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08o1  מפרט כללי 

  

1o1 תאור ומקום העבודה 

 

העבודה מתבצעת בשטח המתפנה על ידי משרד הביטחון וצה"ל בשטח  oא

ת המצורפות לחומר מחנה צריפין לשעבר, בגבולות המסומנים בתוכניו

 oהמכרז 

העבודה כוללת את ביצוע התשתיות בכבישים המתוכננים בשכונהo העבודה  oב

כוללת ביצוע המערכות הבאות: עבודות הכנה לחברת החשמל וחברות 

 o התקשורת, תאורה, הכנות לתקשורת עירונית חלופית לחברת בזק 

 

   oתכולת העבודה:ב 

 

  ות עבור חברת החשמל יבוצעו רק באישורo חציביצוע הכנות לחברת החשמל  -

  ובהתאם לתכנית חברת החשמל מאושרת  והוראות מנהלת הפרויקט

oוחתומה  

-  oביצוע הכנות לבזק 

 oטל"כביצוע הכנות ל  -

 ביצוע הכנה לתשתיות תאורת חוץ, חציות ותאי מעברo ביצוע שאר עבודות   -

 '( בהתאם להגדרת עבודה ע"י  תאורה ) יסודות, עמודים, מרכזיות מאור וכו   

   oמנהלת פרויקט 

ביצוע הכנות לתקשורת עירונית: מתקני התאורה החדשים שבתחום  -

הפרויקט יתוחזקו ע"י הקבלן עד מסירתם לרשות בגמר הביצוע מחיר 

o האחזקה כלול במחיר הסעיפים ללא כל תוספת 
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1o2          מסמכים ישימים 

     

 oהמסמכים המחייבים את ביצוע עבודה זאת הם:  א 

                

 בהוצאתו     08המפרט הטכני הכללי למתקני חשמל הבין משרדי, פרק   - 

 האחרונה.       

  -  oהמפרט המיוחד המצורף 

  -  oהמפרט הטכני של משהב"ש לעבודות תאורה בהוצאתו אחרונה 

  -  oכתב הכמויות המצורף 

 שראל לכל הציודo  תקן י  - 

  -  oחוק ותקנות בנושא חשמל 

 הנחיות הביצוע של חח"י ורשות מקומית.  - 

 התוכניות המצורפות   - 

 

 בo   עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות של רשויות מוסמכות כגון: 

 משטרה וכו', , חב' טל"כחברת חשמל,  משרד התקשורת/חב' "בזק",       

 לאותן הדרישות או הוראותo  צענה בהתאםתבו      

      oהמהנדס רשאי לדרוש מהקבלן המצאת אישור כזה, באם יידרש  

 

 זכות לשינויים בתכניות ובתכנון: 1.3

המזמין רשאי בכל עת וללא השפעה על מחירי "היחידות" למתקנים השונים 

הקטינם, לשנות את מקומן וגובהן של דרישות/הנחיות הביצוע, להאריך קוים 

 /מספר הנקודות על אותו מעגל להגדיל ולהקטין את

 

 

 תכניות ופרטים:  1.4

חלק מהתכניות שתתווספנה לחוזה זה במהלך העבודה, מתארות פרטי יצור 

והתקנה של אביזרים שונים. יש לראות תכניות ופרטים אלו כאילו מופיעות 

כך לא תוכר כל במכרז וכלולות במחירי היחידה שעליהן התחייב הקבלן. לפי

הקבלן בגין הפרטים או השינויים   תביעה לתוספת כספית כלשהיא מצד

 בפרטים.
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 רשימת תוכניות 

 

 1oגליון  תוכנית מערכות כללית -  2568-20-1

 2oתוכנית מערכות כללית גליון  -  2568-20-2

2568-70-1  - oתוכנית פרטי ביצוע 

 

 

 

    

1o5   חומרים 

 

קט זה יסופק ויותקן בהתאם לדגם והתוצרת המצוינים אo  כל הציוד בפרויי

    במסמכי

        oהמכרז 

  oשווה ערךב 

  

    00לעבודות בנייה   רך תהיה בהתאם לנאמר במפרט הכלליהגשת ציוד שווה ע

 כאשר השווה ערך חייב  00o01o07בסעיף פרק מוקדמות במהדורה אחרונה,

 ן הציוד המוצע, פרטיו, יתרונותיו להיות שווה לציוד המוכתב במכרז תוך ציו

 הטכניים, שם הספק, מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגיים ונתונים 

ooo 'פוטומטריים , מחיר וכדו 

 לצורך השוואת הציוד המוגש כשווה ערך לציוד הנדרש במפרט יש לעמוד בכל 

א הלים וכדו' ובפרט אלו של משהב"ש העוסקים בנושנהמפרטים, תקנים, 

ובפרט כל נושא הבטיחות ולהוכיח כי כל הנתונים זהים ותואמים את המוצר 

הפרמטרים האפשריים כולל מחיר, פוטומטריה , צורה חיצונית  המקורי בכל 
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, חוזק חומרים, אורך חיים, צריכת אנרגיה, בטיחות, תפקוד וכדו'ooo  אדריכלית

 ולת תקנית לעבוד איתוoתאימות של השווה ערך הקיים ויכ   כמו כן , יש לוודא 

 תוך זמן של חודשיים  הוגשהכל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל אלא אם 

 ם שווה ערך או לא, נמוצר אמ –מיום צו התחלת העבודה, ההחלטה אם הציוד 

 הינה בהחלטת והסכמת כל הגורמים הבאים : מתכנן, משהב"ש משרד ראשי, 

תקבל כל הודעה לשווה ערך שתוגש o לא ת עייריהמשהב"ש מחוז, מועצה / 

 בזמן אחר ומוצר שיותקן ללא אישור לא יתקבל ויוסר ע"ח הקבלן 

                oמקרים חריגים שיתגלו במהלך הפרויקט ידונו לגופם 

 

1o6    ביצוע העבודה 

 

 העבודה תבוצע על ידי פועלים מקצועיים בהנהגת מנהל עבודה בעל רשיון          

          oמתאים לסוג העבודה, אשר ימצא במקום העבודה במשך כל זמן הביצוע 

 המזמין רשאי לפסול כל עובד, כולל מנהל העבודה, או יצרן שלפי דעת        

        oאינם מתאימים לביצוע העבודה, ללא מתן הסברים 
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1o7      אישור לפני ביצוע 

 

 ישורו הסופי של היועץ ו/או המפקח, על   אo  לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן א        

              oאין לבצע כל התוכניות שברשותו וכן הנחיות  הקשורות לפרטי הביצוע 

 מנהלת פרויקט ומתכנןo כל בקשה לשינוי תועבר   \שינוי ללא אישורו של מפקח             

 מנהלת פרויקט למתכנןo\דרך מפקח                

 אין להתחיל עבודות בשטח ללא תוכניות במהדורה "לביצוע" מעודכנות ובאישור                

 מפקחo\מנהלת הפרויקט   

 

                 בo   כמו כן, על הקבלן לפנות לכל החברות והרשויות הנוגעות בדבר )חח"י, בזק, 

                     קבל מהם אישורי חפירה ואשורים לביצוע לטל"כ רשות מקומית וכדומה( ו   

     oהמערכות כפי  שמופיעות בתוכניות שברשותו 

 תנאי זה הוא הכרחי לביצוע החוזה ואין לקבלן זכות לדרוש פיצויים או סכומים                 

 כלשהם בגין אי קבלת אישור מהרשויות הנ"ל מסיבה כלשהי או בגין טיפול                   

 שורים אלהo באי                

 

           

 וקבלן יתבקש ,ע"י מנהלת פרויקט, לבצע חציות עבור חח"י יש מידהב oג

 של חח"י חתומה ולתאם לחברת חשמל לקבלת תוכנית לביצועלפנות 

 חציות בשטחo ובדיקת עם מפקח של חח"י ביצוע

 

מיקום סופי של גומחות לפילרי רשת של חח"י יקבע לפי תוכנית מאושרת של  oד

 מפקחo \באישור של מנהלת פרויקט חח"י ו
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1o8   מדידה 

 

1o8o1  08המדידות יבוצעו כמפורט במפרטo 

     

           1o8o2 תאום עם אספקות ראשיות 

 

 , חברת חשמל והחברות, חב' טל"כהקבלן ידאג לכל התאומים עם חב' "בזק"                 

 אשיות לחשמל ותקשורתo  השונות בדבר חיבור האספקות הר                 

  oטיפול ותאום ראשוני יעשו ע"י המתכנן 

 

 לפני תחילת העבודות באתר, יהיו בידי הקבלן הנתונים הבאים:  

  -  oתוכניות מתואמות ומאושרת עם חב' בזק 

  -  oתוכניות מתואמות עם חברת חשמל 

 oטל"כעם חב' ומאושרת תוכניות מתואמות   -  

 בהתאם להנחיות ASMADEאו תוכניות \מערכות ו תוכניות תיאום  -  

 או מפקחo\מנהלת הפרויקט ו     
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1o9  מנהל עבודה/ קבלן 
 

 חשמלאי " מסוג ממשלתי חשמלאי רשיון בעל יהיה העבודה  באתר העבודה מנהל

לפחות ויחויב להיות מאושר ע"י המתכנן ונציג עירייה, כמו כן  מוסמך" הנדסאי

 י תמיד יומן עבודה יומי oיהיה מצו באתר העבודה

 
 

 וסיומה העבודה התקדמות 1.10

 העבודה למהלך בהתאם במקום המזמין ע"י יקבעו העבודות, בביצוע והרציפות הסדר

 לתאם הקבלן על פעילות ביצוע כל לפני שלא יפגעו במהלך הפעילות במקוםo וכך

 הטעון הציוד כל את הקבלן יזמין העבודה, התחלת צו קבלת בשטחo עם תאום פגישת

 כל לוחותo וציוד ,לוחות תאורה ,גופי וזרועות עמודי תאורה כגון: ויבוא, ייצור

 לעיל08o1o6 o פרוט לפי דוגמאות אספקת לאחר לעיל האמור

 

 

 נוספים קבלנים 1.11

 עבודות באתר מבוצעות ידו על העבודות ביצוע עם זמנית בו כי הקבלן לידיעת מובא

ון קבלני מים, פיתוח וכבישיםo הקבלן מחויב לשתף פעולה על ידי קבלנים נוספים כג

הנוספים ויתאם עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של העבודותo כמו כן  עם הקבלנים

 הדרושותo הכנות את ויבצע פעולה ישתף הביצוע, בשלבי ישתלב הקבלן הביצוע, לפני

 

 תקופת הביצוע 1.12

ים לביצוע, בשלבים, שיקבע ע"י על הקבלן לסיים את כל העבודה לפי לוח הזמנ

oעדכון לוח הזמנים ייערך מפעם לפעם בהתאם לקצב הביצוע להתקדמות  המפקח

כך שעבודת הקבלן לא תהווה עיכוב בביצוע עבודות אחרותo מודגש  העבודה במבנה,

בזה שהקבלן אחראי לבצע את כל העבודות, כולל תיאומים והכנות, בעוד מועד 

מוחלטת במהלך התקדמות עבודות ההקמה והבניה  בצורה שתבטיח השתלבות

 בהקדםo לסיומם
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 תוכנית עדות: 131.
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  אחריות 1.14
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2 o ותקשורת המפרט המיוחד לעבודות מתח נמוך  

 

1  o  פרוט עבודות תאורה חוץ 

 

       o  ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורה רחובות  לרבותא 

 ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה    20מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של      

 לשביעות רצון המפקח עד כל תחתית המצעים הנ"ל רק  98%עד לצפיפות של      

באותם מקומות שיידרש הקבלן לעשות כך כגון : חציות כביש ומדרכות 

oהמרוצפות 

 

 PVCלכבלי מאור רחובות ע"י צנרת ביצוע שרוולי מעבר בכבישים   ב. 

 4oקוטר "      

 קשיח בחציות והשחלת כבלים בתוכםPVC oהנחת צינור שרשורי, צינור   ג. 

 

 ממ"ר מותקן ישירות בקרקעo 35הנחת מוליך נחושת גלוי להארקה   ד. 

 

  ביצוע בסיסים לעמודי תאורה, אספקת והתקנת עמודי התאורה וזרועות עם   ה. 

)גוון צבע של עמוד תאורה וגוף תאורה יקבע בהתאם  LEDרת גופי  תאו

  DALIמנהלת הפרויקט(o גוף תאורה יכלול דרייבר \לדרישות של    אדריכל נוף

 זרוע ומהדקים במידת הצורך\לעמעום, מתאם   לעמוד

 

 חיבור תאורה בשצ"פ יתבצע למעגל קיים בשכונה בהתאם למסומן בתוכנית   ו. 

 oתאורה            

    

 /ביצוע הכנות תשתיות לבקרת תאורה ) שרוולים וכבלים(o חיבור בקרת תאורה  ז.         

 

 ביצוע הכנות תשתיות למצלמות )שרוולים בלבד(oיש לשים לב שמצלמה ממוקמת   ח.         

 על העמודים גבוהים בלבד ומסומנים בתוכנית תאורה בהתאם לדרישות המועצה              

ובאישורםo ביצוע שרוולים של הכנה למצלמות שנכנסים לעמודים ומיקום השוחות             

oבהתאם לתוכנית תאורה ופרט 
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o לפני הזמנת גופי תאורה ,באחריות הקבלן ,לוודא את ההתאמה וכמויות לפי ט       

מיקום   העמודים ,בהתאם לחישוב תאורה של הספק שאופיין בכתב כמויות 

במהדורתה האחרונה לביצועo בכל מקרה ההזמנה לא תתבצע   ותוכנית תאורה

 מפקח ובתיאום איתםo\ללא ידיעת מנהלת   פרויקט

באחריות הקבלן ,לפני הזמנת כל ציוד תאורה כגון : עמודי תאורה כולל  י.   

יסוד, מגשי אבזרים ומרכזיות  וברגיייסודות,כולל עמודים עם הכנה למצלמות 

עירייה כולל אישור קונסטרוקטור \קת חשמל במועצהמאור, לאשר בכתב  במחל

 , עמידה בעומסים של עמודי תאורהoיידרשיסוד ואם     ברגייעל גודל היסודות, 

 

עירייה ובהתאם  \במידה וקבלן יידרש לבצע שינויים לפי דרישת מח' חשמל מועצה י"א.     

oלהנחיות מנהלת פרויקט ,יפעל בהתאם להנחיות מנהלת פרויקט 

 

 

2  oתקשורתלח' פרוט עבודות לחח"י ו   

 

 כולל ריפוד  8" – 6אo  ביצוע חפירות לשרוולים מעבר מצינור פיoויoסי בקוטרים  "

ס"מ תוך הידוק  20חול, סרט סימון תקני וכיסוי חפירה בחול בשכבות של    

 o 98%מבוקר  לקבלת צפיפות של 

 

               

 תקשורת בהתאם לכתב כמויות רים חח"י ות לפילo  אספקת והתקנת גומחוב

      oלפני ביצוע בשטח על הקבלן לקבל אישור למיקום הגומחות   ופרטים שבמכרז 

 מפקח בשטחo\ממנהלת פרויקט      

 

 

o  תאום הקבלן עם חח"י וחב' בזק וטל"כ , הזמנות לפיקוח צמוד לרבות ג

  oלפיקוח  תשלומים

 חצייה של קווי תשתית מתחת לקו חשמל תת  במקרה שיש צורך עבור ביצוע     

 הנ"ל ללא תוספת כספים וכלול במחירי היחידה oקרקעית או עיליים קיימים,      
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o  תאום עם חח"י לגבי הטמנה שרוולים מעבר ע"י קבלן מטעמם בחפירות שיבצע ד

 הקבלן הזוכה בפרויקט, כמו כן לגבי מיקום גומחות בטון לפילרים מונים ורשת   

 oכלול במחיר יחידה
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 4פרק 
 תאורת חוץ 

 

o4o1 מרכזיית מאור 

     

1o  פרטי מבנה המרכזייה 

 

לוחות  – 08o05מרכזיה למאור תבוצע לפי המפרט הכללי למתקני חשמל פרק 

חשמל, ולתוספות המפורטות להלןo מרכזיות המותקנות על עמודים טעונות 

oתיאור במפרט מיוחד 

ם לתוכניות עקרוניותo לפני הביצוע יגיש הקבלן לאישור המרכזייה תיווצר בהתא

המפקח תוכניות מפורטות הכוללות תוכנית חד קווית, תוכנית פיקוד, פרטי 

המבנה, מיקום אביזרים ורשימות הציוד החשמלי בציון דמי כל האביזרים 

ברשימהo אם המרכזייה כוללת שדה אבטחה ומנייה של חברת החשמל יש לקבל 

 ברת החשמל למרכזייהoגם אישור ח

ארון המרכזייה ייבנה מפוליאסטר משוריין ,בתנאי שהמפקח יאשר זאת ויהיה 

אטום לחדירת רטיבות ואבקo על הארון יורכב גגון, מסגרת היסוד, מיוצרת 

מזוויתנים, תחוזק בברגים בתוך יסוד הבטוןo הדלת או הדלתות תינעל במנעול 

 באמצעות אטם ניאופרןo וסגירתה תהיה הרמטיתo אטימותה תובטח

הפחים והזוויתנים יחוברו רק באמצעות ריתוך תפר )אם באי אילו מקומות 

oהקבלן רוצה להשתמש בריתוך נקודות עליו לקבל את אישור המפקח מראש 

וטיפול בציוד החשמלי מחזית הלוח  CIלוח החשמל יורכב מקופסאות 

חות יהיה דרך כשהכבלים יכנסו מלמטהo חיבור הכבלים היוצאים לאבט

מהדקים שיהיו כולם מודולרייםo פסי הצבירה ייצבעו בגוונים התקנייםo על פס 

ממ"ר להארקה החיצונית,  35הארקה יהיו ברגי פליז מתאימים לחיבור מוליך 

oכמו כן יצויד הפס בברגים נפרדים לכל מעגל ולהארקת הלוח 

ערכת כניסת במידת הצורך, ולפי דרישה מיוחדת, תכלול המרכזייה תא למ

 oאבטחה ומונים של חברת החשמל, לפי תוכניות ודרישות חברת החשמל

אמפר ומעלה יוכן מקום גם  35X3למרכזיות שחיבור חברת החשמל אליהן הוא 

oלמונה רדיואקטיבי 

 אמפר לפחותo 10,000כל הציוד והלוח יחושבו לעמידה בזרמי קצר של 

כזייה ויהיה מוגן בפני חדירת תא פוטואלקטרי, אם יידרש, יורכב על גג המר

oרטיבות  
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יותקן שלט אזהרה וסימון  08בנוסף לכל יתר השלטים הדרושים, כמצוין בפרק 

oעל הדלת מבחוץ 

של המפרט הכללי למתקני החשמלo הצבע הסופי  08052הצביעה תבוצע לפי פרק 

oיהיה אפוקסי קלוי בתנור 

ס"מ  30מודיםo היסוד יבלוט היסוד מבטון יהיה יצוק כמפורט ביחס ליסודות הע

מעל פני הקרקע הסופייםo בזמן היציקה תורכב מסגרת היסוד עם הברגים שלה, 

oפני המסגרת יהיו מפולסים oשיימתחו סופית לאחר התקשות הבטון 

 

2  oממדי המרכזייה  

המרכזייה במידותיה תהיה מספיק גדולה כדי לאפשר עבודה נוחה לחווט 

ו כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתיד בשיעור המכשירים והחיבוריםo כמ

מהמותקןo הייצרן יבדוק את מקום התקנת המרכזייה בשטח ויוודא את  25%

oגודל מקום ההתקנה ואפשרויות הכנסת הלוח למקום 

 

        

3  o הברגים, המשמשים לסגירת פנלים, יהיו בעלי ראש משושה ומצוידים ברגים 

 בעת פתיחת הפנלo הברגים יהיו מפליז מצופה ניקל     בהתקן המונע נפילתם     

    oקדמיום 

  

o  המוליכים בתוך המרכזייה יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים, בחתך 4

מעלות  105וולט וכן מיועד לטמפרטורה של  600-הנדרש ובידודם יתאים ל

oכל מוליך יסומן בסימניות תוצרת  צלסיוסLEGRAND oאו ש"ע 

 וליכי האפס והארקה, כל מוליך יחובר לפס בבורג נפרדo     בפס מ

 

5 o oהמחיר שיציג הקבלן עבור מבנה המרכזייה יכלול את כל  אופני מדידה ומחירים 

 האביזרים הדרושים כגון: פסי הארק ואפס, מבודדים לפסים, ברגים , מוליכים,       

 הדרוש לחיזוק וקביעת הציוד  חיזוקים לכבלים ולציוד, פסי הרכבה, שלטים וכל     

 oהמחיר שיוצג עבור המרכזייה יכלול את הציוד מותקן ומחובר oוהפנלים

המחירים כוללים את ערך הציוד, העבודה, רווח וכל הוצאותיו בגין ייצור 

oואספקת המרכזייה 
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6  o)ציוד בלוחות )מרכזייה 

 

 הציוד במרכזיה יהיה כמצוין בהמשך:

 או "מרלין ג'רין או לגרנדA.B.B o"סימנס" מפסקי פחת: תוצרת  -

או דגם אחר,  A.B.Bמאמ"תים: יהיו מתוצרת "סימנס", מרלין ג'רין  -

ק"א, אם לא צויין  10אשר יאושר ע"י המהנדס ויתאימו לזרם קצר של 

oאחרת בתוכניות 

 מגודל האבטחה הראשיתo 50% -פסי צבירה: יהיו לזרם גדול ב -

ת יהיו מטיפוס סנדויץ' שחור מחוברים שלטים: השלטים על גבי הלוחו -

oלפנל באמצעות ברגים או מסמרות מפלסטיק 

תוכניות עבודה: לפני ייצור הלוח יש לבדוק ולוודא המקום המיועד  -

לקליטת הלוח, וכן להעביר למתכנן תוכניות ייצור של הלוח והן טבלת 

 ציוד ויצרניוo אך ורק לאחר אישור המתכנן ע"ג התוכניות ניתן יהיה

לייצר את הלוחo אישור המתכנן ע"ג התוכניות אינו פוטר את הקבלן 

מאחריותו להתאמת הלוח למקומו או הכנסתו למקום ההתקנהo כמו 

 oכן קבלן אינו פטור מאחריותו לטיב הציוד ותקינותו 

 

 

7  oציוד פיקוד ובקרה  

 

 ספת שלאo  למרכזיה המתוכננת שהסכימה החשמלית שלה מצורפת , ישנה תו        

             oתא עבור פיקוד ובקרה 

 בo  בתא הזה יש להוסיף ציוד לבקרה בהתאם לאפיון בהמשך :        

 * המערכת תכלול :             

 ס"מ כולל בסיס בטוןo תוספת תא 100המרכזייה תכלול תוספת תא ברוחב    -

ובקרה ,תוכנת שליטה  DALIכולל בקר  לתקשורת עירונית ובקרת תאורה,

דגם  ציוד העזר הדרוש לפעולתה התקינה של מערכת בקרת התאורהo  וכל

 הבקרה עלפי  דרישות וסטנדרטים של הרשות המקומית ציוד

-  oיש לדאוג לתאימות מלאה בין גופי התאורה לבין יחידת הבקרה במרכזייה 

 בגוף התאורהDALI  oדרייבר   -          
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)בהתאם  לתוכנית מרכזיית מאור(  כמו כן קיים תא שמור למצלמות  -

 למצלמות בו תותקן בהתאם לדרישות של העירייה ובאחריותהo שמערכת

 

 לפני הזמנת והתקנת ציוד פיקוד ובקרה יש להציג את המפרט של הציוד  -

 עירייה.\מועצהולאשרו בכתב במחלקת חשמל    

 

 4o2 הנחיות לבחירת גוף תאורה שישמש להתקנה במסגרת הפרויקט 

 

 4o2o1 עירייה( תהיה באחריות המלאה של \בחירת גוף תאורה ואישורו מול המזמין )מועצה 

 הקבלן המבצע כולל בחירה של הגוף מבחינה אדריכלית )חייב לצרף אישור בכתב          

 מאדריכל נוף של הפרויקט( ,אישור על גוף תאורה בכתב מנציג הרלוונטי        

 צוע חישובי תאורה בהתאם לדרישת המזמין כולל הצגת אישורים בי עירייה,\במועצה       

 "מפרט טכני עבוד גופי תאורה מבוססי      ומידע טכני בהתאם לדרישות המפורטות ב       

LED   " של משרד השיכון במהדורתו האחרונה לדרכים ושטחים פתוחים . 

 ם, תתבצע תוך פרק זמן הלא  בחירת גוף תאורה ואישורו מול כל הגורמים הרלוונטיי       

       o "עולה על חודש מיום זכיית קבלן במכרז וקבלת תוכניות תאורה בסטטוס "למכרז 

 

4o2o2  בבחירת גופי תאורה על הקבלן לתת עדיפות לגופי תאורה המאושרים ע"י משרד 

 וף השיכון ומופיעים ברשימה של משהב"שo במקרה ותתקבל בקשה מזמין לבחור ג         

 תאורה ספציפי שאינו מופיע ברשימה הנ"ל או עדיין לא אושר ע"י משהב"ש ,יש           

 "כתב התחייבות ושחרור  להחתים את המזמין על הטופס של משרד השיכון          

 ולהעבירו לנציג הרלוונטי במשרד השיכון בתיאום עם מאחריות ע"י רשות מקומית"          

 ויקטoמנהלת פר         

 

4o2o3 לפני הצגת גוף תאורה למזמין על הקבלן להתייחס לכל הסעיפים המפורטים 

 במפרט הנוכחי ולוודא עמידה בכל הדרישות סף המפורטות  4.4ו 4.3 בסעיפים         

 בטבלאות )נדרש אישור של ספק תאורה על כל סעיף המצביע על עמידתו של גוף          

 ים המפורטים(oתאורה בכל התנא         
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 LEDדרישות מספק גופי התאורה    34.

 



 

 
 
 

 

23 

 



 

 
 
 

 

24 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 

25 

 
  



 

 
 
 

 

26 

 



 

 
 
 

 

27 

 



 

 
 
 

 

28 

 



 

 
 
 

 

29 

 



 

 
 
 

 

30 

 



 

 
 
 

 

31 

 



 

 
 
 

 

32 

 

 LEDמפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי 
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 :עמודי תאורה 4.3
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 :יזריםמגש אב 44.
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 -לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות  פרוגראמה
 עבודות חשמל ותקשורת

  
                                    מס' מכרז:      ,תקשורת ותאורהתשתיות חשמל תאור העבודה: 
מחוז משהב"ש:                       1באר יעקב,מתחם מקום האתר  : 

___________ 
 מס' חוזה:_____       קבלן חשמל/חשמלאי מוסמך:___________

 מס' רישיון חשמלאי:_       ____מס' רישיון הקבלן:_______________
 כתובת:______________________________________         

 חתימה:_______________________
 

 מס'
 סד'

 
 תאור העבודה

 
 בדיקה

 מבצע
 הבדיקה

 
ממצאי

 ם

 חתימה
 וחותמת

  
 ה ער ו ת

 נורותיצ .1
 קוטר

 8קשיח " PVC .א
 6קשיח " PVC .ב
 4קשיח " PVC .ג

 נורותיצ
 קוטר
 מ"מ 75שורי שר .א
 מ"מ 50שרשורי  .ב
 50 13.5י.ק.ע  .ג

 
 
 
 

 תו תקן
 

 
 
 

מפקח 
 האתר

   

מפקח  תו תקן גומחות / שוחות טרומיות  .4
האתר 

מעבדה 
 מוסמכת

   

חפירות/ חציבות תעלות מילויים /  .5
 הידוקים בחפירות / חציית כביש 

 
 בדיקות 

מפקח 
 האתר

   

 חוט הארקה .6
 CU 35א.  מוליך ללא בידוד 

 מ"מ.     

 תו תקן
 

מפקח 
 האתר

   

 כבלים .7
 טרמופלסטי קרקעי תת כבל א.

 (N2XY) גמיש או רגיל
חתך בהתאם לכתב כמויות 

שינוי  שיידרולתוכניות לביצוע )אם 
או סוג הכבל יש לאשרו \בחתך ו

 עירייה\מועצהעם מח' חשמל 
 בתיאום עם מנהלת פרויקט(.

 תו תקן
 

מפקח 
 האתר

   

 עותעמודים וזרו .8
 בהתאם לתוכנית פרטים .א

 

 תו תקן
 

 מפקח
+נציג 
עיריי\מועצה

 ה
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 .פנסים .9
בהתאם לפנס מאושר 

עירייה וכתב \במועצה
 כמויות

 

 תן תקן
+ 

 בהתאם
למפרט 

של 
משרד 
 השיכון

 

 מפקח
+ 

 מתכנן
 חשמל

+נציג 
עיריי\מועצה

 ה+אדריכל

   

 
 מה לדרישות.אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאי V. יש לסמן 1   הערות:

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X. יש לסמן 2             
 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. X. במקרה שמופיע 3             

 
 הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל

 
______________________            ______________________ 

 שם הצרכן                                              מס' צרכן
 

_______________________            ______________________ 
 מס' עמוד                     ישוב                שכונה

 
________________________             _____________________ 

 מס'         כניסה             קומה               צד               דלת     רחוב       
 

 
 הצהרה               

 א. הריני/ו מצהירים שהמתקן                    _______________________ 
 שם החשמלאי המבצעהמתואר בתוכנית זו בוצע                                
 כללי המקצועעל ידינו לפי     
 והבטיחות, הטורים בהתאם                  _______________________    
 כתובתלהוראות חוק החשמל תשי"ד                                     
 לתקנות שפורסמו על  1954    
 פיו תקני מכון התקנים הישראלי            _______________________              
 טלפון          הנוגעים למתקני צריכה חשמלית,                      
 ובהתאם לכללי חברת החשמל     
 לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת            ______________________    
 מס' רשיון  החשמל לצרכנים.                                                   

 תקן הנ"ל נבדק ב. הנני/ו מצהירים כי המ
 והוא במצב תקין וראוי לשימוש.               _____________________    

 סוג רישיון                                                                             
 
 

______________                                              _____________ 
 

 חתימה       תאריך
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 עבודות פיתוח האתר – 40פרק 
 

של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים האחרים של  40פרק זה בא להשלים את פרק 

oהמפרט הכללי 

 

 ריצוף באבנים משתלבות -בכתב הכמויות(  01.40.01.200)   40.1

 

ות באבנים משתלבות מבטון במידבעטרה סביב כיכרות התנועה המתוכננות יבוצע ריצוף 

10X20 20/  ס"מX20  / 10X10 8ובעובי oס"מ 

 

ס"מo ביצוע הריצוף יהיה לפי המפורט  4המרצפות יונחו על גבי שכבת חול נקי בעובי 

 (51oבמפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) 5107בסעיף 

 

דוגמת הריצוף ואופן ההנחה יהיו לפי הקיים במדרכות הסמוכות או יקבעו לפי הנחיות 

מתכנןo המחיר הוא אחיד להנחה בדוגמא כלשהי, על פי התכנית או לפי הנחיות המזמין וה

oהמזמין  ובשילוב צבעים כלשהו, לרבות פס בצבע לבן לאורך אבני השפה 

 

הרשות בידי המפקח להורות על ביצוע ריצוף בחלקה ניסיונית לאישור המזמין ולאימות 

oהמשך הביצוע 

 

 

 אופני מדידה:

"ר נטוo המחיר יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע הריצוף יימדד לפי מ

oמושלם של הריצוף בקטע הנדרש 
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 אבני שפה מסוגים שונים לרבות אבן גן ואבן אי  40.2

 

01o40o01o701-01o40o01o540  אבני גן(ראש אי אבני שפה מכל הסוגים )כולל 

כל מקום שם יורה אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות, וב

oהמפקח 

oהעבודה כוללת אספקה והנחה לרבות יסוד מבטון הכל כמופיע במפרט הכללי 

פיתוח האתר וסלילה  - 40טיב אבני השפה מבטון ואופן הצבתן  יהיה כאמור בפרק 

 40085oסעיף 

 מ"מ לגובה ולמיקוםo -+/ 5דיוק ההנחה של אבני השפה 

 

מ' בהתאם לגודל  0o25מ' או  0.50ת באורך קטעי רדיוסים יבוצעו מאבנים טרומיו

הרדיוס )מודגש שלא יורה שימוש באבנים שבורות(o העבודה כוללת גם תושבות 

 לפי פרטים בתוכניותo -15מבטון ב

מודגש שהבטון לתושבת יבוצע באמצעות בטון תקניo לא תורשה יצירת תערובת  oא

את גב הבטון בטון בשטח והוספת מים לתערובת יבשהo  כמו כן יש לבצע 

oבאמצעות תבנית 

 מילוי המישקים ייעשה באמצעות דייס בלבד ולא יורשה שימוש בטיטo oב

 ס"מ לפחותo 30מטר( תבוצע חגורת בטון בעובי   1o0 –בפינות )רדיוס קטן מ  oג

 

 

 אופני מדידה:

oהתשלום יהיה לפי מ"א כולל כל האמור לעיל בפרטים ובמפרט הכללי 
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מיוחד לעבודות נטיעות, השקיה מפרט טכני    -  41פרק  

 ואופני מדידה מיוחדים
 
 
 

במסגרת מכרז זה תבוצענה עבודות השקייה לטובת שמירה ותיחזוק העצים 

 oהקיימים 

 
 

41o2 - השקיה 

   

 הגדרות  

בכל מקום שמצוין "חפירה", יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול תוספת מחיר   

oבשל כך 
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 טיפול בעצים קיימים
 

 

 שימור עצים בוגרים קיימים בשטח: 090041.003.

 המצורפות בהמשךoעל הקבלן לשמר את העצים הקיימים בשטח בהתאם להנחיות 

 

 

: התשלום יכלול את הביצוע  המושלם של תהליך השמור, אופני מדידה ותשלום

בהתאם למפורט בהנחיות ומפרטים, כולל כל הציוד והאביזרים הדרושים, ליווי 

 פת הביצוע וכל סוג אחר של הגנה שיידרש לצורך שימור העץoאגרונום בכל תקו
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 הנחיות להעתקה ולשימור עצים

 
 

1o של והשקיה גינון לעבודות הכללי במפרט למפורט בהתאם תיעשה העצים העתקת 

 (oב"מצ) 41o04 בפרק  הביטחון משרד

2o  על הקבלן מוטלת החובה לשמור ולהגן על כל העצים שנקבעו לשימור בשטח

 oהעבודות

3o  כל מקבץ עצים לשימור )פוליגון( או עץ בודד לשימור יקבל מספר )לפי מספור מפת

o)המדידה של העצים שהוכנה ע"י המודד 

4o  כל העצים המיועדים לשימור )עצים בודדים או קבוצות עצים( יגודרו בגדר פח

איסכורית צבועה סביב הגזע או מקבץ העצים להגנתםo המרחק מגזע עץ בודד 

מ' ובהתאם לגודל העץ, כפי  4ההגנה המקיפה אותו יהיה לפחות  לשימור לגדר

שיקבע ע"י האגרונום המלווהo מקבצי עצים יוגנו יחד בגדר משותפת כאשר מרחק 

 הגדר מהעצים החיצוניים במקבץ העצים יהיה כפי שיקבע ע"י האגרונום המלווה

5o  1גובה הגדר יהיהo8 זוויתן  מטר לפחות והיא תעוגן בחוזקה לקרקע באמצעות

 2מתכת בכל פינה, וזוויתן מתכת נוסף לרוחב הפאה, כאשר אורך הפאה עולה על 

 oהחיבורים יעשו בברגים oיותקנו בין העמודים אלכסוני חיזוק מפינה לפינה oמטר

שינויים במבנה הגיאומטרי של הגדר יעשו ע"פ מגבלות המקום בהתאם להנחיות 

oהמפקח 

6o ות חפירה ובמקרה וימצאו שורשים בעובי במידת הצורך, בשל עבודות המחייב

ס"מ, החורגים מעבר לתחומי ההגנה האמורים, יבוצע גיזום  10העולה על 

לשורשים החורגים הנ"ל ע"י גוזם מומחה בעל תעודה מתאימה מטעם משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר ובליווי האגרונום המלווה תוך חיתוך השורשים במשור 

 םoומריחת משחת עצים על החתכי

7o  לכל העצים המיועדים לשימור תותקן מערכת השקיה זמנית בהתאם להנחיות

האגרונום המלווה כך שלאורך כל תקופת העבודות סביב העצים יקבלן העצים 

oהשקיה סדירה עד לשילובם בשטחי הגינון הסופיים כפי שתוכננו 

8o כנן, עצים המיועדים לשימור יעברו טיפולים שיתאימו אותם לשילוב בגינון המתו

טיפולים אלו יכללו טיפולי גיזום ועיצוב שיתבצעו ע"י גוזם מומחה בעל תעודה 

oמתאימה מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובליווי האגרונום המלווה 
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9o  תחומי שימור העצים )בתוך האזורים המוקפים בגדר ההגנה הנ"ל(, יעברו טיפולים

לו יקבע בתיאום עם פקיד להדברת צמחיה פולשנית לא רצויה, אופי טיפולים א

oהיערות 

10o  ,לא תותר, פגיעה או העתקה של עץ בוגר המסומן בתכנית כעץ או כחורשה לשימור

oאלא בתיאום וקבלת אישור פקיד היערות 

 

 :לצורך ביצוע ההנחיות בנושא שימור העצים  והדגשים  עבודות נדרשות 

 

1o גדר איסכורית צבועה לתיחום המרחב המוגן סביב עצים המיוoעדים לשימור 

מטר לפחות והיא תעוגן בחוזקה לקרקע באמצעות זוויתן  1o8גובה הגדר יהיה 

 2מתכת בכל פינה, וזוויתן מתכת נוסף לרוחב הפאה, כאשר אורך הפאה עולה על 

oהחיבורים יעשו בברגים oיותקנו בין העמודים אלכסוני חיזוק מפינה לפינה oמטר 

2o  60הכניסה אסורה )שלט פח בגודל  -שימור עצים ל –שילוט ע"ג גדר האיסכורית 

 ס"מ(X 60 oס"מ 

חישוף שורשים החורגים ממתחם השימור באמצעות מחפר סילוני, חיתוך  .3

ס"מ ומריחת החתכים במשחת עצים דוגמת  10השורשים שקוטרם עולה על 

 באיליטון או ש"ע. העבודה בליווי אגרונום מוסמך בלבד.

4o חיבור מים זמני ליד כל עץ או מקoבץ עצים לשימור 

5o :התקנת מע' השקיה זמנית לעצים המיועדים לשימור 

ראש מערכת הכולל מחשב מקומי מופעל סוללות דוגמת גלקון או ש"ע כולל  oא

oארגז הגנה 

 ס"מo 60מ"מ עם טפטפות אינטגרליות כל  16צנרת טפטוף בקוטר  oב

לאחרת התקנת מע' ההשקיה ובדיקת  –טיפול להדברת צמחיה פולשנית  .6

 15השטח המוגן שסביב העצים בשבבי עץ בשכבה בעובי של  חיפוי תה, תקינו

 ס"מ לפחות.

7o  טיפולי גיזום ועיצוב לעצים ע"י גוזם מומחה בעל תעודת הסמכה מטעם משרד

 העבודה בליווי אגרונוםo –החקלאות ופיתוח הכפר 

8o  כאמור, עבודות גיזום הנוף וחישוף וגיזום השורשים, יעשו בליווי צמוד של

נום בעל תואר בוגר במדעי הצמח מטעם הפקולטה לחקלאות ברחובות של אגרו

האוניברסיטה העברית בירושלים )או מוסד מקביל ומאושר אחר( בעל ניסיון 

oבעבודות שכאלו, האגרונום יאושר מראש ע"י המפקח 
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9o ( 12בקוטר ענפים של עד "-כל הענפים הצדדיים וצמרות העצים שסומנו לכריתה – 

ס"מ( חומר  5יעברו ריסוק באתר לשבבי עץ )בגודל שלא עולה על  ס"מ(, 30o5כ 

רסק זה ישמש לחיפוי השטח המוגןo לא תשולם תוספת בגין ריסוק זה, במידה 

וחומר הריסוק המתקבל לא יספיק לחפות את כל השטח המוגן שסביב העצים, 

 oבהר יויספק הקבלן שבבי עץ נוספים מטיב ואיכות ובכמות שיאושרו ע"י המפקח

 כי בשום אופן אין לרסק צמח שיטה מכחילה!

 

חודשים לאחר  24מובהר בזאת כי הקבלן המבצע יהיה אחראי בתקופה של 

מסירת הפרויקט למזמין על תקינות העצים שבסמוך להם בועה העבודה, לרבות 

oפעולות אחזקה, השקיה, הזנה או כל פעולה אחרת אשר יורה עליה האגרונום 

 

 

11o או העתקה של עץ בוגר המסומן בתכנית כעץ או כחורשה לשימור, אלא  לא תותר, פגיעה

 וקבלת אישור פקיד היערותo בתיאום

12o  :שומר באי תנועה ייעודי ואילו  1233עצי אקליפטוס גדולים שמספרם בסקר העצים הוא

 שומרו באיי תנועה נפרדo 1249 -ו1251עצים שמספרם  

13o על העצים האלו יש לשמור ואין לבצע חפירות oבקרבתם 

14o  מ' בקרבת  6נקבע כי רוחב אי התנועה )כאשר העצים מוקמו במרכזו( יהיה לפחות

oהעצים 

15o  אין להעביר תשתיות כלשהן הדורשות חפירה בסמיכות לעצים, עמודי תאורה, ככל

שידרשו באי התנועה, יוזנו מהמדרכה הסמוכה ולא ייחפר קו אורכי לאורך איי התנועה 

oהאלו 

16o יש להקפיד כי עמודי התאורה יוצבו במרחק של  1233א עץ מס' באי התנועה בו נמצ

( יוצב עמוד 1249 -ו 1251מ' מהעץ, ובאי התנועה השני )בו שומרו העצים  10לפחות 

 –תאורה מרכזי בין שני העצים באמצע המרחק ביניהם ואם יהיה צורך בעמודים נוספים 

oיוצבו אלו בקצות אי התנועה 

 

 אופני מדידה:

דות הקשורות לכריתה עצים ולשמירה על עצים קיימים ישולם בהתאם בגין העבו

עלות הפעלת האגרונום, תשלום לסעיפים המפורטים בכתב הכמויותo יודגש כי 

החודשים  12עבור המים להשקיית העצים עד למסירת הפרויקט למזמין ובמשך 

הנוספים למשך תקופת האחזקה, הנם כלולים במחיר היחידה ולא תשולם כל 

 oתוספת 
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 עבודות סלילת כבישים – 51פרק 
 

 האחרים של המפרט הכללי. םשל המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיי 51פרק זה בא להשלים את פרק 
 
 

 כללי:

 

מובהר כי כל הסדרי התנועה הנדרשים לצורך ביצוע העבודות הסדרי תנועה: 

ורך הביצוע, כלולים בהקצב כתב הכמויות ולא תשולם כל תוספת  אשר תידרש לצ

 כל במידה ותהיה התמשכות בעבודה.

 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

 חישוף .1

 ס"מ  30עד שבמפרט הכלליo עובי החישוף יהיה  51012העבודה תתבצע עפ"י סעיף 

oממפלס הקרקע הקיימת  

בטרם ביצוע החישוף, ייערך סיור בשיתוף האגרונום מטעם הקבלן לסימון 

ה פולשניתo באזורים אלו יש לבצע חישוף לעומק של בהם קיימת צמחייהשטחים 

ס"מ o תוצרי החישוף מאזורים הנגועים בצמחיה פולשנית יסולקו מהשטח  15

 oלאתר מורשה 

החישוף יבוצע רק במקומות שיורה המפקח ועפ"י הוראה מפורשת בשאר השטח, 

שאר  בכתב )בשטחים חסרי צמחיה, עם פסולת גלויה בשטח לא יבוצע חישוףo לגבי

 בהתאם להנחיה כתובה של המפקח(o  –השטחים 

 
 

לפי מ"ר חישוף מאושר ע"י המפקחo המחיר יכלול ביצוע התשלום  :אופני מדידה

על הקבלן להציג  oהחישוף וסילוק  תוצרי החישוף לאתר מורשה על ידי הרשויות

oמחיר היחידה כולל גם  אישור על סילוק תוצרי החישוף המאושרים לאתר מורשה

 במידה ויידרשo –שלום הובלת החומר המפונה ותשלום האגרה ת

 

 

 

 oויכלול את האמור למעלה לפי מ"רהתשלום  :אופני מדידה
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 . ריסוס והדברת עשבים2

על הקבלן לבצע ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילהo סוג 

ודות החומר יותאם לסוג הצמחייה באזור העבודה ויאושר על ידי המפקחo עב

 oהריסוס תבוצענה על ידי קבלן המוסמך לכך 

 

 oויכלול את האמור למעלה לפי מ"רהתשלום  :אופני מדידה
 

 . סילוק ערימות פסולת3

 

 
 

יש לציין כי סילוקה של הפסולת )על כל סוגייה( תעשה רק לאחר מיון, הפרדה 
oוניפוי הפסול 

 
 : אופני מדידה
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ה כולל מיון, הפרדה, ניפוי , העמסה התשלום בגין פינוי הפסולת לאתר מורש
והובלה לאתר פסולת מורשה בכל מרחק שהוא לרבות אגרות הטמנהo יש לציין כי 

 oהתשלום יבוצע רק לאחר תשלום בפועל והצגת חשבונית 
 

 
 

 מפרט טכני מיוחד – CLSM –מילוי  .4

 
 דרישות טכניות ובקרת איכות  

1o ה- CLSM  יהיה בעל חוזק מינימלי שלPSI 90 (MPA 0o7 ובעל )

ימים  28לאחר  C39 ASTM( לפי MPA 1o0) PSI 135חוזק מכסימלי של 

o)מהיציקה )חוזק אקויולנטי למצעים מהודקים 

2o ל- CLSM  0תהיה שקיעה מינימלית ואבדן מים שלo2%  יישמרו(

99o8% מ"מ למטר עומק( כפי שנמדד  2 -מהגובה המקורי לאחר ההנחה כ

 C ASTMo 940של  10בפסקה 

 

3o ה- CLSM   180הטרי יהיה בדרגת סומך של  oמ"מ לפחות

 ס"מo 21 -לחילופין בדיקה בשולחן שירועo הקוטר לא יפחת מ

 

4o  מהצפיפות המכסימלית  98%הצפיפות המתקבלת תהיה לפחות

(MOD.AASHTO)  o יש לחפור את התעלות ברוחבים

לא ובעומקים כפי שיוגדרו ע"י היזםo בכל מקרה  רוחב החפירה 

 ס"מo 12 -יפחת מ

 
5o  ציוד החפירה יהיה כזה שיבטיח הפרה מינימאלית של

תחתית החפירה )לא יותר שימוש במחפרון בעל "שיניים" על הכף(o במידה 

ותחתית החפירה מופרת                   יש להדקה במכבש לדרגת הידוק 

וע הידוק מהצפיפות                   המכסימליתo אי ביצ 95%מינימאלית של 

oיש  זה עלול להוביל לשקיעה של התערובת לאחר                   התקשותה

 -לאבטח מיכלים, צינורות ושאר מיתקנים אשר מיועדים להיעטף ב

CLSM  oהיציקה תבוצע דרך  למניעת תזוזות ו/או ציפה במהלך היציקה
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 40שרוול יציקה ולא ישירות מהמערבלo במידה ורוחב היציקה עולה על 

 מ'0o50 oס"מ, גובה היציקה לא יעלה על 

 

 

 
 

 עבודות עפר 51.02
 

 כללי:
 

של  510211 לרבות 4002 4003, 4004, 5102עבודות העפר יבוצעו לפי פרקים  oא

oבכל מקום בו מוזכרת חפירה, הכוונה היא לחפירה ו/או  המפרט הכללי

דיים י חציבה בכל סוגי הקרקע, תוך שימוש בכל סוגי הכלים ו/או בעבודת

oעפ"י הנדרש לרבות בשטחים מוגבלים 

על הקבלן להקפיד שלא לגרום כל נזק לקירות תומכים קיימים בגבולות  oב

, מתקני חשמל וטלפון או לכל מכשול בשטחo כל נזק תמגרשים, שוחות, צינורו

 ידו יתוקן על חשבון הקבלןo-שיגרם על

)במידה  מיםבמסגרת סעיף עבודות העפר יכללו עבודות פירוק כבישים קיי oג

 oוקיים צורך בזה(

חובה על הקבלן לבצע מיון וסיווג קרקע המילוי בהתאם  למפורט  בתוכניות   .ד
ובמפרט הטכני. הקבלן אחראי לסווג קרקעות ועליו לדאוג לזמן לשטח את 

 יועץ הקרקע והביסוס להגדרה ומיון הקרקעות שבתחום עבודות המילוי.

יסומן על ידי הקבלן והמהנדס המפקח ירשם ביומן העבודה ו והסיווגהמיון   .ה
 באתר בתוכניות המתאימות

בכל מקרה שחוזק ו/או טיב החומרים והעבודות נמוך מהנדרש בתוכניות ו/או    oו
ויתן במקומם חומרים כנדרש, וייבצע עבודות  ויסלקםהקבלן  יפרקםבמפרט, 

המתאימות לדרישות התוכניות והמפרטo כל ההוצאות הקשורות בכך תחולנה 
 ל הקבלן בלבדoע

הקבלן אחראי לביצוע חפירות , שיפועי קרקע זמניים והשמירה על יציבותםo  oז
על הקבלן להקפיד על עבודה בהתאם לתקנות העבודהo משיקולי בטיחות 
הפועלים יש לנקוט בפעולות הגנה מפני מפולתo בהתאם לצורך יש לנקוט 

oבפעולות תימוך ודיפון 

בודותo על הקבלן לדאוג לסידורי ניקוז הקבלן אחראי על ניקוז תוואי הע oח
ושאיבה במהלך עבודות העפר והבנייה ולהערך לניטור מים ע"י שאיבה, 

oהסטה וכו' באופן שיאפשר ביצוע תקין של עבודות עפר 
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 עבודות חפירה/חציבה בכל סוגי סלע וקרקע  .1
בה כל האמור להלן מתייחס לסעיף חפירה ו/או חציבה וכן לסעיף חפירה ו/או חצי

 לתעלות עפר.

 

יסולק אל מחוץ לשטח חוזר עודף וחומר פסול למילוי החומר חפירה/חציבה 

o סילוק חומר זה מאושר על ידי הרשויות הרלוונטיותשפיכה  אתר האתר אל 

oבאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והינו כלול במחיר היחידה 

 

 1:2מילוי בשיפוע גם באם יבוצע הכביש בשלבים יש לבצע את כל הדיקורים ב

oאו מתון יותר 

 

כאשר יבוצע המשך הכביש חיבורו יבוצע במדרגות עפ"י המפורט בפרק " 

o"עבודות מילוי 
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 החלפת קרקע: 

 החלפת הקרקע תבוצע בהתאם להמלצות יועץ הקרקע שלהלן:

 

 
בעת ביצוע עבודות העפר חובה על הקבלן לזמן את יועץ הקרקע לאתר לצורך 

 ון ובקרה על העבודות המתבצעות.  בסמכות יועץ הקרקע פיקוח עלי

 
 

 כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ומחירו כלול בסעיף חפירה ו/או חציבה.

 

  אופני מדידה:

התשלום יכולל ביצוע חפירה/ חציבה בכל  לפי מ"קoהתשלום לסעיף זה הנו 

ם העברת תוצרי האמצעים המכניים הדרושים לצורך כךo כמו כן, יכלול התשלו

החפירה/ חציבה לשטחי המילוי בתחום האתר ופינוי העודפי החפירה והחומרים 

oהפסולים לאתר מורשה 
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 עבודות מילוי  .2
עבודות המילוי יבוצעו רק לאחר ביצוע חישוף לפי המפורט בסעיף  oא

oהמתאים 

יש ליצור באזור קו הדיקור התחתון מדרגה מיושרת בחפירה בקרקע  oב

יותר מרוחב הכלים המעבדים את המילוי ולפחות  טבעית וברוחב של

3o0 o'מ 

 עבודות המילוי יבוצעו עפ"י החומרים המפורטים בהמשךo oג

או  20% -באזורים בהם שיפוע הקרקע הקיימת שווה או גדול מ oד

באזורים בהם יש להרחיב את סוללת כביש קיימת, יש לבצע את 

ס"מ  40יהיה  יעבודת המילוי ע"י מדרגותo גובה המדרגה המקסימאל

o)כלומר שתי שכבות מילוי( 

חפירת המדרגות וכן חומר המילוי הממלא את המדרגות לא ישולמו  oה

oבנפרד ויכללו במחירי היחידה של עבודות המילוי 

בכל אזורי המילוי בתחום רצועת הדרך יבוצע מילוי בבקרה מלאהo   oו

 ס"מ לאחר הידוקo 20ההידוק יעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על 

 
 

  אופני מדידה:

 חומר מהודק כמתואר במפרטo לפי מ"קהתשלום לסעיף זה הנו 

 
 

 

 

 מצע סוג א' . 3

של המפרט הכללי, לא יורשה השימוש בכורכר , חול  51o05o00בניגוד לנאמר בסעיף 

 oמצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור או/ ו עפר מיוצב

צריכה  51( כמפורט במפרט C.B.Rמת לחומר )מוקדםo מודגש שהבדיקה המוקד

 חודשים האחרוניםo 6 –להיות מה 

ס"מ  10-20עובי השכבות יהיה לאחר הידוקo עובי השכבות לאחר הידוק יהיה בין 

 oלכל היותר 
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 מדידה לתשלום: 

לרבות כל הציוד, החומרים  במ"ק חומר מהודק בשכבות וכמסווג בכתב הכמויות

 וע מושלם של העבודהoוהכלים הנדרשים לביצ

 

ורק לאחר  AS MADE,לאחר ביצוע שכבת המצע הקבלן יעביר לפיקוח מדידת 

אישורה ע"י הפיקוח ניתן להמשיך לעלות בשכבות המצע ולבסוף להתחיל 

 בעבודות האספלט.
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 אספלטעבודות  – 25פרק 
 

 

 כללי

ל לפני תחילת בצוע על הקבלן לאשר בדיקה מוקדמת לאספלטים השונים אצ

oהפקוח והמתכנן 

אין להתחיל בבצוע פזור השכבות ללא קבלת אישור הפקוח והמתכנן לתקינות 

 חודשים מיום הפזורo 3הבדיקהo תאריך הבדיקה יהא לא יותר מאשר 

oשכבה נושאת עליונה תבוצע באופן אחיד על השטח עם גמר העבודה 

ניות סימון של לפני תחילת בצוע שכבה נושאת עליונה יעביר הקבלן על גבי תוכ

oהגבהים שבוצעו כולל ההפרש מרום מתוכנן סופי למתכנן ולפקוח לאישור 

אין להתחיל בבצוע עבודות הסלילה של שכבה נושאת עליונה לפני העברת המדידה 

oלפקוח ולמתכנן וקבלת אישורם בכתב 

 

oעבודות האספלט תבוצענה על פי המפרט הכללי 
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 עבודות תיעול וניקוז 51.06

 

 ת ניקוזצנר 

 כללי:

בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגוo המתואר כאן בא להשלים להדגיש או 

 במפרט הכלליo 57לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 

חדש )לא תתקבל בקשה לתוספת  27עפ"י ת"י  3כל הצינורות יהיו מינימום דרג 

 תשלום(.

טם אינטגראלי )מובנה( , והם יהיו עם אבכל הצינורות נדרשת אטימה מלאה למים

– oכלול במחיר היחידה 

 

 :בנקודות חיבור קו חדש לקו קיים

הקיים ביציאה מהתא מתאים  IL -בקצה קו מתוכנן: על הקבלן לוודא שה

למתואר בתוכניות,   וכמו כן שקוטר הצינור בהמשך הקו גדול או שווה לקוטר 

 oהצינור הנכנס לשוחה 

הקיים בכניסה לתא מתאים  IL -דא שהבתחילת קו מתוכנן: על הקבלן לוו

 oלמתואר בתוכניות

 oבמידה ולא יש להודיע על כך למפקח ולמתכנן

 
 הנחת הצינור:

אם לא מצוין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את העבודות 

 הבאות עפ"י סדר הסעיפים הבא:

מ ס" 50של קוטר הצינור החיצוני +  יחפירה לצינור בעומק מינימאל oא

עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מלוי ) באזורי מילוי יש לחפור להנחת 

שבוצע המילוי המהודק עד מפלס תחתית מבנה  רק לאחרהצינור 

o )כביש 

יישור והדוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון  oב

oהמפקח 
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במיון  A – 2 – 4פזור חול ים או חמרה חולית עפ"י סוג הקרקע  ) oג

עם גבול נזילות של לפחות  200עובר נפה  30%פחות אאשטהו עם ל

 ס"מ )יש לבצע חמרה חולית בקרקע חרסיתית( 10( בעובי 25%

 הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכנניםo oד

 -ס"מ מעל הצינור מבוצע ב 20מלוי חמרה חולית כנ"ל עד גובה  oה

שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הצינור( והידוקו ע"י כלי מתאים  2

 96%oלדרגת הידוק של 

מלוי חוזר מחומר נברר )עפ"י הנחיות המפרט הכללי(  בשכבות של  oו

20 oס"מ והידוקו בבקרה מלאה 

במסלולים העתידי העבודה כוללת הנחת צינורות לקולטנים  oז

oוסתימתם עם פקק 

 
 

 מדידה לתשלום לביצוע צנרת:

המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי צינור, קטרים, 

עומקים(oהמחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה, מילוי חוזר 

גם  והידוקו, אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודהo סעיף זה כולל

oמעבירי מים 

 תאי בקורת ושוחות תפיסה

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו 

oטרומיים 

כאשר יש לשמור על מידות פנים השוחה כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות 

החתכיםo מודגש שלפני תחילת הבצוע על הקבלן להציג את הפרטים בהם הוא 

כולל חישובים סטטיים ולקבל את אישור הפקוח והמתכנן מתכוון להשתמש 

oאין להתחיל באספקת השוחות לפני קבלת אישור כנ"ל oלפרטים 

 
 בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת:

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירהo oא

 אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרהo oב

ם לכניסה ויציאת הצינורות, כולל בצוע החיבורים התאמת הפתחי oג

oואטימתם 
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מגפ"ס  CLSM  0o6 -מ' העליון יבוצע מ  1o0 –המילוי מסביב לתא ב  oד

CBR=60  ולפי המפרט הטכני של(CLSM  כמופיע בסעיף המתאים

o)במפרט זה 

 טון, מדרגות, מסגרות וכו'o 40ביצוע תקרות, מכסים לעומס  oה

עם מכסה  D400שייכים לקבוצה  מכסי שוחות הביקורת יהיו oו

מיצקת ברזל כולל סמל הרשות "עיריית באר שבע " וסוג התשתית 

או שו"ע ואיכות כולל  33"ניקוז" עשויים ברונזה כדוגמת כרמל 

oרפידה לשיכוך רעש 

במידה והקולטן ממוקם צמוד לאי תנועה האבן יצקת תהיה  oז

oמתאימה לאבן אי 

טנים על בסיס משקל עצמי. רשתות קולטני הניקוז יחוברו לקול oח

 )דוגמת רשת "תל אביבית" של חברת וולפמן או ש"ע ואיכות(

העבודה כוללת הכנת פתחים בשוחות הבקרה לחיבורים עתידיים  oט

oכולל פקק בפתחים אלה 

 יש לקבל את אישור העירייה לקולטנים ולמכסי שוחות הביקורתo oי

ות במידה ויהיה שיוני בסוג מכסי תאי הביקורת ו/או רשת oיא

 הקולטנים שינוי זה לא יהווה עילה להעלאת מחיר היחידה.

 
 מדידה לתשלום:

המדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כולל חפירה , מילוי חוזר והידוקו 

 oבבקרה מלאה כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט והתוכניות 

 ראפ-ריפ

o הריצוף יורכב משכבת בתוכניות המצויניםראפ יבוצעו במקומות -עבודות הריפ

ס"מ ומעליה שכבה של טיט  15אבני גויל גדולותo שקועות בתוך מצע בעובי של 

ס"מ לפחותo האבנים תהיינה אבני גיר קשות בלתי בלויות וללא  5בעובי  1:4צמנט 

X 25 X 25 o 15 -סדקים, חורים או גידי עפר, ממקור מאושר מידות האבן כ

דירים, סמוכות ככל האפשר זו לזוo לשם כך האבנים יונחו במישקים בלתי ס

ך המצעo ויסותתו צידי האבנים סיתות גס וכל אבן תורטב במים בטרם תונח בת

o פני השכבה 1:4לאחר הנחת האבנים ייסתמו המישקים ויעובדו יפה במלט צמנט 
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יהוו מישור חלק, מתאים למפלסים ולשיפועים מתוכנניםo בגבול הריצוף יוצקו 

 כמתואר להלןo 30 -מזוין ב חגורות בטון

  ימיםo 7יש לדאוג לאשפרה של המשטח במשך 

 ראפ כפי שמופיע בתכניותo-חגורות מבטון יבוצעו מסביב לשטחי ריפ

o 118לפי ת"י  30 -בטון יבוצע לפי הנחיות המפרט הכלליo הבטון יהיה מסוג בה

)לפי  118י בדיקת החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחת הדגימות יהיו לפי ת"

 (o מוטות הזיון יענו לכל הדרישות של המפרט הכללי4oשקיעת קונוס של "

לרבות חגורות חיר היחידה למטר  מרובע  יהווה תמורה מלאה עבור העבודה, מ

 oהחומרים, הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודההבטון, 

 

ל העבודות כולל חגורות בטון וכ ראפ-: מ"ר של פני הריפמדידה לתשלום

  oהמפורטות לעי"ל
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  1-ג מסמך

 
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה
 

 
אופני מדידה של עבודות פיתוח וסלילת  -במפרט הכללי  40.00ופרק  57.00,   51.00, 00.00יש לראות את פרק 

 זה. כבישים ורחבות כמקובל באם לא נאמר אחרת במסמך 
 

1o וזההתחשבות בתנאי הח 

רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה 

על כל מסמכיוo מחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות 

הבנת -הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהםo אי

נוי המחיר תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש סיבה לשי

הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהוo כל העבודות תימדדנה 

 oבכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להורות שבסעיפים דלהלן 

 

 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהלן:

 

2o מחיר היחידה 

 ת ערך:המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככוללים א

   

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים  oא

oבעבודה ושאינם נכללים בה( הפחת שלהם 

 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזהo oב

 השימוש בכלי העבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות וכד'o oג

סעיפים הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים ב oד

ג' דלעיל אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופירקתם וכן -א' ו

oהובלת העובדים למקום העבודה וממנו 

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת  oה

oהעבודות שבוצעו 

 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'o oו

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשוo oז
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כים זמניות, החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם סדור דר oח

oגמר העבודה 

כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה של חלקי המבנה שהושלמו לפני  oט

כל נזק שייגרם להם תוך  ןתום תקופת הביצוע, במצב תקין ותיקו

oתקופת הביצוע 

ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה  oי

 וקדמות והמקריותoהוצאותיו המ

 םההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה מחייבי oיא

אותן ובכל עבודה אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה 

oנמדדת בנפרד 

 הוצאות לבדיקות תקן ובדיקות מעבדהo oיב

, הסדרי תנועה זמניים, תמרורים, טההוצאות הכרוכות בשילו oיג

 ת התנועה בתנאי בטיחותoשוטרים בשכר וכל הנדרש להעבר

  רווחי הקבלןo oיד
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 צריפין -באר יעקב  1מתחם 
 ביוב ו עבודות מים
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 מפרט טכני מיוחד
 ביוב ו מערכת מים - 57פרק 

 הקדמה 57.0

העבודה תבוצע בצורה מקצועית מושלמת ובהתאם לדרישות אשר מופיעות 

oבמסמכים הבאים אלא אם כן צויין אחרת 

57o0o1 בהוצאת הועדה הבין משרדיתהמפרט הכללי לעבודות בניה ש 

 קווי מים ביוב ותעולo 57מוקדמות ופרק  00המיוחדת, ובמיוחד פרק 

57o0o2 oכל  הוראות למתקני תברואה )הל"ת(, שהוצאת משרד הפנים

העבודות אשר יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת המכרז נכללו בסעיפים 

oהשונים של כתב הכמויות ולא ישולם עבורם כל תשלום נוסף  

 דהתאור העבו 57.1

כולל מגופים, ברזי כיבוי אש והכנות  6" - 16הנחת קווי מים בקטרים "

oלמגרשים 

 מ"מ כולל תאי ביקורת וחיבורי מגרשיםo      200 - 350הנחת קווי ביוב בקטרים 

 קווי מים 57.2

 צנורות פלדה   57.2.1

 סוג הצנורות 57.2.1.1

  530צנורות הפלדה יהיו בעלי ת"יo 

 " הצנורות 530ומטה יהיו מפלדה לפי ת"י  6צנורות בקוטר o'א

 oיהיו עם פאזה רגילה 

 " ב' הצנורות  530ומעלה יהיו מפלדה לפי ת"י  8צנורות בקוטר

oיהיו עם פאזה חדה להצמדה מלאה 

 עובי דופן 57.2.1.2

 במידה ולא צויין אחרת, עובי דופן של הצנורות יהיה:
  " 3:  2צנורות בקוטרo65  מ"מ 

  " 5/32: "3" – 8צנורות בקוטר 

  " 3/16: "10"-16צנורות בקוטר 

 ציפוי חיצוני 57.2.1.3
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-הצנורות יהיו עטופים בעטיפה חיצונית מפוליאתילן שחיל תלת

תוצרת "אברות", טריו תוצרת  APC  שכבתי מייצור חרושתי,

oצנורות המזה"ת" או ש"ע" 

 (1oומטה יהיו עם ציפוי בעובי רגיל )דרג  4צנורות בקוטר "

 (2oוני )דרג ומעלה יהיו עם ציפוי בעובי בינ 6צנורות בקוטר "

 ציפוי פנימי 57.2.1.4

ומעלה יהיה ממלט צמנטי  3ציפוי פנימי לצנורות פלדה בקוטר "

 AWWAo 6205ולפי תקן  266o1עפ"י מפמ"כ  

 רתוך הצנורות 57.2.1.5

oהצנורות ירותכו ע"י רתוך השקה בהצמדה מלאה 

באזורים בנויים ומפותחים הרתוך יתבצע בתעלהo יש להרחיב 

רתוך" ע"מ לאפשר לבצע את ולהעמיק את התעלה באזור "ראש ה

 oהרתוך כראוי 

באזורים לא מפותחים, בהם ניתן הדבר, הצנורות יונחו על שקי 

חול לאורך התעלה או על תמיכות מעל התעלה והרתוך יתבצע 

 oמחוץ לתעלה 

הורדת הצנורות המרותכים אל התעלה תתבצע, ע"פ הצורך, תוך 

oשמוש במספר כלים, ע"פ הוראות היצרן 

 טיפה החיצונית בראשי רתוךהשלמת הע 57.2.1.6

ומעלה יעטפו ביריעות  3ראשי הרתוך של צנורות פלדה בקוטר "

 או ש"עCANUSA SLEEVE WRAP oמתכווצות מסוג 

אביזרים בכל קוטר טמונים באדמה יעטפו בסרטים מתכווצים 

 או ש"עTAPE WRAPID CANUSA HCO  /HCO oמסוג 

רתי בנוכחות הקבלן יזמן את נציג ספק הצנורות לפיקוח שיג

המפקח תוך תאום לוחות זמנים איתםo על הקבלן לוודא שביום 

oהבקורת לא יכוסו הצנורות שהונחו באותו יום עד לבדיקה 

  הסתעפויות, זויות וספחים אחרים 57.2.1.7

עם ציפוי  40הסתעפויות, קשתות וספחים אחרים יהיו סקדיול 

oפנימי מבטון לאחר אשפרה, הכל מייצור חרושתי 
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ל הסתעפות שני צנורות בקטרים שונים, כאשר בכל מקרה ש

ומעלה, יש להשתמש בהסתעפות  2קוטר הצנור הקטן הוא "

חרושתית ואין לבצע רתוך חדירהo במידה ולא מייצרים 

oהסתעפות עם קוטר הניצב המסויים, יש להשתמש במעברי קוטר 

 סרט סימון 57.2.1.8

 ס"מ מעל הצינור יונח סרט אזהרה 30 -מעל קווי המים בגובה כ

oכחול לכל אורך הצינורות כולל חיבורים למגרשים 

 

 

 

 

 חפירה, עטיפת צנורות ומלוי 57.2.2

 החפירה תהיה בהתאם להנחיות הבאות: 57.2.2.1

יונחו בעומק שיבטיח כיסוי  6" - 3צנורות פלדה בקוטר " oא

 מ' במדרכה0o8 o -מ' בכביש ו 0o9מינימלי מעל גב הצנור של 

בטיח כיסוי ומעלה יונחו בעומק שי 8צנורות פלדה בקוטר " oב

 מ' מעל גב הצנור1o0  oמינימלי של 

ס"מ  20רוחב החפירה יהיה לפחות בקוטר הצנור בתוספת  oג

oמכל צד 

עצמים מבנפרד עפר נקי מאבנים ו יאוחסןבזמן העבודה  oד

)טפול  שיהיה ניתן לשמשו לבצוע עבודות המילוי ,זרים

 oכפול( לפי הוראות המפקח 

מוחלפת ופסולת עודפי החומר החפור, האדמה החפורה ה oה

יורחקו ע"י הקבלן מאתר העבודה לאתר שפיכה המאושר 

oע"י המשרד לאיכות הסביבה  

 עטיפת חול סביב הצנור 57.2.2.2

מודרג מלא לפי דרישות  SWאת הצנורות יש לעטוף בחול טבעי   

ס"מ  20 -ס"מ מתחת לצנור ו 10, בעובי 253התקן הישראלי ת"י 

סולפטים בחול לא יעלה מעל גב הצנור ובכל רוחב התעלהo רכוז ה
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מ"ג אקוויולנט לק"ג חולo החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר  50על 

 oאורגני, אשפה, חצץ ואבנים 

 דרוג החול לפי נפות יהיה:

 אחוז חומר עובר נפה  נפה מס'

  100    4מס' 

  0 - 5   200מס' 

באזורים שבהם הצנורות עוברים בקרקע חרסיתית יש לעטוף את 

 בתאום עם המתכנןo  –מרה חולית הצנורות בח

על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול הנדרשת ותהודק היטב, על 

oשכבה זו יונחו הצנורות 

 מלוי חוזר 57.2.2.3

לאחר ביצוע חיבורי הצנורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע 

oעטיפת החול לכל רוחב התעלה ועד לגובה הנדרש 

ם יבוצע מלוי תעלות מעל השכבה המעטפת עד לרום המצאי

oבהתאם לפרט מתכנן הכביש 

אין לכסות את התעלה ללא אישור המפקח, האישור ירשם ביומן 

 oהעבודה 

 

 מגופים, ברזי כבוי אש, תאי מגוף, הכנות לחיבור מגרש 57.2.3

 מגופי טריז 57.2.3.1

ומעלה יהיו מגופי טריז תוצרת "הכוכב" דגם  3מגופים מקוטר "

2551-T  אוTRS י רילסן פנים תוצרת "רפאל", או ש"ע, עם ציפו

 oוחוץ, או עם ציפוי פנימי אמאייל וציפוי אפוקסי חיצוני 

 אטמ'o 16המגופים יהיו ללחץ 

 o  61המגופים יהיו בעלי תקן ישראלי ת"י 

 ס - B51 - 01ס;  - C50 - 01המגופים יבוצעו לפי פרט 

 ברזי כיבוי אש 57.2.3.2

מאוגנים ועם ראש כפול דגם   3ברזי כיבוי אש יהיו בקוטר "

FH12,  או עם ראש בודד דגםHFHS תוצרת "רפאל" או ש"ע ,

ויכלול ראש מגן משולב, מחבר שטורץ מחובר בבורג אלן לגוף, 
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כרום  13%סגר שטורץ, ציר לא מתרומם עשוי נירוסטה )עם 

מוהל במסילותEPDM  oלפחות(, אום ציר צף, אטם מגופר 

 או ש"עo  11ההידרנט יהיה מצופה בציפוי ניילון רילסן 

 4oשבירה וזקף יהיו בקוטר " מתקן

oיציאת ההידרנט תהיה מוטה כלפי מטה 

 o  448ברזי הכיבוי יעמדו בדרישות ת"י 

oברז כיבוי אש יותקנו בצמוד לגדר המגרש ויפנו לכוון הכביש 

ס, ברזי כיבוי -01-105ברזי כבוי עם ראש כפול יבוצעו לפי פרט א

 סo-01-101אש עם ראש בודד יבוצעו לפי פרט ו

 יעת  ההידרנטים תעשה באמצעות צבע צהוב מחזיר אורoצב

 תאים למגופים 57.2.3.3

 :תאים למגופים יבוצעו  oא

ס"מ עם מכסה יצקת  60תאים עגולים בקוטר  - בכבישים

לפי תoי400D  oטון מסוג  40ס"מ לעומס 50בקוטר 

489 o 

 סB11-02-o   בהתאם לפרט

 o489 לפי תoי B - 125טון מסוג  12o5כנ"ל לעומס    -  במדרכה

o 

רום פני מכסה התאים יהיה ברום המדרכה/הכביש    oב

oמתוכננים 

דוגמת התאגיד, וכתובת המכסים יהיו עם סמל התאגיד ע"פ  oג

 " הכל לפי אשור מוקדם של התאגידo "מי נתניה

במקרים שלא יבוצעו מדרכות בשלב הראשון, המכסים יהיו  oד

 , רום פני המכסה יהיה ברום פני הכביש ומסביב400Dמסוג 

מטר שיתחבר עם  2X2לתא יבוצע משטח אספלט במידות 

  oאספלט שיבוצע בכביש 

 הכנה לחיבור מגרש 57.2.3.4

ואוגן +  4או " 3חבור למגרש ריק וחיבור להשקיה יהיה עם רגל "

 סo-01-13 ג אוגן עיוור לפי פרט
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 בדיקת לחץ  57.2.4

דקות,  120אטמ' למשך  12בדיקת לחץ של קווי פלדה תעשה בלחץ של 

 לחץ רושםoותעשה עם מד 

 קות ע"י היצרןידב 57.2.5

לן יזמן את נציג ספק הצינורות לפיקוח שגרתי תוך תאום לוחות זמנים בקה

רת לא יכוסו הצינורות שהונחו באותו קוקבלן לוודא שביום הביהל עo איתם

יקהo יש לתאם את הביקורת עם המפקח o דו"ח הפקוח יימסר דבל יום עד

oלמפקח ולמזמין 

 רתוכים 57.2.6

ת פלדה להיות בעל תעודה מתאימה של "צנורות המזרח התיכון" על הרתך צנורו

 oאו הטכניון 

 ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים 57.2.7

ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים לאחר הנחה ולפני חבור לרשת  oא

 (2002oהעירונית יעשו לפי הנחיות משרד הבריאות )נוסח מעודכן 

ה של משרד קבלן המשנה המבצע את החיטוי יהיה בעל תעודת הסמכ oב

 oהבריאות 

 ישטוף הקבלן את הצנורות בספוגיםoע"פ הוראות המהנדס  oג

חלת תהלטת שטיפת הקו בספוג פלסטי יש להכניס את גליל הספוג ישב oד

הרטיב לש י ינורצהצינור לפני חיבורו לרשת המיםo לפני הכנסת הספוג ל

o הספוג מנקה םימ זרת זרםעג יתקדם בקו בפואותו היטב במיםo גליל הס

ינור קדימה עד צבש משקעיםהבדרכו את דפנות הצינור ודוחף  את 

 1o25ר הספוג הוא טוק, טר קטןוק ליציאתם בקצה הקוo בצינורות בעלי 

ל הפרש הקטרים הוא בין ודג לי קוטרעפעמים קוטר הצינורo בצינורות ב

 -ל 1o5רך הספוג , לצינור בכל הקטרים בין והספוג והצינור קטן יותרo א

2o5 תשמ .ינורצים קוטר הפעמ oמשים בספוג רך או קשה בהתאם לנסיבות

צורים, עדיף הספוג הרך המשתחרר מהמעצור עמל כאשר קיים  חשש

ן החדרת הספוג לקו תושם תשומת לב מיוחדת למניעת מזבo ביתר קלות

  .ופים פתוחיםגמו º90 אין קשיי מעבר בקשתות של טיוג פלספסל .זהום
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 לקוי יכולה להיעשות על ידי הוצאה זמנית שסת הספוג לצורך נינכה oה

 תןינ זר מהקו כמו בין המגוף לדרסר וכו' )בקוים קטנים יחסיתיבא

 ילוח הספוגשניס גם דרך ההידרנט( או על ידי בניית התקן המיוחד לכהל

  ומלץ לשטיפת קוים קיימים ישנים(o )מ

 קות לאחר חיטויידב oו

ת יבוצעו בהתאם להנחיות ום ובדיקות בסיום ניקוי וחיטוי המערכגיד

משרד הבריאות הנ"ל )ראה לעיל(o אשור להפעלת מערכת המים ינתן ע"י 

 .משרד הבריאות במידה והמים יעמדו בנדרש בתקנות בריאות העם

ר ניקוי וחיטוי מערכת המים )כולל עלות הריאגנטים והמים יחמ oז

ל לם כושת בלתם( ובדיקות נדרשות כלול במחיר צנורות המים, ולאוהו

oתוספת עבור בצוע עבודה זאת  

 צילום וידאו 57.2.8

ומעלהo דו"ח  6על הקבלן לבצע צילום וידאו פנימי של הצינורות בקטרים "

oהצילום יימסר לבדיקת המפקח והמתכנן 

 אספקת מים לעבודות 57.2.9

ויסופקו ע"י  הקבלןם הנדרשים לבצוע העבודות השונות יהיו על חשבון ימה

התאגיד בשטחo כל הסידורים הנדרשים  י"ע קבעוי רהמזמין בנקודות אש

שים, יעשו על חשבון הקבלן, כולל ורד ובלת המים לנקודות שבהן מיםהל

ין על חשבונו בתאגיד המים מזי הצינורות, המשאבות, המיכלים וכו'o הקבלן

םo התחשבנות סופית תוערך ימה מד מים נייד רושם עבור מדידת צריכת

 .בסוף העבודה

 קת חומריםפאס 57.2.10

יספק את הצינורות, המגופים, ברזי כיבוי אש, האביזרים, המכסים לן בקה

  .ואת כל החומרים והציוד וחומרי העזר הדרושים לבצוע מושלם של העבודה

 או אולטראסוניק צלומי רדיוגפיה 57.2.11

 םהריתוכימכלל  10%יבדקו בצילומי רדיוגרפיה בהיקף של  ךהריתוראשי 

oע צילומי רדיוגרפיה, יש לבצע במקומות שלא ניתן לבצ לפי הנחיות המפקח

oבדיקה אולטראסוניק 
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 קווי ביוב גרויטציוניים 57.3

 צנורות 57.3.1

   P.V.Cצנורות 57.3.1.1

 884 .על פי תקן ישראלי תoי SN - 8יהיו מסוג עבה לביוב קשיחים  PVC צנורוות

הצנורות יהיו o תוצרת "פלס" או ש"עo הצנורות ישאו סימון דגם, תו תקן וחוזק

שטח הפנימי של הצנורות יהיה 'o ללא חריצים, פגמים, פגיעות וכו שלמים לחלוטין,

תקע ע"י אטם תיקני שיבטיח אטימה -הצנורות יחוברו בצורת שקעo חלק בהחלט

   2o, חלק 1083בהנחת הצנרת יש להתיחס לתקן ישראלי ת"י o מלאה

 לפרק  תהיהחשיפת הצנורות לשמש  - PVC יש להקפיד על אחסון נכון של צנורות

   .זמן מוגבל בלבד

ס"מ מעל הקו לכל אורכם )כולל  30 -מעל קווי הביוב בגובה כ 57.3.1.2

מהמגרשים( יונח סרט אזהרה אדום ועליו יוטבעו המילים  חבורים

 "oצנור ביוב"

 הובלת הצנורות ופריקתם 57.3.1.3

בצנורותo  ההובלה והפריקה של הצנורות תעשה תוך זהירות מירבית למניעת פגיעה

האדמהo גלגול הצנור  שעות הפריקה ואין לגרור אותם על פניאין לזרוק צנורות ב

  .קצוותיו החשופים מבידוד מותר רק על גבי מסילות מתאימות כשהוא נשען על

        

הצורך  הצנורות יפוזרו לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה ככל האפשר למניעת

  .בטלטול נוסף

  .ע"י המפקחהנחת צנורות לתעלה תבוצע רק אחרי אשורם    
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 מחיר העמסה, הובלת הצנורות ממחסני הספק, פריקה, אחסון ופיזור   

 oזאת צנורות כלול במחיר הצנורות, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה 

 חפירה 57.3.1.4

החפירה/החציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים, לפי  oא

 .והנסיבות הצורך

ס"מ נוספים  10ור החפירה תבוצע לפי החתכים לאורךo יש לחפ oב

 .הכנת מצע חול בתשתית עבור

 הרוחב של החפירה יהיה שווה למידות החיצוניות של גוף הצנור oג

ס"מ מכל צד, ובכל מקרה יתאים להוראות המפרט  25בתוספת 

 .הכללי

הרוחב של החפירה בחלקה העליון יתאים למיקום בפועל של 

אי קו הקיימים מיעדים שונים העוברים במקביל לתוו הקווים

ויאפשר בצוע העבודות ללא פגיעה או צורך , הביוב המתוכנן

הנ"לo בכל מקרה לא תשולם שום  בהעתקת הקווים הקיימים

הקיימים המקבילים  תוספת עבור תיקון ו/או העתקת הקווים

  oלתוואי קו הביוב המתוכנן

 96%תחתית התעלה תהודק בהידוק מבוקר עד לצפיפות  oד

שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי המקסימלית כפי  מהצפיפות

  .מודיפייד פרוקטור

בזמן העבודה יאוחסן בנפרד עפר נקי מאבנים ועצמים זרים  oה

לשמשו לבצוע עבודות המילוי )טפול כפול( לפי  שיהיה ניתן

 oהוראות המפקח

עודפי החומר החפור, האדמה החפורה המוחלפת והפסולת  oו

ר ע"י ע"י הקבלן מאתר העבודה לאתר שפיכה המאוש יורחקו

.לאיכות הסביבה, מחוץ לתחום השיפוט עירית הרצליה המשרד

סילוק הפסולת, עודפי החפירה, והאדמה החפורה המוחלפת  

 oבהתאם להנחיות שבפרק הכללי של המפרט המיוחד יבוצעו

 מחיר החפירה ו/או החציבה, ישור, ניקוי והידוק תחתית התעלה oז

 לאתר שפיכה וסילוק עודפי החפירה והאדמה החפורה המוחלפת
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מורשה הנ"ל כלול במחיר צנורות הביוב , ולא תשולם כל תוספת 

  .בצוע עבודה זאת עבור

 

 עטיפת חול 57.3.1.5

מודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי ת"י   SWיש לעטוף את הצנורות בחול טבעי

ריכוז  .ס"מ מתחת לצנור ולכל רוחב התעלה 10ס"מ מעל גב הצנור,  20בעובי  253

 .מ"ג אקוויולנט לק"ג חול 50ל לא יעלה על הסולפטים בחו

   .החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ ואבנים

  :דרוג החול לפי נפות יהיה

 אחוז חומר עובר נפה  'נפה מס

  100   4מס' 

   0 - 5   200מס' 

על o על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול הנדרשת ותהודק היטב לפי דרישות שלהלן

כבה זו יונחו הצנורותo לאחר ביצוע חיבורי הצנורות ובדיקת הקו יש להמשיך ש

בביצוע עטיפת החול לכל רוחב התעלה ועד לגובה הנדרשo פיזור שכבות החול עד לגב 

oהצנור יעשה במקביל משני צידי הצנור כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצנור 

 

 

 הידוק החול 57.3.1.6

    תעלה בעזרת מכשיר ויברציוני מיכני עד לצפיפותיש להדק את החול בתחתית ה

98%  oמהצפיפות המקסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד פרוקוטר

הכל  -החול  משני צידי הצנור יש להדק את החול בעזרת מהדק יד תוך הרטבה של

ת ובדיקתו א חלק ב'o כיסוי הצנורות יעשה רק לאחר אישור המפקח 1083לפי ת"י 

oהאשור יירשם ליומן העבודה oטיב ההידוק  

 מילוי התעלות 57.3.1.7

בשטחי מדרכה וכביש קיימים או מתוכננים יש למלא תעלות  oא

 4Aעד לחול חרסיתי מסוג  A - 2 - 4דקים מסוג  בחול עם

לכל רוחב התעלה עד למבנה  דקים לפחות 18%-15%
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o והמפקח הכביש/המדרכה ו/או לפי הוראות יועץ קרקע

 י יאושר ע"י יועץ הקרקע והמפקחo חומר המילויחומר המילו

 o יאושר ע"י יועץ הקרקע והמפקח

מחיר הספקה, הובלה, העמסה, פריקה, פיזור החומר הנ"ל 

כלול במחיר צנורות הביוב, ולא תשולם כל  ומילוי התעלות

oבשטחים פתוחים שמעבר   תוספת עבור בצוע עבודה זאת

מעל עטיפת  התעלותלכבישים, חניות, מעברים  ומדרכות, 

oחול הנ"ל ימולאו באדמה מקומית 

המילוי יבוצע רק לאחר בדיקות עפר רלבנטיות ולפי הוראות  oב

במידה והאדמה לא תאושר ע"י יועץ הקרקע o המפקח

בחומר מילוי מתאים לדרישות  והמפקח, התעלות ימולאו

ע"י המפקחo בכל  הנ"ל שיובא מחוץ לשטח העבודה ויאושר

 י התעלות והידוק המילוי כלול במחירימקרה מחיר מילו

oצנורות הביוב ולא ישולם עבורו בנפרד 

המובא עבור הספקה, הובלה, העמסה, פריקת ופיזור החומר 

  בנפרדo ישולם הצורך במידת הנ"ל

המילוי יבוצע בשכבות אחידות שעביין לאחר ההידוק יהיה  oג

20 oס"מ כ"א 

 בזמן המילויoאין להכניס לתעלה אבנים או כל פסולת אחרת  oד

 הידוק המילוי 57.3.1.8

במפרט הכללי  57016הידוק המילוי יעשה ע"פ הנדרש בסעיף  oא

מהצפיפות  96%עד לצפיפות מינימלית  בניה, לעבודות

    פרוקטורo המקסימלית לפי מודיפייד

אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא רק לאחר  oב

חראי אלפחות מעל הצנור וגם אז מ'  1o0 שהמילוי יגיע לרום

  כךo בשלהקבלן לכל נזק שיגרם לצנור 

החל משכבות המצע של הכביש/המדרכה, יעשה המילוי  oג

 - 80הקיימות או בהתאם לדרישות פרט א בהתאם לשכבות

המתוכננות בכביש/מדרכה הנ"ל,  ס או בהתאם לשכבות - 01

לעבודות עפר וכבישים  בהתאם לדרישות המפרט המיוחד
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בשטח  החפירה תהיה ולפי הוראות המפקחo  כאשר

הכבישים, מדרכה או שטח מרוצף אחר, הקבלן ישא 

שקיעה של השטח לאחר המילוי בגלל הידוק  באחריות לכל

oבלתי מספיק  

 דיפון 57.3.1.9

יש להבטיח יציבות הדפנות של התעלות והאלמנטים  oא

תימוך, , לתוואי הקווים על ידי דיפון העיליים הסמוכים

 מפרט הכלליoב שיפועים או כל אמצעי אחר, כנדרש

הדיפון יבוצע לפי המוגדר להלן או ש"ע המאושר ע"י יועץ  oב

קרקע ומהנדס קונסטרוקציה של העיריה והמפקחo מודגש 

במיוחד כי בכל עבודות העפר ידופנו ויתמכו צידי החפירות 

במידה והקרקע מחייבת דיפון כפי שנדרש במפרט הכללי 

ותימוךo  דיפון - 01002כללי, סעיף  - 0100לעבודות עפר 

לקבלן תהיה אחריות מלאה ליציבות החפירות ובטיחות 

 - 01003העבודות המתבצעות באתר כפי שמפורט בסעיף 

oאחריות ליציבות 

לפני התקנת מערכת הדיפון יגיש הקבלן לאשור יועץ הקרקע  oג

חישוב סטטי  של הדיפון בהתאם לסוג הקרקע ולעומק 

דס המתוכנןo החישוב הסטטי הנ"ל יוכן ע"י מהנ

  .קונסטרוקציה של הקבלן

 שוחות ביוב 57.3.2

עבודות עפר לשוחות ביוב יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטים  oא

  .לעיל

  .ס - 03 - 01שוחות הביוב יהיו עם תחתית טרומית לפי פרט   oב

תוצרת  "F - 200בין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם "  oג

שוחות מפל o "מדגם "איטופלסט" תוצרת "וולפמן "אקרשטיין" או

 .ס - 03 - 02איבוצעו לפי פרט 

רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים   oד

 .לפי הוראות המפקח הסופיים ו/או
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כסה השוחה שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למ  oה

ויהיו שלבי דריכה רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה  סולםבצורת 

 .פיברגלס או סולם 631עפ"י ת"י 

מילוי חוזר סביב לשוחות והידוקו יהיו בחומר המתואר   oו

בעלת חוזק  CLSM לעיל או בתערובת 57o3o1o7, 57o3o1o8בסעיפים 

 CLSM -מבוקר, החלטה סופית על בצוע המילוי מסביב לתאים מ

 המפקח בשטחoתתקבל ע"י 

  מחברי שוחה  57.3.3

 905ורשדה  מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פ 

- F" כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ " תוצרת o"304אקרשטיין. 

  תקרות ומכסים לשוחות ביוב  57.3.4

ויתאימו לתקן ישראלי תoי400D   oטון מין  40תקרות ומכסים יהיו לעומס  

ס"מ  80ס"מ לשוחות בקוטר  o50 המכסים יהיו בקוטר 2003מספטמבר  489

ומעלהo המכסים יהיו מיצקת +  ס"מ 100ס"מ לשוחות בקוטר  60ובקוטר 

 "oבoבטון דגם "סגר ב 

 שיפוע הקו  57.3.5

  .הקוים יבוצעו בשיפועים אשר מופיעים בחתך לאורך 

 oאין לסטות משיפוע ללא אישור המפקח 

הקווים בין שתי שוחות סמוכות יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן  

 .מדת במאזנתבמישור האנכיo הרומים יישמרו על ידי ביקורת מת

  חבורי ביוב ממגרשים  57.3.6

 שפוע החבור יהיה בהתאם למצויין מ"מ 200חבור ביוב ממגרש יהיה בקוטר  

בתוך המגרש יותקן פקק בקצה הצינור ויותקן בקצה החבור בחתך לאורך 

 סo-04-01עמוד סימון בהתאם לפרט א

  בדיקת אטימות ודפורמציה  57.3.7

של  57078הוראות שבסעיף בדיקות אטימות ודפורמציה יערכו בהתאם ל 

 oיo2חלק  884המפרט הכללי הבין משרדי ולפי דרישות תקן ישראלי ת o

  .ערכים עבודי המים יתאימו לדרישות התקן והמוסדות הרלוונטים והיצרן
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 שטיפה בלחץ  57.3.8

 שטיפה בלחץ של קווי הביוב תתבצע בסמיכות לקבלת העבודה ולפני צילום

  .הוידאו

 בדיקות ע"י היצרן 57.3.9

לן יזמן את נציגי ספק הצנורות והשוחות לפיקוח שגרתי, תוך תאום הקב 

  .זמנים איתם לוחות

על הקבלן לוודא שביום הבקורת לא יכוסו הצנורות שהונחו באותו יום עד  

 oלבדיקה

 .מזמיןדו"ח הפקוח יימסר למפקח ול

 

 

 

 

 חבור למערכת ביוב קיימת  57.3.10

 קפיד על נקיטת כל אמצעיבעת חיבור הקווים למערכת הביוב הקיימת יש לה 

  .הזהירות הנדרשים ע"פ התקנות ולהבטחת שלום העובדים

חבור צנור חדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י חבור תקני בצורת מחבר "עצר 

תוצרת אקרשטיין או  "F - "STOP WATER - 150מים" מדגם "פורשדה 

  .ש"ע

צנור לדופן  o המרווח בין304המחבר הנ"ל יחוזק לצנור ע"י חבקים מפלב"ם  

הפתח ימולא בבטון שאינו מתכווץ דוגמת "רוק בטון" תוצרת "רטרד" או 

  .ש"עo חבור צנור חדש לתא קיים יבוצע עם חגורת בטון מזויין יצוק באתר

  .תובטח אטימות מוחלטת של החיבורים 

ת במיוחד לצורך אתור, גילוי ומדידה של קווי יתשומת לבו של הקבלן מופנ 

הביוב הקיימים בנקודות חבור של קווי הביוב למע' הביוב  הביוב ושוחות

  .לפני תחילת בצוע העבודה - הקיימת

 אמצעי זהירות בעבודה במערכות ביוב קיימות  57.3.11
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במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות הביוב הקיימים 

על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים 

 :לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלוו

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה  oא

מספקת של חמצןo אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין  כמו

הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת  להכנס לתא

כל הגזים ומובטחת הספקת  לאחר שסולקו מאווררים מכנייםo רק

הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא  חמצן בכמות מספקת תותר

 .מסכות גז

 שעות 24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של  oב

 :לפי הכללים הבאים  לפחות

 מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד -לעבודה בתא בקרה קיים  -

 .שלושה מכסים והמכסים בשני התאים הסמוכיםo סה"כ

 .המכסים משני צידי נקודת החבור -לחבור אל ביב קיים  -

לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף  oג

 .לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך מחוץ

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם  oד

יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור בלתי מחליקות והוא גם  סוליות

 .קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה חבל אשר את

 .מ' ישא מסכת גז מתאימה 3o0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  oה

מ' יופעלו מאווררים מכניים  5o0בשוחות בקרה שעומקם עולה על  oו

 .כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה לפני

ודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא העובדים המועסקים בעב

 .אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו

  צילום הוידאו  57.3.12

 :יש לצלם את קו הביוב במצלמת וידאו ע"פ  ההוראות הבאות 

 כללי .א
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יבוצעו צילומי וידאו של קווי הביוב החדשים )כולל חבורי הביוב 

 לשם מהמגרשים(

ביצוע תקין של עבודות הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי הבטחת 

 .המיוחד ובמפרט

על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו 

 המונח, לאחר

  .סיום העבודות, או צנור קיים

הצילום ייערך באמצעות טלוויזיה במעגל סגור שתוחדר לצנרת לכל  

ך הצנור" ולתעד את מצב מטרת הבדיקה היא "להביט לתוo אורכה

 .לגלות תקלות וחסימות במידה וישנם הנחתה, הצנרת ואופן בצוע

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי  החוזה, ויש  

 .באופן בלתי נפרד ממסמך זה לקוראו ולפרשו

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, 

הבצוע לפי התכניות, המפרט  לוודא ולאשר את תקינות שמטרתה

מהנדס שניתנו במהלך הבצוע או לוודא  ולפי הוראות נוספות של

  .מצבם של קווי הביוב הקיימים

הוצאות השטיפה והצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן  

 כחלק ממחירי

היחידה השונים שהציע לבצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת  

  בנפרד )אם לא

   אחרת(o נאמר

הקבלן יהיה מיומן, בעל ציוד מתאים לתנאי העבודה הספציפיים 

העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות במפרטo  ונסיון לבצוע

 .והמתכנן הקבלן יאושר ע"י המזמין

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לבצוע  

 .רישות המפרטהעבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובד

הקבלן יאושר ע"י המזמין והמתכנןo  אישור העסקת קבלן משנה דומה 

קבלני משנה, המפורט בחוזה הבצוע )חלק כללי(o הקבלן יספק  לאישור

 .תכניות בצוע לקבלן המשנה



 

 
 
 

 

89 

בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא 

לום יהוו חלק מתוך העבודה לאחר הבצוע, ומסמכי הצי תנאי לקבלת

 .""תכנית עדות

 בצוע העבודה .ב

  :שטיפה 

לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג שהצנרת שהונחה ו/או הצנרת  

 הקיימת תהיה

נקיה מכל חומרי בניה, משקעים וחומרים אחרים כנדרש במפרט  

 .במהלך הצילום והעלולים גם לפרוע

יכשור הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות ציוד ומ

הספציפיים של המקום, הכל בהתאם למפרט  מתאימים לכך בתנאים

 .הכללי ולמפרט המשלים אותו

 עיתוי העבודה 

בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות  oא

לדרישות והשלמות כל העבודות הקשורות בביצוע  העפר בהתאם

 .השוחות

, הפיקוח באתר הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו oב

 .והמהנדס

על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום  oג

 .מאשר שבעה ימים לפני בצוע העבודה לא פחות

הקבלן לא יתחיל את בצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או  oד

 .המפקח

 

 מהלך העבודה 

הצילום יבוצע באמצעות החדרת רובוט בעל הנעה חשמלית עצמאית,  

 הכולל

מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם 

 .למגבלות הציוד
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 .מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום

 תעוד 

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאוo מספר השוחה   

  המצויין על הדופן

הקו וסוגו הפנימית של השוחה, מרחק רץ בין שוחה לשוחה, קוטר   

  יופיעו כנתונים

 .דיגיטליים בצילום  

 תיקון מפגעים .ג

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של  

 ,הקלטת המתועדת

יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב  

  לבצע התיקונים

 .הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס 

 .הישירים והבלתי ישירים הקבלן יתקן נזקים

 oלאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים

  תהליך הצילום

 ."החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה 

 הצגת מימצאים  .ד

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המרכז ובנוסף רק  

  לאחר מסירת

 .של המהנדס לשביעות רצונותיעוד הצילום שנערך 

 .תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי מימצאים

 קלטת וידאו

קלטת הוידאו שתשאר ברשות המזמין, תכלול תעוד מצולם של הקו  

 ,לכל אורכו

 .ויכלול סימון זיהוי שוחות וקווים כמתואר לעיל 

 דו"ח צילום 

 .ודה זובמצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עב 
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דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "עדות"o הדו"ח  

  יהיה כתוב

 :בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים 

מרשם מצבי )סכימה( של הצנור, שוחות בקרה וקטעי הקו על  oא

לקווים קיימים(  -תכנית מדידה )  MADE-AS יתתכנבסיס 

אחרת(, שיכלול סימוניהם של  שם לא נדרא) 1:250בקנה מידה 

השטח כדי לאפשר  השוחות והקווים וכל סימן ותאור אחר על פני

 וoזיהוי הקו ומיקומ

 - MADE תכניות/קבצים יוכנו ע"י הקבלן במסגרת בצוע תכניות

AS. o 

 :דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול oב

 AS MADEo  מספר קטעי הקו לפי מספור השוחות בתכנית -

  .ם/ מפגעיםממצאי -

  .תאור הממצאים/המפגעים -

הערות וציון מיקום הממצא/המפגע במרחק רץ לאורך הקו  -

  .משוחה סמוכה

  .סוג וקוטר/גודל הצנור -

אורך קטע בין שתי שוחות סמוכות )נטו ובין צירי השוחות(  -

  .ממגרש לשוחה או בין קצה החבור

סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות  oג

  .עיםהמפג

 .מסקנות והמלצות oד

 .הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות oה

קונים הנדרשים בהתאם לתוצאות צילום ילאחר בצוע כל הת oו

  דו"חוידאו יוצא 

שיכלול כל הקטעים המצולמים וישקף תקינות  צילום מסכם

 מוחלטת של
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המערכות בכל הקטעים ללא יוצא מן הכללo דו"ח מסכם יוצא 

  לפי הוראות

  .תוארות לעילמ

 .דו"ח מסכם יאושר ע"י המפקח

 אחריות הקבלן .ה

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" יערוך צילום חוזר לפני פקיעת 

של הקבלןo הצילום החוזר הנ"ל יבוצע על חשבון  תוקף האחריות

לצנור כתוצאה מעבודות עפר,  הקבלןo במידה ויתגלו נזקים שנגרמו

בבצוע הנחת  דות אחרות הקשורותהכנת תשתית הצנרת או כל עבו

 הצנור אשר באחריות הקבלן, המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי

דרישת המזמין, או  ע"י המזמין על חשבונו של הקבלןo בהמשך ייערך, 

הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקןo כל זאת כפוף  על חשבון

 .לתנאים הכלליים של החוזה

 עבודה במים  .ו

כוללים עבודה במים מכל מקור שהוא וקבלן יבסס  מחירי היחידות 

בהתאםo על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שיידרשו      את הצעתו

העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע    ויאושרו ע"י המפקח לביצוע

תביעות נוספות      חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד וכו'o שום

 .וןהנובעות מתנאי העבודה במים לא תובאנה בחשב

 

 

 

  (AS MADE)תכניות בדיעבד 57.4

 AS) עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות בדיעבד oא

MADE) במהלך הביצוע ולאחר השלמתה  מודד מוסמךע"י  שיוכנו

 .של העבודה

התכניות תעשנה על גבי נייר לבן, וכן במדיה מגנטית על גבי   oב

תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות   דיסקטים, והן

וקיימים בשטח וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה  כפי שבוצעו למעשה
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המערכות בעתיד כגון: תחום העבודה כולל  ואחזקה שוטפת של

מיקום מדוייק של המתקנים שונים, , מרחקים ורומים הנדרשים

תאים ושוחות לפי קואורדינטות, , מגופים, הידרנטים, פרטים שונים

חומר ושפוע של צנורות, סוג , ידותתוואי קוים, עומק כיסוי, קוטר, מ

מספר,  -או קיימת(  וקוטר מגופים והידרנטים, לכל שוחה )חדשה

רום מכסה, ,  TL רום קרקע ליד השוחה,  GL רום תחתית, IL קוטר

 -גודל המפל ו -עומק הצנורות, בשוחות עם מפל בנוסף לנאמר לעיל 

IL  oבשוחות ותאים עם מספר כניסה ויציאה, עומק 

 .של כל חבור וחבור IL סות )יציאות( הצנורות יצויינוכני 

לחבורי הביוב מהמגרשים תמדד נקודת תחילת החבור )או שוחה( 

, גובה מפל )במידה (רום תחתית, )IL רום קרקע  GL - המגרש בתוך

 .של כניסת החבור לשוחה על קו ראשי IL כ"כ   וישנו(, 

סמך שיבצע את יהיו חתומות ע"י מודד מו MADE - AS תכניות  oג

לאחר בצוע, מפקח וקבלןo יצויין תאריך הכנת   המדידות

במידה ויהיו עדכונים של       .התכניות

  .העדכוןיצויין מספר ותאריך  ,MADE - AS תכניות

הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן למפקח ולמתכנן בצורה מסודרת   oד

התכניות ע"י המתכנן הינו תנאי מוקדם והכרחי   ואישור

ולמתן תעודת סיום חוזה ולאישור סופי של  ר החשבון הסופילאישו

 .הקבלן

עבור תכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי   oה

 .של העבודות השונות הנקובות בכתבי הכמויות  היחידה

 אופני מדידה מיוחדים 57.5

 :מחיר הנחת צנרת מים כולל 57.5.1

 שוחות, מגופים סימון תוואי ומקום הנחת הצנור המתוכנן, מיקום oא

ואביזרים, התחברויות לאביזרים, בלוקי ומשטחי בטון, עמודי 

 .'תמיכה וכו

  .ישור השטח במידת הצורך ולפי הוראות המפקח oב
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חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד, של  oג

להנחת צנורות ברוחב מתאים בהתאם לקוטר הצנור   תעלות

טכני ובתכניות ופינוי האדמה לנדרש במפרט ה ובעומק בהתאם

 החפירה לאתר שפיכה המאושר ע"י  החפורה המוחלפת ועודפי

לתחום השיפוט עירית  המשרד לאיכות הסביבה, מחוץ 

  .הרצליה

 .תכנון והרכבת הדיפון והתימוך לפי הצורך והוראות המפקח oד

  .יצירת תשתית מתאימה לצנור בתחתית התעלה oה

יזור והנחה בתעלה של צנורות , הובלה, פריקה, אחסון, פהספקה oו

  oעל פי הנדרש

,, הובלה, פריקה, אחסון והרכבת אוגנים, קשתות, זויותהספקה oז

  oומעלה 3הסתעפויות, מעברים מקוטר לקוטר וכו' בקוטר " 

הספקה והרכבת קשתות, זויות, הסתעפויות, מעברים מקוטר  oח

  oומטה 3בקוטר "' לקוטר וכו

  הoאי משתנ"למדים" במקומות שבהם תוובצוע  oט

  .חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר oי

 .תשולמנה לפי סעיף נפרד בכ"כ בדיקות אטימות ולחץ oיא

הספקת יריעות מתכווצות וסרטים מתקבצים ועטיפת ראשי ריתוך  oיב

 צנורות ואביזרים, תיקון העטיפה החיצונית בכל מקום בו נפגעה של

נורות הפלדה הריתוך, או הספקת צבע וצביעת צ ובמקומות 

  .למצויין במפרט, בתכניות ופרטים בהתאם

 .מהריתוכים או לפי הוראות המפקח 10%צילומי רדיוגרפיה של  oיג

  .אספקה והנחה סרט אזהרה כחול מעל קו המים oיד

 ומעלהo 6צילום וידאו של צנורות בקוטר " oטו

כיסוי הצנור עד למפלס קרקע מתוכנן או עד לתחתית מבנה  oטז

שות המפרט הטכני והוראות המפקח, כולל הכביש/המדרכה, לפי דרי

   .הספקת והובלת החומר כנדרש

  ישולם בסעיף נפרד של כ"כoחיטוי ושטיפת הקו  oיז
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  .ניקוי שטח העבודה  oיח

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים  oיט

 .עבודה מושלמת ותפעול תקין לקבלת

 :מחיר צנרת הביוב כולל 57.5.2

הנחת הצנור המתוכנן, מיקום שוחות, סימון תוואי ומקום  oא

 .'לאביזרים, בלוקי ומשטחי בטון, עמודי תמיכה וכו התחברויות

 .ישור השטח במידת הצורך ולפי הוראות המפקח oב

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעבודת מכונה או ביד, של  oג

להנחת צנורות ברוחב מתאים בהתאם לקוטר הצנור   תעלות

ת ולנדרש במפרט הטכני, ופינוי האדמה לתכניו ובעומק בהתאם

 החפירה לאתר שפיכה המאושר ע"י החפורה המוחלפת ועודפי

 oהמשרד לאיכות הסביבה 

פירוק הקוים והשוחות הקיימים המבוטלים הנכנסים לתחום  oד

   .ופינוי הפסולת כנדרש החפירה

קרקע  ציהוראות יוע לפיהתעלה יהיו  תכנון והרכבת הדיפון ותימוך oה

  oמטעם הקבלן ובטיחות

  .יצירת תשתית מתאימה לצנור בתחתית התעלה oו

הספקה, העמסה, הובלה, פריקה, אחסון, פיזור והנחה בתעלה של  oז

 .צנורות על פי הנדרש

  .הספקת והרכבת אטמים, מופות ומחברים בין צנורות, במידת הצורך oח

 .הספקת והכנת עטיפת חול מהודקת בשכבות לפי הנדרש oט

  .דבקות וכל החומרים ועבודות העזרחיתוכים, ריתוכים, ה oי

 oבדיקות אטימות oיא

 oבדיקות של העפר והחול oיב

  .הספקה והנחת סרט אזהרה אדום מעל קו הביוב oיג
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כיסוי הצנור עד למפלס קרקע מתוכנן או עד לתחתית מבנה הכביש,  oיד

דרישות המפרט הטכני והוראות המפקח, כולל הספקת   לפי

   .כנדרש והובלת החומר

  .שטיפת הקו בלחץ oטו

 .ישולם בסעיף נפרד של כ"כ צילום וידאו oטז

  .ניקוי שטח העבודה oיז

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים  oיח

 .עבודה מושלמת ותפעול תקין לקבלת

 :מחיר חבור צנור מים חדש לקו מים קיים כולל 57.5.3

 .חפירה לגילוי הקו הקיים, חיתוכו, ניקוזו וריתוכו oא

 .ווי המים הקיימים הסמוכים לפי הצורךסגירת המים בקטעי ק oב

 .סתימת הקו הקיים ע"י פקקים ושאיבת המים במידת הצורך oג

הספקת והרכבת כל האביזרים  הנדרשים כגון: זויות, הסתעפויות,  oד

יפוי פנימי או מצנור פלדה עם צ 40הכל סקדיול  -מעברי קוטר וכו' 

רש, קטעי מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי כנד מבטון ועטיפה חיצונית

 'oצנור, אטמים וכו

חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לבצוע  oה

 .החבור

 .חפירה וכיסוי עבור החבור בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים oו

 .חיתוך, פירוק וסילוק קטע קו הקיים לפי הצורך oז

חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל וסתימתו ותיקון  oח

  ךoורנית במידת הצהחיצו העטיפה

 

 

 :מחיר חיבור הביוב ממגרש כולל 57.5.4

 .לעיל 57o5o2כל הנאמר בסעיף  oא

  .סתימת קצה הצנור בפקק פלסטי במידת הצורך oב
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 .הספקה והתקנת עמוד סימון בקצה חבור במידת הצורך oג

 :מחיר שוחת ביוב מחוליות טרומיות כולל  57.5.5

אדמה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הדרוש ופינוי ה  oד

 oכולל דיפון החפירה כנדרש ,כנדרש

הספקת, העמסת, הובלת, פריקת, אחסון  והתקנת שוחות בקורת   oה

, כולל מכסה ומסגרת כנדרש במפרט 658לפי ת"י   עגולות

בצוע אטום בין חוליות כנדרש, כולל   , כולל489הטכני לפי ת"י 

 .קידוחי פתחים כנדרש

נת הרצפה, התקרה הספקת, העמסת, הובלת פריקת אחסון והתק oו

 .והפקק

או סולם מפיברגלס )כולל  631הספקת והרכבת שלבי ירידה לפי תoיo  oז

 הגנה במידת הצורך(o  כלוב

  .עיבוד השוחה oח

  .אספקת והתקנת מחברי שוחה כנדרש  oט

 .ציון מספר שוחה על הדופן הפנימית oי

  .מילוי חוזר סביב השוחה כנדרש  oיא

  .גרשהחזרת המצב לקדמותו לאחר בצוע עבודה במ oיב

כל יתר הציוד, החומרים, עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים   oיג

  .עבודה מושלמת ותפעול תקין  לקבלת

מהתחתית עד לרום  -עומק השוחה ימדד באמצע )מרכז( השוחה  

  .המכסה

 מחיר התחברות לשוחת בקורת קיימת 57.5.6

פקקים וסתימות זמניים, מעקפי הזרימה בכל מרכיביהם כולל  oא

 .ים, שאיבת ביוב במידת הצורךזמני  חבורים

  .שבירת חור בשוחה oב

חבור צנור לשוחה כולל יציקת חגורת בטון מסביב הצנור וקשר בין  oג

 .הזיון  ברזלי
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       oהספקה, הובלה, והתקנת מחברי שוחה ואטמים כנדרש oד

  .תיקון והתאמת עבוד השוחה oה

 .סתימת היציאה המבוטלת oו

ועבודות העזר הנדרשים  כל יתר הציוד, החומרים עבודות ההכנה oז

 .עבודה מושלמת ותפעול תקין  לקבלת

  

 :כולל הפרטים במערכת המיםמחיר  57.5.7

  הספקת והרכבת כל האביזרים המופיעים בפרט כגון:  oא

הסתעפויות, מתקני שבירה, מגופים,ברזים, ברזי כיבוי אש,   

אטמים אוגנים , , קטעי צנור, עם ציפוי פנימי 40קשתות מסקדיול 

 o'וכו 

יתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע ח oב

 oהפרט וחיבורו למערכת המים 

 חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכוo  oג

 הקודמיםo  חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים oד

 חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטלo oה

 צביעה לפי הצורךo oו

 :וף כוללמחיר תא המג 57.5.8

העמסה, הובלה, הספקה, פריקה והרכבת תא מגוף בגודל ובסוג המתאים 

בהתאם לדרישות מפרט הטכני, כולל חוליות, תקרה ומכסה, כולל יציקת 

בלוקי בטון מזויין, כולל הספקה, ומילוי חצץ וחול, כולל כל העבודות וחומרי 

 .העזר הנדרשים
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 רשימת תכניות 57.6

 וב ביומערכות מים  57.6.1

   קנ"מ

 71/7-01/03-01 וביוב תכנית כלליתמערכת מים  1:1250

 71/7-01/03-02 תנוחה -וביוב מערכת מים  1:500

 71/7-01/03-03 תנוחה -וביוב מערכת מים  1:500

 71/7-01/03-04 תנוחה -וביוב מערכת מים  1:500

 71/7-03-05 חתכים לאורך קו ביוב 1:1000/1:100

 

 :פרטים 57.6.2

  ס-01-13ג חיבור מים למגרשהכנה ל
 ס-C01-50 מגוף טריז על קו מפלדה
 ס-B01-51 מגוף טריז על קו מפלדה

 ס-01-71 חבור למגוף קיים
 ס-01-76 חבור לקו קיים

 ס-01-105א מחובר לצנור פלדהאש עם ראש כפול ברז כיבוי 
 ס - 03 - 01 תא בקורת לביוב

 ס - 03 - 02א תא בקורת לביוב עם מפל חיצוני

 ס - 04 - 01א עמוד סימון לקצה הצנור
 ס - 04 - 01ה עמוד סימון לשוחה בשטח פתוח

 ס - B02 - 11 שוחה מבטון למגוף טריז

  
 


