  -     ברק   
 .  31% -  אחוז מוצקים בנפח.   
 מיקרון.  20 -  עובי פילם מומלץ לשכבה   
 כושר כיסוי מחושב לשכבה.     
 . 15.5 -    )מ"ר לליטר(   
 . 4:100 -    מדלל מומלץ   
למגע     דקות.  15 -   זמן ייבוש 
 שעות.  24 -   זמן ייבוש קשה   
 לצבע דו רכיבי     
 .  1, ב'=10א'= -   יחס ערבוב במשקל   
 דקות.  30 -  זמן המתנה לפני צביעה   
 שעות.  12 -  אורך חיים לאחר ערבוב   
 אחסנה    
 חודשים.   12 -    חיי מדף   

 

 איתן   2  

 . 430 -    קוד המוצר   
שרפים   -   תיאור המוצר    בסיס  על  מבריק  עליון  צבע 

 סינתטיים מעולים. 
בהתזה   -    שימושים    מבריק  עליון  מותאם   -צבע 

ולצביעה   מכוניות  לצביעת  במיוחד 
 תעשייתית. 

 נתונים טכניים    
 לפי לוח גוונים "איתן".  -     גוון   
 מבריק.   -     ברק   
 )תלוי בגוון(.   44% -   אחוז מוצקים בנפח   
 מיקרון.    40-35 -  עובי פילם מומלץ לשכבה   
 כושר כיסוי מחושב לשכבה     
 תלוי בגוון.   12-כ -    )מ"ר לליטר(   
 .  18או  32-1 -    מדלל מומלץ   
למגע     שעות.  4 -   זמן ייבוש 
 שעות.  12 -   זמן ייבוש קשה   
 שעות.  24 -  זמן המתנה בין שכבות   

 

 הצביעה מעל הגלוון כוללת:  ד. 

 ניקוי משומנים ולכלוך.   (1  

 שכבה אחת של ווש פריימר )שני מרכיבים בשני קופסאות(.   (2  

   40רצוי %.(24שכבה אחת של אבץ כרומטי לפחות %)   (3  

 שכבות של צבע עליון של גומי מוכלר.   (4  



טמבור   -כולל עובי השכבות    -הצביעה     תעשה על פי המלצות והנחיות היצרן, כגון חב' 

מאושר מראש על ידי מהנדס גשרים ראשי של   . מועצהבמשרד ה המזמיןאו שווה ערך 

 מיקרון. 200 -מכל מקום עובי הצבע הכולל מעל הגלוון לא יפחת מ

התחתון באספלט   בצד  תצבע  העמוד  אלס  פלטת בסיס של  או ביטומן   817 טקס,הם 

 לאחר הגילבון.  

 

 

 ופנסים , שקעי שירותדגלים  מחזיקי,  זרועות  .1008

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

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

 .של מחזיק דגלים כנ"ל

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

 שקע שירות כנ"ל.

 .הפנסים יהיו מדגם המפורט בכתב הכמויות .ה

 

 

  הארקה ופס הפנסציוד להפעלת    .1108

 :עבור כל פנס יהיו מגשי האביזרים הבאים

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

 :נפילת מי עבוי עליו. המגש יכילהמסתיר כל חלק מהציוד מפני 

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

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

 .ולאיזה פנס הוא מיועד, ועם כיסוי פלסטי מתאים

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

' לפי הנחיות  ץסנדוויד, עם שילוט בחתך הכבלים הנכנסים לעמו

 .המפקח

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

 .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 

 .ור מהירלחיב

 .חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם -

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

ממגש הציוד שבפתח העמוד, מהדקים ליציאה -  מהדקים לקליטת הכבל 

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



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

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

 .בין מגש הציוד לבין המהדקים שבפנס

 .כל פרטי החיווט בין הציוד שבפנס עם שילוט מושלם -

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

 (.ה ויש יותר מאשר פנס אחדמיועד, )במיד

 

 

  מרכזיות תאורה  .1208

 כללי  
 פרק זה מתייחס לייצור ואספקת מרכזיות הדלקה למתקני מאור בדרכים.   .א

מפרט כללי למתקני חשמל מס'   .ב תכנית ולפי  לפי  יבנו  גודל המרכזייה    .08מרכזיות ההדלקה 
אמפר וכד'    80*3מרכזיית תאורה עבור    14004-10מספר תכנית    והעומס לפי התכניות הנ"ל

 .אמפר מחיר המרכזיה קומפלט בכתבי הכמויות 160*3עבור  

 .61439מרכזיית הדלקה תיור אצל יצרן לוחות מאושר תקן  .ג

 ציוד מאושר לשימוש בלוח .ד

 :הציוד יעמוד באחד או יותר מהתקנים הבאים -

o VDE 
o IEC 
o UL 

 
 היצרנים הבאים:לבחירת המזמין מבין הציוד יהיה   .ה

 .אלקטריק"-"ג'נרל  LS   ,"ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", " -מא"זים  -
אויר   - "מולר",    –מאמ"תים ומפסקי  ג'ראן",  "מרלן  ",  LS  ,""Eaton""סימנס", 

"ABB"  "ג'נרל אלקטריק". 
 ".LS ,""Eaton"  ,"ABB""סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  -ממסרי זליגה  -
 .ABB"טלמכניק", "סימנס", "מולר",  -מגענים  -

o   לקבלים ומגעים   –מגענים  המיתוג  זרם  להקטנת  סלילים  עם 
 לקיצור הסלילים.

 "טלמכניק", "איזומי", "אומרון", "פינדר". -ממסרי פיקוד  -
 "עוז און". –ממסר חסר מתח  -
 "מולר" או "טלמכניק" או "אלן ברדלי" או "איזומי".  -  MultiLEDמנורות סימון   -
 ".Ganzאו ""IME" או   "Saci" "ארדו" או  -ציוד מדידה   -
 "סימנס", "מולר", "מרלאן ג'ראן". -מפסקים מודולריים   -
 סימנס, מולר, ברטר. -מפסקי פקט  -
 ", "סוקומק".ABB"אלקטריק", "סימנס",  -"טכנו -מפסקים מחליפים )הספק(   -
אלקטריק", או "דהאן" או "פניקס",   –מגיני מתח יתר )פורקי ברקים(   - או  "שניידר 

"LS  ,"( חד קוטביים, תקניים, מדרג(Class  1   2או מדרג  . 

על מסילה  -  "פניקס" או "ווידמילר" או "וואגו" או "ווילנד". -מהדקים להרכבה 
 ".  SATEC" -מערכת קריאת אנרגיה  -
 .530"אמדר" דגם  –פיקוד למערכת החלפה אוטומטית בין מקורות הזנה  יחידת   -

"AEG"  –קבלי הספק  - לElec Nicom" או  "סימנס" או "סירקוטור"  או   "-  460 
 וולט.

הספק   - כפל  "   –בקר  או  או  AEG"אלנט"  "סימנס"  או  "רודשטיין"  או   "
 "סירקוטור".



 
 :היצרנים הבאיםלבחירת המזמין מבין הציוד יהיה  

 
 אירופאית או ארה"ב .-ארץ הייצור של כל מוצר תהיה מערב

לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד זה קבוע לכל לוחות החלוקה בפרויקט  
 ולכל המערכות.

לוח   ציוד מיתוג של  עבור  ציוד המיתוג של הלוח מתוצרת   –לאחר אישור שם של יצרן  יהיה כל 
לדוגמא   "מולר" למא"זים    אושרה  –אותו יצרן.  גם המאמ"תים, מפסקי הפקט,    -חברת  יהיו 

 המגענים וכיו"ב מתוצרת חברה זו להוציא חריגים מאושרים מראש על ידי היועץ.
תחומי הזרמים של הנושא   קבוע לכל  ציוד  סוג  יישאר  מסוים ואישורו,  סוג ציוד  לאחר בחירת 

 המאושר, ולא תהיה הפרדה פנימית בסוגי ציוד, לדוגמא:  
"סימנס" למאמ"תים   מתוצרת  ציוד  החל    -אושר  הזרם  רמות  לכל  נכון  זה  ציוד  סוג  יישאר 
וכלה במאות אמפרים.   מאמפרים בודדים 

 
 
 

 כללי   .ו

 של המפרט הכללי:  080700בנוסף לאמור בסעיף  

 .DINפוליאסטר תקן ון  ארמ  לוח יבנה
 מנשוא עבודתו.צרן לוח יהיה רשום ומורשה לעבודות בהיקף זהה או גדול יותר  י

 כל לוחות הפרויקט יבוצעו אצל אותו יצרן.
לוח   קבלן החשמל את המועמד לייצור  משנה, יגיש  לוח אצל קבלן  וקבלן החשמל יבצע  במידה 
משנה שלא עומד בדרישות   אצל קבלן  לבצע לוח  לאישורו של המזמין, באמצעות המפקח. אין 

ח הנמוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר  דלעיל ו/או שלא אושר על ידי המפקח. כל לוחות המת
 כאמור.

 
 על לוח תוטבע מדבקה בזו הלשון: .ז

לת"ת   מפעל .......)יצוין שם המפעל( בעל הסמכה  ידי  על  יוצר  ובעל    מספר ......"  61439"הלוח 
 .אישור סימון תו תקן בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי

 
 מרכזייהבדיקת   .ח

ל המפרט הכללי, יודיע הקבלן למפקח על מועד תחילת ייצור  ש  08.07.00.02בנוסף לאמור בסעיף 
הלוח, על מנת לקבל את אישורו של המפקח לשיטות הבניה המיועדות של מבנה הלוח. המפקח 

 רשאי לבקר במפעל לצורך זה.
 

 עמידה בזרמי קצר ותקנים  .ט

קצר התואם את מקום ההתקנה או מופיע בתוכנית,  • יהיה לעמידה בזרם  ציודו    לוח על 
 הגבוה מביניהם.  

)מא"זים( מ • ציוד המיתוג הזעיר  קצר של  העמידה בזרם  לא יקטן כשר  ק.א.   10  -בלוח 
תקן   25 -ואילו זה של המאמ"תים מ ק.א. כל ציוד המיתוג בלוחות אלה יעמוד בדרישות 

IEC / EN 60947-2  . 

תושג ללא שימוש בהגנות עורפיות.   • קצר נדרשים   עמידה בזרמי 

יצרן הלוח יגיש למפקח לאישור, לדרישתו הראשונה, חישובי עמידות הלוח ופסי הצבירה   •
 בזרמי הקצר הצפויים. 

 
 מבנה הלוח .י

סוקל מקור של   • גבי  על  תעמוד  למתקני חשמל, המרכזייה  לאמור במפרט הכללי  בנוסף 
 הארון ועל הקבלן לאטום לאחר ההתקנה.

 
תהיה מלאה לכל  נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים   • ממקורות אספקה שונים. ההפרדה 

 גובה התא.
 



 שורות מא"זים תהיינה זהות, כאשר פתחים שאינם בשימוש יסתמו.  •
 

או   • מגושרים,  ומהדקים  מבודדים  מוליכים  באמצעות  תהיינה  למא"זים  הסתעפויות 
בשאר   הפסקה  או  ניתוק  ללא  בודד  מא"ז  פירוק  המאפשרים  גישורים  באמצעות 

 המא"זים. 
 

ממוקמים בגובה העולה על    • בלוח יהיו  ס"מ מהרצפה, וישולטו בשלטים    70פסי צבירה 
 .L1, L2, L3, Nחרוטים  

 

של   • לזרם  למפסקים ראשיים  ולא   63הזנות  למפסקים,  ישירות  יחוברו  ומעלה  אמפר 
 באמצעות מהדקים. 

 

לכך • תוכנן  אם המהדק  אלא  לאביזר,  כניסה  מהדק  אחד בכל  ממוליך  יותר  יחובר  .  לא 
 במידת הצורך יש להשתמש במהדקים מגושרים.

 
תיעול פנימי של הלוח ייעשה בצורה כזו שתאפשר גישה נוחה בכל עת לכל מרכיבי החווט   •

 לכל אורכם. תעלות הכבילה יהיו עם גישה נוחה למכסים לצורך זה.  
 

אלמנטים המורכבים עם גישה מהחזית יותקנו כך שלא תידרש החזקת אומים או אמצעי  •
או  פירוק.    חיזוק אחרים מהצד האחורי בזמן תחזוקה, הרכבה 

 
 זרם נומינלי לפסי צבירה:   .יא

המונח   • להלן.  המצורפת  לטבלה  בהתאם  יהיה  בלוח  הצבירה  פסי  של  הנומינלי  הזרם 
יהיה זה מאמ"ת, מא"ז,   –"מפסק ראשי" מתייחס לזרם הנומינלי של כל סוג של מפסק  

/ מפסק מחליף או דומה, באחד מהשדות של הלוח.  מנתק הספק, מפסק בורר 
 

המפסק   הראשי גודל 
 )אמפרים(

זרם נומינלי לפסי 
 הצבירה )אמפרים(

 160 100עד )וכולל( 

 250 160עד )וכולל( 

 400 250עד )וכולל( 

 

 

 סעיפים נוספים  – מאור, חשמל ותקשורתתשתיות    08.13

מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לבצוע עבודות תשתיות חשמל תאורת  .1
במסגרת פרויקט  שצפים   לתשתיות בזק,  מעברים  לתשתיות הוט, הכנת  מעברים  הכנת  חוץ, 

 מטר אורך תשתיות עמודי תאורה  2,000 -שכונת המוזיקה צפון מרכז דרום כ  

 
הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות  מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרי .2 ם 

למפרט  1954-לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד  ,
העדכני ביותר   "בזק"  08,  43פרקים:    -הכללי הבינמשרדי  חברת החשמל וחברת  ולכל דרישות 

ר ותכולת מחירים  מדידה  אופני  לגבי  מתקנים מסוג זה.  מיוחדים  לגבי  מדידה  אופני  פרק  אה 
 בהמשך.  

אם  .3 או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני וכלכלי רק  סעיף שמודגש בו שם היצרן 
 ולאחר שיאושר ע"י המהנדס היועץ. 

 
 כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.   .4

 העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים:  .5



 

וק ופינוי ג"ת קימיים על עמודי חשמל חח"י, פינוי ג"ת למחסן העירייה לפי  פיר * 
 הוראת המזמין. 

 פירוק ופינוי עמודי תאורה קיימים, פינוי למחסן העירייה לפי הוראת המזמין.  * 
 

   –  תאורת רחובות  כמסומן בתכניות  הספקה והתקנה עמודי תאורה * 
 מיקום סופי בקורדינטות באישור המפקח או המזמין, תכניות עבודה                     
 . מטר לכן על הקבלן לבדוק קורדינטות מדויקות 0.5ויש סטייה של    1:500                    

 

השחלת כבלים, הנחת גיד , הנחת צנרת ווביטום  יסודות  , ת תשתיותחפיר  -  ביצוע * 
 , לפי תכניות חשמל. הארקה וחיבור לעמוד

 

בקרה חיסכון    חדשות כולל מערכתת תאורה  ומרכזי  10  אספקה והתקנה של * 
   באנרגיה, לפי תוכניות חשמל. 

 
 ביצוע ניסויי תאורה.   * 

 

 הזמנה וטיפול בבדיקת מתקן החשמל ע"י מהנדס בודק.   * 
 

 הפעלה ומסירת המתקן כולל אחריות לתקינות למשך שנה.  * 
 

 כבלים ומוליכים לחשמל  18.13.1

מטיפוס מ על סולמות  XPLE -ו   NYYפרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים  . כבלים 

מ"מ ומעלה יחוזקו  50יחוזקו באמצעות חיזוקים דגם "אטקה" או שווה ערך. כבלים בקוטר 

בחיזוק נפרד לכל כבל. נעלי הכבל יתאימו למוליכים: עגול לעגול, סקטורלי לסקטורלי ללא  

טכנית בלתי נמחקת בה יצוין מס' המעגל,  אלתורים. כל כבל יזוהה ע"י תג פלסטי עם כתובת בדיו 

 מ' לערך.   12תדירות ומתח, חתך ויעוד. התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל  

מ"מ לפחות  4מ"מ יותקנו שלטי זיהוי מסנדביץ' חרוט בעלי גובה אותיות  40בכבלים בקוטר מעל  

 ובצבעים לפי התדירויות של מתח העובר בהתאם. 

חיד. לא תותר התקנת מוטות חיבורים  ממ"ר יהיו המוליכים מסוג "שזור" ולא מגיד י  6מעל חתך  

להיות מחתיכה שלמה אחת. בכבלי אלומיניום ניתן להשתמש אך ורק בנעלי כבל   וכולם צריכים 

 המיועדות לכך.    DIN 46329אלומיניום מובדל מיוצרות לפי תקן 

ובחיזוק של מספר כבלי    בכל חיזוק של נעלי כבל יש להשתמש בבורג המתאים לחור שבנעל הכבל, 

ק"ו,  1חושת לאביזר יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה מתאימות. כבלי פיקוד יהיו לבידוד  נ

יהיו  50הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים במילים, ומדי   גידים סמוכים בעלי    2ס"מ. כל שכבה 

  ממ"ר, יותקנו מפלגות פלסטיות 50בידוד כחול וחום ויתר הגידים יהיו אפורים. לכבלי הספק מעל 

 הערה: אין להשתמש בכבלים סקטורילם בפרויקט.מתכווצות בחום בכל קצותיהן. 

 

 צינורות  18.13.2

השחלה (      1 גם: חוטי  כוללים  )שלא במסגרת נקודות(  בנפרד  פלסטיים שימדדו  צינורות 

בקוטר   בצינורות    3מניילון  מוליכים.  בהם  מושחלים  שלא  מקומות  באותם  ממ"ר 

 מ"מ.  8ר כולל חבל שחלה בקוטר מ"מ ומעלה המחי 36בקוטר  

)קשיח   (2 מסוג "כ"  פלסטיים קשיחים  קופסאות  -צינורות  גם  במחיריהם  כוללים  כבד( 



קשתות סטנדרטיות ומיוחדות  מג ולבונת, חוטי השחלה  משוריינות  הסתעפות ומעבר 

 לפי הצורך.  

תרמילים  (3 כנ"ל,  קופסאות  אבץ,  עשיר  צבע  תיקוני  גם:  כוללים  מגולוונים  צינורות 

 סופיים, חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'.  

סעיף   (4 לרבות  כ  08.010מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי  לול במחירי הצנרת 

 סגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות.  

 

 ושוחות  צינורות  18.13.3

 צינורות עבור תאורה:  ( 1

 מ"מ.   5.4מ"מ בחציות יהיו בעלי דופן בעובי     110-220צינורות בקוטר    *
"פד".  75צינורות בקוטר    *  מ"מ יהיו קשיחים ו/או שחור, 
 ".  קוברה דו שכבתייהיו מטיפוס "  שרשורי  מ"מ 50צינורות בקוטר    *

 
 מ"מ.    4ו/או  8לצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   (2

 
   הנחת צינורות (3 

של   לסילוק המיותר  אחראי  מראש. הקבלן  שהוכן  חפיר  תעשה בתוך  צינורות  הנחת 
תעשה על מצע  הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצינור בחפיר 

נקי בעובי    ולאחר הנחתם ס"מ ל  10חול  משוקעים בשכבת חול  יהיו  פחות. הצינורות 
 יכוסו בחול בעובי כנ"ל ויונח בסרט סימון על פי פרט. 

 
צינורות  (4   חיבורי 

פלסטיים    בשיטת תקע ושקע האטימות  -תת(P.V.C) קטעי צינורות  יחוברו  קרקעיים 
תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע  

 בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.  
 

  כניסות לתאים (5 
כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה קצות  

ע יסתיימו  תחילה הצינורות  ינוקו  התעלה ואשר  או  התא  הקיר,  של  הישר  השטח  ם 
 מבליטות העלולות לפגוע בכבלים.  

 
   חוטי משיכה (6 

מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו   8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון בקוטר  
לתוך  החזרתו  למנוע  יתד  על  חוט שתלופף  של  רזרבה  עם  או התעלות  התאים  בתוך 

יש   חשמל הצינור.  בצנרת  כבלים,  השחלת  לאחר  גם  משיכה  חוטי  הישארות  לוודא 
 ותקשורת. 

 
   בדיקה וכיסוי (7

החפירה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם חופשיים מפסולת ומגופים  לפני כיסוי 
זרים. רק לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות היטב לצורך מניעת חדירה  

 של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.  
 

 סימון ומיפוי  (8 
הגבהים של פנים הצינורות במספר לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינטות ו 

תכניות הביצוע   לצורך הכנת  קווי הצינורות  מדויק של  מיפוי  להבין   AS)נקודות כדי 
MADE) . 

 
  מעבר, תאי ביקורת-בריכות, תאי 9) 
הבריכות     בין הכבלים.  הסתעפות וחיבורים  יותקנו במקומות של  לכבלים  מעבר  תאי 

לפי תכניות פרט מצורפות ויכללו ס"מ או כפי שיסומן   100חוליות בטון בקוטר     ייבנו 
בתכנית ובעומק הדרוש. מסביב לבריכה יש להתקין יציקה בטון מסביב לצינור ולמכסה 
סומן  לא  אם  כבד  דגם כביש  יהיה  מכסה התא  הביצוע.  המופיעות בתכניות  במידות 

של   בעומס בדיקה  יעמוד  ת"י    25אחרת המכסה  לפי  תקן(    489טון  לפי  .  103-1)מיון 
תקע שקע.  או בשיטת  באמצעות מצמדים  יעשה  לתאי הבקרה  הצינורות  בין  החיבור 



 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.   10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה   
 

 

 כללי -מערכת התאורה  

 מ'.  5-מ' ו 9תכנון התאורה מבוסס על שימוש בעמודי תאורה דקורטיבי בגובה   •

-VENTUS-LARGEהתכנון בוצע תוך שימוש בפנסים תוצרת "אורעד מהנדסים" דגם   •

RED-  ICON    פסי  6עםLED    4000לדים בכל שורה בגוון   21 שלK   156סה"כW  עמודים

 4000Kלדים בכל שורה בגוון   21 של   LEDפסי   3מטר עם  5מטר וכנ"ל לעמודים   9

ובפארקים עם ג"ת    5, עמודים 80Wה=סה"כ   מעלות תוצרת  360מטר בתוך שבילים 

לדים בכל שורה בגוון   21 של   LEDפסי   3עם   MESA LED"אורעד מהנדסים" דגם  

4000K   80סה"כW  אין להחליף דגמים של הפנסים ועמודים מסיבת אחידות הציוד .

 של השכונה.במתקני תאורת רחובות  

 

 מערכת התאורהאחריות לאביזרי 

 שנים.  10האחריות עליהם למשך  - עמודי תאורה וזרועות    

 :  האחריות עליהם -פנסי תאורה    

 שנים.  10גוף התאורה למשך   -  

 . שנים  10למשך  מע' אופטית  רפלקטור   -  

 :  אביזרי תאורה  

 שנים. 5אחריות למשך    -  LEDדריבר  -  

 שנים.  5אחריות למשך   -עמעום    -  

 שנים.  5אחריות למשך   -מצתים   -  

 שנים. 5אחריות למשך    -קבלים   -  

 שנים. 5אחריות למשך   -משנקים           -                    

 

 חפירה להנחת כבלים  18.13.4

תת  וצינורות  כבלים  להנחת  ובהתחשב  -חפירה  שבתכנית  למידות  תבוצע בהתאם  קרקעיים 

 במרחבי העבודה הדרושים:  

עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול  א. 

המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנדס 

  האתר והמפקח.

על    ב.  לא יעלה  יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה   20כל שינוי בעומק 

ועל     ס"מ למטר בצינורות.  10ס"מ למטר בכבלים 

ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות 40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה    ג. 

מ כתוצאה  המתהווה  הפסולת  את  העבודה  ממקום  מיד  לסלק  ויש  פתיחת  ישרים 

 כבישים.  

 

 הצטלבויות בין כבלים לשירותים אחרים יש להפריד עם מלחצה בר קיימא לפי "חוק       החשמל". 



 ביצוע החפירה  

ליסוד וזאת   יסוד  תא לתא, או בין  עומקה בין  ולכל  אורכה  אחת לכל  תעלה תיחפר בבת  כל 

המילוי המוחזר   ו/או הכבלים.  הצינורות  בתוכה  כל לפני שיונחו  בגמר  רק  יבוצעו  וההידוק 

ע"י המפקח. המילוי  ואושרו  נבדקו  הללו  העבודות  שכל  ולאחר  המתכסות בעפר,  העבודות 

על    עולה  אינו  ההידוק  לאחר  שעוביין  ייעשה בשכבות  אשר   20המוחזר  ס"מ. בקווי חפירה 

תמולא החפירה בבטון רזה ב מרוצפים, או לשטח כביש  או לשטחים   -מתחת למשטחי בטון 

יבוצעו אך ורק ברשיון   20-עד לגובה  20 ס"מ מפני הכביש. חפירות וחציבות במשטחי כבישים 

 . המועצהמשטרת ישראל ויבוצעו בתאום ובפיקוח צמוד של מחלקת הכבישים של  

 

 אישור חפירה ומילוי   

של   אישורו  טעונים  להלן  כמפורט  למיניהם  והמצעים  ופני המילוי  קרקעיות החפירה  עומק 

 א יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח בכתב.  מפקח. ל

 

 דיפון ותימוך   

אם המפקח דרש זאת ובין    יציד  החפירות ידופנו ויסמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון בין 

לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע  מספקת כדי  אם לאו. הלוחות והתומכות יהיו חזקים במידה 

יוכל   מתירים  תנאי הקרקע  ואם  אלטרנטיבי  באופן  הדיפון.  אופקית של  תזוזה  או  מפולת 

 החפירות לפי השיפועים הטבעיים.    יציידב את הקבלן במקום לדפן ולתמוך, לעצ

 

 אחריות ויציבות   

ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות לביצוע כלליות. מילוי ההוראות אין בו כדי   

ליציבות  מלאה  באחריות  הבלעדי  הנושא  יהיה  והוא  החוק,  מבחינת  הקבלן  את  לפתור 

באת המתבצעות  העפר  עבודות  ולבטיחות  הסמוכים החפירות  הדרכים  בטיחות  לרבות  ר, 

 לאתר, על כל המשתמע מכך.  

 

 מפולת   

במקרה של מפולת עקב תימוך בלתי מספיק או מכל סיבה אחרת יחפור הקבלן מחדש ויתקן  

עקב המפולת לנפש   םלהיגראת הדיפון והתימוך, כמו כן יישא הקבלן בכל הנזקים העלולים  

 התביעות העלולות להתעורר בקשר לכך.   ולרכוש, והוא פוטר בזה את המזמין מכל

 

 ניקוז לצרכי הביצוע  

כל החפירות המתוארות לעיל יוגנו מפני חדירת מי גשמים ע"י נקיטת אמצעים מתאימים כגון:  

חפירת תעלות ניקוז או יצירת סוללות עפר ארעיות. אם הצטברו בחפירת מי גשמים מי שופכין  

על אף האמצעים שנקט הקבלן יס ויניח לקרקעית  וכו',  מתוך החפירה  לק הקבלן את המים 

להתייבש במידה מספקת לפי ראות עינו של המפקח בטרם ימשיך בעבודה. הוראות אלה חלות 

גם על חפירה לצורך השאלה עבודות חפירה ומילוי וחפירה בשטחי השאלה וכד' יבוצעו בדרך  

לני האמצעים  העבודה.  שלבי  בכל  המים  תמידי של  ניקוז  כגון שתאפשר  עבודות  יכללו  קוז 

 חפירת תעלות זמניות, הערמת סוללות, שאיבת המים, סתימת בורות וכד'.  



 מילוי   

ס"מ לפחות, ויכוסו בשכבת חול בעובי זה. מעל   10צינורות וכבלים יונחו על שכבת חול בעובי   

. בשטחי גינון יוכל הקבלן לבקש הקלה שכבת החול, יש למלא במצע א' מהודק בבקרה מליאה

 אשר יאושר מראש ע"י המפקח, וזאת בהידוק רגיל. –ולבצע את המילוי בחומר מקומי 

 

 בריכות, תאי מעבר, תאי בקרה  18.13.5

תיבנינה   יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות  תאי מעבר לכבלים 

ס"מ או כפי שיסומן בתכנית ובאורך    80ויכללו צינורות בטון בקוטר  לפי תכניות פרט מצורפות  

המופיעות   ולמכסה במידות  לצינור  מסביב  יציקת בטון  יש להתקין  לבריכה  מסביב  הדרוש. 

בתכניות הביצוע. מכסה התא יהיה דגם כביש כבד אם לא סומן אחרת המכסה יעמוד בעומס 

החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה 103-1ן  (מיון לפי תק489טון לפי ת"י ) 25בדיקה של  

על מצע חצץ בגובה    או בשיטת תקע שקע. התאים יוצבו  ס"מ ויצוידו  10באמצעות מצמדים 

במוצא למטרת ניקוז. בתאי בקרה הנמצאים בשוליים לא סלולים יהיה מסביב לבריכה משטח 

לגובה פני ה2מ' *   2בטון יצוק מבטון מזוין במידות    את  מ' ועד  אופן אין להניח  שטח. בשום 

    מבנה התא על גבי הצינור, לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצינור.  

 

 גופי תאורה, פנסים  18.13.6

 LED  בטכנולוגיית  דקורטיביים    VENTUS-LARGE-REDג"ת תוצרת אורעד מהנדסים  

ג"ת  פוטו   עקומות  במגוון 80W  –ו   156Wגדלים   בשני  להזמנה הניתן  מטריות וכד' 

MESA LED    מעלות. 360לפיזור 

 Heatמובנית )  קירור מערכת,  בתנור  פוליאסטר אבקת  צבוע אלומיניום יציקת: מבנה •

Sink) 30°  סביבה בטמפרטורת  מירבי חום  לפיזורC - 40°  עדC  +. 

 .מכניים  בכלים  שימוש  ללא  ציר על נפתחת, אלומיניום יציקת: דלת •

  ליעילות. מרבית מתוכננות,  AccuLED Optics  פוטומטריות עקומות 15:  אופטית מע׳ •

 LM-79  אמריקאי תקן לפי  נבדק,  האור  פיזור של

• LED   :מערכת Optic LightBAR  ,אטימות  בדרגת  IP66  תוצרת   לדים הכוללת

PHILIPS LUMILEDS  ,4000 )  אור צבעK (+/- 2 75K  )  בפרויקט שלנו גוון הצבע ,

4000K.    (צבע מסירות   ,CRI 70-80   ,שעות 50,000  חיים  אורך L70  לפי תקן  )נבדק 

 (.LM-80  אמריקאי

  הספק במקרה  הורדת מערכת,  כפול  בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת:  דרייבר •

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי   הזנה  מתח,  יתר  התחממות

 . 0-10V  בקרה עם עמעום: אופציה •

 .10KV  עד (SURGE PROTECTION)  הזנה מתח  ושינויי  ברקים  נגד הגנה •

  צינור על  להתקנה מתאם/   ברגים באמצעות  לעמוד קשתי או ישר צדית: התקנה •
 .מ(”מ 60)  2“   אופקי בקוטר

 .דרישת המזמין לפי  בגוון  פוליאסטר  צבע: גימור •

 

תאורה            התכנון בוצע    מ'.  5-מ' ו  9בגובה     דקורטיביתכנון התאורה מבוסס על שימוש בעמודי 

עם  VENTUS-LARGE-RED-  ICON דגם  "אורעד מהנדסים"תוך שימוש בפנסים תוצרת  



בגוון    21 של    LEDפסי    6 שורה  בכל  וכנ"ל   9עמודים    156Wסה"כ    4000Kלדים  מטר 

עם    5לעמודים   בגוון    21 של    LEDפסי    3מטר  שורה  בכל  , 80Wה=סה"כ    4000Kלדים 

 דגם  "אורעד מהנדסים"תוצרת מעלות  360מטר בתוך שבילים ובפארקים עם ג"ת  5עמודים  

MESA LED    פסי   3עםLED  4000לדים בכל שורה בגוון   21 שלK  80סה"כW אין להחליף .

 נסים ועמודים מסיבת אחידות הציוד במתקני תאורת רחובות של השכונה.דגמים של הפ

מסמכים   לצרף  איכות עליו לציין זאת בהצעתו למכרז,  לספק גופים שווי  אם בכוונת הקבלן 

מבחינה  הנדרש  הגוף  של  ולקטלוגים  למפרט  ערך  שוות  הגוף  שתכונות  למהנדס  ולהוכיח 

 חשמלית מכנית ואופטית.  

דוגמה של גוף התאורה על כל אביזריו כולל מפרט טכני, עקומות אור   הציגעל הקבלן יהיה ל 

וחישובי תאורה מלאים כולל מיקום העמודים וזווית התקנת גופי התאורה לכל צומת וצומת  

 בנפרד כמפורט: בקטעים ישרים, בקרבת תחנות הסעה, מעברי חצייה ובצומת עצמה.  

הקבלן, בסיום העב  תבוצע על חשבון  צומת  כמו כן  עבור כל  פוטומטרית בשטח  בדיקה  ודה, 

ע"י  שניתנו  התוצאות הסופיות  לאימות  המתכנן  והמהדס  המפקח  בנוכחות  בנפרד  וצומת 

הקבלן לפני ביצוע העבודה. במידה והתוצאות לא יהיו לשביעות רצון המהנדס המתכנן יהיה 

 על הקבלן להחליף את הגופים והציוד על חשבונו.  

 לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך ולא תהיה כל עילה לתביעה כספית כלשהי.   

עוררין    זכות  תהיה  לא  ולקבלן  המהנדס  ידי  על  יהיה  ערך  שווה  דגם  אישור  אי  או  אישור 

 כלשהיא בנידון. )על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו הכספית(. 

 

 נורות  

תוצרת   לדים הכוללת  IP66  אטימות  בדרגת,    Optic LightBAR מערכת:   LEDנורות   •

PHILIPS LUMILEDS  ,4000 )  אור צבעK (+/- 2 75K  )  בפרויקט שלנו גוון הצבע ,

4000K.    (צבע מסירות   ,CRI 70-80   ,שעות 50,000  חיים  אורך L70  לפי תקן  )נבדק 

 (.LM-80  אמריקאי

  הספק במקרה  הורדת תמערכ,  כפול  בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת:  דרייבר •

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי   הזנה  מתח,  יתר  התחממות

 . 0-10V  בקרה עם עמעום: אופציה •

 .10KV  עד (SURGE PROTECTION)  הזנה מתח  ושינויי  ברקים  נגד הגנה •

 

 מגש אביזרים  18.13.7

יבוצע לפי תכנית פרט מצורפת ויורכב בפתח העמוד שבחלקו התחתון בצורה    מגש האביזרים 

זעזועים   למניעת  לעמוד  היטב  יחוזק  המגש  ואחזקה.  טיפול  לדרכי  נוחה  גישה  שיאפשר 

עשוי מפח מגולוון לאחר העיבוד בעובי    גוף המגש יהיה  מ"מ הכולל גגון הגנה. כל 2ורעידות. 

ואט עם כיסוי מקופסת בקלית מתחתם    250לנורות עד    אמפר  10ח"א  נורה תבוטח ע"י מפסק  

מ"מ. כניסת ויציאת הכבלים תעשה באמצעות מהדקים   0.5יותקנו לוחות פיבר לבידוד בעובי  

מטיפוס   יכלול מהדקים  ע"י שלות. המגש  ויציאה     SOGEXIויחוזקו  כניסה  כבלי  לחיבור 



כיסוי   "כובע"  למספרם  כולל  פס הארקה ויסומנו בהתאם  יכלול  המגש  סימון הפזה.  כולל 

ודסקיות. החיווט בתוך המגש יעשה באמצעות חוטים בחתך    ממ"ר   2.5מנחושת עם ברגים 

 0.5חבור המהדקים למגש יעשה באמצעות חומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי בעובי  

 מ"מ.  

 

 משנקים    

ת"י     נתרן בל582המשנקים יתאימו לדרישות  גבוה בעלי  לנורות  ויתאימו    TW = 130Cחץ 

אימפגנציה   אחרי  בוואקום  פעמים  אטומים  יהיו  המשנקים  אליה.  שתחובר  להספק הנורה 

בחומר פוליאסטר. פחי המשנק יהיו ממין משובח והפסדי הברזל לא יעלו הערכים הנומינליים. 

פלטת מתחת למהדקים תושם  ועליית זרמים.  מולחמות למניעת זמזומים  פיבר     כל הפחיות 

טרמו0.5 פלסטי ממין משובח. חוטי -מ"מ שתבלוט מסביב למהדק. חוטי הליפוף בעלי ציפוי 

. ת"י   לפי  תקניים  תרמופלסטיים בצבעים  חוטים  יהיו  במהדקי 108החיבור  הקצוות יגמרו 

המתחים.  את  שיסמן  ברור  סימון  שלט  ע"י  יסומנו  והיציאה  הכניסה  מהדקים  חרסינה 

וולט. הגמירה תהיה נאותה ונקייה, לא יהיו קצוות  215,  230ק יהיו  המתחים הנומינליים למשנ

יובטחו ע"י דסקיות קפיציות ואום  לא יבלטו ברגים יתר על המידה, כל אומי ההידוק  חדים, 

 נגדי, כל בורגי ההידוק יצופו באבץ. 

 

 קבלים   

עד     עבודה  למתח  יתאימו  כל250הקבלים  הספק  כופל  שיבטיח  קבול  ובעלי  של   וולט  לי 

 לחות גבוהה שינויים במזג אויר.  -לפחות, הקבלים יתאימו לתנאי סביבה קשים מן הרגיל  0.95

 

 מצתים   

אורות   עמעם  ממערכת  פיקוד  לקליטת  הכנה  עם  נל"ג  לנורות  מתאים  אלקטרוני  מצת 

עד    של  להתקנה במרחק  יתאים  המצת  לקבלים,  מהיר  חיבור  יותקן  על המצת  אלקטרוני. 

 רה. מטר מהנו20

 

 דרייבר

,  יתר  התחממות הספק במקרה  הורדת מערכת,  כפול  בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי   הזנה מתח

 

 עמעום

 . 0-10V  בקרה עם עמעום

 

 ברקים  נגד  הגנה

 .10KV  עד (SURGE PROTECTION)  הזנה מתח  שינויי

 

 



הניתן    LEDדקורטיביים בטכנולוגיית    RED-LARGE-VENTUSג"ת תוצרת אורעד מהנדסים 

לפיזור   MESA LEDבמגוון עקומות פוטו מטריות וכד' ג"ת    80W –ו  156Wלהזמנה בשני גדלים  

 .80W  מעלות 360

 Heatמובנית )  קירור מערכת,  בתנור  פוליאסטר אבקת  צבוע אלומיניום יציקת: מבנה •

Sink) 30°  סביבה בטמפרטורת  מירבי חום  לפיזורC - 40°  עדC  +. 

 .מכניים  בכלים  שימוש  ללא  ציר על נפתחת, אלומיניום יציקת: דלת •

  ליעילות. מרבית מתוכננות,  AccuLED Optics  פוטומטריות עקומות 15:  אופטית מע׳ •

 LM-79  אמריקאי תקן לפי  נבדק,  האור  פיזור של

תוצרת   לדים הכוללת  IP66  אטימות  בדרגת,    Optic LightBAR מערכת:   LEDנורות   •

PHILIPS LUMILEDS  ,4000 )  אור צבעK (+/- 2 75K  )  בפרויקט שלנו גוון הצבע ,

4000K.    (צבע מסירות   ,CRI 70-80   ,שעות 50,000  חיים  אורך L70  לפי תקן  )נבדק 

 (.LM-80  אמריקאי

  הספק במקרה  הורדת תמערכ,  כפול  בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת:  דרייבר •

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי   הזנה  מתח,  יתר  התחממות

 . 0-10V  בקרה עם עמעום: אופציה •

 .10KV  עד (SURGE PROTECTION)  הזנה מתח  ושינויי  ברקים  נגד הגנה •

אופקי   צינור על  להתקנה מתאם/   ברגים באמצעות  לעמוד קשתי או ישר צדית: התקנה •

 .מ(”מ 60)   2“   בקוטר

 .דרישת המזמין לפי  בגוון  פוליאסטר  צבע: גימור •

  

 הארקות  18.13.8

לפי סעיף     -חוק החשמל ותכניות פרט מע"צ 0808מתקן ההארקה מבוסס על המפרט הכללי 

 הארקה. 

 מערכת ההארקה כוללת:  

 אלקטרודות הארקה אופקיים ואנכיים )הארקה מלאכותית(.   .א 

 מוליכי הארקה )למטרת רציפות(.   .ב 

 

 אלקטרודות הארקה אופקית   

אורך    סטנדרטית,  פרט  תכניות  לפי  הכבלים  בתוואי  תותקן  אופקית  הארקה  אלקטרודת 

מנחושת  ויקבע בתכניות החשמליות. האלקטרודה עשויה  ע"י המתכנן  האלקטרודות יחושב 

בשטח חתך של    לכבל במרחק של   35גלויה שזורה  מתחת  ממ"ר לפחות. האלקטרודה תונח 

מוש10-15 חשמלי  מגע  רציפות  לפחות  כניסת ס"מ  בלחיצה,  כבל  נעלי  ע"י  יבוצע  לם 

מקומות   תעשה בתוך הצינורות של הכבלים. כל  ולעמודים  האלקטרודה האופקית למרכזיה 

בגמר  רטיבות.  חדירת  ומפני  שתוך  בפני  לשמירה  אנטיקורוזיבי  מגן  בצבע  יצבעו  החיבור 

 העבודה תיערך בדיקת רציפות של האלקטרודות מעמוד לעמוד. 



 קה אנכית אלקטרודות האר 

 אלקטרודת הארקה אנכית  א. 

סטנדרטית. הארקת יסוד     פי תכנית פרט  אלקטרודת הארקת יסוד תותקן בקרקע על 

עשויה צינור מגולוון בעומק המסומן בתכנית, החיבור של הארקת היסוד לפס השוואת 

 פוטנציאלים יבוצע ע"י מהדק מיוחד שיבטיח מגע חשמלי מושלם.

 אנכית )חוזרת(   אלקטרודת הארקה ב.  

באלקטרודות    ביניהן  המחוברות  אנכיות  אלקטרודות  כוללת  חוזרת  הארקה  מערכת 

תותקן   מצורפות. המערכת  פרט  תכניות  לפי  יהיה  והתקנת המערכת  אופקיות, ביצוע 

בקוטר    מגלוון  צינור  עשויה  מעגל. האלקטרודה  או  קו  בסוף  ובעומק   50בד"כ  ס"מ 

  104-3ס"מ עם ממכסה לפי ת"י .100

 

 הארקות בעמוד תאורה יעשו כדלקמן:   

יסוד ברגי העמוד    מ"מ  4*50לפס מגולוון    לכלוב  מוליכי   של הארקת היסודהמחובר  יחוברו 

 הארקה ומוליכי אלקטרודות המפורטים מטה:  

 מוליכי הארקה המגיעים עם כבלי הזנה )הגיד החמישי( כל גיד יחובר בבורג ניפרד.   א. 

לבורג הארקת העמוד.    10מוליך  ב.   ממ"ר להארקת העמוד, הקצה השני יחובר 

ממ"ר )אלקטרודה אופקית. כל מוליך יחובר בבורג נפרד ובנוסף   cu 35מוליכים גלויים  ג. 

מוליכים אלו ע"י שרוול  לחיצה.   לכך יחוברו 

 ממ"ר גיד של כבל המזין את מגש האביזרים של העמוד.  2.5מוליך הארקה   ד. 

 

מוליכי הארקה המפורטים מטה:   לפס נחושת עם בורגי הארקה   במגש אביזרים יחוברו 
 ממ"ר, גיד של כבל המזין את מגש האביזרים של העמוד.  2.5מוליך הארקה   א. 
 ממ"ר, גיד של כבל המחבר פנס למגש אביזרים.   2.5מוליך הארקה   ב. 
 ממ"ר לבורג הארקת העמוד.   6מוליך הארקה   ג. 
ל:    בורג הארקת העמוד יחובר 

 ממ"ר.  P.V.C  10לפס הארקת היסוד במוליך   א. 

 ממ"ר.    P.V.C 6במגש אביזרים במוליך  לפס נחושת  ב. 
 הערה:   
 כל חיבורי ההארקות יבוצעו עם נעלי כבל.   - 
 המגש יכוסה בכיסוי מפרספקס.   - 

 

 בקר אנרגיה לתאורת רחובות )לא קיים בתאורת לד(  18.13.9

 ולייצוב המתח  תלוויסופאזי מתקדם המיועד  -הינו בקר אנרגיה תלתהבקר  •
 וולט ביחס למתח הרשת,  35תאורה. בקר זה מאפשר הפחתה של עד לגופי   המסופק   
 .במידה והיה תאורת הצפה וולט 2.5 במדרגות של   

 
 הבקר  ונותתכ

 (  INTEGRATED BYPASS)עוקף אוטומטי  •
עוקף אוטומטי מלא באמצעות מגען פנימי במקרה של התחממות יתר או עומס יתר, ללא 

 התאורה.המתח למעגלי    הפסקת אספקת
 
 (  MANUAL BYPASS) עוקף ידני   •

באופן מוחלט ומספק מתח רשת מלא למעגלי  הבקר   מפסק מעקף ידני מובנה העוקף את
 התאורה. 



 שלב ההצתה •
( של גופי התאורה WARM-UP)חימום   בשלב ההצתה מסופק מתח רשת מלא המאפשר

ניתן להגדרה בטווח של משך ההצתה   המערכת לחיסכון באופן אוטומטי.  ולאחר מכן תעבור
 דקות. 1-99

 

 תהליך הצתה מחודש •
מאפשר לחדש את תהליך ההצתה בהתאם לדרישת המשתמש במתקנים בהם  הבקר  

)מינימום  אמפר לפאזה( ומחדש את  5ההדלקה מתבצעת ידנית. הבקר מזהה עלייה בזרם 
 תהליך ההצתה.

 

 אופני פעולה •
 עוקף.מעבר ידני בין מצב חיסכון ומצב   –ידני  

 הפעלת הבקר באמצעות פיקוד חיצוני )שעון או תא פוטואלקטרי(.  –מרחוק 
 הפעלת הבקר ומעגלי התאורה בשעה מוגדרת מראש.  –אוטומטי  

 הפעלת הבקר ומעגלי התאורה בהתאם לשעת הזריחה או השקיעה.  –שעון אסטרונומי  
 

 שעון זמן אמת -
ון אסטרונומי, שהפעלתם במצב אוטומטי ובמצב שעבקר  שעון המאפשר את הפעלת ה

 וזמן.  מוגדרת ע״י תאריך

 
 שעון אסטרונומי -

טבלה אסטרונומית השולטת בתאורה החיצונית ומאפשרת את הדלקתה וכיבויה בהתאם 
השקיעה. הדבר מצמצם את שעות ההפעלה של התאורה ותורם לחיסכון   לשעת הזריחה או

 באנרגיה.  5%-10%נוסף של 

 
 מעגלי תאורה כפולים -

מאפשר הפעלה של מעגלי תאורה בהתאם ללוחות זמנים שונים. מצב זה מתאים הבקר  
ללוח חשמלי אחד )תחנות   ליישומים המשלבים מעגלי תאורה חיצונית ופנימית שמחוברים 

 דלק, מרכזי קניות וכד׳(.
 

 חלונות זמן -
כולל ארבעה חלונות זמן מוגדרים, אשר שולטים ברמות המתח השונות למעגלי הבקר  

 התאורה בשעות שונות של היממה. 
 

 ובקרה תקשורת 

-דו נתונים תקשורת לצורך מובנה  RS232/485  MODBUS/RTUפרוטוקול  •  

 SCADA .בקרה ציוד או מערכת כל עם יווניתכ

 של והמעקף ההפסקה ,ההפעלה במצבי שליטה לצורך יבשים מגעים הדקי • כניסה

 מבנה(.  בקרת מערכת או Timerשעון )  ,פוטואלקטרי תא אל לחיבור ניתנים .הבקר

 עזר התקן חיבור לצורך לשימוש ניתנים .אזעקה למצב יבשים מגעים הדקי • יציאה

 .חזותית או קולית התרעה –

 

 בקר לתאורת רחובות םטכניי נתונים 

 כללי:   

מיושמת  באמצעות גופי תאורהתאורת   , המותקנים  על עמודי תאורה. LED הכבישים 



הצורך בשיפור ברמת השירות, התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב התקנת  

מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי העיר,  

דה ודיווח על צריכת האנרגיה, חיווי תקלות, עמעום לרבות דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי, מדי

 ככל שיידרש ברמת הפנס הבודד.  

 

 תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה: .1

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל  -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו

מרכ זיית התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת  גופי התאורה בשטח דרך 

 ,  לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית.IDדיגיטלית 

כיוונית,  -בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דו 

 המאפשר את המפורט להלן:

לבין גופי התאורה, באמצעות תקשורת קווית העברת נתונים בין מרכזיית התאורה  •

 .DALIתקשורת  לבפרוטוקו

העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה,   •

 מובנה ביחידת בקר התאורה.  GPRSבאמצעות מודם סלולארי   TCP/IPבתקשורת 

 

 בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה:  .2

, יאפשר שליטה IDבקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

כיווני, בין מרכז הבקרה  -מתאמי תקשורת, וישמש כתחנה להעברת נתונים, דו 9ותפעול של עד  

 ולכל פנס בשטח, כמפורט להלן:

כזייה ו/או עבור כל פנס , לרבות קביעה  נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המר •

תוכניות  ועדכון זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון 

 , הכנסת פרמטרים תפעוליים וכו'.  RTC)ׁ (עבודה ו/או חיסכון באנרגיה, סנכרון שעונים 

ם, חיווי מצב מפסק  העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגעני •

)ידני, מנותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק(, מצב דלת, לרבות העברת  בורר 

ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי המותקן  הפרמטרים החשמליים, נתוני הצריכה 

 במרכזיית התאורה. 

העברה למרכז הבקרה את הנתונים המתקבלים מכל פנס בשטח )בתקשורת קווית(  •

, בהתאם   LEDשל פנסי ה   DRIVERשל יחידות ההינע    DALIוטוקול כמוגדר בפר

 ..  IEC62386לדרישות תקן 

 הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה: •

 הפעלה או ניתוק באופן ידני של כל פנס או קבוצת פנסים.   -הפעלה ידנית   ✓

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות   -  הפעלה מקומית ✓

שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן במרכזיית             

 התאורה.

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות - הפעלה מרחוק ✓



שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן בתוכנת הניהול 

 במרכז

בקרי התאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי הבקרה. כל  

התוכנית המתקבלת ממרכז הבקרה. במידה ובקר התאורה זיהה  

תקלת תקשורת עם מרכז הבקרה יעבור באופן אוטומטי למצב של 

"הפעלה מקומית"  ויפעיל את מרכזיית התאורה והפנסים בהתאם 

 לתוכנית הפיקוד המקומית.

ורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם מרכז  כשל בבקר התא  עבעת אירו

מקומי באופן אוטומטי, ללא הפסקת התאורה.  הבקרה, יעבור למצב עבודה 

 

 (: O/Iכמפורט להלן )כולל יחידת הרחבה ל  I/Oכניסות  בקר התאורה יכלול 

להלן הינם   לצורך החיוויים בתוך מרכזיית    I/Oכניסות     12הנדרש  הנדרשים 

ה המפורטים במסמך זה ובתוכניות, כדוגמת: חיוויי מצבים: מפסק בורר  התאור

פיקוד )מנותק, ידני, שעון, בקרה(, דלת, מגען ראשי, בקר מתח יתר,  כולא ברק,  

 מפסק ראשי, עוקף מגען, מא"מתים, שמור.

 

 בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת כמפורט להלן:

להלן הינו בתוספת לתקשורת  הנדרשת להעברת הנתונים, כמפורט במסמך זה ובתוכניות,   הנדרש 

 בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.

מתאמי התקשורת,  ואופציה   9לחיבור עד     RS485 MODBUSתקשורת טורית    •

לחיבור מד אנרגיה שיתוקן במרכזית התאורה,  ואופציה לחיבור הרחבה של בקרי  

I/O     .נוספים 

• RJ45    לתקשורתTCP/IP    בחיבורLAN  .קווי 

 

 (ELNET Pic60או   SATEC 130Eקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת  

במידה ותותקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת אנרגיה, בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה  

לתוכנת הניהול במרכז הבקרה.  ,  MODBUS  RS485מיחידה זו, באמצעות תקשורת   ויעבירם 

 

 קווי:    DALIתקשורת   מתאם .3

ויכיל  IDמתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית   •  ,4  

וישמש  DALIיחידות קצה )כתובות   255לתפעול של עד    DALIערוצי תקשורת   ,)

להעברת נתונים, דו כיווני, ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה. הנתונים 

 .IEC62386 DALIיועברו בתקשורת קווית ויכללו את הפרמטרים כמוגדר בתקן 

קו של עד   • מטרים  300מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה עם הפנסים באורך 

המרוחק ביותר למרחקים גדולים יותר יש להתקין מגבר  בין המרכזייה לבין הפנס 

 תקשורת בעמוד התאורה כמפורט בהמשך(.

 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת   •



מתח רשת על קו התקשורת: יציאות ערוצי התקשורת יכללו  • בעת תקלה של חיבור 

סרת הגנה אקטיבית לחסימת המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת ה

 מתח התקלה ישוב מתאם התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    

 

 ורפיטר(   DALIספק כוח  -)מורכב משתי יחידות ייעודיות   :DALIמגבר קו  .4

 מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה: •

פנסים.   64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  

ס  הפנסים. 64ייעודי לתפעול   DALIפק כוח  ליציאת מגבר הקו יחובר 

מרבי של    DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת    .המטרים מהמרכזיי 300באורך 

 מגבר קו המותקן בעמוד התאורה: •

פנסים.   64מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  

ספק כוח    הפנסים. 64ל ייעודי לתפעו  DALIליציאת מגבר הקו יחובר 

מרבי של    DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת  מטרים נוספים מהעמוד שבו   300באורך 

 הותקן .

 

 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת  

מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגנה אקטיבית   בעת תקלה של חיבור 

ויחסום את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב  

 ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    

 

 מבנה:

היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף 

 התאורה.

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 .(10°C - 60°C-)של   

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

 

 :  DALIמגן מתח לקו תקשורת   .5

ן מתאם התקשורת המותקן המחבר בי  DALIמגן המתח יותקן במרכזיה בקו תקשורת ה  

לבין יחידת מגבר הקו המותקנת בעמוד התאורה במרחק של עד   מטרים   300במרכזיה 

 .המהמרכזיי

 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

מתח רשת על קו התקשורת, יבצע מגן המתח הגנה אקטיבית   בעת תקלה של חיבור 

ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. ויחסום את המתח הגבוה מחדירה למתאם התקשורת 

 בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    

 



 מבנה:

 היחידה תתאים להתקנה בתיבת הקנה חשמלית המותקנת במרכזיית התאורה.

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 .(10°C - 60°C-)של   

 חשמלית: בידוד כפול.הגנה 

 

 :  DALIספק כוח ייעודי ל   .6

 .DALIפנסים עם תקשורת  64בחיבור של עד    13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של 

    DALIמקסימום, בהתאם לדרישות תקן  250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה  

IEC62386. 

 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת  

מתח רשת על קו התקשורת, ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית   בעת תקלה של חיבור 

ויחסום את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב  

 ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    

 מבנה:

ה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאור

 התאורה.

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה

 .(10°C - 60°C-)של   

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 התקנה: התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

 

 

 התכנה התפעולית במרכז הבקרה: .7

 ניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט.תוכנת ה

גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות חשיפה  

 לתוכן כפי שיורה המזמין. 

 .  תתוכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבי

 -פנסים וכ  10,000  -ך התאורה בפריסה עירונית הכולל עדמרכז הבקרה מתוכנן לנהל את מער

 מרכזיות תאורה. 300

 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי. 

תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, אל  קבוצות של פנסים ו/או מרכזיות  

 תאורה ו/או לרמת פנס בודד.

תרחישי    8במרכזיה. לכל קבוצה ניתן לקבוע עד התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנסים  

 רמות עמעום שונות ללילה.

 התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה: מנותק, ידני, מקומי, בקרה מרחוק.

 

 התוכנה תאפשר את המפורט להלן:



 הפעלה ידני:

 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'.  -שליטה במצבי התאורה באופן ידני כדוגמת  

 

 הפעלה אוטומטית:

מרכז הבקרה מנהל את התפעול באמצעות תוכניות  שהוגדרו מראש ע"י המפעיל,  ומזין את 

 בקרי התאורה בשטח, בהתאם. 

 טיים בהתאםבעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה, עמעום וכיבוי אוטומ

 לתכניות שנשלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה )תוכניות עבודה שנקבעו מראש ע"י 

 מפעיל ונקלטו בבקר התאורה(. 

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:

 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(. •

 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר. •

 פשרות שליטה מהאינטרנט.א •

 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה. •

 .  (Google maps)אפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש   •

למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה  • אפשרות להוסיף רכיבים 

 ופנסים.

 .  SATEC    /ELNETהצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה  •

 פונקציות: •

o  מרחוק.הדלקה  וכיבוי 

o .חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה 

o .לפי קבוצות  קביעת תוכניות עבודה 

o .עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות 

o  הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS  ,

 וכו..  SIMסטאטוס, מספר  

o   ,מיקום, מיקום הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית

GPS..סטאטוס, סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו , 

o  :הצגת נתוני צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה

 צריכת אנרגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'.

o   הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: תקינות

 %(, תקינות התקשורת וכו'.-ר, רמת הספק מוצא )בנורה, תקינות דרייב

o   ,הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, כולל הספק מצטבר, שעות עבודה

 מקדם הספק, וכדו'.

o  דווח תקלות מרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה לא

 פועלת בתוך זמן הזמן המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, וכו'.



o כת אנרגיה, תקלות, וכו',  לרבות אפשרות יצוא דוחות מרכזים: צרי

 להפקת גרפים ודוחות מעקב.  EXCELלתוכנת 

o .הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה 

  

 גיבוי חשמלי: .8

בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי נתונים באמצעות "זיכרון בלתי נדיף", לשמירת הנתונים בעת 

למרכז הבקרה.  הפסקת חשמל, ולצורך דיווח 

"  SYSTEM"  -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת ה •

נצברים )מונים( למשך   לתקשורת, דרייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים 

 שנה לפחות.

 

 בקר התאורה ויחידות העזר: )תנאי סביבה ופעולה( .9

לתנאי השטח ויתאימו לעבודה בדרישות  כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתנאי סביבה התואמים 

 כמפורט להלן:

 +( לפחות.C) 70( עד  -C  °10טמפ' סביבה )  •

 .95%עד  0לחות יחסית  •

 תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה.  פעולה •

 

 

  תשתיות עבור אחרים  .4108

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

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

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  

באחריות הקבלן להזמין מפקח של כל אחת מהחברות )חח"י, חברות   שתית והמזמין.בעל הת

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  .1508

לבצע ניתוק ו/או חיבור של חיבורי חשמל ותקשורת. באחריות הקבלן ועל    שמהעבודות יידרכחלק 

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

 עבודה לביצוע עבודות אלו.

 

 



 תכניות עדות וסידורים זמניים  – קבלת המתקן  .1608

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

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

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

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

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

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

 בכל חפירה, וכן של הכבלים שהושחלו בצנרת.

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

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

 

, ומרגע סיום התקנות החשמל וקבלתו ע"י המתכנן והמזמין ועד לאכלוס 'פרויקט 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   •

 ת לצורך קבלתה.הנדרשו

 קבלת אישור המזמין לתקינות המערכת. •

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

 בהתאם להנחיות המזמין, כולל כל סידורי השינוע והשמירה.

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

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

 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  .1708

חפירת תעלות: המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים  08.17.1

כולל ריפוד    ,במידת הצורך  ופנאומטיים  םמכאנייבכל סוג קרקע באמצעות כלים  

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

השטח   . החזרתבהתאם להנחיית המפקח מכסימליתעד לקבלת צפיפות 

לקדמותו 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  08.17.2

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

ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק    םמכאניימכשירים  



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

וכל הכלול    , מילוי חול סביב הצינור כנדרשאו מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו

  , הכול לפי המפורט במפרט הטכני.  בסעיף חפירת תעלות

 המדידה לפי מטר אורך.  

  
קיימים לצורך הנחת   08.17.3 פתיחת מדרכה/שביל: המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל 

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

ון המדרכה או השביל והחזרת  התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיק

  .  , וכל הכלול בסעיף חפירת תעלותהמצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני

 המדידה לפי מטר אורך.  

  
צינורות מגן מובילים לכבלים: המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה   08.17.4

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

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

ללא כל תוספת  עבור  ,  יימדד נטו בין מרכז העמודים  הצינוראורך   סטנדרטית.

 . עמודעליות ל

 המדידה לפי מטר אורך.  

 
צינור פי.וי.סי.: אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים,    08.17.5

אטמים,   עשוי חומר  .  פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילוןחיבורים, 

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

 המדידה לפי מטר אורך.

 
תאי מעבר: המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר   08.17.6

 כביש כולל:  

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

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

 תקרה לתא מעבר.  •

 הכנת צנרת כניסה לתאים. •

מילוי  סביב כניסות הצנרת לתא, סתימות  ,העבודה כוללת חפירה, התקנת התא

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

 .יחידההמדידה לפי 

 
היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מהנדס קונסקרוקציה מטעם מודים: יסודות לע  08.17.7

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 הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון,  



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

 .  היסוד

 .יחידההמדידה לפי 

 

קרקעיים: המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו -תתכבלים   08.17.8

בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור   ,שילוט וסימון הכבלים בכל תא  ,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 08.17.9

 . מ' לעמוד  2בתוספת  ,  בין מרכז העמודים

 המדידה לפי מטר אורך.  

 

וכל הציוד   08.17.10 גופי תאורה )פנסים(: המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור 

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

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

ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה  טחההעמוד כולל חיבורי החשמל במגש אב

  כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס.

 .   המדידה לפי יחידה

 

: המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל טחהאב ימגש 08.17.11

  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   08.17.12

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.

 



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

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

  E).והבליטה    Hכשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או כפולה(, ובציון האורך )הגובה

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

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

 בכתב הכמויות.סעיפים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 תרעבודות פיתוח הא –  40פרק  

 המהווה השלמה לנאמר בפרקי המפרט הכללי.

 

 ריצופים ואבני שפה  40.01

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

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

בכל  מ,  ס"  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    .באתרסור  או ניהכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה  

מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן  0.25/0.5להשתמש באבנים חרושתיות באורך  

 חיבור אבנים בפינות ייעשה בגרונג )חיתוך אלכסוני(.  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  

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

 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 

לאחר העברת תכנית עדות בפורמט אוטוקאד וקבלת  –אישור סופי  וקשור ליתדות.

 אישור המתכנן.

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

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

 בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית.

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

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

 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.

 



 

   במ"אהמדידה תהיה   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

אבני הריצוף יונחו בעבודה ידנית על גבי שכבת החול התחוחה המיושרת בהתאם למידות ולצורה  

שלמות.  השלמת הריצוף  שנקבעו בתוכניות וע"פ הוראות האדריכל בשטח.  הריצוף יהיה באבנים  

)החיתוך יעשה בעזרת משור(.  בכל מקרה אין   שלגופי הקצה יבוצע באבנים נסורות לגודל הדרו

קטנים יותר יורשה השימוש   -25%להשתמש באבנים הקטנות מ מגודל אבן רגילה. במרווחים 

הצבע  בתערובת בטון מתאימה בגון הריצוף באשור המפקח, כל זאת ללא תוספת מחיר. )מרכיב  

גדול מ ע"י הקבלן על חשבונו(.  בכל מקרה אין לבצע כיחול בקצה ברוחב  אבני    ס"מ.  4 יירכש 

מ"מ.    4עד  2הרצוף המשתלבות יונחו כך שהמרחק בין אבנים סמוכות ובינם לגופי שפה יהיה  

הקבלן יקפיד כי יתקבל קו ישר של המישקים )פוגות( לכל כוון שהוא, בהתאם לצורה שנקבעה  

)הליכה, מריצות וכו'( תעשה על גבי לוחות שיונחו  בתוכני ות.  כל תנועה הכרחית על הריצוף 

על המשטח בשלב זה )לפני  למטרה זו על הריצוף בזמן העבודה.  לא תותר כל תנועת ציוד ורכב 

לאורך קטע שייקבע בהסכמת המפקח, יוחל בהידוק   ההידוק הסופי(. עם סיום הנחת אבני ריצוף 

 100אבני הריצוף.  ההידוק יבוצע באמצעות פלטה ויברציונית בעלת תדירות של   הראשוני על גבי

מ"ר.  הידוק ראשוני זה יבוצע    0.5ק"ג, המסוגלת להדק שטח של   2000פוגלי של יהרץ וכוח צנטר

מעברי הפלטה.  על הקבלן לתכנן עבודתו כך שבסוף כל יום עבודה, כל הקטעים שרוצפו   3ע"י 

ראשוני.  אין להשאיר שטח מרוצף ללא הידוק ראשוני.קיבלו את ההידוק ה  

מקרה לפני גמר יום העבודה, יש לפזר חול דיונות דק   מיד לאחר ההידוק הראשוני, ובכל 

למילוי המישקים.  החול יטואטא לתוך המישקים.  במקום חול דיונות אפשר להשתמש בחול  

 מחצבה העונה על הדרישות הבאות:

מ"מ. 1.18עובר נפה   %100 -                  

.200עובר נפה מס'   10%-5% -                  

לאחר מלוי החול במישקים יבוצע ההידוק הסופי, תוך כדי טאטוא החול לתוך המישקים.   

יגיעו לגבהים המתוכננים. עודפי חול יורחקו מפני הריצוף   ההידוק יימשך עד אשר פני הריצוף 

 לפני פתיחתו לתנועה.

משטח ניסיוני: לפני התחלת ביצוע עבודות הריצוף יבצע הקבלן קטע ניסיוני באורך של 10 מטר 

וברוחב כל הדרך במקום שייקבע על ידי המפקח.  הקטע יבוצע בהתאם להוראות המפרט הטכני  



ויכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות להשלמת עבודות הריצוף. בזמן ביצוע המשטח 

שיטת ההידוק והתאמת ציוד הכבישה, עובי שכבת החול, סטיות  ייבדקו בין היתר   יהניסיונ

במישוריות וגבהים, הפרשי גובה, בדיקות לגבי טיב החול ועמידות אבני הריצוף.  אם תוצאות 

לא ענה על דרישות המפרט, יערכו קטעים ניסיוניים נוספים,  יהניסיונהבדיקה מורות כי הקטע 

שלא עמדו בדרישות יפורקו ויסולקו  ןהניסיוקטעי   שות.העומד בכל הדרי יניסיונעד לקבלת קטע 

מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו.  המסקנות לגבי שיטות העבודה יחייבו את הקבלן בעת ביצוע 

יש לבדוק מידת השקיעה הסופית של הריצוף המהודק, יחסית לאבני שפה ולריצוף    העבודה.

משטחים רציפים ללא הפרשי גובה.כך שאפשר יהיה לקבל  -המבוסס על בטון    

סידור האבן והגוונים: ההנחה והרכב הצבעים של האבנים יהיו בהתאם לתוכניות שתסופקנה 

צורת סידור האבן וגונה . לקבלן במשך העבודה.  לא תשולם תוספת עבור   

 

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

, אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם שונה מזה שבקטע באותו קטע

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

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

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

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

 שונים יהיה בקו ישר ומיקומו יאושר ע"י המפקח.

 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 אגרגט 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. •

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

 המתאימים.

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

 )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   •

 ההנחה ושכבת הריצוף:ציוד לביצוע שכבת   .5

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

  מ'. 6יישור המוזז באופן מיכני שאורכו עד  

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

 מ"מ. 5-ביותר מ

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

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

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

 .1571דרישות התקן הישראלי ת"י 

 לפי השלבים הבאים:  יבוצעאופן ההנחה   .7

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

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

 התיחום. יש לשמור על סדר הנחה פתוח.אלמנטי  

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

עבודה.  יום  בסוף  מהודקים  לא  מרוצפים  שטחים  להשאיר   אין 

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

 וערב.במרטט שטח, פעמיים לפחות, בצורת שתי 

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

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

על פעולה זו לאחר ההידוק הסופי.  מושלם. חוזרים 

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

 יבות אלמנטי התיחום יש להקפיד על הנקודות הבאות:בסב •

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

 התיחום וממפלס מתקני ניקוז סמוכים.

o  יתר אבני אבני ריצוף שלימות ליד אלמנטי תיחום ולהמשיך בהנחת  רצוי להניח 

 הריצוף.

o ה באמצעות מכונת חיתוך או מכונת הנחת אבני ריצוף  הנדרשים להשלמה תיעש

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

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

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

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

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 

 הגוון יהיה לפי גוון הריצוף על ידו.  

  ההנחה מסביב למתקנים תבוצע לפי הפרוט הבא: •

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

 המיסעה שסביבו.

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

בצורה   מסביב  ייתחם  עגול  מכסה  המכסה.  למקצועות  הריצוף  אבני  ישיקו 

לגבי ה לעיל  כמפורט  יושלם בבטון  אלמנטי  מלבנית והמרווח הנוצר  ליד  שלמה 

 תיחום.

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

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

 

 סטיות מותרות בביצוע -ריצופים 

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

 
 מ"מ. 10.  הסטיה המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על 2
 
 .  מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום 3

 נוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב מטר והב 5ס"מ ובאורך של   5ברוחב של לפחות      
 מ"מ. 1משקלו העצמי, בהשענו על קצוותיו שלא תעלה על      
 
 .  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותרו לעיל, יחייבו את הקבלן 4
 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.     
 
 מ"מ.    1בנים סמוכות לא יעלה על .  הפרש גובה בין שתי א5

 

 

 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  

 
 

 , נקיון, קיר גדרכובד – קירות  .0340

זה כוללות התקנת שרוולים לצנרות שונים, אלא אם נכללו בסעיף נפרד  . כל העבודות בפרק  1
למדידה בכתב הכמויות. מיקומם ואופן הנחתם של השרוולים יהא כמפורט ובהתאם להנחיות  

המפקח וכולל סימון מיקום השרוולים בסימון מוסכם. מחיר עבודה זו כלול בסעיפים השונים והיא 
 לא תימדד ותשולם בנפרד.

,  שצויןבכתב הכמויות תהיינה כלולות במחיר העבודה של בניית קיר מכל סוג   צויןאם  אלא   .2
 העבודות הבאות, ללא מדידה ותשלום נפרד:

תקין ובטוח בגב הקיר. א.  חפירת מסד הקיר לעומק הנדרש וחפירת מרחב עבודה 

 .היסודיציקת  ב.

 כל ברזל הזיון. ג.

 ם.וכיחול בניה כנדרש כולל עיבוד המישקים ד.

התקנת פלטות או צינורות  עיגון אבני הקופינג בעוגן לקיר הבטון,  כולל   -נדבך ראש כמפורט  ה.



 , בניה בקשת, תפרי התפשטות.תזוויולעיגון מעקה וכן גמר פינות, 

על הקבלן להשתמש בתבניות עץ לבוד או מתכת מחוברים אנכית אלא אם נדרשת   -בגב הקיר    ו.
 בניה לשתי חזיתות.

מטר בין חור   2.0של    מרביהתקנת חורי ניקוז מקטעי צינור מעוגנים בתבניות כמפורט ובמרחק  ז.
להניח צרורות   . בגב חורי הניקוז יש4" כמפורט, אך לא פחות מ תהצינורו. קוטר  לכל כיוון  לחור

מילוי גב הקיר.  20חצץ גס בשיעור    ליטר לכל חור ניקוז תוך כדי 

אחרת, כולל   צויןמ"מ, אלא אם  110לניקוז בקוטר מינימלי של  אופקי הנחת צינור שרשורי   ח.
 בחצץ גס.  רהצינוכיסוי  

סטיות  פל ס"מ ובעל אינדקס  10מילוי בגב הקיר של חומר גרנולרי בעל גרגר מכסימלי בגודל  ט. 
צורת ההידוק והצפיפות ייקבעו בהתאם למיקום שטח .  .  החומר יהודק בשכבות-10%מ          נמוך

וכו'(.  אם ייעוד השטח אינו מוגדר, יהודק גב   גב הקיר או הגדר בפרויקט )שטח מיסעה, מדרכה 
לפי בדיקת מודיפייד א.ש.ט.ו.. גובה המילוי בגב    90%ס"מ לצפיפות של   20הקיר בשכבות בעובי  

 ת.ס"מ מראש הקיר אלא אם צויין אחר 10הקיר עד 

 ( בכיוון מוצא הניקוז העילי.%1בגב הקיר על הקבלן להסדיר שיפוע אורכי של אחוז אחד לפחות ) י.

מטר ובגובה מלא של הקיר ולקבל  3.0על הקבלן לבצע קטע קיר לדוגמא באורך מזערי של   .3
אישור המפקח לפני המשך העבודה. במידה שלדעת המפקח הקיר אינו תואם את כל הוראות 

 ל הקבלן לפרקו על חשבונו ולבנות קטע/ים נוספים עד קבלת אישור המפקח.ההסכם, ע

בכל עבודות בניית קירות תמך וסלעיות שיש בהם אבן טבעית או מעובדת על הקבלן לספק   .4
דוגמא לחומר שבכוונתו להשתמש בו ולקבל את אישור המפקח לדוגמא לפני תחילת העבודה. אבן  

 מ"ק. 0.15 -למסלעה לא תהיה קטנה מ

. 30-ב  סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתוכניות, בכל מקרה שלא  נאמר  אחרת  יהיה הבטון מסוג.5
ק"ג למ"ק בטון מוכן. הצמנט יהיה   150במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 

 .250מסוג צ.פ.  

הבטון פרט למקרים  תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו  תנאי  בקרה  טובים לכל סוגי .6
 בהם  יאושרו  בכתב  ע"י  המפקח  תנאי  בקרה בינוניים.

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך  האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים .7
 וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.

שיבטיחו נפילת   תבטפסנוארוך או דרך פתחים   רצינויציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת .8
 בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.

 Curing-ימים לפחות, או ע"י שימוש ב  7אשפרת הבטון ע"י הרטבת הבטון ברצפות במשך  .9

Compound    שמש חזקה או רוחות יבשות יש לכסות את פני הבטון לפי הוראות המפקח. במקרה של
 ע"י יריעות פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.

.לבדיקת  הבטונים  יילקחו  מדגמים  של  בטון  טרי  להכנת קוביות. שיטות לקיחת המדגמים, 10
ן הקשה וזאת עפ"י .  בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטו26כמותם, ובדיקתם יהיו לפי ת"י  

 . כל הבדיקות  תהיינה על חשבון הקבלן וביצועו בהתאם להוראות המפקח.106ת"י 

ותתוכנן כך שתאפשר  קבלת כל העומסים ללא שקיעות  904תבוצע לפי ת"י   תהטפסנומערכת .11
  והגמוריםאו קריסה, תענה על  דרישות  הבטיחות  של  העובדים באתר ותקנה לבטון את הצורה  

 רשים בתוכניות.הנד

וצנרת   .12 לפני יציקת הבטונים יש  לקבוע  חורים,  שרוולים חריצים, בליטות, עוגנים, אביזרים 
כגון  חשמל  ואינסטלציה  וכיו"ב לחזקם היטב לתבניות ולקבל את המפקח למיקומם וצורת 

 קביעתם  לפני  היציקה. יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף.

חקים.  רבזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים במ  תהטפסנו.את קובעי המרחק יש להוציא מן 13
 בכל מקרה אין להשאירם בבטון היצוק. 

 ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות: .14 

 ויוכן בתנאי בקרה טובים.  30-בהיעדר הוראה אחרת יהיה הבטון חשוף תמיד מסוג בא. 

ובעלי   904תאם לדרישות ת"י תבוצענה בה  תהטפסנו.  ב מדיקט  או  לוחות  עץ  חדשים, ישרים 
למניעת הידבקות    תהטפסנורוחב אורך  ועובי  אחידים, בהתאם להנחיות האדריכל.   יימשחו בנוזל 

או שווה ערך. ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת     6בין העץ לבטון, כגון תוצרת "פז" מס'  
 יקה תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.עד לקבלת משטח רטוב.  היצ



וכו' בהתאם לדרישות  ג . יש להקפיד על כוון הלוחות, ההקצעה, חיבורי לוחות באורך וברוחב 
 האדריכל. אין לצקת ללא אישור המפקח.  

 או לולבים מסוג שיאושר  ע"י המפקח.   םמגולווניתעשה על ידי חוטים   תהטפסנו. קשירת ד

בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י  משולשי  פלסטיק. בהיעדר הוראה   .ה
 ס"מ. 1.5/1.5אחרת יהיה המשולש בגודל  

 בעזרת קובעי מרחק )ספייסרים( מבטון טרום.     תמהטפסנו. ברזל הזיון יורחק  ו

ו/או  1:3יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט   תהטפסנולאחר פירוק    ושיישאר. פגמים בבטון  ז
או לפי הנחיות אחרות של המפקח, כולל סיתות הבטון בסיתות " -מותבהשפשוף באבן קרבורונדום 

לפי הוראות יצרן הצבע, כל זאת  על חשבון הקבלן,   סינתטידק" וכולל צביעה בצבע על בסיס גומי 
קח והאדריכל. אין להתחיל בבצוע של תיקוני שיידרש, ועד לשביעות רצון המפ  ןבבנייעל כל שטח 

 בטון חשוף לפני קבלת הנחיות המפקח והאדריכל לשיטת התיקון הנדרשת.

. הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים. הפסקה בכל  מקום אחר כפופה  ח
 לאישור האדריכל.  

כיסוי ביריעות ו/או לוחות למניעת   . שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגוןט
 .העבודות באתרפגיעות ולכלוך עד גמר 

ובכתב   פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתוכניות .15
 . על המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר. הכמויות

 נוע תזוזה בזמן היציקה.המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למ .16

אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח. מוטות שאורכם אינו מספיק, יוחלפו   .17
 ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס.

 .תלטפסנויש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות  .18

 
 מבטון עם אבן בחזית  קירות

מבנית אבן, כולל    תיאור העבודה: הספקה ובנית קירות תומכים וגדרות מבטון עם פנים וכרכוב 
 הספקה וביצוע של יסודות מבטון לקירות תומכים וגדרות.

 העבודה כוללת: 
העבודה כוללת את כל האמור בסעיף "חפירה ו/או :  חפירה ו/או חציבה ליסוד לקיר התומך .1

חציבה" במפרט זה.  רוחב החפירה יהיה כרוחב היסודות, בהתאם לתוכניות.  עומק תחתית היסוד  
יהיה בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המפקח.  במקרה של חפירת יתר לרוחב או לעומק, תמולא  

 החפירה המיותרת בבטון דבש, על חשבון הקבלן.
יסוד.  במקרה של תחתית מסלע יש  ניקוי תחתית התעלה שהוכנה עבור ה: יציקת היסוד .2

לנקותה עד לקבלת משטח סלע חשוף ולשטוף את הסלע.  במקרה של קרקעית מעפר יש לסלק את 
לפני  לפי בדיקת "מודיפייד א.ש.ט.ו.".  90%העפר התחוח ולהדק את הקרקעית עד לצפיפות של 

קי ללא אבני דבש.   נ  -20היציקה יש להשקות את קרקעית התעלה.  הבטון ליסודות יהיה מסוג ב
ס"מ תוך כדי ריטוט במרטט מכני.  הבטון יוצק למלא רוחב התעלה  30הבטון יוצק בשכבות בעובי  

ללא שימוש בתבניות.  חפירת יתר תמולא בבטון על חשבון הקבלן.לאחר היציקה יש לבצע אשפרת 
 הבטון ע"י שמירתו במצב לח במשך שבעה ימים לפחות.

ניקוי חפי: בנית הקיר התומך .3 רה וחציבה עבור הקיר או הגדר כולל מרחבי העבודה הדרושים, 
 ושטיפת היסוד, הכנת התבניות ויציקת גב הבטון תוך כדי בנית פני האבן של הקיר או הגדר.  

את הבטון יש לצקת במקביל לבניית פני    . אסור להכניס לבטון אבני דבש.-20הבטון יהיה מסוג ב 
ללא בניית גב הבטון.   הקיר או הגדר, אין להתקדם ב בניית הקיר או הגדר יותר משני נדבכים 

הבטון יוצק תוך כדי ריטוט במרטט מכני.  לאחר גמר היציקה יש לשמור על הבטון במצב לח שבעה  
ימים לפחות, לצורך אשפרתו.האבן לבניית פני הקיר או הגדר תהיה קשה ונקיה ותתאים 

ס"מ לפחות אולם לא יעלה על רבע מעובי    15בן יהיה  בתכונותיה למפורט במפרט הכללי.  עובי הא
ס"מ.  צורת האבן ומידותיה, סוג הסיתות, מידות   -25הקיר.  מידות פני האבן הגלויים לא יקטנו מ
 וסוג הכיחול יהיו בהתאם למפורט בתוכניות.

סי. ובקוטר העבודה כוללת כמו כן הנחת צינורות ניקוז בגוף הקיר או הגדר.  הצינורות יהיו מפי.וי. 
עם שיפוע כלפי פני הקיר או הגדר הגלויים.  מיקום הצינורות יהיה בהתאם למפורט בתוכניות.   3"

 ס"מ מפני הקיר או הגדר כך שלא ייראה בחזית הקיר או הגדר.  10קצה הצינור יונח  
מבטון ב   30ל  מ"מ כ  6לאורך וקלמרות בקוטר   30ø10מזוין  20  -בראש הקיר או הגדר, ייבנה כרכוב 

ס"מ, הכל בהתאם לתוכניות או בהתאם להוראות המפקח. כן   50מ"מ כל  10ס"מ וקוצבים בקוטר  
 יותקנו צינורות פי.וי.סי. כהכנה למעקה ברזל. מיקום הצינורות יהיה בהתאם למפורט בתוכניות.



ס"מ ובעל אינדקס פלסטיות נמוך    10גב הקיר או הגדר ימולא בעפר בעל גרגר מכסימלי בגודל   
.  החומר יהודק בשכבות.צורת ההידוק והצפיפות ייקבעו בהתאם למיקום שטח גב הקיר או -10%מ

וכו'(.  אם ייעוד השטח אינו מוגדר, יהודק גב הקיר בשכבות   הגדר בפרויקט )שטח מיסעה, מדרכה 
עבודה כוללת, כמו כן, בנית תפרים  ה לפי בדיקת מודיפייד א.ש.ט.ו.  90%ס"מ לצפיפות של   20בעובי  

ס"מ לכל רוחב הקיר במרחק  מטרים זה מזה או בהתאם למפורט בתוכניות, הכנת   2ניצבים ברוחב  
"פילטרים" בגב הקיר או הגדר בהתאם לתוכניות, והכנת פתחי מוצא לניקוז בפני הקיר או הגדר.   

 ס"מ.  5פתחי המוצא יהיו ברוחב  
 

פח, במטרים מעוקבים, של בטון שנוצק ליסוד הקיר תומך ולקיר  תהיה לפי נ  המדידה לתשלום
נפח הקיר או הגדר לצורך   התומך או הגדר שבוצעו בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

תשלום, יוגדר כנפח הבטון של גוף הקיר או הגדר והאבן של פני הקיר או הגדר.  נפח הקיר או הגדר,  
התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע   .לצורך תשלום, אינו כולל את הפילטר

מבטון מזוין   '.וככל העבודות המפורטים בסעיף זה, כולל צנרת ניקוז, פילטרים, כרכוב 
 

 בנית אבן דו-פנית
 תיאור העבודה: בנית אבן בצידו השני של הקיר. 

 העבודה כוללת בנית אבן בצד השני של הקיר כדוגמת הבניה בחזית הקיר. 
סוג האבן, מידות האבן, סוג הסיתות וסוג הכיחול יהיו גם הם זהים לבניה בחזית הקיר.   
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.במחירי הסעיפים  לולא תשולם תוספת עבור דו פנים בקירות חדשים. כלו  דלא יימד   
 ישולם רק עבור ציפוי קירות קיימים. המדידה לפי מ"ר קיר גלוי.

לא תימדד לצורך תשלום. -למפלס מדרכה, גינון וכו'  בנית אבן הקבורה מתחת     
 

 השלמת ראש קיר תומך
תיאור העבודה: אספקה ובניה של מעקה בטון בציפוי אבן על ראש קיר תומך קיים, כולל בנית אבן 

פנים וכרכוב, בהתאם לתוכניות ובהתאם לתוכניות המפקח.-וד  
במים לסילוק כל פסולת ואבק, סיתות העבודה כוללת שטיפת פני הבטון של הקיר הקיים   
פני הבטון והאבן הקיימים בראש הקיר ליצירת משטח מחוספס אשר יתאים למרקם האבן הדרוש  
בהתאם לדרישת המפקח, יישור קוצי הברזל הקיימים, הכנת התבניות ויציקת גב הבטון תוך כדי  

 בנית פני האבן של הקיר או הגדר.
הכניס לבטון אבני דבש.. אסור ל03-בהבטון יהיה מסוג    

לפני תחילת העבודה יש לבצע מספר פעולות הכנה. יש לבדוק את ראש הקיר התומך   
מדי וכל אבן אחרת בהתאם להוראות  הקיים ולסלק אבנים רופפות, אבנים היוצרות גמר ישר 

 המפקח. בנוסף, עפ"י דרישת המפקח יש להדק את המילוי הקיים מאחורי הקיר.
לבצע שטיפה והרטבה נוספת של פני הקיר כך שהבטון הקיים והאבן יהיו   לפני היציקה יש 

 ספוגים במים בזמן שפיכת הבטון החדש.
הקיר יותר משני   תבבנייאת הבטון יש לצקת במקביל לבנית פני האבן, אין להתקדם  
ללא בנית גב הבטון. הבטון יוצק תוך כדי ריטוט במרטט מכני. לאחר גמר היציקה יש  נדבכים 

שמור על הבטון במצב לח שבעה ימים לפחות, לצורך אשפרתו.ל  
והן בגוון. האבן תהיה   האבן לבנית פני הגדר תהיה כדוגמת האבן הקיימת בקיר, הן בצורה 

 25  –מ קשה ונקיה ותתאים בתכונותיה למפורט במפרט הכללי. מידות פני האבן הגלויים לא יקטנו 
מידות וסוג הכיחול יהיו בהתאם למפורט בתוכניות.  ס"מ. צורת האבן ומידותיה, סוג הסיתות,  

מבטון ב 30מזוין  20  -בראש הקיר או הגדר, ייבנה כרכוב  ø   30מ"מ כל  6לאורך וקלמרות בקוטר   10
ס"מ, הכל בהתאם לתוכניות או בהתאם להוראות המפקח. כן   50מ"מ כל  10ס"מ וקוצבים בקוטר  

למעקה ברזל.  מיקום הצינורות יהיה בהתאם למפורט בתוכניות.יותקנו צינורות פי.וי.סי. כהכנה    
 מיקום הצינורות יהיה בהתאם למפורט בתוכניות.

 העבודה כוללת, כמו כן, בניה של גמר קצה המעקה בהתאם לתוכניות. 
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 העבודה תשולם לפי שטח חזית המעקה הנוסף שנבנה על גבי הקיר הקיים. 

לקיר.לא תשולם תוספת ע  בור בנית כרכוב   
התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות המפורטים  

 בסעיף זה.
 

 תיקון קירות תומכים קיימים
 תיאור העבודה: תיקון קירות תומכים קיימים בהתאם להוראות המפקח.

 העבודה כוללת ביצוע כל עבודה דרושה בהתאם להוראות המפקח.



סיתות פני קיר קיים, פירוק אבנים רופפות מהקיר, ניקוי האבנים, השלמת בטון   העבודה כוללת
, כולל בנית ציפוי האבן, הכל בהתאם להוראות המפקח.30  -מסוג ב  
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המדידה והתשלום יהיו לפי שטח, במטרים מרובעים, של חזית קיר שתוקנה לשביעות רצונו של  
 המפקח.

רשמו ביומן העבודה או הנספח לפני תחילת הביצוע.השטחים יוגדרו, ימדדו וי  
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע  

 מלא של העבודה.
 

 ציפוי קירות תומכים קיימים באבן כדוגמת הקיים
 תיאור העבודה: ציפוי באבן של קירות תומכים קיימים.

באתר עד לשימוש חוזר בהן,   ואחסונןהעבודה כוללת פירוק של אבנים רופפות בקיר קיים, ניקוין 
צמנט בהתאם  -סיתות פני הבטון להגדלת שטח  הפנים המצופות אבן, הדבקת האבנים בטיט

., או עיגון בעוגן מכנילהוראות המפקח וכדוגמת הקיים  
מרובעים, של ציפוי אבן חדש שהונח בחזית קיר תומך המדידה והתשלום יהיו לפי שטח, במטרים 

 קיים.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע  

 מלא של העבודה.
 השטחים יוגדרו, ימדדו וירשמו ביומן העבודה או בנספח לפני תחילת הביצוע.

 
 עיבוי קיר תומך קיים, כולל ציפוי אבן

תיאור העבודה: עיבוי של קירות תומכים הקיימים באתר, עם ציפוי אבן או ללא ציפוי   
 אבן, בהתאם למיקום העיבוי.

העבודה כוללת את כל עבודות החפירה והחציבה הדרושות לביצוע העבודה, כולל החפירה  
ר.והחציבה הדרושים למרחב העבודה, בניית טפסנות, יציקת הבטון ומלוי חוזר של גב הקי  

נקי וללא אבני דבש. בעת היציקה יש לרטט את הבטון במרטט  03 -הבטון יהיה מסוג ב 
 מכני. עם גמר היציקה יש לשמור על הבטון במצב לח לצורך אשפרתו.

  
 העבודה כוללת כמו כן:

 -מ 3הארכת צנרת הניקוז של הקיר ע"י הנחת צינורות ניקוז בקוטר " .1
PVC   הקיימים.בגוף הקיר, בהמשך לצינורות 

לתפרים בקיר הקיים: התפרים יהיו  .2 בניית תפרי התפשטות בהמשך 
קר.  -ס"מ. התפרים ימולאו בלוחות קל 2ישרים וברוחב    םבקוויאנכיים,  

 קר לא יראה בחזית הקיר.-יש לדאוג שהקל
ניקוי צינורות הניקוז בקיר הקיים כך שיהיו נקיים לחלוטין וללא   .3

פתח צינורות הניקוז שבקיר יש להשאיר סתימות בטון  או עפר. מול 
 פתחים, ללא כיחול, כמוצא לצינורות הניקוז.

בנית ציפוי האבן על הקיר התומך, בהתאם למפורט בסעיף "קירות   . 4
 תומכים" במפרט מיוחד זה.

עם גמר הבנייה יש לבנות בגב הקיר פילטר מבנייה יבשה, בהתאם  
בעל גרגר מכסימלי בקוטר    לתוכניות ולמלא מאחורי גב הקיר מלוי עפר

. החומר יהודק בהידוק  -10%פלסטיות נמוך מ  אינדקסס"מ ובעל   10
ממיקומו בשכבות הכביש.  מלא, כנדרש 
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לפי נפח בטון שבוצע בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח, כולל הארכת    דיימדהקיר   
וכל העבודות המפורטות במפרט המיוחד.  צנרת הניקוז, הכרכוב 

אולם לא כולל את נפח פילטר האבן, הקיר המבוצע נפח הקיר לצורך תשלום יוגדר כנפח הקיר  
  לוי החוזר.יהישן והמ

 
 

 מסלעות  440.0

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 

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

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

גן אדמת   ,מסלעההתוך 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

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

רך ובגובה מלא לדוגמא שתאושר ע"י המפקח, לפני המשך העבודה.  מטר או  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.  
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'אנכית' • מ   מסלעה  פחות  ועד    °30)שיפוע של  מפני היסוד  יימדד בניצב  כלפי האנך( הגובה 

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

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

 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.

 

 ברזיה נגישה  540.0

העבודה   ,לחצן  ברזי  עם ובכתב כמויות,  תוגמר לפי פירוט בתככני  דגם ,לשתייה נגישה  ברזייה

  מערכת ,מבונות  בריכות  שתי כוללבטון לפי פרט היצרן והנחייתו,    יסוד על והתקנה  אספקהכוללת 

או   הקרובה  הביוב שוחת אל  וחיבור  ניקוזל  מוצא   נוריצ  והתקנת מים  אספקת  כולל, ומגופים סינון

  לביצוע  הדרושים   ועבודות  אבזרים  ,החומרים   כל את  כולל  לערוגת גינון לפי הנחיות המפקח,

ברזיה למים קרים תחובר למקור מתח כחלק ממחיר   .המפקח הוראות פ"ע, העבודה  של מושלם

  .ומחוברת  מותקנת  ברזיה של  קומפלט  יחידה  לפי "להנ  כל כולל  המחירהיחידה.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 גינון והשקיהעבודות   –  41פרק  

 כללי  0114.

פרק זה מתייחס לעבודות גינון והשקיה הכוללות מערכות השקיה, הכשרת קרקע לשתילה ועבודות    .1
 הנטיעה לסוגיהן, אחזקת הגן ומערכות ההשקיה.

ידי משרד  -המפרט הטכני המיוחד שלהלן מבוסס על מפרט כללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על  א.
ולתת את כל ההנחיות לביצוע תקין. על הקבלן  {, הבאים להשלים האחד את השני  41הביטחון }פרק 

לבצע בהתאם למפרט וזאת באם לא נאמר אחרת. על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור 
הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור סעיפי המפרטים האחרים. סעיפים המפורטים בכתב כמויות  

מיוחד זה.   תקף הגנן המבצע או מנהמבוססים על מפרט טכני  גנן בעל אישור  ל עבודה בשטח, יהיה 
מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו. חוקים, תקנות, תקנים 1)סוג   3לגנן מספר   ובעל ניסיון  חדש(, 

 ופרסומים של משרדי החקלאות והפנים, בהתאם למצוין במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה.
         

תאום  ב.   הפיקוח  ע"י  שנעשה  יוודא  המקומית. לפני  הקבלן  ברשות  או  תשתית בעירייה  מערכות 
תחילת העבודה יתאם עם הגורמים המתאימים ויקבל אישור בכתב לעבודה. עבודה בסמוך למתקנים 

תבוצע   -קרקעים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדומה-עיליים או תת
אמצעי הזהירות    בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל 

תת מערכות  למתקנים.  בסמוך  עבודתו  לביצוע  פני  -הנדרשים  על  יסומנו  וכבלים(  קרקעיות )צנרת 
קרקעי טעון אישורו המוקדם של  -השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת

לגרוע מאחריותו המ לכל נזק שיגרם  המפקח. אישור זה לא יהיה בו כדי  לאה והבלעדית של הקבלן 
קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. נתקל  הקבלן באקראי במהלך העבודה  -למתקנים עיליים או תת

 קרקעי, יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול בו.-במתקן תת
 
יבוצעו ע"פ החוקים, התקנות וכללי הבטיחות    ג. כל עבודות הגינון וההשקיה המוזכרת במפרט זה, 

 הקשורים לנושא זה.
יבוצעו ע"י   -בטיחות ורישוי: עבודות עם חומרים כימיים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים

ה בחומרים  יעשה רק  השימוש  כאלה.  בחומרים  עבודות  לביצוע  מורשים  למכירה  אנשים  מורשים 
המופיעים בתווית   ע"פ כל כללי הזהירות  וכן  לשימוש בשטח המבוצע  המורשים  בישראל, חומרים 

 החומר ובחוברות ההמלצות.
 

קיימת:  ד. צמחייה  פירוט    שימור  לגבי  במפרט  כמפורט  יבוצעו  קיימת  צמחייה  לשימור  פעולות 
עד העברה, מקום העברה, במפרט  המינים ומיקומם. אם יש העברת צמחייה בתחום האתר, יהיו מו

 העברה והטיפול עד לקליטת העץ או השיח המועברים, כמפורט במפרט.
יבשים, דילול והגנה    טיפול בעצים, גיזום לעיצוב צורת העץ, :העבודה הכוללת הסרת ענפיים וזיזים 
מושחזי  תמפני רוחות, כוויו וידניים  מכניים  יעשה בכלים  ם היטב.  שמש ופגעי טבע אחרים. הגיזום 

מריחה במשחת עצים שתאושר ע"י   נדרשת  יהיו חלקים ללא קריעת רקמות. בעצים בהם  החתכים 
ס"מ, יום לאחר הגיזום. במהלך הכנת השטח לנטיעה   3המפקח, ימרחו החתכים שקוטרם עולה על 

יינתנו הנחיות   אלא אם  קיימת )עצים ושיחים(,  להימנע מפגיעה בצמחייה  יש  מהלך העבודה,  ובכל 
לפעול אח יש  עצים בוגרים,  או עקירה של  באחד ממסמכי החוזה להעברה  רות. במקרה של דרישה 

קק"ל, משרד החקלאות  )כגון: העירייה,  מהגורמים המוסכמים  אישור בכתב  ע"פ התקנות ולקבל 
 האזורי, רשות שמורות הטבע וכו'(.

 
נטיעה ושתילה כוללת את השלבים המפור ה.  טים להלן:עבודות הכשרת הקרקע לצרכיי 

 ניקוי פסולת והסרת צמחייה.. 1
)עשבים, מזיקים, פגעים ומחלות קרקע(.. 2  הדברה 
 עיבוד קרקע וסיקול אבנים.. 3
 תוספות קרקע.. 4
 שיפור קרקע )זיבול ודישון(.. 5
 פריסת מערכת השקיה.. 6
 יישור סופי לקראת שתילה.. 7

 
לפני תחילת העבודה באתר, על הקבלן לתאם ולהזמין את מתכנני הגינון וההשקיה    שלבי ביצוע:ו. 

ואת המפקח לישיבת תאום לקבלת הנחיות. הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים בכתב  
 מהמפקח בשלבים הבאים:

 ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן.. 1
 ביצוע בדיקות קרקע לאדמת הגן לפני הבאתה לאתר.. 2
 גמר הכנת קרקע.. 3



 לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה, מדידה וסימון.. 4
 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.. 5
 יש לתאם עם המפקח סוג דשנים וחומרי הריסוס, לפני  הבאתם לאתר.. 6
 אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(.. 7
 לים בשטח לפני שתילה.אישור לסוג השתי. 8
 גמר שתילה.. 9

 
מסירת העבודה  - בביצוע השלב הבא. לאחר  הקבלן להמשיך  לא יוכל  לכל שלב,  ללא אישור בכתב 

את כל שטחי הגינון   או הרשות המקומית, יתחזק הקבלן על חשבונו  באישור מחלקת הגינון בעריה 
  90ר אחזקת שטחי הגינון במשך  יום במסגרת האחריות. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבו 90למשך  

 .עד למסירה מליאהיום. התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים. ובנוסף יתחזק את  
 
התחלת   ניקיון השטח:  ז. מיום  התקופה,  אורך  לכל  באתר  יומי  יום  וסדר  ניקיון  על  להקפיד  יש 

למסיר ועד  אסתטית    ההעבודה  מבחינה  הגינון,  מחלקת  של  שוטפת  ולאחזקה  השטח  של  סופית 
 ובטיחותית.

 

וכ  עשבייה: • לניקיון העשבים  'בשטח שבו נשתלו צמחים, עצים, שיחים  ,  הקבלן ידאג 
ריסוסים   סופית ע"י  למסירה  עד  התקופה  כל  לאורך  השתילה  מרגע  ידיים,  ועבודות 

 לעירייה/רשות מקומית )כולל תקופת האחזקה(.
וכ • יהיו  'פסולת, אבנים  וכו'  כבישים  מדרכות,  ולאורך  השטח  שולי  המגונן,  השטח   :

נקיים מערמות פסולת ואבנים. מרגע שהגנן התחיל בעבודות הכנת הקרקע והשתילה ועד  
תקו ניקיון  לתום  הפרויקט.  משטח  ופינוי  לניקוי  ידאג  הקבלן  והאחזקה,  פת המסירה 

מעשביה   בפרויקט,  המרוצפים  והשטחים  הפרדה  איי  הכבישים,  שלאורך  המדרכות 
התקופה עד למסירה סופית. הקבלן   אורך  לכל  את שטחי המדרך  ירסס  ולכלוך. הקבלן 

תשתית אב ס"מ  7-5ן, אבנים בגודל  ינקה את השטח המיועד לשתילה מכל פסולת בניין, 
וכ עשבים  של  'ומעלה,  מינימלי  בעומק  טבעית  לקרקע  עד  אישור    30,  לקבל  יש  ס"מ. 

  המפקח לניקיון הערוגות והשטח לפני מילוי הקרקע.

פינוי הפסולת  מסלעות • קטנות וקרקע מיותרת.  אבנים  לנקות מסלעות מעשבייה,  : יש 
לקבל הנחיות מאגף התברואה. פסולת   יש –יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו. פסולת אשפה  

 יש לקבל אישור מאגף לשיפור פני העיר. –חציבה וחפירה  
 
לעירייה, תחזוקה, אחריות:  . א.  2 מערכת השקיה והשתילהמסירה  מסירה סופי של  סיור    לאחר 

 יום. 90יתחזק הקבלן על חשבונו )כולל במחירי סעיפי השתילה(, במשך   וקבלת השטח ע"י העירייה,  
האחזקה אופציה:    –אחזקה שנתית    ב. האחזקה הוצאות  שנת  של  הראשונים  החודשים  שלושת 

עבור האחזקה והטיפול ב   לקבלן בנפרד  אלו, ועליו לכלול    3והטיפול על הקבלן. לא ישולם  חודשים 
מכך, ב הוצאותיו הנובעות  תחל לאחר  את כל  האחזקה  השונים.  פרטי העבודה  של  היחידה  מחירי 

המסירה הראשונה לעירייה/רשות מקומית. האחזקה תהיה לשנה מיום המסירה הראשונה וכוללת: 
מחלות  הדברת  השטח,  עיבוד  בהרביצידים.  ריסוס  ע"י  או  קלטור  או  עידור  ע"י  שיתבצע  עישוב 

ע"פ   או  הפעלה  לתוכנית  בהתאם  השקיה  מילויים  ומזיקים,  ע"י  שקעים  יישור  המפקח,  הוראות 
מילואים  להתפתחותם וצמיחתם, שתילת  כנדרש  עצים והשיחים  ועיצוב  גיזום  פורייה,  גן  באדמת 
והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות וצמיחת העצים, תקינותה ואחזקה של  

א אגף הגינון  ע"י  ע"פ הנדרש  או דישון  זיבול  ו כמפורט בטבלה המצורפת ושמירה  מערכת הניקוז, 
יומיומית על ניקיון האתר, כולל משטחים כגון מדרגות, רחבות ומתקנים הנמצאים בכל שטח הגן.  
הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת השקיה. עליו לתקן תוך  

תקלות ר  12 ובאביזרים.  ציניות הכרוכות באבדן כמויות  שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת 
מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. חלקי מערכת  
מסוג מאושר המפקח. מוצרים   והצינורות שיספק הקבלן יהיו  פגומים יוחלפו בחדשים, כשאביזרים 

ייה/רשות מקומית. תחזוקת שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרטי מיא"מ ומחלקות הגננות בעיר
עשבים   עצים במדרכות כולל: השקיה, גיזום, עיצוב, סמיכה, כולל תוספת והגבהת סמוכות, הדברת 
ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל במקרה של חבלה בזדון ונדליזם, או תאונות דרכים הגורמות 

להעביר התביעה לתשל ע"י הקבלן. הקבלן רשאי  יתוקן הנזק  כל  לנזקים  ובנוסף  לחב' הביטוח.  ום 
 המפורט בנספח האחזקה.

וישולמו רק לאחר אישור בכתב של  תשלום חשבונות אחזקה  ג. : חשבונות האחזקה יהיו חודשיים 
 המפקח. הדרישות הבאות יהוו תנאי לאישור חשבון כל חודש וחודש:

 תקינות מערכות ההשקיה. •

 השקיית הגן ע"פ תכנית ההפעלה. •

 תיים )יבלית, כוסאב, דשא וכו'(.הדברת עשבים רב שנ •



 הופעה בריאה ונאה של הצמחים. •

 תשלום חשבונות מים שוטפים. •

 ניקיון מעשבים חד שנתיים. •

 גיזום עצים ושיחים. •

 יישור וסיקול הקרקע. •

 שתילת מילואים. •

 קשירת עצים. •
הקבלן לכל  האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת השקיה. אחריות  

 חודשים מיום המסירה. 12ומעלה, לתקופה של   7העצים מגודל 
 

ישביע   מסירה סופית:  ד. אם המצב הגן לא  תקופת האחזקה יימסר השטח סופית לעירייה.  בגמר 
לתיקון הוא על חשבון הקבלן והעירייה   משך הזמן הדרוש  יתקן הקבלן את הדרוש.  רצון העירייה, 

 לא תאריך לשם כך את תקופת התחזוקה. 
 

לשלב  תשלום עבור צריכת המים להשקיה ישולם ע"י הקבלן ועל ח  תשלום עבור מים: ה. עד  שבונו 
המים,   כמות  על  העולה  המים  כמות  כל  עבור  ישלם  הקבלן  האחזקה  בשנת  הראשונה.  המסירה 
בהתאם לטבלת מים שיקבל הקבלן ממתכנן ההשקיה )אחריות הקבלן לקבל תכנית הפעלה וכמויות  
יתקין הקבלן   מים להשקיה ממתכנן ההשקיה(. אם מונה המים שיותקן לא ישמש את הגינון בלבד, 

 ל חשבונו מונה מים בראש מערכת למדידת צריכת המים.ע
 
והשקיה:.  3 גינון  עבודות  של  המדידה  בנוסף    אופני  כוללים  הכמויות  בכתב  הנקובים  המחירים 

לאמור בסעיף של המפרט הכללי לגינון והשקיה שהוצא ע"י משרד הביטחון את עבודות הלוואי העזר,  
תיקונ בטיחות,  סדרי  וסימון,  מדידה  בתקופות כגון:  וכו'  עליהם  והגנה  בשתילים  וטיפולים  ים 

המצוינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים, לפני תחילת העבודה ולאחר  
סיומה. בהעדר הוראות אחרות יימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התוכניות כשהפריט מושלם  

ל הכמות המפורטת בכתב בכמויות. הזמנת כמות  וקובע במקומו. המזמין אינו מתחייב להשתמש בכ
 העבודה תהיה ע"פ רישום ביומן העבודה.

 
 
 
 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  
לצרף נתונים לגבי פרויקטים שבוצעו ע"י קבלן משנה בשנתיים האחרונות  הקבלן יתבקש  .ב

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

מסשות הנ"ל, רישאינו עונה לד לא רשאי יבה כלשהי,  או שלא יאושר ע"י מזמין העבודה 
 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  יישור גנני ויישור סופי 
 ס"מ. 5הדיוק הנדרש הוא  ס"מ.    20±חפירה או מילוי  סילוק ברזלים ופסולת ויישור אחיד כולל

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

 התשלום לפי מ"ר.
 

 עיבוד הקרקע  41.1.2
 

או בכלי מכני, בעומק עיבוד הקרקע  ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל   20ייעשה בידיים 
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
 

 דת עשביםהשמ  41.1.3
 

יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה.  הריסוס בחומרי הדברה 
 

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

 .ה של העשביהעד להשמדה המלאהעשבים,  
 

 הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות.
 

 זיבול ודישון  41.1.4
 

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

 ידיים. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט.
 

 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: 
 בל לכל בור.ק"ג ז  50לעצים בוגרים תנתן תוספת של  
 

 ק"ג אשלגן כלורי. 80ק"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
 

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

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

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

 
 יהיו כדלקמן:)לשתילה שאינה בשטח מרוצף, אלא שטח פתוח( מידות 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' 
 מס"  30/30/30 -   2צמח ממיכל      מס' 

  
יהיו בהתאם לדרישות עיריית שדרות.  פרט בורות נטיעה במדרכות 

 
 
 אדמת גן    .641.1

מכני ופוריות הקרקע , יש לבצע בדיקת קרקע. בדיקת הקרקע (לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכב 
תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י 
,   PHהמפקח. הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(, 

י בדיקת הקרקע והמלצות (. שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתונE.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 

 המפקח בצרוף התוצאות.
משכבת הקרקע העליונה או בה תאם להנחיות שינתנו ע"י אדמת גן מובאת, תהיה מסוג הנדרש 



 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    2מוליכות חשמלית מקסימום  *        

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

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

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 

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

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

  ר.למפקח ולקבל אישור בכתב בטרם פיזור החומ
 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 
ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה, זהה או קלה מהקרקע הקיימת   40שעומקה מעל 

 קיה, הזנה וגידול צמחים.למניעת בעיות של הש
 
 
 
 
 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  
או במיכלים כנדרש. כל השתילים   למיניהם יהיו חשופי שורש  החורגים מהמיכל ייגזמו. הורדים 

 חייבים לעמוד בעת הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים.
 
 פעולת הנטיעה  .841.1
 

או ביום של רוחות  הנטיעה חי יבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי 
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
ייגזמו בעת  החורגים מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש 
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.ובמיכל או במשתלה, כך שצו

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

 
 
 תמיכת עצים  .941.1
 

לכל ס"מ, אחיד   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  

ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה.  תבוצע אחרי שקיעת האדמה שבבור, 
 
 טיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויותנ  041.1.1

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  



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

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

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

 הסופיים ייעשו בזמן הנטיעה עצמה.
 

ויאפשר  בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש השורשים 
בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או   הידוק סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף,
או יימעכו השורשים שמתחת לגוש.  בגזעו, לבל יישברו 

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

 השורשים.
 

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

 
   העתקת עצים בוגרים, עצים לשימור  11.1.41

עבודות עפר ובניה יש להגן על מפרט בא להגן על העצים המיועדים  לשימור לפי סקר עצים.  בזמן  
העצים מפני פגיעות, פציעה, שמירה על מערכת השורשים ומניעת שבירת ענפים כתוצאה מעבודות 

 בקרבת העץ.
לחוק תכנון ובניה והתאם להנחיות פקיד היערות משרד החקלאות. 89שמירת העצים לפי תיקון   

 הגדרת תפקידים הרשומים במפרט:
קורס גוזם מומחה של משרד החקלאות.הנושא ת  -"גוזם מומחה"   עודה שעבר   

איש מקצוע בתחום העצים בהכשרתו אגרונום או הנדסאי נוף או אדריכל נוף. בנוסף    –"אגרונום" 
 עבר קורס גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות.

 יש לגדר סביב העץ או קבוצת העצים לשימור שתמנע גישה לעצים השמורים.  
 מטר מגזע העץ. 5-4לפחות במרחק   –שטח הגידור   1.1
 מטר לפחות 1.8 –גובה הגדר   1.2
בכל פינה ולפי הנחיות   םגדר מפח איסכורית מעוגן לקרקע באמצעות זוויתני –סוג הגידור   1.2

 המפקח בשטח. 
עצים לשימור    –שילוט הגדר   1.3 יש להזמין שלטים ולשלט באזור הגידור בשלטים ברורים 

 ס"מ.   20X30גודל השלט  
גזום את העץ המיועד לשימור. במקרה הצורך, אישור לגיזום יינתן באישור האגרונום  אין ל .1

 מכלל נוף העץ הכולל ענפים ועלווה. 30%-המלווה ויבוצע ע"י  גוזם   מומחה. אין לגזום יותר מ
מטר מגזע העץ ובנוסף אין לחפור  4אין לחפור ו/או לקדוח לפחות ברדיוס של   -חפירה וקידוח   .2

צא מתחת לצמרת העץ. בעת הצורך בחפירה ו/או קידוח, הדבר יהיה באישורו  במרחב הנמ
ובליווי.  אגרונום המלווה את הפרויקט בכתב 

אין למלא אדמה או להשליך פסולת על גזעי העצים ואזור צוואר השורש  והגזע העץ    –מילוי  .3
וגזע העץ עלול  לגרום לריקבון  יהיו חופשיים מכל אדמה שהיא. מילוי אדמה על צוואר השורש 

 של גזע העץ ומותו .
במידה וקבלן פגע בגזע העץ, שורש וענפי העץ יש לטפל בעץ ע"י גוזם מומחה. יש לתקן את הפצע  .4

בגזע או שבר הענף או שורש העץ, לגזום ולמרוח במשחה כדומה "לאק בלזם" למניעת חדירת  
 מזיקים ומחלות לעץ.

ההשקיה הקיימת לעצים לשימור מערכת השקיה זמנית יש לבצע ו/או להתאים את מערכת   .5
תופעל עד להקמת מערכת השקיה קבוע לעצים המתוכננים בשטח. בזמן עבודות בשטח במיוחד  

אביב סתיו מאפריל ועד תחילת הגשמים באזור ספטמבר אוקטובר. בזמן העבודות  -קיץ-בחודשי 
. באחריות הקבלן לבדוק את  יש לבדוק את מערכת ההשקיה מפריצות ונזילות בצנרת ההשקיה

 מערכת ההשקיה עד למסירת הפרויקט לקיבוץ.
עצים ותיקים הגדלים ללא השקיה קבוע יש לשמור על נתיב ניקוז מי הגשמים לשורשי העץ .  .6

 במידה ונתיב ניקוז  מי הגשמים משתנה יש לתכנן השקיה מסודרת לעץ.
ע העץ ע"י איסכורית וכן שילוט ברור  עצים שלא ניתן לגדר יש לבצע סביב גזע העץ הגנה על גז .7

 . 1.3בהתאם לסעיף  



יש לבצע עבודת גזום והרמת נוף כדי למנוע שבירת ענפים 7.1  
 העבודה תבוצע ע"י גוזם מומחה ובפיקוח האגרונום המלווה          7.2

העבודות  כל עצי איקליפטוס יבדקו ויגזמו באופן מבוקר כדי למנוע שבירת ענפים עץ שבמהלך   .8
יראה מסוכן או יהיה חשש לשבירת ענפים על המפקח להודיע לאגרונום המלווה להמשך טיפול 

 עם קק"ל להמשך טיפול.  תיובמידת הצורך להתייעצו

לבצע עיצוב נוף העץ, סניטציה להורדת ענפים יבשים, אורתופדיה    ישכל שאר העצים לשימור  .9
 שיקום מערכת ההשקיה.וטיפול בפצעי הגזעים וריקבון במידה וקיים ו

לחוק  89כל פגיעה בעץ תהווה עילה לתביעה בגין השחתת העץ ועבירה על חוק תיקון שימור העצים  
 התכנון ובניה.

 
 מדידה ותשלום לפי קומפלט לכל עץ.

 
 מפרט להעתקת עצים:

 כללי:
לוי העתקה תתבצע באופן מבוקר ועם הכנה כחודשיים שלושה לפני ההעתקה בפועל. זמן העתקה ת

 בתקופת ההעתקה וסוג העץ.
 כל עבודות העתקה והכנה תעשה לאחר מתן היתר כריתה/העתקה מפקיד היערות של קק"ל.

העתקה ושתילה תתבצע בפיקוח ובליווי אגרונום ואת ההעתקה יבצע גוזם מומחה בעל ניסיון  .1
כח  בהעתקת עצים ובאישור האגרונום המלווה ומפקח בשטח. בכל שלב של ההעתקה יהיה נו
האגרונום ולכל תחילת שלב יש לקבל אישור בכתב מהאגרונום המלווה. האגרונום יהיה  

 בתאום עם המפקח בשטח לביצוע העתקות וזמני הכנת העצים.  
כל עבודת הכנה להעתקה, גיזום העצים והעתקה יבוצעו ע"י גוזם מומחה בעל תעודה ממשרד   .2

 החקלאות עם ניסיון בהעתקת עצים .
 תשלום בנפרד. ןוינות הם חלק מעבודות העתקה לכל עץ ולא יינתכל העבודות המצ .3
הקבלן המבצע יבצע את כל הדרישות האגרונום ללא תשלום נוסף גם אם אלו לא רשומים   .4

במפורש במפרט. כל הליך מקצועי להעתקה מושלמת של ביצוע העתקה כמו גיזום הנוף, חיתוך  
כבלים, עיגון ואבטחת בעץ בכל שלב, הנפה, שורשים, הקטנת הגוש או הגדלתו, ארגוז, קשירה ב

הובלה, נטיעה, הלבנה, מריחה חוזרת של משחת פצעי גיזום, חיפוי, הכנת מערכת ההשקיה 
זמנית ו/או קבועה, הזנה, שימוש בפונגצידים והורמוני צמיחה וכד'. כל זה ועוד יהיו מרכיב  

 במחיר העתקה.
סיור מקדים למתן הצעת מחיר יבדו .5 את הסיכונים  הקבלן יערוך  ק את העצים מיקומם ויבחן 

  מדידה ותשלום לפי קומפלט לכל עץ.הצפויים.  
 

 סדר העבודה:
 גיזום העצים מריחת אזורי הגיזום הלבנת גזעים. .1
סימון  גודל גוש השורשים, חפירה וניתוק גוש השורשים מהצדדים, מריחת הפצעים, ארגוז גוש   .2

)ניתן להכין לפני העבודות את תשתית מערכת  השורשים, הכנת מערכת השקיה זמנית 
 ההשקיה(.

 הכנת בורות שתילה שתשתית למערכת ההשקיה קבועה לכל עץ. .3
לכל עץ עד לסיום המלא: הוספת פרלייט   .4 פעולת העתקת עצים תיעשה ברצף בו ביום, בנפרד 

 טבעת טפטוף .רטוב לבור, ניתוק הגוש, הנפה, הובלה, שתילה וחיבור מע' ההשקיה לכל עץ עם 
איתי  .5 תחזוקה ואחריות של שנה לכל עץ הכוללת בדיקת מע' ההשקיה, תוספת דישון בשחרור 

 חודשים מיום העתקה, גיזום ועיצוב העץ לאחר שנה .  6לאחר 
 

על הקבלן לבחון את המצב הקיים ולהכיר את מגבלות השטח . בסיור מקדים בטרם יתחילו את 
ור באזור העצים הקיימים, נתיב הובלת העצים בזמן העתקתם  עבודות העתקת העצים יש לערוך סי

ומקום חדש להעתקתם. ישתתפו בסיור : קבלן מבצע העתקות, מפקח השטח, אגרונום מלווה,  
 ויבדקו את הדברים הבאים:

 חוטי חשמל וטלפון באזור . –תשתיות מעל כדוגמה   .1
ניקוזים ועוד. –תשתיות מתחת   .2  קו בזק, חשמל, ביוב 
גישה לכל עץ לכלים כבדים  נגישות וד .3 יבדוק את מסלול הובלת   ןשופל,מנוף ועוד. הקבל  –רך 

 העצים ממקור העתקה אל מיקום אזור הנטיעה.

 יהיה בתחום קו הכחול או של הפרויקט -יקבע מיקום נטיעת העצים   .4

 מיקום בורות השתילה ימוקמו במקום העתיד להיות שצ"פ לפי תוכנית תב"ע מאושרת.   .5

 רות המים למערכת ההשקיה לעצים המועתקים. יבדקו מקו .6



עצים לא ישתלו במקומות בהם מערכת המים לא עובדת ולא מטופלת. במידה והיה צורך   .7
 למערכת ההשקיה יהיה לפי סעיף מערכת ההשקיה.

 
 עבודת גיזום הנוף וחיתוך שורשים:

במשרד החקלאות.  כל עבודות הגיזום יבוצעו ע"י גוזם מומחה שעבר קורס גוזם מומחה   .1
הגוזם יאושר ע"י האגרונום המלווה והפקח בשטח ובהתאם למפרט הכללי ונוהל פקיד  

 היערות.
 עבודות הגיזום יבוצעו לפני פעולות העתקת העץ בהתאם להנחיות האגרונום המלווה. .2
מבנה הנוף יישאר מלא ויכלול את הגזע, הענפים הראשיים ומשניים. יש להקפיד שקוטר  .3

 ס"מ.  10-12-פי השלד לא יהיה יותר מהחתכים בענ

 מאחוז נוף העץ . 30%אין לגזום יותר מ .4

 אין לגזום את ענפי השלד והגזע של העץ. .5

סימון קוטר חיתוך השורשים יעשה לפי הנחיות האגרונום בשטח לכל עץ בנפרד. החיתוך   .6
יהיה   יעשה לשורשים מעוצים לקבלת משטח שורשים מיושר ואחיד. קוטר בית השורשים 

 מ'.   3 -ס"מ ומעלה   41כשמגודל  6-ל 1לפי יחס של  

יש למרוח את הפצעים במשחת כדגמה "לאק בלזם"   .7 לאחר ביצוע החיתוך, ענפים ושורשים 
 וריסוס למניעת פטריות לפי הצורך.

 
 ארגוז העץ והכנתו להעתקה יעשה לאחר גיזום העץ:

 חפירה תעשה לפי הנחיות האגרונום והפקח בשטח. .1
תעשה ע"י מחפרון  בחפירה הדרגתית ובזהירות. עם חשיפת השורש שקוטרו מעל החפירה   .2

 ס"מ יש לחתוך את השורש במסור גיזום ולא ע"י משיכה ותלישת השורש. 10
 עומק החפירה יהיה לפי הנחיות בשטח ע"י האגרונום המלווה. .3
ומריחתם במשחה כדוגמה "לק בלזם". .4  חיתוך בית השורשים 
ע .5 ויריעה מתכלה מכותנה המחוזקת עטיפת בית השורשים    י"עם גוש האדמה ברשת ברזל 

 יתדות.
 יש לסמן עם צבע את הנקודה הצפונית של הגזע . .6
 הלבנת הגזעים תיעשה לפי הנחיות בשטח של האגרונום המלווה .7

 גוש  גבי על השקיה  בקר  עם מים מקור אל  ותחובר תיפרס  ההשקיה - זמנית השקיה .8
 תחילת לפני  חודשכ  יבוצע  ההשקיה זמן.  בשטח  והמפקח  האגרונום הנחיות לפי.  השורשים

 .סדירה  השקיה  מקבל לא  והעץ במקרה  השורשים וחיתוך  גיזום

 סימון אזהרה לבורות פתוחים.  .9
. 

 הכנת בור נטיעה:
יש להכין את בורות הנטיעה מראש לפני יום הנטיעה ולפני הגעת העצים למקום.   

 עומק וקוטר בור הנטיעה יהיה גדול מגוש השורשים .1

 קוטר בור הנטיעה יהיה  כפול מקוטר גוש השורשים. .א
 מטר לתוספת תערובת פרלייט . 0.6בגובה גוש השורשים +   –עומק הבור   .ב

קומפוסט ודשן בשחרור    10%לח  עם  2בפרלייט    טרם שתילה יש לרפד את תחתית הבור .2
 מבוקר מסוג  מולטיקוט בהתאם להנחיות האגרונום .  

 סימון אזהרה לבורות פתוחים שילוט והנחת מחסומים או גידור. .3

הכנת מקור מים לזמן השתילה ומערכת השקיה קבועה שתחובר למערכת ההשקיה  .4
 הקיימת או ביצוע מערכת השקיה חדשה.

 ורצועות או כבלים לעיגון העץ למקרה הצורך.  הכנה בזנטים .5
 

 קשירה והנפת העץ וניתוק גוש השורשים מהקרקע
עם המפקח בשטח יערכו סיור מקדים לפני העתקה ויוודאו  .1 באחריות קבלן העתקות וביחד 

 שכלי ההרמה יהיה תואם למשקל העץ עם גוש השורשים ויזמין את כלי ההרמה בהתאם
באחת עד שלוש נקודות. הכל לפי התנאים בכל עץ, גודל העץ, משקל גוש  יש לקשור את העץ  .2

וכ  .'השורשים 
ס"מ ובחוזק המתאים לנשיאת משקל העץ כולל   15רצועות שישמשו להנפה תהיינה ברוחב   .3

 גוש השורשים.



לפני תחילת עבודות יש לדאוג שקליפת העץ וענפי העץ לא יפגעו במהלך העבודה. כל חיבור   .4
לעץ  יעשה עם ריפוד לגזע. במקרה של פגיעה יש לטפל בפצע. של כבלים 

ניתוק גוש השורשים מהקרקע תבוצע בשלבים רצופים ע"י חפירה מתחת לגוש השורשים   .5
עד להפרדתם מן הקרקע.  תוך ניסור השורשים 

 אין לתלוש או למשוך את הגוש מהקרקע ולקרוע את השורשים. .6

 יש למרוח במשחה כדוגמת "לאק בלזם". שורשים שנוסרו ו/או פצעים שנוצרו עקב העתקה .7

 כל אמצעי ואביזרי ההרמה יהיו מסומנים ומאושרים )בתוקף( ע"י בודק מוסמך. .8
 

 הובלה  
 אופן ההובלה יעשה בתאום עם הפקח בשטח באישור האגרונום המלווה  .

יונחו על משאית חסרת דפנות בזהירות רבה תוך שמירה על גוש   –עם משאית   שיעברועצים 
גזע ושלד העץ.השור שים,   

 
 נטיעת העץ

מראש עם מקור מים מתאים .1  הקבלן יערך 
 העץ יונח בבור בזהירות עם כיוון הצפון שסומן בשלב הכנת העץ. .2
לפי  .3 ישירות על מצע פרלייט שהוכן מראש ופוזר בקרקעית הבור  העץ יונח במרכז הבור 

 סעיף הכנת בור הנטיעה.

 העץ בעת השתילה.  ריישו .4

 ט.קומפוסתוספת  10%  -מילוי אדמה חפורה מעורבבת עם קומפוסט כ .5

 השקיה והרטבת הקרקע למניעת "כיסי אויר" בזמן השתילה. .6

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים באתר הנטיעה. 10-גובה צוואר השורש יהיה גבוה ב .7

 הידוק וארגון הקרקע סביב העץ. .8

רטבה מלאה בכל אזור בור  חיבור טבעת טפטפות לעץ במעגלים סביב הגזע כך שתהיה ה .9
 הנטיעה ולפי הנחיות בשטח.

ס"מ מעל בור הנטיעה ומעבר לבור לאחר השקיה ראשונה עד    5חיפוי שבבי עץ בעובי   .10
 לרוויה.

 מבור הנטיעה ולהשקות את העץ לפי הנחיות בשטח.  20%-יש ליצור גומה רחבה בכ .11
 

 השקיה קבועה לאחר העתקת העצים
 לפני העתקה יש להכין את תשתית מערכת ההשקיה לעצים המועתקים.   .1

מערכת ההשקיה תהיה מחוברת  לבקר השקיה קיים או מערכת השקיה חדשה. מנות מים   .2
 לפי הנחיות האגרונום המלווה בהתאם לעונת העתקה וסוג וגודל העץ.

לא לפגוע  תשתית מערכת ההשקיה תחובר לראש מערכת ההשקיה לאחר ביצוע העתקה כדי   .3
 בצנרת במהלך עבודות העתקה המלוות בכלים כבדים.

ההשקיה תהיה מחוברת לקווים קיימים בשטח או תבוצע מערכת חדשה הכוללת ראש  .4
 .3/4מערכת השקיה עם מסנן, וסת לחץ, בקר השקיה. קוטר ראש מערכת "

ה  על הקבלן להכין בטרם העתקה ראש מערכת ההשקיה שמחובר למקור מים, צנרת מוביל .5
ומייצבי  להכנת ההשקיה לאחר גמר שתילת העצים.  םוקו צינור מטפטף עם אביזרי חיבור 

 כל אביזרי חבור יהיו מסוג "פלסאון" וללא חיבורי שן ורוכבים. .6

לעץ טבעת טפטפת במרחק של  .7 מהגזע בצורת ספירלה עד   0.5לאחר גמר העתקה יחובר 
 לכיסויי מלא של בור הנטיעה .

 
 תחזוקה

 ק את העצים שניטעו למשך שנה.על הקבלן לתחז .1
על הקבלן לדאוג לבדיקת מע' ההשקיה, כיוון בקר השקיה לפי הנחיות האגרונום המלווה  .2

 ובהתאם לעונות השנה.
מבוקר לאחר חצי שנה או לפי הנחיות בשטח. .3  הקבלן יוסיף דשן בשחרור 
ציה   לאחר שנה או בהתאם לצמיחה מחודשת של העצים הקבלן יבצע דילול ענפים, סניט .4

 ועיצוב העץ .
את מריחת הפצעים לפי הצורך. .5  הקבלן יבדוק את פצעי העץ ויחדש 

 
 



 
 מסירה ראשונה   21.1.41

למזמין העבודה  בכתב    יתיימסר השטח מסירה ראשונ  במסגרת מכרז/חוזה זהעבודות  כל הבגמר 
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 האו אי התאמה לדרישותו/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  ,לפחות, הכוללת: דומם, צומח, השקיה 2004

 תמורה נוספת. 
עבור האחזקהלא ישולם ל  ועליו לכלול את , אלו אחזקה  חודשי 3  -והטיפול ב , המיםקבלן בנפרד 

 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: האחזקה 

או ע"פ הוראות  ו/לות ומזיקים, השקיה בהתאם לתוכנית הפעלה עיבוד השטח, הדברת מח
, 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 יתפתחות צמהגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם לה

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

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

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

 
 
 
 

   סופית מסירה  241.12.
 

יימסר   חודשים על חשבון הקבלן( במסגרת מכרז/חוזה זה 3והאחזקה )למשך  עבודות  כל הבגמר 
עת האתר יועבר לטיפול קבלן אחזקת הגינון. בלמזמין העבודה, ובכתב   סופית השטח מסירה  

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

 
 

 אחריות  41.1.14
 

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

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

 המוחלט.
 

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

 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  -ולדקלים  ביחס לעצים בוגרים  

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

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

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



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

 
 

 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     

מעוצבים •  עצים ושיחים 

 שיחים ומטפסים מעוצבים-שיחים, בני •

 מטפסים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים •

 טים וצבורי צמחיםיגיאופ •

 דקליים ודמויי דקלים •

 יםסוקולנט •

 ורדים •

 צמחי כיסוי ודשאים •

 הכל כמפורט בפרק שלהלן.     
 
  

 נקיון בריאות ופגמים  41.2.2
ללא חורים בשורשים       .א השתיל בכל חלקיו יהיה ללא מחלות או מזיקים, ללא פצעים ויובש, 

 ובגבעולים ונקי מגופים זרים.
כל תקנות הגנת הצומח לגבי צמחים ו/או עצי פרי יחולו גם על אותם השתילים הנמכרים   .ב

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

 מידות השתיל ביחס למיכל  41.2.3
 
  10נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי   .א

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

 מידות צמחים:. 10
   סטנדרטים לשתילי גננות הנויטבלה א':  

 נפח הכלי: כלי גידול אופייניים
 -החל מ

 כינוי הגודל
 )ה"סטנדרד"(

 תבנית סמ"ק 10 תבניות תאים לריבוי
 1גודל  סמ"ק 100 תבניות תאים גדולות, כוסיות סטנדרטיות

 2גודל  סמ"ק 250 , שקית9-10כוסיות גדולות, עציץ  
 3גודל  ליטר 1 , שקית13-17ס"מ ומעלה, עציץ  11מכל 
 4גודל  ליטר 3 ס"מ, שקית 18ליטר סטנדרטי, מכל  3מכל   
 5גודל  ליטר 6 ליטר סטנדרטי, דלי קטן, שקית  6מכל 

 6גודל  ליטר 10 דלי סטנדרטי, שקית
 רגיל ליטר 25 )לגבי גודל זה ראה גם טבלה ב'(ליטר ומעלה, שקית      25מכל 

 7גודל 
 גדול ליטר 40 )לגבי גודל זה ראה גם טבלה ב'(ליטר ומעלה, שקית      40מכל 

 , "חבית"8גודל  ליטר 60 )לגבי גודל זה ראה גם טבלה ב'(מכלים גדולים, שקית, חבית   



 

 סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמהטבלה ב':  

מספר הבדים* 
ס"מ,   190בגובה  

 50ברווחים של 
 ס"מ ביניהם**

גובה השתיל:    
 -החל מ

קוטר/עומק גוש  
השורשים:      

 -החל מ

קוטר הגזע 
ס"מ:           20בגובה  
 -החל מ

כינוי הגודל 
)ה"סטנדרד"( לעצים  

הנמכרים עם גוש 
שורשים הנחפר 

 מהאדמה

 בגוש  7גודל  רגיל (1"-מ"מ )כ 25 ס"מ 35 ס"מ 170 0

 גדול (1½"-מ"מ )כ 38 ס"מ 40 ס"מ 250 1לפחות 

 בגוש  8גודל  רגיל (2"-מ"מ )כ 50 ס"מ 40 ס"מ 300 2לפחות 

 גדול ס"מ 45 ס"מ 350

 בגוש  9גודל  רגיל (3"-מ"מ )כ 75 ס"מ 50 ס"מ 350 3לפחות 

 גדול ס"מ 55 ס"מ 400

 בגוש  10גודל  רגיל (4"-מ"מ )כ 100 ס"מ 60 ס"מ 400 3לפחות 

 גדול ס"מ 65 ס"מ 450

 בגוש  11גודל  רגיל (5"-מ"מ )כ 125 ס"מ 70 ס"מ 450 3לפחות 

 גדול ס"מ 80 ס"מ 500

  10כדי שיוכל להתפתח לזרוע ראשית בריאה; קוטרו במדידה במרחק של בבד לא יהיה מקוצר,  *
ס"מ. הענפים יהיו מופנים לסירוגין מן הגזע אל היקף העץ                                  1ס"מ מהגזע יהיה לפחות  

 **בהזמנה מיוחדת ניתן לדרוש רווחים גדולים יותר בין הזרועות.               

 
 השתיל, אחזקתו והכנתו למכירהמבנה      41.2.4

 
מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל,  - השורש   על השתיל להיות בעל מערכת שורשים 

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

 לא פיתול.יהיה ישר ול -   צוואר השורש 
 .  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר הגזע ו/או 41.3יוגדר בפירוט בפרק   - 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 

מלאה.                          ללא סימני מחסור במים וחומרי הזנה. השתיל יהיה בהרוויה 
 עוד במשתלה יועבר השתיל )פרק זמן המותאם לפי  -  תאמה לתנאי הגידול בגןהקשחה וה 

 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.          
יהיה סימון כפול: האחד צמוד אל                בקבוצת שתילים זהים שנארזה או נקשרה יחד בצרור, 
 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       
גם שם היצרן המקורי.               בעצי פרי וורדים 
 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
מאוזנת, בת שלושה שורשים עקריים לפחות,    2.6  לשתיל חשוף שורש תהיה מערכת שורשים 
 אם השורש אינו שיפודי, מחולקים שוה  בהיקף.השורשים יסתיימו בחתכים חלקים, ללא        
 קרעים ושברים. אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו של השתיל )שמעל צואר השורש(.       
מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים,     -הנחפר מהקרקע  לשתיל בגוש   2.7  יהיו שורשים 
יציבה וגדלו יהיה לפחות          מגודל   1/10ללא קרעים ושברים. הגוש יהיה עטוף וקשור בצורה 
 השתיל.        
 כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע.       
 ה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאורך הגזע והבדים.      בשתיל מעוצב תהיה הגלד   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        

 השורשים הנמדד בס"מ קוטר/עומק )להלן טבלה ב'( כאשר יחס הקוטר                              
 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 ס"מ 

 
 9מס' 

 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
 

 
 

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

 .המתאים פרקבראה   -.  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
 קרקע.בגידול רגיל קרוב לפני ה                      

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

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

 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
 בשתיל מורכב יהיה איחוי מלא, חלק, וללא זוית בין הכנה לרוכב. 2.3
 שתיל בוגר של מטפס יהיה מודלה לסמוכה גמישה או קשיחה. 2.4
למניעת פגיעתם בהעברה. 2.5  במטפסים יוקפד במיוחד על שלמות הבדים 

 
 
 
 



 דרישות יחודיות למטפסים רכים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים  41.3.8
 

 הגדרותא. 
 

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

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

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

 או כמו צבורי שיחים.                                 
 

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

 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  
 כלול יותר מצמח בוגר יחיד.ומעלה י 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 

 רדמה.המשמרים פקעי צמיחה ומזון המאפשרים שימור הצמח בעונת ת                          
 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, 

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

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

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

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

 
 

 יחודיות לדקליים ודמויי דקלייםדרישות   41.3.12
 

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

 קורדלינה, ניצניות וכיו"ב חד פסיגיים.                           
 

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

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

 צמיחה מרכזי.                             
 

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

 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.

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

 ד.    העלים יהיו שלמים וללא יובש בקצותיהם, אלא במידה פחותה מעשירית אורך העלה.
 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.          

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

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

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

 עלים גדולים ובריאים. 5השתיל יעמוד בכל הדרישות הנ"ל ויהיו לו על הגזע המרכזי לפחות יב.    
 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.

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

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

 
 

 יות לורדיםדרישות יחוד  .1541.3
 

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

 הגדרותב.   
 שידוע מוצאו, שמו המפורט ו/או שם המטפח בעל הפטנט הרשום. -  ורד מסומן        
על כנה מושרשת מסומנת. -  שתיל מורכב         בעל רוכב מזן מסומן שהורכב 
 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   25גבוה יחיד בגובה   הוא שתיל מורכב בעל גזע -  שתיל מורכב על גזע        
 ס"מ לפחות עד התפצלות הבדים העיקריים. 35עד להרכבה, או                                              

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

 
 

 דרישות נוספות.  .1641.3
 שורשים עיקריים לפחות. 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.   
לא תהיה פריצת עיניים מהכנה או משרשיה.     ה.  בשתיל מורכב 
מוצא השורשים להסתעפות הענפים     או מושרש יהיה הגזע שבין  ללא    -ו.  בשתיל מורכב   ישר, 

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

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

סופית. יחסי   3יהיו הגזע ולפחות  -מורכב על גזע   בשתיל י.     בדים מעוצים ומוגדרים בצורה 
 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          

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

יארזו וישמרו בסביבה לחה לאחר שהוצאו מהאדמה.  יד.  השורשים 
 
      

 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.

 ג.  השתיל לא יכלול ענפים ועלים יבשים.
 ד.  השתיל יהיה ללא מזיקים ונקי ממחלות.

מעיכה או תלישה.ה.  השתיל יהיה במצע לח   ושמורים מפני שבירה, 
 ו.  במרבד דשא )בנוסף לנ"ל( לא יהיו אבנים או גופים זרים אחרים במצע.

וכן תימנע התייבשות תוך כדי ההובלה.  ז.  במרבד דשא האריזה תמנע התפוררות בהובלה 
 ח.  הסימון במרבד דשא יכלול שם מדוייק של הסוג, המין והזן.

 
 
 נטיעת עצים  .441

באתר ההוצאות ויסמנו את העצים המיועדים להעברה.  יבקרו  הקבלן והמפקח  נטיעת עצים: .1
מועד ההוצאה, מועד ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט במפרט. הקבלן יציע עצים מתאימים,  

העומדים בדרישות לשתילי נוי של משרד החקלאות. בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא 
ובנוף העץ.  הקבלן שהוצאו   וסומנו. יש להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים  השתילים שנבחרו 

העתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות אחר הצהרים המאוחרות, כדי לצמצם 
סבל לעץ. יש להקפיד בזמן ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח. בעת הוצאה, העברה ונטיעת העצים, 

, תוך כדי ניתוק איטי של השורשים במזמרה או במסור ללא יורם העץ במנוף לגובה הדרוש
ותוך התחשבות מלאה -קריעתם. יש להימנע מפגיעה קילוף ושפשוף בעץ, בגזע, או בשורשים 

בסביבה )בני אדם, מבנים, קווי חשמל, שאר צמחי הגן וכו'(. בכל עבודות העברת עצים, לא יינטע  
ת סיכויי קליטתו ובריאותו בעתיד. בשתילה יש  עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה לסכן א

להקפיד שעומק צוואר השורש יהיה זהה לגובה שהיה במקומו הקודם. האחריות לקליטת עצים 
הנה על הקבלן. כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י הקבלן ויוחלף בעץ אחר. העתקת עצים הנה  

קווי חשמל, פגיעה בשבילים, כבישים,   עבודה העשויה לגרור בעקבותיה עבודות נוספות כגון: ניתוק
צנרת מים ומערכות ביוב. הקבלן אחראי על כל העבודות הנ"ל, לרבות קבלת אישורים מהרשויות 

הוצאה מהקרקע, הובלה ונטיעה, יבוצעו בזהירות מרבית. -המוסמכות. כל העבודות העתקת עצים
גישה פנויה ממכשולים, ממקום ההוצאה ל מקום השתילה. בכל מקרה של הקבלן ידאג להכנת דרך 

העתקת עצים גדולים מהנוף או מגנים קיימים, יש לקבל לכך אישור בכתב מהרשויות המוסמכות.  
המזמין שומר לעצמו זכות לספק את העצים בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצים מהמכרז, ללא 

רת הבורות, מילוי  מתן פיצוי לקבלן. במקרה זה יבצע הקבלן את כל העבודות הנלוות לנטיעה: חפי
אדמת גן, דישון, זיבול ומילוי הבור חזרה בעת השתילה, השקיה לרוויה בעת השתילה ובהמשך  
תבוצע בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם   השקיה סדירה, עד למסירה סופית של העבודה. העבודה 
  מספק העצים, הכל בהתאם להנחיות המפקח. הכל כלול במחיר יחידה לשתילת העצים. הקבלן
מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהיא, כולל הבאת מכלית לשטח, עד להנחת 
מערכת השקיה סופית. במידה והקבלן ישתול עצים בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון  

 העירייה והאדריכל, הקבלן יוציא את העץ מהשטח וישתול עץ חדש, הכל על חשבונו.
 ע"פ דוגמא, לפני הבאתם לשטח.יאושרו ע"י סימון -אישור עצים •
 עצים מזן. 3יאושרו ע"פ נטיעה מדגמית בשטח, לפחות -עצים מחבית ופח •
 
. עץ גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בגן ומועבר ממנה עם גוש אדמה או חשוף שורש )ללא  2

 אדמה(:    גוש
מן עץ בעל גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתוחים, בעל התחד  עצים בוגרים: דות גזע ברורה 

מ',  1.2הבסיס לצמרת. נוף מפותח ואופקי. מערכת שורשים מסועפת ולא פגומה בעלת קוטר של  
ולא  הוצאת העץ מהאדמה ע"י מכשיר להעתקת עצים. גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים 

יר  ברשת מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר השתילה. העצים יהיו אחידים במראה ובנוף. מח
העצים כולל: אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף, אספקת סומכות וקשירה לעץ. 



הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים, עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק מהשטח 
חודשים מיום התחלת האחזקה   12והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו. אישור לקליטה יינתן 

ם החלפת העצים )עצים שהוחלפו לאחר מסירת העבודה(. העברת העצים תעשה השנתית, או מיו
וגוש העפר ע"י קשירה. את העצים יש להעתיק   תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים 

 מהמשתלה רק בעונה מתאימה.
העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו. את   תהליך שתילה:
ת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מגובה ואח"כ להשקות. יש לחזור על כך בגובה  הקרקע המשופר

יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות -שליש ולאחר מילוי כל הבור. שיטת השקיה-שני
בקיץ  -לגזע, במידה ולא אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים. תדירות ההשקיה

חילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה  פעם פעמיים בשבוע. לאחר ת
המקובלת. כיון שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות 

 לגבי כל שתילה.
 
.עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, תוך שלושה חודשים, עם גוש אדמה חשוף 3

 שורש:
הקבלן יזמין גוזם מקצועי )על חשבונו( שיהא מקובל על הפיקוח, אשר    :העתקת עצים בוגרים

עד  ½ מנוף העץ, ייגזם     1/3יבצע גיזום מקצועי טרם העתקה, שיותאם לסוג העץ. לא יותר מ 
ע"ח הקבלן. לאחר הגיזום יישארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו,   0.3%וירסס בבנלט  

לגודל העץ.  ניתן להשאיר זרועות ארוכות יותר, אך זה יחייב הפחתת כשהם מקוצרים ביחס נכון  
מספר ענפים. כמות הענפים הנגזמים תהיה ע"פ גודלו של העץ וגודל גוש השורשים שיועברו. יש  

יום לפני יום העתקה. מקום חתך הגזע יהיה   21-. הגיזום יבוצע כ1:2להקפיד על יחס נוף/שורש של  
פציעת קליפת העץ. יש למרוח כל חתך בלק בלזם או במשחת גיזום, אחרת חלק,  ללא קריעות וללא 

מאושרת ע"י המפקח. החומר יהיה על חשבון הקבלן והעבודה תבוצע לשביעות רצון המפקח. הגזם 
יפונה ע"י הקבלן למקום אתר מאושר )על חשבון הקבלן( ביום הגיזום. שבוע ימים לפני יום  

עצים המיועדים להעתקה וישקה את העצים השקיית רוויה  העתקה, יעשה הקבלן גומה סביב ה
לא  מלאה. יש לזמן את המפקח ליום העתקת העצים לשם פיקוח והוראות בביצוע הפעולה. בעבודה 
תחל עד שיגיע המפקח לאתר. יום לפני ביצוע ההעתקה, יסייר הקבלן יחד עם המפקח באתר אליו 

 יעת יתדות וסימונים באתר החדש בציוד הבא:יועתקו העצים. על הקבלן להיות מצויד לשם תק
עגול  1  ס"מ(.  80מ"מ, באורך    10. יתדות סימון. )ברזל 
 . סרט סימון לבן.2
 ק"ג. 3.פטיש 3

 , אשר יבצע את העבודות ע"פ הנחיות. במידת הצורךJ.C.Bלפעולת העתקה יספק הקבלן טרקטור 
עליה יועמדו העצים לשם העברתם )תלוי במספר העצים( יספק הקבלן בסמוך משאית, אשר  

לאתר החדש. טרקטור והמשאית על חשבון הקבלן. העברה עם גוש תעשה ע"י חפירה   המיידית
מ' )אלא אם    0.7מקוטר הגזע ובעומק  10זהירה של תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש בקוטר של פי 

למנוע התפוררות הגוש , מעבירים בקרקע  צוין אחרת(. כל זה בהתאם לגודל העץ ומיקומו. כדי 
יבשה יחסית. בזמן החפירה יש להימנע עד כמה שיינתן מקריעת שורשים ויש לגזום את כל  

או נבקעו בזמן העקירה ולמרוח במשחת   וכן שורשים שנשברו  השורשים החורגים מהגוש שיועבר 
. יש  גיזום. עצים מסוגים שהם קלי קליטה, ניתן להעביר חשופי שורש, אם יועברו בעונה המתאימה

לציין זאת במפרט המיוחד ולכלול את מין העץ, מועד ואמצעי ההעברה. במהלך העברה יש להרטיב  
קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ. בעצים חשופי שורש, יש לשמור על לחות גם  
ירוססו בחומר   בבית השורשים, למניעת התאדות והתייבשות. כל פצעי הגיזום הגדולים בשורשים 

 חיטוי נגד מחלות ויימרחו במשחת עצים. כיוון זרועות העץ בעת השתילה, יהיה ע"פ הנחיות  
המפקח. במהלך הנטיעה, תוך כדי מילוי הבור בקרקע, יושקה הבור סביב העץ עד לגובה הסופי. כל  

עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש. שורשיו יכוסו ע"י בד יוטה 
שיהא על חשבון הקבלן(, עד ביצוע הנטיעה. בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מאי עד )-רטוב

מחום וקרינה )כגון: נייר אריזה או  אמצע אוקטובר, יש לעטוף את הגזע והזרועות בחומר מבודד 
ירוססו   4-קרטון גלי(. בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ שעות. השורשים 

 ריכוז שייקבע ע"י המפקח. )במפרט( ב
יבצע הקבלן גומה בקוטר   לאחר נטיעה מקצועית כנדרש,  הגזע והענפים החשופים ימרחו בלובן. 

פעמים בו ביום   3ס"מ( וידאג שביום הראשון ימולאו הגומות מים  30עם דפנות גבוהות )  -ס"מ 160
נטיעת כל עץ. בשבוע   שעות. ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר לאחר גמר  3של   םבאינטרוולי

לא יופסקו -הראשון )מהיום השני והלאה( יש להשקות את העצים, כל יום פעם אחת. גומה מלאה
ההשקיות עד שהמפקח הורה בכתב לקבלן, שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי באינטרוול ההשקיה. 

ה בקשה את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקעית ללא שום זווית הטיה, אלא אם כן נתקבל
מיוחדת ובכתב. לאחר מספר השקיות, יש לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים ללא זווית הטיה.  
מערכת ההשקיה והמים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. עץ שהתא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר  
ע"י הקבלן מיידית. במקרה של צניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות, יספק הקבלן 

-אדמת גננית למילוי החסר, עד לקבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית במקום. עץ שלא ייקלט



על חשבון הקבלן, והקבלן יהא חייב לרכוש עץ -ע"פ החלטת המפקח יסולק לאתר אשפה מאושר
תחתיו בעל קוטר גזע ונוף דומים ולנטוע במקום. אספקת שתילת עץ זה ואחריות הקליטה תהא על 

 הקבלן.
 כלומר יולי עד אוקטובר )כולל( ורצוי בחורף.-שיר אין להעתיק בשיא הקיץעץ נ •
 רק בחורף. –עץ חשוף שורש   •
 מונה בסוג העץ. –עץ בגוש   •

 
 תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ, אם לא נאמר אחרת.   תמיכה וקשירת עצים. 4

מ' לפחות   0.5מ', או  2.5הסמוכות שיסופקו ע"י הקבלן תהיינה בגובה לפחות   א.סמוכות לעצים:
מקולף  2גבוה מעץ הנשתל.  הסמוכות יהיו עשויות מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר  "

לכיוון הרוח    30מ', במרחק  0.5ומחוטא. הסמוכות יתקעו בקרקע בעומק  ס"מ משני צדי העץ בניצב 
התיישרותו של , בנקודה הנמוכה ביותר בה תגרום הקשירה ל8השכיחה. הקשירה תהיה בצורת  

יש להשתמש ברצועות אלסטיות )גומי( או בצינור פלסטי  העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח. 
 גמיש במקום המגע של חוט הקשירה עם גזע העץ למניעת פגיעה בגזע או בקליפת העץ.

כבלים תעופתיים מגלוונים המעוגנים   3יעגנו עצים בוגרים בעזרת     ב. תמיכת עצים בוגרים:
ס"מ מהגזע. היתדות ייתקעו    50-40תדות עשויות יציקת אלומיניום שייקבעו מסביב לעץ במרחק  בי

ס"מ. יש לסמן את היתדות והכבלים באופן ברור למניעת נזקים. קשירת הכבל לעץ  60בעומק 
לקשירה. החדרת העוגן לקרקע תעשה ע"י    Uתהיה ע"י צינור גומי )לא פוליאתילן( ועגנית בצורת  

ניתן להשתמש לתמיכה בעוגנים ממתכת  מיכל. בק שירה לתקופה ארוכה ובעצים גדולים וכבדים, 
לתוך גזע העץ ובתנאי שמקום החיבור יטופל כהלכה למניעת חדירה פגעים. יש   מגולוונת המוחדרים 

 להוסיף קפיצים לכבלים אלו.
    

סוג עוגן בעל יכולת 
 אחיזה )ק"ג(

 קוטר עץ אורך כבל עובי כבל
 

140 1.6 3.6 "3 
500 3.2 4.0 "6 

1,500 6.4 4.5 "10 

 
 לעבודות גינון והשקיה  אופני מדידה ותשלום  .541

 עבודות גינון  .1541.
 

את עבודות   00המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי  
תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו'  הלוואי והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, 

 בתקופות המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים.
 
 
 הכנת הקרקע לגינון  .2541.
 

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

 
 

 זיבול ודישון  .3541.
 

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

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

 העבודות כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא.
 
 

 צמחים  .4541.
 

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

 



 עצים מבוגרים  .5541.
 

עבודה כוללת מעל פני האדמה(. או גודל המיכל. ה 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 
לקליטתו.  הטיפול הדרוש 

 
 מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים  .6541.
 

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

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

 
 האדמה  .7541.
 

מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה,   -  : שיטת החישובנפח ממולא מדד לפייהאדמה ת
 והכפלה בעובי אדמת הגן שפוזרה.

 
 
 
 
 עבודות השקיה  .641
 
 .מערכת ההשקיה1

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

 הדרושים להשקיית הגן.
  ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתוכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים, ב.

 שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
 של מיא"מ.כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים   ג.
 אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתוכנית לפני ביצוע. ד.
לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים לנדרש   ה.

יש להודיע למפקח.      בתוכניות. על כל סטייה מהלחץ הנדרש 
ר לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת . התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישוו 

 ע"י המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע". 
(, כלומר תכנית מצב  AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה, עם סיום העבודה, מפת עדות ) ז.

 קיים בשטח לאחר הביצוע.
החיבור הדרושים להתקנתם, וכל    כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירים את כל אביזריח. 

 העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכנית.
הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח, כך שלא  ט.

 תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישו י.  ר המפקח.ביצוע העבודה 
 
 מדידה וסימון:. 2

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים. א.
סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצעו ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. סימון  ב.

  מיקום הממטירים  יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד, במרחק העולה
 מטר מהמקום המיועד לממטיר. 0.5על 

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח, במטרה   ג.
 לעדכן ולהתאים את מיקום המערכות השונות.

 
 חפירה:.3

וכו',  א. לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב 
 בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו'. ויקבל אישור עבודה בכתב.

מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל.  ב.  חפירת התעלות תעשה בכלים 
 עומקי החפירה בשטחי גינון יהיו כדלקמן: ג.
 



 עומק חפירה                                                   קוטר צינור
 ס"מ 60ומעלה                                               מ"מ  75 •
 ס"מ 50מ"מ                                                            63 •
 ס"מ 40מ"מ                                                    50  – 40 •
 ס"מ 30 מ"מ ומטה                                                 32 •
 

אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול   במקומות בהם 
מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח. בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים 

 ,ולאחר מכן תרופד בחול דיונות 3ג.ס"מ מהעומקים הנקובים בסעיף   15או חדים התעלה תועמק ב  
 ס"מ. 15בעובי  

רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה יש   ד.
או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.  להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, 

מ' מהעץ )מלבד   2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  ה.
 ינורות טפטוף(.לצ
מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול    ו. בכל 

את המצב לקדמותו. )ע"י מילוי מהודק של השתית, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות,  ואח"כ להחזיר 
 כלול במחיר השרוול.-אבני שפה וכו'(

בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל דרכו.    השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ז.
ס"מ משולי  50מ"מ. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו    8בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  

וכן לסמן בשטח   המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים 
 ע"י יתדות סימון.

ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים בביצוע    יש להשחיל בכל שרוול את צינור ח.
המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים. שרוולים קיימים בשטח, יש לגלות את 

ולהכניס צינור השקיה  במידה ואין.   הקצוות,לפתוח סתימות בשרוול 
, 6ן ללחץ מים דרג  שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה, יהיה ממתכת, מפי.וי.סי. או מפוליאתיל ט.

ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. שרוולים במדרכות,   100בהתאם לתוכנית. ראש השרוול בעומק 
מ"מ או  75מ"מ או  50ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  

ת. ראש  מ"מ, בהתאם למצוין בתוכנית ובכתב הכמויו 110מ"מ   90מפי.וי.סי. ביוב )כתום( בקטרים  
ס"מ. במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.   40השרוול טמון בעומק 

יונחו   המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא. בעת פריסת השרוולים 
מ"מ )הכלולים במחיר השרוול(. מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה   8בתוכם חוטי משיכה עובי  

 אם להנחיות המפקח.בהת
 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתוכנית. י.
יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. כלול במחיר השרוול. כ.  שרוולים רזרביים 
כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכת בטון   ל.
ס"מ המכסה בגובה הריצוף. על המכסה )פקק( יותקן שלט עם כיתוב   80או  60ב( בקוטר  )ביו

השקיה. העבודה כוללת יציקת גרנוליט, עיבוד בגרנוליט מסביב השוחה. מרחק בין תחתית השרוול  
)למצע( יהיה  תהיה שכבת חצץ בעובי    20לתחתית הבריכה   10ס"מ מינימום. בתחתית הבריכה 

 ס"מ.
 
 חברים:צנרת ומ. 4

צינורות מחומרים פלסטיים יהיו כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של א.
 המערכת.

  מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, הרכבת הצנרת וכל אביזרי ב.
מחברים שיש להוסיפם במהלך   והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש. לא תשולם תוספת עבור  החיבור 

 עבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.ה
 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. ג.
כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה, קווים טפטוף או מתחת   ד.

וכו', יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ל ",  ןלחץ מים כדוגמת "פלסאולריצופים, כבישים 
" או ןפלסאו  M16פלסים" או "-"פלסים" או "ש"ע. חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "ניר

 שו"ע. אין להשתמש בתחיליות ומחברי שן.
מגולוונים. מקוטר  ה.  יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים  יהיה בעל    75הרוכבים   4מ"מ ומעלה הרוכב 

 ברגים.
 
 הצנרת וחיבוריה:פריסת . 5

צנרת שלא עוברת בשטח  א. צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(. 
 מגונן תעבור בשרוולים.

 צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה. ב.



יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי ו ג.  ללא פיתולים.חיבורים והתקנות בצינור 
 זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים. ד.
צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול.   ה.

 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
 ים ללא מחברים.צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמ  ו.
יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות  ז. הרוכבים 

 מתאימים.
החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות )מקדח כוס עם מוביל( קוטר הקידוח 

יש להקפיד להוציא את דסקית הצינ 2צריך להיות קטן ב    ור שנקדחה.מ"מ מקוטר הרוכב. 
 מ' לפחות לאחר ההסתעפות.   2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  ח.
 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית וממטיר. ט.
מ'. כל שלוחית תחובר לקו  1מ"מ באורך מינימלי של   25כל ממטיר יחובר לשלוחה בקוטר   י.

 המוביל במחבר נפרד.
 קווי הארקה לצנרת ההשקיה.אין לחבר  כ. 
מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או ע"פ הנחיות  ל.  ברזים, ווסתים, שסתומים וכדו', בשטח יורכבו 

 בתוכנית.
 
 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה:. 6

)פרט לממטירים( יש למדוד את אורכי הצנרת  א. לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים 
 ולסמן בתוכנית העדות.

ש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה  י ב.
 אחר שלוחה.

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצב המערכת באדמה נקייה מאבניים. בכל מקום בו  ג.
מ' מכל צד. באדמה המכילה אבנים, עצמים  1.0מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך  

ס"מ ומעל שכבה זאת את   15חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי  קשים או  
 הקרקע המקומית. הכל כלול במחיר הצינור.

שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית.  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך  ד. 
 כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.

 
 ירים:הרכבת ממט. 7

סוג א. מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אביזרי חיבור, הכל בהתאם לנדרש. 
 הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח.

לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד. ב.  ממטירי גיחה יחוברו 
 ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי וכוסו בדשא. ג.
 גובה פני ממטירי הגיחה כפני הדשא המכוסח. ד.
הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה, למניעת כניסת   הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. ה.

 לכלוך לממטיר.
למנוע סחף   30ריפוד במשטח דשא, ברוחב    ו. ס"מ מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר מהחפירה כדי 

 אדמה לבית הממטיר.
 ס"מ משולי הדשא, יהיה ללא התזה אחורנית.  50ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של   ז.
 
באדמת : לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות סופיות כיסוי סופי. 8

גן נקייה ללא אבנים. יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות. יש להוסיף אדמה עד 
 לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.

 
 ראש המערכת )ראש בקרה(:. 9

אספקה והתקנת ארגז ומכסה וכל העבודות המפורטות א. המחיר כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, 
 הדרושות.

כת כולל התחברות לקו אספקת המים, מיקום הראש, צורת הרכבתו  מחיר התקנת ראש המער ב.
 וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

 כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי, אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.ג. 
יקבעו עפ"י פרט בתוכנית. ד. וסדר הרכבתם   סוג האביזרים 
מחוץ לארגז  ה.  ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.מד המים יורכב 
"  ו. פקק.  3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי   . בסוף ראש מערכת יורכבו 

 ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש.ז. 
ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ולאחריהם צינורות המורכבים אנכים כלפי מטה ועשויים  ח. 

 שיח )פי.וי.סי. או ברזל מגולוון( או מפוליאתילן.מחומר ק
 מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או במאונך )תלוי במבנה ארגז ראש המערכת(.ט. 

ומעלה יהיו עשויים מפליז, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין   1½מקוטר "



 בתוכנית.
 י שמש.אביזרי פי.וי.סי. יהיו מוגנים מקרני. 
מאוזן לקרקע ויכיל מדחנים  כ.  במסנן כניסת המים ויצאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב 

 למדידת לחץ.
 כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות מתכת מוגנות מקורוזיה.ל. 
בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. העדפה היא מ. 

 .קרקעי –לראש על  
הראש יותקן בתא מסוג "ענבר" או בתא )ארגז( מודולרי כולל מכסה מודולרי או ע"י בניה  נ. 

 מבלוקים. הכל בהתאם למופיע התוכנית ובכמויות.
 ראש המערכת והארגז יוצבו במקביל לקיר שלידם נקבע מיקום הראש, ובמרחק מינימלי מימנו.ס. 
 

אם לאביזרי ראש המערכת, הכל כלול במחיר  גודלו יהיה בהת  . ארגז )ארון( מסוג "ענבר":10
 היחידה.

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש המערכת  
על חשבון הקבלן.  יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, 

מתכת פנימיים ותופסנים לתפיסת האביזרים לארגז.  הארון )הארגז( כולל גג נפתח, מנעול, שני פסי 
ס"מ מעל פני הקרקע. אביזרי   10הארון יונח על מסגרת מתכת המבוטנת ביציקת בטון בגובה  

לדפנות הארגז יהיו אחידים, האביזרים מקבילים לקרקע   הראש יונחו כך שמרחקים בין האביזרים 
 יהיו מפולסים ומאוזנים.

 
 .ארגז מודולרי:11
ס"מ מגובה פני    5בשטחי מדרך ומדשאות יהיה גובה המכסה, אם לא נאמר אחרת, בגובה  א.

 השטח.
 ס"מ מעל פני הקרקע.  20המכסה יהיה בגובה לפחות    –בשטחי שיחיות 

ס"מ לניקוז מים. מתחת  20קרקעית הארגז תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חצץ בעובי כולל של  ב.
 ז עודפי מים.לניקו 4לשכבת החצץ יוכנס צינור "

יהיו מרוחקים מכל אביזר שבמערכת   ומידות הארגז יקבעו לאחר השלמת הראש. כך שדופנותי ג.
 ס"מ. אביזרי הראש יהיו במרכז הארגז. 20לפחות 

 .MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  ד. 
 

 מבוטל    . ארגז בנוי מבלוקים:12
 

האביזרים הנלווים להפעלה תקינה כגון:  כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל   . מחשב:13
היצרן ואחריותו לשנה. המחשב יורכב   יסולונואידים, מטען סולרי, סוללה נטענת וכו'. הרכבה ע"

בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע. על יציקת בטון מחוץ לראש המערכת. בכניסה לראש  
)גוף פליז( ומסנן למי פיקוד הכולל בר  3/4המערכת תהיה יציאה בקוטר    " מקטין לחץ ישיר   150ז, 

מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת(. חיבור מחשב לחשמל יעשה ע"י חשמלאי 
 מוסמך.

    
תשתית לאוטומציה )פיקוד הידראולי או פיקוד חשמלי( תבוצע לפי  תשתית לאוטומציה:   .14

מסומנים בצבעים שונים. לכל   10דרג  מ"מ 8התוכנית. צינורות פיקוד הידראולי יהיו בקוטר  
צינור אחד לכל ארבעה צינורות פיקוד.   הפעלה יהיה צבע אחר. יש להבטיח צינורות רזרביים, 

הצינורות יהיו רפויים ומחברים יתאימו לצינורות. אין לבצע חיבורים מתחת לפני הקרקע. בכבלים  
יעשה ע"י ערכת  יהיה צבע שונה לכל גיד, יש לבדוק בדיקת קצר/ נתק בין גי ד לגיד. חיבור כבלים 

יותקנו לפי התוכניות. אם   עם אטימה אפוקסית. הצינורות או הכבלים  הדבקה )קופסת חיבורים( 
 תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד, היא תבוצע כמפורט במפרט המיוחד.

 
למערכת הטפ . מערכת טפטוף טמונה:  15 טוף מחיר העבודה כולל החדרת חומר מעקר שורשים 

  –הטמונה במדשאה מיד לאחר הנחת מערכת הטפטוף בקרקע וכן פעמיים במשך עונות ההשקיה 
בתחילת העונה ולקראת סופה. החדרת החומר המעקר תיעשה בעזרת מכשירים מתאימים תוך  

הפקדה על מניעת מעבר מים אל המערכת המזינה את רשת הטפטוף וסגירת הברז הראשי. בהתאם  
מ"זח(.להנחיות של יצרן הט  פטוף. )מחייב הרכבת 

 מערכת טפטוף טמון תכיל מסנן המכיל טרפלן המורכב הראש המערכת. -
 מחיר ביצוע מערכת השקיה בטפטוף כולל התקנת מערכת השקיה זמנית להנבטה הכוללת: צנרת,-

 חוכל הדרוש להשקיית הדשא עד לקליטתו. לאחר קליטת הדשא הקבלן ייק םממטירונים או מתזי
 כת, אספקת חומרים, הרכבה והוצאה מהשטח על חשבון הקבלן.את המער

 
  . סיום עבודה:16
מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את הבורות   6לאחר תקופה של א. חודשים 



והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע 
 תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.העבודה על הקבלן לעדכן את 

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון בקו טפטוף ב. 
 בתחילת הקו ובסיומו.

(, במדיה מגנטית )תקליטור( בקובץ AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו מפת עדות ) ג.
שתימסר לקבלן ע"ח המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכנית מדידה    ,שתוגש ע"ג תכנית מדידה DWGמסוג

יום   14שיכין הקבלן, על חשבונו, ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית. התוכניות תימסרנה למזמין 
סופי  אחר גמר העבודה, לפני הוצאת תעודת סיום העבודה. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון 

 לפני שיגיש את התוכניות הנ"ל.      
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 כבישים ופיתוח   –  51פרק  

 
 עבודות הכנה ופרוק  -  51.01

מחירה כולל את כל התשלומים    .הערה חשובה  : העבודות הכוללות פינוי פסולת מכל סוג שהיא

לנקוב במחירי תהנדרשים ע"י הרשויות ואתרי הפסול . לא תשולם כל תוספת מחיר מעבר 

 .היחידה השונים

 סילוק פסולת  51.01.01

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום 

מאושר ע"י הרשויות. התשלום לרשויות ע"ח הקבלן. לא תשולם כל  

.  , אלא אם קיים סעיף ייעודי בכתב הכמויותתוספת עבור סילוק פסולת

כתוצאה מעבודות פירוקים ועודפי    פסולת שנוצרה מעבודת הקבלןעבור  

 –  פסולת שהייתה באתר לפני תחילת העבודה עפר לא ישולם בכל מקרה.

על הקבלן לרכז את הפסולת לערימה, למדוד אותה ולהעביר את תוצאות  

ח. תשלום אגרת הטמנה, ככל וסעיף זה קיים בכתב  המדידה למפק

הכמויות, יבוצע רק כנגד המצאת תעודות שקילה מאתר ההטמנה, 

וצירופם לתעודות משלוח ידניות שנרשמו ביציאה מאתר העבודה )שכונת  

ע"פ נפח מדוד באתר לפני  –המוזיקה(. אופן חישוב הכמות לתשלום 

ות תעודות הטמנה, ביחס  הפינוי, ובמידה והדבר לא התאפשר באמצע

רק לאחר קבלת אישור המפקח,   –טון/מ"ק. פינוי פסולת  1:1.6המרה של 

 בכתב ומראש.

 

 חישוף והורדת צמחיה 51.01.02 

, במפרט הכללי, 51.03.01העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף החישוף  

ס"מ  30כולל כריתה ועקירת עצים בקטרים הקטנים מקוטר גזע של 

. גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח  מטר מהקרקע 1.0בגובה  

 בכתב.

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

תיח  שב כנכללת בעבודת החישוף.שורשיהם 

ס"מ תיאסף ותשמר   20כל אדמת החישוף שעד לעומק  במידת האפשר, 

ותפוזר בהתאם להנחיות המפקח  לצורך פיזורה כאדמה חקלאית לגינון

באתר כלשהו בשטח  ע"פ הוראת המפקח   –ואדריכל הנוף. פיזור האדמה 

 המפקח.שיוגדר ע"י   כולל הובלת החומר ופיזורו באתר –העיר שדרות  

 

 המדידה תהיה לפי מ"ר  מדידה :

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

איחסון החומר בתחומי האתר במקום מאושר בקרבת מקום עד למועד 

ו/או הנחיות המפקח ואדריכל הנוף . התשלום  פיזורה בשטח ע"פ תכנית

 . כפי שיקבע אדריכל הנוף  ס"מ או עובי אחר  30כולל פיזור בשכבה של 

 



 ניסור מסעה קיימת 351.01.0

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה  

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

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

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

 חיתוך בלבד.  

 

 מדידה תהיה לפי מ"ר מדידה : 

תשלום : כולל את כל המפורט במפרט הכללי ומפרט זה . התשלום כולל  

 עבודה בשטחים קטנים .  

 

 דברה בריסוס קוטל עשביםה 41.00.15

תעשה  ה עשבים  קוטל  בריסוס  לדברה  המיועדים  בישים  כבשטחים 

בהתאם  יהיה  הריסוס  אופן  המפקח.  ע"י  בכתב  הוגדרו  ואשר  ומדרכות 

 משרדי.-למפורט במפרט הבינ

 מדידה תהיה לפי מ"ר. -  דידהמ

 .הכלליהתשלום יכלול את כל המפורט במפרט  - שלוםת

 

 פרוק תמרורים עמודי תמרור ושלטים 551.01.0

הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם  

יסוד לוק התמרור לאתר הפסולת או יקיון מלכלוך וסינ ,העמוד, שבירת 

כמו כן כולל המחיר מילוי   למחסני העיריה בהתאם להוראות המפקח.

תוצאת הפירוק, בחומר גרנולרי / בטון ע"פ הנחיית המפקח,    –הבור  

 והחזרת המצב לקדמותו.

 ל שלט, או יותר, המחוברים אליהם.או יותר, כול יח' תחשב עמוד

 .מדידה תהיה לפי יח' מדידה :

 

 קירצוף 51.01.06

הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות   - ציוד הקרצוף

אלקטרונית אגב דיוק ברום.  קרצוף רצועות בבקרה 

לעומק   קרצוף  אגב עיצוב שולי    5  הציוד יאפשר  אחד,  ס"מ לפחות במעבר 

אנכית, ישרה ולא מעורערת. כשהקרצוף   השטח המקורצף )השפות( בצורה 

הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות  

מ' לפחות. כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות   1.20שרוחבן  

 מ' לפחות. 0.30עות שרוחבן  תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצו

לפ שתנוע  למשאית,  ישירה  טעינה  יאפשר  ובכיוון  נהציוד  המקרצפת  י 

 תנועתה, על פני מיסעה שטרם קורצפה.

צויין באחד   יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר 

 ממסמכי החוזה.



קיימים אספלט  בשטחי  ובעומק,   -  קרצוף  התכניות  לפי  יתבצע  הקרצוף 

נדרש  ש במקומות בהם  כולל  הנדרש  בעובי  החדשה  השכבה  ביצוע  יאפשר 

קרצוף במקום של   נפרדים בהמשך.  מקומי כמפורט בסעיפים  תיקון יסודי 

מקורצף, או בקרבת שוחות, במקומות שלא -התחברות אנכית לאספלט לא

המפקח,  הוראות  לפי  ידיים,  בעבודת  יבוצע  במקרצפת,  להשתמש  ניתן 

ל לא  כדי  או ובזהירות  נסדקה  נתערערה,  הקרצוף  עקב  אם  בקיים.  פגוע 

יציבה. בגמר הקרצוף   עד לשכבה  נתפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף 

 מטאטאים את השטח.

או  דחוס,  השטח המקורצף באוויר  את כל  מנקים  נוסף לטאטוא הראשון 

לפני   המקורצף  השטח  על  רכב  כלי  תנועת  מרשים  אין  מכני.  במטאטא 

הק לאחר  חורים  הניקוי.  בלא  אולם  מחוספסים  השטח  פני  יהיו  רצוף 

מקומות   בלא  יציבים  יהיו  המקורצפת  המיסעה  ופני  עמוקים  וחריצים 

 מעורערים או מתפוררים.

את   -  פסולת הקרצוף לפנות  לקבלן,  להורות  לעצמו הזכות  המזמין שומר 

או מחוצה לו על .  החומר המקורצף ולאחסנו באתר  במדה והמזמין מוותר 

למלוי או פסולת יהיה דין החומר  זכות זו   המקורצף ככל חמר אחר כלומר 

 ולות במחיר היחידה.ללסלוק. פעולות אלה כ

 

 .המדידה תהיה לפי מ"רמדידה : 

 .התשלום כולל את כל האמור במפרט הכללי והמפורט מעלהתשלום :  

 

 CLSM מילוי מבטון מסוג             51.01.07

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.

במילוי תעלות יש להקפיד על הזרמה מתמשכת של החומר לתוך החלל 

 המסיע לחומר להמשיך ולזרום למרחקים גדולים יותר.דבר  

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

לא ישולם בגין מילוי    עבור  CLSMבתערובת  הצינור ועד למבנה הכביש. 

וצידי הצינור.  שיפועי חפירה כלשהם 

שיפועי חפירה מתחתית    ללאמילוי מסביב לתאים יימדד  בנפח תאורטי 

 המילוי ועד לראש גובה המילוי .  



היה תאורטי, אולם הגבול העליון לתשלום כאמור, החישוב לתשלום י

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

 כאסמכתא לחישוב הכמויות.

 המפורט מעלה והמפורט במפרט הכללי .  יכלול אתהתשלום    תשלום:
 

 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש 50ניסור אספלט ברוחב עד   .0851.01

הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה  על 

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

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

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

   חיתוך בלבד.

 מ"א  מדידה :

 כולל כל האמור במפרט הכללי והאמור מעלה   תשלום :

 

 
 פירוק מסעות, כבישים ומדרכות .0951.01

ומדרכות בהתאם יידבשטח הפרויקט  רש הקבלן לפרק מסעות כבישים 

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

בגבולות השטח המיועד לפירוק,    והבטון הקיימים, בקווים ישרים,

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

י המפקח. על הקבלן ייקבע ע’יהמפקח, וסילוק חומרי המבנה למקום ש

מפסולת   להפריד את חומרי השכבות הגרנולריות של כביש/המדרכה 

 המפקח.  "יהאספלט ואבני השפה ולפנותם בנפרד למקום שיקבע ע

עשה אך ורק לפי הנחיות  ייניצול 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  

 

אור העבודה: הגבהת תא ית   תאים )ללא הריסת התקרה(  מכסיהתאמת  .01051.01

תא  ניקוז,  ביוב,  )תא ביקורת  "צווארון"  בנית  ע"י  שהוא  סוג  מכל  קיים 

עד    "בזק"(. סביבו  זהירה  וחפירה  הקיים  התא  גילוי  כוללת  העבודה 

מבטון  ויציקה של צווארון חדש  לחשיפת תקרתו, פרוק הצווארון הקיים 

הצו התקרה.  פני  על  למפלסימזוין  בהתאם  הנדרש  בגובה  יהיה   ם וארון 

, והוא יוצק בתבניות עגולות 20-הבטון יהיה ב  ס"מ. 15ובעובי   מתוכננים ה

בקוטר   תונח רשת ברזל  הבטון  מפלדה. בתוך  ישרות  מ"מ בצפיפות   8או 

 3:1צמנט ביחס  -ס"מ. על הצווארון יונח מכסה ברזל באמצעות טיט 10*10

מכס תהיה  שהתוצאה הסופית  העליונים  כך  ופניו  מתנדנד  שאינו  יציב  ה 

פני ה את  ניקוי   הסופיים.  שטחתואמים לחלוטין  כמו כן, כוללת העבודה 



מושלם של התא מכל פסולת ופינוי הפסולת למקום שפיכה המאושר על ידי  

 הרשות המקומית ועל ידי המפקח.

לפי יחידות כאשר כל תא קיים שהוגבה    :מדידה ותשלום תימדד  העבודה 

 יחידה לתשלום. מהווה

 

התקרה( .01151.01 הריסת  )כולל  תאים  של  מפלסים  העבודה:  ית    התאמת  אור 

למפלס המתוכנן כולל הריסת התקרה   התאמת מפלסים של תאי ביקורת 

תאי הביקורת   טלפון   הנםלצורך התאמה זו.   ניקוז, מים,  של צנרת ביוב, 

העבודה כוללת: הריסת התקרה של תא הביקורת, הגבהה או הנמכה    וכד'.

תיבנה   התקרה  הדרוש.   למפלס  בהתאם  חדשה  תקרה  ובנית  התא  של 

למכסה מבטו יוחלפו  ומסגרתו  הפרט. המכסה  לתוכנית  מזוין, בהתאם  ן 

( הריסת התקרה תבוצע ללא פגיעה בחלקי התא   (.489טון לפי ת"י  25כבד 

להריסה. מיועדים  הפסולת   שאינם  סילוק  את  כן,  כמו  כוללת,  העבודה 

 המקומית ועל ידי המפקח.  למקום שפיכה המאושר על ידי הרשות

   תימדד לפי יחידות.  העבודה:  מדידה ותשלום

 

קליטה .01251.01 תא  קליטה   הגבהת  תאי  של  מפלסים  התאמת  העבודה:  תיאור 

מסגרת הברזל. גובה  למפלס המתוכנן, והתאמת  לניקוז  העבודה    קיימים 

כוללת גילוי זהיר של תא הקליטה, הסרת המכסה הזמני או הרשת הקיימת 

סביב ה מאושר, חפירה זהירה  תא לקבלת מרווחי  ופינויים למקום שפיכה 

לצורך   בהתאם  בעומק   –עבודה,  "שליפת" התא ממקומו והצבתו מחדש 

הניקוז   בצינור  לפגוע  לא  לב  לשים  יש  השפה.  לאבני  המתאים  ובכוון 

פגיעה בו. למניעת  זהירה  בצורה  ולעבוד  לתא,  העבודה    המחובר  מרווחי 

ע"י   מהודק  ים  בחול  ימולאו  לתא  ומסביב  לרוויה.  השקיהמתחת    עד 

או הע אבן שפה יצקת, מסגרת ברזל  אינה כוללת אספקה והנחה של  בודה 

  רשתות. 

תא קליטה קיים  : מדידה ותשלום לפי יחידות, כאשר כל  תימדד  העבודה 

לכתב הכמויות. יחידה לתשלום, בהתאם  מהווה  יהווה    שהוגבה  התשלום 

תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע  

 של העבודה בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח. ושלםמ

 

תא קליטה קיים בהתאם    פירוק תא קליטה קיים .01351.01 פרוק  תיאור העבודה: 

 לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

 העבודה כוללת: 

והובלתם  א.    הקיים  תא הקליטה  של  הברזל  ומכסה  הברזל  רשת  פרוק 

 יורה המפקח.  עליולמחסן הבעלים או למקום  

צינורב.    וסביב  הקיים  תא הקליטה  סביב  המחובר  חפירה  אליו   הניקוז 

עד לגילוים המלא.  בצורה זהירה 

 פרוק התא תוך כדי שמירה על צינור הניקוז המתחבר אליו.ג.  



 הפסולת למקום שפיכה מאושר.פנוי ד.   

 בעל הערכים הבאים:  CLSMבטון מסוג  במילוי החפירה  ה. 

• CBR=60 

 מגפ"ס 0.6חוזק ללחיצה   •

 (8מ"מ )ש"ע לסומך  550-650דרגת שירוע   •

 שעות(3-4יכיל מוסף מהיר התייבשות )תוך   •

 הבטון יגיע במערבלי בטון •

 יגיע עד תחתית האספלט. CLSM מילוי בטון ה •

בפלטות גישור לצורך העברת תנועה עד ליבוש בטון  הקבלן ישתמש  •

   -CLSMה

 .תעודת המשלוח תוצג למפקח •

 

המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות, כאשר כל תא קליטה :  מדידה ותשלום

לתשלום. יחידה  מהווה  שפורק  הכלים    קיים  אספקת כל  כולל  התשלום 

לביצוע    .של העבודה מושלםוהחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים 

 

  



 עבודות עפר  51.02

 הידוק שתית ו/או פני מצע קיים בהידוק מבוקר 51.02.01

 

 ההידוק יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי.

 ההידוק יעשה תוך הקפדה על תקינות מערכות תת"ק קיימות בשטחי ההידוק. 

 הידוק פני מצע קיים יבוצע לדרגת הידוק בהתאם למפורט בדוח הקרקע.

 

הרטיבות   ולתחום  לצפיפות  מתאים  כלי  באמצעות  הטבעית  את השתית  להדק  יש 

 האופטימלית בהתאם לסוג החומר.

 

 

 

ההידוק בעזרת מכבש רגלי כבש בהתאם למפרט הכללי בקרקעות חרסיתיות יבוצע  

 ובהתאם למפורט בדוח הקרקע.  51פרק 

 

המיוחד  במפרט  לעיל  האמור  כל  כולל  מלאה  בבקרה  מהודק  מ"ר  לפי  המדידה 

 והמפרטים הכללים.

 

 CLSM  מילוי .51.02.02

סביב כל התשתיות  התת קרקעיות יעשה ב   3חוזק גבוה )בין    CLSM  -המילוי החוזר 

 (. MPa  8ל 

מ  ב פרק זמן הקצר  לתנועה תוך  יפתחו  ו/או במקומות אשר  ממועד   12חציות  שעות 

ב לחציות  החוזר  מילוי  מהיר    CLSM  -היישום,   התקשות  מוסף  בתוספת  יהיה 

 והשלמת שכבות אספלט.

היועצים   ע"י  שתסופק  ביצוע  פרטי  לתכנית  בהתאם  יבוצע  התשתית  כיסוי  גובה 

 השונים.

 

לתשלוםה מ"ק,  מדידה  בחתכים  :  תיאורטי  הצורך,  במידת  מוסף  כולל  נטו, 

 המתוכננים.

 

 



 מצעים  ותשתיות  31.5

 צעים ותשתיותמ

 

 צע סוג א'מ 51.03.01

 .M.A 100%צע סוג א' יהיה מצע מאבן גרוסה סוג א' שיהודק לדרגת צפיפות של  מ

לפרק   יהיה בהתאם  והכבישה  הפיזור  אופן הייצור,  במפרט    51.05טיב החומרים, 

 הכללי.

 

 המדידה תהיה לפי מ"ק מהודק. : דידהמ

 .51תשלום יהיה לפי המפורט במפרט הכללי פרק ה  :  שלוםת

  



 עבודות סלילה  41.5

 שכבת בטון אספלט נושאת .14.0051

אספלט   בטון  תא"צ  תהיהנושאת  שכבת  האגרגטים   4בעובי    מסוג  דרוג  ס"מ, 

 PG68-10ביטומן    .3/4בתערובת סוג א' גודל אבן מקסימלי "

יהיו בהתאם למפורט   במפרט הכללי.טיב החומרים, פיזור וכבישה 

 המדידה תהיה לפי מ"ר.  :מדידה 

 התשלום כולל את כל המפורט במפרט הכללי    תשלום :

 

 קשרתמכבת בטון אספלט ש .24.0051

בעובי  ש תא"צ  מסוג  תהיה  מקשרת  אספלט  בטון  האגרגטים   6כבת  דרוג  ס"מ, 

 .PG68-10. ביטומן 1א' גודל אבן מקסימלי " בתערובת סוג

יהיו בהתאם למפורט במפרט הכללי.  טיב החומרים, פיזור וכבישה 

 

 ידה תהיה לפי מ"ר. דהמ : דידהמ

 כולל המפורט במפרט הכללי.  :  שלוםת

 

 וס ביטומן יסודסיר  .34.0051

 מ"ר./ק"ג  1יעור  שוס יסוד בסיר

 הכללי.בודה תבוצע  בהתאם  למפרט עה

 

 דידה תהיה לפי מ"ר. מה : דהידמ

 ולל את כל העבודות המפורטות במפרט הכללי.כ תשלוםה  :  וםלשת

 

 וס ביטומן מאחהסיר               .44.0051

 ק"ג/מ"ר ע"ג אספלט מקרוצף. 0.5מ"ר ובשיעור  /ק"ג 0.25יעור   שוס מאחה בסיר

 בודה תבוצע  בהתאם  למפרט הכללי.עה

 

 דידה תהיה לפי מ"ר. מה : דהידמ

ולל את כל העבודות המפורטות במפרט הכללי. לא תשולם כל כ תשלוםה  :  וםלשת

 תוספת בגין ריסוס ע"ג כביש מקורצף .

 

 מישק התחברות לאספלט קיים .054.051 

 מישק התחברות לאספלט קיים יהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי.

 

 .  אהמדידה תהיה לפי מ" :מדידה 

 במפרט הכללי.המפורט  כל המפורט בתוכניות וכל כולל   :תשלום  
 

 
  



 ניקוז ותיעול  עבודות      51.06

 הערות:

על הקבלן ללמוד את תוכניות הביצוע ולבצע את מערכות הניקוז והביוב מן העמוק  .1

ורק לאחריה את כל המערכת אין לבצע קטגורית את אחת המערכות כולה ראשונה    לרדוד.

השניה. יש לתכנן את העבודה כך שלא ייווצר מצב בו בקטעים מסוימים תתבצע חפירה  

לא תשולם כל תוספת למקרה בו ינהג הקבלן  למערכת שכבר הונחה:   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,   11חם מת .2

. עם זאת, במהלך  11הנגר העילי והמתועל יזרון אל תוך ובתוך המערכת של מתחם 

העבודות צפויים זרמי מים חזקים במהלך עונת הגשמים ובמקרים מסויימים של תקלות  

ועל הקבלן להיערך   11לי זה ייכנס למתחם גם בעונות היבשות. נגר עי –במערכת המים 

קרקעיים זמניים.  -לכך מראש, ע"י הסדרת מערכת תעלות עפר ו/או מערכת צינורות תת

כולל   –מערכת זמנית זו תקלוט את הנגר ותגן על עבודות הקבלן. עבור עבודות זמניות אלו 

ישולם בסעיף המתאים ב  כתב הכמויות.הספקת החומרים, התקנתם, פירוקם ומילוי חוזר, 

נזקים שייגרמו לעבודותיו כתוצאה  לא תשולם כל תוספת בגין כל תביעה של הקבלן עכב 

 מנגר עילי זה, במידה והקבלן לא יכין את המערכת הזמנית כמתואר לעיל.  

 
 עבודות עפר   51.06.1

החפירה של תעלות להנחת צינורות, הרחבת החפירה לבניית שוחות והמילוי החוזר  

  . 51.04תת פרק   בהתאם לאמור במפרט הכללייבוצעו  

 .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 -בות של לא יותר מהחול יפוזר בשכ

למנוע כל  שכבות החול עד לגב הצינור והידוקן יעשה במקביל משני צדי הצינורות כדי 

 לחץ צדי בלתי שווה על הצינור.

מחומר  , אוממצע א' מהודק בשכבות בבקרה מליאהלתעלות  יבוצע  המילוי החוזר  

ובתנאי  סעיף קטן א'  במפרט הכללי     51.04.10.02לסעיף  מקומי וזאת בתנאי שיתאים

נוזלי, עד לגובה    CLSM  –מילוי חוזר סביב שוחות בקרה יהיה מ  .  שאושר ע"י המפקח

המילוי החוזר   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:

נפה   •  100% -  4#אחוז עובר לפי משקל דרך 



נפה   •  25-50% -  200#אחוז עובר לפי משקל דרך 

 35%מקס'  –  גבול נזילות •

 15%מקס'    –אינדקס פלסטיות   •

 

מילוי חוזר על הקבלן לייבא חומר מילוי חוזר  ככל שהחומר המקומי לא יתאים כ

המתאים לדרישות הסעיף האמור. לא תתקבל כל טענה בגין ייבוא חומר מחוץ לאתר 

בכל מקרה יש לבצע בדיקות  לצורך מילוי חוזר כאמור הנ"ל כלול במחירי היחידה.    

מילוי כי ניתן לבצע את הויועץ 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,  

וולפמן או שווה ערך, המתאימים לדרישות  5" דרג  1סוג " . צינורות הבטון תוצרת חב' 

, הכוללים אטם גומי מיוחד המובנה במפעל הייצור על הנקבה,    27התקן הישראלי ת"י 

 אטום לתיעול.

לקיר שוחת הבקרה יהיה על ידי אטם מסוג     CONTOUR SEALהחיבור בין הצינור 

לשוחת הבקרה.   בהתאם לסוג הצינור, יש לנסר את קצה הצינור )זכר או נקבה( בחיבור 

,  2חלק   1124הניסור ייעשה במפעל יצרן הצינור. האטמים יהיו גמישים, רחבים לפי ת״י 

 אינטגרליים, משתלבים בשיקוע.

 מחיר האטמים וניסור קצה הצינורות כלול במחיר שוחת הבקרה.

 

 ו מצינורות בטון כנ״ל או פלדה כמפורט להלן:חיבור הקולטנים יהי

במקום אשר תורה התכנית, הצינורות לניקוז יהיו צינורות פלדה בקטרים שונים, לפי 

שכבתי ועליו בטון דחוס,  -עם ציפוי פנימי מלט ועטיפת פוליאתילן שחול, תלת 530ת"י 

 ללא פעמון לריתוך.

קח עד להשלמת ביצוע המערכת  בקצהו בהתאם להנחיית המפ  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

 לי.במפרט הכל  57בדיקות האטימות לצנרת ביוב וניקוז תבוצענה בהתאם לאמור בפרק 

 עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנרת.

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 

הצדדים. בדיקת האטימות מבוצעת על ידי הכנסת הצינורות וסוגר מישק החיבור משני  

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 הקטעL.Iהנחת הצינורות, ממוצע משפל ).עומק 

מתחתית מבנה    –למדידה צנרת עומק בין דפנות התאים.  –אורך הצינורות למדידה  

 מגובה פיתוח לעומק הצינור העמוק בשוחה. –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    תאם לסיווג הקרקע המקומית.המפרט הכללי ובהשלמעלה או בהתאם להוראות 

/ פיתוח.   –היחידה כולל גם מילוי חוזר במצע א', מעל עטיפת הצינור   בשטחי כבישים 

עבודה ביבש, עבודות לילה סגירת קצות הקווים,   עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך, 

אספלט   ועבודות בשעות חריגות, הסדרי תנועה, התקנת תמרורי אזהרה, פתיחת כביש 

צילום   ם )כולל כל האמור במפרט המיוחד לעיל(, הטיית הזרימות, בדיקת אטימות,קיי

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

 הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם למפורט להלן:

 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  תחתית השוחה  לרום  השתית  פני  של  והחלקה  שור 

 המפקח להנחת התחתית.

המומלצים עהור .4 הרמה מיוחדים  מנוף בווי  י ״דת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת 

 היצרן.

 

 שוחות בקרה לניקוז 51.06.5

 תאי הבקרה לניקוז יבוצעו מתאים טרומיים חרושתיים.

 חוליית תחתית תהיה עם רצפה מונוליטית.

 לפחות. 30-סוג הבטון יהיה ב

 , בהתאם לגודלם.4הבטון חלק חוקת   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. 25שוחות הבקרה תהיינה מחלקים טרומיים תקניים, מלבניים עם עוקה בעומק 

באמצעות אטם אלסטי כדוגמת "איטופלסט"   החיבור והאיטום בין החוליות של התא,

 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

מרום המכסה ע"פ התכנון ועד  –עומק השוחה לתשלום  במחיר היחידה.    כלולים

 לתחתית העוקה. 

בהתאם למפורט לעיל ( (CLSMבבחנ"מ  מילוי חוזר עד לגובה   תחתית המבנה יבוצע  

 וכלול במחיר היחידה.  

:  יבוצע בהתאם להנחיית המפקח בכתב בלבד (  (CLSMבחנ"מ  באמצעות  שאינו מילוי

 .  CLSMמור  כא –ברירת המחדל  

 

 תקרות ומכסים לשוחות הבקרה  6.0651.0

תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י   1חלק   489תקרות בשוחות תהיינה ממין כבד לכביש 

יהיו עם סגר ב.ב. תוצרת וולפמן דגם כרמל  לעומס ממין   H.D.  33המכסים בכבישים 

400-D "מעודכן( או שו"ע.489 י ולפי ת( 

על המכסה יוטבע סמל  .ו/או בהתאם לדרישות התקןס"מ  60קוטר המכסה יהיה  

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  

או מסותתת. סביבה סדוקה, או  שבורה, 

חלקי המתכת של המכסה יהיו עשויים יציקת ברזל ספרואידלית עם שטחי מגע  

 מעובדים בחריטה למניעת תנודות.

 

 שלבי ירידה

לפי  שלבי הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיק משוריין ויהיו רחבים 

י יצרן השוחות בקיר השוחה, במהלך אנכי ״, מותקנים ע2חלק  631י ״הנדרש בת

אנכיים של     ס"מ. 33בשיטת "סולם" )זה מעל זה( במרווחים 

 

 קולטנים  7.0651.0

 קולטנים למי נגר עילי יהיו מחלקים טרומיים חרושתיים תקניים.

עבור הדגמים של המסגרות    שדרותית  יהניקוז של עירמחלקת  על הקבלן לקבל אישור מ

טון( מתוצרת "וולקן הנדסה" או   25אבן שפה דגם "אביב" ) והשבכות של הקולטנים.

 ש״ע.

עשויים   ,C-250ס"מ והמסגרת יתאימו למין   84X34הרשת המלבנית במידות חוץ  

עמידים בפני קרינת מ ,  UVיציקת פלדה ספירואידלית, או לחילופין מחומרים מרוכבים 

 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 ויישאוסה המסגרת תכלול אוזני עיגון לתאי הקליטה.

 ".שדרותת  י"עיריכתובית  

 

 מדידה ותשלום

מדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט   עבור קולטנים למי גשם ישולם לקבלן בנפרד.

 המחיר יכלול גם את הגדלת מידות התא.  בכתב הכמויות.

ישולם לקבלן כתוספת למחיר  עבור אבן צד )שפה( מברזל יציקה לקליטת מי גשם )בודד( 

 הקולטן.

 

 ביצועלאחר צילום ניקוז    8.0651.0

 כללי .1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או הנחת צנרת ניקוז, בהתאם לנדרש  

, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת זה  במפרט הכללי ובמפרט מיוחד

צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ״ערך באמצעות 

 טלוויזיה וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת והניקוז לכל אורכה.מצלמת  

לתעד את מצב הצנרת   מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור )מובל( ובכך 

 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  , לפי התכניות  ולאשר את תקינות הביצוע

 .שניתנו במהלך הביצוע

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת 

 ".תכנית עדות"ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך , העבודה לאחר הביצוע

 ביצוע העבודה .2

 שטיפה .א

לדאוג לכך הצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי לפני ביצוע הצילום על הקבלן 

. בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום

הכל ,  הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים לכך

 .התאם למפרט הכלליב

 

 עיתוי העבודה .ב

כיסוי והידוק  , לאו ביצוע המוב, עשה לאחר הנחת הצנרתייביצוע 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/את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס והקבלן לא יתחיל  .4

i.מהלך הביצוע 

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך  

בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל .  מתאימים בהתאם למגבלות הציוד

 .C.D.גבי מסך טלוויזיה ותוקלט בתקליטור 

ii.תיעוד 

תמידי וכן    C.D.הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור   לשם רישום 

על גוף התקליטור בצורת הערות , בעזרת מיקרופון, בעזרת תיעוד קולי

 י.המבצע לגבי מיקום המפגעים וכד

.  לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי על מבצע הצילום לדאוג

סימון פנימי של השוחה ״עשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך  

 .C.D.התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי תקליטור  

iii.תיקון מפגעים 

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור 

ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב  המתועד, יתגלו מפגעים  

לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס. הקבלן יתקן 

 הנזקים הישירים והבלתי ישירים.

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך  

 הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

iv.גת ממצאיםהצ 

קבלת העבודה ע'^ המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר  

מסירת תיעוד הצילום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום 

 ודו״ח מפורט לגבי ממצאים.  .C.Dיכלול תקליטור  

v.. תקליטורC.D 

לכל  , שיושאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו C.Dתקליטור .

אורכו, ויכלול סימון זיהוי שוחות. פס הקול של התקליטור יכלול הערות 

תוך כדי ביצוע הצילום.  מבצע העבודה 

vi.דו”ח צילום 

מבצע עבודה זו. דו״ח  יבמצורף לתקליטור יוגש דו״ח מפורט, אשר יוכן ע'

צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות עדות. הדו״ח יהיה כתוב  

ופש  וטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:בצורה ברורה 

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

ת וציון מיקום המפגע ב״מרחק רץ״ לאורך הקו  תקליטור, תאור המפגע, הערו

 משוחה סמוכה.



 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. .ג

 מסקנות והמלצות. .ד

הדו״ח ילווה בתמונות של התקלות שנתגלו. תמונות אלו יצולמו מעל גבי   .ה

מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. בנוסף ילווה הדו״ח בתמונות 

 בשלב הצילום החוזר לאחר תיקון התקלות.  שיבוצעו

vii.אחריות הקבלן 

בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף 

האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות 

עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת 

 באחריות הקבלן,הצינור אשר  

תיקון, תחול על הקבלן.   עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים 

י המזמין על ״המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע

ערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע ייחשבונו של הקבלן. בהמשך  

 זה.אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החו

 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  

המוצא היצוקים אתר יהיו מבטון מובא כל הבטונים, ברצפות, קירות ותקרות מתקן 

 בעל תכונות של התקשות מהירה, כלהלן:

 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   •

הנ"ל.  מוספים : •   בהתאם לנדרש לקבלת התוכנות 

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.ומוצא הצינבמוצאי ניקוז על הקבלן לבצע ריצוף  
 העבודה כוללת:

בעובי   30 -ס"מ, שכבת בטון ב 15את כל האמור במפרט הכללי כולל שכבת מצע בעובי 
ממוצע של    12 ס"מ כך ששכבת האבן והבטון תהא   10ס"מ בה ישוקעו האבנים בעובי 

 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

מ"ק יהווה תמורה מלאה עבור כל  החומרים, הזיון,   כלים,  ההתשלום עבור 

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.

 .ן )ריפ ראפ(אבישולם 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  

  



 

 
 עבודות מים וביוב   57פרק  

 
 עבודות מים  –57.01

 העבודה כוללת: 57.01.1
 .לתכניותובהתאם   בהתאם לצורך,קווי מים בשכונה    / העתקת הנחת .1

גרוויטציונית השלמת  /הנחת  .2  .בהתאם לצורך ולתכניותמערכת ביוב 
 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  

התוספות וההש עד  בנין  לעבודות  הכללי  במפרט  הביטחון  משרד  בסעיפים של  למות 
 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 
רו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המתכנן טיבו, איכותו, סוגו ומחי

 ואישורו הסופי לביצוע של המפקח.
 

 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.

אחריות המהנדס    לא תשתמע מהם  אשורו  אי  או  כל שהוא  לציוד  אשור המהנדס 
 ביחס לעבודות שהקבלן מבצע. 

 הקבלן הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה.
 
בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכו'   ב.

במחירי   הקבלן ותמורתם תחשב ככלולה  ידי  יהיה  על  לא  מקרה  ובשום  העבודות 
 עבור חומרי עזר.  תשלום נפרד

  
את שמות  ג. המהנדס  להגיש לאשור  ועליו  הקבלן  כלולה בהצעת  הספקת החומרים 

אין   העבודות.  לביצוע  מתכוון להשיג החומרים  ו/או הספקים מהם הוא  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   הנקובות  השונות  לעבודות  במחירים  ככלולה  תחשב  ותמורתם  הקבלן  ע"י 

 הכמויות. 
 

החומרים   ה. כל  כי  מצידו  התחייבות  מהווה  העבודות  לביצוע  הקבלן  הצעת  הגשת 
ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות    שהתחייב לספקם נמצאים

 במועד המתאים.
 
והן   ו. לקווים  לכל הסתעפות, הן  הקבלן יספק קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים 

 לחיבורי בתים.
 
 האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יאושרו ע"י המהנדס. ז.

 
 



 לפי סוג המיםהנחיות מפורטות לסימון, צביעה ושילוט צנרת  57.01.5
 

הצנרת המונחת בקרקע תסומן בסרטי סימון בצבע המתאים שיוטמן יחד עם   .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  12613תקן אירופאי סרטי הסימון יתאימו לדרישות איכות  .2

ס"מ לפחות, גודל האותיות בכיתוב על   12עשויים מפוליאתילן, בעלי רוחב של 
ס"מ. בצנרת שאינה מתכתית, סרט הסימון ילווה בפס  5 -גבי הסרט לא יקטן מ

 מתכתי המאפשר את איתור הקו.
וזל הזורם  הצנרת ואביזריה הנמצאים מעל הקרקע יצבעו בצבע המותאם לסוג הנ .3

(. יש להשתמש בצבע עמיד המותאם  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

 
 

 מים -אופני מדידה   57.01.6
 

 התחשבות בתנאי החוזה 57.01.6.1
מחירי היחידה כוללים שיקום נוי קיים והחזרת מצב לקדמותו כולל מערכות 

מתכת/עץ, שערים, מסלעות, מתקנים בחצרות  השקייה, קירות אבן, גדרות  
 הבתים וכו'.

 

 תאור העבודה ואופן המדידה 57.01.6.2
 

 פלדה  צינורות הנחת .א
עטופים בפוליאטילן מושחל תלת    ללא פעמוןהספקת והנחת צינורות פלדה  

וצינורות בקוטר    5/32בעובי דופן " 3" - 10מבטון בקטרים " שכבתי וציפוי פנימי
 מ"מ. 3.65עובי דופן   2"

ואי והמחיר כולל: הספקת צינורות, הובלה מביהח"ר, פרוק ופזור לאורך ת
מ' )במכונה או ידיים(,   1.2ההנחה במנוף או מחפר. חפירה לעומק מכסימלי של  
מתוכנן מ'. הספקה ומילוי  0.80של   מפני קרקע קיימים ו/או מתוכננים וברוחב 

עד לתחתית מבנה    ס"מ 20כל   בחול מהודקכיסוי  ו  לצינורס"מ מתחת    20חול 

ו/או המדרכה .  ריתוכים בכל זווית שהיא, חיתוכים, תיקוני ראשים. לפני הכביש 

טיפה באמצעות  עהורדתו של הצינור לתעלה ולאחר גמר תיקונים ייבדק הצינור.  
ספקת השרוולים, הספקה והנחת סרט כחול מיוחד, שרוולים מתכווצים כולל ה

 בהתאם לתקנים.
 הספקה והתקנת קשתות מבוטנות המסומנות על גבי תוכניות התנוחה.

 הספקה והתקנת מעברי קוטר מבוטנים.

 .)מסעף קמץ(  ( חרושתיותTהספקה והתקנת הסתעפויות )



לקווים סניפים,  חיבורי בתים הספקה והתקנת מסעפים חרושתיים הנדרשים 

 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  
כיסוי התעלות רק לאחר קבלת אישור בכתב  הבריאות(. עטיפת ראשים ותיקוני 

 .ומן העבודה של המפקחבי
 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 

 
 

   הנחת צינורות מגולבנים עטופים בסרטים פלסטיים .ב
מגולבנים עטופים סרטים פלסטיים תוצרת הספקה, הובלה והנחת צינורות פלדה 

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 
מוגנים פנימית בבטון. החזרת המצב לקדמותו כולל מדרכות   2ס"מ. צינורות "

 ופים, צמחיה )שיחים, פרחים, דשאים(.אספלט, ריצ
 

  הנחת צנרת זמנית .ג
כולל הספקת כל  8מ"מ דרג   50הספקה והנחת צנרת זמנית מפוליאטילן בקוטר 

על מנת לספק מים באופן זמני, כולל ביצוע חיבורים זמניים  האביזרים הנדרשים 

 .  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  
וחיתוכים.     העבודה כוללת הרכבת המערכת עבודות חפירה וכיסוי ביצוע ריתוכים 

         

 מאריכים ואלמנט עליון .ה
או הספקה  אספלט לפי והתקנת מאריך ואלמנט קצה במפלס פני מדרכה 

 .תכנון

בגובה  המאריך ואלמנט הקצה, התקנת אלמנט הקצה   המחיר כולל: הספקת

קיים או מתוכנן.  המדרכה/כביש 
 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)"  מתקן שבירה
 , אוגנים.  עבודות חפירה וכיסוי, ריתוך, חיתוך, ציפוי בסרט.4/ " 3"

הרכבת ברז השריפה, ציפוי החלקים שמתחת לקרקע וצביעה באדום את החלקים  
 שמעל הקרקע.

לפני קרקע, סגירה  פרוק ברזי שריפה קיימים, חיתוך הצינור היוצא מהקרקע עד  
 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

ר בין הצינור הקיים לצינור החדש כולל הספקת הקשת ביצוע "למד" לחיבו
 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   עירייהלמחסן המ'. ערום הצינורות והעברתם   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  90"למד" 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.

 

 

 עפר לצנרת  עבודות 57.01.7

 
 כללי 57.01.7.1

המילוי, ריפוד חול  עבודות עפר כוללות חפירה ומילוי תעלות להנחת צינורות, הידוק  
 בתחתית הצינורות, מצעים ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה.

על הקבלן לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע בהם הוא יצטרך לחפור ויבסס 
תוספת עבור   את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. הקבלן לא יהיה זכאי  לשום 

 חפירה.



 

 ניקוי השטח 57.01.7.2
ודות בהם תיחפרנה תעלות לצינורות ינוקו מכל צמחיה שיחים, עצים )כולל  כל שטח העב

 עקירתם( ומכל חומר אחר העלול להפריע לביצוע העבודה באשור המפקח. 
 

 חפירת תעלות 57.01.7.3
הצינורות   כאשר  בתכנית  המצוינים  לרומים  בהתאם  יחפרו  להנחת הצינורות  התעלות 

על תחתית התעלה ישר  מונחים  ותהודק,  התחתית  .  המרופדת בחול  יהיו  תהיה תיושר 
לכל אורכו ותהיה חופשית משורשים,   לצינור  ישרה וחלקה באופן שתיתן תמיכה טובה 

או בבידוד.  אבנים, רגבי אדמה או עצמים קשים אחרים העלולים לפגוע בצינור 
ושלא  לביצוע התקין של העבודה  יפריע  כך שלא  החומר החפור מהתעלה יישפך בצידה 

במקומות בהם יידרשו רתוכים והרכבות של צינורות ואביזרים   .התעלה  יוכל לפול לתוך
לאפשר ביצוע נוח   בתוך התעלה, תורחב ותועמק התעלה בהתאם להוראות המפקח, כדי 

 ותקין של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם, כל התקונים בצינורות ובציפוי.
מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת יחפור הקבל ן את קירות התעלה בכל 

 בשיפוע או יתקין חיזוקים.
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכניים בלתי אפשרי או שהשמוש בכלים  
מכניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא תבוצע חפירת התעלה בעבודת  

 ידיים.
 ודק היטב וייושר.החול או החומר המאושר שישמש ריפוד יהיה נקי וחופשי מאבנים, יה

לפני  לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אשור המפקח. במידה והקבלן יכסה את החפירה 
לכל   זכאי  יהיה  המפקח ולא  ע"פ הוראות  את הצינור  לגלות שוב  ידרש  המפקח  אשור 

 תשלום נוסף.    
 

 חיתוך כבישים ופרוק מדרכות 57.01.7.4
על הקבלן לה קיימים יהיה  יונחו קווי צינורות מתחת לכבישים  שתמש במקומות שבהם 

. כל ציוד כזה חייב  לחיתוך הכבישים כדי להבטיח חיתוך מסודרמתאים    במסור אספלט
 לקבל את אשור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח.

מ' באופן שיבטיח את  1.00החפירה תהיה וורטיקלית ורוחבה בחתך העליון לא יעלה על 
 שלמות החלקים הנותרים רצופים.

ב הכביש חופשי לתנועה ויבצע את החצייה בשני  במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוח
 שלבים או יותר הכל בתאום עם המפקח.

 
 צינורות מגן 57.01.7.5

מגן  צינורות  בתוך  צינורות  יועברו  המהנדס  ע"י  שידרשו  במקומות  כבישים  בחציות 
 שייקבעו בקדוחים אופקיים.

 יותר גדול מהצינור העובר דרכו.  6"צינור המגן יהיה בעל קוטר נומינלי לפחות  
 

 כיסוי קווי הצינורות 57.01.7.6
במצבו   המפקח, לאחר שהונח  האפשרי באשור  בהקדם  יכוסה  צינורות  קו  קטע של  כל 
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  

מאושר )ע"י המפקח(.  לפחות מעל קודקודו בחול נקי בלבד 
 

השלב  הנחת החומר והידוקו יעשה במידה שווה ובבת אחת משני צידי הצינור. בגמר 
הקבלן(  לאזהרה כי בתוואי  הראשון ולפני תחילת השלב השני, יונח סרט )כחול( )ע"ח  

 זה מונח קו צינורות מים.
 .פני התעלה  עדבשלב שני תמולא התעלה 

או מדרכות קיימים או מתוכננים   מתחת לדרכים, כבישים  כאשר קווי הצינורות עוברים 
על   עולות  שאינן  בשכבות  ויונח  בחול  המילוי  יבוצע  יהודק      15לעתיד  המילוי  ס"מ. 

אופטימלית ויהוד לקבלת ברטיבות  א.א.ש.ה.ו. אם יצויין בתוכניות    98%צפיפות של  ק 
י המהנדס  יאו  ע"י  המילוי  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. 

 
 



 ינורות פלדהקווים מצ 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.

 
 הנחה

וציפוי   ריתוך  ברציפות.  חיבורי  האפשר  במידת  יעשו  מכווצים  בשרוולים  הריתוכים 
 צינורות באזור חקלאי( יחד יורדו לתעלה וירותכו בה. 4הקטעים שרותכו )מכסימום 

 )באזור הבנוי לא תותר ריתוך מחוץ לתעלה של יותר משני צינורות.(
ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו. הורדת הצינורות לתעלה    לפני הורדת הצינורות 

תעשה בזהירות מירבית באופן שלא יגרם כפוף רב מדי העלול לפגוע בשלמות הצינורות  
 צונית.יבציפויים הפנימי, או בעטיפה הח

מסביב לצינור !  בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת 
 

יעשה  בין הצינורות  הריתוכים  ראש. בידוד  ע"י ריתוכי  התעלה יעשו  בתוך  החיבורים 
 הצינורות מונחים ליד התעלה.בעוד  

יש לסתום את פי הצינור   ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה  עבודה  יום  בסוף כל 
סתום  יהיה  בעבודה  אינו  אשר  צינור  קצה  כל  כי  ויבטיח  הקבלן ישמור  רותך.  שכבר 

 ותמנע כניסת לכלוך אליו.
 

 התקנת אביזרים 57.01.8.2
 

 כללי
שח לכלוך  מכל  לנקותם  יש  יש  לפני התקנת האביזרים  האביזרים  בהרכבת  לתוכם.  דר 

להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים. ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה 
 מדויקת אך לא מאולצת.

למאמצים פנימיים  שתגרום  דרך  או בכל  בכח  מתיחות ברגים  תורשה התאמה ע"י  לא 
או באגניהם.  באביזרים 

 
 אוגנים

עם חורים קדוחים. ריתוך האוגנים יבוצע   Slip-onס  האוגנים יתאימו לתקן ויהיו מטיפו
יהיו סימטריים לגבי ציר אנכי העובר בציר הצינור.  כך שחוריהם 

 
 ברגים

אוגנים ועיגונם יסופקו ע"י הקבלן, והספקתם כוללת הספקת שני אומים  ברגים לחיבור 
 לכל בורג. 

לכל   אורך הברגים  בקוטר נכון,  ורק בברגים  מגוף יהיה אחיד ומספיק  יש להשתמש אך 
כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג, בשעור של תבריג אחד לפחות, מתיחת  
לפי  מפלדה  אגנים יהיו  תהיה הדרגתית ואחידה. הברגים המתאימים לחיבורי  הברגים 

 ומצופים בקדמיום עם פסיבציה כרומטית. ASTM A307-527התקן   דרישות
 

 אטמים
קבלן והם יתאימו לסוגי האביזרים, הקבלן ישתמש באטם תוצרת האטמים יסופקו ע"י ה

Klinger  קלינגריט עם גרפיט לאטימה. בין אגנים ישמש אטם אחד בלבד בעובי   200סוג
הברגים    2 לחורי  עד  יגיע  החיצוני  היקפם  טבעתי כלומר  מטיפוס  יהיו  מ"מ. האטמים 

 וקוטרם הפנימי זהה לקוטר הפנימי של הצינור.
 יהיו האטמים נקיים בהחלט, אין להשתמש באטם אלא פעם אחת בלבד.  בעת ההרכבה

 
 מגופים

נקיה.  במטלית  ולנקותו בפנים  מלאה  פתיחה  מגוף  לפתוח כל  יש  מגופים  לפני הרכבת 
אחרי זה יסגר המגוף לגמרי ושטחי האטימה של האגנים ינוקו אף הם, אחרי ניקוי זה יש  

 ת אשר יוסרו רק ברגע האחרון.לכסות את שטחי האטימה של האגנים במכסאו
 
 
 



 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 

נו בהתאם לפרטים ומיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח באתר. סימון חיבורי בתים יותק
על גבי התוכניות אינו מהווה קביעה מדויקת של מיקומם.  החיבורים 

תקן ישראלי   יהיו בעלי  בתים  ביצוע חיבורי  יסופקו לצורך  אשר  המגולבנים  האביזרים 
תוצרת "דורות".  והברזים 

 כל אביזר המותקן במערכת המדידה. על הקבלן לקבל את אשור המפקח או המהנדס על
 

 ריתוך הצינורות 57.01.8.3
כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה של רתך  

לת"י   ע"י   127מוסמך" בהתאם  רק  יבוצעו  הריתוך  חיבורי  רתכים.  עמדו במבחן  אשר, 
ולזרם  ריתוך בקשת חשמלית מוגנה, יש להשתמש באלקטרודות   ישיר  מתאימות לזרם 

 חלופי או שווה ערך.
 

 
 עבודות הכנה לריתוך צינורות

הפגמים  וכל  העגולה הנכונה  ולצורתם  לשלמותם  ריתוכם  לפני  יבדקו  קצות הצינורות 
יתוקנו לשביעת רצונו של המהנדס. את קצות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב  

 יב הריתוך.מכל חומר זר העלול להשפיע לרעה על ט
מלט פנימי של  ציפוי  בעלי  עובי  -בצינורות  להיות בעל  ציפוי המלט בשפתיו  צמנט חייב 

 מלא בכל היקף הצינור.
לעומק של   עד  מותרים  קלים  וזאת בתנאי   1.5פגמים ושקעים  פנים הצינור  מ"מ לכוון 

הפנימי  שציפויים  הצינורות  הציפוי.  היקף  חצי  מאשר  יותר  יהיה  לא  הכללי  שאורכם 
ימצא פגום יותר מהמותר לפי המוגדר לעיל יפסלו ולא יותרו לשימוש, אלא אם כן יתיר  י

 המהנדס תיקון הציפוי או חיתוך החלק הפגום עד למקום בו הציפוי מלא ושלם.
 

 חיתוך צינורות והכנתם לריתוך
לפי  יעשו בדיוק  אלכסוניים  חיתוכים  לציר הצינור.  ניצב  במישור  יהיו  ישרים  חיתוכים 

ת הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוך יבוצע במכשיר חיתוך  הזוי
או,  מיוחד  חיתוך  מכשיר  אציטלין בעזרת  פנימי( בלהבה  ללא ציפוי  )בצינורות  או  מכני 
מיוחדת, השטחים   כוונת  בעזרת  ביד  ע"ח חיתוך בלהבה  מהנדס,  מיוחד של  אשור  לפי 

דבר זה יושג בעת החיתוך יש לעבד את השטח החתוכים בלהבה יהיו נקיים בהחלט, ואם 
 בפצירה.

(,  ARCAIRצמנט יעשה בשיטת "ארקאיר" )-חיתוך הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט
" פחם  אלקטרודות  לפני 4עם  יופעל  אוויר  זרם  זרם.  מקור  של  למגע  שתחובר   "

רחק  שהאלקטרודה תיגע בפח. יש להקפיד על כך שהקצה השרוף של אלקטרודה יהיה במ
מ  -10של כ פחות  לא  תהיה הזווית בין    -5ס"מ אך  מידית המכשיר. בזמן הריתוך  ס"מ 

מעלות וכיוון החיתוך יהיה תמיד מלמעלה למטה. רצוי    45האלקטרודה ושטח הצינור בת 
 שהידית של המכשיר תוחזק בשתי ידיים לשם איזון. 

את ציפוי המלט לחלוטין, להפריד  יש לוודא שהפח נחתך  צמנט ע"י מכה -בגמר החיתוך 
 ק"ג ולהחליק את קצה הצינור וליישרו בפצירה. 1בפטיש שמשקלו לא יעלה על 

במקרים שאין אפשרות לבצע את העבודות בעזרת "ארקאיר" תותר לבצע את העבודות  
יתקב שהחתך  בתנאי  מכני  משור  או  יד  משור  הצינור.  בעזרת  של  האורך  לציר  ניצב  ל 

אוטוגנית.   בלהבה  הצינורות  את  חותכים  המהנדס,  הוראות  לפי  מיוחדים,  במקרים 
למטרה זו יש לסמן את הצינור בעזרת רצועת בד וגיר או מדגש, לחתוך את הצינור בעזרת  

פטיש עד   את הציפוי הפנימי בעזרת  אוטוגנית, לשבור  ק"ג לאורך היקף הצינור    1להבה 
 ייף או להשחיז את קצה החיתוך של הצינור.ולש
 

 התאמת הצינורות
צינורות   של  קצות  בין  ב"מדרגות"  האפשר  ככל  להמעיט  יש  התאמת הצינורות  בעת 

מ"מ. לשם   1.0סמוכים. התזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי זו לא תעלה על  
יש להשתמש במצמד   ישר  בקו  צינורות המתחברים  שתפקידו להצמיד חישוק    -מרכוז 



אין להסיר  אחד לשני.  הצינורות כך שתהיה המשכיות והתאמה מירבית של קצה צינור 
לזה ואת  טובה של הצינורות הסמוכים זה  מבטיח תפישה  אשר ריתוך  עד  את החישוק 

 מצבם הנכון של הצינורות עד להשלמת הריתוך.
 

 ביצוע הריתוכים
 מצבי הריתוך

צינורות נמצאים קבועים במקום בשעת הריתוך( יורשה  ביצוע הריתוכים במצב קבוע )שה
אדנים וגלגלים  מתאים של  על התאמת הצינורות ע"י סדור  רק בתנאי שתובטח שמירה 
על שני צינורות או יותר. ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות   המאפשר תמיכה וסיבוב 

מעל התעלה או מעל הקרקע בצד התעלה על מנת להשל על אדנים  את תפר נתמכים  ים 
תמיד כלפי מעלה ותוך הזזה בין   לכל היקפו. התפר האורכי של הצינורות יהיה  הריתוך 
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 מחזור השורש
יבוצע בשני המצבים כאשר הצינורות נמצאים  )מחזור הריתוך הראשון(  מחזור השורש 

 קבועים  
 בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו.במקום ויש למעט ככל האפשר 

 
 ניקוי בין המחזורים

אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך.  
 כמו כן ינוקו  

אבן   בעזרת  לבצע  יש  הניקוי  את  האלקטרודות..  את  מחליפים  בהם  המקומות  כנ"ל 
 משחזת מכנית.

 
 מחזורי מילוי וגמר

תשמשנה מספ מחזור  לכל  משניים.  קטן  יהיה  לא  ריתוך  תפר  בכל  המחזורים  ר 
בערך   יהיה  המילוי  מחזורי  עובי  תקניות.  המחזורים    3-3.5אלקטרודות  עובי  מ"מ. 

  -1.5מ"מ ולא יותר מ -0.8ומספרם יתאימו כך שגב התפר יבלוט מפני הצינור לא פחות מ
יהיה בערך   את מ"מ גדול    3מ"מ. רוחב המחזור העליון  מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. 

 התפר הגמור יש לנקות היטב במברשת פלדה. אין להתחיל בשני מחזורים באותו מקום.
 

 ריתוך צינורות בעלי ציפוי פנימי
לשם קבלת המשכיות הציפוי במקום הריתוך יש להשתמש באבקת "אקספנדו". האבקה 

התערובת תוכן בכמות אשר   תעורבב במים עד אשר תהפוך למשחה פלסטית )לא נוזלית(.
אחר  יורטבו  הציפוי  קצות  הערבוב.  מזמן  שעה  מחצי  יותר  לא  משך  למריחה  תספיק 

של   בעובי  אחד  במשחה כל  וימרחו  קטנים   2הניקוי במים  פגיעות ושקעים  מ"מ בערך. 
גדול  להיות  המריחה  עובי  עשוי  שבמקומות כאלה  כך  המריחה,  בזמן  ימולאו  בציפוי 

להרשות מריחה ב"אקספנדו" אלא דקות ספורות לפני ביצוע הריתוך.  מהמידה הנ"ל. אין  
גמר המריחה   אחרי  מיד  לריתוך.  המיועדים  הפלדה  על שטחי  תעלה  שהמריחה  אסור 
ריתוכים   ע"י  יתפסו  זה  ובמצב  רווח,  ללא  לזה  זה  הצינורות  קצוות  וילחצו  יקורבו 

י אשר  משחה  עודף  מכל  הפלדה  צינורות  קצות  וינגבו  הריתוך.  נקודתיים,  לנעיץ  צא 
 אמפר. 100מ"מ וזרם אשר אינו עולה על  3הריתוך הראשוני יעשה באלקטרודה 

 
 מרווח עבודה

לא קטן מ יהיו בעלי   -40מרחב העבודה בתוך התעלה יהיה  לריתוכי ראש  ס"מ. הבורות 
 גודל מספיק כדי לא להצר על הרתך יתר על המידה.

 
 תנאי מזג האוויר

עבודות ריתוך   מושפע ע"י תנאי מזג אוויר  אין לבצע  עלול להיות  טיב הריתוכים  כאשר 
מקרה אם  גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המהנדס יקבע בכל  בלתי נוחים, כגון 

 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 שונותעבודות   57.01.8.4
 

 ריתוך אוגנים
פנימי בתוך פתח האוגן.  אוגן שחיל ירתך המבצע נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך  בריתוך 

לצינורות תוך התאמה מדויקת   ומרכזית של האוגנים אוגנים בעלי צוואר ריתוך ירותכו 
ניצב לציר הצינור. יש   כלפי הצינור. בריתוך האוגנים יש להבטיח ששטח האטימה יהיה 
ומכל פגיעה אחרת, כגון טיפות התזה, לכלוך   לשמור על שטחי האטימה מחומר ריתוך, 

יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה של אוגנים.  וכד'. 
 

 אישור בכתב של המפקח()יבוצעו רק ב קשתות מרותכות
לפי המידות שבתכניות,   משופעים. הקשתות יחתכו  מקטעי צינורות  הקשתות תורכבנה 
תוך התאמה מדויקת של קטע אחד לשני. בצינורות בעלי ציפוי מלט פנימי יחתכו וירתכו  
את הציפוי אחרי   הקשתות כך שבכל מקום יהיה הציפוי רצוף וחלק, יש לתקן ולהשלים 

 ולה.ריתוך הקשת כ
 
 

  קשתות מוכנות
ישרים   ע"י ריתוכים  לצינורות  ירותכו  סטנדרטיות קבועות  זוויות  קשתות מוכנות בנות 
של  מצבה הנתון  ועל  על התאמה מדויקת  הקפדה  תוך  צינורות,  לריתוך  לעיל  כמפורט 
הקשת. שינויים קלים בזוויות הקשתות יעשו ע"י חיתוך אלכסוני בקצה הקשת ותוספות  

 בהתאם לצורך.
 

 )יבוצע רק באישור בכתב של המפקח(  ריתוך חדירה
הפתח  לצורת  בהתאם  החודר  הצינור  של  מדויק  ע"י חיתוך  יבוצע  )טה(  חדירה  ריתוך 
בצינור הראשי. חיתוך הפתח צריך להיות מותאם לפרופיל של הסעיף כדי לרתכו לצינור  

מעבר  הראשי. במידת האפשר יוחלק וינוקה היטב הצד הפנימי של הריתוך כדי   שיהיה 
 חלק וקוטר הצינור יהיה מלא.

 
הפנימי  ציפוי  תיקון של  המאפשר  קטע קצר  להיות  להסתעפות צריך  המתחבר  הצינור 
לקטע   צינור שלם  השקה של  ע"י ריתוך  הריתוך. המשך ההסתעפות יעשה  אחרי ביצוע 

מלט הפנימי של  לתקן את הציפוי  יש  אקספנדו לפני ביצוע  -המסתעף הקצר.  צמנט עם 
 וך החדירה.רית

את הציפוי הפנימי  את חיתוך הפתח בפלדה עושים בשיטת "ארקאיר" שוברים בזהירות 
שנתגלה אחרי הוצאת הסגמנט החתוך מדופן הפלדה. אחרי ריתוך הסעיף כמפורט מעלה 
מעבר   מלט ולהקפיד שיהיה  ופירורי  מכל לכלוך  לנקות את הצד הפנימי של החיבור  יש 

ינורות. בגמר ריתוך הסעיף ותיקון הציפוי הפנימי יש לנקות חלק בקו החדירה בין שני הצ
את פנים הצינור מכל פסולת, שיירי מלט וחומר זה אחר. את המלט הטרי של התקין יש  

למנוע ייבוש מהיר.  לכסות בחומר הבשלה מתאים כדי 
 

 אוכפי חיזוק
לרי חיזוק  אוכפי  המבצע  וירתך  יתקין  התכניות  לפי  הדבר  דרוש  תוכי  במקומות בהם 

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  
כמפורט  יהיה  טיב הריתוכים  התקנת הצינורות.  ייכלל במחיר  הוא  אוכף  תוספת עבור 

 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 

 תשולם כל תוספת בגין תיקונים אלה.
 

 תיקון של ליקויים בריתוכים
לתת רשות לתקן   מותר לתקן נקבי  המהנדס יוכל  או המילוי,  ליקויים במחזורי השורש 

המהנדס.  אשור  טעונים  יהיו  כאלה  תיקונים  אולם  הגמר,  במחזור  וקעקועים  מלט 
מ"מ לא ייחשבו כפגם. לפני ביצוע כל תיקון יש    1.0קעקועים אשר עומקם אינו עולה על 

ים והקשקשים להסיר את הפגם ע"י חיטוט באיזמל, ליטוש או חיתוך בלהבה. כל הסיג
ולרתכו   התפר  כל  את  לחתוך  יש  בתפר  סדק  שיתגלה  במקרה  פלדה,  במברשת  יוסרו 
סימון ברור בצבע שמן על  או בריתוכים  מחדש. המבצע יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות 



כל   יורד  לתעלה, ולא  הצינורות  לפני הורדת  ייעשו  התיקונים בריתוכים  כל  גב הצינור. 
לאחר שמהנד אלא  לתעלה  לשביעות קטע  נעשו  קטע  התיקונים באותו  כל  כי  אישר  ס 

 רצונו.
 
 

 צביעת צינורות פלדה ואביזרים על קרקעיים 57.01.8.5
 

 תחום המפרט
פני הקרקע הן  על  פלדה שיונחו  בקווי  ואביזרים  צינורות  על צביעתם של  מפרט זה חל 

ל על כן על צינורות גלויים לבריכות ומגדלי מים. המפרט אינו ח 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
עבודות ההחזקה.  על  ולהקל  סכנת הקורוזיה  את  מנת להקטין  על  ס"מ מפני הקרקע, 

)בלוקים טרומיים(, המרחק ביניה לפי התכניות או צורת הלבנים הנ"ל  ומיקומן יהיו  ם 
 לפי הוראות המהנדס המפקח.

 
 הכנת הרקע לצביעה )ניקוי פני הצינורות והאביזרים(

 
 צינורות א.

צינורות שלא היו צבועים מקודם ינוקו במברשות פלדה מכניות מכל חלודה, קשקשים,  
לאחר הניקוי יש  לכלוך, וחומר זר אחר, כתמי שמן וגריז יש להסיר בנפט או בנזין. מיד 

 לצבוע את השטחים בשכבה ראשונה של צבע יסוד כמפורט מטה.
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. 

תקלף או מראה חוסר הידבקות אל כפגמים בצבע ייחשבו שטחים בהם הצבע נסדק, מ
מקומות הקשים לגישה או המוסתרים מהעין.  יש להקפיד בבדיקת  המתכת. במיוחד 
כל המקומות של חלודה או של פגמי צבע ינוקו עד למתכת הנקיה בעזרת מברשת פלדה  
יד,   יורשה השמוש במברשות  מכניות  להפעיל מברשות  אפשרות  מכנית. במקרה ואין 

ית שהמפקח  במברשת  בתנאי  המושג  לזה  בטיבו  שווה  ושהניקוי  לכך  אישורו  את  ן 
 מכנית.

במקומות קשים לגישה, בהם אין כל אפשרות להגיע במברשות מכניות או מברשות יד,  
יש להסיר את החלודה, צבע פגום ולכלוך עד כמה שאפשר, לייבש את השטח ע"י ניגוב  

אספלט יש להסיר את ולכסות מקומות אלה במשחת מגן. בצינורות המצופים בשכ בת 
 האספלט עד שישאר רק צבע היסוד.

 אביזרים .ב
לנקות את כל כתמי החלודה במקומות  יש  מבית החרושת  הבאים צבועים  באביזרים 
פלדה מכנית. במקומות אלה יתוקן הצבע לפי  פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת  בהם 

 המפורט מטה.
 

 טיב הצבעים והטפול בהם
 
 כללי
הצבעים יהיו טעונים אשור המפקח לפני השמוש בהם, על המבצע להגיש פרוט מלא כל 

שם   יכלול:  זה  פרוט  בהם.  להשתמש  בדעתו  אשר  האחרים  והחומרים  הצבעים  של 
היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של היצרן, לרבות הוראות לטפול ושמוש בצבע, הוראות 

מינימליים.  לדילול )אם מותר( וזמני ייבוש 
 

 ם מאושריםיצרני
בצבעים   צינור  אין להשתמש באותו  ערך.  או שווה  מתוצרת "טמבור",  יהיו  הצבעים 
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 

דילול הצב בדבר  אלא אם על כל הוראות היצרן  יורשה  לא  עים והטפול בהם. הדילול 
 קיימות הוראות יצרן מפורשות לכך.

 
 הצבעים ג.

על קרקעיים: -אלו הצבעים אשר ישמשו לצביעת צנרת על  קרקעית ומערכות אביזרים 



   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      יסוד סופר עמוד  אלקיד  שכבת בינים
 1.0   1.0   1.0  מס' שכבות

 60.0   70.0    60.0 עובי שיכבה יבשה
עליונה  DTCמולטילק            עליון סופר עמיד אלקיד  שיכבה 
 2.0   2.0   2.0  מס' שכבות  
 40.0   40.0   120.0 יבשהעובי שיכבה  

 4.0   4.0   4.0 סה"כ מס' שכבות
   

 ביצוע הצביעה
לגמרי  יבשים  להיות  על הצינורות  אחרי הניקוי.  מיד  תעשה במברשת  צביעת היסוד 
בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, 

אחרים. זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, ללא הפסקות, נזילות, טיפות קרושות ופגמים  
 לפי המפורט מעלה.

ותוך   מעשי,  הוא  והדבר  במידה  לבצע בהתזה.  מותר  והשלישית  השנייה  את השכבה 
הקפדה על הוראות היצרן. לפני צביעת כל שכבה נוספת יש לתקן את כל הפגמים בשכבה  

ולנקותה מכל אבק או לכלוך העלול להצטבר    הקודמת ע"י גירוד הצבע וצביעה מחדש 
השכבה   של  ייבושה  לפני  חדשה  שכבה  בצביעת  להתחיל  אין  לצביעה.  צביעה  בין 

 הקודמת. זמני הייבוש יהיו לפי הוראות היצרן.
 

 חפיפה בין צבע וציפוי אספלט
בקווים הנמצאים בחלקם מתחת לאדמה ובחלקם מעליה, יושאר הציפוי האספלטי על 

הגלוי למרחק של   בו צבועים  ס"מ בערך    50הצינור  יציאתו מהאדמה. הצבע  ממקום 
העל כ-הצינורות  על האספלט למרחק של  מקצה האספלט.    -20קרקעיים יחפה  ס"מ 

ובמידת האפשר מהסיד, וייצבע בשכבת   ינוקה הציפוי האספלטי מכל לכלוך  לשם כך, 
 יסוד של צבע פלסטי ובשתי שכבות של צבע אלומיניום סינתטי.

 
 תיקוני צבע

פ ויתגלו  המפקח.  במידה  שיורה  במקומות  מחדש  לצבוע  יש  הצביעה,  לאחר  גמים 
 .5.3ההכנות לתיקוני הצבע יבוצעו לפי המפורט בסעיף  

 
 

 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  .)
על מנת להחדירה היטב לכל השקעים והנקבוביות בשטח המשח ה יש לשפשף בחוזקה 

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, 

ומנעולים של מכסאות וכד'.    למריחה על חלקי פלדה גלויים, כגון כושי מגופים, צירים
 במקרה זה משמשת המשחה גם כסיכה וגם כהגנה נגד קורוזיה.

 
 

 לחץ הידרוסטטי -בדיקת הקווים  57.01.8.6
 

 כללי
הכיסוי החלקי  אחרי  בו  מבני הבטון הקשורים  ויציקת כל  לאחר השלמת הנחת הקו 
עם  ייקבעו  אשר  באורכים  תבוצע  הבדיקה  הידרוסטטית.  לחץ  בדיקת  הקו  ייבדק 

 המהנדס. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח.
יהיה   או אטמוספרות  12לחץ הבדיקה  לחץ מיוחדת  ע"י משאבת  יושג  . הלחץ הדרוש 

למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן.  ע"י חיבור 
 
 



 הכנות לבדיקת הלחץ
אלא   הקו  להתחיל במילוי  לפני   7-6אין  האחרונים.  הבטון  מבני  יציקת  לאחר  ימים 

האביזרים   שכל  ולוודא  והמבנים  החיבורים  את כל  סופית  בדיקה  לבדוק  יש  המילוי 
האוויר   שסתומי  פעולת  את  לבדוק  יש  ובמיוחד  לפעולה,  ומוכנים  טוב  במצב  הינם 
יש לאטום  ואטימות הניקוזים, במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ, 

 את הקצה הפתוח של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח.
 כן יש לבדוק את מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה.

 
 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 

תקבע ע"י המהנדס. ב מילוי הקו במים  מהירות  יהיו כל  מהצינורות.  התחלת 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  
ת המילוי. כל התיקונים הדרושים. במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים או בגובתו

או פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא   אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים 
מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו 

 כל הדליפות.
 

 בדיקת לחץ
אלא   ציפוי   24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו  עם  ובצינורות  מילויו במים,  שעות לאחר 

ממלט צמנט   אשור    72אחרי    -פנימי  בלי  בקו  הלחץ  יועלה  לא  מקום,  מכל  שעות. 
לגובה הדרוש ויוחזק בגובה זה לתקופת  הגיעו  המהנדס. הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד 

אותם תנאי הטמפרטורה.זמן אשר תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובס  ופה ישררו 
 

תתגלה   אשר  לאטימותם וכל דליפה  על החיבורים  ייבדקו  בעוד הקו נמצא תחת לחץ, 
תחשב כליקוי אשר יש לתקנו. אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית ותעשה בדיקה  
אטום  יהיה  אשר  עד  מעלה,  התיקונים כמתואר  ועל  על הבדיקות  לחזור  יש  חדשה.. 

 יעות רצונו של המהנדס.בהחלט, לשב
יפול בתקופת  לא  לעיל והלחץ  דליפות הנראות  יתגלו כל  לא  אם  כאטום  ייחשב  הקו 
עיוורים   באוגנים  אטומים בקצותיהם  קטעים  תעשינה כנגד  הלחץ  בדיקות  הבדיקה. 

 כאשר המגופים פורקו מהם. המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.
 

 )צילומי ריתוכים(  בדיקות רדיוגרפיה
 מהריתוכים.  100%  -לצילומי ריתוכים בצינורות ובהתקנת מערכות אלה,   יבוצעו

 
 בדיקות עטיפות הצינורות

של ספק הצינורות לביקורת הקווים ע"י  שרות שדההקבלן יתאם עם המפקח הזמנת 
 מכשיר חשמלי על חשבונו.

 
 התחברויות לקווים קיימים

תעשנה בתאום עם המפקח להמעיט בזמן השי תוק של מערכת המים כל ההתחברויות 
הפועלת במסוף. ההתחברויות תכלולנה ניקוז קווי המים ולא ישולם עבור פעילות זאת 

להנחת הצינורות.  בנפרד והקבלן יקח זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה 
 

 חיטוי )כלורינציה( הקו 57.01.8.7
 כללי

לפי הדרישות   שבנספח. כמו כל קו צינורות יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה 
או  תיקונים  של  עבודות  בו  שנעשו  אחרי  קיים  צינורות  קו  קטע של  לחטא כל  יש  כן 
שינויים. חיטוי הקו ייעשה אחרי בדיקת הלחץ, אלא אם המהנדס יתן הוראות אחרות. 
כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות המים 

 של המזמין.
 .קטריליות יוגשו למפקח לאשור לפני הכנסת הקו לפעולהתוצאות בדיקות ב

 
 
 



  (AS MADEתכניות לאחר ביצוע ) 57.01.8.8
(, )לפני קבלת AS MADEלאחר גמר העבודות על הקבלן לספק את תכניות עדות ) .1

)באם במפרט המיוחד צוינה דרישה חמורה   העבודה הסופית על ידי עיריית שדרות 
יקבע המפרט המיוחד( פה  אשר  מזו המצוינת  את העבודות  ישקפו במדויק  אשר   ,

המדידה   מערכת  של  חלק  והן  הכמויות  לחישובי  הבסיס  את  הן  ויהוו  בוצעו 
 הגיאוגרפית.

 
מוסמך ותוגשנה על רקע קואורדינטות  .2 תכניות העדות תוכנה ותאושרנה ע"י מודד 

ותכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע.  ארציות בלבד 
את ה  על בסיסם מבוצע מערך  הקבלן יקשור  לנקודת קבע של העיר שדרות  מדידה 
באחריות הקבלן לצורך קשירה עתידית של מפות התיעוד למערך העירוני.     GIS-ה

 לקבל נקודות התייחסות אלה ממחלקת מהנדס העיר.
 
למזמין בקובצי   .3 גבי    DXFאו    DWGהתכניות ימסרו  כפי    GISובפורמט    CDעל 

לבן, בחתימת הקבלן והמודד   עותקים של נייר  שיקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני 
ימי עבודה ממועד  14אשר הכין את התכניות וכתבי הכמויות. התוכניות יבדקו תוך 

הסתייגויו מכתב  עם  לקבלן  יוחזרו  יאושרו  ולא  במידה  המתכנן.  ע"י   ת הגשתן 
לתוכניות העדות  לתיקון, השלמות והגשה מחדש. רק לאחר אישור   המתכנן בכתב 

 ניתן יהיה להתחיל בהליך קבלת עבודה.
 
העדות   .4 תכניות  הכנת  בגין  תוספת  כל  תשולם  לא  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

 כמפורט לעיל.
 
לאישור חשבונו   .5 תנאי הכרחי  נציג המזמין הם  הכנת התכניות הנ"ל ומסירתן לידי 

 הסופי של הקבלן.
המייצגים את כל המידע   Xref  -עוד  עם רשימת קובצי המסירת העבודה תכלול תי

 הנילווה לתשתיות הביוב שבמפרט. העבודה תתבצע ותוגש ברשת ישראל חדשה.
מודל ביוב למתכננים  -מילת"ב בבאחריות המזמין להעביר לקבלן קובץ אקסל "

 . As Made", לצורך הגשת מפות  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

ע"י תפיסות ריתוך. לאחר הכנסת הצינור ימתח  רק לאחר שהצינור הקודם תפוס כבר 

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.

לאורך התוואי.  ג. פריקה ופיזור הצינורות והאביזרים 

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.

לתעלה והרכבת הצינורות והאביזרים הנדרשים, ביצוע כל פרטי ההרכבה   ו. הורדה 

 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 

מאושרת על משרד הי. שטיפת הקווים וביצוע חיטוי ע  בריאות."י חברה 

 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 במיובא 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.

יתבצע על  ידי קבלן מורשה מטעם יצרן הצינורות. חיבורי הצנרת יתבצעו מחוץ -החיבור 

 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.

על ביצוע    מבחן הלחץ יעשה בנוכחות המפקח  הצמוד ובא כח המפעל וילווה באישור 

 הטסט.

יעביר הקבלן למתכנן אישור טסטים ומכתב אחריות של המפעל לתקופה    בגמר העבודה 

 שנים.  10של 

 

סטטי  קוויםהבדיקת   57.01.9.3  , לחץ הידרו 
 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



תעשה בלחץ פנימי של  ה.  אטמוספירות בנקודה הנמוכה של הקו, אלא  12הבדיקה 

 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  

עד שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של   המהנדס ולחזור על הבדיקה 

 המהנדס.

 11.4 -תחת לבדיקת לחץ תחשב כמוצלחת במידה ולחץ הבדיקה לא ירד מט. 

 אטמ' לאחר ½ שעה של בדיקה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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 יתןנ
  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

 .יהיהשת 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ביובעבודות    –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.
  בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע

 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

 
 לצורך בצוע העבודההכשרת התוואי  .א

העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים, כולל פנוי  תוואיעל 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.אהתוו
 
 

 חיזוק דפנות החפירה .ב

או פלדה מתאימים לתנאי  הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ 
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 וחור בהתקנתם, חיזוק לא מספיק או עשוי מחיא

חפירה, ע"י פרוק בלתי נכון של החיזוקים או לרגל כל נכונה, ע"י העמקה יתרה של ה
 סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע.

 
 

 חפירה סמוך למבנים .ג

בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון 
מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים,   קיימים, ידפן הקבלן את דפנות החפירה בדיפון 

יוביל ויאחסן אדמה בהתאם המתק נים והעמודים הנ"ל בהבטחה מלאה, יחפור בידיים, 
 לצורך. החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן )לדוגמא חב'  

 חפירה ע"י עמוד חשמל(.-החשמל
 

 קרקעיים, ועבודה בסמוך להם-הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת .ד

לפני התחלת העבודה, את כל  על הקבלן מוטלת החובה לקבל  ברשויות הנוגעות בדבר, 
קרקעיים )מים, חשמל, טל"כ, טלפון, -האינפורמציה הדרושה בקשר למקום מתקנים תת

תיעול וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח   דלק, ביוב, 
עמו. לא   קרקעי או בהצטלבות-במקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למתקן התת

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

לגלוי המתקן, יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד  חפירות גשוש בידיים 
מיוחד, ויתמוך את המתקן התתש קרקעי בהתאם -ל המתקן, ידפן את החפירה בדיפון 

להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת. נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה 
משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה 

 קרקעי.-במתקן התת
 
 

 הרחקת האדמה המיותרת  .ה

כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות הקבלן, והקבלן ירחיקם, על 
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 

 תר מאושר להרחקת הפסולת ועודפי האדמה הנ"ל.היכן קיים א



 
 הסדרת תעלות קיימות .ו

בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתווי הצינורות או נחצית על ידו( עקב  
בצוע העבודה, על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה, להבטיח במהלך  

את  העבודה שהתעלה לא תחסם ותאופשר זרימת המים, וכן   על הקבלן להביא בחשבון 
 כל הקשיים והסדורים שידרשו עקב זרימת מים מכל מקור שהוא בתעלה.

 
 אורך החפירה .ז

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  

מיד לאחר גמר הנחת הצינורות בה וקבלתם ע"י המפקח. לא תעשינה כל מנהרות   בחזרה 
אלא לפי הוראות מפורשות של המפקח. המפקח יקבע את האורך הכללי )מספר הקווים( 

אחת. פתיחת תעלות נוספות תעשה רק לאחר מילוי התעלות  -של החפירה שתפתח בבת
 הקודמות בצורה שתאפשר את התנועה התקינה מעליהן. 

 
 החפירה התיאורטירוחב   .ח

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   60ס"מ. כמו כן תוספת    80-60נימי הוא  צינורות שקוטרם הפ

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,  
מכל סיבה שהיא, תעשה רק לפי אשור המפקח, ולא תילקח בחשבון    לצרכי דיפון,  או

בחשוב הכמויות הנ"ל. הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגנון , המבנים  
והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק  

הרוחב  שיגרם להם כולל הספקת החומרים. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מ
 התיאורטי.

 
 

 עומק החפירה .ט

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 

וכל  החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, 
יסולקו מתחתית החפ  ירה.האבנים, הרגבים וגופים זרים 

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.

  
 מילוי התעלות והחפירות .י

שתינתן הוראה מפורשת לנהוג אחרת ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד  פרט למקרים 
לאחר קבלת קו הצינורות ע"י המפקח, ואשור המפקח לגמר התקנת תאי בקורת. כל  

לכל מעל שכבת החול  נקי.  A-3הצינורות ייעטפו בחול מסוג   ועד לרום צלחת הכביש 
של    ותבשכבבבקרה מליאה  א' מהודק במצע יבוצע מילוי חוזר של    רוחב התעלה החפורה

 במחירי הנחת הצינורות.   יםכלול המילוי החוזר והחול ס"מ כ"א. מחיר 20

 
 הידוק המילוי .יא

 15בשכבות של    ,הקבלן יהדק היטב את המילוי )ע"י מהדקי יד מיכניים והרטבה במים(
לקבלת צפיפות של   הרטבה אופטימלית עד  אשטו", ללא -לפי "מודיפייד  100%ס"מ, עם 

תש התעלה במשך  כל  השקיעות שתתהוינה במקום  לכל  הקבלן יהיה אחראי  לום נוסף. 
רצוף   כל  חשבונו  ויתקן על  השקיעות  כל  את  ימלא  העבודה,  גמר  מיום  כביש    /שנה 

השקיעות האלה בדיקות הצפיפות תעשנה ע"י מכון התקנים, על חשבון  .שיתקלקל עקב 
 הקבלן כמפורט לעיל.

 
 



  קווי ביוב  -57.02.03
 

 סוג הצינורות  57.02.03.01
. פרטי החפירה והמילוי וריפוד  884קווי ביוב יותקנו מצינורות פי.וי.סי. "עבה" לפי ת"י  

/א'. החיבורים לתאים יעשו בעזרת מחברים  143החול מסביב לצינורות לפי תכנית סט
כל  יבוצעו  טרום  מבטון  תחתית  עם  ת.ב.  ויותקנו  במידה  מסוג איטוביב.  מתאימים, 

היחידה של התאים החיב יהיה כלול במחירי  והנ"ל  איטוביב  מחברי  לתאים עם  ורים 
 ולא ישולם בנפרד.  

על   העולה  בכיסוי  ביוב  פי.וי.סי דרג    5.25קווי  מצנרת  יותקנו  ת"י   10מטר  לפי  לחץ 
 . וע"פ הנחיית המפקח והתוכניות.71452

 
 בדיקת הצינורות  57.02.03.02

ימציא   המפקח  דרישת  מסוג  לפי  שהצינורות  התקנים  מכון  תעודת  למפקח  הקבלן 
הנחת דעתו  ויספק הוכחות כדי  עמדו בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש,  שסופק לעבודה, 
מתייחסות   שאליה  תוצרת  מאותה  הם  לעבודה  שסופקו  שהצינורות  המפקח  של 

 הבדיקות.
נוספ לבדיקות  ממקום העבודה  צינורות  לשלוח  לעצמו את הזכות  ות המפקח משאיר 

)משלוח הצינורות על חשבון הקבלן(. במקרה שהתוצאות לא תהיינה מניחות את הדעת, 
יפסול המפקח את כל המשלוח לשימוש, אלא אם כן יוכיח הקבלן ע"י בדיקות נוספות, 

 כי תוצאות הבדיקה הראשונה היו מקריות.
שאינו המפקח יבדוק את הצינורות שיסופקו למקום העבודה ויפסול לשימוש כל צינור  

הבדיקה  אין  מיד.  הפסולים  הצינורות  את  ירחיק  והקבלן  הנ"ל,  לתנאים  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
י מיוחדת,  שתינתן רשות  למקרים  תאי בקורת  פרט  שני  בין  צינורות  קו  ויבוקר  ונח 

אחת, אחרי שיבוצע החלק הראשון של תא הביוב יונחו הצינורות יחוברו  -סמוכים בבת
של   מצע חול בעובי  על  בתעלה  יונחו  קירות התאים. הצינורות  ס"מ, שיהודק    20אל 

מים.  החול בצידי הצינורות ומעליהם יהודק במהדקי יד וע"י הרבצה ב כמפורט דלעיל.
הצינורות יונחו באופן שקצוותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר אחרי שחדרו במלואם לתוך  
יהווה   קו  יותאמו באופן, שכל  הצינורות  הנדרש.  לשיפוע  גמורה  ובהתאמה  הפעמון, 
אחד עם תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של הקו במישורים האנכי   צינור 

פנס   תעשה בעזרת  ע"י והאופקי. הביקורת  הצינורות  לתוך  שישלחו  קרני השמש  או 
ודיסטומט.  מראות וע"י מדידת כל צינור וצינור בלייזר 

 
 

 בורי הצינורות אל תאי הביקורתיח   57.02.03.04
הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא, באופן שלאחר גמר ההתקנה לא יבלטו  

ם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר  סתיהצינורות לתוך התא. הרווח   בין הקיר והצינור י
יהיה   צינור החבור  אורך  ציר    60ראש בטון משופע סביב הצינור,  ס"מ לפחות, המשך 

אלא אם תינתן  נקודת המרכז של תא הביקורת,  תמיד דרך  יעבור  האורך של הצינור 
 ע"י המפקח הוראה מפורשת לעשות אחרת.

או   "איטוביב"צינורות פי.וי.סי. יחוברו לתא בקורת בעזרת מחבר שוחה מיוחד דגם 
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  
ו את הקטע מלכלוך  ינקה הקבלן  ויאטום קטע זה  שתי שוחות בקרה(,  חומרים זרים 

עם   בתאי הבקרה, בפקקים זמניים אשר בגופם מותקן ברז, ברז בפקק התחתון וברז 
מ' מעל גב הצינור, בנקודה הגבוהה. הקטע  5.50צינור בפקק העליון, הצינור יוגבה עד  

תאי בקרה וקטע צינור. לאחר האטימה/עגון הפקקים,  קטע הכולל שני  שיאטם הוא 
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



הצורך,   מתאימות. במידת  תוצאות הבדיקה  יוחלט אם  עם שרות השדה  בהתייעצות 
עבור בדיקות אלו לא ישולם  יקבע אופן התיקון ע" י שרות השדה של יצרן הצינורות. 

ועלותם כלולה במחירי היחידה השונים.  בנפרד 
 
 מפלי מים בקווי ביוב   57.02.03.06

על   אל תא הביקורת, בגובה העולה  יוכנס  ס"מ מתחתית הצינור    40במקרה שהצינור 
. מחיר מפל המים היוצא מתא הביקורת, יסודר מפל מים מחוץ לתא בהתאם לשרטוט

צינור,   מחבר,   : לנדרש בתכניות( כולל  )בהתאם  מיוחד  מפל  או התקנת תא  החיצוני, 
קשת וקביעתם במקום, סדור חורים בתא בקורת וסתימתם, ויציקת בטון מזוין מסביב  
העליון   מתחתית הצינור  ימדד  תשלום  לצרכי  עומק המפל  לשרטוט.  בהתאם  למפל 

 ית של הקשת.בכניסתו לתא עד לתחתית הפנימ
 

 עטיפת צינורות בבטון   57.02.03.07
אם  יעטוף הקבלן  בעומק קטן,  או כביש  מתחת למבנים  במקרה של הנחת הצינורות 
את הצינור בבטון במקום עטיפת חול.   ע"י המפקח ותמורת תשלום מיוחד,  לכך  ידרש 

 העטיפה תעשה בהתאם לשרטוט.  
 .118לפי ת"י  30 -בטון ב

 
 עפויות ביוב אל מגרשיםהסת   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  ע"י הקבלן  קצוות ההסתעפויות יסתמו 

 ללא תשלום נוסף.-ע"י פקק חרושתי או ע"י עטיפת ניילון וגוש בטוןלתוך הצינורות  
 

 תכולת המחירים לקווי צינורות    57.02.03.09
קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך ומחיר מטר אורך צינורות יכלול: הכשרת התווי, 

וחציבה, תת  חפירה  מלא דפנות החפירה, הספקת חול  -עבודה במים  קרקעיים, דיפון 
הצינורות, הספקת הצינורות והנחתם, כולל מחברי   נקי ופיזורו בתחתית התעלה וסביב
והידוקו מילוי  לחץ,  בדיקת  למעלה  שוחה,  וכל    ,כמפורט  האדמה המיותרת  הרחקת 

 המפורט לעיל. 
 

 מדידת אורך קווי צינורות לצרכי תשלום   57.02.03.10
תשלום תעשה נטו לאורך צ לצרכי  יר הצינורות לאחר הנחתם  מדידת אורך הצינורות 

)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. 

 
 

 דת עומק קווי הצינורות לצרכי תשלוםמדי   57.02.03.11
הקיימים או הכביש  האדמה  מפני  החל  ימדד  תבוצע   –  עומק הצינורות  בו  מהגובה 

אספלט / פיתוח סופי   ולא פני  עד לתחתית הפנימית של הצינורות.  ו  -החפירה בפועל 
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'. 2.10מק הצינור ביציאה מתא הביקורת שבמעלה  עו
 מ'. 1.80עומק הצינור בכניסה לתא הביקורת שבמורד  

תשלום יחשב כל הקו כקו שעומקו מ 1.95עומק הקו הממוצע    -1.76מ'. כלומר לצרכי 
 מ'. 2.25מ' עד  

 במקרה של הסתעפות ביוב לחצר יעשה החשוב כנ"ל.
 

 במקוםתאי בקורת יצוקים     57.02.03.12
לא מאושר לצקת תאי ביקורת באתר , כל התאים התקרות והמכסים יהיו חרשתיות  

 .כמפורט
 

 
 
 
 



 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  בטוןברזל  עשוייםפתוח ובמדרכות להולכי רגל בלבד, המכסים יהיו  בשטח
 .תוצרת "רדימיקס" או שו"ע(  טון 12.5של 

אספלט מכסים לתאי בקרה בכבישי  מקום אחר במסמכי החוזה  לאמור בכל  קיימים  בניגוד 
מברזל   עגולים  מכסים  יהיו  מתוכננים  במשטחייציקהאו  לתאי בקרה  מכסים  מרוצפים .  ם 

 באבנים משולבות יהיו מכסים מרובעים דגם "מורן" או שו"ע מברזל יציקה.
יישאו את הכתובת   וכן כיתוב וסמלים ביוב  -"עיריית שדרות  כל המכסים לשוחות השונות   "

אחרים ונוספים כפי שידרשו ע"י המפקח. צורת האותיות תיעשה בהתאם לדרישת אגף מהנדס 
הדעירייהה כל הסידורים  השוחות השונות..  נכללים במחירי  לכך  יאשר   רושים  לפני הזמנה 

 הקבלן אצל מהנדס העיר את דוגמת המכסה.
 

 אטמים בין חוליות השוחה
קונוס לחוליה, בין תקרה לחוליה    –אטימה בין החוליות לבין עצמן, בין חוליה לתחתית, בין 

  : מק"ט  סופרגום   תוצרת   THEODOR CORDESאו     101200672מאטם 

GMBH&CO.KG  :כמפורט 
תפרים באלמנטים טרומיים בקטרים    CDS PLUS 3אטם   , 80מיועד לאטימה מוחלטת של 
 הנתונים ללחצים פנמיים וחיצוניים.   150, 125, 100

 
 

 

 נתונים טכניים:

מסוג    CSD PLUS 3אטם השוחה   • 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. •

את האטם על הזכר •  של האלמנט התחתון.  לפני חיבור האלמנטים יש להרכיב 

 יש לדאוג כי זכר האלמנט שלם, ונקי מלכלוך וחתיכות בטון לפני הרכבת האטם. •

אנכיים   • בהפעלת כוחות  צורך  אין  על השני,  אחד  האלמנטים    –בהרכבת 
 אלמנט העברת הכוח, המובנה על האטם, יגיע למקומו באופן אוטומטי.

או כלים מיוחדים בזמן  •  הרכבת האלמנטים.אין צורך במיכון 
 האטם כמפורט יסופק ע"י הקבלן מחיר האטמים יהיה ע"פ סעיף מתאים בכתב הכמויות.

 
 מידות תאי בקורת   57.02.03.14

לשרטוטים. המידות הנקובות ברשימת הכמויות   תאי הביקורת יתאימו במידותיהם 
מו מתייחסות למידות הפנימיות של התאים לאחר הטיח. מידות תאי הביקורת יותא

 לעומק הקווים. אם לא צוין אחרת בתכ' יהיו מידות תאי הביקורת כלהלן:
 ס"מ ומעלה כפוף לקוטר צינור הביוב. 100מ' יהיו בקוטר  2.75תאים בעומק עד     -
לקוטר צינור   125מ' יהיו בקוטר   3.75ועד    -2.76-תאים בעומק מ     - ס"מ ומעלה כפוף 

 הביוב.
 ס"מ. 150היו בקוטר מ' י 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 סוכרי  חלקים של חול  אחד צמנט ושני  מחלק  ס"מ ותורכב 



פזור צמנט בשיעור   תוך  פלדה  תוחלק בכף  העליונה  והשכבה   1.5יהיה כנ"ל 
 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
ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב ביצוע או אמורים להתבצע עד תום  בכבישים 

, התקנה באופן זמני יםתקופת האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכס
המתו הרצוף  או  הכביש  לגובה  בהתאם  מסביב  רזה  בטון  וקביעתם עם  כנן 

או  והרצופים  לאחר התקנת הכביש  כנ"ל  מזוין  חגורת בטון  עם  סופי  באופן 
התשתית כולל הגבהת או הנמכת המכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה  
גובה צוואר התא לאחר ההתאמה   ותיקון הטיח והעיבוד.  עם הכביש והרצוף, 

 ס"מ. 30לא יעלה על 
 

 
 צינורות לתא בקורת קייםחבור     57.02.03.17

בעד חבור צינור לת.ב. קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר יכלול: חפירה  
הצינור ואטום הפתח, אטום  עשיית פתח, הרכבת  לגלוי התא הקיים,  בידיים 
תיקון הטיח, הרחקת השבר,   שנוי העיבוד,  צינור המוצא הקיים באם יידרש, 

שיים בגלל זרימת מים ושפכים בתא וכל הסדורים שידרשו להתגברות על הק
 הקיים.   

דגם  מיוחד  שוחה  מחבר  בעזרת  בקורת  לתא  יחוברו  פי.וי.סי.  צינורות 
דגם   פורשדה"  או דגם  מדויק   910F"איטוביב"  עגול  פתח  יוסדר  זה  ולצורך 

 בקוטר מתאים.
 

 התקנת תאים על קוים קיימים   57.02.03.18
קיימים , תשולם תוספת למחירי התאים בעד התקנת תאים על קוים פעילים 

סביב   המוצע  התא  התקנת  הקיים,  הצינור  לגלוי  בידיים  חפירה  שתכלול: 
וכל הסדורים   הצינור הקיים, פרוק הצינור הקיים )בתוך התא(, הרחקת השבר 
הדרושים והתגברות על הקשיים בגלל זרימת שפכים או מים מכל מקור שהוא 

 בצינור הקיים.
 

 
 

 זהירות בעבודות ביובאמצעי      57.02.07
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי  
או השוחות להמצאות  לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים 
 גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

ה .   1 לשוחת  ויש כמות מספקת  לפני כניסה  גזים מזיקים  לוודא שאין בה  יש  בקרה, 
 של חמצן.  

אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא       
ומובטחת  מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים  מאווררים  בעזרת  אוורר כראוי 

ל רק  אבל  הבקרה,  לתא  הכניסה  תותר  מספקת  בכמות  חמצן  נושאי הספקת 
 מסכות גז.

 
שעות לפחות לפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של   .   2

 הכללים הבאים:
עומדים לעבוד והמכסים בשני             -לעבודה בתא בקרה קיים           מכסה השוחה שבו 
 התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.        
 המכסים משני צידי נקודת החיבור. -לחבור אל ביב קיים          
נוסף מחוץ לשוחה   .  3 להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם  לא יורשה אדם 

 וכן להגיש עזרה במקרה הצורך.אשר יהיה מ
 



הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  .  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
 
בנושא   .    6 יודרכו  בקרה  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  העובדים 

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  אמצעי הבטיחות
 

 צילום הצנרת לאחר הבצוע -בדיקה סופית    57.02.08
                                

נדרש במפרט הכללי  לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם ל
ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" 
 -לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום יערך באמצעות מצלמת טלוויזיה  
וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם 

לתעד את  מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. את תוך הצינור ובכך 
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.
משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד להעסיק קבלן   חייבהקבלן 

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.
למזמין הוא תנאי לקבלת ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו  

 העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".
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 

יפת לחץ ובאמצעות מכשור מתאים לכך, הכל הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שט
 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  

ור הביצוע ביומן העבודה. על הקבלן  המפקח, על קטעים לפי בקשתו ורישום איש
להודיע למנהל ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים 
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  

תאם למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך מתאימים בה
 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 

מבחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של מבצע הצילום לדאוג לסימון השוחה בפנים ו
השוחה ייעשה באופן כזה שיאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר  

 מעל גבי קלטת הוידאו.
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, 

יש -יתגלו מפגעים ועל   לתקנם,פי חוות דעתו של המהנדס, ושיקול דעתו הבלבדי 
וללא כל תשלום נוסף, לבצע את התיקונים )הישירים   הקבלן יהיה חייב, על חשבונו 

לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.  והבלתי ישירים( הדרושים 
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום 

 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק אחר מסירת קבלת 

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,  

ות. פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך ותכלול סימון וזיהוי שוח
זו.  כדי ביצוע הצילום. במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה 

 דו"ח צילום זה אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות".
 



ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:  הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה 
 
מ1 מרשם  לסימוניהם .  בהתאם  הקו  וקטעי  בקרה  שוחות  הצינור,  של  )סכמה(  צבי 

 בתכניות הביצוע, וכל  סימן ותיאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 
 
. דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  המפגע, 2

 הקו משוחה סמוכה.  הערות וציון  מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך
 .  סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.3
 מסקנות והמלצות .4

 
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך 
אחרת בה יתקבלו תצלומים טובים  הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה, או בכל דרך 

ויחשב ככלול במחירי   יותר. התשלום עבור   הצילומים הנ"ל לא ישולם בנפרד 
 היחידה להנחת צינורות.

 
 
 
 


