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 מייל  טלפון  איש קשר  שם המשרד המתכנן   
 arthurw@halamish.org 03-5159428 ארתור וייס  חלמיש  מזמין 

 harel@mili.co.il 054-3311261   הראל גלעד מילי מהנדסים בע"מ ניהול ופיקוח  

תשתיות רטובות  

 ותיאום מערכות  
 קובי כרמונה 

קובי  

 kobicarmona@gmail.com 050-2442480  כרמונה  

 חיה וייס  אדריכל נוף  
 

 hayaweiss@bezeqint.net 052-2511211 חיה וייס 

 050-5236708 שלמה גלבר    א"חלו תנועה  
gelber@halva85.com 

 yossi@semo.cc 054-5610704 יוסי חוטה  סמו הנדסת חשמל   חשמל ותקשורת 

 esheld@smlie.net.il 09-9582652 דורון אשל   דורון אשל   יועץ קרקע  

 al_al@netvision.net.ilT 050-7675660 טל אלקלעי  הנדסיות טלזיו מדידות  מדידות  

 gelber@halva85.com 050-5236708 שלמה גלבר  א"חלו כבישים וניקוז 

 אינג' ברוך ירמולינסקי  קונסטרוקציה 

ברוך  

 by@byengs.com 054-4539760 ירמולינסקי 

 קשרי קהילה  

 

 maor.com-benny@bme 052-2203543 בני/מונה  בני מאור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת מתכננים -  רחוב יאירפרויקט  
     

     
     

https://www.google.com/search?q=%D7%90%D7%9E%D7%AA+%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&rlz=1C1GCEU_en-GBIL924IL924&sxsrf=ALiCzsZyQhFeuNvRoZ1W5kl5ZuVe_9P9yg%3A1655189313218&ei=QS-oYtXLDOyW9u8PkviAyAw&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDKLzzDJNks3YLRSNagwNElLNE1OTbIwMjBKNk1KswIKGacYJycZpBmkpaZZpBhZeMlcn3B93vVVCkBi5vXJ16eAGJPBzKnXVwEAiaYiyw&oq=%D7%90%D7%9E%D7%AA+%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQQzIKCC4QxwEQrwEQQzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBAgAEEM6BwgjELADECc6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQrARYrARgyg1oAXABeACAAXCIAXCSAQMwLjGYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz
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 המפרט הכללי              
 המסמך  מצורף  מסמך שאינו מצורף  מסמך

 נספח ט'   הכללי לעבודות בנין  המפרט
   'מס תיאור  השנה

   00 מוקדמות  2009
   01 עפר  עבודות  2011
   02 בטון יצוק באתר  עבודות  2013
   07 תברואה  מתקני 1990

   08 חשמל  מתקני 2015
   09 טיח  עבודות  2007
   11 צביעה  עבודות  2005
   14 אבן   עבודות  1991
   18 תקשורת תשתיות   2005
   19 חרש   מסגרות  2000
   40 האתר  פיתוח  2009
   41 והשקייה  גינון  2009
מסלולים כבישים   סלילת 2014

 ורחבות 
51   

   57 מים, ביוב ותיעול קווי  1990
    אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים

  –הבטיחות בעבודה , פקודות 1961 –חוק הבטיחות בעבודה 
, תקנות  1988 –, תקנות בטיחות בעבודה )עבודות בניה( 1970

 , עגורנים, מפעילי מכונות הרמה וכד'. 1992 –בטיחות בעבודה 
-  k  חוברת הפרטים הסטנדרטים )והפרטים של יפו( של עיריית תל   :

 אביב יפו 

  

עירוניות,      הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים 
 בהוצאת משרד התחבורה. 

בהוצאת הועדה הבין  -ציוד ואביזרים מוכרים להתקנה בדרך
 משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.
 ועדה בינמשרדית   –התקני בטיחות מאושרים להצבה בדרך 

      

  

כלליים   תנאים 
 מיוחדים  

 

 נספח ו'  

מיוחד, אופני   מפרט 
מדידה מיוחדים  
 ומערכת תוכניות 

    נספח ז'

 נספח ח'  כתב כמויות   

  דו"ח קרקע  

 
כל המפרטים הכלליים  שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד  הבינוי והשיכון, או  
בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל  מהווים  יחד את מסמכי החוזה בין  

 שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.  
 

    הצהרת הקבלן
שותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין  את  תוכנם,  קיבל   הקבלן מצהיר בזה,  כי בר

 את  כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות   לדרישות  המוגדרות  בהם.   
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 
    הערה

המפרטים הכלליים המצוינים  לעיל,  שלא  צורפו  למכרז/חוזה זה ואינם ברשותו של  הקבלן,  ניתנים   
מפרטי   –בינוי  –)מידע לספק   www.online.mod.gov.il//  httpלאיתור באינטרנט, אתר משרד הביטחון    

 בינוי(. 
 
 

        __________________________ 
   חתימת הקבלן        
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 נספח ו' 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה 
  יאיררחוב תוח יעבודות תשתית ופ

 תנאים כלליים מיוחדים

 
 

 תיאור העבודה 00.01
יאיר  ברחוב העבודה נשוא מכרז/חוזה זה להלן העבודה כוללת ביצוע עבודות תשתית ופתוח  .א

 יפו . –בעיר ת"א  - בשכונת התקווה
 העבודה כוללת אך לא מוגבלת בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז/חוזה זה: .ב

 עבודות הכנה ופירוק.  .1
 עבודות עפר.  .2
 עבודות בטון.   .3
 עבודות תשתית מים, ביוב וניקוז.   .4
 עבודות מצעים, תשתיות.  .5
 שפה. -עבודות ריצוף, מדרגות ואבני .6
 עבודות אזרחיות עבור חב' חשמל ותאורה   .7
 תשתיות לבזק  .8
 ריהוט רחוב.  .9

 עבודות אספלט.   .10
 עבודות תמרורים, צביעה ואביזרי דרך קבועים וזמניים.  .11
 עבודות גינון והשקיה.  .12
 שונות.  .13

 
 אפשרות פעולה לקבלנים אחרים מתן  00.02

ייתן הקבלן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר אשר יעבוד במתחם ו/או  
יועסק ע"י החברה ו/או עיריית ת"א ו/או חח"י ו/או בזק ו/או חברת כבלים ולכל אדם או גוף שיאושר  

סמוך אליו וכן יתאם וישתף אתם לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן ב
 פעולה ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו. 

 הקבלן לא יקבל תשלום בגין הנ"ל. 
 

 תקופת בצוע 00.03

 חודשים קלנדריים  14 לוח הזמנים לביצוע העבודה:

 

 סגירת רחובות     00.04

ביצוע העבודות הדרושות, סגירת רחבות, לרוחבם או בהצטלבות רחובות, תבוצע רק בהתאם לתאום  
הנדסי, התייעצות משטרה, ורישיון עבודה, תוך סידורים מקסימליים, לצמצום הפרעות לתנועת רכב  

  . דרכי הגישה לרכוש פרטי או ציבורי תהיינה חופשיות בכל עת והולכי רגל. 
  

 המפרטים וכתב הכמויות התאמת התוכניות, 00.05
הנתונים    המידות,  כל  את  הביצוע  מסמכי  ושאר  לביצוע  התכניות   קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  על 

במפרט   בנתונים,  בתכניות,  סתירה   או  טעות  שתימצא  מקרה  בכל  בהם.  המובאים  והאינפורמציה 
 הוראות בכתב. המיוחד ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו 

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו   
ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה  

 שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 
 

השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן המסמכים באים  הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה   
להשלים זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת רק כאשר התנאים נמצאים בסתירה.  

 קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 
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ות ו/או הנזקים שיגרמו  לא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצא 
אי אפילו  - עקב  העבודה,  לעיכוב  כלשהי  עילה  ישמשו  ולא  זאת  סתירה  או  טעות  זו,  הוראה  מילוי 

 מתייחסות הן לכתב הכמויות.
 

 המפרט המיוחד  00.06
יש לראות את המפרט המיוחד כדלקמן כהשלמה לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין זה מן ההכרח  

ובכתב הכמויות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט. מחירי היחידה  שכל עבודה המתוארת בתכניות  
של   מושלם  לביצוע  מלאה  תמורה  יהוו  הקבלן  בהצעת  הכמויות  בכתב  המפורטים  השונות  לעבודות 
העבודות בהתאם לנאמר במפרט המיוחד ובתכניות, גם במקרים בהם לא נאמר במפורש שהסעיף כלול  

רד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל העבודה תבוצע גם  במחיר היחידה או שלא ישולם עבורו בנפ
דרישות   פי  יפועל  במפורש  עיריית ת"א  נדרש הדבר  לא  וחברת החשמל אף אם  , חברות התקשורת 

 במסמכי החוזה וזאת ללא תוספת תשלום. 
 

  הבהרות והוראות מיוחדות 00.07
 נמצא בתוך רחובות עירוניים פעילים , צרים מאוד.    יאיררחוב 

המתחם שבו תתבצענה העבודות משלב מגורים וכן פרויקטים גובלים המבוצעים ע"י אחרים. נתונים  
אלה ביחד עם דרישתן הבלתי מתפשרת של הרשויות לכך שהפגיעה בחיי התושבים תהיה מינימאלית  

פרויקטים הגובלים ברחוב  הסמוכים וכן הפעילות וב ך שהפעילות הציבורית והמסחרית ברחובות  ולכ
 לא תפסק, מחייבים את הקבלן להביא בחשבון בין היתר את הנושאים הבאים: 

 
גובל   .א ציבורי או פרויקט  בית עסק או שטח  בית או  רגל לכל  להולכי  גישה  על הקבלן לאפשר 

ם זמניים להולכי  המבוצע ע"י אחרים, באופן תמידי, על ידי תיאום זמן העבודה, הכנת גשרי
יהיו בטוחות   וסביבתו  רגל בתוך תחום העבודה  להולכי  ועבודה בקטעים. דרכי המעבר  רגל, 
התנועה   הסדרי  במחיר  כלולים  הנ"ל  הבטיחות  סידורי  בורות.  או  מכשולים  ללא  ומוגדרות 

 הזמניים בהצעתו, מכיוון שלא יקבל בגינם תשלום נפרד. 
 
ה .ב תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הסדירים,  הקבלן  והעבודה  החיים  בצרכי  מרבית  תחשבות 

הדרכים;   לכל  חופשית  גישה  וכן  באזור,  הדרכים  בכל  ורצופה  חופשית  תנועה  ולהבטיח 
השבילים, השטחים והמבנים שלאורך תוואי העבודה, לרבות ביצוע דרכים זמניות ופירוקן לפי  

 סוג שהוא. הצורך, תוך נקיטת האמצעים הדרושים למניעת תקלות והפרשות מכל 
 

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה   .ג
כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא ו/או הולכי רגל, שלא לחסום דרכים  

 או לפגוע במתקנים קיימים, וכן שלא לשפוך עפר על פני השטח, וכדומה. 
 
מכלליו .ד לגרוע  בסעיף  מבלי  האמור  חלמיש    00.01ת  חב'  לקבלן  העבודה  מסירת  בדבר  לעיל 

רשאית להורות על ביצוע העבודות )בחלקים שנמסרו לקבלן לעבודה(  בשלבים, באופן שבכל  
כי לא תהיה חלוקה של  גם האפשרות  יחד עם זאת קיימת  יעבוד רק בקטע מהמתחם.  פעם 

רו לקבלן לעבודה,  תוך שמירה על כל  העבודה  לקטעים והעבודה תתבצע בכל החלקים שנמס 
 השטח פתוח לשימוש תושבי הרחוב והציבור הרחב.

 
אופי העבודות במתחם, מחייבים קיום קשר שוטף מצידו של הקבלן עם התושבים והסוחרים,   .ה

ומנהלי הפרויקטים הגובלים בכלל, הן לקראת תחילת העבודות והן תוך כדי ביצוען. בין היתר  
 יקפיד הקבלן לידע את התושבים, הסוחרים ומנהלי הפרויקטים הגובלים, )באופן כללי  

מרא נקודתי(,  ועל  ובאופן  העבודות  מביצוע  כתוצאה  היומיום  לחיי  הצפויות  ההפרעות  על  ש 
לפי   או  מודפס  עדכון  דף  חלוקת  ע"י  חודשי  עדכון  וכן  להם  להציע  בכוונתו  שיש  הפתרונות 
הסוחרים   התושבים,   עם  הקשר  לקיום  הבלעדית  באחריות  יישא  הקבלן  המפקח.  הוראות 

על חשבונו, את כל המשאבים האנושיים    ומנהלי הפרויקטים הגובלים והוא מתחייב להקצות,
 והכספיים שיהיו דרושים על מנת לקיים קשר כאמור. 
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ים, לנתק קווי חשמל, תקשורת,  עלצורך ביצוע עבודתו יהיה על הקבלן לפרק אלמנטים מפרי
וכו' הקשורים למבנים שונים או שייכים לסוחרים או לדיירים. על הקבלן   ניקוז  מים, ביוב, 

 לצורך תאום ביצוע הפרוק   ומנהלי הפרויקטים הגובלים  הסוחרים,  התושבים לבוא במגע עם 
סוחרים או חיי  ולבצע על חשבונו את כל הסידורים הזמניים שידרשו לצורך הבטחת פעולות ה

 הדיירים בזמן הפרוק ועד להשלמת העבודה. 
 

,  התושבים  הקבלן יהיה אחראי בלעדי לפינוי שטח העבודה לצורך עבודתו, כולל כל הקשר עם  
 וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן.  ומנהלי הפרויקטים הגובלים הסוחרים

 
היחידה השונים שבכתב   במחירי  תיכללנה  זה  תנאי  במילוי  הנוספות הכרוכות  כל ההוצאות 
הכמויות, ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן להארכת משך ביצוע  

 העבודות בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.   
 

רות וסדרי הבטיחות למניעת הפרעות ותקלות להבטחת רכוש  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהי 
וחיי אדם בשטח העבודות ובסביבתן. בדרכים קיימות על הקבלן להציב תמרורים, מחזירי אור,  

 לרבות פנסים מהבהבים בשעות הלילה. 

 

 ביצוע עבודות בו זמנית 00.08
 לעבוד במס' אזורי עבודה במקביל.  הקבלן יהיה מחויב .1
להפעיל מס' צוותי עבודה במקביל, לא תאושר סגירת הסדר או שלב תנועתי ללא  על הקבלן יהיה  .2

עבודה בפועל. כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה כלולות במחירי היחידה הנקובים ברשימת  
 הכמויות. 

הקבלן יידרש לביצוע עבודות לילה ומבצעים לביצוע בצמתים על מנת לשחרר לתנועה את הצמתים   .3
בהתאם להסדרי התנועה המתוכננים, כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה   בשעות היום, וכל זה

 כלולות במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכמויות. 
אם יידרש הקבלן לעשות זאת, יהיה הקבלן חייב לבצע בעת ובעונה אחת כמה קטעי עבודה   .4

 וחלקיהן, אם באמצעות פקודת עבודה אחת או מספר פקודות עבודה שונות.  
 ת הכרוכות בסעיף זה כלולות במחירי היחידה הנקובים ברשימת הכמויות.כל ההוצאו .5
בכל יום שהקבלן לא יבצע עבודה באחד מקטעי העבודה ללא אישור הפיקוח, הנ"ל יגרור קנס של   .6

 ₪ עבור כל קטע או אזור. 2,500
 

 
 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה 00.09

היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו, מיקומם  הקבלן מצהיר בזה, כי סייר באתר העבודה והכיר 
של המתקנים הסמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום. כמו כן מצהיר בזה הקבלן כי הכיר את תנאי  

 העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו. 
 

מויות  הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריים את המפרטים, את השרטוטים ואת כתבי הכ
וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם וכרוחם, כמו כן, מצהיר בזה הקבלן כי הביא בחשבון  

 בהצעתו את כל תנאי העבודה. 
 

ובצמוד   בסמוך  בעבודה  הכרוכים  הקשיים  את  בוריים  על  והבין  הכיר  למד  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 
עתיקים, חלקם מאולתרים שנבנו ללא  למבנים, מתקנים, יסודות, מרתפים ותשתיות קיימים, חלקם  

 עיריית תל אביב יפו היתרים וללא לווי הנדסי, חלקם לשימור וחלקם הוכרזו  כמסוכנים ע"י 
 

לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא  
הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את  לידי ביטוי בתוכניות ו/או בשאר מסמכי חוזה זה. על  

והעקיפות   הישירות  ההוצאות  כל  את  היחידה  במחירי  ולדרוש  באתר  למציאות  התוכניות  התאמת 
 לביצוע העבודה. 

 
 

ע"י המזמין או מטעמו   יועמד לרשות הקבלן  ובדיקות, אשר  כל מידע, לרבות תוצאות של קידוחים 
להיות שלם ומדויק והוא ניתן בתום לב ובמטרה לשתף את   והנוגע לתנאי הקרקע באתר, אינו מתיימר

הקבלן במה שידוע למזמין. לא יהיה במידע כזה, אם ובמידה יינתן, כדי לשחרר את הקבלן מחובותיו  
 עפ"י סעיף  זה ולא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע שסופק לו ע"י המזמין.
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 קרקעיים   עבודה בקרבת מבנים קווים ומתקנים תת 00.10
הקבלן יקבל מידע )ככל שהוא מצוי בידי המזמין( לגבי  המבנים המתקנים והקווים התת קרקעיים  

 הקיימים באתר העבודה.  
על הקבלן לוודא את מיקומם של כל המבנים המתקנים והקווים התת קרקעיים הקיימים ) ובכלל זה  

 וכיו"ב( ולהתאים את עבודתו לפי הנ"ל. יסודות, כבלי תקשורת, חשמל, טלפון, מים, ביוב  
לצורך גילוי המבנים המתקנים והקווים התת קרקעיים, ישכור הקבלן שירות המתמחה בגילוי הנ"ל,  
ויעלה את הממצאים על תוכניות  מדידה. עבודה זו כלולה במחירי העבודות הכלולים בכתב הכמויות  

 והמחירים ולא ישולם עבורה בנפרד. 
הקבלן  שעל  למערכות    מובהר  קבוע  או  זמני  פתרון  מתן  עד  בעבודותיו  רציפות  אי  בחשבון  לקחת 

 התשתית הקיימות. הקבלן לא יוכל לבקש בטלה בגין אי רציפות העבודה כתוצאה מגילוי תשתיות. 
 

 על הקבלן לברר ברשויות: 
יפו    "בזק", חברת חשמל, מקורות, רשות העתיקות, רשות הגנים הלאומיים, משטרה, עריית תל אביב

וכד' לגבי מיקומם של הקווים ומתקנים התת קרקעיים שבאחריותם ולקבל מהם את אישורי העבודה  
 בקרבת מתקנים אלו. 

 הפניה הראשונית אל הרשויות והמידע שנמסר ע"י המזמין אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו לנושא. 
 

 המבנים המתקנים והקווים התת קרקעיים.  הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לנוהל שלהלן, בקרבת 
 

אי עמידת הקבלן בדרישה כלשהי של נוהל זה, תגרום להרחקתו מביצוע העבודה ובכל מקרה דבר זה  
 לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, הארכת זמן וכו'.  

 
 להלן הנוהל: 

המבנים המתקנים והקווים    .      בטרם ייגש הקבלן לביצוע עבודה, עליו להצטייד במפות עם סימון1
 כגון:  התת קרקעיים

 יסודות וחלקי מבנה  
 קווי חשמל  

 קווי מים ביוב וניקוז. 
 קווי תקשורת   

 
.        הקבלן יסמן על חשבונו באמצעים ברי קיימא את הנ"ל, על גבי תכניות  ועל גבי קרקע, ועליו  2

 מוטלת האחריות לשמור על הסימנים. 
 

עדינים,  הקבלן   .        3 מכניים  בכלים  ו/או  ידיים  בעבודת  וחפירה/חציבה  גישוש  עבודות  יבצע 
 לדוגמה חברת החשמל או בזק.    בנוכחות המפקח ונציג  מטעם בעל המתקן התת קרקעי.

 
הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים  והקווים התת קרקעיים,  ועל גבי המבנים,   .4

גור וכל  העתיקות  לרשות  והסדרים  וכן  בסביבתם  עבודה  אישור  לקבלת  שיידרש  אחר  ם 
להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה יחשב ככלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד, למעט  

 תשלום עבור הפיקוח לרשות העתיקות אשר במידה ויידרש ישולם ע"י המזמין.
 
ת .5 ומערכות  עצמים  באיתור  המתמחות  חברות  של  בשירותים  ישתמש  קרקעיים,  הקבלן  ת 

קרקעיים,   תת  מתכתיים  עצמים  לגילוי  המיועדים  מכשירים,  ירכוש  כן  וכמו  וסימון  לגילוי 
 לשימוש שלו בשטח. 

 
עקב   .6 הקיימים  לתנאים  הקבלן,  של  עבודתו  בהתאמת  הכרוכים  והאמצעים  ההוצאות  כל 

ו כן,  הקווים והמתקנים התת קרקעיים יחולו על הקבלן בלבד, ולא תשולם עבורה בנפרד. כמ
 תחול על הקבלן בלבד, האחריות לנקיטת אמצעי זהירות והבטיחות הדרושים.

 
כל נזק אשר יגרם למתקנים  ולקווים הנזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות   .7

 והבטיחות הנ"ל, יתוקן ועל חשבונו.  
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של   .8 תקין  לביצוע  המפריע  כלשהו  קו  או  מתקן   עבודתו,  ביצוע  כדי  תוך  הקבלן  וגילה  היה 

 ל במתקן או הקו.עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפו
 
הקבלן מצהיר בזה בחתימתו, כי משחרר את המזמין כל אחריות, לנזק שייגרם לאותם הקווים   .9

והמתקנים הקיימים, ומתחייב לתקנם מידית על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל  
כתוצאה  ההוצאות הכרוכות בתיקון, הן בהוצאות הישירות והן בהוצאות העקיפות שנגרמו  

 מהנזק הנ"ל. 
 

מודדים אשר יעבדו מטעם הקבלן ובמימונו, יסמנו בנוסף לעבודות הנדסיות, את מיקום, עומק   .10
  ואורך הקווים  והמתקנים.

 
על הקבלן לשאת בכל ההוצאות והתשלומים לגורמים שבסעיף זה וזאת עפ"י  דרישתם וכפי   .11

 שמתחייב מביצוע העבודה.   
 

ים הכרוכים בגילוי ומיפוי המבנים המתקנים והקווים התת קרקעיים הקיימים  כל ההוצאות והאמצע
באתר העבודה ובכלל זה חפירות גישוש יחולו על הקבלן בלבד ולא ישולם עבורם בנפרד. כמו כן, תחול  
על הקבלן בלבד האחריות לנקיטת אמצעי הזהירות  והבטיחות הדרושים. כל נזק שייגרם כתוצאה מאי  

לא תאושר    נקיטת אמצעי  כן,  כמו  ועל חשבונו.  ע"י הקבלן  מידית  יתוקן  הנ"ל  והבטיחות  הזהירות 
 לקבלן הארכת תקופת הביצוע בגין התנאים הנ"ל ו/או העיכובים שיגרמו בגינם.

 

קבלן מתחייב לצלם את השטח לפני ואחרי הטיפול. הקבלן ישתמש במצלמה דיגיטלית בעלת  
זום אופטי  MP- 8-רזולוציה שלא תהיה קטנה מ לפחות, עם תאריך. עלות המצלמה,    X6, עם 

להעביר   בכתב הכמויות.  הקבלן מתחייב,  היחידה  במחירי  כלולה  והדפסת הצילומים  הצילום 
 לרשות החברה, במדיה מגנטית, את קבצי הצילומים, על פי דרישת המפקח.

 
 אמצעי זהירות גידור ושילוט הגידור 00.11

אליו מתנהלת תנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה( והולכי  אם באתר העבודה ובסמיכות   .א
 רגל.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלמותם ושלומם של כלי  
הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולמנוע הפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או  

 בסמיכות אליו . לתנועה המוטורית המתנהלת באתר העבודה ו
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין הבטיחות בחוזה וביתר מסמכי המכרז, על הקבלן לשמור  

 על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב עבודתו. 
למניעת תאונות   .ב ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  עובדיו  גם לבטיחות  הקבלן אחראי 

 ת תאונות הקשורות בעבודות חפירה/חציבה, הנחה, הובלת חומרים וכו'. עבודה לרבו
ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו   .ג הקבלן 

 בעת ביצוע העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות. 
 הסדרי התנועה   הקבלן יידרש לבצע גידור היקפי של אתר העבודה בהתאם לתוכניות .ד
בנוסף יתקין הקבלן, בתוך שטח העבודה מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש   .ה

כדי להזהיר מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים  
ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל  

והחפירות, לישר את ערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה  הבורות  
 מביצוע העבודה. 

אורך תקופת   .ו לכל  ושלמותם  ניקיונם  על  הגדרות, לשמור  רצוף את  באופן  על הקבלן לתחזק 
 הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה אחרת.

ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק  במקרה של עבודה, תיקון   .ז
תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה  
אשר יכללו בין היתר קיום סימון, שילוט וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים בכל תקופת  

 העבודה. 
 לית וערבית וכל שפה אחרת לפי שיקולו של המפקח.  כול השלטים יהיו כתובים בעברית, אנג .ח
הקבלן יקיים על חשבונו באתר העבודה/התארגנות, גם שמירה יום ולילה אשר תספיק ותתאים   .ט

 לתנאי האתר והסביבה. 
החברה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים   

ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את החברה ואת    או לא מתאימים לדרישות הרשויות
  - מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו לעבודות ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו     המפקח מטעמו

 הכול בהתאם למפורט בתנאי ההסכם. 
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במקרים בהם תידרש עבודה בשלבים, תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי   .י
 לפי הסדרי התנועה הבצוע השונים  ו

שבכל אחד מהשלבים. על הקבלן לבצע על חשבונו גם גידור זמני, מעברים , גשרונים, סגירות,    .יא
 להבטחת מעבר הולכי הרגל.    הגנות וכל הנדרש

כל .יב את  לפרק  הקבלן  כנ"ל   על  וההגנה  הזהירות  ואמצעי  ובהתאם     הגדרות  העבודה  בגמר 
 להוראות המפקח. 

כנ"ל אף אם אושרו ע"י המפקח ו/או הרשויות המוסמכות אינה  נקיטה בכל אמצעי הזהירות   . יג
 פוטרת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.

מפלדה   .יד נייד  גשרון  הקבלן  יבצע  פתוחה  תעלה  מעל  רגל  הולכי  מעבר  יידרש  בהם  במקרים 
לפי דרישות תקני הבטיחות ובהתאם  מ' לרבות מעקות , הכול    2ברוחב      מגולוונת/פיברגלס,

 לאישור יועץ בטיחות מטעם הקבלן 
 ועל חשבונו.   כול העבודות והאמצעים כנ"ל  יבוצעו/יסופקו ע"י הקבלן  .טו

 
 ניקיון האתר  00.12

על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתר העבודה  ואזורי ההתארגנות וסביבתם במשך כל  
והפסולת יסולקו אל מחוץ לאתרי העבודה ואזורי ההתארגנות  אל אתרי  תקופת הביצוע: עודפי העפר  

  שפך מאושרים ע"י הרשות. 
 באתר יותקנו שירותים כימיים לשימוש עובדי הקבלן. 

 תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
מים כך שלא  בכל מקרה יש לבצע עבודות חפירה/חציבה/מילוי/העמסת פסולת על משאית תוך הרטבת  

 ייווצרו ענני אבק ועפר באתר ובסביבתו. 
כאשר קטע הרחוב שבו מתנהלת העבודה סגור לתנועה, על הקבלן לשנע את פחי האשפה של פסולת  
הפינוי   לימי  בהתאם  וממנו,  התברואה  אגף  משאיות  של  גישה  מתאפשרת  בו  מקום  אל  ביתית  

 סביב לשטח העבודה. הרלוונטיים. הקבלן ינקה על חשבונו גם את המדרכות מ 
 

 עבודה בקרבת מבנים קיימים  00.13
המפקח   ע"י    יאושרו  אשר  באמצעים  מרבית,  בזהירות  ייעשו  קיימים  מבנים  בקרבת   עבודות  א.  
אלא   אלו  מתקנים  בקרבת  ויברציוני  הידוק  על  איסור  חל  ידיים.  בעבודת  זה  ובכלל  והרשויות 
באישור המפקח בכתב )המזמין אינו מתחייב שאישור כזה אמנם יינתן(.  הקבלן יצלם ויתעד את  

המבני במהלך  מצב  המבנים  מצב  אחרי  לעקוב  יהיה  שאפשר  מנת  על  העבודה  תחילת  לפני  ם 
 העבודות. 

 
 ב.   בכל מקרה של עבודה בקרבת מבנה, יודיע הקבלן למפקח על כך בכתב ומראש. 

 הקבלן לא יחל בעבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.
 המהנדס באתר מטעם הקבלן יהיה נוכח בזמן העבודה.

של  מקרה  וימתין    בכל  למפקח  ידווח  מידי,  באופן  העבודה  את  הקבלן  יפסיק  במבנה  פגיעה 
 להוראות. 

 
 ג.   אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה למניעת הנזקים. 

הקבלן יישא באחריות מלאה לכל  נזק  ויידרש לתקנו בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו. אופן  
המפקח. ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד ההודעה על  תיקון הנזק  יקבע על ידי  

הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת, יהיה רשאי המפקח לדרוש  
תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם. בכל מקרה הקבלן  

 י כלשהו עקב העיכוב בעבודתו. לא יהיה זכאי לקבל תשלום או פיצו
 
בעלת   .ד דיגיטלית  במצלמה  ישתמש  הטיפול. הקבלן  ואחרי  לפני  השטח  לצלם את  קבלן מתחייב 

מ קטנה  תהיה  שלא  אופטי  MP-8-רזולוציה  זום  עם   ,X6    ,המצלמה עלות  תאריך.  עם  לפחות, 
הקבלן   הכמויות.   בכתב  היחידה  במחירי  כלולה  הצילומים  והדפסת  להעביר  הצילום  מתחייב, 

 לרשות החברה, במדיה מגנטית, את קבצי הצילומים, על פי דרישת המפקח.
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 הסדרי תנועה זמניים    .14
חלמיש תספק לקבלן תכנית הסדרי תנועה מאושרת ע"י העירייה והמשטרה. במידה והקבלן   .א

בשינוי  רוצה לשנות את הסדרי התנועה הוא רשאי לעשות זאת ובתנאי שכל העלויות הכרוכות  
בלוח   שינוי  יהיה  לא  וכן  עליו  יחולו  המתאימים  מהגורמים  אישורים  וקבלת  תכנון  לרבות 

 הזמנים החוזי כתוצאה מכך. 
תשלום עבור הסדרי תנועה זמניים לרבות שילוט, תמרור, מעקות , קונוסים, פנסים, גדרות,   .ב

יתרה עם התקדמות  בחשבון הראשון, וה  20%וישולם    מהיקף האומדן  8%עגלות וכיוצ"ב, יהיה  
 של העבודות, באחוזים מכל חשבון חלקי או סופי. 

וערך   .ג במידה  בהתאם.  התנועה  הסדרי  עבור  התשלום  גם  יוגדל  יגדל,  העבודה  וערך  במידה 
העבודה יוקטן, לא יופחת התשלום עבור הסדרי התנועה אלא אם חלקי עבודה מסוימים יבוטלו  

 ואז יופחת התשלום בהתאם.
שום תוספת מעבר לרשום לעיל עבור הסדרי תנועה זמניים. התשלום עבור  לא תשולם לקבלן   .ד

הדרישות   כל  ואת  מאושרות  תוכניות  פי  על  הדרישות  כל  את  כולל  זמניים  תנועה  הסדרי 
שוטרים  כולל  לא  אך  כולל מאבטחים  והמשטרה  אביב  תל  עיריית  של  בקרי    וההנחיות  ו/או 

 תנועה.
הסדרי התנועה הזמניים כולל תוספות ללא כל תמורה נוספת  חברת חלמיש יכולה לשנות את   .ה

 לקבלן. 
ומנהלי   . ו הסוחרים  התושבים,  בשיתוף  גם  תבוצע  העבודה  כי  הקבלן  לידיעת  בזאת  מובא 

פרויקטים המשיקים  והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה, דבר שעלול לגרום לשינויים בסדרי 
 רישיון עבודה.    העדיפות ושלבי הביצוע, גם לאחר שאושרו במסגרת 

עיכובים בעבודה בשל אחור קבלת אישורי משטרה ,או עירייה ,או רישיונות  וכד' לא יהוו עילה   .ז
 לקבלת לתביעה על בטלה ועיכובים בביצוע, כמו כן לא יוטלו קנסות על הקבלן בשל כך.

מניעת  כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים ל .ח
 הפרעות. 

ואביזרי   .ט גדרות  הרגל,  להולכי  המעברים  והתמרור,  השילוט  אביזרי  כל  את  יספק  הקבלן 
הבטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות והמפקח בכל  

 הביצוע.ביום ובלילה, יציבם בשטח ויתחזקם לכל אורך תקופת    -שלב ושלב של ביצוע העבודות  
 

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה  ובכלל זה תיאומים, טיפול בקבלת   .י
רישיונות  וביצוע שינויים בתוכניות תיכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא  

 ישולם עבורם בנפרד. 
הבט .יא הנחיות  על  וכן  זמניים,  תנועה  הסדרי  קיום  על  להקפיד  מתחייב  שיקבל  הקבלן  יחות 

מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם  
 נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח מטעם החברה  

סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על   .יב
משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך, עפ"י העדכון האחרון  -יןידי הועדה הב 

 של הועדה או ע"פ דרישות המשטרה ועיריית ת"א. 
והאביזרים   .יג הציוד  של  ושלמותו  תקינותו  להבטחת  באשר  הקבלן  על  חלה  מיוחדת  אחריות 

רש במפרט להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנד
ובהנחיות המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה מיני גארד פגום( ייקנס הקבל על  

 פי הוראות תנאי החוזה . 
אם לדעת המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, רשאי   .יד

לא כל זכות  המפקח למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטתו של המפקח תהייה סופית, ל 
ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקבלן עלות הפעלת הסדרי התנועה בפועל בתוספת  

 דמי ניהול.  12%
 נושא הסדרי התנועה בזמן ביצוע כפוף לתאום עם משטרת ישראל.  . טו

ברישיון המשטרתי, כולל עבודות לילה   -העבודה תתבצע לפי ההגבלות והדרישות שיוצגו  
 במידת הצורך. 

ן לבדוק מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת תכניות הסדרי תנועה זמניים לקיים  על הקבל  .טז
בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדרות וכיו"ב תואם לתכנית ומופיע במקומו, במקרה  

 של העלמות אחד מהנ"ל, יהיה על הקבלן להשלימו על חשבונו. 
ר את הקבלן מאחריותו הבלעדית  ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י  המשטרה אינו פוט .יז

 לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו. 
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 תאום עם גורמים אחרים  .15
 
על הקבלן לבצע את עבודתו בתאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי   א.

יזמים   עבור  שעובדים  קבלנים  לרבות  רלוונטי  גורם  כל  ועם  מטעמו,  ו/או  פרטיים  המזמין 
 ברחוב, אשר הקבלן יהיה חייב בתאום איתן על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. 

 
שונות   עבודות  ביצוע  על  הגבלות  לחול  עלולות  הביצוע  שבמהלך  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

וקבלן  לרבותכתוצאה מפעולות של גורמים אחרים   חברת  קבלני שיפוץ חזיתות, קבלן בזק 
 .  חשמל

ו תאושר   עבור התאומים  לא  וכן  נוסף  לקבלן תשלום  ישולם  לא  לעיל  המתוארים  המגבלות 
 הארכת תקופת הביצוע. 

 
 אישור קבלני משנה וספקים .16

 
הקבלן מתחייב להעסיק באתר פועלים הרשומים כעובדי החברה בלבד, למעט מקצועות מסוימים אשר  

 בהם תאושר או שתידרש העסקת קבלני משנה.
 העסקת קבלני משנה וספקים מחייבת קבלת אישורו, בכתב ומראש, של המזמין.  

ו'   ע"ג טופס לאישור קבלן משנה שבנספח  עבודה,  להגיש בתוך שבועיים מצו התחלת  ,   4על הקבלן 
רשימה של כל קבלני המשנה והספקים שיעסיק בביצוע, לאישור המפקח. לכל שם של קבלן משנה  

השנים האחרונות )לפחות    -3עבודות דומות באופיין ובהיקפן אשר ביצע בשיידרש תצורף רשימה של  
עבודות( בארץ. על קבלן המשנה להיות קבלן רשום בסיווג המתאים. קבלני משנה במקצועות שבהן    3

( ע"י הקבלן, ייבדקו ע"פ יכולתם גם  SHOP DRAWINGSנדרשת השלמת תכנון והכנת תכניות עבודה )
 בתחום זה. 

לפסול קבלן משנה מלבצע עבודה כלשהי במסגרת מכרז/חוזה זה מבלי שיהיה עליו לנמק    המזמין רשאי 
 את סיבת פסילתו. 

 
 אישור שלבי העבודה .17

 
כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של  

ה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא  המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כז 
יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה, שלב שאושר ו/או  

 לעבודה במצבה הסופי ו/או לכל חלק ממנה.
 
 

 שלבי ביצוע ולוח זמנים  .18
 
  לביצוע ימים מיום קבלת הזמנת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח לוח זמנים מפורט    14תוך   א.

העבודה, לוח הזמנים יוכן בצורה ממוחשבת ויוגש הן בדיסקט והן ע"ג נייר כשהוא חתום על  
 לחלונות.   M.S PROJECTידי הקבלן. לוח הזמנים יוכן בתוכנות מיקרוסופט 

לוח הזמנים יכלול את כל שלבי העבודה השונים בפרוט מתאים, על בסיס שבועי הכולל סימון  
מים, חגים נוצריים )אם עובדים זרים יעבדו בפרויקט זה(, כולל סימון  חגי ישראל, חגי המוסל

המשאבים   ואת  למשנהו  אחד  שלב  בין  המעבר  המפקח,  רצון  לשביעות  הקריטי,  הנתיב 
הדרושים )כוח אדם, ציוד, חומרים( לפעילויות השונות. לוח הזמנים יעודכן בכל מקרה של  

 שינוי במהלך העבודה מכל סיבה שהיא. 
במידה ויתבקש, על הקבלן להגיש את החשבון החלקי בכל חודש בצרוף עדכון שלבי הביניים  
של לוח הזמנים. בלוח הזמנים יסומנו התקדמות העבודות בפועל לוח זמנים זה מהווה חלק  

 שאינו כולל לוח זמנים.  חלקי ממסמכי החשבון. לא יאושר חשבון  
 

עד כדי לאשר  לעיל  אין באמור  כי  בזאת  הביצוע  מודגש  כל שהיא מתקופת  חריגה  ו/או  כון 
 הכללית לפרויקט. 

 
המפקח רשאי לשנות, מפעם לפעם, את סדר עדיפותן של העבודות השונות שיש לבצע במסגרת   ב.

חוזה זה והדבר לא יוכל לשמש לקבלן כעילה להגשת הוצאות מכל סוג שהוא. כל עוד השינוי,  
 שינוי מהותי בתנאי החוזה. לפי קביעתו הבלעדית של המפקח, אינו מהווה 

את   לסיים  הקבלן  של  מחובתו  זה  יהיה  לעיל,  מהאמור  לנבוע  העלולות  המגבלות  למרות 
 העבודות במסגרת לוח הזמנים שנקבע וללא תוספות למחירי היחידה שבכתב הכמויות.
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לשם כך, עליו לעבוד במספר ראשים, במספר קבוצות,  במספר ימים בשבוע ובמספר כלים  
 כפי שיידרש כדי להבטיח את עמידתו בלוח הזמנים. ועובדים

כמו כן, יהיה זה בסמכותו של המפקח לקבוע כי לשם עמידה בלוח הזמנים שנקבע או מכל  
סיבה או מגבלה אחרת, על הקבלן לעבוד ביותר משמרות, ביותר אנשים וכלים וביותר ימי  

 עבודה, לרבות עבודת לילה. 
ובכוח אדם מוגברים, ביותר ממשמרת עבודה אחת ביום,    עבור עבודה במספר קבוצות, בציוד

וכן בשעות ובמועדים חריגים, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף ובתמורה  לכך תיחשב  
סעיפים   לכך  שנקבעו  ובמידה  אם  אלא  הכמויות,  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי  ככלולה 

 מתאימים בכתב הכמויות. 
פק הקבלן, על חשבונו, מערכת תאורה ניידת אשר תבטיח  לביצוע העבודות בשעות הלילה, יס

תאורה נאותה לביצוע יעיל של העבודה, לשביעות רצון המפקח. עבור מערכת התאורה הנ"ל,  
לא ישולם לקבלן בנפרד והוצאותיו הכרוכות בכך תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים  

 שבכתב הכמויות. 
באחר הינו  זמני  באופן  חומרים  לפגוע   אחסון  מבלי  אחסון  לשטחי  לדאוג  ועליו  הקבלן  יות 

 בבעלי העסקים הפעילים והדיירים בשטח העבודה.  
כל ההוצאות עבור כל האמור לעיל בסעיף זה לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ו/או פיצוי  

 כלשהו ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע. 
לעבודה לא תשולם תוספת לקבלן ולא תהיה  עבור עבודה בשלבים ודילוג בין אזורים זמינים   

 הארכה בלוחות הזמנים. 
 

 מדידות וסימון .19
 

חובה על הקבלן   ו/או במפרט.  נקודות קבע המסומנות בתוכניות  כמוצא לקביעת הגבהים תשמשנה 
לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה. עפ"י הוראות  

תהיינה  המפקח,   אלו  נקודות  העבודה.  לגבולות  מחוץ  נוספות  קבע  נקודות  חשבונו  על  הקבלן  יקבע 
 יציבות להנחת דעתו של המפקח.

על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתוכניות. כל ערעור על גבהים אלו יוגש לא יאוחר  
יילקחו בחשבון. לא ערער    משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. טענות שיובאו לאחר מכן לא

יחשב הקבלן כמי שאישר את נכונות הגבהים המסומנים    – הקבלן או החל בעבודות לפני הגשת הערעור  
 בתוכניות. 

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי, כל עוד לא קיבל את אישור  המפקח לסימון הקשור בעבודה  
 זו.

ולמדידת   הסימונים(  חידוש  )לרבות  סימון  במקום  לעבודות  להחזיק  הקבלן  על  העבודה,  כמויות 
בקביעות מודדים  מוסמכים עם מכשירי מדידה וכלי עזר )כגון: מד מרחק אלקטרוני, מאזנת וכדומה(  

 במספר ובאיכות נאותים, כפי שייקבע המפקח. 
ייעשה    –כתוצאה משינוי בתוכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא    –כל תיקון במדידה  

 קבלן ועל חשבונו. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה בכל עת שיידרש ע"י המפקח. ע"י ה 
המודד חייב להיות בעל יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת תוכניות בפורמט אוטוקד. המודד יבצע  

 סימונים על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו ע"י המפקח לפני תחילת העבודה. 
 . AS MADEלצורך הכנת תוכנית הקבלן יתקן את הקבצים 

 כל העבודות המפורטות בסעיף זה כלולות בסעיפי הכמויות השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. 
 

הנו תנאי מוקדם   (AS MADEעם סיום כל שלב בעבודה הקבלן יידרש למסור תוכניות בדיעבד / עדות )
כל הקבלן להתקדם בעבודה  לאישור המפקח לביצוע העבודה ואישור החשבון החלקי בהתאם. לא יו

 ללא אישור השלב הקודם. )ביצוע שתית, ביצוע שכבת מצע, ביצוע אבני שפה וכו'( 
 

השונות   העבודות  של  היחידה  במחירי  כלול  יהיה  ומחירן  בנפרד  ישולם  לא  בדיעבד  תוכניות  עבור 
 הנקובות בכתב הכמויות. 
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 מעמד המפקח  .20
 
להשלים את האמור בתנאי החוזה, מבלי לגרוע מאותם סעיפים אשר כל האמור בסעיף זה בא   א.

 אינם נוגדים את האמור להלן.
 

תבוצע   ב. העבודה  כי  ולהבטיח  להשגיח  ומתפקידו  המזמין  של  כוחו  בא  הוא  במקום  המפקח 
בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים וכן להעביר ולהסביר לקבלן הוראות ותכניות חדשות,  

 עבודה. שירשמו ביומן ה
המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל העבודה אשר לא בוצעה  
בהתאם לתוכניות, המפרט או ההוראות האחרות, ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלו ללא  

 שהות. 
 

כבלתי   ג. הנראים  עבודה,  כל שלב  או  ציוד,  או  חומר,  כל  לפסול  כוחו רשאים  בא  או  המפקח 
נוסף    מתאימים חומר,  כל  של  ובחינה  בדיקה  לדרוש  הם  רשאים  כן  וכמו  הנדונה,  לעבודה 

 כל זאת על חשבון הקבלן. –לבדיקות הקבועות בהתאם למפרט ו/או לתקנים הקיימים 
אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל הקבלן אישור על כך מאת המפקח או בא  

חו לאחר בדיקתו, חייב הקבלן להרחיקו משטח כוחו. נפסל החומר על ידי המפקח או בא כו 
שעות ממסירת הדרישה לכך ע"י המפקח    48האתר על חשבונו. ההרחקה צריכה להיעשות תוך  

 או בא כוחו. 
 

המפקח או בא כוחו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה, בשלמותה או בחלקה במקום מסוים,   ד.
 למפרט.   אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות או

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מיידית של  עובד או קבלן משנה אשר לדעתם אינו   ה.
וימנה   למפקח  מיידית  יציית  הקבלן  המודד(.  או  הביצוע  מהנדס  גם  )כולל  לעבודה  מתאים 

 קבלן/פועל אחר במקומו. 
 
ס לטיב החומרים,  המפקח או בא כוחו יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה שתתעורר ביח ו.

 טיב העבודה ואופן ביצועה. 
 
הקבלן יהיה אחראי בלעדית על טיב הביצוע. אישור המפקח על ביצוע עבודה כלשהי אינו גורע   ז.

 מאחריותו של הקבלן.
 

 מהנדס, מודד מוסמך, מנהל עבודה.  .21
 

הביצוע מהנדס  לצרכי תאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת   .א
 אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

שנים לפחות בביצוע עבודות פתוח, כבישים,  ותשתיות מתוכן לפחות   10בעל ניסיון מוכח של  
שנים בארץ.  המהנדס יהיה נוכח בקביעות באתר העבודה. העדרו ללא הסכמה מצד המפקח    7

ע"י עילה להפסקת העבודה  בין השאר,  לאתר    יוכל לשמש,  המהנדס  של  לשובו  עד  המפקח 
 העבודה. 

 
המודדים   .ב בפנקס  הרשום  מוסמך,  מודד  הביצוע  תקופת  כל  במשך  הקבלן  יעסיק  כן,  כמו 

 המוסמכים באגף המדידות. 
המודד הנ"ל יהיה נוכח בקביעות באתר העבודה. העדרו ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל  

 קח עד לשובו של המודד לאתר העבודה. לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפ
כמו כן יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מורשה מטעם משרד העבודה בעל   .ג

אם מנהל העבודה יוצא מהשטח נדרש  שנים לפחות בעבודות דומות צמוד לאתר.  10ותק של 
 להפסיק מייד את העבודה!
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 סילוק עודפים ופסולת .22
 

הפסולת ועודפי החפירה/חציבה תסולק ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר העבודה לאחר קבלת אישור  כל  
 המפקח. 

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל,  
לן,  כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקב

אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה  
 ו/או בקרבתו.  

לתיאום   "ועדה  כולל  הרשויות  כל  עם  יתואם  העפר  ועודפי  הפסולת  ועודפי  הפסולת  שפיכת  אתר 
עודפי סילוק  מקרה  בכל  זה.  בעניין  מוסמכת  רשות  וכל  ישראל  מקרקעי  מנהל    תשתיות", 

 החפירה/חציבה והפסולת יהיה באחריות הקבלן. 
סילוק הפסולת ועודפי החפירה/חציבה, כפי שתואר לעיל, גם אם הדבר לא נדרש במפורש ביתר מסמכי  

התשלום בגין אגרת  החוזה  יחשב ככלול במחיר העבודה ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.  גם  
 ועל חשבונו.   שפיכה באתרי שפיכה מורשים יהיו על ידי הקבלן

 הקבלן ימלא תעודת משלוח עם ציון שם אתר העבודה ואתר פינוי הפסולת באתר.  
לאגרות   התשלום  ואישורי  הפסולת  קבלת  אישורי  את  יצרף  הקבלן  הסופי  חשבונו  לקבלת  כתנאי 

 השפיכה בהתאם לדרישות המוכתבות ע"י עיריית תל אביב יפו 
ל השווה  סכום  יעכב  ועודפי  מכל    10%המפקח  פסולת  בסילוק  גם  השאר  בין  הכרוכה  עבודה  

חפירה/חציבה. דמי עיכבון אלו ישוחררו רק כנגד הצגת אישורי קבלת הפסולת ועודפי החפירה/חציבה  
כמויות   ערכי  או  בפני המפקח,  ע"י הקבלן  יוצגו  לא  כאלו  ואישורים  במידה   . הפסולת  פינוי  מאתר 

דמי העיכבון יחולטו.    ים את אלו המערכים ע"י המפקח,הפסולת עודפי החפירה/חציבה  אינם תואמ
המפקח לבדו יקבע מהם העבודות הכרוכות בפינוי פסולת ועודפי חפירה/חציבה ומהם ערכי כמויות  

 הפסולת שנדרשו לפינוי. 
  

 סידור השטח בגמר העבודה  .23
 

ידי   על  ולפני קבלתה  לפי הוראות המפקח  יפנה הקבלן  עם גמר העבודה או כל קטע ממנה  המפקח, 
ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל  
העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר.  

 ידי המפקח. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת העבודה בשטח ובאישורה על 
 

 מועד הגשת החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה ע"י המזמין. 
 

 קבלת עבודה ע"י גורם שלישי .24
 

לאיתור   )כגון: קבלן משנה  וחזרה  כולל הסעתו לשטח  שלישי  גורם  בהזמנת  כל ההוצאות הכרוכות 
שפד"ן,   ישראל,  משטרת  התקשורת,  משרד  בע"מ,  בזק  חב'  חשמל,  חברת  קרקעיים,  תת  שירותים 

,  תאגיד המים, בזק, חח"י וכיו"ב(, לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהיינה  עיריית ת"א
ון הקבלן. הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב כמויות ולא ישולם  על חשב

 עבורן בנפרד. העבודה לא תתקבל ללא אישור הגורמים המוסמכים כנ"ל.
 

 מים וחשמל  .25
 

עבודתו.   .א לצורך  מים הדרושים  של  לדאוג להספקה סדירה  על הקבלן  במפרט הכללי,  בנוסף לאמור 
לש מתאימים  יהיו  הקבלן. תייה.  המים  של  חשבונו  על  יהיו  המים  עבור  והתשלום  מים  קו  הנחת 

 החיבור למקורות המים ייעשה על ידי שרברבים מנוסים.
  .ב

על הקבלן להבטיח על חשבונו את הספקת זרם החשמל, במידה והוא או קבלני המשנה שיועסקו על  ב.  
ידי   על  ייעשה  החשמל  למקורות  החיבור  חשמלי.  בזרם  ישתמשו  נקודות  ידו  מוסמכים.  חשמלאים 

 חיבור החשמל לצרכי עבודה יהיו פרוסות לכל אורך הרחוב ויאפשרו חיבור בכל נקודה ונקודה. 
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 בדיקת מעבדה  –טיב החומרים והמלאכה  .26
 
על הקבלן למנות מהנדס אזרחי אחראי לטיב אשר יכין פרוגרמה לבדיקות וינהל את המעקב   א.

השבועי,   או  היומי,  באתר  יבוצעו  אשר  והמלאכות  העבודות  לכל  הבדיקות  של  החודשי, 
 במפעלים חיצוניים.

פרוגרמת האיכות שתוכן על ידי המהנדס טעונה אישור מוקדם של המזמין. בפרוגרמה זו על   
אחראי האיכות להעביר מראש דרכי פעולה, דרכי מנע, פעילות לתיקון עבודות ומטלות שאינן  

 נון המפרטים והתקנים.עומדות בדרישות התכ
כל העבודות יבוצעו עפ"י פרוגרמה זו ועל נציג הקבלן להגיש דו"חות שבועיים וחודשיים עפ"י   

 הפרוגרמה המאושרת. 
דו"חות שיוגשו יהיו חייבים בחתימה של אחראי האיכות, דו"חות אלו יהיו מלוות בסקיצות   

 בקנ"מ מתאים למקום ולשלב בו בוצעו הבדיקות. 
נו מחזיק צוות מיומן של בקרת איכות כחלק מצוותו חייב להשתמש במהנדס אזרחי  קבלן שאי  

 חיצוני אשר זו מיומנותו. 
מובהר כאן שהמזמין לא יאשר במקרה זה מהנדס )גם אם הוא ותיק( אשר לא שימש לפחות   

 שנים בתפקיד דומה של בקרת איכות בפרויקטים דומים. 3
 

 כללי  ב.
אישור   לצורך  לפי  הבדיקות  תבוצענה  הביצוע  איכות  בקרת  ולצורך  החומרים  של  מוקדם 

 החלוקה הבאה:
 
לקביעת טיב החומרים ו/או תכונותיהם ועמידתם בדרישות    –  הבדיקות המוקדמות .1

המדגמים,    נטילת  כולל  חשבונו,  ועל  הקבלן  ע"י  תבוצענה  וכו'  התקנים  המפרט, 
 הובלתם  וכדומה. 

תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו. לשם כך,   – השוטפותבדיקות בקרת האיכות  .2
יחזיק הקבלן מעבדת שדה באתר, או לחילופין, יפעיל מעבדה מרכזית לפי קריאה,  

הכל כפי שיחליט המזמין. בחירת המעבדה, ההתקשרות עם המעבדה והתשלום  
 עבורה ייעשה  ע"י הקבלן. 

 
 

 מעבדה מוסמכת  ג.
סמכת מאושרת ע"י הרשות להסמכת מעבדות או מכוח  כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מו

ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה,  יודיע המזמין    7א' לחוק התקנים. תוך  12סעיף 
 לקבלן את שמה של המעבדה איתה הוא נדרש לבצע את אותם בדיקות.  

 
 בדיקות מוקדמות  ד.

דרש בתקנים, במפרטים  בדיקות מוקדמות, לקביעת איכות והרכב החומרים, ועמידתם בכל הנ
המדגמים   נטילת  כולל  אלו  בדיקות  עבור  התשלום  מוסמכת,  מעבדה  ע"י  יבוצע  ובחוזה, 

 יחולו על הקבלן. והובלתם 
מצע, חצץ, מילוי מובא    – הבדיקות המוקדמות תבוצענה לקביעת טיב והרכב חומרי הסלילה  

והיא משמשת   )במידה  חומר החפירה/חציבה  למילוי(, החומרים  נברר, מילוי מובא מבחוץ, 
בדיקות מוקדמות שונות,    –, וכן במידת הנדרש ע"י המפקח  CLSMהמיועדים לבטון לרבות  

 לכל פריט או חומרים אחרים אשר יסופקו ע"י הקבלן. 
רטיבות    –הבדיקות המוקדמות אשר תידרשנה תכלולנה דירוג, גבולות סומך, יחסי צפיפות  

רטיבות(, שווה    –מת"ק )כחלק ממערכות צפיפות  )כולל עקומי תפיחה בקרקעות חרסיתיות(,  
)לפי תקן   גריסות  חול,  אלונגציה,  S.B  812ערך  פחיסות,  אנג'לס"(,  "לוס  )בדיקת  ( שחיקות 

תכולת אבק, משקל סגולי, בדיקות לקביעת הטיב של צינורות, מוצרי בטון וכל בדיקה נוספת  
 שתידרש.

 
ם לסוג העבודה והיקפה ותוצאותיהן  היקף הבדיקות המוקדמות ייקבע ע"י המפקח, בהתא

החומרים. אספקת  לפני  מספיק  זמן  המפקח  לאישור  שידרוש      תוגשנה  חוזרת  בדיקה  כל 
 המפקח  לעשות עקב אי עמידה בדרישות החוזה, כלולה במחירי היחידה. 
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 בדיקות מוקדמות חוזרות  ה.
מאחריותו של הקבלן, רשאי  לאימות תוצאות הבדיקות המוקדמות של הקבלן ומבלי לגרוע  

המפקח לבצע, באמצעות מעבדת שדה או באמצעות מעבדה שתיקבע על ידו, בדיקות מוקדמות  
חוזרות. ההוצאות עבור בדיקות מוקדמות חוזרות תשולמנה ע"י המזמין אולם הקבלן יחויב  
יהיה   החיוב  אופן  זה.  חוזה  בדרישות  תעמודנה  לא  שתוצאותיה  בדיקה  כל  עבור  בתשלום 

 מפורט להלן. כ
 

 בדיקות בקרה לאיכות הביצוע  ו.
במהלך הביצוע תיערכנה בדיקות בקרה שוטפות, כגון: בדיקות צפיפות שדה, בדיקות שוטפות  

 לטיב החומרים המובאים, חוזק הבטון וכד'. 
חלק מבדיקות הבקרה כמו בדיקות צפיפות השדה, יבוצעו ע"י מעבדת השדה, או כל מעבדה  

יבוצע במעבדה מרכזית.  אחרת שתאושר ע"י המ פקח. חלק אחר, כמו בדיקת חוזק הבטון, 
 חומרים מיוחדים יישלחו למבדקות מתאימות. 

על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להזמין את מעבדת השדה לביצוע הבדיקות הדרושות  
והוא לא יורשה לגשת לביצוע השכבה הבאה או השלב הבא בטרם בוצעו הבדיקות ונתקבלו  

 תוצאות העונות לדרישות חוזה זה. 
 כל ההוצאות עבור בדיקות המעבדה לצורך בקרת האיכות יחולו על הקבלן ולא ימדדו בנפרד.   

 
 אתר התארגנות  .27

 
ימים מצו התחלת  עבודה יגיש הקבלן למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר    7תוך  

לרבו התארגנות  שטח  לאיתור  ההוצאות  כל  על  התארגנות.  חלים  וכיוצ"ב  בגינו  שכירות  תשלום  ת 
 לא יספק לקבלן שטח התארגנות. הקבלן. המזמין 

 
תכנית התארגנות תכלול מיקום חומרים, ציוד, גדרות, דרכי גישה וכו'. הקבלן לא יוכל להתחיל   א. 

לתוכנית   כנדרש  מוסמכת   אחרת   רשות  ומכל  מהמפקח  סופי  אישור  קבלת  לפני  בעבודה 
 ההתארגנות.  

 
 הקבלן ישמור במשך כל תקופת הבצוע את שטח ההתארגנות נקי ומסודר.   ב. 

 
העבודות יפנה הקבלן את הציוד, החומרים והמבנים שהובאו על ידו  לאתר, למעט ציוד  בגמר   ג. 

שיוסכם  עליו בין המפקח לבין הקבלן כי יישאר באתר.  התמורה עבור שכירת שטח ההתארגנות,  
לעבודות ההתארגנות והפירוק  תהיה   כלולה במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב  הכמויות  

 ה בנפרד. ולא ישולם עבור
 

מודגש כי כפי העולה מהתוכניות, אזור העבודה משתרע על פני מרבית שטח המתחם והמזמין   ד. 
לבחור שטחי   יידרש הקבלן  לשימושו של הקבלן, לפיכך  יכול להקצות שטח להתארגנות  אינו 
התארגנות בתוך תחום העבודה ולהעתיק את שטחי ההתארגנות מידי פעם בפעם לפי התקדמות  

או לשכור על חשבונות שטח התארגנות קרוב באישור המפקח. על הקבלן להביא   זאת  העבודה 
 בחשבון בסדור התארגנותו ותכנון מהלך בצוע העבודות. 

כמו כן מובהר כי גם למפקח שמורה הזכות לשנות את מיקום שטח ההתארגנות באתר העבודה  
ח התארגנותו למקום אשר  ככל שיידרש ובהתאם   לצרכי הפרויקט ועל הקבלן להעתיק את שט

יתואם עם המפקח בתוך שבוע קלנדרי מיום מתן ההנחיה ביומן העבודה, תוך מילוי כל ההנחיות  
 המפורטות לעיל ולא תשולם בגין כך תוספת תשלום. 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור לעיל בסעיף והדבר לא תשמש  
 ביעה כל שהיא. בידי הקבלן כעילה לתשלום או לת
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 הגשת חשבונות )חלקיים וסופי( .28
 

)האחד לחלמיש עב' עיריה  והשני לחלמיש  הגשת  חשבונות חלקיים  תעשה  בשני חשבונות נפרדים  
 עבור מי אביבים(.

והעמסות לשאר    57)פרק    חשבונות חלקיים יוגשו ע"י הקבלן מעובדים ע"י מחשב בתכנת "בינארית".
 . הפרקים(

 מתכונת החשבונות הינה לפי הוראות חברת חלמיש ותכלול בכל סעיף: 
 יח' מידה  –בעמודה ראשונה 

 כמות חוזה  –בעמודה שניה 
 כמות חודש ביצוע  - בעמודה שלישית 
 כמות מצטברת -בעמודה רביעית  
 מחיר יח'  - בעמודה חמישית 

 סכום  - בעמודה שישית 
חשבון שיוגש לאחר מכן יחשב כאילו הוגש    –  לכל חודש  20-עברו למפקח אחת לחודש עד לחשבונות יו

 . העוקבבחודש 
 לו"ז יצורף אחת למס' חשבונות ע"פ בקשת המפקח. 

   .לכל חשבון יש לצרף דפי מדידה וחישובי כמויות
 לחשבון סופי יצורף אישור מודד מוסמך לכל סעיף כמויות למדידה.  

 דרישות סעיף זה כלולות במחירי הקבלן ולא ישולם בנפרד עבורן. 
 

 התקנת שלטים בכניסות לאתר .29
 

 מ'.   3.0מ' ובגובה  2.0שלטים ברוחב  2בכניסה לאתר יתקין הקבלן       .א
 על גבי השלט יופיעו :

 חברת חלמיש  והלוגו שלה. 
 יפו והלוגו שלה.   עיריית ת"א

 המישלמה ליפו והלוגו שלה . 
 מי אביבים והלוגו שלה .

 שם הפרויקט והעבודות המבוצעות.  
במידות   צבעונית  לתוכניות    300/100הדמיה  בהתאם  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  תתוכנן  אשר  ס"מ 

 הממוחשבות. השלט וההדמיה יובאו לאישור מוקדם של המפקח לפני הביצוע.  
 פרטי הקבלן. 

 פרטי המתכננים. 
 פרטי המפקח. 

 
 בנוסף יכין הקבלן על חשבונו שלטי הכוונה  בגודל במספר ובנוסח שיקבע ע"י המפקח.  .ב

  
 יקום מדויק, גודל וצבע האותיות וכן צורתן ייקבעו ע"י המפקח. מ  .ג
 

יגיש     .ד הקבלן  בטון.  ויסודות  מתאימות  תמיכות  עם  מתאימים  פלדה  עמודי  על  יותקנו  השלטים 
כן טיוטה של נוסח השלטים, בטרם יזמין את ביצוע  לאישור המפקח סקיצה של מבנה השלטים ו

 השלטים אצל בעל מלאכה. 
 

עבור תכנון השלטים, ייצורם, התקנתם וסילוקם בגמר העבודה  וכן תשלום אגרות והיטלים  לעירית    .ה
 ת"א לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה במחיר העבודה. 

 

ימים ממסירת    7תחילת עבודה. סילוקם מהשטח ע"י הקבלן תוך  יום מצו    14תוך    –התקנת השלטים    . ו
 העבודה למזמין. 
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 בטיחות ואמצעי זהירות  .30
 

 מבלי לגרוע מהאמור בנספח הבטיחות בסוף התנאים הכללים המיוחדים. 
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר וענין ולרבות לעניין פקודת   .א

 והתקנות על פיה.   1970 –בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל הבטיחות 
בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם, מתחייב הקבלן  
על מנת למנוע תאונות, מפולות, שריפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על כל דין המתייחס  

 ם לב לנושאים כדלהלן: לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישי
 

מפקח עבודה   בטיחות מוסמך, שימצא באופן קבוע באתר ויאושר ע"י ימנה ממונה הקבלן .1
על מינוי ממונה בטיחות  ופרטיו תשלח   אזורי, שינהל את נושא הבטיחות באתר. הודעה 

ימים מתאריך הוצאת צו התחלת    7במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך  
 העבודה, כן ימסרו פרטי ממונה הבטיחות למפקח בשטח, בכתב. 

 החזקת  פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו'.   .2
יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן פעולות הבניה ושם מנהל העבודה, וכן יוצבו  בכניסה לאתר   .3

 שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בנייה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.  
 הריסות תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל עבודה מוסמך לעבודות הריסה.  .4
  88.    העובדים יצוידו בכובעי מגן, נעלי בטיחות, משקפי מגן, וכל ציוד בטיחות שידרש )סעיף  5

 של התקנות(.  
לספק לעובדים כלי עבודה תקינים )לרבות: פטישים, אזמלים וכו'( כובעי מגן, משקפי מגן   .6

 הכול לפי הדין והצורך.   –)בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו'( 
הצ .7 בדיקה  כל  תעודות  עם  לחלוטין  תקינים  יהיו  אחרים  הרמה  וכלי  מנופים  לרבות  יוד, 

עובדים  ידי  על  רק  יופעל  הציוד  מוסמכים.  בודקים  של  תוקף  וברות  ועדכניות  שגרתיות 
 המורשים והמוסמכים לכך.

לא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר   .8
 יומן העבודה(.  זאת בכתב )ב

שעלולות   .9 אחרות  ועבודות  חם  ביטומן  עבודות  חיתוך  בריתוך,  גלויה  באש  להשתמש  לא 
 לגרום לשריפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצועה מאת המנהל.

 
אישור של המנהל אינו משחרר את  הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול להיגרם    .ב

 העבודות הנ"ל.  עקב ביצוע 
 הבטיחות. המפקח מטעם המזמין אינו במפורש כי הקבלן הוא האחראי הבלבדי בנושא יודגש     

 מפקח הבטיחות של הפרויקט. יחד עם זאת אם יעיר המפקח הערות בנושא הבטיחות יהיה חייב 
 הקבלן לנהוג על פי הן, כל עוד אינן עומדות בסתירה לפקודת הבטיחות ולתקנות. 

 
לדרישות  ה   .ג בהתאם  העבודה,  משרד  של  בעבודה  הבטיחות  להנחיות  בכפיפות  תבוצע  עבודה 

 הבטיחות בעבודה.  
 

 כללי  .ד
לפני התחלת העבודה בשטח  עובדי הקבלן יקבלו תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על   .1

הבטיחות מטעם הקבלן. לא יתחיל הקבלן את עבודתו באתר לפני שיוודא כי כל צוותי  
 העבודה בשטח תודרכו ע"י ממונה הבטיחות. 

המתאימות   .2 הבטיחות  לנוהל  הוראות  בעתיד  להוסיף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 
 לאופי העבודה המתבצעת. 

כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על פי דין,   .3
 העניין, או כל רישוי אחר.  ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין  ומהאמור בחוזה גופו.  .4
 

 
 הוראות בטיחות כלליות  .ה

 הקבלן יחזיק באתר העבודה תיק עזרה ראשונה.  .1
 אין להבעיר אש בתחום מקום ביצוע העבודה ללא אישור בכתב ומראש מהמפקח.  .2

 האחריות לנזקים שיגרמו מהבערת אש זו או מעבודות אחרות יחולו על הקבלן. בכל מקרה  
אם למטרת ביצוע העבודה יש להשתמש בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים יש לקבל  .3

 לכך אישור בכתב מאת  המפקח.
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 הוראות בטיחות בעת ביצוע העבודה באש  . ו
תוך יקבע ככל האפשר למקום בו  המקום המיועד לביצוע העבודה  באש לרבות חיתוך ורי .1

מצויים ברזי שריפה תקינים. אם מקום העבודה מרוחק מברזי שריפה, על הקבלן לדאוג  
לציוד מתאים לכיבוי, או כל ציוד כיבוי תיקני אחר בצמוד לשטח העבודה, כמו כן הקבלן  

 יניח/יפרוס זרנוקי מים עד למקום בו מתבצעת העבודה. 
הצמחייה וכל חומר דליק אחר מן המקום לפחות )ברדיוס של    הקבלן המבצע יפנה את כל .2

 מ'(.   50
דליקים  .3 וחומרים  מעשבים  נקי  השטח  כי  לוודא  יש  העבודה  התחלת  טרם  יום,  מידי 

 אחרים, אחר כך יש להרטיב היטב את הקרקע בקרבת מקום העבודה. 
ה. אין לבצע כל במהלך עבודות החיתוך, יהיו הזרנוקים מחוברים כל הזמן לברז השריפ .4

 עבודות באש אם יש הפסקת מים.
לפחות   .5 מרוחק  יהיה  לחיתוך  המשמשים  הגז  גלילי  מתבצע   7מיקום  בו  מהמקום  מ' 

 החיתוך, ומוגן מפני גיצים לוהטים. 
הקבלן המבצע ישתמש במגני פח אשר יותקנו בקרבת מקום החיתוך למנוע פיזור גיצים  .6

 על שטח גדול. 
 ם חלקי מתכת לוהטים ללא השגחה. אין להשאיר במקו .7
בסיום עבודות הריתוך והחיתוך יש לצנן את חלקי המתכת הלוהטים ולהרטיב שוב את  .8

 הקרקע באזור בו בוצע החיתוך.
אם תוך כדי העבודה פורצת שריפה ינסה הקבלן לאתר את מוקד האש ולכבותו ובמקביל   .9

 למפקח. יודיע על כך מייד למכבי האש באזור ואח"כ 
 

 יועץ בטיחות תנועה  .ז
 הקבלן יעסיק יועץ בטיחות בתנועה. כל שבוע ימציא יועץ זה דוח על מצב    

התנהלות הבטיחות לפי דוגמא של העירייה, הדו"ח יופץ למנהל הפרויקט/מפקח ולמח'  
 הנדסה בחלמיש. 

 עבודת היועץ כלולה במחירי היחידה שבכתבי הכמויות. 
חלמיש יבקר בשטח וימציא דו"ח על מצב הבטיחות, הדו"ח יופץ  יועץ בטיחות התנועה של  

 למח' תאום הנדסי , עת"א ומשטרת ישראל. 
במידה ויהיו ליקויים בטיחותיים בשטח, חב' חלמיש תנכה מהחשבון של הקבלן סכום ע"פ  

 לוח ניכויים כספיים של העירייה ותהא רשאית להפסיק את העבודות במידה ויהיה צורך. 
 העבודה בגין ליקויים בטיחותיים יהיו על חשבון הקבלן. כל הפסקות  

 
 פינוי גרוטאות .ח

גרוטאות חלקי המתכת חמים אשר נחתכו או רותכו, יפונו מן המקום רק לאחר   .1
 שהתקררו. 

מנופים ומתקני הרמה המשמשים להעמסת הגרוטאות יהיו תקינים )עברו בדיקה בידי   .2
הקבלן במנופים ומתקני הרמה להרמת משאות בודק מומחה(  בשום מקרה לא ישתמש 

 מעבר למשקל המותר. 
 

 סיום עבודה .ט
 מידי יום לפני עזיבת מקום העבודה יוודא הקבלן כי אין חשש לפריצת אש.  .1
 הקבלן ירטיב היטב את השטח באזור בו בוצעה עבודת  הריתוך והחיתוך.  .2
 הקבלן יוודא כי ברזי שריפה נסגרו.  .3
 י יום את מיכלי הגז המשמשים לחיתוך וריתוך ממקום העבודה. הקבלן יפנה מיד  .4
 לאחר גמר העבודה יפנה הקבלן מן השטח את כל חלקי המתכת המפוזרים בו.  .5
 הקבלן יכסה בורות פתוחים ויבדוק כי כל אזור העבודות מגודרים היטב.  . 6

 
 שמלי מיטלטל חהוראות בטיחות לשימוש בציוד  .י

 חשמלי יבוצעו רק בידי חשמלאי מוסמך.תיקון פריטי ציוד  .1
באחריות הקבלן לוודא שכל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם הוא   .2

 משתמש יהיו תקינים ומוגנים ע"י בידוד כפול. 
 הקבלן לא יתקין כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.  .3
 טיחות בחשמל. באחריות הקבלן בעת שימוש בכבל מאריך להניחו כנדרש בתקנות הב .4
 בכל מקרה של תקלה בזרם החשמל, ידווח הקבלן מייד למפקח.  .5
 הקבלן יקפיד על כללי הבטיחות, בין היתר, בהתאם לחוק החשמל.  .6
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 דוגמאות .31
יום ממועד צו התחלת העבודה , דוגמאות של  כל החומרים האביזרים והמוצרים    30הקבלן יספק בתוך  

 יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר. בטרם יזמין אותם או בטרם  
למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם  אבי טיפוס על פי תוכניות יצור אשר יוכנו על ידו  

 מראש.
 

מ')לפי העניין( מכל העבודות שעליו לבצע.    4מ"ר או    4כן יכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח של  
התיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות נוספות  עד לקבלת אישורו  הקבלן יבצע את כל  

 הסופי של המפקח לדוגמאות.
 

בצוע הדוגמאות  עבודה  ואבי טיפוס יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את העבודה  
 כולה. 

אינן תלויות בו , יידרש  במידה והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות ש
הקבלן להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של  

 המבצעים לפני בצוע הדוגמות.
 

מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריטים   טיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים-אבי
לאישור המפקח. המפ ויעבירו  להורות קחמאותו סוג,  תיקון בתהליך  על   רשאי  כל שינוי או   ביצוע 

 הייצור, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתוכניות הייצור ולהוראות החוזה. 
 שלא תאושר ע"י  המוצרים מוגמרים,  יהיו מושלמים  מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה

ועל   תיפסל  סופית(  הינה  המפקח  )פסיקת  לבצע המפקח  יהיה  הנדרשים   הקבלן  השינויים  כל  את 
דוגמאות לדרישות.  השוואה, להתאמתה  לצורך  העבודה  באתר  תשמרנה  לסיום   שתאושרנה  עד 

הקבלן בפרויקט העבודה.  התקנתם  לצורך  בדוגמאות  להשתמש  רשאי  בתנאי   יהיה  העבודה  בסוף 
 הקבלןוגמאות המאושרות.  נמרץ לד הקבלן יתאימו בדיוק שתהיינה תקינות. הפריטים שיבוצעו ע"י

על  הייצור המאושרות  לפי תוכניות  ורק  בייצור סדרתי אך  ורק   ייצר את הפריטים  ואך  ידי המפקח 
הסדרתי של   הטיפוס שאושרו על ידי המפקח. הייצור-לייצור אבי  הייצור ששימשו ובתהליך  מחומרים 

ובקצב אחיד  יהיה במקביל  ה  כל הפריטים, בהתאם להוראות החוזה,  וראות המפקח, אלא אם  לפי 
 הורה המפקח לקבלן אחרת.  

בגין אספקה והכנת דוגמאות  כנ"ל לרבות תוכניות היצור ואבי הטיפוס לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם  
 כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות. למעט דוגמאות שניתן לשלבן כחלק מהעבודה כנ"ל. 

 
 עבודה ביומית .32

 
ביצוע עבודה ביומית טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. מס' השעות שעבדו טעון  אישור המפקח  
בכתב באותו יום בו בוצעו. ש"ע שלא אושרו באותו יום לא תשולמנה.  במידה ותידרש עבודה שאינה  

מופיעה בכתב הכמויות, אזי,  ערך ביצוע  עבודה ביומית יקבע לפי מאגר מחירים לענף הבניה  
שבהוצאת דקל התקף ביום ביצוע העבודה.  הואיל ומחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות  

 כאמור בסעיף  כנ"ל.   12%כלליות, הקבלן לא יהא זכאי לתוספת  של 
  

 אסבסט .33
 

טיפול באסבסט )פרוק פינוי וכו'( יבוצעו ע"י קבלן  מורשה  ע"י המשרד לאיכות הסביבה ובפיקוח של  
 טעם המשרד להגנת  הסביבה.   מפקח מורשה מ

 
 AS MADEתוכניות  .34

 
יפו, מיד עם גמר   על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח, תאגיד המים, בזק, חח"י ועיריית ת"א 

 לפחות   2010בתוכנת אוטוקאד  (  AS MADEהעבודה תוכניות  עדות   )
  העתקים על דיסק ונייר   5-וחח"י בהתוכניות יבוצעו על פי דרישות עיריית ת"א יפו, תאגיד המים, בזק  

 תחשבנה ככלולות במחירי היחידה ולא תימדדנה בנפרד. AS MADEתוכניות 
 

( ימסור הקבלן למפקח, תכניות בדיעבד  (, בשלושה העתקים צבעוניים  AS MADEעם סיום העבודה 
 שהוכנו ע"י מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, באשור המפקח.
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המתקנים  הת המבנים,  כל  את  תכלולנה  והן  לקבלן,  שימסרו  התכנון  קבצי  גבי  על  תעשינה  כניות 
נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד   והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע 

 כגון: תוואי קווים, עומק כיסוי, מידות של צינורות כבלים וכד'. 
 

בצורה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן תעודת סיום החוזה    הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח
ולאישור חשבון סופי של הקבלן. עבור תוכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי  

 היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות. 
 

 תיאורי העבודות וקביעת מחירן .35
 

עבור עבודות שיש צורך לבצען בהתאם למתואר במפרט הטכני  הקבלן אינו רשאי לדרוש תוספת מחיר 
ובהסכם, ואשר אינן רשומות בכתב הכמויות. כל המתואר במפרט הטכני ובהסכם משלים את כתב  

 הכמויות, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 

כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ייכללו במחירי היחידה של העבודות השונות, ולא תשולם כל  
 תוספת מחיר עבור הדרישות המפורטות, פרט אם מופיע סעיף המורה על כך מפורשות בכתב הכמויות. 

 
כל עבודה הכלולה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, רואים אותה ככוללת גם את כל העבודות הנלוות   א. 

הלוואי הנ"ל  הסבירות הנדרשות לצורך ביצועה בתנאי אתר העבודה המיוחד   ואפילו אם עבודות  
 אינן מפורטות בסעיף הספציפי. 

 
השונים,   ב.  העבודות  סוגי  לביצוע  העדיפויות  סדרי  את  לקבוע  הזכות  את  לעצמה  שומרת  חלמיש 

הקטעים בהם יבוצעו וכדומה, ולא יהיה בכך כדי לגרום לשינוי במחירי היחידה, לתוספת כלשהי  
 או להארכת זמן הביצוע. 

 
 מוצר שווה ערך .36

 
ו מוזכר שם של חומר, מוצר או רכיב במסמך ממסמכי החוזה  יש להוסיף "או ש"ע מאושר"  בכל מקום ב

בשם   ו/או  בשמו המסחרי  הנקוב  רכיב  או  מוצר  לחומר,  ערך" משמעותו אלטרנטיבה  "שווה  המונח 
מראהו,   איכותו,  טיבו,  מבחינת  ערך  שווה  להיות  חייב  שהחומר  פירושו  היצרן,  בשם  ו/או  המפעל 

 ולותיו. תכונותיו וסג 
שווה  גבוה ממחיר  -חומר  בחוזה  שננקב  החומר  ומחיר  היה  של המפקח.  טעון אישורו המוקדם  ערך 

 החומר שאושר כשווה ערך לו, יותאם מחירו בחוזה בכפיפות למחיר היסוד.
 המפקח אינו חייב לאשר שימוש בחומר שווה ערך. 

היחידה על פי העבודות והחומרים  מודגש ומובהר כי על הקבלן, בעת הגשת הצעתו,  לתמחר את מחירי  
המצוינים בחוזה. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה בגין תמחור מחיר יחידה על בסיס מחיר יסוד של  

 חומר שווה ערך.
 

 חציית כבישים   .37
 

הגורמים   כל  עם  פעולה  ושיתוף  תאום  תוך  כבישים  חציית  לבצע  הקבלן  יידרש  עבודתו  במסגרת 
הרלוונטים ובכלל זה משטרת ישראל ועיריית תל אביב יפו, תאגיד המים, בזק וחח"י.  אפשר כי במסגרת  
בלילה.   עבודה  או  בשלבים  עבודה  כגון  שונות  בהגבלות  העבודה  את  לבצע  הקבלן  יידרש  התיאומים 

קבלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד עבור בצוע חציות כנ"ל לבד מהסעיפים המופיעים בכתב הכמויות.  ה
ללא   פי חשבוניות  על  בנפרד  לקבלן  ישולם  התנועה  ע"י משטרת  ותידרש  היה  שוטרים  עבור העסקת 

 תוספת.  
 

 אופני המדידה והתשלום  .38
 

נאמר אחרת במפרט המיוחד ו/או בכתב  אופני המדידה והתשלום ייקבעו לפי המפרט הכללי, אלא אם  
 הכמויות. 
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 תוכניות העבודה  .39
 

ולמלא מסמכים כחלק   יידרש הקבלן להציע את הצעתו על בסיס תוכניות למכרז  במסגרת המכרז, 
מהצעתו. לפני ביצוע העבודה, יועברו לקבלן תוכניות "לביצוע", ואלה עשויות לכלול עדכונים ותוספות  

 עדכונים והשלמת התוכניות "למכרז" ו/או תוכניות נוספות לצורכי  לתוכניות "למכרז".  
 

הבהרה והשלמה, לא יהוו עילה לשינוי מחירי היחידה, כל עוד לא חלו שינויים במהות הפריטים, לעומת  
 התוכניות שצורפו למכרז. 

 
 החזקת מסמכי החוזה באתר העבודה והוספת תוכניות על ידי המפקח  .40

 
יחזיק באתר   נציגם  הקבלן  העבודה העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה. המפקח, חלמיש, או 

 שהורשה לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכל עת. 
 

במהלך עבודת הקבלן, רשאי המפקח להוסיף תוכניות לצורך הסברה והשלמה, ו/או לרגל שינויים אשר  
 המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.

 
 בדיקת התוכניות  .41

 
אי    כל  על  למפקח  יודיע  הקבלן  בתוכניות.  המופיעות  המידות  לבדיקת  האחריות  מוטלת  הקבלן  על 

התאמה לפחות שבעה ימים לפני תחילת העבודה, ויבקש הוראות בכתב. הקבלן יהיה אחראי להתאמת  
ת החלק שבוצע,  המידות, ובמידה שיבצע עבודות במידות שאינן מותאמות, יהיה על הקבלן להרוס א 

 ולבנותו מחדש על חשבונו. 
 

 פיקוח על שלבי העבודה  .42
 

שעות מראש, בכל פעם שבכוונתו להתחיל בשלב חדש של    48על הקבלן להודיע למפקח ביומן האתר,  
העבודה או לכסות שלב אשר נגמר, וזאת על מנת לאפשר למפקח לבדוק את ביצוע העבודה לפני הכיסוי.  

 שבוצעה ללא אישורה על ידי המפקח. לא תכוסה עבודה 
 

 עבודה, ציוד וחומרים .43
 
כל הציוד והחומרים אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני   .א

 התחלת הביצוע  
הציוד והחומר אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל תשבונו  

 על ידי המפקח. ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר 
 

התקנים   .ב לדרישות  בכפיפות  נכון,  מקצועי  ובאורח  לתכניות  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 
 לשביעות רצונו של המפקח. 

 
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן    

לו   להמציא  מהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח  וכו'.  תקנות  התאמת  דרישות,  על  בכתב  אישור 
כזה, אם  אישור  והקבלן מתחייב להמציא  רשות,  אותה  של  וכו'  לדרישות, תקנות   עבודות 

 יידרש. 
 

על הקבלן   .ג לפני השימוש בחומר מסוים,  ימים  יאוחר מאשר שבוע  ולא  עם התחלת העבודה, 
ש  לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר  בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגי 

 דגימות מאותם החומרים , לצרכי בדיקה. 
 

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת התאמתם   
להפסקת   תגרום  המאושרת  הדגימה  מן  החומר  בטיב  סטייה  כל  זה.  חוזה  בביצוע  לשימוש 

 העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. 
 

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת    
על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי  

 המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.
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 מדידת כמויות .44
 

המדידה בכל מקרה תהיה נטו, בהתאם למדידות  בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד, מודגש כי   א.
התיאורטיות שבתוכניות, וללא כל תוספת עבור פחת. לא תוכר כל תביעה לתוספת עבור אי רציפות  

. כל שינוי בכמות שיתקבל במדידה  באומדנהבפני הקרקע, פחת מסחרי וכיו"ב. כל הכמויות ניתנו 
במסמכ המופיעות  לכמויות  ביחס  הביצוע  לאחר  לשינוי  הסופית  יגרום  ולא  ישפיע  לא  המכרז  י 

 במחירי היחידה. 
 

כאשר יחידת הכמות היא יחידת משקל, ימציא הקבלן למפקח אישורים ממאזני גשר אשר יאושרו   ב.
 על ידי המפקח, המפרטים את משקלם נטו של החומרים בהם ייעשה שימוש באתר העבודה. 

 
הקבלן למפקח לשם ביקורת את חישובי הכמויות  עם הגשת החשבונות החלקים והסופיים יגיש   ג.

בשני העתקים, מוחתמים וחתומים על ידו. החשבון הסופי יתבסס על מדידות שיערך ויחתם ע"י  
 מודד מוסמך. 

 
 הובלות .45

 
חלמיש לא תשלם בנפרד עבור הובלות לכל מרחק שהוא במסגרת הפרויקט, כגון הובלת חומרים   א.

 בלת מכסי תאים וכיו"ב.מפורקים למחסני עיריית ת"א, הו
ההובלות תהיינה לכל מרחק שהוא, כפי שיורה המפקח, ומחירי ההובלה ייכללו במחירי היחידה   ב.

 של הפריטים השונים. לפי דרישת המפקח,  
אחר,   ג. גורם  או  אביב  תל  עיריית  ידי  על  יסופקו  אשר  אחרים  ואלמנטים  מכסים  יוביל  הקבלן 

 סף. ממחסני הגוף המספק ללא תשלום נו
 הקבלן יספק חומרים ודוגמאות לעירייה, לפי דרישת המפקח, ללא תשלום עבור הובלתם. ד.

 
 מחירי היחידה בכתב הכמויות .46

 
 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים בין היתר את הערכים הבאים:  א.

הדרושים לביצוע העבודה אך כל חומרי העבודה, ובכללם מוצרים מוכנים וחומרי עזר   .1
 אינם מהווים חלק מהתוצאה הסופית, והפחת שלהם. 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, בהתאם לחוזה על נספחיו,   .2
לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ועבודות אלו לא  

 נמדדות בפריטים נפרדים. 
לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושתכולת  מובהר  .3

העבודה כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים של כתב הכמויות  
מהווה מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת  

שלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לביצוע ות
 מתוך כתב הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו. 

השימוש בציוד מכני, כגון מנופים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכיו"ב, הרכבתם   .4
ופירוקם, וכן שימוש במבנים ומתקנים ארעיים וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, 

 העבודה. אחזקתם במקום, פירוקם וסילוקם בגמר 
הובלת כל החומרים וכלי העבודה אל מקום העבודה וממנו, ובכלל זה החזקתם, העמסתם  .5

 ופריקתם, וכן הובלת עובדים לאתר וממנו. 
אחסנת ושמירת החומרים, כלי העבודה, המכונות וכיו"ב, וכן שמירה על העבודות   .6

 שיבוצעו. 
וצאותיו המוקדמות  הוצאותיו הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ה  .7

 והמקריות. 
דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות, ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה ומכס, בלו   .8

 והיטלים אחרים מטעם משרד האוצר, במידה וישנם כאלה.
 הוצאות אחרות מכל סוג שהוא, הנובעות ממילוי דרישות המפרטים.  .9

 עבודות לילה אם תידרשנה.  .10
ם עבור עבודת חפירות בכבישים ובתעלות, למעט דיפון מבנים כולל כל הדיפונים הדרושי .11

 ועמודים.
 חפירה בעבודת ידיים במקומות בהם לא ניתן לעבוד עם כלים מכנים הנדסיים.  .12
 רווח הקבלן.  .13
 כל הבדיקות הנדרשות ע"י חלמיש, העירייה, תאגיד המים, בזק וחח"י.  .14
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 עבודה שלא תימדד  .47
 

יבוצעו על ידי הקבלן, אך לא יימדדו ולא ישולם בעדן תשלום נפרד, והן ייראו  העבודות המפורטות להלן    
 ככלולות בשכר החוזה: 

 תיאום.  -

נגד תאונות   - )כגון אבטחה  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות המתקיימת בשטח 
 וסדרי בטיחות(.

 המדידות למיניהן.  מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון, לרבות חומרי העזר לביצוע  -

 סידורי ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.  -

 סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו, ואספקת חומרים אחרים במקומם.  -

 הכנת רשימות חומרים הדרושים לביצוע העבודה.  -

 הכנת חישובי כמויות, כולל רשימות ברזל.    -

 כל הכרוך במסירות.  -

 
 תהוצאות כלליות לעבודות נוספו .48

 
כל    של  )תקורה(  הכלליות  ההוצאות  ערך  את  גם  כמכסה  ייחשב  הכמויות  בכתבי  ינקב  אשר  הסכום 

 העבודות הנוספות, אשר חלמיש רשאית להזמינן בהתאם לתנאי החוזה. 
 

 מס ערך מוסף .49
 

 מחירי היחידה במכרז זה אינם כוללים מס ערך מוסף. 
 

 קצריםעבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים  .50
 

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או בגין עבודות  
 בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה. 

 
 תיאומי ביצוע  .51

 
  תיאומים לצורך ביצוע של מערכות האינסטלציה והחשמל, או כל מערכת ועבודה אחרת, ייעשו על ידי 

 הקבלן ללא תוספת מחיר. 
 

 תשלום לפי יחסיות של מידות .52
עבודות שמידותיהן אינן מפורטות בכתבי הכמויות, אך יש בכתב הכמויות סעיפים המתייחסים לעבודות  

 דומות להן, שמידותיהן מפורטות, ישולמו באופן יחסי למידות המפורטות. 
( קיר בטון בעובי  2ס"מ;      20( קיר בטון בעובי  1הבאים:  לדוגמא, אם בכתב הכמויות מופיעים הסעיפים   

ס"מ, מחיר היחידה לקיר זה יהיה כדלקמן: מחיר    25ס"מ, והעבודה הנדרשת היא קיר בטון בעובי    30
 ס"מ, חלקי שניים.  30ס"מ, ועוד מחיר היחידה לקיר בטון בעובי   20היחידה לקיר בטון בעובי  

 
 הגנה על המבוצע  .53

הקבלן ינקוט על חשבונו, במשך כל תקופת ביצוע העבודות בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על   א.
חומרי העבודה ועל המבנים, מפני השפעות אקלים, כגון הסידורים הדרושים ליציקת בטון בימי  

 שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים, וכיו"ב. כמו כן, יבטיח הקבלן הגנה על  
 

המלאכות    מוצרים כל  על  לשמירה  הדרושים  האמצעים  בכל  וינקוט  וכיו"ב,  ריצוף  כגון  שונים, 
והמוצרים עד למסירת העבודה, בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות במפרט לגבי חומר או  

 מוצרים מסוימים, יהיה הקבלן כפוף להוראות המפקח. 
 

וכ ב. פקקים  זה  ובכלל  הדרושים,  האמצעים  בכל  ינקוט  סתימות  הקבלן  היווצרות  למניעת  יו"ב, 
בצנרת ואביזריה בכל שלב שהוא, ועל ידי כל גורם. כל האחריות והטיפול בנושא זה יחולו באופן  

 בלעדי על הקבלן. 
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 אחסנת חומרים וציוד  .54

הקבלן לא יורשה להשתמש בשום חלק של האתר בהם יבוצעו העבודות לצורך אחסון כלים או   א.
 שור בכתב לכך ע"י בעלי השטחחומרים אלא אם ניתן לו אי 

 
הקבלן לא יחזיק בשטח חומרים וציוד שאינם דרושים לביצוע העבודה. הסתיים השימוש בפריטי   ב.

 הציוד או בחומרים, ידאג הקבלן לסילוקם המיידי. 
 

 עבודות לילה  .55
רך ביצוע  מחירי היחידה אשר יצוינו על ידי הקבלן בכתב הכמויות יכללו עבודות לילה, ככל שיידרשו, לצו

עבודות אשר מסיבה כלשהי, או מפאת דרישת הרשויות, לא ניתן לבצען בשעות היום, או שהן נדרשות  
לצורך רציפות העבודה, או לשם השלמתה בלוח הזמנים הקבוע. כמות עבודות הלילה לא תימדד ולא  

 . ישולם עבורה בנפרד. לשם קביעת הצורך לבצע עבודות לילה, יהא המפקח הקובע הבלעדי
 

 ו/או בקרי תנועה העסקת שוטרים .56
הקבלן יעסיק שוטרים במקרים שהוא נדרש לכך ע"י משטרת התנועה. עבודתם של השוטרים תימדד לפי   

של   עבודתם  שכר  תוספת.  ללא  תשלום  חשבוניות  הצגת  כנגד  לקבלן  ותשולם  בפועל,  עבודתם  שעות 
שנדרש לכך ע"י משטרת התנועה, יהיה על  השוטרים אשר הקבלן בחר להעסיק לכל מטרה שהיא, ללא  

 חשבון הקבלן ולא ישולם ע"י חב' "חלמיש". 
במידה והקבלן לא ישכור את שרותיהם של השוטרים למרות שנדרש לכך ע"י משטרת התנועה, רשאי   

משכרם בגין טיפול    30%המזמין לשכור את שרותיהם של השוטרים ישירות ולחייב את הקבלן בעלות של  
 זמנה. ותיאום הה

העסקת בקרי תנועה תבוצע רק ע"פ דרישת המפקח וישולם לקבלן כנגד הצגת חשבונית ללא תוספת   
 אחוז קבלן ראשי. 

 
 מגבלות שונות .57

תנאי מזג האוויר וכן הגבלות ביטחוניות, כגון סגר בשטחים, לא יהוו "כוח עליון" לצורך הפרויקט, ועל  
אלה, על מנת לעמוד בלוח הזמנים הקבוע. על הקבלן לקחת  הקבלן להתאים את עצמו מראש לבעיות כגון  

בחשבון כי עבודות לגביהן נדרשת פעילות רצופה, לא ייפסקו גם בעת ירידת גשמים, ולכן עליו לצייד את  
 העובדים בביגוד מתאים.

 
 הפסקת העבודה .58

עבודה אשר  בנוסף לאמור בהסכם הקבלני, במניין תקופת הביצוע לא יילקחו בחשבון תקופות הפסקת  
יוכתבו לקבלן על ידי חלמיש, ויירשמו ביומן העבודה. לקבלן תינתן התראה של שבעה ימים קלנדאריים  
 להתארגנות לצורך חידוש העבודה. תקופת ההתארגנות הנ"ל לא תילקח בחשבון במניין תקופת הביצוע. 

 
 ביצוע עבודות אשר אינן כלולות בחוזה  .59

לנים נוספים לצורך ביצוע עבודות אשר אינן כלולות בחוזה  חלמיש רשאית להתקשר בהסכמים עם קב
נשוא מכרז זה, כגון:, עבודות חברת החשמל, עבודות חברת הכבלים וכדומה. עבודת חברות התשתית  
והקבלנים הנוספים הנ"ל לא תחשב כקבלנות משנה, ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין עבודות אלה.  

אחרים, אשר עלולות לגרום לפיצול עבודתו, לא ישנו את מחירי  הקבלן מצהיר כי עבודות הקבלנים ה
 העבודות וביצוע תנאי החוזה על ידו. סעיף זה מהווה תוספת לאמור בנושא זה ביתר מסמכי הסכם זה.

 
 משרד למפקח  .60

לפחות   של  בגודל  למפקח  משרד  יקים  בדלת    15הקבלן  וסגור  ומסודר  נקי  יהיה  המפקח  משרד  מ"ר. 
כסאות, ארון    3קוים(, מזגן, שירותים, שולחן,    2ל תאורה, חיבור חשמל, טלפון )מתכת. המשרד יכלו

לתוכניות, ולוח שעם על הקיר לתליית תוכניות. הקבלן ישמור על משרד המפקח נקי ומסודר בכל תקופת  
 הביצוע. מיקום המשרד טעון אישור המפקח והוא ישמש את המפקח בלבד. 

חידה השונים ולא ישולם בעבורה בנפרד. הקבלן יהיה אחראי  אספקת משרד מפקח כלולה במחירי הי
ועליו לפרקו   יישאר כרכוש הקבלן  ולתאורתו בחשמל. המבנה  יומי  ניקיונו היום  ועל  לשמירת המבנה 
ולסלקו מאתר העבודה עם גמר העבודה ובאישור של המפקח. באחריות הקבלן לדאוג לשטח למשרד  

עורבים בנושא. )במידה ואין אפשרות לשטח כזה בתוך גבולות  המפקח ולקבל אישורים מכל הגורמים המ
 קח ישרת את המפקח בלבד ולא יוכל להיות משרד משותף לצורכי הקבלן( מפ)משרד ההביצוע(.  
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 חציבה בקירות אבן  .61
חציבה בקירות אבן שתידרש לצורך העברת חווט וצנרת  כגון מים חשמל  בזק וכו' תבוצע רק בפוגות בין  
יותר לחצוב את האבן עצמה. במקרים קיצונים בהם יאשר המפקח בכתב   לא  האבנים  בשום מקרה 
להעביר צנרת או חווט בתוך גוף האבן, יפרק הקבלן את האבנים בתוואי החווט ו/או צינור יתקין את  
לאבנים הקיימות   ובגוונה  במידותיה במרקמה  דומה  אבן חדשה מפרוקים  ויתקין  הצינור  או  החווט  

 קיר.ב
 מילוי הפגות והתקנת האבנים החדשות תעשה עם טיט על בסיס סיד כמפורט להלן 

 
 

 דיפון זמני לתשתיות  .62
על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד  כבישים, מדרכות, מעבר בטוח   .1

נרות  להולכי רגל,  דרך לרכב הצלה וכל דרך ומעבר אחר לפי הסדרי תנועה מאושרים,  על יד  צ
ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות וכן על יד קירות תומכים בגדרות הבתים, 

 קירות בתים, עמודי חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכו'.  
 על הקבלן לתכנן לבצע דיפון זמני לכל חפירה/חציבה בקרקע. .2
   ולהגישן לאישור המפקח.על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות  .3
התכנון והביצוע של הדיפון הזמני, מסוג כלשהו, בממדים כלשהם ובכמות כלשהי, שדרוש לבצוע   .4

 חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום.  -חפירה/חציבה כלשהי לפי הפרוט הנ"ל, יהיה על
בכל מק .5 הזמניים  הדיפונים  תיאור  סוגי  ובהעדר  בתכניות,  )עקרונית(  יהיו כמתואר  ומקרה  רה 

זמני בטרם אושר התכנון   דיפון  לבצע  יציע הקבלן לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין  כזה, 
המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או  

 כבלים כלשהם.   
 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.    .6
אין באישור המפקח לדיפון כדי לגרוע מאחריותו היחידה והבלעדית של הקבלן לדיפון,   .7

 ליציבותו ולבטיחותו.   
 

 דיפון יסודות, עמודים, עצים קיימים וכיוצ"ב .63
 תכנון וביצוע ע"ח המזמין , בהתאם לכתב הכמויות . 

 
 עבודות חריגות .64

ובהתאם  מחירי עבודות   לפי הקריטריונים הבאים  יקבעו  חריגות אשר אינן מופיעות במסגרת המכרז 
 להנחיות חלמיש:

 על סמך מחירי חוזה דומים בחברת חלמיש.  .1
 ללא תוספת לסעיפי קבלן משנה. 15%מחירון דקל בהנחה  .2
 מחירון משכ"ל.  .3
 לפי ניתוח מחיר מאושר. .4
 . 12%עלות מאושרת של ספק בתוספת  .5
הפוסק הקובע בכל הקשור למחירים של עבודות חריגות וקבלן חייב לבצע העבודה  המזמין יהיה  .6

 במחירים שנקבעו ע"י המזמין. 
בכל מיקרה תבוצע העבודה כפי שיורה המפקח ו/או כמתואר בתכניות ובמפרט. לא יתקבלו   .7

טענות ותביעות של הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס לעבודות חריגות או  
 ים, וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו עליו. שינוי

   
 עדיפות בין מסמכים .65

 עדיפות לצרכי ביצוע  . א 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש בין ההוראה שבמסמכים השונים, 

 חייב הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח לכך שבעה ימים לפני ביצועה של עבודה כלשהיא  
לבצע  הקשורה לעניין זה ולקבל הוראות המפקח כיצד לנהוג. )אופן הביצוע הטוב, התקן והבדיקות שיש  

וכו'( סדר העדיפויות יהא כדלקמן: התוכניות, מפרט המיוחד, כתב כמויות המפרט הכללי, והתקנים  
 המוקדם עדיף על המאוחר.  –ישראליים 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו  
 יבוצעו וכו'.  

 , לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כלשהי.  כל האמור לא יהווה עילה לתביעה
 

 עדיפות לצרכי תשלום  . ב 
במקרה של סתירה בין המסמכים השונים, העדיפות לצרכי תשלום תהיה לפי הסדר הבא: מפרט מיוחד,  

 מפרט כללי, כתב כמויות, חוזה, תוכניות, המוקדם עדיף על המאוחר. 
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 אביבים פיקוח של חב' החשמל, בזק, עירייה ותאגיד מי  .66
חב'   "החשמל";  חב'  של  עליון  פיקוח  באתר  יהיה  העבודה  בצוע  שבעת  הקבלן  לידיעת  בזאת  מובא 

 "בזק"; "מי אביבים" ועירייה.
אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם  

, מותנית בקבלת העבודה ע"י    חב' חלמיש. למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת שמתן תעודת סיום/גמר
 הרשות הציבורית המתאימה: עירייה, חב' "בזק", חב' "חשמל" "מי אביבים" וכו'. 

 
 מסירת תשתיות  .67

תל עירית  למפקח,  תימסר  נוהל  -העבודה  פי  על  וכו'  חשמל  וחברת  בזק  חברת  המים,  תאגיד  אביב, 
 מסירת עבודות שבסוף נספח ו' על נספחיו. 

 
 

 תכולת העבודה .68
כנ"ל יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד )בין שצוין הדבר בסעף גופו ובין שלא    00כל האמור בפרק  

 צוין(, למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ----------------------------------- 

 חתימת הקבלן         
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 בטיחות נספח  
 

 הגדרות
 

אתר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח   - אתר עבודה

 ותשתית. 

 מכלול הפעילויות והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי   - בטיחות בעבודה

 הבטיחות, בהתאם לפקודות ולתקנות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים  

 הנמצאים באתר. 

 מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים   - בטיחות בתנועה

 להסדרת זרימת התנועה, והגנה על משתמשי הדרך והעובדים באתר, לצורך מניעת  

 תאונות דרכים. 

שים שאושרו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללים תמרור וכל סימון  תוכנית או תר  -הסדר תנועה

או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופן השימוש  

 בדרך.

 כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר   - העברת תנועה

 תנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של הפרויקט.  

קבלן בטיחות מוסמך מטעם חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות ולתחבורה   -קבלן בטיחות

; או קבלן בטיחות שקיבל את אישור המחלקה  "(, ובעל הסמכה תקפהנתיבי ישראל בע"מ )להלן: "

 בקריטריונים שנקבעו ע"י חברת נתיבי ישראל. לתיאום הביצוע ההנדסי לאחר שהוכיח עמידה 

 ממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטעם   -ממונה בטיחות בעבודה

 משרד הכלכלה שמונה לאתר העבודה.

של נתיבי ישראל אשר רשום במאגר חברת   בוגר קורס יועצי בטיחות בתנועה   -יועץ בטיחות בתנועה

 נתיבי ישראל. 

עובדים. ראש צוות האבטחה יהיה בוגר קורס להסדרת בטיחות   2הצוות ימנה לפחות  -טחה צוות אב

 באתרי סלילה )של חברת נתיבי ישראל(, בעל תעודה תקפה על שמו.

 .1961 –א'  לתקנות התעבורה, תשכ"א   23מוסמכים להכוונת תנועה עלפי תקנה  –פקחי תנועה 

ת ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(,  על פי תקנו -תכנית הבטיחות וסקר סיכונים

 . 2012- התשע"ג

 
 בטיחות כללי 

 
האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה, חלה על הקבלן המבצע   .1

 "(. הראשי  הקבלן" או" הקבלן)להלן: "

העבודה, על הקבלן לקבל תדרוך  לאחר מתן צו התחלת העבודה ולפני תחילת עבודה ראשונה באתר  .2
בטיחות מקיף מיועץ הבטיחות מטעם עירית תל אביב יפו. התדרוך יתבצע במשרדי האתר והקבלן  

 יידרש לחתום על בצוע התדריך.

באחריות הקבלן למנות קבלן בטיחות מטעמו שיפקח על ביצוע העבודה באתר בנוסף למנהל   .3
שירות בטרם תחילת העבודות. שמו ותעודת  העבודה. על קבלן הבטיחות להיות בעל אישור כ

ההסמכה של קבלן הבטיחות יועברו מראש ובכתב לאישור המחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי או  
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת   מנהל הפרויקט מטעם עירית תל אביב יפו. 

של עובדיו ושל צד ג'   למנוע ככל שניתן שיבושים והפרעות לתנועה וכן לשמירה על הבטיחות 
כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של עירית תל  

 והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות.   אביב יפו ובא כוחה, בתחום הבטיחות
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ימים   7תוך באחריות הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק. הקבלן יעביר למנהל הפרויקט  .4
שמו של מנהל העבודה המוסמך ותעודות ההסמכה וכן יוודא  ממועד קבלת צו התחלת עבודה את 

 משלוח הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר. 

כל יום   וסיומו שלבאחריות הקבלן לבצע סריקה לאיתור ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילתו  .5
 עבודה. ביצוע הסריקה יירשם ע"י הקבלן ביומן העבודה עפ"י הסעיפים הבאים: 

 תאריך ושעת הסריקה.    ▪

 המפגע, אם נמצא.    ▪

 אופן הטיפול, ככל שנדרש.    ▪

 ימים ממועד צו התחלת עבודה את שמות :   7הקבלן יעביר למנהל הפרויקט תוך  .6

 ממונה בטיחות תנועתי בשטח.   ▪

 ל פרויקט מטעם הקבלן . מהנדס ביצוע/ מנה   ▪

 קבלן בטיחות.    ▪

הקבלן הראשי יכול להעסיק קבלן לעבודות הסדרי תנועה מאושר אך ורק ע"י   1.1.2016החל מ   .7
 נתיבי ישראל.  

 
 בטיחות בתנועה 

 
 היתרי עבודה/רישיון עבודה 

על הקבלן לקבל מהעירייה, היתר/רישיון  עבודה לפני תחילת העבודה. הקבלן מחויב לפעול על פי תנאי הרישיון.  
ההיתר יהיה קריא וברור ומקורי, ויימצא באתר העבודה ויכלול את הנתונים הבאים: סוג העבודה, מיקום מדויק של 

 העבודה ומס' התרשים/תכנית הסדר התנועה. 
 ול על פי תנאי ההיתר/הרישיון. הקבלן מתחייב לפע

 

 תיק בטיחות באתר העבודה 

 באתר העבודה חובה על הימצאות  תיק פרויקט בכל זמני העבודה והוא יכלול את המסמכים הבאים:

 רישיון/היתר לעבודות תשתית. ▪

 מכתב תאום הנדסי.  ▪

 תכנית הסדרי תנועה.   ▪

 . 1961 –התעבורה, תשכ"א לתקנות   18פרוטוקול התייעצות על פי תקנה  ▪

 מסמך תנאי משטרה  ▪

 ככל שנדרש.  -טופס אישור עבודות לילה ▪

 

 שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות

על מנת לשמור על רמת בטיחות מרבית בתחום אתר העבודה על הקבלן להציב שילוט, תמרור   .1
)לאחר   ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכניות הסדרי תנועה זמניים שאושרו ע"י רשות תמרור מקומית

 התייעצות עם המשטרה(. 

)מחזירי אור(   1.1חלק   2247כל התמרורים שיוצבו באתר העבודה יהיו תואמים תקן ישראלי מס'   .2
 )תמרורים(. 1.2חלק   2247ותקן ישראלי מס' 

על הקבלן לוודא שכל התמרורים, ההתקנים ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבים על ידו   .3
מוצרים המאושרים ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות,  באתר מופיעים ברשימת ה 

 המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.
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גודל התמרורים ואופן הצבתם יהיו בהתאם למוגדר בתקנות והנחיות המאושרות להצבת תמרורים  .4
 :במהדורתו המעודכנת, כפי שפורסם ע"י משרד התחבורה

ס"מ וגודלם של תמרורי הוריה יהיה    90בכל אתרי העבודה אורך צלע של תמרורי האזהרה יהיה   •
 ס"מ.   60בקוטר של 

  2247כמוגדר בתקן ישראלי  3רמת החזר האור של התמרור והשילוט הזמני לא תפחת מרמה  •
 2וחלק   1חלק 

יהיה מצויד   במבואות אתר העבודה, 908המוצב על תמרור  901על הקבלן לוודא כי תמרור  •
 )בכל צלע מצלעות התמרור(. 932בשלישיית תמרורי 

באמצעות ריצוף זהה   –פרוק עמודי תמרור זמני מחייב החזרת מצב לקדמותו )לא באמצעות יציקה(  .5
 לקיים. 

בעבודות הדורשות שימוש בעגלת חץ נגררת, לוח נייד מהבהב מבנה העגלה יהיה תואם למבנה   .6
המאושר ע"י הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה   -ד מהבהב" המוגדר ב"מפרט כללי ללוח ניי

 ובטיחות. 

מובהר, כי כל האמור בסעיף זה חל גם על קבלני המשנה המועסקים מטעם הקבלן ואין בהעסקת   .7
 קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן הראשי.  

או יועץ הבטיחות  עירית תל אביב יפו וחלמיש רשאיות לדרוש בכתב את החלפת קבלן הבטיחות  .8
בתנועה מטעם הקבלן בעקבות תפקוד לקוי, סטיות או חריגות באיכות ואופן הצבת השילוט,  

 התמרור ואביזרי הבטיחות.  

לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבלן לתחזק אותו כל העת ולא   .9
 תהיה תמורה נוספת בגין כך. 

בצע תדרוך לעובדיו עם תחילת המשמרת אשר יכלול לפחות את  על מנהל העבודה מטעם הקבלן ל .10
 שלושת הנושאים הבאים:  

 מהות ביצוע העבודה   •

 בטיחות בעבודה  •

 בטיחות בתנועה.  •

 העברת תנועה והכוונתה

סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצורך ביצוע עבודות, שיקום ופיתוח והעברת התנועה למסלול    .1
חילופי באופן זמני, מחייבת העסקת שוטרים או פקחי תנועה בשכר, ו/או גורם אחר שהוסמך להכווין  

 תנועה עפ"י דין. 

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמך לכך.  .2

ע התקשרות עם קבלן משנה לבטיחות לצורך הצבת הסדר התנועה באתר. קבלן  באחריות הקבלן לבצ .3
 הבטיחות מחויב גם במינוי צוות אבטחה. 

קבלן הבטיחות יהיה קבלן מוסמך עי חברת נתיבי ישראל וחלה עליו החובה להפעיל באתר צוותים    .4
 מוסמכים בלבד.

אבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת  עובדים. ראש צוות קבוצת ה 2צוות האבטחה כאמור, ימנה לפחות  .5
 אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו. 

 

 

 

 

 

 

 



 31 
 

 מעקפים/ העברת תנועה 
מעקף   .1 תוכניות  תעשה  זמני  למסלול  תנועה העברת   –ביצוע  פי   עם תאום ולאחר הביצוע  שלבי  על 

עירוני   תנועה העברת לנוהל  בהתאם הסדרי התנועה הזמניים, הכול  מתכנן ובאישור ישראל  משטרת
 להסדרי תנועה של עיריית תל אביב יפו במהדורתו המעודכנת.  המדריך מעודכן ועל פי

 
העברת תנועה תבוצע בתיאום עם המחלקה לתאום הביצוע ההנדסי ומשטרת ישראל לפחות שבוע   .2

 ימים מראש. 

  לפני ביצוע העברת התנועה, כשבוע מראש, באחריות מנהל הפרויקט לקיים סימולציה באתר עם כל .3
הגורמים המעורבים בנושא:  משטרה, מתכנן, קבלן בטיחות )הסדרי תנועה(, קבלן הביצוע, ממונה  

 הסדרי תנועה ובטיחות ופיקוח. 

לאחר ביצוע העברת התנועה, באחריות מתכנן הסדרי התנועה להעביר דו"ח פיקוח עליון בפרק זמן   .4
 שעות ממועד ביצוע העברת התנועה.  24של עד 

ת הפעלת שוטרים ו/או פקחי תנועה תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט ו/או מי  ביצוע עבודה הדורש .5
 שהוסמך על ידו  באתר העבודה.

 בשבוע שלפני הביצוע!  12:00יש לתאם את מועדי הביצוע עם משטרת ישראל, עד יום ד' בשעה  .6

ינים  השוטרים / פקחי התנועה יצוידו על ידי הקבלן )במידת הצורך( במכשירי קשר אלחוטיים תק  .7
 לצורך ביצוע הכוונת והעברת התנועה באתר העבודה. 

 מכשירי קשר לפחות, למקרה של תקלה או בעת שיידרש   2הקבלן יחזיק באתר העבודה  .8
 לך על ידי הפיקוח מטעם העירייה באתר העבודה.

 
 כניסה ויציאת משאיות: 

  
בתכנית הסדר התנועה  על הקבלן קיימת החובה להיכנס ולצאת מהאתר רק במקומות שהוקצו לכך 

   שאושרה.
 

 התארגנות באתר 
 

פסולת לא תאוחסן באתר בשום מצב משלבי העבודות באתר )פינוי הפסולת עודפת יבוצע     •
 מידי יום ביומו(.  

יאוחסנו ויגודרו במקום שהוכשר ואושר לכך באופן בטיחותי ושלא מסכן את  - חומרי עבודה     •
 המשתמשים בדרך ואת הולכי הרגל באתר. 

על הקבלן קיימת החובה להעמיד שירותים כימיים ניידים בכמות    - רותים כימיים ניידים  שי    •
 המתאימה למס' העובדים באתר. 

תוצב גדר קשיחה על גבי תושבות כובד ללא מכשלה לכיוון מעבר הולכי הרגל    - גדר הולכי רגל    •
 וללא נעיצה במסעה / בקרקע. 

 
 כביש מקורצף/ משובש 

 

 אין להשאיר קטעים מקורצפים בסופי השבוע או בחגי ישראל.     •

) כביש מקורצף( משני צידי הדרך המעיד על כביש   915בקטע שקורצף יוצב שילוט אזהרה תמרור     •
 מקורצף.

 יש לבצע שיקום חציות במיסעה באמצעות אספלט חם וחידוש סימון מיד בסיום העבודה.    •

לרוחב הדרך, באם לא קיימת אפשרות אחרת, יבוצע מיתון למדרגה    אין להשאיר מדרגה לאורך ו/או   •
 ו/או כמוגדר במפרטי חברת נתיבי ישראל. 20%בשיפוע של 

 
 סיום העבודות 

 
הקבלן מחויב בסיום העבודות לפנות כל חומרי הסלילה והעבודה, ולוודא השארת האתר נקי תקין  

 בודות.ומסודר וכן ווידוא פירוק כל השילוט הזמני בסיום הע
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  הנחיות בטיחות כללי: 
מחייבת את הקבלן לעדכן את מנהל הפרויקט להפסיק את   –כל  שינוי בתוכנית הסדר התנועה  .1

 העבודה ולהגיש תוכנית מעודכנת  לוועדת ההתייעצות עם המשטרה לצורך אישורה 

שתפקידם הכוונת הולכי  להציב מאבטחים באזור כניסת / יציאת רכבי העבודה    -באחריות הקבלן  .2
 הרגל והעברתם בבטחה. 

כל שינוי יביא להפסקת   –לבצע עבודה בתוואי שאושר ע"י תאום הנדסי בלבד  -באחריות הקבלן  .3
 עבודה. 

בכל זמן ביצוע העבודות יושארו מדרכות  כשירות למעבר הולכי הרגל ברוחב   -באחריות הקבלן  .4
 ס"מ.    130מינימלי של 

 ע חפירה/חציבה בסמוך לשורשי עצים מחייב פיקוח ואישור אגף שפע. ביצו -באחריות הקבלן  .5

 סימון  כחול לבן, אדום לבן, חניית נכה יבוצע עלפי נוהל אדום לבן. -באחריות הקבלן  .6

 גידור אזור העבודה באמצעות גדר קשיחה על תושבות כובד בלבד.  -באחריות הקבלן  .7

 יש לחלק מנשרים / טלסיטי  טרם תחילת העבודה.  .8

במשך כל זמן ביצוע העבודות חובה לאפשר מעבר כלי רכב להצלה ובטחון כגון:  -אחריות הקבלן ב .9
 מכבי אש, מד"א, משטרה ואמבולנסים. 

במידה ולעבודה יש השפעה על דרכי גישה למרכזי חירום הכולל בתי חולים,   -באחריות הקבלן  .10
 יש לעדכנם ולהציג סיכום בכתב.  –משטרה וכו' 

חל איסור מוחלט על העמסת משאיות ופריקת ציוד מחוץ לקטעי העבודה     -באחריות הקבלן  .11
 המוגדרים בתוכנית הסדרי תנועה מאושרים.

לתאם עם מתכנן הסדרי התנועה את מיקום אזור ההתארגנות ולהגדירו בתוכנית     -באחריות הקבלן  .12
 הסדרי תנועה מאושרים. 

חות בסיום יום העבודה, לרבות שהאתר  חל איסור מוחלט על השארת תעלות פתו –באחריות הקבלן  .13
 מגודר. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע ככל שניתן שיבושים והפרעות   .14
 לתנועה. 

 
 הפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחות

 

מנהל הפרויקט מטעם עירית תל אביב יפו/חלמיש יורה על הפסקת עבודה, במקרים בהם לפי   -
אירע ליקוי בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או העובדים באתר. מנהל  שיקול דעתו, 

 הפרויקט יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות גם בהתקיים אחד מהדברים הבאים:

כאשר קיבל דו"ח יועץ בטיחות לפיו ישנם באתר ליקויים חוזרים, אשר הקבלן אינו   -
 לאי הישנותם. מתייחס   אליהם באופן הראוי ו/או אינו פועל  

כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהלך שוטף של העבודה,   -
יתגלה    ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדרך ו/או  

 לעובדים באתר. 

 עפ"י הנחיית המחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי ו/או גורם עירוני אחר.  -
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 ת המפקח חריגה מהוראו

 
הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבלן באופן מידי  בעל פה. במקביל, ירשום מנה"פ   .1

כמו כן, ימסור מנהל  את הנחייה האמורה ביומן העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר. 
 הביצוע ההנדסי. הפרויקט הודעה בכתב ובעל פה למנהל או מי מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום  

החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנהל הפרויקט  במידה והופסקה עבודת הקבלן עקב ליקויי בטיחות  .2
העירוני ווידא שהקבלן טיפל בליקוי, באופן כזה שהוסר הסיכון הבטיחותי למשתמשי הדרך ו/או  

נית למנהל או  עובדי אתר העבודה. דיווח על חזרה לעבודה יימסר על ידי מנהל הפרויקט בכתב וטלפו
מי מטעמו וכן למנהל מחלקת תאום הביצוע ההנדסי. כמו כן, מנהל הפרויקט ירשום על כך הערה  

 . ביומן העבודה

עצם הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבלן מלטפל באופן מידי בליקוי   עפ"י הנחיות מנה"פ.   .3
ות מנה"פ, יפעל מנה"פ  במקרה שהקבלן לא יפעל באופן מידי לטיפול בליקוי הבטיחותי עפ"י הנחי

 להפעלת קבלן חלופי, בהתאם להוראות החוזה. 

בכל מקרה של הפסקת עבודה באופן זמני או לצמיתות, בשל ליקויים בטיחותיים, הנזקים שיחולו   .4
 במועד הפסקת העבודה או עקב הפסקתה כליל, יחולו על הקבלן. 

 

 
 עבודה ]כל הסכומים בש"ח[  טבלת פיצויים מוסכמים בגין ליקויים באמצעי הבטיחות באתרי

 
 

 לוח ניכויים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה 

 לא תקני/לא עפ"י  פגום  חסר תיאור מס"ד

 בטיחות בתנועה 

 1,200 400 1,000 תמרורי אזהרה )ליח'(  1

 1,400 1,000 1,200 תמרורי הוריה )ליח'(  2

 500 300 400 תמרורי מודיעין )ליח'( 3

 500 200 400 930תמרורי   4

 200 200 200 )ליח'(  931חרוטים תמרורי  5

סימונים על פי תכנית הסדרי  6
 תנועה זמניים 

500 500 500 

יח' סימון חיצים או השמת   7
 מדבקות מחזירות אור 

1,200 1,000 1,300 

מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי   8
 מ"א 

1,500 0 1,500 

 5,000 1,000 2,000 זמני/קבוע באתר חידוש צבע  9

השארת "מדרגה" לאורך   10
 ולרוחב הדרך )ליח'( 

15,000 

 932פנסים מהבהבים תמרורי  11
 )ליח'( 

1,000 750 1,200 

 10,000 500 5,000 מעקה בטיחות זמני לפי מ"א  12

אי שימוש   –מעקה בטיחות זמני  13
 ביח' קצה )ליח'( 

5,000 4,000 4,000 

אי שימוש   –מעקה בטיחות זמני  14
 במחזירי אור )ליח'( 

200 75 300 

מחסום נייד מהבהב על התקן   15
 עגלת חץ  –נגרר או רכב 

10,000 5,000 4,000 
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ביצוע מעברי הולכי רגל   16
 ותחזוקתם  

1,500 

יציאת כלי רכב מאתר העבודה  17
 מלוכלך בבוץ בגלגלים ו/או 

1,500 

העבודה  גדרות וגידור אתר  18
 ותחזוקת גדרות אלה בהתאם

15,000 

כניסה ויציאה לאתר העבודה    19
 לא ע"פ המוסדר בתכנית 

10,000 

 10,000 פעילות ללא צוות אבטחה  20

מחסור באיש צוות אבטחה )לכל   21
 איש(

10,000 

איחור בסיום העבודה   22
פיצוי מוסכם לכל   –מהמאושר 
 יום איחור 

1,000 

יום בו הליקוי לא ניכוי על כל  23
 תוקן 

1,500 

אי ביצוע הוראת/הנחיות   24
 המפקח בנושא בטיחות 

10,000 

 בטיחות בעבודה

אפודת בטיחות לעובדים )לפי   25
 יח'( 

1,000 500 500 

 400 350 500 נעלי בטיחות/עבודה )לכל עובד( 26

 500 500 1,000 כובע מגן )לכל עובד(  27

עבודה, פנס מהבהב צהוב על כלי  28
 מכליות וצמ"ה 

1,000 600 500 

צופר אזהרה בנסיעה לאחור   29
 )ליח'( 

3,000 2,500 3,000 

 500 400 500 מגנים )ליח'(  30

 3,000 3,000 2,000 פיגומים / סולמות )ליח'(  31

 
 הערות ללוח הניכויים הכספיים:

 הניכוי הכספי. בתקופת ההתארגנות תינתן אזהרה לתיקון הליקויים בטרם יופעל  .1

 טבלה זו אינה באה במקום הפסקת עבודה.  .2

 אין בהפעלת הניכויים שבטבלה כדי לגרוע מזכותה של עת"א יפו / חלמיש להורות על הפסקת      .3

 עבודה. ויובהר כי ניכויים אלו יבוצעו בנוסף להפסקת העבודה. 

ברור/נקי. הניכוי הכספי הוא  יובהר, כי תמרורים פגומים, צבע דהוי, הצבה לא נכונה, תמרור לא  .4
 עבור כל יום בו הליקוי לא תוקן. 

 עובדים בצוות.  2צוות אבטחה חייב לכלול מינימום   .5

 יפו.  – לוח הניכויים יעודכן מעת לעת ע"י עיריית תל אביב  .6
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 נוהל מסירת עבודות תשתית 
 

 
אביב, תאגיד המים, חברת בזק וחברת חשמל בשלמותה לפי הנהלים של  -העבודה תימסר למפקח, עירית תל

עיריית תל אביב, חברת חשמל, בזק  ותאגיד המים. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי    
 ביב, חברת חשמל,  א-העתקים, ואישורה על ידי המפקח, עירית תל  3-ב AS MADEהעבודה, וקבלת תוכנית 

 בזק, תאגיד המים והמתכנן . חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה.  
פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' בזק,    מובא בזאת לידיעת הקבלן שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר 

את הקבלן, אלא באם ניתנו  עירייה, תאגיד מי אביבים. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות  
באמצעות המפקח מטעם החברה בנהלים המקובלים. רק הוראות המפקח מטעם החברה מחייבות את  

הקבלן. למען הסר כל ספק, מוצהר שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י החברה, מותנית  
 ל וכו'. בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: עירייה, חב' בזק, חב' חשמ 

 

 הגדרות. 3

 

ביצוע עבודות להחלפה ו/ או שיקום תשתיות במרחב הציבורי   פרויקט 

 אביב יפו.  -בתחום שיפוט עיריית תל  

 גורם עירוני שאחראי לסוג התשתית הנמסרת לעיריית תל אביב יפו  מקבל 

יחידה עירונית או חברה עירונית או חברה חיצונית המבצעת  מוסר 

 העירייה או בשטח ציבורי בתחום העיר פרויקט עבור  

 אחראי על ניהול הפרויקט בכפיפות מלאה לגורם המוסר. מנהל פרויקט 

סיור משותף לגורם המקבל ולגורם המוסר בשיתוף יחידות נוספות   סיור מסירה 

רלוונטיות  לבחינת איכות ביצוע הפרוייקט, ולאיתור ליקויים  

 במידת הצורך. יתקיימו סיור לכל מערכת תשתית בנפרד .     

התכנסות בראשות מנהל מינהל בינוי ותשתית עם אגפי המינהל   פורום מינהל בת"ש 

 ויחידות חיצוניות לתאום ולסגירת חילוקי דעות בפרויקטים. 

מסירה של קטע מוגדר מהפרויקט מותנית באישור מנהל מינהל   מסירת מתקן בקטעים  

בת"ש. מסירה של קטע זה תהיה סופית, לרבות שנת הבדק שתחל  

 הקטע .    מסיום

לא  יאוחר משבועיים מסיום העבודה בשטח ו / או הוצאת הכלים   סיום פרויקט   מועד

 המכנים, המוקדם מבניהם. 

 
 
 
 פעולות מקדימות לפני מסירה. 4
 

 
 אחריות 

 
 סוג פעולה 

 
 לוח זמנים 

 
 הערות 

 מוסר 
 

סיור מקדים עם הקבלן  
המבצע לבדיקת ליקויים  

 ותיקונים 

 טרם מסירה לגורם המקבל     

 מוסר 
קבלת מסמכי תיעוד )נספח  
א'(, בדיקתם ותיקונם לפי  

 הצורך 

טרם מסירה לגורם המקבל   
 ימי עבודה.   25עד 

 

 מקבל 

מחלקת דרכים יפנו בכתב  
לאגף תברואה עם סיום  

העבודה בפרויקט, בבקשה  
 להתחיל בפינוי אשפה ברחוב. 

"סיום העבודה בפרויקט"   
 לנוהל.    3כמצוין בסעיף   –
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 מסמכי תיעוד . 5

 
 אחריות 

 
 סוג פעולה 

 
 לוח זמנים 

 
 הערות 

 מנהל הפרויקט 

העברת מסמכי תיעוד ועדות  
 רלוונטיים, 

 )כמפורט בנספח א'( 
 לגורם מקבל 

לא יאוחר  משבועיים מסיום  
 העבודה 

  -בשטח /או הוצאות הכלים
 המוקדם מבניהם. 

רק אם שוכנע שתוקנו כל  
הליקויים ולאחר החתמת  

המתכנן, הקבלן, והמפקח  על   
 התכניות. 

 מקבל 
בדיקת מסמכי תיעוד והעברת הערות  

 למוסר 
  ימי עבודה  10עד 

תיקון הליקויים, ומסירת תכניות   הפרויקט מנהל 
 עדות מתוקנות לגורם המקבל 

  ימי עבודה   5תוך  

 
 תהליך מסירת המתקן . 6

 
 אחריות 

 
 סוג פעולה 

 
 לוח זמנים 

 
 הערות 

 מנהל הפרויקט 

בקשה לסיור מסירה ראשון )נספח 
 ג'(
 

לאחר  מסירת מסמכי התיעוד  
לעירייה. באם נדרשים השלמות  

התיעוד, התהליך ימשך  למסמכי 
 והמסמכים יוגשו מאוחר יותר.

 

 מנהל הפרויקט 

אישור של מתכנן התנועה בפרויקט  
לפתיחת הכביש, וכן להעברת תכנית  

תנועתית עדכנית לאישור ועדת  
 תימרור מקומית. 

ימי עבודה מיום    10 -לא יאוחר מ
 הבקשה לסיור מסירה. 

משתתפים : מנהל הפרויקט,  
התנועה, מנהל מחלקת  מתכנן 

 ביצוע אגף התנועה.

 מנהל הפרויקט 

ימי עבודה מיום   15-לא יאוחר מ יתאם את מועד סיור מסירה ראשון
 הבקשה לסיור מסירה. 

המשתתפים: נציגי גורם  
מקבל:תאגיד המים, דרכים,  

תחזוקת דרכים מנהל מחלקת  
ביצוע נציג אגף התברואה,  

לפי הצורך. נציגי   -שפ"ע, מאור
המוסר: מנהל הפרויקט,   הגורם

מפקח, מתכנן, קבלן ראשי  
פרוייקט   בכלונוספים. יש לזמן  

את נציגי תאגיד המים )כמפורט  
 בנספח ב'(. 

 

 מנהל הפרויקט 
הפצת פרוטוקול מודפס מהסיור  

 הראשון )נספח ד'( 
  תוך יומיים מהסיור 

 
 

 מנהל 
 פרויקט 

נוסף  יקבע תאריך לסיור מסירה  קביעת סיור מסירה נוסף 
ימים מהסיור   10-לא יאוחר מ

הראשון אלא אם כן הגורם  
המוסר יבקש זמן נוסף לתיקון  

 הליקויים.

התאריך יקבע בעת עריכת סיור  
 המסירה הראשון. 

 מנהל הפרויקט 
ביצוע התיקונים )כפי שנרשמו  

בפרוטוקול הסיור הראשון, ויצהיר  
 בכתב שביצע את כל הליקויים(.

ה  ימים מסיור מסיר  10במשך 
 ראשון. 

 

 מנהל 
 פרויקט 

 סיור מסירה סופי 
 

יבדקו:  הליקויים אך ורק   
מפרוטוקול מסירה ראשון .  
לסיור זה יוזמנו רק הקבלן  

המבצע ונציגי הגורם המקבל  
שבתחום אחריותם נמצאו  

 הליקויים, נציג אגף התברואה.
 )כמפורט בנספח ב'(

 מקבל 
חתימת נציג גורם מקבל על טופס  

 הפרויקט )נספח ג'(מסירת 
בסמוך לאחר סיור במסירה  

 הסופי. 
 אם תוקנו כל הליקויים. 

 
 

 מוסר 
בסמוך לאחר סיור המסירה   הוצאת תעודת גמר לקבלן המבצע 

 הסופי. 
 

 
 

 מקבל ומוסר 
גילוי ליקויים נוספים מהותיים בעת  

 הסיור הסופי. 
לטיפול המנהלים של הגורם   

 המטפל והמוסר. 
 

 המקבל מנהל הגורם 
חובת דיווח למנהל מינהל בינוי  

ותשתית , אם פרוייקט לא נמסר  
 סופית. 

תוך שלושה חודשים: לאחר סיום  
 העבודות בשטח. 

גם אם מתקיים סיור מסירה  
ידווח   -ראשון ולא נמסר סופית

 למנהל מינהל בינוי ותשתית. 

 מנהל הגורם המקבל 
העלאת חילוקי הדעות בין הצדדים 

 בפורום מינהל בת"ש. 
יועלו לפורום בת"ש הראשון  

 הקבוע. 
 
 
 

 מוסר 

במצב בו הקבלן המבצע לא השלים 
את משימת המסירה, באחריות  

הגורם המוסר לתקן את הליקויים 
שיתגלו בפרויקט, ע"י קבלן אחר   

 מטעמו.

לא ישולם חשבון סופי ולא   
תשוחרר לקבלן ערבות באם לא  

 הושלמה המסירה.
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 שנת בדק  .7
 

 
 אחריות 

 
 סוג פעולה 

 
 לוח זמנים 

 
 הערות 

 מנהל הפרויקט 

תאום סיור לבדיקת טיב  
 העבודה, עם הגורם המקבל.

ימי עבודה מיום   10-לא יאוחר מ
 קבלת הבקשה לסיור שנת בדק. 

יוזמנו: נציגי הגורם המקבל )מים, 
ביוב, תעול, דרכים, תנועה שפ"ע,  

לפי הצורך( נציגי  -מאור, תברואה 
)מנהל הפרויקט,  הגורם המוסר: 

מתכנן, קבלן ראשי קבלנים נוספים 
 לפי הצורך(.

 )כמפורט בנספח ב'(

 סיור מסירה ראשון  המקבל 

במעמד הסיור הראשון יקבע  
תאריך לסיור נוסף. תאריך זה  

ימי   10-ייקבע  לא יאוחר מ
עבודה מתאריך הסיור הראשון  

אלא אם כן הגורם המוסר יבקש  
 הליקויים. תוספת זמן לתיקון  

 
 
 
 
 

 

 גורם המוסר 
חתימה על הצהרה שתוקנו  

 כל הליקויים. 
ימים מתאריך המסירה   10עד 

 הראשון. 
לאחר שביצע את התיקונים, כפי  

שפורטו בפרוטוקול המסירה  
 הראשון. 

 סיור מסירה סופי  גורם המוסר 

יבדקו רק הליקויים שפורטו   
 בפרוטוקול המסירה הראשונה בלבד.

הקבלן המבצע ונציגי הגורם יוזמנו 
המקבל שבתחום אחריותם נמצא  

 הליקויים.

 גורם המקבל

חתימה על טופס מסירת  
 הפרויקט 
 ) נספח ג'(.

  לאחר תיקון כל הליקויים.
 
 
 

 מוסר 
 

  ימים  3 שחרור ערבות לקבלן 

הפקת פרוטוקול מודפס   מנהל הפרויקט 
 מהסיור הסיור )נספח ד'(

  תוך יום מיום הסיור 
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 צרופות 
 

 מסמכי תיעוד ועדות נדרשים )לפי סוג העבודה שבוצעה(    - 1צרופה ו'

 בקשה לסיור מסירה                                                                  - 2צרופה ו'

 העברת שטחים שונים מפיתוח לאחזקת אגף שיפור פני העיר   - 3צרופה ו'

 טופס לאישור קבלן משנה  - 4צרופה ו'
  

   1 צרופה ו'
 שבוצעה(מסמכי תיעוד ועדות נדרשים )לפי סוג העבודה 

 לפני סיור מסירה ראשוני ימציא היזם )באמצעות מנהל הפרויקט( 

 צילומי רנטגן )מעבודות מים( .1

 צילומי וידאו )מעבודות ביוב( .2

 על דיסק תקין   AS-MADEתכנית  .3

 ביצוע שטיפת קו מים וחיטוי לפני בדיקה )יתבצע באמצעות קבלן מורשה, הפעולה תרשם בפרוטוקול(   .4

בדיקת לחץ בצנרת מים לאחר ביצוע .הבדיקה תעשה בנוכחות קבלן מטעם הגורם המקבל ומפקח   .5

 מטעם הגורם המוסר.

 אסמכתאות ואישורים שהתקבלו במהלך העבודה לשינויים )הגורם המקבל(.  .6

 דק חשמל למתקן התאורה דו"ח בו .7

 אישור היחידה על קבלת ציוד במחסני העירייה לציוד שפורק מאתר העבודה. .8

 אישור  היחידה  על אספקת ציוד רזרבי שהקבלן מחויב בו. .9

 אישור על פינוי פסולת למקום שפך מאושר  .10

 תעודות איכות חומרי סלילה ובדיקת טיב הביצוע ממעבדה מוסמכת  .11
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   2 צרופה ו'
 

 תאריך _____________                                                                בקשה לסיור מסירה

 

 פרטים כלליים . 1

 שם היחידה המקבלת: _________________________

                   שם היחידה המוסרת: _________________________                                                    

 שם הקבלן/ החברה המבצעת: _________________________ 

 

 שם הפרויקט: ______________________________

 מהות הפרויקט: ביוב/ מים/ תיעול/ כביש/ מדרכה/ תאורה

 כתובת הפרויקט: ____________________________

 תאריך סיום הפרויקט )בפועל( ___________________

 מילוי על ידי הגורם המוסר*ל

  

  קביעת מועד לסיורי מסירה. 2

 סיור מסירה ראשון נקבע לתאריך _________________  )תואם עם ________________( 

 סיור מסירה סופי נקבע לתאריך___________________ )תואם עם ________________( 

 

 *למילוי ע"י מנהל הפרויקט  
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 3 צרופה ו'

 
 שם הנוהל : העברת שטחים שונים מפיתוח לאחזקת אגף שיפור פני העיר 

 365מספר הנוהל:  

       תוקף הנוהל: 

 15.12.86"קבלת עבודה מקבלנים" מיום   365נוהל זה מבטל נוהל קודם מס' 
 
 

 רקע
גמר הפיתוח לתחזוקת  יפו מועברים לאחר -שטחים הנמצאים בפיתוח תשתיות ברחבי העיר תל אביב 

 לפי העניין.  – גופים בעירייה 

 לתחזוקת אגף שיפור פני העיר.  -נוהל זה עוסק בתהליך מסירת שטחים לאחר גמר פיתוח  

 תיעשה על פי נוהל זה.  –העברת אחריות לתחזוקת שטחים ציבוריים פתוחים )שצ"פ( 

רת עבודות תשתית" של מינהל  העברת אחריות לתחזוקת שטחים שאינם שצ"פ תיעשה על פי "נוהל מסי
 בינוי ותשתית. 

 מטרה
 מטרת נוהל זה היא לקבוע הליך מסודר לקבלת האחריות לתחזוקת שטח על ידי אגף שיפור פני העיר. 

 

 הגדרות
 

 גן, רחוב, רחבה, מתחם, פארק, שדירה או כל שטח אחר שעל אגף                          שטח 
 שיפור פני העיר לתחזק באופן שוטף.               

 
 כל העבודות הנדרשות לצורך פיתוח שטח, למעט עבודות בשטח                    פרויקט

 שבמסגרת תקופת אחזקת קבלן מטעם אגף שיפור פני העיר.                             
 

 טים באגף שיפור פני העיר. מנהל המחלקה לתכנון וניהול פרוייק        מנהל המחלקה
 

 מי שמונה להיות מנהל הפרוייקט  מטעם ההנהלה.         מנהל הפרויקט
 

 קבלנים מטעם הגוף האחראי לפיתוח השטח.               קבלני ביצוע
 

 קבלן מטעם אגף שיפור פני העיר האחראי לתחזק את השטח לאחר גמר             קבלן אחזקה
 פיתוח.                                 

 
 סמכויות ואחריות

 
 חראי להוראות נוהל זה. א          ר העי מנהל אגף שיפור פני

 
 אחראי ליישום הוראות נוהל זה.       מנהל המחלקה 

 
 אחראי לתיקון הליקויים שנמצאו בסיורים.      מנהל הפרויקט החיצוני 

 
אחראים לפקח על תחזוקת השטח על ידי קבלן הפיתוח עד        מנהל גנים או מנהל אזור שפר"א

כל אחד בשטח שהוא   –מועד   מסירת  השטח לתחזוקת האגף 
 אחראי   לתחזק. 
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 שלבי התהליך למסירת שטח לתחזוקת אגף שיפור פני העיר 
 תהליך מסירת שטח לתחזוקת אגף שיפור פני העיר כולל שישה סיורים ואלה הם:

 סיור ראשון לפני מסירה  .א
 סיור שני לפני מסירה   .ב
 סיור סופי לפני מסירה  .ג
 סיור לאחר ארבעה חודשי אחריות של הגורם האחראי לפיתוח השטח.  .ד
 סיור בתום שנת בדק.  .ה

 
 
 

 מהות הבדיקות בכל שלב לפני מסירת השטח 
 

השלב והיוזם  
 והמוזמנים 

 

 הבדיקות הנדרשות  מהות הסיור  מועד 

 ראשון סיור מסירה 

ביוזמת מנהל  
 הפרוייקט.  

 בהשתתפות: 

מתכנן   -אדריכל
השטח, מנהל  

הפרויקט, מפקח  
הפרויקט מטעם  
המחלקה, מנהל  
גנים אזורי, רכז  

מחלקת    -השקיה
פרוייקטים, רכז  

גנים ונוף,    -השקיה
רכז פיתוח  

פרוייקטים, מנהל  
אזור שפר"א, נציג  

מחלקת מאור  
 וקבלני הביצוע 

בסיום עבודות  
תיות,  פיתוח התש

 הגינון וההשקיה. 

על בסיס מסמכי  
 התיעוד שהוגשו: 

.בדיקת תכנון  1
 מול ביצוע. 

.בדיקת איכות  2
 וטיב הביצוע. 

 

קבלת מסמכי  
תיעוד ועדות  

לפי   –נדרשים 
 סוג העבודה: 

. תכנית הפעלה  1
-ASכולל 

MADE   מערכות
השקיה על דיסק  

תקין ותכנית  
HARD COPY. 

.אישור קבלן  2
מורשה לבדיקת  

בצנרת  לחץ 
 המים. 

.דוח בודק  3
חשמל למתקני  

 תאורה. 

.אישור על פינוי  4
פסולת למקום  

 שפך מאושר. 

.תעודות איכות  5
חומרי סלילה  

ובדיקת טיב  
הביצוע ממעבדה  

 מוסמכת. 

.אסמכתאות  6
לשינויים  

שנדרשו במהלך  
 העבודה. 

. העברת חומרי  7
רזרבה למחסני  

 שפר"א 

מנהל הפרויקט  
ירשום בפרוטוקול  

ש  את כל שנדר
מקבלן הביצוע  

 לתקן. 

סיכום זה יופץ  
 לגורמים האלה:

 מנהל אגף שפ"ע -

סגן מנהל אגף  -
 שפ"ע 

מנהל מחלקת  -
 פרויקטים 

מנהל המחלקה  -
לשיפור הגנים  

 והנוף 

מנהל מחלקת  -
 רחובות ואתרים.

המשתתפים  -
 בסיור 

 

מפקח הפרויקט  
יבדוק את הדברים  

 האלה: 

.תקפות מסמכי  1
 התיעוד והעדות. 

ויים  .ביצוע השינ 2
שנדרשו במהלך  

 העבודה. 

 

 

 

לא יאוחר   סיור מסירה שני 
משבועיים לאחר  

על בסיס  
פרוטוקול הסיור  

מנהל הפרויקט  
ירשום בפרוטוקול  
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השלב והיוזם  

 והמוזמנים 

 

 הבדיקות הנדרשות  מהות הסיור  מועד 

ביוזמת מנהל  
 הפרוייקט. 

 בהשתתפות:  

מנהל מחלקת  
פרויקטים, מנהל  
המחלקה לשיפור  

הגנים והנוף, מנהל  
המחלקה לשיפור  
רחובות ואתרים, 

מתכנן   -אדריכל
השטח, מנהל  

הפרויקט, מפקח  
הפרויקט מטעם  
המחלקה, מנהל  
גנים אזורי, רכז  

מחלקת    -השקיה
פרוייקטים, רכז  

גנים ונוף,    -השקיה
רכז פיתוח  

פרוייקטים, מנהל  
אזור שפר"א, נציג  

מחלקת מאור  
 וקבלני הביצוע 

הסיור הראשון  
ובתנאי שתוקנו  

כל הליקויים  
 הנדרשים. 

הראשון לפני  
בדיקת   -מסירה

ביצוע כל  
הליקויים  

ו בסיור  שנמצא
הראשון לפני  

 מסירה. 

  

קבלת תכניות  
AS-MAID  

מתוקנות  
להשקיה ולגינון  

ודומם לפי  
השינויים  

 שנדרשו. 

את כל שנדרש  
מקבלן הביצוע  

 לתקן. 

סיכום זה יופץ  
 לגורמים האלה:

 מנהל אגף שפ"ע. -

המשתתפים  -
 בסיור. 

 

 סיור מסירה סופי  

ביוזמת מנהל  
 הפרוייקט. 

 בהשתתפות:  

מנהל האגף, סגן  
מנהל אגף שפ"ע,  

מנהל מחלקת  
פרויקטים, מנהל  
המחלקה לשיפור  

הגנים והנוף, מנהל  
המחלקה לשיפור  
רחובות ואתרים, 

מתכנן   -אדריכל
השטח, מנהל  

הפרויקט, מפקח  
הפרויקט מטעם  
המחלקה, מנהל  
גנים אזורי, רכז  

מחלקת    -השקיה
פרוייקטים, רכז  

ים ונוף,  גנ  -השקיה
רכז פיתוח  

פרוייקטים, מנהל  
אזור שפר"א, נציג  

מחלקת מאור  
 וקבלני הביצוע 

 

 

 

 

 

לא יאוחר  
משבועיים לאחר  

הסיור השני  
ובתנאי שתוקנו  

כל הליקויים  
 הנדרשים. 

על בסיס  
פרוטוקול הסיור  

הראשון לפני  
בדיקת   -מסירה

ביצוע כל  
הליקויים  

שנמצאו בסיור  
השני לפני  

 מסירה. 

 

יות  קבלת תכנ 
AS-MAID  

מתוקנות  
להשקיה ולגינון  

ודומם לפי  
השינויים  

 שנדרשו. 

במידה ותוקנו כל  
הליקויים כנדרש,  

יקבע מנהל  
הפרויקט את מועד  

מסירת השטח  
לתחזוקת אגף  

 שיפור פני העיר. 

 

מנהל גנים או  
מנהל אזור שפר"א  
או מי מטעמם יהיו  
אחראים לפקח על  
תחזוקת השטח על  

ידי קבלן הפיתוח  
מועד שנקבע  עד ה

 כאמור. 
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השלב והיוזם  

 והמוזמנים 

 

 הבדיקות הנדרשות  מהות הסיור  מועד 

סיור לאחר ארבעה  
 חודשי אחזקה  

ביוזמת מנהל  
 הפרוייקט. 

 בהשתתפות:  

מנהל גנים אזורי,  
מנהל אזור שפר"א  

קבלן הפיתוח, קבלן  
אחזקה, מנהל גנים,   

 ומנהל הפרויקט. 

לאחר ארבעה  
חודשים ממועד  
מסירת השטח  

לתחזוקת קבלן  
 הפיתוח 

בדיקת טיב  
ואיכות הביצוע  

והעברה מפיתוח  
 לקבלן אחזקה. 

מנהל גנים או  
מנהל אזור שפר"א  
ירשום בפרוטוקול  

את כל הליקויים  
 שנדרש לתקנם. 

קבלן הפיתוח יהיה  
אחראי לתיקון  
הליקויים בתוך  

פרק הזמן שיקבע  
 מנהל הגנים.

מנהל הגנים או  
מנהל אזור שפר"א  

יפקחו על תיקון  
 הליקויים. 

סיור לאחר שנת  
 הבדק  

הל  ביוזמת מנ
 הפרוייקט. 

 בהשתתפות: 

מנהל מחלקת  
פרויקטים, מנהל  
הפרויקט,  מפקח  

הפרויקט, מנהל  
מחלקת שיפור  

הגנים והנוף, מנהל  
גנים אזורי, מנהל  
אזור שפר"א, רכז  

  –השקיה 
פרויקטים, רכז  

גנים ונוף,    -השקיה
רכז פיתוח, מנהל  
מחלקת שפר"א,  

נציג מחלקת מאור,  
קבלני ביצוע וקבלן  

 אחזקה. 

בדיקת כל   שנת הבדק  בתום
התשתיות בשטח  

כולל מדרך,  
דומם וקליטת  

 עצים.

מנהל גנים ירשום  
בפרוטוקול את כל  
הליקויים שנדרש  

 לתקנם. 

קבלן הפיתוח יהיה  
אחראי לתיקון  
הליקויים בתוך  

פרק הזמן שיקבע  
 מנהל הגנים.

מנהל הגנים יפקח  
על תיקון  

 הליקויים. 
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 4 נספח ו'               

 טופס לאישור קבלן משנה

 

      שם הפרויקט:

 

   קבלן ראשי: 

 

 תאריך:

 ______________    __________________  ___________ 

 

 קבלן משנה: שלד/אינסטלציה/חשמל/ /פיתוח )יש להקיף בעיגול( אחר:  

 

 כתובת:_________________  ___________________  שם קבלן המשנה: 

 פקס:__________________  ___________________    טלפון:

 מס' נייד:_______________  ___________________   איש קשר:

 תעודת הסמכה מס':______________  ___________________  קבלן רשום מס':

 )יש לצרף עותק תעודה(      )יש לצרף עותק תעודה( 

 

 הערות: 

_____ ___________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 יש לרשום לפחות שלושה פרויקטים אותם ביצע התואמים לפרויקט הנ"ל 

 

(1)   

 _______________________________________  :  שם הפרויקט  .1

 _______________________________________  : פירוט העבודה שבוצעה  .2

 _______________________________________  :  כתובת הפרויקט  .3

 _______________________________________  : שם מהנדס בפרויקט  .4

 _______________________ ________________  :  שם החברה  

 _______________________________________  :  מס' טלפון / נייד  

 

(2)   

 _______________________________________  :  שם הפרויקט  .1

 _______________________________________  : פירוט העבודה שבוצעה  .2

 _________________ ______________________ :  כתובת הפרויקט  .3

 _______________________________________  : שם מהנדס בפרויקט  .4

 _______________________________________  :  שם החברה  

 _______________________________________  :  מס' טלפון / נייד  
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(3)   

 _____ __________________________________ :  שם הפרויקט  .1

 _______________________________________  : פירוט העבודה שבוצעה  .2

 _______________________________________  :  כתובת הפרויקט  .3

 _______________________________________  : שם מהנדס בפרויקט  .4

 _______________________________________  :  שם החברה  

 _______________________________________  :  / נייד  מס' טלפון 

 
 טופס זה יתקבל אך ורק כאשר הוא מלא על כל סעיפיו.  •

טופס זה יש למלא על כל בעלי המקצוע באתר לפחות שלושה שבועות לפני הכנסת בעל  •

 המקצוע לעבודה באתר. 

 הפיקוח. לא יאושר התחלת עבודה של בעל מקצוע אשר לא אושר ע"י  •

 

 

 

 __________________________________   : שם

 

 __________________________________   : תאריך 

 

 __________________________________   : חתימה 

 

 __________________________________   : חותמת 
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 אינג' ברוך ירמולינסקי           
              ירושלים 302משרד   10יד חרוצים             

  02-6727404טל':                           
 054-4539760טל' נייד:      

 
 
 

 רחוב יאיר,  עבודות כבישים פיתוח ותשתיות ב
 יפו-תל אביבשכונת התקווה, 
 
 

 

 מפרט טכני מיוחד  

 

 קונסטרוקציה  

 
 

, עבודות בטון, מסגרות חרש דיפון קירות , עבודת פיתוח אתר מוקדמות,   
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 פרק  00   -  מוקדמות

  

 מפרטים כלליים  00.01

)במהדורתו    משרדית   הבין  הועדה  בהוצאת  בנין"  לעבודות  הכללי  "המפרט  לפי  תבוצע  העבודה 

 האחרונה(. 

ואין זה מין ההכרח שכל העבודות  המפרט המיוחד מהוה תוספת והשלמה למפרט הכללי    ולתוכניות 

 תמצאנה ביטוי במפרט המיוחד.

רואים את הקבלן כאילו נמצא ברשותו המפרט הכללי אשר אינו נכלל בין מסמכי המכרז שנמסרו לקבלן,   

 ואשר מהוה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 ניתן לרכוש את המפרט הכללי בהוצאה לאור של משהב"ש, הקריה, תל אביב.  

ו כן, כל התקנים הנזכרים במפרטים הכלליים ובמפרטים המיוחדים הם חלק ממסמכי החוזה שאינם  כמ 

 כלולים בין מסמכי הצעת הקבלן. 

 

 תנאים בסיסיים  00.02

 א. המזמין באמצעות מפקח מטעמו רשאי לשנות היקף הפרויקט, להוסיף ולהוריד סעיפים ועבודות.            

 זמין יהיה פוסק בלעדי בסוגיות איכות עבודה ותשלום לקבלן. ב. המפקח מטעם מ           

 ג. הקבלן הוא אחראי הבלעדי לבטיחות באתר, בעל רישיונות בתוקף, בעל ביטוחים בגובה לפי חוזה.             

כל האמור והמפורט במסמך  הזה, "המפרט המיוחד" להלן יהיה כלול במחירי  היחידה אלא אם     ד.            

אחרת במפורש. ביטויים כגון "לא תשלום תוספת" ו/או   "כלול במחיר"  וכיו"ב באים כהדגשה  צוין  

 מעלה.  ואין בהם כדי לסתור את האמור

 ( למפרט הכללי. 00ה. חוזה הקבלן יהיה בכפוף לפרק מוקדמות ) 

 או סיווג יותר גבוהה. 100חייב להיות בעל סיווג הקבלן הזוכה    ו. 

 
 התוכניות, המפרטים וכתב הכמויותהתאמת  00.04

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת מסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים, והמידע המובאים בהם. בכל   

עליו להודיע על    -מקרה שתימצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, מפרט הטכני ובכתב הכמויות  

ף על האמור בסעיפים הרלוואנטיים בחוזה  כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב .הסעיף הנ"ל בא להוסי

 ואינו גורע מכלליות האמור בו.

 

 בדיקת התנאים באתר על ידי הקבלן   00.05

הצעתו   על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי האתר וכל הנתונים האחרים הדרושים להגשת  א. 

ונות השנה וכיו”ב ברורים  כגון דרכי גישה, מקורות מים, חשמל, מקורות חומרים, אפשרויות ביצוע בע 

והנתונים   ושהתנאים  ובבניין  באתר  סייר  שאמנם  אישור   מהווה  הקבלן  ידי  על  החוזה  חתימת  לו. 

 האמורים ידועים לו. 

בתחום אתר העבודה ובסמוך לו נמצאים אתרים נוספים, דרכי גישה, קווי מים, ביוב טלפון וכיו"ב.   ב.   

ולהחזיק את הדרכים במצב תקין. הקבלן צריך לתכנן עבודתו  יש למנוע כל פגיעה בהם במהלך העבודה 

ינו לעשות תאום מערכות באישור מפקח כולל  י כך שתפקוד מתקנים אלו לא יפגע במהלך כל עבודה, דה

 תאום עם רשויות או גורמים רלוואנטיים אחרים.  

 . הקבלן ישתמש אך ורק בשטחי עבודה ואחסון שיוקצו ע"י המזמין             
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 אחריות הקבלן  00.06

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, וכי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע עבודות מסוג   א. 

יתר   וכל  החומרים  סוגי  הכמויות,  כתב  מפרטים,  התוכניות,  את  קפדני  באופן  ובחן  בדק  וכי  זה 

העבודה   ובתנאי  בהן  בקי  הוא  וכי  זו  עבודה  של  למיניהן  תבוצע  הדרישות  בו  לשטח  המיוחדים 

 העבודה. 

לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של העבודות והמתקנים המבוצעים     

אי התאמה   בתכנון,  טעות  בתוכניות,  פרט  לכל  של המפקח  לבו  להפנות את תשומת  ועליו  ידו  על 

א יפעלו  כראוי. לא עשה כך,  במידות וכו', אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהעבודות והמתקנים ל

 רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

  למען הסר ספק, מובהר כי הוראת סעיף זה מתייחסת גם לתכנון כלשהוא שיתכן ויבוצע ע"י הקבלן  

 והמזמין או המתכננים מטעמו יאשרו את ביצועו. 

קרקעיים, על הגינות,  -ים ומבני הנדסה קיימים, על ותת הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימ .ב

מבנים   לאותם  ייגרם  אשר  נזק  כל  כי  מצהיר  הקבלן  אספלט.  ומשטחי  מדרכות  חוץ,  מדרגות 

ומתקנים עקב פגיעה בהם תוך כדי ביצוע עבודתו, יתוקן על ידו ועל חשבונו לשביעות רצונו הגמורה  

תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים ו/או תשלום    של המפקח, וכי במידה ופגיעה מסוג זה תחייב 

פיצויים במלואם, כאשר   ו/או אותם  יישא הקבלן בדמי אותן הוצאות  פיצויים מכל סוג שהוא, 

הקבלן אחראי על תיקון כל נזק למבנים  .  המנהל רשאי לקזז נזקים אלו מהסכומים המגיעים לקבלן 

הלך ביצוע עבודות. הקבלן מצהיר בזאת  קיימים או למערכות ותשתיות קיימים אשר ייגרם במ

  – תשלום עבור עבודות חריגות    על תיקון או פיצוי כספי על כל נזק שייגרם כתוצאה של עבודתו.

 מאגר מחירים לענף הבניה.  -לפי "דקל"

 

 בטיחות ואמצעי זהירות  00.07

ובעלי חיים    נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם  יחידי לכל  יהיה אחראי  נקיטת אמצעי  הקבלן  עקב אי 

הכ  אליו  תופנינה  אשר  זה  מסוג  תביעות  לשום  אחראי  יהיה  לא  והמזמין  כנדרש  כמפורט  וזהירות  ל 

 בסעיפים הרלוואנטיים של חוזה. 

האחראי    הוא  הקבלן  אחרים.  ואמצעים  תימוך  מערכות  בפיגומים,  הקבלן  ישתמש  העבודה  לביצוע 

עומס המותר בהם, הרכבתם, אחזקתם, חידושם,  הבלעדי להתאמתם לביצוע העבודה, לשימוש לפי ה 

תיקונם, פינויים וכיו"ב. על הקבלן לוודא כי כל העובדים באתר בעלי תעודה וידע בעבודה בגובה ובחלל  

מוקף. כל העובדים באתר יהיו לבושים בנעלי עבודה תקניים, ווסטים זוהרים וכובעי מגן כל זמן השהות  

 באתר.

 

יבויות הקבלן בהתאם לנספח הבטיחות מובהר כי  הקבלן לבדו אחראי לקיום  מבלי לפגוע ובנוסף להתחי 

כללי הבטיחות והוראות כל חוק כנדרש. הקבלן ימנה את מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה כממונה  

על הבטיחות וזאת רק לאחר שיוודא כי הוא בקיא בכללי ותקנות הבטיחות והוא מתעדכן בהם באופן  

 שוטף.

 

 רישיונות ואישורים  00.08

 העבודה של קבלן כוללת גם את קבלת אישורי עיריית ירושלים או הרשויות השונות אם יידרש.  

 

 ביטחון  00.09 

 הקבלן ועובדיו יפעלו תחת הנחיות בטחון לפי חוק או/ו הנחיות .               
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 אישורים חלקיים  00.10

ר המפקח בכתב לפני השלב הבא. האישורים יינתנו  כל שלב או חלק של העבודה יהיו טעונים אישו א. 

 לאחר בדיקות: מידות וטיב המלאכה והחומרים כפי שיוגדרו ע"י המפקח. 

בכל מקרה בו הביצוע או שלבי העבודה האחרים לא עמדו בדרישות, ייעשה תיקון או פירוק לפי   ב. 

 רות. דרישת המפקח. רק אחרי ביצוע התיקון או הפירוק תבוצענה בדיקות חוז

 שעות. כנ"ל יועצים אחרים.  48ג.   מהנדס קונסטרוקציה ייזומן לביקורת בהתראה של             

 

 תיאום עם קבלנים אחרים  00.11

יוכנסו קבלנים אחרים לעבודות באתר העבודה, לרבות    יודע שבמהלך עבודתו  הקבלן מצהיר כי הוא 

ציוד הביטחון שיתקשרו ישירות עם המזמין וכיו"ב.  ומבלי לפגוע בכלליות האמור, ,ספקי ציוד, קבלני  

על הקבלן לתאם את עבודתו עם הקבלנים האחרים כך שלא תופרע עבודתם גם אם יידרש לשנות סדרי  

עבודה על ידי מתן עדיפות לחלקים מסוימים של העבודה והבאתם לידי גמר בלוח זמנים קצר יותר,  

 תיאום איתם וכיו"ב. ביצוע הכנות עבור עבודת הקבלנים האחרים ה

 מובהר כי הקבלן יאפשר לקבלנים האחרים מעבר לכלי רכב וציוד וכן כניסה למבנים עוד בטרם נסתיימו.  

בנוסף יאפשר הקבלן לגורמים ו/או קבלנים אחרים ביצוע עבודות ו/או התקנות בתוך או על יד קטעי   

 עבודה המתבצעים על ידו. 

ם וישתף פעולה עם כל הגורמים ו/או הקבלנים האחרים כפי  הקבלן יעשה את כל הסידורים הדרושי 

שיידרש מהמפקח מעת לעת. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחירי היחידה ותקופת הביצוע,  

 עבודה במשולב עם קבלנים אחרים ולא תתקבל כל תביעה מצדו בגין נושא זה .

 

 עדיפות ביצוע 00.12

עדיפויות לביצוע העבודה והקבלן מתחייב לבצע את העבודה לפי סדר  המפקח יקבע לקבלן סדרי   

עדיפויות זה. הקבלן לוקח בחשבון כי עליו להתחיל עבודות באתר בעת ובעונה אחת, בלא שיהיה בשלב  

הראשון קשר בין שטח אחד לשני, דהיינו, עבודה במספר "ראשי עבודה". כמו כן  רשאי המפקח  

י עבודה מסוימים בעדיפות על מנת להשלים עבודות ולאפשר מעבר  להורות לקבלן על ביצוע קטע

ועבודה לקבלנים אחרים. עבודה בסדרי  עדיפויות ופיצול בתוך האתר תילקח בחשבון על ידי הקבלן  

 בעת קביעת מחירי היחידה ותקופת הביצוע ולא תהיה עילה לתביעה כל שהיא מצדו. 

 

 תקופת ביצוע 00.13

, במידת  הקבלן לקחת בחשבון כי על מנת להבטיח את קצב הביצוע הדרוש יהיה עליו לעבוד על  א.            

כל זאת ללא   -בשתי משמרות, לרבות כל הסידורים הנלווים )תאורה, שמירה וכד'(  הצורך, 

 תוספת תשלום כלשהו ו/או תוספת למחירים שבכתב הכמויות ולתקופת הביצוע. 

רו ב.  גשם,  כגון:  וכיו”ב  תנאים אקלימיים  , שרב,  ו/או הארכת  לאח  לדחיית  עילה  תקופת    ישמשו 

 הביצוע. על הקבלן להתארגן לצרכי ביצוע בהתחשב בעונות השנה. 

מוסכם ומובהר כי כל האמור בס"ק זה כמפורט לעיל לא ישמש עילה לדחיית ו/או הארכת תקופת   ג. 

 מויות מצד הקבלן. הביצוע ו/או לתוספת תשלום כלשהו ו/או תוספת למחירים שבכתב  הכ
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 עבודות פיתוח     -    40פרק  

 
 עבודות עפר   40.01

 

     עבודות מילוי  140.01.0

 

   כללי 1.1.1

דו"ח     .כל המילוי יהיה מובא מבחוץ לפי הנחיות בתכניות קונסטרוקציה ולפי דרישות דו"ח ביסוס
ביסוס מהווה מסמך בלתי נפרד של הפרויקט והחוזה. במידה וקיים ניגוד בין מפרט הזה לבין תכנית  

לפעול לפי מסמכים האלה )תכנית ודו"ח ביסוס(. מהנדס הביסוס    –קונסטרוקציה או דו"ח ביסוס  
 דורון אשל.  

   מילוי מובא  .21.1

 ון, לפי דרישות דו"ח ביסוס. א. באתר יבוצע מילוי , כגון מילוי בגב קירות דיפ  

החומר למילוי צריך להיות גרגרי, נקי מאבנים גדולות, מטין, מחומרים אורגניים, מצמחיה ומכל  ב.  
פסולת וחומר מזיק אחר. טיב החומר למילוי והמקור ממנו יובא טעון אישור המפקח לפני הבאתו  

ס"מ, הידוק במכבש תוך הרטבה    20  לשטח. העבודה כוללת פיזור החומר בשכבות שעוביין לא יעלה על
לית. לצורך ביצוע המילוי הנ"ל, ישתמש הקבלן בכל כלי,  אלית עד לקבלת צפיפות מקסימ אאופטימ 

 ציוד ושיטת עבודה הנחוצה לשם ביצוע העבודה, כולל עבודת ידיים.  

   מצע סוג א'    1.1.3               

המצע יהיה מחומר מחצבה ממקור מאושר, גרגירי, גירי, נוח להידוק ולא יכיל אבנים שגודלן עולה על  
 ס"מ.   7מעובי השכבה ולכל היותר  2/3

אישור   וחייב  אחר  מזיק  חומר  ומכל  אורגניים  מחומרים  מטין,  מחרסית,  נקי  המצע  יהיה  כן  כמו 
 המפקח לפני פיזורן.  

ס"מ לאחר הכבישה ויהודק. דרישות מיוחדות לגבי    20נו עולה על  המצע יפוזר בשכבות שעוביין אי
 דרגת הצפיפות ושיעור הסבילות של המצע תצוינה בתכניות או בכתב כמויות.  

               1.1.4   CLSM   

 במקום מילוי מהודק.  CLSM  ולפי הנחיית מנהל הפרויקט יתכן שימוש  חלפי תנאים בשט 

 

   הידוק    40.01.02

 יבוצע לפי  דרישות דו"ח ביסוס ולפי דרישות המופיעות בתכניות קונסטרוקציה.  
  

    
 טים סביבתיים היב    40.01.03

 

יכללוע עפר  ונורמות   בודות  ירושלים  עיריית  לדרישות  בהתאם  סביבתיים  היבטים 

         מקובלות לגבי עבודות עפר. 

 ניקוי השטח   40.01.04

 
ניקוי השטח מחומרי בנין, עצים, שיחים, אבנים רופפות ופסולת אחרת.   

של   אחריותו  על  מהשטח  הנ"ל  החומרים  כל  סילוק  את  כוללת  העבודה 
 עלות ניקוי השטח יהיה כלול במחיר יחדה של קירות.הקבלן. 
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 דיפון בניית קירות    40.04

 כללי   01440.0.  

 . הנחיות מהנדס ביסוס תכניות קונסטרוקציה ו. קירות דיפון יבצעו לפי 1      
 . 2-פרטים בגיליון ק  קיר דיפון יבוצע ללא עוגנים..  2
.  קיר דיפון יבוצע  עם קורות קשר קבועים אופקיות לפי סימון בתכניות קונסטרוקציה,  3

בתים או מבנים סמוכים. יש הערה: אי ביצוע קורות קשר עלול לגרום  נזק ל1-גיליוןק 
קורות קשר.  הרכבת  ייבצעו אחרי  והרכבת מערכות  חפירה  עבודות  כי  לקחת בחשבון, 

 .   2-מ'. פרטי חבור בגיליון ק  3מרחק בין קורות קשר עד  
מ' סמוך לבתים ומבנים קיימים. למניעת    3.1. חפירה בפרויקט  מתבצעת בעומק עד  4

פי תכנית קונסטרוקציה והנחיות ביסוס. כל דבר נזקים לבתים יש להקפיד על ביצוע ל 
 חריג להודיע למתכנן. 

. לפני התחלת הביצוע על קבלן ומפקח לבצע צילום בתים ומבנים בתוואי הפרויקט ברח'  5
 שמחה.  

 א. יש לצלם מצב גדרות בחזיתות . 
 אחרי גדרות.   -קומות  1-3ב. יש לצלם מצב קירות חוץ של בתים 

 קומות אשר קיימים ללא גדרות .     1-3 ג. יש לצלם מצב בתים 
. על הקבלן לקחת בחשבון אמצעי בטיחות וזהירות, כולל זהירות  מול מדרכה וכביש 6

ומול קירות תומכים של בית מגורים בצד מערבי. יש לפנות רכבים בכביש/מדרכה במרחק  
 מ' מקיר דיפון צפוני.   2.5-כ
 
 

   כלונסאות זיון. 4 

 
 

מ"מ. כמות הזיון  16מוטות בקוטר   11עד   6-מ  בפלדה מצולעת והמינימום הדרוש לכלונס יהיההזיון ייעשה 
 . 3- ראה גיליון קס"מ.  15נתן כל   יתחושב עלפי חוקת הבטון החדשה. זיון לולייני י 

כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של הכלונס הרלוונטי.  
קפי  ימ' זה מזה, אשר בתוכם יסודר הזיון ה 2 -מ"מ במרחק כ  12 החתך יובטח ע"י חישוקים של זיון בקוטר  

 של הכלונס.  

 
 בטון. חישוקים אלו יהיו מרותכים. על מנת   על חישוקים אלה יושחלו שומרי המרחק שיהיו עשויים כ"גלגלי"

קפים בכוון מנוגד לכוון החשוק  ילוב, יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק ה כלהבטיח את יציבותה של צורת ה
הלולייני. חיזוקים אלו יהיו מרותכים, ריתוך האלכסונים יכול להעשות על ידי אלקטרודות בעלות סימון בין  

 וכים נקודתיים בלבד. תיאך מותרים רASWE 7018 לאומי  

 
כלוב הזיון יוכן מראש באורך המצוין בתכניות, אלא אם כן צפוי שהכלונס יועמק עקב מציאות חללים. 

פעמים קוטר   70במקרה כזה ניתן להאריך את כלוב הזיון ע"י תוספת זיון בחפיפה. החפיפה תהיה באורך  
 ראלי של הכלונס כפי שיש לבצעו,  מוטות הזיון. תוספת האורך של כלוב הזיון תותאם לעומק ה

 והיא תכלול חשוק לולייני וזיון זהים לאלו של כלוב הזיון המקורי.  

 
ס"מ מקוטר הקידוח כאשר גלגלי פלסטיק מתאימים במרווחים ביניהם   10  -קוטר כלוב הזיון יהיה קטן ב 

 הדרושים יבטיחו את שמירת מרחק הכלוב מדפנות הקידוח. 

 
חתית הקידוח, ויורם אח"כ מעט כלפי מעלה, תוך הבטחת אורך קוציה עיגון הבולטים  כלוב הזיון יורד לת

כלפי מעלה וייתלה באמצעות עול תליה בצדי שפות הקידוח. כל פלדת הזיון תהיה ממוטות מצולעים לפי ת"י  
 ינזק בעת התליה והיציקה.  י. יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא   739

 
 יש להקפיד שכלוב הזיון יהי ממוקם במרכז הקדוח באופן מדויק, גם בכלונסאות אנכיים וגם במשופעים.  

 
 חובה לבצע בדיקות סוניות. 

 .3-חובה לנהל רישום עומקים ויציקות לפי מפורט בגיליון ק 
 
 
 הבטון והיציקה  .5

 
או בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה   6בעל סומך "  .3, דרגת חשיפה  118לפי ת"י 30 -הבטון יהיה בעל חוזק ב

 "מ. יש לבצע ויברציה לכל עומק הכלונס.  מ  19רצופה באמצעות צינור שפיכה. גודל האגרגט המקסימלי יהיה 
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   עבודות בטון יצוק באתר    -    02פרק         
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין יבוצעו העבודות כמפורט להלן:

 עבודות בטון  02.0

 תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה   02.0.01

 ין הינו כדלקמן:יתנאי הבקרה של בטונים יהיו תנאי בקרה טובים. טיב הבטון הנדרש בבנ 

מזוין , גדרות מבטון מזין, קירות דיפון מבטון מזוין,  לקורות ראש ולקירות בטון   
, שקיעה " לפי תכנית קונסטרוקציה  מובא, 3, חשיפה    30 - נדרש בטון ב  -משטחי בטון 

 , או כפי שמופיע בתכניות. 5

ה. לבדיקה לפני יציקת ברזל מתכנן קונסטרוקציה ייזומן לאתר לפיקוח עליון באתראה 
 שעות.    48של 

 ת זיון פלד  02.0.02

רשתות מרותכות יהיו    .893או מעוגלים לפי ת"י   739 מוטות הזיון יהיו מצולעים לפי ת"י
 . 4466לפי ת"י 

תותר במקומות בהם יאשר זאת מהנדס    466הארכת מוטות זיון בריתוך לפי ת"י 
 הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע. 

 קיטום פינות  02.0.03

צויין במפורש בתכניות או על פי הוראה בע"פ, שעל  בכל האלמנטים של הבטון היצוק שבהם 
  2צלעות של  2ית בעל  והקבלן לבצע קיטום פינות, ייעשה הקיטום ע"י הכנת משולש ישר זו

ס"מ לפני היציקה. בנוסף לעיל, בכל המקומות שמשקופי הדלתות מורכבים בקירות בטון או  
עשה קיטום משני הצדדים.  וכן  לפי פרטים בתכניות ייעשה קיטום. במידות גדולות יותר יי

במקומות נוספים המסומנים בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח. לא ישולם כל תשלום נוסף  
עבור ביצוע קיטום הפינות, ורואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בהצעתו את העבודות  

 הנ"ל. 

 יציקת הבטון  02.0.04

פשר וללא השהיות. העברת יציקת הבטון מן המערבל על התבניות תעשה מהר ככל הא
הבטון תעשה בדרך שתאושר ע"י המהנדס ותבטיח שלא תיווצר סגרגציה בבטון. דרכי  

  2.0העברה יהיו קצרות ככל האפשר. לא תורשה נפילה חופשית של הבטון לגובה שיעלה על  
 מטר.

 קביעת הזיון בבטון  02.0.05

, אם לא 9.2פרק  1חלק  466י העובי המינימלי של בטון הכיסוי על המוטות יהיה לפי ת"
 צויין אחרת בתכניות. 

 תיקוני בטונים  02.0.06

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי שאותם חלקי   א.  
בטון שאינם מתאימים למפרט, ובטון שניזוק, יסולקו מהמקום בהתאם להוראות  

ים לגמרי, בהתאם להוראות  המפקח, ובאותם מקומות יצוק הקבלן אלמנטים חדש
 ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה ע"י המהנדס.

פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח  -שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על  ב.  
 טיח פולימרי בלתי מתקווץ.לתיקון, ייסתמו ע"י 

 בטונים רגילים )לא חשופים( 02.0.07

טיחו תעשינה מלוחות עץ, תבניות פלדה או לבידים  יחשופים שהתבניות לבטונים לא   א. 
 לפי בחירת הקבלן ובאישור המהנדס. 

צינורות, אביזרים וכדומה יורכבו בבטונים בזמן היציקה בהתאם למסומן בתכניות.   ב. 
מחיר עבודות אלה כלול במחירי הבטון ולא ישולם עבורם בנפרד. ישולם רק עבור  

 לה המפורטים בכתב הכמויות. שרוולים מיוחדים, ורק א

על הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות על ביצוע  ג. 
 יציקת הבטונים. 
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 פירוק תבניות והפסקות יציקה  02.0.08

לא יפורקו תבניות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח. יש לבצע את היציקות בהתאם 
להפסקות היציקה המפורטות בתכניות. תפרי היציקה והפסקות יציקה ייקבעו כמצויין  

ידי המפקח. קירות יוצקו במקטעים של עד  - בתכניות ובמפרטים, או במקומות שיאושרו על
ידי המהנדס. פרוק  -היו בהתאם לפרט שיאושר על מטר אורך. תפרי יציקות בקירות י 10

 .  466תבניות ייעשה אך ורק לפי ת"י 

 פירוק תבניות והפסקות יציקה  02.0.09

כל הרצפות והתקרות יוחלקו בעת היציקה באופן מעולה, ללא תוספת צמנט. עם גמר  
בור  הריטוט יבוצע פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל מתכת. לאחר בדיקת היישור יע
 פועל מיומן עם "פצה" ארוכה מאלומיניום ויחליק את פני הבטון החלקה ראשונית. 

 
אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבודות בזמן ההחלקה. בגמר כל הפעולות תעשה 
בדיקה ויזואלית להופעת סדקים ופגמים. במידה והופיעו כאלה, יש לחזור ולסגור אותם 

פרה הראשונה תבוצע באמצעות ציפוי מחומר אוטם בגוון  באמצעות פעולת ההחלקה.  האש
החומר ירוסס בכמות המומלצת ע"י היצרן, ASTW-C-309. לבן העומד בתקן האמריקאי 

מיד לאחר גמר ההחלקה הסופית. לכל המאוחר בבוקר שלמחרת יום היציקה תבוצע הצפת  
על הקבלן לדאוג  ס"מ לפחות במקום הגבוה ביותר של התקרה.    2התקרה במים בשכבה של  

ימים לפחות. לא יונחו עומסים על התקרה במשך  7שפני המים לא ירדו מגובה זה במשך 
 שבועיים נוספים. 

 
בכל מקרה של שיפועים לא תקינים ו/או הופעת סדקים תחשב התקרה כפגומה שלא עמדה  

בדרישות המפרט. המפקח רשאי להורות על הריסתה ויציקתה מחדש, או על ביצוע  
ים, וכל ההוצאות יחולו על הקבלן. בשום אופן לא יבוצעו תיקונים לפני שהמפקח בדק  תיקונ 

 את התקרה ומסר הנחיותיו. 
 

 איכות הבטון והיציקות .0.1002 
 
 תנאי בקרה  א.  

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

 
 ציפוף הבטון ואטימתו  ב.  

ת  יש להקפיד על אחידות הבטון ועל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזא   
 על ידי ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים על ידי המפקח.   

 
 אשפרה  ג.  
  -ימים לפחות, או    על ידי שימוש ב  3אשפרת הבטון תעשה על ידי הרטבת הבטון ברציפות במשך    

CURING COMPOUND . 
 
 
 פרוגראמה בדיקות בטון:   .1102.0
 

 מ"ק 25כל   –כלונסאות דיפון 
 מ"ק  25כל   –קורת ראש 

 
 

 בדיקת הבטון     .20.102      

בטון טרי להכנת קוביות. שיטות לקיחת המדגמים, לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של    
  ועל פי הפרוגרמה המצורפת.  26כמותם ובדיקתם יהיו בהתאם לת"י  

 הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן.  כל 

 
 במעבדה מאושרת:  בדיקת בטון פרוגראמה 

 
 קורות ראש וכלונסאות.  –מ"ק בטונים  25בדיקה אחד לכל  כמות הבדיקות:

 
 כיסוי בטון      .3102.0
 

חוץ עם עפר    א. כיסוי בטון לקונסטרוקציה תת קרקעית או  לקונסטרוקציה שבמגע עם קרקע כגון רצפה, קיר 
 מ"מ.  50כיסוי בטון       –לכלונסאות דיפון  מ"מ  נטו ) מקצה ברזל עד קצה בטון(. 45 –בגב 
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 מסגרות חרש  -  19פרק   
 

 כללי  19.01
 

 ית הפלדה והסיכוך. יהאמור בפרק זה מתייחס לביצוע של קונסטרוקצ  א.
 

- ב. הפלדה שניתן להשתמש בה תהיה לפחות פלדת קונסטרוקציה רגילה )סטנדרטית(, אך לא פחות מ
360 FE  '1225כפי שהיא מודרגת בתקן ישראלי מס . 

 
  –ג. עבודות מסגרות חרש וסיכוך בלוחות פחי פלדה כוללים ברגים, אביזרים, פחי קשר ועיגון, אטימות 

 נים.  וול מושלם. כל האלמנטים של פלדה בפרויקט הזה יהיו מגולוחהכ
 

 חיבורים בין אלמנטי פלדה  19.02
           

ת מפלדה בעלת מרכב ואיכות  ת  פלדה )מסגרות, ברגים, ריתוך( חייבים להיויאמצעי החיבור לקונסטרוקצי
 דומים לאלה של פלדת הקונסטרוקציה, אולם פלדה זו חייבת להיות משופרת בתכונותיה לפי תנאי העבודה.  

 
ריתוך. סוג הריתוך    יכל החיבורים בין האלמנטים של המערכת הנושאת והמתבצעים במפעל , יהיו חיבור

 ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתכניות שתוכננו על ידי מתכננים וקיבלו את אישור המקבל.  
 

כל החיבורים המתבצעים באתר הבניה יהיו חיבורי ברגים ו/ או ריתוך כמצוין בתכניות.  לצורך חיבור  
, למעט  חיבור   3/  4"   -טן מהאלמנטים הראשיים ביניהם ובין עצמם אין להשתמש בברגים שקוטרם ק 

 .  1/  2לי של " אאלמנטים משניים כגון מרישים שיהיו עם ברגים בקוטר מינימ 
 .  4Aמנירוסטה מסוג כל הברגים יהיו 

 . 12M -  16 Mיתכן שימוש במיתדים כימיים 
יהיו בהתאם לדרישות  ש   יש לדאוג לסימון מתאים המאפשר זיהוי נכון ומהיר של כל אלמנטי חיבור הברגים 

 .ASTM A-307  ,ASTM A-325  ,ASTM A-449התקנים של ארה"ב: 
 

 חיבורי ריתוך. 19.03
 

במקומות המסומנים בתכניות יותר לבצע ריתוך במקום. חיבורי הריתוך ייעשו בריתוך חשמלי על ידי בעלי  
 בתכניות מאושרות.מקצוע מומחים בלבד. סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים 

 שטחי הריתוך יוכנו לפני ביצוע הריתוך עפ"י דרישות המפרט בהנחיות הביצוע. 
 באלמנטים מחוברים על ידי ריתוך יש לבצע פאזות כנדרש. 

 
 אחרי ביצוע ריתוך יש לנקות מקום הריתוך ע"י מברשת פלדה.

ת ביצוע עבודות ריתוך. אבץ קר  ן בהם נפגע בעוובץ  קר תפר ריתוך ואזורים הסמוכים שגלאיש לצבוע ב
 . 2תת סעיף  19.05מפורט בסעיף 

 
 חיבורי עוגן. 19.04

 
נים בקוטר ואורך מתאים וכפי שמסומנים  וועוגן מגול  יחיבורי עוגן של חלקי פלדה לבטון באמצעות ברגי

 בתכנית.  
בהברגה, יושחל דרך חור  הקצה התחתון של הבורג יכופף לו ויעוגן בתוך הבטון, ואילו הקצה העליון יעובד 

 נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחברו, ויוברג מעליו באמצעות שני אומים  +דסקיות. 
 
 

 צביעה. 19.05
 
יביים( שבפרויקט לפני הרכבה עוברים  טים ולא קונסטרוקייב טכל האלמנטים של הפלדה )קונסטרוק .1

   . מיקרון 80   כולל בעובי צביעה בצבע יסוד תהליך 
   C.R.Zהמקומות האלה באמצעות צביעה בשתי שכבות   באבץ קר מסוג . עליש להגן   – ריתוך במקומות  .2

 מיקרומטר עובי כיסוי סופי(.  90מיקרומטר כל שכבה ) 45תוצרת ארה"ב או ש"ע בעובי 
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 אופני מדידה ומחירים. 19.06
 

 אלמנטים  לפי תכנית.מחיר האלמנטים של פלדה מתייחס לאורך אלמנטים או לשטח  .1
 

 לא יהיה תשלום נוסף עבור חפיפות בין האלמנטים של הפלדה .  .2
 

לא יהיה תשלום נוסף עבור חומר שנשאר ללא שימוש בעקבות חיתוך אלמנטים של פלדה לפי מידות   .3
 שבתכנית. 

 

 ון נפגע.והמחיר כולל ניקוי וצביעה באבץ קר במקומות שגל .4
 

להציג למהנדס תעודת מפעל/יצרן לגבי החומר. חובה להציג תעודות  לכל אלמנט פלדה שבתכנית חובה   .5
 באלמנטים של פלדה לפי התכנית.  19.05ן לפי סעיף וומפעל לגבי ביצוע גל
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 סמו הנדסת חשמל בע"מ        
רמת גן               1יעקב רוזן      

  03-6134177טל':                  
 054-5610704טל' נייד:        

 
 
 

 עבודות כבישים פיתוח ותשתיות ברחוב יאיר,  
 יפו-שכונת התקווה, תל אביב

 
 

 

 מפרט טכני מיוחד  

 

 עבודות חשמל, תאורה ותקשורת 

 

 מתקן תאורת חוץ מפרט טכני מיוחד לעבודות  •

 שורת עבור מצלמות אגף מחשוב עת"א תשתית מתקן תק •

 תשתית מתקן תקשורת בזק וטל"כ ועבודות אזרחיות חח"י  •
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   מפרט כללי   –   00פרק  
 
 

 מבוא .1
 

 יפו כוללות את העבודות:   -בעיר ת"א יאיר עבודות פיתוח רחוב 

 

 חוץ. ביצוע מתקן תאורה  . א
 

 תשתית מתקן תקשורת מצלמות עבור אגף מחשוב עת"א.  .ב
 

 תשתית מתקן תקשורת בזק וטל"כ )חציות בלבד(.  .ג

 

עבודות אזרחיות חח"י )חיבור ארון מצלמות מתוכנן( + הנחתת רשת עילית קיימת   .ד
 לתת"ק. 

 

 תנאים כלליים  .2
 

על הקבלן הזוכה לקחת בחשבון כי נציגי המזמין רשאים לבטל, להוסיף או להפחית  . א
 סעיפים המתוארים בכתב הכמויות והתשלום יבוצע עפ"י ביצוע בפועל.  בכל

 

הגשת הצעתו שהעבודה כוללת אספקה, הובלה, התקנה,למד על המציע להתחשב בעת   .ב
את תוכניות מתקן תאורה, תשתית מתקן תקשורת, ובכל הגורמים העלולים להשפיע  

 על העבודות. 
 

סופי ומוחלט כאשר ברורים לו מהות   הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה אישור .ג
העבודות ואת כל תוכניות  העבודה הנדרשת והוא מכיר את כל תנאי השטח בו דרושות 

 העבודה. 
 

תחילת ביצוע העבודה יהיה מיידית עם קבלת אישור תחילת עבודה, העבודה תבוצע   .ד
עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב   ובקצב התקדמותבתיאום עם קבלן הכביש   

העבודה בכביש ע"י קבלן החשמל והתקשורת, האחריות לתאום ולביצוע עבודות  
צורך  הוא באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל והתקשורת. ל החשמל בכביש בזמן,

יתכן וידרש קבלן החשמל לעבוד ברציפות ובשעות  ,יקטעמידה בלוח הזמנים של הפרו
 לא מקובלות.

 

ביצוע  עבודות מתקן תאורת חוץ  על כל חלקיו יעשה על ידי חשמלאי בעל רשיון   .ה
תקנות בדבר רשיונות,  –ד לעסוק בביצוע עבודות חשמל, בהתאם לחוק החשמל תשי"

על קבלן החשמל להיות רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  
תאורת   –  270ל סיווג מקצועי  על הקבלן להיות בע –  1969-הנדסה בנאיות תשכ"ט
כן הקבלן יהיה בעל  -לעבודות חשמל, כמו – 160ל סיווג מקצועי כבישים ורחובות ובע

 ISOלהיקף הצעתו ובעל אישור לעמידה בתקן אבטחת איכות  המתאים  –סיווג כספי 

, עם הגשת ההצעה, יש להציג צילום רשיון בר תוקף וצילום רשום בפנקס  9001
 הנ"ל.  160-ו  270וצילום אישור על הסיווגים  ISO 9001הקבלנים, תעודת 

 
 

 



 59 
 

( יהיה מאושר לעבודות הנ"ל ע"י  טל"כקבלן עבודות תשתית מתקן תקשורת )בזק +  .ו
 נציגי חב' בזק ובאחריותו להציג מסמכים המעידים על נסיונו בעבודות מסוג הנ"ל.

 

 תקופת ביצוע העבודה תקבע בהתאם ללוח הזמנים המופיע בנספח למסמכי החוזה.  .ז
 

ר עם המזמין, איש קשר זה ניתן יהיה  הקבלן הזוכה ימנה נציג מטעמו אשר יהיה בקש . ח
 להשגה בכל שעות היממה. הנציג יהיה איש מקצוע בתחום נושא העבודה.

 

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מהתנאים הנ"ל והן לא יזכו את הקבלן הזוכה  . ט
 בתוספת תשלום כלשהו ולא ישמשו עילה להארכת תקופת הביצוע.

 

מלאה לגבי עמידה בכל הקשור לבטיחות וגיהות העבודה  על הקבלן לשאת באחריות   .י
במסגרת עבודות  החשמל המתוארות במפרט טכני מיוחד זה ובתוכניות החשמל 

כמוגדר בחוקי העבודה וחוקי החשמל של מדינת ישראל. כל תביעה או נזק שייגרם 
 כתוצאה מאי עמידה בחוקים אלו תוטל האחריות על קבלן המבצע בכפוף לכל דין. 

 

  אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות: בזק, לבדוק שקיימיםעל הקבלן  המבצע  .יא
, משטרה, וכו' לפני תחילת העבודה. כל נזק שיגרם  א"תחברת חשמל, עירית סלקום, 

 המתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן. עקב פגיעה באחד

 

 יהיה על חשבונו.  התאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח העבודה  .יב
 

חברת ו  קרקעיים של חב' בזק- כבלים תתשקיימים על הקבלן  המבצע לקחת בחשבון  .יג
- לכן החפירה באזור של קווים תתמים, ביוב וכו' בשטח מתחם העבודה ו ,חשמל

קיימים תעשה בעבודת ידיים או בגישושים ולא בציוד מכני כבד, כל הנ"ל   קרקעיים  
 המפקח. וכולל השגחת נציג הרשות  במחירי היחידה,  יהיה כלול  

 

כל העבודה תבוצע ע"י קבלן החשמל ותקשורת בהתאמה לחוק החשמל ולהנחית נציגי  .יד
והתוספות שבו, בהתאם לתקנים הישראליים   בזק ת"א והשרון, על כל ההוראות

 המחייבים בעבודה זו והם:  השונים ובהתאם למפרטים
 

 מפרט טכני מיוחד זה  -
 2001משרדית משנת -חשמל בהוצאת הועדה הבין למתקני 08המפרט הכללי  -
 במהדורתו האחרונה  2015חוק החשמל משנת  -
 ואגף מחשוב עת"א מחלקת המאור א"דרישות עיריית ת -
 מחוז דן דרישות חברת החשמל לישראל -
 מפרט טכני לעבודות תשתית חברת בזק -
 .2005בהוצאת הועדה הבין משרדית משנת  18מפרט כללי לתשתיות תקשורת  -
 דרישות נציגי חח"י מחוז דן  -

 
: חוק, תקן, הוראות )תאור טכני( מפרטים כלליים וכן התאמה לדרישות  יפויותסדר העד

 . א"ברת הכבלים השונות ומח' מאור עיריית תחברת חשמל, חברת בזק, ח
 

תשתית  (,טל"כקבלן המבצע את מתקן תאורת חוץ, תשתית מתקן תקשורת )בזק +  .טו
יהיה אחראי על  מתקן מחשוב ומצלמות עת"א, עבודות אזרחיות חח"י מחוז דן,

התשתיות וציוד שיסופק על ידו והותקן כגון )צנרת, כבלים, תאי בקרה, ארונות חשמל, 
תקשורת, מרכזית הדלקה, עמודי תאורה, גופי תאורה, וכו'( וצנרת חברת החשמל עד 
לקבלה סופית של המתקנים הנ"ל מנציגי הרפרנטים בעיריית ת"א מח' המאור, נציגי 

 גי פיקוח חח"י מחוז דן ומתכנן החשמל ותקשורת והמזמין.פיקוח חב' בזק ונצי
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קבלן החשמל יהיה אחראי על טיב העבודה במשך שנה מיום מסירת מתקן התאורה   .טז
א "א וקבלת אישורים בכתב מנציגי מח ' מאור עיריית ת"לנציגי מח' מאור עיריית ת

 והמזמין. 

 

ד שסופק והותקן על ידו  קבלן התקשורת יהיה אחראי על טיב העבודה תשתיות וציו . יז
)צנרת, שוחות וכו'( עד לקבלה של תשתית מתקן הנ"ל ע"י נציגי פיקוח בזק ת"א  

 והשרון. 

 

קבלן עבודות אזרחיות חח"י יהיה אחראי על טיב העבודות האזרחיות והציוד שסופק   .יח
והותקן על ידו )צנרת, כבילה וכו'( ועד לקבלה של העבודות הנ"ל ע"י פיקוח חח"י מחוז  

 .דן
 

כל הציוד החשמלי ולא החשמלי המפורט בתוכניות ובכתב הכמויות לרבות גופי   .יט
יסופקו בהתאם לדגם  ארונות חשמל, תאורה חוץ, עמודי תאורה, זרועות, מגשים, 

 לתוכניות, מפרט טכני מיוחד זה וכתב כמויות.  ולתוצרת בהתאמה מלאה 
מנת ותו של הקבלן לספק ציוד שווה ערך בתנאי שיאושר בכתב ע"י המפקח על זכ

 להסיר ספק, ציוד שווה ערך יחשב ציוד השווה מבחינת התוכנות הבאות:  
פוטומטריות, חשמליות, מכניות, פיזיות, צורני איכות החומר ובעל תקן ישראלי.  

לאומיים. גופי התאורה  בהעדר תקן ישראלי מתאים, יתאים הציוד המסופק לתקנים בינ
יוצרו עם תו השגחה של מכון התקנים בארץ או בחו"ל מייצרן מוכר ומאושר ע"י  

 המזמין בעל שרות שוטף ואמין בארץ. 
ספק/קבלן הציוד המפורט במפרט זה יציג מכתב מאת יצרן גופי התאורה או ציוד אחר 

חילוף  חלקי  ה ומתחייב לאחריות, שירות אספקת המסמיך אותו למכורו לשווק ציוד ז
 וכו' לתקופה של שנתיים לפחות מיום מסירות המתן למזמין.

קביעתו  הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע ע"י הספק / קבלן תשמר למזמין 
   תהיה סופית וללא עוררין.

 
 התאורה  קבלת מתקן .כ

רק  א "יריית תועגי מח' מאור נצייינתן ע"י החדש אישור סופי לקבלת מתקן התאורה 
תיק מתקן הכולל: תכניות לפני ביצוע של יצרן   לאחר שהקבלן המבצע מסר על חשבונו

הכוללות    AS MADEעדות  תוכניות עמודי תאורה, נתונים של ספק גופי תאורה,
קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות  

עם קבצים בתוכנת  דיסקהצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה עמודי תאורה מרכזיה וכו' 
הנו תנאי לתשלום חשבון   א"יריית תענציגי מח' מאור , אישור לפחות 2010אוטוקאד 

. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם  מתקן התאורה בודותע עבור סופי
 תוספת. 

 

 קבלת תשתית מתקן תקשורת )אגף מחשוב עת"א(  . כא
אישור סופי לקבלת תשתית מתקן תקשורת )מחשוב ומצלמות( יינתן ע"י נציגי פיקוח  

סטים תוכניות עדות  3אגף מחשוב עת"א, רק לאחר שקבלן התקשורת מסר על חשבונו 
AS-MADE  ינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון  הכוללות קוארד

וקצה תחתון(, סוג וכמות הצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה וכו'. דיסק עם קבצים  
לפחות, אישור נציגי פיקוח אגף מחשוב עת"א הינו תנאי   2010בתוכנת אוטוקאד 

לתשלום חשבון סופי עבור עבודות תקשורת. עבודה זו כלולה במחירי היחידה ולא 
 תשולם תוספת.

 
 קבלת תשתית מתקן תקשורת )בזק ת"א( . כב

אישור סופי לקבלת תשתית מתקן תקשורת בזק יינתן ע"י נציגי בזק ת"א, רק לאחר 
הכוללות    AS-MADEסטים תוכניות עדות  3שקבלן התקשורת מסר על חשבונו  

  קוארדינטות ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון וקצה תחתון(, סוג וכמות
לפחות,  2010הצנרת, סוג ומיקום תאי בקרה וכו'. דיסק עם קבצים בתוכנת אוטוקאד 

אישור נציגי בזק ת"א הינו תנאי לתשלום חשבון סופי עבור עבודות תקשורת. עבודה  
 זו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם תוספת.
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 קבלת עבודות אזרחיות חח"י . כג
פיקוח חח"י מחוז דן, רק   אזרחיות חח"י יינתן ע"י נציגיאישור סופי לקבלת עבודות  

הכוללות   AS-MADEסטים מתכניות עדות  3לאחר שהקבלן מסר על חשבונו 
ארציות, עומק הטמנה של הצנרת )קצה עליון ותחתון(, סוג וכמות   קואורדינאטות

הצנרת, סוג ומיקום פסקים, סוג וכמות כבלי חשמל מתוכננים, דיסק עם קבצים  
לפחות, אישורי נציגי פיקוח חח"י מחוז דן. כל הנ"ל הינו תנאי  2010בתוכנת אוטוקאד 

זו כלולה במחירי היחידה  לתשלום חשבון סופי עבור עבודות אזרחיות חח"י. עבודה 
 ולא תשולם תוספת.

 
כל האמור במפרט מיוחד זה בעדיפות ראשונה על כל האמור והרשום בכל המסמכים  . כד

האחרים המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה, אלא אם יש סתירה  
בינו לבין החוק או התקן, במקרה כזה סדר העדיפויות יהיה באופן הבא: החוק,   

  ים טכניים של חב' בזק וחח"י, ואחר כך המפרט המיוחד.מפרט
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מתקן תאורת חוץ, תשתית מתקן  מפרט טכני מיוחד לעבודות    – 08פרק 

תקשורת מצלמות אגף מחשוב עת"א, תשתית מתקן תקשורת בזק וטל"כ  
 ועבודות אזרחיות חח"י  

 
   אור עבודות מתקן תאורת חוץ י ת   08.1

 
 

מ'   6יאיר יכלול עמודי תאורה מפלדה בגובה עד תאורת חוץ ברחוב מתקן  1.1
בחתך ריבועי אחיד עם גוף תאורה בראש עמוד מדגם "גלריה לד" להארת 

 הרחוב.

 
 תכולת העבודה  1.2

 

תיאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח, קבלת כל האישורים מנציגי מח'  . א
 א והמזמין. "מאור עיריית ת

 

וכיסויין כולל בורות לתאי ביקורת ויסודות  עבודות חפירה, חציבה של תעלות  .ב
 לעמודי תאורה.

 

 אספקה והנחת צנרת תאורה כולל מוליך הארקה חשוף בתעלות הנ"ל. .ג

 

 השחלת כבלי חשמל בצנרת הנ"ל.  .ד

 

 ביצוע יסודות לעמודי תאורה. .ה

 

 אספקה והתקנה של בריכות בקרה לכבלי תאורה. .ו

 

 רכזיית תאורה חדשה.  אספקה והתקנה של מ .ז

 

 .והתקנה של עמודי תאורה, גופי תאורה וכו' אספקה . ח

 

 .התחברות לעמודי תאורה קיימים . ט

 

 התחברות למרכזיית תאורה קיימת עת"א.  .י

 

 פירוק עמודי תאורה ויסודות עמודי תאורה קיימים.  .יא
 

 העברת ביקורת בודק חשמל מוסמך ובודק חח"י למתקן תאורה החדש. .יב

 

 א ומתכנן התאורה. "עיריית תמסירת מתקן תאורה לנציגי מח' מאור  .יג
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 ין חפירה של תעלות וכיסו  1.3

 
מ'  0.5ברוחב עד  בכל סוגי הקרקע, בכלים או בידיים חציבת תעלותו/או חפירה 

 בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל באדמה תבוצענהמ'  1.2ובעומק עד 
בין שתי   יונחוומוליך הארקה . הצינורות 08במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים

 עובי כל שכבה.  ס"מ 10שכבות חול דיונות 
הצינורות  ל בכ הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה.

 מ"מ קוטר. 8יושחלו חוטי משיכה מניילון  
 

חוזר ו/או מחומר המובא מבחוץ נברר  על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי 
ם ועליו ימהדקים מכניים קופצים או ויברציונ . ההידוק צריך להיעשות בעזרת'נקי וכו

להיעשות תוך רציפות ואחידות.עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את  
 השטח לגמרי. 

 
  באופן יידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק שבמידה 

 חדים. פופים יהדרגתי איטי וללא כ
 

מפקח חשמל מטעם מח'  אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של 
פתיחות, תיקונים,   . במקומות שיש בהם לבצעא ומפקח הפרויקט"מאור עיריית ת

באותו יום. אין   כיסויים וכו', של מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח
יונחו סרטי אזהרה   לאורך התעלות פתוחים.להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות 

כדוגמת   -עשוי מרצועת פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות כבל חשמל 
 .הקרקע הסופייםס"מ מתחת לפני  40בעומק של  -חח"י

 
עם  במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש

של מח' תיאום מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר 
כבישים יבוצע לפי   לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "הנדסי בעיריית ת

 .א"ת תירייההוראות של מח' הדרכים, ע
 

בלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום העמודים וגובה הבסיסים ע"י מודד הק
לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את סימונם מוסמך 

 של תוואי החפירה ומיקום העמודים אשר שובשו מסיבה כלשהי.
 

סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך  
ר התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק לאח

ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה  -אישור הסימון גם על
 ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחובתו.

 
המיקום הסופי של עמודי התאורה מכווני התנועה המוארים, שילוט רחובות מוארים, 

ן. המיקום הסופי והסוג של מכווני יקבע בשטח בתיאום עם המפקח והמהנדס המתכנ
 התנועה המוארים יהיה באישור מהנדס התנועה. 

אין לבצע יסודות לעמודי תאורה ללא אישור מתכנן החשמל, נציג מח' מאור עיריית  
א והמפקח למיקום הסופי של העמודים, ביצוע שלא בהתאם לאמור לעיל יהיה  "ת

 זקף לחובתו.באחריותו הבלעדית של הקבלן וכל נזק שייגרם י 
 

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:
 

 ס"מ. 20  –בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מתח נמוך  . א

 

 ס"מ. 50 – בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ.  50  –בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .ג
 

הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על  במידה וידרש ע"י המפקח ו/או 
מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי הוראותיהם, והדבר לא 

 יהווה עילה לתוספת כספית.
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 צנרת חשמל  1.4

 
צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי ועומדים בדרישות  

סוג הצינור יהיה בהתאם לתוכנית התאורה. צנרת החשמל תונח  4519 , ת"י532ת"י 
בתוך חפירות באדמה שתוכננה מראש ותכלול מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה  

מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל תכלול   6באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של 
צור, שנת כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו בע"א תאורה, שבוע י

- יצור וקוטר חיצוני. יש לאטום את קצות צינורות החשמל מסוג פי.וי.סי קשיח ודו
שכבתי הנכנסים לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג 

 פוליאוריתן מוקצף עמיד נגד אש.
 

 גמר צינורות
שאין   קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה

אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך  
מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון   0.5

 ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת. 20-ימוקם כ
 
 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים(
ורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית הצינ

 ס"מ. 10-ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר מ 15התא 
יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני ולצורך  

יש לאטום בעזרת פקק אטימה  מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור 
מתאים לצינור או בחומר מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש  

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  1-להשאיר כ
וחוטי המשיכה יהיו קשורים. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת בגין  

 עבודות הנ"ל.
 

 הארקה מנחושת  מוליך 1.5
 

במקביל   –ממ"ר יותקן בחפירות חופשי  35מוליך הארקה שזור מנחושת 
פרט לקטעים של מעברי כביש המוליך יוחדר עד לתא  -בתוכם(    לצינורות )ולא 
נפרד מריכף חיתוכו, אלא, ע"י קיפולו והשחלתו בצינור  האביזרים שבעמוד ללא 
הארקה  מוליך או לחיבור הבא.  ולהמשיכו לעמוד לפחות ביסוד מ"מ 29בקוטר  
 ומותקן בלחץ. יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל מתאים 

 
 מ' 6עד  יסודות לעמודי תאורה בגובה 1.6

 
תאורה  תוכנית בבהתאם למידות המצוינות יהיו  יסודות לעמודי תאורה מתוכננים . א

פרטים. במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש  
 ס"מ נוספים, ולמלא שכבה זו בחול, המחיר נכלל במחיר היסוד.  10לחפור 

מתכתית   ומסגרת  תבנית  להכין  ויש  "כיסא"מגולוונת  הליך  מרותכת  שעברה   ,
)איטום סיליקטי(. כולל   ובנוסף פילר  וכו',תרמודפיוזי  לשם קביעת    אומים, דסקיות 

המקום המדויק של ברגי היסוד, כך שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים 
 וד.בפלטות היס

 
שכבתיים מדגם "מגנום" או -דו יוכנסו צינורות שרשוריים   30 -מסוג בבתוך היסוד 

  וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים  לשם העברת הכבליםש"ע 
הדרושים וברדיוסים מקסימליים, הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם. 

צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים  2בעמודים קיצוניים ופינתיים, יוכנסו 
יסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם  הנוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר 

שרוולים פלסטיים   ה תכלולהעבוד   היציקה. ס"מ מפני היסוד בשלבי 20 -כיבלטו 
ממולאים גריז להגנת ברגיי היסוד מהבטון ופגיעות   RADOLID)מדגם "רדוליד"  )

מחיר  בגינה לבין יסוד עמוד בריצוף.לא יהיה הבדל מחירים בין יסוד עמוד  אחרות.
 כל הנ"ל כלול במחיר היסוד. 

 

ננים עם יסודות לעמודי תאורה מתוכעל קבלן החשמל לתאם שבוע מראש סימון  .ב
 א ומתכנן החשמל על מנת לקבל את אישורם."נציגי מח' מאור עיריית ת
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באחריות קבלן מבצע יסודות לעמודי תאורה להביא תוכנית יסוד עמוד תאורה מכל   .ג
 סוג המתואר בתוכניות תאורה פרטים ממהנדס בניין מורשה לפני יציקת יסודות  
לעמודי התאורה לאישור קונסטרוקטור, מתכנן החשמל, מפקח ונציגי מח' מאור  

 א. "עיריית ת
 מחיר כל הנ"ל כלול במחיר היסוד.   

 
 

 בריכות מעבר לכבלי חשמל  1.7
 

הבריכות  הבריכות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.
 1.5ס"מ ובעומק עד   80, ס"מ  60בצורת צינור בקוטר  –  658טרומיות בת"י  יהיו בטון

)תאורה( בעל חוזק של   א"יריית תוסמל של ע 489ת"ר עם מכסה מרובע ממתכת  מ'
 בהתאם לתכניות התאורה.במסעה טון  40 - טון במדרכה ו 12.5

 
 החיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. 

ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך   15הבריכות תונחנה על שכבת חצץ בעובי 
 ניקוז. 

 
  ס"מ באזור גינון כולל את  15מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה   
 התקנתה, חיבור צינורות וכל יתר החומרים הדרושים לביצוע העבודה.   
העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים   
 והאביזרים הדרושים.  

 
 

 מ' 6-5 עמודי תאורה בגובה  1.8
 

ריבועי אחיד במידות בעלי חתך מ' יהיו עמודים מפלדה  5עד ה עמודי תאורה בגוב . א
150x150x4.2  תאורה פרטים.ובהתאם לתוכנית מ"מ 

 

משולבים תאורה ומצלמות יהיו בחתך ריבועי אחיד   מ' 6בגובה  עמודי תאורה .ב
מ"מ עם מחיצת הפרדה פנימית בתוך העמוד ושתי דלתות   180x180x6במידות 

 ובהתאם לתכנית תאורה פרטים.

 

בתוך הפתחים בעמודי התאורה יעשו  בור דלת מגש חיבורים. פתח עדים יכללו העמו .ג
 . א"עיריית ת קובל על נציגי מח' מאורכמרים נאותים להרכבת מגשי אביזרים סידו

 

ור מתאים לתפיסת פלח פלדה  דבתוך פתח דלת בעמודי התאורה יעשה סי .ד
 עם אום עשוי פליז.  3/8יז בקוטר "לשם תפיסת בורג הארקה מפל "U"בצורת

 

 כאשרעמודי התאורה כוללים דלתות מפלדה עם ברגים אלן שקועים מנירוסטה  .ה
 יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי. הברגים

 

  שעברו הליך תרמודפיוזי ואיטום סיליקטי  ברגי עיגון יהיו עשויים מפלדה מגולוון  .ו
ובהתאם  4721ותקן ישראלי   1חלק   1225ויהיו בקוטר בהתאם לתקן ישראלי 

 רן העמודים ותוכנית תוארה פרטים. יצלהוראות 
 

ישראלי על  ונושאים תו תקן  ס"מ  30באורך  " עיבויעמודי התאורה יכללו "שרוול כל  .ז
מתאים לתקן הישראלי ולדרישות  כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא 

 שבמפרט זה.
 

ידי מכון התקנים הישראלי ובפיקוחו, ובעל  -העמודים יבוצעו במפעל מאושר על . ח
 . ISO 9002אישור על עמידה בתקן אבטחת איכות 
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  812העמודים יעמדו בדרישות הכלליות של התקן הישראלי לעמודי התאורה מס'  . ט
עד  אזרחי לעמודים ת מאושרות ע"י מהנדסהקבלן יספק תוכניובמהדורתו החדשה, 

בסוג אופי הקרקע   בהתחשב  –נחיות בניית/יציקת הבסיס ה  מ' גובה בצרוף 5
בדיקת הקרקע )במידה  כל הנ"ל כלול במחירי היחידה לרבות   בראש. וכמות הפנסים

 ותידרש( תהייה ע"ח הקבלן. 
 

בצורה   עמודים יוצבו  עמודי התאורה יוצבו אך ורק בעזרת כלים מכניים ומנופים. ה .י
 אנכית בעזרת מערכת האומים והדיסקיות שיהיו מגולוונים.

 

לאחר הצבת העמודים ומתיחה סופית של האומים יכוסו ימרחו ברגי היסוד   .יא
באריקוט שחור.  ושרוול חיזוק ס"מ 30ובתוך העמוד   והאומים כולל פלטת העמוד

, לאחר ברגי היסוד והאומים מעל הפלטה ומתחת לפלטה ימרחו בגריז גרפיטי שחור
 מכן יש למלא בבטון רזה את המרווח בין פלטת העמוד ליסוד עמוד התאורה. 

 

 20X5 ס"מ בחתך  20פס הארקה לעמוד יהיה עשוי פליז מצופה בדיל האורן עד  .יב
 .3/8מ"מ כולל ברגים בקוטר " 

 

ס"מ, גובה   3. מספר העמוד:  גודל הספרות: ד יצבע בצבע בלתי מתקלףכל עמו .יג
 מ'.   1.7המספר מעל פני השטח 

 

 כל עבודות הנ"ל כלולים במחירי היחידה של סעיף עמוד תאורה. .יד
 

אחת מכל   לפני תחילת ייצור עמודי התאורה באחריות קבלן המבצע להביא דוגמה .טו
א, אדריכל הפרויקט  "מאור עיריית תעמוד תאורה קומפלט לאישור של נציגי מח' 

 ומתכנן החשמל ובהתאם לתוכנית פרטים תאורה.
 
 

 כדלקמן: אלקטרוסטטית בתנורי תאורה על פי שיטת צביעה צביעת עמוד 1.9

 
     : הכנת העמוד לגילבון ולצפוי

לפני העברת העמוד לגילבון יוסרו כל סוגי ריתוך )"שלקה" ושאריות צבע מתהליכי  
הפלדה תשמש ליצור כל חלקי העמוד, תתאים לגילבון ותהיה בעלת טיב פני  היצור(. 

 השטח דומה )אין להשתמש במתכת חלודה מאד בצד מתכת לא חלודה(. 
ללא חורים ולא חללים. הגילבון )ציפוי אבץ בטבילה    –הריתוכים יהיו מלאים ושלמים  

הישראלי   התקן  דרישות  לכל  יתאים  הגילבו918חמה(  ציפוי  משקל  יהיה  .  למ"ר  ן 
מינימלי    860מינימום   לעובי  נזילה של    80למ"ר, המקביל  יותרו סימני  מיקרון. לא 

 גילבון וכל פגמי ציפוי במשטח העיקרי של העמוד.
 הציפוי יהיה רציף וללא כתמים כלשהם.

 
 :התזת אבץ

התזת האבץ תעשה אחרי התזת חול קלה שתחספס את כל פני השטח בצורה קלה.  
  80ותהיה בעובי מינימלי של  1חלק  3569תעמוד בדרישות התקן הבריטי ההתזה 

 מיקרון(.  160מיקרון )סה"כ עובי של הגילבון + התזת האבץ יהיה מינימום 
בגמר ההתזה, יוחלקו כל המקומות שבהם קיימות בליטות חדות של שכבת האבץ 

פוליאורתני  ע"י בד שמיר. כל השטח יצבע בלכה, חסרת פיגמנטים של צבע–המותז 
האמריקאי. תפקיד השכבה לאטום A 83286  –  C SPEC   MILהמיוצר לפי תקן 

את האבץ המותז. יש לדאוג  להשארת כמות קטנה של פיגמנט צבעוני שיאפשר 
הבטחת כל כסוי כל השטח בשכבה האטימה. הצבע הנ"ל מיוצר ע"י  "טמבור"   

 בע"מ לפי הזמנה.  
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 : שכבות סופיות

 שעות, על מנת לאפשר התנדפות על ממיסים מהצבע שבחרירי   24אחרי המתנה של 
  I.C.Iהאבץ המותז, תיושם השכבה השנייה של צבע פוליאורתני אקרילי תוצרת 

עם פיגמנטים ובגוון שיקבע ע"י האדריכל   A- 83286 – C SPEC   MILלפי תקן 
מיקרון. אחרי המתנה  80בהתאם לעמודים הקיימים באתר. עובי השכבה יהיה   –

מיקרון צבע   80שנמשכה בהתאם להוראות היצרן תיושם שכבה נוספת של 
 פוליאורתני כנ"ל.  

  380מערכת הצבע יהיה מינימום  הערה: סה"כ עובי הגילבון + התזת האבץ + 
 מיקרון 

 
 גוון סופי  

לשופרים יהיה  גוון סופי של העמוד והזרועות לגופי תאורה, מחזיקי דגלים זרועות 
 . RAL9007 )אפור מטאלי( בגוון

 
 

 ציפוי פנימי 
 

על מנת למנוע תופעת קורוזיה פנימית של העמודים כתוצאה מלחות יחסית גבוהה  
 מאד וחדירת מלח מותז מהים מאידך, נידרש ציפוי פנימי כדלקמן: 

שיהיה עמיד ולא ינזל בחום    817מ"מ לפחות מס'  4שכבת אספלט בעובי של  
 המצטבר בתוך העמוד מהשמש.

 הציפוי יכסה את כל השטח ויהיה שלם ללא פגמים.    
 

 מחזיקי דגלים
 ציפוי הזרועות יהיה לפי הנאמר למעלה לגבי ציפוי העמודים. 

 
 אישורי נציגי מח' מאור עת"א 

 על הקבלן לקבל אישור של נציגי מח' מאור עת"א לעמוד בשלבים כדלקמן:
 ל זרועות לפני הגילוון דוגמת עמוד קומפלט כול

 אחרי הגילוון החם.
 לפני שכבת צבע אחרונה.

 
 

 תאורה  גופי 1.10
 
מדגם "גלריה לד" ספק חב' אור עד   יהיו הארת רח' שערי ניקנורגופי התאורה ל .א

  קה בתוכו לנורות לד בהספקים בהתאם לתכניות. ויכללו ציוד הדל מהנדסים

  לפחות ויורכבו בארץ היצור IP 55אטימות  כמו כן גופי התאורה יהיו בעלי
גופי התאורה יכללו זרוע אורגינלית ופלח חיזוק שיותקן בתוך הזרוע   )אורגינל(.

בין העמוד לזרוע. בנוסף, גופי התאורה והזרועות יעברו תהליך של צביעה ימית 

 בהתאם למפרט היצרן. 
 

 חב' פיליפס או מתוצרת גרמניה חב' אוסרם או הנורה תהיה מתוצרת ארה"ב  . ב
 מערב אירופה ותישא חותמת המפרטת את שם היצרן, נתונים נומינלים של  

הנורה )מתח, הספק( וארץ ייצור של הנורה. החותמת תהיה עמידה לחום  
 ותנאי

 סביבה למשך כל אורך חיי הנורה.  

 
 פי תאורה וציוד הדלקה א אישור בדיקת גו "יש להציג לנציגי מח' מאור עיריית ת .ג

וכמו כן אישור  2.3חלק   20בתוך הגופים ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י  
 מטעם

 הספק שהינו מפיץ מטעם היצרן לתמיכה טכנית, שירות ואחריות. 

 
 דוגמאות וצורה  .ד

מגופי התאורה ללא יוצא מן הכלל   על הקבלן להביא אישור דוגמא של כל אחד 
  שיצוינו בכתב הכמויות. כל הגופים הנ"ל יאושרו על ידי מתכנן החשמל ונציגי  
 לפני רכישה של כל הגופים לשטח הפרויקט. א"יריית תמח' מאור ע 
  יצרן  ויקט במסגרת הצבעים שקיימים אצל צבע הגופים יקבע ע"י אדריכל הפר 
 הגופים.   
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 יוד ההדלקה צ 1.11

 

מ' ייכלל    6ציוד ההדלקה לגופי תאורה על עמודי תאורה בגובה עד   
כאמור לעיל בתוך הגופים, אך בפתח העמוד יותקן מגש חיבורים  

 ומהדקים.  מאז"יםשיכלול 

   
 מגשי האביזרים ימוקמו ממול לפתחים בעמוד כך שתהיה גישה נוחה לכל הציוד.  

 
עמיד מ"מ  2בעובי )כבה מאליו(  פוליקרבונטמחומר  מגש החיבורים יהיה    

מידות המגשים יאפשרו הכנסתם בקלות לתוך . העיבודים  c 120°בטמפרטורה  
הפתחים שבעמוד התאורה ויהיה בהם חורים ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד. למגש  
 יהיה גגון שיגן על הציוד המורכב.  

 
 ידי מכון -ג משובח, מאושרים עלהאביזרים שיותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסו   

 התקנים. 
  

 
 

  
" לכל הכבלים ובהתאם BC 3" דגם "SOGEXIעל המגש יותקנו מהדקי תוצרת "   

, כולל , צבעי המהדקים חרסינה יהיה בהתאם לצבע גידי כבל חשמללחתכי הגידים 
עבור חיבורי הפנסים, וכן חיזוק ושלוות עבור כבלים הנכנסים חרסינה מהדקי  
 וצאים מהעמוד. כל המחזיקים ישולטו בצורה ברורה וברת קיימא בציון המעגלים,וי 

 כושר ניתוק  "C"טיפוס דו קוטבי  א'  10 מאז"יםהפזות וכו'. על המגשים יותקנו   

  KA10  רזרבי  בכל עמוד תאורה עבור ריהוט רחוב. ומא"זלכל נורה 
  10עם ס"מ  20 באורך מנחושתמצופה בדיל מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה    

 . MERLIN GREAN, HAGER ABBהמאז"ים יהיו תוצרת חב'   ודסקיות. ברגים 
אביזרים לאישור של  לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא של מגש 

י  א לצורך קבלת אישורם לפנ"מתכנן החשמל לנציגי מח' מאור עיריית ת
 .אספקה של כל המגשים לשטח הפרויקט

 
 כבלי חשמל  1.12

 
והמוליכים יהיו עשויים    547( תקן ישראלי N2XY) XLPEכבלי החשמל יהיו מטיפוס 

מנחושת ובהתאם לחתך המופיע בתוכניות החשמל ויכללו מפצל מתכווץ על גידי  
בצינורות הכבל בכניסה לכל עמוד תאורה, מרכזיית תאורה וכו'.  השחלת כבלים 

 תיעשה ע"י שימוש בחוט משיכה תיקני שהושחל בצינור לפני הכבל.
 
 צנרת חשמל  1.13

 
צנרת חשמל העשויה מחומר פי.וי.סי קשיח, שרשורי דו שכבתי מסוג מגנום 

סוג הצינור יהיה בהתאם לתוכנית   4519או ש"ע ועומדים בדרישות ת"י 
שתוכננה מראש ותכלול התאורה. צנרת החשמל תונח בתוך חפירות באדמה 

  6מצמד )ראש פעמון( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע ותגיע באורכים של 
מ' לצינור. בנוסף צנרת החשמל תכלול כיתוב בעברית עם הנתונים הבאים:  

שם היצרן, לוגו בע"א תאורה, שבוע יצור, שנת יצור וקוטר חיצוני. יש  
שכבתי הנכנסים -קשיח ודולאטום את קצות צינורות החשמל מסוג פי.וי.סי 

לתאי בקרה מרכזיות מאור ויסודות עמודי תאורה בחומר מסוג פוליאוריתן  
 מוקצף.

 
 סעיף בודק חשמל 1.14

 
באחריות קבלן החשמל להזמין בודק חשמל מוסמך בודק או חח"י לפני הפעלת  

 א כשבוע מראש. "מתקן תאורה החדש ולתאם זאת עם נציגי מח' מאור עיריית ת
במידה ויתגלו ליקויים בזמן הבדיקה על קבלן החשמל לתקן ע"ח ולקבל אישור בודק 

 חשמל מוסמך או בודק חח"י לכשירות מתקן תאורה החדש.  
באחריות קבלן החשמל להעביר העתק אחד מאישור בודק חשמל או בודק חח"י  

 א."מוסמך לנציגי מח' מאור עיריית ת
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 תקשורת מצלמות מתקן    עבודות תשתית   08.2
 

 
תשתית מתקן תקשורת עבור אגף מחשוב עת"א יבוצע לאורך רחוב יאיר    2.1

 בהתאם לתוכניות.

 

 תכולת העבודה   2.2
 

תיאום עם יתר הקבלנים העובדים בשטח, קבלת כל האישורים מנציגי אגף  . א
 מחשוב עת"א. 

 

 ביקורת. עבודות חפירה, חציבה של תעלות וכיסוין כולל בורות לתאי  .ב

 

 אספקה והנחת צנרת תקשורת בתעלות הנ"ל. .ג

 

 אספקה והתקנה של בריכות בקרה. .ד

 

 אספקה והתקנה של ארון מצלמות ראשי. .ה
 

 העברת ביקורת חח"י מתקן חשמל מצלמות.  .ו
 

 א ומתכנן התאורה."מסירת מתקן תקשורת לנציגי אגף מחשוב עיריית ת .ז

 

 ין חפירה של תעלות וכיסו  2.3

 
מ'  0.5ברוחב עד  בכל סוגי הקרקע, בכלים או בידיים חציבת תעלותו/או חפירה 

 בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה כוללת את כל באדמה תבוצענהמ'  1.2ובעומק עד 
בין שתי   יונחוומוליך הארקה . הצינורות 18במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים

 עובי כל שכבה.  ס"מ 10שכבות חול דיונות 
הצינורות יושחלו חוטי  ל בכ .תאי בקרהשלמים לכל אורכם ויוחדרו להצינורות יהיו  
 מ"מ קוטר. 8משיכה מניילון  

 
חוזר ו/או מחומר המובא מבחוץ נברר  על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי 

ם ועליו ימהדקים מכניים קופצים או ויברציונ . ההידוק צריך להיעשות בעזרתנקי וכו'
אחידות.עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את  להיעשות תוך רציפות ו

 השטח לגמרי. 
 

  באופן במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק 
 הדרגתי איטי וללא כפופים חדים.

 
מפקח מטעם אגף מחשוב עיריית  אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של 

פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו', של  מות שיש בהם לבצע. במקו א ומפקח הפרויקט"ת
באותו יום. אין להשאיר בשום   מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח

עשוי מרצועת  יונחו סרטי אזהרה  לאורך התעלות פתוחים.מקרה תעלות או בורות 
עומק  ב -בזקכדוגמת  -פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות צנרת תקשורת 

 . הקרקע הסופייםס"מ מתחת לפני  50של 
 

עם  במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש
של מח' תיאום מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר 

כבישים יבוצע לפי   לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "הנדסי בעיריית ת
 .א"ת תירייההוראות של מח' הדרכים, ע

 
בלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום הצנרת ותאי הבקרה ע"י מודד מוסמך הק

 לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח.
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סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך  
והנמצאים בתוואי. רק לאחר התחשבות בכל השירותים של הרשויות המוזכרים לעיל 

ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או חציפה. חפירה  -אישור הסימון גם על
 ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יזקף לחובתו.

 
 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:

 
 ס"מ. 20  –ח נמוך בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי מת . א

 

 ס"מ. 50 – בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ.  50  –בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .ג
 

במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות( לשמור על  
הוראותיהם, והדבר לא מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ולפי  

 יהווה עילה לתוספת כספית.
 
 

 גמר צינורות  2.4
קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה שאין  

אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון, יש להשאיר רזרבה באורך  
הצינור. הסימון   מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו. יש לסמן את 0.5

 ס"מ מעל לפני הקרקע. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת. 20-ימוקם כ
 
 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים(  2.5
הצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית 

 ס"מ. 10-מס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא יותר  15התא 
יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני ולצורך  
מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה  
מתאים לצינור או בחומר מסוג פוליאריתן מוקצף עמיד נגד אש. לאחר האטימה יש  

של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם מ' חבל משיכה מכל צד  1-להשאיר כ
וחוטי המשיכה יהיו קשורים. כל זה כלול במחירי הירידה ולא תשולם תוספת בגין  

 עבודות הנ"ל.
 
 

 תקשורת/ סיב אופטיבריכות מעבר לכבלי   2.6
 

הבריכות  הבריכות ישמשו בריכות מעבר, ובריכות בקרה בהתאם למפורט בתוכניות.
עם  מ' 1ובעומק עד  ס"מ  80בצורת צינור בקוטר  –  658 טרומיות בת"י יהיו בטון

  12.5( בעל חוזק של  סיב אופטי) א"יריית תוסמל של ע  489ת"ר מכסה מרובע ממתכת 
 .בהתאם לתכניותבמסעה טון  40  -טון במדרכה ו

 
 החיבור בין הצינור לברכה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. 

ס"מ ותצוידנה במוצא לצורך   15חצץ בעובי הבריכות תונחנה על שכבת  
 ניקוז. 

 
  ס"מ באזור גינון כולל את  15מחיר הברכה עם הגבהה מבטון בגובה   
 התקנתה, חיבור צינורות וכל יתר החומרים הדרושים לביצוע העבודה.   
העבודה כוללת את החפירה/חציבה בכלים או בידיים, כל חומרי העזר, הכלים   
 ם. והאביזרים הדרושי 
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 צנרת תקשורת   2.7
 

ה עשויה מחומר פי.וי.סי ותהי   858צנרת התקשורת תעמוד בדרישות ת"י   . א
 מ"מ.  3.6מ"מ קוטר ובעובי דופן  110קשיח 

או  ן( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע צנרת תכלול מצמד )ראש פעמו
אמצעות אביזר )מופה( חרושת מתאים, האטימות תושג באמצעות טבעת ב

, אשר תורכב בתוך החריץ של  1חלק  1124גומה, העומדת בדרישות ת"ר 
השקע ותלחץ על קצה הצינור או באמצעות טבעת גומי אשר יורכבו בין  

 המופה ושני קצות הצינורות, 
ת תכלול ספייסרים  מ' לצינור. בנוסף צנרת התקשור 6באורכים של   גיע ות

מרווח בין מספר  לצורך יצירת מטר ביניהם  2)תומכות( שלא יעלה על  
עם לאטימה בתוך התאים, כיתוב בעברית צינורות בתעלה פקק דואר 

ק(, שבוע ייצור, שנת ייצור וקוטר הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו )חב' בז
 חיצוני.

 
עם חבלי משיכה   13.5צינורות תקשורת ואביזרים מפוליאתילן יק"ע  .ב

וקוטר בהתאם לתוכניות.   1531מ"מ לפחות. בהתאם לת"י  8מפולילרופילן 
 גוון צינור שחור עם כיתובים בהתאם לנ"ל בסעיף א. 

 
של נציגי פיקוח אגף מחשוב   באחריות הקבלן המבצע לקבל אישור מוקדם

 לסוג צנרת שתסופק על ידו לפני אספקה לשטח הפרויקט.   עת"א
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   עבודות תשתית למתקן תקשורת )חב' בזק(  08.3

 
העבודה כוללת ביצוע של תשתית מתקן תקשורת עבור שתי חציות מתוכננות   08.03.01

 תת"ק לאורך רחוב יאיר בהתאם לתוכניות. 

 
 תכולת העבודה  08.03.02

 
 בהוצאות הועדה הבין משרדית משנת 18מפרט כללי לתשתיות תקשורת  -

    2005 . 
 עבודה בהתאם להנחיות מפרט טכני של חב' בזק. -
 ין. וכיסוחפירה וחציבה של תעלות   -
 הספקת והנחת צנרת תקשורת. -

 .  2A1A,P, ,A3אספקה והנחת תא תקשורת מסוג  -
 התחברות לתאי בזק קיימים. -
 עליה של צנרת קלה לקירות המבנים. -
 התאמת תא בזק קיים לפיתוח החדש. -
 הגנה על כבלי "בזק" במידת הצורך.  -
 ונציגי חב' בזק   מסירה של מתקן התקשורת לנציגי חב' בזק ת"א והשרון -

 מרכז.                   

 
 ן חפירה של תעלות וכיסוי 08.03.03

 
  0.7ברוחב עד  בכל סוגי הקרקע בכלים ו/או בידיים חציבת תעלותו/או חפירה  

בהתאם לפרט שבתכנית. העבודה   באדמה תבוצענהמ'  1.2מ' ובעומק עד  
ומפרט טכני תשתיות של   08במפרט  שירותי  הלוואי המפורטים כוללת את כל

 עובי כל שכבה. ס"מ  10בין שתי שכבות חול דיונות  . הצינורות יונחוחב' בזק
הצינורות יושחלו   בכל  .תאי בקרההצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ל 

 חבלי משיכה תקניים. 
 

חוזר ב/או בחומר המובא מבחוץ על שכבת החול העליונה יבוא כיסוי ומילוי    
מהדקים מכניים קופצים או   . ההידוק צריך להיעשות בעזרתנקי וכו' נברר

 ויברציונים ועליו להיעשות תוך רציפות ואחידות.
 עם סיום עבודות התעלה, יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי. 

 
 במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומק     

 באופן הדרגתי איטי וללא כפופים חדים. 
 

מפקח חב' בזק ת"א והשרון  אין לכסות את הצינורות ללא אישור מוקדם של 
. במקומות שיש בהם לבצע פתיחות, תיקונים, כיסויים וכו',  ומפקח הפרויקט

באותו יום. אין להשאיר   של מדרכות וכבישים, יתוקן מיד אותו שטח שנפתח
יונחו סרטי אזהרה   לאורך התעלות פתוחים.בשום מקרה תעלות או בורות 

  -עשוי מרצועת פי.וי.סי עם כיתוב בעברית ובערבית זהירות כבל תקשורת 
 . הקרקע הסופייםס"מ מתחת לפני  40בעומק של  -חח"יכדוגמת 

 
 ן לתאם זאת מראש במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבל   

 של מח'עם מחלקת הדרכים ומחלקת התנועה, וכן עם המשטרה ולקבל היתר     
 לעבודות אלה מראש. תיקון מדרכות ו/אוא "תיאום הנדסי בעיריית ת    
 . א"ת תירייכבישים יבוצע לפי ההוראות של מח' הדרכים, ע    

 
בתאים וגובה ע"י מודד  בלן יסמן בשטח את תוואי החפירה, מיקום הצנרת הק

מוסמך לפי התוכניות ולפי הוראות המפקח, הקבלן יתקן ויחדש בכל עת את 
 סימונם של תוואי החפירה ומיקום התאים אשר שובשו מסיבה כלשהי.
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סימון תוואי החפירה יהיה בתיאום ואישור התוואי עם הרשויות הנ"ל ותוך  
המוזכרים לעיל והנמצאים בתוואי. רק  התחשבות בכל השירותים של הרשויות 

ידי המפקח ינתן לקבלן אישור לחפירה ו/או  -לאחר אישור הסימון גם על
חציפה. חפירה ו/או חציבה ללא אישור זה תהיה באחריות הקבלן וכל נזק  

 שיגרם יזקף לחובתו. 
 

 בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:
 
 ס"מ. 20  –חשמל לכבלי מתח נמוך  בהצטלבות בין כבל . א

 

 ס"מ. 50 – בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  .ב
 

 ס"מ.  50  –בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  .ג
 

במידה וידרש ע"י המפקח ו/או הרשות )לה שייך השרות אותו יש לחצות(  
פי לשמור על מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש לנהוג כנדרש ול

 הוראותיהם, והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספית. 
 

 צנרת תקשורת 08.03.04
 

ה עשויה מחומר פי.וי.סי ותהי   858צנרת התקשורת תעמוד בדרישות ת"י   .ג
 מ"מ.  3.6מ"מ קוטר ובעובי דופן  110קשיח 

או  ן( וחיבורה יהיה באמצעות שקע תקע צנרת תכלול מצמד )ראש פעמו
אמצעות אביזר )מופה( חרושת מתאים, האטימות תושג באמצעות טבעת ב

, אשר תורכב בתוך החריץ של  1חלק  1124גומה, העומדת בדרישות ת"ר 
השקע ותלחץ על קצה הצינור או באמצעות טבעת גומי אשר יורכבו בין  

 המופה ושני קצות הצינורות, 
ת תכלול ספייסרים  מ' לצינור. בנוסף צנרת התקשור 6באורכים של   גיע ות

מרווח בין מספר  לצורך יצירת מטר ביניהם  2)תומכות( שלא יעלה על  
עם   צינורות בתעלה פקק דואר לאטימה בתוך התאים, כיתוב בעברית 

ק(, שבוע ייצור, שנת ייצור וקוטר הנתונים הבאים: שם היצרן, לוגו )חב' בז
 חיצוני.

 
עם חבלי משיכה   13.5צינורות תקשורת ואביזרים מפוליאתילן יק"ע  .ד

וקוטר בהתאם לתוכניות.   1531מ"מ לפחות. בהתאם לת"י  8מפולילרופילן 
 גוון צינור שחור עם כיתובים בהתאם לנ"ל בסעיף א. 

 
באחריות הקבלן המבצע לקבל אישור מוקדם של נציגי פיקוח חב' בזק ת"א 

 לסוג צנרת שתסופק על ידו לפני אספקה לשטח הפרויקט.  והשרון 
 

 תאי כבלים/גובים  08.03.05
 

בקרה לטלפוניה ומיחשוב יהיה חרושתי, עשוי בטון, עם תקרה ומכסה   תא
.  4חלק   466מתאימים כמפורט במסמכי החוזה. התא יתאים לדרישות ת"י 

התא יהיה עם ריצפה וצווארון עם מוטות עגינה. כניסות הצנרת וצבת התא  
בת התא, הצבת התא  יבוצעו בהתאם לתוכניות לרבות חפירה, הידוק לפני הצ

וחיברו לתשתיות כנדרש במסמכי החוזה, מילוי עפר סביב התא והידוק  
 בשכבות.
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\\na1\users\טיוטת מפרט טכני רחוב יאיר\נתן-כביר-יאיר \הנדסה.docx 

 
 להלן סוגי ומידות תאים לפי סיווג חברת "בזק": 

 
 דוגמאות של סוגי תאים לשימוש למערכת תקשורת   –   2טבלת מס'  

 
 סוג התא 

 )לפי סיווג חברת "בזק"( 
 פנים התא )במ"מ( מידות  

 רוחב/אורך/גובה 

P 610/610/950 

A1 1270/570/1800 

A2 1430/910/1800 

A3 3000/1500/2000 

A5 2130/1680/2000 

A25 2000/1200/2000 

A401 2400/1100/2000 

 
 התא יסופק עם אבזור מלא ויכלול:

 
סרג לבור ניקוז ודלי פלסטי )במקומות בהם קיימים מי תהום   –בתחתית התא  . א

 עיליים, יש לסתום את בור הניקוז בבטון(. 

 עוגנים. .ב

 תמוכות ופסי מיתלה. .ג

 , כנדרש במסמכי החוזה. 1742מוט הארקה, מתאים לדרישות ת"י  .ד
 

בהתקנת תא בקרה באספלט או בציפוי אחר )כגון: כביש ומדרכה( שטח פני המכסה 
 מ"מ מעל פני הציפוי.  2-יבלוט כ

 
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.  20עד   15-בשטח פתוח יבלוט שטח פני מכסה התא ב

 
 . מכסה התא כולל מסגרת וסגר. 489מכסה תא יעמוד בדרישות ת"י 

 
 : 489אם לא נאמר אחרת, יהיו המכסים מהמינים הבאים כמוגדר בת"י 

 

 לפחות. D400בכבישים ובשולי כבישים  -

 לפחות. B125ומות אחרים במק -
 

 הגנה על כבלי "בזק"  08.03.06
ש ע"י מפקח בזק ת"א והרון.  הגנה על כבלי חב' "בזק" תבוצע במידה ויידר   

לן ועל חשבונו ובפקוח חב' יבוצע יבוצע גישושים באחריות הקב חפירהלפני 
  -"בזק" בעומק קטן מלגילוי עומק קו "בזק" בתחום הרחוב. במידה וקו "בזק" 

לפי הנחיות נציגי  לבצע הגנת בטון בצורת "ח" מ' מפני השטח על הקבלן  0.5
 פיקוח חב' בזק ת"א והשרון.

 
 חיבור צנרת חדשה לתא תקשורת קיים 08.03.07

ת תקשורת חדשה לתא קיים כולל  במסגרת בצוע עבודה זו יחבר הקבלן צנר
הכולל תיאום עם נציגי  העבודות הדרושות חציבה, סיטוט, בטון וכו' כל 

בזק ת"א והשרון לפני תחילת העבודות תוך כדי פקוח של נציגי  פיקוח חב' 
 בזק ת"א והשרון.  

כל פגיעה בכבלי בזק קיימים ותוך כדי העבודות יהיה על חשבון הקבלן  
 המבצע. 
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 גמר צינורות 08.03.08
יסתמו  קצו הצינורות  במקרה  ת  ואבנים.  חול  כניסת  למניעת  ההנחה  לאחר 

שאין אפשרות בזמן הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון )ראה מפרט  
יש להשאיר רזרבה באורך   וארונות(,  ולאטום את קצה    0.5תאים  מ' לפחות 

ס"מ מעל לפני   20-הצינור או לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון ימוקם כ
 במחירי הירידה ולא תשולם תוספת.הקרקע. כל זה כלול 

 
 גמר הצינורות בשוחות )גובים( 08.03.09

הצינורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים  
ס"מ לפחות. קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים ולא   15מתחתית הגוב 

בצידן  ס"מ. יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן  10-יותר מ
הפנימי והחיצוני לצורך מניעת מים ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור  

יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצינור. לאחר האטימה יש להשאיר  
מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  1-כ

 וחוטי המשיכה יהיו קשורים. 
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 אזרחיות עבור חח"י עבודות     .408 
 
 
 : מבוא  

 
עבודות אזרחיות ברחוב יאיר עבור חברת החשמל מחוז דן ייעשו ע"י קבלן מאושר ע"י נציגי   

 חח"י מחוז דן ונציגי המזמין. כל העבודה תבוצע בפקוח ובאישור של נציגי חח"י מחוז דן.  
 ם לתכנית תיאום מערכות ובהתאם לתכניות תוואי התשתית לכבלי חברת חשמל יבוצע בהתא  
 המערכות המתוכננות בפרויקט.  לביצוע של נציגי חח"י מחוז דן ובהתחשב ביתר    

 
 תכולת העבודה  08.04.01

  
 תאום עם הרשויות וקבלת כל האישורים הדרושים גישושים לגילוי מערכות     1.1  

 קיימות ככל שיידרש.    
 עבודות חפירה וחציבה של תעלות וכיסוין כולל סרט אזהרה של חח"י.   1.2  
 עבודות חציבת וניסור קירות מבנים קיימים לצורך חדירת צנרת חח"י למבנים    1.3  
 קיימים.    
 הנחת צנרת פי.וי.סי קשיחה בהתאם לדרישות חברת החשמל.  1.4  
 השתלת כבל מתח נמוך בצנרת מתוכננת.  1.5  
 פתיחת פסקים לצורך ביצוע מופות ע"י נציגי חח"י ושיקום הפסקים. 1.6  
 מסירת המתקן לנציגי חברת החשמל כולל הכנת שני סטים תוכניות עדות.   1.7  

 
  חפירה  08.04.02

 
 מ' וברוחב בהתאם   2ה תהיה עבור הנחת צנרת חברת חשמל בעומק של עד החפיר   
 לתוכנית.    

 
במידת הצורך על קבלן החשמל לחפור בעבודות ידיים וללא אמצעים מכניים, במקרה  -

קרקעי של כבלי חברת חשמל קיימים -שהחפירה מתבצעת בקרבת תוואי תת
 ובאישורו של המפקח.  

עבודות החפירה כוללות הריסת וחפירת אספלט קיים בכביש ובמדרכה במידת  -
ביש ואחסונם באופן זמני בקרבת  הצורך. הוצאת העפר החפור, שכבות מבנה הכ
 מקום. פילוס, יישור והידוק קרקעית התעלה.  

 סילוק מי הגשמים העלולים להצטבר בחפירה וכו'.  -
כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות עם העפר החפור והחזרת המצב לקדמותו ו/או   -

הכל בהתאם להנחיית מפקח מטעם חב'   CLSMעם חול נקי מצעים ובטון מסוג 
 ומפקח מטעם חח"י. חלמיש 

 הוספת או סילוק עודפי עפר או חציבה בהתאם להוראות המפקח.  -
 אספקת והנחת סרט אזהרה פלסטי תיקני של ח"ח.  -

 
   קרקעית-צנרת תת 08.04.03 

 
. הצנרת  6קוטר דרג  6הצנרת תסופק ע"י קבלן החשמל ותהיה מסוג פי.וי.סי. קשיח "

 נורות.  תכלול חוט משיכה תיקני שיושחל בתוך הצי
ס"מ לפחות, בנוסף לשכבת חול כנ"ל שתונח  10הצנרת תונח על ריפוד חול בשכבה של     
     
 מעליה. קצות הצנרת יאטמו בפקקים.     

 
 כבלי חשמל מתח נמוך 08.04.04 

 
 השחלת כבלי חשמל מתח נמוך ומתח גבוה בחתכים הנדרשים בצנרת מתוכננת תיעשה   
 ע"י קבלן החשמל בפיקוח צמוד של נציגי חח"י מחוז דן ובהתאם להנחיות של נציגי חח"י  
 מחוז דן. 

 בתום השחלת כבלי חשמל מתח נמוך באחריות קבלן החשמל להחזיר למחסני חח"י את    
 יתרת עודף כבלי חשמל שנשארו.   

 
 

 
 



 

 

77 
 

  
    
   חברת חשמל מפקח מטעם תיאום עם 08.04.05 
    
 תיאום העבודה עם מפקח מטעם חברת החשמל מחוז דן לפני תחילת העבודות לשם    
     קבלת תכניות ביצוע לכמות הנחת הצנרת פי.וי.סי    
 וקוטרה, מיקום פסקים, משיכת כבלי   
 חח"י מתח גבוה ומתח נמוך ממחסני חח"י מחוז דן ופקודת עבודה להשחלת כבלי חח"י    
 בצנרת שסופקה והוכנה ע"י קבלן החשמל. כל העבודות ייעשו ע"י  מתח גבוה ומתח נמוך   
 קבלן החשמל ללא שום תוספת מחיר.    

 
 

   קבלת המתקן 08.04.06 
 

 אישור סופי לקבלת המתקן ע"י מפקח מטעם חברת החשמל הנו תנאי לתשלום החשבון     
 הסופי, ולאחר שהקבלן מסר על חשבונו שלושה סטים מתכניות עדות של צנרת חח"י    
 . 2010וכבלי חח"י כולל דיסק עם קובץ בתוכנת אוטוקאד    

 
 

 דרגות מבנים קיימיםעבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ בתוך חדרי מ  08.04.07 
 

 א. באחריות קבלן חשמל לפני תחילת עבודות בתוך חצרות מבנים קיימים/ חדרי מדרגות    
 לתאם פגישה עם כל בעל מבנה ומפקח מטעם חח"י ומפקח הפרויקט לצורך תיאום     
 עבודות בשטחים פרטיים וקבלת הסכמת בעלי המבנים בכתב ומסירת המסמכים למפקח    
 ט. הפרויק   

 
 ב. לאחר קבלת אישור בעלי המבנים רשאי קבלן החשמל להתחיל בעבודות תשתית מתקן     
 חשמל ובגמר העבודות להחזיר את המצב לקדמותו.   

 
 ג. כל נזק שיגרם לבעלי המבנים הקיימים כתוצאה מעבודות קבלן החשמל יהיה באחריות     
 קבלן החשמל ויהיה עליו לשאת בעלויות לנזקים שנגרמו על ידו.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 אופני מדידה ותשלום 
 
 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרישום במפרטים הבאים: .1

 המפרט המיוחד )מפרט זה(. . א

  שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו 08פרק  .ב
 האחרונה(.

 
במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים לעיל,  .2

 לגבי אופני המדידה והתשלום, האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה.

 
כשהיא   –חד )אלא אם צוין אחרת( כל עבודה תימדד מדידה נטו בהתאם למפרט המיו .3

 גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו'.
מחירה כולל את ערך כל חומרי העזר והעבודות הלוואי המוזכרים במפרט המיוחד ו/או  
נספחיו והמשתמעים ממנו ובמידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים 

 יות שבמפרט זה.נפרדים בכתב הכמו
 
הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה   .4

 וקבלתה ע"י המזמין או/נציגיו.
 
תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות, מיסים סוציאליים, שימוש  לא  .6

אבטחת העבודה המבוצעת על ידו,  בכלי עבודה, הובלתם לאתר, אפסון ושמירת ציוד, ו/או 
 הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה. 

 

חירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל התאומים הדרושים מ .7
לשם ביצוע העבודה כגון: חברת חשמל, בזק, מקורות, העירייה, משטרה, קבלנים אחרים, 

 מתכננים וכו', גם אם לא הוזכרו במפורש. 
 

הדרושות, מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות  .8
השימוש במתקני בדיקה, בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד, תיקון כל הליקויים, אם 

 יהיו, בדיקות קבלה נוספות במידה וידרשו וביקורת חברת חשמל. 

 

מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור הכנת תיק מתקן תאורה   .9

ום מפרט זה שעל הקבלן לספק למזמין בגמר  לכל המקצועות שבתח "AS MADE"ותכניות 
 עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות שעל הקבלן לתת, כמפורט במפרט המיוחד. 

 

עסקי של מכרז/חוזה זה. כתב הכמויות   –כתב הכמויות והמחירים מהווים בסיס כמותי  .10
מיוחד, מהווה סיכום וריכוז לפי הסעיפים השונים, של עלויות העבודה המתוארת במפרט ה

כפי שהם מצטברים מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו. אין בתיאור 
הסעיפים השונים בכתב הכמויות, חזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים המוזכרים 

לעיל, אלא תמצית כל העבודה, ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאותיו הישירות  
 בודה.והעקיפות לביצוע כל הע

 

מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושתכולת העבודה   .11
כפי שהיא באה לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים של כתב הכמויות מהווה  

מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב  
כיב לביצוע ותשלום לפי איזה סעיף שימצא לנכון מתוך כתב של העבודה להשתמש כמר

מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין חלק מהסעיפים  הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו.
שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה מבחינת ביצוע העבודה ונמצאים בפרקים שונים אולם 

ם במידה וייתן הקבלן מחיר  המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר הנמוך ביותר של אותם סעיפי
 שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל.



 

 

 

עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר  .12
 השלמת העבודה, בקווים ישרים בלבד בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח.

 

יכללו את מחיר כל החיבורים   כן מחירי היחידה-הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה, כמו .13
הנדרשים להפעלת התאורה במלואה, מתקני הרמזור, מכווני התנועה המוארים, שלטי הרחוב  

 המוארים ולוחות המודעות המוארים.

 
מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו המכני  .14

 ט המיוחד.והחשמלי, מוכן להפעלה ובהתאם לתוכניות והמפר
 

כל מחירי הפריטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה, טעינה, הובלה, פריקה, התקנה   .15
)ההתקנה כולל העמדת המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש  

במפרט המיוחד, אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לגבי 
 והתקנה. אספקה, הובלה  

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/או של   .16
כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים 

 שלמים מכתב הכמויות( לפי רצונו.

האלה ו/או במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים 
 אחרים שבכתב הכמויות.

 

במקרה של חילוקי דעות לגבי מחיר התקנה אביזר שהוחלף, יהיה המתכנן, הבורר והפוסק  .17
 האחרון לגבי המחיר החדש שיקבע. 

 

מוסכם בזה כי הקבלן, קרה והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה שהצג   .18
תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל  בכתב הכמויות וידוע לו שלא תשולם כל 

האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו, גם אם לא הופיעה לכך דרישה במפורש בסעיפי כתב 
 הכמויות ו/או התוכניות. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 
 חלו"א חברה למדידות        

 ( בע"מ 1985והנדסה אזרחית )            
 א.ת. אזור   27רח' המצודה       
   03-5565717טל:       
 050-5236708טל' נייד:       

 
 
 

 עבודות כבישים פיתוח ותשתיות ברחוב יאיר,  
 יפו-שכונת התקווה, תל אביב

 
 

 

 מפרט טכני מיוחד  

 

 עבודות  עפר, סלילה וניקוז 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 נשוא העבודה  . 1

 
 אשר בשכונת התקווה.יאיר   רחובלביצוע עבודות פתוח במכרז/חוזה זה מתיחס   

 

 תאור העבודה  . 2
 

 העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה:
 

 עבודות הכנה ופרוק.  .1
 עבודות עפר.  .2

 עבודות מצעים ותשתיות. .3

 עבודות ריצופים.  .4
 ודות שונות. עב .5

 עבודות ניקוז  .6
 

על הקבלן לבצע את כל העבודות נשוא מכרז/חוזה זה כמיקשה אחת על פי שלבי  

 חילת העבודה ובמהלכה על ידי המפקח. בתיוגדרו שהביצוע 
 

 מפרטים  . 3
 

מפרט מיוחד זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, התכניות ו/או כתב הכמויות ואין הכרח  
 הכמויות יכללו גם במפרט זה. כי דברים הכלולים בחוזה, בתכניות ו/או בכתב 

 

העבודות במסגרת פרויקט זה תבוצענה בכפיפות להוראות ולדרישות המפורטות  
מהדורה מעודכנת,   -ורחבות" של משרד הבטחון  בישיםכ ב"מפרט כללי לסלילת 

מהדורה מעודכנת,   -"מפרט כללי לפתוח אתר וסלילה" של משרד הבטחון  . ב51מפרט  
לעבודות ניקוז, המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה,   57וכן מפרט מס'  40מפרט  

 הם אשר ייקראו "המפרטים הכלליים".

 על הקבלן לרכוש מפרטים אלו בכוחות עצמו במשרד הבטחון/ההוצאה לאור.  
תוקפן של ההוראות המופיעות ב"מפרט הכללי" יפה כל עוד אינן עומדות בסתירה עם  

 ההוראות 
זה ו/או בכתב הכמויות. במקרה של סתירה יהיה כוחם של   הכלולות במפרט מיוחד 

 מפרט זה וכתב הכמויות עדיף.

כל האמור לעיל בסעיפים השונים המופיעים במפרט טכני זה, הינם תוספות, שינויים  
גבי האמור בסעיפים המקבילים במפרט הכללי. במידה ואין תוספות, שינויים לוהבהרות 

עים במפרט הכללי יש לקרוא ולהתייחס לסעיפים סעיפים המופיבוהבהרות לאמור 
 במפרט הכללי כלשונם.

 
כל האמור במפרט הטכני הכללי לגבי החוזה הסטנדרטי מתייחס לסעיפים המתאימים  

 בחוזה הסטנדרטי "חלמיש". 

   
 

   עבודות הכנה ופירוק .  4
 

  התאמת שוחות לרומים הסופיים   14.

 
. על הקבלן להגביה או להנמיך את השוחות )ולא באתר קיימות שוחות ביוב, מים, וכו' 

הסוג, הגודל והגובה של השוחה הקיימת( בהתאם לרומי התכנון הסופיים  משנה
 או בהתאם להנחיות המפקח.  /והמופעים בתכניות 

 
, טפסנות, התאמת המכסה 20  -העבודה כוללת סיתות הבטון, פלדת זיון, בטון ב  

 עיבוד ראש התא, סילוק הפסולת וכן כל שאר למצב מהמתוכנן הסופי  של הכביש 

העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע של עבודה זו. במקרה הצורך כוללת  
 עבודה זו גם הספקת והנחת מיכסה חדש. 

 
  



 

 

המחיר הוא קומפלט ליחידה ולא משנה כאמור סוג, גודל, קוטר וגובה השוחה.  
מתו באזורים של ריצוף באבנים  כמו כן כולל המחיר צביעת המכסה לאחר התא

משתלבות, כאשר גוון הצבע יהיה כגוון האבן המשולבת באזור המכסה. על  
 לפני הביצוע.   הקבלן לאשר סוג הצבע אצל המפקח

 

 ערוגות קיימותפרוק     24.
 

במסגרת העבודה יפורקו ערוגות קיימות כולל משענות/חגורות בבטון בהיקפן  
 וסילוק מהשטח.

 מ"ר. המדידה תהיה ב
 התשלום יכלול את כל האמור לעייל.

 

 
 פרוק אבני שפה קיימות 34.

 
פרוק אבני שפה קיימות יבוצע במקומות עליהם יורה המפקח בכתב. הפרוק  

יכול להיות גם של אבן שפה בודדת לאורך אבני שפה קיימות. אבני השפה  

שענת  עבודה זו יפורקו גם היסוד והמ שיפורקו יהיו מכל סוג שהוא. במסגרת  
  410151מבטון. אבני השפה והיסוד שפורקו יסולקו מהאתר כאמור בסעיף 

 במפרט הכללי.
 

 המדידה לעבודה זו תעשה במ"א.  
 התשלום יכלול כל האמור לעיל. 

 

 
 רוק גדר פ 4.4

 
במקומות עליהם יורה המפקח יפרק הקבלן גדרות מכל סוג שהוא. הפרוק   

הנ"ל יסולק מהאתר. הבורות של  היסודות וכו'. כלויכלול הגדר, העמודים 

  מהודק בבקרה מלאה.   היסודות ימולאו בחומר מילוי 
 המדידה לפי מ"א.  

 התשלום כולל כל האמור לעיל ולא משנה סוג הגדר וגובהה.  
 

 

 עבודות עפר  . 5
 

 הידוק שטחים  15.
 

למיניהן ולפני הנחת המצעים,   תשתיותלאחר ביצוע עבודות העפר והנחת ה 
שטחים )יישור הצלחת והדוקה( לדרגת צפיפות כאמור בסעיף   יבוצע הידוק

ב"מפרט הכללי". מודגש בזאת כי על הקבלן לבצע הדוק שטחים ליד   510273

 תאים ושוחות קיימות ויש להזהר היטב שלא לפגוע בהם. 
 המדידה לפי מ"ר. 

 התשלום כולל כל האמור לעיל.
 

 חפירה בשטח  5.2

 
 ם של כבישים קיימים מאספלט ומרוצפים. העבודה כוללת עבודה בתחום מצעי

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 :מודגשות בזאת הנקודות הבאות  
 

בכל מקום בו מוגדר בפרק זה חפירה, הכוונה היא חפירה מכל סוג  א. 
 שהוא, כולל חפירות תעלות, חפירה בעבודת ידיים בשטחים מוגבלים וכו'. 

 

תשומת לב הקבלן  למען הסר ספק מהאמור במפרט הכללי מופנית  ב.  
לעובדה שהעבודה כוללת העמסת והעברת מיטב החומר החפור המאושר  

 למילוי ופיזורו בשטחי המילוי בשכבות, כמפורט בהמשך. 
 

על הקבלן להביא בחשבון שלצורך ביצוע עבודות המילוי יהיה עליו   ג. 
להשתמש בחומרים שהופקו מהחפירה תוך התאמתם לדרישות האיכות מחומרי 

ניפוץ אבן גדולה, גריסה, ניפוי  כמפורט. עבודה זו תכלול במידת הצורך  המילוי

 . וכו'
 

חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים לדעת  ד. 
גלישה וכן חומר שגלש לתחום הכביש או התעלה או ממנו החוצה,  ב המפקח 

כנית או החפירה תבוצע בתחומים ושיפועים מוגדרים לפי הת יחפר ויסולק.

בהתאם להוראות המפקח, לא ישולם עבור סילוק והרחקת כמויות חומר 
 שגלשו.

 
, חתך זה, ישונה במידת הצורך  1:1החתך המתוכנן של מדרון החפירה הוא ה.  

בשטח על ידי המפקח רק במידה והוא רואה בברור שהמדרון אינו יציב. שינוי  
ון יותר, לא תהווה עילה שיפוע המדרון תוך כדי עבודה למדרון תלול או מת

 לשינוי במחיר החפירה. 

 
עודפי החפירה ואדמה שנפסלה למילוי יסולקו למקום שיורה המפקח תוך  ו. 

פיזור עודפים יבוצע בצורה שתאפשר את   תיאום עם הרשויות המוסמכות.
המשך הניקוז של השטח בו מפוזרים העודפים. לא יותר לקבלן להוציא עודפי 

 בלת אישור המפקח  חפירה מהאתר ללא ק

    
במקרה שהקבלן יבצע עבודות החציבה מתחת למפלס השתית שנדרש  ז.  

 בתכניות, יניח הקבלן על חשבונו שכבת פילוס מחומר מצע סוג ב'. 
 

 איכות חומר המילוי והידוקו  5.3

 
 :חומר המילוי יעמוד בדרישות הבאות  

 
 . 20%ובשעור של עד  3גודל גרגיר מקסימלי " -

 לא יכיל פסולת או חומר אורגני ויהיה אחיד מבחינת הרכב ואיכות.  החומר -
 לכל היותר.  20%יהיה  200אחוז חומר עובר נפה   -

 

וכו'  ניפוצו גריסתו ניפויוחומר המילוי יהיה מהחומר שהופק מחפירה לאחר 
 כאמור לעיל.

   
  510263הידוק המילוי יבוצע לצפיפות בהתאם לטבלה המופיעה בסעיף 

 הכללי" עבור   ב"מפרט

 הידוק מבוקר. 
 

 מצעים  . 6
 

. המצע יעמוד  5103בסעיף  51כל עבודות המצעים תבוצענה בהתאם למפרט   
בדרישות למצע סוג א'. המצע צריך להיות מחומר גרוס. המצע יונח על השתית  

 לאחר הידוקה )יישור והידוק שטחים(.

 
 

 



 

 

 
 אבני שפה ואבנים משתלבות . 7

 
 אבני שפה  17.

 

  המעודכן ביותר. 19ב"מפרט הכללי" יהיו אבני השפה עפ"י ת"י   מור כא א. 
ויהיו מהסוג העמיד בשחיקה )כל אבן תסומן באות "ש"( העבודה כוללת גם 

 יסוד ומיסעת בטון.
 

יהיו כמוראה בתכניות וסוג  מידות המשענת והתושבת לאבני השפה ב.  
שענת ותושבת מבטון  . לכל סוגי האבנים הנ"ל תהיה מ15 - ב הבטון לנ"ל יהיה

 המשענת ותושבת יבוצעו בעת ובעונה אחת.  כנ"ל.

 
תשלום לעבודות אבני שפה יהיה במטר אורך כולל כל האמור לעיל ה .  ג 

וכן האספקה וההנחה, החפירה והמילוי החוזר, המשענת והיסוד מבטון וכל 
 העבודה הדרושים.ושאר הציוד,  החומרים 

 

 אבנים משתלבות 27.
  

 שכבתי.-משתלבות יהיו מסוג דוהאבנים ה
 

בגוונים    שכבתי-ס"מ דו 8בעובי  נדרש בתכניות האדריכלהאבנים יהיו מסוג 
  כנדרש בתוכניות הסלילה ובתוכניות האדריכל.

ההנחה של  האבנים המשתלבות תהיה בהתאם לתכניות האדריכל. האבנים  

שווה ערך בהתאם מוצרי בטון טרומיים לריצוף או  - 8לת"י מס'  תהיינה בהתאם  
 הפיגמנט שלכל האבנים יהיה תוצרת "באייר".  להחלטת המפקח.

 חתוך אבנים יעשה אך ורק במשור סיבובי.  
 

   .ביצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות )לא חתוכות( 

 ההתקדמות של הרצוף תהיה לעבר אלמנט השפה השני.  
  מידות כי הגמר יהיה באבנים שלמות.  במידת האפשר יש לשאוף על ידי תאום 

במידה ואין הדבר ניתן, יש לחתוך את אבני הרצוף בעזרת מסור סיבובי בלבד.  
 יש להקפיד כי האבן החתוכה תשאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה. 

השלמה בבטון תורשה רק במקרים מיוחדים )כאשר החלק הדרוש להשלמה  

 לאחר אישור המפקח. ס"מ( וגם זאת  4  -קטן מ
 

 פני הריצוף יהיו ישרים אחידים וללא רווחים. 
 

בכל מקרה אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי  
 בחול כנדרש.  מישקיםה

אין לעלות עם כל רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול. כאשר יש  

צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת על ידי 
בדוגמא הנדרשת על ידי אבנים שלמות.  חתוכים ונסורים ולהתחיל מחדש 

ובר נפה  ע 95%  - 90שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול שפיך עובר נפה 
 , יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבן ולכלוך ומחומרים אורגניים  5% - 140

ויתאים לדרישות ת"י לגבי גרגט דק, תכולת הרטיבות של החול בעת פיזור לא  

 . 4%תעלה על 
 

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים 
 המתוכננים לפני הנחת הריצוף ללא הידוק. 

 
הסטיה המותרת במישוריות המידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומניום של  

 "מ. מ 5  מ' תהיה  3.0

הפרש המפלס של  מ"מ. 2הפרש גובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  
 + מ"מ. 5המרצפת ביחד לאבני   השפה יהיה 

 
ס"מ כאשר מתחתיו מצע סוג א'   4אבנים משתלבות תונחנה על גבי חול בעובי  



 

 

 מדידה לעבודה זו תהיה במטר מרובע.  כנדרש בתוכנית הבעובי 
 

התשלום לאבנים משתלבות יכלול כל האמור לעיל, הספקה והנחה של   
האבנים, החול וכן שאר העבודות הציוד והחומרים הדרושים לביצוע המושלם 

 של העבודה.

 
  במידה  15  -מודגש בזאת כי המחיר כולל גם את החגורה הסמויה מבטון ב 

 המופיעה בתכניות.  
חגורה סמויה כנ"ל תוצק בכניסות לבתים ובמקומות עליהם יורה המפקח   

 בכתב. 
 

 

 
   עבודות ניקוז.            8

 
במסגרת עבודה זאת יפורקו קולטנים קיימים  וסילוקן מהאתר.  במקומות   

 יבוצעו קולטנים חדשים לפי פרטים בתכניות הניקוז.  המסומנים בתכנית

ליש הקולטנים יתחברו לתאי בקרה קיימים ליד רח' טלמון תבנה  ליד רח'  
 שוחה חדשה על קו עבודה שמתוכנן ע"י מתכנן אחר. 

 לשוחה יתחברו באמצעות תאי בקרה קולטנים חדשים )כאמור לעיל(. 
 

    הערה:  
 

כל עוד לא יבוצע הקו המתוכנן ברח' טלמון השוחה תהיה שוחה עיוורת ועל  

 ונח מכסה ממתכת שימנע ממי נגר להיכנס אליהם! י הקולטנים החדשים
                

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

         



 

 

   כרמונה יעקב מהנדסים יועצים                     
   ראשון לציון 21ורד רח' ה           

 050-2442480טל' נייד:                    
 
 
 

 עבודות כבישים פיתוח ותשתיות ברחוב יאיר,  
 יפו-שכונת התקווה, תל אביב

 
 

 

 מפרט טכני מיוחד  
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 קווי מים, ביוב ותיעול   - 57פרק 
 

 הוראות כלליות  57.01

 תיאור העבודה  1.1

 ציונלי( של קווי מים, ביוב במסגרת החוזה תבוצענה העבודות להנחה ואחזקה)אחזקה אופ

 בפרויקטים  בתל אביב יפו 

ס"מ ועד בכלל, כולל שוחות וחיבורי בתים, חידוש   150ס"מ ועד    15קווי ביוב, בקטרים  

 והחלפות צנרת והתחברות לקווים קיימים.

 קווי מים כולל שוחות וחיבורי בתים, חידוש והחלפות צנרת והתחברות לקווים קיימים.

ס"מ, שוחות, קולטנים וקולטני שטח, התחברויות   150ס"מ ועד    40קטרים  קווי תיעול, ב

 לקווים קיימים וכיו"ב.

 

 תחולת המפרט הכללי  1.2

הכללי   במפרט  האמור  את  להבהיר  ו/או  להשלים  ו/או  להוסיף  בא  זה  מיוחד  מפרט 

הב למשרד  המשותפת  משרדית  הבין  הוועדה  והשישבהוצאת  הבינוי  משרד  כון, יטחון, 

עול וכן כל הפרקים הרלוונטים יקווי מים, ביוב ות  -  57מית לדרכים, פרק  והחברה הלאו

במפרט הכללי כגון : עבודות עפר, עבודות בטון, בטון טרום, מתקני תברואה, עבודות 

 צביעה ועוד. 

 

 בפיקוח מהנדס שיחתום על התוכניות." באתר יש לבצע AS MADEאת המדידות "

 בדיקות שדה ומעבדה  1.3

 

ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות ביצועי הציוד המסופק ע"י  בדיקות שדה   1.3.1

להודיע   חייב  יהיה  הקבלן  ובאחריותו.  המפקח  החלטת  עפ"י  יבוצעו  הקבלן 
מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע, כדי לאפשר למפקח לתאם את  

 הזמנת הבדיקות הנחוצות. 

יל, אשר תבוצענה  עלות הבדיקות כאמור לע בחוזה,    46האמור בסעיף    ף על א 1.3.2
על   יעלה  שלא  בהיקף  כלולה    1.5%בפועל,  שיאושר,  הסופי  החשבון  מערך 

הבדיקות   עבור  התשלום  בנפרד.  עבורה  ישולם  ולא  השונים  היחידה  במחירי 
יעשה על ידי החברה, אשר תחייב את הקבלן. כל עזרה שתידרש לצורך נטילת  

 הבדיקות תינתן ע"י הקבלן ללא כל תשלום. 

 : ההוצאות המפורטות להלן יחולו בכל מקרה על הקבלן ר בחוזה,  האמו ף על א 1.3.3

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים לקביעת מקורות אספקה.  1.3.3.1

 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו הוא )נוחות עבודה, חסכון וכו'(.  1.3.3.2

 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.  1.3.3.3

 נות למטרת עריכת בדיקות. הוצאות לוואי שו 1.3.3.4



 

 

הקבלן מתחייב לצלם את השטח לפני ואחרי הטיפול. הקבלן ישתמש במצלמה דיגיטלית   1.4
לפחות, עם תאריך. עלות   X6עם זום אופטי    ,MP-8-בעלת רזולוציה שלא תהיה קטנה מ

.  הקבלן המצלמה, הצילום והדפסת הצילומים כלולה במחירי היחידה בכתב הכמויות
ר לרשות החברה, במדיה מגנטית, את קבצי הצילומים, על פי דרישת מתחייב, להעבי

 המפקח.

של משרד   25הקבלן מתחייב כי ברשותו תהיה בכל עת ערכת ציוד  כמפורט בתרשים מס'    1.5
התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל, השימוש בערכה יעשה על פי הדרישות של המפקח 

היחידה שבכתב מוש  יאו דרישת משטרת ישראל, התמורה לש כלולה במחירי  בערכה 
 הכמויות.

 לעבודות מים ביוב   עבודות עפר   57.02

 כללי   2.1

 

והשטחמצהיר  הקבלן   2.1.1 המקום  תנאי  את  יסודי  באופן  גישה    , שבדק  דרכי  בדק 
טלפון,   חשמל,  מים,  צנרת  מבנים,  גדרות,  קיימים,  ומדרכות  כבישים  והעברה, 

ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס הצעתו. לא תוכר  

בהבחנה   טעות  או  שבו  וההפרעות  השטח  הכרת  אי  בגין  מהקבלן  תביעה  כל 

 מצידו. 

טיב הקרקע. לא תוכר כל תביעה מהקבלן   שבדק באופן יסודי את   מצהירהקבלן   2.1.2
השוני   התבטא  אם  גם  וכו'  ברטיבות  הקרקע,  טיב  לגבי  באבחנה  טעות  בגין 

 בשכבות הקרקע התחתונות. 

כפי   2.1.3 הקרקע  פני  יהיו  הכמויות  ולחישובי  לעבודה  כבסיס  שישמשו  הקרקע  פני 
  שהם מסומנים בתכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע

בכל נקודה ייקבע בהתאם לגבהים ו/או לקווי הגובה המסומנים בתכניות או ע"י  
אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה הסמוכים לנקודה. הרשות בידי הקבלן  

לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו תחשב כנכונה ועל  

מדיד  המפקח.  ע"י  אישורם  לאחר  העפר  עבודות  יחושבו  ע"י פיה  תעשה  זו  ה 
הקבלן ועל חשבונו, באמצעות מודד מוסמך. אם לא בצע הקבלן כאמור, מדידה  

מחדש בתוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים  

 כמסומן בתכניות המדידה שנמסרו לקבלן. 

קרקעיים כגון צינורות מים, ביוב, - הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת  2.1.4
שמל, טלפון וכו'. לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו  ח

את שלמותם של המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת  

על   יחולו  זה  תנאי  למילוי  ההוצאות  כל  והידוק(.  מילוי  )לחפירה,  מתאים  ציוד 
להורות לקבלן על ביצוע  הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי  

 העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו כנחוצות. 

 

 עבודות עפר ומילוי בהנחת צינורות  2.2

החפירה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב   2.2.1

 + ס"מ.  2הקרקעית ייעשה בדיוק של 

מבוקר, הכוונה היא להידוק  בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק   2.2.2

+ מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על    2%וכבישה בתחום של  
פרוקטור,    100% בשיטת  מעבדתי  בניסוי  שנקבעה  כפי  המכסימלית  הצפיפות 

 יצויין אחרת.  אלא אם כן

מצע ועטיפת חול יותקנו לפי החתך הטיפוסי לכל אורך התוואי )פרט אם יצויין  2.2.3

 ל יהיה חול דיונות נקי וחפשי מכל חומר אורגני. על קרקעית החפירה  אחרת(, החו

ס"מ )אלא אם יצוין אחרת( שתהודק היטב בתוספת    20תפוזר שכבת חול בעובי  
ס"מ משני צידי   20מצע החול יהיה לכל רוחב החפירה אך לא פחות מרוחב   מים. 

  250מעל קוטר  מכל צד בקווים ש  ס"מ  30  -   מ"מ ו  250הצינור לקווים עד קוטר  

 מ"מ. 



 

 

בכתב   2.2.4 אישור  קבלת  לאחר  רק  יבוצע  הצינורות  הנחת  לאחר  התעלה  כיסוי 
לאחר  . מהמפקח  שעוביין  בשכבות  מובחרת,  מקומית  מאדמה  ייעשה  הכיסוי 

ס"מ כל אחת. שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה   20ההידוק יהיה 

 וגושי חומר מוקשה.   מחומר נקי מכל אבנים 

נקי  עטיפה   2.2.5 דיונות  בחול  תעשה  הצינור,  אחר.  ו סביב  אורגני  חומר  מכל  חופשי 

לפי  העטיפה היטב  ותהודק  הצינור  ואורך  היקף  לכל  מגע  שייוצר  באופן  תונח 
לעיל. עובי העטיפה יהיה כמצוין בתכניות, בכתב הכמויות    2.2.2המפורט בסעיף  

לא פחות מאשר   קודקוד הצינור    20ו/או לפי הוראות המפקח, אולם  ס"מ מעל 

 וסביב כל היקף הצינור, לכל רוחב החפירה. 

 היה : ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות י  2.2.6

ק"ג    100פלטה ויברציונית במשקל   2.2.6.1

ס"מ    50/50פחות עם לוח במידות ל

לפחות   של  תנודות    2000ומספר 

 לדקה. 

וכו'.   2.2.6.2 "קוברה"  "צפרדע",  מהדק 

 הכלים טעונים אישור מפקח. 

ידני  2.2.6.3 הידוק  לדרוש  רשאי  המפקח 

לתנאי   בהתאם  התעלה  בתוך 

 חפירה בשטח. 

לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא   2.2.7

 המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך. 

  20הקבלן ימלא את החפירה עד לגובה שתית הכביש המתוכנן בשכבות בעובי   2.2.8
מוד א.א.ש.הו. בגובה שמעל זה ימלא הקבלן שכבות כביש    100%ס"מ בהידוק  

 עפ"י תכנון מהנדס הכבישים. 

חפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויועברו לאתר לפינוי פסולת  עודפי החומר ה  2.2.9

מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, בכל מרחק על חשבון הקבלן לרבות דמי  

 הטמנה באתר הפסולת. 

או   2.2.10 אפשרי,  בלתי  מכאניים  חפירה  כלי  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  במקומות 

מכל רצוי  בלתי  או  מעשי  בלתי  יהיה  מכאניים  בכלים  שהיא,    שהשימוש  סיבה 
לגבי   מעלה  המפורטות  הדרישות  כל  ידיים.  בעבודת  התעלה  חפירת  תבוצע 

 חפירה באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

המרחק מדופן  ובמקרה בו  ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל  ב 2.2.11

מטר יבוצע דיפון מקומי של התעלה בעת    1-התעלה לקצה המבנה יהיה פחות מ

 העבודה. 

מ'. תחתית התעלה תהיה    0.45בקווי פוליאתילן רוחב מינימלי של התעלה יהיה   2.2.12

בעובי   דק  חצץ  או  חול  מצע  יונח  התחתית  על  אבנים.  וללא  ס"מ    15מהודקת 
מ"מ. המילוי הצידי יהיה מחומר גרנולרי   15גודל החלקיק לא יעלה על    .לפחות 

אבנים או  חרסית  לכלוך,  עד    . ללא  יהיה  הצידי  המילוי  שכבת  מקוטר    0.5עובי 
עד ל ויהודק  יפוזר  המילוי העליון  מילוי    15-הצינור.  הקודקוד.   גובה  מעל  ס"מ 

 התעלה יעשה עפ"י כתב הכמויות.  

בכל מקום בו צפוייה סכנה למבנים שכנים או לעובדים, ולפי הוראות הבטיחות,   2.2.13
להגיש   הקבלן  על  דיפונים.  הקבלן  ויבצע  ע"י  יתכנן  חתומות  דיפון  תכניות 

ישולם   קונסטרוקטור לאישור המפקח, בטרם תחילת הביצוע. עבור הדיפון לא 

 בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות. 

 

 



 

 

 עבודות עפר למבנים  2.3

 

החפירה תעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות למידות,   2.3.1

 כמצויין בתכניות. למפלסים ולשיפועים 

ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים טעונה אישור   2.3.2

 המפקח. 

הציוד להידוק קרקעית החפירה, בטרם ביצוע המבנה, ו/או המילוי החוזר שבסמוך   2.3.3

 למבנה יהיה מהדקי יד, כגון : 

 ס"מ ומספר  50X50במידות   ק"ג לפחות עם לוח  100פלטה ויברציונית במשקל   2.3.3.1

 לדקה.   2000תנודות של לפחות 

 מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'.  2.3.3.2

 .מכבש גלילים ידני כגון "בומאג" וכו' 2.3.3.3

 בחירת הכלים טעונה אישור המפקח. 

 

בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב הכוונה להידוק   2.3.3.4

על    2%וכבישה בתחום   + מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה 

 מהצפיפות המירבית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור.   98%

מכל   2.3.4 נקי  דיונות  חול  ובהעדרו  בחפירה,  שהופק  מובחר  חומר  יהיה  המילוי  חומר 
בכל מקרה לא יכיל החומר המשמש    2.2חומר אבני או אחר לפי המפורט בסעיף  

 למילוי חוזר אבנים או כל חומר מוקשה אחר. 

פסולת   2.3.5 פינוי  לאתר  ויועברו  מהאתר,  יורחקו  פסולת  ו/או  שנחפר  החומר  עודפי 

ע"י המשרד להגנת הסביבה בכל מרחק שהוא על חשבון הקבלן לרבות   מאושר 
הקבלן לוודא מיקום שפיכת העפר לפני תחילת  דמי הטמנה באתר הפסולת. על  

 העבודה. לא תשולם תוספת בעבור אי ידיעת מיקום ושינוע העודפים אליו.

בשכבות   2.3.6 וייעשה  המפקח  אישור  לאחר  רק  יבוצע  המבנה  בצידי  החוזר  המילוי 

 ס"מ לאחר ההידוק.   15מהודקות בעובי 

צינור מחייב עפ"י  עבור חפירה למבנים בהם לא תהיה פתיחה רחבה, או שעומק ה 2.3.7
הוראת הבטיחות או שישנה סכנה למבנים שכנים, יתכנן ויבצע הקבלן דיפון. על  

הקבלן להגיש תכניות דיפון חתומות ע"י מהנדס קונסטרוקציה לאישור המפקח.  

עבור הדיפון לא ישולם בנפרד. לחלופין, אם יש אפשרות לכך, רשאי הקבלן לתכנן  

 וכנן ע"י יועץ ביסוס ועל חשבונו של הקבלן. חפירה בעלת שיפועים מתונים שתת 

מתחת לשוחות יצוקות באתר ומתחת לתחנות שאיבה טרומיות תונח שכבת מצע   2.3.8

 פרוקטור.   98%ס"מ מהודקת ל   20-30ס"מ שתהודק בשכבות של    50סוג א' בעובי  

 קידוח אופקי  2.4

קידוח אופקי ייעשה ע"י השחלת שרוול מפלדה בקוטר המתאים משתנה בהתאם   2.4.1
'' עפ"י התוכנית ללא עטיפה וציפוי )צינור שחור(.  1/4ע.ד.    –  3/16ר  ע.ד. "לקוט

הקו הפנימי יושחל לשרוול עם סנדלי תמך פלסטים. השרוול יאטם משני צידיו ע"י 

אטמים מיוחדים המיועדים לעבודה זו. פירי הכניסה והיציאה יחפרו בזהירות על  

 ציבורי.מנת לא לפגוע בחומת חצרות וכל רכוש פרטי או  

 
 

 



 

 

 עבודה במי תהום  2.5

 

במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן  

 להוציא את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. 

 

 כללי   2.5.1

 

הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות         

בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה חיייבת יבשות )לפי המתואר להלן, או  

שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח. תיאור שיטות הניקוז הניתן 

להלן הוא לשם הנחיה כללית, והקבלן ישא בכל מקרה באחריות ובכל ההוצאות לסילוק 

חייב לפעול בהתאם( על   מי התהום ולעבודה ביבש. המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן

החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. הקבלן לא יהיה  

 זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה. 

 

 הרחקת המים על ידי ניקוז  2.5.2

מצע גרנולארי  באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם ב       

  15  -  חדיר מנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ 

ס"מ. יש לשים לב, שתעלת הניקוז לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף מי התהום, 

בעזרת משאבות את    יש להוציאויש להחזיקה במצב תקין בכל זמן העבודה. מתוך השוחות  

וך הקפדה על מניעת נזקים כאמור להלן. במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש מי התהום ת

 גם 

 

 ( WELL POINTSהרחקת המים על ידי "נקודות שאיבה" ) 2.5.3

המערכת         את  שאיבה".  "נקודות  מערכת  בעזרת  המים  ינוקזו  כלל  בדרך  חוליות  באדמות 

ם התנאים ידועים מתקינים כאשר מתגלים מים בעת חפירה )או לפני עשיית החפירה, בא

כוללת   זו  מערכת  החפירה.  לתחתית  מתחת  עד  לחפרו,  שיש  השטח  ניקוז  לשם  מראש( 

מ' בערך מתחת   2.0  –סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע לעומק של כ  

המערכת  בלחץ.  מים  סילון  בעזרת  נעשית  הצינורות  החדרת  החפירה.  תחתית  למפלס 

שא מנקודות  מורכבת  " המקובלת  בקוטר  "   2יבה  בקוטר  יניקה  לצינורות    6מסועפות 

 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית.

 

 

 

 



 

 

 

 ייצוב תחתית התעלות 2.5.4

במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה יציבה          

ס"מ יותר נמוך מהקווים הסופיים של   40עד    20בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של  

עד  הבוץ,  בתוך  ישקע  אשר  מחצבה,  חומר  על תחתית התעלה  וישפוך  תחתית התעלה, 

לקבלת שטח יציב, ועליו יונח הריפוד מחול ועליו יונח הצינור מבלי אפשרות של שקיעה.  

להימנע מחפירת תעלה  יש  מי התהום,  היא מתחת למפלס  במקומות שתחתית החפירה 

חפירת התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם  

 ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.

 יציבות מבנים  2.5.5

  –מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום  ההקבלן ייקח בחשבון, כי "         

לאחר   בשאיבה  להמשיך  יש  לכן,  השלמתו.  לאחר  לאחר רק  עד  ברצפה  הבטון  יציקת 

התקשותו, ואח"כ להבטיח את "המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות 

הבאות : ע"י המשכת השאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולו, או ע"י מילוי 

 קרקעי במים, עד השלמת "המבנה" כולו. -חלק "המבנה" התת 

 

 תעלות ניקוז  2.6

לחפירה של תעלת ניקוז יכללו את כל עבודות העפר לפי החתך הטיפוסי העבודות   2.6.1

 לתעלה ולפי העומקים המשורטטים בתכניות. 

מפריעים   2.6.2 ומגורמים  מצמחיה  התעלה  ניקוי  יכללו  קיימת  תעלה  שיפור  עבודת 

 ושיקומה. 

 תאור עבודות הבטון  2.6.3

 לתיעול ולביוב, עטיפתבמסגרת עבודות הבטון היצוק באתר יש לבצע תיקונים בשוחות  
  . בטון וכיו"ב



 

 

 צינורות לקווי מים    57.03
 

 כללי  3.1

רשת המים העירונית מורכבת מצינורות פלדה, צינורות יציקה, צינורות    3.1.1

 וכיו"ב. 

והקבלן   3.1.2 שנים  עשרות  מלפני  בחלקם  רחב  מייצור  הם  הנ"ל  הצינורות 

 נדרש להתמודד עם כל הבעיות הכרוכות בטיפול בצנרת. 

 

 

 צינורות  3.2

 צינורות פלדה  3.2.1

. הצינורות יהיו בעובי 530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן   3.2.1.1

 6לצינורות בקטרים "   3/16, " 4"-לצינורות בקוטר הקטן או שווה ל  5/32דופן :"

'' 3/8   ''24לצינור בקוטר     5/16, "16"-10"  -לצינורות בקטרים מ   1/4, "8"  -

 ''. 48-''32לצינורות בקטרים 

 . 1חלק  266צינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט, מפמ"כ ה 3.2.1.2

 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך.  3.2.1.3

   266/ טריו תלת שכבתי, בעלי מפמ"כ    3APCהצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית,   3.2.1.4

 . 4חלק 

 . 5חלק   266הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריו בעלי מפמ"כ  3.2.1.5

ויות וכו' יהיו ספחים מוכנים המיוצרים  הספחים כגון ברכיים, קשתות הסתעפ 3.2.1.6

 בביה"חר ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. 

מגופים שסתומי   3.2.1.7 כגון  ידרש  האביזרים אם  כל  ואת  את הצנרת  יספק  הקבלן 

ובהתאם   הכמויות  ובכתב  בתוכנית  המופיע  לפי  וכבוי,  שטיפה  ברזי  אויר, 

 לדרישות מחלקת מתקנים בחברה. 

בהק  3.2.1.8 תבוצע  הבדיקה  הריתוכים.  של  רדיוגרפיות  בדיקות  יבצע    10%-בלן 

מהריתוכים לאורך כל צינור.בכל מקרה של בדיקה לא תקינה יש להוסיף עוד  

 ריתוכים לבדיקה.   2

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 מחברים לצנרת פלדה  3.2.2

הכמויות   3.2.2.1 ברשימת  אחרת  צויין  אם  אלא  לריתוך,  פעמון  ללא  יהיו  הצינורות 

במכשיר ויחוברו   יחתכו  מלט  של  פנימי  ציפוי  בעלי  צינורות  חשמלי  בריתוך 

 חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי. 

מלט   3.2.2.2 צפוי  עם  לצינורות  אוטוגני  וריתוך  בחיתוך  להשתמש  אין  אופן  בשום 

 פנימי.

יש להשאיר בכל אורך של   3.2.2.3 מ' חיבור   150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו 

מ' יש לרתך לפני הכיסוי   150אחד בלתי מרותך. את הקטעים הנפרדים באורך  

 בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביותר. 

הדרושים   3.2.2.4 העזר  וחומרי  המכשירים  הכלים,  כל  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 

 וע המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה. לביצ

הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה. על   3.2.2.5

הקבלן להניח את הצינורות בהתאם להנחיות צינורות המזה"ת, כפי שמובאים  

 בחוברת היצרן. 

, הוראות  צריפין. בכל מקרה -את החוברת ניתן להשיג ע"י פניה לשרות שדה 3.2.2.6

 הביצוע, כפי שמובאות בחוברת, מחייבות את הקבלן. 

 

 

 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה 3.2.3

 הספחים כגון: ברכיים, קשתות, הסתעפויות, צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים,  3.2.3.1

בתכניות   כנדרש  הכל  הצינורות.  של  לאלה  זהים  ציפויים  בעלי  חרושתיים, 

במקום   וכתבי   רק  יותקנו  פנים  ציפוי  ללא  המסופקים  אביזרים  הכמויות. 

לפני  שנדרש במלפלסט.  ויצופו  הכמויות,  בכתב  ו/או  בתכניות  במפורש 

 אביזרים בגריז גרפיט.  הרכבתם יגורזו

  צורך הכנת הקשתות. הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות ל  3.2.3.2

ברזי  3.2.3.3 אויר,   שסתומי  המגופים,  האביזרים:  כל  את  יידרש  אם  יספק  הקבלן 

הכמויות   וברשימת  במפרטים  בתכניות,  הנדרשים  וכו',  הידרנטים  שטיפה, 

 במקומות המיועדים בהתאם  לתכניות והוראות המפקח.  וירכיבם

   תו את טיפוס  אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצע 3.2.3.4

האביזרים בהם יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור המפקח. רק לאחר קבלת  

 האישור יוזמנו ויורכבו האביזרים. הקנה, פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת  

 בלתי מחלידה וחזקה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה  

  של הקו. 

 

 



 

 

 
 

 ציפויים לצנרת פלדה  3.2.4

רות יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות עפ"י דרישות  הצינו 3.2.4.1

 החברה. 

בשטח   3.2.4.2 ייעשו  קלים  תיקונים  רק  בביח"ר.  לבצעם  יש  ציפויים  ונדרשו  במידה 

 העבודה. לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בציפוי החיצוני באותם החומרים  

 שבהם נעשה הציפוי בבהח"ר.

הפלדה של הצינור במקומות שבהם יש לבצע את  ש לגלות ולנקות את משטח  י 3.2.4.3

 התיקון ובמקומות בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים. 

 

 צינורות לקווי ביוב       57.04
 

 כללי  4.1

רשת הביוב העירונית מורכבת מצינורות פי.וי.סי, צינורות בטון, צינורות   4.1.1

מחושלים מסוגים שונים.  פלדה, צינורות חרס, צינורות אסבסט צמנט וכן צינורות  
הצינורות והשוחות הנ"ל הם מייצור רחב ובחלקם מלפני שנים רבות והקבלן נדרש  

 להתמודד עם סוגי הצנרת השונים. 

ומובלים   4.1.2 פלסטים  פי.וי.סי,  בטון,  מצינורות  מורכבת  התיעול  רשת 

 במידות שונות. והקבלן נדרש להתמודד עם סוגי הצנרת השונה. 

 ביוב צינורות מפי.וי.סי. ל 4.2

 

תקן   4.2.1 תו  בעלי  לביוב  "קשיח"  מסוג  יהיו  מפי.וי.סי.  אורך  884צינורות   .

 מטר.   6.0הצינורות המסופקים לא יעלה על 

 האביזרים יהיו מפי.וי.סי. קשיח כמו הצינורות.  4.2.2

 מעבר בקירות בטון ייעשה ע"י מחבר שוחות המסופק ע"י יצרן הצנרת.  4.2.3

המי 4.2.4 צנרת  מחבר  ע"י  תעשה  בשוחות  צינורות  יצרן  התקנת  ע"י  וצר 

 השוחות דוגמת "איטוביב" או ש"ע. לא יותר שימוש במחברי פי.ו.סי. 

הצינורות   4.2.5 שמש.  פגיעת  למניעת  באתר,  המונחים  צינורות  לכסות,  יש 

 . UVיהיו בעלי הגנת 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 צינורות פלדה לביוב  4.3

 

תקן   4.3.1 תו  צינורות פלדה לריתוך בעלי  יהיו  יהיו  530הצינורות  . הצינורות 

לצינורות בקטרים    3/16, "8"-לצינורות בקוטר הקטן או שווה ל  5/32בעובי דופן : "

 . 16לצינור מעל " 1/4"-ו  16"-10"

  266הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט רב אלומינה, מפמ"כ   4.3.2

 . 1חלק 

 צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך. ה 4.3.3

חיצונית   4.3.4 עטיפה  עם  יהיו  תלת    3APCהצינורות  טריו  בעלי  /  שכבתי, 

 . 4חלק   266מפמ"כ  

 . 5חלק   266הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריו בעלי מפמ"כ  4.3.5

מוכנים,   4.3.6 ספחים  יהיו  וכו',  הסתעפויות  קשתות  ברכיים,  כגון  הספחים 

המיוצרים בביה"חר, ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות.   

רים, כגון שסתומי אויר, ברזי שטיפה, לפי  במידה ויידרש יספק הקבלן את כל האביז

 המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות ובהתאם לדרישות מחלקת מתקנים בתאגיד.

ב 4.3.7 תבוצע  הבדיקה  הריתוכים.  של  רדיוגרפיות  בדיקות  יבצע  - הקבלן 
מהריתוכים לאורך כל צינור. בכל מקרה של בדיקה לא תקינה, יש להוסיף    10%

 ריתוכים לבדיקה.  2עוד 

 

 מחברים לצנרת פלדה  4.4

 

ברשימת   4.4.1 אחרת  צויין  אם  אלא  לריתוך,  פעמון  ללא  יהיו  הצינורות 
הכמויות ויחוברו בריתוך חשמלי צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר  

 חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי. 

צפוי   4.4.2 עם  לצינורות  אוטוגני  וריתוך  בחיתוך  להשתמש  אין  אופן  בשום 

 מלט פנימי. 

 

 ספחים ואביזרים לצנרת פלדה 4.5

 

ספחים   4.5.1 יהיו  וכו'  צלבים  הסתעפויות,  קשתות,  ברכיים,  כגון:  הספחים 
חרושתיים, בעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות. הכל כנדרש בתכניות   מוכנים, 

 הכמויות. אביזרים המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק במקום שנדרש וכתבי  
בכתב   ו/או  בתכניות  יגורזו במפורש  הרכבתם  לפני  במלפלסט.  ויצופו  הכמויות, 

 אביזרים בגריז גרפיט. 

  הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות.  4.5.2

החברה תספק את האביזרים והצנרת ו/או לחלופין, עפ"י הוראה בכתב,   4.5.3

יספק הקבלן את הצנרת ואת כל האביזרים : המגופים, שסתומי אויר, ברזי שטיפה  
הנ וירכיבםוכו',  הכמויות  וברשימת  במפרטים  בתכניות,  במקומות   דרשים 

 המיועדים בהתאם  לתכניות והוראות המפקח. 

אם לא יצויין במדויק טיפוס האביזר הנדרש, יפרט הקבלן בהצעתו את   4.5.4
האביזרים בהם יש בדעתו להשתמש ויגישם לאישור המפקח. רק לאחר     טיפוס  

יוזמנו ויורכבו האביזר קבלת   ים.  פני הגוף ובית האביזרים יהיו ממתכת  האישור 

 של הקו.  בלתי מחלידה. לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה 

 

 



 

 

  

 ציפויים לצנרת פלדה  4.6

 

הצינורות יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות עפ"י   4.6.1

 דרישות  החברה. 

רק   4.6.2 בביח"ר.  לבצעם  יש  ציפויים  ונדרשו  ייעשו  במידה  קלים  תיקונים 
בשטח העבודה. לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בציפוי החיצוני באותם החומרים  

 שבהם נעשה הציפוי בבהח"ר.

יש   4.6.3 הצינור במקומות שבהם  הפלדה של  את משטח  ולנקות  לגלות  יש 

 לבצע את התיקון ובמקומות בהם יש להשלים את העטיפה והציפוי ליד הראשים. 

 
 

 צינורות בטון  4.7

 

  27", בעלי תו תקן ת"י  5" או "דרג  4צינורות בטון יהיו מזויינים לפי "דרג   4.7.1
יהיו ללא חריצים,   ולמפורט בכתב הכמויות. הצינורות  זיון בהתאם לתוכנית  עם 

אחרים כלשהם. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט.   סדקים וכל פגמים  
טבעת גומי, המסופקת ע"י יצרן  בין צינור לצינור יהיה באמצעות   האטם במישקים 

 (. Mהצינורות ויהיו ממין המורכב בזכר ) הצינורות יחד עם 

 

התקנים   4.7.2 מכון  של  אישור  בקשתו,  לפי  המפקח  לידי  ימציא  הקבלן 

טפוס עמדו בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות   שצינורות מאותו  

 מאיכות ייצור השווה לזו של הצינורות שנבדקו.  שהצינורות הם  

בעלי תקן    P.V.Cצינורות בטון לביוב בעלי שרוול פנימי יהיו בעלי שרוול   4.7.3

 , או ש"ע מאושר ע"י המפקח.  ASTMC -443ולשרוול תו תקן אמריקאי  27ת"י 

 

לביוב בעלי ציפוי פנימי יהיו עם ציפוי פוליאוריתני דוגמת    צינורות בטון 4.7.4

HA55  מיקרון, או ש"ע מאושר ע"י המפקח.  600-500"טמבור" בעובי 

 

 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב  4.8

 

"מריפלקס"   4.8.1 דוגמת  יהיו  פוליאתילן  עפ"י    16או    10דרג    909צינורות 

 דרישות המתכנן. 

 499הצינור יהיה בעל תו תקן ת"י  4.8.2

חומר הגלם יהיה ממפעל מערב אירופאי מוכר ועל הקבלן להביא אישור   4.8.3

 על טיב חומר הגלם ועל מקור האספקה.  מהיצרן

 . 499צינורות מפוליאתילן מצולב "פקסגול" יהיו בעלי תו תקן ת"י  4.8.4

למפמ"כ   4.8.5 בהתאם  מיוצרים  יהיו  "גברית"  דוגמת  מפוליאתילן  צינורות 

 חלק א' וב'.  349

התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי   4.8.6
יצרן הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן  גומי פנימי   ועם אוגן, המסופק ע"י 

 מתאים. 

חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה   4.8.7

 צנרת. יהיה בעזרת אוגן המסופק ע"י יצרן הצנרת והמתאים לסוג ה 



 

 

הנחת קווי פוליאתילן וקווי פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה   4.8.8
ישראלי של היצרן. לא תהיה תוספת מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה  

 כלולה במחיר הצנרת. 

 

 הנחת קווים ואיזונם  5

 

 כללי –הנחת קווים  5.1

 

יהיו ישרים  הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות בחתך לאורך   5.1.1

לחלוטין )הן במישור האופקי והן במישור האנכי(. הכיוון ישמר בעזרת מכוון לייזר  
( הרומים ישמרו על ידי  I.Lבכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית הצינור )

 ביקורת מתמדת במאזנת. 

 

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות   5.1.2

ו0.5המותרות מהרום המתוכנן הן  ביניים. הסטיות   + ס"מ    1.0  -+ ס"מ בקצוות 

 בנקודות הביניים. 

ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות מכוון לייזר. ישרות הקו   5.1.3

 במישור האנכי תיבדק באמצעות מכוון לייזר. 

 

ה אחרת כלשהי(,  אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או מסיב 5.1.4

לן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו באותו יום,  יכסה הקב  בתום כל יום עבוד

בשלמותם או בחלקם. במידת אפשר לא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות.  
כן   כמו  כלול במחיר הנחת הצינורות.  יהיה  והמחיר  בנפרד,  כך  עבור  ישולם  לא 

יסגור הקבלן פתחי צנרת בפקקים, בגמר כל יום עבודה על מנת למנוע כניסת מים  

 ר. המחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות.או עפ

 

קביעת הצינור במקומו המדוייק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת   5.1.5
שיונח   לאחר  הצינור.  הרמת  ידי  על  ולא  מתחתיו  חול  תוספת  בעזרת  או  לצינור 

הצינור במקומו הנכון, ייקבע מיד על ידי הידוק חול מצידו לכל אורכו. אין להתחיל  

 עד שהמפקח יאשר החפירה כמשביעת רצון.   בהנחת הצינורות 

 

 כיסוי התעלה  5.2

 

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה.   5.2.1

 . 2.2הכיסוי ייעשה בהתאם למפרט סעיף

או   5.2.2 תזוזה  יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו  לאחר המילוי 

 שקיעה או אם נגרם לו נזק כלשהו. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 הנחה וטיפול בצנרת פלדה  5.3

 

הטיפול בצינורות פלדה יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין   5.3.1

בו  לז שטח  יכשיר  הקבלן  הקרקע.  פני  על  אותם  לגרור  ואין  הצינורות  את  רוק 

 יאוחסנו הצינורות. 

 

התקנה תת קרקעית של צינורות פלדה  תעשה בתעלה שהוכנה מראש   5.3.2

 באופן כזה שיווצר מגע רציף לכל אורך קו תחתית הצינור 

 

שלות   5.3.3 או  אדנים  על  תעשה  פלדה   צינורות  של  קרקעית  על  התקנה 

המותאמים למידות הצינור. המרחק בין האדנים או השלות יהיה בהתאם להנחיות  

 יצרן הצנרת באופן שימנע כל דפורמציה. 

 

יש להשאיר בכל אורך של   5.3.4 מ'    150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו 
באורך   הנפרדים  הקטעים  לפני    150חיבור אחד בלתי מרותך. את  לרתך  יש  מ', 

 הבוקר כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביותר.   הכיסוי בשעות המוקדמות של

 

העזר   5.3.5 וחומרי  המכשירים  הכלים,  כל  את  חשבונו  על  יספק  הקבלן 

 הדרושים לביצוע המחברים. כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח בתעלה. 

כל   5.3.6 והגבהים כפי שסומנו בתכניות ללא  לפי הקו  יונח בתעלה  הצינור 

את   להניח  הקבלן  על  כפי סטיה.  המזה"ת,  צינורות  להנחיות  בהתאם  הצינורות 

 שמובאים בחוברת היצרן. 

שדה 5.3.7 לשרות  פניה  ע"י  להשיג  ניתן  החוברת  מקרה,  - את  בכל  צריפין. 

 הוראות הביצוע, כפי שמובאות בחוברת, מחייבות את הקבלן. 

 

 

 הנחה וטיפול בצנרת פי.וי.סי, פוליאתילן ובטון  5.4

 

לן ובטון  יהיה זהיר. הפריקה תבוצע  הטיפול בצינורות פי.וי.סי, פוליאתי 5.4.1
באמצעות מנוף. אין לזרוק את הצינורות ואין לגרור אותם על פני הקרקע. הקבלן  

 יכשיר שטח בו יאוחסנו הצינורות . 

אין להשאיר צינורות פי.וי.סי ופוליאתילן באתר לתקופת זמן העולה על   5.4.2
צויות ובכל מקרה,  שבועיים ימים מיום יצורם, על מנת למנוע דפורמציות בלתי ר 

 אין להשאיר את הצנרת חשופה לשמש. 

תעשה   5.4.3 ובטון   פוליאתילן  פי.וי.סי,  צינורות  של  קרקעית  תת  התקנה 

 בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שיווצר מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצינור.

 
 

 פיקוח שרות שדה  5.5

 

הערכת אופן הביצוע של הקו. כל   הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך             

ביקור של שרות השדה הספציפי ילווה בדו"ח פיקוח עליון מטעם היצרן. שרות שדה יהיה 



 

 

 כלול במחירי היחידה של הקווים.

 

 

 

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  5.6

 

במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצק   5.6.1

 סביב לצינורות. הקבלן גושים מתחת או  

הגושים יוצקו בהתאם לתוכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן   5.6.2

 ק"ג.  300תהיה 

 

 

 עבודה בקווי ביוב פעילים  5.7

 

במהלך העבודה יעבוד הקבלן באזורים בהם קווי ביוב פעילים.  הקבלן   5.7.1

 יחסום וישאב אותם או יחבר אותם לקווים שבמסגרת המכרז. 

 

שהקווים הפעילים לא יציפו את הקווים שבביצוע  על הקבלן לדאוג לכך   5.7.2

 ולדאוג לרציפות העבודה של מערכת הביוב. 

-BYפעולות אלו יעשו על ידי חסימות קטעים נדרשים ושאיבת בייפס ) 5.7.3

PASS .אל קווים פעילים בהמשך ) 

ביוביות,   5.7.4  : כגון  הזמניים  והחומרים  הציוד  כל  את  לספק  הקבלן  על 

 פעלה )גנרטור או אחר(, פקקים לחסימה וכיו"ב.משאבות, קווי סניקה, חשמל לה

 

 

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קווים  5.8

 

 

 בדיקה הידראולית לקווי מים 5.8.1

 

 כל קטע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.  5.8.1.1

 

עברו  5.8.1.2 הצינורות  כי  הנחה  מתוך  המחברים  את  לבדוק  מטרתה  הלחץ  בדיקת 

הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ  בדיקת לחץ בביהח"ר וכי  

 של הצינורות. 

 

והניקוז  5.8.1.3 האוויר  נקודות  של  תקינותם  את  לוודא  יש  לקו  המים  הכנסת  לפני 

 שלאורך קטע הקו הנבדק.

 



 

 

לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון  5.8.1.4

 יום(, אם אכן קיימות.  15והתושבות )לפחות 

 

אטמ' אלא אם נדרש בכתב הכמויות או    12שה בלחץ פנימי של  הבדיקה תע 5.8.1.5

 ע"י המפקח לחץ בדיקה אחר. הלחץ ייבדק בנקודה הנמוכה של הקו. 

 

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם   5.8.1.6

 באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור. 

 

הקו   5.8.1.7 לאחר  מילוי  בקו.  אוויר  כמות  כל  להשאיר  מבלי  באיטיות  ייעשה  במים 

מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. 

 לחץ הבדיקה יוחזק בקו כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל אורכו. 

 

אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים או ירידת לחץ במשך   5.8.1.8

הדליפה  הבדי ששיעור  או  ליקויים  יימצאו  אם  הקו.  את  המפקח  יאשר  קה, 

המותרת יעלה על הערכים בטבלה המצורפת להלן, על הקבלן לבצע את כל  

התיקונים הנדרשים על ידי המפקח ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין 

 ולשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 

שעות    6מטר,    50' ובאורך עד  '4שעות לקווים בקוטר עד    0.5משך הבדיקה   5.8.1.9

בקוטר   בקוטר    12'',  6-14לקוים  לקווים  ו16-24שעות  לקווים    24-'',  שעות 

 '', בהן אל יירד הלחץ מהמותר.  24בקוטר מעל 



 

 

 להלן טבלה המרכזת את מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר לכל סוגי הקווים :

 

הפסד מקסימלי מותר  

 מטר   1000לאורך 
 שעות(   24-)ליטר ל

 מהירות מילוי

 )מ"ק/שעה(

 קוטר הצינור 

 )אינץ'( 

1350 50 24 

1150 32 20 

900 21 16 

700 11 12 

500 7 10 

360 5 8 

300 2.5 6 

180 1.1 4 

 

 שטיפת קווי מים 5.8.2

 

העבודות   5.8.2.1 כל  וגמר  והאביזרים  הצינורות  מערכת  השלמת  והבדיקות  לאחר 

הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית 

 צינורות ואביזרים.   -של כל המערכת 

המערכת   5.8.2.2 של  הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים  הזרמת  ידי  על  תעשה  השטיפה 

 והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

שבמערכת תיווצר מהירות זרימה  כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך  5.8.2.3

מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים    1.0של לא פחות מאשר  

יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר  

מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכנית  

הוצאתם, מקורות המים, גודל    השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים,

החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן  

 לבצע את השטיפה. 

 חיטוי קווי מים 5.8.3

 

עם גמר ביצוע השטיפה בקווי המים, ולאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים   5.8.3.1

רט מכל נקודה הם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקווים, ע"י גורם מוסמך,כמפו

האביזרים,   הצינורות,  של  המערכת  כל  את  תכלול  החיטוי  פעולת   : להלן 

מ"ג לליטר.   50ספחים וכו'. חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  

שעות. בתום תקופה זו   24תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם  

בין   הריכוז  יהיה  אם  נקודות.  במספר  הריכוז  יש    מ"ג  10-ל  1ייבדק  לליטר 

 48שעות או    24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר    24- להשאיר את מי הכלור ל

מ"ג לליטר כלור, יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך    1-שעות פחות מ

 מ"ג לליטר.  1-שעות יהיה גדול מ 48מחדש עד שהריכוז הנותר בתוך 



 

 

 

חתום ע"י גורם מוסמך,  בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח, יועבר דו"ח,   5.8.3.2

למפקח ולמשרד הבריאות. לאחר אישור המפקח,  תרוקן ותישטף המערכת  

והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא  

 מ"ג לליטר.  0.2לא תעלה על 

 
 

 בדיקה הידראולית לקווי ביוב גרביטציונים  5.8.4

 

 

ול את השוחה המעלית ייבדק  כל קטע וקטע בין שתי שוחות סמוכות אשר יכל 5.8.4.1

 בנפרד בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות. 

הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק )עומד לחץ(  5.8.4.2

 מ'.   5.0מ' לפחות אך לא יותר מאשר  1.0של 

 שעות.   24משך הבדיקה  5.8.4.3

 

ה  5.8.4.4 יתוקן  כלשהו  בצינור  או  הזעה במחבר  או  דליפה  נזילה,  הופיעה  טעון אם 

עד שהקטע הנבדק   חוזרת  ותבוצע בדיקה  לדרישות המפקח  תיקון בהתאם 

 יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 בדיקה הידראולית לקווי סניקה לביוב  5.8.5

בדיקות הידראוליות לקווי סניקה לביוב ייעשו כפי שהם מבוצעות לקווי מים   5.8.5.1

 לעיל.  5.8.1סעיף 

 

 שטיפת קווי ביוב וסניקה  5.8.6

והבדיקות   5.8.6.1 העבודות  כל  וגמר  והאביזרים  הצינורות  מערכת  השלמת  לאחר 

הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית 

 צינורות ואביזרים.   -של כל המערכת 

המערכת   5.8.6.2 של  הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים  הזרמת  ידי  על  תעשה  השטיפה 

 והוצאתם מן הנקודות הנמוכות. 

כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה   5.8.6.3

מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים    1.0של לא פחות מאשר  

המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר  יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו  

מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכנית  

השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל  

החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן  

 לבצע את השטיפה. 



 

 

 תאי בקרה  6

 למגופי מים   שוחות 6.1

 

6.1.1 " בקטרים  מים  למגופי  בטון    12-4שוחות  אלמנט  ויכללו  החברה  פרט  עפ"י  יהיו 

עפ"י תכניות סטנדרט של החברה, כולל    60או    45X45או    35X35במידות פנימיות  

מכסה אובאלי בינוני במדרכה וכבד בכביש, עליו יופיע כיתוב  מי אביבים תל אביב  

 יפו בע"מ, כולל לוגו. 

 ב ע"ג מצע סוג א' מהודק. השוחה תוצ 6.1.2

 

מים   6.1.3 למגופי  עם    48"-16"  בקטריםשוחות  הניקוז  שוחות  דוגמת  מרובעות  יהיו 

תחתית מבטון טרום או יצוק באתר. בשוחות מגיסטרלית יותקנו צינורות איוורור 

 לפי תוכנית. 

 

 מכסים לתאי בקרה למגופים  6.2

 

יציקה עם סמל החברה  מכסים לתאי מגופים יהיו עפ"י סטנדרט החברה, מברזל   6.2.1

 מוטבע בזמן יציקה המכסים יהיו לפי הפירוט הבא: 

 טון ויונחו על גבי בטון.  12.5מכסים במדרכה  יהיו אובליים לעומס  6.2.1.1

טון ויונחו על גבי   40מכסים בכביש יהיו עגולים עם מסגרת מרובעת לעומס   6.2.1.2

 גוש בטון. 

סמל החברה,  ס"מ עם  60מכסים של שוחות מגיסטרליות יהיו עגולים בקוטר  6.2.1.3

 וכיתוב מתאים. 

 

 שוחות בקרה לביוב  6.3

טרומיות   6.3.1 ותקרות  טרום  מבטון  גליליות  מחוליות  תהיינה  לביוב  הבקרה  שוחות 

 ס"מ.  20ותוצבנה על גבי שכבת מצע סוג א בעובי 

דגם   6.3.2 "מוזאיקה"  תוצרת  דוגמת  תהיה טרומית  או שווה ערך    MBתחתית השוחה 

שוחה   מחברי  באמצעות  יהיו  צנרת  חבורי  לצנרת.  קדוחים  פתחים  עם  מאושר, 

 גמישים מסוג "איטוביב" תוצרת מוזאיקה או שווה ערך, מורכבים במפעל. 

הקבלן אחראי למסור למפעל נתונים מדוייקים של כווני הכניסות והיציאות מכל   6.3.3

 ח. שוחה, לאחר סימון התוואי בשטח ואשורו ע"י המפק

תקע בקוטר ועומק לפי  - שקע   658החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י מס'   6.3.4

יהיה מספיק חלק   תכניות עם משטח פנימי חלק ביותר אם המשטח הפנימי לא 
, ההחלקה תבוצע ע"י  1:1יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של 

 כף טייחים. 

לעומס   6.3.5 מבטון,  שטוחה,  טרומית,  תהיה  בשוחות    12.5בינוני,  התקרה  טון. 

 טון.  40המותקנות בכבישים תהיה התקרה לעומס כבד, 

 בין החוליות הטרומיות יונח אטם דוגמת "איטופלסט" או ש"ע מאושר.  6.3.6

 ביצוע עבודות בטון בהתאם לפרק עבודות בטון.  6.3.7

 .631מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה מיציקת ברזל לפי ת"י   0.80בשוחות שעומקן  6.3.8

ות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה, אם יהיו כאלה, יתקבלו  הצבת החולי 6.3.9

 בטור אנכי. 



 

 

רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח צמנט, בתוספת   6.3.10

 דבק אקרילי.

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  6.3.11

מילוי   6.3.12 ע"י  המפקח,  בנוכחות  תבוצע,  השוחות  אטימות  עד  בדיקת  במים  השוחה 

 שעות מבלי שתהיה ירידה במפלס המים.  3מעל לחיבור החוליה האחרונה למשך 

 מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכניות סטנדרט וכמפורט להלן :  6.3.13

 ס"מ יבוצעו ע"י עבוד פנימי.  45מפלים עד גובה  6.3.13.1

 ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוני. 45מפלים בגובה מעל  6.3.13.2

ע"י 6.3.14 יעשו  מגרשים  לחבור  חציבה    הכנות  תותר  לא  יהלום.  כוס  במקדח  קדוח 

 באלמנטים טרומיים. 

"מגנופלסט"   6.3.15 דוגמת  לביוב  פלסטית  תחתית  משולבות  בשוחות  השמוש  יותר 

 .5%ואינו עולה על  1%-תוצרת וולפמן או ש"ע, בקווים ששיפועם אינו יורד מ

מפל   6.3.16 להתקין  יש  בהם  במקומות  משולבות.  בשוחות  פנימיים  מפלים  יותקנו  לא 

 פנימי לא יותקנו שוחות משולבות. 

אביבים תל אביב יפו", -המכסים יהיו עם כתובות יצוקות בגוף המכסה "חברת מי 6.3.17

 "ביוב" , סמל החברה, סוג המכסה ושנת ייצור. 

"מתאמי   6.3.18 באמצעות  הכביש,  של  סופי  לגובה  יותאמו  הבקרה,  לשוחות  התקרות 

 אביב", או שווה ערך מאושר.

 מפוליאתילן שוחת בקרה   6.4

  1%-שוחות בקרה בחצרות ניתן לבצע מפוליאתילן בקווים ששיפועם אינו יורד מ 6.4.1

 . 3%ואינו עולה על 

שוחות פוליאתילן יהיו מסוג"חופית" או ש"ע מאושר ע"י המפקח. בעלות תו תקן   6.4.2

 חלק א'.   307ומפמ"כ   005ת"י 

 ס"מ.   100-60יותר שימוש בשוחות בקטרים  6.4.3

טון, מורכבים מטבעת בטון, טבעת    5מבטון לעומס    מכסים ותקרות לשוחות יהיו 6.4.4

 ברזל ופקק מבטון. 

טון, יהיו מבטון ויוצבו ע"ג טבעת בטון מזויין    8מכסים ותקרות לשוחות לעומס   6.4.5

 ס"מ. 20יצוקה באתר בעובי 

בעובי   6.4.6 חול  על מצע  תוצבנה  פוליאתילן  חללים    15שוחות  בחול  יש למלא  ס"מ. 

סב מילוי  השוחה.  בתחתית  בחול  הנוצרים  יבוצע  פוליאתילן  שוחות  לדפנות  יב 

 מודיפייד א.א.ש.הו.  95%ס"מ לרמת הידוק של   20מהודק בשכבות של 

לסוג   6.4.7 ויותאמו  השוחות  יצרן  ע"י  המיוצרים  אטמים  באמצעות  יהיו  צנרת  חבורי 
יצרן   ע"י  המיוצר  חולייתי  בין  אטם  יולבש  חוליות  בין  הקרקע.  ולתנאי  הצנרת 

 ת אישור המפקח. השוחות. האטמים יקבלו א

 מפרידי שומן מפוליאתילן יהיו מסוג "חופית" או ש"ע מאושר ע"י המפקח.  6.4.8

אופן התקנה, הנחה, אטמים ומכסים יהיה זהה לזה של שוחות בקרה מפוליאתילן,   6.4.9

 ובהתאם להנחיות היצרן. 

 התקנת מפריד שומן מפוליאטילן תותר בחצרות בתים בלבד.  6.4.10

 מפריד השומן.   באחריות הקבלן לקבל את אחריות יצרן 6.4.11

 התוכנית.  6.4.11.1

 כל דגמי השוחות יהיה באישור החברה ומותאמים לסטנדרט החברה.  6.4.11.2

"מי 6.4.12 המסה  בגוף  יציקות  כתובית  עם  יהיו  המכסים  סמל  -כל   , "ניקוז"  אביבים" 

 החברה, סוג המכסה ושנת היצור. 



 

 

 שוחות אביזרים לסניקה  6.5

בקרה  6.5.1 לשוחות  זהות  תהיינה  טרומיות  בטון  מחוליות  אביזרים  לביוב    שוחות 

 , למעט השינויים הבאים :6.3 כמפורט לעיל בסעיף

 השוחות תהיינה ללא תחתית. החוליות יונחו על מצע חצץ, כמתואר בתכניות. 6.5.1.1

שלבי ירידה, חלקי מסגרות, צינורות ואביזרים  כל חלקי המתכת בשוחה כגון :   6.5.1.2

 יצבעו בהתאם לדרישות המפרט. 

 

 מכסים ותקרות לתאי בקורת לביוב ותיעול  6.6

  489המכסים לתאי בקורת יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תקן ת"י   6.6.1
טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום הכביש,    40)  104.1.3כאשר סוג המכסה יהיה  

טון( עבור הכוכים הנמצאים בתחום המדרכה. כל המכסים    12.5)  104.1.2ומסוג  

מי חברת  מדגם  מפלדה  יהיו  -יהיו  במדרכות  תיעול.  או  ביוב  סימון  עם  אביבים 

 המכסים מסוג "מורן" עם מסגרת מרובעת ובכבישים מסוג "שמשון" עגולים.

 

מטר יותקן    1.26  ס"מ. בתאי בקרה בעומק העולה על  50קוטר הפתח במכסה יהיה   6.6.2

ס"מ. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת    60מכסה בקוטר  

 מעל פני התקרה. המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.   

תותר התקנת חוליה עליונה קונית. התקרות  לא  מ'    2.50בתאי בקרה בעומק מעל   6.6.3

 .489יהיו בעלות תו תקן ת"י 

 . 489יהיו מסוג ב.ב. לעומס בינוני, בעלי תו תקן ת"י מכסים בתוך חצרות  6.6.4

התקרות לשוחות הבקרה, יותאמו לגובה סופי של הכביש, באמצעות "מתאמי   6.6.5

 אביב", או שווה ערך מאושר.

6.6.6  

 

 תאי קליטה למי גשם  6.7

הכמויות   6.7.1 בכתב  הנאמר  לפי  במידות  טרום  מבטון  יהיו  גשם  למי  קליטה  תאי 

 ובתכניות העבודה. 

מי   6.7.2 בקולטנים  קולטני  יותר השמוש  לא  מהודק מכורכר.  מצע  גבי  על  יונחו  גשם 
רשאי   יהיה  המפקח  לאתר.  ההעברה  בעת  שנפגעו  כאלו  או  סדוקים  שבורים, 

 לפסול תאי קליטה אשר לא יעמדו בתנאים הנ"ל. 

תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר    MD3או    MD1,MD2תאי קליטה למי גשם יהיו דוגמת   6.7.3

הצמו גשם  מי  קולטני  יהיו  עבור  שפה  אבן  ללא  קולטנים  עבור  שפה.  לאבן  דים 

בהתאמה תוצרת וולפמן או ש"ע מאושר. עומק    MD  –  21,22,23הקולטנים דוגמת  

 מטר לקולטן העמוק אלא אם יצויין אחרת.   1.20הקולטן יהיה 

או   6.7.4 מיצקת  גשם  למי  קליטה  וסבכת  פלדה  מיצקת  מסגרת  תותקן  קולטן  לכל 

 ת בעלי עמידה בקורוזיה.מפוליאסטר משוריין סיבי זכוכי

  7.5ס"מ ובעובי    84X34אביב" במידות  -סבכות הקליטה למי גשם יהיו מדגם "תל 6.7.5
. הסבכה תותקן בתוך מסגרת  על ידי המפקח   ס"מ תוצרת וולקן או ש"ע מאושר

ובעובי דומה לזה של המסגרת. עיגון המסגרת לתאי    90X40מברזל יציקה במידות  

 נקודות לפחות.  4צויים במסגרת הבטון תעשה באמצעות אוגנים המ 

לסבכות קליטה, מיצקת או מפוליאסטר משוריין המצויות צמוד לאבן שפה תותקן   6.7.6

 אביב" . - אבן קולטת מים מברזל יצקת. אבן השפה תהיה מדגם "תל

התאמת הסבכות, יותאמו לגובה סופי, באמצעות "מתאמי אביב", או שווה ערך   6.7.7

 מאושר. 



 

 

 

 בקווי מים אביזרים            7

במקרה של שינוי מהאביזרים הכלולים במפרט או אביזרים שלא פורטו אשר הקבלן יידרש לספקם, האביזרים  

 חייבים לקבל אישור המפקח והחברה, בטרם התקנתם באתר.

 מגופים  7.1

דוגמת    61ומעלה יהיו מגופי טריז בעלי תקן ת"י    4מגופים על קווי מים בקוטר " 7.1.1
, או ש"ע מאושר בעלי  TRLו תוצרת "רפאל" דגם  , א2550תוצרת "ארהרד" דגם  

. כל מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף  316ציפוי רילסן. ציר המגוף נירוסטה  

של   עבודה  ללחץ  יתאימו  המגופים  כל  סגירה.  וגלגל  ברגים  אטמים,    16יסופקו 
,  12אטמ'. המגופים יהיו תת קרקעיים. במגופים בקוטר עד "  24אטמ' ולחץ בדיקה  

יהיה תא לידית המגוף בלבד, עם אפשרות להפעלה ע"י מוט מאריך וגלגל סגירה  
מבחוץ, לפי פרט בתוכנית סטנדרט. מכסים לתאי מגופים מברזל יציקה יסופקו ע"י  

בהכנות   מגופים  הקבלן.  ע"י  ויורכבו  העירייה  של  במחסן  לקבלן  אביבים  מי 

ה ויותקנו עיליים בחיבור  יהיו כדוריים לפי סטנדרט החבר  3לחיבורי בית בקוטר "

 המבנה.  

 שסתומים אל חוזרים  7.2

או שווה  604, תוצרת "א.ר.י" כפר חרוב, "הכוכב"  NR-40שסתומים אל חוזרים, יהיו דוגמת 

 ערך מאושר. 

 

 שסתומי אוויר  7.3

 לפני שסתום האוויר, יותקן ברז כדורי, מתוצרת "שגיב" שדה בוקר, או שווה ערך מאושר. 

  25אטמ' )לחץ בדיקה    16למים, יהיו מסוג אוטומטי, קינטי או משולב, ללחץ  שסתומי אוויר  

 אטמ'(, תוצרת "א.ר.י" או שווה ערך מאושר. 

"שלף", שסתום אוויר, המשלב בתוכו שסתום אוויר קינטי    D- 050שסתום אוויר משולב,  

ואוטומטי, בעלי יכולת לשחרר אוויר בעת מילוי המערכת ומאפשר כניסת אוויר בעת ריקון  

 המערכת, השסתום מאוגן. 

, משלב שסתום אוויר קינטי ואוטומטי, ביחידה D-040שסתום אוויר משולב, דגם "ברק"  

מילוי המערכת, מאפשר כניסת אוויר, בזמן ריקון מערכת אחת.  מאפשר שחרור אוויר בעת  
 וכאשר המערכת תחת לחץ, יאפשר שחרור אוויר. 

 

 
אוטומטי.   בשסתום  מהמקובל  גדול  נחיר  ובעל  פלסטיים  חומרים  עשוי  יהיה  השסתום 

, משחרר אוויר במערכת תחת לחץ, בעל משקל נמוך, S-030שסתום אוויר אוטומטי, "שגב"  

אטמ'(, גוף עשוי מחומר פלסטי.  חיבור השסתום   25אטמ' )לחץ בדיקה    16לחץ עבודה עד  

 ע"י הברגה. 

 

אוויר קינטי   ומאפשר  K-010שסתום  אוויר מהמערכת, בעת מילוי הקו  , משמש להוצאת 

 כניסת אוויר למערכת, בעת ריקון הקו.  גוף השסתום יהיה מוצקת וקל במידותיו. 

 שסתומי מדף  7.4

 

, או שווה  PTK-TBS, "הכוכב"  NR- 070הקו, יהיו מתוצרת "א.ר.י" דגם  שסתומי מדף, סוף  

 ערך מאושר.  השסתומים יכללו אוגנים, אוגנים נגדיים, אטמים וברגים. 

 מלכודת אבנים  7.5

 

 מלכודת אבנים, תהיה מיצקת ברזל, כדוגמת "ברמד" או שווה ערך מאושר. 
ד "הכוכב"  מתוצרת  יהיה  הוא  במסנן,  להשתמש  ויורשה  ערך 202גם  במידה  שווה  או   ,

 מאושר.  האביזרים יכללו אוגנים, אוגנים נגדיים, אטמים וברגים. 



 

 

 אוגנים 7.6

 

יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש   7.6.1

לשמור על שטחי האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה  
ו התזה  מטפות  האטימה,  שטחי  את  ולקלקל  כל  לפגוע  את  ולתקן  לכלוך  מכל 

 הפגמים העלולים להפריע לאטימה המוחלטת של האוגנים. 

 

 מחברים מכניים )דרסרים / מחברים / מחברי אוגן(  7.7

 

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט   7.7.1
ס"מ    20ולכלוך אחר ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של  

ה. הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש. את הגומיות יש לשמור, עד  לפחות מהקצ 
השימוש   במקרה  קיק.  בשמן  ולמרחם  השמש  מקרני  מוגן  במקום  להרכבה, 

ב"מחבר מכני חרום" )דרסר חרום / מחבר חרום(, יש להסיר את הבליטה מתוך  

בשדה.   יבוצע  הדבר  אם  איזמל  בעזרת  או  המלאכה,  בבית  האמצעית  הטבעת 

 את הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני  לט להסיראסור בהח

 

במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת המפקח   7.7.2

יורכבו עוגנים על המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט.  
יורכבו  המפקח,  זאת  ידרוש  בו  מקום  ובכל  בתכניות  לכך  המסומנים  במקומות 

 לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט ם, גשרי

 ברגים  7.8

יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל   7.8.1
אביזר יהיה אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות  

 חוטים.    4-חוטי תבריג, אך לא יותר מ 2בשיעור של 

 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה.  7.8.2

ברגים ואומים יסופקו ע"י הקבלן ומחירם יהיה כלול במחיר היחידה של   7.8.3

 הנחת האביזרים. 

 הרכבת אביזרים  7.9

לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם.   7.9.1

 במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה. 

מים.    7.9.2 פלס  לפי  המדוייק  איזונם  על  להקפיד  יש  האביזרים  בהרכבת 

האביז בין  תורשה  ההתאמה  לא  וחופשית.  מדוייקת  תהיה  הצינורות  לבין  רים 
התאמה על ידי מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים  

 באביזרים או באוגנים. 

 ברזי שריפה  7.10

סטנדרט.   7.10.1 בתכניות  פרט  לפי  יותקנו  )הידרנטים(  שריפה  ברזי 
, או ש"ע  3דגם  או "פומס"    FH-2מתוצרת רפאל דגם    3ההידרנטים יהיו בקוטר " 

" בקוטר  יהיו  כפולים  שריפה  ברזי  דגם  3X2מאושר.  רפאל  מתוצרת   ,FH-12    או
דגם   או ש"ע מאושר 10"פומס"  ידי המפקח  ,  זקף  על  על  יותקנו  ברזי השריפה   .

 , לפחות. 4חרושתי בקוטר "

 

 מצופי רילסן צבוע אדום.   448הברזים יהיו בעלי תו תקן ת"י  7.10.2

 

מצופים    3חלק    448שבירה בעלי תו תקן ת"י  הברזים יהיו בעלי מתקן   7.10.3

 רילסן צבוע אדום. 



 

 

 קו מים זמני  7.11

 

הקבלן יניח במידת הצורך ולפי קביעת המפקח ודרישת החברה קו מים זמני לאורך הרחוב 

מ"מ( לפחות, מפוליאתילן.   50)  2כולל חיבורים זמניים למדי מים קיימים. הקו יהיה בקוטר "

חבורי את  גם  לבצע  הקבלן  הסתעפויות,   חובת  לרבות  הזמני  המים  מקו  לבתים  המים 

מחברים, הברגות וכו' על מנת להבטיח אספקת מים סדירה לכל המבנים הקיימים משך 

 כל תקופת הביצוע כולל סידורי הארקה זמניים. 

 הכנה לחיבורי בתים  7.12

" בקוטר  פלדה  בצינורות  יבוצעו  ובתים  למגרשים  מים  לחיבור  פרט  4-3" הכנות  לפי   ,

אביזר  ת סטנדרט החברה. חיבור הקווים לצינורות ראשיים מפלדה יהיה באמצעות  בתוכני

T  חרושתי מוכן . 

 פתיחה וסגירה של קווי מים 7.13

קווי מים קיימים לצורך העבודה תבוצע בתיאום עם מנהל אזור של  וסגירה של  פתיחה 

 החברה ובפיקוחו. הזמנת מנהל האזור, תהיה באחריות הקבלן. 

 

 קטודית בקווי מים חדשיםהגנה   7.14

 

 עבודות גישור 7.14.1

חלקי   7.14.1.1 כל  בין  נאותה  חשמלית  רציפות  היוצר  מתכתי  חיבור  הינו  הגישור 

הצנרת. גישור יעשה בכל מקום שקטעי צנרת מחוברים ביניהם באופן מכני 

 )דרסר, מחבר אוגן, מחבר וכו'( הגשרונים יהיו : גשרון נחושת, גשרון ברזל. 

 

 10שמלי עשוי מתילי נחושת שזורה בעל חתך של גשרון נחושת ישמש כבל ח 7.14.1.2

טרמית.   ריתוך  באמצעות  יעשה  לצנרת  החשמל  כבל  ריתוך  לפחות.  ממ"ר 

 הגשרון יהיה מבודד. 

 

נקודות ריתוך,   3נקודות ריתוך וגישור דרסר / מחבר, כולל    2גישור אגן כולל   7.14.1.3

לאחר   חופשי  יהיה  שהגישור  כדי  מספיק  באורך  להיות  צריך  הגשרון  אורך 

 הריתוך. 

 

לפחות. את הגשרון   מ"מ  8כגשרון ברזל ישמש ברזל עגול לבנין בקוטר של   7.14.1.4

יש לכופף בצורה שתתאים למקום הגישור. הגשרון ירותך לצינור ע"י ריתוך 

 חשמלי. מקום ריתוך הגשרון ייעטף בסרט דנסו או יזופת בזפת חם. 

 עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת.  7.14.1.5

 



 

 

 

 עבודות חיוץ 7.14.2

 
 

ת  חיוץ הנו הפרדה חשמלית בין קטעי הצנרת המתכתית על מנת להפסיק א  7.14.2.1

 המעגל החשמלי של זרמי הקורוזיה. 

החיוץ יותקן באוגנים בלבד. מקום החיוץ יסומן בתוכנית. בכל מקרה של צורך   7.14.2.2

 בשינוי המתעורר בעת העבודה יש לקבל את אישור המפקח. 

 

מבודד  7.14.2.3 מחומר  חיוץ  ודסקיות  מתותבות  מורכבת  באוגנים  החיוץ  מערכת 

 ומדסקיות פלדה. 

 אספקת כל החומרים ע"י הקבלן. במחיר החיוץ כלולים   7.14.2.4

 

בגמר הרכבת החיוץ תיערך בדיקה חשמלית לגבי טיב החיוץ. הבדיקה תיערך   7.14.2.5

כשהקו המותקן מלא מים. מקום החיוץ ייעטף בסרט דנסו או יזופת בזפת חם, 

 מיד עם תום הבדיקה החשמלית. 

של   7.14.2.6 בחתך  חשמל  כבלי  שני  לרתך  יש  המחויץ  האגן  צידי  ממ"ר,   10משני 

ם לנקודת מדידה. נקודת המדידה תותקן במדרכה קרוב ככל האפשר ולהוציא

 למקום החיוץ )אולם לא מעל קו המים(. 

אשר  7.14.2.7 יציקה  מברזל  וממכסה  טרומי  בטון  מבריכת  תבנה  המדידה  נקודת 

בנקודת   החופשי  החשמל  כבל  אורך  עגול(.  )מכסה  הקבלן  ע"י  יסופקו 

 . מ' לפחות מעל גובה המדרכה  1.0המדידה צריך להיות 

 אביזרים בקווי סניקה לביוב  8

 

 אוגנים   8.1

יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש   8.1.1
לשמור על שטחי האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה  

כל   את  ולתקן  לכלוך  ומכל  התזה  מטפות  האטימה,  שטחי  את  ולקלקל  לפגוע 

 המוחלטת של האוגנים. הפגמים העלולים להפריע לאטימה  

 

 מחברים מכניים )דרסרים / מחבר אוגן / מחברים(  8.2

לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע, אספלט   8.2.1
ס"מ    20ולכלוך אחר ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של  

לפחות מהקצה. הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש. את הגומיות יש לשמור, עד  
השימוש במקרה  קיק.  בשמן  ולמרחם  השמש  מקרני  מוגן  במקום    להרכבה, 

הטבעת   מתוך  הבליטה  את  להסיר  יש  חרום(,  )דרסר  חרום"  מכני  ב"מחבר 
האמצעית בבית המלאכה, או בעזרת איזמל אם הדבר יבוצע בשדה. אסור בהחלט  

 להסיר את הבליטה על ידי חיתוך אוטוגני. 

 



 

 

במקומות המסומנים לכך בתוכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת המפקח   8.2.2
המחברים המכניים, צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט.  יורכבו עוגנים על  

יורכבו  המפקח,  זאת  ידרוש  בו  מקום  ובכל  בתכניות  לכך  המסומנים  במקומות 

 גשרים, לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט. 

 ברגים  8.3

 

יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון. אורך הברגים לכל   8.3.1

להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות  אביזר יהיה אחיד ומספיק על מנת  

 חוטים.    4-חוטי תבריג, אך לא יותר מ 2בשיעור של 

 מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה.  8.3.2

 מגופים  8.4

 

מגופים על קווי סניקה בנקודות ניקוז וניקוי יהיו מגופי טריז, המתאימים   8.4.1

, או תוצרת  2550  דוגמת תוצרת "ארהרד" דגם  61לעבודה בשפכים, בעלי תקן ת"י  

. כל  316, או ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילסן. ציר המגוף נירוסטה  TRL"רפאל" דגם  
מגוף יותקן עם מחבר לאוגן. עם המגוף יסופקו אטמים, ברגים וגלגל סגירה. כל  

 אטמ'.   24אטמ' ולחץ בדיקה  16המגופים יתאימו ללחץ עבודה של 

 שסתומי אוויר  8.5

- 2בקטרים       "  D  -020יהיו מסוג משולב לביוב מסוג "א.ר.י."    שסתומי אוויר על קווי סניקה

אטמ' ולחץ    16או ש"ע מאושר ע"י החברה. כל השסתומים יתאימו ללחץ עבודה של    6"

 אטמ'.   24בדיקה 

 שסתומים אל חוזרים  8.6

או שווה   604, תוצרת "א.ר.י" כפר חרוב, "הכוכב"  NR-40שסתומים אל חוזרים, יהיו דוגמת  

 ר, מתאימים לעבודה בשפכים. ערך מאוש

 

 הרכבת אביזרים  8.7

לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם.   8.7.1

 במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה. 

 

מים.    8.7.2 פלס  לפי  המדוייק  איזונם  על  להקפיד  יש  האביזרים  בהרכבת 
לא   וחופשית.  מדוייקת  תהיה  הצינורות  לבין  האביזרים  בין  תורשה  ההתאמה 

התאמה על ידי מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים  

 באביזרים או באוגנים. 

 

 CIPPחידוש קווי הביוב, באמצעות שיטת שרוול  9

 

 כללי   9.1

 קטעים של המאספים, המיועדים לחידוש, מסומנים בתוכנית.  9.1.1

 הקווים.על הקבלן מוטלת האחריות, למדוד את הקוטר ואת האורך המדוייק של 



 

 

 שיטת השרוול  9.2

המכונה   9.2.1 השרוול,  שיטת  עפ"י  חפירה,  ללא  הצנרת,  חידוש  של  ביצוע 

CIPP                      (Cured In Place Pipe .) 

השיטה מבוססת על הספגת שרוול לבד בשרפים מתאימים, השחלתו,   9.2.2
לאורכו, הצמדתו לדפנות הצינור הקיים והקשייתו, עד ליצירת צינור רצוף, אטום  

 קשיח, המסוגל לשאת בעומסים המופעלים על הצינור ולהוליך את השפכים. 

 התאמה לתקנים  9.3

 

יתאימו לתקן   9.3.1 וכו',  ותכונות השרוול, בדיקות  שיטת הביצוע, החומרים 

 . F ASTM 98-1216, המבוסס על תקן אמריקאי, מס'  5351ישראלי 

 

 עובי השרוול המתוכנן והתאמת חוזק הצינור  9.4

 

ועומק  עובי   9.4.1 הקיים  הצינור  של  במצב  תלוי  המתוכנן,  השרוול  דופן 

הנחתו.  על הקבלן, להגיש לאישור המתכנן, את החישוב, המתאר את עובי הדופן  
הצינור,   של  מצבו  על  בהתבסס  השרפים,  וריכוז  סוגי  הלבד,  צפיפות  המתוכנן, 

אחר ומידע  תהום  מי  רום  ומעליו,  לצינור  מסביב  הקרקע,  סוג  הנחתו,  ,  עומק 

המשפיע על תהליך התכנון והביצוע של השרוול ובכדי להבטיח חידוש הצינור.   

 כמו כן, על הקבלן מוטלת אחריות התאמת קוטר השרוול לקוטר הצנרת הקיימת. 

 

-98, לתקן אמריקאי   1Xחישוב עובי דופן, יוכן עפ"י דרישות מוסף מס'   9.4.2

1216 F ASTM . 

 

 דרישות פיזיקליות  9.5

, עפ"י טבלה  CIPPבניות התחלתיות, של צינור  להלן דרישות לתכונות מ  9.5.1

 :  F  ASTM  98-1216בתקן  , 1מס' 

 

 
 

 תכונה 
 שיטת בדיקה 

(Test 
Method) 

 ערך מזערי 

  Psi MPa 

 790D 4,500 31 (Flexursl strengthחוזק כפיפה )

 790D 250,000 1,724 ( Flexursl modulusחוזק כפיפה )

 

ביחד עם חישובי עובי דופן השרוול, על הקבלן להגיש לאישור המפקח,   9.5.2

 את הפרשה  

כל   9.5.3 על  ביצוע השרוול,  אופן  החומרים,  תאור מדוייק של  עם  הטכנית, 
-98השלבים, הציוד הנדרש, המלצות יצרני החומרים וכו', בהתאם לדרישות תקן 

1216 F ASTM   . 

נור, בהתאם לממצאים  תאור הפעולה, יהיה ספציפי ומותאם למצב הצי 9.5.4

 של דו"ח הצילום. 

 יש לפרט את כל האמצעים, לשיפור האטימות, עם גמר התקנת השרוול. 9.5.5



 

 

 

 בדיקות לתכונות הפיזיקליות של השרוול  9.6

 

לכל קטע נפרד, המיועד ע"י המזמין להשחלת השרוול, בקטרים שונים,   9.6.1

 .   CIPP- עפ"י התוכניות, יש להכין דוגמאות של ה

, שעבר אשפרה / הקשיה,  CIPPאת הדוגמאות יש לחתוך, מתוך קטע   9.6.2
בסעיף   כפי שמתואר  בנקודת הסיום,  או  ביניים    F  98-1216לתקן    8.1.1בשוחת 

ASTM  . 

גודל, של כל אחת מהדוגמאות, צריך להספיק להכנת חמישה מדגמים,   9.6.3
"י  לבדיקת כפיפה ומודול אלסטיות.  הבדיקה תיעשה ע"י גוף מוסמך ומאושר ע 

.   790D  ASTMהמזמין, לדוגמא, טכניון חיפה.  שיטת הבדיקה, מתוארת בסטנדרט 

 , לעיל. 1התוצאות לא תפחתנה מהערכים המזעריים, שבטבלה מס' 

 

 בדיקות צילום וידאו לשם קבלת המערכת  9.7

 
 

הצנרת   9.7.1 בפנים  וידאו,  צילום  בדיקת  תבוצע  לעיל,  למפורט  בנוסף 
סגו טלוויזיה במעגל  בעזרת  צילום  המחודשת,  ויופק סרט  ממצאים  דו"ח  יוכן  ר, 

 .   CDבפורמט  

המשנית,   9.7.2 הצנרת  של  הפתחים  כל  לקו.   תהום  מי  חדירת  אסורה 

 המחוברת לקו, יפתחו מחדש.  

 
 

 Pipe Burstingחידוש קווי הביוב, באמצעות שיטת ניפוץ צנרת  10

 

 כללי  10.1

בתוך   10.1.1 חדש,  צינור  והתקנת  הישן  הצינור  שבירת  כוללת  הניפוץ  שיטת 

 החלל שנוצר בקרקע, בקוטר שווה או גדול מהקו הקיים, עפ"י המפורט בתוכניות.

 

באמצעות   10.1.2 קיים,  ביוב  בקו  ניפוץ,  ראש  החדרת  על  מבוססת  השיטה 

כוח   בעלת  כננת  ע"י  מלפנים,  נמשך  הניפוץ  ראש  בצינור.   פתח  והכנת  חפירה 
להיות מוזן מאחור,  מתאים ומבצע את פעולת הניפוץ.  כמו כן, ראש הניפוץ יכול  

 באוויר דחוס ו/או לבצע את הניפוץ באמצעות כח הידראולי. 

 

ובחלל   10.1.3 נדחסים לקרקע  הישן  שברים של הצינור  הניפוץ,  פעולת  עקב 

 הצינור החדש.  שנוצר, נמשך מיידית ומותקן

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 סוג הצינור החדש  10.2

 
, עפ"י תקן  100PEהביוב החדשים, יהיו עשויים מצינורות פוליאתילן  קווי 10.2.1

, בגוון 2kN/m(, בעלי קשיחות טבעתית  17 SDR) 10PNלפי דרג , 499ישראלי 
 שחור. 

בקטרים   לאתר   160  -מ"מ    225הצינורות,  ויסופקו  רציפים  יהיו  מ"מ, 
מ"מ ומעלה, יסופקו לאתר במוטות    250מגולגלים על תוף.  הצינורות בקוטר  

באורך    באמצעו  14ישרים,  מחוברים  יהיו  אשר  כיווניים, מ',  דו  מצמדים  ת 

 לריתוך חשמל. 

 

חדשים,   10.1.2 צינורות  יסופקו  בתוכניות,  המצויין  עפ"י  כן,  כמו 
, בגוון  1519, לפי תקן ת"י  10עשויים פוליאתילן מצולב, דרג  

או שווה ערך.  הצינורות יהיו רציפים ויסופקו    100PEשחור או  

לאתר מגולגלים על תוף.  במידת הצורך, צינורות פוליאתילן  
  / כיווניים, 100PEמצולב  דו  מצמדים  באמצעות  יחוברו   ,

 לריתוך חשמלי. 

 

על   10.1.3 הצינורות,  מפעל  של  אישור  למפקח,  להגיש  הקבל,  על 
המפעל,   של  אחריות  כתב  וכן  שנעשתה  הלחץ,  על  בדיקת 

שנים.  האישורים הנ"ל,    10הצנרת והאביזרים, לתקופה של  

דרישה   וכל  המפקח  את  מחייבים  אינם  השדה,  שרות  מאת 

 לתיקון וכו', שתידרש ע"י המפקח, תבוצע ע"י הקבלן. 

 
 

אטמ'    16מצמדים דו כיווניים, לריתוך חשמלי, יתאימו ללחץ   10.1.4

לתקן   מתאימים  מאושר,  שו"ע  או  "פלסאון"  מתוצרת  ויהיו 

 (.ISO 4427, להולכת ביוב בלחץ )EN 12201אירופי 

לוודא,   מנת  על  האביזרים,  ספק  של  השדה,  שרות  את  להזמין  הקבלן,  על 
( וברשותו Electrofusionשהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך החשמלי )

 נמצאים כל הכלים הנדרשים, לביצוע הריתוכים, לפי מפרט ספק האביזרים. 

קו ביצוע  לאחר  כללי    מייד  באורך  טיב    50ביוב,  בדיקת  דו"ח  יופק  מ', 

 הריתוכים, ע"י ספק האביזרים. 

 
 

 

 תאור פעולה, לביצוע חידוש צנרת, באמצעות שיטת ניפוץ צנרת  10.2

 

הקבלן יגיש, עם הצעתו, מפרט טכני ובו תאור שיטת ניפוץ צנרת, החומרים, הציוד המשמש        

התאמה לתקן ודרג הצינור.  כמו כן, תצורף רשימת לביצוע, תאור צנרת חדשה, לרבות  

של  כספי  היקף  ציון  לרבות  דומה,  ביצוע  בשיטת  השתמש  הקבלן  שבהם  פרוייקטים, 

של  טלפון  ומספרי  שמות  החדש,  הצינור  סוג  חדש,   / ישן  צינור  וקוטר  אורך  הביצוע, 

 המזמינים.

 

 

 



 

 

 

המפקח, בטרם תחילת הביצוע של כל קטע  הקבלן הזוכה במכרז, יידרש להגיש לאישור         

 העבודה, תאור פעולות הביצוע, כולל :

 מיקום נקודת ההחדרה ומידות התעלה הדרושה. 

 קוטר ואורך הצינור החדש, המושחל לחלל של הצינור המנופץ. 

 מיקום הציוד, בעת הביצוע. 

 אישורים למעבר תשתיות קיימות, ע"י ראש הניפוץ.

 ידה ונדרש, עפ"י המצב הקיים של התשתיות.תוכנית תאום מערכות, במ

פרוט אופן המעבר, של ראש הניפוץ, בתאי ביקורת קיימים ופרטי איטום 

 דפנות התא, אחרי מעבר הצינור החדש. 

 

 בדיקה לישירות הקווים  10.3

 

הצינורות ייבדקו, ע"י קרן אור ומראה, או בכל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי שוחות        

 יטחון שהקווים המחודשים הינם נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.סמוכות, לשם ב

 בדיקות צילום וידאו לשם קבלת המערכת  10.4

 

בנוסף למפורט לעיל, תבוצע בדיקת צילום וידאו, בפנים הצנרת המחודשת, 

בעזרת טלוויזיה במעגל סגור, יוכן דו"ח ממצאים ויופק סרט צילום בפורמט  

CD   . 

 נית, המחוברת לקו, ייפתחו מחדש. כל הפתחים של הצנרת המש

 

 פתיחה ומילוי תעלות ובורות, החזרת המצב לקדמותו  10.5

בור, מעל הצינור  על הקבלן לפתוח  ניפוץ,  ע"י  חידוש הקווים  ביצוע  לצורך 

המיועד לחידוש ודרכו יונח ראש ניפוץ והצינור החדש.  מקום ומידות הבור, 
והחזרת   החפירה  ההכנות,  עלויות  כל  הביצוע.   טרם  המפקח,  ע"י  יאושרו 

 המצב לקדמותו, יחולו על הקבלן, ללא כל תוספת מחיר.   

 

ת שבהם חידוש הקווים יבוצע מתחת לכבישים או למדרכות קיימם,  במקומו 
יהיה על הקבלן להשתמש בציוד מתאים, לשבירת הכבישים והמדרכות, כדי 

תת  ממתקנים  נזק  ולמנוע  מסודרת  שבירה  העשויים  - להבטיח  קרקעיים, 

לפני  עוד  המפקח,  אישור  את  לקבל  חייב  כזה,  ציוד  כל  במקום.   להימצא 
מקרה של שבירת מדרכות, יוציא הקבלן, במידת האפשר, הבאתו לשטח.  ב 

להשתמש   יהיה  שאפשר  כך,  ויאחסנן  שלמות  כשהן  המדרכה,  מרצפות  את 

 בהן לתיקון המדרכה. 

הקבלן ינקוט, בכל באמצעים הדרושים כגון, דיפון, תמיכות, חיזוקים וכד', כדי 

 לשמור על החפירה, במידות המאושרות.  

 



 

 

ניפוץ הצנ  ביצוע  בסיום פעולות  לצורך  יש למלא את התעלה, שנחפרה  רת, 
העבודה, עפ"י פרט חתך לרוחב התעלה, כולל מילוי בשכבות, בחול דיונות, 

 ס"מ, אחרי הרטבה אופטימלית ואחרי ההידוק המבוקר.    20בעובי 

המדרכה,   ו/או  הכביש  מבנה  שיקום  כולל  לקדמותו,  המצב  את  להחזיר  יש 

 וכו', עפ"י הפרט.    מצעים, אספלטים, אבנים משתלבות 

לשם כך, יהיה על הקבלן, להתקשר עם הרשות המוסמכת )מע"צ, או מחלקת  
הכבישים של הרשות וכו'(, כדי לקבל הנחיות מתאימות, מפרטי עבודה וכיו"ב.   

ומדרכות,  כבישים  תיקוני  לביצוע  החומרים,  כל  את  ויוביל,  יספק  הקבלן 

 ת המפורקות.   לרבות מרצפות מדרכה, במידה ונפגעו במרצפו 

ו/או   פורקו  ו/או  הוזזו  פיתוח אחרים, אשר  יש לשקם אלמנטים של  כן,  כמו 

 נהרסו, לצורך ביצוע העבודה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.  

 

 מעקפי זרימה בקווי ביוב  11

 

 כללי  11.1

ניפוץ   11.1.2 ו/או  שרוול  התקנת  של  העבודה,  ביצוע  לשם 

ו/או שיקום וחידוש  צנרת ו/או תיקון צנרת במקרה של קריסתו  
השפכים,   הזרמת  בהפסקת  צורך  יהיה  וכו',  ביקורת  תאי 

 בקטעים המטופלים. 

 

ייסתמו,   11.1.3 המטופלים,  לקטעים  המחוברים  הביבים 

באמצעות פקקים מכניים ו/או פניאומטיים, מתאימים לקוטר  
הצנרת והעומד ההידרוסטטי הנוצר.  לעת הביצוע, תותקנה  

המנותקי הקווים  במעלה  אל  משאבות,  השפכים  לשאיבת  ם, 
לקטעים   מעבר  הקווים,  במורד  הניקוז,   / הביוב  תאי 

המטופלים.  כמו כן, במקרה של זרם שפכים קטן, ניתן להעביר  

לחץ   מיכלי  באמצעות  אחרים,  ביוב  לקווי  השפכים  את 

 )ביובית(.

 

במקרה של הזרמת שפכים לצנרת הניקוז, יהיה צורך   11.1.4

רד הקו ושאיבת שפכים,  בסתימה זמנית של צינור הניקוז, במו
פעם נוספת, לצורך הזרמתם לקו ביוב.  צנרת הסניקה תונח  

סיום   אחרי  הקו.   במורד  ביוב  לתא  ותחובר  הקרקע  פני  על 

לסלק   הניקוז,  צנרת  את  לשטוף  יש  הצנרת,  חידוש  עבודת 
מוצקים, לאתר פסולת מאושר ולפרק את הסתימות הזמניות,  

הניקוז צנרת  שטיפת  הניקוז.   המפקח.   בצנרת  ע"י  תאושר   ,
צריכת המים, על חשבון הקבלן, כמפורט בתת פרק "אספקת  

 מים". 

 

כולל   11.1.5 הניקוז,  מקווי  וגבבה,  מוצקים  פסולת,  סילוק 

והמשרד   המקומית  הרשות  ע"י  מאושר  שפיכה  לאתר  סילוק 

 להגנת הסביבה, כמפורט לעיל, לגבי קווי הביוב. 

 

על   11.1.6 הגנות  ועומד(,  )ספיקה  המשאבות  תפוקת 
פיקוד לבקרת  המ  וסוג צנרת הסניקה, אמצעי  קוטר  שאבות, 

השפכים,   וסוג  לספיקות  יתאימו  וכו',  גנרטור  הספק  מפלס, 
שתהיינה בפועל, על מנת למנוע סכנת גלישה של השפכים על  

 פני הקרקע וכל בעיות תברואתיות וסביבתיות הכרוכות בכך. 



 

 

 

לא תאושר הזרמת שפכים, באמצעות צנרת ניקוז, אל   11.1.7

 הניקוז הטבעיים, וואדיות, תעלות, נהרות, ים וכו'.  אפיקי

בתוכניות   11.1.8 המפורט  עפ"י  יהיה  זרימה,  מעקפי  ביצוע 

בחלק   פרטני.   פרוייקט  לכל  שיוכנו  המעקפים,  וברשימת 

ועל הקבלן להציע את החלופה   יסומנו חלופות  מהמעקפים, 

 המועדפת. 

 

לביצוע   11.1.9 סכמה  המפקח,  לאישור  להגיש  הקבלן,  על 

להזרמת השפכים,   לפחות,    7המעקפים  ימים(,  )שבעה  ימים 
ביצוע   התחלת  כלשהו.   בקטע  הצנרת  חידוש  ביצוע  טרם 

בכתב,   המפקח,  אישור  קבלת  ורק לאחר  אך  חידוש הצנרת, 

 לתוכנית המעקפים. 

 

 

על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית, להתקנת ציוד  11.1.10

הציו על  שמירה  הציוד,  של  תקין  תפקוד  הנ"ל,  ד  השאיבה 

וצנרת הסניקה, אי חסימת דרכים ו/או גידור כנדרש, תיקונים,  
ביצוע   משך  לכל  וכו',  הסניקה  במערך  פגיעה  של  במקרה 

 העבודות. 

כמו כן, על הקבלן לבדוק את מערכת הביוב הקיימת   11.1.11

 ולבצע

למנוע    11.1.12 מנת  על  שיידרשו,  הזרימה  מעקפי  כל  את 

צ הניקוז, אם  ו/או לאפיקי  השטח  פני  על  שפכים  וינו  גלישת 

מניעת   על  האחריות  כל  לאו.   ואם  המעקפים  ברשימת 

 הגלישות, מוטלת על הקבלן. 

 
 

 משאבות וצנרת סניקה, לביצוע מעקפי זרימה  11.2

 

המשאבות תהיינה מסוג משאבות ניידות / נגררות,   11.2.2
עצמית,   יניקה  יכולת  בעלות  דיזל,  מנוע   Self Primingעם 

Pumps    מעל מותקן  דיזל,  מנוע  עם  טבולות,  משאבות  או 
ברשימת   כמדרש  וללחץ,  לספיקות  יתאימו  אשת  הקרקע, 

 המעקפים. 

 

מסוג   11.2.3 בעלות    Self Priming Pumpsמשאבות  תהינה 

 מ'.  8.5צמית של יכולת יניקה ע

  8משאבות טבולות תותקנה בקווי ביוב, בעומק מעל   11.2.4

 מ'. 

 

וואקום   11.2.5 יצירת  יניקה,  מקו  אויר,  -ו  Primingסילוק 

Repriming  כולל ומהיר,  אוטומטי  באופן  להתבצע  צריך   ,
,  Priming-(.  פעולת הSnore conditionsעבודה בתנאי נחירה )

מובנה,   קומפרסור  ע"י  דחוס,  אויר  יחידת  באמצעות  בכל 

 שאיבה. 



 

 

ותהיינה   11.2.6 שפכים  לשאיבת  המיועדות  המשאבות 
מ"מ.  התקנת משאבות, בעלות    75בעלות מעבר חופשי של  

 מעבר חופשי קטן יותר, תהיינה אך ורק באישור המפקח. 

 המשאבות תהיינה בעלות יכולת עבודה ללא נוזל.  11.2.7

 

אינטגרלי  11.2.8 פיקוד  לוח  עם  תסופקנה  המשאבות 
באופן אוטומט לחום  ותופעלנה  הגנות  יכלול  לוח הפיקוד  י.  

 מנוע, לחץ שמן וכו'. 

מיכל   11.2.9 עם  על מסגרת,  תסופקנה  כן, המשאבות  כמו 

 דלק אינטגרלי. 

 

 

בקופסאות   11.2.10 מותקנות  המשאבות,  את  לספק  יש 
אקוסטיות, על מנת להקטין את הנזק לסביבה העירונית, בעת  

על   תעלה  לא  הרעש,  רמת  העבודה.   דציבלים,    70ביצוע 

 מ' מהמנוע.   1 במרחק של 

 

מסוג   11.2.11 תהינה    Self Priming Pumpsהמשאבות 
  Dry-Prime Pumps" אנגליה, מסוג    Godwinמתוצרת חברת "

" או שו"ע  Perkinsאו שו"ע מאושר, עם מנועים תוצרת חברת "
מסוג   אקוסטיות,  בקופסאות  יותקנו  המשאבות  מאושר.  

Hush-Pac  .או שו"ע מאושר 

צנרת סניקה / יניקה, של כל משאבה, תהיה עשויה   11.2.12

חיבור   אביזרי  כולל  העבודה,  ללחץ  מתאימה  משוריין,  בד 

מהירים ו/או מחברי אוגנים, בקוטר הנדרש, כמצויין ברשימת  

 / יניקה, של המשאבה.  המעקפים ומתאים לפתחי הסניקה 

 
 

 

הנדרש   11.2.13 הלחץ  בנפרד.   ישולם  לא  המעקפים,  עבור 
לביצוע   העבודה,  מחיר  הזרימה.   מעקפי  ברשימת  ייקבע 

ו/או תיקונים נקודתיים, כולל אספקה,   ו/או הניפוץ  השרוול, 
דיזלגנרטור, צינור   ו/או  התקנה והפעלה של המשאבה, דלק 

מ', אביזרי חיבור וכו', הכל כנדרש    100סניקה / יניקה, באורך  

 פרט זה ובשלמות. במ

 

בגין הקופסה האקוסטית, שבה מותקנת המשאבה,   11.2.14

 לא ישולם בנפרד. 

למספר  11.2.15 משותף  סניקה,  קו  הנחת  של  במקרה 
מתאים   בקוטר  פלדה,  עשוי  מניפולד,  צינור  יורכב  משאבות, 

לקוטר צינור קו הסניקה המשותף ואליו יחוברו קווי הסניקה  

שפכים, מגוף  של כל משאבה, כולל שסתום אל חוזר, מתאים ל
יחידת   של  סניקה  בקו  הנדרשים  הספחים  וכל  סכין  או  טריז 

ההידראוליים   האביזרים  וכל  מניפולד  ביצוע  על  השאיבה.  
הנדרשים, לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה במחירי היחידה  

 השונים. 

כמו כן, לא תשולם בנפרד, עלות הפקקים, לסתימת   11.2.16
ז מעקפי  ביצוע  לעת  ניקוז,  /ואו  ביוב  יהיו  קווי  והם  רימה, 

 כלולים במחירי היחידה השונים. 



 

 

 

 אחריות הקבלן, לחידוש קווי ביוב  12

 

שנים )חמש    5הקבלן יגיש כתב אחריות, בסיום כל חידוש כל קטע צנרת, למשך   12.1

עבודות     שנים(, מיום   כל  קבלת העבודה ע"י המזמין.  האחריות תכסה את 

מים לתנאי האתר, את  חידוש הצנרת ושימוש בחומרים לקויים ו/או לא מתאי 

עבודת  עקב  חוזרים,  וניקוי  שטיפות  הביוב,  מערכת  של  נוסף  שיקום  עלות 

חידוש לקוייה, שיקום ופיתוח, אשר ניזוק עקב דליפת שפכים, בקטע הצנרת  

 המחודש ו/או שקיעות וכיו"ב.
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 כללי  13.1

צנרת פלדה ואביזרים  שאינם טמונים כל חלקי המתכת הגלויים כגון: עבודות מסגרות,        

בקרקע או בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכדו', יעברו טיפול 

 בהגנה נגד קורוזיה באחד משני האופנים: גילוון או צביעה.

 צביעה  13.2

 

 צביעת חלקי מתכת מגולוונים 13.2.2

תבוצע   13.2.2.1 הכמויות  בכתבי  או  בתוכנית  יידרש  אם 

הגילוון   פני  על  נוספת  התיקונים   צביעה  ולאחר 

 בצבע עשיר אבץ. 

שמיר   13.2.2.2 ובבד  בטרפנטין/טינר  הגילוון  לנקות  יש 

 להורדת ברק הגילוון. 

 מיקרון.  30האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי 

 

יבושו,   13.2.2.3 לאחר  היסוד,  צבע  שכבת  פני  עליון על  צבע   שכבות  שתי  תבצענה 

בעובי   )סופרלק(  ע"י   30סינטטי  יקבע  העליונה  השכבה   גוון  כ"א.  מיקרון 

 המפקח. גוון השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה. 

 

 אופן הביצוע  13.2.3

מדלל   13.2.3.1 או  להברשה,  מינראלי  טרפנטין  הדילול: 

 מותאם לריסוס. 

 היישום: במברשת או בריסוס 13.2.3.2

ש 13.2.3.3 בין  לשכבההייבוש:  סופי    24  כבה    12שעות, 



 

 

 שעות

יבש:   13.2.3.4 הפילם  שכבה,    30עובי  כל  מינימום  מיקרון 

 מיקרון מינימום.   80עובי כולל שתי השכבות  

 

הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים   13.2.3.5

בבית המלאכה, תיעשה בבית המלאכה. השכבה  

ההתקנה,   גמר  לאחר  באתר  תיעשה  העליונה 

ותקנים  צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מ

 המלאכה תיעשה כולה באתר. -בבית 

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולוונים  13.3

מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה   13.3.2

 שאינם מגולוונים יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות צביעה. 

 

הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר   13.3.3

 ניקוי בחול. 

 

ושתי   13.3.4 יסוד  צבע  שכבות  בשתי  תיעשה  הצביעה 

 שכבות צבע עליון.

 

 צבע יסוד  13.4

 

או   13.4.2 סינטטי,  מיניום  שכבות  שתי  יהיה  יסוד  צבע 

 . HB  13צבע כרומט אבץ 

 היישום : במברשת שתי וערב.  13.4.3

 

 הדילול : בטרפנטין מינראלי.  13.4.4

 

  16-24שעות, סופי    24הייבוש: בין שכבה לשכבה   13.4.5

 שעות. 

 

מיקרון לכל שכבה, עובי    30-35עובי הפילם יבש:   13.4.6

 מיקרון לפחות.  60השכבות הפילם היבש של 

 צבע עליון  13.5

מגן   13.5.2 שכבות  שתי  יהיה  עליון  ביניים   309צבע 

 )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון אדום. 

 היישום: במברשת או בריסוס. 13.5.3

 

הדילול: בטרפנטין מינראלי להברשה או במדלל   13.5.4

 מותאם לריסוס. 

 



 

 

לשכבה   13.5.5 שכבה  בין  סופי    24הייבוש:    12שעות 

 שעות. 

 

מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי    30עובי הפילם:  13.5.6

 מיקרון לפחות.  60הפילם היבש של שתי השכבות 

 

הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע   13.5.7

בבית   תעשה  מלאכה  בבית  המיוצרים  אלמנטים  של  עליון 

 המלאכה. השכבה העליונה תעשה לאחר גמר ההתקנה. 

 

צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם מותקנים   13.5.8

 תעשה כולה באתר.  בבית המלאכה, 
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 כללי  14.1

הנחת   14.1.2 עבודות  של  תקין  ביצוע  הבטחת  לשם 
הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, על  

הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך  
באמצעות   ייערך  הצילום  העבודות.  סיום  לאחר  המונח,  הקו 

 שתוחדר לצנרת לכל אורכה.  מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, 

 

הביט לתוך הצינור" ולתעד  מטרת הבדיקה היא "ל  14.1.3

 את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. 

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי   14.1.4

 נפרד ממסמך זה.  החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של   14.1.5
ולאשר את תקינות הביצוע   כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא  

המפ התכניות,  המפקח  לפי  של  נוספות  הוראות  ולפי    רט 

 שניתנו במהלך הביצוע. 

הוצאות השטיפה והצילום של הצנרת יהיו כלולים   14.1.6
בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע  

 העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בנפרד. 

בעל   14.1.7 מיומן,  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  הקבלן 
שי  העבודה,  לביצוע  וניסיון  בכל  ציוד  הדרישות   עמוד 

קבלן   העסקת  אישור  המפרט.  ובדרישות  לעיל  המפורטות 
לאישור   דומה  הביצוע   משנה  בחוזה  משנה, המפורט  קבלני 

 ביצוע.  )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות 

של   14.1.8 מלא  תיעוד  ומסירת  הצנרת  צילום  ביצוע 
העבודה לקבלת  תנאי  הוא  לחברה  זו  ביצוע,  לאחר    פעולה 

 ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית בדיעבד".

 

 ביצוע העבודה  14.2

 

 שטיפה  14.2.2



 

 

לכך   14.2.2.1 לדאוג  הקבלן  על  הצילום  ביצוע  לפני 

נקיי תהיה  שהונחה  בניה    השהצנרת  חמרי  מכל 

גם   והעלולים  במפרט  כנדרש  אחרים  וחומרים 

במהלך יבוצע  לפגוע  הניקוי  הצילום.  פעולת 

 באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים

לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד 

 המשלים אותו. 

 

 עיתוי העבודה  14.2.3

ביצוע הצילום יעשה לאחר הנחת הצנרת, והידוק  14.2.3.1

בהתאם  העפר  כל   שכבות  והשלמת  לדרישות 

 העבודות הקשורות בביצוע השוחות. 

 הצילום ייערך בנוכחות המפקח באתר.  14.2.3.2

על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע   14.2.3.3

ביצוע   לפני  ימים  הצילום לא פחות מאשר שבעה 

 העבודה. 

הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות  14.2.3.4

 המפקח. 

 מהלך הביצוע 14.2.4

חדרת מצלמת טלוויזיה  הצילום יבוצע באמצעות ה 14.2.4.1

בהתאם   מתאימים  אורך  בקטעי  סגור  במעגל 

גבי   מעל  יוקרן  העבודה  מהלך  הציוד.  למגבלות 

 מסך טלויזיה במהלך ביצוע הצילום. 

 תיעוד  14.2.5

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי מדיה מגנטית   14.2.5.1

(CD  ,קולי תיעוד  וכן בעזרת  רישום תמידי,  ( לשם 

בצורת  הסרט  גוף  על  מיקרופון,  הערות    בעזרת 

 המבצע לגבי מיקום מפגעים וכו'. 

השוחה   14.2.5.2 מספר  לסימון  לדאוג  הצילום  מבצע  על 

בפנים ובחוץ לשם זיהוי ועל סימון במהלך התיעוד 

המגנטית   המדיה  גבי  מעל  חוזר  זיהוי  שיאפשר 

(CD.) 

 

 תיקון מפגעים  14.3

במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך הבדיקה    אם  14.3.2

המגנטית   המדיה  של  מפגעים  החוזרת  יתגלו  המתועדת, 



 

 

לבצע  -ולחוות  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם,  יש  המפקח  דעת 

 התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. 14.3.3

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי   14.3.4

הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה  בהתאם לנאמר  

 "ביצוע העבודה". 14.2יף בסע 

 

 

 הצגת ממצאים  14.4

 

קבלת העבודה ע"י החברה תהיה בהתאם לתנאי   14.4.2
המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום שיכלול מדיה  

 מפורט לגבי ממצאים. ( ודו"ח CDמגנטית ) 

 ( CDמדיה מגנטית ) 14.4.3

 

(, שתישאר ברשות החברה, תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, CDמדיה מגנטית )

ויכלול סימון זיהוי שוחות. פס קול של המדיה המגנטית יכלול הערות הקבלן תוך כדי ביצוע  

 הצילום.

 וז דו"ח צילום לקווי ביוב וניק 14.4.4

 

במצורף למדיה המגנטית יוגש דו"ח מפורט, אשר   14.4.4.1

ע"י   את הקבלןיוכן  מבטל  אינו  צלום  דו"ח   .

יהיה   הדו"ח  "בדיעבד".  תכניות  להכנת  הדרישה 

את  לפחות  ויכלול  ופשוטה  ברורה  בצורה  כתוב 

 הפרטים הבאים: 

של   14.4.4.1.1 )סכמה(  מצבי  בהתאם  הצינורמרשם  הקו  וקטעי  בקרה  שוחות   ,

כדי לאפשר    לסימוניהם בתכניות הביצוע, השטח  פני  על  ותאור אחר  סימן  וכל 

 זיהוי הקו ומיקומו. 

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו,   14.4.4.1.2

 תאור המפגע הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

 דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.  -סיכום ממצאים וחוות  14.4.4.1.3

 מלצות. מסקנות וה  14.4.4.1.4

אלה   14.4.4.1.5 תמונות  האופייניות  התקלות  של  בתמונות  ילווה  שהדו"ח  רצוי 

 יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. 

  

 אחריות הקבלן  14.5

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון פגמים" שומרת החברה לעצמה זכות לערוך צילום חוזר לפני  

לצינור כתוצאה מעבודות עפר,    פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. אם יתגלו נזקים שנגרמו

הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות 

הקבלן, עלות הצילום הנוסף, אם יתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן.  פגמים  



 

 

על על  -יתוקנו  ייערך,  בהמשך  הקבלן.  של  חשבונו  על  החברה,  דרישת  לפי  הקבלן  ידי 

הכלליים של חש לתנאים  כפוף  זאת  כל  תוקן.  אשר  חוזר של הקטע  צילום  הקבלן,  בון 

 החוזה. 

 

 צילום קווי מים  15.6

 כללי     15.6.1

 מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה. 15.6.1.1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת צנרת, בהתאם לנדרש במפרט, על הקבלן   15.6.1.2

ומעלה(,   4בדיקה חזותית, באמצעות פעולת צילום פנימי לאורך הקו המונח )בקוטר " לבצע  

לאחר סיום העבודות.  הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר  

 לצנרת, לכל אורכה. 

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. 15.6.1.3

פעולת צילום הצנרת אינה באה במקום כל בדיקה אחרת, שמטרתה לבדוק ולאשר את  15.6.1.4

תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של החברה, שניתנו במהלך 

 הביצוע. 

הוצאות הקבלן, בקשר לשטיפה ולצילום של קטעי הצנרת, יהיו כלולים בהצעת הקבלן   15.6.1.5

 עליו לכלול את כל ההוצאות בסעיפי היחידה השונים במחירון.  ולא ישולמו בנפרד,

לביצוע  15.6.1.6 וניסיון  ציוד  בעל  הצילום,  עבודות  לביצוע  צילום,  מעבדת  להעסיק  הקבלן  על 

העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.  הקבלן יקבל אישור 

 דת הצילום, קודם לתחילת עבודתו. החברה, מראש ובכתב, להעסקת קבלן המשנה, מעב

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו לחברה, הוא תנאי לקבלת העבודה  15.6.1.7

 לאחר ביצוע ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תוכנית העדות". 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את הצילום באופן ישיר.  במקרה זה : 15.6.1.8

 למבצע הצילומים, יהיה על חשבון הקבלן.  התשלום -

ומבלי  - פיצוי עבור הסעיף  כל  יבוטלו סעיפי הצילום בחוזה הקבלן, מבלי לשלם לקבלן 

 לשנות את שאר מחיר היחידה.

 החברה תבצע את פעולות הצילום בקטעים, לפי החלטתה הבלעדית.  -

 הקבלן ישתף פעולה, באופן מלא, בצילום. -

 הנדרש, בהתאם לדרישות החברה, עפ"י תוצאות הצילום.  הקבלן יתקן את כל -

במקרה של צורך בביצוע צילום חוזר, תזמין החברה את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה  -

 על חשבון הקבלן. 

 



 

 

 

    ביצוע העבודה 15.7

     הכנת פתחים 15.7.1

הפתחי מיקום  לקו.   המצלמה  החדרת  לצורך  הקווים,  לאורך  פתחים,  ישאיר  ם הקבלן 

הצילום  מעבדת  נציג  המפקח,  עם  בתאום  העבודה(,  תחילת  )לפני  יחושב  ומידותיהם, 

 ובהתאם לדרישות הציוד שברשותו. 

 שטיפה    15.7.2

לפני ביצוע הצילום, על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת, שהונחה, תהיה נקייה מכל חומרי 

וחומרים אחרים, העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.    יבוצע באמצעות בניה  הניקוי 

שטיפת לחץ, בציוד מתאים למי שתיה, או שיטה אחרת, כגון פיגים וזאת בהתאם למפרט  

 הכללי ולמפרט המיוחד.

 עיתוי העבודה   15.7.3

הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, בקטעי אורך 

 המתאימים, בהתאם למגבלות הציוד.

 העבודה, יצולם וישודר, מעל גבי מסך טלוויזיה, במהלך ביצוע הצילום.מהלך 

בכל נקודת חיבור, של שני צינורות, תבוצע עצירת המצלמה )לפני החיבור( וצילום פנורמי  

 של כל היקף החיבור. 

 , כשזווית הצילום ניצבת לחיבור. °360לאחר הצילום הפנורמי, יבוצע צילום 

ועת המצלמה, פגם, נתון חריג, או גוף זר, תבוצע עצירת  בכל מקרה שמתגלה, במהלך תנ

 מצלמה וצילום ממוקד של הפגם. 

יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילום, כדלקמן :  בתחילת הצילום של כל קטע,  

 מ"מ(.   20מ"מ וכן  10מ"מ,   5יש להניח, בחלל הצינור, מדידים )

 תיעוד   15.7.4

(, לשם רישום תמידי.  הקבלן  CDי מדיה מגנטית )הצילום, על כל שלביו, יתועד על גב

יסמן, על גבי התוכנית, את מספור הפתחים, לצורך זיהוי הקטעים המצולמים וכן מספור  

 ההסתעפויות.  על מסך הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתונים הבאים, במהלך הצילום :

 תאריך הצילום. -

 הנדרש. אתר העבודה, רחוב, עיר ונתונים נוספים, לפי  -

 לפי מספור הקטעים בתוכנית.   -מספר קטע מצולם   -

 מרחק רץ, מנקודת ההתחלה. -

 

    הציוד לביצוע העבודה 15.7.5



 

 

 במקום. ZOOMואפשרות לביצוע  °360המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב, לראיית  -

טר  מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה, בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה, בכל הקו -

 של הצינור. 

    תיקון מפגעים  15.8

15.8.1 ( המגנטית  המדיה  של  חוזרת  בדיקה  במהלך  ו/או  הצילום  פעולת  במהלך  ( CDאם 

המתועדת, יתגלו פגמים, אשר לפי חוות דעת החברה, יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע  

 את התיקונים הדרושים, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים, על חשבונו. הקבלן  15.8.2

לאחר ביצוע התיקונים, יבצע הקבלן צילום חוזר, על חשבונו, של קטעי הקו המתוקנים.    15.8.3

 תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

    הצגת ממצאים  15.9

לתנאי המכרז, רק לאחר מסירת מדיה מגנטית  קבלת העבודה, ע"י המפקח, תהיה, בהתאם  

(CD .ודו"ח מפורט ) 

    (CDמדיה מגנטית ) 15.9.1

( המגנטית  וזיהוי  CDהמדיה  סימון  כולל  אורכו,  לכל  הקו,  של  מצולם  תיעוד  תכלול   )

הסתעפויות, אורך הקטעים, קוטר קו ראשי, קוטר הסתעפויות וצילום נפרד, במבט ניצב,  

ום ניצב יבוצע גם לכל חיבור וריתוך, לאורך הקווים ולכל ממצא  של כל ההסתעפויות.  ציל

אחר משמעותי, שיתגלה בצילום.  פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה, תוך 

 כדי ביצועה.

(, יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(.   CDבמצורף למדיה המגנטית ) 15.9.2

 רורה ופשוטה ויכלול :הדו"ח יהיה כתוב בצורה ב

פני  - על  אחר  ותיאור  סימון  וכל  וסימוניהן  הצינור, הסתעפויות  של  )סכמה(  מצבי  מרשם 

 השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

נקודות    - קו    - דו"ח שוטף של צילום בצורת טבלה, שתכלול מספר  אורך הקטע, קוטר 

 ה הצילום, לגבי מהות המפגעים.ראשי, קוטר הסתעפות, תיאור המפגע וחוות דעת מומח 

 הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמים האופיניים.  -

 דו"ח צילום, אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד".  :רההע

 אופני מדידה ותשלום  15

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר  15.1

 



 

 

כל   15.1.2 את  כוללים  עפר  לעבודות  היחידה  מחירי 

 כללי להלן.  15.1.3המרכיבים הכלולים בסעיף 

 כללי 15.1.3

 

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסות   15.1.3.1

כולל סלע, תוך שימוש בכל סוגי  לכל סוגי הקרקע  

הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר  

יידרש ע"י המפקח וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים  

 קשים ומוגבלים. 

פעולות  15.1.3.2 כל  את  היחידה  מחירי  כוללים  כן  כמו 

תת  מערכות  גילוי  לצורך  גישוש,  כגון:  ההכנה 

הקמת  מדידות,  סימון,  ניקוי,  קיימות  קרקעיות 

ים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה, ביצוע מבנ

נקיטת   ידרשו.  עוקפות אם  ודרכים  זמניות  דרכים 

למניעת   הדרוש  כל  והתקנת  הזהירות  אמצעי  כל 

דיפון   תאורה,  גידור, שילוט, סימון,  כגון:  תאונות 

התעלות וכיו"ב. ביצוע כל הכרוך בהסדרי תנועה  

שיימסרו   תנועה  הסדרי  תכניות  פי  על  זמניים 

תמרורים,  לקב  אספקת  כולל  החברה  ע"י  לן 

 צביעה, מחסומים זמניים, שמירה וכיו"ב.

 

מי   15.1.3.3 של  וזרימה  היקוות  למניעת  הנדרש  כל  ביצוע 

כולל   תהום  מי  או  ביוב  מי  עיליים,  מים  גשמים, 

זמן   כל  יבש  במצב  השטח  ושמירת  שאיבה  ניקוז, 

 העבודה. 

ופעולות   15.1.3.4 קרקע  סוג  לגבי  לעיל  לאמור  בנוסף 

מחירי היחידה גם את כל המפורט   הכנה, כוללים

 להלן : 

מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך,   15.1.3.4.1

 לשמש כחומר מילוי. 

מחוץ   15.1.3.4.2 אל  ופסולת  לשימוש  שנפסלה  אדמה  חפור,  חומר  עודפי  סילוק 
בכל   הסביבה,  המשרד להגנת  ע"י  פסולת מאושר  סילוק  לאתר  העבודה  לאתר 

תאריך  מרחק שהוא.  הקבלן   כולל פרוט של  יעביר קבלות, המאשרות הטמנה, 

 ומשקל. 

 

ו/או   15.1.3.4.3 הפסולת  תסולק  שאליהם  שטחים  באיתור  הכרוכות  ההוצאות  כל 
רישוי  בתיאום,  הכרוכות  ההוצאות  כל  כולל  לשימוש  שנפסלה  האדמה  עודפי 

 אגרות, מיסים וכיו"ב.

 



 

 

כולל   15.1.3.4.4 ממחפורות השאלה  למילוי המופק  חומר  להפקת  האתרים  איתור 
פיזורו ב העבודה,  לאתר  הובלתו  החומר,  והכשרת  סיווג  מיון,  הקרקע,  דיקות 

 והידוקו כנדרש וכן כל ההוצאות הכרוכות בתיאום, רישוי, אגרות, מיסים וכיו"ב.

או   15.1.3.4.5 מקצועי  לא  באופן  שנעשו  עבודות  בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  כל 

 שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט. 

כל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה  תיקון כל נזק שנגרם ו 15.1.3.4.6
קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא והחזרתם  - ו/או מערכת על או תת 

למצב שהיה טרם גרימת הנזק, הכל בתאום עם הרשויות ו/או בעלי הרכוש הניזוק  

 ולשביעות רצון המפקח. 

 

 רוחב חפירה תיאורטי   15.1.4

 

תשלום   15.1.4.1 לצורך  כמויות  עפרחישוב  עבודות    , עבור 

כגון  עבודות   צנרת  בהנחת  הקשורות  שונות 

פירוק   עבודות  בתעלות,  למילוי  חול  אספקת 

וסלילת אספלט ומצעים  וכיו"ב ובהתאם למוגדר  

יהיה  השונים  הסעיפים  של  התשלום  באופני 

 בהתאם לרוחב תיאורטי כמופיע להלן. 

 

 טבלת רוחב חפירה תיאורטי : 15.1.4.2

 

 

 קוטר צינור פנימי )ס"מ(רוחב חפירה תאורטי 

 ס"מ  10צנרת בקוטר עד  70

 ס"מ  15צנרת בקוטר עד   90

 ס"מ  30עד   20  -צנרת בקוטר מ  100

קוטר הצינור החיצוני בתוספת 

 ס"מ מכל צד.  40
 ס"מ  60עד   35 -צנרת בקוטר מ

קוטר הצינור החיצוני בתוספת 
 ס"מ מכל צד.  50

 ס"מ   60צנרת בקוטר מעל 

העבודה והחומרים לעבודות אשר יחרגו מהרוחב התיאורטי יהיו על חשבון    נפח 15.1.4.3

הקבלן ולא תשולם תוספת עבורם. במקרים מיוחדים יאושר תשלום מעל הרוחב  

 התיאורטי באישור המהנדס ובהתאם להמלצת המפקח בשטח. 

 

 עבודות עפר להנחת צינורות  15.2

 

עפר   15.2.2 עבודות  עבור  לתשלום  המדידה  יחידת 

קווים תהיה מטר אורך בהתאם לקוטר הצינור ולעומק  להנחת  

הקו. העבודה תכלול חפירה/חציבה, ומילוי חוזר כולל הידוק  
הכולל   שאורכן  לעבודות  תחולק  העבודה  בשכבות.  מבוקר 

 מטר.  50-מטר ומעל ל  50-מתחת  ל

 

אורך החפירה לצנרת ביוב יחושב על פי אורך הצינור שבין הדפנות הפנימיות של   15.2.2.1



 

 

 שוחות סמוכות. שתי 

התוואי המאושר לביצוע )תוואי  אורך החפירה לצינורות מים יחושב על פי אורך   15.2.2.2

 . אופקי(

לא   15.2.3 מאושר  העודפת למקום  הקרקע  סילוק  עבור 

יהיה כלול במחירי היחידה לעבודות   והמחיר  ישולם בנפרד, 

 עפר. 

דיפון   15.2.4 בנפרד,    –עבור  ישולם  לא  וביצועו  תכנונו 

 לעבודות עפר.  והוא יכלל במחירי היחידה,

עבור אספקת חול להחלפת קרקע חפורה בלבד )לא עטיפה וריפוד( ישולם במ"ק.   15.2.5

המחיר כולל אספקה והעברה לאתר. עבור פיזור והידוק לא ישולם והמחיר כלול  
במחירי  כלול  קרקע  בהחלפת  הקשור  העפר  סילוק  לצנרת.  החפירה  במחיר 

עב תשלום  לצורך  החול  כמות  החול.  לאספקת  תחושב  היחידה  חול  אספקת  ור 

 אורטי.יבהתאם לרוחב הת 

וריפוד, בעובי   15.2.6 ס"מ, לפחות, מעל    20התשלום עבור אספקת חול לצורך עטיפה 

 קודקוד הצינור ו/או בהתאם לפרט, יהיה כלול במחירי הנחת הקווים. 

יחידת המידה עבור חפירה לתיקון צנרת ביוב  תהיה מ"א בהתאם לעומק הצינור   15.2.7

עבודה תכלול חפירה וחשיפת הצינור וכיסוי מהודק מבוקר  ולרוחב התיאורטי. ה 

 במידת הצורך. 

עומק החפירה עבור הנחת צנרת ימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות   15.2.8

פירוק אספלט או ריצוף בניכוי עובי הפירוק( ועד תחתית פנים הצינור לאורך ציר  

 או שתי שוחות סמוכות.  (. העומק יקבע כעומק ממוצע בין שתי נקודותI.Lהצינור )

 חציית דרך בקידוח אופקי וקידוח לגישוש לצורך הנחת צנרת 15.2.9

עבור קידוח אופקי ישולם במ"א לפי קוטר השרוול.   15.2.9.1

 המחיר כולל קידוח, הכנסה וריתוך השרוול. 

לפי  15.2.9.2 במ"א  ישולם  בשרוול  צינור  השחלת  עבור 

קוטר הצינור וקוטר השרוול. המחיר כולל הספקה  

פ סנדלים  והשלמת  והתקנת  ריתוך  לסטיים, 

עטיפה, השחלת הצנרת והספקה והתקנת אטמים  

 משני צידי הצנרת. 

ישולם   15.2.9.3 אופקי,  קידוח  לצורך  בורות  חפירת  עבור 

ביחידות קומפלט בהתאם לקוטר השרוול לקידוח 

וסגירת   הידוק  מילוי,  חפירה  התארגנות  לרבות 

שני   עבור  התשלום  למתוכנן.  בהתאם  החפירה 

 צידי המעבר. 

 ת להשחלה ושרוולים יסופקו עי הקבלן. צנורו 15.2.9.4

במחירי היחידה לביצוע העבודות כלול פינוי עודפי   15.2.9.5

המשרד   ע"י  מאושר  פסולת  סילוק  לאתר  העפר 

עם   תאום  תנועה,  הסדרי  הסביבה.  להגנת 

תמך   סנדלי  והתקנת  אספקה  השונות,  הרשויות 

לצינור ואטמים עבור קצוות השרוול לרבות חבקים  

 )בנדים(.



 

 

 

 עבודות עפר למבנים  15.3

 

 שוחות בקרה  15.3.2

 

החפירה   15.3.2.1 כלולה  ושוחות  למבנים  היחידה  במחיר 

המ החוזר  יוביצוע  בחומר לוי  או  חפורה  באדמה 

המפקח   ע"י  ומאושר  מונח  מסופק  למבנה  סביב 

 המחיר כולל אספקת חול.  ומהודק בשכבות. 

ומחירו   15.3.2.2 בנפרד,  ישולם  לא  החפירה  דיפון  עבור 

 כלול במחירי היחידה. 

 כללי, לעיל.  15.1.3וכן את המפורט בסעיף  15.3.2.3

 עבודות עפר ומצעים  15.4

 

ומילוי בחומר מאושר תהיה במ"ק. המחיר   15.4.2 יחידת המידה לתשלום עבור חפירה 
החומר   סילוק  חפירה,  המשרד  יכלול  ע"י  מאושר  פסולת  סילוק  לאתר  החפור 

מילוי  חוזר,  מילוי  לצורך  והובלתו  ביניים,  לאחסנת  הובלתו  או  הסביבה  להגנת 
מהודקות   בשכבות  מסופק  בחומר  או  חפורה  באדמה  המפקח  ע"י  מאושר  חוזר 

לדרגת צפיפות בהתאם לנדרש בתוכניות או המפרט מחלקת דרכים של העירייה 

ו מצע ישולם בנפרד, המחיר כולל ביצוע צורת הדרך והידוק  . עבור אספקת חול א
מבוקר של השתית. סעיף זה אינו עבור תעלות חפורות לצנרת אלא לעבודות עפר  

 כלליות. 

 

של   15.4.3 צפיפות  )לדרגת  מבוקר  בהידוק  המהודק  מאושר  מילוי  בחומר  מילוי  עבור 
ובי כנדרש  ( ישולם במ"ק. המחיר יכלול פיזור, הרטבה והידוק בשכבות בע 100%

 . 100%בתוכניות לדרגת צפיפות של 

 

עבור ביצוע  צורת הדרך והידוק מבוקר של השתית, ישולם במ"ר.  המחיר כולל   15.4.4

 את כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה. 

 

כולל   15.4.5 המחיר  המצע.  סוג  עפ"י  במ"ק,  ישולם  מצעים  של  בלבד  אספקה  עבור 

 אספקה לאתר וכולל בדיקות מוקדמות. 

 

אחרים, 15.4.6 בסעיפים  נכלל  לא  שההידוק  במקרים  רק  מצע,  הידוק  בהתאם    עבור 
להנחיות אגף דרכים ומאור של עיריית תל אביב ישולם במ"ק. המחיר כולל פיזור 

 בהתאם לגבהים המתוכננים בשכבות והידוק מבוקר לצפיפות נדרשת. 

 .כמות מצע לצורך תשלום עבור אספקה והידוק תחושב בהתאם לרוחב תיאורטי 15.4.7

עבור אספקה ופיזור של אדמת גן מכל סוג ישולם במ"ק, המחיר יכלול אספקה   15.4.8

והעברה לאתר, פיזור וכל עבודות העפר הדרושות ליצירת הגבהים ופני השטח  
הנדרשים בתכנון או ע"י המפקח. סוג אדמת הגן יקבע על ידי אגרונום של האגף  

 לשיפור פני העיר בעיריית תל אביב.



 

 

 ופירוק עבודות אספלט   15.5

 

ופירוק   15.5.2 אספלט  תשלום עבודות  ולרוחב    לצורך  הצנרת  לקוטר  בהתאם  יחושבו 

 . 16.1.3.2התיאורטי המופיע בסעיף 

 

יחידת המידה לתשלום עבור פירוק מדרכה, שביל או כביש מרוצפים במרצפות   15.5.3
ע"י   מאושר  במקום  אחסנה  ניקוי,  פירוק,  כולל  המחיר  במ"ר.  תהיה  סוג  מכל 

למקום סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה  המפקח וסילוק פסולת 

 לרבות דמי הטמנה, אישורים וכיו"ב.

 

יחידת המידה לתשלום עבור פירוק מסעת אספלט או בטון תהיה במ"ר ותסווג   15.5.4
ניסור  יכלול  המחיר  במדרכה(.  או  )בכביש  ולמיקומה  המסעה  לסוג  בהתאם 

י המשרד להגנת הסביבה  המסעה, פירוק וסילוק למקום סילוק פסולת מאושר ע"

 לרבות דמי הטמנה, אישורים וכיו"ב.

 

העבודה   15.5.5 במ"א,  תהיה  סוג  מכל  שפה  אבני  פירוק  עבור  לתשלום  המידה  יחידת 
בהתאם   אחסנה  הצורך,  במידת  האבן  וניקוי  בטון  יסוד  הפרדת  פירוק,  כוללת 

ע"י   פסולת מאושר  סילוק  למקום  פסולת  וסילוק  האתר  ניקוי  המפקח,  להוראת 
יינתן מחיר שונה  המשר וכיו"ב.  ד להגנת הסביבה לרבות דמי הטמנה, אישורים 

 לאבני שפה הכוללים יסוד ולאבני שפה ללא יסוד. 

 

הקרצוף.   15.5.6 לעומק  ובהתאם  במ"ר  תהיה  קירצוף  עבודות  עבור  התשלום  יחידת 

להגנת   המשרד  ע"י  מאושר  פסולת  סילוק  למקום  הפסולת  סילוק  כולל  המחיר 

 הסביבה וטיאטוא השטח. 

יחידת התשלום עבור עבודות אספלט תהיה במ"ר ותסווג לפי עובי, סוג האגרנט   15.5.7

ומספר השכבות. המחיר יכלול אספקה, העברה פיזור, הידוק, בדיקות מוקדמות  

 והצגת מסמכים כנדרש. 

למקום   15.5.8 החומר  סילוק  כולל  המחיר  במ"ר,  ישולם  זמני  קר  אספלט  פירוק  עבור 

 ת הסביבה ודמי הטמנה. סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנ 

 

 עבודות ריצוף ובטון  15.6

 

ולרוחב   15.6.2 לקוטר הצנרת  יחושב בהתאם  צנרת  ובטון לצורך הנחת  ריצוף  עבודות 

 רוחב חפירה תיאורטי.  16.1.3.2התיאורטי כמופיע בסעיף 

 

עבור אספקה לאתר של אבני שפה, אבן גן, אבן מעבר חצייה ותעלת בטון למעט   15.6.3
א, עפ"י סוג ואופי האבן. המחיר יכלול אספקה  ישולם במ"   BIRCOתעלות מטיפוס  

 לאתר. 

 

האבן.   15.6.4 ואופי  סוג  עפ"י  במ"ר,  ישולם  שונים  מסוגים  ריצוף  אבני  אספקת  עבור 

 המחיר יכלול אספקה לאתר. 

 

ביח' שלמות, המחיר   15.6.5 ישולם  עמודי מחסום  כגון  עבור אספקת אלמנטים מבטון 

 יכלול אספקה לאתר. 

 



 

 

אחסון ושמירה על החומר באתר ומחירי היחידה יכללו  לא תשולם תוספת עבור   15.6.6

 את הנ"ל. 

 

עבור הנחת אבני שפה, גן ומעבר חציה ישולם במ"א. המחיר זהה לכל סוגי האבן.   15.6.7

וגב מבטון כולל אספקתם, העמסה,   יסוד  והידוק תשתית,  יכלול חפירה  המחיר 

אספקת    העברה ופריקה באתר, הנחת האבן, מילוי בדייס בטון בחריצים.  עבור

 חומרי העזר ואבני השפה, ישולם בנפרד. 

 

עבור הנחת ריצוף מכל סוג שהוא ישולם במ"ר. המחיר יכלול אספקה ופיזור חול,   15.6.8

והשלמה   ניסור  ופריקה באתר, הנחת הריצוף,  תשתית, העמסה, העברה  הידוק 

 בבטון. 

 

  , ישולם במ"א, לפי סוג, רוחב BIRCOעבור הנחת תעלות מכל סוג למעט מטיפוס   15.6.9
וגובה התעלה סוג הסבכה וכיו"ב. המחיר יכלול העמסה, העברה ופריקה באתר,  

סטנדרטי, חפירת תשתית, הידוק,   20  -הנחת תעלה, אספקת והנחת יסוד בטון ב 

 הנחת התעלה, וסגירת חריצים בבטון. 

 

ישולם במ"א. המחיר יכלול אספקה העברה    BIRCOעבור הנחת תעלות מטיפוס   15.6.10
והאביז התעלה  כבד,  והתקנת  לעומס  ברזל  רשת  לרבות  המתאים  טון,    40רים 

והתקנת   ואספקה  גבהים  לפי  פילוס  הידוק,  הדרך,  צורת  הסדרת  עפר  עבודות 

 מ' לצורך התחברות לשוחה.  1.2חוליה בעומק 

 

חיתוך   15.6.11 הנדרשות,  הבטון  להשלמות  הבטון  כל  אספקת  יכללו,  העבודה  מחירי 

 וניסור באלמנטים טרומיים. 

 

קה של בטון למילוי תאים ובורות למיניהם ישולם במ"ק. המחיר  עבור אספקה ויצי 15.6.12

 יכלול אספקה, העברה ויציקה ומילוי הבור או התא כנדרש על ידי המפקח. 

 

העברה   15.6.13 אספקה,  יכלול  המחיר  במ"ק.  ישולם  באתר  יצוק  בטון  עבודות  עבור 

ויציקה של הבטון. המחיר יכלול טפסנות כולל אספקת הטפסות, אספקה וביצוע  

 זל זיון וכל עבודות הלוואי הדרושות. בר

 

העברה   15.6.14 אספקה,  יכלול  המחיר  עובי.  לפי  במ"ר  ישולם  רזה  בטון  יציקת  עבור 

ויציקה של הבטון, טפסות לרבות אספקת החומר והתקנתו וכל עבודות הלוואי  

 הדרושות. 

 

העברה   15.6.15 אספקה,  כולל  המחיר  במ"ק.  ישולם  הסוגים  מכל  מדרגות  תיקון  עבור 
ומרים והעבודות הדרושים לצורך תיקון המדרגות והחזרת המצב  והתקנת כל הח

 לקדמותו ולשביעות רצון המפקח לרבות בטון, ברזל, טפסות וכיוצ"ב. 

במ"ק,   15.6.15.1 ישולם  הסוגים  מכל  קירות  תיקון  עבור 

המחיר כולל אספקה, העברה והנחת האלמנטים,  

הדרושים   החומרים  כל  הספקת  לרבות  חפירה 

בהת לקדמותו  הקיר  לדרישות  להחזרת  אם 

 המפקח. 

 



 

 

 עטיפת בטון לצינור  15.6.16

 יחידת המידה לעטיפת בטון לצינור תהיה מ"א.  15.6.16.1

מחיר היחידה יכלול את עבודות העפר הנדרשות,   15.6.16.2

ויציקת   אספקת  תבניות,  הזיון,  ברזל  אספקת 

 המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.   –הבטון 

 תעלות עפר לניקוז )לא עבור צנרת(  15.7

 

 ישולמו לפי מ"ק לתעלה חדשה. עבודות חפירת תעלות העפר  15.7.2

 

מחיר השיקום של תעלה קיימת יכלול ניקוי, שיפור ועבודת עפר לשיקום התעלה   15.7.3

 כולל העמקתה במידת הצורך. המחיר יהיה לפי מ"א תעלה בכל עומק. 

 

 ואביזרי מים   אופני מדידה ותשלום להנחת קווי 15.7.4

 

מרכיבים הכלולים בסעיף מחירי היחידה לעבודות הנחת קווים וצינורות כוללים את כל ה

 כללי להלן: 16.8.4

 

 כללי  15.7.5

צנרת  15.7.5.1 )קשתות,  אביזרים    , ככלל  והספחים 

ת הנחת קווי מים יסופקו  לעבודוהסתעפויות וכו'(  

 ע"י הקבלן  . 

 

קווים   15.7.5.2 והנחת  לאספקה  והתשלום  המדידה  אופני 

והנחת הצינורות והספחים   , מתייחסים לאספקת, 

כל   ביצוע  הכמויות,  בכתב  אחרת  צוין  אם  אלא 

החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים 

 והם כוללים: 

 

ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות   את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון 

 הביצוע והתאמן לתכנון. 

 

קווים   וחיטוי  שטיפת  הידראוליות,  בדיקות  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל  את 

 רבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים. ל

 

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. 

 



 

 

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן  

ן  ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכ

 ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כש 

 

רצון   ולשביעות  הניזוק  הרכוש  בעלי  עם  בתיאום  הכל  הנזק.  גרימת  טרם  היה 

 המפקח. 

וריפוד  עטיפה  לצורך  חול  והידוק  פילוס  הנחה,  אספקה,  בגין  התמורה  כל  את 

 מעל קודקוד הצינור ו/או לפי פרט ס"מ  20צנרת בעובי 

 

סילוק צנרת ושוחות הנמצאים בתוואי לא ישולם  בפרוק ובגין ההוצאות הכרוכות  

מיוחדים   היחידה.במקרים  מחירי  עם  ביחד  אותם  לכלול  הקבלן  על  בנפרד, 

 להחלטת המפקח ישולם עבור סילוק צנרת ושוחות במ"א. בהתאם  

 

 צינורות פלדה למים   15.7.6

 

נורות   ייחידת המידה לאספקת, להובלת והנחת צ 15.7.6.1

מדידת האורך תעשה    .'' , תהיה מ"א8בקוטר עד  

את   גם  כולל  היחידה  מחיר  הצינור.  ציר  לאורך 

הצ פריקתם  יאספקת  מביה"חר,  והובלתם  נורות 

הצ הת יופזור  לאורך  היחידה  נורות  מחיר  וואי. 

 יכלול גם פחת. 

 

מחיר הנחת הצינורות כולל אספקת פיזור והידוק   15.7.6.2

 של ריפוד ועטיפה. 

 

בקווי מים יימדד אורך הצינור לאורך הקו המרחבי   15.7.6.3

עליו מונח הצינור לרבות האביזרים והספחים וזאת  

 לאורך ציר הצינור. 

 

מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים   15.7.6.4

כגון   גישור,  :  עבודות  זמניות,  ותמיכות  אדנים 

אטימה   חומרי  ובידוד  ציפוי  חומרי  אלקטרודות, 

 לראשי הצינורות וכו'. 

 

כולל   15.7.6.5 זמני,  מים  קו  של  והתקנה  אספקה  עבור 

לכל   חיבורו  כולל  ויידרש,  גישור,במידה  אמצעי 



 

 

הצרכנים הקיימים, פירוקו והוצאתו מהאתר ישולם  

 במ"א מסווג לפי קוטר. 

 

ם לצורך התקנת קו צינורות עילי ישולם  עבור אדני  15.7.6.6

ישור הקרקע בגבולות   יכלול  יחידות, המחיר  לפי 

אדנים,  30 והתקנת  העברה  אספקה,  ס"מ,   +

 רפידות ושלות . 

 

ישולם בנפרד   15.7.6.7 עבור ריתוך או חיתוך צנרת פלדה 

היחידה לצורך מדידת ריתוך וחיתוך  לפי יחידות.  

ספר  מוכפל במ  'תחושב על פי קוטר הצינור באינץ

בפועל שיבוצעו  החיתוכים  או  המחיר  הריתוכים   .

יכלול את אספקת כל האביזרים הדרושים לביצוע,  

ריתוך או חיתוך. במחיר הריתוך הבודד יכללו כל  

ריתוך   כגון  הריתוך  אותו  את  הבונים  הריתוכים 

הוא   גם  ייספר  אביזר  ריתוך  וכיסוי.  מילוי  שורש, 

ריתוך   כולל  הריתוך  אם  גם  בודד  פנימי  כריתוך 

 וריתוך חיצוני )ריתוך אוגנים לדוגמא(.  

 

קיים   15.7.6.8 מים  בקו  והאביזרים  מים  קו  פירוק  עבור 

ישולם במ"א ומחירו יכלול חפירה פירוק הקו ו/או  

לאתר   והעברתם  חיתוכים  לרבות  האביזרים 

להגנת   המשרד  ע"י  מאושר  פסולת  לסילוק 

הסביבה בהתאם להוראת המפקח, הסילוק יכלול 

במיד הטמנה  כך  דמי  על  תשולם  ולא  ויידרש  ה 

 תוספת. 

 

מחברי  15.7.6.9  : כגון  אביזרים  פירוק  או  התקנה  עבור 

שס  אוגן,  מחברי  וכו דרסר,  בנפרד    תומים  ישולם 

אוגנים   גם  כלולים  יהיו  לקוטר. במחירם  בהתאם 

כאשר   וכיו"ב,  ברגים  אומים,  אטמים,  נגדיים, 

פירוק   עבור  בנפרד  ישולם  לא  הקו  כל  מפורק 

 אביזרים ומחירם ייכלל במחיר הקו. 

 

 מגופים ואביזרים  15.7.7

 

ביחידות  15.7.7.1 תהיה  מגופים  להתקנת  המידה  יחידת 



 

 

יכלו המחיר  קוטר,  לפי  מסווג  התקנת  שלמות  ל 

 אטמים, ברגים, אוגנים נגדיים ומחבר אוגן. 

המחיר להתקנת המגופים יכלול את כל החיתוכים   15.7.7.2

 והריתוכים הנגדיים. 

המגוף 15.7.7.3 במחיר  תהיה  החומרים  לרבות  אספקת   ,

 ברגים ואטמים ללא תשלום נוסף. 

ביחידות   15.7.7.4 תהיה  אביזרים  להתקנת  המידה  יחידת 

רים  שלמות לפי סוג האביזר וקוטרו כולל כל החומ

 וחמרי העזר. 

הידרנטים   15.7.7.5 לקולא  במחיר  חיבור  הראשי    יכלל 

,  T  באביזר  בנפרד  הנחת    את  כולל ו  שישולם 

עד  ה צנרת  ה של  כולל  באורך  מ"א,    3אופקית, 

, ברגים  4-3התקנת הידרנט, מתקן שבירה, אוגן "

 ואטמים, הברגים והאטמים, שיסופקו ע"י הקבלן. 

 

 שוחות למגופי מים 15.7.8

 

 למגופי מים ימדדו ביחידות שלמותתאים עגולים   15.7.8.1

ויכללו    מדרכה או כביש(  –)לפי מיקום ההתקנה  

השוחה,   להתקנת  הדרושות  העבודות  כל  את 

התקנת  מהודק,  וכסוי  חפירה  העפר,  עבודות 

השוחה, מצע חצץ )כולל אספקה( ומכסה. המחיר  

 ואספקה  כולל הרכבה

 

למגופי   15.7.8.2 טרומיות   או  באתר  יצוקות  שוחות  עבור 

, ישולם בנפרד 12מים או אביזרים בקווי מים מעל "

לקדמותו,   המצב  והחזרת  פירוק  עבודות  עבור 

האיטום   ועבודות  הבטון  עבודות  העפר,  עבודות 

הכמויות.   בכתב  הרלוונטיים  לסעיפים  בהתאם 

יהיה   ופירוק  חפירה  עבודות  עבור  התשלום 

למידות  בתוספת    בהתאם  מכל    0.5השוחה  מטר 

 צד. 

או  15.7.8.3 מים  למגופי  טרומיות  שוחות  עבור  התשלום 

אביזרים אשר הקבלן יידרש לספק יהיה ביחידות  

לטיפוס   בהתאם  מסווגות  ומוגמרות  שלמות 

השוחה, קוטרה, עומקה וסוג התקרה. המחיר יהיה  



 

 

כולל עבודות עפר, מצע מהודק בתחתית, עבודות 

ח ריצוף,  או  אספלט  מהודק  פירוק  מילוי  פירה, 

בשכבות, אספקה העברה והתקנת השוחה לרבות  

ומכסה,    ( 12.5)  טון  40תחתית, תקרה לעומס עד  

חצץ   אספקת  מכסה,  גירוז  מתכת,  חלקי  צביעת 

במקום תחתית בהתאם למופיע בתוכניות. בניגוד  

לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש 

ינור.  הגבהים שבין רום מכסה השוחה לתחתית הצ

 מטר.  0.5תשולם תוספת עבור עומק נוסף לכל 

 

 הכנה לחיבורי מים לבתים ולמגרשים 15.7.9

 

לבתים   15.7.9.1 מים  משופטת(חיבורי  תימדד    )גרסה 

 ביחידות שלמות . 

אספקת    15.7.9.2 וריתוכים,  חיתוכים  כולל  היחידה  מחיר 

אביזרים וצנרת לפי פרט בתוכנית סטנדרט, כולל  

,מעבר  מ"א    3באורך עד    4קטע צינור אופקי של "  

" "  4X"3קוני  של  קשתות  3,"רגל"  אביזרי   ,90  

" להברגה  קוני  מעבר  כדורי    2X"3מעלות  ברז 

, לרבות פרוק וניתוק חיבור בית  2"שגיב" בקוטר "

להוראת  בהתאם  מהשטח  פינוי  כולל  הישן 

   המפקח.

 

רכבת צינורות, אביזרים,  המחיר החלפת מערכת מדידה)"גשר"( יכלל   אספקת ו           
 הספחים 

)מגופים, אל חוזר, מסנן, מופות ומחברים לשעון מים(, התקנת מד מים  2בקוטר עד "            
 ללא

 מ"א, לרבות פרוק המערכת מדידה  3אספקה  וחבור קו המים המוביל לבית באורך עד            

 .  ת כבל הארקההישנה כולל פינוי מהשטח .המחיר כולל התקנ            
 

מינוס )גרסה משופטת(מחיר התקנת "רגל" חיבור בית, יהיה  במחיר חיבורי מים לבתים  

 ,  2ר "ברז כדורי "שגיב" בקוט

ומעלה(.   4חיבור מים למגרשים ובתים גדולים יימדד ביחידות שלמות מסווג לפי קוטר )" 
צנרת לפי פרט בתוכנית מחיר היחידה כולל חיתוכים וריתוכים, אספקת והתקנת אביזרים ו

מעלות ,מגוף הראשון    90מ"א, "רגל", אביזרי קשתות    3סטנדרט, כולל קטע אופקי עד  

 לפני "גמל". 

 שיהיה בסעיף נפרד    Tולא כולל חיבור לצנרת ראשית באמצעות אביזר חרושתי  

ולא כולל התחברות לצנרת   15.7.9.2.1.1.1.1.1

שהיא    במקרה  ראשית 

 קיימת  

הזמני,   הקו  את  הניח  אחר  שקבלן  במקרה  רק  ביחידות,  ישולם  זמני"  "בית  חיבור  עבור 



 

 

החיבור   ופרוק  הדרושים  והספחים  האביזרים  כל  לרבות  התקנה  אספקה,  כולל  המחיר 

 "הזמני" בעת התקנת החיבור "הקבוע". 

 
 

 העברת מערכת מים קיימת  15.7.10

 

תימדד  העב 15.7.10.1 לא  ממקומה  קיימת  מים  מערכת  רת 

החלפת  בנפרד ומחירה יהיה כלול במחיר היחידה  

בית  חיבור  ו/או  מדידה  תכלול  מערכת  העבודה   .

, כולל   והתקנתה מחדש  פירוק המערכת הקיימת 

צ קטעי  קוטר, יהתקנת  מעברי  ספחים,  נורות, 

לידי   יבוא  ומחירה  וכיו"ב  קיימת  לצנרת  חיבור 

במחיר   ביתביטוי  חבור  לביצוע  ו/או    היחידה 

 . החלפת מערכת מדידה

 

 חיוץ אוגנים והתקנת אנודות מגנזיום 15.7.11

 

חורים.    12עד    8  יבעל   ניםאוגזוג  מחיר היחידה עבור חיוץ אוגנים יהיה עבור    12בקווי פלדה בקוטר עד "

 מחיר היחידה יהיה לפי מספר החורים באוגן עבור כל חור בנפרד.  12בקווי פלדה מעל "

 ואביזרי ביוב ותיעול   פני מדידה ותשלום להנחת קוויאו 15.8

מחירי היחידה לעבודות הנחת קווים וצינורות כוללים את כל המרכיבים הכלולים בסעיף 

 כללי להלן: 16.9.1

 כללי  15.8.2

קווים   15.8.2.1 והנחת  לאספקה  והתשלום  המדידה  אופני 

והספחים   הצינורות  והנחת  לאספקת,  מתייחסים 

בכתב   אחרת  צויין  אם  כל  אלא  ביצוע  הכמויות, 

החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים 

 והם כוללים: 

ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות   את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון 

 הביצוע והתאמן לתכנון. 

 

לרבות   קווים  ושטיפת  הידראוליות,  בדיקות  בביצוע  הכרוכות  ההוצאות  כל  את 

 והובלתם, הציוד והאביזרים. המים, אספקתם 

 

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. 

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן  

ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן  



 

 

חזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם  ביצוע כל הדרוש לה

 בעלי הרכוש הנזוק ולשביעות רצון המפקח. 

 

וריפוד  עטיפה  לצורך  חול  והידוק  פילוס  הנחה,  אספקה,  בגין  התמורה  כל  את 

 צנרת. 

 

המתוכנן   בתוואי  הנמצאים  ושוחות  צנרת  בסילוק  הכרוכות  ההוצאות  כל  את 

ולת לאתר סילוק מאושר עי המשרד להגנת  לרבות עבודה במי ביוב וסילוק הפס

הסביבה . במקרים מיוחדים בהתאם להחלטת המפקח ישולם עבור סילוק צנרת  

 ושוחות במ"א. 

 

ביצוע   לרבות  זמניים  חיבורים  ביצוע  עבור  התמורה  כל  )בייפס(,   BY-PASSאת 

שאיבת מי ביוב או תיעול כמופיע בסעיף  עבודה בקווי ביוב פעילים ולרבות כל  

 רוך בחיבור צינור חדש לצינור קיים. הכ

 

לצורך תשלום, אורך הצינורות יחושב לפי המרחק שבין הדפנות הפנימיות בין שני  

 תאים )שוחות( סמוכים.  

הריפוד  והידוק  הנחה  העברה,  אספקה,  כוללת  צינורות  להנחת  היחידה  מחיר 

 ועטיפת חול. 

 

 צינורות פלדה לביוב ניקוז וסניקה  15.8.3

 

להובלת והנחת צינורות פלדה מ"א  יחידת המידה   15.8.3.1

הציפוי  הדופן,  עובי  לקוטר,  בהתאם  מסווגת 

תעשה   האורך  מדידת  הפנימי.  והציפוי  החיצוני 

את   גם  כולל  היחידה  מחיר  הצינור.  ציר  לאורך 

פריקתם   מביה"חר,  והובלתם  הצינורות  אספקת 

היחידה   מחיר  התוואי.  לאורך  הצינורות  ופזור 

 יכלול גם פחת. 

והידוק ריפוד  במחיר היחיד 15.8.3.2 יכלל אספקה פיזור  ה 

 ועטיפה. 

שבתוואי   15.8.3.3 המבנים  ינוכו  לא  וסניקה  לחץ  בקו 

האביזרים   אורך  את  גם  ויכללו  הצינורות 

 המחברים. 

 



 

 

מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים   15.8.3.4

גישור,   עבודות  זמניות,  ותמיכות  אדנים  כגון   :

אטימה   חומרי  ובידוד  ציפוי  חומרי  אלקטרודות, 

 שי הצינורות וכו'. לרא

 

ישולם בנפרד   15.8.3.5 עבור ריתוך או חיתוך צנרת פלדה 

לפי ימדדו  היחידות לתשלום  יחידות. מספר   : לפי 

קוטר הצינור.  ב   מוכפלמס' הריתוכים או החיתוכים  

המחיר יכלול את אספקת כל האביזרים הדרושים  

הבודד   הריתוך  במחיר  חיתוך.  או  ריתוך  לביצוע, 

ם את אותו הריתוך כגון  יכללו כל הריתוכים הבוני

ריתוך שורש, מילוי וכיסוי. ריתוך אביזר ייספר גם  

ריתוך  כולל  הריתוך  אם  גם  בודד  כריתוך  הוא 

 פנימי וריתוך חיצוני )ריתוך אוגנים לדוגמא(.  

 כללי לעיל.  16.9.1וכן את כל המפורט בסעיף  15.8.3.6

 

 צינורות פי.וי.סי  15.8.4

 

צינורות   15.8.4.1 והנחת  העברה  לאספקה,  המידה  יחידת 

וי.סי תהיה מטר אורך ומסווגת בהתאם לסוגו  פי.

ולקוטר. מחיר היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך  

אחסונם   ופריקתם,  הצינורות  בהזמנת  בהובלה, 

באתר כולל הגנה מפני תנאי מזג האוויר, שמירה 

התוואי.   לאורך  הצינורות  ופיזור  הצינורות,  על 

 מחיר היחידה יכלול גם פחת. 

 

להנחת   15.8.4.2 היחידה  את  מחירי  גם  כוללים  צינורות 

ספחים,   של  וההתקנה  ההעברה  האספקה, 

קשתות, הסתעפויות וכיו"ב אלא אם כן צוין אחרת  

 בכתב הכמויות. 

 כללי לעיל.  15.8.2 וכן את כל המפורט בסעיף  15.8.4.3

 

 צינורות בטון  15.8.5

צינורות   15.8.5.1 והנחת  העברה  לאספקה,  המידה  יחידת 

בטון תהיה מטר אורך בהתאם לסוג, דרג, קוטר,  

וציפוי פנימי אם יש. מחיר היחידה כולל אספקה,  



 

 

הצינורו  על  שמירה  הצינורות,  על  הגנה  ת  פיזור, 

 ופחת. 

 

של   15.8.5.2 והתקנה  אספקה  כוללים  היחידה  מחירי 

אם   אלא  והסתעפויות  קשתות  אטמים,  ספחים, 

 צויין אחרת בכתב הכמויות. 

 

 לעיל.   16.9.1וכן את כל המפורט בסעיף  15.8.5.3

 

 צינורות פוליאתילן ופוליאתילן מצולב 15.8.6

 

צינורות   15.8.6.1 והנחת  העברה  לאספקה,  המידה  יחידת 

בהתאם   אורך  מטר  היא  דרג,  פוליאתילן  לסוג, 

אספקה,   כולל  היחידה  מחיר  הצינור.  וקוטר 

מצע   הידוק,  פילוס,  התקנה,  פיזור,  העברה, 

ועטיפת חול, הגנה על צינורות, שמירה על הצנרת  

 ופחת. 

 

, ריתוכים,  נחת הצינור כוללת את כל החיבוריםה 15.8.6.2

אלקטרופיוז'ן,   כלי  חיבורי  אביזרים,  ספחים, 

 וע הקווים. העבודה השונים וכל חומרי העזר לביצ

 

 כללי לעיל.  15.8.2 וכן את כל המפורט בסעיף  15.8.6.3

 שוחות בקרה  15.8.7

 שוחות בקרה לביוב , ניקוז ואביזרים  15.8.7.1

 

  ן קוטרל השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם  

. מחיר השוחה יהיה בעבור עומק כמופיע בכתב הכמויות, ותשולם תוספת  ןעומקו

 מטר.   0.5מחיר עבור עומק נוסף של כל 

 

עבודות   ביצוע  כלול  יהיה  היחידה  המדרכה,  במחירי  ו/או  הכביש  מבנה  פרוק 

המשרד   ע"י  מאושר  שפך  למקום  האדמה  והרחבת  או    להגנת חפירה  הסביבה 

למקום אחסון ביניים, מילוי חוזר ו/או החלפת אדמה לחומר מילוי מאושר )חול,  

ת והחזרת השטח לקדמותו לרבות תיקוני הכביש או  מצע( הידוק מבוקר בשכבו

במקרה של החלפה/ הרכבה של שוחה בודדה, תיקון כביש או מדרכה,    המדרכה. 

 במסגרת החזרת השטח לקדמותו, ישולם בנוסף, על פי מחירי כתב הכמויות. 



 

 

  

העזר,   חומרי  החומרים,  והובלת  אספקת  מחיר  גם  כלול  יהיה  היחידה  במחיר 

החלקים   כל  יציקות  וכן  במקומו  מותקן  הזיון  ברזל  תבניות,  מבטון,  העשויים 

האלמנטים המרכיבים את השוחה, התקנת מחברי שוחה מסוג איטוביב שיסופקו  

יצוקה   בשוחה  נדרשים.  אם  עיגון  גושי  וכן  ושיפועים  תעלות  עיבוד  הקבלן,  ע"י 

 באתר יסופקו שלבי ירידה ע"ח הקבלן. 

 

טון ומכסה אלא אם צוין אחרת    40מחיר היחידה כולל תקרה כבדה לעומס כבד,  

 בכתב הכמויות.  

 

  40בשוחות מרובעות לתיעול המחיר כולל תקרה כבדה ומכסה כבד לעומס כבד,  

 טון.

 מחיר היחידה כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה וגירוז המכסה. 

וקר יכלול המחיר גם פתחי אוורור  קעית חצץ במקום קרקעית  בשוחות אביזרים 

 מבטון ועיבוד תעלות ושיפועים. 

רום   שבין  הגבהים  כהפרש  השוחה  עומק  יחשב  הכללי  במפרט  לאמור  בניגוד 

הצינור   לתחתית  או  וניקוז(  ביוב  )בקווי  היציאה  צינור  לתחתית  השוחה  מכסה 

 )בקווי סניקה(.  

 

ב האמור  וכל  הארובה  הבסיס,  מחיר  ייכלל  אינטגרלית  שוחה  סעיפים  במחיר 

מטר ינוכה מאורך הצינור הכללי.    2.5הקודמים. אורך הצינור של הבסיס באורך  

 העומק יימדד כמו בשוחה רגילה. 

 

זהה למחיר עבור שוחה עם תחתית   יהיה  מחיר עבור שוחה עם תחתית שוחה משולבת 
 רגילה עם מתעל עשוי באתר. 

 

הכמויות ישולם לפי נפח הבטון  מחיר עבור שוחה במידות שאינן מופיעות בכתב  

נטו במ"ק. המחיר יכלול את כל האמור בסעיפים הקודמים לרבות פרוק ותיקון  

 כביש או מדרכה, ואת כל המופיע בסעיף עבור עבודות בטון יצוק באתר. 

 

שלמות   ביחידות  ישולם  בחצרות  להתקנה  מפוליאתילן  בקרה  שוחות  עבור 

עומ  קוטר,  סוג,  לפי  מסווגות  אספקה,  ומוגמרות  כולל  המחיר  המכסה.  וסוג  ק 

התקנה, עבודות עפר לרבות אספקת חול למילוי, הידוק ולרבות אספקה והתקנת  

לדרישות   בהתאם  השוחה  להתקנת  הדרושים  וכיו"ב  האטמים  האביזרים,  כל 

 שוחות בקרה מפוליאתילן.  06.04המפרט פרק 

י  השוחה.  מידת  לפי  קיים  קו  על  המוקמות  לשוחות  תוספת  סעיפים  תשולם  היו 



 

 

 נפרדים לקווים בהם זורם ביוב ולקווים בהם לא זורם ביוב. 

 

 ווי ביוב זמנייםק 15.8.8

יכללו במחירי היחידה למ"א של       זרימת ביוב במהלך העבודה  והסדרת  זמניים  קווי ביוב 

צינורות הביוב ולא תשולם כל תוספת על אספקתם, התקנתם, חיבורם לבתים ופירוקם  

 לאחר העבודה. 

 חיצוני או פנימי לביוב מפל  15.8.9

 

מסווגות   15.8.9.1 שלמות  ביחידות  ימדדו  חיצוניים  מפלים 

גובה   עד  הצינור  וסוג  קוטר  מעבר    1לפי  מטר. 

כל    1לגובה   עבור  תוספת  תשולם  מטר    0.5מטר 

הצינור. וסוג  לקוטר  בהתאם  המפל    נוסף  גובה 

לבין   עליונה  בכניסה  הצינור  תחתית  בין  יחושב 

בכניסה   הפנימי  הצינור  גובה  תחתית  הנמוכה. 

- צינור של כניסה עליונה ו  L.Iמפעל שווה הפרש  

L.I  .צינור של כניסה תחתונה 

הדרושים   15.8.9.2 הספחים  כל  את  יכלול  היחידה  מחיר 

לביצוע המפל עפ"י תוכנית הסטנדרט )הסתעפות  

"טע" קשתות( הכנת תבניות ליציקת הבטון סביב  

וכל   יציקתו  הבטון,  אספקת  זיון,  ברזל  המפל, 

 העבודות הדרושות. 

גובה   15.8.9.3 עד  פנימי  מפל  יבוצע   45עבור  אשר  ס"מ 

בעיבוד פנימי לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול  

 במחירי היחידה להנחת תאי בקרה. 

מפלים פנימיים אשר יבוצעו מצינורות ולא בעיבוד   15.8.9.4

ביחידות   ימדדו  החברה(  לאישור  )כפוף  פנימי 

גובה  שלמות ומוגמרות לפי קוטר וסוג הצינור עד  

מטר תשולם תוספת עבור    1מטר. מעבר לגובה    1

הצינור.    0.5כל   וסוג  לקוטר  בהתאם  נוסף  מטר 

הדרושים   הספחים  כל  את  יכלול  היחידה  מחיר 

לרבות   סטנדרט  תוכנית  לפי  המפל  לביצוע 

 שלות לחיבור המפל לדופן השוח אספקה והתקנת  

 אביזרים בקווי סניקה  15.8.10

 

שסתו 15.8.10.1 כגון  סניקה  בקו  אביזרים  אויר,  עבור  מי 

נקודות ניקוי ונקודות ניקוז ישולם ביחידות שלמות  



 

 

 הכוללות : 

 אספקה והנחה של כל הספחים והאביזרים הכלולים בשוחה. 

בשוחות שסתום אויר המחיר יכלול אספקה והתקנת שסתום אויר, מגוף, חיבורים  

 וריתוכים לקו הראשי.

 יזרים ריתוכים וכיו"ב.בשוחת ניקוי המחיר יכלול אוגן, אוגן עיוור, ספחים ואב

, דרסר מעוגן, מחבר מאוגן, ספחים,  4שוחת ניקוז המחיר יכלול מגוף טריז בקוטר "

 אביזרים, שסתום מדף, חיבורים וריתוכים. 

 

 . השוחות יימדדו בנפרד, בסעיפים לשוחות  15.8.10.2

 

 

 טלוויזיוני צילום  15.8.11

 

לצילום   15.8.11.1 המידה  תהיה    טלוויזיונייחידת  ממוחשב 

המצולמים  הקטרים  לכל  זהה  יהיה  המחיר  מ"א. 

 ולכל סוגי הצנרת

15.8.11.2 . 

המחיר יכלול ניקוי, שטיפת הצנרת, צילום, הכנת  15.8.11.3

)תקליטור(   מגנטית  מדיה  אספקת  מצולם,  דו"ח 

 והדו"ח בשני העתקים לפחות. 

 

באתר   15.8.11.4 התארגנות  עבור  פעמי  חד  תשלום  ישולם 

י, גם אם  העבודה. תשלום זה ישולם באופן חד פעמ

מקוטע,   ובאופן  בשלבים,  תבוצע  העבודה 

 התשלום יכלול הסדרי תנועה, תמרורים וכיו"ב. 

 השחלת שרוולים בקו קיים 15.8.12

 

יחידת המידה להשחלת שרוולים בקו קיים תהיה   15.8.12.1

 מטר אורך מסווג עפ"י קוטר הצינור. 

 

מטר,    50המחיר יהיה שונה לעבודות שאורכן עד   15.8.12.2

מעל   שארכן  וע   50ולעבודות  מטר    100ד  מטר 

 מטר.  100ולעבודות שארכן מעל 

 

צילום   15.8.12.3 שטיפה,  יכלול  בטרם    טלוויזיוניהמחיר 



 

 

וח החומרים  אספקת  ולאחריה,  מרי  והעבודה 

העזר, ביצוע ההשחלה, הסדרי תנועה, תמרורים, 

 התארגנות וכיו"ב.

 

של   15.8.12.4 בעטיה  שנגרמו  נזקים  תיקון  יכלול  המחיר 

שקיעות   אספלט,  שקומי  כגון  למיניהן,  העבודה 

 אבני שפה וכיו"ב. 

 

 ביוב ותיעול –אספקת אביזרים   15.8.13

 

ביחידות   15.8.13.1 תשולם  ותיעול  ביוב  אביזרי  אספקת 

אל   שסתום  )כדוגמת  האביזר,  סוג  לפי  שלמות 

" בקוטר  לביוב  משאבה  מטיפוס   3חוזר, 

 "דיאפרגמה"( 

 

כל האביזרים יהיו אביזרים מאושרים ע"י החברה,   15.8.13.2

 בעלי תו תקן ישראלי כנדרש.

בתוואי  15.8.13.3 ופיזור  לאתר  העברה  יכלול  המחיר 

החומרים   אספקת  לרבות  והתקנה,  העבודה 

 והספחים הדרושים לביצוע ההתקנה. 

 

 עבודות אחזקה בקווי ביוב ותיעול  15.8.14

 

ביחידות   15.8.14.1 ישולם  בקרה  לתא  תקרה  החלפת  עבור 

כולל   המחיר  ועומס.  קוטר  לפי  מסווג  שלמות 

סופית,   או הגבהה  )הנמכה  תקרה  גובה  התאמת 

לגובה  באמ  ערך(  שווה  או  אביב"  "מתאמי  צעות 

מטר. עבור הגבהה או הנמכה של כל    0.4של עד  

מטר נוסף תשולם תוספת. התשלום יהיה עבור   0.5

ולא לפי קוטר השוחה   התקרה שהוחלפה בפועל 

פירוק   כולל  המחיר  התקרה.  הוחלפה  שעבורה 

פירוק  עבודות העפר הדרושות  כביש או מדרכה, 

שוחה, אספקה והתקנת תקרה  תקרה ישנה, ניקוי  

חדשה כולל התקנת מכסה ומסגרת. פינוי פסולת  

למקום שפך מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה  

למתוכנן.   בהתאם  או  לקדמותו  המצב  והחזרת 

בקוטר   תקרה  כולל    60בהחלפת  המחיר  ס"מ 



 

 

 אספקת מכסה. 

ביחידות   15.8.14.2 ישולם  ומסגרת  מכסה  אספקת  עבור 

כסה )ברזל או שלמות ומוגמרות בהתאם לסוג המ

יכלול   המחיר  ולעומס.  הפתח  מידות  בטון(, 

 העברה לאתר. 

 

עבור החלפת מכסה )פקק בלבד( ישולם ביחידות   15.8.14.3

לפי סוג המכסה. המחיר יכלול פירוק מכסה ישן,  

פסולת   סילוק  לאתר  פסולת  פינוי  שוחה,  ניקוי 

והתקנת  הסביבה  להגנת  המשרד  ע"י  מאושר 

 מכסה חדש. 

 

רת ישולם ביחידות לפי  עבור החלפת מכסה ומסג 15.8.14.4

סוג המכסה והעומס, המחיר יכלול פירוק כביש או  

שוחה,  ניקוי  ומסגרת,  מכסה  פירוק  מדרכה, 

המצב   החזרת  חדשים,  ומסגרת  מכסה  התקנת 

פסולת   ופינוי  למתוכנן  בהתאם  או  לקדמותו 

 למקום מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה . 

 

עבור החלפת רשת קולטן ומסגרת או החלפת אבן   15.8.14.5

שפה לקולטן ישולם ביחידות. המחיר כולל פירוק  

אבן,   או  ומסגרת  רשת  פירוק  כביש,  או  מדרכה 

אבן   או  ורשת  מסגרת  התקנת  הקולטן  ניקוי 

חדשים, לרבות התאמה "במתאמי אביב" או שווה  

ע"י   מאושר  למקום  פסולת  פינוי  מאושר,  ערך 

המשרד להגנת הסביבה והחזרת המצב לקדמותו  

עבור החלפת רשת ומסגרת    או בהתאם למתוכנן. 

לפי   תוספת  תשולם  קולטן  באותו  נוספת  אבן  או 

ופריקה   העברה  אספקה  כולל  המחיר  יחידות. 

 ממחסני החברה. 

אבן שפה  15.8.14.6 או  ומסגרת  קולטן  רשת  עבור אספקה 

 לקלטן ישולם בנפרד לפי יחידות. 

 

 קידוח ספיגה לניקוז  15.8.15

 

מחיר היחידה לקידוח ספיגה לניקוז יהיה ביחידות   15.8.15.1



 

 

 ע"פ קוטר ועומק.   מסווג

 

המחיר כולל התארגנות, קידוח כולל פינוי עודפי  15.8.15.2

החפירה למקום מאושר, אספקה והתקנת השוחה  

גאוטכני,   בד  החצץ,  מילוי  ומכסה,  תקרה  כולל 

 מחורר בהתאם לתוכנית הסטנדרט.   PVCצינור 

 

 שאיבת וביטול בורות ספיגה ובורות רקב  15.8.16

במקומות שיורה זאת המפקח יבצע הקבלן שאיבה  15.8.16.1

 סופגים קיימים.של בורות 

 

השאיבה תבוצע באמצעות משאית ביוב תכליתית.   15.8.16.2

הקבלן מתחייב להורות למפעיל המשאבה לרוקן 

המשרד   ע"י  מאושר  במקום  המיכל  תכולת  את 

להגנת הסביבה ושלא תהיה כל פגיעה בסביבה,  

 לרבות המצאת מסמך חתום. 

 

עבודה   15.8.16.3 שעת  לפי  ישולם  בורות  שאיבה  עבור 

בה  הביובית  לסוג  מיכל  בהתאם  לנפח  תאם 

נפח    ולפי  הלחץ  משאבת  וספיקת  עומד  היניקה, 

ולפי   משאבת הלחץ  וספיקת  עומד  היניקה,  מיכל 

נפח מיכל מים נקיים. התשלום יהיה עבור הצוות 

הה כל  את  ויכלול  הדרושות ו והביובית  צאות 

לאתר   הסילוק  הוצאות  לרבות  השאיבה  לביצוע 

להגנת   המשרד  ע"י  מאושר  פסולת  סילוק 

 . הסביבה

 

במקרים בהם יורה זאת המפקח יבצע הקבלן את  15.8.16.4

הכולל   עובדים  צוות  באמצעות  הבורות  שאיבת 

שעת   לפי  יהיה  התשלום  נגררת,  ומשאבה  טנדר 

עבודה ויסווג לפי קוטר המשאבה הנגררת. המחיר  

מטר וצינור    200ל הספקת צינור סניקה באורך  ויכל

באורך   לקוטר    50יניקה  יתאימו  אשר  מטר 

ויאפ שוחת  המשאבה  אל  הבור  שאיבת  את  שרו 

תותר  לא  פעיל.  קו  על  נמצאת  אשר  ביוב קרובה 

פגיעה   תותר  ולא  פתוח  לשטח  ביוב  שפיכת 

 בסביבה. 



 

 

 
 

בקרה   15.8.16.5 תא  או  רקב  בור  או  סופג  בור  ביטול  עבור 

התא למידות  בהתאם  מסווגות  ביחידות    . ישולם 

יהיה אחיד בכל מידות התאים.  עומק  מחיר תוספת  

דות העפר הדרושות, פירוק  המחיר יכלול את עבו

עליונה,   וחוליה  תקרה  פירוק  ריצוף,  או  אספלט 

וביצוע  הידוק  יצוק  בטון  או  מהודק  בחול  מילוי 

שכבת מצעים והחזקת המצב לקדמותו או בהתאם 

המצב   והחזרת  לפירוק  השטח  מידות  למתוכנן. 

 0.5לקדמותו יהיו בהתאם למידות התא בתוספת  

חול   אספקת  עבור  צד.  מכל  יצוק מטר  בטון    או 

 ישולם בנפרד.  לצורך מילוי בור מבוטל 

 מפריד שומן מפוליאתילן או מבטון  15.8.17

 

עבור מפריד שומן ישולם לפי יחידות בהתאם לסוג   15.8.17.1

עומק   לכל  יהיה  המחיר  ומידות(.  )פוליאתילן 

כל   לרבות  והתקנה  העברה  אספקה,  ויכלול 

תקרות,   כגון  הדרושים  והחלקים  האביזרים 

מחברי אטמים,  כן    מכסים,  כמו  וכיו"ב.  איטוביב 

יכלול המחיר את עבודות העפר הדרושות לרבות  

והובלת  אספקת  בשכבות,  והידוק  מילוי  חפירה, 

ל  פסולת  פינוי  ומצע,  פסולת סילוק    אתרחול 

 . הסביבה  להגנת על ידי המשרד   מאושר 

תקרה   15.8.17.2 יכלול  המחיר  מפוליאתילן  שומן  במפריד 

 טון.  12.5ומכסה מותאמים לעומס בינוני, 

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות נגד קורוזיה  15.9

התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, יהיה   15.9.2
כלול במחיר היחידה של אותם מבנים חלקים או מתקנים  

שעליהם נאמר במפרט ו/או בכתב הכמויות שיש לבצע  

 עבודות אלה. 

  



 

 

  

 57נספח  מפרטים מיוחדים לאספקה פרק 

 

 אוגני פלדה : .1

 

 הגדרת המוצר   1.1

 אוגני פלדה ללא צואר. 

 ייעוד ושימוש  1.2

המיועדים  ואביזריהם,  צינורות  לחיבור  משמשים  הפלדה  אוגני 

 להעברת מים )בטמפרטורה רגילה(.

 " מקוטר  שונים,  בגדלים  הינם  המבוקשים,  קוטר    3האוגנים  עד 

,  ND-25)על חלקיו(, המבוסס על תקן    60, המתאימים לת"י  48"

16-ND-ISO .או תקנים מקבילים אחרים 

הקוטר הנומינלי של האוגן, שווים לקוטר הנומינלי של הצינורות, שהאוגנים מיועדים :  הערה

 להם.

 תנאי עבודת המוצר  1.3

צינורות  חיבורי  של  שונות  בפעילויות  החברה,  עבור  מיועדים  האוגנים 

של  ואביזריהם, בקווי המים הקיימים ו/או חדשים, של השטח המוניציפלי  

 בע"מ. 2010תאגיד מי אביבים 

)עד   רגילה  בטמפרטורה  בארץ,  הקיים  המים  לסוג  יתאימו  האוגנים 

°C100 .) 

 האוגנים יתאימו לריתוך לסוגי הצינורות ואביזרי המתכת הקיימים.

 תקנים מחייבים  1.4

- 25אוגנים לצינורות ויהיו מסוג  -)על חלקיו(  60האוגנים יעמדו בתקן ת"י  

ND  16 ו/או-ND-ISO. 

 

 מצמדים )דרסרים( :  .2

 הגדרת המוצר   2.1

 מצמדים )דרסרים(, בקטרים שונים, מאוגנים ורבי קוטר, לקווי מים עירוניים.

 ייעוד ושימוש  2.2

צינורות, המיועדים להעברת מים  )דרסרים( משמשים לחיבור  המצמדים 



 

 

 (. C100°בטמפרטורה רגילה )עד 

 מהסוגים הבאים :המצמדים המבוקשים, יכולים להיות 

 בורג אחד או יותר מכל צד.  -מצמד רגיל )עם הידוק משני הצדדים( 

יותר - מצמד מאוגן )עם הידוק בצד אחד ואוגן בצד האחר( בורג אחד או 

 מכל צד.

 קוטר" )עם הידוק משני הצדדים(. -מצמד "רב

לחיבורי   וכמוכן,  פלדה  צינורות  לחיבורי  בעיקר,  מיועדים,  המצמדים 

 / אסבסט.  C.V.Pצינורות 

מצמדי רב קוטר יתאימו לתחומים שונים, כך שניתן יהיה ל"כסות" תחומים  

)פלדה,   שונים  מחומרים  צינורות,  סוגי  של  שניתן,  ככל  , C.V.Pרחבים 

 אסבסט(. 

 , בהתאם לקוטר(.ND  ,25-ND-16)  60האוגן של מצמד מאוגן, יתאים לת"י  

 תנאי עבודת המוצר  

צורך ביצוע עבודות תחזוקה, בקווי מים המצמדים משמשים את החברה, ל

 במרחב של תאגיד מי אביב. 

)עד   רגילה  בטמפרטורה  בארץ,  הקיים  המים  לסוג  יתאימו  המצמדים 

°C100 .) 

משרד   לדרישות  יתאימו  מים,  עם  במגע  שבאים  ואביזריהם,  המצמדים 

משרד   של  המעבדה  קביעת  פי  )על  שתייה  למי  התאמה  הבריאות, 

 הבריאות(. 

ית אימו לדרישות הנדסת אנוש של העובדים הפועלים בתנאי המצמדים 

 עבודה קשים ותחת לחץ של זמן לתיקון הליקוי.

המצמדים מיועדים לפעול מעל או מתחת לקרקע, בתנאי סביבה קשים  

 )לחות, שמש, גשם, אוירת מלח, רעידות ועוד(.

 תקנים מחייבים  2.4

ת"י   1)  בתקן  יעמדו  המצמדים  של  חל  60האוגנים  אוגנים -קיו()על 

 לצינורות. 

 . 1124, המתאימים למי שתיה, לפי תקן ישראלי M.D.P .Eהאטמים יהיו מסוג  (2

 .C .R .Wציפוי רילסן, לפי תקן  (3

 ( או תקן שווה ערך אחר. TYP-4)לפי  B35-QQPפסיבציה, לפי תקן 



 

 

 הכנה לצביעה וצביעה, לפי הנחיות ותקני יצרני הצבע. 

 

 חבקים )הידראולים / דינמיים( :  .3

 

 הגדרת המוצר   3.1

חבקים )הידראולים / דינמיים(, בקטרים שונה, המשמשים לתיקון צינורות מים מפלדה / 

 אסבסט עירוניים. 

 ייעוד ושימוש  3.2

החבקים משמשים לתיקון צינורות, המיועדים להעברת מים בטמפרטורה  

 (. C100°רגילה )עד 

להיות יכולים  רוחב   החבקים  להוסיף  רשאי  הספק  שונים.   רוחב  בעלי 

 שונה, מהמצויין במפרט 

החבקים מיועדים, בעיקר, לתיקוני צינורות פלדה וכמוכן, לתיקון צינורות  

 אסבסט )פיברגלס(. 

שנוצר   המים  לחץ  בעזרת  אטימה  קרי,  הידראוליים,  מוגדרים  החבקים 

 חבק. באזור הפגיעה בצינור ו"התנפחות" אטמי הגומי שבקצוות ה

 תנאי עבודת המוצר  3.3

החבקים משמשים את החברה, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, בקווי מים 

 שבאחריות החברה. 

)עד   רגילה  בטמפרטורה  בארץ,  הקיים  המים  לסוג  יתאימו  החבקים 

°C100 .) 

משרד  לדרישות  יתאימו  מים,  עם  במגע  שבאים  ואביזריהם,  החבקים 

פי   )על  שתייה  למי  התאמה  משרד  הבריאות,  של  המעבדה  קביעת 

 הבריאות(. 

בתנאי   הפועלים  העובדים  של  אנוש  הנדסת  לדרישות  יתאימו  החבקים 

 עבודה קשים ותחת לחץ של זמן לתיקון הליקוי.

קשים   סביבה  בתנאי  לקרקע,  מתחת  או  מעל  לפעול  מיועדים  החבקים 

 )לחות, שמש, גשם, אווירת מלח, רעידות ועוד(.

 תקנים מחייבים לאטמים  3.4

מסוג   (1 יהיו  ישראלי  M.D.P.Eהאטמים  תקן  לפי  שתיה,  למי  המתאימים  תקן  1124,  או   ,

 בינלאומי אחר, שווה ערך. 

 ( או תקן שווה ערך אחר. TYP-4)לפי  B35-QQPפסיבציה, לפי תקן  (    2



 

 

 

 מעברי ריתוך וקשתות ריתוך :  .4

 

 הגדרת המוצר   4.1

צינורות, המיועדים לחיבור בריתוך, לצינורות פלדה, מעברי ריתוך וקשתות ריתוך, אביזרי  

 לשימוש כללי. 

 ייעוד ושימוש  4.2

פלדה,  לצינורות  בריתוך,  לחיבור  מיועדים  ריתוך  וקשתות  ריתוך  מעברי 

 המיועדים להעברת מים או ביוב שבאחריות החברה. 

 מעברי הריתוך וקשתות הריתוך, יכולים להיות מסוגים שונים, כגון :

, לקוטר  בקרוב, שרדיוס הסיבוב שווה,  D2  (ENDB  PIPE   ) -   °90קשת  

 הצינור )ראה פרט(. 

, לקוטר הצינור, כפול  בקרוב , שרדיוס הכיפוף שווה,  D3    -   °45  ,°90קשת  

 )ראה פרט(.  1.5

( קונצנטרית   FITTING  REDUCING  ,REDUCERמצרה  אביזרים     -( 

 שקוטריהם שונים וציריהם מתלכדים )ראה פרט(.  

אביזרים שקוטריהם שונים וציריהם מקבילים )ראה    -מצרה אקסצנטרית   

 פרט(. 

מסעף של שלושה צינורות, שקוטריהם     -"(   FITTING  "Tמסעף קמץ )

 שווים, שניים מהם משותפי ציר והשלישי ניצב )ראה פרט(.

מסעף קמץ, המיועד לחיבור צינורות,     -"(   REDUING  "Tמסעף קמץ מצר )

 שקוטריהם אינם שווים )ראה פרט(. 

אביזר לסגירת קצה צינור או לסגירת קצה אביזר )ראה     -(   CAPכיפה )

 פרט(. 

 זקפי ריתוך ומעבר )ראה פרט(.

 

 תנאי עבודת המוצר  4.3

מעברי הריתוך וקשתות הריתוך יותאמו לריתוך, לכל סוגי צינורת הפלדה  

 יאפשרו ריתוך מלא.ו

)הן   בארץ  הקיים  המים  לסוג  יתאימו  הריתוך  וקשתות  הריתוך  מעברי 

שתייה,    -מבחינת איכות המים, לפי אזור גיאוגרפי והן מבחינת סוג המים   



 

 

 לא שתייה וכו'(. 

  16מעברי הריתוך וקשתות הריתוך מיועדים לפעול בלחצים נומינליים של  

 . C70°אטמ' ובטמפרטורות של עד  25עד 

החלקים, שבאים במגע עם מי השתייה, יתאימו לדרישות משרד הבריאות,  

 התאמה למי שתייה )על פי קביעת המעבדה של משרד הבריאות(. 

האביזרים עצמם, יהיו אטומים ויעמדו בלחצים הנומינליים ובלחצי הפריצה  

 מלחץ נומינלי(. 150%המוגדרים    )

 תקנים מחייבים  4.4

אביזרי צינורות, המיועדים לחיבור בריתוך פלדה, לשימוש   1522האביזרים יעמדו בתקן ת"י   (1

 (.  על הספק להוכיח התאמה.ASTMכללי או תקן שווה ערך אחר )כמו 

 . 1, חלק 266ציפוי פנימי במלט צמנט, לפי מפמ"כ  (2

  ת הצינורות המרותכיםעובי דופן האביזרים וסיבולת, לפי עובי דופן וסיבול

 (. 40)סקדיול  530 להם, לפי ת"

 . 50.3התבריגים, לפי ת"י 

 

 רוכבים כפולים  : . 5

 הגדרת המוצר   5.1

 רוכבים כפולים, בקטרים שונים, המשמשים לתיקון צינורות מים מפלדה.

 ייעוד ושימוש  5.2

הרוכבים משמשים לתיקון צינורות, המיועדים להעברת מים בטמפרטורה  

 (. C100°רגילה )עד 

 ים מיועדים, בעיקר, לתיקוני צינורות פלדה. הרוכב

 

 תנאי עבודת המוצר  5.3

הרוכבים משמשים את החברה, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, בקווי מים 

 שבאחריות החברה. 

)עד   רגילה  בטמפרטורה  בארץ,  הקיים  המים  לסוג  יתאימו  הרוכבים 

°C100 .) 

לדריש יתאימו  מים,  עם  במגע  שבאים  ואביזריהם,  משרד הרוכבים  ות 

משרד   של  המעבדה  קביעת  פי  )על  שתייה  למי  התאמה  הבריאות, 

 הבריאות(. 



 

 

בתנאי  הפועלים  העובדים  של  אנוש  הנדסת  לדרישות  יתאימו  הרוכבים 

 עבודה קשים ותחת לחץ של זמן לתיקון הליקוי.

קשים   סביבה  בתנאי  לקרקע,  מתחת  או  מעל  לפעול  מיועדים  החבקים 

 אווירת מלח, רעידות ועוד(.)לחות, שמש, גשם, 

במידה ויוזמנו רוכבים בודדים, הרוכבים יהיו בהתאם למצויין במפרט זה, פרט לאופן החיבור     הערה :

לפחות )ברוכבים כפולים,   304", בנדר העשוי מנירוסטה  Uשל הרוכב הבודד, שיהיה ע"י "

 החיבור בעזרת מוטות הברגה(.

 תקנים מחייבים  5.4

ולהתקנה   (1 שתייה  מי  במערכות  לשימוש  הבריאות,  משרד  ע"י  מאושרים  יהיו  הרוכבים 

 , להתקנת מערכות תברואה. 1205במערכות מי שתייה, על פי תקן ת"י  

 תקנים מחייבים לאטמים  5.5

מסוג   (1 יהיו  ישראלי  M.D.P.Eהאטמים  תקן  לפי  שתיה,  למי  המתאימים  תקן  1124,  או   ,

 בינלאומי אחר, שווה ערך. 

 ( או תקן שווה ערך אחר. TYP-4)לפי  B35-QQPפסיבציה, לפי תקן  (2

 C.R.W, בטבילה )רילסן(, לפי תקן 11ציפוי ניילון 

 מגופי טריז   . 6

 הגדרת המוצר   16.

מגופי טריז מאוגנים, בקטרים שונים, מסוג אטימה רכה, מסוג אטימת מתכת על מתכת, 
 .המיועדים לשימוש במערכות אספקה והולכת מים

 : ייעוד ושימוש .26

 . מגופי הטריז, מיועדים לאס' והולכת מי שתייה, מים שאינם לשתייה, מי קולחין וכו' (1

 המגופים יהיו מהסוגים הבאים : (2

 אטמ'(.  16מגוף בעל אטימה רכה )עד  

מגוף בעל אטימות מתכת על מתכת )עם טבעות מתחלפות ברונזה על 

 ומעלה(.  16ברונזה, מקוטר "
 מגוף עם צורה אליפטית או עגולה.

 

 , יהיו עם מתאמים להרכבת מנגנון מפעיל חשמלי.12המגופים, מעל קוטר "  (3

 תנאי עבודת המוצר  .36

המגופים יתפקדו תפקוד מלא, בכל סוגי המים הקיימים בארץ )הן מבחינת איכות המים,  (1

 .לשתייה וכו'(לפי אזור גיאוגרפי והן מבחינת סוג המים, לשתייה, לא 

 .אטמ'  16המגופים מיועדים לפעול בלחצים נומינליים של  (2

 . C70° ות של עדטמפרטורלים יתאימו המגופ (3



 

 

מיהחלקים (4 עם  במגע  הבריאות  שתייה  , שבאים  לדרישות משרד  יתאימו  למי  ),  התאמה 

 משרד הבריאות(. תעל פי קביעת המעבד, שתייה

 ר המקובלים בארץ, כגון :המגופים יעמדו בתנאי מזג האווי (5

 קרינת שמש. 

 מליחות )קירבה לים(.
 אבק. 

 . 95%לחות עד 

 רעידות אדמה והלמי זרימה. 

 . המגופים יהיו מתאימים ליישום בתנאי זרימה דו כיווניים ויאפשרו אטימה מוחלטת (6

 תקנים מחייבים   .46

ולהתקנה    מגופיםה (1 שתייה  מי  במערכות  לשימוש  הבריאות,  משרד  ע"י  מאושרים  יהיו 

 , להתקנת מערכות תברואה. 1205במערכות מי שתייה, על פי תקן ת"י  

 תקנים מחייבים לאטמים  6.5

מסוג   (1 יהיו  ישראלי  M.D.P.Eהאטמים  תקן  לפי  שתיה,  למי  המתאימים  תקן  1124,  או   ,

 בינלאומי אחר, שווה ערך. 

 

    :ף פרפר  מגו .7

, מופעל בעזרת מפעיל חשמלי ' אטמ  16מגוף פרפר מאוגן, דאבל אקצנטרי, דו כווני, ללחץ  

 או שווה ערך( מורכב על המגוף.  II IQ, דגם ROTORKמתאים )תוצרת חברת 

 :  פרטי המגוף 7.1

ספירואידלית   1) יציקה  אפוקסי  GGG  40גוף  חוץ  ציפוי  אמייל,  פנים  ציפוי   ,
 בתנור. פוליאסטר כלוי 

 , מצופה אמייל. GGG 40אידלית  ומדף יציקה ספיר  (2

 תושבת אטימה נירוסטה ניתנת להחלפה. (3

 . 314 טבעת מדף נירוסטה (4

 ברגיי הידוק של טבעת המדף נירוסטה.  

 

בדגם   להחלפה  ניתן  גומי  ערךN-  EPDM / BUNAאטם  שווה  או   ,  
 . 1124המתאימים למי שתייה לפי תקן ישראלי ת"י 

 טפלון מסוג פיברגלייד או שווה ערך. מסבים: 

 או שווה ערך. 314 צירים נירוסטה

 . 1315מידות רוחב המגוף לפי תקן ישראלי ת"י  

 :הפעלה  7.2

 באמצעות גיר חלזוני + מנוע חשמל. 

 אטמ' על המדף.  16בהפרש לחצים    100Nmפתיחה של המגוף יהיה  -מומנט סגירה 



 

 

גבוהה מהמומנט של מגוף.    25%-עם מומנט ב  IQ II, דגם  ROTORKמפעיל חשמלי תוצרת   
STANDARD ACTUATOR DIAGRAM  3040-400  Spare CPT (4-20 ma 

output) .לסגירה איטית 

 

 : אספקה  7.3

דופן    מגוף יסופק כקומפלט הכולל נגדיים עובי  זוג אוגנים  ל:  )כדוגמת    25-מתאים  באר 
המגוף( של  דסהאוגן  וזוג  אומים  )ברגים,  מגולוון  הידוק  סט  טבעות  ,  בורג(,  לכל  קיות 

 ושרוולי חיוץ, זוג אטמים מקלינגרית. 

 .ISOכל האביזרים לפי תקן 

המחיר יכלול טסט הידראולי למגוף בנוכחות של המזמין, כיול מפעיל חשמלי מורכב על  
 המגוף. 

המגוף   על  ו  5האחריות  אטימה(  טבעות  )כולל  בפעולה  למוצר  לפחות  שנים    10-שנים 
 ורה(.באחסנה )אחסנה לא מק

 

 : ברז כיבוי אש . 8

    כללי 8.1

.  הברז יסופק  3ופתח יציאה בקוטר "   4אספקת ברזי כיבוי אש עליון, פתח כניסה בקוטר "
 . ללא גלגל, עם כובע מגן, מיציקת מתכת ופתח למפתח, מחוזק לראש הברז 

 
 : דרישות טכניות   8.2

 . 448/3-ו 448/1הברזים ייוצרו לפי ת"י  

 גוף הברז : (1
 אטמ'.  16אפור, עמיד בלחץ  25או י"ב   67ייוצר מברזל יצוק, לפי ת"י  

 פתח כניסה : (2

 . ND-16, לפי תקן 4יותקן אוגן, בקוטר " 

 

 פתח יציאה : (3
, הברגה  758מעלות( ומצמד שטורץ     22עד    4-, עם נטיה כלפי מטה )מ3יותקן אוגן, בקוטר "  

 מאובטח ע"י בורג אלן ללא ראש. , 448/3חיצונית, מיוצר ממתכת קלה, לפי ת"י 
 ציר הברז : (4

מ"מ, ציר קבוע, שאינו   X  17מ"מ    17ייצור מפלדת אל חלד, בעל ראש מרובע, בקצה הציר,   

 , בינו לבין המכסה.RING Oמתרומם, עם אטימה של טבעת 

 מדף : (5

 קצותיו.ייוצר מיציקת ברונזה או פליז מגופר בלבד ויורד על מסילות רתומות לגוף, בשתי  

 זקיף : (6
ס"מ, שיחבר את ראש הברז למתקן   50, באורך 40, סקדיול 4ייוצר מצינור פלדה, בקוטר "  

 , בקצה השני. 4X "3, בקצה אחד ומעבר "4השבירה, עם אוגנים, בקוטר "

 : 4מתקן שבירה, בקוטר "  (7
חיצוניים, מנירוסטה, אטמ', נגד הצפת מים וברגי הידוק    16ייוצר מיצקת ברזל, עמיד בלחץ   

.  המתקן יחובר לזקיף 448/3ייצור מתקן השבירה ופעולתו, כרשום לעיל וכמוגדר בת"י  
 ויאטם ע"י אטם מתאים ואומים, שיבטיחו מניעת נזילות. 

 אטמים : (8
 יתאימו לסגירה ואטימה מוחלטת של פתח ברז הכיבוי, למניעת נזילות. 

 ברגים : (9

 גי נירוסטה. כל ברגי החיבור, יהיו בר 
 פתיחת הברז : ( 10

פתיחת הברז תתבצע ע"י כך, שעם סיבוב הידית, מדף הסגירה יתרומם ממישור הסגירה  
,  448/3ויפתח בפתיחה מלאה, במידה השווה לקוטר המעבר ועליו לעמוד בדרישות ת"י  

 בתקן.   3.1להפסדי העומד, כמצויין בסעיף 

 לחץ עבודה : ( 11



 

 

 אטמ' ללא הגבלת זמן.  16לעמידת הברז בלחץ של הספק מתחייב  
 גימור : ( 12

כל הריתוכים יעברו ליטוש פני שטח הריתוך.  הברז יעבור ניקוי בגרגירי חול, לפני צביעתו.   
בעובי   אדום,  ברילסן  ויצופה  יסוד  בצבע  וחוץ,  פנים  פעמיים,  ייצבע  מיקרון,    250הברז 

 מינימום.

 סימון : ( 13
 " והכיתוב "מי אביבים". 3ך יציקתו, יוטבע :  "קוטר "על כל ברז, במהל 

 
 

 מכסים לתאי בקרה ולפתחי ניקוז  9

 לתאי בקרה ולפתחי ניקוז  מכסים  9.1
  המכסים לתאי בקרה ולפתחי ניקוז מיוצרים מיצקת ברזל ומיועדים למערכות תיעול, מים

בסעיפים  ו )ההגדרות  ורכיביהם  המוצרים  של  הגדרות  להלן  להלן, 14)  עד  (1)ביוב.   )
 ( להלן,16)-ו  ( 15). הגדרות בסעיפים  2003, ספטמבר  489מבוססות על תקן ישראל ת"י  
 ( :1990, יוני 1חלק   489מבוססות על תקן ישראלי ת"י 

 
 

 שת. החלק של פתח הניקוז, הכולל מסגרת ור - מכסה לפתח ניקוז (1
 של תא הבקרה, הכולל מסגרת וסגר.  החלק - מכסה לתא בקרה (2

או של מכסה תא  החלק  -   מסגרת  (3 ניקוז  או   הקבוע של מכסה פתח  הבקרה, שהרשת 

 .הסגר נכנסים לתוכו ונתמכים בו
 . דרכו אל הפתח  הפריק של מכסה פתח ניקוז המאפשר מעבר מים החלק -  רשת  (4

 הפריק של מכסה תא בקרה, הסוגר את הפתח.  החלק - סגר (5
 במסגרת שהרשת או הסגר נחים עליו. המשטח - תושבת  (6

 -  עומק השילוב עם התושבת  (7

 -  מרווח כולל (8
 - א שטח נוש  (9

 -  מפתח חופשי ( 10
 -  שטח חופשי ( 11

 -  מסה ליחידת שטח ( 12
 -  רפידת שיכוך או אטם ( 13

 -( )קילוניוטוןעומס בדיקה  ( 14

 הסגר המיועד למפתח הרמה.  חלק -  בית מפתח ( 15
התושבת, אשר דרכה   משופעת על ההיקף הפנימי העליון של  מגרעת  -   מגרעת חילוץ ( 16

 . מהתושבת ניתן להחדיר כלי חד כדי לשחרר את הסגר
 אבן שפה מיצקת ברזל  9.2

 . על קרקעיים או מי שטיפההמיועד לקליטת מי נגר   אבן שפה מיציקת ברזל שיש בה פתח

 "גמל"  מכסה 9.3
 מכסי "גמל" מיוצרים מיצקת ברזל ומיועדים להתקנה מעל מגופי מים. להלן הגדרות של 

 : המוצרים ורכיביהם
 . מכסה מגוף מים, הכולל מסגרת וסגר -מכסה "גמל"  (1

 .החלק הקבוע של מכסה "גמל", שהסגר נכנס לתוכו ונתמך בו -מסגרת  (2
 החלק הפריק של מכסה "גמל" הסוגר את הפתח. -סגר  (3

ניתן להחדיר כלי לשחרר את   -מגרעת חילוץ   (4 הסגר    מגרעת במרכז הסגר, אשר דרכה 

 .מהתושבת ולהרימו
 . המשטח במסגרת שהסגר נח עליו -תושבת  (5

 ". גמל" ישימות גם עבור מכסה (14)עד ( 7), סעיפים  23.1ההגדרות בסעיף   (6
 

 

 
 ייעוד ואופן השימוש  9.4

 מכסה לתא בקרה  (1

שם המערכת   ביוב.  והמכסה מיועד להתקנה על פתחי בקרה של מערכות מים, תיעול   •

 . שהמכסה מיועד לה מוטבע על הסגר

 מ"מ.  700או  מ"מ  600מ"מ או  500המכסים במפרט זה בעלי מפתח חופשי  •



 

 

 . המסגרות במפרט זה עגולות או ריבועיות בהיקפן  •

 . הסגרים במפרט זה עגולים •

מאספלט   • מדרכה  או  בכביש  מורכב  מסגרת   - כשהמכסה  )בעל  עגול  מכסה    מרכיבים 

 (. שהיקפה עגול

 מרכיבים מכסה ריבועי )בעל  -כשהמכסה מורכב בכביש או מדרכה מאבנים משתלבות   •

 (. מסגרת שהיקפה ריבועי

 ( :2003ספטמבר , 489להלן מיני המכסים במפרט זה )עפ"י תקן ישראלי ת"י  •

 .טון 4חנייה למכוניות במשקל כולל עד  מיועד למדרכות ומגרשי,  125B , מין2 קבוצה -

 .שפת המדרכה מיועד להתקנה לאורך, 250C , מין3 קבוצה -

 נסיעה בכביש ובחניות לכל סוגי הרכב. מיועד להתקנה במסלולי, 400D , מין4 קבוצה -

 לפתח ניקוז  מכסה (2

מ"מ   420  מידותיו החיצוניות  המכסה מיועד להתקנה במערכות תיעול בכבישים ובחניות.   •

X 920  .מ"מ 

 ( :2003, ספטמבר  489להלן מיני המכסים במפרט זה )עפ"י תקן ישראלי ת"י  •

 .טון 4חנייה למכוניות במשקל כולל עד  מיועד למדרכות ומגרשי,  125B , מין2 קבוצה -

 .שפת המדרכה מיועד להתקנה לאורך, 250C , מין3 קבוצה -

 נסיעה בכביש ובחניות לכל סוגי הרכב. מיועד להתקנה במסלולי, 400D , מין4 קבוצה -

  

 אבן שפה מיצקת ברזל  (3
  אבן השפה מיועדת להתקנה במערכות תיעול בכבישים ובחניות. עומס הבדיקה של אבן

 . 2003, ספטמבר  489בת"י  ,  250C , מין3ק"נ, שווה ערך לקבוצה   250: השפה

  
 " מכסה "גמל (4

 .המכסה מיועד להתקנה מעל מגופי מים •

 (.המכסים במפרט זה בעלי צורה עגולה או ריבועית )היקף חיצוני •

  כיוון הרכבת הסגר )הקוטרמ"מ.     X  200מ"מ    280  במפרט זה אובליים, במידה  הסגרים •

 . שעובר מתחת למכסההקטן( תואם או כיוון צינור המים 

מסגרת  • )בעל  עגול  מכסה  מרכיבים  מאספלט  מדרכה  או  בכביש  מורכב    כשהמכסה 

 (. שהיקפה עגול

 מרכיבים מכסה ריבועי )בעל  -כשהמכסה מורכב בכביש או מדרכה מאבנים משתלבות   •

 (. מסגרת שהיקפה ריבועי

 ( :2003, ספטמבר  489להלן מיני המכסים במפרט זה )עפ"י תקן ישראלי ת"י  •

 .טון 4חנייה למכוניות במשקל כולל עד  מיועד למדרכות ומגרשי,  125B , מין2 קבוצה -

 .שפת המדרכה מיועד להתקנה לאורך, 250C , מין3 קבוצה -

 נסיעה בכביש ובחניות לכל סוגי הרכב. מיועד להתקנה במסלולי, 400D , מין4 קבוצה -

 "גמל" הסגר מאובטח למסגרת.  במכסה •

 
 

 תנאי עבודת המוצר  9.5
, סעיף 2003, ספטמבר  489עפ"י תקן ישראלי ת"י  ,4-ו 3, 2המוצרים במפרט זה, מקבוצות 

הרכב5 סוגי  כל  של  בעומסים  ולעמוד  בתקן  המפורטים  במקומות  להרכבה  מיועדים   , ,  

 . שחונים ונוסעים בהם
 

 תקנים מחייבים  9.6
 למוצר  (1

 . עבור כל המוצרים במפרט זה )פרט לאבן שפה -2003 מבר, ספט 489שראלי ת"י  תקן י •

בור מכסה   -  1994, כולל גיליון תיקון מאוקטובר  1990, יוני  1, חלק  489ישראלי ת"י    תקן •

 (. בקרה )הגדרה ומבנה של בית מפתח ומגרעת חילוץ לפתח

 
 

 

 



 

 

 סגרים/רשתות ננעלים או סובבי על ציר  9.7
 . ננעלים ואינם סובבים על ציר אינם  והרשתות על פי מפרט זההסגרים 

 
 

לטיפוס             א.  בהתאם  מסווגות  ומוגמרות  שלמות  ביחידות  לתשלום  ימדדו  והתאים  השוחות 

 הקוטר והעומק. 
 

לרבות מצע מהודק             ב.   , כל עבודות העפר הנדרשות  ביצוע של  כלול  יהיה  היחידה  מחירי 
 בתחתית. 

 
מחיר היחידה יהיה כלול כל הנאמר במפרט הכללי לרבות מחיר אספקה והובלה של ב ג.

 החומרים, חומרי העזר, אספקת והתקנת מחברי שוחה מיוחדים, עבור צינורות פי.וי.סי. 

 עיבוד תעלות ושיפועים וכן בדיקות אטימות.           
 

מטיפו ד.  יציקה  מברזל  ומכסה  בינונית  תקרה  כולל  היחידה  בדיקה   104.1.2ס  מחיר   )לחץ 
 טון(.  12.5

 

כהפרש  ה.  בלבד  וניקוז  ביוב  בקווי  השוחה  עומק  יחשב  הכללי  במפרט  לאמור              בניגוד 
 הגבהים שבין רום פני מכסה השוחה לתחתית צינור היציאה.

 
 שלבי הירידה בשוחה יהיו כלולים במחיר השוחה. ו. 

 
 

 הרחקת פסולת בנין 

 
כל פסולת שתוצר במהלך העבודה, צמחיה, שרשים, גזעים, פסולת כלשהי וכו' תורחק   

 ע"י  הקבלן לאתר מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד לאיכות הסביבה.  
 

 מ' בהתאם לפרט עת"א וכל הנדרש במפרט ובפרט.  3.0באורך עד 

 
 

 כללי -בטול תאים ומתקנים שונים 
 

החפירה     צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחוםתאי קליטה,  בטול וסילוק של תאי בקרה,  

 של צנרת ומתקנים חדשים מתוכננים לא ישולם בנפרד. 
המתקנים המבוטלים יבוטלו, יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י   

ו/או המשרד לאיכות   זו   הסביבה ע"י הקבלן ללא כל תשלום.הרשות המקומית  עבודה 
 בכלל מחירי היחידה האחרים.  תהיה כלולה

בטול וסילוק של תאי בקרה מתקנים וצנרת כנ"ל  הנמצאים מחוץ לתחם החפירה של צנרת   
 ומתקנים חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך הוראה מפור מהמפקח. 

 

 א . בטול תא בקרה קיים  
 

כולל     יר היחידהבטול תא בקרה קיים יימדד כקומפלט בהתאם לקוטר פנימי ולעומק. מח
מה וסילוק  פרוק  התא,  תוכן  כל  עומקסילוק  עד  והקירות  התא  תקרת  של  מ',   1  אתר 

 אספקה ומילוי התא בחול מהודק עד פני הקרקע. 

ה  ע"י  מאושר  פינוי  לאתר  בנין  פסולת  לאיכותהרחקת  המשרד  ו/או  המקומית   רשות 
 הסביבה. 

 
 ב. פתיחה ותיקון אספלט  

 
)פרק    במחירון משב"ש  היחידה  פרק  51מחיר  מתייחסים 57,  ותיקון אספלט  לפתיחה   )

ס"מ בכל העומקים. עבור מקרים אחרים ראה סעיפים מתאימים   40-100לצינורות בקטרים  

 בפרק עבודות נוספות.  
 

 

 
 



 

 

 ג . אבני שפה 
 

גמר בצוע העבודות   והתקנתן מחדש לאחר  פירוק אבני שפה  ישולם בנפרד  לא    -עבור 
ומחירים  יהיה כלול במחירי היחידה השונים. המחירים יכללו את כל הדרוש לשם התקנת  

, לרבות: החלפת אבנ ובין  י שפה שבורות, בין שנשברו במהלך  האבן בחזרה  העבודה, 

 שהיו  שבורות קודם לכן. 

 

 

 עבודות רג'י  - 60פרק 
 

תבוצענה לפי הזמנת המפקח בכתב   עבודות הרג'י, הן של עובדים והן של כלים מכניים,

 ביומן העבודה וביצוען יאושר על ידו.

 

התמורה עבור עבודת הפועלים ברג'י תכלול את כל הוצאות הקבלן בקשר לעובדיו כגון:   60.01

שכרם, תוספת סוציאליות, דמי וזמן נסיעות, השימוש בכלי העבודה הרגילים שלהם ואת 

בהוצאות אלו יש לכלול את ההוצאות של עובדים בלתי ישירים יתר הוצאות ורווח הקבלן. 

אין לרשום אותם  וכו', אשר  כגון: מהנדסים, מנהלי עבודה, מחסנאים, פקידים, רשמים 

 ישירות בין העובדים ברג'י.

 התשלום יהיה רק בגין ש"ע אשר יאושרו על ידי המפקח בכתב ביומן. 

 

כל הוצאות הקבלן בקשר להפעלת הציוד, כולל    התמורה עבור השימוש בציוד תכלול את 60.02

למעשה  הציוד  הועסק  בהן  השעות  עבור  רק  ותשלום  במכונות  וטיפול  דלק  מפעיל, 

 ושאושרו ע"י המפקח ביומן בכתב. 

 

מחירי שעות העבודה של  העובד ושל הציוד המכני מתייחסים לשעות עבודה נטו בהן  60.03

 או  כלי כלשהו והחזרתו. הועסקו. לא ישולם עבור הובלת עובד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 51140+4+אופני מדידה לפרקים  

 - הערות כלליות 

ובפרטים.   א. בתוכניות  במפרט,  האמור  כל  את  כוללים  הקבלן  של  היחידה  מחירי 
בשבילים   למיניהם  ריצופים  של  היחידה  צוין אחרת, מחירי  לא  באם  כי  יודגש, 
ומדרכות או בחניות או במיסעות מרוצפות או אספלט אינם כוללים את המצעים  

מח השונים,  הסעיפים  ביתר  בפרטים.  שהוא  עובי  בכל  היחידה  המפורטים  ירי 
 כוללים את המצעים, את הידוקם, הכל לפי הפרט הרלוונטי.  

הכמויות   ב. בכתב  בנפרד  מופיע  ואינו  ובמפרט  בתוכניות  שמופיע  הערה  או  סעיף 
רואים אותו כלול בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל  

 טענות והערות בעניין זה.  

המפורטים   ג. התנאים  בכל  המחירים  בהצגת  התחשב  כאילו  הקבלן  את  רואים 
וצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל  בחוזה זה על כל מסמכיו. המחירים המ

ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על פרטיהם. אי  
בכתב   הנקוב  המחיר  לשינוי  מספקת  כסיבה  תוכר  לא  כלשהוא,  תנאי  הבנת 

 הכמויות או כעילה לתשלום מכל סוג שהוא.  

הן   ד. החוזה  בסעיפי  הכמויות  כי  בזה  לפי  מודגש  תשולמנה  העבודות  באומדנה. 
ותימדדנה   שתבוצענה  כפי  הסופיות,  הכמויות  ולפי  המפורטים  היחידה  מחירי 

 בגמר הביצוע. 

 יחידה המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות.   ה.

אופני המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים יהוו השלמה או   ו.
לגבי האמור במ פרק  תיקונים  פרק    40פרט הבין משרדי  גינון    41פיתוח האתר, 

 סלילת כבישים ורחבות.  51והשקיה ופרק 

היחידה   ז. במחירי  כלול  השונים  הבטון   באלמנטי  הברזל  שמחיר  במפורש  יצוין 
המוגשים בהצעה זו, ורואים את מחיר היחידה של הקבלן ככולל את כל ההוצאות  

תשולם לא  לכך.  בקשר  והעקיפות  היחידה    הישירות  למחירי  מעבר  תוספת  כל 
 המופיעים בהצעת הקבלן.  

 

 

 מחירי היחידה 

 מחירי היחידה בסעיפי רשימת הכמויות והמחירים יחשבו ככוללים: 
 
אספקת כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים מוכנים וחומרי עזר )הנכללים בעבודה   .1

 ושאינם   נכללים  בה( והפחת שלהן. 
 הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. כל העבודה  .2
ידי מעבדות מוסמכות בהתאם לדרישות המפרט     .3 על  והמוצרים  הוצאות בדיקת החומרים 

 הטכני. 
.        ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של עבודות שונות כמפורט בסעיפים השונים של המפרט  4

 הטכני. 
 רים, פיגומים, דרכים זמניות, מבנים זמניים וכו. .       שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשי5
עבודה למקום העבודה, העמסתם     6 וכלי  הציוד המכונות  כל החומרים, המוצרים,  הובלת         .

 ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנו. 
 .       אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם, וכן שמירת העבודות והמבנה. 7
המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, בטוח העבודות, מיסי קניה, בולי מכס, וכל יתר        .    8

 המסים מכל סוג שהוא. 
 .       עבודות המדידה והסימון שידרשו. 9

.    ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  10
 והמקוריות. 

 חרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותו. .     הוצאות א11
 .     רווחי קבלן. 12
     
 



 

 

 
 
 עבודות רג'י   -  60פרק  1

 
עבודות הרג'י, הן של עובדים והן של כלים מכניים, תבוצענה לפי הזמנת המפקח בכתב ביומן   1.1

 העבודה וביצוען יאושר על ידו.
 

כגון:  התמורה עבור עבודת הפועלים ברג'י תכלול את כל   1.2 הוצאות הקבלן בקשר לעובדיו 
שכרם, תוספת סוציאליות, דמי וזמן נסיעות, השימוש בכלי העבודה הרגילים שלהם ואת  
יתר הוצאות ורווח הקבלן. בהוצאות אלו יש לכלול את ההוצאות של עובדים בלתי ישירים  

וכו', אשר אין לרשום אותם    כגון: מהנדסים, מנהלי עבודה, מחסנאים, פקידים, רשמים 
 ישירות בין העובדים ברג'י. 

 התשלום יהיה רק בגין ש"ע אשר יאושרו על ידי המפקח בכתב ביומן. 
 

התמורה עבור השימוש בציוד תכלול את כל הוצאות הקבלן בקשר להפעלת הציוד, כולל   1.3
מפעיל, דלק וטיפול במכונות ותשלום רק עבור השעות בהן הועסק הציוד למעשה ושאושרו 

 ומן בכתב. ע"י המפקח בי
 

בהן   1.4 נטו  עבודה  לשעות  מתייחסים  המכני  הציוד  ושל  העובד  של   העבודה  שעות  מחירי 
 הועסקו. לא ישולם עבור הובלת עובד או  כלי כלשהו והחזרתו.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מפרט גדרות זמניות             

 
 מ"מ מגולוון.  2בעובי  1/1.4יחידות צינור " 2 .1

 מגולוון.  30/30/2פרופיל  1 .2

 מ"מ מגולוון.  1בעובי  U30/30/30יחידות  4 .3

מ"מ מגולוון מפתח    3בעובי    2300/800יחידה רשת    1 .4

 .50/150חלונות 

לבנה/כחולה   .5 גידור    1000/2300איסכורית 

 תואמת גידור. 

6. 2  " לצינור  גדר  מ"מ    2בעובי    1/1.4מחבר 

 מגולוון כולל בורג סגר ואום תואם.

מ"מ   50ברוחב    EGPפס מחזיר אור ברמה   .7

 יודבק לרוחב האיסכורית בחלקה העליון. 

 
 

 מצ"ב שרטוט הגדר              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 רשימת תוכניות למכרז –' זמסמך 

 רחוב יאיר 

 

 

 

 

 

   
 

  

 תאריך עדכון  קנ"מ  מס' תכנית  שם תכנית  מתכנן 

 אדריכלות נוף 
 24/7/22 1:250 1 פיתוח חיה וייס

 קונסטרוקציה 
 06/09/22 1:100 1 -ק  כלונסאות דיפון  ברוך ירמולינסקי 

קונסטרוקציה חתכים  

 ופרטים

 

 06/09/22 1:25 2 -ק 

 כבישים, ניקוז ותנועה
 17/08/22 1:250 7037/1/001 תנוחת רומים  שלמה גלבר  

 24/07/22 1:50/500 7037/2/001 לאורך חתכים 

גיליון  -חתכים לרוחב 

1 

7037/3/001 

1:200 27/07/22 

גיליון  -חתכים לרוחב 

2 

7037/3/002 

1:200 27/07/22 

חתכים טיפוסיים  

 ופרטים

7037/4/001 

 08/08/22 שונים 

 28/07/22 1:250 7037/5/001 תנוחת ניקוז 

 17/08/22 1:250 7037/7/001 תנועה 

 מים וביוב
 19/09/22 1:250 2022-0748/1 מים, ביוב ותאום מערכות  קובי כרמונה

 19/09/22 1:100 2022-0748/2 חתכים טיפוסיים 

 19/09/22 1:100 2022-0748/3 גיליון פרטים 

 חשמל 
  י" חח חשמל  מתקן תשתית  יוסי חוטה

 ומתוכנן  קיים

HL-116-E01 

1:250 19/09/22 

 HL-116-OP1 1:250 19/09/22 מצלמות  מתקן תשתית 

 HL-116-L01 1:250 19/09/22 ומצלמות  תאורה מתקן 

  תקשורת מתקן תשתית 

 מתוכנן  בזק

HL-116-TC01 1:250 19/09/22 

 HL-116-D01 1:250 19/09/22 תאורה  פרטים

 HL-116-S01 1:250 19/09/22 ומצלמות  ראשי  לוח 

 ביצוע  -הסדר תנועה 
 31/10/22 1:500 7037/008-001 שלב א'  שלמה גלבר  

 31/10/22 1:500 7037/008-002 שלב ב' 



 

 

 

 

 

 

 
 דוח קרקע

 
 

 , תיאור תנאי הקרקע יאיררח'  –  יפו  תל אביב

 

 

 חלמיש חברה ממשלתית עירונית 

 תכינת מבנה מיסעות והמלצות גיאוטכניות 

 

עצמו ו/או עבור מי מטעמו שהוא מזמין העבודה הינו חב' חלמיש עבור 

 המשתמש הסופי בדו"ח )להלן ביחד ולחוד המזמין(. 

 

 הקדמה .1

במסגרת פרויקט שיקום וחידוש תשתיות בעיר, מתכננת עיריית תל אביב  

מ' בקרוב, מרח' התקווה מערבה,   300עבודות סלילה לאורך רחוב יאיר, באורך 

יסעה משתנה ממקום  כולל הסדרת צמתים עם הרחובות הניצבים. רוחב המ

מ' בקרוב, דבר המגביל את הרכב העשוי   6 - ל     למקום ומגיע במקומות אף 

 להשתמש בכביש למסחרי קטן לכל היותר. 

 תרשים הסביבה: 



 

 

 

 

 

העבודה כוללת סלילת מיסעות, חניות ומדרכות חדשות מאבנים משתלבות או  

 מאספלט. 

סעה הקיימת, למעט  בדרך כלל מפלס הקו האדום המתוכנן זהה למפלס מי

שינויים להסדרת ניקוז. לאורך חלקים מתוואי הכבישים מתוכנן להתקין תשתיות  

חדשות, כולל תאי ביקורת, בעומקים משתנים. חלק מהתשתיות הקיימות נשאר.  

 מ' בקרוב. 2.5-3.0עומק תחתית החפירה לתשתיות חדשות משתנה עד 
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 פני המיסעה הקיימתתנאי השתית ומצב  .2

בשלב זה, בהעדר אפשרות קדיחה בתוואי בגין רוחב מצומצם  ותשתיות, ההמלצות המובאות להלן 

מבוססות על סקירה חזותית של קרקעות בחצרות הסמוכות לתוואי, על ממצאי קידוחי ניסיון שבוצעו  

ה. יש להביא בחשבון ברחובות סמוכים, על תנאי קרקע שנתגלו ברחובות סמוכים ועל מצב פני המיסע 

 עדכונים להמלצות המובאות להלן, בהתאם לממצאים שיתגלו עם תחילת הביצוע.

מצב השירות של המיסעה הקיימת והתכנון של המערך התנועתי החדש, הכולל פירוק אדניות ומפרדות  

מדובר בכביש מקומיות, מחייב פירוק המיסעה הקיימת והתקנת מבנה חדש במקומה, לכל אורך הכביש. 

מרוצף באבנים משתלבות, בגוונים שונים, ללא מישוריות, עם סדקים, שקיעות, עם אדניות וספסלים.  

 לאורך התוואי קיימות שוחות, כאשר חלק מהאבנים הסמוכות שבורות.

 להלן תמונות מייצגות: 
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ות, המשתייכות בדרך  השתית מורכבת מפורמציות דקות גרגר, חרסיתות שמנות עד רזות, מעט חולי 

 מ' בקרוב ויותר.  5 -. עובי החרסית עשוי להגיע לA-7-6ובמקומות אף   A-6כלל, לקבוצת המיון 

 

 תנאים נוספים  .3

לאורך תוואי הכביש לכל אורך הכביש, קירות הבתים נפגשים במיסעה, כאשר  

חלקם משמשים לעיתים כקירות תומכים, או קירות גדר. חלקים מקירות אלה  

וככל הנראה לא יוכלו "לסבול" עוד תזוזות. כמו כן, ביסוסם, אם בכלל, לא  סדוקים  

ידוע, דבר העלול להגביל חפירות סמוכות להם. עובדה זו עלולה להביא למצב בו  

לא ניתן יהיה להגיע בשכבות השתית והמבנה לדרגות הצפיפות האופטימליות בגין  

בוע מרחק שעד אליו מותר  הגבלה על שימוש בוויברציה. כמו כן, יהיה צורך לק

 לחפור, ללא התקרבות לקירות. 

לפיכך, יהיה צורך בנקיטת שיטות עבודה כפי שיצוין בהמשך. מומלץ לתעד את  

 המצב הקיים לכל אורך התוואי, טרם תחילת העבודות ובמהלכן. 

 

 נפח תנועה לתכנון .4

תחבורה עירוני  בהעדר נתוני ספירה לכבישים נשוא הדו"ח והיות ומדובר בעורק 

מקומי, ניתן להעריך את התנועה לפי הנחיות משרד השיכון, כ"תנועה בינונית קלה",  
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(  2טון ביממה בשנה העשרים, בשני )  3כלי רכב מעל  450עד  150 -המתבטאת בכ 

 כיווני הנסיעה. 

מעברים   2,000,000עד  700,000 - במונחים של סרן סטנדרטי, מדובר בכ

(  20טון, בתקופת שירות של עשרים ) 8.2סטנדרטי במשקל אקוויוולנטיים של סרן  

 שנה, בנתיב התכן. 

מעברים אקוויוולנטיים   1,350,000לצרכי תכינת מבנה יילקח ערך ממוצע, דהיינו, 

 ( שנה, בנתיב התכן. 20כנ"ל, בתקופת שירות של עשרים )

 במידה ויתקבלו נתוני תנועה עדכניים, יעודכנו ההמלצות. 

 

 תכינת מבנה מיסעות  – המלצות לתכנון  .5

 מת"ק תכנוני  .5.1

על סמך סקירה חזותית של מחשופי קרקע, השתית מורכבת מפורמציות  

 (. A-7-6 -ו  A-6חרסיתיות )

לצרכי תכינת מבנה מיסעות יילקח עבור השתית הטבעית, מת"ק תכנוני  

 לכל אורך התוואי.  4%השווה 

 

 כבישי אספלט  –  קונבנציונאליעובי מבנה  .5.2

הרוחב  בשל  קונבנציונאלי,  במבנה  אספלט  כבישי  לסלול  יהיה  ניתן  לא  הנראה  ככל 

המוגבל, הקרבה לקירות, הצורך לחפור עמוק והצורך לחזק קירות וכד'. למרות זאת, היות  

במבנה   מאספלט,  חדשה  לסלילה  מבנה  להלן  נתון  לחישוב,  בסיס  מהווה  והמבנה 

לנתוני התנועה המוצגים לעיל ותנאי השתית, קונבנציונאלי. מבנה קונבנציונאלי המתאים 

 ס"מ, המורכב מהשכבות הבאות: 60יהיה בעובי כולל של 
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 הערות ס"מ -עובי  שכבה 

 4 אספלט 

6 

 PG-70-10, דולומיט סוג א' ביטומן 12.5תא"צ 

 PG-68-10, דולומיט/ גיר סוג א' ביטומן  25תא"צ 

 ( שכבות 3סוג א', שלוש ) 50 מצע

 ס"מ כ"א  20מכס' 

  60 סה"כ 

 

 הערות:  

ובתנאי הכבישים   .א בגלל הסיכוי הגבוה לסגרגציה, היות  נכלל במבנה  אגו"ם לא 

באמצעות   אספלט  פיזור  לבצע  יהיה  ניתן  לא  מצומצם(  עבודה  )מרווח  הנ"ל 

 "פינישר".

המבנה הנ"ל וכן כל מבני המיסעה המומלצים להלן, יושתתו על קרקע מוחלפת.  .ב

ס"מ בממוצע    60יש לשריין בכתב הכמויות סעיפים וכמויות להחלפת קרקע בעובי  

 . CLSM –מ"חומר נברר" ובהעדר אפשרות להדק 

במקומות בהם לא ניתן להתקין מצעים, או לחפור, בגלל ריבוי תשתיות או קרבה 

יומר המצע ב )  CLSM  -למבנים, או כל סיבה אחרת,  גבוה  מגפ"ס   6בעל חוזק 

 לפחות( בעובי זהה לעובי המצע המקורי.  

בקטעי מיסעות בהם יתגלו במפלסים רדודים יחסית תשתיות תת קרקעיות אשר   .ג

קה/ לביטול, או באזורים בהם לא ניתן להתקין את המבנה  אינן מיועדות להעת

ס"מ מעל מילוי   26המתוכנן, מכל סיבה אחרת, יותקן מבנה כל אספלטי בעובי  

CLSMעובי ה .-  CLSM  ס"מ,   10  -ס"מ, בשום מקרה לא פחות מ  20  -לא יפחת    מ

 מעל לצינורות. 

על מבנית  להמרה  בהתאם  המחושבת  הנ"ל,  אספלטית  הכל  בסיס   המיסעה 

של   כולל  בעובי  אאשטו, תהיה  התכינה של  שיטת  לפי  ס"מ   26מקדמי המרה 

לא   אשר  אספלטיים,  כל  מבנים  כי  לכך  מופנית  הלב  תשומת  שלהלן.  בהרכב 

מומלצים בגלל עלותם הגבוהה יותר, הינם מהירים יותר לביצוע, משחררים את 

למקום    הצורך בחפירה עמוקה, על כל המשתמע ממנה והרחקת החומר החפור

 מאושר. לפיכך, אין מניעה לאמץ מבנה כל אספלטי גם לקטעי כביש ללא תשתיות.
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ניתן להמיר שכבות אספלטיות תחתונות ב"אספלט זכוכית", או באספלט עם חומר   .ד

מקורצף )רק מרכיב מחזור אחד בתערובת(. בשום מקרה לא תעלה כמות החומר  

 בתערובת. 15%הממוחזר על 

כל אספלטיתבהרכב שכבות האספלט   .ה כולל של    מיסעה  יהיה   26בעובי  ס"מ 

 כדלקמן:

 PG70-10, דולומיט, סוג א', ביטומן 12.5תא"צ    -ס"מ    4

 PG68-10, דולומיט/ גיר, סוג א', ביטומן 19תא"צ    -ס"מ    6

 PG68-10, דולומיט/ גיר, סוג ב', ביטומן  37.5תא"צ    -ס"מ    8

 PG68-10גיר, סוג ב', ביטומן  , דולומיט/37.5תא"צ    -ס"מ    68

 ס"מ, סה"כ  26

 

 מיסעות מאבן משתלבת  –עובי מבנה מומלץ  .5.3

מיסעות וצמתים )מוגבהים ו/או רגילים( לרבות חניות לאורך התוואי, מאבן משתלבת, יהיו  

 ס"מ בהרכב השכבות הבא:  61בעובי כולל של 

 הערות ס"מ –עובי  שכבה 

  8 אבן משתלבת 

 מכל מזהמים, דקים וכו' נקי  3 חול דיונות 

( שכבות 3מצע יהיה מסוג א', שלוש ) CLSM 50מצע/ 

15+15+20 .CLSM   יהיה בעל חוזק

 מגפ"ס לפחות( 6גבוה )

  61 סה"כ 
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 מדרכות  -עובי מבנה מומלץ  .5.4

ס"מ המורכב   30במדרכות להולכי רגל יותקן מבנה בעובי כולל של 

 מהשכבות הבאות: 

 הערות ס"מ –עובי  שכבה 

  6 אבן משתלבת 

 נקי מכל מזהמים, דקים וכו'  4 חול דיונות 

סוג ב', אפשרי גם ממקור מחזור  CLSM 20מצע/ 

 גריסת מבנים

  30 סה"כ 

 

 חניות מאבן משתלבת  –עובי מבנה מומלץ  .5.5

ס"מ המורכב מהשכבות    51בחניות ו/או שבילים למעבר רכב, יותקן מבנה בעובי כולל של  

 הבאות:

 הערות ס"מ –עובי  שכבה 

  8 אבן משתלבת 

 נקי מכל מזהמים, דקים וכו'  3 חול דיונות 

 סוג א', שתי שכבות  CLSM 40מצע/ 

  51 סה"כ 
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 עבודות עפר  – המלצות לתכנון  .6

 כללי .6.1

להלן( וכמפורט    51)מפרט    2014מהדורת מרץ    51עבודות העפר תבוצענה לפי מפרט  

 להלן:

 הידוק ועיבוד שתית  .6.2

יחסי צפיפותטרם   ולבצע מערכות  ליטול מדגמים מהשתית  יש  עיבוד השתית  -תחילת 

-Aו/או    A-7-6רטיבות, על מנת לקבוע את טיב השתית ותנאי העיבוד. שתית חרסיתית )

מפרט  6 להנחיית  בכפוף  )"בקלש"(  אבן  שברי  באמצעות  תיוצב  וככל   51(  היות  וזאת 

י כבש. שתית מטיב שאינה חרסית, הנראה לא נתן יהיה להיכנס לתוואי עם מכבש רגל

תהודק ותעובד באמצעות מכבש רגיל עד לקבלת תנאים אופטימאליים בהתאם למפרט 

 וסוג הקרקע.  51

 מומלץ לשריין כמויות וסעיפים המתאימים לכל אחת משיטות העיבוד/ ייצוב של השתית.

המק תיקון  להבטיח  יש  לתשתיות,  חפירות  לפני  מתבצע  השתית  וייצוב  טעים  במידה 

 שנחפרו טרם התקנת שכבות מבנה המיסעה. 

מומלץ להימנע מוויברציה בקרבת מתקנים )כגון שוחות ביקורת, גדרות ומבנים(. חפירות  

נוסף טרם   יוחל בחפירת מקטע  ולא  יבוצעו במקטעים קצרים  ו/או מבנים  קירות  לאורך 

קירות קיימים    הסתיימו העבודות במקטע הקודם. בנוסף, יש להביא בחשבון צורך בחיזוק

והגדלת יציבותם באמצעות קירות בטון מזויין או כלונסאות או מיניפיילס, הכל כפי שיתוכנן  

 ע"י קונסטרוקטור. 

 הידוק מצעים  .6.3

ס"מ כ"א. דרגת   20המצע, המהווה חלק ממבנה המיסעה, יהודק בשכבות בעובי מכס'   

 . 51הצפיפות תתאים לדרישות מפרט 

, בגין מגבלות על שימוש 51לצפיפות הנדרשת, המוגדרת במפרט  במידה ולא ניתן להגיע  

הנדרשת.  לצפיפות  להגיע  ניתן  בו  לעובי  עד  עובי השכבות  את  להקטין  יש  בוויברציה, 

לצורך כך מומלץ לבצע קטעי ניסוי, לקביעת העובי האופטימאלי של השכבה המהודקת 

 ומספר מעברי המכבש הנדרשים.
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תשתיות וריבוי תאי ביקורת בתחום התוואי הצר גם כך, ימנעו  יש להביא בחשבון כי ריבוי  

את האפשרות לבצע פיזור והידוק שכבות עפר ומצע בצורה הומוגנית, אחידה והנדסית, 

 .CLSM -כך שכל מילוי שיידרש יהיה מ

 מילויים  .6.4

מילוי, בגין חפירת יתר ו/או לצרכי יישור שטח ו/או למילוי מעל תשתיות טרם התקנת מבני 

סעות הנ"ל, ו/או החלפות הקרקע, יהיה מחומר שאינו נחות מ"חומר נברר" כהגדרתו המי

 , ממקור חציבה בלבד.51במפרט 

יש להעביר ליועץ הקרקע את תכונות )בדיקות המעבדה( החומר המיועד למילוי, לבחינת 

 התאמתו, טרם אספקתו לאתר.

 . 51ל פי מפרט  דרגת ההידוק המינימאלית הנדרשת תקבע בהתאם לסוג החומר, ע

 

,  CLSMכמתואר לעיל, ככל הנראה התוואי מכיל יחסית הרבה קטעים בהם יידרש מילוי  

מסביב  לרבות  המיסעה,  חומרי  של  הידוק  או  פיזור  לבצע  ניתן  לא  בהם  המקרים  לכל 

תתקבל על ידי המפקח.    CLSM  -שוחות, עד תחתיתן. בכל מקרה, החלטה על שימוש ב

 )רטוב ויבש( תהיה גדולה ותהווה אחוז )%( ניכר מנפח המצע. CLSM -מוצע כי כמות ה

מפרט    CLSM  -ה דרישות  בכל  בעת  51יעמוד  והן  האספקה  לקראת  הן  להבטיח,  יש   .

ה על  תבוצענה  כי  במפרט    CLSM  -היישום,  המוגדרות  הבדיקות  נוהל   51כל  וייקבע 

 כתקין. בהקשר לקבלת המילוי 

 חפירת תעלות ומילויים מעל תשתיות תת קרקעיות  .6.5

. כל החפירות תבוצענה CLSMתעלות אשר תיחפרנה בתוואי המיסעה, תמולאנה חזרה  

תוך דיפון דפנות החפירה באמצעות כלונסאות צמודים קדוחים ויצוקים באתר או מערכות 

 ס"מ. 6יעלה על  תמיכה מודולריות מאושרות. המרווח נטו בין כלונסאות סמוכים לא

 ממדי הכלונסאות יתוכננו לפי הפרמטרים הבאים: 

 טון/מ"ק.  2משקל מרחבי של הקרקע =  •

   0.35, אקטיבי = 0.5מקדם לחץ עפר אופקי במנוחה =  •

   2.5מקדם לחץ עפר פאסיבי =   •
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   1.2מקדם ביטחון לעומק הטמנה מחושב בקרקע =  •

 ס"מ.  40קוטר כלונס מינימאלי =  •

מ'(. יש   4  -מינימאלי = פעם וחצי הגבה החופשי, הנתמך )לא פחות מעומק  הטמנה   •

 לקבוע את הערך על ידי חישוב.

 טון/מ"ר.   0.5 -עומס נייד בראש הקיר = לפי התקן, לא פחות מ •

טרם התקנת מילוי כלשהו, יש להדק את תחתית החפירה באמצעות ששה 

 . ( מעברי מכבש לפחות, עד הפסקת כל שקיעה8( עד שמונה )6)

יש להביא בחשבון צורך בציוד קדיחה ידני ו/או זחלי קטן במקומות בהם לא  

ניתן לבצע קדיחה במכונת קידוח רגילה. כמו כן, תשומת הלב מופנית 

לקיום מרפסות הבולטות אל הכביש, דבר העלול להגביל שימוש בציוד  

 גבוה.  

צע . במידה ולא ניתן לב 51הידוק המילוי בתעלות יבוצע בהתאם למפרט  

הידוק תוך שימוש בוויברציה, יש להביא בחשבון צורך בהקטנת עובי  

השכבות המהודקות והגדלת מספר מעברי המכבש, לצורך עמידה  

בדרישות ההידוק.  יש להנחות את הקבלן כי עליו לבצע קטע ניסוי לקביעת 

 מספר המעברים הנדרש ועובי השכבות, לצורך עמידה בדרישות ההידוק.

תגלו תשתיות תת קרקעיות הקרובות לפני קרקע קיים ו/או  במקומות בהם י

מפלס קו אדום מתוכנן, אשר אינם מאפשרים הידוק עפר בשיטות  

קונבנציונאליות )תוך שימוש במכבשים( תבוצענה עבודות מילוי באמצעות 

CLSM  לאחר ניקוי החפירה והרחקת העפר הרופף. יש להבטיח כיסוי מלא ,

 ס"מ לפחות.  10קעית בעובי מעל ומתחת לתשתית התת קר

בהתחשב בחתך הקרקע, המורכב מקרקעות דקות גרגר, לא ניתן להתיר 

( תוך הציפוף בהצפה, היות ואין מוצא  A-3מילוי חוזר של התעלות בחול נקי )

צמנט, המובא ממפעל   8% -למים. לעומת זאת, מילוי בחול מיוצב ב

 . במיקסר ומיושם ישירות בתוואי הדורש מילוי, מותר

תשומת הלב מופנית לצורך בעיגון וקיבוע )מניעת ציפה( של צנרת טרם  

 (.CLSMהתקשות מילוי נוזלי )



179 
 

 
 

 

 טיפול במיסעה קיימת  .6.6

( ובהתחשב 2בהתבסס על מצב המיסעה הקיימת המתואר לעיל )פרק 

במערכות התת קרקעיות החדשות המתוכננות להתקנה בתחום המיסעה,  

 חדש.    יש לפרק אותה ולהתקין במקומה מבנה

שורשי עצים אשר יתגלו בתחום מיסעה קיימת ו/או מדרכות, יטופלו  

 באמצעות קוטל שורשים. יש להיוועץ במומחה לקביעת סוג החומר והמינון. 

יש להביא בחשבון כי בגלל הרחקת שורשי העצים, עשוי לגדול עובי  

ס"מ נוספים להחלפת קרקע באזורים   30 -החלפת הקרקע. מומלץ לשריין כ

 כים לעצים קיימים. סמו

 מעקב  .7

 במידה ומתגלה קרקע השונה מהמתואר בדו"ח זה, יש להודיע על כך ליועץ, לקבלת הנחיות.

באחריות המזמין לקבל ייעוץ לניקוז, להרחקה מבוקרת ומוסדרת של מים מתוואי הכביש, לטיפול 

 בעצים ולחיזוק קירות ומבנים קיימים. 

 הביסוס זכויות יוצרים ותוקף דוח  .8

לעשות  .א רשאי  המזמין  בלבד.  ליועץ  שייכות  בו  ובאמור  הביסוס  בדוח  היוצרים  זכויות  כל 

חלקת  על  ורק  לעיל  בהקדמה  המתואר  המבנה  בניית  לצורך  רק  הביסוס  בדוח  שימוש 

הקרקע הספציפית לגביה נמסר ליועץ כי עליה עתיד להיבנות המבנה. המזמין לא יחשוף 

ביסוס, או כל העתק ממנו, למעט ככל שהדבר דרוש לצורך או ימסור לאף גורם את דוח ה

 בניית המבנה המתואר בהקדמה לעיל.

תוקפו של דוח הביסוס יפוג שנתיים לאחר שנמסר למזמין ואין לעשות בו כל שימוש לאחר  .ב

תקופה זו. כמו כן תוקפו של דוח הביסוס תלוי בנכונות המידע שנמסר ליועץ וכל שינוי בתכנון  

ל שינוי ביחס למידע המצוי במסמכים שהועברו ליועץ יגרום לתפוגת תוקפו  המבנה, או כ

 של דוח הביסוס באופן מיידי ואין לעשות בו כל שימוש לאחר מכן.

 

 בכבוד רב,   

 דורון אשל   
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הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

רפע תודובע 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ ב  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ ו       
      
,דסמ תורוק ,דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח      01.01.0030

 22,200.00    74.00   300.00 .םהשלכ קמועלו בחורב 'דכו שושיג ק"מ   
 22,200.00 םינקתמו םינבמב רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 22,200.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../002 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     002 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

ןוטב תודובע 20 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ש א ר  ת ו ר ו ק  ,ן ו פ י ד  ת ו ר י ק  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
טקיורפב םינוטבה לכל 3 ןוטב תפישח      
      
03-ב גוסמ טקיורפב םינוטבה לכ      
      

105,480.00 1,172.00    90.00 ןהשלכ תודימב תובחרהו תואסנולכ ישאר  ק"מ  02.01.0340
      

 20,200.00 1,010.00    20.00 .םינוש םייבועו םיכתחב הדוספר תודוסי  ק"מ  02.01.0350
      
םינוש םירטקב םיכיתר םיעלוצמ הדלפ תוטומ      02.01.3520

380,250.00 5,850.00    65.00 ןוטב ןויזל ןוט   
505,930.00 שאר תורוק ,ןופיד תוריק 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

505,930.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../003 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     003 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

םוטיא תודובע 50 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם י נ ב מ ב  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ק ת מ ו       
      
עקרק םע עגמב םיאבה ןוטב יחטש םוטיא     05.01.0221
לש תומכב ינמוטיב רמיירפ תומח תוחירמב      
בשונמ 52/57 ןמוטיב תובכש 3 ,ר"מ/'רג 003      
5.4 לש תללוכ תומכב תומח תוחירמב      
תוברל ,סלגרטניא תיכוכז תותשר 2 ,ר"מ/ג"ק      
יבועב F-03 ףצקומ ןריטסילופמ הנגה תוטלפ      

  4,750.00    95.00    50.00 52/57 ןמוטיב תועצמאב תוקבדומ ,מ"ס 3 ר"מ   
      

  1,000.00   100.00    10.00 .]20.50[ רדג תוריקו םיכמות תוריקב םירפת רטמ  05.01.0900
  5,750.00 םינקתמו םינבמב םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,750.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../004 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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10/11/2022
דף מס':     004 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ב י ח ל  ת ו נ כ ה ו  ץ ו ח  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       
ת ר ו ש ק ת ו  ל מ ש ח       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 05 רטוק      

  8,400.00    14.00   600.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.01.0020
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

 12,000.00    20.00   600.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
הריפחב ,מ"מ 92 רטוקב )"ףכירמ"( ד"פ רוניצ     08.01.0030

  1,800.00     9.00   200.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.01.0040
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

 28,600.00    44.00   650.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
מ"ס 05 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0050
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

  4,101.00 1,367.00     3.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.01.0060
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 62,784.00 1,962.00    32.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
רובע מ"ס 08 רטוקב הרקב את ריחמל תפסות     08.01.0070

 19,424.00   607.00    32.00 004D ןיממ הסכמו הרקית 'חי   
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.01.0080
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

 26,400.00    33.00   800.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0090

  5,600.00    14.00   400.00 .'מ 1 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
םייק שיבכ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0100
,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב      

  9,200.00    92.00   100.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית רטמ   
      
/ הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.01.0110
תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב ליבש      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ      

  7,500.00    75.00   100.00 .ותומדקל רטמ   
185,809.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 10-2022   .../005 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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10/11/2022
דף מס':     005 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
185,809.00 מהעברה      

      
      
גוס לכמ הרואת דומעל 03-ב ןיוזמ ןוטב דוסי     08.01.0120
ללוכ מ"ס 001/08/08 תודימב ,'מ 9-8 הבוגב      
יפל רבעמ ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח      
לכו םינגומו םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות      

 31,200.00 1,200.00    26.00 םישורדה םירמוחהו תודובעה ראש 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     08.01.0130

  4,316.00   166.00    26.00 .הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ 'חי   
      
הדלפ ספ ללוכ הרואת תיזכרמל דוסי תקראה     08.01.0140
תקראהל רבוחמו דוסיה לזרבל ךתורמ ןבלוגמ      

    331.00   331.00     1.00 חולה 'חי   
      
לידב הפוצמו תשוחנמ יושע תוקראה ספ     08.01.0150
םיגרבו תוזרבה םע מ"ס 51 -כ ךרואב      

  2,860.00   110.00    26.00 תויקסידו 'חי   
      
ןוטב דוסי תלדגהל ,ןויז ללוכ 03-ב ןוטב תקיצי     08.01.0160
תביצח/תריפח ללוכ הרקב אתל וא דומעל      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו ץע תינבת ,רובה      

 66,950.00 1,339.00    50.00 .םישורדה ק"מ   
      
למשח תורונצ לעמ מ"ס 51 יבועב ןוטב תפיטע     08.01.0170

 10,500.00   210.00    50.00 .תרושקתו ר"מ   
      
םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.01.0180

  4,300.00   215.00    20.00 .חקפמה תיחנה יפל תלוספ רתאל ותלבוהו 'חי   
      
,תיעקרק תת תרנצב לחשומה םייק לבכ קורפ     08.01.0190
תרנצב העיגפ אלל ,םימייק הרואת ידומע ןיב      
,םדודיבו למשחה ירוביח קורפ ללוכ ,תמייקה      
םוקמ לכל וא הייריעה ינסחמל לבכה תלבוהו      

  2,250.00     5.00   450.00 .חקפמה תיחנה יפל ,רחא רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.01.0200
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 25,600.00    32.00   800.00 .םידומעל הרידח רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0210
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.1X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

  1,200.00    12.00   100.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0220
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 5.2X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 12,000.00    15.00   800.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      

347,316.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../006 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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10/11/2022
דף מס':     006 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
347,316.00 מהעברה      

      
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     08.01.0230
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  
ריחמה ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא      

 48,800.00    61.00   800.00 .רוניצ ללוכ אל רטמ   
      
לבכל ע"ש וא "םקייר" תרצות תיסקופא הפומ     08.01.0240
ללוכ ר"ממ 61X5 דע YX2N וא YYN תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובע רתי לכו רובה תריפח      

  1,900.00   475.00     4.00 'פמוק םישורדה  
      
דצב לבכ תסינכ( M3 תלצפמ תיסקופא הפומ     08.01.0250
תרצות ,)ינש דצמ םילבכ ינש תאיציו דחא      
YX2N וא YYN תשוחנ לבכל ע"ש וא "םקייר"      
רתי לכו רובה תריפח ללוכ ר"ממ 61X5 דע      

  2,415.00   805.00     3.00 'פמוק .םישורדה רזעה ירמוחו תודובע  
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.01.0260
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06 רטוקב תחוש ךותב ,תעבט קדהמ ,השקה      
הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב ,מ"ס      

  4,020.00 1,340.00     3.00 'פמוק .טלפמוק העיבצו טוליש ,521B גוסמ  
      
ףיעסב הקראה תדורטקלאל ריחמ תפסות     08.01.0270
הדורטקלאה תקמעה רובע 0990.10.80      
,דמצמ ללוכ ,'מ 5.1 לש םייטרדנטס םיעטקב      

    744.00   248.00     3.00 'פמוק .השורדה תודגנתהה תלבקל דע  
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל 'א גוס עצמ     08.01.0280
תוברל ,89% לש תופיפצל דע הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      

 15,000.00   150.00   100.00 )שיבכה תיתחת ק"מ   
      
גרודמו יקנ ,ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     08.01.0290
תולעת יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
י"פע תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רתאל רופחה רפעה קוליס תוברל טרפמ      

 28,400.00    71.00   400.00 רשואמ הכיפש ק"מ   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     08.01.0300
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

 53,800.00   538.00   100.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
ףסות רובע MSLC גוסמ ןוטב ריחמל תפסות     08.01.0310

  3,200.00    32.00   100.00 תורשקתה ריהמ ק"מ   
      

  1,534.00    59.00    26.00 .ר"ממ 53 דע ךתחב ידנק קדהמ 'חי  08.01.0320
507,129.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
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10/11/2022
דף מס':     007 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
507,129.00 מהעברה      

      
      
רפמא 521X3 דע לדוגב ילמשח ןקתמ תקידב     08.01.0330
ללוכ ,ךמסומ קדוב וא למשחה תרבח י"ע      
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ תוברל      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  5,954.00 2,977.00     2.00 'פמוק .תודע  
      
י"ע הרואתה ןקתמ לש תירטמוטופ תקידב     08.01.0340
תושרה לש הרואת תקלחמ י"ע רשואמ קדוב      

  2,625.00 2,625.00     1.00 'פמוק רואמה ןקתב ןקתמה תדימע לע ח"וד תקפהו  
      
,0532.10.80 ףיעסב תרושקת תדיחי לולכמ     08.01.0350
הרואתה ףוגב הנקתהל תיזאפ דח הדיחי לבא      
לש תרושקת תאיציל רוביח ,דומעה סיסבב וא      
לוקוטורפב ,REVIRD DEL וא קנשמ      

 23,010.00   767.00    30.00 .ILAD וא ILDAM 'חי   
      
ידומע 01 רובע םלשומ תינמז הרואת ןקתמ     08.01.0360
םע םיימורט ןוטב תודוסי 01 ,ללוכה הרואת      
,מ"ס 001/001/001 תודימב תומוטק תוניפ      
תועורז , 'מ 21/01/5.8 הבוגב ץע ידומע 01      
שעג" תרצות עורז תמגודכ ןוולוגמ לזרב      
יפוג 01 ,ע"ש וא 10701225 ט"קמ "תורוא      
/ 3cm סרמ" / "52 ןוא-רוא" תמגודכ הרואת      
052 דע ג"לנ תרונ םע ע"ש וא "רדרש" 01"      
הדלפ לית ,םידומעה רוביחל למשח לבכ ,טו      
י"ע ורושיא ,םרז רוקמל ןקתמה רוביח ,אשונ      
רמג םע וקותינ ,ותלעפה ינפל ךמסומ קדוב      
לכ יוניפו קוריפ ,הבכרה ,הלבוה ,שומישה      
הז לכ ,שומישה ףוסבו הליחתב רומאה      

 21,000.00 10,500.00     2.00 .ירדנלק שדוח לש הפוקתל שדוח  
      
ץעמ ינמז הרואת ןקתמ לש הקתעהו קוריפ     08.01.0370
לע ןקתומ ויקלח לכ לע םידומע 51 דע ליכמה      
תויבוק לש הקתעה ללוכ ןוטב תויבוק      
ורוביחו למשחה רוקממ ןקתמה קותינ.ןוטב      
ךמסומ למשח קדוב י"ע ורושיא ללוכ שדחמ      
הבצהו ינמזה הרואתה ןקתמ לש ותלעפה ינפל      
להנמ תייחנהל םאתהב לכה שדח םוקמב      

  5,775.00 5,775.00     1.00 'פמוק .טקיורפה  
      
לע ץעמ דדוב ינמז הרואת דומע לש הקתעה     08.01.0380
ללוכ יליע ןוטב תויבוק לע ןקתומ ויקלח לכ      
םוקמב הבצהו ןוטב תויבוק לש הקתעה      
ךרוצה תדימב למשחה תנזה קותינ .שדחה      

  3,468.00   578.00     6.00 'פמוק .חקפמה תויחנהל םאתהב לכה .שדחמ רוביחו  
      

568,961.00 10.80 קרפ תתב הרבעהל
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10/11/2022
דף מס':     008 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
568,961.00 מהעברה      

      
      
ר"ממ 6X52 ךתחב םוינמולאמ מ"את לבכ     08.01.0390
לכ יקדהמ ללוכ ,ץע ידומע לע תיליע תשרב      
ילבכ רוביחל םיינקית םירבחמהו םירזיבאה      
רוביחל ץוחנה לכ תוברל ,םוינימולאמ מ"את      
דומע שארב םינקתומה םירוביח תואספוקב      
וא/ו טקיורפה עוציב תפוקת לכל הלאשהב ,ץע      

 37,800.00    63.00   600.00 .טקיורפה להנמ תויחנה יפ לע רטמ   
      
XNILONEM 'ת הרואת תייזכרמל רקב לולכמ     08.01.0395
תרושקת ךמות ע"ש וא DIPMAL םגד ,לארשי      
FR ,PT ,CLP תורוצתב הצק תודיחיל      
DEDNETE וא ILAD -ו ILDAM לוקוטורפב      
DEL וא ינורטקלא קנשמל  תוקשמתהל      
    REVIRD, הנבומ ימונורטסא ןועש ללוכ  
בחורו ךרוא יווק יפל יפל הלעפה תורשפא      
    TMG, 03 ךשמל רקבב ונסחואי ןועשה ינותנ  
הלעפה תכרעמ ללוכ ,לויכ ושרדיי אלו הנש      
תואיצי 2 ,תולקת רוטינ תכרעמו תימינפ      
    SR232 0084 ילאמינימ תרושקת בצק  SPB,  
האירקל דדומ ברל רוביח ,584 תיווק האיצי      
הרישי הלעפהל תויטרקסיד תואיצי 4 ,קוחרמ      
וא Am02-4( תויגולנא תוסינכ 2 ,םינעגמל      
    TLOV 01-0(, 21 תאיצי ,תויטרקסיד תוסינכ  
    PCT/PI. דע תיאמצעו תימוקמ הלעפה ךמות  
דעל תוקלוחמ ,םינוש םיקפסהב םיסנפ 552      
ירטשמ תכרעמ ,תונוש הלעפה תוצובק 51      
תמגודכ SRPG יראלולס םדומ ,הלעפה      
    MOCVAW תרבחל רשואמ ךרע הווש וא  
ילאמינימ תרושקת בצק ,ראלולסה      

 47,408.00 47,408.00     1.00 'פמוק 291SPB00, חכ קפס תוברל  
      
רבגמ לש ביכרמ( ILAD   חוכ קפס תדיחי     08.01.0396

  6,600.00 2,200.00     3.00 ILAD-SP-NE םגד תמגודכ )תרושקתה 'חי   
      
הבכ יטסלפ רמוחמ שגמ לש רתאל הקפסא     08.01.0400
-ו 2CB םגדמ םיקדהמ ללוכ ,דחא סנפל וילאמ      
    3CB תרצות IXEGOS ןלגמ תרצות וא  
םילבכל ,שרדנל םאתהב ,ע"ש וא קיטסלפ      
ספ ללוכ ,דחא לכ ר"ממ 53 דע ךתחב      
ירוביחל ספו םייטמוטוא יצח םיחיטבמל      
יבטוק וד יטמוטוא יצח חיטבמ ללוכ ,הקראה      
יוסיכ םע CA01X2, AK01 ספא קותינ םע      
י"פע וא/ו עוציבה תפוקת לכל הלאשהב(      

  6,552.00   252.00    26.00 .)טקיורפה להנמ תייחנה 'חי   
667,321.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 10-2022   .../009 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     009 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  20.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
SHR יעוביר ליפורפמ הדלפמ הרואת דומע     08.02.0010
    2.4x051x051 תמגוד 'מ 5 הבוגבו ,מ"מ  
ןב" / "הסדנה .ה.ל.פ" /"תורוא שעג" תרצות      
עובצ רשואמ ע"ש וא "הרואת ילעפמ רוח      
תיטטסורטקלא הטיש יפל ןרציה לעפמב      
תינכותל םאתהבו 7307LAR יפוס ןווג רונתב      

 51,300.00 2,850.00    18.00 .הרואת םיטרפ 'חי   
      
,'מ 6 דע הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.02.0020
,םילבכ קוריפו קותינ ללוכ תילמשחו תינכמ      
דוסי תריקע ללוכ )שיו הדימב( עורז , סנפ      
רמוחהו דויצה תלבוהו קרופמה דומעל ןוטבה      

 17,056.00   656.00    26.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל רתאל קרופמה  
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     08.02.0030

    760.00    76.00    10.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי   
      
רובע 0500.20.80 ףיעסל ריחמ תפסות     08.02.0040
יבטוק וד א"חזמ ,ILAD תרושקתל םיקדהמ      
    A01x2 )ספא" קותינ םע"( AK01 תדיחי ,ףסונ  
תדיחיו ,ILAD-SP-NE םגד ILAD חכ קפס      
םגד ILAD )רטיפר( תרושקת רבגמ      

  4,200.00 2,100.00     2.00 'פמוק .EN-REP-DALI  
      
תינכמ ,י"חח דומע לע םייק הרואת ףוג קוריפ     08.02.0050
י"חח םע םואית ,לבכה ,עורזה ללוכ תילמשחו      
םולשת ללוכ תשרהמ לבכה קותינ ךרוצל      
דויצהו רמוחה תרזחהו ל"נה רובע י"חחל      

  8,816.00   551.00    16.00 'פמוק .חקפמה תיחנה יפל הנסחא רתאל  
      
ףוג S AIRELLAGןוטיא תרצותמ הרואת ףוג      08.02.0060

140,000.00 4,375.00    32.00 ע"ש וא םירב 2 תובוחר םישיבכ תרואת 'חי   
      
02X3 ת"מאמ ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.02.0070
,םייקה דומעה דוסי ךרד לבכה תרדחה רפמא      
רוביח ,םייקה דוסיב הביצח וא חודיק תוברל      
ירמוחו תודובע רתי לכו תילמשחו תינכמ לבכה      

  3,906.00   651.00     6.00 'פמוק .רזעה  
      
דנאז לוורש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.02.0080

  6,188.00   238.00    26.00 הכרדמה ינפ לעמ מ"ס 03 דע הבוגב 'חי   
      
תכתמ טלש רובע הרואת דומעל ריחמ תפסות     08.02.0090
רפסמ תעבטה / תטירח םע עובצו ןוולוגמ      

  2,470.00    95.00    26.00 םיטינ תועצמאב דומעל רבוחמ ,לגעמו דומע 'חי   
      
      
      

234,696.00 20.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../010 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     010 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
234,696.00 מהעברה      

      
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.02.0100

  5,000.00   100.00    50.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

  4,300.00    86.00    50.00 רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.02.0110
243,996.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ר ב ח ל  ת ו נ כ ה  40.80 ק ר פ  ת ת       
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     08.04.0010
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

    660.00    33.00    20.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ רטמ   
      
םייק שיבכ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.04.0020
,תורוניצ תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב      

  9,200.00    92.00   100.00 .ותומדקל בצמה תרזחהו שיבכה ןוקית רטמ   
      
/ הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     08.04.0030
תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב ליבש      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ      

 22,500.00    75.00   300.00 .ותומדקל רטמ   
      
הנכומ הריפחב חישק יס.יו.פ רוניצמ לוורש     08.04.0040
'ץניא 6 רטוקב רוניצה .ח"ח לש םילבכ רובע      
הכישמ טוח ללוכ 01 גרד מ"מ 2.6 ןפוד יבועו      

383,800.00   101.00 3,800.00 .ינקת ןומיס טרסו מ"מ 8 ןולינמ רטמ   
      
מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח     08.04.0050
למשח תרנצל מ"ס 001 דע מ"ס 17-מ בחורבו      
םיידיב וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ      
,י"חח למשח ילבכ( תומייק תוכרעמל דומצב      
תובכש ,ינקית ןומיס טרס ללוכ ) 'וכו םימ , קזב      
לעמו תחתמ מ"ס 01 יבועב לוח יוסיכו דופיר      
תגרדל וקודיהו רזוחה יולימה ללוכ תורוניצל      
תרוקיב יאתל הבחרה ללוכ תשרדנה תופיפצה      

  6,320.00    79.00    80.00 תושרה יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל םאתהבו רטמ   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

422,480.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../011 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     011 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
422,480.00 מהעברה      

      
      
מ"ס 051 דע קמועב תולעת תביצח/תריפח     08.04.0060
תרנצל מ"ס 051 דע מ"ס 101-מ בחורבו      
וא/ו םילכב .הובג חתמו ךומנ חתמ למשח      
למשח ילבכ( תומייק תוכרעמל דומצב םיידיב      
,ינקית ןומיס טרס ללוכ )'וכו םימ ,קזב ,י"חח      
תחתמ מ"ס 01 יבועב לוח יוסיכו דופיר תובכש      
וקודיהו רזוחה יולימה ללוכ ,תורוניצל לעמו      
יאתל הבחרה ללוכ תשרדנה תופיפצה תגרדל      
יגיצנו י"חח יגיצנ תויחנהל םאתהבו תרוקיב      

 48,400.00   121.00   400.00 תושרה רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.04.0070
וא ר"ממ 051X4 ךתחב EPLX גוסמ הובג      
םיקפוסמ רשא םוינימולא וא תשוחנמ , המודכ      
ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח י"ע      
למשחה תרבח םע םואת , למשחה תרבח      

308,000.00    88.00 3,500.00 המעטמ חוקיפו רטמ   
      
חתמ למשח ילבכ לש דבלב החנה וא הלחשה     08.04.0080
וא ר"ממ 042X4 ךתחב EPLX גוסמ הובג      
םיקפוסמ רשא םוינימולא וא תשוחנמ , המודכ      
ינסחממ הלבוה תוברל למשח תרבח י"ע      
למשחה תרבח םע םואת , למשחה תרבח      

165,000.00   110.00 1,500.00 המעטמ חוקיפו רטמ   
      
'מ 0.2 דע קמועב "קספ" ימוקמ רוב תחיתפ     08.04.0090
/ הריפח תוברל למשח ילבכ תלחשה ךרוצל      
תוברל  'דכו הניג , הכרדמ , שיבכב הביצח      
םלשומ ןפואב םנויקנו םילוורשה תווצק יוליג      
תרזחהו רובה יולמ , םילבכה תלחשה תארקל      

106,000.00   265.00   400.00 ותומדקל בצמה ר"מ   
      
הריפחה תקמעה רובע "קספ" תריפחל תפסות     08.04.0100

  5,600.00    56.00   100.00 'מ 0.2 -ל רבעמ ףסונ רטמ יצח לכל ר"מ   
      
תפיטע לעמ תולעת יולימל MSLC גוסמ ןוטב     08.04.0110
שיבכ / הכרדמ טלפסא תיתחת דעו רוניצה      

157,500.00   315.00   500.00 רופחה רמוחה קוליסו יוניפ תוברל ק"מ   
      
םגד למשחל 03-ב ןיוזמ ןוטב תחמוג     08.04.0120
    TFH751IP ןוראל  ע"ש וא"סקימידר" לש  
הפצר םע רפמא 0001 בחרומ רטסאילופ      
ללוכ הבוג ,מ"ס 061 בחור :םינפ תודימב      
04 קמועו מ"ס 022 )עקרקל תחתמו לעמ(      

 29,610.00 4,935.00     6.00 סוסיב , הביצח / הריפח תוברל ,מ"ס 'חי   
      
      
      

1,242,590.00 40.80 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../012 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     012 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,242,590.00 מהעברה      

      
      
001/1/02 תודימב קיטסלפמ יוסיכ תוטלפ     08.04.0150
לע הנגה ךרוצל למשחה תרבח סופיטמ מ"ס      

 23,400.00    78.00   300.00 "םיקספ"ה רוזיאב למשח ילבכ 'חי   
1,265,990.00 למשח תרבחל תונכה 40.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,177,307.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../013 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     013 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקת תויתשת 81 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  81 ק ר פ       
      
ק ז ב  ת ר ו ש ק ת  ת ו י ת ש ת  10.81 ק ר פ  ת ת       
ן ו ח ט ב  ת ו מ ל צ מ ו       
      
גרודמו יקנ ,ררבנ רמוחמ ץוחבמ אבומ יולימ     18.01.0010
תולעת יולימל יללכה טרפמה תושירדל םאתומ      
י"פע תופיפצל דע הבטרהבו קודיהב תובכשב      
רתאל רופחה רפעה קוליס תוברל טרפמ      

  7,100.00    71.00   100.00 רשואמ הכיפש ק"מ   
      
וא/ו םילבכל תולעת תביצח וא/ו הריפח     18.01.0020
ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית תורוניצל      
חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח יוסיכו דופיר      
קמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו ותומדקל      

  1,550.00    31.00    50.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס 021 דע מ"ס 19-מ רטמ   
      
רובע הביצח וא/ו הריפחל ריחמ תפסות     18.01.0030

    650.00    13.00    50.00 .מ"ס 001 בחורל דע הריפחה תבחרה רטמ   
      
/ הכרדמ תחיתפ רובע הריפחל ריחמ תפסות     18.01.0040
תחנה ךרוצל מ"ס 06-04 בחורב ליבש      
בצמה תרזחהו ליבש/הכרדמ ןוקית ,תורוניצ      

 15,000.00    75.00   200.00 .ותומדקל רטמ   
      
,םייק / שדח קזב תכרעמל םייק הנבמ רוביח     18.01.0050
תודובע :תללוכ הדובעה .םייק /שדח  קזב ןורא      
הנבמ ריק לע הילע .קזב ןורא ,קזב את ךותב      
05 רטוקב 3.15  ע"קי תורוניצ 3-2 םע םייק      
תנקתה .תרושקת ןקתמ תינכותל םאתהב מ"מ      
הביצח וא הריפח , תורוניצה לע ןגמ חפ יוסיכ      
רדח ךותב םיידי תודובעב ףוצירו ןוניג תחיתפ,      
בצמה תרזחהו םיריידה םע םואתב םייק הנבמ      
אתמ הריפחו ןגמ חפ, קזב תרנצ( .ותומדקל      
.דרפנב דדמנ הנבמ רדג דע ןורא / קזב      
ףיעס ריחמב לולכ הנבמ רצח ךותב תוריפח      

 14,970.00 1,497.00    10.00 'פמוק )הז  
      
יפל תרושקת תודובעל ףיפכ ןליתאילופ רוניצ     18.01.0060
05 רטוקב )11 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

 15,200.00    19.00   800.00 . םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
יפל תרושקת תודובעל חישק יס.יו.יפ רוניצ     18.01.0070
57 רטוקב )53 ע"קי( "קזב" תרבח תושירד      
ןולינמ הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ      

 70,000.00    28.00 2,500.00 .םיאתמו ינקית ןומיס טרסו מ"מ 8 רטוקב רטמ   
      
אוהש גוס לכמ "קזב" לש את הבוג תמאתה     18.01.0080

  6,126.00 1,021.00     6.00 )ההבגה וא הכמנה( 'חי   
130,596.00 10.81 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 10-2022   .../014 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     014 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תרושקת תויתשת 81 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
130,596.00 מהעברה      

      
      
בחורבו 'מ 3 דע ךרואב "ח" תרוצב ןוולגמ חפ     18.01.0090
הנבמ לע רוביחל ןוגיע יגרב ללוכ מ"ס 51-כ      
לע תננכותמה קזב תרנצ יוסיכ םשל םייק      

  2,500.00   250.00    10.00 'פמוק םימייק םינבמל תוילע  
133,096.00 ןוחטב תומלצמו קזב תרושקת תויתשת 10.81 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

133,096.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../015 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     015 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

שרח תורגסמ 91 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
.S.H.R יליפורפמ הדלפ תיצקורטסנוק      19.01.0100

 26,600.00 14,000.00     1.90 תיתשורח םיעובצו םינבלוגמ ןוט   
 26,600.00 הדלפ תורגסמ 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,600.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../016 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     016 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

ןופידל תואסנולכ 32 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו פ י ד ל  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       
      
ן ו פ י ד ל  ת ו א ס נ ו ל כ  10.32 ק ר פ  ת ת       
      
3 ןוטב תפישח      
      
דע קמועב מ"ס 04 רטוקב 03-ב ןוטב סנולכ      23.01.0020
בשוחמ לזרבה( הקיציו חודיק ללוכ 'מ 51      

881,400.00   156.00 5,650.00 )0253.10.20 ףיעס 20 קרפב רטמ   
881,400.00 ןופידל תואסנולכ 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

881,400.00 ןופידל תואסנולכ 32 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../017 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     017 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

יפונ חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י פ ו נ  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  40.04 ק ר פ  ת ת       
      
לש קוליסו קוריפ : ללוכ ריחמה - תילונרג חיט     40.04.0420
תוניפה רושיא ,םירדסה לכ ןוקית ,םייקה חיטה      
טלמ חיטו ץיבר תשר תועצמאב ריקה רושיא      
AKIS22  1POT םע ונקותי ןוטבב םיקדסה      
הבכש ,טלמ חיט םע הנושאר הבכש ע"ש וא      
הדידמה לחנ תורורצ םע תילונרג חיט הינש      

285,000.00   250.00 1,140.00 םיפילג ללוכ ר"מ   
      
ילירקא עבצו זתומ חיט רמגב םיקולב ריק     40.04.1420
העיבצה ,םירמוחה לכ תוברל םידדצה ינשב      

 34,000.00   425.00    80.00 יאוולה תודובעו ר"מ   
319,000.00 חיט תודובע 40.04 כ"הס  

      
ה פ ש  י נ ב א  ם י ח ט ש מ  50.04 ק ר פ  ת ת       
ת ו ג ר ד מ ו       
      
והשלכ ןווגב תובלתשמ םינבאל ריחמ תפסות     40.05.0040

 61,200.00    18.00 3,400.00 מ"ס 6 םוקמב מ"ס 8 יבוע רובע ר"מ   
      
6 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0060
תויעוביר ,מ"ס 02/01 תינבלמ סופיטמ מ"ס      

170,000.00   100.00 1,700.00 לגר יכלוהל מ"ס 02/02 מ"ס 01/01 ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.05.0070
02/01 תינבלמ סופיטמ מ"ס 6 יבועב והשלכ      
מ"ס 02/02 מ"ס 01/01 תויעוביר ,מ"ס      

175,100.00   103.00 1,700.00 תוינחו תועסמל ר"מ   
      

 94,150.00   269.00   350.00 01 יבוע ינועבצ תתוסמ וטנרט ףוציר ר"מ  40.05.0490
      
04 בחורהו מ"ס 51 הבוגב תוימורט תוגרדמ     40.05.2030

 30,400.00   380.00    80.00 והשלכ ןווגב מ"ס 06 ךרואב מ"ס רטמ   
      
מ"ס 001X02X01 ןג ןבא תנקתהו הקפסא     40.05.3820
וא רופא ,ןוטב תורוגחו דוסי ,הריפח ללוכ      

 21,300.00    71.00   300.00 םיצעה תומוגל ללוכ ,ינועבצ רטמ   
      
רטוקב 6X02X02 תודימב 1 םגד א"ת קבח     40.05.4830
וא "ןייטשרקא" תרצות והשלכ ןווגב 2" ימינפ      

  3,520.00   176.00    20.00 'פמוק )'חי 2 = 'פמוק 2( ע"ש  
      
תודימב תתוסמ רמגב "וטנרט" םגד א"ת קבח     40.05.4870
תרצות 6"/4"/3" ימינפ רטוקב 6/04/04      

 41,600.00   416.00   100.00 'פמוק )'חי 4 = 'פמוק 1( ע"ש וא "ןייטשרקא"  
      

  1,292.00    76.00    17.00 01/54/03 תודימב בזרמל תקוש טנמלא 'חי  40.05.4880
598,562.00 תוגרדמו הפש ינבא םיחטשמ 50.04 כ"הס  

קובץ: 10-2022   .../018 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     018 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

יפונ חותיפ 04 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ע מ  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
"ילרוא תורדג" תרצות תכתממ תוחיטב הקעמ      40.08.0010
01.1 הבוגב ע"ש וא " 'ב/'א ונוא תיירק" םגד      

 12,870.00   429.00    30.00 רונתב הקבאב עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ רטמ   
      
םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ      40.08.0330
"הינתנ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ םיירוביצ      
םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב ע"ש וא      

 11,580.00   386.00    30.00 רונתב עובצו רטמ   
 24,450.00 תוקעמ 80.04 כ"הס  

      
ם י ל ס פ ס  ת ו ג ו ר ע  90.04 ק ר פ  ת ת       
ם י נ ו ת פ ש א ו       
      
טרפ יפל םגד ןג לספס תנקתהו תקפסא     40.09.0185

  8,400.00 1,400.00     6.00 טלפמוק 'חי   
      
תימע תרצות ביבא לת תכתמ עבורמ ןותפשא     40.09.2670

 29,344.00 1,048.00    28.00 ע"ש וא ןגו בוחר טוהיר 'חי   
      
6" רוניצמ םוסחמ ידומע תנקתהו תקפסא     40.09.3635

132,000.00   300.00   440.00 א"ת תיריע טרפ יפל ינועבצ 'חי   
      
הטסורינ רוניצמ םיינפוא תרישקל ןקתמ     40.09.4315
ךותיר ללוכ( א"ת תיריע תמגודכ 2" רטוקב      
תועצמאב עקרקל ןוגיע ללוכ )םיינפוא תיחול      

  6,696.00 1,674.00     4.00 ותומדקל חטשה תרזחהו ןוטב דוסי 'חי   
      
א"ת תיריע לש יטרדנטס טרפ יפל תועדומ חול     40.09.4395
,ןוגכ תושורדה תודובעהו םירמוחה לכ ללוכ      
תושירד יפל לכה .'וכו דוסי תקיצי ,הלבוה      

  3,000.00 1,500.00     2.00 א"תע 'חי   
179,440.00 םינותפשאו םילספס תוגורע 90.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,121,452.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../019 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     019 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

הייקשהו הליתש תודובע 14 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ק ש ה ו  ה ל י ת ש  ת ו ד ו ב ע  14 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  10.14 ק ר פ  ת ת       
      
)מ"ער( תסוומ ףוטפט החולש תנקתהו תקפסא     41.01.0055

  4,200.00    15.00   280.00 םיצעל סיסמ תועבט 3 םע תיליע 'חי   
      
23 רטוקב ןליתאילופ רוניצ תנקתהו תקפסא     41.01.0145

  3,250.00    13.00   250.00 םירזיבא ללוכ חישק 6 גרד מ"מ רטמ   
      
01 גרד ןליתאילופ רוניצמ יעקרק תת לוורש      41.01.0350

 18,500.00    74.00   250.00 ןוליינמ הלחשה טוח תוברל ,מ"מ 57 רטוקב רטמ   
 25,950.00 הייקשה 10.14 כ"הס  

      
ה ל י ת ש  30.14 ק ר פ  ת ת       
      
לע הלוע ותרמצ הבוג רשא ץעב םיפנע םוזיג      41.03.0030

  8,400.00   420.00    20.00 .םזגה יוניפ ללוכ ,רטמ 6 'חי   
      
םייק רגוב ץע לש שדחמ הליתשו הקתעה      41.03.0170
3 לעמ הבוגבו מ"ס 03 דע 12-מ עזג רטוקב      

  2,757.00   919.00     3.00 תושרה םוחתב ,'מ 'חי   
      
י"ע תרשואמ 'דכו הרמח גוסמ ןג תמדא      41.03.0400

  2,650.00    53.00    50.00 ןוניג יחטשב רושיו רוזיפ תוברל ןנכתמה ק"מ   
 13,807.00 הליתש 30.14 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 39,757.00 הייקשהו הליתש תודובע 14 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../020 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     020 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תובוחרו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב ו ח ר ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמה תושירד יפל M.S.L.C. מ"נחב רמוח     51.01.0010

105,000.00   350.00   300.00 ק"מ  51 לעמ לש תויומכה בתכב ק"מ   
      

 12,000.00    40.00   300.00 הריהמ תורשקתה ןיגב תפסות ק"מ  51.01.0030
      
)רורמתה תוברל( טולישו רורמת ידומע קוריפ      51.01.0100

    189.00    63.00     3.00 ןימזמה ןסחמל םתרבעה וא 'חי   
      

  1,260.00   180.00     7.00 שדחמ ותנקתהו טלש/רורמת דומע קוריפ  'חי  51.01.0110
      
בוחר טלש םע םידומע הקתעהו ריהז קוריפ      51.01.0140

  4,046.00   578.00     7.00 .םיראומ תומוסרפ וא 'חי   
      

  2,940.00   196.00    15.00 והשלכ גוסמ דומע לש ןוטב דוסי קוריפ  'חי  51.01.0150
      
םינבאמ וא טלפסאמ הטאה יספ קוריפ      51.01.0720

  2,900.00    29.00   100.00 תובלתשמ ר"מ   
      

 63,000.00   210.00   300.00 והשלכ יבועבו גוסמ ןבא ריק קוריפ  ק"מ  51.01.0750
      

  6,060.00   404.00    15.00 ןייוזמ ןוטבמ דוסי וא הרוק קוריפ  ק"מ  51.01.0800
      

  2,610.00    87.00    30.00 והשלכ גוסמ תכתמ רדג קוריפ  רטמ  51.01.0840
      
תוברל ,והשלכ גוסמ ןוטבמ הרקב את קוריפ      51.01.0970

  1,156.00   578.00     2.00 קדוהמ לוחב רובה יולימ 'חי   
      
רובה יולימ תוברל תותשר 4 םע ןטלוק קוריפ     51.01.1080

  2,032.00 1,016.00     2.00 קדוהמ לוחב 'חי   
      

  7,000.00    35.00   200.00 ןפקיהב ןוטבמ תונעשמ ללוכ תוגורע קוריפ ר"מ  51.01.9000
210,193.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15 ק ר פ  ת ת       
      

 75,000.00    25.00 3,000.00 הביצח וא/ו הריפח  ק"מ  51.02.0010
      

  9,000.00     3.00 3,000.00 םיעצמ יחטשב הריפח רובע ריחמ תפסות  ק"מ  51.02.0020
      

 29,000.00    58.00   500.00 םיידי תדובעב הריפח  ק"מ  51.02.0060
      

 12,000.00     4.00 3,000.00 רקובמ םיחטש קודיה  ר"מ  51.02.0190
125,000.00 רפע תודובע 20.15 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 10-2022   .../021 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     021 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תובוחרו םישיבכ 15 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ע צ מ  30.15 ק ר פ  ת ת       
      
דיחא יבועב ,תוכרדמו םישיבכל 'א גוס עצמ      51.03.0010

203,000.00   140.00 1,450.00 הנתשמו ק"מ   
      
יבועב )"שלקב"( ןבא ירבשמ תזקנמ הבכש     51.03.0020

187,500.00   125.00 1,500.00 ןנכתמה תעיבק יפל ק"מ   
390,500.00 םיעצמ 30.15 כ"הס  

      
י ר י ב ע מ ו  ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  50.15 ק ר פ  ת ת       
ם י מ       
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.05.0950

 10,780.00   539.00    20.00 .רטמ 0.2 דע קמועב רטמ   
      
מ"ס 04 רטוקב 5 גרד,ןוטבמ זוקינ תורוניצ      51.05.0965

 13,380.00   669.00    20.00 'מ 5.3 דע 'מ 0.3 -מ קמועב רטמ   
      
-מ קמועבו מ"ס 021/08 תודימב הרקב את     51.05.2300
רטוק D.D הסכמ ללוכ מ"ס 052 דע מ"ס 102      

 19,596.00 6,532.00     3.00 004D ןיממ מ"ס 06 'חי   
      
לכל מ"ס 08/54 תודימב תותשר 2 הטילק את     51.05.3025
ןבא תבכש ללוכ מ"ס 002 דע קמועבו ןטלוק      

 21,344.00 5,336.00     4.00 052C ןיממ לזרב תקצימ הפש 'חי   
      
רובע )םינטלוק( הטילקה יאתמ ריחמ תתחפה     51.05.3085
תשרל ריחמה לזרב תקצימ הפש ןבא עוציב יא      

  1,148.00   287.00     4.00 תחא 'חי   
      
ןוטבמ רופא עבצב תיעופש וד גוסמ הלעת ןבא     51.05.3410
דוסי לע מ"ס 01 הבוגבו מ"ס 03 בחורב      

 32,000.00    80.00   400.00 ןוטבמ תנעשמ רטמ   
      
תיעופש וד/דח גוסמ הלעת ןבאל ריחמ תפסות     51.05.3420

  3,600.00     9.00   400.00 עבצ רובע רטמ   
      

 12,000.00   600.00    20.00 םינטלוק ןיב רובלל 03? הדלפ תורוניצ רטמ  51.05.5000
113,848.00 םימ יריבעמו זוקינ תודובע 50.15 כ"הס  

      
ם י ר ו ב י צ  ם י ח ט ש ב  ר ו ד י ג  53.15 ק ר פ  ת ת       
      
0.2 הבוגב תירוכסיא חפ רדג הבכרהו הקפסא     51.35.1260
חפל תרגסמו 3" תורוניצמ םידומע םע רטמ      
5.2 לכ ויהי םידומעה .מ"מ 5/05/05 תיווזמ      

  7,040.00    88.00    80.00 םוקמל םוקמ הרבעה ללוכ .רטמ רטמ   
  7,040.00 םירוביצ םיחטשב רודיג 53.15 כ"הס  

      
      

846,581.00 תובוחרו םישיבכ 15 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../022 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     022 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75 ק ר פ       
      
ם י מ ה  ת ו ד ו ב ע  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות 6" רטוקב זירט ףוגמ הבכרהו הקפסא     57.01.0010
יופיצ לעב SRT םגד ךרע הוש וא "לאפר"      
םיידגנ םינגוא גוז ללוכ דבלב ימינפ ליאמא      

 60,000.00 5,000.00    12.00 .טלפמוק ןגוא רבחמו 'חי   
      
יבוע 6" רטוקב הדלפ תורוניצ תנקתהו הקפסא     57.01.0020
קלח ןוטב םינפ יופיצ םע 035  גרד 61/3" ןפוד      
"ןוכיתה חרזמה" תרצות "וירט" ינוציח יופיצו      
,תותשק ,םירזיבאה לכ ללוכ ךרע הוש וא      
ךותיר תוקידב ,תרנצה ךותיר תודובעו      
ינכמ ילכב וא םידיב הלעת תריפח ,םרושיאו      
ךרואל ורוזיפו לוח תקפסא ,שורדה קמועב דבכ      

177,600.00   480.00   370.00 .טלפמוק ,הלעתה 'חי   
      
4" רטוקב ל"נכ הדלפ תורוניצ תנקתהו הקפסא     57.01.0030

 74,000.00   370.00   200.00 .טלפמוק 23/5" ןפוד יבוע רטמ   
      
יבוע 3" רטוקב הדלפ תורוניצ תנקתהו הקפסא     57.01.0040
יופיצו קלח ןוטב םינפ יופיצ םע  23/5" ןפוד      
םירזיבאה לכ תא ללוכ ךרע הוש וא וירט ינוציח      
ךותיר ,םיינוק םירבעמ, תותשק :ןוגכ םייולנה      
הלעת תריפח ,םרושיאו ךותיר תוקידב ,תרנצה      
,שורדה קמועב דבכ ינכמ ילכב וא םידיב      

  6,400.00   320.00    20.00 .טלפמוק ,הלעתה ךרואל ורוזיפו לוח תקפסא רטמ   
      
םינומט 04 לודיקס רפת ילב םינבלוגמ תורוניצ     57.01.0050
ץוח יופיצ םע מ"ס 06 דע קמועב עקרקב      
םיחפסה לכ תא ללוכ "CPA" תמגודכ      
1 2/1" - 2" רטוקב םהינימל םישורדה      

  7,500.00   150.00    50.00 .טלפמוק רטמ   
      

  8,750.00   175.00    50.00 .1"-1 4/1"  םירטוקב ל"נכ תרנצ רטמ  57.01.0060
      

  7,500.00   150.00    50.00 .2/1"-4/3"  םירטוקב ל"נכ תרנצ רטמ  57.01.0070
      
3" רטוקב ןוילע יוביכ זרב הבכרהו הקפסא     57.01.0080
הריבש ןקתמ םע ע"ש וא "סמופ" תרצות ןגואמ      
'מ 3 ללוכ 4" רטוקב ףקז לע בכרומ ,4" ןגואמ      
8 םע ןותחתו ןוילע םינגוא גוז , 4" רוניצ      

 15,000.00 5,000.00     3.00 .טלפמוקק יתשורח  T רזיבא ללוכ אל , םיגרב 'חי   
      
רובעב םיפוגמ תנקתה ףיעסל ריחמ תפסות     57.01.0090

  6,000.00 1,000.00     6.00 'פמוק םייק םימ וק לע םתנקתה  
      
      
      

362,750.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../023 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     023 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
362,750.00 מהעברה      

      
      
םיביבא ימ תושירד יפל הכרדמב ףוגמל את     57.01.0100
הסכמ םע מ"ס 54/54 תעבורמ ןוטב החושמ      
םע ןוט 5.21 סמוע לזרב תקצי 05X05 ילבוא      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'מ 5.1 דע קמועב םיביבא ימ למס 'חי   
      
ימ תושירד יפל בלושמ שיבכב ףוגמל את     57.01.0110
05 ימינפ רטוק  הלוגע ןוטב החושמ םיביבא      
לזרב תקצי 05X05 ילבוא הסכמ םע מ"ס      
דע קמועב םיביבא ימ למס םע ןוט 04 סמוע      

 24,000.00 2,000.00    12.00 'מ 5.1 'חי   
      
יס.יו.יפ תורוניצמ תינמז םימ תרנצ תקפסא     57.01.0120
חטשב םימייק םינבמ רוביחל מ"מ 05 רטוקב      
םיחפסה לכ תא ללוכ בוחרה ידיצ ינשב      
םימייקה םירשגל תרנצה רוביחו םירזיבאהו      

 19,200.00    32.00   600.00 .טלפמוק רטמ   
      
:ללוכ 6" רטוקב םייק םימ רוניצל ףקעמ     57.01.0130

 16,200.00 2,700.00     6.00 טלפמוק םיכותיחו ,םיכותיר , תותשק 'חי   
      
תוברל "תיב רוביח" הנקתהו הבכרה הקפסא     57.01.0140
יוניש יריבעמ, םיכותיר ,לגר :םירזיבאה לכ      
רטוקב 'מ 3 רוניצ עטק , 2 " ירודכ זרב , רטוק      
תרנצל T  רזיבאב תורבחתה ללוכ אל ,4"      

 76,500.00 1,700.00    45.00 תישארה 'חי   
      
-6"4"  יתשורח T רזיבא לש הבכרהו הקפסא     57.01.0150

 45,000.00   900.00    50.00 טלפמוק רוניצה ךותיחו םיכותיר  תיב רוביחב 'חי   
      
6"-"6"יתשורח T רזיבא לש הבכרהו הקפסא     57.01.0160
םיכותיר ללוכ תיב םייק וקל תורבחתהב      

  2,400.00 1,200.00     2.00 טלפמוק רוניצה ךותיחו 'חי   
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 6-"8 " םירטוקב לבא ל"נכ 'חי  57.01.0170
      

  1,600.00 1,600.00     1.00 8-"8"   םירטוקב לבא "נכ 'חי  57.01.0180
      
ידמ 2 ל ל"נכ היכונח הנקתהו הבכרה הקפסא     57.01.0190
4 , םישורדה םירזיבאה לכ תא :ללוכה םימ      
ףיעס יפל לכה ,הקראה, 4/3" רטוקב םיזרב      
הקרה , םיביבא ימ תושירדו "תיב רוביח"      

 22,000.00 2,200.00    10.00 .טלפמוק 'חי   
      
      
      
      
      
      

574,750.00 10.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../024 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     024 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
574,750.00 מהעברה      

      
      
ידמ 3 ל ל"נכ היכונח הנקתהו הבכרהו הקפסא     57.01.0200
6 , םישורדה םירזיבאה לכ תא:ללוכה םימ      
ףיעס יפל לכה ,הקראה, 4/3" רטוקב םיזרב      
הקרה , םיביבא ימ ימ תושירדו "תיב רוביח"      

 13,000.00 2,600.00     5.00 .טלפמוק 'חי   
      
דדוב םימ דמל רשג הנקתהו הבכרהו קוריפ     57.01.0210
לכ תקפסאו שדחב רשגה תפלחה :ללוכ ,םייק      
תושירדל םאתהב ץויח , םיזרבהו םירזיבאה      

 54,000.00 1,800.00    30.00 .טלפמוק היריעב םימה 'חמ 'חי   
      
2 ,םימ דמ תוברל 2" רטוקב ןוניגל םימ רובח     57.01.0220
'וכו דרוקר ,םיכרב םילפינ םירבעמ 2" םיזרב      
וקל רובח ללוכ ,)םימה דמ תקפסה ללוכ אל(      
שארל םימ וקל רובח ןכו 'מ 3 דע ישאר םימ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 . הקראה "רשג"ו 'מ 3 דע תכרעמ 'חי   
      
תורצחבו חטשב תמייק םימ תרנצל תורבחתה     57.01.0230
ךותיח,קותינ ללוכ -"1 4/11" רטוקב םישרגמה      

  2,000.00   200.00    10.00 .טלפמוק שדחמ רוביחו,רוניצה 'חי   
      

  7,200.00   900.00     8.00 6"  םייקל 6" עצומ רוניצ ןיב  תורבחתה 'חי  57.01.0240
      

  1,400.00 1,400.00     1.00 8"  םייקל 6"   עצומ רוניצ ןיב תורבחתה 'חי  57.01.0250
      

  3,500.00   700.00     5.00 .הדובעה ךלהמב םינשי םימ יוק םיצוציפ ןוקית 'חי  57.01.0260
      
שיבכ וא הכרדימ לש ריהז הבכרהו קוריפ     57.01.0270
ריחמה.תבלתשמ ןבא תופצרמ םע םיפצורמ,      
םוקמב תומלשה תופצרמה תנסחאו יוקינ ללוכ      
י"ע תושדח תופצרמ תמלשה חקפמה הרויש      

 15,000.00   100.00   150.00 תלוספ קוליסו ןלבקה ר"מ   
      
דע תונויד לוחב המדא תפלחה רובע תפסות     57.01.0280
הלעתה בחורו שיבכה תובכש הנבמה תיתחתל      
תקפסא ללוכ סדנהמה י"ע שרדיש תומוקמב      
דע מ"ס 02 לש תובכשב וקודיה , לוחה      
. המדאה יפדוע תקחרהו 89% לש תופיפצ      
בתכב הארוה יפל קר עצובי הז ףיעס :הרעה      

 24,000.00    75.00   320.00 הדובעה ןמויב םשריו רתאב חקפמהמ ק"מ   
      

  5,000.00   100.00    50.00 יעוצקמ  לעופ ע"ש  57.01.0290
      

  4,000.00    80.00    50.00 יעוצקמ לעופל רזוע וא יעוצקמ יתלב לעופ ע"ש  57.01.0300
      
י      

705,450.00 םימה תודובע 10.75 כ"הס  
      

קובץ: 10-2022   .../025 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
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10/11/2022
דף מס':     025 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב ה  ת ו ד ו ב ע  20.75 ק ר פ  ת ת       
      
יגוס לכב הריפח תללוכ רפע תודובע :הרעה      
וא םייניב ןוסחיאל  רופחה רמוחה יונפ ,עקרק      
,רשואמ ךפש  םוקמל  רופחה רמוחה יונפ      
,גוס לכמ תוכימת ,םיאתמ  ןופיד ,ךומית      
,תויתשת  קודיה  ,רודיג ,םוהת ימ תביאש      
.תומייק תויתשת יולג ךרוצל  םישושיג      
      
הריפח תודובע ללוכ אל בויבה תרנצה ריחמ      
      
לכ תא רוניצה ריחמב ללוכ ינמז בויב ריחמ      
תודובע לכו בויבה וק לש םיקורפהו םירוביחה      
תושורדה הביאשה      
      
בויב תורוניצ תחנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     57.02.0010
061 רטוקב )6 - "הבע בויב"( חישק .יס.יו.יפמ      
,הקפסה תוברל ,488 י"תו 3801 י"ת יפל מ"מ      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,םימטא ,תורוניצה      

 57,500.00   250.00   230.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ  ,םביבסמו תורוניצל רטמ   
      
בויב תורוניצ תחנהו רוזיפ,הלבוה, הקפסא     57.02.0020
002 רטוקב )6 - "הבע בויב"( חישק .יס.יו.יפמ      
,הקפסה תוברל ,488 י"תו 3801 י"ת יפל מ"מ      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,םימטא ,תורוניצה      

 12,800.00   320.00    40.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ  ,םביבסמו תורוניצל רטמ   
      
בויב תורוניצ תחנהו רוזיפ,הלבוה, הקפסא     57.02.0030
052 רטוקב )6 - "הבע בויב"( חישק .יס.יו.יפמ      
,הקפסה תוברל ,488 י"תו 3801 י"ת יפל מ"מ      
ןיב םירוביח ,םיקמועה לכב סוליפו הנקתה      
תחתמ וקודיהו לוח דופיר ,םימטא ,תורוניצה      

 10,000.00   400.00    25.00 .םישורדה רזעה ירמוח לכ  ,םביבסמו תורוניצל רטמ   
      
ןוטב תוילוחמ תרוקיב את תנקתהו הקפסא     57.02.0040
דע קמועב ,856 י"ת יפל מ"ס 06 רטוקב םורט      
ךותב וא הכרדמב תובכרומה תוחושל ,מ"ס 08      
,תושורדה רפעה תודובע :תוברל תורצחה      
תיתחת,רקובמ יולמ ,הרופחה המדאה יוניפ      
ירבחמו תשורח תיבמ םיחדק םע ןוטבמ הנכומ      
םגד מ"ס 05 הסכמו ןוטב תרקת , ביבוטיא      
סמועל םימאתומ הקיצימ תרגסמו -44 למרכ      

 56,000.00 2,800.00    20.00 .םיביבא ימ למס םע "44-למרכ" םגד ןוט 04 'חי   
      
      
      
      
      
      

136,300.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../026 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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10/11/2022
דף מס':     026 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
136,300.00 מהעברה      

      
      
תוילוחמ תבלושמ תרוקיב את הנקתהו הקפסא     57.02.0060
,856 י"ת ןקת יפל מ"ס 08 רטוקב םורט ןוטב      
רפעה תודובע :תובר52,1 דע קמועב      
יולמ ,הרופחה המדאה יונפ ,תושורדה      
םידוביע םע ןוטבמ הנכומ תיתחת,רקובמ      
ירבחמו תשורח תיבמ םיחדק םע , קיטסלפמ      
,הלוגע הילוח םע ןוטב תרקת , ביבוטיא      
06 הסכמ תנקתהו הקפסא , הדירי תוגרדמ      
םאתומ הקיצי לזרבמ-44 למרכ םגד מ"ס      

 80,000.00 4,000.00    20.00 .םיביבא ימ למס םע ןוט 04 סמועל 'חי   
      
תוילוחמ תבלושמ תרוקיב את הנקתהו הקפסא     57.02.0070
י"ת  ןקת יפל מ"ס 001 רטוקב םורט ןוטב      
:תוברל ,רטמ 57.1דע 52.1 קמועב ,856      
המדאה יונפ ,תושורדה רפעה תודובע      
ןוטבמ הנכומ תיתחת,רקובמ יולמ ,הרופחה      
תיבמ םיחדק םע  קיטסלפמ םידוביע םע      
םע ןוטב תרקת , ביבוטיא ירבחמו תשורח      
תנקתהו הקפסא , הדירי תוגרדמ ,הרשי הילוח      
הקיצי לזרבמ -44 למרכ םגד מ"ס 06 הסכמ      

 96,000.00 4,800.00    20.00 .םיביבא ימ למס םע ןוט 04 סמועל םאתומ 'חי   
      
חטשב םייקה תרוקיב את ןוקיתו ץופיש     57.02.0080
םידוביעה ןוקית :ללוכ מ"ס 08-06 םירטוקב      
ןוט-04 שדח הסכמ תפלחהו אתה תיתחתב      

 22,500.00 1,500.00    15.00 .טלפמוק ותבכרהו םיביבא ימ למס םע 'חי   
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     57.02.0090

  4,750.00   950.00     5.00 .'מ 5.1  לפמה הבוג 'חי   
      
םירטקב םייק תרוקיב אתל שדח בויב וק רוביח     57.02.0100
םוטיאו רוביחה דוביע תוברל מ"ס 001-08      

 15,000.00 1,500.00    10.00 .ןיכפוש ימ וב םימרוזש אתב אתה 'חי   
      
מ"ס 02 יבועב ןיוזמ ןוטב תפיטע רובע תפסות     57.02.0110
א"מ יפל הדידמ , םירטקה לכב רוניצה ביבסמ      

  9,000.00   200.00    45.00 רוניצה ריצ רטמ   
      
לכמ תופצרמ לש הבכרהו הקפסא קוריפ     57.02.0120
יוקינ ללוכ ריחמה םישרגמה ךותב םיגוסה      
תמלשה , תומלשה תופצרמה תנסחאו      

  5,000.00   100.00    50.00 תלוספ קוליסו ןלבקה י"ע תושדח תופצרמ ר"מ   
      
      
      
      
      
      

368,550.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../027 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     027 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
368,550.00 מהעברה      

      
      
ךרוצל רטמ 0.2 דע קמועב תולעת לש הריפח     57.02.0130
תוברל ,מ"ס 03 דע רטוקב תורוניצ תחנה      
םילכב וא םידיב ,עקרקה יגוס לכב הריפח      
יונפו,קודיה , רודיג ,םיאתמ ךומית ,םיינכמ      
ךפש םוקמל תרתוימה הרופחה המדאה      

 30,000.00   150.00   200.00 .רשואמ רטמ   
      
קודיהב תובכשב תולעת יולימל תונויד לוח     57.02.0140
תוברל  89%  לש  תופיפצל  דע הבטרהבו      
דחוימה טרפמל םאתהב רופחה רפעה קוליס      
עצמל רבעמו  רוניצה יוסיכו דופירל רבעמ(      

 24,000.00   120.00   200.00 )שיבכה תיתחת ק"מ   
      
לעמ רזוח יולימל עקרק תפלחה רובע תפסות     57.02.0150
דעו , תולעתב תרנצ ביבס לוחה תפטעמ      
דע רזוח יולימ לכ ןכו העסימה הנבמ תיתחת      
ררבנ רמוחמ העסימה הנבמ תיתחת םור      
םיקד תלוכת םע ינכדעה 15 טרפמב עיפומה      

 15,000.00    75.00   200.00 טלפמוק קודיה ללוכ    %-52%81 לש ק"מ   
      
לכב םייק וק לע החוש תינב רובע תפסות     57.02.0160
תוברל בויב ימ םימרוז וב רטוק לכבו קמוע      
תפצה תעינמל םישורדה םירדסהה לכ עוציב      

  7,500.00 1,500.00     5.00 .הדובעה ןמזב החושה 'חי   
      
החוש ןיב ,אוהש לכ רטוקב תורוניצה יוקינ     57.02.0170
תווצו תבלושמ תיבויב תועצמאב ,החושל      
דויצ תועצמאב הובג ץחלב הפיטש י"ע םידבוע      
ייפו םידדצה ינשב םיאתה יוקינ ,םיאתמ      

  6,750.00    15.00   450.00 .רשואמ ךפש םוקמל תלוספה רטמ   
      
וא בויב תרנצ לש בשחוממ ינויזיולט םוליצ     57.02.0180
תורוניצה יוקינ תוברל ,)םינוש םירטקב( לועית      
דויצ תועצמאב הובג ץחלב הפיטש ידי לע      
חוויד ,רשו ךפש םוקמל תלוספה יוניפ ,םיאתמ      
תוחודו רתאב הקידבה תואצות לש בשחוממ      

 15,750.00    35.00   450.00 .הזוחה יכמסמב טרופמכ רטמ   
      
ללוכ ןוטב ריק ךרד רטוק לכב בויב רונצ רבעמ     57.02.0190

  7,500.00 1,500.00     5.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
ללוכ הסרט /ןבא רדג ךרד בויב רוניצ רבעמ     57.02.0200

  2,000.00 1,000.00     2.00 'פמוק .ותומדקל בצמה תרזחה  
      
טקייורפה תרגסמב תמייק בויב תכרעמ קוריפ     57.02.0210
חטשל ץוחמ םתאצוהו תרנצו תרוקיב יאת ללוכ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

492,050.00 20.75 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../028 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     028 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

בויבו םימ תודובע 75 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
492,050.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס  02-ל מ"ס 51-מ ,רטוק תלדגהל ץופינ     57.02.0220
ךרע הווש וא 001EP, גוסמ רוניצ  הלחשה      
ללוכ רטמ 05 לעמ ללוכה ןכרואש תודובעל      
םוליצ הפיטש ,יוקינ : תוברל ,םירוביח תחיתפ      
ינפל םימייקה תורוניצה לש ינויזיוולט      
םירמוח תקפסא ,תודובעה םויסבו הלחשהה      
,שרדנכ םירורמת ,העונת ירדסה ,רזע ירמוחו      

456,000.00 1,900.00   240.00 .טלפסא וא םיפוציר קורפ רטמ   
      
ןוטבמ בקר רוב וא גפוס רוב ,בויבב את  לוטיב     57.02.0230
דע תודימב םורט ןוטב  וא רתאב קוצי      
2 דע קמועב מ"ס 051 רטוק וא מ"ס 051/051      
,תורדה רפעה תודובע :ללוכ ריחמה ,'מ      
קורפ ,הכרדמו שיבכ קורפ ,םילזונ תביאש      
תויורבחתה תמיתס ,'מ 0.1 דע קמועל החוש      
,תובכשב קדוהמו רקובמ רזוח יולימ ,תומייק      
יוניפ רתאלוספ יוניפ ,ותומדקל חטשה תרזחה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .הביבסה תוכיאל דרשמ ידי לע רשואמ תלוספ 'חי   
      

  7,000.00    70.00   100.00 יעוצקמ  לעופל רזוע ע"ש  57.02.0240
      

 10,000.00   100.00   100.00 יעוצקמ לעופ ע"ש  57.02.0250
970,050.00 בויבה תודובע 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,675,500.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../029 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     029 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

י'גר תודובע 06 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06 ק ר פ       
      
י 'ג ר ב  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  10.06 ק ר פ  ת ת       
      

 30,000.00   100.00   300.00 טושפ לעופ ע"ש  60.01.0001
      

 28,000.00    70.00   400.00 טושפ לעופ ע"ש  60.01.0002
      

 12,000.00   150.00    80.00 ליעפמ ללוכ )וגנוק( ילמשח שיטפ ע"ש  60.01.0003
      

  7,000.00   100.00    70.00 יעוצקמ ברברש ע"ש  60.01.0004
      

  5,600.00    80.00    70.00 רזוע ברברש ע"ש  60.01.0005
      

  6,000.00   100.00    60.00 ךמסומ יאלמשח ע"ש  60.01.0006
      

  4,800.00    80.00    60.00 רזוע יאלמשח ע"ש  60.01.0007
      
ללוכ ףכ םע וא הריבש שיטפ םע ינפוא ןורפחמ     60.01.0008

 15,000.00   150.00   100.00 ליעפמ ע"ש   
      
ק"מ 81-51 תלוביקב זגרא םע הניכר תיאשמ     60.01.0009

  5,000.00 1,000.00     5.00 'פמוק )הלבוה יפל( ליעפמ ללוכ  
      
העונתהו תוחיטבה לע חוקיפל רטוש תודובע     60.01.0010

 17,000.00   850.00    20.00 הדובעה ןמויב חקפמה לש דחוימ רושיאב ע"י   
      

  1,250.00   250.00     5.00 ןוט 52 ףונמ תודובע ע"ש  60.01.0011
      
2 י"ע הדובעה רוזיא לכמ תיתיב תלוספ יוניפ     60.01.0012

140,000.00   500.00   280.00 רוטקרטו םילעופ ע"י   
      

  8,000.00   200.00    40.00 םילכ ללוכ ךתר וא רגסמ ע"ש  60.01.0013
      

  6,400.00    80.00    80.00 ךתר וא רגסמל רזוע ע"ש  60.01.0014
      

150,000.00 1,000.00   150.00 העונת יחקפ ע"י  60.01.0015
436,050.00 י'גרב הדובע תועש 10.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

436,050.00 י'גר תודובע 06 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../030 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     030 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תונוש 89 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  89 ק ר פ       
      
)ג י ר ח ( ת ו נ ו ש  10.89 ק ר פ  ת ת       
      
ךתח לעב הדלפמ הרואת בלושמ המלצמ דומע     98.01.0010
מ"מ 8.6x081x081 תודימב דיחא יעוביר      
קיזחמ ,הלופכ עורזל המאתה םע 'מ 6 הבוגב      
רוחש ימוג ללוכ םילגד ינש רובע הדלפמ םילגד      
,'מ 1 ךרואב תומלצמל עורז ,דומעה ףקיהב      
לכל דומעה ךותב תימינפ הציחמ ,למשח ןורא      
,מ"ס 04 הבוגב תוריש תלד ללוכ ,דומעה הבוג      
.הרואתו תומלצמ רובע תותלד יתש ףסונבו      
תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ דומעה      
הנכה .דומעה ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח ,דוסי      
לוורש" ,םירזיבא יאתל חתפ ,םירזיבא יאתל      
דומעה תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו "דנז      
רצויי הרואתה דומע .ושארב עורזה תנקתהלו      
ראותמכו 218 י"ת יפל םינקתה ןוכמ תחגשהב      
ללוכ דומעה ריחמ .הרואת םיטרפ תינכתב      

 56,000.00 7,000.00     8.00 .)רופא( LAR 7307 ןווגב עבצ 'חי   
      
תודובע רובע לעופב תודובע יפ לע בצקה     98.01.0020
ירדח :ןוגכ םימייק םינבמ ךותב תויחרזא      
,םייטרפ םינבמו םיפתושמ םינבמ תוגרדמ      
,םימייק םינבמ תורצח ךותב תודובע ללוכ      
בוחר ךרואל םימייק םינבמ תוגרדמ ירדח ךותב      
ירדחב תורקת/תוריק תביצח ,הדוהי גויח      
ךרוצל םימייק םינבמ תורצח תחיתפ ,תוגרדמ      
ללוכ םינבמל תונזה למשח ילבכ תחנה      
,ףסונב .םיריידה םע ןלבקה לשםואית      
,םוטיא ,קוריפ ,הביצח תוללוכ תודובעה      
.'וכו שיש ףוציר ינוקית ,עבצ ,חיט ,תומלוס      
הקוזחת םיצופישל לקד ןוריחמ י"פע םולשתה      
םויל ןכדועמה 51% םינטק םיפקיהבו הינבו      

600,000.00 12,000.00    50.00 'פמוק .י"חח עוציב תוינכתל םאתהבו עוציב תליחת  
      
יונב A04x1 םרזל ישאר תומלצמ ןורא הנבמ     98.01.0030
,למשחה תרבח את םע ,מ"מ 5.2 יבועב תכתמ      
חפ ילנפ םע תומלצמ /בושחמ ןכרצ את      
טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ םע ,םיימינפ      
למשח חול תינבל שורדה דויצה לכו ,'ץיבדנס      
םית"מאמ ,םינעגמ ,םיז"אמ תוברל תומלצמ      
תימרת ,תיטנגמ הנגה ללוכ ישאר קספמ .'וכו      
למשח חול תינכתב טרופמכ לכה ,תינורטקלאו      

 35,000.00 35,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תומלצמ  
      
דוסי יגרב יזויפד ומרת לופיטל ריחמ תפסות     98.01.0040
תוינכותב םיטרפל םאתהב הרואת ידומע      

  5,200.00   200.00    26.00 .א"תע רואמ 'חמ תושירדו םיטרפ הרואת 'חי   
      

696,200.00 10.89 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../031 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     031 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תונוש 89 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
696,200.00 מהעברה      

      
      
דוסי תקראה ללוכ תומלצמ ןוראל ןוטב דוסי     98.01.0050

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .ישאר תומלצמ ןורא תינכותל םאתהב  
      
םיקדהמ רובע הרואת שגמל ריחמ תפסות     98.01.0060
לכו הרקב תדיחי תנקתה ,הרואת תרקבל      
םיטרפ תינכותל םאתהב תושרדנה תודובעה      

 13,000.00   500.00    26.00 'פמוק .הרואת  
      
איהש הדימ לכב םייק י"חח דומע דוסי קוריפ     98.01.0070

 48,000.00 3,000.00    16.00 'פמוק .טקיורפה חקפמ רושיאב  
      
םיטרפ יפל ראומ בוחר טלש תנקתהו הקפסא     98.01.0080
לכ ללוכ 'ג 12.7 ,'א 12.7 ,'ב 12.7 םיפרוצמ      

 90,000.00 15,000.00     6.00 םישרדנה תויורבחתההו םילבכה 'חי   
      
הדובעה תורצחל הפשא ילכימל תושינ תרדסה     98.01.0090
,םימ ינועש תזזה הרתסה תוריק תיינב תללוכ      
םיפוציר קוריפ ,תוריק תסירה ,םירעש תזזה      
הדובעה .עוציבה תמלשהל שרדנה לכו      

105,000.00 7,500.00    14.00 האורבתה ףגא יווילב עצבתת 'חי   
      
לכ תא תללוכ הדובעה תורצחל זוקינ תרדסה     98.01.0100
ללוכ םשג יממ רדחה תא זקנל תנמ לע שרדנה      

140,000.00 10,000.00    14.00 םירמוחהו םירזיבאה לכ 'חי   
      
םירגוב םיצע תקתעה רובע ריחמ תפסות     98.01.0105
לש ינכט טרפמ יפל מ"ס 03 לעמ עזג רטוקב      

  7,350.00 3,675.00     2.00 ךמסומ םונורגא יווילב ל"קק 'חי   
      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק תודובעה עוציב ןמזב םונורגא לש יוויל 98.01.0110
      
57 רטוקב ןליתיאלופ רוניצ תנקתהו תקפסא     98.01.0120

 11,250.00    45.00   250.00 םימ תשרל רוביחו םירזיבא ללוכ 01 גרד מ"מ רטמ   
      
הרטמה וא ףוטפטל  2/11" רטוק תכרעמ שאר     98.01.0130
תומכ י"פע לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ      
,דוקיפ ימל האיצי ןג זרב ןוסכלא ףוגמ תוברל      
ישאר ילוארדיה ףוגמ ,בלושמ ריווא ררחושמ      
05 ןנסמ ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ      
םידרוקר 2  ץחל ןיטקמ ,ש"מ 021 ןנסמ ש"מ      
םישרדנה םירבחמה רוביחה ירזיבא לכו      

  5,750.00 5,750.00     1.00 )דרפנב ודדמי תולעפהה( 'חי   
      
,הללוס ,וידר תוברל 4X4RX ויפרוקס בשחמ     98.01.0140
לש השרומ ןיקתמ י"ע הנקתה roodtuo זראמ      
,הנקתה .תחא הנשל רשק יושיר ,ןרציה      

 10,350.00 10,350.00     1.00 הנשל תורשו תוירחא ,הכרדה ,היצרגטניא 'חי   
      

1,140,400.00 10.89 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 10-2022   .../032 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022
דף מס':     032 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

תונוש 89 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,140,400.00 מהעברה      

      
      
ילוארדיה ףוגמ תוברל 1 2/1" רטוק תלעפה     98.01.0150
ירזיבאו ףקז ,לופניממ תולצפתה ,הזנורבמ      

  2,340.00   780.00     3.00 תרנצל רוביח 'חי   
      
םגד "רבנע" גוסמ תכרעמ שארל הנגה ןורא     98.01.0160
    0011-2-1GF לוענמ חתפנ גג תוברל ע"ש וא  

  4,850.00 4,850.00     1.00 תושרדנה רפעה תודובע לכו 'חי   
      
1 2/1" לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     98.01.0170
יוליג ,הריפח ,םימ-דמ ללוכ םירק םימ רוניצמ      
יפל לכה םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית , תרנצה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
5 דע רחא םוקמל םיצע תרבעהו תריקע ,םוזיג     98.01.0180

  9,000.00 3,000.00     3.00 א"ת .ע תויחנה יפל לכה םישדוח 3 לופיטו מ"ק 'חי   
      
י"פע םייזכרמ הפשא ילכימ ירוזא תרדסה     98.01.0190

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק א"תע האורבת ףגא תויחנה  
      
םימ זוקינ רובע "ןייטשרקא" םגדב זוקינ תלעת     98.01.0200

  9,000.00   300.00    30.00 הכרדמ ךרד רצחמ םשג רטמ   
1,231,590.00 )גירח( תונוש 10.89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,231,590.00 תונוש 89 כ"הס  
קובץ: 10-2022   .../033 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
4449515-30:סקפ  8249515-30:לט
 

10/11/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     033 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רפע תודובע 10 קרפ    
   

                 22,200.00 םינקתמו םינבמב רפע תודובע 10.10 קרפ תת   
   

    22,200.00 רפע תודובע 10 כ"הס               
   
ןוטב תודובע 20 קרפ    
   

                505,930.00 שאר תורוק ,ןופיד תוריק 10.20 קרפ תת   
   

   505,930.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס               
   
םוטיא תודובע 50 קרפ    
   

                  5,750.00 םינקתמו םינבמב םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת   
   

     5,750.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס               
   
תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 קרפ    
   

                667,321.00 ץוח תרואתל תונכה 10.80 קרפ תת   
   

                243,996.00 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 20.80 קרפ תת   
   

              1,265,990.00 למשח תרבחל תונכה 40.80 קרפ תת   
   

 2,177,307.00 תרושקתו למשח רוביחל תונכהו ץוח תרואת 80 כ"הס               
   
תרושקת תויתשת 81 קרפ    
   

                133,096.00 ןוחטב תומלצמו קזב תרושקת תויתשת 10.81 קרפ תת   
   

   133,096.00 תרושקת תויתשת 81 כ"הס               
   
שרח תורגסמ 91 קרפ    
   

                 26,600.00 הדלפ תורגסמ 10.91 קרפ תת   
   

    26,600.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס               
   
ןופידל תואסנולכ 32 קרפ    
   

                881,400.00 ןופידל תואסנולכ 10.32 קרפ תת   
   

   881,400.00 ןופידל תואסנולכ 32 כ"הס               
 
 
 
 
 
 

קובץ: 10-2022   .../034 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



הקזחאו הסדנה ףגא  - ש י מ ל ח
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10/11/2022
דף מס':     034 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

יפונ חותיפ 04 קרפ    
   

                319,000.00 חיט תודובע 40.04 קרפ תת   
   

                598,562.00 תוגרדמו הפש ינבא םיחטשמ 50.04 קרפ תת   
   

                 24,450.00 תוקעמ 80.04 קרפ תת   
   

                179,440.00 םינותפשאו םילספס תוגורע 90.04 קרפ תת   
   

 1,121,452.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס               
   
הייקשהו הליתש תודובע 14 קרפ    
   

                 25,950.00 הייקשה 10.14 קרפ תת   
   

                 13,807.00 הליתש 30.14 קרפ תת   
   

    39,757.00 הייקשהו הליתש תודובע 14 כ"הס               
   
תובוחרו םישיבכ 15 קרפ    
   

                210,193.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת   
   

                125,000.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת   
   

                390,500.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת   
   

                113,848.00 םימ יריבעמו זוקינ תודובע 50.15 קרפ תת   
   

                  7,040.00 םירוביצ םיחטשב רודיג 53.15 קרפ תת   
   

   846,581.00 תובוחרו םישיבכ 15 כ"הס               
   
בויבו םימ תודובע 75 קרפ    
   

                705,450.00 םימה תודובע 10.75 קרפ תת   
   

                970,050.00 בויבה תודובע 20.75 קרפ תת   
   

 1,675,500.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס               
   
י'גר תודובע 06 קרפ    
   

                436,050.00 י'גרב הדובע תועש 10.06 קרפ תת   
   

   436,050.00 י'גר תודובע 06 כ"הס               
 
 
 
 
 

קובץ: 10-2022   .../035 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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10/11/2022
דף מס':     035 הווקתה תנוכש ריאי בוחר גורדש

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

תונוש 89 קרפ    
   

              1,231,590.00 )גירח( תונוש 10.89 קרפ תת   
   

 1,231,590.00 תונוש 89 כ"הס               
 

  
לכה ךס  

 9,103,213.00  יללכ כ"הס  
  1,547,546.21 מ"עמ %71  
 10,650,759.21 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 10-2022 4434889-40 )0.02.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



 
 

 

 9/2022מכרז מס'   
 

 יאיר שכונת התקווהחוב ותשתיות רתוח יפכבישים, עבודות 
 יפו -אביב-תל

 

 הצעת הקבלן
 

 הננו מציעים הנחה/תוספת ביחס למחירים המפורטים בסעיפי החוזה לפי הפרוט הבא:

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 אומדן בש"ח  נושא  פרק  מבנה 

 )לא כולל מע"מ( 

 הנחה 

 )%( 

 תוספת

 )%( 

הנחה/תוספת  

 במילים 

סה"כ לאחר  

 הנחה/תוספת

רחוב   
 יאיר

     22,200 עבודות עפר  01

     505,930 עבודות בטון   02

     5,750 עבודות איטום 05

תאורת חוץ והכנות  08

 לחיבור חשמל 

2,177,307     

     133,096 תשתיות תקשורת  18

     26,600 מסגרות חרש  19

     881,400 כלונסאות לדיפון 23

   –עבודות פיתוח  40
 ריצופים ומדרגות   

1,121,452     

עבודות שתילה  41

 והשקיה

39,757     

  -עבודות פיתוח  51

 כבישים ורחובות

846,581     

     1,676,500 עבודות מים וביוב  57

     436,050 עבודות רג'י 60

     1,231,590 שונות 98

סה"כ 
 מבנה  

 9,103,213     

סה"כ  

 כללי 

 9,103,213     

 8%  
הסדרי 

 תנועה

  8%הקצב בשיעור 
מסה"כ האומדן לצורך  

 הסדרי תנועה זמניים 

728,257    728,257 

     9,831,470  סה"כ 

 17%  

 מע"מ 

 1,671,350     

סה"כ  
)כולל  

 מע"מ(

 11,502,819     

 

 הערות: 

  '5הנחה תרשם בעמודה מס 

  '6תוספת תרשם בעמודה מס 

  'יש לרשום במילים את אחוז ההנחה או התוספת שניתנים בתוספת המילים "הנחה" או   7בעמודה מס

 "תוספת" לפי העניין 

  לצורך הסדרי תנועה זמניים אינו נושא הנחה או תוספת.  8%ההקצב בסך 

 



 
 

 

 

 

 

 

 9/2022מכרז/חוזה מס' 
 

 

   יאיר שכונת התקווהחוב רתוח  יעבודות פ

 יפו -אביב-תל
 

 

 דף ריכוז להצעת הקבלן
 

 יפו -להלן ריכוז הצעתנו למכרז לביצוע עבודות תשתית ופיתוח רחוב יאיר בתל אביב

 

 הצעת הקבלן )₪(  אומדן )₪(  

  9,103,213 הצעת המחיר   

 728,257 728,257 מאומדן הסדרי תנועה  8%

  9,831,470 סה"כ

  1,671,350 מע"מ  17%

  11,502,819 סה"כ )כולל מע"מ( 

 

 

 

 

 שם הקבלן :  ______________________ 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת : ______________________ 
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