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  מסמך א'
  
  5/2021מכרז מס' 

  פיתוחעבודות 

  יח"ד  36שכונת בנה ביתך 

  עומר

  
  לכבוד, 

  מועצה מקומית עומר,

הנני מתחייב בזאת לבצע העבודות המפורטות במסמכי המכרז/חוזה תמורת הסכום הכולל  .1

 .___ ש"ח______________של:______________________

  ________(שקלים חדשים) כולל מע"מ. _____________במילים:______________________

  המכרז/חוזה אינו צמוד ולא תשולמנה התייקרות.  

  הח"מ, הקבלן, מצהיר בזאת כי: .2

  רכש, קיבל, בחן ולמד את כל מסמכי המכרז.  .א

ביקר בישוב ובדק את כל תנאי העבודה המיוחדים כגון: דרכי גישה, שירותים ציבוריים, סוגי   .ב

  וכל הגורמים האחרים הקשורים לביצוע העבודה. קרקעיות, תשתיות על קרקעיות ותת קרקע

בדק את כל הפרטים בקשר לעבודה ואת כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או   .ג

והמפרטים הכוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, כל החומרים וכל פרטי העבודה  -מהחוזה 

  הדרושים לביצועה בשלמותה. 

  קבלנים וניתנה לו ההזדמנות לקבל את מלוא המידע הנחוץ.הוזמן להשתתף בסיור   .ד

הכרת חומר המכרז, הבנתו, הכרת תנאי המקום, אי אין לו ולא תהיינה לו תביעות כל שהן בגין   .ה

  המגרש והסביבה.

הצעתו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה שבמכרז ו/או בחוזה בשלמותה ובאפשרותו לבצע   .ו

  יוד שברשותו. אותה  באמצעות כוח האדם והצ

מחירי הצעתו כוללים את כל הרווח וכל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולות להידרש לביצוע   .ז

  העבודה בשלמותה.

  אם הצעתו תתקבל:   .ח

  הוא יתחיל בעבודה תוך שבעה ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה.  .1 

מים מהיום יחתום על החוזה וימציא את הערבות הנדרשת לביצוע החוזה וזאת תוך שבעה י .2 

  שנדרש לכך על ידי המועצה. 

  , בהתאם לדרישות המכרז.ש"ח 500,000להצעתי זו מצורפת ערבות בנקאית צמודה בסכום של:  .3

אני מייפה את כוחכם באופן בלתי חוזר, במקרה ולא אקיים התחייבות מהתחייבויותיי על פי תנאי  .4

ה או התראה ואני מוותר מראש על המכרז ו/או ההצעה, לחלט ערבות זו מבלי שתשלח אלי כל הודע

  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות. 
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ידוע לי שאין אתם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהיו רשאים לבטל את  .5

המכרז ו/או שלא לחתום על החוזה ו/או שלא לבצע את העבודה ו/או להקטין את היקפה, הכל על פי 

  שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט. 

  להצעתי זו מצורפים כל מסמכי המכרז.  .6

  

  _______________ וכתובתו:    _____________________  שם הקבלן:

  

  _________________   פקס':  _____________________    טלפון:

  

  דוא"ל: _____________________________________

  

  : איש הקשר מטעם הקבלן

  

  :__________________ תפקיד_________________________________  : שם 

  

  :  ___________פקס: ______________ טלפון נייד  :   ______________טלפון 

                                                                                                                 

  דוא"ל: _____________________________________

  
  
  

  
  אישור עו"ד

  
  

  
________ ___________________________ מס' רישיון_________ מרחוב ___אני הח"מ, עו"ד 

ב_____________, המשמש כיועצו המשפטי של ________________ (המציע במכרז זה), מאשר כי 

המוסמכים לחתום מטעם המציע הינם:__________________________ וכי הצעה זו וכל מסמכיה 

  ו והיא מחייבת את המציע. נחתמה כדין על ידי מורשים אל

  

______________  ______________                         ______________  
  חתימה                                           חותמת              תאריך       

  
  
  
  
  

4



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  מסמך ב'
  5/2021מכרז מס' 

  עבודות פיתוח

  יח"ד  36שכונת בנה ביתך 

  עומר

  המכרזהוראות ותנאי 
  

  כללי - פרק א' 
  
השקייה, סלילה,  וחות ושרוולילביצוע עבודות פירוק, פיתוח, ש הינההעבודה נשוא מכרז/חוזה זה  .1

  .בעומריח"ד  36עבור  וכיכר תנועה תשתיות, הסדרי תנועה, ניקוז, עפר

במכרז רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים כחוק במועד הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים  .2

לפחות,  4-גבסיווג כספי   200לענף  1969 -בהתאם לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

 בביצוע עבודה דומה.בעלי כושר וניסיון קודם 

מהמכרז ומהחוזה שיחתם עם הקבלן המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד  .3

  "): מסמכי  החוזהשהצעתו תבחר (יקראו להלן: "

  הצעת הקבלן.    -מסמך א' 

  הוראות ותנאי המכרז.   - מסמך ב' 

  ההסכם.    - מסמך ג' 

  מפרט טכני מיוחד.   - מסמך ד' 

  ערבות בנקאית  - מסמך ה' 

  .תכניות בנפרדת חוברת פמצור - תכניות ו/או רשימות ופרטים   - מסמך ו' 

  .מצורפת חוברת כתב הכמויות בנפרד – כתב כמויות -מסמך ז'  

  מסמכי הבהרה, תוספות ופרטיכל מסיור הקבלנים שהוצאו בכתב במהלך הליכי המכרז.    -מסמך ח' 

  על פי חוק עובדים זרים.  -     1תצהיר מס'   - מסמך ט' 

  על פי חוק שכר מינימום .   -     2תצהיר מס'     

  .מוגבלות  העסקת אנשים עם -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -   3צהיר מס' ת    

                )(נמסרו בעת רכישת המסמכים    

אפריל  -(נוסח התשס"ה  3210החוזה הסטנדרטי הממשלתי לבצוע עבודות, מדף מס'    -מסמך י' 

ישראל" יש לקרוא: "החוזה הממשלתי"). בכל מקום שנאמר בו: "מדינת  - ) (להלן2005

  "המועצה המקומית עומר" (לא מצורף).

  משרדי (הספר הכחול), ההוצאה אחרונה ליום חתימת החוזה - המפרט הכללי הבין - מסמך יא' 

  (לא מצורף).    

מודגש בזאת במפורש שלמועצה זכות קיזוז מכל חשבון ו/או תשלום בגין כל סכום שחב לה הקבלן מכל  .4

סיבה שהיא. לעניין זכויות המועצה לקבל החזרים מהקבלן תהיה היא זכאית גם להחזר של כל תשלום 

  ששילמה  לקבלן לרבות תשלומי מע"מ.   
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, הקבוע אותה עת והחל על הסכום בגינו ניתנת כל ערבות הניתנת ע"י הקבלן תכלול את סכום המע"מ .5

  למסמך א'. 1הערבות (הערבות תהיה בלתי מותנית) כמפורט בסעיף 

בתכניות ובכתב המפרטים הטכנים המיוחדים באים להשלים ו/או להוסיף על האמור במפרטים,  .6

הכמויות  הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת במפרטים ו/או בתכניות ו/או בכתב

  תמצא את ביטויה במפרטים הטכנים המיוחדים.   

במקרה של סתירה ו/או דו משמעות במסמכי מכרז/חוזה זה לרבות בין התוכניות ו/או המפרטים 

לסוגיהם ו/או כתב הכמויות, רואים את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת הגשת הצעתו את ההוראה 

על מהות העניין ולקבלן לא תהיה דרישה ו/או תביעה בגין המחמירה מכל והמפקח יהיה הפוסק הבלעדי 

  זה לרבות דרישה ו/או תביעה כספית ו/או הארכת משך ביצוע.

  

  הוראות בדבר הגשת ההצעות  - פרק ב' 
  
  תיק המכרז כולל מעטפה אחת. .7

  המציע יגיש  את הצעת מחירו במעטפה המצ"ב לתיק המכרז ויחתום את המעטפה.  .8

  ת המסמכים המפורטים להלן: כן יגיש המציע א-כמו .9

  הצעת הקבלן  מסמך א' : .9.1

, 51,50הוראות ותנאי המכרז חתומים ע"י הקבלן בכל דף, כולל מילוי טבלאות בסעיפים מסמך ב' :  .9.2

  (עבודות דומות). 52

  ההסכם , כאשר הוא מלא וחתום ע"י הקבלן.מסמך ג'  :  .9.3

  מפרט טכני מיוחד, כאשר הם חתומים ע"י הקבלן בכל דף.  :  מסמך ד' .9.4

בנוסח המצ"ב.  ,202111.1. ש"ח, בתוקף עד לתאריך 000500,מסמך ה' : ערבות בנקאית על סך  .9.5

לאחר המועד  יום 80 -הערבות תוחזר ע"י המועצה למציעים שלא זכו במכרז, לא יאוחר מ

 האחרון להגשת ההצעות.

 רשימות ופרטים. (מצורפות בנפרד חוברות תכניות, רשימות ופרטים) עלתכניות ו/או  : מסמך ו' .9.6

  הקבלן לחתום בכל דף בחוברות.

(יש להחזיר את תדפיס הנעילה האחרון של כתב הכמויות החתום במעטפת כתב כמויות  מסמך ז' : .9.7

  המכרז ).

: מסמכי הבהרה, תוספות, פרוטוקול מסיור קבלנים וכל התכתבות שהוצאה במהלך  מסמך ח' .9.8

  המכרז, כאשר הם חתומים ע"י  הקבלן.

  על פי חוק עובדים זרים  - 1תצהיר מס'    מסמך ט': .9.9

  על פי חוק שכר מינימום, חתומים ומאושרים כדין. - 2תצהיר מס'           

העסקת אנשים עם  - ציבורייםעל פי חוק עסקאות גופים  - 3תצהיר מס'     

  (נמסרו בעת רכישת טפסי המכרז)..מוגבלות

  אישור תקף לפי חוק ביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים. .9.10

  אישור על שיעור ניכוי מס במקור. .9.11

אישור  בדבר מורשה חתימה (במקרה שהמציע הוא תאגיד) וכן מרואה חשבון או עורך דין אישור .9.12

  ).בטפסים אלו  4עמוד (הינו/נם מורשה/ים אלו  עו"ד שהחותם/ים על טופסי המכרז
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  ןפיצול העבודות או צמצומ - פרק ג' 
  

 .50%למרות המפורט בחוזה הממשלתי, רשאית המועצה להקטין ו/או להגדיל את היקף החוזה עד  .10

 המועצה רשאית להחליט למסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד, כמפורט בכתבי הכמויות.

 בכל היקף שהוא ו/או לבטל סעיפיםבסעיפים להקטין ו/או להגדיל כמויות  תרשאי ועצההמיובהר כי 

וזאת ללא כל תוספת , 50%לא הוקטן או הוגדל היקף החוזה כולו מעל ש ובלבד, בחלקם ו/או בשלמותם

  במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

ת לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן העבודות המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מהעבודו .11

  לזוכה או זוכים אחרים.

המועצה רשאית לקבוע להחליט על פיצול העבודה למספר שלבים ובלבד שתקופת הביצוע הכוללת לא  .12

תעלה עקב זאת למעלה מפי שלוש מן התקופה המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים בתנאי מכרז 

  אלה.

ר לעיל לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את העבודות  שהוחלט החליטה המועצה כאמו .13

 למסור לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי  העניין.

 

  תקופת ביצוע, פיצוי ופרס - פרק ד' 
  

14.   
לאחר התאריך שבו שלחה  ימי לוח 305 על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות ולמסרן למועצה תוך  .א

"), אלא אם כן נקבעה בהודעה הודעת הזכייה" -לו המועצה את ההודעה בדבר זכייתו במכרז (להלן 

  תקופה ארוכה יותר.

  הודעת הזכייה תחשב כצו התחלת העבודה, אם לא נאמר בה כי צו התחלת עבודה יימסר בנפרד.  .ב

ולקבל את אתר העבודה עד שימציא  למרות האמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודה  .ג

למועצה את העתקי פוליסות הביטוח כמפורט במסמך זה ובחוזה הממשלתי, בתוקף התחייבותו 

  עפ"י החוזה. אי התחלת העבודה עקב העדר פוליסות כאמור לעיל לא תאריך את תקופת הביצוע.

ע ומוערך מראש בגין פיגור במקרה של פיגור במסירת העבודות למועצה ישלם הקבלן למועצה פיצוי קבו .15

לכל יום קלנדרי של פיגור, מבלי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע וכל צעד אחר או נוסף.  ש"ח 2,500בסך  

  בעת הגשת הצעת הקבלן. -הפיצוי הנ"ל יהיה צמוד למדד הבניה הבסיסי אליו  כפוף בחוזה 

א. לעיל תקדים המועצה ביום  14 במקרה שהקבלן ימסור את העבודות למועצה לפני מועד שנקבע בסעיף .16

  אחד את פירעון התשלומים על פי החשבון הסופי כמותנה להלן, בגין כל יום של הקדמת המסירה.

לא ישפיעו ולא ישנו את   -, חגי ישראל ו/או אחרים, מגבלות עקב וירוס הקורונה וכו' ימי גשם, מזג אוויר .17

 מועד גמר העבודה.

גם עבודות הלהפסיק את ביצוע הוא לא יהיה רשאי ו סיום העבודה החוזיבמועד לעמוד  יהיה חייבהקבלן  .18

 , למעט אם הורתה כך המועצה והיא בלבד, בכתב.במקרים בהם יתעוררו מחלוקות כספיות בין הצדדים

   לוח זמנים מפורט  ,הסכםהימים מיום חתימת  שבעה)( 7אישור, תוך בדיקה ולמפקח ל מסורהקבלן י  .19

  . M.S.-PROJECTיוכן בשיטת לוח גנט כולל אבני דרך ויערך בתוכנת אשר  לביצוע העבודות 

לפחות אחת לחודש ו/או לפי דרישת המפקח. בהתאם להתקדמות הביצוע הקבלן יעדכן את לוח הזמנים  .20

המפקח יהיה רשאי להכניס  לוח זמנים מעודכן יימסר לביקורת המפקח יחד עם החשבון החודשי.

   והם יחייבו את הקבלן. הזמניםבלוח תיקונים/שינויים 
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גם , זמניםשיבוצע בלוח ה תיקון/שינויכל אישור לוח הזמנים ע"י המפקח ו/או כי  בזאת  מודגש ומובהר

החוזי העבודה  ממועד סיום, אין בו בכדי להתיר לקבלן לפגר ו/או לחרוג במידה ואושר על ע"י המפקח

   יסודית. בחוזה זה שהפרתו מצד הקבלן תהווה הפרהועמידת הקבלן בלוח הזמנים היא תנאי עיקרי 

מנת לצמצם  החוזי ועל במועד סיום העבודהלעמוד מנת  האמצעים הנדרשים עלעל הקבלן לנקוט בכל  .21

  במהלך הביצוע.פיגורים במידה ויהיו 

  

   תנאים מוקדמים - פרק ה' 

  ערבויות  .22

  ערבות ביצוע  

מערך החוזה כולל  10%הזוכה יאריך את תוקף הערבות שצורפה להצעתו (תוך העמדתה על סכום של   .א

מערך החוזה בתוספת מע"מ, היינו מערך  10%בגובה מע"מ) או ימציא במקומה ערבות בנקאית 

העבודה שהמועצה החליטה למסור את ביצועה לזוכה על פי הצעתו, בתוספת מע"מ, באופן שהערבות 

  לאחר יום הודעת הזכייה. חודשים 14לפחות  תהא תקפה

  ") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן על פי החוזה. הערבות הבסיסית" -הערבות הנ"ל (להלן    .ב

מיום הודעת הזכייה או בתאריך הנקוב בהודעת הזכייה, יתחיל הקבלן בביצוע  ימים 7 -לא יאוחר מ  .ג

העבודות וזאת לאחר שחתם על החוזה, הסדיר את מסירת הערבות הבסיסית, המציא למועצה את 

 העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו ותיאם עם המפקח מועד לקבלת העבודות.

  

  ערבות בדק

מהיקף העבודה  10% , מיום מסירת העבודה, יהיהחודשים 12פת הבדק של גובה הערבות לתקו  .ד

למדד תשומות הבניה, מיום הוצאת  ואובמלהסופי, בצרוף מע"מ. ערבות זו סכומה יהיה צמוד 

  הערבות ועד ליום חלוטה או פירעונה.

המועצה תהה רשאית להפעיל את הערבויות שנמסרו לה ע"י הקבלן בכל מקרה שהקבלן יפר   .ה

 חייבות מהתחייבויותיו.הת

  

  חשבונות, תשלומים וביטוחים  - פרק ו' 
  

  תנאי לדרישת תשלום  .23

אישור חשבון כלשהו ע"י המפקח הינו תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן לדרוש תשלום מהמועצה לפי   .א

 החוזה.

 אישור, לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון :פויצורלכל החשבונות שיוגשו ע"י הקבלן למועצה   .ב

, ממונה בטיחות מטעם הקבלןבטיחות עדכני שהוכן ע"י דו"ח , מטמנה לפינוי פסולת ועודפי עפר

  עבודה חתומים לתקופת החשבון. יומני

 .לא יתקבל - הנ"ל חשבון שלא יצורף לו 
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  תשלומי ביניים  .24

  בלבד.ם וחשבון סופי י) חשבונות חלקי10עשרה (במהלך בצוע עבודה זו יהיה הקבלן רשאי להגיש   .א

(לרבות  מקבלת החשבון אצל המפקח בלווית כל המסמכים הנדרשים יום 60ישולם תוך  חשבון חלקי  .ב

 ובכפוף לאישורו. מדידות, חישובי כמויות, אמסכתאות שונות וכו')

(לרבות  מקבלת החשבון אצל המפקח בלווית כל המסמכים הנדרשים יום 90 ישולם  תוך סופיחשבון 

  ובכפוף לאישורו.  מדידות, חישובי כמויות, אמסכתאות שונות וכו')ות, תיקי מתקן ותוכניות עד

חשבון היעוכבו מכל תשלום ביניים וישולמו לקבלן עם תשלום  -מהחשבון  %10דמי עיכבון בגובה 

   סופי.ה

 שאינן כלולות בכתב הכמויות ו/או בהסכם, , בהתאם לאישור המפקח מראש ובכתב,עבודות שבוצעו  .ג

 כלשהי (לרבות מחירון "דקל" לקבלן משנה ללא תוספת :בין השניים כהתהיה הנמועבורן  התמורה 

, או לפי ניתוח מחיר שיתבסס על 20%ובהפחתה של  ו/או מרחק הובלה ו/או היקף)קבלן ראשי רווח 

 שיצורפו אליו.(מקור)  חשבוניות הרכישה

רת וזאת ללא קבלת אישור הקבלן לא יעלה, מכל סיבה שהיא, כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אח  .ד

המפקח והמזמין, בכתב ומראש, טרם ביצוע העבודות הן לביצוע והן לאופן תמחור עבודות כאמור 

 ו/או לסך עלות העבודות הנ"ל.

 ורק עם מתן סכםההומילוי הוראות בתשלום של חשבונות ביניים אין כדי לאשר את טיב הביצוע   .ה

 כי העבודה בוצעה במלואה.תעודת השלמה, כאמור בחוזה, יש כדי לאשר 

     למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ו/או בכל מקום אחר, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תוספת   .ו

 בגין התייקרות ו/או שינויים במדד.     

 

  סילוק שכר החוזה  .25

מתאריך תעודת ההשלמה לעבודה כולה, יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל  יום 45 -לא יאוחר מ  .א

יום מיום  90 המסמכים הקשורים בו. שכר החוזה ייקבע סופית ע"י המועצה וישולם לא יאוחר מתום

  .ע"י הקבלן למפקח, על צרופותיו, הגשת החשבון

הסופי ע"י המועצה אותו איחר הקבלן בהגשת החשבון יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון   .ב

  פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון כאמור לעיל.

תשלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת המקדמה ו/או תשלומי הביניים   .ג

ששולמו וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה השעה ע"ח שכר החוזה ובניכוי כל סכום המגיע 

  החוזה או לפי חוזה אחר בין המועצה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.למועצה מהקבלן על פי 

החשבון הסופי יכלול את כל תביעות הקבלן מהמועצה וייראו את הקבלן כמוותר לחלוטין וללא תנאי   .ד

  על כל תביעה שלא נכללה בחשבון הסופי כאמור.

תביעותיו וערבות החשבון הסופי ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן למועצה הצהרה על סילוק כל   .ה

חודשים מיום מסירת העבודה, להנחת דעתה של המועצה ובנוסח  12בנקאית לתקופת הבדק של 

  שנקבע על ידה.

הקבלן מתחייב להמציא למועצה לפי דרישתה העתק חשבון חו"ז של המועצה כרשום בספריו וזאת   .ו

  תוך שבעה ימים מקבלת הדרישה.
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  מס ערך מוסף  .26

  ת חשבונית מס כדין בגין הסכום שאושר לתשלום. מע"מ ישולם רק לאחר המצא  .א

מועד תשלום המע"מ של כל חשבונית יהיה המועד בו על הקבלן לשלמו למשרד האוצר, אגף המכס   .ב

 והמע"מ. 

 
  ביטוחים  .27

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי כל מסמכי ההסכם מתחייב הקבלן לרכוש על חשבונו ואחריותו   .א

  את כל הביטוחים המפורטים בהסכם ולהמציא למועצה את פוליסות הביטוח.  

כל הפוליסות הנדרשות כאמור תהיינה על שם הקבלן והמועצה באחריות צולבת בתור מבוטחים   .ב

ם באזור מאוכלס  וכן כל תושבי הישוב ועובדי המועצה המשתמשים בדרך ונהנים ביחד ולחוד. דיירי

  יחשבו בפוליסות הביטוח כצד ג'. 

הקבלן מתחייב להמציא עם חתימת ההסכם את פוליסות הבטוח, את הקבלות על תשלום דמי   .ג

הבטוח וכן אישור מאת חברת הביטוח לפיו הביטוחים הנדרשים בחוזה נעשו על ידה והינם תואמים 

  ת דרישות החוזה. הקבלן ידאג שהפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת בצוע העבודות. א

הקבלן ימציא אישור מחברת הביטוח לפיו היא לא תבטל ולא תצמצם את הפוליסות, אלא אם   .ד

  בדואר רשום.  יום 60 תמסור על כך למועצה בהודעה מוקדמת של

העבודות רשאית המועצה לעכב תשלומים בגין  במידה ולא יהיה לקבלן כיסוי ביטוחי מלא במהלך  .ה

  חשבונות שהגיש הקבלן לשלם במקומו את סכומי הבטוח ולחייב את חשבונו. 

  סכומי הביטוח בהם מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת המועצה הינם כדלקמן:   .ו

  אחריות קבלנים בסכום שלא יפחת מהיקף העבודה.  -ביטוח מקיף   

  בגבול אחריות:   -ביטוח צד ג'   

  ש"ח       5,000,000             , שלא יפחת מ:לנפגע אחד    

  ש"ח     10,000,000         באירוע אחד, שלא יפחת מ: למספר נפגעים    

  ביטוח חבות מעבידים לעובדיו.   

  

  הוראות שונות - פרק ז' 
   

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בפעילות הסדירה המתנהלת בישוב ולעשות  .28

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

הולכי או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד באופן שיש בהם כדי להפריע לתנועתם החופשית של ו/

 .או לפגוע במתקנים קיימיםו/כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים רגל ו/או 

 חלקם מרוביאשר כולם פעילים, ובאזורים  -העבודה תבוצע בסמוך למבנים ושטחים ציבוריים קיימים  .29

 תשתיות תת קרקעיות ועל קרקעיות.

ים, חפירה זהירה, עבודת ידיים, עבודה בשטחים קטנ צפויים קשיים בביצוע מבחינת התארגנות, צפיפות,

קשיי גישה, היקפי עבודה קטנים, עבודה בשלבים, הפעלת ציוד באופן זהיר, סוגי ציוד מיוחדים לתנאים 

  הקיימים, קשיים בהכנסת והוצאת חומרים, פינוי פסולת ועודפי עפר וכו'. 

השפעתם על ט לעיל והתנאים והקשיים כמפור עקבהקבלן לא יהיה זכאי לתוספת ו/או פיצוי כלשהם 

 תחשב ככלולה במחירי היחידה. העבודה עלות

הקבלן יבצע את העבודה בציוד ובאופן שיגרום לרעש מינימאלי. בכל מקרה של צורך בביצוע עבודה  .30
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מראש ובכתב על  פקחהגורמת לרעש כגון חציבות, קידוחים, ניסורים, דפיקות וכו', על הקבלן להודיע למ

למרות האמור ל אישור בכתב לביצוע עבודות אלו. ולקב הביצוע ומשך הביצוע, , לרבות מועדכוונתו זו

ה על גם אם אושר עבודת הקבלן הגורמת לרעשאת  , ללא התראה מוקדמת,להפסיקהמפקח לעיל, רשאי 

  ידו מראש ולדחותה למועד אחר ו/או לדרוש שינוי הציוד ואופן העבודה.

למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב, לרבות הצבת הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים  .31

תמרורים מחזירי אור ופנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, 

כמו כן יכשיר הקבלן דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי לאחזקתן  עפ"י החוק והתקנות.

העבודה, בגמר העבודה יבטל הקבלן את הדרכים הארעיות ויביא את במצב תקין במשך כל תקופת בצוע 

 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. - השטח לקדמותו 

ימים מיום חתימתו על ההסכם, להכין ולהציב באתר שילוט, כמפורט  14הקבלן מתחייב בזאת, בתוך  .32

  להלן:

כולל תמיכות נדרשות  4מוצבים על צינורות בקוטר "מ"ר  4X3 בגודלמ"מ,  2בעובי לפחות  שלטים 2

  .מטעם הקבלן שיאשר בחתימתו את הצבת השלטים כנדרשלדרישות קונסטרוקטור  בהתאם

, לרבות שינוי הצורה, כיתוב ותצוגה על גבי השלט, סמלים, ציורים המפקחדוגמת השלט כפופה להוראות 

  ופרטים נוספים. 

  הגודל הסופי של השלטים, כמותם, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ע"י המפקח.

לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות, לרבות פירוקם וסילוקם 

  מהאתר בסוף העבודה.

הדרושים לרבות טרם תחילת ביצוע העבודה, יטפל הקבלן באופן אינטנסיבי בקבלת אישורי החפירה  .33

  ועוד. , מקורותח"ח, בזק, הוט, סלקום, פרטנר, רשות עתיקות

לוחות הזמנים הקבועים טיפול וקבלת אישורי החפירה הינם באחריות הקבלן וכלולים במסגרת ה

  .בהסכם

הקבלן ידאג לתיאומים וקבלת אישורים מהגורמים המוסמכים לצורך ביצוע עבודה זו (משטרה, חב'  .34

  "כ) כולל הכנת תכניות להסדרי תנועה זמניים ע"י מתכנן מוסמך, ככל שיידרש. חשמל, בזק, טל

מרור ושילוט בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים, כולל יכן, באחריות הקבלן לאספקת והצבת ת-כמו

חלוקת ממסרים והודעות לדיירים הגרים בסמיכות לעבודה הנידונה. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד 

  ככלולה במחירי היחידה השונים.והתמורה תחשב 

תקשורת וכיו"ב.  ל אספקות כגון מים, ביוב, חשמל,לבצע כל ניתוק ו/או הפסקה ש יהיה רשאיהקבלן לא  .35

, בכל אמצעי שיידרש, על האספקות בתחום שטח העבודה מפני פגיעה ללא כל תשלום נוסףהקבלן יגן 

כנ"ל יודיע הקבלן על כך בכתב מראש  בכל מקרה שידרש ניתוק ו/או התחברות לאספקה ו/או נזק.

  קבלת אישור.שם למפקח ל

, חח"י, הוט, בזק, המועצהבאחריות הקבלן לתאם ניתוקים ו/או התחברויות עם רשויות שונות כגון: 

  סלקום וכיו"ב ולקבל אישורם בכתב טרם ביצוע.

ועצה, ח"ח, המ( מפקח מטעם הרשות המוסמכת תיאום והזמנתל אחריות הבלעדיתעל הקבלן מוטלת ה .36

-תתותשתית שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן ) "בויבזק, סלקום, הוט וכ

  ם. בחציית ת ו/או על קרקעית ו/אוקרקעי
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. הקבלן ידייהיה על  , ככל שידרש,המפקח התשלום עבורהנ"ל ומפקח הלא תבוצע כל עבודה ללא נוכחות 

לכל הנזקים הישירים  ומכת אינה משחררת את הקבלן מאחריותוכחות המפקח מטעם הרשות המוסנ

  פעולות הקבלן.והעקיפים שייגרמו עקב 

ת ת(העתקת תשתיות פיקוח,  טיפול בקבלת האישורים, תאומים,הנדרש לעיל לרבות העבור כל התמורה 

  במחירי היחידה השונים.כלולה , "בוין וכתשלום אגרות למיניה ,)ותקרקעיועל 

והמתקנים,  לן לאתר, לבדוק ולוודא את סוגם, מיקומם ועומקם המדויק של כל התשתיותבאחריות הקב .37

ן השוחות, הכבלים והצנרת, ביהתת קרקעיים והעל קרקעיים, הנמצאים בשטח העבודה ובסביבתו לרבות 

  .אם סומנו בתוכניות ובין אם לא

מיוחדים לבדיקת מיקומם , השימוש במכשירים םלמיניה והמתקנים חפירות גישוש לגילוי התשתיות

וגילויים, איסוף מידע, סימון, מדידה ותאום עם הגורמים המוסמכים, חפירה זהירה לרבות עבודת ידיים 

וכן כל פעילות אחרת ו/או הוצאה אחרת הנדרשת לקיום ושמירת שלמותם עד לסיום העבודה ומסירתה, 

 חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

הנמצא , הגדרות וכל מבנה ומתקן אחר םלמיניה והמתקנים תשתיותההקבלן יהיה אחראי לשלמות 

  העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. שייגרם ו/או כל נזק מיידית ויתקן  בשטח העבודה ובסביבתו

  .ראות לאופן הטיפולעל הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הומתקן תת קרקעי תשתית ו/או עם גילוי 

העזר שפורסמו ואושרו למועצה המקומית עומר ויקפיד למלא אחר כל  הקבלן יקרא היטב את חוקי .38

  המתחייב על פי חוקים אלו וישלם את כל המיסים וההיטלים המאושרים על ידי המועצה. 

הקבלן ישתף פעולה עם קבלנים אחרים, רשויות או כל מי שיוסמך על ידי המועצה לבצע עבודות שונות  .39

בישוב או בסמוך לו עפ"י הנחיות המפקח. אין באמור בסעיף זה להיות בסיס ו/או הצדקה לשינויים 

 במועדי ביצוע העבודה. 

נים ולספקים שונים ביצוע עבודות מסרה ו/או תמסור ו/או רשאית למסור לקבל מועצהידוע לקבלן כי ה .40

הכוללות בניית מבנים, ביצוע תשתיות, מערכות, מלאכות, ציוד ואספקת באתר העבודה ובסביבתו שונות 

ביצוע ו/או מי שיבוא מטעמה יהיו זכאים למסור לכל מי שיראה בעיניהם לבצע במקום  המועצהחומרים. 

מתחייב בזה לסייע ולאפשר ביצוע עבודה/ות  כל עבודה בצורה ואופן שיראו להם והקבלן העבודות

וברשתות החשמל והמים  שבאתרמתקנים דרכי גישה, באחרת/ות כאמור לרבות מתן אפשרות שימוש ב

ולקיים את כל ההוראות שהמפקח יורה לו לצורך תיאום ביצוע העבודות עם ביצוע העבודות שבמקום 

העוסקים  גורמיםקבלן מתחייב לשלב את כל העבודות אחרות ועם גורמים אחרים כאמור בסעיף זה. ה

 בלוח הזמנים ולשקף את עבודותיהם בלוח הזמנים הכללי שיוצג למפקח לאישור.  בביצוע העבודות באתר

למען הסר ספק מודגש, כי במקרה כאמור בסעיף זה יהא הקבלן "קבלן ראשי" בעניין של ניהול אתר, 

  גהות, בטיחות אתר וכיו"ב.

עבור המפורט בסעיף זה  המועצהכלפי  כספיות /או אחרות דרישות אוו/כל תביעות לא תהינה לקבלן 

 קבלנים נוספים ו/או שוניםאו על ידי מועצה ו/בקשר עם, או עבור, עבודות המבוצעות על ידי ה לרבות

  ו/או קבלני משנה ו/או ספקים, עבורה ו/או עבור מי מטעמה. לעיל, כאמור

  
  לינה ובדיקותשמירה, מים, חשמל,  - פרק ח' 

  
לעבודות הינה באחריות הקבלן. הקבלן יורשה למשוך מים וחשמל מנקודת החיבור  אספקת מים וחשמל .41

 הקיימת הקרובה ביותר למקום עבודה. 
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כל ההוצאות להתחברות, ולהתקנת קווים ארעיים ולפרוק והחזרה של המצב לקדמותו תחולנה על 

ל ידי המועצה ותשלום עבורם לפי תעריף שתקבע המועצה לאותו הקבלן. משיכת מים עם שעון שיסופק ע

  .סוג שימוש

הקבלן חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה, לא תותר לינה בשטח  - לינה וכלכלה .42

 או בישוב עומר. העבודה

מורשים  על הקבלן להעסיק חברת שמירה בשטח הבנייה למניעת גניבות ולמניעת כניסת גורמים בלתי

  עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים., לאתר

, יבוצע ישירות ע"י המועצה, הנדרשות במהלך ביצוע העבודות את הבדיקות נהשתבצע ותהתשלום למעבד .43

שיופחת  2%בשיעור קבוע מראש של על פי הסכמים שתחתום עימן. הקבלן יחוייב בגין עלות הבדיקות 

מכל תשלום ותשלום ו. למען הסר ספק יובהר כי לשם מימון דמי הבדיקות ינוכו מכל תשלום שישולם ל

תקבע היא שהמועצה , ללא כל קשר לעלותן ו/או להיקף ביצוען. 2%בשעור של  שישולם לקבלן בפועל

כמויות הבדיקות והדגימות יקבעו בתכנית בקרת איכות  המעבדה שתבצע את הבדיקות.ותתקשר עם 

בכל מקרה,  לבצען.יהיה חייב להזמין את המעבדה הרלוונטית (שכאמור תיבחר ע"י המועצה) ווהקבלן 

 כמות הבדיקות לא תפחת מהנדרש עפ"י התקנים, המפרטים והוראות הדין התקפות והרלוונטיות.

ל חומרים ו/או מלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות יובהר כי במידה ויידרשו בדיקות חוזרות ש

 .2%הקצב של בנוסף לשתקוזז מחשבונו יחויב בעלותן הקבלן החוזה, 

הוראות פרק זה תחולנה בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי ורק במקרים שבהם סותרות ההוראות דלעיל  .44

 כמבוטלות או מתוקנות לפי העניין.את הוראות החוזה הממשלתי יראו את הוראות החוזה הממשלתי 

  

  הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים  - פרק ט' 
  

בעת הדיון בהצעות רשאית המועצה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, בותקו ובכושרו לבצע את  .45

  ידו. -העבודה כפי שהדבר נבחן בעבודות קודמות ו/ או דומות שבוצעו על

אחד רטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה ולחתום על כל על הקבלן למלא בדיו את ההערות והפ .46

  מדפיה.

על הקבלן להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך. כל הערות שלא במקום זה לא תובאנה  .47

בחשבון, ולא תחייבנה את המועצה. כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעיפרון, להטביע חותמת 

  ולציין תאריך וכתובת. 

התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן המדויק של -אם הקבלן ימצא סתירות, שגיאות, אי .48

למשרד מהנדס המועצה. תשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז בשאלה איזה סעיף ופרט, עליו לפנות 

  זה. 

. ה פ ל  ע ב ו  נ ת נ י י ש ם  י ר ב ס ה ל ו  א ם  י ש ו ר י פ ל ת  י א ר ח א ה  נ י א ה  צ ע ו מ   ה

  המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לערוך בדיקות נוספות למועמד, במסגרתן יבדקו:  .49

  איכות וניסיון 

שהמציע הזכיר בהצעתו והכלולות בטבלת המקומות הקודמים להם סיפק  דומותתיבדקנה עבודות   .א

  השנים האחרונות. 5 - ב, שירותים כאלה הנכללים בחוזה זה, המצורפת בזה

מובהר כי רק שלושה ים אלו את פרטי המקומות (דף אחד לכל מקום). הקבלן מתחייב למלא בדפ  .ב

מקומות ייבחנו במסגרת המכרז. הוגשו יותר משלושה מקומות תבחר ועדת המכרזים שלוש 

  טבלאות לפי שיקול דעתה. 
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  אמינותו של הקבלן 

במסגרת המכרז ייבדקו אמינות הקבלן  ואמינותם של בעלי השליטה וזכות החתימה של המנהלים   .ג

  ושל עובדים בכירים. 

המועצה תהיה רשאית להסתייע בבדיקות אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות חוקרים   .ד

ימתו על פרטיים ורואה חשבון. מובהר כי כל חקירה שתתבצע תעשה בידיעת הקבלן. הקבלן, בחת

  מסמך זה, מביע  את הסכמתו לבצוע החקירות. 

הקבלן מתחייב לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המועצה ו/או עם מי מטעמה שיבצע את   .ה

  הבדיקות. 

  המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה של מועמד שאינו משתף פעולה בבדיקות אלה.   .ו

יא רשאית לעשות כן, במידה שתראה ועדת המכרזים אינה מתחייבת לברר פרטים אודות הקבלן וה  .ז

  לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

הגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה שהקבלן, שהצעתו הזולה ביותר, מסוגל לבצע את העבודות   .ח

באמינות, ברמה סבירה ובפרק הזמן שנקבע לביצוע העבודות, תחליט הועדה על קבלת הצעתו בכפוף 

  זה.  למילוי כל התנאים האחרים במכרז

הגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה שהקבלן, שהצעתו הזולה ביותר, אינו מסוגל לבצע את העבודה   .ט

  במיומנות סבירה ובפרק הזמן שנקבע לביצוען, תזמינו הועדה לשימוע. 

  לאחר השימוע תקבל ועדת המכרזים החלטה ביחס לקבלת ההצעה או  לדחייתה.  .י

עדת המכרזים בהצעה הכשירה הבאה אחריה  מבחינת במקרה של דחיית הצעתו של הקבלן, תדון ו  .יא

  המחיר ויחולו לגבי הצעה זו כל ההוראות האמורות לעיל. 

החליטה ועדת המכרזים כי שלושת המציעים הזולים ביותר אינם מסוגלים לבצע את העבודה   .יב

  במיומנות סבירה  תהיה ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז. 

שלושה מקומות  פורטויהשנים האחרונות. בטבלה  5-ב ע"י הקבלן צעולהלן טבלת עבודות דומות שבו  .יג

  שונים (כל אחד בדף נפרד) שלביצועם נדרש סיווג קבלנים הזהה, לפחות,  לסווג הנדרש במכרז זה. 
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  : 1פרויקט מס'   .50

  תיאורו: _________________________________________________________  

  מיקום:__________________________________________________________

  מועד ביצוע:_______________________________________________________

  תיאור כללי של העבודה:    _____________________________________________

  _____________:  שם: ________________________________________המזמין

  כתובת טל/פקס:____________________________________________________

  הערות:           _____________________________________________________

  :  שם:_______________________________________________מנהל הפרויקט

  __________________________כתובת טל/פקס  _________________________

  _______________________________________________  הערות:

  עלות  כוללת של הפרויקט: ______________________________________

  זמן ביצוע לפי חוזה:___________________________________________

  בפועל:_____________________________________________זמן ביצוע 

  סווג קבלנים נדרש:_____________________________________________

  לצרף. - המלצות המזמין ו/או מנהל הפרויקט 

  הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט.

  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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  : 2פרויקט מס'   .51

  תיאורו: _________________________________________________________  

  מיקום:__________________________________________________________

  ביצוע:_______________________________________________________מועד 

  תיאור כללי של העבודה:    _____________________________________________

  :  שם: _____________________________________________________המזמין

  _________כתובת טל/פקס:___________________________________________

  הערות:           _____________________________________________________

  :  שם:_______________________________________________מנהל הפרויקט

  כתובת טל/פקס  ___________________________________________________

  _______________________________________________  הערות:

  עלות  כוללת של הפרויקט: ______________________________________

  זמן ביצוע לפי חוזה:___________________________________________

  זמן ביצוע בפועל:_____________________________________________

  ______סווג קבלנים נדרש:_______________________________________

  לצרף. - המלצות המזמין ו/או מנהל הפרויקט 

  הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט.

  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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 : 3פרויקט מס'   .52

  תיאורו: _________________________________________________________  

  מיקום:__________________________________________________________

  מועד ביצוע:_______________________________________________________

  _____________________________________________תיאור כללי של העבודה:    

  :  שם: _____________________________________________________המזמין

  כתובת טל/פקס:____________________________________________________

  הערות:           _____________________________________________________

  :  שם:_______________________________________________פרויקטמנהל ה

  כתובת טל/פקס  ___________________________________________________

  _______________________________________________  הערות:

  עלות  כוללת של הפרויקט: ______________________________________

  לפי חוזה:___________________________________________זמן ביצוע 

  זמן ביצוע בפועל:_____________________________________________

  סווג קבלנים נדרש:_____________________________________________

  לצרף. - המלצות המזמין ו/או מנהל הפרויקט 

  מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט.הערות כלליות ותיאור דרישות 

  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
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  מסמך ג'

  5/2021מכרז מס' 

  עבודות פיתוח

  עומריח"ד  36שכונת בנה ביתך 

  

  ההסכם
  

  
  2021חודש _________               הסכם מס' __________ שנעשה ונחתם בעומר ביום 

  
  המועצה המקומית עומר      בין:

   84965עומר,  1שכתובתה ת.ד.   
  מצד אחד              "):"המועצה(להלן:   

  
            לבין:

  
            
  מצד  שני           "):הקבלן(להלן: "   

  
  הצדדים על החתום:ולראיה באו       

  המועצה מעוניינת לבצע את העבודות המפורטות במסמכי החוזה שתאורן:                   הואיל

  "העבודות"),  להלן:( יח"ד עומר 36 בנה ביתךעבודות פיתוח שכונת                            

"), והקבלן הגיש הצעתו המכרזלבצוע העבודות (להלן: " 5/2021מכרז מס' והמועצה פרסמה     והואיל

  למכרז, 

  והמועצה מצאה את הצעתו כהצעה המיטבית וקיבלה אותה והקבלן זכה, אפוא , במכרז,     והואיל

  והקבלן הסכים להתקשר עם המועצה על פי כל תנאי ההסכם,     והואיל

 , מאשרים החתומים מטה,1985 -לחוק יסודות התקציב, התשמ"ח  27ועל פי הוראות סע'     והואיל

  ראש המועצה וגזבר המועצה, כי בחוזה זה:

  נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים דרושים לפי כל דין, )1(

  בנה ביתך. 173ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף התקציב שמספרו:  )2(

  לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

להוראות ותנאי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויקראו כולם לשם  2המסמכים שפורטו בסעיף  .1

  "ההסכם".קיצור 

__ ש"ח, ______הקבלן יבצע את העבודות תמורת סכום כולל של: _______________________ .2

  כולל מע"מ, הכל כמפורט במסמכי החוזה. 

  מיום שקיבל את צו התחלת העבודה. ימי לוח  305על הקבלן לסיים את העבודות בתוך  .3

  המועצה תשלם לקבלן את התמורה באופן המפורט במסמכי החוזה ובכפוף לכל האמור בהם.  .4

  ביול הסכם זה ו/או כל מסמך הקשור בו ו/או הנובע ממנו יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.  .5

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 מסמך ד'

  
  5/2021מכרז מס' 

  עבודות פיתוח

  יח"ד  36שכונת בנה ביתך 

  עומר

  מפרט טכני מיוחד

  

  
  מתכננים רשימת  .1

  
  הנחיות כלליות  .2

  
  חשמל, תאורה ותקשורת עבודות - 08פרק   .3

  
  פיתוח האתר - 40פרק   .4

  
  כבישים ופיתוח  - 51פרק   .5

  
  עבודות אספלט -  52פרק    .6

  
  מערכות מים וביוב - 57פרק   .7

  
  הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתייה - 1נספח   

 
  הנחיות להנחת צנרת ביוב בקרבת צינורות מים - 2נספח 

 
  מפרט להכנת והגשת תוכנית עדות –תוכנית עדות  - 3נספח 

 
  פרוגרמת בדיקות - 4נספח 

  
  דו"ח ייעוץ גיאוטכני (אגסי רימון). 8  

  

 
 
  

  
  
  
  
  

   

19



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  
  רשימת מתכננים ויועצים. 1
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  ת.ה.ן תכנון הנדסי  וניקוז תנועהכבישים, 
  , להבים13רח' צבעוני 

  טל':
  דוא"ל:

08-6513636  
tahan@tahan.co.il  

   ירון ארי אדריכלות נוף  פיתוח וגינון
  , ב"ש4רח' יהודה הנחתום 

  

  טל':
  דוא"ל:

08-6286002 

office@yaron-ari.co.il  
  

  י.אהרוני  חשמל ותאורה
  , ב"ש4רח' יהודה הנחתום 

  טל':
  דוא"ל:

08-6238774  
revital@y-aharoni.co.il  

  אריה שוורץ מהנדסים יועצים  תברואה
  , ב"ש4רח' יהודה הנחתום 

  טל':
  דוא"ל:

08-6281292  
as@as-eng.com  

  א.א.ג. אזוט  כיכר תנועה
  "שב, 6 מצדה דרך

  טל':
  דוא"ל:

08-6499959  
ilan@azut-

map.co.il  
  קרקע וביסוסאגסי רימון הנדסת   קרקע וביסוס

  , משמר השבעה1רח' צבי זעירא 
  טל':

  דוא"ל:
077-2007672  

office@agasi-rimon.co.il  

  יזום ניהול ופיקוח - רמון מהנדסים   ניהול ופיקוח
  , באר שבע4רח' יהודה הנחתום 

    

  טל':
  דוא"ל:

08-6251000  
ramon1@ramon-eng.co.il  
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  הנחיות כלליות:. 2
  
  
יעמדו בדרישות התקנים הישראלים הרשמיים והלא  והעבודות האלמנטיםכל החומרים,   א.

  רשמיים.

, עומרלרבות מועצת  רשות מוסמכת תקנים ו/או מפרטים שלעבודות אשר לגביהן קיימות 

  אלו (המחמירות ביניהן) ללא תשלום נוסף. תבוצענה בהתאם לדרישות

עבודות לדרישות, האישור בכתב  על התאמת  יומציא לידלההקבלן מהמפקח רשאי לדרוש 

  ימי עבודה לכל היותר. 3תוך  והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, כמפורט לעיל

  
  מוצר שווה ערך  ב.

המונח "שווה ערך", אם נזכר במפרט ו/או בכתב כמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים 

הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו פירושו שהמוצר 

  חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. 

  דם של המפקח.טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוק

  , עפ"י שיקול דעתם וללאההחלטה על מוצר "שווה ערך" תהיה בלעדית למזמין ולמפקח

  צורך בנימוק החלטתם.

  
 דוגמאות  ג.

ו/או  לכל פריט , מפרטים ובדיקות מעבדהמודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמאות

  ולפני שימוש בו., לאישור המפקח לפני רכישתו חומר

הנ"ל  השימוש.נוספות במהלך  , מפרטים ובדיקות מעבדהדוגמאותהמפקח רשאי לדרוש 

  במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.כלול 

  
  קבלני משנה  ד.

  

הקבלן מצהיר כי כל קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בביצוע עבודות כלשהן הינם קבלנים   .1

באופן התואם  1969-רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

וטיבן וכי העסקתם בכל מקרה תיעשה על פי הוראות סעיף זה  ,סוגןהיקף העבודות

  והוראות החוזה בכלל.

  

או שרותיו לקבלן משנה בלי ו/או להעביר כל חלק שהוא במבנה ו/הקבלן אינו רשאי למסור   .2

 בכתב. אף אם יקבל הסכמה כזו ישאר הקבלןמראש וומהנדס המועצה  הסכמת המפקח

לבדו אחראי עבור עבודתו של כל קבלן משנה שיאושר. ההסכמה שתינתן, אם תינתן,  לא 

  תהווה בסיס לקשירת יחסים בין המזמין ו/או המפקח לבין קבלני המשנה.

  

 לקבלן משנה ו/או כל בעל מקצועהרשות בידי המפקח לא לאשר מסירת עבודה כלשהי   .3

  שאינו מתאים לדעתו. 

או כל פועל של קבלן משנה, אשר ו/כמו כן רשאי המפקח לדרוש הרחקה של כל קבלן משנה 

  אינו מתאים לתפקידו.ושיקול דעתו לפי ראות עיניו 
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המפקח יהיה רשאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן משנה בקביעת   .4

  יבצע.  זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן

  

  ה.
  

  צוות הקבלן

 בכל מהלך תקופת ביצוען, ברציפות,יעסיק, לצורך ביצוע העבודות ו הקבלן

  :, את כל אחד מאלהלפחותצוות מקצועי מטעמו המונה, 

  

סיון י, שהינו בעל נכחוק, מוסמך אחד לפחות ה בכיר,מנהל עבוד –מנהל עבודה ראשי   .1

עבודות פיתוח תשתיות, לרבות בניהול עבודה בשטח של  ,לפחות ,שנים (עשר) 10מוכח של 

  .מנהל העבודה יהיה גם אחראי בטיחות באתר .תשתיות מים וביוב

יעסיק מנהלי עבודה מומחים בכל אחד מהמקצועות הדרושים לבצוע העבודה. הקבלן 

  מנהלי העבודה ימצאו במקום במשך כל שעות העבודה. 

  

סיון מוכח יבעל נאו הנדסאי מורשה כדין, כדין מורשה מהנדס אזרחי מהנדס ביצוע, שהינו   .2

עבודות פיתוח תשתיות, לרבות בניהול עבודה בשטח של  ,לפחות ,שנים(עשר)  10של 

 . תשתיות מים וביוב

  

ממונה בטיחות כמשמעו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות),   .3

 ) לעיל.2-) ו1ושאינו אחד מבעלי התפקיד כאמור בסעיפים קטנים  1996- התשנ"ו

  

ושהינו רשום במרכז  1982- תשמ"במודד מוסמך על פי תקנות המודדים, ה שהינומודד,   .4

(חמש) שנים, לפחות, בביצוע מדידות בפרויקטים  5בעל נסיון מוכח של למיפוי ישראל, 

 בתחום ביצוע עבודות פיתוח תשתיות.

  

לכל אורך תקופת  יום יוםבקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח  .5

  ד בכפיפות להוראות המפקח.ועבהביצוע וי

  .ר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקחהעדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השא

  

  מודגש בזאת שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים.  .6

  

אם מנהל הפרויקט ו/או מהנדס הביצוע ו/או מנהל העבודה ו/או המודד ו/או קבלן משנה   .7

ו/או מי מטעם הקבלן, אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 

עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח,  –מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה 

יפו באחר בעל כישורים מתאימים. המפקח אינו יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להחל

חייב לנמק את החלטתו וקביעתו של המפקח בענין זה תהיה סופית. במקרה ותידרש 

  ימים מיום הודעת המפקח. 5החלפה, תתבצע ההחלפה תוך 
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מינוי צוות הקבלן כמפורט במכרז/חוזה יבוצע תוך שבוע מיום הנקוב ב"צו התחלת   .8

 עבודה".

  
  התארגנות  ו.

  
התארגנות מפורטת לאישור ים ממועד צו התחלת העבודה תוכנית ימ 7הקבלן יגיש תוך   .1

מיקום רים וציוד, מיקום מחסנים ומשרדים, בה יתואר מיקום איחסון חומ המפקח

ע לא יגר מפקחוכו'. אישור ה , דרכי כניסה לאתר העבודהמכולות פינוי פסולת

   ההתארגנות לביצוע העבודה.מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל 

במידה ויידרש ע"י המפקח ו/או המועצה המקומית, יכין ויגיש הקבלן למועצה 

המקומית בקשה להיתר בנייה ויטפל עד קבלת ההיתר. כל זאת ייעשה ע"י הקבלן 

דיוק לפי העבודה בהקבלן יבצע במסגרת לוח הזמנים החוזי, ללא עיכוב כלשהו. 

  התוכנית כפי שאושרה ע"י המפקח ו/או המועצה המקומית.

את הזכות להכניס שינויים ותוספות  םלעצמ יםשומר מפקח ו/או המועצה המקומיתה

 םבתוכנית ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ועל הקבלן יהיה לבצע אות

  ללא ערעור וללא תוספת מחיר. 

המעברים והשיטות בהם ישונע הציוד, החומרים הפתחים, גם בתוכניות יצויינו 

אתר ההתארגנות ואתר העבודה לאתר ומ ולאתר העבודה והפסולת לאתר ההתארגנות

  פינוי הפסולת.

הקבלן יפרט גם את ההגנות שינקטו על ידו למניעת פגיעה במבנה, בעובדים, במבקרים 

  י אבק ולכלוך.ובמשתמשים בעת שינוע החומרים הציוד והפסולת, לרבות הגנה מפנ

  

הקבלן יתקין מנעול + שרשרת על שערי הכניסה לאזורי ההתארגנות (מפתחות רזרווים   .2

יימסרו למפקח). הקבלן יוודא כי השערים יהיו סגורים ונעולים כל הזמן, למעט לצורך 

  הכנסת/הוצאת כלים וחומרים לצרכיו.

  

יציין פרטי נציגיו המוסמכים האוחזים הקבלן יתקין שילוט בר קיימא על שער הכניסה ובו   .3

  במפתחות הכניסה לרבות מספר טלפון נייד.

  לכל קריאה ולהגעה לאתר. 24/7נציגים אלו יהיו זמינים 

כניסה מפלדה מסוג רב כולל דלת לפחות מ"ר  30בשטח של למפקח  הקבלן יספק משרד  .4

משרדיים עם שולחנות  2 ומסוגרים,אלומיניום עם צלונים, מזוגגים חלונות ובריח או ש"ע 

 80/40/200דלתות בגודל  2מתכת  ןארו 1, משרדיים מרופדים כסאות 6, מגירות ננעלות

כ"ס  2.5 )קירור וחימום(מזגן מפוצל  ים,פנימימדפים עם ננעל על פי דרישות המפקח  ס"מ

מעבד או שווה ערך עם  DELL או HPמחשב נייד תוצרת , שירותים, , מטבחוןלפחות

CORE I5 וכולל תוכנות  דור אחרון לפחותwindows  וoffice  בגרסה עדכנית, מדפסת

  .A4צבעונית 

 האשר יוכשר ע"י הקבלן, לרבות חני(לרבות הידוק) ע"ג משטח מצע  מוימוק יםהמשרד

  . בהתאם להנחיות המפקח
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  .מסוג הניתן לפירוק, אטום, מבניה או חומר מבודד מבחינה תרמיתיהיה המשרד 

  

חיבור לאינטרנט מהיר ועלותו, האחזקה כגון: ניקיון, שמירה, החיבורים לתשתיות ו  .6

חיבור  וכיוצ"ב, ועלותם או גנרטור), הוצאות טלפון, מים ח"יאספקת חשמל ועלותו (ע"י ח

  .יעשו ע"י הקבלןאספקת נייר, דיו, טונר וכיו"ב לביוב, 

את המשרד והמתקנים האחרים,  סלקלנתק ומתחייב הקבלן להעבודות ביצוע עם גמר 

  מכל פסולת.האתר וינקה את 

  

  כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה יחולו על הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבורן.  .7

  

וכן  צדדים שלישיים  עוברי אורחו  העובדים, לבטיחות העבודהבלעדי הקבלן אחראי   ז.

תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות נקיטת כל  אמצעי הזהירות הדרושים למניעת ל

  .הפעלת ציוד כבד וכו', הובלת חומרים, תשתיותחת בעבודות חפירה, הנ

או בסביבתו בעת ביצוע ו/באתר  הבטיחות הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות, להבטחת

התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות  ,העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים

  ינים אלו. יבענ

אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי מעקפים זמניים הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, 

להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאתם של בורות, ערמות עפר, 

  פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. 

ל הבורות העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את ככל שלב של מיד עם סיום 

והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל  המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

  .מהעבודה

בעלי חיים עקב ו/או ללחיי אדם ו/או לכל נזק שייגרם לרכוש  בלעדיהקבלן יהיה אחראי 

אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה 

אותם הסכומים אשר יהוו נושא של זכות לעכב תשלום הלעצמו שומר ן אליו. המזמי

  .לוויכוח בין התובע או  התובעים לבין הקבלן

את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת 

שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת 

יקט כל שהוא יאו לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובו/ הקבלן  לעובד שנגרמה עבודה

תכוסה ע"י הקבלן  או עקב פעילות הקבלן בסמוך לאתר העבודה שנפגע באתר העבודה,

  .באחריות כלשהי בגין נושא זהו/או מטעמו לא ישאו בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין 

בלן בפוליסת ביטוח לאתר כולו ולגבות המזמין רשאי עפ"י שיקול דעתו לבטח את הק

  מהקבלן את חלקו בערך הפוליסה.

  

  התאמת גבהים  ח.

ביצוע, על הקבלן לבדוק ולתאם את הגבהים והמידות על פי המצב הקיים תחילת לפני   

  והמתוכנן ולא להסתמך אך ורק על הגבהים והמידות הרשומים בתוכניות.

על הקבלן להודיע למפקח מראש ובכתב על כל סטייה בין המצב בפועל לבין המצוין  
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  בתוכניות.

  
  הסדרי תנועה זמניים  ט.

  חשבונו, לרבות: תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה זמניים יהיו ע"י הקבלן ועל

  

  ברשויות  ןאישורו ביצועבת הסדרי תנועה זמניים לכל שלב ושלב והכנת תוכני  .1

  וכו').ח"ח, הוט המקומית, משטרה, בזק,  מועצה( המוסמכות

  

                   אביזרי בטיחות זמניים והזמניים, תימרור, שילוט והסימון סלילה הכל עבודות   .2

 פנסים  ,מטיפוס ניוג'רסי םמחסומי אנרגיה, יסופג ת וא/ בטוןמחסומי מתכ כדוגמת

  בשכר. הצורך שוטריםעגלות חץ, גדר זמנית ושערים, ובמידת  ,מהבהבים ו/או מנצנצים

  

  העתקת הסדרי התנועה שיידרש בהתאם להתקדמות הביצוע ולרבות פירוקם,   .3

  העתקם ו/או פינויים והעלמת  צבע זמני עם גמר העבודות ואישור המועצה המקומית. 

  

  .הביצועלכל אורך תקופת של הסדרי התנועה הצבתם בשטח ואחזקתם   .4

  ואביזרי והתקני תקינותו ושלמותו של הציוד הקפיד הקפדה יתרה על על הקבלן ל

  הכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח.להבטיחות 

  

כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה יחולו על הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום   .5

  עבורן.

  

 מדידות וסימונים  י.

הגבהים והמדידות שתבוצענה במסגרת העבודה, תבוצענה ע"י כל עבודות הסימון, קביעת 

 .מודד מוסמך מטעם הקבלן

הקבלן יעסיק מודד מוסמך באופן קבוע באתר ובמשך כל מהלך העבודות ו/או לפי דרישת 

המפקח, לכל צרכי העבודה ולרבות לצורך סימון כל העבודות עפ"י התכניות והפרטים 

  ). פרטי המודד יובאו מראש לאישור המפקח.AS MADEולצורך הגשת תוכניות עדות (

  המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה לבצע

ביוזמתו ועפ"י שיקול דעתו בהקשר עם פרויקט זה (אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה 

  וזאת ללא כל תשלום נוסף. זו)

חתימת המודד כי המידות והגבהים סומנו על יגיש הקבלן למפקח אישור בפעילות לפני כל 

  ידו בהתאם לנדרש בתוכניות.

יגיש הקבלן למפקח אישור נוסף בחתימת המודד כי המידות והגבהים  פעילותאחרי כל 

  בוצעו בהתאם לנדרש.

מודגש כי מדידות למתקנים ותשתיות המיועדים להיות מכוסים ו/או מוסתרים תבוצענה 

  או הסתרה. ע"י הקבלן לפני כיסוי ו/

מפקח בכתב ולקבל הנחייתו לתיקון ל במידה וקיימת סטייה מהמתוכנן על הקבלן להודיע
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  לפני כיסוי ו/או הסתרה.

הגשת האישורים תהווה תנאי לקבלת העבודה ואישור התשלומים (החלקיים והסופיים) 

  לקבלן.

  והנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים.  ישולם בנפרדעבור הנ"ל לא 

  
  גידור האתר  יא.

  

  , כולל שערי כניסה עם אפשרות לנעילה.האתרמסביב כל שטח גידור הקבלן יספק ויתקין   .1

  לפני ביצוע. והקבלן יעביר למפקח תוכנית עם סימון תוואי הגידור לאישור

  

מ"מ מגולוון וצבוע, דגם  0.6מלוחות פח טרפזי בעובי יהיה  על ידי הקבלןבוצע הגידור שי  .2

מ"מ  60/40/2פרופילים אופקיים  3מ"מ,  38"איסכורית" או ש"ע, בעלי גובה גל של 

לוחות פח איסכורית  מ,מ" 100/50/2 מגולוונים מגולוונים ומחוברים לעמודי פרופיל

  מ' לפחות. 2הגידור יהיה . גובה יסודות בטוןו כיוון הגדר, לרבות אביזרי חיבורמונחים ב

  

ככל שידרש ויעתיקה ה לכל משך תקופת הביצוע, יתקנ הגידרהקבלן יוודא תקינות   .3

  .הנחיות המפקח/או הסדרי תנועה והתקדמות הביצוע ו/או ממקומה בהתאם ל

  

  בסיום העבודה ו/או עפ"י הנחיית המפקח, יפרק הקבלן את הגידור כולו ו/או קטעים  .4

  יסודות הבטון, ויסלקם לאתר מורשה.ממנו, לרבות 

  

כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה יחולו על הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום   .5

  עבורן.

  

במידה ויבקש המזמין מהקבלן לבצע "גדר מדברת" (גדר מלוחות פח חלק הכוללת הדבקת   .6

  בכתב הכמויות. 01.40.01.0580הדמיות), אז תשולם לקבלן תוספת בלבד עפ"י סעיף 

  

   יומן עבודה  יב.
שני העתקים  בסוף כל יום על הקבלן לנהל יומן עבודה בשלושה העתקים, ולהמציא למפקח

  ממנו.

ביומן יירשם: מזג האוויר, מספר הפועלים, חומרים שנתקבלו, התקדמות העבודה, הערות 

נוגע לביצוע עבודות. היומן ייחתם הוראות המפקח לקבלן, הערות הקבלן וכל עניין אשר ו

  ע"י  הקבלן והמפקח.

  
 סדרי עדיפויות  יג.

ת, המזמין שומר לעצמו  את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודו

 הקטעים בהן תבוצע העבודה וכו'

  .כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או תוספת כל שהיא
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  בפרויקט זה לא תשולם לקבלן בטלת כלים ו/או עובדים, במידה ותהיה מכל סיבה שהיא.  יד.

  האמור מתייחס לעובדים, צמ"ה, כלים מכניים וכלי עבודה מכל סוג לרבות קבלני משנה.

 
  עבודה בקווים/שטחים ונפחים קטנים  טו.

ו/או שטחים ו/או  לא תשולם כל תוספת למחירי היחידה עבור ביצוע עבודה בקווים

  הכמויות. יוחד לעניין זה במפורש סעיף בכתבקטנים ו/או מעוגלים אלא אם  נפחיםב

  

(לדוגמא במקרה  כךבעל הקבלן לחזק ולדפן את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך   טז.

שיפועי ק עבור מספ מ' או יותר ו/או במקרה שאין מרווח עבודה 1.2של חפירה בעומק 

  והנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים.  ישולם בנפרדעבור הנ"ל לא  חפירה).

 
 המצורף. )הקבלן יבצע את העבודות בכפוף לאמור בדו"ח הייעוץ הגיאוטכני (אגסי רימון  יז.

כל העבודות וההנחיות הנדרשות בדו"ח זה כלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות 

  והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי.

  

  :הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים  יח.

 הדרכים, הכבישים,שטחי העבודה, על  בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על הקבלן ינקוט

ה סופית במשך כל תקופת הביצוע ועד למסיר יםהקיימהמתוכננים והשבילים והמדרכות 

גשמים, , עבודתו למפקח ולמועצה, לרבות מנזקים העלולים להיגרם ע"י מפולות אדמה של

  שמש וכו'.  השקיה עודפת, רוח, מי תהום, שיטפונות, 

בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל  במיוחד ינקוט הקבלן

מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות ו/או התקנת והפעלת משאבות זמניות 

  .להרחקת עודפי המים ולהחזקת האתר במצב תקין עד מסירת העבודה

  ייעשו על ידי הקבלן. כל המפורט לעיל וכל הנדרש ליצירת התנאים לעבודה ביבש,

יתוקן ע"י  אם לא עשה כן, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ו ביןכל נזק שיגרם, 

  המפקח והמועצה.ולשביעות רצונו של  הקבלן בלי דיחוי

  והנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים.  ישולם בנפרדעבור הנ"ל לא 

  

התקנת  העבודות, לרבות משךעל הקבלן מוטלת האחריות לשמירה על רמת התאורה לכל   יט.

  ותאורת בטיחות. תאורה זמנית

  והנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים.  ישולם בנפרדעבור הנ"ל לא 

  

עפר מכל סוג שהוא באתר  בפרויקט זה לא ישולמו לקבלן אגרות הטמנת פסולת ו/או  כ.

הטמנה ועלות אגרות אלו כלולה במחירי היחידה בכתב הכמויות בכל הסעיפים ובכל 

  העבודות. הוראה זו גוברת על כל הוראה אחרת.

  

   )MADE-ASתכנית עדות (  כא.
ולהגיש למפקח סיום הביצוע, על הקבלן להכין בבתום השלמת כל שלב בביצוע הפרויקט ו

  .)AS MADE( תוכניות עדות
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המתקנים כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף התשתיות ותכלולנה את כל תוכניות העדות 

שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון: מיקום מדויק של צנרת 

כפי העבודות במדויק את ישקפו והן  טר וסוג צנרת, סוג אביזרים, וכו'ואביזרים במבנה, קו

  .סטיות מהמתוכנןלרבות ה שבוצעו בפועל

במידה ותכנית העדות תכיל ו תכנית עדות באמצעות חתימה וחותמתקבלן יחתום על כל ה

  . מידע מדוד בשטח, תידרש בנוסף גם חתימתו של מודד מוסמך

  תוכניות העדות יימסרו לבדיקת המתכננים ו/או המועצה המקומית והקבלן יתקן מיידית

  כל הערה, במידה ותהיה.

מזמין מדיה מגנטית עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של הקבלן ימסור ל

  התוכניות לאחר ביצוע.  

  המפקח הינו ואישורם ע"ילא ישולם בנפרד ותיקי מתקן ) AS MADEעבור תוכניות עדות (

  ולהגשת חשבון סופי. למזמין תנאי מוחלט לסיום העבודה ומסירתה

  
   אתר העבודה יוןניק  כב.

העבודה  באופן קבוע במהלךוסביבתו  שטח העבודההקבלן יבצע וישא בהוצאות לניקוי 

וימסור למזמין  שפה, אדמה וחומרים מיותרים אחריםמכל פסולת, א כל יום עבודהובגמר 

  .המזמין הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של ואת סביבתועבודה את אתר ה

 הצריפים הארעיים בגמר העבודה.ו מחסניםמבנים, האת כל העל חשבונו הקבלן יסלק 

ת קבלל בלן יהיה אחראיע"י הרשויות. הק מאושרהפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שפך 

קנס שיוטלו  בי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק אוהאישורים מן הרשויות המוסמכות לג

 .כאמור לעיל במקום שלא אושר ע"י הרשויות ו/או עודפי העפר עקב שפיכת הפסולת

  החשבון. הקבלן יגיש אישורי הטמנה יחד עם חשבון חלקי, הנ"ל תנאי להגשת

  תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר.

 תשלום בגין חשבון סופי עד לקבלתלא יקבל לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן 

  נקי ומסודר לחלוטין.  אתר

 1,500שמירה על ניקיון האתר וסביבתו בשיעור של המפקח רשאי להפעיל קנסות בגין אי 

  ש"ח ליום עבור כל מפגע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

  
  בדק ותיקונים  כג.

  , אלא אם נרשמהשנה אחתבמכרז/חוזה זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים (אחריות) 

  תקופת אחריות ארוכה יותר באחד ממסמכי הפרויקט.

תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה 

של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בכתב כזו, מתאריך קבלתו הסופית 

בעבודות בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד 

  עות רצונו המלאה של המזמין.עם קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשבי
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  ותקשורת  , תאורהעבודות חשמל - 08פרק . 3

  נושא העבודה. 1

  :כולל בין השארובודות חשמל, תאורה ותקשורת בעומר מכרז/ חוזה זה מתייחס לביצוע ע

  תאורת רחובות לרבות צנרת, כבלים, עמודי תאורה, גופי תאורה ומרכזיות.  .א

  .כבישים לחברת חשמלתשתיות של צנרת חציות   .ב

 תשתיות צנרת חציות כבישים לבזק.  .ג

 . HOT - צנרת חציות כבישים  ל תשתיות  .ד

הכולל צנרת עם חוט משיכה תת קרקעית ועליה  –מצלמות תשתיות למערכות מנ"מ כגון טלויזייה,  .ה

 לעמודי תאורה.

 

  רשימת  מסמכים  למכרז עבודות  חשמל  . 2

  

  מצורףמסמך  שאינו             מסמך מצורף

  שנה שם מס'  
00  
04  
08  
12  
18  
  
  
  
  
  

 מוקדמות
  עבודות בניה

  מתקני חשמל
  חוק חשמל

  דרישות חברת חשמל -

 דרישות ותקנים של חברת בזק -

 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ -

 דרישות והנחיות של העירייה/ מועצה -

  מהדורה אחרונה
  מהדורה אחרונה
  מהדורה אחרונה 
  מהדורה אחרונה
  מהדורה אחרונה
  מהדורה אחרונה
  מהדורה אחרונה 
  מהדורה אחרונה
  מהדורה אחרונה

  
תנאים כלליים 

 מיוחדים
    

  מפרט טכני זה
 

  08השלמה למפרט   

אופני מדידה 
 מיוחדים

  08לפי מפרט בין משרדי   

  מצורף   כתב כמויות

  לפי המצורף   מערכת התכניות

 
כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי 

  והשיכון. 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הניזכרים במכרז /חוזה זה, קראם הבין את תכנם, קבל  את 

  קש  לדעת ומתחייב לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות.יכל ההסברים  שב

ת אי התאמה או סתירה בין הרשום במפרט זה לבין הרשום במסמכים אחרים של המכרז  אזי יהיה אם קיימ

  התנאי הקובע.         –המחמיר יותר 
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  דרישות כלליות.  3         

  ביצוע  התשתיות למערכות חשמל ותאורה, הכנות לחברת הבזק, חברת החשמל  א.       

  והטל"כ יהיו  בהתאם לחוקים ולתקנות המפורטים ברשימת מסמכים למכרז עבודות          

  חשמל המפורטים לעיל ודרישות מפרט זה.         

על קבלן המערכות להעסיק בשטח מודד מוסמך על חשבונו אשר יעבוד בתאום מלא עם מודד האתר   .ב

  במחירי יחידה. הנ"ל ללא כל תוספת כספית  כלול  ויסייע למודד ח"ח, 

  , לרבות:על קבלן המערכות לדאוג לתאום ככל שיידרש בין הרשויות  .ג

  . ח"ח,  בזק, טל"כ וכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירהובכל הנוגע לעבודה באתר  ולוחות זמנים 

 חב' מקורות,  ,HOTבאחריות הקבלן לפנות לחברת החשמל, לחב' בזק,  -לפני ביצוע חפירות באתר  .ד

   - להזמין מפקח מטעמם לשטח - וכו'  מועצהעירייה/   

  במטרה שלא לפגוע במערכות הנ"ל. הקבלן  -וקבלת אישור לביצוע החפירות     

  והוא   -משחרר בזה את המתכנן מכל נושאי התאום עם המוסדות השונים     

  ללא כל תוספת כספית כי הם כלולים  יעשוי אלו מיםתאואחראי בלעדי לתאום זה.      

  במחיר היחידה בכתב הכמויות. מודד מטעם הקבלן יכניס את התוואים לביצוע      

  ויעביר לאישור המתכנן. -בתוכנת אוטוקד -בתוך תוכנית השטח     

כולל  לקבלנים אחרים על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיו מצבים שיהיה עליו לבצע עבודתו במקביל   .ה

  ביחס להצעתו במכרז/חוזה.    תוספת תשלום לא יזמים אחרים על כל המשתמע מכך 

רשיון מאת מנהל  בחוק החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו  .ו

  המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי הרשיון ותקופת תוקפו של רשיון שתקבע בו".

הקבלן הזוכה יערוך רשימת ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקים,  .ז

  הנזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו. 

  למועדמרגע זה השטח באחריותו ולא יתקבלו תביעות חדשות על נזקים שקרו  מעבר              

  מסירת השטח לקבלן.             

  

  תנאי הסף לאישור קבלן המשנה .4   

  הקבלנים כקבלן חשמל. בפנקסא.  קבלן המשנה יהיה רשום                    

                                    שנים לפחות בביצוע עבודות 7ב.  קבלן החשמל יהיה בעל ניסיון מוכח של                    

  תשתית מסוג הקיים במכרז.                                         

  ג.  הקבלן (משנה) יהיה בעל סיווגים מקצועיים כמפורט להלן (כל הסיווגים ללא                           

  יוצא מהכלל):  

  חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס'  �

  מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס'  �

  קווי תקשורת.    250סיווג מקצועי מס'  �

 בודה.הסיווג הכספי של קבלן המשנה יתאים להיקף הע �

רשיון חשמל תקף קבלן המשנה לחשמל  ותאורה יעסיק באופק קבע מנהל עבודה שהינו בעל  �

  מסוג מוסמך לפחות (חשמלאי מוסמך)

 . 9002הקבלן בעל תקן איזו  �
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קבלן המשנה לחשמל יעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המנין (לא יועץ חוץ)  אשר יעבוד  �

 כנן וינחה טכנית ומקצועית את עובדי הקבלן.בפרויקט ישירות מול מנהלת הפרוייקט והמת

הנחת כבלים בתעלה הנחת  : קבלן החשמל יהיו בעלי רישיון חשמלאי בכל העבודות המפורטות  �

גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד, בבסיסי העמודים והמרכזיה, קילוף כבלים התקנת 

  הכבלים למרכזיה וכו'.גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, הצבת  מרכזיה, חיווט  

מודגש כי אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל  אשר אינו  עומד בקריטריונים   

  הרשומים לעיל ואשר  לא אושר בכתב ע"י המזמין ומתכנן  החשמל  והתאורה.

  

פסילתו על  סיבת  המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול קבלני המשנה לחשמל ללא מתן הסבר לקבלן הראשי

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

  

מתכנן מכל אחריות שהיא על כל נזק שיגרום  הקבלן מועצה, המפקח וההקבלן מצהיר כי הוא משחרר את ה

חוק הבזק , חוק הבטיחות  חוק החשמל, הוראותלאו נפש אם עבד בניגוד ו/ רכוש במשירין או  בעקיפין למערכות,

כבלים,  רשות  TVבזק, חח"י חברות –הנחיות ונהלים של כל  החברות   08והגיהות , מפרט טכני זה , מפרט טכני 

  מקומית וכו. הנזקים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

  טיב חומרים כללי .5

  .כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי  .א

ציוד לפני התקנתם. מנהל הפרויקט  כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי המפקחהקבלן יגיש לאישור   .ב

אישורים ו/או בדיקות חומרים ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת  ו/או המפקח ו/או המתכנן רשאים לדרוש

הפרויקט  מוסמך ומאושר שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו. כמו כן רשאים מנהל ו/או גוף מקצועי

  .ועל הקבלן יהיה להחליפו  ו/או המפקח ו/או המתכנן לפסול כל סוג חומר או פריט כבילתי מתאים

  

 כללי - טיב מלאכות ועבודה .6

יהיה מנהל הפרויקט,  העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה  .א

והפוסק האחרון. כל עבודה שלא תעמוד בדרישות  ועם המהנדס המתכנן, הבורר המפקחבהתייעצות עם 

  .תפורק ותבוצע מחדש

התוכניות לשינויים שייתכן  מובהר כי המזמין ו/או מנהל הפרויקט שומרים לעצמם הזכות להתאים את  .ב

תוכניות במהדורות מעודכנות ותוכניות נוספות  ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק

להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהן כאילו נכללו ההתאמות,  לן מתחייבואחרות לביצוע, והקב

 .והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה השינויים

  

 תאורה - תיק מערכת/ מתקן .7

    A.כללי   

הקבלן למנהל הפרויקט,  עם סיום העבודה ולפני הפעלה קבועה/שגרתית של מערכת/מתקן התאורה ימסור  .א

הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות", " - 01פרק -"מוקדמות"/תת -  00 כנדרש במפרט הכללי/פרק

  .  "תאורה- "תיק פרויקט"/"תיק מערכת/מתקן
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  .הקבלן ימסור תחילה למפקח החשמל תיק אחד לבדיקה  .ב

 3הקבלן למנהל הפרויקט  לאחר בדיקת מפקח החשמל ותיקון/השלמות החומר בהתאם להערותיו יספק  .ג

בדיקות הקבלה ולצורך תיעוד במעבר משלב הפיתוח  כמפורט להלן לצורך השלמתתיקי מערכת/מתקן 

  .לשלבי הבדק והתחזוקה

האמור אלא להוסיף  פרק-הדרישות המפורטות להלן אינן באות לשנות או לגרוע מהדרישות בפרק/תת  .ד

 עליהן

B. תכולת התיק 

 בהדפסה הפרטים הבאים: שמותאורה יוגש באוגדן או אוגדנים שעל כל אחד מהם יר-תיק מערכת/מתקן  .א

 שם המערכת/מתקן )כביש מס' ......מערכת/מתקן חשמל ותאורה. )1

  מספר ההסכם/חוזה )2

 של הקבלן הראשי )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  )3

 המערכת/מתקן של קבלן החשמל שביצע את )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  )4

 שם ופרטים (כתובת ופרטי תקשורת) של מנהל הפרויקט )5

 .ם ופרטים (כתובת ופרטי תקשורת) של מפקח החשמלש )6

 באוגדן/אוגדנים יתויקו כל המסמכים הבאים בצורה מסודרת:  .ב

  הענייניים בהתאם לנדרש בהסכם. רשימות של הציוד והאביזרים שהותקנו בפרויקט והאישורים  )1

                          מפות/תוכניות מצביות )2

  מיפוי המערכות/מתקנים לתאורה:להלן עיקרי הדרישות לגבי       

מדידה ורישום ספרתית,  ידי מודד מוסמך בשיטת-מפות/תוכניות מצביות, שהוכנו על -

 ) לפי הנחיות החברה.(Formatבמתכונת 

למרכיבים מיוחדים מחוצה לה,  המפות המצביות תתייחסנה לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן -

  ולשינויים/תוספות במהלכו.ביצוע הפרויקט  בהתאם לתכנון המפורט לקראת

תאורה, תוואי -לפי עמודי המידע במפות יכלול, עבור עבודות התאורה, בין היתר: מדידה  -

עומק הטמנת הצנרת, פירוט ומיקום האביזרים  ,הצנרת, קטרי הצינורות, חתכי כבילים

ום פירוט ומיק ,הפעלה ובקרה, פירוט ומיקום חציות הכבישים-ומיקום מרכזיות בשטח, פרוט

 /'מחשבים, כבילי פיקוד, ציוד אלחוט, וכו מקור אספקת החשמל והתקשורת, תקשורת

בתוכנת  גבי מדיה אופטית בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידות והסימון גם על -

AUTOCAD 2015. 

                                                                                                    דו"חות טכניים ואישורים )3

 המערכות/מתקנים לתאורה : להלן עיקרי הדרישות לגבי דו"חות טכניים ואישורים לגבי

  918 . אישור ממפעל הגלוון בדבר גלוון העמודים והזרועות לפי ת"י -

 . 1225ביסודות לפי ת"י  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר בדיקת בורגי העיגון -

 (סימון במדבקת  20.2.3בת"י  מעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר עמידת גופי התאורהאישור מ  -

 מנה לפרויקט לכל דגם והספק של גופי התאורה) תו תקן או אישור מת"י לבדיקת  

 דו"חות ביקורות של חברת החשמל.  -

  .דו"ח בדיקת המתקן החשמלי ע"י מהנדס חשמל בודק מוסמך -
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  תשלום .8

  מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הכנה והגשה של תיקי מערכות/מתקניםכנדרש לעיל וכל הכרוך     

  והתאורה. בכך יהיה כלול במחירי היחידה לביצוע עבודות מתקני החשמל  

  

  תקופת אחריות .9

  תחולת תקופת האחריות 

שבו העבודה תימסר לידי  מהמועדתקופת האחריות של הקבלן על מערכות/מתקני החשמל והתאורה תחל   .א

  והמועצה. קבלה ממנהל הפרויקט-ויוצא פרטיכל למסירה סופית ואישור

ויצוינו בהם במפורש  ידי מנהל הפרויקט יהיו בכתב-פרטיכל המסירה ואישור הקבלה שיינתנו לקבלן על  .ב

ומסמכי  פי מפרט זה-כל מערכת/מתקן על תאריכי ההתחלה והגמר של תקופת האחריות כמפורט לגבי

   .ההסכם האחרים

לפי מרכיבי  בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות שונות  .ג

   :המערכת/מתקן כלהלן

  שנים 10                 - עמודים וזרועות לתאורה  -נשיאה -מתקני -

  שנים 5                         - פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים  -

     שנים 7                                            -ה ורפלקטורים גופי תאור -

  שנים 6                                                                          - נורות   -

  שנים 5                 -תאורה: משנקים, קבלים, מצתים -אביזרי -

 שנים 4                                  -חשמל -תאורה/לוחות-מרכזיות  -

מקום אחר במסמכים, הארוך לפי הנדרש ב יותר, טיב ביצוע העבודה למשך שנה או  -

  מהשניים.

 

 מהות האחריות

  הציוד,     ,הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקינה של המוצרים  .א

 החומרים, וכל חלק מהם שסופקו על ידו.                

שרופות, עבודה, חומרים  משמעות האחריות היא תיקון ו/או החלפה של כל אביזר פגום ובכלל זה נורות  .ב

  וביצוע סופי

  .'אחריות חתומה מטעמו, כמובא בנספח ד- הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודת    .ג

 .פי נספח ג' -בטופס על, אחריות גם מטעם ספק גופי התאורה-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודות  .ד

 אחריות הקבלן עם סיום העבודה

התאורה, ובמערכת/מתקן החשמל  מגרעות כלשהן, התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, תקלות   .א

הקצר שיקבע ע"י מנהל הפרויקט ולשביעות  תוך הזמן ללא כל תשלום נוסףיהיה הקבלן חייב לתקנם 

  .רצונו

את הקבלן המבצע  ואחרים אינה משחררת תאורה-האחריות מטעם ספקי הציוד כגון ספקים של גופי  .ב

  בפרויקט. לעבודה והן לציוד שסופק על ידומועצה המאחריותו כלפי 

  במערכת/מתקן. שבר במקרה של פגיעת צד שלישי-למען הסר ספק: האחריות אינה כוללת אחריות  .ג
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  מיוחד לחשמל ותקשורתהטכני המפרט פרטי ה

  עבודות תאורת חוץ  08.1

  ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת  רחובות לרבות    08.1.1

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

  עד תחתית המצעים. הנ"ל רק באותם 98%עד לצפיפות של               

  : חציות כבישים , מדרכות מרוצפות וכו'.                            מקומות שידרש הקבלן לעשות כן כגון              

  לפי הנחיות יועץ הקרקע והפיתוח. CLSMאו לחילופין בכל שיטה אחרת כגון               

  קשיחה  C.V.Pהנחת שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת    08.1.2  

  טר כנדרש  או לחילופין  צנרת שרשורית  מגנום  מחוזק אדום כוללבכל קו                           

  כל  המעברים מקוטר לקוטר .                             

  הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות    08.1.3             

  לחיבור גידי ההארקה החשופים   CADWELDבורי ליד כל מרכזייה,לרבות ביצוע חי                           

  .08ביניהם כנדרש במפרט                            

  חציבת ו/ או  חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם לסימון     08.1.4             

  טרם החפירה.מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המפקח ב                           

                  אומים 3ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת  30יציקת יסודות לעמודים בטון ב     08.1.5             

     4X35פלטת יסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ , כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון שטוח                             

            ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות  25מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת  פרטים בגובה של                            

  הביצוע כולל הארכת ברגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה                                ברגי יסוד כנדרש בפרטי                            

  ס"מ מקרקעית הבור. בסיום יציקת הבטון            5ס"מ (לא ברזל מצולע) עד לעמוק של  5של                            

  תכוסה הצנרת בפוליאתילן מוקצף לאטימה זמנית של הצנרת ולהגנה עליה.                           

  חישוב סטטי חתום על ידי מהנדס קונסטרוקטור ליציבות העמודים על חשבונו הקבלן יספק     

  המתוקנים על ידו.                                     

  יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם   08.1.6             

  מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור על מיקום לפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור                             

  המרכזיה ( האישור ינתן  בכתב) והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם                           

          יציקת היסוד למרכזיה.                           

  התאורה וכן , במילוי  בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי     08.1.7            

  חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי                           

  הבדיקה כמצויין בפרוגרמת הבדיקות.  יחידה                           

  אמצעי הבטיחות הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל                            

  כנדרש בחוק כגון:                           

  .שילוט גידור, תמרור , תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות                           

  במהדורתו העדכנית.                           

            קיימת, כולל חציבת היסוד והטמנת שרוולים, התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכזיה      08.1.8             

  הטמנת  שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין                            

  או במרכזיה לרבות  תוספת מאמ"ת כנדרש.     
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  תאורה- גופי 08.2

ידי הקבלן ישאו תו תקן מכון התקנים -כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על  .א

  הקבלן יציג אישור זה. .מיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים הישראלי 

 בדיקת    ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור 20גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י        

                                                                                           .ידי מכון התקנים הישראלי- הגוף על      

  תאורה יצורף    -גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי, דהיינו לכל משלוח של גופי      

   .ידי מכון התקנים הישראלי-בדיקת מנה על אישור      

ו/או במפרט הטכני  ,ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות-לכל הציוד והאביזרים שיסופקו ע  .ב

  ידי מפקח החשמל- שתאושר מראש על המיוחד על כל נספחיו, ו/או בכתב הכמויות, ובהתאם לדוגמה

רכישתם, ביחד עם  על הקבלן להמציא מראש דוגמאות של גופי התאורה לאישור מפקח החשמל לפני  .ג

ן/ספק בישראל בדבר היות גופי התאורה האמורים מדגמים היצר אישור בכתב של נציג מוסמך של

הפנסים  לאספקה לשימוש בפרויקטים שבאחריות החברה וכן אישור כאמור בדבר תקינות שאושרו

הטכני המיוחד ו/או בכתב  וכיוונם לעקומה הפוטומטרית בהתאם לנדרש בתוכניות ו/או במפרט

אחריות של היצרן/ספק. -למפקח החשמל כתב ןהכמויות. ביחד עם הדוגמאות האמורות ימסור הקבל

למפקח החשמל כשהוא מעודכן לפי הצורך והעניין בסיום העבודות,  אחריות זה יימסר שוב-כתב

  .האחריות הכולל למערכות/מתקנים כחלק מכתב

המוצגות  הקבלן יהיה אחראי לטיב גופי התאורה, הנורות והאביזרים ולהתאמתם לדרישות  .ד

ידי היצרן/ספק ועל ידו  מפרט הטכני המיוחד ובתוכניות, לאחר שנבדקו עלפרק זה, ב-בפרק/תת

  .ואושרו על ידם כמתאימים

ערך ואיכות. -תאורה שווי הקבלן רשאי להציע, בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט ומפקח החשמל, גופי  .ה

כות" אי-בהתאם למוצג בהגדרת "שווה ,בנסיבות אלה יצרף הקבלן מסמכים ענייניים ככל שיידרש

-"הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות"/פרק -  01פרק  -"מוקדמות"/תת -  00במפרט הכללי/פרק 

 "הגדרות". על המסמכים להוכיח כי כל תכונות הגוף -  00.01.01.03כללי"/סעיף " - 00.01.01משנה 

ית, על אלו מכאנית וקיומ ,המוצע על ידו אכן שוות או אף עולות באיכותן מבחינה אופטית, חשמלית

המיוחד, לפי קטלוג היצרן המקורי ולפי תוצאות  של הגוף המאושר לפי התכנון, לפי המפרט הטכני

במעבדה מוסמכת ומאושרת. על הקבלן יהיה להציג דוגמה של גוף  של בדיקות שנעשו בגוף המקורי

מלאים. כמו  אור וחישובי תאורה- המוצע, על כל אביזריו, כולל מפרט טכני, נתוני עקומות התאורה

כל קטע כביש וצומת בנפרד  כן יפורטו מיקומי העמודים וזוויות ההתקנה של גופי התאורה עבור

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

 

 קרקעית-כבלים בצנרת תת 08.3

 חשמלהכבילי 

 כנדרש בתכנון, מתוצרת מאושרת NA2XYאו  N2XY-XLPE הכבלים שיושחלו בצנרת יהיו מנחושת מסוג   .א

   .547ע"י מכון התקנים הישראלי ונושאי תו תקן לפי ת"י 

 הכבלים יהיו עם גידים עגולים. לא יתקבלו כבלים עם גידים בעלי מבנה סקטוריאלי.  .ב
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 מוליכי הארקה

לתוכניות, וישמש  ממ"ר לפחות, בהתאם 35מוליך הארקה יהיה גלוי, שזור ממוליכי נחושת בחתך   .א

  .כאלקטרודה אופקית טמון בחפירה בתעלת הכבלים (לא יותקן בצינור)

תוך שימוש באביזרי  ,בקרה-חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בשוחות/תאי  .ב

  .חיבור ובשיטות חיבור תקניים מאושרים ע"י חברת חשמל

), ובאישור מפקח  CADWELD  -כימי חיבורים במוליך הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיטת קדוולד (ריתוך   .ג

  .החשמל

 

  חיבורי כבלים

העמודים או במרכזיות. אין  הכבלים יונחו בקטעים שלמים בלבד. חיבורי כבלים והסתעפויות יהיו בתוך  .א

הברגה )"מופות"( אלא במקרים מיוחדים ובאישור מנהל  -לבצע חיבורי כבלים באמצעות מתאמים/מצמדי

   .המתכנןעם  הפרויקט, בהתייעצות

אצבעות.    מחיר הכפפות  5קצוות הכבלים בחלל העמודים ובמרכזייה יוכנסו בתוך "כפפה מפצלת" בעלת   .ב

  .יהיה כלול במחיר הכבלים

  

  מטר 15עמודי תאורה לגובה עד   08.4

  כללי             

מפלדה,  תאורה מורכבים מיסודות מבטון מזוין ומעמודים וזרועות-מתקני הנשיאה לערכות  .א

   .שעליהם מותקנים גופי התאורה

כללים אלה  מ'. 15תאורה בגבהים עד -נשיאה לערכות- בפרק זה מפורטות הדרישות לגבי מתקני  .ב

-כמפורט להלן בפרק ,) בשינויים המתחייבים  Highmastחלים בעיקרם גם על עמודים גבוהים (

  ." להלן -  Highmastתאורה גבוהים- "עמודי - 08.02.06משנה 

 החומריםטיב 

                                                            כללי      

- פלדה"/תת-"מבני – 19כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק   .א

 - 918ת"י -שיתוך" ובהתאם ל פלדה כנגד-"הגנת מבני - 19.03שילוט" או -"גשרי - 19.02פרק 

 מוצרי יצקת ברזל". ילה חמה על מוצרי פלדה ועל"ציפויי אבץ בטב

במפרט  תאורה ייעשו בהתאם להנחיות-נשיאה לערכות-תכנון, ייצור והתקנה של מתקני  .ב

 -פרק זה -בהעדר תת( ""עבודת מסגרות חרש - 19.05פרק -פלדה"/תת- "מבני - 19הכללי/פרק 

  )."שילוט -"גשרי -19.02פרק -בהתאם להנחיות הענייניות בתת

   .של החברה ימים עקרוניים למתקני נשיאה כאמור מוצגים בערכת התוכניות הענייניותתרש  .ג

נתוני  העמודים יסומנו בתו תקן כולל רישום מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם  .ד

  .הבדיקה

היצרן לעמידות  מטעם C.O.C על הקבלן לספק למנהל הפרויקט ולמפקח על החשמל תעודת  .ה

  .המפרטהעמודים בדרישות 
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 בטון 

או יסודות  ,תאורה יהיו כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר-נשיאה לערכות-יסודות של מתקני  .א

   .לפחות 30-בודדים, כאשר סוג הבטון יהיה ב

 - 01פרק  -/תת02הדרישות לגבי הבטון וביצוע היסודות יהיו כמפורט במפרט הכללי/פרק   .ב

כלונסאות קדוחים  - "ביסוס עמוק - 023"עבודות בטון יצוק באתר" ובמפרט הכללי/פרק 

  ביסוס חפורים"-וקירות

מודגש כי הקבלן יספק חישוב סטטי חתום על ידי מהנדס קונסטרוקטור מטעמו ליציבות 

 העמודים המתוקנים על ידו.

 

  פלדה לזיון הבטון

  .5- ו 3/חלקים 4466מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י 

  

   מ' וזרועות מפלדה מגולוונת 15עמודים לתאורה בגובה עד 

אומים, עמודים,  ,החומרים לעמודים ולזרועות על כל חלקיהם כולל פח הבסיס, בורגי העיגון  .א

   .על כל מרכיביהם 812זרועות, פתחים, וכו', יהיו כמפורט בת"י 

בהתאם  י החברההעמודים והזרועות יהיו מפלדה, קוניים בחתך עגול, מהדגם המאושר ע"  .ב

לפי התוכניות המפורטות  לתוכניות ולפי קביעת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל, בנויים מפלדה

  המאושרות ו/או המפרט הטכני המיוחד

 .812בדיקות העמוד, הזרועות והדרישות יבוצעו כאמור בת"י   .ג

 

 דוגמאות לבדיקה

מוסמכת ומאושרת  והייצור במעבדהעל הקבלן המבצע לדאוג לביקורת שוטפת של טיב החומרים   .א

הביצוע בפועל של מתקן הנשיאה  בישראל, ולספק את האישורים למנהל הפרויקט לפני תחילת

   .תאורה-לערכות

מחמירות יותר של  או לדרישות 3/טבלה 1225בורגי העיגון חייבים בבדיקת התאמה לדרישות ת"י   .ב

   .מהנדס המבנה

העברתו לבדיקה  במתקן כלשהו שיסופק לאתר לצורך בנוסף לכך, רשאי מנהל הפרויקט לבחור  .ג

והתאמתו המלאה לדרישות התקן  במעבדה מוסמכת ומאושרת על מנת לבחון את עמידותו

   .ובמפרט הטכני המיוחד פרק זה-האמור, לדרישות המוצגות בפרק/תת

   .על הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאות הבדיקות האמורות  .ד

  

   תאורה- תאורה/עמודי- לערכות נשיאה- תכנון מתקני

   כללי

-ומאושר על ידי יצרן עמודים מוסמך-מתקן הנשיאה לתאורה, על כל מרכיביו, יתוכנן וייוצר על  .א

ידו, בהסתמך על -שיועסק על ידי החברה, מטעם הקבלן ובאחריותו, באמצעות מתכנן מקצועי

התוכניות הסטנדרטיות של הפרויקט ועל  התוכניות המנחות של מתכנן החשמל והתאורה של

  ויועץ מקצועי לריתוך. החברה ובשיתוף יועץ מקצועי לביסוס
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בקרה, וכו'(  ,כל חלקי מתקן הנשיאה לתאורה )עמוד, זרועות, פנסים, יסודות, מתקן חשמל  .ב

בהתאם למיקום ההתקנה ולתנאי  יתוכננו ויבוצעו כך שיבטיחו את עמידותם ויציבותם בכל מצב

  .האוויר לאורך כל חיי מתקן התאורה מירתם מפני גורמי מזגהשטח והאזור ואת ש

 

  תאורה - תכנון דרישות לעמודי

   עיגון, עמוד, זרוע, פתח-התכנון יכלול את כל המרכיבים כגון: יסודות, בורגי  .א

 המותקנים  לציוד, חיבור ערכות גופי התאורה וכן ההכנות הנדרשות לאביזרי החשמל             

  וכו'), הארקת  ,על ו/או בתוך מתקן התאורה (כגון מגש אביזרים/ציוד, שקע שרות             

   .היסוד והעמוד             

   ,עמודים, זרועות - על הקבלן/היצרן לחשב את המידות והמבנה של מתקן הנשיאה   .ב

  ,יסודות, וכו', כדי לעמוד בעומסים הדרושים. החישוב יכלול את העומס המרבי             

   ,בהתחשב בכמות המרבית של הזרועות ואורכן וכן ערכות גופי התאורה המזוודים             

   זרועות שוט, שילוט הכוונה מואר ובלתי מואר וכל יתר הציוד המותר להתקנה על             

  שלהם. מתקן הנשיאה לפי הנחיות משרד התחבורה, לרבות משקליהם ושטח החתך             

ליציבות של מתקן  על התכנון המפורט להבטיח שמירה על התכונות המבניות העיקריות הדרושות  .ג

לעמידה כנגד גזירה, גם בקטעים של  אינרציה לעמידה כנגד כפיפה ושטח חתך-הנשיאה, מומנט

  .וכנניםמחברים ופתחים מת

  החישובים, תוכניות העבודה ופרטי המבנה יוגשו לאישור מנהל הפרויקט ומפקח  .ד

  .החשמל לפני תחילת ביצוע העבודה              

קו תחתון של  על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות בתוכניות המצורפות כגון: רום  .ה

גובה הפתחים מעל פני הקרקע  ,עמודיםפנסים מעל פני הכביש, אורך הזרועות, גודל הפתחים ב

השיטה וצורת העמודים, הזרועות, החיזוקים  ,וכו'. כל יתר המידות המתייחסות לחוזק המבנה

   .אלה הם עקרוניים בלבד ומצורפים כדוגמה ופרטי המבנה המופעים בתוכניות

מצאותם בעובדת הי ,על הקבלן להתחשב, בעת קביעת המיקום של מתקני נשיאה לערכות תאורה  .ו

התקנת הפנסים בהתקרבות לרשת  בקרבת רשת מתח גבוה ולהתחשב במידות העמודים וגובה

  .ולהוראות חוק החשמל חשמל כזו, בהתאם להנחיות מהנדס התנועה

 

 נתונים לתכנון

(בעיקר התוכניות  על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות במסמכי ההסכם האחרים  .א

יש להתבסס על התוכניות  בהעדר תוכניות ענייניות לפרויקט והמפרט הטכני המיוחד אך

פנסים מעל פני הכביש, אורך זרועות שוט,  הסטנדרטיות של החברה), כגון: רום קו תחתון של

כל יתר המידות בתוכניות    .מעל פני הקרקע, וכו' גודל הפתחים בעמודים, רום הפתחים

לשיטה וצורת העמודים, הזרועות,  ,הסטנדרטיות של החברה המתייחסות לחוזק המבנה

  אלה הם עקרוניים בלבד ומצורפים כדוגמה. החיזוקים ופרטי המבנה המופיעים בתוכניות

  עומסי הרוח עומסי התכן, תכן העמוד במצב גבולי של הרס -ב.     העומסים האופייניים 

  במיוחד                פלדה ו-יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים הענייניים למבני - ושירות         

  /נספח ב'.812ת"' -ו 414 ת"י        
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מ' לשנייה  36 רוח הנובע ממהירות רוח ממוצעת של-עומס 414יש לקחת בחשבון בהתאם לתקן     .  .ג

שנה, לפי דרישות התקן  50של  דקות בתקופת חזרה ממוצעת 10לפחות )ממוצע המהירות במשך 

אקלימיים מיוחדים, כגון רכס החרמון(, זאת תוך  נאים, למעט באזורים בהם שוררים ת2009-מ

קריטיות ובחתך מזערי לפחות, אלא אם נדרש אחרת במפרט  -אוויר על- התחשבות בזרימות

 הטכני המיוחד.

-לעומס של שני גופי כדרישת מינימום יתוכננו העמודים והזרועות וייבדקו בנוסף לאמור לעיל גם  .ד

איכות( ובמשקל של הגופים - שווה אחד )בשטח מלבני מ"ר לפחות כל 0.22תאורה בשטח של 

 ק"ג לפחות כל אחד. 21המתוכננים לפרויקט, 

  

 תכנון הנדסי

  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן  .א

לצורך התכנון יעסיק הקבלן מהנדס אזרחי/קונסטורקטור רשוי, בין אם הוא עצמאי  )1

שנים לפחות  של חמשאם הוא עובד הקבלן, עוסק בתכנון מבנים ובעל ניסיון מוכח  ובין

והארכיטקטים ורשוי לפי  בתכנון מבני פלדה. המתכנן יהיה רשום בפנקס המהנדסים

בענף הנדסה אזרחית/מדור  11סעיף  )1958חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח (

 .מבנים

המקצועי.  הקבלן יגיש את שם המתכנן לאישור מנהל הפרויקט, כולל פירוט ניסיונו )2

 וייעוץ לצרף מתכנן בתחום המקצועי לבדיקהמנהל הפרויקט רשאי 

הנשיאה לערכות  בנוסף יעסיק הקבלן/היצרן יועץ ביסוס לצורך תכנון יסודות מתקן )3

ויכין דו"ח ביסוס שעותק ממנו  תאורה באתר המתוכנן. יועץ הביסוס יערוך סקר קרקע

 יועבר למנהל הפרויקט.

מומחה  ף גם יועץ מקצועימנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן/יצרן להעסיק בנוס  )4

 לריתוכים, שיקבע את נוהלי העבודה והבדיקות לביצוע.

ללוח הזמנים  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן מתחייב לבצע את עבודת התכנון בהתאם  )5

העבודה הן במהלך הייצור והן  של הפרויקט וכן מתחייב לבצע פיקוח עליון על ביצוע

 במהלך ההתקנה.

בהתייעצות  יקבע את סוגי ומידות הריתוכים הנדרשים המתכנן מטעם הקבלן/היצרן  )6

  .עם היועץ מקצועי המומחה לריתוכים, אם ימונה כזה

הקבלן/היצרן, עם מנהל  מועדי הביקורת במסגרת הפיקוח העליון יתואמו, באמצעות )7

ימסור (באמצעות הקבלן/היצרן)  הפרויקט, עם מפקח החשמל ועם היצרן. המתכנן

יתאם המתכנן מטעם הקבלן/היצרן את  הפרויקט. כמו כןהערותיו בכתב למנהל 

 .החשמל הנדרשים למתקן התאורה, כולל הארקת היסוד ההכנות הנדרשות לכל אביזרי

  

 מסמכי התכנון  .ב

החשמל את מסמכי  על הקבלן/היצרן והמתכנן מטעמו להגיש למנהל הפרויקט ולמפקח )1

פרטי  וחתימת המתכנן, עם  ,התכנון בשני עותקים ובקובץ שכולם קריאים וברורים

                    תאריכי התכנון והאישורים וכו'. ,בציון פרטים מזהים כגון מספר המהדורה
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כל מסמכי התכנון, לרבות תוכניות וחישובים הסטטיים שיוגשו                                    

את  הקבלןחתומים על ידי המהנדס המתכנן. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מ יהיו

 ). CD, DVDהמסמכים והתוכניות גם על מדיה אופטית (

  מסמכי התכנון יכללו, בין היתר  )2

ובמיוחד פרטי החיבור ביניהם וכן  וכו', לרבות פרטי הרכיבים 1:20, 1:25קנ"מ - ייצור ב-תוכניות -

  .החשמל הנדרשים למתקן התאורה כל הרכיבים של אביזרי

 (Shop Drawings) תוכניות הייצור  וכן 1:1, 1:5, 1:10נ"מ ק-תוכניות הפרטים, פרטי החיבור ב -

   .ציון מפורט של סוגי ועוביי הריתוכים ריתוכים, כולל- יכללו פרטי

יסוד ופרטים למעברי צנרת  תוכנית היסודות ופרטי החיבור בין העמוד ליסוד, כולל הארקות -

 החשמל.

 תוכניות התקנה והנחיות ברורות לבדיקה. -

 ומפרט התקנה כולל התייחסות למערכת החשמלית.מפרט ייצור   -

ידי המהנדס שערך -חתומים על ,חישובי יציבות של מתקן הנשיאה לערכות תאורה על כל חלקיו  -

רכיבי הבטון, פרטי הזיון ברכיבים המחברים וכו'.  ,אותם, לרבות חישוב היסודות

                                                                                     .יוגשו בצורה מסודרת, קריאה וניתנת לבדיקה החישובים

אישור החישובים על ידי  ,הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות

 המזמין אינו גורע מאחריות זו. מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או

עמדו החומרים האלה, לפי  תקנים שבהםמפרטים מלאים של כל החומרים שיסופקו לרבות   -

 דרישת המתכנן. 

 '.'תיוג, גבהים, חומרים וכו נוהלי עבודה להרכבת מתקן התאורה, מערך הבדיקות, רשימת  -

שהחומרים המוצעים עומדים בדרישות  תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים המעידים  -

 ידי- האיכות יערכו עלהשונים. כל הבדיקות למבחני הטיב ו המפרטים והתקנים

 מעבדות מוסמכות ומאושרות.

  .אין להתחיל בייצור עמודים וזרועות ללא קבלת אישור ממנהל הפרויקט  )3

  

  אחריות הקבלן למסמכי התכנון  .ג

  הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות. )1

מאחריותם המלאה  התייחסות מנהל הפרויקט למסמכים האמורים אינה גורעת  )2

לתוכן התוכניות, חישובי היציבות ויתר  והבלבדית של הקבלן ושל המתכנן מטעמו

 להתייחסות זו. המסמכים שהוגשו

-לשגיאות, טעויות, אי אישור של מנהל הפרויקט לא יפטור את הקבלן מאחריותו  )3

 העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר. דיוקים או ליקויים בתכנון ובבצוע

יתוקן במלואו לאלתר  ,קוי בתכנון ו/או בביצוע או הנובע מהםנזק כלשהו כתוצאה מלי )4

 על ידי הקבלן ועל חשבונו.

                                                                                                           תמורה עבור התכנון  .ד

המסמכים  רה המלאה עבור כלמודגש בזה שהמחיר החוזי שנקבע עם הקבלן כולל את התמו 

פרק זה, הכנת תוכניות -בפרק/תת האמורים לעיל, לרבות התכנון הכללי והמפורט על פי ההנחיות
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התאורה על כל פרטיהם וחלקיהם, מפרטי  הייצור וההתקנה של מתקני הנשיאה לערכות

  .הלוגיסטיות לרבות התכנון ההתקנה, ההנחיות והפעילויות

 ת הביצוע ו/או שיבוש בלוח הזמניםאם יגרם עיכוב בהתקדמות עבודו פיגור באספקת המסמכים  .ה

     ,פיגור באספקת התוכניות ו/או המסמכים האמורים האחרים או עקב פסילתם שנקבע עקב     

  היותן לדעתם,  ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או המזמין בשל-המלאה או החלקית, על     

  גמר הביצוע והקבלן יישא  וע, לא ישמש עיכוב זה עילה לדחייתבלתי מתאימות לצורכי הביצ     

   .דית לכל התוצאותעבאחריות המלאה והבל     

  

  תכנון הכנה להתקנת אביזרים ייעודיים

 בכל עמוד יתוכנן פתח אחד לציוד הפעלה.  .א

ובעובי זהה  ס"מ 60×  14מכסה הפתח יתוכנן סגלגל/אליפטי, עשוי פלדה, במידות לפחות   .ב

  .של דופן העמודלעובי 

ס"מ,  50 ממ"ר ואורך 10בחתך  P.V.C.-המכסה יכלול מוליך נחושת שזור גמיש ומבודד ב  .ג

 ויבטיח רציפות הארקה. לקשירת המכסה לעמוד. חיבור המוליך למכסה ולעמוד יהיה גלווני

  .הפתח יתוכנן לסגירה עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך בחלקו הפנימ   .ד

 בתא הציוד יהיו  .ה

 קן לתליית מגש ציוד לאביזריםהת )1

  .פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים ע"י חבקים )2

 בורג הארקה מרותך לעמוד. )3

 התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת. )4

  

  תאורה- נשיאה לערכות- ביצוע מתקני

  כללי 

מאושר  תאורה יבוצע אך ורק במפעל-נשיאה לערכות-ייצור מכלול המרכיבים של מתקני )1

תקן -תווי החברה, שהוא מפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי לסימוןידי -על

- לעמידה בתקן אבטחת תאורה והנמצא בפיקוחו של מכון זה ובעל אישור-תקפים לעמודי

  .הענייני במהדורתו העדכנית ביותר בתחום  ISO 9001איכות

 דיקה.לכל עמוד ייקבע מספר בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הב )2

ובעומסים  הקבלן אחראי ליציבות המתקנים לאחר התקנתם בהתחשב בתנאי הסביבה   )3

  .הדרושים ועליו לבצע את מבני המתקנים ואת היסודות בהתאם

 יסודות

 הגנה על יסודות ועמודים  .א

כגון מעקות  יסודות לעמודים/מתקני נשיאה לערכות תאורה יותקנו מאחורי הגנות )1

  אבן גננית וכו'.פלדה או בטון, מדרכות, 
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בטיחות  התקנת היסוד למתקן נשיאה לערכת תאורה עשויה לכלול פירוק מעקה )2

היסוד, והתקנתו  מדגם כלשהו, במידה וקיים במקום מעקה כזה המפריע להתקנת

 מחדש באותו יום, מיד לאחר ביצוע היסוד.

לכך ומאושר  פירוק והרכבה של מעקה בטיחות יבוצעו אך ורק על ידי קבלן מוסמך  )3

עבודות " - 51על ידי החברה וזאת בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 

- תשולם לפי פריטי "מעקות וגדרות בטיחות". עבודה זו - 33פרק -סלילה"/תת

  תשלום בהתאם לתת הפרק האמור.

  .לפיקוח על ביצוע היסודות אחראי במסגרת הפיקוח העליון )4

  גימור מסביב ליסוד  .ב

 הקרקע היטב מסביב ליסוד.לאחר התקשרות הבטון תהודק  )1

הצורך  בנוסף ימולא המרווח שבין היסוד לבין שול הכביש במילוי מהודק, לפי  )2

  .והוראת מנהל הפרויקט

  עיגון ביסודות להצבה ולייצוב של מתקני הנשיאה-בורגי  .ג

הרכבת  עיגון מגולוונים בחתך תקני לצורך-בכל יסוד יותקנו לפחות ארבעה בורגי )1

(ראו  3/ טבלה 1225 העיגון ייקבעו וייבדקו בהתאם לדרישות בת"יהעמוד. בורגי 

פרק -פלדה"/תת-"מבני19-  עיגון במפרט הכללי/פרק-גם דרישות מחייבות לבורגי

  ). "מבנה –שילוט -"גשרי - 02

ולתנאי  ידי המתכנן בהתאם לממדיו-כמות בורגי העיגון לכל עמוד תיקבע על )2

כאלקטרודה  דות כשהם מרותכים בכלובהסביבה. בורגי העיגון יותקנו ביסו

  .להארקת היסוד לפי החוק והתקנות

מוסמכת ומאושרת בדבר  על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט אישור ממעבדה )3

 התכנון. תכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות

באמצעות תבנית  על הקבלן למדוד ולבדוק בקפידה את המיקום של מרכזי הברגים )4

 שבטבלת היסוד של העמוד. לדה לפני היציקה ולהתאימם למרווחיםמתאימה מפ

היסוד.  ס"מ לפחות מעל 13ביסודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון  )5

 היסוד. ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון שבעה ס"מ מעל

נים העליו בהתקנה עמודים בשטח מרוצף )ללא מחברים שבירים( יהיו פני היסוד  )6

 בריצוף. מנת לאפשר חיפוי-ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים על 15-כ

היסודות  מנהל הפרויקט יאשר, לאחר שבדק יסוד יצוק ראשון מכל סוג, את יציקת )7

-נשיאה לערכות-למתקני תאורה יציקת יסודות-נשיאה נוספים לערכות- למתקני

 הראשון.הפרויקט ליסוד  תאורה נוספות מותנית, כאמור, באישור מנהל

 על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות לפני התקנת העמודים.  )8

העמודים  על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות המותקנים לפני התקנת  )9

 עליהם.

  

 

42



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

   הארקה  .ד

  בכל יסוד תותקן הארקת יסוד כנדרש בתקן הישראלי הענייני. )1

בורג  העמוד תעשה באמצעותבכל עמוד יותקן חיבור להארקת היסוד. הארקת   )2

בתוך העמוד פס  הארקה שירותך לדופן העמוד בתא הציוד שלו. לצורך זה יותקן

עם חורים והברגות  ,6/16מ"מ לפחות ובקוטר " 100הארקה מנחושת באורך 

 ממ"ר. 25וברגים מתאימים לכביל בחתך של עד 

ובאורך  מ"מ 50×4כהארקת יסוד יצא מיסוד הבטון פס פלדה מגולוון במידות  )3

המוצא של הארקת  שיגיע עד תא האביזרים ויחובר לבורג ההארקה של העמוד. פס

 של היסוד. יסוד ירותך לכלוב בורגי העיגון ולמוטות פלדת הזיון

   .כל ההארקות תחוברנה לפס ההארקה שבעמוד, בהתאם לתוכניות )4

  

 תאורה- נשיאה לערכות- ייצור והתקנה של מתקני      

  תאורה -מודמגש אביזרים בע

   מעלות צלסיוס, עם גגון 120המגש יהיה בנוי מחומר פלסטי עמיד בטמפרטורה של   .א

  ולאחזקה.  ומתלה לתלייה בתוך תא האביזרים באופן המאפשר גישה נוחה להתקנה      

  לפני תחילת הייצור  על הקבלן להגיש דוגמת מגש מזווד ומחווט לאישור מפקח החשמל      

  .של המגשיםוהאספקה       

  מא"זים  בכל מגש יהיה פס הארקה מנחושת עם ברגים ודסקיות, ופסי דין להתקנת  .ב

 ומהדקים.      

 בלוח  המא"זים במגשי הציוד בעמודים יהיו מהדגם והתוצרת שאופיינו ואושרו לביצוע  .ג

  .המרכזייה למאור     

 דוגמת  (ת מאושרתאצבעות מתוצר 5כבילי הכניסה יהיו עם ראש כביל (כפפה) סטנדרטי   .ד

  -שלט רב איכות), ויסומנו באמצעות-תוצרת "ריקם" או "מגלן פלסטיקה" או שווי     

  .שכבתי ("סנדוויץ") שחור חרוט בלבן     

 תקנים  ידי מכון-מסוג מאושר על- ,BC3ו  BC2המהדקים עבור כבילי הכניסה יהיו מדגם  .ה

  מהדקים דומים  או SOGEXI (דוגמת תוצרתמתוצרת מאושרת  ,IEC-947-7-1 לפי תקן      

  מתאימים לכניסת כבילים  איכות). המהדקים יהיו-תוצרת "מגלן פלסטיקה" או שווי      

  בהתאם לייעוד עבור: מוליכי  ממ"ר, ויהיו בצבעים 35עד  16חתכים של -בעלי שטחי      

  בין כל מהדק לשכניו  ויסומנו בהתאם. המופע ("פאזה"), מוליך האפס ומוליך הארקה      

 ).  "Stoppers"ובשני צידי הקבוצה יותקנו מעצורים (      

  בכל סיום כביל המתחבר לציוד המגש יש להבטיח שיהיה אורך עודף של כבילים  .ו

  .מנת לאפשר שליפת המגש בצורה נוחה לצורך טיפול ותחזוקה-בחיבורים על     

 יותקן על  מא"ז-. ה0-קוטבי עם ניתוק ה- ק"א דו 10אמפר  10עבור כל פנס יותקן מא"ז   .ז

  (הלבשה). כל  מסילה ויש להתקין מעצורים משני צדדיו, לרבות כיסוי סטנדרטי     

   60898.ו יעמדו בדרישות ת"י 10KAהמא"זים יהיו תואמים לזרם קצר      

  .מהדקי החיבורים ליציאה לפנסים יהיו מחרסינה  .ח
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 יעיק על בעמוד באמצעות חבקים כך שמשקלם לאכבילי הזנה יחוזקו להתקני הנשיאה   .ט

  .מהדקי החיבורים במגש האביזרים      

  .כל המוליכים ללא יוצא מהכלל יהיו עם שרוול בידוד פלסטי צבעוני  .י

 

  לחשמל ותקשורת –תאי ציוד/שירות  2עמודים עם 

  לחשמל והשני לתקשורת.אחד  –יספק הקבלן עמודים עם שני תאי אביזרים  –אם צויין בתכנון/כתב כמויות 

  

  הגנה הפני שיתוך

גלוון וצביעה  ההגנה המערכתית על רכיבי הפלדה במתקן הנשיאה לתאורה נגד שיתוך, הכוללת  .א

 - 05פרק -פלדה"/תת- "מבני – 19משלימה, תבוצע ככלל בהתאם להנחיות המפרט הכללי/פרק 

  "עבודות מסגרות חרש".

בהתאם לתנאי  ,פרויקט בנפרד, בנוסף לגלוון המוגדר לעילמערכת ההגנה הרצויה, העניינית לכל   .ב

תוגדר במפרט הטכני המיוחד  ,הסביבה במקום בו מתוכננת התקנת המערכת/מתקן התאורה

פרקים -ובהוראות הפרקים/תת 1225ת"י -ו 414ת"י  בהתחשב בנתונים המוצגים בתקנים הישראליים

   .לעבודת סלילה וגישור הענייניים של המפרט הכללי

האומים, הדסקיות  ,העמודים, הזרועות, הברגים -תאורה -נשיאה של ערכות-כל הרכיבים של מתקני  .ג

יהיו  -הם גלויים ובין אם הם מוסתרים  וכל חלקי המתכת של העמודים והזרועות לסוגיהם, בין אם

 .918מוסמך ומאושר. תהליך הגלוון יעמוד בדרישות ת"י  מגולוונים בטבילה באבץ מותך במפעל

  .ביצוע כל עבודות הריתוך הנדרשות. לא יורשו ריתוכים כלשהם לאחר הגלוון הגלוון יבוצע רק לאחר

 עובי שכבת הגלוון המגנה לא יפחת בשום פריט מהדרישות להלן  .ד

 מיקרון לפחות. 80 -תאורה -במיוחד עמודים, זרועות וגופי -ברכיבים המבניים העיקריים  -

  .מיקרון לפחות 60הגלוון לברגים, לאומים ולדסקיות יהיה עובי שכבת  -חיבור -בפריטי  -

  .209.2.1/חלק 812פי ת"י -בדיקת עובי הגלוון וטיבו יעשו על

העיקרי וללא שיירים  הגלוון יהיה אחיד פנים וחוץ. הציפוי יהיה רציף, חלק ונקי ללא פגמים בשטחו  .ה

ידי - טח המוגן, כך שלא תתקלף עללמש של "נטיפי" אבץ. שכבת הגלוון חייבת להיות מחוברת היטב

  פעולות סבירות של שינוע, הרכבה ושימוש.

ביטומן חם מסוג  טבלת הבסיס של העמוד תצבע בצדה התחתון, בנוסף לגלוון, בחומר מגן, כגון  .ו

   .איכות לאחר הגלוון-או חומר מגן אחר שווה 817אלסטקס 

בערך) והאומים  (בגובה של שני אומיםבורגי העיגון ליסוד הבולטים מעל לטבלת הבסיס של העמוד   .ז

החלדה. אם העמודים יוצבו במקומם  הסגורים יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים במשחה מונעת

על כל בורג הבולט עם  Grease) סיכה  (-ממולא במשחת בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי

אישור  טחון על כל בורג ולאחרבי-לאחר יישור והידוק סופי של הברגים יורכב עוד אום .האומים

לאחר מכן יוצק ביטומן חם על  .מנהל הפרויקט ייעטפו הברגים והאומים בבד יוטה רווי ביטומן

בטון -של העמוד עד קצה השרוול ויוצק דייס הברגים, האומים, טבלת היסוד ועל החלק התחתון

 ל טבלת הבסיס, ובחלקובנוסף על הקבלן למרוח ביטומן חם גם בתחתית העמוד, ע .מסביב לטבלה

   .ס"מ מעל תחתיתו לפני הצבתו 30-הפנימי של העמוד עד כ
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נמצאים במגע עם  אם פני יסוד הבטון מצויים בתוך הקרקע, כך ששורש עמוד הפלדה ובורגי העיגון  .ח

בתאום עם מנהל הפרויקט. הגנה כזו  העפר, יהיה על הקבלן לבצע הגנה נוספת על הפלדה כנגד שיתוך

מערכת איטום והגנה בעטיפת בטון על פי פרטים  הגבהת יסוד הבטון או על ביצועתתבסס על 

   .מנהל הפרויקט ידי המתכנן באישור- שיסופקו על

הצביעה על גבי הגלוון  אם יידרשו בפרויקט עמודים וזרועות עם צבע מגן בנוסף לגלוון, תבוצע מערכת  .ט

"הגנה על מבני פלדה כנגד  - 04פרק -פלדה"/תת -"מבני -  19בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 

באבקת צבע מיושמת אלקטרוסטטית ואפויה בתנור אלא אם נידרש  שיתוך", כשהצביעה תהיה

   .במסמכי ההסכם האחרים אחרת

לרבות אוירה ימית,  צביעה כאמור על עמודים וזרועות נדרשת לעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר  .י

אורך תקופת האחריות כנדרש  ום המתקן, וזאת לכלאו אווירה משתכת אחרת בהתאם למיק

  במסמכי ההסכם.

ואחסנה תתוקן על ידי  כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות טעינה, הובלה, פריקה   .יא

לפסול רכיבים ולהורות להחליפם  הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות מנהל הפרויקט, הרשאי גם

   .בחדשים כתוצאה מנזקים כאמור

 

  ימון עמודים וספרורםס

   .כללי"/ס"ק ו' לעיל" -08.02.05.01.01האמור להלן הוא בנוסף לדרישה לסימון עמודים בסעיף   .א

  קטלוג כלהלן: על העמודים יסומנו בצבע שחור בלתי מחיק באמצעות תבנית מתאימה נתוני  .א

 מספר המרכזייה. )4

  מספר המעגל החשמלי. )5

  .מספר העמוד באותו מעגל  )6

   .של שיטת הספרור לפני הביצוע את אישור מפקח החשמל לשיטת הספרור ולמתכונתעל הקבלן לקבל   .ב

  .מחיר הצביעה והסימון של העמודים יהיה כלול במחיר העמוד  .ג

  

  דגשים מיוחדים לתשומת לב הקבלן

  

  חתומות ע"י ח"ח, בזק והמתכנן חותמת לביצועהעבודה תבוצע על סמך תוכניות עם   .1

תוכניות תאום מערכות או תוכניות חד קוויות שאינן חתומות לביצוע. אין אישור לעבוד בשטח עם 

  רק התוכנית הרלוונטית לכל מערכת חתומה כאמור לעיל היא   התוכנית לביצוע של אותה מערכת.

  

  מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח..    2       

  

  .   הזמנת מפקח מבזק מחברת הטל"כ או ומחברת החשמל או מהרשות המקומית או מכל 3        

  רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן  בהכנת תשתית חליפית               

  מהבחינות  הבאות, לרבות ן באחריות הקבלןהלבזק     

  תאום מועדי הפקוח.  -     
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  לבזק או לחברת החשמל או לחברת  הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח. תשלום  -     

  הנ"ל  ללא תוספת כספית. כלול במחירי היחידה.  -     

  

  ) 08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה נסיונית (כנדרש בסעיף .   4

  ך אשר בתום העבודה חייב  הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי  בודק מוסמ            

  יבדוק    את המתקן   ויאשר  בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.             

  יחידההבמחירי   יםכלולויהיו             

  ).08במפרט  08.01.12(כנדרש בסעיף ( –אחריות             

  

  . אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם הרשות 5     

  שבתחומה מבוצעת העבודההמקומית            

  

  וספת כספית בגין בצועם  ת. לתשומת לב הקבלן , להלן ריכוז נושאים שעליהם   לא תשולם  בנפרד כל 6     

  ואשר הם כלולים במחירי יחידה.    

  שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית גם אם אין הדבר מצוין  08כל המצוין במפרט           6.1

  ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.    

  ביצוע  כל נושא  המדידות בשטח ע"י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד  שיותקן      6.2

  , תאורה. TV באתר. בנושאי חשמל , בזק             

   TVביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית,       6.3

  בכל נושא שהוא , מיקומם, פקוח, חפירות  וכו..… כבלים, מקורות, קצא"א וכו              

  בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם.     6.4

  ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטריה.       6.5

  בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן.       6.6

  . לבדיקה אצל המתכנן.S.I.Gערוכים לפי  MADE – ASהגשת קבצים של תוכניות עדות        6.7

  צבעוניים של תוכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברתהוצאת פלוטים        6.8

              TV  סטים בצבע  8כבלים, רשות מקומית , מנה"פ, יזם , מתכנן  עד  

הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל מרכיביו והוצאת      6.9

לגביהם יורה הפקוח , הדוח יאשר את תקינות המתקן החשמלי  , דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים ש

  תוכו, הכל בכתב לכל הגורמים.לעמידתו בחוק   ובתקנים ואישור הכנסת מתח  

חר שידרוש הפקוח א מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל דבר    6.10

  תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך. MADE - AS ת העדותורישומן ע"ג תוכניות העדות ,כאשר תוכניו

בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן ע"י מעבדה   6.11

  מאושרת המדובר על בטונים , הידוקם ,גופי תאורה, איכות הציוד המוצע ע"י הקבלן וכו'.

מ"מ עובי לכל אורך הצנרת חוט רציף  8ת חוטי משיכה איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחל  6.12

  למקושרים.

שילוט כל גידי  החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות וביציאות מהציוד   6.13

  במרכזיה ובפסי  המהדקים .

46



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40תוספת סרט סימון לכבלים /צנרת ת"ק לכל   6.14

  תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת החפירה וכו... ביצוע  6.15

  בצוע חפירה /חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח. בנוסף למצויין בכמויות.  6.16

החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי או משימוש בציוד   6.17

  ד , או כח עליון).קלוקל , (לא כולל שבר במזי

הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל (גנרטור)  מכל סוג והספק שהוא לרבות חיבורו והפעלתו   6.18

ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכנסת המתח  הנ"ל רק  באישור בכתב של  3והשארתו בשטח עד 

  חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.  

אור לפי סוגי  העמודים המצויינים  במפרט עם סוגי גופי התאורה  הכל מחווט ומוכן העמדת עמודים למ  6.19

להפעלה נסיונית לצורך הגעת המתכנן , הרשות המקומית , מנה"פ , אדריכל הנוף וכו.. לבדיקה ואישור בטרם 

  התקנתם באתר כולו ופרוקם לאחר מכן.

  קיים בטרם סיום העבודה  ומסירתה למזמין.נזקים מכל סיבה שהיא  שיבוצעו למתקן החדש או ה  6.20

  השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים. 6.21

ס"מ קוטר וחריתה של ייעוד  15סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ברונזה  6.22

  התא בפנטוגרף.

    2חלק  812 –תקן פס השוואת פוטנצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש ב 6.23

  ס"מ. 10-11 -עמודי אלומיניום  באורך של  כ          

  אמפר.   3X160ארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מוני חח"י לגודל חיבור של עד  6.24

  ,ולא בשום שיטה אחרת CADWELDחבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  6.25

  קבור במישרין בקרקע.החיבור יבוצע בחלל העמוד או   

  בתוכנית.  התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא בטוי  6.26

  שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזיה.  6.27

  צביעת עמודי תאורה וזרועות. 6.28

  (לא מצולע) עד לעומק מ"מ קוטר  12או  10הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  6.29

  ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שבתקן הישראלי לגבי אורך   5של           

    ברגי היסוד מתיר אורך קצר יותר.          
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  פיתוח האתר  - 40. פרק 4
              

  אבני שפה/גן.
  
  ס"מ.   10עובי היסוד/משענת יהיה לפחות   לפחות. 20- ביסוד ומשענת הבטון יהיו מבטון יהיו מסוג  -

   יציקת הבטון כנגד תבניות בלבד. -

  לא יורשה שימוש בחלקי אבן שלא בשימוש מיצור מפעלי. - 

  המפגש בין אבני שפה שלא בזווית ישרה יהיה על ידי חיתוך מתאים במשור. -

 שימוש באבני שפה "קטנות" : בפינות מפרצי חניה ו/או בצמתים ו/או באיי תנועה על  -

   כולל אבני שפה קשתיות,ס"מ),  50/25הקבלן להשתמש באבני שפה קטנות (באורך    

  מיוצרות במפעל.     

  התשלום בגין שימוש באבני שפה אלו בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.   

 

 : במקומות המצוינים בתכניות ו/או במקומות שיורה המפקח, קיימותהנמכת אבני שפה/גן  -

    יבצע הקבלן הנמכת אבני שפה, במידות ובגבהים כמצוין בתכניות ו/או על פי הוראות    

 המפקח.   

  

 אופני מדידה:

  מויות כולל, בין שאר:המחיר הנקוב בכתב הכ 

 המדידה במ"א וכוללת את כל העבודות המתוארות מטה. 

  חפירה ו/או חפירה ליסוד, המצע , , /הגןאבני השפהוהתקנת אספקת , תהובל              

  לרבות ברזל הזיון, חיתוכים.הבטון ומשענת יסוד               

  בודה.העלביצוע  ות וכל העבודות והחומרים הנדרשיםהמילוי החוזר בגב ו/או היסוד, הטפס 
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 כבישים ופיתוח  - 51. פרק 5
  

  הכנה ופרוקעבודות 
  

למקום שפיכה ו/או העפר הפסולת  קוסילופרוק מלא  כוללותכל עבודות הפרוק המופיעות בתת פרק זה 

. לא תשולם כל תוספת שהיא בגין עבודות הפרוק בכל מרחק שהוא, כולל תשלום אגרות הטמנה מאושר

  לקח בחשבון את כל העבודות והציוד הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. כי והסילוק ורואים את הקבלן 

  

  חישוף 

  .51.03.01, סעיף 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי פרק 

 (כולל המדרכות) הסלילהייעשה לכל רוחב רצועת החישוף (הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה) 

עד להגעה לקרקע טבעית נקייה מעשבים, וס"מ  30כל הכבישים המתוכננים לעומק מינימלי של  ולאורך תוואי

 שורשים, פסולת וכל גורם זר.

  החישוף תקף בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.

בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש צורך להעמיק את החישוף עד 

 טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגני.לקבלת קרקע 

בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור באמצעות מודד מטעם הקבלן את 

 גבולות רצועת הדרך בכל האתר.

  חומר החישוף יסולק מהאתר.

הנדרש להגעה  ס"מ ועד לעומק 30מחיר היחידה בכתב הכמויות כולל העמקת החישוף לעומק של לפחות 

 .נקייה מעשבים, שורשים, פסולת וכל גורם זרלקרקע טבעית 

  

  סילוק מילוי קיים/ פסולת

במקומות בהם יימצא מילוי קיים בלתי מבוקר יש לחפור ולסלק את שכבות המילוי הקיים לכל עומקו עד 

  הגעה לקרקע יסוד מקורית.

ין, גרוטאות, צינורות ניקוז ישנים, גושי בטון במקומות בהם תמצא פסולת כדוגמה: פסולת אשפה, פסולת בנ

  וכדומה, יש לחפור ולסלק את הפסולת לכל עומקה עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

סילוק הפסולת ייעשה לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לאחר מסירת אישור 

  מתאים בכתב לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.

  רק לאחר עירום הפסולת בנפרד, מדידתה ע"י מודד וקבלת אישור המפקח מראש ובכתב.פינוי פסולת יאושר 

תשומת לב הקבלן מופנית כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פירוקים שונות תועמס ותסולק גם היא 

לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לאחר מסירת אישור מתאים בכתב לידי המפקח 

  ר/מנהל הפרויקט.באת

  
  ריסוס בחומר קוטל עשבים

  .51.03.03, סעיף 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק 

הקבלן ירסס חומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה כולל מדרכות ושבילי אופניים בקטעי חפירה 

 1.5 -עים הוא קטן ממטר וגם בקטעים בהם הפרש הגבהים בין תחתית חישוף ועד תחתית מצ 1.0 -רדודה מ

  מטר.
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על הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך ולהתאים להם את החומר הכימי הקוטל המתאים 

  לאותה צמחיה. הביצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המורשה לעבודה זו ע"י הרשויות המוסמכות.

  לפני הידוקה.הריסוס יבוצע מעל פני שכבת המצע התחתונה, לאחר פיזורה ויישורה, אך 

  
  

  עפרעבודות 
  

  בשטחו/או חציבה חפירה 

  .51.04, תת פרק 51העבודה תבוצע כאמור במפרט הכללי, פרק 

ה במקומות צרים,  חפירת מצע קיים וחפירה מכל סוג שהוא, לרבות חפירו/או חציבה העבודה כוללת חפירה 

  בעבודת ידיים בקרבת מתקנים תת קרקעיים.לרבות זהירה 

  רבית על מנת שלא לפגוע במערכות תת קרקעיות קיימות.מבזהירות תבוצע העבודה 

אושר בכל סילוק החומר הפסול ו/או יתרת חומר החפירה לאתר שפיכה מתואם ומ לא ישולם בנפרד עבור

  מרחק שהוא, לרבות תשלום אגרות הטמנה.

  .המפקח החומר הפסול יתואם עם המפקח. לא יסולק חומר מהאתר טרם קבלת אישורילוק ס

בהתאם להנחיות יועץ הקרקע, אין להשתמש בחומר החפור/חצוב לצורך מילוי בתחום רצועת הסלילה של  

  הכבישים.

  .הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג, בכל מקום בו מופיע המילה "חפירה"

  

  שיפועי מדרונות בחפירה

  (אופקי).2(אנכי): 1 -חפירה קבועה בקרקע תבוצע בשיפוע צידי שלא יפחת מ

  (אופקי).1(אנכי): 1 -חפירה זמנית לצורך ביצוע החלפת קרקע תבוצע בשיפוע צידי שלא יפחת מ

  לא תשולם תוספת עבור חפירה בשיפוע.

  
  שיפוע מדרונות מילוי

  אופקי.2.5אנכי:1 -שיפוע צידי של מדרונות מילוי חופשיים לא יפחת מ

  לא תשולם תוספת עבור חפירה בשיפוע.

  
  

  עיבוד קרקע יסוד מקורית
  

עיבוד קרקע יסוד מקורית (תחום רטיבות לעיבוד ותחום דרגות הידוק נדרשים) בהתאם לדרישות המפרט 

  . 51.04.14, סעיף במהדורתו המעודכנת למועד פרסום מכרז זה, 51הכללי הבין משרדי לעבודות סלילה מס' 

 מדרכות ושבילי אופניים).פעולת העיבוד תקפה לכל אזורי הסלילה (מיסעות, 

ס"מ משמעותו ביצוע הפעולות הבאות: חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק באמצעות מעברים  20עיבוד לעומק 

 ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים. 20של מכבש כבד עד לקבלת שכבה שעובייה 

 מכבש רגלי כבש.יבוצע ההידוק בעזרת  ו/או טיניות בקרקעות חרסיתיות

  ס"מ. 40עומק העיבוד במפלס תחתית חפירה למבנה מיסעה בכבישים הינו 
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  ס"מ 40לעומק  עיבוד קרקע יסוד מקורית
  

  ס"מ במפלס תחתית חישוף משמעותו ביצוע הפעולות הבאות: 40עיבוד לעומק 

  ס"מ ממפלס תחתית חישוף ועירום זמני בצד. 20חפירת קרקע יסוד מקורית לעומק מינוס   .א

ס"מ באמצעות מעברים של מכבש כבד עד  20ותיחוח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק חרישה   .ב

 ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים. 20לקבלת שכבה שעובייה 

 החזרת הקרקע הטבעית שנחפרה.  .ג

ס"מ באמצעות מעברים של מכבש כבד עד לקבלת שכבה  20הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק   .ד

  ס"מ כבושה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים. 20שעובייה 

  

  חומר מאושר להחלפת קרקע

מצע סוג ג' מובא ממחצבה מאושרת כהגדרתו במפרט בין משרדי חומר מילוי מאושר להחלפת קרקע יהיה 

  .51.04.09.05, סעיף מס' 2014, מהדורה מרץ 51לעבודות סלילה מס' 

  מקסימלית.מהצפיפות ה 98%מצע סוג ג' יהודק למינימום 

  טרםחומר המיועד לשימוש תועברנה לאישור המפקח ויועץ הקרקע ה שלבדיקות מוקדמות 

  אין לספק החומר לאתר ואין להשתמש בו עד קבלת אישור בכתב. הבאת החומר לאתר.

  
  חומר מילוי רגיל

לעבודות סלילה מצע סוג ג' מובא ממחצבה מאושרת כהגדרתו במפרט בין משרדי חומר מילוי מאושר יהיה 

  .51.04.09.05, סעיף מס' 2014, מהדורה מרץ 51מס' 

  מהצפיפות המקסימלית. 98%מצע סוג ג' יהודק למינימום 

  טרםחומר המיועד לשימוש תועברנה לאישור המפקח ויועץ הקרקע ה שלבדיקות מוקדמות 

  בכתב.אין לספק החומר לאתר ואין להשתמש בו עד קבלת אישור  הבאת החומר לאתר.

  
  הידוק חומרי מילוי

ס"מ בבקרה מלאה לכל גובה המילוי  15-20פיזור והידוק חומרי מילוי מאושרים ייעשה בשכבות בעובי 

  המתוכנן.

  

  חומר תושבת לצנרת/מעביר מים
חומר מאושר לתושבת מתחת לצנרת יהיה חול מחצבה אשר יעמוד בכל דרישות האיכות של המפרט הבין 

ס"מ לכל רוחב  20. עובי התושבת יהיה 2000, מהדורה 55לתשתית ולבנייה מס'  משרדי לאספקת חומרים

  חפירת התעלה.

  
  חומר מעטפת משני צידי צנרת/מעביר מים

משרדי  -תחתית החלפת קרקע יעמוד בדרישות מפרט ביןהצינור ומעליו עד מפלס צידי חומר מעטפת משני 

  צמנט. 7-8%ב' לחומר מיוצב עם  51.04.10.01סעיף , 2014, מהדורה מרץ 51לעבודות סלילה מס' 

  

 עבודות מצעים

  . 51.05תת פרק  51העבודה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי, פרק   

  המצעים הנדרשים הינם מסוג א' בלבד.  
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  עבודות ניקוז

  כללי

  תאור העבודה

  להלן תאור כללי שיפרט את חלק מעבודות הניקוז שעל הקבלן לבצע:

  וניקוז.צנרת תיעול   א.  

  .תאי בקרה וכוביצוע מתקני ניקוז כביש כגון: קולטנים,   .ב

  ביצוע עבודות ניקוז שונות.  .ג

  ו.      ניקוי קוי ניקוז ותאי בקרה יבוצעו ע"פ הנחיות המפקח בכביש ובשטחים פתוחים הצמודים אליו. 

מפרט  – 57יקוז  ובפרק עבודות נ – 51.07, תת פרק 51כל עבודות הניקוז תבוצענה בהתאם למפורט בפרק 

כללי לקוי מים, ביוב ותעול  שבמפרט הכללי לעבודות בנין במהדורתו האחרונה, אלא אם צוין אחרת במפרט 

  המיוחד.

  

  חומרים ומוצרים

  צינורות בטון

  החדש. 27הצינורות יהיה לפי תקן 

  כללי 

  תיאור העבודה ודרישות הביצועא. 

על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי מים ו/או הארכת  מעבירי מים קיימים מצינורות מבטון מזויין  

  בקטרים פנימיים כמפורט וכמסווג בכתבי כמויות ובתוכניות וכמפורט להלן: 

  הגדרת סוג הצינור ב.

צנורות בטון (שקע תקע) החדש. הצינורות יהיו  27הצינורות יהיו מבטון מזויין נושאי תו תקן ישראלי מס' 

, עם מחבר גומי מובנה אטום בפעמון ויעמדו בכל 5דרג  1או שווה ערך, ממין  Fמסוג הידרוטייל/מגנוקריט 

  הדרישות לגבי חוזק הצינור לפי דרגות  עומקי ההנחה כמפורט בכתב הכמויות.

  חיבורים בין הצינורות: ג.

חיבורים לצינורות קיימים בקטעים בהם תבוצע הארכת תקע (כולל ב –החיבורים בין הצינורות יהיו בשקע 

  מוצאים צינוריים קיימים). המחברים יכללו אטם גומי מובנה (אינטגרלי) המורכב על השקע (נקבה).

החדש. האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים  27המחברים יעמדו בדרישות ת"י  –התאמה לתקנים 

  .DIN-4060 ,EN-681האירופאים: 

  חיבורי צינורות לשוחות: ד.

חיבור צנרת/ לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של הצינור. במידת הצורך יהיה על הקבלן להשתמש 

 בצינורות ניפלים מבטון  (חיבור זכרי דו צדדי).

החיבורים לתאים יכללו אטם גומי מובנה (אינטגרלי) או מולבש על הפתח שבדופן השוחה ללא השלמה של 

 דוגמת סיקה או שווה ערך. השוחה תגיע מהמפעל לאתר כאשר האטם מותקן בדופן השוחה.טיט תעשייתי 
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רק במקרים בהם לא ניתן ליישם אטם מובנה יותר שימוש באטם המגיע בנפרד ומורכב על הצינור תוך 

 השלמה /מילוי של טיט טיט תעשייתי דוגמת סיקה או שווה ערך בין האטם לשוחה .

  צינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים ולקוטר הקדחים שיוזמן במפעל.הקבלן ידאג כי סוגי ה  

  ימוןסה. 

החדש ע"ג הדופן החיצונית בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים  27צינורות יסומנו בהתאם למפורט בת"י ה

  הבאים:

  ם היצרן או הסימן המסחרי שלו.שא.          

  תאריך הייצור.ב.          

  ) 5ימול דרגת העומס (דרג ס        ג.   

  ימון באות "ת".ד.          ס

 .ימון סוג הזיוןסה.          

  תו תקן.ו.           

  

  בדיקות איכותו. 

 ל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים כ .1

  הנדרשים במפרט זה וכן לגבי האטמים.השונים          

 צנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים, חספוס של השטח. שטחי פני הצינור ה .2

  הפנימיים יהיו חלקים בהחלט.       

  הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת בתחום גבולות הסטיות  תצווק .3

  המותר.        

 כפופים לבדיקתו ואישורו של מפקח יכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו א .4

  חיצוני מטעם המזמין.       

  ילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח:ע .5

  להוציא סדק סופי בודד שאינו עובר את עומק  שברים או סדקים העוברים דרך הדופן,   -

  המחבר.            

  דבש. פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם דמוי חלת   -

  קצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה מונע עריכת חיבור בין צינורות המניח את הדעת.   -

  פגמים באטם המובנה.   -

 ת שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו, בין אם ע"י היצרן ובין אם וא יסופקו ולא יתקבלו צינורל .6

 ע"י הקבלן.         

  ויספק במקום אחרים שיענו לדרישות.קבלן יסלק חומר פסול מן האתר על חשבונו ה       

  

רק במקרים מיוחדים  -ל האמור לעיל מתייחס גם לגבי האטמים שיסופקו לאתר בנפרד מן הצינורות כ

  בהם תותר צנרת שאינה עם אטם מובנה (אינטגרלי).

53



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  תיעול- נקוז ומובלי-צנרת

   כללי

של קוטר הצינור החיצוני ועוד החפירה תהיה ברוחב מינימלי  בנוסף למפורט בסעיף זה במפרט הכללי

ס"מ מכל צד עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מילוי (החפירה תבוצע בשיפועי  60ס"מ, מקסימום  35מינימום 

דפנות  ו/או ע"י תימוך, בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים). הצורך בחפירה להחלפת קרקע מתחת לצנרת, 

ה, מעבר למופיע במפרט הכללי, יקבע באתר ע"י מהנדס ביצוע חפירות עמוקות והצורך בתימוך דפנות החפיר

ביסוס שיוזמן לאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו, בעת ביצוע החפירה, או ע"י מהנדס הביצוע של האתר, שגם 

  יחתום על תכניות החפירה ו/או הביסוס ו/או התימוך.

יים ו/או כלי מכני, סילוק ביצוע החפירה כולל גם יישור תחתית החפירה בעבודת יד - כנת תחתית החפירהה

  עפר תחוח וכן את הידוק שתית הקרקעית.      

  על הקבלן לדאוג שתחתית החפירה תהיה יבשה.

  במקרים של תחתית סלעית יש לנקותה עד קבלת משטח סלע נקי. 

  יונחו על פי הפרטים המופיעים בתכניות. –ינורות במילוי צ

 ס"מ, 30ות קוטר הצינור ועוד ראשית יבוצע מילוי ראשוני לגובה של עד לפח •

 ס"מ, 20ואז חפירה לעומק המתוכנן של תחתית הצנרת בתוספת  •

 נחה של הצנרת בחפיר שבוצע בסוללה.הלאחר מכן,  •

מ' יעבוד הקבלן בהתאם להנחיות הבטיחות של  3.0מודגש בזאת כי בתעלות ו/או בורות חפורים בעומק שמעל 

  ר המפקח.מהנדס הבטיחות של הקבלן ורק לאחר אישו

  

  תושבת ועטיפה ומילוי חוזר  

בהתאם להנחיות יועץ מבנה מיסעות  ויהי -  לכל רוחב ועומק התעלה צנרתילוי חוזר מעל מתושבת, עטיפה ו                           

  והם כלולים במחיר היחידה של הצנרת.

משרדי  -תחתית החלפת קרקע יעמוד בדרישות מפרט ביןהצינור ומעליו עד מפלס צידי חומר מעטפת משני 

  צמנט. 7-8%ב' לחומר מיוצב עם  51.04.10.01סעיף , 2014, מהדורה מרץ 51לעבודות סלילה מס' 

  ניקוז- מתקנים/רכיבים במערכות

  ותפיסה תאי בקרהשוחות/

  כללי  

  או ש"ע . , "אקרשטיין""וולפמן" תוצרת  חרושתייםהיו טרומיים י שוחות/תאי הבקרה ותאי הקליטה                          

  לפחות. תאי הבקרה יתאימו לעומסי כביש. 40 -סוג הבטון יהיה ב

  .489לפי ת"י   -  D-400המכסים לתאי הבקרה יהיו מתאימים לעומס 

  חוקת הבטון "אלמנטים ומערכות מבטון טרום". 4חלק  466השוחות יעמדו בתקן ישראל ת"י 

  "חוליות טרומות מבטון לתאי בקרה". 658יעמדו בת"י :חוליות ההגבהה 

  תכנון פרטני של כל תא ותא ייעשה על ידי היצרן ויאושר על ידי המתכנן/מזמין העבודה בטרם ייצורו.

  הסולמות בתאי הבקרה יהיו מפלדה מגולוונת.

  .631החוליות יהיו עם שלבי ירידה לפי ת"י  
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  ת.ומוכנים במפעל (חרושתיים) על פי המפורט בתוכניתחי כניסת הצינורות לתאים יהיו פ

  יטום חיבור השוחה לצינור יהיה אטם מובנה (אינטגרלי ) שיגיע לאתר מותקן בתוך פתחי כניסת הצינורות.א

  במסגרת בדיקות האיטום של צנרת הניקוז ייבדקו גם המחברים בין צינור  לתא הבקרה.

ו שווה ערך, תוך או אקרשטיין או דגם וולפמן מוזאיקה, אלמנטים יהיו בהתאם לתכניות המצורפות אה

ביצוע השוחות יהיה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של היצרן בתנאי   פנים השוחה. תשמירה על מידו

  שאושרו מראש ע"י המפקח.

 - ו 489/1ל האלמנטים (שוחות, מכסים, תושבות, מסגרות, אבני יציקה, וכו' יהיו בהתאם לתקנים קיימים כ

כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס תקן ישראל .  24ENAשך בתקן אירופאי מאשר יוחלפו בה 489/2

  טון בהתאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון התקנים הישראלי. 40  -לגישור ולא פחות מ 1227מס' 

  מ' יכללו תקרות מעבר (פודסטים). 4.0אי בקרה בעומק מעל ת

  ימונו, תאריך יצור וסוג דרגת העומס.סתו תקן, שם היצרן ול פריט ישא סימון הכולל כ

  :יטת הביצועש

  תבוצע בהתאם לפרטים כמופיע בתכניות הביצוע. -) הכנת תחתית החפירה  1 

  הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה., ) אספקה2

של הבטון במקום החיבור, הנחה  ) החיבורים בין התא התחתון, ההגבהות והתקרה ייעשו לאחר ניקוי יסודי 3 

של אטמי גומי של יצרן השוחה בתוספת טיט תעשייתי דוגמת סיקה או שווה ערך, והתקנה תוך פילוס בין 

  האלמנטים.

היקף התא עבור תאים הממוקמים בגבולות מיסעת הכביש ו/או שולי הכביש ו/או התעלה בוי חוזר מיל) 4

  51.02.02.02פיע במפרט המיוחד סעיף המילוי החוזר יהיה בהתאם למו -המרכזית

ס"מ מפני הכביש ורום (השיפוע ) הסופי של המכסים יושגו  14- ) בשטח הכבישים יהיו פני התקרה נמוכים בכ5

או לחילופין ע"י טבעות הגבהה טרומיות בעלי תו תקן אם הדבר  30 - ע"י יציקת צווארון מבטון מזוין ב

  מתאפשר מבחינת הרומים הדרושים.

ס"מ. אי לכך, על הקבלן להתאים את אבני השפה (כולל חיתוך  10אבני השפה בצידי הכביש הנן בגובה  הערה:

זהיר בהתאם) ו/או לספק אבני שפה מיצקת מתאימות לגובה זה. ההתאמה ו/או אספקת אבני שפה מיצקת 

  נמוכות כלולים במחיר ולא ישולם עבורם בנפרד.

  אטימות- בדיקות

  בדיקת אטימות לקוים גרביטציוניים). – 570592, סעיף 57יבוצעו לפי המפרט הכללי (פרק 

  

   צילום פנים

  צילום פנים במצלמת טלויזיה במעגל סגור יבוצע לכל אורך הצנרת עד החיבורים לתוך השוחות, כמפורט להלן:

ים באמצעות מצלמה לאחר סיום העבודה, על הקבלן לבצע צילומי וידיאו לאורך כל הקווים המונח

, באחריות ע"י המפקח ו/או המתכנן שתוחדר לתוך הצנרת. לאחר בדיקה של כל הצילומיםמאושרת 

    הקבלן לתקן כל פגם שנמצא בבדיקה ולערוך צילום חוזר לאורך הקטעים שתוקנו.

ינו פעולת צילום הצנרת אינה מחליפה כל דרישה או בדיקה אחרת ומטרתה לוודא כי ביצוע העבודה ה

  תקין ותואם את דרישות המפרט והתוכניות. 
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עם סיום העבודה הקבלן ימסור למפקח תיעוד מלא של פעולת הצילום וחומר הצילום יהווה חלק 

  מתוכניות העדות שיידרשו על מנת לאשר את קבלת העבודה

  אופני מדידה

ובמפרט הטכני כתב הכמויות, תוכניות, בכל המפורט ב ים, בין השאר,היחידה בכתב הכמויות כולל ימחיר

  המיוחד כמפורט לעיל.
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   עבודות אספלט  - 52. פרק 6

  

  51.12תת פרק  51 פרק, הכללי במפרט לאמור בהתאם תבוצע העבודה

טרם לפחות  שלושה ימיםלבדיקה ואישור לתערובות האספלטיות ת מרשל ותעודלידי כותב הדוח יש להעביר 

 .האספלט מהמפעלהזמנת 

  
  ציפוי יסוד

לאחר ביצוע המצע וע"פ אישור המפקח בכתב, ירסס הקבלן את בציפוי יסוד בשיעור כרשום בתכניות ובכתב 

   51.12.08הכמויות. תכונות האמולסיה כמופיע בתת פרק 

  

  ציפוי מאחה

האספלט הקיימת,  וע"פ אישור לפני  ביצוע שכבת האספלט הראשונה ולאחר ניקוי מלא ומושלם של שכבת 

המפקח בכתב, ירסס הקבלן בציפוי מאחה בשיעור הרשום בתכניות ובכתב הכמויות . תכונות  האמולסיה 

  51.12.08כמופיע בתת פרק 

  

   סוגי תערובות אספלטיות

  2כביש מס'  -עבור מיסעת אספלט בכבישים מאספים

  PG68-10גרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן מ"מ עם א 25תא"צ שכבה תחתונה (ראשונה בסדר עבודה) 

  .4.5%אחוז החלל בתערובת אספלטית יהיה ס"מ.  5בעובי 

  

  PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  25תא"צ שכבה תחתונה (שנייה בסדר עבודה) 

 .4.5%אחוז החלל בתערובת אספלטית יהיה  ס"מ. 6בעובי 

   

  יתרת הכבישים - אספלט בכבישים מקומייםעבור מיסעת 

  PG68-10מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  25תא"צ שכבה תחתונה (ראשונה בסדר עבודה) 

  .4.5%אחוז החלל בתערובת אספלטית יהיה ס"מ.  7בעובי 

  

  אופני מדידה

ובמפרט הטכני כתב הכמויות, ב תוכניות,כל המפורט ב ים, בין השאר,היחידה בכתב הכמויות כולל ימחיר

  המיוחד כמפורט לעיל.

  

    

  

  

  

  

  

57



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  מערכות מים וביוב – 57פרק . 7
  

  כללי  .א

  
  תאור העבודה  �

  
יח"ד.  36פרק זה של המכרז/החוזה מתייחס לביצוע תשתיות מים וביוב בשכונה צפונית בעומר, 

  התשתיות בשכונה.המתחם סמוך לכבישים מפותחים בהן יש תשתיות קיימות אליהן מתחברות 
  

  העבודה כוללת בין היתר :
  

 .קווי מים עשויים פוליאתילן מצולב -

 אביזרים שונים במערכת המים: מגופים, הידרנטים וכו'. -

 בצבע סגול כולל אביזרים,מערכת לאספקת קולחים להשקיה, צנרת פוליאתילן מצולב  -
 הכנות לראשי מערכת וכו'.        

 .1קרקע בקוטר "הכנות מים למגרשים צמודי  -

 גומחות עשויות בטון למוני מים  -

 מאספי ביוב עשויים פי.וי.סי. לביוב כולל תאי ביקורת טרומיים. -

 הכנות לחיבור מגרשים צמודי קרקע ומגרשים ציבוריים למערכת הביוב. -

פירוקים של רווים ותאים קיימים, טיפול במערכות קיימות, שטיפהוצילום מערכות קיימות  -
 ת השכונה וכו'אליהם מתחבר

  .עבודות שונות -
  

  במכרז/חוזה זה. אור העבודה הוא כללי ואינו מפרט את כל העבודות הכלולותימובהר בזאת כי ת
  
   מסירת העבודה ותיק מסירה �

העבודה, לאחר השלמתה וקבלתה ללא הסתייגות ע"י המפקח והמתכנן, תימסר למזמין, מועצת עומר. 
מודגש במיוחד שלא תוצא כל דרישה של המזמין תמולא ע"י הקבלן לשביעות רצון מלאה של המזמין. 
  "תעודת השלמה למבנה" ללא קבלת העבודה ללא הסתייגויות ע"י המזמין.

  
" אשר יימסר למזמין העבודה ולרשות המקומית. התיק תיק מסירההקבלן "עם השלמת העבודה יכין 

  יכלול את כל המסמכים, הבדיקות והתעודות הנדרשות במפרטים ובדיקות שנעשו בשטח כולל:

 לפי דרישות המועצה GISתכניות עדות בפורמט  -

 מדיה מגנטית של תכניות עדות -

 תקליטורים  דו"ח צילומי וידאו  שבוצע ע"י מעבדה מוסמכת כולל -

 דו"ח בדיקות לחץ במערכות המים -

 אישור על חיטוי קווי המים -

 דו"ח בדיקות הידראוליות (אטימות) של כל מערכת הביוב כולל צנרת ותאים  -

 בדיקות הידוק מילוי התעלות ושתית ע"י  המעבדה הבודקת -

 אישור ספק הצינורות וספק הספחים על ביצוע המערכת לפי הנחיות המפעלים -

 סיורי פיקוח של ספקי הצינורות המים  והספחים דו"חות -

 שנים כנדרש במפרט 10- תעודת אחריות של ספק צנרת המים והספחים ל -

 כל התעודות של שאר הבדיקות שנעשו לפי פרוגרמת הבדיקות -

 כל בדיקה, חומר ומידע רלוונטי שנעשה במהלך ביצוע המערכת -

  מסודר עם חוצצים, תוכן התיק וכו'.כל החומר הנ"ל יוגש באופן מסודר ב"תיק מסירה" 

לאחר אישור תיק המתקן על ידי המתכנן יימסרו שלושה  "תיקי מסירה" הכוללים את כל החומר 
  המפורט לעיל.

עבור הכנת תיקי המסירה כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה 
  השונים.
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  אספקת חומרים  �

הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה יסופקו ע"י הקבלן. כל החומרים וחומרי העזר 
מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה", "ביצוע", "הכנה", 
"הנחה", שם המוצר בלבד; לדוגמא "צינור פלדה", "תא" וכו' הכוונה היא אספקה, הובלה לשטח, 

וצר מושלם ומתפקד בשלמות על כל אביזרים, חלקים וחומרי העזר התקנה וכו' לקבלת מעבודות עפר 
  הנדרשים.

  
  המפרטים  הכלליים �

המיוחדת בהשתתפות  המפרט הכללי לעבודות בנין על כל פרקיו המתאימים שבהוצאת הוועדה -
"המפרט הבינמשרדי") במהדורתם האחרונה ( הוצאת משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון

  והמעודכנת.

  מקום בו מצוין מפרט, מפרטים, מפרט כללי או מפרטים כלליים הכוונה למפרט לעיל.מכל  -
�  

  מפרט טכני המיוחד �

הוא מסמך זה ומהווה יחידה ושלמות אחת עם המפרט הכללי הנ"ל כאשר בכל  המפרט הטכני המיוחד
  .במפרט הטכנימקרה של סתירה, יגברו הוראות האמור 

  
להסביר ולהדגיש את היקף העבודה ותנאיה וכן כהשלמה ו/או  באים המפרט הטכניהסעיפים להלן של 

באים  המפרט הטכניהכל לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. בשום  מקרה אין סעיפי  -כשנוי למפרט הכללי 
במפרט לגרוע או להקל בנאמר בתנאים הכלליים, במפרט הכללי ובתוכניות. פרטי העבודה מתוארים 

ת. את הקבלן יחייב כל פרט המופיע במסמכים אלה, גם אם הופיע  וברשימת הכמויו הטכני, בתכניות
  באחד מהם בלבד.

  
  מחירי  היחידה בכתב הכמויות �

מחירי היחידה של המציע יכללו את כל הדרוש לביצוע מושלם  של העבודות בהתאם לתנאי מכרז/חוזה 
  זה.

על כל פרטיה מתוארת שכל העבודה  ההכרחתאור העבודה בכתב הכמויות הוא תמציתי ואין זה מן 
במלל בכתב הכמויות. ביצוע העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות מפורט במלואו בתוכניות, 

בכל המסמכים  - (מסמך זה), במפרט הכללי ובכתב הכמויות  במפרט הטכניבתוכניות הסטנדרטיות, 
  יחד.

בלת ביטוי אך ורק מודגש במיוחד, שביצוע העבודה יהיה לפי כל המסמכים לעיל גם אם העבודה מק
או בתיאור  בלבד הכללייםבתכניות בלבד, בכתב הכמויות בלבד, במפרטים  -במסמך אחד בלבד 

כוללת את כל  ים (מחירי היחידה בכתב הכמויות)וכו'. כמו כן, מודגש שתכולת המחיר הטכני בלבד
  המפורט בכל המסמכים לעיל יחד גם אם דרישה מסוימת מצוינת במסמך אחד בלבד.

  
  שיונות ואישוריםיר �

שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי ילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך את כל הר
ם לפי יהתכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן מדיה מגנטית לצורך טיפול באישורים. העתק

שיונות הנ"ל. הקבלן ילהשגת הרהצורך יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש 
שיונות. תשלומים אלה ימתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת ר

  יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.
  

כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", 
רשות העתיקות, רשות שמורות הטבע והגנים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, מקורות, 

  רשויות הניקוז וכו'.
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  מדידה וסימון  �

כל המתקנים הקיימים ווי הגובה, לפני שיתחיל בביצוע העבודה לבדוק את ק הקבלן חייב  .א
תאים אליהם  .I.Lתאים קיימים בשטח ובסביבת השטח,  .I.Lבשטח, עומק התאים, 

המספרים והממדים שנקבעו בתוכניות מתחברות מערכות הביוב החדשות, סוג תאים, 
ובהוראות בכתב של המהנדס או המפקח. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המתקנים, קווי 

בהתאם לתכניות ולהוראות בכתב מהמהנדס או  וכל נתוןמימדים של כל מבנה הגובה, ה
לצורך קביעה מדויקת של מיקום הכנות  מהמפקח וישא באחריות גמורה לדיוק סימונם.

המים והביוב למגרשים, הידרנטים, מיקום קו המים ביחס לאבן השפה/פרצלציה וכו'. 
התשתיות וההכנות למגרשים יהיה על הקבלן לסמן את הפרצלציה, ציר כביש, מדרכה וכו'. 

 .כל עבודות המדידה והסימון יבוצעו ע"י מודד מוסמך

  יחולו על הקבלן. כולל כל המפורט לעיל הוצאות המדידות והסימון

ר מתוך נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונם של המבנים יתוקנו בכל חלקי המבנה שנעשו כב
  אי דיוק או שגיאה כאמור, על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, כדי הנחת דעתו של המהנדס.

הקבלן יהא אחראי להספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון   .ב
והסימונים האחרים, שנקבעו לצורך ביצוע, ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה בהם או 

יחזירם למצבם הקודם על חשבונו והוצאותיו. כן ישא הקבלן  שינוי בהם, יחדשם הקבלן או
באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע המבנים שתיגרמנה על ידי סילוק הסימונים 

  האמורים, קלקולם, שינויים או פגיעה בהם.
  
  הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים �

על העבודה במשך כל תקופת הביצוע הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן 
טפונות, רוח וכו', ובמיוחד יועד למסירתה למהנדס, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, ש

ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדרושים להגנת 
פיצוץ  גלישות ביוב, ,אדיוהאתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כגון: זרימת מים בו

בצינור מים, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים וסתימתם לפני מסירת העבודה, החזקת 
האתר במצב תקין במשך הגשמים וכו'. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית וכו' לא תמדודנה 

  לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 
  

הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם 
  עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המהנדס.

  
  תכניות �

  בדיקת תכניות ע"י הקבלן  .א

עם קבלת התכניות המסומנות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל טעות, 
התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה או בין התכניות לבין עצמן. החסרה, סתירה ו/ או אי 

מנהל הפרויקט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן כאמור, בין אם הרגיש 
בטעות, החסרה, סתירה ואי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא, ישא הקבלן לבדו בכל 

  ך.האחריות לתוצאות הנובעות מכ

  MADE) -(ASתכניות עדות   .ב

לאחר ביצוע) שהוכנו על  (AS- MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות עדות  .1
ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, מאושרות ע"י המפקח. 

  התוכניות תכללונה את כל המפורט בנספח "תוכניות עדות" וכמפורט להלן.

, הקבלן ימסור חמישה סטים של תכניות חתומות ע"י המודד .C.Dבנוסף למידע דיגיטלי על 
  המוסמך שביצע את המדידות.

התכניות תעשנה על גבי תכניות בסיס של המתכנן בתכנת "אוטוקד", והן תכלולנה את כל  .2
המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע שיידרש להפעלת ואחזקה 

פת של המבנה בעתיד, כגון; תוואי הקווים, מיקום תאים, נקודות ניקוז, נקודות אויר, שוט
יציאה,  .I.L-כניסה ו .I.Lמפלים חיצוניים כולל קוטרם, בשוחות ביוב,  .I.L ,קווי המיםעומק 

מידות של צינורות, תשתיות אחרות בסביבה, מבנים סוג הצינורות, שיפועים ואורך קטעים, 
גדרות, תעלות, קשירה למתקנים קיימים בשטח (קו מתח גבוה, צירי כבישים, שונים בשטח, 
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מבנים, קו "מקורות", גבולות חלקות וכו'), הצטלבויות עם תשתיות אחרות, כולל סימון 
  התשתית וסוגן, וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד'.

לצורך  והנחיות מועצה מקומית עומר GISהמידע יוכן לפי שכבות שונות בהתאם למפרט 
של מועצה מקומית עומר. התכניות לאחר ביצוע לא יאושרו   GIS-הטמעת התכניות במערכת ה

  של המועצה ואושרו ע"י מועצה מקומית עומר.   GIS-אלא אם כן מתאימות להטמעה במערכת ה

  בכל מקום שניתנה מידה מתוכננת תופיע המידה שנמדדה בפועל. .3

בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם לאישור חשבון הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן למפקח  .4
  סופי של  הקבלן.

הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התכניות  .5
  לאחר ביצוע. הסטים יהיו חתומים בחתימה ידנית על ידי מודד מוסמך.

חשב ככלולה תרה כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמו )AS-MADEעדות (עבור תכניות  .6
  במחיר היחידה השונים.

היה והמזמין יחליט לבצע בעצמו את התכניות לאחר ביצוע, או שהתכניות שהוכנו ע"י  .7
הקבלן אינן עונות על הדרישות או שיהיה צורך בהשלמות של התכניות או שהקבלן מכל 

מו, סיבה שהיא לא סיפק תכניות, המזמין יהיה רשאי להכין תכניות לאחר ביצוע בעצ
להעסיק מודדים, מהנדסים, שרטטים, או כל כח אדם מקצועי לצורך הכנת התכניות ולחייב 
את הקבלן בהוצאות. החיוב עשה לפי תשומות בפועל: ש"ע מודד, מהנדס, שרטט, וכו' לפי 

  תעריף שעות עבודה במשרדי הממשלה.

  חציית מכשולים �

מוסמכות וממזמין העבודה. על הקבלן אין להתחיל בביצוע המבנה לפני קבלת אישור מהרשויות ה
לתאם את העבודה עם הגופים והרשויות האלה ולמלא אחר כל ההוראות והדרישות שלהם. כל 
האחריות למניעת פגיעה ונזק, במכשולים שאינם גלויים ואינם מסומנים בתוכניות והעלולים להתגלות 

  אינפורמציה מוקדמת לקבלן.תוך מהלך הביצוע, תחול על הקבלן בלבד, גם במקרה שלא נמסרה 
   

  הדגשות בסעיפי מפרטים וכמויות �

הטכניים ו/ או כתבי  במפרטים נקבע בזאת שהדגשת יתר ו/ או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים
הכמויות, אינם מבטלים ו/ או אינם גורעים במאומה מהוראות וניסוחים סטנדרטיים במקומות 
אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו המלאה של הקבלן לבצע עבודות דומות 

  בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשות ואזכורים כנ"ל.   
  
  ודה לקויהחומרים פגומים ועב �

במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע ע"י 
המפקח, את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות המאושרות או שהנם פגומים 

ח ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק, וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת המפק
קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא אינם ניתנים לתיקון). 

  דיחוי.
  

  המונח "שווה ערך" 57.00.01

  לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה ערך".  .א

ו/או בתוכניות המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות   .ב
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות 
שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו, צורתו ואפיו של 

 המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ומנהל הפרויקט.

טה אם מוצר הוא ש.ע. למוצר שאופיין במפרטים הינה בלעדית של המתכנן ולקבלן לא ההחל  .ג
 תהיה זהות ערעור על החלטות המתכנן.

מחירו ו/או  החליטו המתכנן ומנהל הפרויקט לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכנן  .ד
שוויו של איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/ או בכתב הכמויות, יהיה רשאי לקבוע את 
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בהפרש שבין ערך  זה לבין הערך הקבוע  המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור לחייב את הקבלן
  במפרטים ו/ או בכתב הכמויות.

ההפחתה בין המוצר המאופיין והמוצר שאושר כשווה ערך יהיה ההפרש בין המחירים הקטלוגיים 
  חסות להנחות הניתנות ע"י הספקים.יישל שני המוצרים ללא הת

  אישור המתכנן �

בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי המכרז בו רשום "לאישור המתכנן" הכוונה  -נושאים לאישור המתכנן 
היא שהטיפול באישור ייעשה באמצעות המפקח, רק אישורו וחתימתו הסופית של המפקח היא 

  הקובעת, על בסיס אישור המתכנן.
  
  בטיחות ואמצעי זהירות �

ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר ועניין, ולרבות עניין פקודת הבטיחות  למען הסר ספק מובחר כי הקבלן
  והתקנות עלפיה. 1970 -בעבודה (נוסח חדש), התש"ל

  
הקבלן מתחייב על מנת למנוע תאונות, מפולות, שרפות וכו' בשטח העבודה, לשמור על כל דין 

  שאים כדלהלן:המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנו
  

ימים  7הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, תוך   .א
מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. צו התחלת העבודה יכנס לתוקף על בסיס הודעה על 

  בנוסף, מינוי אחראי בטיחות מטעמו באתר זה. מינוי מנהל העבודה.

  תרשמנה תאונות וכו'.החזקת פנקס באתר הבנייה בו   .ב

יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן, פעולות הבנייה ושם מנהל העבודה, וכן יוצבו  לאתרבכניסה   .ג
  שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות בניה ושהכניסה לשטחים אלה אסורה.

לספק לעובדים כלי עבודה תקינים (לרבות: פטישים, אזמלים וכו') כובעי מגן (מקום  שקיים   .ד
הכל לפי  -סיכון של עצמים נופלים), משקפי מגן (בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו') 

  הדין והצורך.

כל הציוד, לרבות מנופים וכלי הרמה אחרים, יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות בדיקות   .ה
גרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל רק על ידי עובדים ש

  המורשים והמוסמכים לכך.

לא לחבר לרשת חשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך שאישר זאת   .ו
  בכתב (ביומן העבודה).

שעלולות  לגרום  תלא להשתמש באש גלויה בריתוך, חיתוך, עבודות זפת חם ועבודות אחרו  .ז
  לשרפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצוע מאת המנהל.

אישור המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שעלול 
  להיגרם עקב ביצוע העבודות הנ"ל.

רישה או ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל ד
טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו 

  הנם תוצאות של עמידה בדרישות הבטיחות כמפורט לעיל.

  
  בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות  �

הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך למפקח   .א
ים מקבלת צו התחלת העבודה, הכל כפוף לאמור בפקודת הבטיחות ימ 7האזורי, תוך 

  .1970בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 

יהיה הקבלן אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, כולל כל אדם  וכל   .ב
  קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות.

א יהיה האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והו  .ג
כך ששרותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן  - האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן

  עד לרגע סיום עבודותיו.

בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו ככלות   .ד
  במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות.

  גילוי עצמים תת קרקעיים ואישורי עבודה בסביבתם  �
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צינורות מים של מועצה לרבות  -על גבי תכניות מסומנים מיקומם המשוער של מתקנים תת קרקעיים 
  לפי מיטב ידיעת המתכנן. - וכו' מקומית עומר, מאספי ביוב

שורי מעבר ואת כל על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, אי
קרקעיים ולדאוג להזמנת מפקח -האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום  ולמפלס של מתקנים תת

קרקעי, -מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת
  או בחצייתו.

שלום עבור המפקח הנ"ל (התקרקעי, ללא נוכחות מפקח כנ"ל. -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת
  יהיה על חשבון הקבלן).

קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים לגילוי -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת
המתקן, ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה (במידת 

קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות -הצורך ובאישור המפקח), ויתמוך את המתקן התת
  הנוגעת למתקן.

נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים 
  קרקעי.-והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

ם, לא עבור כל הנ"ל, כולל עבודה בידיים, טיפול בקבלת האישורים, תאומים, תשלום אגרות למיניה
  ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

  למען הסרת ספק, מודגש שתשלום האגרות השונות יהיו על חשבון הקבלן.
�  

 מערכות קיימות �

המתחם בו מבוצעות העבודות סמוך לכביש קיים בו בוצעו תשתיות מים, וביוב ובוצעו הכנות מים 
המערכות מסומנות בתכניות לאחר ביצוע אך אין בטחון שכל וביוב למגרשים הסמוכים לכביש. 

  ההכנות שסומנו אכן קיימות ואם קימות מצבן תקין.

הכנות למגרשים,  I.Lבמסגרת העבודה יהיה על הקבלן לבדוק את ההכנות הקיימות, לחשפן, למדוד 
הכנות חדשות  לבדוק את תקינות ההכנות ובמידת הצורך לטפל בהכנות להביאן למצב מושלם או לבצע

  המחליפות את ההכנות הקיימות. 

בכבישים הצמודים למתחם קיימים צינורות ומערכות מסוגים שונים כולל צינורות א.צ. ויתכן שיהיה 
צורך לפרק חלק מהצינורות והמתקנים. ביצוע הפירוקים ייעשה לפי סעיפים בכתב הכמויות . פירוקים 

  י אישור המהנדס בכתב.וטיפול במערכות קיימות ייעשה אך ורק לפ

  מניעת הפרעות �

  האתר סמוך לשכונות מגורים קיימות.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בתושבים, צרכי התחזוקה, התפעול והתנועה 
הסדירה המתנהלים בסביבת אתר העבודה במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות 

  והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה 
כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים 
קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי 

  ורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.הצ

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר. 
  הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורו של המפקח.

לצורך הבטחת תנועה ממונעת או תנועה אל הולכי רגל או שניהם יחדיו רשאי המפקח להורות לקבלן 
  עוקפות ע"פ שיקול דעתו. להקים דרכים

  הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם  בנפרד.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי הדרישות המפורטות סעיף זה תכללנה ממחירי היחידה של 
  סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

יעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל  האמצעים למניעת  כמו כן לא יוכרו כל תב
  הפרעות.
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  תקופת הבדק והאחריות  �

חודשים מיום קבלת המתקן ע"י  24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
אלא אם כן נגרם המזמין. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, 

הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראת ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל 
שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע   24 –התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ 

  .הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן

מגוף, הידרנט, פיצוץ צנרת, נזילה, שקיעת צנרת, מכסי תאים, הכוונה בליקויים היא כל תקלה ב
מדרגות תאים, עיבוד, שקיעות קרקע, שקיעות אספלטים בתוואי צנרת וסביב תאים וכל תקלה או 

  פגיעה ישירה או עקיפה הקשורה לתשתיות המים והביוב.

יקונים, לרבות רכישת לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע הת
  חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה 
  חודש מיום החלפתם. 24לפו תחול אחריות למשך תקופה של חכליקוי. על חלקים ופריטים שהו

שא יו/או דרישות מפרט זה, י והחומרים של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד במידה
הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות 

  כמפורט לעיל.

יצרני כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע"י 
  הציוד.

עם תום תקופת הבדק והאחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל 
  הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.

על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת הבדק והאחריות על כוונתו למסור 
סור את המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקתו במצב את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למ

שאינו כשיר למסירה, יידחה מועד גמר  תקופת האחריות  עד למועד בו יימסר המתקן למזמין 
  לשביעות רצונו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא היועץ תעודת קבלה של המתקן.
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  עבודות עפר להנחת צנרת  .ב

  כללי

  של המפרט הכללי לעבודות עפר. 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק   .א

בכל מקום בו מופיע המילה "חפירה" במפרט, בכתב  הכמויות או כל מסמך אחר, הכוונה 
  לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים או בידיים. 

משרד העבודה,  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקנות
להבטיח הן את  לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי הזהרה וכו', כדיובכל הנוגע 

  העובדים והן את התושבים שבסביבת שטח העבודה. 

קרקעיים כגון: כבלי טלפון, צינורות מים, -כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת
דמת על אינפורמציה מוק תקשורת, ביוב וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא נמסרה

  הינה מוטעית ולא  מושלמת. מיקום המכשולים או שהאינפורמציה נמסרה לקבלן

בדק דרכי גישה  רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום סוג אדמה והשטח,  .ב
והובלה, כבישים קיימים,  גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות 

  יסוד כל זה ביסס את הצעתו. לכלים מכנים וכו' ועל

שהשימוש בכלים  במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכנים בלתי אפשרי, או  .ג
תבוצע חפירת  התעלה  בעבודות ידיים.  מכנים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא,

  לה בידיים.כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו גם על  חפירת התע

במקומות מיוחדים, בהם קווי צינורות אחרים חוצים מעל קו הצינורות, יבוצע מילוי  מהודק    .ד
  עד לגובה הציר האופקי של הצינור החוצה, ולמידות והשיפועים שייקבעו  ע"י  המפקח.

ו/ או חציבה,  אין הבדל לגבי סוג האדמה בכל עבודות העפר והמילוי. חפירה  משמעותה חפירה  .ה
  ל סוג קרקע או סלע או קרקע המעורבת  בסלע.בכ

באבחנה לגבי  לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או בגין טעות
  הקרקע התחתונות. טיב הקרקע, ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוני בשכבות

בתעלות  או  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא  יעמדו או יזרמו מים  .ו
  טפונות וכו'.יבחפירות;  הן מים עיליים, מי ביוב, מי ש

ת מים, רשאי המפקח להורות  על תיקון העבודה על חשבון יאם איכות העבודה תפגע בשל הקוו
  הקבלן.

הקבלן הוא אחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו  לוודא שחפירת תעלות,   .ז
באופן בטוח. אם יהיה  צורך הוא ידפן את דפנות   תיישנהילוי מחפורות וכל עבודות החפירה ומ

  החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.

  ע"ח הקבלן. תמ' או יותר יבוצע דיפון של דפנות התעלו 1.2בכל מקרה, בחפירות שעומקן 

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות או מכשולים המהווים סכנה על מנת שלא תקרינה תאונות. 
  יש להאיר את השטח או לסמנו  בפנסי סימון לפי הצורך. 

העבודה  ולמקום  כל עודפי החפירה הינם רכוש המזמין ועל הקבלן לסלקם אל מחוץ לאתר  .ח
  שיורה המפקח.

לם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה עבור כל המפורט בסעיפים לעיל לא ישו
  השונים.
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  חפירת  תעלות  �

  
  .A 200חפירת תעלות לצורך הנחת צינורות תיעשה לפי החתכים האופייניים בתכנית 

  מטרים  בשום מקרה. 3.0 –הרוחב העליון של החפירה לא יהיה גדול מ קיימים בחפירות שבכבישים 

, גם אם הקרקע לתעלות מ' או יותר חובה להתקין דיפון 1.2 בקטעים בהם עומק הצינור המתוכנן
  .יציבה והקבלן חושב שלא קיימת סכנת התמוטטות

  .מ' ללא דיפון עבודת הקבלן תופסק 1.2מודגש במיוחד, שבמקרה של ביצוע חפירה מעל 

 100 ןלפחות בגובה בי ס"מ 3לאורך התעלה ומצידיה יתקין הקבלן סרטי אזהרה לבנים זוהרים ברוחב 
מ' זה מזה, הסרט יהיה מוצב כל עוד התעלה  3.0ס"מ מהקרקע עם עמודים במרחקים שלא יעלו על 

  פתוחה.

מ', סרטים ונקיטת אמצעי זהירות כמפורט בסעיף זה לא ישולם  1.2עבור דיפון תעלות שעומקן מעל 
  בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

  
  צינורותעבודות עפר בתעלות להנחת  �

  כללי  .א

עיצוב  או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות. םמכאנייהחפירה ו/או החציבה תיעשה בכלים 
  .ס"מ± 5והדפנות בדיוק של  ס"מ 2קרקעית התעלה ייעשה בדיוק של 

. רוחב תחתית התעלה לא יעלה על ס"מ לפחות 60ברוחב  ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף
  העבודה.המתחייב מביצוע 

. אם לא צוין אחרת בתכניות ובכתבי יש להדק את תחתית החפירה או המילוי בהידוק מבוקר
מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות  2%הכוונה היא להידוק וכבישה בתחום של  הכמויות

  מהצפיפות המקסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.א.ש.ה.ו.  95%העולה על 

  החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו במקום, באתר שיאושר ע"י המפקח.עודפי 

  ציוד ההידוק לתעלות ולכיסויי התעלות יהיה :

ס"מ ממולא  80ובאורך  6הידוק משני צידי הצינור יהיה עם מהדק העשוי מצינור בקוטר " -
 בעפר וחסום משני הצדדים.

לוח) במידות בהתאם לרוחב התעלה ומספר תנודות פלטה ויברציונית (בשכבה העליונה עם  -
  לדקה. 2000של לפחות 

  מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. -

  הכלים טעונים אישור המפקח.

במקומות מיוחדים כגון מקומות בהם קווי צינורות אחרים חוצים מעל קו הצינורות יבוצע מילוי 
  ות והשיפועים שייקבעו ע"י המפקח.מהודק כנ"ל עד לגובה הציר האופקי של הצינור החוצה, ולמיד

הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי והוא יתקן על חשבונו, כל 
  נזק שייגרם לצינורות החוצים את הקו או למתקנים בתקופת הבדק.
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  עבודת ידיים  .ב

עבודה בקרבת מערכות  מחירי היחידה השונים כוללים עבודת ידיים לגילוי מערכות קיימות לצורך
  דרש ע"י המפקח.יקיימות, מבנים, התחברות למערכות קיימות וכו או בכל מקום שי

  שקיעות  .ג

לשוחות ולמיתקנים  הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות לצינורות,
בשטחים המרוצפים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיה, ישיר או עקיף, הן בשטחים הפתוחים והן 

(כבישי אספלט, ברחבות בטון, משטחים מרוצפים, משטחי מצעים וכו') במשך שנתיים מיום מתן 
  תעודת ההשלמה.

  ריפוד ועטיפה בחול  .ד

המים יעטפו בעטיפת חול בהתאם לפרט הסטנדרטי. עטיפת החול תהיה לכל רוחב וכל צינורות הביוב 
ס"מ מכל צד של  20ס"מ מתחת לצינור,  20א פחות בחתך הסטנדרטי אך ל המצויןהתעלה עד לגובה 

ללא חומרים ,A-3או  A-1מיון ס"מ מעל פני הצינור. החול יהיה חול דיונות נקי, אינרטי,  30 -הצינור ו
על הקבלן להביא לשטח דוגמא מהחול אורגניים, אבנים או מלחים. לפני הכנסת החול לתעלה 

  ר ע"י המפקח והמתכנן הקבלן יוכל להשתמש בחול.שבכוונתו להשתמש בו ורק לאחר אישור החומ

  מילוי מבוקר של התעלות  .ה

  B200-ו A200מילוי התעלות יעשה לפי פרט סטנדרטי 

לאורך כבישים מתוכננים, מדרכות,  כבישים מתוכננים,בהמילוי מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע 
חול מהודק  ויהי דרכי מצע וכו', מצע ימשטחי מצע, כביש חניות, משטחים מרוצפים, מגרשים וכו',

  מוד. א.ש.א.ה.ו. 100%לצפיפות  בהרטבה ס"מ 20בשכבות של 

המילוי בשטחים פתוחים יעשה בחומר מקומי מוברר נקי מאבנים, מהודק בשכבות לצפיפות לפי סוג 
במפרט הכללי. במידה והחומר בשטח לא מתאים, החומר ינופה או יובא  51החומר כמפורט בפרק 

  י מבחוץ (חומר מובא) זאת ללא תוספת תשלום.חומר נק

וים יוחזרו לרומים ולשיפועים המדויקים שהיו לפני התחלת החפירה. עודפי ואי הקוופני השטח בכל ת
פי -החפירה יפונו מהשטח ויובלו לשטח פיזור מחוץ לאתר העבודה שם יפוזרו ויהודקו בהידוק כלים על

  הוראות המפקח. 

פיזורו בשכבות  ילוי בחומר מוברר, הידוק, סילוק, חומר עודף,ממילוי בחול, עבור כל המפורט לעיל; 
  וכו' לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה  השונים.

  מתכתיים- סרט סימון מעל קווי מים וקולחים אל  .ו

חול עם מתכתי (פלסטיק) יסומנו בסרט סימון עשוי פלסטיק כ- צינורות מים וקולחים עשויים חומר אל
ס"מ מעל צינור  30חוט מתכתי (נירוסטה) לגילוי הקו ע"י מכשיר לגילוי מתכות. הסרט יונח בחפירה 

" עם כיתוב "זהירות קו מים" או RACIהמים כמפורט בפרט הסטנדרטי. הסרט יהיה כדוגמת תוצרת "
  השונים. "זהירות קו ביוב". עבור הסרט לא ישולם בנפרד ועלותו תחשב ככלולה במחירי היחידה

  חפירה לתאי ביקורת  .ז

לתאים קיימים.  על הקבלן לחפור חפירה נוספת הדרושה לבניית תאי ביקורת או לצורך התחברויות
  עבור החפירה הנ"ל לא ישולם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול בסעיפי העבודה השונים.

  ו' לעיל.-המילוי סביב תאי ביקורת יהיה חול נקי כמפורט בסעיפים ה' ו
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 המים צנרת  .ג

  כללי

  קבלן צנרת המים והקולחים  .א

מהקבלן (כמו אישור קבלן רשום, סיווג קבלנים וכו') הקבלן חייב  תבנוסף לכל הדרישות הפורמאליו
הקבלן מחויב להגיש מכתב להיות בעל הרשאה מיצרן הצינורות להנחת צנרת פלסטית תוצרת המפעל. 

שנתן הדרכה לקבלן או לצוות העובדים משרות השדה של יצרן הצינורות בו מדגיש שרות השדה 
  .הנוכחי של הקבלן בהנחת וריתוך צינורות המסופקים לאתר עבודה זה

הקבלן לא יורשה להתחיל בעבודות השדה, הנחת קווי מים, עד אשר יציג את כל המסמכים וההוכחות 
  להכשרתו לשביעות רצון המפקח. כל ההוצאות שייגרמו עקב כך יהיו על חשבון הקבלן.

  אחריות הספקים לצנרת ולספחים  .ב

ספק הצינורות לאספקת מים וקולחים  (אותו ספק) וספק הספחים שניהם יחד וכל אחד לחוד יהיו 
אחראים לביצוע מערכת המים ע"י הקבלן המבצע, ילוו את ביצוע העבודה ויפקחו על הקבלן כדי 

  להבטיח ביצוע בהתאם לדרישות יצרני הצנרת והספחים.

ם ימציאו תעודות אחריות על שם מועצה מקומית עומר בה תינתן אחריות מוחלטת בגמר העבודה ה
. בתעודת האחריות תינתן התחייבות לתקן שנים 10לצנרת, לספחים ומערכת בשלמותה לתקופה של 

כל תקלה במערכת המים הנובעת מפגם בצנרת, פגם בספח, ביצוע לא תקין של הרכבת הספחים או 
  ת.שעו 24הנחת הצנרת תוך 

התיקון יכלול צנרת, ספחים, עבודה והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמותו וכל נזק ישיר או עקיף 
  שנגרם עקב התקלה בצנרת או בספחים.

שעות, מועצה מקומית עומר תהיה  24במידה וספק הצנרת/ספחים לא יתקן את התקלה במערכת תוך 
את ספק הצנרת/ספחים בעלות ביצוע רשאית לבצע את התיקון בעצמה או באמצעות קבלנים ולחייב 

  העבודה כולל צנרת, ספחים, עבודה והחזרת מצב השטח לקדמותו בשלמותו.

על יצרן הספחים לריתוך חשמלי לסייר באתר בעת ביצוע הריתוכים וללוות את הקבלן המבצע. מייד 
ות, על עם התחלת הביצוע, על הקבלן הראשי לקרוא לשירות השדה של ספק הספחים וספק הצינור

מנת לוודא שהקבלן הוא בעל תעודת הסמכה לריתוך ושברשותו כל הכלים הדרושים לביצוע הריתוכים 
לפי מפרט ספק הספחים ושהוא מבצע את העבודה בהתאם לדרישות שרות השדה של יצרן הצנרת 

  ויצרן הספחים.

הספחים. בדו"ח מייד לאחר ביצוע קו מים בכל רחוב יופק דו"ח בדיקת טיב הריתוכים ע"י יצרן 
  ריתוכים בקווים משניים המזינים את המגרשים. 5-ריתוכים בקו ראשי וכ 3-תהיינה בדיקות של כ

עותקים מהדו"חות יופצו לקבלן הראשי, למנהל מחלקת המים ברשות המקומית, למפקח ולמתכנן. 
  הדו"חות יצורפו ל"תיק המסירה" שיימסר למזמין בסיום העבודה.

שנים חתומה ע"י ספק הצנרת  10-ע"י המזמין היא המצאת תעודת אחריות לתנאי לקבלת העבודה 
  וספק הספחים.

מודגש במיוחד שהמצאת תעודה זו אינה משחררת את הקבלן מכל החובות והדרישות שבמסמכי 
  החוזה ושדרישות המזמין, מועצה מקומית עומר, המפקח והמתכנן הן עדיפות ומחייבות את הקבלן.

  תסוג הצינורו  ג.    .ג

  1חלק  1519לפי ת.י.  .U.Vעמיד  10צינורות המים  והקולחים יהיו צינורות פוליאתילן מצולב שחור דרג 

  צינורות הקולחים יהיו בצבע סגול ועליהם יהיה כיתוב "מי קולחים" .

הצינורות יסופקו בגלילים באורך מכסימלי כפי שייקבע בין הקבלן ליצרן הצינור. יודגש במיוחד כי 
  צרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.מפרטי הי

  צינורות להכנות לבתים/ זקפים יסופקו במוטות.

  לא יתקבלו להנחה צינורות ללא סימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור.

  ספחים וחיבור צינורות פוליאתילן מצולב  .ד

נורות יהיו כולם לפי הנחיות יהיה ע"י ספחים לריתוך חשמלי (אלקטרופיוז'ן). ספחים לאורך קו הצי
  היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.

עם יציאה מוקטנת (לא יורשה  16המסעפים עם יציאות מוקטנות  קוטר יהיו מייצור חרושתי דרג 
  שימוש במיצרים סטנדרטיים מרותכים אחד לשני) 

  המתכנן.לא יורשה שימוש ברוכבים מכל סוג למעט חריגים מיוחדים באישור מוקדם ובכתב של 
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טיב החומרים, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיקות וכו' יהיו ע"פ המפרט 
  ומפרטי והנחיות היצרן. 5707הכללי פרק 

לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שרות השדה של 
לקבל אישור על כך. אי אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו 

  לשינוי במחיר הספקה והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י המפקח ובכתב הכמויות

  הנחת צינורות פוליאתילן  .ה

ס"מ לשם כך יש לחפור עמוק  יותר מאשר  20נחו על גבי מצע חול בעובי יוילן למים תצינורות פוליא .1
  מתואר בחתך.

כמתואר בחתכים  ס"מ 30בעובי  ור ובדיקתו יכוסה הצינור בשכבת חולאחרי הנחת הצינ
. כמות A-3או  A-1מיון החול יהיה חול דיונות אינרטי ללא חומר אורגני ובלי מלחים  האופייניים.

מ"מ , ושום  5בנפח. לא יהיו בחול אבנים בגודל העולה על  5%לא תעלה על  הפרקציות הדקות
  חומרים זרים.

  במפרט הבינמשרדי. 57077הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם לסעיף לפני כיסוי  .2

מוד. א.א.ש.ה.ו. עד  98%-ס"מ בהרטבה ל 20מילוי החפירה יעשה בחול כנ"ל מהודק בשכבות של  .3
  תחתית המצעים.

שטיפה וחיטוי ייעשו בהתאם ל"הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתיה" בהוצאת משרד  .4
  ., המובא בנספחסביבההבריאות, המחלקה לבריאות ה

  שטיפת וחיטוי הקווים  .ו

  שטיפת וחיטוי הקווים יעשה לפי הוראת משרד הבריאות כמפורט בנספח א' למפרט המיוחד.

עם גמר ביצוע החלפת המגוף או התחברות לקו קיים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים לפני 
נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת  ואחרי המגוף שהוחלף בין שני מגופים תוך הזרמת מים ופתיחת

מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים, יתיר ביצוע חיטוי הקווים 
  כמפורט להלן.

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, הידרנטים וכו'. 
  ריאות ובתאום עם המפקח.פעולה זו תהיה באישור של משרד הב

  הנחיות להנחת צינורות מים בקרבת צינורות ביוב  .ז

הנחת קווי ביוב בקרבת צינורות מים תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות המפורטות בנספח ב'. יש 
להקפיד בביצוע שתי המערכות מבחינת מרווחים אופקיים ואנכיים הנדרשים בנספח. במידה ויהי צורך 

המערכות יונחו שרוולים בקווי הביוב כמפורט בנספח. החלטה על ביצוע השרוולים  בהצטלבויות בין
  תהיה ע"י המתכנן 

  

  חיבורים למגרשים צמודי קרקע  .ח

בהתאם לפרטים. החיבורים יבוצעו מצינורות פוליאתילן מצולב  1חיבורים למגרשים יהיו בקוטר "
  לריתוך חשמלי.מ"מ, כל הספחים יהיו מתוצרת "פלסאון"  63-40בקטרים 

-50מחיר היחידה לחיבור כפול יכלול שני חיבורים בודדים כולל הכל כנ"ל ובנוסף קטע חיבור בקוטר 
  מ'. 3.0מ"מ בין שני החיבורים באורך עד  40

מ"מ, ספחים מכל הסוגים, מעבר אל תחום  40-63החיבור הבודד או הכפול כולל צנרת בקטרים 
 10מ"מ פי.וי.ס.י דרג  110ס"מ מעל פני הקרקע במגרש, שרוול  40מ"מ מסתיים בגובה  40המגרש, זקף 

  , הכל קומפלט.1ממולא חצץ ובטון ומגוף כדורי "

במידה ומועצה מקומית עומר תדרוש, המגופים בהכנות ימסרו לרשות המקומית וההכנה תחסם 
  בפקק, כל זאת ללא תשלום נוסף

  אופני מדידה ותשלום  .ט

  צינורות המים והקולחים .1

חפירה עודפת,  ם עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת עבורהתשלו
  וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.

  במחיר הנחת הצינורות כלול בין היתר:
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  .מדידה וסימון הצינורות כמפורט -

  השטח. פירה ו/או חציבת התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב סטנדרטי התאם לתנאי ח -

   .הידוק שתית התעלה -

  חול, הרטבתו והידוקו.עטיפת אספקה ופיזור  -

  סרט סימון עם תיל מתכת לגילוי הצינור. -

 .פתיחת כבישים ומדרכות לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים -

לריתוך חשמלי ומופות  אספקה והובלה והנחת הצינור בתעלה, כולל ספחים מכל הסוגים והמינים -
  לחיבור בין הצינורות ובין הצינורות והספחים

בחומר מוברר  כיסוי התעלות בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי מתאים בשכבות מהודקות -
 , שבילים, משטחים מרוצפים וכו'.ותבשטח פתוח וחול מהודק בכבישים, מדרכ

  השלמת מצע כולל הידוק כנדרש במשטחים עם מצעים.  -

וי תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת אישורים ותשלומי ות מכשולים, כגון: צינורות מים, קחציי -
  אגרות הקשורים בכך.

  שטיפה, חיטוי, בדיקת לחץ וכו' בהתאם למפורט. -

 שנים. 10- המצאת כל התעודות ואישורי ספקי הצנרת והספחים כולל תעודת אחריות ל -

  בנפרד לפי מ"א.בלבד ישולם  ומדרכה עבור תיקון כביש האספלט -
  

  התחברות לקווים קיימים. 2 .2
  

ת תאום עם הראשות המקומית על מועד ואופן ביצוע קיימים כולל או קולחים  התחברות לקו מים
חפירה ו/או חציבה בעבודת ידיים  ההתחברות, הודעות לתושבים על סגירת המים לפי נוהלי הרשות,

יקוז הקווים והרחקת המים למקום שלא יפריע, ניתוק הקו וחסימת הקצה הפעיל, נ לחשיפת הצינור,
התקנת כל האביזרים והספחים והעבודות הנלוות לקבלת חיבור מושלם לפי סוג הצינור הקיים, קטעי 

, כיסוי , מתאמים, גושי בטון, ביצוע בשני שלבים בקווי א.צ.רב קוטר ימחברספחים כנדרש, צנרת, 
  .לקבלת חיבור מושלם ומתפקד בחול, החזרת מצב השטח לקדמותו וכו'

יש לשים לב שאין הבחנה בין סוגי הצינורות אליהם מתחברים עם צינורות חדשים לרבות חיבורים 
  לצירות א.צ. שהוא יקר במיוחד ומתבצע בשלבים תוך כדי שימוש במחברים מיוחדים.

  

  מגופים .3
  

  המחיר יהיה בהתאם לקוטר המגוף ויהיה זהה לכל עומק שהוא.
היחידה למגוף כולל אספקה והובלה של מגוף טריז, מחברים מאוגנים לצינור, אוגנים, אספקת מחירי 

מאריך ציר חרושתי, פינים, תא ביקורת עם מכסה עשוי יצקת, חצץ מתחת למגוף, גושי בטון, התאמה 
  לריצוף וכו', הכל לפי תכניות .

  
  מחירה כלול במחירי יחידה שונים.מ' ש 1.2-המגופים תסופק ידית פתיחת מגופים בגובה כ 5עם כל 

  מגוף כולל גם אספקת והתקנת אוגנים נגדיים, מחברים לאוגן וכו', הכל כמפורט בפרטים.
  

  עבור התאים ישולם בנפרד לפי קוטר התא  בכל עומק שהוא ללא מדידת עומק התא. 
  

  הידרנטים .4
  

וש עיגון מבטון, אביזרים, , מתקן שבירה, צנרת, ג4המדידה תהיה קומפלט כולל ברז שריפה, זקף "
מ"מ באורך  110עם מלט פנימי ועטיפת "טריו" מבחוץ או פ.א. מצולב  4ספחים, צינורות פלדה בקוטר "

מ' מההידרנט עד להתחברות לקו ראשי עשוי פוליאתילן לרבות מסעף מאוגן על הקו הראשי,  3.0-עד  
  פרט הטכני.ספחים וכו', הכל כמפורט בתכניות, סעיפי כתב הכמויות והמ

במידה והמזמין ירצה בכך, ההידרנטים יותקנו בשני שלבים: שלב א' זקף תת קרקעי חסום באוגן עוור 
  או מתקן שבירה חסום באוגן עוור והתקנת ההידרנט בשלב מאוחר יותר סמוך לאיכלוס השכונה.

רכה או מתקן ס"מ מתחת לפני הריצוף במד 10-במידה והמזמין  ירצה, הזקף של ההידרנט המסתיים כ
  השבירה, ייחסם באוגן עוור וההידרנטים יימסרו לתאגיד  אשר יתקין אותם בשלב מאוחר יותר.

עבורה ההתקנה בשלבים כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה 
  השונים.
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  הכנות לחיבור ביתי .5
  

מחיר היחידה לחיבור ביתי כפול או בודד כולל מסעף על הצינור הראשי, קטעי צינור עד המגרש 
 10מ"מ עשוי פוליאתילן . דרג  110מ' , ספחים לריתוך חשמלי, צינור  3.0בקטרים שונים באורך עד 

רט כולל קטעי צנרת וספחים לפי הצורך, הכל כמפו 1ממולא בטון לעיגון הזקפים במגרש, מגופים "
  בתכניות סטנדרטיות.

הכנה לחיבור כפול למגרש כולל שני חיבורי בודדים כולל הכל כנ"ל וחיבור בין שתי ההכנות באורך עד 
  מ' ישולם לפי מ"א צינור.  3.0מ'. עבור חיבור בין ההכנות באורך מעל  3.0

ואוגנים  במידה והמזמין  ידרוש, הברזים להכנות לבית יימסרו לרשות וההכנות יחסמו בפקקים
  עיוורים ללא תוספת תשלום.

  
  
  

 מתקני מים  .א

  מגופים

יהיו מגופים אלכסוניים עם מחברי הברגה, כדוגמת תוצרת "דורות" או ש.ע.  2מגופים בקוטר עד " -
 בר. מחיר המגוף יכלול גם אביזרי חיבור לרבות רקורד. 16המתאימים לת.י. הרלבנטי. לחץ עבודה 

) קצרים תוצרת "הכוכב" GATE VALVEמטיפוס מגופי טריז ( כולל יהיו 3מגופים בקוטר מעל " -
,AVK  תוצרת "רפאל"  או ש.ע. הציר והאביזרים הפנימיים יהיו עשויים נירוסטה ,S316 המדף .

. לחץ ISO 9000יהיה מגופר וגוף המגוף מצופה אמאיל, מבחוץ ומבפנים. האוגנים מותאמים לתקן 
 בר. 16עבודה 

ס"מ לפחות.   30טים הטטנדרטיים ללא רצפה, על שכבת חצץ בעובי התאים יבוצעו בהתאם לפר -
 ס"מ ובה 100החוליה התחתונה של התא תהיה בגובה 

ס"מ ובגובה קוטר הצינור מוכפל בשניים  5תבוצענה שתי  מגרעות ברוחב קוטר הצינור בתוספת    -
מעבר הצינור דרך  למעבר הצינור דרך דפנות התא. לאחר התקנת השרוול , המעבר  ימולא בבטון ,

השרוול יאטם  בבטון עם ערב "ביג'יבונד" להדבקות טובה לשרוול ולתא ויוחלק המרווח בין 
 הצינור והשרוול ימולא בפוליאורטן מוקצף. על מנת לקבל איטום חלק סביב הצינור.

 מכסי התאים יהיו כמפורט בסעיף   מכסים לתאי ביוב מלבן הכתוב על המכסה שיהיה "מים". -

  נטים (ברזי שריפה)הידר

  כמפורט להלן: 449-ו 448ותקני ישראל  304ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתוכניות מס' 

יהיו מתוצרת "פומס" או ש.ע. מאוגן עם תושבת מנירוסטה או מפליז בלבד  3ברזי שריפה בקוטר "
החלק התת עם ציפוי מלט פנימי.  4(מסעף הברגה עם מעבר יצקת). הזקף יהיה זקף מאוגן בקוטר "

קרקעי יעוגן ע"י עיגון מבטון כמפורט בפרט הסטנדרטי. צינור הפלדה התת קרקעי (המחבר בין המסעף 
  לזקף) יהיה עטוף בעטיפה פוליאתילן תלת שכבתי (טריו). הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט.

לק העליון של בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם ברגיי נירוסטה מוחלשים בח
  מתקן השבירה.

  המתאים לתקן כבאות. 3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "

  ההידרנטים יסופקו עם  מכסה מגן לפתיחה עם מפתח מיוחד  למניעת פתיחה של אנשים לא מורשים.

סרו לרשות, ההכנה במידה והמועצה המקומית עומר תדרוש שראשי הידרנטים ו/או זקפים יימ
שנותרה תחסם באוגן עיוור והזקפים וראשי ההידרנטים יימסרו לרשות המקומית, כל זאת ללא 

  תשלום נוסף.

  הכנת חיבורים לשצ"פים   �

מ"מ) ויבוצעו מצינורות פוליאתילן מצולב כולל זקף  75(הזנה  2חיבורי מים לגינון יהיו בקטרים "
  חסום בפקק. 2ננת. ההכנות יסתיימו בזווית ומגוף "ס"מ מעל פני הקרקע המתוכ 50שמסתיים 

  ,  2מחיר היחידה להכנה לגינון  יהיה קומפלט כולל מגוף " 
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 קווי ביוב ותאי ביקורות  .ב

  צנרת לביוב

  כללי  .א

  וכמפורט להלן. במפרט הכללי 57עבודת אספקת והנחת הצנרת ואביזרי הצנרת תתבצע עפ"י פרק 

הסימון  הקבלן יסמן ויאזן  את מיקום השוחות בהתאם לנספחלפני ביצוע הנחת צינורות הביוב 
  והמדידות. מספרי היתדות יהיו זהים למספרי השוחות בתכניות.

מיקום התחברויות וגבולות של מגרשים  עלול לחייב שינויים במיקום שוחות  ביקורת ו/או בחתך 
ות המגרשים וקבלת אישור זיהוי גבול ,לפיכך אין להתחיל בביצוע לפני סימון הפרצלציהלאורך. 

  .המפקח ו/או המתכנן, לסימון הקו ומיקום המתקנים השונים וההכנות במגרשים

  סוג הצינורות והאביזרים  .ב

מ' בקוטר המופיע בתכנית   3באורך  SN-8מ' יהיו עשויים פי.וי.סי. לביוב  5.0הצינורות לביוב  בעומק עד 
  . 884מיוצרים  ע"פ תקן ישראל מס' 

  .532לפי ת.י.  10פי.וי.סי לחץ דרג  מ' הצינורות יהיו עשויים 5.01בעומקים מעל 

  חפירת תעלות/תהנחת צינורו  .ג

. החפירה תהיה עמוקה דיה כדי A 200חפירת התעלות לצורך הנחת צינורות תהיה לפי מפרט סטנדרטי 
להכניס חול לריפוד הקרקעית. דפנות התעלות יהיו בשיפוע כזה שימנעו מפולות. במידת הצורך יותקנו 

  תמיכות לדפנות.

  כללים בהנחת צינורות

  עשויים לשבש כלל זה. מומלץ להניח את הצינורות מן המורד אל המעלה אולם אילוצים ומכשולים

צינור מסוג מסוים יחל  אלא היה צינור מסוג אחד בלבד, אין לעשות מעבר בין השוחותבין שתי שוחות י
מ' לעומק  5.0 -בשינויי עומק בין תאים מעומק קטן מ משוחה ויגמר בשוחה הבאה כמפורט בתכניות.

  מ' יעשה שימוש בצינור לחץ.  5.0מעל 

  הנחת צינורות פי.וי.סי

וההוראות של יצרן הצינורות  1083ייעשו לפי תקן ישראל מס'  כל הטיפול וההנחה של צינורות פי.וי.סי
  (כללים והמלצות להנחת קווי ביוב מפי.וי.סי "עבה".

  יצוינו ההקפדות על הפרטים הבאים:

 שיפוע אחיד בין שתי שוחות ושמירה על קו ישר. -

 פעמון הצינור יהיה במעלה הזרם. -

  הצבה נכונה של האטם ומריחתו במשחה. -
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  ותבדיקת הצינור  .ב

 כללי

  הבדיקות יהיו  אחרי שטיפת הקווים ושוחות הביקורת.

עבור כל הבדיקות, כולל בדיקה הידראולית, בדיקת ליישור הקווים ובדיקת ווידאו וכל הבדיקות 
חוזרות במידה ויתגלו ליקויים בבדיקות הראשונות לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי 

  היחידה השונים.

  הידראוליתבדיקת 

לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. בדיקת 
מודגש במיוחד   .מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקחע"י  בכל הצינורות והתאיםאטימות תיעשה 

  שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.

  הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

צע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק ימולא עד הבדיקה תבו
מ' מטרים. במידה ועקב  2.0-גובה התקרה  .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ
מ' או במערכת קיימים  2.0-השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ

  מ', תאים אלו יבדקו בנפרד. 2.0-ל פחות מתאים שעומקם הכול

שעות לפחות. אחרי זמן יש להוסיף את  24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.יש לשים לב שאם ירידת המים אינם 

  ויש לבצע את המדידה מחדש.אחידה בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טעות במדידה 

  כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם  
רד וכל תא איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע צינור בנפ

בנפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף, ולטפל בדליפות  עד לקבלת תוצאות המשביעות 
  את רצונו של המהנדס.

  עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

  נתוני הבדיקה ירוכזו בטבלה שלהן ויעשה חישוב של ההפסדים כמפורט

  

  

  

אים קטע בין ת
 וקוטר התאים

קוטר 
צינור 
 (אינץ)

אורך 
הקטע 
 (מ"א)

סוג 
 הצינור

משך 
הבדיקה 

 שעות

תוצאות  ירידת מפלס (ס"מ)          
 בדיקה

תא מס' 
 וקוטר

תא 
מס'   
 וקוטר

תא     
מס' 

 וקוטר

תא 
מס'   
 וקוטר

הפסד 
מים 

מחושב 
 (ליטרים)

הפסד 
מים 

מותר 
 (ליטרים)

לא  עומד 
 עומד

            

            

            

            

   ** * סה"כ       

  
  הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא  Xסה"כ ההפסד בקטע הנבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים  בס"מ -*

  
 Xקוטר הקטעים  (אינצ'ים)  Xסה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק : סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק  ק (מטרים)  -**

  ליטר 0.03
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  נתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים
  

  קוטר התא
 (ס"מ) 

  שטח התא
 (מ"ר)

  הפסד לס"מ ירידה
 (ליטרים)

 ליטר/ס"מ ירידה   7.8 0.78 100
 ליטר/ס"מ ירידה 12.3 1.23 125
 ליטר/ס"מ ירידה 17.7 1.77 150

  

  בדיקת לישרות הקוים

הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור ומראה או כל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות לשם 
  ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל  אורכם.

  בדיקת ווידאו

ע"י צילום טלויזיוני של פנים הצינור במעגל סגור תיעשה ע"י צלם מוסמך  -בדיקת "וידיאו"  -
 בהשגחת מעבדה מוסמכת. 

הצילום יעשה בהתאם ל"הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המבקשות הסמכה ביצוע  -
 לצילום צנרת מים וביוב" מהדורה אחרונה בתוקף.

 הפיענוח יעשה על ידי מעבדה מוסמכת שהוסמכה על ידי הרשות הלאומית על ידי הסמכת מעבדות. -

והתמורה תחשב ככלולה עבור בדיקת הווידאו כולל כל המפורט לעיל לא ישולם בנפרד לקבלן  -
   .במחירי היחידה השונים. המזמין ישלם ישירות לחברה המבצעת את הצילום
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   נורותיאופני מדידה ותשלום להנחת הצ  .ג

חפירה עודפת,  התשלום עבור הנחת צינורות יהיה לפי אורך הצינור המונח. לא תשולם תוספת עבור .1
 וכיו"ב מעבר לאורך או עומק הצינור עצמו.

הצינור לכל קטע ייחשב כממוצע בין שתי השוחות שמגדירות את הקטע. השתנות  העומק בין עומק  .2
האנכי בין רום פני הקרקע המדוד לפני ביצוע  שתי השוחות לא  תובא בחשבון. העומק הוא המרחק

  חפירת התעלה, לבין רום הכניסה היציאה מהשוחה.

או פני שטח נמוכים מהמתוכנן בתכניות ש מודגש במיוחד שכאשר החפירה נעשית במצב של צלחת כבי
מפני  דלצורך תשלום יימדעומק החפירה ולאחר הנחת הצנרת  יושלם המילוי,או יושלם מבנה הכביש, 

  פני הכבישים הסופיים המתוכנן.רום ולא מ או פני השטח שהיו בעת ביצוע ההנחה הצלחת 

העפר בשטח פתוח או לפני ביצוע היה והקבלן יחליט לבצע את הנחת הצנרת לפני ביצוע עבודות 
הצלחת בכבישים עומק החפירה לצורך תשלום ייחשב לפי רום הצלחת המתוכנן ולא לפי פני השטח 

  שהיו לפני ביצוע עבודות העפר או לפני ביצוע הצלחת. 

  לצורך חישוב עומק  הצינור. החפירה  הנוספת המתחייבת כדי  לרפד את התעלה  בחול, איננה נחשבת

  הנחת הצינורות כלול בין היתר:במחיר  .3

סטנדרטי בהתאם לתנאי   חפירת ו/או חציבה התעלה לפי החתך לאורך ולפי חתך רוחב -
  השטח.

תאים אליהם מתחברת המערכת והעברת הנתונים למתכנן לפני תחילת ביצוע  .I.Lמדידת  -
  העבודה.

  וים על כל המרכיבים כמפורט במפרט. וסימון הק -

  משרד העבודה. דיפון התעלה לפי הנחיות -

  סימון התעלות בסרטי סימון ופנסים בלילה. -

  הידוק שתית התעלה  -
  אספקת חול, פיזורו, הרטבתו והידוקו.  -

לצורך  ולאפשרויות,  פתיחת כבישים ומדרכות, גדרות, קירות או חפירה מתחתם בהתאם -
  לרבות כל אמצעי הזהירות הדרושים.

  ., האטמים, החומרים וכו'הובלה והנחת הצינור בתעלה עם כל האביזרים ,הספקה -

כבישים, בכיסוי התעלות בהתאם לחתך המפורט הכולל מילוי בחול בשכבות מהודקות  -
מצע סוג א' במידה  וכו' והשלמת מתוכננים או קיימים מדרכות, שבילים, משטחים מרוצפים

  והתעלה נחפרת במצעים.

וכיו"ב כולל אספקת כל  ישטחים מגוננים, חריש שטח חקלא תיקון שטחים מרוצפים, -
  החומרים הדרושים לכך, והבאת המצב לקדמותו כולל החומרים הדרושים לכך.

וי תקשורת, חשמל וכו' לרבות קבלת  אישורים וחציית מכשולים, כגון: צינורות מים, ק -
  ותשלומי  אגרות הקשורים בכך.

  .שטיפה, בדיקה הידראולית, בדיקת ווידאו וכו': ביצוע הבדיקות בהתאם למפורט לעיל -

 שטיפה נוספת לפני מסירת המערכת למזמין העבודה ולרשות המקומית. -

 כל הדרישות המפורטות במפרטים, בכתבי הכמויות ובתכניות. -

 .בלבד ישולם בנפרד לפי מ"א ותיקון מדרכה  עבור תיקון כביש אספלט -
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 שוחות בקרה (תאי בקרה)  .ג

  
  של כל המרכיבים של שוחות הבקרה חלות על  הקבלן, וכלולות במחירי היחידה.אספקת והובלה 

  
  הזמנת שוחות הבקרהא.       

  
הקרקע בישוב חרסיתית/ לסית וחלחול ביוב מהתאים בעת סתימה עשוי לגרום לקרקע סביב התאים 

מוחלטת של לטפוח ולהתכווץ תוך כדי גרימה לפגיעה/ שקיעה של הכבישים לכן נדרשת אטימות 
  התאים.

על כן, לפני הזמנת כל התאים לשטח, תבוצע בדיקת אטימות של ארבעה תאים אשר יונחו על פני 
  השטח ויחוברו ביניהם בצנרת.

מ' לפחות ויבוצעו עם אטמים כנדרש ומחברים לתאים. רק לאחר עמידת מערך  2.5התאים יהיו בגובה 
ין תאים מהספק של התאים הנבדקים. מודגש התאים לעיל במבחן האטימות, יורשה הקבלן להזמ

במיוחד שאם התאים לא יעמדו במבחן האטימות, תהינה נזילות בין החוליות במחברים לתא או דרך 
דפנות החוליות עקב סגרגציה או בטון פגום, הקבלן לא יורשה להזמין תאים מאותו ספק ויהיה עליו 

עבור בדיקת האטימות המוקדמת לא ישולם  לספק תאים מיצרן אחר אשר יעמוד במבחני האטימות.

  בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
  

  החומר לשוחות בקרה והתקנתם  .ב
  

מוכר העומד בהשגחת מכון  לבטון טרומישוחות בקרה יהיו עגולות טרומיות, ייוצרו במפעל  .1
  התקנים. הקוטר הפנימי בשוחה  יהיה לפי המסומן בחתך לאורך.

 658תהיה בנויה מחוליות בסיס, חוליות ביניים תקרה ומכסה. החוליות יהיו לפי ת"י  כל שוחה .2
  .489והתקרות והמכסים לפי ת"י 

ס"מ  20תוצק ריצפת בטון מזוין בעובי  0.5% - בתאים המותקנים בקווים ששיפועם קטן מ  .3
וליית מתחת לכל תא ביקורת, גובה פני הרצפה יקבע במדויק על ידי מודד כך שעם הנחת ח

  תא במדויק לפי התכנית.     L.Iהבסיס על הרצפה יתקבל 

גובה כל מרכיב בשוחה (חולית הבסיס, חוליות ביניים) יחושבו ע"י הקבלן עם ספק השוחה  .4
  לקבלת שוחה בגובה המתוכנן בלי צורך בהתאמות בשטח. 

מוצא.  לכל את החורים לחיבורי צינורות כניסה ויציאה יקדחו במפעל במיקום ובגודל המתאים .5
התא וגובה כל  ס"מ מקצה חוליה ובהתאם לכך יש לחשב את הרכב 7חור יהיה מרוחק לפחות ה

  חוליה.

מערכת איטום בין החוליות, בין הבסיס לחוליה ובין החוליה העליונה לתקרה ייעשה ע"י  איטום .6
 .כמפורט להלן שתבטיח איטום מוחלט בתא

 איטום מלא.יש לנהוג לפי הוראות היצרן, כדי לקבל 

האיטום יעשה באמצעות שני אטמי "פרוסטיק" או ש.ע מותקנים אחד על השני כולל חפיפה בין 
כיפות  PRO 3 SIKAFLEX החוליות והשלמת האיטום בחלק הפנימי של התא באמצעות 

הפלסטיק בחורי ההרמה יוסרו והחורים ימלאו בסיקה פלקס כנ"ל והחלק הפנימי של התא 
  ס"מ סביב אזור החור יאטם ב,סיקהפלקס" כנ"ל. 20-ברדיוס כ באזור החורים השטח

עבודות האיטום יבוצעו לפי הנחיות ובהשגחת ספקי התאים. הספק ימציא אישור שחומרי 
  האטימה תואמים לנדרש והביצוע נעשה לפי הנחיות יצרן החוליות ובהשגחתו.

-3תאים שלא יעמדו במבחני האיטום כמפורט במפרט יאטמו במלואם  בשכבה אוטמת עשויה 
PRO SIKAFLEX  .בשתי שכבות לקבלת איטום מוחלט של התאים  

 "פורשדה"חיבור שוחה לכניסות ויציאות, לרבות כניסה עלית ממפל יהיה מחבר "איטוביב" או  .7
  .S.S.316מסוג  ו פלדה אל חלדמתאים לכל סוגי הצינורות. חלקי המתכת במחבר יהי

בביצוע  ללא חצץ ע"י אדם שהתמחה 20 -תעלות התחתית (בנצ'יק) ייעשו בעיבודים מבטון ב .8
ית הנטיה של הזרימה לא וב'. זו 201עבודה זו. התנוחה תהיה לפי תכנית סטנדרטית מס' 

  .°90 -תהיה חדה מ

  צאות מהתא.ס"מ מעל התעלה היו 10 -כניסות צד ממגרשים תהינה גבוהות ב
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הפרש הגובה בין כניסה ליציאה יהיה בהתאם למפורט בחתך לאורך. בדרך כלל ההפרש לא 
 40ס"מ ומעלה עד  150ס"מ (בשוחות בקוטר  30 -רים  ולא גדול מטיהיה קטן משני סנטימ

  סנטימטרים).

גבוה ס"מ  5.0 -מ לפי התכניות אך לא פחותהמפגש בין תעלת צד לתעלה ראשית יהיה 
ס"מ גבוהה מרום היציאה  20כניסת צד של תעלת משנה תהיה לפחות ה המרכזית. מהתעל

  מקוטר הצינור הראשי, הגדול מבין השניים. 80%מהתא ולא פחות 

, הגימור יהיה חלק, הן בתוך בקוטר של הצינור היוצאהתעלות יהיו בעלות חתך חצי מעגלי 
  .התעלה והן בגדות. גובה התעלה יהיה בגובה קוטר הצינור

  מדופן השוחה אל תעלת הזרימה. 1:3ע מזערי של והגדות יהיו בשיפ

יכולות להתאים  מבטון (דוגמת "אקרבייס")חוליות בסיס עם תעלות חרושתיות מוכנות 
בתנאי שהכניסות והיציאות בגבהים ובכיוונים המתאימים. יש להיוועץ במתכנן במקרים 

  משימוש בחוליות בסיס מוכנות. חריגים. לא ישולם לקבלן עבור תא נוסף המתחייב 

ס"מ. רוחב  33מדרגות יהיו יצוקות בדופן השוחה כאשר המרווח האנכי ביניהם לא יעלה על  .9
ס"מ. המדרגה תהיה עשויה יציקת ברזל עם  12-15ס"מ והוא יבלוט מהדופן  25המדרך יהיה 

דים תהינה הגנה של צבע ביטומני או ציפוי פלסטי. מקום המדרך יהיה מחוספס ומשני הצד
  מ"מ למניעת החלקה. 10בליטות בגובה 

  מ' יותקן סולם עשוי פיברגלס. 4.75בשוחה בעומק מעל 

- יבלטו כלרבות שטחים מרוצפים קיימים או מתוכננים  כבישיםואי ושוחות שיבוצעו מחוץ לת .10
  מעל פני השטח הסופיים ויכללו תקרה ופקק תקניים כמפורט. ס"מ 20

העבודות והחומרים (לרבות מחברי  השוחה) הדרושים לביצוע מחיר השוחה יכלול את כל  .11
  מושלם של העבודה. המדידה לצרכי תשלום תהא עפ"י יחידות בסיווג קוטר ועומק השוחה.

חיזוק קונסטרוקטיבי של חוליות השוחה בעומקים גדולים, במידה ויידרש מהקבלן ע"י הספק,  .12
 יבוצע ע"י הקבלן והוא כלול במחירי השוחה.

 יחד עם הצנרת בהתאם למפרט. שוחת בקרה תעבור בדיקת אטימותכל  .13

  בכל מקום בתכניות או במפרט בו נאמר "תא בקרה" הכוונה היא לשוחת בקרה. .14
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  מכסים לשוחות בקרה  .ג
  

 .G'201המכסים יהיו לפי פרט סטנדרטי  .1

אימים מת D-400ס"מ מין  60כל התקרות לתאים, הן בשטח פתוח והן בישוב יהיו דגם כבד בקוטר  .2
  . EN 124-1994חלק  489ק"ג לפי ת.י.  400לעומס בדיקה 

הדיוק הנדרש בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת יהיה מרבי כך שכל מכסה יתאים לעל מסגרת.  .3
 הדיוק יושג ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה והמסגרת להתאמה מושלמת.

המכסה לבדיקת עיצוב המכסה ורמת הדיוק  לפני הבאת המכסים לשטח הקבלן ימציא דוגמא של
   של המכסה והמסגרת.

תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויה יצקת יהיו חרוטים לקבלת דיוק מרבי בשטח המגע 
  בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב מעל המכסה.

  ידי הקבלן במכסים מתאימים.מכסים שלא יעמדו בתנאים לעיל יוחלפו ללא דיחוי על 

 תקרות בכבישים ושטחים מרוצפים יהיו משלושה חלקים: תקרה, מסגרת ומכסה.   .4

בתקרות בשטח פתוח המכסה יהיה עם טבעת יצוקה בתקרה במפעל,לא יורשה שימוש בתקרות  .5
 שלושה חלקים וביטון הטבעת בשטח.

ס"מ לפחות  עם סמל  15וטר המכסים בכבישים יהיו מכסים ב.ב. עם דיסקית עשויה פליז בק .6
 מ"מ לפחות. 20התאגיד וכיתוב "ביוב". הדיסקית תוצמת למכה באמצעות ברגי פליז באורך 

מכסים במדרכות ושבילים מרוצפים יהיו עשויים יצקת עם מסגרת עגולה או מרובעת בהתאם  .7
  לדרישות הרשות המקומית עם סמל התאגיד כנ"ל.

  :על המכסים יוטבעו הפרטים שלהלן .8

   .סמל הרשות וכיתוב "מועצה מקומית עומר" -

   יעוד השוחה "ביוב". -

  . תו תקן -

  . שנת ייצור -

  . עומס המותרה -

 . שם היצרן -

לפני הצבת המכסה יש לפני הזמנת המכסים הקבלן יציג מכסה אחד  המכל סוג לאישור המועצה.  .9
ע (אחרי הכנה לנקות את התושבת של המכסה מכל לכלוך.  כל חלק עשוי יצקת או פלדה יש לצבו

של המפרט הבינמשרדי. הגוון יהיה שחור. אין לסגור  11055) כמפורט בסעיף 11051כמפורט בסעיף 
 מכסה אם הצבע איננו יבש לחלוטין.
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  עם מפל תא  .ד
  

  במקרה של הפרשי גבהים בין כניסת השפכים ליציאתם משוחה  יבוצע בשוחה מפל כמפורט  להלן. .1

ס"מ יבוצע "מפל פנימי"  40ה ליציאה מהשוחה איננו  עולה על אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוח .2
 בתוך השוחה ע"י עיבוד תעלת הקרקעית (הבנצ'יק). עבור מפל פנימי לא ישולם בנפרד.

ס"מ, או במקום שכתוב   40 -אם הפרש הגבהים בין הכניסה לשוחה ליציאה מהשוחה גדול מ .3
 א'. 201ט במפורט  בתכנית, יבוצע מפל  חיצוני בהתאם לסטנדר

א'. השוחה תוצב על משטח  201שוחת בקרה מבטון עם מפל חיצוני תבוצע לפי מפרט סטנדרטי מס'  .4
כך שהמפעל ישען על  ס"מ גדול מהקוטר החיצוני של  השוחה 50. קוטר המשטח יהיה מזוין בטון

   ס"מ. 20מ"מ כל  8ס"מ ויהיה בו זיון רשת בקוטר  20. עוביו בסיס הבטון של התא

 × 15מ' או יותר תותקן חגורת חיזוק  1.50למפל יש לצקת בטון עם רשת זיון. לשוחות בגובה  מסביב
  ס"מ עם זיון. 30

למפל בכל  גובה  א' ישולם כתוספת לתשלום עבור השוחה עצמה. המחיר זהה 201מפל לפי סטנדרט 
  שהוא

  

  אופן מדידה ותשלום לתאי ביקורת  .ה
  

יחידות קומפלט לפי  קוטר ועומק התא ויכלול את כל המפורט התשלום לתאי ביקורת לביוב יהיה לפי 
, גובה התא יימדד לפי הפרש 57במפרט הטכני . מדידת עומק התא יהיה לפי המפרט הבין משרדי פרק 

 של הצינור הנמוך ביותר היוצא מהתא.   L.I.-בין רום פני המכסה  ו

 מחיר היחידה יכלול בין היתר:

  התאהרחבת החפירה לצורך ביצוע  -

  שתית חול,מצע או בטון בהתאם לפרטים -

 חוליות בסיס, חוליות ביניים ותקרה  בהתאם לגובה התא -

התקנת שני אטמים בכל תפר  בין החוליות, בין  החוליה העליונה והתקרה ואיטום פנים של  -
 המרווחים בין החוליות חומר מליטה בעת התפשטות גדולה כמפורט בפרטים ובמפרט .

ות הכניסה והיציאה לתא כולל מחבר לכניסה עליונה של מפלים חיצוניים , מחברים על צינור -
 איטוביב או פורשדה.

 ביצוע עיבודים כולל מפלים פנימיים עד גובה חצי קוטר התא. -

 מדרגות/ סולמות עם כלובי מגן. -

 D-400ס"מ לעומס כבד  60מכסה ב.ב עם דיסקית פליז עם סמל התאגיד או מכסה מיצקת בקוטר  -
 התאגיד וכיתוב "ביוב".  עם סמל

 בדיקה הידראולית של התא. -

 סתימת החריצים בין החוליות בתערובת גמישה. -

 התאמת המכסים לפני הפיתוח הסופיים כולל טבעת בטון מזוין. -

 כל המפורט והנדרש בתכניות ובמפרטים. -
  מקוטר התא לא ישולם בנפרד,  ½עבור מפלים פנימיים בגובה עד   
 יים ישולם בנפרד.עבור מפלים חיצונ  
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  נספחים
  

  

 

  )1הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתייה ( - . 1 -

  הנחיות להנחת צנרת ביוב בקרבת צינורות מים  - 2 -

  מפרט להכנת והגשת תכנית עדות למערכת מים וביוב –תכנית עדות  - 3 -

 פרוגרמת בדיקות - 4 -
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  הוראות לשטיפה וחיטוי צנרת מי שתייה  - 1נספח 
  

  מי שתיה אספקת מערכות וחיטוי לניקוי הנחיות
  )2006 נובמבר מעודכן נוסח(

  
  כללי: א חלק

 חלות/ תחום .1

  .זה בנושא לו שקדמו המסמכים כל את מחליף זה מסמך 1.1

 ולמערכות, סניטרית לצריכה המיועדות ופרטיות ציבוריות שתייה מי מערכות על חלות אלו הנחיות 1.2
 .שפירים במים המגובות חקלאיות מים

 .כאחד קיימות מערכות ועל חדשות מערכות על חלות ההנחיות 1.3

 :להנחיות החוקי הבסיס את מהווים להלן המפורטים המסמכים 1.4

  ):1ה חלק 1940( העם בריאות פקודת

  .2000 – ס"התש משולב נוסח, 1974 – ד"תשל), שתייה מי של התברואית איכותם( העם בריאות תקנות

  .1991 – א"התשנ משולב נוסח, 1983 – ג"התשמ), שתייה למי בריכה מערכות( העם בריאות תקנות

  1959 ט"התשי – המים חוק

  :והבנייה התכנון חוק

  .2.17 סעיף, מים הספקת 2 פרק – תברואה למתקני הוראות

  :ישראליים תקנים

  וחמים קרים מים אספקת מערכות: שרברבות מערכות – ובדיקתם תברואה מתקני התקנת 1205.1 י"ת

  שירות מערכות – הקרובה וסביבתם מגורים בנייני: בניינים תחזוקת – 2 חלק 1525 י"ת

  שתייה במי לטיפול כימיקלים: 5438 י"ת

 הגדרות .2

  :אלה בהנחיות

  ).חלות/ תחום( 1' מס בסעיף המפורטות העם בריאות בתקנות ההגדרות פ"ע הן ההגדרות כל 2.1

 .זהה ומאגר לבריכה ההתייחסות 2.2
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 כלליות דרישות .3

  זיהום מניעת 3.1

  .שלעיל 1.4 בסעיף המפורטים והתקנות התקנים פ"ע יהיה המים מערכות ותחזוקת תכנון 3.1.1

 .המים לגוף מזהמים חדירת ימנעו המערכת ותחזוקת תכנון 3.1.2

 מצופים למשל, (הכרחי והדבר במידה. המים גוף בתוך ציוד מהתקנת האפשר ככל להימנע יש 3.1.3
 או/ ו לתיקון להוציאו יהיה ניתן תקלה שבמקרה כך הציוד יותקן) בבריכות מפלס ומדי

 .למקומו החזרתו בטרם חיטוי יעבור הציוד. המים עם מגע ללא להחליפו

 .ניקויה ולפני הבריכה הרקת לאחר בציוד הטיפול יתוכנן האפשר במידת 3.1.4

 ולהכרח, לזיהומם לגרום עלול המים מערכות של ולתחזוקה לתכנון ל"הנ הדרישות ביצוע אי 3.1.5
 .השגרתיות לדרישות מעבר וחיטוי ניקוי  בביצוע

  וחיטוי בניקוי העוסקים 3.2

  .הבריאות משרד י"ע לכך שהוכשר מי י"ע רק יתבצע והחיטוי הניקוי 3.2.1

 דרישות לפי יעבוד') וכו צנרת, מאגרים( שתייה מי אספקת מערכות וחיטוי בניקוי העוסק כל 3.2.2
 .דין כל פ"ע וסביבה בטיחות

  והציוד החומרים 3.3

  .מאושר שתייה מי ממקור יהיו לניקוי המשמשים המים 3.3.1

 יהיו) וחיטוי ניקוי, סיכה, אטימה, צביעה, ציפוי( העבודה בתהליכי שיכללו החומרים כל 3.3.2
 .נאותים בתנאים יהיה החומרים אחסון. הבריאות משרד י"ע מאושרים

 האטימה, הציפוי, המבנה בשלמות לפגיעה יגרמו לא והציוד שהחומרים לכך לדאוג יש 3.3.3
 ).היצרנים להוראות בהתאם( וחלקיה המים אספקת מערכת של והאביזרים

 את המונעים נאותים בתנאים ויאוחסן, שתייה במי לשימוש ורק אך מיועד יהיה העבודה ציוד 3.3.4
 .זיהומו

  שונות 3.4

  .המוסמכות הרשויות עם ויאושר יוסדר הטיפול מי ניקוז 3.4.1

 .הכיבוי רשויות עם בתיאום יבוצעו אש לכיבוי גם המשמשים מאגרים ניקוי 3.4.2

 .מזהמים חדירת למנוע יש הטיפול שלבי בכל 3.4.3

 .לשתייה המאושר ממקור במים רק להשתמש יש הטיפול שלבי בכל  3.4.4

 עם והחיטוי הניקוי את לבצע ניתן, מבטון שונים מחומרים עשויה הבריכה בהם במקרים 3.4.5
 .אלו בהנחיות הבריאות משרד דרישות את יסתרו שלא בתנאי, היצרן לדרישות התייחסות
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  מים מאגרי וחיטוי ניקוי: ב חלק
  

  לניקוי המאגר הכנת .1

  .במאגר המים של ויציאה כניסה צינורות של מלאה סגירה 1.1

 .שאיבה י"ע או ניקוז צינור דרך והמשקעים המים הרקת 1.2

 ).נדרש אם( והציוד המבנה חלקי של ואטימה צביעה, תיקון 1.3

 .ערך שוות אחרת בשיטה או קשים פיםזי בעלת במברשת במאגר מתכת חלקי ניקוי 1.4

 .זרים וחפצים לכלוך הוצאות הכולל המאגר פנים של ניקוי 1.5

 המאגר ניקוי .2

  קוב מטר עשרות בנפח מאגר 2.1

 או') וכו קשות מברשות( מכניים באמצעים המאגר של והתקרה הרצפה, הקירות ניקוי 2.1.1
  .לפחות אטמוספרות 10 של בלחץ מים זרם באמצעות

 .צלולים השטיפה שמי עד, לפחות אטמוספירות 5 של בלחץ במים המאגר שטיפת 2.1.2

 .הניקוז מערכת ואל הבריכה אל היציאה צנרת וניקוז שטיפה 2.1.3

 .המאגר הרקת 2.1.4

  ומעלה קוב מטר מאות בנפח מאגר 2.2

  .ואבנית ממשקעים והרצפה הקירות ניקוי 2.2.1

 אטמוספירות 50 של בלחץ מים זרם באמצעות המאגר של והתקרה הרצפה, הקירות שטיפת 2.2.2
 מ"ס 30 של אופקי במרחק הנמדדת, לפחות לדקה/ ליטר 30 של זרימה במהירות, לפחות
 .המאגר מקיר

 .צלולים יהיו השטיפה שמי עד תתבצע השטיפה 2.2.3

 .הניקוז מערכת ואל הבריכה אל היציאה צנרת וניקוז שטיפה 2.2.4

 .המאגר הרקת 2.2.5
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 המאגר חיטוי .3

   החומרים 3.1

  . 3.2 סעיף' א חלק ודרישות 5438 י"ת בדרישות יעמדו המאגר וחיטוי לניקוי המשמשים החומרים כל
  . ידנית בשפיכה או הכניסה צינור על מינון משאבת באמצעות למאגר יוסף) היפוכלוריט סודיום( נוזלי כלור
  .דרכו יעבור הנכנס המים שזרם כך, המסה או ריסוק לאחר למים יוסף) היפוכלוריט קלציום( מוצק כלור

  .במאגר אחיד פיזור להבטיח יש

  חיטוי שיטת 3.2

  : 3.2.2 -ו 3.2.1 הבאות השיטות ליישום התנאים
 .אטמוספרות 50 בלחץ במאגר פני שטח של ראשונית שטיפה תתבצע  .א

 .הצנרת ופתחי הציוד כולל, המאגר של הפנים השטח כל את יכסה החומר  .ב

 .זיהום אירוע נתגלה בהם במאגרים או חדשים המאגרים מקרה בכל יבוצעו  .ג

 .הבריאות רשות י"ע שתאושר ערך שוות בשיטה וחיטוי ניקוי לבצע ניתן  .ד

 

   ריק במאגר כלור מריחת או ריסוס 3.2.1

 מילוי לפני דקות 60 לפחות – שהייה זמן. ל"מג 200 של זמין כלור בתמיסת חיטוי 3.2.1.1
 . המאגר

 .שעות 6 של שהיה זמן לאחר ל"מג 10 -מ יפחת לא החופשי הכלור ריכוז, יתמלא כשהמאגר

 מילוי לפני דקות 30 לפחות – שהייה זמן. ל"מג 1000 של זמין כלור בתמיסת חיטוי 3.2.1.2
 . המאגר

 .נוסף שהייה זמן ללא מתבצעת השטיפה. לאספקה ומילויו הרשת מי עם המאגר פני שטח של יסודית שטיפה

  הדרגתי במילוי בכלור חיטוי 3.2.2

  .שעות 6 לפחות שהייה זמן. ל"מג 50 – של בריכוז כלור בתמיסות מנפחו 5% עד המאגר מילוי
 נמוכה כלור שארית נמדדת אם. המקורי מהריכוז לחצי מעל להיות צריך החיטוי פעולת בתום הכלור ריכוז
 החיטוי זמן בתום ואם, נוספות שעות 6 -ל מוכלרים המים השהיית את להמשיך יש המקורי הריכוז מחצי

  .מחדש וחיטוי שטיפה בביצוע צורך יש, ל"מג 10 -מ נמוכה כלור שארית נמדדת
 שעות 24 לאחר ל"מג 2 -מ יפחת לא התהליך בסוף הכלור שריכוז באופן הגלישה למפלס עד המאגר מילוי

  .שהייה

84



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  )קיטור/ חמים מים( חום באמצעות חיטוי 3.2.3

 30 של התזה במרחק לדקה 40-50 של ספיקה', אטמ Cº 80-100 ,150-200: ולחץ חום באמצעות הקירות חיטוי
  .מ"ס

 חומר למים להוסיף מומלץ, למיכל מחוץ עומד כשהאדם השטיפה מתבצעת בהם קטנים מכלים בחיטוי
  .חיטוי
  .שעות 6 של שהייה לזמן כלור ל"מג 50 של בריכוז) מ"ס 20 ומינימום( מנפחו 2-5% -ל המאגר מילוי
 נמוכה כלור שארית נמדדת אם. המקורי מהריכוז לחצי מעל להיות צריך החיטוי פעולת בתום הכלור ריכוז
 החיטוי זמן בתוך ואם, נוספות שעות 6 - ל המוכלרים המים השהיית את להמשיך יש המקורי הריכוז מחצי

  .מחדש וחיטוי שטיפה בביצוע צורך יש, ל"מג 10 -מ נמוכה כלור שארית נמדדת
  .ל"מג 0.5 -מ יפחת לא התהליך בסוף הכלור שריכוז באופן הגלישה למפלס עד המאגר מילוי

  הרקה ללא מלא מאגר וחיטוי ניקוי 3.2.4

  :זו שיטה ליישום התנאים
 הצגת או/ ו, והניקוי החיטוי מערכת מפרט הצגת חובת כולל, הבריאות משרד אישור חובת  .א

 .אחרות בארצות דומה בטכנולוגיה שימוש המאשרים מסמכים

 . 3.2.1 סעיף לפי חיטוי מתחייב בהם, חדשים מאגרים וחיטוי לניקוי תיושם לא  .ב

 .צף פלסטי כיסוי בעלי, קוב 25,000 מעל נפח בעלי, בלבד גדולים למאגרים תאושר  .ג

 .קודמים בסעיפים הרשומות ההנחיות פ"ע וחיטוי ניקוי ביצוע שנים 5 -ל אחת  .ד

 .5 בסעיף המפורט פ"ע יעשה ניקוי לאחר המים לאיכות דיגום  .ה

  :הניקוי

 .חלקי באופן מלא כשהמאגר יתבצע - 

 שעבר רובוט באמצעות יתבצעו המושפעים והקירות הרצפה של המכני והניקוי המשקעים הרחקת - 
 .מוחלט ניקוי שתבטיח בקרה מערכת בעזרת, אדם י"ע הנשלח, חיטוי

 .מנוקה אזור בכל הרובוט של הניקוז בצינור צלולים מים להופעת עד ימשך הניקוי - 

  :החיטוי

 .ל"מג 2 של ריכוז ונקודה נקודה בכל המבטיח, בפיזור המוזן חיטוי חומר באמצעות יתבצע - 

  .ל"מג 0.5 -מ תפחת לא חופשי כלור שארית התהליך בסוף כאשר, שעות 24 של שהייה זמן - 

 מחדש מילוי .4

  :אפשריות מספר

  .מהרשת שתייה במי ומילוי מלאה הרקה 4.1

 .השתייה מי בתקנות לנדרש יתאים הכלור שריכוז עד המים של נוספת השהייה 4.2

 ).הציבורית המערכת מי עם( נמוך כלור ריכוז עם שתייה במי ומילוי חלקית הרקה 4.3
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 לצריכה המאגר ואישור דיגום .5

 דיגום 5.1

 פי ועל מוכרת מעבדה או מועצה מקומית עומר, הבריכה בעל מטעם מוסמך דוגם י"ע יערך הדיגום
  .2000 ינואר, הבריאות משרד", מים איכות דיגום נוהלי"

  .המאגר של ביציאה תקניים דיגום מברזי תתבצע הדגימות נטילת

  .ועכירות חופשי כלור: שדה לבדיקות בבריכה המים יידגמו העבודות סיום עם
  .ל"מג 0.5 על עולה אינה דקות 10 של שהייה זמן לאחר הכלור שדרישת לוודא יש

 סיום עם) קוליפורם חיידקי נוכחות( מיקרוביאלית לאיכות תידגם הבריכה, השדה לבדיקות בנוסף
  .אחריה שעות 24 -מ יאוחר ולא העבודה

 הנחיות או/ ו) שתייה מי של התברואית איכותם( העם בריאות בתקנות הנדרשת באיכות יעמדו המים
  .חולים לבתי

 שגרתי בניקוי 5.2

) ועכירות נותר כלור( שדה דיגום תוצאות וקבלת, העבודות ביצוע לאחר מיד תחודש המים אספקת
  .הבקטריאליות התוצאות לקבלת המתנה ללא, תקינות
  .חוזר דיגום ויערך מהמאגר המים אספקת תופסק חריגות בקטריאליות תוצאות ומתקבלות במקרה

  .המאגר של חוזר וחיטוי ניקוי לערוך יש, תקינות אינן החוזר הדיגום תוצאות אם
  .במאגר השימוש את לאשר יהיה ניתן החוזר בדיגום תקינות דיגום תוצאות קבלת לאחר רק

   3.3.4 סעיף פ"ע מאגר בניקוי 5.3

 אינה המים שאספקת מכוון, הניקוי עבודת במהלך יתבצעו הבקטריאלי והדיגום השדה בדיקות
  .לחלוטין מופסקת

  .והיציאה הכניסה ופתחי עצמו במאגר דגימות יילקחו
  . 5.2 בסעיף כמו תהיה הדיגום לתוצאות ההתייחסות

  המים זיהום של אירוע לאחר או חדשות בריכות בניקוי 5.4

  .הבריאות רשות להנחיות בהתאם בדיקות יבוצעו הנדרשות הפעולות ביצוע לאחר
  .האספקה חידוש תנאי מהווה תקינות תוצאות קבלת

 דיווח .6

 לסיכום בהתאם הבריאות ללשכות יועבר הדיגום ותוצאות העבודות על הדיווח -שגרתי בניקוי 6.1
  .המים ספקי עם קודם

 משרד אישור לאחר יהיה האספקה וחידוש, הבריאות למשרד מידית ידווחו חריגים אירועים 6.2
 .הבריאות

 בטופס המבצעת החברה י"ע יפורטו שבוצעו הדיגום ותוצאות המאגר מצב, שבוצעו העבודות 6.3
 .העבודה למזמין ויעברו, בנספח המצורף" מים מערכת וחיטוי ניקוי ביצוע על דיווח"

 העבודה מבצע שם :הבאים הפרטים עם בולט במקום תווית ישים העבודה מבצע העבודה סיום עם 6.4
  .הבא והניקוי שהתבצע הניקוי תאריך, וכתובתו
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  מים צנרת וחיטוי ניקוי: ג חלק
  

  צנרת וחיטוי שטיפה לביצוע נסיבות

 חדשה מים אספקת מערכת התקנת  .א

 הרחקת לשם המערכת וחיטוי לניקוי לדאוג יש, חדשות מים ממערכות מים אספקת אישור לפני
  .השימוש תחילת עם לוואי וריח טעם ולמניעת, מזהמים

 צנרת פתיחת  .ב

 או פיצוץ בתיקון הצורך עקב להיפתח עלולה, ניכר בלחץ והפועלת כלל בדרך הסגורה, המים מערכת
 לחדירת לגרום עלולה המערכת פתיחת. בחדשים ישנים אביזר או צנרת החלפת עקב או, גדולה נזילה
 חיבורה לפני אביזריה כל על הרלוונטית הצנרת את ולחטא לשטוף יש לכן, לתוכה וזיהומים לכלוך
  .המים מערכת לשאר מחדש

 הצנרת ייעוד שינוי  .ג

 י"ע אך, שימוש לאותו הסבה לעבור יכולה), בקולחים השקיה כגון( לשתייה שימשה שלא מים מערכת
  .שתייה מי ממקור אספקה
  .וחיטוי ניקוי ופעולות חוזרת מזרימה הגנה תכלול והיא, המנהל אישור סמך על רק תיעשה ההסבה

 למערכת זיהום חדירת  .ד

 מהטיפול כחלק וחיטוי ניקוי של פעולות להידרש יכולות פעילה במערכת המתרחשים זיהום באירועי
  .באירוע
  .המערכת ולאופי הזיהום לרמת ויתאימו המנהל דרישות פ"ע רק יתבצעו והחיטוי הניקוי פעולות

 ומנע תחזוקה פעילות  .ה

: של תוצאה שהן בעיות עקב, המים באיכות ירידה מניעת לשם מתבצעת מים הובלת מערכת שטיפת
 בסופי( עומדים מים או איטית זרימה, קורוזיה תהליכי, התפעול במשטר שינויים, המים מקור שינוי

 על שמירה עם יחד, בעייתיים אזורים על דגש עם המים מערכת של תקופתית שטיפה). עיוורים קווים
  .מיקרוביאלים וזיהומים משקעים, ביופילם היווצרות במניעת מאוד להועיל יכולה, נאותה חיטוי רמת

 פעיל בקו נזילה תיקון  .ו

 שימוש תוך מתבצע הטיפול, זה במקרה. פעיל בקו נזילה תיקון הוא הבאות לדרישות חריג מקרה
 במים נקודה באף מכוסה ואינו ההספקה מערכת לחץ ותחת מים מלא שהקו בשעה, הידוק באמצעי

  .בחפירה העומדים
  .ד,ג,ב,א בסעיפים המפורטות לנסיבות מתייחס' ג בחלק שלהלן בסעיפים האמור כל

  .5.2 בסעיף התייחסות ניתנת' ו לסעיף
  .ההנחיות של' ד בחלק נפרדת התייחסות ניתנת' ה לסעיף
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 לניקוי הצנרת הכנת .1

  מוקדם ניקוז 1.1

  העבודה תחילת לפני בצנרת המים את לנקז יש

  והגנתה לניקוי הצנרת הכנת 1.2

  הצנרת ואביזרי הצינור על הגנה 1.2.1

 צמצום על להקפיד חיוני. הבניה באתר מלכלוך מוגנים להיות הצנרת ואביזרי הצינורות על
 הנחת, זהירים ואחסון טיפול על להקפיד וכן, והתקנתם הצינורות הובלת שבין הזמן

 ביתר לנקוט יש. הפתחים וסגירת כיסויים, לאתר הבאתם בעת החפירה לאורך הצינורות
  .במיוחד קשה הוא אלה אטמים וחיטוי מאחר החיבורים אטמי של ואחסון בטיפול זהירות

  הצינור של ראשוני ניקוי 1.2.2

 באופן לנקות יש ההתקנה לפני לכן, עולה החיטוי יעילות, יותר נקי הצינור שפנים ככל
 ניתנים שאינם משקעים. ומשקעים עפר, גס מלכלוך והחיבורים הצינורות את יסודי

  .5% היפוכלוריט תמיסת עם לנגב מומלץ, מכניים אמצעים ידי על לסילוק

  הצינורות הנחת בעת בקרה 1.2.3

 הצינורות פתחי כל. היום מלאכת תום לפני יושלם בחפירה המונחים הצינורות כל חיבור
 בשעה גם יינקטו אלה זהירות אמצעי. מתנהלת אינה שעבודה בשעה היטב ויסגרו יכוסו

 לדאוג יש'). וכו חלחול, ניקוז, ביוב נזילת, מהצפה כתוצאה( עומדים מים נמצאים שבתעלה
  .ינוקזו המזוהמים המים שכל עד במקומם יישארו שהפקקים

 הצנרת ניקוי .2

 המשקעים כל את לסלק מנת על המערכת את לשטוף יש) החיטוי ולפני( ההתקנה גמר לאחר 2.1
 הידרנטים או מוצאים פתיחת לאחר מתחילה השטיפה. בצינורות ולהישאר להיכנס העלולים
 כדי, הקווים בקצה מוצא פתיחת על להקפיד יש. המוצאים אל המקור מכוון המים והזרמת
 1 של מהירות על מומלץ, יעילה תהיה השטיפה מנת על. מתוכו יצאו העכורים המים שכל להבטיח

  . לפחות שניה/ מטר

 אז, מספיק יעילה אינה בלבד ששטיפה במידה או, מספקת אינה המצויה הזרימה שמהירות במידה 2.2
 .משחולות או) פיגים( ספוגיים מברשים קצף פקקי כגון, אחרים מכניים ניקוי באמצעי צורך יש

 .אחרים ומוצאים הניקוז נקודות גם ישטפו השטיפה בעת 2.3

 ניקוז לבצע יש השטיפה לאחר. שקופה מזכוכית במיכל צלולים מים לקבלת עד תמשך השטיפה 2.4
 .לחיטוי כהכנה הצינורות של נוסף
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 הצנרת חיטוי .3

  מבוא 3.1

 חוזרת זרימה תתאפשר שלא כך מהמערכת מבודד כשהוא המים קו על יבוצע החיטוי 3.1.1
  .בהמשך המפורטות השיטות ובאחת, המים אספקת מערכת אל המחוטא מהקו

 השהייה זמן היא העיקרית המגבלה כאשר, בשטח לנסיבות יותאם שיטה בכל השימוש 3.1.2
), גדולים לקטרים יותר מתאימה הבוכנה שיטת( הצנרת וקוטר, החיטוי חומר עבור הדרוש
 :לפיכך

, לתושבים המים אספקת של מהירה בהחזרה צורך יש כאשר בצנרת פיצוץ תיקון לאחר
  .קצר זמן למשך גבוה בריכוז חיטוי בחומר המשתמשת חיטוי שיטת תועדף
 עם, חיטוי חומר של יותר נמוכים בריכוזים המשתמשת שיטה תועדף חדש קו הנחת לאחר

  ).בנספחים עזר טבלאות ראה( ארוך יותר מגע זמן

 בבדיקות תקניות בקטריאליות תוצאות בהשגת הוא הטיפול ליעילות הסופי המבחן 3.1.3
  .החיטוי שלאחר

 מרוכז כלור או שטיפה מי של חוזרת זרימה מניעת להבטיח יש מהשיטות אחת בכל 3.1.4
 .המים למערכת

 

  חומרים 3.2
  .5438 י"ת בדרישות יעמדו המאגר חיטוי לניקוי המשמשים החומרים כל

  .הכניסה צינור על מינון משאבת באמצעות למים יוסף) היפוכלוריט סודיום( נוזלי כלור
 יעבור הנכנס המים שזרם כך, המסה או ריסוק לאחר למים יוסיף) היפוכלוריט קלציום( מוצר כלור
  .אחיד פיזור הניתן ככל ויובטח, דרכו

  חיטוי שיטות 3.3

  סחרור עם הזנה שיטת 3.3.1
  )1 מספר איור(

 מדוד בשיעור הכלור תמיסת עם מים ידי על רציף באופן מתמלא לחיטוי המיועד הקו
 משאבת ידי על מבוקר באופן הכלור את שמזריקים או, מראש התמיסה את מכינים. קבוע
 לאחר, מלא בחתך בזרימה להתבצע חייבת זו חיטוי שיטת.  לקו המים הזרמת בעת מינון

 ידי על המוכלרים המים את לסחרר ניתן מלא כשהקו. מהמערכת האוויר כל שהוצא
  :כדלהלן הכלור בריכוז תלוי השהיה זמן. חיצונית משאבה

 .כלור ל"מג 100 של לריכוז שעות 12 -

 .כלור ל"מג 50 של לריכוז שעות 24 -

 הכלור שארית אם. המקורי מהריכוז לחצי מעל להיות צריך הסחרור בתום הכלור ריכוז
 או 25 - ל 10 בין כלומר( המקורי הריכוז לחצי ל"מג 10 בין היא הראשון הסחרור זמן בתום

 24 או 12( נוספת תקופה למשך המוכלרים המים השהיית את להמשיך יש), ל"מג 50 -ל
  ). שעות

 בביצוע צורך יש, ל"מג 10 -ל מתחת היא הכלור שארית הראשון הסחרור זמן בתום אם
  .מחדש וחיטוי שטיפה
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  סחרור ללא הזנה שיטת 3.3.2

  )2 מספר איור(
  סחרור לבצע ניתן לא כאשר קו לחיטוי המתאימה שיטה

  :השיטה עקרונות

 בשני וסגירתו, מלא הזרימה חתך שכל עד כלור תמיסת עם במים השטוף הקו מילוי -
 .צדדיו

 .סחרור ללא בצינור שוהים המוכלרים המים -

 ל"מג 300 הוא הכלור ריכוז -

 .שעות 3 לפחות של מגע זמן -

  .המקורי מהריכוז לחצי מעל להיות צריך השהיה לאחר הכלור ריכוז
 השהיית את להמשיך יש ל"מג 100-150 בן היא ראשונה שהייה לאחר הכלור שארית אם

  .שעות 3 של נוספת תקופה למשך המוכלרים המים
 100 -ל מתחת היא הכלור שארית נוספת השהייה לאחר או הראשונה השהיה לאחר אם
  .מחדש וחיטוי שטיפה בביצוע צורך יש, ל"מג
  

 הבוכנה שיטת 3.3.3

 כמו, פעמית -והחד הרציפה ההזנה שיטות את ליישם קשה בהם למקרים מתאימה השיטה
 המערכת את לחבר חשוב שאחריו פיצוץ תיקון או מאוד גדול קוטר בעלי מים קווי: למשל
  .האפשר ככל מהר מחדש

  :השיטה עקרונות

 .מלא זרימה חתך שיובטח כך במים הקו מילוי -

 .אחת בבת ההתחלה לנקודת מוזרקת המקסימלית החיטוי מנת -

 בוכנת" שנוצרת כך גבוה כלור ריכוז עם המים ולהנעת לערבול וגורם נפתח גיבוי קו -
 .הקו דפנות של מלא חיטוי ומבטיחה במגע הבאה" כלור

 נקודה שכל להבטיח היא כשהמטרה, בקו הזרימה במהירות תלוי הכלור בוכנת אורך -

 הרצויים CT -ה לחישובי מתאימה זמן לתקופת החיטוי לחומר חשופה תימצא בקו
 ).דקה*ל"מג 15,000 לפחות(

  התזה שיטת 3.3.4
 - 10%  של בריכוז בכלור התיקון באזור והאביזרים הצינור של הפנימיים החלקים ריסוס

  .דקות 30 של שהייה לזמן, 5
  המרוכז החיטוי שיטות

  
  שיטה

  מאפיינים
  התזה  בוכנה  סחרור ללא הזנה  סחרור עם הזנה

 רציפה זרימה  הזרימה אופן
 בחתך ומסוחררת

  מלא

 פעמי חד מילוי
 לחתך הצינור של

  מלא

" בוכנה"ה זרימת
 עד מלא בחתך
  לניקוז

 ריסוס
 הצנרת

  והאביזרים
 ראשוני כלור ריכוז

  )ל"מג(
50  100  300  500  5%- 10%  

  0.5  שעה 0.5  3  12  24  )שעות( שהייה זמן
 תקין כלור ריכוז
  )ל"מג( שהייה לאחר

  
  25 מעל

  
  50 מעל

  
  150 מעל

  
 -  

  
 -  
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 חיטוי לאחר שטיפה .4

  . לשימוש החזרתו ולפני לרשת חיבורו לאחר הקו את לשטוף יש, הכלור השהיית תקופת בתום

  :השטיפה לסיום תנאים

  .פעיל כלור ל"מג 1 - מ נמוכה הכלור שארית

  ).3 מספר איור ראה. (NTU 1 -מ יותר ולא במערכת המים לעכירות קרובים בערכים עכירות

  לשימוש החזרתו ולפני לרשת חיבורו לאחר קו שטיפת: 3 מספר איור

  
  
  

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  צנרת וחיפוי בניקוי הנדרשות הפעולות
  

  נדרשות פעולות
  

  הצנרת מצב

 ניקוז
  מוקדם

 מכני ניקוי
 וחיטוי
  מוקדם

 שטיפה
  מוקדמת

 ניקוז
  נוסף

 חיטוי
  מרוכז

 שטיפה
 אחרי
  חיטוי

 נוסף חיטוי
 הגברת או

  הכלרה
 בקו נזילה תיקון
  פעיל

  כן  לא  לא  לא  לא  לא  לא

 המחייב תיקון
  צנרת פתיחת

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  כן

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  לא  חדש קו הנחת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
  
  
  
  
  
  
  

 מלוכלכים ניקוז מי

 הידרנט
 פתוח

 מגוף מתוקן או חדש קו
 מגוף פתוח

 סגור
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 לצריכה הצנרת ואישור דיגום .5

  דיגום 5.1

  .המים איכות לבדיקת דגימות יילקחו העבודות סיום עם

 נוהלי" פי ועל מוכרת מעבדה או מועצה מקומית עומר מטעם מוסמך דוגם י"ע יערך הדיגום
  .2000 ינואר, הבריאות משרד", מים איכות דיגום

  .בקו מייצגת נקודה תידגם קצרים בקווים

 בתחילת דיגום מנקודות או, הקו לאורך מייצגות דגימות יילקחו') מ 500 מעל( ארוכים בקווים
 כלור דרישת של במקרה. עכירות בערכי שינויים ולבחינת הכלור דרישת להערכת, ובסופו הקו

 איכותם( העם בריאות בתקנות בנדרש תעמוד המים איכות. חוזר חיטוי לבצע יש גבוהה
  ).שתייה מי של התברואית

  :הבאים הפרמטרים יבדקו
 )הבריאות משרד י"ע מוכרת במעבדה( קוליפורם חיידקי  .א

 כללי/ חופשי כלור  .ב

 עכירות  .ג

 .הבריאות משרד מטעם אחרת דרישה כל  .ד

  לפעולה הקו החזרת 5.2

 בתחילת המפורטות( והחיטוי השטיפה לביצוע בנסיבות תלויים לפעולה הקו להחזרת התנאים
  ').ג חלק

 ד, ג, א בסעיפים המפורטת ניקוי נסיבות 5.2.1

  .האספקה למערכת חיבורו למועד האפשר ככל קרוב יעשה הקו וחיטוי ניקוי

 האספקה למערכת חיבורו לפני, ימים חודש עד במים מלא ועמד וחיטוי ניקוי שעבר קו
  .בקטריאליות ובדיקות השדה לבדיקות דיגום לבצע יש

 האספקה למערכת חיבורו לפני, ימים חודש מעל במים מלא ועמד וחיטוי ניקוי שעבר קו
 ולבדיקות השדה לבדיקות דיגום ולצבע, הקו חתך במלוא הצינור את לשטוף, לנקזו יש

  .בקטריאליות

 יש האספקה למערכת חיבורו לפני, ימים שבוע עד ריק ועמד וחיטוי ניקוי שעבר קו
  .בקטריאליות ובדיקות השדה לבדיקות דיגום ולבצע למלאו, הקו חתך מלוא את לשטוף

 יש האספקה למערכת חיבורו לפני, ימים שבוע מעל ריק ועמד וחיטוי ניקוי שעבר קו
 השדה לבדיקות דיגום ולבצע למלאו, הקו חתך מלוא של מחדש וחיטוי ניקוי לבצע

  .בקטריאליות ובדיקות

 של תקינות תוצאות קבלת לאחר רק תאושר הקו דרך המים אספקת, מקרה בכל
  .בקטריאליות ובדיקות שדה בדיקות

 איכות על בקרה לבצע יש, האספקה למערכת 30" -מ גבוה בקוטר קו חיבור של במקרה
 הקרוב הצרכן ובחיבור במערכת מייצגות בנקודות ההתחברות תהליך במהלך המים

  .כלור ודרישת עכירות לרמת בדיקות: לפחות
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  ו, ה, ב בסעיפים המפורטות ניקוי נסיבות 5.2.2

 לאחר, לכן, לתושבים המים הספקת של דחופה החזרה מחייב מים המספק קו תיקון
 והתייחסות בקטריאלית בדיקה ביצוע. האספקה לרשת מיד יחובר הוא התיקון

  .ב"משה עם ובהתייעצות בתאום יערכו לתוצאות

  חיטוי הגברת 5.2.3

 באזור הפעיל הכלור ריכוז כי להבטיח מומלץ) 4 סעיף( החיטוי שלאחר השטיפה בסיום
  .המערכת חיטוי את סופית להבטיח כדי, שעות 24 למשך ל"מג 0.5 יהיה העבודה

 בו'), ו סעיף' ג חלק( פעיל בקו נזילה תיקון של במקרה במיוחד חשובה החיטוי הגברת
  .מים אספקת הפסקת ללא העבודה נעשית

  תקניות לא בקטריאליות בתוצאות טיפול 5.3

  חדש קו 5.3.1

  .לבדיקה חוזר דיגום לבצע יש בתקנות מהנדרש חריגה יש אם 5.3.1.1

 :הבאה בפעולה לנקוט מומלץ, תקינה אינה החוזרת הבדיקה תוצאות גם אם 5.3.1.2

 כדי אוויר במדחס להשתמש מומלץ קטנים בקטרים, הקו של מלאה הרקה -
 .המים שאריות כל את לסלק

 .פעיל כלור ל"מג 100-50 המכילה כלור בתמיסת הקו מילוי -

 .שעות 48 במשך הקו השהיית -

 .הבקטריאלית המים איכות לבדיקת דגימות ונטילת הקו שטיפת -

 המים מקור או רשת מי של דגימה גם יכלול הדיגום חוזר זיהום של במקרים 5.3.1.3
  .הזיהום מקור אינם הם כי להבטיח כדי לשטיפה המשמשים

  קיים קו 5.3.2

 התוצאות לקבלת המתנה ללא, והדיגום העבודות ביצוע לאחר מיד תחודש המים אספקת
  .הבקטריאליות

  .חוזר דיגום יערך, חריגות תוצאות ומתקבלות במקרה

  .הצינור של חוזר וחיטוי ניקוי לערוך יש, תקינות אינן החוזר הדיגום תוצאות אם

 דיווח .6

 לסיכום בהתאם הבריאות ללשכות יועבר הדיגום ותוצאות העבודות על הדיווח – שגרתי בניקוי 6.1
  .המים ספקי עם קודם

 הבריאות לרשות ידווחו) לישובים צרכן חיבורי או 30" מעל( ראשיים קווים וחיטוי ניקוי 6.2
 .העבודה ובתום לפני האחראית

 .הבריאות למשרד מידית ידווחו הניקוי בזמן חריגים אירועים 6.3

 לפני הבריאות למשרד ידווחו המים איכות על להשפיע שעלולים ועבודות במערכת שינויים 6.4
 .ביצועם

 ביצוע אישור" בטופס המבצעת החברה י"ע יפורטו בצנרת שבוצעו הדיגום ותוצאות העבודות 6.5
 .העבודה למזמין ויועברו" מים מערכת וחיטוי ניקוי
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 הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים שאינם לשתיה (מש"ל) - 2נספח 
  )2012(עדכון אוקטובר  

  
 מבוא .1

 הקדמה ומטרת ההנחיות 1.1

מערכות תשתיות מים ונוזלים מסוגים ובאיכויות שונות (מי שתיה, ביוב, קולחים, מי השקיה, 
תמלחת, דלק וכו') באזורים צפופים, מחייבים תכנון נכון והפרדת מערכות ברורה שתמנע: חיבורי 

(מש"ל), מניעת מוקדי זיהום ופגיעה אפשרית במי כלאיים, שימוש לשתייה במים שאינם לשתייה 
השתייה. נקיטת האמצעים המתאימים תמנע אפשרות שתקלה או דליפה בקווי המש"ל תשפיע על 

  מערכות אספקת המים ותיצור מוקדי זיהום.

ההנחיות שלהלן באות לפרט תנאים להנחת קווי מש"ל וקווי מי שתייה. ההנחיות מפרטות גם 
  נרת מים לשימושים השונים, מסיבות תברואיות שהעיקריות בהן:הוראות לסימון צ

מניעת זיהום מי שתייה כתוצאה מחיבורי כלאיים או מיצירת מוקדי זיהום בקרבת  •
  צנרת מי שתייה

  מניעת שתייה ממערכות שאינן מיועדות לשתייה •
 זיהוי הצנרת וסוג המים המובלים בה •
 התראה בפני פגיעה פיזית בצנרת   •

 תחום/ חלות 1.2

האחריות על ביצוע ההנחיות שלהלן מוטלת על ספק המים, מועצה מקומית עומר ו/  1.2.1
או כל אדם המתכנן ו/ או העוסק בהנחת קווי מי שתייה ומש"ל. ספק המים יפקח על 

  ביצוע הנחיות אלו.

ההנחיות עוסקות בהנחה וסימון של צנרת מי שתייה בקרבת צנרת המובילה מים  1.2.2
עדים לשתייה), ואשר אינם מונחים בתחום מבנים באיכויות שונות (שאינם מיו

 וחצרותיהם.

הנחיות אלו חלות על מערכות מי שתייה, שפכים, קולחים, תמלחות ומים אחרים  1.2.3
 ).1.3(כמוגדר בסעיף 

ההנחיות חלות גם על הנחת קווי מי שתייה בקרבת ערוצי נחלים, בהם זורמים  1.2.4
 לעתים בין היתר שפכים וקולחים.

מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד, למעט חלקי צנרת  ההנחיות חלות על 1.2.5
 שהוטמנו טרם פרסום ההנחיות.

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את הבסיס החוקי להנחיות שבנדון: 1.2.6

  1940 –פקודת בריאות העם   .א
 1959 –התשי"ט  –חוק המים   .ב
 1962 –חוק רשויות מקומיות (ביוב)   .ג
 1965 –חוק התכנון והבניה, התשכ"ה   .ד
 1974 –קנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל"ד ת  .ה
 –כללי בריאות העם (טיהור מי שופכין המיועדים להשקיה), התשמ"א   .ו

1981 
"סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים, גזים או  – 659תקן ישראלי   .ז

 1967יוני  –כבלי חשמל", התשכ"ז 
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחים וכללים לטיהור שפכים),   .ח

 2010 –התש"ע 

הדרישות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמים סטטוטוריים  1.2.7
  אחרים.

 במקרים בהם לא ניתן לעמוד בהנחיות יש לפעול ע"פ הוראות המהנדס הראשי. 1.2.8
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 הגדרות 1.3

 
השיפוט של עיר, מועצה מקומית או ישוב במועצה אזור בתוך שטח   "אזור מבנה"

  אזורית, כולל אזורי תעסוקה, מסחר, מלונאות, מוסדות ציבור וכד'.

  ;מהנדס תברואה מחוזי של משרד הבריאות  "מהנדס"

  ;מהנדס ראשי לבריאות הסביבה  "מהנדס ראשי"

"פ מים שאינם מיועדים לשמש כמי שתייה, אך גם אינם קולחים ע  "מים אחרים"
הגדרתם, ויכולים לשמש להשקיה ותעשייה (כגון מים מליחים, מי 

  השקיה, מים הזורמים בנחלים).

  מים המשמשים לשתייה ולהכנת מזון, ומי גלם לשתייה.  "מי שתייה"

  מים בהם מרוכזים המזהמים והמלחים המיועדים לסילוק.  "מי תמלחת"

  צינור עליון.מרחק מקודקוד צינור תחתון לתחתית   "מרחק אנכי"

מים שאינם מיועדים לשתיה: ביוב, קולחים, רכז, תמלחות, מים   "מש"ל"
  חקלאיים ומים אחרים.

  סרט המיועד לסמן צנרת טמונה.  "סרט סימון"

צינורות המיועדים להובלת אחד מהבאים: מי שתייה, שפכים, קולחים   "צנרת"
  שניוניים ושלישוניים, מים אחרים ומי תמלחת.

  שפכים שעברו טיפול להנחת דעתו של המהנדס.  ""קולחים

  .ח.1.2.6קולחים ל"השקיה חקלאית מוגבלת" כמוגדר בתקנות שבסעיף   "קולחים שניוניים"

  .ח.1.2.6קולחים להשקיה ללא מגבלות כמוגדר בתקנות שבסעיף   "קולחים שלישוניים"

  שטח שאינו אזור מבונה.  "שטח פתוח"

בבית, בתעשייה, במלאכה או במשק חקלאי, לרבות מים שלאחר שימוש   "שפכים"
פסולת נוזלית המכילה מוצקים בתרחיף או בתמיסה, שמקורם באדם או 
בבעלי חיים בין אם הם מהולים במים ובין אם לאו, בין אם הם זורמים 

  ;בצינור או בנחל ובין אם הם זורמים או מצויים בכל מקום אחר
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 הנחיות כלליות להנחת צנרת מים .2
  

מי גלם   2.1
לשתייה 

בקרבת מי 
  שתייה:

במקרים שנדרש להניח צנרת מי גלם לשתייה בקרבת צנרת מי שתייה, ישמרו 
  כללי מרחק זהים למצב בו קו מי הגלם הוא קו מש"ל לפי הנחיות אלו.

במקרה שיש צורך לחצות נחל בקו מים שתייה, יעבור קו מי השתייה מעל   חציית נחל:  2.2
  גדותיו.הנחל ועד מעבר ל

נתונים   2.3
  הנדסיים:

המידות והנתונים המפורטים הינם ערכי מינימום. יש להתחשב גם בנתונים 
כגון מי תהום, טיב הקרקע והמוליכות ההידראולית שלה, ולבטאם בקביעת 

  מרחקים מוגדלים בהנחת קווים במידת הצורך.

  מקומית עומרתכניות להנחת צנרת יובאו לאישור מהנדס מועצה   אישור:  2.4

הצינורות יעמדו בדרישות תקן ישראלי רלוונטי, או תקן אחר מקובל ומאושר   צנרת:  2.5
  ע"י המהנדס הראשי.

  קווי צנרת העוברים בקרקע יהיו עם הגנה מתאימה למניעת קורוזיה.  חומרים:  2.6

  הצינור המיועד למש"ל יונח מתחת לצינור אספקת מים.  הנחה:  2.7

יש להשתמש במרחקים גדולים עד כמה שניתן בין צינורות המש"ל לצינורות   מרחק אופקי:  2.8
קרקעי כך שהצינורות להולכת מש"ל  -מי השתייה. מומלץ תכנון המשק התת

  ולאספקת מים יהיו משני צידי הכביש ולא בצד אחד.

במידת האפשר יש להניח קו מש"ל כך שבמקרה של פריצה ממנו, גלישת   שיפועים:  2.9
  ם תהיה לכיוון הפוך מזה של קו מי השתייה.הנוזלי

  יש להימנע ככל האפשר מהצטלבויות בין קווי מש"ל לבין קווי מי שתייה.  הצטלבויות  2.10

בהנחת צנרת יש להקפיד על כל הכללים המקובלים כגון, שימוש במצע   מצע:  2.11
  מחומר גרנולרי מהודק מסביב לצינור, חומר שאינו קורוזיבי וכדומה.

בדיקת   2.12
אטימות/ 

  לחץ:

בכל מערכת של חציות קווים או קווים מקבילים יערכו בדיקות אטימות/ לחץ 
  לפני הפעלת הקו:

  מלחץ העבודה המתוכנן. 1.5ייבדק לאטימות בלחץ הגבוהה פי  –קו מש"ל בלחץ   2.12.1  

  תיעשה בדיקה הידרוסטטית. –קו מש"ל גרוויטציוני   2.12.2  

בעת בדיקת האטימות יהיו המחברים בקו חשופים במידת  –קווים פרקיים   2.12.3  
  האפשר.

(כולל), כגון פיברגלס או בטון, תעשה  36בנוסף, בקווים פרקיים בקטרים מעל "  2.12.4  
  בדיקה הידרוסטטית פנימית בכל חיבור בין הצינורות.

בנקודות הצטלבות או (כולל)  6צילום פנימי בוידאו יעשה בכל קו מעל "  צילום:  2.13
  התקרבות בין הקווים. הצילום יימסר למזמין העבודה וישמר לביקורת.

  .6הצנרת תיצבע, תסומן ותכותב ע"פ הנוזל שבה, בהתאם למפורט בסעיף   סימון:  2.14

נעילת ראשי   2.15
  מערכת: 

במקרים בהם יש ראשי מערכת גלויים של מים אחרים או קולחים באזור 
  ול את ראשי המערכת בארון או בגדר, ולסמנם.מבונה, יש לנע
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  הנחת צינורות מקבילים .3
 

 : גרביטציוני הוא ל"המשמ צינור כאשר 3.1
  

 1 לפחות יהיה הסמוכים הצינורות דפנות שתי בין ליאהמינימ האופקי המרחק 3.1.1

 .' מ
  

  ט:כמפור המרחקים ידרשו אשיר מים רצינו לגבי
  .חותמטר לפ 3קי של אופ מרחק - ומעלה 12"
 . לפחות מטר 5 של אופקי מרחק – ומעלה 24"

 המחוז מהנדס צלא הנדרשות ההגנות לגבי פרטניר לאישו יובא 36מעל "
  .הבריאות במשרד

  
 בין האנכי המרחק. המים מצינור נמוך תמיד להיות חייב ל"המשמ צינור 3.1.2

 מ' לפחות. 0.30 יהיה הצינורות
  

  
  

 : בלחץ העובד צינור הוא ל"המש צינורכאשר  3.2
  

 ' מ 3 יהיה הסמוכים הצינורות דפנות שתי בין המינימלי האופקי המרחק 3.2.1

 . לפחות
 : כמפורט המרחקים יידרשו ראשי מים צינור לגבי

 . לפחות מטר 5 של אופקי מרחק – ומעלה 24"
 במשרד המחוז מהנדס אצל הנדרשות ההגנות לגבי פרטני לאישור יובא ''36 מעל

  . הבריאות
  
  
  

 הבעייתי בקטע מוגן להיות המים או ל"המש צינור חייב ל"הנ הדרישות את למלא אפשרות שאין במקרה 3.3
 .  5 בסעיף הפרוט פ"ע

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  מ' (לפחות) 0.50

 מ' לפחות 3.00

 קו מים

 מש"ל, צינור לחץ

 (לפחות) מ' 0.30

 מ' לפחות 1.00

 קו מים

 משמ"ל, צינור גרביטציוני
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  מצטלבים צינורות הנחת .4
  

  . ביניהם º90 לש זווית על שמורל האפשר ככל להשתדל יש, ומים ש"למ קווי בהצטלבות ךיש צור כאשר
 

 :גרביטציוני הוא ל"המש צינור כאשר 4.1
  

 וללא המים מצינור נמוך תמיד להיות ל"המש צינור חייב"ל ומשמ מים צינורות בהצטלבות 4.1.1
 .המים צינור מצדי לפחותמ'  3 של למרחק עד חיבורים

  
 . מטר 1 לפחות להיות חייב הצינורות בין האנכי המרחק 4.1.2

   מטר 0.7 של אנכי במרחק להסתפק ניתן הראשית הביוב למערכת מגרשים בחיבורי
  

  

 

 להיות המים או"ל המש צינור חייב 2 –ו  1 בסעיפים התנאים את למלא אפשר שאי במקרה 4.1.3
 .5 בסעיף הפרוט פ"ע הבעייתי בקטע מוגן

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 : בלחץ העובד צינור הוא ל"המש צינור כאשר 4.2
  .לפחותמ' 1 יהיה האנכי המרחק, כאשר המים לצינור מתחת תמיד יהיה ל"המש צינור
  ).ההצטלבות צדי משני, (מיםה מצינורמטר  6 של מרחקל עד מוגן היהי ל"משה צינור

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 קו מים

 מ' 1.00 מש"ל, צינור גרביטציוני

קו 
 מים

מ'  3.00 מ' לפחות 3.00
 

 מש"ל, צינור גרביטציוני
 שרוול

 

 
קו 

 

 מ' לפחות 1.00 מש"ל, צינור לחץ

 מ' לפחות 6.00 מ' לפחות 6.00

 שרוול
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  הקווים על הגנה .5

 באחת המים קו על או ל"המש קו על להגן שי לעיל, שפורטו ההנחיות פ"ע לפעול ניתן לא בהם מקריםב
 , או באמצעי אחר שיאושר ע"י המהנדס הראשי:הבאות מהאפשרויות

 שרוול 5.1

נדרש להקפיד על  –הגנה בפני פגיעה במערכת אספקת המים  –בכדי שהשרוול יתאים למטרתו 
  העקרונות הבאים:

  ס"מ. 20 -המרחק בין השרוול לקו הגלוי החוצה אותו לא יפחת בכל מקרה מ 5.1.1

  ריתוכים).צינור המש"ל או המים הנמצא בתוך השרוול יהיה ללא חיבורים (למעט  5.1.2

(יחס קוטר לעובי דופן)  SDR9 -עדיפות לצינור פנימי מושחל מפוליאתילן ע"פ תקן ישראלי ב  5.1.3
  או נמוך יותר.

  שלא יפעיל לחץ על קו המש"ל או על קו המים.השרוול יונח בצורה כזו  5.1.4

השרוול יעוגן בקרקע כך שלא ישקע או יזוז (שקיעתו או תזוזתו עלולים לשבור את הקו  5.1.5
  שבתוכו).

  השרוול יהיה מחומר ובחוזק המסוגלים לשאת את הצינור כשהוא מלא נוזל. 5.1.6

מו ויבוצע ניקוז ) קצוות השרוול יאט12בקרבה או בחצייה של צינורות מים ראשיים (מעל " 5.1.7
 .דליפות לבדיקת בקרה שוחת באמצעותלנקודת בקרה 

בחציית ערוצי נחל ותעלות ניקוז, יוגן הצינור בשרוול בכל קטע חציית הערוץ עד מעבר לגדות  5.1.8
הנחל. במקרים שקו המים מוטמן, הוא יונח בעומק ויוגן ככל הניתן בפני פגיעה כתוצאה 

 מאירועי זרימה שטפוניים.

יעשה קידוח  24ערעור הקרקע וכהגנה על קו המים, מומלץ כי בקווים מעל " כדי למנוע 5.1.9
 אופקי.

 השרוול יהיה מחומר שתמנע פגיעה בשלמותו ע"י קורוזיה או שיוגן מראש בפני קורוזיה. 5.1.10

  בטון תעלת 5.2

 תעלות הבטון יכולה להיות תת קרקעית או על קרקעית, בהתאם לתנאי השטח. 5.2.1
 נזילות.תעלת הבטון תהיה עם בקרת  5.2.2
 התעלה תהיה אטומה בפני חלחול נוזלים. 5.2.3
 התעלה תיבנה כך שלא יקוו בה מים. 5.2.4
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 תעלת בטון תת קרקעית או על קרקעית, בהתאם לתנאי השטח

  )5.2(ע"פ סעיף 
  
  
  

  
_________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

                  .          .          .                  .  
  
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 עטיפת בטון 5.3

מיגון קו באמצעות עטיפת בטון אינו מאפשר בקרה על הנזילות ועלול לגרום לשברים בצנרת 
, 5.1ובעטיפת הבטון בגלל משקל הרב. עם זאת, במידה ושרוול או  תעלת בטון (המפורטים בסעיפים 

  אינצ'), ניתן יהיה לאשר מיגון זה. 42) אינם ישמים, וכאשר מדובר בצנרת גדולת קוטר (מעל 5.2
  אמצעי זה יותקן בתנאי היישום הבאים:

 יצוק במקום, כשתחתית התעלה תהיה מהודקת. 30 -העטיפה תהיה מבטון מזויין ב 5.3.1

 הגנת הבטון תתוכנן בהתאם לעומסים עתידיים מקסימאליים. 5.3.2

 הבטון הבאים במגע עם האדמה יצופו בזפת ביטומני. כל שטחי 5.3.3

  ס"מ. 5כיסוי הבטון על הברזל יהיה בעובי מינימאלי של  5.3.4

  

 הנחיות לסימון, צביעה ושילוט צנרת .6

הצנרת מונחת בקרקע תסומן בסרט/ רשת סימון שיוטמן יחד עם הצינור (מעל שכבת הכיסוי  6.1
מ' מעל קודקוד  0.3 - לפחות מתחת לפני הקרקע, ובכל מקרה לא פחות מ מ' 0.5הראשונה), בעומק 

הצינור. הצנרת והסרטים יסומנו בצבע ובכיתוב המתאימים לסוג הנוזל וע"פ השימוש בו (ע"פ 
), מומלץ להוסיף כיתוב של שם בעל הצנרת. רוחב הסרט יותאם לקוטר הצינור: בקווים 6.6טבלה 

) תונח רשת 48" – 12ס"מ לפחות, בקווים בינוניים (" 12ט בעובי יונח סר 12קטנים שקוטרם עד "

 

 

 

 

 

 

 
    

  קלקר הגנה

ס"מ  5בעובי 
  יריעות ביטומניות

  

  ניתנת להסרה לאחזקת הקו
  

  איטום בין החוליות
  לפי הוראות היצרן

  

  תקרת בטון טרומית (מזויין)
  טון) 25לעומס כבד (

  מלוי שומשום

  מילוי חומר
  מבוקר (ללאמקומי 

  ס"מ 20אבנים מעל 

  חוליות בטון טרומיות (מזויין)

  50ø×" 1/ 2× "-42צינור פלדה 
  עם ציפוי רב אלומינה 

  3ועטיפה טריו חיצונית דרג 
 

  ס"מ 5בטון רזה 

  רום קרקע סופי

100



 

________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

מ' ביניהן. הסרטים  0.5יסומנו בשתי רשתות סימון במרווח של  48ס"מ לפחות, וקווים מעל " 50של 
 יונחו בצורה סימטרית לאורך ומעל ציר הצינור.

 : EN 12613סרטי הסימון יתאימו לדרישות איכות תקן אירופאי  6.2
ס"מ. בצנרת  5 -ו עשויים מפוליאתילן, וגודל האותיות בכיתוב על גבי הסרט לא יקטן מהסרטים יהי

שאינה מתכתית נדרש כי סרט הסימון ילווה בשני פסים מוליכים מתכתיים מפלב"ם המאפשרים 
 את איתור הקו, ויותקן כל הציוד הנלווה לצורך איתור הקו בעתיד ולאורך זמן.

הקרקע יצבעו בצבע המותאם לסוג הנוזל הזורם בהם (בהתאם הצנרת ואביזריה הנמצאים מעל  6.3
 ). יש להשתמש בצבע עמיד המותאם לסוג הצנרת ולאופן הנחתה.6.6למפורט בטבלה 

 בשטח פתוח יסומן תוואי צינור הלחץ בעמודי סימון בהם ייכתב בין היתר:  6.4
  סוג הנוזל, מרחק עד ציר הצינור, כיוון הצינור, פרטי החברה האחראית. 

גבי מתכת או חומר עמיד  -עמודי הסימון יהיו מחומר עמיד ומוצבים חזק בקרקע, הכיתוב ייחרט על
  אחר שאישר המהנדס. עמודי הסימון יוצבו במרחק צפייה ביניהם ובכל תפנית של הקו.

בכל גדרה של אביזרי צנרת (חצר אביזרים) יהיה שילוט מתאים לפי סוג הנוזל. השילוט יהיה בגודל  6.5
ס"מ לפחות, עשוי מחומר עמיד למפגעי מזג האוויר, כתוב בצבע כהה ובולט על רקע לבן. גודל  50*40

 ס"מ. 7 -האותיות לא יפחת מ

  ושילוט הצנרת: ¹להלן טבלת סימון, צביעה 6.6
  

  צבע  סוג הנוזל
  צינור
  טמון

צבע קטעי צינור 
  ואביזרים גלויים

שילוט כל גדרה סביב צנרת   סרט סימון
  ואביזרים

  ²)6.5 (ע"פ סעיף
תכלת + כיתוב:   תכלת/ לבן    ³מי שתייה

קו מי  -"זהירות
  שתייה"

  "מי שתייה"

סגול ופסים כתומים    4 סגול  קולחים שניוניים
משטח  30% -לסירוגין ב

  הפנים/ או כתום

סגול + כיתוב: 
"זהירות! קו מים 
  אסורים לשתייה"

 –"זהירות! מי קולחים 
  אסור לשתות"

      סגול    קולחים שלישוניים
אסור  –"זהירות! מי שפכים     חום    שפכים

  לשתות"
 -"זהירות! מי תמלחת     צהוב    מי תמלחת

  אסור לשתות"
  "זהירות! מים לא לשתייה"    ירוק    מים אחרים

  

  במקרים בהם אביזרים קשים לסימון וצביעה, ראשי המהנדס לפטור מצביעה בתנאים מתאימים.1

  צורך בשילוט.בחצרות ללא אפשרות ליציאת מים אין 2
  במקרים בהם קו מי גלם לשתייה מונח בקרבת קו מי שתייה יבוצע סימון שיאפשר להבדיל ביניהם.3
ומעלה המונחים בשטח פתוח, ניתן להניח צינור שאינו סגול, ובתנאי שיונח מעל ובצמוד לקו סרט סימון סגול  8בקווים מקוטר "4

  ס"מ לפחות. 50נוסף ברוחב 
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 עדות תכנית -  3נספח 

  
  מפרט להכנה והגשת תכנית עדות למערכות מים וביוב

  

  כללי .1

  הגדרה 1.1

  תכנית עדות היא תכנית המראה את כל פרטי הביצוע כפי שבוצעו בפועל. בלשון

  , או תכנית לאחר ביצוע.AS MADEהמקצועית נקראת גם תכנית 

נדרשת השלמת  באופן עקרוני מתייחסת תכנית עדות למתחם ולנושאים שהם נשוא העבודה, אולם
התמונה של התייחסות המערכת  המבוצעת ביחס למערכת כולה ולמערכות שכנות כולל תנוחה וגבהים 

  של כבישים, מדרכות, קווי חשמל, טלפון, גדרות, ניקוז מבנים וכיו"ב.

  מטרות 1.2

  תכנית עדות חשיבות רבה עבור המטרות הבאות :

  בדיקת העבודה מההיבט המקצועי.  .א

  וע לשם עריכה ואישור חשבון הקבלן.בדיקת כמויות הביצ  .ב

  תחזוקה ותפעול המערכות,  איתורם וזיהוים בשטח.  .ג

  מידע לתכנון שינויים ותוספות בעתיד.  .ד

  ברור כי תכנית העדות צריכה להיות ערוכה כך שתשרת נאמנה את כל המטרות.

  אחריות 1.3

הכרוכות בהפקת הקבלן המבצע הוא האחראי הראשי להנפקת תכנית עדות והוא הנושא בהוצאות 
  התכנית.

לשם כך יעסיק הקבלן מודד מוסמך אשר יאשר בחתימתו את המיקום המדויק של כל פריט, הרומים, 
  האורכים של קטעים וכיו"ב.

הקבלן אחראי לסייע בידי המודד לזהות את הפריטים השונים ולציינם בלשון המקצועית ובזיהוי 
  התואם את התכנון.

  אשר בחתימתו את פרטיה.המפקח יבדוק את התכנית וי

המתכנן יבדוק את התכנית, יאשר את שלמותה והתאמתה למטרות ויבדוק אם סטיות מהתכנון 
  קבילות.

  

  צורת  ההגשה .2

  רקע 2.1

תכנית העדות תוצג בדרך כלל על רקע של מפות התכנון, והיא תכלול את הרקע הקיים ו/או המבוצע 
החדש של מערכות נוספות (כבישים, מדרכות, גדרות, ניקוז, חשמל וכיו"ב). במפת תכניות העדות 
יושלמו כל המתקנים והממצאים הנמצאים בקרבת הקווים שבביצוע. בשטח בנוי עד גבולות החצרות, 

  מ' מציר העבודה. 25בשטח פתוח עד 

  מחשוב 2.2

, אלא אם כן סוכמה תכנה DXFבקובץ  AUTOCADתכנית עדות תהיה ממוחשבת וניתנת להצגה בתכנת 
  אחרת. הקובץ יועבר למתכנן להשוואה עם התכנית המקורית.

  תכנית  נייר 2.3

והרוחב המרבי יהיה  1Aגרם בצבעים, כל גיליון לא יהיה קטן מגודל סטנדרט  90התכנית תוגש ע"ג נייר 
  ס"מ. 130ס"מ והאורך המרבי  90

  קנה המידה יהיה זהה לקנה המידה של התכנון, אלא אם כן נדרש אחרת.
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מומלצת חלוקה לגיליונות זהה או דומה לחלוקה של התכנון. אם התכנית כוללת שלושה גיליונות או 
  יותר יש להגיש תכנית מאחדת בקנ"מ מוקטן.

  ן:בכל גיליון יש לציי

שם המזמין, שם העבודה, מספר הגיליון, תוכן הגיליון (פירוט זיהויו מגיליונות אחרים). שם המתכנן, 
  שם הקבלן, שם המודד, מועד הביצוע תאריך המדידה ותאריך עדכון  התכנית.

  מפתח גיליונות

  מקרא לזיהוי הקווים והמתקנים

  חתימת המודד, הקבלן, המתכנן  והמפקח.

  העתקים חתומים כנ"ל של כל גיליון עבור הגורמים הבאים :פרט  לשקף יוגשו 

  אחד לליווי החשבון ואחד למחלקה הטכנית -למזמין  -  

  לרשות המקומית (אם איננה "המזמין" )  -  

  למחלקת המים ו/או למחלקת הביוב

  למפקח -  1

  למתכנן -  1

  תקופת הבדק.קבלן מחויב להחזיק ברשותו העתק נוסף עבור כל בירור אם יתעורר במשך 

  

  מערכת ביוב .3

תכנית עדות למערכת ביוב תכלול את המפורט להלן. ניתן להיעזר בחתכים לאורך, בתנאי שבתנוחה 
  יצוין הגליון המתאים לכל קטע.

  נתוני שוחות ביוב 3.1

  רום מפלס מכסה הביוב

  רום קרקע ליד השוחה (אם השוחה גבוהה מהקרקע)

  רום מפלס תחתית צינור היציאה מהשוחה -

  מפלס תשתית  צינור של כל כניסה וכניסה לשוחה רום -

  ציון מפל חיצוני או פנימי -

  קוטר נומינלי של שוחה טרומית או מידות של שוחה בנויה. -

  חומר השוחה (לציין אם יש תחתית מתועשת). -

  קואורדינטות של מרכזי השוחות. - לשוחות בשטח פתוח 

במקרה של תוספת שוחה יש לתת לה את מספר : מספור השוחות יהיה זהה למספרים שבתכנון. הערה
  השוחה שבמעלה הזרם עם תוספת אות (א', ב' וכיו"ב).

 נתוני צינורות הביוב 3.2

  הנתונים יתייחסו לכל קטע בין שתי שוחות בקרה.

  אורך הקטע בין מרכזי השוחות -

  קוטר הצינור הנומינלי (לפי מפרט היצרן). -

  חומר הצינור, הסוג והיצרן. -

  ).0.1%ק עד שיפוע הקו (דיו -

  חיבורים לבתים/מגרשים 3.3

  החיבורים יצוינו בתנוחה בלבד ויכללו :

  אורך, קוטר ושיפוע החיבור אל השוחה הציבורית. -
  רום הכניסה לשוחה הציבורית. -

  רום הצינור ורום הקרקע בתוך המגרש. -

  איתור מדויק של קצה הצינור במגרש ביחס לגדר, ו/או לקו פרצלציה. -
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  מספר הבית/המגרש. -

  .3.1החיבור הוא לשוחה קיימת יש לציין את נתוני השוחה כמפורט בסעיף אם 

  חיבור למערכת קיימת 3.4
  

  מיקום מדויק של מיקום ההתחברות. -

  ).3.1נתוני השוחה אליה מתחברים (לפי פירוט בסעיף  -

  נתוני השוחה כנ"ל. -בחיבור שוחה חדשה על קו קיים  -
  נתוני השוחה במעלה הזרם והשוחה במורד הזרם. -

  לעיל. 3.2נתוני הצינור הקיים עד השוחות הנ"ל כמפורט בסעיף  -

 

  מערכות מים .4

תכנית עדות למערכת מים תכלול את כל המפורט להלן וכל אביזר שהוא. הנתונים יירשמו על גבי 
  התנוחה. בקטעים בהם יש נתונים רבים על שטח קטן יש להיעזר במילואה או תכנית מוגדלת.

  הגליון של התכנית המוגדלת. יש לציין בתנוחה את מספר

  נתוני  צינורות 4.1

מ"מ. הקו ישורטט בתוואי  0.8 -צינור יצוין בקו עם גופן (פונט) מוגדר במקרא בעובי לא פחות מ 
  המדויק של הצינור, עם כל פניותיו ופיתוליו.

  בכל קטע המוגדר ע"י הצטלבות, אביזרי בקרה וכיו"ב יש לציין :

  הקוטר הנומינלי של הצינור. -

  חומר הצינור. -

  דרג לחץ  הצינור (ניתן לרשום בהערה בכל גליון אם הוא אחיד). -

  עומק רגיל של קדקד הצינור. -

  עורקים אחרים החוצים את הצינור מעליו או מתחתיו. -

  הצטלבויות והסתעפויות. -

  עגון ביטון. -

  ומעלה) לציין זוית פניה. 10בצינורות פי.וי.סי. או פלדה (קוטר " -

  ביזרים ו/או הסתעפויות.אורך כל קטע בין א -

  אביזרים בקו 4.2

לאביזרים לפי מפרטים סטנדרטיים יצויינו המאפיינים המפורטים להלן. יש לציין מספר התכנית 
  הסטנדרטית.

 מגופים: קוטר המגוף, סוג המגוף, מס' הדגם והיצרן. -

  שוחת מגוף; קוטר השוחה עומק השוחה. -

  ה הזקף, אורך קטע הקישור עם הקו הראשי.ברז כיבוי אש: קוטר הברז, היצרן, מס' דגם, גוב -

  נקודת אוויר: רום הצינור, צורת היציאה  מהצינור, קוטר ודגם הברז, קוטר דגם שסתום אוויר. -

נקודת ניקוז: רום הצינור, צורת היציאה מהצינור , קוטר היציאה, קוטר המגוף, קוטר צינור  -
  וכיו"ב).המוצא, ארכו ותיאור המוצא (מבנה קליטה, שוחת ניקוז 

  

  מפרטים  מיוחדים 4.3
  

באופן עקרוני יוצג מפרט מיוחד כפי שהוצג בתכנית לביצוע. יש לעדכן את כל המידות כפי שבוצעו 
למעשה, כולל אורכים של צינורות מקשרים, קירות ומשטחי ביטון, גדרות וכיו"ב. יש לציין את המידה 

  של כל קטע וקטע.
מפעם אחת יש להגיש תכנית לאחר ביצוע עם המידות כנ"ל לכל במקרה של מפרט החוזר על עצמו יותר 

  מפרט ומפרט.
כן יש לציין בתכנית את האביזירים שהותקנו, סוג האביזר, היצרן, הדגם וכל מידע הנדרש לזיהויו 

  המוחלט.
לאביזרים מיוחדים כגון: שובר לחץ, מונע זרימה חוזרת (מז"ח), וכיו"ב יש לצרף לתכנית עדות 

  "ל גם את מפרט היצרן, הוראות הפעלה ותעודת אחריות של היצרן.בתפוצה הנ
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  דרך שרות ועבודות תשתית .5

  דרך שרות 5.1

  דרך שרות ועבודות תשתית הנעשות במסגרת עבודות מים ו/או ביוב יוצגו גם הם בתכנית עדות.

"ג התנוחה לדרך שרות יש לציין: רוחב נומינלי של הדרך, עובי המצע, סוג המצע , איתור תוואי הדרך ע
  מ' זה מזה ובמקומות אפייניים. 50עם ציון רום פני המצע משני צידי הדרך במרחקים שלא יעלו על 

  להרחבות ומשטחים יש לציין את המידות.

  גשרונים 5.2

יצוין מיקום גשרונים ומעברים איריים ע"ג תנוחת דרך עם ציון קוטר צינור(ות) הגשרון, רום כניסה, 
  י בטון, גביונים, מילוי דבש וכיו"ב.רום יציאה, כנפיים, משטח

  לתיאור מלא של המידות יש להוסיף תכניות מוגדלות ולציין את מספר הגליון ע"ג התנוחה.

  גדרות 5.3

גדרות יצוינו לפי התואי, סוג הגדר, גובה רום בסיס הגדר בנקודות אפיניות ובנקודות ביניים במרחקים 
  מ' זה מזה. 30שלא יעלו על 

    קטע בין פניות, שערים וכיו"ב. יש לציין אורך כל

  יישור קרקע 5.4

יישורי קרקע לצורך הנחת צינור או משטח למתקן כלשהו הם חלק מהעבודה, בין שהם מהווים סעיף 
  נפרד ובין שהם כלולים בעבודות האחרות.

תכנית עדות חייבת להראות את מצב הקרקע לאחר הביצוע  לפיכך יש לערוך מדידה מצבית המראה 
  הקרקע לאחר הביצוע. לרבות ציון מדרון חפור או מתלול במילוי. יש להוסיף חתכים אפייניים.את פני 

  במידה ותשלום עבור חפירה ו/או מילוי נעשה לפי כמות, יש להציג חתכים  וחישובי כמויות.
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  הנחת צנרתפרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות בעבודות  -  4נספח 
  

  /        /            תאריך:  
   

  מס' מכרז:   מערכת מים ביוב, שכונה צפונית, עומרהעבודה:  רתיאו
     

  מס' חוזה:   קבלן/ חברה: 
  

מס' 
 סד'

כמות  סוג הבדיקה הנדרש כמות יחידה תיאור העבודה
 הבדיקות

 דרישות

עבודות עפר בתחתית  .1
 התעלה

במעבדה  100%צפיפות   
 לפי מוד. א.א.ש.ה.ו.

 לפי סוג הקרקע 4
התאם למפרט 

 51הכללי פרק 

  1180 מ"א קווי ביוב  
  
 

מטר  300בדיקה כל 
 נקודות 3 –לבדיקה 

4  

מילוי מהודק בשכבות לפי  .2
  התכנית והמפרט

 

במעבדה  100%צפיפות   
  לפי מוד. א.א.ש.ה.ו.

 

לפי סוג הקרקע  6
בהתאם למפרט 

 51הכללי פרק 

  מ"א קווי מים 
 

  מטר 300בדיקה כל  910
 3 –לבדיקה  כל שכבה

 נקודות

7  

מ' כל  300בדיקה כל  1180 מ"א קווי ביוב 
 נק' 3 -שכבה לבדיקה 

47  

בטון יצוק באתר:  .3
כלונסאות, יסודות 

לשוחות, גושי עיגון, תאי 
 ביקורת

 4לפי התקן והערה  כל יציקה חוזק בטון 1 יח'

, .P.V.Cמוצרים: צינורות ( .4
פוליאתילן ופלדה), חוליות 

טרומיות לתא ביקורת, 
 מכסים וכו'

זיהוי מוצרים, בעלי תו  1 קומפ'
 תקן, סימן השגחה

 תו תקן כל מוצר

בדיקות ווידאו של צינורות  .5
הביוב כולל הכנות 

 למגרשים

לפי המפרט הכללי  כל אורך  1180 מ"א
 6והערה  57פרק 

בדיקת האטימות למערכת  .6
  גרביטציונית 

 

לקווי בדיקת אטימות  1180 מ"א
  ביוב ולתא ביוב

 

כל אורך 
  הקווים

כל 
 התאים

לפי המפרט הכללי 
 3.3והערה  57פרק 

  בדיקת לחץ .7
 

בדיקת לחץ פנימי ע"י   
 שאיבה לצינור

לפי המפרט הכללי  כל אורך
  3.1והערות  57פרק 

 3.4- ו

    910 מ"א קווי מים 
בדיקת איכות מי השתייה  .8

 אחרי שטיפה וחיטוי
בדיקה בקטריולוגית  910 מ"א

 לצינורות
לפי המפרט הכללי  כל אורך

 3.3והערה  57פרק 
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  הערות
  

 כל הבדיקות תבוצענה עפ"י המפרט הכללי ו/או התקנים הרלבנטיים. .1

כל הבדיקות הנדרשות יבצעו ע"י המעבדה מטעם משהב"ש או באמצעות הקבלן  כוללים את  .2
הסידורים הבאים: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם 
לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן לרבות כל החומרים והציוד הנדרש 

  .ות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות  וכו' לביצוע משולם של הבדיק

על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות אשר תבוצענה ע"י המעבדה מטעם משהב"ש רק אחרי אישור  .3
  שעות לפני מועד ביצוען. 24הפיקוח ולפחות 

המקוריים ולבצע  100% - אם מחזרים את החומר שהיה לפני החפירה, יש להשתמש בבדיקות ה .4
) לחומר 100%בהתאם. אם משתמשים בחומר חדש, יש לבצע בדיקות מעבדה (בדיקות צפיפות 

  החדש.

  מפרט הכללי. הלפי  עשה לכל אורך הקוויםיתלקוי לחץ בדיקת לחץ  .5

ת"י  "יתבוצענה עפ ,ביובה למערכת הכבידה (גרביטציונית) לקווי הביוב ולתאי בדיקות האטימות .6
 יצרן.הו/או  /מפקחכנןהמתודרישות נוספות של  הנחיותבתוספת ו 1205.6

המים), תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט  יבדיקת איכות מי השתייה (שטיפה וחיטוי קוו .7
הכללי, ע"י קבלן מוכר ומאושר ע"י משרד הבריאות. יש להביא אישור בכתב על הבדיקה ממשרד 

  הבריאות.

יב העבודה, בהתאם יש להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור על ט .8
  להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

 תמודגש לקבלן, שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה שצילום הרנטגן יבוצע, כשמנה מינימאלי .9
 ASMADE)יחידות. כמו כן על הקבלן לתעד במסגרת תוכנית לאחר ביצוע ( 3להזמנת בדיקה הינה 

 את הנקודות האלה על חשבונו. 

ליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי הביוב הראשיים, מודגש לקבלן שע .10
 תיש לבצע צילומי וידאו לכל הכנות לחיבור ביוב למגרשים,  כשבכל מקרה, מנה מינימאלי

מטר. הזנת צילום הווידאו תעשה ע"י המזמין, התשלום עבור הצילום  400להזמנת צילום הינה, 
 ייעשה ע"י הקבלן.

כמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות במקרה ש .11
באם העבודה נמשכת  - לכל כמות הבטוןהנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן 

  .יציקה לפחות בדיקה אחת לכל יום חתילק ,יותר מיום אחד
  

  הערות נוספות:
  
  
  
  

  
  /   /          תאריך:    עורך הפרוגרמה:

        
        

  /       /     תאריך:    מאשר הפרוגרמה 

        
        

  /       /      תאריך:    חתימת הקבלן:
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 המיזם ור  תיא  1

ים אשר חדש  ים אספלטיים  כביששל  י מפורט  תתחבורן  נומובילה תכמועצה מקומית עומר  

 .148/במ/14פי הוראות תוכנית מס'  עליחידות דיור חדשות  36הדיירים של ישרתו את 

  . םנוד  49  -ל כשח  שט  תרע עלישו  ירעה  במרכזבחטיבת קרקע פנויה  המרכז המסחרי ייבנה  

מצפון   גובל  לפיתוח  המיועד  קיים  ,מעובדיםבשטחים    וממערבהשטח  בבינוי   מדרום 

 . וממזרח ברחוב אקליפטוס

 זם.מראה מפת התמצאות של המי 1.1איור מס' 

 

 מפת התמצאות של המיזם: 1.1מס'  ציור

 

ע"יינ מקודם  התכנון  עוממקמועצה    הול  התכנון  רומית  מטלת  וניהפיזי,  תנועתי   קוז, 

לחברת   הנדסינמסרה  תכנוני  תבע"מ    ת.ה.ן  מלאכת  הופקדה  של  ובידנו  המבנה  כינת 

 אספלטיות. חדשותות עסימ

בי    נעירוני כביש 

 60  מס'
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 מקורות מידע  1.1

 :הם חת של הדוהמהדורה הנוכחיכתיבת רם לרשותנו בט דע שעמדוקורות המימ

"מיסעות    ן מבנהדוח תכ ¨ במיזם  עומרמפורט  נכתב דוה  ".הרחבת פארק תעשיה  ח 

 .2019שנת  ספטמברהחתום מטה והוגש למזמין בחודש  ע"י

 לוגים של קידוחי נסיון. ¨

 ח הדו   בנה מ  1.2

 שבילכ  טמפורלתכינת מבנה    מוקפדמציגה ומסכמת תהליך  הדוח    כחית שלורה הנוהמהד

אוגדני הת נולעיל  טו  ע שפורמקורות המיד  על   אשר מסתמךהחדש   על  והביצוע שען  כנון 

 ים:הבא

משרד בהוצאת    2000  טסו, מהדורה אוג3הנחיות לתכנון רחובות בערים, אוגדן מס'   ¨

 .הבינוי והשיכון

בין ¨ ס  -מפרט  לעבודות  מס'משרדי  מרץ  51  לילה  מהדורה  הועדה   2014,  בהוצאת 

 יזציה של מסמכי החוזה לבנייה.נדרטלסט משרדית -הבין

 

 ושאים הבאים:לנ ניתש התייחסות פרטמקדיהדוח מבנה 

 ניתוח התנועה החזויה. ¨

 נית.אות חקירה גיאוטכוצת של וחענה ופהצג ¨

 ת גמישות.נת המבנה למיסעוונות תכיהצגת עקר ¨

 .מיסעה חדשההרכב שכבות עת יקב ¨

 לה.ת עפר וסליעבודובהיבט של וחדות וד הנחיות מיאיג ¨

 

 

 

 

 

 

 

111



 
 

6 

 

 כנית בשדה  ה גיאוט חקיר  2

השונים  קביעה הקרקעות  סוגי  זיהוי  של  הגיאוטכפריסתם  ,   תכונותיהם  ת הבנוני  במרחב 

) ייעודית לתכן מבנה ע חקירה גיאוטכנית (בדיקות שדהת ביצוקבועב  ורנדסיות התאפשהה

 .באזור הבתול נסיוןתוכנית החקירה כללה ביצוע קידוחי  מיסעות.

לוגים   תהפקחר  אל  .2020  ספטמברבחודש  מ  ליאור קידוחים בע"  יו ע"בוצע  ןהנסיוי  קידוח

על   אינדקטיביותבדיקות מעבדה    זמניים של הקידוחים והבורות הוזמנו על ידי כותב הדוח

 .חההשונות במהלך הקדית הקרקע משכבומופרים אשר ניטלו מדגמים 

 נקודות החקירה.וני גה את נתימצ 3.1טבלה מס' 

 

 ירהחקת הנקודו נתוני -13.' מס טבלה

קוד נקודת   מיקום ביצוע 

 הרחקי

קואורדינטה   עומק [מ']

Y 

קואורדינטה  

X 

 KN-1 5.0 575729 185915 קרקע בתולה 

 KN-2 5.0 575642 185897 לה קרקע בתו

 KN-3 5.0 575620 185999 לה קרקע בתו

 KN-4 5.0 575521 185951 לה קרקע בתו

 

 תוכנית תנוחה. קער על קירהמראה את סימון נקודות הח 3.1איור מס' 

 

112



 
 

7 

 

 

 

 

113



 
 

8 

 

 

 חה נות יתע"ר תוכנירה החק  תוסימון נקוד -3.1איור מס' 

 

 קרקעות היסוד באתר יאור  ת  2.1

מס'   ה  3.2ציור  את  היתמביא  שכבוואור  של  הקרקעויזואלי  בנקודות   פיכ  ת  שהתגלו 

 החקירה.

כי   תיאור השכבות הד  מלמד  רזה כנן  ותבתחום המיזם המומיננטית  הקרקע  חרסית  הינה 

 .יניתט
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 רה חקיגלו בנקודות התיאור ויזואלי של שכבות הקרקע שהת -.23ס' ר מאיו
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 SPT -ות החדרה תקנית בדיק  2.2

 .חדרה תקנית במפלסים השוניםהבבדיקות  הנספרמציג את מספר ההקשות  3.3איור מס' 

 

 ות בבדיקות החדרה תקנית הקש פר מס -.33ס' ר מאיו

117



 
 

12 

 

 ה י ו החז תוח התנועה  י נ  3

העה  תנותוני  נ בתכינת  בסיסי  קלט  נתון  מהווים  חדשותאמינים  מיסעות  של    מבנה 

באמשפיעו עוופים  על  ישיר  מתוכנןן  אספלטי  כובע  אינושנושא    למרות.  בי  נמצא    זה 

א המקצועיתחריותבתחום  הדוח  זם  י  ,ו  הנדסי  כותב  התנועהניתוח  תחזיות  פי   על  של 

 אחרים. שתיותי בפרויקטי תצועהמקהבנתו ונסיונו 

 להלן מובאות הנחות התכנון:

ית, עה כללם: תנורוני העי  זורם האפשריים באבדיהכ  כבהר  כלי  של  התנועה  וגיס .א

 בניה.משך תקופת הירות ותנועת משאיות בבקווי ש םסיוובוטא ,אשפהאיסוף 

(  מסויועלו  א  שיםכבי .א קלה  מס'  בתנועה  תנועה  לתכנון 2קטגורית  הנחיות  לפי   (

 .2000 וסטורה אוגמהד ,3רד הבינוי והשיכון, פרק מס' שבות בערים בהוצאת מוחר

 בוסים.תנועה של אוטו  תוכננתלא מאלו  םייומם מקכבישיב .ב

 מטרים 6.0הוא  מקומים בכביש וניכיושני הסעה בהמי רוחב .ג

לעיל שפורט  התכנון  הנחות  תנומ  שילוב  שסה"כ  לכך  אקוויוולנעוביל  סרן  ות  של  טיות 

 תנועות. 365000הוא  AASHTO טון) לפי 8.2ומס של גלגל בע וד דסרן יחיי ( תכנונ
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 ישות עקרונות תכינת המבנה למיסעות גמ  4

 כב שכבות המיסעה ובי והר ע עת  קבי  4.1

  וצע בי  )מצע סוג א'לטיות ועובי שכבות  ת אספשכבו(עובי  בלבד  ה חדשה  מבנה מיסען  תכנו

שיטת  בא הבינומצעות  כפ  ימשרד  מוהשיכון  שהיא  בי  רחוב  תונחי"ה  -וטמעת  ות לתכנון 

 ".2000ט סמהדורה אוגו, 3מס' כון, פרק והשיהבינוי  ת משרדבהוצא בערים

(עומק ביצוע החלפת קרקע  ל  בהיבט שו   מק עיבודועל  יבט שבהע טבעית  בקרקטיפול  אופן  

יי חקירה אות  : תוצ הבאיםבהתחשב בשיקולים  ע  בקהחלפה וסוג חומר המילוי המתאים) 

מנסיוו  יפהמקאוטכנית  גי מצקן  בועי  הדוח  כותב  של  תשתיות  מיצטבר   של   מיםקודזמי 

 משרד התחבורה.ו משרד השיכון

 יסוד   ות ע קרק   -כנוני ת"ק ת מ  עת בי ק  4.2

גות את החוזק הטבעי ) מייצVTזירה () או מכנף גSPTמסוג החדרה תיקנית (שדה    דיקותב

הבדיקות בוצעו  בה  בעונה  הקרקעות  תסבולת  סומ  מעבדה  קותבדי  .של  מערכת  מת"ק  ג 

 עיבוד.וריה מלאה מייצגות את חוזק הקרקעות לאחר פקלי

לכך שפ מופנית  לב הקורא  לאחות העללשכבתקפה    עיבוד עולת התשומת  חישוף יונות  ר 

בלבד    20-60( בשכבות  ס"מ)  מייכלומר  המעבדתי  המת"ק  הקרקע אלו  חוזק  את  צג 

מת"ק  המעובדת. יותר  גדולים  הוא  בעומקים  מת"ק    תכנוני  הרוו  טבעילמעשה  יה לאחר 

 ימים. 4למשך 

לימוד   הקידוחלאחר  בערכים    הוחלט  יםממצאי  מידתיתכנוניילבחור  וסם   ביריםים 

 כדלקמן:

Ü   תיוצג ע"י מת"ק תכנוני בשיעור של   טיניתרזה    מסוג חרסיתמעובדת  קרקע יסוד

4.0%. 

 דות וגיות גיאוטכניות מיוח ס  4.3

באתר שבוצעה  הגיאוטכנית  החקירה  תוצאות  ב   מסקנהל  הוביל  לימוד   וכחינהמיזם  כי 

 ה מיסעה מתופעת המייט.נהגנה על מב עם הכרחי להתמודד

כלשהו  לחץ  תחת  הרטבתו  בעת  המדגם  בגובה  והפתאומית  החדה  לנפילה  היא  הכוונה 

הנקבוביות  מצירוף  נובעת  להרטבה  הטין  או  הלס  של  רגישותו  הקונסולידציה.  במכשיר 

ות הנקבובים לקוהזיה נהמלט החרסיתי בדפ  רומה הגדולה שלתה הגבוהה האופיינית לו ומ

 הפנימית של שלדו המינרלי במצב יבש.
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 ישות למים לבין מבנה המיסעה החדש בין קרקעות היסוד הרג  תווך מפרידעל מנת לייצור  

ג' כהגדרתו במפרט הכללי לעבודות   הוחלט ליישם החלפת קרקע מחומר נברר (מצע סוג 

 ס"מ. 60הקרקע יהיה . עובי החלפת 20% סלילה) בעל מת"ק תכנוני מינימילי של

 

 תית מבנה  ח קביעת מת"ק תכנוני בת  4.4

ב תכנוני  היסוד מת"ק  קרקע  של  התכנוני  למת"ק  ערך  שווה  בהכרח  אינו  מבנה  תחתית 

ך  וה, חתוי גבמיל  ,נמוך  פירה/מילויוא תלוי בסוג עבודות העפר המתוכננות (חהמקומית וה

ושאים כגון: יישום חציץ קבלות בנמשולב של חפירה ומילוי באותו חתך) ובהחלטות המת

 חיזוק).  ע, יישום שכבתהחלפת קרק םאנכי /אופקי, יישו

בנה מיסעה חדש , בהיבט של סלילה חדשה מ2על פי תיאור עבודות העפר שהובא בפרק  

  רדודה. בחפירה סלליי שה חדמיסע מבנה לפיובחתך עקרוני בודד ניתן להתמקד 
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 הרכב מיסעות חדשות במיזם  5

 -גשים ד ה 

 "מ.ים עירוניים מקובל לסלול מיסעות ללא שכבת אגובכביש .א

 תוינטר פ  תויחנה  .דבלב  םזימב  ת ושדח  תועסימ  בכרה  תא  םיגיצמסעיפים הבאים  ה .ב

 לש  טביהבו  דוביע  קמוע  לש  טביהב  ת ירוקמ  דוסי  עקר קב  ל ופיטה  ןפוא  אשונב

 קרפב  תואבומ  )םיאתמה  יולימה   רמוח  גוסו  הפלחה  קמוע(  עקרק  תפלחה  עוציב

 .חודה לש ןורחאה

 ה.עיסנ ביתנ  םוחתב הנבמ יבועל הווש הינח םוחתב הנבמ יבוע .ג

שביל אופניים/ מדרכה למבנה    נתמתוכנחניה  תחום  ב  מעבר ממבנה מיסעה מלא .ד

 (אופקי). 1י): (אנכ 1ע ים ייעשה בשיפומתוכננ

 כביש מאסף (המשך רחוב דקל)   -מבנה מיסעה חדש  5.1

 ל:אלו יכלו כבישיםופי מבנה מיסעה בס שלבב

 סוג שכבה ס"מ][ ,וביע

 PG70-10וביטומן סוג א' י/דולומיטי רס גיג מ עם אגרגטמ" 19תא"צ  4

 PG68-10 טומןובילומיטי סוג א' דורי/מ"מ עם אגרגט גס גי 25תא"צ  5

 PG68-10 טומןובילומיטי סוג א' דורי/מ"מ עם אגרגט גס גי 25תא"צ  5

 בותק בשתי שכהודמ סוג א'ע מצ 40

 ש כבי עובי מבנה 54

 בהתאם למפרט טכני מיוחד דרש במידה וייקרקע  החלפת ---

 מיוחד  טכני פרטלמ בהתאםית רומק  דד קרקע יסועיבו ---

 

תבש א'  של    החפירוצע  בלב  מפני    54לעומק  וספלאס"מ  מתוכנן  השכבות תיסט  ללנה 

 הבאות:

 הג שכבסו עובי, [ס"מ]

 PG68-10 טומןוביוג א' י/דולומיטי סגט גס גיראגר םמ עמ" 25צ תא" 6

 PG68-10 טומןוביוג א' י/דולומיטי סגט גס גיראגר םמ עמ" 25צ תא" 5

 בותוג א' מהודק בשתי שכצע סמ 40
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סבר א כמובי מבנה מללעו  צע השלמהם תבוח הסופיים של המגרשיפיתוי הלקראת שלב

 להלן:

 יים.ספלט קי אמפנס"מ  1ומק של צוף לעריק ¨

 "ר.ג/מק" 0.5של  תחה בכמוס ציפוי מאסורי ¨

מ"מ עם   19א"צ  ג תערובת מסוס"מ עם ת   4ה בעובי  ניועלת  אספלטיה  שכב  ריבוד ¨

 PG70-10ומן ומיטי וביטדול/יגיר גס אגרגט

 

 מקומיים   ים כביש   -מבנה מיסעה חדש  5.2

 ל:אלו יכלו כבישיםופי מבנה מיסעה בס שלבב

 סוג שכבה ס"מ][ ,וביע

 PG70-10וביטומן סוג א' י/דולומיטי רס גיג מ עם אגרגטמ" 19תא"צ  4

 PG68-10 טומןובילומיטי סוג א' דורי/מ"מ עם אגרגט גס גי 25תא"צ  6

 בותק בשתי שכהודמ סוג א'ע מצ 40

 ש כבי עובי מבנה 50

 בהתאם למפרט טכני מיוחד דרש במידה וייקרקע  החלפת ---

 מיוחד  טכני פרטלמ בהתאםית רומק  דד קרקע יסועיבו ---

 

תבש א'  של    החפירוצע  בלב  מפני    50לעומק  וספלאס"מ  מתוכנן  השכבות תיסט  ללנה 

 הבאות:

 הג שכבסו עובי, [ס"מ]

 PG68-10 טומןוביוג א' י/דולומיטי סגט גס גיראגר םמ עמ" 25צ תא" 7

 בותוג א' מהודק בשתי שכצע סמ 40
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סבר א כמובי מבנה מללעו  צע השלמהם תבוח הסופיים של המגרשיפיתוי הלקראת שלב

 להלן:

 יים.ספלט קי אמפנס"מ  1ומק של צוף לעריק ¨

 "ר.ג/מק" 0.5של  תחה בכמוס ציפוי מאסורי ¨

מ"מ עם   19א"צ  ג תערובת מסוס"מ עם ת   4ה בעובי  ניועלת  אספלטיה  שכב  ריבוד ¨

 PG70-10ומן ומיטי וביטדול/יגיר גס אגרגט

 

 בנה מדרכה מרוצפת מ     5.3

 סוג שכבה ]"מעובי, [ס רכיב מ

 משתלבת מבטון אבן  6 רכה מדנה מב

 ורג לשכבת ההנחה ול מדח 4

 י שכבותבשת מצע סוג א' מהודק 20

 בי מבנה סכומי עו 30

פול  יאופן ט
בקרקע יסוד  

 חרסיתית 

 יוחד כני מפרט טהחלפת קרקע יסוד בהתאם למ 30

 למפרט טכני מיוחד בהתאם רית מקוד ע יסועיבוד קרק  ---
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 מיוחד   לכותב/ ת מפרט טכני   הנחיות מיוחדות  6

מיוחדות   טכניות  נועדוהנחיות  ה   את  ישולהדג  להשלים  אלו  משרדי   -ביןדרישות המפרט 

מס'   סלילה  מרץ51לעבודות  מהדורה  הביןהוו  הוצאתב  2014  ,  משרדית   -עדה 

 ציה של מסמכי לבנייה.לסטנדרטיז

הבא יוטמעהסעיפים  גים  המכרז.  של  המיוחד  הטכני  במפרט  סופית ו  המכרז   רסה  של 

 הפצתו למזמין.שור של כותב הדוח לפני ואייקה תועבר לבד

 דרך של הכביש בתחום רצועת ה   חישוף  6.1

(הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העלי  .א רוחב רצועת   לכל  ייעשהונה)  החישוף 

לקרקע   30של  ינימלי  לעומק מהמתוכנן    תוואי הלאורך  ו  סלילהה להגעה  עד  ס"מ 

 ים, פסולת וכל גורם זר.מעשבים, שורש טבעית נקייה

 ובכל אזורי החפירה.תקף בכל אזורי המילוי  החישוף .ב

 ש צורך צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יכל המקומות בהם קיימת  ב .ג

 .קע טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגנישוף עד לקבלת קרהחי יק אתלהעמ

בביצובכ .ד יתחיל  לא  הקבלן  מקרה,  שהול  לפני  עפר  עבודות  ברוע  באופן  ר גדרו 

 צועת הדרך בכל האתר.ת מודד מטעם הקבלן את גבולות רבאמצעו

 ר.ק מהאתפן זמני מחוץ לתחום רצועת זכות הדרך ויסולחומר החישוף ייערם באו .ה

 

 י קיים/ פסולת מילו ילוק  ס  6.2

י .א מבוקר  בלתי  קיים  מילוי  יימצא  בהם  שכבות במקומות  את  ולסלק  לחפור  ש 

 .מקורית געה לקרקע יסודהד קו עהמילוי הקיים לכל עומ

כדוגב .ב פסולת  תמצא  בהם  פסומקומות  גרוטאות, מה:  בנין,  פסולת  אשפה,  לת 

ניקו ולצינורות  לחפור  יש  וכדומה,  בטון  גושי  ישנים,  אסלז  הפסק  לכל ולת  ת 

 עומקה עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.

הקבלן .ג לב  שתתקמופ  תשומת  פסולת  כי  פירוקים נית  עבודות  ביצוע  כדי  תוך  בל 

י המשרד לאיכות מאושר ע"היא לאתר קליטת פסולת  עמס ותסולק גם  שונות תו

 באתר/מנהל הפרויקט. סירת אישור מתאים בכתב לידי המפקחהסביבה לאחר מ
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 ים עשב   קוטל   בחומר ריסוס  6.3

המיו  בשטחים  עשבים  קוטל  חומר  ירסס  כוסל  עדיםהקבלן  מדרכלילה  ושבילי לל  ות 

בין תחתית  מטר וגם בקטעים בהם הפ  1.0  -אופניים בקטעי חפירה רדודה מ רש הגבהים 

 מטר. 1.5 -תחתית מצעים הוא קטן מ ישוף ועדח

כימי מר הת החולהם אעל הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך ולהתאים  

מורשה לעבודה זו ע"י קבלן ה  על ידי  ההיעל יהקוטל המתאים לאותה צמחיה. הביצוע בפו

 הרשויות המוסמכות.

 שורה, אך לפני הידוקה.זורה וייהמצע התחתונה, לאחר פיס יבוצע מעל פני שכבת והריס

 חפירה יפועי  ש  6.4

 .(אופקי)2: (אנכי)1 -לא יפחת מתבוצע בשיפוע צידי שבקרקע  החפירה קבוע ¨

זמ ¨ קרקע  לצורנית  חפירה  החלפת  ביצוע  בשתבוך  מצע  יפחת  שלא  צידי   -יפוע 

 .(אופקי)1: (אנכי)1

לחפ ¨ זמנית  ובניצוירה  תמך  קיר  יסוד  יציקת  הרך  קיר  בהתאם ית  תבוצע  תמך 

 דוח הביסוס.יעות בהנחיות המופל

 קצה מבנה שיפוע   6.5

 ).(אופקי2.5כי):(אנ1 -לא יפחת מ קצה מבנה מיסעה חדשצידי של שיפוע 

 ע יסוד מקורית קרק יבוד  ע  6.6

מכ · ההידוק  צפיפות  תוונפעולת  כנדרש וצפ  תמינימלי  לקבלת  מקסימלית  יפות 

, 51סלילה מס'  ודות  משרדי לעב-יןמפרט ב  שלדוק מבוקר)  (הי  51.04/05בטבלה מס'  

 .2014מהדורה מרץ 

יסוד · קרקע  רטיבות  מ  עיבוד  (תחום  ותעיבוהקורית  דרגות  ד  נדהידחום   רשים)וק 

לדרישתאהבוצע  יב לעבודות סלילמפרט  ות  ם  מרץ , מהדורה  51'  מס  הבין משרדי 

 . 51.04.14ף סעי ,2014

 )מדרכות  ד תקפה לכל אזורי הסלילה (מיסעות,העיבועולת פ ¨

שה ותיחוח, הרטבה ריעולות הבאות: חפה  יצועב  משמעותו  ס"מ  20בוד לעומק  עי ¨

של מעברים  באמצעות  לקבל  והידוק  עד  כבד  שעובמכבש  שכבה  ס"מ   20ייה  ת 

 שה לדרגת הצפיפות והרטיבות הנדרשים.כבו
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חרסית  מסו  חרסיתיתקרקע   ¨ מינידל  תהודק  זהרג  צפיפות  שרגת   93%ל  מלית 

 לית.מית המקסמהצפיפו

 

כבשלב   בחשבון  תהכנת  לקחת  יש  וסלילה  עפר  עבודות  של  כמויות  יסוד ב  קרקע  עיבוד 

 חישוףח המשט 100%ס"מ תקף על פני  40לעומק 

 ס"מ  40לעומק    קורית מ ד  יסו   עיבוד קרק ע  6.7

 ולות הבאות:שמעותו ביצוע הפעבמפלס תחתית חישוף מ ס"מ 40עיבוד לעומק 

יסו .א ועירום ס"מ ממפלס תחתית    20ס  מינו  לעומקורית  ד מקחפירת קרקע  חישוף 

 זמני בצד.

מעברים   ס"מ באמצעות  20וח, הרטבה והידוק תחתית חפירה לעומק  חרישה ותיח .ב

לקבל עד  כבד  מכבש  הצפיפות ס"מ    20עובייה  שה  שכב  תשל  לדרגת  כבושה 

 והרטיבות הנדרשים.

 חפרה.הקרקע הטבעית שנ החזרת .ג

מעברים ס"מ באמצעות    20לעומק  פירה  תית חוק תחוהידחרישה ותיחוח, הרטבה   .ד

שכבה   לקבלת  עד  כבד  מכבש  הצפיפות   20שעובייה  של  לדרגת  כבושה  ס"מ 

 ים.והרטיבות הנדרש

 מקורית   החלפת קרקע יסוד  6.8

גובה המילוי המתוכנן (כולל מבנה מיסעה) קטן   קטעי עבודה בהםבע  תבוצהחלפת קרקע  

מיסעה) י המתוכנן (כולל מבנה  י עבודה בהם גובה המילובקטע  בלבד.טר  מ  2.0  -ה לאו שוו

 .מטר לא נדרשת החלפת קרקע 2.0 -מ גדול

מאושר מילוי  קרקע    חומר  חומר להחלפת  האי  יהיה  בדרישות  יעמוד  אשר  כות  מובא 

 .6.1כמפורט בטבלה מס' 
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 סוג ג' עמצאיכות לישות דר -6.1לה מס' טב

 דרישת איכות  יקה בד 

 מובא מקור החומר

 שאינט 3 גודל אבן מקסימלי  

 50-100% אינטש 1.5דרך נפה  אחוז עובר לפי משקל

 25-80% 4#ר לפי משקל דרך נפה חוז עובא

 10-25% 200#נפה אחוז עובר לפי משקל דרך 

   35%מקסימום  ל נזילות גבו

   10%מום מקסי פלסטיות  אינדקס

 40%סימום מק חופשית  התפיח

 ליבראות. 40מעבדתית מלאה תחת עומס של  מת"ק

מינימלית ותחום  וק על פי דרגת הידייקבע  המת"ק

דרש במפרט הבין משרדי, פרק  יבוד כניות לערטיבו

 2014רץ , מהדורה מ51.04.14, סעיף  51

בתחום    20%מינימום 

 4.0%רטיבות עיבוד של  

 

 

 .מהצפיפות המקסימלית 98%מינימום ל מצע סוג ג' יהודק

מוקדמ המבדיקות  החומר  על  לשימושיות  כ  ועד  לידי  הדוח  תועברנה  הובלתו   טרםותב 

 לאתר.

 

 י מילו מרי  הידוק חו  6.9

ס"מ בבקרה מלאה לכל    15-20בי  י מאושרים ייעשה בשכבות בעולוירי מפיזור והידוק חומ

 ה המילוי המתוכנן.ובג

 מוש בשברי אבן שי  6.10

בשש אבימוש  אבן   -)"בקלש"(  בןרי  בשברי  תחתית וצילינועד    השימוש  כאח  ב  שר פירה 

רהחר רוויה  סית  או  החורףבעונכה  בשברת  השימוש  אי  .  מיאבן  ליתחל  הווהנו   וע ביצף 

בין  במפרט  עות  ימופ  םישוייכות של אבן ופעולות הדרישות הא  ורית. יסוד מקעיבוד קרקע  

 .51.04.12סעיף , 2014, מהדורה מרץ 51ה מס' משרדי לעבודות סליל
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 ומעליו   נרת צ   משני צידי   ת עטפ מר מ חו  6.11

משני  חו מעטפת  ומעליצידי  מר  מפלס  ו  הצינור  ואכן עד  (במידה  קרקע  החלפת   תחתית 

מפ  תבוצע) בדרישות  ביןיעמוד  לעבודו   -רט  מס'  משרדי  סליל  מרץ  ,  51ת  ,  2014מהדורה 

 .צמנט 7-8%ב' לחומר מיוצב עם  51.04.10.01סעיף 

 

 ריסוסים  6.12

 ק"ג/מ"ר. 0.3ות בריסוס ציפוי מאחה בכמות שתי שכבות אספלט יש לצפבין 

המצע ושכבת  התחתונה  האספלט  שכבת  העליונהבין  בריסו  ים  לצפות  ציפוי  יש   יסוד ס 

 ק"ג/מ"ר. 1.0מות בכ

 תערובות אספלטיות חמות  6.13

הבאות:ה ¨ האספל  פעולות  תערובות  החמייצור  ממפעל ט  התערובות  הובלת  ות, 

רובות ובקרת איכות בגמר עשת התהאספלט לאתר הסלילה, פיזור התערובות, כבי

המפ בדרישות  יעמדו  הכללי  העבודה  לרט  משרדי  סליהבין  מעבודות  ,  51ס'  לה 

 .51.12רק , פ2014רה מרץ מהדו

 ..%54יהיה מ"מ  25 -מ"מ ו 91צ מסוג תא"ית פלטאסתערובת ב ז החללוחא ¨

 צף.קורמיכילו חומר  פלט לאות האסתערוב ¨

להעביר   ¨ הדוח  יש  כותב  האספלטילתערובומרשל  ת  ותעודלידי  בדיקה לות  ת 

 .האספלט מהמפעל ואישור טרם הזמנת

 ומר החפור בח   ימוש חוזר ש  6.14

ה בין  הגיהשילוב  המישוריתתכנון  הטופוגרפיה  לבין  הוביליימת  הק  גבעית/אומטרי   לא 

תכנול קטעי  חפירהיצירת  עם  החפור    ן  בחומר  חוזר  שימוש  סוגית  ולכן  איננה  עמוקה 

 ית במיזם הנוכחי. רלוונט

המ לעומק  מכ  טפורהתכנון  קרקע  החלפת  ביצוע  חפירה   60תיב  נפח  מתקבל  ובכך  ס"מ 

 .ה נקבוביתמסוג חרסית רזמקומית קרקע ב
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 ות פסולת יפוי ערימ מ  6.15

וה המגרשים  בתחום  הן  עפר  עבודות  התחלת  ש טרם  הדרך  זכות  בתחום  הכבישים ל  ן 

פינוי   לצורך  הפסולת  ערימות  את  למפות  יש  ע"י פסולת    קליטתלאתר  החדשים  מאושר 

הס  משרדה מסירתביבה  לאיכות  באתר/מנהל בכתב    מתאיםור  איש  לאחר  המפקח  לידי 

 ום המיזם.באף מקום בתחבפסולת וש הפרויקט. אין לעשות שימ

 דיפון תעלות ניקוז  6.16

 לס הזרימה המתוכנן בתעלות.ות ניקוז עד מפן תעליש לדאוג לדיפו
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

 מסמך ה'

  5/2021מכרז מס' 

  עבודות פיתוח

  עומריח"ד  36שכונת בנה ביתך 

  נוסח ערבות

  לכבוד,

  מועצה מקומית עומר

  .               ערבות בנקאית מס'                          הנדון:
  

"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  - (להלן  ________________________ פי בקשת-על
(_________________________ שקלים חדשים),  ש"ח        סכום עד לסך של

בתוספת הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז שפורסם על 
   ם, ולהסכם ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ידכ

  
  במכתבנו זה: 

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר    -" מדד"
  כללי.  

  הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), כי 

 -(להלן  _____________שפורסם בתאריך  ________________המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש 
ן כדרישתכם ), יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויהמדד היסודי""

  הנ"ל, מחולק במדד היסודי.
  

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
  אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

  
פיה -לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם עלערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת 

פיה, תביעה משפטית -בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על
  נגד המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

  
חרי המועד הנ"ל לא ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________________ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו א

  תענה.
  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן, בדואר רשום ו/או באמצעות 
  הפקסימיליה:

  
_________________________                 __________             ___________________  

  שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                   
  

                 _________________             ___________________  
                     מספר טלפון                             מספר פקס                                 

  
___________________                    _________________                  _______________  

 תאריך                                           שם החותמים                                    חתימה וחותמת        
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  מסמך ו'
  
  5/2021מכרז מס' 

  עבודות פיתוח

  עומריח"ד  36שכונת בנה ביתך 

  תכניות ו/או רשימות ופרטים

  
  

  פיתוח, גינון והשקייה
  
  

  שם הגיליון
 

  תאריך עדכון  סטטוס  תוכן תכנית וקנ"מ

  01.03.21  למכרז 1:500פיתוח ראשוני  1 - 2200

  4.03.21  מכרזל  1:500השקייה שרוולים  צ-2199-1

 
  
  
  

  וניקוז , תנועהכבישים
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  
  
  

  חשמל ותאורה
  
  

מס'   מס"ד

  תוכנית

 תאריך עדכון  סטטוס  קנ"מ  מהדורה  שם תוכנית

 02/03/2021  למכרז A  1:500  תכנית חשמל  8024-1  .1

 02/03/2021  למכרז A 1:250  תכנית חשמל  8024-1-1  .2

 02/03/2021  למכרז A 1:250  תכנית חשמל  8024-1-2  .3

 02/03/2021  למכרז A 1:500  תכנית בזק  8024-2  .4

 02/03/2021  למכרז A 1:250  תכנית בזק  8024-2-1  .5

 02/03/2021  למכרז A 1:250  תכנית בזק  8024-2-2  .6

 03/03/2021  למכרז A 1:500  תכנית תאורה  8024-3  .7

 03/03/2021  למכרז A 1:250  תכנית תאורה  8024-3-1  .8

 03/03/2021  למכרז A 1:250  תכנית תאורה  8024-3-2  .9

 02/03/2021  למכרז HOT  A 1:500תכנית   8024-4  .10

 02/03/2021  למכרז HOT  A 1:250תכנית   8024-4-1  .11

 02/03/2021  למכרז HOT  A 1:250תכנית   8024-4-2  .12

 -  למכרז - -  חוברת פרטים חשמל  8024-5  .13

 -  למכרז - -  חבורת פרטים תאורה  8024-6  .14

  -  למכרז  -  A  תאורה מרכזית  8024-7  15
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  
  

  מים וביוב
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  כיכר תנועה
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מהדורה/תאריךקנה מידה מס'  גיבוי מס'  גליון שם תוכנית מס'

מהדורה-2 / 08.04.21אומדן1

מהדורה-1 / 1400261-11:25014.06.20מצב קיים2

מהדורה-2 / 1400261-21:25008.04.21תוכנית הסדרי תנועה3

מהדורה-2 / 1400261-31:25008.04.21תוכנית תנוחה4

מהדורה-2 / 1400261-41:25008.04.21תוכנית תנוחת ניקוז5

מהדורה-2 / 1:10008.04.21, 1400261-51:100חתכי  ניקוז6

200 , 250

מהדורה-2 / 1:10008.04.21, 1400261-61:100חתכי  אורך ורוחב כבישים7

200 , 250

מהדורה-2 / 1400261-71:25008.04.21תוכנית פרוקים8
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

  מסמך ז'

  

  

  המועצה המקומית עומר

  

  5/2021מכרז מס' 

  עבודות פיתוח

  יח"ד  36שכונת בנה ביתך 

  עומר

  

  

  

  כתב הכמויות 
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

    כללי

  .תיאור העבודה ומפרט טכני מיוחד הכמויות והמחירים יש לקרא יחד עםאת רשימת  )1(

החוזה, משלימים את  רואים את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט מסמכי
הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים  מחירים. התיאורים התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות

הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט - ברשימתתמציתיים אלה, בסעיף כלשהו, 
  לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו או  אחרת חסרה.

בחוזה זה על כמסמכיו.  רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים )2(
התנאים הנזכרים  ת הכרוכות  מלויוההוצא המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל

הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות  בו לא שמש כעילה לתשלום  - באותם מסמכים, על כל פרטיהם, אי
  נוסף מכל סוג שהוא.

לפי רשימת  אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף  כלשהו,
  :עלותם של כל אלההכמויות ומחיר החוזה כולו, ככוללים את 

כל החומרים הדרושים כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם   .א
  נכללו  במסמכי המכרז/חוזה או לא.

כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי, לשם ביצוע מושלם של  כל   .ב
התאם לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות בפרט ו/או  ב סעיף

  שתמעות ממנו.המ

ציוד  רכב, פיגומים, מבנים ארעיים וכל-עבודה, מכשירים, מכונות, כלי-השימוש בכלי  .ג
העבודה,   אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר

  הוצאות לתיקונים, דלק, שמנים, סיכה ושכר נהגים, מכונאים  וכו'.

ופריקתם  החזרת הציוד, ובכלל העמסתם הובלת חומרים וציוד למקום העבודה, לרבות  .ד
  וכן  הסעת העובדים למקום העבודה וממנו.

  אחסנת החומרים והציוד ושכר המחסנאים והרשמים.  .ה

גומים, פעזר, ניקוז זמני, הקמת -כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבנייה, כגון: מבני  .ו
צב תקין ומתוקן, במ עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, אחזקתם

למיכלי מים, גידור זמני ואמצעי  צנרת וחיבורי מים, ביוב ודלוחין זמניים, צינורות זמניים
טפונות, סילוק יבטיחות אחרים, הגנה וכיסוי חלקי מבנים, סילוק מי גשם והגנה מש

  עודפי חומרים ופסולת מאתרי הבנייה.

  שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות.  .ז

  וחשמל לבנייה. מים בגיןתשלומים   .ח

  אספקת דגמים לבדיקות ואישורים.  .ט

  הוצאות תיקונים בתקופת הבדק.  .י

  תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח.  .יא

דמי ביטוח למיניהם, ערבויות, מיסים מממשלתיים ומיסים מוניציפלים החלים על   .יב
הקבלן, מיסים לקרנות והטבות סוציאליות, הקצבות לנזיקין ופיצויים של נזיקין 

ם, כמפורט בתנאי החוזה, מס קנייה, מכס, בלו, וכל ההיטלים  האחרים לסוגיה
  המתחייבים לפי החוק.

איתם ו/או  כל יתר ההוצאות באתר הבנייה שתנאי החוזה מחייבים אותו ו/או הקשורות  .יג
  הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות.-הנובעות מהן

  הוצאות כלליות של הקבלן.  .יד

 הוצאות מימון ורווח.  .טו

  המפורט בתכניות ובמפרטים אלא אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויותכל   .טז

שיוצעו ע"י הקבלן,  הכמויות יראה ככלול  במחירים -כל פרט המסומן בתוכניות ואינו כלול ברשימת )3(
הכמויות ואינו מסומן בתוכניות, יראה ככלול - כן, כל סעיף הכלול בתיאור הטכני וברשימת-כמו

  ן.ידי הקבל- במחירים שיוצעו על
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________________    ________________  
  חתימה וחותמת הקבלן                                                                             חתימה וחותמת המועצה

 

ואין לראותן  אומדן בלבד של כמויות העבודה,על פי הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות הינן  )4(
  החוזה. תיו לפייובויככמויות סופיות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחי

מדידת הכמויות  סמך מדידות. הקבלן חייב להודיע ולאפשר-הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה על )5(
מסוים מהעבודה. לא עשה כך, עליו יהיה להסיר את  הכיסוי ולנקוט באתר טרם שכיסה חלק 

  הכמויות.-הפריטים הרשומים  בכתב באמצעים הדרושים  כדי לאפשר מדידה תקינה של כל

- הקבלן לספק על ידי בא כוח המזמין והקבלן. על-המדידות תרשמנה בדפי מדידות ותחתמנה על
  ע המדידות.האדם והציוד הדרושים לביצו-חשבונו את כוח

ידי המהנדס תתגלנה טעויות בכפל או בסיכום, יראה המהנדס את מחירי -אם תוך בדיקת ההצעות על )6(
  היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.

ת אהמזמין רשאי לשנות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב הכמויות וכן לבטל סעיפים קיימים וז )7(
  מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשינוי במחיר.

 

  כתב הכמויות של מכרז זה ממוחשב בשיטת "מכרזית בענן " של חברת "בינארית".

  אין לתת הנחות שליליות (תוספת מחיר) (אפס). 0שיעור ההנחה המינימלי יהיה  

   

  ז יש להגיש באופן הבא:כראת ההצעה למ

  כתב הכמויות כולל את המחירים המרביים שאינם ניתנים לשינוי על ידי המציע.  .א

 - 0- אי ציון מספר משמעו לתת פרק, לפרק, למבנה, והנחה כללית.  -על המציע למלא הנחות   .ב

  (אפס) הנחה.

לשגר את ההצעה להפקדה בתיבת  ת על המציע לנעול את ההצעה במחשבלאחר מילוי כל ההנחו  .ג

 המכרזים בענן. 

התדפיס ולצרפו להשלמת השתתפות במכרז יש להדפיס את ההצעה ששוגרה, לחתום על כל דף של   .ד

  ההצעה יביא בהכרח לפסילת ההצעהחתום של העדר תדפיס מסמכי המכרז. כלל ל

  בעמוד הבא מתחיל התדפיס של כתב הכמויות, כפי שמופיע במכרזית בענן. 

  אין צורך במילויו של כתב הכמויות.

  

שיצורף התדפיס המופק והחתום על ידי המציע הוא הקובע לעניין מחירי הגשת ההצעה והוא זה 

  כרז.פת המלמעט
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9.06.21מאוחד  
03.21 יחידות דיור 36 

1עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01

 יח"ד  36 01

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 01.08

01.08.01

תאורת חוץ 01.08.01
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני

 והמפרט המיוחד למכרז זה.08 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,

ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים),

קשתות, תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה,

סגירת קצוות הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

)H.D.P.Eצינורות פלסטיים מפוליאתילן (

 מ"מ, התקנה תת63, בקוטר 13.5 י.ק.ע 12.5צינור מפוליאתילן  דרג  01.08.01.0051

קרקעית, עם פסי סימון בצבע כנדרש לפי סוג המערכת שבתכנון, כולל

19.00מ'.08.1.021 מ"מ מניילון לרבות כל הנדרש לפי סעיף 8חוטי משיכה   2,000.0038,000.00

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר  01.08.01.0102

12.00מ'.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה   1,000.0012,000.00

שרוולים

 בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר  01.08.01.0117

 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן  

36.00מ'.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף   300.0010,800.00

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות

הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע

ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבת חצץ, פתחים עבור צינורות,

כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.09.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף  01.08.01.0168

 לפיB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ועומק 60בקוטר פנימי  

1,000.00קומפ.489ת"י   6.006,000.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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9.06.21מאוחד  
03.21 יחידות דיור 36 

2עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0101.08.01

08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף  01.08.01.0171

 לפיB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי  

1,590.00קומפ.489ת"י   14.0022,260.00

08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף  01.08.01.0174

 לפיB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ועומק 100בקוטר פנימי  

1,890.00קומפ.489ת"י   1.001,890.00

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל חול דיונות נקי לריפוד הכבלים או

הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי

סימון, כיסוי התעלה והחזרת פני השטח לקדמותו (לרבות מצע סוג א'

מפוזר בשכבות בהידוק מבוקר או חול דיונות נקי בהידוק מבוקר - לפי

החלטת המפקח, לכל רוחב ועומק התעלה) וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף01.08.01.0258

 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252 

36.00מ'שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע. 1,100.0039,600.00

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף01.08.01.0270

 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני100 ס"מ ועומק 120 ברוחב 08.1.252 

63.00מ'שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע. 150.009,450.00

 ס"מ של הרחבת החפירה20 עבור כל 08.1.270תוספת מחיר לסעיף  01.08.01.0288

14.00מ' ס"מ.120ו/או חציבה לרוחב מעל   150.002,100.00

חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר01.08.01.0294

 ס''מ לרוחבו של המכשול40מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב  

100.00מ' להגנת הצנרת.20להנחת צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב-   10.001,000.00

 להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש,20יציקת בטון ב- 01.08.01.0297

338.00מ"ק(לפי דרישת המפקח). 10.003,380.00

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת

בור,בטון, זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות),

שרוולי מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב

לקדמותו, תכנון ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס

וקונסטרוקטור וכל עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי

החוזה.

מידות סופיות של בסיס  יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס

קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לסוג האדמה,

מיקום, ומשקל הפועל על העמוד.

 ולפי פרט.08.06.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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3עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0101.08.01

 מ'9-10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  01.08.01.0378

1,100.00קומפ ס"מ.80/80/160 במידות 30יצוק מבטון ב-   40.0044,000.00

עבודות פירוק וחיבורים

העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות

הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, הפירוק יכלול את העמוד, הפנסים,

הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד. הציוד שפורק יובל למקום

שיורה המפקח.

פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא, הוצאתו מהקרקע ע"י חפירה01.08.01.0447

ו/או חציבה והעברתו למקום שיורה המפקח,

400.00קומפולרבות מילוי מהודק של הבור. 5.002,000.00

גילוי תאי מעבר קיימים אשר כוסו עם אדמה או אספלט, לרבות01.08.01.0459

התאמת  גובה ומכסה של תאי מעבר הקיימים לפני שטח והחזרת מצב

880.00קומפהשטח מסביב לתא  לקדמותו - לפי אישור מפקח. 3.002,640.00

התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב מואר כולל01.08.01.0507

החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או

80חציבה מסביב ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד, הסטת שרוול שרשורי  

מ"מ קוטר ביסוד קיים, החלפת מגש, חיווט, חיבור מוליך הארקה,

620.00קומפתיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו. 5.003,100.00

 ס"מ80 ס"מ ובגובה 15 בעובי 30חוליית הגנה עגולה מבטון מזויין ב- 01.08.01.0900

1,000.00קומפמסביב לעמודי תאורה , כולל סימון היקפי בצבע מחזיר אור. 40.0040,000.00

238,220.00סה"כ לתאורת חוץ

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 01.08.02
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני

 והמפרט המיוחד למכרז זה.08 

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה

פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה עלC.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 

ידו, על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
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03.21 יחידות דיור 36 

4עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0201.08.02

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד,

הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה (צביעה בתנור של עמודי

 לפי הנחיית המזמיןRALתאורה/זרועות מפלדה מגולוונת בגוון 

כדוגמת מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור על פלמגולוונת, ולפי

 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י, לרבות קבלת11מפרט  

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל), שילוט, פיזור העמודים5אחריות ל  

בשטח, הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י  

באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד, דלת, צלחת תחתונה מיציקת

אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע

בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור (גוון

לפי בחירת האדריכל/המועצה).

עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל01.08.02.0294

4,730.00קומפ מטר.10 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף   40.00189,200.00

תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכולל פתח אביזרים01.08.02.0342

 מ"מ להפרדה בין מערכת3נוסף ונפרד, דלת, מחיצה פנימית בעובי  

המצלמות להזנה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקנה

643.00קומפמושלמת לפי פרט. 15.009,645.00

781.00קומפ08.2.408זרוע יחידה כולל כל הנדרש לפי סעיף  01.08.02.0411 40.0031,240.00

230,085.00סה"כ לעמודים וזרועות לתאורת חוץ

אביזרי תאורה 01.08.03
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל   

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט

המיוחד למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,

ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

BC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 

 ממ"ר, כולל35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד  SOGEXIתוצרת 

פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה כולל מבטח חצי

, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת)2X10AC 10KA, אוטומטי דו קוטבי 

וכולל כבלים בין המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי

הארקות.

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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5עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0301.08.03

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

250.00קומפ08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  01.08.03.0042 40.0010,000.00

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 

בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות,סימון לזיהוי הכבל והסימונים על

מוליכי הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף3X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 01.08.03.0081

9.00מ'08.3.057 100.00900.00

כבלים אלומיניום

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה,NA2XYכבל מטיפוס 

התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם,

נעלי כבל, חיזוקים, כולל ביצוע מעבר אלוניום-נחושת שמונע קורוזיה

במגע של שתי מתכות, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל

והסימונים על מוליכי הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף5x35 בחתך NA2XYכבל מטיפוס 01.08.03.0189

35.00מ' כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").08.3.180  1,300.0045,500.00

מרכזיות מאור

 כוללUV: מרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 08.03.0279סעיף  

גומחות/יסודות בטון למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד לחברת החשמל

פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוק, מסגרת מסד,

סידורי כניסה לכבלים, תריסי אוורור, צביעה וכל שאר העבודות

והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה,

הצבה, והתקנה.

. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 לפי08.3.279אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף   3x80מרכזיה 01.08.03.0300

28,000.00קומפפרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה. 1.0028,000.00

 ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוני אל - חוטי100תא ברוחב  01.08.03.0315

600.00קומפללא ציוד. 1.00600.00

טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון01.08.03.0321

 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של40X4בחתך 

267.00קומפבסיס המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרייה. 1.00267.00

הארקה

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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6עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0301.08.03

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או

מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים

וכל החומרים וכל העבודות הדרושות יצוע חיבור הארקה מושלם, לפי

סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 ממ"ר כולל כל הנדרש35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך  01.08.03.0336

26.00מ'08.3.327לפי סעיף   1,300.0033,800.00

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת

B125תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה50, מוליך הארקה מנחושת 489לפי ת.י  

לבין תיל הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ

בתחתית הבריכה שילוט וצביעה.

. ולפי פרט08.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט  

 מ' תקועה אנכית3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר  01.08.03.0387

 ס"מ60 ס"מ ובעומק 40בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר  

799.00קומפ08.3.381כולל כל הנדרש לפי סעיף   4.003,196.00

שונות

 סעיף08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל- 01.08.03.0441

 בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע08.06.05.05 

115.00קומפבצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט. 40.004,600.00

כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי תאורה  בערוגות01.08.03.0444

 ס"מ מעל פני האדמה הגננית15שצפים,  אי תנועה ואשר בסיסם בולט  

. הכסוי יהיה  עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור 

 ברגי היסוד כולל גובהם4בצבע  העמוד. הכסוי  חייב לכסות את כל  

213.00קומפמעל פני היסוד. 40.008,520.00

 לרבות תוספתIP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 01.08.03.0447

 ק"א בעל מודול אחד10 אמפר 16מפסק  זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי  

ממ"ר מהמגש ועד לבית3X2.5 N2XYעל מגש אביזרים וכבל חיבור 

133.00קומפתקע לרבות איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם. 17.002,261.00

400.00קומפהזנה לראש מערכת, כולל תוספת מאמ"ת לירידה בחתך כבל.01.08.03.0900 2.00800.00

138,444.00סה"כ לאביזרי תאורה

גופי תאורה 01.08.04
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל   

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים וצאת משהב"ש והמפרט

המיוחד למכרז זה

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  

143



9.06.21מאוחד  
03.21 יחידות דיור 36 

7עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0401.08.04

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר,

ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה

המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל

  ו-C.O.Cתעודת בדיקה של מכון התקנים לגום המסופקים ותעודת 

C.O.T.

גופי תאורה לתאורת חוץ

3x2.5מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות וכולל כבל 

ממ"ר לחיבור מהמגש ועד לפנס, וכל האביזרים הדרושים להפעלה

תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה

הרשומים במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה

המתעדכנת באתר המשרד.

מוצרי חברת 'ש.מ. יוניברס אלקטרוניקס בע"מ'

  או ש"עGARH.  AEROLITE Lדגם  גוף תאורת רחובות לד, 01.08.04.0203

139W ,4,000K  ,19,000מאושר, מסופק ע"י חברת "מנוליד", בהספק 

3,300.00יח'.08.004.0018, כולל כל הנדרש לפי סעיף  IP66לומן  40.00132,000.00

132,000.00סה"כ לגופי תאורה

עבודות לחברת חשמל (אופציה למזמין) 01.08.07
העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן

בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י  כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 01.08.07.0018

 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר  

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל8כולל חוט משיכה מנילון  

62.00מ'במידה וחח"י לא מספקת צנרת). 700.0043,400.00

שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 01.08.07.0021

 מ"מ10.8 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הצינור בקוטר  

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל8כולל חוט משיכה מנילון  

126.00מ'במידה וחח"י לא מספקת צנרת). 350.0044,100.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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8עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0701.08.07

חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל01.08.07.0033

ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

  מונחים בשכבה6 צינורות "3 מ ורוחב ל-100אדמה החפירה בעומק עד  

36.00מ'אופקית אחת המחיר ללא צינור. 700.0025,200.00

גומחת בטון מקורה עבור חברת חשמל (פילר מונים כפול) במידות:01.08.07.0057

  ס"מ, עומק225 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 80רוחב  פנים  

1,350.00קומפ  ס"מ כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס ופילוס .40  4.005,400.00

גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות : רוחב פנים01.08.07.0060

 ס"מ,50 ס"מ עומק 225 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 160 

2,540.00קומפכולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס. 3.007,620.00

  ס"מ80גומחת בטון מקורה לפילר מונים יחיד במידות : רוחב פנים  01.08.07.0063

 ס"מ, כולל40 ס"מ עומק 225גובה  כולל (מעל ומתחת לקרקע)  

1,330.00קומפחפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס. 3.003,990.00

גומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ותקשורת כדוגמת "עומר", גובה01.08.07.0069

 וסטנדרט חח"י08 ס"מ לפי פרט ולפי מפרט 40 ס"מ עומק 225כולל  

כולל חפירה/חציבה ביסוס ופילוס לרבות הכנת שרוולים מארונות אל

 מ"מ, טבעות, מהדקים, דלת20המגרשים, תא תקשורת יכלול גב עץ  

3,728.00קומפ,ידית ומנעול סטנדרט בזק/הוט.uvפוליאסטר מוגנת  10.0037,280.00

הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל,01.08.07.0084

 וסטנדרטים08בטון, ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט  

195.00קומפשל חח"י ולפי פרט ביצוע. 23.004,485.00

הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 01.08.07.0090

 אינץ, כולל הובלה6כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של  

 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי8ממחסני חב' חשמל, חוט משיכה מניילון  

12.00מ' לפי פרט.08.03.07  סעיף 08מפרט   700.008,400.00

הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור01.08.07.0093

 אינץ, כולל הובלה8כבלים של חברת החשמל. הצינור בקוטר של  

 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי8ממחסני חב' חשמל, חוט  משיכה מניילון  

14.00מ' לפי פרט.08.03.07 סעיף 08מפרט   300.004,200.00

בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת01.08.07.0096

08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט  

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של08.03.09.03סעיף  

311.00קומפקצוות סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות. 5.001,555.00

תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור מילוי חול דיונות נקי לכל רוחב01.08.07.0099

תעלה עם הידוק מבוקר ע"י מעבדה מאושרת בהרטבה רוויה לפי

98%הנחיות המפקח באזור חציית כבישים ומדרכות, עד לצפיפות של  

18.00מ'מותנה באישור הפיקוח בכתב. 700.0012,600.00

3,550.00קומפ למגרש אחד.HOTגומחת בטון מקורה משותפת לחשמל ו- 01.08.07.0900 3.0010,650.00

208,880.00סה"כ לעבודות לחברת חשמל (אופציה למזמין)
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.08.0701.08.07

עבודות לתקשורת לחברת בזק (אופציה למזמין) 01.08.08
עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת

 של הוה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070פרקים  

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות

תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט

הטכני של בזק.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה

בכלים או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה ו/או חפירת

ידיים.

 קשיחP.V.C) מ - 4 מ"מ ("110 קנים בקוטר 3חפירת תעלה להנחת עד  01.08.08.0030

 ס"מ לרבות התמוכות120 לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד  

 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון30(ספייסרים),  ריפוד חול ומילוי חולל  

08, ומפרט 1070תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של בזק פרק  

45.00מ' ולפי פרט בצוע.08.02.03-04סעיפים -   700.0031,500.00

)4 קנים "2 ס"מ (עם 120החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  01.08.08.0057

 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של444בחול מפמ"כ  

, לרבות פינוי החומר החפור98% ס"מ עד לקבלת  צפיפות של  20 

למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הבזק ומנהלת

26.00מ'הפרויקט באתר ומפרט בזק. 700.0018,200.00

1,000.00קומפפרוק גומחה דגם עומר, כולל כל הרכיבים.01.08.08.0475 5.005,000.00

 ולפי סטנדרט858 מ"מ) לפי ת"י 160"  ( 6 קשיח בקוטר  P.V.Cצינור 01.08.08.0901

חברת הבזק  כולל כל חומרי החיבור, האטמים התמוכות (ספייסרים)

8 לרבות חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 858הכל לפי תקן ישראלי  

1072מ"מ מונח בחפירה  מוכנה  הכל  לפי מפרט מיוחד של בזק פרק  

25.00מ'ופרט ביצוע. 700.0017,500.00

72,200.00סה"כ לעבודות לתקשורת לחברת בזק (אופציה למזמין)

עבודות לתקשורת לחברת הוט (אופציה למזמין) 01.08.09
עבודות תקשורת להוט- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת הוט ראה מפרט הוט לבינוי תשתיות ותקשורת

 של הוה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070פרקים  

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת הוט.
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 יח"ד 36 

01.08.0901.08.09

פקוח ישיר של הוט על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות

תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט

הטכני של הוט.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה

בכלים או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה ו/או חפירת

ידיים.

 קשיחP.V.C) מ - 4 מ"מ ("110 קנים בקוטר 3חפירת תעלה להנחת עד  01.08.09.0030

 ס"מ לרבות התמוכות120 לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד  

 ס"מ מעל לצנרת וסרט סימון30(ספייסרים),  ריפוד חול ומילוי חולל  

08, ומפרט 1070תקני הכל לפי המפרט הטכני המיוחד של הוט פרק  

45.00מ' ולפי פרט בצוע.08.02.03-04סעיפים -   700.0031,500.00

)4 קנים "2 ס"מ (עם 120החלפת החומר החפור בתעלה בעומק עד  01.08.09.0057

 עד תחתית המצעים תוך הידוק מבוקר בשכבות של444בחול מפמ"כ  

, לרבות פינוי החומר החפור98% ס"מ עד לקבלת  צפיפות של  20 

למקום שיורה הפקוח, הכל לפי פרט ולפי הנחיות מפקח הוט ומנהלת

26.00מ'הפרויקט באתר ומפרט הוט. 700.0018,200.00

1,000.00קומפפרוק גומחה דגם עומר, כולל כל הרכיבים.01.08.09.0475 5.005,000.00

 ולפי סטנדרט858 מ"מ) לפי ת"י 160"  ( 6 קשיח בקוטר  P.V.Cצינור 01.08.09.0901

חברת הוט  כולל כל חומרי החיבור, האטמים התמוכות (ספייסרים)

8 לרבות חוט משיכה פוליפרופילן בקוטר 858הכל לפי תקן ישראלי  

1072מ"מ מונח בחפירה  מוכנה  הכל  לפי מפרט מיוחד של הוט פרק  

25.00מ'ופרט ביצוע. 700.0017,500.00

72,200.00סה"כ לעבודות לתקשורת לחברת הוט (אופציה למזמין)

סה"כ לתשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 
238,220.00תאורת חוץ01

230,085.00עמודים וזרועות לתאורת חוץ02

138,444.00אביזרי תאורה03

132,000.00גופי תאורה04

208,880.00עבודות לחברת חשמל (אופציה למזמין)07

72,200.00עבודות לתקשורת לחברת בזק (אופציה למזמין)08

72,200.00עבודות לתקשורת לחברת הוט (אופציה למזמין)09

1,092,029.00סה"כ

פיתוח האתר 01.40

ריצוף שבילים, מדרכות 01.40.01
 ס"מ. מחיר ריצוף5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  

באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.
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 יח"ד 36 

01.40.0101.40.01

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות.

 ס"מ  עם ספייסרים20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך  01.40.01.0470

75.00מ'וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע 2,000.00150,000.00

אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 01.40.01.0550

 ס"מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של20/25/50 

90.00מ'אקרשטיין או ש"ע 90.008,100.00

 עם ספייסרים וקיטום קטן50/40/18אבן עליה לרכב במידות  במידות  01.40.01.0560

125.00מ'בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע 220.0027,500.00

 כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה  אי תנועה מבטון ב- 01.40.01.0570

373.10יח' מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי   3.001,119.30

תוספת עבור "גדר מדברת" (אופציה למזמין):01.40.01.0580

 מ"מ מגולוון וצבוע דגם "איסכורית0.8גדר מלוחות פח ישר בעובי  

 מ', לוחות פח איסכורית2.0קבועה" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה  

-3מונחים בניצב לכיוון הגדר לרבות אביזרי חיבור, הגדר בנויה מ 

 מ"מ מגולוונים ומחוברים לעמודי פרופיל60/40/2פרופילים אופקיים  

 מ"מ, כולל עיצוב, ייצור והדבקת הדמיות על הגדר לכל100/50/2 

150.00מ'גובהה. 300.0045,000.00

231,719.30סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות

סה"כ לפיתוח האתר 
231,719.30ריצוף שבילים, מדרכות01

231,719.30סה"כ

עבודות גינון 01.41

עבודות השקייה 01.41.002
צנרת השקייה

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה,

 וכו', כל חיבורי הצנרת קרקעית ועל קרקעית יהיוTמחברים, מחברי 

במצמד ולא באביזרי שן.

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים, בין השאר, חפירה, ריפוד חול דיונות נקי,

הטמנת השרוול, כיסוי בחול דיונות נקי לכל רוחב ועומק החפירה

וסגירה.

33.00מ'.10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  01.41.002.0200 1,850.0061,050.00

57.00מ'.10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  01.41.002.0220 300.0017,100.00
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 יח"ד 36 

01.41.00201.41.002

1,650.00קומפ ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.80שוחת אביזרים מבטון בקוטר  01.41.002.0530 30.0049,500.00

127,650.00סה"כ לעבודות השקייה

סה"כ לעבודות גינון 
127,650.00עבודות השקייה002

127,650.00סה"כ

כבישים ופיתוח 01.51

עבודות הכנה ופירוק שונות 01.51.01
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של

הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם

ישנן.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש

לרבות אגרות הטמנה.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות

סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

על הקבלן להציג לפיקוח בסוף כל חודש תעודות הטמנה, הנ"ל תנאי

לאישור החשבונות החלקיים והסופיים.

 ס"מ, כולל ניקוי וסילוק פסולת גלויה וטמונה,30חישוף לעומק של עד   01.51.01.0025

4.30מ"רפינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק. 19,000.0081,700.00

כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק01.51.01.0030

216.00יח'ולרבות קבלת כל האישורים הנדרשים. 15.003,240.00

פירוק תחנת  אוטובוס קיימת  כולל העתקה והקמתה  מחדש כולל01.51.01.0080

2,662.90קומפרצפת בטון כדוגמת הקיים למקום לפי הוראות המפקח. 1.002,662.90

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי01.51.01.0110

7.00מ"רוסילוק . 420.002,940.00

12.00מ'פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .01.51.01.0130 400.004,800.00

14.10מ"רפירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.01.51.01.0150 500.007,050.00

46.60מ"רפירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש.01.51.01.0160 150.006,990.00

פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד,01.51.01.0170

54.60יח'לרבות פינוי וסילוק. 1.0054.60

החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה01.51.01.0210

887.90יח' ס"מ.50 טון בקוטר 40ותושבת כביש   2.001,775.80
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.51.0101.51.01

 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד  01.51.01.0220

399.50יח'קוטר שהוא. 5.001,997.50

15.00מ' ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.50ניסור אספלט ברוחב עד  01.51.01.0330 200.003,000.00

 (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחלליםCLSMמילוי כלשהו  מבטון 01.51.01.0405

267.00מ"ק מ"ק.100וכיו"ב עבור כמות מעל   250.0066,750.00

23.80מ'פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק.01.51.01.0440 1,000.0023,800.00

 ועוד130פירוק וסילוק צמחייה והשקייה בכל שטח: חלקה מספר  01.51.01.0900

 מ' לכיוון צפון,10תוספת שטח הצמוד לחלקה לכל אורכה ושרוחבו  

לצורך ביצוע תשתיות (ניקוז, ביוב וכו') ולאחר החזרת מצב לקדמותו

לרבות אדמה גננית, שתילת צמחייה זהה לזו שפורקה, התקנת השקייה

15,000.00קומפוכל הנדרש להחזרת מצב לקדמותו באופן מושלם. 1.0015,000.00

221,760.80סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

עבודות עפר 01.51.02
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור

בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.

18.50מ"ק מ"ק. 10,000חפירה בכל סוגי קרקע מעל  01.51.02.0040 44,000.00814,000.00

חפירת גישוש זהירה לכל עומק לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי01.51.02.0152

קרקע, באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך, לרבות כיסוי

100.00מ'בחול נקי והחזרת מצב לקדמותו. 100.0010,000.00

הידוק מבוקר של שתית חרסתית באמצעות מכבש רגלי כבש כמפרט01.51.02.0170

2.70מ"ר במפרט הכללי.51.04.14.00בסעיף   6,000.0016,200.00

הידוק רגיל של מילוי בשטחים (שטחי מגרשים בלבד). בשכבות בעובי01.51.02.0220

 ס"מ (לאחר הידוק). מחיר היחידה כולל גם הידוק באמצעות20עד  

2.70מ"קמכבש רגלי כבש עפ"י הנחיית המפקח. 28,000.0075,600.00

 ס"מ אחסון20 ס''מ - חפירה לעומק 40עיבוד שתית חרסיתית לעומק   01.51.02.0232

 ס"מ הידוקה במכבש רגלי20החומר, חרישת תחתית החפירה לעומק  

 ס"מ), והידוקה במכבש20כבש, ומילוי חוזר של השכבה שהוספה ( 

9.00מ"ררגלי כבש. כמפורט במפרט המיוחד . 20,000.00180,000.00

1,095,800.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ומילוי מובא 01.51.03
 ס"מ לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד  01.51.03.0010

122.00מ"ק לפי מודיפייד אאשטו (המחיר כולל ההידוק).100%בהידוק מבוקר של   5,300.00646,600.00
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.51.0301.51.03

מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של01.51.03.0110

 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק20 

60.00מ"ק (המחיר כולל ההידוק).51  19,000.001,140,000.00

 צמנט יבש7%אספקה ופיזור חול כמילוי לצנרת כלשהיא עם תוספת  01.51.03.0170

98.00מ"קנקי מפסולת וגופים זרים. 550.0053,900.00

1,840,500.00סה"כ למצעים ומילוי מובא

עבודות תיעול וניקוז 01.51.06
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם

הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר, סימון וכו'.

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום1-5צינור בטון מזויין בדרג  

לתיעול, כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

2.0  בעומק עד 3 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0028

346.70מ'מ'. 15.005,200.50

מ'2.0 בעומק  מ-3 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0068

569.40מ' מ'.3.0עד   140.0079,716.00

מ'3.0  בעומק  מ-3 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0088

629.20מ' מ'.4.0עד   11.006,921.20

מ'4.0  בעומק  מ-3 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0089

755.00מ' מ'.5.0עד   50.0037,750.00

מ'2.0  בעומק  מ-3 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0128

725.10מ' מ'.3.0עד   105.0076,135.50

מ'3.0 בעומק  מ-3 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0148

797.30מ' מ'.4.0עד   50.0039,865.00

מ'4.0 בעומק  מ-3 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  01.51.06.0149

956.80מ' מ'.5.0עד   95.0090,896.00

754.20קומפ ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד  01.51.06.0496 1.00754.20

665.30קומפתוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד).01.51.06.0500 2.001,330.60

 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0512

4,377.10קומפ מ'.2.50, בעומק עד  D400 טון ממין 40 ס"מ, 50קוטר   5.0021,885.50

 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0513

5,252.50קומפ מ'.3.50, בעומק עד  D400 טון ממין 40 ס"מ, 50קוטר   2.0010,505.00

 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0514

6,303.00קומפ מ'.4.50, בעומק עד  D400 טון ממין 40 ס"מ, 50קוטר   1.006,303.00
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.51.0601.51.06

 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0517

4,638.50קומפ מ'1.75 מ' ועד 1.25, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר   1.004,638.50

 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0518

6,679.45קומפ מ'3.75 מ' ועד 3.25, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר   3.0020,038.35

 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים  01.51.06.0519

8,015.40קומפ מ'4.75 מ' ועד 4.25, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר   3.0024,046.20

 ס"מ65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים  01.51.06.0668

C250 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית MD-2כדוגמת 

1,686.10יח'.489מברזל  כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףדרישות ת"י   10.0016,861.00

110 בגובה 48/78קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים  01.51.06.0676

 של וולפמן או ש"ע כוללMD-6 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור  

 מברכבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקנית  

1,819.80יח'.489לדרישות ת"י   7.0012,738.60

110 בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  01.51.06.0680

 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לצינור  

 רזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקנית  

1,775.00יח'.489לדרישות ת"י   2.003,550.00

 ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  01.51.06.0684

 של וולפמן או ש"ע  כולל מסגרת ורשת תיקניתMD-22כדוגמת 

C250  1,597.20יח'.489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכף לדרישות ת"י 2.003,194.40

3,400.00יח' ס"מ100X100רשת ניקוז לפתח במידות  01.51.06.0903 1.003,400.00

465,729.55סה"כ לעבודות תיעול וניקוז

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 01.51.09
174.20יח'אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.01.51.09.0030 12.002,090.40

135.50יח'אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.01.51.09.0040 13.001,761.50

 ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  01.51.09.0050

2.60מ'לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו). 750.001,950.00

 ס"מ,25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ- 01.51.09.0060

19.40מ"רלבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו). 10.00194.00

 ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב  01.51.09.0070

22.00מ"רלבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו). 100.002,200.00

4.40מ'צביעת אבני שפה.01.51.09.0110 300.001,320.00

46.00יח').437 (צביעת משטח וסימון 437סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל  01.51.09.0136 3.00138.00

9,653.90סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.51.0901.51.09

סה"כ לכבישים ופיתוח 
221,760.80עבודות הכנה ופירוק שונות01

1,095,800.00עבודות עפר02

1,840,500.00מצעים ומילוי מובא03

465,729.55עבודות תיעול וניקוז06

9,653.90תמרורים, צביעה ואביזרי דרך09

3,633,444.25סה"כ

עבודות אספלט 01.52

שכבות אספלטיות במיסעות ובמדרכות 01.52.01
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ  01.52.01.0090

PG68-10.36.58מ"ר 2,200.0080,476.00

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ  01.52.01.0110

PG68-10.42.90מ"ר 2,200.0094,380.00

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן7 בעובי 25תא"צ  01.52.01.0130

PG68-10.45.00מ"ר 5,500.00247,500.00

 ס"מ לשבילי אופניים ובשצ"פים, עם אגרגט גס4 בעובי 19תא"צ  01.52.01.0185

27.00מ"ר.PG68-10גירי/דולומטי סוג א' וביטומן  6,300.00170,100.00

592,456.00סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ובמדרכות

שונות 01.52.02
1.60מ"ר ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של  01.52.02.0010 7,700.0012,320.00

1.50מ"ר ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של  01.52.02.0025 2,200.003,300.00

15,620.00סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות אספלט 
592,456.00שכבות אספלטיות במיסעות ובמדרכות01

15,620.00שונות02

608,076.00סה"כ

מערכות מים וביוב 01.57

קווי ומתקני מים 01.57.01
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.57.0101.57.01

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'

לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפת החול של הצנרת.

אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים

מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 

באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים

לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, סרט

סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר לפי הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות,

כל הספחים כגון קשתות, הסתעפויות, מעבירים וכו' וכל מרכיבי

 במפרט הכללי. מודגש כי כל המפורט57חומרים ועבודה לפי פרק  

בסעיף זה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום

מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק לרבות

תשלום אגרות הטמנה. למען הסר ספק מודגש שלא יהיה תוספת או

שינוי במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל עומק" מכל סיבה

שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש לקחת זאת במסגרת

הצעה למכרז.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים

לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך

ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים

קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט

ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין

ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"י היצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך  

המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע באמצעות קבלן בעל תעודת הסמכה

להתקנת צנרת מסוג זה

המשך לסעיף קודם: סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים,

עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות

באמצעות מכשיר לאיתור.

המשך לסעיף קודם: על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת

בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות

של יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת הצנרת והנחתם.
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.57.0101.57.01

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך

רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין

עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה

ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

תאי אביזרים יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים

כולל חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש

אספלט בניסור או מדרכה במקומות שיש מילוי חוזר מהודק בשכבות

עד למבנה הכביש\מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש\מדרכה

במקרה של פתיחת כביש.

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים קיצור שעות

העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

צינורות פוליאתילן מצולב

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

עומק בקטרים שונים.

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  01.57.01.0162

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

93.30מ' מ"מ.63עומק בקוטר   110.0010,263.00

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  01.57.01.0164

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

102.10מ' מ"מ.75עומק בקוטר   10.001,021.00

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  01.57.01.0168

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

141.70מ' מ"מ.110עומק בקוטר   650.0092,105.00

, לרבות כל עבודות10 דרג 1519צינורות פוליאתילן  מצולב לפי ת"י  01.57.01.0176

וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

354.60מ' מ"מ.225עומק בקוטר   480.00170,208.00

פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות01.57.01.0306

לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק

ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב  לפני הפתיחה לרבות שחזור

239.40מ' עד למבנה הכביש ו\או מדרכה.CLSMהמבנה ומילוי חוזר  ב-  200.0047,880.00

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של  

לרבות אוגנים נגדיים

2,174.50קומפ4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0318 6.0013,047.00

4,792.50קומפ8מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.01.0322 3.0014,377.50

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך  

4 בודד עם זקיף חרושתי בקוטר "3שלב א' להידרנט כיבוי אש בקוטר " 01.57.01.0396

975.90קומפלרבות סיום עם אוגן עיוור לפני מתקן השבירה בהתאם לפרט. 8.007,807.20
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.57.0101.57.01

4 בודד עם זקיף חרושתי בקוטר "3שלב ב' להידרנט כיבוי אש בקוטר " 01.57.01.0398

לרבות  מתקן השבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים

2,130.50קומפבהתאם לפרט. 8.0017,044.00

תאים לאביזרים

 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים100תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  01.57.01.0432

33 ס"מ , דוגמת "כרמל" 50 טון ופתח בקוטר 12.5משולבים לעומס  

תוצרת וולפן תעשיות או ש"ע עם סג.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז

 ס"מ בה מוטבע סמל , שם הרשות\ תאגיד, שם המערכת וכו'16בקוטר  

2,041.60יח'ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ. 6.0012,249.60

 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים125תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  01.57.01.0434

33 ס"מ , דוגמת "כרמל" 50 טון ופתח בקוטר 12.5משולבים לעומס  

תוצרת וולפן תעשיות או ש"ע עם סג.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז

 ס"מ בה מוטבע סמל , שם הרשות\ תאגיד, שם המערכת וכו'16בקוטר  

2,839.80יח'ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ. 3.008,519.40

 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.01.0440

 טון ( הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום40 

434.70יח'יומן עבודה 2.00869.40

 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.01.0442

 טון   ( הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך40 

554.40יח'רישום יומן עבודה 1.00554.40

תוספת מחיר לתא אביזרים בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי ב01.57.01.0445

CLSMעד למבנה הכביש ו\או מדרכה במטר אחד העליון לפי פרט 

246.40יח'הסטנדרטי לתא בקרה 9.002,217.60

התחברות קו חדש לקו קיים

חיבור קו מים חדש לקו מים קיים, חיבור לקו הקיים באמצעות

אביזרים חרושתיים כולל כל העבודות הנלוות (חפירה, עבודות,

אביזרים הנדרשים לביצוע החיבור)

 לקו קיים מסוג כלשהו3חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר " 01.57.01.0450

1,390.00קומפ3- "6בקוטר "  6.008,340.00

 לקו קיים מסוג כלשהו10חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר " 01.57.01.0470

2,940.00קומפ10- "12בקוטר "  2.005,880.00

הכנות לחיבור מים למגרש

400.00מ' מ"מ250 בקוטר 10 דרג  PE100שרוול מצנור פוליאתילן 01.57.01.0975 50.0020,000.00

800.00יח'עמוד סימון לקצה הכנת מים בעתיד כולל גוש בטון.01.57.01.0990 1.00800.00

 , לרבות אספקהS1 בהתאם לפרט 1הכנה לחיבור ביתי בודד בקוטר " 01.57.01.0992

,16 מ"מ, קטעי צנרת פוליאטילן מצולב דרג דרג 40והתקנה של זקפים  

10 דרג  PE100 מ"מ ספחים ולרית חשמלי שרוול מ 63-40בקוטר  

 תוצרת "שגיב" או ש.ע.1 מ"מ, חצץ, בטון ומגוף כדורי "110בקוטר  

700.00קומפחסום בפקק. 16.0011,200.00
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דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

 יח"ד 36 

01.57.0101.57.01

 לרבות אספקהS2 בהתאם לפרט 1הכנה לחיבור ביתי כפול בקוטר " 01.57.01.0994

,16 מ"מ, קטעי צנרת  פוליאטילן מצולב דרג 40והתקנה של זקפים  

10 דרג  PE100 מ"מ ספחים ולריתוך חשי, שרוולים מ 63-40בקוטר  

 תוצרת "שגיב" או1 מ"מ, חצץ, בטון ,שני מגפים כדוריים "110בקוטר  

1,300.00קומפש.ע. חסומים בפקק הכל כמפורט בפרט . 10.0013,000.00

457,383.10סה"כ לקווי ומתקני מים

צנרת ביוב ואביזרים 01.57.02
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים

מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית

תשתיות מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם

גופים או רשויות

מחירי היחידה כוללים שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים

לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, ,

מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל הספחים וכל

 במפרט הכללי57מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק  

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה כולל

חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/וא בידיים , מילוי חוזר עד למבנה

הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה הכביש במקרה של פתיחת

כביש/מדרכה, שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים

ומשטחי מנוחה לרבות מחברי שוחה

במקרה של הנחת קו ביוב  במצב צלחת מדידת עומק הקו היא מפני

הצלחת , בהנחת קו בכביש קיים ההגדרה "מפני הקרקע" היא מפני

האספלט

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע להתחבריות או

ביטול חיבורי ביוב בתא בקרה קיים, התשלום יהיה פעם אחד בלבד

לתא ללא קשר למספר הכניסות או יציאות שמתווספות או מתבטלות

לכן במקרה של הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם

התחברות אחד בלבד ע"פ הקוטר הגדול ביותר.

במקרה של הקמת  תא בקרה חדש  על קו ביוב קיים מעבר לתוספת

בגין תא על קו ביוב לא תשולם תוספת בגין  התחברות לתא .

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק פסולת ועדפי אדמ  וכל

מה שדורש סילוק לכל מרחק ולמקום מאושר כחוק ולרבות אגרות

הטמנה

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים

לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך

ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים

קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.
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 יח"ד 36 

01.57.0201.57.02

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך

רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין

עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה

ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי היחידה כוללים הסדרי תנועה בכבישים קיימים כולל הכנת

תכנית ע"י מהנדס רשוי , קבלת אישור מהמוצע והמשטרה, אמצעים

נדרשים להסדרי תנועה ואת כל מרכיבי הביטחון המחוייבים כולל

קיצור שעות העבודה ביום במידת הצורך , אבטחה מוגברת וכו'.

P.V.Cצינורות 

,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 01.57.02.0076

150.50מ' מ'1.75 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-  20.003,010.00

,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 01.57.02.0078

159.30מ' מ'2.25 ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-  590.0093,987.00

,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 01.57.02.0080

177.80מ' מ'2.75 ועד 2.26מונחים בקרקע בעומק מ-  90.0016,002.00

,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 01.57.02.0082

193.60מ' מ'3.25 ועד 2.76מונחים בקרקע בעומק מ-  115.0022,264.00

פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות01.57.02.0312

לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק

ותיקונם לאחר הנחת הצנרת למצב לפני פתיחה לרבות שחזור המבנה

350.00מ' במטר העליון.CLSMומילוי חוזר ב  150.0052,500.00

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה

מונוליטית

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,

מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות של ירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי

ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה

מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.

 2.25 עד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0452

 טון12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ60" עם פתח בקוטר  B1 55" או "כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

 ס"מ16תוצרת "ולפמן" או ש"ע ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

3,284.20יח'בה מוטבע סמל ,שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'. 1.003,284.20

 2.75 עד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0454

 טון12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ60" עם פתח בקוטר  B1 55" או "כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

16תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

3,638.80יח'ס"מ בה מוטבע סמל ,שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'. 21.0076,414.80
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 2.75 עד 2.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0456

 טון12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ60" עם פתח בקוטר  B1 55" או "כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

 ס"מ16תוצרת "ולפמן" או ש"ע, ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

3,704.80יח'בה מוטבע סמל ,שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'. 2.007,409.60

 3.25 עד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0458

 טון12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ60" עם פתח בקוטר  B1 55" או "כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

 ס"מ16תוצרת "ולפמן" או ש"ע , ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

4,073.50יח'בה מוטבע סמל ,שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'. 4.0016,294.00

 3.75 עד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  01.57.02.0460

 טון12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ60" עם פתח בקוטר  B1 55" או "כרמל 33דוגמת דגם "כרמל  

 ס"מ16תוצרת "ולפמן" או ש"ע,ב.ב תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

4,481.80יח'בה מוטבע סמל ,שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'. 4.0017,927.20

 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.02.0478

 תוצרת ולפמן או ש"ע עשוי  55  או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40 

727.80יח'יציקת ברזל 22.0016,011.60

 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.02.0480

 תוצרת ולפמן או ש"ע עשוי 55 או כרמל 33 טון דוגמת דגם כרמל 40 

727.80יח'יציקת ברזל 10.007,278.00

תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי מטר עליון01.57.02.0484

528.00יח' לפי הפרט הסטנדרטי.CLSMאחרון עד למדרכה\כביש ב  32.0016,896.00

תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או01.57.02.0488

פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא

 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות125בקרה בקוטר  

160.20יח'שחזור המבנה כביש ו/או מדרכה. 2.00320.40

תוספת מחיר לתא בקרה עבור פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או01.57.02.0490

פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות לרבות אבני שפה לצורך הנחת תא

 ס"מ ובכל עומק ותיקונם לאחר הנחת התא לרבות150בקרה בקוטר  

230.60יח'שחזור המבנה כביש ו/או מדרכה. 6.001,383.60

מפלים לשוחות

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות

לביצוע מושלם

160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר  01.57.02.0496

771.80יח'מ"מ ובכל עומק בהתאם לפרט 10.007,718.00
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 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל160חיבור קו ביוב חדש בקוטר  01.57.02.0508

עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית

של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב

או ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי

816.60יח'לתא בקרה. 7.005,716.20

 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל200חיבור קו ביוב חדש בקוטר  01.57.02.0510

עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית

של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב

או ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי

887.90יח'לתא בקרה. 2.001,775.80

 של מטרCLSMתוספת לחיבור לתא בקרה קיים עבור מילוי חוזר ב 01.57.02.0522

העליון עד למבנה הכביש ואו המדרכה בהתאם לפרט הסטנדרטי לתא

237.60יח'בקרה 9.002,138.40

תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב01.57.02.0524

קיים ובכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה

בכל הכניסות ויציאות, כל הנדרש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה

בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) הכל בהתאם לפרט

1,092.10יח'סטנדרטי לתא בקרה. 4.004,368.40

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

 בקוטר884   לפי ת"י  SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 01.57.02.0530

 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר160 

167.20מ'דרך או מתחת לקיר בטון\גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו 360.0060,192.00

תוספת לחיבור לתא בקרה קיים או  תא בקרה חדש  בכביש קיים עבור01.57.02.0922

 של מ כולל חיתוך אספלט וביצוע אספלט חדש,CLSMמילוי חוזר ב 

פירוק ריצוף וביצוע ריצוף מחדש לל השלמת ריצוף במידת הצורךטר

העליון עד למבנה הכביש ואו המדרכה בהתאם לפרט הסטנדרטי לתא

600.00יח'בקרה 7.004,200.00

437,091.20סה"כ לצנרת ביוב ואביזרים

קווי מי קולחין 01.57.07
מגופים

 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של  

לרבות אוגנים נגדיים

866.80קומפ2מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.07.0314 2.001,733.60

1,863.80קומפ3מגוף טריז רחב/צר קוטר " 01.57.07.0316 1.001,863.80

תאים לאביזרים
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 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים60תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  01.57.07.0428

33 ס"מ , דוגמת "כרמל" 50 טון ופתח בקוטר 12.5משולבים לעומס  

16תוצרת וולפן תעשיות או ש"ע  ב.ב. תוספת טבעת פלטת פליז בקוטר  

ס"מ בה מוטבע סמל , שם הרשות\ תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ

1,171.30יח'ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ. 2.002,342.60

 ס"מ בכל עומק לרבות מכסים80תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר  01.57.07.0430

33 ס"מ , דוגמת "כרמל" 50 טון ופתח בקוטר 12.5משולבים לעומס  

תוצרת וולפן תעשיות או ש"ע עם , ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז

 ס"מ בה מוטבע סמל , שם הרשות\ תאגיד, שם המערכת וכו'16בקוטר  

1,731.00יח'ע"פ ובתיאום עם הרשות ורצפת חצץ. 1.001,731.00

 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר  01.57.07.0438

 טון  עשוי יציקת ברזל  ( הביצוע והתשלום מותנה בדרישה ובאישור40 

417.10יח'המפקח תוך רישום יומן עבודה 1.00417.10

תוספת מחיר לתא אביזרים בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי ב01.57.07.0445

CLSMעד למבנה הכביש ו\או מדרכה במטר אחד העליון לפי פרט 

246.40יח'הסטנדרטי לתא בקרה 3.00739.20

התחברות קו חדש לקו קיים

 לקו קיים מסוג כלשהו3חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר " 01.57.07.0450

1,390.00קומפ3- "6בקוטר "  1.001,390.00

הכנות לחיבור מים למגרש

) לפי3    (זקיף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר " 01.57.07.0484

פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם

621.30יח'מ"מ במקום הנדרש2שרוול פי וי סיט בקוטר   2.001,242.60

 מצנור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר " 01.57.07.0486

310.60יח'פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון 2.00621.20

 עםUV בצבע סגול ועמיד 10 דרג 1519צנור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.07.0910

 מ"מ ובעומק כלשהו לרבות63כיתוב "מי השקיה - לא לשתיה" בקוטר  

ספחים, חפירה ו/או חציבה, ריפוד חול, סרט סימון לכל אורך הקו עם

כיתוב "זהירות קו מי השקיה" , מילוי החפירה בחול מהודק בשכבות

 , בדיקות כנדרש וכו' כמפורט200A לפי מוד. אאשהו לפי פרט 100ל-%  

100.00מ'במפרטים. 20.002,000.00

 עםUV בצבע סגול ועמיד 10 דרג 1519צנור פוליאתילן מצולב לפי ת"י  01.57.07.0920

 מ"מ ובעומק כלשהו לרבות75כיתוב "מי השקיה - לא לשתיה" בקוטר  

ספחים, חפירה ו/או חציבה, ריפוד חול, סרט סימון לכל אורך הקו עם

כיתוב "זהירות קו מי השקיה" , מילוי החפירה בחול מהודק בשכבות

 , בדיקות כנדרש וכו' כמפורט200A לפי מוד. אאשהו לפי פרט 100ל-%  

110.00מ'במפרטים. 100.0011,000.00

250.00מ' מ"מ160 בקוטר 10 דרג  PE100שרוול מצנור פוליאתילן 01.57.07.0973 30.007,500.00

300.00מ' מ"מ200 בקוטר 10 דרג  PE100שרוול מצנור פוליאתילן 01.57.07.0974 30.009,000.00
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41,581.10סה"כ לקווי מי קולחין

שונות 01.57.09
על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך

רישום ביומן, לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה, תשלום בגין

עבודות האלה מותנה ברישומם ובלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה

ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי  יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום

מאושר כחוק של פסולת, עודפי עפר, וכל מה שדורש סילוק לרבות

תשלום אגרות הטמנה 

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים

לקבלת כל האישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות

בשלמותם לרבות ביצוע בפועל של כל הסדרי התנועה הדרושים בזמן

הביצוע עם כל הכרוך ומשתמע מכך.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים

קיצור שעות עבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

 מתחתית התאCLSMביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק , מילוי ב 01.57.09.0070

ועד למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה

והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר

כחוק. (במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות

843.00יח'התחתית מילוי החלל וסילוק כפי שצויין לעיל). 2.001,686.00

פירוק תא אביזרים למים בכל קוטר ובכל עומק על כל חלקיו לרבות01.57.09.0080

פירוק המגוף ו\או אביזר אחר, העברת חלקים שיידרשו ע"י

הרשות\תאגיד לכל מקום ולכל מרחק מאושר כחוק, מילוי מהודק

 ס"מ בהתאם לפרט סטנדרטי למילוי תעלות עד למטר20בשכבות של  

 עד למבנה הכביש אוCLSMלפני מבנה הכביש ו\או מדרכה , מילוי ב 

763.00יח'המדרכה 4.003,052.00

פירוק הכנה לחיבורי מים בכל  קוטר בודד או כפול או הידרנט קיים01.57.09.0090

בכל קוטר בודד או כפול לרבות צינורות , ניתוקים, סגירת קצוואת ,

630.10יח'סילוק לכל מרחק 8.005,040.80

שיקום תא אביזרים למים או תא בקרה לביוב בכל קוטר ועומק לרבות01.57.09.0150

החלפת כל חלק שבור לחדש, השלמת כל חלק חסר וכל הנדרש לקבלת

תא בהתאם לפרט המתאים לרבות מילוי חוזר מסביב לתא והתאמת

גובה לפי צורך התשלום מותנה באישור המפקח תוך רישום ביומן

העבודה התשלום יהיה לאחר מסירת התא לרשות\תאגיד תוך תיעוד

1,064.80יח'מיקום התא 6.006,388.80

בדיקת לחץ, חיטוי ושטיפה של קטעי קוי מים קיימים בכל קוטר על כל01.57.09.0180

מרכיבהם לרבות הסידורים וההכנות הדרושים, סגירת מים וניתוק

זמני של צרכנים מקומיים בתאום הרשות\תאגיד, כל הדרוש לביצוע

12.00מ'הבדיקה וחיטוי באופן מושלם 200.002,400.00
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01.57.0901.57.09

שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים ע"פ הוראת01.57.09.0290

המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק ( התשלום לאחר

אישור בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג

20.20מ'העירייה\תאגיד. 400.008,080.00

צילום קווי ביוב ו/או מים  קיימים בכל קוטר שהוא לרבות שטיפת01.57.09.0370

10.00מ'הקווים, 400.004,000.00

החלפת מכסה (מסגרת ופקק) בתקרת תא בקורת ללא החלפת התקרה,

כולל פירוק המסגרת קיימת, ניקוי המגרעת לצורך התקנת המסגרת

החדשה, חציבת המגרעת להתאמת המסגרת במידת הצורך, אספקת

מסגרת ופקק חדשים ב.ב. עם דיסקית פליז או יצקת עם סמל

התאגיד/רשות מקומית וכיתוב "ביוב", ראה המשך הערה בסעיף הבא

 )57.9.471(

)ביטון המסגרת, צווארון מזויין57.9.470המשך הערה מסעיף קודם ( 

במידת הצורך להתאמת המכסה לפני השטח הסופיים, תיקונים סביב

התא והמכסה כולל תיקוני אספלט והחזרת מצב השטח לקדמותו הכל

קומפלט לקבלת מכסה חדש מותקן בתא קיים

887.90קומפD-400 ס"מ ב.ב. לעומס כבד, דגם 60החלפת מכסה כולל הכל בקוטר  01.57.09.0480 6.005,327.40

תיקונים, שיקום וטיפול בקוים קיימים

 מ', כולל שטיפת200ביצוע סקר למצב מערכת ביוב קיימת באורך עד  01.57.09.0500

המערכת והתאים ופינוי פסולת, צילום הקו, בדיקת מצב העיבודים,

מדרגות, חוליות, תפרים בין חוליות, מכסים וכל מידע רלוונטי לצורך

ביצוע שיקום מלא של התאים. לרבות הגשת דו"ח מפורט למפקח עבור

4,615.60קומפכל תא וקטע קו, אשר יחליט אילו עבודות לבצע בכל תא ובכל קטע 1.004,615.60

1,100.00קומפ מ'.200 מ' מעל 100 עבור כל 57.9.500תוספת לסעיף  01.57.09.0505 1.001,100.00

 מ' כולל ניקוי2.01שיקום מלא של תא בקורת בכל קוטר בעומק מעל  01.57.09.0520

ושטיפת התא, פינוי הפסולת ומשקעים, שאיבת השפכים במעלה הקו

על מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש,שימוש באמצעי מיגון לעבודה

בתוך תא ונקיטת אמצעי בטיחות כנדרש, תיקון עיבודים, ראה המשך

1,420.30קומפ)57.9.521פירוט בסעיף הבא (  2.002,840.60

) - חומר אטימה בין החוליות,57.9.520המשך תאור לסעיף קודם ( 

תיקון סדקים בחוליות, טיוח אזורי סגרגציה בקירות בחומר עמיד

בביוב, טיח מלא בחומר עמיד סולפטים על דפנות התא והתקרה

לקבלת תא נקי ומתפקד

איטום מרווח בין החוליות או בין חוליה עליונה ותקרה בתוך תא קיים01.57.09.0570

בכל קוטר ובכל עומק שהוא כולל ניקוי שאריות בטון במרווח בין

 , החלקת המילוי הכלPRO- 3החוליות, מילוי המרווח בסיקה  

קומפלט לקבלת מרווח חלק ואטום (מחיר היחידה מתייחס למרווח

177.80קומפאחד בתא בכל קוטר שהוא) 5.00889.00

97.70יח' ס"מ) בתא קיים30החלפת או תוספת מדרגת יצקת רחבה (רוחב  01.57.09.0580 5.00488.50
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 יח"ד 36 

01.57.0901.57.09

פירוק בקטעים של צינור מכל סוג, לרבות צינור  אסבסט צמנט קיים01.57.09.0900

בשטח  בכל קוטר ובכל עומק לרבות סילוק החומר לכל מרחק ולמקום

מאושר כחוק ו\או לפי הוראה אחרת של רשות \תאגיד  (הביצוע

והתשלום מותנה בדרישה ובאישור המפקח תוך רישום ביומן עבודה).

פירוק וסילוק צינור האסבסט יעשה ע"י קבלן משנה המורשה ע"י

80.00מ'המשרד לאיכות הסביבה ובהתאם לדרישות המשרד.  600.0048,000.00

93,908.70סה"כ לשונות

סה"כ למערכות מים וביוב 
457,383.10קווי ומתקני מים01

437,091.20צנרת ביוב ואביזרים02

41,581.10קווי מי קולחין07

93,908.70שונות09

1,029,964.10סה"כ

 יח"ד  36סה"כ ל  
1,092,029.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת08

231,719.30פיתוח האתר40

127,650.00עבודות גינון41

3,633,444.25כבישים ופיתוח51

608,076.00עבודות אספלט52

1,029,964.10מערכות מים וביוב57

6,722,882.65סה"כ

כיכר תנועה 02

פיתוח האתר 02.40

ריצוף שבילים, מדרכות 02.40.01
 ס"מ. מחיר ריצוף5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד  

באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

97.70מ"ר ס"מ גמר אפור  מסוג "יפו" או ש"ע.6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  02.40.01.0260 600.0058,620.00

105.60מ"ר ס"מ גמר אפור מסוג "יפו" או ש"ע.8ריצוף באבנים משתלבות בעובי  02.40.01.0280 120.0012,672.00

115.30יח' יח').1  ס"מ כדוגמת איטונג או ש"ע ( 40/40אבן חנייה לנכים  02.40.01.0390 1.00115.30

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף

גם לאבנים קשתיות.

 ס"מ,30/50/15 , 25/50/17 מ' במידות 1/2אבן שפה טרומה באורך  02.40.01.0620

83.00מ'(כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון. 50.004,150.00
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כיכר תנועה

02.40.0102.40.01

 ס"מ,30/100/15 , 25/100/17 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך  02.40.01.0640

70.00מ'(כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון. 300.0021,000.00

 ס"מ. המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות  02.40.01.0650

75.00מ'ומשענת בטון. 200.0015,000.00

 ס"מ23/50/15אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות  02.40.01.0680

66.90מ'ללא פאזה בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון. 80.005,352.00

 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות  02.40.01.0700

48.40מ'משענת בטון. 30.001,452.00

118,361.30סה"כ לריצוף שבילים, מדרכות

סה"כ לפיתוח האתר 
118,361.30ריצוף שבילים, מדרכות01

118,361.30סה"כ

כבישים ופיתוח 02.51

עבודות הכנה ופירוק שונות 02.51.01
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של

הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם

ישנן.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש

לרבות אגרות הטמנה.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות

סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

על הקבלן להציג לפיקוח בסוף כל חודש תעודות הטמנה, הנ"ל תנאי

לאישור החשבונות החלקיים והסופיים.

פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי02.51.01.0110

7.00מ"רוסילוק. 600.004,200.00

12.00מ'פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .02.51.01.0130 220.002,640.00

14.10מ"רפירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.02.51.01.0150 450.006,345.00

התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק02.51.01.0190

461.10יח'תקרה. 4.001,844.40

15.00מ' ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.50ניסור אספלט ברוחב עד  02.51.01.0330 30.00450.00
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דו"ח מכרז
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כיכר תנועה

02.51.0102.51.01

 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי  02.51.01.0520

7.50מ"רוסילוק.  850.006,375.00

21,854.40סה"כ לעבודות הכנה ופירוק שונות

עבודות עפר 02.51.02
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור

בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.

מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות02.51.02.0010

עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר

שפיכה מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד

25.00מ"קהאתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. 400.0010,000.00

23.00מ"ק מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד  02.51.02.0020 400.009,200.00

2.70מ"רהידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.02.51.02.0160 350.00945.00

 ס"מ בחפירה ו/או40יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד  02.51.02.0180

7.00מ"רמילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח'). 1,000.007,000.00

27,145.00סה"כ לעבודות עפר

מצעים ומילוי מובא 02.51.03
 ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד  02.51.03.0010

122.00מ"ק לפי מודיפייד אאשטו (המחיר כולל הידוק).%100בהידוק מבוקר של   200.0024,400.00

24,400.00סה"כ למצעים ומילוי מובא

עבודות תיעול וניקוז 02.51.06
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם

הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר, סימון וכו'.

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום1-5צינור בטון מזויין בדרג  

לתיעול, כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

403.90מ' מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר  02.51.06.0036 45.0018,175.50

754.20קומפ ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד  02.51.06.0496 2.001,508.40

 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים  02.51.06.0520

4,600.00קומפ מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל   D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר   2.009,200.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  

166



9.06.21מאוחד  
03.21 יחידות דיור 36 

30עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כיכר תנועה

02.51.0602.51.06

  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים  02.51.06.0532

6,050.00קומפ מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל   D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר   1.006,050.00

 ס"מ בגובה48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים  02.51.06.0664

 של וולפמן או ש"עMD-1 מבטון כדוגמת 40 ס"מ עם חור לצינור 140 

כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל כה או חומרים מרוכבים בכפוף

1,952.70יח'.489לדרישות ת"י   6.0011,716.20

 ס"מ65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים  02.51.06.0668

C250 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית MD-2כדוגמת 

1,686.10יח'.489מברזל  כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףדרישות ת"י   2.003,372.20

50,022.30סה"כ לעבודות תיעול וניקוז

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 02.51.09
174.20יח'אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.02.51.09.0030 12.002,090.40

135.50יח'אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.02.51.09.0040 15.002,032.50

 ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב  02.51.09.0050

2.60מ'לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו). 10.0026.00

 ס"מ,25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ- 02.51.09.0060

19.40מ"רלבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו). 50.00970.00

 ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב  02.51.09.0070

22.00מ"רלבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו). 80.001,760.00

4.40מ'צביעת אבני שפה.02.51.09.0110 400.001,760.00

מעקה הגנה להולכי רגל דגם אורלי או שוו"ע ע"פ בחירת הרשות02.51.09.0138

225.00מ'המקומית. 110.0024,750.00

33,388.90סה"כ לתמרורים, צביעה ואביזרי דרך

סה"כ לכבישים ופיתוח 
21,854.40עבודות הכנה ופירוק שונות01

27,145.00עבודות עפר02

24,400.00מצעים ומילוי מובא03

50,022.30עבודות תיעול וניקוז06

33,388.90תמרורים, צביעה ואביזרי דרך09

156,810.60סה"כ

עבודות אספלט 02.52

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 02.52.01
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק
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31עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

כיכר תנועה

02.52.0102.52.01

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן    6 בעובי 25תא"צ  02.52.01.0120

PG70-10.42.90מ"ר 350.0015,015.00

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן     4 בעובי 19תא"צ  02.52.01.0180

PG70-10.34.20מ"ר 1,300.0044,460.00

59,475.00סה"כ לשכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

שונות 02.52.02
1.60מ"ר ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של  02.52.02.0010 350.00560.00

1.30מ"ר ליטר/מ''ר0.3ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של  02.52.02.0020 1,300.001,690.00

2,250.00סה"כ לשונות

סה"כ לעבודות אספלט 
59,475.00שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות01

2,250.00שונות02

61,725.00סה"כ

סה"כ לכיכר תנועה 
118,361.30פיתוח האתר40

156,810.60כבישים ופיתוח51

61,725.00עבודות אספלט52

336,896.90סה"כ
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32עמוד   09/06/2021 רמון מהנדסים בע"מ    

דו"ח מכרז

9.06.21סה"כ למאוחד  

9.06.21סה"כ למאוחד   
6,722,882.65 יח"ד 36 01

336,896.90כיכר תנועה02

7,059,779.55סה"כ

17.00%1,200,162.52מע"מ

8,259,942.07סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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