
   
  

1

               

  

     
  
    

יובלים אשדוד בע"מ  
מכרז פומבי מס'  

  1/2022
  

  

להקמת תחת שאיבה לביוב 
לכיש באשדוד  

   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   

  פברואר 2022
  

  



  
  
  

          

  

2 

 

מסמך א'  

  

יובלים אשדוד בע"מ  

מכרז מס' 1/2022  
  

להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדוד  
 הזמה להציע הצעות        

  

יובלים אשדוד בע"מ (להלן: "יובלים" או "התאגיד" או "המזמין"), תאגיד המים של העיר אשדוד, מזמין 

בזאת הצעות להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדוד, הכל כמפורט במסמכי המכרז, על ספחיו.  

 

את תאי המכרז, המסמכים הלווים וכן וסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי 

המכרז"), יתן להוריד מאתר האיטרט של המזמין בכתובת http://www.yuvallim.co.il/he. בוסף, יתן 

לעיין במסמכי המכרז במשרדי יובלים, בתיאום מראש, ברחוב אורט 18, קומה 7, אשדוד, בימים א-ה, בין 

השעות 9:00 - 13:00 בלבד.  טלפון לצורך תיאום מועד לעיון במכרז: 08-8628908.   

  

על המעוייים להשתתף במכרז להירשם במייל tomer@yuvallim.co.il, וזאת לשם קבלת כלל העדכוים, 

ההבהרות, המעה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב (להלן: "פרסומי המזמין"). על הרשם לקבל אישור בדבר 

הרשמתו. ההרשמה במייל איה מהווה תאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין 

יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם רשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טעה 

מצד משתתף במכרז, אשר לא רשם במייל הייעודי האמור, כי לא היה מודע לאיזה מפרסומי המזמין.   

  

על המציע לצרף להצעתו, בוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בקאית אוטוומית צמודה בלתי מותית ויתת 

לגבייה ע"ס 1,450,000 ש"ח (במילים: מיליון ארבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) בוסח המצורף 

כמסמך ה(1) למסמכי המכרז. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 15.8.2022.  

 

את ההצעה (בשי העתקים), בצרוף כל מסמכי המכרז לרבות פרסומי המזמין (ככל שיהיו), חתומים ע"י 

המציע, יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימים מזהים כלשהם, עליה מצוין – מכרז מס' 1/2022 ולהיח 

ידית בתיבת המכרזים במשרדי יובלים ברחוב אורט 18, קומה 7, אשדוד, ביום 13.4.22 עד השעה 14:00 

בוכחות מר תומר יהושע או מי מטעמו.  

  

הצעות שלא תוגשה במועד לא תתקבלה.  

  

אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידית.   

  

הוראות מפורטות וספות מצויות במסמכי המכרז.  

  

________________  

מלי בן ברוך  

מ"מ מכ"ל יובלים  
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 מסמך ב'

  יובלים אשדוד בע"מ

  1/2022' סממכרז 
  

  להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדוד
  

תאי המכרז והוראות למשתתפים 
    

  שוא המכרז .1

א. תאגיד יובלים אשדוד בע"מ (להלן: "יובלים" או "החברה") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות 

להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדוד הכל בהתאם לתאי המכרז וההסכם (להלן: 

"העבודות").  

ב. בחירת ההצעה הזוכה תהיה בכפוף לעמידה בתאי המכרז. 

ג. העבודות יבוצעו על פי כללי המכרז והחיות ציג התאגיד, וככל שהתאגיד ימה מפקח לפרויקט 

הקבלן יהיה כפוף גם להחיותיו. 

ד. ביצוע העבודות ומסירתן (לאחר תקופת הרצה מוצלחת כמוגדר במסמכי המכרז ולאחר קבלת 

טופס 4) יסתיים בתוך 24 חודשים קלדריים מיום מסירת צו התחלת עבודה לזוכה.  גמר ביצוע 

שלד המבה יסתיים בתוך ולא יאוחר מ-14 חודשים מיום מסירת צו התחלת עבודה לזוכה.  

ה. תוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה היו החל מיום חתימתו על ידי שי הצדדים ועד חלוף תקופת 

הבדק, הכל בהתאם ללוח הזמים שהותווה במסמכי המכרז. 

ו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של יובלים לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך 

תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 30 יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה.  

  

  מסמכי המכרז .2

המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי פרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי 

המכרז:  

 הזמה להציע הצעות.  מסמך א'   -  

  תאי המכרז והוראות למשתתפים.   מסמך ב'    -  

 הצעת המציע.   מסמך ג'   -   

 חוזה.   מסמך ד'   -  

  (1)וסח הערבות הבקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת          מסמך ה' -  

המציע.  
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  (2)וסח הערבות הבקאית להבטחת ביצוע החוזה.       

  (3)וסח הערבות הבקאית לתקופת האחריות (בדק).       

 ספח ביטוח         מסמך ו' -       

 אישור עריכת ביטוחים.          מסמך ו'1 -      

 תצהיר ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.              מסמך ז' -      

 ספח בטיחות.  מסמך ח'   -            

 הצהרת בטיחות.   מסמך ח'1 -   

 הוראות מתוך חוק עבודת וער, התשי"ג - 1953.   מסמך ט'   -            

 תצהירים וספים   מסמך י'  -    

 מפרט טכי מיוחד + דו"ח קרקע ומסמכים וספים.   מסמך י"א  -  

 כתב כמויות.   מסמך י"ב  -  

 תוכית איכות ובטיחות ותכיות.   מסמך י"ג  -  

  

  השתתפות במכרז .3

א. רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל תאים המצטברים המפורטים להלן: 

1) עוסק מורשה לצורך מע"מ, מהל ספרי חשבוות כחוק ובעל אישורים על יכוי מס 

במקור מטעם פקיד השומה.  

2) בעל כל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1976 כמפורט 

בתצהיר ואישור המצורפים כמסמך ז' למסמכי המכרז.  

3) קבלן רשום אצל רשם הקבלים בהתאם לחוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, 

תשכ"ט – 1969 ותקותיו , בעף  100 סיווג (ב)(4) ובוסף בעף 500 אלקטרומכי סיווג 

(ג)(2).                            

4) קבלן אשר השלים ביה של לפחות 2 תחות שאיבה לביוב בספיקה של 300 מק"ש 

לפחות ובהיקף כספי של 10 מיליון ₪ לפחות כל אחת, אשר לפחות אחת מהן כללה 

עבודות השפלת מי תהום, החל משת 2010.  

5) קבלן המעסיק מהדס ביצוע – מהדס אזרחי או מהדס מכוות - בעל סיון של 5 שים 

לפחות, אשר תפקד בפועל כמהדס ביצוע בהקמת לפחות 2 תחות שאיבה לביוב 

בספיקה של 300 מק"ש לפחות, בהיקף כספי של 10 מליון כל אחת, אשר לפחות אחת 

מהן כללה עבודות השפלת מי תהום, החל משת 2010. ("מעסיק" – בין אם כעובד של 
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הקבלן ובין אם באמצעות התקשרות לצורך הפרוייקט). יודגש, כי הקבלן מתחייב 

להעסיק מהדס ביצוע זה במסגרת העבודות שוא המכרז, אם ייזכה בו. 

6) מציע שהשתתף בסיור הקבלים. 

7) מציע שצירף ערבות בקאית להשתתפות במכרז, בוסח מסמך ה'1 למסמכי המכרז. 

ב. למען הסר ספק, מובהר כי לא תתאפשר הגשה הצעה ע"י מס' מציעים במשותף. 

  

ג. כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הים בעלי תוקף 

מוגבל, דרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, 

לפי העיין.  

  

  הפרויקט .4

א. הפרויקט על פי מכרז זה היו הקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדוד. 

ב. מובהר בזאת כי בשלב זה טרם יתן היתר ביה להקמת הפרוקיט. התאגיד פועל להוצאת היר 

הביה ויתכן שיחול עיכוב בתחילת העבודות על הפרויקט בשל עיכוב בקבלת ההיתר, יובהר כי 

ככל שיחול עיכוב בקבלת ההיתר, יידרש הקבלן הזוכה להאריך את הערבות שיתה על ידו 

בהתאם. 

ג. תחת השאיבה תוקם בהתאם למפרט הטכי המצורף למכרז כמסמך י"א. 

ד. יובהר כי הזוכה יידרש לבצע אך ורק את העבודות שיוגדרו בצו התחלת העבודה שימסר לו על 

ידי יובלים. יובלים איה מתחייבת לבצע את כל העבודות המפורטות במסמכי המכרז ואיה 

מתחייבת לבצע את כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות.   

ה. מבלי לגרוע מאי אלו הוראות המכרז, על הקבלן הזוכה לבצע את העבודות לאחר קבלת צו 

התחלת עבודה, לפי התוכיות וכן לפי דרישות יובלים במהלך הביצוע. העבודות יבוצעו בהתאם 

ללוחות הזמים שיגיש הקבלן לאחר הודעת הזכיה כאמור להלן. לוח הזמים יערך באמצעות 

תכת MsProject ובהתאם לקבוע במפרט הטכי.  

ו. יובהר, כי לאחר ההודעה על הזכייה יידרש הזוכה להמציא ליובלים מסמכים ואישורים שוים 

כמפורט במסמכי המכרז, בתוך 30 ימים, וזאת כתאי למתן צו תחילת עבודה. מסמכים אלה 

כוללים  רשימת עובדים כקבוע בסעיף 00.08 למפרט, לוח זמים מפורט (גאט), רשימת קבלי 

משה לאישור בצירוף מסמכים המוכיחים עמידתם בדרישות המכרז, תוכית בקרת איכות, 

תוכית בטיחות, סקר סיכוים וכן תוכית עבודה מפורטת בפורמט ms project, שמראה את כל 

הפעילויות בתחום ההדסה האזרחית בתחומי הביצוע השוים, כולל הרצה והפעלה וכל 

האישורים הדרשים. איחור במסירת המסמכים ה"ל או חלק מהם יגרור קס לקבלן של 2,000 

₪ בגין כל יום איחור. אם בתום 30 ימים אלה, לא ימציא הקבלן את המסמכים והאישורים 

הדרשים – ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם. לאחר קבלת כל המסמכים הדרושים 

ומתן אישור המהל או מי מטעמו על קבלתם, ייתן לזוכה צו התחלת עבודה. אם הקבלן לא 

יחל בביצוע העבודות לאחר קבלת צו תחילת העבודה, במועד הקוב בלוח הגאט שהגיש ואושר 

ע"י התאגיד, – ייקס הקבלן כמפורט בהסכם.  
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ז. תאי לחתימה על ההסכם היו הצגת מהדס ביצוע עבודה שעוה על כל התאים המפורטים 

בתאי הסף, ואישורו על ידי המהל. מובהר כי ליובלים שיקול הדעת הבלעדי בוגע לאישור 

ו/או אי אישור מהדס הביצוע שיוצג, במקרה שלא יאושר יידרש הקבלן להציג לאישורה 

מהדס ביצוע חלופי העוה על כל התאים המפורטים בתאי הסף. כן תהא רשאית יובלים 

לדרוש מקבלן הזוכה להפסיק עבודתו של מהדס הביצוע בצורה מיידית ולהחליפו באחר 

העומד בכל הדרישות כאמור, גם אם אושר, והכל ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות 

לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המזמין. 

  

ח. ביצוע העבודות יסתיים בתוך 24 חודשים קלדריים מיום מסירת צו התחלת עבודה לזוכה.  

גמר ביצוע שלד המבה יסתיים בתוך לא יאוחר מ-14 חודשים קלדריים מיום מסירת צו 

התחלת עבודה לזוכה.  

ט. לאחר סיום ביצוע העבודות, תחל תקופת הרצה בת 3 חודשים. ככל שבמהלך תקופת ההרצה 

תתגלה תקלה בפעילות התחה, ההרצה תימשך, אך תוקף האחריות יחל רק לאחר אישור סופי 

של ההרצה וקבלת טופס 4. הארכת משך ההרצה תהיה ע"ח הקבלן והוא יחוייב בקסות בגין 

איחור, בהתאם לקבוע בסעיף 34 להסכם. וסף לאמור לעיל, מובהר בזאת שבמקרה של תקלה 

מהותית (בהתאם לקביעת המפקח) תחל תקופת ההרצה מחדש. 

י.  לאחר השלמת כלל העבודות על-ידי הקבלן (לרבות קבלת טופס 4 כמפורט בס"ק י' להלן 

והשלמת תקופת הרצה מוצלחת), קבלת העבודות על ידי יובלים ומסירת תעודת גמר לקבלן 

הזוכה, תחל תקופת בדק בת שתיים בגין העבודות על כל רכיביהן. באשר לתקופת הבדק 

יובהר, כי ככל שתתגלה תקלה כלשהי בעבודות, תחל תקופת הבדק להיספר מחדש, מיום 

התיקון/ההחלפה/השיפוץ, לפי העיין.  

יא.  יובהר כי באחריותו המלאה של הקבלן לדאוג לקבלת טופס 4 כמשמעותו בתקות התכון 

והביה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א – 1981 (להלן: "טופס 4") 

ולחיבור בפועל של כל התשתיות וזאת כחלק מעבודות המכרז. קבלת טופס 4 תהיה תאי 

להחזרת ערבות הביצוע. 

יב. העבודות כוללות עבודה בסביבת מי תהום ודרשת השפלת מי תהום. באחריות הקבלן לבצע 

את כלל העבודות הדרשות בשל הימצאות מי תהום באזור הביצוע תוך שיאה בכל העלויות 

הכרוכות בעבודות אלו, כאשר למעלה מן הצורך מובהר כי המחיר עבור כל הכרוך בשאיבת 

והשפלת מי תהום היו פאושלי קומפלט ולא תשולם כל תוספת  למעט אגרת השפלת מי תהום 

לרשות המים, שתשולם על ידי התאגיד. התאגיד מצידו יסייע לקבלת האישור השפלה מרשות 

המים אך לא יהא אחראי לקבלתו.  

יג. מובהר כי על הקבלן האחריות המלאה והבלעדית לטיפול בהסדרת פיוי ושיוע חול ו/או עודפי 

חפירה שוצרו עקב ביצוע העבודות ו/או מכירתם (לרבות תשלום תמלוגים למדיה) אל מול 

רשות מקרקעי ישראל וכל גורם וסף רלווטי, בהתאם לפקודת המכרות ועל פי הוראות כל דין 

וכל רשות רגולטורית מוסמכת. האחריות להסדרת האמור לרבות כלל העלויות וההוצאות 

הכרוכות בכך מוטלת על הקבלן בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי דרישת התאגיד 

יציג הקבלן בפי התאגיד תעודות ו/או אישורים בדבר פיוי החול למקום מוסדר ואו מכירתו. 



  

7 
  

יד. במסגרת העבודות יידרש הקבלן להקים בתחת השאיבה מערכת טרול ריחות שלמה 

המבוססת על שילוב של ביו פילטר ומסי פחם פעיל, בהתאם לקבוע במפרט הטכי. על הקבלן 

להתחייב לאספקת המכשור והציוד הדרש, לביצוע הבדיקות הדרשות ולהחלפת הפחם הפעיל 

באופן, באיכות ובתדירות הכל כקבוע במפרט הטכי. 

טו. יובהר, כי דו"ח הקרקע שצורף למסמכי המכרז אים מחייבים ומהווים הערכה בלבד שבוצעה 

עבור יובלים ומתוך רצון לגילוי אות הובא לידיעת המציעים במכרז. יובלים איה ושאת 

באחריות באשר לרשום בדו"חות אלה, לכמויות או רכיביו ועל הקבלן לערוך בדיקות וספות 

בעצמו.העבודות כוללות חיבור של כלל מערכות תחת השאיבה לחדר הבקרה של התאגיד, הכל 

כמפורט במפרט הטכי. על המציע לשקלל זאת במחירי הצעתו. 

  הצהרות המציע .5

א. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז 

ומסמכי המכרז ידועים והירים לו וכי המציע קיבל את מלוא המידע הדרש, בחן את כל 

התוים, הפרטים והעובדות, מבין ויודע את כל התאים הדרשים לביצוע העבודות והסכים 

להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, 

הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע העבודות שוא המכרז, כי הוא 

עומד בכל התאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחיה שהיא לבצע את 

העבודות שוא המכרז - הכל כמפורט במסמכי המכרז.    

ב. הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תאי המכרז, על מסמכיו, לרבות 

החוזה, והכל בלא כל שיוי ו/או תוספת. 

ג. כל טעה בדבר טעות ו/או אי הבה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם 

מפרטי המכרז ו/או ההסכם על ספחיו ו/או דבר שאיו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל 

לאחר הגשת הצעת המציע.  

  גויותיאיסור הכסת שיויים והסתי .6

    א. אסור למציע למחוק, לתקן או לשות את מסמכי המכרז. 

ב. החברה תהא רשאית לראות בכל שיוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע 

מתאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. לחלופין תהיה החברה רשאית, לפי שיקול 

דעתה הבלעדי, להתעלם מכל שיוי ו/או מחיקה שבוצעו במסמכי המכרז ולראות את ההצעה 

כאילו הוצעה בתאי מסמכי המכרז המקוריים.  

  הבהרות .7

א. מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודות שעל המציע לבצע.  

 

ב. סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב 

התאגיד בכתב, לכתובת המייל: tomer@yuvallim.co.il לא יאוחר מיום 10.3.22 עד השעה 

13:00. יש לקבל את אישור התאגיד לקבלת הפיה במייל. תשובת התאגיד תפורסם באתר 
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התאגיד ותישלח לכל מי שרשם לקבלת פרסומי התאגיד, ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות 

או הסברים שיתו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד התאגיד לא יחייבו את התאגיד.  

  

איחור בקבלת התשובה כאמור או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת   ג.

הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל 

דבר.  

ד. מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך התאגיד ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן 

טעויות שפלו בו והודעה בכתב תפורסם באתר האיטרט של התאגיד ותשלח לכל מי שרשם 

לקבלת פרסומי התאגיד. 

  

ה. תשובות, הבהרות, תיקוים שיתו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז ועל המגיש 

הצעה לכלול מסמכים אלה בהצעתו, כשהם חתומים על ידו. 

  מסמכים .8

כל מציע יצרף להצעתו (בוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז):  

א. תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי 

היו מהל ספרים כחוק (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).  

ב. אישור על יכוי מס במקור מטעם פקיד השומה (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י 

עו"ד/רו"ח).  

ג. תצהיר ואישור חתומים המצורפים כמסמך ז' למסמכי המכרז המוכיחים את עמידת המציע 

בתאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, וכן התצהירים הוספים המצורפים 

כמסמך י' למסמכי המכרז. 

  

ד. אישור תקף מרשם הקבלים בדבר היות הקבלן קבלן רשום בסיווגים הדרשים בסעיף 3(א)(3) 

לעיל. 

ה. חשבוות סופיים ופרטי קשר של מזמין העבודה לגבי כל אחת מהעבודות הדרשות בתאי סף 

3א(4). 

ו. פרטי מהדס הביצוע העומד בכל הדרישות המפורטות בסעיף 3א(5) וכן תעודת מהדס אזרחי 

או מהדס מכוות, הוכחה על רישומו ברשם המהדסים, הוכחות ואסמכתאות המעידות על 

הסיון הדרש בסעיף ה"ל.  

ז. ערבות בקאית מקורית בוסח מסמך ה(1) למסמכי המכרז. 

ח.  מסמכי הבהרות שפירסם התאגיד ופרוטוקול סיור הקבלים כשהם חתומים. 

ט. אם המציע הוא תאגיד ובתאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את 

המסמכים הבאים: 
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1) אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות היו במסגרת סמכויות 

התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תאי מכרז זה, כי הצעת 

התאגיד חתומה ע"י האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד 

בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות שוא המכרז 

הים בהתאם למסמכי ההתאגדות.  

2) שמות מהלי התאגיד. 

3) שמות האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. 

4) כתובת משרדו הרשום של התאגיד. 

י. אם המציע היו שותפות, ובתאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור 

עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות 

בעיין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז. 

יא. הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל, עלולה להיפסל ע"י ועדת 

המכרזים.  

יב. לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג 

כל מידע ו/או מסמך וסף שידרש להוכחת כשירותו, סיוו, מומחיותו, יכולת המימון שלו 

והתאמתו לביצוע העבודות שוא המכרז וכיוב' (לרבות המלצות). המציע יהיה חייב למסור 

לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך 

הסבר או יתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקות לפי ראות עייה ואף לפסול 

את ההצעה.  

  והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .9

א. המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בקאית בסכום של 1,450,000 ₪ (במילים: מיליון ארבע 

מאות וחמישים שקלים חדשים) שתעמוד בתוקפה עד ליום 29.9.2022 בוסח מסמך ה'1 

למסמכי המכרז.    

ב. סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הראשון להגשת ההצעות 

למכרז.    

ג. על הערבות להיות חתומה ומבויילת ככל שדרש עפ"י דין.   

ד. הערבות תהיה אוטוומית, בלתי מותית ויתת על פי תאיה לחילוט על פי פייה חד-צדדית 

של מ"מ מכ"ל יובלים או מי מטעמה.   

ה. המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבוו, עפ"י דרישת יובלים עד שיבחר 

סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, לרבות במקרה בו יתקיימו הליכים 

משפטיים בוגע למכרז, אשר יעכבו את בחירת הזוכה ו/או את החתימה על ההסכם ו/או 

התחלת מתן השירות מכוחו.   
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ו. סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה ובו לא יעמוד המשתתף אחר הצעתו 

במכרז ו/או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו ו/או במקרה בו 

יסרב המשתתף לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה על-פי תאי המכרז ו/או 

במקרה בו יימע המשתתף הזוכה מחתימה על כל מסמכי המכרז והמצאת כל המסמכים 

הדרשים תוך 30 ימים מקבלת הודעת זכיה. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את 

תביעותיה וטעותיה של יובלים ו/או כדי לפגוע בזכות יובלים לתבוע פיצויים מהמציע, בגין 

הזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה 

ועל-פי כל דין. 

 
ז. מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור - הצעתו תיפסל. 

ח. עם הודעת הזכיה שתימסר לזכיין, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד ערבות בקאית, 

בגובה של 2,900,000 ₪ (במילים שי מיליון ותשע מאות אלף שקלים חדשים (להלן: "ערבות 

הביצוע"), אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת החוזה + חודשיים, וזאת להבטחת ביצוע 

התחייבויותיו שוא החוזה, בוסח מסמך ה(2) למסמכי למכרז זה. 

ט. לאחר השלמת כלל העבודות על-ידי הקבלן (לרבות קבלת טופס 4 והשלמת תקופת הרצה 

מוצלחת), קבלת העבודות על ידי יובלים ומסירת תעודת גמר לקבלן הזוכה,, יידרש הקבלן 

להפקיד בידי המזמין ערבות בדק / טיב, בגובה של 5% מחשבון סופי מאושר כשהוא כולל 

מע"מ (להלן: "ערבות בדק"), לתקופה של שתיים בוסח מסמך ה(3) למסמכי למכרז זה. 

מובהר בזאת כי בתום שתיים אלה יוסיף הקבלן ויהיה אחראי לטיב העבודות כאמור במפרט 

הטכי ובהתאם לקבוע בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. 

  

  סיור קבלים .10

א. סיור קבלים יתקיים ביום 27.2.22 בשעה 14:00 במשרדי ההלת יובלים אשדוד בע"מ, בקומה 

השביעית, ברחוב אורט 18, אשדוד .  

ב. ההשתתפות במפגש הקבלים היה חובה. לא תתקבלה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם 

ו/או מי מטעמם לא טלו חלק במפגש הקבלים. המציע יצרף להצעתו את פרוטוקול מפגש 

הקבלים כשהוא חתום על ידו בצירוף חותמת.   

  קבלי משה .11

יתן למסור את ביצוע עבודות החשמל, האיטום, השפלת מי הים, וטרול הריחות בלבד לקבלי משה, 

בכפוף לאמור להלן ובחוזה המכרז: 

א. ביצוע העבודות ה"ל על ידי קבלי משה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין 

ועל הקבלן הזוכה להציג כל קבלן משה כאמור לאישור המזמין בתוך 30 יום מההודעה על הזכייה 

וכתאי למתן צו תחילת עבודה. על קבלן המשה לעמוד בכל הדרישות המקצועיות המפורטות 

במסמכי מכרז זה לרבות דרישות שמירה על הבטיחות. יובהר ויודגש כי הקבלן לא יהיה רשאי 

להחליף קבלן משה שהוגש לאישור ואושר על-ידי התאגיד. 

ב. על כל קבלן משה שיוגש לאישור התאגיד להיות רשום בפקס הקבלים ביום הגשתו לאישור 

התאגיד (בהתאם לחוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט-1969 ותקותיו) בסיווג 

המתאים לסוג והיקף העבודה שהוא אמור לבצע. לשם הוכחת הסיווג ועמידה בדרישות ההיקף 



  

11 
  

הכספי יש לצרף אישור תקף (כון ליום הגשת קבלן המשה לאישור התאגיד) מרשם הקבלים לפי 

חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, (לא יתקבלו אישורים זמיים). 

ג. התאגיד יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ללא חובת ימוק, כל קבלן משה 

שיוצע על ידי המציע הזוכה, וכן יהא רשאי לדרוש ממו להפסיק עבודתו בצורה מיידית של כל 

קבלן משה, גם אם אושר, ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין 

החלטת המזמין. 

ד. יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע יעמוד במלוא דרישות החברה 

לעיין סיווג ויסיון מבצעי העבודות כמתואר לעיל. מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל סעד אחר, אם 

התאגיד יורה למציע להחליף את קבלי המשה בקבלים אחרים, והמציע לא יפעל בהתאם 

להוראות אלה, יהיה המזמין רשאי לפסול את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות כל 

סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.  

ה. הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות שוא מכרז זה כל קבלן משה שלא אושר ע"י המזמין וכן 

להפסיק מיד עבודת קבלן משה אשר פסל ע"י המזמין במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן משה 

אחר שיאושר ע"י המזמין. במידה ויועסק קבלן משה כזה, תופסק עבודת הקבלן לאלתר. 

ו. יודגש כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי עבור עבודות כל קבלי המשה שלו והתיאום בייהם. 

הזוכה במכרז יהא מוע מלטעון כי האחריות לביצוע העבודות, בין אם בוצעו ובין אם טרם בוצעו, 

היה של קבלן המשה. לא יהא בהעסקת קבלי משה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י 

מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי יובלים, הכל כאמור במסמכי המכרז. 

ז. יודגש כי הקבלן שיבצע את עבודות חשמל יהיה בסיווג 160 א-2 לפחות.  

 

  ביטוח .12

א. על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבוו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח לכל הפחות 

כמפורט בהסכם המכרז. הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת 

ובעלת מויטין ועותק מהם יימסר ליובלים בתוך 30 ימים מיום מתן הודעת הזכיה.  

ב. בתוך 30 ימים מיום מתן הודעת הזכיה, המציע הזוכה ימציא ליובלים את אישור המבטח, בהתאם 

לוסח מסמך אישור קיום הביטוחים, מסמך ו'1 למסמכי המכרז.  

ג. כמו-כן, ככל שהדבר יידרש - המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבטי וסף ותקף ביחס 

לכל עבודה מוזמת - בהתאם לדרישות יובלים וכתאי לתחילת ביצוע העבודות.  

ד. מובהר בזאת כי ליובלים יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשיויים שיתבקשו בוסח אישור 

עריכת ביטוחים בכפוף לאישור שיויים אלה ע"י יועץ הביטוח של יובלים.  

ה. מובהר כי ליובלים שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשיויים כלשהם בוסח האישור ה"ל 

ובמקרה כזה הזוכה מחויב לוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי יובלים 

כדרש, תהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי יובלים ועלול לגרום לביטול הזכייה. 

  מועד הגשת ההצעותואופן  .13
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א. למסמכי הבקשה מצורף כתב הכמויות. התמורה תהיה בשיטת הכמויות והמדידה, בהתאם לאחוז 

ההחה שיציע בהצעתו כמפורט להלן ועל פי תאי התשלום המפורטים בהסכם.    

ב. מובהר כי מחיר המכרז בהתאם לכתב הכמויות וההחה שתוצע כולל גם כל 

עבודה/פעולה/התחייבות שלא צוייה במסמכי המכרז ואולם היא כרוכה/לווית לביצוע העבודות 

שוא המכרז (הקמת תחת שאיבה). 

ג. מבלי לגרוע מהאמור, המחיר כולל את כל המיסים וההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל 

מין וסוג שהוא הכרוכות בהקמת התחת השאיבה ובביצוע מלוא העבודות על פי תאי המכרז, 

לרבות הקמת תשתית חשמל, צרת, ביצוע עבודות פיתוח, ציוד, כח אדם, כלי רכב, חומרים, 

הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, שעות עבודה, אחריות מלאה וכיו"ב, וכן כל ההיטלים הממשלתיים, 

מכס, בלו, מס קיה וכיו"ב למייהם, ולמעט מס ערך מוסף שישולם על-ידי יובלים בהתאם 

לשיעורו על פי דין.  

ד. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד 

כלשהו. המחיר המוצע יכלול גם עבודות זמיות שיהא על הזוכה לבצע וכן העסקת יועץ בטיחות 

מטעם הקבלן אשר ילווה את תהליך העבודה ויפיק אישור שכל העבודות בוצעו על פי הלי וחוקי 

הבטיחות.  

ה. בהגישו הצעה, על המשתתף לרשום בדיו, בטופס ההצעה, את אחוז ההחה האחיד שהוא מציע 

על המחיר המקסימלי. לא יתן להציע תוספת. במקרה ולא יוצג אחוז ההחה, אזי ייחשב הדבר 

כאילו תן המשתתף החה בשיעור אפס (0) אחוזים.  

ו. הכמויות הקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את התאגיד. המציע 

מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, גדול, קטן או שווה מההיקף שבכתב הכמויות, כפי שיידרש 

בפועל על ידי התאגיד. 

ז. בוסף, התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשות סעיפים מסוימים או 

מבים שלמים של כתב הכמויות, וכן להכיס שיויים בתוכיות תוך כדי מהלך העבודה, לרבות 

במועד תחילת הביצוע ובתוכיות, מבלי שדבר זה יגרום לשיוי במחיר ההצעה. 

ח.  כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.  

ט. ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל 

ולחתום על גבי ההסכם (מסמך ד') וטופס ההצעה (מסמך ג'), פרוטוקול כס הקבלים וכל מסמך 

הבהרה שיפרסם התאגיד, בשי העתקים, וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי 

המכרז ולצרף את כל המסמכים הדרושים והספחים כשהם חתומים בראשי תיבות וכן את ספח 

י' לאחר השלמת הפרטים הדרושים בו. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 

ההצעה.  

י. את ההצעה (בשי עותקים – עותק מקורי אחד ועותק וסף שהיו העתק צילומי של עותק המקור), 

בצרוף כל מסמכי המכרז הדרשים חתומים כמפורט במסמכי המכרז, יש להכיס למעטפה סגורה 

שהומצאה למציע, עליה מצוין – מכרז מס' 1/2022 ולשלשל ידית לתיבת המכרזים במשרדי 
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יובלים (רחוב אורט 18,  אשדוד, קומה 7)  ביום 13.4.22 עד השעה 14:00, בוכחות מר תומר 

יהושע או מי מטעמו.  

יא. אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איה מסירה ידית כאמור דלעיל.  

יב. לא תתקבל ולא תידון הצעה שתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.   

יג. כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, ספחיה וצרופותיה למשך ששה חודשים 

מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. יובלים תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה וספת 

כפי שתורה יובלים ובכלל זה להאריך, על חשבוו של המציע, את תוקף הערבות היתת ע"י 

המציע להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן. 

יד. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות הכרוכות בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות 

במכרז יהיו על המציע בלבד.  

  החתימה על ההצעה אופן .14

א. אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את 

חתימתו.  

ב. אם ההצעה תוגש על ידי שותפות (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור), יחתמו על ההצעה כל 

השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 

ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום 

השותפות.  

ג. אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), יחתמו על ההצעה 

המהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 

ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על 

רישום התאגיד.   

  אומדן .15

א. במסגרת מכרז זה ערך אומדן על-ידי יובלים. יובלים תבחן את ההצעות אל מול האומדן.  

ב. במידה ויתעורר ספק לדעת יובלים באשר לאמיות/סבירות האומדן, בכל שלב שהוא, רשאית 

יובלים על-פי שיקול דעתה הבלעדי לבחון את סבירות האומדן ולקבל החלטה בהתאם, לרבות 

החלטה בדבר ביטול האומדן, בין השאר, במידה ולדעת יובלים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה 

לא כוה. 

 

  יובליםהחלטות  .16

א. ככלל, הזוכה במכרז יהיה זה שיציע את אחוז ההחה הגבוה ביותר מבין ההצעות שיוגשו 

למכרז.   

ב. על אף האמור לעיל, וועדת המכרזים איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה 

אחרת כלשהי.    
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ג. וועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה אם בשל חריגתה ביחס 

לאומדן ואם בשל אי התייחסות לתאי המכרז באופן שלדעת וועדת המכרזים מוע הערכת 

ההצעה כראוי ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם. 

ד. וועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסו הכלכלי, בסיוו ובכשוריו 

של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שדרש 

המציע להציג ו/או למלא ע"פ תאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 

וועדת המכרזים תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות שוא מכרז זה 

גם על סמך סיון קודם עמו, ולפסול מציע על-בסיס יסיון עבר רע ו/או בלתי מוצלח של 

התאגיד עמו ו/או הערכות לא טובות ביחס ליסיון העבר ולעבודות שביצע הקבלן עבור תאגידי 

מים, רשויות מקומיות או כל גוף אחר, ובלבד שוועדת המכרזים ביצעה בירור מעמיק ביחס 

למידע בדבר יסיון עבר לא טוב של הקבלן כאמור. 

ה. במידה ותתקבלה שתי הצעות זהות, יקיים התאגיד הליך תחרותי וסף, ולפיו תודיע ועדת 

המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה סופית, 

במחיר המיטיב עם המזמין לעומת הצעתם המקורית; לא הגיש המציע הצעה וספת, תהיה 

הצעתו הראשוה הצעה סופית. מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפשר למציע לחזור בו 

מהצעתו בשלב זה, ואם יעשה כן רשאי התאגיד לחלט ערבותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כן 

מובהר כי אי הגשת הצעות משופרות על ידי המציעים עלולה להביא לביטול המכרז. התאגיד 

רשאי לקיים ההליך מספר פעמים במידת הצורך.   

ו. ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותים בקיומו של תקציב מאושר על ידי יובלים וכן בקבלת 

כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים 

שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות. במקרה בו לא יהיה ליובלים תקציב 

מאושר לביצוע השירות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישה 

כמפורט לעיל, לא יסופק השירות ע"י הזוכה ו/או לא יבוצע חלקו אשר לא תקבלה בגיו 

הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טעה ו/או תביעה עקב כך.  

ז. וועדת המכרזים של יובלים שומרת בזאת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה במכרז בין מספר 

זוכים, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טעה או תביעה בשל כך. מובהר בזאת, כי פיצול 

הזכיה כאמור לא יקה לזוכים כל זכות לשות את אחוז ההחה הקוב בהצעתם שיחול על 

החלק היחסי של העבודות שימסר להם. 

ח. וועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר 

כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, 

קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה 

תכסיסית ו/או ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסויימים ובין אם ביחס להצעה 

בכלולותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז ו/או יגיש הצעה חלקית.  

ט. וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא 

לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

והמוחלט של התאגיד, לרבות במקרה שהתאגיד יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את 

העבודות. בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי התאגיד, מכל סיבה שהיא, להקטין ו/או 

להגדיל את היקף ביצוע העבודות במכרז, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכן. 
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כל האמור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותו. 

יובלים שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז או 

צמצום היקף השירות שייתן מכוחו כאמור דלעיל. 

י. בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או דחה ביצועו ו/או חלק ממו או פוצלה 

הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל 

תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו זק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא 

יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

  חובת הזוכה עפ"י המכרז .17

א. תוך 30 ימים מתאריך הודעת יובלים לזוכה בדבר זכייתו במכרז, הזוכה  ימציא ליובלים את 

המסמכים הבאים: 

1) אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כדרש בחוזה על פי וסח 

האישורים על קיום ביטוחים (מסמך ו').   

2) ערבות בקאית חתומה להבטחת ביצוע העבודות שוא המכרז בסך 1,450,000 ₪ 

(במילים: מיליון אבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים), בוסח המסמך המצורף 

כמסמך ה'(1) למסמכי המכרז. על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן 

המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס היו המדד האחרון 

הידוע במועד חתימת הקבלן הזוכה על החוזה. עם מסירת הערבות בוסח ה"ל, להחת 

דעתה של יובלים, תוחזר לזוכה הערבות להשתתפות במכרז שהומצאה ליובלים.  

3) לוח זמים מפורט (גאט), רשימת קבלי משה לאישור בצירוף מסמכים המוכיחים 

עמידתם בדרישות המכרז, תוכית בטיחות, סקר סיכוים וכן תוכית בקרת איכות 

ותכית עבודה מפורטת בפורמט ms project, שמראה את כל הפעילויות בתחום 

ההדסה האזרחית בתחומי הביצוע השוים, כולל הרצה והפעלה. יש לסמן אבי דרך 

משמעותיות בתהליך – הכל לאישור החברה או מי מטעמה בטרם התחלת ביצוע 

העבודות. אי הגשה במועד תגרור קס של 2,000 ₪ לכל יום איחור. איחור של 10 ימים 

בהגשת התוכית או אם תוגש תוכית שלא תאושר עד תום פרק זמן זה, ייחשב הדבר 

כהפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע מכך.  

ב. זוכה שלא המציא את יתר המסמכים המפורטים לעיל בתוך 30 ימים מיום ההודעה על הזכייה 

כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע וזאת 

מבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום 

ההתחייבויות שוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא יובלים רשאית, 

מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה 

הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות יובלים עם 

מציע אחר במקומו.   

התקשרה יובלים עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם ליובלים את ההפרש בין ההצעה 

שבחרה על ידי יובלים לבין הצעתו הוא, ויובלים רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי 

הערבות שחולטו כמפורט לעיל.    
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היה ההפרש שבין ההצעה שבחרה על ידי יובלים לבין הצעת הזוכה קטן מסכום הערבות, 

ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ויובלים תהא רשאית לחלט את הערבות 

להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי יובלים תהא רשאית לחלט את הערבות 

להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר 

במקום הזוכה.   

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יובלים כגד הזוכה עקב הפרת 

ההתחייבויות שטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.   

ג. הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו ו/או 

התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלי 

משה לצורך מתן השירות, למעט בכל הוגע לעבודות החשמל, האיטום, השפלת מי הים, 

וטרול הריחות הכלולות במכרז זה, ואף זאת רק לאחר קבלת אישור המהל מראש ובכתב.   

ד. הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מיובלים לפי הסכם זה לאחר, 

אלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של סמכ"ל הכספים של יובלים. יובלים תהא רשאית 

לסרב לבקשות הזוכה בעיין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התיית ההמחאה בתאים 

שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת 

בטחוות וספים להבטחת ביצועו של ההסכם.  

ה.  יתרת התאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.       

  עדיפות בין מסמכים .18

א. יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או 

דו משמעות בין תאי המכרז להוראות החוזה/המפרטים, סדר העדיפות יהיה כדלקמן: כתב 

הכמויות, המפרטים המיוחדים, פרטי התכיות, המפרט הבין משרדי (הספר הכחול), הצעת 

המציע, החוזה, כתב תאי המכרז.    

 

  יובליםרכוש  –מסמכי המכרז  .19

מסמכי המכרז הים רכושה של יובלים וקייה הבלעדי, והם מסרים למציעים למטרת הצעת הצעות 

ליובלים, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא 

ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ליובלים לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת 

ההצעות – כאמור לעיל, וזאת בין שהגיש הצעה לחברה ובין אם לאו.  

  

__________________________  

מלי בן ברוך  

מ"מ מכ"ל יובלים  
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מסמך ג'  

לכבוד  
ועדת המכרזים  

יובלים אשדוד בע"מ  

  

  

             הצעת המציע  
למכרז פומבי מס' 1/2022  

  
להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדוד  

   

1. אי הח"מ __________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והי מגיש בזאת 

הצעתי לביצוע עבודות להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדוד, כמפורט במסמכי המכרז (להלן: 

"העבודות").                   

2. הי מצהיר כי קראתי והבתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתוות, כל 

מסמכי המכרז והודעות ההבהרה שיצאו לאחר פרסום המכרז וכי תאי המכרז, מתן השירות, 

המפרטים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  מתן השירות בכללותו ובמלואו, ידועים ומוכרים לי, 

אי מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי ואי מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות 

והתאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק השירות בהתאם להצעתי, לפי 

המחירים הקובים על ידי בהצעתי.    

  
 :מתחייב בזאת כיומסכים  ,אי  מצהיר .3
  

3.1. הי בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיוות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע 

העבודות שוא המכרז, גם מבחית המימון גם מבחיה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. 

3.2. הי עומד בכל התאים המקדמיים הדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך 

תאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב'), סעיף 3, ולראיה הי מצרף את כל המסמכים 

הדרשים במסמך ב'. 

3.3. הי  מסוגל, מכל בחיה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז 

ומסמכיו ולבצע את העבודות על פי הלו"ז הדרש ובהיקף הדרש, באופן הטוב ביותר ותוך 

התאמה מלאה לדרישות המכרז והמפרט הטכי.  

3.4. מבלי לגרוע מן האמור, ברשותי או בכוחי להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד המקצועי 

הדרוש על מת לבצע את העבודות שוא המכרז.  

3.5. הי מתחייב כי אתחיל בביצוע העבודות מיד עם הוצאת צו התחלת עבודה. 

3.6. ידוע לי כי אם אזכה במכרז יהא עליי לבצע את העבודות בתוך 24 חודשים  קלדריים  החל 

מיום קבלת צו התחלת עבודה, לרבות קבלת טופס 4 ולרבות תקופת הרצה בת 3 חודשים, 

כאשר רק בתום הרצה מוצלחת - תחל תקופת הבדק, בת 24 חודשים. שלבי ההרצה יהיו 

בהתאם לקבוע במפרט הטכי (סעיף 00.44 קבלת העבודה). ככל שבמהלך תקופת ההרצה 

תתגלה תקלה בפעילות התחה, ההרצה תימשך (ככל שלא תהא התקלה תקלה מהותית 

בהתאם לקביעת המפקח. אי יקבע המפקח שמדובר בתקלה מהותית, אזי תתחיל תקופת 
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ההרצה מחדש), אך תוקף האחריות יחל רק לאחר אישור סופי של ההרצה וקבלת טופס 

הארכת משך ההרצה תהיה ע"ח הקבלן והוא יחוייב בקסות בגין איחור, בהתאם לקב

בסעיף 34 להסכם. ידוע לי, כי בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת החברה על הזכייה, על

להגיש לחברה לוח זמים מפורט (גאט), רשימת קבלי משה לאישור בצירוף מסמכי

המוכיחים עמידתם בתאי המכרז, תוכית בקרת איכות, תוכית בטיחות, סקר סיכוים ו

s  ית עבודה מפורטת בפורמטים וכן תוכית בטיחות, סקר סיכודרשים תוכהאישורים ה

project, שמראה את כל הפעילויות בתחום ההדסה האזרחית בתחומי הביצוע השוים, כו

הרצה והפעלה. יש לסמן אבי דרך משמעותיות בתהליך – הכל לאישור יובלים או מי מטעמ

בטרם התחלת ביצוע העבודות. 

4 .
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3.7. ידוע לי, כי יובלים רשאית שלא לבצע את העבודות שוא המכרז כלל, לבצען בהיקפים 

משתים, להגדילן בהיקף המותר עפ"י דין וכן להעסיק קבלים אחרים ווספים בביצוע עבודות 

אחרות או בביצוע עבודות שוא מכרז זה, הכל לפי שיקול דעתה, ראות עייה, צרכיה ותקציבה. 

הי מתחייב לשתף פעולה עם קבלים אחרים אשר יועסקו על ידי יובלים במקביל אליי בכל 

שיידרש. 

3.8. הי מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ויובלים תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות שוא 

המכרז בשלמותן, במועדים ובהיקף שאדרש, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות, 

המפרט הטכי והוראות כל דין, לפי מחיר הצעתי, לשביעות רצום המלא של המהל ויובלים.    

3.9. כמו כן אי מתחייב לעמוד בכל התאים הדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות 

שוא המכרז.  

3.10. ידוע לי כי באחריותי המלאה והבלעדית לטיפול בהסדרת פיוי ושיוע חול ו/או עודפי חפירה 

שוצרו עקב ביצוע העבודות ו/או מכירתם (לרבות תשלום תמלוגים למדיה) אל מול רשות 

מקרקעי ישראל וכל גורם וסף רלווטי, בהתאם לפקודת המכרות ועל פי הוראות כל דין וכל 

רשות רגולטורית מוסמכת. האחריות להסדרת האמור לרבות כלל העלויות וההוצאות 

הכרוכות בכך מוטלת עלי בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי דרישת התאגיד אציג 

בפיו תעודות ו/או אישורים בדבר פיוי החול למקום מוסדר ואו מכירתו.  

3.11. הי מצהיר כי באחריותי הבלעדית לקוט בכל הצעדים הדרשים על מת למוע זיהומים 

ומפגעים סביבתיים, ובפרט למוע זיהום ו/או גלישת ביוב לחל או לים ואקוט לצורך כך את 

כל אמצעי הזהירות והמיעה הדרושים.  

3.12. הי מצהיר כי אי מודע לסיכון הסביבתי הטמון בביצוע העבודות שלא תוך שמירה על הוראות 

האמור לעיל, ואי וטל על עצמי בזאת את כל האחריות לקוט בכל אמצעי הזהירות 

המתבקשים כמפורט לעיל וכן אי וטל על עצמי את האחריות לכל זק כספי או פלילי שייגרם 

ליובלים כתוצאה מפגיעה סביבתית שתיגרם, במעשה או במחדל, כתוצאה מפעולתי. ידוע לי, 

כי יובלים לא תשא בכל אחריות ו/או תשלום בגין הצעדים הדרשים על מת למוע זקים אלה 

ו/או בכל עלות הובעת מאמצעי המיעה הדרושים. 

3.13. ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה 

במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.  

  

4. הי מצהיר כי המחיר המוצע על ידי עבור ביצוע העבודות שוא המכרז הוא כמפורט בהצעתי (אחוז 

החה על מחיר מקסימאלי, להלן: "מחיר הצעתי"), וכי התמורה שתשולם לי במידה ואזכה במכרז 

תהיה בהתאם למחיר הצעתי, סופית ומוחלטת, ועל פי אבי הדרך המפורטות בהסכם המכרז.   
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5. מחיר הצעתי כולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין שצוייו במפורש ובין אם לאו, מכל 

מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל 

התחייבויותיי שוא החוזה לרבות הקמת תשתית חשמל למבה, תשתית צרת, ביצוע עבודות פיתוח, 

ציוד, כוח אדם, חלקי חילוף, ציוד, אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה, מכשירים, כלי רכב, 

אספקת בגדי ועלי עבודה לעובדים, הובלות, תשלומים לספקים, ביטוחים, רישוי, אחריות, היתרים 

וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות שוא המכרז.  

 

6. הי מצהיר כי עם סיום העבודה, אדאג לקבל טופס 4 כמשמעותו בתקות התכון והביה (אישורים 

למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א – 1981 (להלן: "טופס 4") ולחיבור בפועל של כל 

התשתיות  וכי המחירים המוצעים כוללים את התחייבותי בסעיף זה.  

ידוע לי כי המחיר המוצע יכלול גם עבודות זמיות שיהא עליי לבצע וכן העסקת יועץ בטיחות מטעמי 

אשר ילווה את תהליך העבודה ויפיק אישור שכל העבודות בוצעו על פי הלי וחוקי הבטיחות.  

מובהר לי בזאת כי לא תשולם כל תמורה וספת בגין ביצוע העבודות שיוזמו על ידי יובלים מכח 

המכרז, על כל הכרוך בביצוען, מעבר למחיר הצעתי על ידי ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה 

למדד, למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי יובלים.   

 כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע 

העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תכה יובלים מהסכומים שיגיעו לי כל 

סכום שעליה לכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.  

  

7. להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בקאית חתומה בסכום של 1,450,000 ₪ (במילים מיליון ארבע 

מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הראשון להגשת ההצעות למכרז, 

בתוקף עד 29.9.2022 עפ"י תאי המכרז ובוסח מסמך ה'1 למסמכי המכרז. אם הצעתי תתקבל, הריי 

מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 30 ימים מתאריך הודעתכם בדבר 

זכייתי במכרז:  

  

7.1. להמציא לכם ערבות בקאית חתומה ומבויילת (ככל שדרש ביול עפ"י דין) להבטחת קיום 

תאי החוזה, ע"ס 2,900,000 ₪ (במילים שי מיליון ותשע מאות אלף שקלים חדשים, בוסח 

מסמך ה'2 למסמכי המכרז ובהתאם לדרישות החוזה. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים 

לצרכן, הכל כמפורט בחוזה. לאחר השלמת כלל העבודות על-ידי (לרבות קבלת טופס 4 

והשלמת תקופת הרצה מוצלחת), קבלת העבודות על ידי יובלים ומסירת תעודת גמר,תוחזר לי 

ערבות זו ובמקומה אפקיד ערבות לתקופת האחריות (ערבות בדק). הערבות לתקופת הבדק 

תהא בתוקף למשך שתיים מיום קבלת אישור מסירה לעבודות על ידי יובלים.  

7.2. להמציא לכם אישור בדבר קיום הביטוחים הדרשים, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. 

7.3. להמציא לכם לוח זמים מפורט (גאט), רשימת קבלי משה לאישור בצירוף מסמכים 

המוכיחים את עמידתם בדרישות המכרז, תוכית בקרת איכות, תוכית בטיחות, וכן תוכית 

עבודה מפורטת בפורמט ms project, שמראה את כל הפעילויות בתחום ההדסה האזרחית 

בתחומי הביצוע השוים, כולל הרצה והפעלה סקר סיכוים וכן תוכית עבודה מפורטת 

בפורמט ms project, שמראה את כל הפעילויות בתחום ההדסה האזרחית בתחומי הביצוע 

השוים, כולל הרצה והפעלה, וכל האישורים הדרשים. יש לסמן אבי דרך משמעותיות 

בתהליך – הכל לאישור יובלים או מי מטעמה בטרם התחלת ביצוע העבודות. 
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8. אי מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המויות לעיל, 

כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי לביצוע 

העבודות שוא מכרז זה ויובלים תהא רשאית לחלט את הערבות הבקאית המצורפת להצעתי זו 

ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות שוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי 

שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יובלים עקב הפרת 

ההתחייבויות שאי וטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הי מצהיר כי לא תהיה לי כל טעה ו/או 

תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות יובלים עם מציע אחר במקומי. כן הי מתחייב כי במקרה בו 

תתקשר יובלים עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שבחרה על 

ידה לבין הצעתי, ויובלים רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.  

  
 :כדלקמןידוע ומוסכם עלי  .9

 

א. במידה ואזכה במכרז דן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותים בקיומו של תקציב מאושר על 

ידי יובלים וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים 

האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות, ככל שישם.   

ב. במקרה בו לא יהיה ליובלים תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים 

התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות על ידי ו/או לא 

יבוצע חלקן של העבודות אשר לא תקבלה בגיו הרשאה תקציבית ולא תהיה לי כל טעה ו/או 

תביעה עקב כך.  

ג. יובלים איה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז 

ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות או לא לבצען כלל או לבצע חלק מהן על ידי קבלן אחר, 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן זכאית יובלים לפרסם מכרז/ים פרד/ים ווספ/ים לביצוע 

חלקן של העבודות שהזמתן בוטלה.   

ד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר לי כי ביצוע העבודות בפועל והיקפן מותה בהוצאת 

צו התחלת עבודה חתומם כדין ע"י המהל.  

ה. כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או דחה ביצועו, כולו או חלקו, מכל 

סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל בסעיפים א'-ג' דלעיל, ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי, 

בשיויים הדרשים בסיבות העיין, והי מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לאחוז ההחה 

שהצעתי בהצעתי. 

ו. ידוע לי כי תאי לאישור חשבון סופי יהיה השלמת הפרויקט ומסירת תיק מתקן סופי כקבוע 

במפרט.  

10. הי מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הוגע ו/או בקשר 

עם ביטול המכרז, הקטת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו, מכל סיבה 

שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך 

אף אם יגרם לי זק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין אי הזמת עבודות כלל או הזמת עבודות 

מכוח המכרז בהיקף מסויים.  

 
11. בהתאם למפורט במסמכי המכרז ולאחר שקראתי אותם על ספחיהם, הריי מציע את ההחה על 

מחיר כתב הכמויות המקסימאלי לכלל העבודות הכלולות במכרז זה:  
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החה בסך ________% (במילים: __________ אחוזים) על מחיר מקסימאלי של 

29,559,091 ₪ (בתוספת מע"מ).  

  

 

12. מחיר הצעתי, יהיה בתוקף ויחייב אותי במשך תקופה של ששה חודשים מהמועד האחרון להגשת 

ההצעות כפי שהוגדר בתאי המכרז. במידה ותדרוש יובלים יוארך תוקפה של הצעתי למשך ששה 

חודשים וספים.  

  
13. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול, לשיוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת 

אותי כאמור דלעיל. 

  

  

   

שם המציע:  ____________________________ ת.ז./ ח.פ.  ____________/_____________  

  

תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) א לפרט:  _________________________  

  

כתובת:  _____________________________  טלפון: _______________________________  

  

שמות ומספר הזיהוי של האשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  

  

____________________________________________________________  

  

    __________________________________________________חתימות:  

(ראה פרוט דרישות לחתימות בתאי המכרז – מסמך ב').  

  

  _____________________.תאריך:    

  

אישור חתימה: (כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב')  

  

אי הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל חתם ע"י:  

  
1. ה"ה __________ ת.ז. ___________ (ימולא כשהמציע הוא אדם)  

  
2. ה"ה __________ת.ז. ____________(ימולא כשהמציע הוא תאגיד)  

  

ה"ה __________ת.ז. ____________  

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפי.  
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  _______________      ________________  

    תאריך          חתימה          



   

23 

          

  

  'דמסמך 

  חוזה

  

  2022  _______חודש ב ___באשדוד ביום שערך וחתם  
  

  

   יובלים אשדוד בע"מ בין:          

    , אשדוד18אורט מרחוב     

  )"החברהאו " "יובלים(להלן: "    

  מצד אחד;                                                                                                         

  _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        

  ________ ת.ז. _______________באמצעות המורשה מטעמו מר _____     

  מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________     

  ")בלןקה(להלן:  "               

   מצד שי;                                                                                                              

  
להקמת תחת שאיבה לביצוע עבודות  1/2022מס' מכרז  החברהפרסמה    __________וביום    הואיל:

  ., הכל כמפורט במסמכי המכרזלביוב לכיש באשדוד
  

והקבלן זכה במכרז והסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות שוא המכרז בהתאם למסמכי    והואיל:
  המכרז ותאיו;

  
והקבלן מצהיר כי בידו הידע, ההסמכה, היסיון, היכולת, הכישורים, הרישיוות, ההיתרים,    והואיל:

ות וברמה הכלים והציוד הדרושים לביצוע העבודות שוא הסכם זה וכי הם יתו על ידו במיומ
  ;המקצועית הגבוהה ביותר

  
  ;מפורטים להלןוהצדדים מעוייים להתקשר בייהם בהסכם בתאים ה   והואיל:

  
  

  
  :אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  

  המבוא:

  המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי פרד ממו. .1
  

  

  הגדרות

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למוחים להלן, ההגדרות בצידן (אלא אם  .2

  כווה אחרת משתמעת מגופו של עיין):

 באשדוד.תחת שאיבה לכיש להקמת  1/2022מכרז פומבי  -" המכרז" .1

המדד הכללי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  –מדד המחירים לצרכן  -" המדד" .2

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
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ל ידה לעיין הסכם זה או חלק מ"מ מכ"ל יובלים ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו ע  -" המהל" .3

 .או מי שימוה לתפקיד מכ"ל או מ"מ מכל יובלים בעתיד ממו

 .האו מטעמ הלרבות כל מי שיבוא בשמ -" חברהב מהלת הכספים" .4

 .תאגיד יובלים אשדוד בע"מ     - "התאגיד"/"חברהה" .5

, 4פס לרבות קבלת טו ,להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדודעבודות   -  "ותעבודה" .6

על פי צרכי , לקבלן שיועברע"י המהל  חתום לצו התחלת עבודה התאםב

 , הכל כאמור בחוזה זה ובספחיובהתאם לתקציבה המאושר, החברה

  .  לרבות במפרט הטכי

האדם שמתמה מזמן לזמן על ידי המהל לפקח על ביצוע העבודה או כל    - "המפקח" .7

   .חברהחלק ממה עבור ה

פועל בשמו כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו בלןקציגיו של ה לרבות  - "בלןקה" .8

  ומטעמו בביצוע העבודה.

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם  בלןקעובדיו של ה  -  "בלןקעובדי ה" .9

יו או על ידי שליחיו בביצוע יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובד

ל פי כל דין אחראי ע בלןקוכל מי שהו/או הסכם או בקשר אליהם  עבודותה

בביצוע עבודות בשבתות וחגים יועסקו עובדים למעשיו או למחדליו. 

המועצה הדתית באשדוד בטרם  שאים יהודים אשר יקבלו את אישור

  התחלת העבודה.

 מסמכי החוזה .3

הזמה להציע המסמכים להלן החתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי פרד מהחוזה:  .1

בקאית להשתתפות  ערבות, ת המציעתאי המכרז והוראות למשתתפים, הצעת, הצעו

ספח ביטוח, ערבות בקאית לתקופת הבדק, במכרז, ערבות בקאית להבטחת ביצוע החוזה, 

ספח , 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  יםביטוחים, תצהיר קיום יאישור

 ,1953 –ת רלבטיות מתוך חוק עבודת וער, התשי"ג בטיחות כללי, הצהרת בטיחות, הוראו

כל המסמכים ה"ל יכוו להלן:  ., תכיות, כתב כמויותמיוחד מפרט טכיתצהירים וספים, 

 ."מסמכי ההסכם"

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תאי המכרז להוראות  .2

פרטי  המיוחדים, המפרטיםויות, כתב הכמהחוזה/המפרטים, סדר העדיפות יהיה כדלקמן: 

    , הצעת המציע, החוזה, כתב תאי המכרז.)הספר הכחול(המפרט הבין משרדי  התכיות,

  

  היקף החוזה  .4

אדם, -ועל חשבוו לרבות המצאת כח בלןקע"י ה ביצוע העבודותהוראות החוזה חלות על  .1

ביטוחים, וההיתרים, , כלי העבודה, הרישוי תקיםיהציוד, המכוות, המ, הכליםהחומרים, 

לשם ביצוע העבודות מכח המכרז על פי תאי המכרז ועל פי כל אחר החוץ  וכל דבר אחריות

הקבלן ישא בכל התשלומים המתחייבים מהעבודות . בין אם כתב במפורש ובין אם לאו דין

 4, הרצה, קבלת האישורים המתאימים לרבות טופס פיקוח ,ובכלל זאת הקמת מבה
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, שימוש (כגון תשלום חשמל ה של תחת השאיבה לכישותפעול הלהקמת הלוותוהעלויות 

 ועלויות וספות). במים שפירים וכיוצ"ב, 

עוד יובהר, כי הזוכה לא יהא רשאי לבצע כל שיוי בעבודות/בכתב הכמויות ללא קבלת  .2

ל בכאישור מראש ובכתב ממכ"ל התאגיד או מי שימוה על ידו לעיין זה בכתב ומראש. 

 .מקרה התשלום יהיה בהתאם למחיר הצעת המציע

  מהות העבודות .5

, כמתואר במפרט לבצע את העבודות קבלןבכפוף לאמור בהסכם זה ובספחיו, מתחייב ה .1

  הטכי וביתר מסמכי המכרז. 

  התחייבות לביצוע .6

ובהתאם לשיקול דעתה המאושר  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהבלןקמוסרת בזאת ל חברהה .1

כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות  ותעבודאת ה בצעמקבל בזאת על עצמו ל קבלןוה

החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להחת דעתו המוחלטת של המהל, וימלא לצורך זה אחר 

   כל הוראותיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה שומרת על זכותה לא להזמין  .2

יצוע ב .אחרבודות ו/או להזמין עבודות מקבלן להזמין חלק מן העמהקבלן עבודות כלל ו/או 

אל  ע"י המהל, אשר יועברו דה חתוםהעבודות על ידי הזוכה מותה בהוצאת צו התחלת עבו

 מובהר בזאת כי צו התחלת עבודה ייתן רק לאחר שיתקבל היתר ביה לפרויקט. הזוכה.

מן שהתחייב אליו בלוח הגאט שהגיש פרק הז ככל שהקבלן לא יחל בביצוע העבודה בתוך .3

ייקס הקבלן ע"פ המגון  –מסיבות שאין תלויות ביובלים לתאגיד ואושר על ידי התאגיד,

 .34הקבוע בסעיף 

מכוח חוזה  בלןקעם ה חברהתקשרות ההמוסכם ומובהר בזאת במפורש כי  ,למען הסר ספק .4

וכן בקבלת כל האישורים  הברעל ידי הח וכן היקפה מותים בקיומו של תקציב מאושרזה 

התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או 

 ., ככל שישםביצוע העבודותמון ילהשתתף במ

להעביר לביצועו את ה רשאית שלא חברמסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שה קבלןה .5

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, , ה שהיאמכל סיב כולן או חלקן, ,העבודות שוא מכרז זה

 ממו ויוזמשלא  העבודותה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמור

 החברה תהא רשאית להגדיל את היקף העבודות בהיקף המותר לה על פי דין.כאמור. 

האמור, מוותר בזאת במפורש על כל טעה ו/או תביעה בקשר עם  בלןקלמען הסר ספק, ה .6

להיקף העבודות שיוזמו ממו ו/או לגבי היקף העבודות שיוזמו מקבלים לרבות טעה בוגע 

  אחרים.

ה, חברבאמות, בשקדות וברמה גבוהה לשביעות רצון ה בצע העבודותל בלןקהעוד מתחייב  .7

 ה ובמחיר הצעתו. חברבכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות ה

העומד בדרישות המפרט הטכי  ת שיוזמו ממו באופןבצע את העבודומתחייב ל בלןקה .8

עליהם התחייב הזמים  ותלוחחודשים ומבלי לסטות מ 24תוך  ולהחת דעתו של המהל,

 . הקבלן במסגרת לוח הגאט שהגיש לתאגיד ואושרו על ידי התאגיד
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כמשמעותו בתקות התכון והביה (אישורים למתן שירותי  4הקבלן ידאג לקבל טופס  .9

 כל התשתיות ") ולחיבור בפועל של4(להלן: "טופס  1981 –שמל, מים וטלפון), תשמ"א ח

 .וזאת כחלק מהעבודות וכתאי לסיומן

ם עמו מועד לבדיקת העבודה ות, יודיע הקבלן למהל על סיומה ויתאה/סיום ביצוע העבודעם  .10

 העו האי ,לקהה או ח, כולהעבודהבכל מקרה בו יקבע המהל ו/או מי מטעמו כי  שבוצעה.

לפעול לאלתר לתיקון אי  בלןקהחוזה וספחיו, מכל סיבה שהיא, מתחייב ההמפרט ו/או על 

הכל לפי החלטת  –אים עומדים בדרישות ם שרכיביהו/או  החומרים ההתאמה ו/או להחלפת

 המהל.

 בלןקאם לא יתחיל הה עפ"י כל דין, ר זכויותיה של החברמבלי לפגוע באמור דלעיל ובית .11

ור את ביצוע ה תהיה רשאית למסחברהבמועד,  הו/או אם לא יסיימ עבודה כלשהיבביצוע 

על ידי אותו  עבודההבהוצאות ביצוע  בלן הזוכהקלחייב את הואחר  בלןקלידי  אותה עבודה 

בהצעת שמחיר היעלו על  האחר בלןקהגם אם מחירי  , לרבות הוצאות לוות,אחר קבלן

 .קבלן הזוכהה

להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן  הקבלן מתחייב .12

הדרושים לביצוע יעיל ומהיר של התחייבויותיו על  והאביזרים האחריםאת כל הציוד המכי 

פי הסכם זה. כן מתחייב הקבלן להעסיק בביצוע העבודות על פי הסכם זה עובדים במספר 

י ככל שהקבלן יידרש על ידעל פי כל דין. וובמועד  מספיק לביצוע העבודות בצורה תקיה

המהל להוסיף עובדים ו/או ציוד, יעשה כן במהירות האפשרית. יובהר, כי הקבלן לא יהא 

זכאי לכל תוספת תשלום ו/או שיוי בלוח הזמים לביצוע העבודה כתוצאה מדרישת המהל 

  כאמור.

על הזכייה יידרש הזוכה להמציא  מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי לאחר ההודעה .13

, וזאת כתאי ימים 30ליובלים מסמכים ואישורים וספים כמפורט במסמכי המכרז, בתוך 

הגשת קבלי משה , מפורט (גאט) ח זמים. מסמכים אלה כוללים לולמתן צו תחילת עבודה

וכית תוכית בקרת איכות, ת, בצירוף מסמכים המוכיחים עמידתם בתאי המכרז לאישור

, שמראה את כל ms projectוכן תוכית עבודה מפורטת בפורמט , סקר סיכוים בטיחות

וכל  הפעילויות בתחום ההדסה האזרחית בתחומי הביצוע השוים, כולל הרצה והפעלה

איחור במסירת המסמכים ה"ל או חלק מהם יגרור קס לקבלן של האישורים הדרשים. 

ימים אלה, לא יגיש הקבלן תוכית, או אם  30אם לאחר תום בגין כל יום איחור. ₪  2,000

לאחר התוכית לא תאושר עד תום פרק זמן זה, ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם. 

קבלת כל המסמכים הדרושים ומתן אישור המהל או מי מטעמו על קבלתם, ייתן לזוכה צו 

לת צו תחילת העבודה, במועד לאחר קבהתחלת עבודה. אם הקבלן לא יחל בביצוע העבודות 

 ייקס הקבלן כמפורט בהסכם. –הקוב בלוח הגאט שהגיש ואושר ע"י התאגיד, 

יחשב  – התחלת עבודה צוימים מקבלת  10צוע העבודות בתוך הקבלן לא יחל בביבמידה ו .14

 .הדבר כהפרה יסודית של ההסכם

קבלן דו"ח פעילות יגיש הולא יאוחר מחמישה ימים מתחילת החודש, בתחילת כל חודש  .15

 ידו עד למועד הדו"ח.-מפורט בגין העבודות שבוצעו על

שעות לפי המועד המתוכן לביצוע עבודה מסויימת, המהל יהא רשאי  72יובהר, כי עד  .16

לשות את אופן ביצוע העבודה והדבר לא יהווה עילה מוצדקת לדחיית מועד הביצוע ע"י 

לביצוע אותה עבודה. אי עמידה  לווטייםהרהקבלן ויהא על הקבלן לעמוד במועדים 
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במועדים תגרור קסות, כמפורט במסמכי המכרז. במידה והחיית המהל כאמור לעיל תיתן 

 יידחה מועד ביצוע העבודה באופן יחסי.  –שעות  72-לקבלן בהתראה קצרה מ

בעצמו  וכח כי הוא, או מהל העבודה מטעמו, יהיהביצוע העבודות מתחייב הקבלן לצורך  .17

במקום העבודה או  מהל עבודה מטעמו, שישגיח ויקפיד על אורח ביצוע העבודות הדרשות 

 מעת לעת.

תוך שימוש  יובליםלשמור על קשר רציף עם  יםמתחייבומהל העבודה מטעמו הקבלן  .18

, בין היתר לצורך קבלת הוראות טלפון סלולרי ייד)מכשיר מירס, במכשירי קשר (ביפר, 

רך דיווח שוטף של ביצוע העבודה, תקלות שתגלו בביצועה ובעיות שיש והחיות ולצו

 להסדירן. 

המחיר המוצע על ידי הקבלן כולל גם עבודות זמיות שיהא עליו לבצע וכן העסקת יועץ  .19

בטיחות מטעם הקבלן אשר ילווה את תהליך העבודה ויפיק אישור שכל העבודות בוצעו על 

הבטיחות ראה את הוראות הבטיחות המפורטות המצורפות  לושא פי הלי וחוקי הבטיחות.

 כספח למסמכי המכרז.

במידה ולקבלן יידרש שטח קרקע לצורך הערכות/אחסה, עליו לפעול כדין מול הרשות  .20

המקומית/בעל הקרקע הרלווטית ולשאת בכל עלות של התהליך ו/או של התשלום עבור 

בכל אחריות ו/או תשלום בגין הקרקע . יובלים לא תשא השימוש בקרקע, ככל שיידרש

 . כאמור

כן, במידה והקבלן יבצע השפלה של מי התהום, מוטלת עליו האחריות המלאה לתכון  כמו .21

ולביצוע של עבודות ההשפלה, לרבות קבלת כל ההיתרים/אישורים הדרושים לצורך השאיבה 

 יובלים.תשולם ישירות על ידי  אגרת השפלת מי תהום והסילוק.

  פקח  והמ המהל .7
  

כל החיה ו/או הוראה שתיתן לקבלן על ידי המפקח ו/או המהל בכל הוגע והקשור  .1

להוראות הסכם זה על ספחיו תיחשב כחלק בלתי פרד מחיובי הקבלן וכאילו כללה 

מפורשות בהוראות הסכם זה. כמו כן המפקח הוא הסמכות המקצועית המחייבת במסגרת 

  ביצוע העבודות. 

שתתגלה אי בהירות מכל סוג שהיא בכל הוראה מהוראות ההסכם לרבות ספחיו בכל מקרה  .2

ו/או סתירה כלשהיא בגין הוראה מהוראות הכללות בהסכם ובספחיו לבין הוראה אחרת 

תימסר הפרשות ו/או ההכרעה בושא למהל ולמפקח והכרעתם תהא סופית  –הכללת בהן 

  ין.ומוחלטת ותחייב את הצדדים לכל דבר ועי

למען הסר ספק מובהר כי החלטת המהל גוברת על החלטת המפקח בכל מקרה של סתירה  .3

  בייהם.

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המפקח עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר כי בוסף למהל אשר  .4

. כפוף להחיות המפקח בלןקלעיין הסכם זה, כמפורט בהסכם, יהיה ה חברהיהיה ציג ה

 חברה, אופי הקשר עם הן, רמת ביצועביצוע העבודותבדוק ולפקח על מוסמך לבקר להמפקח 

בדבר אי  בלןקוהכל בהתאם להוראות החוזה. כן יהיה רשאי המפקח למסור הודעה ל

עובדים מסויימים ו/או שיטות ו/או חומרים מסויימים המשמשים לביצוע אישורם של 

ד לקבלת החלטתו של ע את אותה העבודה קבלןיתה הודעה כ"ל יפסיק ה .העבודות
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למלא אחר הוראות המפקח,  קבלןעל ה המהל, אשר היה סופית ואיה יתת לעירעור.

  .קבלןלשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י ה

ה חברמהתחיבויותיו כלפי ה קבלןבידי המהל או בידי המפקח לא ישחרר את ה הפיקוח אשר .5

יהיה אחראי לכל הפעולות,  קבלןוהילוי כל הדרישות שבדין ולמלמילוי תאי חוזה זה 

  השגיאות ההשמטות והמגרעות שעשו או גרמו על ידיו. 

  הסבת החוזה העברת זכות .8
   

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו לאחר, פרט  קבלןה .1

  ה בכתב ומראש. חברכמה לכך מאת האם קבל תחילה הס

ה לפי הסכם זה לאחר, חבראת זכותו לקבלת סכום כלשהו מהלא יהיה זכאי להמחות  לןקבה .2

 . ל החברה ו/או מי מטעמוכ"ממה לכך בכתב ומראש מאת לא אם קבל הסכא

  קבלי משה .9

  

ו/או ה העבודות רשאי למסור את ביצועאיו  קבלן, היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב .1

וטרול הריחות ים, האיטום, השפלת מי החשמל, עבודות הלמעט  ,לקבלן משה הןחלק מ

זאת רק לאחר ו  במסמכי מכרזהמפורטות המקצועיות דרישות ובתאי שהם עומדים ב

יובהר ויודגש כי הקבלן לא יהיה רשאי להחליף בכתב של המהל. מראש ואישורו את שקיבל 

  ידי התאגיד.-קבלן משה שהוגש לאישור ואושר על

ו/או  האתרים בהם תבוצעה העבודותהמשה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי  לקבלןלקבלן ו .2

 .החברכספים מאת ה בלןקיעו לו או לאף אם יג ,החומרים ו/או הכלים המשמשים לביצוען

, לא תפטור ולא תשחרר את כאמורלקבלן משה  קבלןעל ידי ה הןות או חלק מעבודהסירת מ .3

שאר אחראי לכל  קבלןיו על פי החוזה והמאחריותו ומחובה כלשהי מחובות קבלןה

הפעולות, השגיאות, ההשמטות המגרעות והזקים שגרמו ע"י קבלן משה, או שגרמו 

  ו/או גרמו על ידו. קבלןמחמת התרשלותו, ויהיה דים כאילו עשו ע"י ה

 האם יועסק קבלן משה, עליו להיות קבלן רשום בעף והסיווג הרלווטיים לעבודתו והיקפ .4

  .וכן בעל היסיון הדרש במסמכי המכרז ביחס לאותו קבלן משה

   זהירותבטיחות ו אמצעי .10

זהירות סימי  שילוט מתאים בדבר ביצוע העבודות באתר העבודה,  לדאוג להצבת בלןקעל ה .1

הציבור, ובכל מקום שיידרש ו ועובדישל  םווחיות ם, לביטחומקום ביצוע העבודותלביטחון 

או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת על ידי המהל 

מטר או על פי דרישות המפקח והקבלן יתקיו למשך כל  3x4מידות כל שלט יהיו  לשהי.כ

הציוד בכל אמצעי סביר ו עובדיםה, ביצוע העבודותלהגן על אתר  קבלןעל ה תקופת הביצוע

  כך שלא יזקו בכל זק שהוא. ו/או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח 

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות  .2

  , ולא תיתן כל תמורה פרדת בגין הוצאות אלו. קבלןבמחירי הצעת ה

  קיטת אמצעי בטיחות אותים בביצוע העבודות .3
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לפעול בביצוע התחייבויותיו מצהיר ומתחייב  בלןק, ההחוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות 

שוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, 

חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על כל דין, לרבות בהתאם ל

") ופקודת הבטיחות בעבודה (וסח חוק ארגון הפיקוח(להלן " 1954 –העבודה, התשי"ד 

בהתאם להחיות ") והתקות על פיהם, פק' הבטיחות(להלן: " 1970 –, התש"ל חדש)

בהתאם לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, 

כללי , המהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז, ובהתאם  –בהתאם לספח בטיחות 

בביצוע  קבלןו בטרם יתחיל הה, כפי שיתחברבטיחות בהלתדרוך והחיות הממוה על 

  התחיבויותיו שוא חוזה זה ומעת לעת. 

להימע מלבצע עבודה  כדלקמן: מצהיר ומתחייב קבלןה החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .4

כל הוראה של  לבצע, חברהעל הבטיחות בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממוה בכלשהי 

הוראה אשר קבעה ע"י הממוה על  הממוה על הבטיחות, במידה וישה כזו, המהווה

 בפי לחתוםבמסגרת המכרז,  ביצוע העבודותהבטיחות כהוראה שיש לבצע לפי התחלת 

המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דן   בוסחעל הצהרת בטיחות  ממוה הבטיחות של החברה

ה הגיש אותה לממוה ולמהל. במידה והממוה על הבטיחות תן הוראה אשר ביצועה מהוולו

, מבלי לפגוע בביצוע העבודותלהתחיל  קבלןיכול ה ,ביצוע העבודותתאי לאישורו להתחלת 

בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממוה על הבטיחות לשביעות רצוו 

 המלאה של הממוה.    

מבלי לפגוע בהוראות אלה, על הקבלן לפעול בהתאם להוראות הבטיחות המפורטות  .5

  ת למסמכי המכרז. המצורפו

  זכות גישה  .11

למהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המהל תהא זכות כיסה למקום העבודה, ולכל מקום 

ביצוע המשמשים לו חומרים, מכוות וחפצים כלשהם אחר שבו עשית עבודה, או מובאים ממ

  חייב לאפשר זכות גישה זו. קבלן, וההעבודות

 בלןקהת במקום ה רשאית לעשות פעולוחברה .12

חוזה והוא לא התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ה קבלןכל פעולה שה

אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבוו, ובלבד ששלחה אליו  קבלןם ה לשיחבררשאית ה –מילאה 

ך הזמן שקבע לפי כן הודעה בכתב על ידי המהל, והדורשת ממו למלא את התחייבויותיו תו

בהתאם לחוזה זה  חברהמובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של הבהודעה. 

  ובהתאם לכל דין.

  

   שלילת זכות עכבון .13

לצורך  בציוד כלשהו /זכות חזקה כלשהי במקום/במבה/ בדרך קבלןמוסכם בזה כי אין ולא תהיה ל

זכות עכבון כלשהי  קבלןמוסכם כי אין ולא תהיה ל עפ"י הוראות ותאי חוזה זה. כן ביצוע העבודות

במקום/במבה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל המצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל 

  זכות עכבון המוקית לו עפ"י כל דין, אם מוקית לו זכות כזו. 

  

    ויתור על סעדים מיעתיים .14
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צו עשה ו/או הליך  , בכל הליך משפטי של צו מיעה,המה וגד כל אחד מטעחברלא יקוט גד ה קבלןה

ים הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחיד

ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים חברזכאי כלפי ה קבלןלהם יהא ה

  בלבד.

   

  פגיעה בוחות הציבור .15

אספקת ב לצורך שלאלא תהיה כל פגיעה או הפרעה ביצוע העבודות כי תוך כדי מתחייב,  קבלןה

או בוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל  המים הסדירה

מתחייב לעבוד גם לצורך כך ו ימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, או בזכות השכלשהיאדם בדרך 

  ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום החוזה.  , ככל שיידרש,המקובלות הפעילותבשעות מעבר לשעות 
 

  פעילות קבלים אחרים .16

שרה וכן לעובדיהם לבצע ה איחברלאפשר לכל אדם או גוף אחר שה קבלןלפי הוראות המהל, חייב ה

  ., תוך שיתוף פעולה עמם בכל הדרושאתר בו הקבלן מבצע עבודות או בסמוך לובשהן עבודות כל

  

  יקיון מקום העבודהשמירה על הסביבה ו .17

ומיד עם גמר , מפעם לפעם עודפי החומרים והפסולת, , אתאתר ביצוע העבודהיסלק מ קבלןה .א

ויסלק ממו אל כל המתקים  , ככל שדרש,יקה את מקום העבודה עבודותביצוע ה

  רצוו של המפקח. הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא, לשביעות 

קוט בכל של הקבלן ל הבלעדית באחריותומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר יודגש, כי  .ב

ו/או  זיהוםלמוע מפגעים סביבתיים, ובפרט ו הצעדים הדרשים על מת למוע זיהומים

 . הדרושים מיעההזהירות והאמצעי את כל ויקוט לצורך כך  או לים לחל גלישת ביוב

משרד להגת הסביבה בבקשה להיתר להזרמת מי ים חזרה ול הלפעול מיסייע לקבלן התאגיד  .ג

 לים. 

דרישות שיהוו תאי למתן וכן למלא אחר כל הקבלן יידרש לפעול על פי דרישות התאגיד,  .ד

רשות המים היתר ההזרמה וכן למלא אחר כל דרישה בהיתר גופו, בין אם מדובר בדרישה של 

לצורך קיום כל והכל , לרבות התאגיד אחרהמשרד להגת הסביבה, או כל גוף רלווטי או 

 תאי ההיתר ו/או הדרישות למתן ההיתר ביחס לשאיבה ולהשבת המים. 

מצהיר בזאת, כי הוא מודע לסיכון הסביבתי הטמון בביצוע העבודות שלא תוך הקבלן  .ה

כל האחריות לקוט בכל אמצעי וטל על עצמו את שמירה על הוראות האמור לעיל, והוא 

 .וכל אמצעי שיידרש ע"י כל גוף מוסמךהמתבקשים הזהירות 

כל אחריות זיקית ו/או פלילית ו/או חיוב כספי שיוטל על  יובהר למען הסר כל ספק כי  .ו

תוטל על הקבלן והוא יישא בכל התוצאות וההשלכות הובעות  –התאגיד בשל מעשי הקבלן 

ככל והן לפיצוי כספי  יהא הקבלן אחראי, הן לזקיםמכך.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

שהוטל על התאגיד, וישפה את התאגיד בגין כל הוצאה כאמור באופן מיידי עם דרישתו 

 הראשוה של התאגיד ולאחר שדרש התאגיד לשאת בכל תשלום כאמור.

אי עמידה בהוראותיו של סעיף זה יחייבו את הקבלן בקסות מבלי לגרוע מאמור לעיל,  .ז

כמפורט במסמכי המכרז ובוסף במקרה של זק סביבתי, יהא על הקבלן לשאת בכל 

 התוצאות וכן ההוצאות לתיקון הזקים שייגרמו לסביבה כתוצאה מאי עמידה באחריותו זו. 
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תיחשב הפרה ל סעיפיו הקטים על כמבלי לגרוע מהאמור לעיל, אי עמידה בהוראות סעיף זה  .ח

  .  הותזכה את התאגיד בכל הסעדים, לרבות חילוט הערבות שביד יסודית של ההסכם

  

    ערבות לביצוע החוזה .18

 קבלן, כולן או מקצתן, מוסר הבתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .1

ההצעה כשהיא מ 10% חתימת החוזה, ערבות בקאית צמודה בסכום שלטרם ה בחברל

ה של להחת דעתלמסמכי המכרז,  2בוסח מסמך ה' ,")הערבותלהלן: "( כוללת מע"מ

אריך את תבמידה והחברה  .ובתוספת חודשיים הלתקופת החוזה חברב הכספיםסמכ"ל 

חברה ערבות חדשה, שתהא ידי ההקבלן ל עביר, יהמועד לסיום ביצוע העבודות כמפורט להלן

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות . ובתוספת חודשיים הארכהבתוקף עד לתום תקופת ה

 חברהלהשיב לידי ה קבלןהלהתחייבות גם כערבות  . הערבות האמורה תשמשקבלןיחולו על ה

  את ההפרשים והסכומים הובעים מטעויות בחשבוותיו. 

חובותיו ממילוי כל  קבלןמובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל איו פוטר את ה .2

ה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של ותיו כלפי החברוהתחייבוי

כל זקים  קבלןה, לא יהוו מיעה מצדה לתבוע מהבות, כולה או חלקה, על ידי החברהער

  והפסדים וספים וכן כל סעדים וספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

ה תהא סכם מראש והחברצוי קבוע ומוישמש כפי חברהסכום הערבות שגבה על ידי ה .3

 רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שגרם לה זק ו/או למידת הזק שייגרם,

זכות כלשהי לבוא כלפי  קבלןמבלי שתהא לה חברשל הלקיה הגמור והמוחלט ויהפוך 

ע יגרבטעות ומעות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה  מכ"ל החברהמ"מ ה או חברה

  ה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. חברמזכויותיה של ה

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד .4

הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל היו המדדלסטטיסטיקה

  . הודעת הזכיה שתימסר לקבלן

, לפי פייה חד בלתי מותית ויתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהמקההערבות תהא  .5

ו/או  עבודותאת ה קבלןלא ביצע ה הל מקרה שלפי קביעתבכ מכ"ל החברהמ"מ צדדית של 

ו במקרה של התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/א ןחלק

היה והערבות  .קבלןמטעויות בחשבוות הם הובעים ה בגין הפרשיסכומים המגיעים לחבר

ערבות חדשה בתאים זהים לערבות  קבלןה והחוזה לא יבוטל, ימציא התחולט על ידי החבר

    שחולטה.

דא כי בכל עת במהלך תקופת מתחייב לדאוג ולוו קבלןהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .6

 ה"ל. 2בוסח מסמך ה' תקפה ערבות חברהבידי ה התהי החוזה

 תקופת הרצההשלמת ו 4לרבות קבלת טופס (ידי הקבלן -השלמת כלל העבודות על חרלא .7

, ימסור הקבלן לחברה  מסירת תעודת גמר לקבלן, קבלת העבודות על ידי יובלים ומוצלחת)

ערבות  וותושב ל  מחשבון סופי מאושר כולל מע"מ 5% בסך בדק/ערבות לתקופת האחריות

 הביצוע.

 קבלת העבודות ע"י יובלים. אישור מיום  שתייםמשך תהא בתוקף ל הבדקערבות  .8
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, תהיה בידי החברה ערבות בתוקף הבדקעל הקבלן לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת  .9

  ה"ל. 3בוסח מסמך ה'

  ושמירה על דיים אורח מקצועי .19

בהתאם לחוזה, באורח מקצועי כון, לשביעות רצוו המלאה של המהל.  העבודות תבוצעה .1

או הוראות  מטעם רשויות  , כללים, החיותדות שלגביהן קיימים חוקים, תקותעבו

, תבוצעה בהתאם לחוקים, (לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה) מוסמכות

 . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה החיות, כללים, לתקות

 מהדס ביצוע זהולהעסיק למשך כל ביצוע החו כתאי לחתימת חוזה זה על הקבלן להציג .2

מובהר כי ליובלים  המהל. שלאישורו לקבל ו בתאי הסף,עבודה שעוה על כל התאים 

שיקול הדעת הבלעדי בוגע לאישור ו/או אי אישור מהדס הביצוע שיוצג, במקרה שלא 

יאושר יידרש הקבלן להציג לאישורה מהדס ביצוע חלופי העוה על כל התאים המפורטים 

של מהדס הביצוע להפסיק עבודתו  מקבלן הזוכהלדרוש  ת יובליםהא רשאיתן כ .בתאי הסף

ללא זכות והכל , גם אם אושר, בצורה מיידית ולהחליפו באחר העומד בכל הדרישות כאמור

 .ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המזמין

התאמת העבודות לחוקים, להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על  קבלןמחובתו של ה .3

  .קבלןאו הובעות מכך יחולו על ה לתקות ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם ואשר  .4

ו/או ביצועהם מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או מילוי תאי אחר על פי כל דין 

דרישת רשות מוסמכת תבוצעה רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או 

 מילוי אותו תאי, קבלה זו וכל הכרוך בה תהיה באחריות הקבלן ועל חשבוו בלבד.

לפי תחילת ביצוע העבודה ובעת הצורך גם במהלך ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל  .5

האישורים ו/או תיאומים לביצוע העבודה, לרבות בוגע הרישיוות ו/או ההיתרים ו/או 

לתשתיות מכל סוג שיתגלו באתר העבודות. בכלל זאת כל רישיון / היתר / אישור / תיאום 

שידרש מאת רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן, משרדי הממשלה, משטרה, 

שראל, שירותי כבאות, חברת חשמל, חב' "בזק", חברות הכבלים, תיבי ישראל, משטרת י

מקורות, רשות העתיקות, קק"ל, רט"ג, רשויות היקוז, חברת תיבי הגז הטבעי, איגוד ערים, 

רכבת ישראל, אתרא קדישא וכל רשות וספת אחרת. הקבלן מתחייב לטפל בעצמו ועל 

חשבוו בכל הדרוש להשגת רישיוות / אישורים / היתרים / תיאומים אלו, והוא לא יהא 

 י לקבל כל תוספת תשלום בגין ההוצאות הכרוכות בכך מכל סוג שהוא.זכא

  

הערכה בלבד  םיוומהו םימחייב םאילמסמכי המכרז  פושצור הקרקע תויובהר, כי דו"ח .6

שבוצעה עבור יובלים ומתוך רצון לגילוי אות הובא לידיעת המציעים במכרז. יובלים איה 

, לכמויות או רכיביו ועל הקבלן לערוך בדיקות ות אלה"חושאת באחריות באשר לרשום בדו

 וספות בעצמו.

למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, החיות המפרט הטכי המצורף למסמכי  .7

   לק בלתי פרד מהחיות חוזה זה.חומהוות  ביצוע העבודותלשם חוצות כולן , המכרז

  
  םהעבודה שועדו להיות מכוסי יבדיקת חלק .20
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מהעבודה שועד להיות  כיסוייו או הסתרתו של חלק כלשהוהקבלן מתחייב למוע את  .1

  .  הלהממכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של 

על כך מראש מהעבודה שועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן  הושלם חלק כלשהו .2

, לבחון לבדוק להלמ, כדי לאפשר ולשירות שדה של המפעל ממו רכשו החלקים הללמ

ולמדוד את החלק האמור, לפי כיסויו או הסתרתו ולקבוע את ההוראות בטרם יכוסה החלק 

  האמור.    

 הללמ, או לא הודיע הקבלן הלהמכיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודה ביגוד להוראותיו של  .3

מראש על כיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבוו והוצאותיו, לשם ביקורת, את החלק 

ובתוך הזמן שקבע על ידיו ויכסו מחדש מיד לאחר אישור אותו  הלהמה, על פי דרישת שכוס

  .הלהמחלק על ידי 

   אספקת ציוד מתקים וחומרים .21

לרבות כל החומרים, כח , ביצוע העבודותדרש לספק על חשבוו את כל הדרוש לצורך  קבלןה .1

אחריות וכל הדרוש לשם האדם, כלי העבודה, ההיתרים והרשיוות הדרושים, ביטוחים, 

  שביעות רצון המהל, המפקח והחברה.העבודות בשלמות ול ביצוע

  חומרים ומוצרים  .2

יו חדשים ושלמים ביצוע העבודות יהל קבלןים והמוצרים שיסופקו על ידי הכל החומר )1

ולדרישות התקים הישראליים  המכרזויתאימו בתכוותיהם מכל הבחיות להוראות 

חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו  קים, יהיו אלההמעודכים. בהעדר ת

 על ידי המהל. 

תקיות שירות שדה על במהלך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן לקבל את אישור  )2

  .החלקים והתקתם

אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  קבלןמוסכם במפורש, כי ה )3

עבודה, אף אם החומרים או המוצרים עמדו ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע ה

 אושרו על ידי המהל. או /בבדיקות התקים הישראליים ו

 הביצוע ותקופת החוזהתקופת  .22

צו  מתןמיום   יםקלדרי  חודשים 24 היולוח הזמים לביצוע העבודות מכח הסכם זה  .1

ל ידי העבודות עהשלמת חודשים שתחל לאחר  3תקופת הרצה בת לרבות התחלת עבודה 

עיכוב בהשלמת העבודות, לרבות עיכוב בהשלמת תקופת ההרצה, יחייב בקס כקבוע   .הקבלן

 להסכם זה. 34בסעיף 

את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא, השפעות  יובהר כי לוח זמים זה כולל .2

גיף  מדייות או מעשיות של חוסר פועלים, סגר או שביתה מכל סוג ומין שהוא, לרבות משבר

הקורוה. לא יתקבלו השפעות אלו כפירוש לכוח עליון. תאי זה היו הכרחי ויסודי בחוזה, 

  ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון. לא יתקבלו כל תביעות בגין הארכת תקופת הביצוע.

סיום תקופת הרצה ו 4לרבות קבלת טופס (ידי הקבלן -השלמת כלל העבודות על לאחר .3

קבלת העבודות על ידי יובלים ומסירת תעודת תתבצע , )קלותמוצלחת במהלכה לא התגלו ת

 הבדקבת שתיים. אם במהלך תקופת  בדקתחל תקופת ממועד זה  – גמר לקבלן הזוכה
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להיספר מחדש ויהא על הקבלן להאריך את תוקף  הבדקתתגלה תקלה בעבודות, תחל תקופת 

 ערבות האחריות בהתאם.

העבודות השוות תהיה כמפורט במפרט הטכי ולא מובהר כי בכל מקרה אחריות הקבלן על  .4

 תוגבל לתקופת הבדק בלבד.

 תקופתעל ידי שי הצדדים, עד לתום  חתימתויום החל מ תוקפו של החוזה היויובהר כי  .5

תקופת הרצה הכוללים  סיום העבודות באופן סופי, לצורך חודשים קלדריים 24 קריהבדק, 

הכל  –שתחל לאחר מתן תעודת גמר לקבלןשתיים  חודשים ובתוספת תקופת בדק בת 3בת 

 כאמור במכרז. 

לחברה בלבד מוקית זכות ברירה (אופציה), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את  .6

תקופת ההתקשרות של הסכם זה או חלקים ממו ולדחות את מועד השלמת העבודות או 

הארכת ההסכם תתבצע על פי חלקים מהן לתקופה שתיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

  הודעה בכתב שתשלח לקבלן על ידי החברה.

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי העמידה בלוח הזמים המפורט לעיל מהווה תאי יסודי מהותי  .7

  .להתקשרות עמו והוא מתחייב בזאת לעמוד בלוח זמים זה

לים את ביצוע לצורך עמידה במועדי הסיום ה"ל מתחייב הקבלן, בין היתר, לבצע ולהש .8

העבודות גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים, לילות וכיו"ב, ככל שיידרש, בלא 

 שיהא זכאי לקבלת כל תמורה וספת מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו.

מודגש בזאת במפורש כי כל חריגה ו/או סטייה מצד הקבלן ו/או מי מטעמו ממועד סיום  .9

כמו כן, במידה והתאגיד יסבור כי הקבלן מעכב ל חוזה זה. העבודות מהווה הפרה יסודית ש

את העבודות בצורה שאיה סבירה, יהא רשאי התאגיד לבצע את העבודות בעצמו ו/או 

  באמצעות קבלן אחר מטעמו, על חשבון הקבלן.

  על ביצוע החוזה ת גמרתעוד .23

בתום  הקבלן, לידי   ,המהלימסור מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה  .1

תעודה, , )4העבודות להחת דעתו של המהל (לאחר הרצה מולחת וקבלת טופס בתום ביצוע 

המלאה. םכי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה  ולשביעות רצו  

מסירת התעודה האמורה בסעיף (א) דלעיל איה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי  .2

  .(בדק) ת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורההובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים משכ

 זיקין לגוף או לרכוש .24

ובגין כל תאוה ו/או מחלה ו/או כות ו/או לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי קבלןה .1

ביצוע תוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/זק חבלה ו/או 

כלשהו לרבות  גוף /לגופו או לרכושו של אדםין, במישרין או בעקיפ, הןובקשר אלי העבודות

ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר  קבלןל ו/או החברל

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הזיקין (וסח חדש)  קבלןה, ובכלל זה יהיה כלשהו

 היזוק(ים), לפי המקרה,ו/או  החבראת הולשפות ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות 

, ובכל דמי הזק גדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או כל  בגין, והוצאותיו על חשבוו

ה, עובדיה, שלוחיה, החברמשחרר לחלוטין ומראש את  קבלןו/או הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם). ה
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 ה ו/או מחלה ו/אוכות ו/או ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאו

חבלה ו/או זק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור 

 בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

מתחייב לשלם כל דמי זיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  קבלןה .2

 ביצוע העבודותוצאה מתאוה או זק כלשהו שגרם תוך כדי , כתקבלןההמצא בשירותו של 

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע  אליהןו/או בקשר 

ה בגין כל תשלום שתחוייב יפצה וישפה את החבר קבלןעפ"י הסכם זה. ה קבלןהתחייבויות ה

  .  לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור

לה עקב שגיאה  מוזק שיגרפגיעה או בגין כל ה חברהראי וישפה את יהיה אח קבלןה .3

  ו/או מחדל ו/או הזחה במילוי חובתו המקצועית. קבלןהמקצועית של 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלות כאמור לעיל אשר יתגלו  קבלןהחריותו של א .4

חליף, על חשבוו, כל י קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה תום תקופת ההסכם.לאחר 

שימוש בכלים או לקוי ו/או כל  מביצועאשר פגם ו/או התבלה, כתוצאה  העבודותחלק של 

בעקיפין או במישרין, וזאת אף בין אם ה"ל בוצע על ידי הקבלן   חומרים שאים מתאימים,

  לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.

ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או - כמפורט בס"ק א' קבלןלמען הסר ספק, אחריותו של ה .5

, לרבות עובדים, קבלי משה בביצוע העבודותמחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו 

 וכיו"ב.

בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כגד  קבלןתהא רשאית לעכב תשלומים ל החברה .6

אלה באופן סופי בגין זק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבה תביעות  קבלןה

  .ההחברומוחלט לשביעות רצון 

חברה ו/או מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .7

ו/או  קבלןג', בגין מעשי ו/או מחדלי ה רה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צדשעל החב

קזז מהסכומים המגיעים ל ה רשאיתתהיה החברמועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, 

  .קבלןלממה 

, כמפורט במסמכי עבודותההובעת ממהות קבלן אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה .8

 המכרז.

  ביטוח .25

מבלי לגרוע מהתחיבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר  .1

- ולהסכם זה כמסמך ו'  פיםהמצור הביטוח ייחולו על הצדדים הין בהתאם להוראות ספח

 חלק בלתי פרד הימו. יםומהוו 1ו'

      הבדקתקופת  .26

 

 4לרבות קבלת טופס (לשביעות רצון המהל ידי הקבלן -השלמת כלל העבודות על לאחר .1

קבלת העבודות על ידי יובלים ומסירת תעודת גמר לקבלן  ,)מוצלחת תקופת הרצההשלמת ו

 על העבודות שבוצעו על ידי הקבלן. תייםשבת  בדק, תחל תקופת הזוכה,
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להיספר מחדש ויהא על  הבדק, תחל תקופת בעבודותתתגלה תקלה  הבדקאם במהלך תקופת  .2

 הקבלן להאריך את תוקף ערבות האחריות בהתאם.

 הבדקפגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .3

ם ו/או לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת המהל בכתב חייב לתק קבלןהה"ל יהיה 

(לרבות  ללא קבלת תמורה כלשהי קבלןועל חשבוו של ה בתוך המועד שקבע לכך על ידו,

הוצאות בגין ציוד, סיעות שעות עבודה וכל הוצאות מכל מין וסוג) ולשביעות רצוו המלאה 

  של המהל. 

ביצוע אחר לצורך  קבלןלהתקשר עם ה חברת הרשאי ,אחר האמור לעיל קבלןלא מילא ה .4

, מבלי לגרוע מכל סעד בהוצאות הגרמות עקב כך קבלןאו בכל דרך אחרת ולחייב ההעבודות 

או חוזה זה, לרבות חילוט הערבות, ו/בהתאם ל זכות אחרים העומדים לרשות החברהו/או 

  . עפ"י כל דין

הביצוע, לרבות ההוראות בדבר חילוט  כן מובהר במפורש כי הוראות חוזה זה לעיין ערבות .5

  , בשיויים המחוייבים לפי העיין. הבדק ערבותהערבות, חלות במלואן גם על 

כמפורט תקפה משכת, תהיה בידיי יובלים ערבות הבדק על הקבלן לוודא, כי כל עוד תקופת  .6

 לעיל.

ט הטכי ולא מובהר כי בכל מקרה אחריות הקבלן על העבודות השוות תהיה כמפורט במפר .7

 תוגבל לתקופת הבדק בלבד.

   קבלןיכוי כספים מה .27

ה ו/או מהערבות ו/או חבר, מאת הקבלןה תהא רשאית לכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לחברה

בגין כל דבר ועיין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף 

בהתאם  קבלןה מהחברפיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לם ו/או כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכו

ו/או  קבלןאו מחדלי  המת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/לשאת בהם מח חברהלהסכם זה ו/או שעל ה

מכח הסכם או מקור  קבלןמאת ה חברהו/או כל העשוי להגיע לו/או מי מטעמו עובדיו ו/או מועסקיו 

ה וע את החזרת הכספים ששולמו על ידה לתבחברע מזכויותיה של הזה איו גור שהוא. האמור בסעיף

  בכל דרך אחרת. 

  קיזוז .28

בהתאם להסכם זה  קבלןה מאת החברצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע למוסכם בזה שכל סכום ו/או פי

ו/או כל סכום שעל ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם 

ו/או מועסקיו ואו מי ו/או עובדיו  ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלישאת בהם מחמת שתתבע ה לחברה

כן . קבלןלשלם ל חברהיתן יהיה לקזז ו/או לכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל המטעמו 

בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים  קבלןכל ערבות שיתה על ידי המוסכם כי 

לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל  חברההאמור בסעיף זה איו גורע מזכויות הכאמור. 

  . העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה דרך אחרת

 אי קיום יחסי עובד מעביד .29
     

מצהיר בזאת כי היו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתאי מתאיו כדי ליצור  קבלןה .א

 .  יובליםו לבין יחסי עובד מעביד בי
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כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי  קבלןכמו כן, מצהיר בזאת ה .ב

 . ו/או מי מטעמו ה לבין מי מעובדיוחברהעובד ומעביד בין 

  

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכסה הביטוח הלאומי וכל  קבלןה .ג

, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים קבלןואין ה לשלם מס או תשלום אחר שיידרש

 .  המגיעים עפ"י כל דין ו/או והג לעובד ממעבידוחברה כל תשלום ו/או זכויות לקבל מן ה

  

ת יחסי ו/או מעובדיו, שמקורם בטע קבלןתתבע לשלם סכום כלשהו מן ה חברהבמידה וה .ד

רשאית לכות כל סכום  חברהסכום כאמור וה לשפותה בגין כל קבלןעובד ומעביד, מתחייב ה

 . קבלןשתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה ל

  

  כאמור במסמכי המכרז. קבלןכדי לגרוע מחובת הביטוח של ה מובהר בזאת כי אין בסעיף זה .ה

  

  התמורה  .30

  

והמפקח יהיה  יובליםעבור ביצוע מלוא העבודות על פי החוזה והשלמתן לשביעות רצון  .1

(ביצוע בפעול בהתאם  בהתאם להצעת הקבלן במכרזלתמורה אשר תחושב י הקבלן זכא

על אף האמור לעיל יודגש כי  .ההחה שהוצעה על ידי הקבלן)ביכוי למחירי כתב הכמוית 

ולא תלוית ביצוע. עוד יובהר ויודגש התמורה בגין עבודות השפלת מי תהום תהיה פאושלית 

גין כלל העבודות ישולמו ישירות על ידי הקבלן והן שכל ההוצאות שיהיה על הקבלן להוציא ב

כלולות במחירי היחידה השוים בכתב הכמויות (למעט אגרת השפלת מי תהום שתשולם על 

 יובלים).ידי 

  

המפורטות בכתב הכמויות (כל מבה היו אבן דרך בהתאם לאבי הדרך  התמורה תשולם .2

ע בכתב הכמויות יתאפשר אך ורק מודגש כי ביצוע חלקים בדרך אחרת מהקבו  פרדת).

 באישור בכתב ומראש של מהל הפרויקט.

  
תאי מוקדם לביצוע כל תשלום יהיה השלמת כל התאים הדרשים לכך לגבי כל אבן דרך, 

  . ובכתב הכמויות והכל בהתאם למפורט בחוזה

כלל  מאושר על ידי המזמין, וזאת עד להשלמת חשבון עבור אבן דרךמכל  90%יובלים תשלם  .3

העבודות שוא המכרז לרבות מסירת העבודות על מרכיביהן השוים ועד לאישור החשבון 

יתרת החשבון תוחזק על ידי יובלים להבטחת השלמת הפרויקט ותשולם עם סיום  סופי.

 .4מוצלח של תקופת ההרצה וקבלת טופס 

  על אף האמור לעיל, התשלום בגין הפרטים הבאים יבוצע כדלקמן:

מכל חשבון. עם  75%ות להקמת שלד תשלום החשבוות החלקיים יעמוד על בגין עבוד .א

חודשים ממועד תחילת העבודות) תשלים  14השלמת העבודות להקמת השלד (בתוך 

וספים מהתשלום עבור העבודות להקמת שלד (מבלי לגרוע מזכויות  15%יובלים 

ר בהשלמת השלד, אחרות, יובלים תהיהי זכאית לקזז מתשלום זה קסות בגין איחו

 בהתאם לקבוע בהסכם זה).

לכתב הכמויות  7.01בהתאם לפרק תשלום עבור ציוד שיותקן על ידי הקבלן בפרויקט  .ב

חשבוית תשלום עבור (הצגת עם הוכחת הזמת הציוד מהספק  20% -יבוצע באופן הבא 

 .הציוד עם התקת 20% ;עם אספקת הציוד לאתר 60% );הזמה
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השלמת ביצוע הפרק לכתב הכמויות יבוצע לאחר  7.02לפי פרק תשלום עבור עבודות  .ג

  עכבון כאמור לעיל. 10%כולו, וביכוי 

 

המחיר הסופי, הכולל את ביצוע  ההי התמורהמבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי  .4

העבודות, על כל חלקיהן, באופן מלא ומושלם, בהתאם לכל הוראות החוזה, ובכלל זה ומבלי 

, ליות האמור, את כל העבודות וכל הדרש בהתאם להוראות מהל הפרויקטלפגוע בכל

על מת וכל הוראה בטיחותית ו/או דרישה של כל רשות רגולטורית  התכיות והמפרטים

הקמת תשתית חשמל למבה תחת השאיבה, תשתית צרת,  לרבותלהשלים את העבודות, 

בגדי ועלי עבודה, , חומרי עזר, כלי עבודה, כל הציוד, אביזרים, חומריםביצוע עבודות פיתוח, 

 מכשירים, כלי רכב, כח אדם, שילוט ואמצעי בטיחות, ביטוחים, אחריות רישוי והיתרים,

לרבות שיויי תכון או ומיסים, אגרות והיטלים מכל סוג , ותהדרושים לשם ביצוע העבוד

 , ולמעט מע"מ.וספות מטעם המזמין, ככל שיידרשודרישות 

  
את כל האלמטים הוגעים לפרויקט באופן בו הקבלן יהיה  תכולל התמורהובהר כי מכן  .5

אחראי בצורה בלעדי לכל זק או הוצאה שיגרמו בין היתר ולא רק כתוצאה מכל תביעה של 

צד ג', החיות רגולטוריות ומכל סיבה אחרת וכן בגין כל עבודות אשר יתווספו מכל סיבה 

ות תכויות, בקשות להבהרות על התכון, ליקויים במבחי שהיא לרבות כתוצאה מאי התאמ

  הקבלה, המסירה.

מכל סיבה שהיא  וישתלא  ההחה המוצעת על ידי הקבלן,ביכוי מחירי כתב הכמויות,  .6

שאיה מפורשת ומפורטת בחוזה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משיוי 

ויות ומחירי החומרים, הוצאות הובלה, שערי מטבע, בשכר העבודה, זמיות כוח אדם, כמ

ריביות, מדדים שוים, מיסים, היטלים או תשלומי חובה קיימים או חדשים, הגבלות או 

מגבלות שקבעו או שייקבעו על ביצוע העבודה או על אספקת הציוד או החומרים וכל כיוצ"ב 

וה, ולרבות תחלואת פועלים אשר ובעות בין היתר ממצב חירום בשל התפשטות גיף הקור

או הטלת סגר על אזור העבודות או מגורי הפועלים, או מכל סיבה אחרת כל שהיא כולל אי 

י התאמות, ככל שקיימות, בין התכיות. מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה יש לראות במחיר

דות והעבואת התשלום המלא עבור ביצוע העבודות,  יםעל כל מרכיביו ככוללכתב הכמויות

וכי לקבלן לא הלוות/הכרוכות בהן (בין אם פורטו במפורש במסמכי המכרז ובין אם לאו) 

תהיה כל טעה או דרישה או תביעה לכל תשלום וסף מכל מין וסוג שהוא, לרבות במקרה של 

  הגדלת הכמויות. 

ו, הקבלן מצהיר ומתחייב, כי הוא מכיר את הפרויקט, את התכון ואת שטח העבודות וסביבת .7

כי יש ביכולתו להשלים את העבודות לפי הוראות החוזה והוראות תוספת זו, וכי הוא ערוך 

להתמודד עם ממצאים חדשים או דרישות חדשות מצד המזמין, היועצים והמתכים או 

צדדים שלישיים, במהלך ביצוע העבודות ובקשר עם השלמת הפרויקט, מבלי שתהיה לו טעה 

  וספת תשלום או הארכת לוחות הזמים בגין כך. או דרישה כלשהי לקבלת ת

לגבי עבודות שהקבלן ייזום בהם שיויים או שעליו לתכן לגביהן השלמות עפ"י הוראות  .8

והמפקח. אושרו השיויים או  המהלהמפקח, הקבלן יתכן ויגיש את השיויים לאישור 

ן לא יהיה זכאי לתוספת התכון שהגיש הקבלן, יחולו כל הוצאות השיויים על הקבלן והקבל

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם שאף אם י כתב הכמויותאו הפחתה כלשהי למחיר

יתברר כי לצורך השלמת העבודות או כתוצאה מתיאום העבודות, דרשות עבודות וספות, 

הרי שגם אם לא צוין במפורש בתוכיות או במפרטים או בכתבי הכמויות שיש צורך בביצוע 
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והקבלן לא יהיה זכאי לכל  י כתב הכמויותות אלה, ייחשבו עבודות אלו כלולות במחירעבוד

תשלום וסף בגין. לאור האמור הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין "חריגים" 

  הובעים מחוסרים, השלמת תיאומים או אי דיוקים או אי שלמות בתוכיות כאמור לעיל. 

 לתשלומים אלו. יובליםקיומו של אישור תקציבי מאת במותה תשלום התמורה והיקפה  .9

    הגשת חשבוות ואופן החישוב .31

השלמת אבן הדרך לחודש, בחודש שלאחר  10-ועד ה 1-בין ה ה חשבוןחברלהקבלן יגיש  .1

 ללא הפרשי הצמדה., בכפוף להסכם ו/או הזמות מאושרות כדין, ושבגיה מוגש החשבון

הקבלן רק חלק מהחודש. הגשה לאחר התאריכים ד החשבוות כאמור יוגשו גם אם עב

הקובים תגרום להעברת החשבוות לטיפול בחודש שלאחר מכן ותאריך התשלום יידחה 

 .ללא כל פיצוי לקבלן בהתאם

לא לא יעמוד בלוחות הזמים הדרשים, להמהל יהא רשאי לעכב אישור חשבון אם הקבלן  .2

ל רשאי לאשר לתשלום גם רק חלק . כמו כן יהא המהחברהכל חבות וספת מצד ה

 ה.חברמהחשבון, ללא כל חבות וספת מצד ה

חשבון סופי בצירוף תכיות לאחר ביצוע ותעודת גמר יוגשו על ידי הקבלן למהל בסיום כל  .3

 העבודה.  

 לא תשולם כל מקדמה לקבלן.  .4

מאושר על ידי המזמין, וזאת עד להשלמת כלל העבודות  חלקיחשבון מכל  90%יובלים תשלם  .5

שוא המכרז לרבות מסירת העבודות על מרכיביהן השוים לגורמים המקבלים במקצועות 

תוחזק על ידי יובלים להבטחת השלמת יתרת החשבון  סופי.ההשוים ועד לאישור החשבון 

 .4הפרויקט ותשולם עם סיום מוצלח של תקופת ההרצה וקבלת טופס 

התשלומים שאושרו לתשלום כאמור בהתאם לחשבוות חלקיים מאושרים ישולמו לקבלן  .6

 (חודש שוטף = חודש קבלת החשבון).ה חברמיום הגשתם ל 45וטף + בתאי תשלום ש

 ה אך ורק כגד קבלת חשבוית מס.חברה כל התשלומים יבוצעו ע"י .7

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי, ישולמו לקבלן ע"י המזמין  .8

  כגד מסירת ערבות בדק / טיב, כמתואר להלן.

בוסף לכך ימציא הקבלן לפי התשלום הצהרה על היעדר תביעותיו כלפי המזמין בכל הקשור  .9

  לביצוע העבודות על ידו.

ווה יום לא יה 30ה אשר לא יעלה על חברכן מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד ה .10

  לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור. קבלןהפרה של חוזה זה וה

  "עבודות וספות")שאין מופיעות בכתב הכמויות (להלן: עבודות  .32

  

 סוג העבודה,: הפרויקטים ותכלול תוגש באמצעות מערכת יהול לעבודות וספות בקשה .1

 מהל הפרויקט י"ע תיבדק הבקשה. הפרויקט להארכת ומועד יתוח מחיר, הדרשת סיבה

  .העבודה הוספתולאחר אישורו תועבר לאישור החברה. ללא אישור החברה אין לבצע את 
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 לא אם גם בביצועה צורך יש מהל הפרויקט לדעת אשר וספת עבודה כל יבצע הקבלן .2

 עם מיד זאת עבודה לבצע מתחייב הקבלן. הכמויות כתב מסעיפי בסעיף או זה בחוזה וגדרהה

 . שהיא סיבה מכל ביצועה את לעכב רשאי ואיו מכרזים וועדת אישור קבלת

ל לתיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. ככ וספותקביעת המחירים של עבודות  .3

  :ייעשה התמחור באופן הבא

  ייקבע מחירם בהתאם. -ריטים דומים בכתב הכמויותאם כלולים פ .4

  אם לא כלולית פריטים דומים בכתב הכמויות, ייקבע המחיר באופן הבא: .5

 מאגר לפי מחירה ייקבע איה כלולה בכתב הכמויות, המפקח שלדעת וספת עבודה )1

, והפחתה של העדכית ליום פרסום המכרז במהדורה" דקל" בהוצאת לביה המחירים

החת תופחת מחיר שיקבע מה .כלל משה קבלי עבור קבלי רווח תוספת אלל, 15%

 הקבלן למכרז.

מחירון אי אפשר לקבוע את מחירה לפי  מהל הפרויקטוספת שלדעת  עבודה )2

, פרסום המכרז םהעדכית ליו במהדורתוייקבע מחירה לפי מחירון משכ"ל, ,''דקל''

מחיר שיקבע מה .כלל משה קבלי בורע קבלי רווח תוספת ללא, 10%הפחתה של  לאחר

 גם החת הקבלן למכרז.תופחת 

, דלעיל המחירויםאי אפשר לקבוע את מחירה לפי  מהל הפרויקטוספת שלדעת  עבודה )3

והתייחסת בצירוף חשבוית מס ייקבע מחירה לפי יתוח מחיר מפורט שיכין הקבלן 

בצרוף  מהל הפרויקטאישור ויגיש ל(לא הצעת מחיר) לעלות ביצוע העבודה /פריטים 

פרוט כל האביזרים הדרשים ותשומות העבודה וכו' כל החישובים והאסמכתאות 

. מוסכם שבכל מקרה של הפעלת שיטת חישוב זו, מהל הפרויקט הדרשים ולפי דרישת

 .10% -לא יחרוג רווח הקבלן מעבר ל

מגון אופציית  בכל מקרה, התאגיד או מי שהתאגיד הסמיכו לעיין זה, ייקבע את )4

  תמחור העבודות הוספות.

  

 
  לביצוע עבודותארכה  .33

 להשלמת ביצוע עבודותכי יש מקום להארכת המועד  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המהל .א

וספות, או המחמת שיויים או כדין,  שהתבקשו בצו התחלת עבודה חתוםאו חלקי עבודות 

סיום שם יתן המהל הארכה בכתב ל ,ארכהתאים מיוחדים המחייבים לדעת המהל מתן ה

 לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.  ביצוע העבודות

   מתן ארכה כאמור כמוה כהארכת תקופת החוזה והקבלן ידרש להאריך ערבויות בהתאם.  .ב

 

 החברמובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות ה .ג

לא יהיה זכאי לקבל תמורה  קבלןיתה הארכת מועד, וכי בוסף הלמעשה/ מחדל כלשהו בגים 

  כלשהי בגין הארכת מועד כאמור.
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  פיצויים מוסכמים .34

פרק הזמן עליו התחייב בלוח הגאט שהגיש  אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך .א

 ₪ 02,50, ישלם הקבלן לחברה סכום של , מיום קבלת צו התחלת עבודהלתאגיד ואושר על ידו

עבור כל יום איחור במהלך השבוע הראשון של האיחור בהתחלת העבודות. עבור כל יום איחור 

 5,000שחל במהלך השבוע השי של האיחור מעבר לשבוע הראשון, ישלם הקבלן לחברה סך של 

לאחר מכן, כל יום איחור שיחול מהשבוע השלישי לאיחור ואילך, יגרור הכפלת התשלום  ₪.

, כאשר עבור היום הראשון לשבוע פי שייםם לחברה כפיצויים מוסכמים שעל הקבלן לשל

וכך  ₪ 20,000יום לאחר מכן ישלם ₪,  0,0001השלישי לאיחור ישלם הקבלן לחברה סך של 

הלאה עד להתחלת העבודות. התשלום מכוח סעיף זה ייחשב כפיצויים מוסכמים וקבועים 

ת ביצוע העבודות או חלק מהן לבין מועד מראש, בגין האיחור שבין המועד שקבע להתחל

  התחלתן  למעשה. 

או על ידי המהל ו/או המפקח ו/או ו/אם לא יסיים הקבלן את העבודות במועד שקבע בהסכם  .ב

של  שבועבגין כל  ₪ 10,000במועד המצוין בצו התחלת עבודה, ישלם הקבלן לחברה סכום של 

בגין האיחור שבין המועד הסופי שקבע  איחור, וזאת כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש,

  לסיום ביצוע העבודות או חלק מהן לבין מועד סיומן למעשה. 

כל מקרה של עבירת בטיחות, כמוגדר בטבלה שלהלן, יחייב את הקבלן  ,בוסף על האמור לעיל .ג

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד וסף העומדים למזמין בתשלום קס בסך הקבוע בטבלה, 

 :ם לחוזה זה ולפי כל דיןבהתא

יחידת  תיאור סעיף

 מידה

  מחיר בש"ח  כמות

טבלת איחור בביצוע עבודה לכל אבן דרך לפי   1

  הגאט שיגיש הקבלן ותאושר כדרש

  יום

  קלדרי

1.00  1,500 ) -(  

  )- ( 1,000  1.00  יח'  היעדרות מהל עבודה (למקרה או לי"ע)  3

  )-(  500 1.00  יח'  היעדרות מהל פרויקט (למקרה או לי"ע)  4

אי ביצוע/סירוב ביצוע אחד מסעיפי החוזה על   5

 ספחיו, לרבות מפרט טכי (למקרה)

  )- (  5,000 1.00  יח'

אי ביצוע הוראות המהל/המפקח/ממוה   6

 בטיחות במועד (למקרה)

  )- (  1,500 1.00  יח'

  )-( 500 1.00  יום אי התייצבות איש מקצוע ליום עבודה  7

ע אחד או יותר מתאי הבטיחות אי ביצו  8

כמפורט במפרט ו/או לדרישות יועץ הבטיחות 

 או המפקח (למקרה) 

 לכל מקרה וסף מאותו הסוג 

  )- (  1,000 1.00  יח'

  

  

2,000 ) -(  

דיווח על עבודה שלא בוצעה כעבודה שבוצעה   9

  (למקרה)

  )- (  1,000 1.00  יח'

  )-( 10,000 1.00  יח'השלכת פסולת שלא באתר לפיוי פסולת   10
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ר ע"י המשרד להגת הסביבה או העברת המאוש

אדמה באופן לא מורשה כחוק ולפי תאי ההיתר 

 (למקרה)
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הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה  .ד

בעת  ו/או מסמכי המכרז הים זק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה

  החתימה על החוזה.

החברה רשאית לכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא   .ה

  וכן תהא רשאית החברה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 

תשלום הפיצויים לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל  .ו

  ים לרשות החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. זכות ו/או סעד אחר העומד

 

  הפרת הסכם .35

  

יובלים תהא רשאית לכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן, מאת החברה ו/או מהערבות  .א

ו/או בגין כל דבר ועיין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או 

כום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לחברה הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל ס

מהקבלן בהתאם להסכם זה ו/או שעל החברה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי 

ו/או מחדלי  הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לחברה 

רע מזכויותיה של החברה מאת הקבלן מכח הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה איו גו

לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. יכויים מסכומים המגיעים לקבלן 

  לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם.

  

מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע ליובלים מאת הקבלן בהתאם  .ב

וא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם להסכם זה ו/או כל מקור שה

ו/או כל סכום שעל החברה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או 

עובדיו ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו יתן יהיה לקזז ו/או לכות מהתמורה, או מכל סכום אחר 

רבות שיתה על ידי הקבלן בהקשר להסכם זה, שעל החברה לשלם לקבלן. כן מוסכם כי כל ע

תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. האמור בסעיף זה איו גורע מזכויות יובלים 

לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או 

  עפ"י הסכם זה. 

 

המהל לעשות כל אחת מהפעולות  ו/אוה חברם ההוראה מהוראות הסכם זה רשאי קבלןהפר ה .ג

  הבאות:  

ע"פ  קבלןכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות ה החברלממש את הערבות שיתה ל )1

  , לפי העיין. הבדקו/או את הערבות לתקופת בגין תקופת החוזה חוזה זה 

חייב בביצועם ע"פ הסכם  קבלןאו באמצעות אחרים את העבודות שה םלעשות בעצמ )2

מבלי שיהיה זכאי  קבלןבפעולות ועבודות שעשו ע"י ה שימוש ללא הגבלה, תוך זה

  הוצאות הכרוכות בכך.            כל הב קבלןולחייב את ה לתמורה וספת,

 כל דין ובכלל זה אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ )3

ה לתבוע חברובכלל זה זכות ה 1970 –תשל"א  –חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) 

רין והן בעקיפין כתוצאה את כל הזק הממשי שגרם לה ו/או יגרם לה הן במיש

  מההפרה. 

      קבלןסילוק יד ה .36
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית  .1

במקרה  י ההסכם ועפ"י כל דיןעפ"בכל הזכויות המוקות לה  חברהשל חוזה זה ויזכו את ה

ה רשאית, בהודעה בכתב, חברבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא ה של הפרה יסודית ובכלל זה

לבטל את החוזה ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לכון ולחייב 

בהוצאות הכרוכות בכך, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקים  קבלןה

עבודה וכן למכור את החומרים ואת הציוד והמתקים האמורים כולם או חלקם שבמקום ה

לפי חוזה זה  קבלןה מהחברסכום המגיע או העלול להגיע ל ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל

. מסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד או אחר, או הדרוש להשלמת העבודות

אין בה כדי להקות  עדים המפורטים דלעילמובהר בזאת כי קיטת צעד מן הצהקוב בה. 

  ה:כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת החבר קבלןל

פושט רגל או שהוגשה גדו בקשת פשיטת רגל או כשיתן גדו צו כיוס כסים  קבלןכשה )1

או במקרה של תאגיד לגבי כסיו כולם או חלקם, תקבלה על ידו החלטה על פירוק 

לפרוק או יתן גדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או מרצון או שהוגשה גדו בקשה 

סידור עם ושיו כולם או חלקם, או שהוא פה לושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

  . 1983 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות (וסח חדש) תשמ"ג 

ה בביצוע העבודה מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן מש קבלןהכש )2

  ה בכתב ומראש. חברא הסכמת הלל

, או מעכב את ביצוע העבודות בצורה שאיה סבירה מסתלק מביצוע החוזה קבלןכשה )3

  . להחת דעתו של המהל

, או כשהוא מפסיק את האו חלק מסויים ממ עבודהמתחיל בביצוע  קבלןכשאין ה )4

פקח, או לו"ז שקבע ואושר ע"י המהברציפות לפי  האו שהוא איו מבצע המהלך ביצוע

במועד ואיו מציית להוראה בכתב  הבקצב הדרוש להשלמת מבצע את העבודהשאיו 

ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי  האו לבצעעבודה המהמהל להתחיל או להמשיך בביצוע 

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות  קבלןה, או כאשר לוח הזמים

לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המהל תוך האמורות בהסכם ולא תיקו את ההפרה 

הל התרה בהזמן שקב בהתראה, או כאשר המעבודה ו/או מי מטעמו כי ה קבלן

לשביעות רצוו והוא לא קט מייד עם  ה, איהאו מקצת העל ידיהם, כול המבוצעת

  . עבודהקבלת התראה זו צעדים אותים לשיפור ביצוע ה

  מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  קבלןהדעתו ש כשיש בידי המהל הוכחות להחת  )5

, תן קבלןאו אדם אחר בשמו של ה קבלןשהה הוכחות להחת דעתה, חברכשיש בידי ה )6

או כל  או הציע לאדם כלשהו שוחד, מעק דורון או טובת האה כלשהי בקשה לחוזה

  דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

ו/או איו  עבודותבביצוע ה השאים באיכות ראוימשתמש בחומרים ו/או ציוד  קבלןה )7

  תמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.מש

איו ממלא את הוראות המפקח ו/או המהל ולא עה לדרישותיו תוך זמן סביר  קבלןה )8

  מן שקבע לכך ע"י ותן ההוראה.  ו/או תוך הז
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מי מבעלי  ו/או גד קבלןאם פתחה חקירה פלילית או קטו הליכים פליליים גד ה )9

  ותיו ו/או מהליו. מי

זה איה כוה, או שתה בקשר עם חתימת הסכם  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה )10

די להשפיע על התקשרות לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המהל היה בה כ קבלןשה

  . קבלןעם ה

ה הצהרה ו/או תוים ו/או דוחות שאים מדוייקים חברמסר ל קבלןהתברר כי ה )11

  ו. במסגרת תפקיד

  .הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים החשבים כהוראות יסודיות קבלןכשה )12

עד  קבלןלפי סעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות ה מימוש זכויות החברה .2

 כאמור.  החוזה מועד ביטול

י דין כביטול החוזה על ידי החברה, אלא ה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"לא יראו בשימוש החבר .37

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה  קבלןה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והם החברא

  כל עוד לא יתה לו הודעה על ביטול החוזה.

ה תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המהל בכל עת ע"פ חברמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .38

במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו ימים.  30, וזאת בהתראה של של המהל שיקול דעתו הבלעדי

ה חברבשל ביטול ההסכם על ידי ה קבלןה עבודת החתם מראש עד למועד הקוב בהודעה. הופסק

זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתאי החוזה, בגין  קבלןכאמור בסעיף זה, יהיה ה

עפ"י הודעת  עבודותסקת הבפועל לשביעות רצוה על פי הזמתה ועד למועד הפ עבודות שביצעה

, ביכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם חברהה

כל טעות ו/או דרישות ו/או  קבלןלכל דין. כגד קבלת התמורה ה"ל, לאחר היכויים, לא תהייה ל

טין, כתוצאה מהפסקת העבודה תביעות בגין זקים ו/או הפסדים שגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוי

  וביטול ההסכם.  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקו לה בהסכם  חברההשתמשה ה .39

כל  קבלןלא יהיו ל, וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

הפסדים שגרמו לו כולל פגיעה במויטין.  טעות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין זקים ו/או

והוא ישא בוסף להוצאות האמורות גם בתוספת  קבלןהוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון ה

והחשבוות  חברהמסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי ה 17%בשיעור 

דם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד ומוע קבלןישמשו ראיה לכאורה בכל הוגע לתשלומים ששולמו ל

לתבוע פיצוי ו/או  חברהמובהר כי אין בתשלום ההוצאות הזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות ההוצאתן.  

, עבודותשיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד וסף בגין זקים אשר גרמו לה כתוצאה מהפסקת ה

       כל דין.בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י 

  מירת זכויות ש .40

ה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקית לה על פי חברשום ויתור או מחדל או הימעות מפעולה של ה

גות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כגדה מיעות ו/או השתק מחמת התה

על זכותה בכתב  חברהן ויתרה ה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כקבלןאו בדרך אחרת ביחסיה עם ה

  ובמפורש. 

  תרופות .41
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה 

  של הפרת החוזה. 

     הוצאות ביול .42

  . קבלןיחולו על ה , ככל שישן,וצאות ביולו של החוזהה

  דיותסו .43

, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר קבלןה

ו/או  חברהשהגיעה אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עיין וושא הקשור ב

לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או  קבלןבעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב ה

  כל הפועל מטעמו.

  כללי .44

זה כי הוראות חוזה זה, על ספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם מוסכם ב

    לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שעשו, אם בכלל, לפי חתימת החוזה.

  

  הודעות  .45

כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשהו לפי מעו דלעיל, לחוזה זה.  במבואכאמור כתובת הצדדים 

  ו כדבר דואר רשום. משלוחשעות מיום  72לו תקבל ע"י המען ייחשב כאי

  

  ולראיה באו על החתום :

  

  

  מס' הזיהוי: ______________________    :    _________________________  קבלןהשם 

  

  טלפון         :    ____________ כתובת        :    _________________________

  

  וחותמת: _______________________ קבלןחתימת ה  תאריך __________  

   

  שם החותם :     __________________   מס' זיהוי    :      _________________

  

  __________________ תפקידו _____________החוזה חתם בוכחותו של  ___
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 ) 1(המסמך            

      
  המציעולהבטחת הצעת  ערבות בקאית להשתתפות במכרז

 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 
  יובלים אשדוד בע"מ

 ,18אורט רח' 
  אשדוד

 
 .,ג.א.

 
                     

 בקאית מס'________________הדון : ערבות 

  
         

") או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד בקשהמ" :להלןעל פי בקשת ____________ (
סכום "(להלן:  )שקלים חדשיםאלף  וחמישיםמיליון ארבע מאות (במילים: ₪  1,450,000של לסכום כולל 

יבה לביוב להקמת תחת שאלביצוע עבודות  1/2022) שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' "הערבות
   .לכיש באשדוד

  

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

  "). המדד" :(להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

  

הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעיין ל הראשון מדד הבסיס לעיין ערבות זאת הו המדד הידוע במועד

  ת זו יהא המדד שפורסם לאחרוה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. ערבו

 
או שלם לכם עם החזרת כתב ערבות זה, כל  מכ"ל יובליםלפי דרישתכם הראשוה בכתב, חתומה ע"י 

סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי 
  רוש את התשלום תחילה מאת המבקש. שתהיו חייבים לד

 

 

  .29.9.2022תהיה בתוקף עד ליום ערבות זו 

  

 ערבות זו איה יתת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

  

  

 בכבוד רב,                                                                          

 

 בק
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  ) 2(המסמך 

  

  

  ערבות בקאית לקיום החוזה

  

  תאריך ___/__/__                                                                   

  לכבוד 

  יובלים אשדוד בע"מ

  , 18אורט רח' 

  אשדוד

  

  .,ג.א.

                      

  ערבות בקאית מס'הדון:  

  

  

שהוא עד או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום  )"המבקש" :על פי בקשת ____________ (להלן

סכום "(להלן:  )שקלים חדשיםשי מיליון תשע מאות אלף (במילים: ₪  2,900,000של כולל לסכום 

לביצוע  1/2022מכרז מס' להבטחת התחייבויותיו מכח החוזה ב) שתדרשו מאת המבקש בקשר "הערבות

  .שדודשאיבה לביוב לכיש בא להקמת תחתעבודות 

  

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

  . ")"המדד :(להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

  

   .על החוזה חתימת הקבלןהמדד הבסיסי לעיין ערבות זו היו המדד הידוע במועד 

  

  סם לאחרוה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. המדד החדש לעיין ערבות זו יהא המדד שפור

  

 וה, אכל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,שלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשו

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

  תחילה מאת המבקש. 

  

   .____לחודש________שת__________ה בתוקף עד ליום ____ערבות זו תהי

  

  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

  

 ערבות זו איה יתת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                       

  

  בק                                                                                                   
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  ) 3(המסמך 

  

  לתקופת האחריות (בדק)ערבות בקאית 

  

  תאריך ___/__/__                                                                   

  לכבוד 

  יובלים אשדוד בע"מ

  ,18אורט רח' 
  אשדוד

  

  .,ג.א.

                      

  ערבות בקאית מס'הדון:  

  

  

או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  )"המבקש" :על פי בקשת ____________ (להלן

להבטחת ) שתדרשו מאת המבקש בקשר "סכום הערבות"(להלן:  חדשים שקלים .............של לסכום כולל 

על פי  להקמת תחת שאיבה לביוב לכיש באשדודלביצוע עבודות ריות להסכם בתקופת האחהתחייבויותיו 

  .1/2022מכרז מס' 

  

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

  ). "המדד" :(להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

  

   .על החוזה חתימת הקבלן על החוזההמדד הבסיסי לעיין ערבות זו היו המדד הידוע במועד 

  

  המדד החדש לעיין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרוה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

  

 וה, את בתוספת כל סכום עד לסכום הערבו ,שלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשו

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

  תחילה מאת המבקש. 

  

  .___לחודש________שת__________ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____

  

  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

  

 צורה שהיא.ערבות זו איה יתת להסבה או להעברה בכל 

  

  בכבוד רב,                                                                                       

  

  בק                                                                                                   
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  מסמך ו'  

  ביטוח –ו'  מסמך

על חשבון הקבלן, פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, -או עלהסכם זה פי -לן עלמבלי לגרוע מאחריות הקב .1
ביצוע מיום העמדת אתר הביה לרשות הקבלן או מתן האישור להחל מורשית כדין, בחברת ביטוח 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של ולמשך  (לפי המוקדם) עבודותה
וספות  חמש שיםלמשך (לעיין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר,  מאוחר)(לפי ה אתרהקבלן מה

באישור ביטוחי הקבלן ת ביטוח כמפורט ו, פוליסתקופת העבודות והבדק)לאחר סיום העבודות לרבות 
להלן:  3") ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף אישור ביטוחי הקבלן" ("1ספח ו'המצורף כ"

 ", בהתאמה).ביטוחי הקבלן"

 ביטוח עבודות קבליות  - התאות מיוחדות פרק א 1.1

לעיין אבדן או זק הגרם לעבודות, הזכות ליהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח תוה 

האמור  למזמין בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין. על אף

 ישולמו ישירות לקבלן. ₪  3,500,000לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך 

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבליות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  1.2

 ביטוח עבודות קבליות  - כלליות התאות 1.3

על זכות הפוליסה תכלול את המזמין בשם המבוטח וכן תכלול סעיף בדבר וויתור  1.3.1
(ככל  והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או הבק המלווההתחלוף כלפי המזמין 

 ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לזק בזדון. שקיים)

יטוח העבודות הקבליות כאמור איו יתן לביטול הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ב 1.3.2
ך הודעה על כמזמין ל מסרהאלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך ש

 .יום לפחות מראש 60מראש, בכתב ובדואר רשום של 

ביטוח העבודות הקבליות כאמור יעמוד בתוקף מלא עד הפוליסה תכלול סעיף הקובע  1.3.3
למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או 

 מתן רשות לבעלי זכויות להיכס לדירות לשם ביצוע עבודות. 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה לול סעיף הקובע הפוליסה תכ 1.3.4
שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי 

 המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה.

הארכת משך העבודה, של במקרה הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש 1.3.5
  .תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה וספת תוארך

וסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) יהיה בהתאם לוסח הידוע כ"ביט" או וסח מקביל  1.4
  בוטל.יחריג רשלות רבתי , ככל שקיים, אליו, בכפוף לשיויים הקובים לעיל. 

ביטוח עבודות קבליות ל במסגרת הפוליסה הקובים האחריות בו סכומי הביטוח / גבולות במקרה 1.5
ו/או המזמין ו/או קבלי  הקבלן כגד שהוגשה תשלום תביעה עקב, בחלקם או במלואם, ימוצו

לשאת על חשבוו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות  הקבלן משה (מכל דרגה), מתחייב
  האחריות האמורים לקדמותם.

זה, ובכל מקרה הסכם החתימה על  מועדמ ימים(שבעה)  7-לא יאוחר מ מזמין,להמציא לידי ה הקבלןעל  .2
לדרישת . על ידי מבטח הקבלןהביטוח חתום  עריכתאישור את לאתר העבודה,  הקבלן טרם כיסת

 . בגין ביטוח עבודות קבליותהפוליסה המזמין, על הקבלן למסור העתק מן 

הפקיד בידי לן להקב, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי (שבעה) ימים טרם  7-לא יאוחר מכמו כן, 

וכן למשך כל תקופת וספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל יםביטוחהעריכת  י, אישורהמזמין

  . (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בספח זה) ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבוסף, על  .3

 ;עקב השימוש בכלי רכבפי דין בגין פגיעה גופית -כדרש על ביטוח חובה 3.1
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ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח  עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישיזק לביטוח אחריות בגין   3.2
 . בגין זק אחד₪  500,000של סך בגבול אחריות ב חובה

ככל שתוגש תביעת צד שלישי כגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין זק אשר היה אמור 

לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים להיות  מכוסה 

  מטעם המזמין, בגין זק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לרבות גיבה ופריצה  ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכוים" 3.3
לכל רכוש, ציוד ומתקים מכל סוג שהוא העבודות וכן  לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת

. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות

 לן;לה 14לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:  2משך כל התקופה  הקובה בסעיף  .4

המלצות הסקר החיתומי ביטוחי הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תאי כל לקיים את  4.4
 בקשר עם ביטוח העבודות הקבליות);  פריצה וגיבה יתאי המיגון לעיין כיסויו

 ;מדי פעם בפעם לפי הצורךלן ביטוחי הקבלהאריך את  4.5

 מצב בדבר הדסי ח"דו, ביין או קרקע, לרכוש בסמיכות כלשהן עבודות ביצוע תחילת טרם, לערוך 4.6
 לקיטת והוראות, וקיימים ככל, קיימים פגמים המתאר, האמורים הביין או הקרקע, הרכוש
   .העבודות ביצוע תחילת טרם הקבלן יבצע אותם, מיעה אמצעי

 מצויים בו, המדויק המיקום את, המתאימות הרשויות אצל, העבודות ביצוע תחילת טרם, לוודא 4.7
 .שהוא אחר מתקן וכל כבלים, ציורות, העבודות אתר של קרקעי התת באזור

 הה בספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .5
זה ו/או  הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאיה קבלן,ה על המוטלת מזערית דרישה בבחית

 הקשור המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טעה ו. לפי הדין
ידי  על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בושא אחרת טעה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות
 הקבלן. 

המזמין  כלפילתחלוף של המבטח ויתור על זכותו יכללו סעיף מפורש בדבר בלן הרכוש של הקביטוחי  .6
 ו/או מי מטעם המזמין ו/או המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית הקובים ודמי הביטוח בתשלומי  האחריות הבלעדית לשאת קבלןעל ה .7
ה יהיו תוים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע . סכומים אלביטוחי הקבלן המפורטים בספח זהב

 לקבלן על פי הסכם זה.

ביטוח המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוחי הקבלן (לרבות תאי כל קבלן לקיים את על ה .8
שעל הקבלן להאריך את פוליסות הביטוח ), וכן את תאי המיגון לעיין כיסוי פריצה וגיבה העבודות
כל תקופת ההתקשרות ועד במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהייה תקפות י הסכם זה, לערוך לפ

ובמהלך כל  ,למועד תשלום חשבון סופיעד או  אתרהמסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מה
(לעיין ביטוח אחריות  זההסכם תחזוקה, תיקוים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהתקופת 

 .וחבות מוצר, למשך חמש שים וספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק) מקצועית

, בהמצאתם או בשיויים כדי להוות אישור בדבר ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .9
פי הסכם -עלהקבלן צמצם את אחריות המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

ביטוחי הקבלן לבין באישורי הביטוח או בהעתקי במקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. על ואזה 
  האמורים על מת להתאימם להוראות הסכם זה.האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשיוי הביטוחים 

בע ו/או היקף ביטוחי הקקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבליות הככל שלדעת  .10
או המשלים הביטוח הוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים וספיםשל הקבלן או 

בכל ביטוח רכוש וסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף כלפי  .ן הקבלןכאמור, על חשבו
 המזמין ומי מטעם המזמין ו/או המפקח למעט כלפי אדם שגרם לזק בזדון.

 יובאו לידיעת מהלי, עובדי וקבלי המשה שלפרק הביטוח לעיל כי הוראות  לגרום לכך על הקבלן .11
 . הקבלן

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלי משה בקשר עם ההתקשרות שוא הסכם זה, על הקבלן לוודא  .12
כתאי לתחילת העסקתם כי הים אוחזים בביטוחים אותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, 

 לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי אות לקבלי משה מוטלת על הקבלן. האחריות הבלעדית
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, פגיעהלקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרשים לשם מיעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .13
העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה אבדן או זק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע 

ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל וסף ב .לעבודות בחום
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקות וכדומה, 
שהותקו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי 

   .ת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעילהקבלן יהיו בכל ע

ם ואת כל הבאים מטעם המזמין ו/או המפקח הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .14
העבודות (ובלבד שבהסכמיהם כלל פטור ביצוע בוכן את כל הקבלים הקשורים הגופים הזכרים לעיל, 

עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או לזק אשר  לאבדן או מכל אחריות ,בלן)מקביל לטובת הק
מטעם או מטעם הקבלן (לרבות כלי עבודה, מתקי עזר, כלי רכב, כלים הדסיים ומופים) לאתר 

לקבלן , או ששערך על ידי הקבלן ביטוח רכושעל פי לשיפוי בגיו העבודות , וכן לזק אשר לקבלן הזכות 
כל טעה או קבלן לא תהא לשיפוי בגיו אלמלא ההשתתפות העצמית הקובה בביטוח, ולהזכות  יתההי

פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם ה , אולםדרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין זק כאמור
  לזק בזדון.

המבטח לא י על ידטוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב.  .15
לרבות במקרה  ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח אים מספיקים לכסוי הפגיעה או יטוח איו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבישהב
והבאים  המזמיןי לקבלן לא תהא שום טעה או תביעה כלפ פסק או כל מקרה אחר. ,תבע ,הזק שגרם

   יהיו).ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ( ם המזמיןמטע

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו  .16
ובכפוף להוראות  דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו זק שבגיו שולמו

 .(ככל שקיים) הבק המלווה הסכם  מול

 ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, יחולו ההוראות הבאות:במידה שלא ערכו או קוימו  .17

(חמישה עשר) ימים, להתקשר בביטוח  15למזמין תהא הזכות, לאחר שיתה לקבלן התראה של  17.1
רשי הצמדה, לפי עבודות קבליות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפ

  חוזי הביטוח.

 לעיל יחולו על הקבלן. 17.1כל הוצאות המזמין על פי  האמור פסקה  17.2

זה, או כדי להטיל על המזמין  בפרק אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות 17.3
  חבות כשלהי.

חולו שיויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה היה ובמהלך תקופת הביטוח י .18
החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון 

 האמור.

בכל מקרה במקרה בו תופסקה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן   .19

 1הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבליות כאמור בסעיף להמציא אישור ממבטחת 
לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתאי מוקדם לעריכת חשבון סופי 

 לקבלן. 

ליות שערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קב .20

, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה 1
 הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

על אף האמור לעיל, אי המצאת  של ההסכם. היו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרהספח הביטוח  .21
יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב  10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 1'ונספח 

 (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה 
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
מעמד מבקש 

 האישור *
מען הנכס המבוטח / 

 כתובת ביצוע העבודות *
 מבקש האישור * המבוטח

 קבלן הביצוע  ☐

 קבלני משנה  ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין   ☒

 שם שם 
ו/או חברות האם  ו/או חברות בנות ו/או יובלים אשדוד בע"מ 

 חברות קשורות 
 ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.

514061472 
 מען מען

 כיסויים 

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

גבול האחריות/ סכום 
 הביטוח/ שווי העבודה

תאריך 
 סיום

תאריך 
 תחילה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
הפולי

 סה

 פרקי הפוליסה
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי 
 ביטוח

מט
 בע

 סכום

309 ,312 ,313 ,
314 ,316 ,318 ,

324 ,328 
 
 

קבלנים  -317, 308
וקבלני משנה )בכל 

דרגה( ו/או 
המפקח ו/או 
המנהל ו/או 
 משכירי ציוד

 

 
 
 
 

    
 כל הסיכונים עבודות קבלניות

לדוגמה )ניתן לפרט בהתאם לפרקי הרחבות 
 הפוליסה(:

 רכוש  סמוך ורכוש עליו עובדים     5,000,000 ₪ 

 רכוש בהעברה     2,000,000 ₪ 

 פינוי הריסות     מסכום הביטוח 10% ₪

₪ 
מסכום הביטוח  10%

     1,000,000מינימום 
הוצאות תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של 

 ומומחים אחריםאדריכלים, מהנדסים 

 ₪ 1,000,000     
ציוד קל, מתקנים, מבני עזר ותכולתם, 

 תבניות ופיגומים

      
נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה 

 וחומרים לקויים

 ₪ 
מסכום  10%

 הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמניים     העבודות

 הוצאות הכנת תביעה     500,000 ₪ 

 ₪ 1,000,000     
נזק ישיר )תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים 

 לקויים(

 ₪ 
מסכום  10%

     העבודות
הוצאות משינויים ותוספות שיידרשו על ידי 

 רשויות
 רעידת אדמה ונזקי טבע      כלול

 פריצה/גניבה      כלול

302 ,309 ,312 ,
315 ,318 328 

קבלנים  -317, 308
וקבלני משנה )בכל 

דרגה( ו/או 
המפקח ו/או 
המנהל ו/או 
 משכירי ציוד

 צד ג'     10,000,000 ₪ 

 רעד והחלשת משען     2,000,000 ₪ 

 ₪ 2,000,000     
נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו/או 

 מתקנים תת קרקעיים

₪ 2,000,000     
חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי 

בפוליסת רכב מנועי מעל לגבולות האחריות 
 רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח

     מלוא סכום הביטוח 
חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב 

 מנועי שאינו חייב בביטוח חובה

     מלוא סכום הביטוח 
החריג בדבר תביעות תחלוף של המוסד 

 לביטוח לאומי מבוטל

₪ 1,000,000      
כולל הוצאות ייצוג הגנה בהליכים פליליים, 

 מפני חקירה והליכים מנהליים אחרים
 ג'(  -)חלה על פרקים ב' ו

309 ,318 ,328 
קבלנים  -317, 308

וקבלני משנה )בכל 
 אחריות מעבידים     20,000,000 
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דרגה( ו/או 
המפקח ו/או 
המנהל ו/או 
 משכירי ציוד.

302 , 309 ,321 ,
328 ,332 (12 

 חודשים(
 4,000,000     

 חבות המוצר
 

301 ,303 ,309 ,
321 ,325 ,326 ,
327 ,328 ,332 (6 

 חודשים(

 אחריות מקצועית     2,000,000 

309 ,314, 
313 ,316 ,328 

 רכוש / צמ"ה      

בנספח  פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת
 ג'(:

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( – 069עבודות קבלניות גדולות,  –בניה  – 009

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 או הביטול.

 האישורחתימת 
 המבטח:



  
  

55 

 

   סמך ז'מ
  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

  
  

  ים אשדוד בע"מיובללכבוד: 
  22חיים משה שפירא רח'              
  אשדוד              

  
  

  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
  

אי הח"מ, ____________ , ושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 
בועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הק

  כדלקמן:

חוק (להלן: " 1976 –הי עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
להקמת תחת לביצוע עבודות  1/2022"), כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' עסקאות גופים ציבוריים

. למוחים המפורטים בתצהיר זה תהיה רבהתאם למכרז האמו ,לביוב לכיש באשדוד שאיבה
  עסקאות גופים ציבוריים. המשמעות התוה להם בחוק

  

עד למועד ההתקשרות אי הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
חוק שכר (להלן: " 1987 –הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מיימום, התשמ"ז 

") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א מיימום
 "). חוק עובדים זרים(להלן: " 1991 –

 

לחילופין, אם אי הח"מ ובעל זיקה אליי הורשעו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .3
ועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שה אחת לפחות ממועד במ -מיימום ו/או חוק עובדים זרים 

 ההרשעה האחרוה. 

 

  הי מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

  

  

     _____________           ____________________  

  חתימת המציע                                 תאריך    

  

  

  אישור

  

כי ביום ____________________ הופיע/ה בפי במשרדי אי הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת 

ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 

באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה והמציע היו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 

שמה ומטעמה], ולאחר בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה ב

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא 

  יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפי.

  

                  ___________________  

  חתימה וחותמת עו"ד                                   



   

  1976-ר על יהול פקסי חשבוות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישו
  

אי הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .14

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________    __________________________  
 מס' זהות/מס' רשום חבר בי אדם      שם            

פי פקודת מס הכסה וחוק מס ערך -מהל*/פטור מלהל* את פקסי החשבוות והרשומות שעליו להל על .א

  .1975-מוסף, תשל"ו

ערך  והג לדווח לפקיד השומה על הכסותיו ולמהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס .ב

 מוסף.

אישור זה איו מהווה אסמכתא לעיין קבילות פקסי החשבוות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפי ועדת  .15

ערר או בפי בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקיותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או כוות 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 ___________________________**.תוקף האישור מיום הפקתו ועד ליום __ .16

  

  
________________                     _____________         _______________          ___________  

  חתימה           מס' רשיון      תואר           שם        

  

  

  תאריך: ____________________

  

  * מחק את המיותר.

  במרס של השה שלאחר השה בה הופק האישור. 31ום ** רשום את המועד, ולא יאוחר מי

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 57  -  

  
  

57 

 

  

  'חמסמך 
  

  ספח בטיחות 

  
                           שכוללת סקר והערכת סיכוים ע"י ממוה בטיחות  תוכית בטיחותיערוך הקבלן  . 1

  .מקצועי לביצוע סקרי סיכוים

  טיחות של התאגיד.תוכית  הבטיחות תאושר ע" ממוה הב .   2   

   תבוצע לפי תחילת עבודות על פי סקר הסיכוים והערכת  עובדי קבלן /הדרכת עובדים  .3
או מי    הסיכוים, טרם כיסת העובדים לאתר העבודה, ע"י ממוה הבטיחות של הקבלן, 

  שהוסמך לכך על ידו. ולהחתימם את העובדים על קבלת ההדרכה.

של תאגיד "יובלים" אשדוד עותק של אישור קבלת         הקבלן יעביר לממוה הבטיחות  .4
 הדרכה של עובדיו על הסיכוים בשטח האתר.

 המהל בפועל של  -בפיקוחו המתמיד של מהל עבודה מטעם הקבלן העבודה תבוצע .5
 במהלך העבודה. -קט יהפרו

כדי לקבל ליצור קשר עם ותי עזרה ראשוה בתחת מגן דוד אדום,  העבודה באחריות מהל  .6
עזרה ראשוה במצב חירום. יש לוודא המצאות רכב פיוי שיעמוד הכן (סטד ביי) לצורך פיוי 

 החרום.

יעסיק בביצוע השירותים אך ורק אשים מקצועיים ומוסים בעלי הכשרה מתאימה  הקבלן .7
וכן בעלי תעודות והסמכות לביצוע השירותים, כדרש על פי כל דין ומכל  הלעבודה בתחום 

 רשות מוסמכת במדית ישראל, לרבות אישורים לעבודה בגובה 

הקבלן יעביר לממוה הבטיחות של המזמין העתק של תעודות והסמכות לביצוע העבודה  .8
 כדרש על פי כל דין .

. המזמיןבאורח מקצועי כון, לשביעות רצוו המלאה של  .בהתאם לחוזה העבודות תבוצעה .9
או הוראות  מטעם רשויות  , כללים, החיותתקות עבודות שלגביהן קיימים חוקים,

, תבוצעה בהתאם (לרבות, אך לא רק, מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה) מוסמכות
כמו כן, מבלי לגרוע . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה , כללים, החיותלחוקים, לתקות

בות על פי חוק ארגון מכלליות האמור על הקבלן לפעול בהתאם לחוקי בטיחות בעבודה לר
 1970-, ופקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש), התש"ל1954-הפיקוח על העבודה, התשי"ד

והתקות על פיהם, בהתאם להחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, בהתאם 
 לתצהיר הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לספח בטיחות.

ון חשמלאי יו/או אחרות להיות בעלי ריש על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל .10
מוסמך כאשר הדבר דרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות( הדסאי מוסמך, בודק, 

  וכיו"ב). הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממוה על הבטיחות את רישיוותיהם על פי דרישתו.

מטעמו, לרבות ע"י  הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי .11
קבלי משה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקות על פיו, תקות 

ותקים ישראלים שעיים חשמל כמשמעותו בחוק  1990-הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן
. הקבלן יהא אחראי לכל זק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש 1953-ובתקות, תשי"ג

  שר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דן.כלשהוא א

הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי , בהתאם להוראות כל -.ציוד מגן אישי  .12
תקות (להלן:"  1997-דין ובפרט בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה(ציוד מגן אישי), תש"ז

 ").ציוד מגן אישי

ודה בריתוך/השחזה/אש גלויה מחייבת קבלת כל עב -עבודות ריתוך/עבודה באש גלויה .13
הרשאה מציגו המוסמך של המזמין או מהל הפרויקט. בכל משך העבודה יהיה מטף כיבוי 
מסוג אבקה צמוד וצפוה אש שיוודא בוסף כי האש כבתה כליל בסיום העבודה. ציוד מגן 

פפות, מסכת אישי לעבודה כ"ל יהיה בשימוש העובדים( מסכת ריתוך, עלי בטיחות, כ
  שימה, וכדומה

ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך על הקבלן לדאוג לכך שכל  הציוד,  .14
המכוות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכוות הרמה שבהתאם להוראות הדין, 
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ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" יעברו בדיקת תקיות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת 
טיחות, וייבדקו ע"י בודק מוסמך כדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכוה, אביזר וכיו"ב הב

מצאו בלתי תקיים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל 
 שימוש עד אשר יתוקו ויוכשרו וימצאו תקיים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך.

ים ו/או בא כוחו לפקח ולקוט צעדים מתאים להחלת בסמכות ממוה על הבטיחות יובל .15
דרישות הוראה זו, וכל הוראות ווהלי בטיחות, כל השוהה בתחום שטחי עבודות יובלים 
ובמתקיה, קבלים ומבקרים בכלל זה. הקבלן ידווח במיידי לממוה הבטיחות של תאגיד 

 .שהתרחשו בשטח בעבודה "יובלים" אשדוד על כל אירוע בטיחותי (תאוה, כמעט תאוה ) 

לממוה  הבטיחות של  יכל אירוע בטיחותי (תאות עבודה , כמעט תאוה ) ידווח במייד .16
 התאגיד. 
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  )1ח( מסמך

  הצהרת בטיחות
  

אי הח"מ, ________________ מס' ת.ז. ______________ מצהיר  ומאשר בזאת בחתימת ידי  .1
ות כללי" וכל חומר אחר שמסר לי ו/או שתבקשתי לעיין בו, על ידי שקראתי את "ספח בטיח

הממוה על הבטיחות ביובלים, שמעתי את תדריך הממוה על הבטיחות ביובלים, הבתי אותם 
  במלואם, ואי מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. 

שהם הביו את כמו כן אי מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא  .2
  כל הכתוב בו ויהגו ויעבדו לפיו. 

אי מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות  .3
לשלמותו ותקיותו של הציוד מוטלת עלי. הי משחרר את יובלים מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי 

כלשהי תופה כלפי ואי אשא בתוצאות  הציוד או כלפי צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית
ובהוצאות. אי מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הדרש לביצוע העבודות 

 בהתאם להסכם זה. 

הי מתחייב לבצע את התחייבויותיי שוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים אותים  .4
הסכם, אשר קיבלו הדרכה אותה על מהות העבודה שעליהם לביצוע ההתחייבויות שוא המכרז וה

לבצע, הסיכוים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לקוט ע"מ להבטיח מיעת הסיכוים וביצוע 
  העבודות בתאי בטיחות אותים. 

הי מודע לחשיבות העליוה שמייחסת יובלים להבטחת תאי בטיחות אותים בביצוע העבודות  .5
יב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לושאי בטיחות, גהות ואי מתחי

ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למוע מפגעים וזקים לגופו ו/או רכושו של מאן 
 דהוא, לרבות מי מטעם יובלים. 

פרט בהתאם הי מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי שוא הסכם זה על פי כל דין וב .6
ופקודת הבטיחות בעבודה [וסח חדש]  1954-להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

  והתקות על פיהם.  1970-התש"ל

  שם הקבלן המבצע : _______________  

  ת.ז. / ח.פ.: __________________________

  חתימה/ חותמת 

___________________  

  טיחותאישור / הוראות הממוה על הב

אי, מר שלמה גיטלמן הממוה על הבטיחות ביובלים, מאשר כי הקבלן החתום מעלה, עבר אצלי  .1
 תדריך בטיחות בושאים הבאים:

 אישור תוכנית הבטיחות .א

  דרישות נספח הבטיחות .ב

  

  ____________________ -תאריך:      חתימה: __________________
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  'טמסמך 

                      

  - 1953וער, התשי"ג הוראות מתוך חוק עבודת
  

  ), תש"ח] 2. העבדה מסכת [תיקון: תשל"ב(33

   -המעביד ער באחד מאלה 

  או ביגוד להוראות היתר שיתן מכוחן;  4א או 2, 2)   ביגוד להוראות סעיפים 1(

  , כי עבודה של ער בו עלולה לסכו; 5)   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2(

)   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת ער בהם, בהתאם 3(

  ; 6להוראות סעיף 

  אין להעבידו בה בגילו;  7)   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקות לפי סעיף 4(

) לחוק העושין, 2(א)(61קבוע בסעיף מאסר שה או קס פי אחד וחצי מן הקס ה -, דיו 14)   ביגוד להוראות סעיף 5(

  חוק העושין). -(להלן  1977-התשל"ז

  

  א. העבדה אסורה אחרת [תיקון: תש"ח]33

   -המעביד ער באחד מאלה 

  א, שעין בדיקות רפואיות; 11או ביגוד להוראות היתר שיתן לפי סעיף  12או  11)   ביגוד להוראות סעיפים 1(

, שעין שעות עבודה 25, או ביגוד להוראות היתר שיתן לפי סעיף 24- ו 20, 21, 22עיפים )   ביגוד להוראות ס2(

  ומוחה; 

, לרבות הוראות בעין קביעת מספר מרבי 4א, או 2, 2)   ביגוד להוראות היתר שיתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3(

  . של שעות עבודה, מוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה

  ) לחוק העושין.2(א)(61מאסר שישה חודשים או קס כאמור בסעיף  -דיו 
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  מסמך י'
  

  תצהירים וספים:

 תצהיר לעיין העדר הרשעות פליליות

  

אי הח"מ _____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בתאגיד ___________ 

לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות עפ"י חוק התאגיד,  כי מהלי בזאתומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר 

ו/או בגין עבירות מרמה, עבירות על דיי איכות הסביבה, עבירות על דיי התכון  1977 -העושין, התשל"ז 

  והביה וכיו"ב אשר רלווטיות לשוא המכרז.

  

  

  זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. 

  

 
         _______________                             ________________ 

  שם המצהיר                               חתימת המצהיר        

  

  

  

  
  אימות

אי הח"מ עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב בפי  

י עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי ______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כ

  .לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפי על תצהירו ואישר את תוכו ואמיתותו

 

      _______________  

  עו"ד                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 62  -  

  
  

62 

 

  

תצהיר כי המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר מיימום לרבות הפרשות בגין 

  והעדר הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מיימום  זכויות סוציאליות

  

אי הח"מ _____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בתאגיד ___________ 

שאיו המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר כי התאגיד  בזאתומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר 

וכי לא התאגיד ו/או מי  זכויות סוציאליותלרבות הפרשות בגין הקבוע בחוק, מיימום מוך משכר ה

  הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מיימום.ממהליו 

  

  

  

  זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. 

  

 
                  ________________                    _______________ 

  חתימת המצהיר  שם המצהיר                                     

  

  

  

  אימות

  

אי הח"מ עו"ד  ________________  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב בפי 

______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

  .שר את תוכו ואמיתותולעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפי על תצהירו ואי

 

      _______________  

  עו"ד                                                           
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  בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זריםהעדר הרשעות תצהיר 
  

אי הח"מ _____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בתאגיד ___________  

המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר מיימום כי התאגיד  בזאתומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר 

הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה וכי לא התאגיד ו/או מי ממהליו  לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות

  עובדים זרים.לפי חוק 

  

  

  

  זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

  

 
___________                  ________________                    ____ 

  שם המצהיר                               חתימת המצהיר        

  

  

  

  

  אימות

אי הח"מ, עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב בפי 

חר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי ______________  ת.ז  ____________, ולא

  .לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפי על תצהירו ואישר את תוכו ואמיתותו

 

      _______________  

  עו"ד                 
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  דו"ח קרקע ומסמכים וספים.מפרט טכי מיוחד +     - א"מסמך י



 

 

 
 תאגיד המים יובלים

 
 

 לכיש -חנת שאיבה לביובת –כרך ב' 
 
 

  'חוזה/מכרז מס
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022 ינואר
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 צוות התכנון והעבודה
 

 ( בע"מ1980מהנדסים יועצים ומתכננים ) -ח.ג.מ.     נהול תכנון

 בית אדר, א.ת. פולג נתניה 7גיבורי ישראל       ותאום הפרוייקט:

 09-8649805פקס'  073-7903900טל'                                      

 

 ( בע"מ1980מהנדסים יועצים ומתכננים ) -ח.ג.מ.   תכנון מבנה תחנת

 בית אדר, א.ת. פולג נתניה 7גיבורי ישראל   השאיבה: 

 09-8649805פקס'  073-7903900טל'     

 

 אדריכליםמשרד רימון ועורך            אדריכלות

 , אשקלון13ברל כצנלסון           :הבקשה להיתר

 0153-702-073 'טל

 

 מהנדסים גלברג            קונסטרוקציה:

 אביב-, תל5מרדכי אלקחי 

 03-6416992טל' 

 

 הנדסת חשמל ובקרה בע"מ וט-מטרה                     חשמל:

 03-9216441  פקס: 03-9216440   טלפון:

 תקוה-פתח, 32בית אמרגד, רח' השחם 

 

 הנדסת קרקע וביסוסרימון -אגסי                      קרקע:

                                       , משמר השבעה1צבי זעירא 

 077-2007672טל' 
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 המכרז מורכב מהמסמכים הבאים:

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

 מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות,  כרך א'
 החוזה ונספחיהם

 ןהמפרט הכללי לעבודות בני   

  
 מוקדמות. - 00
 עבודות עפר. - 01
 עבודות בטון יצוק באתר. - 02
 מוצרי בטון טרום. - 03
 עבודות בניה. - 04
 עבודות איטום. - 05
 נגרות אומן ומסגרות פלדה – 06
 מתקני תברואה – 07
 מתקני חשמל – 08
 עבודות טיח. - 09
 עבודות צביעה. - 11
 מסגרות אומן )אלומיניום( – 12
 מתקני מיזוג אויר – 15
 מסגרות חרש. - 19
 רכיבים מתועשים בבנין. - 22
כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים  - 23

 ודיפון
 פיתוח נופי. - 40
 גינון והשקיה – 41
 תאורת חוץ – 43
 משטחי בטון. - 50
 סלילת כבישים ורחבות. - 51
 אספקת חומרי תשתית ובניה. - 55
 קווי מים, ביוב ותיעול. - 57
 

ותכולת המחירים המצורפים אופני המדידה 

שנת העדכון הקובעת  .הכלליים הנ"ל למפרטים

 המפרט. היא השנה האחרונה בה הוצא

 (להסכם( 5')ג נספח)המפרט המיוחד   - 4חלק  כרך ב'

 כתבי הכמויות )בחוברת  נפרדת(  - 5חלק 
 (( להסכם6נספח ג'))              

 טפסי רשימות שעל הקבלן להגיש  - 6חלק 

 עבודות אספקה והתקנה של ציוד    - 7חלק 

 מכני חשמלי וצנרת               
 (להסכם( 7נספח ג'))רשימת תוכניות  - 8חלק 

 דו"ח קרקע -נספח א' 

 תיאור פעולת מערכת –נספח ב' 

 הבטחת איכות ובקרת איכות  – 'נספח ד

 מפרט מבנה מנהלת אתר – 'נספח ה
 

 

 כרך ג'
תוכניות   
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כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבנוי  

הכלליים לעיל, שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן, ניתן לרכשם בהוצאה לאור של והשכון. המפרטים 

 , הקריה, תל אביב.16משרד הבטחון, רח' הארבעה 

 

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 
 הצהרת הקבלן:

במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את  הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים

 ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המובאות בהם.

 

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

 

 

 

 

 

 

   

 ____________________  חותמת הקבלן וחתימתו   
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 תוכן עניינים

 10                                                                                                            מוקדמות - 00פרק 
 10              המפרט הכללי 00.01
 10                                 כללי 00.02
 10               סיווג קבלנים 00.03
 10 ניסיון מוכח של המציע 00.04
 11 מהנדס הביצוע של המציע 00.05
 11     תאור העבודה 00.06
 13 מפרטיםהיקף ה 00.07
 13 העסקת פועלים 00.08
 13 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה 00.09
 13 גבולות האתר והתארגנות בשטח 00.10
 14 דרך גישה לאתר 00.11
 14  אתר התארגנות 00.12
 14 עבודה, ציוד וחומרים 00.13
 15   מניעת הפרעות 00.14
 15 נים ותקופת הביצועלוח זמ 00.15
 15 עדיפות בין המסמכים 00.16
 15          שלט חדש 00.17
 15 תכניות לאחר ביצוע )תכניות עדות( 00.18
 16 התחברות לחשמל ומים לצורכי עבודה 00.19
 17 עבודות של קבלנים אחרים באתר העבודה 00.20
 18 ומהנדס ביצוע מוסמכים ויועץ בטיחות באתר מטעם הקבלןמנהל עבודה  00.21
 19 בדיקת חומרים ודמי בדיקות 00.22
 19 מעמד המפקח מטעם המזמין 00.23
 19 מבנה מנהלת אתר/חצר קבלן 00.24
 19 תאום עם גורמים אחרים 00.25
 20       ציוד לעבודה 00.26
 20   מדידות וסימון 00.27
 20 מתקנים ותשתיות 00.28
 20 על פני כבישים קיימים או בשלבי ביצועתנועה  00.29
 21 סילוק עודפים ופסולת 00.30
 21 סידור השטח בגמר העבודה 00.31
 21   אחריות הקבלן 00.32
 22    אמצעי זהירות 00.33
 22 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.34
 22                תכניות 00.35
 23    פיצול העבודה 00.36
 23   עדיפויותסדרי  00.37
 24 רשימת הכמויות והמחירים 00.38
 24               הובלות 00.39
 24 מתן אפשרויות לקבלנים אחרים 00.40
 24 הבעלות על מסמכי החוזה 00.41
 24 עבודות שלא ימדדו לתשלום 00.42
 25 עבודות יומיות )רג'י( 00.43
 25    קבלת העבודה 00.44
 25 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע המבנה/העבודה 00.45
 26 מפרטים באתר העבודה 00.46
 26 ריות בפני נזקיםאח 00.47
 26 עבודות בלילה ובשעות נוספות 00.48
 26 אספקת ציוד -תכולת המחירים  00.49
 26 ברורים והבהרות 00.50
 26 רישיונות: מכסים אגרות וכו' 00.51
 26 ספר הפעלה והדרכה )תיק מתקן( 00.52
 27     הרצת התחנה 00.53
 27 בדיקות, מסירת הציוד ואחריות הספק 00.54
 28 נספחים 00.55
 28 לוח זמנים כללי 00.56
 29 טיב העבודה 00.57
 30 תכולת הסעיפים 00.58
 30 ומים נוספיםהעדר תשל 00.59
 30 אחריות על טיב הציוד שיסופק 00.60
 31 עבודות עפר - 01פרק 
 31 כללי 01.01
 31 סימון ומדידות 01.02
 31 חפירה כללית 01.03
 32 חפירה ומילוי למבנים 01.04
 32 וע עבודות עפרבצ 01.05
 32 גבהים 01.06
 33 סילוק עודפים ופסולת 01.07
 33 יבת מי תהוםשא 01.08
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 33 מדידה ותשלום 01.09
 33 חפירה ומילוי למבנים 01.10
 35 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 
 35 כללי 02.01
 35 עבודת בטון יצוק באתר 02.02
 36 כיסוי הבטון  על הברזל 02.03
 36 פלדת הזיון 02.04

 36 מידות מוטות הזיון 02.04.1
 36 סותטפ 02.05
 38 חיזוק הטפסות 02.06
 38 עיצוב שקעים 02.07
 39 ואביזרים, חורים ומעברים ביטון צנרת 02.08
 39 טפסות לאלמנטים משופעים 02.09
 39 סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון 02.10
 41 סימון תערובות  הבטון 02.11
 41 למבני מים 40-בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב 02.12
 41 היציקה 02.13
 41 אשפרת הבטון בקירות, פירוק הטפסות 02.14
 42 גימור שטחים אופקיים, החלקה ואשפרה 02.15
 43 סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות 02.16
 43 תיקוני בטון 02.17
 44 תפרים  ואטמים 02.18
 45 הפסקות יציקה 02.19
 45 חירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתרתכולת המ 02.20
 46 עבודות איטום - 05פרק 
 46 כללי 05.01
 46 רציפות שכבות האיטום 05.02
 46 עות שינוי ואישור דוגמאותהצ 05.03
 46 אחריות הקבלן 05.04
 46 הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום 05.05
 47 מעגילות )רולקות( 05.06
 47 איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות 05.07
 47 איטום רצפה תחתונה 05.08
 49 איטום קיר דיפון סלארי 05.09
ותקרות בטון בכל החדרים הרטובים, כולל בור האיגום, על בסיס צמנט הידראולי איטום פנים של רצפות, קירות  05.10

 51 מוגמש בשכבות דקות
 53 איטום גג חדר עילי 05.11
 55 (GRP)עבודות נגרות,מסגרות פלדה ופוליאסטר משוריין  - 06פרק 
 55 כללי 06.01
 55 מסגרות מקלט 06.02
 55 דלתות אש 06.03
 55 צביעת משטחי עץ 06.04
 55 הגנת חלקי העץ 06.05
 55 ודותדלתות לב 06.06
 55 מבוטל 06.07
 55 מכסים סבכות וסולמות 06.08
 56 קותמע 06.09
 56 דלתות וחלונות 06.10
 56 עיגונים למונוריל 06.11
 56 הרמהווי  06.12
 56 שלבי ירידה 06.13
 57 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 06.14
 58מתקני תברואה – 07פרק 
 58 כללי 07.01
 58 כללי -פרטי ציוד מכני אספקה והרכבה של  07.02
 60 יחידות השאיבה 07.03
 63 מסנן דחסן )מגוב מכני( 07.04
 68 ויורכב ע"י הקבלןשיסופק ציוד שאיבה  07.05
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. המדידה לתשלום של כל משאבה 07.06
 70 משאבות ניקוז 07.07
 71 שערים וסגרים 07.08
 73 אלקטרוניים -מדידת זרימה/מפלסים ולחץ מערכות  07.09
 76 צנרת ואביזרים 07.10
 79 צנרת 07.11
 80 צביעה 07.12
 80 אביזרים וקבועות -כללי  07.13
 81 אופן המדידה והתשלום 07.14
 81 מערך כיבוי אש 07.15
 81 מערך כיבוי אש במתזים )ספרינקלרים( 07.16
 83 מפרט מערכת מתזים )ספרינקלרים( 07.17



7 

 
 90 עבודות חשמל, פיקוד ובקרה - 08פרק 
 90 תנאים כלליים מיוחדים 08.00
 100 במפרט הכללי( 08מובילים )דרישות בנוסף לפרק  08.01
 101 במפרט הכללי( 08כבלים ומוליכים)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.02
 102 במפרט הכללי( 08הארקות והגנות אחרות )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.03
 103 מכשור ואביזרי פיקוד ובקרה 08.04
 107 במפרט הכללי( 08לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.05

 114 כניסות ויציאות
 123 במפרט הכללי( 08אביזרים והתקנתם )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.06
 124 במפרט הכללי( 08גופי תאורה )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.07
 125 מערכת הבקרה 08.08
 125 גנראטור 08.09
 145 עבודות טיח - 09פרק 
 145 כללי 09.01
 145 טיח צמנט 09.02
 145 טיח פנים 09.03
 145 זויתני רשת מגוולבנת 09.04
 146 גמר טיח במפגשים 09.05
 146 לרבות שכבת הרבצה צמנטית ציפוי כורכרי על גבי קירות בטון 09.06
 148 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 148 הספקת מרצפות טרצו, שיפולים ואריחים 10.01
 148 הרקע לריצוף ממרצפות לציפוי אריחים 10.02
 148 מרצפות טרצו 10.03
 149 חיפוי מאריחי קרמיקה 10.04
 149 וחיתוכים מיוחדיםעיבודים  10.05
 149 אביזרים 10.06
 149 אופני המדידה לתשלום 10.07
 151 עבודות צביעה וציפוי מגן - 11פרק 
 151 כללי 11.01
 151 צביעה לפי נושאים 11.02
 151 ת פנימייםקירו 11.03
 152 דלתות עץ 11.04
 152 עבודות מסגרות וחלקי מתכת 11.05
 153 צביעת פלדה מגולונת 11.06
 154 צביעה אחרת )ללא גלוון( 11.07
 154 צביעת משטחי בטון 11.08
 155 גוונים עליונים לצביעה של צנרת 11.09
 L316 155צנרת פלב"מ  11.10
 157 עבודות אלומיניום -מסגרות אומן  – 12פרק 
 157 כללי 12.01
 157 הגדרות 12.02
 157 מכסים מעל פתחי משאבות 12.03
 158 דלתות ורפפות סביב המבנה 12.04
 158 שלבי ביצוע העבודה וקבלת אישורים 12.05
 158 זכוכית וזיגוג 12.06
 158 חומרי איטום 12.07
 158 אביזריםפירזול ו 12.08
 159 מבנה וחיבורים 12.09
 159 סמויים מלבנים 12.10
 159 חומרים לאטימה 12.11
 159 אופני מדידה מיוחדים לעבודות אלומיניום 12.12
 160 אופן גימור חזיתות המבנה 14פרק 
 160 חיפוי דקטון תוצרת קוסנטינו 14.01
 161 כללי 14.02
14.03 SHOP DRAWINGS 161 חיפוי מבנה 
 162 רישום 14.04
 MOCK UP 162דוגמאות באתר  14.05
 162 אופן המדידה לתשלום 14.06
 163 חלונות המבנה 14.07
 163 דלתות המבנה 14.08
 164 מפרט טכני מיוחד לעבודות מיזוג אויר וניטרול ריחות - 15פרק 
 164 יחידות מיזוג אוויר 15.01
 165 יחידות  אוורור להחדרת אוויר צח 15.02
 166 מערכות טיהור אויר )ניטרול ריחות( 15.03

 166 כללי 15.03.01

 166 חומר הגשה 15.03.02

 166 ואחסון משלוח 15.03.03

 166 אחריות 15.03.04
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 166 דרישות סף 15.03.05

 167 היצרן/הספק הגבלת 15.03.06

 167 הראקטור 15.03.07

 173 הביופילטרבדיקות  15.03.08

 176 מחיר מערכת לנטרול ריחות 15.03.09
 176 מחיר טיהור וסינון אב"כ לממ"ד 15.04
 177 עבודות מסגרות חרש וסיכוך - 19פרק 
 177 כללי 19.01
 177 ריתוך 19.02
 178 אלמנטי סלארי לדיפון התחנה - 23פרק 
 178 אחריות כוללת של הקבלן 23.01
 178 סימון 23.02
 178 חפירה 23.03
 179 תמיסת הבנטוניט 23.04
 180 הכנת והכנסת הזיון 23.05
 180 יקהיצ 23.06
 181 שרוולים, אלמנטים מבוטנים, הכנה לאינקלינומטרים וכו' 23.07
 182 איכות הבטון 23.08
 182 בקרה ופיקוח 23.09
 183 אולטרסונית באלמנטי הסלאריבדיקה  23.10
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. מחיר יחידה 23.11
 185 מתקן הרמה חשמלי 33 -פרק 
 185 מתקן הרמה למשאבות 33.01
 185 נתונים טכניים 33.02
 185 המונוריילמערכת  33.03
 185 מערכת חשמל ופיקוד 33.04
 185 צבע 33.05
 185 גרמניה STAHLחשמלית מתוצרת  כננת כבל וקרונית 33.06
 187 ערכת גילוי עשן וכיבוי אש - 34פרק 
 187 דרישות כלליות 34.01
 187 מרכזיה 34.02
 188 גלאים 34.03
 188 מערכת הכיבוי 34.04
 188 לחצני אזעקה 34.05
 188 צופרים 34.06
 189 מיכלים 34.07
 189 השפעות סביבתיות 34.08
 189 הוראות הפעלה ואחזקה 34.09
 189 אחריות, אחזקה ושרות מיוחדים למערכות גילוי אש 34.10
 189 בדיקה/אישור מ.ת.י. 34.11
 190 עבודות פיתוח שטח וסלילה - 40פרק 
 190 הוראות כלליות לכל עבודות הפתוח 40.01
 191 עבודות הכנה ופירוק 40.02
 191 השלמת מילוי בשטח ההרחבה 40.03
 191 ריצוף משטחים 40.04
 192 קירות, קירות תמך וגדר - 44פרק 
 192 כללי 44.01
 192 הוראות מיוחדות 44.02
 193 כלליות הוראות 44.03
 197 שער כניסה נגרר חשמלי 44.04
 197 שער פשפש להלכי רגל 44.05
 198 פן המדידה והתשלום בגין הגדרות והשעראו 44.06
 199כבישים ורחבות - 51פרק 
 199 עבודות הכנה 51.01

 199 גובה תאים ושוחות שונים קיימים לגובה ריצוף חדשהתאמת  51.01.1

 199 צינור שרוול 51.01.2

 200 חישוף 51.01.3

 200 הדברה בריסוס קוטל עשבים 51.01.4
 201 עבודות עפר 51.02
 201 מצעים ותשתיות 51.03
 202 עבודות אספלט וריצוף 51.04
 202 תכולת המחירים והמדידה לתשלום 51.05
 204עבודות קוי ביוב - 57פרק 
 204 כללי 57.01
 204 עבודות צנרת 57.02
 206 מתקני מים וביוב 57.03
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 207 דרישות טיב והתאמה לתפקוד הנדרש 57.04
 209 שיטת יישום/ביצוע 57.05
 211 עבודות צנרת 57.06
 211 עדותתוכניות  57.07
 212 סילוק עודפי עפר ופסולת בנין 57.08
 212 אופני מדידה ותשלום לעבודות ביוב 57.09
 219 עבודות הספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי וצנרת - 7חלק 
 227רשימת התוכניות – 8חלק 

 262 מבוא 1
 263 הגדרות 2

 263 כללי 2.1
 263 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת 2.2
 263 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט 2.3
 263 מנהל בקרת איכות )מב"א( 2.4
 263 מבא"ת 2.5
 263 ת לניהול האיכות בפרויקטמערכת ממוחשב 2.6
 264 מנהל המעבדה בפרויקט 2.7
 264 מודד ראשי 2.8
 264 כותמנהל הבטחת האי 2.9

 264 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3
 265 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

 265 ניהול מערך בקרת איכות עצמית 4.1
 265 תחומי מערך בקרת האיכות 4.2
 265 צוות בקרת האיכות 4.3

 266 בפרויקטמזכירה/מקלידת נתונים למערכת ממוחשבת לניהול האיכות 
 267 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

 271 בקרה שוטפת 5.5
 277 של הקבלן דוחות בקרת איכות 6
 278מערכת מידע לפרויקט 7

 278 כללי 7.1
 278 פירוט המידע המנוהל במערכת 7.2
 279 הקמת הפרויקט במערכת: 7.3

 286 בדיקות מעבדה ומדידות 9

 286 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 9.1

 287 דיגום ובדיקות 9.2

 287 חות הבדיקותתכנית ושכי 9.3

 287 ניתוח תוצאות ובדיקות 9.4

 288 מדידות 10

 288 צוות המודדים 10.1

 288 נוהלי ביצוע מדידות 10.2

 288 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 10.3

 289 מערכת הבטחת האיכות של המזמין 11
 289 כללי 11.1
 289 ערכת הבטחת האיכותפעולות וסמכויות מ 11.2

 292 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 14
 292 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע 15
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 מוקדמות - 00פרק 

 המפרט הכללי 00.01

ים לעבודות בניה שפורסמו ע"י ההוצאה לאור של משרד הבטחון )"האוגדן הכחול"( יהכלל םהמפרטי

ובמיוחד  (המכרז/החוזההמפרט הכללי יחולו על העבודות נשוא  -במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן 

 מופנית תשומת לב מבצע העבודה לפרקים מתוך המפרט הכללי המפורטים להלן.

להוראות מיוחדות המפורטות  העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי לרבות הפרקים שפורטו במיוחד ובכפוף

 במפרט מיוחד זה.

משרדית בהשתתפות משרד הבטחון לעבודות בנין על כל פרקיו בהוצאת הועדה הבין העדכני המפרט הכללי 

ומשרד השיכון )המהדורה האחרונה( מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז הזה למרות שאינו מצורף. הקבלן 

ירכוש את המפרט הכללי על חשבונו. תבוצע העבודה עפ"י המפרטים הכלליים לעבודות צנרת חלק א' וע"פ 

להסרת ספק, למונח "המפקח" במפרט טכני ) מפרטים מיוחדים אלו )מט"מ(, התכניות והוראות המפקח

 .(('ג נספחמיוחד זה תינתן המשמעות שניתנה למונח "מנהל הפרויקט" במסגרת ההסכם )

כל הנאמר במט"מ, אינו בא לגרוע מהאמור במפרטים הכלליים והתכניות, אלא להשלימם ולהוסיף עליהם. 

למסמכי המכרז )ההזמנה לקבלת  33עד  31בסעיפים במקרה של סתירה בין מסמכי החוזה, יקבע האמור 

 הצעות(.

 מובא בזאת לידיעת הקבלן שהכמויות המופיעות בכתב הכמויות הינן באומדנא בלבד ועל הקבלן לגזור את

 הכמויות הסופיות מן התכניות ומהמצב בשטח.

 כללי 00.02
ננת לקלוט את וכ. תחנת השאיבה מתבסמוך לנחל לכיש ליד מוצאו אל היםמצויה  לכישתחנת שאיבה 

וכן את השפכים המגיעים אל תחנת השאיבה אקרילן  , קריית הספורטרובע הנחל בפארק לכיששכונת 

אל תחנת השאיבה בגרוויטציה. בשל מיקומה הרגיש  יגיעוקווי הביוב מהשכונה . כאשר יוחלט ולביטולה

שיתחברו  28X2" הראשייםשיחוברו אל שני קוי הסניקה  16"סניקה בקוטר יתוכננו שני קוי של התחנה, 

חזיתות  מכון הטיהור של אשדוד.קווי הסניקה של מכון השאיבה "בזק" ומשם אל אל בשדרות בני ברית 

של  מערבילתחנה תבוצע דרך גישה מצידה ה .אדריכלים התחנה מתוכננות אדריכלית ע"י משרד רימון

 לתחזוקת התחנה.התחנה לשם הגעת רכבים 

 סיווג קבלנים 00.03

 4-ב' 100קבלן בסיווג   -אזרחיתהנדסה 

 2-ג' 500קבלן בסיווג  -הנדסת אלקטרומכניקה

 2-א' 160קבלן בסיווג  -ל ובקרהמהנדסת חש

 ניסיון מוכח של המציע 00.04

ניסיון מוכח בבנייה,  תחת שימוע , להראותהזוכה להציג את הצוות שיהיה מעורב בפרויקט ועל הקבלן 

ב, כאשר לפחות אחת מהן כללה השפלת מי תהום בקרבה לים הקמה והפעלה של שתי תחנות שאיבה לביו

והיקפן הכספי מ"ק/שעה  300-ספיקתה של כל תחנה הייתה לא פחות מ ,ונחלים בעשרת השנים האחרונות

 כל אחת. מלש"ח 10-היה לא פחות מ

 .ןמת על עבודות שבוצעו בתחוכל קבלני המשנה שיציג הקבלן המציע לאישור יציגו נסיון מוכח והמלצו
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 מהנדס הביצוע של המציע 00.05

שנים ויעמוד בכל דרישות הקבלן, לפחות  7מציע מחוייב להעסיק מהנדס ביצוע בעל ניסיון של לפחות ה

בנושאי רכש של ציוד אלקטרומכני ובו זמנית תאום והנחיות לביצוע העבודה עם כל קבלני המשנה שיועסקו 

על הקבלן להגיש את כל התעודות הנדרשות של מהנדס הביצוע המוצע על ידו,  .תחת מטריית הקבלן המציע

 .לחתימת הסכם תנאי סף ההגשת התעודות הינ

להכין גאנט מקיף של התקדמות העבודה באופן שבועי וכן להכין אחת לחודש דו"ח  הביצוע על מהנדס

כמוכן, מהנדס הביצוע יפקח  עבודה.התחלת זו תוכן מיד לאחר שהקבלן יקבל צו  מטלה התקדמות העבודה.

ויהיה אחראי על עבודות הדרג המקצועי של הקבלן: מנהל העבודה וצוות העובדים בשטח. נוכחות מהנדס 

 הביצוע באתר מחוייבת כל זמן שהמפקח נוכח באתר.

 חשבונות הקבלן שיוגשו אחת לחודש, יהיו מלווים בדו"ח הביצוע שיוכן ע"י המהנדס כמצויין לעיל.

 ללא הדו"ח הנ"ל, לא יאושרו חשבונות הקבלן.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע להחליף את מהנדס הביצוע במידה ויובהר שהמהנדס אינו 

 עונה על ציפיות המזמין או בא כוחו.

 תאור העבודה 00.06
שאיבה מתפרסת תכלול עבודות הנדסה אזרחית לשם הקמת תחנת הבמכרז זה  והכלולה העבודה המפורטת

במיקומה המתוכנן ועבודות אספקה והתקנה של ציוד אלקטרומכני לרבות אביזרים. בנוסף כולל המכרז את 

כל עבודות החשמל והבקרה הנדרשות לשם תפעול התחנה וקליטת התחנה במערכת הבקרה הראשית של 

עבודות פיתוח  התאגיד., כמו כן תכלול העבודה הכנת דרך גישה ברוחב חמישה מטרים לפחות אל התחנה,

 בהיקף התחנה הנדרשות לשם הקמת התחנה והקמת דרך הגישה.

 עבודות הנדסה אזרחית עיקריות: 00.06.01

המתפצל לשני קוי סניקה בקוטר  בתחומי תחנת השאיבהמ'   15-ובאורך של כ 20"בקוטר קו סניקה  (1

מ"מ היוצאים ממבנה התחנה ומתחברים אל חצר  500וקו מעקף, זוג קווי סניקה בקוטר  כ"א 16"

 מ'. 80-ובאורך של כ מגופין של תשתית קווי סניקה

 הניקוז של העיר.הנחת קו גלישה גרביטציוני מתחנת השאיבה ועד למוצא  (2

 .ות עפר לפי צרכי הביסוס של התחנה ביצוע עבוד (3

 עבודות הנדסה אזרחית.שאיבת מי תהום לצורכי  (4

 עבודות עפר לשם ביצוע דרכי גישה לצורכי הקמת התחנה ודרך גישה קבועה לתחנה. (5

ביסוס המבנה באמצעות יסודות, ממ"ד, שלד המבנה כולל רצפות,  עבודות בטון יצוק באתר לרבות (6

 תקרות, עמודים, קירות, מעקות ויציקות משלימות.

לוקי בטון חלולים כולל בניה כהגנה לאיטום ובידוד הקירות עבודות בניה לרבות קירות ומחיצות מב (7

 החיצוניים.

 איטום ובידוד קירות הבניה ההיקפיים. עבודות איטום ובידוד לרבות איטום רצפות, קירות והגנות. (8

עבודות מסגרות לרבות דלתות פח, חלונות ותריסי פלדה, סולמות, מעקות וסורגים, דלתות ופתחים  (9

 ( וכו'.במקלט )מסגרות מגן

מתקני תברואה לרבות מתקן מים קרים וחמים, מערכת ביוב, מערכת כיבוי אש, מערכת נקזים  (10

 , מערכת ניקוז מי גשם, כולל חיבור למערכות קיימות וכו'.ואוורור

מתקן תקשורת, מתקן גילוי לוחות בקרה, מתקני חשמל לרבות מתקני מאור וכוח, לוחות חשמל,  (11

 אש, הארקות יסוד וכו'.
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 דות טיח לרבות טיח פנים וטיח חוץ.עבו (12

עבודות ריצוף וחיפוי לרבות ריצוף במרצפות טרצו, אריחי קרמיקה, משטחי טרצו יצוק באתר, חיפוי  (13

 קירות באריחי חרסינה וקרמיקה וכו'.

עבודות צביעה של חלקי המבנה השונים לרבות סיוד וצביעה במערכות צבע שונות בהתאם להוראות  (14

 ודרישות היצרן.

 עבודות מסגרות אומן )אלומיניום( לרבות דלתות, חלונות ותריסי אלומיניום וכו'. (15

 עבודות אבן לרבות חיפוי קירות חוץ של המבנה בלוחות אבן וכו'. (16

 מתקני מיזוג אויר. (17

 עבודות מסגרות וביצוע גגונים. (18

 מערכות גילוי אש וכיבוי אש. (19

 אבנים משתלבות , לרבות גדר, אספלטים, ציפוי אבן,עבודות פיתוח השטח (20

אלקטרומכניות, צנרת, עגורנים, חשמל ובקרה  מערכותמשאבות ,הקמת תחנת שאיבה כולל  (21

 .ומערכת נטרול ריחות

 מכשור למערכות האלקטרומכניות מדידות ובקרה. (22

 עבודות גידור זמניות של מתחם תחנת השאיבה ועד לסיום העבודה. (23

 העיקרי ספקה של פרטי הציוד המכניא 00.06.02

 שאיבה )כל יחידה משאבה ומנוע( טבולות לשפכים, המצויות בבור יבש.יחידות ארבע  (1

  .ניםדחסשני ו שני מגובים מכניים (2

 מערכת ניטרול ריחות. (3

 מתקן הרמה חשמלי. (4

 ת לניקוז.ות שאיבה ניידויחיד (5

 מיקסרים בבורות הרטובים. (6

 ככל שיידרש ע"י המפקח. על הרכבת הציוד הנ"ל ניםהיצרפיקוח  (7

 עיקרית פרטי ציוד מכני וצנרתספקה והרכבה של א 00.06.03

 זמין.מהביצוע באמצעות קבלן הרכבות צנרת שנבחר ע"י הקבלן ואושר ע"י ה

 לעיל. 00.06.02ף הרכבת כל פרטי הציוד המפורטים בסעי (1

 ספקה והרכבה של צנרת, מגופים, שסתומים ואביזרים.א (2

 ספקה והרכבה של שערים וסגרים עם הפעלה חשמלית וידנית.א (3

 מפעילים חשמליים. מגופים בעלי (4

לחץ  ה מגנטי, מדי מפלס לנוזלים, משדרזרימ מד ספקה והרכבה של מכשירי מדידה כגון:א (5

 אלקטרוני.

 ביצוע באמצעות קבלן החשמל בלבד -להלן( 08ציוד חשמלי )פרק אספקה והרכבה של  00.06.04

מהירות למשאבות הראשיות וציוד   לוחות חשמל עם מערכת מפסקים אוטומטיים, מתנעים,משני (1

 נלווה.

 מתקן מאור. (2

 מתקן כח והזנות חשמל לציוד בתחנה. (3

 קווי פיקוד לאביזרים. (4

 הארקות. (5
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 .ת חשמל לפילר של המזמין עבור תחנת השאיבה, המבנה ההנדסיקווי הזנ (6

 הפעלה והרצה. מערכת פיקוד ובקרה המבוססת על בקר תעשייתי לרבות הדרכה, תעוד, (7

 גנרטור, מיכל הדלק וצנרת הדלק.דיזל  (8

 היקף המפרטים 00.07

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

 שכל עבודה מתוארת בתכניות, ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט המיוחד.

תקני אליים, תקני הבטיחות של משרד העבודה, העבודה תעמוד בכל הדרישות העדכניות של התקנים הישר

 תקנים סניטריים של משרד הבריאות, והוראות של חברת החשמל וכיוצ"ב.כיבוי אש, 

 פועליםו עובדים העסקת 00.08

 -( 'ג נספחזה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ) 00.05האמור בסעיף 

רק עובדים בעלי אזרחות ישראלית צוע ועד גמר הפרויקט יהקבלן יעסיק באתר העבודה במשך כל תקופת הב

 או עובדים בעלי היתר עבודה ושהייה בגבולות הארץ כחוק.

 תנאי סף לחתימת הסכם.והינו  ל ידיוהמועסקים עופועלים רשימת עובדים על הקבלן להגיש 

 להורות על סילוק כל עובד )בכל עת ובכל שלב של הפרויקט( שאינו עונה לקריטריון הנ"ל. המזמין יהיה רשאי

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה 00.09

נספח זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההזמנה לקבלת הצעות ומהוראות ההסכם ) 00.06האמור בסעיף 

 -( ג'

ת תנאי המקום, והביא בחשבון בהצעתו את כל הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר העבודה, הכיר היטב א

 תנאי העבודה.

לא תוכרנה כל תביעות אשר בסיסן אי הכרת תנאים אלה, לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי 

 חוזה זה.מכרז/בתכנית ו/או בשאר מסמכי 

מויות וכי יבצע את הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריים את כל המפרטים, התכניות וכתבי הכ

 עבודתו על פי הנדרש בהם כלשונם וכרוחם.

על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא התאמת התכנית למציאות באתר ולהודיע מיד לפני תחילת 

לצרכי העבודה  השתידרשנהעבודה בפועל בשטח, למפקח על כל אי התאמה שתתגלה. כל דרכי הגישה 

 על ידי הקבלן ועל חשבונו. ותתוחזקנה תבוצענה

 גבולות האתר והתארגנות בשטח 00.10

גבולות אתר העבודה וסימון שטח ההתארגנות יימסרו לקבלן כחלק ממכרז/חוזה זה; הקבלן  א.

יודגש כי באם הקבלן יידרש ע"י המזמין לבצע עבודות כלשהם בתחומי  בשטח זה בלבד. ןיתארג

פי הנחיות ו/או הוראות כתובות ביומני העבודה. יהיה עליו לבצען על  שדודהשיפוט של העיר א

 י ניתוח מחירים אשר יאושר ע"י המזמין פ"התמחור יהיה על בסיס מחירי היחידה אשר בחוזה או ע

אתר העבודה ושטחי ההתארגנות, יגודרו בגדר בטיחות מתאימה, בהתאם לדרישות הרשות  

 המקומית ו/או משרד העבודה.

את גדר הבטיחות ולהבטיח את תקינותה, על חשבונו, במשך לתחזק וקין לספק, להתיהיה על הקבלן  

כל תקופת ביצוע העבודה, ולפרקה לאחר סיום העבודה. הקבלן יחליף וישלים את כל חלקי הגדר 

 הדרושים על חשבונו במהלך ביצוע הפרויקט.



14 

 

למפקח )לאישור במידה וירצה הקבלן לשנות ו/או להוסיף שטחי התארגנות יהיה עליו להגיש  ב.

מוקדם( תכנית הכשרת שטח והתארגנות, לא יבוצעו כל עבודות הכשרה, הכנה וכדומה לפני קבלת 

 אישור סופי בכתב מאת המפקח.

הקבלן להכנה והכשרת השטח. ביצוע העבודה ייעשה על ידי הקבלן  שייגלאחר קבלת האישור הסופי  ג.

 הנוגע לדבר. ועל חשבונו, בתיאום מלא עם המפקח וכל גורם אחר

כל השטחים ודרכי הגישה אשר בשטח ההתארגנות והאתר יתוחזקו על ידי הקבלן ועל חשבונו,  ד.

במשך כל תקופת העבודה באתר, בכל תנאי מזג אויר ויהיו ברמה נאותה לשימוש ומעבר של בני אדם 

 וכלי רכב.

הנדרשות במכרז זה( )וזאת מלבד לעבודות שאיבת מי התהום הקבלן ידאג לניקוז טוב של שטח  

האתר במשך כל תקופת ביצוע העבודה. הניקוז יעשה כך שלא יגרמו נזקים כלשהם לשטחים סמוכים 

למערכת הניקוז  המרביתלאתר העבודה, ו/או לשטחים ומתקנים אחרים. המים יורחקו במהירות 

 הכללית או למקומות אחרים המיועדים לכך, באישור המפקח.

מעבר בדרכים עומדת לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור בהם מטעם מוסכם בזאת שזכות ה ה.

 הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישור המפקח, בכל זמן תקופת העבודה.

ידו לאתר. התמורה לעבודות -בגמר העבודות יפנה הקבלן את הציוד, החומרים והמבנים שהוצאו על ו.

דה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם ההתארגנות והפירוק תהיה כלולה במחירי היחי

 עבורה בנפרד.

 דרך גישה לאתר 00.11

 נושא זה הינו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

דרך זו תשרת אך ורק  .ס"מ לפחות 20מ' לפחות ממצע סוג ב' בעובי  5.0הקבלן יכשיר דרך גישה ברוחב של 

את הקבלן, צוות העובדים ונציגי המזמין במהלך ביצוע העבודה. הדרך תבוצע על חשבון הקבלן ובאחריותו. 

 תכניות.ה מזמין דרך גישה שתבוצע על פילבתום העבודה ימסור הקבלן 

 אתר התארגנות 00.12

. הקבלן יבנה באתר את משרדיו, משרד למפקח וכן יאחסן את לקבלן יוקצה שטח כמסומן בתכנית בתכנית

וכן יבטח את  24/7הציוד והכלים שידרשו לו לעבודתו השוטפת.הקבלן יגדר את המקום ויציב בו שמירה

 המקום מפני גנבה או כל נזק שיגרם . כל ההוצאות בגין הקמת אתר ההתארגנות יחולו על הקבלן.

 עבודה, ציוד וחומרים 00.13

 -( נספח ג'זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ) 00.09יף האמור בסע

לפני התחלת הביצוע  א. כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור מהמפקח

הציוד אשר לא יאושר על  כולו או בחלקו(. )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד,

 ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח. המקום על ידי הקבלן ועל חשבונוהמפקח, יסולק מן 

התקנים הנ"ל ולשביעות  ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות

 עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה רצונו של המפקח.

אישור בכתב על התאמת  קח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידואם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפבהת

 מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש. עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן

 על הקבלן לקבל מאת ,מסויםג.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר 

גימות מאותם המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם  ויחד עם זאת להגיש ד

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את  החומרים לצרכי בדיקה
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בטיב החומר מן הדגימה המאושרת  תגרום  הסטייהתאמתם לשימוש בביצוע עבודה זו. כל  מידת

ה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון  הקבלן.  הפסקת העבודה להפסקת העבוד

תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות 

תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה 

 את שני הצדדים.

 יעת הפרעותמנ 00.14

על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת הבצוע לסידורים ואמצעים (, נספח ג'מבלי לגרוע מהוראות ההסכם )

מתאימים )שלוט אזהרה גידור וכו'(, אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא לתנועת כלי רכב 

 דרישות משרד העבודה.והולכי רגל בכל שעות העבודה, עפ"י כל דין ו/או הוראות המפקח וכן 

 וח זמנים ותקופת הביצועל 00.15

יציג הקבלן לוח זמנים ממועד צו התחלת עבודה עסקים,  ימי 30 -מייד עם חתימה על החוזה ולא יאוחר מ

משך העבודה הכולל . והנדסה אזרחית מפורט בתכנית עבודה לביצוע כל עבודות ההנדסה האלקטרומכנית

. תחנהשל ה קלנדרים יםחודששלושה  בתתקופת הרצה  של ותוספת חודשים 24העבודה הוא לביצוע 

עם כל קבלני המשנה במסגרת תקופת ביצוע זו על הקבלן יהיה להציג את לוח הזמנים כך שיהיה מתואם 

. אי עמידה בלוח הזמנים יגרום לתביעות כספיות מצד רשויות שונות. תביעות מצד ג' שאושרו ע"י המזמין

לגלגל את התביעות כלפי הקבלן והקבלן ראשי  המזמיןעמידות בלוח הזמנים יחייב את  בגין אי המזמיןכלפי 

 על כל המשתמע מכך.

 חודשים יעדכן הקבלן את לוח הזמנים בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל. 1 -אחת ל

 עדיפות בין המסמכים 00.16

תמצא את ביטויה  יש לראות המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתכנית

 הנוסף במפרט, או להיפך.

התאמה, ו/או דו משמעות, ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר -בכל מקרה של סתירה ו/או אי

כתב הכמויות, המפרטים  פרטי התכניות, כמפורט להלן:במסמכים השונים, ייחשב סדר העדיפויות 

 .המיוחדים ,המפרט הבין משרדי )הספר הכחול(

נוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין ב

לפני בצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של המסמכים, להעיר את תשומת ליבו של המפקח על כך, 

וגל לענות על שאלת והמפקח אינו מס במידה המפקח לגבי טיב, אופן בצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'.

 הקבלן, המפקח יפנה את השאלה למתכנן ויקבל את תשובתו.

 שלט חדש 00.17

על חשבונו לפי הנחיות ודוגמא ס"מ  300600Xבגודל על הקבלן להכין ולקבוע באתר העבודה שלט חדש וברור 

עבודה )מנהל ושם הקבלן ונציגו  המפקח, שיקבל מהמפקח. השלט יכלול את שם המזמין, שמות המתכננים

רשאי  יהיה מנהל הפרוייקטבצירוף כתובות ומספרי טלפון. המוסמך באתר  מוסמך על ידי משרד העבודה(

 .והתקנתו להזמין שלט כמוגדר לעיל, ולחייב את חשבון הקבלן בעלותו

 ת לאחר ביצוע )תכניות עדות(ותכני 00.18

המראות את לפחות  2014ד אעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות ממוחשבות משורטטות על תכנת אוטוק

 תוכניות עדות(. -העבודות שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות( )להלן 
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עבודת ההכנה של התוכניות תחל מיד עם תחילת הביצוע ותימשך לאורך כל מהלך הביצוע. המפקח יבדוק 

 ויאשר את מסד הנתונים החדש והתוכניות שהתקבלו מהקבלן במהלך הביצוע.

 הקשורות בהנדסה אזרחית תבוצענה ע"י מודד מוסמך של הקבלן.עבודות 

 עבודות הצנרת : מיקום, אביזרים, מידות ע"י קבלן הצנרת של הקבלן.

 עבודות חשמל : ע"י קבלן עבודות החשמל

 מערכת בקרה: על ידי קבלן הבקרה.

ודות אשר לא אושרו התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים בעב

 ע"י המפקח לפני בצוע השינויים הנ"ל.

להזמין תוכניות עדות  יהיה המזמין רשאיאם לא יכין ו/או לא יגיש הקבלן תוכניות העדות  כאמור לעיל, 

ולחייב הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה לה בשל כך, וכן לדחות אישור ותשלום החשבון הסופי עד להמצאת 

 ות.ובדיקת תוכניות העד

 ל ידי המזמין: )באם במפרט המיוחדעל הקבלן לספק את המסמכים הבאים לפני קבלת העבודה הסופית ע

 פה יקבע המפרט המיוחד( המצוינתדרישה חמורה מזו  צוינה

, מערכות )אינסטלציה סניטרית, חשמל, הבניהעותקים מתכניות  3 -( AS MADEתכניות לאחר ביצוע ) א.

, המערכות ועבודות פיתוח השטח כפי הבנייןמיזוג אויר, גילוי אש(, ופיתוח שטח, בהם יוצגו נאמנה 

דיוק בביצוע, -שהן בוצעו בפועל, לרבות כל הסטיות מהמתוכנן )המותרות לפי החוזה, הנובעות מאי

 ו/או המאושרות על ידי המפקח במהלך הביצוע(.

( מייד עם השלמת אלמנטים שונים במבנה לפי AS MADEישור חשבון חלקי מותנה בקבלת תוכניות )א 

 הנחיות המפקח.

תיק מתקן הכולל: הוראות אחזקה, הוראות הפעלה, הוראות בטיחות לתחנה כולל התייחסות לעבודה            

 במקום מוקף. קטלוגים של כל הציוד והמיכשור ) מכני וחשמלי (.

פרט טכני לביצוע בדיקות המתקן על כל מערכותיו וקבלתם על ידי היועצים השונים. מפרט זה יאושר מ ב.

ן. המפרט יכלול את קעל ידי המזמין וישמש כמפרט טכני במשך ביצוע הקבלות הסופיות של המת

 חודש לפני סיום 1- לא יאוחר מ ריימסההוראות להפעלה ולבדיקת המתקן של יצרן הציוד. מפרט זה 

 העבודה )ביצוע הקבלות( בהתאם ללוח הזמנים שיוגש על ידי הקבלן.

מסירת המסמכים הנ"ל מהווה תנאי לקבלת המבנה על ידי המפקח. התמורה להכנת המסמכים  . ג

כאמור לעיל תהיה כלולה במחירי היחידה לעבודות השונות ולא תוכרנה שום תביעות כספיות בגין 

 הכנת המסמכים הנ"ל.

 שמל ומים לצורכי עבודההתחברות לח 00.19

המים והחשמל הדרושים לביצוע עבודות הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם,  זה להלן 00.15האמור בסעיף 

. כל ההתחברויות אל עד תום שנת האחזקה יהיו ע"ח הקבלן ותפעול משרדי מנהלת האתר נשוא החוזה

בנפח  במים שפירים והבור הרטוב החרוםלוי מאגר ימלרבות  מקורות המים והחשמל לצורך ביצוע העבודות

עפ"י כל דין ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, יעשו  ,ככל שידרשובדיקות אטימות לצורך  מ"ק 3,100

ויעשה בו שימוש עד  מד מים לבניה יתקין על חשבונוהקבלן  העיריה וחב' החשמל.המזמין, ובתיאום עם 

ישלם  הקבלןשמל זמני לצורך ביצוע העבודות הצורכות חשמל. הקבלן יזמין ויתאם חיבור ח. מסירת העבודה

מודגש כי הייתרה בחשבון  לספקי המים והחשמל את מלוא החיוב בגין צריכות המים והחשמל של הקבלן.

סופי לקבלן לא תשולם עד להצגת מסמך סגירת חובות / תשלום של כספים המגיעים לחב' חשמל וכן תאגיד 

 .המים
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 אחרים באתר העבודה עבודות של קבלנים 00.20

להציג  בנוסף להנחיות החוזה הכללי בדבר העסקת קבלני משנה על הקבלן, מבלי לגרוע מהוראות ההסכם,

קבלני משנה לאישור. קבלני המשנה חייבים להיות בעלי סווג המתאים לסווג  בד בבד עם הצעתו רשימה של

העבודה אותם הם מבצעים וכן ערך הבצוע שלה. כמו כן יהיה על קבלני המשנה להציג רשימת עבודות, 

שנים לפחות המהווה ראיה שאכן הוא בעל הנסיון בידע הציוד, הצוותים  5המלצות ונסיון מוכח של 

שנים לפחות ,שכישוריו  5על כל קבלן משנה להחזיק מהנדס בכיר בעל נסיון של   ע העבודה.והאמצעים לביצו

לצורך אישור עבודת קבלן המשנה יעבור המהנדס המיועד לניהול עבודתו יתאימו לסוג עבודת קבלן המשנה.

ראשי לאחר אישור בכתב של קבלן המשנה לא יהיה הקבלן ה    באתר ,הליך של שימוע במשרדי התאגיד.

 רשאי לדרוש את החלפתו.

 :הבאות והכל בכפוף לאישור המזמין לביצוע העבודותעסיק אופציונליים אשר הקבלן יכול להקבלני המשנה 

 ולמילוי ופיתוח השטח.קבלן עבודות עפר  .א

 שאיבת מי תהום וביצוע קירות סלארי. , חפירה ,קבלן ביסוס .ב

 קבלן לעבודות מסגרות. .ג

 לעבודות גלוון וצבע עפ"י דרישות המפרט. מפעל  .ד

 קבלן לעבודות הנחה של קווים למים, ביוב ותיעול. .ה

 .ןהבנייקבלן לעבודות בנית השלד של  .ו

 ובקרה. ת חשמלקבלן לעבודו .ז

 והרכבה מכנית 316פלב"מ קבלן צנרת  .ח

 קבלן לאספקה והתקנה של מערכת נטרול ריחות .ט

 מכני ומכשור בקרהאלקטרוציוד  וקבלני ספקי .י

במידה ובחלק מהעבודות לעיל הקבלן לא יעסיק קבלן משנה אלא יבצע את העבודה באמצעים, בצוותים 

את ולקבל על כך  למטרה זו ושישוריינהקבלן לפרט את הצוות, הציוד והכלים  שיידרובציוד האורגניים שלו 

 .אישור המזמין או נציגו 

 קבלן משנה -יחסי קבלן ראשי   00.20.01

המשלבת עבודות הנדסה אזרחית, אספקה והרכבה  יהיה בהתאם לתכנית עבודה מפורטתביצוע העבודות 

 ן ע"י הקבלן ותאושר ע"י המפקח לפני תחילת העבודה.נשתוכ של ציוד עבודות חשמל ועבודות גמר 

נרת לפני תחילת העבודה יוודא הקבלן התאמת פרטי הציוד שיורכב לפתחים ולחורים שתוכננו עבור הצ

, המפקחוהברגים ברצפות בקירות ובתקרות. באם ידרשו לדעתו שינויים, עליו לקבל מראש אישור על כך מ

 .המזמיןאו מנציג 

כל אי התאמה במידות, או התקנת ציוד שלא לפי התכניות, המפרטים הטכניים המיוחדים והוראותיו של 

 המפקח, תתוקן ע"י הקבלן ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

קבלן אחראי להתקנה מושלמת בטיב וברמת ביצוע מעולה של כל פרט מהמפורט ועל כל תיאום ופעולה ה

 מושלמת של כל החלקים, אפילו יבוצעו ע"י קבלני משנה.

נציג המזמין,  המשנה ועם המוסדות הנוגעים בדבר, כגון  עם קבלניכל העבודות תעשנה תוך תיאום מלא 

וכל רשות מוסמכת , מכבי אש להגנת הסביבהרד הבריאות, המשרד , משחברת חשמל לישראל, העירייה

 .אחרת

 כל הסעיפים ברשימת הכמויות והמחירים כוללים חומר ועבודה.
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הקבלן  . בע"מ  המים והביוב האזוריתאגיד  יובלים ,  -המזמין עם  הוא במפרט זה הראשי החוזה של הקבלן

)בכפוף לאישור המזמין ובהתאם ליתר תנאי והוראות ההסכם  שלו קבלני המשנה הראשי יחתום חוזים עם

וגודל נתונים מדוייקים על מיקום  יתם, לוחות זמנים לביצוע עבודותיהם, אויתאם  , ומפרט טכני מיוחד זה(

בזמן כבילי חשמל וצנרת לפני יציקת בטונים. הקבלן החתום על חוזה , הכנסה הפתחים למעברי צנרת וכבלים

או אי ו/כלשהם בהתקדמות העבודה שלו כתוצאה ממחדליהם עיכובים  ויגרמוזה מוזהר בזאת שבמידה 

חודשים יהיה רשאי המזמין מתוקף  3עמידתם בלוח הזמנים של קבלני המשנה שלו בפרק זמן העולה על 

זה ולהמשיך את העבודה באמצעים שונים ושחשבון סופי  המהאתר מכוחו של חוזחוזה להוציא את הקבלן 

מוסכמת  דחה עד לסיום העבודה כאשר מן היתרה תקוזזנה כל ההוצאות שהיו למזמין בתוספתיעם הקבלן י

 .15%של  מראש

ו על ובכלל זה גם קבלן החשמל האחראי בתיאום אית שלו הקבלן יהיה אחראי בלעדי על כל קבלני המשנה

  ביצוע המטלות הבאות:

התויה של כבילי החשמל מלוחות החשמל אל המנועים והמכשירים הדורשים הזנת חשמל זרם  .א

 חזק וזרם חלש.

 הכנת כל הציוד להרכבה חשמלית. .ב

 .בשלבי עבודת קבלן המבנהקריאה לקבלן המשנה לביצוע עבודות השחלה של כבלים עד לציוד .ג

 קבלן המשנה.הכנת מקום אחסנה לציוד החשמל של  .ד

 תאום מהלך הצנרת מול תעלות הכבלים של קבלן המשנה ומניעת התנגשויות. .ה

 הפעלה לווי והרצה משותפת של כל הציוד לאחר שינתן זרם לכל הציוד שסופק  .ו

הקבלן ידאג ויתאם עם קבלן המשנה שעובדיו יגיעו לאתר בהתאם לצרכי הקבלן כדי לבצע באופן  .ז

 את המשך עבודות הקבלן. חלקי עבודות חשמל המחיבות

 הפקת ספר הפעלה ואחזקה משותף לקבלנים. .ח

 ניקוי חדרי חשמל, שנאי, דיזל גנרטור ומיכל דלק לצורך הכנסת הציוד ודאגה לסגירתו ושמירתו. .ט

 באתר מטעם הקבלןויועץ בטיחות  כיםמוסמומהנדס ביצוע מנהל עבודה  00.21

 -מבלי לגרוע מהוראות ההסכם  זה להלן הינו 00.05בנוסף לאמור בסעיף              

הול ופקוח על בצוע העבודה, יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הבצוע מנהל עבודה מנוסה ינ לצרכי .א

 , העדרו של מנהל העבודה ללא הסכמה מראש מצד המפקח)הסמכה של משרד העבודה( ומוסמך

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

של מנהל העבודה שהוא מציע מטעמו את כל התעודות והמסמכים הציג ליזם על הקבלן ל העבודה.

 התחלת עבודה. וכתנאי לצ

, הקבלן יעסיק במשך כל תקופת ביצוע העבודה מהנדס ביצוע מוסמך ומנוסה אשר יפקח על ניהול .ב

המהנדס  י המשנה והספקים.הראשי וחלוקת המטלות לקבלנ וביצוע העבודה מטעם הקבלן תיאום

שנים לפחות בביצוע כלל העבודות להן יהיה מחויב הקבלן . לצורך אישור זכיית  7יהיה בעל נסיון של 

 הליך של שימוע במשרדי התאגיד. הקבלן  בעבודה, יעבור המהנדס המיועד לניהול עבודתו באתר,

 ביקורות לפחות פעם בשבוע באתר.לך כל  הפרויקט. היועץ יבצע המהקבלן יעסיק יועץ בטיחות ב .ג

על מנת לוודא שכל נהלי וחוקי הבטיחות נשמרים באתר כגון: כובעי מגן ,נעלי עבודה ממוגנות, 

אפודים לעבודה, מעקות בטיחות,סולמות, שיפועי חפירת הקרקע ועוד ככל שידרש ע"י יועץ 

תושת על הקבלן הראשי, הבטיחות. אי מלוי הוראות הבטיחות עלול לגרום לאסון והאחריות לכך 

 הקבלן.קבלני המשנה ועל יועץ הבטיחות של 



 בדיקת חומרים ודמי בדיקות 00.22

 -( נספח ג'זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ) 00.18האמור בסעיף 

לבצוע בדיקות  לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן להמציא למפקח חוזה חתום עם מכון מורשהא. 

הנדרשות להבטחת טיב העבודה והחומרים. החוזה ילווה ב"מערך בדיקות", שלאחר אישור המפקח 

 יהווה מסמך בסיסי לבצוע הבדיקות.

 עבודות שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה.מסך כל ה 1.5%של  רבשיעוב. דמי הבדיקות החלים על הקבלן נקבעו 

מחשבונות הקבלן בגין  1.5%ההוצאות בגין הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן והמפקח יהיה רשאי לעכב 

 נציגהאחריות להזמנת הבדיקות מוטלת על  .ביצוע בדיקות נדרשות עד לאישורן הסופי ע"י המפקח

 המזמין.

 מעמד המפקח מטעם המזמין 00.23

אשר אינם נוגדים  להלן בא להשלים את האמור בתנאי החוזה, מבלי לגרוע מאותם סעיפיםא. כל האמור 

 את האמור להלן.

תבוצע בהתאם לתכניות  ב. המפקח במקום הוא בא כוחו של המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה

ומהות התכניות  ולמפרטים המקוריים וכן להעיר ולהסביר לקבלן הוראות ותכניות חדשות. אם תאריכי

, ןתיקווההוראות הנוספות ירשום המפקח ביומן העבודה.  המפקח, או בא כוחו, רשאים לדרוש מהקבלן 

שנוי והריסת כל העבודה אשר  לא בוצעה בהתאם לתכניות, המפרט או ההוראות האחרות, על הקבלן 

 של העבודה.למלא אחרי דרישות אלה. ללא אשור המפקח אין הקבלן רשאי לעבור לשלב הבא 

ג. המפקח, או בא כוחו, רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה, 

לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים ולתקנים   ףש בדיקה ובחינה של כל חומר, בנוסוכמו כן רשאי לדרו

 הקיימים.

, מסויםעבודה במקום  או בחלקה אוד. המפקח, או בא כוחו, רשאי להפסיק את בצוע העבודה בשלמותה 

 לתכניות ו/או  למפרט ו/או עפ"י הוראות המפקח או בא כוחו. םלפי דעתו העבודה אינה נעשית בהתאאם 

 ה. המפקח, או בא כוחו, רשאי לדרוש הרחקה מידית של עובד אשר לדעתו אינו מתאים  לעבודה.

שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ו. המפקח, או בא כוחו, יהיה הפוסק הבלעדי בקשר לכל 

 באופן ביצועה.

 חצר קבלן/מנהלת אתרמבנה  00.24

 : בכרך ב' של מכרז זה 'נספח הלפי פרוגרמה מצורפת במתועש  מבנה פרויקטהקבלן יעמיד לרשות ה

המבנה ותכולתו הינם רכושו של הקבלן ויפונו על ידי  וכי יוצב ע"ג משטח מפולס ומהודק המבנהמודגש כי  

 ולא ישולם עבורו בנפרד.לפי אישור המפקח הקבלן עם סיום העבודה 

 תאום עם גורמים אחרים 00.25

 במפרט הכללי. 00.48תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

המזמין ו/או על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים עם כל מי שיועסק בשטח על ידי 

 מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום איתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח.

לפני ביצוע כל החפירה ו/או פעולה אחרת שעלולה לפגוע בתשתיות הקיימות, על הקבלן לתאם ולקבל אישור 

 .ש, חב' בזק, חברת חשמל, חב' מקורותמשטרת ישראל, כיבוי אפיקוח )על חשבונו הוא( מכל הגורמים: 

מח' גנים ונוף ומח' תעבורה ומאור באגף שפ"ע, מח' תברואה, : אשדוד ל עיריתוהמחלקות הרלוונטיות ש

 המזמין.וע"י  ואגף החינוךמח' פיקוח, 

ו/או ידיעת קיום  אי סימון בתכניות יתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו.כל נזק שיגרם לתשתיות הקיימות 

התשתית לא תפתור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשמירה על התשתיות הקיימות ו/או תיקונם במידת 

 הצורך.
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 ציוד לעבודה 00.26

הקבלן לא יחל בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה העבודה יימצא באתר, בכמות 

 ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח.

 מוןמדידות וסי 00.27

הקבלן יחזיק באתר מודד מוסמך שיהיה באתר כל אימת שהמפקח ידרוש את נוכחותו לצורך ביצוע מדידות 

כלשהן באתר. כל נקודות המוצא והקבע המצויות ניתנו ע"י המודד שמדד את האתר במקור. מודד הקבלן 

 הקבלן. וגובהן של הנקודות ויישר עימו קו לצורך המשך עבודת מודדיתאם עימו את מיקומן 

כמוצאים לקביעת הגבהים תשמשנה נקודות קבע המסומנות בתכניות. חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים 

להבטחת קיומן ויציבותם של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה. באם יידרש ו/או עפ"י הוראות המפקח, 

נחת דעתו של המפקח. על הקבלן יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות. נקודות אלה תהיינה יציבות לה

הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל ערעור על גבהים אלה יוגשו לא יאוחר משבוע ימים  לבדוק את

 מיום קבלת צו התחלת העבודה.

בחשבון. בנוסף לסימונים הדרושים )לרבות חידוש הסימונים( ולמדידת  ויילקחטענות שיובאו לאחר מכן לא 

הקבלן להחזיק במקום בקביעות מודדים עם מכשירי מדידה וכל עזר )כגון: סרגלים מעץ  כמויות העבודה, על

כתוצאה  -מהוקצע, פלסי מים וכיו"ב( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע המפקח. כל תיקון במדידה 

 יעשה ע"י קבלן ועל חשבונו. -משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא 

 פרק ולחדש את הסימון, ללא תמורה, בכל עת שיידרש ע"י המפקח.על הקבלן ל

 ותשתיות מתקנים  00.28

 -( נספח ג'זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ) 00.25האמור בסעיף 

במפרט הכללי. על הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים  5102 -ו 002תשומת לב הקבלן מופנית לפרקים 

השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת קרקעיים כגון חברת בזק, חברת מקורות, חברת חשמל וכיו"ב, 

 אם והיכן קיימים בשטח מתקנים כאלה.

בשטח עירוני בנוי, ולכן על הקבלן לקחת בחשבון שבקרבת האתר וכן בתוך האתר  התבוצענהעבודות השונות 

תיעול, מעבירי מים, קוים וכבלים  יקווקיימים מתקנים שונים עיליים ותת קרקעיים כגון צנרת מים, ביוב, 

 של מערכות טלפון וחשמל, עצים ומבנים קיימים ו/או בבניה.

דה בקרבתם ייעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט גילוי המתקנים התת קרקעיים ו/או העבו

 הכללי ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר.

ועל חשבונו של הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור הבלעדית כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו 

מות מתקנים תת קרקעיים הטיפול עם הרשויות והגורמים ועבור נקטית האמצעים הנדרשים להבטחת של

 והעיליים )לרבות חפירה בידיים( הוצאות עבור כל אלה תיחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם המזמין. כל התשלומים בגין 

הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות  הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת אישורים וביצוע התאומים

 הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. המזמין לא מכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 תנועה על פני כבישים קיימים או בשלבי ביצוע 00.29

 -זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם   00.26האמור בסעיף 



21 

 

אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, תבוצע התנועה אך  וחומריםהן לצרכי העברת עפר, חומרי מילוי 

ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים 

 יעות רצונו של המפקח.יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לשב -אשר נכבשו על ידי תנועת כלי רכב עליהם 

   סילוק עודפים ופסולת 00.30

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:

 א. עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.

 ב. פסולת הנוצרות בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.

 ג. כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.

 ד. כל חומר זר או פסולת אחרת.

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. המקום אליו תסולק הפסולת, ה. 

הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על 

 יםהיוצא ולתעודפי עפר ופס תעודת משלוח על כל משלוחעל הקבלן להציג למפקח אחריותו ועל חשבונו. 

, ללא הצגת תעודות המשלוח, המפקח רשאי שלא לאשר את באתר הפסולת ומאתר העבודה והתקבל

זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים  ןלעניי. חשבונות הקבלן

לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו. סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל,  ממנה יאוחסנו מסוימים

ובשום נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו,  ררד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבהינו חלק בלתי נפ

 סילוק מורשה. רלאתיהיה .  אם לא נאמר אחרת, אתר הסילוק של הפסולת ה לא ישולם עבורו בנפרדרמק

 (.נספח ג'זה לעיל הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ) 00.27ר, כי האמור בסעיף מובה

 סידור השטח בגמר העבודה 00.31

עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה 

לסלקה מאתר העבודה ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו 

לאחר עריכת לבדיקה רק  ריימסלמפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי 

קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן. תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך 

 קבלת העבודה.

 אחריות הקבלן 00.32

 -זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם  00.29בסעיף האמור 

ים רשימת הכמויות, רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרט

סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח 

 בו תבוצע העבודה.

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה תקינה ולשלימותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות 

ות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכני

לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות 

 הכספית האחרת.

 ..0600משך האחריות ראה להלן בסעיף 
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 אמצעי זהירות 00.33

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, 

עבודה , הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד תצינורולרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי 

  וכו'.בגובה , עבודה במקום מוקף, עבודות חשמל ,ריתוך והתקנות ציוד 

ק מובהר בזאת שכל הוצאות הקבלן לצורך אבטחת כל סידורי הבטיחות הנדרשים יחולו על למען הסר ספ

 הקבלן.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על 

 קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.

כדי להזהיר את על פי החוק גומים, מעקות גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש הקבלן יתקין פי

של בורות, ערמות עפר, פיגומים ערמות חומרים  םהימצאותבשל  םלהיגרהציבור מתאונות העלולות 

ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות 

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

חיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות הקבלן יהיה אחראי יחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או ל

כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו לעומת זאת שומר המזמין לעצמו את 

זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים 

ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר י

מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת 

כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה על ידי הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין  טלאובייקפיצויים 

 כלשהי בגין נושא זה.לא ישא באחריות 

לא יאושרו כל תביעות של הקבלן על סמך טענה שלא ידע על קיום החוקים, התקנות וההראות העירוניות 

והממשלתיות לרבות הארכת זמן כלשהי עקב איחור בגמר העבודה על ידו מפאת אי מילוין של הוראות 

 והתקנות הנ"ל.

 (.נספח ג'זה לעיל הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ) 00.30בסעיף האמור 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.34

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה במשך כל תקופת הביצוע ועד 

ים בשטח למסירתה למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה לרבות התמוטטות בקטעי כביש הגובל

, רוח שמש וכו' במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, תשיטפונוהעבודה, 

בכל אמצעים הדרושים להגנת האתר מפני הגשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות 

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

 כל עבודות העזר להגנה על העבודה ולהתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, 

 של המפקח.יתוקנו על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה 

 תכניות 00.35

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הביצוע ימסרו 

תכניות אשר ישאו את החותמת "לביצוע", אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות המכרז 

 מסיבות כלשהן.
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שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. יהיה ם אם לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויי

 המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

 פיצול העבודה 00.36

המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את הביצוע בין יותר מקבלן אחד, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

 המזמין.

 סדרי עדיפויות 00.37

 -זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם  00.34בסעיף האמור 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו 

וכו' או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים, הכל לפי קביעת המפקח. כמו כן רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות 

ל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה, הארכת תקופת הביצוע או בכל שלב לפי ראות עיניו. כ

 לתוספת כל שהיא.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות זמניות בעבודה בין שלבי הביצוע השונים, עפ"י עדיפויות 

יעת המפקח. המזמין, מצב ביצוע עבודות אחרות, הוראות הרשויות המוסמכות ו/או כל סיבה אחרת לפי קב

האמור לא יהווה עילה לתביעה לתוספת כל שהיא, למעט הארכת תקופת הביצוע בפרק הזמן של הפסקות 

 העבודה שיאושרו.



 רשימת הכמויות והמחירים 00.38

שבוצעה בפועל ועפ"י המתוכנן, בכפוף לאופני כל הכמויות ניתנות באומדנא. התשלום יהיה לפי הכמות 

 המדידה והתשלום הכלולים במפרטים ובכתב הכמויות.

כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי 

 במחירי היחידה.

ולפיהן  את מחירי היחידה והסכומים ברשימת הכמויות והמחירים בשקלים חדשים ילמד היטב הקבלן 

מחירי היחידה  על תכולת לאחר שיחתם החוזה עם הקבלן לא תתקבל כל טענה  .יחליט על גובה ההנחה שיתן

מחיר היחידה יכלול בין היתר גם את כל המיסים,  לא מתאימים למחירי השוק.ו/או  שננקבו בכתב הכמויות 

מכל סוג שהוא גם אם או עליות מחירים המכסים, היטלי הבטחון, ביול וכדומה. לא תוכרנה כל התיקרויות 

 אינן תלויות בקבלן.

 הובלות 00.39

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחירי היחידה לסעיף המתאים בכתב 

א מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ול

 לתשלום עבור הובלה.

 מתן אפשרויות לקבלנים אחרים 00.40

 -( נספח ג'זה להלן הינו מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ) 00.37האמור בסעיף 

לפי הוראות המזמין, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמזמין או הרשויות המוסמכות התקשר 

 לעובדיהם לבצע עבודות כל שהן באתר העבודות או בסמוך אליו.איתו וכן 

כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה איתם ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשרי בשירותים 

 ובמתקנים שהותקנו על ידו.

הקבלן מצהיר בזה ומסכים כי ביצוע עבודות על ידי אחרים באתר תוך כדי ביצוע העבודות על ידי הקבלן, 

לא יוכל לשמש עילה לאיחור בהתקדמות בביצוע העבודות ו/או בסיום ביצוע העבודות ו/או לתביעה כל שהיא 

 מצידו.

כמו כן המזמין יהיה רשאי למסור לקבלנים אחרים ביצוע עבודות ו/או התקנות במבנה שאינן כלולות 

כספיות או תביעות להארכת לו"ז במסגרת מסמך ד' בכל שלב של ביצוע העבודה, ולקבלן לא יהיו כל תביעות 

 עקב ביצוע העבודות הנ"ל ע"י אחרים כאמור.

 הבעלות על מסמכי החוזה 00.41

התכניות, השרטוטים ופרטים אחרים של העבודה, כתב הכמויות והמפרט הזה שימסרו לקבלן לעבודה, יהיו 

ת יופקדו בידי הקבלן באמצעות נציגה המפקח. הואיל ורק לתקופת ביצוע העבודו המזמיןשל  ושארו רכושיוי

 , לידי המפקח עם מתו האישור לגמר העבודה.אפואעליו להחזירם, 

הקבלן אינו רשאי לעשות העתקים מהמסמכים הנ"ל או להשתמש בהם לאיזו מטרה אחרת פרט לביצוע 

 העבודות במבנה זה.

 עבודות שלא ימדדו לתשלום 00.42

בעדן. רואים אותן ככלולות בשכר החוזה  בנוסף לאמור, העבודות המפורטות מטה לא ימדדו ולא ישולם

 מבלי היותן מפורטות.

 ., טיפול וקבלת אישורים מכל הגורמיםא. תיאום עם כל הגורמים

 ב. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, כולל גידור  ושמירה על עבודות וציוד.

 מחסנים, מבנה למפקח וכד'. -ג. מבני עזר 

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון, כולל מתווה יסודות.ד. 
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 ה. סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.

 ו. סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.

 והוראות המפקח. גם אם ייעשו פעמים אחדות לפי שלבי העבודה -ז. הבאת ציוד וסילוקו מהשטח 

 מן האתר. ח. סילוק פסולת

 ט. מים וחשמל שנצרכו ע"י הקבלן.

  00.13י. שלט על פי האמור בסעיף 

 עבודות יומיות )רג'י( 00.43

  להנחיות בכתב של המפקח באתר.יאושרו בכפוף לאמור א. עבודות ברג'י 

 קבלת העבודה 00.44

בדיקת התחנה  א. בשלושה שלבים.בדיקת העבודה תהייה . בשלמות המזמיןולצוות  למפקח רתימסהעבודה 

בור  ב. אדריכלי המבנה והקונסטרוקטור.הקבלן ,ביבש .בדיקה זו תבוצע במשותף עם המפקח, המתכנן, 

מגובים מכניים, מגופים חשמליים  וביצוע הפעלה נסיונית של המשאבות,השאיבה ימולא במים שפירים 

 ג. וב ויוחזרו אליו דרך הצנרת.וידניים, מערך המיכשור וכיולו ,בשלב זה המים יסוחררו ישאבו מהבור הרט

שלבים הזרמת שפכים שמקורם בתחנת אקרילן אל תחנת השאיבה  והסנקת השפכים אל קו הסניקה הראשי. 

להביא את מחויב ב' וג' יבוצעו בנוכחות המפקח, המתכנן הראשי ,הקבלן, ויועץ החשמל של המתכנן. הקבלן 

על פי צ'ק ליסט שיוכן ע"י המתכנן. המעבר כל הבדיקות תבוצענה . קבלן המשנה הרלוונטי לביצוע הבדיקה

מסירת  משלב לשלב בבדיקה יהיה רק לאחר תיקון הליקויים שניתנו בשלב הקודם והמפקח אישר אותם.

לפי רשימת  הרצה העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים, במידה וידרשו,

והגשת כל האישורים הנדרשים להפעלה  ע"י המתכנן טרם תחילת הליך הקבלהן בדיקות שתימסר לקבל

כנדרש, תכניות לאחר הביצוע תוכנה ע"י מודד  ותיק מתקן. והכנת תכניות "לאחר ביצוע" השלמת תקינה,

תכניות אלו  במהלך כל שלבי הביצוע ויוגשו לאישור המפקח במהלך העבודות.ומהנדס הקבלן הקבלן 

 הקבלן לקראת קבלת העבודה.כניות הסופיות לאחר הביצוע שיוגשו ע"י תתאמנה את הת

במסגרת קבלת העבודה יעשה לכל הציוד והמכשור שסופק והותקן , מבחני התאמה בין הרישומים בקטלוגים 

 שנמסרו לאישור ובין פעולתו בשטח.

תהיה מלווה באישור , החתימה המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודהחתימת 

תקופת האחריות על התחנה תחל מאותו יום בו נחתם  ,של כל המתכננים המשתתפים בבניית תחנת השאיבה

המזמין . מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של מסמך מסירת העבודה

נו באמצעות ת הקבלן, אלא אם ניתאין הוראותיו מחייבות א בשום מקרההרשויות המוסמכות; אולם, ו

 הלים המקובלים.המפקח מטעם המזמין בנ

 מחייבות את הקבלן. התאגידרק הוראות המפקח מטעם 

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה על ידי המזמין, מותנית בקבלת 

 העבודה גם על ידי הרשויות המוסמכות.

 הקבלן לצורך ביצוע המבנה/העבודהמבנים ארעיים של  00.45

א. המבנים שהקבלן יקים לצרכי ביצוע העבודה, כגון: משרדים, מחסני אחסנה, גדרות וכו' יהיו ארעיים. 

 מיקומם צורתם, ו/או החומרים מהם ייבנו טעונים אישור  של המפקח והרשות המקומית. 

 מהשטח, ייושר וינוקה מכל המבנים הנ"ל ויסולקוב. עם גמר בצוע העבודה ו/או לפי הוראת המפקח יפורקו 

 פסולת ושברי בנין ויימסר יחד עם גמר ביצוע העבודה  לשביעות רצונו של המפקח.

 כל האמור לעיל יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו הוא.     
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 מפרטים באתר העבודה 00.46

והמפרטים ל המעודכנות ביותר כולעל הקבלן להחזיק באופן קבוע, בכל עת ביצוע העבודה, את כל התכניות 

המתייחסים אליה. הכוונה למערכת מלאה של כל תכניות העבודה לרבות כל המפרטים, כשהם במצב נקי 

 ומסודר לעיון ושימוש המזמין ונציגיו, וכן עותק מלו"ז המעודכן למעקב שוטף.

 אחריות בפני נזקים 00.47

ידי להשגחה וטיפול ואחריות בפני נזקים עם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, הופך הקבלן האחראי היח

לגבי על העבודות שייעשו בשטח בתחומי עבודתו ו/או בתחומים והדרכים בהם ישתמש לצרכיו. אחריות זו 

 תכיל את אחזקתו והטיפול של כל שטח בתחומי העבודה, לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן.

ובין אם  המפקחהקבלן, בין אם צוינו מראש על ידי אם יתברר כי לא ננקטו כל האמצעים הדרושים על ידי 

 קים ולתיקונים, אשר ידרשו גם על ידי צד שלישי על הקבלן ועל חשבונו.יחולו תשלומי פיצויים לנז צוינולא 

 עבודות בלילה ובשעות נוספות 00.48

הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע על תשלום נוסף, אם כדי למלא את ההוראות באשר למועדי הביצוע 

בהצעה/הסכם הנ"ל, ו/או לפי דרישת המפקח ו/או הרשויות המוסמכות יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר 

 משמרת אחת ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע וחגים.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה או בסופי שבוע וחגים.

 ציודאספקת  -תכולת המחירים  00.49

מחירי עבודות המקבלות ביטוי בפרק אחד בלבד יהיו תקפים לגבי כל הפרקים עבור עבודות זהות, גם אם 

 העבודה במפורש בכתב הכמויות בפרק. האמור מתייחס גם לתנאי העבודה. צוינהלא 

 לה, אספקה, הובמחיר ההספקה של ציוד יכלול את מחירם הכולל של המוצרים כולל מכס, מיסים, ביטוחים

כולל:  וכן את הפקוח המקצועי על הרכבת הציוד בידי יצרן הציוד מזמיןהעד לאתר תחנת השאיבה, או מחסן 

 .כיול וכיוון המכשירים כפי שיידרש ע"י היצרן/ספק והמפקח

 ברורים והבהרות 00.50

הבהרות והסברים נוספים בקשר לציוד הנדרש  המפקחלפני הגשת ההצעה רשאי כל קבלן לבקש מאת 

בדבר התאמת הציוד  המפקחלהלן. לאחר מסירת ההזמנה לקבלן, תכריע בכל מקרה דעתו של כמפורט 

המוצע למפרטים, לרשימת הכמויות ולתכניות והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי או החלפת הציוד המוצע על ידי 

 ללא כל תשלום נוסף על מחירי ההצעה. -אינם מתאימים לנדרש  המפקחהקבלן ואשר לדעת 

 : מכסים אגרות וכו'תרישיונו 00.51

היבוא, היתרי המטבע  וכל שאר הסידורים הדרושים להספקת  תרישיונוהקבלן יטפל, במידת הצורך, בכל 

והרכבת הציוד. מחירי פריטי הציוד, המופיעים ברשימת הכמויות, יכללו את כל האגרות, המיסים, המכס 

לפי המפורט  להכווכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. מחיר זה יהיה המחיר הסופי עבור הספקת הציוד והרכבתו, 

 בתנאי חוזה זה.

 )תיק מתקן( ר הפעלה והדרכהספ 00.52

כמו עותקים של ספרי הפעלה והדרכה.  5בתום העבודה ולפחות שבועיים לפני קבלת המתקן יספק הקבלן 

 בספר יהיו רשומים הפרטים הבאים:. CDכן יספק הקבלן כל תיק מתקן גם במדיה מגנטית בדיסק 

 הוראות הפעלה ואחזקה כלליות של המבנה. .א
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של  היצרניםידי  של כל המערכות האלקטרומכניות כפי שהן מומלצות עלהוראות הפעלה ואחזקה  .ב

 הציוד.

 רישום של כל ספקי הציוד, כתובות, מספרי טלפון, ושם של איש השרות. .ג

צגים, לוח  ספרי הפעלה ואחזקה של כל הציוד שסופק: משאבות, מגוב מכני, מכשירי המדידה, .ד

 .רגנראטודיזל  מערכת בקרה,החשמל,

 ביצוע של לוחות החשמל והבקרים. תכניות לאחר .ה

 יומן רישום פעילות תקופתית לכל אחד מסעיפי הציוד שסופק. .ו

 והמבנה.ת חצי שנתית, שנתית לכל הציוד הוראות אחזקה מונעת תקופתיות: שבועית חודשי .ז

הכנה לתעודות גמר שיכלול: תכניות, דוחות פיקוח עליון, חוות דעת של מתכננים וכל  ספריש להכין  .ח

 הנדרש לצורך תעודת גמר.

 הוראות בטיחות להפעלה ואחזקה של התחנה כולה על ציודה. .ט

שעות  36ע"י כל אחד מספקי הציוד בהיקף של  מזמיןההקבלן יקציב הדרכה מעשית לנציגי ההפעלה של 

 הדרכה של אנשי השרות של ספקי הציוד השונים.

 פרטי הציוד השונים.מחיר שעות ההדרכה יהיה כלול במחירי היחידה השונים של 

עותקים ללא כל תוספת תשלום והוא כלול בסעיפים  5 -ספר ההפעלה/ההדרכה לתחנה יסופק כאמור ב

 כל הוראות האחזקה וההפעלה והבטיחות יהיו בשפה העברית. השונים של כתב הכמויות.

 הרצת התחנה 00.53

תקופת ההרצה ימים רצופים.  90 לפחות הקבלן יביא בחשבון שיהיה עליו להריץ את תחנת השאיבה במשך

תחל מיום גמר ואישור ביצוע התחנה לתחילת ההרצה כולל חיבור קו הסניקה של התחנה לכל אורכו )עבודה 

במסגרת תקופת ההרצה יבחן הציוד ותינתן הדרכה לנציגי  (.קבלן מסגרת של התאגידאשר תבוצע במסגרת 

. נציג הקבלן למזמיןיום ההרצה ומסירת התחנה לאחר ס אשר ימשיכו להפעיל ולהחזיק את התחנה מזמיןה

ואם צריך יותר לצורך בדיקת  פעם ביוםחשמלאי יבקר בתחנה לפחות  -ברמה של טכנאי אלקטרומכני 

על התקלות ואופן  מזמיןהמערכות, תיקון תקלות, ויסות וכיול מכשירי מדידה, ומתן הסבר מלא לנציגי 

 יהיו כוננים לכל מקרה של תקלה בכל אחת מהמערכות בתחנהבמהלך תקופת ההרצה עובדי הקבלן  תיקונם

במשך תקופת ההרצה האחריות לתפעול . ) מערכת ההתרעות תעביר לקבלן אותות קריאה למקרה תקלה(

עבודה זו כלולה במחירי והתחזוקה יחולו על הקבלן, כולל כוננויות בלילות, בחגים ובסופי שבוע )כל היממה(. 

ה השונים ולא תשולם בגין עבודה זו כל תוספת. תקופת ההרצה כלולה בלוח הזמנים החוזה של מחירי היחיד

יום התחנה עדיין לא תהייה  90מובהר בזאת כי במידה ולאחר תקופת הרצה של  הכולל המוקצב לתחנה.

 מוכנה לקבלה תוארך ההרצה על פי הצורך עד שהתחנה תהייה מוכנה להתקבל ע"י התאגיד וצוות יועציו.

הסר ספק, מובהר כי תחילת תקופת האחריות על התחנה, תחל בסיום תקופת ההרצה ומסירת התחנה למען 

 למזמין.

 בדיקות, מסירת הציוד ואחריות הספק 00.54

ולא ישולם על כך לספק בנפרד. לכן על הקבלן לדאוג  מחיר הספקת הציוד יכללו גם את הפקוח על ההרכבה,

להרכבת הציוד וישלח מפקח מטעמו לאתר מפעם לפעם לפי דרישת המזמין ועד  שהספק יעביר תכניות

 לפעולה מושלמת של תחנת השאיבה.

בכל מקרה בו נדרשו כושר פעולה או תכונות מסוימות מחלקי הציוד השונים, יהיה הקבלן אחראי למילוי 

להתאמות, שינויים, דרישות אלו בתנאי פעולה רגילים של המתקן בשלמותו. הקבלן יהיה גם אחראי 
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וכו' שידרשו כדי להבטיח את פעולתו היעילה והתקינה של המתקן, אף אם לא נזכרו כמפורט  םתיקוני

 במפרטים.

הכוונה היא שהקבלן יהיה אחראי לכך שהמתקנים בשלמותם יהיו מוכנים מכל הבחינות לפעולה יעילה 

 ותקינה, כאשר ימסרו לידי המזמין.

 ה הנ"ל תעשינה על ידי הקבלן שימונה על ידי המזמין, לפי מכרז זה.כל פעולות הבדיקה וההרצ

מודגש בזאת כי הקבלן ידאג שהספק יספק עם הציוד שלו תכניות הרכבה מפורטות בקנ"מ מתאים לפי 

ואת כל פריטי הציוד הדרושים להרכבת הציוד והפעלתו כולל ברגים, שמנים וכו' ושאר  המפקחאישור 

ושלמת, כך שהקבלן יוכל להרכיב את הציוד לפי התכניות. בכל מקרה של אי התאמה בצורה מ להכופריטים, 

 או חוסר של פריט

 הקבלן להשלים את פריטי הציוד לפי דרישת המזמין ללא כל תוספת מחיר. שיידרכל שהוא, 

 בקרת והבטחת איכות 00.55

ה חיצונית שתעסוק עפ"י האמור בנספח ד' של מפרט זה, הקבלן נדרש למנות ולהעסיק על חשבונו, חבר

, טרם הגשת הצעתו יחתום הקבלן עם חברת הבקרה על חוזה העסקה בבקרה והבטחת האיכות של עבודותיו

 של החברה בפרויקט זה, היה ויזכה במכרז.

אישור התאגיד להעסקת חברת הבקרה וההבטחת האיכות המוצעת ע"י הקבלן הוא חלק בלתי נפרד מזכייתו 

של הקבלן בעבודה. החברה המוצעת ע"י הקבלן מחוייבת בהוכחת ניסיון קודם בלפחות שתי תחנות שאיבה 

ם חברת , בחמשת השנים האחרונות מיום פרסום מכרז זה. המועמד מטעדומות או מתקני מים דומים

הבקרה לביצוע עבודתו בתחנה שתמונה ע"י הקבלן, יוזמן לראיון שימוע, במטרה לאשר אותו עפ"י ניסיונו 

 וכישוריו לבקרה והבטחת האיכות בעבודות תחנת השאיבה.

 נספחים 00.56

ים בהתאם הציוד שהם מציע כל לעיל את תאור 00.6בפרק עם הצעתם יגישו הספקים לציוד המתואר 

ספקה והתקנה של ציוד מכני אעבודות  - 7זמני הייצור של הציוד הנ"ל )חלק מוצע" ול"רשימת הציוד ה

 (.וצנרת וחשמלי

 .דרך המפקח רשימת הציוד המוצע תוגש לאישור המתכנן

לעיל, תהיה לכל קבוצות הציוד והמזמין רשאי לבחור את ההצעה המתאימה  00.6לפרק הצעות הקבלנים 

 לדרישותיו ולא בהכרח הזולה ביותר.

ספקת קבוצת פריטי ציוד, יכלול במחיר הצעתו גם את הפיקוח על הרכבת אכל בעל הצעה שיגיש הצעתו ל

 או היצרן. הציוד המסופק על ידו ע"י מומחה מטעם היצרן, וכן מתן הדרכה ע"י ספק הציוד

לעיל, יהיה חייב לכלול בהצעתו את מחיריו  00.6המתוארות בסעיף כל בעל הצעה, שיגיש הצעתו לעבודות 

 לבצוע כל הפרקים ביחד וללא הסתיגויות.

 לא תחשב כהצעה מושלמת ועלולה להפסל. 00.6המתוארות בסעיף הצעה חלקית לבצוע העבודות 

במלואו על כל סעיפיו ויצרף אליהם את כל החומר הנדרש בהם.  7 -ו 6חלק  כרך ב'כל בעל הצעה ימלא את 

הצעה אשר לא תכלול את לוח זמני  הייצור ואת רשימת הציוד המוצע, ממולאים במפורט על כל סעיפיהם 

ועל כל החומר והנספחים הנדרשים בהם, או אשר הציוד המוצע בה לא יתאים בכל לפרטים ולמפורט להלן, 

 ה על תנאי המכרז והמזמין יהיה רשאי לפסול אותה ולא להביאה בחשבון.לא תחשב כהצעה העונ

 לוח זמנים כללי 00.57
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קבלת הצו להתחלת העבודה יכין הקבלן לוח גנט שיפרט את כל שלבי העבודה מיום ימי עסקים, בתוך חודש  

 הבטונים בתחנה,ברמה של שבוע בלוח הזמנים שיוגש לאישור יפורטו עבודות עפר, שאיבת מי תהום , עבודות 

עבודות הזמנת ואספקת ציוד עבודות צנרת , עבודות החשמל, עבודות ניטרול ריחות ,עבודות המכשור 

 .לפי דרישת המזמין או נציגו לוח הזמנים יעודכן על פי הצורך מעת לעת והבקרה ועד לשלב ההפעלה.

  ואישור שרטוטים - פרטים טכניים 00.56.01

אור תי :לוכלהמזמין שת ציוד לאישור רשימות יגיש הקבלן ,ממתן צו התחלת עבודהמי עסקים, י 30תוך 

)גם כאשר הציוד המוצע יהיה מאותו הדגם  בפרקי חוברת המכרזמפורט של הציוד והאביזרים המתוארים 

מלא של כל פריטי  המוצעים על ידו, פרוטחשמלי  -המתואר במט"מ(, כולל שרטוטים של פריטי הציוד המכני 

הציוד, עקומות קרקטריסטיות של המשאבות, חתומים על ידי יצרן המשאבות  וכל אינפורמציה נוספת 

 כמו כן, יוגשו לאישור כלל המגופים, השסתומים, המדים וכו'.. תכנןשתידרש ע"י המ

 יוזמן הציוד ע"י הקבלן. תכנןאחר קבלת אישור בכתב מאת המלרק 

למען הסר ספק מובא בזאת לידיעת הקבלן שהקבלן יגיש לאישור בחבילה אחת את: המשאבות ורכיביהן, 

,מערך נטרול ציוד המדידה והמכשור, ציוד החשמל ואביזרי הצנרת מגופים המגוב המכני על כל רכיביו, 

 על כל הציוד להיות מאושר ע"י המתכנן טרם תחילת הביצוע. .הריחות וציוד החשמל

 יוזמן הציוד ע"י הקבלן. המפקחרק אחר קבלת אישור בכתב מאת 

 שרטוטי הרכבה 00.56.02

תכנית מפורטת  מתכנן באמצעות המפקחתוך שבועיים מאישור ההצעה להספקה, יגיש הקבלן לאישור ה

 להרכבת פרטי הציוד המוצעים על ידו כולל רשימת חלקים מושלמת.

לקבלן הרכבת הציוד והבאתו לידי פעולה ללא תוספת השרטוטים ורשימת החלקים יהיו מושלמים ויאפשרו 

 חלקי ציוד כלשהם.

יודגש כי הקבלן לא יחל בהספקות ו/או הרכבות ציודים ללא אישור בכתב של המתכנן ומזמין העבודה ומי 

 מטעמו.

 

 שרטוטי צנרת 00.56.03

לת את כל תוך חודש מאישור הצעתו, יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנית  מפורטת להרכבה של הצנרת הכול

המגופים והאביזרים, התכנית תהייה מפורטת ותכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה ולפעולה תקינה 

של הצנרת על כל אביזריה. התכנית תתבסס על תכניות העבודה שהוכנו ע"י המתכנן, וכן תהיה חייבת לקבל 

צנרת יתבצע רק במפעל גילוון, לאחר התאמת  גילווןבמקרה של צנרת מגולוונת,  אישור בכתב של המפקח.

הצנרת למקומה בתחנה, היא תישלח לגילוון במפעל ורק לאחר הגילוון היא תורכב חזרה בתחנה. פעולה זו 

 כלולה במחירי היחידה ולא ישולם תשלום נוסף עבור פירוק והרכבה או הובלה.

 מנים מפורטזתכנית עבודה ולוח  00.56.04

וטי הצנרת וההרכבה יגיש הקבלן לאישור תוכנית עבודה שתביא בחשבון תוך שבועיים ממועד הגשת שרט

 . לב ותוכנית מפורטת לביצוע העבודהאת סדרי ביצוע העבודות, לוח זמנים מפורט לביצוע כל ש

 טיב העבודה 00.58

הקבלן אחראי להתקנה ולבצוע מושלמים בסטנדט מעולה של כל פרט ועל תאום ופעולה מושלמת של כל 

 יבוצעו ע"י קבלני משנה, ו/או יסופקו ע"י קבלן הציוד. החלקים, גם אם
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 תכולת הסעיפים 00.59

  אחסנה , אספקה, פריקה באתר,כל הסעיפים ברשימת הכמויות והמחירים כוללים את כל החומר, הובלה

והעבודה הנדרשים בין אם הוזכר בפירוש ובין אם לא הוזכר בפירוש, אלא אם כן צויין אחרת. כל הכמויות 

 באומדן.הן 

 המדידה הסופית לתשלום תבוצע בהתאם למדידה באתר.

 העדר תשלומים נוספים 00.60

הקבלן יביא בחשבון, בחישובי המחירים שבהצעתו, את האמור בסעיפי המבוא של מט"מ, כגון תנאי השטח, 

סידורי תאום, עבודה בשעות לא מקובלות, אפשרות ביצוע העבודה בחלקים, נקיטת האמצעים השונים 

 ה ויכלול אותם במחירי היחידה השונים ברשימת הכמויות והמחירים בהצעתו.וכדומ

 אחריות על טיב הציוד שיסופק 00.61

תחנת השאיבה בשלמותה. אם הופעל הציוד  ו עםאחריות הקבלן תחל מיום הפעלת הציוד שהורכב וקבלת

 למותו.לפני מועד הקבלה לא תחל עליו תקופת האחריות אלא לאחר קבלת ציוד תחנת השאיבה בש

 .כל חלקי המשאבהשנים על  5 -א. משאבות 

 שנים )כולל מפעילים פניאומטיים וחשמליים( 2 -ב. שערים וסגרים מכניים 

 שנים. 2 -ג. מגוב מכני ודחסן 

 שנים. 2 -ד. מערכות מדידת ספיקה, לחץ ומפלס 

 שנים. 2-ה. צנרת ,מגופים, שסתומים 

 שנים. 2 -. דיזל גנרטור ומערכותיו ו

 שנים.  10 -. מערכת ניטרול ריחות ז

 שנה אחת. -. מתקן הרמה ח

 שנה אחת. -. לוחות חשמל ציוד חשמל ובקרה ט

 שנים. 5 -.  עבודות צבע י

 שנים. 10 – כוללותעבודות איטום  .יא

ציוד אשר אינו מוזכר ברשימה זו יסופק עם אחריות של שנה אחת. כל אחד מרכיבי הציוד יסופק עם תעודת 

ת מספק הציוד מהסוכן בארץ ומהקבלן אשר יכוסו כולם ביחד וכל אחד לחוד את האחריות על פריט אחריו

 ציוד מסויים. בתעודה יצויין תאריך קבלת הציוד ע"י המזמין ומשך האחריות ותכולת האחריות.
 
 



  עבודות עפר - 01פרק 

 כללי 01.01

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כנאמר להלן: עבודות העפר כוללות  

חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני, פינוי תאים וצנרת, חפירה )לפי הרשאה של פקיד היערות( עקירת עצים 

ק לסוללות וכל יתר ו/או חציבה, הובלת והעברת האדמה החפורה לאחסון בתחום האתר, מילוי מהוד

 ( וכמפורט להלן.01העבודות הדרושות בהתאם למפרט הכללי לעבודות עפר )פרק 

הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע. המונח "חפירה" בכל 

 הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך במפורש בכל סעיף.

ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש. באם יהיו מים  הקבלן

בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת מפלסים ולסילוקם 

מים מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ע"י המתכנן ומבלי לגרום לנזקים למתקנים קיי

ולשטחים חקלאיים, הכל כמפורט במפרט הכללי. הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ואת הסוללות, בכל 

אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק, לעמידה בפני מפולות ובפני חדירת קולחים, מי תהום ומי גשמים 

 זה.מובאות בזאת הנחיות יועץ הקרקע המהוות חלק בלתי נפרד מחוזה  בשעת העבודה.

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר לאמצעי הגנה מפני 

 חדירת מים לחפירות, הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים, במידה ולא ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים.

 

 סימון ומדידות 01.02

בעל מקצוע מעולה ואחראי בהתאם סמך,מודד מוסימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות 

במקום. בזמן בדיקת הסימון ועד  המפקחלתכניות, הוראות והנחיות המהנדס. הסימון ייבדק ויאושר ע"י 

לשנות או להורות את הקבלן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליו,  המפקחלאשורו, רשאי 

 דרישות התכנון ותנאי המקום והקרקע.

בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתכניות עלולות להשתנות בהתאם לאמור לעיל. לא  הביא ן לעל הקבל

. במקרה המפקחיתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל וקבלת אשור במפורש בכתב מ

לבו  שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות המצוינות בתכניות, או מידה חסרה, על הקבלן לעורר את תשומת

על כך ולקבל הוראותיו. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה בבצוע, שלפי דעת  המפקחשל 

 נובעת מהזנחת סעיף זה. מפקחה

 

 חפירה כללית 01.03

המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך במפרט בכל 

סעיף. על הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמן ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים, הכל 

 כאמור במפרט הכללי.

וכניות ובהתחשב בעובי הכיסוי הקבלן יבצע עבודות חפירה כללית בשטח בהתאם לרומים המסומנים בת

הנדרש בפיתוח השטח, כמצוין במפרטים ובתוכניות. לא תשולם לקבלן כל תוספת במידה ויבצע את החפירה 

 98%מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש לבצע מילוי חוזר ממצע סוג א בהידוק אופטימלי לדרגת צפיפות 

חשבונו. עודפי האדמה יסולקו ע"י הקבלן למקום  ממוד. א. א. א.הו. לקבלת המפלסים המתוכננים, על

 שפיכה מאושר ע"י המפקח כמפורט להלן.

החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מכני במידת דיוק המצוינת בהמשך. באדמה החפורה 

 המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי סידור המילויים. במסגרת מכרז זה תאוחסן אדמת החפירה בערימה

 במקום שיאושר ע"י המפקח או תסולק כפסולת למקום שפיכה מאושר הכל לפי הוראות המפקח.
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יקבע באיזה סוג של אדמה יש להשתמש בכל מקרה לאחסון. במקרה של חפירה והקרקע מהנדס הביסוס 

מעל העומק הדרוש ובהתאם לסטיות המותרות, כמצוין בהמשך, ימלא הקבלן, על חשבונו, את החסר במצע 

בהתאם לדו"ח יועץ הקרקע. קו החפירה עבור המבנים יהיה בהתאם למסומן בתוכניות.  –ג א תוך הדוק סו

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים כבישים, מבנים, חפירות ותעלות 

 קיימים מחוץ לקו החפירה.

ון ותמיכה בכל מקום בו יקבע המתכנן כי קו החפירה , אמצעי דיפמפקחהקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור ה

קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם. הוצאות הדיפון ותיקון כל נזק והחזרת המצב 

 לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים קיימים מחוץ לקו החפירה, יחול על הקבלן בלבד.

 .מפקחהנתונים בתכניות ובהתאם להוראות ה עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים לשיפועים ולמדות

 הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן:

I .  :ס"מ מהרום המצוין. 5לגבי החפירה בקרקעית 

II .  :מהשיפוע המצוין. 2%לגבי החפירה בשיפועים 

ח. הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות ההנחה או השפיכה שיקבעו בתיאום עם המפק

 החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות.

הקבלן ייקח בחשבון כי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג את החומר החפור חומר ראוי למילוי וחומר 

פסול למילוי. הקבלן ימסור למפקח בכל פעם שהוא נתקל בחומר שונה מזה שנתקבל מבדיקות ראשונות, 

 כל סוג וסוג של חומר. ויקבל הוראות בנוגע למקום שפיכת

החפירה בעזרת כלים מכניים מתאימים או בעבודות ידיים תעשה לפי בחירת הקבלן ובאישורו של המתכנן. 

 לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור עבודות ידיים, דיפון, תיקונים, הרחבות וכו' הדרושים להשלמת החפירה.

נה למ"ק חפירה בהתאם למדידות שתערכנה רשימת הכמויות תהיה בסיס לחוזה. הכמויות לתשלום תהי

לאחר ביצוע העבודה. מדידת החפירה לצורכי תשלום תהיה לפי המידות נטו של העבודה הגמורה. שיפועי 

חפירה לא ימדדו אלא אם כן הם חלק מן המבנה. מחיר מ"ק חפירה יכלול את כל העבודות ושרותי הלוואי 

ר עבורו לא ישולם בנפרד, וכן את ההובלה, ההרחקה, הפזור כנ"ל בכל סוגי הקרקע במקום כולל חצוב, אש

 והאחסון של העפר במקומות מאושרים על ידי המפקח.

 חפירה ומילוי למבנים 01.04

החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות. במידה ועל הקבלן לבצע חפירה נוספת 

פוי החיצוני, לא תשולם לו תוספת עבור חפירה לצורך קבלת מרווח עבודה לבניית התבניות או ביצוע הצי

מעבר לקוי המבנה המסומנים בתוכניות. באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות, 

ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר 

למבנים ומתקנים קיימים הכל כמפורט במפרטים וללא תשלום  מראש על ידי המתכנן ומבלי לגרום לנזקים

 נוסף.

 מחיר החפירה יהיה לפי מ"ק כולל סילוק עודפי העפר לאתר שפיכה מאושר.

 לא יבוצע תשלום עבור שטחי עבודה או שיפועים בעפר. המדידות נטו לפי הנדרש בתוכניות.

 בצוע עבודות עפר 01.05

 פורט בדו"ח יועץ הקרקע והביסוס המצורף כנספח למפרט זה.כל עבודות העפר והביסוס יבוצעו לפי המ

 גבהים 01.06
על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים והמתוכננים, המסומנים בתכניות, ולסמן גבהים נוספים  .א

 במקומות הדרושים.
כל ערעור על הגבהים המסומנים בתכניות ייעשה לא יאוחר משבוע מיום הוצאת צוו התחלת  .ב

 תוכרנה תביעות לגבי נכונות הגבהים. העבודה. לאחר מכן, לא
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 הבדיקות והמדידות לפני ואחרי ביצוע העבודות תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו. .ג
 על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר )חפירה ומילוי( ע"י מודד מוסמך בלבד. .ד

 סילוק עודפים ופסולת 01.07

תסולק על ידי הקבלן, על חשבונו, למקום האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בניין, 

מאושר ע"י הרשויות, המזמין והמפקח, ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא תשולם לקבלן שום 

 תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת.

 שאיבת מי תהום 01.08
 . חפירהבמהלך הצפויים מי תהום על פי דוח יועץ הקרקע, 

 ת סלארי בהתאם למופיע בתוכניות. החפירה למבנה התחנה תדופן באמצעות קירו

 בסיום  החפירה  תבוצע יציקת פקק בטון בעובי ארבעה מטר בהתאם למופיע בתוכניות.

 . לא תורשה שאיבה מחוץ לפיר -ום תבוצע מתוך הפיר לאחר השלמת הקירות ופקק הבטון השאיבת מי הת

שאיבת מי התהום לא תכלול איתה הבלעדית,  ובלבד ש ובאחריותושיטת יישום השאיבה תקבע ע"י הקבלן 

שאיבת חול ו/או חומרים בעלי גודל גרגיר קטן המצויים בקרקע, העלולים לסכן את יציבות הביסוס של 

המבנים בסביבה.  הקבלן רשאי לבחור כל שיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו לקבל על כך אישור בכתב 

 .מתכנן באמצעות המפקחמה

. על הקבלן להביא ציוד מתאים על מנת לשאוב תבוצענה ביבש בלבדפקק הבטון  יציקת רצפות הבטון מעל 

 את מי התהום, מתוך הפיר, לאחר יציקת פקק הבטון, ולהבטיח את העבודה ביבש.

-גיאוה. מי תהום הידרולוג, על חשבונו, בעל מומחיות מתאימה בנושא שאיבות-גיאוהקבלן יעסיק 

הידרולוג יעריך את כמויות -גיאוהידרולוג יטפל באישור רשות המים לשאיבת מי תהום ואופן סילוקם. ה

המים שידרש הקבלן לשאוב על מנת לאפשר את יציקת הבטונים ביבש ובהתאם לכך יבחר את השיטה 

ושיטות  הידרולוג, הקבלן יגיש תכניות עבודה-עפ"י המלצות הגיאו מי התהום.המתאימה ביותר לשאיבת 

 הידרולוג ויגישם למזמין לאישור המתכנן.-חתומים ע"י הגיאוושאיבת מי תהום העבודה 

 מדידה ותשלום 01.09
עבודות חפירה תימדדנה לפי מ"ק נטו, מחושב תיאורטית על פי המפלסים המסומנים בתכניות  .א

 מצב קיים ותכניות לביצוע.
חפירה שיאושרו על ידי המפקח  מילוי מובא מבחוץ יימדד לפי מ"ק נטו כנ"ל, בהפחתת עודפי .ב

 לשמש כחומר מילוי.
 המצעים ימדדו לפי מ"ק נטו, תיאורטי לפי התכניות. .ג
למרות האמור במפרט הכללי, הידוק השתית, הידוק המילוי והידוק המצעים לא  .ד

ימדדו ולא ישולמו בנפרד. מחיר ההידוקים המבוקרים כלול במחירי היחידה של 

לם תוספת כלשהי עבור מילוי, מצעים והידוק עבודות העפר השונות. לא תשו

 בשטחים משופעים.

שיימדד בעבודות יומיות ואשר גג לתשלום לקבלן סכום  יוקצב בגין עבודות לשאיבת מי תהום  .ה

יכלול את הובלת הציוד, התקנת הציוד, שאיבת מי התהום, הוצאות הדלק בגין השאיבה 

 האדם הנוסף שיידרש למטרות שאיבת מי התהום בלבד. וכל צוות כחהידרולוג  -,העסקת גיאו

היה והקבלן יחרוג מן הסכום שיוקצה לו לפי ימי העבודה לא תשולם לו תוספת בגין ימי העבודה 

ישלים את הצורך בשאיבת מי תהום לפני המועד שנקבע בכתב הכמויות שיחרוג.מאידך במידה ו

  יקבל את מלוא הסכום שנרשם בכתב הכמויות.

 חפירה ומילוי למבנים 01.10

החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות. במידה ועל הקבלן לבצע חפירה  

נוספת לצורך קבלת מרווח עבודה לבניית התבניות או ביצוע הציפוי החיצוני, לא תשולם לו 
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בקרקע תוספת עבור חפירה מעבר לקוי המבנה המסומנים בתוכניות. באם ימצאו מים כלואים 

ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות ללא קשר ולמרות השפלת מי התהום , ינקוט הקבלן בכל 

האמצעים להורדת המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר 

מראש על ידי המהנדס ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתקנים קיימים הכל כמפורט במפרטים 

 וללא תשלום נוסף.

 מחיר החפירה יהיה לפי מ"ק כולל סילוק עודפי העפר לאתר שפיכה מאושר. 

 לא יבוצע תשלום עבור שטחי עבודה או שיפועים בעפר. המדידות נטו לפי הנדרש בתוכניות. 
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 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק  

 כללי 02.01
בהוצאת הוועדה  02פרק  -לגבי העבודות האלה, ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר 

 הבינמשרדית המיוחדת הוצאה אחרונה.

 עבודת בטון יצוק באתר  02.02

   1.25%בתוספת "זייפקס"  40 -כל הבטונים של המבנים התת קרקעיים יהיו מסוג בטון סיגים ב
 ויות.כמפורט בתוכניות ובכתב הכמ 9דרגת חשיפה 

 .3דרגת חשיפה  30-כל הבטונים הבאים של המבנים מעל פני הקרקע יהיו מסוג ב

 הבטונים יתוכננו בתערובת שתבטיח אטימות למים, עמידות בפני קורוזיה ועבידות. 
 .20 -בטון רזה יהיה מסוג ב

 . 5חלק  26מ"מ לפי בדיקת תקן ישראלי  35ספיגות הבטון לא תעלה על 

 . 0.42רובת לא יעלה על יחס מים לצמנט בתע

כל תערובות הבטונים יובאו לאישורו המוקדם של המתכנן לאחר שיורכבו ע"י טכנולוג חב' אספקת 
 הבטון.

שעות לפני היציקה. הפסקות היציקה תהיינה  48הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות 

בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. שימוש בשקתות לצורך 

יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המתכנן מראש. השקתות תהיינה מפח חלק או 

סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית בדומה לשקתות של מכוניות הערבול מלוחות פי.וי.

ס"מ לערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר. הבטון  40של בטון מובא. קוטר השקתות יהיה 

יום  28. משקלו לאחר 02048יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף 

ק"ג/מ"ק. צפיפות היציקה ורציפותה חייבות להבטיח אטימות  2,300חות מאשר מיציקתו יהיה לא פ

 המבנה בפני חדירת מים ורטיבות.

בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטור מחט. על הקבלן להכין 

 ויברטור רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל.

 חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים הכלליים. הבטונים

משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה. התבניות ליציקות הבטון יהיו מעץ 

פעמים. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה, אלא על  4חדש והשימוש בהם לא יעלה על 

ושרים. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל המבנים בכל כיוון. המחברים ידי מחברי "פטנט" מא

 והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים, הכל לפי אישור המפקח.

 .904כל התבניות יתאימו לדרישות תקן ישראלי 

יר כמוגדר בתוכניות. המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הק

לא תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחויב במקרה כזה בפירוק התבניות 

 ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות.

מ'. אם הבטון עלול להיעצר בברזלי  1.5גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על 

מ'. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צינורות, או דרך משפכים,  1.5-טן מהזיון, יהיה גובה הנפילה ק

 או דרך פתחים בתבניות.
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על הקבלן להביא בחשבון יציקה בעזרת משאבות בטון או משאבות מייקו עם צינורות בקוטר קטן 

 30-יידרש בקירות הבטון שעוביים קטן מ 3"-ו 2. השימוש בצינורות בקוטר "3" -ו 2מהרגיל של "

 מ. ס"

מסגרות, פחים לחיבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות או דרך תקרות, 

יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר 

התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות. הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצנרת את קטעי 

הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם קבלן הצנרת  הצינורות

 ובאישור המתכנן. לא תשולם תוספת בגין הנ"ל והתמורה בגינם תיכלל במחיר היחידה של הבטונים.

 כיסוי הבטון  על הברזל   02.03

 מ"מ לפחות אלא אם צוין בתוכניות אחרת. 40כיסוי הבטון  על הברזל יהיה 

בע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים הקבלן יק

 בזיון עובר בכיוונים אחרים וכדומה.

 פלדת הזיון 02.04

: פלדה לזיון בטון חלקים 4466מוטות ורשתות פלדת הזיון יתאימו לדרישות התקן הישראלי 

 חלקים. 5-2

פלדה שהוא משתמש בה  עומדת על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שה

 בכל דרישות התקנים.

 מידות מוטות הזיון 02.04.1

המידות הרשומות בתכניות הינן מידות חוץ. האורך הנתון בתכניות הינו סכום מידות 

 החוץ ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף.

על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן כך 

 יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות.שהמוט המכופף לא 

יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים, אחרת המוטות לא יתאימו 

 למקומם.

 טפסות 02.05

 סוג הטפסות 02.05.1
חלקות,  הטפסות תהיינה מפלדה, מתועשות ומדיקט מצופה מתועש, מהסוג המבטיח טפסות 02.05.1.1

קשיחות ואטומות ללא מעבר אור. האטימות תושג בפני הטפסה הבאים במגע עם הבטון ולא 

 במסגרת הטפסה כדי למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפסות.

הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון חשוף חלק. הכל לפי  02.05.1.2

 קביעת המפקח.

ות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט מצופה". הכוונה ללוח הקבלן רשאי להשתמש בטפס 02.05.1.3

מ"ר בכל צד של \גר' 240-מ"מ לפחות, מצופה בשרף פנולי בכמות שלא תפחת מ 21דיקט בעובי 

הלוח. שפות הלוח תהיינה מצופות באותו הציפוי.  פני הלוח המתקבלים מצפוי זה הינם חלקים 
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. 49002, פתח תקווה 16רח' משה דיין  PERIע"י  המשווק PERIשל  Fin-ply 21ובצבע חום )כגון

 ( או שוו"ע מאושר.03-9249331, פקס' 03-9249332טל' 

הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל" או "טגו", משווק במספר רמות של כמות 

חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות. הדרישה הינה לכמות הנקובה לעיל 

 ציפוי.של חומר ה

יאושר שימוש בטפסות מתועשות שהינן מסגרות פלדה מודולאריות עם מלוי "דיקט  02.05.1.4

 מצופה" כמפורט לעיל.

בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו אלמנט. בטפסות  02.05.1.5

פלדה, רק במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה אפשרית באלמנט 

 להשתמש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל. הטפסות, מותר

ס"מ או מעוגלות  2/2הפינות, דהיינו, כל מפגש חיצוני בין שתי פאות, תהיינה קטומות  02.05.1.6

 בהתאם לסוג הטפסה שיבחר הקבלן.

הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל אישורו לצד  02.05.1.7

 בלן בלבד.האסתטי בלבד. חוזק הטפסות הינו באחריות הק

 בשום מקרה אין להשתמש בלוחות, גם לא בלוחות מוקצעים. 02.05.1.8

כל הבטונים, אשר אמורים להיות גלויים במצבם הסופי,  יהיו ברמה של בטון גלוי מוכן  02.05.1.9

 לצבע.

 אטימת הטפסות 02.05.2
 כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון.

להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות כגון ע"י הדבקת רצועות 

גומי או ספוג בין לוחות הטפסות או לכסות את המרווחים בפסי פח עד לקבלת משטח אטום, בפני 

 הבטון, שיבחן ע"י המפקח ולא יאפשר מעבר אור השמש.

מתועשים, הכל בהתאם לסוג הטפסה, כך  מחברי הטפסות יעברו בחורים קדוחים או בחריצים

 שלא ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר.

 מריחת הטפסות 02.05.3
 מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן, מיצרן מוכר, המתאים לחומר הטפסה. 02.05.2.1

" מסופק ע"י 350חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים )כגון "חלב תבניות  02.05.2.2

 "כרמית" בסדרת "מיסטר פיקס"(.

 יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן.לא  02.05.2.3

כך שבשום אופן לא תהיינה  לפני הרכבתןשעות  24מריחת הטפסות תעשה לפחות  02.05.2.4

 נזילות של חלב התבניות בתחום היציקה  )החומר גורם להפרדה !(.

 לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות. 02.05.2.5
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 חוזק הטפסות  02.05.4
. הטפסות תבטחנה התקדמות S6יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס  חוזק הטפסות

רצופה לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון בין שלבי 

 היציקה השונים.

 חיזוק הטפסות 02.06

של המפרט  020844קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן יעשה כמפורט בסעיף  02.06.1

 הבין משרדי.

 ותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה, גם לא בחוטים מגולוונים.בשום אופן לא ת 02.06.2

 מ"מ.  8-מומלץ שקוטר מוט המחבר לא יהיה קטן מ 02.06.3

. מגולוונתלשימוש בפלדה  020844יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף  02.06.4

 הגלוון ייעשה בטבילה באבץ חם ולא גלוון אלקטרוליטי.

הנ"ל  020844הבטון  יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף  בכל אלמנטי 02.06.5

ריתוך  לאחרבניצב למוט המחבר להבטחת אטימה. הגלוון ייעשה  דסקיתלחיבור 

 הדסקית.

 .S6צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי לפחות  02.06.6

. בצורה זו יישארו יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג 02.06.7

 מרווחים חופשיים להחדרת המרטט או צינור יציקת הבטון ללא הפרעה.

 שומר מרחק של חב' "דומא"

 A- WSבכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק קשיחים עם קונוסים קצה כדוגמת "

DOMA  המסופק ע"י חב' "דומא", לאחר הרחקת הקונוסים יש לסתום את החורים במלט "

 " או שו"ע מאושר.610י מתכווץ כדוגמת "ספיר בלת

 דוגמת מחבר לקירות

 

 

 עיצוב שקעים 02.07

 בלוחות עץהטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה, ייעשו 

בלבד. לא יותר שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג.  מטרת דרישה 

 זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר המילוי.
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המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא תבוצע 

 עה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן. בזהירות ללא פגי

 ביטון צנרת ואביזרים, חורים ומעברים 02.08

מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע  02.08.1

את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות: תכניות הבניה, הצנרת, 

 קציה.החשמל ותכניות הקונסטרו

כל אלמנטי ציוד, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בטפסות ויבוטנו ביציקה.  02.08.2

 לא יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי תכניות הקונסטרוקציה.

 קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י המצוין בתוכניות: 02.08.3

קטעי צנרת עם אוגן לעיגון  במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות 02.08.3.1

( כמסומן בתוכניות. קטע הצינור יהיה ברוחב קיר הבטון Puddle Flangeבבטון )

ואליו תרותך בשלב מאוחר יותר צנרת השטח ע"י הקבלן או צנרת אחרת ע"י 

קר -אחרים. לשם כך יושאר מסביב לשפות הצינור המותקן בתבנית טריז מקל

ס"מ  2-3ק התבנית, על מנת ליצור פאזה של אותו ניתן יהיה לקלף לאחר פירו

ס"מ לכל צד של הצינור. אין להתקין פלנג'  5לריתוך. הפלנג' יהיה עגול ויבלוט 

מרובע. במידה והנתונים בתכניות הצנרת שונים, על הקבלן לפנות למפקח 

לקבלת הוראותיו. הצינור בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע חיצוני. 

ה בשום פנים ואופן "לחסוך" את קטעי הצינורות הנ"ל ולא הקבלן לא יורש

 יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא.

במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר  02.08.3.2

דגם  APSצנרת. השרוולים יהיו שרוולי פוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת 

PWS  את השרוול תותקן ע"י המשווקים ע"י ש.א.ח.פ. הנדסה. הצנרת העוברת

אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת אביזר מיוחד שיסופק ויותקן אף הוא ע"י 

 אחרים. השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון.

בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר 

 בתכניות. קוטר השרוול יהיה כמפורט בתכניות.

 טפסות לאלמנטים משופעים 02.09

 , יהיו יצוקים עם טפסה עליונה.1:2.5שופעים ששיפועם תלול יותר מאשר אלמנטים מ

טפסה זו תקבע במערכת עוגנים/מחברי קשירה כך שהטפסה תעמוד בכוחות העילוי בעת 

ס"מ בתוך  5היציקה. לאחר היציקה, יחתכו מוטות העיגון/מחברי הקשירה הפנימיים בעומק 

 ורי מחברי קשירת הטפסות.הבטון והחורים יסתמו כמפורט להלן ביחס לח

 סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון 02.10

בתוספת "זייפקס"  40 -כל הבטונים של המבנים התת קרקעיים יהיו מסוג בטון סיגים ב
 .  9דרגת חשיפה   1.25%

 .3דרגת חשיפה  30-כל הבטונים הבאים של המבנים מעל פני הקרקע יהיו מסוג ב
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 .118יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י  כל הבטונים

 לכל אלמנטי הבטון הבאים במגע עם מים  40-תערובת בטון ב

 בתנאי בקרה טובים 40-ב : סוג הבטון 

מהדורה  1בהתאם להגדרות ת"י   CEM I 52.5צמנט פורטלנד   :    סוג הצמנט

 )צמנט    פורטלנד מעורב ללא אפר פחם מרחף 2002

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 360 :  כמות הצמנט

 לא יותר כל שימוש באפר פחם  : אפר פחם

צמנט לא יעלה  -ליטר/מ"ק,  יחס אפקטיבי מקסימלי מים  160 : מנת המים/צמנט

( 2003מהדורה  1חלק  466בת"י  3.2.2.3)כמפורט בסעיף  0.40על 

 ודרישה זו תתקיים לפני הדרישות האחרות במפרט התערובת

 3סוג א' בהתאם להגדרת ת"י  : סוג האגרגט

 ק"ג/מ"ק 650(       :      מ"מ 19-20פוליה )

 ק"ג/מ"ק 160 :  עדש

 ק"ג/מ"ק 630:     אגרגט מודרג                  

 ק"ג/מ"ק 360:        חול                             

(,  נמדד בעת 2006) 2.1חלק  26בבדיקת שקיעה לפי ת"י  S6לפחות  :              סומך הבטון

 היציקה

 גר'/מ"ק בטון 300:      מיקרו  סיבי ניילון

 1.25%: זייפקס מוסף קריסטלי           

 מ"מ 35:  חדירה מכסימלית מותרת אטימות הבטון         

 הערות :

 יום לפני ביצוע עבודות הבטון. 60תערובות הבטון תאושר מראש ע"י המתכנן, לפחות 

בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר, סדרת בדיקות סומך הבטון לאחר על הקבלן לבצע 

דקות( לבדיקת משך ההשפעה בפועל של  60, 45, 30, 15דקות, ) 15הוספת המוסף, במרווחים של 

 המוסף, ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי ההוספה במפעל.

 וקדמים.התערובת הסופית תקבע לאחר ניסויים מ

 הנחיות כלליות

באחריות מפעל הבטון לבדוק התאמת המוספים זה לזה לקבלת התוצאות הנדרשות ובמיוחד 

 את התאמת התוספים השונים לבטון סיגים.

 .1923יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם לדרישות ת"י 
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השעות שלאחריה   24-טורה החזויה לאין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפר 

 מעלות צלסיוס. 4 -נמוכה מ

מעלות צלסיוס, יהיה על  32במזג אוויר חם ויבש, כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על 

 הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת.

 תכן התערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן בכתב לפני ביצוע העבודה.

 סימון תערובות  הבטון 02.11

 בתעודות המשלוח יהיו סימונים מזהים נפרדים לתערובות הבטון השונות לפי המפורט לעיל.

 למבני מים 40-בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב  02.12

 במפרט הבין משרדי.  0209בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף 

על הקבלן לדאוג להמצאות טכנולוג מפעל הבטון ביציקות הראשונות עד להנחת דעת המפקח 

פלסטי )סופר פלסטיסייזר( באתר הגיעו לשגרה -שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על

 מספקת.

 היציקה  02.13

 הקבלן יבטיח את רציפות היציקה.

חליפי, גיבוי לציוד עליו להגיש למפקח, בכתב, תיאור הסידורים לאספקת בטון ממקור 

 השאיבה, והימצאות ציוד נוסף באתר  לבצוע עבודות הריטוט, ההחלקה והאשפרה.

 יציקה במזג אוויר חם ויבש 02.13.1

 .4.6.1.3( בסעיף 2003) 1923ראה ת"י 

ככלל, אין לצקת בטון בימי שרב, או בימים שחזוי מזג אוויר כזה. אם אין אפשרות 

תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר שיתקבלו להימנע מיציקה בימים אלה, 

 הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון.

במידה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה, יספק הקבלן את כל האמצעים הדרושים 

 לרבות תאורה וכו'.

. על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים º32הטמפרטורה של התערובת באתר לא תעלה על 

טמפרטורה של התערובת, לשביעות רצון המפקח, כגון: התזת מים על להורדת ה

האגרגטים, הגנת קווי המים נגד קרינת השמש, צביעת הערבלים בצבע לבן, העמדתם בצל, 

מכמות המים.  הוספת קרח תורשה רק כאשר  50%הוספת קרח למי התערובת בשיעור עד 

 ה אינן מספיקות. יוכיח הקבלן למפקח כי יתר השיטות להורדת הטמפרטור

 כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח. 

 

 אשפרת הבטון בקירות, פירוק הטפסות  02.14

 16שעות מיציקה. אסור לשחרר את הטפסות לפני עבור  16רק כעבור  שחרור הטפסות 02.14.1

 שעות מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת רטיבות.

השעות הראשונות ממועד היציקה  16יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך  02.14.2

 לפחות, ועד לפירוקן.
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את הטפסות ומיד עם פירוקן יש להמשיך  ולפרקשעות ניתן לשחרר  48כעבור  02.14.3

 באשפרה:

יש לכסות את הקירות ביריעות ייעודיות לאשפרה העשויות בד גיאוטכני  02.14.3.1

ל הבטון והפוליאתילן כלפי חוץ, ולהרטיב מצופה פוליאתילן כאשר הבד פונה א

יממות מגמר  9יממות נוספות )סה"כ לתקופה של  7ברצף מתחת ליריעות למשך 

 של המפרט הכללי. 02051היציקה(.  הכל כמפורט בסעיף 

 גימור שטחים אופקיים, החלקה ואשפרה 02.15

 החלקת שטחים אופקיים  02.15.1
 ב"הליקופטר".כל המשטחים האופקיים יוחלקו  02.15.1.1

 החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(.   02.15.1.2

 אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן ההחלקה. 02.15.1.2.1

ההחלקה תבוצע לפי שבלונות )ראה דרישות הדיוק  בסעיף "דיוק"  02.15.1.2.2

 לעיל(.

 2-3-כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר מ 02.15.1.2.3

ראשונה בעזרת "הליקופטר" במצב כפות  מ"מ, יש לבצע החלקה

 שטוח.

בהתאם להתייבשות הבטון, המשך החלקה ב"הליקופטר" והשלמה  02.15.1.2.4

בכף ידנית לאורך קירות ובמקומות בהם ה"הליקופטר" אינו מגיע, 

 עד החלקה סופית לקבלת משטח חלק ואטום לחלוטין.

 50-60שטחים קטנים או צרים  יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן  02.15.1.3

ס"מ. הקבלן יידרש להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה ב"הליקופטר" גם 

 במקומות קטנים או צרים.

רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא יוכל לבצע את  02.15.1.4

ההחלקה, על פי אישור המפקח מראש, יוחלק בכף מתכת באופן קפדני, במספר 

 '.מחזורים ועד העלמות מוחלטת של סימני המאלג

 תיקון החלקה פגומה שנעשתה בהליקופטר או במאלג' 02.15.2
במידה וההחלקה לא בוצעה כראוי או שנוצרו סדקי התכווצות, יבוצע  תיקון  02.15.2.1

בשתי שכבות, על בטון לח, גמר השכבה השנייה בהחלקה  "35"נאטצם  ע"י

 בספוג לח.

בשטחים שהוחלקו בהליקופטר תבוצע הכנת שטח ע"י חספוס פני הבטון  02.15.2.2

 או במקרצפת.בסיתות 

 אשפרת שטחים אופקיים 02.15.3
כאשר כבר ניתן לדרוך על הבטון יש לכסות את פני הבטון ביריעות ייעודיות  02.15.3.1

לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן העומדות בדרישות המפרט 



43 

 
.  הבד פונה אל הבטון. לא להרטיב לא את הבטון ולא 02051הבין משרדי בסעיף 

 את הבד.

 ס"מ. 20היריעות בחפיה של  •

היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה  •

 למניעת התרוממות היריעות ברוח.

למחרת היציקה, לאחר התקשרות הבטון, יש להרטיב מתחת ליריעות עד  02.15.3.2

 שהבד יוספג במים.

 1923בת"י  4.7.3יממות. )ראה סעיף  10לשמור על כסוי מורטב למשך  02.15.3.3

 (.2003באתר  עבודות בטון יצוק

מדה, ישטפו פני הבטון במים בלחץ גבוה \לפני יציקת בטון השיפועים 02.15.3.4

 להסרת שיירי החומר האוטם.

 כנ"ל כאשר גמר פני הבטון בהחלקה בהליקופטר 02.15.3.5

ממחרת היציקה יש להרטיב מתחת ליריעות ולשמור רטיבות מתמדת  02.15.3.6

 יממות. 10למשך 

ות בד גיאוטכני האשפרה תבוצע ע"י ביריעות ייעודיות לאשפרה עשוי 02.15.3.7

 מצופה פוליאתילן כנ"ל.

 סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות  02.16

 יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה הן בצד פנים והן בצד חוץ. 02.16.1

השקעים שייווצרו ע"י הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות,  הן בצד פנים והן בצד  02.16.2

ושטיפה יסודית במים, במלט מוכן המיועד חוץ של המבנה, ימולאו, לאחר ניקוי 

" המשווק ע"י 610",  או "ספיר 35לתיקונים קונסטרוקטיביים )כגון מילוי "נאטצם 

חב' "א.צ שיווק בע"מ"(, תוך דחיסה והידוק במוט עץ עד לפני הבטון שסביב השקע. 

 יש לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תוחלק עם פני השטח ללא בליטה.  

שפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון. מיד לאחר התקשות יש תבוצע א 02.16.3

 להתיז  רסס מים במרווחי זמן של שעתיים במשך יומיים.

אם יעשה שימוש במחבר פלדה מגולוון פנימי הכולל גם צינוריות פלסטיות,  40-בבטון ב 02.16.4

יידרש לסלק את הצינוריות ולאטום באיטום צמנטי כנ"ל. לא יידרש לסלק את 

 ס"מ. 5הצינורית אם גובה הקונוס יהיה לפחות 

 תיקוני בטון 02.17

 לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים:

 סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים. .א

 חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים. .ב
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צוע התיקונים בבטון  חשוף חזותי, על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם בי .ג

ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח. תיקון כיסי חצץ  וחורים בפני הבטון, בייחוד 

במקומות לאורך הפסקות יציקה, ינוקו וימולאו במלט מיוחד, מוכן, בלתי מתכווץ, 

 לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן.

 חיצוב וסתות 02.17.1

לים ידניים, פנאומטיים או יש לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כ

חשמליים שיאושרו מראש ע"י המפקח. החיצוב והסתות יבוצעו בזהירות לבל יפגעו 

 חלקים שאינם מיועדים לתקון.

ס"מ על עומק הבטון הפגום.  איזור החיצוב  1-החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב

 ס"מ מקצה האזור הפגום. 5והסתות יבלוט לפחות 

תות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב למוטות מבלי עבודת החיצוב והס

 לפגוע בשלמותם.

 ניקוי בסילון מים 02.17.2

בר, לסילוק שיירי אבק. סילוק מים נקווים ע"י ספיגה  200ניקוי בסילון מים, בלחץ 

 בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר.  השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון.

 מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיבייםתיקון במלט מוכן, בלתי  02.17.3

לאחר עבודות ההכנה הנ"ל, יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט, בלתי 

מתכווץ, מוכן, המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים ע"פ הגדרות היצרן ומותאם לעובי 

 " של חב' "א.צ. שיווק בע"מ".35המילוי הנדרש כגון "נאטצם 

 ונים לאישור המפקח, מראש.הקבלן יביא את חומר התיק

 גימור ואשפרה 02.17.4

פני השכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל פנים חלקות  .א

 מבריקות.

 תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.   .ב

מיד לאחר התקשות יש להתיז  רסס מים במרווחי ועל חשבונו. כאמור לעיל,  .ג
 ללא תמורה, במקום ובכמות שתיקבע ע"י המפקח.המים יועמדו לרשות הקבלן 

 

 תפרים  ואטמים 02.18

 
 תפרים ואטמים יבוצעו במקומות המסומנים בתוכניות וכדלקמן:

 
 תפרי עבודה )לפי החלטה באתר ובאישור המפקח(

 אטם תופח.  -

או  Water Stop Rx 101כגון  3/4x1האטם יהיה על בסיס גל מתנפח בחתך לפחות "

Bento Seal  ( או ש"ע או על בסיס גומי סינתטי משולב בשרפים  תופחיםSikaswell 
Profile .)או ש"ע 

 יש לנקות את פני הבטון במברשת קשה.
 יש למרוח דבק מתאים לפי הנחיות היצרן.

 ס"מ לאורך האטם, בנוסף לדבק. 30יש לקבוע מסמרי פלדה כל              
 ע"פ הוראות היצרן.חיבור קטעי האטם יעשה בהשקה או בחפיפה 

 ס"מ לפחות מקצה האטם לפני הקיר הפנימיים . 8יש להקפיד על שמירת מרחק של 
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 הפסקות יציקה  02.19

באם תורשינה ע"י המתכנן הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים על ידו. 

ת כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, תמיכות לקוצים וכל הקשור להפסק

שבועות  3היציקה, אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש 

 מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל.

בתפרים יש לבצע כל "אגף" ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים שונים )כגון     
 לפרטי המתכנן."קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם 

קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס הפועל על החתך 
 ימים לפחות לאחר השלמת החתך. 7עד  המלא, 

 הפסקות יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן      

המסופק ע"י חברת "דומא" שווק  HBTיש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים, כדוגמת  
 בהתאם לסוג האלמנט  בו נערכת הפסקת היציקה. בע"מ

 תכולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר 02.20

 אלמנטי הבטון השונים ימדדו לפי שטחם או נפחם נטו כמפורט בכתב הכמויות.                  
 א שום תוספת למחיר היחידה:מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הבאות לל             

 
 א.   סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים.

 ב.   סידור שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'.
 ג.    ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר.

ד.  ביטון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות,   הפרופילים והברגים 
 בנפרד(. ישולם

 ה.   הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(.
 שיפוע(. 5%ו.    סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום )עד   

 ז.    החלקה והידוק של הבטונים כמפורט )לא כולל החלקת הליקופטר(.
 ה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו ברצפה.ח.  התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפ

 ט.   שימוש בתבניות מתועשות מהירות ביצוע.
 י.    מדידות ושירותים של מודד מוסמך.

 י"א. כל התוספים והערבים הנדרשים והמפורטים דלעיל.
 י"ב  קיטום פינות, אף מים וכו'

 
ההצעות ייכלל לצורך מדידה כל סוג זיז המופיע בתוכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד של מבחן 

 ותשלום בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז.

 מחירי פלדת הזיון לא ייחשב בעבודות הבטונים ויחושב בנפרד למדידה.

 מחיר הפלדה הזיון יכלול  הכנת רשימות ברזל.



 עבודות איטום - 05פרק 

 כללי 05.01

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

 המוקדם של המפקח.

 על הקבלן או קבלן המשנה מטעמו להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים:  

האיטום מהסוג הנדרש תעודה שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר  א. 

 בחוזה זה )התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר האיטום(.

 שנים לפחות בתחום זה. 3מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של  ב. 

 רציפות שכבות האיטום 05.02

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי הביטוי 
 בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח.

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות 05.03

אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו 
ידו בכתב. לפני -הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על

ילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן דוגמאות של חומרי האיטום תח
 שברצונו להשתמש בהם.

 אחריות הקבלן 05.04

 שנים. 10אחריות הקבלן לגבי עבודות האיטום תהיה לתקופה של   

 הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום 05.05

עים ושטחים אנכיים שטחים אופקיים משופ -כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום  א. 

 יהיו חלקים ויציבים ללא קיני חצץ, וללא שקעים ובליטות.

 חלקים רופפים או בולטים יסותתו במשחזות ואמצעים אחרים. ב.

כל החורים, כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ  פוואר" של חב' "סיקה" ספק  ג.

במפרט נתיבי  02.02בע"מ", העבודה תבוצע לפי הוראות הספק או לפי פרק  "גילאר

 ישראל, על פי החלטת המפקח.

שטחי בטון אשר ימצאו, לפי דעת המפקח, פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה של  ד.

 שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט.

 מפרט הכללי.שב 090235שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף  

, ויגיע לאתר בשקים מקוריים 1920הטיח יהיה טיח הרבצה צמנטי מתועש תואם ת"י    

חודשים מיום הגיעו לאתר.. לא יוחל  6של היצרן. החומר יהיה בתוקף לפחות למשך 

בביצוע שכבות איטום בטרם הושלמה הכנת השטחים כנדרש לעיל, ולא לפני 

 ידו כמתאימים.-לשהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו ע

הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא תמדד בנפרד ותחשב כנכללת במחירי  ה.

 היחידה המתאימים.

מוחלק בין סרגלים מקובעים. החלקת הבטון  20 -ו.       שכבת השיפועים בגגות תהיה מבטון ב

תהיה לרמתה המתקבלת בהחלקת הליקופטר. לא יאושר שימוש בבטון קל ליצירת 

 ועים.שיפ
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 מעגילות )רולקות( 05.06

, ויהיו במידות )משולש הרולקה( 1920הרולקות יעשו מטיח הרבצה צמנטי מתועש תואם ת"י  
5 X 5 .ס"מ 

 איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות 05.07

 תקן ישראלי בתוקף.-היריעות יהיו תוצרת ארופאית או ישראל בעלות תן  

 לגבי יריעות איטום המיושמות בריתוך. . 3חלק  1430 יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י  

(, מולחמות לקיר ולרצפה, ”M“יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות )טיפוס   

 מ"מ על פי התוכנית והמפרט. 5מ"מ או  4ובעובי של  S.B.Sהמכילות פולימר אלסטומרי 

ועל הקבלן לספק למפקח בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח, 

מראש ולפני תחילת העבודה את הנתונים הטכניים של יצרן היריעות, כולל פרוספקט וקטלוג 
יצרן, וכן תוצאות בדיקות מכון התקנים הישראלי, ותו תקן ישראלי בתוקף. לא יאושרו 

 מ"מ. 0.5לשימוש יריעות המכילות בגבן הטבעה )אמבוסינג( עמוקה מ 

שמש, תהיינה בעלות עובי אחיד ומעובדות כראוי עם ציפוי אגרגט לבן יריעות חשופות ל  

ומודבק אורגינלי ע"י היצרן ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים, חתכים, נקבובים, קמטים, 

 שקעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון בולטים לעין וכד'.

מנת לא לפגוע פגיעה -ח מוצל. עלגלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשט  

גלילים לפחות בחבל קשירה  8בגלילי היריעות בהובלה או אחסנה ובכדי למנוע נזק, יקשרו 

 בהיקף קבוצת גלילים.

 כן, אין בשום פנים להניח גלילי יריעות אחד על השני הן בהובלה וכן באחסנה.-כמו 

 לגלילים לפני השימוש.גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב   

 לפני יישום היריעות, יש ליישם פריימר ביטומני  

השטח ליישום היריעות חייב להיות מוחלק ובכל מקרה וקיימים בו בליטות, תבוצע קודם   

, והחלקה בביטומן חם 1430/3להנחת היריעה שכבת פריימר ביטומני תואם לנדרש בת"י 

 מצע הגליל כלפי הקצוות.. הלחמת כל יריעה תבוצע מא85/40מסוג 

כיוון הנחת היריעות יהיה בהתחשב בכיוון השיפועים. כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל   

המישור האנכי או במישור הנטוי בשיפוע הינו כזה שהצלע הארוכה של היריעות ניצבת לכיוון 

חפה על החפיה, תיעשה כדוגמת גג רעפים כאשר היריעה הגבוהה יותר מ -האנכי או השיפוע 

 זו הנמוכה יותר.

 איטום רצפה תחתונה 05.08

 בטון רזה 05.08.1

ס"מ מעל רצפת פקק הבטון לקבלת האיטום, על פי  5בעובי של  30-יש לצקת בטון רזה ב

פרט האיטום בתוכנית. גמר הבטון יהיה חלק ורציף ללא אגרגטים הבולטים מפני המשטח. 

שכבת הבטון הרזה תלווה את צורת הרצפה הקונסטרוקטיבית ותיצור ווטות לביצוע 

 וכד'. האיטום בהמשכיות מתחת לקורות תחתונות, קפיצה בין מפלסים

 ס"מ מתחת למפלס תחתית הרצפה.  5-מפלס תחתית הבטון הרזה יהיה בגובה של כ
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 שעות  72-זמן ייבוש שכבת הבטון הרזה לפני יישום מערכת האיטום יהיה לא פחות מ

, יגיע הבטון הרזה עד לדופן הקיר וילווה את צורתו בצמוד לקיר הדיפון הסלארי ההיקפי

 לכל אורך היקף הבור על מנת ליצור משטח רציף לקיר לביצוע האיטום בהמשכיות. 

 הכנת השטח  05.08.2

לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל הפרטים ואת ביצוע האלמנטים שמשפיעים 

ות, פינות וכו'. יש לנקות את על האיטום, לדוגמא: צינורות החודרים את האיטום, הנמכ

המשטח מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכד'. פני השטח יהיו חלקים, יציבים, 

 נקיים ויבשים לחלוטין לקבלת האיטום. 

יש להכין את שטח פני הקיר נקיים  בהיקף הרצפה, בצמוד לקיר הדיפון הסלארי ההיקפי

ס"מ מעל פני הרצפה.  100-זה ועד לגובה של כוחלקים לביצוע האיטום ברצף מפני הבטון הר

 במידת הצורך תבוצע שכבת החלקה על פני הסלארי לקבלת האיטום. 

 פריימר 05.08.3

" או שו"ע בכמות B 2000על גבי שטח הבטון הרזה יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "ספיר 

 ג"ר/מ"ר. 300של 

 ביטומן חם 05.08.4

 1" או שו"ע בכמות של 75/25ג "מריחות ביטומן חם מסו 2על גבי הפריימר יש לבצע 

 מ"מ לפחות בנק' מדידה(. 2בעובי  -ק"ג/מ"ר  2ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 

 יריעה ביטומנית לאטימה  05.08.5

  Mמ"מ דרגה  5בעובי  S.B.Sעל כל שטח הבטון הרזה הלחמת יריעה ביטומנית על בסיס 

ות תהיינה תואמת . ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבק

ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות 

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא  10-יהיו לא פחות מ

 יריעות בנק' אחת. 4ס"מ. אין לחבר  20-פחות מ

 גמר האיטום 05.08.6

 ציף והמשכי.האיטום יכלול את כל שטח הבטון הרזה באופן ר

 מדה להגנה  05.08.7

ס"מ. המדה תבוצע בתערובת נוזלית למחצה כדי  5יציקת מדה להגנת האיטום בעובי של 

 למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום.

במקומות בהם בוצעה הנמכה לקראת שטחים אנכיים, תמלא שכבת המדה את כל שטח 

 ההנמכה עד ליצירת משטח אופקי ליציקת הרצפה.

 נפח עצר מים מת 05.08.8

בכל הפסקת יציקה, מתוכננת או לא מתוכננת, סביב צינורות וכד' יש להניח פס עצר מים 

מ"מ  X 20 15" או שו"ע במידות של CONTITE_S_WATER STOPמתנפח מסוג "

 מותאם למים מליחים.
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 סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה.

 יציקת רצפת בטון 05.08.9

 קונסטרוקציה. יציקת רצפת בטון כמתוכנן בתוכניות

 איטום קיר דיפון סלארי 05.09

 הכנת השטח של הקיר הסלארי 05.09.1

יש להכין ולנקות את שטח הקיר הסלארי מאבנים בולטים, חול ,לכלוך, אבק וכד'. לסתת 

ולסתום חורים ואזורי סגרגציה בחומר צמנטי לתיקון בטון מתועש לא מתכווץ כדוגמת 

" וכד', לאחר השלמת עבודות הכנת השטח פני  "SIKA_REP_POWER", 620"ספיר 

 הקיר יהיו חלקים, ישרים, נקיים ויבשים לקראת קבלת האיטום.

 

לפני ביצוע האיטום יש להכין את כל הקוצים הדרושים לתפיסת קיר היישור. הקוצים יהיו 

 מברזל מצולע או עגול, הכל בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.

הקיר הסלארי יש להגן בעזרת יריעת פוליאטילן או  על גבי הקוצים היוצאים משטח

הגנה זו תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בהתזה, כהגנה זמנית, כדי  צינוריות פלסטיק,

 . לא ללכלך את הקוצים הקונסטרוקטיביים באיטום הביטומני

ס"מ הצמוד לדופן קיר הדיפון יהיה ללא עטיפה על מנת  3-חלק של הקוצים באורך כ

 יר מקום לסגירת מערכת האיטום מסביב לקוצים.להשא

במידה ובאופן כללי או חלקי פני הקיר ימצאו מחוספסים, בעלי אזורי סגרגציה וכד' תבוצע 

בשטחים רלוונטיים אלו שכבת טיח צמנטית מוחלקת. שכבת הטיח הצמנטי יהיה בעובי 

פים ומתאימים ס"מ, כך שבסוף הפעולה פני השטח יהיו חלקים ורצי 2-3מינימלי של 

 לקבלת האיטום. אזורי סגרגציה יסותתו לפני ביצוע הטיח הצמנטי.

" )כרמית( 720כדוגמת "הרבצה צמנטית  1920הטיח יהיה טיח הרבצה מתועש תואם ת"י 

 -או ש"ע

במידה ובחיבורים בין האלמנטים של הקירות הסלאריים יתגלו חדירות מים יש לסתת את 

לנקות את החיבור מכל לכלוך, חומרים רופפים וכד'. לכל הבטון הרופף בצידי החיבור ו

" או שו"ע. יש למקם WATERPLUGאורך החיבור יש לבצע סתימה בצמנט מהיר מסוג "

בתוך הסתימה פיות מיוחדות. במידה ולאחר סתימת החיבור ימשיכו חדירות המים יש 

"ע. כמות " או שוSAFE FOAMלהזריק דרך הפיות חומר פוליאוריטן מתנפח מסוג "

 הפיות והמרווח ביניהם יקבע בהתאם למצב בשטח.

במידה ויתגלו חדירות מים באזור העוגנים, יש לבצע לאחר חיתוכם, באישור 

הקונסטרוקטור, סתימה בצמנט מהיר והזרקת פוליאוריטן כמוסבר לעיל לפני תחילת 

 עבודות האיטום.

 חגורת בטון מעל לקיר הסלארי 05.09.2

העליון יש לצקת חגורת בטון אופקית על גבי ראש הקיר  לאורך הקיר הסלארי בחלקו

שתחליק את השטח ותיצור משטח אטימה לחפיפה בין האיטום הפנימי לחיצוני. גובה 

 ס"מ ורוחבה יהיה כרוחב הקיר הסלארי. 20-החגורה יהיה מינימום כ

יש להכין את שטח הקורה נקי לחלוטין מאבק, לכלוך וכד'. שטח הקורה יהיה חלק לחלוטין 
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 לקבלת האיטום.

" או 730מריחות איטום צמנטי מסוג "ספירקוט  3על גבי החגורה ומשני צדדיה יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(. 3ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1שו"ע בכמות של 

 איטום ביטומני מותז 05.09.3

הסלאריים ביצוע התזת איטום של אמולסיה ביטומנית על בסיס מים  על כל שטח הקירות

 מ"מ. 6דו קומפוננטית מסוג "רפידפלקס" או שו"ע בעובי שכבה יבשה של 

יבוצע מ'  1ס"מ וסביב העוגנים לרוחב של  50הקיר הסלארי לרוחב של  בחיבור בין אלמנטי

 "מ.מ 8 -עיבוי של ההתזה הביטומנית עד לקבלת עובי שכבה של כ

תבוצע חפיפה עם ההתזה הביטומנית הבולטות מעל לפני רצפת בחלקו התחתון של הקיר 

 מ'. 1המרתף לגובה של 

יעלה האיטום עד לקצה החגורה בחפיפה לאיטום הצמנטי שבוצע בחלקו העליון של הקיר 

 שלעיל(. 5.2על גבי הקורה. )ראה סעיף 

 עצר מים מתנפח 05.09.4

על גבי הרצפה בהיקף, בצמוד ל דופן הקיר הסלארי, במרכז עובי קיר היישור המתוכנן יש 

" או שו"ע CONTITE WATER STOPרצועות של עצר מים מתנפח מסוג " 2להצמיד 

 מ"מ. 15X20במידות של 

סביב צינורות החודרים את הרצפות או בכל הפסקת יציקה, יונח פס של עצר אחד כנ"ל 

 יקה.במרכז עובי היצ

 צינוריות להזרקה  05.09.5

" או שו"ע WEBAC INJECTO TUBEבין שני העצרים תונח צינורית להזרקה מסוג "

 לאורך כל הקירות הסלאריים. 

מטר והיציאות יהיו במקומות מסודרים, בשטח הקיר היצוק בתוך  5-אורך הצינור יהיה כ

 הצורך.קופסאות פלסטיק, כך שניתן יהיה להגיע אליהם ולהזריק דרכם במידת 

 יציקת קיר בטון + גמר פנימי 05.09.6

יציקת קיר בטון פנימי בהתאם לתוכניות קונסטרוקציה וביצוע גמר בהתאם להנחיות 

 האדריכל. אין להעביר מוטות קשירה דרך התבנית.

 סתימת התפר 05.09.7

ס"מ, לדחוס  6בקצה התפר במישור פני קיר הבטון הפנימי יש לגרד את הקלקר לעומק של 

 ס"מ גדול מרוחב התפר הנתון. 1ן בקוטר של מוט ספוג פוליאטיל

 " או שו"ע.SAPIR THANE 230את קצה התפר יש לסתום במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 בצינוריות להזרקה במידת הצורך -הזרקת פוליאוריטן  05.09.8

במידה ויתגלו חדירות מים דרך החיבור שבין הרצפה לקירות עקב תזוזות או סיבות אחרות, 

נוריות שהוכנסו בחיבור שבין הרצפה לקירות, חומר איטום פוליאוריטן יש להזריק דרך הצי
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הידרו גראוט" או שו"ע עד קבלת שטח יבש ללא חדירות  SAFE FOAMמתנפח מסוג "

מים, כמות ההזרקה תקבע במקום בהתאם למצב בשטח, עד לעצירה מוחלטת של נביעת 

 המים וקבלת שטח יבש לחלוטין. 

 קבלת אישורו של המתכנן.הזרקות יבוצעו רק לאחר 

 דרך פיות מקומיות במידת הצורך -הזרקת פוליאוריטן  05.09.9

במידה ויתגלו חדירות מים דרך סדקים בשטח הקירות, כתמי מים נקודתיים, נביעות מים 

מקומיות וכד', יוכנסו פיות בקדחים מקומיים שיבוצעו סביב נקודות החדירה, ודרך פיות 

הידרו גראוט" או שו"ע  SAFE FOAMטן מתנפח מסוג "אלו יוזרק חומר איטום פוליאורי

עד קבלת שטח יבש ללא חדירות מים, כמות הפיות, וכמות החומר להזרקה יקבע במקום 

 בהתאם למצב בשטח עד לעצירה מוחלטת של נביעת המים וקבלת שטח יבש לחלוטין. 

 הזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרויקט.

 

 

 

של רצפות, קירות ותקרות בטון בכל החדרים הרטובים, כולל בור האיגום, על בסיס איטום פנים  05.10

 צמנט הידראולי מוגמש בשכבות דקות

 כללי 05.10.1

 העבודה תבוצע על פני רצפה וקירות הבטון. א.  

 להכנה נאותה של השטח יש חשיבות רבה לביצוע מערכת האיטום. ב.  

להוראות היצרן, כולל מספר תוספות ונקודות הכנת השטח והעבודה יבוצעו בהתאם  ג.  

 להדגשה. בכל מקרה של אי הבנה או סתירה, יש להתקשר למפקח או ליועץ האיטום.

ס"מ(, מעל לסדקים, הפסקות היציקה, תתבצענה  55על פני תיקוני בטון גדולים )מעל  ד.  

ית חסין מריחות מקדימות של טיח הידראולי מוגמש עם שילוב של שריון מארג זכוכ

 אלקלי.

על הקבלן ליישם את החומר על פי דף המידע העדכני של היצרן. במקרה של סתירה    ה. 

בין מפרט זה לבין לדף המידי או מפר היצרן, על הקבלן לפנות למנהל הפרוייקט לקבלת 

 הנחיות.

יישום בחללים סגורים מחייב אוורור מאולץ. יישום החומר בתוך חללים שאינם    ו. 

 ררים כראוי, עשוי להביא לכשל החומר, ולצורך להסירו מהרצפה והקירות.מאוו

 חומרים 05.10.2

מערכת האיטום מבוססת ברובה על חומרים מתוצרת "סיקה" )שוויץ(, המיוצגת בארץ  א.  

על ידי גילאר בע"מ. ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך, אם יאושרו מראש ובכתב על 

 ידי המפקח.

חומר האיטום העיקרי יהיה צמנט הידראולי מוגמש, דו רכיבי, כגון: "סיקה טופ סיל  ב.  

 " )גילאר(.107
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 " )גילאר( או ש"ע.H 122חומר התיקון והמילוי למגרעות יהיה כגון: סיקה טופ  ג.         

ארג הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי. ארג הזכוכית יהיה בעל "עיניים" בגודל של  ד.  

44 .מ"מ 

 הכנת שטחי בטון 05.10.3

ניקוי יסודי והסרת לכלוך, בטון רופף, מלחים, שמן, תבניות וכו', עד לקבלת תשתית  א.  

 בטון נקיה ויציבה.

הרחקת כל קרום בטון/מי בטון/חול מוקשה המצויים על הבטון. מומלץ לבצע זאת  ב.  

 בשיטה מכנית, ולאחר מכן רחיצה במים נקיים.

חצץ ו/או קוצי ברזל בשטח הנ"ל, עד לקבלת בטון חזק ויציב  לחפש ולסתת כיסי ג.  

 ס"מ, ניתן להתחבר גם לבטון עם מעט סגרגציה(. 3)בעומק של לפחות 

ס"מ,  3ס"מ וברוחב של  3חירוץ ופתיחת סדקים בקטעים והפסקות יציקה, לעומק של  ד.  

 ככל האפשר(. -בצורה מלבנית ככל האפשר )דפנות אנכיים לפני השטח 

 או ש"ע. 122H -סתימת החרירים, החורים והחריצים ב"סיקה טופ  ה.  

 ביצוע האיטום 05.10.4

", על פני כל השטח, המיועד 107מריחה ראשונה של חומר איטום "סיקה טופ סיל  א.        

 לאטימה.

 שעות או למחרת היום. 4-6מריחה שניה כנ"ל תבוצע לאחר  ב.  

 שכבה שלישית כנ"ל. שעות או למחרת היום תבוצע 8כעבור  ג.  

 ק"ג/מ"ר. 4.5סה"כ הכמות המיושמת בשלש שכבות  ד. 

 הכנת תערובות החומרים והיישום 05.10.5

 B-הנוזל( ו A", )107התערובת של הרכיבים של חומר האיטום "סיקה טופ סיל  א.  

 דקות. 3סבל"ד, לפחות  200-400)האבקה(, יעורבבו באופן מכני במהירות נמוכה של 

יחסי התערובת בכל שכבה תשתנה בהתאם להוראות היצרן. ככלל "שכבת ההדבקה"  ב.  

 משכבות הגמר. A)השכבה הראשונה( תכיל יותר רכיב 

 דקות. 30כמות החומר המעורבב תהיה כזו הניתנת ליישום תוך    

 אין להוסיף מים לחומר אשר מתחיל להתייבש בתוך הכלי, אלא יש לזרוק את החומר. ג.        

המריחות תיעשינה במברשת עם שערות פלסטיק ארוכות בעלות קשיות גבוהה לייצור  ד.  

מ"מ בכל שכבה )אינה מיושרת ומוחלקת כשכבת צבע(. אין לבצע, ואפילו  1 -עובי של כ

 מ"מ. 2מקומית מריחה בעובי העולה על 

 גלילה.ניתן ליישם גם בעזרת מרית משוננת )השכבות האחרונות עם הצד החלק(, או ב  

 .3ק"ג למ"ר. מספר השכבות יהיה  -1.5כמות החומר היבש הנדרשת לכל שכבה היא כ ה.  

תערובת הטיט למילוי שקעים יהיה עם מנת מים נמוכה ככל האפשר ובלבד שיאפשרו  ו.  

 עבידות מספקת למילוי המשימה.
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 איטום גג חדר עילי 05.11

מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי המפרט לאיטום וכיסוי הגג, יובא אליו טרם הגשת ההצעה בתכניות, מפרטים 

 .וכתבי כמויות ולאחר שיאושרו ע"י העירייה

ס"מ, ויציקת שכבת  3בעובי  P-30בידוד תרמי של הגגות על ידי הדבקת לוחות קלקר  .1   

ומוחלק  4#@20/20שת פלדה מרותכת ס"מ לפחות, כולל ר 5מדה בטון בשיפועים בעובי 

 בהליקופטר לפי שיפועי הניקוז.

 גרם למ"ר, ויבוש למשך -300-" בכמות של כ101מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט  .2  

 שעות. 3-5

ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא  30ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של  .3  

 בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.אגרגט. טיפול דומה יינתן 

 עם אגרגט מולבן מןטבע על פני היריעה. 5Mמ"מ מסוג  5הלחמת  יריעה ביטומניות בעובי  .4 

יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים )או פני המעקה במקומות בהם לא קיים אף מים או  .5  

החיפוי תהיה מהסוג ס"מ על פני האיטום האופקיים. יריעת  15סרגל אלומיניום( ותרד עד 

 המשמש את שכבת האיטום העיקרית.

" לאיטום סופי. 244במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק  .6  
במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו 

ס"מ  5ותגיע עד  ". במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה244"אלסטיק 
 " בקצה היריעה.244מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח "אלסטיק 

 בדיקת אטימות גגות שטוחים 05.11.1

בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל   
שעות. המפקח יהיה רשאי  48ס"מ לפחות במקום הגבוה במשך  5שטחן במים בגובה של 

שבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים להאריך תקופה זו עד ל
 הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות ואטימות המרזבים.

אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו   
ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של 

 מפקח.ה
 

 אשפרה 05.11.2

 ימים לפחות. 3אשפרת האיטום תבוצע ע"י ריסוס במים במשך   

 בקרת איכות 05.11.3

ס"מ, המדידה בעזרת  X 3 3עובי השכבות יבדקו על ידי הסרת שכבה סופית יבשה בגודל 
 קליבר דיגיטלי. 

 מ"ר. 10הקבלן יבצע מדידת עובי כל 

 :הערות  

 בכל נק' מדידה. מ"מ -2לא יפחת מ עובי כולל של שכבות האיטום היבשות  .1
יאושרו לשימוש חומרים, שווי ערך, )בכתב(, יש להתאים את המפרט לחומר  באם
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 שיאושר.

.תחילה על מנת לודא שמי תהום אינם חודרים  בדיקת האטימות תיערך פעמיים .2
 אל

 המבנה. ובשניה בדיקה שכל החללים בתחנה  המיועדים להיות רטובים לא תהיינה בהם             

 נזילות דרך הקירות ו/או הרצפה ו/או התקרה.            

. חדר תעלות  107בדיקת האטימות של החללים הרטובים תיעשה טרם הישום בסיקה טופ סיל  .3

המגובים,הבור הרטוב ומאגר החרום יעברו את בדיקת האטימות הפנימית. תחילה יהיה על 

לא כל חלל בנפרד במים ויוודא כי לא הקבלן לאטום את כל פתחי הצנרת והחשמל ולאחר מכן ימ

ימים ומידי יום יבדוק בנוכחות המפקח  7.המים ישהו בחלל תתרחש נזילה או רטיבות בקירות 

מ"מ סימן שקיימת נזילה . לשם כך יהיה  20-והמפלס ירד יותר מ במידהאת מפלס המים בחלל.

על הקבלן להוציא את המים מהחלל ולבדוק את מקור הנזילה מהקירות הפנימיים של 

החלל.התיקון יבוצע בהזרקת חומר איטום מתפשט במקום בו התגלתה הנזילה.עבודה זו יהיה על 

 ח יאשר את העסקתו לביצוע האיטום.הקבלן לבצע באמצעות קבלן שזוהי מומחיותו והמפק

שהמפקח יוודא באמצעות המתכנן שלא קיימת כל נזילה מהחללים הרטובים ינתן  רק לאחר .4

 לקבלן אישור להמשך העבודות בתחנה. 

חדירת למען הסר כל ספק מובהר לקבלן שעל מנת להשיג אטימות מוחלטת של התחנה הן מפני  .5

תחנה אל החוץ יהיה עליו להקפיד על כל דרישות מי תהום והן מפני דליפת שפכים מחלל ה

המפרט, להעסיק בעלי מקצוע מנוסים בעבודות בטונים ואיטום בטונים על מנת להבטיח 

 מלכתחילה שלא תהייה כל נזילה או דליפה מהתחנה.

 תכולת מחירים ואופני מדידה 05.11.4

ום מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איט

באיכות הנדרשת במפרט )מפרט כללי ומפרט מיוחד( ובתוכניות. כמו כן איטום יחשב 

 ככולל:

 הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות. -  

 שכבת יסוד ומריחת ביטומן. -  

 איטום ביריעות משופרות. -  

 כל ההכנות ושכבות היסוד כפי שיידרש ע"י יצרן החומרים. -  

 והצפה. בדיקות אטימות -  

 חפיות, פחת וכו' לרבות כל חומרי העזר.         -  

 ימדדו בנפרד לנ"ל רק העבודות המצוינות בכתב הכמויות.    -  

 איטום החדרים הרטובים של הרצפה התקרה והקירות יימדד במ"ר נטו .     -

 מדה בטון נמדד בנפרד במ"ר וכולל רשת זיון. -  

 בטון ואיטומן יימדד במ"א. רולקות -  
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 (GRP)מסגרות פלדה ופוליאסטר משוריין ת,עבודות נגרו - 06פרק 

 כללי 06.01

 כיוון פתיחת הדלתות יהיה כמסומן בתוכניות העבודה.

ויעמדו בהתאם  06פרק  כל החומרים, תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי

 כל הדלתות החיצוניות תהיינה דלתות אקוסטיות. למקרה בדרישות התקן הישראלי הרלוונטי.

יש לבדוק בבנין את כל מידות הפריטים לפני התחלת הביצוע ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה בין המידות 

ברשימה לצורך קבלת הוראות לגבי המידות הקובעות. חומרים יהיו בהתאם  המצוינותבפועל לבין המידות 

 למפרט להלן ובפרטים הרלוונטיים.

 מסגרות מקלט 06.02

 פיקוד העורף.והנחיות  58, 06אלמנטי מסגרות המקלט יבוצעו בהתאם לנדרש במפרט הכללי פרקים 

 .,גודלם ועמידתם בפני גלי הדף וקבלת אישור פיקוד העורף על איכותם  מחיר האלמנטים כולל את צביעתם

 הכל כנדרש מפיקוד העורף.

 דלתות אש 06.03

 ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנן ליצרן לפני הזמנת 1212כל דלתות האש יהיו בהתאם לתקן ישראלי 

 האלמנטים.

 צביעת משטחי עץ 06.04

כבות צבע ש -2שכבות צבע יסוד, פעמיים שפכטל ו 2הצביעה תהיה בשכבות הבאות: מריחה בשמן פשתן, 

עליון. כל כנפי הדלתות יצבעו בצבע יצוק במצב אופקי )שכיבה(. הגוון לפי דרישת האדריכל. הצביעה כוללת 

 את כל הקנטים מסביב.

 הגנת חלקי העץ 06.05

התקפת תולעים, חרקים וכו'. שינויי לחות וטמפרטורה,כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני 

כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו כלורי מדולל בספירט מינרלי, לפי הוראות  טיפול זה יעשה ע"י טבילה של

 דקות לפחות או בכל חומר אחר בעובי דומה. 8היצרן, למשך 

 דלתות לבודות 06.06

מלואות. עבודת הדלתות כוללת התקנת אטמים בין המשקוף והכנפיים  100%המלואות לכנפי הדלתות יהיו 

רעש בזמן סגירת הדלת. סוג האטמים ודרך התקנתם יקבלו את אישור לשיפור ההפרדה האקוסטית ומניעת 

 המפקח, כל הקנטים מסביב יהיו מעץ קשה.

 מבוטל 06.07

 מכסים סבכות וסולמות 06.08

, הכל רבדיון, סבכות וסלמות יהיו מפוליאסטר משורין כדוגמת מתוצרת בתוך מבנה התחנה מכסים מלבניים

מפלדה כאשר הדרישה בכתב הכמויות היא לפוליאסטר משוריין יהיו הפרופילים  לפי הנדרש בכתב הכמויות

 .עמידים לאש ו

 הגוון הסופי של כל המתקנים )ממתכת או מפוליאסטר משוריין( יהיה לפי קביעת המתכנן.

כמתואר בכתב  Halliday productsמכסים מעל המשאבות הראשיות יהיו מאלומיניום כדוגמת תוצרת 

 טון. 40טון. מכסים בתאים חיצוניים בחצר התחנה יהיו לעומס  25מס של הכמויות לעו
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בתכנית הסטנדרטית למבנה מתכתי, יציע הקבלן לאישור המתכנן מבנה שווה איכות  תהתייחסובמידה ויש 

 מפוליאסטר משוריין. הקבלן יזמין את המבנה רק לאחר אישורו ע"י המתכנן.

המדידה  וכפי שמופיע בתוכניות.תכניות סטנדרט על פי  בלבדהסולמות יספוקו מאלומיניום  חרושתי 

 כלול אספקת כל החומרים, הרכבתם וכל העבודה הדרושה.תו פי מטרלתשלום תהיה ל

 מעקות 06.09

. המעקות יובאו לאתר בשלמות ויחוברו בחיבורים מכניים. לא תקניים מאלומיניום חרושתיהמעקות יהיו 

לפני הזמנתו יביא הקבלן לאתר קטלוג או דוגמא לאישור נציג המזמין.  יאושרו ריתוכי המעקות באתר.

המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך כולל אספקת כל החומרים )כולל מוטות חיזוק, עמודים, פלטות 

כל המעקות יעמדו חיבור לרצפה ומגן סף(, הרכבתם לפי המפורט והעבודה הדרושה להרכבתם בשטח. 

 . 1142בדרישות ת"י 

 תות וחלונותדל 06.10

הקבלן יספק וירכיב דלתות אטומות או עם רפפות בהתאם לסוג ולמידות המצוינות בתוכניות ובכתב 

 הכמויות. 

מ"מ לפחות עם מגשי  3.6כנפי הדלתות והמשקופים  יהיו עשויים אלומיניום כולל פרופילי אלומיניום בעובי 

. הדלת תסופק עם גומיות 316ויים מפלב"מ מ"מ לפחות מכופפים.  הצירים יהיו עש 2אלומיניום בעובי 

 איטום. הדלת תהיה עם חיזוקים פנימיים כנדרש בהתאם לטיפוס הדלת. 

 אספקת הדלתות תהיה רק מתוצרת מפעלים מוכרים לייצור דלתות.

התשלום יהיה ליחידת דלת לפי מידותיה כולל הספקת המשקוף מצוייד באוגנים לביטון, חריץ למנעול עם 

, וכל העבודה הדרושה , הכנפיים, הצירים, הידיות וכל החומרים הדרושים, הרכבתם, התקנתםקופסת מגן

פרופילי החלונות   לרבות איטום פתח העגורן בדלת חדר המנועים ודלת הדיזל גנרטור בגומי נאופרן.

                                                                                                            המצוינים בתכוניות ובכתבי הכמויות יבוצעו מחומר זהה.

 עיגונים למונוריל 06.11

עבור מונוריל למשאבות בהתאם צבועה הקבלן יתקין מעל תקרת חדר המנועים קונסטרוקציה מפלדה 

 .הקונסטרוקיה לתכניות

עבודות הריתוכים והחיבורים,  ,חידה והמחיר יכלול את אספקת הפרופיליםעבור הקונסטרוקציה ישולם כי

 ןגילוו, כולל מעצור לעגלה וכל הנדרש בתקן וכן בדיקת בודק מוסמך כפי שמחייב החוק, עיגון לתקרת המבנה

 וצביעה לפי המפורט וכל הנדרש בהתאם לתכניות.

 ווי הרמה 06.12

בהתאם ה, מגוף, שסתום( שאבלמשקל של המתקן )מ , המתאימיםL316 AISIיהיו מפלדה בלתי מחלידה  

לתקן הישראלי המתאים .ויאושרו על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ) הבדיקה כלולה במחיר 

 האמור להתלות בהם בשעת הצורך.היחידה( 

 שלבי ירידה 06.13

. היטב בקירות המבנים בהתאם לתוכניות ויעוגנומ"מ יורכבו  20בקוטר  316מפלב"מ יהיו שלבי הירידה 

התשלום עבור העבודה הזאת יהיה לפי כמות היחידות ויכלול את כל העבודות הדרושות להתקנתם בהתאם 

 לתכניות.
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 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים לעבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 06.14

 

הדלת המתאימה ל במחיר אין בכתב הכמויות סעיפים נפרדים למשקופים. מחירם כלו א.

 כל פריט ופריט.ול

המדידה לפי חתיכות קומפלט כולל פירזול, בריחים, מנעולים, ציפויים, סטופרים  ב.

 ומחזירים אוטומטיים, הכולל הרכבת פירזול במקרים של אספקה על ידי המזמין.

 מחוץ לדלת. 20D.B.(A)כל הדלתות החיצוניות תהיינה אקוסטיות להפתחה של  ג.

 המחירים כוללים זיגוג וצביעה. .ד

 המתכנן רשאי לקבועמחירי המשקופים כוללים את גילוונם, המילוי בבטון והצביעה. .ה

 גוונים שונים למשקוף ולדלת ועלותם כלולה במחירי היחידה.

 המחירים כוללים התאמת רב מפתח כנדרש לפי אזורים. .ו

 ץ.המחירים כוללים טיפול נגד אש ומזיקים בחלקי הע .ז

כהנחיה כללית לקבלן, מודגש בזאת שכל מוצר נגרות ו/או מסגרות, כפי שהוא מופיע  .ח

 -בכתב הכמויות, יכלול במחיר יחידתו את כל הנדרש לפי התוכניות, המפרטים וכו' 

לביצוע מושלם וסופי במקומו בבנין וזאת אפילו אם כל הדרישות לא באו לידי ביטוי 

 לם הם דרושים לביצוע מושלם.מלא בתוכניות או במפרטים, או

 מעקות ומסעדים .ט

מסעד יד מחומר שונה  -של המפרט הכללי לעבודות בנין  0600.10בניגוד לאמור בסעיף  

כל המעקות יענו על  משל המעקה, לא ימדד בנפרד ויחשב ככלול במחירי המעקה.

 דרישות הת"י גם אם לא צוין כל בתכניות ובכתבי הכמויות.

 

 מקבעים .י

התאמת ותאום עם המערכות, צביעתם, פרזול,  -חיר המקבעים כולל את כל הנדרש מ 

 צירים, אביזרים, הכל קומפלט כמפורט ברשימות ופרטים.
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 מתקני תברואה  – 07פרק 

 כללי 07.01

למפרט הכללי לעבודות בנין )המהדורה המעודכנת( על כל  בצוע העבודה יהיה כפוף א.

ומשרד  ןהביטחופרקיו, בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד 

. מפרט כללי למתקני תברואה וכן לפרק 07הבינוי והשיכון. יש להתייחס במיוחד לפרק 

מן החוזה  . המפרט הכללי הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרדלותיעולקוי מים, ביוב  57

 למרות שאינו מצורף.

בצוע העבודה יהיה כפוף לכל הנאמר בהוראות למתקני תברואה )ה.ל.ת.( )המהדורה  ב.

 המעודכנת( בהוצאת משרד הפנים.

המפרט המיוחד להלן הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והוא עדיף בכל מקרה על המפרט  ג.

 הכללי.

מתקני תברואה וכו' יהיו מתאימים  כל החומרים, הצינורות, אביזרים, ספחים, ד.

 לדרישות התקן הישראלי וישאו תו תקן.

כל הבדיקות של כל חלקי עבודה וחומרים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו בזמן העבודה  ה.

 ע"י המפקח ולשביעות רצונו. ששתידרבצורה 

ה המפקח יהיה ראשי לפסול ללא כל תשלום כל חומרים או עבודה שהינם מאיכות נמוכ 

 מזו הנדרשת ע"י המפרטים, התכניות והוראות המפקח.

על הקבלן להציג למהנדס לאישור דוגמא ו/או קטלוג על הציוד, הברזים והאביזרים  ו.

 שבדעתו לרכוש. הקבלן ירכוש אותם אך ורק לאחר קבלת אישור המפקח.

עבודת הקבלן תהיה מדויקת ורצופה ללא הפסקות  ותבוצע בהתאם לתוכניות.  ז.

הקבלן עם המפקח. כל שינוי שיבצע הקבלן על דעת עצמו  ץיתייעמקרים של ספק ב

ללא קבלת אישור יעשה על אחריותו וישא בכל הוצאות הפרוק והרכבה מחדש של 

 לעשות זאת. שוידרעבודתו לפי התכנית במידה 

קבלן המשנה לנושאי תברואה, ביוב מים וניקוז יתאם את עבודתו הקבלן הראשי וכל  ח.

לני המשנה, עם קבלן השלד, קבלן החשמל וקבלן הטיח וכן כל קבלנים אחרים קב

 שיעבדו באתר.

, ניתן יהיה לספק אביזר שווה איכות אחר, מסוימיםבכל מקום שנדרש דגם ותוצרת  ט.

של תוצרת אחרת תהיה  ההדחייאך ורק בתנאי שיאושר מראש ע"י המפקח. הקבלה או 

 קח וללא זכות ערעור ע"י הקבלן.נתונה לשקול דעתו הבלעדי של המפ

כל סעיף בכתב הכמויות כולל כל החמרים והעבודות, חמרי העזר ועבודות העזר עד  י.

 להשלמת הסעיף המלאה לשביעות רצון המפקח, אלא אם נאמר בפרוש אחרת.

 כללי -ספקה והרכבה של פרטי ציוד מכני א 07.02

פרטי הציוד המוצע על ידו להתקנה במקומות כמתוכנן, ויצרף העתקים  שלהקבלן ימסור את הצעתו, 

 מהצעותיהם המפורטות של יצרני וספקי הציוד כשהם חתומים ע"י היצרנים.

המפקח רשאי לפסול את השימוש בציוד המוצע ע"י הקבלן, או בחלקו באם יתברר לו כי אין הם מתאימים 

שור המפקח מראש לשימוש בציוד. כל ציוד אחר, אלטרנטיבי . בכל מקרה חייב הקבלן לקבל את איםלייעוד

לזה שנפסל ע"י המפקח, יתאים לדרישות המפורטות ולדעת המפקח, וכמחיר עבורו יהיה בכל מקרה המחיר 

 המופיע ברשימת הכמויות והמחירים כפי שהוצע ע"י הקבלן.
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 היחידות הבאות : פרטי הציוד האלקטרומכני שיסופק, יותקן ויופעל כוללים בין היתר את

 יחידות,  ארבעמשאבות :  .א

 ,לכל מגוב ועגלת גבבה משותפת דחסןוגובים משני  .ב

 לניקוז דלף בחדר המשאבות, משאבה ניידת .ג

 לריקון בור אגירת חרום, משאבת ניקוז .ד

 ,סגר חשמלי בכניסה לתחנה .ה

 בקרקעית בור אגירת החרום, יםחשמלי י קירסגרשני  .ו

 ,התחנה המגוביםתעלות חשמליים ב סגרי תעלה .ז

 מגופים חשמליים על קווי הסניקה לאחר המשאבות, .ח

 מכשור אלקטרוני : מדי מפלס, מד לחץ,משדרי לחץ, מד ספיקה .ט

 

לאישור תוך חודש אחד מתאריך מסירת העבודה לקבלן ולא פחות מאשר שבוע מפקח הקבלן חייב למסור ל

ם, שרטוטים של הציוד, שרטוטי הרכבה, לפני התחלת העבודה להתקנת הציוד, תאור של הציוד והאביזרי

של המשאבות חתומים ע"י היצרנים. הזמנת הציוד והתקנתו תהיה רק לאחר  םאופיינייהפריטים וכן  מפרטי

 לעיל. 00.53 -ו 00.09בסעיף  כמצוין להכו והמתכנן  אישור המפקח

גבוהה הן בגלל סביבת השפכים  והן בגלל  על הקבלן להביא בחשבון שציוד התחנה יעמוד בסביבה קורוזיבית

הסביבה הימית ולפיכך עליו להגן על הציוד שיסופק בהגנה נגד קורוזיה מהגבוהות ביותר "הגנה בסביבה 

 ימית". 

פיקוח על מכשירים, ציוד וה, ההתקנה וההרכבה של האחסוןהספקה, הובלה,  :עבודות הציוד תכלולנה 

החומרים, חמרי הלווי, חיזוקים, תמיכות, צביעה וחיבורים חשמליים, , ההרכבה ע"י היצרן או נציגו בארץ

כל ציוד המשאבות בהתאם לפירוט להלן, לתכניות, למפרטים, לדרישות חברת החשמל ולהוראות המפקח.

יעבור במפעל בקרת איפיון כל משאבה בנפרד על מנת לקבל עקומת משאבה הזהה או דומה לעקומת 

על הספק באמצעות הקבלן להציג את העקומה שהתקבלה ור הציוד למשאבות.המשאבה שהוצגה בשלב איש

  טרם הוצאת המשאבות מהמפעל.

יב את הקבלן יבכתב הכמויות תופרד עבודה האספקה מעבודת ההרכבה בכל מקרה צרוף של שתי העבודות יח

 ה בהתאם לתכנית וכן הרצ ניסיון ותלבצע עבודה מושלמת של אספקת הציוד והרכבתו הקבלן יבצע גם הפעל

ההרצה צריכה לעמוד בכל הנדרש על פי תכנית הרצה ומחייבת שבועות,  4 משך ההרצה .הרצה שיקבע המזמין

התחזוקה של המזמין בהפעלת  נשילשביעות רצונו של המפקח וכן ידריך גם את אאישור המפקח לסיומה 

יציג הקבלן באמצעות הספק את  בסוף עבודות ההרצה משך ההדרכה שבעה ימי עבודה. הציוד ובאחזקתו.

אופיין המשאבות )כל אחת בנפרד ובשילוב של פעולת כל המשאבות ( וכאשר יקבעו מפלסי ההפעלה 

 וההדממה לכל משאבה בשילוב עם משני התדר של כל משאבה.

ת או אי התאמה להתחיבויותיו החוזיועל כל פגם  00.59על פי סעיף הקבלן מקבל על עצמו, כמו כן, אחריות 

שיתגלה בכל חלק או חומר שיסופק על ידו, או כל ליקוי שיתגלה , ויחליף או יתקן את החלק הפגום על ,

. עבודת תיקון במצב זה תתבצע באופן מיידי, תסתיים חשבונו מיד עם קבלת ההודעה על כך וללא כל דיחוי

 ימי עבודה מרגע הדיווח.  5ותאושר בתום 

לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את הוצאותיו במחירי היחידה לסעיפים עבור הדרישות בסעיף זה לא ישולם 

 השונים של הציוד.
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  יחידות השאיבה 07.03

 תיאור יחידת השאיבה 07.03.1

בהתקנה  טבולות לשפכים חשמליות צנטריפוגליות יחידות שאיבהארבע בתחנת השאיבה לשפכים תותקנה 

 FLYGT כדוגמת תוצרת . לכל משאבה בנקודת העבודה מ' 30-52מק"ש וללחץ של  300יבשה, לספיקה של 

בבור החירום הינה  ועוד משאבה זהה בבור החירום אך המשאבה NT 3231-665 3~ 480 105KWדגם 

בהתקנה  טבולותמטיפוס צנטריפוגלית טבולה הכוללת רגל בסיס לעיגונה. המשאבות בחדר המשאבות יהיו 

ותהיינה מטיפוס של משאבה ומנוע חשמלי המהווים יחידה אטומה  םגולמייזהות, לשאיבת שפכים יבשה 

של המשאבה במפעל היצרן. המנוע  אינטגרלי. על ציר המשאבה יותקן אטם מכני כפול שיבנה כחלק תאח

לאיכות  יתאימויותאם לעבודה במהירות סיבוב משתנה. החלקים של יחידת השאיבה, לרבות האטמים 

 .בות יהיו מסוככים. כבלי המשאםסניטאריישפכים 

המאיץ יהיה בנוי מפלדה מוקשית/מחוסמת עם ציפוי  שלהלן.  11גוף היחידה צבוע מבחוץ כמפורט בפרק 

. על הקבלן להציע לגיע אל תחנת השאיבה תוזאת בשל כמויות החול הצפויו המגן עליו מפני שחיקה ע"י חול

שנים לפחות נגד שחיקה. המשאבה תצויד  5את הציפוי המתאים ביותר למטרה זו ולהתחייב באחריות של 

 Performance Testבנוסף על המשאבה לעבור בדיקת תפקוד ברגלי בסיס וקשת יניקה  מברזל יציקה. 

הגעתה לארץ. תוצאות הבדיקה ייבדקו ויהוו אחריות לתפקוד  טרםבמפעל הייצור ומסירת הנתונים למתכנן 

 המשאבה.

מ"מ. המנוע והמשאבה יהיו יחידה  100וצקים בקוטר של לפחות המשאבות תהיינה בעלות מעבר חופשי למ

קשת היניקה תכלול המכילה גליקול  אחת אטומה, שתותקן בחדר יבש. המשאבה תצויד במעטפת קירור

 פתח ניקוז.

 באמצעות שניות או כפי שיורה היצרן בכתב,  30 -כהמשאבה תהיה מסוגלת להסתובב בכיוון הנגדי 

Inching 8ישתחרר, על פי מפרט החשמל פרק מבלי שהמאיץ . 

העברת חום מהמנוע למעטפת הקירור של המשאבה בצורה  תוכחאחרת שתוצע תתקבל אם  משאבהכל 

סתימת מעטפת הקירור כתוצאה משקיעת מוצקים וסיבים לית ובו זמנית מניעת מצב של אאופטימ

 .במעברים

 כל המשאבות יהיו מתאימות לעבודה עם משנה תדר.

 על הקבלן לבדוק שיש התאמה מלאה בין המשאבה לממיר התדר.כמו כן 

על המשאבות להיות מסופקות עם חיישן רעידות איטגרלי המותקן במפעל המשאבות.  על החיישן לעמוד 

 עבודות חשמל. חיישן הרעידות יסופק על ידי ספק המשאבות. - 8המופיעות בפרק היצרן ואלו בדרישות 

וולט,  400בזרם חילופין תלת פאזי במתח  סבל"ד, מוזן 1450הירות סבוב במהמנוע החשמלי יהיה מנוע 

ולהניע את  תדרנתוני המנוע יהיו כאלה שיוכל לעבוד עם משנה  . הבשניימחזורים  הרץ /50ותדירות של 

 קוו"ט 105מהמשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה. הספק המנוע יהיה לא פחות 

כדי שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות  מההספק הנדרש למשאבה המוצעת יותר 15% -ולפחות ב

כבלי הכח והפיקוד של המשאבה יהיו מסוככים ויסופקו באורך כזה שיספיק להגיע עד ללוח   לאורך זמן.

יע אין לקבל אורך סטנדרטי המסופק ע"י היצרן אם אינו מג הפיקוד והבקרה המרכזי ללא חיבורי ביניים.

אל לוח החשמל ללא קופסת חיבורים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי קופסת חיבורים בין מנוע המשאבה 

 על הקבלן יהיה למדוד את אורך הכבל הנדרש טרם הזמנת המשאבה. לא תתקבל.-ובין לוח החשמל 
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רצפת המשאבה תסופק עם מסגרת מפלדה המקבעת את המשאבה בצורה אופקית כולל הכנה לברגי עיגון ל

 .התחנה

אטמים מכניים, עליון ותחתון בתוך אגן השמן, כאשר האטמים יהיו מטוגנסטן קרביד,  2במשאבה יהיו 

בנויים לעבודה מאומצת. כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן עבודת המשאבה, האטמים לא ידרשו 

 קירור חיצוני.

 כרום  18% –בה לא פחות מ ציר המשאבה יוצר מפלב"ם בעלת עמידות לקורוזיה אטמוספרית ו

 מ"מ. 0.05ניקל. ציר המשאבה יתוכנן לסטיה מכסימלית של  8% –ו 

מבנה אומטריה משתנה מותקן על ציר המשאבה כאשר יכנפיים עם ג 2מאיץ המשאבה הינו ספירלי בעל 

 לעבודה של כתישה וחיתוךהינו מיצקת מוקשה כאשר קצוות המאיץ עברו הקשיה טרמית ומיועד המאיץ 

 גופים המרחפים בנוזל הנשאב.

המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי. המאיץ יהיה מאוזן סטטית ודינמית. על הגב האחורי 

תותב קוני ומחוזק ע"י יאובטח לציר ע"י מאיץ המשאבה .  BACKVANIשל המאיץ יותקנו כפות אחוריות 

 ורג מרכזי.ב

גופים הנשאבים בנוזל הלחיתוך ופין תפיסה ם חריץ מוקשה ענגדית בתחתית בית המאיץ מורכבת פלטה 

 יצקת מוקשה . ההינ פלטה התחתיתכאשר ה

 שעות 50,000לפחות   L-10כל המיסבים לציר המשאבה יהיו כדורים. תכנון המיסבים יהיה לאורך חיים של 

 עבודה בנקודת העבודה הנדרשת.

 רץ.פיקוח על ההרכבה יתבצע ע"י היצרן או ע"י נציגו בא
 

 מערכת ההגנות 07.03.2

  יסופק עם שלוש מערכות הגנה מקוריות על המנוע:המנוע החשמלי 

, גילוי חדירת מים לתא המנוע ולתא חיבורי מנוע, המנוע יהיה מצויד 30%גילוי מים באגן השמן בריכוז מעל 

להגן על  , כאשר תפקידםC º 175 –מפסקים טרמים מחוברים בטור על כל פזה בליפופים הנפתחים ב  3 –ב 

 המנוע בפני התחממות יתר.

אשר תותקן בלוח פיקוד. יחידת הבקרה תקבל חיווים  CASההגנות האלו תחוברנה  ליחידת בקרה 

במקביל ניתן יהיה לקרוא מיחידת הבקרה  פסיק את פעולת המשאבות במקרה גילוי תקלה.תמהחישנים ו

 את מהות התקלה.

 המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה.נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את 

התנעות בשעה במרווחי זמן קצובים ללא כל  10 –מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב 

 נזק ובאישור יצרן המשאבות.

שיוכל לעבוד מצריכת המשאבה בנקודת העבודה כדי  15% –בהספק הגבוה ב  ןכמו כן, המנוע החשמלי יתוכנ

 עם משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן.

, הליפופים יהיו  C  º 40. טמפרטורת הנוזל תהיה מכסימום  CLASS H –בידוד המנוע החשמלי יתאים ל 

 .C  º 175עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של עד 

ית של ספיקה ועומד בתנאי תדר שונים והיצרן לפני הוצאת המשאבות מהמפעל הן תעבורנה בדיקה הידראול

 יעביר תעודת בדיקה זו לאישור המתכנן לפני הוצאת המשאבות מהמפעל.

נקודות בעבודת המשאבה.  3הרץ. בכל תדר תימסרנה  40 -הרץ וב 25הרץ,  50עקומת המשאבה תינתן בתדר 

 ות.על תעודת הבדיקה לאמת את התחיבות היצרן לגבי נקודות עבודה תאורטי
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מחיר המשאבה יכלול את הספקת . הן יהיו מקוריים של יצרן המשאבותיכל חלקי המשאבות והגנות

באורך המתאים וכל ובשפכים  יםהעומד יםמקורי ייםחשמל יםהמשאבה עם המנוע כולל קשת היניקה, כבל

 החלקים הדרושים להעמדת המשאבה על כנה וצביעתם בשלמות במפעל היצרן. 

רזרבית שניה וה יחידה אחת תהיה תורניותיחידות השאיבה תפעלנה בתורנות, שסדרה יקבע אוטומטית. 

תורנית או במקביל ליחידה התורנית לפי מפלס הנוזל בבור האשר תופעל אוטומטית בשעת תקלה ביחידה 

 הרטוב.

 עבודות חשמל. 8ראה פרק  -על קו יניקה של כל משאבה יותקן חישן רעידות 

 מכניים אטמים 07.03.3

אטמים מכניים, עליון ותחתון בתוך אגן השמן, כאשר האטמים יהיו מטוגנסטן קרביד,  2במשאבה יהיו 

בנויים לעבודה מאומצת. כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן עבודת המשאבה, האטמים לא ידרשו 

 קירור חיצוני.

 מבנה המאיץ וציר המשאבה 07.03.4

 18% –ובה לא פחות מ  בסביבה ימית קורוזיה אטמוספריתציר המשאבה יוצר מפלב"ם בעלת עמידות ל

 מ"מ. 0.05. ציר המשאבה יתוכנן לסטיה מכסימלית של SS 304    ניקל 8% –כרום ו 

כנפיים עם גאומטריה משתנה מותקן על ציר המשאבה כאשר כנפי המאיץ  2מאיץ המשאבה הינו ספירלי בעל 

 גופים המרחפים בנוזל הנשאב. עוברים הקשיה טרמית לעבודה של כתישה וחיתוך

המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי. המאיץ יהיה מאוזן סטטית ודינמית. חומר הגלם של 

 ( באיכות גבוהה, יאובטח לציר ע"י ברגים.ASTM A-48 CLASS 35Bהמאיץ יהיה ברזל יציקה לפי תקן )

 מיסבים וברגים 07.03.5

שעות עבודה  50,000תכנון המיסבים יהיה לאורך חיים של לפחות  כל המיסבים לציר המשאבה יהיו כדורים.

 בנקודת העבודה הנדרשת.

. כל שאר חלקי המשאבה יהיו מצופים באפוקסי להגנה בפני עבודה בתנאים 316כל הברגים יהיו מפלב"ם 

על הקבלן לעשות שימוש במשחה/גריז מיוחדים כדי לאפשר פרוק הברגים ללא  .חריפים של ביוב גולמי

 גם אחרי תקופה ממושכת. חיתוכם

 מחיר המשאבות 07.03.6

, המנועים, כבלי לעיל 07.1.2לאתר על פי כל האמור בסעיף  מחיר המשאבות יכלול את אספקת המשאבות

וינות במפרט, רגלי בסיס לעיגון באורך הנדרש כולל מערכות ההגנות המצמקוריים לכל משאבה החשמל 

כל מבחני , לרגל הבסיס הסניקה, מחזיק צינור עליון למרכוז צינורות קשת יניקה מקורית המשאבה

, הרכבת יחידות השאיבה פיקוח על המשאבות הנדרשים להתאמה בין דרישות המפרט לתוצאות בפועל,

 חשמולן והרצתן.

 עבודת הקבלן 07.03.7

ד לאתר, הובלה של כל הציוד המצוין במפרט המשאבות כולל אביזרים עבודת הקבלן תכלול הובלת הציו

וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של יחידות השאיבה לפי הוראות היצרן ואישור נציג 

 היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציוד.

על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות השאיבה, צורת חיבור רגלי הבסיס לרצפת 

התחנה וכן צורת חיבור של כבלי המשאבה, כולל כבלי ההגנות ללוח הפיקוד. כל ביקורי נציג היצרן יהיו 

 האספקה, ההרכבה וההרצה של המשאבה.כלולים במחיר 
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מאושרת  הרכבהד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן המשאבות וכן תוכנית הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציו

 וזאת רק לאחר אישור המזמין. וחתומה על ידו.

 אחריות 07.03.8

אחריות הקבלן הינה לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה למזמין, כאשר כל מערכות התחנה פועלות 

 לשביעות רצון המזמין.

מיום מסירת התחנה, כאשר  שנים 5המשאבות בארץ  לתקופה של  בנוסף, יספק הקבלן אחריות של נציג יצרן

אחריות זו צריכה לכלול עמידה בנתונים ההידראולים של המשאבה, הגעה לשטח למקרה של תקלה עקב 

בעיה מכנית במשאבה ללא חיוב והתחייבות על אחזקת חלקי חילוף למשאבות המסופקות, כמו כן יסופקו 

כפי שהתקבל ה בתיק מסירה הכולל את קטלוג המשאבה גרף המשאבה עם המשאבות דפי הוראות הפעל

 וספרות היצרן. במבדקת היצרן  

 לתשלוםאופן המדידה  07.03.9

עבור המשאבות תכלול: הגשת תכניות לאישור, ייצור המשאבות לאחר אישורן, המדידה לתשלום 

הובלה עד לאתר, ביטוח. אספקת המשאבה לאתר תכלול  ,והפקת דו"ח בדיקה למבחן שאיבה במפע

 את כל הרכיבים המפורטים בסעיפים לעיל.

, בחינת המשאבה ביבש וברטוב, בחינתה ההידראולית עבור עבודות ההתקנה, חיבור חשמל ובקרה

 רק לאחר סיום תקופת ההרצה תחל תקופת האחריות על המשאבה. והרצתה במשך שלושה חודשים.

 לאספקה והן להתקנה תבוצע לכל משאבה בנפרד.המדידה הן 

 (מגוב מכנימסנן דחסן ) 07.04

 כללי 07.04.1

 היצרני נדרש לצרף אישורים שמאשרים שהוא עומד בתקנים הבאים: בהעדר תקן ישראלי המפעל

DIN EN ISO 9001 Standard. 

GUV and UVV safety regulations. 
 .יאושר אלה לא בתקנים עומד שאינו יצרן

מ"מ אשר יחוברו בברגים  1.5 -בעובי לא פחות מ L316המעטפת תהיה עשויה מפלטות פלב"מ 

 לקונסטרוקציה של המגוב בשלושה צדדיו: משני הצדדים ומאחור.

סידורי שפיכת הגבב מהמגרפה וקונסטרוקצית המעטפת יהיו כאלה שלא יאפשרו פיזור הגבב על הרצפה 

מערך המבנה של המגוב והדחסן יהיו אטומים באופן מירבי כך שדליפת הריח  ,יתרה מכך סביב המגוב.

תותאם אל מקום יניקת הגזים באמצעות מערכת הנטרול. תעלות המגוב יהיו מכוסות כולן במכסי פיברגלס 

 בהתאם לתוכניות לצורך מניעת ריחות. 

 תקנה בתעלה.במסגרת אספקת המגוב יספק הקבלן בנוסף מד אולטראסוני דיפרנציאלי לה

 המגוב המכניתאור  07.04.2

אקוטון או שוה ערך שוה ערך איכותי הן בחומרי  EKOTONמתוצרת  RKE 0675המגוב המכני יהיה מסוג 

עם  דחסן המיועד לעבודה רצופה עם מינימום תחזוקה לתחנות ישולב מגוב המבנה והן באמינות הפעולה .כל 

 מ"מ כל אחת 1200מ"מ ובעומק של  700תעלות ברוחב שאיבה.יותקנו שתי יחידות מגובים ודחסנים. בתוך 

 מעלות , להתקנה ישירות בתעלה פתוחה. 80המגוב יהיה במבנה של מגוב שיותקן בשיפוע של ,

 את המגוב  ניתן יהיה לשלוף בחלקים מן הגג.. 
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מ"מ המגיע מבית הייצור . התעלה  3בעובי של לפחות  316 בכיסוי לוחות פלב"מ כולוהמגוב יהיה מכוסה 

שיסגרו אל יתר  GRP,אשר ישתלבו עם לוחות  316מסביב למגוב תיסגר סביב המגוב בלוחות פלב"מ 

 התעלות, יניקת אויר מזוהם מתוך התעלות תמנע פליטת ריחות מהתעלה ומהמגוב. 

 ו מורשה מטעמו.הקבלן יבצע את ההתקנה בפיקוח ובאישור נציג היצרן/א

מיד עם אישור המגוב והדחסן לכל תעלה  , יעביר הקבלן תוכניות הרכבה שתותאמנה לתוכניות המבנה 

 לעומק המבנה, לעומק תעלות ההזרמה ולמפלסי הגלישה.

 חומרי מבנה:

וכד'. תא קליטה, גוף, סל סינון, תמיכות, כיסוי בין המגוב והתעלה   316כל חלקי המתכת יהיו עשויים פלב"מ 

מ"מ. החילזון עשוי כולו  6-, במבנה מחורר למרווחי סינון של 316Tiתוף הסינון הגלילי עשוי פלב"מ 

  316Tiפלב"מ

באמבט החמצה  להיות והמתקן יהיה חשוף לאווירה קורוזיבית נדרש שבגמר הייצור של המיתקן הוא יוטב

PICKLING BATH  בלא יותר משלוש יחידות נפרדות . היצרן יצרף אישור חתום לביצוע פעולה זו וצילום

 שלה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקר במפעל בעת ביצוע פעולה זו. 

 מגובים מדגם הנבחר או שווי איכות מאושר. 2. יסופקו  RKE 0675המגוב יהיה עם מתקן גריפה דגם 

מתקנים מדגם הנבחר או שווי איכות  2יסופקו  SCP 2009לזון יהיה דגם מתקן הדחיסה של הגבבה עם החי

 מאושר.

 לכל מערכת יהיה לוח בקרה ופיקוד משלה. 

מ"מ ויותר לאזור הדחיסה והחוצה ממנו. המשכו של אותו  100בגודל  מוצקיםהחילזון יהיה מסוגל להעביר 

תנועתה במעלה החילזון, עד הגעתה לאזור החילזון יהיה בעל פסיעה משתנה במגמת דחיסה של הגבבה תוך 

 45%עד  35%הדחיסה, שם יסחטו ממנה הנוזלים שמוחזרים לתוף הסינון. סחיטת הגבבה תהיה לרמה של 

 מוצקים. 

מ"מ . אורך המגוב יקבע ע"י יצרן המגוב לפי תכנית  1000ועומקה מ"מ  700כל מגוב יותקן בתעלה שרוחבה 

מעלות.יצרן המגובים יקבע את המרחק שידרש בין שיא גובה המגוב  80המבנה והוא יותקן בשיפוע של 

 לתקרה של חדר המגובים לשם הוצאתו .

מ"מ רוחב המגוב ואורכו יקבעו ע"י היצרן וימסרו לאישור המתכנן. עובי  12המגוב יהיה המרווח בין פסי 

 מ"מ. 9.5-הפסים של המגוב לא פחות מ

 של המגוב וגירמנוע  07.04.3

 50וולטובתדר  400במתח  KW 1.1-בהספק של כ או שו"ע מאושר NORDהמגוב  יכלול מנוע וגיר מתוצרת 

He  למגוב ומנוע למתקן הדחיסה.המתקן יכלול מנוע .כל מגוב  

 הדחסן 07.04.4

קוטר או שווה ערך ואכות מאושרים ע"י המתכנן.  EKOTONהמיוצר ע"י   SCP-2009הדחסן יהיה מדגם 

מ"מ  1265ואורך הובלתו יהיה  ומצופה מבפנים בציפוי טפלון , 316עשוי פלב"מ  מ"מ 350הדחסן יהיה שרוול 

מ"מ. לאחר דחיסת הגבבה היא תעבור לצינור  900( שאורכו  HOPPER.  הגבבה תיפול לתוך מתקן קליטה )

שני איסוף גבבה המשותפת למ"מ לפחות דרכו תעבור הגבבה ותישפך אל עגלת  350בקוטר של , 316פלב"מ 

הדחסנים. אורך וגובה צינור הסילוק יקבעו ע"י תכנית ההעמדה של הציוד כשתוצג תכנית העמדת הדחסנים 

 מפלדה מוקשית העמידה לשחיקה מ"מ יהיה עשוי  200בקוטר בורג הדחיסה  ,המגובים ומיכל איסוף הגבבה.
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הדחיסה . המנוע של כל דחסן  מ"מ מרותך אל בורד 60בקוטר  יהיה  מרכזיהציר מ"מ לפחות. ה 10בעובי של 

 .Hz  50וולט ,תדירות  400לפחות במתח של  KW 3יהיה בהספק של 

 שטיפה במים 07.04.5

מקור  בר. 1.0ליטר למחזור ובלחץ של לפחות  40בכמות של  בכל מחזור דחיסה שפירים הדחסן ישטף במים 

וכן ברז "¾ בקוטר  המים יהיה מהרשת הפנימית לשטיפת התחנה. לצינור השטיפה יותקנו ברז כדורי

 סולנואיד חשמלי שיפתח אוטומטית עם הפעלת הדחסן.

 לוח חשמל ובקרה 07.04.6

נוספת מוגן נגד מים מורכב על הקיר עם דלת נפרד ,לכל מערכת מגוב ודחסן ,הקבלן יספק לוח חשמל 

. המגוב   IP55מפוליאסטר משורין בדרגת אטימות  עשויהמאפשרת גישה לציוד. מבנה ארגז הלוח יהיה 

 יחזור לפעולה אוטומטית אחרי כל הפסקת חשמל. 

הלוח יכלול בקר מתוכנת עם תצוגה וממשק מפעיל בעברית לקריאה והכנסת נתוני עבודה ולקבלת הודעות 

על הקבלן לדאוג לתקשורת בין בקרים: בין  הבקר יעבוד בקשר ישיר עם הבקר הראשי בלוח הראשי.תקלה. 

לוח החשמל יהיה מושלם  של הלוח הראשי בכל הקשור לפעולת המערכת. הבקר של הלוח המקומי לבקר

ויכלול את כל המפסקים, המבטיחים, המגענים, ממסרי הזמן, הלחצנים, והנוריות הדרושים להפעלת 

 להפעלת כל אחדממערכות המגובים יהיו:תנאים המתקן.

 הפעלה ידניה ע"י המפעיל •

 במעלה תעלת המגוב בו מצוי המגוב.הפעלה אוטומטית לפי מדידת מפלס הנוזל  •

הפעלה אחת למגוב פעם בחצי  –מפלס הפעה אוטומטי הפעלה לפי זמן אם מפלס הנוזל לא עלה ל •

 שעה.

 הפעלה קבועה ללא הפסקה. •

 כל אימת שיופעל המגוב מסיבה כלשהי יופעל הדחסן בו זמנית. •

 עבור:כמו כן יהיו מהדקים להתחברות להתראה חיצונית ע"י מגענים יבשים 

 א. פיקוד מחובר

 ב. תקלה ומהדק נוסף עבור הפעלת מחזור מבחוץ ע"י מגע יבש.

 וולט, זרם חילופין. על דלת הלוח יורכבו: 24מתח העבודה של הלוח יהיה 

 ידית למפסק אוטומטי ראשי + מגעי עזר מבודדים לבקרה מרכזית. -

 מפסק להפסקת חרום. -

 אוטומט".-0-מפסק מחליף "יד -

 .PUSH BUTTON)הפעלה רגילה במצב יד כולל מנורה )לחצן  -

 לחצן הפעלה עבור עבודה רציפה. -

 מנורות סימון עבודה + תקלות מגעים יבשים לאפשר מידע על פעולה ותקלות והפעלה  -

 מרחוק לבקרה מרכזית. )כל סוג של תקלה בעזרת נורית נפרדת(.   

בתוך הלוח יורכבו מפסק אוטומטי ראשי, מתנע לכל מנוע כולל יתרת עומס מגנטי וטרמי, וציוד עזר הנחוץ 

 .למילוי כל הדרישות המפורטות בתאור ההפעלה 

כמו כן, יהיו בלוח שני מגעים הנסגרים בעת תקלה ו/או פעולה אשר יחוברו באמצעות מהדקים וקו ללוח 

 בר לכניסת הלוח.הראשי. קו הזנה מלוח הראשי יחו
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 הלוח יכלול פנל תצוגת הפעולה של הבקר שיאפשר תצוגה לפונקציות הבאות:

 )כלול במחיר מערכת מדידת מפלסים(. דחסן-המסנןמפלס הנוזל במעלה תעלת  -

 משטר עבודה. -

 הניקוי.פרק זמן בין הפעלות  -

 תקלות. -

בבקר מתוכנת עם כרטיסי כניסה ויציאה דיגיטליים וכמו כן עם כרטיס כניסות אנלוגיות.  לוח הבקר יצוייד

לבקר תהיה יחידת תצוגה ושנוי פרמטרים מקומית. לצורך תקשורת עם הבקר המרכזי ועם יחידת התצוגה, 

 יובליםסוג הבקר יבדק ויאושר עם אנשי התחזוקה של תאגיד  יכלול הבקר כרטיסי תקשורת מתאימים.

 .אשדוד

התקשרת עם הבקר הראשי תאפשר קריאת כל הפרמטרים וקבלת חיוויים ממערכת המגוב בבקר ובעמדת 

MMIעם זאת יהיו גם מספר פרמטרים שניתן יהיה לשנותם מהבקרה הראשי או מעמדת ה .- MMI.   בלוח

 מהמיתקן וכן לתחזוקה מרחוק. SMSהמאפשר קבלת התראות  GSMהראשי יהיה מודם בתקשורת 

הפזות ובחוט האפס. כל הרכיבים בלוח יהיו עמידים  3 -הלוח יצוייד בשנאי פיקוד מבדיל, במגיני מתח יתר ב

לסביבה הקורוזיבית של ים  ובמידת הצורך יקבלו טיפול מונע נוסף כגון ציפוי לקה או תרסיס ו/או ציפוי 

 מיוחדים.

 תכנית הלוח תוגש לאישור המפקח.

באחריותו המלאה של הקבלן כל התאומים הדרושים בין ספק המגוב לבין יצרן לוח החשמל של המגוב ולבין 

, והתמורה על כך כלולה MMIיצרן הלוחות של התחנה ומתכנתים של  הבקרים ושל המחשב עם תוכנת 

חייב באישור  160בעל סיווג במחיר היחידות. יצרן לוח המגוב כמו יתר קבלני המשנה יהיה קבלן רשום 

 המפקח.

כדי למנוע אי הבנות בין מתכנני הבקרים יהיה על הקבלן להעסיק לצורך תכנות המערכות מתכנת אחד 

האחראי על הבקרים. התמורה על כך כלולה במחיר היחידות. הלוח יהיה בנוי מפוליאסטר משוריין עם 

רי מאת יצרן מבנה הלוח. בפנים אטמים בדלתות, בכניסות/יציאות כבלים, עם נשמים מתאימים, הכל מקו

 וממסר פחת להזנת מיכשור נייד. A16C, תקן ישראלי עם מאמ"ת V230הלוח יותקן שקע חד פזי 

המתקן יכלול תיבת הפעלה ניידת שתאפשר הפעלת המגוב מחדר התעלות, עם כבל המותאם לעבודה  

פסק בורר ומפסק חרום המחובר מ', עם מפסק פקודי להפעלה והפסקה במצב יד כולל מ 15בשפכים באורך 

 בטור עם מפסק החרום בלוח.

ים והחיבורים הנדרשים לפעולתו התקינה מבחינה חשמלית קהמתקן המכני יכלול את כל הכבלים, החיזו

 ומכנית.

 .8בכל מקרה יש לענות על כל דרישות מפרט עבודות חשמל בפרק 

 אביזרים נוספים אשר על המתקן לכלול:

כולל רגלי תמיכה וכן כל אביזרי העיגון והריתום למבנה. כמו כן יכלול המתקן  המתקן יסופק כשהוא •

 .316כל זאת מפלב"מ רגלי תמיכה צידיות לעיגון הקטע האנכי.

 אספקת  סט מברשות נוסף להחלפה במידת הצורך. •

 לפחות מיום הפעלת המתקן. שנתייםל לכל מערכתהספק ייתן אחריות כוללת  •
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לאיסוף הגבבה. שקיות אלו יונחו בעגלות  PVCלמכולה פתוחה. יחד עם המגוב יספק הספק שקיות  •

 האיסוף. תהאיסוף ע"י המפעיל ומטרתן למנוע הפצת ריחות בעת נפילת הגבבה לעגל

תעלת מגוב, למדידת גובה כל להתקנה ב ם דיפרנציאלי םמפלס אולטרא סוני ימדשני הקבלן יספק  •

 ך הפעלת מערכת הניקוי.הנוזל בתעלה לצור

כל אביזרי צנרת מים ) ברזים וברזים חשמליים, מד לחץ פילטר וכו( אשר תפקידם לשטוף את המגוב   •

 הכל לפי המלצות היצרן.

 פעולת המסנן דחסן  07.04.7

 פעולת המסנן דחסן הינה אוטומטית לחלוטין והיא כוללת את הפעולות הבאות:

על פי מדידת  המתקן רק כאשר הגובה מגיע למפלס הרצוימדידת גובה הנוזל בכניסה למתקן והפעלת  ▪

 . מד המפלס

באזור הדחיסה שתופעל עם הפעלת הדחסן המתקן יכלול מערכת לשטיפה אוטומטית של הגבבה 

מרבית החומר האורגני חזרה למי התסנין ובכך לאפשר גבבה נקייה ונטולת ריח.  במגמה לשטוף את

 בע המפעיל.השטיפה תהיה אוטומטית במחזורים שקו

 

 כניסה לעבודה מדי פרק זמן שיקבע, גם מבלי שמד המפלס דורש זאת. ▪

המערכת תאפשר תנועת סיבוב הפוכה לצורך איתחול כיוון מברשות הניקוי ולצורך פרוק גושי גבבה  ▪

 בדחסן, מדי פרק זמן שיקבע.

 התאוששות עצמית לאחר הפסקת חשמל. ▪

 שכל הנ"ל ופרמטרים תפעוליים נוספים, כגון ה

 היות ותיזמונים, יקבעו בממשק המפעיל.

 תאור פעולת המגוב 07.04.8

המגרפה תופעל   מערכת הניקוי של המגוב תופעל ע"י בקרה אוטומטית וידנית. במקרה של פיקוד אוטומטי

 פעולה יום ולילה. תורנות דקות, עם סידורי 120עד  0באמצעות שעון אלקטרוני הניתן להכוונה בתחום של 

 .המגובמפלס הנוזל במעלה תעלת  אתשימדוד   גששכמו כן יותקן מד מפלס אולטראסוני עם 

 ס"מ  תמשיך לפעול לפי לוח זמנים קבוע.  50-רצפת חדר המסנן בלאחר ירידת המפלס מתחת ל

ו/או ע"י המפעיל לאחר  יקבע ע"י ממסרי הזמן במשטר יום ובמשטר לילה של המסנן דחסן מחזור הפעולה

 את משטר פעולת התחנה.שילמד 

 חלוקת היממה לשני משטרי עבודה וכן מרווחי הזמן בין ההפעלות יהיו ניתנים לקביעה ע"י המפעיל בקלות

 על פי צרכי ההפעלה של התחנה.

 הגנות 07.04.9

 , לפי המסומן בתכניות.כל מגוביהיו בלוח המקומי. הלוח המקומי יותקן בקרבת סנן דחסן כל ההגנות של המ

יהיו הגנות נוספות מעבר להגנות בלוח המקומי, אך יועברו אליו סימון של הפעלה או תקלה  בלוח הראשי לא

 מסנן דחסן.מלוח ה

. בין היתר יכללו הגנות אלו: חוסר פזה והפוך פזה, יתרת ע"פ הנחיות היצרן והספקהקבלן יפרט את ההגנות 

 .או הפסקת החשמל סנןעולת המבאופן מכני בהפסקת פשל הדחסן  החילזוןזרם לכל פזה בנפרד, עצירת 
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 דחסנים ולוחות הפיקודאופן קביעת מחיר המגובים, ה 07.04.10

הקבלן ירכוש, יוביל ,יספק ויתקין מערכת מושלמת הכוללת יחידת מגוב, דחסן, לוח חשמל ובקרה ויחבר 

   יום לשביעות רצון המזמין. 90את כל מערכות היחידה ויריץ אותן במשך עד 

ת שפיכת הגבב לעגל כלל המערכת ועד מחיר היחידה יכלול את כל החלקים הדרושים להפעלה תקינה של 

, התמיכות, החיזוקים והאטמים וכן את כל כלי העבודה הספציפיים הדרושים לטיפול שוטף  איסוף הגבב 

ומד המפלס הדחסן סנן המכל מערכת הפיקוד והבקרה הראשי של החשמל, , לרבות לוח במסנן דחסן

. הקבלן באמצעות הספק של הציוד האולטרא סוני ומערכת שטיפה אוטומטית כולל כל האביזרים הנדרשים

לפי סעיף זה יצרף בנפרד רשימה של חלקי חילוף המומלצים על ידי היצרן, בכמויות המספיקות לשנה אחת 

בתקופת ההרצה סופק על ידו.עם מחירים. כמו כן יצרף הספק הוראות הפעלה, טפול ואחזקה של הציוד המ

של שתי מערכות המגובים הקבלן באמצעות הספק ידריך וינחה את נציגי המזמין כיצד להחזיק אחזקה 

.על הקבלן נכונה את הציוד כיצד לפתור תקלות במערכת ומתי יש להזעיק את נציג הספק לפתרון תקלות 

לאספקה התקנה ,הפעלה ,הרצה של כלל להביא בחשבון כי כל האמור לעיל יחשב ככלול במחיר היחידה 

 המערכת, הדרכה ומתן שרות וליווי המזמין במשך שנה שלמה לפחות.

 המדידה לתשלום 07.04.11

יחידת תכלול: הגשת תכניות לאישור, ייצור  )יח' מגוב קומפ'( עבור המסנן דחסן המדידה לתשלום

עד לאתר, ביטוח. אספקת  , הובלהוהפקת דו"ח בדיקה במפעל עבודה, מבחן ולאחר אישור מגובה

 לאתר תכלול את כל הרכיבים המפורטים בסעיפים לעיל. מגובה

ההידראולית  וביבש וברטוב, בחינת המגובעבור עבודות ההתקנה, חיבור חשמל ובקרה, בחינת 

מגוב על במשך שלושה חודשים. רק לאחר סיום תקופת ההרצה תחל תקופת האחריות על ה ווהרצת

 .יחידותיו

 הן לאספקה והן להתקנה תבוצע לכל יחידת מגוב )מסנן+דחסן( בנפרד.המדידה 

 ציוד שאיבה שיסופק ויורכב ע"י הקבלן 07.05

כל הציוד המכני שיסופק ע"י הקבלן ו/או ע"י אחרים יובל לאתר ויורכב ע"י הקבלן. הרכבת הציוד המכני 

 למען הסר ספק  ם ובפיקוחם.תעשה בצורה מקצועית לפי התכניות המפורטות שיוגשו על ידי היצרנים השוני

מודגש, כאמור לעיל, כי הרכבת הציוד והצנרת כוללת פיקוח על הרכבת הציוד ע"י היצרן או סוכנו המוסמך 

השלמת  נים במידת הצורך עד תיקו,החורים והחריצים )כולל חציבה מחדש( מיקום התאמת  לרבות בארץ 

הרצה לאחר שההתקנה תושלם ותאושר ע"י המפקח, המתכנן ונציג היצרן שסיפק את הציוד,יוחל ב .המבנה

ללא כל לפי מחירי החוזה של הציוד בכללותו והשוטפת הכל  תומיום הפעל יום  90והפעלה של הציוד במשך 

 תוספת מחיר כנקוב במחירי היחידה השונים.

  בבור הרטובשאיבה הת ויחיד 07.05.1

 םגולמיילשאיבת שפכים  יחידות שאיבה חשמליות חדשות טבולות,שלוש בתחנת השאיבה לשפכים תותקנה 

המשאבות תכלולנה מאיץ או שוו"א מאושר ע"י המתכנן,  NT3231/665 3 ∞480דגם .FLYGTתוצרת 

)היפוך כיוון סיבוב המאיץ לצורכי שטיפה למשך זמן מוגבל שיקבע ע"י היצרן  מותאם לעבודה בהיפוך סיבוב

 – 8המשאבות יהיו מאושרות ע"י יצרן המשאבות לעבודה באמצעות משנה תדר כמפורט בפרק ואחזקה( . 

 הינם:בנקודת העבודה שלה הרץ  50עבודות החשמל.  נתוני המשאבה עבור תדר 

 , 77.7% -משאבה לא פחות ממ', נצילות  38מק"ש, עומד  720

 .PN16בה יותאם ללחץ עבודה של גוף המשא

 .מ"מ לפחות 100 חופשי מעבר בעל האימפלר יהיה
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 אנכי בבור יבש Tשיטת הרכבה :

 עשוי מפלדה מוקשית עמידה באברזיביות חול. מ"מ 395קוטר מאיץ :

 PN16מאוגן מ"מ  200קוטר סניקה : 

 PN16מאוגן  מ"מ 250קוטר יניקה 

 סל"ד 1480מהירות סיבוב מירבית 

או שוו"א מאושר  INSOCOATדגם  SKFהמשאבה יהיו מסוג מיסבים מבודדים כדוגמת תוצרת  מיסבי

 ע"י המתכנן.

 3 במאיץ מספר סכינים

 וולט. 400קטבים, מתח  4קוט"ש, תלת פאזי , 105הספק  ND665 000 35-45-4AA-Dדגם מנוע :

 93.5%יעילות  0.81אמפר , מקדם שרות של המנוע  199זרם נדרש 

  94.5%יעילות  0.76עומס  3/4-מקדם שרות ב                                   

  94.5%יעילות  0.64העומס  1/2-מקדם שירות ב                                   

 .הרץ 55הרץ ועד מקסימום  30המנוע של כל משאבה ,יתאים לעבודה עם משנה תדר במינימום 

במסגרת אספקת המשאבה וזאת  לבמערכת סגורה ובנוזל מיוחד אשר ייכלקירור מנוע המשאבה ייעשה 

 ס"מ מעל מאיץ המשאבה. 20 -בכדי להנמיך את גובה המים בבור הרטוב עד ל

והיצרן  שונות  בתדירויותלפני הוצאת המשאבות מהמפעל הן תעבורנה בדיקה הידראולית של ספיקה ועומד 

כאמור  לפני הוצאת המשאבות מהמפעל מנהל הפרויקטלאישור  (Performance test) יעביר תעודת בדיקה זו

 לשחרור המשאבות מהמפעל והובלתם לתחנה. אישור תעודת הבדיקה יהווה תנאי לעיל בפרק המוקדמות.

 הן יהיו מקוריים של יצרן המשאבות.יכל חלקי המשאבות והגנות

 :כדלקמן, המנוע על להגן שתפקידן מערכות יכלול החשמלי המנוע

 .השמן באגן מים לגילוי יישןח .א

 חיישן לגילוי רעידות במשאבות .ב

   עם לעבודה מותאם המנוע של יתר התחממות בפני להגנה המנוע בליפופי טרמיסטורים .ג

 .מהירות משנה    

 המיקרופרוססור(. הגנות בקרי) פיקוד בלוח יותקנו אשר  מיקרופרוססור ליחידות תחוברנה האלו ההגנות

 .התקלה גילוי במקרה המשאבות פעולת את ויפסיק מהחיישנים  חיווים יקבל

 כמו כן, יהיה על הקבלן לספק עבור כל משאבה, חיישן נגד רעידות אשר יותקן על צנרת היניקה.

 של  נתוני המנוע להלן:  Name Plate-הקבלן יגיש בהצעתו את ה

 תוויות
 דגם .א
 מספר סידורי .ב
 שנת ייצור .ג
 הספק נומינלי .ד

 מקדם שירות .ה

 ות סיבובמהיר .ו

 מתח .ז

 תדירות .ח

 מספר פאזות .ט

 זרם .י

 מקדם הספק .יא

 NEMAסימון  .יב

 דרגת בידוד .יג
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 (IPמיגון )קו  .יד

 ת ניקוזומשאב 07.06

 ת ניקוז לבור יבשומשאב 07.06.1

מהסוג המפורט להלן. האחת תותקן בבור ותשמש לניקוז הבור היבש בעוקת שאיבה  תויחידהקבלן יספק 

מטיפוס של משאבה ומנוע חשמלי המהווים ניקוז והשנייה תאוחסן במחסן ותשמש לגיבוי. המשאבות יהיו 

עם CS – 3057 HT דגם  FLYGTתוצרת מיחידה אטומה אחת, טבולה, מתאימה לשאיבת שפכים גולמיים 

גוף היחידה יהיה מברזל יציקה וצבוע מבחוץ כמפורט  מטר. 15וכבל באורך  3בקוטר "יציאה לצנור גמיש 

מ"מ נקודת עבודה של  50להלן. המשאבה תהיה בעלת מעבר חופשי למוצקים  11במפרט הצביעה בפרק 

 מ'. 7מק"ש ועומד כללי  20המשאבה תהיה: ספיקה 

 400ד, מוזן בזרם חילופין תלת פאזי במתח סבל" 2700המנוע חשמלי יהיה מנוע "טבול" במהירות סיבוב 

המשאבה כנדרש בכל תנאי  מחזורים בשניה. נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכל להניע את  50וולט ותדירות של 

המנוע החשמלי יסופק עם שלוש קוו"ט.  1.7העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה. הספק של המנוע יהיה 

 מערכות הגנה מקוריות על המנוע: 

, גילוי חדירת מים לתא המנוע ולתא חיבורי מנוע, המנוע יהיה 30%י מים באגן השמן בריכוז מעל גילו

, כאשר תפקידם C º 175 –מפסקים טרמים מחוברים בטור על כל פזה בליפופים הנפתחים ב  3 –מצויד ב 

 להגן על המנוע בפני התחממות יתר.

אשר תותקן בלוח פיקוד. יחידת הבקרה תקבל חיווים  mini CAS  ליחידת בקרה  ההגנות האלו תחוברנה

מהחישנים ותפסיק את פעולת המשאבות במקרה גילוי תקלה. במקביל ניתן יהיה לקרוא מיחידת הבקרה 

 את מהות התקלה.

 חירום משאבת ניקוז לבור 07.06.2

 FP 3153 MT 3~ 436מתוצרת פליגט דגם תקן משאבת שפכים טבולה ובעוקת הניקוז של בור החירום ת

מטיפוס של משאבה ומנוע חשמלי המהווים יחידה אטומה אחת, טבולה,  ההית ההמשאבאו שוו"א. 

גוף היחידה יהיה  מטר. 10 וכבל באורך 3עם יציאה לצנור גמיש בקוטר ", מתאימה לשאיבת שפכים גולמיים

להלן. המשאבה תהיה בעלת מעבר חופשי  11מברזל יציקה וצבוע מבחוץ כמפורט במפרט הצביעה בפרק 

 מ'. 7.5מק"ש ועומד כללי  150מ"מ נקודת עבודה של המשאבה תהיה: ספיקה  50למוצקים 

 אופן המדידה לתשלום 07.06.3

ור המשאבות לאחר אישורן, עבור המשאבות תכלול: הגשת תכניות לאישור, ייצ המדידה לתשלום

עד לאתר, ביטוח. אספקת המשאבה לאתר תכלול  , הובלהוהפקת דו"ח בדיקה במפעלמבחן שאיבה 

 את כל הרכיבים המפורטים בסעיפים לעיל.

עבור עבודות ההתקנה, חיבור חשמל ובקרה, בחינת המשאבה ביבש וברטוב, בחינתה ההידראולית 

 ר סיום תקופת ההרצה תחל תקופת האחריות על המשאבה.והרצתה במשך שלושה חודשים. רק לאח

 המדידה הן לאספקה והן להתקנה תבוצע לכל משאבה בנפרד.
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 שערים וסגרים 07.07

 כללי 07.07.1

הקבלן יספק וירכיב שערים כפי שמופיע בשרטוטים המתאימים ומפורטים בהמשך. השערים והסגרים, 

ומהסוג כמצוין, יפעלו כראוי וברמת אטימות סידורי ההרמה והאביזרים, המתוארים להלן, יהיו במידות 

 מאושרת עבור עומד מים מכסימלי.

כל החלקים של השערים, הסגרים, מסגרות, מסלולים, תושבות, ציר ההברגה, הלוח וכל יתר החלקים, 

האביזרים ומתקני ההפעלה, יתוכננו לשאת מאמצים ללא דליפות או פריצות מים ויהיו בעלי מקדם בטחון 

 פי חמש מהעומס הצפוי לפי התנאים המפורטים במפרט. של לפחות

ניתן לפתוח ולסגור את השערים והסגרים באופן ידני באמצעות גיר ידני ובאמצעות מנוע חשמלי, כך שכל 

 .להפעלה ידנית וחשמלית  מתאיםהשער או סגר יסופק עם מנוע חשמלי 

 לסגרים תיאור טכני 07.07.2

 ושערים לתעלות המגוב.ניות כמסומן בתכסגרי קיר  הקבלן יספק וירכיב

אטימה דו כיוונית ללחץ חיובי וללחץ שלילי, , ירביתהסגר יאטום את הכניסה ויבטיח אטימות מ ,במצב סגור

הספק יגדיר את דרגת הדלף המותרת ע"י  מ'. 5.50כאשר לחץ המים על הצד האחורי של הסגר מגיע עד 

 היצרן, כאשר הסגר סגור לחלוטין.

 מפרט טכני תיאור
למילוי על ידי 

 הספק
חומר מבנה מסגרת 

  ברזל יציקה/316פלב"מ  שער/הסגר

  316פלב"מ  ר/שערמסילות הסג

 פסי החלקה
טבעות פוליאתילן דחוס בצפיפות גבוהה על מסגרת סגר  

  )פוליאולפין( המוצמדות לדלת הסגר

  מאפשר פתיחה מלאה של הסגר גובה המסגרת 

  316פלב"מ  ר/שערחומר מבנה דלת הסג
טבעות משני צידי הסגר ועל 

קורות רוחב  -כל שטח הסגר 
  316פלב"מ  לחיזוק

איטום בין הקיר למסגרת 
  גראוט בלתי מתכווץ שער/הסגר

  316כלל הברגים יהיו מפלב"מ  ברגים ואומים

  EPDMללא אטם או  אטם

  EPDMללא אטם או  אטם תחתון

 מפעיל חשמלי
עפ"י על פי מפרט בהמשך לרבות גיר ידני מחומרי מבנה 

  המפרט

  מסוג מתרומם 316ציר בורגי אטום פלב"מ  שער/ציר הסגר

  וש יעבור דרך אום עשוי סגסוגת אלומיניום ברונזהכה שער/ציר הסגר

  יהווה יחידה אחת עם גלגל הפתיחה גיר

 בסיס לציר )סגר קיר(
עם  ציפוי אפוקסי קלוי בתנורעם  תהיה חצובת ברזל יציקה

  פלטת בסיס שתעוגן לבטון

  316ציר סגר הקיר יושחל בתוך  צינור פלב"מ  עטיפה לציר )סגר קיר(
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  316בשלות מפלב"מ  מ' 1הציר יהיה מחוזק כל  חיזוקים לציר )סגר קיר(

שער התקנת המסגרת )
 תעלה(

יהיו מבוטנים בתוך רצפת וקיר  )שערים( סגרי התעלה
  התעלה

  On-Seating/Off-seating שער/מיקום הסגר

  מטר 6עד  לחץ מתוכנן

לפי נתוני היצרן ליטר לדקה למטר 0.08 -לא יותר מ נזילה מותרת   

  שנים לפעילות תקינה של הסגר 10 אחריות

 מפעיל חשמלי 07.07.3

, עם או שוו"א מאושר ע"י המתכנן ROTORKאו  BIFFI  מתוצרת חברתיופעל ע"י מנוע חשמלי  יםהסגר

, המוגן למומנט Fהרץ מבודד לדרגה  50. המנוע של המפעיל יהיה תלת פאזי בתדר אטמים לכבלי החיבור

ממומנט הפיתול המושקע על המנוע תעלה  33% -וה  25%דקות בזמן מחזור של  15פיתול גבוה, כך שבמשך 

 .Bזו המותרת בבידוד דרגה הטמפרטורה של המנוע בלא יותר מ

. מערכת 95%וירה קורוזיבית במיוחד ובלחות של ו, מתאים לפעולה בא IP 68המנוע יהיה בדרגת אטימות 

אם מכסה המנוע יוסר. למפעיל  ריישאהפיקוד והבקרה תהיה מבודדת במערכת אטימות נפרדת כך שהבידוד 

המפעיל את המפסקים המפנימיים. למפעיל יהיה ומפסק הפסק/הפעל  וצג מקומי יהיה מנגנון פיקוד מקומי

 גלגל פתיחה להפעלה ידנית.

ע לבין הסגר יהיה ללא צורך בשימון נוסף, כמו כן המתאם יאפשר פירוק המניע ומתאם ההצמדה בין המנ

 ללא צורך בשינוי מצב הסגר.

המפעיל יהיה מצוין הכיול של המפעיל יעשה דרך חלון אטום תוך כדי שימוש במכשיר כיול אינפרא אדום. 

. המפעל החשמלי וכן אפשרות ויסות אחוזי פתיחה וסגירה של הסגר במפסקי גבול לסימון מצב פתוח וסגור

 בחדר החשמל.  PLC -ישלט מה

מחזורי פתיחות/סגירות בהנחה שמומנט הפיתול המקסימלי  10,000אורך החיים של המפעיל יהיה לפחות 

 נט הפיתול כאשר המגוף מופעל באופן פתאומי.  ממומ 1/3במצב סגור או פתוח יהיה 

ויפעיל את הסגר באמצעות ציר מאורך. הציר יהיה מוט  במפלסים המצוינים בתוכניותהמנוע יותקן על בסיס 

כדי למנוע קריסה/כפיפה של המוט,  בעובי מתאים כולל עיגונים ומסיבים מתאימים מלא 316Lפלב"מ 

 כנדרש ע"י תכנית ההרכבה של היצרן.

 ידני.ושל הסגר באופן חשמלי וכן את אחוזי הפתיחה והסגירה המפעיל יאפשר סגירה ופתיחה 

המפעיל יכלול את כל ההגנות הדרושות, הלחצנים, תצוגת מצב הפתיחה/סגירה באחוזים ואמצעי הפיקוד 

שינוי  להפעלה מקומית או מרחוק. כמו כן יכלול המפעיל את ההתקן לתיקון סדר פאזות כך שגם במקרה של

 פאזות הזנת החשמל לא תופרע פעולת המפעיל.

המפעיל יכלול מכשיר המודד את כוח המפעיל כך שבעת סגירת הסגר תופסק פעולתו כאשר כוח הסגירה יגיע 

 לערך הנקבע.

 בעת פתיחת הסגר תופסק פעולתו ע"י מפסק גבול שבתוך המפעיל.

סגר והמפעיל והחיווט החשמלי ללא הסרת כיוון מפסק כוח ומפסק הגבול יתבצע לאחר גמר הרכבת ה

 המכסים ממקומם.



73 

 
 מ"מ לדקה. 300-250 -מהירות הפתיחה והסגירה תהיה כ

המעבר מהפעלה חשמלית להפעלה ידנית תהיה ע"י משיכת ידית מתאימה. בחזרה להפעלה חשמלית הקשר 

 לגל הידני יסתובב.עם גלגל הפעלה ידני יתנתק באופן אוטומטי כך שהמפעיל יפעיל את הסגר בלי שהג

נוריות תצוגה: אדומה, צהובה וירוקה המסמנות שהסגר סגור לחלוטין, באמצע הדרך או  3המפעיל יכלול 

 פתוח לחלוטין.

 כמו כן ניתן יהיה לראות את מצב הסגר בלוח הפעלה ראשי.

 להלן. 11הסגר והמסגרת יעברו צביעה חרושתית במפעל בצבע אפוקסי בהתאם למפורט בפרק 

המסלולים, הציר, המיסבים, תומכות הציר  המפעיל החשמלי,  מחיר הסגר יכלול אספקה והרכבה של הסגר,

 המנוע עם הבסיס, וכן צביעתם  וכל הדרוש להפעלה תקינה של הסגר.

 אופן המדידה לתשלום 07.07.4

לאישור,  והמפעילים החשמליים תכלול: הגשת תכניות שערים/המדידה לתשלום עבור הסגרים

, הובלה עד לאתר, והפקת דו"ח בדיקה לאחר אישורן, מבחן אטימות במפעל שערים/ייצור הסגרים

 לאתר תכלול את כל הרכיבים המפורטים בסעיפים לעיל. שערים/ביטוח. אספקת הסגרים

ביבש וברטוב והרצתו במשך  שערים/עבור עבודות ההתקנה, חיבור חשמל ובקרה, בחינת הסגרים

שערים /שים. רק לאחר סיום תקופת ההרצה תחל תקופת האחריות על הסגריםשלושה חוד

 .והמפעילים החשמליים

למען הסר ספק, סגר/שער  בנפרד. שערים/המדידה הן לאספקה והן להתקנה תבוצע לכל הסגרים

 נמדד קומפ' יחד עם המפעיל החשמלי.

 אלקטרוניים -מערכות מדידת זרימה/מפלסים ולחץ  07.08

 כללי 07.08.1

 בה תהיינה מערכות מדידה ותצוגה הבאות:בתחנת השאי

מד המדידה תהיה בעזרת מד מפלס אולטראסוני אך תגובה בעזרת מדידת מפלס הנוזל בבור הרטוב,  .א

 על פי מפלסי הנוזל בבור. לפקד על פעולות המשאבות מפלס הידרוסטטי. תפקיד המערכת :

תפקידה בקרת לחץ על קו הסניקה . פיצוץ בקו הסניקה  בקו הסניקה המשותף.דיגיטלית מדידת לחץ  .ב

 יפיל את הלחץ ויתן פקודה לדימום המשאבות ומתן התרעות.

ישקף על ניודים בספיקות את התחנה  מדידת ספיקה רגעית וספיקה מצטברת של שפכים נשאבים. .ג

 והבאתה לרמת תפעול אופטימלית.

 )יסופק ע"י ספק המגוב( הנוזל במעלה תעלת המגוב המכני מפלסמדידת  .ד

 .באמצעות מד מפלס אולטראסוני. מדידת מפלס הנוזל במיכל החירום .ה

  ר לחץ בקו סניקהמתמ 07.08.2

בר.  15המתאים ללחץ עד   LD291דגם SMARעל קו הסניקה יותקן מתמר לחץ אלקטרוני מתוצרת חברת 

 המד יתאים לביוב ויהיה עם מבנה של דיאפרגמה מפרידה במבנה אינטגרלי.

 מ"א. 4-20וולט זרם ישר. פלט חשמלי:  24 -מתח הזנה 

 .IP 67לחץ יהיה מוגן לפי  מתמר

. הנתונים יועברו גם לצג המרכזי בלוח הבקרה. משדר הלחץ יהיה LCDעל גבי המכשיר תהיה תצוגה מסוג 

 שנים לעמידה בקורוזיה. 5אחריות  –מסוג המיועד לביוב ומתאים לעבודה בתנאים קורוזיביים 
 



74 

 
דידה לתשלום תהיה קומפלט לפי יחידה לרבות צנרת, ברז מתאים, ספחים, אספקה והרכבה, הכל המ

 מושלם.

 מערכת מדידת ספיקה 07.08.3

 :הקבלן יספק ויתקין מד זרימה מגנטי על קו הסניקה 

מד זרימה יהיה בקוטר . OPTIFLUX 4000  פלוקס"ופטי" דגם "אKROHNEמד זרימה מגנטי תוצרת "

. לאחר הסעפתמשותף המק"ש ויורכב על קו הסניקה 1200עד  0 -ובתחום הכיול מ DN "16 400נומינלי של  

 אטמ'. 16ללחץ עבודה  DINמד זרימה יהיה מאוגן לפי תקן 

מגנטי יהיה מהדגם המתוכנן למדידת שפכים גלמיים בפעולה רצופה ו/או לא רצופה. -מד הזרימה האלקטרו

. מד הזרימה יהיה 40ºC -ולטמפרטורות הנוזל והסביבה של כהמד חייב להתאים לתנאי טיבוע במקרה חרום 

  עם ציפוי פנימי גומי קשה.

, האלקטרודה תהה מחומר 316על צנרת פלב"מ    המד יהיה עם ציפוי פנימי טפלון וציפוי חיצוני פוליאוריטן

 .(Tantalum)טנטלום 

 .316יהיו מפלב"מ  THE ELECTRODES)גששי המכשיר ) 

תצוגה מקומית של ספיקה  טרונית )מיקרופרוססור( תהיה משולבת על מד הזרימה עםיחידת התמרה אלק

ניתן יהיה לקבל  ,כמו כן רגעית וספיקה המצטברת כולל מצב הפסקת קריאה כאשר הצנור ריק או חצי מלא.

המכשיר  בלוח הבקרה במשולב עם קריאות המפלסים בבורות והלחץ על קו הסניקה.בצג שאת הקריאות 

 -מיליאמפר ו 20עד  4 -אנלוגי מ 1-וולט זרם חילופין. פלט חשמלי:  230. מתח הפעלה IP 67וגן לפי יהיה מ

 פולסים.  2

 מהערך הנימדד. 0.5% -דרגת הדיוק 

 מד מפלס אולטרסאוני 07.08.4

 מדי מפלס אולטראסונים בנקודות הבאות :יותקנו 

 1מעל בור השאיבה  •

 2מעל בור השאיבה  •

 חרוםהת הניקוז של בור אגירת עוקמעל  •

 מעל משאבת ניקוז חדר משאבות •

 1מעלה תעלת מגוב מכני  •

 2מעלה תעלת מגוב מכני  •

 מעל שוחת כניסה ראשית לתחנה •

  .לכל המדים יצוק IP-68דרגת הגנה 

אלו יעבירו מידע שוטף על מפלס הנוזל בצג של לוח הפיקוד ויפעילו בהתאם לצורך את המשאבות,  מדים

ת מדידת המפלס ו. מערכהתאגידמערך מסירת המידע ללוח הבקרה ולמוקד המרכזי של  ם.המכני יםהמגובו

או פולסר   FMU41דגם   Endress + Hauser. המערכת תוצרת מסופקות ע"י יצרן אחד בלבד תהיה אנלוגית

 316"מ ריליי. ההתקן בעזרת קונסטרוקצית פלב 5מ.א וכן  4-20מ' יציאה אנלוגית 10עומק קריאה עד 

שתסופק מקורית ע"י היצרן ומותאמים לתנאיים לכל אחת מהנקודות. מספר נקודות בקרה להפעלת ציוד  

של הבור. מעבר המירבי לתחום ההצפה ומחוץ בלוח הבקרה של המכון לפי הצורך. קופסת החיבורים תהיה 

ץ לבור במקום נגיש אשר תותקן מחו (wire-4לתצוגת המדידה שיש על המד תהיה יחידת תצוגה נפרדת )
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לקריאה ע"י המפעיל כפי שייקבע על ידי המפקח. אורך הכבל יאפשר חיבור ישיר מהחיישן לבקר מד הגובה 

 .316Lללא חיבורי ביניים. חיבור הסנסור לבור יהיה באמצעות התקנים העשויים פלב"מ 

כיול, כולל הפעלה ואחריות של המחיר יכלול : אספקה, התקנה, צג בלוח הבקרה והזנה באורך ככל שידרש, 

 שנתיים לפחות מיום ההפעלה.

 מד מפלס הידרוסטטי 07.08.5

 מד מפלס הידרוסטטי יותקן כגיבוי למד המפלס האולטראסוני במקומות הבאים:

 1בור השאיבה  בתחתית •

 2בור השאיבה  בתחתית •

 בתחתית בור החירום •

או פולסר. המד יותקן בתוך שרוול  FMX167דגם  Endress + Hauserיותקן מד מפלס הידרוסטטי תוצרת 

, קופסת חיבורים 316פלסטי מותאם לפי הנחיות היצרן. המד יכלול קופסת חיבורים מחזיק כבל עשוי פלב"מ 

מ.א. ללחץ הידרוסטטי מדוד וכן צג המראה את הגובה.  4-20עם מערך תיקון לחץ הנוזל וכן מדידה אנלוגית 

רה והזנה באורך ככל שידרש, כיול, הפעלה, הדרכה ואחריות של המחיר כולל אספקה, התקנה, צג בלוח הבק

 ה.שנתיים מיום ההפעל

 לצריכה סניטרית וכיבוי אש מערכת מדידת מים 07.08.6

הכוללת מז"ח לפי הפרט  על צינור המים המגיע לתחנה במקום המסומן בתוכניות תותקן מערכת מדידת מים

ם". מערכת זו מיועדת למדידת המים הנכנסים המערכת תבוצע בהתאם לפרט "מערכת מדידת מי בתכניות.

עבור ראש המדידה  הגלויה הצנרת(. ומערך מתזים גלגלוני כיבוי אשחדר שירותים, לתחנת השאיבה )מבנה, 

המערכת תכלול בין  .3/16ע.ד. " ,6בקוטר " 40סקדואל  ,ללא תפרוצבועה באפוקסי תהיה מפלדה מגולוונת 

, 4מד מים מסוג אוקטב תוצרת ארד בקוטר ", 2" אל חוזר, 3"-ו 4" יםמז"ח, 3, " 4, "6" השאר מגופי טריז

מ"מ  8כולל ברז כדורי. בנוסף יחובר כבל נחושת  D041 .י.ר.תוצרת א מתוברג 2, שסתום אוויר "4" מסנן

 לגישור.

  .socket weldמסוג  ניםאוג והפלדה יחובר ותעל צינור

 הכוללת את כל האביזרים הדרושים משני קצוות צינור הפלדה.המחיר לתשלום יהיה עבור מערכת קומפלט 

 על מערכת אספקת המים הפנימית ישולם לפי מדידת אורך הקוים וקוטרם.

 מדי לחץ )מנומטרים( 07.08.7

 כללי 07.08.7.1

על קווי הסניקה של כל אחת מהמשאבות  הקבלן יספק וירכיב בתחנת השאיבה מנומטרים כמפורט להלן:

 לחצי הסניקה.ועל קו הסניקה המשותף לציון 

 מדי לחץ על קוי סניקה לביוב 07.08.7.2

למי, מתאימים לעבודה בתנאים והמנומטרים אשר יותקנו על קוי הסניקה לביוב יהיו מיועדים לביוב ג

 קורוזיביים בקרבת ים ויכילו דיאפרגמה מכנית.

 המנומטרים יורכבו בהתאם למסומן בתכניות. המנומטרים יחוברו בצנור נפרד אל קווי הסניקה של

 חוזר( במקומות המסומנים בתכניות. -המשאבות המתאימות )בין המשאבה והשסתום האל

כל הקשתות בצינורות שבין המכשירים למשאבה ייעשו ע"י הסתעפויות צלב עם פקקים לניקוי או על ידי 

 חיבורי "רקורד" משני צידי הכיפוף.
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זעזועים, בעלי חיבור תחתי ויהיו המנומטרים יהיו ממולאים בגליצרין להבטחת עמידה בפעימות לחץ ו

מעלות  270מ"מ, בעל מחוג מרכזי ותחום תנועה של  100. לוח השנתות יהיה בקוטר 316עשויים מגוף פלב"מ 

 ק"ג/סמ"ר, אלא עם כן, צויין אחרת. 6ק"ג/סמ"ר עד  -0ויסומן בק"ג/סמ"ר בתחום מ

אינטגרלי מהמכלול ולא ניתן להפרדה המונמטרים יהיו עם דיאפרגמה מכנית. בית הדיאפרגמה יהיה חלק 

. בית הדיאפרגמה יהיה בצורה של קונוס ויצוייד NPT "1/2מגוף המנומטר בשטח. החיבור יהיה בהברגה 

בחיבור שטיפה שיאפשר שחרור חלקיקים מוצקים מתוך בית הדיאפרגמה. המונומטרים יהיו מתוצרת "מגו 

 .( FC) 3 - 400ג /Nאפק"  דגם 

 

, ספחים, לפחות 1/2תלת דרכי שכל פתחיו " 316פלב"מ מפלט לפי יחידות לרבות צנרת, ברז המדידה תהיה קו

 אספקה והרכבה, הכל מושלם.

 אופן המדידה לתשלום 07.08.8

תכלול: אספקת  אלקטרוניים -מערכות מדידת זרימה/מפלסים ולחץ המדידה לתשלום עבור 

 מערכות המדידה לאתר תכלול את כל הרכיבים המפורטים בסעיפים לעיל.

וכיולם  םהרצת ,ביבש וברטובמערכות המדידה עבור עבודות ההתקנה, חיבור חשמל ובקרה, בחינת 

תחל תקופת האחריות  והכיול . רק לאחר סיום תקופת ההרצההרצת התחנה חודשי תבמשך שלוש

 .מערכות המדידהעל 

 .מערכות המדידהרכיב בלכל יחדיו תבוצע  וכיול המדידה הן לאספקה והן להתקנה

 צנרת ואביזרים 07.09

  סוגי הצנרת 07.09.1

 צינורות ואביזרים יבוצעו בהתאם למצויין בתוכניות  והכמות הדרושה תהיה בהתאם לכתבי הכמויות. 

 להלן פירוט סוגי הצנרת:

תהיה פלב"מ  וסניקה, צינור לחץ ממשאבות ניקוז בחדר משאבות, וצנרת שטיפה בתוך הבור צנרת יניקה .א

L316  40סקדואל. 

 מרידור. האביזרים יחוברו בהדבקה. כדוגמת צנרת ניקוז משסתומי אויר יהיו מצינורות פי.וי.סי .ב

 .כדוגמת תוצרת פלסים 100מריפלקס PN16  דרג   H.D.P.Eצנרת סניקה חיצונית לתחנה   .ג

לרבות פלטות עיגון. כל  316במעברי קירות יבוצעו מפלב"מ  של קווי סניקת ביוב צנרת מתוכננת .ד

 ס"מ מתחת לפני הבטון. 15 -ס"מ מעל ו 15המעברים דרך הבטונים יבוצעו כאשר הם בולטים 

, העוברים דרך קירות, יבוצעו בשרוולים וכל המעברים יאטמו באופן כל הצינורות על סוגיהם השונים .ה

 שלא תתאפשר כל חדירת מים דרך הקיר.

 צנרת כללי 07.09.2

הקבלן יספק וירכיב את כל הצנרת והאביזרים הנדרשים בתחנת השאיבה. עבודה זאת תבוצע בהתאם 

 .למפרט הכללילמתואר להלן ו

אטמוספרות אלא אם  16כל צנרת הסניקה, האביזרים, המגופים, השסתומים וכו' יתאימו ללחץ עבודה של 

 רת.כן מצויין אח

 .DINכל האוגנים של המגופים, השסתומים וקטעי הצינורות יתאימו לתקן 

סוג א' כל הצינורות פלב"מ יתאימו לתקן  530כל צינורות הפלדה יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת.י. 

 . כל צנרת פלב"מ לביוב תהיה ללא תפר אלא אם כן מצויין אחרת.DIN 2576ו/או  36.19B ANSIאמריקאי 

 ילן, פוליפרופילן יתאימו לתקנים זרים אירופאיים בהעדר  תקן ישראלי.תצינורות  פי.וי.סי., פוליא
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 .316Lגנים ופלטות העיגון הצמודים לצינורות פלב"מ יהיו מפלב"מ וכל הא

, ובמחברי אוגן מסוג BUTT WELDחיבורי קטעי צינורות פלדה או פלב"מ יעשו באוגנים בריתוך מסוג 

ויופרדו מהאוגנים באמצעות  316מעוגנים גם אם לא סומן כך בתכניות. הברגים יהיו מפלב"מ  2000קראוס 

בכל המקרים. הריתוכים יעשו כך שלא ישארו כל חריצים, שקעים, חורים וכו' חשמלי.דיסקיות בידוד 

מי של וימולאו בקווי ריתוך נוספים. לאחר הריתוך יוחלקו מקומות החיבור באבן משחזת כדי ששטחם הפני

 הצינורות והאביזרים יהיה חלק ללא כל בליטות.

ולא יורשה ביצוע קשתות, הסתעפויות ומעברים ע"י  40קשתות, הסתעפויות וכו' יהיו חרושתיים סקדואל 

 חיתוך סגמנטים לריתוך, אלא באישור מיוחד של המפקח.

בנפרד על ידי הקבלן בבית המלאכה  ויוצרילגלבון שבתחנת השאיבה,  יםהמיועדוהאביזרים כל הצנרת 

אחרי יצורם והתאמתם למידות המבנה יותקנו באופן נסיוני בתחנה ויאושרו  .בקטעים עם אוגנים מתאימים

ע"י המתכנן. רק לאחר מכן הם יפורקו ויועברו למפעל לגלבון, יגולבנו באבץ חם וייצבעו כמפורט במפרט 

וך כל שהוא באתר בצנרת זו. מודגש בזאת שעל הקבלן יהיה להלן. לא יורשה ביצוע של רת 11הצבע בפרק 

כל צינורות הפלדה המגולבנים בחום בקוטר  לקבל אישור בכתב מהמפקח על אופן הנחת הצנרת לפני פרוקה.

 . 593לפי ת"י  40או קטנים יותר יהיו צינורות סקדואל  2"

נט רב אלומינה ועטיפה חיצונית טריו כפול צינורות פלדה שיונחו בתוך הקרקע יהיו עם ציפוי פנימי במלט צמ

 מיקרון ויתאימו לדרישות של המפרט הכללי. 4000בעובי 

מיקרון ויתאימו  2000צינורות פלב"מ שיונחו בתוך הקרקע יהיו עם ציפוי חיצוני בקולטאר אפוקסי בעובי 

 לדרישות של המפרט הכללי.

 מעברים ביציקות 07.09.3

 עבור המערכות השונות משלושה סוגים: 316Lמעברים מפלב"מ במסגרות היציקות השונות יבוצעו  .1

 מעברים "נקיים" ביציקה.       א.                          

 שרוולים.        ב.                          

 מעברים אטומים לכבלים.        ג.                          

 ורט בתוכניות.מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מירבי כמפ .2

עיגון   לפי תוכניות ,טבעות  כל הספחים  אספקה והתקנת צנרת לפי המפרט וכתב הכמויות כולל

,חבקים ,ברגים וכו ,'פעמוני יניקה   במעבר קירות ,חומרי עזר ,מופות ,פקקים ,תמיכות ,קונזולות  שרוולים

 בקטעים לפי התכניות והמפרט, הכל מותקן בשלמות וכו,

 וםהמדידה לתשל 07.09.4

ומעלה תימדד לפי מטר אורך נטו )ללא אביזרים( כולל כל העבודות  2צנרת בתוך תחנת השאיבה מקוטר "

הנלוות והמזכרות לעיל.  אביזרים כגון אוגנים, קשתות חרושתיות, הסתעפויות חרושתיות, דרסרים, מדי 

האמור לעיל. צינורות בקוטר לחץ, מגופים, שסתומים וכו' ימדדו וישולמו בנפרד לפי יחידות קומפלט לפי כל 

 ומטה יכללו במחיר גם הסתעפויות, קשתות, פקקים וכו'. 1 1/2" -מ

 מחוץ לתחנה המדידה בכל קוטר תהיה לפי מטר רץ ותכלול האמור קשתות הסתעפויות אוגנים וכו'.

 מגופים ושסתומים 07.09.5

שסתומים, מהסוגים הקבלן יספק וירכיב בצנרת של תחנת השאיבה מגופים ושסתומים. כל המגופים וה

 בהתאם למסומן בתכניות ובכתב הכמויות. יהיו הבאים,
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אטמ'.  16. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה של או שווה איכות מאושר תוצרת "רפאל"יהיו מגופי טריז  .א

בעל ציפוי אמייל פנימי ואפוקסי פוליאסטר  ,316ציר עשוי פלב"מ  גוף ומכסה יצוקים יציקה ספרודאלית,

 חיצוני. 

 עשוי יצקת ברזל SWING)ויהיו מטיפוס מדף ) בעלי ציפוי פנים אמאייליהיו  -חוזרים -שסתומים אל .ב

חלד -ברונזה. המדף יותקן על ציר מפלדה אל אטימה ומתחלפת , הנסגר כנגד תושבתשלמה ללא תפרים

חלד יבלוט כלפי חוץ ויתאים להרכבת זרוע עם משקולת  הציר מפלדה אל בולט המצויד באטימה.

בשסתום יותקן פתח עליון מכוסה באוגן  NO FLOW SWITCHהלם המים ומפסיק גבול  לבלימת

 מהודק בברגים לנקוי השסתום והמדף, הפתח יפתח על ידי ברגים מתאימים  שיותקנו בשסתום.

-NRומעלה יהיו כדוגמת  3ובקוטר " NR - 030יהיו כדוגמת דגם  2סתומים האל חוזרים בקוטר "הש

אטמ' ויהיו מצופים מבחוץ ומבפנים  16מתוצרת א.ר.י. מתאימים לשפכים גולמיים, לחץ עבודה  040

 בצבע אמאיל.

, המתאימים להיות מוצפים במים מעליהם, HDPEהשסתומים יהיו עשויים  -שסתומי מדף )קצה קו( .ג

. סגרי המדף יהיו מותקנים בשלושה מאוגן HDPEמאוגנים, ומתאימים לחיבור צינור פלב"מ/

 מקומות:

 .מע' 10עם מדף משופע  מ"מ 400בקוטר  למאגר חירום. 1על קו גלישה בקיר בין בור שאיבה מס'  -

 .מע' 10עם מדף משופע  מ"מ 400בקוטר  למאגר חירום. 2על קו גלישה בקיר בין בור שאיבה מס'  -

עם מדף משופע  מ"מ 500בקוטר  לתחנה ישירות אל בור החירום.על קו מעקף ממערכת איסוף מחוץ  -

 .מע' 10

 .או שוו"א מאושר ע"י המתכנן יהיו מתוצרת "הכוכב" HDPEשסתומי המדף עשויים 

 NO FLOW SWITCHמפסיק גבול כולל מחיר המגופים והשסתומים יכלול את הספקתם והרכבתם 

כמו כן עלות המגופים והשסתומים יכללו אוגני המגוף/השסתום לרבות אוגנים  כמתואר ברשימת הכמויות.

 נגדיים.

 המדידה לתשלום 07.09.6

של שסתומים ומגופים תהיה לפי יחידות קומפ' כמופיע בכתב הכמויות, מפעילים  המדידה לתשלום

ת חשמליים הנדרשים בכתבי הכמויות יהיו כלולים במחיר המגוף. כל מגוף יכלול את כל המערכו

המרכיבות כנדרש במפרט ויכלול אספקה, התקנה חיבור למערכת החשמל והבקרה במידה והמפעיל 

הנדרש הוא חשמלי יכלול גם חיבור למערכת החשמל והבקרה , הרצתו כיולו ביבש וברטוב. תקופת 

 האחריות למגופים והמפעילים החשמליים תחל מיום תקופת סיום ההרצה למשך שנה.

 שסתומי אויר 07.09.7

מתוצרת א.ר.י.  בקטרים לפי  D-020" סער" דגםלביוב  יספק וירכיב בתחנה שסתומי אויר משולביםהקבלן 

 התכניות, על קוי הסניקה של כל אחת מהמשאבות ועל קו הסניקה המשותף להוצאת אויר וגזים לפי התכנית.

אטמ' שתאושר ע"י  16שסתומי האויר יהיו מטיפוס המתאים לעבודה עם שפכים גלמיים ללחץ עבודה 

 המפקח.

 שסתומי האויר יהיו מאוגנים.

 מתחת לשסתומים, יותקנו מגופי טריז מאוגנים בקוטר המתאים.

בראש שסתומי האויר תותקן התאמה ע"י מעבר קוטר וחיבור גמיש לצנרת ניקוז מצנור פי.וי.סי. מרידור  

ובר למערכת ניקוז השסתומים )אחרי ת. יציאה לשטיפת שסתומי אויר תחותכניהמ"מ לפי  75-110 טריםבק

 ברז ניקוז(.
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 להלן. 11שסתומי האויר יהיו מצופים מבפנים ומבחוץ באפוקסי חרושתי כמפורט בפרק 

 אופן המדידה לתשלום 07.09.8

, מדידת שסתומי אוויר תכלול אספקה והתקנה עפ"י דרישות המפרט לעילהמדידה לתשלום עבור 

 מערכת למדידת לחץ מכנית לרבות מגוף.השסתום תכלול מגוף מתחתיו וכן התקנת 

 בדיקות והרצת מערכות מכניות 07.09.9

עם חיבור המערכות המכניות כאמור: המשאבות, המגוב המכני והדחסן, מערכת טהור האויר, מד הזרימה 

ומד המפלס מדי לחץ אלקטרוניים, מתקן הרמה למשאבות מערכות החשמל והבקרה, תערך בדיקה של אופן 

 השונות.תפקוד המערכות 

. לא מן הנמנע שיהיו שינויים יום 90 -כ. תקופת ההרצה תימשך 8המערכת תבדק ותורץ בהתאם לאמור בפרק 

באופן תפקוד המערכות . הקבלן יביא בחשבון שיהיה עליו לבנות מערכת שניתן יהיה בשטח לשנות את אופן 

 תפקודה. )לרבות שינויים בתוכניות הבקר הנמצא בלוחות החשמל(.

השונים כדי לבחון את והמכשור כן יהיה על הקבלן להביא בחשבון שיהיה עליו להביא את יצרני הציוד כמו 

אופן פעולתו של הציוד שסופק על ידם. עבור עבודות הבדיקה והרצת המערכת, לרבות שינויים מתבקשים 

פת, והיא במשך תקופת ההרצה לא תשולם כל תוס.לאתר והמכשור בתכנית הבקר והבאת יצרני הציוד 

פעולה תקינה של המערכת תהווה  כלולה במחירי היחידה השונים של עבודות ההנדסה המכנית והחשמלית.

הוכחה שאכן ניתן לקבל את המערכת ולהעבירה למזמין בכפוף לדרישות לאחריות הקבלן על מבנה התחנה 

. 

 ר, משאבות, צנרת, מגופים,תקופת האחריות על הציוד בתחנה, )הכולל: מכשור, לוחות חשמל, דיזל גנרטו

שסתומים, מדי לחץ, מכשירי בקרה, מדי מפלס וכו'( תחל מיום סיום ההרצה. לאחר  ימי הרצה בביוב גלמי 

 .המזמיןתערך קבלה סופית ולאחר אישור התחנה יועבר הציוד והתחנה לאיש האחזקה של 

 צנרת 07.10

 רושה תהיה בהתאם לכתבי הכמויות. צינורות ואביזרים יבוצעו בהתאם למצויין בתוכניות  והכמות הד

 להלן פירוט סוגי הצנרת:

 .16בכל קוטר יהיו מפקסגול דרג מים חיצוניים תת קרקעיים  תצינורו א.

סופר  –יהיו תוצרת מצרפלסט  ¾" –½"אספקת מים חמים וקרים בקטרים צינורות  ב.

יהיו פלדה מגולוונת סקדואל  2" -ו 1½, "1. צינורות בקוטר "16פייפ או פקסגול דרג 

 ללא תפר צבועים בסופרלק גוון אדום. 40

דלוחין, מי גשם, ושפכים בכל קוטר, יהיו מגבריט/מובילית מחוברים בריתוך. צינורות  ג.

 צינורות מתחת לרצפת הבטון יהיו בתוך עטיפת בטון מזויין.

ה צבוע 10סקדואל (,תהיה עשויה פלדה שחורה צינורות מערכת המתזים )ספרינקלרים               ד. 

צבע אפוקסי אדום גוון לפי דרישות כיבוי אש. חיבור בין הצינורות יהיה מסוג 

QUICK-UP  ,חיבור מהיר(, המחיר כולל את הספחים: הסתעפויות, קשתות(

המדידה לתשלום עבור מערכת  .שידרש בחצייה שרוול לרבותמעברים, חציית קירות 

 תהיה לפי מ"א צינור עפ"י קוטרו. המתזים

אביזרי כיבוי אש שונים, כגון, ארון מתזים רזרבים, מגוף אזעקה, מגוף ריקון, מדי לחץ, מתזים, 

 מפסק זרימה

 .בגין המתזים עצמם ישולם בנפרד לפי ספירת מס' הספרינקלרים שיותקנו
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דת הצורך לפי הקצב שיקבע עבור אישור מכון התקנים/איגוד ערים לכיבוי אש ישולם בנפרד במי 

  בכתב הכמויות.

 צביעה 07.11

כל הצינורות הגלויים וכן מתלים, תמיכות וכו' יצבעו ע"י הקבלן. המערכות השונות תצבענה בצבעי  

 לפי מערכות תקבענה במרוכז ע"י המתכנן. יהזיהושונים. חלוקת צבעי  יזיהו

צביעה וכן בהתאם למפרט הכללי הצביעה תבוצע בהתאם לכל הנאמר במפרטים הכללים לעבודות  

 .0709פרק 

לפני הצביעה יש לנקות היטב השטח הנצבע מחלודה שומן וכל גוף זר אחר. כאמור בסעיפי "הכנת  

 שטחים" במפרט הכללי לעבודות צביעה.

 אביזרים וקבועות -כללי  07.12

אחרת  צויןכל האביזרים והכלים הסניטריים המפורטים יהיו לפי בחירת המזמין, אלא אם כן 

בכתב הכמויות. במידה והדגמים לא פורטו במפורש בכתב הכמויות ובמפרט, ייקבעו 

 ע"י המפקח לפני תחילת הבצוע.

 הקבלן יספקם לאתר רק לאחר אישור דוגמא ע"י המפקח. 

כל הקבועות, הברזים, האסלות והשסתומים, יותקנו בהתאם להוראת הל"ת, המפרט  

 .1205ות"י  07הכללי  

 התאם למפורט בכתב הכמויות יסופקו ויורכבו ע"י הקבלן.ברזים ב ב.

כיורים לרחיצת ידיים או מטבח במידה והחיבור לכיורים הוא מתחת לכיור יספק  ג.

 הקבלן ברזים מצופים כרום ניקל המיועדים לניתוק החיבורים למים.

מחיר היחידה יכלול אספקה הרכבה של הכיורים, זיזים עם בליטות מרותכות  

)עבור קערת מטבח( הצבועים בצבע  3/4או " 1/2מגולבן "ות לחיזוק הקערה. מתאימ

מיניום ובצבע שמן למותאם לגוון הכיור, ונטיל פליז מצופה כרום, עם פקק גומי, אלו

דלוחין אנכי ואופקי  רצינוורוזטה מפי.וי.סי וכן  1"¼שרשרת כדורית, סיפון בקבוק 

 או קופסת בקרת. 2עד חבור לקו "

 פריטים כמפורט בכתב הכמויות: 3היחידה לאסלה יכלול  מחיר ד.

אסלה, מיכל הדחה, מתקן דו כמותי. כל פריט יכלול כל החומר והעבודה הנדרשים  

 וביחד יכללו:

 אסלה מחרס לבן תוצרת הארץ סוג א'. -

מיכל הדחה נמוך עם צנור שטיפה ומנג'ט גומי עם בוכנה, עם ברגי חיזוק  -

 מפליז.

 להפעלה דו כמותית.מתקן  -

 תוצרת "חמת"."½ ברז זוית מצופה כרום עם הברגה  -

 מחובר לברז קיר ולמיכל צנור ההדחה."½ צנור גמיש  -

 מכסה לאסלה. -

מצנור פי.וי.סי עם ביקורת )עבור אסלת "אס" או  4זוית מיוחדת בקוטר " -

 "פי צדדי"(.

 חיבורי מים וביוב מאסלה ואל האסלה. -

 ה לאגנים מקלחת יכלול את הפריטים הבאים :מחיר היחיד ה.
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 אגנית עשויה פיברגלס עם ציפוי אמאייל לבן -

 סיפון לאגנים עם כל אביזרי השרברבות הנלווים -

 סוללת מיקסמיט תוצרת חמת מים חמים/קרים  -

 ראש מקלחת -

 כולל ספחים .S.Pקר עשויה פקסגול או -צנרת פנימית חם -

 אופן המדידה והתשלום 07.13

 המדידה תהיה לפי יחידות קבועות : כיור, אגנית, אסלה, דוד וכו'. 

המחיר יכלול את החומר הלבן : כיור, סוללה וכן את כל אביזרי השרברבות לרבות צנרת : סיפונים  

 קשתות, צינורות, ביוב, מים חמים מים קרים. הצנרת תבוצע בהתאם לתכניות ולהנחיות באתר.

 מערך כיבוי אש 07.14

הידרנטים חיצוניים, מערך גלגלונים והידרנטים פנימיים, לשימושים שונים בתוך התחנה ומערך מערך 

 ספרינלרים לכיבוי אש בתוך התחנה.

 מערך ההידרנטים החיצוניים 07.15.1

. כיבוי אש חיצוני הצמוד לגדראביזרי , ארון 3התחנה שני הידרנטים בקוטר " בתחנה יותקנו בצמוד לגדר

. ליד ההידרנטים המסומן בתכנית יהיו 5/32ע.ד. " 4הצנרת להזנת ההידרנטים תהיה צנרת פלדה "

, לדחיסת מערכת מתזים ולדחיסת מערכת הידרנטים 4על זקפים " 3שני ברזי הסנקה בקטרים "

 פנימיים.

 המדידה לתשלום 07.15.2

פירה, עטיפת חול כנדרש במפרט עבור הנחת הצנרת תמדד לפי מ"א ולפי קוטר הצינור, כולל אספקת צינור, ח

עבור ההידרנטים ישולם לפי יח' קומפ'. עבור אספקה והתקנה של  ומילוי חוזר מהודק בשכבות.

ארון כיבוי אש מפייברגלס ישולם בנפרד עבור תכולתו כנדרש בכתב הכמויות ישולם בקומפ' כולל 

 למערכת אספקת המים.הגלגלון חיבור 

 מערך כיבוי אש פנימי 07.15.3

, עמדות אלה כוללות: ארון פייברגלס תקני, גלגלון התחנה נקבעו נקודות להתקנת עמדות כיבוי אשבתוך 

, 3/4,  ברז ניתוק כדורי לכיבוי אש, מתז בקוטר "3/4מ' בקוטר " 15כולל תוף וצינור גמיש באורך 

 . 2בנפרד הידרנט בקוטר "

 המדידה לתשלום 07.15.4

לס ישולם בנפרד עבור תכולתו כנדרש בכתב הכמויות עבור אספקה והתקנה של ארון כיבוי אש מפייברג

 ישולם בקומפ' כולל חיבור הגלגלון למערכת אספקת המים.

. אביזרים וספחים 3"-1בקטרים " 40, תהיה מפלדה מגולוונת סקדואל צנרת הזנה למערך כיבוי האש פנימי

 יכללו במחיר הצינור.

 (ספרינקלרים) במתזיםמערך כיבוי אש  07.15

 תמציתי של העבודה תאור 1.1

 ביצוע העבודה נשוא בקשת הצעת מחיר/חוזה זה כוללת:

אספקה והתקנה של מערכת ספרינקלרים "רטובה" אוטומטית  לכבוי אש בהתאם לתקן אמריקאי  1.1.1

13-NFPA  1חלק  1596ת"י. 

 לרבות החדרים התת קרקעייםהמערכת תותקן בכל חלקי הבניין               
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           .חדרי המגובים והמשאבות שטחים שונים 

 אספקת והתקנת צנרת ומגופים בהתאם לסכמה ולתכניות.

 כל עבודות החשמל והחיווט הדרושות לשם הפעלת המערכת בחדר המשאבות. 1.1.2

 אספקת ספרות טכנית והוראות הפעלה )בעברית( עבור כל מרכיבי המערכת. 1.1.3

 ביצוע כל העבודות הדרושות לאבטחת פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת.  1.1.4

 

הנתונים, הכמויות וסוגי הציוד המפורטים להלן, הינם מסגרת, אך אינם סופיים, ואינם מחייבים את 

 המזמין.

את העבודה יש לבצע בהתאם למפרט זה, לתכניות המצורפות לכלל מסמכי החוזה וכן בהתאם להוראות 

 מערכות.יצרן ה

 

 תכניות להגשת הצעות 1.2

 תכניות להגשת הצעות, כפי שהוצאו, כוללות תרשימים תאור המערכת                     

 ופרטים אופיינים, ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה. במידת                    

 מות העבודה בצורת הצורך יוצאו תכניות נוספות ע"י המתכנן, עם התקד                   

 "תכניות  משלימות" למטרות הסברה בלבד.                   

 תקנים 1.3          

 מערכות כבוי אש אוטומטיות. 1חלק  1596 -תקן ישראל        1.3.1          

 1596ות. י.     N.F.P.A 13מערכת המתזים תבוצע עפ"י תקן         1.3.2   

 . Light Hazzardלפי רמת הסיכון שנקבעה 193.י ות                   

   U.L / F.Mכל הציוד יהיה מאושר ע"י מעבדות הבדיקה           1.3.4         

 לתקנים.הצינורות יהיו בדוקים ע"י מעבדה המאשרת את התאמתם  1.3.5

 .1928ת.י    N.F.P.A 25השרות למערכות לפי  1.3.6

 ניקיון 1.4          

על הקבלן להחזיק את מקום עבודתו נקי ומסודר לקראת מסירת המערכת  עליו לנקות את                    

 המקום שבו עבד ואת המערכת וכל זה כתנאי לקבלת העבודה.

 הזמנת פיקוח חיצוני 1.4.1

ות על הקבלן לתאם ולהזמין ביקורת מכון התקנים עבור בדיקת ביצוע העבודה וקבלת אישור על תקינ

החומרים והעבודה. מילוי תנאי זה מהווה חלק מתנאי קבלת תעודת גמר על המערכת וכלול במחיר 

 ההצעה.

 תאום

על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה מתבצעת במקביל עם קבלנים אחרים אי לכך הוא יקפיד על הנושאים 

 הבאים:

 תאום העבודה עם המפקח באתר. 

 פריעים לתנועה.לא להניח חומרים וציוד במקומות המ 

 למנוע פגיעה ברכוש ובנפש. 

 לשמור על הניקיון בסוף יום העבודה. 

 תכניות שיכין הקבלן

 הקבלן יכין וימסור לאישור המפקח את התכניות הבאות: א.

 אמצעי תליה וחיזוקים. 
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 תכנית מהלך צנרת בחדר המשאבות, חתכים ופרטים יסודות לציוד. 

 כל הפעולות הרשומות לעיל כולל תכניות עדות כלולות במחירי היחידה                         

 השונים.                   

 (ספרינקלריםמערכת מתזים ) מפרט 07.16

 הספרינקלרים אשר יותקנו באתר יהיו מסוג  כמפורט ע"ג התוכניות וכתב  הכמויות. 2.1 

אשר יותקנו במבנה יהיו בעלי נתיך או בקבוקון עם תושבת נחושת ואטם טפלון לא  הספרינקלרים 2.2

 RING.Oיותקנו מתזים עם אטמי גומי מסוג 

 ומשנת יצור אחרונה. U.L / F.Mהספינקלרים אשר יותקנו יהיו מאושרי     2.3

 התקנת ספרינקלרים בצנרת תעשה ע"י מפתח מתאים.    2.4

 ס"מ מהתקרה.    25– 5ותקנו בצמוד לתקרה המבנה ובמרחק מתזים מסוג ניצב י    2.5

תוך שימוש באבזרים )רוזטות(  מתזים מסוג תלוי המשולבים בתקרה יותקנו בהתקנה נאה    2.6

 מתאימים לשילובם בתקרה.

הברגת הספרינקלרים לתוך הצנרת/ספחים תבוצע תוך שימוש בסרט ומשחת      טפלון. אין    2.7

תן. בכל קומות הבנין בדירות, בחלל תקרות  אקוסטיות לאורך תעלות החשמל להשתמש בחבל פש

 .QRמעלות צלזיוס תגובה מהירה  68טמפרטורת   הפעלה   K=5.6"½. יותקנו ספרינקלרים 

 במרתפים הספרינקלרים יהיו מסוג תגובה מהירה.  -    

 ים להפריע לפיזור המים.בהתקנת ספרינקלרים יש להתייחס למכשולים כדוגמת קורות וכו' העלול

הקבלן ישאיר בגמר ההתקנה ספרינקלרים רזרביים מכל סוג המותקן במבנה בכמות כפי שתפורט  2.8

 בכתב הכמויות ויאחסנם בארון ספרינקלרים מיוחד המיועד לכך.

  תחנות הפעלה .3

 , 2"/4תחנת הפעלה ראשית תכלול: אל חוזר אזעקה בקוטר " 3.1 

 , שני שעוני לחץ המותקנים אחד לפני הברז ואחד אחריו,  תא בילום           

 ורגש   1/4, שסתום פורק לחץ בקוטר 2פעמון עם מנוע מים, ברז ניקוז "                    

 זרימה חשמלי הסוגר מגע חשמלי עם התחלת  זרימת מים דרך                      

  F.M. -ו U.Lיה תהיה מאושרת  המערכת, התחנה  על כל חלק                    

  

 תחנת הפעלה קומתית  תכלול: מגוף פרפר עם אינדיקטור ומגע חשמלי, 3.2 

 ורגש זרימה חשמלי. 1"¼ שסתום על  חוזר, מד לחץ ברז ניקוז ובדיקה בקוטר   

  

 התקנת המערכת תהיה לפי השרטוטים המצורפים ולפי הוראות היצרן.  3.3

 

  צנרת .4

 כללי        

 הצנרת תותקן בהתאם לתכניות והסכמות הפונקציונליות. א.

 כל הקטרים הם באינץ ומתייחסים לקוטר הנומינלי של הצינור. ב.

יש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצנורות לפני הרכבתם ולסתום  ג.

 הקצוות הפתוחים כל יום לאחר גמר העבודה.

שעות וכל הבדיקות המפורטות  4למשך  PSI 200ם תעבור בדיקת לחץ של כל מערכת הספרינקלרי ד.

, פרק מסירת המערכת. לאחר גמר התקנת הצנרת, יש לנקות אותה חיצונית ולבצע  NFPA-13-ב
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. השטיפה תבוצע  NFPA-13/1596שטיפה יסודית של כל המערכת על פי הנדרש בתקן ת"י 

מטר  3פיקה אשר תבטיח מהירות זרימה של באמצעות המשאבות לאורך הקווים הראשיים בס

 לשניה בכל קוטר צינור.

על הקבלן להתחשב בזמן ההתקנה בכל המתקנים הקיימים במבנה, ולמנוע כל הפרעה של מערכת    ה.

המתזים )ספרינקלרים( למערכות אחרות במבנה, כגון: תעלות החשמל, תאורה וכד'. כל הצנרת 

 יקונים.תותקן במקום הניתן לגישה לצורך ת

 

בהתאם לתקן   SCH 40פלדה מגולבנים ללא תפר תהיה  יםחדרכל הצנרת ב         4.1             

 . ASTM-A-53אמריקאי 

     

צנרת בקוטר   2כל חיבורי הצנרת יעשו ע"י הברגה לצינורות בקוטר עד "   4.1.1  

ומעלה תחובר בריתוך תוך  שימוש באביזרים וספחים מתאימים, הריתוך יבוצע ע"י אלקטרודה  3"

( או ע"י מחברים מסוג קוויק אפ כמפורט בכתב 6מיועדת לריתוך צינורות מגולבנים )כמו זיקה

 הכמויות .

 

"וכו'( יהיו מסוג פלדה Tפחים להברגה או לריתוך )זוויות חיבורי  "כל הס  4.1.2  

 בר.  12.5מאושרים ללחץ עבודה 

    

כדוגמת "אברות" צבע אדום.תיקוני  APC-Pכל הצנרת הגלויה תהיה עם צפוי מגן חיצוני מותך  4.1.3

ת מדבקה צבע ייעשו באתר בהתאם להמלצות היצרן ואישור המפקח.סימון בצבע אדום או באמצעו

מטרים בין סימון לסימון )עבור צנרת ללא  3מתאימה כל קטע צינור כאשר המרחק לא יעלה  על 

 צבע(. 

 

  צנרת למערכת הספרינקלרים 4.2 

-ASTM-Aעשויים פלדה מגולבנים ללא תפר לפי תקן  אמריקאי   1צינורות בקוטר "        4.2.1                    

 הברגה.                    מחוברים ב 40סקדיול   53

 

ומעלה יהיו מפלדה מגולבנים עם תפר לפי תקן  1.5צינורות בקוטר "   4.2.2  

 של מפעל צינורות המזרח  התיכון.   10סקדיול   ASTM-A-795אמריקאי   

 הצינור ילווה בתעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת אשר תאשר את התאמתן לתקן האמריקאי. 

         –הצנרת יעשו ע"י מחברים מהירים מסוג "קוויק כל חיבורי     

 תוצרת מודגל. -  FM/ULאפ" מאושרים .                                   

 

   APC-Pכל הצנרת הגלויה תהיה עם צפוי מגן חיצוני מותך        4.2.3                    

 " צבע אדום. כדוגמת  "אברות                                   

 תיקוני צבע ייעשו באתר בהתאם להמלצות היצרן ואישור     

 המפקח.    

 סימון בצבע אדום או באמצעות מדבקה מתאימה כל קטע     

 מטרים בין סימון לסימון  3צנור  כאשר המרחק לא יעלה  על     

 )עבור צנרת  ללא צבע(.     
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 יש לעשות שימוש לא יורשה כיפוף צינורות -כפוף צנרת  4.3 

 בספחים חרושתיים  בלבד.                 

 

      

  הסתעפויות ומחברים 4.4 

 

 -הסתעפות צנרת בקטרים זהים או בקטרים שונים בהפרש של קוטר אחד )לדוגמא מ  4.4.1 

  T( תבוצע באמצעות אביזרי  .2"½ -ל  3" 

 

 שני בהסתעפות מהצנרת הראשית לצנרת הקטנה ממנה ב  4.4.2  

 (   החיבור יבוצע 1"  -ל  3"   -קטרים ומעלה )לדוגמא מ 

 מכני. Tבריתוך או בהברגה או  

     

 בצנרת יבוצעו תוך שימוש באביזרים  45  -ו   90זויות   4.4.3  

 מתאימים.    

      

 מעברים בין קטרים יבוצע באמצעות יחידה אחת שלמה של   4.4.4  

 מופה מעבר קונית מתאימה.    

      

 בכל מקרה אין להשתמש במופה מעבר מסוג בושינג.   4.4.5  

      

 .  אטימתן בסיבי פשתן וצבע מיניום סינטטי.B.S.Pהברגות הצינורות  תהינה מסוג    4.5 

     

 וכו' יהיו מסוג פלדה     Tכל האביזרים והמחברים במערכת כגון זוויות חיבורי    4.6 

 אטמ' ויתאימו לסטנדרט 12.5ליברות לפחות ויעמדו בלחץ עבודה של   150 

 .ANSI B 16.3  

  

 עוגנים   4.7 

יהיו וגנים אהכל העוגנים שיהיו בשימוש יהיו מפלדה ויעמדו בתקן הנדרש,  4.7.1      

  ASA 150מסוג .

       

מ"מ עשויים מחתיכה  1½" בעובי  200אטמי העוגנים יהיו "מקלינגריט   4.7.2      

 אחת. האטם יכסה את כל פני העוגן. 

 

  מתלים        4.8 

פרק  NFPA-13כל המתלים לצנרת יהיו מגולבנים כמפורט בתקן  4.8.1      

מ' עבור צינורות בקוטר  4.5  -ו  1.5מ' עבור צינורות בקוטר עד " 3.5המרחק בין המתלים יהיה 6-2

 ומעלה.   1.5" -גדול מ 
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הקבלן יביא לאישור המתכנן את דגמי המתלים בהם הוא ישתמש בהתקנת  4.8.2     

 המערכת. 

    

  F.Mאו .U.Lהמתלים יהיו מאושרים    4.8.3      

 

 מגופים והתקני צנרת .5

 PSIעבור מערכות כיבוי אש ללוח עבודה של F.M / U.Lמאושרים  OS&Yמגופי שער יהיו מסוג   5.1

 יבוצע באמצעות עוגנים.  חיבורם לצנרת 175

  

עבור מערכות כיבוי אש. יהיה F.M / U.Lשסתום אל חוזר יהיה מסוג פלדה מאושר    5.2 

 ניתן לניקוי מגופים זרים על ידי פתיחת מכסה עליון. חיבורו לצנרת יבוצע באמצעות עוגנים. 

   

    FM/ULמאושרים לכיבוי אש  PSI 175מגופי פרפר לחץ עבודה  5.3 

 ומיועדים לעבודה בחוץ.           

 

 316פלב"מ המגופים יהיו בעלי ציפוי ניטרילי פנימי וציר    5.3.1 

 

 הפרפר יהיה מצופה גומי. 5.3.2 

 

 חיבורו לצנרת בין עוגנים או מחברי קוויק אפ. 5.3.3 

 

 לזיהוי מצב )פתוח/ סגור( ויכלול מפסקים חשמליים לזיהוי מצב פתוח. יכיל אינדקטורים      5.3.4

      

 אל חוזרים 5.4 

 טיפוס מוחזר קפיץ, גוף פליז. קפיץ נירוסטה, חיבורי הברגה. 2עד " א.

ומעלה טיפוס מדף או דו כנפי כפי שמצוין בכתב הכמויות. אל חוזר עשוי ברזל יציקה לחץ עבודה  3" ב.

PSI 175  חיבורי עוגן. אל חוזרים יהיו מאושרים לכיבוי אשUL/FM. 

 מסננים  5.5 

 מסנני רשת עשויים פליז רשת נירוסטה, חיבורי הברגה. 2עד "  

 ומעלה עשויים ברזל יציקה, מבנה אלכסוני  3מסננים בקוטר "  

                       (Y עם רשת סינון מנירוסטה )י עוגן.                                  מ"מ( חיבור 0.75מ' )חור  20 

 .UL/FMהמסננים מצוידים עם ברז ניקוז ומאושרים לכיבוי אש   

 שסתומי בטחון 5.6 

                   2שסתומי בטחון עשויים ברזל יציקה עם חיבורי הברגה עד קוטר "   

                         ומעלה. שסתומי הביטחון יהיו דגם קפיצי       3"-מוגן אוחיבורי 

  U.Lומאושרים לכיבוי אש                        

 אביזרי מדידה 5.7 

 מדי הלחץ מצוידים  4או דלרין סקלה " 316פלב"מ טיפוס בורדון גוף  

 .UL/FMבברז מנומטר וסיפון יהיו מאושרים לכיבוי אש             
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 התקנים לבדיקה 5.8

 

של ענפי המערכת לפי קביעת המתכנן יותקנו התקני בדיקה  בקצוות המרוחקים 5.8.1 

 מיוחדים, לבדיקת תפקוד הפעלת המערכת וההתראות.

 

ההתקנים יצוידו בעינית לאפשר הבחנה בזרימת המים ויתאימו לספיקת מים של מתז  5.8.2 

 .U.L / F.Mאחד לפחות. ההתקנים יהיו מאושרי תקנים 

 

 התקן  הבדיקה ינוקז אל קווי הביוב או אל מחוץ  5.8.3   

 למבנה לפי קביעת המתכנן/ המפקח.    

 

 מכלולי פיקוד ובקרה .6

 

 מכלולי הפיקוד והבקרה מיועדים לאפשר קבלת התראות  6.1

 חשמליות מהמערכת. 

 

 OS & Yנמנים עליהם מפסקי לחץ, מפסקי זרימה, התקני התראה למגופי שער   6.2

 לולים במגופי הפרפר. ומפסקים הכ

 

 כל מכלולי הפיקוד וההתראה יחוברו אל המערכת לגלוי והתראות אש שתותקן באתר.  6.3

 

 ההתקנים מסוג רגשי לחץ ורגשי זרימה יפעילו במערכת ההתראות חיווי ברמת אזעקה. 6.4

 

 ת תקלה.ההתקנים מסוג התראה למגופי שער ומגופי פרפר יפעילו במערכת ההתראות חיווי ברמ 6.5

 

 

 סיום עבודה ומסירת המערכת .7

 

ביקורת קבלה תיערך לאחר הפעלת המערכת בנוכחות נציג המזמין, נציג המפקח, נציג  7.1 

המתכנן ונציג הקבלן. בעת הביקורת ירשם פרוטוקול.  הערות אם תהיינה יבוצע תיקון על פיהן 

 ימים ותיערך ביקורת חוזרת.  7בתוך 

  

 בלה תופעל המערכת ותיבדק פעולת כל חלקיה.בעת ביקורת הק 7.2 

  

 

 

בעת הביקורת ישאיר הקבלן בידי המזמין או נציג המזמין תיק מערכת אשר יכלול את  7.3 

 הפרטים הבאים:

 

 אישור מכון התקנים למערכת. 7.3.1   
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 תכניות עדות של כל חלקי המערכת לרבות התקני  7.3.2   

 התראה.      

 

 של כל חלקי המערכת. קטלוגים 7.3.3   

 

 חישובים  הידראוליים של כל חלקי המערכת. 7.3.4   

 

 חודשים למערכת ולפעולתה. 12תעודת אחריות למשך  7.3.5   

 

 מפרטי שרות ואחזקה. 7.3.6   

 

 חשבון סופי יוגש רק לאחר מסירת המערכת כמפורט לעיל. 7.4               

 

ות של המזמין אשר מתפעל את המערכת. ההדרכה הקבלן מתחייב לבצע הדרכה לצו 7.5 

תהיה עם אביזרי הדרכה וברמה נאותה. בהדרכה ישותף איש הצוות ההנדסי אשר ביצע את התכנון 

 המשלים של המערכת עבור הקבלן.

 

  אופני מדידה ותשלום .8

 מחירי היחידה )קומפלט( כוללים 8.1 

 ומרי עזר הנכללים בעבודה כל החומרים )בכלל זה מוצרים לסוגיהם וח 8.1.1  

ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם, למעט חומרים וציוד שיסופקו ע"י            

 הקבלן ומפורטים בנפרד עפ"י כתב הכמויות.                        

    

עבודות  מתלים , כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם לרבות  8.1.2  

הלוואי והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים 

 נפרדים. 

     

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות   8.1.3  

 וכו',  תחזוקתם, פירוקם וסילוקם בגמר העבודה. 

     

 ם, מכונות וכו', שמירתם וכן שמירה על העבודות שבוצעו.אחסנת החומרים, כלי 8.1.4  

  

 כל ההובלות, הפריקות והעמסות למיניהן הכרוכות בביצוע העבודה.  8.1.5  

 

מחיר המערכות יכלול אחריות שנה מיום מסירת המערכות וקבלת אישור "גמר  8.1.6  

 ביצוע". 

  

 צנרת  8.2    

 הנחת הצינורות בקטעים  -ומעלה  2צנרת מים בקוטר "   8.2.1  
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 השונים תימדד כקומפלט כולל מחברים ,                                    

  Tלרבות ספחים  ואביזרים )כגון מעבר קוני, זוויות, אביזרי                                    

 ו'(. וכ                                   

 

 המחיר יכלול בנוסף את חפירת התעלה    -צנרת תת קרקעית   8.2.2  

 וכיסויה לפי המפרט.     

 

 מחירי הקומפלט כוללים צביעת כל הצנרת הגלויה והכל לפי   8.2.3  

 התוכנית ופרטי הביצוע.     

 

התקנת הצנרת בקטרים השונים כלולה  -ומטה  2צנרת מים בקטרים של "  8.2.4  

 וכו'(. Tחיר הקומפלט, כולל כל הספחים )כגון: מופת מעבר,  מעבר  קוני, זוויות, אביזרי במ

 

תחנת ההפעלה תימדד כשהיא מורכבת קומפלט, עם כל האביזרים כנדרש במפרט,  8.3     

 פועלת ומתפקדת עפ"י הוראות היצרן ומחירה כלולה במחיר הקומפלט. 

  

ם במקומם, מחירי  הקומפלט כוללים בין השאר את כל מתזים ימדדו, כשהם מחוברי 8.4     

החיתוכים, ההתאמות הריתוכים והחיבורים כולל  מופות  ו / או חבקים מדגם ויקטאוליק כפי 

 שנדרש  ע"ג התוכניות. 

 

 מובילים ומוליכים חשמליים כלולים במחיר המתקן לרבות חיווט. 8.5  

     

 ים, מפסק זרימה ומנעול חשמלי לברז    אביזרים  שונים, כגון: מגופ  8.6     

              ,OS&Y  כולל כל האביזרים הנדרשים להתקנתן והפעלתן כנדרש במפרט  ומחירם

 כלול במחיר הקומפלט.

  

 מכוןתשלום למכון התקנים כלול במחיר המתקן. הקבלן יזמן את נציגי     8.7            

 התקנים כפי שיורה לו הפיקוח וידאג לקבלה ואישור סופי על ידם.                          

   התשלום למכון התקנים ע"ח הקבלן.        
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  עבודות חשמל, פיקוד ובקרה - 08פרק 

 תנאים כלליים מיוחדים 08.00
 הנחיות כלליות 08.00.1

 תיאור העבודה 08.00.1.1

במסגרת הקמה של תחנת שאיבה מכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל פיקוד ובקרה 

במסגרת עבודות מתוכננת הקמת תחנת שאיבה אשדוד.  -שכונת רובע הנחל  -לביוב לכיש 

כ"א. בשלב ראשון  קוו"ט 105משאבות  בהספק  2בורות ומאגר חירום. בכל בור  2הכולל 

 תפעלנה בו זמנית לא יותר משלוש משאבות. המשאבות מונעות ע"י מתנע מסוג משנה תדר. 

במסגרת עבודתו על הקבלן יהיה לספק, להוביל, להתקין לחבר ולהפעיל בשלבים את המתקן 

 בהתאם ללו"ז הכללי של הפרויקט.  

 קו"א. 800לשעות חירום יותקן דיזלגנרטור בהספק 

 אמפר 910X3שאיבה יבוצע חיבור מחב' חשמל למכון 

  במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע:

 טיפול בחיבורי חשמל . •

  .לוחות חשמל מתח נמוך •

 תשתיות צנרת ת.ק. ובריכות באתר. •

ביצוע מתקן חשמל באתר כולל: מערכת הספקת חשמל, הזנות, מתקן כוח, מאור, פיקוד  •
 וכו'.

 מכשור ורגשים.מערכת פיקוד ובקרה, בקר מתוכנת,  •

 מערכת גנראטור, דלק . •

מערכת תקשורת אלחוטית שתשולב  במערכת הבקרה של התאגיד ע"י ספק המאושר ע"י  •
 התאגיד

 מע' גילוי וכיבוי אש חדשה כולל  שילוב במערכת השו"ב של התאגיד. •

גילוי פריצה, טמ"ס בקרת כניסה כולל  שילוב במערכת השו"ב של  –מערכת ביטחון  •
 ספק המאושר ע"י התאגיד התאגיד ע"י

 בדיקות והפעלות כמפורט במסמכי המכרז. •

 הקבלן המבצע 08.00.2

הקבלן המבצע את עבודות החשמל יהיה קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  

 160בענף החשמל, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו, ורשום בסיווג  1969 –בנאיות ה' תשכ"ט 

 לפחות. 2-א

שנים לפחות ביצוע פרוייקטים דומים במתקני מים וביוב.  הקבלן  5יה בעל ניסיון של הקבלן יה 

פרוייקטים בעלי רמת מורכבות והיקף כספי תואמים  5יצרף להצעתו רשימה של לפחות 

לפרוייקט זה, ואשר בוצעו על ידו במהלך חמש השנים האחרונות, בצרוף מכתבי המלצה 

 מהלקוחות.

הצעה זו הינה, שהקבלן יספק ויבצע מתקנים מושלמים ומוכנים  מהותה של העבודה נשוא 08.00.2.1
לפעולה, כולל חומרים, עבודה, וציוד לביצוע העבודות, כפי שמתואר בשרטוטים המצורפים, 
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וכן כל הציוד והעבודות שלא מופיעים בשרטוטים ובבקשה זו אך הכרחיים לביצוע והשלמת 

 העבודה.
ימולאו ע"י הקבלן כחלק מביצוע העבודה וללא תשלום כל הדרישות המופיעות במסמך זה  08.00.2.2

נוסף. מודגש כי מילוי כל הדרישות כמפורט במסמך זה לרבות בדיקות, הפעלות, תהליך 
הקבלה, הדרכה, הגשת ספר המתקן, הינו תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי של הקבלן. אי 

 קיום ההתחייבות תראה כעיכוב בביצוע העבודה.

 
 על חשבונו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודותיו לרבות:הקבלן יספק  08.00.2.3

 גנרטור וחיבור חשמל זמני ולוחות זמניים לביצוע העבודה. •

 ציוד שינוע הרמה וחפירה. •

 חומרי עזר, כלי עבודה ומכשירים. •

 ציוד ומכשירים לבדיקות הארקה, איפוס וכיול המכשור. •

 ציוד ומכשירים השוואתיים לבדיקת סיגנאלים. •

 ד ומכשירים לבדיקת הרמוניות.ציו •

הקבלן יספק את כל כלי העבודה הדרושים לביצוע עבודות ההתקנה והחיווט, כגון: אמצעי  08.00.2.4
הובלה, הרמה, חיזוק, מקדחות, מסוריות, רתכות אלקטרודות ריתוך, מכשירי הידוק לסרטי 

תחילת נירוסטה, כבלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת וכו'. כל הציוד ימצא באתר מיום 
הקבלן יהיה ערוך עם כוח   העבודה. הקבלן ידאג לאמצעי חפירה ו/או חציבה במידת הצורך.

 .האדם הדרוש לביצוע מושלם של העבודה
בהתחלת ביצוע העבודה הקבלן יהיה מאורגן ומוכן באתר עם מחסן לאחסון ציוד, כלי עבודה,  08.00.2.5

 ר הנ"ל באתר.וחומרי עזר. המזמין לא יספק הנ"ל לקבלן אלא יקצה שטח עבו

 הוראות כלליות 08.00.2.6

 העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם: מפרטי 08.00.2.6.1

 מפרטים והנחיות המנהל למשק המים למערכות מיגון וגילוי פריצה. •

 חוק החשמל תשי"ד ותקנות שפורסמו מכוח החוק עד ליום הביצוע. •

 תקנות משרד העבודה בדבר התקנת תחנות דיזל גנרטורים. •

 .VDEתקן גרמני  •

 עבור מערכת גילוי אש. V.D.Eותקני  UL, תקני 1220תקן ישראלי  •

 , או שו"ע עבור מערכות גילוי פריצה.U.L  1076, תקן 1337תקן ישראלי  •

 61439תקן ישראלי לייצור לוחות חשמל  •

 .VDEבהעדר תקן ישראלי יקבע תקן  08.00.2.6.2

כל הציוד והמכשור המסופקים במסגרת מכרז זה יעמדו בתקנים בין לאומיים  08.00.2.6.3
 R.F.I -ו  E.M.Iלגבי רעשים והפרעות מסוג  - NEMA, IEEE, ICS, CEכגון: 
 כן בדרישות התקנים לגבי רמת ההרמוניות.-וכמו

                                                                השראתי לפחות.            0.92מקדם הספק בכל מצבי עבודה בתחום ויסות המהירות יהיה  08.00.2.7

הקריטריון הקובע לבדיקה יהיה מקדם ההספק שיופיע בשני חשבונות החשמל בהם לא נרשם                      

קנס בגין מקדם הספק ירוד, החשבונות יהיו אלה שהופקו לאחר סיום עבודות הקבלן ולאחר 

 ן תקין.שהמתקן פעל באופ

קנסות בגין מקדם הספק נמוך , כרשום בחשבונות החשמל יחולו על הקבלן ויקוזזו משכרו  08.00.2.7.1
 , עד וכולל תיקון מקדם ההספק כך שלא יופיעו קנסות בחשבונות החשמל.
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כל האמצעים/מכשירים/אביזרים הנדרשים לצורך שיפור מקדם ההספק כנדרש יהיו ע"ח  08.00.2.7.2

 כתב הכמויות.הקבלן ללא תוספת מחיר מעבר לרשום ב

( לגבי כל ציוד שיסופק ולגבי כלל המערכת, לא (THDנדרש שרמת ההרמוניות הכללית  08.00.2.7.3
בזרם. הקבלן יבצע כל הפעולות הנדרשות על חשבונו כולל  15%-במתח ו 4%תעלה על 

מדידת הרמוניות הוספת מסננים,פילטרים, קבלים , משנקים  וכו' ע"מ שסה"כ ההרמוניות 
השראתי בכל תחומי  0.92-מקדם ההספק כלפי חב' החשמל יהיה גדול מיהיה כמצוין לעיל ו

 העבודה.

כל הציוד והעבודות וכן כל התפוקות השונות הנלוות כולל מסמכים, תיעוד ממוחשב,  08.00.2.7.4
יהיו מיועדים לתפקוד ותפעול מלא ומושלם ללא הגבלת זמן או  -תוכנות, דיסקטים וכו' 

חייב הקבלן לתקן את הנדרש מיידית ולשפות מגבלה כלשהי אחרת. בכל מקרה של כשל מת
 את המזמין בעבור נזקים שנגרמו לו.

 רישיונות ומילוי אחר תקנות עבודה ממשלתיות 08.00.2.8

על הקבלן לבצע את העבודה בכפיפות לחוקי הארץ, לדרישות המשטרה, חב' החשמל, משרד  08.00.2.8.1
קבלן ובמיוחד יהא ה העבודה, משרד התקשורת ובזק, לביטחון ולהגנה על הציבור. 

אחראי למילוי מדויק של כל תקנות עבודה ממשלתיות ומקומיות שנקבעו ע"י השלטון 
 בקשר לביצוע העבודה.

על הקבלן או קבלן משנה מטעמו )אם והיכן שמוגדר( להחזיק בכל הרשיונות הנדרשים  08.00.2.8.2
 לאספקה וביצוע כל העבודות עפ"י כל הדרישות במסמכי המכרז השונים.

הקבלן ידאג לכל התאומים, הבדיקות, הביקורות והאישורים הנדרשים ע"י הרשויות  08.00.2.8.3
 המוסמכות )כגון: משהת"ק, ח"ח, בזק( לגבי הציוד והעבודות במסגרת מכרז זה.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית שהיא מסיבת אי ידיעתו את הדרישות והתקנות  08.00.2.8.4
מן כלשהיא עקב איחור שנגרם ע"י הקבלן הנ"ל או חלק מהן. לא תינתן לקבלן הארכת ז

 מפאת אי מילוין של הדרישות והתקנות הנ"ל.

  קבלני משנה 08.00.2.9

על הקבלן להיעזר בקבלני משנה וביצרנים וספקים מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר  08.00.2.9.1
 אינם בתחום הרגיל של עבודתו.

עתו להעסיק, על הקבלן להגיש תוך שבוע מיום צ.ה.ע. את רשימת כל קבלני המשנה שבד 08.00.2.9.2
רשימה זו תכלול גם את רשימת היצרנים. סמכות המפקח הינה מוחלטת לאשר/לפסול כל 
קבלן משנה ויצרן שיוגשו לו. פסילה זו לא תהווה עילה לתביעות כספיות כלשהן או תביעות 

 להארכת זמן הביצוע מצד הקבלן, אישור העסקת קבלן משנה יהיה בכתב ע"י המפקח.

ו של המפקח לסלק מהאתר כל קבלן משנה או יצרן אשר אושרו בכתב מודגש: נשמרת זכות 08.00.2.9.3
אך נתברר בדיעבד שאינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם למפרטים ולנהלים המקובלים 
ו/או שאינו עומד בלוחות הזמנים שהוקצו לו וגורם לעיכוב בביצוע העבודה, סילוק קבלן 

הנוסף לאחר לא תהווה עילה  משנה או יצרן או הקטנת היקף עבודתו ומסירת החלק
לתביעות להארכת זמן ביצוע או תביעות כספיות כלשהן. הקבלן ידאג לכך שלא יינזק ע"י 

 חתימת  הסכמים ברוח זו עם קבלני המשנה והיצרנים.

בנוסף מודגש: במידה ויגרם עיכוב בביצוע עקב אי תשלום הקבלן הראשי לקבלני משנה  08.00.2.9.4
ה אחר להשלמת העבודה הספציפית במחיר שימצא רשאי המפקח להביא לאתר קבלן משנ

לנכון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והסכום שישולם לקבלן המשנה ע"י היזם ישירות ינוכה 
מחשבון התקופתי של הקבלן הראשי ואילו התשלום לקבלן הראשי יהיה לפי מחירי ההסכם 

 כאילו ביצע את העבודה.

מיוחד כגון ציוד בקרה, מחשוב ותקשורת הכלולים סעיף זה אינו מתייחס לספקי ציוד  הערה:

 בהצעת הקבלן.

 בטיחות 08.00.2.10
 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הרשום במסמכי המכרז ועפ"י כל דין:

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי  08.00.2.10.1
ם רשמי אחר ועל פי כל בדרישות משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל, כל גור

 דין. כללי המקצועות השונים והנחיות בטיחות של חברת החשמל והוראות המכרז הכללי.

המפקח יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י הקבלן. הקבלן יפעל  08.00.2.10.2
בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה. לא 

 ורתם בנוסף.ישולם תמ
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחום  הבטיחות ו/או  08.00.2.10.3

הנחייה שינתנו, אם יינתנו, מפעם לפעם ע"י המפקח בנושא זה, לא תפטור את הקבלן אלא 
 תוסיף לכל חובה המוטלת עליו לפי כל חוק ו/או נוהגי בטיחות כלשהם.

אזהרה, גדרות זמניות וידאג לתאורת אזהרה וכל בהתאם לצורך יתקין הקבלן שלטי  08.00.2.10.4
 האמצעים הדרושים.

 הגנה על העבודות 08.00.2.11
 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הרשום במסמכי המכרז ועפ"י כל דין:

על הקבלן להגן על אתר העבודות, על העבודות ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי  08.00.2.11.1
בכל נזק שהוא, לרבות כתוצאה מתופעות מזג  אחר שיידרש על ידי המפקח כך שלא יינזקו

כן: -האוויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח, אבק וכמו
 גניבות, שריפות, פריצות וכיו"ב.

במקרה של היגרמות נזק כלשהו כאמור, ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לזאת, והוא  08.00.2.11.2
ונו הוא, לפי הוראות המפקח ולשביעת רצונו המלאה של מתחייב לתקן את הנזקים על חשב

המפקח. ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות 
 בגין זאת.

 כל האמור עד כאן מחייב את הקבלן למשך תקופת הקמת המערכת ולתקופת האחריות.   08.00.2.11.3

 מניעת נזקים והפרעות למתקנים קיימים 08.00.2.12

שהעבודה מתבצעת בחלק מהמקרים במתקנים ואתרים פעילים. אי לכך, יש להדגיש  08.00.2.12.1
 מתחייב הקבלן:

לתאם את כל פעולותיו עם הממונה מטעם המזמין לעבודה במתקן מסוים לפחות שבוע  •
 מראש.

מודגש מראש שבשל אופיים של המתקנים תבוצענה חלק מהעבודות בשעות חריגות  •
 ובהגבלות זמן.

החלפת לוחות חשמל המבוצעות במתקנים פעילים על הקבלן  באשר לעבודות חיבור ו/או •
זמני למשאבות כך ששאיבת השפכים, תמשך ללא דופי בכל  -לדאוג לסידור הזנה חלופי 

 מהלך העבודה.

מחירי הלוחות הזמניים שילקחו בסוף הפרויקט ע"י הקבלן כלולים במחירי היחידה השונים  •
 אלא אם כן צויין אחרת. 

ה תהיה אפשרות להפעלה מלאה של כל הציוד והמתקנים בהתאם לתנאי בסיום יום העבוד •
 ההפעלה הקיימים לפני כניסת הקבלן לעבודה אם ממקור הזנה זמני או קבוע.

 תאום עם רשויות, יועצים, קבלנים וספקים 08.00.2.13
על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הגורמים הרלבנטיים כנדרש במסמכי החוזה ולפי המפורט 

 להלן:

ילת עבודה כל שהיא, על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות ונציגי לפני תח 08.00.2.13.1
המזמין את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיוקמו באתר העבודה, לרבות 

 זיהוי וסימון ציוד, לוחות, חווט ומכשור.

תר רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלה, יקבל הקבלן אישור לתחילת ביצוע העבודות בא  08.00.2.13.2
 בהתאם להנחיות.

על הקבלן לקבל את כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים הנדרשים מהרשויות   המוסמכות  08.00.2.13.3
 לצורך ביצוע עבודתו, כולל התשלום תמורתם.

 על הקבלן לתאם פעולותיו עם נציגי המזמין והחברה המתחזקת ומתפעלת את המתקנים. 08.00.2.13.4

א השגת הרשיונות להפעלת התדר עבור מע' פקוד אלחוטית על הקבלן לטפל ולתאם את נוש 08.00.2.13.5
האלחוטי למערכת הבקרה לרבות, במידה ויידרש, הקמה ותפעול תחנות ממסר. כך שיענה 

 על הדרישות הטכניות והפונקציונליות של המפרט.

 הרשיון להפעלה ושימוש בתדר יכלול אישור לשימוש בשעת חירום.  08.00.2.13.6

 אספקת ציוד 08.00.2.14
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אספקת הציוד )כולל הובלתו( לאתר)ים(, אספקת הציוד במסגרת מכרז זה תחשב רק עם  08.00.2.14.1

 אלא אם אושר אחרת ע"י המפקח.

 הציוד והחומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון. 08.00.2.14.2

סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק וצברו ניסיון במתקנים פעילים דומים במשך שנה  08.00.2.14.3
ט במסמכי המכרז לפחות לפני מועד הגשת ההצעה ועומדים בכל התקנים והדרישות כמפור

 השונים.

ציוד וחומר שאינם עומדים בקריטריונים אלו ושתאושר אספקתם ע"י המנהל ו/או המפקח,  08.00.2.14.4
חודשים לפחות ממועד  6יתקבלו בהסתייגות לצורך בדיקה והרצה למשך תקופה של  

הקבלה. היה ונמצאה תקלה/תקלות ו/או פער בין דרישות המפרט לביצועים בפועל, הקבלן 
תקן מיידית ועל חשבונו את הטעון תיקון או להחליף הציוד/החומר באחר, מאותו מתחייב ל

סוג או מסוג אחר, שצבר הניסיון הנדרש לעיל, וזאת מיידית על פי דרישתו, אישורו ושיקול 
 דעתו הבלעדי של המפקח. כל סוגי הציוד יוגשו לאישורו של המפקח.

בדיקה אחרת של המפקח יפסלו במקרה ובבדיקות הדגימה, בבדיקות באתר או בכל  08.00.2.14.5
חומרים או מוצרים עקב אי עמידתם בדרישות, יסלק הקבלן את החומר ו/או המוצר הפגום 

 שעות מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו. 24תוך 

במפרט הטכני המיוחד להלן מופיעות דרישות מינימום לציוד. מודגש שבמידה ולצורך  08.00.2.14.6
שות הפונקציונליות והטכניות יש צורך בציוד נוסף ו/או הפעלת המערכת ו/או עמידה בדרי

בציוד בעל נתונים, תכונות וביצועים משופרים לעומת דרישת המינימום, על הקבלן לספק 
 את הציוד המשופר ללא שינוי במחיר יחידה ו/או תוספת תשלום כלשהי.

ת פנימית הקבלן מצהיר בחתימתו על מסמכי מכרז זה שעליו לקיים בקרת והבטחת איכו 08.00.2.14.7
על טיב ורמת המוצרים והחומרים הן במפעלי הייצור והן על טיב העבודה. תכולת העבודה 
של סעיף זה  תבוצע הכפוף למפורט במפרט הבינמשרדי. מחיר בקרת והבטחת איכות בשטח 

 כלול מחיר הסעיפים השונים ולא תשולם עבורו כ תוספת מחיר.

 

 שינויים 08.00.2.15

וסף, כאמור, על המחירים שבכתב הכמויות ובאין הקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נ 08.00.2.15.1
מחירים כאלה הוא יבסס את הדרישה תוך השוואה, ככל האפשר, לפריטים אחרים דומים 
שלגביהם נקבע מחיר בהצעת הקבלן בכתב הכמויות, ובהעדר סעיפים דומים יבסס הצעתו 

 על חשבונות ספקים ועלות שעות עבודה.

שלום נוסף ולארכה של מועדי  הביצוע מוצדקות וכן המפקח יקבע אם דרישות הקבלן לת 08.00.2.15.2
 יקבע את שיעור התשלום שהקבלן זכאי לו )אם בכלל זכאי(.

כאמור, כל עבודה נוספת תוערך במחירי היחידות הקבועים בחוזה, אם לדעת המפקח אלו  08.00.2.15.3
 ניתנים להחלה.

 נציג הקבלן -מנהל העבודה  08.00.2.16

ובקרה, גם בנוסף לאמור בחוברת החוזה,   הקבלן יעסיק לצורך ביצועהעבודות החשמל, פיקוד

בתור מנהל עבודה, באתר, בכל  -לפחות  "חשמלאי ראשי"מהנדס/הנדסאי חשמל, בעל רשיון 

 תקופת הביצוע ועד קבלת המתקן ע"י המזמין.

 אישור תוכניות, ציוד ועבודות 08.00.2.17

יקה ואישור קבלה ומסירת תוכניות ואישורם יהיו כפופים להליכים המפורטים בנספח "נהלי בד 

 מתקנים" ובסדר המפורט להלן:

אספקת רשימה מפורטת של הציוד כולל היכן שנדרש קטלוגים טכניים ו/או כל פרט אחר  08.00.2.17.1
 שידרש עבור לוחות וציוד פקוד ומכשור.

לאחר בדיקה, עדכון במידת הצורך ואישור רשימת הציוד יכין ויגיש הקבלן תוכניות  08.00.2.17.2
 וד שאושרו.מפורטות לביצוע שיכללו כל פרטי הצי

על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני ביצוע העבודה בפועל. בכל מקום שיגלה  08.00.2.17.3
הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד למפקח. באם לא עשה כך ישא 

 הקבלן בכל ההוצאות שידרשו לתיקון.

בסיס תוכניות המכרז תוכניות הקבלן לביצוע יוגשו, אלא אם יקבע אחרת ע"י המתכנן על  08.00.2.17.4
 ו/או תוכניות לביצוע של המתכנן.
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לצורך זה יקבל הקבלן קבצים עם תוכניות המתכנן ויחזיר למתכנן סט תוכניות + קבצים   08.00.2.17.5

 בהתאם עם הדגשת עדכונים/תוספות פרטים לביצוע.

" AUTOCADתוכניות שיוכנו במלואן ע"י הקבלן, כפי שיקבע, יבוצעו באמצעות תוכנת " 08.00.2.17.6
 חרונה.בגרסתו הא

הציוד המאושר והתוכניות לביצוע המאושרות במהדורתן האחרונה יהוו הבסיס הטכני  08.00.2.17.7
 לביצוע העבודה.

 בדיקת עבודות וקבלת המתקן והעבודה 08.00.2.18

 כללי 08.00.2.18.1

לוחות מיתוג  08.07במפרט הבינמשרדי, בפרק  08בדיקת העבודות תתבצע כמפורט בפרק  

 מתקנים" ותכלול את השלבים הבאים:ובקרה למתח נמוך, ובנספח "נהלי בדיקה ואישור 

, ויהיה בעל אישור יצרן מקור או יצרן 61439יצרן הלוחות יהיה קבלן שהעובד תחת תקן  •
 מרכיב. כמו כן יבנה את הלוח לפי דרישות התקן. 

בדיקת לוחות אצל יצרן הלוחות לאחר שהקבלן אישר שהלוחות מוכנים לבדיקה ע"ג טופס  •
 כמפורט בנספח. –

דו"ח  נוויכיבמפעל בדיקת הלוחות  , המתכנן ונציג התאגידהמפקח ויבצע בהתאם לכך •
 .טרם אספקתם לאתר בדיקת הלוחות

מובהר כי הלוחות לא יצאו להתקנה באתר אלא לאחר שיימסר אישור בכתב ע"י המפקח  •
 ונציג התאגיד, כי כל הדרישות והליקויים בדו"ח הפיקוח אכן תוקנו. והמתכנן

 כמפורט בנספח. –בשטח ע"י הקבלן ומסירת דו"ח ע"ג טופס בדיקת מתקן והפעלה  •

 בהתאם לכך יבצע המפקח בדיקת מתקן ותפעולו בשטח ויכין דו"ח בהתאם. •

הקבלן יבצע ויכין את הדרוש להגשת המתקן לביקורת חברת החשמל לפני חיבורו לרשת  •
 החשמל.

אשר יבדוק את כל בדיקת מתקני החשמל תבוצע על ידי מהנדס בעל רשיון "מהנדס בודק"  •
 המתקן ויאשר חיבורו למתח, כמפורט בהמשך.

הקבלן יבדוק את כל המתקנים ויתקן את כל הליקויים לפני הזמנת הבודקים. הקבלן יגיש  •
לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד, מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות. הקבלן יתקן כל ליקויי 

 וללא כל חיוב נוסף.שיתגלה בבדיקות, כל זאת במסגרת מחירי היחידה 

בדיקת מתקני חשמל חדשים תבוצע ע"י חברת החשמל. התשלום עבור הבדיקות ועבור  •
 יבוצעו ע"י  וע"ח הקבלן. –בדיקות חוזרות אם תידרשנה 

 השראתי, בכל פרק זמן נתון. 0.92-גורם ההספק במתקן שיסופק יהיה גדול מ •

 נדרש שרמתרמוניות, הקבלן יספק מתקן אמין לפעולה ושימוש מבחינת רמת הה •
 4%( של כל המתקן )ושל כל אחד מהמרכיבים( לא תעלה על THDההרמוניות הכוללת )

 בזרם.  15%-במתח ו

 בדיקות שגרתיות 08.00.2.18.2

 על הקבלן לבצע סדרת בדיקות שגרתיות, הנכללות במחירי הסעיפים השונים, כמפורט:

 .500Vבדיקת בידוד המתקן ע"י מגר  •

 הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי.בדיקות טיב הארקה ורציפות  •

 בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע ומנוע. •
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בהעמסה שבה יעבוד  כיול ההגנות של כל מנוע ומנוע לאחר מדידת זרם העבודה שלו  •
 בעבודה רגילה. מדידת הזרם תעשה באמצעות מכשיר מדידה מדויק.

 כיול ואיפוס המכשור יבוצע באמצעות מכשיר השוואתי מדויק. •

ת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י בדיק •
 תוכנית החיבורים.

לבקר ואימות נכונות הסיגנאלים הדיסקרטיים  I/O -בדיקת חיווט נקודות ה •
 והאנלוגיים.

 בדיקת תקינות מנורות הסימון והמחוונים. •

 בדיקת תקינות החיווט החשמלי. •

 ר רעידות.בדיקת יציבות התקנת הציוד והעד •

 בדיקת גורם הספק. •

 מתח וזרם. –בדיקת הרמוניות  •

 לוח ואביזרים, בהתאמה לתוכניות. –בדיקת שילוט  •

 .בגמר הבדיקות יגיש הקבלן למפקח בכתב דו"ח מסכם עם תוצאות הבדיקות

 בדיקות מיוחדות 08.00.2.18.3
המזמין יהא רשאי להזמין בודק מומחה עם ציוד ייעודי למדידת כל הפרמטרים 

)לרבות: התנגדויות הארקה, זרמי קצר, הספקים, גורם הספק, מפלי מתח, החשמליים 
הרמוניות וכו'( והקבלן ינקוט בכל הצעדים המתחייבים כמפורט לעיל לגבי בדיקות 

החשמל, עד לתיקון כל הליקויים לפי דרישת הבודק, כולל במידת הנדרש התקנת רכיבים 
ור הבדיקות ותיקון הליקויים ישולמו ופילטרים מיוחדים לפי המלצת הבודק. התשלום עב

 ע"י הקבלן.

 בודק-בדיקה ע"י מהנדס 08.00.2.18.4

 התחנה תיבדק ותאושר על ידי "חשמלאי מהנדס חשמל בודק" כנדרש בחוק. 

המהנדס הבודק ימונה ע"י המנהל ושכרו ישולם ע"י הקבלן. שכר המהנדס הבודק לא ישולם  •
 יהיה כלול במחירי היחידה לציוד והתקנות. –בנפרד 

 הקבלן יתאם ויגיש לבודק כל עזרה נדרשת בציוד, חומר ואנשים.   •

 הקבלן ישלם עלות אגרות ו/או הביקורות ויכלול העלויות במחירי היחידה.  •

 בדיקה תפעולית 08.00.2.18.5

בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה תפעולית של המתקן אשר תכלול הפעלת כל חלקי המתקן 

בדיקת ההגנות וחיבורים, בדיקה זו תיערך ע"י  הפעלת כל אביזר ואביזר לפי תוכניות הפיקוד,

הקבלן כדי לוודא נכונות החיווט וההתקנות. הקבלן יערוך דו"ח בדיקה וימסור אותו למפקח 

 לאחר השלמת הבדיקה התפעולית.

 הפעלת מתקנים 08.00.2.19

שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן )הן לגבי ציוד שסופק והותקן על ידו והן לגבי  08.00.2.19.1
שסופק ע"י המזמין( לא יחשבו כמושלמים ומסירתם לא תחשב סופית, אלא אם כן חוברו ציוד 

לרשת החשמל ופעולתם אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית )התאמה לדרישות 
התקן/המפרט הטכני( והן מבחינה תפעולית.  כאשר המערכת החשמלית תבצע את המוטל עליה 

 לשביעות רצונו של המפקח.
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חשמלאי שעסק בביצוע העבודה והמתמצא בכל מערכות החשמל הן בשטח והן בלוחות  :הפעלה 08.00.2.19.2

החשמל יהיה נוכח בשטח במהלך כל זמן הפעלת המתקן גם אם נסתיימו כל עבודות ההתקנה 
 שבאחריות הקבלן.

 העבודה והמתקן יחשבו כמושלמים אם וכאשר יתקיים המתואר להלן: 08.00.2.19.3

במפרטים בתוכניות ובדרישות שהיו במשך  הקבלן ביצע את כל העבודה כפי שתוארה •
 העבודה. סילוק כל פסולת וציוד כפי שנדרש ממנו.

שיצוין בה שהמתקן בוצע לפי התוכניות  -הקבלן יגיש הצהרת "חשמלאי מבצע"  •
ובהתאם לחוק החשמל ורשויות מוסמכות אחרות כפי שנקבע במסמכי המכרז השונים 

 ר שפעולת כל פריטי הציוד נבדקה.ולאחר שבוצעה קליטת חיבור החשמל, ולאח

 הקבלן יצרף לנ"ל את רישום תוצאות בדיקת הכבלים והארקות. •

 )הקבלן יספק את כל הכלים והמכשירים הדרושים לבדיקות(. •

 הקבלן יצרף לנ"ל את דו"חות הבדיקות השגרתיות והבדיקה התפעולית שצוינו לעיל. •

 נו ע"י המפקח.הקבלן סיים את כל עבודות התיקונים כפי שנדרשו ממ •

 בדוקה ומאושרת ע"י הקבלן בחתימתו. I/Oהגשת רשימת  •

הקבלן הכין ומסר למפקח את תוכניות המתקן בהן הוא סימן את כל השינויים ו/או  •
 תוספות לפי הביצוע בפועל )תוכניות עדות(.

 הקבלן ביצע בדיקה שנייה בנוכחות המפקח. •

 :הערה

בלן לבצע בעצמו, בתיאום עם המפקח, את סדרת הבדיקה מוגדרת כבדיקה שניה ומאחר ועל הק

הבדיקות הראשונה כפי שמתואר לעיל, לתקן את כל הטעויות ולאחר מכן לבצע כאמור בנוכחות 

 המזמין ולפי דרישתו בדיקה שניה.

 קבלת המתקן 08.00.2.20

קבלת המתקן על ידי המפקח תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן ויסופקו  08.00.2.20.1
למפקח כל תעודות הבדיקה, האישורים ואישורי ההפעלה וכן לאחר שימסרו כל ספרי המתקן, 
ספרי הפעלה, תכניות לפי ביצוע הכל קומפלט לשביעות רצון המפקח כפי שצוינו במסמכי המכרז 

 השונים.

את המפקח לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה והבדיקות שייערכו על ידי הקבלן יזמן  08.00.2.20.2
 הקבלן.

המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע   08.00.2.20.3
במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק הזמן הנ"ל יערכו המפקח 

מתקן. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה והמתכנן ביקורת קבלה נוספת ויאשר ה
דרושות ביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המפקח, תנוכה מחשבון הקבלן עלות 

 הביקורות הנוספות עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המפקח.

המשנה , ספקי    לבדיקות קבלת המתקן המתוארות לעיל, יזמין הקבלן הראשי את כל קבלני 08.00.2.20.4
ציוד, מכשור וכו'. קבלני המשנה/ספקי ציוד ומכשוריהם נוכחים בכל מהלך הבדיקות 

 .ובבדיקות חוזרות במידה והמפקח יחליט על קיומן ללא כל מגבלת זמן שהייה  באתר

 הדרכה 08.00.2.21
 הקבלן יבצע הדרכה במועד ובהיקף שיקבע ע"י המפקח והמזמין. 08.00.2.21.1

ת בעברית מעל עמדות תפעול, גנרטור ולוחות ראשיים וכל הקבלן יתקין הוראות הפעלה עיקריו 08.00.2.21.2
 אביזר חשמלי שידרוש המזמין.

 הקבלן יתרגל את הצוות בזיהוי ואיתור תקלות ובנוהל הטיפול. 08.00.2.21.3

 ספר המתקן 08.00.2.22
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 עותקים בעברית.  בחמישההקבלן יערוך וימסור כנדרש במפרט הבינמשרדי למזמין 

 אחריות ושרות 08.00.2.23
 בדק -האחריות  תקופת 08.00.2.23.1

 חריות תחל עם גמר תהליך הקבלה וקבלת תעודת השלמה.תקופת הא •

 .למשך שנה מתאריך הקבלההקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד והעבודה,  •

במשך תקופה זו יבצע הקבלן שרותי אחזקה מונעת כולל שגרת בדיקות וביקורים ותיקון  •
 כל זאת ללא תשלום נוסף. -תקלות 

 כמפורט:הקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד בנוסף למצוין  •

 מתאריך קבלה. חודש 12 -לוחות חשמל לרבות כל הציוד והעבודות  -

מתאריך  חדשים 12 -מכשור, אביזרי ציוד בקרה וציוד תקשורת  -
 הקבלה.

 הגדרת תקלה 08.00.2.23.2

כל שיבוש ו/או תקלה בציוד ו/או בהתקנתו ו/או הפרעות מתמשכות ו/או תפקוד לקווי ו/או לא 

 המפרט. מותאם ו/או חסר כלשהו ביחס לדרישות 

 כולל הפרעות בתקשורת )לגבי מערכות הכוללות תקשורת(.

 היקף השרות והאחריות 08.00.2.23.3

לקבלן תהיה אחריות מלאה לגבי כל הציוד והעבודות שיבוצעו על ידו. בשל אופי המערכת  •
תלותה בתנאי הסביבה ומורכבותה, לא יוכל הקבלן לטעון כנגד המזמין או לדרוש תשלום 

 .נוסף בגין "קריאות שווא"

השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ"י הגדרתה לעיל כולל כל הציוד והעבודה הנדרשת עד וכולל  •
 תיקון התקלה והפעלה מחדש.

כל חלקי החילוף הדרושים ובכמות  -בארץ  -לצורך ביצוע התיקונים יהיו ברשות הקבלן  •
 לפחות עפ"י המלצת היצרן. -הדרושה 

ספק משנה שלו, שתהיה נציגות רשמית בארץ  נדרש עבור כל ציוד שיסופק, ע"י הקבלן או •
וברשותה: חלקי חילוף, מעבדת שרות, אנשי שירות וביכולתה לספק את מלוא השירות 

 והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת מכרז זה. 

 נוהל מסירת הודעה על תקלה 08.00.2.23.4

קשר  הקבלן ימסור למזמין מספר טלפון סלולארי ומספר טלפון, ויודיע למזמין על כל שינוי בקו

שעות ביממה ובכל ימות השנה )למעט יום כיפורים(. הקבלן יהיה  24זה. קו הקשר יהיה פתוח 

 בר השגה מיידית בקו הקשר במשך כל תקופת האחריות.

 זמני תגובה לתקון תקלות 08.00.2.23.5

עם קבלת הודעה על תקלה יחל הקבלן מיידית בטיפולים הדרושים לצורך תיקונה. הקבלן יתמיד 

 התקלה. בעבודתו עד לתיקון

במידה ותיקון התקלה נמשך מעבר לפרק הזמן המאפשר את השמשת המערכת כמצוין בהמשך, 

 יתקין הקבלן רכיב או יחידה חלופית ויחזיר את המערכת לפעולתה התקינה בהיקף מלא.
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 שעות ממועד קבלת ההודעה )כולל שבתות וחגים(. 24 -זמני תגובה לתיקון תקלה 

 יומן שרות 08.00.2.23.6

  הקבלן ינהל "יומן שרות", בו ירשמו מהות התקלות וזמני התיקונים. 

 הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות. 

 חודשים )עותק שני יישאר ברשות הקבלן(. 3עותק ראשון של היומן יוגש למזמין כל 

 בדק וטיפול לפני סיום תקופת האחריות 08.00.2.23.7

ערוך הקבלן, בתאום עם המזמין, בדיקה וטיפול יסודיים חודש לפני סיום תקופת האחריות י

 לגבי כל הציוד והעבודות לשביעות רצונו של המזמין.

 ביצוע סעיף זה לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד.
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 במפרט הכללי( 08מובילים )דרישות בנוסף לפרק  08.01
 קוטר צינורות 08.01.1

 מ"מ. 20-הצינורות לא יהיה קטן מ במפרט הכללי, קוטר 08.03.00.04על אף האמור בסעיף 

 סימון וגוון צינורות 08.01.2

במפרט הכללי, גוון צנרת בקרה יהיה בצבע סגול. סטייה מקוד  08.03.00.07בהשלמה לסעיף 

 צבעים כמפורט, מחייבת אישור המהנדס בכתב.

תעלות וסולמות  08.03.08בנוסף למפורט במפרט הכללי סעיף  סולמות ותעלות כבלים 08.01.3
 כבלים להתקנה:

תעלות וסולמות המותקנים האזורים עם תנאים קורוזיביים יצבעו ע"י  08.01.3.1
 . 11צבע מתאים כנדרש במפרט הבינמשרדי פרק 

 ס"מ.  60רוחב תעלות וסולמות כבלים לא יעלה על  08.01.3.2
ממ"ר  16וטנציאליים במוליך נחושת כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפ 08.01.3.3

בתחילתם ובסופם. תשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל אורך הסולם. מחיר גידי 
 הארקה, מהדקים, וחיבורם לתעלה  יהיה כלול  במחיר התעלה ביחידות מ"א.

מחיר סולמות הכבלים ותעלות פח )מלאות או מחורצות( כולל מכסה העשוי מחומר ובעובי  08.01.3.4
 עלה. הת

משך כל עבודות הבניה, על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מעברים ופתחים כנדרש עבור  08.01.3.5
מעבר הסולמות בקירות/קורות/תקרות וכדומה. לא יוכרו כל תביעות בגין פתיחת מעברים 

 לסולמות בין אם הם המפורטים בתוכניות ובין אם לא.
עם אביזרים מקוריים של היצרן  כל חלקי מערכת הסולמות/תעלות וכו' יהיו חרושתיים 08.01.3.6

לרבות משני גובה, זוויות, סופיות, חיזוקים, תמיכות וכו'. לא תינתן לקבלן כל תוספת על כל 
 והנ"ל ייכלל במחיר מטר אורך כמפורט בכתב הכמויות. האמור לעיל,

 חיזוקים, עיבודי פינות וכו'. כל הנ"ל נכלל לא תינתן לקבלן תוספת מחיר בגין חיתוכים, 08.01.3.7
 מחיר מ"א סולם מותקן.ב

, במידות W3סולמות הכבלים יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם כדוגמת תוצרת "נאור" דגם  08.01.3.8
 כמתואר בכתב הכמויות, או ש"ע.

מ"מ. במידות כמתואר בכתב הכמויות כדוגמת תוצרת  6תעלות מרשת מגולוונת ,עובי חוט של  08.01.3.9
 "נילי" או שווה ערך

מ"מ במידות כמתואר בכתב הכמויות.  1.5תעלות מפח מגולוון מחורץ עם מכסה עובי דופן  08.01.3.10
 או שווה ערך. MK 181Nתוצרת מפעל "לירד" דגם 

ס"מ  170/64מ"מ או  110/64התעלות יהיו במידות  תעלות פח עבור התקנת אביזרים 08.01.4
מכסים  מ"מ צבועות עם 2.5 -כמתואר בכתב הכמויות. התעלות יהיו מפח בעובי כ

פי.וי.סי. לכל אורך התעלה. התעלה כדוגמת תוצרת  -מפלסטיק קשיח ומחיצה פנימית מ
"BETTERMANN דגם "BS6218  .ע"י "אמבל" או שווה ערך 

את אספקת והתקנת התעלה, כולל כל אביזרי העזר הדרושים כולל כל התמיכות   מחיר יכלולה  08.01.4.1
פרד על תליות וחיזוקים לקיר, תקרה והחיזוקים הנדרשים להתקנה מושלמת. אין תשלום נ

 וכו'. הקבלן יבצע בדיקת מעברים והארקת התעלות כמפורט לעיל.

 08.03.07וסעיף  08.02בנוסף למפורט במפרט הכללי פרק עבודות עפר  חפירות ויציקות 08.01.5
 מתקן בצינורות תת קרקעיים:

 כללי 08.01.5.1

ההצעה ובדק את הקרקע עם הגשת הצעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת 

הקיימת. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של תנאי העבודה, של טיב הקרקע 

 או טעות באבחנה וכיו"ב.

 רוחב החפירה: 08.01.5.2

סרט סימון צהוב מעל הצינורות המיועדים לכבלי מתח נמוך אדום + צהוב מעל צינורות  •
 ויאושרו על ידי המפקח. לכבלי מתח גבוה. הסרטים יכללו הדפסת אזהרה רצופה

בגמר העבודה יחזיר הקבלן את מצב המיסעה, הכביש, המדרכה לקדמותם, על כל  •
 שכבותיהם, עם חומרים חדשים. הפסולת והעודפים יסולקו למקום מאושר .

שיקום מיסעה/כביש/מדרכה יבוצע בהתאם למפרט הכללי ו/או בהתאם להנחיות  •
 המפקח.
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 במפרט הכללי(  08ט המיוחד בנוסף לפרק כבלים ומוליכים)דרישות המפר 08.02
 כבלים מתח נמוך 08.02.1

( בהתאם למוגדר כתב הכמויות N2XY) XLPEכל הכבלים יהיו עם בדוד  08.02.1.1
 אלא אם מצוין אחרת.

 כל הכבלים יעמדו בדרישות התקנים כנדרש במפרט הכללי. 08.02.1.2
הכבלים יהיו כבלים חד גידים ורב גידים בעלי חתך כבל עגול. כל הכבלים  08.02.1.3

 .99.97%מוליכי נחושת אלקטרוליטית יהיו עם 
 כבלים בין ממירי תדר למנוע יהיו עם מעטפת מתכתית מוארקת בצד הלוח. 08.02.1.4
 10כבלי פיקוד יהיו תרמופלסטיים רב גידים ממוספרים לאורך הגידים כל  08.02.1.5

ממ"ר לגיד, אלא אם צוין אחרת  1.5ס"מ, מוליכים שזורים מנחושת בחתך 
 במפורש.

הכבלים כאשר הם מגולגלים על תופים. לאחר הקבלן יביא לשטח את  08.02.1.6
 ההתקנה יוציא הקבלן את התופים מהשטח וכן את כל שאריות הכבלים.

 המדידה תהיה לפי אורך נטו מותקן ללא כל פחת. 08.02.1.7
מחיר הכבל יכלול את בדיקת הכבל לפני הנחתו, הנחת או השחלת הכבל,  08.02.1.8

בכל פנייה  מטר ו 5בדיקת הכבל לאחר הנחתו סימון הכבל בקצוות, בכל 
 ע"י שלט סנדוויץ' חרוט. 

מחיר הכבל  חיבורי קצוות כבלים/חוטים, בלוחות, אביזרים, קופסאות  08.02.1.9
חיבורים, מנועים וכו', כלולים במחיר מ"א כבל )אלא אם קיים סעיף 

 מתאים בכתב הכמויות(.

 חיבורי כבלים  08.02.2

אביזר למעט אם יהיו כמתואר במפרט הכללי הבנמשרדי כלולים במחיר הכבל ו/או במחיר ה

 מצויים אחרת בכ"כ.

 הנמדדים קומפלט -חיבורי כבלים לאביזר 08.02.3

 חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר:

כולל אטימה באפוקסי  PVCצינור מגן מפלדה מגולוונת/צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי  •
 לאחר התקנת הכבל.

 פתיחת האביזר. •

 התקנת מעבר אטימה )גלאנד( מתאים. •

 סת הכבל דרך מעבר האטימה.קילוף והכנ •

 הארקת שריון כאשר כבל משוריין. •

 סימון כבל בשלט פלסטי חרוט. •

 חיבור הכבל למהדקים בורגי חיבור. •

 סימון גידים בשרוולי פלסטיק ממוספרים. •

 סופיות חוט/נעל כבל/פיני מזלג ע"פ הצורך. •

 סגירת האביזר או הקופסא. •

 שלט סנדוויץ' חרוט, מס' כבל. •

 הפעלה ובדיקה. •

 חיבורי כבלים למנועים לחצנים 08.02.4

 חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר:
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כולל אטימה  P.V.Cצינור מגן מפלדה מגולוונת/צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי  •
 באפוקסי לאחר התקנת הכבל.

 פתיחת קופסת חיבורים במנוע. •

 מעבר אטימה מתכתי בכניסת כבלים למנוע. •

 הכנסת כבלים דרך מעבר אטימה. •

 חיבור כבלי הזנה ופיקוד. •

 סגירת הקופסא. •

 הפעלה ובדיקה. •

 דרישות מיוחדות לחווט פקוד ובקרה 08.02.5
החווט של המערכת )למעט בתוך לוחות חשמל( יבוצע באמצעות כבלים. כל כבל ילך מנקודה  08.02.5.1

 לא תהיינה קופסאות חיבור והסתעפות באמצע הקו. -מוגדרת אחת לשניה 
 בלבד. 24VDCחות החשמל יהיה במתח בין לוחות הבקרה ללו I/O -חווט ה 08.02.5.2
 כל כבלי הפקוד והתקשורת יונחו בצינורות בתעלות של כבלי הכוח או בתעלות נפרדות. 08.02.5.3
 .I/Oאין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של  08.02.5.4
 לפחות. 20%כל כבל רב גידי יכלול רזרבת גידים בשיעור של  08.02.5.5
ולכניסה אנלוגית יבוצע בכבלי דו גידי מפותל בזוגות ומסוכך בחתך  חווט לכניסת פולסים 08.02.5.6

 רציף מהאביזר לבקר. הכבל יוארק לפס סיכוך בצד הלוח. -ממ"ר  1מינימלי של 
כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מטיפוס מרירון. בתוואי שבו עוברים שלושה  08.02.5.7

 כבלים ומעלה תותקן תעלה מתאימה.
. במעבר פינות יבוצעו כיפופים 30%ם כבלים, תהיה רזרבה בשיעור של בכל תעלה/סול 08.02.5.8

 מיוחדים ובהתאם לרדיוס הכיפופים של הכבלים.
 כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור מרירון.                               08.02.5.9

בקטעים אנכיים שאינם על קירות מבנים יוצמד הצינור לתורן מפרופיל מתכתי מחוזק בשני  08.02.5.10
ותיו לנקודות סטטיות. הקטע הסופי החיבור לאביזר יהיה מצינור מתכת שרשורי. כולל קצ

 קופסאות ואביזרי מעבר כנדרש.
 כבל העובר בתקרות ביניים ברצפות כפולות או בפירים יותקן בצינור מריכף )כבה מאליו(. 08.02.5.11
דת, כבלי פיקוד, מכשור, בקרה, סיגנאלים ותקשורת, יותקנו בתעלת מתכת מוארקת, נפר 08.02.5.12

 מ' לפחות מתוואי כבלי הכוח. 1במרחק 
הקבלן ימציא מסמכי אישור ואחריות של יצרן ציוד הבקרה לגבי כל סוגי הכבלים הנדרשים  08.02.5.13

 ובהתייחס לתנאי  ההתקנה הספציפיים.

 חווט והתקנת כבלי תקשורת 08.02.6
 בהתאם לדרישות הבסיסיות לחיווט כמפורט לעיל. 08.02.6.1
יותר של יצרן הציוד )רצוי בכבלים מפותלים החיווט יבוצע בהתאם להנחיות המחמירות ב 08.02.6.2

 גידים רזרביים. 100%ומסוככים( עם 
חומר ועבודה כולל כל המגברים והמתאמים הדרושים  -מחיר החיווט יכלול אספקה והתקנה  08.02.6.3

 לרבות אלו אשר לא נכללו בסעיפים אחרים.
 כבלי התקשורת יותקנו כאמור בתעלות נפרדות שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן. 08.02.6.4
על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הפרעות בגין רעשים, מתחי יתר וכו', עד  08.02.6.5

 להבאת  
 המערכת למצב של "אפס תקלות". 08.02.6.6

 

 

 במפרט הכללי( 08הארקות והגנות אחרות )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.03
תכניות הארקת יסוד בכל המבנים באתר תבוצע ע"י קבלן חשמל לפי קובץ התקנות וע"פ  08.03.1

מאושרות ע"י המזמין. מתקן הארקת יסוד יבוצע בשלב ביצוע השלד של  המבנה, לרבות 
 מבנה התחנה, בריכה וכו'.

הקבלן ימדוד התנגדות הארקה לאחר הביצוע וידווח למפקח על תוצאות המדידה, מחיר הנ"ל  08.03.2
 כלול במחירי הסעיפים השונים.
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וד" והשוואת פוטנציאלים עפ"י הנחיות לצורך ביצוע במבנה קיים יבצע הקבלן "הארקת יס 08.03.3

חח"י מחיר עבודה זאת כולל חציבה, חפירה, ביצוע טבעת הקפית אלקטרודות וכו', כמו כן 
 קבלת אישור בכתב מהמח' הטכנית בחח"י לבצוע האיפוס.

פס השוואת פוטנציאלים  ראשי, יהיה מנחושת טהורה בחתך הנדרש בכתב הכמויות ובאורך  08.03.4
 אומים, דסקיות הכול מפליז. 1/4חורים בתוכם ברגים " 40 -יכיל כס"מ לפחות, ו 100

מחיר נקודת הארקה כוללת הכנת בורגי הארקה, שרוולים, חבקי הארקה בהתאם לקוטר נדרש  08.03.5
 )שלות( וכו' הנדרשים לחיבור תקין של השירותים המתכתיים לפה"פ או לפס הארקות. 

בחוק וזאת למרות שהם לא מסומנים כל הקבלן לחבר את כל השרותים המתכתיים כנדרש  08.03.6
בתוכניות. השרותים המתכתיים יתחברו לפס השוואת פוטנציאלים אשר יותקן בקרבת לוח 
החשמל, כבלי הארקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם לגודל החיבור ולתוכניות. בכל מקרה החתך 

 ממ"ר. 16-המינימאלי לא יהיה קטן מ
פורט בחוק, בתוכניות והנחיות המפרט הכללי שירותים המתכתיים שיחוברו יהיו בהתאם למ 08.03.7

 . 08.05.04-07סעיף 
מחיר פס הארקה ו/או פה"פ יכלול: אספקה של פס הארקה מנחושת, אספקה והתקנה של  08.03.8

בשני הקצוות, ביצוע חורים בפס במידת הצורך לפי דרישת המזמין,  1KV -מבודדי פיקולו ל
 קנה של כיסוי מגן ושילוט תקני.התקנת פס ההארקה על מבודדי הפיקולו, אספקה והת

  1.5מחיר אלקטרודת הארקה, יכלול  אספקה והתקנה של אלקטרודות ההארקה בעומק של  08.03.9
מ"מ קוטר וכל חומרי העזר. מחיר יכלול בריכת  19מ'. האלקטרודות יהיו כדוגמת "קופרוולד" 

המתאימים ס"מ. בצוע ההתקנה יהיה לפי הנחיות המפרט הכללי בסעיפים  60הארקה בקוטר 
 . 08.05פרק 

 

 מכשור ואביזרי פיקוד ובקרה 08.04
 כללי 08.04.1

במסגרת המכרז נדרש הקבלן לספק אביזרי מכשור ובקרה כולל רכיבים כגון פרסוסטאטים, 

 מצופים, רגשים/סנסורים ומתמרים שיותקנו בצנרת ובבור רטוב כמתואר בתוכניות.

 ציוד המכשור ייבדק ויכויל ע"י הקבלן בהתאם לתנאי המתקן.

באחריות הקבלן לרכז בספר המתקן את כל דפי המידע ואופני הכיול של כל המכשור, ללמוד 

את נתוני הכיול של כל ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים והכיוונים במכשור בהתאם לדרישת 

 היצרנים עד להפעלה מושלמת של המתקן.

שים חיווט וחיבורים על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים, תר

לרבות חיבור הכבלים והחוטים בין המכשיר )מוניטור/אנלייזר( לגשש )רגש / אלקטרודה( ובין 

 הלוח למכשיר.

 דרישות כלליות 08.04.2
 +.80עד  10עמידה ודיוק בטמפרטורות  08.04.2.1
רמת אטימות מותאמת לתנאי ההתקנה, מכשור המותקן מחוץ למבנים/לוחות יהיה ברמת  08.04.2.2

 .IP68לפחות. החלקים הטבולים יהיו ברמת אטימות  IP65אטימות של 
 מפרטי המכשור יוגשו לאישור המפקח והמתכנן לפני התקנתם. 08.04.2.3
מכשירים המיועדים להתקנה במי שפכים יהיו עמידים בסביבה קורוזיבית, וזאת בנושאי  08.04.2.4

 החלדה, הדבקה ולכלוך וכן עמידה באטמוספירה מאכלת/מחמצנת של הסביבה.
יסופק קומפלט כולל מוניטור/אנלייזר/משדר, אלקטרודת/גשש, כבל כל מכשיר ומכשיר  08.04.2.5

מתאים בסוג ובאורך בין האלקטרודה למוניטור, ואמצעי הרכבה והגנה בתנאי שדה, כולל 
 עמידתם בתנאי האטמוספירה הקורוזיבית, המאכלת והמחמצנת.

רן למכירה על המכשירים להיות מתוצרת מוכרת אשר עבורה קיימת סוכנות מוסמכת ע"י היצ 08.04.2.6
טיפול ואחזקה בארץ. על ספק המכשור להוכיח ניסיון שימוש קודם מוצלח במכשירים האלה 

 במתקנים דומים. 
 יהיו מתוצרת אחת בלבד. -מתמרי לחץ  –הפריטים השונים של סוג ציוד אחד, לדוגמא  08.04.2.7
כל גשש יכלול אמצעי הרכבה וחיזוק לפי המקום והצורך, כך שתהיה אפשרות לפירוק נוח  08.04.2.8

 ולשינוי גובה וזווית בצורה קלה בשעת הצורך.
מכשירים המיועדים להתקנה חיצונית יהיו מוגנים ע"י כיסוי שימנע חשיפה לאור שמש ישיר  08.04.2.9

 ולגשם. הכיסוי יותקן מעל המוניטור ומחירו כלול במחיר ההתקנה.
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הרמוניות,  EMI-ו RFIמכשור יעמוד בתקנים אירופאיים מקובלים המתייחסים להפרעות  08.04.2.10

 כן המכשירים יסופקו עם רכיבי הגנה בפני מתחי יתר וברקים.-ויברציות. כמו
בשעת הרכבת המכשור, יש לקחת בחשבון מקום להרכבה, גישה לטיפול ואחזקה, טמפ'  08.04.2.11

סביבתית, רעידות, לחות, גזים מאכלים/מחמצנים,  חומרים זרים כגון: גריז, שומן, 
 הביוב.כימיקלים, ומוצקים שונים המפוזרים במערכת 

ז"י, למעגל של מינימום  MA4-20מכשירי המדידה האנלוגיים יעבדו על מדידות בתחומים  08.04.2.12
 אוהם עומס התנגדותי כולל התנגדות הקו והבקר.  600

 כבלים מיוחדים בין הגשש והמשדר יסופקו ע"י ספק המכשיר. 08.04.2.13
הכיול כל המכשירים יכילו מנגנון להתאוששות עצמית לאחר הפסקות חשמל, כל פונקציות  08.04.2.14

 " ללא גיבוי סוללה.VOLATILE NONהעצמי ישמרו בזיכרון " 
כל המכשירים יסומנו בסימנית מיוחדת הניתנת לפרוק, אשר תסומן במספר המופיע בטבלת  08.04.2.15

המכשור. הסימניות ואמצעי החיזוק, יעשו מחומרים אשר יעמדו בפני החלדה איכול ופירוק 
 ע"י המפקח.עקב האווירה הסביבתית. רשימת השלטים תאושר 

על הקבלן לספק למפקח בשלב אישור הציוד לרכישה, טבלת אפיון עבור כל מכשיר ומכשיר  08.04.2.16
 כמפורט להלן:

 פירוט חלקי המכשיר. •

 דיוק. •

 ליניאריות באחוזי סטייה מכסימלית מהקו הישר. •

 רזולוציה/רגישות. •

• DAMPING. 

 זמן תגובה. •

 היסטרזיס. •

 .REPEATABILITY -סטייה  •

 ביצוע מדידות. •

 תחומי המדידה וכיול המכשיר. •

 השפעת צורת ההתקנה. •

 חומר האלקטרודה והמכשיר, אשר יהיו עמידים בתנאי הרכבתם. •

 גבולות מורשים של טמפ' סביבתית. •

 השפעת טמפ', לחץ, לחות סביבתית, ואספקת חשמל. •

 זיהוי תקלות ותצוגתן. •

 ממסר תקלה. -מגע יבש  •

 אטימה והגנות בפני מזג אוויר. •

 זקה ולאמצעי בטיחות.המלצות לאח •

 המלצות למרחק בין הרגש והמשדר. •

 פירוט דרישות לאספקת מתח, נוזל שטיפה, אוויר דחוס וכו'. •

 יציאות תקשורת טורית ופרוטוקולים המותאמים לציוד הבקרה המסופק. •
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 תרשים חיווט וחיבורים חשמליים. •

 כל מכשיר יסופק עם ספרות טכנית מלאה כולל:

 הוראות התקנה •

 כיול והפעלההוראות  •

 הוראות תחזוקה לרבות ניקוי, בדיקה וכיול תקופתיים. •

 ניהול איתור תקלות. •

 לשנת עבודה. -המלצה לחלקי חילוף וחומרים כגון תמיסות, נתיכים, נורות  •

 כל האמור לעייל כלול כאמור במחיר האספקה וההתקנה ולא ישולם על כך בנפרד. 08.04.2.17

 דרישות מיוחדות לרגשים ומתמרים 08.04.3
 להתקנה בצנרתמתמר לחץ  08.04.3.1

 בשיטת "שני חוטים". 24VDCמוזן במתח  •

 .4-20mAסיגנאל  •

 .0-10ATתחום סיגנאל  •

 .0.5%דיוק  •

 מתמרים לביוב יסופקו עם דיאפרגמה קרמית •

 או שווה ערך. ROSEMOUNTתוצרת  •

 מד מפלס אולטרה סוני 08.04.3.2

 .24DCמוזן במתח  •

 , תחום סיגנאל מותאם לגובה המאגר.4-20mAסיגנאל  •

 הפעלה עם מקשים ותצוגה מותקן בלוח.כולל פאנל  •

 כולל סנסור וכבל אינטגראלי בין הסנסור לפאנל. •

 כולל מגע יבש לציון תקלה בסיגנאל. •

 מגעים יבשים ניתנים לכיול לפי מפלסים.  10כולל עד  •

 .0.5%דיוק  •

 זווית האלומה מותאמת לתנאי ההתקנה. •

 מותקן ע"ג זרוע סמוך לפתח הבריכה. •

 או שו"ע. E & H ,PULSARתוצרת,  •

 פרסוסטט 08.04.3.3

 כולל שני מגעים יבשים מחליפים. •

 .0-10ATלחץ ניתן לכיול בתחום   •
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 אפשרות לכיול תחום ההיסטרזיס. •

 מותקן לפי פרט מצורף. •

 תוצרת דנפוס או שווה ערך. •

 מצוף 08.04.3.4

 מסוג אגס תלוי אטום למים. •

 כולל מגע יבש מחליף. •

 כולל כבל מוגן באורך מתאים עד לקופסת החיבורים. •

 ולל משקולת לייצוב המצוף כחלק אינטגרלי. כ •

 או שווה ערך. FLYGTתוצרת  •

 NRV -מנגנון פקוד מראה מצב לשסתום אל חוזר 08.04.3.5

מנגנון הפיקוד יכלול דסקית הפעלה אסימטרית המורכבת על ציר השסתום, ומפסק גבול אטום 

  ע"ג תושבת המחוברת לגוף השסתום.

 מפסק הגבול כולל מגע מחליף  אשר מחבר ומנתק מגע בהתאם לזווית ההטיה של ציר השסתום. 

 . NR-040המנגנון יהיה כדוגמת תוצרת א.ר.י. דגם  

 לחצן הפסקת חרום 08.04.3.6

 ( על הלוח.NC+NOשל טלמכאניק. ) E25 - XASהלחצן יהיה מטיפוס 

 חבור והתקנת רגשים, רכיבים ומכשור 08.04.3.7
 הנחיות כלליות 08.04.3.7.1

עפ"י ההנחיות הכלליות בפרק זה,  -תקין את הציוד במתקן בהתאם לסטנדרט המתקן הקבלן י

 באישור ובהתאם להנחיות היצרנים.

 עבודות ההתקנה תכלולנה:

התקנת הציוד לרבות כל חומרי העזר הנדרשים, חומרי מילוי לפוקטים, אטמים, פלנז'ים  •
 וכד'.

וביצוע חיזוקים, תמיכות, קשירות מנירוסטה לפי  עבודות מסגרות, ריתוך צינוריות ופלנג'ים •
 הצורך, מבוצעות לפי סטנדרט המתקן.

 סיום, חיזוק ואטימה של כל הצינורות, הכבלים והמוליכים המגיעים לפריט המותקן. •

 ביצוע כל החיבורים החשמליים )הזנה וסיגנל כולל כל חיבורי הארקה(. •

 ו למערכת הבקרה.בדיקת וכיול הציוד לאחר התקנתו ולפני חיבור •

 בדיקות כיול והפעלה חוזרות עם המזמין או נציגו. •

תאום עם המזמין וקבלת אישורו לגבי שעות ההתקנה, הפסקת פעולת מערכות, ריקון צנרת  •
 וכו'.

 בלוח הבקרה יותקנו רכיבים להגנה בפני מתח יתר ופגיעות ברקים. •
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אמפר לא תשפיע על חוג המדידה -מילי 4-20נדרש שההשתלבות בחוגי מדידה קיימים  •
הקיים )כולל התצוגות( ולא תשפיע על דיוק הכניסה האנלוגית לבקר. במידת הצורך יותקנו 

 מבודדי סיגנאלים שמחירם ייכלל בסעיף זה.

 הנחיות לסוגי מכשור ספציפי 08.04.4
ה אנרגיה, הספק, גורם הספק, מתח, זרם, תדר חיווט משדרים למדידות חשמליות, כגון: מונ 08.04.4.1

 יעשה לפי המתואר לעיל ובהתאם להנחיות הבאות:

 חיבורי מתח לפסי צבירה יהיו אחרי מפסק מגביל זרם קצר. •

 חיבור למשנה זרם קיים יאופשר בתנאים הבאים: •

 הרגש לא משפיע על חוג המדידה הקיים. •

 הרגש לא מושפע מחוג המדידה הקיים. •

    המדידה הקיים לא יפגע. דיוק ציוד  •

 במידה והתנאים הנ"ל אינם מתקיימים יתקין הקבלן משנה זרם נפרד. •

התקנת רגשי לחץ, פרסוסטאטים, מנומטרים בצנרת תכלול אספקה והתקנה של צינור  08.04.4.2
נירוסטה בקוטר מתאים מכופף בצורת לולאה לשבירת הלחץ, ברז ניתוק וברז שחרור לחץ. 

 את הציוד הנ"ל בדוד המותאם למטרה זאת.לחילופין יאושר להתקין 
התקנת רגשי מפלס טבולים וכן התקנת מצופים תכלול אספקה והתקנה של "תרנים" עשויים  08.04.4.3

מצינורות נירוסטה בגובה הבריכה, אליהם יחוזקו כבלי החשמל של אביזרים. אספקה 
 .והתקנה של קופסת החיבורים בין הכבל האורגינאלי של הרגש לכבל המתחבר ללוח

נקודה למד ספיקה תכלול את כל העבודות הנדרשות לרבות כל החיווט הנדרש, הזנה, פיקוד  08.04.4.4
והתקשורת בהתאם למד הספיקה המאושר שיותקן כולל תאום עם ספק הציוד וכתוב 

 התוכנה, חיבור הפעלה ובדיקה.

 

 במפרט הכללי( 08לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.05
 הנחיות כלליות 08.05.1

ובהתאם לחוק החשמל,  08.07העבודה העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק  טיב 08.05.1.1
ברמה מקצועית גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים 

 העוסקים בקביעות במקצועם. 

)שווה ערך  61439הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר ע"י היועץ, מפעל בעל אישור איכות לפי ת.י. 
 ( והנמצא בפיקוח מתמיד של מכון תקנים הישראלי.IEC-60439-1ל 

טיב החומרים כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות  08.05.1.2
 ל ידי המזמין.וכדומה יהיו בסטנדרט המוכר המאושר ע

כל שנאי הזרם, שנאי ההספק, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים במכרז זה יהיו 

 בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט כתב הכמויות.

במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחויבו באישור של המפקח 

 לפני ביצוע העבודה.

 הגשת תכניות 08.05.1.3

ניות המתכנן, יגיש הקבלן במצורף להצעתו גם תוכניות מבנה לוח בהתאם לתוכ 08.05.1.3.1
מוצע על ידו. כן יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט לביצוע: תכנון,  -פנים וחוץ  -

 פחחות, הרכבת ציוד, צבע, חווט וכו'.

שבועיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה יגיש היצרן תוכניות הלוחות לביצוע  08.05.1.3.2
 לפי הפרוט להלן:

 מידות כלליות, סימון כיוון פתיחת דלתות.מבט על  •
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 מבט חזית עם דלתות. •

 מבט חזית ללא דלתות, עם סימון ציוד ופסי צבירה. •

 חתכים טיפוסיים עם סימון פסי צבירה. •

 קוויות. -תכניות חד  •

תכניות פיקוד מפורטות, כולל סימון/מספור מגעים והדקי רכיבים, כולל פירוט מגעים  •
 ממסר מגען ואביזר בלוח.וכתובתם בתוכניות לכל 

 תוכנית פסי מהדקים סימונם ושילוטם. •

 דפי קטלוגים לציוד. •

 סטים כולל קבצים.  5 -התוכניות יבוצעו בתוכנת "אוטוקאד" ויוגשו לאישור  ב 08.05.1.3.3

 .A3כל התוכניות יהיו על גיליונות בגודל  08.05.1.3.4

תוכניות הביצוע של הקבלן יוגשו על בסיס קבצי התוכניות למכרז שיימסרו  08.05.1.3.5
לקבלן ע"י המתכנן.  הקבלן יתאים את התוכניות לציוד המוצע על ידו, לרבות: 

 סימון האביזרים, המהדקים המגעים וכו'.

 רק לאחר קבלת אישור "המתכנן" יוכל הקבלן להתחיל בעבודתו.  08.05.1.3.6

את הלוחות בהתאם לתוכניות המאושרות.  לאחר קבלת האישור יבצע הקבלן 08.05.1.3.7
 על כל סטייה נדרש לקבל אישור המתכנן בכתב.

שבוע מגמר התקנת הלוח בדיקתו וקבלתו בשטח ע"י המפקח יגיש הקבלן סט  08.05.1.3.8
 (, וקטלוגים של הציוד בהתאם למפורט לעיל.AS MADEתוכניות עדות )

 מפרטים ותקנים 08.05.1.4

פרט זה, המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל כל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למ

חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות.   61439(, לתקן הישראלי עדכני ללוחות בדגש על תקן 08)

 ההוצאה המאוחרת ביותר. IECכל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבדקו בהתאם לתקן 

 בדיקות 08.05.1.5

ודית ומקיפה של תפקוד לאחר גמר הרכבת הלוח וחיווטו, יבצע הקבלן במפעל היצרן, בדיקה יס

הלוח, כוח מערכת הגנות, מערכת מדידה, מכשור ופיקוד, תקינות, והתאמתו לתוכניות. המזמין 

יהיה רשאי לספק ליצרן מפרט מיוחד לצורך ביצוע הבדיקות במפעל )ובשטח(. בגמר הבדיקה  

על ידי  יודיע הקבלן למזמין על השלמת הלוח ויתאם מועד לבדיקת קבלה. בדיקת הלוח תעשה

 המזמין במפעל היצרן.

 .IEC  ותקן 61439הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן ישראלי ת.י. 

הקבלן יעביר את הלוחות לשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין על כי הלוח בדוק 

   וממלא את כל תנאי המכרז והתוכניות.                

הלוחות ולהתקינם במקומם.  לאחר גמר ההתקנות לאחר האישור יהיה על הקבלן להעביר את 

בשטח יבצע הקבלן בדיקה יסודית של הלוח כמפורט לעיל כולל תפקודו מול המנועים 

 והאביזרים שבמתקן.
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אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דו"חות בדיקה על כל הבדיקות יהוו אישור על סיום העבודה. 

ענות, לשנות, לפרק ולתקן מחדש כל חלק היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא ט

 מהעבודה שיפסל על ידי המפקח. 

במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא סופק. כל הוצאות התיקונים 

 יחולו על הקבלן.

היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא עצמו בדק את הלוח ומילא דו"ח בדיקה 

       ה.מפורט על הבדיק

 המזמין ו/או בא כוחו שומרים לעצמם הזכות לבדוק את הלוחות בכל שלב משלבי העבודה.

 מבנה הלוח 08.05.1.6

 מבנה לוח להתקנה פנימית 08.05.1.6.1

מ"מ עובי,  2.5בניגוד למפרט הכללי, לוח המיועד להתקנה פנימית יבנה מפח דקופירט מגולוון 

עם דלתות בחזית. הלוח יותקן על  . הציוד בתוך הלוח יותקן במתכונת של לוחIP54במבנה מוגן 

 ס"מ, הכלול במחיר היחידה של הלוח. 10פרופיל הגבהה מגולוון בגובה 

לוחות חשמל המיועדים להתקנה בחדר חשמל ייעודי וממוזג בלבד, רמת האטימות של הלוח  

IP325. 

 מבנה לוח להתקנה חיצונית 08.05.1.6.2

פח מגולוון  –ה יבנו ממתכת לוחות המיועדים להתקנה חיצונית או במקומות המועדים להתז

מ"מ לפחות, או מפלסטיק קשיח )כדוגמת תוצרת "ענבר" חמדיה(. דרגת  2באבץ חם בעובי 

 .IP65אטימות 

 ודלת פנימית להרכבת הציוד.-הלוחות יכללו דלתות כפולות, דלת חיצונית אטומה 

דלותו בלוחות יכללו  מעל הלוח יותקן גגון להגנה בפני גשם. הלוח יוצב על בסיס בטון מוגבה. כל

 סידור נעילה.

 הנחיות כלליות לבניית הלוח 08.05.1.6.3

כל התאים יהיו עם קומפרטיזאציה מלאה כלומר כל תא יהיה מבודד לגמרי מהתא השכן כאשר 

המעבר מתא לתא יהיה על ידי פסי צבירה שיעברו דרך מבודדי מעבר כך שתהיה אטימה מלאה 

 בין התאים.

הובלה, מחיר הלוח יכלול כבלי גישור )עם גידים מסומנים( כאשר הלוח נבנה בחלקים לצורך 

 בין חלקי הלוח השונים שיחוברו למהדקים ייעודים ומסומנים. 

 )כמינימום( או שווה ערך. UK10המהדקים יהיו כדוגמת תוצרת פניקס דגם 

 פסי  צבירה וחיווט 08.05.1.6.4

 .  08.07.07פסי הצבירה והחיווט יבוצעו בהתאם להנחיות המפרט הכללי סעיף 
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עמידה בזרמי קצר תהיה כמוגדר בתוכניות,במידה ולא מצוין בתוכניות :עמידה 

 ק"א. 25בזרם קצר מינימאלי ש 

 
 המהדקים וחוטים עפ"י הנחיות המפרט הבינמשרדי למעט המפורט להלן: צבעי 08.05.1.6.5

24VDC+     - אדום 

24VDC-     - שחור 

 כתום -    בקרה, כניסות דיסקרטיות

 סגול -    בקרה, יציאות דיסקרטיות

 

כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי הלחמת קצה הגיד או על ידי סופיות חוט עם לחיצה.  כל 

החווט פיקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו כאמור 

אשר יקשרו ביחד ליציאת צמה אחידה. הצמה תיעטף על ידי  90 C -וטים גמישים לעל ידי ח

צינור לבן מפותל גמיש. יש לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת 

הדלת.כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.כל מוליכי 

 מהדקים מגשר מסומן ומשולט. יחווטו לפס COMMON -ה

  החיווט לדלתות יוגן ע"י  צינור או סרט פלסטי ספירלי.

 התקנות  ציוד בלוח 08.05.1.6.6

מ"מ עובי שיותקן לאורך כל הלוח.  כל  3כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולוון 

אביזר ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים או מוצמדים )פרסנצים( כך שניתן יהיה לפרק כל 

 ללא צורך בגישה לאום.                           

 כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני הזרם.

 ים יותקנו על פלטות בצידי הלוח.-כל נתיכי הפיקוד והמאמ"ת

 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.

 ר תוכניות חשמליות של הלוח יותקן בכל דלת.תא עבו

 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש 08.05.1.6.7

אמפר ומעלה, תעשה הכנה למערכת גילוי אש ע"י תיבה  63בכל הלוחות שהזרם הנומינלי שלהם 

שתותקן בגג בלוח ותאפשר טיפול בגלאים ללא חשיפה לפנים הלוח. בלוחות שהזרם הנומינלי 

הכנות למערכת כיבוי אש ע"י הכנת קדח בקוטר מתאים לצנרת אמפר ומעלה יבוצעו  100שלהם 

ונחירי מערכת כיבוי גז . הקבלן יבצע בלוחות את כל ההכנות הנדרשות ללא כל תוספת במחיר, 

מחיר מבנה הלוח כולל איטום הלוח לאחר התקנתו על מנת למנוע בריחה של גז הכיבוי. הכנות 

 .אלו יהיו חלק ממחיר היחידה במבנה הלוחות

 
 תא לציוד בקרה ותקשורת 08.05.1.6.8
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הציוד המיועד לבקרת המתקן לתקשורת למרכז הבקרה, ולפקוד המשותף, יותקן בתא נפרד  •
במידה וציוד התקשורת מסופק  "תא לציוד בקרה ותקשורת".מתאי הציוד החשמלי, להלן 

ס"מ לפחות בחלקו  X 60ס"מ  80בנפרד, יש להשאיר מקום פנוי בלוח בשטח )פנימי( של  
 יון של  התא. העל

הקבלן יתקין את ציוד הבקרה והתקשורת בתוך התא ויחווט את כל הכניסות והיציאות של  •
, בהתאמה למיקום I/O -אל סרגל המהדקים ל -כרטיסי הבקר ושאר החיבורים הנדרשים 

 הכרטיסים בבקר.

 50%לפחות במהדקים ריקים ועוד  50%כן תשמר רזרבה במסילות המהדקים הנ"ל )-כמו •
 ום למהדקים(.במק

 התא יכלול את כל הציוד כמפורט בתוכניות ולרבות:  •
 מנתק ראשי –
 נוריות סימון -
 מתגים ,לחצנים -
 V280 KA10מגן מתח יתר  -
 ממסר פחת ושני שקעי שרות -
 ים לחלוקה והזנת מתחי פיקוד.-מאמ"ת -
 ספק מטען ומצברים, מחוון מתח ומחוון זרם טעינה )אם מצוין בתוכניות(. -
 שנאי למתח פיקוד. -
, צבעי המוליכים יהיה כצבעי I/O-כאמור סרגל מהדקים ומשולט ומסומן עבור חיבור ה -

בכל הכניסות האנלוגיות המחוברות לאביזרים חיצוניים )מתמרי לחץ, מפלס  -המהדקים. 
 .MGDוכו'( יותקן רכיב להגנה בפני מתחי יתר כדוגמת תוצרת מגטרון דגם 

( יותקן בתקרת התא. ההדלקה IP54)דרגת אטימות  24VDC, 10Wגוף תאורה בהספק  -

 תהיה באמצעות מתג בדלת הלוח.

 
 סימון ושילוט 08.05.1.6.9

הלוח יכלול סכמות סינופטיות לציוד העיקרי. דלת הלוח תכלול  08.05.1.6.9.1
שילוט מלא לרבות רשימת ציוד שבפנל. בתוך הלוח ליד ידיות 

לוט יעשה בחריטה בסנדוויץ' המפסקים יותקן שילוט נוסף. כל השי
כולל מספר המעגל, תאור, חתך הכבל וכיול המפסק. השלטים יוצמדו 

 בהדבקה ובסמרור. שילוט נפרד לכל אביזר.

שילוט מפורט לכל אביזר ורכיב בלוח, פנימי וחיצוני, לרבות  08.05.1.6.9.2
 וכו'. COMMONמתגים, נוריות, לחצנים ממסרים, פסי 

 תוויות בכל צד. 6קצותיו עד  2 -כל חוט מסומן ע"י שרוולים ב 08.05.1.6.9.3

( וציוד העזר I/Oכל האביזרים בלוח )לרבות בקר וכרטיסי  08.05.1.6.9.4
לפי  -ישולטו בהתאם למופיע בתוכניות. אביזרי הסימון והשילוט 

 בחירת המזמין.

מכסי תעלות החיווט ימוספרו ויסומנו כך שלא ניתן יהיה  08.05.1.6.9.5
 להחליף ביניהם. 

נוסף תווית מנייר ממסרים וציוד נשלף יסומנו ליד התושבת וב 08.05.1.6.9.6
 ע"ג האביזר.

וכו', ע"י  I/O -מהדקים יסומנו בהתאם לקוד המעגל, מס' ה 08.05.1.6.9.7
 סימניות פלסטיק מתאימות.

הקבלן יעביר רשימת שילוט וסימון לאישור המפקח לפני  08.05.1.6.9.8
 הביצוע, לרשימה תצורפנה דוגמאות.

 מאזן תרמי 08.05.1.6.10
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לוח. לוחות יבנו לעבודה הקבלן יערוך מאזן תרמי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תכניות ה

מעלות צלסיוס. פתחי אוורור עם פילטרים יותקנו בלוחות לפי הצורך  50בטמפרטורה עד 

אחד לתא ופתח אוורור עם פילטר  300CFMולפי דרישת המפקח. יותקנו מאווררים ציריים 

 מ"ר. 0.15

 ציוד חשמל ללוחות 08.05.2

ינמשרדי. להלן אפיון דרישות כל הציוד בלוחות יהיה תואם את דרישות המפרט המיוחד והב

ומקורות עיקריים עבור הציוד החשמלי המיועד להתקנה בלוחות. ההגדרות מתייחסות הן 

 עבור לוחות חדשים והן עבור ציוד המיועד להתקנה בלוחות קיימים.

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  08.05.2.1

 כללי 08.05.2.1.1

. המפסקים MOULDED CASEמפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים )ללא שליפה( מסוג 

 א' להגן על יציאות. 630יהיו מיועדים לשמש כמפסקים ראשיים בלוחות עד 

 נתונים טכניים, מיכניים וחשמליים. 08.05.2.1.2

 הנתונים הטכניים, מיכניים וחשמליים יהיו כנדרש במפרט הבינמשרדי אלא אם כן צויין

 אחרת במפרט המיוחד ו/או בכ"כ ו/או בתוכניות. כל הנ"ל כלול מחיר המפסק.

א' יכללו יחידת  160כל המפסקים יהיו עם יחידות הגנה חשמליות כנידרש. מפסקים עד  •
 הגנה מגנטית תרמית ניתנת לכיול.

 א' ומעלה יכללו יחידת הגנה אלקטרונית. 160מפסקים של  •

המפסקים יהיו בנויים בצורה של בלוק ויחידת הגנה נפרדת כך שניתן להחליף את יחידת  •
ההגנה בנפרד. ניתן יהיה להתקין לבלוק מסוים יחידות הגנה בגדלים שונים, לדוגמא 

 200Aניתן יהיה להתקין היום יחידת הגנה שהתחום העליון שלה הוא  400Aלבלוק של 
, כל זאת מבלי לשנות 400Aחום העליון שלה הוא ובעתיד להחליפה ליחידת הגנה שהת

 את הבלוק.

 , או שווה ערך. איטון, SACE - A.B.B שניידר,תוצרת: 

 גנראטור –מפסקי החלפת ח"ח  08.05.2.1.3

קטבים ויסופקו עם מערכת חגור  4גנראטור יהיו בעלי  –מפסקים המיועדים להחלפת ח"ח 

 מכני כנדרש בתוכניות.

 MOULDED CASEמסוג  -מנתק בעומס  –מפסק זרם  08.05.2.1.4

 חצי אוטומטי אך ללא יחידת הגנה. M.Cכמו מפסק 

למפסק ניתן יהיה להרכיב יחידת הגנה במידה ויידרש ואז הוא יהפך למפסק 

 זרם חצי אוטומטי.

 

 

 מפסק מחליף מנתק בעומס 08.05.2.1.5

 קטבים לזרם כמפורט בתוכניות. 3או  4 •
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 .1-0-2מצבים  3 •

 מצמד עם ידית הפעלה וניתוק. •

  , או שווה ערך. איטון, SACE - A.B.B שניידר,תוצרת :  •
 

 מפסקי זרם חצי אוטומטיים להגנת מנועים 08.05.2.1.6

המפסק יהיה מפסק זרם חצי אוטומטי עם הגנה מגנטית ותרמית. ההגנה  08.05.2.1.6.1
התרמית תהיה ניתנת לכיוון עם סקלה ברורה. כמו כן המתפסק יכלול את 

 ובמפרט מיוחד זה. כל התכונות כפי שנדרש ומפורט במפרט הבינמשרדי

 , תלת קטבי, קבוע.MOULDED CASEהמפסק יהיה מסוג  08.05.2.1.6.2

 המפסק יהיה עם אביזרי העזר הבאים: 08.05.2.1.6.3

מתח ישר, המשנים את  24V, מתח חילופין ו/או 1N.O+1N.C ,230V, 5Aמגעי עזר  -
 מצבם בהתאם למצב המפסק.

 ת.כנ"ל, המשנים את מצבם בהתאם לפעולת אחת ההגנו 1N.O+1N.C ,5Aמגעי עזר  -

ההגנה   המפסק יהיה עם הגנות תרמיות ומגנטיות מתכוונות.  08.05.2.1.6.4
 התרמית תהיה עם עקום המיועד להגנת מנוע.

ההגנה המגנטית תהיה ניתנת לכיוון ללא תלות של הזרם המכוון מבחינה  08.05.2.1.6.5
 הזרם נומינלי של המפסק עצמו. 105תרמית. כיוון הזרם יהיה בגבולות 

 או שווה ערך. ן,איטו, SACE - A.B.B, שניידרתוצרת: 

 
 מא"זים מודולרים 08.05.2.1.7

כנדרש במפרט  10KAים המיועדים לניתוק בזרם קצר סימטרי של -המאמ"ת •
הבינמשרדי ויהיו תחת הגנה של נתיכים קבוצתיים או מפסק מגביל זרם קצר אשר יהווה 

 -תחת הגנת ה 25KA -. על המציע להוכיח ע"י עקומות כי המאמ"ת יעמוד בB.U.Pלהם 
B.U.P ם.המתאי 

 , איטון או שווה ערך.ABB, שניידרתוצרת:  •

 ממסר זליגה לאדמה 08.05.2.1.8

ממסר הזליגה יהיה חד פאזי או תלת פאזי עם אפס לזרם נומינלי כמצוין בכתב 

 הכמויות, ובכפוף לדרישות המפרט הבינמשרדי. 

 מגענים 08.05.2.1.9

 מגען להתנעת מנוע 08.05.2.1.10

 המגענים יהיו כפופים לדרישות המפרט הבינשמשרדי. •

 יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במהדקי חיבורים. המגענים •

 מגענים להפעלת קבלים 08.05.2.1.11

 המגענים יהיו מגענים תלת פאזיים המיועדים למיתוג הספק קיבולי למיליון פעולות.

 וולט.                                             230 -הסלילים יהיו ל
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 .230V -ב 10A -כל אחד ל N.Oמגעים  2לכל מגען יהיו 

 מגענים לעומס תאורה 08.05.2.1.12

 המגענים יהיו מגענים תלת פאזיים.                              

מותאם לסוג  AC3הגדרת המגען תהיה למיתוג זרם כמוכתב בכתב הכמויות במשטר עבודה 

 נורות פריקה, נורות פלורסנטיות וכו'.. –העומס 

 ,  איטון או שווה ערך.ABBתוצרת שניידר,  08.05.2.1.13

 דות קבליםיחי 08.05.2.1.14

(.  חומר הבידוד של W/KVAR 0.5-יחידות הקבלים יהיו בעלי הפסדים נמוכים )קטן מ •
 הקבלים יהיה מהסוג הבלתי דליק ולא רעיל. 

 .440Vמתח פעולה  •

 הקבלים יהיו מוגנים בפני זרם יתר של הרמוניות גבוהות.  •

 (.SELF HEALINGכולל רפוי עצמי לאחר תקלת פריצה )  •

 כולל משנקים לפריקה מתאימים וכן כיסוי מגעים בפני מגע מקרי.   •

. כל קבל יהיה בנוי במארז פח עם יציאות חיבור בחלקו IEC70עמידה בתקן הבינלאומי  •
 העליון.

 תוצרת אלקו או שווה ערך. •

  POWER FACTOR בקר לשיפור גורם הספק 08.05.2.1.15

 מותאם להרכבה על פני הלוח. •

 דרגות. 8מיועד לחיבור של עד  •

 בכל מצבי העבודה. 0.92 -מערכת בקרת גורם ההספק תבטיח שגורם ההספק יהיה גבוה מ •

  הפעלת הדרגות תהיה עם השהייה בכניסה וביציאה. •
כולל כפתורי ויסות תחומי העבודה וכפתור לוויסות הסף שיבטיח ניתוק המערכת  

                  בעומסים נמוכים מאוד.

 והורדת דרגות.כולל כפתורי ניסוי להעלאה  •

  כולל נוריות סימון הדרגות ובמד כופל הספק אינטגרלי עם שנתות ברורות. •

 כניסות ויציאות

 O5A - כניסת זרם   3

 230Vחד פאזית  - כניסת מתח 

   . 50HZ -ב 10A -מגעים להפעלת מגענים כל אחד ל 8  - יציאות     

 כולל מגע תקלה כללית.  

 או שווה ערך. C192PF8  דגם SATECכדוגמת תוצרת 
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 מנתק נתיכים 08.05.2.1.16

 כל מנתקי הנתיכים יהיו תלת פאזיים. •

 כולל ידית לניתוק המנתק. •

 .30KAמיועד לניתוק בזרם קצר של  •

 לזרם הנקוב בכתב הכמויות. HRCמצויד בשלושה נתיכי  •

 בסיס המנתק יהיה כמצוין בכתב הכמויות. •

 
 שנאי זרם 08.05.2.1.17

. הזרם 05Aלפחות ולזרם משני של  15VAכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של 

 הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות. פרט למקרים בהם צוין אחרת

 .A1÷0כמו 

             . >N 5השנאים יהיו בעלי 

                . CLASS 1דרגת דיוק 

             וולט.  1000רמת בידוד 

 על ידו.על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים 

 יחידת רב מודד 08.05.2.1.18

 או שווה ערך מאושר.  175EH" דגם SATECכדוגמת תוצרת " •

 המכשיר יכלול לפחות את פונקציות הקריאה והתצוגה הבאות: 08.05.2.1.19

 קריאת שלושה זרמים. •

 קריאת מתחים פאזיים ושלובים. •

 חישוב ותצוגת הספק •

 חישוב ותצוגת גורם הספק. •

 קריאת תדר. •

 וואטים. -תצוגת שיא ביקוש במגה  •

 לזרמים ומתחים. -כללית ומכול סדר-חישוב ותצוגה של ההרמוניות •

 לפי חתכי תעו"ז כולל -אקטיבית וריאקטיבית –אנרגיה  •

ופורט תקשורת אתרנט  RS232 RS485למכשיר פורטי תקשורת טורית    08.05.2.1.20
TCP/IP   ופרוטוקול תקשורתMODBUS     .לבקר המתוכנת  

                                     
 לחצני הפעלה והפסקה 08.05.2.1.21
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 1N.O+1N.Cמ"מ. לכל לחצן יהיו שני מגעים  22כל לחצני הפעלה והפסקה יהיו בקוטר  •
 .50HZ, 230V, 5A -כל אחד ל

 .IP65, להתקנה חיצונית IP54לחצנים להתקנה פנימית  •

 , איטון, איזומי או שווה ערך.ABBתוצרת שניידר,  •

 מפסק פיקוד להפעלה 08.05.2.1.22

 עד להתקנה על פנל. למפסק תהיה ידית הפעלה.המפסק יהיה מסוג פקט ומיו •

 קומות )ע"פ תכניות(. 3מצבים, ועד  4עד  - מספר מצבים •

 .50HZ, 230V, 16A - מגעים •

 או שווה ערך. ABBאיטון,  - תוצרת •

 ממסר חוסר מתח תלת פאזי 08.05.2.1.23

 הממסר יהיה בעל הנתונים הבאים:

 V400 מתח כניסה שלוב •

 20% היסטרזיס בין עלית מתח וירידת מתח •

 85%70 תחום כוון ירידת מתח •

  SEC 1÷0.1 תחום כוון זמן פתיחה •

 MSEC80 זמן תגובה בחיבור •

 מגיב להיפוך פאזה.  •

 MSEC150 אפשרות להשהיה עד •

 רגישות בנפילת מתח לא מושפע ממתחים חוזרים כוון •

 מגעי עזר •

2N.O+2N.C 5 -כל אחד לA 50 -בHz, 230V. 

 רך.הממסר יהיה תוצרת סיראלק או שווה ע

 שנאי פיקוד 08.05.2.1.24

שנאי הפיקוד יהיה להספק המוכתב בכתב הכמויות. יחד עם זאת מודגש שעל הקבלן  •
לחשב את הספק השנאי בהתאם לנתוני הציוד המחובר כולל זרמי ההתנעה של המגענים 

 .50%ובתוספת 

כמצוין בכתב  400/230Vאו  230/24Vשנאי הפיקוד יהיו חד פאזיים ליחס השנאה של  •
 הכמויות.

 .1:10השנאים יהיו עם פוליו נחושת בין הליפופים להנחתה של הרעשים ביחס  •

 ליפופי השנאים יהיו מנחושת אלקטרוליטית. •
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 השנאים יהיו רוויים בלקה ויותקנו בתוך קופסת פח עם רגליות. •

, 0%, 2.5%, 5%-לשנאים יהיו סנפים לכניסות מתח שונות מהמתח הנומינלי באחוזים :  •
+2.5%+ ,5%. 

 .4% -יהיה לא גדול מ 1( בכופל הספק 0%המתח בעומס  נומינלי של השנאי )בסנף מפל  •

 ממסר צעד 08.05.2.1.25

 ממסר הצעד יהיה למתח עבודה כמצוין בתכניות. •

 הממסר יקבל פקודת פולס כאשר כל פקודה תשנה את מצב מגעיו. •

 .50HZ, 230V -ב 5A -כל אחד ל 2N.Oלממסר יהיו מגעי עזר  •

 פעולות.הממסר יהיה מיועד למיליון  •

 שעון עם פרוגרמה 08.05.2.1.26

 השעון יהיה עם פרוגראמה יומית ופרוגראמה שבועית. •

 שעות. 72 -השעון יהיה עם רזרבה מכנית ל •

 .50HZ, 230V -ב 5A -השעון יהיה עם שני מגעים מחליפים  ל •

 , או אחר כמצוין בתכניות.50HZ, 230Vכניסת מתח לשעון תהיה  •

 או גרסליין או שווה ערך. THEBENתוצרת  •

 מנורות סימון 08.05.2.1.27

 APQW-1B-23-6-Gדגם  IZUMIמ"מ תוצרת  22יהיו בקוטר  220V -נורות הסימון  ל •
 LSD-2-24V D.Cדגם  LEDלכל נורה, כולל נורת  230/24Vאו שו"ע עם שנאי עצמי 

 אמפר.-מילי 18לזרם 

 כנ"ל )אך ללא שנאי(. 24VDC -נורות סימון  ל •

 מהדקי פיקוד 08.05.2.1.28

 או שווה ערך, בגוון אפור. UK5כל מהדקי הפיקוד יהיו תוצרת "פניקס" דגם 

 ירוק. -במקרה של מהדק פיקוד להארקה צבע המהדק יהיה צהוב 

  מהדקי הפיקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכנית.

 מגן מתח יתר 08.05.2.1.29

 קטבים. 4 •

 , ללוח ראשי.100KAכושר ניתוק  •

 .15KAללוחות משנה כושר ניתוק  •

 ומגע עזר. כולל נתיכים •

 , פניקס או שווה ערך.DHENתוצרת  •
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 נתיך נשלף לפיקוד 08.05.2.1.30

 הנתיך יהיה חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי כמוכתב בכתב הכמויות. •

 .32A -בית הנתיך יהיה תמיד ל •

 .30KAהיחידה תהיה מיועדת לניתוק זרם קצר סימטרי של  •

 ממיר תדר )ווסת מהירות( 08.05.2.2

 דרישות כלליות  08.05.2.2.1

 הממיר יותקן בתוך הלוח או מחוץ ללוח בהתאם לתוכניות.  •

, IP21 –מבנה מתכתי מותאם לתנאי ההתקנה )חיצונית או פנימית(, התקנה פנימית  •
 .IP54 –התקנה חיצונית 

 מותאם להתקנה בחזית הלוח.–יחידת תצוגה ומקלדת -פאנל בקרה •

 בהמשך( לרבות:הממיר יכלול את כל האמצעים הדרושים לפעולה בטוחה )כמפורט  •
 סינון הרמוניות. -
 עמידות בתנאים התרמיים של המתקן. -
 עמידות בפני קורוזיה ולחות. -
 .RFI-ו EMIסינון הפרעות  -

באחריות המציע לוודא שהדגם המוצע מתאים לנתוני הציוד המווסת ולדרישות הויסות  •
 של המתקן כמפורט:

 ות.תאימות לתקנים האירופיים האחרונים לווסתי מהיר •

הממיר יסופק עם אמצעי אוורור מתאימים למניעת התחממות בממיר עצמו וכל הנדרש  •
 למניעת נזק לציוד האחר בלוח כתוצאה מהתחממות.

אמצעי הגנה בפני קורוזיה והתאמה מלאה לתנאי הטמפרטורה והלחות שבאזור  •
 ההתקנה.

 תכונות בסיסיות 08.05.2.2.2

 W.M. VOLTAGE.טת ממיר תדר, אלקטרוני מבוקר מיקרופרוססור, פועל בשי •
SOURCE 

ממיר התדר יהיה במבנה מתכתי, חסין להפרעות סביבתיות ויעמוד בטמפרטורה של  •
50C :בעבודה רציפה בזרם היחידה הנומינלי 

 .3X400V  10% - 15%מתח בין פאזי בכניסת משנה התדר  •

 .Hz  10% 50תדר כניסה בסיסי  •

 ויותר. 0.96מקדם הספק בהרמוניה בסיסית  •

 .600V  10%הקבלים הפנימיים במשנה התדר יהיו למתח נומינלי לפחות  •

 לפחות בעומס ובמתח נומינליים. 97%נצילות של  •

, כך שלא תגרמנה THD  4%סך הכול עיוות ההרמוניות במתח המוחזרות לרשת  •
 הפרעות ברשת ח"ח וברשת הלקוח.  

כיב, עבור סינון הממיר יסופק עם משנק בכניסה ומסננים כחלק אינטגרלי מהר •
הרמוניות ושיפור מקדם הספק למינימום הנדרש ע"י ח"ח בכל תחום ויסות המהירות. 
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כן, יותקנו משנקים וכל הרכיבים הנדרשים על מעגל היציאה, למניעת רעשים -כמו

, בהתאם להמלצות היצרן. הקבלן יבצע מדידות הרמוניות ויגיש דוח כתוב RFוהפרעות 
יפורים/שינויים/תוספות בציודים שסופקו הכל ע"מ לעמוד , הקבלן יבצע את כל הש

 , ומניעת התחממות כמפורט לעיל . RFברמת הרמוניות ומניעת הפרעות 
 כל המתואר לעיל כלול במחיר ממיר התדר.

בפרוטוקול כגון  485RS-הממיר יכלול פורט מיוחד ואפשרות להתחברות בתקשורת ב •
MODBUS.לפיקוד ואיסוף נתונים , 

 אפשרות לתכנות המומנט בהתאם לתנאי ההפעלה. •

 –הממיר יכלול אפשרות בחירה )ע"י מיתוג חיצוני( בין שני אופני הפעלה, אוטומט וידני  •
, ידני ע"י פוטנציומטר או מהפאנל mA4-20אוטומט ע"י וויסות עם סיגנאל חיצוני של 

 המקומי.

 כולל כניסות  פיקוד להפיכת כיוון סיבוב. •

-mA4המבוסס על סט פוינט מתוכנת וסיגנאל אנלוגי ) P.I.Dת חוג בקרת אפשרות לתכנו •
 ( של הערך המבוקר.20

 נתוני יציאה 08.05.2.2.3

 60מהזרם הנומינלי של משנה התדר למשך  110% -אפשרות להעלאת זרם היציאה ל •
 דקות. 10שניות כל 

 , עם אפשרות תכנות לערך מינימום וערך מקסימום. HZ 0-100הגדלת תדר יציאה  •

עם  P.W.M. VOLTAGE SOURCEמתח המוצא יהיה גל סינוס המופק בשיטת  •
IGBT.על מנת שמהירות המנוע לא תושפע על ידי חוסר יציבות בכניסה , 

 .0.1%שמירה על דיוק כיוון התדר והמתח ביציאה  •

 בקרה 08.05.2.2.4

 הממיר יכלול מערכת בקרה דיגיטאלית מבודדת גלוונית ממערכת ההספק. •

 ( המתאים למשאבות.MODE, לרבות קביעת אופן פעולה )פרמטרים ניתנים לתכנות •

 הפעלה והפסקה מקומית ומרחוק. •

פאנל הבקרה יציג את נתוני הממיר לרבות: תדר, זרם המנוע, תצוגת תקלות ותצוגה  •
 גרפית של שינוי המהירות כפונקציה של שינוי אות הכניסה האנלוגי. 

 גרפי רחב.  LCDהנתונים יוצגו על גבי מסך 

 שנ'. 1-1800טווח כיוון  –זמן האצה והאטה בכל תחומי התדר  כיוון •

המאפשרת המשך עבודה  FLYING STARTההתנעה תתחיל מאפס. ותכלול אופציית  •
רציף במהירות הנקובה, גם לאחר נפילת מתח והאטת המנוע עקב הפסקות קצרות במתח 

 הרשת.

 כניסות/יציאות 08.05.2.2.5

 כניסות מגעים יבשים: •

 מגע להפעלה מרחוק. -

(, המאפשרת שיפור ההאצה FUZZY LOGICבקרת יחס מתח/תדר ואופציית ) -
 וההאטה בהתאם לעומסים המשתנים תוך כדי התהוותם.
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מגע לבחירה בין שינוי תדירות מקומי )פוטנציומטר או מהפאנל( לבין שינוי  -
 (.mA 4-20תדירות מרחוק )

פיקוד  דרגות מהירות מתוכנתות לפחות, להפעלה על ידי 8אפשרות קביעת  -
 דיגיטלי.

- -RESET- .שחרור תקלה 

 שינוי כיוון סיבוב. -

 יציאות מגעים יבשים ניתנים לתכנות, כגון עבור: 3 •

 משנה תדר מוכן. -

 משנה תדר בפעולה. -

 משנה תדר בתקלה. -

 כניסות אנלוגיות •

 לקביעת תדירות היציאה )מהירות הסיבוב(. mA4-20 כניסה  -

 יציאות אנלוגיות 2 •

 ( עבור תדר הפעולה.TWO WIREמבודד ) mA 4-20סיגנאל  -יציאה אנלוגית  -

 מבודד עבור זרם המנוע. mA4-20 סיגנאל  –יציאה אנלוגית  -

  יציאת תקשורת •
להפעלת הווסת  MODBUS SLAVEבפרוטוקול   485RSיציאת תקשורת טורית  

 ולהעברת נתוני הסטאטוס ופרמטרי הפעולה של הרכיב .

 הגנות 08.05.2.2.6

 קצר במוצא בין הפאזות. •

 קצר במוצא לאדמה. •

 עלית מתח במערכות משנה התדר. •

 מתח רשת גבוה, נמוך, חוסר והיפוך פאזה. •

 זרם יתר במנוע. •

 התחממות הממיר. •

 תקלה במעגלי ההספק הפנימיים. •

• O.L .תרמי אלקטרוני 

 הגנת רוטור תפוס. •

 חוסר איזון בין הפאזות/אי סימטריה במוצא ע"י מדידה תלת פאזית קבועה. •

 .C.P.Uתקלת  •

 ( בכניסה וביציאה.OVER VOLTAGEגנות מתח יתר )ה •
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( בנוסף לגרף הפעולה של המערכת כל L.C.Dההגנות הנ"ל יוצגו על פני התצוגה הגרפית )

 אחת מההגנות הנ"ל תפעיל את ממסר התקלה הכללי.

 הפעלה וכיול בשטח 08.05.2.2.7

 מחיר היחידה כולל השתתפות מלאה של נציג הספק לרבות כיוון, כיול, הרצה והפעלת

 הממיר בשטח, ללא כל הגבלה במספר ו/או משך ההפעלות, ע"פ הנחיות המפקח.

 אחריות ושרות 08.05.2.2.8

 שתי שנות אחריות כלולות במחיר. •

 בידי הספק ימצאו כל חלקי החילוף הדרושים במלאי או ממיר תדר חלופי מוכן להתקנה. •

 יצרנים מאושרים 08.05.2.2.9

 ממיר התדר יהיה כדוגמת הדגמים  הבאים או שו"ע: •

• EMORTON-VFX - .ע"י סולקון 

• ACS 580-   תוצרתABB. 

• VACON  ,DANFOSS. 

 

 ממסרי פקוד 08.05.2.2.10

ממסרים המיועדים להפעלת מגענים או עומסים יהיו מסוג המורכב על גבי תושבת  •
 להתקנה על מסילה סטנדרטית.

 .NC+ שני מגעי  NOשני מגעים  •

 בלוק מגעי עזר נוסף במידת הצורך. •

 ו שו"ע.א CA2תוצרת טלמכאניק דגם  •

ממסרים המיועדים להעברת/קבלת סיגנאלים "קטנים" יהיו מטיפוס "נשלף", מתח  •
220VAC  24אוVDC כולל תושבת, כולל ,LED  פנימי. שלושה מגעים מחליפים לזרם

2A  230במתחVAC  24ו/אוVDC אפשרות לאילוץ פעולה ידני, תוצרת ,IZUMI  או
 שווה ערך.

 ממסר השהייה אלקטרוני 08.05.2.2.11

 ON DELAY,  ,ONE SHOT, OFF DELAY -( ניתן לקביעה MODE) אופן פעולה •
 וכו', כמצוין בתוכניות.

 כמצוין בתוכניות. 10Hעד  1SEC -זמן השהיה ניתן לקביעה בתחום מ •

 , כמצוין בתוכניות.24VDCאו  220VACמתח  •

 .24VDCו/או  230VAC – 2Aזוג מגעי עזר   •

 מודולארי מיועד להרכבה על מסילה. •

 ח"ח גנרטורבקר החלפת  08.05.2.2.12

 או שו"ע מותאם לדגם מפסקי הזרם המסופקים. T-530-1-1תוצרת אמדר דגם  •
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 בקר התנעה אוטומטית לגנרטור 08.05.2.2.13

 מיועד להתקנה בחזית הלוח. •

 עבור פעולה ותקלות, מתג יד, אפס, אוטו, לחצן שחרור תקלות וכו'. LEDכולל נוריות  •

 .24Vאו  12Vלמתח  •

 יסופק עם תיעוד מלא והוראות הפעלה. •

 מחיר היחידה כולל כיוון והפעלה ראשונית ע"י נציג הספק. •

 יסופק ע"י ספק הגנרטור ויותקן בלוח הגנרטור, אלא אם מצוין אחרת בתוכניות. •

 ממיר מז"ח לאות רציף 08.05.2.2.14

 .0-5Aהממיר מיועד למדידת זרם ממשנה זרם בתחום  •

 אמפר(.-מילי 20עד  4תפוקת הממיר אות אנלוגי סטנדרטי ) •

כל האביזרים לצורך חיבור פיזי וחשמלי בלוח החשמל ולכרטיס הממיר יכלול את  •
 הכניסה האנלוגי.

 .2%דיוק  •

 תוצרת קונלאב או שווה ערך. •

 מערכת גיבוי 08.05.2.2.15

ע"מ להבטיח את פעולת מערכת המכשור, הבקרה והתקשורת במתקן בזמן הפסקות חשמל, 

 מטען וסוללת מצברים. להלן הפירוט: -תסופק מערכת המבוססת על ספק 

 
 ק מטען מיוצבספ 08.05.2.2.16

 .230VACמתח הזנה  •

 .20Aוזרם יציאה  28VDCמתח יציאה ניתן לכיוון עד  •

 טעינה מהירה עם מעבר אוטומטי לטעינת דלף. •

 הגנה על ההזנה ועל המוצא •

 המכשיר יהיה עם מגע תקלה. •

 כולל מד מתח ביציאה ומד זרם טעינה. •

 המכשיר יתפקד כספק גם בהעדר מצבר. •

 סוללת מצברים 08.05.2.2.17

( מוגן בפני דליפה MAINTENANCE FREEיהיו מטיפוס "ללא טיפול" )המצברים  •
ופיצוץ, ואינו פולט גזים בשעת הטעינה ופועל בלחץ פנימי זווד המצברים במיכל פלסטי 

 קשיח.

 קיבול המצבר יתאים לדרישה הבסיסית כמפורט בסעיפים הבאים. •

 .24VDCמתח:  •
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 כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות .קיבולת המצבר תהיה בהתאם לזמן הגיבוי הנדרש,  •

 נתונים טכניים למצבר יהיו טובים מהמפורטים להלן: •

 לשבוע. 1%מקסימום  -פריקה עצמית  -

 .DOD 50% -מחזורים ב DOD ,1000 80% -מחזורים ב 500אורך חיים  -

 כנדרש לגבי ציוד הבקרה. -טמפ' סביבה ולחות  -

 מיועדים לחיבור נעל כבל.הדקי המצברים יהיו מחומר דוחה חומצה,  -

 .50C+עד  5C-טמפ' עבודה  -

מכלול המצברים יסופק עם תושבת מתקן לזיווד הסוללה ולהעמדה על רצפת המבנה.  -

הלוח או מחוץ ללוח  ובהתאם לגודל הפיזי( מקום סוללת המצברים יתואם  )בתוך 

 עם המפקח והמתכנן.

 הובלה והתקנה 08.05.2.2.18

לאתר. הקבלן ייקח בחשבון הקבלן יוביל הלוחות ממפעל היצרן  08.05.2.2.18.1
 שיבוצעו מספר הובלות ע"פ קצב יצור הלוחות.

 הקבלן יכניס הלוחות למקומם באתר, כמצוין בתכניות.                    08.05.2.2.18.2

חלק מהלוחות יוכנסו בקטעים ויחוברו מחדש לאחר הכנסתם  08.05.2.2.18.3
-למקומם במבנה. על הקבלן יהיה לפרק את הלוחות לקטעים ולאחר

קבלן לא יקבל כל תוספת מחיר עבור כך, אלא מכן לחברם חזרה. ה
 זה יהיה חלק ממחיר היחידה.

הקבלן יתקין הלוחות במקום באתר, כמצוין בתכניות, כולל  08.05.2.2.18.4
 העמדה פילוס ביצוע חיזוקים לקיר לרצפה.

לפני הפעלת הלוח נדרש לבצע ניקוי יסודי באמצעות שואב אבק  08.05.2.2.18.5
 וחיזוק כל הברגים.

לוחות החשמל הינה מוחלטת  אחריות הקבלן לשלמות ותקינות 08.05.2.2.18.6
בכל שלבי היצור, הובלה, התקנה, חיבור והפעלה עד מסירתם למזמין 

 וקבלתם ע"י המזמין ללא כל הסתייגות.

המתואר לעיל כלול במחיר היחידה של מבנה לוח החשמל,  08.05.2.2.18.7
 בקרה ופיקוד )אלא צוין אחרת בכתב הכמויות(.

 במפרט הכללי( 08רק אביזרים והתקנתם )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפ 08.06
 התאמת הציוד למקום ההתקנה 08.06.1

כל הציוד יהיה מיועד ויותקן בהתאם לסביבה בה הוא מותקן. מחיר כל הנקודות יכלול טיפול 

 במגעים והגנתם מפני קורוזיה.

 חיזוק אביזרים 08.06.2

לא יחוזקו אביזרים לקירות על ידי ירייה ישירה על האביזר לשם חיזוק האביזר יוכנו חורים 

ברגים לפחות, בנוסף לצורת החיזוק המקורית של  2באביזר על ידי הקבלן והאביזר יחוזק עם 

 האביזר.

 שילוט אביזרים 08.06.3
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אביזרים סופיים כגון שקעי חשמל, טלפון, מחשב, מפסיקי זרם מאור קופסאות 

הסתעפות/חיבורים וכו' ישולטו על ידי שילוט סנדוויץ חרוט הכולל שם הלוח המזין ומספר 

. השלט יותקן על ידי הדבקה בסמיכות לאביזר מעליו ו/או מתחתיו בצורה אחידה בכל מעגל

 המבנה.

 גוון השלטים וצורתם יקבעו על ידי המזמין.                                         

 מחיר השלטים כלול במחיר האביזר ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין השלטים.

 סימון אביזרים 08.06.4

לט בשלט בקליט לבן על רקע שחור ויכלול מספר האביזר, תיאורו ומצבי פעולה כל אביזר ישו 08.06.4.1
 למפסקים. רשימת השלטים תאושר על ידי המפקח לפני הביצוע.

 נדרשת התאמה מלאה בין סימון ושילוט האביזרים בשטח לזיהוי הציוד והנקודות בתוכניות. 08.06.4.2

 דוגמאות 08.06.5

 אישור דוגמת ע"י המפקח והמתכננים. אביזרי החשמל יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן רק לאחר

 במפרט הכללי( 08גופי תאורה )דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  08.07

 כללי 08.07.1

 ויכללו נורות, ציוד הפעלה כנדרש.  0807גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט הכללי 

הגנה ואת כל ציוד התקנה לקיר או לזרוע עמוד  כל גוף שיותקו בהתקנה חיצונית יכלול מאמ"ת

 לרבות עבודות מתכת וקונסטרוקציה כלולים במחיר הגוף.     

גופי התאורה יהיו לפי המוגדר בכתב הכמויות ויותאמו למקום התקנתם. גופי התאורה יוזמנו 

 ע"י הקבלן ויסופקו, רק לאחר אישור דוגמאות ע"י המפקח והמתכננים.

 

 רו כנפיצים יותקנו  גופי תאורה מוגני התפוצצות.באזורים שיוגד

 גופי תאורה 08.07.2

) אלא אם כן צוין אחרת(. גופי תאורה אלו יענו בדרישות התקן  LED גופים בטכנולוגית  •
 .LM80 -ו LM80לגופי תאורה כמו כן יענו על דרישות התקנים האמריקאים 

 צד האחורי ובצדדים.גופי התאורה כוללים הכנות לכניסת צינורות חשמל או כבלים מ •

 אחריות 08.07.3

 נדרשת אחריות יצרן לחמש שנים לפחות. •
 

 וחיישן גילוי נוכחות.   LEDגוף תאורת הפתעה הכולל נורת  08.07.4

 מיועד להתקנה חיצונית כולל התקן חיזוק למבנה. •

 גופי תאורת חירום  08.07.5

יחידת חרום תכלול ממיר ומטען במבנה משותף ומצברים ניקל קדמיום במבנה נפרד. יחידת  •
 .LEDחרום דו תכליתית לנורת 

 דקות לפחות. 180זמן פעולה בחרום  •

לסימון טעינה ולחצן  LEDליחידת החרום תהיה הגנה בפני פריקת יתר של המצבר, נורית  •
 בדיקת נורה.

 לגופי תאורה וליחידות חירום. 20יחידת חרום תהיה בעלת תו תקן ישראלי   •
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 מערכת הבקרה 08.08

 תיאור כללי 08.08.1

של חברת   ACEתבוצע בהתאם לסטנדרט הבקרה של התאגיד עם בקרי  מערכת הבקרה בת"ש

עם רישיון הצפנה, בתקשורת בשני ערוצים , בנוסף לבקר על כל   CPU3680מוטורולה עם 

", מתג 7, חיבורי תקשורת( , צג מפעיל צבעוני IOרכיביו )תושבת, מעבד, ספק כוח, כרטיסי 

במקביל   IPVPNחברות לתשתית בזק לקו מתועש ומכשיר קשר והקמת רשת פס רחב או הת

לערוץ גיבוי סלולארי, מתמרי תקשורת וכו'. המערכת תבוצע בשיתוף ולפי הנחיות יועץ הבקרה 

 של התאגיד, חב' מטרה וט.

 תוכנה יישומית   08.08.2

לחיבור המתקנים במרכז הבקרה תבוצע ע"י  יועץ  HMI -התוכנה היישומית במערכת ה 08.08.2.1
 המפקחהבקרה המאושר ע"י המזמין ו

 התוכנה היישומית לבקרת המתקן תוכן על ידי יועץ הבקרה המאושר ע"י המזמין והמפקח. 08.08.2.2

 הכנת תוכנה יישומית תכלול את השלבים הבאים: 08.08.3

 הכנת תפ"מ מפורט לביצוע. (1

הכנת תוכנה לבקר לפקוד מקומי וכן הכנת מידע, התראות ונתונים להעברה ברשת  (2

 התקשורת.

 החשמל במפעל הלוחות. בדיקה בשילוב עם לוח (3

 אינטגרציה והפעלה בשטח. (4

 תיעוד מפורט לפי ביצוע. (5

הקבלן יעמיד לרשות המתכנת את כל הנדרש לצורך פיתוח התוכנה, כולל ציוד בקרה ותוכנת  08.08.4
תכנות מגרסאות התואמות את הציוד המסופק. ציוד הבקרה יימסר כשהוא בדוק ומוכן לביצוע 

 האפליקציה. 

את כל שלבי ההרצה וההפעלה בשיתוף מלא עם מבצע התוכנה ויעמיד לרשות הקבלן ילווה  08.08.5
 מבצע התוכנה את כל האמצעים והציוד הנדרש לביצוע העבודה.

השכר עבור התוכנה היישומית והפעלתה, נקוב בכתב הכמויות במחירי יסוד. מחיר לתוכנה  08.08.6
היסוד ובנוסף שירותי  היישומית ולהפעלתה שיוצעו ע"י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את שכר

עזר שינתנו על ידי הקבלן, כולל: הובלת הבקר למתכנן ובחזרה, ביטוח, מימון והשתתפות 
 פעילה ומלאה בהליך ההפעלה.

 

 גנראטור  08.09

 דרישות כלליות 08.09.1

 תאור העבודה 08.09.1.1

המפרט מתייחס לאספקה, הובלה ,התקנה, הפעלה והרצה של דיזל גנראטור חדש עם מערכת 

 דלק חדשה ותכנון בצוע של מערכת השתקה. 

 מהות העבודה 08.09.1.2

אספקה והתקנה של מערכת דיזל גנרטור חדשה בהספק נדרש כמוגדר בכתב הכמויות  •
 בחדר גנראטור וקיבועו לקרקע. 
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 2000ה הכוללת מיכלי דלק, חיצוני ופנימי בנפח עד אספקה והתקנה של מערכת הדלק חדש 

ליטר, צנרת דלק למילוי ועודפים, משאבות ומיכשור לבקרה ופיקוד. כנדרש ע"י המשרד להגנת 

 הסביבה.

 ביצוע תשתיות של תעלות רשת וחיבור הכבלי ההזנה והפיקוד מהלוח לגנראטור.

ים לפי דרישות והתקנים ע"י תכנון ובצוע של מערכת השתקה ובידוד אקוסטיים  מתאימ 

 יועץ אקוסטיקה ועל חשבון הקבלן

על המכרז חלים דרישות המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית, אשר לא צורפו למכרז. 

 על הקבלן להחזיק ברשותו במקום ביצוע העבודות בכל עת את כל הפרקים שלעיל.

 הוראות כלליות 08.09.1.3

 מפרט זה הינם:מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד מ

 מפרטים והנחיות המנהל למשק המים למערכות מיגון וגילוי פריצה. •

 חוק החשמל תשי"ד ותקנות שפורסמו מכוח החוק עד ליום הביצוע. •

 .108תקן ישראלי  •

 תקנות משרד העבודה בדבר התקנת תחנות דיזל גנרטורים ואחסנת נפט •

 והגנה מפני נזילת נפט.הנחיות משרד הגנת הסביבה בנוגע לתקנות רעש והגנה  •

 .VDEתקן גרמני  •

 עבור מערכת גילוי אש וכבוי אש. V.D.Eותקני  UL, תקני 1220תקן ישראלי  •

 .034מפרט כללי למערכות גילוי אש  •

 .035מפרט כללי למערכות תקשורת  •

 . 08המפרט הכללי לעבודות חשמל  •

 במהדורתו האחרונה. 61439תקן ישראלי לייצור לוחות חשמל  •

 היחידה על כל פרקיה קומפלט.התקנת  •

תכנון מפורט אספקה והתקנה של מערכת השתקה ובידוד אקוסטי בפני רעש לפי  •
 דרישות המשרד לאיכות הסביבה. 

 הפעלה והרצה. •

בדיקות קבלה ואישור רישום ע"י משרד התשתיות, משרד העבודה ואשורי משרד  •
 הגנת הסביבה.

 אחריות שרות ואחזקה. •

 

 תקנים מחייבים 08.09.1.4
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תקן ישראלי לחומר/מוצר/עבודה כל שהיא במסגרת חוזה זה, יחשבו התקנים  בהעדר

 IEC 34-1 (1960), ISO 3046-1, ISO 8258-1המפורטים להלן כמחייבים: 

IEC 34-11 (CCT.1), V.D.E-0530, VDE-0875, DIN-6271, DIN-6280, NEMA-MG1, 

MIC-STD-461, EEC-89/392.  

 TA Luft  4grמנועים נקיים לגנראטור עם פליטת גזים רעילים תעמוד בדרישות התקן האירופי 

 קו"א. 1000לגנראטורים עד 

 

 למתקנים המחוייבים בדרישות מל"ח תסופק יחידה העומדת בדרישות ובסטנדרט של מל"ח.

כלי הדלק הקבלן יקבל את אישור מל"ח ליחידת הדיזל גנרטור ללוח החשמל וכל האביזרים ומ

 המסופקים עם היחידה.

 הספק יחידת הכוח הנרכשת 08.09.1.5

תהיה כאמור בעלת הספק יציאה כנדרש במפרט ובתוכניות, במקדם  היחידה 08.09.1.5.1
 במשטר עבודה קבוע, בגובה פני הים. 0.8הספק 

 הספק היציאה יהיה נטו לאחר הצריכה העצמית. 08.09.1.5.2

בה המבוסס על טמפרטורת סבי J816-SAEהספק היציאה מתייחס לסטנדרט  08.09.1.5.3
 לחות יחסית. 90% -אינץ' כספית ו 29מעלות צלזיוס, בלחץ ברומטרי של  35של 

 יש לציין הספק במשטר "עתודה" בהצעה. 08.09.1.5.4

 תנאי הסביבה 08.09.1.6

 -( מעלות צלזיוס ל5-היחידה תהיה מסוגלת לעבוד בתחום הטמפרטורות שבין ) 08.09.1.6.1
 ( מעלות צלזיוס.55)+

 .90%יכולת העבודה בתנאי לחות של עד  08.09.1.6.2

 ( 400-תחום שבין )יכולת עבודה ב 08.09.1.6.3

 מטר ביחס לגובה פני הים. 1000 -ל 08.09.1.6.4

 היחידה מיועדת לתנאי אחסנה שבין  08.09.1.6.5

 ( מעלות צלזיוס.55)+ -( מעלות צלזיוס ל5-) 08.09.1.6.6

 מבנה היחידה 08.09.1.7

גנרטור תורכב על בסיס משותף, אשר יכלול אוגני הרמה. לצורך -יחידת הדיזל 08.09.1.7.1
 הרמת היחידה קומפלט.

ייצור הבסיס, אשר יכלול קביעת מידות צורת אוגני ההרמה, אופן צביעתו וכו',  08.09.1.7.2
 יקבעו תוך תיאום מלא עם המפקח.

 טכניים וחשמליים חיבורים 08.09.1.8

כל החיבורים כולל חיבורי החשמל יהיו מאובטחים נגד השתחררות עקב תנודות הנגרמות בזמן 

 עבודת הגנרטור.

 ואומים ברגים  08.09.1.9

 כל הברגים והאומים המשמשים להרכבה יהיו מצופים קדמיום כהגנה אנטי קורוזיבית. 

 זעזועים בלמי 08.09.1.10

היחידה תסופק עם בלמי זעזועים להרכבה על יסוד בטון ספק/יצרן הגנרטורים ימליץ על כמות 

 וסוג בלמי הזעזועים אשר עליו לספק וכן פרטים על יסוד הבטון.
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שיאפשרו הרמתו ע"י מנוף, המרכב יבנה בצורה שתאפשר יחידת הכח תכלול נקודות אחיזה  08.09.1.11

 גרירתו ע"ג הרצפה בזמן ההתקנה היחידה תכלול:

 אזני הרמה למנוע למחולל ולרדיאטור בנפרד. כל נקודות העגינה המשיכה וההנפה יסומנו. 

 כניסות חשמל, פיקוד חשמלי וסולר ימוקמו כלהלן: 08.09.1.12

 כניסת חשמל מימין. •

 כניסת פיקודים מימין. •

 בקירבת הרדיאטור משמאל. ניסה ויציאה של סולר תעשה בצד שמאל, כ •

 המפורטות, עליו לציין זאת בהצעתו. הערות: במידה והיצרן אינו עומד בדרישות 

 כווני התייחסות הם הסתכלות מצד המחולל.

 צבע 08.09.1.13

יחידת הכח תצבע לפי מפרט צביעה ימי על מנת להגן עליה בפני השפעות  08.09.1.13.1
 אקלימיות קורוזיביות.

 יש לאשר את הגוון עם המפקח. –היחידה תיצבע בצבע עליון אורגנלי של היצרן  08.09.1.13.2

 בצבע סימון אדום יש לצבוע: 08.09.1.13.3
 פתחי מילויי והורקת שמן. •

 פתחי שיחרור אוויר. •

 במנוע. ידית קנה טבילת גובה שמן  •

 ידית בקרת סיבובים. •

 במידה וקיימות. -פיטמות סיכה  •

 עבודות צנרת ריתוך ומתכת 08.09.2

 דות ריתוך ומתכתמפרטים לעבו  08.09.2.1

 כללי 08.09.2.1.1

 LIQUID PETROLEUM התקן הקובע לעבודות ריתוך לפי מפרט לצינורות דלק הוא 

TRANSPORTATION PIPING SYSTEM 4  ANSI B31  ,'ריתוכי תפיסה, תיקונים וכו

ייעשו ביד בשיטת הקשת החשמלית המוגנת. תהליכי הריתוך לכל סוג של צנרת יוגשו לאישור 

של עבודות ריתוך כלשהן. כל ההוצאות הכרוכות באישור תהליכי הריתוך,  המפקח לפני תחילתן

מבחני הרתכים יחולו על הקבלן. כל תפר יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין 

המפקח לבין הקבלן ואשר תאפשר את זיהוי מיקום התפרים גם אחרי צביעת הריתוך. הקבלן 

מוסמכים אשר עמדו במבחן בהתאם לדרישות התקן יעסיק בעבודות הריתוך אך ורק רתכים 

 הקובע.

המקוריים, סגורים באופן ימנע  האלקטרודות יאוחסנו עד לשימוש בהן במיכלי האריזה  08.09.2.1.2
שנפתחו יוגנו כנגד רטיבות. כל  ספיגת רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתן, האלקטרודות במיכלים

האלקטרודות ייובשו לפני השימוש בהן בתנורים מתאימים בטמפרטורה ולמשך זמן כפי 
 שייקבע בהוראות יצרן האלקטרודות ולא יורשה השימוש באלקטרודות שלא יובשו כנ"ל.

 אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגעם באופן אחר, תיפסלנה.

 שנפסלו, יסולקו מן האתר מיד עם פסילתן. אלקטרודות

 הכנת קצוות הצינורות ואביזרים לריתוך 08.09.2.1.3
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A - (a  )הסדרת )עשיית "פאזות"( קצוות הצינורות לריתוכי השקה, תיעשה לפי הציורים 

של התקן הקובע, בכפיפות לדרישות תהליך הריתוך המאושר. קצוות  B - (a  )434.8.3 -ו  434.8.3

לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה. את קצוות הצינורות הצינורות ייבדקו 

העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמן, שיירי צבע וביטומן ומכל חומר זר אחר 

 העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך.

 התאמת צינורות לריתוך 08.09.2.1.4

ל צינורות סמוכים, בעת התאמת הצינורות, יש להמעיט ככל האפשר "במדרגות" בין קצוות ש

 של התקן הקובע. 434.8.4( bבכפיפות לדרישות סעיף )

 לשם מירכוז צינורות המתחברים בקו ישר, יש להשתמש במכשיר התאמה פנימי או חיצוני. 

מאורכו בקטעים  50% -אין להסיר את החישוק החיצוני עד אשר רותך המחזור הראשון לפחות ב

ינור. החיזוק הפנימי של יוסר אלא לאחר שהושלם מחזור המחולקים באופן שווה לכל היקף הצ

השורש לכל היקפו. לפני ריתוך מחזור השורש, יש להכניס לצינור האחרון שלפני הצינור החדש 

 )אשר עומדים לרתכו( מכשיר ניקוי דמוי משקולת, אשר ימשך ויוצא דרך הצינור אחרי ריתוכו.

 ריתוך אגנים 08.09.2.1.5

יה שווה לזה המפורט לצינורות. חיבורם של האגנים עם צוואר טיב ריתוך האגנים לצינורות יה

( 3) -ו  2( 3שבתקן הקובע, פרטים ) 434.8.3( bריתוך ושל האגנים המתלבשים, ייעשה לפי ציור )

בהתאמה. בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב בהחלט לציר הצינור. יש 

ריתוך או סיגים ומכל פגיעה אחרת. אגנים  - לשמור על שטח האטימה מהתזות של החומר

ששטחי האטימה שלהם נפגעו. אין לתקן בשדה אלא יש לפלסם או להחזירם לבית המלאכה 

 לחריטה.

 סעיפים מוכנים 08.09.2.1.6

סעיפים מוכנים וקשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות יסופקו עם קצוות מומדרים )פאזות( 

ישרים כמפורט לעיל לריתוך צינורות תוך הקפדה על וירותכו לצינורות על ידי ריתוכי השקה 

התאמה מדוייקת ועל מצבם הנכון של הסעיף או של הקשת. לשם שינוי הזוויות, מותר יהיה 

 לחתוך פלח מקצה הקשת תוך המדרגה של קצה החתוך.

 פגומים ריתוכים 08.09.2.1.7

של התקן  434.8.6( bכריתוכים פגומים ייחשבו ריתוכים אשר לא מלאו אחרי הדרישות בסעיף )

 הקובע.

 הבדיקות תדירות 08.09.2.1.8

שיצולמו תקבע  20% -של אורך הריתוכים וחלוקת ה 20%הבדיקה ההתחלתית תהיה בשיעור 

על ידי המפקח. במקרה והבדיקה הזאת אינה נותנת תוצאות משביעות רצון יגדיל הקבלן את 

של כל  100%מספר הצילומים כפי שיראה המפקח לנחוץ לשם קביעת טיב העבודה עד כדי 

 הריתוכים. כל הצילומים הנוספים וכל התיקונים שיבוצעו בעטיים, יהיו על חשבון הקבלן.

 צינורות 08.09.2.1.9
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. כל חיבורי הצינורות ייעשו בריתוך, 53GRB - ASTM-Aשחור לפי  40הצינורות יהיו סקדיול 

פרט לאותם המקומות בהם ידרשו אוגנים או מחברים מכניים לפי התכניות או לפי הוראות 

 מפקח.ה

הציפוי העליון יהיה צביעה, הצינורות יונחו על תמיכות מעל פני הקרקע שיוכנו מראש, תוך 

 הפקדה על מצבם ומפלסם לפי הנתון בתכניות ובהוראות המפקח.

כל חיבורי הצינורות ייעשו בריתוך, פרט לאותם המקומות בהם יידרשו אגנים או מחברים 

 או לפי הוראות המפקח. מכניים לפי התכניות

 ומעלה תבוצע בריתוך. במקום בו לא ניתן לבצע ריתוך יבוצע החיבור באוגנים. 1צנרת מקוטר "

 צינורות גלויים צביעת 08.09.2.1.10

שטחי המתכת של כל הצינורות המותקנים מעל פני הקרקע, יחד עם כל האביזרים, החשוקים, 

במפרט  11, יצבעו בהתאם לפרק התמיכות העשויים מתכת וכן כל מבני הפלדה הקשורים בהם

הכללי. צנרת תת קרקעית תבצע כמפורט לעיל ובנוסף תעטוף בשתי שכבות בד יוטא רווי 

 ביטומן.

 מערכת הדלק 08.09.2.2

 כלליות דרישות 08.09.2.2.1

ש"ע רצופות בהספק  10-מערכת הדלק תכלול צנרת, מיכל יומי בבסיס היחידה מותאם לפחות ל

 ליטר. 2000 או לצידה שיוזן ממיכל שבועי בנפח של 100%

הקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית של הובלת ואחסנת  08.09.2.2.2
החומרים. כל חומרי העזר כגון אלקטרודות, חומרי צביעה, שמנים, חומרי 

ניקוי, יסופקו על ידי הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירי העבודה. ככלל 
או  SC40ו צינורות . הצינורות יהיST37/2מ"מ לפחות  6יבוצעו המיכלים מפח 

 צינורות מסוג אחר בהתאם לצוג ומקום ההתקנה.

 מיכל הדלק   + חיבור כבלי פיקוד ואינדיקציות: 08.09.2.2.3

מערכת הדלק תכלול תיאום מיקום סופי השבועי לרבות תיאום וחיבור של המיכל היומי הכל 

ע"י המפקח. בהתאם לתוכניות שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המזמין ולהנחיות בשטח שיועברו 

למיכל יהיו יציאות למילוי הורקה ורזרבה. למיכל יהיה צינור איוורור, צינור וברז ניקוז. המיכל 

 יותאם לדרישות הבאות ומחיר הנ"ל כלול המחיר סעיף התחברות למערכת דלק קיימת 

 תיאור המיכל הפנימי 08.09.2.2.4

 :מ"מ יכיל 3עובי  ST 37/2מיכל בצורת תיבה מפח 

שפיכה בהצפה, מראה גובה פני הסולר  צינור יציאה וצינור עודפים חוזרים, צנרת  •
 במיכל. כל הצנרת מסתיימת בפלנזים  לחיבורים.

 מצופי גובה סולר במיכל עם מגע מחליף. •

 .I10בסיס פרופיל  •

 של נפח הסולר במיכל. 110% -מיכל איסוף תחתי ל •

 צנרת אוורור, פקק מילוי. •

 ם.רזרביי 1פתחי צנרת " •

 התקנה מושלמת של המיכל כולל קונסטרוקציה להגבהת בסיס הגנרטור. •
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המיכל ימדד כיחידה קומפלט לפי מפרט ותכניות, מיכל מושלם מחובר ומוכן לפעולה 

 באתר )כולל צנרת למתקן מהפלנז לכיוון המתקן(.

 מערכת הצבע למיכלים: 

  מיקרון. 50עובי  6030צבע אפוקסי טמבור  •

 מיקרון יבש. 230ובי טמבור ע –ארוקוט  •

 פליטה מערכת 08.09.2.3

צנרת פליטה המורכבת ממחבר גמיש, עמעם וצנרת. על הקבלן לבצע את ההרכבה של כל 

 האלמנטים בהתאם להוראות יצרן הגנרטור.

. חיבור האלמנטים יהיה באמצעות 3/16בעובי דופן מינימלי " 530הצנרת תורכב מצינור לפי ת"י 

 אלא אם האביזרים סופקו עם אביזר חיבור שונה, אורגינלי של היצרן. ASA150אוגנים 

כל מערכת הפליטה תהיה תמוכה בצורה יציבה הניתנת לכוונון על מנת לא לגרום ללחצים על 

 הצנרת הגמישה.

 500צנרת הפליטה כולה )מלבד המחבר הגמיש( תצבע בצבע עמיד ספני חום )עד לטמפ' של 

 צינקגראפיט" או "גלבנסיל".מעלות צלזיוס( מסוג "

 הצביעה תהיה בהתאם לצבע והוראות היצרן.

 המחולל 08.09.2.4

 :נתונים טכניים 08.09.2.4.1
 וולט. 230/400היחידה תספק מתח של  •

 (.1% -הרץ )תחום מותר  50 -תדירות היחידה  •

 סל"ד. 1500מהירות סיבוב  •

 המחולל יהיה מטיפוס ללא מברשות עם עירור עצמי. 08.09.2.4.2

של הדיזל גנרטור )מוארק(, על ידי גשר  מוליך האפס יהיה מחובר לגוף 08.09.2.4.3
 בקופסאת החיבורים.

 (.IP-22) 74/2המחולל יהיה מוגן בפני תנאי סביבה המוגדרים בתקן ישראלי  08.09.2.4.4

 .NG1-NEMAלפי תקן:  Kהגנה בפני הפרעות רדיו: סיכוך מדרגה  08.09.2.4.5

 -(. הבידוד יהיה מסוג M61-NEMA -)בהתאם לתקן  Fדרגת בידוד  08.09.2.4.6
FUNGUS INHIBITED INSULATION. 

 .MG1-NEMA -לפי תקן אמריקאי  5%עוותים הרמוניים לא מעל  08.09.2.4.7

המחולל יסופק עם ווסת מתח אלקטרוני אינטגרלי, ויהיה בעל ויסות מתח של  08.09.2.4.8

1% .מהערך הנומינלי לאורך כל תחום העמסה 

 הווסתים המאושרים להרכבה הם: 08.09.2.4.9

 ווסת בסלר. •

 ווסת קטרפילר. •

 יובא בחשבון ווסת אחר, לאחר אישור. •

 )פרממנט מגנט(. PMGהומחולל  יהיה עם יחידת  08.09.2.4.10

 במידה ונידרש להתנעת המשאבה. – CURRENT BOOSTER –מגבר זרם  08.09.2.4.11
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 מגנטית למחולל. -מערכת הגנה טרמו  08.09.2.4.12

הגנה משנית שנקודת המדידה היא בחיבור של נקודת הכוכב של ליפופי המחולל, ומדידה 

 דה תעשה ע"י משנה זרם.נוספת של זרם בין נקודת הכוכב לגוף הגנרטור. המדי

ממסר ההגנה יהיה ממסר משנה שמחובר למשנה זרם ויכיל ארבע ממסרים מגנטיים 

כן יכיל הממסר אלמנט טרמי -לזרמי הפאזות ואחד לזרם האדמה(, כמו 3מתכוונים )

 למדידת יתרת עומס.

 האלמנט המגנטי יהיה מושהה וניתן לכוון עד לכדי מספר עשיריות השניה.

 ינתק את העירור וידומם את הגנרטור. ממסר ההגנה

 המחולל המוצע יקבל אישור המתכנן.

 

 מנוע הדיזל 08.09.2.5

 המנוע יהיה מטיפוס מנוע נקי ומקורר מים. 08.09.2.5.1

וולט. גוף  230היחידה תסופק עם מערכת חימום מוקדם אשר תוזן ממתח  08.09.2.5.2
החימום יהיה בגודל אשר יוצע ע"י היצרן ובנוסף תסופק המערכת עם 

-אשר תנתק או תחבר את גופי החימום בהתאם לטמפרטורת מי טרמוסטט
 מנוע. כ"כ יחידת בקרה להבטחת מפלס מים.

-GLOWלהט ) -במנועים אשר אינם הזרקה ישירה תסופק היחידה עם מצתי 

PLUGS ( לחימום מוקדם )במנועים שיעבדו- S.B .) 

 המנוע יכלול את ההגנות הבאות: 08.09.2.5.3
 לחץ שמן נמוך. •

 מהירות יתר. •

 טורת יתר.טמפר •

 חוסר מים. •

 לוח מחוונים: )יורכב ע"ג המנוע(. 08.09.2.5.4
 מד לחץ שמן. •

 מד טמפרטורה. •

 מד זרם טעינה. •

 המנוע יסופק עם מתנע חשמלי שיעבוד במתח מצברים.  -מתנע  08.09.2.5.5

 דגם וגודל המתנע ייקבעו בהתאם להמלצות יצרן הדיזלגנרטור.

 היחידה תסופק עם אלטרנטור טעינה + ווסת מתח טעינה. 08.09.2.6

 :הארקה 08.09.2.7

המנוע, המחולל,בסיס הדיזל גנרטור יהיו מחוברים ביניהם ע"י מוליך הארקה גמיש  •
 מנחושת לקיים רציפות חשמלית של הארקה, בחתך הנדרש.

 בורג הארקה יותקן בבסיס הגנרטור. •

 :הרדיאטור 08.09.2.8

מעלות צלזיוס  55בטמפרטורה גבוהה של  הרדיאטור יהיה מטיפוס מיועד לעבודה  •
 לפחות.
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 "דוחף". יהיה מסוג מפוח הרדיאטור   •

 אינץ' מים. 0.5נגדי מינימלי של  מפוח הרדיאטור יותאם לעמידה בפני לחץ  •

הרדיאטור יכלול מד גובה המים ברדיאטור מותקן על צינור שקוף אשר יראה את גובה  •
המים ברדיאטור. מדיד גובה המים יוגן בצורה מתאימה, ויכלול מגע עזר להתראה 

 בירידת גובה המים.

 הרדיאטור ובין פתח האוורור של המבנה. ברזנט: מחבר ואוטם בין מסגרת סינור  •

 קול לאגזוז משתיק 08.09.2.9

משתיקים בטור( לכל צינור פליטה. המשתיק  2המשתיק קול יהיה תעשייתי כפול )  •
בקצה משתיק הקול  מ',  7לכל היותר במרחק  DB 70יבטיח רמת רעש מקסימלית של 
 התחברות לצנרת הפליטה.יותקנו אוגנים תקניים שיאפשרו 

למערכת הפליטה אורך הצינור הגמיש  יחד עם היחידה  יסופק קטע גמיש להתחברות   •
גנרטור. -המקסימליות של הדיזל יקבע ע"י יצרן היחידה בהתחשב בתנודות 

 פלנג'.-ההתחברות בקצוות הצינור הגמיש תעשה ע"י אוגנים תקניים

כת אקוסטית המותאמת להשקטה על רעש הפרויקט כולל תכנון בצוע ואספקה של מער •
 2991החורג מהגדרה של  כ"רעש בלתי סביר מציוד בניה", קובץ תקנות מס' 

העדכנית ובהתאם "לתקנות רעש סביר לאזור מגורים".   במהדורתו  
 ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

אטור מחיר הסעיפים השונים כולל תכנון ביצוע של מערכת ההשתקה למתקן הגנר •
לרבות  אישור יועץ אקוסטי מוכר, כאשר שכ"ט של היועץ האקוסטי יהיה כלול במחירי 

 הסעיפים השונים.

 שמן מערכת 08.09.2.10
 יורכב התקן בדיקת כמות שמן במנוע במצב עבודה ומנוחה של הגנרטור. •

 ניתן להחלפה. -יורכב מסנן שמן חיצוני  •

המנוע יוצאו בעזרת צנרת מתאימה אל מחוץ  המנוע יסופק כאשר כל היציאות מנשמי •
 לרדיאטור.

ע"י משאבה ידנית דרך פתח מתאים  אפשרות ריקון השמן תעשה בגרויטציה או  •
 בתחתית המנוע.

משוריינת ושיגיע עד  ניקוז השמן מהמנוע יהיה דרך ברז מהיר וצינור גמיש עם הגנה   •
  לשפת בסיס הגנרטור ויסתיים במחבר 

• T תיים בפקק מתברג וצידו האחר מחובר למשאבת השמן הידנית.שצידו האחד יס 

מ' לפחות  2היחידה תסופק עם משאבת שמן ידנית אשר תכלול צינור גמיש באורך  •
להורקת שמן המנוע לחבית )חיבורה הסופי של המשאבה ייקבע במהלך ההרכבה( 

 ספיקת המשאבה קבע ע"י הספק.

 סולר מערכת 08.09.2.11
 המנוע יצוייד בשני מסנני דלק: •

 .מסנן דלק ראשוני בעל קרב סינון גס 

 .מסנן דלק משני בעל סינון מקרוני לסינון עדין. ב 

אספקה וצינור עודפים( להתחברות  היחידה תסופק עם צינורות גמישים )צינור  •
לצנרת הסולר הקבועה קצוות הצינורות יהיו עם הברגות תקניות )הצינורות יהיו באורך 

 עד תחתית הגנרטור(.
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 אוויר סינון 08.09.2.12

 מסנן האוויר למנוע יהיה מטיפוס מסנן אוויר יבש בעל דרגת סינון אחת. •

 יותקן מזהה לבדיקת תקינות המסנן. •

 תוספות 08.09.2.13

היחידה תסופק עם פלנג' )אוגן( נגדי במקרה והפלנג' ביציאה מהדיזל אינו תקני. )האמור  •
 אינו כולל את מערכת הפליטה(.

בצורה מתאימה כנגד נגיעה מקרית. ספק  הרצועות המניעות את מפוח הרדיאטור יוגנו •
 הגנרטור יפרט בהצעתו אם אינו עומד בדרישה זו.

 מצברים ומטען 08.09.2.14

 מצברים ומסגרות למצברים 08.09.2.14.1

 3היחידה תסופק עם מערכת מצברי התנעה אטומים או שווי ערך בעלי אורך חיים של  •
 שנים לפחות.

נים לפי תכנית שתאושר היחידה תסופק עם תושבת עבור המצברים בנויה זוויתנים מגולב •
 על ידי נציג היזם, מותקנים בתוך החלפה.

שנים מיום  3הספק יתן תעודת אחריות להחלפת מערכת המצברים ללא תמורה משך  •
 ההפעלה.

 מטען מצברים 08.09.2.14.2
 מטען מצברים אוטומטי מיוצב. •

 .220Vמתח אספקה  •

 .20Aזרם יציאה  •

 להגנה ביציאה.כולל מד מתח יציאה מד זרם יציאה כולל מפסק מנתק  •

 כולל מגע התרעה לתקלה בטעינה. •

 מותקן ע"ג תושבת מוגבהת מהרצפה. •

 לוח חשמל על היחידה 08.09.2.15

 לוח החשמל יותקן על היחידה סמוך למחולל הלוח יכלול את המרכיבים הבאים:

מפ"ז כולל הגנה טרמית )מותאמת לזרם הנומינלי של המחולל( ומגנטית )מותאמת לזרם  •
 ל הפסקה ומגעי עזר כנדרש.הקצר של המחולל(, סלי

 כפתור ויסות מתח. •

 E172 PMדגם  SATECיחידת מדידות חשמליות כדוגמת תוצרת  •

 מונה ש"ע •

 לחצן הפסקת חרום פטריה ננעל •

בקר יעודי להתנעה אוטומטית של הגנרטור בהפסקות חשמל  כולל כל אמצעי ההפעלה  •
מרחוק  והפיקוח על ההגנות, כולל אפשרויות להפעלה מקומית ולהפעלה

(ENABLE\DISABLE )– .מלוח הפיקוד של התחנה 

מאמת"ים, ממסרים, ממסרי זרם, ממסרי השהייה, דיודות, מתגים, לחצנים, נוריות  •
 כנדרש בתוכניות.
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 במתקנים המחוייבים בדרישות מל"ח נדרש לקבל את אישור מל"ח לתוכניות.

במידה ותהיינה במהלך ההרצה בעיות נפילת מתח )כגון בשעת התנעת מנועים( תסופק  ללא 

תוספת מחיר, מערכת למניעת נפילת מתח הגנרטור בהתנעות ע"י סליל משנק מגנטי בשיטת 

CURRENT BOOSTER.המערכת תזווד בלוח החשמל המותקן על הגנרטור . 

 מערכת הגנות וחיווט היחידה 08.09.2.16

גנרטור להפעלה אוטומטית מול לוח החשמל  -ים את הדיזלהקבלן נדרש להתא 08.09.2.16.1
 של המתקן. 

היחידה תסופק כאמור עם בקר להתנעה אוטומטית של המערכות השונות של 
 כן שליטה על ברז הדלק וממסר ההתנעה. -גנרטור וכמו-הדיזל

 על היחידה תותקן קופסאת חיבורים, הכוללת מהדקי חיבור לחיווטים הבאים: 08.09.2.16.2

 ( של מצבר הגנרטור.-)חיבורי )+(  •

 )+( מאלטרנטור טעינת המצברים.  •

 סוגר בעליית הטמפרטורה(. O . Nגשש טמפרטורת מים )  •

 גשש מפלס מי קירור במצנן )אם קיים(.  •

 נפתח בלחץ נורמלי(.  N.Cגשש לחץ שמן )  •

 גשש מהירות התנעה )אם קיים(.  •

 גשש מהירות יתר )אם קיים(.  •

 גשש מפלס דלק.  •

 ( .N.Cלחצן הפסקת חרום )  •

 מקבל מתח בפעולת הדיזל( . N.Cברז דלק )  •

 ( .STARTERממסר התנעה )  •

כל החיוויים הנ"ל ירוכזו כאמור בקופסת מתכת אטומה על היחידה ומשם דרך  08.09.2.16.3
 כבל פיקוד יוזנו לבקר ההתנעה האוטומטית. 

 גנרטור-שילוט הדיזל 08.09.2.17
 יניום רקוע וצבוע.ע"ג היחידה יותקנו השלטים המפורטים מפח אלומ •

 10 -בנוסף לשילוט הנ"ל תרשמנה בעזרת שבלונה בצבע אדום באותיות גדולות כ •
רישומים לפי הנחיות השטח, הסימון יעשה ע"ג הגנרטורים כדוגמת: סוג השמן, סוג 

 מסנן אוויר, סוג מסנני דלק והשמן וכו'.

מוגן בפני שמנים  כן יסופק שלט עם הוראות הפעלה וטיפול ברורות בעברית אשר יהיה •
 ודלק. )מיקום השלט יקבע באתר(.

תוכן ההוראות בתאום עם המזמין, השילוט יעשה בהדפסת משי ע"ג לוח אלומיניום 
 מאוגן.

 גנרטור-שלטים להתקנה על יחידת הדיזל רשימת 08.09.2.18

 שלט הזיהוי ליחידת הכח )אורגינלי של היצרן(. •

 המודבק על דיקט ומכוסה בניילון.הוראות הפעלה וטיפול בעברית. משורטט על גבי נייר  •

 בורג לחיבור הארקה. •

 מד לחץ שמן. •

 מד טמפרטורה. •
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 הדממת חרום. •

 מפסק זרם ראשי. •

 משאבה להורקת שמן. •

 מד גובה שמן. •

 פתח מילויי שמן. •

 פתח להורקת שמן. •

 מסנן שמן דגם. •

 מסנן אוויר דגם. •

 מסנן דלק דגם. •

 פתח מילוי מים. •

 סימון המקומות בהן יש לשים גריז. •

 זהירות גנרטור מתניע אוטומטית. •

 שילוט נוסף במידה ויידרש ייקבע באתר בתחנה ביום מסירתה. :הערה

 כלי עבודה 08.09.2.19

 הקבלן יספק סט כלי עבודה אחד. 08.09.2.19.1

 כלי העבודה יכללו אביזרים ומכשירים לביצוע טיפולים ואחזקה שוטפת. 

 להלן פירוט כלי העבודה הנדרשים: 

 וסגורים.פתוחים  -סט מפתחות עבודה  •

 מפתח שבדי. •

 פלייר. •

 גרם. 500 -פטיש  •

 מפתח רצועה למסננים. •

 הכלים יוכנסו לתוך ארגז כלים מפח עליו יצויין בשלט תוכן הקופסא. 08.09.2.19.2

 חופה אקוסטית –מערכת השתקת קול ובידוד אקוסטי  08.09.2.20

 תסופק מערכת השתקת קול ליחידה, כדי להתאימה לעבודה באיזור המגורים.

 מ'. 7במרחק  DB70 -הנדרש לאבטחת רמת רעש  להמערכת תכלול את כל  

בכל מקרה המערכת תעמוד בדרישות לרמת רעש המותרת לפי תקנות למניעת מפגעים )רעש 

 בלתי סביר מציוד בנייה( והמשרד לאיכות הסביבה, בבניין הסמוך לתחנה.
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כלול  תכנון ובצוע המערכת ההשתקה, שיבוצע ע"י יועץ אקוסטי מוכר והמאושר ע"י התאגיד

 במחיר הסעיפים השונים

 שירותים הנדסיים 08.09.2.21

הקבלן יגיש שירותים הנדסיים כמפורט בהמשך, מרגע הוצאת צ.ה.ע  ועד להשלמת התקנת 

הגנרטור ומסירתו המלאה. התשלום עבור השירותים ההנדסיים כלול במחירי היחידה של 

ר המוצע כולל הציוד ולא ישולם בנפרד. השרות ההנדסי כולל תכנון העמדה של הגנראטו

 שילוב כל המערכות הנילוות )דלק, אקוסטיקה וכו'( ולהגיש לאישור המתכנן והמזמין

 מפרט טכני מלא 08.09.2.22

תוך שבועיים ממתן צ.ה.ע. יגיש הקבלן מפרט טכני מלא לייצור הדיזל גנרטור. המפרט יכלול 

 את הפרטים הבאים:

 מפרט טכני מלא למנוע על מרכיביו. •

 מרכיביו. מפרט טכני מלא למחולל על •

 מפרט טכני מלא ללוח האוטומטי. •

 הוראות התקנה סטנדרטיות והתאמות למתקן הספציפי. •

פירוט שינויי התפוקה כפונקציה של שינויים בתנאי ההתקנה כגון, לחות, טמפרטורה, גובה  •
 התקנה מוחלט וכו'.

 נתונים טכניים חשמליים ומכניים לפי דרישה, לרבות זרמי קצר. •

 רטים.שרטוטי מידות מפו •

 תכניות התקנת הגנרטור הציוד במבנה. •

 תכנון ותאור פרטי מערכת ההשתקה של הגנרטור וחלקיו כולל מערכת השתקה במבנה. •

 אישור תכניות ההתקנה 08.09.2.23
הקבלן יקבל לאישור תכניות סופיות של מבנה האתר, מערכת אספקת הדלק וכד'. בתוך חודש 

המלא, או לחילופין ינחה את  ימים מקבלת התכניות, יאשר הקבלן את תכנון התחנה
 הדרישות הספציפיות הנדרשות.

 פיקוח באתר 08.09.2.24

גנרטור. -הקבלן יהיה אחראי לפיקוח על עבודות מיוחדות הנדרשות להתקנת תחנת הדיזל

 הקבלן ישתתף בסיורי הפיקוח של היזם ויוודא ביצוע מלא של ההנחיות הספציפיות.

 בדיקה בעומס במפעל 08.09.2.25
 מפעל בהשתתפות המפקח ונציג המזמין.הקבלן יבצע בדיקה בעומס ב

 ספרי שיקום 08.09.2.26

(. SERVICE MANUELגנרטור )-שבועות מצ.ה.ע. יעביר הקבלן ספרי שיקום לדיזל 6בתוך 

הספרים יכתבו עברית ויועברו בשלושה עותקים עבור הגנרטור, ספרי השיקום יכללו את 

 הפרטים הבאים:

 שרטוטי מידות מחייבים של החלקים העיקריים. •

 פירוט קטלוגי של חלקי הגנרטור ואופן ההרכבה. •

 סכמה חשמלית של המחולל. •
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 סכמה חשמלית ומכנית של הדיזל גנרטור. •

לוח זמנים רב שנתי לפעילות אחזקה מתוכננת לרבות פירקי זמן להפעלות ניסיון, זמנים  •
 משוערים לביצוע "אוברול" בהתאם למשטר העבודה.

 רשימת חלפים מומלצת. •

 ודה ייעודיים נדרשים.רשימת כלי עב •

 גנרטור.-מספר סידורי של המנוע, מחולל, שילדה, דיזל •

 תיעוד נוסף 08.09.2.27
 הקבלן יעביר לידי המזמין בשלושה עותקים סט תכניות חשמליות לכוח ולפיקוד.

 תכנית חיבורים מעודכנת שתכלול: 

 מספור מוליכים ומהדקים. •

 חתך מוליכים. •

 גודל נתיכים ומפסקים. •

 כיבים.סימון מפורט של הר •

 מספור מגעים של הרכיבים. •

 כיול ההגנות. •

 סימון ההשהיות בהן כוילו ממסרי ההשהיה. •

 רשימת פריטים מפורטת של הציוד המורכב: שם החלק, דגם, יצרן החלק, מק"ט החלק.

 ספר תחנת הכח 08.09.2.28

 הקבלן יערך ויספר את ספר תחנת הכח: 

 ספר תחנת הכח יסופק עם אספקת הציוד. •

 גרם בהדפסת מוליטיליט. 70הספר יהיה על נייר לבן נטול עץ  •

 עותקים(. 3הספר יודפס בשפה העברית )יסופקו  •

 תכולת הספר ואופן עריכתו תקבל אישור מוקדם של המתכנן. •

-הספר יכלול תיאור מלא של הציוד אשר סופק ע"י הספק/היצרן, הכולל את יחידת הדיזל •
 ובקרה.גנרטור על מכלוליה וציוד הפיקוד 

 הספר יתייחס לנקודות הבאות: •

 תאור כללי של יחידת הכח בתחנה )או במכולה(. -

 הוראות הפעלה, טיפול ואחזקה. -

 תצלומים של מבנה יחידת הכח ומכללי העזר. -

 נתונים מכניים וחשמליים של יחידת הכח. -

 הוראות הפעלת הפיקוד ובקרה. -

 הוראות לכוון וויסות כל היחידות בלוח. -
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 תקלות ופתרונן. הוראות איתור -

 נוהל טיפול בנפגעי הלם חשמלי. -

 הדרכה 08.09.2.29

ביום קבלת התחנה יעביר הקבלן הדרכה והסבר מקיף למפעיל התחנה.  ובאם יידרש יעביר 

    הקבלן הדרכות נוספות בתקופת הבדק

 הדרכה זו תכלול: 

 תיאור והכרת תחנת הכח למכלוליה השונים. •

 הפעלה מעשית של הציוד. •

 ביצוע אחזקה וטיפולים שוטפים.הסבר על אופן  •

 הסבר על איתור תקלות ואיתורן. •

 כן יעביר הוראות הפעלה זמניות שיושארו באתר התחנה. •

 בחינה 08.09.2.30
בחינת הציוד מיום אישור ההזמנה ועד למסירת התחנה מושלמת, תתבצע בהתאם לדרישות 

ומהווה חלק  משרד העבודה. אישור התחנה על ידי המשרד הינו באחריות הקבלן, הינו מחייב
 בלתי נפרד ממפרט טכני זה.

 הרצה 08.09.2.31

שעות פעולה, תוך שימוש  10ההרצה אשר תבוצע במפעל היצרן, תעשה לפרק זמן של  •
 במתקניו ועל חשבונו  של הקבלן.

עומס הדמה, השמנים, הסולר והמצברים הדרושים לצורך ההרצאה הנ"ל יסופקו ע"י  •
 הקבלן.

שעות פעולה תוך שימוש  5ההרצה באתר התחנה תעשה לפרק זמן של  •
 בסולר ובמצברים אשר יסופקו ע"י הקבלן.

 אישור ההתקנה 08.09.2.32

 הקבלן יאשר בכתב שהציוד הותקן בצורה שתבטיח פעולה תקינה של התחנה. 

 אחריות שרות ואחזקה 08.09.2.33

הקבלן יהיה אחראי לציוד שסופק על ידו. האחריות והשרות יינתנו בתנאים המפורטים במסמכי 

 בהמשך.המכרז למעט כמצוין 

שנים  4שעות פעולה או שנתיים מתום מועד ההפעלה וההרצה או  2000 -האחריות תהיה ל

ממועד אספקת יחידות הכח וקבלת תעודת גמר, מוקדם מבין שלושת התנאים , אך בכל מקרה 

  לא פחות מתום תקופת הבדק )שנתיים(

 

ך תקופת האחריות גנרטור בכל מהל הקבלן יהא אחראי לפעולתה התקינה של מערכת הדיזל

 לרבות:

 בדיקות שגרתיות. •

 טיפולים תקופתיים )שמנים, פילטרים וכו'(. •

 ש' מרגע הקריאה. 12הענות לתקלה לפי קריאת המזמין ותיקונה בתוך  •
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 הקבלן יחזיק ברשותו את כל האביזרים וחלקי החילוף הדרושים לתחזוקת היחידה.

 גנרטור-ספק הדיזל -הצהרת הקבלן  08.09.2.34

 הינו: הספק מצהיר כי 

 חברה מתמחה ובעלת ניסיון בהתקנת דיזל גנרטורים ומערכות פיקוח לדיזל גנרטורים. •

חברה בעלת ארגון לשרות ומחסן חלפים עבור הדיזל גנרטורים והציוד המוצע בהצעה זו.  •
)מחסן החלפים   יכלול כל ציוד המתחייב מהוראות היצרן ואחזקה שוטפת וכן הסדר 

 ש(.אספקה לכל ציוד נוסף שידר

ימים  7מוכן לבצע כל שרותי הדרכה וייעוץ הנדסיים שידרשו במשך הפעלת התחנה בתוך  •
 מקריאה.

 

 

______________ _______________ 

 חותמת וחתימת הקבלן תאריך 

 

 מדידה מיוחדיםאופני  08.99

 כללי 08.99.1.1

מובהר ומודגש כי מחירי האספקה/ההתקנה יכללו, עבור כל סוג פריט ציוד ו/או תוכנת מדף  08.99.1.2
כן -אספקה והתקנה מושלמת, כולל הפעלה, הרצה ובדיקה וכמו -ו/או מכלול )להלן: ציוד( 

 אחריות במתכונת המצוינת במסמכי המכרז.

יכלול את כל מתאמי התקשורת, מכלולי  כל הציוד שיסופק, אלא אם צוין אחרת במפורש, 08.99.1.3
הרכבה, זווד וארונות בקרה, אביזרי העזר, כבלי ומתאמי החיבור הדרושים לצורך התקנה 

ופעולה מושלמים, וכן התקנה )מכנית וחשמלית( מושלמת, סימון שילוט בדיקה והפעלה 
 מושלמת, שירותים נלווים כנדרש, תיעוד תוכניות וספרות טכנית מלאה.

אספקת ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף תכלול: מערכת הפעלה, רשיונות, ספרות טכנית,  08.99.1.4
 פלאגים, וכל הכבלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה. 

 אספקת אביזר תכלול קטלוגים, תיעוד והוראות הפעלה. 08.99.1.5

אספקה תכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים ומכסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד(,  08.99.1.6
 וצאות הובלה ואחסנה עד לאספקת והצבת הציוד באתר המיועד.ה

מחירי היחידה להתקנת ציוד ואביזרים בשטח יכללו הזנה חשמלית מלוח החשמל שבמתקן,  08.99.1.7
 כולל מאמ"ת בלוח המזין, כבל, מוביל חיווט חיבור ובדיקה.  כולל תאום עם המפקח.

 כללי למתקני חשמל.שבמפרט ה 08.00.00אופני המדידה והתשלום יהיו לפי פרק  08.99.1.8

, 35, מערכות גילוי וכיבוי אש ולפרק 34אופני המדידה מתייחסום בנוסף לעבודות בפרק  08.99.1.9
 אבטחה אלקטרונית –מערכות מנ"מ 

 המדידה תבוצע בשלושה אופנים עיקריים המתוארים להלן: 08.99.1.10

 מדידה לפי נקודות   08.99.1.11

 מדידה לפי מרכיבים  08.99.1.12

 מדידה לפי מחירי יסוד. 08.99.1.13

במידה ולפריט מסוים אין הגדרת מדידה בכתב הכמויות, יהיה אופן המדידה והתשלום כמוגדר  08.99.1.14
 , או באנלוגיה לפריט דומה בהתאם להחלטת המפקח. 08.00.00במפרט הכללי 

 מדידה לפי נקודות 08.99.1.15

 ממ"ר 1.5מוליכים  -נקודת מאור  08.99.1.15.1
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, הכבל מושחל ממ"ר במספר כנדרש לפי התכנית 1.5, מוליכים N2XYכוללת במחירה כבל 

בצינור פלסטי בלתי דליק )כולל אספקת הצינור( בקוטר הנדרש לפי התקן ו/או מונח בתעלה על 

כל ספיחיהם )קופסאות מעבר, התקנה והסתעפות, וו תליה, קשתות וכו'( החל מלוח החשמל 

ועד ליציאה בקיר או בתקרה. מהלך האינסטלציה בקיר בלוקים ו/או יציקת בטון תחת הטיח, 

 קרה כפולה, במילוי החול ברצפה, במחיצות קלות בריהוט. כולל ירידה למפסיקים.בת

כל יציאה בקיר או תקרה תחשב כנקודת מאור, מחיר נקודת מאור לא כולל אביזרים סופיים 

אשר ימדדו בנפרד, לפי מרכיבים כגון גוף תאורה וכו'. הנקודה תמדוד בצורה אחידה ללא תלות 

ת או חד פאזי. מחיר הנקודה הינו ממוצע לנקודות רגילות, כפולות, אם המעגל המזין הוא תל

 מחליפות, עם יח' חרום, לחצנים וכו'.

 ממ"ר 2.5מוליכים  -נקודת מאור  08.99.1.15.2

 ממ"ר. 2.5כמו נקודת מאור כנ"ל  אך מוליכים בחתך 

 נקודת כח פזה אחת 08.99.1.15.3

קלה או ריהוט  ממ"ר. כל יציאה בקיר, מחיצה 2.5כמו נקודת מאור לעיל אך מוליכים בחתך 

 תחושב כנקודה. מחיר נקודת הכוח לא כולל את אביזר סוף הקו. 

 א'  16נקודת כח שלוש פזות  08.99.1.15.4

 ממ"ר )או כמפורט בכתב הכמויות(.  2.5כמו נקודת כוח לעיל אך תלת פאזית מוליכים 

 נקודת אביזר פיקוד/מכשור/טלפון 08.99.1.15.5

קנה מכאנית וחשמלית, בדיקה, כמו נקודת מאור כולל כבל מסוג כמצוין בתוכניות, כולל הת

 איפוס וכיול כנדרש.

: חפירות, צינורות בחפירות, תעלות כבלים )מפח או מפלסטיק(, ימדדו בנפרד ואינם הערה

 כלולים במחירי הנקודה.

 מדידה לפי מרכיבים 08.99.1.15.6

 לוחות 08.99.1.15.6.1

לוחות ימדדו לפי שטח חתך פני הלוח )אלא אם מצוין אחרת בכ"כ(, אביזרי הלוח ימדדו בנפרד 

בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות. המחירים של התאים יכללו את כל חומרי העזר 

כגון: חיווט, פסי צבירה, מבדדים, מהדקים, ברגים, שלטי סימון למיניהם, צבע וכל יתר 

 העבודות שלא נמדדות בנפרד.

ל את מחירי יתר הציוד יכללו את הרכבתם וחיווטתם וחיבורם בתוך הלוח. מחיר הלוח יכלו

הובלתם פריקתם והרכבתם במקום וכן ביצוע כל החיבורים של קווי הכניסה והיציאה וכן 

 בדיקתם והפעלתם.

 צינורות מוליכים וכבלים 08.99.1.15.6.2

 צינורות, מוליכים, כבלים, מובילים וכו', אשר אינם כלולים במחיר הנקודה!

ות הסתעפות ומעבר ימדדו ויחושבו לפי אורכם וסוגם. המחיר יכלול את כל ספיחיהם כגון: תיב

למיניהן, קשתות זוויות מחזיקי צינורות הן מחזיקים לצינורות בודדים והן מחזיקים משותפים 

לפחות, יריות ברגים בבטון )לפי דרישת המפקח(  30%לקבוצת צינורות עם מקום שמור לתוספת 

 חומרי חיבור, בידוד וכו'.
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יכללו במחירם חוט משיכה מגולבן  כל הצינורות השמורים וצינורות הטלפון התקשורת וכו'

מ"מ בצינורות גדולים יותר(. כן יכללו המחירים עבודות עזר  2וחוט  3/4מ"מ בצינורות " 1)חוט 

כגון: צפוי אספלט חם על הצינורות המשוריינים העוברים ברצפה, כיסוי בטון על הצינורות 

 -לוקה וכו'. אופן התקנה פלסטיים רצפה, צביעת צינורות משוריינים בצבע יסוד מגן נגד ח

התקנה גלויה או סמויה, התקנה בקיר, בתקרה, ברצפה והתקנה לפני היציקה או אחריה לא 

 תשנה את מחיר.

 אביזרים סופיים 08.99.1.15.6.3

כגון: גופי תאורה, בתי תקע, באם אינם כלולים במחירי הנקודות. מפסיקים, רוזטות טלפון וכו' 

גופי התאורה יכללו את השרשראות, הפנדלים,  יחושבו כל אביזר כיחידה. מחירי ההרכבה של

ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים ואת הכבל התרמופלסטי הנדרש במקרה של 

 גופים שקועים. וכן את כל החיזוקים הדרושים להתקנה מושלמת של גוף התאורה.

 קונסטרוקציות ברזל 08.99.1.15.6.4

עבור תמיכות לסולמות או בסיסי לוחות על הקבלן לייצר, לספק ולהתקין קונסטרוקציית ברזל 

או תמיכות לגופי תאורה ואביזרים או לכל דבר שיתבקש על ידי המזמין. ושאינם כלולים במחיר 

 הפריט אביזר.

ייצור קונסטרוקציות הברזל יעשה בבית מלאכה של הקבלן. הפרופילים ייושרו, יחתכו 

 הצורך.                       בדייקנות לפי המידה הנדרשת ויקדחו בהם חורים במידת 

 עיבוד הפלדה יעשה במצב קר או חם )אדום( ואין לעבדם במצב של חם בינוני )כחול(.

לפני ההרכבה יש להסיר את החספסת )גרדים( הנוצרת בשפות החתוכים והחורים. החורים יעשו 

 במקדחה בלבד.

לי הביצוע ולשביעות רצונו כל הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המגוונת לפי מיטב כל

 של המהנדס.                                                                    

במקומות הריתוכים יש לנקות את המתכת מכל לכלוך, חלודה, קשקוש וצבע, סיגים וטיפות 

 מתכת שנשארו מריתוך במבער.

אמבט אבץ מיוחד שטוהרו לפחות כל הקונסטרוקציה תצופה בצפי אבץ חם על ידי טבילה ב

. תיקון מקומות ריתוך בשטח יעשה kg/m2 0.61 -. משקל הצפוי על משטח יהיה לא קטן מ97%

 באבץ קר.

ברזל נטו )ללא הצפוי( ללא כל קשר לצורת הגוף אלא למשקלו בלבד.  kgהתשלום יעשה לפי 

 ד ע"פ נטו משקל מותקן.המחיר יכלול המתואר לעיל כולל, יצור, אספקה והתקנה באתר, ויימד

 עבור פלדת אלחלד )נירוסטה( כנ"ל, אך ללא גלוון.

 )פטות( Cמחיר יחידה לאספקת צינורות פלדה מגולוונים ופרופילי שרשרת  08.99.1.15.6.5

 מחיר אספקה והתקנת צינורות ופרופילי שרשרת יהיו לפי מטר אורך ויכללו:

 אספקת הצינור או הפטות והובלתו לאתר. •

 למידה הדרושה וכן עיבוד אזור החתוך וצביעה בצבע גלוון קר. חיתוך הצינור או הפטה •
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 כפוף הצינור או הפטות במידת הצורך והתקנתו במקום כולל חיזוקו. •

אספקה והתקנה של כל החיזוקים וכן כל חומרי העזר הדרושים לחיזוק הצינור או  •
 הפטות.

 אספקה והתקנת גומיית הגנה לכבל ביציאת הצינור או הפטה. •

כאמור יהיה לפי מטר אורך שלאחר ההתקנה. לא תינתן כל תוספת עבור פחת. המחיר המחיר 

 יכלול את כל אביזרי העזר המפורטים להתקנה מושלמת של הצינור או הפטה.

 עבור פלדת אלחלד )נירוסטה( כנ"ל, אך ללא הגלוון.

 אטימת מעברי אש 08.99.1.15.6.6

 האטימה תבוצע עבור מעבר כבלים בין אזורי אש. •

 ס"מ לפחות. 10היה עובי האטימה ת •

האטימה תכלול צמר סלעים דחוס וכן חומר אטימה למעבר אש. סה"כ החומר ימנע  •
 שעות.  3מעבר אש דרכו למשך 

 מחירי התקנת הלוח כוללים איטום הלוחות  •

 המדידה תעשה לפי מ"ר ללא קשר בכמות האטימות וגודלן. •

 המחיר יכלול: •

 .אספקת החומרים 

 .ביצוע מושלם של האטימה 

 ולי ציודמכל 08.99.1.15.6.7

 "מכלולי הציוד ימדדו קומפלט לפי הגדרתם במפרט הטכני .    

המחיר כולל מארז מתכתי, תושבת בהיקף הנדרש, עם אפשרות להרחבה עבור אביזרים  

)מכל סוג(, ספקי כוח, שנאי הזנה, כרטיסים, דרייברים  30%בשיעור של   נוספים 

ספקים וסוללה. המחיר כולל אספקה והתקנה של  – ומודמים לתקשורת, יח' גיבוי 

 הכל קומפלט! –הציוד. כמו כן כלול קו הזנה חשמלית מלוח קיים בתאום עם המפקח 

 

 אספקת אביזר/מכשיר/רגש/גלאי וכו' 08.99.1.15.6.8

כוללת הספקה התקנה בדיקה וכיול כמפורט במסמכי המכרז וכולל השתתפות טכנאי/מכשירן  

 ת הנדרש, לפי קביעת  המפקח. נציג הספק בכיול ובהפעלה, במיד

 

 מדידה לפי מחיר יסוד 08.99.1.15.6.9

מחירי יסוד כמוגדר בכתב הכמויות יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה והינו מחיר נטו 

לציוד ו/או העבודה שישלם הקבלן לספק שיוגדר ע"י המזמין. המחיר שינקוב הקבלן יכיל את 

 ו/או העבודה וכן רווח קבלני. כל התקורות והתשומות שלו בטיפול ושילוב הציוד

 עבודות ברג'י 08.99.1.15.6.10
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המפקח לקבוע ביצוען על בסיס רג'י  עבור עבודות שאין עבורן סעיפים בכתב כמויות זה, רשאי

שעות ברג'י  פועל חשמלאי וכו'( יעשה רישום מסודר ביומן העבודה לגבי )שכר לשעת עבודה של

 נטו.ימדדו  אשר יאושרו בחתימת המפקח. שעות עבודה ברג'י

 מדידות סופיות 08.99.1.15.6.11

עם סיום העבודה יגיש הקבלן למפקח את כתב הכמויות שבוצע בפועל, בטבלאות מסודרות 

 בהתאם ליחידות המידה הרשומות בכתב הכמויות.

 כתב הכמויות יהיה מבוסס על השיטה הבאה:

בהתאם לאורכם בפועל לגבי כל מעגל וסכום כללי )שלא נכללו  -מוליכים ומובילים  •
 דידה בנקודות(.במסגרת מ

 פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי. -גופי תאורה  •

 פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי. -אביזרים  •

 פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי. -נקודות  •

עבור כל דגם של חיזוק או פרופיל תינתן כמות מאותו דגם, סוג הפרופיל ואורכו  -ברזל  •
 בהתאם לכך יחושב משקלו.

סה"כ המשקלים של כל הכמויות שיפורטו בנפרד ייתן את המשקל הכולל, לפי טבלאות ללא 

 הציפוי.

 כנ"ל עבור פלדת אלחלד )נירוסטה(, אך ללא הציפוי.

במתקן זה אין חישוב נפרד לקופסאות, לקשתות ותרמילים בצנרת פלסטית. מחירם  •
 כלול במחיר מטר צינור ו/או הנקודות.
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 עבודות טיח - 09פרק 

 כללי 09.01

עבודות הטיח תבוצענה בהתאם לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין של משרד הבינוי והשיכון ומשרד  

 , אלא אם כן נאמר אחרת במפרט מיוחד זה.09הבטחון פרק 

כי בקירות של הבור הרטוב, חדר המגופים, חדר המשאבות, חדר המגוב המכני וחדר איסוף הגבב,  יצויין 

תעלות הכניסה ותא הכניסה חדרי עובדים, חשמל, דיזל, טרנספורמטור ודלק מתוכנן בטון גלוי )למעט 

ון המפקח מקומות בהם מתוכנן ציפוי אריחי חרסינה(. במידה והבטון שבוצע ע"י הקבלן לא ישביע את רצ

 יהיה על הקבלן לבצע טיח צמנט על הקירות על חשבונו. במקרה זה יבוצע הטיח כמפורט להלן:

 טיח צמנט 09.02

 שכבות. שבשלויטויחו בצידם הפנימי בטיח צמנט  מזויןכל התאים והתעלות מבטון ומבטון 

רחיצה וכד'( ולא מוקדם מאשר שבועיים לאחר חספוס, הטיח יבוצע לאחר הכנת השטח של פני הבטון )ניקוי,

 גמר יציקת הבטונים.

צמנט עם  1לגמרי: שכבה ראשונה ביחס תערובת  השהתייבשביצוע כל שכבה יעשה על השכבה הקודמת לפני 

 מ"מ. 10 -חול בעובי של כ 1

 מ"מ. 5 -חול ובעובי של כ 2/1צמנט  1תהיה ביחס תערובת  ההשנייהשכבה 

 מ"מ. 5 -חול בעובי של כ 2צמנט עם  1יה ביחס תערובות השכבה השלישית תה

" או "מלפלסט" או שווה איכות ואשר יאושר ע"י 1 -הטיח יכלול ערב להגברת האטימות וההדבקות "סיקה 

 המפקח מראש.

ס"מ. המחיר לטיח יכלול את הכנת פני השטח, את הערב ואת עיבוד והעגלת הפינות.  4פינות יש לעגל ברדיוס 

הטיח יהיה על חשבון הקבלן אלא אם קבל הנחיה מפורשת לבצעו ע"ח המזמין. במקרה זה המדידה ביצוע 

 לתשלום תהיה למ"ר שטח מצופה בטיח צמנט.

 טיח פנים 09.03

החשמל והדיזל גנרטור, יטויחו בטיח  התקרה והקירות הפנימיים והפשלי הפתחים בחדרי קומת הקרקע חדר

ח פנים יעשה ציפוי בתערובת סיד כבוי לבן וחול ים, בשכבה זו פנים לא חלק. על השכבה העליונה של טי

 תיעשה החלקה של הקירות לפני הצביעה.

 זויתני רשת מגוולבנת 09.04

יש לקבוע סרגלי מגן למקצועות הקירות, העמודים וכו', במקומות שהדבר יידרש על ידי המהנדס. הסרגלים 

ם ויקבעו )לפי אנך( למקצועות האמורים לפני יהיו עשויים מפח מגולבן חזק עם רשת מתכת מתוחה בצידיה

הטיח באמצעות מסמרים מגולבנים או מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע את פינת הפח המגולבן בצבע 

לפני הטיוח. אחרי גמר הטיוח יש לצבוע את פינת הפח המגולבן  1:3מגן. הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט 

 בשתי שכבות צבע שמן בגוון הסיוד.
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 מר טיח במפגשיםג 09.05
בקו הפגישה בין התקרות והקירות יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי. חריץ דומה יחתך בכל קו 

פגישה גלוי בין טיח וחומר אחר. על טיח הקירות והמחיצות והגמר בקו אופקי בדיוק מעל חיפוי השיפולים 

מפני הטיח. החיתוך הנ"ל כלול במחירי  ובאופן שחיפוי השיפולים יבלטו במידה שווה בהחלט, לכל אורכם,

 הטיח.

 ציפוי כורכרי על גבי קירות בטון לרבות שכבת הרבצה צמנטית  09.06

 כללי 09.06.1
 " או ש"ע מאושר לקירות  וליציקות.2000מפרט זה מגדיר דרישות ליישום "ציפוי כורכרי  .א

אדמה.  גוון הציפוי   -אדום ו" או ש"ע מאושר בגוונים : טבעי, צהוב, 2000ניתן לקבל "ציפוי כורכרי  .ב

 ומרקמו יקבע ע"י אדריכל הנוף  לפני הביצוע.

 הרכב החומר 09.06.2
 הציפוי הכורכרי מורכב מהחומרים הבאים : 

 אבן כורכר טבעית 

 מוספים ושנים 

 סיבי ניילון 

 פיגמנטים בהתאם לדרישה. 

 הדגשות 09.06.3
 יש לספק ליצרן כמויות נדרשות, סוג היישום והגוונים הנדרשים. .א

 לדאוג להכנת תשתית יציבה.יש  .ב

 הובלה ויציקה 09.06.4
 החומר יסופק לאתר באמצעות מערבל רטוב ומוכן לשימוש. .א

 את החומר יש לאחסן אך ורק במיכלים מיוחדים אשר יסופקו ע"י היצרן. .ב

 אין לאחסן את סוגי התערובות/גוונים שונים במיכל אחד. .ג

 אין להוסיף כל חומר )מים, מוספים כימיים וכו'( לתערובת. .ד

היישום מבוסס על שיטות יישום הטיח )ציפוי לקירות( וניתן לקבל כל מרקם שהוא בהתאם  .ה

 הארכיטקטוניות. לדרישות 

 חיפוי קירות   09.06.5
 בחינה

 יש לבחון תנאי התשתית וסוגה ופעל להכנת הרקע בהתאם להנחיות הבאות :

 יש להסיר שכבות חלשות, בולטות, גופים זרים וחוטי קשירה. -

 שאריות שמן ואבק. יש לשטוף ולהסיר -

 יש להסיר זיון חשוף. -

יש לבצע שכבת מריחה/הרבצה, הבנויה מחול, צמנט ופולימר. שכבת המריחה/ההרבצה  -

 תבוצע בצורה גסה ולא חלקה. 

 ימים לפחות לפני בצוע הציפוי הכורכרי. 3יש לאשפר את שכבת ההרבצה במשך  -

ס"מ, העיגון לקיר יבוצע  20X20מ כל מ" 4יש להניח רשת מתכת מגולוונת עם עיגון הרשת בקוטר  -

 ס"מ. 30X30מ"מ כל  6בהתאם להמלצות היצרן אולם לא פחות מעיגון מוטות בקוטר 
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 או ש"ע מאושר לקירות 2000יישום ציפוי כורכרי 

 מ"מ. 15-20עובי יישום הציפוי הכורכרי הינו בין  -

ין פסי הפרדה/מישקי  יש לסיים את הציפוי הכורכרי על אלמנט שלם. במידת הצורך יש להכ -

 עבודה. בנוסף, יש לבצע פסי הפרדה/תפרי התפשטות לפי הנחיות  המתכנן.

ההרבצה  ימים מסיום ביצוע שכבת ההרבצה )ובתנאי ששכבת  5ניתן לבצע ציפוי כורכרי  -

 התקשתה(.

ציפוי  לאשפר  את   למחרת יישום הציפוי הכורכרי, אך לא לפני התייבשות מלאה של החומר, יש  -

 ימים לפחות. 3ביום לפחות, למשך  פעמים 3

 הביצוע יבוצע בהתזה, או באמצעי אחר בהתאם להמלצות היצרן. -

 בסיום העבודה יבוצע סילר מט  על הציפוי הכורכרי .   -

 מדידה ותשלום 09.06.6
"ר על פני כל השטח בו יושם או ש"ע מאושר ימדד לתשלום במ 2000ציפוי קיר הבטון בכורכרית 

או ש"ע מאושר יכלול את כל העבודות כנדרש לעיל, לרבות  2000התשלום לביצוע ציפוי כורכרי  הקיר.

 ישום רשת מתכת מגולוונת ועיגונה לקיר .
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 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 הספקת מרצפות טרצו, שיפולים ואריחים 10.01

 כללי 10.01.1

ימים לפני הריצוף או הציפוי ימציא הקבלן לאישור המתכנן לבדיקות, מוקדמות למכון  60 א.

 והגרניט פורצלן. התקנים, דגימות של המרצפות, השיפולים, האריחים וסוגי הטרצו

אלה מן הדוגמאות אשר המתכנן יאשרם כראויות לשימוש, ישמרו היטב במקום העבודות  ב.

 השיפולים, האריחים והטרצו. ואליהן תושווינה כל המרצפות,

הקבלן יהיה אחראי לטיב המרצפות, השיפולים והאריחים וחובתו לדאוג לזהות עם  ג.

הדוגמאות המאושרות בטיבן, מבנן הפנימי והחיצוני, גוונן, צורתן, דיוק מידותיהם 

 ותכונותיהן האחרות.

ות, השיפולים הקבלן ישא באחריות ההובלה, ההטענה, הפריקה והאיחסון של המרצפ ד.

 והאריחים.

 היקף אספקה 10.01.2

 מדרגות בטון, רומים ושלחים מרוצפים בטרצו כולל פסי מניעת החלקה.

החדרים הבאים ירוצפו באריחי טרצו, במקומות בהם לא יבוצעו שיפולים, יבוצע מילוי בטרצו יצוק 

 באתר כדי להשלים מרווחים בין סיום הריצוף למדרגת הבטון:

 חדר משאבות  .א

 ב מכני חדר מגו .ב

 חדר איסוף גבבה  .ג

 חדר צנרת  .ד

 כולל שיפולים -חדר דיזל גנרטור  .ה

 כולל שיפולים –חדר חשמל  .ו

 מיכל דלק .ז

 חדר שירות משוריין .ח

 

 החדרים הבאים ירוצפו באריחי גרניט פורצלן כולל שיפולים:

 חדר עבודה/ממ"ד .א

 חדר כניסה לחדר עבודה .ב

 שירותים .ג

 

 הרקע לריצוף ממרצפות לציפוי אריחים 10.02

לפני הריצוף יש לדאוג ליציבות רקע הריצוף, למניעת שקיעה של שטחי הריצוף. המילוי יהודק  א.

 היטב תוך הרטבה.

 משטחים יצוקים מבטון אשר יקבלו ריצוף מרצפות, ינוקו תחילה. ב.

קירות בנויים או יצוקים המהווים רקע לחיפוי, ינוקו היטב ויורטבו עם התחלת עבודות  ג.

 החיפוי.

הכנת הרקע לריצוף, יבוקרו מפלסי המשטחים ויותאם עובי שכבת מילוי החול הנקי לפני  ד.

 המשמש רקע לריצוף.

 מרצפות טרצו 10.03



149 

 

המרצפות במידות השונות תתאמנה למפרט מכון התקנים הישראלי שכבת הטרצו תהיה  א.

עשויה מצמנט לבן כמפורט עם אבן בגוון לפי דוגמא שתאושר ע"י המתכנן ושתמצא בקביעות 

 משרד המפקח.ב

המרצפות תהיינה ישרות, בעובי אחיד, כולן שוות בגודלן, קצוות ישרים ושלמים. שטח עליון  ב.

 .30X30במידות  ישר

מרצפות בעלות פגמים, חורים, פינות בלתי ישרות או פגומות, תפסלנה ותורחקנה משטח  ג.

 הבנין, אפילו לאחר הנחתן וקביעתן ותוחלפנה על חשבון הקבלן.

 

 חיפוי מאריחי קרמיקה 10.04

 כללי 10.04.1

 הדבקת הקרמיקה. אחריהערה: במקרים בהם מתוכננת צנרת על קירות הקרמיקה, הצנרת תותקן 

 .אטום למיםהחיפוי חייב להיות  א.

 יש לבצע בהתאם להוראות היצרן. ב.

 חומר תערובת של שתית הריצוף והציפויים וחומר תערובת התפרים יכיל ערב לאטימות מאושר. ג.

גמר פני התפר בהתאם לדוגמאות  -התפרים יבוצעו עם פיגמנט צבעוני מותאם לסוג הקרמיקה  ד.

 שיאושרו ע"י המתכנן.

 .20X40ניתן לבחון קרמיקה מלבנית במידות  ס"מ. 20X20לפחות  - מידות הקרמיקה שתאושר ה.

ואביזרי האינסטלציה העבודה כולל סיום וגמר מושלם עם יתר הציפויים, כולל הטיח, הצנרת  ו.

 כלולים במחירי היחידות. -והחשמל 

 אחריות אחיזת הציפוי על הקירות אינה מוגבלת בזמן. ז.

 כמו כן המחיר כולל ביצוע גרונג בפינות. ח.

 היקף אספקה 10.04.2

 בחדרים הבאים יחופו הקירות בקרמיקה בהתאם למידות המוזכרות להלן:

 מ' מהרצפה.  6קרמיקה על הקירות עד גובה  –חדר משאבות  .א

 קרמיקה עד גובה התקרה. –חדר מגוב מכני  .ב

 מ' מהרצפה. 1.5קרמיקה עד גובה של  –חדר איסוף גבבה  .ג

 מ' מהרצפה. 1.5קרמיקה עד גובה  –חדר צנרת  .ד

 מ' מהרצפה. 1.5קרמיקה עד גובה  –חדר מיכל דלק  .ה

 עיבודים וחיתוכים מיוחדים 10.05

וכים המיוחדים הנדרשים בעבודות ריצוף וחיפוי בהם משתמשים במרצפות רגילות, כל העיבודים והחית

אריחי קרמיקה למיניהם וכו' יעשו אך ורק ע"י ניסור במכונה מותאמת. מחיר החיתוכים והעיבודים כלול 

 במחירי היחידה.

 אביזרים 10.06

 כל האביזרים יהיו תוצרת חרסה שקועים בקירות וגוון כפי שיקבע ע"י המתכנן.

 

 

 אופני המדידה לתשלום 10.07
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ריצוף מרצפות טרצו וגרניט : המדידה לפי מ"ר עבודה קומפלט כולל: אספקה, מצע חול, הידוק,  .א

 חיתוך להתאמה וסתימת חריצים )פוגות( לקבלת אטימות מוחלטת.

 מדידת שיפולים )פנלים( לפי מ"א כולל אספקה, עבודה, חומר, הדבקה חיתוך וכו'. .ב

 לפי מ"ר חומר, עבודה, וליטוש קומפלט.יציקת טרצו. המדידה  .ג

 אריחי קרמיקה ברצפה ו/או בקירות כולל אספקה, עבודה, חומר, חיתוכים ואיטום. .ד

 פינות, יהיו כולם מפסי אלומניום וינחו עד לגובה סופי של הקרמיקה. המדידה לפי מטר אורך. .ה
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  פוי מגןיעבודות צביעה וצ - 11פרק 

 כללי 11.01

משרדית -ןלמפרט הכללי של הועדה הבי 11הצביעה והצפוי יהיו כמפורט להלן בהתאם למפורט בפרק  חמרי

או לפי הסעיפים המתאימים במפרט הכללי או בחומרים אחרים, אשר הקבלן יוכיח למהנדס, כי הם שווי 

, לרבות ערך איכותי ואשר יאושרו מראש ע"י המפקח. הכמויות והיישום יהיו בהתאם להנחיות היצרנים

 הכנת השטח )ניקוי, אטום, חיספוס, וכו'( ולאחר אישור המפקח.

על חשבונו  ספחיובאם הצביעה והצפוי לא יעשו בהתאם לנ"ל, יסלק הקבלן את הצבע וינקה היטב את 

ובהתאם להוראות המפקח. רק לאחר אישור המפקח יבצע הקבלן את הצביעה והצפוי מחדש ובהתאם 

 אחרת. מצויןצפוי המוגדרים להלן הם מתוצרת "טמבור" בע"מ אלא אם כן למפרט, חומרי הצביעה וה

 צביעה לפי נושאים 11.02

 קירות פנימיים של חדר המגוב המכני, חדר הכניסה ותא א.   

 ותקרות של חדרים יבשים. וחדר חשמל, וכן הקירות החיצוניים , ממ"מהמגופים, שרותים 

 חלונות סולמות מעקותעבודות מסגרות מפלדה דלתות, שבכות,  ב.    

 שרשראות, עגורן, תמיכות. 

 הבור הרטוב, התא הראשי והתעלות בהן זורמים שפכים. ג.  

 צביעתו תהיה חרושתית לפי הדרישות -ציוד שיסופק ממפעל  ד.   

 שיפורטו במפרטי אספקת הציוד. 

 קירות פנימיים 11.03

על גבי טיח צמנט או  נגד עובש אקרינול"סופרקריל תבוצע צביעה בלבן " בכל הקירות והתקרות הבאים 

 בטון, בשלוש שכבות לפחות ועד לקבלת צבע אחיד.

 חדר משאבות .א

 חדר מגוב מכני )תקרה( .ב

 חדר איסוף גבבה .ג

 חדר צנרת .ד

 חדר דיזל גנרטור .ה

 חדר חשמל .ו

 חדר מיכל דלק .ז

 חדר עבודה .ח

 כניסה לחדר עבודה .ט

 שירותים .י

שכבות לפחות ועד  שבשלובפוליסיד לבן. הצביעה תהיה שפכים תהיה צביעה  תאווירבקירות יבשים ללא 

 לקבלת צבע אחיד.

 המדידה לתשלום 11.03.1

 תמדד לפי מ"ר קירות, לאחר צביעה עפ"י המפרט. קירות פנימיים בכל החדרים הפנימיים היבשים .א

 תקרות של חדרים פנימיים ימדדו לפי מ"ר בנפרד לאחר צביעה עפ"י המפרט. .ב

המחיר לצביעת עבודות מסגרות לרבות מעקות יהיו צבועים והצביעה תהיה כלולה במחיר עבודות  .ג

, תדרש פסיבציה בתום 304או  316המסגרות ולא תשולם עליה כל תוספת. בכל מוצרי הפלב"מ 

 ההתקנה.
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, המדידה תהיה בור רטוב, בור חירום, תעלות מגובים, תא כניסה ראשי ותא מעקף לבור חירום .ד

 מ"ר ועפ"י דרישות המפרט. לפי

 דלתות עץ 11.04

 יצופו בפורמאיקה משני צידיהם בגוון אגוז בהיר.

 עבודות מסגרות וחלקי מתכת 11.05

 כללי א.   

בין אם באים במגע בשפכים או לא, בתוך המבנה או ,להוציא חלקי אלומיניום ,כל חלקי המתכת 

מתאימה. חלקי  המתכת השונים תהליך של גלוון בחום ולאחר מכן צביעה   יעברו מחוץ למבנה

 יבנו בקטעים שיאפשרו הכנסה לתוך אמבט חם.

. רק  במקרים מיוחדים או חלקי אלומיניום באתר לא יורשה ריתוך של חלקי מתכת שגולוונו בחם

אבץ  94%את התיקון בצבע עשיר אבץ  םליישהקבלן   שיידרע"י המפקח  כשניתן אישור לכך

 לפחות.

 

הקבלן  לבצע את כל הצנרת לתחנת השאיבה בבית המלאכה בשחור. שיידרמובהר בזאת כי הקבלן 

 יתקין אותה בתחנה ויסמן כל קטע.

אותה לגלוון וצביעה  חלאחר שהקבלן יקבל אישור בכתב לביצוע הצנרת הוא יפרק את הצנרת. ישל

 ירכיב אותה מחדש באתר.  בבית המלאכה ולאחר מכן 

יבוצע ריתוך הצנרת בבית מלאכה  316Lהתכניות נדרש שהצנרת תהיה עשויה מפלב"מ במידה ועל פי  .ב

.על הקבלן להציג לאישור את בית המלאכה בו יבוצע  316Lיבוצעו בו אך ורק עבודות פלב"מ בו 

 316Lחיתוך וריתוך הצנרת. החיתוך של צנרת יבוצע בדיסקים חדשים המיועדים לצנרת פלב"מ 

.על הקבלן 316Lבאמצעות אלקטרודות המיועדות אך ורק לריתוך צנרת פלב"מ ואילו הריתוך יבוצע 

 להציג לאישור המפקח את הדיסקים לחיתוך ואת האלקטרודות בהם יעשה ריתוך הצנרת.

 הכנת משטחי הצביעה או הצפוי .ג

באופן  יסודי בביהח"ר או בבית המלאכה  כל שטחי המתכת, המיועדים לגלבון באבץ חם ינוקו

,שמן וגריז, אבק, חול, שרידי  ריתוך, לכלוך, ערגולמחלודה, קשקשת חלודה, קשקשת  פלדה, קרום 

יצרבו באמבט קאוסטיק סודה ואחריו באמבט חומצה  להסרת חלודה הכל לפי דרישות מפעל 

 הגלבון. )פקר פלדה או  שו"ע(

 

 תהליך הגלוון באבץ חם ד.

 ידי טבילת המוצר  באמבט של אבץ מותך. ישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה עלי 

 פלדה   מפרט זה מתייחס לצפוי אבץ המיועד להגן על הפלדה בפני  חלודה )קורוזיה( במוצרי

מעורגלים, מחושלים, פרופילים  מוצרים מפח, קטעי צנרת, מוצרים מפרופילים וצינורות 

סולמות עיגונים,  רוקציות, רשתות מוכנות לבטון,   סבכות, גדרות,מכופפים/או מרותכים, קונסט

 דלתות, חלונות,  עמודים לגדר, שערים וכו'.

 0.3%  -הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק "מתאים לגילוון" דהיינו תכולת פחמן פחות מ

 .-0.2%תכולת זרחן פחות מ

 .1979וגילוון תיקון מדצמבר    1975מאפריל  918הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי 

אבץ  98.5% -ויכיל לא פחות מ G.O.B.(Good Ordinary Brandהאבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות   )

 טהור.
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 . 0.03%תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על 

 יש לתכנן מוצר המיועד לגילוון בהתחשב באפשרויות ובתהליך  הגילוון.

לפני תכנון או ייצור של מוצר  המיועד לגילוון. יש להבטיח זרימה חופשית מומלץ להיוועץ במגלוון 

 על כל חלקי המוצר בפנים ובחוץ.של אבץ נוזלי 

אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה  עלולים לגרום להתפוצצות באמבט  -בטיחות 

 האבץ.

)פלקס( וטבילה באמבט אבץ המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה  בתלחים 

 מעלות צלזיוס ומעלה. 450  -מותך בטמפרטורה של כ

 הציפוי יהיה רציף וחלק ללא פגמים.

על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע, הרכבה 

 ושמוש של המוצר. ככלל, ככל  ששכבת הציפוי עבה יותר, יש להזהר יותר בשינוע.

ון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל. מפעל הגילוון יאפשר לבודק ובדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגיל

 הבדיקות.ל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע מטעם המזמין גישה  למוצרים בכ

 

 מיקרון  לפחות. 120זמן השהיה באמבט יהיה כזה שעובי הצפוי יהיה  

של ניקוי והחלקה של שבבי האבץ שיוותרו ולאחר  תהליך -לאחר הגלוון יבוצע במפעל בצביעה  

ון למניעת התפוצצות יאטמו  וחורים שבוצעו לשם החדרת הגל ון קר.ומכן תיקון המקומות גל

 במרק אפוקסי דו רכיבי.

 המדידה לתשלום 11.05.1

יהיו צבועים והצביעה תהיה כלולה ת ומשקופים המחיר לצביעת עבודות מסגרות לרבות מעקו

, תדרש 304או  316גרות ולא תשולם עליה כל תוספת. בכל מוצרי הפלב"מ במחיר עבודות המס

 פסיבציה בתום ההתקנה.

 ונתוצביעת פלדה מגול 11.06

עם יצרן הצבע  תהתייעצולפני צביעת הפלדה המגולונת יש לבצע טיפול מוקדם בשטח לצביעה תוך   

 נת בכדי לא לגרום נזק לגלוון.וווספק הפלדה המגול

צביעה רגילים, השטח הנצבע חייב להיות מנוקה בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק כמו בתהליכי   

ון באבץ יוצאת נקייה וניתן לצבוע ונת בתהליך הגילוווכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין. פלדה מגול

עליה תוך זמן קצר ללא הכנה מיוחדת, זאת בתנאי שהמוצר לא הזדהם עקב תהליך השינוע או 

 האחסון.

 נים משווקים לעיתים קרובות עם שכבת שומן, אותה יש להסיר לפני הצביעה.ום מגולפחי  

 ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז נקיים.  

בסבונים ודטרגנטים העלולים להשאיר שאריות שיפגמו בהדבקות הצבע אל  שבשימו רלהיזהיש   

המתכת. ניקוי משמן ומגריז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף. מומלץ להשתמש בממיס ארדרוקס 

551-G כל שימוש בממיס חריף יעשה ע"פ הוראות הבטיחות ושמירת איכות "מתוצרת "כמיתעש .

 ל. "ויסולקו ע"י הקבלן לאתר מורשה בלבד ולא בשטח הנ הסביבה. שאריות יטופלו כחומר מסוכן

 על חשבון הקבלן. הצביעה של צינורות שעברו גלבון בחום תעשה מבפנים להכו

 ומבחוץ.  

 הצביעה תהיה כדלהלן:  

 שכבת צבע היסוד בצבע אפוקסי דו רכיבי המצטיין בהתחברותו  לברזל מגולבן כגון  א.   

 מיקרון.  75( בעובי יבש כולל של 649-050בז' תוצרת טמבור )קוד  אפוגל  
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 מיקרון. 150בעובי כל שכבה  ביבש של  308שתי שכבות צבע אפוקסי  ב.   

 מיקרון לפחות. 375העובי הכולל של שכבות הצבע יהיה   

 צבע עליון: צבע איתן של טמבור בגוון לפי בחירת המתכנן. ג.   

 מיקרון כל שכבה. 50שתי שכבות בעובי   

 המדידה לתשלום 11.06.1

כל הפלדות המגולוונות, יגיעו צבועות בגילוון חם מהמפעל, עפ"י המפרט. בשטח חל איסור מוחלט 

על חיתוך או ריתוך על פח/צינור מגולוון. לא תשולם כל תוספת צביעה של המתכת לאחר שגולוונה 

 פקח ובהשגחתו.במפעל. אישור ביצוע גילוון קר בשטח יהיה רק בנוכחות המ

 

 ון(וצביעה אחרת )ללא גל 11.07

 הצביעה של פרטי וחלקי מתכת שאינם מגולנים תהיה כדלהלן: 

 של המפרט  הכללי. 11הצביעה תבוצע ע"י הקבלן בהתאם למפורט בפרק  א.   

 הקבלן בכל מקרה לאחר  ל ידיצביעה וציפוי של חלקי מתכת שאינם פלב"מ יבוצעו ע ב.      

ולאחר מכן  ממיסים ל ידיהכנת משטחי הצביעה, הניקוי מליכלוך, חלודה, שמנים וגריז ע 

או לפי המפרט  SA 2.5סעיף  SIS-00559900ריסוס בסילון חול,  לפי התקן השוודי ל ידי ע

 כמעט לבנה". עד לדרגה של "מתכת SP 10-63T פר מס SSPCהאמריקאי המקביל של 

  צביעה במברשת או בריסוס בשתי שכבות של פריימר על בסיס של אפוקסי, כגון  ג.

  בשתי שכבות. כל שכבה בעובי  של שווה איכות,  "  מתוצרת "טמבור" או  80אקופוקסי "

 מיקרון לפחות, כל שכבה ביבש. 100

מתוצרת "טמבור"   "TEטמגלס צביעה במברשת או בריסוס של צבע אפוקסי ובעובי כגון "  ד.

שייבחר ע"י  RALלפי גווני  מיקרון  לפחות ביבש 100עובי שכבה   או שווה איכות. 

 .המפקח

 כל שכבה תהיה בעלת גוון שונה.  

אביזרים, חלקי מסגרת, תמיכות,  צינורות עיליים מחוץ למבנה וכן חלקי מתכת בחוץ. כגון 

 .לעילג זיזים, יצבעו כמפורט  בסעיפים א, ב, 

 ידה לתשלוםהמד 11.07.1

בגין  כל חלקי המתכת יסופקו ויצבעו בצע אפוקסי כמפורט לעיל, לרבות קלייה בתנור.

הצביעה לא תשלום תוספת והמדידה כלולה במחיר עבודות המסגרות להכנת חלקי מתכת 

 אלו.

 צביעת משטחי בטון 11.08

 הכנת הבטון לצביעה

 הבאות: השיטות  בטון יבש חלק או בטון מצופה טיח צמנט חלק יש להכין לצביעה באחת משתי 

 ( ושטיפה בהרבה מים.20%ניקוי בחומצת מלח מהולה ) .א

 (LIGHT SANDBLASTINGניקוי חול קל ) .ב

 במרק יוחלקו  עמוד עגול בקרניזים ועמודים עם גמר חשוף יסולקו שאריות בטונים. פני .ג

 לחלוטין. המשטחים המיועדים לצביעה יהיו נקיים מלכלוך ושומן ויהיו יבשים קרילי.א

 

 משטחים הבאים במגע עם שפכים סניטריים

 הצביעה תיעשה על בטון חלק ונקי או טיח צמנט יבש לאחר ניקוי הנ"ל, בשכבות הבאות:  
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 שעות. 5עד  2שכבה אחת צבע יסוד אפיקטלק שקוף, והמתנה - 

 מיקרון על אחת. 150בעובי  308ציפוי אפוקסי  שתי שכבות של -  

בור החירום ותאי הביקורת   החיצוניים יצופו בסיקה  הישום יעשה במברשת או ברולר לפי הוראות היצרן.  

 לפי דרישות היצרן..הישום יבוצע  107טופ 

 ציפוי בסיס הדיזל גנרטור

הולה, ושטיפה מבחומצה  רצפת הבטון עבור בסיס הדיזל גנרטור, תצבע לאחר ניקוי יסודי על פני הבטון   

 במים על מנת להרחיק את השמנים הלכלוך וכל גוף זר אחר, בהתאם להוראות היצרן כדלקמן:

 שכבה אחת של אפיקטלק שקוף. א.   

 מיקרון. 150" עובי כל שכבה ביבש H.B 400שתי שכבות "אפוקר  ב.  

 התשלום לפי מ"ר צביעת בסיס הדיזל. - 

 המדידה לתשלום 11.08.1

 המדידה תהיה לפי מ"ר של משטח בטון הצבוע עפ"י דרישות המפרט לעיל.

 גוונים עליונים לצביעה של צנרת 11.09

גווני הצביעה של הצינורות בשכבה העליונה יהיו כמפורט, או בגוונים אשר יאושרו מראש על ידי   

 המפקח:

 חום. -לרבות מגופים ושסתומים  -לחץ שפכים  צינורות  

 כחול. -צינורות מים   

 שחור -צנרת דלק   

 ירוק -צנרת אויר דחוס 

 כתום )תפוז( -מערכת ניטרול ריחות  

 המדידה לתשלום 11.09.1

צביעה בגוון העליון של צינורות תהיה כלולה במחיר הצינור ולא תשולם כל תוספת בגין הגוונים 

 השונים שידרשו.

 L316צנרת פלב"מ  11.10

ריתוך הצנרת יעשה  בסביבה נקיה מעבודות מסגרות בפלדה רגילה. הריתוך יעשה באלקטרודה 

. בתום הריתוך יש לבצע פסיבציה על כל נקודות הריתוך L316מתאימה לריתוך צנרת פלב"מ 

 והנקודות בהם ינחתו גיצים.

 על פי המפרט שלהלן: בסיום עבודות הצנרת תבוצע צביעה של צנרת הפלב"מ

בלחץ להסרת   2230הכנת שטח יסודית של הצנרת, הכוללת מים בשילוב תמיסת אקוקלין  .א

 מלחים וזיהומים.

 להסרת הברק מהנירוסטה )באמצעות דיסק מכני(. 120שיוף מכני יסודי בנייר לטש מס'  .ב

 להסרת זיהומים לאחר השיוף. 4-100ניקיון חוזר במטלית עם מדלל  .ג

 80-100בעובי  RAL7035גוון אפור בהיר  80צביעת צבע יסוד אקופוקסי  –שכבה ראשונה  .ד

 מיקרון.

צבע אפוקסי המיועד להגנה על צנרת בסביבה ימית  Mio 80אקופוקסי  –שכבה שנייה  .ה

 מיקרון. 100-120קשה. שכבה בעובי 

 40-50בעובי  משי )פוליאוריתן עמיד( בגוון הנדרש PEצבע עליון טמגלס  –שכבה אחרונה  .ו

 מיקרון )כל שכבה( עד כיסוי מלא של הצנרת.

 המדידה לתשלום 11.10.1
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 .ולא תשולם כל תוספת בגינה מעל למחיר הצינור לתשלום כלולה במחיר הצינורהמדידה 
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 עבודות אלומיניום -מסגרות אומן  – 12פרק 

 כללי 12.01

 והשלמות מחייבות למפרט הכלליהנחיות אלה מתייחסות לחלונות ולדלתות אלומיניום ומהוות תוספת 

"חלונות מאלומיניום דרישות  1068ולתקן הישראלי  1990 -לעבודות אלומיניום בהוצאת משרד הבטחון 

, כולל כל המסמכים והתקנים הנזכרים זו. בכל מקרה של סתירה 1987כלליות ושיטות בדיקה" מהדורת מרס 

 הנחיות אלה עדיפות ומחייבות. -או אי התאמה בין הנחיות אלה לבין המסמכים הנ"ל 

הפריט שברשימה כולל כל המופיע בשרטוט גם אם אינו בא לידי ביטוי בנפרד  -בכל מקום בשרטוט ברשימה  

 הפריט בדף הרשימה כגון סבכות, פירזול מיוחד וכו'. רבתיאובאופן מילולי, 

 קבלן האלומיניום יהיה קבלן מאושר ע"י מכון התקנים. 

  PRODUCTS HALLIDAYכדוגמת תוצרת  מפרופילי אלומיניום חרושתייםכלל המכסים בתחנה יהיו 

מ"מ  7במידות המתוארות בתכניות. כלל המכסים בתחנה יסופקו מחומרי המבנה המוזכרים לעיל, בעובי של 

 לפחות בהתאם לתכניות ולכתב הכמויות. 

 תמונה להמחשה בלבד:

 

 

 

 הגדרות 12.02

 פריט 

חלון או דלת או כל מבנה אחר מוגמרים לרבות מלבנים, אגים, זיגוג, פירזול, אטמים, חומרי מילוי, בתי  

אחיזה ופרופילים אחרים לפי הצורך, צבע כל אמצעי הרכבה המיוצר במפעל ומוכן להתקנה באתר במקום 

 המיועד.

 כסים מעל פתחי משאבותמ 12.03

 מ"מ. 7יהיו מפח מרוג אלומיניום בעובי על מסגרת אלומיניום כאשר המכסים  הייבנ ההמכס

 באמצעות צירים הידראולים. ממשטח הפתח 180 -תהיה הפתיחה עד ל מעל המשאבות בכל המכסים

המסגרת סביב המכסה תהיה מבוטנת היטב אל המבנה ובעיגוני אלומיניום נוספים. בחלק הפנימי של 

 .180המסגרת תהיינה שתי "תמיכות דלת" משני צידי המסגרת כך שתתאפשר פתיחה של 

פתיחת המכסה תהיה כאמור קפיצית, סגירת הדלת ונעילתה תהיה סמויה כך שמשטח המכסה יהיה חלק. 

 , בצד הפנימי של המכסה תהיה ידית לפתיחת המכסה מבפנים.יחד עם זאת

כל סידורי הנעילה, קפיצים, ידית פתיחה פנימית, מפתח נעילה וסיבוב של המכסה ומכסים יהיו עשויים 

 אלומיניום.

מ"מ לפחות בהתאם  7כמו כן, כלל המכסים בתחנה יסופקו מחומרי המבנה המוזכרים לעיל, בעובי של 

 הכמויות.לתכניות ולכתב 
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 המדידה לתשלום 12.03.1

המדידה לתשלום תכלול אספקה, והתקנה קומפ' של המכסים. כל עבודות ההכנה להתקנת המכסים כולל 

הקבלן יערוך מדידה לצורך מילוי המרווחים בגראוט בין הבטון למסגרות המכסים, כלולים במחיר היחידה. 

המדידה לתשלום תקבע יצרן של המכסה. הכנת ההלבשה של המכסה והמסגרת במקום המיועד לפי הנחיות ה

 לפי גודל המכסה שידרש בתכניות ובכתבי הכמויות.

 דלתות ורפפות סביב המבנה 12.04

 כל הדלתות הן האטומות והן אלו הכוללות רפפות יהיו עשויים אלומיניום לרבות משקופים , צירים,ברגים .

פקח. ההתקנה של המשקוף לפני לעבודות אלומיניום שיאושר ע"י המהעבודה תבוצע בשלמותה במפעל 

 היציקה תבוצע באופן מקצועי . עבודת התקנת הדלת תבוצע ע"י יצרן הדלתות.

 המדידה לתשלום 12.04.1

. כל עבודות דלתות והרפפות ומשקופיהןהמדידה לתשלום תכלול אספקה, והתקנה קומפ' של ה

, משקופיםכולל מילוי המרווחים בגראוט בין הבטון ל דלתות והרפפותההכנה להתקנת ה

 דלתות והרפפותכלולים במחיר היחידה. הקבלן יערוך מדידה לצורך הכנת ההלבשה של ה

המדידה לתשלום תקבע לפי גודל  המוצר.במקום המיועד לפי הנחיות היצרן של  משקופיםוה

 בתכניות ובכתבי הכמויות. ושידרשדלתות והרפפות ויכלול את המשקופים ה

 יםשלבי ביצוע העבודה וקבלת אישור 12.05

לא יאוחר מחודש ימים מקבלת אישור התחלת  1:1היצרן מתחייב להגיש תוכניות מפורטות בקנה מידה 

 עבודה כדי לקבל אישור המתכנן. על היצרן להביא בחשבון שתהליך אישור התכניות יארך כחודש ימים.

האיטום ודרכי ההרכבה בתוכניות יפרט היצרן את כל הפרופילים כל חיבוריהם, אביזריהם וכן אופן הזיגוג ו

 .ןהבנייבקיר 

היצרן יבצע וירכיב באתר, בכל מקום שיורה עליו המתכנן או המזמין, על חשבונו, פריט אחד מכל סוג, לצורך 

 אישור המוצר על ידי המתכנן לפני תחילת יצור כל חלק מן ההזמנה.

הפריטים המוזמנים בהתאם  רק לאחר קבלת אישור המתכנן רשאי היצרן להתחיל ביצור הכמות המלאה של

 להנחיות המתכנן ועל פי הדגם וצורת ההרכבה שאושרו.

 

 זכוכית וזיגוג 12.06

 לפי פרטים בתוכניות המתכנן.

 .928זכוכית תתאים לתקן הישראלי מס' 

 חומרי איטום 12.07

בלבד, ויותקנו בתוך המסגרות לפני  M.D.P.Eאטמים צורתיים פלסטיים שאינם דביקים יהיו עשויים 

האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם בתוך המסגרות בין הזכוכית לבין סרגלי הזיגוג. הזיגוג. 

כל האטמים והמברשות יהיו בגוון הסופי של האלומיניום כפי שיקבע לגבי הפריט ובכל מקרה יאושר הגוון 

 על ידי המתכנן לפני הביצוע.

 ות והמכסים. כל חומרי האיטום כלולים במחירי החלונות, דלתות, רפפ

 

 פירזול ואביזרים 12.08
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יהיו כולם יציקת אלומיניום בגוון גמר האלומיניום ויעמדו בדרישות התקן לגבי איכות גימור  אביזרי הפירזול

הפרופילים לפחות, יהיו בנויים בצורה שתאפשר ביצוע כל הפעולות הדרושות, כגון תנועת החלקה, גלגול, 

 .סיבוב, נעילה או סגירה בדרך שלא תאפשר פתיחת האגפים מחוץ לבנין, אלא אם נדרש אחרת

 ידיות, סגרים ומנעולים יחוברו לפרופילי החלון, אך ורק באמצעות המתכנן לפני התחלת היצור.

( על פי תוכנית חלוקה לאזורים שתתקבל מן MASTER KEY המנעולים יהיו ניתנים לפתיחה ב"רב מפתח"  )

 המתכנן.

 כל אביזרי הפרזול יהיו כלולים במחירי המוצרים השונים ליצירת גמר מושלם.

 מבנה וחיבורים 12.09

במלבן ובאגף החלון יחוברו הפינות באמצעות ברגים. בכל מקרה החיבור יעשה באמצעות אביזרי פינה 

 מאלומיניום או מסמר אשר יוכנסו למלבן ולאגף כשהם טבולים בחומר איטום כגון אפוקסי.

יבור תבטיח כי בכל מקרה תהיה הפינה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קו ההשקה שלה ושיטת הח

האיטום וההידוק ישמרו באורח קבע ולא יפגעו בשל התרופפות הברגים או אמצעי החיבור האחרים. ראשי 

 הברגים או המסמרות לא יראו בחזית החלון.

לפרופילי מלבן החלון יהיה דופן חיצוני )פלנז'( מוארך המאפשר את הרכבת החלון תוך לחיצה מבחוץ כלפי 

 פנים.

 

 יםמלבנים סמוי 12.10

מ"מ לפחות. הפח יהיה מגולוון או מצופה אבץ טבילה חמה.  1.5המלבן הסמוי יהיה עשוי מפח פלדה בעובי 

 כתוצאה מריתוכים יתוקן בצביעה למניעת החלדה. םשייפגציפוי 

המלבן הסמוי יעוגן בפתח ע"י עוגני פלדה, אשר יבוטנו בקיר ע"י מלט עשיר צמנט ו/או קבוע באלמנטים 

ס"מ. הרכבת המלבן הסמוי בפתח תעשה לפני טיוח הקירות  70המרחק בין העוגנים לא יעלה על הטרומיים. 

 ו/או ציפוים.

 המלבנים הסמויים יורכבו בהתאם לתוכנית ויהיו מפולסים ומותאמים היטב בפתח ללא עיוותים.

 מוי עשוי עץ.בתום הרכבת החלון לא יהיה שום חלק של המלבן הסמוי חשוף. לא יורשה שימוש במלבן ס

 חומרים לאטימה 12.11

 כל חומרי האטימה יהיו סיליקוניים.

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות אלומיניום 12.12

 תכולת המחירים

של המפרט הכללי לעבודות בנין לא ימדדו בנפרד מנעולים גליליים, צירים  12.00.02בניגוד לאמור בסעיף 

 ירי היחידות שפורטו בכתב הכמויות., מעצורי ומחזירי שמן ויחשבו ככלולים במחהידראוליים
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 אופן גימור חזיתות המבנה 14פרק 
 

 על פי המפרט להלן: בעיגון סמוי  חזיתות המבנה למעט חלונות ודלתות יחופו בלוחות דקטון

 חיפוי דקטון תוצרת קוסנטינו 14.01

 -מתכנןאו לחילופין שוה ערך ואיכות כפי שיאושר ע"י ה ספרדחיפוי דקטון תוצרת 

מ"מ ובגוון על פי הגדרת  12בלוחות דקטון על פי הגדרת ואישור האדריכל, בעובי  חיפוי 14.01.1

 האדריכל.

 לוחות החיפוי יהיו עמידים בשריפה. 14.01.2

החיפוי יותקן בהתקנה סמויה בהתאם לתכנית על הקיר המבנה על פי הפרטים והתכניות,  14.01.3

 האיטום. מפרט ויכלול שכבת איטום. האיטום יבוצע על פי 

הקבלן אחראי לשמירה על האיטום במהלך התקנת החיפוי ולתיקון כל פגיעה באיטום ו/או  14.01.4

 בבידוד הנובעת מפעילותו.

החיפוי יותקן בהתקנה סמויה כל שלא יראו מצדו החיצוני של החיפוי ברגים, ניטים או כל  14.01.5

 אמצעי חיבור אחר.

פתחים לגופי תאורה, מעברי חשמל, פתחי ביקורת, פתחים לחלונות, ההחיפוי יכלול את כל  14.01.6

 הכל על פי הגדרות היועצים המתאימים, מנהל הפרויקט והאדריכל.

החיפוי יכלול את כל החיבורים והסגירות הדרושים במפגשים עם קירות המבנה, עם החלונות  14.01.7

על פי תכניות האדריכל ו/או יחידות אלומיניום אחרות, קופינגים ופלשונגים כנדרש, הכל 

 ועל פי הצורך, וגם אם לא הוגדר בתכניות.

הכוללים קונסטרוקציה פנימית   לוחות החיפוי יותקנו על אמצעי עיגון סמויים מותאמים 14.01.8

סמויה ו/או עוגנים מותאמים מפלדה מגולוונת ו/או אלומיניום המיועדים להתקנת החיפוי. 

מצעי החיבור יהיו מוסתרים. עוגני החיבור אמצעי העיגון יותקנו על שלד המבנה, כל א

 למבנה יהיו כדוגמת עוגני הילטי ועשויים מפלב"מ. כל בורגי החיבור יהיו עשויים מפלב"מ. 

בצדם הפנימי הסמוי של הלוחות החיפוי יבוצעו חורים מיוחדים מותאמים לתוכו יוכנסו  14.01.9

אשר יחוברו בעזרת  KEILמחזיקים מותאמים וסמויים מאלומיניום ו/או פלב"מ תוצרת 

( אל הקונסטרוקציה SELF LOCKבורגי פלב"מ הכוללים אמצעי מניעת פתיחה עצמית )

 הנושאת מפלדה ו/או אלומיניום שתותקן על שלד המבנה.

כל מערכת החיפוי כולל הקונסטרוקציה הנושאת, העוגנים והמחברים יחושבו ויתוכננו  14.01.10

בו לעומסים המתוכננים ויחוזקו לעומסים המתוכננים. לוחות החיפוי יחושבו יחוש

 בחיזוקים פנימיים סמויים במידת הצורך.

 מקדמי ביטחון שיילקחו לתכנון החיפוי יהיו על פי התקנים הרלוונטיים. 14.01.11

תכנון החיפוי יאפשר תזוזות הנובעות מהעומסים המתוכננים, מהתפשטות תרמית ו/או  14.01.12

או מאמצעי העיגון אל המבנה או /מתנועות מבנה ויתוכנן כל שלא יועבר כל עומס מהחיפוי ו

להיפך במהלך תנועות אלה ומבי שישמעו כל רעשים או נקישות ומבלי שייגרם כל נזק 

 לחיפוי ו/או מרכיביו.

האדריכל ויותאם לקווי פריטי קיר המסך ו/או  גודל לוחות החיפוי יהיה מותאם לתכניות 14.01.13

מ"מ. כל המרווחים  10ליחידות אחרות הסמוכות אליו. המרווח בין לוחות החיפוי יהיה 

 יהיו אחידים, מקבילים וישרים.
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לוחות החיפוי יותקנו במישור אחיד ו/או בהתאמה לקונטור קירות המסך ו/או פריטי מעטפת  14.01.14

התקנה לא יראו לעין ברגים במישור החזית והמערכת אחרים הסמוכים אליהם. בסיום ה

 כולה תהיה יציבה כך שלא תרטוט או תרעיש בתזוזות המותרות.

 כללי 14.02

 .בחיפוי בשיטת הקיבוע היבש מקבעים את האריח לרקע באמצעים מכניים 14.02.1

 .פרופילי הקיבוע ניתנים להזזה ולכוונון כך שאפשר לקבל חיפוי מישורי 14.02.2

 .קים אופקיים ואנכיים בהתאם לדרישות התכנוןבין האריחים יישמרו מיש 14.02.3

בין גב האריחים לרקע או לשכבת בידוד תרמי חיצונית, אם קיימת, יישמר חלל מאוורר  14.02.4

מ"מ בכל נקודה. המרווח בין האריחים לרקע יישאר פתוח  -20שרוחבו לא יהיה קטן מ 

 החיפוי ובראשו, כדי לאפשר תנועת אוויר בכל החלל. לפחות בתחתית
 

 דוגמא לאבזר קיבוע יבש בגב האריח:

14.03 SHOP DRAWINGS חיפוי מבנה 

החישובים ותכניות הקבלן יסופקו לאישור חזיתות מפורטות שידרשו, תכניות חיתוך דקטון  14.03.1

 ותכניות הרכבה הכוללות מיקום חורים, פינים וכל הנדרש ע"י מנהל הפרויקט.

יהיה הקבלן אחראי בלעדי לגבי  התכניות יכללו את כל הפרטים הקיימים. בכל מצב ומקרה 14.03.2

 ההזמנות, המידות, הפירוט וכו".

ציר הקדח יהיה אחיד בכל האריחים. מבחינת המרחק לפני  -מיקום הקדחים בחתך האבן 14.03.3

 חיוני והכרחי כי רוב החורים יבוצעו במפעל. -האריח

 החישובים של הקבלן יעשו על ידי מהנדס מוכר בתחום, ובאישור מנהל הפרויקט. 14.03.4

 SHOPיגיש לאישור מנהל הפרויקט והקונסטרוקטור תכניות עבודה מפורטות,  הקבלן 14.03.5

DRAWINGS או כל קנ"מ אחר שידרך ע"י מנהל הפרויקט. 1:5, 1:1, בקנ"מ 
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בתכניות יפורטו פרטי החיבור, תחשיב גודל ועיגון המחברים ופרטי האיטום לפני תחילת  14.03.6

 העבודה.

 מפורטים.כמו כן עליו להגיד חישובים סטטיים  14.03.7

בנוסף לנ"ל חייב הקבלן להגיש פרישות לכל הקירות והמשטחים האופקיים כולל מספור  14.03.8

 האריחים.

 כל התכניות יאושרו ע"י האדריכל, הקונסטרוקטור ומנהל הפרויקט ורק אז יצאו לביצוע. 14.03.9
 

 רישום 14.04

פרטי פרופילי הקיבוע והאבזרים, לרבות המספרים הקטלוגיים שלהם, יצוינו בתוכניות  14.04.1

 ביצוע.ה

 :במפרט הטכני יצוינו פרטים אלה לפחות 14.04.2

 ;תיאור מדויק של הפרופילים והאבזרים - 

 ;מידות הפרופילים והאבזרים - 

 ;מין הפלב"ם או מין האלומיניום שהם עשויים ממנו, לפי העניין  -

 ;תסבולת העמסת העיגון של האריח, הפרופילים והאבזרים  -

 פרטי התקן הרלוונטי או המסמך הרלוונטי של גוף מוכר ומוסמך, המאשר שהפרופילים והאבזרים  -

 .מתאימים לדרישותיו

הספק יספק תעודת בדיקה של גוף מוסמך המוכיחה את התאמת הפרופילים והאבזרים  14.04.3

 .המפורטות לעיל לדרישות

 MOCK UPדוגמאות באתר  14.05

 יבוצעו דוגמאות ונסיונות באתר. 14.05.1

הקבלן יבצע דוגמאות ונסיונות ללא תשלום נוסף, לפי דרישת המהנדס. איכות הביצוע חייבת  14.05.2

להיות מעולה, ללא פשרות, לפי דרישות ניהול הפרויקט ולפי קביעת מנהל הפרויקט או 

 המהנדס.

לגבי איכות העבודה, והקבלן יהיה כפוף  והאדריכל הם הקובעים הבלעדיים המהנדס  14.05.3

 רין.ללא עור הםלהוראותי
 פירוט הדוגמאות:

 מ"ר קיר 20 •

 דוגמאות סביב חלון •

 דוגמאות פינות •

 דוגמאות "קופינג" •

 הגוון יאושר ע ידי האדריכל ומנהל הפרויקט 14.05.4

 ללא תשלום.  MOCK UPS -על פי הוראת המהנדס יפרק הקבלן ויפנה את כל ה 14.05.5

 אופן המדידה לתשלום 14.06

בכל החזיתות והוא יכלול את כל העבודות והליוויים שידרשו  נטו המדידה תהייה לפי מ"ר דקטון שיבוצע 

כל תוספת עבור נפל שידרש  .לפי המפורט לעייל על מנת להגיע לתוצאה שתאושר ע"י המהנדס והאדריכל

 לקבלן לשם עיצוב החזיתות, יהיה על חשבון הקבלן ולא תשולם בגינו כל תוספת.
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 חלונות המבנה 14.07

. החלונות יהיו במידות  5500דגם קליל משקופים מאלומיניום כל החלונות סביב המבנה יכללו 

80X375  הצדדים  2מחוסמת ,מ"מ ,שקופה  6+6.הזכוכית תהיה טריפלקסB.V.P  כפול

 .הביצוע יהיה לפי הפרט בתכניות.(0.76)

ותאום הגימור עם  , משקופיםהמדידה לתשלום תהיה לפי יחידה קומפלט כולל אספקה ,התקנה

 התקנת החיפוי.

 דלתות המבנה 14.08

, למעט דלת השירותים והמקלחת שתהיה עשויה מחומר דלתות כולן תהיינה עשויות אלומיניום

על הקבלן לתאם את  .עבודות מסגרות אומן ואלומיניום 12לפי האמור בפרק פולימרי, 

כך שתהיה ביניהם  המשקופים וסגירת /פתיחת הדלתות עם עבודות הגימור של חיפוי הדקטון

 דלתות האלומיניום ולא תשולם בגינה כל תוספת.עבודה זו כלולה במחירי  ברובה.סגירה 
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 וניטרול ריחות מפרט טכני מיוחד לעבודות מיזוג אויר - 15פרק 

 יחידות מיזוג אוויר 15.01

  יחידות מפוצלות רגילות 15.01.1

המפוצלות תהיינה מתוצרת מוכרת כדוגמת אלקטרה, תדיראן או אלקו ויכללו  רהאווייחידות מיזוג 

 של מכון התקנים. אישור

 8.0סטטי חיצוני של  לחץהיחידות יכללו מדחס מסוג בוכנתי לפעולה ארוכה ושקטה. המפוחים ב

 מ"מ מים.

האביזרים . המערכת תכלול את כל ההגנות ו22תהיה מושלמת ותפעל בעזרת פריאון  רהקירומערכת 

הנדרשים לפעולה מושלמת, כאשר בדיקת היחידות לפעולה תעשה במפעל היצרן. ההגנות תכלולנה, 

בין השאר, מגן לחץ גבוה ונמוך, מפסק ביטחון לקומפרסור, טרמוסטט, מגן הפשרה והשהייה 

בפעולת המדחס, וכדומה. מחיר היחידה יכלול את כל האביזרים הנדרשים ופעולה מושלמת בין אם 

צוינו ופורטו ובין אם לא. בכל יחידה יותקן קבל לשיפור כופל ההספק. המחיר כלול גם במחיר 

 היחידה.

. המפוח DBA 40מטר לא יעלה על  1.5היחידה תהיה שקטה בפעולתה, הרעש מהיחידה במרחק 

 .M.P.F 1400במהירות יציאה שלא תעלה על  רהאווייספק את כמות 

. אם כמצויןיש לבחור את המעבה של היחידות השונות )מפוצל ומיני מרכזי( לעבודה בתנאי חוץ 

תסופקנה יחידות סטנדרטיות של חב' כגון אלקטרה או תדיראן יש לקבל אישור בכתב על כך 

 .המצויניםשהיחידות מסוגלות לעבודה בתנאים 

 שרות ואחריות 15.01.2

ית של המתקן. את כל פעולות והאחזקה הדרושות הקבלן יבצע במשך שנה אחת מיום הקבלה הסופ

כולל: גז; שמן; החלפת מסננים; גריז; מתיחת רצועות ותקני אטמים. כל ההוצאות והחומים 

 הדרושים לבצוע יהיו על חשבון הקבלן.

הפעלת המרכיבים השונים וסיור שגרתי יומי הם חלק מהפעלת המתקן ויעשו ע"י נציג היזם על פי 

 שעות מזמן הקריאה. 12לכל קריאת שרות תוך  תלהיענוקבלן. הקבלן מתחייב הדרכה שיקבל מה

 

 דרישות למזגנים 15.01.3

 בתחנת השאיבה על הקבלן להתקין שני מזגני אויר :

קוט"ש כמסומן בתכנית . המעבה יותקן על תמיכות שיוצבו על גג  4בחדר חשמל מזגן בהספק של  •

 לפי התכנית.-המבנה .ניקוז מי עיבוי 

המעבה יותקן על תמיכות שיוצבו  קוט"ש כמסומן בתכנית. 2בחדר עובדים יותקן מזגן בהספק של  •

 לפי התכנית. -על גג המבנה .ניקוז מי עיבוי 

 אופן המדידה לתשלום 15.01.4

מחיר לפי הספק נדרש של המזגן . המחיר יכלול אספקה  של יחידת קונוקטור הקבלן יגיש בהצעתו 

מי עיבוי אל קופסת הביקורת לפי  ניקוזמל,וחיבור חש,, התקנה ויחידת מנוע ומדחס קומפלט

 התכנית.
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 להחדרת אוויר צח יחידות  אוורור 15.02

 כללי 15.02.1

אויר צח. חלל חדרים יבשים אותם יהיה על הקבלן לאוורר באמצעות  שלושהבחללי התחנה יש 

-מפוח לספיקה של כ לאוורור החללים ידרש חדר הצנרת וחלל חדר המשאבות.חדר מונורייל, 

מהם יגבה את השני והם יופעלו בתורנות .החלפת  מ"ק/ שעה. יותקנו שני מפוחים שאחד 7,500

ההתקנה של המפוחים תהיה על פי  דרך מערך הפיקוד והבקרה. שעות 24כל ביניהם תורנות 

 התכנית . 

 .316 חומר פלסטי בלתי מתבלה או מפלב"מ-כנפיים של המפוחים יהיו עשויים מה

 צנרת החדרת אוויר צח 15.02.2

מ"מ  0.6ע.ד  316מ"מ לפחות, פח נירוסטה  3ע.ד  ,PVCאו  PPחומר מבנה צנרת האוויר יהיה 

 מטר/שניה.  10קטרים בהתאם לספיקה, כך שמהירות זרימת האוויר בצנרת תהיה עד . לפחות

 .ספיקה בנקודות היניקה סעיף הצנרת יכלול: צנרת, אביזרי צנרת, דמפרים לויסות

פתיחת מעברי קיר/רצפה יהיו באחריות הקבלן הראשי ויוטמעו בתוכניות הקונסטרוקציה בהתאם 

 לתוכנית צנרת נטרול ריחות.

 .316שיטת העיגון לקירות תהיה באמצעות תמיכות או תליה בחומרים פלסטיים או נירוסטה 

 תואשר ע"י המתכנן.הקבלן יגיש הצעה לסוג הצנרת ואופן תליית הצנרת ש

 המדידה לתשלום 15.02.3

המדידה לתשלום בגין המפוחים תכלול אספקה והתקנה של המפוחים גמר סביב המפוחים לפי 

לכל מפוח בחדר הפנימי ופיקוד אל  on-off-autoהתכנית האדריכלית, חיבור חשמל, מפסק 

 .מערכת הבקרה כך שההפעלה והחלפת התורנויות תהייה אוטומטית

הצנרת והמשאבות תיעשה בעזרת צנרת פלסטית המונורייל, החדרת האויר הצח אל חדרי 

ולחדר  צנרתחדר החדר המונורייל, דמפרים, לויסות האויר המגיע ל על הצנרת יותקנו מתאימה.

 המשאבות.

 .יהיה חלק בלתי נפרד מכלל המחיר למערכת החדרת אוויר צחאופן המדידה לתשלום 
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 )ניטרול ריחות( אוירמערכות טיהור   15.03

 כללי 15.03.01
המפרט עוסק באספקה והתקנה של חומרים, ציוד ומכשור של מתקן דו שלבי לנטרול ריחות 

  פארק לכיש.בתחנת שאיבה 

יש לציין כי התחנה ממוקמת באתר רגיש וכי יש להתקין מערכת העונה על כל הדרישות 

 הרלוונטיות למניעת מטרדי ריח באיזור.

ביוטריקלר.  –הקבלן ירכוש ויתקין מערכת מוכנה לנטרול ריחות שתפעל באופן דו שלבי. שלב א' 

ליטוש באמצעות פחם פעיל קטליטי. הקבלן יספק מערכת מוכנה ויתקין חומרים, ציוד  –שלב ב' 

 של מסמך זה. 2ומכשור של מתקן הנטרול כמפורט להלן ובפרק 

שנים  10עביר תוכניות הרכבה ואחריות על המצע למשך מובהר בזאות ולמען הסר ספק , הספק י

כשהן חתומות ע"י יצרן המערכת בחו"ל .  הספק יעביר התחייבות שלאחר הרכבת המערכת 

והפעלתה יבקר במתקן נציג של יצרן המערכת אשר יבדוק את יעילותה לאחר הזרמת השפכים 

ביציאה ובתחנה ועוצמות   H2Sזי ובתום שנת הבדק  ויעביר דוח אשר יפרט יעילות המערכת ריכו

 הריח הנפלט מהמערכת . 

 חומר הגשה 15.03.02

 היצרן יגיש תכניות יצור, דוגמאות, דו"ח בקרת איכות וכל הנתונים בהתאם למפורט בהמשך.

כל חומר ההגשה יימסר ע"י הקבלן לאישור מהמזמין לפני חתימת חוזה בין הקבלן לספק בקובץ 

 אחד בו זמנית . 

תכניות ייצור הכוללות תכניות הרכבה, חיבור והתקנה, תכניות חשמל ומכשור. היצרן ימסור 

 היצרן יפרט מידות, חלקים, פרטי קונסטרוקציה וחומרים. 

התוכניות שיספק הקבלן תכלולנה נקודות חיבור של תעלות יניקת האוויר עם מוקדי הריח 

 .העיקרים

במידה ויידרש להגדיל אותם על מנת הקבלן יערוך הערכה כספית מקדמית של תעלות היניקה ו

 למנוע רעש או מכל סיבה אחרת הוא ייעשה זאת על חשבונו.

 משלוח ואחסון  15.03.03

 המתקנים יועברו ויאוחסנו בשטח בהתאם להוראות היצרן הכוללות בין השאר:

 מצע הראקטור יישמר ויאוחסן על משטח נקי. המצע יכוסה אם יש כוונה לאכסנו ליותר משבוע.

 את המצע לתקופה ארוכה. כל הציוד החשמלי והציוד המסייע יאוכסן במבנה סגור. אין לאכסן

 אחריות 15.03.04

 שנים מיום ההפעלה. 10היצרן ייתן אחריות למצע הסינון למשך תקופה של 

חודשים מהפעלת המתקן ומסירתו  12האחריות לכל הציוד המכני והאלקטרומכני תהיה ל 

 למזמין.

 אי שהמצע לא יידחס, לא יתפרק ולא יתפח.במסגרת האחריות היצרן יהיה אחר

 דרישות סף  15.03.05

התכנון מתבסס על מערכת לנטרול ריחות דו שלבית הכוללת שלב א' סינון ביולוגי ובשלב ב' ליטוש 

 באמצעות פחם קטליטי. 

 תתקבל. לאמערכת נטרול ריחות המבוססת על שלב טיפול אחד בלבד  .1

 לרמה הנדרשת לא תתקבל. VOCמערכת שאינה מאפשרת נטרול ריחות והרחקת  .2
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יום טרם הגשת ההצעה לסוג המצע אם הוא שונה  14יש לקבל אישור מוקדם של לפחות  .3

 מדרישות המפרט.

השטח המסומן בתכנית המיועד להתקנת המערכת. במידה והספק על הספק לקבל את  .4

יסתייג מגודל השטח המיועד למטרה זו יהיה עליו להודיע על כך בשאילתא לפני הגשת 

הצעה .אם יוחלט לא לשנות את השטח והצעתו תתקבל במסגרת זכיית הקבלן יהיה עליו ה

ועל הקבלן יהיה להתקין את מערכת הניטרול בשטח המוקצה ולא הוא יפסל ע"י המזמין 

 למנות ספק אחר שיעמוד בתנאי הסף.

 הגבלת היצרן/הספק 15.03.06

שנים לפחות של ניסיון בתכנון והתקנה של מערכות דומות.  5יצרן הראקטור הביולוגי יהיה בעל 

התקנות לפחות של מתקנים בגודל דומה ובשיטה זהה הפועלות בצורה  5היצרן יספק רשימה של 

מק"ש( עם המלצות. ההמלצות יכילו שמות ומספרי טלפון  10,000מושלמת )בספיקות העולות על 

 .להתקשרות

שנים כולל  3יצרן הראקטור יהיה חייב להציג לפחות שתי התקנות בהן המצע קיים לפחות 

PERFORMANCE .הולם של המצע 

היצרן יחזיק מעבדה קבועה לביצוע בדיקות מיקרוביאליות וכימיות ע"מ לתמוך ולתת שירותים 

 . המעבדה תהיה פתוחה לביקורת המזמין או המפקח.  שיאפשרו תפעול יעיל של הביופילטר

 הראקטור 15.03.07

 נתוני תכנון 15.03.07.1

 בהתאם למצויין בתוכניות .בלתי מקורה המתקן יותקן בתוך חדר מבטון 

 מעלות צלסיוס. 43עד  13טמפ' הסביבה  –טמפרטורה 

 30%מעל  –לחות יחסית 

 .הגבוה מבין השניםובתחנות אחרות  S2Hלפי מדידות ו חל"מ 35  עומס מקסימלי– S2Hעומס 

, האוויר מכיל גם תרכובות גופרית כמו מרקפטנים, די מתיל סולפיד וחומרים S2Hמלבד  –עומס ריח 

אורגנים אחרים. ריכוז תרכובות אלו הגורמים לריח לא נמדדו, אך על המציע לקחת -אורגנים ואנ

 בחשבון שהם קיימים.

 מק"ש. 40,350כל חרום ועם מיכל החרום ללא מימק"ש. 20,000 –ספיקת אוויר 

 שניות. 15משך שהות בשלב א' ביוטריקלר: 

 שניות. 5משך שהות בשלב ב' פחם פעיל: 

 דרישות 15.03.07.2

, כאשר העומס על המתקן הוא העומס 99%פחות מ  של המתקן תהיה לא S2Hשיעור הרחקת  .א

 הממוצע או המכסימלי.

כאשר עוצמת הריח בכניסה למתקן גבוהה או שווה ל  90%שיעור הרחקת הריח הממוצעת תהיה  .ב

יחידות ריח. עוצמת הריח של גזי הפליטה תהיה נמוכה מ  30,000יחידות ריח ונמוכה מ  6,000

 יחידות ריח. 6,000, כאשר עוצמת הריח בכניסה למתקן נמוכה מ D/Tיחידות ריח  300

 .הסביבה לעומס בקו גדר הגנתל בדרישות של המשרדריכוז נפלט בכל רגע נתון יעמוד  .ג

-ולא יותר מ הרעש הבוקע ממפוח המערכת יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה לרמת הרעש .ד

40 DB  מטר מהמפוח. 1במרחק 
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 היקף האספקה 15.03.07.3
כולל חלקים, חומר להגשה ושרות בהתאם למפורט להלן. כל  ( יחידת ביוטריקלר1הקבלן יספק )

 המרכיבים יהיו בהתאם למפרטים והם כוללים:

 מצע סינטטי לתא ההרטבה. .א

בנפח הדרוש יותקן בתוך ראקטור עשוי בטון מצופה בחומר איטום מוכח לאטימה  טריקלרמצע ביו .ב

 . או מפייברגלס במפרט זה( 05)ראה פרק 

 בתוך הריאקטור יונחו המצעים על מדרכי פיברגלס. בין השלב הביולוגי לפחם יוכנס מפריד טיפות.  .ג

 מיקרון על צנרת המים למנוע סתימת המתזים.  120מסנן  .ד

 ברזים חשמליים מפוקדים. .ה

איקלום  כזה שיאפשרסינטטי בעל שטח פנים אורגנים. המצע ה-המצע יהיה מצע עשוי מחומרים אנ .ו

המצע יישלח בנפרד ויאוכסן  . מתכווץ אותופח המצע שיסופק לא יהיה מסוג גית, המדיה הביולו

 הקבלן./ הספק בשטח ע"מ לאפשר את התקנתו ע"י

מ"ק מצע בצורה של / מ"ר 1000 של הפנים  שטח בעל של פוליאורטן מוקצף שיכבה תחתונה .ז

 .או מצע אחר שיאושר ו/או קוביות מזרן

יניקת האויר על פי הצורך ליניקת אויר מחלל האויר  ויסותצנרת יניקה, דמפרים ותריסים לו .ח

 .המזוהם

 , אחד בעבודה השני בהיכון.316פלב"מ מפוחי יניקה מחומרים פלסטיים או  2 .ט

 .ה תדר מתאים לאזורים קורוזיבייםנמשיהיה עם מנוע  כל .י

 לכל מפוח יהיה משנה תדר. .יא

 המפוח. המפוחים יותקנו במורד המערכת על מנת לשמור על אורך חיי .יב

 לכל השטח של המצע.  אחיד כניסת האוויר לריאקטור תאפשר פיזור .יג

 .מיכל האבסה .יד

מחמרים  , משאבת מינוןמגנטית עם בית מאיץ ומאיף עשויים פוליפרופילן משאבת סיחרור  .טו

 . פלסטיים

 מכשור למתקן ולצנרת )מדים(:  .טז

 בכל רגע נתון את ספיקת האוויר במערכת,  להצגהמתמר לחץ  •

שמראה בזמן אמת את ערך ההגבה של הנוזל המסוחרר זאת לצורך הוספת פיצוי  PHמד  •

 .1.5-מים כאשר ערך ההגבה יורד מתחת ל

מד גובה ועליו רגש גובה נוזל, במידה ואין מספיק מים במיכל מכל סיבה שהיא, תופסק  •

 פעילות המשאבה ויפתח ברז מילוי.

 , כולל יציאה אנלוגית שתחובר לבקר.מד ספיקת אוויר הפועל באמצעות מדידת לחץ הפרשי •

 .חל"ב 0-300בקצה הארובה בתחום של בעל רגישות המתאים למדוד  H2S מד מימן גופרי: •

 המתאים למדוד ליד יניקת הגז בכניסה אל מתקן הניטרול. S2Hמד מימן גופרי : •

י. המאפשר חיבור לקו סלולר SIMמכשור המדידה יהיה מחובר לבקר המערכת, שיכלול כרטיס  .יז

חיבור זה יאפשר שיגור הודעות לעד חמישה נמענים בכל מקרה של תקלה של חוסר חשמל, הפסקת 

 של מימן גופרי שנפלט.מותר מפוח, אי כניסת משאבה לעבודה וחריגה מערך עליון 

מק"ש כל אחד כולל חופה אקוסטית להפחתה של רעש לעוצמה של  20,000שני מפוחים לספיקה של  .יח

A)  )D.B. 40 או כפי שידרש ע"י המערכת פסקל  3,000-ומשתיק קול ללא ליבה ומפל לחץ  של כ

המפוחים יהיו מחומרי מבנה  380V/50/3, כולל מנועים לעבודה ממושכת  המוצעת ע"י הספק

, או חומר פלסטי מאושר ע"י המהנדס(. תסופק ע"י הקבלן L 316עמידים לסביבה ימית )מפלב"מ 
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וי כולל סיפון. מערכת הנטרול תפעיל מפוח אחד ואילו השני יהיה בגיבוי מערכת לניקוז מי העיב

  40DBגבול עליון לרעש הנגרם ע"י כל המערכת יהיה במקרה ואחד המפוחים יצא מכלל פעולה. 

 מטר ממקור הרעש. 10במרחק 

פרט ציוד, מכשור, צנרת פוליפרופילן, לוח הפעלה ובקרה, דמפרים כולל בולמי רעש הכל כמפורט במ .יט

 להפעלה וניטור פעולת הביופילטר. 

 לוח החשמל והבקרה יתוכנן ויבוצע להפעלת שני המפוחים ) שני משני תדר וכו(. .כ

אספקת ספר הוראות תפעול ותחזוקה. אספקת הנ"ל תהיה לפי המפורט בפרק כולל ספרות  .כא

נתונים מתאימה, שרטוטים, מפרטים, סכימה תהליכית ומכשור, תכניות התקנה, תכניות חשמל ו

 הנדסיים.

 חומר טכני להגשה לאישור. .כב

 שנת תמיכה טכנית כולל ניטור. .כג

שנים מיום סיום שנת התמיכה  10הצעה נפרדת לתמיכה ותחזוקה למשך עוד  ע"י הספק תוגש .כד

 הטכנית.

 העבודות הבאות יבוצעו ע"י הקבלן והם כוללים בין השאר:

התקנה והרכבת כל הציוד והמכשור הנדרש כולל עבודה וחומרים. כולל התקנת ציוד   .א

 הביופילטר, מפוח, לוח הפעלה וכל המכשור והמרכיבים של המערכת.

 הכנת השטח ופריקת הציוד. .ב

 התקנת מצע הסינון בתוך הראקטור.  .ג

 .מש 1/4מצע הסינון יונח על קורות ולוחות עשויים פיברגלס עליה תונח רשת " .ד

אספקה והתקנה של צנרת מים חיצונית וצנרת ניקוז אל ומהביופילטר ומערכת הרטבה, צנרת  .ה

 ותמיכות, מלכודות ניקוז ככל שיידרש.

 הסדרת מערכת ניקוז בין הביופלטר למערכת הביוב של התחנה . .ו

ומד מים יסופקו  H2Sו  PHברזים כדוריים , אל חוזרים , מכשירי מדידת לחץ , מכשירי מדידת  .ז

 יורכבו ע"י הספק ככל שיידרש . ו

 אוגנים ביציאה והכנסת תעלות האוויר .  .ח

תעלות אוויר ימדדו וישולמו בנפרד. אספקה והתקנת תעלות אוויר ממוקדי הריח אל הביופילטר  .ט

כולל דמפרים לווסות ידני, מסננים, תמיכות, ארובת פליטה עם רשת הגנה מפני ציפורים בגודל 

10X10 התמיכות הנדרשות שיידרשו. צינור פליטת האוויר יהיה במקום ס"מ ללא הפסדים ו

מטרים מעל פני  3 -. צינור הפליטה יבלוט בכובתיאום עם המתכנן והאדריכלהמסומן בתוכניות 

הקרקע. אספקה והתקנה של כל התעלות בין הביופילטר והמפוח ותעלת יניקת האוויר תורכב 

 500צינור  הפליטה יהיה בקוטר  ה פירוט בהמשך(.בעובי התלוי בגודל חתך הצינור )רא  PVC-מ

 או פוליפרופילן. SN8מפי וי סי דרג  לפחות מ"מ

הקבלן יבדוק אם התעלות המוצעות בתכניות מספקות מבחינת ספיקת המפוח ומגבלות הרעש. 

במידה והקבלן יאלץ להגדיל את שטח חתך התעלות המוצעות הוא יגדיל אותן על חשבונו. 

 התעלות ימדד לפי מטר אורך תעלה בכל חתך.התשלום בגין 

 

 מצע הביופילטר פרטי היקף האספקה של היצרן 15.03.07.4

 המצע יהיה מורכב מחומרים אנאורגנים ולא הידרופילים במבנה לא אחיד. ▪
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 המצע לא ישנה גודלו כתוצאה משינויי הלחות. ▪

 המצע יכיל חומרי ספיחה, נוטריאנטים וחומרי וויסות הדרושים לתהליך. ▪

 מ' מצע. 1-מ"מ ל 40 -הלחץ על המצע לא יהיה יותר ממפל  ▪

 
 מבנה המערכת

 גודל המתקן יהיה על פי המתואר בתוכניות. ▪

בטון עמיד  –או כל מבנה אחר שיאושר ע"י המתכנן.  Vהמבנה יהיה עשוי מבטון מזויין סוג  ▪

או פחות. על  5%בד"כ בריכוז  –( C3Aלסולפטים, עם תכולה נמוכה של טרי קלציום אלומינט )

במפרט זה  05שכבות איטום כנדרש בפרק הבטון החשוף )קירות, רצפה ותקרה( יש למרוח 

 וכמצויין בכתב הכמויות.

לא  GRP-מבחוץ.עובי הפלטות של ה GRPמחוזק בפרופילי  GRPלחילופין יאושר מבנה עשוי  ▪

 .של המבנה.ועל פי דרישות מתכנן הקונסטרוקציה מ"מ  10-פחות מ

המתקן יהיה בנוי משני חלקים. תא ראשון יהיה תא המיועד להרטבת האוויר ויכלול רצפת  ▪

 תמיכה ותא איסוף נוזלים. בתא השני יותקן המצעף רשת התמיכה ופתח היציאה.

 המכסים יאטמו באמצעות אטם ניאופרן. ▪

 .העומד לרשות ספק המערכתככל שידרש מהשטח –מידות המתקן  ▪

 

 יה והמתזים מערכת השקי

ואשר תחת משטר הרטבה רציף עם מתזים פלסטיים הניתנים לשליפה  יעבודהריאקטור הביולגי  •

 .מק"ש/מ"ר 0.3-בטיח כילנקותם. משטר ההרטבה  ניתן יהיה

 הצנרת תותקן כך שהיא תתרוקן מעצמה.  ▪

 

 לוח הפעלה ומכשור

 לוח ההפעלה של המתקן יכלול:

או לוח פוליאסטר הכולל דלת עם נעילה ואפשרות ניתוק  שכבות 4חומר מבנה: לוח פח צבוע ב  •

 חיצונית.

 , דלת עם נעילה ואפשרות ניתוק חיצונית.380V/50/3( אספקה  2) •

 סטרטר להפעלת המפוח. •

 סטרטר להפעלת משאבת הסחרור •

 טרנספורמטור לבקרה ראשית ומשנית כולל הגנות. •

 רלאים. •

 מנומטרים/מדי מהירות מסוג מגנהליק. 2 •

 טיימר. •

 .ON/OFFמפסק ראשי מותקן בדלת להפעלה  •

 לחצן להפעלה. •

 נורית הפעלה בצבע ירוק.  •

 נורית תקלה "לחץ נמוך" במערכת הרטבת אוויר. •
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 אישור תו תקן •

 

 מכשור מערכת השקייה

 מערכת השקיית המצע באמצעות מתזים. •

 מד זרימה מסכם. •

 "נורמלי סגור". 1ברז סולנואידי בקוטר " •

 מד לחץ. •

 כדוריים.ברזים  2 •

 מסנן רשת. •

 מכשור מערכת הסחרור

 משאבת סחרור •

 מערכת מתזים •

 רוטמטר. •

 "נורמלי סגור". 1ברז סולנואידי בקוטר " •

 מד לחץ. •

 פרסוסטט ללחץ נמוך. •

 ברז כדורי. •

 מפוח

 מק"ש כל אחד. 20,000שני מפוחים לספיקה של  •

בשל הקרבה למי  או מפיברגלאס עמידים לתנאים קורוזיבים 316Lהמפוחים יהיה מפלב"מ  •

 ים.

 חיבור כניסה ויציאה באמצעות אוגנים כולל צנרת ניקוז מי עיבוי •

אקוסטית כך שמפלס הרעש בחצר התחנה לא יעלה על הרעש  חופההמפוחים יסופקו עם  •

 המותר עפ"י התקנות למניעת מפגעים.  ראה הגדרת עוצמה לעיל.

שתפקידו יהיה למנוע מפלסי רעש על צינור הפליטה של המפוח יותקן משתיק קול אקוסטי  •

 מעל המפלס המותר עפ"י התקנות למניעת מפגעים.
  

 

 האוויריניקת תעלות  15.03.07.5
 כללי

, התוכניות, ותוכניות הסטנדרט SMACNAמבנה התעלות ואופן תלייתן יהיה בהתאם למפרט הכללי מדריך 

יבור או תליה יש לפרק המצורפים למכרז. בשום מקרה אין למתוח תעלות. אם יימצאו בעיות במידות לח

 ולהתקין מחדש את הקטעים הרלוונטים.

 

 התקנת אינסרטים וברגי עיגון

על הקבלן לבדוק במיוחד את התאמת המיקום של ברגי העיגון ואת התאמת תפקודם להוראות ההתקנה של 

 היצרן ולעומסים הסטטאטים והדינאמיים של הציוד.
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 אספקות

הקבלן יספק את כל הדרוש להרכבה סופית של הציוד במקומו כולל את המנופים, המלגזות ואמצעי ההובלה 

ומפעיליהם להעברת ציוד ממחסן המזמין ועד מיקומו בתחנה. כלי עבודה, כלי רתכות ברגי מכונה, דיסקיות 

 ואומים, ופחיות כוונון מפלב"מ.

 

 צנרת האויר:

בקטרים ובקטעים )כולל בין המפוח מ"מ או בצינורות  5קשיח בעובי וי.סי. פי. בתעלות תהיה צנרת האוורור

גונים ומעברים בתקרות י, חיזוקים, ע)דמפרים( תריסי וויסותתמיכות, והמסנן( כולל הסתעפויות, קשתות, 

ובהתאם לקטרים  צנרת האוורור לכל אחד מהמבנים תבוצע בשלמות , כל זאת על פי התכניות. ובקירות

ותתאים לספיקות האוויר של המפוח והמסנן. לפני הספקת והרכבת הצנרת לכל מבנה,  ם בתוכניותהמופיעי

יגיש הקבלן לאישור המהנדס תוכניות הרכבה מפורטות של הצנרת ורק לאחר אישור המהנדס יחל בביצוע 

גשר קיים או  על הקבלן להביא בחשבון כי ייתכן וחלק מתוואי הצנרת יהיה עילי )מעוגן לקירות( עלהצנרת. 

המחיר דרוש וחלקו יהיה טמון באדמה. במקרה בו הצינור טמון באדמה יבצע הקבלן שיריון מפיברגלאס. 

, ויכלול הספקה והרכבה של כל הצנרת כמתואר לעיל למטר אורךלתשלום צנרת האוורור לכל מבנה יהיה 

 הכנת תוכניות הרכבה ותיאום עם קבלן ההנדסה האזרחית הכל בשלמות.

לתוואי, סוג, קוטר צנרת אשר תבחן כיעילה ומתאימה  Shop Drawingsעם זאת, הקבלן רשאי להציע  יחד

 יותר מהתוואי המוצג בתכניות, על הקבלן יהיה להציג תכנית חדשה לאישור שתכלול:

 את סוג הצנרת המוצעת )חומר מבנה, עובי דופן( -

 מיקום דמפרים -

 קטרי צנרת/מידות תעלות -

 לקירותסוג תלייה ועיגון  -
 

  ניטרול הריחות לתעלות אופן המדידה והתשלום

יניקה ולתיעול האוויר לניטרול הריחות, מחדרי התחנה אל מתקן הניטרול וממנו אל  צנרת לתשלום המחיר

 ואטימה  הרכבה, ספקהא ויכלולהיציאה מהמבנה תהיה כלולה במחיר הקומפ' של מערכת ניטרול הריחות 

, תוכניות הרכבה תוכניות הכנת ,הכמויות ובכתבי לעיל כמתואריכלול גם קשתות ואביזרים  כל הצנרת של

AS MADE , ם המעברים בין הצינורות והקירות בעזרת חמרי ואיטו הצנרת להשחלת בבטון קידוחים

, , תמיכות ועיגונים בצנרת עילית. בצנרת טמונה המחיר כולל חפירה, הנחהאיטום )גראוט( בלתי מתכווצים

כולל אביזרים וכד' בשני המקרים. בשום  הכל בשלמות הידוק ותיקוני אספלט לרבות שיריון פיברגלאס,

מקרה לא תשולם תוספת עבור חיזוקים , תמיכות , עמודים וכדומה, אשר ידרשו על ידי המתכנן או המזמין, 

-,או מ 316ים מפלב"מ התמיכות, החיזוקים והברגים למיניהם יהיו עשוילצורך חוזק מיבני של הצנרת. 

GRP  המתכנן.,או מאלומיניום בכפוף לאישור אחד החומרים ע"י 

 התקנה והפעלה 15.03.07.6
 כלליא.   

 התקנת המצע תהיה בהתאם להנחיות הספק.

 ימים לפחות לפני ההתקנה. ההתקנה תתבצע בנוכחות נציג של הספק . 5יש לתת התראה של 

 התקנה .ב

 כתובות והמלצות היצרן בחו"ל .התקנת המערכות והמצע בהתאם להוראות 

 הפעלה .ג
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המערכות תהייה לאחר שכל המערכת נבדקה ביבש ,אושרה להפעלה והושלמו כל הפרטים הפעלת 

שחסרו במהלך הבדיקה. ההפעלה תבוצע רק לאחר שיוזרמו שפכים לתחנה וניתן יהיה לבחון את 

.במשך תקופה זו ירשם יומן יום  90-אמינות ויעילות המערכת. המערכת תורץ עם התחנה במשך כ

 עבודה בו ימסרו תוצאות הניתור לפני ואחרי הנטרול וכן אופן תפקודה של כלל המערכת.

 

 שירותים שינתנו ע"י הספק 15.03.07.7
 ייתן את השירותים הבאים:באמצעות הספק היצרן 

 ימי אדם לפחות וביקור בשטח ככל שידרוש המפקח : 2סיוע לקבלן עפ"י דרישה כולל  .א

 ההתקנה של המצע.פקוח על  •

 פקוח על הבדיקות. •

 אישור התקנה נאותה. •

 בדיקת ביצועי המצע.  •

 הפעלה והרצה של המערכת. •

 היצרן יעביר הדרכה לצוות המפעילים. ההדרכה תהייה בחדר ואח"כ בשטח. .ב

 

 הפעלה ראשונית 15.03.07.8
 הספק/יצרן ייתן את השירותים הבאים:

 הציוד מתאים לדרישות.בדיקות שדה וכיול הציוד תוך הדגמה למזמין שכל  .א

דוח בדיקה ואישור של נציג יצרן הביופילטר שכל  הציוד והפריטים המרכיבים את  .ב

 המתקן  הותקנו נכון ונבדקו.

 דו"ח הפעלה ראשונית. .ג

הקבלן יבצע את הבדיקות בפיקוחו של היצרן. הקבלן יספק את כל המכשירים  .ד

 הנדרשים לבדיקה.

 ד המפקח.רשימה והמלצות ותיקון של רג'קטים מצ .ה

 

 בדיקות הביופילטר  15.03.08

 בדיקות פונקציונליות 15.03.08.1
 בדיקת כל מרכיבי המערכת שהם עובדים ומכוונים לעבודה ידנית ואוטומטית.

שעות, מערכת בקרת הלחות במצב  48פועל במשך  מערכת השקיה והסחרור: תיבדק כאשר הביופילטר

 אוטומטי וגשש הלחות מבקר את פעולת ההשקיה. יש לווסת את הלחות בהתאם לנדרש.

 אספקת אישורים של בדיקות מוקדמות.

 PERFORMANCEבדיקות  15.03.08.2

 כללי .א

המתאים, יבצע הספק  PERFORMANCE -ע"מ להדגים שהביופילטר הותקן ומבצע את ה .1

בהתאם לפרוטוקול מאושר. ביצוע הבדיקות לא ייעשה כל עוד לא  PERFORMANCEבדיקות 

אושרה תכנית הבדיקות. הבדיקות תתבצענה על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה כפי 

 שתעמודנה בתוקף בעת ביצוע בדיקות הקבלה.
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שים ספק הביופילטר יספק, יתקין ויתחזק, אם צריך, את כל מכשירי המדידה והאנליזה הדרו .2

 לבדיקות.

ספק הביופילטר יספק את כל שרותי המעבדה הנדרשים. הבדיקות יתבצעו במעבדה לא תלויה  .3

אשר אושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע בדיקות ריח. הספק ישלם עבור ביצוע 

 הבדיקות. 

 לפני ביצוע הבדיקות יסכם המפקח עם הספק על הפרוצדורה והשיטות לביצוע הבדיקות. .4

יום מראש על מועד ביצוע הבדיקות. המזמין יכול לבחון, לדגום  14יודיע למזמין לפחות  הספק .5

 ולבצע כל בדיקה במקביל לבדיקות.

יום מקבלת מסקנות הבדיקה, יעביר הספק למזמין את דוח הבדיקה כולל בדיקות  15תוך  .6

 .PERFORMANCEמעבדה ובדיקות שדה תוך התייחסות לדרישות ה 

 תנאי בדיקה .ב

הבדיקה תעשה ע"י נציג היצרן בחו"ל . הבדיקה תעשה פעמיים לפחות , פעם בתום תקופת הרצת 

תחנת השאיבה ופעם שניה בתום תקופת שנת הבדק . כל בדיקות הריח יתבצעו במעבדות אשר 

קבלן נטרול הריחות ילווה את המערכת )החל אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה לעיניין זה. 

 בבדיקות ובשיפור הביצועים בהתאם לצורך במשך שנה שלמה.מיום המסירה( 

הבדיקות יתבצעו כאשר מקורות הריח מחוברים למתקן והביופילטר מחובר ומקבל את האוויר  .1

 ימים רצופים לפני ביצוע הבדיקות. 14המזוהם לפחות במשך 

 כל הבדיקות, כיולים, ואיזוני המפוחים יושלמו ויאושרו. .2

 הפרש זמן של שעתיים בין דוגמא לדוגמא.יש לקחת שתי דגימות ב .3

 יום הדיגום יבחר ביום בו מהירות הרוח נמוכה ולא יורד גשם. ) המהנדס יקבע את יום הדיגום(. .4

 

 דיגום ומדידות בזמן הבדיקות. הבדיקות שיש לקחת כוללות: .ג

 בדיקה כל שעה. –הספיקה הכוללת  .1

 ברציפות. –בדיקת לחץ בכניסה לביופילטר במ"מ מים  .2

 בדיקה אחת כל שעה. –בחל"ב בכניסה לביופילטר  S2Hריכוז  .3

 בדיקה אחת כל שעה. –ומפילטר הפחםבחל"ב ביציאה מהביופילטר  S2Hריכוז  .4

 התוצאות יחושבו כדלהלן:

 אחוז הרחקה = )ממוצע הכניסה מינוס ממוצע הפליטה( לחלק בממוצע הכניסה.

חל"מ. עבור  10: חישוב ההרחקה באחוזים אפליקטיבי רק אם ריכוז המימן סולפיד גבוה מ הערה

חל"ב מימן סולפיד,  100חל"מ, כל תוצאות הפליטה חייבות להיות פחות מ  10ריכוזים נמוכים מ 

 ע"מ לענות על דרישות ביצועי המתקן.

 ביופילטר.דוגמא אחת מהכניסה והפליטה מה –יחידות ריח בכניסה לביופילטר  .5

 .S2Hחישוב הרחקה כפי שנרשם לעיל לחישוב הרחקת  .6

 דיגום רצוף ורישום הכולל: .7

 תאריך, זמן, מקום, דוגם ותוצאת הדגימה. •

 תנאי מזג אוויר ביום הדיגום. •

 תיאור פעולת מערכת הביוב ביום הדיגום. •
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 יש לוודא שמפל הלחץ על המערכת אינו חורג מהגבולות המוגדרות. –מפל לחץ על המערכת  •

 Jerome Model 631 Xבאמצעות מכשיר מדידה מסוג  S2Hבדיקת  – S2Hדיגום ואנליזת  •

Analyzer חל"ב. המכשיר יופעל לפי הוראות היצרן. תוצאות המדידה  1, עם קריאה של

 יופילטר.ירשמו במכשיר. המדידה תתבצע על הכניסה והפליטה מהב

המדידה תתבצע על הכניסה והפליטה מהביופילטר.הדוגמאות  –דיגום ואנליזת יחידות ריח  •

באמצעות תא  18מס'  EPAייאספו בשקי טדלר, כאשר שיטת הדיגום תהיה לפי שיטת ה 

 ASTM E 679-91ואקום, או משאבת ואקום. בדיקת צוות מריחים תתבצע בהתאם ל 

“Standard Practice for the Determination of Odor and Taste Thresholds by a 

Forced-Choice Ascending Concentration Series Method of Limits” and odor 

intensity in accordance with ASTM E 544-99.    

 בדיקות חוזרות .ד

דרשים המוגדרים במפרט, הספק יבצע את הכוונים הנדרשים, אם הביופילטר אינו מגיע לביצועים הנ

ו/או ההרחבות הנדרשות ע"מ לקבל את התוצאות. שלבי ההתקדמות של הספק יכללו, אם נדרש, 

תכנון והתקנת תוספת נפח, שדרוג מערכת פיזור האוויר והחלפת המצע, הכל ללא תוספת מחיר. 

 צאות הנדרשות.בדיקות נוספות יתבצעו ע"י הספק עד לקבלת התו

 PERFORMANCEהצגת  .ה

לאחר השלמת הבדיקות לשביעות רצון המזמין, יוציא יועץ המזמין מכתב אישור על קבלת  

 הביופילטר.

 תקופת האחריות .ו

בתקופת האחריות המזמין יכול לבצע בדיקות על חשבונו, לבדוק ולכוון את המערכת ע"מ להתאימה 

לטר יקבל דיווח על הבדיקות ויוכל להשתתף בבדיקות . ספק הביופיבתאום מלא עם הספק לדרישות

המערכת אינה עומדת בדרישות יש להפעיל את תנאי תוצאות הבדיקות יראו שובביקורת. אם 

 . של הספק והקבלן האחריות

 

 PERFORMANCE -אחריות סטנדרטית ל 15.03.08.3

שנים  10בהתאם לנדרש במפרט למשך  S2Hהספק יהיה אחראי שהביופילטר ירחיק באופן קבוע ורציף ריח ו 

תוחזק בהתאם לנתוני התכנון וספר ימיום הפעלת המתקן. אחריות זו תהיה תקיפה אם הביופילטר יופעל ו

נתוני תכנון.אם הביופילטר לא יעמוד  2.2הוראות תפעול ותחזוקה שיוכן ע"י הספק ובהתאם לפרטים בסעיף 

ק הביופילטר יתאים את המתקן כך שיבצע את אחוז ההרחקה בדרישות הנ"ל בכל זמן בתקופת האחריות, ספ

 הנדרש.

 באחריות המזמין לשמור על הפרמטרים בהתאם לנדרש בספר הוראות תפעול ותחזוקה שיוכן ע"י הספק.

 רות וניטוריש 15.03.08.4

 לאחר מסירת המתקן ובמשך השנה הראשונה יספק הקבלן חבילת שרות הכוללת: .1

 של המצע. pHמדידת  •

 המצע.מדידת לחות  •

 בדיקת גודל חלקיקים. •

 אפיון נוטריאנטים. •

 מדידת כמותית של שקיעת מינרלים. •
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 לפני הניטרול ואחריו. S2Hניתור תוצאות ריכוזי  •

 

 המזמין יאסוף את הנתונים הבאים כחלק מחוזה השירות: .2

 טמפרטורת האוויר הנכנס. •

 מפל הלחץ במצע. •

 טמפרטורת המצע. •

 הלחות היחסית של האוויר הנכנס. •

 ת המפוחים של המערכת.ספיק •

חודשים. הדו"ח התקופתי יכלול את הנתונים שאסף המזמין, נתוני הבדיקות  3השירות יינתן כל  .3

 ורשימת תקלות והמלצות לתיקונים.

הקבלן יהיה ערוך לתת שרות מתמשך בתשלום מעבר לשנה הראשונה ע"מ לסייע למזמין בכל  .4

 ובקרה.הקשור להפעלת מערכת ביולוגית כולל ניטור 

 מחיר מערכת לנטרול ריחות 15.03.09

של התקנה ,הפעלה ,הרצה ומתן שירות הריחות יהיה קומפלט ויכלול אספקה  נטרולהמחיר של כל מערכת 

 כל הסעיפים להלן:

 .שיוכנו ע"י היצרן ויאושרו ע"י נציג המזמין תכניות הרכבה ומסמכי הרכבה  .א

 מערכת להרטבת אוויר .ב

 הכנת השטח ופריקת הציוד .ג

 לביופילטר ולפחם הפעיל,ים מצע .ד

 מערכת להשקיית המצע .ה

עומד כל אחד כולל מערכת חשמלית כפולה ) שני משני תדר וכו(  מק"ש 20,000לספיקה שני מפוחים  .ו

 ., לרבות תוספות להשתקת הרעשכנדרש בהתאם לסוג המערכת שתסופק

 מערכת השקטה למפוחים. .ז

 תואר במפרט לעיל., ציוד מכשור, לוח בקרה והפעלה הכול כפי שמכל הצנרת .ח

 הוראות הפעלה והתקנה. .ט

 חומר טכני להגשה לאישור .י

 שנת תמיכה טכנית כולל ניטור .יא

תריסים עם אפשרות לויסות, חיבורים  לרבות ספחים,עבור  כל מערכת צנרת אוויר, דמפרים וכונסי אוויר  

ישולם לקבלן בנפרד  ואיטום פתחים במעבר דרך בטונים , אוגנים  גמישים למפוח, חיזוקים לקירות ותקרה

 כמתואר בכתב הכמויות.

 מחיר טיהור וסינון אב"כ לממ"ד 15.04

 480 -מק"ש במצב סינון ו 180הובלה , אספקה, התקנה ובדיקה של מערכת אוורור וסינון אב"כ המספקת 

מתוצרת תעשיות בית אל. כולל ביצוע בדיקת לחץ  ואחריות יצרן לשלוש  FAH 480/180מק"ש באיוורור דגם 

  שנים על המערכת כולה.
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 עבודות מסגרות חרש וסיכוך - 19פרק 

 כללי 19.01

של המפרט הכללי  -עבודות מסגרות חרש וסכוך  – 19כל עבודות קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו כמפורט בפרק 

בהוצאה האחרונה. כל עבודות הסכוך של לוחות הפי.וי.סי. הגלי יבוצעו בהתאם  של הועדה הבינמשרדית

של המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאה האחרונה. כל  -עבודות מסגרות חרש וסיכוך  - 19לפרק 

של המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאה  11 -ו - 19עבודות הצבע יבוצעו בהתאם לדרישות פרק 

 ונה.האחר

 ריתוך 19.02

חיבור אלמנטי קונסטרוקצית הפלדה יבוצע ע"י ריתוך מלא שיעביר את מלוא חוזק החתך של פרופילי הפלדה 

המחוברים, או כמוראה בתוכניות. המפקח יהיה רשאי לבדוק את טיב הריתוך באמצעות בדיקות כפיפה 

ות ללא הרס באמצעות קרני קרה במקום ו/או בדיקות מתיחה במבדקה מוסמכת שתיקבע על ידו ו/או בדיק

ה את שני הצדדים. נרנטגן או גמא, לפני התחלת העבודה והן בזמן הביצוע. תוצאות בדיקות אלה תחייב

מאמצי הגבול של הריתוך לא יהיו נמוכים ממאמצי הגבול של הפלדה המרותכת באמצעותו. בכל מקרה 

חיבור ולבצע את הריתוך מחדש כולל שהריתוך לא יעמוד בדרישות הנ"ל יורה המפקח לקבלן לפרק את ה

ניקוי והשחזה. לא תשולם לקבל כל תוספת מחיר עבור הבדיקות והתיקונים הנ"ל והם יהיו על חשבון הקבלן 

 ויכללו במחירי היחידה.

 כל עבודות הריתוך יבוצעו בבית המלאכה.

 כל העיבודים באתר יבוצעו ע"י ברים כמצוין ומפורט בתוכניות.

 המדידה לתשלום 19.02.1
 כמצוין בכתב הכמויות.
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 אלמנטי סלארי לדיפון התחנה  - 23פרק 

 אחריות כוללת של הקבלן 23.01

מפרט זה מתייחס ליסודות חפורים ויצוקים באתר בשיטת הבנטונייט. על הקבלן לבצע את  .א

ויהיה אחראי בלעדי לביצוע העבודה במיומנות  מתכנןהעבודה בהתאם לתכניות ולהוראות ה

 מקצועית גבוהה.

הקבלן רשאי לקבל את דוח בדיקות הקרקע, יחד עם זאת עליו לבצע על חשבונו את כל הבדיקות  .ב

הנוספות הדרושות לו לצורך הגשת המכרז וביצוע העבודה. דוח בדיקות הקרקע הוכן על ידינו 

נו מסקנות לצורכי ביצוע, יהיה זה על אחריותו המלאה. לצורכי תכנון בלבד ואם הקבלן יסיק ממ

על הקבלן להביא בחשבון הצורך בשימוש באיזמל או כל ציוד קיים אחר להשגת העומק הדרוש 

 ליסודות. לא תתקבל כל תביעה לתשלום בגין חתך הקרקע.

 סימון 23.02

לאתר את הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים, נקודות גובה בתוך השטח ותכנית המאפשרת 

מקומו של כל אלמנט. הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה ויסמן על 

חשבונו ואחריותו את מיקום מרכזי היסודות לפי התכנית. הן לפני תחילת הקידוח והן לאחריו על 

 הקבלן לוודא את גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות.

 חפירה 23.03

יש לוודא את מרכזיות המחפר או מכונת הקידוח ואת אנכיותו לפני תחילת החפירה ובמהלכה.  23.03.1

 הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי.

 יש לוודא בעזרת פלס עם שנתות את אנכיות ציר המחפר או מכונת הקידוח.

את אנכיות החפירה ואת יציבות  החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו 23.03.2

 דפנות החפירה. יציאת המחפר או המקדח תהיה במהירות כזאת שאינה גורמת יניקה ומפולות.

וסטיית מרכזה מהמרכז המתוכנן  1.0%לא תאושר חפירה לקיר שסטיית צירה מהאנך העולה על  23.03.3

 מרוחב )קוטר( האלמנט . 5%עולה על 

הסלארי יהיה מוגן ע"י קיר "גייד" . קיר הגייד יבטיח הגנת החלק העליון של החפירה של קירות  23.03.4

הדפנות כנגד התמוטטות, לפי סוג המחפר, אופן החפירה, הויברציות ומצב הקרקע. להבטחת 

 מ' על חשבונו. 4הנ"ל ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת ה"גייד" עד 

ע הקדח ע"י שני מהלכים ". צורה זו מחייבת ביצוTאלמנטי הקירות מתוכננים בצורת "ר" או  " 23.03.5

 של מחפר או יותר.

ביצוע חפירת ויציקת היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד. אין להשאיר יסוד בלתי יצוק למשך  23.03.6

. במקרה שאין יוצקים את היסוד ביום החפירה, יבצע הקבלן על מתכנןהלילה אלא באישור ה

 .מתכנןת המ' לפי הורא 3-6חשבונו העמקה נוספת כולל יציקה, בשיעור 

 להבטחת רציפות החפירה יבטיח הקבלן באתר מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות מספקת. 23.03.7

מידות המקדח או המחפר יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות. חריגה מדרישה זו תחייב את  23.03.8

חריגה חמורה  מתכנןהקבלן להוסיף על חשבונו עומק לאלמנט או כל תיקון אחר. על פי קביעת ה

 פסילת האלמנט. תאפשר

על מנת להגדיל או להקטין את אורך הקידוחים המתוכנן על פי ממצאי הקרקע יבוצעו בשלב  23.03.9

 הראשון הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה. מיקומם המדויק יקבע ע"י המפקח.

 לא תותר שאיבה להשפלת מים באתר בזמן ביצוע קדיחת הסלארי והקירות. 23.03.10
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על הקבלן להצטייד בציוד מתאים למעבר כגון מקדחי וידייה, מאחר וצפויות שכבות אבן קשה  23.03.11

אוגר שימוש באיזמל ובקידוחי מוביל. השימוש בציוד יהיה כלול במחירי היחידה ולא תשולם 

 לקבלן כל תוספת בגין שחיקת ציוד הקדיחה.

 תמיסת הבנטוניט 23.04

מתאים למניעת  הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחותם באזור העבודה וישתמש בבנטוניט 23.04.1

 הקבלן ישתמש במים מתוקים ונקיים וכל חריגה מכך תחייב אישור המתכנן.פלוקולציה. 

ק"ג מים. שינוי הריכוז לפי צרכי  1000 -ק"ג( בנטוניט ל 60) 6%ריכוז תמיסת הבנטוניט יהיה  23.04.2

 וללא תוספת תשלום. מתכנןהעבודה ייעשה באישור ה

 1.04 -ל 1.03א שהצפיפות המתקבלת היא בין המפקח יבדוק את כמויות הבנטוניט ויווד 23.04.3

 .1%מ"ק. אחוז החול בתמיסה הטרייה לא יעלה על \טון

ערבוב הבנטוניט ייעשה בציוד המיועד למטרה זו כדלקמן: משאבה מיוחדת, מיקסר מהיר,  23.04.4

 .1% לא תעלה עלשעות  24)דקנטציה( לאחר  הפרדת המיםאגיסטור, "היפר" וכו'. 

 שניות לפחות. 36"מרש פנל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של -ב צמיגות התערובת תיבדק 23.04.5

 .8-11.5של התמיסה ימצא בתחום  pH-רמת ה 23.04.6

 25דקות, או  75-סמ"ק ב 12-אובדן מים מהתערובת ייבדק בהתאם לתקן ויהיה לא יותר מ 23.04.7

 סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס.

 הקבלן יספק על חשבונו את ציוד הבדיקה. 23.04.8

בכל מהלך העבודה יובטח כי מפלס תמיסת הבנטוניט יהיה מעל תחתית הגייד ובכל מקרה לא  23.04.9

כאשר מפלס הבנטוניט יורד מהנ"ל יש להפסיק מיד  מ' מעל למפלס מי התהום. 2.5 -פחות מ

בכל תנאי יהיה משטח  את פעולת החפירה ולהמתין עד למילוי החפירה בבנטוניט כנדרש.

לפחות מעל מפלס מי התהום )גם אם יידרש לצורך כך מילוי ע"ח מ'  2.5 -העבודה גבוה ב

 הקבלן(.

הקבלן יבדוק את  עם התקדמות החפירה מזדהמת תמיסת הבנטוניט בחול הנופל מהמחפר. 23.04.10

מ' מעל תחתית החפירה. תוצאות  1,3,6צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד, בעומקים של 

 1.15ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה עולה על  אין להתחיל הבדיקות ירשמו ביומן העבודה.

יש לנקות את התמיסה מחול בעזרת ציוד מתאים )אייר  .6%סמ"ק. ואחוז החול עולה על \טון

ליפט ודיסנדר, או צירקולציה דרך בריכות ונפות רוטטות(. שאיבת הבנטוניט המזוהם תיעשה 

 מתחתית הקידוח והכנסת בנטוניט חדש תיעשה לראש הקידוח.

יש להביא לשטח  הקבלן יספק לבדיקת מעבדה מוסמכת דוגמה מהבנטוניט המיועד לשימוש. 23.04.11

 .400%רק בנטוניט מסוג שאושר ע"י מהנדס הביסוס. גבול הנזילות של הבנטוניט יהיה לפחות 

 הבנטוניט יתאים לעבודה בתנאי הרכב המים שבאתר.

החפור על חשבונו למקום מאושר הקבלן ירחיק מאתר העבודה את כל פסולת הבנטוניט והחומר  23.04.12

שעות מדרישתו רשאי המזמין  24באם לא יבוצע פינוי הפסולת והעודפים הנ"ל תוך עפ"י חוק. 

 לפנותם מאתר הבנייה בעצמו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו לו.

מ' מפני הבטון  4פסולת הבנטוניט האסורה בשימוש חוזר תהיה כל התערובת הנמצאת בתחום  23.04.13

 ב העולה בעת היציקה.הטו

אין להוסיף פולימר לתמיסת הבנטוניט ללא אישור מהנדס הביסוס. לשימוש בפולימר יינתן  23.04.14

 מפרט בנפרד.
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הקבלן ייקח בחשבון אפשרות של הימצאות צינורות ישנים באדמה העלולים לגרום לבריחת  23.04.15

 בנטוניט. לקבלן לא תשולם כל תוספת בגין פחת זה.

 

 הכנת והכנסת הזיון 23.05

מוטות הזיון יהיו מהסוג הנדרש בתכניות ויתאימו לדרישות התקנים הרלוונטיים במהדורתם  23.05.1

 מתכנןהאחרונה. ריתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות המצוינים בתכניות, או על פי אישור ה

 בכתב.

במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים, יהיה עליו לקבל את אישורו בכתב של 

הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות, ובשימוש במספר כלי ההרמה המתאימים  המתכנן. על

והדרושים, אשר יבטיחו שמוטות הזיון יושארו במקומם הנכון ולא יקבלו שום כפיפה 

 תמידית בעת פעולת ההרמה.

המתכנן יבדוק את כלוב הזיון כשהוא תלוי בצורה חופשית באוויר, וימנע את הכנסתו לבור 

 עונה על הדרישות.באם אינו 

 במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן את כלוב הזיון לפני הכנסתו לחפירה.

להבטחת הרווח בין כלוב הזיון לדופן החפירה יש להשתמש ב"ספייסרים" )שומרי מרחק(  23.05.2

ס"מ ביסוד,  7 -ס"מ לפחות בקיר ו 5מצינורות )שלושה בקידוח וארבעה בקיר( בקוטר 

 יקה.צינורות אלה ישלפו בגמר היצ

 אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית עומק החפירה.

אין להשתמש בגלגלי פלסטיק. ניתן להשתמש בגלגלי בטון )במספר מפלסים אחיד( ברדיוס 

 (.30 -ס"מ )ב 2.5השווה לכיסוי הבטון ועוביים 

כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות. הכלוב יונח במרכז  23.05.3

כיוון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שיבטיחו את מקומו גם וב

. בסיס הכלוב יהיה מתכנןבמשך היציקה. ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את אישור ה

 מ' מעל קרקעית הקידוח. 0.3מוגבה 

אם יתבקש הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתכניות, יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל אביזרים  23.05.4

ונים לצורך התחברות הקונסטרוקציה, או ביצוע תמיכות שונות, יוכנו כל האביזרים ש

 הנדרשים ע"י הקבלן וזאת ללא תשלום נוסף.

במקרה ומתוכנן כלוב זיון שאינו יורד עד לתחתית אלמנט הסלארי, יאריך הקבלן מחצית  23.05.5

י למנוע ס"מ מתחתית הקידוח וזאת כד 30מוטות עד  4 -ממוטות הזיון אך לא פחות מ

 מ"מ לפחות. 12התרוממות הכלוב עם עליית הבטון. מוטות אלה יהיו בקוטר 

 

 יציקה 23.06

יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר משעה מניקוי אחרון של החפירה. אם תמיסת הבנטוניט  23.06.1

( יש לנקותה מחלקיקי קרקע מתכנןטון/מ"ק )לפי קביעת ה 1.15תהיה בצפיפות העולה על 

נקי בתחתית החפירה ושאיבת כל התערובת המזוהמת בראש  טבנטוניי)למשל: ע"י הזרמת 

 החפירה(.

מכמות הבטון המתוכננת הגיעה  50% -יציקת הבטון תהיה רצופה. יוחל ביציקה רק לאחר ש 23.06.2

 לאתר. על מנת לוודא שאין מפולות יבדוק הקבלן את עליית הבטון בתוך החפירה.

אחת. כדי לוודא את נפח הבטון הנצוק תבוא עליית בטון תרשם בטופס לכל כמות של משאית 

המשאית לאתר עם תעודת שקילה במאזני גשר )ברוטו, טרה ונטו(. אם לא תבוצע שקילה זו 

 של המשאיות, יהיה צורך בהגדלת כמות הבדיקות הסוניות והגלעיניות ע"ח הקבלן.
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קטיביים מ"ק לשעה. כדי לאפשר החזרת המאמצים האפ 35 -קצב יציקת הבטון לא יפחת מ 23.06.3

 המקוריים בדופן הקידוח, יבטיח קצב היציקה את סיומה לפני תחילת ההתקשרות בבטון.

בכל יציקת אלמנט סלארי ישתמש הקבלן בצינור טרמי אשר יגיע עד לתחתית החפירה. עם  23.06.4

ס"מ מתחתית החפירה, ויוחזק במצב זה עד  25 -התחלת היציקה יורם הצינור לא יותר מ

מ' מעל תחתית פני הצינור. הרמת הצינור מתחתית החפירה תיעשה  5 שהבטון יגיע לגובה של

 ס"מ. 20רק לאחר מילויו בבטון. צינור הטרמי יהיה בקוטר 

( יבטיח ירידת הבטון בצינור הטרמי מתכנןפקק, פתיתי קלקר או ורמיקוליט )עפ"י דרישת ה 23.06.5

 ללא סגרגציה.

"מ הנ"ל, יש להפסיק את היציקה, ס 25 -אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב 23.06.6

 לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה מחדש.

מ' מתחת לפני הבטון  5במהלך היציקה יש להקפיד שתחתית הצינור הטרמי תמצא תמיד  23.06.7

הטרי. לצורך חישוב עומק החדירה של צינור הטרמי בתוך הבטון הטרי של הסלארי, יש 

 לנפח הקידוח התיאורטי. 20%להוסיף 

יציקת היסוד תיעשה ברציפות וללא הפסקה כלשהי. במקרה של הפסקה העולה על שעה  23.06.8

 במהלך היציקה יהיה על הקבלן להוכיח את איכות היסוד ע"י ביצוע קידוח גלעין לכל אורכו.

 בכל מקרה יעטוף הבטון את הזיון בעובי השווה להפרש שבין מידות הכלוב למידות החפירה. 23.06.9

יגרור אחריו הפסקת העבודה בכל  מתכנןאי מילוי כל אחד מהתנאים דלעיל לשביעות רצון ה 23.06.10

 שלב שהוא, ופסילת היסוד הנדון.

במקרה זה מתחייב הקבלן לסלק את בטון היסוד הנצוק, לנקות מחדש את החפירה ולהמשיך 

אם הדבר מ' נוסף על זה המתוכנן ולצקת מחדש, הכל לפי המקרה.  0.50את החפירה לאורך 

 יידרש, יאושר ע"י המתכנן, ולקבלן לא תשולם תוספת.

הסיתות ייעשה ללא פגיעה במוטות הזיון המשמשים כקוצים לחיבור הקורה או פלטת ראשי 

 האלמנטים.

אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שיופיע בראש היסוד בטון נקי מזיהום כלשהו. יש להרחיק  23.06.11

ס"מ  30גמר היציקה יהיה כאשר הבטון הנקי ימצא  את הבטון המעורב בקרקע ובבנטוניט

לפחות מעל למפלס המתוכנן. הקבלן יבטיח שהיסוד לכל אורכו יהיה יצוק מבטון טוב ורציף 

 המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט זה.

ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כנדרש במפרט, ובמידת הצורך ישלים הקבלן  23.06.12

 יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש בתכנית.על חשבונו את 

שתתבצע ע"י הקבלן בסיום העבודה יתגלה כי יש סטייה  AS-MADEוהיה ובמדידת  23.06.13

במרכזיות האלמנטים העולה על המאושר ע"י הקונסטרוקטור יפסל היסוד ויבוצעו שניים או 

וספות: קידוח, שלושה יסודות במקומו, הכל לפי דרישת הקונסטרוקטור. כל העלויות הנ

 בטון, קורות קשר וכל הוצאה אחרת יהיו על חשבון הקבלן ויבוצעו על ידו ללא שהות.

 שרוולים, אלמנטים מבוטנים, הכנה לאינקלינומטרים וכו' 23.07

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אפי מים, אביזרים, 

באינקלינומטרים והשרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. על ביצוע עבודות צינורות לביצוע מדידות 

 אלו לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי הבטונים.

לדאוג לקבל לפני כל יציקה את תוכניות המערכות למיניהן ולוודא שכל החורים,  - באחריות הקבלן

ידה והקבלן לא עשה כן, במ -הפתחים והחריצים הדרושים לקבלני המערכות אכן נמצאים במקומם 

 הוא יישא בכל הוצאות החציבה ופתיחת החורים לאחר היציקה.
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 איכות הבטון 23.08

ובהתקשרות  BLEEDING)הבטון ליציקה יהיה עביד ויצטיין בקוהזיביות, בהעדר בלידינג ) 23.08.1

 מאוחרת.

יש לבצע בדיקת בלידינג של הבטון על שלושה אלמנטי סלארי אקראיים עפ"י בחירת המתכנן. 

הבדיקה תיעשה ע"י מעבדת הטכניון או כל מעבדה מוסמכת אחרת. לחילופין, אם מתוכננת 

מטר עליונים של הסלארי ניתן לבצע בדיקה הסתכלותית לאחר סיתות מעטפת  3חשיפת 

 הסלארי עד לבטון הטרי.

תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב, אשר יבטיחו צפיפות הבטון ויחד  23.08.2

 עבידות טובה.עם זאת 

לפחות  6. מותר להביא לאתר בטון בעל שקיעה של "7"- 8שקיעת הקונוס של הבטון תהיה " 23.08.3

של מים באתר לקבלת השקיעה הרצויה. כמות המים  מבוקרת( ולהוסיף כמות 7)רצוי "

 .תתוכנן מראששמוסיפים בשטח 

סול בטון יש לערוך מדי יום בקורת מדגמית של שקיעת הבטון בעזרת קונוס תקני ולפ

 (, או שאינו זורם ללא עיכובים בצינור הטרמי.7ס"מ )" 18-ששקיעתו פחותה מ

 יש לקחת דגימות בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי. 23.08.4

. 30 -דגימות הבטון יילקחו מתוך הבטון הנצוק. תוצאות בדיקות קוביות הבטון יתאימו לב

לוי יתר הדרישות מהבטון, המופיעות דרישת החוזק היא דרישת מינימום שאינה פוטרת ממי

 במפרט.

אם הדרישות האחרות במפרט זה הן לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי אותן "דרישות 

 אחרות".

 למ"ק לפחות. ק"ג 400כמות הצמנט הנדרשת היא  23.08.5

 ס"מ. 2.5הקוטר המקסימאלי לאגרגט יהיה  23.08.6

. )תוספת מבוקרת של מוסף כולא אויר 6%-4%אחוז אויר כלוא בבטון המוכן יהיה בתחום  23.08.7

 ומקטינה גם את הבלידינג(. 

שעות מגמר היציקה )להכנסת קוצים(. ביצוע  2יש להוסיף ערבים לעיכוב ההתקשרות עד  23.08.8

בעזרת פרוקטור שדה באתר. בשום מקרה אין  מתכנןדרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת ה

 שעות. 4-מין בטון עם זמן התקשות של פחות מלהז

 בקרה ופיקוח 23.09

, ע"ח הקבלן במסגרת מתכנןמעבדת שדה ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת ה 23.09.1

בקרת האיכות המתבצעת על ידו ותדאג למילוי כל הוראות המפרט הנ"ל והנחיות דו"ח 

 הביסוס הקשורות לביצוע קירות הסלארי.

הקריטריון לאיכות משביעת רצון הקירות הנושאים או האוטמים יהיה סך כל המעקב על  23.09.2

הביצוע, ביקורת הקדיחה והיציקה, בחינת פני קירות הסלארי בחלק הנחשף לאחר גמר 

 הביצוע, וכן תוצאות הבדיקות השונות המפורטות להלן )"בקרת איכות"(.

 איכות כדלקמן:כהשלמה למעקב הביצוע ייעשו הבדיקות לביקורת ה 23.09.3

 קידוחי גלעין יבוצעו עפ"י הצורך באלמנטים שבהם יימצאו פגמים בבדיקות. (1)

 שלושה צינורות לבדיקה אולטרה סונית יוכנסו בכל אלמנטי הסלארי. (2)

הבדיקות תעשנה עם חמישה צינורות בכל אלמנט סלארי בצורת "ר" ושישה  (3)

מ'  1.5ת לא יעלה על ". המרחק בין הצינורוTצינורות בכל אלמנט סלארי בצורת "
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ויש להוסיף צינורות לפי הצורך. טרם היציקה ייבדק חלל הצינורות ע"י החדרת 

מ"מ לכל אורכו. אי חדירתו תחייב הוצאת הכלוב והחלפת  50גוף דמה בקוטר 

הצינור. תוצאות לקויות של בדיקת הגאמה תצביע על עטיפה לקויה של כלוב הזיון 

תר הקירות, הגדלת רוחב האלמנטים על חשבון ותחייב הוספת בדיקות גאמה בי

 .מתכנןהקבלן וכל אמצעי אחר לפתרון הבעיה לפי החלטת ה

מהקירות כדי שניתן יהיה לתקן פגמים  15%יש להתחיל בבדיקה לאחר גמר של  (4)

 בביצוע תוך כדי העבודה.

 ימים לאחר היציקה. 7יש להתחיל בבדיקה לפחות  (5)

 בדיקה סונית בכל הכלונסאות.  (6)

ד בו ימצאו פגמי ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות בביקורת האיכות, ביסו 23.09.4

. קידוחי הגלעין יבוצעו לא פחות מתכנןיבצע הקבלן קידוחי גלעין על חשבונו עפ"י הוראת ה

בהחזר הקידוח, שלמות הגלעין וחוזק  100%יום לאחר יציקת קיר הסלארי. רציפות של  20-מ

 הוו הוכחה חלקית לאיכות הנדרשת של קיר הסלארי.של הגלעין, י 30 -ב

תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים עפ"י שיקול דעת 

 המתכנן לרבות פסילת האלמנט.

מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מעקב חפירה ויציקה, לרבות רישום שכבות הקרקע, עומק  23.09.5

מאות קרקע ותדווח על משך הזמן שנדרש למעבר החפירה טרם היציקה וכו', וכן תשמור דוג

 השכבות השונות. המהנדס יאשר בכתב כל סטייה מקוטר החפירה או העומק המתוכנן.

מהאנך יתוקנו לפי הוראות  1.0% -ס"מ ו 5בליטות בקיר תמך מעבר לסטייה המותרת של  23.09.6

 על חשבון הקבלן. מתכנןה

רטיבות תורשה עד לרמה של כתמי לחות ביצוע השקע תקע יבטיח אטימות באופן שחדירת 

 ובשום מקרה לא ברמה של נזילה או זרימה של מים.

הקבלן יאפשר למהנדס המפקח או לבא כוחו לבצע את בדיקות האיכות השונות הנדרשות  23.09.7

במפרט, כאשר הזמן וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש עילה לכל תביעות שהן 

לכל תשלום עבור ביטול זמן, עלות בדיקות, עלות כוח אדם  הקבלן לא יהא זכאימצד הקבלן.

 או כל עלות אחרת וכן לא להארכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות.

תנאי מפרט זה יובהרו לקבלן ע"י מהנדס הפרויקט והקבלן יקפיד על ביצועם המלא. הקבלן  23.09.8

 .יהיה אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות הביצוע של האלמנטים

 בדיקה אולטרסונית באלמנטי הסלארי 23.10

הקבלן יקשור וירתך על חשבונו עפ"י תכנית המהנדס צינורות בקרה ויהיה אחראי לניקיונם לצורך 

 הבדיקה.

ס"מ. להלן הפרטים הנדרשים  15המרחק החופשי בין פני הצינור החיצוניים לדופן הקדוח יהיה 

 מצינורות הבדיקה:

 צינור מפלדה רגילה. ניתן להשתמש בצינור מגולבן. - סוג הצינור .א

מ"מ. )צינור  56מ"מ ולא יעלה על  53 -קוטר פנים הצינור לא יפחת מ - קוטר הצינור .ב

מ"מ(. ניתן להשתמש גם  60.4מתוצרת צינורות מזרח תיכון בע"מ, קוטר חוץ  2"

 .2.5בצינור קוטר נומינלי של "

 מ"מ. 3.5 -לא יותר מ - עובי דופן .ג

ס"מ מעל פני משטח העבודה ויתחיל בתחתית  30הצינור יבלוט  - אורך הצינור .ד

 הקידוח.
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ניתן להבריג את קטעי הצינורות, אין זה משנה לגבי הבדיקה אם  - חיבורים .ה

הצינורות מרותכים או מוברגים. הברגה תהיה תמיד חיצונית לצינור. במקרה של 

 "י הכנסת גולם.ריתוך, יובטח הקוטר הפנימי לכל אזור הריתוך ע

מטרת סגירת קצות הצינור הינה לשמור את הצינור נקי. הקצה  - סגירת הקצוות .ו

העליון יש לסגור ע"י פקק מסוג אשר לא ירד ממכות תוך כדי היציקה. את הקצה 

התחתון עדיף מבחינת הבדיקה לסגור ע"י מופה או ע"י ריתוך דסקית פלדה, אולם 

בטון  טזאת על מנת למנוע כניסת בוץ, בנטוניי ניתן להשתמש גם בפקק גומי או עץ.

 .וכו' לצינור

בדרך כלל מופיע שבב ריתוך על הצינור בהיקף הפנימי  - הבטחת צינורות פתוחים .ז

בקצוות. יש להוריד שבב זה ע"י סכין למנוע היווצרותו ע"י גולם. צינור סתום או 

מ', הוא הדין למקרה של  7פגום יחייב את הקבלן לקידוח גלעין על חשבונו לעומק 

 פגיעה בעת היציקה.

סביב לצינור ולמוט הזיון אין לקשור כדי לקבל כיסוי בטון מלא מ - הצמדת הצינור .ח

 את שניהם אחד לשני.

 המדידה לתשלום 23.11

 כולל ביצוע הגיידים ופירוק קורות הפלדה התומכת את קירות הסלאריהמיוחד כל האמור במפרט 

של כלול במחירי היחידה  הנדרשות,ל הבדיקות לכביצוע פתחים בקירות ולרבות ובסיום העבודה 

 ת.שבכתב הכמויוקיר הסלארי 
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 מתקן הרמה חשמלי - 33פרק 

 מתקן הרמה למשאבות 33.01

הוצאת הכנסת/להכניסה מעל חדר הצנרת והבור היבש הרמה חשמלי בחדר  מתקןהקבלן יספק וירכיב 

מיועד  הההרמה יהי ן)ראה תוכניות( מתק בור החירום ניקוזהביוב הראשיות ומשאבת  תומשאב

 לפי פרטים כדלקמן: טון לפחות 2.0מתאימה לעומס של  "Iבתליה על קורת " הציודלהובלת 

 נתונים טכניים 33.02

 ק"ג . 2000עומס המונורייל:  -

 מ"א . 26אורך המונורייל:  -

 מ"א . 14גובה הרמה: כ  -

 מ"א . 4מפתח בין תמיכות:  -

 . FEMו  DINהמונורייל יתוכנן לפי תקני  -

 . H2קבוצת הרמה  -

 .3Bקבוצת מאמצים  -

 מערכת המונורייל 33.03

 .RST 37-2, באיכות I / Hהמונורייל מיוצרת מפרופיל פלדה בחתך קורת  -

 באמצעות המונורייל יחובר בחלקו העליון דרך פלטות חיבור לגג המבנה/תקרת הבטון -

 .המופיעים בתכנית הקונסטרוקטור מיתדים מיוחדים

 מערכת חשמל ופיקוד 33.04

 יות ממוסבותשטוח, המושחל בקרונ PVCהזנת חשמל לאורך המונורייל באמצעות כבל  -

 הנעות בתוך מסילה מגולוונת.

 חירום. דרגתיים+לחצן-לחצנים דו 4ידית פיקוד קבועה, תלויה ישירות מהכננת, בעל ת  -

 בקרבת (פאזות + הארקה 3X16A)המזמין יתקין נקודת חשמל להזנת המונורייל  -

 מטר מתחילת / סוף העגורן בתאום עם מולרם. 2עד  המונורייל ובמרחק של

 צבע 33.05

 . SA 2.5דה תעבור ניקוי האמצעות ניקוי חול לפי התקן השוודי הפל -

 גרם למ"ר). 80 -(כ  918הפלדה תעבור גלבון חם לפי ת"י  -

 מבנה הפלדה יצבע בצבע יסוד אופוקסי. -

 .μ 90-120, פוליאוריט ן בעובי כולל בין  RAL 1028צבע עליון בגוון צהוב,  -

 גרמניה STAHLכננת כבל וקרונית חשמלית מתוצרת  33.06

 ק"ג. 2000עומס עבודה בטוח:  -

 SH 4010-25 2/1 L3דגם הכננת:  -

 מטר. 14גובה הרמה:  -

 מטר לדקה. 2/12.5מהירות הרמה:  -
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 . 2/1מס' כבלים:  -

 כבל פלדה מגולוון -

 תוף כבל יצוק ומחורץ -

 .SLE3הכננת בעלת התקן למניעת עומס יתר  -

 מפסק חירום גובל עליון תחתון. -

 ISO 5Mדרגת שרות  -

 48V, מתח פיקוד  400V/50Hz/3Ph :הזנהמתח  -

 לחצנים דו דרגתיים + לחצן חירום, תלויה ישירות מהכננת. 4ידית פיקוד בעלת  -

 מטר 5אורך כבל פיקוד:  -

 55IPדרגת אטימות:  -

 קרונית חשמלית אינטגרלית -

 מטר לדקה 5/20מהירויות נסיעה:  -

 מפסק גבול לנסיעת הקרונית בקצה מהלך. -

וכן  פקו ויותקנו קומפלט כולל: הרצה והוראות הפעלה ואחזקההגלגלת והקרונית יסו

וכולל אחריות למשך שנה לפחות. בדיקת גורם מוסמך של הפרופיל הקרונית והגלגלות, 

 המחיר כולל כל האמור לעיל.

 המדידה לתשלום 33.07

. למען הסר ספק, לא יבוצע תשלום כפל תשלומים ל את כל האמור לעילולהמחיר המופיע בכתב הכמויות כ

  עבור קורת המונורייל.
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 ערכת גילוי עשן וכיבוי אש - 34פרק 

 דרישות כלליות 34.01

-מערכת גילוי עשן וכיבוי אש תספק הגנה מושלמת בפני שריפה ללוחות החשמל וליחידת הדיזל 34.01.1

למרכז הבקרה של המזמין, תבוצע ע"י הבקר ומערכת גנראטור במתקן. העברת הודעות 

התקשורת האלחוטית המתוארת בנפרד. האינדיקציות מהרכזת לבקר באמצעות מגעים 

 יבשים.

על כל חלקיו ותקן בינלאומי נוסף כדוגמת  1220כל הציוד יהיה מאושר לפי התקן הישראלי מס'  34.01.2

V.D.E, U.L 34פרק  –כות גילוי וכיבוי אש משרדי למער-וכו'. ותאום למפרט הכללי הבין. 

 על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון מפורט ורשימת פריטים של מערכת הגילוי והכיבוי. 34.01.3

 מרכזיה 34.02

המרכזייה תהיה כתובית כדוגמת תוצרת "טלפייר" או שווה ערך מאושר ע"י המזמין , בנויה  34.02.1

 ותקן בינלאומי נוסף. 1220לפי התקן הישראלי, מס' 

ה יכלול ארגז פח דקורטיבי ואורגינאלי בעל גימור נאות, עם דלת פלקסיגלס מבנה המרכזיי 34.02.2

שקופה בחזיתו ועם מנעול צילינדר, להתקנה על הקיר. המרכזייה תכלול שילוט של אזורי 

 הגילוי המותקנים ומערכות גילוי וכיבוי עם חפיפת אזורים.

 המרכזייה תכלול את המרכיבים הדרושים לרבות: 34.02.3

 וולט זרם ישר. 24אלי ספק כוח אורגינ •

 .72מצבר ניקל קדמיום למערכת, המאפשר פעולתה התקינה במשך  •

אינדיקציות ממגעים יבשים לתקינות, תקלה, ואזעקה, של כל אזור בנפרד וכן  •
 בדיקה וביטול פעולה.

 צופר אזעקה פנימי זעיר, עם לחצן השתקה. •

במקרה של  בקרה רצופה על תקינות מוליכי המעגל והגלאים והפעלת אזעקה •
 גילוי תקלה.

 וולט. 230 -כרטיס וממסרי פיקוד להפסקת חרום בלוח החשמל הראשי  •

 -לחצני ניסוי, שחרור תקלה, בדיקת נוריות לכל אזור, ביטול צופר ותקלה  •
 מותקנים על הדלת. 

 שנ', אזעקה לפני כיבוי. 0-40ממסר השהיה אלקטרוני ניתן לכוון  •

פעלת הנפצים לכיבוי מותאמים לזרם אמפר לה 10ממסרים בעלי מגעים  2 •
 המתוכנן כולל נגדים ומגבילי זרם, לכל אזור ממסר נפרד.

מטען מצברים אוטומטי לטעינה איטית וטעינה מאומצת לאחר הפסקת חשמל  •
 ממושכת.

ממסרים להפעלת אביזרים חיצוניים, כמו מנורות אזהרה וצופרים, ובכללם  8 •
 לבקר חיצוני, כדלקמן : ממסרים עם מגעים יבשים עבור חיבור 2

המגע סגור כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכזת כגון )מתח מצברים נמוך(  -מגע מצב תקלה  -

 או תקלה באחד הגלאים )קצר, נתק וכו'( המגע נפתח.

 המגע סגור כאשר הכול תקין, המגע נפתח בזמן גילוי אש באחד האזורים. –מגע התראה על גילוי אש  -
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 לנטרול המערכת לשם ניסוי הפעלתה. מפסק מפתח •

שילוט חרוט וכן חריטה בעברית ע"ג ה"חלונות" המוארים של מנורות הסימון  •
 בכרטיסי האזורים.

דף הוראות מודפסות להפעלת המערכת במסגרת דקורטיבית לתליה על הקיר.  •
 הקבלן יגיש תכנית ייצור המרכזייה לאישור המפקח.

 גלאים 34.03

ותקן בין לאומי נוסף ויהיו מהסוגים כמפורט בהמשך  1220תו תקן ישראלי  הגלאים ישאו

 לחות יחסית. 90%מעלות צלסיוס,  0-60לפעולה בתנאי סביבה 

 גלאי יוניזציה 34.03.1

 בבסיס. LEDיוגן בפני מתח הפוך, יוגן בפני הפרעות אלחוט ומטענים סטאטיים. עם נורית 

 גלאי אופטי 34.03.2

 ל רגישות יתר לעשן לבן ו/או אפור.כסטנדרט גלאי יוניזציה אך בע  

 גלאי שינוי טמפרטורה 34.03.3

כסטנדרט גלאי יוניזציה אך בעל רגישות לרמת חום מסוימת ולקצב שינוי טמפרטורה, ניתן 

 לויסות.

 הבהרה: 34.03.4

כל הגלאים יתאימו לאותו בסיס וחייבת להיות אפשרות להחלפה ביניהם ללא שינויים 
 בלוחות החשמל. באינסטלציה. הגלאים יותקנו בתקרות או

 מערכת הכיבוי 34.04

 .NFPA 2000מאושר  200FMגז הכיבוי יהיה  34.04.1

, ASME UNFIRED PRESSURE VESSEL CODE-SEC VIIIמיכלי הגז יבנו לפי תקן  34.04.2

 והתקן הישראלי.

בפתח המיכל יותקן שסתום הנפתח ע"י סליל חשמלי. השסתום יבטיח אטימות מוחלטת של 

למדידת לחץ הגז במיכל, שיכלול סימול לירידת לחץ מתחת המיכל. המיכל יצויד במנומטר 

 לנדרש.

נפח מיכל הגז יקבע על ידי הקבלן בהתאם לנפח הלוחות, ויחשיב להצפת הלוח בשיעור של 

 מעלות צלסיוס. 10בטמפרטורה  10%

 .ASTM-B-88העומדת בדרישות תקן  TYPE-Mצנרת הפיזור תהיה מנחושת בכל  34.04.3

 ת. נחירים לפחו 2תא יותקנו ב 34.04.4

 לחצן הפעלה )צהוב( יותקן ליד כל מיכל גז כיבוי, מוגן בפני הפעלה מקרית. 34.04.5

 לחצני אזעקה 34.05

 לחצני האזעקה יכללו מגעים חשמליים המאפשרים להפעיל אזעקת אש בצורה ידנית. 34.05.1

הלחצנים והקופסאות שלהם יהיו בצבע אדום בולט למרחק ויהיו מוגנים על ידי מכסה של  34.05.2

 אוטומטית עם שבירת הזכוכית. זכוכית, הלחצנים יופעלו

 צופרים 34.06
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 110Dbיהיו מיועדים להתקנה חיצונית במבנה מוגן מים. הצופר יהיה בעל עוצמת צליל של 

 לפחות.

 מיכלים 34.07

מכאנית במיכל ישאו  -מערכת ההפעלה, השסתום, הסולונואיד או הנפץ והמערכת הידנית  34.07.1

 אישור מכון התקנים הישראלי.

בצידו הקדמי שעון לחץ בעל סקלה ברורה וקריאה שיאפשר קריאה מיידית של  כל מיכל ישא 34.07.2

 הלחץ השורר בו.

 -ליד כל מיכל יותקן שלט חרוט ועליו סימון של תכולת המיכל הוראות ההפעלה הידנית  34.07.3

 מכאנית לשחרור הגז.

 השפעות סביבתיות 34.08

תרים לרבות לוחות בא RFהמתקן יוגן מפני התראות שווא כתוצאה מפעולת מערכות ושידורי 

 החשמל, גנראטורים, מנועים ומשדרי אלחוט לבקרה.

 הוראות הפעלה ואחזקה 34.09

עם הגשת ההצעה יספק הקבלן סט הוראות הפעלה וכן מפרט לאחזקה של המתקן על כל  34.09.1

 חלקיו לרבות דפים קטלוגיים של כל הציוד שיסופק על ידו.

באחזקת המערכת ויספק תכניות בגמר העבודה ידריך הקבלן את נציג המזמין בתפעול ו 34.09.2

 (.AS MADEעבודה מעודכנות )

 אחריות, אחזקה ושרות מיוחדים למערכות גילוי אש 34.10

תתבצע בהתאם למפורט במסמך התנאים הכלליים בנוסף לכך על המציע להצהיר כי ברשותו 

הציוד המתאים לבדיקה והחלפת הגלאים בשטח, וכן ציוד לבדיקת רגישות הגלאים בשטח 

  ובמעבדה.

 האחריות והשרות כוללים ביקורת חצי שנתית של הספק ואישור שנתי של מכון התקנים.

כן ברשותה של החברה המציעה כל מכשירי העזר הנוספים לאחזקה תקינה ושוטפת של -כמו

  הציוד המוצע.

המציע ינקוב בכתב הכמויות את המחיר המבוקש לאחזקה ושרות שנתיים, לשנים שלאחר 

 אחריות.תקופת ה

 בדיקה/אישור מ.ת.י. 34.11

מערכת גילוי העשן והכיבוי על כל מרכיביה תיבדק ע"י מכון התקנים הישראלי כולל אישור 

עלות הבדיקות כמצוין לעיל נכללת במחירי  מוקדם טרם ביצוע ואישור סופי לאחר ביצוע.

 היחידה ולא ישולם בנפרד.

 המדידה לתשלום  34.12

 .בכתב הכמויות "י המצוייןפהמדידה לתשלום תהיה ע
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 עבודות פיתוח שטח וסלילה - 40פרק 
 

גינון  41-פיתוח האתר וסלילה,  - 40עבודות פיתוח השטח, הסלילה, הגינון והגידור יבוצעו כמפורט בפרקים 

 גדרות של המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית בהוצאה האחרונה. 44-ריהוט חוץ,  42והשקיה, 

ראה מסמך נפרד של חברת שיא חדש לביצוע  –עבודות פיתוח שטח וסלילה עבור דרך הגישה לתחנת השאיבה 

 העבודה.

 הוראות כלליות לכל עבודות הפתוח 40.01

רכיבי העזר, הלוואי הנדרשים ו םחומריהכל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור, הובלה והתקנה, לרבות כל 

אם לא צוינו במפורש, וכל זאת במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות אף  -לביצוע מושלם של העבודות

מסביב של מכרז/חוזה זה. העבודות כוללות השלמת המילוי עד מפלס פיתוח שטח מתוכנן, כיסוי כורכר 

, סלילת כבישים, מדרכות ומשטחי אספלט, עבודות ניקוז, גידור ושערים, ריצוף, גינון, השקיה למבנה התחנה

 ושונות.

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון, לרבות חלקי בטון יצוק המיועדים לחיפוי, כוללת העבודה אשפרת 

 הבטון. 

 של 50האשפרה תבוצע בכיסוי כל פני הבטון, לרבות משטחים אנכיים/משופעים ביריעות כמצויין בפרק 

ימים. הרטבת היוטה תבוצע במספר  7ושמירת פני הבטון רטובים באופן רצוף, במשך  המפרט הבינמשרדי

פעמים ביום ככל שיידרש ע"פי תנאי מזג האויר ומצב הבטון היצוק וההרטבה תבוצע בעודף עד נגירה בשולי 

 המשטחים.

גבי יריעת -לבכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ולא צויין שנדרשת שכבת בטון רזה תבוצע היציקה ע

כלולה במחיר  –אספקה, הנחה כולל חפיפה  –גבי התשתית. היריעה -מ"מ, אשר תונח על 0.3פוליאתילן בעובי 

 סעיפים אחרים ואינה למדידה ותשלום.

לפי מוד.אשהו, והמצע יהודק בבקרה מלאה  95%אם לא צויין אחרת תהודק השתית בבקרה מלאה לצפיפות 

 לפי מוד.אשהו. 98%לצפיפות 

בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט של כל הרכיבים/האבנים/המרצפות וכו' מכל שאריות טיט, בטון, צבע, 

סימני צמיגים וכו'. רכיבים ו/או קטעי עבודה שלמים שאינם נקיים לחלוטין יוחלפו בידי הקבלן ועל חשבונו. 

ל האמצעים הסבירים, למניעת לאחר ביצוע מדרכות, או חלק מהן, יגן הקבלן על פני כל השטחים שבוצעו בכ

 כל פגיעה בהם, לרבות טיט, בטון, טיח, צבע, סימני צמיגים וכו' עד השלמת כל הליכי המסירה הסופית.

 אישורים למוצרים/חומרים ודוגמאות

 הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח. ,הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים •

דרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג לא התאימו הדוגמאות ל •

 דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח.

 הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. •

 כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז )במועד אחד(. •

וגימורם הושלם ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש אישור כשייצורם  מוצרים קנוייםלמוצרים שהנם  •

סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים אלה יובאו לאתר כשהם עטופים -ראשוני על
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ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה זו תישמר עד מועד מסירת העבודות. לצורך אישור המוצר ובדיקתו 

 ההגנה ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מושלם. בידי המפקח/המתכנן יסיר הקבלן את העטיפה/

 לאחר אישור הדוגמאות הן יסומנו ויישארו במשרד המפקח למשמרת. •

כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על הקבלן  •

 ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.

 ופירוקעבודות הכנה  40.02

סילוק הפסולת מחומרי בניה ורכיבים שפורקו, היא באחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא ישולם 

 בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי העפר והינו כלול במחיר הסעיפים השונים.

 השלמת מילוי בשטח ההרחבה 40.03

 20של  בשכבותבקרקע מקומית מובחרת ללא פסולת וללא אבנים  יפוזר מילוי  התחנהבכל שטח 

 עבודות פיתוח השטח. מפלסמודיפייד א.א.ש.ט.ו. מפני קרקע קיימת עד  98%ס"מ לדרגת צפיפות 

 ריצוף משטחים 40.04

המדרכה סביב מבנה התחנה מעל הקרקע, שרוחבה כמצויין בתכנית, תהיה מסוג  .א

גוון אפור דגם "הרובע" תוצרת "אקרשטיין"  ס"מ  7בעובי  ס"מ 40X10סופרסטון/קוקטייל בגודל 

 או שוו"ע מאושר על ידי המתכנן.

חיתוך אבנים משתלבות יבוצע אך ורק בניסור ובאם צוין בפרט יתבצע החיתוך במפעל בלבד ע"מ  .ב

להשיג דיוק מירבי. בכל סעיפי העבודות בהם יש שימוש באבנים משתלבות יהיו כל החיתוכים 

הריצוף, בקווי שינויי כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון ובמפגש וההשלמות בגבולות שטחי 

 בניסור.–עם אלמנט כמו מדרגות, קיר וכו' 

 לא יותר השימוש בגיליוטינה.

משטח אבן  30% -חל איסור להשתמש באבנים משתלבות מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ .ג

ה את האבנים המשתלבות הסמוכות משתלבת סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמ

 והכל ע"פ הוראות האדריכל.

חל איסור על שימוש במילוי בטון/טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם כן התקבל אישור האדריכל  .ד

 מראש ובכתב.לכך 

 מ"מ. 4הוא סופרסטון/קוקטייל , דגם הרובע  המרווח המתוכנן בין אבן לאבן בריצוף ' .ה

 יש להדק בעזרת פלטה ויברציונית עם תחתית גומי! יל""סופרסטון/קוקטיאבני ריצוף  .ו

 יעברו במפעל ציפוי ב"סילר" הגנה. "סופרסטון/קוקטייל"אבני  .ז

 צמנט. 5% -החול ב עבכל ריצוף המבוצע ע"ג תקרת בטון צב .ח

 

 המדידה לתשלום 40.05

 .עפ"י האמור בכתב הכמויות
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 גדר ו תמך קירות קירות, - 44פרק 

 כללי 44.01

של המפרט הכללי. הקבלן יחפור בשיפועים לפי תנאי  510,51024העבודה תבוצע בכפיפות לסעיפים 

אופני  - 01הקרקע ותקנות הבטיחות הקיימות בנדון, אולם המדידה והתשלום יהיו כמפורט בפרק 

  מדידה של עבודות עפר.

מהנדס הקונסטרוקציה. הציפוי החיצוני של  עבודות הבטונים של קירות התמך תבוצענה לפי תכניות

 הקירות יעשה לפי דרישות תכניות אדריכלית הנוף.

של  0102עבודות החפירה תבוצענה בהתאם למסומן בתכניות ובכפיפות מלאה למפורט בתת פרק 

 המפרט הכללי.

 הוראות מיוחדות 44.02

לסעיפי עבודות של קירות תמך, קירות גדר, קיר ישיבה/ספסל/מסד בטון  עבודות קירות/קירות גדר

 וכו'

מטר ולכל  4.0מכל סוג קיר )גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי( תבוצע דוגמה באורך של 

או בגובה הקיר הגבוה  ,מטר 2.0 -הגובה הנדרש. לביצוע הדוגמה ייבחר קטע בקטע שלא יפחת מ

פנים, ביצוע תפר אחד מכל -הדוגמה תכלול גם את בניית הכרכוב )קופינג(, דובמסגרת המכרז/חוזה. 

 סוג ועיבודו, גימור פני הקיר לרבות עיבוד מיכני, טיח, מערכת איטום וצביעה, וכל העבודות הנילוות.

תכלול  -יד, גדר או אלמנט אחר -לגבי כל קיר שמיועד בו )או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז

 ם את הכנת העיגון )פלטה/עיגון בקידוח/עיגון אחר(.הדוגמה ג

עיגון מעקה ו/או הכנת קדחים בקוטר ומיקום מדויק לבכל סעיפי בניית קירות תמך כוללת העבודה 

 כמפורט בתוכניות או הכנות לעיגון הגדר/המעקה כמפורט בתוכניות ללא מדידה ותשלום נפרד. גדר

ג שהוא, כמפורט בתוכניות ובפרטים כלול במחיר הקירות ביצוע חורי ניקוז בקירות התמך, מכל סו

 ואינו למדידה ותשלום נפרד.

  , קירות גדר וקירות ישיבהמדידות, התוויה וסימון לקירות

 המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את: 

 הציר האורכי של הקיר התומך. . 1  

 קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.נקודת גובה  . 2   

על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר בצורה שתאפשר 

אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו. על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעה בהן 

על חשבונו ואחריותו. לא ישולם בנפרד עבור העבודה הנ"ל, בזמן ביצוע העבודה, יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי 

 והתמורה עבורה תראה ככלולה במחירי היחידות המתייחסות לבצוע הקירות התומכים.

 מסוג כלשהו, לרבות קירות גדר חפירה ו/או חציבה ליסודות קירות 

ל שיידרש בין מפלס קרקע ס"מ או ככ 40ביסוס הקיר תמך יעשה על החלפת קרקע )מצעים( בעובי מינמלי של 

 טבעית לתחתית היסוד.

הרחקת החומר החפור על ידי הקבלן ועל חשבונו לאתר שפיכה מאושר בתחומי הפארק, כלולה במחיר 

העבודה. כל התאומים וקבלת האישורים הינם באחריות הקבלן, כלולים במחירי היחידה ולא תשולם בגינם 

 כל תוספת.
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אים ארכיאולוגיים יזמן הקבלן את מפקח רשות העתיקות לקבלת בכל מקרה של חשש לפגיעה בממצ

מיום  320351על פי מכתב רשות העתיקות שמספרו  הנחיותיו/אישורו להמשך העבודה לפי התוכניות

14/9/2014. 

 שתית ליסוד קירות תמך

ת ליסוד יש להדק את השתית מתחמ' מהקצה האחורי של הקיר.   0.5 -מ' מקדמת הקיר ו 0.8המצעים יחרגו 

מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד א.א.שהו.  98%לצפיפות של  ס"מ 20בשכבות בעובי  קירות התמך

לב הקבלן מוסבת לכך -ההידוק יעשה בכלים מכניים מתאימים כגון "בומג" או פלטה ויברציונית. תשומת

ולה במחיר היסודות שהידוק קרקע יסוד מקורית יעשה בכל קטעי החפירה ליסודות קירות תמך והינה כל

 ו/או קירות התמך ולא תמדד ותשולם בנפרד.

 קירמדידת נפח ה

 התמך ולא יימדד בנפרד. -בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי נכלל נפח היסוד בחישוב נפח קיר

 המחיר כולל:

בדיקות סמך -המילוי יהיה מחומר גרנולרי, שיאושר מראש ובכתב בידי המפקח על קירות.המילוי חוזר בגב 

-החומר. הבדיקות באחריות הקבלן ועל חשבונו. לא יאושר חומר שזווית החיכוך הפנימית שלו  נמוכה מ

º30 .נקזים בתוך הקירות ובגבם בהתאם , תפרי ומשקי התפשטות, ועיבודים כולל מילוי מסטיק כנדרש

 ,איטום גב הקירות ,ודותחפירת ויציקת יס ,ברזל הזיון בהתאם לתוכניות ועיבוד פתחי הנקזים, לתוכניות

 כמצוין בתוכנית/פרטים. -כרכוב אבן

 הוראות כלליות  44.03

 עיגון מתקנים  .א

העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצויין במסמכי המכרז/חוזה או לפי הנחיות היצרן בהעדר 

 , אלא אם צויין אחרת. 20-בהבטון יהא  הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן.

ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע גננית )סופית(  10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף )לרבות אספלט( לפחות 

 ס"מ. 6לפחות  –

לפי המידות הנדרשות, ופני  –יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמציעות תבנית ריבועית מדוייקת או עגולה 

 הבטון יוחלקו.

 יד הנחיות כלליות לעיגון גדרות, מעקים ומאחזי .ב

,או לחילופין יציג הקבלן מכל סוג/טיפוס/דגם תבוצע בשלב א' דוגמה של קטע/מודול אחד לפני הגילוון 

 דוגמא מתאימה מהיצרן.

לאחר אישור בכתב של הדוגמה יבוצע הגילוון )טבילה באבץ חם( והצביעה ותוצג דוגמנה מושלמת, לפני 

 העיגון.

קטעים/מודולים לפחות. באם מתוכננות קפיצות  3באורך של  מכל סוג/טיפוס/דגם יבוצע עיגון קטע לדוגמה,

בגובה המעקה/גדר או עיגון מעקה/גדר, בשיפוע יבוצע גם קטע נוסף באותו אורך, ובו קפיצות ו/או עיגון קטע 

 בשיפוע.

להלן "עמודים"( לפלטה חיצונית,  –יד, וכו' מסוג כלשהו -חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי

 ת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר, דופן וכו'.מעוגנ
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 1אופן העיגון הנדרש מצויין בפרט והינו מחייב,  ובאם לא צויין, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה 

 לעיל.

 לעיל. -4,3,2עיגון עמודים יבוצע לפי פסקאות א

 הוראות כלליות לגלבון וצביעה .ג

חלד. -כל רכיבי הגדר וכל החומרים שישמשו לביצועה יהיו מפלדה מגולבנת בטבילה באבץ חם, או מפלדת אל

 .918מיקרון לפחות, וביצוע הגילוון יהא לפי ת"י  80עובי ציפוי האבץ 

הגילוון יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה אחרת בהכנת חלקי 

 הגידור/המעקה.

-קבלן ייתן בידי המפקח תעודת אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל הגילוון וכן תעודת אחריות בלתיה

 תלויה מטעמו לאיכות העבודה להתאמתה לדרישות התקן הישראלי, ודרישות  מכרז/חוזה זה.

פוי דיפוזיונית". לא יאושרצי-רכיבי פלדה קטנים )ברגים, אומים, טבעות וכו'( יגולבנו בשיטה "טרמו

 "פאסיבציה"

הכנת כל רכיבי הפלדה המגולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודי, הסרת כל רכיבים וחומרים זרים מפני 

 הכל לפי הנחיות יצרן הצבע העליון. -הפלדה וחספוס פני הפלדה המגולבנת באמצעות התזת חול

ונם נפגע, ניקוי יסודי להסרת כל התיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים  שגילב

" של "קניטקס" Hard-Hatאוליאום "-אבץ מסוג אירוסול "ראסט-חלקי  ציפוי הריתוך ויצבעו בצבע עשיר

 או ש"ע. סוג האירוסול "גלווה פלוס סילבר".

צבע לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר קושר בין הגילוון לצבע העליון לפי הנחיות יצרן ה

 העליון.

 כפי שיקבע המתכנן. ",RAL"הצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" בגוון מסדרת 

כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי היחידה ואינן לתשלום בנפרד ו/או 

 נוסף.

 יד-סימון והרכבת גדרות, מעקים, מאחזי .ד

יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של כל  פינה ו/או -הגדר/מעקה/מאחזהקבלן יסמן את תוואי  .1

שבירה בגדר ביתד ברזל מסומנת בסרט  סימון צבעוני. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לתוואי 

 לפני תחילת ביצוע.

 .רים, אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים באתרחבהרכבת הגדר תבוצע ע"י מ .2

ג סוגי גדרות .בהתאם לתקציב של המזמין והתאום עם הרשות העירונית יבחר סו 3תמחור  ינתן .3

 הגדר שתותקן באתר:

 .גדר צבר תוצרת יהודה גדרות (א

 ב( גדר אלומיניום בגוון דמוי עץ תוצרת אלוקל.

 .גדר אלומיניום גדם "גדר בקליק" תוצרת "ביתא" ג(

 

 

      



 תוצרת "יהודה גדרות" "צבר"דגם  -חלופה א' לפרט גידור

ס"מ כאשר  60בגובה  30-ס"מ הכולל מסד בטון מזויין ב 220 כולל הפרט של הגדר יהיה מדגם צבר קרן בגובה

.עמודי החיזוק יחוברו ס"מ. 20,עובי מסד הבטון  ס"מ מעל פני הקרקע  20ס"מ יהיו מתחת לקרקע ועוד  40

.עמוד החיזוק יסתיים בפלטת נגדית עם שיעוגנו בבטון  מ"מ  200X200 X 10אל  מסד הבטון בעזרת פלטות 

המרחק בין מרכזי מוטות  לטות לחיזוק הגדר.מ"מ בעזרתם ניתן יהייה להבריג את הפ 16חורים בקוטר  4

 מ"מ. 100הגדר יהיה 
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 "אלוקלתוצרת "גדר אלומיניום דמוי עץ  -חלופה ב' לפרט גידור

 מ"מ 20X40פרופילי הגדר עשויים אלומיניום צבועים כדמוי עץ, מידת הפרופיל הינה 

ס"מ הכולל מסד בטון מזויין  220בגובה כולל  מ"מ  20X40יהיה במידות הגדר עמודי האורך של הפרט של 

 20עובי מסד הבטון  ס"מ מעל פני הקרקע  20ס"מ יהיו מתחת לקרקע ועוד  40ס"מ כאשר  60בגובה  30-ב

עמודי החיזוק יחוברו אל  מסד ובמרחק אחיד.מ"מ  100-המרחק בין מרכזי עמודי הגדר יהיה לא יותר מ.ס"מ

חורים  4מ"מ שיעוגנו בבטון  .עמוד החיזוק יסתיים בפלטת נגדית עם  200X200 X 10הבטון בעזרת פלטות 

 מ"מ בעזרתם ניתן יהייה להבריג את הפלטות לחיזוק הגדר. 16בקוטר 

 

 

 



 "ביתאגדר אלומיניום, דגם "גדר בקליק" תוצרת " -חלופה ג' לפרט גידור

 .מ"מ 15X45פרופילי האלומיניום יהיו מסוג "למלה מקבילית" במידות 

, מידת בצבע המתאים לאלומיניום ובגוון לפי בחירת המזמין פרופילי הגדר עשויים אלומיניום צבועים 

 מ"מ 45X15הפרופיל הינה 

גדר ס"מ . במידה והיצרן יציע  220מ"מ  בגובה כולל  20X60הפרט של עמודי האורך של הגדר יהיה במידות 

ס"מ יהיה על הקבלן להשלים את גובה הגדר במסד  200מ"מ או כל גובה הנמוך מ 1100נמוכה בגובה של 

בטון הכולל מסד ס"מ  220בטון מזוין כך שתמיד הגובה הכולל של הגדר מהקרקע ועד הקו העליון יהיה 

.עובי מעל פני הקרקע והיתר ס"מ יהיו מתחת לקרקע  40כאשר  כנדרש גובה ב 30-ב המזוין .הבטון יהיה 

מ"מ ובמרחק אחיד.עמודי  50-בין מרכזי עמודי הגדר יהיה לא יותר מהאופקי .המרחק ס"מ 20מסד הבטון  

מ"מ שיעוגנו בבטון  .עמוד החיזוק יסתיים  200X200 X 10החיזוק יחוברו אל  מסד הבטון בעזרת פלטות 

 מ"מ בעזרתם ניתן יהייה להבריג את הפלטות לחיזוק הגדר. 16חורים בקוטר  4נגדית עם בפלטת 

 

 

 
 

 חשמלי נגרר כניסה שער 44.04

. השער יגיע ממתכת ויהיה מסוג שער הנפתח באופן צידי על מסילה שקועה בכביששער כניסה יהיה עשוי 

עם סידור פתיחה וסגירה אוטומטים בעת יציאת כלי רכב משטח התחנה החוצה. המבנה של השער לפי 

תכנית הנעת השער, תהיה עם תוכנה. כל פלדת השער מסגרת ורפפות תהיה מפלדה מגולוונת בחום וצבועה 

 מ'.  2.00מ' וגובה  6.00מידות כלליות של השער תהיינה רוחב כדוגמת הגדר שתיבחר ע"י המזמין. 

 התשלום בעד השער יהיה קומפלט יח' אחת לפי כל האמור לעיל.

 הפעלת השער תהיה חשמלית באמצעות שלט מרחוק.

הסעיף כולל את כל העבודות, הרכיבים וההתקנות הנדרשות להתקנה ותפעול מושלם של השער, לרבות כבלי 

 השער. חשמל ופיקוד תת קרקעיים תקניים מלוח החשמל אל מתקן

המחיר של השער כולל את הקונסטרוקציה של השער, עבודות הביסוס והביטון, המנוע, חיבור חשמלי 

 שלטים שיסופקו. 5אספקה וכן 

 להלכי רגל פשפש שער 44.05

מ'  1ברוחב  , כמוזכר לעיל מחומרים זהים יהיה כחלק משער הנגרר,לכי רגל ולהחד כנפי  פשפש שער

, מנעול תלייה מסוג "רב בריח" או ש"ע עם לשון תקן נעילה למנעול תליהכולל בריח המ'. השער  2ובגובה 
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 .מ"מ ומעלה ובריח לעיגון השער במצב פתיחה וסגירה ובסיס בטון עם צינורית פלדה לבריח זה 10בקוטר 

כל פלדת השער מסגרת ורפפות תהיה מפלדה מגולוונת בחום וצבועה אפוקסי בתנור. הציפוי יתאים 

 לסביבה ימית.

 בגין הגדרות והשעראופן המדידה והתשלום  44.06

החלופות השונות של הגדרות יקבע ע"י המזמין. כמות הגדר תימדד לפי מטר אורך התמחור בגין 

על פי הגובה המפורט  בכל זוין מסד בטון מיציקת ,דרישות לעיל השיכלול אספקת גדר מושלמת לפי 

 "י המזמין. שתיבחר ע ת הגדרהתקנה של חלופלרבות אחת מהחלופות, 
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 כבישים ורחבות - 51פרק 

 עבודות הכנה 51.01

 במפרט הכללי. 51המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 התאמת גובה תאים ושוחות שונים קיימים לגובה ריצוף חדש 51.01.1

 . העבודה תכלול הסרת התקרה, המכסה כוךהעבודה תימדד ביחידות בהתאם לסוג ה

 לפי הצורך וכל  -והתושבת שלו, יציקת צווארון, הרכבת התקרה והמכסה הקיימים 

 הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח. במקרה של הורדת פני השוחה, תכלול 

 העבודה גם הריסת חלק מקירות השוחה הקיימת.

המפקח יהיה רשאי לדרוש במסגרת סעיף זה, התאמת גובה פני השוחה בשיעור כלשהו ללא תשלום 

 במקרה הצורך יוחלפו חלקים פגומים ויושלמו חלקים חסרים כלול במחיר היחידה.נוסף. 

 המדידה: יח' קומפלט.

 צינור שרוול  51.01.2

וול פוליאתילן קשיח דרג , צינור שר10קשיח בצבע לבן דרג  P.V.Cצינור שרוול אספקה והטמנה של 

 ם ו/או השקיה. בהתאם לתוכנית השרוולימ"מ  50וצינור שרוול תקשורת  6

 באישור כתוב בלבד של המפקח יורשה הקבלן להשתמש בשרוולים קיימים שאינם בגודל המפורט.

 קוטר השרוול יהיה כפול לפחות מקוטר הצינור המושחל דרכו.

 שרוולים כללי

מים, ביוב וכו'  חשמל, טלפון,תשתית:בלן יוודא מקום הימצאותם של קווי לפני תחילת העבודה הק

 .מכל גוף וגוף בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקורות וכו' ויקבל אישור עבודה בכתב

 מומלץ להשתמש במתעל. חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. .1

 גבהיי כיסוי צנרת השרוולים יהיו כלהלן: .2

 

 ובה כיסויגו מיקום צינור ,סוג, קוטר            

 ראש השרוול יהיה בעומק  פלדה –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה   -

 הסופיים מ' מתחת לפני הכביש 1.0  בהתאם למצוין בתכנית C.V.P.-או מ   

PVC -  -  ס"מ 50   במדרכות -בכל קוטר 

 בכל קוטר                  -לפחות(  6פוליאתילן קשיח )דרג   -

 ס"מ 50      במדרכות   

 מ"מ 50/75                  -לפחות(  6פוליאתילן קשיח )דרג   -

 ס"מ  35         בין פתחי עצים 

 מ"מ  50צינור שרוול תקשורת  -

 ס"מ. 90 לחיבור מחשב ההשקיה למערכת החשמל              

לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת ההשקיה ע"י שרוול מתכת או במקומות בהם אין אפשרות לחפור או 

 חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח.

ס"מ מהעומק הנ"ל ואחר תרופד בחול  15-בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב

 ס"מ. 15בעובי 
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מנים בתכנית כמונחים זה ליד זה פירה יאפשר הנחה חופשית של הצנרת. צינורות המסו,רוחב הח .3

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

מטר מהעץ )מלבד  2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  .4

 לצינורות טפטוף(.

פתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ואח"כ בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר וכו' יש ל .5

להחזיר את המצב לקדמותו )ע"י מילוי מהודק של השתית, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני 

 כלול במחיר השרוול. -שפה וכו'( 

המושחל דרכו,  הצינור השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר  .6

ס"מ משולי  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  מ"מ. 8ילון בעובי בתוכו יותקן חוט משיכה מני

יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח  המעבר מתחתיו הם מונחים.

 ע"י יתדות סימון ו/או סימון בצבע שמן ירוק בדופן המדרכה.

מ', על השרוולים להיות  1.0בכל מקום בו ישנם שטחי גינון אשר הבדלי הטופוגרפיה ביניהם הם מעל  .7

 ס"מ מגובה פני הפיתוח הסופיים.  50מפוליאתילן. השרוולים יונחו בקשת ויבלטו 

 יש לסגור את קצוות השרוולים ביריעת פוליאתילן שחורה ולקשור היטב.

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

לסגור את קצוות השרוולים ביריעת פוליאתילן שחורה ולקשור היטב. שרוולים קיימים המערכת יש 

בשטח יש לגלות את הקצוות, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. צינור 

 העובר בתוך שרוול יהיה שלם וללא מחברים.

 בתכנית. אם למצויןשרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהת .9

 שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור כלול במחיר השרוול. .10

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכת בטון  .11

על המכסה )פקק( יותקן  , כמפורט בכתב הכמויות, המכסה בגובה הריצוף.ע"פ תכנית )ביוב( בקוטר

 הכיתוב יהיה בשבלונה, בצבע כחול ועל פי דוגמא שתאושר ע"י המפקח. ."השקיה"כיתוב  שלט עם

העבודה כוללת יציקת בטון ועיבוד מסביב השוחה, או ריצוף במרצפות משתלבות בגוון הריצוף 

הריצוף סביב הבריכה יושלם בקפדנות תוך שימוש במרצפות שלמות ו/או מנוסרות לקבלת  במדרכה.

 סגירה מלאה ומדויקת של היקף הריצוף סביב בריכת הביקורת. 

בתחתית הבריכה תהיה  ס"מ מינימום. 20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה )למצע( יהיה 

 ס"מ. 10שכבת חצץ בעובי 

דו במ"א נטו לפי קוטריהם וסוגיהם והמחיר כולל חפירה/חציבה, מצע וכיסוי מדידה: שרוולים ימד .12

 חול, כיסוי מלא, השחלת חוט משיכה וסימון. הכל כמפורט לעיל.

 חישוף  51.01.3

 ."מ יבוצע בשטח שיאותר ע"י המפקח ס 15 חישוף פני השטח לעומק

שימוש עתידי ל מו ורעילשטחי המילוי ופיזורו בשטחים הירוקים ו/או החשוף החישוף יכלול גם את העברת העפר 

 המדידה במ"ר.המפקח.  הכל בהתאם להוראותו/או סילוקו למקום מאושר 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים 51.01.4

 סוס קוטל עשבים ומונע נביטה בתחום הכבישים, השבילים והמדרכות.  יהדברה בר

מים מ"ק  80-100ליטר עם השקיה  1.5" די 4.2ק"ג + חומצה פיקולינית  2.5"ברומסיל"  -הריסוס יעשה ב 

 המדידה במ"ר. לדונם. הריסוס יעשה ע"י קבלן המאושר לעבודה זו מטעם משרד החקלאות.
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 עבודות עפר 51.02

הקבלן יבצע מדידה של מצב קיים בתום ביצוע העבודות לתחנה ובטרם ביצוע עבודות המילוי 

דה שיימסרו למפקח ייחל הקבלן בעבודות המילוי. עבודות המילוי והגינון. על פי נתוני המדי

תבוצענה באיזורים המיועדים לפיתוח גנני על פי המוצג בתוכניות האדריכלות.הקבלן יבצע מילוי 

ס"מ  25בחומר מקומי מובחר ללא חול, ללא פסולת וללא שורשים. החומר יהודק בשכבות של כל 

 .מוד א.א.ש.ו 95%לדרגת הידוק של 

ס"מ בהם מתוכננת אדמה גננית כמתואר בפרק  50גובה המילוי יהיה עד לגובה פיתוח סופי פחות 

41. 

 אדמת גן 51.02.01

על ידי המפקח באתר.  )לאחר בדיקות מעבדה חקלאית מאושרת( אדמת גן מובאת מטיב מאושר

ותפוזר בשכבה מינימלית  או הדומה לה בהרכבהחמרה חולית מקומית האדמה המובאת תהיה 

כולל יישור סופי בעבודת ידיים עד לגבהים הסופיים לפי תכניות הפיתוח  ס"מ, 50בעובי של 

 . ס"מ מינימום 100, בעומק של מילוי בורות נטיעה לעציםוס"מ  ± 1.5לדיוק 

 עבודות גינון.  - 41.2הכל בהתאם למפרט המיוחד בפרק 

תר עבודת שתילה כלשהיא לפני קבלת תוצאות בדיקות הקרקע בכתב ממעבדה בכל מקרה לא תו

 .המוסמכת לכך

 המדידה: מ"ק.

 עיצוב צורת דרך 51.02.02

יישור והידוק מלא של שתית למדרכות ושבילים לאחר עבודות עפר )עיצוב צורת דרך( גמר 

 ס"מ.± 2עבודות עפר 

 המדידה: מ"ר.

 מצעים ותשתיות  51.03

 ב'/'מצע סוג א 51.03.01

 51032 סעיף הכללי לכבישים, ומדרכות יהיה מדורג ומנופה בהתאם למפרט או ב' מצע סוג א'

מוד.   100%תהיה לפחות  בוצע בשכבות בהתאם לתכניות והחתכים, דרגת הצפיפותהמצע י

 במדרכות. 98% א.א.ש.ו לכבישים ו

מו הקבלן יבצע בדיקות מעבדה על מנת לוודא את דרגת ההידוק, עפ"י דרישות המפקח באתר. כ

הקבלן יידרש לתקן  כן, הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעה שתיווצר בשטח כתוצאה ממילוי חוזר.

את השקיעה/שקיעות עפ"י הנחיות מפורשות שיקבל מהמפקח, גם אם הדבר היה כרוך בפירוק 

 המצעים והידוקם מחדש. 

 5ים בעובי ס"מ ומעליה שכבת חול  15מתחת לריצוף מדרכות, תונח שכבת תשתית סוג א' בעובי 

 מחומרים זרים. ס"מ נקיה

ס"מ  20בשכבות של  הידוקוו המדידה לתשלום תהיה ביחידות מ"ק עבור הבאת המצע פיזורו

 המחיר יכלול גם את התיקונים שידרשו לביצוע כתוצאה משקיעות. ולפי התוכניות.
  

 סוג א'  מצע /תשתית אגו"מ 51.03.02

  51033 בסעיף סלע טבעי בטיב כמפורטיהיה תוצר תהליך גריסה בין שני שלבים לפחות של 

ובסה"כ תהיה שכבת ס"מ לפחות. 20שכבה יהיה כל עובי במפרט הכללי לתשתית אגו"מ סוג א'. 

 ס"מ. 62מצע בעובי 
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  א.א.ש.ו. .מוד 100%דרגת הצפיפות באתר תהיה לפחות 

ס"מ  20המדידה לתשלום תהיה ביחידות מ"ק עבור הבאת התשתית פיזורו והידוקו בשכבות של 

   ולפי התוכניות.

  אבן שפה לכביש 51.03.03

מותקנת על יסוד ומשענת ס"מ  100ובאורך ס"מ  25ס"מ ובגובה  17אבן שפה מבטון טרום ברוחב 

בהתאם לפרטים והתכניות,כולל מילוי הפוגות שבין האבנים בטיט מלט. בעקומות  20-בטון ב

פי הצורך.כולל אבן שפה מונמכת יותקנו אבני שפה באורך חצי מטר ורבע מטר מיוצרים במפעל ל

 כמסומן בתכניות.

המדידה לתשלום תהיה ביחידות מ"א עבור הבאת התשתית פיזורו והידוקו כאמור לעיל ולפי 

 התוכניות.

  וריצוף עבודות אספלט 51.04

 ס"מ 5 שכבת אספלט מקשרת בעובי 51.04.01

 סוג א'.  510411ס"מ האגרגטים בהתאם לסעיף  5שכבה מקשרת בעובי לאספלט 

 .1"לשכבה מקשרת  510421סעיף  האגרגטים לפי דרוג

 לשכבה מקשרת סוג א'.  510423תכונות התערובת לפי סעיף 

 .  PG  68-10בניגוד למפרט הכללי סוג הביטומן יהא 

 ייעשה באמצעות מכבש רוטט ידני. )"צפרדע"( תחנההידוק האספלט סביב ה

 ס"מ  3שכבת אספלט נושאת בעובי  51.04.02

 במפרט הכללי לסוג א'.  510421אגרגטים בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף ה

 3/4במפרט הכללי לשכבה נושאת "  510421רוג האגרגטים לפי סעיף ד

 לשכבה נושאת סוג א'.  510423כונות התערובת על פי סעיף ת

 .   PG  70-10בניגוד למפרט הכללי סוג הביטומן יהא 

 ייעשה באמצעות מכבש רוטט ידני. )"צפרדע"( תחנההידוק האספלט סביב ה

 ציפוי יסוד  51.04.03

ק"ג למ"ר על פני התשתית לאחר אישורה ע"י המפקח.  1בשיעור    M.S.-10מסוג  ריסוס ביטומן

 ציפוי זה יינתן מעל שכבת התשתית ומעל השכבה המקשרת. 

ך ביצוע במידה ותהיה הפסקה בביצוע שכבת אספלט יהיה על הקבלן לרסס בשנית בטרם המש

 האספלט. ריסוס זה ייעשה על חשבונו ולא ישולם בעדו כל תשלום.

 יבוצע בסמוך לביצוע האספלט בהתאם להנחיות היצרן. ציפוי היסוד 
 

 חיתוך אספלט 51.04.04

 המחיר כולל הידוק מבוקר של המצע, לאחר סילוק האספלט המנוסר. א.

החיתוך יבוצע בקווים ישרים לחלוטין ובדיוק, כך שיתקבל פס אחיד ומדוייק לריצוף.  ב.

 )בתוך המיסעה(.

  והמדידה לתשלום תכולת המחירים 51.05

 בכתב הכמויות גם את: מחירי כל הסעיפיםבמפרט הבינמשרדי כוללים  008פרק -בנוסף לאמור בתת
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הידוק שתית, טרם עבודות פיזור המצעים, יהיה על הקבלן להדק את שכבת הקרקע הטבעית  .א

באמצעים בהם יגיע לצפיפות מירבית, עפ"י סוג הקרקע הקיימת. עבור עבודה זו לא יקבל הקבלן כל 

על הקבלן,  תוספת תשלום ותהיה כלולה במחירי עלות אספקה, פיזור והידוק של המצעים מעליה.

רת מודד מוסמך שהגבהים הקיימים מתאימים לגבהים בתכניות, אם הגבהים יהיו לוודא בעז

נפח נמוכים מהגבהים בתכניות, יהיה עליו להוסיף על חשבונו מצעים סוג א' ולא ימדד בגינם כל 

  נוסף לצורך תשלום.

ט אספקת בטון ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: עמודי גדר, מעקה, מתקני ריהו .ב

המדידה לתשלום עבור הבטון  רחוב למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

 תכלל במחיר הנחת אבני המדרכה והמתקנים השונים בחצר התחנה.

אספקת בטון ויציקתו כמסד לאבני שפה וצד למיניהן, מרצפות ואבנים המשמשות לתיחום  .ג

 ת בתוך דוגמת ריצוף וכו'.שבילים/מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפו

החומרים הדרושים לביצוע עבודות נילוות לבניית קירות תמך, קירות גדר וקירות ישיבה/ספסל,  כל .ד

כגון: צרורות חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית, צינורות ניקוז מגב הקיר לחזיתו, חומרי כיחול, חומרי 

כיבים לביצוע מיתדים וכד', וביצוע ורכיבי תפרי התפשטות או תפרים מכל סוג שהוא, חומרים ור

 העבודות.

ס"מ(  ריסוס שתי שכבות של חומר  5+3שטח האספלט ימדד ככולל את שתי השכבות של אספלט ) .ה

 מקשר.

נפח המצעים יכלול את האספקה, פיזור והידוק בשכבות, לרבות בדיקות צפיפות במעבדה. המדידה  .ו

 לתשלום תהיה לפי מ"ק חומר מהודק בשטח התחנה.

 , המדידה תהיה לפי מ"ר.פח חול ים, יכלול אספקה פיזור והידוקנ .ז

נדרש במכרז/חוזה זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כלשהו שאינו מוצר קטלוגי של יצרן כלשהו  יכלול  .ח

המחיר גם את עלות ביצוע התבניות הנדרשות )לרבות תיקונן ו/או ביצוען מחדש באם המוצר אינו 

 דוגמה/אות לקבלת אישור מוקדם.מתאים לתכניות( וביצוע 

 

חיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימוש במרצפות משתלבות 

יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף בקווי שינוי כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון לגוון 

 . לא יותר השימוש בגליוטינה.בניסור -ובמפגש עם אלמנט כגון מדרגות, קיר וכו' 

 

משטח רצפת/אבן  30% -חל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנוסרות אשר שטחן מהווה פחות מ

פי הוראות -סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את המרצפות/אבנים סמוכות והכל על

 המתכנן.

 

מראש המתכנן לכך  ריצוף, אלא אם התקבל אישורחל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי 

  ובכתב. 
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 עבודות קוי ביוב  - 57פרק 

 כללי 57.01

 במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן את העבודות הבאות:

 מ"מ  500בקוטר חיצוני  PVC -ביצוע קטע קו מאסף משוחת הכביש לכיוון תחנת השאיבה מ ▪

מ"מ המזרים את השפכים  500וקטע קו תאום לקו הכניסה לתחנה, בקוטר  בהתאם לתוכניות

 .ישירות אל בור החירום

למיקום המוצג ועד  ממערכת איסוף הביוב מ"מ 500חיצוני בקוטר  HDPEביצוע קטע קו גלישה  ▪

 בתוכניות.

 מתחנת השאיבה אל גבול העבודה מ"מ 450בקוטר חיצוני  HDPE -הנחת תחילתו של קו סניקה מ ▪

 מטר. 50 -המסומן בתוכניות באורך של כ

 , )ראה תוכנית( ועד למד המים בכניסה לתחנה. 6"קוטר  לדהביצוע קו מים מפ ▪

 עבודות צנרת 57.02

 צינורות פי.וי.סי 57.02.01
 .מטר עם אטמים 3.0באורך   SN8בקטרים הנדרשים התוכנית  צינורות פי.וי.סי. עבה לביוב •

תקע )מצמד פעמון( ואטם גומי מיוחד מסופק ע"י יצרן הצנרת. הצינורות יחוברו ע"י מחברי שקע  •

 .האטמים יהיו טבעות גומי המתאימות לשפכים גולמיים

 30-מ , מסביב ומעל הצינור בעובי לא פחותחול נקיהצינורות יונחו ויחוברו בתעלה החפורה בתוך  •

  .ושאר המילוי יהיה מאדמה מקומית מובחרת ס"מ

גדולה אשר בכוונת הקבלן לאחסנם באתר העבודה, יהיה עליו לדאוג  כאשר הובאה כמות צינורות •

במקום מוצל ע"י רשת צל, על גבי אדני עץ, מרגע הגעתם מבית החרושת ועד הנחתם  להנחת הצינורות

  בתעלה החפורה.

הספחים )כגון: ברך, הסתעפות וכד'( יהיו מאותו הסוג ממנו עשוי הצינור. אין לאלתר מחברים  •

 מחומרים אחרים.מסוגים או 

פרט למקום חיבור הצינורות לשוחת הבקרה לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי צינורות שנחתכו  •

עזר בהתקן חיתוך ילה יש ,ורשמ במקום העבודה. חיתוך הצינור בחיבור לשוחה יעשה אך ורק ע"י

ת קצה יש לקטום את שפבעזרת שופין  יתוקןנור. אחרי החיתוך יכדי שהחתך יהיה ניצב לציר הצ

 .בקירוב  º15בזוית של הצינור 

המחברים בין צינורות ושוחות יאפשרו קבלת גמישות לתזוזה דיפרנציאלית בין השוחה לצינור מחד  •

גיסא ואטימות מלאה מאידך גיסא. כל החיבורים בין הצינורות לקירות השוחות יהיו מחברים 

 איטוביב מתוצרת וולפמן.

 צינורות פלדה מצופים ועטופים 57.02.02
 ויחוברו קצה לקצה.    3/16צינור הפלדה עבור קטעים קצרים בתחנת השאיבה יהיו  בעובי דופן "

תלת שכבתית תהיה  עטיפה חיצונית יחוברו אך ורק בהצמדה מלאה.  ,16"-כל הצינורות בעלי קוטר פחות מ

ציפוי ה .מיקרון 2000שכבות של לפחות בעובי ו מפלסטיק משוחל על בסיס אפוקסי פחמי מותז ומיובש בתנור

נורות יתאים למי ביוב יחומר האטימה לצ. חרושתי במלט צמנט רב אלומינה עמיד לסולפטיםיהיה פנימי 

נורות יאו חומר אחר שיומלץ ע"י יצרן הצ 68T+ פריימר  NS 68T SIKAFLEX -נורות יויהיה עפ"י יצרן הצ

 רכיבי.-רצוי חומר חד
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  וראות היצרן.קצה הצינור כמפורט בהלפני השימוש בחומר האטימה יש לנקות את 

ריתוך הצנורות והשימוש באלקטרודות יבוצע לפי דרישות היצרן. עם זאת הקבלן יקח בחשבון שיהיה עליו 

לרתך את כל הצנורות בתוך התעלה. הקבלן לא יורשה להוריד את הצנורות לתחתית התעלה לאחר שריתך 

 בתחבושות משוחלות .י החיצוני אותם. לאחר ריתוך הצנורות יבוצע תיקון הציפו

 
 בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות.

 , יסופקו עם פאזה חדה בקצותיהם. 16צינורות שיחוברו בריתוך קצה לקצה, עד קוטר "

קשתות וספחים יסופקו בנפרד ע"י הקבלן והמחיר עבור הספקה והנחה לא ישולם בנפרד אלא יהיה כלול 

במקומות המסומנים בתכניות יהיה על הקבלן להגן על הצינורות בעטיפת  הצנורות )לפי מ"א צנור(. במחיר 

 בטון.

משני הצדדים וציפוי  ריתוך קצה לקצהעם פעמון  1/4הקשתות חייבות להיות חרושתיות בתפנית עובי דופן "

 חוץ בטון דחוס. צפוי פנים זהה לצפוי פנים של הצנור )מלט רב אלומינה(.

 השחלת קו הסניקה לשרוול קיים 57.02.03
בתוך צינור מגן קיים )שרוול( במידה ויימצא, אשר חוצה לרוחב את הכבישים השונים השחלת הקו תבוצע 

 מ"מ. 450בקוטר  16דרג  100מריפלקס  H.D.P.Eצינור לחץ  יהיה הקו שיושחל בתחומי העבודה. 

להם, בעת ההשחלה יתקין הקבלן נעלי סמך  םלהיגרהמושחלים בפני נזקים שעלולים  תצינורוכדי להגן על 

 .מ' 3.0במרווחים אופקיים של עד  " או שו"ע DSIתוצרת " PA 8-90סגמנטים דגם  2)סנדלים( פלסטיים 

 הקבלן יביא לאישור המפקח  את טיפוס הסנדל שבו יש בכוונתו להשתמש.

מהודקים  צות צנור המגן אטמי גומיכדי למנוע חדירת בוץ, לכלוך, מים וחרקים יתקין הקבלן על חשבונו בק

 באמצעות חבקים )בנדים(. 

הושחל למצב הסופי. קוטר האטמים יתאים לצנור המגן לצנור  התקנת האטם תיעשה רק לאחר שהצינור

 המושחל.

את הטיפוס  באם לא צויין בכתב הכמויות ו/או בתוכניות טיפוס האטם יביא הקבלן לאישור המפקח 

 .בו יש בכוונתו להשתמש

 1רח' האומנות  09-8858869 טריידינג, טל' .נעלי הסמך והאטמים יהו דוגמת אלו המשווקים ע"י אל.בי.אל

 א.ת. דרומי נתניה או שווה איכות.

כלולות במחיר היחידה להשחלת הצינור בתוך השרוול לרבות נעלי סמך  לכל העבודות המוזכרות לעי

 והאיטום בקצוות.    

 

 ים בתחנת השאיבה קו הסניקה וקווים טמונ 57.02.04
בקוטר  מתוצרת פלסים או שוו"ע 16דרג  H.D.P.Eעשוי  100מצינור מסוג מריפלקס  והסניקה יהי ויקוזוג 

 .מ"מ 450

ס"מ בהתאם לטופוגרפיה והצטלבויות עם מערכות  400-450הצינור יונח בתוך הקרקע בעומק כיסוי של 

 תשתית קיימות.

 ס"מ מתחת סביב ומעל הצינור. 30הצינור יונח סביב מעטפת חול בעובי 

  .בריתוך אלקטרופיוז'ן יחוברהצינור 
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 במיקום הזוויות בקו יבצע הקבלן בלוקי עיגון מבטון לפי התכניות

טרם הנחת קו הסניקה יבצע הקבלן תיאום עבודה מול גורמים השונים לאיתור תשתיות קיימות אחרות 

 עבודות החפירה בתוואי הדרוש כמתואר בתוכניות. כגון חשמל, בזק ומים. רק לאחת תיאום יחל הקבלן ב

לאורך קון הסניקה, בקטעין המסומנים בתוכניות, יבוצעו עיגוני בטון לצינור למניעת תזוזות הצינור 

 כתוצאה מהלם מים.

המדידה לתשלום בכל אחד מהשלבים תהיה לפי מטר אורך מונח בקרקע כולל אספקה והנחה, קשתות, 

, וכן בדיקת לחץ לפי המפרט שלהלן 316וברגים ואומים מפלב"מ  316חיבור, אוגן, אוגנים מפלב"מ 

 .וביקורת נציג המזמין. על בלוקי העיגון ישולם לקבלן בנפרד

 מתקני מים וביוב 57.03

 ומתקנים למערכות ביוב ומים, מגופים, נקודות ניקוז ונקודות אווירשוחות  בקרה  57.03.01

מתקני מערכות המים והביוב כגון שוחות וכד', יבוצעו בהתאם לתוכניות ולאמור בשאר מסמכי החוזה.  כל 

רכיב של שוחה, כולל החיבורים ביניהם, יעמוד בעומסי התכן המוגדרים בתקן הקובע לעניין זה.  מתקנים 

בשטחים פתוחים בלתי מרוצפים, או בלתי סלולים, יובלטו מעל פני הקרקע הסופיים בשיעור של הנמצאים 

 ס"מ לפחות. 20

 שוחות בקרה 57.03.02

חל איסור מוחלט על בניית שוחות בקרה מבלוקים או שימוש בשוחות פוליאתילן ו/או שימוש בשוחות עם 

 תחתית פלסטית אינטגרלית.

בשטח  B-125ממין מכסים יהיו ה  .מחוליות טרומיותאו תבוצענה למים וביוב תוצקנה באתר בקרה  שוחות

 מיצקת ברזל ויהי יםמכסס"מ.  ה 60 בקוטר )מיסעות, מרצפים ושוליים(, כבישיםמבני ב D-400וממין  פתוח

כינוי ור" ויהיו מוטבעים שם הרשות, "שנת יצעל המכסים  . או מטבעת יצקת עם מילוי בטון )ב.ב.(

 להנחיות העירייה. , בהתאם"מים/ביוב"

 בכל מקרה יותאמו הרום והשיפוע של פני המכסים לרום ולשיפוע של המיסעה ו/או המשטחים המרוצפים.

מחברים שישמשו לחיבור צינורות לקירות של שוחות יתאימו לקוטר, סוג ודרג הצינורות כמפורט לעיל.  

"מ בכל המקרים.  כל עבודות הבטון ס 40המידה בין תחתית התקרה והמכסה כולל הצווארון לא תעלה על 

 , לפי דרגת החשיפה הגבוהה ביותר.02יהיו בהתאם לפרק 

עשויים פלדה  57מכסים של שוחות בקרה בחצר התחנה יהיו כמתואר בתוכניות ובכתב הכמויות פרק 

 טון. 40ומתאימים לעומס של 

 

 מתעל )עיבוד הקרקעית(:

 כגובה ראש הצינור הגבוה ביותר המתחבר  לשוחה.הבקרה,  שוחת, בקרקעית יהיה עומקה של כל תעלה

מ' שוחה  1לכל  שלבים 3ס"מ ביניהם ) 33.3יהיו שלבי הירידה בצורת סולם במרחק אנכי של  -שלבי ירידה 

 נים הישראלים העניינים.בקרה(. הכל בהתאם לתק

החוליה עליונה עשויה מקונוס מטר, במקומות שיאושרו ע"י מנהל הפרויקט, תהיה  2.75 -בעומקים מעל ל

 אקסצנטרי.

 עם כלוב הגנה , או מפוליאסטר משוריין. L 316מטר יותקן סולם מפלב"מ   3.75 -בעומקים הגדולים מ

 שוחות יצוקות באתר 57.03.03

במקרים של שוחות עגולות או מלבניות, יש לבצע קידוח בבטון באתר לצורך התקנת מחבר שוחה שיבטיח 

 סוג המחבר ייקבע על פי מבנה הצינור שיוגדר בו.מישות בין הצינור לבין השוחה.  הן אטימות מוחלטת והן ג
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 שוחות טרומיות 57.03.04

בחיבור של צינורות לשוחות בקרה טרומיות יש להשתמש באטמים מיוחדים שיסופקו על ידי יצרן הצינורות 

ל הקרקע.  סוג המחבר ו/או יצרן השוחות ויבטיחו הן אטימות מוחלטת והן גמישות לתזוזות דיפרנציאליות ש

 ייקבע על פי קוטר וסוג הצינור שיוגדר בו.

 דרישות טיב והתאמה לתפקוד הנדרש 57.04

 בדיקות לחץ בקווי סניקה לביוב 57.04.01

בכל הקווים בהם קיימים קטעי עיגון מבטון או במעברים של צינורות דרך קירות בטון המשמשים עיגון 

לחוזקו המקסימלי.  כל הקווים ייבדקו ללחץ בדיקה של לצינורות, תבוצע בדיקת הלחץ לאחר שהבטון הגיע 

לפחות מלחץ העבודה המוגדר.  הפעלת הלחץ תעשה  50%אטמ'  עבור כל צינור ומכל מקום בתוספת של  16

יממה לפני הבדיקה.  הבדיקה תחל רק לאחר מס' תוספות לחץ עד להתייצבות הלחץ בקו.  בדיקת הלחץ 

 תחולק לשני שלבים:

 ת של הקו בעיקר בנקודות החיבור.בדיקה חזותי •

 לחץ רושם, כאשר הלחץ יישאר יציב ללא שינוי במשך שעתיים לפחות.-בדיקה באמצעות מד •

 הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח, ושל שירות שדה של היצרן הצינורות. 

ביומן המשך כיסוי הקו ייעשה רק לאחר שהצינור עבר את בדיקת הלחץ, נבדק, נערך רישום ותיעוד הבדיקה 

העבודה ונתקבלה תעודה מהיצרן המאשרת את בדיקת הלחץ ותקפות האחריות על הצינור.  המשך כיסוי 

 הקו טעון אישור המפקח.

 

 בדיקת אטימות בקווי גרביטציה ובשוחות בקרה 57.04.02

משרדית, פרק -כל הבדיקות לכל סוגי הצינורות תעשנה לפי המפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הבין

57. 

שתסתיים  ע"י הקבלן לאחר אטימות מוחלטתלת ויטציה והשוחות שיבוצעו יעברו בדיקבוי הגרוקכל 

בדיקות האטימות תבוצענה בנפרד לכל קטע בין כל שתי שוחות סמוכות ובנפרד לשוחות, לפני   התקנתם.

רועי יעל הקבלן מוטלת האחריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל א מילוי חוזר מעל הקטע הנבדק.

 לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד: בכל קטע וקטע. בדיקת האטימות

 והעומדים בלחץ מבלי שישלפו. מתאים לקוויםפקקי איטום בקוטר  א.

 שיונח על חשבון ובאחריות הקבלן.  ת,וימות האטבדיקצוע יקו מים זמני לצורך מילוי הקו וב ב.

פיקוח מרבי של הבטיח והצלחת הבדיקה על הקבלן ל ימותטעל מנת להבטיח יעילות מרבית בבדיקת הא

 יצרן הצינורות על הנחתם.

 צילום פנימי של קווי ביוב גרביטציונים 57.04.03

 צילום פנימי של הקווים יבוצע אך ורק בקטעים שלגביהם יוגדר הצורך המקצועי ו/או לפי הוראות המפקח.

 כלליא.  

על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת, 

סגור, שתוחדר  חוגב וידיאוהצילום ייערך באמצעות מצלמת   .לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות

 לצנרת לכל אורכה.

פעולת צילום   הנחתה.של ביצוע המטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן 

אה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי הצנרת אינה ב

 ולפי הוראות נוספות של מנהל הפרויקט שניתנו במהלך הביצוע. המיוחד המפרטלפי התכניות, 
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לפני ביצוע פעולת הצילום ובסמוך אליה ככל שניתן יהיה על הקבלן לנקות ולשטף את הקו על מנת להכינו 

 לצילום.

סיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל יעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניקבלן ה

 המשנה, קודם לתחילת עבודתו. הקבלן יקבל אישור מנהל הפרויקט להעסקת קבלן ובדרישות המפרט. 

אחר הביצוע, ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה ל

 תוכניות עדות. אסופתומסמכי הצילום יהוו חלק מ

 במקרה זה: לום באופן ישיר. ילהזמין את הצ רשאי מנהל הפרויקט

ומבלי לשנות את שאר מחירי  יבוטל סעיף הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף

  היחידה.

 ת ולהכינם לצילום.יהיה על הקבלן לשטוף ולנקות את הצנרת והשוחו

 המזמין.התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י 

 החלטתו הבלעדית.תוכנית עבודה מפורטת בהתאם לבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי ורה לי המפקח

 תוף הפעולה לבצוע הצילום.ייתן את כל שיהקבלן 

 הצילום. הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט עפ"י תוצאות

חשבון מ תנוכה ועלותהבמקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין מנהל הפרויקט את עבודת הצילום החוזר 

 הקבלן.

 ביצוע העבודהב. 

 וניקוי שטיפה(  1)

מכל חומרי בניה וחומרים אחרים  ואת השוחות הצנרת שהונחהאת  לנקותלפני ביצוע הצילום על הקבלן 

 .הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים לכך העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום.

 עיתוי העבודה(  2) 

 ס"מ מעל הצינור בהתאם 50ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי 

נציג הצילום ייערך בנוכחות  לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע השוחות החיוניות לבצוע הצילום.

 מנהל הפרויקט.

הקבלן  ביצוע העבודה. על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני

 יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות מנהל הפרויקט. לא

 מהלך הביצוע(  3)

לפני תחילת הצילום יסמן הקבלן בצבע שמן זוהר במיקום שיתגלה בצילום את מספרי השוחות כפי שהן 

סגור בקטעי אורך  חוגבוידיאו הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת מסומנות בתכניות. 

 מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.

 יצוע הצילום.מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ב

 תיעוד(  4)

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, 

 על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 תיקון מפגעים )נזקים( ג. 

ל הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת ש ( 1)

שלדעת מנהל הפרויקט יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה 

 של מנהל הפרויקט.

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. ( 2)

ך הצילום החוזר לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהלי ( 3)

 יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
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 ממצאיםהצגת  ד. 

יכלול שרק לאחר מסירת תיעוד הצילום אך קבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט תהיה בהתאם לתנאי המכרז 

 .הממצאיםודו"ח מפורט לגבי  , תקליטוריםת וידאווקלט

 תקליטורים ( 1)

הקלטות   סימון זיהוי שוחות. כולל  מרחקים בין שוחות לכל אורכו, עוד מצולם של הקוית התקליטור יכלול

 (.CDתועתקנה במלואן לתקליטורים )

 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה.

 דו"ח מפורט, שיהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול:זו במצורף לקלטת יוגש ע"י מבצע עבודה   (2)

)סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון ותאור אחר ם מצבי ירשת •

 .ומיקום ליקויים שיתגלו מיקומו ,על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו

אור י, תליקוידו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקודת  •

 המפגע והערות.

 ם.יליקויסיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות ה •

 .לגבי תיקון הליקויים מסקנות והמלצות •

 

בקלטות המצולמות ובהעתקיהן בתקליטורים, בכל הצילומים הסטטיים בקבצים דיגיטליים הדו"ח ילווה 

על תקליטורים ובתדפיסים של צילומי התקלות שהתגלו במהלך הצילום.  מנהל הפרויקט רשאי לדרוש 

 מבצע הצילומים.עריכה של הצילומים בהתאם להנחיות שתימסרנה ל

 הדו"ח והצילומים יצורפו לערכת תוכניות העדות ויהוו חלק ממנה.

 אחריות הקבלןה.  

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר מנהל הפרויקט לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת 

 תוקף האחריות של הקבלן.

. ת מנהל הפרויקטהנחיועל חשבונו לפי ועל ידי הקבלן  יםליקויצינור יתוקנו הבנזקים בצילום במידה ויתגלו 

של הקטעים המתוקנים עד לקבלת תוצאה ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על חשבונו  לאחר תיקון הליקויים

 שתניח את דעתו של מנהל הפרויקט.

 

 שיטת יישום/ביצוע 57.05

לפני תחילת העבודות על הקבלן להגיש למפקח תוכנית עבודה מפורטת כולל לוח זמנים לפעילויות השונות, 

רשימת כלים וציוד שייעשה בו שימוש לביצוע העבודה וכן רשימת עובדים מקצועיים אשר ינצחו על ביצוע 

הקבלן יגיש תרשים . MsProjectהעבודה. לוח הזמנים לביצוע ישורטט על טבלת גאנט באמצעות תוכנת 

 ארגוני בו תיקבע היררכית בעלי התפקידים בפרויקט כולל האחראים על הבטיחות ובקרת האיכות.

 עבודות עפר 57.05.01

עבודות עפר בסעיף זה מתייחסות לחפירת תעלות לצורך הנחת קווי מים וביוב וכן חפירה לבניית שוחות 

חישוף ו/או חפירה כללית לצורך הכנת השטח  בקרה ומלויים החוזר.  במידה והקבלן ייאלץ לעשות עבודות

להנחת הצנרת או כל סוג אחר של עבודות עפר שאינו בתחום פרק זה תבוצע העבודה על פי האמור בסעיפים 

משרדית. במידה וידרשו פינוי תמרורים, ריהוט -העניינים במפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין

ישים והסרת אבני שפה, הם יוחזרו לקדמותם בסיום העבודה.  אופן ביצוע מדרכות, פתיחת מדרכות ו/או כב

העבודה והחזרת המצב לקדמותו יהיו על פי הפרקים הענייניים העוסקים בהסדרת תנועה, בביצוע מדרכות 

 ומרצפים ו/או בביצוע שכבות אספלטיות בכבישים ובמדרכות.
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 חפירה להנחת  צינורות ודיפונם 57.05.02

ס"מ. בקרקע  30-סלעיות יועמק החפיר מתחת לתחתית הסופית של הצינור בבקרקעות חרסיתיות ו

 ס"מ . 10-החפיר יועמק מתחת לתחתית הסופית של הצינור ב -קלה/חרסית חולית/חולית 

 תושבת ועטיפה 57.05.03

מקוטר הצינור נמדד מתחתיתו. הידוק השתית  30%התושבת לצינורות תהיה לכל רוחב החפיר עד גובה של 

ם הנחת הצינור, עד לתחתית הצינור, ייעשה לכל רוחב החפירה תוך כדי הרטבה מבוקרת. בבקרה מלאה טר

המשך המילוי חייב להיעשות ידנית במקביל משני צידי הצינור תוך כדי הרטבה מבוקרת של המילוי. המשך 

ו מכני ס"מ, באופן ידני א 20ס"מ מעל לקודקוד הצינור ייעשה בהידוק מבוקר בשכבות, כל  30המילוי ועד 

כפי שיורה המפרט המיוחד או כפי שיורה מנהל הפרויקט.  מילוי זה ייושם לכל סוגי החומרים מהם יהיו 

ס"מ מעל קודקוד הצינור, יהיו חול  30עשויים הצינורות. החומרים שישמשו למילוי התושבת והכיסוי עד 

כל חומרי המילוי יהיו (.  CLSM) דיונות או חומר מחצבה מנופה ושטוף )ללא אבק(, או טוף גרוס, או מבח"מ

מצע החול . מ"מ 5.  כמו כן גודל אבן לא יעלה על 5%( לא יעלה על 200שטופים ואחוז הדקים )עובר נפה 

לפי  100% מעטפת יהודקו באמצעים מכנים, בעבודה ידנית ובהרטבה מבוקרת לדרגת הידוק של וה

Modified A.A.S.H.T.O מטר לכל שכבת הידוק, אך לא  100-. בדיקות בקרת צפיפות תעשנה במרווחים של כ

 בדיקות לכל קטע שיבוצע.  3-פחות מ

 מילוי חוזר  57.05.04

 מילוי חוזר מעל לעטיפה יבוצע ויהודק מחומר מצע סוג ב' או אדמה מקומית מובחרת

 חפירת יתר 57.05.05

חתית הצינור המתוכנן בתוספת עובי דופן עומק החפירה להנחת הצינורות יחושב ע"י הקבלן בהתאם לרום ת

הצינור ועומק המצע מתחתית הצינור.  אם הקבלן יחפור מעבר לעומק הנדרש על פי האמור לעיל, יהיה עליו 

למלא את חפירת היתר במצע סוג א' מהודק.  כל חפירת היתר והמילוי של החפירה יהיו על חשבון הקבלן 

 או מילוי חפירת היתר. ולא תשולם כל תוספת בגין חפירת היתר

 דיפון ותימוך 57.05.06

מניעת ערעור , למניעת מפולותליציבות החפירות והתעלות על הקבלן מוטלת כל החובה והאחריות לדאוג 

שבסמוך לחפירה,  והמבנים להמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות, ותשתיותשל מבנים יסודות 

בחפירות ולפעול בהתאם לחוקים, התקנות והנחיות משרד  ותמיכות לבצע דיפונים עליוועל כן,  או מתחתיה

מסיבה כלשהי, במקומות בהם יורה מנהל הפרויקט כי קיימת הגבלה של רוחב החפירה, העבודה. כמו כן, 

  בקירות אנכיים.עם דיפון יבוצע דיפון התעלות והקבלן יידרש לבצע החפירה 

קרקע -נסטרוקציה ועל פי הנחיות בכתב של יועץ להנדסתעפ"י תכנון של מהנדס קו דיפון הקרקע יעשה

הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וכן של יועץ בטיחות מוסמך, שיועסקו על ידי הקבלן, באישור 

, כפי אמצעי תימוך נשלפים אחריםב, או תבניות חרושתיותבאמצעות  המפקח.  בנוסף דיפון הקרקע ייעשה

ודו"ח מפורטים )כולל החישובים( לביצוע הדיפון וההגנות הדרושות לאישור הקבלן יגיש תוכנית שיאושרו.

מודגש בזאת  .מהמפקח. בכל מקרה אין להתחיל בחפירה ובבנית אמצעי הדיפון ללא אישור בכתב המפקח

הקבלן גם לאחר אישור הדיפון  הבלעדית של כי כל האחריות לכל נושא החפירה והדיפון תישאר באחריות

גרמו, הן לנפש והן לרכוש כתוצאה מעבודות החפירה יהיו באחריות הקבלן יכל פגיעה או נזק שי .המפקחע"י 

 .ועליו יהיה לשאת בכל ההוצאות לכךבלבד 

 מילוי חוזר לשוחות 57.05.07
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במקומות שהוגדרו וסומנו המילוי החוזר סביב שוחות, והביסוס יתבצעו לפי הסעיפים המתוארים לעיל. 

נדרש כיסוי תוך זמן מוגבל, כדי למנוע הפרעות  שרכאבכתב,  המפקחנחיות או בהתאם להו/מראש בתוכנית 

 .(CLSM)מבח"מ  - המיוצר על בסיס צמנטי, ייושם המילוי החוזר באמצעות חומר מוכן לשימוש לתנועה וכו'

 שאיבת מי תהום 57.05.08

במידה ובמהלך עבודת ההנחה של קווי מים וביוב תבוצע אך ורק בתנאי יובש על קרקעית של חפירה יציבה. 

החפירה יתגלו מי תהום, מים תת קרקעיים או מי ביוב מכל מקור ידוע או בלתי ידוע או מים שעונים או 

חרסית רוויה במי תהום או מי שיטפונות שהגיעו לחפירה הפתוחה כתוצאה ממי גשם, יהיה על הקבלן לבצע 

הקבלן ובאחריותו הבלעדית,  ובלבד  השפלתם או ניקוזם באמצעות שאיבה.  שיטת יישום השאיבה תקבע ע"י

ששאיבת מי התהום לא תכלול איתה שאיבת חול ו/או חומרים בעלי גודל גרגיר קטן המצויים בקרקע, 

העלולים לסכן את יציבות הביסוס של המבנים בסביבה. ניקוז מי שיטפונות מתוך התעלה מחייב שאיבה 

לקרקע הדומה בצפיפותה או בהרכבה לקרקע וחפירה לשם הוצאת כל הסחף מתחתית התעלה עד להגעה 

לפני השיטפון.  הקבלן רשאי לבחור כל שיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו לקבל על כך אישור בכתב 

מהמפקח.  המפקח רשאי להורות לקבלן להעסיק מהנדס יועץ בעל מומחיות מתאימה בתחום הנידון. 

ת הקרקע לא התגלו מי תהום, אך בכל מקרה בו הקבלן העסקת היועץ תהיה על חשבון הקבלן. על פי בדיקו

 יזדקק לעבוד במי תהום תהיה כל העבודה על חשבון הקבלן.

 עבודות צנרת 57.06

 סיבולת מותרת בהנחת צינורות 57.06.01

 ;ס"מ מהעומק המתוכנן 1.0±עומק הצינור 

 ;מהשיפוע המתוכנן 0.05%±שיפוע הצינור 

 ;2%הוא פי.וי.סי אחוז הדפורמציה המכסימלי המותר בצינורות 

 אופן הנחת הצנרת 57.06.02

מדידת שיפוע הצינור,  הצינורות יונחו במרכז התעלה החפורה על גבי השתית המהודקת בשיפוע המתוכנן. 

עומקו ומיקומו ייעשו באמצעות מודד מוסמך. המילוי החוזר מתחת לצינור ומעליו יבוצעו על פי האמור 

  בסעיף  לעיל.

 הנוהל הבא: ייעשה ע"פבטון ו/או צינורות מחומרים פולימריים  ותצינור נחתסדר הפעולות בה

 ניקוי קצוות הצינור והמחבר היטב במטלית.

 .צינורמריחת משחת החלקה המסופקת על ידי יצרן ה

 למחבר ומגיע למרחק הקצוב לו.  הרכבת הצינור אל המחבר והפעלת כח צירי עד אשר הצינור חודר

קצה הצינור  משיכה או בדחיפה מקצה הצינור )יש להקפיד בהגנת ח הצירי אפשרית או ע"יוהפעלת הכ

צינורות ראשונים ולמלא  3בתנאי קרקע נתונים: יש להניח  צינורות צמ"שמבחן להנחת  במהלך הדחיפה(.

ולהדק את החפירה על פי הנדרש בסעיפים לעיל. לאחר מכן הקבלן יזמן את נציגי שרות השדה של יצרן 

קת דפורמציה ולאישור המשך ההנחה. הקבלן ימשיך בהנחת הקו רק לאחר אישור הצינורות לעריכת בדי

מבחן חדש כנדרש  בכל שינוי בתנאי הקרקע ובחומרי המילוי יש לבצע מנהל הפרויקט ונציגי שרות השדה. 

 לעיל.

 תוכניות עדות 57.07

כנו באותה מתכונת (, שיוכנו ע"י הקבלן ישורטטו במערכת ממוחשבת.  התוכניות יוAs Madeתוכניות עדות )

מידה, על רקע התוכניות המקוריות לביצוע, כפי שהוגשו לקבלן לביצוע. התוכניות יכללו נתונים -ובאותו קנה



212 

 
בסיסיים על העבודה כפי שבוצעו, כגון: סוג החומר ממנו עשויים הצינורות, שנת הנחת הצינורות, קוטר ועובי 

לסי הקרקע לאחר כיסוי, רום תחתית הקווים ושיפועם, הדופן של הצינורות.  כמו כן ימסרו פרטים על מפ

דרכים סלולות, מבנים, קווי צינורות, מתקני טלפון וחשמל ומסילות רכבת, גדרות, אתרי עתיקות, מפגשים 

וחציות עם תשתיות קיימות כולל מפלסים, סכמות ואיורים של פרטים מיוחדים שאילצו שינויים מהמתוכנן 

קנ"מ אמיתי.  התוכניות תישאנה -ורדינטות.  שוחות ומבנים אחרים ישורטטו בבמהלך הביצוע, מידות וק

ומרחקים אל עצמים קיימים בשטח על  GISאישור וחתימת מודד מוסמך.  יש לציין בתוכניות קורדינטות 

מנת לאפשר איתור הקו לצורך החזקה שוטפת, תיקונים וכו'. הקבלן נדרש לבצע את המדידות להכנת 

ות במהלך ביצוע העבודה, לפני כיסוי התעלות.  לפיכך יהיה המפקח רשאי לקבל מהקבלן את תוכניות העד

פרטי הביצוע בכל שלב משלבי העבודה. יש לקבל את תוכניות העדות שבוע לפחות בטרם מתבצעת הקבלה 

 של המתקן. מודגש בזאת שללא תוכניות עדות לא תבוצע הקבלה של המתקן.  

 בנין סילוק עודפי עפר ופסולת 57.08

עודפי עפר ופסולת בנין יסולקו מחוץ לשטח לאתר מאושר לסילוק פסולת. האישור ינתן בכתב ע"י מחלקת 

 תברואה של העיריה.

 אופני מדידה ותשלום לעבודות ביוב 57.09

 כללי 57.09.01

נורות מכל סוג שהוא החיבורים, והתקנתם יאופני המדידה והתשלום להנחת קוים מתייחסים להנחת הצ

 והם כוללים: בשוחות ובמבנים

ותשלום לעבודות  אופני מדידה 401.5 המחיר יכלול גם את כל עבודות העפר כולל כל האמור לעיל בפרק ( 1

 עפר להנחת צנרת.

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו  ( 2

 לתכנון.

ות הידראוליות, ושטיפת קוים לרבות המים, אספקתם את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיק ( 3

 והובלתם, הציוד והאביזרים, כל הבדיקות הנדרשות בהתאם למפרטים.

 כל ההוצאות הנובעות מתיקון ביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. ( 4

מתקן ו/או מערכת עילית  תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,  ( 5

או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה 

 זוק ולשביעות רצון המפקח.יטרם גרימת הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש הנ

 כל הנאמר במפרט הכללי. ( 6

 נורות פי.וי.סי. יצ 57.09.02

נורות פי.וי.סי. תהיה מטר אורך ומסווגת בהתאם לסוגו, יהנחת ציחידת המידה לאספקה הובלה ו ( 1

שור יעבודות החפירה וי ימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצועינור ילקוטר, ולעומק. עומק הצ

לכבישים/מדרכות(, ועד תחתית הצינור לאורך ציר הצינור, העומק יקבע כעומק ממוצע בין שתי 

היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך באספקת הצינורות, הובלתם נקודות או שוחות סמוכות. מחיר 

ויר, שמירה על הצינורות, ופיזור הצינורות וופריקתם, אחסונם באתר כולל הגנה מפני תנאי מזג הא

 התוואי.ך לאור

 מחיר היחידה יכלול גם פחת. לא ישולם עבור פחת.

 חות ו/או מבנים סמוכים.ימדד האורך בין הדפנות הפנימיים של השויי הביוב ובקו ( 2
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נורות כוללים גם את האספקה, ההובלה וההתקנה של ספחים, קשתות, ימחירי היחידה להנחת צ ( 3

 הסתעפויות וכיו"ב אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות.

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל. ( 4

 )לידיעה בלבד(נורות פלדה לביוב יצ 57.09.03

נורות פלדה תהיה מ"א מסווגת בהתאם לקוטר, עובי יהובלה והנחה של ציחידת המידה לאספקה,  ( 1

מדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות החפירה ייהדופן, הציפוי החיצוני ולעומק. עומק הצינור 

 שור לכבישים/מדרכות(, ועד תחתית הצינור.יוי

 העומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות. 

נורות והובלתם ימדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את אספקת הצ

היחידה יכלול גם  נורות לאורך התוואי. מחיר ימביה"ח או ממחסני הספק, פריקתם ופזור הצ

 פחת. לא ישולם עבור פחת.

 כים.מדד האורך בין הדפנות הפנימיות של שוחות ו/או מבנים סמויי ביוב יובקו ( 2

מחירי היחידה כוללים כל אמצעי העזר והחומרים: כגון אדנים ותמיכות זמניות, אלקטרודות, חומרי  ( 3

 נורות וכו'.יציפוי ובידוד, חומרי אטימה לראשי הצ

אוגנים  כדי למנוע ספק יכלול המחיר את כל החיתוכים, הישרים והאלכסוניים, ריתוכי אוגנים,  ( 4

 וריתוכי החדירה.

יהיו כלולים  זרים, כגון: מחבר דרסר, מחברי אוגן, מגופים, שסתומים וכו' ימדדו בנפרד. במחירם אבי ( 5

 גם אוגנים נגדיים, אטמים, אומים, ברגים וכיו"ב.

 נורות.ימחירי הספחים, כגון: קשתות, הסתעפויות וכו' כלולים במחיר היחידה של הצ ( 6

במחירי  פרט, יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים כמתואר במ ( 7

 נורות.יהיחידה להנחת צ

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל. ( 8

 

 שוחות ותאים לביוב 57.09.04

 השוחות והתאים ימדדו לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס הקוטר והעומק. ( 1

המיוחד פרק  מחירי היחידה יהיה כלול ביצוע של כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות במפרט  (2

 , לרבות מצע מהודק בתחתית.401

במחיר היחידה יהיה כלול כל הנאמר במפרט הכללי לרבות מחיר אספקה והובלה של החומרים, חומרי  ( 3

 מותקןהעזר, יציקות החלקים העשויים מבטון, תבניות, ברזל הזיון 

במקומו כן כל האלמנטים המרכיבים את השוחה/התא, אספקת והתקנת מחברי שוחה מיוחדים, 

 עיבוד תעלות ושיפועים וכן גושי עיגון אם נדרשים, בדיקות אטימות. "איטוביב" ,

 .D-40ס מחיר היחידה כולל תקרה בינונית ומכסה מברזל יציקה מטיפו ( 4

 המתכת שבשוחה.מחיר היחידה כולל צביעת חלקי  ( 5

שבין רום פני  וי ביוב בלבד כהפרש הגבהיםובניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה בק ( 6

 מכסה השוחה לתחתית צינור היציאה.

 שלבי הירידה בשוחה יהיו כלולים במחיר השוחה. ( 7

בטון  אתר, יחס לכל סוגי התאים בכל התכניות: יצוקים בימחיר היחידה לתא/שוחה במחירון מת ( 8

עליונה קונית.  טרום, תאים שבחלקם יצוקים באתר וחלקם מבטון טרום, תקרות שטוחות, טבעת

 הביצוע לפי קביעת המפקח.
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 נור יעטיפת בטון לצ 57.09.05

נור. המחיר יכלול את אספקת ינור תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר הצייחידת המידה לעטיפת בטון לצ

והתקנת הבטון, כל עבודות העפר הנדרשות:   המחיר יהיה אחיד ברזל הזיון והתקנתו, תבניות, אספקת 

 לכל העומקים.

 מעבר בקירות 57.09.06

 לאנורות בקיר אבן/גדר אבן/קיר בטון/תעלת בטון, גדר תיל, גדר רשת וכל קיר וגדר אחרים יעבור מעבר צ

 קון מחדש לפי הקיים כולליתשולם תוספת. העבודה תכלול: פירוק, ביצוע המעבר, ת

ניה, בטון, מסגרות וכל הנדרש. לא תשולם כל תוספת והקבלן יחזיר המצב לקדמותו כלול במחיר עבודות ב

 נור.יהצ

 מפל חיצוני 57.09.07

 נור ועומק המפל.ימפלים חיצוניים ימדדו ביחידות.  לפי קוטר, סוג צ . 1

מחיר היחידה יכלול את כל הספחים הדרושים לבצוע המפל עפ"י התוכניות )הסתעפות, "טע",  . 2

והתקנתו, עבודות  תות( הכנת תבניות ליציקת הבטון סביב המפל, ברזל הזיון, אספקת הבטוןקש

 עפר הדרושות, כל העבודות הדרושות.

 עבור מפל חיצוני מסוג "חלון" ישולם מחיר נפרד לפי קוטר ועומק כנ"ל, כמפורט במחירון. . 3

 כללי -בטול תאים ומתקנים שונים  57.09.08

דוחי ספיגה, צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים יורות רקב, בורות ספיגה, קבטול וסילוק של תאי בקרה, ב

 בתחום החפירה של צנרת ומתקנים חדשים מתוכננים לא ישולם בנפרד.

המתקנים המבוטלים יבוטלו, יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י הרשות 

מחירי  לום. עבודה זו תהיה כלולה בכללהמקומית ו/או המשרד לאיכות הסביבה ע"י הקבלן ללא כל תש

 היחידה האחרים.

  

ם החפירה של צנרת ומתקנים ובטול וסילוק של תאי בקרה מתקנים וצנרת כנ"ל  הנמצאים מחוץ לתח

 נתן על כך הוראה מפורשת מהמפקח.יחדשים יהיה בתשלום אך ורק אם ת

 קון אספלט יפתיחה ות 57.09.09

נורות בקטרים ייחסים לציקון אספלט מתי( לפתיחה ות57פרק , 51מחיר היחידה במחירון משב"ש )פרק 

 ס"מ בכל העומקים. עבור מקרים אחרים ראה סעיפים מתאימים בפרק עבודות נוספות. 40-100

 אבני שפה 57.09.10

 עבור אבני השפה ישולם בשני אופנים:

 פרוק אבני שפה .1

 התקנה של אבני שפה .2

ם יהיה עבור מ' אורך של אבני שפה בהתקנה עבור החלפת אבני שפה שבורות לא ישולם לקבלן, התשלו

 מושלמת ללא שברים.

 

 הרחקת פסולת בנין 57.09.11
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כל פסולת שתווצר במהלך העבודה לרבות אספלט, אבנים משתלבות, אבני שפה, אריחי מדרכה, צמחיה, 

ו/או המשרד  שרשים, גזעים, פסולת כלשהי וכו' תורחק ע"י הקבלן  לאתר מאושר ע"י הרשות המקומית

כוללים  51.1על מנת להסיר כל ספק יש לציין כי כל הסעיפים במחירון משב"ש פרק  לאיכות הסביבה. 

 הפסולת הנ"ל לאתר מאושר כנ"ל במחיר היחידה. הרחקת
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 כתבי הכמויות )בחוברת נפרדת(  -  5חלק 
 

 כתב כמויות

 מחיר היחידה בכתב הכמויות כולל:        12.1

 התנאים והדרישות הנזכרים בכל הפרקים של מפרט זה. יבמילוכל ההוצאות הכרוכות  א.

אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוזכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי  

 המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כל שהוא.

 עבודה, חומרים, ציוד ופחת. ב.

זר הנדרשים לבצוע העבודה באופן משלם, בין אם הוגדרו או לא מוצרים ואביזרי ע ג.

 הוגדרו בגוף ובתכניות המצורפות.

 ת שבוצעו.והחסנת חומרים, כלים מכונות וכו' ושמירתם כן שמירת העבוד ד.

העמסה, הובלה ופריקה, החסנה של חמרים, ציוד וכלי עבודה, אל מקום העבודה וממנו  ה.

 לת צוותות העבודה אל מקום העבודה וממנו.אחרי גמר העבודה, וכן הוב

שימוש בכלי עבודה ומכשירים למיניהם, מכונות, מתקני ריתוך, פיגומים תמיכות, דרכי  ו.

 גישה זמניות וכו'.

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות לוואי ועזר, כגון: חפירה ומלוי, חבורי מים וכל זמניים,  ז.

גמים ונזקים, עבודות צביעה, פתיחת פתחים פ ןתיקוחציבת חריצים וחללים וסתימתם, 

 לתעלות צנרת וכו' בקירות בניה ואטימה אח"כ לפי פרט.

, הוראות תדיאגראמוכל ההוצאות הכרוכות בהכנת ובהספקת תכנית עבודה והתקנה,  ח.

 הפעלה, תאום, הדרכה, בדיקות, הפעלה, כיוון וויסות וכו'.

ובדים וצד שלישי, הובלה ימית, בטוח ימי, מיסים סוצילאיים, הוצאות בטוח, בטוח ע ט.

שחרור מכס, מסי קניה )הכוונה למס קניה המוטל על מוצרים ו/או חלקים בודדים. מס 

 בסעיף נפרד בכתב הכמויות(. יצוין, רקירוקניה המוטל על המתקן המשלם, לפי טון 

כו', עד לקבלת ו ןשיטפובטוח הציוד בעת הובלתו, והתקנתו והפעלתו בפני שריפה, גניבה  י.

 המתקן על ידי המזמין.

 אחריות ושרות למשך שנה. יא.

הוצאות כלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  יב.

והמקריות, וכל ההוצאות האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המפרט והתכניות 

ות אטימות, בדיקה חוזרת )כגון : בדיקות מעבדה, בדיקות באתר, בדיק מחייבים אותן.

 לאחר התיקון וכו'(.

 רווח הקבלן. יג.

 

 לאופן מדידה העבודה ראה הפרוט בפרקים השונים. 12.2

 .באומדנאכל הכמויות נתונות  12.3

 יחידה -יח'  בכתב הכמויות: ןסימו 12.4

 מטר מרובע -מ"ר      

 מטר אורך -מ"א      

 מערכת מושלמת -מ"ע      

אי לפני הזמנה סופית של המתקן ו/או לפני התחלת בצוע העבודה להגדיל המזמין רש 12.5

 או להקטין את היקף העבודה בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במתקן, וזאת מבלי לשנות את מחירי  

ראות הפריטים המופיעים בכתב הכמויות. ו/או לבצע את העבודה במספר שלבים לפי 

 עיניו.

הרכב כתב הכמויות מתבסס על ההנחה שהקבלן ביקר במקום לפני הגשת הצעתו,  12.6

והוא מודע לתנאים המיוחדים הקיימים באתר, ולקשיים שעלולים לנבוע כתוצאה 

 מהדרישות של מפרט זה.

במידה והקבלן לא ימלא מחיר יחידה בסעיף כל שהוא בכתב הכמויות, מובן כי סעיף  12.7

 ככלול בסעיפים אחרים.זה 

הכמויות מופיעים בדרך כלל בקיצור. על הקבלן לבדוק במפרט  בסעיפי הכמויות בכת 12.8

 הדרישות המתיחסות לסעיף הנדון. כלאת 

 סעיף היא להספקת הציוד, אביזריו וכו', והרכבתו, חיבורו לצנרת ניקוז, בכלהכוונה  

 .מושלמתתעלות אויר, חשמל ופיקוד וכן הפעלה וויסות עד לפעולה 
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 טפסי רשימות  -  6 חלק
 

 )למילוי ע"י הקבלן(רשימת ציוד הקבלן  

 

 להשתמש לביצוע החוזה: הקבלן להלן רשימת פרטי הציוד העיקריים בהם יש בדעת

 

 תיאור מס'
 כמות דגם תוצרת

     

 

הפירוט שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש והמתאים לשם ביצוע המבנה למרות 

 כראוי ובזמן שנקבע.

 

 

 תאריך: ______________   חתימת המציע:____________________________________
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 וצנרת עבודות הספקה והתקנה של ציוד מכני וחשמלי - 7חלק 

 הגדרות

 

 פירוש אחר משתמע מההקשר הדברים(:בפרק זה )אם אין 

 

חומר ודבר טובין אחר אשר  הציוד המכני והחשמלי, לרבות כל מכונה, התקן, מכשיר, חלק מכונה  -"הציוד" 

 יש לספקו ולהתקינו לפי הסכם זה, ולמעט ציוד הקבלן.

 

 בהתאם להסכם.הציוד,  כלל הציוד שעל הקבלן לספקו והעבודה שעליו לעשותה לשם התקנת -"העבודה" 

 

העבודות, אך שאינו נשאר  כל מכונה, מכשיר, התקן, מתקן זמני או דבר אחר הדרוש לביצוע  -"ציוד הקבלן" 

 או מיועד להישאר חלק המבנה או הציוד.

 

בהתחשב במצבו של  אותו חלק משכר ההסכם המתייחס לציוד או לעבודה הנידונים  -"הערך שבהסכם"   

במחיר  ובגורמים רלוונטיים אחרים, ובלי להתחשב בשינויים שחלו ושנעשתה ב הציוד, במקומו, בעבודה

 העבודות, לאחר חתימת ההסכם.

 

 הייצורפיקוח, בדיקות ופסילה בעת   2

 

של הקבלן את טיב  בחצירו לבחון ולנסות יהיה רשאי, בכל עת  במשך ייצור הציוד, לבדוק, המפקח(  1)

הציוד שיש  לספקו לפי הסכם וכן את אופן פעולתו, ואם הציוד או  החמרים והמלאכה המשמשים בייצור כל

של הקבלן, ישיג הקבלן למהנדס את רשות הבדיקה, הבחינה, והניסוי,   בחצירוחלק ממנו מיוצר שלא  

יפטרו את הקבלן מכל  כאמור, כאילו מיוצר הציוד בחצרים של הקבלן. בדיקה, בחינה וניסוי כאמור, לא

 חובות לפי ההסכם.

 

על היום והמקום בהם יהיה הציוד מוכן  ימי עבודה מראש 10הודעה מוקדמת ב למפקח(  הקבלן, יודיע 2)

לא יופיע במקום שציין הקבלן וביום אותו נקב הקבלן בהודעתו הנ"ל,  מפקחלניסוי כמותנה בהסכם, ואם ה

 פקחויעביר מיד  למ ,מפקחיהיה הקבלן רשאי לבצע את הניסויים אשר ייחשבו כאילו בוצעו בנוכחות ה

 תעודות מאושרות כדין המעידות על תוצאות הניסויים שנעשו.

 שנקבע לכך.ד שעות לפני המוע 24יודיע לקבלן על כוונתו להיות נוכח בניסויים  פקחהמ

 

הקבלן ללא תשלום את  של הקבלן או של קבלן משנה שלו, יספק בחצירו(  כאשר נדרשים בהסכם ניסויים 3)

אדם, החמרים, החשמל, הדלק, המתקנים  והמכשירים כפי שנחוץ וכפי שאפשר לדרוש -חכל העזרה, כו

 באורח סביר לשם ביצועם היעיל  של הניסויים.

 

 בכתב לקבלן. שציוד כלשהו עמד בניסויים המוזכרים בסעיף  זה, יודיע על כך מפקח(  שוכנע ה4)

ממנו פגום או אינו עומד  ציוד, שאותו ציוד או חלקאחרי בדיקתו, בחינתו וניסויו של כל  ,פקח(  החליט המ5)

אותו חלק ממנו וימסור לקבלן ההודעה על כך תוך   ובדרישות החוזה, יהא הוא רשאי לפסול אותו ציוד א

 זמן סביר, במנותו באותה    הודעה את הסיבות אשר גרמו לפסילת הציוד כאמור.
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הבחינה והניסוי  עם השלמתו( יחולו גם על הבדיקה, )ניסוי הציוד 4( בסעיף 5(  הוראות סעיף קטן )6)

 המבוצעים לפי סעיף זה.

 

 פגמים לפני קבלת הציוד ע"י המזמין.  3

 

 אם ביחס לכל חלק או קטע של העבודות שטרם נתקבל ע"י המזמין, המפקח בכל עת שהיא:

 

חומר ששמש לקבלן,  או)א(  החליט שעבודה שנעשתה, או ציוד שסופק ע"י הקבלן או כל קבלן משנה שלו, 

ההסכם, או שאותו חלק, או קטע של העבודות פגום  או לקבלן המשנה שלו, פגום, או אינו מתאים לדרישות

 ההסכם )כל אותם דברים ייקראו להלן פגמים( וכן  תאו אינו ממלא את דרישו

 

האפשרי, על החלטה  בהקדם)בפקס, דואר, דואר אלקטרוני,רישום ביומן העבודה(  )ב(  הודיע לקבלן בכתב 

מספיק אם המפקח יצביע על פגם באופן כללי והקבלן יהא חייב לחפש  האמורה, )ולצורך סעיף זה יהא

 ולמצוא  את עצם המגרעת(.

 

חשבונו את כל הפגמים  כי אז יהיה הקבלן חייב לתקן על במידת הצורךוצוותו קבלן האת ציוד  יעמיד)ג(  

אותם   ה כן הקבלן, רשאי  יהיה המזמין, לנקוט, על חשבון הקבלן,שהמפקח הצביע עליהם כאמור, לא עש

אמצעים לתיקון המצב אשר ייראו לו סבירים בנסיבות הקיימות. כל ציוד, שיספקו המזמין במקום ציוד 

פגום,יתאים לדרישות ההסכם . הקבלן יהיה רשאי לקחת ולהשאיר לעצמו כל ציוד  אשר המזמין החליף 

 ן.אותו על חשבון הקבל

  שום דבר האמור בסעיף זה לא ישפיע על כל תביעה של המזמין.

 

 ניסוי הציוד עם השלמתו  4

 

לניסויים עם השלמתו. אם  יום מראש על התאריך בו יהיה הציוד מוכן 21(  הקבלן יודיע למהנדס בכתב 1)

ו עליהם יודיע ימים מאותו תאריך, ביום או בימים שעליו א 10לא הוסכם אחרת יתקיימו הניסויים תוך 

 המפקח לקבלן בכתב.

 

(  לא קבע המפקח מועד לניסויים לאחר שנתבקש לעשות כן, או לא נכח בזמן או  במקום שנקבעו כדין 2)

לביצוע הניסויים האמורים, יהיה הקבלן רשאי לפעול בהיעדר המפקח, ואותם ניסויים ייחשבו הניסויים 

 שבוצעו בנוכחות המפקח.

 

(  אם, לדעת המפקח, חל עיכוב יתר בניסויים, יהיה הוא רשאי להורות לקבלן בהודעה בכתב לבצע אותם 3)

ימים מקבלת ההודעה האמורה, והקבלן  יבצע אותם ניסויים באחד הימים תוך עשרת הימים  10ניסויים תוך 

סויים הנ"ל תוך פרק הזמן האמורים,כפי שיקבע אותו הקבלן ויודיע על כך למהנדס. לא ביצע הקבלן את הני

הנקוב לעיל, יהיה המפקח רשאי לבצעם בעצמו. כל הניסויים שיבצעם המפקח  כאמור יהיו על אחריותו ועל 

חשבונו של הקבלן, אלא אם כן הוכיח הקבלן שלא חל עיכוב  בניסויים ובמקרה כזה יהיו אותם ניסויים אל 

 חשבונו. אחריות המזמין ועל

 

 צאות ביצוע הניסויים ויביאן בחשבון בהצעתו.(  הקבלן ישא בהו4)
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זאת המפקח או הקבלן,    ש(  לא עמד חלק כלשהו של העבודות בניסויים, יחזרו על ניסוי אותו חלק, אם דר5)

תוך פרק זמן סביר ובאותם תנאים כבניסוי הראשון, אלא שינוכו משכר החוזה כל ההוצאות הסבירות 

 חוזרים.שנגרמו למזמין בגין הניסויים ה

הבהרה: כל ניסויי הציוד והמיכשור אינם כלולים בתקופת ההרצה. ההרצה תחל לאחר שיוכח שכל המערכות 

 תקינות.

 

 קבלת העבודות  5

 

ולאחר סיום ההרצה  (  מיד עם השלמת העבודות בהתאם להסכם )(, ולאחר שעמדו בניסויים הסופיים1)

, יוציא המפקח תעודה )להלן: עות רצונו של המפקח והוכחת תקינות כל המערכות על ידי הקבלן ולשבי

 "תעודת הקבלה"( אשר בה יאשר את 

והמזמין ייחשב כמי שקיבל את העבודות  כל הבדיקות הנדרשותהתאריך בו הושלמו העבודות כנ"ל, עברו את 

מכל  בהוצאת תעודת הקבלה משום אישור לכך שהעבודות הושלמו  ובתאריך של אותו אישור, ואולם לא יהי

 הבחינות.

 

( לסעיף זה על כל קטע כשם שהוא חל על העבודות 1(  חולקו העבודות לשני קטעים או יותר יחול ס"ק )2)

כולן. אם לפי הסכם בין המזמין לקבלן נתקבל חלק כלשהו מהעבודות )שאינו מהווה קטע או מספר קטעים( 

 לפני קבלת שאר העבודות יוציא המפקח תעודת קבלה לאותו חלק.

 

(  אם בגלל מחדל מצד הקבלן לא הוצאה תעודת קבלה לכל חלקי העבודות תוך חודש ימים מהתאריך 3)

שנקבע בהסכם להשלמת העבודות או אם לא נקבע תאריך כזה תוך תקופת זמן סבירה, יהיה המזמין חופשי 

 ו כל חלק מהן,להשתמש בעבודות או בכל חלק מהן שלגביו לא הוצאה תעודת קבלה, אם וכל עוד העבודות א

לקבלן הזדמנות סבירה  אשר משתמשים בו כאמור, ראויים לשימוש במידה סבירה, וזאת בתנאי שתינתן

 לנקוט בצעדים הדרושים כדי לאפשר הוצאת תעודת קבלה.

 

(  אם בגלל כל מעשה או מחדל של המזמין או של המפקח, או של הקבלן אחר המועסק ע"י המזמין, יימנע 4)

הוכח בינתיים שהעבודות בעיקרן אינן לפי ההסכם,  א, ול4ע את הניסויים הנזכרים בסעיף מן הקבלן לבצ

ייחשב המזמין כמי שקיבל את העבודות והמפקח יוציא תעודת קבלה בהתאם: עם זאת, יהיה על הקבלן 

המפקח וכפי  ( כאשר ידרוש זאת1)  6לבצע את הניסויים האמורים תוך התקופה הנזכרת להלן בסעיף 

( 5וסעיף קטן ) 4( של סעיף 4)-ו2) (3))  םיום מראש, ויחולו סעיפים קטני 14דרוש בהודעה בכתב שתינתן שי

כל הוצאה נוספת, אשר תיגרם  לקבלן בגין ביצוע הניסויים לפי סעיף קטן זה, תוסף לשכר ההסכם   2של סעיף 

ות סבירה בשימוש שהמזמין והדרישות לגבי התוצאות שיש להשיגן באותם ניסויים, יופחתו תוך התחשב

  השתמש בעבודות לפני ביצוע אותם ניסויים.

 

 ניסוח הסעיף יבוצע על ידי יועץ משפטי. פגמים אחרי קבלת העבודות  6

 

(  הקבלן יהיה אחראי לכך שבהקדם האפשרי יתוקן כל פגם או נזק בחלק כלשהו של  העבודות אשר יופיעו 1)

אחרי קבלת אותו חלק ואשר נמסר ע"י )א(    .חודש או יותר לפי כתב האחריות שנמסר ע"י הקבלן 12תוך 

בתכנון )למעט תכנון אשר תכין, סיפק או או פרט אותו המזמין ואשר  ליקוי בחמרים, בטיב המלאכה או
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עשה או מחדל הקבלן דחה את האחריות לו בכתב תוך זמן סביר מקבלת הוראות המזמין בנדון( או )ב( כל מ

 החדשים הנ"ל. 12מצד הקבלן תוך תקופת 

 

או הפגם. החליף או   ק(  הופיע פגם או נזק כאמור, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, תוך ציון טיב הנז2)

חידש הקבלן כל חלק של העבודות, יחולו הוראות סעיף זה על אותו חלק עד תום תקופת האחריות מיום 

 וש.אותה החלפה או אותו חיד

 

לאותו זמן אשר בו אי  ( לסעיף זה תוארך בתקופת זמן השווה2)-( ו1(  תקופת האחריות הנזכרת בס"ק )3)

 אפשר היה להשתמש בעבודות או אותו חלק מהן, אשר בו  הופיע פגם שעליו חל סעיף זה בגין אותו פגם.

 

לעשות את העבודה הדרושה על (  לא תוקן הפגם או הנזק הנ"ל תוך פרק זמן סביר, יהיה המזמין רשאי 4)

 חשבון הקבלן ועל אחריותו של הקבלן.

 

(  אם טיבם של ההחלפות או החידושים הוא כזה העלול להשפיע על יעילות העבודות או כל חלק מהן, 5)

רשאי יהיה המזמין לדרוש מהקבלן בכתב שיבצע ניסויים בציוד, ובמקרה זה יבוצעו הניסויים כנאמר בסעיף 

 ם עם השלמת העבודות(.)ניסויי 5.4

 

(  תנאים אלה יחולו על כל הבדיקות, ההתאמות, ההחלפות והחידושים אשר הקבלן  יבצעם לפי סעיף זה, 6)

 וכן על כל הניסויים הנחוצים בקשר לכך.

 

 רלתיאו(  חובתו של הקבלן לפי סעיף זה תבוא במקום כל תנאי או אחריות המשתמעים מכל חוק, אשר 7)

להתאמתו של כל חלק כזה למטרה לה הוא נועד,  או ביחס 5מהעבודות שנתקבל לפי סעיף של חלק כלשהו 

ומלבד אשר נאמר בסעיף זה לא יהיה הקבלן ולא יהיה כל קבלן משנה, סוכן או עובד שלו, אחראי לפי ההסכם 

אשר ניתן או הפסד,  בנזיקין או בכל אופן אחר, בקשר לנזק או פגם בכל חלק כזה, או לכל פגיעה, נזק או

לצורך סעיף קטן זה, הרי הקבלן קשור בהסכם מטעמו ומטעם קבלני  לייחסם לפגם או לנזק האמורים.

שלהם שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מחובתו של הקבלן  ביחס  ןוהניסיועובדיו וסוכניו   ,המשנה שלו

 לכל חלק של העבודות שטרם נתקבל ע"י המזמין.

 

תהיה לקבלן זכות הגישה בכל שעות העבודה  ל ביצוע ההסכם לפי תנאי חוזה.(  עד להוצאת התעודה ע8)

מוסמך, אשר שמו נמסר קודם  חכוהסבירות, על חשבונו ועל אחריותו הוא, בין אם בעצמו ובין אם ע"י בא 

לכן למהנדס  בכתב, לכל חלקי העבודות לשם בדיקת פעולתן ולכל הדו"חות על פעולתן לצורך  בדיקת אותן 

חות והעתקת פרטים מתוכם.   בכפיפות להסכמת המפקח )שלא תימנע מן הקבלן מניעה בלתי סבירה( דו"

 רשאי

 יהיה הקבלן לערוך על חשבונו ועל אחריותו הוא כל ניסוי אשר ימצא אותו כרצוי.      

 

 שינויים  7

 

מועד,כדי לאפשר לקבלן לעשות (  החליט המפקח על שינוי כלשהו בעבודות,יודיע על כך לקבלן בכתב בעוד 1)

 את הסידורים המתאימים.

(  סבור הקבלן ששינוי כזה ימנע ממנו קיום התחיבות כלשהו מההתחייבות לפי  ההסכם, יודיע על כך 2)

למהנדס בכתב, והמפקח יחליט מיד אם יש לבצע את אותו  השינוי ואם לאו. אם המפקח חוזר ומאשר את 
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חיבות אם ובמידה והמפקח יראה זאת למוצדק.  כל עוד לא חזר ואישר הוראתו בכתב, תשונה אותה  הת

 המפקח את הוראתו בכתב, תיחשב כאילו לא ניתנה.

 

 הספקת  הציוד  8

 

אם לא נאמר במפורש אחרת, יספק הקבלן את כל הציוד הטעון  התקנה לפי הסכם זה. ציוד" בסעיף זה 

וואי והאביזרים השייכים אליו, הפיקוח בזמן תהליך לרבות כל חומרי הל 1פירושו הציוד כמוגדר בסעיף 

 קבלה. יניסוהפגמים שנתגלו בזמן  ןותיקוהייצור, הכנת הציוד לקראת הקבלה, הקבלה   במקום הייצור 

תאור מפורט של הציוד שיש לספקו ולהתקינו נתון במפרט המיוחד של מסמכי ההסכם. הקבלן יהיה אחראי 

 תוהובלתו, להחסנתו של כל הציוד שהוא יספקו ולטפול בו עד להתקבלואחריות מלאה ומוחלטת לטיבו, ל

 בעבודות הגמורות.

 

אם בדעת המזמין לספק את הציוד או חלק ממנו יצוין הדבר במפרט המיוחד ותצורף אליו רשימה מפורטת 

 של הציוד אשר המזמין יספקו.

 

לאיזון, ברגים למנועים עם אומיהם הקבלן יספק בכל מקרה את כל חמרי העזר הדרושים, לרבות: פחיות 

 , חמרי דיוס, שמן, חמרי סיכה, חומרי ריתוך וחיתוך, וכיו"ב.ודסקיותיהם

 התמורה לחמרים שיספק הקבלן כלולה במחירים להתקנת הציוד.

 

 במפרט המיוחד או בפרטי ההסכם האחרים. יצוינומקום הספקת הציוד מהמזמין לקבלן ותנאי הספקתו 

 

את הציוד הנמסר לו על ידי המזמין ולהודיע למהנדס על כל פגם, אי התאמה או פסול אחר  על הקבלן לבדוק

הנראה לעין שיתגלה בציוד בעת המסירה. לאחר שהקבלן קיבל ואישר את קבלת והציוד במחסן החברה, 

 רואים אותו כאחראי יחידי למצבו התקין של הציוד.

 

אך ורק לביצוע אותן העבודות הכלולות בהסכם שעבורן הקבלן ישתמש בציוד שיסופק לו על ידי המזמין 

 קיבל את הציוד.

 

 הקבלן לא יחליף כל ציוד שסופק לו, אלא אם קיבל לכך רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

 

הקבלן יהיה חייב להגיש יחד עם החשבון הסופי, רשימה מפורטת של הציוד שקיבל מהמזמין, תוך ציון כל 

 עבודות באישור המפקח.אותם הפריטים שהותקנו ב

 

הגשת רשימה והחזרת עודפים כאמור יהיו תנאים מוקדמים לאשור החשבון הסופי של הקבלן. אי הגשת 

רשימה זו תעכב תשלום חשבון הסופי ולא תזכה את הקבלן בהצמדה או בכל תביעה כספית אחרת למעט 

 מחירי הבסיס.

 

 

 טיב החומרים והייצור  9
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כל חלקיו יתאימו לפעולה בתנאי האקלים הנתונים במפרט המיוחד והציוד יהיה  סוגו וטיבו של הציוד על

 מוגן נגד השפעות אקלים זה.

 

הציוד יתאים לעבודה במתקני ביוב בתנאים קשים, הן בפעולה רצופה והן בפעולה לסירוגין. יתקבל רק ציוד 

נאים הדומים לאלה אשר אשר הוכיח את  עצמו במשך לא פחות משלוש שנים בפעולה משביעה רצון בת

 ישררו במתקן שלו מיועד הציוד.

כל הנזקים הדורשים החלפה תקופתית יהיו נוחים לגישה תוך צורך מינימלי בפירוק המתקן. כל יחידות 

 הציוד הזהות יהיו בנות חליפין בהחלט, הן כיחידות והן כחלקיה המרכיבים.

בהתאם למיטב  הנוהג החדיש המקובל בייצור ציוד ממין ותושלם באורח מקצועי מעולה  -כל העבודה תבוצע 

 משובח, על אף כל חסרון או השמטה בדרישות המפרט.

 

כל החמרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקנתו יתאימו מכל הבחינות להוצאה האחרונה של התקנים 

במפרט המיוחד  הישראליים, התקנים האחרים והמפרטים המוזכרים במפרט המיוחד. באין תקן מוזכר כנ"ל

יציין הקבלן ברשימת המפרטים את התקן שלפיו הוא עומד לספק את החמר הנדון. כאשר הקבלן מציע 

לספק חמר כלשהו לפי תקן שונה מזה שמוזכר במפרט, יהיה טיב החומר שווה לזה המתואר בתקן שבמפרט 

 או עולה עליו, ובמקרה כזה יצורפו להצעה שני עותקים של אותו תקן.

 

הצעה המבוססת על תקנים כאלה פירושה רק הסכמתו של המפקח לשימוש בתקנים אלה, אך לא  קבלת

יהיה בה כדי לחייב את המפקח לאשר כל תקן שיימצא נחות לתקן המקורי שאותו הוא בא להחליף. המפקח 

ועל  יהיה רשאי לפסול כל חומר, חלק או  עבודה אשר יפלו בטיבם מדרישות ההתקן המקורי המוזכר במפרט

 הקבלן יהיה לתקן כל ליקוי הנובע מכך על חשבונו הוא.

 

כל החמרים ייבחרו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשימוש לו הם מיועדים, מבחינת החוזק הגמישות, 

 הקיים,ההתנגדות לקורוזיה בהתחשב במיטב הנוהג ההנדסי המקובל.

 

ן ותיאורם המדויק טעון אישור המפקח. החומרים שייבחרו, יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להל

אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למהנדס, כאשר ובמידה והלה ידרוש זאת, תעודות המראות את תוצאת 

הבדיקות שנעשו בחמרים המיועדים לשמש בייצור  הציוד. כל הבדיקות האלה ייעשו על חשבון הקבלן, נוסף 

המיועדים לשימוש בציוד ולערוך בהן בדיקות כפי שימצא לכך יהיה המפקח רשאי לטול דוגמאות של חמרים 

 לנחוץ.

 

כל החלקים הטבולים הנעים וכן הפינים והפושים של חלקים כאלה וחלקים אחרים הבאים במגע אתם, יהיו 

ממתכת בלתי מחלידה וחלקים כאלה אשר יופיעו בהם סימנים של שיתוך )קורוזיה( תוך תקופת הבדק של 

הקבלן על חשבונו  בחלקים מחומר בלתי מחליד מתאים. בבחירת סוגי המתכות השונים החדשים, יחליפם  12

 מתכתי תוקטן ככל האפשר.-יוקפד על כך שהשפעת השיתוך הדו

 .רהאוויהאמור לעיל יחול גם על חלקים נעים החשופים למזג 

 

סתימת  ויוחלקו כראוי. לא תורשה ינוקוכל היציקות יהיו בעלות מבנה צפוף, מוצקות וחלקות ללא  עיוותים 

אם הדבר יידרש. הברונזה על סוגיה  לחישואו  הרפיהחורים ופגמים אחרים ביציקה. ביציקות פלדה תעשה 

 תהיה בעלת איכות גבוהה ותתאים בכל מקרה למטרת השימוש.
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 גימור.  10

 

 ישות סעיף זה.הגימור והמראה החיצוני של כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדר

כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה, המותקנים מעל למפלס הרצפה, או במקום אחר בהם הם גלויים לעיל, 

יסודי של כל השטח לפני הצביעה במספר שכבות.  ושפשוףיקבלו גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעים 

, בצנרת וכיו"ב וכן בכל חלקי הברזל של גימור זה יידרש במשאבות, במנועים,  בעגורנים, בווסתים, במגופים

 ציוד חשמלי כגון: ארונות, מתנעים ומפסקים, לוחות פיקוד מגשי כבלים, תמיכות וכו'.

בני קוטר קטן, ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב"מ או חומר אחר השומר על  תצינורו

 מראהו הנאה ללא  צורך בניקוי.

ופינותיהם ילוטשו והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו. גלגלי יד יהיו מלוטשים  תצינורוהשפות של אגני 

 ומצוחצחים.

 צביעת חלקי פלדה תיעשה לפי הוראות מפרטי צביעה של מפרט הכללי.

 

 אריזה סימון משלוח. 11

 

 אריזה

 

לציוד הגנה אחרי שהציוד ניסה במפעל הייצור וקיבל את אישור המפקח, ולפני שיישלח לתעודתו, תינתן 

יעילה נגד שיתוך ונזק מקרי לרבות הנזק העשוי להיגרם ע"י שרצים, אור שמש חזק, גשם, חום רב, אוירה 

 ים.-לחה, או רסיסי מי

 

כל הציוד המיועד לצביעה יקבל את הטיפול הראשון ואת שכבות היסוד הדרושות. שטחים בלתי צבועים 

 חת מגן.העלולים להעלות חלודה יכוסו לפני המשלוח במש

 

אריזת הציוד תגן על המשלוח מנזק העשוי להיגרם בעת ההובלה, במקרה של משלוח מעבר לים תתאים 

 הציוד ברציפים גלויים.  תלשהייהאריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכים וכן 

ל הציוד כדי שההוא יגיע לייעודו שלם ובמצב טוב. הקבלן ישא בכ לאריזהבכל מקרה יהיה הקבלן אחראי 

הוצאות האריזה כגון: הספקת והכנת ארגזים, תיבות פסי פלדה וחומרי אריזה כגון:  יריעות פוליאסטר, 

 וכיו"ב. רטיבותחמרים 

 

 סימון

 

 כל ארגז וכל חבילה יסומנו סימן קריא ובל יימחה של הנתונים הבאים:

 שם המפעל והמתקן -

 ייעוד הציוד -

 מספר הפריט -

 

 משלוח

 

הקבלן יודיע למהנדס בעוד מועד על כל משלוח של ציוד ובמקרה של הספקה מעבר לים יעביר למהנדס בדואר 

ותאריך הפלגתה, מספרי הארגזים והצרורות  ההאוניאויר העתקים של מסמכי המשלוח, תוך ציון שם 
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קבלתו באתר או ותכולתו של כל ארגז וצרור. מכל מקום יהיה הקבלן אחראי להובלתו הבטוחה של ציוד ול

 למסירתו למזמין או לקבלן אחר אם אין התקנת הציוד כלולה בחוזה.

 

 הקבלן יספק שש חוברות של "המדריך להפעלה והחזקה של המתקן בשלמותו.

 המדריך יכלול הפרקים כדלקמן:

 תאור כל פריט של הציוד.  -

 .הוראות פרוק והתקנה  -

 .הוראות הפעלה  -

 .הוראות החזקה שוטפת  -

 מדריך לגלוי סבות התקלות.  -

 

 

 

 

 

 

             

 חתימת הקבלן                                                                                                        
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 רשימת התוכניות – 8חלק 
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 נספח א' 
 דוח בדיקות קרקע
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 'נספח ב
  תפ"מ-תיאור פעולת המערכת
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 'נספח ד
 הבטחת איכות ובקרת איכות 

   לכיש ,אשדודת"ש פרויקט   -בקרת איכות הביצוע של הקבלן 
 

 מבוא   1

 

 נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף. 

 

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת על ידי 

הקבלן )להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב 

 יכות הביצוע של הפרויקט.במערך הכולל המיועד  להבטיח את א

 

יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית 

ליום פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי נתיבי ישראל 

 בנושא בקרת איכות. 02כאמור לעיל בדגש לפרק 

   

ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך הקובע. על במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"

 הקבלן לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה מבחינתו.

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל  

ספקים וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצועם של כל 

 י ההסכם תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.סעיפ

   

הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי  מערכת  האיכות נועדה להבטיח  שהמוצר  

ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף 

עד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה וית

 עד  לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.

 

בלתי נפרד ממערך הקבלן.  (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000המערכת תפעל על פי עקרונות 

 הטכניות המפורטות בפרק זה.  

מערכת הבטחת תאגיד המים והביוב יובלים, פעיל יבמקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות 

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה לפעילויות מערכת Assurance Qualityאיכות )

 בקרת האיכות. 

חוזה תהיינה  למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי ה

 תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן.

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות 

 כמוגדר במכלול מסמכי החוזה. 
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בקרת האיכות מטעם הקבלן  אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות 

הוראות שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והארכת משך 

 ביצוע ככל שידרש.

  

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה 

לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל אוטונומי 

לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן 

 ותיערך הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן .

 

 האיכות לניהול ממוחשבתה כתמערה הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול

וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע בהתאם להוראות  בפרויקט

כלל מסמכי ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבודות במכרז זה ולא 

 ישולם לקבלן כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 

 הגדרות  2

 כללי     2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמעות 

המוקנית להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת 

 במסמכי המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר 

טרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני מ

 המשנה מטעמו והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

אל מול מערך בקרת  יובליםתאגיד  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין  

האיכות ואשר מטרותיה הינן בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת 

 האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרויקט  

 מטעם הקבלן.

 מבא"ת  2.5

מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי  בקר השטח יהיה בעל 

 העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט" 

. 
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. המערכת תסופק ע"י בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

 מפורטל בהתאם למערכת האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, כאשר תפעול, המזמין

 הקבלן ידי על יבוצעוהיתר הכנסת כול תוצאות הבדיקות ונתוני המדידה(,  ביןבהמשך)

  מטעמו . מיאו /ו

 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

מכת מעבדות או " מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומית להס 

מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע 

בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של 

הקבלן , המנהל אחראי לנכונות ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות 

 המעבדה מטעם הקבלן בפרויקט.

 מודד ראשי  2.8

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט. 

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 . יובליםתאגיד מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם   

 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות 

 והמפרטים.

אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, מערך בקרת האיכות 

 ניהול ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(,    3.1

ניתוח תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה 

 צר יעמוד בדרישות המפרטים.יעילים והתו

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים שתוצריהם    3.2

 עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר    3.3

 המוגמר.

 לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.קביעת דרכים 

 שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות . 3.4

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

שלא עמדו בדרישות קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות  . 3.5

המפרט למערכת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת 

 האיכות של הקבלן.
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 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

  

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית  

תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה למערך הקבלן, חברה זו 

שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג  3וגישור ובעלת ניסיון מצטבר מוכח של 

תהא חברה שביצעה  החברה שתמונה על ידי הקבלן העבודות המבוצעות בפרויקט זה.

ודל בקרת איכות על לפחות שלושה פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה בסדר ג

 דומה. 

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי שטח  

 נוספים בהתאם לתחומי העבודה בפרויקט .

 מנהל הבטחת איכות רשאי  לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן .  

 צוות בקרת האיכות  4.3

(. בכפיפות מב"א)להלן:  מנהל בקרת האיכותכות, יעמוד בראש מערך בקרת האי 

 (. מבא"תתחומיים )להלן:בקרי שטח למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו 

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות   

המעבדה בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא המדידות באתר 

 ינת התאמתם לדרישות מסמכי החוזה. ובח

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת האיכות מראש  

 לפני מינויים ,מודגש בזאת כי  הצוות הבכיר  יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י  

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע 

 והיקף העבודה המתוכנן ע"י הקבלן. 

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים  1טבלה מס'  

 .בצוות בקרת האיכות 

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל  

דרישה של תוספת מחיר.  מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות של 

המזמין רשאים לפסול גורם כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת 

ד מחליף באופן מידי, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר הנחיה זו ולהעמי

 מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים או זכות לתוספת תשלום.

 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס'  
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מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

 

 

1 

 

 5מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בביצוע עבודות עפר, סלילה 

ותשתיות ומהם לפחות ניסיון של שנתיים 

בביצוע בקרה או הבטחת איכות בפרויקטי 

 סלילה

 מב"א

1 

 

 2מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם 

 איכות.לפחות שנה בנושא בקרת 

בקר עבודות עפר 

 וסלילה

שנות לימוד עם ניסיון בעבודת הכנסת  12 1

 נתונים ותפעול מערכות מחשב

מזכירה/מקלידת 

 מערכתנתונים ל

 ממוחשבת

 האיכות לניהול

 בפרויקט

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  5מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות

מבא"ת עבודות 

 חשמל

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3נוף בעל ניסיון של אדריכל 

בעבודות נוף מתוכם לפחות שנתיים בנושא 

 בקרת איכות.

מבא"ת לעבודות 

נוף, גינון ושיקום 

 סביבתי

מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה . 2של 

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים   1

 מודד מוסמך בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.לפחות 

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט 

ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות, 

ו/או בתחומי  1יתגבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 

 בקרה נוספים. 

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה  1ה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המשר

  מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ,בתנאי שהיקף העבודות יאפשר זאת ורק באישור מנהל הפרויקט 

ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות כי מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות 

 ילה. עפר וסל
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גם באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את 

ובנוסף בהתאם  1כמות צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות  נוסף לעבודת המב"א וכל זאת ללא תשלום 

 נוסף לקבלן. 

 מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקטכתיבת  5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את  מסמכי  14

 תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי  3 -המסמכים ימסרו ב 

הווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. תכנית האיכות המאושרת מ

בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת 

וללא צוות בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת 

 בלן בנושא בקרת איכות.הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה דרישת מינימום מהק

לו לכל אחד   מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה

משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל 

בדיקה ובקרה עבור  אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט בנוסף יערוך הקבלן תכניות

כל פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי 

 ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של 

לצורך הפרויקט כגון מתכנן הכביש, יועץ תשתיות ,אדריכל נוף, מהנדס חשמל וכו', כל זאת 

בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ/המתכנן הרלוונטי 

 בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו באמצעות 

יעת פעולות תיאור מילולי, באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות תיוג לקב

הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים את העבודה 

הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו 

בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת 

 אישורים לנציגי הבטחת איכות.המסמכים וה

 

 

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:      5.1

 תיאור כללי של הפרויקט. •

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור. •



268 

 

פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן,  •

ין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין ב

 של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של: •

 צוות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(.  •

ל המעבדן מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה ש •

 הראשי באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.

 מודדים שיופעלו בשטח. •

 נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים: •

תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי  •

העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה 

 קרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. המוקדמת דרך שלב הב

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג  •

פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל,  •

 כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

 נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים: •

 פירוט דרגות חומרה. •

 טפסי ריכוז.טפסי אי התאמה +  •

 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה. •

פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות,  •

 סוג  ותדירות הבדיקות.

נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת  •

ם לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של האיכות לבין שאר הגורמים הקשורי

פיקוח עליון ומערכת -הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין ,המתכנן

 הבטחת האיכות(.

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר  •

מוגמר, טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים 

 ומידע.

 יקה והמדידה.נהלי בקרת ציוד הבד •
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 שינויים במסמכי האיכות  5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי 

כאשר נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה 

יך העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהל

העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש ובכתב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות 

 לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע   5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

מסמך, הקבלן  ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון

יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של העותקים הישנים. 

 הגורם האחראי והמוסמך להפצת  מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים, תכנית וכו'(, יש לוודא שעותקים מעודכנים של 

י העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת. עותקים המפרטים, תכניות, תקני ונהל

של יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת 

האיכות ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד 

ושמירת עותקי שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון 

 מסמכים לא עדכניים.

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך 

 כדי יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 מוקדמת בקרה    5.4

 כללי   5.4.1

 בהתאם לנאמר ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וכפי שיוצג העבודה במסמכי

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת

 המוקדמת הבקרה נושאי    5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 העבודה ונהלי ההסכם, תכניות דרישות של ולימוד קריאה 5.4.2.1

בחינה של דרישות לציוד  כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים

היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה באתר, צוותי עבודה ואיכות 

 המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.
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לאתר  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור 5.4.2.2

 מרי מילוי, כולל אישור המפעלים וכו'(.)חו

 התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 5.4.2.3

 המפרטים. לדרישות

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע   5.4.3

 יבוצע ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 והחומרים הציוד ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע

ניסוי או  קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין .בכלל מסמכי ההסכם הדרושים

 .הנדרשת האיכות להשגת עד ניסוי,  קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע לחייב

 מנהל הפרויקט והבטחת לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות  72 לפחות האיכות

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

המשתתפים בהליך  בין המבוקרים. מהנושאים לכל אחד ביחס המוקדמת

 תחום ,בקר של הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן הרלוונטי  )מב"א

המשנה , יועץ בתחום  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה

הייעודי וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת 

 האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח יכלול את 

 הבאים:כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים 

רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע  5.4.5.1

 הניסוי.

או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים \אלמנטים, ציוד ו 5.4.5.2

 או לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.\מוקדמים לאלמנטים ו

 ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט. 5.4.5.3

 ל קטע הניסוי.שיטת הביצוע ש 5.4.5.4

 כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי. 5.4.5.5

ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית  5.4.5.6

 אליהם.

 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע. 5.4.5.7
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 מסקנות מקטע הניסוי. 5.4.5.8

או הועלתה סברה שתתרחש \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו 5.4.5.9

 יהיה למנעה.במהלך הביצוע והאופן בה ניתן 

 אישור  5.4.6

 ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים וכו'( 

באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות 

,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.  

כל סוג פעילות פעולות הבקרה יתועדו בהתאם למוצג בנהלי הבקרה הייעודים ל

באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, 

וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצבות, בתי מלאכה, מפעלים וכו'( 

 וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת   5.5.2

 בנושא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט  •

ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים  •

במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל 

 . ממוחשבת מערכתב

 טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים. •

 התאמת תכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע. •

ם, בדיקת קרקע לפני תחילת הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השוני •

ביצוע לקביעת סוג ומיון השתית וקביעת מדד לאיכות הביצוע 

וגבולות וכו'( כולל סוגי ציוד נדרשים  200, קורלציה עובר נפה 100%)

לביצוע כגון עיבוד שתית חרסיתית עם מכבש "רגלי כבש" וכו' , מיון 

ור או לכל סוגי החומרים בפרויקט ,בחינת תוצאות הבדיקות ואיש

 פסילה בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.

בדיקת מסמכי המודד ,תיעוד כל סוגי  –ביצוע בקרת מדידה  •

המדידות ובדיקה כי כמות המדידות לכל סוג עבודה תואמת את 

דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה של העבודה 

בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת 

 דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.את 
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ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את מכלול  •

פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות 

הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט 

למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה 

נפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות, שמירת רישום ומיקום ב

מסודר של כל תהליכי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות 

המעבדתיות והמדידות,  והכנת דוחות תקופתיים ותיקי מסירה 

 בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות. •

 במהלך הביצוע בהתאם לדרישות המזמין. הכנת דוחות תקופתיים •

 הכנת תיקי מסירה.  •

 אי התאמות  5.5.3

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב 

פתיחת אי התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה 

בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים 

יר השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים והיועצים. בנוסף יגד

הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות 

,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות 

המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  מחזרה 

 . על אי התאמות וכו'

ט לרמות האיכות הנדרשות על פי אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויק

 ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו  – 1אי התאמה מדרגה 

 מין .עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות נציגי המז

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או  – 2אי התאמה מדרגה 

בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח 

 בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע – 3אי התאמה מדרגה 

. אי 2דרגה מחדש או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מ

 התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט 

ולמנהל הבטחת איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי הקבלן. 

 איכות ויעודכנו במיידי.ידווחו לנציג הבטחת ה 3-ו 2אי התאמות בדרגת חומרה 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה 

)ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו 

 האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.
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איכות תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת ה

"דרישת לפעולה שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של 

 . הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.מתקנת"

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו 

 תעלה על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות.

הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה  גורמי הביצוע של

הבלתי מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים 

רשאי מב"א   1-2לגבי דו"ח אי ההתאמה, במקרה של אי התאמה מדרגות 

 להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע התיקון בתיאום עם הבטחת האיכות.

 תיעוד אי התאמות  .5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי  

מב"א שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות 

המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר 

ורט הכולל את הפרוט של ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח מפ

כל אי ההתאמות שטופלו , כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות פתוחות 

שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

אי מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של  

ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון 

 הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד התיקון והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה   

במרוכז ידי הקבלן -מתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.

 

 נקודות בדיקה   5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם -נקודות •

 מחייבת הערכות מתאימה של מערך הבטחת איכות.

בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי -הודעה על קיומה של נקודת •

 החזויה.שעות לפני התרחשותה  48הבטחת האיכות לפחות 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה  •

 לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי  2דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס'  •

נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר  בתוכנית בקרת 

נוספות הן בתחומים אלו והן  האיכות המוגשת נקודות בדיקה

בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם 

 מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
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למרות האמור לעיל,  רשאי המזמין בכל שלב שהוא  לשנות את  •

 הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות עצירה.

 

 נקודות עצירה 5.5.6

מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את עצירה הן -נקודות •

שעות קודם לכן. על  48הקבלן להודיע לנציג המזמין על התרחשותן  

הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך פעילותו 

 מעבר לנקודת העצירה.

נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שיגרתית בעבודה, המחייבת  •

זמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות נוכחות ובחינה של נציגי המ

מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של 

פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה 

 , כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.3בדרגה 

זימון לפיקוח עליון, -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי •

חייבים גם נוכחות של המתכנן וחלקם מחייב רק דיווח למתכנן המ

) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן 

או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות דיווח של נציג בקרת האיכות 

שעות  72לנציג הבטחת האיכות ולמנהל הפרויקט  בהתרעה של 

יתר נקודות העצירה לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. בין 

המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של 

להלן.  2פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות 

עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל 

ום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי וכו'( בתא

  דרישתם.

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה  לפני שקיבל אישור מנהל  •

הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה 

בי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לג

 מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.
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 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 
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 תנקודו תנקודו
 העציר הבדיק
  

      כללי 1

 + + + +  דיון ראשון בפרויקט 

 + + + +  ביצוע קטע מבחן לכל פעילות 

 + + + +  3התאמה מרמת חומרה -אי 

      עבודות עפר 2

 

בפרק  00.02.02.02ע"פ טבלה 

    +  במפרט נתיבי ישראל 00.02

      עבודות בטון 3

 

ע"פ התייחסות למבנים 

בפרק  00.02.02.02בטבלה 

    +  במפרט מעצ 00.02

      אדריכלות 5

 

בהתאם להנחיות מנהל 

     + הפרויקט ומסמכי ההסכם

      חשמל 6

 

בהתאם להנחיות מנהל 

 הפרויקט ומסמכי ההסכם 

+   

  

      איטום 7

 

בהתאם לפרטי איטום 

 בתוכניות

+ 

  

  
 

 פיקוח עליון 5.5.7

ולהבטחת האיכות כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט 

באמצעות תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה תוצג לאישור 

המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג 

 העבודה ומיקומה.

נתוני  פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א   

רישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. של הקבלן במתכונת של "ד

 הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.
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הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח   

 העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.  

בל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, בכל מקרה, לא יתק  

הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם 

 נפתרו.

 ישיבות שבועיות   5.5.8

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית 

יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל  לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א

הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים נוספים  וזימון מתכננים או גורמים 

 נוספים בפרויקט. 

כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה 

 שעות. 24מראש של 

 קבלה בדיקות   5.5.9 

 את מהוות אות בדיקות המעבדה והמדידותכולל אישור תוצ "הקבלה בדיקות"

 או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי השלב

 למזמין. המוגמר המוצר

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות 

החוזה הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו 

 מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 תוך ושנעש הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי

 במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר

 כל את יכללו הקבלה בדיקות .ההסכם ,דרישות המפרטים ותקנים ישראלים

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש

כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות 

 האיכות תגיש לנציג המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות  •

 מסמכי העבודה בהתייחס לכל סוג עבודה .

 רשימות תיוג.  •

 ויקט.ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפר  •

 ריכוז סיורי פיקוח עליון.  •

 רשימת אי התאמות והליך סגירתן. •

כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי  •

 העבודה בפרויקט.
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התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים , תעודות   •

 אחריות , מספרי מוצרים וכדומה. 

(  וכן מסמכי מקור  PDFמסמכים אלה יועברו  במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 ושלושה העתקים מודפסים.

 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 6

 

אשר תתופעל ותתוחזק ע"י אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

הדוחות הנדרשים ימסרו כדוחות עותקים של  2מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי 

מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים 

 בדרישות ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 

 דוחות חודשיים

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת  

 הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום  •

 ופעילויות אשר הסתיימו.

 שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח . •

בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, שלבי  •

 קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם וסוגם.

תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים(,  •

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות  

בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך 

וער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו מש

 לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם  •

 לעבודה. 

 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר. •

פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט,  •

ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו.  כולל פעילויות מתקנות

  

 הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות. •
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תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים  •

 שנתגלו.

 לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  

 

 מערכת מידע לפרויקט 7

 

 כללי  7.1

 המערכת. המזמין אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם מערכת תופעל בפרויקט

 תשמש המערכת. האיכות ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע תשמש

 האיכות לפרוגרמת ובהתאמה השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט האיכות לניהול

קרת האיכות בפרויקט ( על הקבלן )באמצעות כוח האדם של צוות ב. לפרויקט שנקבעה

לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול 

 ועדכון שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט .

מודגש בזאת כי תפעול המערכת הממוחשבת, הזנת כלל נתוני האיכות למערכת וטעינת המסמכים 

 יבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, באחריותו ועל חשבונו. -כמפורט להלן  -ערכת הנדרשים למ
 

 פירוט המידע המנוהל במערכת 7.2

 ניהול המידע ותהליכי האיכות במערכת כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

 

הגדרה של פרטי הפרויקט, עץ המבנה, האלמנטים והפעילויות הנדרשות לביצוע לצורך השלמת  -

 הפרויקט.

 הגדרת המפרטים החלים בפרויקט והדרישות עבור כל סוג חומר ובדיקה. -

קליטה של נהלי הביצוע והבקרה שיכללו בין היתר את מסמכי הנוהל עבור כל סוג עבודה, רשימות  -

 תיוג, הגדרת כמויות וסוגי בדיקות ומדידות נדרשות. 

 הזמנות בדיקות מעבדה. -

 קרה המוקדמת.ניהול ותיעוד תהליכי הב -

 ניהול ותיעוד תהליכי הבקרה השוטפת. -

 תיעוד של המסמכים והתכתובת בפרויקט. -

 תיעוד הדוחות השוטפים, הדוחות התקופתיים ותיקי המסירה. -

 

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת הממוחשבת לניהול האיכות 

קב תוכניות, אישורי ספקים וקבלני משנה, אישורי מוצרים וחומרים, הכוללים בין היתר, ולא רק, מע

ביצוע קטעי מבחן וניהול הסמכות של צוותים, ציוד ושיטות ביצוע, קליטת תוצאות הבדיקות והמדידות 

והקלדתן לתוכנה, תיעוד תעודות הבדיקה ומסמכי המדידה, ניהול רשימות התיוג, ניהול ומעקב אחר 

תיעוד ומעקב אחר סיורי פיקוח עליון והשלמת ההנחיות שניתנו בסיורים אלו הכל  הטיפול באי התאמות,

בהתאם לטפסים הייעודיים הקיימים במערכת הממוחשבת. כמו כן יעשה שימוש במערכת לצורך תיוק 

של יתר המסמכים הרלוונטיים הכוללים סיכומי ישיבות באתר ומחוצה לו, הנחיות שונות המתקבלות 
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ננים, דוחות שוטפים וכן כל יתר המסמכים, התמונות, הקבצים והטפסים הקשורים מהמזמין והמתכ

 לפרויקט.

על הקבלן לוודא כי המידע במערכת מעודכן באופן שוטף וכי אין חוסרי נתונים, תוצאות או מסמכים 

 נדרשים במערכת. 
 

 :במערכת הפרויקט הקמת 7.3

 המחייבים המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 על – סעיפים של גריעה או תוספת או שינוי נדרש בו במקרה. הפרויקט בחוזה המוגדרים

 .אלו התאמות ביצוע לצורך התוכנה של הטכנית לתמיכה בכתב לפנות הקבלן

 כל שיפרט באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן לפני תחילת העבודות בפרויקט, על

 להעביר הקבלן על. הפרויקט לתכנון בהתאמה לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים

קליטת נתוני  לצורך הטכנית של המזמין התמיכה לצוות ידו על שהוגדר המבנים עץ את

 עץ כי לוודא ,על הקבלןבמערכת הממוחשבת  הנתונים קליטת לאחר. במערכת הפרויקט

 הנדרשות הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים האלמנטים את תואם המבנים

 . בפרויקט לביצוע

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

במערכת  האיכות ניהול לצורך המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 תוצאות, ההתאמות אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, הממוחשבת

 .בחוזה המוגדרים והדרישות הנהלים את תואמים המדידות ותוצאות הבדיקות

 המאושרות התיוג רשימות את של המזמין הטכנית התמיכה לצוות להעביר הקבלן על

 בהתאם במערכת הוגדרו התיוג כלל רשימות כי לוודא הקבלן על. במערכת הגדרתן לצורך

 ישמשו מערכת הממוחשבתב המוגדרים הדיגיטליים התיוג רשימות טפסי. המאושר לנוהל

 .השוטפת האיכות בקרת ניהול לצורך

 כולל, לפרויקט הרלוונטיים הקשר אנשי כל את מערכת הממוחשבתב להגדיר הקבלן על

 .טלפון ומספרי אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי לחברה שיוך

 

 מוקדמת בקרה 7.4

 

 ונותני היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד לצורךהממוחשבת  במערכת ישתמש הקבלן •

 יבוצע המעורבים הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים השונים השירותים

 הקשר אנשי, השירות מספק הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים טפסים באמצעות

 ותווי הסמכות כגון נדרשים מסמכים של צירוף יכלול האישור תהליך. ההתקשרות ופרטי

 האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך יכלול כן כמו. למערכת וטעינתם תקן

 . שירות נותן או יצרן, ספק כל עבור האישור תוקף וסיום

 שימוש יעשה בהם והמוצרים החומרים נתוני כל למערכת הממוחשבת את יזין הקבלן •

 ייעודיים טפסים באמצעות ינוהל והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט במסגרת

 החומר או/ו המוצר פרטי, המספקת החברה פרטי של הזנה ויכלול במערכת הממוחשבת

, והסמכות תקן תווי, בדרישות עמידה אישורי הכוללים מסמכים העתקי, המסופקים

 .אלו לאישורים תוקף קיים בהם התאריכים טווח של והגדרה
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 כי ויוודא במערכת הממוחשבת ייעודי טופס באמצעות הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן •

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות, הביצוע של תיאור הכוללים הנדרשים הפרטים כל

 באמצעות ולמוצרים לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן •

 את שיכלול באופן במערכת הבדיקות תוצאות את יתעד הקבלן. המערכת הממוחשבת

 התהליך. הרשמיות הבדיקה מתעודות עותקים ובנוסף בדיקה בכל שהתקבלו הערכים

 שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע

 .השוטפת הבקרה ביצוע במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו בנתונים

 

 שוטפת בקרה 7.5

 

 :מעבדה בדיקות 7.5.1

 המעבדות י"ע הבדיקות וביצוע הבדיקות הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן •

 הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט המועסקות

 :הבאים והתהליכים הפרטים את יכלול הבדיקות תיעוד. בתוכנה הקיים

 .הבדיקה הזמנת תאריך •

 .בפועל הבדיקה ביצוע תאריך •

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי •

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק המוצר/  החומר פרטי •

 .הנדרשת הבדיקה שם •

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור •

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור •

במערכת  ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת •

 .הבדיקה לסוג בהתאמה. הממוחשבת

 הבדיקה להזמנת, המעבדה של הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה •

 במערכת הממוחשבת. שבוצעה

 אליהן הקשורים והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי לוודא הקבלן על •

 ההזמנה מספר את כולל המעבדה נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת בכל מעודכנים

 המערכת באמצעות הבדיקות הזמנת תהליך. הבדיקה ח"בדו האיכות ממערכת

 על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע הבדיקה תעודות ושיוך התוצאות והקלדת

 .ובאחריותו חשבונו
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, הנבדק האלמנט נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על  •

 טרם במערכת הממוחשבת יעודכנו, המוזמנות הבדיקות וסוג כמות,  הביצוע תאריכי

 הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון בנוסף. בפועל הבדיקות לביצוע המעבדה יציאת

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי חל שלגביה למעבדה טלפונית להודיע

 
 

 :תיוג רשימות 7.5.2

. מערכת הממוחשבתה באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן

 אינו מסוים וטופס במידה. ההקמה בשלב שהוגדרו דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד

 של הטכנית לתמיכה המבוקש הטופס של איפיון הקבלן יעביר מערכת הממוחשבתב קיים

 לצורך ידני נייר בטופס להשתמש הקבלן על יהיה במערכת הנדרש הטופס לעדכון עד. המערכת

  .בתוכנה הטופס השלמת לאחר המערכת את ולעדכן לנוהל בהתאם הביצוע תיעוד

 

 :הבאים הפרטים את יכללו הדיגיטליים הטפסים

 

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם •

 .הרשימה פתיחת תאריך •

 .הנוהל מבוצע עבורו במערכת הממוחשבת לאלמנט קישור •

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי •

 .המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי •

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור •

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט לתוכניות קישור •

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור •

 .As-Made מדידות לקובץ קישור •

 

 כל את וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

 תמונות, מדידה דפי, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל.  הנדרשים הנתונים

 . הממוחשבת מערכת התיוג לרשימת יקושרו'( וכו

 

 התאמות אי 7.5.3
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 הכולל במערכת הממוחשבת ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן •

. לסגירתה עד בה הטיפול משלבי שלב לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה אי של תיאור

 :הבאים הפרטים את  כולל ההתאמה אי טופס

 .התאמה אי מספר •

 .ההתאמה אי חומרת •

 .ההתאמה אי על המדווח של ותפקידו שמו •

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך •

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא •

 .ההתאמה אי קטגוריית •

 .במפרט סעיף •

 .לליקוי אחראי גורם •

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור •

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ותמונות לקבצים קישור •

 .הטיפול וסטטוס המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול שלבי של תיאור •

 .ההתאמה אי סגירת תאריך •

 

 ביצוע, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור התהליך כל כי לוודא הקבלן על

 הרלוונטיים המסמכים כל את לצרף הקבלן על. הממוחשבתמערכת ב מתועד והסגירה התיקון

 סקיצה, לתיקון מתכנן הנחיות, תמונות: דוגמת) הטיפול משלבי שלב לכל ההתאמה לאי

 '(.וכו מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות, לתיקון

 

 ועצירה בדיקה נקודות 7.5.4

 

 את יכילו הטפסים. במערכת ייעודיים טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן

 כל קיום על המעידים המתאימים לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה נקודות עבור הנדרש המידע

 :הבאים הפרטים את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים

o בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  האלמנט פרטי. 

o המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור. 
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o כולל, המוקדמת הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור 

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים הספקים אישורי

o והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור. 

o פתוחות התאמות אי העדר על אישור. 

o האלמנט/  המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור. 

o ותפקידו המאשר שם. 

o האישור תאריך. 

 

 

 :הפרויקט מסמכי ניהול 7.6

 

 בפרויקט האיכות לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי לוודא הקבלן על

 שימוש באמצעות האיכות מסמכי את לתייק הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועדת

 הנדרשים הפרטים את טופס סוג כל עבור ולמלא במערכת הקיימים ייעודיים בטפסים

 :היתר בין הכוללים

 

o המסמך סוג. 

o המסמך הפקת תאריך. 

o גרסה ספרור. 

o מטפל גורם. 

o המסמך סטטוס. 

o המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור. 

o המסמך אשרור לצורך הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה 

 .כדוח והפקתו

 

 הדוחות, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 הקבצים כל בצירוף במערכת זו בצורה מתועדים להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים

 הנחיות, עליון פיקוח סיורי של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים

 דוחות, רשמיות תכתובות((, RFI מידע בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי, מתכננים

 מידע כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי על הנדרש מסמך סוג וכל ותקופתיים שוטפים

 .הפרויקט בדרישות והאיכות הביצוע תהליכי עמידת לבחינת
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 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת 7.7

 

 ריכוזי בצירוף, מהמערכת הממוחשבת הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על •

 :היתר בין כוללים אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי וטפסים מסמכים

•  

בדיקות  תעודות של העתקים בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח •

 .המעבדה

 ומסמכים תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו •

 .נלווים

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו •

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו •

 ויפנה, שוטף באופן להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על •

 המשתמשים. נוספים דוחות להגדיר נדרש בהם של המזמין במקרים הטכנית לתמיכה

 העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים הדוחות הפקת על אחראים יהיו הקבלן מטעם

 .בפרויקט לגורמים

 

 :בתוכנה השימוש על הדרכה 7.8

 במפגשי להשתתף חובה חלה במערכת הממוחשבת המשתמשים הקבלן נציגי על •

 בשימוש הקשורים הנושאים את שירכז מטעמו קשר איש ימנה הקבלן. ההדרכה

הטכנית של המזמין בנוסף  התמיכה צוות במערכת הממוחשבת מול

נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט למערכת הממוחשבת לניהול  למזכירה/מקלידת

 . האיכות בפרויקט 

 :הבאות הפעילויות יבוצעו ההדרכה במסגרת •

 .למערכת הממוחשבת כניסה פרטי ומסירת המשתמשים רישום •

 .השונים בטפסים והשימוש המערכת חלקי של כללית סקירה •

 .קבצים וטעינת מסמכים קישור, למערכת הממוחשבת המידע הזנת אופן על הדרכה •

 .ופעילויות אלמנטים, מבנים עץ הגדרות •

 .מהמערכת הממוחשבת ומסמכים דוחות הפקת •
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הקבלן ונציגי בקרת האיכות  מטעם המשתמשים לכלל מרוכז באופן תתבצע ההדרכה •

 שיקבעו ההדרכה במפגשי נוכחים מטעמו המשתמשים כל כי לוודא הקבלן על, מטעמו

 .מטעמו הקשר איש עם בתיאום

 

שעות הדרכה בחינם לתמיכה ולימוד  20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. מערכת הממוחשבתתפעול ה

מערכת יתקשה בתפעול ה אחד מאנשיו בפרויקט במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי

ז לקבלן בחשבון שעות הדרכה אלו, יקוז 20, שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל הממוחשבת

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220החודשי מהתשלום בגין שעות הדרכה נוספות בעלות של 

 

 :הטכנית התמיכה למרכז פניות 7.9

 מקרה בכל הטכנית התמיכה מרכז אל לפנות מטעמו שמונה הקשר איש באמצעות, הקבלן על

 את שיפרט באופן בכתב יעשו התמיכה למרכז פניות. בתוכנה בשימוש בעיה או תקלה של

 . הנדרש הטיפול דחיפות ואת הפניה מהות

 

 בתוכנה שימוש תנאי 7.10

 : הבאים לתנאים הסכמה מהווה בתוכנה שימוש

 ניתנת לקבלן.  בה היוצרים וזכויות התוכנה בעלת היא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת

 התוכנה. שהיא מטרה לכל בתוכנה להשתמש שלישי לצד להתיר ואין בלבד שימוש רשות

 במקום באה התוכנה אין. שהם כמות למשתמש ניתנים, השירות במסגרת ועדכוניה

 וביצועיה בתוכנה השימוש.  מטעמו הפועלים האנשים או/ו הקבלן של המקצועיים כישוריו

, מסוימים שימושים או למטרות התאמתם וכן( העדכונים במהלך להשתנות שעשויים)

 באופן אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. בלבד ובפיקוחו הקבלן באחריות הינם

.  מכך הנובע אחר נזק כל או רווח אובדן הכנסה להפסד, בתוכנה השימוש לתוצאות כלשהו

 להעברה ניתן לתוכנה הרישיון. אלה לעניינים החברה כלפי טענה כל על מוותר המשתמש

 ושבמקרים" מדף תוכנת" הינה  שרכש כנהשהתו לקבלן ברור. לתוכנה השרות במסגרת רק

 בקנה יעלו תמיד שלא שינויים או שגיאות להכיל עלול חדש עדכון או/ו התוכנה, מסוימים

( 2014) אונליין. איי. קיו. זה בעניין לחברה טענה כל על מוותר והוא דרישותיו עם אחד

 תציע לחילופין או האפשרית במהירות שחזור בנות שגיאות/תקלות לתיקון  תפעל מ"בע

 הנמצאים למשתמשים רק יסופקו, לתוכנה ועדכונים  תיקונים, מקרה בכל. לעקיפתן דרך

 וירוסים להעדר אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. העדכון הפצת בעת בשירות

 בהם מבצעת ואינה, ההפעלה במערכת או הלקוח ברשת, בחומרה בעיות, הקבלן במחשבי

 התוכנה התקנת עקב, עקיף או ישיר נזק לכל אחראית אינה, כן כמו. תיקונים או שינויים

 להתאמת מתחייבת אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. לתוכנה עדכון בהתקנת עיכוב או

 הפעלה מערכות או\ו מתקדמים עבודה עמדת לרכיבי התוכנה של ישנות גרסאות

 . מתקדמות

 

 של בקיומו ישירות תלויים ביצועיה וכי אינטרנטית הינה המסופקת התוכנה כי יובהר

 וההתקנים במחשבים כי לוודא הקבלן על. תקינה בצורה הפועל רחב בפס אינטרנט חיבור
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 מידע הורדת שיאפשר מהיר אינטרנט לקו חיבור קיים התוכנה הפעלת לצורך המשמשים

. איי. קיו חברת. לפחות MB\s 2 של בקצב מידע והעלאת לפחות MB\s 20 של במהירות

 לא בהם במקרים התוכנה בהפעלת לשיבושים אחראית תהיה לא מ"בע( 2014) אונליין

 .זו דרישה תתקיים

 

 בדיקות מעבדה ומדידות 9

 

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 9.1

המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות  •

מאושרת " על ידי הממונה על התקינה  הלאומית להסמכת מעבדות ו" מעבדה

במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו 

כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות ברשימת המעבדות המאושרות על ידי המזמין 

לצורכי בנייה. עלות הפעלת המעבדה כלולה במחירי היחידה השונים של הפרויקט 

 ד.ולא ישולם בעבורה בנפר

מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם הרשות  •

הלאומית להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר 

מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה 

פי אישור אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל 

 מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות  •

 הלאומית להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה  •

 שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת  •

שנעשו באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את 

לביצוע הבדיקות השוטפות על פי דרישות ההפעלה של  כל התנאים הנדרשים

 מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה .

"מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו  •

בצוות  יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו 

 פועל.מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם מבצעים ב

הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל  •

 הבטחת האיכות.
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 דיגום ובדיקות 9.2

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום  •

והנטילה המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן 

באזור מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש מכוון 

 לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות  •

המסופקות לאתר, כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם 

היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. 

)שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( יומלצו ע"י מערך בקרת האיכות ויובאו 

 לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות.

בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א  •

 ת ומיקום הדיגום על פי הנדרש.על כל ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקו

כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל  •

 ולרבות בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 

 תכנית ושכיחות הבדיקות 9.3

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים  והמוצרים  •

ולבדיקת טיב הביצוע.   התוכנית תוגש  לאישור מנהל הפרויקט. בכל השונים 

בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי הבדיקות ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות 

 הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים ובתקנים הענייניים.

כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א  •

דרשות ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל  אישור שכיחויות נ

 הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. 

תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים  •

השונים הצפויה להתבצע בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית הבדיקות 

 תתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת 

רים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר מוצ •

 ע"י נציג הבטחת האיכות.

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות 9.4

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת  •

 באופן שוטף, ויבחן  את עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים. 

בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים ) כגון מערך  •

תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות 

 בעיות עוד בשלב התהוותן.
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בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים,  •

-ורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אילהכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי ג

 התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.

 מדידות 10

 

 צוות המודדים  10.1

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל. •

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות  •

פעולה הטעונה  בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל 

מדידה.  נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל 

 שיידרש.

י הביצוע של הפרויקט גם שירותים צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודד •

 למערך בקרת האיכות של הפרויקט.

כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד  מדידות ביחד  עם צוות המודדים  •

 מטעם מערך הבטחת האיכות.

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך. •

 

 נוהלי ביצוע מדידות  10.2

ודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח בהתאם מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עב

לדרישות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם 

בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות 

למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות מותרות בעבודות הבנייה והסלילה ורכיבי 

 נים .המב

 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  10.3

מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד  מכשירי המדידה והבדיקה המופעלים באתר  •

ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות 

 כיול מאושרות ובתוקף.

להסמכת פי ההנחיות של הרשות הלאומית -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על •

מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי 

 ישראל.
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תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות  •

 בשטח הפרויקט לבחינה בכל עת.

 

 הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את  תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו

בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות ההדרכה ויהיה 

 רשאי להשתתף בהם.

 

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   11

 

 כללי  11.1

( ברמת Assurance Qualityמערכת הבטחת איכות ) מפעיל יובלים תאגיד -המזמין

 הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות. 

 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  11.2

 

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי לגרוע  

מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות 

 מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

 תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין.לאשר, לפסול או לדרוש  •

בחינת כוח האדם של  צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע  •

התפקיד המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של 

 כוח האדם  בפרויקט.

של אנשי מובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה  •

צוות בקרת האיכות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת הנתונים של בקרת 

 האיכות. במידה ולא  תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של  המערכת הממוחשבת.

 התפקיד לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט המעבדה  של האדם כוח בחינת •

  האדם כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות י"ע יבוצע זה הליך. להם המיועד

 צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר רשאית תהיה האיכות הבטחת. בפרויקט

 המעבדה.

בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת  •

התאמת היקף כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרויקט מספיק לביצוע 

ות רשאית לדרוש הגדלה או לאשר העבודה עפ"י דרישותיה. מערכת הבטחת איכ

הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה ו/או 

לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת באתר, בהתאם לצורכי 

 הפרויקט.
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לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של  •

שור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר הקבלן, או לאשר מעבדה באי

מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה 

באתר,לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת 

 האיכות לדרישות העבודה.

הקבלן לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות  •

 אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.

מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל  •

 בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות  •

ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה 

 מראש כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של הקבלן.

לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של  •

ין ביומני קבלני המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל לעי

הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת 

 וללא כל מגבלות.

לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון  •

 החלפת אנשי צוות(.

להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר  •

דגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד לביצוע בדיקות מ

 מערך הבקרה באתר.

לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות  •

 הנדרשת במפרטים.

לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת  •

אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים האיכות  ללא כל הודעה מראש. מבדקים 

 הבאים:

בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם ואופן    •

 בחינתו  בקטע ניסוי. 

 בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם.    •

 בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט .   •

בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת    •

 תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.
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בחינת הטיפול  באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות    •

 ונוהלי המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש.

 בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.   •

בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים  -מסירה   •

 והתוכניות הרלוונטיות .

 בחינת אופן אישור ספקים.   •

 בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות.   •

 לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם. •

אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה אחרת. לבצע בדיקות השוואה/ •

הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות 

ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות מערכת בקרת 

האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות. על צוות הקבלן, מעבדת הקבלן וצוות 

האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות וצוות הבטחת האיכות  בקרת

לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה מביצוען נגרמים עיכובים  

בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה 

גין עצירת של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו ב

 העבודות או עיכובן.

להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת הבטחת  •

האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי התאמות שאינן 

מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה 

י ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת של העבודה כפי שנקבעו במסמכ

 העבודות או עיכובן.

לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא  •

 הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות  בסעיפים אלו  לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף.  •

•  

רטו לעיל הינן חלק כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפו •

ממערך הבקרה על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב 

 בעבודה, גרימת נזקים ו/או הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.
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 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 14

מ"ר  20באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של  

את האבזור של שני שולחנות וכיסאות, מדפים, ציוד לשמירה ותליית תוכניות וכל הכולל 

 הציוד המשרדי הנדרש.

 

 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע  15

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת תיוג 

 תכלול כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

לכל סוג החומרים של שתית מקומית וכל סוג חומר המיועד  –מות בדיקות מוקד •

 לביצוע באתר.

סוג חומר שתית מקומית,  מילוי מקומי או מוקדמות לכל הבדיקות יבוצעו ויתועדו כל ה

  מעבדה מוסמכת  ומאושרתהבדיקות יבוצעו ע"י  -חיצוני  מקור אספקהגרוס באתר או כל 

 .לדרישות מסמכי החוזהמעידה על התאמת החומר הקבלת תעודת בדיקה וילוו ב

(CBR+כולל קביעת צפיפות אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות  מערכת צפיפות ורטיבות

 .  וכל סוג בדיקה נדרשת לאישור החומר לפני הבאתו לאתר( + מיון החומר לעיבוד

על חשבון כלל הבדיקות המוקדמות לכל סוג חומר, מוצר ,דוגמא וכו' הינן באחריות ו •

 הקבלן.

התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי החומרים   •

)ביצוע הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד לגריסת חומר חצוב 

 באתר ,הגדרות של מגרסה ניידת  וכו'(.

קידים אישור וחתימת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי התפ •

בפרויקט לכל סוג פעילות כגון אישור לביצוע והצלחת קטע ניסוי ובקרה מוקדמת, 

אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של תקינות השכבה התחתונה לפני ביצוע 

שכבה שמעליה, אישור כי בוצעו כל בדיקות ,מדידות, דרישות נוספות של מנהל 

ות תכניות ומפרטים נדרשות לשכבה פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון, דריש

 תחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה.

 אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע שכבה שמעליה. •
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בכל אחת מהשכבות  As-Madeמדידות רישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצוע  •

ס"מ( , או כל שינוי  60: חישוף, עיבוד שתית, כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל 

בחומר וסוף עבודות עפר . אישור המודד המוסמך כי כל שכבה נבדקת תואמת את 

 דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

ינתן לאחר אישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( י •

ביצוע ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור הידוק ורטיבות בהתאם 

 עבודות סלילה". 51לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה "פרק 

בכמות  FWDמודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו  מדידות  •
 51הכללי לעבודות סלילה "פרק ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט 

 עבודות סלילה".

לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה שבוצעה מעקב שכבות הכנת  •

, מדידת מודד וכו'(  FWD)מיון חומר, תוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות 
 ,סטאטוס מעמד הבדיקה.

ל סוגי הבדיקות הנדרשות בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כ •
 לאישור החומרים/שכבה מבוצעת.
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 לאתר מנהלתמפרט  - 'נספח ה
 

 ונציג הבטחת איכות המפקח /עבור המנהל  משרד 00.01

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל הפרויקט ולתחזק על  .א

מבנה לשימוש מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, 

איכות, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית )"מבנה מנהלת 

ידרשו תכנון המחנה, עריכת בקשה להיתר המאמץ להשגת הרישיון ו/או תשלום במידה וי  הפרויקט.

 הינם באחריות ועל חשבון הקבלן. עפ"י דין לצורך הקמת המבנה

 

על פי תכנון עקרוני כפי שמופיע בתכניות. בנוסף על הקבלן לבצע את עבודות הסלילה  המבנה יוקם .ב

 והפתוח המשרתות את המבנים כולל גידור ושערים.

 

וכל עבודות הפתוח כאמור לעיל יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא  המבנה הנ"ל החניה .ג

 צו התחלת העבודה. ימים קלנדאריים, ממועד מסירת 60 -יאוחר מ

 

, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות הדרושה לעבודה הסדירה של המשרד תותקן מערכת חשמל .ד

לד וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. כמו כן תוכן תשתית ורשת המאפשרת 

 חיבור מחשבים, לרבות למרשתת האינטרנט.

 

ת תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו, הפעלתו והחזקתו המתקן כולו יחובר להארקת יסודו .ה

חלות על  -של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

 יחובר למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.  הקבלן. המבנה

 

לן יפעיל באתר גנרטור מובהר בזאת כי במידה ולא ניתן יהיה לקבל חיבור מחברת החשמל אזי הקב .ו

מתאים שיספק את צרכי האתר. שכירת הגנרטור, הסולר להפעלתו וכן כל עלויות השכירות וההפעלה 

 יחולו על הקבלן ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין כך.

כמו כן במידה ולא ניתן יהיה להתחבר למערכת הביוב העירוני יטמון הקבלן מיכל תת קרקעי בנפח של 

אחוז  מתכולתו באמצעות ביובית ש תעביר את  80חות ומיכל זה ירוקן כאשר יגיע לליטר לפ 2000

 השפכים למערכת הביוב העירונית בתיאום עם העירייה.

במידה שלא ניתן יהיה להתחבר למערכת המים העירונית יעמיד הקבלן לטובת הפרוייקט מיכל מים על 

אחוז  20מצעות מיכלית מים כל אימת שיגיע למ"ק. המיכל ימולא בא 2000גבי מגדל בנפח שלא יפחת מ

 מנפחו

 ל:ויכל המבנה .ז

 . נספח ה'על פי תכנית האתר כמופיע ב יבוצעמבנה מנהלת הפרויקט  .1  

יהיה חדר שירותים ננעל, שיכלול אסלה וכיור לשימושם הבלעדי במבנה  1.6   

 של המשתמשים במבנה. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

מ"ר וכולל ארון מטבח + כיור,  4.0  יהיה מטבחון בגודל שלא יפחתבמבנה  1.7   

למים  4סוללה למים קרים וחמים, מתקן לחימום מים כדוגמת אטמור או דוד שמש ומתקן כדוגמת תמי 

 מטוהרים חמים וקרים.
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 ליטר לפחות תוצרת סמסונג או ש"ע 530מקרר חדש בנפח של במבנה יהיה  1.8   

 בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה.חלונות אטומים  .2  

 על דלתות המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר. .3  

כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. המבנים ייבנו מחומרים  .4  

ס"מ לכל הפחות או  10טובים וייעשה שימוש בקירות החיצוניים ובגג בלוחות כדוגמת מבנד בעובי של 

 ס"מ. 30/30ערך. . החדרים ירוצפו במרצפות גרניט פורצלן  שווה

מתקני מיזוג אויר חדשים בגודל המתאים לפעולת אוורור, קירור וחימום לכל חדר  .5  

 כ"ס לפחות. 2בהספק של 

בכל אחד מהמבנים יוצב ריהוט וציוד חדש, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות  .6  

 לן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:רצונו, אשר יירכש על ידי הקב

 איש. 20שולחן לחדר ישיבות שיאפשר ישיבה בנוחות של  6.1   

ס"מ כל אחד, כולל מגירות  180/70שלושה שולחנות משרדיים במידות  6.2   

 ס"מ. 120/70ועוד אחד למנהל ה"א 

 כסאות מתכווננים באיכות גבוהה כולל משענת וידיות. 5 6.3   

 ת לשימוש המשרדים. שלד מתכת עם מושבים מרופדים.כסאו 25 6.4   

 ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, ועוד אחד למנהל ה"א. 3 6.5   

 ס"מ. X 210ס"מ  80ארונות מדפים פתוחים לקלסרים במידות  5 6.6   

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות. 6.7   

משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,  ציוד 6.8   

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות 

 שתידרש ע"י מנהל הפרויקט כולל הספקה סדירה במשך תקופת הפרויקט.

 התקנת טלפונים קבועים לכל החדרים.  6.9   

ה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט על הקבלן במיד 6.10   

 לספק למנהל טלפונים ניידים.

מקרן באיכות מעולה להקרנת מצגות ותכניות כולל מסך ומתקן תליה  6.11   

 ₪.  6000-מתקרת חדר הישיבות. יש לקחת בחשבון לסעיף זה עלות של כ

 :פרויקטהתקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד מנהל ה ח.  

 על הקבלן לספק ולהתקין בכל חדר תחנות עבודה. .1  

 הדרישות טכניות מכל תחנה תהיינה כדלקמן:   

 כדלקמן:  טכני  מחשב נייד + מדפסת אלחוטית וסורק  מפרט   

 המפרט להלן מתייחס לתחנה אחת:   

, מדפסת לייזר אינץ 21מערכת מחשוב מודרנית ועדכנית, לרבות עכבר אופטי, מסך    

 , ומערכות הפעלה כמפורט:UPSרשתית, 
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 מפרט הרכיב

 תוכנה

או שווה  Windows XP pro מערכת הפעלה

 ערך

 או שווה ערך Symantec אנטי וירוס

 או שווה ערך Pc Anywhere שליטה

 או שווה ערך Msproject ניהול פרויקטים

 או שווה ערך Msoffice 2003 ניהול משרד

בינארית עבודות עפר או שווה  חישוב כמויות עפר

 ערך

שרטוש וצפיה בתכניות בפורמט 

DWG 

 2004אוטוקאד 

 100שלושה קווי גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של    

 מגה לפחות + חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט.

 הביצוע.שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת    

 אספקת והתקנת פקסימיליה .2  

על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה פקסימיליה שמדפיסה על דפי    

 צילום.

 אספקת והתקנת מכונת צילום לייזר .3   

,  4Aהעבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום צבעונית לגודל נייר    

3A בנפרד והוא , ובהתאם לדרישות החברה. עבור סעיף זה לא ישולם

יהיה חלק ממחירי היחידה השונים. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן עד 

לגמר עבודות הקבלן. הקבלן ידאג לתקינות הציוד לדיו לנייר לטיפולים 

 וכדומה.

לא ישולם בנפרד וסעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בפרטי התשלום    

חברה השונים. בגמר עבודות הקבלן יעבור הציוד והרכוש לבעלות ה

 הכלכלית במצב תקין ללא כל תמורה.

 ביטוח הציוד ט.  

 החברה תבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.  

 הקבלן יכלול עלות הקמת ואספקת הפריטים הנ"ל על הפרויקט כולו.  

 

 אחזקה שוטפת י.  

הקבלן המבנים יוחזקו באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י   

 יומי של המבנה.-באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום
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 השארת המשרדים לרבות הציוד באתר יא. 

מותקן והמובא אליהם הקבלן יתחייב להשאיר את המשרדים לרבות הציוד ה  

  עד לסיום שנת האחזקה.באתר העבודה 

 .למבנה מנהלת באתרפרוגרמה 
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   תחנת שאיבה לביוב

 רובע פארק הנחל אשדוד

 1עדכון  – גיאוטכנידוח בדיקות קרקע וייעוץ 
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 ים של הקידוחים לוג  ' אנספח 

 



 

[3 ] 
 

 מבוא .1

תאגיד המים והביוב יובלים אשדוד מתכנן באמצעות חברת ח.ג.מ מהנדסים תחנת שאיבה לביוב בשכונת רובע פארק  

מפלסים שונים שבחלקם העיקרי  טמונים בתת    3(. תחנת השאיבה כוללת  1לכיש. )תרשים סביבה מוצג באיור    –הנחל  

 הקרקע.

בהמשך.   יםהמפורט  לתכנון המבנים והאלמנטיםהדוח שלהלן עוסק בסקירת חתך הקרקע בשטח האתר ובהמלצות  

   מתאימות.עבור קונסטרוקציות אחרות, או שינויים בתכנון, יינתן דו"ח בנפרד לפי פנייה בכתב ואחרי קבלת תכניות 

 

 מיקום האתר   תרשים סביבה. 1איור 

 

 מקורות מידע  .2

 הבאים:  םהדוח שלהלן הינו מתבסס על הנתוני

 . 06/2019מתאריך ח.ג.מ מהנדסים תנוחה וחתכים של המפלסים השונים במתקן של חברת  תכניות .א

 ובדיקות שדה. ניסיון יקידוחשני שכללה סקירת שתית  .ב

 שטח באתר התחנה.סיור  .ג

file://///DC/SAPstorage/Create/Project/2017_206676/דוחות/קבצים%20לדוח/דוח%20מטש%20שדרות.docx
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 נתוני האתר והפרויקט .3

 (.1)כמוראה באיור מ' מגדת הנחל הדרומית.  110-, כאשדוד - בפארק נחל לכיש תחנת השאיבה מתוכננת .א

 . מ' 7.5-8.5+ונעים סביב רום  פני הקרקע באתר מישוריים .ב

 מכוסה בצמחייה גבוהה. לאורך השנים היה השטח עצמו  .ג

 ק"מ מחוף הים.  1.2-1.3התחנה מתוכננת במרחק של  .ד

לרום   .ה מתוכנן  התחנה  של  ה"אפס"  ברום  7.75מפלס  להיות  מתוכנן  התחנה  של  התחתון  המפלס  מ'.   +3.85- . 

 מ'.  12-בהתאם למפלסים אלו צפויה חפירה בכל השטח בעומק של כ

  מ"ר   24X24-כמבנה טמון בצורה מלבנית בשטח של כ  בחלקה התחתון )מתחת למפלס האפס(  התחנה מתוכננת .ו

  מ"ר.  24X15.7מ', ובחלקה העליון כמבנה מלבני בשטח  12ובעומק 

דרכו נכנסים קווי הביוב   תא מהקונטור המלבני של התחנה  ועד מפלס האפס בולט  +(0.35)רום    מ'  7.4מעומק   .ז

 .מ"ר 2.8X1.4במידות של  לתחנה,

 מפלסים שונים ע"פ הפירוט הבא:  3-מבנה התחנה מתוכנן ב .ח

 + מ'. 1.65מ' עד לרום  -3.85טמון כולו בקרקע מרום  – )רצפה( מפלס תחתון •

 + מ'.7.75+ מ' עד לרום 1.65טמון כולו בקרקע )מגיע עד פני הקרקע הסופיים( מרום  –מפלס ביניים  •

 מ'. 4.65-+ מ' לגובה של כ7.75כולו מעל פני הקרקע מרום  – )קרקע( מפלס עליון •

 + מ'. 1.22מפלס המים המקסימלי במאגר מתוכנן לרום אבסולוטי  .ט

בשלב כתיבת דו"ח זה אין בידינו את עומסי השירות המתוכננים על המבנה, עם זאת מהיכרות עם מבנים מסוג  .י

 עומס המים ומשקל עצמי של המבנה.  –זה עומסי השירות הצפויים הינם נמוכים באופן יחסי 

 א מצורפים חתכים של המבנה המתוכנן.בעמוד הב 2באיור  .יא
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 מתוכנית המבנה G-G  +I-Iחתכים . 2 איור



 

[6 ] 
 

 סקירת השתית  .4

 כללי  4.1

   משה בר קידוחי ניסיון ניסיון ע"י חברת    יקידוחשני   באתר  2021  מרץ בוצע במהלך    ,לצורך בחינה ואפיון תנאי הקרקע

בכל  מ' אחד מהשני.  20  -כ , במרחק שלמ' 25 -ו 8 יםבוצעו לעומק יםהקידוח .בע"מלוג   –תחת פיקוח של חברת גיאו 

-קידוח ק  ,בוצעו בדיקות להחדרה תקנית  1-ך קידוח קלאור  הלחץ של מי התהום.  קידוח הותקן פיאזומטר למדידת

ע"ג    יםקידוחהמיקום  את  מציג    3איור  הניסיון.    ימציגה את נתוני קידוח  1טבלה    בוצע לצורך התקנת פיאזומטר.  2

 ח לדוח זה. ספכנ פיםמצור יםהקידוח  ם שלילוג .התחנה המתוכננתתוכנית העמדה של 

בשטח מזערי משטח האתר ועל כן לא מו הנמנע שיתגלו שינויים בין חתך הקרקע המשוער   מודגש כי הקידוח בוצע 

 תגלה בפועל .  ילזה ש 

 הניסיון ינתוני קידוח . 1טבלה 

 נ.צ קידוח
רום הקידוח  

 ]מ'[

עומק  

 הקידוח ]מ'[ 

 מפלס מי

בקידוח   תהום

 ]מ'[ ניסיון 

  תהום מפלס מי

מדוד ]מ'[  

08.04.2021 

 מ' 4.55מים בעומק  5.5 25.0 + 8.0 167675/636575 1-ק

 מ'  4.2מים בעומק  6.5 8.0 + 7.5 167660/636600 2-ק

 

 )התחנה מסומנת במלבן האדום(  תחנהניסיון ע"ג תוכנית העמדה של ה ימיקום קידוח. 3איור 

 2-ק

 1-ק



 

[7 ] 
 

 חתך קרקע משוער  4.2

 :הניסיון, חתך הקרקע בשטח התחנה כולל את השכבות הבאות יעל פי קידוח

 בהרכב חול חרסיתי עד חול טיני חום.  מ' 2.7- 0.5כשכבת מילוי בעובי  מילוי:  •

  - בעובי של כ   מ   2.7בעומק    מתחת לשכבת המילוי  1-רק בקידוח קשכבה זו הופיעה    :ול דק עד חול עם דקיםח •

 (, עולה כי השכבה בעלת צפיפות בינונית.N=18שבוצעה בשכבה זאת ) SPT  החדרהמתוצאות בדיקת מ'.  3

מעומק   1-בקידוח ק הופיעהשכבה זו בעלת פלסטיות גבוהה.   חום, אפורחרסית שמנה בצבע  חרסית שמנה: •

מעומק    2-ובקידוח ק  .חבטות  6-17התקבלו תוצאות    SPT  בבדיקות החדרהמ'.    25מ' ועד סוף הקידוח    5.5

 מ'. 8מ' מתחת לשכבת המילוי עד סוף הקידוח בעומק  0.5

 

 מי תהום  4.3

ברום כלומר    מ'  5.5בעומק של    1-ק  התגלו בקידוח  מיםתצפית )פיזומטר(. ה  ותהתקנת צינור  והניסיון כלל  יקידוח

ים,  פיאזומטרנבדק שוב עומק מי תהום בשני ה  08.04.2021מאוחר יותר בתאריך    מ'.  6.5בעומק    2-ובקידוח ק  מ'  2.5+

 בהתאמה. 2-וק 1-מ' בקידוחים ק 4.2 -מ' ו 4.55המים הופיעו בעומק 

 תכן סיסמי 4.4

)להסתברות     0.06gהינה  האתר (, תאוצת הקרקע האופקית המרבית החזויה באזור  5)גיליון תיקון    413על פי ת"י   .א

 שנה(.  50- ב 10%של 

 .Dעל פי תוצאות בדיקה להחדרה תקנית הקרקע באתר מסווגת מסוג  .ב

, אין בקרבת האתר העתקים פעילים  י( של המכון הגיאולוג2016על פי מפת העתקים החשודים כפעילים )עדכון   .ג

 או חשודים כפעילים. 
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 תוצאות בדיקות השדה 4.5

ת הערכת  בהתאםלצורך  קורלטיביים  חישובים  בוצעו  הקרקע  שכבות  שבוצעו.    כונות  התקנית  ההחדרה  לבדיקות 

 . 5  בהמשך באיור  שכבת החרסית. הערכת התכונות של  4מוצגות באיור    1-שבוצעו בקידוח ק  SPT-תוצאות בדיקות ה

 

 תוצאות בדיקות השדה . 4 איור

 שכבות חרסית

 : )Stroud ,1974חוזק לגזירה )לפי  •

 𝑆𝑢[𝐾𝑃𝑎] = 4 ∗ 𝑁𝑠𝑝𝑡  

 (: Bowlsמודול האלסטיות ) •

𝐸[𝑀𝑃𝑎] = 500 ∗  𝑆𝑢 

  

 החוזק לגזירה מהירה של החרסיתת מודול האלסטיות ו. הערכ5איור 
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 מסקנות והמלצות  .5

בחלק ו,  מ'  3  -  0משתנה בין    משכבת מילוי בעובי  מורכב  העליון  חתך הקרקע  ,בהתאם לממצאי חקירת השתית .א

הופיעה    1-בקידוח ק  .מופיעה שכבה של חרסית בחוזק בינוני  מ'   25  -  8ים  בעומק  הניסיון  יקידוח סוףעד  התחתון  

 המילוי לשכבת החרסית.שכבת מ' בין  3שכבה של חול עד חול עם דקים בעובי של 

 מ'.  3.3רום של ערך במופיע ב 08.04.2021עפ"י מדידה אחרונה בפיאזומטרים בתאריך  מפלס המים באתר .ב

חוזק גזירה בינוני   –על פי ממצאי חקירת הקרקע שכבות החרסית מאופיינות בפרמטרים גיאוטכנים בינוניים   .ג

 בינוני. מודל אלסטיותו

על כן תידרש להתבצע    –בהתאם למפלס רצפת התחנה שכבת הביסוס בתחתית החפירה תהיה חרסית שמנה   .ד

 החלפת קרקע בתחתית הדברה בהתאם להנחיות בהמשך.

לצורך קביעת מפלסי המים הקיימים, מפלסי מים  חובה למנות הידרולוג  לאור החדירה הצפויה למי התהום,   .ה

 עתידיים ואפיון השפלת המפלסים הדרושה. 

 ת המים. עבודות השפלביצוע צאה מכתו נוצרולהתייחס בשלבי התכנון הקונסטרוקטיבי לכוחות העילוי ש יש  .ו

 בהתאם להנחיות בפרק הרלוונטי בהמשך. בקירות סלרי לצורך החפירה למפלס הביסוס יבוצע דיפון .ז
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 הנחיות לביסוס   .6

 יבוסס ע"ג יסוד מסוג רפסודה שישמש כרצפת המבנה. תחנהמבנה ה .א

עומסים. העיבויים  הרפסודה תבוצע במפלס אחד עם עיבויים, במידת הצורך, בהיקף המבנה   .ב ומתחת לריכוזי 

 . 1:1יבוצעו בשיפוע של 

בהתאם תידרש החלפת קרקע בעובי   בהתאם לקידוחי הניסיון שכבת הביסוס למאגר תהיה שכבת חרסית שמנה. .ג

עובי סופי להחלפת הקרקע ייקבע בשטח לאחר בחינת השתית בתחתית החפירה ע"י  ס"מ ממצע סוג א'.    60של  

 מהנדס הביסוס. 

מהצפיפות    100%ס"מ. השכבות יהודקו לצפיפות של    20שיונח בשכבות של    מצע סוג א'יבוצע מחומר    המילוי .ד

 ".  Modified AASHTOהמרבית לחומר מדורג ע"פ "

מקצוות היסוד. המרחק האופקי יימדד מתחתית    1:1החלפת הקרקע תחרוג ממידות היסוד בהתאם לשיפוע של  .ה

 החפירה. 

מעברי מכבש ויברציוני בעל משקל מינימאלי של    8הודק באמצעות  תתורטב לרטיבות נאותה ו  הטבעית  שתיתה .ו

 סל"ד. לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים, שקעים או מדרגות.  2000 -וטון  3

 .המילוי להחלפת הקרקע יונח מיד לאחר סיום הידוק השתית .ז

ו .ח תבמידה  החפירה  רוויתגלה  בתחתית  ובוציתחרסית  להידוק)  ה  ניתנת  י)שלא  אבנים  דרי,  לשתית  להחדיר  ש 

 . הידוקם עד לייצובה המלא שיאפר המשך העבודה ס"מ תוך 15-20בגודל  )"בקלש"(וחלוקי נחל 

 אישור המילוי יעשה ע"י יועץ הביסוס לאחר קבלת נתוני חומר המילוי והידוקו מהמעבדה המוסמכת.  .ט

 להלן:  3טבלה פרמטרים לתכנון היסודות מופיעים ב .י

 פרמטרים לתכנון ביסוס רדוד  . 3טבלה 

 תחתית ביסוס
מאמץ מגע  

מקסימלי מותר  
 ]ק"ג/סמ"ר[

מקדם ספרת מצע  
אנכי  

 ]ק"ג/סמ"ר[

מקדם חיכוך  
מותר בין יסוד  
 לקרקע/מילוי 

מצע סוג א'  מעל  
 חרסית שמנה

2.0 1.5 0.4 
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 דיפון .7

למפלס   החפירה  לעומק  התחנה  בהתאם  לחפירהרצפת  דיפון  קיר  יבוצע  סלריבאמצעות  מספק    .ות  הבא  הסעיף 

 הנחיות והמלצות עקרוניות אשר יש לקחת לצורך תכנון ראשוני של הדיפון הדרוש לצרוך הקמת מבנה התחנה.

 עקב מפלס מי התהום הרדוד, הדיפון יבוצע באמצעות קירות סלארי. .א

יידרש לבצע תמיכות אופקיות לאורך הקיר באמצעות עוגני קרקע או קורות  עקב עומק   .ב הקיר הגדול הצפוי, 

 לחיצה מפלדה. 

 . 4קיר הדיפון ינותק מהמבנה ויחושב ע"פ הפרמטים הנקובים בטבלה  .ג

יש להוסיף לעומסי הקרקע את לחצי המים ההידרוסטטים המתפתחים לאורך הקיר בהתאם להנחיות הדוח   .ד

 ההידרולוגי. 

ומק הקיר יקבע בהתאם לשיקולי יציבות ושיקולים הידרולוגים כגון: השפעת קווי הזרם הנובעים משאיבת ע .ה

 המים הדרושה, פירוס הלחצים ההידרוסטטים על הקירות ולחצי העילוי הצפויים. 

 .פרמטרים ראשוניים לתכנון קירות הדיפון . 4 טבלה

 שכבה + עומק 
משקל 

מרחבי  
 )ק"נ/מ"ק( 

E   מודל
 אלסטיות
 )מגפ"ס( 

מקדם לחץ 
עפר אקטיבי  

- ak 

מקדם לחץ 
עפר פאסיבי 

- pk 

מקדם לחץ 
עפר במנוחה  

– ok 

 מילוי

 מ' 3עד  0
18  / 0.33 3.0 0.5 

חול עם   -חול 
 דקים

 מ' 6עד  3

18 8-15 0.30 2.45 0.45 

 חרסית

 מ' 14< 
19 10-30 0.36 2.0 0.53 
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 חפירה ומילוי  .8

מפורטות לתכנון החפירה יימסרו לאחר השלמת התכנון הראשוני. עם זאת, יש לקחת בחשבון בשלב זה את הנחיות  

 הדברים הבאים: 

חפירה עמוקה בתנאי הקרקע השוררים באתר הינה תהליך מורכב אשר תבוצע במקביל לשאיבת המים בתוך   .א

הבור על מנת לאפשר חפירה יבשה. יתכן ואף תדרש שאיבה מקיפה בכל סביבת הבור על מנת להקטין את לחצי  

 קבועות./המים ההידרוסטטים הצפויים על קירות הדיפון עד להשלמת התמיכות האופקיות הזמניות

החפירה בתוך מעטפת הסלארי תבוצע בשלבים בהתאם למפלסי התמיכות האופקיות המתוכננות, כך שהחפירה  .ב

 והשאיבה יבוצעו בכל שלב עד למפלס התמיכה האופקית ורק לאחר השלמתם יבוצעו שוב עד לשלב הבא.

 מרווחי עבודה נאותים. , בתוספת1V:1Hלפי שיפוע מקסימלי של  יבוצעו חפירות מקומיות במהלך העבודות .ג

של   .א ביחס  אופקי  מרחק  על  לשמור  יש  פתוחה,  חפירה  מבוצעת  בו  החפירה   1V:2.5Hבמקרה  תחתית    בין 

 וכבישים/מבנים/אלמנטים סמוכים.

על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע הצטברות   1.5%  -בשיפוע של כ  החפירותמומלץ לעבד את פני השטח בתחום   .ב

 לו. באזורים א עילישל מי נגר 

יש לקחת בחשבון תכנון מערך שאיבה חרסית אטומות בתחתית התחנה,    בעקבות מפלס מי תהום הרדוד ושכבות .ג

 . המים ינוקזו לפינות החפירה ויישאבו באמצעות משאבה טבולה. מתחתית החפירה כדי לאפשר עבודה ביבש

. המצעים  51מחומר נברר )מצע ג'( על פי הגדרתו במפרט הבין משרדי, פרק     ייעשה  ההמילוי מאחורי קירות המבנ .ד

 .Modified AASHTOמהצפיפות היחסית של החומר לפי    97%ס"מ ויהודקו לצפיפות של    20יונחו בשכבות של  

 . CLSMבאזורים בהם לא ניתן לבצע את המילוי בגב הקיר בהידוק ובקרה, המילוי יבוצע באמצעות   .ה

 ניקוז   .9

 . 1525 י"ת מבנים לאחזקת ישראלי לתקן בהתאם. אינסטלציה יועץ באמצעות וביוב ניקוז מערכת לתכנןיש  .א

-ו  חשופה  בקרקע   3%  -מ  גדול  יהיה  הניקוז  שיפוע.  עילי  נגר  מי   של  מהיר   סילוק  שיובטח  כך  יעשה  השטח  פיתוח .ב

 . המבנים לרצפת מתחת מים יצטברו שלא כך בפיתוח לפחות 1.5%

  שרשורי  תחתית החפירה תעובד בשיפוע לכיוון תעלה עם צינור . ניקוזעם יועץ  המבנה הטמוןיש לתכנן את ניקוז  .ג

 יש לתכנן תא עם משאבה להוצאת המים עקב אי יכולת ניקוז לשכבות הקרקע האטומות.   –

 . והאיטום הניקוז יועצי של מפורטות הנחיות פ"ע הוהמבנ השטח ואיטום ניקוז לתכנן יש .ד
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 הנחיות נוספות  .10

 מתבסס על תכניות ראשוניות. ההנחיות המובאות בדוח זה יעודכנו עם התקדמות התכנון.לעיל הדוח  .א

 . ותאום לעיון הביסוס למהנדס תועברנה ודיפון חפירה תכניות וגם, עומסים כולל, היסודות תכנית מתווה .ב

 . רשום קבלן יהיה הקבלן .ג

  נאותה   בהתראה,  השתית  לבדיקת,  החפירה  השלמת  אחרי,  ל"הנ  בתנאים  לאתר  הגיאוטכני  המהנדס  את  לזמן  יש .ד

 .הביקור יום לפני לפחות יומיים של

 ולהמלצות  להנחיות  בהתאם,  הנבחר  הקבלן  של  ביצוע  ושיטת  הציוד  את  באתר  ויאשר  יבדוק  הגיאוטכני  המהנדס .ה

 . לעיל ח"בדו

.  מוסמכת  מעבדה  של  ובקרה  צמוד  הנדסי  פיקוח  תוך  ורק  אך  זה  ח"בדו  המפורטות  העבודות  כל  את  לבצע  יש .ו

 יהיה  המפקח.  זה  ח"בדו  המפורטות  עבודות  בתחום  מוכח  וניסיון  נאותה  מקצועית  הכשרה  בעל  יהיה  המפקח

 . הביסוס למהנדס וידווח יציקות את יאשר, המפרט הוראות למילוי וידאג העבודה מהלך בכל באתר נוכח

  הצמוד  המפקח  של  בכתב   דיווח  וקבלת   היסודות  כל  ביצוע  במהלך   צמוד   הנדסי  פיקוח  וקיום  עליון  פיקוח  קיום .ז

 .       בפרויקט במקצועית ולאחריותנו( הקרקע נתוני מבחינת) יסודות תקינות לאישור תנאי הינם באתר

 . הביסוס המהנדס של בכתב אישור ללא ליציקה לגשת אין .ח

 .זה בדוח ומפורט הידוע מהתכנון סטייה או שינוי כל על  הביסוס המהנדס את ליידע יש .ט

 .ואישור לעיון מ"הח של למשרדו תועברנה זה ח"בדו הנדרשות מעבדה הבדיקות כל של התוצאות .י
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 :לכבוד
 ד"ר יאיר פולקמן, 

 ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים
 יועצי הפרוייקט

 
 שליחה באמצעות דואר אלקטרוני

 א.ג.נ.,
 

 תחנת שאיבת ביובפרוייקט עבור אש  טיחותבהנחיות גרמת פרו :הנדון
 נחל לכיש, אשדוד

 
ד"ר יאיר פולקמן, ח.ג.מ פרוגרמה זו מתייחסות לתוכנית האדריכלית שהוצגו בפנינו ע"י  .1

  .מהנדסים יועצים ומתכננים

הנדון קט יפרויהומבצעי מיועדות למתכנני הינן דרישות מינימום והמצ"ב  בטיחותההנחיות  .2
 ואין לשייכן לאתרים אחרים. דבלב

ככל שהן קיימות,  ,דיןכל מהוראות  או לגרוע , להקללהחליףבאות  במסמך זה נחיותאין הה .3
 .להוסיף עליהןלהדגיש ואלא 

 ההנחיות בפרוגרמה זו הינן בהתאם למצב התכנוני של הפרוייקט ביום הוצאתן.   .4

ע"י שירותי הכבאות  שתאושר אשבטיחות המערך זו הינה חלק בלתי נפרד מתוכנית פרוגרמה  .5
 ואין להשתמש בהן בנפרד.

. תחומי בטיחות אחרים )כדוגמאת לפרויקטפרוגרמה זו מנחה את דרישות בטיחות האש  .6
 בלבד. האדריכל/עורך הבקשה הראשיבטיחות בעבודה וכו'( הינם באחריות 

חום אחריות לא הושמטו הנחיות בטיחות שאינם מתחום בטיחות האש על אף שחוזית אינם בת .7
באשר לתכנון נכון חברת "לבטח" וזאת בכדי להאיר את עינייו של האדריכל/עורך הבקשה ראשי 

 הוא האחראי הבלעדי ליישומם.

 זו אלא ע"י הח"מ בלבד.בפרוגרמה /או ובטיחות האש  ךמעראין לבצע שינוי בתוכנית  .8

יש לפנות אל ת האש בטיחומערך תוכנית או ת פרוגרמה זו הבנ-או אי התאמה-, איבעיהבכל  .9
 הח"מ לקבלת הבהרות.

וודא את תוכן הפרוגרמה ולהיטב למוד הפיקוח לוצוותי  המתכננים השונים, עורכי הבקשהעל  .10
 .םבמלוא יםבטיפולם מיושמאשר תחומים שה

 
 
 
 
 
 
 

 "לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ"
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 נתוניםמבוא ו .1
הנוגעות לבטיחות והגנה בפני אש על מנת לצמצם והביצוע התכנון  נחיותלהציג ולפרט את ה :מטרה .1.1

של למינימום אפשרי את הגורמים והתנאים העלולים לגרום לתקרית אש במבנה וכן להגן על האתר במקרה 
 אירוע אש מתוך מגמה לצימצום נזקים והבטחת שלום הציבור.

, חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר האדריכלותאש אלו מאגדות תחתן את תחומי תכנון הנחיות בטיחות  .1.2
 ואיוורור, תנועה, נגישות, פיתוח וקונסטרוקציה.

 ו.כל יועץ בפרויקט מחויב בקבלת אישורי הרשות המוסמכת התואמת לתחום פעולת .1.3
כל מידות האלמנטים שנדרשו במסמך זה ובתוכנית מערך בטיחות האש הינן דרישות נטו לאחר סיום בניה  .1.4

 ולאחר חיפויים וציפויים.
לא ניתנה התייחסות לאיזורים שאינם בתחום הפרוייקט והם ישארו כפי שאושרו בהיתר הבניה ועפ"י  .1.5

 דרישות הרשויות המוסמכות.
  :התכנון והבניהתקנות חוק עפ"י  הגדרת המבנה .1.6

 .ין שאינו גבוה או בניין רב קומותבני –בניין רגיל 
 הפרויקט הינו הקמת תחנת שאיבת ביוב, לכיש באשדוד.

מתקן הממוקם באזור מגורים/מסחר/תעשיה/יער/חורש, עפ"י - סיווג המתקן הינו "סיווג זעיר" רמה א'
 .514הוראת נציב 

 
  הגדרות .2

, או כל זמן 931שראלי כמוגדר בתקן י ,דקות לפחות 90עמידות אש למשך על חלק בבניין ב-אלמנט עמיד אש .2.1
 אחר במידה ונקבע אחרת בתקנות או ע"י המתכנן.

 שטח תחום הגילוי של מערכת או חלק ממערכת גילוי אש או עשן.-אזור התרעה .2.2
ו בלי מתקן עם א 3או " 2המיועד לכיבוי אש בקוטר " 1-3חלקים  448ברז מתאים לתקן ת"י -ברז כיבוי אש .2.3

 שבירה.
 גג שאינו גג שטוח. – גג משופע .2.4
 כלפי המישור האופקי. 5%גג ששיפוע הניקוז שלו אינו עולה על  – גג שטוח .2.5
גג הכולל שלד בלתי רציף ובכלל זה אגדים, לוחות, קורות עץ וקורות פלדה וסיכוך,  – גג קל .2.6

 ק"ג למ"ר ובכלל זה רעפים ולוחות. 70-שמשקלו קטן מ
חלק מדרך מוצא, לרבות פרוזדורים ומעברים, שתחילתו בכל נקודה שהיא בבניין וספו -בטוחגישה למוצא  .2.7

 בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לבניין או בדרך יציאה חיצונית.
 .2206גלגלון עם צינור לחץ המתאים לת"י -גלגלון כיבוי אש .2.8
ן קות, והמתאימה לתדק 30-ושלא יקטן מ למשך זמן שיציין יועץ הבטיחותדלת עמידת אש -דלת אש .2.9

 .1212הישראלי ת"י 
 קנת בקיר חיצוני והמובילה אל מחוץ לבנין ומשם לרחוב.דלת המות-דלת יציאה חיצונית .2.10
( גישה למצוא בטוח. 1נתיב יציאה מבניין, הפנוי מכשולים והכולל אחד או יותר ממרכיבים אלה: -דרך מוצא .2.11

 ( יציאה. 3( מוצא בטוח. 2
  המופרד מן הבניין ע"י אלמנטים עמידי אש ודלתות אש.גות חדר מדר-חדר מדרגות מוגן .2.12
המצויידת בספק כח עצמאי בהתאמה מערכת תקשורת קווית לשימוש צוותי ההצלה והכיבוי -טלפון כבאים .2.13

 .3חלק  1220לת"י 
חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב, -יציאה .2.14

 רין ובין דרך שטח פתוח.בין במיש
 .5%-מישור הליכה ששיפעו גדול מ-כבש .2.15
הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין שבה היא נמצאת, אשר פני מפלס רצפתה  -לבניין ובעתכניסה ק .2.16

מ' מעל פני הקרקע המתוכננים או פני הרחוב או המדרכה הסמוכים לה, ושהגישה  1.20-אינם גבוהים מ
יל, מדרגות או גשר כניסה, ישירות ממפלס הרחוב. אם קיימת יותר מכניסה אחת, אליה היא באמצעות שב

 הקובעת היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבניה. ההכניס
 הלחץ הדינמי הנרשם במערכת בעת הפעלת מערכת המים עבור הספיקה המתוכננת.-לחץ שיורי .2.17
 .1220.6ות ת"י לחצן המשמש להעברת התרעה של גילוי אש העומד בדריש-לחצן אזעקה .2.18
קרקעי בקיבולת שנקבעה ע"י עורך הבקשה העומד -קרקעי ו/או תת-מיכל אגירה למים על-מאגר מים .2.19

 .1596בדרישות ת"י 
 שטח שיש אליו גישה לכל אחד מדיירי הבניין.-מבואה קומתית משותפת .2.20
ש והמוביל חלק מדרך מוצא, המופרד משאר חלקי הבניין ע"י אלמנטים עמידי אש ודלתות א-מוצא בטוח .2.21

 אל היציאה או אל מחוץ למבנה.
הנמוך ביותר  המרחק האנכי בין מישור שלח אף המדרגה או בין מישור מפלס הליכה לבין החלק-מזקף ראש .2.22

 של חלק הבניין הנמצא מעליו כמתואר בתקנות.
המיועדת להגביל את התפשטות האש ושעמידות האש שלה תיהיה בהתאם לזמן מחיצה -מחיצת אש .2.23

 ואם לא נקבע אזי שעתיים.שנקבע, 
 "ר כשהוא מנורמל לק"ג עץ .למ כמות חומר דליק ביחידות של ק"ג-מטען אש .2.24
 .והבניה ובתקנות שירותי הכבאותתכנון החוק תקנות כנדרש ב-אש מערכת מים לכיבוי .2.25
מערכת ידנית או אוטומטית לגילוי אש או עשן, להפעלת אמצעי התרעה, כיבוי אוטו', -מערכת גילוי אש .2.26

המערכת תכלול רכזת גילוי, חייגן אוטומטי ובנוסף אחד או  רכות שליטה בעשן ומערכות אחרות בבניין.מע
גלאי, אמצעי הפעלה ידני, צופר אזעקה, רכיב התראה אקוסטית, רכיב התראה  -שילוב של רכיבים אלו
 חזותית, לחצן אזעקה.
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 מונה גז, מיזוג אוויר וכיוצא באלה.חלק אופקי בבניין להעברת צנרת של דלק, חשמל,  –מנהרת שירות  .2.27
המרחק המרבי הנמדד על נתיב ההליכה בין הנקודה המרוחקת ביותר בקומה לבין דלת אש -מרחק הליכה .2.28

הקרובה ביותר של מוצא בטוח, או דלת יציאה חיצונית הקרובה ביותר או יציאה מחוץ לבניין כמתואר 
 בתקנות.

מכון התקנים )כדוגמאת  1953-וק התקנים התשי"ג)א( לח 12כמשמעותו בסעיף  –מעבדה מאושרת .2.29
 .(הישראלי וכל מי שאישר הממונה על התקינה

 .1142ילה ממפלס למפלס ועומד בת"י אלמנט במבנה ,בנוי או מרוכב ,הנועד למנוע נפ-מעקה .2.30
 .2007-כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז – קו עיגון-נקודת עיגון ו .2.31
שיטות בדיקה  –תגובות בשריפה של חומרי בניה  755כפי שנקבע בתקן הישראלי ת"י  -בנייה סיווג חומרי .2.32

 וסיווג.
חלק  931פרק זמן שרכיב מסויים של בניין עומד בו בבדיקה המתוארת בתקן הישראלי ת"י  –עמידות אש .2.33

1.1. 
-מזנק רב, 2זרנוקי " 2ב גלגלון כיבוי אש, בשילו 2עמדה הכוללת ברז כיבוי אש בקוטר "-עמדת כיבוי אש .2.34

 . 570העונה לדרישות ת"י  ק"ג מסוג אבקה יבשה 6ומטף כיבוי אש  שימושי
 .וכיוצא באלה ולמעט פיר של מעלית אוורוראמצעי  ,אנכי בבניין להעברת צנרת ,תאורה חלל –פיר .2.35
 חלק מדרך מוצא המתוחם בין קירות, מקורה ומיעוד למעבר אנשים.-פרוזדור .2.36
 רוזדור שצדו האחד סגור למעבר כמתואר בתקנות.פ-ללא מוצאפרוזדור  .2.37
פרוזדור המהווה מוצא בטוח,אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמיד אש והמופרד מכל -פרוזדור מוגן .2.38

 חלק אחר של הבניין ע"י דלתות אש, כמתואר בתקנות.
 בנין.שטח מעבר שיש אליו גישה לכל אחד מדיירי הבניין, ליותר מדייר אחד ב-פרוזדור משותף .2.39
 המדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה או מעליה. המרחק האנכי בין מפלס שלח –רום מדרגה .2.40
היטל האנכי של אף או קצה של לבין קו ה שלהה צאו קמדרגה המרחק האופקי בין אף  –שלח מדרגה .2.41

 לאורך המדרגה כמתואר בתקנות.מדרגה שמעליה ,והנמדד בכיוון ניצב ה
לפחות, המזין את אספקת המים לנכס. ספיקות  4שת אספקת מים בקוטר "צינור המחובר לר-קו מים אמין .2.42

 המים ולחץ העבודה יעמדו בדרישות נתוני התכנון שנקבעו ע"י יועץ הבטיחות, רשות הכבאות והתקן.
של הקומה  ירותיהקומה שמפלס רצפתה נמוך ממפלס הכניס הקובעת לבניין בין אם כל ק-קומה תחתית .2.43

 קע המתוכננים ובין אם כל קירותיה או חלקם פונים לאוויר החוץ.נמצאים מתחת לפני הקר
יר המיועד להפרדת חלקים בבניין או להפרדת בניין מבניינים סמוכים, כדי להגביל את התפשטות ק-קיר אש .2.44

 האש, ושעמידות האש שלו שעתיים לפחות או יותר באם נקבע אחרת.
 וויר החוץ.קיר אשר אחד מצדדיו או יותר פונה אל א-חיצוןקיר  .2.45
 קיר חיצון העשוי ברובו זכוכית.-קיר מסך .2.46
 אטור חירום ,סוללות או מצבר.גנר-מקור חשמל חילופי .2.47

הדן  NFPAתקן ישראלי ובהעדר תקן כאמור, תקן של האגודה הלאומית האמריקנית להגנה בפני אש -תקן .2.48
 בנושאים השייכים לשירותי הכבאות וההצלה.

 
 ותכלליהנחיות  .3

 כי יהיה בעל תו תקן ויצוייד במנגנון המונע את נפילתו החופשית במקרה כשל.תריס/שער חשמלי אנ .3.1
 מנגנון נוסף יהיה מסוג עיינית העוצרת את ירידת התריס/שער כאשר אדם עובר דרכו. 

 .900הותקן מנוע בשער, דלת או חלון, יעמדו השער, הדלת או החלון ופתחם המבונה בדרישות ת"י  .3.2
ערוצים בלתי תלויים והעונה  2מערכת כיסוי רדיו תקשורתי הכוללת קן במבנה/בשטחי המרתף תות .3.3

הכבאים של המבנה במיקום שמסומן בתוכנית נל ההפעלה יותקן בפנל פא .1220.14לדרישות ת"י 
 תכנון המערכת יאושר ע"י שירותי הכבאות. מערך בטיחות האש.

 
 דרך גישה, רחבת היערכות  מיקום, .4

והגובה  מ' 4-רחבת ההיערכות של כוחות הכיבוי וההצלה לא תקטן מהרוחב החופשי בדרך הגישה אל  .4.1
 מ'. 4.20-החופשי מעליה לא יקטן מ

מ'  12מ' על  6לכוחות הכיבוי וההצלה שמידותיה רחבת היערכות  תוכנןכחלק מדרך הגישה או בסיומה ת .4.2
 בהמשך לדרך הגישה. יהיההאורך של הרחבה ת. מידת לפחות

מ' ורדיוס השטח הנקי  12-במקומות בהן דרך הגישה איננה ישרה, רדיוס הסיבוב של ציר הדרך לא יפחת מ .4.3
 מ'. 16-ממכשולים, הרדיוס החיצוני, לא יפחת מ

במקרה חירום לצורך מעבר רכבי הכיבוי  שער בדרך הגישה יתוכנן כך שתובטח אפשרות פתיחתו או פריצתו .4.4
 וההצלה.

עם מסגרת בגוון בהיר "מעטפה" עפ"י משרד התחבורה ) 820 מס' סימוןב תסומן על הקרקערחבת היערכות  .4.5
 . 620בתמרור מס'  ותשולט"איקס" בתוכה( 

דרך הגישה אל ומרחבת ההיערכות, לרבות מכסים לתאי בקרה וצינורות למערכות תשתית למיניהן  .4.6
 .412ת"י להם לשאת רכב כיבוי והצלה עפ"י  טמונים מתחתן, יהיו בנויים באופן המאפשרה

לא יהיו בדרך הגישה, ברחבת ההיערכות ובין רחבת ההיערכות לבניין, בליטות, עצים, עמודי חשמל, עמודי  .4.7
עולתו טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מתקנים כיוצא באלה, העלולים להפריע, לעכב או להכשיל את פ

 התקינה של רכב כבאות והצלה.
 



 
  13 מתוך 6 עמוד 

 

 

 
  מילוט כירדו ותיציא .5

 מוגדרים בחוק.הם ומקדמי התפוסה כפי שנקבע עפ"י מרחקי ההליכה  מספר דרכי המוצא הנדרשות במבנה .5.1
לסידורי המרחק ליציאת חירום מכל נקודה במבנה לא יעלה על מרחקי ההליכה המוגדרים בתקנות ובכפוף  .5.2

 .הקיימים באתר בטיחות האש
 המיועדהמופרד באמצעות קירות ודלתות ולא יפחת משניים מספר פתחי יציאה מחדר או מחלק בניין  .5.3

  ר.מ" 20גודלו עולה על וים מסוכנים חומר ה, שימוש או ייצורלאחסנ המיועדאו  ויותר איש 50לתפוסה של 
 גישה למוצא בטוח או ליציאה תהיה באמצעות מעבר או פרוזדור ולא דרך חדרים. .5.4
 דלתות:של ( , ללא משקופיםפתח אור)הנדרש  המינימלי הפתחרוחב ן מידות להל .5.5

 מ'. 1.1  -יציאה ראשית  /שערדלת .5.5.1
 מ'. 0.8  -יציאה מחדר במשרד  לת ד .5.5.2
 מ'. 0.9 –דלת יציאה ממכלול חדרי משרד  .5.5.3
 '.מ 0.9–למעט במפלס היציאה  יןיציאה לחדר מדרגות מוגן בכל קומות הבנודלת כניסה  .5.5.4
 מ'. 1.1 –דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן במפלס היציאה  .5.5.5

 מ' נטו. 1.1 נדרש של פרוזדור: מליימינמעבר חופשי  רוחבלהלן מידות  .5.6
מ' מעל הרצפה ובין ציפויי הקיר כאשר הבלטת מסעדים  1.20מדידת רוחב הפרוזדור תיערך בגובה  .5.7

 ס"מ, לא תיגרע מרוחב הפרוזדור. 9עד המותקנים לאורך צידי המעבר והפרוזדור, בהבלטה של 
   אלא אם נקבע אחרת בגוף התוכנית.יהיה עם כיוון המילוט  לתות בדרך המילוטדפתיחתם של  ווןיכ .5.8
במהלך פתיחת דלת, לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או המעבר לרבות במהלכי  .5.9

אל תוך המעבר לרבות  ס"מ 18-יותר מ טה שלמדרגות. במצב פתיחה מלאה של אגף הדלת לא תתקיים הבל
 .מבליטת ידית הדלת

למעט דלת מבוקרת כניסה שהיציאה דרכה  ,)לרבות שערים חיצוניים( כניסה או שער מבוקרי דלתכל ב .5.10
 ה מוגבלת ע"י מנגנון בקרת הכניסה, יתקיימו כל התנאים הבאים:איננ

 בעת הפסקת חשמל תשוחרר נעילת הדלת. .5.10.1
 החשמל אל מנגנון הבקרה של הדלת תשוחרר נעילת הדלת. בעת הפסקה של זרם .5.10.2
מ'  1.2עד  מ' 1יהיה ניתן לפתוח את נעילת הדלת מבפנים ע"י לחצן חשמלי הממוקם בגובה של  .5.10.3

ס"מ ממשוף הדלת הסמוך לידית. במנגנון יתקיימו שאר דרישות  20-מעל הרצפה ולא רחוק מ
. על המנגנון בצד הפנימי ייקבע שלט 1חלק  1918הנגישות לפי הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י 

שעליו כתוב "לחץ ליציאה בעת חירום". הפעלת הלחצן החשמלי תגרום לניתוק ישיר של מקור 
החשמל למנעול וזאת באופן שאינו קשור ללוח הבקרה, והדלת תישאר לא נעולה. נדרש להתקין 

 פתיחת הדלת. ידית בהלה, הידית תכלול מנגנון שיבטל את הנעילה ויאפשר את
לאיפוס הידני  נעילת הדלת תתבטל אוטו' עם קבלת אות התרעת אש. הדלת תשאר לא נעולה עד .5.10.4

 של רכזת האש.
באמצעי  במקום להתקהלות תיהיה אפשרות לפתוח את הדלת ליציאה בלא צורך במפתח או .5.10.5

 הנעילה, שלהלן. ישת הלחצן החשמלי הפנימי לניתוק בקרה אחר. לא נידרש ליישם את דר
 ת למעבר והן תצויידנה במגיף דלת תיקני.דלתות אש תיהנה סגורות בזמן שאינן משמשו .5.11
בכל חלק של בניין שאינו מכיל חומ"ס ואשר נדרשת בו דלת אש, ומסיבות תפעוליות יש לקובעה במצב  .5.12

פתוח" ובלבד שיתקיימו בה כל -פתוח", מותר להתקין בה מנגנון המחזיק את הדלת במצב "רגיל-"רגיל
 אים הבאים:התנ

 פתוח".-הדלת תיסגר מעצמה עם ניתוק המנגנון של מצב "רגיל .5.12.1
והעונה  פתוח" תופעל ע"י מערכת לגילוי אש ועשן-מערכת הניתוק האוטו' של מצב "רגיל .5.12.2

 .3חלק  1220לדרישות ת" 
 תיסגר בעצמה. פתוח" והדלת-בעת הפסקת זרם החשמל למנגנון הדלת, ינותק המנגנון של "רגיל .5.12.3
המותקנת  נון דלת אחת, עקב קבלת התראה ממערכת גילוי אש ועשן או כיבוי אש,הפעלת מנג .5.12.4

בחדר מדרגות מוגן או מוצא בטוח, תגרום להפעלת כל הדלתות המותקנות באותו חדר המדרגות 
 או באותה דרך מוצא בטוח.

 נקבע בתקנות.שתיערך כפי  המדידה ,מ' 1.00-מדרגות לא יקטן מרוחב הדרך החופשית במהלך  .5.13
ס"מ לפחות למעט בבנין  26ס"מ ושלח המדרגה יהיה  17.5ס"מ לפחות ולא יעלה על  10רום המדרגה יהיה  .5.14

 ס"מ לפחות. 28ס"מ והשלח  16.5א מעלית בו רום המדרגה יהיה עד לציבורי ל
במהלך מדרגות אחד, לכל אורכו, יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה והיחס בניהם יהיה  .5.15

 ס"מ. 63ס"מ עד  61רומים+שלח= 2סחה: לפי הנו
ואולם אפשר שמהלך מדרגות אחד . 16לפחות ולא יעלה על  3המדרגות יהיה  'במהלך מדרגות אחד מס .5.16

  ס"מ. 15.5מדרגות בתנאי שהרום לא יעלה על  22יכלול עד 
נוספים לפי ומאחזי יד  משני צידי המדרגות מאחז ידמדרגות או יותר, יותקן  3בכל מהלך מדרגות המכיל  .5.17

מ' יתווסף  1.51ס"מ )לדוגמא, למהלך מדרגות שרוחבו  75הצורך כך שהמרחק למאחז הקרוב לא יעלה על 
 כאשר נדרש מעקה, יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות סעיף זה.מאחז יד במרכזו(. 

 .1142מאחזי יד יותקנו עפ"י ת"י  .5.18
מנעול, יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון בדלת הותקן באם  היה ניתנת לפתיחה בכיוון המילוט.תדלת כל  .5.19

 .צילינדר "פרפר"( התקנת-פתרון מקובל ) המילוט בלא מפתח נשלף
 .1חלק  5044יענו לדרישות ת"י דלתות כניסה ראשית  .5.20
בדלת המותקנת במוצא בטוח או בדלת שנדרש להתקין בה מנגנון בהלה, לא יותקן כל אמצעי נעילה אשר  .5.21

 השימוש בדלת למילוט למעט אם מתקיימים דרישות התקנות למערכות נעילה מיוחדות.ימנע את 
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אגפית אשר הותקנה בפתח בשל חובה הנובעת מחישובי תפוסה, יותקן מנגנון פתיחה עצמאי לכל -בדלת דו .5.22
 אגף דלת בנפרד. אין להתקין מנגנון אשר פתיחתו תלויה בפתיחה של האגף הסמוך אליו.

 מ' לפחות למעט במקרים האלה: 2.20מזקף ראש יהיה  בדרכי מוצא, גובה .5.23
 מטרים. 2ט עד לגובה מינימלי של ילוהתקנת מערכות מכניות כגון אלמנטי תאורה, מתזים וש .5.23.1
לפחות  מ' 2.20לפחות משטח התקרה של כל חדר או חלל, גובה מזקף הראש יהיה  2/3בעבור  .5.23.2

 מטרים לפחות. 2ושארית גובה התקרה יהיה 
המקביל  מ' לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל מישור 2.10אש מעל מדרגות יהיה גובה מזקף ר .5.23.3

 למשיק אפי המדרגות כמתואר בתקנות.
תעשה בין  מ' לפחות כאשר המדידה 1.98הגובה המינימלי הפנוי למעבר בפתח או דלת יהיה  .5.23.4

  מישור הרצפה עד תחתית משקוף הדלת או ההפרעה )כדוגמאת מחזיר שמן(.
 ם במפלסי הרצפה, הצמודים זה לזה, יהיו כמפורט להלן:הפרשי גבהי .5.24

מ"מ אך  6מ"מ ואולם מותר שההפרש האמור יעלה על  6הפרש גובה במפלסי רצפה לא יעלה על  .5.24.1
 .1:2מ"מ ובלבד שההפרש האמור יהיה קטום ביחס של אורך לגובה  15לא יעלה על 

ה לחדרים טכניים ולמעט כניסלמעט בדלת דלת גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הפרשי  .5.24.2
עבור מ"מ  15דלת כניסה ראשית, עד מ עבור מ" 20יהיה עד  ות לגג,דרגבדלת יציאה מחדר מ

של  סמ"מ ייקטם סף הדלת ביח 10-בכל מקרה כאשר הפרש הגבהים גדול מ .דלת פנים בבניין
 םריהפרשי הגבהים בין שני צידי דלת המשמשת יציאה לגג או כניסה לחד .1:2אורך לגובה 

 מ"מ. 250טכניים לא יעלה על 
משטח נט תפסן כנף/י דלת המותקן ברצפה במטרה לתפוס את הדלת במצב סגור, לא יבלוט מעל אלמ .5.25

 מ"מ. 6-ביותר מ ההליכה
מדוד על פני רצפת הכבש כאשר הפרש גובה מרבי  8%שיפוע מרבי של כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה  .5.26

הכבש יהיה בנוי ממבנה קבוע עשוי חומר לא דליק ומשטח  "מ.ס 75למהלך אחד של כבש לא יעלה על 
 ההליכה לא יהיה מחורר.

ורוחבו יהיה ברוחב  2%בתחילת כבש ובסופו יותקן משטח אופקי. שיפוע המשטח האופקי לא יעלה על  .5.27
 מ' לפחות. 1.3הכבש לפחות. אורך המשטח האופקי בכיוון ההליכה יהיה 

כבש יותקן משטח אופקי. רוחב המשטח האופקי הנמדד מפני הדלת או בכל מקום שבו נפתחת דלת לכיוון  .5.28
אורך המשטח האופקי )במקביל לדלת( יהיה כרוחב הדלת/הפתח מ' לפחות.  1.3הפתח ובניצב להן יהיה 

 מ' לפחות מעבר למזוזה הסמוכה לידית הדלת, כשהדלת במצב סגור. 0.3בתוספת 
 וחב כבש או משטח אופקי לא יקטן בכיוון המילוט.שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי. ר .5.29
 .2%-לא יהיה גדול מ)גם בכבש( שיפוע מישור ההליכה בניצב לכיוון ההליכה  .5.30
)"התנגדות  2279בתקן הישראלי ת"י  1התנגדות להחלקה של מישור ההליכה תתאים למפורט בטבלה א .5.31

לקה יכה"( או שההתנגדות להחלהחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי הל
 .כמפורט בתקן 0.5תתאים למקדם 

 מישור שלח המדרגה במדרגות חוץ בניין יהיה מחוספס או עשוי חומר המונע החלקה. .5.32
 השימוש בסולם יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור יועץ הבטיחות. תכנונו יענה להנחיות הבאות: .5.33

 מגודר שטח עמידה מ כאשר בניהם מ' 6ק למקטעים של עד והוא יחול הסולם יהיה תיקני .5.33.1
 והמשך עליה/ירידה בצד אחר של משטח העמידה. צדדים,  3-במעקה מ 

 מ' לפחות. 1מ' על  1גודל משטחי העמידה יהיה  .5.33.2
 ס"מ. 30יהיה אחיד ולא יעלה על ובין השלב הראשון לרצפה הפרש הגבהים בין השלבים  .5.33.3
 הסולם יהיה בנוי פלדה. .5.33.4
 מ'. 1מאחז יד עד לגובה של משני צידיו לקו העליון, ימצא בסיום כל חלק של הסולם, בח .5.33.5

 
 אשועמידות הפרדות  .6

בין איזורים המטרה היא יצירת חיץ מושלם  . ומשמעותיתקיום הפרדות ואגפי אש הינו בעל חשיבות עליונה  .6.1
 .אחד למשנהואש מאגף מוגדרים ובכך עיכוב ואף מניעת התפשטות 

האש בטיחות מערך תוכנית בנקבעו בתקנות וכפי שדי אש עמיאלמנטים החציצה תתבצע באמצעות  .6.2
 .931ת"י בהתאמה ל

רצפות דרך וכד', תעלות מ.א. ן, שמל, גז, טלפוכיבוי, מיזוג אוויר, ח חדירת צנרתפתחים ומעברים של  .6.3
מתאימים בלתי לחדירת אש ועשן ע"י חומרים  אטמו באופן מוחלט, יהמהווים הפרדת אשהמבנה ובקירות 

 .אינו מתאים לאיטום מעברי אשבאשר  בפוליאריטןאין להשתמש כגון צמנט(. ) 755וגדר בת"י כמ דליקים
 הוא מותקן האיטום פתחים גדולים יבוצע באמצעות אלמנט בעל עמידות אש זהה לעמידות המחיצה ב .6.4

 "י חברה מוסמכת בלבד.בוצע עת. העבודה 2חלק  931ועפ"י ת"י 
בתקרות וקירות המהווים הפרדת אש יתאפשר בתנאי שפתח המעבר מעבר צנרת מתכלה )צנרת ביוב וכד'(  .6.5

 931ועפ"י ת"י  ULיאטם היטב מכל צדדיו ועל הצנרת יותקן, במקום המעבר, קולר אטימה מאושר מעבדת 
 . 2חלק 

יכלול גם משטח דריכה נושא המיועד למניעת נפילת בני כולל פירים איטום מעברי אש בתקרות ורצפות  .6.6
 מסיבות תחזוקה או כל סיבה אחרת. יםסים לפירהנכנלרבות אדם 

ויבוצעו אך ורק בהתאמה לאלמנט עבורו הם נבדקו ואושרו  2חלק  931מחסומי אש יתאימו לת"י  .6.7
מחסומי אש שנבדקו ואושרו לקירות בטון/בלוקים  )קירות בטון, קירות בלוקים או קירות גבס(.

אש לקירות אינם מתאימים לתקרות ולפיכך כמו כן, מחסומי  אינן מתאימים לקירות גבס ולהיפך.
 .ILACמאושרת ע"י ארגון  ENאו  UL ,FMמחסומי אש לתקרות יהיו מאושרים ע"י מעבדה 
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 מרחב מוגן לא יתוכננו בקיר המהווה הפרדת אש. אוורורפתחי  .6.8
 צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד בלתי דליקים. .6.9

דקות ויותר  90למשך זוג אוויר החודרות דרך אלמנטי הפרדת אש מי)לא שחרור עשן( ו תעלות איוורור .6.10
 .1001יצויידו במדפי אש אוטומטיים העונים לדרישות ת"י 

הדלתות  בעלות תו תקן מאת מכון התקנים הישראלי. ותהיינה 1212ת"י  יענו לדרישותלתות האש ד .6.11
דלתות אש עם צוהר ודלתות  .המוחלטת לאחר סיום המעבר בהן לסגירתןבקפיץ מחזיר המביא  תצוידנה

 גבי תוכנית מערך בטיחות האש.-עלכן יותקנו באם נקבע  03/30אש בעמידות 
מ"ר לפחות וגובה המפלס  0.15בדרך מוצא יותקן צוהר בדלת אש. גודל השטח המזוגג של הצוהר יהיה  .6.12

 ס"מ לפחות. 80התחתון של הצוהר יהיה 
ההפרדה  המבנה ובניהם,לבין שאר חלקי חדר גנרטור חדר חשמל, משרד והפרדת אש ועשן בין  תתקיים .6.13

 האמורה תהיה על ידי אחד או שילוב של האמצעים הבאים:
 .לפחות אש למשך שעתייםבעלות עמידות מחיצות אש  .6.13.1
 .למשך שעתיים לפחות , בעלות עמידות אשתקרות ורצפות הגובלות בבניין .6.13.2
 .ויציבותשל תחילי כדקות  03-דק' בידוד ו 30למשך  ת עמידות אשדלת אש בעל .6.13.3

   דק' בידוד 30אש למשך  עמידות תבעלחדר מדרגות מוגן יהיה בעל עמידות אש לשתיים ודלת אש, תהייה  .6.14
 דק' כשל תחילי ויציבות. 30-ו

 מותר להתקין פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגן, בתנאים הבאים: .6.15
 דקות לפחות  30 ות פתיחה(, עמיד אש למשךפתחי האור יהיו מזוגגים בזיגוג קבוע )ללא אפשר .6.15.1

 .1.1חלק  931לכשל תחילי לפי ת"י       
המדרגות באותה  משטח קירות החוץ של חדר %20שטחם הכולל של פתחי האור לא יעלה על  .6.15.2

 קומה.
נמצאות במרחק  חזיתות הבניין הניצבות או המשכיות לקיר החיצון שבו מצויים פתחי האור, .6.15.3

דקות לפחות לפ"י ת"י  90אלה יהיו עשויים אלמנטים עמידי אש למשך  מ' מפתחים 3-קטן מ
931. 

כמפורט בתקנות ובתוכנית מערך בטיחות האש.  II-111לפי הגדרה אש שלד הבניין יעמוד בדרישת עמידות  .6.16
 לדרישת עמידות האש. ןהבניייתייחס בתכנון שלד הקונסטרוקטור 

 :ליישום בתכנון ע"י הקונסטרוקטור יןשל אלמנטי שלד הבנ (בשעות)עמידות האש  טבלתלהלן  .6.17
 השלדסוג         יןמרכיבי שלד הבנ

 
 קירות חוץ נושאים:.1

 .קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים אחרים.1.1
 .קירות חוץ הנושאים קומה אחת בלבד.1.2
 .קירות חוץ הנושאים גג בלבד.1.3

1 
1 
1 

 רות פנים נושאים:קי.2
 .קירות פנים הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים אחרים.2.1
 .קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד.2.2
 .קירות פנים הנושאים גג בלבד.2.3

1 
1 
1 

 עמודים:.3
 .עמודים הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים אחרים.3.1
 קומה אחת בלבד.מודים הנושאים ע3.2
 .עמודים הנושאים גג בלבד.3.3

1 
1 
1 

 קורות, אגדים:.4
 חרים.א.קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים 4.1
 .קורות ואגדים הנושאים קומה אחת בלבד.4.2
 .קורות ואגדים הנושאים גג בלבד.4.3

1 
1 
1 

 1 רצפה.5
 1 גג.6
 0 שאיםקירות חוץ שאינם נו.7

 
ובאישור מכון  1733בהתאם לדרישות ת"י ע"י ציפוי מינרלי מותז תבצע ימיגון שלד פלדה לעמידות אש  .6.18

שימוש בציפוי מיגון אחר יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור יועץ הבטיחות ובתנאי  התקנים הישראלי.
 שהחומר עמיד במים.

 
 חומרי בנייה וגימור .7

סיום הבנייה ב. 921ת"י  עפ"י דרישותיהיה ת ריהוט )כמוגדר בתקן(, לרבו ,השימוש בחומרי בנייה וגימור .7.1
חומרי הבנייה והגימור  המעידה על התאמת כל ממעבדה מוכרת/מאושרתיהיה צורך בהצגת תעודת בדיקה 

. יש לבצע התקשרות עם (המעבדהבדיקת החומרים נעשית באתר הבניה ע"י איש ) 921ת"י דרישות ל
  וי בעניין בדיקת החומרים עוד מתחילת הפרוייקט.מנת לקבל ליו-על המעבדה

 .755עפ"י דרישות ת"י  תבוצע 921בדיקת החומרים לצורך התאמתם לדרישות ת"י  .7.2
מיועץ הבטיחות בכל בעיה או התלבטות בעניין התאמת חומרי הבניה והגימור ניתן לקבל הכוונה וייעוץ  .7.3

תקנים הישראלי של החומר הרלוונטי עפ"י ת"י )יש להעביר תעודת בדיקה של מכון הורצוי טרם התקנתו 
755.) 

חיצוניות, ייבנו  מערכת מדרגות לרבות המשמש מוצא בטוח השלד, חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות .7.4
ואולם ניתן לצפות הקירות ו/או התקרות בלוחות  755מאלמנטים העשויים חומר לא דליק כהגדרתו בת"י 

 .755עפ"י ת"י  V.3.3פחות גבס בתנאי שסיווג דליקותם ל
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היו מחומרים לא דליקים למעט חיפוי לרכיבים אלה שעוביו אינו עולה ימדרגה, משטח ביניים או כבש כל  .7.5
 ס"מ לפחות. 4.5מ"מ ולמעט שלח, רום פודסט או כבש עשויים עץ שהעובי שלהם הוא  16על 

 1.01חלק  1099השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה בהתאם לת"י  .7.6
 .ושילוט רוםיתאורת ח, תאורה מלאכותית .)"קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה"(

 
 :תאורה מלאכותית .7.7

  ולאורך דרך המוצא מדרגות )לרבות חיצוניים( מהלכי, במבואות, לגובה בפרוזדורים, במעברים .7.7.1
 .לוקס לפחות 10תאורה מלאכותית שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה תותקן  

 מתגים בכל כניסה  יותקנובסעיף הקודם כאמור בחדר מדרגות להפעלת תאורה מלאכותית  .7.7.2
  85מ' מדלת הכניסה. המתגים יותקנו בגובה הנע בין  1-במרחק שאינו גדול מ לחדר מדרגות, 
 ס"מ מעל מפלס הרצפה. 110-ס"מ ל 

 ארו באמצעות יו מעברים, שבילים, מהלכי מדרגות, מעברים משופעים וכבשים בשטחי חוץ .7.7.3
 לוקס לפחות מדוד על בגובה משטח ההליכה. 10תאורה מלאכותית בעוצמה של  

 רום:תאורת חי .7.8
 ובמקומות מדרגות, לאורך דרך המוצא מהלךלגובה ו במעברים, במבואותבפרוזדורים,  .7.8.1

שנקבעו בתוכנית הבטיחות, יותקנו גופי תאורת חירום שיאירו את נתיב המילוט, בזמן הפסקת 
 ה במתח רשת החשמל.נפיל חשמל או

מקרה של כשל  שניות בכל 0.5-תאורת החירום תתחיל לפעול בתוך פרק זמן שאינו גדול מ .7.8.2
 .2.22חלק  20בהספקת החשמל או נפילה במתח רשת החשמל כמפורט בת"י 

 לוקס 10-מ של תאורת חירום לאורך נתיב המילוט לא תפחתהממוצעת עוצמתה המינימלית  .7.8.3
למשך שעה אחת לפחות כאשר המדידה תתבצע לוקס  1-לא תיפחת מודה בכל נקכאשר עוצמתה 

 בגובה מפלס ההליכה לאורך נתיב המילוט.
 .1:40 היחס בין עוצמת ההארה המרבית לבין עוצמת ההארה המינימלית לא יעלה על .7.8.4
מערכת מרכזית  תאורת חירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או .7.8.5

שמלי מבוקרת טעינה הכוללת מצבר נטען. גופי תאורת החירום יהיו מוזנים משני מעגלי לגיבוי ח
 הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות.

 .2.22חלק  20אלי ת"י תקן הישרתענה לדרישות התאורת החירום  .7.8.6
 :וסימון שילוט .7.9

ה משקוף( היציאה )גוב בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם ברור כיוון היציאה, מעל דלתות .7.9.1
גבי תוכנית בטיחות האש, יותקנו שלטים שבהם נכתב "יציאה" או -ובמקומות שנקבעו על

 "יציאת חרום" בגוון לבן על גבי רקע ירוק, עם או בלי חץ הכוונה לפי הצורך. 
הכיתוב "אין יציאה"  בכל מקום בבניין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבניין, יותקן שלט עם .7.9.2

 בי רקע לבן.בגוון אדום על ג
לפחות ועוביים יהיה  ס"מ 15הסעיפים הקודמים, יהיה  2-גובה האותיות בשלטים הנדרשים ב .7.9.3

 ס"מ. 1מ"מ לפחות. המרווח בין האותיות יהיה לפחות  15
 עצמאי המבוסס על לשלטים כאמור תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל .7.9.4

 2.22חלק  20דקות. גוף התאורה יתאים לת"י  60סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 
 והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.

 :שלהלןיותקן במקומות הבא  שילוטה .7.9.5

 שלט פולט אור )זוהר( על דלת העמדה ושלט  – עמדות כיבוי אש  7.9.5.1
 ממדי מעליה.-פולט אור תלת  

 האמצעים שלט פולט אור על דלת העמדה. כל  –עמדת פיקוד כבאים  7.9.5.2
 בעמדה ישולטו בשילוט ברור, חד משמעי ובשפה פשוטה.  

 שלט פולט אור,  – בכל פודסט חדר מדרגות מול מהלך המדרגות 7.9.5.3
 איור איש רץ עם חץ הכוונה לאדם המתקדם עם כיוון המילוט, החץ   
 יורה על כיוון המילוט.  

  שלט פולט אור, השלט ייראה - מוגן מדרגותבסמוך לכל דלת בחדר  7.9.5.4
לאדם המתקדם עם כיוון המילוט, גם שדלת חדר המדרגות במצב פתוח. השלט יענה 

לדרישות סימן י"ח, בפרק א', בחלק ג' של תקנות התכנון והבניה )תיקון תשס"ח( 
לרבות בעניין גובה ועובי הכתב והפרטים שנקבעו בחוק )מס' קומה, חץ הכוונה, 

 קומת היציאה וכו'(.
  בקומת הכניסה של הבנייןמדרגות מוגן של חדר בסמוך לדלת האש  7.9.5.5

שלט פולט אור, הסבר על דלתות  - )ו/או בכל מקום אחר שיקבע ע"י יועץ הבטיחות(
האש. השלט יענה לדרישות סימן י"ח, בפרק א', בחלק ג' של תקנות התכנון והבניה 

 )תיקון תשס"ח(.
  )למעט דלת אש אשר נקבעה בתוכנית מערך בטיחות על כל דלת אש 7.9.5.6

החזק סגורה"  –שלט פולט אור "דלת אש  – פתוח"(-ש כדלת אש במצב "רגילהא
מ"מ  7ס"מ לפחות ועובי של  3הכיתוב יהיה בגוון ירוק על רקע לבן עם גובה אות של 

מ' מעל מפלס הרצפה, בצד אגף הדלת  1.5לפחות. השלט ימוקם במרכז דלת בגובה 
 הנראה גם כאשר הדלת מוחזקת במצב פתוח.
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 ת אש שנקבעה בתוכנית מערך בטיחות האש כדלת אש על כל דל 7.9.5.7
אין לחסום".  –שלט פולט אור "דלת אש נסגרת בחירום  – פתוח"-במצב "רגיל

 פתוח".-השלט יותקן על צד אגף הדלת הנראה כאשר הדלת מוחזקת במצב "רגיל
 "רחבת הצלה". 629 מס' תמרור – בסמוך לרחבת כיבוי האש 7.9.5.8
 אדום על רקע לבןבכתב  שלטים - בסמוך לפתחי ההסנקה 7.9.5.9

  ס"מ. 1-ס"מ ועוביה מ 6-. גובה אות לא יקטן מהסנקה לברזי השריפה" חיבור"
 "חדר חשמל", "לוח חשמל", "מטף כיבוי אש", "חדר תקשורת",  7.9.5.10

 שלטים פולטי אור. –"חדר מצברים", "מחסן חומ"ס", פיר מוני גז   
 מכלי  )סולר, בנזין, בכל מקום בו מתקיימת אחסנה של חומ"ס 7.9.5.11

שילוט תיקני הכולל מס' או"מ, סימון אזהרה, קוד פעולות  -חמצן, מכלי מימן וכד'( 
 חירום, שם היצרן/היבואן ומס' טלפון של מרכז המידע.

 
 שליטה בעשןסידורי  .8

מסייע באיתור מקום השריפה שחרור חום ועשן אל החוץ תורם להצלת חיי אדם הנמצאים באיזור השריפה,  .8.1
 ילה ומהירה יותר של כוחות ההצלה החודרים למבנה.ומאפשר פעולה יע

ע"י מערכות שחרור חום ועשן יכול להתבצע באופן טבעי )באמצעות הסעה( או באופן מאולץ  -ככלל  .8.2
 )מפוחים(. תמכאניו

 אלא באמצעות תעלה ייעודית בלבד.או כל חלל אחר שחרור העשן לא יבוצע דרך חלל תקרה מונמכת  .8.3
רחבת הערכות דרך מילוט, וץ יובילו את העשן אל השטח הפתוח שלא בקרבת פתחי הוצאת העשן אל הח .8.4

מתקנים מסוכנים )כגון לאחסנת גז גפ"מ, דלק וכד'(, פתחים אחרים במבנה )למניעת חדירת כוחות ההצלה, 
  .המשמש גיבוי למערכות החירום במבנהאו גנרטור עשן חוזר( 

 ,שחרור חום ועשן מחלל מסוייםפתח ערך )באחוזים( ל ,הבטיחות תוכניתבמסמך זה או על גבי כאשר נקבע  .8.5
שגבולות ריסים בו כך תללא מסגרת האלמנט משחרר העשן וללא ה נטוהדרישה היא לפתח מעבר עשן 

 .המחייבת חרור העשןיעל מנת לעמוד בדרישת ש( עפ"י נתוני האלמנט)יותר  יםת להיות גדולהאלמנט צריכו
והפתחים ימוקמו בחלקו העליון  ץ דרך פתח או פיר ולא דרך חלל סמוךשחרור העשן יתבצע ישירות אל החו .8.6

 ביותר של החלל.
ק הבניין אותו חלשטח מ 2% עשן קבוע או בעל פתיחה אוטו' יהיה לפחותפתח שחרור חום ושטחו נטו של  .8.7

 מ"ר.  0.3-ובכל מקרה לא פחות מהוא משרת 
ים אמצעי שליטה בעשן )ולא שטח החתך( השטח הרלוונטי לחישוב הוא כל שטחי המפלסים מהם נדרש .8.8

 לדוגמא, שטח גלריה מתווסף לשטח הקומה/ות שמתחתיה לצורך חישוב זה. 
 גבי תוכנית מערך בטיחות האש.-סידורי שחרור/שליטה בעשן יבוצעו כפי שנקבע על .8.9

ר תהיטב בחלקם העליון ביו יאווררו (טעינת מלגזות, מצברים וכד' אזורי)בעלי סיכון לפליטת מימן  אזורים .8.10
לפחות משטח החלל. ניתן כתחליף  10%ישירות אל חוץ המבנה, באמצעות פתח/ים קבועים בשטח של 

מאולצת ייעודית )מוגנת פיצוץ( הפועלת קבוע או בהתרעה מגלאי מימן, בעלת מס'  אוורורלהתקין מערכת 
 .1עה כך שאחוז המימן באוויר לא יעלה על החלפות אוויר בש

 
 גילוי אש מערכת .9

 .3חלק  1220ת"י  בהתאם לדרישותועשן גילוי אש שטחי המבנה ימוגנו במערכת  .9.1
 גבי תוכנית הבטיחות.-מיקום עמדת השליטה הראשית יקבעו על .9.2
לגילוי אש,  הפעלה ידנית, הפעלת מערכת – ואמצעים אלמאחד כל הפעלה של מערכת גילוי אש תהיה ע"י  .9.3

 הפעלת מערכת כיבוי אש.
, בסעיף הדן 4חלק  1918התרעת אש תיהיה חזותית ואקוסטית. מערכת ההתרעה תעמוד בדרישות ת"י  .9.4

 במערכות התרעה למעט הסעיף הדן במיקום מכשיר האיתות החזותי.
 . 1220הזנת החשמל לרכזת אש תיהיה מרשת החשמל של הבנין וגיבוי מסוללות נטענות כנדרש בת"י  .9.5
ויהיה נגיש וקל לזיהוי. לחצן אזעקה לא ישמש כלחצן ישמש אך ורק עבור התרעות אש  ת אשלחצן אזעק .9.6

 ניתוק חשמל.
 דרש צופר להתרעה לפינוי הבנין.נ. בחדר מדרגות מוגן לא המבנהמערכת צופרי אזעקה יישמעו בכל שטחי  .9.7
ובתנאי שמרחק עקת אש יותקנו בסמוך לכל כניסה למוצא בטוח, בכל אגף אש לחצן אחד לפחות לחצני אז .9.8

 מ'. 60על  ההליכה ביניהם בכל קומה, לא יעלה
 .(ללא צופר חיצוני), יותקן נצנץ 3חלק  1220י "י ת"י מערכת לגילוי אש ועשן עפ"חשמל יוגנו עוחות ל .9.9

 עבור מערכות גילוי אש אוטומטיות או מערכות עם רגשי זרימה יותקן לפחות לחצן אזעקה אחד. .9.10
בבניין כך שבעת הפעלתם, עוצמת ההתרעה  רכיבי המערכת להתרעה קולית יהיו בעלי עוצמה ומפוזרים .9.11

תיהיה חזקה יותר מרמת הרעש הרגילה בבנין. רכיבי המערכת ייצרו התרעה אקוסטית בעלת אופי שונה 
 מהאופי האקוסטי הקיים בבניין.

 גלאי כלור, גלאי מימן וכל גלאי חומ"ס אחר יחוברו ויתריעו ברכזת אש. .9.12
 .באותע"י רשות הכאו  1220.3בת"י  קבעונחייגן רכזת אש יחובר אל הגורמים ש .9.13
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 כיבוי אשאמצעי ספקת מים וא .10
כת באם המער. דרישה זו אינה מחייבת אספקת מים לצורכי כיבוי האש תהיה מקו מים אמין )ראה הגדרות( .10.1

 מים.מחוברת למשאבות כיבוי ומאגר 
ים עפ"י דיני קביעת כמויות אספקת המים תעשה לאחר בחינת כל דרישות ספיקות ולחצי המים הנדרש .10.2

 .עפ"י הדרישה המחמירה ביותר -  550 ,529 מס' נציבת ו, הוראכבאות
טרם תחילת התכנון המפורט של מערכת המים לצורכי כיבוי אש תתבצע בדיקת אופיין רשת המים המזינה  .10.3

את הפרוייקט. הבדיקה תתבצע ע"י מעבדה מאושרת. מתכנן מערכת המים יוודא התאמת תכנונו לנתוני 
 המים שהתקבלו באופיין. אספקת

מ' כ"א  15באורך  2זרנוקים בקוטר " 2עם מצמד שטורץ,  2בחזית הגישה למתקן יותקן ברז כיבוי בקוטר " .10.4
 .2+ מצמדי שטורץ, מזנק מסוג סילון רסס בקוטר "

התקנת הברז תהיה בשטח . 3על זקף " 2בחדר מדרגות יותקן ברז שריפה " מפלסומתי של כל בפודסט הק .10.5
 רוחב המהלך החופשי המינימלי הנדרש במהלך המדרגות.לק משאינו ח

 .4290התקנת ברז כיבוי תהיה בהתאם לדרישות ת"י  .10.6
בכל מפלס קומתי בקרבת פתחי הכניסה או במקום אחר שיקבע ע"י עורך הבקשה יותקן גלגלון כיבוי אש.  .10.7

ליכה מכל נקודה אל מיקום הגלגלון ואורך הצינור ייתן כיסוי מתאים לכל שטח הקומה כך שמרחק הה
 מ'. במידת הצורך יותקנו גלגלונים נוספים. 30הגלגלון לא יעלה על 

ליטר בדקה  250בר ובספיקה של  1.4אספקת מים מברזי השריפה תהיה בלחץ שאירי )דינמי( של  .10.8
תתאפשר כאמור אספקת המים  .ראש יחיד 3ליטר בדקה מכל ברז שריפה " 450, 2מכל ברז שריפה "

 מנית.ז-בהפעלת בו
 בר. 1.4לפחות ובלחץ עבודה של ליטר בדקה  40מזנק הגלגלון יהיה מתאים לספיקת מים של  .10.9

 ברזי השריפה וצנרת המים יקובעו היטב כך שלא תתקיים כל תזוזה בזמן השימוש בהם. .10.10
 ברזי השריפה וההסנקה החיצוניים יצבעו באופן הבא: .10.11

 אדום. –ת ברז שריפה המחובר ישירות לרשת המים העירונית/מקומי .10.11.1
אדום בתוספת פס  –ברז שריפה המחובר לרשת אספקת המים של הבניין והמותקן בתחום הנכס  .10.11.2

 ס"מ מתחת לראש הברז. 20ס"מ ובמרחק של  20היקפי צהוב על הזקף ברוחב 
 כחול. –פתח הסנקה לברזי השריפה  .10.11.3

פנימיים, חיצוניים )ברזי כיבוי  1205ישות ת"י התקנת מערכת הכיבוי על בסיס מים תעשה בהתאם לדר .10.12
 וגלגלונים(.

 ק"ג. 6בקרבת הגנרטור יותקן מטפה אבקה יבשה במשקל נומינלי של  .10.13
. תכנון סכימת DWGיועץ האינסטלציה יעביר ליועץ הבטיחות סכימת מים בקובץ "אוטוקאד" בפורמט  .10.14

 . 529המים יעשה עפ"י דרישות החוק, התקנים וכפי שנקבע ומתואר בהוראת נציב 
ליועץ הבטיחות פירוט בעניין אחסנת חומ"ס ובפרט חומרים  ויעבירהראשי ומנהל הפרוייקט  קשהעורך הב .10.15

 ת כיבוי בחומרים ייעודיים המותאמים לתכונותיהם.ות פעולועבורם נדרש
כל מיכל נוזל בעיר יותקן בתוך מאצרה תיקנית עשויה חומר בלתי דליק, מצויידת בברז ניקוז ובעלת  .10.16

 של המיכל.נפח הקיבולת המקסימלית מ 110%קיבולת של לפחות 
 מערכת כיבוי אוטו' בגז/אירוסול .10.17

  , למעט לוח חשמל חיצוניאמפר ומעלה 100בו זרם של  לוח חשמל .10.17.1
 באם מתקיימים כל התנאים הבאים: אלאימוגן במערכת כיבוי אוטו' 

  בהצגת תעודת בדיקת מעבדה 61439הלוח עונה לדרישות ת"י   10.17.1.1
  מאושרת.  

 אי עשן המביא לניתוק מקור הזינה ללוח בהתרעת מוגן בגל הלוח 10.17.1.2
 אש )לוח חשמל ראשי המוזן ישירות מחברת חשמל אינו עונה לתנאי זה(.  

  תיקנית. במערכת ספרינקלריםהלוח נמצא בחלל המוגן  10.17.1.3
 או  1597עפ"י דרישות ת"י  FM200כיבוי אוטו' בגז  יעשה ע"י מערכת  מיגון לוחות חשמל .10.17.2

  .5210י אוטו' באירוסול עפ"י דרישות ת"י באמצעות מערכת כיבו 
 כן-יבוצע גם מיגון חללים קטנים, כדוגמאת חדרי מיחשוב ובקרה, במערכת כיבוי אוטו' בגז .10.17.3

 גבי תוכנית בטיחות האש.-ולפי דרישה ספציפית על 1597בהתאם לדרישות ת"י 
האש מיגון חללים או גבי תוכנית בטיחות -באם נדרש על - מערכת כיבוי אוטו' באבקה יבשה/רטובה .10.18

באמצעות מערכת כיבוי אוטו' באבקה יבשה גנרטור, חדר נוזלים דליקים, תא צביעה(  אלמנטים )כגון חדר
  בהתאמה. 2או חלק  1חלק  5356או רטובה יעשה בהתאם לדרישות ת"י 

מערכות  חדר, החדר יהיו אטום ויופסקו בוחלל המותקנות בבעת הפעלת מערכות כיבוי בגז/אבקה  .10.19
 האיוורור ומיזוג האוויר.

הכיבוי בגז, אירוסול, אבקה לטובת יעילות פעולת הכיבוי של מערכת איטום חללים לרבות לוחות חשמל ) .10.20
 ניים.יעשה באמצעות חומרים תיקוכד'( 

 עמדות כיבוי אש וציוד מיטלטל .10.21
 עמדות כיבוי האש יותקנו במקומות שנקבעו בתוכנית בטיחות האש. .10.21.1
 כיבוי אש העונה , גלגלון448העונה לדרישות ת"י  2ול ברז שריפה "ל עמדת כיבוי אש תכלכ .10.21.2

 כ"א 15באורך  2קי בד "נוזר 2ריסוס, -מסוג סילון 2שימושי "-, מזנק רב2206לדרישות ת"י 
 .570ק"ג העונה לדרישות ת"י  6ומטף אבקה יבשה 

 שקיבול כל  הפחמן תחמוצת-מטפי דו 2יוצבו )באם קיים( סמוך לכניסה לחדר מכונות מעלית  .10.21.3
 ק"ג נטו לפחות. 4אחד מהם  
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 שנקבעו בתוכנית במקומות ( יותקנו2מטפים נוספים מסוג אבקה או גז )שלא חלק מעמדת " .10.21.4
 בטיחות האש. 

 
 טלפון כבאיםת מערכ .11

 . נקודות קצה יותקנו במקומות הבאים:1220.3מערכת טלפון כבאים תענה לדרישות ת"י  .11.1
 .שפופרותבועה ומארז עמדת שפופרת ק – עמדת פיקוד הכבאים .11.1.1
 פרת קבועה.שפועמדת  –חדר גנרטור  .11.1.2
 פרת קבועה.שפועמדת  -חדר משאבות  .11.1.3
 פרת קבועה.שפועמדת  -חדר מכונות מעלית  .11.1.4
 שקע. –מבואת מעליות  .11.1.5
 שקע. –מבואה קומתית  .11.1.6
 או ע"י שירותי הכבאות.ו/ככל שיקבע בתוכנית הבטיחות  .11.1.7

 
 חשמלמערכת ה .12

 חוק החשמל, התקנים וההוראות הרלוונטיים.מערכת החשמל תענה לדרישות תקנות  .12.1
 .61439לוחות החשמל יענו לדרישות ת"י  .12.2
ומוזנים חשמל גם לאחר שימוש בלחצן ניתוק החשמל הכללי מהלך כבלי חשמל המזינים את המבנה  .12.3

דקות לפחות מהכניסה לבניין ועד חדר  60יופרד אש למשך מבנה, של ה בחירום שבפנל הכבאים
הכבלים  חלוקה של חברת חשמל ומשם עד לפיר האנכי שבו עולים הכבלים לקומות. יתוג/פילרמהשנאים/

 ס"מ לפחות )אין להשתמש בחיפוי גבס וכד'(. 5יותקנו בהתקנה סמויה בבטון בעובי 
כדוגמאת חדר מדרגות מוגן, ( בתחילת מסמך זה )ראה הגדרה" מוצא בטוחדרך "כבלי חשמל המותקנים ב .12.4

 כמוגדר בתקנות.לפחות דקות  90מעלות צלזיוס למשך  800' של יהיו מסוג מוגני אש בטמפ
 לחצני ניתוק חשמל יהיו מסוג "פטריה" )אין להשתמש בלחצני אזעקת אש(. .12.5
 יהיו מוארים קבוע. גופי שלטי ה"יציאה", "אין יציאה" .12.6
 נית מערך בטיחותוכעל גבי ת או בכל מקום אחר שיקבע תמוקם בסמוך לכניסה ראשיתכבאים עמדת פיקוד  .12.7

 האש.
 

 ואוורור מיזוג אוויר .13
 .1001ת"י  עפ"י דרישותתתוכנן ותותקן  זוג האווירימאיוורור ומערכת  .13.1
 מערכות איוורור חדרי הנוחיות יהיו מערכות נפרדות. .13.2
 90למשך )לא שחרור עשן( ומיזוג אוויר תקרות ומחיצות המהווים הפרדת אש  אוורורחציית תעלות בכל  .13.3

 .0011העונים לדרישות ת"י יותקנו מדפי אש דקות ויותר 
 ישולט כנדרש בתקן.ומיקום מדפי אש יסומן  .13.4

 
 לא נדרש לשמש לחירום בזמן אירוע –חשמלי  טורגנר .14

 
 מקדמי תפוסה ומרחקי הליכה .15

 . 100 -הינו בהתאם לתפוסה המתכננת אך לא יותר ממקדם התפוסה  .15.1
 מ'. 60 -מרחק ההליכה המקסימלי המותר  .15.2
 מ'. 15  –מרחק המהלך המשותף המקסימלי המותר  .15.3
 .מ' 15  - פרוזדור ללא מוצאהמרחק המקסימלי המותר של  .15.4
 30הליכה ימדד על גבי הרצפה, לאורך הקו המרכזי של מסלול ההליכה הטבעי, המתחיל במרחק של מרחק  .15.5

ס"מ ממזוזת הדלת והנגמרת במרכז  30ס"מ מהנקודה הרחוקה ביותר הניתנת לאיכלוס, בקשת המרוחקת 
 דלת האש או במרכז דלת יציאה חיצונית. 

 לנקודת הפיצול.מהלך משותף ימדד באופן זהה למדידת מרחק הליכה ועד  .15.6
אם במסלול מרחק ההליכה או המהלך המשותף כלולות מדרגות או מישור משופע, יימדד המרחק לאורך  .15.7

 סיפי המדרגות או במקביל למישור המשופע.
בבניין בעל שימוש מעורב אשר השימושים בו הופרדו זה מזה באמצעות אלמנטים עמיד אש, יהיו המרחקים  .15.8

מזה באמצעות ק מהבניין בנפרד. באם השימושים שבו לא הופרדו זה מותאמים לסוג הייעוד בכל חל
 אלמנטים עמיד אש יהיו המרחקים, הקצרים ביותר מבין כל השימושים.

 
 פתרונות להפרשי מפלסים .16

שאינו מאפשר ס"מ ומעלה יותקן מעקה  60הינו מפלסים סמוכים  2בו הפרש הגובה בין  ןבבנייבכל מקום  .16.1
 . 1142"י טיפוס והעונה לדרישות ת

ס"מ  60מפלסים סמוכים הינו  2בכל מקום שאינו בתחום הבניין )קרי בשטחי החוץ( בו הפרש הגובה בין  .16.2
 . 2142ומעלה יבוצע פתרון בטיחותי מתאים העונה לדרישות ת"י 

בגג אליו מתקיימת גישה באמצעות מדרגות יותקן מעקה. באם חלק מהגג הינו שטוח וחלקו משופע,  .16.3
 חום חלק הגג השטוח.יותקן מעקה בת

בגג שלא קיימת גישה אליו באמצעות מדרגות ולא הותקן בו מעקה, תותקן נקודת עיגון היכולה  .16.4
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 קילו ניוטון לפחות, בסמוך לפתח הכניסה לגג. 200לשאת עומס של 
 , יותקן קו עיגון שתחילתו בסמוך לפתח הכניסה לגג.10%בכל גג ששיפועו עולה על  .16.5
 ת מדרגות לגג קל אלא אם כן הותקנו אמצעים למניעת נפילה בחוק.לא תתאפשר גישה באמצעו .16.6
מ'  1.2מ' ויותר יהיה  2.5גובה מעקה במקום בו הפרש המפלסים מ' לפחות.  1.05-מגובה מעקה לא יקטן  .16.7

מ' לפחות ממעקה לא ימצא כל אלמנט המהווה מדרך או מאפשר טיפוס  1.2במרחק אופקי של  .לפחות
 גינה במרפסות(.ברזי  -)דוגמא נפוצה 

הועבר וקיבל שלאחר ויבוצע  פתרון מניעת ההליכה כאמור יהיה קבועתימנע הליכה לאורך מעקה.  .16.8
 את התייחסותו של יועץ הבטיחות.

לא יהיו פתחים בגג או בתקרה )לרבות פתחי חלונות הניתנים לסגירה ופתיחה( אשר ניתן להעביר  .16.9
קיים יוגן באמצעות קיר או מעקה העונה לת"י  ס"מ ויותר. פתח כזה באם 22דרכם כדור שקוטרו 

)"סורגים  1635התוחם את כל שטח הפתח או שיותקן בפתח סורג קבוע העונה לדרישות ת"י  1142
 לפתחים בבניינים"(.

יציבות וחוזק הסורגים, המעקות ומאחזי היד תתוכנן ע"י קונס' ותאושר על ידו בהתאמה לדרישות התקנים  .16.10
 כאמור. 

 
 ים ומסמכיםאישור .17

 :מר עבודות הקמת הפרוייקטבגלהלן האישורים הנדרשים 
 המעידה על: וכרתתעודת בדיקת מעבדה מ .17.1

 .3חלק  1220דרישות ת"י ל גילוי אש ועשןמערכת  התאמת .17.1.1
 כיבוי פנימיים,  )ברזי 1205ים בהתאם לדרישות ת"י התקנת מערכת הכיבוי על בסיס מ .17.1.2

 חיצוניים וגלגלונים(. 
  5210או  7159י בהתאם לדרישות ת" או באירוסול בגזהאוטו' כיבוי התקנת מערכת ה .17.1.3

 בהתאמה. 
 .1חלק  5356התקנת מערכת הכיבוי באבקה יבשה בהתאם לדרישות ת"י  .17.1.4
 .2חלק  5356התקנת מערכת הכיבוי באבקה רטובה בהתאם לדרישות ת"י  .17.1.5
 .1.1חלק  1001בהתאם לדרישות ת"י מערכת מיזוג אוויר התקנת  .17.1.6
 דלתות 5עבור כמות כוללת של עד  .1212ות האש בהתאם לדרישות ת"י התקנת דלת .17.1.7

 ניתן להעביר אישור מתקין מוסמך )בצירוף תעודת הסמכתו( המצהיר על התאמת 
 והוראות היצרן כולל פירוט מיקום הדלתות ובצירוף מסמך תו  1212ההתקנה לת"י  

 התקן בדבר עמידות האש של הדלתות.
 .2206כיבוי אש בהתאם לדרישות ת"י התאמה והתקנת גלגלוני  .17.1.8
 בשטח(. מעבדה)בדיקת  921התאמת חומרי הבניה והגימור לדרישות ת"י  .17.1.9

 פלדה לעמידות האש שנקבעה, בהתאם לדרישות התקן הרלוונטי.מיגון שלד  .17.1.10
 .1142/2142התאמת המעקות ומאחזי היד לדרישות ת"י  .17.1.11

 :לע יםהמעיד נוספים יםאישור .17.2
 רוייקט המעיד על תכנון וביצוע בהתאם לתוכנית ופרוגרמתאישורי מתכנני ויועצי הפ .17.2.1

 .של כב"ה  2-א-ו 1-על גבי טפסי א –בטיחות האש  
 .ואישור רשות החשמלבודק מוסמך  –תקינות גנרטור החרום  .17.2.2

 או ע"י שירותי הכבאות.נו ייד-אישורים ומסמכים נוספים ככל שידרשו על .17.3
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