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  ניםיתוכן עני

  

  

  

  

  

  סמכי חוזהמ

  

  

  מוקדמות   -  00  פרק 

  בטונים  -  02  פרק 

  מתקני חשמל, תאורה ותקשורת   -  08  פרק

  פיתוח האתר  -  40  פרק 

  גינון והשקיה   -  41  פרק 

  סלילה וניקוז   -  51  פרק 

  (כיבוי אש)קווי מים   -  57  פרק 

  פרטים      

  נספחים 

  רשימת תוכניות

    כתב כמויות 
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  מכרז/חוזה

  

  

  החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן (של רש"ת)תנאי       מסמך (ב)

  

    כון, משרד הבטחון ומע"צ יהמפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד הש      מסמך (ג)
  ובפרט פרקים:במהדורתם האחרונה שפורסמה עד מועד הגשת ההצעות     

          

          מוקדמות   -  00  פרק 

  , תאורה ותקשורת מתקני חשמל  -  08  פרק

        ף וחיפויעבודות ריצו  -  10  פרק 

  תשתיות תקשורת  -  18  פרק 

        מערכות גילוי וכיבוי אש  -  34  פרק 

          פיתוח האתר  -  40  פרק 

          גינון והשקיה   -  41  פרק 

          סלילה וניקוז  -  51  פרק 

        קווי מים , ביוב ותיעול   -  57  פרק 

  

  .AS MADEעבור תוכניות מיפוי   –מפרט רשות שדות התעופה למיפוי   *

  וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות 2 – 13מפרטי עבודות בנוי ורשת תוספות  - רטי בזק מפ  *

  שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד.  

  

          

  :הערה

  

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות 
  והשכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל. משרד הבטחון ומשרד הבנוי

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד 
  ת"א. 107החשמונאים הבטחון, רח' 

  

  : הצהרת הקבלן

  

יים הנזכרים במכרז/חוזה  זה, קרא והבין את תוכנם, הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים, הכלל
קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו 

  מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

  

                                                                                

  

  

  חותמת וחתימת הקבלן ________________________    
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  מפרט מיוחד                                                                      

                                                                                 ========  

  מוקדמות -  00פרק 

  במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו. 00רט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק מפ

  

    אתר העבודה  00.1

    ח ארוךולמגרש החניה לטו מצפוןשטח הנמצא האתר העבודה נמצא במתחם  -   15א. הרחבת חניון 

  רי.למטוסים. האתר נמצא בשטח האווי J ומדרום לרחבת , הפועל כיום     

  אתר העבודה נמצא ממזרח לגן קנדל בצמוד לחניון הקיים. – 22ב.  הרחבת חניון 

  אתר העבודה נמצא בצמוד לתחנת הדלק ליד הכלביה ואגף רכב. -  46ג.   חניון 

  ד.  אופציות נוספות בכל תחום נתב"ג

  

  תאור העבודה  00.2

ית, ניקוז, סלילה ופיתוח, תשתיות מים לכיבוי אש, מבני עזר עבודות עפר, העתקת קווי תשתבמסגרת מכרז/חוזה זה יבצע הקבלן 
  .במגרש החניה (תחנות אוטובוס) עבודות חשמל תקשורת ותאורה, עבודות בטון לבניית חומה וגידור, תמרור ושילוט

  

  היקף המפרט  00.3

  

הכמויות   ב יש לראות את המפרט המיוחד ואופני המדידה המיוחדים כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכת  
  במפרט המיוחד.  ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה 

  כל האמור במסמך זה אינו בא לגרוע אלא להוסיף להתחייבות הקבלן לפי מסמכים אחרים במסמך   

  ובפרט בהזמנה וחוזה ההתקשרות.

  הוראות מכרז/ חוזה זה לבין הוראות "חוזה  בכל מקרה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין  

  הרשות" תהיינה הוראות מכרז/חוזה זה עדיפות.

  

  

  :בדיקת התנאים ע"י הקבלן  00.4

  רואים בקבלן כאילו ביקר לפני הגשת הצעתו במקום העבודה ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה   

  נאים החורגים. לא תוכר ע"י רש"ת העלולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל הת

  כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

     

  

  התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות  00.5

  

המובאים   על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת  התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה   
הכמויות, עליו להודיע על כך   כל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב בהם. ב

  מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.

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

  ההתאמות.-בסטיות ובאי

  

  

  קרקעיים ועל קרקעיים- צנורות ומתקנים תת  00.6

  הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים על   
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  קרקעיים ו/או תת קרקעיים כלשהם שאינם מיועדים להריסה.

  

  לברר את מיקומם של מתקנים תת קרקעיים קיימים העלולים להפגע במהלך עבודתו.  על הקבלן

" ועל הקבלן ההתחייבות למצוא ולגלות את המיקום המדוייק. הקבלן משוערמוסכם על הקבלן שהמיקום שימסר לו הינו בגדר "
  מצהיר בזה כי בכל מקרה של פגיעה במתקנים קיימים הוא משחרר את 

  ת לנזק שייגרם למתקנים ומתחייב לתקנם מיידית, על חשבונו ולשביעות רצון הרשות מכל אחריו

  המפקח.

      

  קרקעיים כגון קווי מים, קווי תקשורת, קווי חשמל, -בתחומי שטח העבודה חוצים קווים תת

ימים בשלב הראשון של על הקבלן לאתר ולסמן תוואי הקווים הקי'. , כיבוי אש, קווי דלק וכוקווי בזק, קווי תאורה,  קווי ביוב 
  עבודתו. 

עלויות  הפקוח הצמוד.   על הקבלן לתאם את החפירות והביצוע עם הגורמים המתאימים ובמידת הצורך תחולנה עליו 
  חפירות לגילוי הצינורות, 

, איסוף השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים  הכבלים ושוחות למינהן, 
  אינפורמציה 

  מים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, ותאום עם הגור

  חלים על הקבלן ללא תשלום  נוסף.

    

  עבודה בקרבת קווי תקשורת וחשמל של רש"ת תבוצע רק לאחר אישור מוקדם ובפיקוח צמוד של רש"ת.   

מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת  עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור  
  בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

  אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה.  

  העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפקוח חברת החשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו   

  על הקבלן.  

  כל תשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.  ווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם רש"ת.עבודות בקרבת ק

      

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו   
  של הקבלן.

  נאי כלשהו.רש"ת לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת ת  

  

  אחריות הקבלן  00.7

  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי   
החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע 

  העבודה.

כאחראי לפעולה התקינה לשלימותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לפיכך רואים את הקבלן   
ליבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו 

  והאחרת. כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית

  

  מניעת הפרעות  00.8

    

 ים השוניםהקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה והתנועה הסדירה המתנהלים באתר  
  במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח   
החופשית של כלי רכב  מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י 

התקנת שלטים, דגלים, פנסים, מעקות ניו גרסי ,  חביות,הצבת עובדים וכו' לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית 
  עה. הוצאות אלה חלות על הקבלן.תנו
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על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשנוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה,   
  המשטרה ורש"ת.

  הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.  

במלוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן  כל ההוצאות הנוספות הכרוכות  
  הנפרד.

  

  כמו כן לא יוכרו כל תביעות בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.  

הקבלן שלקח הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח, בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן מצהיר   
בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין המצב המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות 

  אלה.

ידוע לקבלן שהעבודה תבוצע בקטעים לפי דרישת המזמין והוראות המפקח. לקבלן לא תהיה כל תביעה בגין עבודה   
  בקטעים כאמור לעיל.

שבזמן ביצוע עבודותיו, יעבדו באתר קבלנים אחרים. הקבלן נדרש לשתף פעולה עם קבלנים אלה ולא  כמו כן ידוע לקבלן  
  תהיה לו כל תביעה כלפי המזמין בשל כך.

        

  

  הגנה על שטחי סלילה קימים  00.9

  

שהוא, באם תורשה לקבלן תנועת רכב או ציוד מכני על פני שטחי סלילה קיימים מאספלט, בטון או מצע, לכל צורך   
חייבים להיות כלי הרכב או הציוד, מצויידים בגלגלים פניאומטיים בלבד. גם כך, כל נזק שיגרם לשטחי הסלילה הקיימים 

  יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצון המפקח.

  האמור לעיל לא יפגע בהוראות בדבר דרכי גישה לאתר העבודה.

  

  אמצעי זהירות  00.10

  

תאונות עבודה,   חות העבודה והעובדים בנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הקבלן אחראי לבטי  א.  
  חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.  לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צנורות, הובלת 

קיום כל  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על
נים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות יהחוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענ

זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל המצאותם של 
עבודה בכל חלק של האתר חייב בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום ה

הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר 
  כתוצאה מהעבודה.

אמצעי זהירות   הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת     
לעצמו זכות לעכב המזמין  זאת שומר   יעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תב

התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר   תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין 
סמכי.  או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י  מסמך אחר בר  המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך 

לפצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פצויים לאוביקט כל   כל תביעה 
באחריות כלשהי   שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא   

  בגין נושא זה.

  

בהוראות כל דין, על   בקרה קיימים, ומבלי לפגוע  במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות  ב.  
ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה   הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים 

  אשר יכללו בין היתר את אלו:

חמצן.      לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של   .1    
שהתא אוורר כראוי בעזרת     ו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר אם יתגל

הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא     מאוררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת 
  גז.    הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות 

הכללים     שעות לפחות לפי  24של מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה   .2    
  הבאים:

  מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  –לעבודה בתא בקרה קיים     -      
  בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.    

  המכסים משני צידי נקודת החיבור. –לחבור אל ביב קיים   -      



 31/01/2018 

 

 

  

9

  סף מחוץ לשוחה אשר לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נו  .3    
  יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.  

  הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   .4    
יחזיק     מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי   

  האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

  מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0עומקה מעל הנכנס לשוחת בקרה ש  .5    

    ובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי ע  .6  
  הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  

  

  התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח:   ג.  

אישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות העבודה הנ"ל תבוצע בתאום וב
למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות 

  להפסקת המתח.  הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים 

אמצעי     כל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת הקבלן יהיה אחראי יחידי ל    
  זהירות כנדרש.

  יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה   ד.  

  בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא.

  עבודה כלשהי, אלא במקומות בהם נמצאים מתקני חשמל וכבלים של רש"ת  לא תבוצע 

  לאחר שנתקבל אישור בכתב לבצעה מטעם נציג מוסמך מטעם הרשות ולפי הוראותיו.

עבודות החשמל במערכות קיימות שיש לבצע בעקבות הפרוייקט יבוצעו ע"י הקבלן בתאום עם מהנדס החשמל של 
  ן של ר.ש.ת. ר.ש.ת., פרט למערכות ספציפיות שיוגדרו ע"י ר.ש.ת. ובהן תבוצע העבודה ע"י קבל

במידה ומהנדס החשמל של הרשות יחליט שהביצוע ייעשה ע"י הקבלן תחת פיקוחו, מתחייב בזה הקבלן לבצע את 
  העבודה מיד. 

  התשלום ייעשה בהתאם לתעריפי רז'י (כמתואר בהמשך).

  

  הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  00.11

  

  מתקנים קיימים , שים כדי להגן על מבנים קיימיםהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרו  

  , מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ר.ש.ת.במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו ל ,תעלותו

  שטפונות וכו'. במיוחד ינקוט  הקבלן, על חשבונו ,  לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל 

  מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות    האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או

  זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב  תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת 

  העבודה. 

  כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כן, יתוקן   באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כל  נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן  נקט   
  ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

  משאבות מים במצב תקין.שתי בנוסף לאמור לעיל מסוכם על הקבלן להחזיק בשטח באופן שוטף   

  עבור המצאות המשאבות בשטח לא ישולם תשלום נפרד.

  

  תכניות  00.12

  

ימסרו   ות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע התכני  
לתכניות למכרז   תכניות אשר ישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשוים להיות שינויים והשלמות ביחס 

  מסיבות כלשהן.

 זמיןהמ  ה עקב עדכונים אלה. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחיד  
  שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

  

  תכניות "לאחר בצוע"  00.13



 31/01/2018 

 

 

  

10

גבולות הסלילה, מיקום כל את שתכלול בהתאם למפרט ר.ש.ת.,  ,על הקבלן להכין מיד עם גמר ביצוע העבודה, מפה ממוחשבת
נורות, הכל לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו. ילילה ואינברטים של קווי צצנרת שהיא על תאיה, גבהים על פני הס

ובדרגות  ,תכניות אלו יוכנו ע"י הקבלן, על חשבונו, בצורה ממוחשבת, ותוגשנה ע"ג דיסק בהתאם לנהלי ודרישות רש"ת
מיד עם השלמת למפקח  העתקים כולם על חשבון הקבלן, ימסרו 5 - פירוט המקבילות לתכניות העבודה. הדיסק, המקור ו

  תהיה תנאי הכרחי לביצוע מסירה. as madeהעבודות. מסירת תוכניות 

, כולל תכניות כח, לוחות חשמלהאחרוות  תשתיותהתקשורת וה ,התאורה כל האמור בסעיף  זה כולל  גם את תוכניות החשמל ,
עבודות אחרות אותם יבצע הקבלן, גם אם חס ליהנדרש בסעיף זה  גם מתי .בהתאם לדרישות מח' המיפוי של ר.ש.ת.הכל 

  (כדוגמאת תוכניות לאחר ביצוע של מערכות גינון ,השקייה ,ומערכות אחרות). לא הוזכרו באופן מפורט.

    

  רשיונות ואשורים  00.14

  

לבצוע   לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרשיונות והאישורים   
תכניות והקבלן   תכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של העבודה לפי ה

כל ההוצאות   מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את 
  לו עבורם.  והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם 

"בזק",   ה, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' יה: עירניות בסעיף זה הולה רשיונת המכו  
  הניקוז וכו'.  רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, מקורות, חב' הדלק, רשויות 
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  אחריות  00.15

  

כגון   בות שיקבל מיצרנים או ספקיםבנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן למפקח העתק תעודות אחריות וער  
  תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות וכל תעודה נוספת.

  הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו לרש"ת.  

  

  מדידות  00.16

  

  עם  I.Pלקשירת הרומים, רשימת נקודות  .B.M.לקבלן יימסרו בשטח נקודות   א.  

  ווית כבישים, קשתות רדיוסים, זויות ומרחקים.קואורדינטות של נקודות אלה, פרטי הת    

  כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.     

  

  על הקבלן לסמן  את צירי הכבישים והמגרשים. כמו כן יסמן את גבולות כל האלמנטים הנ"ל.   ב.  
בצורה     הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל כל זאת  יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך   

במחירי היחידה של     שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות 
  הקבלן.

   

  הקבלן אחראי לשלימות נקודות הקבע וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או   ג.  
  המפקח.    למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י אובדן וישמור על שלימותן, על חשבונו הוא, עד   

  

סטיה או     אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן  כל שגיאה,   ד.  
ולשביעות רצונו של     התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום  כנ"ל, ללא תשלום נוסף, -אי

עבודות שלא לפי התכנית,     התאמה כנ"ל תבוצענה -איהמפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטיה או 
  ן.התיקון תהיה על חשבון הקבל    יתקן אותן  הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת 

  

   -את נקודות הסימון יש לסמן  בעזרת יתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ   ה.  
  4 X 40 X 40  וימוספרו      ס"מ. כל היתדות  70 -כנסו לקרקע לעומק של כ ס"מ. היתדות יו 90ובאורך

  בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

  

ולסמן     נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד   ו.   
  חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

  

  מדידה כתוצאה משינוי תוכניות או כתוצאה מטעות במדידה ע"י כל צד שהוא כל תיקון ב  ז.  

  יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.    

  

  כל עבודות המדידה כמפורט לעיל וכן עבודות נוספות שידרשו ע"י המפקח כלולות במחיר   ח.  

  היחידה של הסעיפים השונים ולא ישולמו בנפרד.

  

  ת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבל  ט.  
ולרומים     על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות   

  המתוכננים.

    

    על הקבלן להעסיק באתר מודד מוסמך שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות,   י.  
דיוק    רואופטי "דיסטומט" . המודד יאשר בחתימתו את באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקט  

הנדרשת עפ"י     הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק 
  תקנות המדידה.

   

  אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו,   יא.  
  יוק המתאימה לתקנות אגף המדידות.ע"י מודד מוסמך ברמת ד  
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  כל  העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.  יב.  
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  שרותים למעבדה ולפקוח  00.17

  

  הקבלן  יקים באתר העבודה מבנים זמניים שיתאימו לעבודות הפיקוח ומעבדת השדה כדלקמן:  

    

רים. גודל החדרים יקבע ע"י חד 2 -מ"ר  כל אחד עם חלוקה פנימית ל  35ה בשטח של מבנים  עבור הפיקוח והמעבד )2שני (
  המפקח.

  

  חדרי שרותים). 2המבנים יצוידו בהספקה סדירה של מים זורמים , חשמל , גז , סידורי אינסטלציה (כולל 

  

נים בכל חדר, בהספק מינימלי החומרים מהם יבנו המבנים ומיקומם באתר העבודה יקבעו ע"י המפקח. במבנים יותקנו מזג
  כ"ס כל אחד. 1.25של 

  המשרדים והמעבדה יצוידו בציוד משרדי לפי הנחיות המפקח.

  

  אלחוטי  כולל חיבור לאינטרנטמודם ו  A – 3הקבלן יתקין מכונת צילום מסמכים בגודל 

                

  בנוסף לכך הקבלן יספק את השרותים הבאים:

  

  ת ונקיון במבנים על מתקניהם לשביעות רצון המפקח וסילוקשמירה , אחזקה שוטפ  .1  

  באופן שוטף של הפסולת שתווצר.    

  

  הספקת עובדים, כלים וציוד על מפעיליו במועדים ובתקופות שידרשו ע"י המפקח ,   .2  

  לעזרה בביצוע הבדיקות המוקדמות והשוטפות.    

  

ביצוע הבדיקות המוקדמות והשוטפות , הספקת כל הדגימות של החומרים ושל המוצרים שידרשו ל  .3
  במועדים ובכמויות שיקבעו ע"י המפקח.

  

  פירוק המבנים הזמניים עם גמר העבודה וסילוק הפסולת כולל הבאת השטח לקדמותו.  .4

  

  לא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבנים כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם השוטפת,

הסעיפים השונים  כלולים במחירי היחידה של וצאות ואחזקה והשימושהשרותים הנוספים כאמור לעיל. כל הה
  בכתב הכמויות.

  

  קבלת העבודה  00.18 

  

לרבות   העבודה תמסר למפקח בשלימות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה,   
  והכנת תכניות "לאחר ביצוע".  ,במידה וידרשו ,תיקונים

  ת. או מוסמך מטעמו למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. קבלת העבודה ע"י ר.ש.

המפקח מטעם רש"ת מחייבות את הקבלן.למען  הסר כל ספק, מוצהר  ,ורק הוראות מנהל הפרויקט או מוסמך מטעמ  
  בזאת, שמתן תעודת קבלת העבודה ע"י רש"ת, מותנית בקבלת העבודה                         

  הרשות הציבורית המתאימה: רשות מקומית , חב' "בזק", חב' חשמל וכו'. גם ע"י
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  קבלני משנה  00.19

  

אישור  ,תאים לנושא מטעם ר.ש.תמהרפרנט ה נהל הפרויקט,בכתב ממהעסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור 
  ון בר.ש.ת..וכן לאחר קבלת אישור בטחוני מטעם קצין הביטח המפקח בכתב

גם לאחר אישור  העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם. 
המפקח ראשי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה או כל עובד  של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו 

  ן ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למע

  

  כמויות  00.20

  

לכמויות המכרז לא   בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס  כל שינויכל הכמויות ניתנו באומדנא.    
  תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה.

  עבודה תהיה תקפה לביצוע כל עבודה נוספת ללא תלות בהיקפה.הקבלן מצהיר שההנחה שתינתן על ידו לביצוע   

לפני ביצוע עבודה, או אספקת ציוד כלשהו, על הקבלן לקבל אישור מן המזמין ביחס לכמויות המעודכנות הנדרשות בפועל לביצוע 
ות לקבלן לפרק העבודה. אם הקבלן יבצע עבודות מעבר לאלו אשר אושרו לביצוע, המזמין שומר לעצמו את הזכות להור

חלק מן העבודה, או כולה, הכל על חשבון הקבלן. התשלום לקבלן יהיה רק תמורת העבודות, הציוד והחומרים אשר 
  ידי המזמין.-אושרו לביצוע על

למזמין זכות לדרוש פירוק העבודה או חלק ממנה במידה שעלות העבודה או חלק ממנה גרם להגדלת היקף העבודה מעבר   
  להיקף החוזה.

כל עבודה תימדד נטו, כשהיא מושלמת, גמורה, מורכבת במקומה, ומוכנה לשימוש, ללא כל תוספת תמורת פסולת או פחת   
  מכל סוג שהוא.

  לכל חשבון שיוגש ע"י הקבלן יצורף דף מדידת הכמויות שעבורם נדרש תשלום בחשבון.  

  

  הובלות  00.21

  

מחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית  ו
חריגה של   בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה   

  הקבלן לתשלום עבור הובלה , פרט אם צוין אחרת בכתב הכמויות (סעיף ספציפי להובלת 

  פריט מסוים).

  

     תאום עם גורמים אחרים  00.22

  

במהלך   של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי  00.04.07וסף לאמור בסעיף בנ  
  יפעלו בשטח גורמים נוספים.ו יתכן עבודתו

    

השגת כל   על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל   
  האישורים הדרושים על פי החוק.

לן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא הקב
  תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום פגיעה כלשהיא בטיב העבודה ובלוח  הזמנים.

  

  סילוק פסולת ועודפי עפר  00.23

הרשויות   מקומות שפיכה מאושרים ע"י ל יסולק , גרוטאות, גזם עצים  וכד', כגון פסולת בניין ,חומר פסולת  
המלאה והבלעדית   באחריותו  הסילוק חומר זה הינותשלום אגרות  ,והגורמים השונים בכך. השגת ההיתרים

  של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.

  עבודה ולפעול על פי תנאי הרשיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהרשות המתאימה  לפני תחילת ה

הפסולת   על הקבלן יהיה להציג את כל הקבלות בגין הטמנת הפסולת עפ"י חישוב תיאורטי מינימאלי של כמות   
  בפרויקט. 

  שילוט לפרוייקט  00.24
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  מ'  X 6.00מ'  5.00שלטי מתכת בגודל של  2למשך תקופת בצוע העבודה  -על חשבונו  - הקבלן יציב   

  על גבי השלט יפיעו:  

  רשות שדות התעופה + לוגו החברה.  -  

  מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות.  -  

  פרטי הקבלן.  -  

  פרטי המתכננים.  -  

  פרטי הניהול.  -  

  הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח.  

  ד עבור ביצוע שלט זה והתקנתו ורואים אותו כנכלל במחירי העבודות.לא ישולם בנפר  

  

  מים וחשמל  00.25

  

  על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לדאוג להספקה של מים וחשמל הדרושים לעבודתו. במידה והרשות   

  תרשה להשתמש ברשתות הקיימות , ייעשה הדבר לפי התנאים הבאים:  

  ידה. –בעו ע"י הרשות ולפי התנאים שיקבעו על ההתחברויות תיעשנה במקומות שיק  -  

כל ההוצאות של התקנת התחברויות ושל הסרתם בתוך ביצוע העבודה (והחזרת המצב לקדמותו) תחולנה על   -
  הקבלן בלבד.

היות והרשות לא תהיה אחראית עבור אספקה בלתי מספקת של מים או חשמל או בלתי סדירה , על הקבלן   -
  ונו, סידורים מתאימים להספקה עצמית כדי שהעבודה לא תפסק.לעשות מראש, על חשב

  עבור צריכת החשמל והמים ישלם הקבלן בהתאם לתעריפים המקובלים ברשות.  -

כל מתקני החשמל הזמניים שיבוצעו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לתקנות המחייבות על פי החוק ויבדקו לתקינות ,   -
  כנדרש בהן ע"י "חשמלאי בודק".

  

  מיוחדיםתנאים 
  

  לחטיבת הביטחון אשורי עבודה  00.26

  

על הקבלן לקחת בחשבון, כי כניסת העובדים לתחומי מרחב נתב"ג לביצוע העבודות טעונה אישור מיוחד מאת קב"ט 
  מתן האישור מחייב מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד.  (גם לשטח האוירי וגם לשטח היבשתי). הרשות

  אחריותו הבלעדית של הקבלן.הטיפול באישורים אלה הוא ב

  

מוסכם על הקבלן שהרשות יכולה לשנות נוהלים  .נוהלים כלליים למתן אישורים ייבדקו ע"י הקבלן לפני הגשת ההצעה
  כלליים או לחרוג מהם בכל עת, מבלי שפעולה זו תשמש עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.

  

שהוא, ללא צורך בהנמקה כלשהי או לבטל כל אישור  קב"ט הרשות יהיה רשאי לסרב לתת אישור כאמור לכל אדם
  שהוצא קודם לכן.

  

  האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.

  

  מניעת הפרעות לתנועת כלי רכב וטיס  00.27

  

נוספים שידרשו ע"י המפקח או מנהלת  םוכן באמצעי צויינו בתכניותיהקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות אשר 
הנמל למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב וטייס מכל הסוגים ע"י גידור, (מעקות ניו ג'רסי), סימון שילוט, תימרור, 

קביעת פנסים מהבהבים בשעות הלילה והצבת עובדים קבועים להכוונות התנועה ו/או אנשי תצפית עם רכב וכיו"ב לפי 
  "צ וכפי שתקבע הרשות ולשביעות רצונה.המקובל במע
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  ללא קבלת אישור מר.ש.ת .ואין להציב כל אלמנט מעל גובה השטח שלא ע"פ תכנון 

  אין להאיר או להתקין אמצאי תאורה מסוג כלשהוא שלא ע"פ תוכניות וללא אישור .

  כל  הסדר או שינוי יעשה רק לאחר אישור מנהל הפרויקט/מפקח 
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  ת לפעילות השדהמניעת הפרעו  00.28

  

  על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי פעילות הנמל, לא תופרע כלל.

  

  על הקבלן למלא בדייקנות אחר הוראת מנהל הנמל (נוהלי קבע או נוהלים והוראות מיוחדים לצרכי

  העבודה בשני השלבים העבודה שלפי חוזה זה להלן "הוראות") בדבר צירי תנועה, סימון גבולות אתר

  ביום ובלילה כנדרש, ריכוזי ציוד, רכב וחומרים, סידורי תאורה, מיקום מתקני ייצור, משמעת שעות

  עבודה, סוגי הציוד והרכב המותרים (לרבות התקנים המיוחדים שידרשו עליהם), שעות וימי העבודה

  המותרים, סידורי בטיחות וכד'.

  על הקבלן להגיש תוכניות להסדרי תנועה  זמניים / שילוט ותמרור /לפני תחילת עבודתו              

אמצעי בטיחות  ולקבל את את אישור הגורמים המוסמכים מטעם ר.ש.ת. לא יבוצע שום שינוי בתוכנית המאושרת  ללא              
  אישור ר.ש.ת לנדון. 

  הקבלן יתחיל בעבודה רק לאחר שנתמלאו התנאים הבאים:             

  

  קבל בכתב מהמפקח את ה"הוראות".  א.

  

  וידא שעובדיו, ספקיו על עובדיהם לרבות קבלני משנה המועסקים  על ידו מכירים את   ב.

  ההוראות ומסוגלים למלא אחריהן.

  

  עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות.  ג.

  

  ילה להארכת תקופת הביצוע.האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי ולא ישמש ע

  

  

  הוראות בטיחות   00.29

  

  בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים של החוזה, תחולנה ההוראות הבאות:

  

מסמך זה וכן הוראות אחרות שתנתנה ע"י מנהלת ב, ההוראות האמורות יבשתישטח הבאיזור העבודה נמצא   א.
  הם תנאי הכרחי בחוזה זה.  ,הזעה וסדר בשטח ין תנויהנמל והמפקח, לרבות כללים ונהלים לענ

  אי עמידה בכל האמור לעיל עלולה לסכן כלי טייס וחיי אדם.

  

  מתקנים ו/או מבנים בלתי ניידים, שטחי ריכוז של רכב  ו/או ציוד (לצרכי אחסון/ ו/או טיפול)   ב.

  ושטחי אחסון חומרים יקבעו אך ורק בתאום עם מפקח ומנהל הנמל.

  

כי  –לקראת סיומו של כל יום עבודה  –היה חייב לקבל אישור בכתב מאת מנהל הנמל  (או נציג  מטעמו )הקבלן י  ג.
לא נותרו בשטח העבודות מכשולים העלולים לסכן את פעילות הנמל ויבצע כל עבודה שתידרש ע"י המנהל  ו/או 

  המפקח כדי למלא תנאי זה.

  

  פי ראות עיניהם בלבד, את סדרי הביצוע, ימי מנהל הנמל ו/או המפקח יהיו רשאים להכתיב ל  ד.

  הביצוע וסדרי העדיפות בכל אחד משטחי העבודה.  

  

  המגבלות המפורטות לעיל לא תזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי (פרט לתשלום עבור   ה.

  הפסקת עבודה כמפורט לעיל)  גם אם הדבר כרוך בהוצאות ועבודות נוספות, ולא תשמשנה   
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  תקופת הביצוע, פרט להארכת זמן זהה לזמן הפסקות העבודה. עילה להגדלת

  

  

  ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע  00.30

  

  על הקבלן לקחת בחשבון כי את העבודה יבצע בשלבים שיתואמו מראש או תוך כדי ביצוע עם מנהל

  הנמל כדי להמנע מהפרעות מיותרות בפעילות הנמל.

  ודה שנקבעו ותואמו מראש אם סדרי העדיפויות שלהמפקח יהיה רשאי לשנות את סדרי ושלבי העב

  הנמל ידרשו זאת.

  האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת כל שהיא ולא ישמש עילה להגדלת תקופת הביצוע.

  

  שלבי ביצוע ולוח זמנים  00.31

  

  במעמד חתימת החוזה, ימציא הקבלן לאישור המפקח תכנית ביצוע ולוח זמנים מפורטים ודרישות

ובהתחשב  המפקח , להנחת דעתלכל חניון על הספקי עבודה סבירים םות הכוללים את פרטי העבודה כשהם בנויימבצעי
  בתנאים האקלימיים בשיטת "גנט" או כל שיטה אחרת שתקבע ע"י המפקח.

  

  ימי עבודה בשבוע, כאשר בכל יום  תמשך העבודה בכל שעות האור. במידת 6לוח זמנים יתבסס על 

  בטיח עמידה בלוח הזמנים  עשוי הקבלן להידרש לעבודה בשתי משמרות לפחות, הצורך, כדי לה

  ודבר זה לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי. כל הסידורים הדרושים לעבודת לילה (באם

  ידרש כגון:  תאורה, הסדרים מיוחדים וכו') ייעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

  

  נית זו יכלול הקבלן בפרוט מלא את כל הציוד שבדעתותכנית זו תקרא "תכנית מקורית" ובתכ

  העסיק ביחס לסוגי העבודה השונים וכן רשימה שמית של כח אדם המקצועי שיועסקו על ידול

  במשמרות השונות של העבודה.

  

  הקבלן יקח בחשבון את ההפרעות לביצוע עקב גשמים. מכל סיבה רשאי המפקח להורות על ביצוע

  נית אחרת.שינויים או להכין תכ

  

  התכנית המקורית תעודכן באופן שוטף כאשר הקבלן יסמן את השינויים הנדרשים כדי לסיים את

  העבודה במועד.

  

  אישור התוכנית ע"י המפקח הכוללת את השינויים בתכניות ותכניות חדשות, לא יפטור את הקבלן 

  מלו"ז ומאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי תנאי החוזה.

  

  ן כי אי עמידה בלוח הזמנים לגבי כל המבנה או חלקים ממנו, עלולה לגרום נזקיםתשומת לב הקבל

  כבדים ביותר לרשות שדות התעופה עקב  אי  פתיחת הכביש והחניונים לתנועה במועד שנקבע, וכי על

  הקבלן יהיה לשאת בכל הנזקים  האלה.

  

  סדרי עדיפות לביצוע סוגי :  רש"ת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע או לשנות את סדרי עדיפויות

העבודות והקטעים בהם יבוצעו תוך כדי מהלך בצוע העבודה , כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי 
  מחירי היחידה או לתשלום כל תוספת בעבור קביעת סדרי העדיפויות או שינוי הלו"ז.
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  ציוד כח אדם, חומרים ועבודה   00.32

  

  לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים  כל העבודות תבוצענה בהתאם  א.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה  הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח.
  בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן 

נות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תק
  כזה, באם יידרש.

  

לקבל מאת המפקח   עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסויים, על הקבלן   ב.  
  קה.להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדי  אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת 

      

לשימוש   החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם     
העבודה ולסילוקו המיידי של החומר   בביצוע חוזה זה. כל סטיה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת 

  הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

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

  תחייבנה את שני הצדדים.

  

שי, במעמד חתימת החוזה יצרף הקבלן רשימת שמות העובדים הבכירים (מהנדס ביצוע ראשי, מנהל עבודה רא  ג.
  ראש צוות מדידה, חשמלאי אחראי על התשתיות בהתאם לתקנות, 

  

  שיוקצו ע"י הקבלן לביצוע הפרוייקט ורשימה זו, לאחר אישורה, תהיה חלק מתנאי החוזה ותחייב את הקבלן.

  

במעמד חתימת החוזה יצרף הקבלן רשימה מפורטת של כל הציוד, כולל הציוד הרזרבי שיוקצו ע"י הקבלן   ד.
  הפרוייקט ורשימה זו לאחר אישורה תהיה חלק מתנאי החוזה לביצוע 

  ותחייב את הקבלן.  

במעמד חתימת החוזה על הקבלן הראשי להציג את קבלני המשנה מטעמו אשר אשר צריכים לקבל אישור   ה.
  .08המזמין. ראה תנאי מקדמים לאישור קבלן משנה לחשמל בפרק 

  

  תאורת לילה  00.33

  

  הצורך לאמצעי תאורה מתאימים, בכלל תאורת הצפה ותאורה מקומיתעל הקבלן לדאוג במידת 

  לרבות גנרטורים לאספקת חשמל שיאפשרו לו לבצע עבודות בלילה במידת הצורך, ללא הפרעה

  לפעילות המבצעית של נמל התעופה.

  

  לבמיוחד יש להקפיד על מניעת סנוור טייסי מטוסים באויר ועל המסלולים, צוותי פיקוח הטיסה במגד

 500הפיקוח, וצוותי הקרקע של הנמל. עוצמת האור הממוצעת הנדרשת בשטח העבודה תהיה לפחות 

LUX.  

  

  לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע האמור לעיל ומחירו כלול במחירי העבודות השונות.

  

  שימוש בחלקים מהמבנה לפני השלמתו  00.34

  

  הושלמו אולם המפקח על הקבלן לאפשר שימוש  בקטעי מבנה שהושלמו (או שטרם 

  מצאם ראויים לשימוש ללא גרימת נזק) תוך תקופת הביצוע והוא ישתף פעולה עם מנהל השדה

  והמפקח ויעשה כל הסידורים שידרשו כדי לאפשר השימוש הנ"ל.
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  האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתשלום כלשהוא ולא ישמש עילה לכל תביעה שהיא מצידו.
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  ןהשגחה מטעם הקבל  00.35

  בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה, יש למלא אחר הוראות הבאות:

בביצוע עבודות  שר) שנים לפחותע( 10רשוי בעל נסיון של אזרחי בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה מהנדס   א.
  מהסוג הנדרש בחוזה, לדעת המפקח.

  

  ופת בא כוחו המוסמך של הקבלן יימצא באתר העבודה כל שעות העבודה לאורך כל תק  

  הביצוע.

  

בעל   , אשר יירשם במשרד העבודה לפרויקט זה. על מנהל העבודה להיות מנהל עבודה ראשי וכללי         .ב
  אורך תקופת הביצוע.  (עשר) שנים לפחות בעבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה וימצא באתר לכל  10ניסיון של 

  

המוסמך  ל"בטיחות באתרי , וע יהיה אחראי בטיחותח בכל זמן הביצטבצוות העבודה מטעם הקבלן הנמצא בש  .      ג
  .העבודה"

  

(עשר) שנים לפחות ובעל נסיון מספיק,  10הקבלן יהיה מודד מוסמך בעל ותק מקצועי של של המודד הראשי   .ד
   –לדעת המפקח, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה (להלן 

  "המודד").

  

  סימון הנדרשות במפרט ויחתום על כל המסמכים המודד יהיה אחראי לכל עבודות המדידה וה  

  . צוותי מדידה ימצאו באתר העבודה בכל MADE ASהנוגעים לעבודות אלה, כולל תכניות 

  שעות היום במספר מספיק, לדעת המפקח, למילוי כל המשימות.

  

אוטומטית ציוד המדידה בו ישתמש המודד מתאים לדרישות המפקח. לצרכי איזון ישתמש המודד במאזנת   .ה
  מתוצרת מאושרת, כשהיא במצב תקין, ושדיוקה זהה עם דיוק של מאזנת 

  2 – N  מ"מ מצוידת בפלס. 2של "וילד" ובלטה עם חלוקה של  

  

  .חשמלאי מורשה ובעל נסיון של עבודות חשמל מסוג זהבא כוחו של הקבלן לבצוע עבודות החשמל יהיה   .ו

  

  מעבדה  00.36

  

  מכת ומאושרת ע"י המפקח, לשם ביצוע בדיקות הטיב הנדרשות.הקבלן יתקשר עם מעבדה מוס

  תפקידי המעבדה יהיו:

  בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.  א.

  בדיקות שוטפות לטיב החומרים.  ב.

  בדיקות לטיב המלאכה.  ג.

    בדיקות שונות באתר, לפי דרישת המפקח.  ד.  

  סיכום וריכוז יומן הבדיקות.  ה.

  הקבלן ובאישור המפקח, וכמות הבדיקות תיקבע בלעדית ע"י המעבדה תוזמן ותופעל ע"י

  המפקח גם אם היא עולה על הוראת התקנים. כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל

  בדיקות חוזרות במשך כל תקופת הביצוע, חלות על הקבלן וכלולים במחירי היחידה של הסעיפים

  השונים בכתב הכמויות.

  חשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקבעל הקבלן לקחת ב

  המתנה לתוצאותיהן . תביעות לפיצויים בגלל  הנ"ל לא תובאנה בחשבון.

  דרכי גישה לאתר העבודה  00.37
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  יקבע ע"י מנהלת הנמל סמוך לתחילת העבודה.תדרך הגישה לאתר העבודה 

  הקבלן ועל חשבונו ובגמר העבודה יפרקה תוך הבאת שטחים הדרך תתוחזק במשך כל זמן העבודה ע"י

  למצבם ההתחלתי.

  תנועת כלי הרכב של הקבלן בשטח המבצעי של נתב"ג, חציית המסלולים, הדרכת הנהגים וליווים

  למקום העבודה, תבוצע בלווי רכב עם נהג מתודרך ומאושר ע"י מנהלת הנמל.

  

  עליו למלא בין היתר גם את הדרישות הבאות: על הקבלן לקחת בחשבון שבנוסף לאמור לעיל

  לעשות מראש בחשבון את כל הסידורים לכניסת רכבי העבודה של ספקי החומרים   א.

  והעבודות השונות שישמשו אותו לביצוע העבודות.

  לדאוג לידע את כל הנהגים , אפילו לכניסה חד פעמית בנוהלי הנסיעה בתחום האוירי.  ב.

  תרות של הרכבים ע"י קביעה בתאום עם מרכז התאום של הנמל, של למנוע נסיעות מיו  ג.  

  נתיבים מיוחדים חד משמעיים לרכבים אלה וסימונם באופן ברור בשטח.

  הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט לרכבים אלה וסימונם באופן ברור בשטח.  

  וני הנסיעה לאתר מסויים הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט המראה כו  

  בציון שם הקבלן.

כל האמור בסעיף זה, כולל אנשי ההדרכה, רכבים, סלילת הדרכים, הסימונים, התיאומים הנדרשים יבוצעו ע"י   
  הקבלן ועל חשבונו ורואים במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות ככלולות גם ביצוע עבודות אלה.

  

  זהירות שמירה, גידור ושאר אמצעי  00.38

  

  בנוסף לנדרש במסמך ב':

  

  הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות למניעת הפרעות ותקלות לתנועת מטוסים, כלי   א.

רכב והולכי רגל ע"י הצבה ואחזקה במצב תקין של מחסומים, גדרות, תמרורים (אזהרה, הוראה ומודיעין, סימונים צבע 
  ם אחרים לבטיחות ואור), שלטים, פנסים מהבהבים ואביזרי

ועל הציבור, נוחיותו והכוונתו ע"י הצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, כפי שיקבע המפקח ולשביעות רצונו 
  פי התקנות הרלוונטיות.

  

מיני גארד או שוו"ע. לתיחום איזור ייעשה באמצעות מעקות  גידורבאיזורי עבודה המהווים הפרעה לתנועה, ה  ב.
ים בהם אין הפרעה לתנועה, ייבצע הקבלן גידור, שסוגם בהתאם להנחיית המפקח ובאישור העבודה בקטע

  מיקום כמות וסוג הגידור יקבע ע"י המפקח. לא תהיה כל חריגת עבודה מהאתר שיסומן ויגודר.ר.ש.ת. . 

  

  אתר העבודה יסומן בכל היקפו בשעות הערב והלילה בתאורת אזהרה מהבהבת לפי אישור   ג.

  ת הנמל.מנהל    

  

  כל האמור בסעיפים לעיל יבוצע בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו מבלי לזכות את   ד.

  הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.    

  

  שטחי התארגנות  00.39

  

  שטחי ההתארגנות יקבע ע"י הפיקוח ו/או הנהלת הנמל סמוך לתחילת העבודה. בגמר העבודה, על   

  וזאת ללא כל תשלום נוסף. ם להוראות המפקח הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בהתא  

  יש להביא בחשבון כי בשטח ההתארגנות ייתכן ויוקצה מקום מתאים למשרדי / מחסני קבלן אחר  

  המבצע את עבודות פינוי בריכות החמצון.  
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 י היחידה. שטח ההתארגנות יגודר בגדר איסכורית לבנה או שוו"ע ועלותה תהיה כלולה במחיר – גידור שטח ההתארגנות
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  תשלום עבור הוצאות נוספות  00.40

  במידה ויהיה איחור כלשהו בביצוע המבנה מעבר לתקופת החוזה מוסכם על הקבלן כי, מבלי לפגוע    

  ובנוסף לאמור בכל אחד מסעיפי חוזה התקשרות ומסמך זה, רשאית הרשות לגבות או לנכות מכל     

  מו לה (כגון עבור פיקוח וכד') בתקופת האיחור. תשלום המגיע לקבלן את ההוצאות הנוספות שיגר

  שייחשבו כהוצאות משרדיות כלליות  15%ההוצאות הנוספות יהיו בהתאם לעלויות בפועל בתוספת 

  וטיפול.

  

  

  עבודות ברג'י ועבודות נוספות  00.41

  וש במידה והמפקח יורה על שימוש בעבודות של פועלים או כלים מכניים למטרות כלשהן כולל שימ    

  לביצוע עבודות נוספות, יורה על כך ביומן העבודה, מתחייב הקבלן לספק באופן מיידי את הפועלים    

  ו/או הכלים הדרושים.    

  וללא תוספות. 10%ממאגר המחירים דקל בהנחה של יהיו המחירים (במידה ואינן בכתב הכמויות)  מחירי עבודות הרג'י 

  

  קדימויות מסמכים  00.42

      

ספק, סתירה או אי התאמה בין המסמכים המפורטים להלן, מובהר בזאת שהפירוש המחייב יקבע עפ"י סדר במקרה של   
  הקדימויות, הן לביצוע והן לתשלום, כמפורט בחוזה ר.ש.ת. לביצוע מבנה על ידי קבלן (מסמך ב').

או פירוש שונה בין המסמכים, להאיר בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/
  על כך את תשומת ליבו של המפוקח. 

  

  ערך-חיר מוצר שווהמ  00.44

  

ערך" או -בכל מקום בו מצויין במכרז/חוזה שם היצרן או שמו המסחרי של חומר או מוצר, ומצויין במפורש "שווה  
  ערך.-תכונות", רשאי הקבלן להציע מוצר אחר שווה-"שווה

, יחוייב הקבלן להתקין את המוצר הנדרש רשותידי המתכנן וה-ידי הקבלן לא יאושר על-צע עלאם המוצר המו  
  ידי הקבלן ללא כל תוספת מחיר.-במכרז/חוזה וזאת במחיר שהוצע על

  

  

  תקופת הביצוע  00.45

  

 15חניון   .א

חודשים   4.0 –חר מ מושלמת ומבוצעת בהתאם לתנאי החוזה לא יאויא למפקח כשה הולמסר העל הקבלן לסיים את העבוד
  ה.לאחר קבלת צו התחלת עבוד

תקופות הביצוע הנזכרות לעיל כוללות את התקופה הדרושה להשגת כל אישורי החפירה והעבודה הנדרשים כולל מסירה 
  והפעלה.

  22חניון    .ב

חודשים   0.2 –מושלמת ומבוצעת בהתאם לתנאי החוזה לא יאוחר מ יא למפקח כשה הולמסר העל הקבלן לסיים את העבוד
  ה.לאחר קבלת צו התחלת עבוד

תקופות הביצוע הנזכרות לעיל כוללות את התקופה הדרושה להשגת כל אישורי החפירה והעבודה הנדרשים כולל מסירה 
  והפעלה

   46חניון   ג. 

  יםחודש 5.1 –על הקבלן לסיים את העבודה ולמסרה למפקח כשהיא מושלמת ומבוצעת בהתאם לתנאי החוזה לא יאוחר מ 
  לאחר קבלת צו התחלת עבודה.

תקופות הביצוע הנזכרות לעיל כוללות את התקופה הדרושה להשגת כל אישורי החפירה והעבודה הנדרשים כולל מסירה 
     והפעלה
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 כללי 08.01

 תאור העבודה .1

  .ניםהעבודות מבוצעות עקב הרחבת החניו .ארוך טווח בנתב"ג ניבחניופרק זה מתייחס לבצוע עבודות תאורת חוץ 

  

 תכולת העבודה .2

 

 עבודות חפירה/ חציבה של תעלות באדמה וכיסויין. 2.1

 בצוע תשתית (צנרת ותאים) לכבלי מתח נמוך ומתקן תאורת חוץ. 2.2

 בצוע מתקן תאורת חוץ  2.3

 .לתחנות איסוף נוסעיםבצוע הזנות חשמל  2.4

 בדיקת מתקני החשמל ע"י בודק מוסמך והרשויות המתאימות ותיקון כל הליקויים. 2.5

  

 מפרטים .3

 

  מפרטים המחייבים בעבודה זו ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה הם:ה

  למתקני חשמל ותקשורת של הועדה הבין משרדית בהוצאת משרד 08מפרט  3.1
 .הבטחון   

 .חוק החשמל 3.2

  

  הבהרות .4

  

הכמויות ולקבלן לא תהיה כל  ר.ש.ת שומרת לעצמה את הזכות לספק כל חומר או חלק מהמפורט ברשימת 4.1
 יים בגין זאת.עילה לתביעת פיצו

כל  לפני תחילת העבודה. על קבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות: בזק, ח"ח, מקורות וכד' 4.2
נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה באחריותו ועל חשבון הקבלן. כל  ההוצאות הכרוכות 

כלולות במחירי הסעיפים השונים  בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות, והרשיונות הנ"ל,
 בכתב הכמויות.

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה הנ"ל מתבצעת בכבישים בהם קיימת תנועת כלי  רכב ויש לנקוט בכל  4.3
 אמצעי הבטיחות התקנת שילוט ותמרור וכד'. אמצעים אלו יהיו על חשבון הקבלן.

  

 תנאי המקום והאתר .5

  

מהותה מידתה , עליו להכיר את תנאי  ויבקר באתר העבודה , על מנת להעריך אתהקבלן יעיין במפרט, יבדוק התוכניות 
  המקום ועליו לקחת בחשבון את כל התנאים המכשולים והמטרדים העלולים להשפיע על מהלך העבודה.

לפני מילוי המחירים בכתב הכמויות , על הקבלן לבדוק את קווי הצנרת התת קרקעית ו/או תאי המעבר הקיימים     
קבלנים אחרים, במידה וישנם וכן אופן אספקת החשמל  /או חלקי מתקן קיימים ו/או חלקי עבודה שבוצעה ע"יו

  למתקן החשמל והתאורה.

על הקבלן לקחת בחשבון במחירי היחידה שיציג את העלות של החפירות לגילוי הצנרת הכבלים והתשתית התת קרקעיים 
יים ו/או העלות של כל הנדרש ממנו לביצוע כל העבודה בהתחשב ו/או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילו

  בקיים באתר, לצורך השלמת המתקן והבאתו לידי פעולה תקינה ובהתאם לדרישות המזמין.

מאת הקבלן הנובעת מתנאי המקום  הקבלן מצהיר בזה שבדק האתר כאמור לעיל ומוסכם בזה שלא תתקבל כל תביעה
  ה.והקיים באתר לביצוע כל העבוד

  לתשומת לב הקבלן לזהירות מפגיעה במתקנים כמוזכר בסעיף לעיל. 

 תנאי המפרט .6
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  היחידה שהציג בכתב הכמויות. מוסכם בזה כי הקבלן בדק את תנאי המפרט וכל נספחיו והתחשב בהם במחירי

  ות.לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא לביצוע כל האמור במפרט וכל נספחיו ושלא  כוסה במסגרת כתב הכמוי

  

   ציוד וחומרים .7

  

כל הציוד , החומרים ו/או האביזרים ו/או חלקים כלשהם שנדרש הקבלן לספק (להלן: פריט) , יהיו חדשים ומהטיב 
המשובח ביותר הנמצא בשוק , כמו כן יתאימו לתקן הישראלי בהוצאתו האחרונה (במידה וקיים תקן) או לתקן 

  ין תקן ישראלי מתאים.בינלאומי מוכר ומאושר ע"י  רש"ת , במידה וא

כל ציוד, אביזר, חומר וכו' שיוצעו ע"י הקבלן חייבים להיות מסוג המאושר מראש ע"י המתכנן ומהנדס חשמל ראשי של 
  רש"ת.

  

  בדיקות ציוד וחומרים ואישורם לפני ההתקנה .8

  

תם לרבות מסירת ציוד לפני התקנ הקבלן יגיש לאישור המפקח בנוהל מסודר כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי
  כמפורט: מהיצרן או היבואן הקטלוגים והפרוספקטים הטכניים של הציוד

  

 דגם הפנס.  .א

 דגם הנורות והתוצרת.  .ב

 דגם ציוד ההפעלה אורגינלי ומאושר ע"י יצרני הפנס והנורות.  .ג

 מדידת מתחים וזרמים. סכמות חיבורים לציוד ההפעלה והנורות לפי המלצת יצרן הפנס והנורה, כולל  .ד

 הציוד צריך להתאים למתח האספקה משנאי חברת החשמל.             

 ומחווט מוכן לחיבור והפעלה. דוגמה לאישור של פנס כולל נורה וציוד הפעלה אורגינלי, מורכב  .ה

מחווט ומורכב מוכן  מגש ציוד אבטחה ומהדקים לפנס אחד או שניים (בהתאם לנדרש במפרט המיוחד)  .ו
 להרכבה בתא העמוד.

 ידור הסופיות.קצה כבל עם ס  .ז

עליון, המפקח ו/או המתכנן  אישור הציוד והחומרים יעשה הן ע"י המפקח והן ע"י המתכנן כמאשר סופי וכמפקח
רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות לפריטים השונים שעל הקבלן לספק כאשר הבדיקה תעשה 

/או הטיפול בה תחול על במעבדות הקבלן ו/או מוסד מוסמך אחר שיקבע ע"י המפקח וכל עלות בדיקה ו
  הקבלן.

מובהר בזאת שעל הקבלן להגיש לאישור, לפי דרישת המזמין, את כל הקטלוגים ו/או דפי המפרט הטכני ו/או 
אישורי בדיקות מעבדה ו/או התקנים הרלוונטיים, המעידים על טיב הפריטים ו/או התאמתם לדרישות 

  המזמין.

  להחליפו ליד ועל חשבונו. ריט כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיההמפקח ו/או המתכנן רשאים לפסול כל סוג פ

מובהר בזאת שעל הקבלן להתעדכן בטיב הפריטים החדשים שמופיעים בשוק ומעת לעת להציע למזמין את 
  הפריטים המשובחים ביותר הקיימים.

ים אחרים למפקח ו/או למתכנן יש הזכות לדרוש מהקבלן לספק פריטים אלה גם אם הקבלן ספק בעבר פריט
שאושרו ע"י המזמין, לקבלן אין שום זכות לערער על החלטתו של המזמין לדרוש פריטים חדשים 

  שהופיעו בשווקים ועונים על דרישות המזמין , גם אם לא הופיעה לכך דרישה מיוחדת בכתב הכמויות.
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  ביקורת טיב ואיכות .9

  

ו/או בתי מלאכה ו/או המפעל של הקבלן ו/או היצרן ( להלן: הפריטים ו/או הפריטים המיוצרים ו/או המורכבים במעבדות 
המפעל ) ובכלל זה פריטים מוגמרים המסופקים ע"י הקבלן,יהיו תחת פיקוח אגף ביקורת איכות של המפעל ו/או 

מכון התקנים הישראלי ו/או מעבדה חיצונית מוכרת בתחום ומאושרת ע"י הרשויות המוסמכות לתת שירותי 
  כות למפעל.ביקורת טיב ואי

שירותים אלה ולעמוד תחת פיקוחו  במידה ואין במפעל אגף ביקורת איכות , חייב המפעל לקשור קשר עם גוף חיצוני הנותן
  וביקורתו בייצור ו/או הרכבת הפריטים עבור המזמין.

ו/או היצרן לצורך במפעלי הקבלן  בכל מקרה זכותו של המזמין ו/או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י המזמין , לבקר בכל עת
בדיקת טיב הפריטים המיוצרים עבור המזמין ו/או ביקורת על תהליך הייצור ו/או אופן ההרכבה של הפריטים עבור 

  המזמין.

אגף ביקורת האיכות יהיה כפוף למזמין , לגבי כל דרישה של המזמין , לקבלת דו"חות בדיקה ו/או דו"חות ביקורת טיב 
  ריטים ו/או תהליך הייצור ו/או אופן הרכבת הפריטים עבור המזמין.לאיכותם של החומרים ו/או הפ

מובהר בזאת שאישור החומרים ו/או הפריטים ו/או מקורם ע"י המפקח ו/או המתכנן לא יפטור בשום מקרה , את הקבלן 
ו מאחריותו המלאה והבלעדית לטיב החומרים ו/או הפריטים ו/או העבודות המבוצעות תוך שימוש בחומרים ו/א

  הפריטים שאושרו.

חוזרות ואף חוות דעת מקצועיות  כל ההוצאות בגין סעיף זה ובכלל זה שירותי מעבדה חיצוניים , בדיקות שוטפות , בדיקות
, במידה וידרשו לגבי טיב ואיכות הפריטים שמספק הקבלן, יחולו במלואן על הקבלן , על הקבלן לכלול את כל 

  היחידה של הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. הוצאותיו הישירות והעקיפות במחירי

  

 ביצוע העבודה .10

  

עבודות חשמל, בהתאם לחוק החשמל  ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה על ידי חשמלאי בעל רשיון לעסוק בביצוע
 רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תקנות בדבר רשיונות, וכן קבלן -תשי"ד 
על הקבלן להיות בעל סיווג מקצועי מתאים כנדרש במפרט המיוחד.  עם הגשת ההצעה, יש  - 1969 -  תשכ"ט

תוקף לעסוק בביצוע עבודות חשמל, צילום רשום בפנקס הקבלנים, וצילום אישור על  -להציג צילום רשיון בר 
ת ממשלתיות. במידה ויחולו לביצוע עבודו הסיווגים המקצועיים כנדרש במפרט המיוחד, כולל כוכבית (*) רישום

שינויים ו/או עדכונים לגבי סיווג הקבלנים לעבודות בנאיות, על הקבלן להיות בעל הסיווג המתאים באותה עת ( 
  יום פרסום המכרז) , לביצוע העבודות הנדרשות ממנו במסגרת מפרט זה על כל נספחיו.

  

 טיב העבודה .11

  

  ובאיכות  3ת כמפורט בסעיף העבודה תבוצע במקצועיות בהתאם לחוקים והתקנו

מעולה. המפקח והמתכנן יבדקו את איכות העבודה ויקבלו או ישללו אותה או חלקים ממנה. במידה ואיכות העבודה לא 
  תתאים לדרישות המזמין, העבודה תפורק ותעשה חדש ו/או תתוקן ,לפי החלטת המפקח והמתכנן.

  

 קבלני משנה .12

  

להפעיל בפרוייקט. קבלנים  הביא לאישור את שמות קבלני המשנה שיש בכוונתועל הקבלן לפני תחילת בצוע העבודה ל
אלו חייבים להיות בעלי מקצוע מעולים עם מוניטין רב שנים.על הקבלן להוכיח שביצע עבודות מסוג זה ובסדרי 

וח אדם גודל כאלה והוא בעל ידע, מיומנות  ויכולת הנדסית למלא את כל דרישות המזמין בעבודה זו , כולל כ
  מיומן ומקצועי עם מלאי חלפים ויכולת לתת שירות אחזקה לטווח ארוך.

  על הקבלן הזוכה החובה למסור לרש"ת את כל המידע והמסמכים הנדרשים לצורך בדיקת קבלן המשנה.

ד רש"ת כנציג המזמין רשאית לא לאשר קבלן משנה מסוים ולבקש הצעה לקבלן משנה אחר ו/או להזמין קבלן משנה בנפר
  ( איתו יעבוד הקבלן הזוכה ).

הקביעה לאישור או פסילת קבלן המשנה תהיה של רש"ת ולקבלן הזוכה לא תהיה זכות לערער על כך ו/או לתבוע פיצוי 
  כלשהו בגין קביעת רש"ת.

 

 אישורים .13
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טעון אישור המפקח  כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך כדי תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מהעין,  .א
ני שיכוסה.  אין באישור זה וכל אישור אחר לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלבי לפ

 העבודה ולביצועה הסופי.

 

בפרק עבודות חשמל תובא  מהיקף החוזה 15%כל חריגה מעל לעלות החוזה בשיעור של היקף כספי מעל     .ב
 לאישור מוקדם לפני הביצוע ע"י המפקח למהנדס החשמל של רש"ת.

  

במידה והמחיר לא יתקבל  ל חריג כספי יוגש לאישור עם ניתוח מחיר לקבלת אישור רש"ת לפני הביצוע.כ    .ג
על ידי מע"צ, למע"צ הזכות לבצע את העבודה החריגה עם גורם אחר, או לספק ציוד על חשבון מע"צ 

אושר מראש ע"י והעבודה תבוצע ע"י הקבלן לפי הצעת מחיר נפרדת לביצוע עבודה, שתוגש ע"י הקבלן ות
  מע"צ.

 

 תאומים  .14

  

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכלל זה קבלנים אחרים, 
מקורות", בזק , טלביזיה בכבלים, שרותיי נפט ודלק, , מתכננים, משטרת ישראל, חברת החשמל, נציגי רש"ת

  תר העבודה .הרשות המקומית שבתחומה נמצא א

על הקבלן לתאם עם המפקח את הביצוע וסידורי העבודה בכל השלבים ולקבל אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה 
  להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.

 

 לוח זמנים ושלבי ביצוע .15

  

  .הסלילהת לוח הזמנים ושלבי בצוע לעבודות חשמל ותקשורת יהיו בהתאם לשלבי הבצוע ושלבי הביניים של עבודו

 

  התוכניות המצורפות למכרז .16

  

  למכרז מצורפות תוכניות למכרז בלבד.       

יתכן ויהיו שינויים בתוכניות לביצוע יחסית לתוכניות למכרז, הקבלן מצהיר בזאת שלא תהיינה לו כל תביעות ו/או 
  הסתייגויות , אם יהיו שינויים בין התוכניות למכרז לבין התוכניות לביצוע.

  

 יות עבודהוכנת .17

  

הקבלן יכין תוכניות עבודה מפורטות לביצוע, שיתבססו על תוכניות הביצוע והמפרט המיוחד לעבודה שימסרו לו עם 
  קבלת צו תחילת עבודה.  תוכניות העבודה יכללו את הפרטים הבאים :

  

ות ויחתמו ע"י תוכניות של עמודי התאורה והזרועות, התוכניות יוכנו ע"י המפעל ליצור העמודים והזרוע     .א
 מהנדס קונסטרוקציה מוסמך ויסופקו ע"י הקבלן ובאחריותו.

 

תוכניות ביסוס של עמודי התאורה, התוכניות יוכנו ויחתמו ע"י מהנדס קונסטרוקציה המאושר ע"י       .ב
ר.ש.ת שיזמין הקבלן על חשבונו, לרבות בדיקות וחקירת קרקע שיערכו ויחתמו ע"י יועץ קרקע המאושר 

 ת  שיזמין הקבלן על חשבונו.ע"י ר.ש.

  

  הערות:                        

  

תוכניות העבודה יוגשו לאישור המפקח, גם אם הם מתבססים בצורה מלאה על תוכניות המתכנן    .א
המצורפות למכרז ו/או לביצוע, הקבלן יצרף את התוכניות לביצוע כתוכניות עבודה ויציין בכתב  שאלה הן 
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חשמל של הקבלן לגבי תוכניות חשמל ומהנדס  בצירוף חתימת מהנדסתוכניות העבודה שלו, 
  תוכניות ייצור עמודים, זרועות וביסוס העמודים.  קונסטרוקציה ויועץ קרקע לגבי

הטכני לצורך ייצור העמודים ,  במקרה זה רואים את הקבלן שביצע בדיקות וחישובים סטטיים בהתאם למפרט
  התוכניות מתאימות לאתר שבו הוא מתקין את התאורה. הזרועות ולביסוס היסודות ומצא את

  

 לתוכניות העבודה. אין להתחיל בייצור ו/או בהתקנה ו/או בביצוע לפני קבלת אישור המפקח  .ב

 

העבודה ו/או הביצוע על  מובהר לקבלן שתוכניות העבודה הן באחריותו הבלעדית ואין באישור תוכניות  .ג
את מועסקיו ו הקבלן לבטח על חשבונו את עצמו על. של הקבלן פיהן לגרוע כהוא זה מאחריותו הבלעדית

במידה ורש"ת  .ו/או לצד שלישי עובדיומלא כנגד כל הסיכונים ו/או נזק העלול להגרם ל יחדיו בביטוח
פיצוי שיגרמו לה עקב ביצוע  תחוייב בנזק כאמור לעיל יפצה וישפה אותה הקבלן בגין כל תשלום או

  עבודתו.

 

 הציוד באתרסימון ומיקום  .18

  

באחריות הקבלן , לפני ביצוע העבודות בשטח , לתאם עם המפקח  את המועד שבו יסומנו על ידי מודד מוסמך שייקח 
הקבלן על חשבונו את המיקום המדויק של: לוחות החשמל (מרכזיות למאור), עמודי תאורה, תאי המעבר, 

  מפקח למיקום באתר לפני ביצועו. אלקטרודות אנכיות, תוואי החפירה וכל נתון הדרוש אישור ה

הקבלן יקבל מהמפקח הנחיות לגבי גובה התקנת האביזרים מפני השטח הסופיים, כגון: גובה בליטת תאי המעבר מפני 
  השטח הסופיים וכו'. 

כעקרון הביצוע יהיה בהתאם לתוכניות לביצוע, על הקבלן לקבל את אישורו הסופי של המפקח והמתכנן לפני הביצוע 
  ר.באת

מחובתו של הקבלן להעיר את תשומת ליבם של המפקח והמתכנן לכל שינוי באתר יחסית לתוכניות במידה והדבר יכול 
להשפיע על אופן ביצוע עבודתו ו/או מהלך העבודה ו/או פעולתו התקינה של המתקן , בהתאם להוראות החוק 

  ו/או התקן ו/או המפרט הטכני על כל נספחיו.

  

התשתית התת קרקעית כולל יסודות הבטון, תאי המעבר, הצנרת, התקנת עמודים וזרועות, ללא לא יבצע הקבלן את 
אישורו של המפקח והמתכנן לסימון מיקום האביזרים והמידות הנדרשות לגבי גובה התקנת האביזרים מפני 

  השטח הסופיים.

  ק שיגרם ייזקף לחובתו.ביצוע שלא בהתאם להוראות סעיף זה יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן וכל נז

 

 בדיקת מהנדס חשמל בודק לפני חיבור המתקן למתח .19

  

לפני חיבור המתקן לאספקת החשמל, על הקבלן להזמין מהנדס חשמל בודק המאושר ע"י רש"ת, לצורך בדיקת מתקן 
  ותקנותיו. 1954החשמל והתאורה על פי חוק החשמל התשי"ד 

המלאים  של המהנדס הבודק , כתובתו,  ודרת של המתקן עם ציון פרטיוהמהנדס הבודק ימסור תעודת רשום ובדיקה מס
  מס' הטלפון שלו, ומספר רשיון מהנדס בודק  שברשותו, וכן פרטי  המתקן, ופרטי הקבלן המבצע.

בדיקה  חוזרת על חשבונו, עד לקבלת  על הקבלן לתקן את כל הנדרש בעקבות בדיקה זו ולהזמין את המהנדס הבודק לבצע
  בדיקה ללא סייגים, המאשרת לחברו למתח. תעודת

  .על הקבלן לצרף תעודת בדיקה זו לתיק המתקן      

 

 סיום עבודה .20

  

הקבלן יודיע למפקח בכתב על סיום התקנת מתקני החשמל והתאורה באתר וחיבורם לאספקת החשמל , הודעת הקבלן 
מוסמך לתקינות מתקן החשמל בודק  -תהיה רק לאחר ביקורת ואישור חברת החשמל ו/או מהנדס חשמל 

  והתאורה.

  בודק מוסמך. -הקבלן ימסור למפקח ולמתכנן העתק מהביקורת של חברת החשמל ו/או מהנדס חשמל 
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 קבלת המתקן  .21

  

המתקן, כולל סימון  לאחר גמר ביצוע המתקן, הקבלן ימסור הצהרה בכתב למפקח והמזמין על תקינות  .א

לרבות עומקם וההגנות שננקטו בחציית  של הכבלים והצנרת " לגבי מיקום מדוייקMADE ASבתוכניות "
 מטרדים.

 

 הקבלן יכין שני עותקים מתיק המתקן החשמלי לבדיקה ואישור המפקח והמתכנן.  .ב

עותקים נוספים מעודכנים וימסור אותם  3לאחר השלמת הערותיהם של המתכנן והמפקח לתיקי המתקן יכין הקבלן 
 למפקח לפני בדיקת הקבלה.

  

הבדיקה ואישור תיקי המתקן יקבע המפקח תאריך לבדיקת קבלה של המתקן, הבדיקה  תבוצע ע"י  אחרל  .ג
 .)ועדת קבלה מטעם המזמין (הוועדה כוללת את המפקח, נציג רש"ת , והקבלן המבצע

בבדיקת הקבלה ישתתף הקבלן ו/או נציגיו, על הקבלן לספק לבדיקה את כל כוח האדם המקצועי הדרוש לרבות כלי 
 ודה, ציוד בדיקה, מנוף וכו'.עב

הוועדה תפיק דו"ח בדיקת קבלה עם רשימת ליקויים והשלמות (במידה ויהיו) כולל תאריך יעד לסיום התיקונים 
 וההשלמות.

המפקח תעודת "גמר עבודה"  במידה ויתקבל מתקן החשמל והתאורה ע"י ועדת הקבלה ללא הסתייגות, יכין  .ד
  למתקן החשמל והתאורה.

  

 תיעוד .22

 

חר חיבור מתקן החשמל והתאורה למקור אספקת החשמל ואישור תקינות מתקן החשמל והתאורה ע"י חברת החשמל לא
העתקים של תיק מתקן החשמל והתקשורת, כל תיק  3בודק מוסמך, ימסור הקבלן למפקח  -ומהנדס חשמל 
  מתקן יכלול : 

  

  כניות" , כולל מידות, התוMADE AS" -לפי ביצוע  אורהתוכניות חשמל ות  .א
 יהיו בקנה מידה מתאים.

 מידה). כולל תרשים חד קווי של אספקת חשמל מהמרכזיה לפי חלוקה למעגלים (ללא קנה

 

  תוכניות לוח החשמל (מרכזיות למאור), כולל מראה הלוח, תרשים חשמלי  .ב
 ורשימת אביזרים.   

 

 תוכנית של עמודי התאורה, זרועות וביסוס העמודים.  .ג

  

 "י המפקח.יומני עבודה מאושרים ע  .ד

  

 תעודת רשום ובדיקה של המתקן ע"י  מהנדס חשמל בודק.  .ה

  

 ספרות טכנית כמפורט:  .ו

  

  כללי. - תאור המתקן החשמלי והתאורה על כל מרכיביו  .1

 הוראות הפעלה. .2

 הוראות אחזקה. .3

 הוראות כיול וכיוון. .4
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 .TROUBLESHOOTING -איתור תקלות ופתרונן  .5

 קן.רשימת הציוד והאביזרים וכמות היחידות במת .6

 של מרכיבי המתקן. קטלוגים ופרוספקטים של מתקן החשמל והתאורה כולל תיעוד היצרנים .7

 .COS -תוצאות בדיקת מתחי המתקן, זרמי המתקן ו  .8

 תוצאות בדיקות פוטומטריות. .9

 אישור ביקורת חברת חשמל ו/או מהנדס חשמל בודק. .10

  תעודת אחריות כנדרש וכמפורט בסעיף בהמשך. .11

 

  ניות עדות ממוחשבות בתוכנת אוטוקד וכל שאר התוכניות והמסמכים המפורטים לעיל.תקליטור הכולל תוכ  .ז

 

  תיקון ליקויים והשלמות .23

 

  במידה ועל הקבלן יהיה לבצע השלמות ו/או תיקון ליקויים, בעקבות בדיקת הקבלה, 
  הקבלה. ישלים ו/או יתקן הקבלן את כל הטעון השלמה ו/או תיקון , תוך פרק הזמן שנקבע בדו"ח בדיקת

במקרה שהקבלן לא יבצע את התיקונים וההשלמות, רשאית ר.ש.ת. להזמין את ביצוע התיקונים וההשלמות הנדרשים על 
ידי כל מי שימצא לנכון , על חשבון הקבלן , לקבלן לא תהיה זכות לערער על כך ו/או לתבוע פיצוי כלשהו , בגין 

  החלטה זו ו/או תוצאותיה.

  

 תעודת גמר עבודה .24

  

ר גמר התיקונים וההשלמות לשביעות רצון המפקח והמתכנן, יכין המפקח תעודת "גמר עבודה" למתקן החשמל לאח
  והתאורה, בתעודת "גמר עבודה" יציין המפקח את תאריך תחילת תוקף האחריות.

ל (תאריך תחילת האחריות הוא התאריך בו קיבל המפקח לשביעות רצונו את מתקן החשמל והתאורה לאחר תיקון כ
  הליקויים וההשלמות שנדרש הקבלן לבצע). 

  עם אישורה בכתב של תעודת "גמר עבודה" ע"י מהנדס ר.ש.ת או בא כוחו, תימסר לקבלן תעודת "גמר עבודה".

מועד מסירת תעודת " גמר עבודה " הוא המועד הקובע מבחינת החוזה שבו עובר מתקן החשמל והתאורה לבעלותה 
  הבלעדית של ר.ש.ת.

ופת האחריות ימסור הקבלן את המתקן לאחזקת ר.ש.ת כשהמתקן תקין לחלוטין ויקבל אשור בכתב לסיום בתום תק
  הפרוייקט, הערבות של הקבלן תמסר לו רק לאחר שיקבל טופס סיום הפרוייקט.

 

 אינפורמציה ובילעדיות .25

  

בודות הקשורות בהתקנה ו/או הקבלן לא יהיה רשאי לתת פרסום , בפומבי ו/או בכל אמצעי תקשורת מסוג שהוא, על הע
  אחזקת מתקני החשמל והתאורה (בתקופת האחריות) מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מר.ש.ת, או בא כוחו.

הקבלן אינו רשאי לתת שום אינפורמציה על מתקני החשמל והתאורה , ו/או אופן פעולתם לצד שלישי פרט לנציגי 
  כוחו. המשטרה, ללא אישור בכתב ומראש מר.ש.ת  או בא

כל התוכניות שימסרו לקבלן לצורך ביצוע מתקני החשמל והתאורה ו/או אחזקתם הן לשימושו הבילעדי של הקבלן 
בתקופת עבודתו, אין להעביר תוכניות ו/או חלקים מהם לצד שלישי ללא אישור בכתב ומראש מר.ש.ת או בא 

  כוחו.

  הקשור למתקני החשמל והתאורה לר.ש.ת.בתום תקופת האחריות, יעביר הקבלן את כל החומר שברשותו, 
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 הדרכה .26

 

תדריך פונקציונלי הקבלן מתחייב להדריך את רש"ת  ו/או נציגיו , בכל הקשור למתקני החשמל והתאורה ובכלל זה 
  : כמפורט

  

 מבנה לוח החשמל (מרכזיות למאור) על כל מרכיביו ואופן פעולתם.  .א

 

 למפרט המיוחד. הקבלן לספק בהתאם מבנה מערכות חשמל ובקרה יחודיות במידה ונדרש  .ב

  

 מערכת כבלי ההזנה.    .ג

  

 מערכת הארקה.  .ד

  

 הכיוונים והכיולים האפשריים במתקן החשמל והתאורה על כל מרכיביו.  .ה

  

 הוראות הפעלה.    .ו

  

 הוראות בדיקה תקופתיות.    .ז

  

 הוראות תחזוקה מונעת תקופתיות.  .ח

  

 הוראות כיול וכיוון תקופתיות.   .ט

  

  .TROUBLESHOOTING - איתור תקלות ופתרונן   .י

 אחריות הקבלן .27

  

תאריך תחילת תקופת האחריות של הקבלן למתקני החשמל והתאורה תצוין בתעודת " גמר עבודה " שתסופק ע"י ר.ש.ת, 
  או בא כוחו.

הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע העבודה, לטיב ולכושר פעולתם התקנית של המוצרים, הציוד, החומרים וכל חלק מהם 
האחריות תהיה למשך שנה אחת , למעט אביזרים וציוד שהאחריות עליהם ארוכה משנה  - ל ידו שסופקו ע
  כמפורט: 

  אחריות שנתיים. -שנים.  לוחות חשמל (מרכזיות למאור)  10אחריות  - עמודי תאורה וזרועות 

  

  : אחריות לפנסי התאורה

  

לקטור, רפרקטור נורה וכן מכלול, אביזרים, הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמיכלול אחד המורכב מגוף הפנס, רפ
  משנק, קבל, מצת, אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו.

כתב אחריות זה ימסר שוב בסיום  בעת אישור פנס ימסור הקבלן לר.ש.ת יחד עם פנסים לדוגמא כתב האחריות של הספק
ר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן.  מובה

הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם. כתב האחריות משפה את הקבלן ואת 
  ר.ש.ת כל אחד לחוד שניהם ביחד.  כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להל"ן :

  

  שנים. 10ות אחרי -גוף הפנס 

  שנים . 10אחריות  -רפלקטור 
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  אחריות לשלוש שנים לפחות. -נורה 

  שנים . 5אחריות  -משנק 

  שנים . 5אחריות  -מצת 

  שנים . 5אחריות  -קבל 

  

תעודות האחריות תהיינה בהתאם לנדרש בר.ש.ת מטעם היצרנים ו/או הספקים לרבות פרוט מלא של דגם הציוד וסידרת 
  ים של נורות. הייצור, ואורך חי

  האחריות תהיה מיום אישור העבודה וקבלתה ע"י המפקח, כמצוין בתעודת "גמר עבודה" שתופק ע"י  ר.ש.ת או בא כוחו.

במידה ונדרש הקבלן לספק מערכות חשמל ובקרה ייחודיות ותקופת האחריות הנדרשת ע"י  ר.ש.ת ארוכה משנה, תצוין 
יג בכתב הכמויות כוללים את התשלום עבור האחריות והאחזקה התקופה במפרט המיוחד.  מחירי הקבלן שיצ

  בתקופת האחריות. 

שעות מקבלת דרישת ר.ש.ת או קרות התקלה וקבלת הידיעה  48בתקופת האחריות יבצע הקבלן טיפולים ותיקונים תוך 
  על התקלה מר.ש.ת או מגורם מוסמך אחר.הקבלן ימסור למזמין תעודת אחריות כמפורט לעיל.

לקבלן שבמידה ולא תימסר לר.ש.ת תעודת אחריות מכל סיבה שהיא, לאחר שמתקני החשמל והתאורה עברו  מובהר
לבעלות ר.ש.ת , תחשב חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה עמו כאילו נמסרה לר.ש.ת תעודת אחריות כמפורט 

  לעיל על כל המשתמע מכך.

 

 שרות תיקונים בתקופת האחריות .28

  

יב הקבלן שמתקני החשמל והתאורה יפעלו בצורה תקינה על פי החוק ו/או התקן ו/או המפרט בתקופת האחריות מתחי
  הטכני ( מפרט זה ) ובכלל זה המפרט המיוחד והתוכניות.

  האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות, עבודה חומרים ובצוע סופי. 

  ל והתאורה לרבות חומרים, ציוד לסוגיו השונים, חומרי עזר, גילוון, צביעה וכו'.האחריות תחול על כל חלקי מתקן החשמ

  כמו כן תחול האחריות על ביצוע העבודה וטיבה בהתאם למפרט זה, המפרט המיוחד והתוכניות.

  

/או מידה ויתגלו במשך תקופת האחריות של הקבלן פגמים, קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן החשמל, ו/או התאורה וב
בכל חלק אחר שלו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית ו/או חומרים בלתי מתאימים ו/או מאיכות גרועה יהיה 

הקבלן חייב להחליף חלקים, ציודים, אביזרים וכל הנדרש החלפה ו/או לתקן על חשבונו ואחריותו כל פגם כזה או 
שעות מקבלת דרישת ר.ש.ת, מפקח  48ך מגרעת או קלקול וכן כל קלקול נוסף העלול להתהוות כתוצאה מהם, תו

ר.ש.ת רשאי לקבוע משך זמן ארוך יותר לתיקון התקלה וזאת במידה ולדעתו יש צורך בכך, בכל מקרה המפקח 
  יקבע את פרק הזמן הנדרש לתיקון התקלה.

  

, אך הוא אינו לא עשה הקבלן תיקון כלשהו שנדרש לעשותו ע"י המפקח תוך פרק זמן שנקבע בדרישה או עשה את התיקון 
מניח את דעת המפקח, יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקון על חשבון הקבלן בעצמו או באמצעות קבלן אחר 

ואת ההוצאות הכרוכות בתיקון (כפי שהן נקובות בחשבון המזמין ו/או הקבלן האחר), יהיה המזמין זכאי לגבות 
  לקבלן מאת המזמין ו/או בכל דרך אחרת. מאת הקבלן, בין אם ע"י ניכוי הסכום מכל סכום כסף שיגיע
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 מרכזיית תאורה 08.01

 כללי 08.01.01

ובהתאם לחוק  2015מהדורת ספטמבר  08.07לוחות חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק 
  החשמל.

הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח מתמיד של מכון התקנים הישראלי, 
  .9001:2008 רכת בקרת איכות לפי ת.י.בעל אישור מע

יצרן מקור למבנה הלוח. של  תקף הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ובעל אישור הסמכה

  ללוחות מיובאים. IEC61439, או על כל חלקיו  לוחות מיתוג ובקרה - 61439הלוחות ייבנו בהתאם לתקן ישראל 

  

  מבנה הלוח 08.01.02

 ותהיה ,FGI-1ענבר כדוגמת  -דוגמת ארקו מפוליאסטר משורייןדרטים מתאים סטנ היבנת המרכזייה

  המרכזייה תותקן בגומחת בטון במידות הנדרשות. .לפחות IP559דרגת אטימות  תבעלו UV תמוגנ

  

  הוראות כלליות לבניית לוחות 08.01.03

מתאימים, כולל גישור  הלוח, דרך שרוולי הכנהכל כניסות ויציאות הכבלים למעגלים השונים, יהיו מחלקו התחתון של   .1
 בין התאים, בהתאם למפורט עקרונית במערך התכניות. 

נלחצת) בשני הקצוות. כל מוליך יהיה מסומן בשני מוליכי הפיקוד השונים, יהיו גמישים, בעלי הקשחה (של צינורית  .2
  ך מאושר.קצותיו לפי מספר המהדק או נקודת החיבור באביזר. סימון זה יהיה דוגמת טלמכניק או שווה ער

  והיוצאים.בכל תא של הלוח יותקנו פסים מברזל מחורץ לחיזוק הכבלים הנכנסים  .3
  

  תכניות 08.01.04

רשימת ציוד מפורטת ומלאה ודפי קטלוגים.  עםכנית לוח לביצוע ויגישה לאישור המזמין תהקבלן יכין 
  לכוח ולפיקוד. המהדקים מלא ותכניתהתוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא 

פיקוד וסכמות  תכניותניות פיקוד מקוצרות או שימוש בסטנדרט עבור מספר מעגלים. לא יאושרו תכ
  חיבור לבקר, יוגשו יחד עם התוכניות לאישור הלוח.

רלוונטי, ובהיעדר תו תקן ימציא הקבלן אישור  IECתו תקן  אכל פריט ציוד אשר יותקן בלוח ייש
לי או מעבדת הסמכה שוות ערך. לא יותקן בלוחות ציוד אשר להתקנת הציוד בלוחות חשמל על ידי מכון התקנים הישרא

  או שאין לו היתר שימוש ממכון התקנים. IECאינו בעל תו תקן 

  ביצוע של הקבלן, אשר אושרו על ידי המפקח. תכניותבניית הלוח תבוצע לפי 
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 תאורה בלוח 08.01.05

מפסק גבול המופעל כולל הבטחה ו  LED - 8W עם נורת IP 54בלוח יותקן גוף תאורה מוגן מים 
  בפתיחת הדלת החיצונית.

  

  ציוד הלוח 08.01.06
  

  הקבלן יבחר את הציוד מבין הספקים הבאים:

  

ABB       -  איטליה  

SCHNEIDER    -  צרפת  

EATON    -  גרמניה    

SIEMENS    -  גרמניה  

  

 פסי צבירה בלוח וחיווט הלוח 08.01.07

  פסי הצבירה בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתוכניות.

  . ק"א 25כמפורט בתכניות אך לא פחות מאשר זרם קצר  חיזוקי הפסים יבנו להחזקת

  פסים בחתך זהה למוליכי פאזות  ואפס . 4כלול מערכת הפסים ת

  המבצע יבטיח כושר התפשטות של פסי הצבירה בתנאי עבודה נומינאליים.

  מוליכות יחסית. 99.8הפסים יבנו נחושת אלקטרוליטית קשיחה, % 

ל מהלכי פסים וחיווט פנים, על מנת לצמצם את רמת הקרינה יותקן בצמוד לפסי פאזות בכ Nפס 
  מהלוח. מהדק מוליך האפס יהיה צמוד למהדקי/פסי האפס, בחיבור ישיר למפסק מהדק האפס צמוד למפסק .

, לטמפרטורת  IEC 60890הקבלן יגיש לאישור חישוב חתכי פסי הצבירה בכל הלוחות לפי תקן 
  מעלות צלזיוס. 50עבודה 

  יש לאישור חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל הלוחות לפי התוכניות.הקבלן יג

אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים מבודדים ובחתכים בהתאם  250חיווט פנימי עד 
  . 08070803למפרט כללי סעיף 

רור בתעלות חיווט ובלבד שישמר אוו במוליכים מבודדים ממ"ר ניתן לבצע 10חיווט פנימי בחתך עד 

  ממ"ר בתעלות חיווט.  10 –נאות למוליכים. אין לבצע חיווט בחתך שמעל ל 

  חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בתוואי נפרד מחיווט שלאחר מפסק ראשי. 

  חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים מכנית.

    מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:

         חום או אפור -       פזות 

  כחול  -) Nאפס (

  צהוב ירוק - הארקה 

  

 מקום שמור 08.01.08

  יכלול מקום שמור לתוספות בעתיד של הציוד. לוחה

  , בנוסף על זה המוראה בתכנית.לפחות 30% מקום  כמות

התקנה, תעלות חווט, חווט  מסילותשמורים אלו תכלול עבודת הקבלן התקנת מהדקים,  במקומות
להכנת המקום השמור בצורה מושלמת המאפשר התקנה  הדרושלפות וכל יתר לפסי צבירה ולמהדקי מסילה, שילוט ק

  מהירה בעתיד של הציוד הנוסף.
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 חתך וחיבורי כבלים 08.01.09

מחיר הלוחות והאביזרים כולל נפח מתאים בתאי הלוחות לחיבור נאות ומסודר של הכבלים השונים, 
  וכן פסי צבירה לחיבור הכבלים למפסק.

באמצעות נעל כבל, בורג, אום ואום הבטחה אל הפסים הנ"ל.  ביצוע כל חיבורי  הכבלים יבוצעו 
  החיבורים בעזרת מפתח מומנט מבוקר וסימון החיבור הכולל מצב הבורג והאום על פסי הצבירה.

  

 הגשת תכניות 08.01.10

 להלן פרוט מסמכי הגשה ראשית לפרויקט, יוגש עם תכנית לוח ראשון:

            יצרן מקור  - קטלוג והוראות הרכבה  -

              רי תקן של יצרן המקוריעוד אישות -
           יצרן המקור ליצרן המרכיבתעודת הסכם ידע והסמכה מ -
    ISO 9001אישורי  -

  :הגשת תכניות לאישור תכלול את המפורט להלן

  

 תכנית חד קווית. .1
 תכנית פיקוד .2
 מראה לוח דלת, פנלים, ללא פנלים .3
 חתך עקרוני .4
 ודגם כולל תוצרת EXCELLרשימת ציוד בפורמט  .5
 אישור התאמה למקום ההתקנה .6
 אישור בקרת איכות על עמידה בדרישות המפרט .7

  

מסמכים ופרטים נוספים אשר יתבקשו באם ידרשו לצורך הבהרת פרטי הביצוע כפי שיידרש ע"י  וכן
                              המהנדס ו/או המפקח.

חד קווים ייערכו בהתאמה למבנה + מדיה מגנטית. תרשימים  A3תכניות תוגשנה לאישור בגיליונות 
  תאי הלוח, ויכללו תאור התא בו מותקן הציוד.

  

  

 :בדיקת הלוחות   .א

ופס בדיקה של הלוח על ידי מחלקת ביקורת איכות של ט,  9002ופס בדיקות הלוח לפי ת.י. טהקבלן יערוך  .1
מסעיפי המפרט שלעיל  הקבלן יוגש למפקח לפני זימון בדיקה של המפקח. טופס הבדיקה יכלול אישור לכל אחד

  ובנוסף אישור בדיקת פיקוד לכל מעגל פיקוד ולכל מהדק.

  חתום ומאושר. - (AS MADE)הקבלן יערוך תכניות לוח כפי שבוצעו  .2
  .61439על התאמה לתקן ישראלי ת.י. הקבלן יערוך ויחתום על טופס "הצהרה  .3
  הלוח.הקבלן יעביר המסמכים שלעיל לאישור המתכנן כתנאי לזימון בדיקת  .4
הקבלן יודיע למפקח מועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה. בדיקת הלוחות תבוצע באתר או במפעל היצרן, לפי  .5

  הקבלן לטיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר. מאחריותבחירת המפקח. בדיקת הלוחות במפעל לא תגרע 

  

 ר  הקבלן יספק אישור התאמה לתקן לכל לוח בהתאם למפורט מטה חתום על ידי בק  .ב

 איכות של מפעל הלוחות.

 עלות כל דרישות המפרט כלולות במחיר מבנה הלוח, למעט ציוד חשמלי המפורט    .ג

  בנפרד.
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  נספח א'

  

  61439התאמה לתקן ישראלי ת"י  -הצהרה         

  

  _______________________  שם הפרויקט:

  

  _______________________    כתובת:

  

  _______________________    שם היצרן:

  

    מצהירים על אחריותנו לכך שלוחות חשמל

  

  _______________________  שם ודגם המוצר:

  

  _______________________  אשר סופקו בפרויקט:

  

    על כל חלקיו. 61439יוצרו לפי תקן ת"י 

  

  תאריך    _____________________________________      (מקום)המסמך נכתב 

  

  באנו על החתום:

  

  יצרן לוח החשמל  א.

  שם החותם   _________________  

  

  מהנדס החשמל המתכנן את מתקן החשמל  ב.

  שם החותם   _________________  

  מספר רישיון  _________________    

  

 עבודות עפר 08.02
ללי, או של המפרט הכ 51??מילוי חוזר לתעלות צריך שיתבצע באמצעות חול מצומנט לפי פרק  חפירות ותעלות 08.02.01

מטר)??זאת, על מנת למנוע מצב שבו  1.5 -לחלופין עם חומר מילוי אינרטי (במידה שרוחב התעלה הינו מעל לכ
  תוואי התעלה הופך להיות מוליך למים בתת הקרקע, בגלל חדירות גבוהה של החול או של המצע???
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ומדרכות, תבוצע בהתאם  החפירות להנחת הצנרת וכבלי ההזנה, בין עמודי התאורה או חציית כבישים

  . 2015) ספטמבר 08למתקני חשמל ( 08.02עבודות עפר במפרט הכללי  - 08.02למפורט, בסעיף 

  

עם הגשת הצעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת ההצעה ובדק את הקרקע הקיימת. 
  הקרקע או טעות באבחנה וכיו"ב.לא תוכר כל תביעה המבוססת על חוסר הכרה מספקת של תנאי העבודה, של טיב 

  

התעלות יחפרו לאורך התוואי לעומק כמפורט בתכניות מפני הקרקע הסופיים של הדרך או כנדרש 
  בתוכניות או בדרישות המפקח.

  

  חפירות לחישוף וזיהוי כבלים קיימים ו/או תשתיות, יהיו חפירות ידניות בלבד. 

. מילוי בהתאם למפורט עקרונית בתכנית פרטים קיהצינורות עבור הכבלים יונחו בתוך שכבת חול נ
ס"מ, אלא אם נדרש במפורש אחרת. העפר המוחזר יורטב  1התעלה יבוצע בחומר מצע המכיל אבנים שגודלן אינו עולה על 

הצינורות (שרוולים) עבור הכבלים יונחו עקרונית ישירות על  ויהודק בעזרת כלים מכניים, או ידניים במידת הצורך.
  ת התעלה ויכוסו בשכבת חול נקי, בהתאם למפורט עקורנית בתכנית הפרטים.תחתי

  יהיה כדלהלן: המבנה מילוי החפיר

  

  ידי מודד מוסמך.-על תומתועד ה, מדודתומפולס תמהודק החפיר .1

  .AASHTOמודיפייד  98%שכבות מצעים סוג א' מהודקות  .2

  קודקוד הצינורות, אם לא מתואר אחרת בתוכנית.ס"מ מעל ל 10הצינורות ועד  ביןשכבת חול דיונות נקי מהודק  .3

 . למעלה כמתואר החול שכבת בתוך בתוכניות למתואר בהתאם כבלים או/ו צינורות שורת .4

  כאשר החפירה מבוצעת בשטח דרך ו/או מצע יבוצע המילוי בשכבות מילוי חוזר  .5

  .AASHTOמודיפייד  98%ממצעים חדשים סוג א' עם הרטבה לקבלת הידוק       

  כאשר החפירה מבוצעת בשטח שאינו מעובד לדרך, מילוי עפר מושב בשכבות           

  ס"מ עם הידוק. 20של       

סרט סימון צהוב מעל הצינורות המיועדים לכבלי מתח נמוך. אדום + צהוב מעל צינורות לכבלי מתח גבוה. הסרטים  .6
  ס"מ מתחת לפני קרקע סופיים. 40ו יכללו הדפסת אזהרה רצופה ויאושרו על ידי המפקח. הסרטים יותקנ

כאשר התעלה מבוצעת בשטח שאינו כולל תשתיות מעובדות, יבוצע כיסוי התעלה בחומר מילוי מוחזר כולל הרטבה  .7
  והידוק בכלים מכניים למפלס הקיים.

 15שכבות של  2 - כאשר התעלה מבוצעת תחת מדרכה / מסעה, ישוחזר מבנה הדרך במצעים חדשים, אך לא פחות מ .8
  ס"מ, כל אחת.

  

ס"מ לאחר הידוק, שיהודק בכלים מכניים  15המילוי המוחזר יהיה מחומר מצע בשכבות שעוביין עד 
  מבוקר בשיעור המתאים לסוג הכביש.ותוך הרטבה עד להשגת הידוק 

, הכביש, המדרכה לקדמותם, על כל שכבותיהם, עם ההמיסעבגמר העבודה יחזיר הקבלן את מצב 
  לגבי סילוק. 01סולת והעודפים יסולקו כמוגדר בפרק חומרים חדשים. הפ

חתך התעלה נמדד לפי מפתח התעלה בתחתית התעלה וגובה מפני הקרקע. מודגש כי בחפירות עמוקות 
על הקבלן לקחת בחשבון עלות הסדרת שיפועים ו/או תמיכות דופן, בהתאם לכללי הבטיחות והוראות משרד העבודה 

  דה של החפירה.   ולכלול העלויות במחיר היחי

  

  
  
  
  

  אמצעי בטיחות  08.02.02
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כל החפירות יוגנו במחסומים בני קיימא עם שילוט "תעלה פתוחה" ,כנדרש בחוק. כמו כן יסומנו 
מהבהב או דומה. באזורים הדרושים יניח הקבלן גשרונים למעבר  רנאורמחסומים אלו בסימוני אור בשעות החשיכה ע"י 

  לוט מתאים.הולכי רגל עם מעקות ושי

  

 חפירה באזורים עם צנרת קיימת 08.02.03

  

באזורים בהם החפירה חוצה תוואים ידועים/בלתי ידועים של מערכות שונות (חשמל, תקשורת, 
 ,טלפונים, מים, צנרת סניטרית ועוד), תבוצע החפירה תחת השגחת צופה מיוחד שיתמקם בסמוך לכף החפירה וישגיח

   המפקח.אזורים אלו יקבעו לקראת הביצוע ע"י 

  הקבלן יקבל אישורי חפירה לאזורים הנ"ל  מהגורמים הרלוונטיים למערכות הקיימות.

ביצוע החפירות בכל תוואי שהוא תתואם עם נציג המפקח, עם נציגי הקבלן הראשי ובחלק מהקטעים 
  עם נציגי הרשויות.

  

 חפירה בידיים 08.02.04
  

נות (חשמל, תקשורת, טלפונים, באזורים בהם קיים חשש מוגבר לפגיעה במערכות תת קרקעיות שו
אזורים אלו יקבעו לקראת , מים, צנרת סניטרית ועוד), תבוצע חפירת ידיים זהירה לגילוי מערכות אלו וחצייתן בבטחה

  .הביצוע ע"י המפקח

 
 הנחה והתקנת הצינורות בתעלות 08.02.05

  

ק הנקי בין הצינורות יונחו בשכבות, כאשר המרח, הצינורות יונחו בקווים ישרים לאורך התוואים

  ס"מ לפחות. 5הוא  תלצינורובאותה שכבה, בציר אנכי הניצב  רלצינו רצינו

  כיסוי הצינורות ומילוי התעלות יבוצע לאחר אישור המפקח בשלבים כמפורט לעיל.

לאחר עד בהתקנה סמויה בקרקע יישמר המרווח המצוין בתוכניות ובפרטים. אין לכסות צינורות אלה 
  בי שמירת המרווח ומפלסי הגובה.קבלת אישור המפקח לג

  

לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים, יש להעביר בכל צינור וצינור  -בהתקנה סמויה בקרקע 
  מברשת ברזל, ולנקותם משאריות חול וצרורות עפר. 

לפי תקן ישראלי. לאחר השחלת  -מ"מ  8בכל צינור יושחל חבל משיכה מניילון או פוליפרופילן בקוטר 
מחיר חבל המשיכה והאוטמים נכלל  ,יש לאטום את פי הצינור באוטם אורגינלי הכולל לולאה לקשירת החבלהחבל 

  במחיר הצינורות.

  

  לחשמל צנרת  .א

  

בתוספת מייצבים וחומרים אחרים  )P.V.C( כלורי - צינורות לתשתית עבור כבלי חשמל יהיו צינורות עשויים מפוליוויניל 
  מ"מ. 5.3מ"מ, עובי דופן  110בקוטר כלורי קשיח  -המתאימים לייצור פוליוויניל 

  

  .103סעיף  532ק"ג / סמ"ר לפי ת"י  10לחץ נומינלי של  10 דרג יהיוהצינורות 

  שקוע בצד אחד בלבד.-כל צינור יהיה בעל מחבר חד

  .532שקע תהיינה לפי ת"י - צורה ומידות של המחבר חד

    .1124חיבורים בין צינורות יכללו גומיות לפי ת"י 

  .532כל הצינורות יעמדו בכל הדרישות של ת"י 

  

  המפעל לכל משלוח.  על הקבלן לספק אישור תו תקן לצינורות ותעודת אישור מחלקת ביקורת איכות של 
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צינורות שרשוריים כבדים גמישים, דו שכבתיים דוגמת "קוברה" בקוטר  בין עמודי תאורה יהיוצינורות במערכת התאורה 

  ק"ג / מטר לפחות. 2700בעלי עמידות למעיכה של   EN 50086-2-4ים לפי תקן מ"מ, מוקשח 75

  

  / מערכת מצלמותלתקשורת צנרת  .ב

  

  .מ"מ, כולל כל חומרי האיטום 8חוט משיכה מפוליפרופילן בקוטר  מ"מ עם  75או 50 בקוטר  כנ"לצינורות 

  

דרך גישה) תונח צנרת (שרוולי מגן)  (מסלול ראשי אובמעברי כביש הן במעבר בין אי תנועה מרכזי למדרכה והן בחציית כביש 

מ"מ לפחות להשחלת כבלי הזנה או פיקוד. בכל השרוולים  5.3 כבד, עם עובי דופן   PVCמ"מ מטיפוס  110בקוטר 

  מ"מ לפחות. 8חוט המשיכה יהיה חוט פלסטי בקוטר  ,משיכה  חוט  השמורים יש להשחיל

  

  

  עומק הנחת הצנרת  .ג

  

ס"מ בתוואי המדרכות או אי תנועה מרכזי. הצנרת התת  90- ה בקרקע בעומק שאינו קטן ממפירה מתאיהצנרת תותקן בח
  בתוואי המדרכות, תותקן לאורך שפת המדרכה/גינון בהתאם למפורט בתכנית. קרקעית לתאורה 

  ס"מ לפחות. 100צנרת שתותקן בחפירה במעבר כביש תותקן בעומק של 

  

  

   ת בקרהושוח 08.03

ס"מ בהתאם למפורט  60ס"מ ו/או  80 ס"מ ו/או 100 לכבלי חשמל יהיו שוחות בטון טרומי בקוטר שוחות הביקורת
בתכניות, בעומק משתנה (מתאים לעומק הטמנת הצנרת) עם מכסה מתאים לאופי מיקום השוחה, מכסה כבד של 

והשוחה ממוקמת  , במקרהB125טון)  12.5, במידה והשוחה ממוקמת בכביש. מכסה בינוני של (400Dטון)  40(
עבור מכסים  רש"תבמדרכה, או באי הפרדה או בשטח פתוח. מכסי השוחות שיסופקו יהיו מאושרים ע"י נציגי 

עבודות הקבלן תכלול תיקוני בטון בנק' כניסת הצינור  .סלוליםם לתשתית תאורה. המכסים יהיו מתאימים לשטחי
 - ע, כשהם מסופקים עם סגרים מסוג "סגר ב.ב" ""מ או שווולפמן תעשיות בעשוחות אלו יהיו כדוגמת  לגוף השוחה

  במידת הצורך. רש"תיצקת + בטון, או מסוג יצקת  ברזל, עם סמל 

  

  קווי הזנה  08.04

ממ"ר בהתאם  למפורט  16X4   כנדרש, בחתכים N2XYהזנת עמודי תאורה תבוצע בכבל תת קרקעי מטיפוס  .1

יאטמו על ידי כפפות  בעמודים ובמרכזייהת הכבלים קצוו ,0.6/1KVלמתח הכבלים יהיו מתאימים .תובתכני

  .או אלסטימולד M3או  "רייקם" ראש כבל מתכווצות
  שלהם.  כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על   הבידוד החיצוני .2
ם לא צוין אחרת א לא יותר ביצוע מופות בכבלים, כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקודות המוצא והסיום. .3

 .בהתאם למפורט בתכניות בתכניות. הכבל/כבלים יושחלו בצנרת תת קרקעית בקוטר מתאים
עם מאמץ מבוקר  כבלי תשתית יותקנו באופן ידני בהשחלה/ במשיכה. משיכת הכבלים תבוצע על ידי כננת  .4

המתיחה המותר. בכל  במעבר מעל למאמץ בהתאם להנחיות יצרן הכבל. הכננת תבצע ניתוק המשיכה אוטומטית
לשמירת כיוון המשיכה ולהבטחת רדיוסי כיפוף תקניים. קשירת החוט  פניה בחפירה או בשוחה יותקנו גלגלות

 תבוצע בערסל חביקה תיקני. המושך לכבל
ויוחדר אחר כך בחזרה  הכבל ימשך וייפרס על הכביש ,בהתאם לצורך תבוצע המשיכה בין שוחות בקטעים .5

 י. לשוחה להמשך התווא
 .עזר, במידה ותידרש, להתקנת כננות וגלגלות נכללת במחירי היחידה של הכבלים תקונסטרוקציי .6
יסומנו בסימון פלסטי מיוחד כפי שיורה המהנדס. אלומיניום ועליה חרוט   בכניסתם למרכזיית המאורהכבלים  .7

, או שלט ) BAND(מספר הכבל, והחריטה ממולאת בצבע שמן שחור או אדום, קשורה לכבל על ידי סרט  
 כנ"ל מאושר על ידי המפקח. סנדביץ קשור 
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  הארקות 08.05

ממ"ר, המוליך יונח  35בכל התוואים התת קרקעיים (החדשים) לעמודי תאורה יונח מוליך נחושת חשוף ושזור בחתך 
  במקביל לצנרת בתוך עטיפת אדמה טבעית נקייה (ללא מילוי חול).

  

הזנת ההארקה  מוליךהארקת משנה וממשיך ממנה, יש להקפיד להכניס את  בכל המקרים שמוליך ההארקה מזין מערכת
  .מוליךהממשיך לנעל כבל משותפת וללחוץ את שניהם ביחד, ללא חיתוך ה מוליךוה

  

) לסימון המתקן/ נקודה המוזן או  BANDכל מוליכי ההארקה בפסים השונים יסומנו בשלטי סנדוויץ' רתומים בחבק (
  המזין.

  

ה ימדדו בנפרד, אך כל חומרי העזר לרבות שלות וברגים נכללים במחירי היחידה של פסי ההשוואה, נקודות מוליכי ההארק
  ההארקה וכדומה.

  :הערה

  ממ"ר ביסודות העמודים יושחלו בתוך צינור פלסטי כפיף מטיפוס "מריכף" 35מוליכי הארקה 

  אלא אם צויין אחרת בתכניות.  שרוולים לפחות כניסה/יציאה  2מ"מ קוטר לפחות, יותקנו  25בקוטר 

  

 הארקות במרכזיית התאורה 08.05.03
  

 4271תותקן מערכת הארקת יסוד לפי חוק החשמל קובץ התקנות ביסוד הבטון של המרכזייה 
  פס השוואת פוטנציאליים במידות כמפורט בתוכניות. במרכזייה, והתוכניות. הקבלן יתקין

  

 הארקות בעמוד תאורה 08.05.04
  

רה שיבוצעו ע"י הקבלן במסגרת מכרז זה, ידאג הקבלן בעת הכנת מערך בכל היסודות לעמודי תאו

מ"מ לפחות, הפס ירותך למערך זיון היסוד  4X40ברגי היסוד, להכנת "פס הארקת יסוד". הפס יהיה פס פלדה מגולבן 
האביזרים, וברגי היסוד, הכל בהתאם למפורט בתכנית פרטים. אורך הפס יהיה כזה שקטע גדול ממנו יעבור בתחום תא 

לאורך פס הארקת יסוד זה בתחום תא האביזרים יקדחו קדחים בכמות מתאימה לחיבורי הארקה. "פס הארקת יסוד" 

של העמוד "פס הארקה לעמוד",  Ø 3/8מ"מ באורך מתאים, יחובר ישירות לבורג בארקה " 4X40נוסף, פס פלדה מגולבן 
  כדלהלן: גם לפס זה יקדחו קדחים בכמות מתאימה לבצוע הארקה 

  

ממ"ר (אלקטרודה אופקית) כל מוליך יחובר בבורג נפרד ובנוסף יחוברו המוליכים זה  35מוליכי נחושת גלויים  .1
  לזה ע"י שרוול לחיצה מתאים. 

 ממ"ר, יחובר בין "פס הארקה לעמוד" ל"פס הארקת יסוד". 16מוליך מבודד "ט"  .2
 " לפס הארקות למגש,    ממ"ר, יחובר בין "פס הארקה לעמוד 16מוליך מבודד "ט"  .3

  הכל בהתאם למפורט עקרונית בתכנית פרטים. 
  ממ"ר, גיד של הכבל ו/או הכבלים המחברים בין    2.5מוליך ו/או מוליכי הארקה  .4

  הפנס ו/או הפנסים ו/ או ראש מערכת השקייה, יחוברו לפס הארקות למגש. 
  

  :הערות

  כלל חיבורי הארקות יבוצע עם נעלי כבל מתאימים. .1
 לל הברגים, הטבעות, האומים, לפסי הנחושת השונים בעמודים, בתיבות חיבורים ובלוחות יהיו מפליז.כ .2
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 אלקטרודת הארקה 08.05.05

מטר כ"א, מצופים נחושת,  4.5מ"מ קוטר באורך  19האלקטרודות תהיינה מוטות פלדה עגולים 

 60רודה תוגן בשוחת ביקורת קלה אלקטה ודות יסומן לקבלן בזמן הביצוע. מוחדרים אנכית לקרקע. מיקום האלקטר

  . 125Bס"מ קוטר עם מכסה 

  ירוק כולל שלט מתכתי.- מקום האלקטרודה יסומן באופן ברור על מכסה תא הבקרה בצבע צהוב

  התחברות מוליך ההארקה אל המוט תיעשה בתוך תא הבקרה ובעזרת התקן חיבור מקורי.

 
 עמודי תאורה 08.06

 יסוד לעמוד תאורה 08.06.01
  נו על יסודות בטון מתאימים, בהתאם למפורט בתכנית הפרטים,עמודי התאורה יותק

לפחות, יצוק במידות כמצוין, כולו בחפירה, כאשר פאתו  30 -יסוד הבטון של העמוד יהיה עשוי בטון ב
. ס"מ מעל לפני הקרקע (בגינון) 10(במדרכות), או מוגבהת  ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים 10 - כ העליונה שקועה

ברגיי היסוד נקיים ללא חלודה או ציפוי ומעובדים להתקנה , 1225לפי תקן  י יסודיקנו ביציקה ארבעה ברגבבסיס יות
  .מיקרון 80אומים יצופה באבץ חם בעובי  5בבטון. חלקם העליון שיבלוט מעל היסוד בגובה 

 דסקיות ומהודקים ע"י העמודים יותקנו כשהם מוגבהים/מפולסים ע"י ארבעה אומים תחתונים+
ארבעה אומים נוספים + דסקיות + דסקיות קפיציות. לצורך אבטחה נגד שחרור האום העליון, יש להדקו באום נוסף + 

החלק הנותר של בורג היסוד יצופה בזפת קרה למניעת חלודה. המרווח בין  אומים לכל עמוד).  12דיסקית קפיצית (סה"כ 
רזה והלבשת צינור פלסטי על האומים והברגים החשופים כולל  התחתונה של העמוד יאטם ע"י בטון יסוד הבטון לפלטה

  יציקת משחת אלסטקס לתוך הצינור הפלסטי לצורך איטום.

  ,בתכנית פרטים לעמודי התאורה, שיבוצעו ע"י הקבלן, יוכנו שרוולים בהתאם למפורט יסודותביציקת 

שרוולים  2מ"מ קוטר (  50ו/או  75גמיש,   4519עפ"י ת"י דוגמת הדגם "קוברה" שכבתי - דוהצנרת מטיפוס שרשורי 
  הזנה. לפחות כניסה/יציאה) אם לא מצוין אחרת בתכניות עבור כבלי

קוטר  מ"מ 25כפיף "מריכף"  ות מטיפוסצינוריוכנו ) 1X35CUעבור מוליך "הארקה אופקית" (

  פרטים. שרוולים לפחות כניסה/יציאה), הכל בהתאם למפורט בתכנית 2לפחות (

יסוד כלול חפירה ו/או חציבה (במידת הצורך) כולל גם חפירת ידיים של הבור, כל סדורי במחיר ה
ההכנה ליציקה, רשת זיון, הכנת שרוולי מעבר עבור כבלי ההזנה, אספקה ועגון ברגי היסוד של עמוד התאורה, כולל פס 

  .אנכי הארקה

  פקח.הקבלן ויאושר ע"י המ מודד מוסמך מטעם  מיקום העמודים יסומן ע"י

  :הערה

המידות המומלצות לבסיסי הבטון לעמודי התאורה בפרויקט, המפורטים בתכנית פרטים, נלקחו 
מהנתונים וההמלצות של יצרני עמודי תאורה בארץ, על הקבלן להתייעץ עם יועץ קונסטרוקטור מקצועי בכל הקשור 

  והמלצות בכתב.  למידות המומלצות לבסיסי הבטון בהתאם לאופי הקרקע, כולל קבלת הנחיות 

  

 עמודי פלדה 08.06.02
  

, במבנה עגול קוני או עגול קוני מצולע (לעמודי מצלמות) יהיו עמודי פלדה מגולוונים עמודי התאורה
. מאושר ע"י רש"ת בהתאם למפורט בתכנית. העמודים יתאימו להתקנת פנס עם זרוע מתאימה כמפורט בתכנית פרטים

י המהירות הבסיסית של הרוח, הכל בהתאם למפורט במפרט הטכני בסעיף , במיון לפ812העמודים יענו לדרישות ת"י 
   העמודים והזרועות אבץ חם בטבילה.. גימור 08.06.02

במחיר העמוד כלולים: פלטת היסוד עם חיזוקים בין הפלטה לגוף, פתחים להתקנת ציוד, עם מכסה 
ולל אומים, דיסקיות קפיץ וכו'. וכל האביזרים כ  3/8ברגי הארקה מפליז בקוטר " 2ובורג "אלן" מתאים מנירוסטה, 

הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראש העמוד לפי תכנית כולל מספור העמוד, הכל בהתאם למפורט במפרט הטכני 
  ובהתאם לדרישות והנחיות נציגי המזמין.

  

אביזרים  תאהכנה ל, ריתוך, הבסיס, החיזוקים והזרועות יבוצעו לפני הגלוון. העמוד יכלול בסיס יצוק
  לסגירה אקסצנטרית. לעמוד בגיד נחושת מבודד, עם מכסה קשור עפ"י הסטנדרטים של יצרן העמודיםבמידות 

, י יסודיברג 4הבסיס יחובר ליסוד באמצעות  ,הבסיס כולל משולשי תמיכה מול נקודות חיבור לברגים
  ס"מ. 30העמוד יסופק עם שרוול זנד בגובה עד 



 31/01/2018 

 

 

  

44

  

כניות וחישובים לחוזק העמוד, ערוכים בהתאם לתקן על ידי מהנדס קונסטרוקציה יש תעל הקבלן להג
  רשום ובעל רישיון ממשלתי מתאים.

  

  :הערות

פנסים ויציאת הסתעפות להזנת מערכת השקייה ו/או תאורה לתחנת אוטובוסים יכלול שתי פתחים  3עמוד עליו   .א
  להתקנת ציוד, האחד מעל השני.

 נה עבור מערכת מצלמות יכלול שני פתחים להתקנת ציוד, האחד מעל השני.עמוד תאורה הכולל הכ  .ב
עבור יציאת כבל הזנה  1"-1/2עמוד תאורה עבור מערכת מצלמות יכלול הכנה ע"י יצרן העמוד, הכולל צינור "  .ג

ס"מ מתחת לגובה התקנת המצלמה, פרט מדויק, כמות ומיקום עמודים הנ"ל בתיאום מול  20 -למצלמה כ
 ערכת המצלמות.מתכנן מ

  

 מגש אביזרים 08.06.03
  

מגש האביזרים להתקנה בתא האביזרים של עמוד התאורה, יהיה עשוי מסיבי פוליקרבונט מחוזק 
  ולבטיחות מירבית. הקורוזיבסיבי זכוכית דוגמת זה תוצרת מגלן פלסטיקה בע"מ לעמידה בפני 

  

  

  במחיר המגש כלולים האביזרים הבאים: 

  

,  898IEC ק"א לפחות 10וכושר ניתוק  Cלפנס יחיד, המא"ז בעל אופין  X10A+N1מא"ז עם ניתוק אפס  .1
  , כולל מעצורים בצדדים.יסוי מתאים להגנת המגעים החשופיםעם כ

  .2 (1X10A+N)פנסים יותקנו מא"זים כנ"ל מגושרים 2עבור עמוד עם 

  .3 (1X10A+N)פנסים יותקנו מא"זים כנ"ל מגושרים 3עבור עמוד עם 

 1X10+Nיכללו מא"ז נוסף תאורה לתחנת אוטובוס,  ,הזנת מערכת השקייההכנה והסתעפות ל עמודים המהווים

 .mA30 משולב עם ממסר פחתאמפר, 
  קבוצת מהדקי כבל, עבור חיבור מוליכי ההזנה הראשית במגש, עמידים  .2

  ממ"ר, עם יציאה למוליך  10-35ברעידות ומותאמים  לחבור מוליכים בחתך 

  צרפת, או שו"ע  SOGEXIתוצרת  BC3וגמת הדגם ממ"ר, ד 0.75-6בחתך 
  מאושר ע"י המתכנן.

קפיץ  דסקיותקוטר, עם  3/16מ"מ להתקנה למגש, עם ברגי הארקה מנחושת " 4X40פס הארקות מנחושת  .3
  .הנדרשתבכמות 

 פס פרופיל מחורץ למגש, וחיזוק הכבלים. .4
 בכל מגש ישלט הקבלן את כל הכבלים הנכנסים למגש כדלקמן: .5

  "xxxמוזן מעמוד מס'  -"כיוון הזנה  -יהימגיע מכיוון המרכזכבל ה  .א

 "xxx"מזין עמוד מס'  - כבל המזין עמוד הבא   .ב
 כבלים המזינים את הנורות, שקע ו/או מערכת השקיה ישולטו בהתאם. .6
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  גופי תאורה 08.07

 דרישות כלליות 08.07.01
 

 וציוד הפעלה כנדרש. לד ויכללו נורות 08גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט  .1
קטורים, כיסויים, מפזרים וכל החלקים הפריקים לצרכי תחזוקה יאובטחו כנגד נפילה על ידי צירים או רפל .2

 שרשרת קשירה.
 הברגים, האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות והשתחררות בתנודות ורעידות. .3
 לפחות. IK09גופי תאורה יהיו בעלי חוזק מכני  .4
תקן ישראלי או של ארץ  ויהיה בעל תו 2.5, 2.3, 2.2 ,1ים חלק 20תקן ישראלי  גוף התאורה יתאים לכל דרישות .5

  המוצא שלו, כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן הרלוונטי ממכון התקנים הישראלי.
גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית ייעודית אינטגרלית.  .6

להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר ההתקנה תתבצע בהתאם 
 ±).10%תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת (

כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי, הקבלן יצרף להצעתו דף קטלוגי מפורט המתאר את  .7
 עמידת הגוף במפרט זה.

ינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר לחמש שנים, כמו כן תינתן אחריות לכל גופי התאורה ת .8
 אחריות ישירה של יצרן הגוף.

 לכל גוף תאורה יש לספק קבצי עקומות פוטומטריות מאושרות על ידי מעבדה מוסמכת. .9
 

 אישורים ותקנים 08.07.02

        תנאי לאישור גוף תאורה יהיה עמידה בתקנים המפורטים מטה:

ג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי ותעודות בדיקה ממעבדות (יש להצי

 בארץ הייצור עבור התקנים כמפורט להלן). ISO17025מוסמכות 

(מנורות לכבישים  2.3 חלק ,(מנורות גומחה) 2.2(מנורות דרישות כלליות ובדיקות) חלק  1 חלק 20תקן ישראלי  .1
 . תעודת מכון התקנים תאשר את הגוף על כל מרכיביו.צפה)(מנורות ה 2.5ורחובות), חלק 

 (פליטת הרמוניות בקו הזרם). 12.3חלק  961תקן ישראלי  .2
 (תנודות מתח והבהובים בקו האספקה). 12.5חלק  961תקן ישראלי  .3
 (הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד תאורה). EN55015ו/או  2.1חלק  961תקן ישראלי  .4
 חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות לציוד תאורה).תאימות ו( IEC61547 או 61547ישראלי  תקן .5
 ).LED(דרישות בטיחות מנורות  IEC62031תקן  .6
 ).LED(אורך חיים ושרידות מנורות  IEC62722 ,IEC62717תקן  .7
 לפחות. 09IK(עמידות בהולם מכני),  IEC62262תקן  .8
 .IIדרגת ההגנה מפני הלם חשמלי מסוג  IEC60598תקן  .9

המפרט והתכניות, חישובי תאורה יבוצעו עם מקדם הפחתה התקן, תחשיב תאורה של המתקן העונה לדרישות  .10
0.7. 

מודגש כי באחריות הקבלן ליידע את הספקים בדבר מיקום התקנת הציוד, שכן הקבלן והספק אחראים  .11
 במקום ובתנאי ההתקנה בהתאם לכל תקן ותקנה עדכניים.להתאמת הציוד 

  רה יתבצע לאחר אישור גופי התאורה על ידי המפקח.רכש גופי תאו .12

  

  הערה:

ת בדיקת התאמה לתקן הרלוונטי ממכון התקנים ותעודבמידת הצורך  גופי תאורה תוצרת חוץ יכללו
  הישראלי.

 LEDגופי תאורה בטכנולוגית  08.07.03
 

 ישות התקנים הבא:"נורות לד לתאורת חוץ", וכן בדר – 08בפרק  08.09.05.01סעיף גופי תאורה יעמדו בדרישות  .1

 .(LED)(דרישות מיוחדות לציוד בקרה  2.13חלק  61347תקן ישראלי   .א
 ).LED(דרישות בטיחות מנורות  IEC62031תקן   .ב
 .RL1רמת  - (בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה)  IEC62471תקן   .ג
 ±.10%תפוקת אור יציבה ברמת שינוי מתח רשת של   .ד

  
 דרישות טכניות נוספות: .2
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, כאשר בדיקת תפוקת האור L79לפי  100%נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה   .א

(Im) .מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו 
, במדידות שנעשו בטמפרטורת L70שעות עבודה יהיו לתקן  50,000אורך חיים מינימאלי של כל גופי התאורה   .ב

לאחר משך אורך החיים שהגדיר היצרן, כמות מקורות אור  80% - מ, וכמות האור לא תפחת cº55עבודה של 

 .(L80/F20) 20%כושלות לא יעלה על 
 משטף האור ההתחלתי. 97% -שטף האור הנותר לא יפחת מ 55ºcש"ע בטמפרטורה של  6000לאחר   .ג
, וכן ברמה של Photo biological safety IECEN, 62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים:   .ד

 .RG-0בוצת סיכון עד ק
 .80%תהיה מינימום  CRIרמת מסירת הצבע   .ה
 לומן לוואט. 130 -בגופי התאורה בפרויקט לא תפחת מ LED -הנצילות האורית ההתחלתית של נוריות ה  .ו
(עבור תאורת פנים),  Mac Adamלפי אליפסות  2: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום Mac Adam  .ז

 במפעל היצרן.  (BINNING)הדיודות  ערך שיושג באמצעות מיון
אשר חדלו לעבוד לא תעלה   LED, כלומר כמות נוריות F10יהיו ברמה של   LEDאמינות:  תקלות נוריות    .ח

 מהנוריות הקיימות בגוף , במשך אורך החיים שהוגדר. 10%על 
שבגוף תאורה , כך ZHAGA: כל גופי הלד בפרויקט יהיו מיצרנים החברים בארגון יצרנים כגון ZHAGA  .ט

 בלבד (אם יש צורך) ואין צורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו.  LEDניתן יהיה להחליף את רכיב 
 הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן התאורה, בעלי תקן, ואורך חיים מוצהר של חמש שנים לפחות.  .י
. הקבלן LM IES-79עפ"י תקן  ממעבדה פוטומטרית מוסמכת, LDTאו   IESגופי התאורה יהיו בעלי קבצי   .יא

 יבצע חישובי תאורה להוכחת עמידה בדרישות.
 NICHIA, KUMIED, PHILIPSיהיו מתוצרת אחד מאלה:  LEDמקורות האור מסוג   .יב

LUMILED, CREE.כל הנורות בעלות גוון זהה . 
 - רה בעצמת התאומ 45%לא תעלה על  6000ºK, עצמת התאורה בגוון מעל 4000ºKטמפרטורת גוון הצבע   .יג

4000ºK פיק). –. (ערכי שיא 
לפחות בהעמסה מלאה, או בכל מצבי העמעום האפשריים,  0.95גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק   .יד

 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח רשת.
 

 דרישות נוספות לגופי תאורת חוץ 08.07.04
  

 .IK09הגנה מפני הולם מינימום  .1
להבטחת חוזק מכני ופיזור חום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה,  יגוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכת .2

 ללא מערכת אוורור חשמלית.
כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול אחד עם  .3

 הגוף. מפזרי האור (עדשות ו/או רפלקטורים) יהיו בעלי התכונות הבאות:

 ותנאים סביבתיים. UVים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת עשוי -

יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא  -
 שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

 ).כפול בידוד( 2 מסוג חשמלי הלם מפני הגנה בעל יהיה התאורה גוף .4
 .10KA/10KVיבר יצויד בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח, דו קוטבי ברמת סיווג המשנק/דרי .5
-CIE 140של גוף התאורה ותחשיב תאורה ערוך בתכנה בהתאם לתקן  תומטריופוטהקבלן יספק עקומות  .6

 בהתאם לסוג הדרך. 13201העומד בכל דרישות המפרט והתקן הישראלי  2000
  לפחות. IP66. תא ציוד חשמלי אטום ברמת IP66 התא האופטי לרבות הדרייבר אטומים ברמת .7

 .2015מיולי  "מפרט ומדריך ליישום תאורת לד"בדרישות והנחיות משרד הבינוי  גם יעמדו LEDגופי תאורה  .8
  

  גופי התאורה ייבחרו עפ"י חישובי תאורה ואישור סופי של המתכנן והמפקח. 

  

 אחריות ותחזוקת גופי תאורה 08.07.05
  

 שנים לפחות, בתקופת    5נדרשת היא לתקופה של   אחריות ספק גופי התאורה

  האחריות יחליף הספק כל גוף שפסק לפעול או שאינו מספק את עוצמת הארה, 

  בהתאם לדרישות המזמין, עלות החלפת גופי התאורה והעבודה תחול על הספק.
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  הספק יגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה לאישור המזמין.

  

  התאורה מתקן בדיקת 08.07.06

 - ב האופקית התאורה רמת בבדיקת למכוי דיגיטלי תאורה מד באמצעות תבוצע התאורה מתקן בדיקת

LUX כיוון לבצע יש, -+  20% מעל סטייה של מקרה בכל. המצורף התכנון ח"בדו המפורטות המדידה לנקודות בהתאם 
 ח"דו. המפקח ובנוכחות חשיכה בשעות הקבלן של עבודה מנהל ידי על תבוצע הבדיקה. חוזרת ובדיקה מחדש הפנסים
  . הקבלה לפני המתכן לאישור יוגש בדיקה

  . המתכנן בנוכחות הקבלה במסגרת תבוצע חוזרת בדיקה

 אשר והתיקונים לעיל המפורטות הבדיקות שתי לביצוע ומנוף רכב וכן הבדיקה ציוד לספק הקבלן על
   .במקום ידרשו

 

  סופית של מתקני חשמל בדיקה 08.08

למתקן ו/או מתקנים שיבוצעו על ידו, כולל בדיקת מתקן  יחיד ובלעדי לבצוע בדיקות סופיות, יהיה אחראי החשמל  קבלן
  .רש"ת.שיבוצע על ידו ייבדק גם ע"י נציגי מח' ההנדסה של  התאורהע"י בודק מוסמך בעל רישיון. מתקן  התאורה

מרכזייה), נדרש הקבלן עם השלמת מתקן התאורה בכל אחד מהקטעים המפורטים וחיבור המתקן לרשת (הפעלת ה
באמצעות ספק פנסי התאורה (שנבחר לספק את הפנסים בפרויקט), בצוע בדיקה פוטומטרית בחשיכה, באמצעות 

מעל  המכשיר מדידה מתאים ומכויל, כולל הוצאת דווח מתאים עם תוצאות הבדיקה/בדיקות, בכל מקרה של סטיי
ח הבדיקה יוגש לאישור המתכנן לפני הקבלה. בדיקה חוזרת ,יש לבצע כיוון פנסים מחדש ובדיקה חוזרת.  דו 20%

תבוצע במסגרת הקבלה בנוכחות המתכנן. על הקבלן לספק ציוד הבדיקה וכן רכב ומנוף לביצוע שתי הבדיקות 
  המפורטות לעיל והתיקונים אשר יידרשו במקום. 

אינה גורעת מאומה מאחריותו הבלעדית  העובדה שבמשך ביצוע העבודה היה פקוח הנדסי מצד המזמין, באמצעות המפקח,
של הקבלן לטיב העבודה והחומרים, לתקינות המערכות, ולעמידתן בדרישות התקנים, המפרטים, החוקים 
והתקנות. העבודה תחשב כגמורה, רק לאחר שנתקבלה ע"י המפקח (ללא הסתייגויות). כל ההוצאות מכל סוג שהוא, 

  בון הקבלן, ולא ישולם על כך בנפרד.הכרוכות בביצוע הבדיקות, יהיו על חש
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  אופני מדידה 08.09

  שבהוצאת הועדה הבין משרדית. 08אופני המדידה הינם אופני המדידה המפורטים במפרט הכללי 

מפרטי העבודה שלעיל הינם חלק של אופני המדידה ולפיכך כל חומרי העזר, עבודות נלוות וכדומה המפורטים במפרטים 
  ידה של הסעיף העיקרי במפרט ולא ישולם עבורם בנפרד.ימדדו ככלולים במחיר היח

כל סידורי בטיחות העבודה וחומרי העזר הכרוכים בהתאמת מתקנים קיימים לעבודה, עבודות בגובה וכיוצא בזה, הכל 
  כנדרש בתקנות או הוראות המפקח, כלולים במחירי היחידה של העבודות ולא ישולם בנפרד.

  מים נמדדות בנפרד בסעיפי כתב הכמויות. עבודות שינויים במתקנים קיי

כל עבודות השינויים כוללות זיהוי מלא של הכבלים והחיבורים, ניתוק, חיבור, איטום, בדיקה, הפעלה, סידורים לעבודה 
  זמנית כנדרש, עבודות בשעות הלילה ובשעות בלתי מקובלות כדי להבטיח אספקת חשמל תקינה כנדרש.
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 יתוח באתר וריצוףעבודות פ – 40פרק 

   

  כללי   40.00

  במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות  40פרק 

  פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתה הכמויות. 

  

הרלונטים של המפרט הכללי הקשורים העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים 
  לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

  

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי 
  החוזה.

  

  במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

  ריצוף אבן משתלבת  -

  אבני שפה מיחידות בטון  -

  

של המפרט הכללי ולכן אולי  51??נושא של אבני שפה וכן של ריצוף מכוסה בפרק  ריצוף אבני שפה ומדרגות    40.04
  ???51עדיף להעביר את הסעיף בנושא זה לפרק 

  

  אבני שפה         40.04.010-020

  אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות ובכל מקום שם   א.    

  יורה המפקח.

  מבטון הכל כמופיע במפרט וגב  יסוד ת האבן עלהעבודה כולל אספקה, הנח  .ב    

  הכללי.

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

  . 40085סעיף 

  . אבן השפה צריכה להיות ישרה, שלמה וללא סדקים.19אבני השפה יתאימו לתקן ישראלי מס'   .ג

ת חדות תסופקנה ותונחנה אבני שפה קצרות מהאורך הסטנדרטי. לא יורשה שימוש בפינות ובקשתו  .ד
  בשברי אבני שפה.

  מ"מ לגובה ומיקום.+  5דיוק ההנחה של אבני השפה   .ה

לתשומת לב הקבלן, אבני השפה החדשות יונחו בכביש הקיים אחרי ניסור אספלט קיים והנחת אבני   .ו
  תר.השפה על יסוד בטון לשביעות רצון המפקח בא

וכן גב מבטון יסוד ו  הנחת האבן על לפי מ"א עפ"י סוג האבן. המחיר כולל אספקה, חפירה,  -  המדידה לתשלום  
  השלמות יציקה במידת הצורך.
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  עבודות גינון והשקיה – 41פרק 

  
  מפרט המיוחד: 41.2, 41.1טיפול ואחריות עד למסירה לפרקים 

 של המפרט הכללי לעב' בניה  41לפי פרק 

  

יום ממועד אישור בכתב של המפקח והמתכנן על השלמת כל העבודות לשביעות  90ת תחזוקת הגן תמשך לפחות תקופ
  רצונם. 

  
עד גמר תקופת האחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ, שתיל, שיח או דשא שלא נקלטו ופריטים פגומים ו/או חסרים 

  של מערכת ההשקייה. 

  

  גמר כל עבודות הגינון.  שנה אחריות מאישור 1לתמרים: 

  

  הוראות כלליות לעבודות  

  כללי  א.  

  ההנחיות מתייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות   .1  
  פוליאתילן .   

  המערכת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים וכוללת את כל הצינורות     

  והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן.    

    

  ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות    . 2
  המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים  וההנחיות לביצוע     

  תקין.  

      

  כל  האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים  ועומדים  בתקנים או מפרטים של    . 3  
  מיא"מ.   

  

  חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן  אישור מחודש לתכנית לפני   אם  .4  
  הביצוע.   

  

, קוטר ומיקום מקור  המים. דינאמילחץ מים   לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק   -התחברות לקו אספקת מים  .1
  הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה, לאחר 

  חיל הקבלן בעבודות ההשקיה.  ית בכתבאישור המתכנן     

    

  התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת   .6  
  ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת  "לביצוע". -ומאושרת על    

    

   על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב קיים   .7  
  . (תוכנית העדות  תוגש בשרטוט ממוחשב עפ"י דרישת AS-MADEבשטח אחר הביצוע     
  המזמין).    

    

  כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים  במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים    . 8  
  להתקנתם, וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית.   

    

  ידי  המפקח,  -ראות ולבצע  שינויים בזמן העבודה  שינתנו על הקבלן  יהיה ערוך לקבל הו  .9  
  כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה.          
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  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה  לאחר קבלת אישור    . 10  
  ן.ידי המפקח  בתאום עם המתכנ -המפקח על השלב המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על    

  

  מדידה וסימון  ב.

  

  המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים .  .1

  

  התאמה בין המתוכנן  לבין המבוצע בשטח - המבצע יביא לידיעת  המפקח והמתכנן על  אי  .2

  במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן חל  איסור מוחלט לבצע שינוי   

  ית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.בתכנ  

  

  חפירה  ג.

  

  לפני תחילת העבודה  הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים , ביוב    .1

  וכו' בחברת חשמל, בזק , עירייה, מקורות וכו' , ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב   

  לעבודות המתוכננות לפני תחילתן.  

  

  ות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש במתעל.חפירת התעל  .2

  

  עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן:  .3

  

  עומק חפירה       קוטר צינור   

  ס"מ 60      מ"מ  ומעלה  75  

  ס"מ 40      ס"מ  63 -  40  

  ס"מ 30      מ"מ ומטה 32  

  

  הגן על צנרת פלסטית במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש ל  

  ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח .-על  

  .  ולאחר מכן 3ס"מ  מהעומק בסעיף ג'  15 -בקרקע המכילה אבנים,  התעלה תועמק  ב  

  ס"מ של חול דיונות, לפני השלמת הכיסוי  בקרקע מקומית. 15תרופד בחול דיונות בעובי   

  

  ר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה רוחב החפירה יאפש  .4

  יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה , או להעמיק את החפירה בדרגה אחת   

  לפחות.  

  

  

  מטר  לפחות    2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   . 5

  מגזע העץ.  

  

  חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר בכל מקום בו   . 6

  ידי מילוי מהודק של התשתית,  -להנחת שרוול  ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו. ( על  

  כלול  -שכבות המצע / תשתית ציפוי אספלט , החזרת מרצפות, אבני שפה , גרנוליט וכו' )   
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  במחיר  השרוול.  

  

  יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר הצינור השרוול   . 7

  מ"מ. 6המושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט משיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי   

  ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים. 40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו   

  ידי יתדות סימון   - לים וכן  לסמן בשטח עליש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוו                

  מברזל של מודדים. בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן   

  המדרכה  / שביל  או בגב הקיר.  

  

  יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים   . 8

  הצינור  והשרוולים, לאחר השחלת החוט כאמור  בביצוע המערכת  יש  לסגור  את קצוות  

  לעיל .  

  יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו  -שרוולים קיימים בשטח   

  ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.  

  

    P.V.C-יהיה מפלדה או מ  - שרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות   . 9

  ס"מ מתחת לפני הכביש   100נית . ראש השרוול בעומק עד . בהתאם לתכ 10דרג   

  הסופיים עפ"י דרישת המפקח.  

  עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים - שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה   

  מ"מ , בהתאם  110מ"מ ,  90ביוב  (כתום)  בקטרים  P.V.C -מ"מ או מ 75מ"מ  או  50  

  יות. למצויין בתכנית ובכתב  הכמו  

  ס"מ .  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש   40ראש השרוול  טמון בעומק   

  במהדקים מכניים.  

  מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח .  

  המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי  מלא, לרבות חוט    

  משיכה כאמור  לעיל.  

  

  עבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם שרוול י  .10

  למצויין  בתכנית.  

  

  שרוולים רזרוויים  יסגרו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כלול במחיר השרוול.  . 11
  

  ידי  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך -כל הסתעפות בצנרת  על  .12

  ס"מ , כמפורט בכתב הכמויות / בתכנית.  80או  60טון טרומי בקוטר תא ביקורת מב  

  המכסה בגובה הריצוף . על המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "השקיה" ויהיה תואם   

  ריצוף/אספלט.  

  העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא .  

  ס"מ  מינימום. בתחתית  20מצע) יהיה מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא  (ל  

  ס"מ. 10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי   

  

  צנרת ומחברים  ד.

  

  יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי . - צינורות מחומרים פלסטיים   .1
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  כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת.  

  

  רכבת הצנרת וכל  אביזרי מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונם, ה  .2

  החיבור והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.  

  לא  תשולם תוספת עבור מחברים  שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות    

  נוספות  בצנרת ובשלוחות הטפטוף.  

  

  יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה.  .3

  

  לצנרת טמונה  העשויה פוליאתילן למערכת המטרה,  קווים מחלקים כל המחברים   . 4

  לטפטוף או מתחת לריצופים,  כבישים וכו'  יהיו מחברים פלסטיים  עם אטמים  ללחץ   

  מים כדוגמת "פלסאון"  "פלסים" או ש"ע .  

  אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא.  

   

  מ"מ  הרוכב יהיה בעל  75אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר  הרוכבים יהיו  בעלי טבעות  .   5

  ברגים. 4  

  

  פריסת הצנרת וחיבורה  ה. 

  

  צנרת  תעבור  בשטח מגונן  (למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה).   .  1

  צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.  

  

  ים  וחדים, ביום חפירת התעלה.צנרת פוליאתילן תונח  רפויה , ללא מגע עם עצמים קש  .2

  

  חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים.  .3

  

  ידי אביזר פלסטי מתאים.-זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה על  . 4

  

  צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר   .5

  הגדול .  

  זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.צינורות   

  

  צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים.  .6

  

  ידי  -הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה  על  .7

  מפתחות מתאימים.    

  שלא  תהינה  נזילות ( מקדח כוס עם החור בצינור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך   

  מ"מ מקוטר חור הרוכב.  יש להקפיד להוציא   2מוביל)  קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב   

  את דיסקית  הצינור שנקדחה.  
  

  מ'  לפחות לאחר ההסתעפות. 1מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של   .8

  

  אין  לחבר קווי ההארקה לצנרת  השקיה.  . 9
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  ם,  וסתים, שסתומים  וכו'  בשטח יורכבו מוגנים  בתא הגנה מנוקז  מחומר ברזי  .10

  פי  הנחיות בתכנית.-טרמופלסטי או על  

  

  

  כיסוי ראשוני , שטיפה ובדיקה  ו. 

  

  לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן   .1

  בתכנית העדות.  

  

  ידי פתיחה וסגירה    -יים, את סופי השלוחות יש לשטוף עליש לשטוף את הקווים הראש  . 2

  של שלוחה אחר שלוחה.  

  

  לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים.  .3

  מ'  לכל צד. 1.0בכל מקום בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך   

  ס"מ  ולכסות   15ת חול דיונות בעובי באדמה המכילה אבנים יש  לרפד את הצינור בשיכב  

  ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע המקומית. 7בשכבה של    

  

  שעות.  נזילות שיתגלו  יש לתקן ולבדוק   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן , במשך   . 4

  שנית.  

  כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח.   
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  כיסוי סופי  ז. 

  

  לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן    

  נקיה ללא אבנים.   

  יש  לוודא שלא תהינה שקיעות  של פני הקרקע בתעלות.  

  יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות.  

  

  ראש מערכת  (ראש בקרה)  ח.

  

  אביזרי חיבור , אספקה והתקנת  ארגז מכסה ומנעול,  התחברות  המחיר כולל אביזרים,  . 1

  לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת.  

  

  כל אביזרי הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.  . 2

  

  המתכנן.פי הנחיות -פי פרט בתכנית  ו / או על- סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על  .3

  

  עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ראש מערכת    3/4לכל ראש יורכב ברז גן "  . 4

  עם פקק. Tתורכב הסתעפות   

    

  ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש     .5

  המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים.  

    

  רכבו מתאמים  ("רקורדים")  ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית  ביציאה מהמגופים יו  . 6

  או ברזל מגולוון ) ויורדים מתחת לפני   P.V.Cכלפי מטה, ועשויים מחומר  קשיח  (   

  מעלות  להמשך חיבור לצנרת. 90הקרקע ומחוברים לזוויות   

  

  )  יהיו מוגנים מקרינת שמש.  P.V.Cאביזרי  (   . 7

  

  כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע   במסנן תהיה   . 8

  ויכיל מדחנים למדידת לחץ.  

  

  כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת, אשר  יעוגנו בארגז ראש   . 9

  או חבקי מתכת מגולבנים שיוצמדו לארון המיגון.  המערכת באמצעות בטון  

  

  ויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל  ידי המתכנן /אדריכל בחירת מיקומו המד  . 10

  הנוף.  

    

  כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל הריתוכים.   . 11

  של   "  ZNיש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג "אוניסול   

  או שווה  "טמבור" של  "איתן"שתי שכבות מסוג  "טמבור" או שווה ערך. ובצבע  עליון   

  ערך  בהתאם לדרישות המפרט הבינמישרדי.   
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  או ש.ע. מאושר מראש."דקה"  או "ברמד" , "בראוקמן"ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג   . 12

  

   בריח"- "רב("מפתח אב"), מסוג    MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול  מפתחות    . 13

  מ"מ  לפחות . 10ך.  קוטר  לשון הנעילה או שווה ער  

  

  וכו') תכלול   "אורלייט" "ענבר"במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין (תוצרת   .14

  עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות ופרטי החברה.  

  

  נן (גם  במיקום שיורה המתכ 1/2לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי "- ראש המערכת יכלול מד  .15

    אם לא צויין בפרט).  

  

  ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  (מז"ח)  יורכב מעל פני הקרקע  בהתאם     . 16

  לפרט בתכנית. ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ומיא"מ , ומיקומו לפי הוראות    

  המפקח.    

  פקח. אישור העבודה יותנה עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למ  

  בקבלת אישור זה.  

  

  ארון ראש המערכת יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנעול לפי דרישת המזמין.  .17

    

  מחשב  ט.

   

  המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנילווים להפעלה תקינה  כגון:   .1

  קבוע .  כל  V  - 220מתח  מטען סולרי,  סוללה נטענת  וכו' או לחילופין חיבור למקור  

  ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו  את כל ציוד  -העבודות החשמליות  יעשו על  

  התקשורת האלחוטית, חיבור ראש /י  המערכת למחשב, צינוריות הפיקוד, חיווט  חשמלי      

  -וכו' עד להפעלת ראש/י  המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם. הרכבת המחשב על  

  ידי היצרן או סוכן  מורשה  מטעמו הדרכה ואחריות לשנה.  

  

  או שווה ערך. הארגז יעוגן על   "ענבר"המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם    . 2

  שרוולים  3יציקת בטון מזויין, מחוץ לארגז ראש המערכת.  ביציקת הבטון יוכנו   

  מ"מ. 50מפוליאתילן בקוטר   

  

  למי פיקוד הכולל ברז,  מקטין לחץ   3/4תהיה יציאה בקוטר  "בכניסה לראש המערכת   .3

  מש' . מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח. 155ישיר  (גוף  פליז) ומסנן   

  

  ידי ערכת הדבקה  (קופסת חיבורים)  עם אטימה -חיבור הכבלים החשמליים על  . 4

  לכל גיד יהיה צבע שונה.  אפוקסית.  

   

  ובצבעים   10מ"מ  דרג  8ד הידראוליות: הצינוריות יהיו בקוטר במקרה של צינורות פיקו  . 5

  שונים.  

  

  ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת המזמין.  .6
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  המטרה  י.

  

  ס"מ מקצה הדשא. 10ממטירי גיזרה יוצבו בשולי המדשאה ,בתוך שטח הדשא, ובמרחק של עד     .1

  

  ס"מ מתחת לגובה של פני  דשא מכוסח. 2יהיה  גובה  הטמנת הממטירים    .2

  

מ"מ (או כמופיע בתוכנית). חיבור הצינור  25/4כל ממטיר יחובר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן     .3
"פלסאון" או ש.ע. מאושר  Tמ"מ ומעלה) ומצמד הברגה חיצוני ובאמצעות מסעף  40יעשה באמצעות רוכב (מקוטר של 

  מ"מ. 32/4ר בקט
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   יחידת המשאבות ומערכת בקרת משאבות "הידופיקס" או ש.ע. י"א.        

  

  ונקודת השאיבה באגם P,M,Nיחידת המשאבות תכלול את כל האביזרים המופיעים בפרט 

  כמו גם בקרת המשאבות,לוחות החשמל חיבור כל המערכת הפעלתה כיולה וההדרכה הדרושה.

  

   :מבנה מערכת השאיבה
  

ג משאבות :סו
   

GRUNDFOS   

 90-3-2  CR 

GRUNDFOS   

90-3-2  CR 

 HP 25 HP 25הספק חשמלי 

 מתנע הדרגתימתנע הדרגתי תורנות/מצטרף

  
  תכונות המערכת:

  

  מערכת בקרת משאבות ע"י הפעלה מקומית/מרחוק בפקודת מגע יבש .

  לוח הפיקוד יכלול בוררי מצב לכל משאבה (ידני , אוטו, מופסק)

  הקו ימדד אנלוגית  ויוצג באופן דיגיטלי בחזית הלוח .לחץ 

  

  כללי :

   DIPמערכת בקרת משאבות (לזוג משאבות ) , משולבת וסת מהירות ובקרת 

  אינטגרלית לתאום כל הפרמטרים של המערכת,בקרת התנעות אינטגרלית ,

  כולל אופציית צרוף משאבות בהדרגה ,ויסות ספיקות והגנות למערכת המים.

  

  הבקרה : שיטת

הפעלת משאבה ראשית במהירות משתנה לפי הנקבע ע"י המשתמש כתלות בלחץ הקו,ע"י מתמר לחץ אנלוגי בקו סניקת 
  המשאבות .

לפי הגדרת  - הפעלת משאבה מצטרפת (במידה וקיימת) בכל דרישת ספיקה מעבר ליכולת המשאבה הראשונה (המופעלת) 
  לחץ מינימום במערכת המים.

  בר). 4מק"ש בלחץ קבוע של  100- שונים:א.עבור סיחרור לנחל (ספיקה של כשני מצבי עבודה 

  בר).  6מק"ש בלחץ של  40ב.עבור השקיה (ספיקה של עד 

  הפעלת המערכת תהיה אוטומטית וגם ידנית לשני מצבי העבודה הנ"ל.

  

  מערכות אבטחה הידראוליות וחשמליות :

  

  ד") יכולת שליטה בהתקנים הידראוליים ומגופיםלמערכת בקרי מגוף משאבה (אל חוזר אקטיבי "ברמ

  אבטחת מילויי קווי צנרת בהדרגתיות . �

  מניעת הלמי מים בפעולת משאבות וצריכות משתנות . �

  הפעלת אספקת מים רציפה בכל תנאי גם כאשר מערכת הבקרה מושבתת . �

  אפשרות לדיווח במקרה של לחצים חריגים (גבוהה/נמוך) . �

  .24VACפיקודים נלווים ע"י מתח נמוך הגנות בפני חוסר מים ו �

  

  תכונות כלליות נוספות:
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  הפעלה הדרגתית של כל משאבה ודעיכה רכה בכל הדממה.  �

  שמירת יציבות לחץ ע"י סינכרן האצת כניסת משאבות מצטרפות . �

  התקן אבטחת לחץ יציב באופן הידראולי לחלוטין שסתום בטחון . �

  בתקלות .יכולת תקשורת עם בקרת מבנים , דיווח  �

   

  

  משאבת דשן  י"ב.

  

  כללי  

  משאבה חשמלית פרופורציונלית להפעלה עם מד מים ופלט חשמלי יעודיים  לדישון. .1

  ניתן לכיול. –המשאבה תכלול מצוף כפול:  א. התראה לפני סיום הדשן במיכל  .2

  ב. הפסקת פעולת המשאבה והתראה על חוסר דשן.  

  ל פיקוד במתח נמוך ( מגע יבש ).הפעלת המשאבה מבקר ההשקיה באמצעות כב  .3

  . CC 100המשאבה תכלול גם פלט כמותי לצבירת כמויות דשן.נפח כל פלט יהיה   .4

  הפעלה ידנית קפיצית לניקוז אויר.  .5

  מ"מ. 8צנרת היניקה והסניקה תהיה בקוטר   .6

  קצה צינור היניקה יכלול משקולת ומסנן.  .7

                               

  אינדיקציה) כניסה למשאבת הדשן חיווי (  

    

  הפעלת משאבת הדשן מרחוק  (ע"י מחשב  השקיה ). –מגע יבש   

  

  חיווי (אינדיקציה ) יציאות ממשאבת הדשן  

  

  סיום ) לקראתדשן נוזלי במפלס נמוך ( דשן   

  משאבה מושבתת –חוסר דשן   

  מד כמות דשן   

  הערה:   

  ר ההשקיה , יוצגו על מסך במרכז הבקרה הכניסות והיציאות הנ"ל יחוברו כולם אל בק  

  ויועברו לטלפונים ניידים ( סלולריים ) עפ"י דרישת המזמין.  

  

  סיום עבודה  י"ג.

  

  יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון  .1

  ולהעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי  מספרי קווי    

  . בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה.ההשקיה וההפעלות   

  

  בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית השאיבה וההשקיה בהתאם לשינויים   .2

  ) תהיה על חשבון הקבלן MADE) – ASשנעשו בשטח בזמן הביצוע .הכנת תכנית העדות   

  ה.ובאחריותו,  תוכן בקובץ ממוחשב  והינה תנאי לאישור העבוד  
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  ביצוע חיבור לצינור מים קיים לעצים  לפי פרט בתכ' השקיה כולל:  41.1.100

  

  תאום עם מח' המים העירונית   .1 

  חפירה לצורך העבודה   .2  

  סילוק עודפים   .3 

אספקה והרכבת ארגז עלי תוצרת "גן בריח" או "ענבר" וכל האביזרים והצנורות הדרושים לביצוע   .4
  ירוני ולשביעות רצון נציג העיריה והמפקח. מושלם של החיבור הע

  :  כל הנ"ל. �יח' קומפלט כוללאופן המדידה

  

  של המפרט הכללי  4102פרק  - קרקעית -צנרת פוליאטילן תת   41.1.171

  41.1.175עד 

  אספקה והנחת צנרת בתוך תעלה כשהיא רפויה וללא מגע עם עצמים חדים.   א.

רה של זוית יש להשתמש באביזר פלסטי קשיח מתאים. עומק הטמנת אין ליצור זויות חדות בצנרת בכל מק
  הצנרת יהיה כדלקמן: 

     

  ס"מ.  60בעומק  -מ"מ ומעלה  75 *

  מ"מ.  40בעומק   -מ"מ  63 –מ"מ  40  *   

  ס"מ.  30בעומק  - מ"מ ומטה  32 *   
  

  צנורות העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא כל מחבר.   ב.
  מ"מ ומעלה, יהודקו באופן  32תקנו על צנורות מקוטר הרוכבים שיו  ג.
  שווה ע"י מפתחות. לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר    
  כדלקמן:    

  מ"מ.  14מ"מ קידוח בקוטר  32לרוכב בקוטר  *   

  מ"מ.  16מ"מ קידוח בקוטר  40לרוכב בקוטר   *   

  מ"מ.  18מ"מ קידוח בקוטר  50לרוכב בקוטר   *   

  מ"מ.  20מ"מ קידוח בקוטר  75-מ"מ ו 63לרוכב בקוטר  *   

  אין להשתמש במסעף על גבי רוכב לאספקת מים לשני צרכנים בכיוונים שונים. 

  קצה הצנור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או ממטיר.   ד.

  מ' מאביזר יציאה.  0.2מעבר מקוטר יותקן במרחק של   ה.  

  .25/ 4מחלקת באמצעות שלוחה  ממטירים יחוברו לצנרת  .ו

קיר �כל צנור העובר מתחת למדרכה, כביש או בתוך מתחת לכביש) או מפוליאתילן (מתחת למדרכה)  ז.
תומך, יושחל בתוך שרוול מברזל מגולבן  בקוטר כפול מקוטר צנור ההשקיה המושחל. באישור 

מפורט לעיל, להשחלת צנרת המפקח בלבד יורשה הקבלן להשתמש בשרוולים קיימים, שאינם בגודל כ
  מים. 

מספר צנורות בתעלה יונחו זה ליד זה, ולא זה על גבי זה, צנורות זהים בקוטרים יסומנו בסרט צבעוני   ח.
  בכל צומת, להקלת זיהויים. 

העבודה כוללת כל המפורט וכולל חפירה ו/או חציבה כולל כיסוי אדמה וכולל כל האביזרים   ט.
  הם לביצוע מושלם של העבודה. והחבורים הדרושים למיני

  כל האביזרים יהיו בקוטר זהה לקוטר הצנור.    

  

  "פלסאון" אינטגרלי מתווסת  T"טבעת" מצינור טפטוף מחוברת במסעף  41.1.195
  טפטפות בספיקה  6מ"מ רע"מ נטפים או שווה בטיבו כולל  16בצבע חום      
  תקובע סביב העץ  מ' 1.8ס"מ הטבעת באורך  30ליטר/שעה כל  2.3של      
  מ"מ.  6יתדות קוטר  3באמצעות      

  : יח' טבעת. אופן המדידה 
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ס"מ  60מ"מ כ"שרוול" לצנרת השקייה. השרוול יונח בעומק  110קשיח בקוטר  PVCאספקה והנחת צנור  41.1.200
  וות. מ' בקצ 1.0ס"מ מתחת לכבישים וחניות ויבלוט לפחות  80 -מתחת לפני קרקע ורצוף מתוכננים, ו

 98%המחיר כולל חפירה ו/או חציבה, כולל מילוי חוזר של חול מחצבה בהידוק בבקרה מלאה לצפיפות שדה של 
, 410222מודיפיאד א.ש.או. יש לסמן בצבע ע"ג אבני הגן או הקירות מיקום השרוול". הכל בהתאם לסעיף 

  המחיר כולל פרוק והנחת מרצפות מחדש. 

רכר קיימים, חפירה ו/או חציבה, הנחת השרוול, החזרת המצב לקדמותו כולל אספקה, העבודה כוללת פירוק שבילי כו
  ישור, הידוק הכורכר וביטון אבני הצד. 

  : מטר אורך שרוול כולל כל הנ"ל. אופן המדידה 

  
  

  אספקה והתקנת ממטירי גיחה "הנטר פרופסיונל" כמפורט בתכנית הצנרת.  41.1.900

  הנדרשות וכל העובדה והחומרים הדרושים העבודה כוללת כל עב' העפר  

  לביצוע מושלם של העבודה.    

  
  מ"מ כולל חוט משיכה.  50אספקה והתקנת צנור מתעל תקשורת  41.1.901

  העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה והחומרים לביצוע מושלם של העבודה. 

  

  .PGJאספקה והתקנת ממטירי גיחה "הנטר"   41.1.903
  

  וכל הדרוש לחיבורו. 1.5אספקה והתקנת ברז "  41.1.904

  

  חיבור לראש מערכת קיים  41.1.905

 העב' כוללת חיבור המערכת לראש מערכת קיים, כולל התקנת מחשב  

  וממנו  2"מירקל". החיבור יעשה מהמגוף הראשי שיוחלף לקוטר "   

  2תתחבר מערכת ההשקייה כולל כל האביזרים הנדרשים בקוטר "   

  וכולל חפירה ו/או חציבה וכל העב' הנדרשת לתפעול מלא של המערכת.    

  
  של המפרט הכללי;  4106-4105-4104-4103ראה גם פרקים  - גינון ונטיעות -  41.2פרק 

  
  - 41.2טיפול ואחריות לסעיפי פרק 

  עם גמר כל עבודות הגינון יש לקבל אישור בכתב ע"י המפקח ונציג הרשות המקומית. 

  יום לשיחים וצמחי כיסוי.  90שנה ליוקות  1/ 2מרים, שנה לת 1

  עד כיסוי מלא ובכפוף לסעיפי המפרט הבינמשרדי.  -דשא 

  

  

של המפרט הכללי אם לא צויין בכתב כמויות כלול במחירי היחידות המוצעים ע"י הקבלן ולא  41019ישור גנני לפי סעיף  .1
  ישולם בנפרד. 

  

תילי עצים ותיאורם כמפורט בחוברת "הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי גננות ונוי" מספרי גודל השתילים וסווג ש .2
  בהוצאת משרד החקלאות שרות ההדרכה והמקצוע. 

  

  העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה והחומרים לביצוע מושלם של העבודה. 

רז ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין עבודות האחזקה מחיר תקופת האחזקה הטיפול והאחריות כלול במחירי היחידות של המכ
  והאחריות. 

  לתשומת לב הקבלן: 
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  לקבל אישור בכתב  �לפני התחלת השתילה על הקבלן על הדוגמאות השתילים שהקבלן מתכוון לספק לאתר.

  כל שתיל שנשתל באתר ולא עונה על דרישות המפרט יש לסלק ולשתול אחר במקומו. 

   

כן, יחליף על חשבונו -אחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ ו/או שתיל או דשא שלא נקלטו. כמועד גמר תקופת ה .3
  חלקי מערכת השקייה חסרים או מקולקלים. 

  
  8אספקה ונטיעת עצים מעוצבי גזע (חבית) גודל  41.2.380

מ' לפחות מעל פני הקרקע ועד  2.0ס"מ מעל פני הקרקע. גובה העץ  75מדוד בגובה  1 3/4קוטר הגזע יהיה לפחות "
  הסתעפות ענפי הנוף. העץ ינטע נטיעה בגודל 

100X100X100  ס"מ כולל אספקה ותקיעת שתי סמוכות (כאשר העץ אינו במדרכה ו/או מוגן במגן לעץ). מתכת
העץ,  ס"מ מגזע 50-40מ'). הסמוכות יהיו תקועות במרחק  2.5איסכורית נקיות וצבועות בגוון ירוק כהה, (בגובה 

מ' מעל  2.5ובגובה  2כולל קשירה בסרט אלסטי רחב. לכל עץ כולל קשירה, מחוטאת בחומר נגד ריקבון בקוטר "
הקרקע וכולל צביעה בלובן לכל אורך הגזע. המחיר כולל חפירה ו/או חציבת בור הנטיעה כולל מילוי באדמת גן 

 ליטר לבור.  30בזבל אורגני רקוב בכמות  . אדמת הגן מעורבת51.2.600כמפורט במפרט הבינמשרדי ובסעיף 

  

אך בניגוד למפרט הכללי, אופן המדידה  410383מוכנים מזן "קוקויה" לפי סעיף  מרבדי דשאאספקה והנחת  41.2.440
  לפי מ"ר דשא וכולל : 

  של המפרט הכללי.    4101:  לפי פרק   הכשרת קרקע 

  �"  "  41012: לפי סעיף   עיבוד קרקע   

  �"  "  41015: לפי סעיף   עבדיקות קרק   

  �"  "  41017: לפי סעיף   זיבול ודישון   

  ק"ג סופר פוספט לדונם.  120ק"ג אשלגן כלורי +  80 

  מ"ק לדונם.  41017 20זבל אורגני רקוב : לפי סעיף    

  של המפרט הכללי.  41019: לפי סעיף    ישור גנני  

  גירוף שטחי גינון כולל סילוק כתמי מלח באתר.    

  : מ"ר דשא כולל כל הנ"ל.   פן המדידהאו 
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  סלילת כבישים ורחבות -  51פרק 
  

  כללי    51.00

      

  מפרט זה מתאר את הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות, וכן את אופן המדידה והתשלום של 

  סעיפים אלה.

  משרדי לסלילת כבישים ורחבות.-ןשל המפרט הכללי הבי 51מפרט זה יש לקרוא יחד עם פרק 

  ם המופיעים בכתב הכמויות ואינם מופעים במפרט המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור סעיפי

  משרדי לעיל.-ןבמפרט הבי

  משרדי לבין המפרט המיוחד, קיימת עדיפות למפרט זה.-ןהתאמה בין המפרט הבי- אם קיימת אי

    

  

  עבודות הכנה ופירוק  51.03

  

  ףחשו 51.03.010

  

 -הכללי. עובי החשוף עשוי להשתנות בהתאם להוראת המפקח, בכל מקרה לא פחות מ  במפרט 51.03.01העבודה תעשה עפ"י סעיף 
ס"מ. החשוף יעשה בכל המקומות המיועדים לסלילה וחניה לכל רוחב הסוללות בין הדיקורים וכפי שמופיע בתוכניות.  20

ום שיורה המפקח תוערם במק TOPSOIL -אדמת חישוף אשר תוגדר ע"י אדריכל הנוף או המפקח כראויה לשמש כ
  שבמפרט הכללי. 51.03.08לשימוש עתידי. חומר פסול יורחק מהאתר בהתאם לסעיף 

   מ"ר. - המדידה לתשלום 

  

  הסרת צמחיה וניקוי 51.03.020

  

  עבודת הסרת הצמחיה יבוצעו על ידי הקבלן לאחר קבלת הנחייה מפורשת בכתב מהמפקח על ביצוע 

ועשבים שאינם נכללים במסגרת עבודת החישוף ואינם  שיחים ,על שורשיה יה הקיימתהעבודה תכלול עקירת הצמחיעבודה זו. 
  מוגדרים כ"עצים" בהתאם למפרט הכללי. 

  מדידה לתשלום: מ"ר  

  

  הדברת עשבים 51.03.030

  

שיורה המפקח לאחר פיזור המצע וישורו  ריסוס בקוטל עשבים יבוצע מעל שכבת המצע העליונה במדרכות וכן במקומות  
  לפני ההידוק. אך

ק"ג לדונם והתמיסה תוכן עפ"י הוראות היצרן ובאישור המפקח.  3" בכמות של Xקוטל העשבים יהיה מסוג "היבר   
  ההשקיה תבוצע מיד לאחר הריסוס.

ליטר/מ"ר. בין  20ימים מתום הריסוס. אין להשקות בפעם אחת יותר מאשר  3 -גמר ההשקיה תעשה לא יאוחר מ   
  שעות לפחות.   6יש להמתין  השקייה אחת לשניה

שעות לאחר גמר ההשקיה  3 - ליטר/מ"ר. הידוק המצע יכול להתבצע החל מ  60 - הכמות הכללית של המים צריכה להיות כ 
  האחרונה. 

  מדידה לתשלום: מ"ר  

  

  ריסוס בקוטל שורשים 51.03.040

  גלות ולאתר את השורשים      ריסוס בקוטל שורשים יבוצע בשטחים שיוגדרו ע"י המפקח . על הקבלן ל    

  שבאתר ולהתאים את חומר קוטל העשבים לסוג הנדרש ע"י מומחה בנושא, כל זאת באישור     

  המפקח. העבודה תבוצע ע"י קבלן המורשה לעבודה זו ע"י הרשויות המוסמכות.    
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  מדידה לתשלום : מ"ר     
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  פירוקים

  כללי

  ר קבלת אישור גורמי הרשות או המפקח בכתב.הקבלן יפרק ויפנה מתקנים קיימים רק לאח

מתקנים או חלקי מתקנים נצילים שפורקו עפ"י תכנון או עפ"י הנחיית המפקח ואין להם שימוש ואינם מתוכננים 
לשיקום או העתקה, יובלו ויאוחסנו במחסני הגורם המתאים בר.ש.ת או בכל מקום אחר עפ"י הוראות 

  אחסנה מהגורם המתאים בר.ש.ת או מהמפקח.המפקח. על הקבלן לקבל אישור על ה

  מתקנים המיועדים לשימוש חוזר, כגון תמרורים, יחשבו כאילו נמסרו במצב תקין.   

  לפני ביצוע הפירוק יוודא הקבלן מצב המתקנים המיועדים לפירוק ויתריע על כל פגם מבעוד מועד.

בחומר מילוי אינרטי וצאה מפעולות הפירוק, תעשה הלן, סתימת הבור או התעלה שנוצרו כתלבסעיפים ש             
, וכן בהתאמה לסוג החומרים ועוביים בשכבות מבנה המיסעה הקיימת אטום כמוגדר במפרט המיוחד

 .(במקרה של פירוק בשטח החניון הקיים), כל זאת בהתאם להנחיה ואישור מפורש מהמפקח בשטח
    .ותבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב קחעל ידי המפ תתקבל בשטח CLSM החלטה בדבר שימוש ב

  

  העתקת גדרות / פרוק   51.03.050,310

  במקומות המסומנים בתוכניות או לפי  הוראות המפקח יפרק הקבלן גדרות קיימות.  

עבודת הפירוק תכלול פרוק מרכיבי הגדר לרבות ניסור לפי הצורך, הריסת היסודות וכל אלמנט  נלווה אחר וסילוק או 
  מקום שיורה המפקח.העתקה ל

  פרוק הגדר יימדד לפי אורך הגדר שפורק בפועל ללא תלות בגובהה.

למקום כתוצאה הפעולת פירוק זו הסילוק של כל הפסולת והתשלום עבור פרוק הגדרות יהווה תמורה מלאה עבור הפרוק 
  מאושר, סתימה והידוק מבוקר של הבור או התעלה שנוצרו.

  בחוזה זה. 44פרק ר, באם יידרש, לפי תשלום עבור העתקת והצבת הגד

  המדידה לתשלום : לפי מ"א

  

  פרוק שערים  51.03.060

שערים קיימים יפורקו ויפונו למקום שיורה המפקח. העבודה כוללת את פירוק השער, פירוק היסוד, מילוי הבור והידוקו 
"י הנחיית המפקח, יבוצע וסילוק הפסלות למקום מאושר. במידה והשער מועתק יוצב השער במקומו החדש עפ

  ביסוס לשער ויחובר למערכות השונות.

  המדידה לתשלום : לפי יחידה

  

  פרוק אספלט קיים בכבישים, איי תנועה ומדרכות        51.03.070

יכלול פרוק האספלט את השכבות האספלטיות בלבד בכל עובי שהוא. חפירת חומרי  51.03.05בנגוד לאמור בסעיף 
עבודת פרוק האספלט תבוצע בתאום  .חת לאספלט במידת הצורך יכללו במסגרת סעיף חפירההתשתית והמצע מת

  עם המפקח בהתאם לשלבי הביצוע השונים. 

  העבודה כוללת ניסור האספלט, פרוק האספלט לכל עובי שהוא, סילוק הפסולת וכוללת את כל האמור לעיל.

  המדידה לתשלום:  מ"ר

  

  פרוק אבן שפה  51.03.080

יבוצע במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח. העבודה כוללת את פירוק אבני הפרוק 
השפה עצמן, או שילוב אבן שפה ואבן תעלה במידה וקיימת, פרוק תושבת הבטון וסילוק הפסולת. במידה והאבן 

  חדש.מיועדת לשמוש חוזר ינקה הקבלן את האבן המפורקת משיירי בטון לפני ההנחה מ

  המדידה לתשלום:  מ"א.
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  פרוק תמרורים, שלטים, עמודי הגנה על איי תנועה, מחסום לרכב על אי תנועה  51.03.90

תמרורי תנועה או הכוונה, שלטים, עמודי תחנות, מחסומים ועמודי הגנה על איי תנועה יפורקו בזהירות 
ע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט בצורה שתאפשר שימוש חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפג

וכו'. העבודה כוללת פרוק העמודים, נקויים מהבטון, פירוק היסודות, הובלתם ואיחסונם באתר 
העבודה או הובלתם למקום אחסנה עליו יורה המפקח. כמו כן, כוללת העבודה סילוק הפסולת כיסוי 

  הבור שנוצר כתוצאה מעבודה זו. 

  מדידה לתשלום :  יח'.

  

  פירוק משטחי בטון   51.03.100

על כל מרכיביהם, כולל פינוי הפסולת למקום מאושר פירוק משטחי בטון הקיימים ו, שבירה העבודה כוללת ניסור  
  . בהתאם להנחיית המפקח על ידי הרשות, סתימה והידוק מבוקר של הבור שנוצר מפעולת פירוק זו

  מדידה לתשלום: מ"ר.  

  

  תאי מגוף, שוחות מים, תיעול, ביוב, חשמל, תאורה ותקשורתהתאמת גובה מכסים ל51.03.110

התאמת הגובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא או השוחה ע"י פרוק המכסה הנמכת או הגבהת השוחה הקיימת 
ס"מ, אספקה והתקנת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת  30ע"י סיתות הבטון הקיים לגילוי הזיון לאורך של מינימום 

אספקה והתקנה של תקרה שטוחה טרומית). - הצורך ורק עפ"י דרישה בכתב של המפקח (כאלטרנטיבה ליציקת תקרה 
    

  המדידה לתשלום:  יח'.  

  

  

  קרצוף שטחי אספלט קיים  51.03.120

  פני האספלט הקיים יקורצף לעומק משתנה. העבודה תעשה במקרצפת מכנית הפועלת בשיטת   

  א תאושר מקרצפת העובדת על  עיקרון החום). מהירות המקרצפת לא הקרצוף הקר (בשום אופן ל

מ' בדקה. האזורים המקורצפים ינוקו בצורה מושלמת, לשביעות רצונו המלאה של המפקח לפני פיזור האספלט  5תעלה על 
  עליהם. החומר המקורצף יובל למקום מאושר מחוץ לאתר לפי הוראות המפקח.

  

  שיטת קירצוף

ם התחברות לאספלט קיים יבוצע אנכית לפני האספלט הבלתי מקורצף ובזהירות כדי  שלא לפגוע הקרצוף במקו  א.
  בקיים.

אם עקב הקרצוף נתערערה/התפוררה שכבת האספלט, ימשיך הקבלן בקרצוף נוסף בהתאם להוראות המפקח   ב.
  עד להגעה לשכבה יציבה ובלתי מתפוררת.

  והחומר המקורצף יוערם בערימות בשולי האזור המקורצף.בגמר הקירצוף יטוטא השטח במטאטא מכני,   ג.

שעות וכן יתר העודפים והפסולת, לפי הוראות המפקח למקום מאושר אל מחוץ  24חומר הקרצוף יסולק תוך   ד.
  לאתר,.

  הכולל לאחר סילוק החומר יטאטא הקבלן את הכביש לשביעות רצון המפקח, במטאטא מכני   ה.

  ן שבמקום התחברות השטח המקורצף עם האספלט הקיים בכוון ! כמו כן ידאג הקבל שואב  

  יציאה מרצועת העבודה, יפוזר אספלט קר ויהודק בשפוע סביר ולשביעות רצון המפקח בכדי 

  להקטין את עוצמת "הקפיצות" של המכוניות העוזבות את האזור המקורצף.

  המדידה לתשלום: מ"ר.

  

  הנחת צנרת מתוכננתתוספת עבור פתיחת כביש קיים ל  51.03.130

  בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לפתוח קטעי כביש לצורך הנחת צנרת בהתאם לתכניות ו/או לפי הנחיית המפקח בכתב. 

העבודה כוללת את ניסור האספלט הקיים בקווים ישרים בגבולות השטח המיועד לפירוק, חפירת מבנה הכביש עד 
חומרי המבנה למקום שיורה המפקח. על הקבלן להפריד את לשתית המתוכננת, או לפי הוראת המפקח וסילוק 

  חומרי השכבות הגרנולריות של הכביש מפסולת האספלט ולפנותם בנפרד למקום שיורה המפקח.

בתום העבודה באזור ועפ"י אישור המפקח יחזיר הקבלן את מצב הכביש לקדמותו כולל מצעים, אגו"מ, אספלטים, 
והמצע לשימוש חוזר ייעשה אך ורק לפי הנחיית המפקח. בכל מקרה המצע אבני שפה. ניצול חומרי התשתית 

  ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה, מצע למדרכות ו/או שכבות מילוי.
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המדידה לתשלום: לפי מ"ר ותכלול את כל האלמנטים המוזכרים לעיל למעט, חפירה ומילוי חוזר (שעבורם משולם 
  כחלק מהנחת צנרת).

  

  כסה קיים במכסה "כבד" כבישיהחלפת מ 51.03.140

  ב כבד יתקין הקבלן את המכסה-במקומות בהם יחליט המפקח על החלפת המכסה הקיים במכסה ב

  ) וטבעת. טון 40(החדש. העבודה כוללת אספקת והתקנת מכסה לכבד כבישי 

  המדידה לתשלום לפי יחידה והמחיר כולל את כל החומרים ואת כל האמור לעיל.

  

  ק צינורות תשתית תת"ק ועילייםפירו 51.03.150

  סעיף זה כולל עבודות פירוק צינורות תשתית תת"ק ועיליים בכל קוטר שהוא שסומנו 

  לפירוק ב"תוכנית הפירוקים". העבודה כוללת פירוק ופינוי הפסולת למקום מאושר או 

  למקום בהתאם להנחיית המפקח. כמו כן, כוללת העבודה סתימה והידוק מבוקר של הבור 

  והתעלה שנוצרו מפעולת פרוק זה.

  המדידה לתשלום: לפי מ"א.

  

  פירוק ושבירה של קירות מבטון מזויין 51.03.160

  

פירוק ושבירה של קירות מבטון מזויין, במקומות המסומנים ב"תוכנית הפירוקים", כוללים את עבודות הפירוק, הניסור 
בור או התעלה של המילוי בהידוק מבוקר ת הבור, ושר, סתימוהשבירה של הקיר לרבות היסוד, פינוי הפסולת למקום מא

    שנוצרו מפעולת פירוק זו, בהתאם להנחיית המפקח.

  המדידה לתשלום: לפי מ"א.

  

  סילוק פסולת  51.03.170

הקבלן יפנה פסולת וערימות פסולת שאינן עפר ואשר נמצאות באתר העבודה טרם תחילת עבודתו ולא נוצרו בעקבות פעילות 
הקבלן בשטח (פינוי פסולת שמקורה בעבודתו של הקבלן לא תשולם בנפרד והיא כלולה במסגרת הסעיפים  של

  השונים). פינוי עודפי עפר כלול במסגרת סעיף החפירה.  

  הקבלן יסלק פסולת מאתר העבודה למקום מאושר רק לאחר שקיבל הנחיה לטיפול מהמפקח.

למעט עודפי עצים, ענפים, שורשים וכל פסולת אחרת הנמצאת בשטח העבודה, לפסולת תחשב פסולת בניין, גרוטאות, גזם 
  . עפר

  מ"ק. –המדידה לתשלום 

  

  העתקת עצי דקל   51.03.180

  שבמפרט הכללי.  41.04.07העתקת עצי הדקל בהתאם לסעיף 

  עצי הדקל יועתקו לאחר שסומנו כ"מיועדים להעתקה" על ידי המפקח ונציג ר.ש.ת. . 

קו למקום שיורה המפקח ולאחר שהקבלן ביצע את התאומים הדרושים ברשויות וקיבל את כל האישורים העצים יועת
  הדרושים להעתקת העצים. 

  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות לבל ייפגעו העצים או ייפגעו מתקנים אחרים כתוצאה מהעתקה. 

  לאחר העתקתם. תקו העצים, במקום אליו הועהשקייה פתרון בצע הקבלן ישתול את העצים וכן י

  אופן העתקת העצים, גובה גוש האדמה, אופן שתילת העצים וכו' בהתאם להנחיות מח' הגינון בר.ש.ת. .

  יח'. –המדידה לתשלום 

  

   עצים  עקירת/ צים כריתת ע  51.03.190

כ"מיועדים לכריתה" או  שבמפרט הכללי, הקבלן יבצע כריתת עצים או עקירתם רק לאחר שסומנו 51לדרישות פרק בנוסף 
"מיועדים לעקירה" על ידי המפקח ונציג ר.ש.ת. . העצים ייכרתו או ייעקרו לאחר שהקבלן קיבל את כל האישורים 

  הדרושים לפעולה זו מהרשויות הרלוונטיות. אופן פעולה זו יבוצע בהתאם להנחיית מח' הגינון של ר.ש.ת. 

  פגעו מתקנים אחרים כתוצאה מעבודות אלו. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות לבל יי
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העבודה כוללת את כריתת העצים או עקריתם, פינוי גזם העץ והעץ הכרות למקום מאושר על ידי הרשות, פינוי כל הפסולת 
   .שנוצרה כתוצאה מפעולות אלו וכן ריסוס הבור שנוצר בחומר מעקר שורשים, סתימה והידוק מבוקר של הבור שנוצר

השקיה במקום פתרון דים לשתילה חוזרת, הקבלן יעתיקם בהתאם להנחיות מח' הגינון בר.ש.ת,  ישתול וכן יבצע עצים המיוע
  אליו הועתק העץ.  

  יח'.  –המדידה לתשלום 

  

  

  

  

  חפירת בורות גישוש 51.03.200

עפ"י דרישת המפקח ותובא בחשבון רק  ממחויבויותיו ואחריותו באשר לעבודות בשטח,עבודה זו אינה פותרת את הקבלן 
  בכתב.

  לפי דרישת המפקח בלבד.עבור חפירת בורות לצורך גילוי צינורות וכבלים תת"ק ישולם לפי מספר הבורות שנחפרו 

ס"מ, כולל עבודת ידיים אם נדרש, גילוי זהיר של כבלים וצינורות,  100*  100מ' ובגודל  2העבודה כוללת חפירה בורות לעומק 
  מודד מוסמך, סתימת הבור ותיקון הכביש או המדרכה בסיום העבודה.  מדידת מיקומם על ידי

  מדידה לתשלום: לפי יח'. 
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  עבודות עפר  51.04  

  כללי   51.04.00  

  ביום חתימת החוזה המעודכן 51עבודות העפר תבוצענה בדרך כלל לפי מפרט 

  בטיחות בעבודה  .1

  פירות בעבודות עפר" תשומת לב הקבלן מופנית, בין היתר, להוראות פרק ט' "ח    

  . על הקבלן לפעול בהתאם להוראות אלו.111-126, סעיפים 1970של פקודת הבטיחות (נוסח חדש), תש"ל 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות, המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי כל 
  חוק, או הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל.

כל מקרה, על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים, המעודכנים לתקופת העבודה בפועל. את הסעיפים הנ"ל יש לציין שב
  ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנושא עבודות בניה" של המוסד לבטיחות ולגיהות.

  

  מעקב בזמן ביצוע עבודות עפר  .2

ו בשטח העבודה לבין אלה המפורטים  בדו"ח במידה ותוך כדי בצוע העבודה יתגלו אי התאמות בין סוגי הקרקע שיתגל
הקרקע יש לדווח על כך לקבלת הנחיות. בנוסף, במידה ומתגלים שטחים או אזורים בלתי יציבים מכל סיבה 

  שהיא (בוץ, רטיבות וכד') יש לדווח למפקח על 

  מנת לקבל הנחיות לטיפול.

את התאמתו טע וקטע וזאת על מנת לבדוק לכל קהמיועד להבאה את תכונות חומר המילוי  למפקחכמו כן, יש 
  לדרישות. יש להביא בחשבון כי במידה והחומר לא יתאים תידרשנה התאמות בעובי המבנה, על חשבון הקבלן. 

  

 דרגות הידוק ורטיבות העיבוד   .3

 20בות של עד כל עבודות ההידוק בפרויקט, כולל הידוק שתית, יהיו בהידוק מבוקר. עבודות המילוי יבוצעו בהידוק בשכ
יהיו כפי הנדרש במפרט וכן תחומי רטיבויות העיבוד ס"מ כל אחת לאחר הידוק. דרגות ההידוק הנדרשות 

בניגוד לדרישות המפרט הכללי לא תהיה הקלה , בהתאם לסיווג החומר המהודק. 51הכללי הבינמשרדי פרק 
יהודק בכל מקרה לדרגת  A-2-4מסוג בדרגות ההידוק בעבור הידוק שכבות בעומקים גדולים. לדוגמא, חומר 

  .96%צפיפות מינימלית של 

 ומילוי חוזר  , הידוק, עיבוד השתיתהחלפת קרקע  .4

      

  חפירה, יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:מילוי וכן  בכל קטעי הבקטעי     

   מטר מתחת למבנה המיסעה. 1על פי התכנון קיימת שכבה של החלפת קרקע בעובי של   14.    

, על ידי יועץ הקרקע באתר וקבעייהעובי הסופי של החלפת הקרקע ההיקף הסופי של הטיפול והאמור, למרות 
נוספות להערכת טיב בדיקות לאחר ביצוע כן ו ,החפירה למפלסים הנדרשים על פי התכנוןלאחר 

   . הקרקע בתחתית החפירה

          

  לאחר יות, בכל המתחם המבוצע, יש להזמין את יועץ הקרקע לקבלת המשך הנח    
  .החפירה לתחחית מפלס החלפת הקרקע על פי התוכניות  

      

גבוהות ו/או לחילופין בקטעים בהם קיימות שכבות קרקע בלתי יציבות (אזורים מוצפים), בעלות רטיבויות 
ובהתאם להנחיות מנהל  ההרחקה הסופי ייקבע בזמן הביצוע, יש להרחיקן. עומק פסולת למיניה

  . הפרויקט והמתכנן

      

  

  והידוק קרקע היסוד עיבוד השתית  4.2

קרקע     לאחר ביצוע החפירה להחלפת הקרקע, יבצע הקבלן תיחוח, דיסקוס ועיבוד של     
  דרגות ההידוק ותחום רטיבויות ההידוק יקבעו על פי סיווג הקרקע המטופלת.היסוד. 

   במ"ר המדידה לתשלום  
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  מילוי חוזר  4.3

בעבודות     ם את המתחם או אגני החמצון אין להתחיל בקטעים בהם אפיקי תעלות חוצי    
מפסולת, מצמחיה על שורשיה     המילוי אלא רק לאחר ניקוי התחתית והדפנות מהקרקע הלא יציבה, 

  ומבוץ. 

  בכל המתחם, אין להתחיל בעבודות המילוי טרם קבלת אישור מיועץ הקרקע.     

       

  

  ר חפירה והעברה למילוי או סילוק החומ  51.04.010

  . של המפרט הכללי 51להנחיות פרק חפירה, ביצועה והגדרתה ייעשו בהתאם 

  בכל מקום להלן או במפרט הכללי בו מוזכר המונח חפירה הכוונה לחפירה בכל סוג   .א

  קרקע.

  סעיף חפירה בשטח כולל חפירה ויישור פני השטח בכל שטח הפרויקט כמופיע   .ב

מנטים קונסטרוקטיביים. סעיף החפירה אינו כולל חפירה בתוכנית עבודות עפר וכוללת חפירות הכנה לאל
 לצנרת מכל סוג שהוא.

חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים לדעת המפקח, בגלישה וכן חומר   .ג
  שגלש לתחום הכביש, התעלה והרחבות ייחפר ויסולק ללא תשלום נוסף. 

התאם לתכניות ולא יימצאו בהם גושים חופשיים או מדרוני החפירה ייגמרו עפ"י קווים ושיפועים ב  .ד
ס"מ  15 -חומר בלתי יציב. בסיום העבודה, השיפוע הסופי לא יסטה מקו המדרון המתוכנן ביותר מ

      מדודים בניצב המדרון.

במקרה והקבלן יבצע עבודות חפירה מתחת למפלס הדרוש בתכנית, יתקין הקבלן על חשבונו שכבת   ה.
  פילוס. 

הקבלן מופנית לכך שלא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הפרדת העפר ועירומו בהתאם  תשומת לב  .ו
  ., לרבות שינוע כפול לטיבו לפי הוראות המפקח ואחסון זמני של חלק מהעפר החפור הנ"ל

  

שבמפרט  1המחיר כולל הבאת פני שטח החפירה לדיוק בגבולות הסטיות המותרות המצוינות בנספח 
ודף אשר אינו מתאים למילוי אל מחוץ גבולות האתר ופיזור עודפי חפירה הכללי, סילוק חומר ע

  המתאימים למילוי במקומות מוגדרים בהתאם להוראות המפקח.

  במ"ק –המדידה לתשלום 

  

  חומרים למילוי 02004.51.

  

  כללי  .1

  על הקבלן למצוא מקורות לחומרי מילוי מובא העומדים בכל דרישות המפרט.     

הן טרם הבאת החומרים לאתר והן לאחר הבאת החומרים  קת החומר/ים, הקבלן יבצעלפני תחילת אספ
יחסי , לאתר, את כל הבדיקות המוקדמות הדרושות (דירוג, גבולות סומך, תפיחה חפשית, מת"ק

קבל את על הקבלן ל .באמצעות מעבדה מאושרת) וכן בדיקות נוספות שיידרשורטיבות, דירוג -צפיפות
דת החומר/ים בדרישות. עירום חומרים בשטח האתר, אם בכלל, ייעשה בצורה אישור המפקח לעמי

כל סוג חומר ייערם בנפרד על מנת למנוע עירבוב בסוג חומר אחר. עירבוב חומרים מסודרת ומבוקרת.
      יגרום לפסילתם על הסף , על כל הכרוך בכך.

  לא יורשה שימוש בחומר ממקור מיחזור.       

  סתכמות בדרך כלל במילוי רדוד. עבודות המילוי במתחם מ

  מילוי מובא, אינרטי אטום  1.2

      

יעמוד בדרישות ועבודות מילוי המילוי האינרטי האטום שבו יעשה שימוש לצורך החלפת הקרקע 

  הבאות:

o  70%מינימום  –מ"מ  4.75עובר נפה 

o  50%עד  30% –מ"מ  0.075עובר נפה 
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o  35%מקסימום  –גבול נזילות 

o לפחות. 4%בתחום רטיבויות של  5%תי מינימלי של מת"ק תכנוני מעבד 

  כל שינוי מדרישות אלו דורש אישור מראש של המתכנן.

  

  לפי מ"ק.: מדידה לתשלום        

  

    

  מילוי מעל קוי צנרת    

      

  של המפרט הכללי. 51.04.10יבוצע לפי סעיף 

  מדידה לתשלום

  מחיר עטיפת המילוי יכלל באלמנטים: צנרת , תאים וכו'.

  

  

  

  

  מצעים ותשתיות  51.05

  

אין לערבב חומרים בעלי הרכב  במפרט הכללישבמפרט הכללי. בניגוד לאמור  51.05עבודות המצעים ותשתיות יבוצעו עפ"י פרק 
    מינרולוגי שונה.

  

  שכבת ניקוז מחול   51.05.005

  

 שכבת החול המנקז שעל יריעת האיטום תעמוד בדרישות הבאות: 

  וש באבן גרוסה העומדת בדרישות איכות האבן כנדרש בעבור חומר מצע סוג א'יעשה שימ –איכות האגרגט 

 :דירוג 

 100% –מ"מ  9.5עובר נפה  ‐

 70-100% –מ"מ  4.75עובר נפה  ‐

 30-50% -מ"מ  2עובר נפה  ‐

 10-20% –מ"מ  0.425עובר נפה  ‐

 3%עד  –מ"מ  0.075עובר נפה  ‐

  החומר יהיה  –פלסטיותNP 

  

  בת חול מנקז.לפי מ"ק שכ -מדידה לתשלום 

  

  

  מצע סוג א'   51.05.010

  

  שמפרט הכללי. עובי שכבת המצע משתנה כמצוין בתוכניות. 51032העבודה תבוצע עפ"י כל הסעיפים הרלבנטים שבסעיף 

      

  לפי מ"ק מצע. -מדידה לתשלום 
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  איטום באמצעות יריעות ביטומניות 51.08

  

  יריעות איטום ביטומניות אופקיות   51.08.10

  . 51.08מ"מ על פי דרישות המפרט הכללי פרק  3צעו מיריעות ביטומניות בעובי יבו

  התשלום לפי מ"ר, כולל כל הנדרש במפרט הכללי.

  

  יריעות ביטומניות לאטימה אנכית (חציצים אנכיים) 51.08.20

בחול מיוצב צמנט כנדרש בסעיף מטר. מילוי החפירה האנכית תעשה  2.5לעומק של  51.08יבוצעו על פי דרישות המפרט הכללי סעיף 
  סעיף קטן ב' ולא בבחנ"מ. 51.04.10.01

  התשלום לפי מ"א, כולל כל הנדרש במפרט.

  

  

  

  עבודות אספלט   51.12

      

  כללי    

      שבמפרט הכללי. 51.12עבודות האספלט יבוצעו עפ"י פרק     

  הקבלן יעביר את תעודות השקילה לאספלט לידי המפקח.     

    

   "מס 4בטון אספלט נושאת עליונה בעובי שכבת  01.012.51

  

  .PG-70-10מ"מ דולומיטית עם ביטומן  19תבוצע מתערובת תא"צ 

  

  המדידה לתשלום לפי מ"ר. המחיר כולל גם עבודה בשטחים קטנים, מוגבלים וצרים. –המדידה לתשלום 

  

  ס"מ 6שכבת בטון אספלט מקשרת תחתונה בעובי  51.12.020

    

  .PG-68-10מ"מ דולומיטית וביטומן  25תבוצע מתערובת תא"צ 

  

  לפי מ"ר. המחיר כולל גם עבודה בשטחים קטנים, מוגבלים וצרים. –המדידה לתשלום 

  

  ס"מ  4למדרכות ואיי תנועה בעובי שכבת בטון אספלט   51.12.030

  .PG-68-10מ"מ עם ביטומן  12.5תבוצע מתערובת תא"צ דולומיטית 

  

  ל גם עבודה בשטחים קטנים, מוגבלים וצרים.לפי מ"ר. כול –המדידה לתשלום 

  

  

    

  

  מפרט הכללי.דרישות ההעבודה תעשה עפ"י      

    

  לפי מ"ר .  –המדידה לתשלום 
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  עבודות ניקוז     51.06  

  

    כללי    51.06.0

  

  מדידות, התוויה וסימון למתקני ניקוז  51.06.00

  

  מוסמך של הקבלן, הסימון יכלול את: המיקום המדוייק של כל המתקנים לפי התכניות, יסומן ע"י מודד

  הציר האורכי של המתקנים.  א.  

  נקודות גובה קבועות כולל שתי אבטחות לפחות.  ב.  

  

על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת מתקני הניקוז בצורה שתאפשר 
  ה ויציאה, צנרת וכדומה).אתור ובדיקה בטוחים של כל המתקנים (כולל מתקני כניס

על הקבלן  לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, יהיה עליו לשקמן ללא 
  דיחוי על חשבונו ואחריותו.

  

: לא ישולם בנפרד עבור הנ"ל, והתמורה עבורה תראה ככלולה במחיר היחידה המתייחסות לבצוע מדידה ותשלום
  ז.מתקני ניקו

        

  עבודות צנרת  51.06.1

  

  חפירה לצינורות  51.06.010-020

  שבמפרט הכללי.  57014ו   57013, 57012, 57010,57011, 51023העבודה תעשה עפ"י האמור בסעיף 

  

  ס"מ.  10עם גמר החפירה למבנים יסולקו מתחתית החפירה גושי האדמה מעל   א.

  

  רת מרווח עבודה של קוטר ביצוע החפירה עבור הצינורות תעשה תוך שמי  ב.

  הצינור מכל צד של הצינור.

  

על הקבלן לדאוג שתחתית החפירה תהייה יבשה, וזאת באמצעות מערכת תעלות ניקוז. עבור פעולות אלו לא   ג.
  ישולם לקבלן בנפרד והן כלולות במחיר החפירה. 

  

  תחתית החפירה תהודק ע"י מכבש ויברציוני כבד מאושר ע"י המפקח,   ד.

ס"מ יתפוררו לקבלת משטח חלק. ההרטבה לפני ההידוק תינתן עפ"י דרישות  10 - שכל גושי הקרקע הקטנים מעד 
  המפקח ובאישורו.

  

ס"מ. החפירה הנוספת תרופד בחומר מסוג חול  15 -החפירה תועמק מתחת לתחתית הסופית של הצינור ב   ה.
  דיונות לכל רוחב התעלה.

  

  כל אורכם בין שתי שוחות ולפני הנחת הצינורות. החפירה כל החפירות לצינורות יחפרו ל  ו.

  תעשה מהכיוון הגבוה לנמוך.

  מחירי החפירה, סידורי הביטחון, הסדרי הניקוז, דיפון ותמוך,  יהיו כלולים   מדידה לתשלום:

  במחירי האלמנטים: מעבירי מים, צינורות, תאים וכו' 

  

  עבודות טכניות לגבי הצנורות

  ובדרגות המתאימות של  27טון יעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי מס' צינורות הב  א.      
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  העומס לסדק ולהרס.

  ).175(דרג  5קלאס  –הצינורות יהיו מסוג צינורות בטון מדוייקים 

  פעמוני עם אטמי גומי. בצינורות שקוטרם  - שקוע  –מחברי הצינורות מסוג תקוע 

  ישר. המחברים יעמדו  –שקוע  -וע ס"מ יורשו מחברים מסוג תק 60 -הפנימי קטן מ

  .  27בת"י 

כל משלוח צנורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאפשרת את התאמת הצינורות לתקנים השונים 
  הנדרשים לפי מפרט זה.

  הבאים לידי ביטוי בסעיף   בדיקת הצינרות ע"י מהנדס האתר תהיה לפי הקריטריונים        

  ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא של המפרט הכללי. לא יסופקו  57031

  ותוקנו, בין ע"י היצרן או ע"י הקבלן או כל גורם אחר.

          

    וכן צילום  לגבי צינורות בטון 57בקווי התיעול תבוצע בדיקת לחץ כמפורט בפרק         
  .פנימי של מערכת הניקוז לאחר השלמת העבודה  

  

  הנחת הצינורות  ב.      

  במפרט הכללי.  57030 -ו 57031כפיפות לסעיפים העבודה תבוצע ב        

  ולאמור במפרט זה.  

          

  אטימות חיבורים  ג.

אשר יסופקו בנפרד ע"י   Roll Ringלאיטום תפרים שבין כל צינור יש להשתמש אך ורק באטמי גומי מסוג 
  יצרן הצינורות ויותקנו בשטח.

      

  מדידה ותשלום    

  הצינורות לאורך הציר שלהם, לא  לאחר ביצוע בין קצוות כלהצנורות ימדדו לפי מטר רץ נטו,       

  כולל קטעי צינורות שמעוגנים בשוחות בקרה.

  

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות, הובלתם, הנחתם בכל עומק שהוא, חיבורם זה לזה בעזרת אטמי 
ים לתאי בקרה קיימים, יכללו קידוח גומי, חיתוכים, עיגונים בבטון, וחיבורים לתאי בקרה קיימים. חיבור

  בגודל עומק ובזווית הצינור הנכנס כנדרש

צילום פנימי של מערכת הניקוז לאחר השלמת העבודה, אישורים וכן בדיקת לחץ, בתכניות, וכן איטום בטיט צמנט. 
היחידה חפירה, חומר מילוי והידוקו לא ישולם בנפרד והכל יכלל במחיר  ,A-2-4  ,A-4קרקע העבור מצע 

  לצינור. 

    

  תאי בקרה ותאי קליטה  51.06.030-060

בוצע חפירה עם מרחב עבודה המאפשר התקנת טפסות והידוק כנדרש בעזרת הציוד חפירה לתאים ת  א.
  המכני הנמצא בידי הקבלן. 

  מידות מרחב העבודה טעונות אישור המפקח.

ף בנוגע למילוי מסביב לצנרת לעיל היה מקרקע מובאת בהתאם לדרישות  הסעימילוי חוזר לתאים י  ב.
  ס"מ מהודקות בכלים קלים כמו מכבש ויברציוני ממונע ידנית. 10) בשכבות של 51.02.040(

  חל איסור למעבר כלים על גבי התאים עד לסיום עבודות המילוי מעל 

  התאים  פרט לצורכי הידוק כאמור לעיל.

  בהתאם לתוכניות. על הקבלן לבצע שוחות בקרה וקליטה מבטון טרומי   ג.

הצינורות המחוברים לתא הבקרה ושוחות הקליטה יוכנסו עד לדופן הפנימית של התא או השוחה ומקום 
  כניסתם יוסדר ויוחלק בטיט וצמנט.
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, עשויים יצקת ברזל. 631מ'  יותקנו שלבי טיפוס כנדרש בת"י  1.0בתאי בקרה וקליטה שעומקם עולה על 
ס"מ לסירוגין. עיגון  40ות התאים לכל גובהם, במרווחים אנכיים של השלבים יעוגנו היטב בתוך דפנ

השלבים יובטח גם מהצד החיצוני של התא, בטרם נעשה המילוי החוזר. שטחי השלבים הגלויים לעין 
  ינוקו היטב וייצבעו פעמיים בלכה ביטומנית וכן תינתן משחת סיכה בכל מכסה בין המכסה למסגרת. 

  תבוצע הכנה לחיבור קווי ניקוז בעתיד ע"י פקק בטון בשוחות בהן יידרש       

  בהתאם לרומי תכנון  של הצינורות העתידים.      

   40הקבלן יציג למתכנן לאישור את חישובי השוחה לעומס של משאית כבדה במשקל       

  לגישור לעומסי מקסימום. 1227טון ולתקן ישראלי מס'       

  וללת: חפירה, הידוק השתית, תשתית בטון רזה העבודה לבצוע שוחות ותאי קליטה כ  ד.        

  \ס"מ, הכנה לחיבור צינורות עתידים, שלבי טיפוס, מלוי חוזר בהידוק  5בעובי         

  .טון) 40( כובד כבישיעומס המתאים למבוקר, השוחות יכללו: מכסה         

  תאי הבקרה והקליטה כוללים אלמנטים ועבודות בעומקים הנדרשים בתכניות.        

הקליטה יכללו: שלוש שבכות סטנדרטיות מיצקת ברזל (כולל מסגרת), אבני שפה רגילה  תאי  
  ומשופעת יצקת ברזל מברזל וכל האביזרים הנדרשים בהתאם לתכניות.

  משלוח ואספקה. -העבודה לביצוע שוחה טרומית תכלול בנוסף לעבודות ולאלמנטים המפורטים לעיל   
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ת לתא קליטה קטן מ כאשר המרחק בין תא ביקור ה.   – מ' הקבלן יכול להשתמש  1.5   

 בתא משולב במקום בתאים נפרדים וזאת בתנאי כי יבדוק כי אין לכך השפעה או    

  הפרעה על מערכות אחרות.   

 

 הקבלן לא ידרוש תוספת תשלום עבור תאים משולבים המופיעים בתוכניות ואינם  ו.    

 נכללים בגליון הפרטים.   

 

ידות גודל התאים המופיעות בתוכניות הינן המידות הפנימיות.מ ז.    

 

 מדידה ותשלום:  ימדד ביחידות ויכלול את כל הנזכר לעיל. 

 

 

  שילוט, תמרור, צביעה  ואביזרי תנועה             51.07
  

 הספקה והתקנת עמודים   51.08.020-030
 

 . 3מגולוונים בקוטר " העמודים שעליהם יורכבו התמרורים יהיו מצינורות ברזל  א. 
 111מ', הכול בהתאם למפרט הספקה  , 4.50-3.00מ"מ, אורכם ינוע בין  3.96עובי הדופן    

 לתוכניות ולהוראות המהנדס. 
 

 העמוד ייצבע לפי מפרט צביעה של עמודי רמזור.   
 

ר ס"מ ויחוזקו בברזלי עיגון אש 50ס"מ ועומקו  40העמודים יהיו קבועים בבור שקוטרו    .ב
 ) . 50*40*40( 200 - יעוגנו ביסוד בטון ב

  
  ביחידות לפי  כתב הכמויות – המדידה לתשלום                           

  
  הספקה והתקנת תמרורים  51.08.040

  
 על הקבלן לספק ולהרכיב את התמרורים או להחליפם בהתאם לדרישות התוכנית ועליהם   א. 

  . 1/1/70מיום  2502ה, במיוחד לקבץ התקנות  לענות לספציפיקציות של משרד התחבור  
 כל התמרורים יהיו מחזירי אור.   
 מ'. 2.20הגובה המזערי של תחתית התמרור יהיה    ב. 
 ב'.  -התמרורים יורכבו על עמודי רמזור או על עמודים כמפורט בסעיפים  א' ו  ג. 

 
 ביחידות לפי כתב הכמויות . – המדידה לתשלום  
כולל את כל האביזרים הדרושים להתקנת התמרור על גבי העמוד בין   מחיר ההתקנה   
 באמצעות ברגים ובין באמצעות טבעת, הכל לפי דרישת המהנדס.     

  
  מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת שלטים ותמרורים   51.07.010,040

 
  כללי:     

 
    ין להולכי רגל מפרט זה מתייחס לייצור תמרורי דרך (תמרורי אזהרה, הורייה ומודיע  א. 
 ולנוהגים בכלי רכב).   
אספקת תמרורים/השלטים תיעשה אך ורק על ידי "יצרן מוכר" שאושר ע"י מע"צ. "יצרן   ב. 

 מוכר " יצטרך להוכיח יכולת ארוכת טווח, כולל חומרים, ציוד, אנשי מקצוע וכו'.    
ר על כך שהחומרים יצרן/ספק תמרורים/שלטים, ימציא לרש"ת לפני התחלת היצור, אישו   

 ותחליפי יצור בשימושו מתאימים למפרטים מטעם מכון התקנים. 
כמו כן היצרן/ספק תמרורים/שלטים, חייב להיות רשום במע"צ כ"יצרן מוכר". ייצור   
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 האותיות והסמלים וחיתוכם חייב להיות בעזרת מחשב. 
  הערה חשובה:  .ג

-shopניות ביצוע של השלטים (תוך שבועיים מצו התחלת העבודה על הקבלן להגיש תוכ
drawings אשר יכללו את הפרטים הבאים: גודל השלט, גודל האותיות, גודל הסימנים (

השונים, פרטי המסגרות, החבורים ואמצעי החיבור. התוכניות יובאו לאישור המזמין ורק 
ן לאחר אישור התוכניות יזמין הקבלן את השלטים מהיצרן. הערות לתוכניות והנחיה לתקנ

  לא תהווה עילה להערכת תקופת הביצוע.
  

  חומרים:  
 

 268מ"מ בהתאם למפרטי מת"י 2.50 -  2.00פחי התמרור/שלט יהיו עשויים לוח אלומיניום    א. 
 . 4.2, סעיף   1984מאוגוסט 

 . 6סעיף  1984לאוגוסט  268לוח האלומיניום ינוקה וייצרב בהתאם למפרט מת"י מס'   .ב
  ל הגנה מפני קורוזיה. פח התמרור יעבור טיפו  
 ייצור התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד.   ג. 
 190בהתאם למפרט מת"י מס' HIGH INTENSITY האור יהיה רב עוצמה  - החומר מחזיר   
 . 2החזרת אור מס'  3, טבלה  208סעיף   1983מאוקטובר .    
דרגת החזר  DIAMOND GRADE. ייצור שלטי הדרכה עיליים יהיו כחומר מחזיר או מסוג   

 האור תהיה לפי טבלה מצורפת, נספח א'. 
  הדבקת סרט מחזיר האור לפח האלומיניום תיעשה באחת מהשיטות הבאות:   ד. 
 הדבקה חמה.   .1  
 הדבקה קרה.   .2  

 
החומר מחזיר האור יודבק אל שטח לוח האלומיניום באמצעות מכשור מיוחד המופעל על ידי   

 , או על ידי גלגלות לחץ. תת לחץ וחום
  

  בהתאם להוראות בכתב של יצרן החומר מחזיר האור.  הציוד ושיטת ההדבקה יהיו    
אור ימציא לרש"ת לפני להתחלת הייצור תעודה  המאשרת כי  - יצרן/ספק החומר מחזיר 

  ISO 9002.האור מאושר בהתאם לתקן  -מפעל הייצור לחומר מחזיר
  

    ת לפני התחלת הייצור תעודה ממכון התקנים הישראלי יצרן השלטים ימציא לרש"  
 . 2003המאשרת כי המפעל מאושר בהתאם לתקן ישראלי   

  
יצרן/ספק/שלטים, ימציא לרש"ת , לפני התחלת הייצור תעודה ממכון התקנים הישראלי כי 

של   החומר מחזיר האור רב עצמה המוצע על ידו נבדק על ידם ומתאים לדרישות הטכניות
 וכן החומר  2, החזרת אור מס'   3, טבלה  208סעיף  .1983מאוקטובר  190פרט מת"י מס' מ

  בהתאם לדרישות של נספח א' המצ"ב. DIAMOND GRADE מחזיר אור 
יצרן/ספק התמרורים/שלטים, ימציא לרש"ת לפני התחלת הייצור תעודת אחריות מטעם     

    HIGH INTENSITY,חומר רב עצמההאור ומטעמו לגבי עמידות ה -יצרן החומר מחזיר 
 שנים לפחות.  10בתנאי הארץ לתקופה  -DIAMOND GRADE ו  

 
בא כח מהרש"ת רשאי לבקר במפעל לשם בדיקת החומרים ותהליכי הייצור ולפקח עליהם 

 תוך ביצוע העבודה. 
 

מפקח רשאי לפסול חומר או עבודה שאינם עומדים בדרישות, והיצרן לא יוציא מהמפעל   
 למשלוח לאתר העבודה.     

 
חיבור השלטים ותמרורים למסגרות החיזוק  ייעשה בשיטה שבה פני השטח מחזיר האור לא    ה.  

  ינוקב, יחורר, ייפצע או יפגע בכל צורה שהיא בעת, החיבור (ללא ראשי ברגים בחזית השלט) 
 

 (מת"י).  268התמרורים / שלטים ייוצרו בהתאם למפרט מת"י מס'   ו. 
 

   התמרור, צבע הסימנים המסומנים עליו ומידותיו יתאימו לצבע בקובץ תקנות  צורת  .ז
 . 2502התעבורה  
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. פרט לחלק יהיו מחומר מחזירי אור בלבדייצור התמרורים / שלטים (הסימנים שבתמרור) 
 הצבוע בהדפס משי. 

  
  הסימנים בתמרורים יעשו בהדפס משי על חומר מחזיר אור.   ח. 

ות ההדפסה וכן שיטת ההדפסה והייבוש יהיו בהתאם להוראות בכתב צבעי ההדפסה, רשת
 של יצרן החומר מחזיר האור. 

 
 גובה אותיות השילוט ייקבע ע"י המתכנן.   ט. 
מידות אחרות הכוללות רווחים בין השורות, רווח בין המסגרת והטקסט, והפונטים הדרושים   

 מהנדס תנועה. יועבר ליצרן ע"י יהיו אחידים בהתאם לסוג הכביש ומפרט המיוחד אשר 
 

 בשלטים ובתמרורים מיוחדים, סוג האותיות והמספרים, הרווחים ומידותיהם יהיו בהתאם  .י
  לתוכניות ול"הנחיות לאופן הצבת תמרורים".   

   
מ"ר. יש להביא לאישור הרש"ת תוכניות  5.0בתמרורים מיוחדים בעלי שטח מעל    יא.  

  התאם למידות הפחים. קונסטרוקציה של המסגרות וזאת ב
 

 לרוחות.  414המסגרות, החיבורים ואמצעי חיבור יחושבו לפי ת"י   יב. 
 

 .CAPITAL LETTER, אות ראשונה  LOWERCASEרישומי יעדים בלועזית יהיו עם   יג. 
 

 פיקטוגרמות (כגון אוירון, אזור התעשיה) יהיו בהתאם ללוח התמרורים והנחיות מע"צ.   יד. 
 

לביקורת במפעל במהלך ייצור  מטעמואו נציג  את מהנדס התנועההיצרן חייב להזמין  טו.         
כ"כ עליו לקבל אישור בכתב המאשר התאמת תמרורים/ שלטים למפרט זה לפני  שלטים ולפני סיום העבודה.

  אספקתם לרש"ת. 
  

רוקציה של השלטים המוצבים על גשרי שילוט, יש להביא לאישור הרש"ת את תוכניות קונסט  טז. 
  מסגרות וזאת בהתאם למידות הפחים. 

 
 סימון:  

 
 כל תמרור ישא בצידו האחורי סימון ברור ובר קיימא ע"י הטבעה:   א. 

 
 אז סימונו המסחרי הרשום.  שם היצרן  .1  
 חודש ושנת ייצור.   .2  

 
 אריזה:   

 
 תמרורים:   א. 
יהיו בעלי מידה וצורה ) ו10התמרורים יארזו בקבוצות של לא יותר מעשרה (  .1  

 אחידה   
  בקבוצה, ויקשרו בעזרת סרט מתאים.       

 
 כל שני תמרורים יונחו כשפניהם אחד כלפי השני.   .2  

  
  בין שני תמרורים תהיה הפרדה באמצעות נייר אריזה עמיד או כל חומר   .3    
  אחר שווה ערך.       

 
 חר מכן יש כל חבילה תיעטף ע"י קרטון או כל חומר אחר שווה ערך. לא .4

  לקשור את החבילה ולוודא שהתמרורים מהודקים היטב בתוכה ולא זזים אחד              
  יחסית לשני.               

  
 שלטים:   ב. 
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 שלטים שלמים יארזו במסגרת של עץ כאשר הם עטופים ביריעות פלסטיק כפות   .1   
  עם בועות אויר ביניהם.       
 ה כאשר כל שלט מופרד אחד מהשני. ההובלה צריכה להתבצע בעמיד   
 במידה ויש צורך להוביל פנלים לצורך הרכבה יש לעטוף כל פנל ביריעות פלסטיק   .2  
  כפולות עם בועות אויר ביניהם. ולארוז אותם במסגרת עץ.       
 אין להסיר משלטים שלמים את העטיפה עד גמר ההקמה.   .3  
דמה או רצפה עם פניהם כלפי מטה ואין אין להניח לצורך הרכבה פנלים על הא  .4  

  לדרוך עליהם במשך ההרכבה.   
 

 : בדיקות ודגמים 
יש להגיש דגם תמרור בגודל בין עירוני עגול ומתומן לבדיקה של מכון התקנים   .א

לאישור לפני תחילת הייצור הסדרתי. הקבלן לא יתחיל הייצור הסדרתי עד שלא 
 על תקינות התמרורים.  יקבל תעודות מאחד המכונים הנ"ל המעידות

  
 . 190 1983על ספק להגיש תעודות המעידות על עמידות הסרטים המחזירים אור בתקן מת"י    ב. 

 
 הרש"ת רשאית לערוך בדיקות מדגמיות חוזרות.   ג. 

 
 בחינה:   
 . 12סעיף   268בחינת התמרורים תעשה בהתאם למפרט מת"י    א. 
 .גר' לכל ס"מ רוחב, ובהתאם לתקן  900בכוח של  בדיקת הדבקה של הסרט למרור תעשה   ב. 

ASTM-D- 903-89  
 . 268, שבמפרט מת"י   12.6 -, ו 12.1. 12.4, 12.5פגמים חמורים יחשבו אי עמידות בסעיפים   ג. 
 .  2רמה   934התמרורים תיבנה גם לפי מת"י    ד. 
 .4רא"ר לכל הדגמים  %   ה. 

 
  התקנה:   
תהיה בהתאם לתוכניות תמרור / שילוט ובהתאם למפרט התקנת התקנת התמרורים והשלטים  
 תמרורים ושלטים של מע"צ.   
  במ"ר לפי כתב הכמויות. - 51.0803סעיף   -  המדידה לתשלום  

  
  ביחידות לפי כתב הכמויות.  -  51.0810 - 51.0804סעיפים          
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  נספח א': 
MINIMUM COEFICENT OF RETROREFLECTION  
 
obs. ent. white yellow red green  blue orange  
angle angle   
 
0.2 -4 800 660 215 43  75 300 0.2 +30 400 340 100 
 20 30 150  
 
0.5 -4 200 160 45 10 IS 100  
0.5 +30 100 85 26 5 10 50  
 
DAYTIME COLOR  
 
LUMINANCE FACTOR  (Y%) (DAYTIME LUMINANCE)  
 
color     minimum   maximum   
 
White     40    - Yellow   
      24    45  
Red     3    15  
Blue     1    10  
Green     3    9  
Orange     12    30  
 

   

 מפרט לסימון כבישים    51.07.030-070
      
  כללי:           
המחיר שיגיש הקבלן במכרז זה יהיה מחיר יחידה לכל סוג עבודה אשר יפורט   .א

  הטכני, שיהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.  בתיאור
   
מחיר יחידה לכל סוג עבודה המפורט בתנאים הטכניים כולל ניקוי הכביש לפני   .1  ב.  

סימון, החומרים הדרושים לסימון, שכר עבודה, שימוש בכלי עבודה הדרושים לניקוי 
שו את ולסימון וכן ניקוי וסילוק שאריות, כלים, מחסומים וכל האביזרים ששימ

  הקבלן לצורך עבודתו בגמר העבודה. 
 

מחיר היחידה לכל סוגי העבודה יכלול: הוצאות ההובלה הקשורות בביצוע העבודה,   .2  
 הבאת כלים, חומרים, מחסומים, שלטים וכו'. 

 
חודשים מיום הסימון בצבע כביש שהוא 3על הקבלן להתחייב לתקופת אחריות של    .1  ג. 

 עליו לתת ערבות לטיב העבודה שתתקבל על דעת המזמין. הציע ועבור תקופה זו 
 

במידה שהסימון בתקופת האחריות שניתנה ע"י הקבלן לא יהיה תקין לפי הערכת   .2  
המפקח, יהיה על הקבלן לחדש את הסימון באותם המקומות, על חשבונו, במקרה 

אי שלא יעשה זאת במשך שבועיים מיום קבלת ההוראה בכתב, יהיה המזמין רש
שייחשבו 15לחדש את הסימון בכל דרך שייראה לו, על חשבון הקבלן בתוספת % 

 כהוצאות משרדיות. 
 

 הקבלן יהיה חייב לבצע סימוני כבישים גם בעונת החורף, בימים לא גשומים.   ד. 
 

 על הקבלן להעסיק בעלי מקצוע בהתאם לסיווג המקצועי של שירות התעסוקה.   ה. 
 

של מכון  935, 934סימוני הכבישים ייעשו אך ורק בהתאם לתקנים מס'  מודגש ומוצהר כי   ו. 
 התקנים הישראלי. 

בכבישים משובשים, יהיה על הקבלן להגדיל את כמות הצבע למ"ר, מעבר לכמות הנדרשת   
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 , של מכון התקנים הישראלי. 935, 934בתקנים מס' 
 

 ביצוע הסימון בצבע כבישים   
 

ת הסימון בצבע, במקומות אשר יימסרו לו ע"י המזמין והספק הקבלן חייב לבצע א  1.  א. 
 עבודתו יותאם לפי דרישות המפקח. 

 הקבלן יעמיד מספר צוותים לפי דרישת המפקח.   2.  
 

 של מכון התקנים הישראלי.  934, 935את הסימון לצבע יש לבצע בהתאם לתקנים מס'    ב. 
ביש היטב מאבק, לכלוך, שמן וכו' (בהתאם לפני ביצוע העבודה, על הקבלן לנקות את הכ  ג. 

 ) .934לתקן 
 

 . 934הצביעה תבוצע במכונה בלבד בהתאם לתקן הישראלי מס'   ד. 
 

 -הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם לפי תוכניות שתימסרנה לו ע"י המפקח או בא   1.  ה. 
 כוחו. 

 
 ביצוע העבודה חייב להיות מדויק בהתאם לתוכניות.   2.  
יה או טעות בביצוע, תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה אחראי כל סטי   

 גם 
למחיקת הסימון הלא נכון ולתיקון הסימון כנדרש. המחיקה תיעשה במכונת מחיקה       

  מיוחדת ולא בצבע שחור. 
 

במידה שלקבלן אין מכונת מחיקה, יימחק מיד בצבע שחור ולאחר מכן ימחוק   3.  
 באמצעות מכונת מחיקה, ובהוצאות אלה יחויב הקבלן.  המזמין את הסימון

 
לא יתקן הקבלן את הסימון הלא נכון, יהיה רשאי המזמין לתקן את הסימון ולחייב   4.  

 את הקבלן בכל ההוצאות הקשורות לכך. 
 

.           הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תביעה לגבי המזמין אשר עלול להגרם עקב הסימון 5    
  שבוצע ע"י הקבלן  - כון הלא נ

  
הקבלן יהיה אחראי לביצוע חסימה והטיית התנועה בהתאם לאישורים שקיבל    .6  

מהמשטרה ויהיה אחראי לנזקים הנגרמים תוך צביעה על ידי כלי רכב שמורחים      
את הצבע ויבצע את התיקונים הנדרשים וצביעה מחדש ו/או מחיקה במכונה          
 ומיידית.     

 את סימני הדרכים חייבים לראות בצורה ברורה, במרחק סביר אשר ייקבע ע"י    1.  ו.   
  המפקח.                                          

 
הקונטרסט בין הכביש ובין הסימון, חייב להבטיח הדרכה ברורה לתנועה, באמצעות   2.  

 סימני הדרך. 
 

 נים של הכביש. יש להתחשב בעובדה שיהיו הבדלים בצבע ובגוו  ז. 
איכות הסימונים חייבת להיות טובה על קטעי הכביש, סוגיהם, טיבם וכן גוניהם כאמור   

 לעיל. 
 

במקרה שיהיה צורך לסמן כביש במקום שכבר היה מסומן והסימון הקודם נראה עדיין, על   ח. 
ע"י  הקבלן להקפיד שהסימון החדש יחפוף את הסימון הישן ובהתאם לתוכניות שיסופקו לו

 המפקח, אלא אם כן ניתנה לו הוראה אחרת. 
 

הצבע צריך לכסות היטב את פני הכביש באופן שלא ייראה דרכו כל סימון או גוון שחור. יש   ט. 
 להציע מחיר עבור כל סוגי וצורות צביעה הנזכרים במכרז. 

 
ל את לא מילא הקבלן אחר אחד מהתנאים הנ"ל לגבי הביצוע, יהיה המזמין רשאי לבט  י. 
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החוזה עם הקבלן ולחלץ את ערבותו לכיסוי הנזקים אשר נגרמו או ייגרמו לה ולדרוש 
 במידה שתיגרמנה למזמין הוצאות ונזקים בגלל הסימון הבלתי תקין.  -פיצויים מהקבלן 

 
העבודה תתבצע בשעות היום ולילה, בהתאם לתנאים בשטח והנחיות הפיקוח, והמשטרה   יא. 

  והעירייה. 
 

בלנים יחויבו למלא יומני עבודה באופן שוטף שיאושרו ע"י המפקח מטעם המזמין לצורך הק  יב. 
 העברת חשבונות לתשלום או כמסמך משפטי. 

 
 צורת הסימון בכבישים לצביעה בצבע כביש  
-הסימונים יבוצעו בקווים ישרים או בעקומות, בהתאם לתוכניות ולהוראות המהנדס או בא  א. 

 כוחו. 
 

לה יבוצעו בקו מלא או בקווים מרוסקים, הרווח בין הצביעה יהיה בדרך כלל שווה קווים א  ב. 
 לאורך הצביעה, פרט למקרים שהקבלן יקבל הוראות אחרות. 

 
 21 -וד   1 -סימון על פני הדרך, תמרורים ד - סוגי הסימונים יהיו בהתאם ל"לוח התמרורים"   ג. 

 בהתאם לתוכניות המצורפות למכרז זה. 
 

 ס"מ (בצורת הסולם), או בצבע מלא. במקרה  30נועה בכביש יסומנו בקווים ברוחב  איי הת  .ג
  האחרון יחושב המחיר לפי מ"ר (שהציע הקבלן לסימון מעברי החצייה).   

 
צורת הסימונים תהיה בהתאם להנחיות משרד התחבורה, על פי "הנחיות לאופן הצבת   ה. 

 " פרק ד'.  1970תמרורים  
 

 כוחו. -ן תיקבענה בתוכניות או בהוראות המהנדס או באמידות הסימו  ו. 
  
  הצבע   

 
על הקבלן להשתמש בסוג צבע מיוחד לסימון הכבישים אשר יתאים גם לכביש   1.  א. 

 של מכון התקנים הישראלי. 935אספלט וגם לכביש בטון, העומד בדרישות תקן מס'  
 

 היינה בהתאם להוראות המזמין רשאי לבדוק את טיב הצבע. שיטות הבדיקה ת  2.  
 שיטות בדיקה.  -פרק ג' 935 - 1982תקן מס'      

 
התאמה  103 -סעיף   1982, -התאמת הצבע לתקן תבוצע בהתאם להוראות תקן מס'   3.  

 לתקן. 
 

לרשות הקבלן חייבים לעמוד כלי המדידה המתאימים והדרושים. הצבע צריך להיות   4.  
 ות של ביהח"ר. מקורי, בקופסאות מקוריות וסגור

 
 כמות הצבע תהיה לכל הפחות:   5.  

 
 גרם למ"ר. 500בכביש רגיל:   -   
 גרם למ"ר. 750בכביש משובש:  -   
 של מכון התקנים הישראלי. 935, 934בהתאם לתקנים מס'   -   

 
על הקבלן לציין בכתב את סוג הצבע או כל חומר אחר והתוצרת שהוא ישתמש. כמו   1.  ב. 

 וג המדלל ואחוז החומר המדלל בהתאם לקטלוג. כן, את ס
 

על הקבלן לקבל אישור המפקח לגבי הצבע ו/או חומר אחר בו ישתמש לסימון   2.  
 הכבישים. 
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 בדיקת הצבע:   ג. 
 

המזמין יהיה רשאי לבצע דגימות צבע בכל עת שימצא לנכון וישלח אותן לבדיקה   1.  
בבדיקות אלו, יחולו על הקבלן  במכון התקנים הישראלי. ההוצאות הקשורות

 המבצע. 
 

מ"ר (לכל הפחות), בממוצע כללי של כל  2,000 - בדיקות איכות צבע, יבוצעו כל כ  2.  
 העבודה. 

 כל הבדיקות מעבר לכמות זו, במידה ויעמדו בתקן יהיו על חשבון המזמין.    
 

ורך לקיחת דגימות ליטר, נקיות לחלוטין, לצ 1על הקבלן לספק קופסאות פח בנות    3.  
 הצבע בו הוא משתמש, בכל עת שיידרש. 

 
לקיחת הדגימה תהיה אקראית, תוך כדי עבודה ותבוצע ע"י המזמין וכפוף לסעיף   4.  

 הדן בבדיקות מכון התקנים והמעוגן בחוזה המזמין. 
 

 הערה:   
משך אישור מכון התקנים על טיב הצבע, לא פותר את הקבלן מאחריות לטיב הסימון ב  

 ה'). - כללי 51.0810תקופת האחריות כפי שתיקבע בחוזה (ראה סעיף 
 

  פיקוח והשגחה על טיב הצביעה והצבע:   
 

 הפיקוח וההשגחה יבוצעו ע"י המזמין בתיאום עם העירייה.   א.  
 

הקבלן ידאג להצטייד בכמות מספקת של צבע וכמות מספקת של עזרים כגון:   ב.  
וכו'. זאת על מנת להבטיח מילוי תבנית והספק העבודה קונוסים, שבלונות, שלטים 

 שנקבע מראש. 
 

קיימת אפשרות שהקבלן יידרש לבצע עבודות צביעה ניסיוניות שונות, במסגרת   ג.  
 מ"ר. ביצוע זה יהיה ע"ח הקבלן.   100הצביעה הכללית, בהיקף של 

 
וע וכן ביומן העבודה לאחר ביצוע הסימון, ירשום הקבלן בתוכניות או בהוראות ביצ  ד.  

 שנמסרו לו ע"י מפקח העבודה: 
 

 תאריך סיום סימון הצומת או כל סימון אחר.   1.   
 

בבוקר שלמחרת העבודה, חייב הקבלן לדווח על ביצוע העבודה (עבודה   2.   
 שבוצעה ביום חמישי תדווח ביום שישי, או ראשון, בהתאם לדרישות). 

מקום העבודה ממקום יציאה מוסכם מראש, על הקבלן להסיע את המפקח ל  ה.  
 ולהחזירו למקום המוצא בגמר עבודת הפיקוח. 

 המפקח יאשר את ביצוע העבודה ויחתום ביומן העבודה.   ו.  
 

המפקח ראשי לא לאשר את ביצוע העבודה ולדרוש צביעה חוזרת או ביצוע תיקונים   ז.  
 וזאת, בהתאם לשיקול דעת המפקח. 

 
 יקה: אופן בדיקת השח  

 
 הבדיקה תיעשה במשותף ע"י נציג המזמין ונציג הקבלן.   א.  

 
 במקרה של חילוקי דעות, תהיה ההכרעה בידי המנהל ותחייב את הקבלן.   ב.  

 
 במ"א או מ"ר או ביחידות לפי כתב הכמויות.   - המדידה לתשלום    
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 מפרט טכני לצביעת אבני שפה   51.07.010
 

 פרטי סימון כבישים. מצורף לזה מפרט טכני ו  
 הצביעה:   א.  

מחיר צביעת אבני השפה יכלול ניקוי האבנים במברשת וצביעה פעמיים בצבע לבן 
לסירוגין (מ"א שחור מ"א לבן), או בצבע אדום לסירוגין ו/או כל הרכב אחר  - ושחור 

של צבעים שיקבע על ידי הפיקוח. את אבן השפה יש לצבוע משני צדדיה, או לפי 
 בשטח. תנאים 

 צבע:   ב.  
הצבע בו ישתמש הקבלן, יהיה צבע מחזיר אור, טיב הצבע מסוג צבע מיוחד   1.   

לסימון כבישים, שיתאים לצביעה על הבטון, העומד בדרישות תקנים מס'  
 של מכון התקנים הישראלי.  935, 934

 
כוחו לצבוע אבני  שפה בצבע - במידה שהקבלן יידרש ע"י המהנדס או בא  2.   

בעל כוונות 756סינתטי, הקבלן ישתמש בצבע מסוג "לקה" לפי תקן מס' 
 ייבוש מהיר ומתאים לעבודות לשימוש חיצוני (במידת האפשר). 

 
 אחריות הקבלן לתקינות הצביעה תהיה שנה אחת.   3.   

 
אופן הבדיקה: בדיקת השחיקה תיעשה במשותף בנוכחות נציג המזמין ונציג   4.   

 הקבלן. 
 

 המחיר הקובע לגבי העבודה הנ"ל, יהיה מטר אורך.  -  ידה לתשלוםהמד    
 

 להלן. 2מס' כמפורט בנספח  – העלמת שטחי צבע  51.07.020
  המדידה לתשלום: לפי מ"ר      

       
  אספקה והתקנה של " עיני חתול"  51.07.110

  
  ת את "עיני החתול" מאלומיניוםהקבלן יספק ויתקין במקומות הדרושים עפ"י התוכני                          
  צדדי בצבע לבן או צהוב בהתאם לתוכנית לפי מפרט מע"צ.- דוס"מ  10/10במידות                           

  
  ביחידות לפי כתב הכמויות  – המדידה לתשלום                          

  
  עבודות שונות   51.09 

 

  

  גדר  רשת הקפית למגרשי החניה  51.09.570

  

במסגרת העבודה יבצע הקבלן גדר רשת עפ"י פרט, (כדוגמאת הגדר הקיימת במגרש החניה לטווח ארוך), בהיקף מגרש 
  החניה המתוכנן וכן במקומות המסומנים בתוכנית או עפ"י הנחיית המפקח.

  מ"א. –המדידה לתשלום       

  

  למגרשי חניה שערים  51.09.580

  

החניה. השערים כדוגמאת שערי החירום הקיימים כיום במגרש החניה לטווח במסגרת העבודה יבצע הקבלן שערי מגרש 
  ארוך.

  .יחידה –המדידה לתשלום       
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  קווי מים לכבוי אש וקווי סניקה לביוב     57פרק 

  מפרט טכני   57.1פרק 

  ברזי כבוי אש

שי מגן משולבים ויכללו רא X 2 3ברזי כבוי אש יהיו מאוגנים עם ראש כפול "בכניסה לחניון יותקנו 

בהתאם  3בקוטר "בשאר חלקי החניון יותקנו ברזי כיבוי אש  ומחברי שטורץ.

  לפרט____________.

מובל במסילות ויבוצעו  EPDMהברזים יהיו עם ציר לא מתרומם עשוי נירוסטה, אום צף, אטם מגופר 

  ס.-01-105לפי פרט א

  .6מתקן שבירה יהיה בקוטר "

  .11מצופים ניילון רילסן  ההידרנט ומתקן שבירה יהיו

  עמדות כיבוי אש

      

  בצמוד לכל ברז כיבוי אש יש להתקין עמדת כיבוי אש שתכלול את הציוד הבא: 

  מטר.  25ובאורך  2גלגלון מים בקוטר "  .א

 ק"ג. 6מטפה אבקה יבשה בקיבולת   .ב

 מטר היחידה. 15ובאורך  2זרנוקי מים בקוטר " 2  .ג

 .2מזנק מים רב שימושי בקטור "  .ד

 .X "3 2מעבר לברז כיבוי "מתאם   .ה

  ראה בהתאם לפרט מס' _________.

  שסתומי אויר

  תוצרת א.ר.י או ש"ע. D-040דגם  2כולל ברז כדורי " 2שסתומי אויר יהיו משולבים בקוטר "

  בדיקת לחץ

  למשך שעתיים. 12בדיקת לחץ תבוצענה בלחץ "

  הבדיקה תבוצע ע"י מד לחץ רושם.

  

  )MADE - ASתכניות בדיעבד (  57.1.9

) שהוכנו ע"י מודד MADE - ASעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות בדיעבד      (  א.

  מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה. 

. DWGעל נייר שקוף כמו כן בצורת קובץ מפורמט  MADE  - ASהקבלן יציג התכניות:   ב.

מסגרת שרטוטי התכנון. קווים, ממוחשבות יהיו על רקע התכנון ב MADE - ASתכניות 

יהיו  MADE - ASשוחות, כתב, דרך שירות, מעברי מים ופרטים אחרים השייכים לתכנית 

ימוקמו במקומות הנכונים לפי קואורדינטות ואביזרים עיליים בשכבות נפרדות. השוחות 

תכלולנה את כל המבנים, המתקנים והמערכות כפי שבוצע  MADE - ASבפועל. תכניות 

עשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלה ואחזקה שוטפת של המבנה בעתיד כגון: תוואי קוים, למ

L.T ,L.I  .'וקוטר שוחות הביוב, עומק כיסוי, מידות של צנורות כבלים וכד  
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הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן למפקח ולמתכנן בצורה מסודרת ואישור התכניות ע"י המתכנן   ג.

  אישור החשבון הסופי ולמתן תעודת סיום חוזה. הנו תנאי מוקדם ובל יעבור ל

עבור תכניות בדיעבד לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות   ד.

  השונות הנקובות בכתבי הכמויות.      

על רתך הצנורות להיות בעל תעודה של חב' "צנורות המזרח התיכון" או של הטכניון. על הקבלן  57.2.1.2

  בפני המפקח לפני התחלת העבודה.  להציג תעודה זו
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  תכולת מחירים  57.2

  מחיר צנורות פלדה, כולל:  57.2.1

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי האדמה, בעבודת מכונה או ביד, של תעלות להנחת צנורות ברוחב   א.

  מתאים בהתאם לקוטר  הצנור ובעומק שיבטיח כיסוי מינימלי בהתאם לנדרש. 

  להנחת הצנורות בתחתית התעלה. יצירת תשתית מתאימה   ב.

  או השחלה בתוך שרוול מגן. כנדרש הספקה, הובלה, פריקה, פיזור והנחה בתעלה של צנורות  ג.

נעלי סמך הספקה והרכבת קשתות, זויות והסתעפויות, מעברים מקוטר לקוטר, מופות,   ד.

  יריעות וסרטים מתכווצים וכו'.פלסטיים, 

  רך הקו. חיתוכים וריתוכים שונים לאו  ה.

תיקון העטיפה החיצונית בכל מקום בו היא נפגעה ובמקומות הריתוך בהתאם למצויין במפרט   ו.

  של המפרט הטכני.  המתאימים. ובסעיפים 57

  שרות שדה של יצרני הצנורות.  ז.

  . עד לתחתית המצעים. CLSMתערובת בטון הספקה ועטיפת הצנור ב  ח.

  .צילום וידאו   ט. 

  מהריתוכים). 20%(לפחות ה של הרתוכים צנורות פלדה לפי דרישת המפקח. צלומי רדיוגרפי  י.

  .עד לרום הקרקע הקיים באדמה חפורה ללא הידוק. CLSMזמני מעל שכבת כיסוי   יא.

  שטיפת הקווים.  יב.

  בדיקת לחץ.   יג.

  הספקה והנחת סרט סימון לזיהוי הצנור.  יד.

  :מחיר הפרטים כולל  57.2.2

ברזי שסתומי אויר, האביזרים המופיעים בפרט כגון: מגופים, ברזים, הספקת והרכבת כל   א.

  כיבוי אש, מחברים לאוגן, דרסרים, אוגנים, הסתעפויות, קשתות, קטעי צנור, אטמים וכו'. 

חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים ועבודות העזר הנדרשים לביצוע הפרט וחיבורו למערכת   ב.

  . /הביוב הקיימתהמים

  לוי הקו הקיים, ניקוזו, חיתוכו וריתוכו. חפירה לגי  ג.

  חפירה וכיסוי עבור הפרט בהתאם לנאמר בסעיפים הקודמים.   ד.

חבור בין קו סניקה חדש וקו סניקה קיים כולל ניקוז הקו הקיים בהתאם לדרישות משרד   ה.

  . הבריאות

  חבור לקו קיים כולל ניתוק הקו הקיים המבוטל.  ו.
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  רשימת פרטים מצורפים

  

  8פרט מערכת מגופים עיליים "  -     ס-60-01א

  פרט חבור קו פלדה חדש לקו פלדה קיים  -     ס-76-01

  פרט ברז כבוי אש כפול עם מתקן שבירה  -     ס- 105-01א

  מגוף עילי עם צנור ראשי פלדה  -     ס – 01 – 59ב

  2עמדת כיבוי אש קוטר "  -     ס- 107-01ח

  על קו ראשי מפלדה 4וזקף חרושתי "עם מתקן שבירה  3ברז כיבוי אש "  -     ס-101-01ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 31/01/2018 

 

 

  

89



 31/01/2018 

 

 

  

90

  



 31/01/2018 

 

 

  

91



 31/01/2018 

 

 

  

92



 31/01/2018 

 

 

  

93



 31/01/2018 

 

 

  

94

  



 31/01/2018 

 

 

  

95

  1מס' נספח 
  מפרט מיוחד להעלמת סימוני צבע

  

  

  פרק זה מפרט את הדרישות בנושא העלמת סימוני צבע מעל פני מסעת הכביש במקרים הבאים:  .1

  

חלק מהסדרי התנועה העלמת (מחיקת) סימון קיים בכבישים קיימים ההופכים לאתרי סלילה, כ 1.1
  המשתנים המיועדים להטיה זמנית של התנועה בתקופת ביצוע העבודה באתר.

  

העלמת (מחיקת) סימון שיושם באופן זמני כחלק מהסדרי התנועה המשתנים באתרי הסלילה,  1.2
במהלך הפרוייקט. סימון זה יש להעלים בגמר הפרויקט, לצורך פתיחה מסודרת ובטיחותית של 

  נועה.הקטע שנסלל לת

  

  .1חלק  934בת"י  5.2.5מפרט זה מבטל את ההנחיות בסעיף  1.3

  

  

  

 הגדרות .1

  

  סימון צבע  2.1

  וכד'.פסי אורך  כל משטח סימון לרבות אי תנועה מסומן בצבע, מעברי חציה, חצים,     

  

  העלמה  2.2

פעולה הגורמת להעלמות סימון הצבע מעל פני המיסעה לצמיתות. שיטות ההעלמה   
  ן:מוגדרות להל

  

  הסרה מיכנית  2.3

שיטת מחיקה המתבצעת ע"י הסרה פיזית מוחלטת של הסימון מעל פני המיסעה, 
  באמצעים מכניים.

  

  הסתרה  2.4  

  שיטת מחיקת הסימון מהמיסעה, המתבצעת ע"י כיסויו בחומר הסתרה המיועד לכך.

  

  אורך חיי תפקוד פתרון ההעלמה .2

 ) מבחינים בין שני פתרונות / שיטות  העלמה:מבחינת אורך חיי פתרון ההעלמה (תקופת השירות

  

  העלמה קבועה  3.1
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בשיטה זו, אם ההעלמה מבוצעת עפ"י כל הנדרש במפרט, אורך תקופת השירות של הפתרון יכול 
 להגיע לשנתיים או יותר.

  

  העלמה זמנית  3.2

יכול בשיטה זו, אם ההעלמה מבוצעת עפ"י כל הנדרש במפרט, אורך תקופת השירות של הפתרון 
 חודשים או יותר. 4 - להגיע ל

 

  שיטת הביצוע .3

 

 העלמה קבועה  4.1

 :שלבי הביצוע  

  פעולת ההעלמה תתבצע בשלושה שלבים. שלבים אלו מפורטים להלן:  

  הסרה מכנית  4.1.1   

  

  הסרה מכנית בכדוריות פלדה - אפשרות א'

כדוריות פלדה על ההסרה תבוצע באמצעות מכונה ייעודית המבצעת את הפעילויות הבאות: התזת 
השטח, שאיבת הכדוריות לתוך המכונה, הפרדה בין הזיהומים לבין הכדוריות ואיסוף כדוריות 

   שהתפזרו באמצעות מגנט.

  

 הסרה מכנית ע"י שיוף במכונה ייעודית -אפשרות ב'

תהליך ההסרה המכנית בשיטה זו יכלול לבד מהסרת הסימון גם איסוף וניקוי השטח משאריות 
 / שיוף.הקירצוף 

    

למען הבהרה, בכל אחת משיטות ההסרה, יש להקפיד שהמכונות לא יפגעו בפני המסעה ולא תתפורר 
  את שכבת האספלט בעומקים שמעבר לנדרש לצורך הסרת הסימון.

  

  מריחת ציפוי הסתרה שחור  4.1.2  

סימון  הצבע יהיה מסוג שאושר באגף לחומרים ומחקר לעבודות אלו. הפיזור יתבצע על ידי ציוד
 200מיקרון לפחות ועובי קרום יבש של  500כך שיובטח עובי רטוב של  2.5העונה לדרישות סעיף 

  מיקרון לפחות.

  

  פיזור חול קוורץ על הצבע או חומר אבקתי מאושר  4.1.3  

 30 - ל 20במקביל למריחת הציפוי יפוזר חול קוורץ מתוצרת "חרסית וחול זך" בדרוג שבין נפות 
גרם / מ"ר לפחות או חומר אבקתי אחר שאושר באגף לחומרים ומחקר לעבודות  400ובכמות של 

 אלו.

באופן דומה לפיזור כדוריות זכוכית בצבע רגיל. הקבלן  2.5הפיזור יבוצע ע"י הציוד הנזכר בסעיף 
  יוודא ששטח הציפוי יכוסה בחול במלואו.

  

 העלמה זמנית  4.2

 4.4.1בסעיף  ג' -תהליך ההעלמה יכלול רק את שלבים ב' ו  

  

  הנחיות נוספות לגבי שיטת הביצוע  4.3
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בתהליך ההעלמה יתבצע באופן שיטושטש ככל האפשר המתאר הכללי של הסימון המקורי. לפיכך 
 יקפיד הקבלן על ביצוע ההוראות הבאות:

  

ס"מ לפחות מעבר לרוחב  5ס"מ ובכל מקרה  20בפסי אורך רוחב ההעלמה יהיה לפחות  4.3.1
  הסימון המקורי.

 

חיצים תהליך ההעלמה יבוצע בצורת מלבן המכסה את כל שטח החץ וגם מעבר לו כך ב 4.3.2
  שתועלם תצורת החץ של הסימון הקיים.

 

בקוביות סמוכות יש לבצע העלמה גם באזור שבין כל שתי קוביות צמודות כך שבפועל יראה  4.3.3
  אזור ההעלמה כפס רחב שבו לא יזוהו סימוני הקוביות המקוריים.

 

  לעיל יחול גם על מעברי חציה. 4.3.3האמור בסעיף  4.3.4

 

  בקרת ואבטחת איכות 4.4

בתום העבודה יבצע הקבלן סיור ביום ובלילה כדי לבחון ויזואלית את איכות ההעלמה. הקבלן יתקן על 

 חשבונו ובעצמו אזורים שבבחינה ויזואלית איכות ההעלמה שלהם לקויה.

ת על הקבלן החובה לבצע סיורי יום ולילה כמוכן במקרה של שימוש בהעלמה זמנית באתר סלילה מוטל  

על חשבונו. דיווח על  - מידי יום ביומו ולבדוק את תקינות ההעלמה ולתקנה מיידית אם יגלה בה  ליקויים

  לידי המפקח. בכתבסיורים אלו יימסר ע"י הקבלן 

  בנוסף לכך רשאי המפקח לבצע בעצמו בדיקות קבלה ובדיקות מעקב לתקינות עבודת ההעלמה.  

בדיקת המפקח תהיה בדיקה ויזואלית ולצורך כך הוא רשאי לבדוק האם הועלמו כדוריות זכוכית   

  באמצעות זכוכית מגדלת. החלטת המפקח תחייב את הקבלן.

במידת הצורך, רשאי המפקח לבצע בדיקות השוואתיות בין אזור ההעלמה ל"אספלט הרגיל" של   

מטוטלת בריטית כדי לוודא את תקינות איזור ההעלמה נראות יום, נראות לילה ומקדם חיכוך בבדיקת 

  ואת מצבו הבטיחותי

  

 אחריות 4.5

שנים (אלא אם כן  2הקבלן יהיה אחראי לתקינות אזור ההעלמה במקרה של העלמה קבועה למשך   

 4המפקח יקבע שתקופת השירות הנדרשת מההעלמה קצרה יותר) ובמקרה של העלמה זמנית למשך 

 ח יקבע שתקופת השירות הנדרשת מההעלמה קצרה יותר).חדשים (אלא אם כן המפק

שעות מרגע משלוח הודעה  48במקרה של העלמה קבועה יבוצע התיקון עפ"י הנחיית המפקח בתוך   

  על כך בטלפון או בפקס'.

  באופן מידי.  -במקרה של העלמה זמנית יבוצע התיקון עפ"י הנחיית המפקח  
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 רשימת תוכניות

  

  

  7-5167  מס' הפרויקט:

  

  

  חניון לטווח ארוך - נתב"ג  שם הפרויקט:

  

 

תאריך עדכון  מהדורה קנ"מ שם התוכנית שם הקובץ מס' תוכנית
 אחרון
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