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 ן עניינים תוכ
 כרך א' 

 )כריכה ירוקה( 2009אוקטובר  –מהדורה רביעית 

 כרך ב'

 ז  למשתתפים במכרכלליות  והוראות מידע - 1  חלק

  הקבלן י ע" החוזהוע ציב תנאי - 2  חלק

 הבינמשרדי"(  המפרטם "" )יחד עהכללי המפרט" - 3  חלק

   המיוחד המפרט - 4  חלק

 הכמויות   כתב  -   5  חלק

   החוזהו  טפסי המכרז - 6  חלק

 ההצעה   טופס 1 טופס

 באתר  ביקורעל  אישור 2טופס 

   תצהיר על ביצוע עבודות ואישור רו"ח   3טופס 

 ע עבודות והמלצה ו צישור על ביא א 3טופס  א 3טופס 

 סח המצורף  אישור עו"ד בנו  4טופס 

  אישורים בנושא ביטוח מופיעים במסמכי החוזה -  5טופס  5טופס 

   להצעהבנקאית ערבות  נוסח 6טופס 

 ולבדק החוזה  לקיום בנקאית  ערבותנוסח  7טופס 

 החוזה  טופס 8טופס 

   ההחוזלטופס  מוסף 9טופס 

 ה ושא הצמדבנוראות  ה א 9טופס 

 ום  שלומסמכים הקשורים לת פרטים - טופס 10פס ו ט

 , על העדר הרשעות 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  11טופס 

   דמותתצהיר בדבר היעדר הרשעות קו  12טופס 

 

 רשימת ציוד של הקבלן  - 7  חלק

 

 כרך ג'

  רשימת תכניות   -  9חלק 

  כניותת - 10 חלק
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 בטבריה יליתטבריה עיבה שאתחנת 
 4931פרויקט  'מס  03/2021 'מכרז פומבי מס

 שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה עלית 
=============================== 

 רזת למשתתפים במכמידע והוראו - כרך ב'
 

 

 מהות המכרז  .1
 

  
"  "החברה"  )להלן:בע"מ    ריהבט   רקתמי     1.1 לב זמי ( מ"התאגידאו  ויצוע  נה בזה הצעות  שדרוג  שיקום 

עליתת טבריה  שאיבה  לת  חנת  בהתאם  והוראו,  "נאי  )להלן:  המכרז  מסמכי  או  ודהבעהת   "
 "(.העבודות

 
  מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.  לוח יחודש 18 הוא משך ביצוע העבודות  1.2

 
הקבלן שעל  הפעולות  כל  את  כולל  לעיל  כאמור  הביצוע  פי    משך  על  לבצע  המכרז, הזוכה    מסמכי 

תוכניולרבו רישיונות,  או  היתרים  השגת  שת  למסמכי  ת  בהתאם  הקבלן  על  חלה  הכנתם  חובת 
 .התאגידהחוזה, ביצוע בדיקות וקבלת אישורים מן 

 
ה הינו מסמך משלים ל"מידע והוראות למשתתפים במכרז" הכלולים בחלק  ך ז מסמכי  ת  זאבמובהר    1.3

א'"  1) "כרך  של  מכרז/חוזה(  מסמכי  כללי    של  עבודותלביצוומפרט  המקומיות,  ב   ע  ברשויות  יוב 
,  ולנהלי המילת"ב כפי שתתעדכנה מעת לעת  (2009רביעית  הדורה  )מ  צאת המנהל לתשתיות ביובהוב

 ( הנ"ל.  1הוסיף ולהשלים את האמור בחלק ) ה באות לבמסמך ז ותלת הכלו והוראוה
 

שבהוצאת  כרך א'  ת  הוראו  סמך זה לביןסתירה בין הוראות ממובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של  
 . מור במסמך זההא  וב, יגברנהל לתשתיות ביהמ

 
, נוהל המילת"ב המצ"ב גובר על הוראות יתר  01.03.2019כמו כן מצ"ב נוהל המילת"ב מיום  

 המסמכים.
 

 
השאר 1.4 ובין  המכרז,  במסמכי  מפורטות  ותנאיהן,  היקפן  הטכנבמפר  העבודות,    4  לקכח  ורףמצה  יט 

 (."המפרט הטכני/המפרט המיוחד")להלן:  ך ב'לכר
 
וב דות  העבו .51 ביוב  תשתיות  לפיתוח  המינהל  במסגרת  תתבצענה  המכרז  לנהליו.נשוא   התאם 

  ת הממשלתית למים ולביוב הרשו  לאישור בכפוף  תהיה   הזוכה  הקבלן  עם  שההתקשרות  יובהר
 .הפרוייקט וכן בכפוף לאישור התקציבי של המילתב לביצוע

 
   המילת"בנת על ידי וע העבודות נשוא מכרז זה ממומה בגין ביצש כי התמורדגיו  א1
 

אישור   התקבל  טרם  זה  בשלב  כי  המציעים  לב  לתשומת  הפרוהמילת"ב  )תקצוב  התקבל יקט 
 . ((א כולל שלב זהל וזאת עד שלב בחירת זוכה ) ואישור להתחיל בקדום ההליך המכרזי ופרסומ

 
 . הולבחירת זוכ קטר המילת"ב לתקצוב הפרוי שואיהינו קבלת  לבחירת זוכה במכרזתנאי מתלה 

 
זכייתו של הקבלן במכרז הינם כפופים ומותנים בקבלת האישורים הנ"ל; ככל יודגש ויובהר כי  

יתקבלו האישורים הרי   זוכה  שלא  יבחר  ל  ים מתחייב  והמציעיםשלא  לא תהיינה  טענה    הםכי 
 עניין זה ו/או בקשר לכך.וא בכלשהי צד ג' ו/או כלפא מהמזמין כלשהיא ו/או דרישה כלשהי

 
ותעלה ו/א  היה  דרישטענה  מצד  ו  תביעה  ו/או  לעיל,    יעהמצה  לאמור  מתחייב    המציעבניגוד 

הוצאות   לרבות  בהם  שיישאו  הוצאה  ו/או  תשלום  בכל  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  את  לשפות 
אית הערבות הבנק  אמורים בסעיף זה מןמשפטיות. המזמין יהיה רשאי לחלט את הסכומים ה

ן שהוא וכן המזמין יהיה רשאי לגבותם יע לקבלן בכל זמות סכומים אלה מכל סכום שיגו/או לנכ
 מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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  סף להשתתפות במכרז  תנאי .2
 
 

הע  מציעים,  במכרז  להשתתף  במכומרשאים  ההצעות  הגשת  במועד  המצטבריםדים  התנאים  בכל    רז 
 להלן:  םטיפורהמ

 
 

-ט תשכ"ת  יו אודות הנדסה בנקבלנים בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעב ס ה פנקרשומים ב קבלנים ה .א
 :צטברמב סיווגים הבאיםכל הבבנאיות,  רישום קבלנים לעבודות הנדסה , לתקנות 1969
 
 לפחות;  3סוג כספי )משאבות, טורבינות ותחנת שאיבה( בהיקף  500ב', ענף  סיווגבקבוצת . 1

 
 ;תלפחו 2סוג בהיקף כספי ופיתוח(,   תשתיות )ביצוע 260 סיווג ב', ענףצת בובק. 2
 
 ; לפחות 2סוג בהיקף כספי  (אות ותקשורת במבניםחשמל) 160בענף , ג א'ווסי קבוצתב. 3
 

 או לחלופין     
 

משנה   קבלן  עם  הצעה  הגשת  במועד  בתוקף  הסכם  לו  אשר  א'בקבוצת  קבלן  בענף  סיווג   ,160  
 .לפחות  2סוג  כספי בהיקף (ת במבניםרשותקאות וחשמל)

 
 
לפחות     2020-2014במהלך השנים    שין ראכקבלו  צעבי  דם ומוכח, אשרקבלנים בעלי ניסיון מקצועי קו .ב

בהיקף כספי של לא פחות מעשרה מיליון ש"ח )לא כולל    לביובשל הקמת תחנת שאיבה    קטיםפרוי  2
 שות מקומית.  ר אועבור תאגיד מים וביוב ו/מע"מ( לכל תחנה וזאת 

 
אחת    ה, בכל₪  בשנן  יולמי  20  -פחות מ י מינימאלי של לא  ל מחזור עסקים שנת ת בעמציע להיוה  על .ג

   . 2018,2019,2020ם משלוש השני
 

 מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים.  .ד
 

 .רזסמכי המכמציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מ .ה
 

 
במהלך השבע השנים שקדמו למועד  פלילים  ורשעו בא הלו  שלו ו/או מנהלי   * הטיהמציע ו/או בעלי השל  .ו

שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים  ו/או עבירות  ן  ן קלויש עמשת  רוישת ההצעות בעב הג
גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה עיסוקוו/או בעבירות הנוגעות    ו/או  ל המציע במתן  ש  לתחום 

 . הותים נשוא מכרז זירהש  שירותים מסוג
 . 1981  - עו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"איטה כמשמ* בעל של

 

על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הדרושים במכרז, כולל, גש  תף תושתמת  עהצ
 .תראלא אם צוין מפורשות אח בד בלמשתתף במכרז בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם ה
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 מסמכי המכרז  .3

את   וויה ו סמכי המכרז", מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מ  רבותם, לם הבאייהמסמכ

 : חוזה""ה

 

 ( )כריכה ירוקה(  2009אוקטובר   -כללי )מהדורה רביעית  -' כרך א

 מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז   1חלק  

 מבנה ע"י הקבלן  ה  החוזה לביצועתנאי   2חלק  

פת רכות הולכה, טיפול וסילוק ביוב, בתוסבמעולחומרים  תלעבודות שונוכללי  טרפמ   3חלק  

 "המפרט הבינמשרדי"(  נין )דות ב ו עבל  יהמפרט הכלל

 

 )מסמך זה(   -' כרך ב

 מידע והוראות נוספים למשתתפים במכרז.  

 המפרט המיוחד     4חלק  

 ות  כתב כמוי   5חלק  

 פסי המכרז והחוזהט   6חלק  

   טל בו   7חלק  

   זמהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרים, המכים הנוספסכל המ    8חלק  

 

 כרך ג'  

 ת  יו תוכנ - 9ק לח

   כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז.
 

 
 מסמכי המכרז  .4
 

להוריד   רשאים  המכרז  המציעים  מסמכי  האאת  תא ינטרנט  מאתר  מי  גישל  לשונית    רקתד  תחת 
 . מפגש המציעיםלאחר   CD -מסמכי המכרז ב לקבל אתאו  < מכרזים -ומכרזים  ם  מיפרסו

 
 
 בחתימתו(: בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומיםו )רף להצעתצל יעצעל המ .5

 
הנדסה בנאיות,    חוק רישום קבלנים לעבודותאישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישומו לפי   5.1

 עיל. ל 2.1הנקובים בסעיף   םייקבלנים הסיווגכל ב 1969-תשכ"ט
 

קבלני  ל  ככ סיווג  בעל  אינו  הקבל  ,2-א  160שהקבלן  בתוקף  סכה  ןיצרף  המשנה    םעם  קבלן 
וכן יצרף אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישום קבלן משנה מטעמו    2-א  160מטעמו בסיווג  

 . 2- א 160בסיווג 
 
 

רו 5.2 ואישור  טופס  תצהיר  בנוסח  ההניסי  להוכחת  3"ח  העתק כו  לעילב  2יף  בסע  רשנדון  ן 
למחש סופי  העבבון  מזמין  ע"י  חתום  פרויקט  עוהמלצת  ור  ישא  ףובנוס  ודהכל  בודות,  מזמין 

    .שורא נוסח מוצע לאי 3מצ"ב כטופס 
 

 
  רואה,  מורשה  מפקיד  ,1976-ו"לתש,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי   בתוקף   אישורים  5.3

 .כחוק מ"מעול השומה   ידלפק ומדווח  וק כח םיר פס מנהל המציע  כי מס יועץ או, חשבון
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 . במקור ההכנס מס ניכוי  על אישור 5.4

 
 אי המכרז. ה כמפורט בתנערבות להצע 5.5

 
 שה. מור עוסק העתק תעודת 5.6

 
 י המכרז.סמכלמ 4טופס ד בנוסח המצורף כו"אישור ע  5.7

 
ציבוריים, תשל"ולפי    תצהיר 5.8 גופים  לפי חוה בשע הרעל העדר  ,  1976-חוק עסקאות  ק  עבירות 

זר )איסורעובדים  תנאים    ים  והבטחת  כדין  שלא  שכר  וחו  1991-א נ"תשההוגנים(,  העסקה  ק 
 . 11טופס , בנוסח המצורף כ1987-מום, התשמ"זמיני

 
 .  62.וכחת עמידה בתנאי סף  הל 12טופס דר הרשעות בנוסח העתצהיר  5.9

 
ו/או 5.10 העדכונים  ו/או  ההבהרות  שי  כל  ככללמ  חושלהשינויים  פרוטוקהיושי   ציעים,  סיור  ,  ול 

 י המציע.ידל  ע, חתומים  הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים
 

 (. צוע)למעט טופס ערבות בי  נדרשיםהמילוי כל הטפסים   5.11
 
 

 מסמכי המכרז.מ ם יהוו חלק בלתי נפרדהמסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעי
 

 
 צעה הגשת הה .6

 
ל 6.1 המציע  אקהפ על  אישית  במסירה  בה יד  הצעתו,  לדרישותת  את  תאם  וכן  המכרז,    יתר  ותנאי 

במשרדי    מתוק מהמכרז שנמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים המ   מכימס
. על המעטפה  0012:בשעה    02.01.2022  מיוםלא יאוחר    בטבריה  1גדוד ברק  ברח'    חברהלת ההנה

 ".   03/2021' פומבי מס רזמכ   "טבריה עלית  שיקום ושדרוג תחנת שאיבה יצוין: "
 

 עונה על דרישות המכרז.   ך אחרת שלא כאמור לעיל, אינול דרמשלוח ההצעה בדואר או בכ 
 

ל המציע  הגשת,  בלקבאחריות  השעה ה  במעמד  הצעתו,  הגשת  דבר  את  המאשר  שובר    הצעה, 
 והמועד בהם הוגשה. 

 
 . 1פס לטו 15 יףסע, קבלן"על גבי "הצעת ה  עתו הקבלן המציע ימלא הצ 6.2

  
ב'  5חלק  , המצורף ככתב הכמויותב 6.3 על  טות הע מפור,  לכרך  ביחס לכל סעיף/פרק עבודה.   לויות 

לציין   הה  ,1  לטופס  15בסעיף  המציע  שיעור  באחוזים,את  לעלות    נחה  ביחס  ידו  על  שמוענק 
 לת של המכרז, ללא מע"מ.הכול

 אחוז. ( 0) אפס  , לכל הפחות,ותכול להי שיעור ההנחה י
 

ה יובהסר  למען  לציירספק  אין  כי  כ,  לגבי  הנחה  פרויקט/עבן  ביחסודה  ל  אלא  לעלות    בנפרד, 
   הכוללת של המכרז.

 
  י פכ   היחידה  ממחירי   אחד   כל   על   גם   בנפרד  כחלה   שבתיח,  הקבלן  תצעהשב  ההנחה   כי   בזה  מובהר  6.4 

  בכתב  בהם  ות במקומ  כי ,  קספ  הסר   למען,  בזה  מובהר  כן   כמו .  הכמויות  בכתב   שמופיעים
 . קומפלט עבודת כל לע גם תחול  ההנחה, קומפלט לעבודת ייחסותתה  יש יותמוכה
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  אלא,  התקציביים  םבאומדני  בותוקנ ה  לעלויות  תוספת  להציע   רשאי  אינו  המציע  כי,  בזאת  מובהר
 .   בלבד הנחה 

 
 .זהמכר ימסמכ  ותלהורא  בהתאם תוגש שלא  הצעה  הסף על  לפסול רשאית  תהא החברה 6.5 

 
לאה בכל  חתימה מ  תום ולח דף ממסמכי המכרזל כל  תמת ע ותיבות וחם בראשי  חתועל המציע ל 6.6

 .  רפים למכרזצוהמ  מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה
 קון בהצעתו.  על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תי 

 ו. וזאת בדי   כרז,י המככל מסממילוי בעל הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים 
 

המכרז, המאשרת כי ראה, בדק והבין  אי  לתנ   1טופס  עת משתתף המצורפת כם על הציע יחתוהמצ 6.7
ושים לצורך ביצוע העבודות  אמצעים הדרכישורים וה ה  ת,ואת פרטי המכרז וכי יש לו את הידיע 

 כרז. נשוא המ

 
כולל    רז,דרשים במכם הנסמכימוכל ה  ת בלבד,הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אח 6.8

 . יהיו על שם המשתתף במכרז בלבדים,  הניסיון והסיווגים הקבלני, קאיתרבות הבנהע
 
 

   : ביטוחי המציע   6.9

לב 6.9.1 מציהמ  תשומת  הקבלן  לדרי  ופניתעים  ידי  על  ביטוחים  לקיום  החברה  שיזכה  שות 
 .(", בהתאמהוחים הביט"ו/או  "הוראות הביטוח " ו/או "ביטוחדרישות ה)להלן: " במכרז

לידרי הזוכה    בלןהק 6.9.2 בדרישות  ש  המפורטים  לתנא  תאםהבביטוח  העמוד   -  '  א  בכרךים 
המכרז  כללי   כלליחוזה  "למסמכי  "הח  "ומפרט  " גפרק  ,  "(זהו)להלן:  " וביטוח  נזיקין' 
 ."(אישור ביטוחי הקבלןלן: " )להלחוזה ( 1) ב' בנספח " ובלןעל ידי הק ביטוח"  2.30סעיף 

ו יש דראת    ת מבטחיולידיע  אי להבמתחייב    ההצעהמגיש   6.9.3   רטות המפו  וחהוראות הביטות 
מסמכי  ולהלן    לעיל  לפי  העבודות  מהות  כי    אתזב  ומצהירבמלואן  והחוזה    המכרזואת 

 . לעיל ולהלן  כמפורטנדרשים התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים ה טחיו קיבל ממב

  במסמכי   רטותפוהמ  יטוחבהת  והוראוהביטוח  ות  ישדר  את  לבצעמגיש ההצעה מתחייב,   6.9.4
חר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן,  יאולא    חברהי הביד   ולהפקיד  המכרז

 :את 

הקבלן  ויטב  ראישו(  1) '  בנספח   )א(  ידי  חי  על  כדין  חתום  כשהוא  המקורי(  )בנוסחו 
 . רה המבטחתהחב

ן על ידי  יומה כדחת,  "ריות לנזקיםהצהרת הקבלן פטור מאח"לחוזה    (2)  ב'נספח   )ב(
 . הקבלן

 . ן על ידי הקבלןכדי  םוחת, כ"לעבודות בחוםתנאים  " לחוזה  (3) ב'נספח  )ג(

ל 6.9.5 )נספח  )  הקבלןביטוחי  אישור  המצאת  בנוסף  מתחיי  ((1ב'  כאמור,  כי    הקבלןב  החתום 
לק דריש בכפוף  בכתב  בלת  "הדרישה  מהחברהה  נסיבות    "()להלן:  גילוי  של  במקרה 

לתביעה  העלולות ה  להביא  פי  עעל  ו/או  מנת  פוליסות  קיום    הלחבר לאפשר  ל  את  לבחון 
הביטוח   קבלממימים    14בתוך    הקבלןציא  ימ    ,שבהסכםתנאי  הדועד  לכך   רישה ת 

  הקבלן מוסכם בזה כי  ,  "(מסמכי הביטוח)להלן: "  הנדרשות   הביטוח  פוליסותמ  העתקים 
ומבלי      בלבד  נשוא מכרז זהות  תקשרלה  המתייחסיםת  את חלקי הפוליסו  לחברהיא  מצי

 . מכרז זה נשואלעבודות   גים שאינם רלוונטייםוונתונים מסחריים מספו שייחש
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כי   6.9.6 במפורש  בזאת  הסתייגותמובהר  הב  בילג  כל  ו/אוהוראות  יש    יטוח  הביטוח  דרישות 
. לאחר הגשת במסמכי המכרז  ע לכךניה להבהרות ובתוך המועד שנקב להעלות במסגרת פ 

 . טוחדרישות הביאו לביטוח ו/ת ההוראויגויות להסתי   תקבלנהההצעה לא ת

ח  ראות הביטולאילו מהו  חס בי  הסתייגויותתועלינה  מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או   6.9.7
ו הביטוח  דרישות  לאישור /ו/או  )  או  הקבלן  מהן    ((1)   ב'נספח  ביטוחי  תתעלם  החברה 

 . יהםספחונ חוזהה  ,המכרז  כיסמסח שצורף למו הנויב הינוהנוסח המחי 

  ( 1)  'ב נספח    העתקים מקוריים של אי המצאת  של  רה  במק  כיהסר ספק מובהר בזה,    ען למ 6.9.8
הצהרה על   (2)  'בנספח    לרבות,  ציעהמי  ח , חתום כדין על ידי מבטאישור ביטוחי הקבלן

ממנו    נועלמ   תהא רשאית  החברה  ,המציעין על ידי  כד   מה, חתוזקיםפטור מאחריות נמתן  
 . מים כנדרשוהחת יםור האישעבודות בשל אי הצגת  הצוע ביועד תחילת מ את

 המצאת  אי  של  במקרה  כי,  בזה  בהר ומ  ,לעיל  6.9.8  בסעיף  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 6.9.9
  לראות   רשאית  החברה  אתה,  לעיל  6.9.8  בסעיף  כאמור,  הקבלן  ביטוחי  אישור  נספח

 במכרז.  כהזו המציע ה  של וזכיית את  טללב  או/ו החוזה  את רשהפ ימ כ בקבלן
 

  אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על )ובשלב זה בלבד(  צעות  הה  שלב הגשתכי ביודגש   6.9.10
המציע כי  והצהרת    , המהווים אישורבחתימה וחותמת של המציעדי  א  אלהמבטחים  י  יד

מבטח עם  לגב בדק  הסתייגות  כל  להם  ואין  הנוסיו  התי  והכיסוח,    ביטוחיים הם  יינאים 
   .הנדרשים

 
  ערבויות .7

  

עתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של  לצרף להצרז חייב  במכ  כל משתתף 7.1
בנוי  נקב המצורף  שראלי,  לטובת    6טופס  כסח  של    החברה,לתנאי המכרז     ₪  250,000  בסך 

 "(.  הערבות)להלן: "
 

  פי על , החברה  קבעה .זהמכר במסמכי  המפורטים   יםהתנא בכל  מודע ל  תיבחי   איתהבנק  הערבות  7.2
  הרבח ה תהיה , לעיל לאמור בהתאם  בנקאית ערבות   צורפה לא  להצעה כי , הבלעדי ה דעת ל שיקו

 . הצעה אותה את  לפסול רשאית
 

יה  7.3 הערבות  ליום  תוקף  עד  לדר  02.05.2022יה  רשאית  הערבות  החברה  תוקף  הארכת  את  וש 
 .  בותהער את תוקף כזה להאריך רהבמק היה חייבוהמציע י יםספ( חודשים נו ארבעה) 4שך למ

 
תההח 7.4 יברה  לא  שהמשתתף  אימת  כל  לפירעון  הערבות  את  להגיש  רשאית    דומ עא 

 אי המכרז.יו על פי תנבהתחייבויות

 
   לבין    החברה  בין  חוזה  חתימת  לאחר,  מכרזב  זכו  לא  אשר  למציעים  יוחזרו  הבנקאיות  הערבויות 7.5

 . רזבמכ ההזוכ  בדבר החלטה  קבלת חרלא  ימים 60 -מ יאוחר  אלו,  במכרז הזוכה
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 תוקף ההצעה .8
 

ודשים נוספים עפ"י דרישת  )ארבעה( ח  4-וארך ב י ה ע צההתוקף , 02.05.2022עד ליום ההצעה תהיה בתוקף  
 חברה.  ה

 
 וסיור קבלנים   מפגש .9
 

מציעי החהמפגש: משרד  נקודת    12:00בשעה     12.12.2021  ביוםיתקיים  וסיור קבלנים  ם  מפגש  ברה  י 
 חובה.הנה במפגש המציעים   תתפוההשת .ריהטב 1ברח' גדוד ברק 

 
 הבהרות ושינויים   .10

וזאת    0010:בשעה    20.12.2021ליום  ות הבהרה בכתב לחברה, עד  שאלות  אים להפנ שר  םימשתתפ 10.1 

   rakat.co.il-natalie@mei   כתובת דוא"ל:ל  wordשליחת קובץ באמצעות 
 

 אופן הגשת שאלות הבהרה על פי הטבלה להלן:

 מענה מזמין  שאלה  עמוד \סעיף מס"ד 

1    

2    

 

 
 

ד  10.2  שיקול  פי  על  תענה  החברה,  להגועד  המ   עד    עתה הבלעדי,  שאלות  ל  -שת הצעות למכרזהאחרון 
המהבהרה   שיתקבלושל  במכרז  בכתברשמב  שתתפים  אכא  דיה  לעיל.  מצד  מור  תשובות  קבלת  י 
 ת.  ד להגשת ההצעות מועלא יהווה עילה להארכ החברה

   

רשאית   10.5  להגשת הצעותעד המועד האחרו  -החברה  שינויילהכנ   -למכרז    ן  ותיקונייס  ם במסמכי  ם 
 פים.  ות המשתת זמתה או בתשובה לשאלרז, ביוהמכ

 
וכן כל    סר במסגרת מפגש המציעים,המידע שיימ  תב, לחברה בכ  ונ פותשובות והבהרות לשאלות שה 10.6 

ת  ו/או  החברה  יקון  שינוי  המכרשתכניס  בפבמסמכי  בכתב  ישלחו  רז,  בדואר  ו/או  ו/או  קס'  שום 
בעת  "ל שציין  ו/או המען /או הדואהפקס'    , עפ"י מספר המציעיםגש  במפ  שהשתתף  וא"ל לכל מיבד

   ה. הרכיש
 

ייבו את החברה, הם  נו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחנית ם שועדכוני  תורהב אך ורק תשובות, ה 10.7 
ועניי חשבו  יי דבר  מתנאלכל  כחלק  המן  והצעת  המכרז  יצורפו  י  והם  המציציע,  ידי  להצעתו,  על  ע 
 כל הנדרש.  וממולאים, כשהם חתומים כ

 
 ינת ההצעות חב .11

 
ייחסות  בשל חוסר התאו  ל תנאיה  שב  הרכלל בהצעה שהיא בלתי סבי  ב אית לא להתחשהחברה רש 11.1 

באופ  המכרז  הלתנאי  מונע  החברה  שלדעת  כדבעי.  ערכת  ן  בלתי ההצעה  עלולים    מחירים  סבירים 
 ה. גרום לפסילת ההצע ל

 

mailto:natalie@mei-rakat.co.il
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במסמכי   ו תוספת שייעשואו כל שינוי א /ילוי וטעון מאי השלמת מקום ההצעת מחיר ו/או י הגשת א 11.2 
אליז  המכר ביחס  הסתייגות  כל  יד   ,םהאו  על  שבין  תוספי  או  במינוי  ובין  המסמכים  בגוף  כתב  ת 

 צעה. ם לפסילת הה, עלולים לגרואחרת לוואי או בכל דרך
 

   היא כהצעה הזוכה.צעה שכל ה עה הזולה ביותר אוייבת לקבוע את ההצ ה אינה מתח החבר 11.3 
 

מהמשתתפ 11.4  לדרוש  רשאית  ו/אהחברה  פרטים  נוסים  מסמכים  הבהר   פיםו  ו/א ונ  תו ו/או  ו  ספות 
לשביעה פשלמות  לאחר  גם  המלא  רצונה  לות  מנת  על  ההצעות  חובחון  תיחת  המשתתף,  סנו  את 

המקצועי  הכלכלי,  במסגרת    ניסיונו  כאוהצעתו,  המשיקוליה,  לא  פמור.   הקבלן  ו/או  ציא  רטים 
 סול את הצעתו.לפת  ה תהא רשאיכן, והחבר  ב כמי שסירב לעשותר, ייחשסמכים כאמומ

 
זה  ת החושרו של המשתתף לבצע אבחינת ההצעות את אמינותו וכו  במסגרתון  לבחרשאית    הרבהח 11.5 

 ניסיונו. המוצע ואת 
 

רשאית   11.6 המשתתפיהחברה  מן  את  לדרוש  להציג  העובדים  כל צוות  ציוד,  לוודא  בוכיו"ים  ם,  כדי   ,
 .רז, וכתנאי לזכייה בובמכ חלטהקודם לה  י המכרז,אמים את דרישות מסמכשאלה תו

 
  ו/או עם  י עמושליל  יע אשר היה לה ניסיוןהזכות שלא לקבל הצעה של מצרת לה את  שומהחברה    711.

מבעל המי  מי  ו/או  שלו  עמו/או    נהליושליטה  הקשור  גורם  וביןועם  ראשי  כקבלן  בין  כקבלן    , 
 ל דעתה הבלעדי. פי שיקו, וזאת על משנה

 
רשאי  מציהחברה  לפסול  שלילית  קיבלהאם    עת  דעת  ממשלתירשממ  חוות  גוף    אוו/  ד 

ו/אממשלתי   מקומית  רשות  לגו/או  וביוב  מים  תאגיד  עבו     .עבורם  ציעהמ  שביצע  ודות בי 
 ת.ות לקבלת חוות דעהחברה רשאית לפנ

 
מממוצע    30%  -סוטה מעל או מתחת להצעה אשר  לא תאושר    תאם להנחיות מילת"בבה 11.8

ההצעו וביכלל  שהוגשו  לת  ההצעה  חס  בבחירת  המאושר.  התכנון  לביצוע אומדן    הזוכה 
הסטיי ששיעור  הצעה  כל  תפסל  הנ"המכרז  על  עולה  הדבר  ה  ויובא  המים לידיעל  רשות  ת 

 .המשך ההליך המכרזי לברור על
 

 על תוצאות המכרז עה הוד .12
 פקסימיליה ו/או בדואר רשום.הודעה בלזוכה במכרז תימסר   12.1 

 
מצאה על ידו  הערבות  שהושום.  ר רדואדעה בכתב, בוה   ךכקבל על  ו לא תתקבל ימשתתף שהצעת 12.2 

  60  -ז ולא יאוחר מלבין הזוכה במכר  החברהר חתימת חוזה בין  חאעם הצעתו במכרז תוחזר לו ל
 במכרז. בדבר הזוכה קבלת החלטה ימים לאחר

 
    .זרי נפרד ממסמכי המכלתמצורף כחלק ב חוזה, שהעתקו  רז לבין החברה ייחתםוכה במכבין הז  12.3 

 
תוך  ים  זוככה/הזו 12.4  החוזה  על  יחתום  ע  7במכרז  לכך.  שיידרש  מיום  החוז  ד ימים  חתימת    ה למועד 

הערבויחלי הזוכה את  להצעתו  ף  שצורפה  להבטת  ביצוע הח בערבות  בנוסח  חת  הערבות  וזה,  כתב 
   נוסח החוזה המצ"ב.פח ב' להמצורף כנס 

 
על  ד החתימ עד למוע 12.5  ה  ת,העבודו  חילתת ל  וצ   לקבלת  וכתנאי  החוזהה  הימציא  כל  קבלן  זוכה את 

 היתר, את:ן ה, בי כרז, ובכלל ז אי המנתורים שעליו להמציא בהתאם להמסמכים והאיש 
 

 . הביטוח  די חברתחתום כדין על י, (1)' )נספח ב הקבלן ל קיום ביטוחי אישור ע  )א(
 . בחתימת הקבלן( (2)  נספח ב') קיםזהצהרת הקבלן פטור מאחריות לנ )ב(
   .בחתימת הקבלן ((3)נספח ב' עבודות בחום ) אים מיוחדים  נת –קבלן ת ה רהצהו )ג(
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אי  ממסמכי ותנ  רדק בלתי נפחלמהווים  , זה,  12.5בסעיף  מוסכם ומובהר כי המסמכים המפורטים  
 . פחיווהחוזה על נס מכרזה

 
 מבוטל.  12.6-12.7 
והמשת 12.8  בהתחתף  היה  יעמוד  פייותי ייבולא  על  ת כמסמ  ו  המכרז,  רשא   אהי  את    יתהחברה  לבטל 

החברה בהודעה וזאת לאחר    יד אריך שייקבע על יתבבכתב למשתתף, החל    בהודעה  ה במכרזהזכיי 
בהתאם להודעה  שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות  

 פי כל דין.  לע  הברות החכויזמיף זה כדי לגרוע בסעבהודעה. אין  ותוך זמן שנקבע 
 

עקבות הזכייה  זו מהתחייבויותיו ב יאבמועד  קיים  כה לא  רה שהזויל, במקוע מהאמור לעלגר   מבלי 12.9 
ת  והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברה זכאי  כאמור

של שקלים    1,000₪  לסך  כפיצוי)אלף  וקבועים  ים  חדשים(  איחור    םוי  כלבגין  אש  רממוסכמים 
ת  הזוכה או מועד המצא  עד קיום התחייבויותיו שלמול  ל ועדדלעי  12.4ף  בסעי  המועד הנקוב  מתום

 האישורים.   כל
 
 

 באים: בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים ה 12.10 
 

הציע    ו מטעמו נתן א   רחאם  או אדתף  תשהנחת דעתה, כי המ, להחברה הוכחות  כשיש בידי 12.10.1  
 רז.  כמלשהי בקשר עם הזכייה באה כ טובת הנ, דורון או מענק שוחד,

 
לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף   תבררה 12.10.2  

עובדה לחברה  גילה  הי  לא  החברה,  לדעת  אשר,  להשפמהותית  כדי  בה  קביעתו  יע  ה  על 
 . כרזמבכזוכה 

 
בייה  גלבות הבנקאית שבידה  את הער ה להגישיל, רשאית החבר לע כרז כאמור מבטלה הזכייה וב 12.11

ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם    תוכן למסור א
 לה בגין כך.   

 
 

 ירת זכויות מש .13
 

ם  ביצוע שוני   ים ו/או לפרק יעיצמ  למספרוע  ציעבודה, ולמסרה לבת הרשאית לפצל א  החברה תהא  13.1
 .  הבלעדי  שיקול דעתה לפי

 
לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד  ר  את הזכות שלא למסו  ההחברה שומרת לעצמ 13.2

 מהמציעים. 
 

כולה   13.3 ההצעה  את  לקבל  רשאית  העהחברה  כל  את  ולבצע  ממנה,  חלק  מאו  חלק  או  ,  מנהבודה 
שיקול  והכ לפי  והזוהחברה  ל ש  הבלעדי  דעתה ל  זלא    הכ ,  ו/ כאייהיה  פיצוי  שיפו לכל  ו/א או  ו  י 

 תוספת מחיר בשל כך.
 

מדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב  ו , ככל שמצוינות, הן לצורך אינות במסמכי המכרזהכמויות המצו 13.4
 את החברה.  

 
בסעיפים  חליטה  ה 13.5 לא  13.3או  ו/  13.2ו/או    13.1החברה כאמור  עילה    וז  הטתה החלתהוו   לעיל, 

  מצד הקבלן.  יצויתביעת פ וצעת ו/או לחה המ בשיעור ההנ  ילשינו 
ני רשאית  הרהחב 13.6 כל  ל, ללא  נוסף,  בינה לבין האומדן של  מוק  פסול הצעה שישנו פער משמעותי 

 ל החברה. המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי ש
 

 . איהש  עה כלהצ  וא צעה הזולה ביותר הה חייבת לקבל אתאין החברה מת  13.7
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בא  מבלי 13.8 המורלפגוע  על,  שומרת  אתזכותה    חברה  שהמכר  לבטל  סיבה  מכל  מועד יה ז,  בכל    א, 

 לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.  לרבות שהוא,
 

רשא 13.9 הצעותהחברה  לדחות  ב  ית  מציעים,  אם  של  השאר,   עבביצין  בעבר  עבורה  שלא  ות  דועו 
 שיקול דעתה.  לפי ספיקים  ריהם אינם משכישו וכחה לדעת נש רצונה, או  ת ועישבל

 
 מכרז שמורות לחברה. הזכויות במסמכי ה לכ 13.10 

והגשת  המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת  
לשם הכנת    הלא השציע בלמ  םיל החברה, הם ניתנה שהמכרז הם רכושהצעה במכרז זה. מסמכי  

ות למכרז, בין אם  ע צהמועד האחרון להגשת ההעד    ם לחברהעליו להחזירלבד וו והגשתה ב תעהצ
או  יג ע"י אחרים, להעתיקם  ובין  בין בעצמו  יגיש. אין המציע רשאי,  לא  ובין אם  יש את ההצעה 

 רת. ם לכל מטרה אחו להעבירם לאחר או להשתמש בהלצלמם א
 
 

 הסתייגות  .14

ז.  רככל אופן אחר, במסמכי המן ביקה וביבדרך של מח, בין  ך של הוספהרדנוי, בין ב י ש  לכיס  להכנאין  
שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת    ספתכל שינוי או תו

רה  בחה   יןחילופ ול  , הגרום לפסילת ההצעם לך אחרת, עלוליובין במכתב לוואי או בכל דר  בגוף המסמכים
 של החברה.    טלל לפי שיקול דעתה המוח ו הכ   -יגות נוי או הסתיתו שילהתעלם מאו  תתהא רשאי

 
 

 מחירים  .15

ים  והרווח, לרבות מסים, היטל  ההצעה של המציע תכלול את כל העבודה, החומרים ואת כל ההוצאות
   .תכלול מע"מ  אל הז. ההצע המכרבמסמכי  פורש אחרתבמ  א אם כן  צוין, אל3טופס ', כמפורט בוכו

 
 ותהוצא .16

ההוצאות,    מיןכל  בהכנת וסוג    מכל  הכרוכות  ובהשתת  שהוא,  למכרז  על  ההצעה  יחולו  במכרז,  פות 
 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.  

 
 מחירי ההצעה  .17

  
 

מציע  ה. ין די לחייב את המזמכ בלבד ואין בהם יות הן אומדןובות בכתב הכמוכל הכמויות הנק  .א

  המזמין, ובהתאם למחירי ידיפועל על  פי שיידרש בף, כ ת בכל היקדובו בצע את העל ב יימתח

 כמויות.  ב ההיחידה הנקובים בכת

ל  ף, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות סעיפים מסוימים ש בנוס .ב

י  נויגרום לשי  הז רשדבמבלי  ה,וד תוך כדי מהלך העבת שינויים בתכניוכתב הכמויות, וכן להכניס 

 .לאחר ההנחה  חידהבמחירי הי 

 .המצ"בלטופס החוזה  לום הקבועים במוסףשתיעים מופנית לתנאי הלב המצתשומת  .ג

 

, אשר  5%-לפי חשבונות ביניים שיאושרו כמפורט בתנאי המכרז. יתרת ה  %95: י התשלוםתנא א. .18
יש  חלקי,  חשבון  מכל  העבודהינוכו  גמר  לאחר  הסופי,  ולמו  החשבון  לפי  ו/או  ,  ריבית  ללא 

 . שי הצמדההפר

הקבוע  זה  מכרז /הבחוז  התייקרויות   ו מלישו   לא   1.18  סעיף',  א  בכרך   לאמור  בניגוד למעט   ,
   . א9בטופס 

  בהתאם   ישולם   אשר,  מוסף  ערך   מס  כוללים   אינם  הכמויות   בכתב  ירשום  שהמציע  המחירים .ב
 כדין.   מס בוניותשח כנגד ביוב תשתיות חלפיתו  המינהל  לנוהלי
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ואחריות .ג הבדק  העבוד  תקופת  לתקינות  תהקבלן  שיבצע  )שנ  24הייה  ות  מיום  ית חודשים  ים( 
  -  2דה ע"י המזמין. כל האמור לעיל מהווה השלמה ותוספת לנאמר בכרך א' חלק  וב קבלת הע

 .2.55"תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן", פרק ז', סעיף מס' 

 
א'  רולמ .19 בכרך  "2בחלק    2.78סע'    -ת האמור  לביצוע המ,  יתנאי החוזה  לא  ע"י הקבלן",  על  בנה  חול 

דהיי זה,  במכרז  מ   ונ הצדדים  יהיו  לא  סכסוכיהצדדים  ליישב  כמפורט  חויבים  בוררות,  באמצעות  ם 
 בסעיף הנ"ל.  

 

_____________________ ____ _ 

 שאול דוד

 בע"מ רקת טבריהמנכ"ל תאגיד מי 



 14 

 

 
 ב'רך כ

 
 כרז מידע למשתתפים במ

 
 
 

 הבריבט טבריה עיליתתחנת שאיבה 
 4931פרויקט  'מס  03/2021 'רז פומבי מסכמ

 שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה עלית 
=============================== 

 
 
 
 

 המפרט המיוחד  -  4חלק  
 
 
 

 כלליות.הוראות  - 400פרק   
 

 עבודות עפר.  - 401פרק   
 

 נה ם התחבתחו ביוב הנחת מאסף - 402פרק  
 

 תחנת שאיבה לביוב – 404פרק 
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 ת וילכל וראות ה - 004פרק  

 
 ללי פרט הכת המתחול 400.1

 
  -, ו 2, 1עם חלקים   -יחד עם המפרט הכללי  , יש לקראו ולפרשוהיוחד זמפרט מ 

 יות שהוצאו ע"י צוע עבודות ביוב ברשויות מקומבכרך א' של מסמכי החוזה לבי 3
 "המפרט  ( )להלן 2001ורה שלישית שנת מהדורתו העדכנית )מהדהמנהל לתשתיות ביוב ב

 משרד הבינוי  ת משהב"ט ופובהשתת מיוחדתאת הועדה הוצבהט הכללי עם המפר וכן ("ילהכל  
 הכל   -משרדי( והשיכון על כל פרקיו בהוצאה האחרונה שלהם )להלן המפרט הבין 

 צורך  רט הכללי למיוחד הינו תוספת למפכאמור באותו מפרט כללי. המפרט ה
 .בו רומאהבי  שינויים לג הרה ו/אותוספת הדגשה, השלמה, הב

 
 דהתאור העבו 400.2

 
 

ות הנדסה אזרחית והנדסה אלקטרומכנית הקשורות תייחס לביצוע עבודמזה זה מכרז/חו
 .בבניית מכון שאיבה לביוב 

 
 סגרת המכרז יבוצע: מב
 
 מ' 39מק"ש עומד  330בספיקה של  אבותארבע משבשלב א' תקנו תחנת שאיבה לביוב בה יו  -

 .(בותמשא ה יוחלפו)בעתיד  כ"א
 

 : כדלקמןיהיו  השאיבהבתחנת רות הקשוהעבודות 
 

 סה אזרחית עבודות הנד א.  
 
 עבור המגוב המכאני. הקמת מבנה -   
 ם. הקמת שני בורות רטובי -   

 בים. בבורות הרטווהצבת המשאבות  עבודות צנרת -  
 תוח שטח עבודות פי  -   

 הצבת גנרטור חדש  -  
 ול ריחותטרתקן לנהצבת מ -  
   
 ני וד אלקטרו מכיצ .ב 

 
 ש מק"  330ה לספיקבהתקנה יבשה בות טבולות שאמ ארבע נה של ה והתקאספק -

 יוחלפו המשאבות, , בשלב השני מ', בשלב הראשון 39וגובה הרמה כל אחת           
 . מ' 39וגובה הרמה של כל אחת ש מק" 600בספיקה של ת ולמשאב          

 צנרת עבודות -
 . שיראשמל ובקרה כולל ארון ח למשחות עבוד        -
 מגוב ודחסן. נה של מערכת ה והתקאספק -
 דוח בודק. התקנת גנרטור כולל כל העבודות כולל        -

 
 לןהקב הצעת 400.3

 
 .  של מכרז/חוזה זה 6ק  תשומת לבו של הקבלן מופנית למסמכי חל 
  

 קבלני משנה 00.44
 

 פי  ה לנים יהישנה ממולני מבק וחרים באתר ו/אקבלנים א שיתוף פעולה עם 
 של המפרט הכללי.  300.16של תנאי החוזה ובסעיף  2.5עיף האמור בס

 משרד הבינוי בלנים בידי רשם הק-שפורסמו על תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות 
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 משנה שאינם רשומים בפנקס  בלני דה לקאיסור מסירת עבווהשיכון, בנושא 
 הקבלנים.

 מנות  עור מהיערות תקנבהתאם ל ים, כי הקבלנ רו בזאת לידיעת צי"מובא ב 
 , על הקבלנים להעסיק אך ורק 1988 -והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט

 ביצוע קס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לים בפנהרשומ משנה קבלני
 העבודה.

 התקנות:  לשון להלן 
 . רחאלסב את הרשיון עביר או מקבלן אינו מ 2( 8תקנה :) 
 שיונו.יבר ש לרעהמונו עושה שיקבלן אי 2 (9:)נה תק 
 שלמותו קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו ב 2( 11תקנה :) 

 ן זה לא קן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים: לעניבחלאו 
 ה ובין  ם לפי זמן העבודלשון ששכרם מעובדים, בי  יראו בהעסקת

 סירת מום מש שלעצמה,עבודה כעור היש יכרם משתלם לפשש
 לאחר. ודה ע עבצובי

 המזמין רשאי לסלק מהאתר כל קבלן משנה שלא יעמוד בתקנות     
 ביעה כלשהי בשל כך. ה ת תהישלקבלן  אלו מבלי

 
 זמניםלוח  400.5

 
 אם לשביעות רצון המזמין, בהת להשלמתה המלאה את העבודה עד  יסיים הקבלן 

 .ת עבודהצו התחללת יום קבמלוח  ישחוד 18זמנים,  ללוח ה
 

 ות בין המסמכים יפעד 0.640
 

 . בכל  על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים חלק ממכרז/חוזה זה א. 
 או פירוש שונה  התאמה ו/או משמעות ו/-בו תמצא סתירה ו/או אי קרהמ  

 ך מיד  להודיע על כים והדרישות במסמכים השונים, עליו תיאורבין ה
 נדס  טת המהה. החלצע העבודתבו מהם י איזהחליט לפר יאש ,סנדלמה

 בנדון תהיה סופית. לא פנה הקבלן מיד למהנדס ולא מלא אחר 
 יות הכספית, ובכל אחריות אחרת עבור  ו בכל האחרשא הוא לבדיהחלטתו, י

 לאו. ונצפו מראש ובין אם וצאות, בין אם נראו תה
 

 דה  בוהע לביצוע ההוראותאת  םיאור ואר לעיל,של סטיות כמתבכל מקרה  ב. 
 אורים: יכפי שנקבעו לפי המידות והת המחיר וכן את

 
 בתוכניות. .1  
 בכתב הכמויות.  .2  
 . וחדפרט המיבמ .3  
 בהוראות החוזה.  .4  
 פרט הבין משרדי. במפרט הכללי ו/או המ .5  
 בתקנים. .6  
 הקודם עדיף על הבא אחריו.   
 פני ול אדיפים ע מויות עב הכתכבשם  ה והתשלואופני המדיד   
 תשלום שבמפרט המיוחד.ידה וההמד   
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 מבוטל 400.7
 

   
 

 תיאומים עם רשויות  400.8
 

 , משרד  טרה, מע"צעל הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות )מש 
 כו'(.תעשייה, ספק המים, מפעיל המט"ש ו  ת אזור, מנהלחברת חשמל ורת,התקש

 
 -כמו כן מודגש בזאת כי: 

 
 ם חלקי הדרכים,  תירושו או וזה, פחהלפי  דותבו צענה העהאתר שבו תבו א. 

 הכבישים הציבוריים, השבילים, שולי הדרכים, הנהרות והנחלים,  
 דרשו לפי דעתו של  שיימין וכו' יו של המזהאדמות הפרטיות, אדמות

 לן לקבל לפני כניסתו  דס לבצוע העבודות בהתאם לחוזה. על הקבהנהמ
 ין  אעבודה ו ביצוע ךרלצו  יפנור כי האת לאתר, אישור בכתב מאת המזמין

 ול בעבודה עקב אי  כל גורם שיש לו התנגדות כל שהיא לכך. כל עיכוב שיח
 .ונון ועל חשבריות הקבלקבלת האישור הנ"ל יהיה באח

 
 יצוע והוצאות  שיונות, הפינוי בזמן הבישורות בהוצאת הרכל ההוצאות הק ב. 

 ולות  והם כל ןהקבל  בוןחשיו על השיונות יינלוות הנדרשות עקב תנאי הר
 בחישוב עלות הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. 

 
 אספקת חומרים 400.9

 
 אספקת צינורות על ידי הקבלן  400.9.1

 
  ים מהם הוא מתכוון נים ו/או הספקאת שמות היצר המהנדס לאישור יגיש הקבלן  
 ס דנההמ רישוא לאחר רקידרש. יאת הצינורות, ולהמציא תעודת תקן במידה ו וש לרכ  
לספק ולסוג הצינור יהיה רשאי הקבלן להביא את הצינורות לאתר. במידה     
קום ש לסלקם מהמרדימהנדס ייביא צינורות לאתר ללא אישור ה    והקבלן 

 וצאות שיגרו עקב כך ללא קבלת תמורה. הה     כל ולשאת ב
בודה עלו  ותרינוהצטיב ו לר הצינורות ע"י המהנדס לא פוטר את הקבלן מאחריותשואי
 על ידו.  מבוצעתה

 חסונם, פיזורם  כל ההוצאות לאספקת הצינורות, רכישתם, הובלתם, א   
  מויות.הכתב נקובים בכהיחידה ה  וכד' יהיו כלולים במחירי   

 
 

 ספקת מיםא 400.10
 לפי האמור   ת תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונוספקת מים לצורך ביצוע העבודוא 

 .יללהכ ט מפרה של 300.12בסעיף  
 

 ספקת חשמלא 11400.
 ספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי האמור  א 

 ט הכללי.של המפר 300.13בסעיף 
 

 ימוןה וסמדיד 400.12
 

 המצב הקיים כשעליהן  נן תכניות עדכניות לביצוע של יקבל מהמתכהקבלן  א. 
 קביעה   ולקבוע ם יגבה אזןל יוכל תןצירי מדידה ונקודות קבע שבעזר

 מדויקת את תנאי הקו ומיקום המתקנים. 
 

 עות  כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצ ב. 
 דה בשדה  עבודות המדי ו לטיב ודיוקי בחתימתמך האחראמוס מודד
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 ולתארו בשרטוט. 
 

   כנןתהמ ורים אשונכל מדידה וסימון ורישומו בתכניות ומפות יהיו טע ג. 
 ישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם. אולם א בכתב,  

 
 ת  כל הנקודוקבלן אחראי לשלימות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל ו ד. 
 וישמור על שלמותן על   נזק או אבדןן במקרה של שטח, יחדששסימן ב  

 , עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה. ו הואחשבונ
 

 נים והמתקנים ויאזנם. כמו כן  נות המבים, פיוק האי ותו אתיסמן ן הקבל ה. 
 וי אבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף  ויסמן הקבלן ק  
 ם. אות  

 אום עם  נות, ייקבע בתו/או מקו הפי ה מהצירו ההבטחשל ק מרחקו
 המהנדס.

   אפשרן לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכההבטחה ל מטרת קו  
 העבודות שיבצע הקבלן.  נכונות לרת עוביק

 לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה, על קו ההבטחה,    
 דות.  ר היתנת מספווהן מבחי הן מבחינת מרחקים

 האמור  אופן הבטחת צירים שונה מ י להציע למהנדסהקבלן יהיה רשא
 לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. 

 
 אמצעות יתדות ברזל, אשר מידותיהן לא  לסמן בון יש מיהסת וקודנ את .ו 
   -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ2.5/5/75 -תהיינה קטנות מ  

 ובצורה ברורה. בצבע בלתי נמחק וספרוות ימכל היתדס"מ. 50
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 העבודות הנמדדות יהיה  לשם חישוב כמויות של  נוסף למדידות הנ"ל ז. 
 יהיה חייב, למדוד ולסמן חתכים   -מתכנן זאת ה ש ודרי םובא, רשאילן הקב  

 לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.
 

 הסופית  אחר מדידה עבודה רק לרת לקבלת הדידות ביקומ וךכנן יערהמת ח. 
 מהנדס אשר תראה בעליל  תוגש בצורת והוגשה ל שתערך על ידי הקבלן  

 תוכננים.מים המת ולרוודמיל  םהתאב וצעהה בשהעבוד
 

 על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה   ט. 
 ם, סרט מדידה  וניהש ל אביזריהת לייזר עהכוללים מאזנת, אמה, מאזנ

 רים אלה יועמדו לרשות  מטר ועמודי סימון )ג'לונים(. מכשי30 רך באו
 . רמחית תוספלא המפקח בכל עת שיחפוץ בכך, ל

 
 בלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל מוחלטת והוא יתקן  תו של הקאחריו .י 

 מון  מדידה, סיכל שגיאה, סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך ה
 המהנדס. אם כתוצאה  עות רצונו של א תשלום ולשביכנ"ל ללומיקום 
 ית,  תכנהתאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי ה-או אי , סטיהמשגיאה

 י דרישת המתכנן ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון  פהקבלן ל ןאות קןתי
 תהיה על חשבון הקבלן. 

 
   היחידות יריבמחת כלולות  ושא מדידוכל הפעולות המפורטות לעיל בנ יא. 
 בל כל תשלום נוסף עבורם. ן לא יקוהקבל  

 
 ( MADE-ASתכניות בדיעבד ) 400.13

 
 ( AS-MADEיעבד )יות בדנכת דסנלמהן הקבלור עם סיום העבודה ימס .1 

 שהוכנו על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה,  
 ויאושרו ע"י המפקח. 

 
 עם כל   עבודה שבוצעהאת כל חלקי הל ותראה צוע תכלו ר בילאח וכניתת .2 

   עומק הצינורות, השוחות לה כגון מיקום, תוואי, קוטרהפרטים הקשורים    
 ה חשוה סמכ וםור   
 קנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, כבלי חשמל, צנרת למניה,  קום מתמי   
 מעבירי מים וכד'.    
  AOTOCAD 12בתוכנת ים סקטעל גבי דין ממוחשב התוכניות יעשו באופ   
 לפחות.   

 
 נאי מוקדם למתן  מסירתם בצורה מסודרת הנו תהכנת תוכניות בדיעבד ו .3 

 "תנאי החוזה לביצוע המבנה"  של  2.74יף  עסב רטוכמפה חוז יוםתעודת ס
 סטים של תוכניות ודיסקט. 5. על הקבלן למסור 2חלק 

 
 מחירי  ומחירן יהיה כלול ב דנפרא ישולם בודיסקט ל עבור תכניות בדיעבד .4 

 ובים בכתבי הכמויות.העבודות השונות הנק היחידה של   
 

 ון הסופי. ר החשבלאישו יחכרה יתנאם בד הדיעיודגש כי מסירת תכניות ב  .5 
 

   און קי.-דיסקתיקים מושלמים של תכניות, הנחיות,  5סה"כ ימסרו  .6 
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 דסנמטעם המה משרד למפקח 400.14
 

 תים, ור ימ"ר לפחות וש 12י בשטח  בודה משרד זמנם עם תחילת העלן להקיעל הקב 
 ודה.שישמש משרד עבור המפקח של המהנדס בשטח העב  
 שור מוקדם מאת המהנדס. על הקבלן יהיה לשמור ל אירד יקבשמשל ה ומויקמ 

 את המשרד במצב תקין ונקי במשך כל תקופת העבודה. 
   ותוכניות.ן לתיקים כסאות ארו4 -חן עבודה וליכלול שו ציוד המשרד

 
 מקורה מוגן בפני  ונו בקרבת מקום העבודה מחסן כמו כן יקים הקבלן על חשב  

 יום ועם 14לאחסנת צמנט לתקופה של  תאים גודל מבומה  וטה אצפם רות ערטיב
 ים ידרש. כמו כן יקים הקבלן מחסן מקורה לאחסנת כליאפשרות של הרחבה באם  

 ויר. כל המחסנים יהיו פתוחים בפני והאנזק מהשפעת מזג י ם להר עלוליים אשוחומר
   ניםמבל הת. כהנדס או בא כוחו לשם קבלת דוגמאות או כל מטרה אחרמה

 שבון הקבלן. אחרי גמר העבודה על הקבלן לפרק את המשרד  על ח יהיו ומקשיו
 והמחסן ולהחזיר הקרקע לקדמותה.

 
 מידע כללי 400.15

 
 א ברורים לו,  ים, במקרה והם לל התנאים והסעיפאת כ לברר לן רשאיהקב א. 

 רטי  לאחר חתימת יהיה הקבלן חייב לבצע את כל פת החוזה. לפני חתימ
 נדס.המה  לדרישות התאםבדה בוהע

 
 מובא בזאת לידיעת הקבלנים כי עבודות מכרז זה הינם לפי תנאי ומפרטי   ב. 

 טים.היחידה לקידום ביצוע פרויק
 

 כניותבדיקת תו 16400.
 

 העבודות במסגרת   כניות הנמסרות לו לשם בצועאת הסימון והתהקבלן יבדוק  
 החוזה תימת מיום ח עשבו ך תו תבבכ תכנןהחוזה. יש להפנות את תשומת לב המ

 על כל החסרה, סתירה או אי התאמה בין התכניות, המפרטים ורשימת הכמויות. 
 את כל יב הקבלן לבצע יחו ל,לעיה, כנדרש שלא דווח על כל סתירה או אי התאמה

 מבלי לבצעם עקב החסרות או אי התאמות  השיפורים או התיקונים שיהיה צורך
 .םבורע נוסףום לקבל כל תשל

 
 ין לצד ג'יקנז 0.1704

 
 הקבלן לא יגרום כל נזק לצד ג' בין אם נדרש לכך לצרכי ביצוע העבודה ובין אם  

 רום הקבלן ללא וחו. בכל נזק שיגבא כאו  מהמזמין אישור לכךלאו, אלא אם קיבל 
 אחריות לפצות את הניזוק.ן בכל השא הקבליאישור המזמין, י

 פגיעה בגידולי שדה(, שאושרו ם או רת עצייק: עןו)כגך הפילתי נזק בלתי נמנע וב 
 ע"י המזמין כאמור לעיל, ישולמו ע"י המזמין על סמך הערכת שמאי מוסמך.  

 
 ים או גדרות( וש, פגיעה במבנפגיעה בשטח חר בצנרת,פגיעה יקון )בני ת קיםנז 

 שבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. הקבלן ועל חיתוקנו ע"י 
 של המפרט הכללי )פרק ג'(, 2.28 -ו2.27עיף  מור בסאלסף וני בכ בלןב הקתשומת ל

 כל נזק  מובהר ומפורש בזאת כי הנזקים שהקבלן מחוייב יהיה לשאת בהם, יכללו
 העבודה.  מו לצרכית נזקים שנגרשיגרום, לרבו

 
 ה היכולים למנוע ות חלופיים לאופן ביצוע העבודהקבלן יהיה רשאי להציע פתרונ 
 את הנזק שנגרם ועל חשבונו לשביעות רצון עצמו לתקן ב ןופילילח אוק, זהנ את 

 בור הנזק המזמין. משלא נקט באחד מהדרכים הנ"ל ישלם הקבלן לניזוק פיצוי ע
 לבד שלניזוק לא תהיה טענה  שיבחר וב ו בכל דרךת הביטוח, אשגרם באמצעו

 ש רדי שי םצעיאמאו , ו/כלשהי אל המזמין. בכל תנאי, התשלום עבור נזקים יעהותב
 ם, ו/או תיקונם ע"י הקבלן לא יהיה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי יעתלמנ
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 היחידה השונים. 
 

 תנאים מקומיים 400.18
 

 יים הקשורים כל התנאים המקומ ן לבדוק במקום אתהקבלעל  שת הצעתולפני הג 
 רויות הביצוע במקום.  בודה ואפשלביצוע הע

 לן בכל הנוגע לגבי  הקב ים ע"יאנת התנלהכר שוש כאיהצעתו של הקבלן תשמ
 מכשולים תת קרקעיים כגון: צנרת חשמל, טלפונים, תקשורת, מים )תוכניות  

 בדק את הנ"ל  לאחר שהקבלן  ע וכו'.וגי קרקות, סות(, יסוד יסופקו אם קיימ
 פוטר בזה את נותן  על התנאים הקיימים, הקבלן בצורה יסודית בסס את הצעתו

 בקשה לזה.  עוררות להתלו העל תעיוהבל כדה מהעבו
 

 דמי בדיקות 400.19
 

 )אחוז וחצי(  1.5%דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור של  א. 
 ר  וזאת בניגוד לאמו לפי סעיפי חוזה זהנה וצע בודות שתבמסך כל הע
 חוזה ע"י הקבלן. דמי הבדיקות  של תנאי ביצוע ה 2.41 -ו2.40בסעיפים  

 לות הבדיקות המוצלחות.מע אך ורק וחושבי 1.5 %עור ישב
 

 ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות   ב. 
 לן:חשבון הקב הנ"ל ויהיו על 

 
 ם לקביעת מקורות ומרים המיועדימוקדמות של ח בדיקות דמי -  

 האספקה.
 

   ןסכוח ,בעבודהדמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות  -  
 (.'ווכ

 
 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים  -  

 לדרישות החוזה. 
 

 .הואמכל סוג שת בדיקות הוצאות לוואי שונות למטרת עריכ -  
 

 ע את  ר מראש את המעבדה שתבצעצמו את הזכות לאשהמזמין שומר ל ג. 
 תו של  ויחרמא עגרי זוזכות מוש ביהבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי שהש  

 הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.
 

 ם את דמי הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשל ד. 
 הקבלן. את חשבון ייב תמורתם  הבדיקות ולח

 
 אמצעי זהירות 400.20

 
  יםושרות הדרות העבודה והעובדים לנקיטת כל אמצעי הזהיראי לבטיחהקבלן אח 

 ודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת ת עבאונות תעלמני
 תר בא  וחיי אדם בטחת רכושחומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות לה 

 וההוראות של משרד פיד על קיום כל התקנות יצוע העבודה, ויקאו בסביבתו בעת ב
 יכות אורות ושלטי מיות, תנמות ז רגד ,תין מעקונים אלו. הקבלן יתקיהעבודה בעני

 מצאותם יאזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל ה
 ים באתר.ים אחרומכשולומרים עפר או ח של בורות, ערמות
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 הקבלן למלא את כל הבורות  ם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב ד עמי 

 לים שנשארו באתר המכשו  לכאת  קלסלו ת והעפרוהחפירות, לישר את הערמו
 כתוצאה מביצוע העבודה. הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או 

 יכיר בשום   דרש, והמזמין לאות כנזהיר ת אמצעיב אי נקיטלחיי אדם והיה עק
 , לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב ליוה אתביעות מסוג זה אשר תופנ

 שא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין  ויהוו נ רשם א יומכסהתם ם אותשלו
 הקבלן.

 
 חיבור קווי ביוב ו/או שוחות קיימות -אמצעי זהירות  400.21

 
 יימים על  ם או שוחות בקרה קאו התחברות לביבי/ן ויקועבודה, ת במקרה של 

  טם ולנקו קווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעיליתחילה את ה הקבלן לבדוק
 ת וההגנה הדרושים, לפי תקנות משרד העבודה, אשר יכללו בין ורהזהי יעצאמ לבכ

 היתר גם את אלה: 
 

 דיקה,  שירי במכ עותודא, באמצ ימת יש לולפני שנכנסים לשוחת בקרה קי א. 
 מצן. אם יתגלו גזים  גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חבה  שאין

 אווררה   שהשוחה רחלא  אאל החכנס לשומזיקים או חוסר חמצן, אין להי
 כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח  

 י  ושאאבל רק לנה לשוחה, הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניס
 מסכות גז.

 
 שעות  24לתקופה של ות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, סי שוחמכ ב. 

  לפחות, לפי הכללים הבאים:
 

 מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  - קיימת הרת בקחבשו הלעבוד -  
 כלומר סך הכל לפחות שלושה  -והמכסים בשתי השוחות הסמוכות 

 מכסים.
 

 נקודות ני צידי את המכסים מש -ביוב קיים  ור אל קולחיב -  
 החיבור.   

 
 כנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד  יהלא יורשה אדם ל ג. 
 עזרה במקרה של צורך. שין להגכומץ, ובח ראשיי וסףנ  

 
 הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות   ד. 

 ת  חבל אשר אליה קשור ת בטיחות שאיחגור חגור םות. הוא גבלתי מחליק
 צא מחוץ לשוחה. קצהו החופשי יחזיק האדם הנמ

 
 ה. מתאימת גז כסמשא יי' מ3.00מעל  בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה  ה. 

 
 העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא  

 ים.רושהד  י הבטיחותמוש באמצעאמצעי בטיחות ויאומנו בשי
 

 מאחריותו המלאה  ם אופן כדי לפטור את הקבלן סעיף זה בשו  אין בהוראות 
 כתוצאה ע פצלהי ואע פגיהל  ולאחר העללבטיחותם של עובדיו או של כל אדם 

 מעבודתו של הקבלן. 
 

 הקבלן יכלול את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם לסעיף  
 בורן בנפרד. ולא ישולם עתב הכמויות השונות בכלעבודות  ידההיחמחירי זה, ב 
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   בנים וצנרת בתחום התחנהלמ  עפרעבודות  – 401

 
 כללי  401.1

 
ת תעלות עבור הנחת צינורות והרחבת החפירה עבור ריר לחפפע הות דבועב וסקזה עפרק 

 .של התחנה שוחות ומבני בטון
 

סוגי באמצעות כל הקרקע גי סו חפירה בכלחוזה זה /המונח "חפירה" פרושו לצורך מכרז
מילה "חפירה" היא ידיים. בכל מקום בו מופיעה הובכל שיטה שהיא לרבות עבודת הציוד 

 ים.ינים מכלכ בלע סב היבת גם חצכולל
 

רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי נסיון, כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום, סוג 
  עה מצד הקבלן בגיןע. לא תוכר כל תביקרקי ההתאם לסוגת הצעתו בהקרקע והסלע וביסס א

 שלורמציה נתן כל תשלום נוסף בגין חוסר אינפירקע והסלע, לא יאי הכרת השטח, טיב הק
 ע.קרהקי אנת

 
ת לב הקבלן מופנית לעובדה שהקווים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים ומתש

הקבלן לבדו   וטל"כ קיימים. על  שמל, חווי טלפון ניקוז, ק להנחה לאורך קווי מים, קווי ביוב,
כל  עבודתו. הקבלן ינקוט בהשלמת ל הקווים הקיימים, עד האחריות לשלמותם של כ מוטלת
זמן ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצינורות, בניית השוחות ב ם,רושידהת רויההזי אמצע

הקווים ות ציב שלמות וי לשמור על והמילוי החוזר וביצוע החיבורים לקווים הקיימים, כדי
 ידרש הדבר. ידה ועלות בעבודת ידיים במילל ביצוע חפירת התהקיימים כו

 
 תו רצנו תהנחל ל תעלותעבודות חפירה ו/או חציבה ש 401.2

 
 נורות והמילוי החוזר יבוצעו לפי דרישות תת פרק יהחפירה של תעלות להנחת צ    
 יהיו בהתאם לחתך ים וספופרטים נ ות החפירהשל המפרט הכללי. פרטי ומיד 5701   

 .2 -הטיפוסי שבפרט סטנדרטי ב
   תוכניותוכן עפ"י היקבע כמתואר להלן ו/או ע"י המפקח באתר, הטיפוס    
 : באותה תותוספבו  

 
 נורות פלדה עם עטיפה חיצונית של בטון דחוס יא.  צ   

  2  -טנדרטי באם לפרט סחפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהת   
 ללא עטיפת   V , בכבישים, דרכי מצע ומדרכות טיפוסIפוס בשטחים פתוחים טי   

 חול. 
 
 שחול אתילןפולי תפיעט םעדה פלינורות לביוב וצ PVCב.  צינורות    

  2  -חפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט סטנדרטי ב    
 .Vדרכה טיפוס מצע או מ שים, דרכיכבי, בIIפוס בשטחים פתוחים טי   
 

 הגנה על דפנות החפירה  401.3
 

  תטטומומנוע התתעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי לפירת הבעת ח 
 העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור המונח בצד  פולות ה או מלעהת

 התעלה או ע"י מבנים או מסיבות אחרות. 
 המפקח יחפור ות או לפי החלטת מפולאו  התמוטטותיה סכנת  הבכל מקרה שתי 

 ות וכד' ויעשה את כל וע או יתקין חיזוקים, תמיכהקבלן את קירות התעלה בשיפ
 לות.ת מפוע ינלמ םידרשהנורים ידהס
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 לא תשלום כל תוספת מחיר עבור ביצוע חפירת קירות התעלה בשיפוע או התקנת  

 נ"ל יהיה כלול  ר העבויר ולות. המח ה בפני מפחיזוקים או תמיכות בגין שמיר
 נורות. יבמחירי הנחת הצ

 
 גבלים קומות מוחפירה במ 401.4

 
 ן וחשמל  , טלפוניקוז ,ביוב יקוו, ווי מיםבסמוך למבנים, בסמוך או מתחת לק   
 קרקעיים, לעמודי טלפון, חשמל ותאורה, גדרות, יסודות בתים וכד',  -תת   
 ו בלתי פשרי, בלתי מעשי אי אבלתם מכניים ימוש בכליבמקומות בהם יהיה הש  
 ות  ים. באותם מקומירת התעלות בעבודת ידיל סיבה שהיא, תבוצע חפרצוי מכ  
 ידפן הקבלן את החפירות בצד אחד שלהן י ת המפקחארהו  ילפ אודרש ו/ישהדבר י  
 ושוחות או בשני צידיהן. במידת הצורך, לפי הוראות המפקח, יפרק הקבלן קווים   
 תם מחדש לאחר סיום תוכננים ויתקין אובתוואי הקווים המ איםנמצקיימים ה  
 לו וחרה ייחפ בילעיל לג 401.1שות המפורטות בסעיף רי הנחת קווי המים. כל הד  
 ירת התעלה בידיים.גם על חפ  

 
 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמוך    
   או מתחתיהן תחפרנהיימות שבסמוך להן הק כותת כל המער אוג לשלמוולד   

 ם  בעבודת ידיים א לבצע החפירה היה רשאי להורות לקבלןהתעלות. המפקח י    
 יבות המערכות. למות ויצסכנה לש תהיה עתולד    
 

 שמירה על "המבנה" במצב יבש ללא רטיבות  401.5
 

 רה ועד חפימה ביצוע החלכל שלבי העל הקבלן לשמור את אתר "המבנה" ביבש ב 
 רת מים מכל מקור שהוא  שות את כל הסידורים למניעת חדי סופי, ולעלכיסוי ה 

 , זרמים  מי תהום נורות,יצ צוץימפ יםיה, משק)כגון: מי גשם, שפכים, מי ה
 כלשהם וכד'(.

 
 :מים עיליים א. 
 תוארים  למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המ  

 מקצתם:  לן, כולם אוהל
 ספיק סביב מבנים. ללות בגובה מבניית סו -  
 וץ  קוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל מחתעלות ני חפירת -  

 ח.לשט
 ח אדם מומחה להפעלתו. ויל וכ איבה יעציוד ש תנהכ -  
 סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או   -  

 אחר.  ציוד מתאים
 ת ביבש.ת העבודוחי לשמירצעי אחר ההכרהפעלת כל אמ -  

 משלבי העבודה. צוף על פני מים בכל אחדמניעת קו צינורות מל - 
 

 ביבש ייעשו לשביעות    העבודות לשמירת ןהקבל  בהםז ים שיאחכל האמצע  
 רצונו הגמורה של המפקח ושל כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על  

 זק  מין עבור כל נאת המז לן יפצה. הקבוקזו המיםהקרקע, אליה ינ
 יף זה. מילוי הדרישות לפי סע-שייגרם ע"י אי

 והוא   עיל,למר נאביבש כ לא ישולם לקבלן בנפרד עבור החזקת העבודות  
 לול את הוצאותיו בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובים  כי

 בכתב)י( הכמויות. 
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 מי תהום ב. 

 ים  נבדק, עלולשהנושא לא כי על אף  מופנית לכךן ו של הקבלתשומת לב   
 אי בקפדנות ולגלות בעזרת  וקבלן לבדוק את התולהתגלות מי תהום. על ה   
 תהום ולקחת זאת בחשבון לפני   ם עם מית הקטעיארון פמח אווחי יד קד   
 הגשת הצעתו.    

 יהיה על   במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת תימצא מוצפת במי תהום  
 ביבש.  פשר עבודהאת המים כדי שתתא חיקלהרהקבלן   

 
 להקפיד על החזקת החפירות  מים יהיה על הקבלן בכל מקרה של הרחקת   

 ט בכל האמצעים )שקי חול, , ולנקוהעבודה ןל זמכשך במצב יבש במ   
 נורות או שוחות ע"י  י גונים וכד'( כדי למנוע הזזת צמשקולות מיוחדות, ע   
 המילוי החוזר.  תבע י לפני אוכוח עילו   

 בהן הוא מתכוון לנקוט   בלן יביא לאישור בפני המתכנן את השיטותקה  
 רשאי  המתכנן השתמש. לוון כמת ואוד בו הוכן את הצי להרחקת המים   
 לאשר, לפסול ו/או להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד, רק לאחר אישורם     
 יתחיל הקבלן בעבודה.     

 טת העבודה  לן על החלפת שישאי להורות לקביהיה רהמפקח ו/או  המתכנן  
 רה  ה עם כלים ולפי שיטה שאושגם לאחר שקבלן החל בעבוד ו/או הציוד   
 . לו   
 י לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים  היה זכאלן לא יבהק   
 בהחלפת השיטה.     

 
 ( כללי1)  
 זיק  לק את מי התהום ולהחסלי יה לו, כדשיטה הרצוהקבלן רשאי לבחור ב  

 שיטה אחרת, או בשילוב  , או בר להלןאואת החפירות יבשות )לפי המת
 עלותה  יח את יוע להוכצהבי תשיטת רה חייבמספר שיטות(, ובכל מק

 ולקבל את אישור המפקח. תיאום שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם  
 לסילוק מי  ת הבלעדית יוחרמקרה באשא בכל יהנחיה כללית, והקבלן י

 .  בודה ביבשהתהום ולע
 לפעול בהתאם( על   ה רשאי להורות )והקבלן חייבהמתכנן ו/או המפקח יהי     

 בל אישור מוקדם לשיטה כלשהי.  בלן קיאם הק  םגודה בהע טתחלפת שיה   
 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים     
 שיטה. בהחלפת ה   

 
 ניקוזידי -הרחקת המים על  (2)  

 
 דרך כלל תעלות ושוחות איסוף,  באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן ב  

 ת נחל וכיו"ב. עובי  צרורו חצץ או ןכגו ,נקזומי חדיר וירפדם במצע גרנולאר
 ס"מ. יש לשים לב, שתעלת הניקוז  15 -השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ

 ה  הום, ויש להחזיקמי התמסחף ירה או בודות החפלא תיסתם בטין מע
 במצב תקין בכל זמן העבודה.

 על  אים בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה וחות מוצימתוך הש  
 ן. ור להלמאם כיקנז עתמני

 במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת    
 חצץ עם חיבורים פתוחים. 
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 (SWELL POINTת שאיבה" )ידי "נקודו-לקת המים ע(   הרח3)  

 
 ים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה". באדמות חוליות בדרך כלל ינוקזו המ  

 
 )או לפני עשית  חפירה בעת ה םיים מלמתגר נים כאשאת המערכת מתקי  

 החפירה, באם התנאים ידועים מראש( לשם ניקוז השטח שיש לחפרו, עד  
 מתחת לתחתית החפירה. 

 
 רקע  , הנתקעים לתוך הקל צינורות מנוקביםת ש דרוו כוללת סמערכת ז  

 לס תחתית החפירה.מ' בערך מתחת למפ 2.0 -לעומק של כ
 לחץ.  מים ב ןוסיל תעזרב  ת נעשיתהחדרת הצינורו  

 מסועפות  2המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "
 יפוגלית.המחוברים למשאבה צנטר   6לצינורות יניקה בקוטר "

 
 לסילוק המיםות הקבלן (  אחרי4)  

 
 דה ולהובילם למקום שיאושר  על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבו  

 עבודות  ביצוע , או להדלעבו קיםנזיגרמו  ידי המפקח בצורה שלא-על
 סמוכות )גם כאלה המבוצעות בידי אחרים(, לרכוש ציבורי או פרטי, ולא  

 ים. שטחים אחריציפו חצרות, גינות או כל  
 הרחקת מים התהום, יהיו על  שייגרמו עקב סיבה שהיא,  קים, מכלכל הנז  

 חשבון הקבלן ועל אחריותו.
 

 לות (  ייצוב תחתית התע5)  
 

 חתית התעלה באדמה חרסיתית או מכל  מצאת תבהם נ רשת, אוקומבמ  
 עד   20אדמה שאינה יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של 

  ה, וישפוך עלל תחתית התעלסופיים שהקווים הוך מר נממ יותס" 40
 קבלת שטח  אשר ישקע בתוך הבוץ, עד לתחתית התעלה חומר מחצבה, 

 הצינור מבלי אפשרות של   ו יונחל ועליוחפוד יץ רחצנח מצע יציב, ועליו יו
 שקיעה.

 
 במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס התהום, יש להימנע    

 חפירת  מיד עם  ה לזמן ארוך,והשארתה פתוחלה ארוכה מחפירת תע
 ולהניח את הצינור ולבצע את כל  התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד 

 י.האפשר  םדבהק ייסוהכביצוע  הבדיקות, כדי לאפשר
 

 (  יציבות מבנים 6)  
 

 קח בחשבון, כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים  יהקבלן י  
   לאחר יציקתיך בשאיבה ן, יש להמשהשלמתו. לכר רק לאח - ע"י מי תהום

  ו, ואח"כ להבטיח את "המבנה"הבטון ברצפה עד לאחר התקשות
 י המשכת  : "ע"הבאות תוהשיט שתימ פה באחתהמושלם חלקית בפני הצ

 השאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולו, או ע"י מילוי חלק  
 ה" כולו.למת "המבנקרקעי במים, עד הש-"המבנה" התת
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 לות חפירהמילוי חוזר בתע 401.7
 

 ם מילוי חוזר בשטחים פתוחי א. 

 
ית ת תחתקות אלנ קבלןהעל , ט הכלליבמפר 57017 -ו 57016בנוסף לנדרש לפי סעיפים    

החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עליו להביא את תחתית 
או במהדקי יד המפקח במרטטי יד  צוןת רקה לשביעומלית ולהדהחפירה לרטיבות אופטי

ר תמולא בחול טבעי חפירת ית ערך מאושר ע"י המפקח. "צפרדע" או ציוד שווה מסוג
 מהודק. 

 
לות לאחר הנחת הצינורות, ייעשה בהתאם לחתך הטיפוסי לפי ל התעוזר שהח ויילמה  

 %95  של  פותלדרגת צפי, ויהודק הטיפוס יקבע בהתאם לסוג הצינור 2 -פרט סטנדרטי ב
 ר לרטיבות האופטימלית,.א.ש.ו. תוך הבאת החומקסימלית לפי מוד.אמהצפיפות המ

הקדם האפשרי, אולם וצע בזר יבוח הלוי יהמ י.רט הכללבמפ  57013ש בסעיף  הכל כנדר
 לא לפני בדיקות הקו, ומתן אישור ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר. 

 
ית מכל סוג שהוא לקרקע מקומ וסי, כוונתובחתך הטיפ" המופיע איםמת "חומר הכינוי  

 ם בגודל העולה על חומר אורגני, אשפה, או אבני שאינה כוללת
 ם.  מתאי כחומר תבנחש האינת . חרסי1"  

 
במידה ולא נמצא חומר מתאים ו/או חומרי החפירה אינם מתאימים לשמש כמילוי חוזר,   

ר המפקח ו/או ץ לאתר. הכל באישומחות שים ממחפרומובא מתא ישתמש הקבלן בחומר
 דס. המהנ

 
 פרק   ת מילוי או יסולקו, הכל עפ"י האמור ביפוזרו במקומועודפי החפירה   
 לי.  לכהפרט מב 01  

 
   מילוי חוזר בכבישים מדרכות קיימים ודרכי מצע  ב. 

 
 ורות  הנחת הצינהמילוי החוזר של התעלות בכבישים ומדרכות קיימים לאחר   

   2 -י לפי פרט סטנדרטי בלחתך הטיפוס עטיפה  יעשה בהתאם על מ     
 ל  ש תשכבובנט צמ 5%ספת . מעל עטיפת הצינור יונח מצע סוג ב' בתוVטיפוס      
  98%ס"מ לכל רוחב התעלה. כל שכבה מהודקת לדרגת צפיפות של  20     

 מהצפיפות המקסימלית לפי מוד.א.א.ש.ו.      
   45 -ר מהמדרכה אך לא יות ת מבנה הכביש ו/אוחתיס תח עד למפלהמצע יונ  
 ינה  שכבות המבנה של הכביש ו/או המדרכה תהיכביש הקיים.  ס"מ מפני ה  
 דרכה קיימת או תכלולנה מצע סוג א' בעובי של  ים ומש הקייבכנה הבי מלפ  
 י מהצפיפות המקסימלית לפ 98%ס"מ מהודק לדרגת צפיפות של  45  
 ס"מ שכבה   20 -בה ראשונה וס"מ שכ 25ת של י שכבו ו. בשתא.א.ש.מוד.  
 שכבת ק"ג לס"מ ו MC 1 70בוצע ריסוס ביטומן שכבות המצע י שניה. מעל   
 ס"מ לפחות.  5של עובי ב טאספל טוןב  

 כיסוי תעלה בדרך מצעים יעשה בשכבות מצע סוג ב' עד לגובה הדרך הקיימת     
 ת האספלט.ללא שיחזור שכבו   

 
 תושבות לצינורותות ועטיפ 401.8

 
 ו על מצע חול  של פוליאתילן שחול יונח ופלדה עם עטיפה חיצונית PVCצינורות    
 יב לצינורות תותקן לפי החתך  ומסב מתחת לוחפת היעט ל.טפו בחוטבעי ויע  
 .IIטיפוס  2 -הטיפוסי, פרט סטנדרטי ב   
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 היטב וסי ותהודק טיפך ההנדרש בחתול בעובי על קרקעית החפירה תפוזר שכבת ח   
 י  יונחו הצינורות. לאחר ביצוע חיבורכבש מכני בתוספת מים. על שכבה זו במ    

 החול עד לגובה הסופי בהתאם טיפת צוע עיבבשיך מלה  ישקת הקו הצינורות ובדי
 לתוכניות.

 
 שתהודקנה  ס"מ לאחר ההידוק,  15 -החול יפוזר בשכבות בעובי של לא יותר מ   

 הצינור והידוקו יעשה במקביל   ול עד לגבשכבות הח  מים. פיזור היטב בתוספת
 דק  והיחול הר. נועל הצי משני צידי הצינור כדי למנוע כל לחץ צידי בלתי שווה 

 . 98%רגת צפיפות של דל
 
 צינורות פלדה עם עטיפת בטון דחוס יונחו ללא עטיפה כלשהיא.   

 
 הכמויות, בתוכניות וברשימת ים  ורטקטעים המפיותקנו ב תושבות, עטיפות מבטון   

  150 -ה מבטון בח. תושבת ועטיפות הבטון תהיינאו בקטעים שיקבעו על ידי המפק
 או לפי המסומן בתוכניות. פרט  466 -ו 118ס' ת"י מ םיראלישהי יםתקנים להמתא

 התושבות והעטיפות יהיו בהתאם לפרטים הסטנדרטיים.
      

 ה בוד י העבודה במהלך העם אלו תאושר ביומניפיסע שלום עבורה לצרכי תהמיד    
 עבור   וי תנאי זה ימנע מהקבלן קבלת תשלוםטע וקטע, אי מיללפני כיסוי כל ק

 .זו הודעב
 

 פני מדידה ותשלום לעבודות עפרוא 1.940
 
 א.  עבודות עפר להנחת צנורות    
 
 שרת שטח הכ ות:פירה כוללעבודות החמחיר החפירה כלול במחיר הנחת הצינור.     

 דפנות התעלה, חפירה  , סימון, חפירת התעלה והידוקה, הגנה על החפירה  
 וי חוזר וכל  , מילתהום מי איבת שש, יבהמבנה בשמירה על  במקומות מוגבלים,  
 הנאמר לעיל.  

 
 ב.  עבודות חפירה בכבישים ומדרכות קיימים    

 
 חת ולם במסגרת הנר ישחוזי ה ות והמילופירת התעלעבור פתיחת כבישים ו/או ח   
 המוסמכות,  אומים עם הגורמים והרשויותת, התשלום יכלול את כל התיהצינורו  

 עבודה בשלבים ו/או עבודות בשעות  ו/או וקפותע םדרכי צועבייונות, תשלום רש   
   הלילה, כולל שמירה ופיקוח, כולל ניסור אספלט קיים או הוצאת אבנים    
 אחר הנחת הצינור  בור תיקון אספלט לרה ומילוי חוזר, עחפיות בות, עבודמשתל   
  :באות הות ודאת העב וחב הפתיחה, ויכלולא תלות ברשולם בנפרד לפי מ"א לל י   
 ס"מ מהודק  45יש חדש בהתאם למבנה הקיים או מצע סוג א' בעובי של נה כבמב   

 בשתי  ו. .ש.יפייד א.את לפי מודמהצפיפות המקסימלי 98%לדרגת צפיפות של 
  70MC 1יסוס ביטומן ס"מ, מעל שכבות המצע יבוצע ר 20 -ס"מ ו 25שכבות של 

 .תוחמ לפ "ס 5ל בעובי שק"ג לס"מ ושכבת בטון אספלט   
 

 הרחקת מי תהום    .ג 
 

 של המפרט הכללי עבור הרחקת "מי תהום"  57006יודגש כי בניגוד לאמור בסעיף   
 י היחידה, לרבות ם יהיה כלול במחירתהוי הר הרחקת מנפרד ומחילא ישולם ב  
 לוי שומשום עיגון הצינורות והשוחות נגד כוחות עי ריפודהשאיבה החלפת החול ב  
 רושים לביצוע העבודה בנוכחות מי תהום.  ים הדהחומרו תבודועל הוכ  

 
 ד.  מילוי חוזר   
  לא אתרות מחוץ לרות הנמצאעבור מילוי חוזר מסוג כלשהוא ו/או מובא ממחפ 

  מחירו יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות.וישולם בנפרד    
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 ה.  חציית מבנים ומתקנים 
 

 צנרת עילית ותת קרקעית, אבן, ירות ק ,דרותגון כגמתקנים עבור חציית מבנים ו 
 ואי לא ישולם בנפרד.וכבלי חשמל וטלפון ומכשולים אחרים שבת  

 מחדש לאחר  ירות אבן ובנייתםות קגדר ם, פירוקיכת המבנילא ישולם עבור תמ 
 הנחת הקו.  
  שהקבלן על קרקעית ותת קרקעית מכל סוג שהיא ר תמיכות לצנרתלא ישולם עבו  
 . ודותהעב לךהמצע בבי  

 עבור הטיית צינורות ישולם בנפרד. 
 

 ו.  עטיפות ותושבות לצינורות 
 
 לם בנפרד  ישולא רות פלדה ו/או צינו PVCעבור עטיפת חול לצינורות   .1   
 ר הנחת הצינור. יר יהיה כלול במחיוהמח   

 
   ודותבת עא ר יכלולגנות בטון ישולם בנפרד. המחיעבור תושבות עטיפות וה .2  

 ה הנוספות הנדרשות, הבטון, ברזל הזיון וכל החומרים הנדרשים  חפירה     
 במ"ק. לביצוע מושלם של הגנת הבטון. המחיר ימדד    
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 בתחום התחנה   בקרה וב ושוחות נחת קווי ביה  - 402פרק 

 
 יוב צנרת לקווי הב 402.1

 
 הצינורות א. 

 
 כדלקמן:הצינורות לקווי הביוב יהיו    

 
 SC.40עם תפר  316Lחלידה  תי מה בלפלד צנרת -  

 
   לפי התוכניות צינורות פלדה לריתוך בקוטר  -   
 של ית  יפה חיצונומינה ועטעם ציפוי פנימי של צמנט אל    
 ה א'.דרג 530ם לפי תקן ישראלי ת"י ול המיוצרי ליאתילן שחפו    

 
    

 
 הנחה ב. 

 
 לאורך יהיו  חתך ות בוכ מסדות ונק תיות או שהקוים בין שתי שוחות סמוכ  

 ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי.
 ו  הקו ושיפועי ואוה על ת הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמיר  

 זר.  כולל שימוש במאזנת ליישל המפרט הכללי 57031כמפורט בסעיף  
 ן  יבח ונמהר נויקטע צ  הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת בכל

 למחבר. ר חבמ
 בתום כל יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו    
 ה  תושארנ לא ור.קצות הצינזמנית של באותו יום תוך הקפדה על סגירה   

 סות בשעות החשכה.לתי מכותעלות ב
 להלן   אשר 1083נור וכיסוי התעלה לפי ת"י יתבוצע הנחת הצ P.V.Cבצנרת    
 יו.רעיק  

 
 י התעלהוסכי ג. 

 
 נורות יש לבצע עטיפת חול יכדי להשיג תמיכה נאותה לדפנות הצ .1  

 פוס.בהתאם לטיסביב הצנרת כמפורט בפרט סטנדרטי, 
 בד )אבנים וכו'( ולא  בחומר הרסני כי אין להשתמש ת המילוליתר   
 ים, העלולים להזיק לצנרת או להתקיפה. חומרב   

 
 עלה ייעשה כמתואר להלן: על פני לוי התימרת ונהצ ויליך כיסתה .2  
 ס"מ. 15הקרקעית החפורה תפוזר ותפולס שכבת חול בעובי    
 תו היטב בכלי יד אום יחול ומהדקורות את המניחים סביב הצינ   

 כבה. יל עומקו, שכבה שכל
     70%שני צידי הצינור עד לגובה זה באופן אחיד מ יש לבצע תהליך   

 ארו חללים מתחת לצינור ושהמילוי  ששלא יי בחשו .נורצימקוטר ה
 הצידי בין הצינור לבין דפנות התעלה או מסביב לצינור יהודק 

 היטב.
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 י עד לגובה הכיסוי הצידהבאות של ת השכבות ה אדרגחים בהמני   

 ס"מ  15בה נוספת של חול בעובי  של קדקוד הצינור. מניחים שכ
 ק נקי מאבנים  דמקומי  רחומ העליומהצינור לפחות מעל לקדקוד 

 ס"מ נוספים ומהדקים במכשיר יד מהדקים משני צידי  15בעובי  
ני  ערימו לפלה או תוך התעלהך מילוי להצינור בלבד. בשום פנים אין להשלי

 המוזכרת לעיל. ממשיכים  חת השכבה גמר הנ
 מנעות יי הצנרת בחומר מקומי תוך הקפדה על הי כיסובתהליכ
 נור.יס"מ בשכבות בקרבת הצ5 -לות מודים גנאב עםממילוי 

 פלס גבוה של מי תהום או שיש בהם תנאי במקומות, שיש בהם מ   
   במהירות, כדי למנועי לויפעולות המלבצע את  רטיבות דומים, יש   

 ם בהם בסמכים את ציפת הצינור במים. במקומות שמשתמשי
  ד עםבד בב זהירות,לצורך החפירה, יש להסיר את הסמכים ב

 אחת משכבות המילוי.ל הנחת כ
 

 פקוח שרות השדה  ד. 
 

 נורות לצורך הערכת אופן  יהקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצ  
 לחץ לכל קטע. יקתלבדהקו וכן  הביצוע של

 
 בדיקות ושטיפת קוים  2.240

 
 שטיפת הקווים 

 
 הלחץ  דיקתבני לפבודות ונורות והאביזרים וגמר כל העי לאחר השלמת מערכת הצ 

 נורות ית המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת צפעלהו
 והאביזרים.

 ת ימה לתוך הנקודותאה מטיפי מכונת ש ם בלחץ ע"השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מי 
 ות הנמוכות.הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקוד 
 א של ל זרימה תומהיר וצרתיבמערכת  כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך ש 

 מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים 1.0פחות מאשר  
 צית השעה. ר מחמאשות אך לא פח של המהנדסלחלוטין לשביעות רצונו המלאה 

 ור את תכניות ובה יפרט את  ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאיש נילפ
 קורות המים, אתם מם, הוצי מסת הנהכ ותש, נקודהאמצעים שבכוונתו להשתמ

 גודל החיבורים המוצעים וצורות סילוק המים, רק לאחר אישור המהנדס יוכל  
 פה. הקבלן לבצע את השטי

 
 יים ב גרביטציונלקוי ביו הידראוליתקה בדי 

 
 ת באילו קטעים תבוצע בדיקה הידראולי המפקח יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי 

מאורך הקווים שבוצעו, וזאת לאחר שכל  80ת % ו לפחוללר יכש , אותת ודליפלגילוי נזילו
 ם. המערכת נשטפה כאמור לעיל, ובתנאי שכל הקטעים הנבדקים ימצאו תקיני

 המפרט הכללי.  של 57078סעיף  ט במפרט הכללי כמפור תבוצע ה עצמההבדיק 
   מ' 1.8 ימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ולעומד שלעשה ע"י סתהבדיקה תי 

 מ'. 5.0  מאשר לא יותר ת אךולפח
 מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק לא יהיה יותר  

 השוחה.מ' מתקרת  0.25  -מ
 דו מתחת למותר לפי הנאמר עות ולא ירש 24במשך  קטע הנבדק ם יוחזקו במיה 
 הכללי. פרטבמ 
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 ביצוע העבודה  ב. 

 
 לכך שהצנרת  לדאוגהקבלן  לום עלהציע יצוני ב: לפשטיפה (1)  

 שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים.
 עיתוי העבודה  (2)  
 וי והידוק שכבות סיכ חת הצנרת,ה לאחר הנביצוע הצילום ייעש   
 הקשורות בביצוע העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות    

 השוחות.
 המהנדס. באתר הפיקוח  ציו,עויון ג המזמיהצילום ייערך בנוכחות נצי

 על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום,    
 ה. צוע העבודלא פחות מאשר שבעה ימים לפני בי

 כחות המהנדס ו/או ילום ללא נואת ביצוע הצלא יתחיל הקבלן    
 המפקח.   
  היזיווצלמת טל: הצילום יבוצע באמצעות החדרת ממהלך הביצוע (3)  

 י אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. בקטע ל סגורגעבמ
 מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע 

 הצילום.
   

 מבטון ת טרומיות חושו 402.4
 

 כללי א. 
 

 מבטון בקוטר פנימי   ת הבקרה תהיינה שוחות טרומיות עגולותוחוש  
 רה  ות ותקיל, חותחתית הכוללת כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות

 רומיים כמפורט להלן. ט
 

 על הקבלן למסור תכנית או רשימת שוחות ליצרן השוחות מבעוד מועד    
 -וע, כולל:לפני תחילת הביצ

 
 .יסה והיציאהצינור הכנקוטר  -  

 
 חר סימון השוחה באתר.לא מדדינור אשר תיית הפניה של הצוזו -  

 
  -ל שונה מע המתעופם שיאה )יאסה והיצהפרש המפלס בין הכני -  

 (.  מספר השוחה )כפי שמופיע בתכנית( יסומן באופן בולט על 1%
 הקבלן  עמיד. על תקרת השוחה ועל דופן השוחה בצבע שחור

  נטים הטרומיים המחברים,אחריות לטיב האלמיצרן השוחות כתב יא מלהמצ
 השוחה לתקופה של    החבקים וכל שאר מרכיבי

 לפחות.שנים  10
 

 ה השוח תיתחת ב. 
 

 השוחה תהיה אחת משני הסוגים כדלקמן: תחתית   
 

 תחתית טרומית מבטון   
 

 ומית קרקעית טרתחתית השוחה תהיה מיחידה טרומית עם  -  
 יקה אחת(. ירות ורצפה ביצטית )קמונולי

 
  EPDM קיר השוחה באמצעות מחבר גומיצינורות פי.וי.סי יעוגנו ל -

 אים. תמערך  ווהש ביב" אודוגמת "איטו   
 ת פלדה לביוב יעוגנו לקיר השוחה באמצעות אוגן עיגון צינורו   
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  טר הצינורשירותך לצינור ויהיה בקוטר חיצוני הגדול מקו   
 מ"מ. 10פחות ובעובי של מ לס" -10ב   

 
 ס"מ. 20ל מהודק בשכבה בעובי תחתית השוחה תונח ע"ג מצע חו -  

 
 בטיט   רביב המחבוחים סורו הממיאטר חברך המנור דילאחר השחלת הצ

 = קוטר חיצוני  D (0.8 Dצמנט ויבוצע המתעל כאשר עומק המתעל יהיה 
   מעלות לפחות. עיבוד 30  ההמתעל יהיון שבשפת נור( ושיפוע פני הבטישל הצ

 .100 -קרקעית יעשה מבטון ב
 

 פני  כרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מכי תנאי היודגש,   
 ביוב מהשוחה החוצה. דליפת ו/אופנימה  םתהו ית מירחד

 
 

 תחתיות משולבות  
 

   תילן. גוףהתחתיות תהיינה משולבות מגוף בטון ועיבוד קרקעית מפוליא  
 ם בכל קוטר.גבהים שונינוליטית ובמיציקה מו הבטון יהיה

 ות, יציאה אחת וחמש כניסות  לן יכלול את התעלעיבוד הפוליאתי  
 רק כאשר רוצים להתחבר   ן.מות בבטונה אטויית תה וניסהכל ות. כאפשרי

 לאחת הכניסות שוברים את הבטון, קודחים פתח מתאים במקדח כוס  
 תאים. אטם חדירה מ באמצעות ת הצינורים אילן ומחברבדופן הפוליאת

 טב בבטון כך שלא תהיה הפרדה  הפוליאתילן צריך להיות משולב הי  
 תהום.ביניהם בתנאים של מי 

 .2%יהיה של  יתאשה הרלעבתע ופישה  
 ס"מ מהתעלה הראשית. 5 -התעלות הצדדיות תהיינה גבוהות ב  
 כך שהן  ון הבטצונית של לדופן החיכניסות הפוליאתילן תהיינה קרובות   

 זות בבטון סביב סביב. ופות ואחותהיינה עט
 
   ת כאשר הצינורותלבשוש כי לא יורשה להשתמש בתחתית מיודג   
 פלדה.יהיו מ  הלשוח ריםובהמח  

 
 החוליות ג. 

 
 החוליות תהינה טרומיות מבטון בקוטר פנימי בהתאם לתכניות וכתב    
 כמויות.  
 ליה. מן על החוהמסו 658 "י ינה לפי תהחוליות תה  
   .B.Gמקשר מסוג החוליות יהיה עם טיט צמנט וחומר  ור ביןהחיב  

BOND2 לפי   ואנדס ההמ "ייאושר עאו איטופלסט או חומר אחר ש 
 צרן של החוליות. כמו כן יטייח הקבלן את החבורים בין  הי הוראות  
 ל  ה עתהום חוב בגובה מי החוליות בצד הפנימי במידה והחוליות נמצאות  
 ם. הטבעות משני הצדדיהקבלן לאטום את   
 ינו אטימותה המוחלטת מפני  כרחי לקבלת השוחה היודגש, כי תנאי ה  

 חה החוצה.השות ביוב מאו דליפ/ מה ויפנ וםתה ת מיחדיר
 

 תקרות ומכסים  ד. 
 

 , המתאימה  489בשטחים פתוחים התקרה תהיה טרומית מבטון לפי ת"י   
 "מ  ס 20התקרה תבלוט  גרת יצוקה בתקרה. מס  עם טון 8וני לעומס בינ  

 שטחים פתוחים שימוש בחוליה  וכים לשוחה. לא תותר במפני הקרקע הסמ   
 .ים"שלשה חלקמכסה " ונה אועלית קוני   

 
 טון, עם מכסה בעל סגר   25בכבישים סלולים תהיה התקרה לעומס כבד   

 . וליה קונית עליונהבח  מושכבישים שימ' יותר ב 1.75 -יצקת בעומק יותר מ   
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 או שווה ערך   44מל לפמן דגם כרעם סגר יצקת תוצרת וו המכסים יהיו   
 ואיכות.   

 
 :ןמכדלק  היהי ר המכסהקוט   

 
 ס"מ 50 מ'  1.25ומק ד עבשוחות ע   
 ס"מ 60 מ'  1.26בשוחות בעומק מעל    

 
 שלבי ירידה ה. 

 
 ן, או ברזל מצופה  גע מבועים בצבקת ברזל צשלבי הירידה יהיו מיצ  

 י יצרן השוחות בקיר  ס"מ מותקנים ע" 25סטיק משוריין ברוחב  לפ
    נכיים שלוחים אור( במהל זמעם" )זה השוחה, במהלך אנכי בשיטת "סול

 ס"מ. 33
 

 חיבור לקווי ביוב ו/או שוחות קיימות -אמצעי זהירות  402.5
 

 רה קיימים על  בק חותשו  לביבים אוהתחברות  במקרה של עבודה, תיקון ו/או 
 לו להמצאות גזים רעילים ולנקוט הקבלן לבדוק תחילה את הקווים והשוחות הל

 דה, אשר יכללו בין עבות משרד הי תקנופלים, שדרוה וההגנה בכל אמצעי הזהירות
 היתר גם את אלה: 

 
 י בדיקה,  לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשיר א. 
 של חמצן. אם יתגלו גזים  ות מספקת ויש בה כמזים מזיקים שאין בה ג  

   אווררה חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא לאחר שהשוחהם או מזיקי
 . רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח  ררים מכנייםת מאוורזי בעוכרא

 הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה, אבל רק לנושאי  
 כות גז.סמ

 
 שעות 24קו, לתקופה של  אוורור ה וסרו, לשםחות הבקרה ימכסי שו ב. 

 כללים הבאים:לפי ה לפחות,
 

 עבוד מדים לוע שבו  וחההשמכסה  -לעבודה בשוחת בקרה קיימת  -  
 כלומר סך הכל לפחות שלושה  -מכסים בשתי השוחות הסמוכות וה   
 מכסים.   

 
 חיבור. דת הנקודי ם משני ציאת המכסי -לחיבור אל קו ביוב קיים  -  

 
 א אם לפחות אדם אחד  כנס לשוחת בקרה קיימת אלישה אדם להא יורל ג. 

 .ךצור לה שקרעזרה במשאר בחוץ, מוכן להגיש ינוסף י
 

 קרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות  ס לשוחת בהנכנ ד. 
   את אשרקשור חבל ות שאליה בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיח

 חוץ לשוחה. יק האדם הנמצא מקצהו החופשי יחז
 

 אימה. שא מסכת גז מתימ' י3.00חה שעומקה מעל  ה הנכנס לשובכל מקר ה. 
 

 כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא בודה הדורשת בעעסקים ומה יםדבעוה 
 אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הדרושים.

 
 יותו המלאה  ר את הקבלן מאחרם אופן כדי לפטוה בשו עיף זוראות סאין בה 

 כתוצאה של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עובדיו או   לבטיחותם של
 הקבלן.  לשתו דבועמ
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 את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם לסעיף  הקבלן יכלול 

 ד. בורן בנפרם עשוליות ולא יבכתב הכמוזה, במחירי היחידה לעבודות השונות 
 
 אופני מדידה ותשלום  .6402
 

 צנרת אספקה והנחת  א. 
 

 ל:נורות כוליחס לאספקת והנחת הציהתשלום המתי  
 

 ורם, הנחתם, ביצוע כל נורות, פיזיציקת ה לה, פרבוה, הקאספ .1  
 נורות הפלדה יהחיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות למעט צ      

 .ון הקבלןחשב ה עלתם חלשהובל
 

 דידות איזון ומדידות כולל מ ת הכרוכות בסימון,את כל ההוצאו .2  
 לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.    

 
 כמפורט בפרק   דות העפרבובבצוע ע הכרוכות  צאותוהה כלאת  .3  
 לעיל. 401   

 
 לי את כל ההוצאות הכרוכות בשאיבת מי תהום או כל מי נגר עי .4  

 .מק שהואבכל עו שפכיםו/או 
 

 בכתב   ת חול בהתאם לסוג הצנרת מפורטו/או עטיפ ריפוד .5  
 הכמויות.

 
 פת ת ושטיוי ראולדהי ותוע בדיקאת כל ההוצאות הכרוכות בביצ .6  

 ם, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.קוים לרבות המי
 

 על  אינו עונהכל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או  .7  
 בדיקת טיב רות הנדרשות לוהבדיקות החוזהמפרט, דרישות 
 התיקון.

 
 אות תיקון כל נזק שייגרם גם כתוצאה מכח עליון וכל ההוצ .8  

 , למבנה, מתקן ו/או ם לקרקע, לעציםשנגרהנזק  ןובתיק כותורהכ
 מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין  

 רימת שהיה טרם גתם למצבם כדרוש להחזרה כלביצוע  שלא וכן
 הנזק.

 
 : ום תהיה כדלקמןמדידת הצנרת לצורך תשל  ב. 

 
 ם ג בהתאווך מס ראו טרמ תהיה נורותייחידות המידה להנחת צ .1  

 מק הנחת הצינור.לסוג, לקוטר ולעו
 

 נור, לאורך  ימדד מפני הקרקע הטבעית ועד תחתית הצינור ייעומק הצ .2  
 נור.יהצר צי

 
 נור  ימתחתית הצ  יקבע כעומק הממוצע גרביטציוניים העומקם ויובק .3  

 , קרקע הטבעיים סמוך לשוחה בין שתי שוחות סמוכותני העד פ
 ית.החיצונ ןופהד פנימ מדוד

 
 שוחות ה. 

 
 ות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות השוח .1  



 36 

 בהתאם לעומק השוחה וקוטרה.
 

  הנדרשות והמפורטותע כל עבודות העפר יצול ביחידה כולמחיר ה .2  
 .401בפרק    

 
 היחידה יהיה כלול: אספקה הובלה והתקנת כל מחיר ב .3 
 ות אביזרים והעבודל ההשוחה וכמחברי  ,מייםוהטרם האלמנטי  

 של המפרט המיוחד. 402.4הנלוים להם כמפורט בסעיף  
 

 ב.ב. בינוני(.  )  ון"ט 8ומכסה "  כולל תקרהיודגש כי מחיר היחידה  .4  
 ף קטן ד'. סעי 402.4כמפורט בסעיף  בקוטר הנדרש    

   
  למחיר תפכתוס ולםיש. כבד( טון" )ב.ב 25עבור תקרה ומכסה "  .5  

 השוחה.
 

 יכלול את כל האמצעים והחומרים הדרושים  מחיר השוחה .6  
 יפת תהום, ודללאטימותה המוחלטת של השוחה כנגד חדירת מי 

 צה.מים החו
 

 חלקי מתכת שבשוחה.  ה כולל צביעת כלמחיר היחיד .7  
 

  הגבהים בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש .8  
 רום תחתית צנור  עליון של מכסה השוחה ובין המשטח ה רום ןשבי

 היציאה.
 

  
 חיבור לשוחה קיימת  ז.  

 
 .חה קיימתוב אל שו ו ביע חיבור קדרש הקבלן יבציבמקומות שי    
 וב ויכלול את עבודות  ידות מסווג לפי קוטר קו הבייהיה לפי יח התשלום    
 לקיר  הצינור  עיגון  החהשו רקי רתמת, שביפירה לגילוי השוחה הקייהח   
 צעות מחבר שוחה או אוגן עיגון, עיבוד מתעל חדש בקרקעית  השוחה באמ   
 ב  ית לכך כי קו הביוופנן מת לב הקבלוחה. תשומהשוחה ותיקון קירות הש   
 באופן רציף ובזרימה מלאה. לקראת   בכל שעות היום והלילההקיים זורם    
 הציוד המתאים להטיית   עם ערךילה היהי ןקבלה  יים, עלהחיבור לקו הק   
 השפכים ולשמירת השוחה אליה מתחברים ביבש. הקבלן יהיה ראשי     
 בה  לא יגרום נזק לסביד שבלבחה ביבש ושמירת השולנקוט בכל שיטה ל   
 ש' לפני   48על הקבלן להודיע למפקח , ורים. לפני ביצוע החיבוגלישת שפכ   
 ולקבל את אישור   מד לנקוט הוא עו םם בהישלבוההשיטה  החיבור את   
 המפקח לביצוע ההתחברות. לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת     
 ת הנ"ל. כדי ביצוע העבודו תוךבש החיבור ביירת שוחת מערכת הביוב ושמ   

 
 בניית שוחה על קו קיים  ח.  

 
 ם  יהקיו ילוי הקבניית שוחה על קו קיים תכלול את עבודות החפירה לג  
 למפקח על מנת שיורה לקבלן   קיים, העברת הנתוניםום הקו האיזון ר  
 ל שוחת  ור ממנה אבאיזה רום תבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח הצינ  
   אוסתימה זמנית, הטיית חה על הקו הקיים, הסמוכה, בניית שו קרההב  
 ל וע כצבי יםנור הקישאיבת השפכים כדי לאפשר עבודה ביבש, שבירת הצי  

 
 

  
 ימה והפעלת המערכת תוך כדי ביצוע  העיבודים הנדרשים, פתיחת הסת  
 יפה של  תקינה ורצהעבודות המוזכרות לעיל יש לאפשר המשך פעולה   
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 הביוב.  רכתמע  
 

 למחיר השוחה  ת ספ על קו קיים תהיה כתועבור בניית שוחה  התשלום  
 ותכלול את כל האמור לעיל.  

 
 יחיצונל מפ ט.
 

פקח יבצע הקבלן מפל חיצוני בצמוד התוכניות ו/או לפי הוראות המ תורה רשאום קבמ
 .-1/6י ב ט הסטנדרטולפי הפר לשוחת הבקרה, בקוטר ובעומק הנדרש עפ"י התוכניות

 
ווג לפי קוטר הצינור מסה מחיר השוחה לפי יחידני ישולם כתוספת לעבור מפל חיצו

 הכללי. ט במפר אמרלנבניגוד ללא תלות בעומק המפל, וזאת 
 

החפירה, הבטון, ברזל, הזיון, צנרת, עיבודים בתוך יכלול את כל עבודות המחיר 
 המפל החיצוני. של שלםלביצוע מוה הנדרשת השוחה, המילוי החוזר, וכל העבוד
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 מכון שאיבה לביוב -  404פרק 
 

 עבודות עפר   404.1
 

 עבודות עפר למבנים   404.1.1
 

 ע  ש ולסוג הקרקול הנדרפירה הגדומק החעלנית  פמו לןבלב הק תשומת 
 הקיים העלול לגרום להתמוטטויות דפנות החפירה.   

 יחות של  הבט נותתק ושים עפ"יהירות הדרעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הז 
 הרווחה. העבודה ו רד  מש  

 
 בות  או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבכלים מכניים ו/ החפירה תיעשה א. 

 כניות וסוג הקרקע. ו ין בתהנדרשים כמצו לשיפועיםלסים ופמת, לומידל   
 

 ם טעונה  ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלי ב. 
 . נדסהמהאישור    

 
 וק מבוקר,  ית החפירה או המילוי בהידו יש להדק קרקעבכל מקום ב ג. 

 ת גשולה תמלי טיות האופמהרטיב 2%להידוק וכבישה בתחום  הכוונה 
 רבית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי  ממהצפיפות ה 96%העולה על  פותצפי

 בשיטת מודיפייד א.א.ש.ו. 
 

 ם  רה ובהעדרו חומר מתאיחפיר שהופק בחומר מובחחומר המילוי יהיה  ד. 
 לוי אבנים,  יל החומר המשמש כמילה. בכל מקרה לא יכשהופק מבור השא   
 גנית. רולת אוופסת ים פסול גושי חומר מגובש   

 
 ו פסולת יורחקו מהאתר, למקום שיאושר ע"י  עודפי החומר שנחפר ו/א ה. 

 המפקח בגבולות המועצה.    
 

 ע  ח ויעשה במצאישור המפק ע רק לאחרמבנה יבוצי החוזר בצידהמילוי ה ו. 
   98%לצפיפות של  ס"מ לאחר ההידוק, 20בעובי    סוג א' בשכבות מהודקות   

 א.א.ש.ו.  שיטת מודיפיידדתי ביסוי מעבקבע בננשכפי   ביתירהמ יפותמהצפ
 

 ס"מ  60החלפת הקרקע בתחתית מכון השאיבה תבוצע ע"י חפירת  ז. 
 ו כדלקמן:, אשר ימולארצפת המבנה תיתחת לתחתנוספים מ

 
 ס"מ כאשר אחוז החומר   3-15ל ס"מ שברי אבן בגוד 20 -שכבה בעובי כ  

 בש ויברציוני  מעברי מכ 8ע"י  תהודקמד, לבב 10% -ס"מ יוגבל ל 3 -קטן מ
 טון לפחות תוך הרטבה מסיבית.   4ל במשק

 כנ"ל. בן ולהדק במידה שלא מושגת התייצבות יש להוסיף עוד שכבת א
 תורטב ותהודק בשכבות   מצע סוג א' אשרן תפוזר שכבות רי האבמעל שב

   ותמהצפיפ 98% -ס"מ אשר תהודקנה בהידוק מבוקר ל 20י של עד ובבע
 לפי מודיפייד א.א.ש.ו. מהרטיבות האופטימלית,    2%ם חות בתילימקסמה

 
 מהלך   במקרה שיתגלו מי תהום ישאב הקבלן את מי התהום במשך כל ח. 

 או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י  " WELL POINTSשיטת  "ע העבודה בצובי
 המתכנן.
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 עבודות עפר לפתוח שטח ודרך גישה  404.1.2

 
 טח השת והכנ חישוף  

 
 לילכ א. 

 
 כמסומן בתכניות ינקה הקבלן ויחשוף את   בכל השטחים המיועדים לפתוח   
   מחוץ לאתרפסולת אל השטח מכל פסולת, צמחיה עצים ויסלק את ה   

 ח. שיקבע ע"י המפק קום מל
 

 חישוף והסרת הצמחיה  ב. 
 

 מפני  ס"מ  15ח ויסיר ממנו כל צמחיה עד לעומק שוף את השטהקבלן יח  
 יים. עבע הטקהקר   

 פסולת החישוף תסולק מהאתר.  
 

 עבודות חפירה ומילוי  
 

 חפירה ומילוי  א. 
 

       .ם לתכניות עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתא  
   ך שהחומר הנחפר יהיה נקי מכל פסולתשוף כר החי רה תבוצע לאחחפיה   

 מוש למילוי בשטחים המיועדים לכך.  יוראוי לש   
 אל מחוץ   וי לפי הוראת המפקח יסולקלמילמוש  ילש ראוי ינושאחומר    

 לאתר. 
 ס"מ מהמתוכנן.  2.0ה המותרת לא תעלה על יהסטי  
 רטבת  וצע תוך כדי הוקר ויבילוי מבהיה ממקומית י  המילוי בקרקע  

 מהצפיפות  98%עור יחסית בשס"מ לצפיפות י 20בשכבות בעובי עד 
 ו.א.א.ש. המקסימלית לפי מודיפייד 

 
 עות קרקקיבד .ב 

 
 מהודק ומבוקר ינטלו מדגמים לבדיקה   מכל שכבה מישורית של מילוי  

 ות(. לפחות דוגמא 2ל מדגם כול מ"ר )כל 250 -בשעור מדגם אחד לפחות לכ   
 פות גדולה יותר. יקול דעת בלעדי בדיקות בצפילדרוש לפי ש המפקח רשאי  

 
 עבודות מצעים תשתית ואספלט  

 
 ע בעובי  הידוק מבוקר שכבת מצק בזר ותהודית תפונ כם בתיומנמסחים השטב 

 הנדרש.  
 הודק . המצע י510322המצע יהיה מצע סוג א' כמוגדר במפרט הבינמשרדי סעיף   

 ת  לפחות מצפיפו 98ות של % ס"מ השכבה לצפיפ 15 -של לא יותר מות שכבב  
 יחסית לפי מודיפייד א.א.ש.ו.

 ק"ג/מ"ר. 1.0  תומבכ MC/70  יה מסוגריסוס הביטומן יה 
 לפחות. 4.7ס"מ עם תכולת ביטומן של % 5עובי  בטון האספלט יהיה ב  
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 עבודות בטון  2404.
 

 אתר ן יצוק בודות בטובע  404.2.1
 

   המפרט הכללי באתר לדרישותף ביצוע עבודות הבטון היצוק ט להלן, כפובנוסף למפור         .1
 העדכני.    כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א  ו/או 02פרק  – " וןודות בטלעב                  

 
 ת כי התכניו .          הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט 2

 חותמת תיטבע  על התכניות  ו האחרונה של המתכנן.שבידיו הן מהדורת             
 "מאושר לביצוע".                

 
 ערכות שונות ים המבוטנים השייכים למל האלמנטטון, כבהיקת צי יפנל      .      3

 ר  את האישו או לקשר עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו               
 ת אלה. היועצים למערכו                

 
 לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה  נדון צים ב אישור היוע              

 או קלקול בגלל פעולת החלפה עקב מחדל, טעות  שינוי אוון או קיכל תו              
 ן.ו של הקבלעל חשבונ היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה              

 
 ון תאור עבודות הבט א. 

 
 בנו שוחות הכניסה, תא רטוב,  במסגרת עבודות הבטון היצוק באתר י  
 . תומשאבלים יסחים ובסות, תקרות, משטרצפ   

 
 סוגי הבטון ב. 

 
 אלא אם כן פורט אחרת בתכניות, או בכתב הכמויות.   40 -סוג הבטון ב   

 .  30 -ב -קים בנית בלולבים בקירות  מודונים המשועורות  ובסוג הבטון בחג            

  רהבכל חלקי המבנה יהיו תנאי בק ןם לגבי כל סוגי הבטותנאי הבקרה הנדרשי        

 ם. יבטו           

 יקת כל הבטונים ללא הבדל במיקומם במפלסים, ב הכמויות מתייחסים ליציפי כתסע

 וכיו"ב.   בגבהים 

 ין במפורש ת פרט למקומות שצולים את עלות התבניוולכ ןי כל הבטומחיר     .  1             

 אחרת.                          

 ובמידות  ביצוע בגבהים שונים  ללורות יכיקוב םימודבע ןי הבט .        מחיר2             

 לס ר מאשר מפשונות, וכמו כן עמודים וקירות הבטון אשר גובהם יות                        

  נן אחד.מתוכ                        

 

 דיוק ביצוע. .ג

מודד   ות השונות, יש להשתמש בשירותיו שלוק מקסימלי בעבודעל מנת להבטיח די

קירות, עמודים ותקרות. עלות  נות כולל העמדתימון השודות הסובכל עבמך וסמ

  ולא ישולם בגינה בנפרד. ןהמודד כלולה במחירי הבטו
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 . ERANCESTOL-לת בוסי .ד

 ין אחרת, באחד ממסמכי החוזה,  לא יצו סיבולת הנדרשת, אםת הדרג .1

   (.1חלק ) 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6יה תה

 הנ"ל.   לת הדרגות לפי טב 5יים תהיה לוג וניםטבגבי ל שת דרבולת הנדרגת הסי .2

 (.  1)חלק   789לפי טבלת הדרגות בת"י  5היה דרגת הסיבולת לטפסות פלדה ת .3

 הסיבולת,  ה מחצית ערך לן אחרת, תהינדרש לה  ת, אם לאמותריה היהסט .4

 וס או מינוס(. כמפורט לעיל )לפל

   לא תורשה צבירת סטיות!

הקבלן לשאת בכל  יהיה עלעיל, הוגדרו למאלה ש תדולוגות  טייתגלו סבכל מקום ש

 ויציקתם מחדש.  הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ההוצאות 

ות של פירי המעליות, ות האנכיבמיוחד חשיב גשת בזאתלעיל מודמור ע באלפגו מבלי

! !מ"מ  + 3.0של והעמודים בהיקף . היציקה תהא ללא "בטנים" ובדיוק  קירות החוץ

החיצוני ו/או העמודים בהיקף הבניין. הקבלן האנכי יר ו/או הקיר  פגובה ה ללכ

ומה. ל קומה וקבכ דיםוהעמו הקירות ת אנכיות ומיקום מתחייב בזאת לבצע מדיד 

קום הפינות לא ומי הפירשלא יווצר פיתול בגיאומטריה של  בלןכן אחראי הקכמו 

  הפיר. הבל גוכת לניך ומהתכ+ מ"מ מהאנ 3.0יחרוג מהדיוק של 

מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא ויחתם ע"י מודד מוסמך  לן לנהל יומןעל הקב

ים בכל קומה המפלסו יםנמנטים השונכיות האלבאתר והוא יאשר את אימצא אשר 

 כמתואר לעיל. טיות קומה ויחסם לסו

 

 ח. מסירת אישור בכתב מוסמך למפק צקת אלמנטי בטון לפניאין ל

דרש ע"י הפיקוח לפני ואחרי יונים שיה לאלמנטים שנית מדידפק תוכסלליו ען, כ כמו

 יציקתם. 

 בלן. כל הפעולות האלה יכללו במחירי היחידה של הק

 בטונים.ות לתפסנ .ה

 פורמאיקה.      קטים חדשים מצופיםיאו בדוצעו בתבניות פלדה מודים בדלים במבנה יבע                   

 טון  חלקות לקבלת בטון חלק ברמה שבטון   קריות פח  או צעו בתבנים יבולום עגימודע                  

חדות  תינו בפ תבניות אומו בתוך הגלוי. מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיוש 

 תשלום נוסף.  ל כלול במחירי הבטונים וללא והאדריכל הככפי שיקבע 

 . לאישור חלמפקוכל  ריבלן לאדי התבניות יוצע ע"י הקהחיבור בין חלק

 בכל מקום בו כתוב טפסים / טפסות  במפרט זה, הכוונה היא לטפסנות,. 1    הערה         

 לי הבינמשרדי. הכלרט מוגדר במפכ                            

 קטים , למרצפים, לחגורות ולעמודונים יהיו מפלדה או מדיעט .   כל  הטפסים למ2                      

 חדשים.                              

 .  904.    הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 3                     

  י של קירות המבנים התת קרקעיים ם החיצונרבות צידל  התבניות לכ                            
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 ם.  חלקים ונקייים וש בלבידקח שימפמיר התם יבה במקרים תהיינה מפלדה למעט                             

 ת יות לקירועיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבנ                            

 במפרט הכללי.  02064ה כמפורט בסעיף בוצע על ידי ברגי פלדת                            

 הבטון בצורה  לת הטפסים הדרושים לשם קב מערכת ןולתכנ ראיאחן יהיה .     הקבל4                    

 אין המוקדם של המפקח, אך    בתכניות. תכנון זה טעון אישורו ובממדים הנתונים

 לעמידות מערכת הטפסים  הבלעדית מאחריותובלן רר את הקכנון משחר התאישו

 היציקה, הריטוט ובפני מאמצים כלשהם. לך טון במהבלחץ הב

 רוקם  יפ הקבלן בגין סידור והכנת הטפסים, הוצאות  ן יכללו את כל ירי הבטו.   מח5                    

 חוטי   . כלוכו'וק החיז  עברי ברגיחוטים, סתימת מבשלבים שונים, חיתוך ה

 וונים בלבד. היו, )באישור מראש בלבד(  מגוליו, באם יהקשירה יה

 לתוכניות.   תאם תעובדנה לשיפועים בהחבי ו רוו/א ורכיאוע יפקרות בש.    תבניות לת6                    

 הכמויות.  ים במחיר הבטונים המתוארים בכתב עיבודים אלה כלול

 ת,  , דלתוהפתחיםים הכנת כל החורים למיניהם עבור לעבודות הבטון כלו יריבמח.    7                    

 ,  , צנרתתומערכ עברלמ  חורים קן מעליות, אביזרי אינסטלציה, חורים למת

 לרבות הסידור והחיזוק של אביזרים  ם ותעלות למיניהן. מגרעות, שקעי חריצים,

 ים של הפתחים  קויונין פתיחתם הבטון, וכ שיהיו מבוטנים ומעוגנים בתוך 

   .ר סיום פרוק התבניותופסולת אחרת עם ולאחים משאריות בטון עברוהמ

             

 

 ם.הלים שנהפ ורלפי גמ סווג הבטונים .ו

יקט )הן בפנים והן בחוץ( מכתיבות את המבנים בפרות האדריכליות לגימור ישוהדר

 שלד.  הבטון ברכיבים השונים של ה גימור פני

 אים:  ד משני הסוגים הבחבא מרוהבטון יג פני

 ם רגילים ) לא חשופים(א.   בטוני

ו סו ם יכהו  ם ופים חששארישלד שהבטונים שלהם לא נ בסוג זה כלולים רכיבי ה

חר )למעט איטום(. הטפסות   לבטונים אלו תעשינה בטיח, או בכל ציפוי א, באבן

 המפקח.  ן ותכנלאישור הממא תבוצע  מתבניות פלדה או דיקטים חדשים !!! ודוג

 

 יציקות מועדי ה הודעה על .ז
 

יצוע תאריך בשעות לפני  48היציקות לפחות   על מועדי כל על הקבלן להודיע למהנדס 

ורשה לבצע כל יציקה ללא פקוח ע"י ן לא יקה והקבלחלת היצישעת הת ןבציו קה,ציהי

המפורשת  ת הסכמתותן לכך אי כוחו המוסמך, אלא אם המהנדס י-המהנדס או בא

היציקה בוצעה יחידי לטיב הבטון הדרוש בין אם האחראי הה הקבלן . אם זאת יהיבכתב

 המהנדס.  סכמתהח בקובהעדר פנ"ל ובין אם בוצעה תחת פקוח המהנדס כ
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   נים לגמר צבע.מוכ –בטונים גלויים  .ח

 
  , בקורות,כל הבטונים הגלויים לעין לרבות בקירות, בתקרות , עמודים,  בגרעינים .1

וכד',       מות שיעשה איטום על פני הבטוןשמל  ובמקוות, חדרי חחדרי המכונבמקלטים, ב

 ה.  בטון ז רעבו תוספת  שולם כלבע כמפורט להלן. לא תיהיו בגמר מוכן לצ

 . 904לדרישות התקן הישראלי מס'  הטפסים יבוצעו בהתאם .2

 לם ל מושוות, הכת  ומושלמהתבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקו  

 .  ם  להוראות האדריכל והמהנדסהכללי ובהתא כמפורט במפרט    

 שהם. מים כלגפללא  רי,גמחלקים להתבניות עשויות כך שיתקבלו משטחי בטון נקיים ו  

 רך תפרי  השקה, ילוטשו באבן קרבורונדום עד לקבלת פני בטון בליטות בטון לאו   

 לצבע.   חלקים למשעי ומוכנים    

 דרש יי יהיו לשביעות  רצונו של המפקח,הבטון לא רה וגוון טון, הטקסטוידה ופני הבמב .3

 ום נוסף,     תשל וללא כל ישתםרי דלפל ו, הכהקבלן לבצע על חשבונו אל כל התיקונים     

 ות בצוע  שפכטל )מרק( עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המפקח.לרב     

 ני קורוזיה.ל  הזיון בפמנת להגן ע במיוחד עלות נמוכה להיון צריכה מנת המים בבט .4

 ם סולפטי קיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפניימיוחד על נהקבלן יקפיד ב.  .5

   .םזיבייורום קיומ

 ו בלוחות עץ לקביעת הרווחים   בין לוחות הטפסים או אין להשתמש בחוטי קשירה א .6

 די   בשיטה מאושרת על י משהשתשירה יש ל בחוטי   קלקישרתם. למניעת השימוש     

 מתיחה מיוחדיםשור את הטפסים באמצעות מוטות המפקח   לפיה ניתן   לחבר ולק    

 הנגרמים כתוצאה  רים בתוך המבנההזעי . החוריםוחלקים ם לוייגים ונבבטמוש לשי   

 ת יטה מאושרלאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בש מהשימוש במוטות אלה, יסתמו   

 י   ים ובבריכות יש להשתמש בשומרם. במאגרי מתוספת תשלו מפקח וללאע"י  ה   

 מרי ות. שו וצם בקיוניק קי גומימרחק  מיוחדים המצויים בטבעת אטימה   ובפק   

 ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימית של   מרחק  אלו  יחתכו על   

  לפי VGMמסוג מתכווץ, בטיט לא תמו הגומי ויסהחללים  הנוצרים  ע"י  פקקי 

 חידה ולא ישולם עבורם בנפרד.  אישור המפקח. כל הנ"ל כלול  במחירי הי

 ם.  ים החלקיהבטונ לשיקה צהי רינית לסדתשומת לב מיוחדת מופ .7

 אנכים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק טפסים אופקיים ו

 עליו. ילת בטון ורה שתימנע כל נזבצ

 מראש עם  יש לתאם את  פרק החיבור ת קירות בשלבים.ו יפה לגבי יציק ה כוחדין ז

 המפקח. 

 במעלה ראשונה  חשיבות תבעל א הי יםם היצוקאטימות בין הטפסים לשטחי הבטוני

 ל האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול   ויש לאחוז בכ

   בחומר ביטומני.

 ות והבליטות,    סים כולל השחזת הפוגנוקו אחרי פירוק הטפיונים פני הבטכמו כן 

 זמן  לכמשך בים לקונים החעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן  על שטחי הבטבילש
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 ביצוע עבודות הבניין.  

 רטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות. אין ל .8

 מכל פגיעה, ו/או  ן עליויש להגשר שטח מוגמר אמבטון חלק  טנבכל אלמ יש לראות .9

 באמצעים מאושרים ע"י המפקח. טוןזילה של מיץ בנ

 . פת תשלוםכל תוס אה ללדיחיה במחירי הגנות אלו כלולות 

ת שיצירת פני הבטונים השונים כלולים במחירי האלמנטים  מובהר ומודגש בזא •

 נפרד. הנוצקים ולא ישולם בעבורם ב

ו שונים ככל שידרשו )מידות יקבעהגלויים ה  מנטי הבטוןמאות של אלן יבצע דוגבלהק •

 ע"י המפקח( לאישור האדריכל.

 אשפרה. .ט

לבצע אשפרה מתאימה על הקבלן  0205ק  פר–, תת 02 לי פרקלכרט הפבמ ורף לאמוסבנ          

 לתנאים כמפורט להלן:  

 ה. ינים אשפרת שלא מציהאשפרה בפרק זה מתייחסת לסעיפי כ. כמויו

 ימים ליציקה:  7 הם פורקו טרם מלאוי משטחים שתבניותילגב

 תוהתאד וסםח ז חומרתוהשטחים ו/או פני תקרות הנמצאים עדיין במצב לח יל כ על

, הכל לפי מפרט  צבעוני POUND COM-CURINGהבטון הנקרא בתוך המים 

-CURINGיישם בטון מוחלקות יש להוראות היצרן. על רצפות / תקרות ו

COMPOUND   כאשר הבטון עדיין לח. ם ביצוע ההחלקה וד ככל האפשר לתוצמ

( הקיצי תסקו הפ)שטחי  חי התחברות האלמנטים בעתידראה זו אינה מתייחסת לשטהו

את משטח הבטון  שכבות ספוגות במים ולהחזיק וס יריעות יוטה בשתים יש לפרעליה

 ימים.  7רצוף למשך במצב רטוב באופן 

 .    CURING-COMPUNDאין להתיז  קהפסקות יציל משטחי הע

עד לראש העמוד אשר תישמר  פתם ביוטה סמיכהאשפרת העמודים תעשה על ידי עטי

שונים הנקובים  אשפרה כלול במחירי היחידהר המחים. ימי 5  ךבמשף ופן רצורטובה בא

 שום תוספת שהיא. הכמויות ולא תשולם בגינו לקבלן  בכתב

 ת. שעו 96ימום אנכיים מינ  םת לאלמנטיפירוק טפסו

 

 זיון.פלדת  .י

ין בתוכניות. כמצורגילים או פלדה מצולעת,  עגולים .   מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה1

 יים.  ם הישראלהתקני  תודרישלים תאהפלדה ת

כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו     ישרים  ללא העדכניים

 בהחלט. 

" העולים  מעל ון המשמשים "קוציםל מיקום מוטות הזיד עיוחלהקפיד במעל הקבלן .   2

 רות.  קתמפלס ה

 ור      ו לאיששגשיו ןקבלה טות ע"י.   המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפור3

בנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין / המתכנן לא יספק ובדיקה לצורך התחש
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 בונו. א באחריותו ועל חשהו מות כנת  הרשיושא של  הרשימות ברזל בנפרד וכל הנ

במקומות  שונים מאלה  חפיפה של מוטות פלדה לזיון ויהיה צורך בחיבור עם.  במידה 4

 ישור המתכנן ובאופן כללישני חיבורים טעון אחק בין יה המרהי ות,יוכנבתינים צוהמ

 ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין. 

בלן    לקחת שור  מתכנן. על הקבאיי ופ -אלא עלריתוכים  לא ייעשו חיבורים באמצעות

בון מ' ועליו לקחת בחש 12 -המוטות יהיו גדולים מ אורכיימים ן כי במקומות מסובחשבו

במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל ת מיוחדת על כך.  לם  תוספלא תשו יתו כעהצ ירבמח

    ריםל ידי מחבת הפלדה עזיון באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטו

ם אלו יבוצעו על וריחיבים שיאושרו מראש על ידי המהנדס. תאימקונסטרוקטיביים מ

  חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

השייכים ליציקה הקודמת  ות הזיון"הקוצים" של מוט קפיד שכליש לה הקיצי לי כפנ.  ל5

 יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר. 

שומרי ון  ו/או  כלשהו  ם לתמיכת ברזל עליסליספ ברזל רץ,  ל חלוקה ,.  חפיפות ברז6

   טים השונים לא  ימדדו ולא  ישולם בעבורן .וא באלמנל סוג שהמרחק מכ

נית המהנדס, במידה  ותבוצענה רטוט ותרשים בתוכרק לפי שה אך ונמתשול יותחפ.  7 

 חפיות שלא באישור הן לא תשולמנה.

 ם גדולים.לא תשולם תוספת לקטרי 

 מטר.  18באורך עד מוטות זיון המחיר כולל  .8

למבנה בעל רמת    שירה וסידור הזיון באופן שיתאים מחירי היחידה של הזיון כוללים ק .9

 ל הקשירה והסידור.יוחדים ובהקפדה עי זיון מבפירט  רבמדו –ית ונכות בינמשי

 לא תשולם כל תוספת עבור פירטי זיון "מיוחדים". 

 

 

 ה. זיון ברשתות פלד .יא

 אנכיים. רשתות באלמנטיםימוש ברשה השלא יו -ככלל 

ות. המוטות יהיו תקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכהמוטות והרשת יתאימו לדרישות ה

 יחולו הדרישות דלהלן: יחה קרה שלגביהם משוך במתמברזל   ולע אומצ זלכים מברמשו

 . מינימום –ג / סמ"ר ק" 5000מינימום. גבול נזילות  –ק"ג / סמ"ר  5900חוזק למשיכה 

המזמין על הקבלן  לניות של הקבלן, מטיותנה בשיטת ופרטי התבמאחר וסידור הרשתות מ

ונתונים ההוראות , לפי תובקירו ות צפשתות בראת הכנת תכניות הרשתות ופרטי הר

 מאת המהנדס.  שיתקבלו 

יות  לאשר התכנהתכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות  

ספת שהיא ו ל לא תשולם לקבלן כל תית. על התכנון הנ" ממועד ההגשה הסופ עותשבו 3עד 

 ועלותו כלולה במחירי היחידה. 

היחידה. ספסלים ה ותמורתן תיכלל במחירי דנמדילא ת בצותשי מ שתתות של חפיפות רש

הבטון  שטח פני   ושומרי מרחק מכל סוג שהוא, לא ימדדו. המדידה לצורך התשלום תהיה לפי

 הספציפית.   ל הטיפוסי של הרשתמשקל בכפו
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  יה יותרבי הרשתות בחפיות לא יהבטופינג יבוצע כך שסה"כ עו סדור הרשתות -זיון הטופינג 

 בטון(. ס"מ 1וי של לפחות מובן כיסנג )וכיפהטו יעובמ

 המהנדס. יחפפו את הרשתות עם מוטות זיון מצולע לפי הנחיית  -במידה והדבר לא יתאפשר 

 ין פעולות אלה.תוספת בג תשולם כל פי משקל ולאדידה תהיה למה

 

 יוחדים. אופני מדידה מ .יב

 ן:פורט להלאת המ םגוחד יהמ רטלי ובמפמחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכל

 מת הבטון בטפסים בכל הגבהים .  .   הובלת ושי1

 . ים השונים.  כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנט2 

שרוולים וכד',       מים, פתחים, חורים,   ות , קיטומים, אפייצים, שקעים, בליטחר ירת. יצ3  

 . ין אחרת בכתב הכמויותאלא עם צו

קרקעיים, מאגרי מים ובאזורי  -טון תתת אטימות בחלקי בים להגברים שונפסומו םרביע .  4

 הפיתוח. 

, חגורות,  קירות פותרצ בור חיבורומרצפה ע .   הוצאת קוצים מעמודים, מקירות בטון5

 ועמודונים . 

 ים סמויים .  פביטון משקופים ומשקו  .  6

ם  ות , קורות עמודירבות קירנין, לבבטון ב י הנטבכל אלמ.   יצירת פני בטון חלק מוכן לצבע 7

 ותקרות, לרבות ליטוש פני הבטון באבן קרבורונדום במידת הצורך.  

אחרת בכתב ן במפורש לא אם צויגל ומשופע אי קשתי, מעואוובטון בת.   עיבוד אלמנטי 8

 הכמויות. 

 ת.  ויהכמו תב בכ שונים שנרשם אחרת בסעיפים הת תקרות ורצפות בשיפוע באם לא .   יציק9

 ידות. מודד בסימונים ומד. שרותי 10

 ים את כל האמור במפרט מייחד זה.  . כל המחירים שבכתב הכמויות כולל11

ידוח והחדרת  קוצים או בכל  או ע"י ק ון שיבוצעומשטחים מבטנני מדרגות ישבור בין .  חי12

י ן , לפו יהז ףיבסעד ימדי   מדד ויהיה כלול במחיר המדרגות, הברזליאחרת , לא י דרך

 כנית בלבד.  התו

 ת, קירות וקורות בטון ימדדו לפי נפחם או שטחם בניכוי פתחים.  .   תקרו13

ן, ת  וחריצים. כמו כרים, שקעים , תעלומעבחי עיבוד פת ורת הפתח,מחירם כולל עיבוד צ

   ם.פיעיבוד משקופים וס

בכתב  אחרת   שמפורבין צואלא אם בליטות אופקיות ואנכיות יהיו כלולות במחירים, 

כת שן ההשענה ללוחדים בגבהים המתוכננים נכללים  במחירי  הכמויות . כמו כן תמי

 היחידה.

 .   גרעותקעים ומל ביצוע שמחיר העמודים כול

א ר יאושרו ע"י המהנדס(, לע פרטי הפסקות יציקה )אשת הכרוכות בביצו.    כל ההוצאו14

   ידה.חהי ריות במחיישולמו בנפרד ויהיו כלול
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ידרש, פינות עגולות , יקיטום פינות של חלקי בטונים כפי ש מחיר כל רכיבי הבטון כולל  .  15

 קיים. אופוחריצים אנכיים ו עות מגרכן יצירת רי בטון וחיתוך חד במפגש בין מישו 

 הקבלן ועל חשבונו.  מך ע"פ תכנון שלתמך ע"י מגדלי תיהזיז במבנה י

תוספת מחיר   ים המתאימים , ללא כלאת הערב כוללים םי מירמאגובבריכות .   בטונים ב16

 וכוללים גם את בדיקת הבריכות לנזילות.  

 י .לון גבטויהיה גמר ר הקירות גמ  -קירות בטון מעל הדיפון  .א

 קורות יסוד. .ב

נ על  בטוייש להקפיד  וכקיון החישוקים ממיץ  יציקת הרצפה.  לפני  כל הבטון הרופף  ן  ן את 

 . י שלבים(קה בשניצשל י קרהבמיציקה )בפני ה

 תבוצע ללא תפרים. -רצפה על מצע מהודק  .ג

 יש למנוע   צב רוויה.לקראת היציקה יש להרטיב את המצע המהודק בהתזת מים עד השגת מ

בטון הכיסוי בין פלדת ם שייווצרו. עובי שכבת  .  יש לסלק עודפיויות של עודפי מיםטברהצ

לפה יהיה  המהודק,  והמצע  ברצהרצפה    תיציק  מ.  מ"  70חות  זיון  עד  תהיה  מטר    5ועות 

ויבוצעו מפרופילים של דיוק   5מטר. תפרי דמה יבוצעו בפסיעות של    40עד  ובאורך   מטרים 

 ק"ג למ"ר.  2ות של סוג פורטה פרו בכמסיבים פולימרים מ ספויו ובת הבטוןיים. לתערמחנ

  לא תהיה   בטון  ובתערצמנט בת; כמות הW/C≤0.5צמנט המרבי  -ן יוכן עם היחס מיםבטוה  -

דירוג זה יושג באמצעות     S5;דירוג הסומך של הבטון יהיה  מ"ק; עם זאת,\ק"ג  270  -יותר מ

דרש תקבע לאחר  התאמת דירוג הסומך לנ  ר,סטי; כאמופל-וסף עלמוסף משפר עבידות, או מ 

 הסיבים בתערובת;  שילוב 

"בטון    קבלת)שר  תקבטון המבנוסף לסיבים יש להשתמש במוסף המפצה על הצטמקות ה  -

 ו שווה ערך, מותנה בבדיקת תערובת ניסיון;א Stabilmacוץ"(, מסוג לתי מתכוב

שטח;   ברטטי מניים(, או  ציויבר)סרגלים ורגלי רטט  בעת היציקה, יבוצע הידוק הבטון בס  -

במקנ לא  אך  מחט,  ברטטי  להשתמש  יוחלקויתן  היציקה,  לאחר  הסרגלים;  הבטון   ום  פני 

 פטרים.בהליקו

ת"י  ה  אשפרת  לעד  פיקהל  יש של  להנחיות  בהתאם  חלק  466בטון  פרק  1,  ות"י  8,   ,1923 

בסעיף   כאמור  באתר",  יצוק  בטון  א  1"עבודות  תתבצלעיל;   ישפרה  בעזרת  ות ריעע 

Hydracure ני או ש"ע.ע"י שוש משווקות 

 (.mm3±ק מיוחדת )רת תהיה לפי רמת דיוהסטייה המירבית המות

 רשו. ככל שיד ועיםפשי  ועולל ביצמחיר הרצפה כ

 בטון גלוי. .ד

 וכן הכנה מלאה ומושלמת לצביעה. הכוונה לבטון מ

 התחברות לקירות דיפון.  .ה

 מתחברים לקירות   -..  ימיים, רפסודה וכו'.נת פרות, קירוופינג, קוכל אלמנטי הבטון כגון ט

 פוקסי(. ולל קידוח וטבילה באהדיפון עם קוצים )כ
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כלולה במחירי היחידה של   תאחרות  חברת הכל  בורי  לאברות לסעלות בצוע הקוצים בהתח

יעב )הזיון  זו  עבודה  בגין  תוספת  כל  תשולם  לא  הקבלן.  של  הבטון  ועיודות  בנפרד  ליו מדד 

 .שקל בלבד(ורה לפי מתמ תשולם

 רי דיפון.קירות סלאעיבויים ל .ו

 גמר ה  -סלארי  ים ואופקיים ומשופעים לקירות היבוצעו עיבויים אנכילאחר עבודות החפירה  

 גלוי. בטון

 מודד לפני התחלת עבודות התפסנות. קום וסימון העיבויים יבוצע ע"י ימ

 שומרי מרחק. .ז

 . לזיוןות פסנחק בין התשומרי מר יש להקפיד הקפדה יתרה על התקנת

 פה. רפסודה/ רצ .ח

 מיוחדת. בצוע הרפסודה דורש מהקבלן התארגנות 

שמ עבודה  תוכנית  הפרויקט  למנהל  יציג  אתהקבלן  שיעמדו הבטון    תתחנו  ספרמ  תארת 

 וכו'..רשותו, את מספר המשאבות ל

שתמ כך  הבטון  תערובת  לתכנון  בטונים  טכנולוג  למנות  הקבלן  אחראי  כן  סדיקה כמו  נע 

 ציה(. נובעות מחום ההידרת שחרו)ובעיות א

 ס"מ. 20-30ובי מכסימלי של היציקה תבוצע )ברציפות( בשכבות בע

 באישור המהנדס(.בנפרד  )ליונה עה כבה שת הא ות לצקתבמקרה חריג תישקל האפשר •

 לות המיוחדות הדרושות להתארגנות זו כלולות במחירי היחידה. כל הפעו

החיבור    פירטי  הרפסודכל  לקירותשל  וכו'...(  ארי  הסל  ה  במחיר  )קוצים  כלולים 

 ידה של הרפסודה. היח

 ת ואלמנטים כבדים.מסיביותקרות  .ט

מהתקר חלק  של  העצמי  היצוהמשקל  בקוות  וא ת  עו מנטים  לאתר  העומס  אחרים  על  לה 

וח"דים ואלמנטים אחרים )כגון: תקרות, קורות וכו...(. הקבלן יתקין תמיכות  המותר על הל

מתאימאנכ מהרצפהיות  דחתוהת  ות  גובה  לכל  ועד  התקננה  לאחר  רק  התמיכות רוש.  ת 

 לבצע תפסנות ויציקה לתקרה הנ"ל. ה ניתןות יהיהאנכי

 התמיכות  ע שלוובצ ן י לתכנוהקבלן אחרא

לאישור ה יעביר את התכנון  פוטר אישור המנהל את אחריות הקבלן  לא  בכל מקרה  מנהל. 

 הקבלן לתמיכות אלה. 

ול  וכל ההוצאות  ת האנכיותכל התמיכו כלולים    -כל שתידרש  יוחדות כתפסנות מלפיגומים 

 דה של הקבלן.המחירי היחי

 עמודים. .י

 וכניות. עפ"י הת -דרשו ישככל   ייםבנדים המלהמחיר כולל העגלת קצוות העמו

 (. זויליםתפסנות אבודה )ו .יא

וי יפורקו  בגמר היציקות  כן איןיהכוונה שהתפסות לא  ק את  צורך לפר  שארו במקום. כמו 

 חלל התת רצפתי. רטון של העמודונים בקי הזויל
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 קירות .יב

לא   מיןמזכוונת הגלוי ברמה של הכנה מושלמת לצבע )ברויקט יהיה בטון  גמר כל הקירות בפ

 טונים.יש חשיבות עליונה לגמר הבלצבוע(  יח ולאיטל

 יאשר הקבלן את התפסנות עם המנהל. –לפני ביצוע התפסנות 

הקי כל  המיציקת  של  בי  בנהרות  אחת  תתבצע  הפסקות  ציקה  וכלוללא  במחירי  יציקות  ל 

 היחידה.

 חידה. שעות מתום היציקה, כלול במחירי הי 96ות ות של הקירפירוק טפסנ

 ן בטו תובורעת .יג

 ים הבאים:של הקבלן יכללו גם את הפרט היחידהמחירי  .1

 עבור אלמנטים שבאים במגע עם השפכים.  10דרגת חשיפה מינימלית דרגה  1.1

 נדרשת בתקן.ה לדרגת החשיפה החידה כוללים התאמי הימחירכל  –פה דרגת חשי

  ם ע יה )יפולא  רובת לל קטן ו/או צפיפות הברזל גדולה, תהיה התע  ובי האלמנטבמקומות שע

 ם(. טים קטניאגריג

ציפוף ואשפרה  את כל המוספים הדרושי  1.2 מתוכננים ע"י טכנולוג   –ם להובלה, השמה, 

 בטונים.

 באתר.  של המתנה קרהכנולוג למאת הנחיות הט 1.3

 יים.האלמנטים האנכבטון עדש בכל  1.4

1.5 " לפחות  בטון  יותר    –  6סומך  גבוהה  סומך  בדרגת  בטון  דרוש  ויהיה  היה ת  –במידה 

 ן.ח הקבל "עספת והנ ותהעל

 .כל התערובות יתאימו לבטון גלוי 1.6

לא אם  לעמודים וקורות. א  30  -לרצפות ותקרות. ב  40  -כל התערובות יהיו בחוזק של ב .2

 בת.וזק התערו ללים את חי היחידה כואחרת. מחיר ןיצו

כול  –בדיקות   .3 היחידה  מכלמחירי  בטון  בדיקות  לקיחת  ילקחו   לים  באתר.  יציקה 

 ימים. 28 -ימים ו 14ימים,  7רך בדיקות בגיל קות( לצוקן בדיתלאים תהמ פרים )במסמדגמ

 . 118כל הקשור בתערובות בטון יהיה בכפוף לתקן  .4

תערוב .5 שלמחי   -ות  תכן  היחידה  כוללי   רי  )בנוסףהקבלן  ל  ם  תכנון  לאמור  את  עיל( 

ע(  רקקרבת הקהאתר )מעל ומתחת וב לרבות התאמה לתנאי    –ולוג מוכר  התערובות ע"י טכנ 

 יציקות.ומשכי ה העבודה ילאופו

כו .6 היחידה  לבטון  מחירי  הנדרשים  המוספים  כל  את  בהנחיות   –ללים  שמופיעים  כפי 

 יועץ האיטום.

ניילון כמופספת סיבם גם תוכולליחידה  י הימחיר .7 לת סיבי סיינקריט יע בפירוט בטבי 

 זה. בסוף פרק

יה  לללא פו  ת ערובתה ההיגדולה תבמקומות שעובי האלמנט קטן ו/או צפיפות הברזל   .8

 )עם אגרגטים קטנים(. 

 

 

 



 50 

 
 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 עבודות בניה .  404.2.2
 

 ט הכללי. במפר 04מהווה השלמה לפרק  עבודות הבניהפרק 

 הלן. משרדי ולמפרט המיוחד שלבמפרט הכללי הבינ 04ות לתנאי פרק פכפוות כל העבוד

ת  ם, תכניוהמיוחדי רטיםפהמ , ט הכללימחירי היחידה כוללים את כל האמור במפר הערה:

 וכתב כמויות.  

 

 מבטון בהתאם לדרישות המפקח כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים   04.01

 במחירי היחידה )לרבות  יחשבו ככלוליםהמפרט הכללי, מיוחד והמפרט ה ת של הוראו פילו

 ויציקת בטון(.   צאת קוצים, גמר בשינני קשרהו

 שטח הנבנה. מחיר  ת וללא התחשבות בגודל הל המקומואחיד לכ יהיה  ניהלבהמחיר    04.02

 רותים  השיה ווד, ההובלומים, הציעבודות הבניה כולל את כל החומרים, העבודה, הפיג            

 רט הכללי.  ט במפכמפורכל עבודות הבניה הנדרשים להשלמת             

 א'. כל הבלוקים יהיו  ים מסוג ן חלולוטקי בובל יואחרת יהכל הבלוקים פרט אם צויין    04.03

 בעלי תו תקן ישראלי.             

 ס"מ.   20 רים בעוביחו 5בטון הבלוקים לקירות חוץ יהיו בלוקי             

 חורים.   2או  4ם טון עלוק ב ת פנים יהיו בבלוקים לקירות ומחיצוה            

 ם בזמן היציקה. צאת קוציע"י הו ןמבטו טיםמנרות לאליש להבטיח חיבור קי   04.04

 ניה  יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י ב   04.05

 .  04י בפרק בות ככתוב במפרט הכללשטרב            

 מנטצ -כללי וכולל ביצוע מישק מלטיבוצע כמפורט במפרט ה חיבור לבטון אופקי    04.06

 ס"מ  1.5 על הליע אלין בישעו

הבניה מסביב לתעלות  קבלני משנה למערכות או קבלנים אחריםתיאום הבניה עם     04.07

ת העבודה ותיאום מוקדע בשלבים לפי התבוצ' תעברים וכוצינורות משונות, לוחות חשמל , 

 נות. עם קבלני המערכות השו

 ם תוך  ת הקיימיהצינורו צורתליה בנתותאם הודות הבניה, במקרה והצינורות יבוצעו לפני עב

 החריצים ובידוד מתאים.  הקפדה על מילוי 

 לפי ים אימפתחים מת יש להכין במקרה והצינורות ו/או תעלות יבוצעו אחרי עבודות בניה,

 ים.  הגדלים הנדרש

 בר מעבודתם של קבלנים אחרים.  שתצט בניה ה לנקות כל פסולתעל הקבלן יהי

 מחיצות סיליקט.  .א

צעו ע"י הקבלן בכפוף  ת הסיליקט יתוכננו ויבוות מחיצוהכמוי בתב בכושכתי כפ .1ב

 להוראות ומפרטי היצרן. 

 ו תחתונה(עליונה אה )קורהשלד את הנן מהנדס כשיתקבל המיקום של הקירות יתכ .2ב

 יה מעל לקורה הזו.תחת לקיר. בניית /הקמת הקיר תהשתבוצע מ

המיקום שיקבע( לד )לפי כנן השת מע"י  כנןתוהמבנה יחיבור ראש קיר הסיליקט לגג  .3ב

 קבלן לביצוע. ויועבר ל
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   אופני מדידה ומחירים מיוחדים    04.08

תוספת עבור קירות  כל  תחים. לא תהיהניכוי פנטו וב במ"ר יים ימדדוקירות ומחיצות בנו    - 

 מעגליים. 

   .לליהכ במפרט ש 0400.02יה כמפורט בסעיף  כולת המחירים לעבודת הבנת    - 

 לות בשטח הקיר הבנוי.  בטון לא ימדדו בנפרד וכן כלוות חגור    - 

 מ'.  3לא תשולם תוספת לבנייה מעל גובה      -

 
 

 

 צביעה ו ת טיח עבודו   .3404.2
 

 עבודות טיח א. 

 הרבצה  בתשכ 

של  09022בסעיף  בצה שהרכבה ודרך עשייתה מפורטים מתחת לטיח החוץ, תבוצע שכבת הר

 וץ לסוגיו. טיח החבה זו כלול במחיר מחיר שכבנין,  תבודועי לללמפרט הכה

 זויתני רשת  

לים  ת. הסרגבתוכניופורש מסומן במ ה", גם אם הדבר לאסרגלים יקבעו בכל פינה גלויה "פתוח

צועות לפי יקבעו )לפי אנך( למקהם ויבצידימפח מגולוון עם רשת מתכת מתוחה  יםיהיו עשוי

 לדה. פ מספרי ואם ניווולמגמסמרים הטיח, באמצעות 

 מ'. 1.80פחות  לא  -לפני הטיוח. גובה הפינות  1:3ט צמנט   הרשת תכוסה בשכבת טי   

 מפגשי טיח פנים   

ואופקי. חריץ וחתך ועמוק בקו ישר  יש לחתוך חריץ דק לגגות בין הקיר בקו המפגש .1

 . ריםמישני תג וטיח או ביןעשות גם בקו המפגש של בטון גלוי , יש לדומים

 פרד. רש פרופיל מתכתי, ימדדו בנהם נדפגש במ יקוו .2

 טיח מעל פנלי הריצוף   

ראיה יווצרו שני  בשלים, כך יפוהש יל לקויה מקב טיח קירות פנים יהיה בקו אופקי מדויק ויה  

 ול וגמר הטיח. גמר הש  -ים מקבילים קוו

 לטיח חוץ ות הכנ  

צמנט: הטיח יהיה  ט יה בטינבם שביחורוה ים חריצכל הלפני התחלת הטיוח יש לסתום את    

 שעות לאחר השלמתו.  48כבר   יציב בחוזקו,

 שכבות טיח החוץ   

 שכבה ראשונה: -  

  זו תתן כיסוי אחיד לקירות.כבה מיועד לטיוח. שהשטח הני כל על פק ם אגרגט ד התזת צמנט ע   

 חלקים אגרגט דק. 6אחד צמנט +   רובת: חלקהרכב התע

 מ.מ" 5 -מ פחות לא יהשכבה יהעובי ה  
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 שכבה שניה: -  

 חלקים אגרגט דק.  6ערובת: חלק אחד צמנט + חלק אחד סיד + הרכב הת   

 מ"מ. 12 -א פחות מעובי השכבה תהיה ל   

וה ערך  וית" או ש"כרמ תוצרתף חומר דוחה רטיבות, "אהידול" הוסילתערובת שכבה זו יש ל   

אהידול היטב עם הצמנט לפני  ת הלערב א שיט. נצמ "גק 100  לכל ק"ג  5עור של  ימאושר, בש

 ועם תערובת זו, יש להכין הטיט כמפורט לעיל.ת הכנ

 שכבה שלישית:  -  

 . "2000רטקס יפוס "טמבומטאקרילית -תהיה סמי   

גוונים נוספים כמות: לא   101לבן מספר +  מור: גס. גיוון: ישום: התזה. גירקריל. ירקע: סופ

 קיר. ר של"ל מלכק"ג  3.0 -פחות מ

 ות צביעה ודעב .ב

 י צביעת קירות בצבע פלסט

ולזין" כדוגמת "אמה על בסיס פי.וי.סי. מדולל במים צביעת הקירות תהיה בצבע אמולסי

 ת. שכבו -3כ או שווה ערךחברת טמבור  של

 ביצוע הצביעה כדלהלן: 

 2 כן מ ולאחרל צביעת שכבה ראשונה בצבע בנודרורים, כלוך, סתימת חוניקוי מאבק ומל

 .15%דוללים במים פלסטי מת צבע ובכש

 תקרות בסיד צביעת   

 ר,  סיוד התקרות יהיה בסיד סינטטי כדוגמת "פוליסיד", של חברת טמבו  

 .שווה ערך או   

 פוי עבודות ריצוף וחי ג.  

 של "המפרט הבינמשרדי   01י פרק  עבודות הריצוף והחיפוי תבוצענה לפ  

 לעבודות בנין".    

 א',  1סוג  6צמנט לבן לפי ת"י  20/20"טרצו" מרצפות  יינההת תפוהמרצ  

 סטנדרט.  -אגרגט    

 ס"מ.  20/7השיפולים )פנלים( יהיו כנ"ל ובמידות    

 ס"מ סוג א', גמר    15/15לבנה   אריחי חרסינהבוצע עם חרסינה יפוי חי  

 תוצרת הארץ.  מבריק   
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 דרישות לאיטום  404.2.4

 
 תעודת "אוטםם, אשר נושא בבלן איטו ע"י ק ועיבוצ זה  תריטום באכל עבודות הא .א

 מורשה"  של מכון התקנים והינו בעל ניסיון וידע בעבודות  איטום. 

 ן התקנים.ה" של מכואוטם מורשבעל תעודת "הקבלן יהיה  הצוות של בנוסף, ראש

 איטום   להגיע לאתר יום לפני כל עבודת או מנהל עבודה מטעמועל ראש צוות האיטום  .ב

עו כל עבודות ההכנה הנדרשות לאשר ביומן העבודה כי בוצהעבודה ואת שטח  בדוקלדי כ

כל כללי פי על ת המפרט ופי דרישו לאיטום. במקרה שהקבלן הראשי לא הכין את השטח על

ל ההכנות ואישור מטעם השלמת כת, עד להעבודה המתוכננקובלים, לא תבוצע המקצוע המ

 המפקח.

 תיאור העבודה  .1

איטום כל מעטפת  , וכוללתטבריה, טבריה עיליתיבה אשום תא טית לאסייחמתהעבודה 

, רמפות, מאגרי מיםהמבנה, כולל : איטום רצפת וקירות מרתף, איטום תקרת המרתף, 

 , חדרים רטובים, חוץ, מרפסות, גגות ות קיר

 חר החשוף לחדירת מים. חדירות צנרת וכל אזור א 

מגע עם מים הבאים ב למנטיםאהכל  תל אלוימה ותכמערכת האיטום תהיה רציפה ושל

ת התחברות בין מערכות איטום שונות, גם במקרה שהדבר לא מופיע בפרטי בפרויקט, לרבו

 הטכני. רט במפסות אליו אין התייחהאיטום ו

מערכת שהוגדרה במפרט, ויקבל האיטום מערכת איטום המתאימה ליציע קבלן במקרה זה, 

 . םיטוהאמיועץ   כך אישור מהמפקח ו/אול

 י והתקנים הישראליים. פי מפרט זה, לפי המפרט הכללוצעו לדות יבובהע

 תקנים ישראלים: 

 יריעות ביטומניות - 3חלק  1430ת"י 

תקנים ישראלים אחרים  ות ביטומניותות ומבנים ביריעום גגאיט - 2, 1ק חל 1752י ת"

 טיים.רלוונ

 בטיחות .2

יחות מצעי הבטי כל אשאן הרלהקבי נקטו ע"לא תבוצע כל עבודת איטום אלא אם כן נ

 כולל:  המחייבים

ל  יסודית ומלאה של החומרים וחומרי הלוואי בהם יהיה שימוש והסכנות הכרוכות בכ הכרה .א
 .אחד מהם

ור זמין ש בחומרים דליקים ונגישות למקרה של שימותאימים במקכיבוי אש מהצבת מטפי  .ב
 אש ו/או שטיפה.וקרוב של מים לכיבוי 

 בבים והסביבה. ריאות העובדים, הסוה על בהגנה מלאלהבטחת  זריםיואבם עיבאמצ שימוש .ג
 אמצעים אחרים כנדרש עפ"י כל מקרה ומקרה.  .ד

 
 מרתףאיטום רצפת וקירות  .3

 
 י:כלל .א
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 ,PREPRUFE 300Rנדבקות מעצמן לבטון מסוג  HDPEביריעות פה יבוצע איטום הרצ •
GRACE  . 

ס"מ,  10*10במידות בטון  תוקובימים וייון, עשעל היריעות יונחו קובעי מרחק לסידור הז •
 היותר.  ס"מ. לכל 60כל 

ים בצע תיקונאחרי סידור הזיון בשכבה התחתונה יש לבדוק את שלמות מערכת האיטום ול •
 הזיון. לאחר סיום סידור  נ"ל. כנדרשים

ם מתחת לאזור זיון, יש להרטיב את היריעות במי במידה שמבוצעים ריתוכים של כלובי •
 והטים.יצים לג מיעה גת פיעוך, למנהרית

את נציגי יצרן יריעות האיטום ולקבל את אישורם בכתב  לפני ביצוע יציקה, יש לזמן •
 ת. נות המערכואישור המפקח בכתב לתקי

לן עד ות ביריעות אלה לפי המפרט להע איטום קיררצפה יש לבצת איטום הכחלק מהכנ •
 ה.צפפני הר  מעל המפלס המתוכנן של  ס"מ לפחות 30לגובה של 

 
 : תמערכה יבמרכי .ב

• Preprufe® 300R  – מ"מ. עמידות מעולה בפני  350רתף בעובי העולה על משמש רצפות מ
 פגיעות.

• Preprufe® 160R  – קירות מרתף. מ"מ, או 350: הנמוך מבעובי  מרתף רצפותשמש מ 

• Tape  Preprufe® – הכולל ציפוי קה ייעודי סרט הדבPreprufe ן להצמדה רציפה לבטו
 איטום.  רטי פו  ותבחפיפ

• Bituthene® LM  – תקדמת ליישום בסיומת של יריעות  ממברנה משחתית מ
PREPRUFE  .בראשי כלונסאות   וחדירות של צנרת 

• Bitustik - ף, בצידן התחתון, למשטחי בטון ות פרפרומדת יריעדו צדדי להצ סרט הדבקה
 ו מתכת.א

• Preprufe 800 PA -  :יריעת הדבקה עצמית מHDPEזקה  רת בחוהמתחב ,הזקוח דיתחו, יי
 , כמו גם ליריעות פרפרוף. SC1יעודי לבטון קשוי עם פריימר י

• Bituthene 8000S - לת גב יחודית בעיריעת הדבקה עצמית יHDPE מתחברת היטב  שרא
 (. S2ולבטון )עם פריימר  ות פרפרוף בצד החלקליריע
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 ם:ת האיטואור כללי של מערכית
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 המצע תנהכ .ג
 

 אופקיים:  באלמנטים Preprufeהתשתית למערכת 

 2טות עד גרגט )בליבטון רזה עם גימור פני שטח חלק, ללא סגרגציות או קצוות חדים של א •

 (.מ"מ

המחייבים עיבודים מכבש ואינם ליד אלמנטים מאפשרים הידוק בזורים אופקיים הבא •

 דקת היטב במכבש.ני(, מהובינו - ןר קטיגרגל )עם גודת, ניתן ליישם שכבת מצעים ביריעו

 לקר להגנה בפני תפיחת קרקע חרסיתית לוחות ק •

 התשתית באלמנטים אנכיים:

 זמנית  טפסנות קבועה או •

 מ"מ 19בעובי  OSBח לו •

 יריעות ניקוז •

 מבני מסד סמוכים  •

 ל,לים כנ"מ"מ. אם קיימים חל 12לים מ מרווחים או חללים הגדו על המצע להיות אחיד ללא 

דוגמת: חול ים(. במצע לא יהיה אגרגט  מספיק לתמיכה ביריעה )כ בעל חוזקבחומר  םאות אמל

 שיפוע או שיפועים.על ון מיציקת בטר, הימנע חופשי ולא יהיו בליטות חדות. במידת האפש

צפת  ור מצע איתן ואחיד מסביב לחדירות דרך רבמקרה של שכבת מצעים מהודקים, חשוב ליצ

לסכן את שלימות טון. תזוזה חריגה עלולה יציקת הבבמהלך  התזוז  נועלמעל מנת הבטון, 

 . האיטום מסביב לכלונס החודר ולכן חשוב לצקת בטון רזה מסביב לו

 דים. יש לסלק מים עומות יבשים, אולם ם להיצריכיח אינם פני השט •

 ז במהלך יציקת הבטון.מספיק, כך שלא יזו על המצע להיות קשיח •

 מ"מ.  12-של יותר מ א בליטותבות לליצנה יי תהין ור הבטוהטפסות עב •

 כללי –ה התקנ .ד

צד אחד  ה עצמית ממ' עם שוליים בעלי הדבק 1.2מסופקות בגלילים ברוחב  Preprufeיריעות 

ת יש להדביק ין גלילים סמוכים. את יתר החפיות היטב באפשר חפיות מודבקות למנ על

 באמצעות

 .5°C+ ום:ישאלית לי. טמפרטורה מינימPreprufeסרט 

(, מומלץ להשתמש בסרט 13°Cליים )פחות מ בתנאים קרים או גבו Preprufeקנת בעת הת

Preprufe LT רט ם ס. יש ליישם החריגיםבכל החפיות ועל כל הפרטיPreprufe LT  על

 יש להסיר מיד לאחר היישום. קיים ויבשים, ואת הציפוי  המתקלף טחים נמש
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 התקנה אופקית  .ה

 
 
 
 

 : יעותרהי רךת לאויוחפ .ו
 

 י פלסטיק, כשהוא פונה כלפי מעלה.יעה עם הציפוי המתקלף, העשות הירמקם א •

 .של שכבות יש לדרג את החפיות בקצה על מנת למנוע עירום •

 יה. יהשלמת תהליך החפמקומו עד לק המתקלף בפוי הפלסטיהשאר את צי •

 ךלאור מ"מ 75ל פני ריעות הבאות כך שיחפפו את היריעה הקודמת עיק את הימקם במדו •

 ם.ולייהש

 מונחת מלמעלה הוא נקי ויבש לפני ביצוע חפייה.ודא שחלקה התחתון של היריעה ה •

 לזו. ת זו כבוהש הדבקת שתייות, תוך קלף את ציפוי הפלסטיק מבין החפ •

 .קה רציפה ללא קמטים, והדק בחוזקהצרת הדבודא שנו •

 .והסרטים  יעותרהי כללסטיק מודא הסרה מוחלטת של ציפוי הפלאחר השלמת ההתקנה,  •

 
 :חפיות קצה ובקצוות חתוכים .ז

 
במטלית   מ"מ בקצות הגליל ובקצוות חתוכים, וודא שהאזור נקי, נגב  75צע חפייה של לפחות ב

, הדק ממורכז מעל החפייה Tape Preprufeויישם  תן ליריעה להתייבשך. צורחה אם יש ל

 בחוזקה.

 

 
 

 :עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות .ח

לן. ודא שכל החפיות הן ברוחב  כפי שמתואר בתרשימים לה יש לטפל  צוניותיחות וינימפ בפינות

על מנת  יריעה ל את הטב. קפקות היהודומ Tape Preprufeמ"מ לפחות, שהן מצופות  100של 

 ופיל התשתית. התאמה טובה לפרלהבטיח 
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 ות פינ 
  שארתהוך  ת ם להלן,פינות פנימיות וחיצוניות יבוצעו כמתואר בתרשימי

. ודא  Preprufeיטומן בסרט  מ"מ לפחות, וא  100חב של ריעה ברוקצוות י
ה  את היריע  שקודקוד הפינה מכוסה ואטום בסרט, והדק בחוזקה. קפל

 מנע מחללים. ל התשתית ולהיהתאמה טובה לפרופידא לוועל מנת  
 

 
 

 
 : ירות צנרתדח .ט

 
 דה.ו וחלך כל לכלושיוף וניקוי יסודי של הצינור החודר מ .1

" מהצינור. במקרה 0ן סביב הצינור במרחק "על הרצפה וחיתוכ 300רוף יעות פרפישת יררפ .2

על היריעה, כך  PREPRUFE TAPEיישם סרט שהיריעה אינה מגיעה עד הצינור, יש ל

 .ע צמוד להיקף הצינור שיגי

 קו התחתון הנושק ליריעת הפרפרוף. מסביב לצינור בחל יישום פרפרוף טייפ .3

 LM ייפ על ידי יישום ביטוטןפרפרוף טריעה ליהבין  פגשהמסגירת  .4

(BITUTHENE LM בעובי )מ"מ, בדגש על יצירת עיבוי בפינה ליצירת רולקה. 6 

 רט בפרט הגרפי.פה עליונים, כמפוה מתחת לברזלי רצהזרקנור מים וצי שום עצרייי .5

 

 

 

 קפל 

 קפל 

 חיצוני  פנימי 

Preprufe 

Tape 
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 : ריעהן היתיקו .י
 

טון. נקה יציקת הבטפסות ו יון,זזל ברהתקנת  בדוק את היריעה לצורך איתור נזקים לפני

 יש צורך. בסילון מים אם 

לתיקונים  להתייבש. נגב את האזור בבד לח על מנת לוודא שהוא נקי מלכלוך ואבק, ואפשר לו 

. הסר את Tape Preprufeמעל האזור הפגוע והדבק באמצעות  Preprufeרכז טלאי של ם מקלי

 ציפוי הפלסטיק מהסרט. 

לוודא  לא נאטמו, יש  בהם החפיותלשה, או פים נחושים חישולת הם הדבקבמקומות ב

 ולהדק בחוזקה. Tape Preprufeשהאזור נקי ויבש, ליישם  

 

 : התקנה אנכית .יא

באופן מכאני את היריעה  ון אל המצע. חבר יק העבה הלבן מכופלסטפן ה ריעה עם שם את הייי

ת תקין אהליתן נת. תימים לתשמחברים בעלי ראש שטוח המתאיבאופן אנכי תוך שימוש ב 

הקצה העליון של היריעה באמצעות לוח דק וצר, או  בכל אורך נדרש. אבטח את היריעה

מרחק ים לאורך היריעה ביתדבמ ון. שימושלקצה העלימ"מ מתחת  50באמצעות חיבורה 

אותה אל המצע. ניתן לבצע מיתדים דרך ומשטח יריעה ס"מ מייצב את ה 60טיפוסי של 

בפס של היטב, המכוסות לאחר מכן מהודקות חפיות  עביצו פשרמא, הדבר השוליים

Preprufe מחברים חשופים יש לטלוא באמצעות .Tape Preprufe . 

להשתמש במסמרים  צפת מרתף ישמעץ בדופן רת זמניות על תבניו ufePreprעות בקיבוע ירי

היו  ישכך  ,ייםפששארו חומ"מ יי 20 -נית העץ ו מ"מ בלבד ייתקעו בתב 20כאשר מ"מ,  40של 

 יות מן הבטון.טב בבטון בעת הפרדת התבנוגנים הימע

ע חפייה. שתנסה לבצודא שחלקה התחתון של היריעה המונחת מלמעלה הוא נקי ויבש לפני 

. ודא שנוצרת הדבקה  קת שתי השכבות זו לזובין החפיות, תוך הדציפוי הפלסטיק מב את קלף

וחלטת של ציפוי סרה מודא ה ,ההתקנה מת שללאחר ה ציפה ללא קמטים, והדק בחוזקה.ר

. יישום זה ניתן לביצוע על הטפסות של קירות המרתף או על  היריעות והסרטים הפלסטיק מכל

 ות סלארי. קיר

 
 : הסרת טפסות .יב

 

טפסנות ההיקפית של רצפת על טפסות של קירות מרתף, על ה Preprufe ניתן ליישם יריעות

להישאר במקומה עד הטפסנות ון על טבקת הייצ חרכד'. לאעל ראשי כלונסאות ו המרתף,

 . Preprufeיקבל חוזק מספיק בלחיצה ליצירת הדבקה  מספקת של פני השטח עם  שהבטון

(בבטון לפני הסרת  (2m10 N/m 10 MPAאלי של ה מינימזק לחיצלת חון לקבהמתייש ל

 ,היציקהמר ג  ים לאחרימ 3 -. לשם כך יש להמתין כ Preprufeמכות ביריעות הטפסות התו

 לגרום לאבדן ההידבקות בין היריעה לבטון.סות. הסרה מוקדמת עלולה הסרת הטפלפני 
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 טון הב  רותמעבר לקי  ה, היוצאתהגנת הבטון בפני "רגל" הבטון ברצפ  .4
 7 –ימים )בימי גשם  7לפחות בטון שעבר ייבוש סופי של  ייעשה על גבי יישום סעיף זה .א

 ון(.ימים לפחות מהגשם האחר

 ות.ללא סגרגציות וללא בליטות חדנקי חלק ו תולהי ןבטוה על .ב

 סגרגציות וחורי "דיווידגים" יש לסגור בעזרת טיט משופר בפולימרים.  .ג

ם והרולקות. השטחים האופקיי גר'/מ"ר על 300 –ל כ בכמות ש S2ג מסוריימר ישום פ .ד

 דקות לייבוש. 40-המתנה של כ

לפי   GRACEת חבר תתוצר Bituthene 8000ישום יריעה להדבקה עצמית מסוג י .ה

 הוראות היצרן. 

 גר'/מ"ר.  400כבת ה"המסטיגופ ספריי" עם בד גיאוטכני במשקל הגנה על ש .ו

 
 :X BB75ZVANDEרכת  איטום פנימי במע  .5

 ה:הכנ

טיח וחלקים רופפים. ם לאיטום על ידי הסרת טחי הבטון המיועדיחיוני להכין את מש

ומטופלת  ם רופפיםוחלקיקי שמן  ,חותפראבק, ת שתית חייבת להיות נקיה מטיח,הת

, באמצעות ניקוי בהתזת חול או בלחץ מים גבוה מאד, על מנת לחשוף באמצעים הנאותים

פס וללא ביות פתוחות, מחוסיב וישר, בעל נקבויצ יותר חייב להם השטח אשאת מבנה מרק

 או חריצים. גדולים סדקים  חללים,

ום. יש להרחיק זמן היישרטוב ב אאך ל לח ותשטח להייש להרטיב היטב את המשטח. על ה

 ם על פני שטחים אופקיים.מים הנמצאי

יסק עם ד 45⁰של  פה בזוויתרצפה כולל חריצת המפגש בין הקיר לרצ-הכנת מפגש קיר

 מ"מ.   30מק מ"מ ובעו 6רוחב ב

נט ס"מ בצמ 3X3לה )רולקה( מנטי אוטם ומהיר ייבוש והעגניקוי החריץ ומילוי בחומר צ

 ברת וונדקס. רת חתוצ VANDEX CRS 05 מסוג

 ערבוב:

ליטר מי ברז בכלי נקי )רצוי להשתמש  4.5-6.5עם   Vandex BB 75 Zק"ג  25יש לערבב 

דק'( עד שמתקבלת  3-א ייפחת מ)משך זמן הערבוב ל ת. דקו 3-8למשך ליטר(  50בפח 

 כה ללא גושים. תערובת סמי

 גבוה.  חובה להשתמש במערבל מכאני בעל סל"ד

    ק"ג 12.5בב , יש לערליטר( 18בדלי קטן )בצע מת ב הערבו כאשר :רההע

VANDEX BB 75 Z זמן ' לפחות )דק 3ליטר מי ברז למשך  2.25-3.25  עם כמות של

 דק'(  3-יפחת מא ב להערבו

 םיישו

Vandex BB 75 Z  ,ם. מרית או ציוד התזה מתאימיושם באמצעות מברשת 

. במרבית המקרים מומלץ ק"ג/מ"ר( 4מ"מ )  2 -מ ותרי יישם לאבמחזור עבודה אחד ניתן ל 

 יישם יותר משכבה אחת. ל
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  איןח. ה עדיין לבה הראשונמומלץ ליישם את השכבה השנייה כל עוד שטח הפנים של השכ

נה עד ליישום השכבה יישום השכבה השנייה. זמן ההמתונה במהלך לפגוע בשכבה הראש

 וד.  טורה, וע, טמפרתו ן לחוכג ם,המקומייוי בתאיי מזג האוויר השנייה תל

 פס על פני השכבה הראשונה כל עוד היא גמישה.  יש ליצור מרקם מחוס

 . ב מחדשערבק למים, מספין להוסיף על מנת לשמר את עבידות החומר אי

 צעות התזה יישום באמ

 ות מכשיר מתאים להתזת חומרים צמנטיים. מצעבא Vandex BB 75 Zניתן ליישם 

 מ"מ.  6 ת כ:ולהיך ייה צריקוטר הפ

בתנועה מעגלית, כאשר פיית המתז מוחזקת בזווית  השכבה הראשונה של וונדקס מיושמת

 ק. וטח ומהודהחומר מש כלפי התשתית. לאחר מכן 90ºשל 

 זה או גמר אחר.להישאר בגימור של התהשכבה הסופית יכולה 

 או על תשתית קפואה. 5ºC+ -ם בטמפרטורה מתחת לליישאין 

 :אשפרה

תנאי מזג אוויר ימה נגד ימים לפחות ולספק הגנה מתא 5ך  משלחות ל לע ורמשל יש

 עתהזה המשטחים שלהגן על  רוח, שמש, כפור( בזמן ההתקשרות. יש קיצוניים )לדוגמה

 לפחות. שעות 24 גשם למשךטופלו, מ

 
 וריטני מסוג "פוליסיל" בסיס פוליא במערכת על  איטום גגות  .6

 
 ום:יטהגג לא  עבודות הכנת שטח .א

כל מקום שניתן שיפועי התקרה גבי התקרה הקונסטרוקטיבית. ב על  יעשהי םוהאיט •

 ייעשו בבטון הקונסטרוקציה.

 בליטות.ביריעות ללא שקעים ו םטו דרושה לאיטב ברמה ההתקרה תהיה מוחלקת הי  •

לסים  כל השטח עם כמה שפחות הפרשי מפ האיטום ייעשה באופן רציף על פני •

 . ים אותוואלמנטים החוצ

עים וחורים עם טיט צמנטי מושבח ג הבטון, הורדת בליטות, מילוי שק י של גדוי יסוניק •

 בפולימרים.

 שיפועים מבטון  .ב

 .1.5%אלי יהיה אחוז השיפוע המינימ

ת ללא חללים לוודא הדבקה יציבה לתשתי בידוד תרמי יש ים על גבי שכבתשיפוע ביציקת

 תרמי.הבידוד השכבת  קבתוד ועליש ת הבטון רישה לעיל מומלץ להחליק אכדי לעמוד בד

מ"מ, יש לעבד את פני הבטון בטיט צמנטי  40 -ת השיפועים קטן מבמקום בו עובי שכב

 . משופר בפולימרים

ות ושומרי גובה ומרחק, זרת תבניות יציבי הבטון יעשו בעור פנוייש שיפועיםיציקת ה

 יורכבו לפני היציקה. ש



 64 

סיבובי  במחליק  ייעשה  ןוהבט יפנ שלהסופי  פני הבטון יהיו חלקים. היישור

פן שייתן יישור בלבד ולא החלקה או בכף החלקה )"פצת החלקה"( )"הליקופטר"( באו

 באיכות הדרושה. 

 ים כמפורט להלן: שלב  בשניר אשפרה טון יעבובה

בטון )"יישור והחלקה"( כאשר ברק המים תתחיל לאחר גימור פני ה -אשפרה ראשונית 

 עליו. דרוךלשר אפטון אך לם מפני הבנע

ימים לפחות לאחר היציקה, הבטון יוחזק במצב  7שעות עד  24מתום  -פרה נמשכת שא

 רטוב.

תאם ם דבק אקרילי בה ע ופרמש טיט צמנטי( על ידי תיקון שיפועים )במידת הצורך

 למפורט:

 התאמה.ב 3:1ובת צמנט/חול ביחס  תער

י . מים לפהצמנט לקממש 10% שלבשיעור " 16ין כגון: "בי ג'י בונד ידבק אקרילי לבנ

 הצורך.

מים, עובי שכבת  50% -דבק אקרילי ו 50% -גבי שכבת יסוד המורכבת מהטיט ייושם על 

יפועים, מ"מ. עבור עיצוב ש 10קה לא יעלה על החלרך יבוצע לאוהמשופר ש הטיט הצמנטי

 יחתמרצע שוב  מ"מ כאשר בין כל שכבה לשכבה תבו 25 -ובייה לל את עלהגדי ניתן אף

ה לשכבה ולדאוג להתייבשות הדרגתית ר זמן להתייבשות בין שכביש להותיהיסוד.  שכבת

ות ת מים בתדירפעם או הזלפ ייורטב מדאוטכני שיע"מ למנוע סדיקה, ע"י פריסת בד ג

 גבוהה.

 ני בטון השיפועים המיועד לאיטוםפ .ג

 .קייםנם ושייהיו יבהשיפועים, המעקות וההגבהות המיועדים לאיטום  בטון,פני ה

 יטות וללא שקעים.חלקים ומישוריים ללא בל אלה יהיושטחים 

 רולקות  -העגלות  .ד

 .5x5ת קס במידוברת וונדרת חתוצ MG4ג על ידי יישום חומר צמנטי מסוההעגלות יעשו 

 םאף מי .ה

מ"מ  70תהיה רצופה לכל גובה ההגבהה לרבות כאשר אף המים עשוי בטון, יציקת הבטון 

 ל השקע. לפחות מע

 דירת המים דרכם. ההגבהה יעובדו באופן שימנע את ח נים שלוילהע םניפה

 איטום מעברי צנרת  .ו

נפח )על ר מים מתיישום עצידי על  יעשה " החודרת דרך התקרות 6איטום צנרת עד קוטר 

( מסביב לצינור ובצמוד לבטון בחלקו 20x20גומי פולימרי במידות  בנטונייט או בסיס

ס , עם בטון מסוג "וונדק30x30x20ת במידו ןות בטיקובת כן יציק התחתון. לאחר מ

 גראוט". לאחר ייבוש מתאים, יש ליישם סרט בוטילי עם גב לבד מסביב לצינור. 

 שםג-לטי מיוק .ז

חיבור בור אמין לצינורות מי הגשם וושתי בעל חים מאביזר חרהיו עשוייהקולטים י .1

 ו ש"ע.כגון של חברת "דלמר" אכנ"ל למערכת האיטום , 
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העליון של האביזר יהיה  קת" בחלקו העליון כך ששטח החתךשותהיה " לנ"ה רזבילא .2

 גדול משטח החתך של הצינור אליו נאספים המים . 

 

 וליסיל כת פבמערהגג  איטום

 הכנה:

חלקה, ללא שקעים או  לאיטום הינה תשתית יציבה,תשתית המיועדת יש לוודא שה א.

 ות חדות. בליט

תית של כבה אבק ( ואין על פניו ש)לא בטקלויציב  קן חזוהבטש  ש לוודאבגג בטון חדש, י

שעות.  48מי צמנט. במידה שיש, יש להסירה באופן מכני. וודא ייבוש הבטון במשך 

 רים.  ט צמנטי מושבח בפוליממ"מ ומעלה ימולאו בטי 3 עים בעומקשק

ם ימידע  מים אשרה בריסוס איירלס, במברשת או רולר מתאינעש 400יסיל יישום פול ב.

 סים. ימבמ

. ליישום נוח ולתוצאות C º35 - C º7טמפרטורות שבין  בטווח 400ניתן ליישם פוליסיל  ג.

ם ר מאוחסן יו, כאשר המוצC º27 - C º15ות שבין ח טמפרטורמרביות מומלץ ליישם בטוו

 . 18ºcהה מ: לפני היישום בטמפרטורה גבו

 גשם.י ירידת ות לפנעש 24 םיישל ים. איןעל משטחים רטוב 400אין ליישם פוליסיל 

 הוראות יישום: 

ש להסיר חלקים רופפים, לתקן פגמים בתשתית, לוודא שלמות ברולקות ותקינות י א.

 וזים. הניק

 קסי:ר אקווה פוישום פריימי ב.

 : החומרהכנת 

, ק"גA (7.60 )לתוך אקווה פוקסי חלק ק"גB  (3.70  ) יש לשפוך אקווה פוקסי חלק

באיטיות עם  ה העליון של הדלי , לערבבתחת לקצס"מ מ 3  לה שבלגוד מים עף להוסי

ו י ולהשאירדקות עד לקבלת חומר הומוגנ 3-5סל"ד( למשך  100-200מערבל חשמלי )

 ימוש.   דקות לפני הש 10-20ך למשבמנוחה 

 אופן השימוש:

 ח ופרטיר או בהתזה ע"י איירלס. הכנת השטפוקסי במברשת, רולניתן ליישם אקווה 

 המיועד. ת היישום של חומר האיטום"י הוראועפ –ם יפנוס םישוי

 עם טולואול. -ניקוי איירלס 

 תצרוכת:

 מ"ר / ר'ג  250ט : פות באגרגיריעות ביטומניות מצו על בטון,

 זמן ייבוש:

 (.50%ובלחות יחסית של   25ºC  –ב  שעות  ) 1-2לפני יישום שכבת ציפוי:  וש ייב

 אחת.  הלשע בקרוש ן הייבובתקופת הקיץ זמ

 שעות בימים קרים.  4-5קופת החורף זמן הייבוש מתארך עד תב
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שה אשר הוא קה פוקסי כבכל מקרה, יש להקפיד וליישם את השכבה הבאה מעל האקוו

 לק ובלתי דביק.    ין דביק ולא להמתין עד שיהיה חק, אך עדינו מתנהג כמו מסטיואי

   : חשופים מערכת איטום בסיסית על גגות ג.

ק"ג/מ"ר על כל  2.70 – 1.50ת של בכמות כולל  400שכבות של פוליסיל  3 – 2 םשייל שי

 גג. ל הם שה ובמימדיבחספוס שלשטח הגג, תלוי בשיפועי הגג , בסוג התשתית, 

 שעות. 5 -3השכבות :  זמן ייבוש בין

 לקמן:ימים, יש ליישם מערכת פוליסיל כד איכותית ומאריכת  לקבלת מערכת איטום

רילי ופוליאוריטני ישן: יישום ביטומניות עם אגרגט , ציפוי אקות , יריעןובט תיתשת לע

 י.  שונלייבוש ראשעות  1-2גר'/מ"ר. המתנה של  250אקווה פוקסי בכמות של 

 מ"ר. המתנה לייבוש בין/ק"ג 2.70כמות כוללת של בשלוש שכבות, ב 400יישום פוליסיל 

 שעות.  5 – 3השכבות: 

יפבריק, תוך מתן פוליאסטר מסוג פול עם ארג  400יל הפוליס  תין אילשרץ מלן, מוכמו כ

  ס(.)אינטרגל רג זכוכיתס"מ. חלופה אפשרית )טובה פחות( היא שריון עם א 5חפיפות של 

 ק"ג/מ"ר,  2.70ת של בכמות כולל  400ליסיל שכבות של פו 3יישם  בגגות מרוצפים יש ל

שטח הגג המרוצף במידה ש בטון(.  תתשתי )עלר ל פריימעל גבי אקווה פוקסי או פוליסי

ארג  –מ"ר, יש לשריין את המערכת עם פוליפבריק )חלופה פחות טובה  10עולה על 

   זכוכית(. 

 גר'/מ"ר.  200פטי בכמות של אלי 600יסיל ום פולייש ד.

 הוראות יישום: 

ה נמברמ  תיווצר לחות היחסית של האוויר. בתנאים רגיליםלוי בטמפ' וב זמן הייבוש ת

 ימים. 5 –ייבוש סופי  שעות. 12בתוך  השיב

 קורת האיטום ע"י הצפה בי .7
 

 וללם כדות האיטו ת לכל עבווהיא נדרש 1, חלק  1476פרטי הבדיקה יהיו כנדרש בת"י 

 בים.חדרים רטוגגות , מרפסות  ו

ההלבנה וההגנה על  עבודות האיטום ובטרם נעשוההצפה תבוצע לאחר גמר כל  .א

 .האיטום

 72במים למשך ק לאזורי בדיקה אשר יוצפו וא יחולגדול ה הפהרצ שטחו במידה .ב

 שעות לפחות.

 ם.זיק לאיטופתחי הניקוז יסתמו זמנית לצורך ההצפה באופן שלא י .ג

ר לתוך לט מי הגשם , ע"י בלון המוחדשם מתחת לקוצינור מי הגתמו בתוך הפתחים יס

 צמו.עלט קואיטום הלט במטרה לבדוק גם את הצינור , ולא מעל לקו

 הגבוה ביותר של משטח הגג.  ס"מ במקום 3רום המים יהיה מוצף , באזור ה .ד

  של צה העליוןיותר מהק יש לוודא כי פני המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים .ה

 ריעות החיפוי". "י

ההצפה פני תחתית יהיו יבשים   רת האיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר זמןקובי .ו

 .ום אחרקממכל  או יםמהמרזב ין יציאת מיםלגמרי וא
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 ע"י המטרות ביקורת האיטום לתפרים ולפתחים  .8
 

קן על פי הת תפרים בקירות ובתקרות ייבדקו בבדיקת המטרה. תיערך בדיקה בהמטרה

ר , על קי –ד בתפר אנכי אחהמטרה תעשה במקום . הבדיקה ב 2חלק  1476ת לבדיקו

 בדק גםייכך ש תפרל וצע מעלעל התקרה . ההמטרה תב –אופקי  ובמקום אחד בתפר

.  בנוסף על כך, כל מקום שלא נבדק על פי התקן , ור היריעות אל הקיר הסמוךטיב חיב

כאשר ם בתפר ומצדדיו , יטוהא בהמטרה על)טוש( ,  ייבדק ע"י המטרה ממתז מקלחת

דרים מים פנימה , בזמן ההמטרה. משך האם חו חזותית א בפנים ומסתכלבודק שני נמצ

 לפחות .דקות  2 –דה ונק כלטרה על זמן ההמ

 
 ום: מפרטים ליישום חומרי איט .9

 

 אליפטי  600פוליסיל  .א

 ( TOP COATחשופים ) לאיטום גגותאליפטי ציפוי פוליאוריטני  

 
 POL600 מספר קטלוגי:

 01/13עדכון: 
 

 תאור המוצר
 

לבן  חד רכיבי, בעל גוון אליפטי איטום פוליאוריטני  חומר הינו  אליפטי  600פוליסיל 
מאד  העמיד, יתישומו ממברנה אטומה, חזקה ואלסטי חרר לאצוי שרא ק,רימב

סיל פולי. זמןובעלת החזר גבוה של קרינת השמש, אשר נשמר לאורך  באקלים החוץ
פגיעות  ו המכני הוא עמיד בפנימדים והודות לחוזקאינו רגיש למים עוטי אליפ 600

  מכניות.
 

 
 מטרת השימוש

 
סיל ( על גבי פוליTOP COAT)  ן עליונהכבת מגשכמוש ילש עדפטי מיואלי 600פוליסיל 

 להבטחת התכונות ויציבות הגוון הלבן המבריק לאורך זמן ולהקניית החזר 400
   וה.קרינה גב

 
 

 יטכנ מפרט
 

 תכונה:
 

 
 

 
 ות:צאתו

 חוזק בקריעה : 
 

 6.0 Mpa 

 כות:התאר
 

 400 % 

   
 עמידות בבליה מואצת: 

 
 גבוהה  עמידות 

 :םיות מגספי
 

 יחזנ 

 שיוב:
 

 גמישות בקור
 

 90% 
 

-30ºc 

 : ראשונית תקופת אשפרה
 

 שעות 16 
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 אליפטי  600פוליסיל  

 חשופים גגות לאיטום טי יפאלוריטני ציפוי פוליא 

 600וגי: מספר קטל
 01/13עדכון: 

 
 אופן השימוש

 
 :ליכל

 
ללא   קה,חל, יציבהיש לוודא שהתשתית המיועדת לאיטום הינה תשתית  .א

 טות חדות. בלי עים אוקש
נעשה בריסוס איירלס, במברשת או רולר  אליפטי  600פוליסיל יישום  .ב

 מתאימים אשר עמידים בממיסים. 
. C º35 - C º7רות שבין בטווח טמפרטואליפטי  600פוליסיל  ליישם תןינ .ג

 - C º27ליישם בטווח טמפרטורות שבין צאות מרביות מומלץ ליישום נוח ולתו
C º15 ,18בוהה מ: חסן יום לפני היישום בטמפרטורה גואוצר ממה אשרכºc . 

שעות   24על משטחים רטובים. אין ליישם  אליפטי 600פוליסיל אין ליישם  .ד
 .  גשםני ירידת לפ

 
 

 הוראות יישום 
 

גר'/מ"ר, על   200י בכמות של אליפט 600יש ליישם שכבה אחת של פוליסיל  .א
ישום של  ר גמר היות לאחעש 5-16,  400ליסיל יטום של פוגבי מערכת א

 השכבה האחרונה. 
        

  
 זמן התייבשות  

 
רנה ממבצר ילים תיוובתנאים רגזמן הייבוש תלוי בטמפ' ובלחות היחסית של האוויר. 

 ימים. 5 –ייבוש סופי  שעות. 12יבשה בתוך 
  

 אריזה
 

 . ק"ג 20
  

הערות 
 ואזהרות

 
 גשם.   ינת לפושע 24 אליפטי 600פוליסיל ליישם  אין .1
מנע משימוש באש ליד שטח  ייק. יש לההינו חומר דל אליפטי 600פוליסיל  .2

 שנמרח בחומר זה.  
 וורורו. אג לרים ולדאוקומות סגויש לנהוג זהירות יתר במ .3

 ובעיניים.החומר. יש להימנע ממגע בעור  משאיפת אדייש להימנע  .4

ת  וכלמער גנה)הלמשתמש יש להשתמש בציוד מגן שיספק הגנה מתאימה  .5
 יים ולעור(. מה, לעינהנשי

 יש לשטוף ידיים במים ובסבון. בתום העבודה  .6
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 ( AQUAPOXYאקווה פוקסי )  .ב

 ל בסיס מיםי עכיבוקסי דו רפריימר אפ   

                                                                                                                                                                        B 425  ,A 425 טלוגי:ר קמספ   

 10/18עדכון: 

ריח ואינו מכיל בסיס מים, נטול סי דו רכיבי על אפוק ריימר הינו פ ה פוקסיוואק תאור המוצר
 ממיסים.

 מערכות  רעבו ריימפרעולה, כאקווה פוקסי מציג עמידות כימית טובה וכושר הדבקה מ
 טומן חם מושבח מסוג פוליגום.ולימריות, כמו גם עבור ביאיטום פ

מטרת 
 השימוש

בטון, ביישום על   BPU 10, , אקווטק G18ולטיגום, אקווה פוקסי משמש כפריימר עבור מ

וא ליאריטני ישן. כמו כן הציפוי אקרילי ישן וציפוי פוביטומניות מצופות באגרגט,  יריעות

 בטון.   על תשתיתליגום  ופמר ליפריכ משמש

  צבע : מפרט טכני
 

 תכולת מוצקים)%(: 
 

 משקל סגולי )גר'/מ"ל( 
 

 (:pasצמיגות)
 

 יחסי ערבוב: 

 (  Cº25-וב ) בחר ערבודה לאעב זמן

 היר לבן עד חום ב
 

55 
 

1.1 
 
1 
 
 

A=7.6,  B=3.7 
 
 
 דקות  45-60 

 

ק"ג(, להוסיף   7.60) Aחלק וקסי אקווה פ תוךל "ג(ק3.70 ) Bיש לשפוך אקווה פוקסי חלק  הכנת החומר 
ס"מ מתחת לקצה העליון של הדלי , לערבב באיטיות עם מערבל  3ים עד לגובה של מ
השאירו במנוחה ת חומר הומוגני ולדקות עד לקבל 3-5 משך( ל סל"ד 100-200שמלי )ח

 ת לפני השימוש.  דקו 10-20למשך 

פרטי הכנת השטח ו ע"י איירלס.  או בהתזהרולר  ,תמברשבסי  וקאקווה פניתן ליישם  אופן השימוש
 עפ"י הוראות היישום של חומר האיטום המיועד. –יישום נוספים 

 לואול.ועם ט -לס ניקוי אייר

 גר' / מ"ר 250באגרגט : יטומניות מצופות על בטון,יריעות ב וכתתצר

 "רמ /ר' ג 150  – 200על ציפוי אקרילי ישן וציפוי פוליאוריטני ישן : 

 גר'/מ"ר. 250-300תשתית בטון עם פוליגום :  ל איטוםבמקרה ש

   ייבושזמן 
  (.50%ית של ובלחות יחס  25ºC  –ב שעות  )  1-2ייבוש לפני יישום שכבת ציפוי:  

 ן הייבוש קרוב לשעה אחת. הקיץ זמבתקופת 
 שעות בימים קרים.  4-5מן הייבוש מתארך עד החורף זבתקופת 
כאשר הוא קשה  ה הבאה מעל האקווה פוקסיבם את השכולייש דילהקפ יש ה,בכל מקר

  דביק. לק ובלתי ואינו מתנהג כמו מסטיק, אך עדיין דביק ולא להמתין עד שיהיה ח
   נהאחס

 )  35ºC - 5ºC )מטמפרטורות גבוהות ל,  מוגן מקרה ובמקום קריר ומוצ
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 אריזה 
 
 

 
 ק"ג A – 7.60חלק 
 ק"ג B – 3.70חלק 

 ק"ג 18  –ספת מים עפ"י ההנחיות ולאחר ה רמהחו קלשמ
 

 

 ( AQUAPOXYאקווה פוקסי )    

 פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים.   

                                                                                                                        B 425 , A 425 וגי:מספר קטל   

                                                             

 10/18דכון:ע            

הערות 
 ואזהרות

 

• AQUAPOXY ר השימוש. ם וסבון מיד לאחם במיידיי עה, רחץכן בבליסומ 

 מעלות. 5 –נמוכה מ   בטמפרטורה AQUAPOXYאין ליישם  •

  פת אבק.בסמוך לסו AQUAPOXYאין ליישם  •

 צר.   במים מעבר למפורט בדף המו AQUAPOXY -את ה לדלל אין •
 

 שנים.  ההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על ידע וניסיון שנצברו לאורך 
ללא הודעה מוקדמת. באחריות ת ההנחיות  ות לשנות אמנו את הזכשומרים לעצו אנ

   ם. בצע להתעדכן בעדכונים האחרוניהמ
דוק המשתמש לבריות למוצר. על מהוות אחואינן  דבלב תלצוהמ ן בגדר הנחיות אלה הינ

 לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.  
 מח להנחותך. נו ונשנה אליאנא פ של ספקרה במק
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 400פוליסיל  .ב

 חשופים או מרוצפיםפוליאוריטני לאיטום גגות וי ציפ

 POL400 י:טלוגר קמספ

 12/15כון: דע
 

 תאור המוצר
ו חומר איטום פוליאוריטני חד רכיבי, בעל גוון לבן, אשר  הינ 400פוליסיל 

וץ  , עמידה באקלים החטיתאלסה, חזקה וברנה אטומיוצר לאחר יישומו ממ
אינו רגיש למים עומדים   400סיל ש. פוליה של קרינת השמובעלת החזר גבו

 ניות. עות מכיגני פפד במיי הוא עוהודות לחוזקו המכנ

 
 מטרת השימוש

מיועד לאיטום גגות בטון יציב )לא בטקל( חשופים או מרוצפים,   400פוליסיל 
לי או חומר  מצופים בחומר אקריות גג עם אגרגט,ות ישנות יריעות ביטומני

ליונה אבקתית ע"י ליטוש(, גגות פח  שכבה ע ר הורדתריטני ישן )לאחפוליאו
  משופעים במתקנים המחייביםאו גגות חביים רמגות גחד יורית, במאו איסכו

 שימוש במערכת איטום משחתית. 

 
 מפרט טכני

 תכונה:
 

 
 שיטת בדיקה: 

 
 תוצאות:

 DIN 53504 8.0 Mpa יעה : חוזק בקר
 % DIN 53504 600 ת:התארכו
 65  (: Shore Aקשיות )

 עמיד  עמידות בבליה מואצת: 
 יחנז  ספיגות מים:

 ב:ויש
 רבקו תישומג

 90% 
 

-30ºc 
תקופת אשפרה 

 :ראשונית
 שעות 16 

 
 אופן השימוש

 כללי:
  חלקה, ללאת יציבה, יש לוודא שהתשתית המיועדת לאיטום הינה תשתי .א

 או בליטות חדות.  עיםשק
ב )לא בטקל( ואין על פניו שכבה  בגג בטון חדש, יש לוודא שהבטון חזק ויצי

וודא ייבוש   פן מכני.רה באו יסש להיש, שיבמידה  ל מי צמנט.אבקתית ש
מ"מ ומעלה ימולאו בטיט צמנטי   3שעות. שקעים בעומק  48הבטון במשך 

 מושבח בפולימרים.  
, לקבע  ר שכבות חלודהני השטח, להסי טב את פנקות הייש ל ורית,איסכבגג 

על כל הברגים כך   BPU-2ישם מסטיק פוליאוריטני היטב את הברגים, לי
  אתבעלי גב לבד פוליאסטר  בוטילייםסרטים  ם ום עטולא, סו היטבשיכו

 החפיפות שאינן סגורות היטב. 
  אשרמתאימים  ת או רולרנעשה בריסוס איירלס, במברש 400יישום פוליסיל  .ב

 ידים בממיסים.  עמ
. ליישום נוח  C  º35 - C º7בין בטווח טמפרטורות ש 400ליישם פוליסיל  תןני .ג

,  C º27 - C º15שבין טורות רפח טמובטום לץ ליישולתוצאות מרביות מומ
 . 18ºcאוחסן יום לפני היישום בטמפרטורה גבוהה מ: כאשר המוצר מ

דת  שעות לפני ירי 24 ישםלי ובים. איןמשטחים רטעל  400אין ליישם פוליסיל  .ד
 גשם. 
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 400פוליסיל 

 מרוצפים או חשופיםגות יטני לאיטום גציפוי פוליאור

 400מספר קטלוגי: 

 12/15: וןעדכ
 
 יישום הוראות 

ן פגמים בתשתית, לוודא שלמות ברולקות  יש להסיר חלקים רופפים, לתק .א
 ותקינות 

מברשת  ה בחילש תיש להברי שטחי מתכתהניקוזים. כאשר מיישמים על מ
   . ת עם טולואולקולנופלדה 

   גגות חשופים:  ל עמערכת איטום בסיסית  .ב
 2.70 – 1.50 לשללת ות כמובכ 400 של פוליסיל בותשכ 3 – 2 יש ליישם

וי בשיפועי הגג, בסוג התשתית, בחספוס שלה  ק"ג/מ"ר על כל שטח הגג, תל
 ובמימדים של הגג. 

 ות.שע 5 -3שכבות : זמן ייבוש בין ה
 

ם מערכת פוליסיל ריכת ימים, יש ליישכת איטום איכותית ומאלקבלת מער            
 לקמן:כד

פוליאוריטני  אקרילי וציפוי  ,רגט גם אע טומניותעל תשתית בטון, יריעות בי
שעות   1-2גר'/מ"ר. המתנה של  250קווה פוקסי בכמות של ישן: יישום א

 לייבוש ראשוני. 
ר'/מ"ר. המתנה ג 150מר בכמות של יישם פוליסיל פרייש לת יל איסכוריע              

 לייבוש
 ון.בטתשתית  שעות. ניתן ליישם אותו גם על 3-4של               

 ק"ג/מ"ר. המתנה   2.70ל בשלוש שכבות, בכמות כוללת ש 400ל ליסיפו םיישו
 שעות. 5 – 3לייבוש בין השכבות: 

 מ"ר. ר'/ג 200מות של אליפטי בכ 600יישום פוליסיל 
סטר מסוג עם ארג פוליא  400הפוליסיל ץ לשריין את  כמו כן, מומל

 פוליפבריק, 
 א שריון  ות( היחפובה  טת )ריופה אפשס"מ. חל 5תוך מתן חפיפות של 

 ס(. עם ארג זכוכית )אינטרגל  
  2.70 שלכוללת בכמות   400שכבות של פוליסיל  3יישם  בגגות מרוצפים יש ל .ג

  "ג/מ"ר,ק
תשתית בטון(. במידה ששטח הגג   יימר )עלליסיל פרפוקסי או פו  על גבי אקווה

  הלופ)חיפבריק ן את המערכת עם פולמ"ר, יש לשריי 10מרוצף עולה על ה
  ארג זכוכית(.   –טובה  תפחו

 
 

 
 ת  זמן התייבשו

זמן הייבוש תלוי בטמפ' ובלחות היחסית של האוויר. בתנאים רגילים תיווצר  
 מים. י 5 –ייבוש סופי  .ותשע 12ה בתוך מברנה יבשמ
 . ק"ג 25  אריזה 
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הערות 
 תואזהרו

 שעות לפני גשם 24   400פוליסיל ליישם  . אין .1
ח  מנע משימוש באש ליד שטח שנמרילהש דליק. י מרחו וינה 400סיל פולי .2

 בחומר זה. 
 יש לנהוג זהירות יתר במקומות סגורים ולדאוג לאוורורו.  .3
 ובעיניים. ע ממגע בעוריש להימנ די החומר.ת אאיפמנע משיש להי .4
רכות  גנה מתאימה למשתמש )הגנה למעיש להשתמש בציוד מגן שיספק ה .5

 הנשימה,
 ולעור(.לעיניים 

 וף ידיים במים ובסבון. טיש לש הדוהעב וםתב .6
 ל ביטומן )זפת( חדש או ישן.ע 400פוליסיל  אין ליישם .7
טחת  להבמת דבקה מוקדע בדיקת הביישום על גגות איסכורית, יש לבצ .8

 קה תקינה. הדב
 

 
 גרמניה VANDEXמתוצרת  טיפול בשפכים נגד מים עבור מתקניחומר איטום צמנטי  .ד

                               VAN005מק"ט:  
עדכון:                                                                                                                

03/17 
פולימרים, בעל עמידות  הינו חומר איטום צמנטי מושבח ב Vandex BB 75 Z תאור המוצר

 :ותות הבאנותכה תאג צימ Vandex BB 75 Z ימיקאלים.גבוהה בכ
 . לילילאיטום חיובי ולאיטום ש מתאים •
 פתוחים ותעלות במתקנים לטיפול בשפכים.שפכים  מאגרימתאים ל •
מצוינת, לכן הוא  Vandex BB 75 Zת של שונית והסופיקשרות הראיכולת ההת •

 אופקיים ואנכיים כאחד.  מתאים ליישום על משטחים
  הפשרהקיפאון וחזורי מב יד מעב, יציהינו  החומר המתקבל לאחר התקשות •

 אדים.ויחד עם זאת חדיר ל
 .עפ"י מכוני בדיקה אירופיים לשימוש במגע עם מי שתייה מאושר •

מטרת 
 מושהשי

 .יםובלוק ת בטוןותשתי איטום •
 . שפכים עירוניים הבאים במגע עםאופקיים ואנכיים  משטחיםלציפוי מגן  •
 . ועוד ביובפירי  ,םתוחיפים פכש מאגריביוב מתחת לכבישים, איטום תשתיות  •
 טובים.מתאים לשימוש בחדרים ר •

נתונים 
 טכניים

  תקן   נתוני חומר
 אבקתי  מראה

 אפור  צבע
   ות ועבידרובת י תענתונ

 ק"ג/ליטר 2-כ  צפיפות תערובת רטובה 
 קותד 45-כ  20ºC-זמן עבידות ב

 שעות 5-8כ    20ºC -זמן התקשרות ב
 MPa  40 -כ  ם  יימ 28סה דחי חוזק

  28חוזק מתיחה בכיפוף 
 ימים

 MPa  6 –כ  

מודול אלסטיות סטטי  
 ימים 28

 GPa  28 -כ 

 kg/m²·h0.08   ספיגה נימית 
 CEעיין בסימון   פים נתונים נוס

-EN 1504 מאפייני ביצוע 
3 

 

 Class R3 ≥ 25 MPa  ה  חוזק דחיס
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 0.05% ≥ כלור  ניתכולת יו
 ≤ MPa 2.0 הדבקה חוזק

עמידות חדירת דו  
תחמוצת הפחמן  

  )קרבונציה)

 עובר

 ≤ GPa 2.0 מודול אלסטיות 
  תאימות תרמית 

ה  הפשר \פאה: הק1חלק 
 תמיסת מלח עם טבילה ב

2.0 MPa ≥ 

 ≤  kg/m2 0.5 ספיגה נימית
 A1 שתגובה לא

 5.4תואם  חומרים מסוכנים 
שינויי  . באופן מעשי, אי מעבדהות בתנקיר בדפמס של ממוצע  כל הנתונים הם

אוויר כגון טמפרטורה, לחות ונקבוביות התשתית עלולים להשפיע על   מזג
 .ערכים אלה

 
תהליך 

 יישוםה
 :הכנה .1

וחלקים   ום על ידי הסרת טיחהבטון המיועדים לאיט חיוני להכין את משטחי
יקים  קלן וחמ, שותק, תפרחשתית חייבת להיות נקיה מטיח, אברופפים. הת

אמצעות ניקוי בהתזת חול או בלחץ  טופלת באמצעים הנאותים, בופפים ומר
יב  יב להיות יציחשטח אשר מים גבוה מאד, על מנת לחשוף את מבנה מרקם ה

לים או  מחוספס וללא חללים, סדקים גדו ת פתוחות,ל נקבוביווישר, בע
 . חריצים

   Vandex Plug.ת מים יש לעצור באמצעות ודליפ ▪
רטוב בזמן   להיות לח אך לאהשטח  את המשטח. על היטב ביטלהר יש ▪

 היישום. יש להרחיק מים הנמצאים על פני שטחים אופקיים.
 

 םים או בלוקינבנויים מלמשטחים ב
עכב את  מרים אחרים שעלולים ל, טיח ראשוני או חויש לסלק שאריות טיח

  םיאמצעבקו ולחרים יס, שאריות עץ או חומרים זרים אההתקשרות. גבס
 קות היטב את המשטח. לסלק בליטות משוחררות ולנמים. יש המתאי

 
 :ערבוב .2

י  צו)רקי בכלי נ מי ברז רטיל 4.5-6.5עם   Vandex BB 75 Zק"ג  25יש לערבב 
  3-ייפחת מ. )משך זמן הערבוב לא דקות 3-8 למשךטר( לי 50להשתמש בפח 

 .  עד שמתקבלת תערובת סמיכה ללא גושים דק'(
 בעל סל"ד גבוה.  ניבל מכארעבמש מתהשל חובה

 
 ק"ג    12.5, יש לערבב ליטר( 18בדלי קטן )רבוב מתבצע : כאשר העהערה

VANDEX BB 75 Z חות  דק' לפ 3מי ברז למשך ליטר  2.25-3.25ת של  עם כמו
 דק'( 3-הערבוב לא ייפחת מ )זמן

 
 וםייש .3

Vandex BB 75 Z  ,ם. ימתאה תזיוד האו צ מריתמיושם באמצעות מברשת 
מ"ר(. במרבית  /ק"ג 4מ"מ )  2 -ניתן ליישם לא יותר מ ודה אחדחזור עבמב

 טיים.  ים הרלוונהמקרים מומלץ ליישם יותר משכבה אחת; נא עיין במפרט
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כל עוד שטח הפנים של השכבה הראשונה  יה שניהם את השכבה  לייש מומלץ
ן  מ. זיהבה השניהלך יישום השכדיין לח. אין לפגוע בשכבה הראשונה במע

זג האוויר המקומיים, כגון  שכבה השנייה תלוי בתאיי מליישום הנה עד תמהה
 לחות, טמפרטורה, ועוד.  

 א גמישה.  עוד הינה כל הראשו השכבה פניעל מחוספס  יש ליצור מרקם 
 , מספיק לערבב מחדש. שמר את עבידות החומר אין להוסיף מיםנת לעל מ

 
 יישום באמצעות מברשת 

 .מלאים תיבתשת ליםחלכל הא שוודיש ל
 מרית יישום באמצעות 

  ,כדי לקבל הדבקה מרבית לתשתית מחורצתבה ראשונה  יש ליישם שכ
 בעבודה מלמטה למעלה.  

 אוויר כלוא. על מנת לסלק ח מולאו לים במשטהחל י כלודא כיש לו
 יישום באמצעות התזה 

  ריםחומבאמצעות מכשיר מתאים להתזת  Vandex BB 75 Zישם ניתן לי
  .יםטיצמנ
 מ"מ.  6 כ: צריך להיות הפייה רקוט

המתז   פייתונה של וונדקס מיושמת בתנועה מעגלית, כאשר השכבה הראש
   ומר משוטח ומהודק.הח מכןית. לאחר כלפי התשת 90ºמוחזקת בזווית של 

 .גמר אחרהתזה או השכבה הסופית יכולה להישאר בגימור של 
 .האקפו תשתית או על 5ºC+ -אין ליישם בטמפרטורה מתחת ל

 
 וכתתצר .4

 
 הערה:

הצריכה עשויה להשתנות בהתאם  . תשתית והיישוםיש להקפיד על תנאי ה
 המשטח.  לחספוס

 
 הראשפ .5

גנה מתאימה נגד תנאי מזג  ימים לפחות ולספק ה 5למשך   ל לחותשמור על יש
להגן על  שרות. יש אוויר קיצוניים )לדוגמה רוח, שמש, כפור( בזמן ההתק

 שעות לפחות. 24ם למשך גשמ ,שזה עתה טופלו חיםמשטה
 

 ציפוי  \טיוח .6
  תהיול העומדיםלהמתין להתקשרות משטחים שטופלו במוצרי וונדקס ,  שי

 ימים לפחות.   28למשך בועים , ם או ציפמצו
ר נדרש גימור טיח או טיח ראשוני מעל שכבת הוונדקס, חובה ליישם  כאש

 היא דביקה.  קס הסופית כל עוד ונדהו מעל שכבת נט מחוספס שכבת חול וצמ
י הטיח  ליישם חומר קישור מתאים לפנעל משטחי וונדקס שהתקשו יש 

להיות עמידים  חייבים  וונדקס תשכב למע יםהמיושמ  הראשוני. ציפוים
 ית.  בסביבה בסיס

מומלץ כי ציפויים דקורטיביים המיושמים על הצד הנמצא תחת לחץ המים  

עומס מים על 
 המבנה

ת  כמות מומלצ
 ליישום כללי

סה"כ עובי 
 השכבה

 מ"מ 2 – 1.5-כ מ"ר \ק"ג  3-4 מים ללא לחץ
י  מ"ר תלו \ק"ג  4-6 םמי לחץ עם

 בלחץ המים
 מ"מ 3 – 2-כ
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 ים.דירים לאדבי יהיו חהפסי
 

 עיף תצרוכת(.בשתי שכבות, כתלות בתנאים )ראה ס  2ג/מטרק" 6-3 כושר כיסוי
תחה. יש  שלא נפ תקורימזה ריבאדשים חו 12עד יבש, יש לאחסן במקום  אחסון

 .מיד באריזה שנפתחה להשתמש
 ק"ג 25של  PEצופה שק מ אריזה

הערות 
 ואזהרות

▪ Vandex BB 75 Z  .מכיל צמנט 
 ור ובעיניים.יש להימנע ממגע בע ר.גירוי לעו וםעלול לגר ▪
שטוף מיד מקרה של מגע בעיניים, יש לסכנה לנזק חמור לעיניים. ב ▪

 י. אול רפוטיפת קבל ות לולפנ בהרבה מים
 חיק ממגע יד ילדים. להריש  ▪
 את האבק.   אין לשאוף ▪
 פנים.  \הגנה לעינייםמסכת יש ללבוש כפפות מתאימות ו ▪
 omwww.vandex.c -אתרות בליון הבטיחגינא עיין בלמידע נוסף  ▪
 

 
שומרים  נים. אנולאורך ש צברונן שיודע וניסההנחיות המופיעות על גבי המוצר נסמכות על י

לשנות את ההנחיות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן לעצמנו את הזכות 

   ים. בעדכונים האחרונ

וק לפני אחריות למוצר. על המשתמש לבד אינן מהוותצות בלבד ון בגדר המלות אלה הינחיהנ

נא  של ספק אבמקרה  .ותיושדריל ביבתייםר, היישום והתנאים הסהשימוש את התאמת המוצ

 תך.פנה אלינו ונשמח להנחו

 
 

 עוגנים – 26פרק 
 

 הכחול. הספר –במפרט הבינמשרדי  26פרק זה מהווה השלמה לפרק 
 
 עים(ים + קבועוגנים )זמני מפרט לביצוע  .1

 כללי .1.1
וכת .1.1.1 מיוחד  מפרט  מהווה  זה  וביצוע  מסמך  תכנון  לצרכי  כמויות  עיגון ב  מערכת  של 

זה מלפות  יבכפו  . בהמשך קבועה לעיי  סמך  מפרט    –  26ן בדרישות המופיעות בפרק  יש 
 Ground:  1989  –משרד הביטחון( ובתקן הבריטי    -כללי לעוגני קרקע )הוצאה לאור   

anchorages – BS 8081 
וה .1.1.2 העוקדיחה  מנוסיתקנת  מקצוע  בעלי  ע"י  תעשה  ואמצעים גנים  ובשיטות  ם, 

 ישות המפרט להלן.מתאימים לדר
העבודה תהיה   רשים בתקנות כדי שסביבתנדבטיחות האמצעי ה  בכל  טנקול  הקבלן  לע .1.1.3

 בטוחה ונקיה ממפגעים. תכנית הבטיחות של הקבלן תוצג לפיקוח.
 עבודה. טח לא תבוצע כל בהעדר פיקוח בש צמוד.יקוח בוצע בפעבודה תה כל .1.1.4
ל .1.1.5 להגיש  הקבלן  פרועל  הפיקוח  והאמצאישור  האביזרים  החומרים,  של  מלא  עים ט 

עלהשתמש    מציע  הואם  שבה בצירוף  בביצוע  וזאת  הקרקע,  מתאימים וגני  מסמכים 
 המעידים על טיב החומרים ותכונותיהם. 

יהיה הפוסק הבלע .1.1.6 בנושא  הפיקוח  העוגן די  לדרישות המפרט  תוה   טיב  ופסיקתו אמתו 
ניתנת   התיקוניםאינה  כל  הנדרלערעור.  וכו'  התוספות  להתאמת ,  הפיקוח  ע"י  שים 

 כל שהיא מצד הקבלן.  ה לתביעהוו עילהילא  ,פרטהמדרישות העוגן ל

http://www.vandex.com/
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הכרחי לאישור עוגן הוא קבלת עומס התכנון הנדרש. בנוסף על העוגן לענות לכל    תנאי .1.1.7
 .פרט כניות והמדרישות הת

בלן רשאי להציע עוגן ן דרישות מינימום והקשות במפרט להלן הינמודגש בזאת כי הדרי .1.1.8
 זה. טמפר תישודריפחתו מבמפרט שונה ובלבד שנתוניו לא 

המלא המתוכנן )קיים( לתקופת תכנון של שלוש ת עיגון זמנית תקיים את ייעודה  רכמע .1.1.9
 שנים לפחות.

 
 תיאור העבודה  .1.2

 .הקדוחים בסלעיים וקבועים ריכה זמנעוגני ד יצועלת בה כולהעבוד .1.2.1
 וח ע"פ התכניות. וגנים יקבע באתר ע"י הפיקמיקום וסימון מדויק של הע .1.2.2

 
 עוגןתיאור ה .1.3

 ן גות בעושר מסעו .1.3.1
 טון. 50יות, עד כנורות בעוגנים יהיו כמפורט בתי השעומס .1.3.1.1
לא .1.3.1.2 הדרוך  הזיון  חוזק  ולמאפייני  לדריכה  הדרוש  הביטחון  מ    מקדם   –יפחת 

טיח שבעת דריכת הניסיון הפלדה בעוגן יבס השרות. שטח חתך עומס לביח 1.75
 העוגן.מהחוזק הגבולי של פלדת  70%עומס בפלדה לא יעלה על ה

 הריטמאוגי .1.3.2
 ת אנכית. דח בזוויוגן יקעה .1.3.2.1
כנית והמפקח והעיגון בקרקע של שני עוגנים סמוכים לפי התהמרחק בין אזורי   .1.3.2.2

 בשטח.
 וכנן. + מהציר המתמעלות  3 א תעלה עלע לוגן המבוצסטיית ציר הע .1.3.2.3
מקרה ב  2.5קורת העוגנים לא תעלה על ˚    סטיית מוטות הזיון או הכבלים מציר .1.3.2.4

 לים.עוגן כב קרה שלמב 5.0  ˚ –ו ט פלדה של עוגן ממו
 מ'. 70 –א יפחת מ אורך התפיסה של עוגן ל .1.3.2.5
 מדידת אורך העוגן תעשה מפני הרצפה התחתונה.  .1.3.2.6
 ות.לפח 6יהיה " ח לעוגניםקוטר הקידו .1.3.2.7

 
 סוג עוגן .1.3.3

כבלים ובתנאי שכמות הזיון   הציע עוגן ממוט פלדה בודד או עוגןרשאי להקבלן   .1.3.3.1
 . סהדיי חתךח משט 20%עוגן לא תעלה על  בחתך ה

או שווה ערך בקוטרים   DYWIDAGן יהיו מוטות דריכה מתוצרת  עיגו  מוטות .1.3.3.2
ו    32 ק חוז כם ובעלי  ם לכל אורמ"מ, בעלי תבריג גס המעורגל עליה  36  –מ"מ 
של  א בקו/85/105ופייני  למוט  ו  מ"  32טר  ק"ג/ממ"ר  ק"ג/ממ"ר /110/125  –מ 

יידהגון  יהע  רךצירת אומ"מ. חיבור קטעי מוטות לי  36ט בקוטר  למו עשה רוש 
הנדע"י   לעומסים  המותאמות  מחוזק  מופות  יפחת  לא  שחוזקם  כך  רשים, 

 .3/466ישות ת"י הקריעה של המוטות. הפלדה בעוגנים תענה לדר
 

"עיג  כבלי .1.3.3.3 בקוטר  יהיו  "  0.5ון  יחיד0.6או  חיבור,  ללא  אחת  אורכית  כח ה  ים. 
. כמו BS  8081  –  1989ריטי  ד לא יפחת מהדרישות בתקן הבהעבודה לכבל בוד

 של המפרט בכללי.   13023יף דק התאמת התכונות לדרישות בסעכן תיב
 

ה יחים שמירמבט( הSpacerהעוגנים יופרדו ממגע עם הקדח ע"י שומרי מרחק )  .1.3.3.4
ם עצמם ובינם יסוי מלא של הדייס בין הכבליתוך הקדח וכיות העוגן בעל מרכז

 מ."מ 5 – ת מפחים לא יהמרווח בין כבלים סמוכלדופן הקידוח. 
 

וטות או כבלי הפלדה המפרטות את ן ימציא תעודות מקוריות של יצרן מבלהק .1.3.3.5
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 התכונות ההנדסיות. 
 

 
 הגנה מפני קורוזיה  .1.3.4

קוההגנה    טתשי .1.3.4.1 ותאו  תוצע  רוזיהמפני  הקבלן  המהנדס.  ע"י  ע"י  ההגנה שר 
או כבלי הפלדה ע"י הדייס   לקרקע כיסוי מלא של מוט  תבטיח בקטע הריתום

 הצמנט.
ן. ראש העוגן יצופה ה פיסית כפולה לאורך כל חלקי העוגגננדרשת ה  ועקב  ןוגבע .1.3.4.2

שלמת כל רק לאחר הבכיסוי המבטיח הגנה מלאה מפני קורוזיה. הכיסוי יבוצע  
 מלאה.אישור לתקינותו ה העומס בעודן וקבלתות דיקב

 .BS 8081 – 1989התקן הבריטי   עת תענה לדרישותשיטת ההגנה המוצ .1.3.4.3
 

 דיחהת קשיט .1.3.5
שיהל  בלןקה  לע .1.3.5.1 ותמנע  טציע  הקדח  יציבות  שתבטיח  קדיחה  היווצרות ת 

 מפולות בזמן הקדיחה. שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן. 
יב .1.3.5.2 בחשבוהקבלן  שע יא  תו   שויהן  קדיחה  בצינורותלהידרש  שימוש  או   ך  מגן 

 כל ציוד אחר.ספירלה חלולה ו
 .קוחפיאישור ה שיטת הקדיחה המוצעת ע"י הקבלן תובא ל .1.3.5.3
להפסיק את הקדיחה, תגרום נזקים יהיה הפיקוח רשאי  דיחה  טת הקשי  באם .1.3.5.4

 להורות על שינויים ואף לדרוש להחליפה.
מפולת   .1.3.5.5 של  בתבמקרה  חלל  הקדאו  תידרוך  שסתיח  דיש  באמצעות  יס מתו 

 ש. וקדיחתו מחד
 מחים מהרצפה.ת הזיון של הקירות הצוהקידוח יבוצע בין מוטו .1.3.5.6
 ם. ויותו אה בעשציקתו תקדיחת העוגן וי .1.3.5.7
 המיועד לקדיחה ועיגון.  לן לוודא העדר תשתיות בתחום הסלעהקבעל  .1.3.5.8
המוצעת. .1.3.5.9 הקדיחה  לשיטת  המהנדס  אישור  לקבל  הקבלן  מקרה   על   בכל 

 להיגרם מוטלת על הקבלן. לולים הקדיחה ולנזקים העטת לשיהאחריות 
רך צודרשים לד עבור שלבי קדיחה, או קידוחים חוזרים הנתשלום נפרלא יינתן   .1.3.5.10

 עוגן.להכנסת ה ח נקי דקבלת ק
 

 ה תערובת הדייס והזרקת .1.3.6
במפרט הכללי. הדייס   13.04תכונות הדייסה צמנטי יענו לכל הדרישות בסעיף   .1.3.6.1

ח יכיל  העללא  לולי ומרים  בפלם  לקורוזיה  הסולפטיגרום  תכולת  לא דה.  ם 
י ציר-. חוזק הלחיצה החד0.1%לא תעלה על    ת הכלורידיםותכול  4%על  תעלה  
 ס.מגפ" 30 –חת מ  פילא  םיו 28לאחר 

התע .1.3.6.2 התאמת  לאשר  הקבלן  מעבדה על  בדיקות  עפ"י  המפרט  לדרישות  רובת 
 .על הקבלן דיקות תההמוסמכת מאושרת ע"י המהנדס. עלות הב

קשות שימוש בחומר מאיץ התראש של הפיקוח יותר  ידת הצורך ובאישור מ מב .1.3.6.3
 אש ונבדק ע"י מעבדה מאושרת. בתנאי שנוסה מר

 
 קהטת הזריש .1.3.7

תעועהקת  רהז .1.3.7.1 ני  השגן  שיבטיח  באופן  לפחות  שלבים  כיסי בשני  של  מלא  קוז 
ל הקדח  שבין  המרווח  כל  ומילוי  לסדקים  הדייס  חדירת  ללאאוויר,   כבלים 

 זור העיגון.בא ליםהשארת חל
 אטמוספירות.  10  –לא יפחת מ זרקה לחץ ה .1.3.7.2
 ביןר  מנוע קשמ' לפחות  מציר הרצפה כדי ל  1.5תופסק במרחק  הדייס  יציקת   .1.3.7.3

 לרצפה.  סהדיי
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חללים   .1.3.7.4 של  שבמקרה  בחשבון  להביא  הכמות יש  על  העולה  דייס  כמות  תידרש 
 3  מעלת העודפת  עבור הכמוהתיאורטית המחושבת. תוספת תשלום תשולם רק  

 רטית לעוגן.פעמים הכמות התיאו
תבוצע   .1.3.7.5 הראשונה  ההזרקה ימ  10הדריכה  השלמת  לאחר  לפחות  ולאחר    ים 

 .תלפחו פ"סמג 22ע ל שחוזק הדייס הגי
 

 קרת עוגנים ה ובדריכ .1.3.8
תחל   .1.3.8.1 העוגנים  שחוזק   10בדיקת  ולאחר  ההזרקה  השלמת  לאחר  לפחות  ימים 

 ות.מגפ"ס לפח 22 –הדייס הגיע ל 
ה  הדריכה  ביצועלפני   .1.3.8.2 היגיש  ת מערכת הדריכה מהנדס את תכניקבלן לאישור 

לפ הקבומהלכה,  יעביר  הדריכה  תחילת  המני  כיול  עקומת  למהנדס  גבה לן 
הדרישיבוצעו  הלחץ    ינשעו  יאולדרההי במהלך  מאושרת.  ימדדו במעבדה  כה 

 ח, התארכות העוגן וכו'. ופרמטרים כדון: כ
ם( ישמשו י הגדול מבין השניילפם )מהעוגני 10%נים או שלושה עוג –עוגני ניסוי  .1.3.8.3

בשלבים כמפורט בסעיף בשלושה מחזורי דריכה  סוי וידרכו וישוחררו  כעוגני ני
 :ומס שלעלעד   הריכד פת דרגתבתוס 6ט'
 מעומס השרות 150% –עוגנים זמניים  .1.3.8.3.1
 מעומס השירות 200% –עוגנים קבועים  .1.3.8.3.2

ס הדריכה עומך שמספיקה כ יסוי תהיהיש להקפיד שכמות הזיון בחתך עוגני הנ .1.3.8.4
וגן כדי למנוע נזק לפלדה מהחוזק הגבולי של פלדת נע  70%על    א יעלהיסוי לבנ

 לעיל(.  3סעיף ד')ראה דם 
ם כמפורט שה מחזורי דריכה ע"פ השלביוחררו בשלו וישוכרם ידיוגנהעכל יתר   .1.3.8.5

 להלן עד לעומס של: 6בסעיף ט'
 מעומס השרות 125% –עוגנים זמניים  .1.3.8.5.1
 מעומס השירות 150% –ועים עוגנים קב .1.3.8.5.2
  110%ב אחד עד ל  רה, ישוחרר העוגן ויידרך שוב בשללמת הבקלאחר הש .1.3.8.5.3

 100%וכנן ויעלה ב מעומס השרות המת
ריכה שלבים בטבלה להלן. מחזור הדצע לפי הכה תבוירהד  –  יכהדרשלבי ה .1.3.8.5.4

ח והתזוזה בסוף כל שלב  והראשון יערך בשלבים, תוך הקפדה על רישום בכ
והשלישי תעשה תוך הדריכה במחזור השנ   ב.לשלבין שלב    ללא המתנהו   י 

הז לפרק  בהתאם  עבורהמצנה  בטבלה.  הנדרש  הבדיקה    מן  עומס 
תחילת ובסוף זמן ותזוזה בעומס    םוריש  ךערול  עוגן יש המקסימלי של כל  

 דק'(.  15ההמתנה )
 שלבי דריכה

 עוגן קבוע  עוגן זמני
 מחזור דריכה ראשון 

 
 שרות( )% מעומס ה

שניור  מחז  דריכה 
 ושלישי

 ראשון  מחזור דריכה
 

 )% מעומס השרות( 

שנ דריכה  י  מחזור 
 ושלישי

% מעומס 
 השרות

זמן המתנה 
 )דק'(

מס % מעו
 תרוהש

 ההמתנ  זמן
 )דק'(

10 10 1 10 10 1 
50 50 1 50 50 1 
11 100 1 100 100 1 

125 125 15 125 125 1 
100 100 1 150 150 15 

50 50 1 125 125 1 
10 10 1 100 100 1 
   50 50 1 
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   10 10 1 
 

 עומס  )עבור ה 3%מחזורי הדריכה לא תעלה על  המותרת במהלךירידת העומס  1.3.8.6
 (.ילסימקמה

ורמציה האלסטית המדודה העוגן יחושב כפונקציה של הדפופשי של  ורך החאה 1.3.8.7
 לפי הנוסחה הבאה: 

 
 כאשר:

L – אורך חופשי מחושב 
A – יון בעוגןחתך הז 
E – ן( פלדה )ע"פ תעודת היצרמודול אלסטיות של ה 

C∆ - ש העוגן )התחלתית לעומת מקסימלית( ציה מדודה בראהפרש דפורמ 

T∆ - חלתי( תת עומס הלי פחומי)מקס ומסע הפרש 
 

האורך החופשי המתוכנן   90%  –בכל עוגן לא יפחת מ    הארוך החופשי המחושב
 מהאורך הרתום.  50% המתוכנן +ך החופשי מהאור  110%ולא יעלה על 

 
להתהתאאי   המחושבת  האלסטית  ההתארכות  בין  תחשב מה  המדודה  ארכות 

הע של  התאמה  הכחוסר  לדרישות  ווגן  תידר במקרה    .יפסל  וגןהעתכנון  ש כזה 
 נוסף ע"פ שיקול דעתו של המהנדס. הזרקה חוזרת או ביצוע עוגן

 
של כל ים שלבר דריכת ביוד המאפשהדריכה תבוצע באמצעות צ –ציוד הדריכה  1.3.8.8

יאפשר מדיה ברמת בצורה אחידה. ציוד הבקרה של הקבלן  מנית  בו ז  הכבלים
 הדיוק הנדרשת. 

דה מוסמכת, מלווה לים במעבו מכוייהחץ ילי המדעונים וציוד המדיה כולל הש 1.3.8.9
מתאבת מחודשיים יעוד  מאוחר  תערך  לא  הדריכה  המפקח.  ע"י  שיאושר  ים 

 ממועד הכיול.
וב  יקותהבד  השלמתלאחר   1.3.8.10 הפהנ"ל  כלאישור  ינעל  בעומס    יקוח  השרות עוגן 

העוגן נעלית  בק  המתוכנן.  המאפשרים  באמצעים  לאורך תבוצע  העוגן  של  רה 
 ה חוזרת. ודריכ רו שחר ךצורה ובמידת הזמן

בסעיפים 1.3.8.11 כמפורט  הדריכה  כל   מהלך  את  המתאר  מתאים  בטופס  ירשם  לעיל 
וכיו"ב תזוזות,  זמנים,  כן  שלבי העמיסה,  כמו  על באוכה  תוצג הדרי.  גרפי.  פן 

 על ידו. שום המוצעתס לשיטת הרילקבל אישור המהנד הקבלן
לאחר דק', ו  15רי  ח( א100%רות )בנוסף, כל העוגנים יבדקו ליציבות עומס הש 1.3.8.12

בהתאמה. בתום   5%  –, ו  2%ת לא יעלה על  מים. אחוז ירידת העומס המותרי  7
לעומ חזרה  העוגנים  ינעלו  בדיקה  הכל  השרות  בס  ומקרמתוכנן.  כי ה  יתברר 

היר יהיאחוז  יותר  גדול  בהוסידה  צורך  עוגנים  ה  הנחיותפת  הפיקוח   לפי 
 והמתכנן.

 
 לן בהק ותה ואחריהכנת תכנית פרטי עבוד 1.3.9

 קבלן רשאי להחמיר מהן. לעיל הינן דרישות מינימום וה ת במפרטהדרישו לכ .1
השרות .2 עומס  לקבלת  המתאים  עוגן  פרט  להציע  הקבלן  ה  על  פרטים הדרוש. 

עצעיהמו הקם  ושיטת  הקבלן  ו"י  למהנדס  דיחה  תוצג  לפחות   14הדריכה  יום 
 .לפרטים קה ואישור המהנדסלפני הזמנת החומרים כדי לאפשר בדי

נן מוטלת על עוגן המוצע לדרישות עומס השרות המתוכתאמת ההליות  רהאח .3
 הקבלן.
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הפיקוח מלאה של    הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות .4
כן יאפשר הקבלן  כמ  תר.בא בית ח על מרכיבי העיגון המיוצרים בביצוע פקוו 

 . נותכנות המתול מתוך התראה מראש לפיקוח על העבודוהמלאכה, הכ
בה לפסילה או תיקון יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סי  חד אודה באימעאי   .5

 ל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של הפיקוח. והעוגן הכ
רישות אתר בהתאם לדלי הבטיחות ברה על כלתוך שמי  בודהי לעאחרא  הקבלן .6

ב והחוק.  העבודה  הדנמשרד  אמצעי  ינקטו  הצורך  את מידת  שיבטיחו  ה 
 ליו.ובסמוך אבאתר  אצשימ ם אד כלועלים ובטיחות הפ

 
ii.  מדידה ותשלום לעוגנים 
ח הדרוש בעוגן ובתנאי שהקבלן עמד בכל ושלום יאושר רק לאחר קבלת הכהת .1

 עוגן למפרט. ת התאמוהוכיח ה  ות הדריכהדריש
ליחהתשלו .2 החומ ם  כל  עבור  תמורה  יהווה  עוגן  הנדרשים  ידת  והמלאכות  רים 

ה את  הציוד  בעוגני,  של  לפעלתו  העב  הזרקה  ,הדריכ  וח,קדהנדרש  ודות וכל 
 ח הדריכה כנדרש. ווגן שלם מעוגן בכהאחרות הנדרשות עד לקבלת ע

 .גילשל עוגן ריר יחידה התשלום עבור עוגן הניסיון יהיה במח .3
יציקות ביניים,   כנה, קידוחים חוזרים,נוסף עבור עבודות ה לא יינתן כל תשלום   .4

השינו של  הטכני  במפרט  והגדלות  לדיים  וכ  גדלתהמה  וגעוגן  יו"ב אורך 
 רשים לצורך קבלת עוגן תקין.הנד

ר שולם כל תוספת בגין ביצוע עוגני ניסוי ו/או עוגנים שנכשלו לפי המתוא לא ת .5
 לעיל.
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 אופני מדידה ותשלום   .4404.2

 פני מדידה ותשלום לעבודות עפר למבנה ופיתוח שטחוא א. 

 רד וימדדו תאורטית לפי מידות  נפימדדו ב השאיבה ןלמכו עפרה עבודות  

   המבנה, הכוללות מרווחי עבודה הנמדדים מפני הקיר החיצוני במרחק של   

 ' בראש המבנה.מ 2.00המבנה ועד  ית תחתמ' ב 0.60עד     

 שיפועי חפירה    ספת נובעת מצרכי ביצוע אויודגש כי עבור חפירה נו  

 התאורטית   מות החפירהכלול בכ ם יהיהריומח  דנפרב א ישולםנדרשים, ל

 הנ"ל.

 הרחקת מי תהום  ב. 

 רד.עבור הרחקת "מי תהום" למבנה התת קרקעי לא ישולם בנפ  

 חלפת קרקע לוי חוזר והימ ג. 

 ע בתחתית  החוזר במצע מהודק והחלפת קרק בור המילויהתשלום ע  

 ב  ושלחי הדומב תאורטי המבנה בחומר מצע ימדד לצורך תשלום באופן

 פירה כמפורט בסעיף א' לעיל.הח נפח

 כולל: אספקה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק החומר כנדרש  התשלום   

 רקע. ובדיקת הק   

 לא ישולם בנפרד  פח התאורטי,  אינו כלול בנמר מצע ש עבור חו יכך,לפ  

 יהיה כלול במחירי היחידה.ומחירו    

 חישוף והכנת שטח  ד. 

 פרד אשר ימדדו לצורך  ם בנשטח ישולוהכנת ה ישוףחת הדועבו בורע  

 לפי מ"ר. התשלום כולל את כל כריתת העצים ועקירת שורשיהם,  תשלום 

 ם שיורה  אתר למקופסולת מחוץ לוסילוק כל ה שוף צמחיהניקוי וחי

 המפקח.

 מצעים תשתית ואספלט  ה.

 בלה  וה הפקכלול אסמצעים ימדדו במ"ר מסווג לפי עובי השכבה ומחירם י  

 הקרקע. והידוק בבקרה מלאה וכן את בדיקת  ר והרטבהפיזו   

 עבודות בטון יצוק באתר  ו. 

 פקת  ואסות כל העבוד הכוללת אתיחידת המידה לתשלום יהיה במ"ק   

 בניות לבטון חלק.  לל בדיקות הבטון. המוספים, התדרושים, כוהחומרים ה   

 רד לפי  שולם בנפהזיון י ברזל בורע יציקתו.פי סווג הבטון ומקום מסווג ל   

 שולם בנפרד לפי מ"ר. ק"ג. עבור בטון רזה י   
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 ציפוי קירות, איטום, טיח  ז. 

 י פנימי  וג לפי סוג הציפומסו מ"ר נפרד לפית ישולם ב עבור ציפוי קירו  

 ורט ברשימת הכמויות.חיצוני אפוקסי או טיח צמנט כמפ

 

 עבודות בניה מבלוקים  ח.  

 וג לפי עובי הבלוק.מסו לפי מ"ר ימדדו םיבלוקמיה בנעבדות    

 דות צביעה עבו ט.  

 עבור עבודות צביעה ישולם במ"ר מסווג לפי סוג הצבע.    

 השכבות הנדרש. בע והצביעה במספר הצ  פקתלול את אסהמחיר יכ   

 עבודות ריצוף וחיפוי  י.  

 ולל  כ"ר במ לתשלוםמדדנה יעבודות ריצוף, לרבות טרצו יצוק באתר, ת   

 הידוקו לצפיפות הדרושה. רטבתו וי חול, המילו   

 עבודות איטום  יא.  

 דות  עבור עבו כל עבודות איטום הגג ימדדו לתשלום במ"ר התשלום   

 סעיף קטן ד' לעיל. 404.2.4בסעיף  יכללו את כל האמורום איטה   

 דלתות וחלונות  יב.  

 ו  חלון ו/אסוג ה יפוג לומס ותפי יחידמדדנה לתשלום לידלתות וחלונות ת   

 הדלת.   

 כיור רחצה ג.י  

 יור ימדד לתשלום כיחידה אחת מושלמת )קומפלט(.הכ   

 ות, הברזים, צנרת  נורהציל הכיור, והתקנה ש המחיר כולל אספקה   

 של צינור  ה, אספקה והתקנה תעפות, מחסום רצפת ההסהדלוחים, קופס   

 ה של  קה והתקננה הספבמוך למבס ובוחת הבימ"מ עד לש 110בקוטר    

 מבנה ומחוץ למבנה. צנרת מים בקוטר "½ בתוך ה   
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 מכני -ציוד אלקטרו   404.3
 

 כללי  404.3.1
 

 נספחים .א 
 מציע, כמפורט ברשימת  ות שהוא ור המשאבגיש הקבלן תא עם הצעתו י  

 להלן.  ציוד מוצע
 

 בירורים והבהרות  ב. 
 הסברים  הבהרות והמהנדס  מאת שלבקן אי הקבללפני הגשת ההצעה רש  

 ש כמפורט להלן. לאחר מסירת העבודה לקבלן  ר לציוד הנדר נוספים בקש   
 וד המוצע  הצימת  בדבר התא של המהנדסתכריע בכל מקרה דעתו    

 י לדרוש שינוי או  ת הכמויות ותכניות והוא יהיה רשא, לרשימלמפרטים
 לנדרש  אימים תמינם א דס הנלדעת המהחלפת הציוד על ידי הקבלן ואשר 

 ללא כל תשלום נוסף על מחירי ההצעה. 
 

 בדיקות, הרצה, מסירת המכון והפעלתו ואחריות הקבלן ג. 
 כת החשמל  צנרת ומערבת הציוד, ההבניה והרכ תכל עבודו לאחר גמר  

 רת  דוק את המתקנים על חלקיהם, צותערך הרצת תחנת השאיבה כדי לב
 דס. לאחר גמר  ע"י המהניקבעו  ןעליה קוחפיסדרן והההרצה והבדיקות, 

 עות רצונו של המהנדס ולאחר השלמת הצביעה  ההרצה והבדיקות לשבי
 ן.מזמילן ל ע"י הקב סר המתקןמי יוהתיקונים אשר ידרשו, 

 ת הקבלן.  במשך יום אחד ע"י ובאחריו , תופעל התחנהלאחר המסירה  
 ק  יך בפררדשר יאנה תחבציוד הע"י מכונאי מומחה ובקיא ההפעלה תעשה    
 קת התחנה על ציודה וכל  ן זה את בא כוח המזמין בהפעלת ובהחזזמ   
 וד  צי של לה והחזקהוראות הפע אביזריה. כמו כן ימציא הקבלן למזמין ה   
 ושה העתקים.התחנה, בשל   

 משך שנה אחת  התחנה כולה )מבנה וציוד( ב הקבלן יהיה אחראי לתקינות  
 . מיןמזסירתה למיום מ   

 דם ביותר,  והחשמלי חייב הקבלן להזמין במועד המוק המכניציוד ה תא  
 כדי למנוע עיכובים עקב מועדי האספקה. 

 
 כים ת לשפמשאבו  404.3.2

 
 א. משאבות  

 
 יחידות שאיבה. כדלקמן: ארבעקנה  בתחנת השאיבה תות  

 

  בהתקנה יבשה יהיו מטיפוס טבול משאבה ומנוע  הביוב  משאבות .1
 אחת.   המ אטו החיד י  המהווים

תנאי   נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל 
 העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה. 

התנעות   14 –לעמוד ב  ת מסוגל ריך להיוקו צשמלי והספמבנה המנוע הח
 נזק ובאישור יצרן המשאבות.  בשעה במרווחי זמן קצובים ללא כל 

מצריכת   10% –ב   ההגבו  ספקבהיתוכנת כמו כן, המנוע החשמלי  
תדר ללא  המשאבה בנקודת העבודה כדי שיוכל לעבוד עם משנה  

 התחממות לאורך זמן. 
ספרית ובה לא טמוה א ת לקורוזיבעלת מידו םציר המשאבה יוצר מפלב"

 . ניקל  8%  –כרום ו  18% –מ  פחות 
 )שלב ב' 55kwמ'  39מק"ש ולעומד של   330יקה של לספ תהיההמשאבה 

105kw) ,חב' פליגט שבדיה דגם ת ה תוצרבאת משמדוגNP-3301 HT – 456   ,
  איכות.שווה ערך וגרונפוסט או  או
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ת לעיגון  ופלטו סטהירועיגון מנ נה למוטותרגל סניקה: על הקבלן להכין שבלו .2
 יצרן. צפה לפני הרכבת המשאבה לפי הוראותיגל לרהר

וכן שאבות מהצרן ייג נציותיו מהקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנח .3
 .ת כללית מאושרת וחתומה על ידותכני

  
 ב. משטר הפעלה ומפלסים  

 
 ל בור.תחנה יותקנו שתי יחידות שאיבה במקביל בכב

 בור. שאיבה בכל תי יחידות ה יותקנו שחנבת

 רזרביות. בשעת שיא תופעל יחידת שאיבה והיתר 

מא אחת  שכל  כך,  המשאבה,  תתחלף  הפעלה,  המבכל  כמשאבה   תפעל  בות שארבעת 

 תורנית.

 מפלסים כדלקמן: 3-משטר ההפעלה של המשאבות יחולק ל

 . ה התורנית", תיכנס לפעולה המשאבIו למפלס ההפעלה "כשהמים יעל

יעל "כשהמים  למפלס  תיכנס  IIו  המ",  ומשאבה לפעולה  במידה  הרזרבית,  שאבה 

 ורנית לא נכנסה לפעולה.הת

במצב אוטומטי פעל, הן  אבה שתשמ מם הותד   ",0מפלס "כשהמים ירדו למפלס הנמוך,  

 .   והן במצב ידני

 לק נורית אזהרה ויופעל פעמון האזעקה.  ", תידIIIכשהמים יעלו למפלס "

ית, או החלפה ות, תורנית ורזרבביעת הפעלת המשאבדר קאת סף יאפשר סיק מחליפמ

   אוטומטית.

 טי.  אוטומ-אפס-מפסיק בורר ייקבע את משטר העבודה, יד

 א יותר ממשאבה אחת. ת ל בו זמני לנהעפכ ת"הס

   – הצעה מפלסי הפעלה והדממה  
 המפקח(  טח באישור)התאום הגבהים הסופי יבוצע בש                         

 
 ב א':לש  
 פעולה  םרו מפלס מס'  

 
  F   0.5 +  הדממה 
  1H   1.10 +   '1התנעה משאבה מס 

2H   1.60 +  2מס'  התנעה משאבה 
1F   2.00 +  אזעקה 
 

 :בשלב 
 פעולה  רום מפלס מס'  

 
  F   0.75 +  הדממה 
  1H   1.65 +   '1התנעה משאבה מס 

2H   1.85 +   2 משאבה מס'התנעה 
1F   2.00 +  אזעקה 

 
 וחלף משאבה. וחלף לסירוגין כך שבכל הפעלה תהתורנית תהמשאבה   
   
 ן. הגובה הסופי יתואם בשטח עם המזמי  
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 אשפה ילמיכ  3.44.40

 
 לל עד  ליטר עם פתח עליון ובגובה כו 1100הקבלן יספק שני מיכלי אשפה בנפח   

 ס מהסוג הנמצא דח רכבהעמסה על המאימים למ', עשויים מחומר פלסטי  1.25  
 הרשות. בשימוש   

 של המועצה ו/או   ק הקבלן עם מחלקת התברואהלפני הספקת המיכלים יבדו 
 משרד 

 כלים המוצעים מתאימים להעמסה על  תב שהמורם בכשיאת א קבלויטחון  בה
 ה. רכב שבשימוש המועצ

 ים. שפכ של קורוזיה  עמיד בפניהמיכל יהיה פתוח בחלקו העליון עם גלגלים ויהיה  
 ו פתחי ניקוז.כל יותקנבתחתית המי  

 
 ניסגר מכ  404.3.5

 
ת הבורו ןיה ובסכניה בתעלות  להרכבהי קיר וסגרי תעלה הקבלן יספק וירכיב סגר

 .ות לפי תכניתידבמ םהרטובי
 

שווה  " אוZET" אועל סגר דוגמת תוצרת "סיניאבר" הסגר המכני שבתוכנית מתבסס 
 בעת הבניה.שות לביצוע כנות הנדרתוכננו ההיו על פאשר  ערך

 
 ה ערך מתוצרת  עפ"י אישור המהנדס סגר שוו במקרה ויבחר הקבלן להתקין, 

 ת הדרושות לביצוע בעת את ההכנו תו לבדוקבאחריו (עצמי צוריייורשה  אחרת )לא
 ך את אישור המהנדס. ולקבל על כהבניה 

 
 ה בתוכם נע יציק רזלמב , מסלוליםבת ברונזההסגר כולל: מסגרת יצקת עם תוש 

 לעות. העשוי ברזל יציקה מחוזק בצ הסגר, הסגר  
 

 בתוך מ הנע "במפל יעשות חיצוני פתיחה וסגירת הסגר יעשו ע"י ציר בעל הברגה 
 יר תסופקנה תמיכות  ה. לצהברגת ברונזה, ובולט מגלגל ההפעלה במצב פתיח  
   ר בתוך כן שגובהו הציבר העליון עו'. בחלקו מ 2.0  -במרחקים של לא יותר מ  
 זרת ברגים."מ המקובע ברצפת משטח ההפעלה בעס 90  

 
 בראש הכן קבוע גלגל הפעלה. 

 
 י: "ו עדרסגר יוגמידות ה 

 
 D: ר הנסגר. הצינו קוטר 
 H: (  הפרש הגובה מתחתיתIL) י משטח ההפעלה עליו מותקן כן  הצינור עד פנ 

 הסגר.   
 

 ר ויכלול את ג לפי קוטידות מסווויות לפי יחיה בכתב הכמההתשלום עבור הסגר י 
 וההרכבה הכל כמתואר להלן. ההספקה ההובלה   

 
 
 
 :ני מכ מגוב ת אספקה והתקנ  .6404.3

 

קדמי. המגוב כמפורט בתכנית, בניקוי  מכני  וב  ב, בשוחת המגוב, מגוירכי  ן יספקלבהק

 אושר.שווה ערך מ וא SAVI, או  FSMאו ,, MEVAאו  יהיה מתוצרת "הובר" 

 מ'.     0.5ס"מ.  עומק התעלה יהיה  60עלה, שרוחבה המגוב יותקן בת

 לה .עהת בהחצית גו גובה הזרימה, במעלה המגובה לא יעלה על מ
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,  316ים פלב"מ  ו מתקן הפרדת מוצקים אוטומטי לחלוטין , שכל חלקיו עשויינה  מגובה
 למעט השרשרת וגלגלי ההנעה.

מק מ"מ. עו  5מורד הזרם  מ"מ, ב  8וחבה בחזית  רשדרודינאמי  ימוטות הסינון בחתך ה
 מ"מ. 10-12נון יהיה מ"מ, מרווח הסי 60ו פרופיל הטיפה הינ

 . 316טה סורמני יההי השרשרת חומר מבנה

 לפחות.  KN112כוח הקריעה של השרשרת יהיה 

ים מפלדה מוקשה עם מ"מ, עשוי  350הנעה וההובלה בקוטר מינימלי  ארבעת גלגלי ה
 כרום.יטי של יפוי אלקטרולצ

מהתחתוניהמסבים   בית  עם  יהיו  מפלב"מם  צ316  סב  מיר  ,  ותותב  פלדה   -יציקת 
SILICIUM Carbide מקסימלי ך חייםרוולא החיקבשמירבית  לעמידות . 

 סב התחתון קראמי ואינו דורש טיפול. המ

 סבים תחתונים.בל מגוב ללא מלא יתק

 סגור מארבעה צדדים.  משפך הגבבה יהיה

ה אינסופיות שאליהן מחוברים ארבע שרשראות    עה של שתיגורמת לתנו   פעולת המנוע
 .מ"מ 3,200-מ גורפים לא יהיה קטן  גורפים לפחות. המרחק בין שני

 . Class F  ,VAC 400, 50 Hz, בידוד  TEFCמסוג מנועי גיר יהיו ועים נמהכל 

 .EExפיצוץ  ומוגן 65IP, בדרגת אטימות המנועים הם

 .Bavel Gearאו  Flat Gearמסוג  והינה רב דרגתיתפלדה ציקת עשויה יהממסרה 

 

 ה.נקבע ע"י ממסרי הזמן, במשטר יום ובמשטר ליל הפעולהמחזור 

עמתבצס  לפהמי  שהפרת  מדיד מפלס  עת  רגש  מפלס "י  ומפסק  זעיר  מדחס  שכולל 
 דיפרנציאלי.

 יסתם.י הזרמת האויר הינה רציפה ומבטיחה שהרגש לא

לה מנת  לגור  ענמיעל  ולמבנהמנזק  יש    פים  אלקטרו  במגובהמתקן  דרוך  מנגנון  מכני 
 מש כהגנת עומס יתר.קפיץ, המש

העומס מנגנון  יתר  עומס  של  שו  במצב  לגסי  לח יתר  שמבצקבנל  פרוצדור  רה ע 
 אוטומטית לשחרור העומס.

 במצב המתנה, המגרפות לא יהיו בתוך המים. 

 מגוב. בלתי נפרד מהתסופק ותותקן, כחלק מערכת הפיקוד והבקרה,  

ו הפיקוד  מורמערכת  תהיה  מהבקרה  מפסכבת  ומערכת  חשמל  קירבה, לוח  קי 
 רה תתבצע .  הבקיתהשרא  פוסטייהיו מ  על המגוב המכני.  מפסקי הקירבההמותקנים  

ודה או  באופן אלקטרוני, ללא חלקים מכניים, העלולים להתבלות או להיתקע, עקב חל
 סת מים וגזים. פני כניים לחלוטין בקי הקירבה יהיו אטומלכלוך.  מפס

מושלמת מערכת  ובק  תסופק  חשמל  פיקוד,  מתוכנתשל  בקר  כולל  ממשק   רה,  עם 
 . ןקהמת לה שעלקנה והפבעברית וכל הדרוש להת

 יהיו מהדקים, להתחברות להתראה חיצונית, ע"י מגעים יבשים, עבור : כן, כמו 

 "פיקוד מחובר".  .א

 "תקלה". .ב

 ע יבש.ע"י מג חזור, מבחוץ,נוסף, עבור הפעלת מ ומהדק

 ה לביוב :יעברו תהליך של עמידה, של המגוב, י הפלדכל חלק
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 ניקוי חול יסודי.  .א

 איפוקסי.  -יסוד  .ב

 . לפחות מיקרון, 300של  יבעוב סי,וקיפא  - עליון .ג

 כל הברגים יהיו מגולוונים.     
 

 :אספקה והתקנת דחסן אשפה   .7404.3

 FSMאו    MEVAאו  הובר"  תוצרת "הדחסן יהיה מירכיב, דחסן אשפה.   הקבלן יספק ו
 ווה ערך מאושר.ש או SAVI  או

    .מ'  0.5הינו ס"מ.  עומק התעלה  60ן יותקן מעל לתעלה, שרוחבה חסהד

 יעלה על מחצית גובה התעלה . מה, לא בה הזריוג

 .316כל חלקי הדחסן יהיו עשויים מפלב"מ 

יהיה  )לא   273  קוטר חילזון הדחסן    273-טר קטן מן עם קויתקבל חילזו  מ"מ לפחות. 
 מ"מ(.

 .יה בחזיתהיו עם הקשלזון ייכנפי הח

לא דחסן ל  ליתקב  לא  ף.ק והחליבקצוות כנפי החילזון יהיה עם פס שחיקה שניתן לפר
 יקה כאמור. פס שח

 לדחסן ציר פלב"מ עם כנפיים מלאות.

ד  לא יתקבל דחסן עם חלזון ללא ציר מפלב"מ עם   חסן עם חילזון שאינוולא יתקבל 
 ה כנדרש. סי שחיקפ

 ת עם חיבור מהיר.  קת תחתונה מחוררלדחסן שו

 חסן יהיה משפך יציאה קוני עד לגובה השפיכה הנדרש.דל

 למגוב ולדחסן. ה משותפתה, תהירקוהב דיקוהפמערכת 

 המערכת תסופק ותותקן, כחלק בלתי נפרד מהדחסן.

מו תהיה  והבקרה  הפיקוד  ומערמערכת  חשמל  מלוח  קירבה, רכבת  מפסקי  כת 
תי.  הבקרה תתבצע בה יהיו מטיפוס השראדחסן האשפה.  מפסקי הקירתקנים על המו
חלודה או    תקע, עקב או להי  תתבלוה ם ללים, העלוופן אלקטרוני, ללא חלקים מכנייבא

 זים. לכלוך.  מפסקי הקירבה יהיו אטומים לחלוטין בפני כניסת מים וג

יות החשמל  עשוי  לוח  ארון,  בתוך  אקן  משוריין,  בדרגהפוליאסטר  עמיד 55IP  טום   ,
קורוזי לבפני  ומיועד  אוויר  מזג  השפעות  בפני  עמיד  השמים.  ה,  כיפת  תחת  התקנה 

ב  הפיקוד י   מתוכנת.  בקר  תצעואמיהיה  אוטומטיים, הלוח  נתיכים  ראשי,  פ"ז  כיל 
למש היממה  לחלוקת  שעון,  התראה,  לילה,נוריות  ומשטר  יום  זמן,   2  טר  ממסרי 

הפעלה במצב יד, לחצן, רר יד אוטומטי, לחצנים לעולות, בות מרווחי זמן בין הפלקביע
לוח   וירידה.   לעליה  ומגענים  אוטומט  במצב  מוקדמת,  מושלם    יהיה שמל  החלהנעה 

את והנוריות   ויכלול  הלחצנים  הזמן,  ממסרי  המגענים,  המבטיחים,  המפסקים,  כל 
 להפעלתו.  הדרושים

 יבשים, עבור :  ע"י מגעיםות להתראה חיצונית, יהיו מהדקים, להתחברכמו כן, 

 ד מחובר". "פיקו א.

 "תקלה". .ב

 ומהדק נוסף, עבור הפעלת מחזור, מבחוץ, ע"י מגע יבש.

 , יעברו תהליך של עמידה לביוב :דחסןל הה, שהפלדי כל חלק

 ניקוי חול יסודי.  .א
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 איפוקסי.  -יסוד  .ב

 קרון, לפחות. מי 300עליון, איפוקסי, בעובי של   .ג

 יו מגולוונים.גים יהכל הבר
 

  
 ים מפעילים חשמלי        8.404.3

 כללי •

אינדיק ההגנה,  הבקרה,  התפעול,  אופציות  כל  את  יכילו  החשמליים  , ותציהמפעילים 
והתראות,הפיק ואלפא  וד מרחוק  נומרי  צג  עם  דיגיטלית  נומרי, הכל במבנה -אינדיקציה 

חת ללא צורך בפתיחצנים חיצוניים  וון וכיול ע"י לילכ  אינטגרלי שלם. המפעיל יהיה ניתן
 המארז. 

או   יוההמגופים  ידני  שערים  הפעלה  וגלגל  תמסורת  עם  חשמליים  מפעילים  ע"י  פעלו 
 אחריות הכוללת של היצרן. הכיחידת הגפה עם  ויסופקו שיורכבו על המגוף

  יחשמלמפעיל  •

 .  Hz 50תלת פאזי בתדירות של   V400 ± 10% מתח:

סיבובים לדקה, מומנט    24רות סיבוב מינימאלית של  למהי  יתאיםספק  ההגר תעלה  לס
 של

 קוו"ט.  0.3יוטון מטר, מנוע בהספק מינימלי של נ 180

סיבובים  24רות סיבוב מינימאלית של למהי יתאיםפק סה ה סכין ו/או פרפרלמגוף 
 . קוו"ט 0.53ניוטון מטר, מנוע בהספק מינימלי של  360 לדקה, מומנט של

 

 

 

 

 

  הגנה סביבתית •

 צונית:  המפעילים מתאימים להתקנה חי

IP 68  (IEC 529 + CEI EN 60529 - 15 m dept / 90 hours)  . 

EEx-d llB T4 according to EN50014, EN50018 and EN50281-1-1 Class l, div 

1. group C and D - Class ll , lll , div.1 groups E,F and G  

החיבו יהיטרמינל  מערכת  רים  בעל  מלכפולהמה  יאטה  ואטימה  הפרדה  קופסת ,  בין  אה 
 .המרכיבים הפנימיים )מנוע, כרטיסי בקרה וכו'( של המפעיל  עיל לביןחיבורי המפ

 הגנות בקרת תפעול ו •

כדי לשמור על כיווני   יאוטומטת הבקרה האלקטרונית תבצע תיקון פאזות  רכמע -
הניתנ שהפקודה  כך  רצויים  וסגירה  בהפעלפתיחה  או  ת  מקומית  ממערכת ה 

                           ע"י המפעיל.             הבקרה תבוצע תמיד נכון

פעיל ימשיך המ  מנוע,הגנה כנגד עבודה במצב של חוסר פאזה למניעת חום יתר ב -
 תראה בהתאם.הסיום מהלך פתיחה/סגירה וייתן ל בפעולתו עד

מצו - יהיה  )יהמפעיל  מומנט  במפסיקי  )מפבו  TORQUE)ד  גבול    (LIMITסקי 
 וון. יניתנים לכ
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הה - במקרהמערכת  המנוע  את  תנתק  תפיס  גנה  המומנט של  עליית  או  המגוף  ת 
(TORQUE .לפני השלמת מהלך הסגירה/הפתיחה ) 

לי למהלך אהפעלה מבוקרת באמצעות טיימר אינטגר  יכולתו בעלי  היילים יהמפע -
 שלם או חלקי של סגירה/פתיחה של המגוף.   

למניעת היווצרות   לבין מתן הוראת פתיחה והפוך,הוראה סגירה  ין מתן  השהיה ב -
לנזק במנועהעלולה    זרם יתר עד    0.5שהיה  המשך זמן ה.  לגרום   ,שניות  5שניות 

 זמן רצוי.ך כנת משניתן לשנות/לת

הפעלת  - לפני  קריטיים  לתנאים  הקרובים  עבודה  בתנאי  אזהרה  הוראת  מתן 
  .אזעקה

 הפעלה ידנית    •

 להפעלה ידנית של המגוף. ליאגל אינטגרכלול גלפעיל יהמ

 . ניתנת לנעילה - יי/אוטומטידנ - בוררת מצבי עבודה ידית

 ן השעון. וועם כי סיבוב גלגל ההפעלה -סגירת המגוף  -מצב ידני  בברירת

 גלגל ההפעלה יהיה מנוטרל. -בברירת מצב אוטומטי 

  תנאי עבודה א.

בתנאים משתנים של   שעות היממה,  במשך כלהמפעיל יהיה מתוכנן לעבודה רצופה  
 ווני פתיחה וסגירה.שעה, בכיהפעלות ב 60רה, כולל עד פתיחה וסגי

     פיקוד ב. 

 .DC V24 מתח פיקוד

כייכי  המפעילים )אינדיקציות( להניסות  לו  חיוויים  להעברת  ויציאות  מרחוק  פעלה 
 למערכת הבקרה של המזמין.

 

 

 אינדיקציה מקומית       ג.

ת מצב המגוף, ממצב של מקומית דיגיטלית, רצופה לתצוגל אינדיקציה  ייל יכיהמפע
נומרית לביצוע כיולים, קבלת התראות -ואלפא  עד למצב של סגור לגמרי  וח לגמריפת

 . (data log)תונים אינטגרלי נ ממאגר ומידע

 אינדיקציה לשליטה מרחוק ד.

 באים: תונים הלגבי הנ חיצוני המפעיל יאפשר משלוח אינפורמציה לבקר

 וח מלא )סוף פתיחה(.מצב פת -

 ר מלא )סוף סגירה( .מצב  סגו -

    .ת סגירהיל בפעולמפע -

   .מפעיל בפעולת פתיחה -

 מצב נוכחי של מפסק בורר מצבים מקומי.  -

 ( . ספק הציוד)בייעוץ עם   וספים לפי בחירהנ נתונים -

- Monitor relay  -  בקרה למרכז  התראה/תקלה  לחיווי  חשמלי,    ממסר  )נתק 
  , ת וישן מהיריחה, חפתיאחוז    ,מצב מגוף  ,ישןיה בח, תקלרטורהמפת טיעלי

 . קלה בכרטיסי בקרה ועוד(מנוע, ת בוביס
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 אביזרי צנרת     404.4

 
 שסתום אויר  404.4.1

 
 יספק וירכיב על צנרת הסניקה שסתום אוויר משולב לביוב דוגמת תוצרת  לןהקב 

 ע"י המהנדס.שיאושר ארוך או שווה ערך  D-020א.ר.י. דגם    
 קו הסניקה עם ירותך לש 2נור מגולוון בקוטר " ישסתום האויר יורכב על זקף מצ 

 מותזים ה נוזליםנורות להרחקת היברז כדורי. השסתום יכלול שטיפה וניקוי וצ
 מהשסתום בחזרה לבור השאיבה.  

 
 מנומטר  404.4.2

 
 נת השאיבה  יאה מתחהקבלן יספק וירכיב מנומטר לציון לחצי הסניקה ביצ 

 למי ביוב מתאים ן ומטר יהיה מנומטר גליצרי. המנ5 -התאם לפרט סטנ' מס' מ ב
 שיאושר ע"י המהנדס. 

 מ"מ בעל מחוג  150וטר  בקיהיה   המנומטר יהיה בעל חבור תחתי, לוח השנתות 
 ק"ג/סמ"ר עד   0מעלות ויסומן בק"ג/סמ"ר בתחום  270מרכזי ותחום תנועה של    
 ."ג/סמ"רק 15  

 קן" ומרו יקה פוס "מפסי" ½ עם מגוף מטנור מגולוון בקוטר יורכב על צהמנומטר י 
 לניתוק המנומטר.   

 
 מגופים  404.4.3

 
 יפה של משאבות השפכים יהיו מגופים שטיקה והמגופים שיורכבו על צנרת הסנ 

 ." המתאימים לתקן ישראליפרפרפוס "מגופי ימיצקת ברזל מט  
  ".REISSוצרת "ת( דוגמת SCRAPER BLADEלטה )מנגב פ מגופי סכין עם

מ קטנים  מגכו   2"  -מגופים  כדורים  ופילל  מחיר     ם  ערך  שווה  או  "שגיב"  תוצרת 
 ."היחידה למגוף כולל גם "רקורד

 
 

 חוזר  -שסתום אל   4.4044.
 

 בתחנת השאיבה יותקנו שסתומים חוזרים מטיפוס מד פתח עליון, דוגמת תוצרת  
 אוטם, ציר המדף,  ערך. השסתום יהיה בנוי ממדף  או שווה NR-040דגם  א.ר.י.   

 אטמ'  10קורת ומכסה לפתח לביקורת, המתאימים ללחץ עבודה  ח בף, פתבית מד
 . אטמ' 16ללחץ בדיקה  

 וי יצקת ברזל. בתחתית הגוף תהיה תושבת וגוף השסתום והמדף האוטם יהיה ש 
 שויים ברונזה. המדף ובגוף יהיו עע במדף להשענת השסתום. התושבת ושטחי המג  
 טה.עם ציר בולט עשוי מנירוסיותקן   

 ר הבולט יותקן תותב אוטמם מאיכות מעולה שימנע כל נזילה.ציב 
 ת זרוע עם משקולת, מפסיק מגביל, קפיץ וכו' מידת  כב ים להרהציר יהיה מתא 

 ס"מ.  15הבליטה תהיה לפחות    
 ם להכנסת המדף בצורה שלא וכו שקע מתאי רזל ובתבית המדף יהיה עשוי יצקת ב 

 יוצר כל הפרעה לזרימה. ת  
 רת יותקן מעל במדף, גודל הפתח יתאים להוצאת המדף בשלמותו מתוך קופתח בי 

 יהיה סגור ע"י מכסה מיצקת ברזל המחובר בברגים לגוף  ח ם. הפתהשסתו  
 השסתום.

 כפי  כנגד קורוזיההעמידה השסתום יצופה בביה"חר במערכת אפוקסי או אחרת  
 שיאושר ע"י המהנדס.   
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 יים אביזרים חרושת  404.4.5

 
 " מחברים וכד' יהיו  Tהאביזרים: קשתות מיצרים הסתעפויות מעברי  " כל 

 נורות עליהם יותקנו ינורות פלדה זהים לציבד. כל האביזרים יוצרו מצבלשתיים חרו  
 האביזרים יענו בכל צינורות. כל שו את הוירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכ  
 נימי והעטיפה החיצונית או הצביעה  ציפוי הפהסוג, הטיב, עובי דופן הבחינות   
 של האביזרים הנ"ל לא ישולם ה והתקנ לדרישות המפורטות לעיל. עבור אספקה  
 בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר עבודות הצנרת.   

 
 ון( וגלגלברז כיבוי אש )הידרנט  404.4.6

 
 כיבוי אש וגלגלון. דרש ברזיפק ויתקין במקומות שיהקבלן יס

 
או שווה ערך  טז או רפאל, אודוגמת תוצרת "פומס"  2יה בקוטר "ההכיבי י ברז

, הכל 3/4מ', בברז " 15יד בצינור גמיש באורך והוא יהיה מצוח י המפקשיאושר ע"
 במפרט הבינמשרדי.  07072כמתואר בסעיף 

 
יד בזרנוק וכן רך מצויין, תוצרת "להבות" או שווה עי מגומי משורהיה עשוהגלגלון י

 לפתיחה מהירה ובמחבר מטיפוס שטורף. 1קוטר "ז נוסף בבבר
 

כיחידה. המחיר כולל אספקה והתקנה, הזקף  וםו לתשלברז הכיבוי והגלגלון יימדד
צביעתם   הרכבתם,מ',  15וצינור גמיש באורך  3/4, גוש העיגון, הברז בקוטר "2בקוטר "

 ניות. רט והתוככיבוי והגלגלון עפ"י המפהדרוש לביצוע מושלם של ברזי הוכל 
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 צנרת שרברבות ומסגרות   404.5

 
 צנרת  404.5.1

 
 אטמ'. כל האגנים של   16ו ללחץ עבודה מינימלי של  ימ ים יתאהצנרת והאביזר 

 ישראל  מו לתקןנורות המתחברים אליהם יתאייהמגופים, השסתומים וקטעי הצ  
 ו ע"י המהנדסים.העדר ת"י יותאם לתקנים שיאושרוב  

 תוך, במחברי "דרסר" מעוגנים בהתאם  יאוגנים, ברלדה יעשו בנורות פיחבור צ 
 נור. הריתוכים יעשו כך יתוך יעשו בפנים ובחוץ הצירנורות ביהצי חיבור לתכניות. כל  
 רת הסניקה ל בליטות. צנק ללא כנורות והאביזרים יהיה חליששטח הפנימי של הצ  
 יו  נורות יהייות. הציע בתוכנמהמשאבות תהא מפלדה כמופוהשטיפה היוצאת   
 להלן. 60.5.8סעיף ב כמפורטעם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה וצביעה חיצונית    

 
 קשתות הסתעפויות וכו'   404.5.2

 
 יצוען ע"י  יורשה בולא  SKEDULE 40קשתות הסתעפויות וכו' יהיו חרושתיות   

 להלן.  60.5.8בסעיף ים וצביעתם יהיו כמפורט חיתוך סיגמנטים וריתוך. צפוי  
   ריל במחיקשתות הסתעפויות וכד' לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלו עבור 

 היחידה השונים. 
 

 נור יעמודי תמיכה לצ  404.5.3
 

 עו  ה שיבוצכל המגופים והשסתומים המותקנים אופקית יתמכו בעמודי תמיכ 
 ן. להל 60.5.8כמפורט בסעיף אשר יצבעו  6 -לפרט סטנדרטי מ בהתאם   

 לום לפי יחידה ומחירם כולל את כל החומר הצביעה  י תמיכה ימדדו לתש עמוד 
 שנדרש במפרטים ובתוכניות.  פיבודה כוהע  

 
 מכסאות לתקרת תחנת השאיבה  404.5.4

 
 עבודת  תחנת השאיבה תקרה שלהקבלן יספק וירכיב מכסאות מפלב"מ לפתחי ה 

 יבוצעו עפ"י   יםסכללי. המשל המפרט הכ 19רט בפרק  המסגרות תבוצע כמפו  
 מ.מ"  5מרוג בעובי   316התכניות ויהיו עשויים מפלב"מ    

 המכסים יהיו עם מנעול רתק.            
 התשלום עבור מכסאות יהיה מסווג לפי יחידות ויכלול את הייצור האספקה   

 ט הסטנדרטי. ת בבטון לרבות כל המתאים במפרעיגון המסגרוההובלה   
 
 

 ורורצנרת לאו  .5404.5
 

 .  -11ק ויתקין צנרת לאוורור התחנה מפלדה לפי פרט סטנדרטי מ הקבלן יספ 
 עם פלטה עגולה מרותכת בראשם,   6נורות בקוטר "יהעבודה תכלול קטעי צ  
 י התקרה, צנרת קו הבולט מפננור בחלימ"מ שיקדחו בצ 20חורים בקוטר   50 -ו  
 הלן. ל 60.5.8ע כמפורט בסעיף האוורור תצב  

 רור תהיה לפי יחידה ומחירה יכלול את כל החומר  שלום עבור צנרת אווהת 
 ה הנדרשים לפי המפורט בתוכניות. ודה והעבהצביע

 
 סולם ירידה  .6404.5

 .316סולם הירידה בהתאם לפרט שבתוכניות. עשוי מפלב"מ  
 יגון ור אספקה הובלה התקנה וע למות יהיה לפי מ"א ויכלול ייצלום עבור הסוהתש  
 כנדרש לפי הפרטים והתכניות. בקירות וצביעה הכל   

 
 

 רידה שלבי י        404.5.7
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ברוחב  היי רחבים  מיצקת  וי  30ו  יורכבו  בהתאם  ס"מ  המבנים  בקירות  היטב  עגנו 
 וי פלסטי.ים בציפלתוכניות. שלבי ירידה יהיו ממתכת מצופ

 
 לתוכניות.ם בהתאם העבודות הדרושות להתקנת יצוע שלבי הירידה יכלול את כלב

 
 

 
 צביעה וציפויים  .85.404
 

 ן. יש להקפיד במיוחד על ניקוי  הלפורט לתיעשה בהתאם למ הכנת שטחי פלדה 
 מושלם של אזורי הריתוכים, פינות, קצוות וכד'.   

 
 . SIS 05 5900 ל התקן השוודי ש Sa 2.5ג:  פי דירוהניקוי ייעשה בהתזת חול ל 

 
 של טמבור או שווה ערך. E.A.9בי מסוג "קופון  "רכי-, דויהיה אפוקסי צבע היסוד 
 . 1מספר השכבות:  - 
 מיקרון. 40יבשה:   בהובי שכע - 
 שעות. 16זמן ייבוש בין השכבות:   - 
 .5% -ח כמות הדילול בנפ  4-100הצביעה: עם מברשת, מדלל   - 

 .15-20%  -לול בנפח כמות הדי 4-100ם אויר מדלל  ,בריסוס ע   
 .15% -כמות הדילול בנפח   4-100א אויר, מדלל  , ריסוס ללב   

 יטר.ללמ"ר  10כח כיסוי תיאורטי:   - 
 גוון: אדום אוקסיד.  - 

 
 של טמבור או שווה ערך. הצבע  HE 55יהיה מסוג "אפראלסטיק  " הצבע העליון 

 לא דילול.מוש ליסי ופוליאורתן וניתן לשרן פחם, אפוק רכב מעטמו  
 2ת: מספר השכבו - 
 מיקרון. 280  עובי כל שכבה יבשה: - 
 .שעות 16-24זמן ייבוש בין השכבות:   - 
 ימים.  7ייבוש סופי:   מןז - 
 במידת הצורך כמות הדילול   7901הצביעה: ע"י ריסוס ללא אויר, מדלל   - 

 .5%עד  -בנפח    
 .5-10% -בנפח כמות הדילול  7901רשת, מדלל  קונים עם מבית  
 מ"ר לליטר. 2.4טי:  וי תיאורכח כיס - 
 גוון: אדום. - 

 
 מיקרון   -500צע, ולא פחות ממורון בממקי 600העובי הכולל של המערכת:   

 במקומות בודדים.   
 
 גדר שער ופשפש  .9404.5
 

 גדר 
 מון שבתוכנית, גדר  בה בהתאם לסיות השאיהקבלן יספק ויתקין, סביב תחנ 

 אושר. הגדר  ורלי" או שווה ערך מ"גדרות את מפרופילי ברזל כדוגמת בטיחותי  
 לי" ללא קוצים בגובה של   וררות "אתהייה כדוגמת דגם "ציון משופר" של גד  
 ס"מ. הגדר תיבנה   30מעלות ובאורך של  45מטר בתוספת קרן בזוית של   2.0  
 ליאסטר קלוי בתנור. מטר, ותהייה צבועה בצבע פו 3.05לריות של  ות מודומיחיד  
 מטר ויעוגנו בבלוקי   0.7מטר ובעומק של    0.4X0.4זל יותקנו בבורות מודי הברע  
 מטר.  0.4X0.4X0.7בממדים:  200 -טון בב  

   30ס"מ ובגובה של   20כמו כן יצק הקבלן מתחת לגדר חגורת בטון ברוחב של   
 חגורת הבטון במחירי  מ"מ. על הקבלן לכלול את מחיר  6רזל בקוטר  כולל ב ס"מ

 לא ישולם בנפרד. דר ועליההג
 י הבטון  וקולל בלמדד לתשלום לפי מ"א ותכלול את כל הנאמר לעיל כגדר תה 

 ס"מ.  20וחגורת הבטון ברוחב    
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 השער והפשפש 
   מטר וגובה של 4.0ל  הקבלן יספק ויתקין שער כניסה למכון השאיבה ברוחב ש 

 לשער הכניסה   מטר צמוד 2.0מטר וגובה   1.0חב  מטר ופשפש כניסה ברו 2.0  
 ותקן על מ אנכייםשי, כדוגמת הדגם מתוצרת "גדרות אורלי" ממוטות מתכת הרא  
 עמודים לפי תוכניות ומפרטי "גדרות אורלי". עמודי השער והפשפש יהיו יצוקים   
 מטר   1.0ופשפש כניסה ברוחב של   200 -עם בטון במטר   0.8X0.8X0.8בבורות    
 גם השער והפשפש יצבעו בצבע  לשער הכניסה הראשי.  טר, צמודמ 2.0וגובה של    
 הפשפש דגם "ציון" של חברת "אורלי", או ש"ע.ו . השערפוליאסטר קלוי בתנור  

 לעיל. התשלום עבור השער והפשפש יהיה לפי יחידות ויכלול את כל הנאמר  
 
 לוטשי  0404.5.1
 

 .הגדר ה שיותקנו ע"ג  לטי אזהרש  3יספק הקבלן וירכיב   עם השלמת עבודות הגידור 
 נודייז, במידות   א גולווןמ"מ לפחות מ 2השלטים יהיו מפח אלומיניום בעובי   

 ס"מ. 60/30  
 השלט יהיה בעל רקע צבוע אדום ואותיות לבנות בנוסח הבא: 

 
 אין כניסה!    
 ביוב!סכנה     

 
 גדר. מחירם יהיה כלול במחיר השלטי אזהרה לא ישולם בנפרד ו עבור 

 
 יםקווי אספקת מ 14.5.140
 

מ"מ, חיבור בהברגה  3.65ן בי דופעו 2קווי אספקת מים לתחנות השאיבה יהיו בקוטר "
דרגה ב'. העטיפה החיצונית של  103ו/או בריתוך. הצינורות ייצרו לפי תקן ישראלי ת"י  

 אתילן שחול רב שכבתי. ת תהיה מפוליהצינורו
 

שהוא. המחיר לפי מ"א ובכל עומק  מים תהיהעבור הנחת צנרת אספקת ה התשלום
, מעברים, ספחים וכד' וכן את ותם, קשת יכלול את אספקת הצנרת, החפירה, האביזרי

החיבור אל מערכת אספקת המים הקיימת, כולל מגופים, מד מים, הכל לפי הוראות 
 נדס.המה

 
 דלק צנרת 204.5.14
 

תבוצע מצינורות  ע הדיזל,עודפים, ממיכל הדלק למנוצנרת אספקת הדלק ומהלך 
 . ASTM A53מיוצרים לפי  40ה שחורים ללא תפר, סקדיול פלד

 
 . 2"-ת פלדה אלו יהיו בקטרים שבין "½  לרוצינו

 
לפי  מיוצרים" Lצינורות נחושת במערכת אספקת הדלק, ליד מנוע הדיזל, יהיו דרגה "

ASTM B-88  1786או לפי תקן דין. 
 

טום ההברגות יעשה ם בחיבורי הברגה. אירו ביניהורות הפלדה השחורים יחובצינ
 יום. יניעה במבעזרת סרטי טפלון, או פישתן עם צב

 
צנרת הדלק שתונח על גבי הקרקע או צמוד לקירות, תיצבע מבחוץ בצבע אפוקסי 

 כדלקמן:
 

 מיקרון.  25עובי כל שכבה:  6030סוד אפוקסי צבע י –שכבה ראשונה ושניה 
 

 קרון.מי 150בשכבה של  HB 6035קסי צבע אפו  –שכבה שלישית 
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 יש לנקות היטב את הצינורות לפני הצביעה. 
 

ר הנחת צנרת דלק יהיה במ"א בכל עומק שהוא. המחיר יכלול אספקת בושלום עהת
 לעיל.נאמר בסעיף דאת כל ההצנרת חפירת הצנרת או התקנתה באופן גלוי וכן 

 
 :  ריםסג           404.5.13

 
 סגרי תעלה  א.  

ימה ללא דליפת מים כאשר פני המים בגובה דלת  ים מכניים יאפשרו אטסגר .  1
ל מסגרת, דלת, ציר וגלגל הנעה. הגדרת הסגרים תהיה לפי  לוסגר יכהסגר. ה

 רוחב התעלה.
 
אל   .2 מפרופילי  תהא  המתאי  -המסגרת  לחיחלד  וקמים  לרצפה  ירות  בור 

 תעלות.
 
גר לפחות. בין הדלת הס  מ"מ 8בי עשויה מפלדה אל חלד בעו דלת הסגר תהא .3

ערך שווה  חומר  או  מניאופרן  אטמים  יותקנו  עמידוהמסגרת  לשפכים   ים, 
 להבטחת אטימות הסגר. גובה הדלת יוגדר בתוכניות.

 
של .4 חופשי  מעבר  להבטחת  מספיק  באורך  תהיה  בגובה   זרימה,  המסגרת 

 שר הסגר פתוח לחלוטין.ר מעל רצפת התעלה או השוחה כאהמוגד
 
יחהחלק   .5 המסגרת  של  של  העליון  נוחה  הסרה  לאפשר  מנת  על  בברגים  ובר 

ה החלק  ש הדלת.  צורך  ל  בולט  ללא  מספיק  חוזק  בעל  יהא  המסגרת 
חוזק   בעל  יהיה  המסגרת  של  העליון  החלק  כלשהם.  נוספים  בחיזוקים 

לק הכומספיק  והמאמציםבלת  סגי  חות  הסגר,  פתיחת  בעת  רתו  הנוצרים 
 והידוקו.

 
הס .6 )ציר  מSTEMגר  "ציר  מטיפוס  יהי   )( בעל  RISING STEMתרומם"   )

קוטר מתאים המסוגל לעמוד במאמץ  ל  היה בעאורך וחוזק מתאים, הציר י
בן   אופקי  כוח  למניעת    40של  תמוך  יהיה  הציר  הגלגל.  על  המופעל  ק"ג 

כך   שקריסה,  ביןשהיחס  המרווח  )  ל  הציר  רדיוס  לבין  לא R/Lהתמיכות   )
 .200יעלה על 

 
 (. בתוך תא הניקוזס"מ ) 90 - 80 -ון יהיה כגל מעל פני תעלת הבטגובה הגל .7
 
מפעל  ו  שיוצע  הסגר .8 של  סדרתית  מתוצרת  חרושתי  ורק  אך  יהיה  יסופק 

יי יורשה  לא  מסחרי  קטלוג  לגביו  לו  ושיש  כזה  בייצור  עצמהמתמחה  י צור 
 וג הסגר לפני הזמנתו. קבלן יביא לאישור המתכנן את סשל הסגר. ה

 
בזהירות  הרכבת   .9 תבוצע  הסגר.  הסגר  במסגרת  עיוותים  למנוע  מנת  על 

שליש אגרגט דק, שליש חול ושליש צמנט וכן   לללט הכוהמסגרת תבוטן במ
כיוון  ערב משפר עבידות והדבקות כגון : בי ג'י בונד. לאחר גמר ההתקנה, ה

קת  יבש ולאחר מכן תיערך בדי י הוראות היצרן( ייבדק הסגר בהשימון )על פו
 ת.אטימו

 
 
 
 
 

 מכניים לפתחים סגרים  ב.  
לעבו .1 יתאימו  פתחים  עבור  מכניים  בלחסגרים  )ץ  דה   SEATINGישיר 

PRESSURE  או בלחץ עקיף ובמצב סגור ייאטמו את היציאה, ללא כל )
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ר. הגדרת הסגר  מט  10גיע עד  אליו מ  נזילה או טפטוף כאשר עומק המים
 ת.לתוכניו הפתח, גובה הפעלה בהתאם תהיה לפי מידות

 
ופעל ביד בעזרת גלגל הפעלה, מותקן על מעמד מיוחד  הסגר יהיה סגר מ .2

 השוחה, התעלה, פלטת יסוד למעמד וכדומה. רתגג תק על
 
קדמי  .3 משטח  בעלת  אחת,  כיחידה  יצוק  מיצקת,  תהיה  הסגר  מסגרת 

 ן עגול לעיגול בבטון. עגול וצווארובו פתח מלבני ו
 
ה .4 להשטח  וחלק  מהוקצע  יהיה  עלקדמי  בשטח   גמרי.  הקדמי  המשטח 

לקת  וחצעת ומתותקן תושבת ברונזה מהוק  -מגע שבינו לבין לוח הסגר  ה
לשטח מישורי לגמרי.  תושבת הברונזה תחובר לגוף המסגרת באמצעות 

אחר   או כל אביזר  ות פניםחריץ ביציקת המסגרת, ללא כל ברגים, מסמר
מצעות יצקת בא  ת. למסגרת יחוברו מסלולישיפגום בשלמות פני התושב

תהיה   מתוצרת  ברגים.   נירוסטה  עשוי  סגר  לאישור  להגיש  אופציה 
 י חברה המתמחה ביצור הסגרים. ידית על חרושת

 
פני המסלולים יבטיח שלפחות חצי מלוח הסגר יישאר במסלולים כאשר  .5

  ת יחוברו המסלולים לקיר הבטון ק שמעל למסגררי. בחלהסגר פתוח לגמ
 הסגר.המסלולים ינוע לוח  ים. בתוךבעזרת ברגי עיגון מתאימ

 
בצ .6 ומחוזק  אחת  כיחידה  יצוק  מיצקת,  יהיה  אהלוח  יות  נכלעות 

תושבת  הלוח,  ביצקת  חריץ  בתוך  תותקן,  הלוח  היקף  על  ואופקיות. 
נת  ג על ידי התקריץ תושברונזה כמפורט לעיל עבור המסגרת. אטימת הח

 משופעים במסלולים.  גלגלים בלוח ומישורי נסיעה
 
הנ"להסי .7 התושבת  דור  החלקת  לאורך    יבטיח  ורק  אך  זו  על  ס"מ    5זו 

תחום זה לא יהיה כל מגע בין תושבת  ל  ח. מעלהתחתונים של מהלך הלו 
 הברונזה שעל הלוח לבין המסלולים או תושבת המסגרת.

 
( הציר  RISING STEAM)  ברגה חיצונית ר בעל ההסגר יופעל על ידי צי .8

עש מיהיה  בעובי  מלא  פלדה  מוט  והבוי  לציר  תאים  מברונזה.  רגה 
 מטר. 1.0-ותקנה תמיכות עשויות יצקת במרחקים של לא יותר מת

 
לקוטר ה .9 ומהוקצע  קדוח  יהיה  התמיכה  ופני  מיצקת  תהיינה  תמיכות 

יותר מ יסומן    2-הציר בתוספת של לא  חתו של מצב פתימ"מ. על הציר 
 הסגר.

 
תקרת  רגים על  ס"מ אשר ייקבע בב  90-ל כהציר יעבור בתוך כן הפעלה ש .10

ה ייקבע הגלגל להפעלת הסגר ביד. על כן יותקן סידור  השוחה ואשר עלי 
 גלגל.ה לנעילת

 
 צביעה וציפויים     .ג

בהתאם למפורט להלן.   גלויים שאינם עשויים פלב"מ וציפוי ויצבעו  תחלקי מתכ
 ינות, קצוות וכד'.  י מושלם של אזורי הריתוכים, פיוחד על ניקוקפיד במיש לה

 

   SIS 05 .5900של התקן השוודי Sa 2.5 וג: ה בהתזת חול לפי דירקוי ייעשהני

 

היסו דוא  יהיה  דצבע  "קופון  -פוקסי,  מסוג  שווה  E.A.9"רכיבי  או  טמבור  של 
 ערך. 

 . 1:  מספר השכבות -



 99 

 רון. מיק  40:  עובי שכבה יבשה -
 שעות.  16:  ין השכבותזמן ייבוש ב -
מדלל    עההצבי - מברשת,  עם  כמות 4-100:  בנפח    ,  עם  ברי  5%הדילול  סוס 

ללא אויר, מדלל ס  בריסו  20%-15%כמות הדילול בנפח    4-100  אויר מדלל ,
 . 15%, כמות הדילול בנפח 4-100

 
 מ"ר לליטר.  10:  כח כיסוי תיאורטי -
   גוון: אדום אוקסיד. -

 

מבור או שווה ערך. הצבע של ט HE 55"מסוג "אפראלסטיק    יהיה  העליון  הצבע
 מוש ללא דילול. יליאורתן וניתן לשטרן פחם, אפוקסי ופומורכב מע

 
 . 2 : מספר השכבות -
 מיקרון.  280:   בי כל שכבה יבשהעו -
 שעות  16-24:    זמן ייבוש בין השכבות -
 ימים.   7זמן ייבוש סופי:   -
ך כמות הדילול בנפח במידת הצור,  7901  אויר, מדלל  "י ריסוס ללא ביעה: עהצ -

 . 10%-5%, כמות הדילול בנפח 7901 ונים עם מברשת, מדללקית   .5%עד 
 
 מ"ר לליטר.   2.4 :  רטיכח כיסוי תיאו -
 : אדום.   גוון -

 
המערכת:    של  הכולל  מימ  600העובי  פחות  ולא  בממוצע,  מיקרון   500-קרון 

 ים.  ות בודדבמקומ
 

פ פסיב  לב"מחלקי  תהליך  יעברו  שלשרותכו  קפדנית  שטיפה  תוך  שאריות   ציה 
   בגמר התהליך. החומצה

 
   מדידה ותשלום   .ד

ל את האספקה, ההובלה וההתקנה של לולה, יכהמחיר עבור סגר מכני וסגר תע
 הסגר, המסלולים, הציר ותמיכותיו, וכן כל החומרים והאביזרים הנלווים לו וכל 

 ר במפרט המיוחד לעיל.ן, הדרושים להתקנת הסגר, כאמוההתאמה בבטו עבודות
 
 
 
 ייל.עיגונים למונור     4404.5.1

הר מתקן  הרטוב  הבור  מעל  חדר  בתקרת  יתקין  מקוהקבלן  עבור נסמה  פלדה  טרוקצית 
 .כולל כרונית  מונוריל להרמת ציוד בהתאם לתוכניות

 
יכלול אספקת הפרופילי עבודביצוע מתקן הרמה  עיגון לתקרת  ות הריתוכים  ם,  והחיבורים, 

 ם לתוכניות.דרש בהתא, גילוונם, צביעה וכל הנהמבנה
 
 

 ליכה.סבכות ה  404.5.15
סבכ בתוכניות  המסומנים  במקומות  יספק  הליהקבלן  כמצו  כהות  מפיברגלס  ין  תעשייתיות 

 ברשימת הכמויות. 
 

 ה ערך.או שוו  HEAVY DUTYסבכות הליכה תעשייתיות מפוליאסטר משוריין מטיפוס 
 

ין בשרטוטים.  צו לבטון כמומעוגנת    316ה מנירוסטה  בכה תותקן על גבי מסגרת מתאימכל ס
 ת תבצע כמפורט במפרט.המסגר

 
 לוונה וצביעתה.  עגונה לבטון, ג, ירוסטהביצוע הסבכה כולל המסגרת מנ
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 קווי הרמה. 404.5.16

 תקן ל של המ המתאימים למשק  I  316 ausiקווי הרמה יהיו מפלדה בלתי מחלידה 

 בהם בשעת הצורך. שסתום( , האמור להתלות מנוף, )מגרסה,

 

 .מעקות 404.5.17

ה,  ההרכב לפי תוכניות סטנדרט. המחיר יכלול את האספקה,  יהיו חרושתיות בלבד  המעקות

 ון, והצביעה. לוהגי

 

 חומר פיברגלס. 404.5.18

מפיברגלס, אלמנטים  מציע  הקבלן  או  המתכנן  בו  פריט  כל  ועבור  מקום  הם   בכל  יהיו 

 או שווה ערך, עמידים באש. טקר ר מתוצרת פיבפוליאסטמ

 

 ציפוי חלקים. 404.5.19

מגולוונים בגלוון   מות, מכסים, דלתות וכדומה יהיו  יועדים למעקות סולהמתכת המכל חלקי  

 מקרון. לא יאושרו ריתוכים לאחר הגלוון. 70בעובי חם 

 
 
 עבודות גמר מבנה תחנת השאיבה ומבנה גנרטור    .6404
 

      תאםי והגמר בתחנת השאיבה יהיו בהעבודות הבינוכל ה-ליכל  404.6.1
 כולל   הנחיות רשות המים  המנהל לפתוח תשתיות ביוב  , הנחיות המהנדס הראשי.                          

 00036115מסמך מספר  12-2-2015מסמך מיום                           
                                                                   

 
 כללי  .26404.
 

 תקנים הקיימים.בה יעמדו ה התחנה והציוד המותקן במבנ .א
 

תכנון  ה בתחום הנחיות התכנון האלו אינן מחליפות חוקים ותקנות קיימים .ב
 והבניה, אלא משלימות אותן.

 

תוכניות תחנת השאיבה יוגשו לאישור משרד הבריאות, המשרד להגנת   .ג
בחוק  יוב ברשות המים, בהתאם לנדרש תוח תשתיות בנהל לפיהסביבה ולמ

 .1962 –שכ"ב ביוב(, תהרשויות המקומיות )
 

יש  הג. יש לבתחנת השאיבה יותקנו אמצעים כנגד היווצרות והצטברות גזים .ד
 לאישור את סוג הציוד. 

 

בתחנת השאיבה יותקנו אמצעים כנגד רעש עפ"י התקנות למניעת רעש בלתי   .ה
 הפתרון המוצע. ש לאישור את יש להגי(. 1990סביר )
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וט ברור, ובו יוצגו פירוט ותקן שילתחנת השאיבה מקום בולט יבגמר העבודה ב .ו
במקרה   ה,ת התחנשמות ומספרי הטלפון של האחראים להפעלה ולאחזק

 חירום.
 

בתחנה שבה יותקנו יותר משתי משאבות, תותקן בנוסף משאבה רזרבית בעלת  .ז
 ולה ביותר. אבה הגדספיקה השווה לספיקת המש

 
 מבנה התחנה   404.6.3

 
לי גבבה(, יהיו בתוך מבנה סגור  כמכני ומי תחנת השאיבה )כל מגוב כל מתקנ .א

מטיפוס "סגור". יש  ת ו להיו)אפשרי גם מבנה תת קרקעי(. על המגוב עצמ
לדאוג לאוורור מאולץ של החללים בהם יש מגע עם השפכים, ולנקוט  

 .באמצעים כנגד הצטברות גזים
 

ש לחפות את הקירות  חדרי המגובים ובחדר גנרטור, י י המשאבות, בבחדר .ב
 ובה התקרה.גקה עד לבקרמי

 

  חיכוך על הרצפות להיות מחופות באריחי קרמיקה תעשייתית בעלות מקדם .ג
בוה למניעת החלקה, או בסוג אחר של חיפוי או ציפוי עמיד למים ולחומרים  ג

הרצפה יהיה  מיהם. שיפוע קסי ודו, אפווימאכלים. חיפויים כגון קוראדור
קוז בבניין התחנה  יביוב והנ . את פנים תעלות כניסת הבכיוון שוחת ניקוז

  נעים שימהמגוב והמשאבות( יש לצפות בחומר חלק ועמיד למ )באזור
הצטברות מוצקים ולכלוך על דפנות התעלה. יש להגיש לאישור את סוג  

 החיפוי.
 

ומעקות למדרגות,   בתוך המבנים,ז וכד' רשתות למחסומי רצפה, לתעלות ניקו .ד
ו מסגסוגת אלומיניום או  אייעודי,  (FRP)פוליאסטר משוריין יש להתקין מ

ומרים אחרים  מחיזרים . לא יאושרו אבL316חלד -מגנזיום, או מפלדלת אל
 תחליפיים.

 

ארונות חשמל ובקרה יותקנו בביתן דיזל גנרטור, שיהיה אטום לאוויר הבא   .ה
ת  לתחנה, מעגל זורמיםם בשפכים הל גזים שמקורים להכימאזורים העלול

ר אוורור  פשמהבור הרטוב. בחדר זה יש לאו עקיפה הגבבה, או בדרך ישרה א
אוויר ואוורור מאולץ שיהיה  ג י מיזוטבעי )חלונות(, וזאת בנוסף למתקנ

 החלפות אוויר בשעה לפחות.  6בספיקה של 
 

 ום גם בהמשךיש סיכ הפעלת התחנה בשנת האחריות ובאם  404.6.3
 

 נה, כך שלא רכות בתחתקינה של כל מרכיבי המע מפעיל התחנה ידאג לתחזוקה .1
 ת  התרבו ייווצרו מטרדים סביבתיים כגון מטרדי ריח, דגירת יתושים,   
 קיון  ימכרסמים, רעש, גלישות ביוב לסביבה, וכד'. בנוסף, יש לשמור על נ  
 הסביבה בתחנה ומחוצה לה.  

 
 ות לתחזוקה מונעת( ת לתפעול ותחזוקה )לרבות הוראזק ספר הוראו חנה יוחבת .2
 חו מפעילי התחנה. הספר יכלול תיאור ומפרטים של כל מרכיבי  נל פיו יושע  
 לה ותחזוקה בשגרה ובעת תקלה, פרטים לגבי אחריות  פעראות ההתחנה, הו  
 קונן  ו/או תיוספקים של הציוד, תיאור תקלות אפשריות ואמצעים למניעתו   
 לות. ביות המקולפי מיטב הידע והטכנולוגת הגדרת לוחות זמנים. כל זאת לרבו  

 
 בתחנה יוחזק ספר הוראות לבטיחות וגהות בשגרה ובעת תקלה. .3
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 חזק יומן תחזוקה הכולל בין היתר רישום מפורט של פעולות תחזוקה יובתחנה  .4
 חת לשנה ע"י בדק ויאושר איומן יי שנעשו במכון, תקלות, תיקונים ושיפוצים. ה  
 ל מפעיל התחנה.הדרג הממונה ע  

 
 בנים הסמוכים ביותר לתחנת השאיבה לא יעלו כתוצאה  מי הרעש במפלס .5
 ר חרום(, על מפלס הרעש המותר לשעות הלילה  טולל גנר מפעילות התחנה )כו  
 . 1990עפ"י תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(   

 . 1עלה על דרגה ר התחנה לא תח על גדעוצמת הרי   
 
   -מק"י, יעשה לפחות אחת ל 250עולה על י הגבבה לתחנות שספיקתן פינוי מכל .6
 שתימנע מפגעי ריחות  ת בתדירושעות לאתר פסולת מאושר; ובכל מקרה   48  
 וזבובים.  

 
 בכל תחנת שאיבה ינוהל יומן תחזוקה ע"י המפעיל ובו פירוט התקלות בתחנת   .7
 הטיפול.יך התקלה, תאורה, משכה וסיום בה, כולל תארהשאי  

 
 חודש יש לבצע הפעלה של הגנרטור ללא עומס, למשך ½ לאחת  –ם טור חירונרג .8
 שעות   3 -ש להפעיל את הגנרטור בעומס מלא לי צי שנהשעה לפחות. אחת לח  
  חות. על לפחות. יש להחליף את הדלק במיכל המזין את הגנרטור אחת לשנה לפ  
 מצבר. להיות מצויד באמצעים לשימור ההגנרטור   
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 נה דו"ח מצב על תחנות השאיבה שבאחריותו,  חן בעל התאחת לשנה יכי .9
 לי של מרכיבי התחנה, רשימת תקלות  כלפיזי  שיכלול בין היתר תיאור מצב  
 שגרמו למטרדים סביבתיים, פעולות תחזוקה שבוצעו במהלך השנה, ופעולות    
 בתחנה או במשרד בעל   ות לביצוע. דו"חות אלו יוחזקומונעת הנדרש תחזוקה  
 שנים לפחות. 7ך שהתחנה למ  

 
 שיימנעו   כךיידי, בכל מקרה של גלישה על המפעיל לטפל בתקלה באופן מ .10

 מפגעים סביבתיים.   
 

 המפעיל ינקוט לאלתר בכל האמצעים הדרושים להפסקה מיידית של   א.  
 הישנותה. ולמניעתהגלישה    

 
  תקלה ועלת עם תחילת הגלישה, על המפעיל ידווח בכתב ובע"פ מיידיה .ב

האמצעים הננקטים להפסקתה, למשרדי הבריאות והגנת הסביבה  
 במחוז.

 
ב' לעיל, דו"ח מסכם על   8לגורמים הרשומים בסעיף  ועתוך שביעביר  .ג

 תה. הסיבה לתקלה וכל פעולות שנעשו לתיקון התקלה ולמניעת הישנו
 

וט בכל האמצעים רם נזק לסביבה: על המפעיל לנקל מקרה בו נגבכ .ד
ת המצב לקדמותו. זאת בהתאם לדרישת בלצורך השהדרושים 

 הרשויות המוסמכות ולהנחת דעתן.
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 עבודות חשמל  4.840

 
 מוקדמות  404.8.1

 
 כללי א.  

 
 כל העבודות המתוארות במפרט, בכתב הכמויות ובתוכניות    

 . בטבריה טבריה עילית תחנת שאיבהעבודות חשמל במתקן חסות לביצוע מתיי    
 

 העבודה  תאור ב.  
 

 מכון השאיבה יוקם במקום המיועד לכך בתוך שטח מוגדר ונעול.
לז  ז חוזהמכר ובקרה  ביצוע  ה מתייחס  שיקום מסגרת  בעבודות חשמל פיקוד 

תחנת   עליתושדרוג  טבריה  עבו  שיבוצע  שאיבה  לפתבמסגרת  שכונה.  דות  וח 
וד  בלו לעיכובורות ש  2איבה הכולל  ת עבודות מתוכננת הקמת תחנת שבמסגר

השניי את  אחת  ולגבות  במקביל  ת"ש  בור  הכשני  בכל  א'  בשלב  משאבות    2. 
בעתיד יוחלפו שתיים בעבודה ושתיים רזרביות. כמו כן    קוו"ט כ"א,  55בהספק  

של   להספק  משנה מ  יע"  תמונעו  המשאבות.  קוו"ט  105המשאבות  נסוג  תנע 
 דר. ת

הקבלן   על  עבודתו  לבמסגרת  להוביל,  לספק,  לחהתקיהיה  ולהפעיל בין  ר 
 בשלבים את המתקן בהתאם ללו"ז הכללי של הפרויקט. 

 . גם מתקן קדם טיפול מיכני קןבה תותבמכון השאי
 העבודה תבוצע עם כבלים בצנרת תת קרקעית. 

 כנת. הפעלת מערכות הפיקוד תבוצע ע"י בקר מתו
אש  מ' לתאורת השטח ובר  6יותקן עמוד תאורת חוץ בגובה  וסף לאמור לעיל,בנ

 תותקן בנוסף משוואה מהבהבת. העמוד
 

 היקף העבודה  ג.  
 

 מה והפעלה של המערכת. בין שלרוש לההעבודה כוללת כל הד   
 השאר כוללת העבודה:     

 מערכת חשמל למשאבות והתקנת גנרטור חירום במבנה מיוחד  .א
 ים. רכת הזנות למנועב. מע   
 . בביתן גנרטור  חשמלג. בצוע והתקנת לוחות    
 י הזנה וחיבור של יחידות הפיקוד. וד. קו   
 ה. מערכת התראות אלחוטית.   
 ארקות.ו. ה   
 ז. בדיקת המתקנים.    

 
 התאמה למסמכים  ד.  

 
 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט זה והמפרט הכללי לעבודות    

 יין:בנ    
 .1984מות, מהדורת מוקד 00 -פרק     
 . 1985דורת המל, מחש מפרט כללי לעבודות 08 -פרק     

 
 המפרט הכללי הינו המפרט שהוכן ע"י ועדה בינמשרדית    

 בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה ומשרד ת מיוחד    
 השיכון, ושהוצא לאור ע"י משרד הבטחון/ההוצאה לאור.    

 י הכוונה למפרט הנ"ל.ויין המפרט הכללקום שמצבכל מ   
 משלת ישראל לביצוע מחוזה לי מקום שנאמר במפרט הכלבכל    

  חתם עם( יהא מובנו החוזה שי3210מבנה ע"י קבלן )מדף      
 הקבלן.    
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 בכל מקום שנאמר במפרט הכללי המשרד או הממשלה יהא    
 מובנם מזמין העבודה.     

 
 מסמכים  עדיפות בין ה.  

 
 בוא סדר של המפרט הכללי י 007ר בסעיף במקום הנאמ   

 : ןכדלקמות העדיפוי    
 

 לביצוע: התנאים המיוחדים, התוכניות, כתב הכמויות,  א.   
 , תנאי החוזה, המפרט הכללי, הצעת חדט המיוהמפר     
 הקבלן )המוקדם עדיף על המאוחר(.     

 
 יות, המפרט תב הכמולתשלום: התנאים המיוחדים, כ ב.   

 ת זה, המפרט הכללי, הצעהמיוחד, התוכניות, תנאי החו     
 קבלן )המוקדם עדיף על המאוחר(.ה     

 
 שינויים ותוספת תוכניות  ו.  

 
 תחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות, מ המזמיןאין    

 בתכניות ובמפרט אמנם יבוצעו.    
 ת את , להקטין, ולשנו להגדיל המזמין שומר לעצמו הזכות    
 משך הסור בלמ מין שומר לעצמו הזכותכמויות העבודה. המז    
 העבודה תוכניות נוספות, לפי הצורך.    

 
 בדיקות ז.  

 
 הבדיקות המפורטות להלן וקבלת   כלסיום  רק לאחר   

 המתקנים ללא הסתייגות ע"י כל הבודקים, יחשבו המתקנים     
 כגמורים.    

 
 בדיקות: רשימת    

 
 המפקח.א.    
 ב. חברת החשמל.    

 . אזוריתד. המועצה ה    
 כנן.תה. המ   

 ו. מהנדס בודק מטעם החברה המייצרת את הלוחות.    
 המתוכנת כולל כתבי אחריות  קרודק לבז. מהנדס ב    
  

 הבדיקות יכללו גם מתקנים ואביזרים במידה ואלו לא סופקו    
 ורה, וכן צנרת שבוצעה ת חשמל וגופי תאון לוחוע"י הקבלן, כג    
 י אחרים.ע"    

 
 תוצרת ח.  

 
 ינת תוצרת של אבזר או חומר, הכוונה היא מקום שמצו בכל   

 איכות מאושר ע"י המתכנן.ו  וה ערךלתוצרת זו או שו    
 

 תאום עם גורמים אחרים  ט.  
 

 הקבלן אחראי על ביצוע העבודה וסיומה בזמן המתאים    
 ך דות המבוצעות במכון השאיבה תותקדמות יתר העבולה    
 בעלי מקצוע אחרים ללא גרימת נזק אשי ו הר תאום עם הקבלן    
 ועיכובים בעבודות השונות שיבוצעו.    



 106 

 ן יגיש לאשור המזמין לוח זמנים של ביצוע העבודה בלהק   
 בתאום עם לוח הזמנים של הקבלן הראשי לא יאוחר משבוע     
 י זכה במכרז.ם לאחר ההודעה כימי    

 
 ריות תפעול ואח י.  

 
 בודתו עד השלמתה וקבלתה הסופית אי לעאחרהקבלן יהיה    

 בודה או חומר ע ליף כלע"י נותן העבודה ועליו לתקן או להח    
 גנב וכו', בלי תשלום נוסף. יינזק, יאבד, ייש    

 ל ידו, סופקו עכמו כן, הקבלן אחראי לעבודתו ולחומרים שי   
  שנהדה פגומים לתקופה של קן או יחליף כל חומרים או עבווית    
 חת מתאריך קבלת העבודה לפי הוראות שיקבל מנותן א    
 ן. העבודה או מהמתכנ    

 הקבלן לקבל התחייבות לאחריות כזו מספקיו וקבלני  על   
 המשנה שלו, עם השלמת העבודה על הקבלן להפעיל את כל     
 שים.ה ולעשות את כל התיקונים הדרוקנים בצורה סדירהמת    

 
 ביצוע חרות לאכניעדכון תו יא.  

 
 מערכות של תכניות 3בסיום העבודה על הקבלן להגיש למזמין     

 דכון לאחר הביצוע. ע עם    
 העדכון יעשה עם צבע על גבי התוכניות בצורה ממוחשבת.   

 
 הקבלן המבצע 08.00.1

עב  יהיה קבלן רודות ההקבלן המבצע את  פי חוק רישום קבלנים לחשמל  על  עבודות  שום 
בנאיות   פיו,    1969  –  "טתשכה'  הנדסה  שעל  והכללים  הצווים  התקנות,  החשמל,  בענף 

 ות.לפח 2-א 160ורשום בסיווג 

, שהקבלן יספק ויבצע מתקנים מושלמים ומוכנים של העבודה נשוא הצעה זו הינה  מהותה 08.00.1.1
וציוד   עבודה,  חומרים,  כולל  בשרטוטים  העב  לביצועלפעולה,  שמתואר  כפי  ודות, 

הציוד המ כל  וכן  מווה  צורפים,  שלא  הכרחיים    עים יפעבודות  אך  זו  ובבקשה  בשרטוטים 
 לביצוע והשלמת העבודה. 

במסמך זה ימולאו ע"י הקבלן כחלק מביצוע העבודה וללא תשלום  המופיעות הדרישות כל 08.00.1.2
ות, הפעלות, תהליך בדיקלרבות  נוסף. מודגש כי מילוי כל הדרישות כמפורט במסמך זה  

הדר המתקן,  הקבלה,  ספר  הגשת  מוקדם  הינכה,  תנאי  של שלותלו  הסופי  החשבון  ם 
 עבודה.בביצוע ההקבלן. אי קיום ההתחייבות תראה כעיכוב 

 
 קבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודותיו לרבות: ה 08.00.1.3

 ה.עבודיצוע הלבולוחות זמניים גנרטור וחיבור חשמל זמני  •

 ציוד שינוע הרמה וחפירה.  •

 שירים.ומכ ומרי עזר, כלי עבודה ח •

 ים לבדיקות הארקה, איפוס וכיול המכשור.שירכמציוד ו •

 נאלים. בדיקת סיגואתיים לציוד ומכשירים השו •

 ציוד ומכשירים לבדיקת הרמוניות. •

  מצעי גון: אהקבלן יספק את כל כלי העבודה הדרושים לביצוע עבודות ההתקנה והחיווט, כ 08.00.1.4
מקדחות, חיזוק,  הרמה,  אלקט  הובלה,  רתכות  מכשרודמסוריות,  ריתוך,  הריות  ידוק  י 

באתר מיום יוד ימצא  '. כל הצלסרטי נירוסטה, כבלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת וכו
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הצורך. במידת  חציבה  ו/או  חפירה  לאמצעי  ידאג  הקבלן  העבודה.  יהיה     תחילת  הקבלן 
 .ושלם של העבודהוע מש לביצח האדם הדרו וכערוך עם 

ביצוע 08.00.1.5 מ  בהתחלת  יהיה  הקבלן  באתראורהעבודה  ומוכן  מע  גן  כלי   לאחסוןחסן  ם  ציוד, 
 צה שטח עבור הנ"ל באתר.לן אלא יקהנ"ל לקבחומרי עזר. המזמין לא יספק ועבודה, 

 הוראות כלליות 08.00.1.6

 העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם: מפרטי 08.00.1.6.1

 ה. ים למערכות מיגון וגילוי פריצק המהל למשמפרטים והנחיות המנ •

 וק עד ליום הביצוע. הח חוות שפורסמו מכתקנחוק החשמל תשי"ד ו •

 ורים.יזל גנרטתקנות משרד העבודה בדבר התקנת תחנות ד •

 .VDEגרמני  תקן •

 עבור מערכת גילוי אש. V.D.Eותקני  UL, תקני 1220תקן ישראלי  •

 מערכות גילוי פריצה. בור שו"ע ע, או U.L  1076, תקן 1337תקן ישראלי  •

 61439 לי לייצור לוחות חשמלתקן ישרא •

 .VDEתקן   לי יקבעשראי בהעדר תקן 08.00.1.6.2

מכרז   08.00.1.6.3 במסגרת  המסופקים  והמכשור  הציוד  יעמדוכל  ב  זה  ין בתקנים 
כגון:   מסוג    -  NEMA, IEEE, ICS, CEלאומיים  והפרעות  רעשים    -ו    E.M.Iלגבי 

R.F.I וניות.ההרמי רמת כן בדרישות התקנים לגב-וכמו 

                           לפחות.                                                 תי ארהש 0.92יהיה  רותהמהי  ויסותודה בתחום הספק בכל מצבי עב מקדם 08.00.1.7
לא  חשמל בהם  הבשני חשבונות  מקדם ההספק שיופיע  לבדיקה יהיה  הקובע    קריטריוןה                     

ירוד,    בגין קנס    םנרש הספק  יה המקדם  אלה  חשבונות  ס   שהופקו יו    עבודות   יוםלאחר 
 ר שהמתקן פעל באופן תקין.לאחו הקבלן

כ  קנסות 08.00.1.7.1  , נמוך  הספק  מקדם  ויקוזזו החשמ  ונות בחשבשום  רבגין  הקבלן  על  יחולו  ל 
 קנסות בחשבונות החשמל. יופיעומשכרו , עד וכולל תיקון מקדם ההספק כך שלא 

לצורך  ים/א מכשיר/האמצעים  כל 08.00.1.7.2 הנדרשים    יהיו   כנדרשהספק  הקדם  משיפור  ביזרים 
 מחיר מעבר לרשום בכתב הכמויות.פת סות ללאהקבלן  חע"

לא ולגבי כלל המערכת,  יוד שיסופק  לגבי כל צ(  (THDת  הכללינדרש שרמת ההרמוניות   08.00.1.7.3
בזרם. הקבלן יבצע כל הפעולות הנדרשות על חשבונו כולל    15%-במתח ו  4%תעלה על  

מסננים,הרמומדידת   הוספת  וכו'פילטרים,    ניות  משנקים    , שסה"כ ע"  קבלים  מ 
יינההרמו מות  גדול  יהיה  החשמל  חב'  כלפי  ההספק  ומקדם  לעיל  כמצוין    0.92-היה 

 תחומי העבודה.ראתי בכל הש

כל הציוד והעבודות וכן כל התפוקות השונות הנלוות כולל מסמכים, תיעוד ממוחשב,  08.00.1.7.4
 ללא הגבלת זמן מושלם  מיועדים לתפקוד ותפעול מלא ו  יהיו  -כו'  תוכנות, דיסקטים ו

כל מקרה של כשל מתחייב הקבלן לתקן את הנדרש מיידית ב  ת.רחמגבלה כלשהי אאו  
 נזקים שנגרמו לו.  מין בעבור ת את המזולשפו

 שיונות ומילוי אחר תקנות עבודה ממשלתיות יר 08.00.1.8

רה, חב' החשמל, המשטרישות  על הקבלן לבצע את העבודה בכפיפות לחוקי הארץ, לד 08.00.1.8.1
יהא     ר.ציבוה חון ולהגנה עלביטמשרד התקשורת ובזק, להעבודה,  משרד ובמיוחד 

ומיות שנקבעו ע"י  לתיות ומקבודה ממשהקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות ע 
 השלטון בקשר לביצוע העבודה.
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שים הנדריונות  שיעל הקבלן או קבלן משנה מטעמו )אם והיכן שמוגדר( להחזיק בכל הר 08.00.1.8.2
 . המכרז השונים מכיעפ"י כל הדרישות במס  לאספקה וביצוע כל העבודות

שויות ם ע"י הרידאג לכל התאומים, הבדיקות, הביקורות והאישורים הנדרשי  הקבלן 08.00.1.8.3
 סמכות )כגון: משהת"ק, ח"ח, בזק( לגבי הציוד והעבודות במסגרת מכרז זה.המו

שהי 08.00.1.8.4 כספית  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  מסיבהקבלן  איא  הדרישות   ת  את  ידיעתו 
שהיא עקב איחור שנגרם מן כלז  ן לקבלן הארכתינתנ"ל או חלק מהן. לא תוהתקנות ה

 נות הנ"ל.שות והתקע"י הקבלן מפאת אי מילוין של הדרי

  קבלני משנה 08.00.1.9

בקבלני משנה וביצרנים וספקים מתאימים בכל העבודות המיוחדות   רלהיעזעל הקבלן   08.00.1.9.1
 ו.בודתל של עאשר אינם בתחום הרגי

מ 08.00.1.9.2 שבוע  תוך  להגיש  הקבלן  רשימת  על  את  צ.ה.ע.  שכל  יום  המשנה  עתו דבקבלני 
המפקל סמכות  היצרנים.  רשימת  את  גם  תכלול  זו  רשימה  מהעסיק,  הינה  וחלטת ח 

לתביעות לאש עילה  תהווה  לא  זו  פסילה  לו.  שיוגשו  ויצרן  משנה  קבלן  כל  ר/לפסול 
הב זמן  להארכת  תביעות  או  כלשהן  מכספיות  היצוע  קבלן  צד  העסקת  אישור  קבלן, 

 יהיה בכתב ע"י המפקח.משנה 

המפקח לסלק מהאתר כל קבלן משנה או יצרן אשר אושרו ו של  תונשמרת זכ  דגש:מו 08.00.1.9.3
נבכתב   ש  תברראך  ולנהלים בדיעבד  למפרטים  בהתאם  עבודתו  את  לבצע  מסוגל  אינו 

ע העבודה, ביצויכוב בהמקובלים ו/או שאינו עומד בלוחות הזמנים שהוקצו לו וגורם לע
ף לאחר לא  הנוס  קל דתו ומסירת החעבויצרן או הקטנת היקף    סילוק קבלן משנה או 

הקבלן ידאג לכך ת כלשהן.  ות כספיותהווה עילה לתביעות להארכת זמן ביצוע או תביע
 נזק ע"י חתימת  הסכמים ברוח זו עם קבלני המשנה והיצרנים. ישלא י

ני משנה קב אי תשלום הקבלן הראשי לקבל וע עב בביצבמידה ויגרם עיכו בנוסף מודגש: 08.00.1.9.4
ל המפקח  מהבירשאי  קבלן  לאתר  אחרנשא  במחיר   ה  הספציפית  העבודה  להשלמת 

שיקו פי  ועל  לנכון  השימצא  דעתו  והסל  היזם בלעדי  ע"י  המשנה  לקבלן  שישולם  כום 
ישירות ינוכה מחשבון התקופתי של הקבלן הראשי ואילו התשלום לקבלן הראשי יהיה 

 ההסכם כאילו ביצע את העבודה. ירי לפי מח

מ הערה: אינו  זה  ציודתייסעיף  לספקי  ותקשורת יוחד  מ  חס  מחשוב  בקרה,  ציוד  כגון 
 הכלולים בהצעת הקבלן. 

 יחותבט 08.00.1.10
 ועפ"י כל דין: הרשום במסמכי המכרזאחריות הקבלן עפ"י י לגרוע ממבל

הבטיחות 08.00.1.10.1 אמצעי  בכל  לנקוט  הקבלן  כפיוהזהירות    על  לידי בא    שהדבר   הדרושים, 
העבו משרד  בדרישות  משביטוי  התחבורה,  משרד  גו  טרתדה,  כל   רשמי   םרישראל, 

בטיח והנחיות  השונים  המקצועות  כללי  דין.  כל  פי  ועל  חבאחר  של  החשמל ות  רת 
 והוראות המכרז הכללי. 

המפקח יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י הקבלן. הקבלן   08.00.1.10.2
לק בלתי נפרד מתנאי דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה חכל    רש ללאיפעל בהתאם לנד

 נוסף.רתם בומה. לא ישולם תחוזה

יחות תחום  הבטדרישה ב  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום 08.00.1.10.3
, מפעם לפעם ע"י המפקח בנושא זה, לא תפטור את  ויינתנו/או הנחייה שינתנו, אם  

 כלשהם. לפי כל חוק ו/או נוהגי בטיחותליו וטלת עהקבלן אלא תוסיף לכל חובה המ

גדרות זמניות וידאג לתאורת אזהרה וכל    זהרה, א  ין הקבלן שלטייתקבהתאם לצורך   08.00.1.10.4
 האמצעים הדרושים. 

 העבודות  הגנה על 08.00.1.11
 ועפ"י כל דין: עפ"י הרשום במסמכי המכרזמבלי לגרוע מאחריות הקבלן 
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כל אמצעי סביר ו/או כל וד בעל הציעל הקבלן להגן על אתר העבודות, על העבודות ו 08.00.1.11.1
זק שהוא, לרבות כתוצאה בכל נ  ויינזקכך שלא    פקחדרש על ידי המיאחר שיאמצעי  

ו חדירת מים, אבק, קורוזיה, ת לנ"ל כמאי הנלוומתופעות מזג האוויר ומתופעות לוו
 כן: גניבות, שריפות, פריצות וכיו"ב. -רוח, אבק וכמו

של   08.00.1.11.2 כא  תהיגרמובמקרה  כלשהו  ינזק  המור,  ובלעדית שא  מלאה  באחריות  קבלן 
לתקןלז מתחייב  והוא  חש  את  את,  על  הווב הנזקים  המפקח נו  הוראות  לפי  א, 

ר לעיל כלולות במחיר ר עם האמוצאות בקש ולשביעת רצונו המלאה של המפקח. ההו
 הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין זאת. 

הקמת   08.00.1.11.3 תקופת  למשך  הקבלן  את  מחייב  כאן  עד  האמור  קופת ולת  המערכתכל 
   .האחריות

 יםוהפרעות למתקנים קייממניעת נזקים  08.00.1.12

בצעת בחלק מהמקרים במתקנים ואתרים פעילים. אי לכך,  דה מת וביש להדגיש שהע 08.00.1.12.1
 : יב הקבלןמתחי

כל פעולותיו עם הממונה מטעם המזמין לעבודה במתקן מסוים לפחות שבוע   לתאם את •
 מראש.

המתקנים   • של  אופיים  שבשל  מראש  חלתבוצענ מודגש  חריגות  ה  בשעות  מהעבודות  ק 
 בלות זמן. ובהג

לעבוד • החות  באשר  ו/או  לוחפלחיבור  על ת  פעילים  במתקנים  המבוצעות  חשמל  ות 
ללא    תמשך,  ששאיבת השפכיםי למשאבות כך  זמנ  -ופי  הזנה חל  הקבלן לדאוג לסידור

 דופי בכל מהלך העבודה. 

ה • ע"י  הפרויקט  בסוף  שילקחו  הזמניים  הלוחות  כמחירי  היחידה  לוליקבלן  במחירי  ם 
 ם כן צויין אחרת. השונים אלא א

ת  יוםבס • העבודה  אפשיהיום  בהתאם ה  והמתקנים  הציוד  כל  של  מלאה  להפעלה  רות 
 אם ממקור הזנה זמני או קבוע. ניסת הקבלן לעבודה ים לפני כלה הקיימלתנאי ההפע

 תאום עם רשויות, יועצים, קבלנים וספקים 08.00.1.13
 :ןלהלי החוזה ולפי המפורט כנדרש במסמכ גורמים הרלבנטייםכל התו עם על הקבלן לתאם את עבוד

תחילת 08.00.1.13.1 הרשויות בודה  ע  לפני  כל  עם  תיאום  תוך  באתר  לסמן  הקבלן  על  שהיא,  כל 
המו מ נציגי  את  באתר  זמין  שיוקמו  והחדשים  הקיימים  המתקנים  כל  של  יקומם 

 העבודה, לרבות זיהוי וסימון ציוד, לוחות, חווט ומכשור.

עבודות ע ה לן אישור לתחילת ביצועבודות מוקדמות אלה, יקבל הקבצוע  אחר בירק ל 08.00.1.13.2
 נחיות. אם להתהבאתר ב

והאישורי  על 08.00.1.13.3 הרשיונות  ההיתרים,  כל  את  לקבל  הנדרשיהקבלן  מהרשויום    ת ם 
 המוסמכות לצורך ביצוע עבודתו, כולל התשלום תמורתם.

עם   08.00.1.13.4 פעולותיו  לתאם  הקבלן  העל  ומתפ המתחזק  והחברה  מזמיןנציגי  את עלת  ת 
 המתקנים.

ונות להפעלת הרשי  תגאם את נושא השולתחוטית על הקבלן לטפל  עבור מע' פקוד אל 08.00.1.13.5
תחנות ממסר.   מה ותפעולדרש, הקיהתדר האלחוטי למערכת הבקרה לרבות, במידה וי

 כך שיענה על הדרישות הטכניות והפונקציונליות של המפרט.

 חירום. בשעתשימוש הרשיון להפעלה ושימוש בתדר יכלול אישור ל 08.00.1.13.6

 אספקת ציוד 08.00.1.14
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הצי 08.00.1.14.1 תחאספקת  זה  מכרז  במסגרת  השב  וד  אספקת  עם  )כיצרק  הובלתו( וד  ולל 
 לאתר)ים(, אלא אם אושר אחרת ע"י המפקח. 

 חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון.רים יהיו וד והחומהצי 08.00.1.14.2

שך  סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק וצברו ניסיון במתקנים פעילים דומים במ 08.00.1.14.3
ועומלפח  שנה ההצעה  הגשת  מועד  לפני  והדריות  התקנים  בכל  כמפורט   שותדים 

 השונים.  המכרז יבמסמכ

ושתא 08.00.1.14.4 אלו  בקריטריונים  עומדים  שאינם  וחומר  אספקציוד  המושר  ע"י  ו/או תם  נהל 
לפחות  חודשים 6המפקח, יתקבלו בהסתייגות לצורך בדיקה והרצה למשך תקופה של  

ונמצאה   היה  הקבלה.  ל   קלותתקלה/תממועד  המפרט  דרישות  בין  פער  ביצועים ו/או 
הקבלן מיימת  בפועל,  לתקן  ועלידחייב  להחליף   ת  או  תיקון  הטעון  את  חשבונו 

מא  באחר,  סוג  הציוד/החומר  אותו  מסוג  וזאת או  לעיל,  הנדרש  הניסיון  שצבר  חר, 
יוגשו  מיידית על פי דרישתו, אישורו ושיקול דעתו הבלעדי של המפקח. כל סוגי הציוד  

 ורו של המפקח. לאיש

המפקח יפסלו ת של  רחו בכל בדיקה אר אהדגימה, בבדיקות באת  במקרה ובבדיקות 08.00.1.14.5
ר ו/או המוצר ן את החומסלק הקבלחומרים או מוצרים עקב אי עמידתם בדרישות, י

 שעות מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו.  24הפגום תוך 

 ם לציוד. מודגש שבמידה ולצורך נימושות מיבמפרט הטכני המיוחד להלן מופיעות דרי 08.00.1.14.6
יות והטכניות יש צורך בציוד נוסף ציונלקנה בדרישות הפומידהפעלת המערכת ו/או ע

נתונים בעל  בציוד  תכונותו/או  על    וביצועים   ,  המינימום,  דרישת  לעומת  משופרים 
 .הקבלן לספק את הציוד המשופר ללא שינוי במחיר יחידה ו/או תוספת תשלום כלשהי

מצהקבל 08.00.1.14.7 זהן  מכרז  מסמכי  על  בחתימתו  בקר  היר  לקיים  והשעליו  איכות בטחת  ת 
טי  תפנימי והן  על  הייצור  במפעלי  הן  והחומרים  המוצרים  ורמת  ה ב  טיב  עבודה. על 

דה של סעיף זה  תבוצע הכפוף למפורט במפרט הבינמשרדי. מחיר בקרת כולת העבות
איכות   ו  בשטחוהבטחת  השונים  הסעיפים  מחיר  תשוכלול  עלא  תוספת לם  כ  בורו 

 מחיר.

 

 שינויים 08.00.1.15

המחירים שבכתב הכמויות ובאין   ר, עלומשלום נוסף, כאלת  הקבלן יבסס את דרישתו 08.00.1.15.1
את   יבסס  הוא  כאלה  תמחירים  השוואההדרישה  אחרים וך  לפריטים  האפשר,  ככל   ,

דומים  סעיפים  ובהעדר  הכמויות,  בכתב  הקבלן  בהצעת  מחיר  נקבע  שלגביהם  דומים 
 נות ספקים ועלות שעות עבודה.חשבותו על יבסס הצע

כה של מועדי  הביצוע מוצדקות ולאר  ףסבלן לתשלום נוהק  המפקח יקבע אם דרישות 08.00.1.15.2
 ם בכלל זכאי(.כאי לו )אשהקבלן זוכן יקבע את שיעור התשלום 

כאמור, כל עבודה נוספת תוערך במחירי היחידות הקבועים בחוזה, אם לדעת המפקח  08.00.1.15.3
 אלו ניתנים להחלה. 

 נציג הקבלן - בודהנהל העמ 08.00.1.16

סף לאמור בחוברת גם בנו ,, פיקוד ובקרהשמלהח עבודות ורך ביצועההקבלן יעסיק לצ
בתור מנהל  -פחות ל י ראשי""חשמלאן שיוימהנדס/הנדסאי חשמל, בעל ר החוזה, 

 , בכל תקופת הביצוע ועד קבלת המתקן ע"י המזמין.עבודה, באתר

 אישור תוכניות, ציוד ועבודות 08.00.1.17
ומסקב  כפופים  ירת  לה  יהיו  ואישורם  בנסתוכניות  המפורטים  בדיקה פח  להליכים  "נהלי 

 נים" ובסדר המפורט להלן: שור מתקיאו

קטלוגים טכניים ו/או כל פרט כן שנדרש  כולל הי  אספקת רשימה מפורטת של הציוד 08.00.1.17.1
 אחר שידרש עבור לוחות וציוד פקוד ומכשור. 
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ואישור ר 08.00.1.17.2 ויגיש הקבלן תוכניות   ציודשימת הלאחר בדיקה, עדכון במידת הצורך  יכין 
 רו. שופרטי הציוד שאכל ורטות לביצוע שיכללו מפ

 בכל מקום   ה בפועל.הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני ביצוע העבודעל   08.00.1.17.3
לא  מיד למפקח. באם  כך  על  להודיע  הוא  חייב  או אי התאמה  שיגלה הקבלן סתירה 

 קון. שו לתישא הקבלן בכל ההוצאות שידריעשה כך י

יוגשו, 08.00.1.17.4 לביצוע  הקבלן  ע"  תוכניות  אחרת  יקבע  אם  האלא  בסיסי  על  וכניות ת  מתכנן 
 מכרז ו/או תוכניות לביצוע של המתכנן. ה

יקבל   08.00.1.17.5 זה  תו  ציםקבהקבלן  לצורך  + עם  תוכניות  סט  למתכנן  ויחזיר  המתכנן  כניות 
 בהתאם עם הדגשת עדכונים/תוספות פרטים לביצוע. קבצים 

  "AUTOCAD"אמצעות תוכנת  י הקבלן, כפי שיקבע, יבוצעו בן ע" במלוא   תוכניות שיוכנו 08.00.1.17.6
 . הבגרסתו האחרונ

ה 08.00.1.17.7 יהציוד  האחרונה  במהדורתן  המאושרות  לביצוע  והתוכניות  הבסימאושר  ס הוו 
 ביצוע העבודה. הטכני ל

 בדיקת עבודות וקבלת המתקן והעבודה 08.00.1.18

 כללי 08.00.1.18.1
לוחות מיתוג   08.07בפרק  במפרט הבינמשרדי,    08בפרק  בדיקת העבודות תתבצע כמפורט   

 השלבים הבאים:כלול את תוישור מתקנים" וא בנספח "נהלי בדיקה, וובקרה למתח נמוך

תקן  • תחת  שהעובד  קבלן  יהיה  הלוחות  בעל ,  61439  יצרן  או    ויהיה  מקור  יצרן  אישור 
 יצרן מרכיב. כמו כן יבנה את הלוח לפי דרישות התקן. 

שהלוחות מוכנים לבדיקה ע"ג ישר  קבלן אבדיקת לוחות אצל יצרן הלוחות לאחר שה •
 כמפורט בנספח.  –פס טו

 הלוחות ויכין דו"ח בדיקת הלוחות. ח בדיקת קפם לכך יבצע המהתאב •

כי   לאהמובהר  לה  לוחות  באתריצאו  ש  תקנה  לאחר  ע"י יאלא  בכתב  אישור  ימסר 
 והמתכנן  המפקח

 ספח.ורט בנ כמפ –בדיקת מתקן והפעלה בשטח ע"י הקבלן ומסירת דו"ח ע"ג טופס  •

 דו"ח בהתאם.  כיןמתקן ותפעולו בשטח ויבהתאם לכך יבצע המפקח בדיקת  •

יבצעקה • לפנ   בלן  החשמל  חברת  לביקורת  המתקן  להגשת  הדרוש  את  חיבורוויכין    י 
 מל.לרשת החש

בעל ר • ידי מהנדס  על  יבדוק  יבדיקת מתקני החשמל תבוצע  בודק" אשר  שיון "מהנדס 
 .משךט בהכמפור ,את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח

לן דקים. הקבובלפני הזמנת ה  ייםים ויתקן את כל הליקו הקבלן יבדוק את כל המתקנ •
ואנשים בציוד, מכשור  נחוצה  עזרה  כל  לבודקים  יתקן  הבדיקות.  לביצוע    יגיש  הקבלן 

 י שיתגלה בבדיקות, כל זאת במסגרת מחירי היחידה וללא כל חיוב נוסף.יכל ליקו

יקות ועבור חברת החשמל. התשלום עבור הבד  ע"י  תבוצע  בדיקת מתקני חשמל חדשים •
 י  וע"ח הקבלן.יבוצעו ע" – התידרשנת אם זרובדיקות חו

 ל פרק זמן נתון. שראתי, בכה 0.92-מגורם ההספק במתקן שיסופק יהיה גדול  •
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ההרמוניות,   • רמת  מבחינת  ושימוש  לפעולה  אמין  מתקן  יספק  שרמת הקבלן   נדרש 
 4%תעלה על  לא )ושל כל אחד מהמרכיבים(קן המת של כל (THDהכוללת ) ההרמוניות

   בזרם. 15%-במתח ו

 גרתיות ש בדיקות 08.00.1.18.2
 פורט:שונים, כמסעיפים ההקבלן לבצע סדרת בדיקות שגרתיות, הנכללות במחירי ה על

 . 500Vבדיקת בידוד המתקן ע"י מגר  •

 בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי.  •

 כל מנוע ומנוע. ב שלן סיבובדיקות כוו •

שבה  בהע שלו  הדדידת זרם העבור משל כל מנוע ומנוע לאחכיול ההגנות  • מסה 
 ויק. מדידה מד ות מכשיריעבוד בעבודה רגילה. מדידת הזרם תעשה באמצע

 כיול ואיפוס המכשור יבוצע באמצעות מכשיר השוואתי מדויק. •

בור שלהם עפ"י החי  נקודותבדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון ואימות   •
 ם. תוכנית החיבורי

נקודו • חיווט  הבדיקת  וא  I/O  -ת  נכונותמילבקר  הדיסקרטיים   ות  הסיגנאלים 
 והאנלוגיים.

 ונים. מון והמחוורות הסיבדיקת תקינות מנ •

 בדיקת תקינות החיווט החשמלי. •

 בדיקת יציבות התקנת הציוד והעדר רעידות.  •

 בדיקת גורם הספק.  •

 .וזרםמתח  –בדיקת הרמוניות  •

 , בהתאמה לתוכניות. לוח ואביזרים –בדיקת שילוט  •

 . ח בכתב דו"ח מסכם עם תוצאות הבדיקותקבלן למפקה הבדיקות יגיש גמרב

 ת בדיקות מיוחדו 08.00.1.18.3
כל הפרמטרים להזמין בודק מומחה עם ציוד ייעודי למדידת  יהא רשאי המזמין

מפלי מתח,  ספק,גורם ההחשמליים )לרבות: התנגדויות הארקה, זרמי קצר, הספקים, 
י בדיקות לעיל לגב טרמתחייבים כמפום הקבלן ינקוט בכל הצעדיוה הרמוניות וכו'(

 הנדרש התקנתלל במידת כו , בודקחשמל, עד לתיקון כל הליקויים לפי דרישת הה
פילטרים מיוחדים לפי המלצת הבודק. התשלום עבור הבדיקות ותיקון ו רכיבים

 .הליקויים ישולמו ע"י הקבלן

 בודק -י מהנדסע" הבדיק 08.00.1.18.4
 . נדרש בחוקכ בודק"חשמל דס מהנאושר על ידי "חשמלאי תוהתחנה תיבדק  

בודק לא המהנדס ה  בלן. שכרהמהנדס הבודק ימונה ע"י המנהל ושכרו ישולם ע"י הק •
 יהיה כלול במחירי היחידה לציוד והתקנות. –ישולם בנפרד 
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 ים. ואנשחומר  הקבלן יתאם ויגיש לבודק כל עזרה נדרשת בציוד,  •

 ידה.  חיויות במחירי ההעלאו הביקורות ויכלול /הקבלן ישלם עלות אגרות ו •

 קה תפעולית בדי 08.00.1.18.5
ש תפעולית  בדיקה  הקבלן  יבצע  העבודה  המתקן  בגמר  תכלולל  חלקי   אשר  כל  הפעלת 

הפעלת כל אביזר ואביזר בדיקת ההגנות וחיבורים, בדיקה זו   המתקן לפי תוכניות הפיקוד,
ה וימסור  דיק. הקבלן יערוך דו"ח ב לוודא נכונות החיווט וההתקנותכדי  הקבלן  ע"י    ךתיער
 השלמת הבדיקה התפעולית.  מפקח לאחרל אותו

 הפעלת מתקנים 08.00.1.19

ביצע הקבלן )הן לגבי ציוד שסופק והותקן על ידו   מלית אותהמערכת חש שום מתקן או  08.00.1.19.1
ית, אלא  סופ  א תחשבוהן לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין( לא יחשבו כמושלמים ומסירתם ל

החש לרשת  חוברו  כן  כתקאם  אושרה  ופעולתם  בט  ינהמל  מבחינה  )התאחיהן  מה ותית 
תפעולית. מבחינה  והן  הטכני(  התקן/המפרט  המ    לדרישות  החשמכאשר  תבצע  ערכת  לית 

 את המוטל עליה לשביעות רצונו של המפקח. 

החשמל    :הפעלה 08.00.1.19.2 מערכות  בכל  והמתמצא  העבודה  בביצוע  שעסק  בשטחשמלאי  ח הן 
מו כל ייתקן גם אם נסתהמ  ח במהלך כל זמן הפעלתן בלוחות החשמל יהיה נוכח בשטוה

 דות ההתקנה שבאחריות הקבלן.עבו

 תקיים המתואר להלן: ם וכאשר יושלמים אהעבודה והמתקן יחשבו כמ 08.00.1.19.3

שהיו  • ובדרישות  בתוכניות  במפרטים  שתוארה  כפי  העבודה  כל  את  ביצע  הקבלן 
 שנדרש ממנו. יוד כפית וצל פסולבמשך העבודה. סילוק כ

יג • מבצהקבלן  "חשמלאי  הצהרת  ש  -ע"  יש  בה  בוצע  מהשיצוין  התוכניות תקן  לפי 
אח מוסמכות  ורשויות  החשמל  לחוק  כפי  ובהתאם  במסרות  המכרז שנקבע  מכי 

הציוד  פריטי  כל  שפעולת  ולאחר  החשמל,  חיבור  קליטת  שבוצעה  ולאחר  השונים 
 נבדקה.

 בדיקת הכבלים והארקות. צאותשום תוהקבלן יצרף לנ"ל את רי •

 בדיקות(.ל  שירים הדרושיםהמכן יספק את כל הכלים ו)הקבל •

והבדיק • השגרתיות  הבדיקות  דו"חות  את  לנ"ל  יצרף  התפעולהקבלן  שצוינו ה   ית 
 לעיל.

 הקבלן סיים את כל עבודות התיקונים כפי שנדרשו ממנו ע"י המפקח.  •

 תו.בחתימ בדוקה ומאושרת ע"י הקבלן I/Oהגשת רשימת  •

ו/או   םי את כל השינוי  ימןניות המתקן בהן הוא סהקבלן הכין ומסר למפקח את תוכ •
 פות לפי הביצוע בפועל )תוכניות עדות(. תוס

 ת המפקח. יה בנוכחודיקה שניהקבלן ביצע ב •

 :הערה

המפקח, את    עםהבדיקה מוגדרת כבדיקה שניה ומאחר ועל הקבלן לבצע בעצמו, בתיאום  
הרא הבדיקות  כסדרת  ששונה  הטעויפי  כל  את  לתקן  לעיל,  לבצע מתואר  מכן  ולאחר  ות 

 שתו בדיקה שניה. ולפי דרי ןיבנוכחות המזמ מורכא
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 קבלת המתקן 08.00.1.20

חר שתושלמנה הבדיקות למיניהן ויסופקו אך ורק לאח תיערך קבלת המתקן על ידי המפק 08.00.1.20.1
ספ כל  שימסרו  לאחר  וכן  ההפעלה  ואישורי  האישורים  הבדיקה,  תעודות  כל  רי למפקח 

ת קן,  המת הפעלה,  ביצווספרי  לפי  הככניות  לשביעווע  קומפלט  רל  כפית  המפקח   צון 
 י המכרז השונים.צוינו במסמכש

והבדיקות שייערכו על ידי  למת ההקמהלאחר הש הקבלן יזמן את המפקח לקבלת המתקן 08.00.1.20.2
 הקבלן.

זמן    08.00.1.20.3 פרק  בתוך  לתיקון  הסתייגויות  רשימת  עם  ראשונית  קבלה  טופס  יערוך  המפקח 
במשי במסגרת    שותףקבע  מקרה  ובכל  הקבלן,  פרקעם  לאחר  הביצוע.  הנ"ל  הז  זמן  מן 

מולאו  ן  והמתכנמפקח  ה  כויער ולא  היה  המתקן.  ויאשר  נוספת  קבלה  כל  ביקורת 
ותההסתי המפקח, יגויות  של  הבלעדית  להחלטתו  כפוף  נוספות,  ביקורות  דרושות  היינה 

ל עד  הנוספות  הביקורות  עלות  הקבלן  מחשבון  של סופיהשלמה  תנוכה  ומוחלטת  ת 
 רצון המפקח. העבודות לשביעות

יזראלת המתקן המתוקב  לבדיקות 08.00.1.20.4 לעיל,  ,  ות  כל קבלני המשנה  מין הקבלן הראשי את 
ציוד מכשור  ספקי    קבל,  ומכשורוכו'.  ציוד  המשנה/ספקי  מהלך ני  בכל  נוכחים  ם 

יה  שהי  לת זמןהבדיקות ובבדיקות חוזרות במידה והמפקח יחליט על קיומן ללא כל מגב
 .באתר

 הדרכה 08.00.1.21
 .מיןזמוה ע"י המפקח קבעדרכה במועד ובהיקף שיהקבלן יבצע ה 08.00.1.21.1

עיקריות  הקבל 08.00.1.21.2 הפעלה  הוראות  יתקין  תפעבעברית  ן  עמדות  גנרטמעל  ולוחותול,   ור 
 . וכל אביזר חשמלי שידרוש המזמין ראשיים

 הקבלן יתרגל את הצוות בזיהוי ואיתור תקלות ובנוהל הטיפול. 08.00.1.21.3

 ספר המתקן 08.00.1.22
 . בעברית קיםעות בחמישהלמזמין די כנדרש במפרט הבינמשרך וימסור יערוהקבלן 

 ת ושרותויאחר 08.00.1.23
 בדק  -האחריות  קופתת 08.00.1.23.1

 ת השלמה. קבלת תעודהקבלה ו תקופת האחריות תחל עם גמר תהליך •

 . מתאריך הקבלה שנתייםלמשך הקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד והעבודה,  •

אח • שרותי  הקבלן  יבצע  זו  תקופה  מובמשך  וביקורים נעת  זקה  בדיקות  שגרת  כולל 
 תשלום נוסף.  ללאכל זאת  -יקון תקלות ות

 אחראי לטיב הציוד בנוסף למצוין כמפורט:בלן יהיה קה •

 מתאריך קבלה.   חודש 24 -עבודות הציוד וה לרבות כללוחות חשמל  -

תקשורת   - וציוד  בקרה  ציוד  אביזרי  מתאריך    חדשים  24  -מכשור, 
 הקבלה.

 הגדרת תקלה 08.00.1.23.2

ו/ו/א  שיבוש  כל בהתקנתו  ו/או  בציוד  תקלה  ו/ו  מתמשכות  הפרעות  לקווי או  או  תפקוד 
  ם ו/או חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט.ו לא מותאא/ו

 רכות הכוללות תקשורת(.)לגבי מע בתקשורת כולל הפרעות
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 השרות והאחריות  היקף 08.00.1.23.3

ב  • ידו.  על  שיבוצעו  והעבודות  הציוד  כל  לגבי  מלאה  אחריות  תהיה  אופלקבלן  י של 
ומורהמ הסביבה  בתנאי  תלותה  הקבלןערכת  יוכל  לא  המזמלט  כבותה,  כנגד  או    ןיעון 

 תשלום נוסף בגין "קריאות שווא".  לדרוש

רתה לעיל כולל כל הציוד והעבודה הנדרשת עד  עפ"י הגד  כל תקלה  השרות יכלול תיקון  •
 וכולל תיקון התקלה והפעלה מחדש.

ה • ברשות  יהיו  התיקונים  ביצוע  הדרושים   -ץ  באר  -קבלן  לצורך  החילוף  חלקי  כל 
 . ן"י המלצת היצרעפ  לפחות -בכמות הדרושה ו

עבו • שתהינדרש  שלו,  משנה  ספק  או  הקבלן  ע"י  שיסופק,  ציוד  כל  נציגותר  רשמית   ה 
וביכולתה לספק את מלוא  בא חילוף, מעבדת שרות, אנשי שירות  וברשותה: חלקי  רץ 

 ה.  מכרז זהשירות והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת 

 נוהל מסירת הודעה על תקלה 08.00.1.23.4

ויודיע למזמין על כל שינוי בקו    פר טלפון,סמרי ואפון סלולטל  לן ימסור למזמין מספרהקב
יה הקשר  קו  זה.  פתוח  קשר  ב  24יה  )למעט  ויממה  שעות  השנה  ימות  כיפוריםבכל  (. יום 

 . תקופת האחריותהקבלן יהיה בר השגה מיידית בקו הקשר במשך כל  

 תקלות קון ובה לתזמני תג 08.00.1.23.5

הקבלן   ך תיקונה.רוים הדרושים לצפוליחל הקבלן מיידית בטי עם קבלת הודעה על תקלה  
 יתמיד בעבודתו עד לתיקון התקלה.

ותיקו התקלה  במידה  מעברן  כמצוין   נמשך  המערכת  השמשת  את  המאפשר  הזמן  לפרק 
לפעולתה המערכת  את  ויחזיר  חלופית  יחידה  או  רכיב  הקבלן  יתקין  ה התקינ  בהמשך, 

 יקף מלא.בה

 ים(.שבתות וחג  לת ההודעה )כולקבלשעות ממועד  24 -קלה  זמני תגובה לתיקון ת

 יומן שרות 08.00.1.23.6

  התיקונים.  ות וזמני הות התקלהקבלן ינהל "יומן שרות", בו ירשמו מ

 הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות. 

 שאר ברשות הקבלן(.ישני י עותקדשים )חו 3עותק ראשון של היומן יוגש למזמין כל 

 האחריות ופתוטיפול לפני סיום תק  בדק 08.00.1.23.7

סיום  ל  חודש בדיקהפני  המזמין,  עם  בתאום  הקבלן,  יערוך  האחריות  וטיפול   תקופת 
 גבי כל הציוד והעבודות לשביעות רצונו של המזמין.יסודיים ל

 ביצוע סעיף זה לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד.

 

 

 

   ם כללייםתנאי 08.1 פרק
 

 ט המיוחד  תחום המפר 08.1.01
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קנים הישראליים והאירופאים ודרישות חברת  החשמל, הת  קענה בהתאם לחובוצהעבודות ת 
 החשמל 

 של הועדה הבינמשרדית מהדורה אחרונה,   08לעבודות חשמל פרק רט הכללי ראל, המפליש
המפרט הוא  זה  למכרז/חוזה  המתייחסים  והתיאורים  של  לעב  הכללי  המפרט  בניה  ודות 

 ת  הועדה הבינמשרדי
 פרק מפרט כללי לתאורת "חוץ". הקדמות ו "00לרבות פרק " חון שבהוצאת משרד הביט

 
 החשמל  ביצוע מתקן  08.1.02

ת  המפקח.  העבודות  המהנדס  של  רצונו  ולשביעות  פיקוח  תחת  לתוכניות,  בהתאם  בוצענה 
רת( למתקן החשמל, התקשורת  ן אחלא סומהקבלן יספק את כל הציוד והחומר הדרוש )אם  

כל  ומת כולל  נלווים  להשלמחומקנים  העזר  בידי  האינסטלצי  תרי  הרשות  יידרשו.  אשר  ה 
ה ייחשבו המחירים להורדה ביחס ליחידות  . במקרה זם והציודהמזמין לספק בעצמו החומרי

ל  את כולקבל  המחירים הכתובות בכתב הכמויות של הקבלן. על הקבלן לעיין היטב בתוכניות  
הדרושים   החומרים  על  ההפרטים  בכל  לעיין  עליו  המעניינים גורוכן  לקביעא  מים  ת ותו 

 המחירים. 
 

 ניהול העבודה ע"י קבלן   08.1.03
משך כל זמן בצוע העבודות בא כח שלו במקום בתור מנהל עבודה. בקביעות בן יעסיק  הקבל 

בודה במקום בעל רשיון הל עים ומנקבלן החשמל יהיה בעל רישיון סיווג להיקף עבודה מתא
 חשמל" לפחות.   "הנדסאי

 
 קן  תמאיתור חלקי ה 0408.1.

לפהמקו  נוסף  אשור  טעונים  המתקן  חלקי  כל  של  המדויקים  הבצועמות  ה  ני  ידי  מפקח,  על 
. )אין בשום מקרה להסתמך על מדידה בתכנית בתכניות לביצועאלא אם נקבעו חד משמעית  

 לפי קנה מידה(.   -
 

 ן והרשויות המתקן ע"י חברת החשמל, המזמי דיקתב .1.0508
של המתקן, צורת עבודתו, בדיקת פעולת המכשירים,  ת סופיות  וקה, תערכנה בדיבודבגמר הע 

ע"י המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה אתו בפרוק ית וכו',  ה ניסיונהפעל
  במחיר.ללא כל תוספת  -מכסים, חבורים וכו' והחזרתם 

היות ד וללא השימא כוחו יתוקן ו בן הבדיקה של המזמין אל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמכ 
 כוחו.  -לשביעות רצונו של המזמין או בא

הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, רשאי המזמין לעשות את   יבוצע ע"ייקון לא  באם הת 
 התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן. 

ממוח  תכניות  יכין  שהקבלן  המשבות  עם  ל  יחד  הגשתם  לשם  המבוצע  לבדיקת  תקן  בקשתו 
ידי  או בודק  /ו  די חברת החשמלל יהמתקן ע על  ידאג לכך שבדיקת המתקן  מוסמך. הקבלן 

הח בחברת  או  מוסמךשמל  כל  ודק  ישלם  והוא  בזמן,  תתקיים  האחרות  הרשויות  וכל   ,
ה שלבים בכמ  להתבצע ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות  

ההוצא  בכל  לשאת  הליקויועליו  תיקון  כולל  חוזרת  ים  ות  איש  דעובדיקה  סופי  קבלת  ור 
חשמל חברת  בדיקת  בדבר  החלטה  המתקן.  בו  לתקינות  מוסמך  ו/או  המפקח  דק  בידי  היא 

 בלבד.
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   תיאור העבודה והמתקן 08.2פרק 
 .שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה עליתחב' מי רקת מתכננת  08.02.01

יחידות  בשלב ארבעה  תכלול  התחנה  שלשאיבה,    א'  בהספק  אח  KW  55  משאבות  ת  כל 
  1.5מסוע סרט  כ"ס +    1.5ב מכני  וסטטים + מד מים אלקטרומגנטי + מגוס+מפסקי לחץ פר

+ דוגם אוטומטי. כמו כן התקנת דיזל גנרטור בגודל    PHכ"ס + מתקן הרמת משאבות + מד  
320kW standby  מתח נמוך חלפה אוטומטית. האספקה הינה בת השתקה ומערכת העם חופ  

 פר.מא 630X3חיבור של 
+ וסטטים  סרקי לחץ פכל אחת +מפס  105kWב' יוחלפו המשאבות למשאבות בהספק  בשלב  

כ"ס + מתקן הרמת משאבות    1.5כ"ס + מסוע סרט    1.5מד מים אלקטרומגנטי + מגוב מכני  
 + דוגם אוטומטי. PH+ מד 

 
  תדרישות מיוחדו   .308רק פ
 

 דוגמאות וחומרים   08.3.01
דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין    רדו מהנדס במשל  ק הקבלן יהיה לספ  א.  על 

התא  במיוחד  ,במתקן קבלת מגופי  לאחר  רק  אחר.  מיוחד  וציוד  גמר  אביזרי  צנרת,  ורה, 
ים  ן יהיה לספק חומרל הקבלאישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן לגשת לעבודות ההתקנה. ע

תקנתם. ציוד שלא  ין לפני המזמע"י המהנדס או המאושרים  ומוצרים חדשים בטיב מעולה  
חשבו על  הקבלן  ידי  על  יוחלף  ייאושר,  באם  אישנו  במאומה ידרש.  יגרע  לא  הנ"ל,  ור 

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות החומרים המסופקים כפי שמוגדר במפרט, 
 מיוחד.  הדרישות במפרט ה , ו/אוהתקנים

 פקח.  לאישור המ  ושרכות השאיבה יוגעבור מע ב. כל דוגמאות הציוד 
 

 תוצרת ודגמים  08.3.02
להל  המפורט  הציוד  לרבותכל  תאו  ן,  תקשורת,  גופי  חשמל,  ללוחות  ציוד  וחוץ,  לפנים  רה 

וכו'   גמר  ויותקן בהתאם    -אביזרי  ותוצרתיסופק  למפרט    לדגם   כמויות. וכתב הבהשלמות 
ש עמזכותו  שווה  ציוד  גם  לספק  הקבלן,  המבתנ   -  רךל  ע"י  שאושר  מנת  חקפאי  על  להסיר  , 

מכניות, פיזיות בעל חשמליות    ת הבאות:ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונו
 תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין.  

של    הסופית  ההקביעה  המוצעמידת  הציוד  צ  תאמת  יוצע  ולא  )במידה  הקבלן  יוד  ע"י 
 ליזם ולמתכנן. ר למפקח, מש ת -צרת המצוינת( מהתו

 
 לוח חשמל 08.3.03

 כל  הציוד המצוין בתוכניות כוללכלול את ה. הלוח ירכת שאיבהלוח ישרת את מע

 וכיבוי אש ועשן. בקר ומערכת גילוי

 דורה עדכנית.מה IEC 749 -ו 644הציוד בלוח יתאים לתקן  

61439לפי תקן  למלביצוע לוחות חשהתקנים  ן הלוחות יהיה מוסמך ע"י מכוןיצר

                          

 2015הבין משרדית ספטמבר  של הועדה רט הכלליהלוח יבוצע בהתאם למפ

הישראליים, חוק  חשמל, דרישות חברת חשמל, התקנים  - 08060ובמיוחד פרק 

 נות לבנית/התקנת לוחות. וע המקובלים והתקי המקצהחשמל, כל כלל

 ך מתח נמו לוחות

 .61439שראלי לפי תקן י ועצכל הלוחות יבו
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 אושר ע"י נציגי המזמין., ויהיה מה עדכניתמהדור IEC 749, 664הציוד יתאים לתקן 

בסעיף   .1 לנאמר  דרישת    0805בנוסף  לפי  צבוע,  פח  מתאי  בנויים  יהיו  הלוחות  הכללי,  במפרט 

המזנצי מלפגי  דלתות  עם  המין  לפני  בהתאם,  יבנה  הלוח  הלונים,  יבדקו ובלת  לאתר,    חות 

 ל היצרן ע"י נציג המזמין.אושרו במפעיו

המתא .2 במודולים  יבנה  להכהלוח  לתחנהימים  במקומו   נסה  באתר  המודולים  חיבור  לאחר 

 הסופי הלוח יעבור בדיקה מחודשת בעומס ע"י היצרן.

)מופע,   .3 והבנוסף לפסי הצבירה  יותקן פס מאפס  חורץ לחיזוק הכבלים הנכנסים  ארקה( 

 היוצאים.ו

מק .4 ישמר  לפחות  םובלוחות  כולל    30%של    שמור  נוספים,  למעגלים  עתידית,  להתפתחות 

 פס והארקה.בור לפס אדקים וחימה

עד   .5 כבל  לחיבור  המהדקים  בזווית    16כל  מותקנים  יהיו  כדוגמת       45ממ"ר  מטיפוס  ויהיו 

Phoenix . 

 .40%י לפחות ת מחורצות ובהם ישמר נפח רזרבצע בתעלות פלסטיווט יבוכל החו .6

 החוט. קצותיו עם סופיות סימון עם מספר המהדק אליו מחובר סומנו בשניי םקצות החוטי .7

 הראשי יותקן על הדלת החיצונית עם המצמד.דית מפסק י .8

של   .9 מינימלי  בעלי חתך  גמישים  יתבצע בחוטים  הפנימי  תאורה    למעגליממ"ר    1.5כל החיווט 

ו של  ופיקוד,  כוח  כמוב  2.5למעגלי  החממ"ר.  כל  יותאן,  הפנימי  הנומינל  ם ווט  של  זרם  לי 

 המעגלים השונים. 

 צבירה גמישים לעומס מלא.  בעזרת פסיה יבוצע החיבור בין הציוד לפסי צביר .10

הנדרשים   .11 קצר  לזרמי  מתואמים  וכדומה  תמיכות  צבירה,  פסי  הציוד,  שכל  יוודא  הלוח  ספק 

 יש את ויג

 .וד יוד שיסופק על יעבור הצ  ינציה של זרמי קצר וסלקטיביותחישוביו לקואורד

פק הלוח  ורט ע"י סכנית ויפמהדורה עד  IEC  947,  664ד שיותקן בלוח, יתאים לתקן  סוגי הציו .12

 ויקבל אישור 

 בכתב מראש מהמתכנן .כמוכן יהיה מדגם המאושר על ידי המזמין. 

 שעות עבודה.  25000לזמן שירות  LEDמדגם  כל נורות הסימון יצוידו יהיו .13

ים עם התנגדויות פריקה, בעלי הפסדים  יהיו מצויד  ,חבתוך או מעל ללונו ליד,  הקבלים יותק .14

 ראש ע"י המפקח.ה תאושר מרת ההתקנמינימליים. צו

 דרגות לפחות כדוגמת בקר של אמדר או סולקון.  6 -בקר גורם ההספק יהיה ל .15

ם ט, אלא אוול  230  -ון, עם סליל הפעלה לעי עזר מחליפי כוועם מג” "3ACכל המגענים יהיו " .16

 צוין אחרת. 

 תכנן. ל ידי המ, צורת העמדתו על הרצפה, יאושר לפני הביצוע ע42IP הלוח יהיה הנבמ .17

הקבלן/יצרן להגיש למזמין תכניות עבודה הכוללות חזית הלוח, צורת התקנת הציוד כולל   על

 הלוחות.  ביצוע חתך ומפרט ציוד לאישור לפני

כל  ע יכלול אתנתמתו יש להפעיל. ההמנוע או (, יהיה מתאים לזרם RVSרכים )מתנעים  .18

יתר של המנוע ע"י  נע, חימוםר של המתההגנות ליתרת זרם, חוסר והיפוך פאזה, חימום ית
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 טרמוסטט ו/או הגנה אחרת, והגנות נוספות שמותקנות בתוך המנוע. 

ישה  זר מחליפי כיוון לפי כמות הדר( מגעי עBY-PASS)גישור כמו כן, יכלול המתנע מגענים ל

 חליפי כיוון, מגעי תקלה, סליל הפעלה מרחוק וכדומה. מגעי עזר מ  ינית הבקרה, ועם שבתכנ

י החלטת המזמין להשתמש התנעה בעזרת ווסתי מהירות במקום מתנעים  פשרות עפ"קיימת א

 (.BY-PASSות לגישור )ואפשר רכים, הווסתים יהיו בעלי יכולת לעבודה מול הבקר

כת הפעלת המשאבות ר וכן למערוטראספקות חח"י/גנ ע' החלפתבקר להפעלת הציוד והן למ .19

ות הכניסות והיציאות, דיסקרטיות, את כל כמ ן ויכלוליהיה מדגם מאושר ע"י נציגי המזמי

 אנלוגיות וכו'. 

או    ABB  ,SCHNEIDER,  MOLLERהציוד בלוחות יהיה מתוצרת יצרן אחד כדוגמת:  .20

 כתב. ר.   הציוד יאושר ע"י המפקח בשוו"ע מאוש

הציוד  קבלן תכניות ייצור הלוחות, כולל מידות, פרוט יצרן ות, יגיש החולי תחילת ייצור הלפנ .21

עותקים לאשור. אין להתחיל בייצור   5 -שבדעתו להשתמש. התכניות יוגשו ב      חומרים   וה

תקנת הלוחות ולפני מסירת י המזמין. לאחר הונציג הלוחות לפני אשור בכתב ע"י המהנדס,

עותקים מבוצעות  4 -של הלוחות ב  AS MADEניות כותר הקבלן למזמין דה, ימסוהעבו

 . 2000באוטוקאד 

 

 פיקוד של מתקן השאיבה החשמל וה מתקן   08.3.04
בכל  .1 פח.  או  רשת  ובתעלות  בכבלים  יבוצע  שאיבה  למערכת  החשמל  מתקן 

אפשרות של הצפת מים,   ובמקומות בהם יש  65IPד  האזורים במנהרה יותקן ציו
 .67IPהיה הציוד י

השאיב מתקן  התקנתול  הכל  כולל אחר  השאיבה  מערכת  מתכנן  ע"י  גם  יבחן   ,
 ות רצונו.יה לשביעהפיקוד ויה

  

 תיאור מערכת הפעלת המשאבות .2

בתחנה יותקנו ארבע יחידות שאיבה חדשות. הפעלת מערכי השאיבה בבור הרטוב התורן 

 לקמן:כד

 ה.חידת שאיבה אחת, השנייה ברזרבבשעת שיא תופעל י •

אחת משתי המשאבות תפעל כמשאבה , כך, שכל הבאפעלה, תתחלף המש בכל ה •

 תורנית.

 מפלסים כדלקמן: 4-ל בות יחולקשל המשא  משטר ההפעלה •

 ", תיכנס לפעולה המשאבה התורנית. 1 כשהמים יעלו למפלס ההפעלה " -

בית, במידה ומשאבה עולה המשאבה הרזרכנס לפ", תי2לס "כשהמים יעלו למפ -

 פעולה.נכנסת ל התורנית לא

", תדומם המשאבה שתפעל, הן במצב  0וך, מפלס "למפלס הנמ  ודרכשהמים י -

 צב ידני. י והן במאוטומט

 ", תידלק נורית אזהרה ויופעל פעמון האזעקה. 3כשהמים יעלו למפלס " -
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חלפה ית ורזרבית, או ה, תורנמפסק מחליך יאפשר את סדר קביעת הפעלת המשאבות

 אוטומטית.

 אוטומטי. -אפס-י עבודה, ידנה ררר ייקבע את משטמפסיק בו             

 ת.ממשאבה אחלא יותר סה"כ תפעלה בו זמנית              

 .)בתורנות(P2או  P1משאבות  –בור א'              

 .)בתורנות(P4או  P3משאבות   –בור ב'              

           (LUT03,LUT02הרטוב) תו הבור קריאת מפלס אולטרה סוני של אוהדממה תתבצע ע"י             

 (. NR1-NR4נפתחים)שלהן לא חוזר -ממנה אותן משאבות שהאלודבנוסף ת           

על קו הסניקה הראשי לא נפתח, יתקל חיווי בבקר ותשודר התראה   NR5חוזר -במידה והאל

SMSתיגרם  סקה אוטומטית של המשאבות. זו זה לא תגרום להפ  חוזר-ל,אך אי פתיחה של א

 חוזר המותקן ביציאה מכל משאבה. -י גם מהאלוויח במידה ויתקבל רק

 בקרת מפלס .3
או שווה ערך לפי  HYDRORANGERה סונית לנוזלים מדגם  פלס אולטרמדידת מ מערכת

  י הצורך, הניתניםרים לפ, ממס4-20ma, כולל יציאה אנלוגית V230הוראות המזמין, הזנה 

הרכיבים הדרושים,   ותכנית וכל הנ, תכIP65אטימה  יוד ברמתלתכנות, תצוגה ספרתית, כל הצ

מ', כולל רגש פנימי  15 -ידה כ , טווח מדעמוד  ECHOMAXמסדרת  XPS-10כולל גשש דגם 

 תכנות, מתאם וכו'. זוז טמפרטורה, וכבל באורך הנדרש,לקי

 מים(. מערכת ה למותר )יכוון ע"י מהנדס מתכנןעליית לחץ מעל  –נלוגי במתקן יותקן משדר לחץ א

 בות והתראה בלוח מקומי ובמרכז הבקרה. הדממת המשאל התהיה פקוד
 בות .הפעלת המשא4

 נה ע"י מתנע רך או ווסת מהירות שיותקן בלוח החשמל. בות תופעלהמשא

יפופים  דומה, גם הגנה בלזרם וכבהגנה על המנוע החשמלי יהיה בנוסף להגנות הרגילות של יתרת 

 ד חדירת מים למנוע. ן והגנה נגמש הרה של מים לאגן נגד חדי )כגון טרמיסטור(, הגנה

קו עם המנוע ועל קבלן החשמל לבצע את עים שיסופשל המנו להגנות אלה יהיה חלק אינטגרלי

 החיבור המתאים בין הגנות אלה 

אבה במרחק לפי חוק  ן ידני ליד כל משביטחו להגנות בתוך לוח החשמל. כמו כן, יותקן מפסק

 החשמל.

 ח כדלקמן: רכת תדווהמע

 ...פועלת / לא פועלת.'.........סמ משאבה

 גנרטור בפעולה. -חוסר מתח 

 .1-4בה מס'יתר למשא קלת עומסת

 , חום יתר בליפופי המנוע. 1-4תקלה במשאבה מס' 

 גלישת מים מהתא הרטוב. 

 חוסר מים בתא הרטוב. 

 

 

 וי דרך התצוגהם לשינפרמטרי
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 לסי הפעלהמפ -

 ום וכו'(. וזר, דימהשהיות לתקלות )אלח -

 ה משאבות. דובתדר ע -

   SMS –תקלות אשר נשלחות ל        

 . FAIL PUMP 1  1תקלת משאבה  -

 . FAIL PUMP 2  2משאבה תקלת  -

 . FAIL PUMP 3   3תקלת משאבה  -

 . FAIL PUMP 4   4תקלת משאבה  -

 GLISHA BIUVE  גלישה בור ביוב  -

 BIUVE HOSER MAIM ים בור ביוב חוסר מ -

 . SECOUND PUMP WORK דה משאבה שניה בעבו -

 . TAK ZRIMA PUMP 1 1בה זרימה משא תלקת -

 . TAK ZRIMA PUMP 2 2תקלת זרימה משאבה  -

 . TAK HASMAL  חשמלתקלת  -

 . ULTRASONY OUT OF RANGE בקר אולטרה סוני לא בתחום -

 . MAD ZRHIMA OUT OF RANGE  מד זרימה לא בתחום  -

 . NO RESET PUSH  חץ  לא נל RESETלחצן  -

 . TAK PUMP1 WORK 1משאבה  וי עבודהתקלת חיו -

 . TAK PUMP2 WORK 2ת חיווי עבודה משאבה תקל -

 . TAK PUMP3 WORK 3שאבה עבודה מ תקלת חיווי -

 . TAK PUMP4 WORK 4תקלת חיווי עבודה משאבה  -

 וחזרו הם :יים שיהערכ CHECKיש אפשרות לתשאל את הבקר ע"י שליחת פקודת 

 רגעית ספיקה -

 מפלס גובה -

 …עבודהמס' משאבה ב -

 30-60( ומרווחי זמן ביניהם ) 2,3יחה של אותה התקלה )פעמים לשל 'סמיה ניתן להגדיר ה -

  .דקות(

 

 רכת פיקוד ובקרה מע .4
התחנה תבוקר באמצעות בקר מתוכנת. הבקר יקושר לבקר התאורה והמערכות אשר מותקנות. כמו  

 עירונית.הבקרה ה שת  אלחוטית או סלולארית לרשתת לשילוב הבקר בראפשרו כן נדרשת
 

תוכנת  על בקר מתחנה ובמרכז המופיע בכתב הדרישות ובתוכניות מתבסס רך הבקרה בעמ תכנון
 . או ציוד שו"ע מאושר ע"י המזמין.KOYO DL-205רת, תוצ
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 כללי:
 

 הבקרה המרכזית.מערכת הבקר המתוכנת של תחנת השאיבה לניקוז מיועד להשתלב ב
בתקשורת נתונים.  יות יתבצע זכרורה והמערכות המבקר התא קשר בין בקר תחנת השאיבה וביןה

 . ETHERNET -תינתן עדיפות לתקשורת ברשת ה
לאפשרות שילוב עתידי  במערכת בקרה מרכזית עירונית, צריך הבקר להיות בעל יכולת   קב הדרישהע

מים, באמצעות כרטיסי תקשורת,  ומרה ותוכנה מתאיכולל חאלחוטית לשילוב במערכת תקשורת  
 ן המתקנים שיבנו בשלבים . לחוטיות ביא רשורת, מערכות קשמתאמי תק

 
 מהבקר:תכונות החומרה הנדרשות 

 
ר ע"י מיקרופרוססור ויהיה מסוגל לבקר את הציוד והמכשור באתר תוך ביצוע עיבוד  הבקר יבוק

ם  לקבל מהמרכז את בסיסי הנתוני תו לו. הבקר יוכלשתוכנ נתונים וקבלת החלטות עפ"י הגדרות
.   אלחוטית )קשר או סלולאר(  באמצעות בקר תקשורת  האפליקציה תנכ ים, פרמטרים ותוהמוגדר

 בקרים יוכלו להעביר נתונים ולקבל נתונים  באמצעות תקשורת סלולארית. ה מורשים ממפעילים
 אים:לבקר נדרשת מודולריות מלאה של המרכיבים הב

- CPU   בעלPORTS  .לאלחוט  לסלולאר ולמסופון 
,  )עם תצוגה בעברית( להצגת הודעות , תקלות  Touchscreen  eTOP-03 רפי מסוג "מגע" מסופון ג -

 , בר גרפים , מסכי עזרה/ושינוי נתונים., גרפים  נתונים
 כרטיסים מודולריים לכניסות דיסקרטיות.  -
 יות מגע יבש.דיסקרטכרטיסים מודולריים ליציאות  -
 לוגיות. רטיסים מודולריים לכניסות אנאכ -
 אנאלוגיות. ם ליציאות יירכרטיסים מודול -
 . כרטיסים מודולריים לכניסות מונה מהיר -
 ריים לכניסות ויציאות מעורבות. סים מודולכרטי -
 לאלחוט ו או לסלולאר או למסוף.  PORTSכרטיס תקשורת עם שני   -
 . ETHERNETכרטיס תקשורת  -
רת  טיס   תקשורכמנה של הבקר,ולא פורט מובבאמצעות  CPU-ישירות מה SMS  משלוח  הודעות-

 טלפונים סלולארים שונים.    -אל ומ CPUל SMSכל שהוא. הודעות ישלחו ויתקבלו ישירות בפורמט 
 .RS 485', RS 232כרטיס תקשורת  -

 כל כרטיס ניתן להתקנה בכל מקום פנוי בבסיס. 
 

  ונסמך זה  הפרוט הלפרטם במם בקטלוג החברה ואין כל צורך ם של הציוד נמצאיטכניי נתונים
 הכמויות.  בהתאם לכתב

 
ום, שעה, דקה, שניה וסוללת גיבוי  , חודש, יים: שנה הכולל זמנ real time clockיהיה  CPU -ל

דשים  להמשך פעולה גם בעת הפסקת המתח ליחידה. הסוללה תאפשר גיבוי זיכרון לשלושה חו
 מתח.  יותה תחתלה לא תפגע בפעילות היחידה בהפחות. החלפת הסולל
 

 .95%ובלחות   60ºC (+) ÷ 5 (-)טמפרטורת סביבה של נ"ל יפעל בה רציוד הבק
סביבה חשמלית "רועשת" ע"י משני תדר    -בסביבת חדרי חשמל מ"ג ומ"נ יה עמידה לציוד תה

 וכות בעלות עוצמה .  איות ואזרחיות סמקשר צבומתנעים רכים , מכשירי ניידים והשפעת מערכות 
 

   כרטיסים:תקלות ב
ת  ס, העלמופנימי של הכרטי CPUידע בנושא תקלות כרטיסים כגון: ל את כל המבקלמכל כרטיס יש 

מ"א של הכרטיסים בין אם כרטיסי כניסה או יציאה   20-4ה לכרטיס , העלמות מעגלי מתח הזנ
 ע דומה. ו אירופתיחת חיווט המעגל א –אנאלוגיים 
תוכנתי כזה   RESETיצוע בל תוכנה או דרישה לא בעייתטיס והחזרתו לאחר זמן תבוצע להוצאת כר

 או אחר.
 

 כרטיסי בקר:  
קטורים השייכים לחיבור בין החיווט החיצוני  טדקים והקונסרגלי המהם את כל  הכרטיסים כוללי

 לכרטיס והכרטיס. 
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 חוטיות:ממערכת הבקרה האלהקצה ודרישות תוכנה וחומרה כלליות מיחידות 

 
רכות הקשר האלחוטי   רטיסיהם ומעכל הנם הבקרים הנ"ל( הבקרה הגדרה: מערכת)מערכות

 והסלולארי . 
שומים. המערכות הסלולאריות ישמשו בעיקר  ית רוב הית יבצעו אהאלחוטיוהערה : המערכות 

 .  I/Oי  מדד לפילתקלות ודיווחים בתחילת הקמת המתקנים , והשימוש בהן י
 

פים לאירועים, לס , םיות שונות לזמני"פ עדיפומספר מנגנוני תשאול שיופעלו עלמערכת יהיו 
 מתוכננים, תנאים תהליכיים ועוד.

 
יכולת לבצע שידור אלחוטי ו / או הסלולארי בהתאם להגדרות  נה בעלות קרה תהיימערכות הב

דור עצמו יקדים  דע. את תהליך השינוי מיודרישות הבקרה והתוכנה. אירוע יוגדר כשינוי מצב או שי
 לחוטי. בשידור א –ור דישוץ הפנוי לפני הצצה" לער תמיד תהליך "ה

 
נה ולא רק על פי כל שינוי המצב  חיות התוכהתאם להנמערכות הבקרה תבצענה גם דיווח יזום , ב

רק   יועבר וזאת על מנת לאפשר חסכון מרבי בזמן אויר ולהימנע משידורים בלתי רצויים. מיידית
 בעתיד.-דרו כך בהמשך פרמטרים שיוג

 סמכי תפ"מ שיעובדו בהמשך עם הלקוח. נה שיפורטו במכותבהתאם להגדרות התבצע רק דיווח י
 

ובעלות יכולת עיבוד מידע מקומי ויכולת קבלת החלטה מקומית   ה "חכמות"רה תהיינמערכות הבק
התגובה   ז ובכך הקטנת זמןות מרכעל מנת לאפשר עצמאות מרבית. הקטנת התלות בקבלת החלט

 המקומי.
 

מגוון רחב של מודלי כניסה ויציאה  תהיינה בעלות ו יעל מבנה מודולר  תתבססנה מערכות הקצה
 הנדרשות עתה ולהרחבות בעתיד.  ערכת בקרהמלאה למ שיאפשרו התאמה

  מערכות הבקרה תהיינה בעלות יכולת תקשורת במספר תווכים שונים. תווך תקשורת אלחוט
VHP/UHF   קווית תווך תקשורתRS-422,     RS-232, RS-485 / או הסלולארי. ו 

 
  ות מלא שלאפשר תכנרכות הבקרה, ישמש אחד מסוגי המחשבים האישיים שיצעי תכנות למעמאכ

הבקרים ויחידות הקצה האלחוטיות בטעינת התוכנה ובסיס הנתונים. התכנות יהיה באמצעות חיבור  
כנות  צעים לתות השונות. יש להכין את כל האמרת בציוד וביחידוי תקשוישיר מקומי דרך מחבר

 . ע"י הספקבסלולאר או שילובם מרחוק , כחלק מהציוד שיסופק ים באלחוט או ימוהבקרים המק
 

רגיסטרים למרכז, שתשמשנה ליצירתו   –הבקרה תעביר באופן אוטומטי רשימות מידע מערכת 
 כז. המצטברת של בסיס הנתונים במחשב המר

 
, פעילות,  O/I טבלאות, ערכים, לן בצורתם תבוצע ע"י מתכנן המערכת הקבגדרת בסיס הנתוניה
יתאפשר למתכנן   בלאות אלוקב אחר טמני/משכי פעולה באתרים השונים וכו'. באמצעות מעז

 ולמתפעל המערכת לעקוב בזמן אמיתי בשינוי ערכים שונים באתרים שונים בו זמנית.
 

יתמטיות.  ניות וארותכלול פונקציות בוליא LADDERפת דיאגרמת סולם בצע בש תכנות הבקרים ית
א  מערכת ולללית של ה. כלומר, תוך כדי פעולה רגילה ונורמ  RUNבמצב   וצע כשהבקר גםבי התכנות

 צורך בהפסקה לטעינת או הורדת תוכנה. 
ערות  של הה שומי הבקרה , תוך יכולת "השתלה"יהתוכנה תאפשר הפקה אוטומטית של תיעוד י

,  I/Oה , כנ"ל לכל רקב שומי היר מלא לייהיה הסב  RUNGרית לתיעוד המופק. לכל והסברים בעב
 פונקציה אריתמטית , בוליאנית וכו'.

 
 כת הבקרה יתבצעו רק באמצעות תוכנה.ולים במערונים, כיכוונ

 
ערכת מרכז  בו למ כל מערכות הבקרה תוכלנה לפעול בו זמנית תחת מספר מרכזים . לא יתקבל פתרון

 בד.אחד בל
   STORE AND FORWARDטי לנתוני וחללת להיות ממסר אעלות יכוכל מערכות הבקרה תהיינה ב

וגם למערכות מתרחבות. מערכות הבקרה   מי האתריםים למיקועל מנת לאפשר כיסוי תקשורת מתא
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אחרות   ת בקרהתהיינה בעלות יכולת לתקשר במספר תיווכים שונים ולהוות צומת תקשורת למערכו
 במערכת.

 
 

 
 מדידות סופיות  08.3.05

 ות שבוצע בפועל.  קח את כתב הכמויפמלודה יגיש הקבלן סיום עב עם 
 באה:  השיטה ה כתב הכמויות יהיה מבוסס על 

 בהתאם לרשימת הכבלים.  -כבלים  א.
 הקבלן יכין רשימת כבלים מנקודה לנקודה, וירשום אורך בפועל של כל כבל וכבל.  

 חשמל. לוח  .ב
 אורה. גופי ת ג.
   .תושימה ו/או תוכניבהתאם ר -אביזרים ומכלולים  ד.
 אורכים לגבי כל מעגל ומעגל.   -ד' צינורות וכ ה.
כל    -ברזל   ו. ואורכו,  דגם של חיעבור  זוק או פרופיל תינתן כמות מאותו דגם סוג הפרופיל 

כ של  המשקלים  סה"כ  שהוא  הכללי  משקל  יחושב  לכך  הכמוובהתאם  שיפורטו  ל  יות 
 ד. בנפר

 יהם השונים.  לפי סוג  חומר/ציוד/עבודה אחרים ז.
 

 תנאי עבודה 063.80.
כ  לילה  לעבודות  אפשרות  בחשבון  לקחת  הקבלן  סידועל  תאורה  ולל  בהתאם  רי  מתאימים 

 לביצוע בשטח וכפוף לדרישות המפקח.
 

 התחברות לשוחה קיימת ו/או לעמוד תאורה קיים   08.3.07
ת. התחברות זו, וחה קיימת בתוואי קיים, והתחברות אל שקט תתכן הנחת צנרהפרוי  במהלך 

  ח בבטון.ים בשוחה, הכנסת הצנרת לתוך השוחה ואטימת הפתול הכנת פתח מתאלכת
 פי דרישות המזמין או הרשות האחראית על השוחה.ל לוהכ 
  

 בדיקה 08.3.08
בל אישור של  י בודק מוסמך ויקבדק ע"הקבלן יקפיד על כך, כי כל חלק של המתקן החדש יי

 ו למתח.המפקח לפני חיבור
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  למדידה ולתשלום  תוהגדר 08.4פרק 
 

 כללי  08.4.01
לפי א. העבודות  תימדדנה  מהש  ככלל  )בהתאחת  לפי יטות  מדידה  הכמויות(  לכתב  אם 

כל   כולל  ועובדת,  מושלמת  אחת  ביחידה  נמדדת  מסוים  בסעיף  העבודה  כל  מכלולים: 
החומהעבודות וחו,  העיקריים  לגרוע  רים  מבלי  זאת  כל  העזר.  במרי  מפרט מהאמור 

 תאים.  בסעיף המ 08חשמל  ינהכללי למתק
ממרכיב ב. אחד  כל  מרכיבים.  לפי  העבודהמדידה  )לפי  חומרי/הצ  י  בנפרד  נמדד  יוד 

 ההגדרות מטה(. עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה. 
שב בתיאורים המלאים  י, על הקבלן להתחתמצית  תיאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו ג.

כל סעיף וסעיף בכתב מקרה  ם בתוכניות. בכל  ירוט המיוחד, והתיאלי, המפרבמפרט הכל
 פרט אם צוין אחרת במפורש.   נה וחיבורספקה התקהכמויות כולל את הה

בכתב  ד. במידות  שונה  או  דומה  סעיף  קיים  שלגביה  העבודה,  תבוצע  בו  מקרה,  בכל 
ה הכמויו של  החשובת  יעשה  על    קבלן,  המבוססת  אינטרפולציה  הרע"י  לוונטי הסעיף 
 הנ"ל. 

 כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן: ת מחירים בסעיפי לוכת
 

 ם  לת המחיריתכו .4.0208
 את המפורט בתנאים כללים, דרישות מיוחדות.   א.
 את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל.   ב.

 פרד.  נים ולא ימדדו בנמחירי היחידה השוכללו בקיום התנאים הנ"ל י 
 

 עיל: ל רכללו בנוסף לאמוות עפר יבעבוד
 בידיים או בכלים שונים.חפירה  א.
 עד גובה תחתית המבנה.מתוכננים לגבהים המילוי חוזר בהתאם  ב.

 
 כבלים, חוטים, מוליכים וכו'  08.4.03

ם חומר עיקרי,  מדדו. הנ"ל כוללית לא יהנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד. שאריות ופח  
קשירת ש  חיזוקים,  סופישלות,  זיהוי,  מחברים  ,תולטי  כיפופים, סגירות,  זוויות,  מופות,    ,

 כו'.  חיבורים גמישים ו
 ד הנחושת יהיו ללא מופות.כבלים וגיה 

 
 פתיחת כביש אספלט   08.4.04

י  אם תידרש פתיחה    יחה גםכלל התאום עם הרשות הממונה על הכביש לבצוע הפתיבמחיר 
ה, הנחת  עבור הכוונת תנוע  םילט, תשלום לשוטריסור אספבשלבים בשיעור שתרשה הרשות, נ

לפ אחר,  חומר  או  כורכר  מילוי  ההצנרת,  אשור  הידי  בפרק   מפקח,  כמפורט  מבוקר   01וק 
 לפי סוג הכביש והחזרת המצב לקדמותו.  01071סעיף  

 שנים(.  3אחריות לתיקון  ירה )המדד במטר אורך כתוספת לחפיהנ"ל י 
 

במדרכה 08.4.05 קי/מעבר  עבו  יםשביל  את  המצ  ת ודיכלול  והחזרת  שימוש  הפרוק  ע"י  לקדמותו  ב 
 מדד במטר אורך כתוספת לחפירה.  יי לא נפגמו,נשברו ו  חוזר במרצפות אם הן לא

 כנ"ל עבור מדרכה ו/או שביל מאספלט ו/או חומר אחר. 
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 צינורות  08.4.06

 א כל פסולת.רות ימדדו נטו ללהצינו 
ה הצינור וחוט השחלה או פקקים. סימון קצ/ו  ביוטה ובטון רזהש בעתיד  איטום צנרת לשימו

 בנפרד.  לא יימדד הצינור ווהפקקים ייכלל במחיר 
 הצנרת בין שוחות ובין עמודים  תהיה רציפה וללא מופות. 

 
 תאים בנויים ו/או יצוקים לטלפונים  08.4.07

ה  תכבנית  לטלפונים  חב'תאים  עם  התאומים  את  במחירה  לאו  לול  התאים בזק  בצוע  פן 
 . והחפירה יימדד קומפ' ויכלול גם את הטפסנות, הזיון סת הצנרת. מחיר התאינכו

 
   חפירה/חציבה .0808.4

)חפירה/חציבה(    תעלות  עבור  תוספת  שום  תינתן  שלא  מודגש  הנ"ל,  בסעיפים  לנאמר  בנוסף 
חפירה בתוואי    ידיים אוקוז מי תהום וכן עבור חפירה בינורות, עבודת נימספר צבהם יותקנו  

. עומק  של המפקח  בכתבומק החפירה יהיה לפי הוראות מפורשות  ות קיימות. רוחב וע יתשת
ובכל הת המפקח.  החלטת  לפי  הקיימים  השטח  מפני  או  הסופיים  השטח  מפני  נחשב  עלה 

בני הגנה מכנית ו/או תחליף ל, סרטי סימון, לסוי חומקרה כולל סימון תוואי, ריפוד חול, כ
והח  רשי בחומר מצע שאוושר, מלומא פני השטח לקדמותו לא כולל ע"י המפקח הדוק  זרת 

ה וקיימים בשטח שעבור תיקונם ישולם בנפרד. כל חומר  בות, במידנים משתלאספלט או אב
 עודף יסולק מהשטח לפי הוראת המפקח.  

 
  שוחות 08.4.09

וג ס  יטון )לפ  40או     טון  12.5   -מכסה חשוק מפלדה קומפלט ל  ן מותקנות, כולל  ות כשהנמדד 
השוחה(.   המכסיםומיקום  גובה  והזיון.  הטפסנות  החפירה,  ל  כולל  הסופיותאם  של גובה  י 

 הסביבה בהתאם להוראות המפקח. 
 

 אלקטרודות הארקה   08.4.10
חי  מכסה,  עם  כבדה  שוחה  האלקטרודה,  כולל  תקבורים  נמדדות  חיבור  ניים  ואביזרי 

 לאלקטרודה. 
 

 וטים של 08.4.11
, בתי  , צינורות, ואביזרים כגון: לוחות, מפסיקיםין שלוט עבור כבליםקתהל הקבלן לספק ולע 

ת חיבורים. השילוט יהיה שלט סנדויץ למתקנים, ושלט נירוסטה לפי דרישות ע, קופסאותק
 מספר המעגל. כתב יעל השילוט ייעד,  המפקח, עם חבקים על הכבלים הן במוצא והן

הש  של  יתר  כמתפרוט  בת לטים  במפרט  יה  ראויואר  או  מאוחריהתקנות  מחיר    מסר  יותר. 
 מויות.  בכתב הכ לוט כלול במחיר היחידותיהש

השילוט   כל  וכו'.  חשמל  לוחות  עם  לארונות  דלתות  חשמל,  בארונות  סנדויץ  שלוט  יהיה  כן 
 בנפרד.  מדדי האחרים ולא ייחידה לסוגיו השונים כלול במחירי ה

 
  גופי תאורה 08.4.12

ג  בנוסף  במחיר  ב  יפולאמור,  הנורות,  יכללו  הם  התאורה  אם  )גם  ציוד  ארגזי  הנורה,  תי 
בנפרמותק נטליםנים  פנימי,  ד(,  חווט  הארקה,  ברגי  כיסויים,  מצתים,  לוברים,  קבלים,   ,

 ת לגוף התאורה. מפורט מהדקים, מחזיקים וכל חלקי העזר הדרושים אם אין תכ'
 

 הבאים: במחיר הגופים יכללו התנאים  
 עם הגורמים השונים.  םיתאום הגופ    - 
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 . ין בשלביםיש להתק א תינתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותול -
 

 צביעה  08.4.13
אם תידרש צביעת אלמנט כלשהו בתחנת השאיבה, הוצאות הצביעה יכללו במחירי היחידה   

הכללי(, באם  במפרט11 ף נפרד )צביעה תבוצע לפי פרק  ם ולא ימדדו בסעיהמוצריהשונים של 
 המפקח.  ה במחירי כל חלקי מתכת בהתאם לדרישותרישה מפורטת. צביעה כלולד ןאי

 
  בדיקה 08.4.14

הקבלן    על  המפקח.  הוראות  לפי  בנפרד  מערכת  או  הפרויקט  לכל  מתייחסת  המתקן  בדיקת 
ת שידרשו במסגרת העבודות הנכללו ם את כל הבדיקות  המחירילקחת בחשבון בעת קביעת  

גם פיצול הבדיקות לשלוכ  זה. מחיר הבדיקה בחוזה   ולחלקי מתקן, בדיקות חוזרות  לל  בים 
 קט כולו יכלל במחירי היחידה, הכל בהתאם לדרישות המפקח. של הפרוי קה כוללתובדי

 גי המזמין.של המתקן ע"י נציסופית הקבלן אחראי לטיב עבודתו עד לקבלתו ה                 
 

 קודציוד ופי 08.4.16

כגון: מציו  וכדומה, כוללים את הספקת הציוד בוה אולטרה סוני, מצופי  ג  ד ד פיקוד    כספית 
קונסטרוקציה וכו' להתקנתו, קופסת חיבורים בדרגת אטימות הדרושה, חיבורם,    המתאים,

להשלמת    מרי העזר הדרושיםים וחו( וכל יתר החומרCABLE GLANDSכולל כניסות כבל )
 התקינה.  עבודה קומפלט והפעלתם

 

 פי הגדרה ל תנקודו 08.4.17

 בהרות: ה

פרד נכלל במחיר הותקן בנ שנאי אם העבודה של הנקודה לא ישנה את מחירה. מתח -

 הנקודה. 

 בהפעלת מעגלי אור מלחצנים במתח נמוך, כלול במחיר הנקודה.   -

ר ממ"ר אם נדרש( לא ישנה מחי 2.5)ובמוליכים עד  פאזי -בנקודה מאור במעגל תלת -

 . הנקודה

הרכבים  ס"מ השייכים לאותו מעגל ו/או   20עד  או מספר אביזרים צמודים וביבכל מקום ש -
 דה אחת.  חשבו כנקוי
 חיבורים מגוף תאורה למשנהו יעשה רק דרך קופסאות הסתעפות.   -

צנרת גדולה יותר התקשורת, שימוש במל או  ככלל נמדדת הנקודה לסוגה עד לארון החש -
 וייכלל במחיר הנקודה.   דרות לא יימדד בנפמס' נקודלצורך איחוד 

 חידה.  ת מחיר היא ישנה אכמות המוליכים הדרושים לפי התכנון ל -

גלויה או סמויה בקיר, בתקרות הביניים, ברצפה, ברהוט, במחיצות וציפויי   -אופן התקנה  -
 ת מחיר הנקודה.  ישנה א גבס, בתעלות, לא 

  ת כל האמור במחיר הנקודהא וי. או מתכת יכללפי.וי.ס נקודות לסוגם המותקנות בתעלות
 מחיר התעלה הנמדד בנפרד.  למעט

חרום )שתי הזנות( תימדד כמו נקודה רגילה. ותיכלל במחיר נקודת    גוף תאורתת מאור לנקוד

 המאור לג.ת. 

" תבוצע 08ט הכללי "ופני המדידה במפרבפרק אבניגוד לשיטת המדידה לפי נקודות ש
 כדלקמן: י השיטה המדידה לפ

 ר ואמנקודת  .א
ת ממ"ר לפחו 1.5ים  ורות מכל סוג הנדרש לפי התקן והמוליכתכלול במחירה את הצינ

ו/או כבל. כולל קופסאות המעבר, התקנה, הסתעפות, וו תליה, הכנות ביציקה, החציבה, 
ליציאה בתקרה או בקיר לגוף  החל מלוח חשמל עדעזר,  קשתות, הפחת, סתימות וחומרי
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או בקיר לאביזר תאורה  יזר אחר. כל יציאה בתקרהבא מפסיק, הלחצן אותאורה, הה
 ו/או חרום וכו'.  היא רגילהאור, אם  תחשב כנקודת מ

 כל הירידות למפסיקים או הלחצנים יכללו במחיר הנקודה. 
 נורה וכו'.   מפסק, פנדל, בית כגון: מחיר נקודת מאור כולל אביזרים סופיים

ה יכלול גם את מחליפות וכו' מחיר הנקוד ,תת רגילות, כפולוע לנקודו המחיר הינו ממוצ
 שילוט האביזרים.  

 
ממ"ר. אביזרים בהרכבים ו/או  2.5ל כמו נקודת מאור, מוליכים  כול ת תקענקודת בי ב.

בית  ר כולל את אביזרי. המחיס"מ ישולמו כנקודה אחת20צמודים זה לזה במרחק עד  
 התקע. 

מדדו כנקודה לפי פרט מתוכנן כלשהו, י ,תי.וי.סי. או מתכבתעלות פבתי תקע שיותקנו 
בץ של בתי תקע ו/או הרכב. המחיר יכלול ים או כמקנו כבודדאחת של בית תקע, אם יותק

 את כל קופסאות החבורים וההסתעפויות. התעלה והאביזרים ימדדו בנפרד.  
 

 לונקודת מאור תכל כמוזעקה או נקודת גילוי פריצה ו/או א/גילוי אש/עשן )ו נקודת ג.
ה בתקרה עד ליציאטים על כל ספחיהם החל מלוח המרכזייה במחירה את הצינורות והחו

ו בקיר, לגלאי, לחצן, מנורת סימון אם היא נפרדת, כל יציאה לאביזר הנ"ל תחשב א
 נקודה. 

 דדו בנפרד.  ם הסופיים אשר ימאביזרימחיר הנקודה לא כולל את ה
 
 ביזר פיקוד אחר  או לא דההכנות לנקוד.   

יות( כתב הכמוודה מכל סוג שהיא )אם לא נקבע סעיף בקנת צנרת שתשמש הכנה לנקתה
ד בהתאם לשיטת המדידה לפי המובילים לרבות הקופסה לאביזר הסופי וחוט תימד

 המשיכה. 
 

 הארקת יסוד 08.4.18
 פרטי ביצוע וחוק החשמל.בהתאם לתוכניות, תותקן הארקת יסוד 

וכדומה מפלדה עגולה  ת גישור, הארקת כלונסאותעבטהאלמנטים כגון: כלול את היא ת
 מ"מ.  16-לפחות במרכז אנרגיה ו מ"מ 12של ( בקוטר חלקה )לא מפותלת

עה בנקודות נוספות  יותקן פס השוואת פוטנציאליים שיחובר בריתוך לפלדה עגולה )בארב
, תותקן  ןוומ"מ מגול X 40 4פס זה,  כל קצה ובנקודות נוספות( בקצהות, הגשר שניים בקצו

ט שרטוט. ה, לפי פרדות הארקתחובר הארקת יסוד לאלקטרו CI -אות ה . מקופסCIקופסת 
 האלקטרודה תותקן בשוחה מיוחדת.

י שכבת ט ועובבכל הנוגע לכמות הצמנ  466כל הארקת יסוד תוטמן בבטון ותבוצע לפי ת.י. 
 כיסוי.

רחק.  כמו כן, תובטח מ ייקומה ע"י מחזיקה ישמר מרקת יסוד תותקן כך שבעת היציקהא
 הביצוע. פות ההארקה ע"י ריתוך החלקים לפי פרטרצי

 5ור תהיה מחוברת ע"י ריתוך לפלדת זיון של המבנה במרחקים שלא יעלו על טבעת גיש
הביצוע המופיעים  טע גמיש לפי פרטייצוע ק מטר.  בכל תפרי ההתפשטות יש להקפיד על ב

 קות. בתוכנית האר
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   רוטדיזל גנר 08.5ק פר
 

  תנאים כלליים 08.5.01
 

סוי הפעלה של יחידת דיזל התקנה וניהרכבה,  מפרט זה מתייחס לאספקה הובלה, 1.1

גנרטור לייצור ולאספקת חשמל המופעלת באופן אוטומטי בזמנים של הפסקות ברשת 

וד לוח פיק מנוע, מכלי דלק, מערכת פליטה,לל ציוד לקירור הית, כוהחשמל הארצ

וכל יתר הציוד הדרוש להפעלתו  התנעה, מטען, חופת השתקהל םובקרה, מצברי

 ל גנרטור.נה של דיזטית התקיהאוטומ

  
   תנאי העבודה במקום 1.2

על הקבלן לצאת למקום העבודה על מנת לראות ולבדוק במקום את כל התנאים  

 מחירים. קביעת ה כל הבעיות המעניינות אותו לשםמקום, וללמוד את ימים בהקי

תים יינים אותו וכן לפרט בהצעתו את השירויו לבקש את הנתונים המענלע כמו כן

 מזמין.  רשו לו מהשייד

בהגשת ההצעה של המחירים, הקבלן מקבל על עצמו את כל התנאים והפרטים אשר  

ן מכיר כמו כן את כל ום העבודה, והקבלדו במקנמצאים במפרט ואשר נבדקו על י

   .שאשר מתקן זה דורמיוחדים התנאים ה

 

 הצעת המחירים   08.5.02
 

 ן: טים כדלקמת על הפרהצעת המחירים של הקבלן תהיה מבוסס 
 

הקבלן ימסור את כל דרישות המבנה ו/או יסודות ע"י שרטוטים והסבר בכתב ויספק  2.1

ל העבודות הדרושות בכדי זר הדרושים ואת כמרי העאת כל הציוד, כל החמר וחו

 ו הניסיוני.  מוכן לפעולה, כולל תפעול הירכת והמתקן, שיהם את המעלהשלי

פיעים ומוזכרים במפרט, או המשתמעים ים אשר מוכל הפרט העבודות תכלולנה את 2.2

 -ממנו, אף אם הם לא פורטו וצוינו במפורש. במקרה של איזה שהם חילוקי דעות 

 הכללי.   דס המפקח, ובהתאם לתנאי החוזההאחרון יהיה המהנהפוסק 

 לולות להתעורר תוך בצוע העבודות )פרטהמחיר את כל ההוצאות הע לולכמו כן יכ  2.3

סעיפים   -פורטו בסעיפים לעיל. על הקבלן לכלול בהצעתו  ( ואשר לאלתוספות

דות עזר, ה לעבוהדרושים לדעתו לשם השלמת העבודה, אחרת ייחשבו סעיפים אל

 ום. ללא תשל

ההנעה והשתקה, מערכות  תו כמותקן, כולל מערהציוד ה בהצעה יש לפרט את כל 2.4

 ויסות וכו'.  ו

וגים שרטוטי מדות ומקום, פתחי הכנסת קטים, קטלתו פרוספעל הקבלן לצרף להצע 2.5

 רופים,הציוד ותאור טכני של כל הציוד המוצע, שרטוטי יסודות, סידורי פליטת גזים ש

מדת עהו הדרושים להקמה  השירותיםיאה של אויר, כמו כן פרוט כל סדור לכניסה ויצ

 ם.  ים השוניושה וכל מתקני העזר, כולל מחירי הפרטהמערך כולל צנרת הדר
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הקבלן לכלול בהצעתו את הקמת והעמדת כל המערכות, כולל כל החבורים למערך  על   2.6

לבלימת זעזועים ת חשמל, סידורים , מערכהדלק. מערכת פליטת גזים, מערכות השתקה

ביזרים הדרושים עלי יעילות גבוהה וכל האב תמשתיק לגזי פליטהם וכן הבאם יש צורך ב

 ך. להפעלה סדירה של המער 

בודה ינקה הקבלן את שטח הבניין וימסור את חדר הדיזל וכל יתר  ם סיום העע    2.7

 ת.המקומות שיהיו קשורים  בעבודתו בצורה נקיה ומסודר

  
 מכים ותקנים התאמה למס 8.5.030

 נים: התאם לתקהמערכת תסופק ב 

 .BS: 4999, 5514 ,6140 ,ISO:3046, 6070  

ן. על הקבלן לבצע את העבודה לפי שור המזמיורטות לאעל הקבלן להגיש תכניות בצוע מפ 

התקנים הישראליים או המפורטים במפרט ובהעדרם בלבד לפי תקן ארץ המוצא של 

 תמקצוע, לפי פקודי חוקי הין(. כל העבודה תוצא לפועל לפמותנה באשור המזמורים )הגנרט

האנרגיה  ל במשרד חשמל, בהתאם לדרישות מנהל עניני החשמתי החרושת ובהתאם לחוק הב

 בהתאם לדרישות חברת החשמל, ובהתאם לדרישות מכבי אש. ו

  חייבות או אחריותשום התהעובדה, שקיים פקוח על עבודות הקבלן אינה משחררת אותו מ 

מושלם למפקח ולסלק משטח  ה ןן למסור את המתקועל הקבלישירה או עקיפה כלפי המזמין 

 יו.  לעבודות הבניין כל פסולת ולכלוך שייגרמו בקשר

מפרט זה משחרר את הקבלן מאחריותו לפעולתו התקינה של הדיזל גנרטור של מערכות  אין 

יה ושאר הרשויות חשמל, משרד האנרגחברת ההפקוד, הבקרה וההגנה, קבלת אשור 

 המוסמכות. 

קי מערכת הגנרטור וציוד העזר אות ההרכבה של יצרני וספרוהמור בקפדנות על הקבלן יש 

 שלו. 

 
 רמים אחריםצוע עם גותאום הבי 08.5.04

הקבלן אחראי על ביצוע העבודה וסיומה בזמן המתאים להתקדמות העבודה הכללית בשטח  

נזק  ובעלי מקצוע אחרים ללא גרימת או גורמים אחרים/ראשי ותוך תאום עם הקבלן ה

 ות שתבוצענה בשטח סביב. נושכובים בעבודות הועי

בודה, מיד לאחר הודעה בכתב כי  ביצוע הע זמנים שלהקבלן חייב להגיש לאישור המזמין לוח 

גנרטור באתר/מבנה עלולה לשבש את פעילותו -זכה במכרז. באם התקנת מתקן הדיזל

בלתי רגילות ו בשעות ת חשמל כלליות או חלקיות, יעשבניין/אתר, הפסקוה של ההתקינ

 . ך עמידה בלוח הזמנים וללא תוספת מחירמלא עם מהנדס המפקח, תו םואובת

 
 העבודה היקף  08.5.05

הקבלן לספק ולהרכיב את הדיזל גנרטור על כל הציוד, עד שיהיו מוכנים לשימוש ויעבדו  על

ללות גם את כל החיבורים מפקח. העבודות כות של הכהלכה לשביעות רצונו המוחלט
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י שמן, חיבורי מים, מערכת כבת מכלים, משאבות חיבוררה כות אוויר, דלק,רות, מערבצינו

 מל, חופת השתקה )אם תידרש( וכו'. , כבלי חשכת פליטהקירור, מער

של  מחיר העבודה כולל גם את כל החומרים, חומרי עזר הנחוצים להרכבה מכנית וחשמלית

 רכת הגנרטור)ים(. מע

 איכות העבודה   08.5.06

ת תבוצענה רק על ידי בעלי ה ביותר. עבודות מקצועיוהובברמה מקצועית ג דה תבוצעהעבו 

ות במקצועם. על הקבלן להיעזר בקבלני משנה ובבתי קים בקביעים, העוסמקצוע מומח

יל של ום הרגחרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת המפקח אינם בתח

 עבודתו. 

 ינם מתאימים לדעתו לבצועאש עובד, יצרן וכו'פסול כל במקרים מסוג זה, רשאי המפקח ל 

 העבודה. 

 
 ת הקבלן רת עבודובדיקה סופית ומסי 08.5.07

המפקח יקבע את הניסיונות, שעל הקבלן לעשות עם גמר עבודתו ועל הקבלן לתת כל  7.1

כח כי כל מערכת הדיזל כדי שהמפקח ייוו וציוד עזרה בכוח אדם, כלי עבודה, דלק

 ועבודתם תקינה.  - דוושלמת על כל הציגמורה ומגנרטור 

הנומינלי למשך מהעומס  50י של % מפקח ידרוש הרצת המערכת בעומס מלאכותה 7.2

ועבודה במשך ארבע  עומס מלאשעות וכן לא פחות משני ניסיונות הפעלה תחת 15

"י חבור למיכל התנגדות עם המלאכותי יהיה ע  העומס שעות רצופות בעומס מלא. 

הקבלן לספק את כל  ות שליפה לגובה רצוי. עלרשפבולות במים עם אטרודות טאלק

נות אלה. התנעה ראשונה תבוצע בנוכחות צוע ניסיורושים לבהחומרים והכלים הד

 המפקח. 

מכת, ת המוסעל הקבלן למסור את המערכת והציוד המסופק על ידו לבדיקת הרשו 7.3

 ד עודה ואישור משרקח את התאו משרד האנרגיה ולהמציא למפ/חברת חשמל ו

כת ללא רכת הדיזל גנרטור על ידי הרשות המוסמאנרגיה, לפיה התקבלה המעה

 מסר לנציגי המזמין. יור זה יערות. אישה

 כל ההוצאות הכרוכות בביקורת, בדיקה ובתיקונים שיידרשו יהיו על חשבון הקבלן.  
 

 זקה  הוראות תפעול ואח 5.0808.

ואחזקה של הציוד על כל  לועה ספר הוראות תפרת העבודהקבלן ימסור יחד עם מסי  

 ערכותיו, בשלושה עותקים למזמין. מ

ן רשימת חלקי חלוף מומלצת לציוד, כמו כן, ימסור הקבלן רשימת בתי  מסור הקבלמו כן, יכ 

 תיו. של הציוד ומערכו תחזוקההמוסמכים לטפל בתיקונים וב בארץמלאכה/קבלנים 

 
 י התאמה  הסתייגויות וא 08.5.09

כל שות של הקבלן עליו לכלול בהצעתו את הנוכחי אינו תואם את הדרי רתבמידה ומצב הא 

 ים להספקת מתקן מושלם עובד.  יים הדרושהשינו

 עצם חתימה על המכרז מהווה אשור לסעיף זה. כלומר, שאין לקבלן כל הסתייגויות.  
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 רשויות  8.5.100

שבועות מיום 6  ךב למתקן כולו תוויות בכת לן לתאם ולהביא את אישורי הרשעל הקב 

 .  חתימת החוזה

החוזה על הקבלן להתריע על מצב זה חר חתימת שויות לאבמידה ויהיו שינויים בדרישות הר 

 ולהביא את דרישותיו הכספיות המנומקות, במידה ויהיו שינויים ההכרחיים.  

מהספקת הקבלן הוא חלק תאומים עם הרשויות המוסמכות, נושא האישורים והמקרה, בכל  

 ה.  זה, מהוה אשור להסכמת הקבלן לסעיף זיותו ועצם חתימה על מכרז רחאוב

 
 הדיזל )כללי(   פרטי .5.1108

פעימות והזרקת דלק  4יהיה מטיפוס המופעל בסולר, מקורר במים, בעל   - המנוע 11.1

וטורס, ייס, קטרפילר, קמינס, ג'נרל מפרקינס, רולס רו צרנים,ישירה, מאחד הי

 המפקח, ולפי התקנים.  וה ערך מאושר ע"י המהנדס וש יסטר, וולוו, אול

בה מצוידת במסנני זרימה עם אלמנטים הניתנים  ה ע"י משאתהי - ועסיכת המנ 11.2

ום להחלפה. כ"כ יכללו במערכת הסיכה מיצב טמפרטורה של השמן, מסנן ושסת

 ק. סור

ים ננסך הקו" שתכלול מפוס "בתותהיה באמצעות משאבה מטי - דלקהזרקת ה 11.3

 ים.  להחלפה וסולנואיד המופעל במתח המצברבעלי אלמנטים הניתנים 

 יהיה מהסוג ההידרולי בלבד.   -הירות ווסת המ 11.4

ת תכלול: משאבת סחרור צנטריפוגלית המופעלת באמצעות תיב -מערכת הקירור  11.5

תי מחליד  מחומר בלודה קשה לתנאים טרופיים עשוי כים, רדיאטור לעבהילו

ד פת מגן וטרמוסטט לעקיפת מי הקירור ע י מאוורר אילוץ, הכולל כי"ע המקורר

 נומינלית. טמפרטורה לקבלת 

תעלה להוצאת אויר מחוץ לבנין )באם מותקן בבניין( מחמם למערכת מי קירור,  

 ט. טרמוסטז.ח. עם 220Vלמתח עבודה  

מנגנון   ללווולט, כ24ברים  מוזן ממצמתנע צירי ה-חשמלית ע"י מנוע -התנעה  11.6

"י  מצברים עשל המתנע לאחר התנעת הדיזל. טעינת הלהפסקה אוטומטית 

 ור כולל ווסת ו/או מטען מצברים אוטומטי.  אלטרנט

  87התנעות רצופות לפחות, עומדים בדרישות ת"י .7 -קיבול ל 

ר גמיש  שה, צינופליטה בקוטר ובאורך לפי הדרי תכלול צינור -טה ת הפלימערכ 11.7

 זל.  ידהביציאה מ

  יהיה באמצעות מסננים מהטיפוס היבש. -סינון האוויר  11.8

זל יכללו: מד לחץ שמן, מד חום למים ומד זרם טעינה למצברים וכל כשירי הדימ 11.9

 יתר הציוד. 

 
 פרטי הגנרטור   08.5.12
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, דורמן, קטרפילר עם דיודות רוטטיביות. מתוצרת:נכרוני תלת פאזי היה סיהגנרטור י 

 מהנדס מפקח. א או שווה ערך מאושר ע"י סא קמינס,

מצויד במסבים כדוריים וגליליים, יהיה בעל ד מפלדה והיה מעובהגנרטור י - מבנה 12.1

 המבנה שדה מסתובב המאוזן בצורה דינמית, בעל קוטביים בולטים וליפופים עבים.

ור ב יחבורים חיצונית לבתיבת חיבפני חדירת אבק ולחות ומצויד יהיה מוגן היטב 

 כבלי היציאה.  

טומטי טיריסטורי מתח או - ללת ווסתיהיה באמצעות מערכת מישר הכו - ירורהע 12.2

והמצוידת במערכת קירור ע"י מאוורר צנטריפוגלי. מגנטים קבועים בשדה העירור 

מתח היציאה הקבוע יושג ע"י   שדה העירור. בקרתיישר ליבטיחו הזנה דרך המ

 וסת. ו

נויים. ווסת המתח וציוד  את זרם העירור ויקזז השי   ןזאמתח האוטומטי שיה 

 ותקן על גוף הגנרטור באמצעות בולמי זעזועים. בתיבה, שתה ימצאו באמצעות בקר

רט ו סטנדתקע רב פיני א-החיבורים החשמליים לווסת המתח, יהיו באמצעות שקע 

 היצרן. 

עלת איכות גבוהה ויתאימו  ב הרגנציה מלאה בלכברו אימפכל הליפופים יע - הבידוד      12.3

 IEC 34 CLASS Hנה.  בשטח ההתקהאקלים    לתנאי פעולה במזג אויר טרופי, ותנאי

- F( .)TROPICALIZED  

שנאי הכולל תופעות הקשורות בעלית זרמי התנעה של מנועים יובטחו ע"י מנגנון  12.4

 בקו הזינה.   מפל המתחיקטינו עד למינימום את תופעת זרם ומישר ש

טורה. פק וטמפרבכל תנאי פעולה, כופל הס 1.5%ת של יהיה בגבולו - ויסות המתח 5.12

אסימטריה, תהיה התכולה ההרמוניות קטנה  30%ת הגל עבור עומס אוהמי עם צור

 . 10% -מ

ם הנומינלי תגובה הרכיב השליש לזר חס בין% אסימטריה של העומס, מוגדר כי 

המתח, לא בסטייה זמנית של  100% - ל 50% -ה פתאומית מעלי -תח דינמית של מ

 רת. מעל סטייה מות 10%תעלה על 

 רות ידנית לווסת המתח. יה גם אפשתה 

יותקנו סידורים לדיכוי הפרעות למכשירי קליטת רדיו וטלביזיה  - דיכוי הפרעות 12.6

גבולות  בה וחלוקה נכונה של העומסים באימים לפעולה יצירים מתוסידו

בזק, רשות השידור ו/או מוסדות רעות יהיו בהתאם לדרישות פההמקובלים. דיכוי ה

 . אחרים

 ן מציע טכנולוגיה משופרת עליו להתריע על כך בפני המפקח בכתב. באם הקבל הערה:

 
 ההצמדה בין הדיזל והגנרטור  08.5.13

ד משותף הבסיס המשותף" המהווה מרכב אחתהיה מהסוג של " ההצמדהשיטת  13.1

 על גוף המכונה(.  ר, הרדיאטור )במידה והוא וטרעבור הדיזל, הגנ
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ית גלגל התנופה של הדיזל יהיו מחוברים בצורה גנרטור ובצה גוף ההמשטחים של ק 13.2

 מושלמת ובעלי מרכז משותף לציריהם. 

 לדה. רגי פהחיבור יבוצע באמצעות ב  

ג את ופסת הכוח המניע וישיספק א גנרטור יותקן מצמד גמיש מגומיבין הדיזל ל 13.3

 ה.  ול ותהודנעה. התקן זה יבטיח מניעת מאמצי פיתהזעזועים שבהעברת הה

 
 בסיס היחידה   1408.5.

יחידת הדיזל גנרטור תהיה מחוברת ע"י ברגים למסגרת אשר תותקן על גבי היסוד או רצפה   

זל אל היסוד ידות הדיהגנה מושלמת, שתמנע העברת רע שים וע"י כך תספקים גמיע"י התקנ

 ביזרים המותקנים על היחידה.  פה, הרדיאטור ולכל יתר האצרהאו 

 
 דלק  מיכלי .1508.5

ביחד עם היחידה יסופק מיכל דלק יומי שיותקן על מתקן מתאים, סמוך ליחידה או  15.1

 מחוץ למבנה.יותקן עליו ומיכל דלק שבועי תת קרקעי ש

 :  המיכל יכלול 15.2

 יאה, שסתום וכל החיבורים בורי כניסה ויצינן, נקז, חסמ גובה פני הנוזל,מראה                 

פקה וחזרה. כמו כן יכלול המיכל השבועי גם מתקן הס-ת הדלקעבור צנרהדרושים 

 מדידת גובה חשמלי עם מגעים להתראה על חוסר דלק. 

י דלק פשר מילוידנית בעלת חבור גמיש ע"מ לא תסופק משאבת דלק המיכל ביחד עם  15.3

השבועי בהתאם לתנאים בשטח חשמלית שתותקן ליד המיכל  הרבומשאבת הע

 המפקח.  והוראות 

ן ימסור עם המסמכים אישור ממשרד איכות הסביבה להתקנת המיכל התת הקבל 15.4

 קרקעי.

 
 צביעה  08.5.16

רט , לפי מפבצבע ראשון ובצבע סופי סינטטיבאבץ חם וצבועים צופים כל חלקי הברזל יהיו מ 

 .  שרדית ובהתאם לתנאי הסביבהמנישל ועדה ב 11

 השתקה. כלול חופתמבנה וי הגנרטור יותאם לעמוד מחוץ/בתוך 

 
 מצברים ומטען   08.5.17

חתך התנעות לפחות עם כבלי חיבור ב  7  -מצברי עופרת חומצה טיפוס כבד תוצרת הארץ ל 

ען טמב. המערכת תצויד י המכונהוולט ו/או בהתאם למתח אביזר24 -אים. המצברים למת

 תאימים.  גה וטעינה מהירה, עם מד זרם ומתח ממבוקר מתאים לטעינת זלי

 
 תיאור טכני ללוח הפעלה אוטומטי לדיזל גנרטור   08.5.18

 חברת החשמל.  ( ברשתלוח אוטומטי מלא, למקרה של חוסר מתח או ירידת מתח )ניתן לכוון 

 רון חשמל.  אב תר הציוד, יותקןשי וכל יקר הגנרטור, המפסק אוטומטי ראב 

 ה.  יחידה עצמוהן על השרות הפעלת הגנרטור הן מלוח החשמל כמו כן תהיה אפ
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הלוח מיועד להכניס לפעולה את הדיזל גנרטור לשם הספקת מתח לצרכן במקרה של הפסקה  

 ל. ו/או נפילת מתח ברשת החשמ

 סביבה. זמן אינן מושפעות מטמפרטורת ההשהיות של קוצבי ה 

ה יקום חבור הקצה השני. כל החווט יהיקיימא של מ-ומנו בסימון ברסי כל קצוות חוטים 

   פלסטיות. בתעלות

וולט של המצברים. הממסרים   24במצב של מתח רשת תקין אין כל ממסר המחובר למערכת   

 ר בזמן ההתנעה.  וולט( השור19ד ) תח ירומיועדים לעבודה תקינה גם במ

יותר מסוג אספקה   תאמת למקרה, שהגנרטור מספקומ החילופין, תהיה ד של זרםמערכת הפיקו 

   אחד )מאור וכוח(.

 
 : יכלול הלוח 

ניסיונות התנעה כולל השהייה )הניתנת לכוון( בין  5עם   -מערכת הפעלה אוטומטית  18.1

ההפעלה האוטומטית של "התנעת נפל". במקרה ההתנעות והתראה אור קולית 

 ת.  קר מתוכנתבוקר ע"י ב

ת הגנות, רגשים, הדממה אוטומטית  מנוע דיזל הכוללות כל מערכ לעהגנות  18.2

 קרים הבאים: קולית במ תראה אורוה

 לחץ שמן נמוך   -
 טמפרטורה יתר   -
 תדירות יתר   -
 חוסר מים במצנן   -

 : מערכת שירותים הכוללת 18.3

 ום מי מנוע. ל הזנה לגופי חיממעג  -

טעינה, אמפרמטר, וולטמטר   םרזעם מפסק וויסות וולט, 24מטען מצברים   -

 וכל יתר האביזרים הדרושים . 

מגנטית והתראה  -לק, כולל מתנע עם הגנה טרמולמשאבת ד  כת הפעלהמער -

 אור קולית במקרה של חוסר דלק ו/או תקלה בהגנה טרמו מגנטית.  

 

-ומטי טרמיחצי אוט ע"י מפסק זרם - של האלטרנטור הגנה טרמו מגנטיתמערכת  18.4

 מין.  ו התקן אחר שיאושר ע"י המזא ,מגנטי

הרץ )לפי דרישת  50וולט,   220 קה מרחוק  סליל הפסכמו כן יצויד המפסק הראשי ב 

 שירותי כבאות(.  

 

להיות  כולים )המגענים עצמם י - מערכת פקוד למגענים מחליפים אוטומטים 18.5

 וח אחר(.  מותקנים בל

 מגעני חברת חשמל  -

 ורעני גנרטמג -

 



 136 

  םמכשירי 18.6

 אמפר. אחד עם מחוג נגרר.  400/5 מדי זרם עם משנה זרם   3  -

 וולט עם מפסק בורר פזות   0-500גנרטור  מד מתח  -

 הרץ   47-53מד תדירות   -

 מונה שעות פעולה   -

 וולט  0-30מד מתח מצברים   -

 אמפר   0-5ינה  זרם טעמד  -

 

 מפסיקים בוררים ולחצנים  18.7

 יד"  -0--מצבים "אוטו 3  לע בהפעלת גנרטור"  "בורר -

 גנרטור"   -0--וטומצבים "א 3"בורר הזנת צרכן בעל   -

 לחצן ביטול תקלה   -

 לחצן השתקת צופר   -

 לחצן בדיקת מנורות   -

 לחצן עצור חירום )מסוג פטריה ננעל(  -

 :  ות סימוןמנור       18.8

 ה מחברת חשמל  הזנ -

   הזנה מגנרטור -

 ת דלק פועלת  משאב -

 ר דלק )התראה בלבד(  סוח -

 ס יתר )ניתוק מגען מגנרטור( עומ -

 
 ר לחץ שמן חוס       -

 טמפרטורה יתר        -

 מהירות יתר        -

 חוסר מים במצנן         הדממת גנרטור        -

 תקלה כללית        -

 התנעת נפל        -

 מיתוג       -

 

או סגנום  מצוידים עם מגעים יבשים ו/ וי, סגנום וכו' יהההתראות כל ההגנות, 18.9   

 להתחברות לכרטיסי 

O/I יפקח על כל פעולות, הגנות והתראות. הגנרטור שרכת בקר למע 

 

 מבנה הלוח  08.5.19

 ח. התאם לאישור המפקרטור בהלוח יהיה לוח עומד על הרצפה, או מותקן על דיזל גנ - 
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ועדה של מפרט כללי של  11ה מס' ע יבצבוע לפי מפרט צדה נקי והלוח יהיה בנוי מפח פל - 

 בינמשרדית. 

 ט בקליט סנדוויץ בחריטה. ל עם שילובו על פנהמכשירים יורכ - 

 המפסיק הראשי יהיה בחלק התחתון של הלוח ויכלול גם סליל הפסקה.   - 

 חזית.  בלבד דרך דלתות בלפנים הגישה לציוד מ - 

 שרוולי הידוק ללחיצה.   םעממ"ר לפחות  1.5ש בחוט  כל החיווט יהיה גמי - 

  ן פעולות.ליוימ 40 -כל הציוד יהיה כדוגמת טלמכניק לכ - 
השורר בזמן התנעת  70%הסלילים של המגענים יהיו מיועדים לעבוד במתח ירוד עד   

 הדיזל. 
 

 תיאור הפעלה  08.5.20

 משטר אוטומטי:   20.1 

 מטי".  ור "אוטומצב מפסקים: בורר הפעלת גנרט 

 הצרכן "אוטומטי".  תנבורר הז 

וסר מתח, פאזית לח חישה תלתח ברשת תקין )מתח נבדק ע"י מערכת כאשר מת 

 חוסר פאזה, למתח חוזר(, יהיה מגען חברת חשמל מחובר. 

מהמתח   %0-50 ח בין במקרה של תקלה במתח רשת )חוסר פזה או נפילת מת 

שאבה מתנתק מ תכת השאיבה להפעלישה ממערמינלי, )ניתן לכוון( וישנה דרהנו

ר  נע הגנרטווון( מותשניות )ניתן לכ0-180ולאחר השהיה  מגען חברת חשמל 

 באמצעות מערכת ההפעלה שלו. 

כאשר המתח והתדר של הגנרטור מגיעים לערכם הנומינלי מתחבר מגען הספקה  

 מגנרטור.

לפו המגענים, וון( יתחות תקין במשך  ½ שעה )ניתן לכמתח רשת חוזר להי כאשר  

ת מגען חברכוון( מגען גנרטור מתנתק, ומתחבר שניות )ניתן ל0-180השהייה   רחלא

שניות )ניתן לכוון( המאפשרת לגנרטור לפעול 0-180לאחר השהייה נוספת  חשמל, ו

 בפעולת סרק יפסק הגנרטור. 

ת, הדיזל, אלא אם תהיה דרישה אחרי התנעה של מנוע ממצבר מערכת זו תופעל

 תנעה. פילת מתח של המצברים בזמן הנ  ןללא תקלה גם בזמיפעל 

ימשיך הגנרטור לספק את  ות עובדת/והמשאבה באם חזר המתח מחברת החשמל 

החשמל עד שהמשאבה תדומם ע"י אחד ממכשירי ההדממה. רק לאחר הדממת 

 להספקה מחברת חשמל.  ה של דיזל גנרטור מהספק המשאבה יוחלפו המגענים 

 
 ללא עומס(   תית )הפעלה ניסיונעלה ידניהפ 20.2

 ורר הפעלת גנרטור: "יד"  מצב מפסיקים: ב 

 " "אוטו     נת צרכן:בורר הז 

קיימת אפשרות להפעיל את הגנרטור ללא תלות בתקינות מתח רשת. כאשר מתח  

 רשת תקין. 
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שלו, הצרכן ממשיך להיות הפעלה האוטומטית ערכת ההגנרטור יותנע באמצעות מ 

 ת.  ממתח רש ניזון

 יד מגען "גנרטור".  תהיה תקלה במתח רשת יתחבר מ ןמאם באותו ז 
 

 מס  דנית בעוהפעלה י 20.3

מתח רשת תקין והגנרטור הופעל ידנית חבור העומס לגנרטור יעשה ע"י   כאשר 

מל  נתק מגען חברת חשזה ית העברת בורר "הזנת צרכן" למצב "גנרטור", במצב

 רשת תקין(.  ות שמתח ויתחבר מגען "גנרטור" )למר

 שלבים הבאים: העומס מגנרטור לרשת תעשה ב תרזהח 

פעולה זו גורמת לניתוק מגען גנרטור  אוטומטי, כן למצב העברת בורר הזנת צר .א

 ולחבור מגען חברת 

 חשמל.

ות, ניתן לכוון(  דק3ת  יש לאפשר לגנרטור לפעול במשך מספר דקות )לפחו   .ב

 בפעולת סרק לשם צנון 

 נוע.המ      

 למצב "אוטו".  י החזרת בורר הפעלת גנרטור "ע הדממת הגנרטור  ג. 
 

  תקלות 20.4

מפעיל את הבקר להתראות, יאפשר הפעלת הצופר ו/או  ת במערכת,מסר תקלוכל מ 

 משדר אות תקלה.  

  ולם מנורת הסימוןופר, אהשתקת צופר תעשה ע"י לחיצה על לחצן השתקת צ 

 התקלה ממשיכה לדלוק  

י שהתקלה ה ע"י לחצן ביטול תקלה בתנאשעת, הרפיית התקלה ול התקלהעד לביט

 אותרה ותוקנה.  

דר את אות התקלה ברשת השידור הקיימת למשך ממשק שיש כך יותקןבנוסף ל 

 שניות )ניתן לכוון(. 60אפס עד  
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 :  סוגי התקלות הם 20.5

 ת מנוע דיזל מדוממותקלות  -  

 תקלות המנתקות מגען גנרטור  -  

 בד לב  ת הנותנות התראהתקלו -  

 תנתק מידית מגען גנרטור  בכל הדממת גנרטור מ -  

 
 עבודה   לת משטריטב 20.6

 
 

 משטר עבודה 
 
 

 
 

 בורר הפעלת גנרטור  
 

 בורר הזנת צרכן  
 

 
 

 אוטו 
 

0  
 

 יד 
 

 אוטו 
 

0  
 

 גנרטור 
 

 מטית  הפעלה אוטו
 

x  
 

 
 

 
 

x  
 

 
 

 
 

הפעלה ניסיונית )ללא  
 עומס( 

 

 
 

 
 

x  
 

x  
 

 
 

 
 

 דנית בעומס  י ההפעל
 

 
 

 
 

x  
 

 
 

 
 

x  
 

 הזנה מגנרטור בלבד  
 

 
 

 
 

x  
 

 
 

 
 

x  
 

רת חשמל  הזנה מחב
 בלבד 

 

 
 

x  
 

 
 

x  
 

 
 

 
 

 גנרטור מושבת  
 

 
 

x  
 

 
 

x  
 

 
 

 
 

נתוק הזנה לצרכן  
 )מגענים 

   מחליפים מופסקים(
 

 
 
 

 
x  
 

 
 
 

 
 
 

 
x  
 

 
 
 

 
 

 ט ראה שרטו  נתונים טכניים 08.5.21

 מכונה 22.1  

 ו"א לעומס רציף לפי: ק 350גנרטור  -הספק הדיזל    

                                                          B.S. 649 Prime Continuous 

 וולט.  400/230מתח    

   2% סל"ד  1500   ,סיבובים:     
 

, יבטיח KW55 לשים כ"א עם הספק משאבות מיזל גנרטור מספק אנרגיה לשתי מאחר והד הערה:
לא "יפיל" את הגנרטור  התורנית, ת משאבה ור שהתנעת המשאבה השניה בזמן עבודספק הדיזל גנרט

 ויהיה מסוגל לפעול בתנאים אלה.
 
 

 תנאי סביבה 21.2  
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   היםה פני בגוב גובה ביחס לפני הים:          

       C 40  ביבה: טמפ' הס   

 מ' מהים 300 -כ  לש במרחק  85%     יחסית:לחות    

     על גג הבניין   התקנה: מקום ה   

 
 

 בי היחידה מרכי 1.32  

)דרושה תעודת בדיקה של   לאזור תעשיה    משתיק קול:   
 בודק מוסמך שהנ"ל עומד  

 עשיה(.בדרישות של אזור ת           

 דרך מתקן השתקה    צינור פליטה:   

       קה חופת השת 

      כחלק מהמכונה   ר: ורימערכת הק   

 י יסופק פוח חשמלמאולץ ע"י מ  אוורור חדר גנרטור    

  גנרטור: עם היחידה, אם לדעת הספק יש צורך          

 חוצה  ישיר מהיחידה ה פליטת אוויר חם:                        

       ה מובילה לארובה עם מחבר גמיש כולל תעל 

 
 לוח חשמל 21.4  
 לל:מערכת הכח הפיקוד והבקרה כול חלו   

       הגנות מגנטיות 

        טרמיותהגנות 

       סליל הפסקה מרחוק 

 

 יחידת העברה אוטומטית מהרשת לגנרטור:    

        תסופק בלוח החשמל הראשי 

 
 בריםמצ 21.5  

 מטען עם מעמד מתאים לפי מפרט: מערכת מצברים ו   

    24  ת לפחות(.וענהת 7 -וולט )ל  
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 כלי דלק וציוד מי    21.6  

 עם יציאה לחיבור למילוי מחוץ לבנין ות עבודה שע 24 - מיכל דלק יומי ל   

           חיבור למיכל דלק שבוע 

 פק(ע"י הסנפח )ימולא    מיכל דלק שבועי עילי:    

    כולל ידנית:            משאבת דלק   

   דרוש   דלק חשמלית:    משאבת    
 

 המערכת לחיבור   הכוח, כבלי הפיקוד והבקרה הדרושיםביצוע כבלי  21.7  

    ע"י ספק הדיזל   

                ללוח חשמל ראשי של המבנה 

 

 הארקות 21.8  

               רטורגנ –מערך הדיזל 

              רקת השיטה הא 

              למיכל והצנרת ה קטודיתהגנ 

 

 רבאת   הרצה של המערכת:  21.9  

 

  21.10 

 …………… …   תוכנית ייחוס:    

 
  רט למיכל עילי לאחסון דלק קלמפ 8.5.220

 תיאור כללי 22.1 

 ל משקלמיכל אטמוספרי אופקי להתקנה מעל הקרקע, שמיועד לאחסון דלק בע 
הצנרת  תוכל כניסות ויציאה פלדה. זל גנרטור. המכל יותקן על מבנלדי 0.83סגולי  

 הבניין. ואדריכל העבודה תתואם ותאושר ע"י המזמין  ירוכזו במקום אחד. כל
 
 

    מסמכים נלווים  22.2 

הספק יספק למזמין את כל שרטוטי ומסמכי התכנון כפי יפורט להלן, לפני ביצוע        
 שור.לאי

 ממשרד איכות הסביבה. ישור התקנת המכל א -
 כל. לי של המסידור כל -
 ת וכו'. האוגנים למיכל, ריתוכי כיפו לשפרטי חיבור  -
 סידור כללי של המכל באתר. -
 קטודית, שרטוטים הוראות טיפול והתקנה. ערכת הגנהתיאור מ -
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 דרישות טכניות  22.3 

 מבנה המיכל  22.3.1

 אים:יל את הפריטים הבות ויכהמיכל יהיה גליל מתכת עם כיפ
 צינור מילוי. .א
אל חוזר בתוך המיכל השבועי   םוכל יומי )עם שסתדלק למי צינור הזנת .ב

 כל היומי(.כל נמוך מהמ למקרה שהמ
 . ר אוורור(שם )צינונ .ג
 צינור ניקוז מים.  .ד
 אוזני הרמה. .ה
 אוזני הארקה.  .ו
 מוט מדידה. .ז
 מתקן העמדה )סטנד(.  .ח

 
 ם בשטח. יקבע עפ"י התנאי ל יומיאורך צינור הזנת דלק למיכ הערה:

 
 ים חומרים וגדל  22.3.2

 . 283A ASTMאו  RST DIN 2-37חמן פ  תהמיכל יהיה מפלדפח  -
 "מ. מ 4יהיה עובי הפח של המעטפת והכפות  

 B GR 53A ASTMנורות המרותכים למיכל מפלדת פחמן הצי -
 .NPTבעלי הברגה  106A ASTM 80 SCHEDULEאו  

 יהיו:רושים קוטרי הצינורות הד

 ירה. עם הברגה בקצה + כיפת סג 2י "צינור מילו .א
 עם אוגן. 1יומי " לכור הזנת דלק למיצינ .ב
 כפוף בקצהו.  ¼-1נשם " .ג
 ה.ברגה בקצצינור ניקוז מים עם ה .ד
  RST DIN 2-37מפלדה פחמן  ¼ידה מסומן "מוט מד .ה

 . GRB153ASTMאו 
 עם הברגה בקצה.   1פתח עבור מוט מדידה " .ו

 
  NECKאו  ON SLIPדרישות תקן מסוג התאם להאוגנים יהיו ב

WELDING . 
 .KLINGEROLIT גועמידים בדלק מס מים יהיוהאט

 
 יפולים וצביעה  ט   22.3.3

 התאם לסדר הפעולות הבאות: ה מבחוץ בים ומצופהמיכל יהיה נקי מבפנ
 .SA-2.5ניקוי חול פנים וחוץ, לפי תקן  .א
 ניקוי בחומצת אלחלד מבחוץ. .ב
 ץ.ר מבחוימציפוי באספלט פר .ג
 בות.עם הדבקת לבד זכוכית בשתי שכ ציפוי בזפת חם .ד
 עה סופית.צבי .ה
 

 היה צבועה לפי תקן.ת תהצנר
קע  המתכת לקרולט בין ו 0.85קטודית שתבטיח פוטנציאל הגנה  הגנה

 מדוד, באמצעות חצי תא )נחושת/נחושת גופרתית( בנק' המדידה הקבועות. 
 

 התקנה באתר  22.3

מערכותיו כולל השוחה, בתחום  ק והגנה עליו ועלכל הדלהקבלן יציע פתרון להטמנת מי
 מצב בשטח. ה ילי או מגונן עפ" שטח תפעו
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ב המיכל חומר סבי וי, הדוקחפירה, הנחת המיכל על מערכותיו, מיל העבודה כוללת:
+מכסה. תבוצע שטיפה וניקוי  תבנית שוחה 01עפ"י המפרט הכללי לעבודות בנין פרק 

 מיכל ובצנרת. הדלק בכל לפני מילוי  הצנרת והמ
או לחלופין  ,הדעמידות בפני חלותמיכות  תמך לחלקי המבנה באמצעותירת תהצנ

שאושרו רק לאחר   רת ירכשוד בהתאם להוראות המפקח. המגופים לצנהתקנה על סטנ
 על ידי המזמין. 

 התכנון יעשה ע"י מהנדס מורשה ויוגש לאישור המזמין לפני תחילת העבודה.  
 כת. יר הכולל של המערלה במחעלות התכנון כלו

 
 בדיקות 22.4

יכל במפעל בנוכחות נציג מל  דיקה הידרוסטטיתאטימות/בהספק יערוך מבחן  .א
 מזמין, הבדיקה תבוצע לפי הצפויים.ה

מפעל של התפרים ע"י הרטבה בנפט, בנוכחות נציג  ך בדיקה בספק יערוה .ב
 המזמין.

וי בחול י הכיסהספק יערוך בדיקת דליפה של המיכל לאחר ההנחה בקרקע ולפנ .ג
 נציג המזמין. בנוכחות 

 ת. וריאטמוספ 6ת בלחץ של הצנר תבוצע בדיקת לחץ .ד
 

 : הערות 08.5.23

 זמין. ים ע"י המלן מאושרלפי שרטוטים של הקב -הכנות בבניין  23.1

 יבוצעו ע"י הקבלן.   -קווי דלק עד חדר המכונות  23.2

 לן. "י הקביבוצעו ע -קווי כח ופיקוד עד לוח חלוקה ראשי  23.3
 

 :  ןהצהרת הקבל

או מהנדרש  לו כל הסתייגויות מהמפרט  ןיקה ברורים לו ואבול ההספהקבלן מצהיר שהמפרט וג  .1

  ממנו, בהתאם להגדרה הר"מ.

 זה את כל המסמכים הטכניים להצעה )פרטי ציוד וכו'(.  לן מצרף בהקב .2

 תקינה של המערכת.   . 3

 יתן את מחירם. יויפרט הקבלן  -חר פרט א באם דרושים אביזרים, עבודות או כל 
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 מתח נמוך מאוד  - מ"נמערכות מ - 35ק פר
 

 לוי פריצה מערכת גי - 35.1תת פרק 
 

   ר המערכתתיאו .1

תאפשר גילוי פריצה בשלביה המוקדמים באמצעות גלאים שיותקנו באזורים  המערכת 
 המוגנים.

ואזורים נוספים שיוגדרו ע"י  רורות, מערכת איוהמשאבוהאזורים המוגנים יהיו אזור חדר  
 המזמין.

 
 עה צההכללי והגשת  .2

 לוי פריצהתראות לגוהפעלה של מערכת המפרט טכני זה מתייחס להספקה, התקנה  .1 
 וקריאת מצוקה.  

שבידי  . על ספק ציוד המערכת לדאוג לכך,)צנרת, נקודות, נישות, יתקנו ע"י קבלן החשמל  
 הרלוונטיות להכנות הנ"ל(. צאנה כל הדרישות שמל תמקבלן הח

 הביטחון של המזמין.  ףג תאושר על ידי א המערכת .2 

 דה וישנן.  רותיו במילהעיר העהתכניות הקיימות ועל הקבלן לבדוק את  .3 

  עם מנהל הביטחון, אדריכל ומתכנן על הקבלן לתאם מיקום סופי של כל הרכיבים בשטח  .4 
 ופית של כל אלמנט. ורם לפני התקנה סאת אישהחשמל ולקבל   

 
 טכני  תיאור .3

 ם פאקום של חברת מגסון ומחוברת למוקד.גדמהמערכת תהיה  .1 

 שעות פעילות רצופה. 72 -פסקת חשמל תהיה ל מקרה של ההרכזת, בסוללות הגיבוי של  .2 

 בגיבוי קו טלפון. TCP/IP המערכת תהיה מחוברת למודם  .3 

 כבלים .4 

 ים יהיו כדלקמן: הכבל  

 ור הקב"ט. שיאטלדור או שו"ע בשל חברת  6005X6כבלים לגלאי נפח יהיו  4.1

 "ט.  ישור הקבטלדור או שו"ע בא של חברת 6005X2כבלים לגלאי מגנט  4.2

 של חברת טלדור או שו"ע. 24#X2X2ללוח מקשים יהיה כבל  4.3

 גלאים .5 

 מאושר ע"י הקב"ט.ה ערך או שוו VISONICמעלות של חברת  360גלאי נפח תקני   

 לוח מקשים .6 

 ואישור הקב"ט. השה למבנה לפי דרייד הכניסלוח מקשים ל  
 

 דלת ביטחונית  .7 
 

 כללי:  
 Xמ"מ   1500בקרה במידות מקורבות של ית למבנה ת ביטחונמפרט זה מתאר דל  

 מ"מ, מבנה דו כנפי   2170
ת חיר בלבד. באחריו יעת המס"מ נטו. מידות הינן לקב  55שבו רוחב הכנף קטנה   

 הספק הזוכה לבצע מדידות 
 פני התקנה. באתרים ל  

 
 וף:קשמה  

  אבק, מיםלאבטחת אי כניסת  משקוף הדלת יצויד בגומייה אטומה היקפית .1
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 לתוך המבנה. ומזיקים 
 מ"מ. 3 -עובי המשקוף לא יקטן מ  .2
ו  יו יהיעיגון הצירים, יציבותם יהיה בהתאם לתכנון היצרן עובי המשקוף ופרט .3

 בהתאם.
 ביו. וע וק את הבטון לכלבנהו יחב" ומUPATיעוגן באמצעות ברגי "המשקוף  .4
גור ואף ן במצב סבמצב פתיחה מלא והמבנה המשקוף יבטיח את יציבות הדלת הן  .5

שארו שעונות על הבריחים המהווים חלק יהצירים והכנפיים יתנאי שבו יוסרו ל
 ממכלול נעילת הדלת. 

   
 הכנף:  

מפח פלדה חיצונית המורכבים במספר שכבות. שכבה  מ"מ, 68ובי כולל רכב בעמבנה מו
 מ"מ.  10בעובי 

ח כנגד קידוקפיצים  מ"מ. שכבה שלישית 5שכבה שניה נחושת אלקטרוליטית בעובי 
 מ"מ.  10בעובי 

מ"מ. שכבה חמישית פח סוגר אחורי  40בעובי  40-שכבה רביעית סגסוגת בטון משוריין ב
   מ"מ. 3וצידי בובי 

ו שווה א  קשל הדלת סופר ל בע הסופימפלדה מגולוונת, גלוון חם. הצהפח יהיה עשוי 
 . רת טמבורמלא כ"פ מפרט חב ערך, שיאושר ע"י המזמין, במבנה שכבות

   
 ריחים:הב  
 הדלת תנעל באמצעות בריחי פלדה כמפורט להלן:   

 ריח צד. תון ובכיוונים, בכנף הקטנה יהיו בריחים בחלק העליון, התח 3 -ל  .1
לכנף הקטנה   יעילעיל וכיוון רב ם כמתוארכיווני 3וונים, בכנף הגדולה, כי 4 -ל  .2

 "מ לפחות. מ 40הקבוע ע"י בריח קוטר הבריח 
 ולה, עליה יהיה מנעול. לת את הגדקטנה נועהכנף ה .3
 ידית מנגנון הבריחים של הכנף הגדולה תהיה ממוקמת בצד הפנימי של הדלת.  .4
לאפשר  יהיה מרותך בחלקו הפנימי בכדיים כנף קטנה, לא ן בריחמוביל ידית מנגנו .5

 ת נזק למנגנון.מירלישת ידית ללא גת
   
 המנעול:  

, כאשר יש לתת הגנה לפתח "י המזמיןשיאושר עת קרומר או שו"ע דגם כספת מתוצר
המפתח בכדי למנוע חבלה ע"י החדרת חפצים )הפתרון יאושר מראש ע"י המזמין(. 

ה מפתח יהימפתחות לכל דלת. ה  5יש לספק  ת תנועת הבריחים.פשרו אהמנעולים יא
 ל המבנים בארץ.כל בסדרת רב מפתח

 :הערות  
  

דעת הקבלן דרוש להוסיף פריט   ם. אם לפיהיה מושליסופק ע"י הקבלן י הציוד אשר .1  
כלשהו הוא יפרט אותו ויוסיף להצעת המחיר שלו. אם יתברר שחסר פריט כלשהו 

בונו לן על חשו/או בכתב הכמויות יספקו הקב ורט במפורש במפרטם לא פואפילו א
  ללא תמורה.

 
עד, ל בעוד מובלן החשמכל המידע הדרוש לק  באם ספק ציוד לגילוי פריצה לא מסר את  .2 

 כל ההוצאות הכרוכות בכל שינוי/תיקון וכו' יהיו על חשבון ספק ציוד לגילוי פריצה.
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 י אש אוטומטית  וכיבו : מערכת גילוי35.2פרק 
 

 ן.גי המזמימערכת זו תאושר ע"י נצי הערה:
 ת כרתיאור המע .1

 ות חשמל.  תקנו בלוחלאים שיו וקדמים, באמצעות הגהמערכת תאפשר גילוי שריפה בשלביה המ     
ברגע שגלאי מסוים יגלה פריצת שריפה או עליית טמפרטורה, תועבר האינפורמציה למרכזיה  

 המקומית.     
 י מרכזית. וי וכיבווי עשן תועבר התראה למערכת גלמפרטורה ו/או גיליית הטבעל

 ילוי אש ועשן, לפי מפרט זה:ג תמערכ
 ראה מוצלבת מגלאי עשן וגלאי אופטי. ם קבלת התת חשמל עכיבוי בגזים בלוחו תפעיל מערכת -
 תחובר דרך חייגן אוטומטי למוקד מכבה אש.  -

  
 כללי . 2

על ספק וטומטי. פעלה של מערכת גילוי וכיבוי אלהספקה, התקנה והתייחס מפרט טכני זה מ  2.1
הכנות רישות הרלוונטיות לערכת לדאוג שבידי קבלן החשמל תמצאנה כל הדמה הציוד של

 "ל.הנ
ע"י ספק הציוד בעל מומחיות וידע בהתקנה והפעלה  תותקןקרה מערכת לגילוי וכיבוי בכל מ

 של מערכות מסוג זה. 
 וי וכיבוי אש שלרכות גיל, לפי מפרט כללי למע1220ראלי בנויה לפי תקן ישתהיה  המערכת  2.2

 , מהדורה אחרונה. 34עדה הבינמשרדית מס'  וה
 מבוטל.  .32

 
 צו התחלת עבודהת לקבחר לא 2.4 

ציג הקבלן את הציוד ות מקבלת צו התחלת העבודה או דומה, ישבוע  -8לא יאוחר מ  2.4.1
 קומפלט, 

 נדס המפקח.שבדעתו להשתמש ויקבל אישור בכתב ממה
 בוססת על הציוד שאושר לבצע ויקבלקן הממתל כל הביצוע שתוכנית  הקבלן יכין  2.4.2

קח מהווה אישור למערכת. התכנית תהיה מפהר ישואישור בכתב מהמפקח. אין א
ול את סמל )לוגו( החברה המתקינה. שבת ובקנה מידה של תכנית הביצוע שתכלממוח

בהתאם ם וכו'. כתובות לגלאים, נורות, לחצני זורים ומתןהתכנית תכלול חלוקת א
ת ושר ועפ"י דרישות התקן בנוסף תכלול התכנית פרוט מלא לכבלי ולצנרמאציוד הל
 ציה למע' הגילוי.  טלסינא

ה, נחירים, מיכל/ים נרת, קוטרניות של הצנרת, חישובי כמויות, גז והצהקבלן יגיש תכ  2.4.3
 וכל יתר 

ת של האחריו להסיר אתין. אישור המזמין אין בו כדי מרכיבי המערכת לאישור המזמ
 אהרי  בלןלן. מרגע הכנת התכנית ע"י הקבלן ואישורה העקרוני ע"י המתכנן, הקקבה

 ת ע"י מכון התקנים.כאחראי באופן מלא ומוחלט לאישור התכני
 תיאור טכני . 3

 של המפרט הכללי. 3401, 3402,  3404וסף לאמור בפרק בנ 

 שווא. ת התראותילוי תכלול מערכת תוכנה למניעמרכזית הג 3.1 
לת בויק עליוולט, ויוזנו ממצברים אלקליים ב 24לים של הגלאים יפעלו במתח של עגהמ 3.2

שעות רצופות לפחות לאחר הפסקת  72שך המספיקה לפעולה התקינה של המערכת במ
ינה מוגברת ח עם מטען אוטומטי לטעינה רצופה ולטעומל בשדה חשמל חיוני, וספק כחש

ל בהתאם ונהו יעשה אוטומטית, הכמשאחד ל בר ממצבכאשר המעמשדה חשמל חיוני, 
 למצברים וניצולם. 

מזה של אזעקת אש  של בדיקה עצמית, ותיתן צליל תקלה, השונה טהיבשעל . המערכת תפ3.3
 במקרה של:

 עגל של הגלאים. נתק במ -
 הפסקה ברשת החשמל.  -
 שלו.שליפת גלאי כלשהו מהתושבת  -
 ו.נתק או קצר במעגל כלשה -
כל האלמנטים הדרושים להתחבר למערכת מחשב מרכזית לבקרת ת כלול אכזייה תהמר -

 שורת. תק קורת המבנה בעז
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 י האוטומטי תיאור מערכת גילוי אש והכיבו 3.4 

 על כל חלקיו.  1220שן תהיה בהתאם לתקן ישראלי   מערכת גילוי אש וע  3.4.1 
 ת תאפשר: המערכ           
 חשמל.  וי בלוחערכת כיבחיבור והפעלה מ -   
      ה. יהרחבה בעתיד ללא החלפת המרכזי -   

 הבאות:אוטומטי הפעולות   -הגלאים תבוצענה באופן   "יעש הא עם פעולת גילוי 3.4.2
 המתריע.תדלק נורת סימון בגלאי  -   
 יופעלו צופרי גילוי אש.  -  

 ל הגלוי.במרכזיה יהיה חווי ברור ע - 
 זית. רכיבוי מילוי וכלמערכת ג תועבר פקודת  -     
 ילוי אש. ג ןחצל לניתן יהיה לגרום לתהליך גילוי האש ע"י לחיצה ידנית ע 3.4.3
עלמה, " תגרום להשתקת הצופר, באם ההתרעה נלחיצה על לחצן "אשור התרעה 3.4.4

 ה. " תגרום להעלמות כל סימני ההתרע RESETלחיצה על לחצן נוסף "
צופר פינוי ושלט נורת אזהרה מואר  ילאי תפעעולת גלכזו, שפ המערכת תתוכנן בצורה 3.4.5

 ת הכיבוי. רכעמ פעללאחר השהיה הניתנת לכיוון, תו
 (FM-200) אוטומטית בלוחות חשמל:  מערכת כיבוי  3.4.6            

חרים(, לחצן המערכת תכלול את כל המרכיבים הדרושים: שני גלאי עשן/אופטי )או א -
ר המרכיבים לתפעול מושלם של מערכת יתם וכל מיכל/י ן, צנרת, הפעלה, נורת סימו

 הכיבוי.
ינו פוגע גז כיבוי מסוג שא וך לוח חשמל. במיכל יהיה בת חץל להמערכת תורכב ממיכ  -

 הסביבה.  המותקן בלוח ובאיכות בציוד
 חשמלי.במיכל יותקן מד לחץ וכן מנגנון הפעלה   -              

ידית מכנית של מערכת הכיבוי, מי הפעלה שתאפשר הפעלה,  על המיכל תהיה ידית  -
 הו.לשכה רגיללא תלות בפעולת הגלאים או מקור אנ

 צן הפעלה ידני למע' כיבוי.מחוץ למיכל יותקן לח  -              
 זורים(,)הצלבת א CROSS ZONEהכיבוי תתבסס על פעולה של שני גלאים, מע'    -

 י.בוקה וכיעלה אזעשני להפ גלאי ראשון למצב אזעקה וגלאי
  המוגן באמצעות צנרת ונחירי פיזורהגז יפוזר בחלל  -

 מתאימים.
ים יבוצעו על פי תוכניות מחשב, שנבדקה ירחהנחי קד -

  גז יהיהרם מוסמך על מנת שפיזור הושרה ע"י גווא
 הומוגני בכל החלל המוגן. 

)מהדורה  A-12FPA Nתקן כל המערכת תתוכנן ותבוצע עפ"י ה -
 (.אחרונה

 כנדרש על פי התקן. 5% - 7%יהיה  גןלל המוהגז בח ריכוז -
 גלאים  3.5

י אבן גדולים ב, על מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקביסמ רשתהגלאי מוגן ב 3.5.1
 .אשר גורמים לאזעקות סרק

ורעשים הנובעים  הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות 3.5.2
 . בקרבתונמצאים סטטיים המשדות אלקטרו

 (. ציההגלאים יהיו מטיפוס אופטי "ירוק" )לא יאושרו גלאים יוניז 3.5.3 
 חיווט   63. 

 -90עמידים בפני אש ליה עשוי מכבלים לפי מפרט ספק הציוד וחווט יה 340062 -בנוסף לנאמר 
 דקות.

 בדיקות קבלה, הוראות תפעול ואחזקה .4
ם סיום עבודתו. ההגשה תלווה ע המזמיןוני של ישור ראשהמערכת תוגש ע"י הקבלן לא 4.1

מלאות. כחלק בבדיקות קבלה אלו תבוצע  ה לפעת הספרות המערכת והוראו כניות עדות,ובת
ד המוסמך לבדיקות המערכת כגון: מכון תיבדק ע"י המוס לה הניסיונית. המערכתההפע

 למזמין.  תימסרהתקנים, ותעודת בדיקה/אישור 
מזמין תחל תקופת הרצתה שתארך חודש אחד.  ה "ל ע"ידיקה הנתתקבל בבאם המערכת  4.2

יוונים ערכת ולהפעילה ובתיאום עם הקבלן יבוצעו כבמ משהשתבתקופה זו, ילמד הלקוח ל 
 ידרש שינוי כזה. באם  י ושינויי מקום של גלאים
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יזמן  ת ושינויים ובגמר ביצועם, הואעם סיום תקופת ההרצה, יקבל הקבלן רשימת תקלו 4.3
רק אחרי בדיקה זו, אם המערכת תתקבל לשביעות רצונם של הבודקים,   ת.סופי היקת קבלבד

 ותחל שנת האחריות.  רכת כגמורהמעהב תחש
 )בשלושה עותקים(. האוגדן יכלול:  דיקות קבלה סופיות ימסור הקבלן אוגדןבשלב ב 4.4

  ועלי ביצקה ונוהלה, תחזוופן הביצוע בפועל, הוראות הפעתכניות עדות שתשקפנה את א 4.4.1
 בעת גילוי אש וכן בעת כיבוי האש.  והתנהגות

 בדיקת מכון התקנים.  "יעב  בכתאישור בדיקה  4.4.2 
 רכיביה. , בדיקה וניסוי של כל המערכת על כל מהוראות הפעלה 4.4.3 
 תי וכדומה. הוראות אחזקה של ציוד העזר כולל מצברים ובדק תקופ 4.4.4 

 שת.וט של הרתרשימי חיו 4.4.5 
 אחריות .5

המתקן ת לקבום חודשים מי 24קבלן יהיה אחראי לאיכות הציוד ולפעולת המערכת למשך ה
 מהקבלן.

לי ואישורו בכתב  מין הוא ביקורת של מכון התקנים הישראתנאי לקבלת המערכת ע"י המז
 לתקינות המערכת. 

 יתם למערכת גילוי וכיבוי אוטומטאופני המדידה והתשלום מיוחדי .6
במחירי היחידות של המערכת והציוד שבכתב  3400.00ני מדידה ופבפרק אלאמור  בנוסף

 ו: לכלת יהכמויו
 י. ההספקה, התקנה וחיבור בהתאם למפרט הטכנ 

ם בשטח שאותם ימדדו בהתאם לפרק שיטות המדידה  פרט לאינסטלציה )מובילים( לאביזרי
 ת של הקבלן.ויכללו בהיקף העבודו

די להתקין את המערכת )לוחות הבקרה והציוד( בכרושות ודות הדוכל העב כל חומרי העזר  -

 שתהיה מוכנה  

 פעול ניסיוני לשביעות רצון המזמין. ת לול, כלפעולה 

 אף אם לא פורטו וצוינו במפורש. וי כל דרישות המפרט או המשתמעים ממנומיל -

 רים.ורמים אחהמערכת בשילוב עם מערכות או גכל הטיפולים הנדרשים בעבודות   -

 בדי המזמין בתפעול ואחזקת המערכת. עוהדרכת  -

 עבור כל המתקן. רטפבמ 4.4מסירת אוגדן כמוגדר בסעיף  -

וסדות אחרים המאושרים  קבלת אישור בדיקת מכון התקנים ו/או מהעברת המתקן בדיקה עד   -
 ין. על חשבון הקבלן עוד לפני מסירת העבודה למזמ

 הערות:
אם לפי דעתו דרוש להוסיף פריט כלשהו, הוא . מושלם פק יהיהק ע"י הס הציוד אשר יסופ א.

לא פורט לו. אם יתברר שחסר פריט כלשהו ואפילו אם ש רחית מיפרט אותו ויוסיף להצע
 יותבמפורש במפרט ו/או בכתב הכמו

 יספקו הקבלן על חשבונו ללא תמורה. 
, כל עדעוד מוהחשמל בש לקבלן יבוי לא מסר את כל המידע הדרואם ספק מערכת גילוי וכ ב.

 וי וכיבוי.ילגל יודההוצאות הכרוכות בכל שינוי/תיקון וכו' יהיו על חשבון ספק צ
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 נאים כלליםת 5.1
 

 התחשבות עם תנאי החוזה 
 

 המחירים, בכל התנאים המפורטים   גתצה עם ו התחשברואים את הקבלן כאיל 
 תוארים בחוזה על כל מסמכיו.והמ

 ת במילוי גים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכוהמחירים המוצ 
 תנאי כל שהוא או הבנת  הם. אימכים, על כל פרטי ותם המסהתנאים המוזכרים בא

 תב הכמויות ו/או בכ ובהנקי מחיר אי התחשבות בו, לא תוכר כסיבה מספקת לשנו
 מכל סוג שהוא.עילה לתשלום נוסף 

 
 מחירי היחידה  5.2

 
 את ערך:  היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככולליםמחירי  

 
 כללים בעבודה  עזר הנחומרי מוצרים לסוגיהם וכלל זה כל החומרים )וב א. 

 ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם.
 

 יצוע בהתאם לתנאי החוזה.ב  םלששה דה הדרוכל העבו ב. 
 

 יות וכו'.ש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, דרכים זמנהשימו ג. 
 

 קום  ג' על מ-מפורטים בסעיפים א' והובלת החומרים, כלי העבודה וכו', ה ד. 
 וכן הובלת עובדים למקום העבודה   פריקתםמסתם ובודה ובכלל זה העהע

 וממנו.
 

 ות וכו', ושמירת העבודות שבוצעו. ונכהמם, ם, הכליאחסנת החומרי ה. 
 

 ם, הוצאות הבטוח וכד'. שכר עבודה הכולל את כל המסים הסוציאליי ו. 
 

 ל זה  (, ובכלקבלן )הן הישירות והן העקיפותהוצאותיו הכלליות של ה ז. 
 מקריות.מות וההמוקד הוצאותיו  

 
 תו. או יםייבחוזה מחהוצאותיו האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי ה  ח. 

 
 רווחי הקבלן.  ט. 
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 ת המידהיחידו 5.3

 
 מידה מטריות תאור פריט המלאכה מבוטא ביחידות 
 -הוא כדלקמן: המקרא של יחידות המידה בכתב הכמויות 
 קמטר עומ -  מ' 
 ורך. מטרים, מטר א -  א."מ 
 ים. מטרים רבוע -  מ"ר 
 מטרים מעוקבים.  -  מ"ק 
 יכות. יחידות, חת -  יח' 
 בודה.ע -  עב' 
 קומפלט. -  'פקומ 

 
 ם, פרטי הפרזול וחומרי סעיפים השונים כוללים גם את ערך כל האביזרימחירי ה 

 קות,  ר, הבדיכן כלול בהם מחיר עבודות העז העזר שלא נכללו בנפרד. כמו
 נות ולא ישולם עבורם בנפרד. הכמויות יקבעו לפי,  סיו יהנהפעלה התיקונים ה

 פחת, חיתוך קצוות וכו'. ורב ע ספתללא תו מדידה נטו
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 הצעת המציע - 1מס' טופס 
 

 

 

 ______ : ________ יעמספר מצ

 חברה( ה יע" לא )ימו 

 לכבוד

 בע"מ רקת טבריהאגיד מי ת

 ג.א.נ.,

 

נת שאיבה טבריה  שיקום ושדרוג תחמכרז   2021/03ס' מ הצעת משתתף למכרז פומבי הנדון: 
   עלית

 

ם  אינבחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון, בין המצורפים ובין שחר שקראנו בעיון ו"מ, לאאנו הח
 ד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: פרנ י בלתמצורפים אך מהווים חלק 

 

בהם    נים ו/או שינויים שנערכועדכו  כל נספחיו, לרבות המפורטים במסמכי המכרז, על    ם לתנאיםאנו מסכימי .1
את    ותלהו "(, והעתידים כולם יחד  מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז"  -אים ביחד  עת לעת בכתב )הנקרמ

 המכרז. א ו נשות החוזה לביצוע העבוד

ראינו    רנו באתרי העבודה הרלבנטיים,, כי סייהננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז .2
חרים המשפיעים על עלויות העבודה  כי כל הגורמים הא   ות וכןותנאי הגישה לאתר העבוד   עבודהאת מקום ה

ובה לנו,  ומוכרים  ידועים  לבל  תאםוביצועה  הצעתנו  את  ביססנו  )להלן:  עבה ע  יצוכך  המכרז  נשוא  ודות 
נהעבודות" אי  ה או  טענות של אי הבנ  ביעות או דרישות המבוססות עלציג כל ת"(. כן אנו מצהירים כי לא 

 על טענות אלו.  מוותרים בזה מראש ואנו   ידיעה של מסמכי המכרז

ות שבמסמכי  יש רהדכל  רז, כי הצעתנו עונה על  מכם באנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשי  .3
ה גבוהה, וכן כי  שוא המכרז באופן מקצועי וברמ בודות  נהמכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע הע

הכלנמצאי הציוד,  כל  ברשותנו  המתם  העבו ים  לביצוע  האדם  אימים  וכוח  ההספק  האיכות,  מבחינת  דה 
 אם ללוח הזמנים שיידרש.התבו  כרז, הכל כמפורט במסמכי המרזהמכהדרושים לביצוע העבודות נשוא 

מסמכ .4 הוראות  אחר  למלא  מתחייבים  המכרז  הננו  התחייבויותינו  י  כל  אחר  המכרולמלא  מסמכי  פי  ז  על 
וק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע  ית על הוראות כל חה קפדנימנות ואמינות, תוך שמירבמה

כתוצאה   גותת מהששברשותנו  לשום  זה  במכרז  במסגרת  ,  ראחרם  פותנו  שלא  כלשהו  שימוש  בו  לעשות  או 
 מכרז זה.

מכ .5 לגרוע  האמבלי  לבצלליות  מתחייבים  הננו  לעיל,  המפמור  העבודות  את  בסך    ורטות ע  המכרז,  במסמכי 
להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר,  חוזה ההתקשרות במסגרתו,    עתנו למכרז, בהתאםרט בהצכמפו

 דות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש.  בועה את מקבלים על עצמנו לסיים נווהנ 

 : ןוחי הקבלביט .6

ורטים בכרך  ז והמפחים הנדרשים במסמכי המכרהביטוו תזכה, לבצע את  אנו מתחייבים, ככל שהצעתנ 6.1
לחוזה    (1)בנספח ב'  ו  לן""ביטוח על ידי הקב  2.30מכי החוזה" פרק ג' "נזיקין וביטוח", סעיף  א' "מס
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י לתחילתן  ות וכתנאלא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבוד ולהפקיד בידיכם    " חי הקבלןטויב  שור "אי
 את:

 . חברת הביטוח דין על ידי הוא חתום ככש טוחי הקבלןור ביאיש(  (1) נספח ב' נספח הביטוח ) (א)

 . יןד כ דנועל י חתום,  נזקיםאחריות לפטור מ ה בדבר הצהר  (2)נספח ב'  (ב)

 . על ידנו כדין  חתום, תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום (3)נספח ב'  (ג)

בלת  בכפוף לקכי    הננו מתחייביםהחתום כאמור,    ((1ב' )נספח  )   הקבלןביטוחי  אישור  המצאת  בנוסף ל 6.2
על פי  להביא לתביעה    נסיבות העלולותמקרה של גילוי  ב  "(הדרישה)להלן: "  חברהמה ה בכתב  דריש

  14בתוך    נמציא לכם    שבהסכםלבחון את קיום תנאי הביטוח    לחברהלאפשר  ל מנת  פוליסות ו/או עה
,  "(מסמכי הביטוח)להלן: "   הנדרשות   הביטוח   פוליסות מ  העתקיםלכך    דרישתכםת  ועד קבלממימים  

כי   נשוא מכרז זה  ות  תקשרלה  סיםייחהמתת  פוליסואת חלקי ה   לחברהימציא    ןהקבל מוסכם בזה 
 .מכרז זה נשואלעבודות   גים שאינם רלוונטייםנתונים מסחריים מסוופו שייחשומבלי   בלבד

מהות  בט מת  דיעיל   באנוה   כי  מצהיריםנו  הנ כן  כמו   6.3 ואת  במכרז  הנכללות  הביטוח  הוראות  את  חינו 
ל הביטוחים הנדרשים  את כ  לערוך עבורנובות  בלנו ממבטחינו התחיילואן וקיהמכרז במהעבודות לפי  
ב ידכם.  ביטוחים  על  לעניין  דרישותיכם  במלוא  נעמוד  הזוכה  כהצעה  הצעתנו  תיבחר  בו  מקרה 
 . וחיפ נסעל  וחוזה ההתקשרות,  המכרזי סמכ כמפורט במ

אחר,   6.4 סעד  לכל  מזכותכם  לגרוע  נמבלי  לא  לעיל  אם  כאמור  מס  –פעל  כיאנו  רשאים     כימים    תהיו 
נו כמי שהפר את החוזה ו/או לא עמד  כלפי  לפעולו/או  ביצוע העבודות  חילת  נו את מועד ת מאת  למנוע

 .    בתנאי המכרז

, גניבה או  כל נזק  עם  שרקב  שהותהיו חייבים בתשלום כל  לאתם  הננו מסכימים ומצהירים בזה כי א 6.5
נו  אאבדן כנ"ל    ק או . במידה ויהיה נז שנואו בשימוזקתנו ו/בבעלותנו ו/או בחאובדן של ציוד כלשהו  

 החסר, לצורך השלמת העבודות.    או את הציוד הניזוק חשבוננועל  פקנס

תכם ו/או כדי  א  ב יילח  ו זו או בהגשתה לכם כדיתנהצעהננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור ב .7
אנ הצעתנו.  של  כלשהי  בדרך  ידכם  על  קיבול  מסכימילהוות  תהי ו  כי  חייבם  לא  אך  זכאים,  לראות  ים,  ו 

זו  בהצעתנ ידכם חוזה מחייב ביו  ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים  ובקבלתה על  נינו לביניכם. ידוע לנו 
אים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא,  רש  יושתהמתוקנות. כן ידוע לנו    ותהצעלנהל כל הליך שענינו הגשת  

 התחלת עבודה. מתן צו   עד למועדלרבות לאחר הגשת ההצעות ו

קון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של  ינה ניתנת לביטול, שינוי או תירת, אהיא בלתי חוזזו    הצעתנו  .8
ה   4 להגשת  האחרון  מהמועד  חודשים  לפרק  ה.הצע)ארבעה(  יוארך  ההצעה  של  וסנן  זמ  תוקף  )ארבעה(    4ף 

היו רשאים  זה ת קיעת ההצעה.  במקרה ם לפני פימי 10ב בהודעה מוקדמת בכתחודשים, עפ"י דרישת החברה 
 אם. אתנו את הארכת תוקף הערבות בהת רוש מלד

 זה ממומנת על ידי המילת"ב    ידוע לנו כי התמורה בגין ביצוע העבודות נשוא מכרז .9

ידוע לנו כי בשלב זה טרם התקבל אישור המילת"ב לתקצוב הפרויקט )התקבל אישור להתחיל בקדום ההליך  
 זה((.לא כולל שלב זאת עד שלב בחירת זוכה ) המכרזי ופרסומו ו

 ה. תנאי מתלה לבחירת זוכה במכרז הינו קבלת אישור המילת"ב לתקצוב הפרויקט ולבחירת זוכ 

יתקבלו   שלא  ככל  הנ"ל;  האישורים  בקבלת  ומותנים  כפופים  הינם  במכרז  הקבלן  של  זכייתו  כי  לנו  ידוע 
כ מתחייבים  והרינו  זוכה  יבחר  שלא  הרי  כלהאישורים  טענה  לנו  תהיינה  לא  דרי  ו/או  כלשהיא  שהיא  ישה 

 מהמזמין ו/או כלפי צד ג' כלשהוא בעניין זה ו/או בקשר לכך.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדינו בניגוד לאמור לעיל, הרינו מתחייבים לשפות את המזמין  
י לחלט  שפטיות. המזמין יהיה רשאו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות מ
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סכום שיגיע לנו בכל  כומים האמורים בסעיף זה מן הערבות הבנקאית ו/או לנכות סכומים אלה מכל  את הס
 זמן שהוא וכן המזמין יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 

כל נספחיה, חוזה   על יד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, מ .10
 ו. ותנא המחייב

לבוה  אם מתחייבים  הננו  תתקבל,  עלצעתנו  שיקבע  במועד  למשרדכם,  לש  א  בידיכם  ידכם  ולהפקיד  כך,  ם 
כנדרש במסמכי המכרז, את    5%י  שוו בנקאית לביצוע החוזה בערבות   מהיקף החוזה בתוספת מע"מ כחוק 

על  ה  צאמה  ניםעוכל המסמכים הנוספים הט   ת ואאשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה )עותק מקור(  
 המהווה חלק ממסמכי המכרז.   כי החוזהכם, וכמו כן לחתום על  מסמפי מסמכי המכרז ועל פי דרישת

תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת    תנונו מתחייבים כי אם הצעא .11
לכ מודעים  הננו  וכן  ידכם,  על  שיינתן  עשוי כך  עבודה  העבודה  התחלת  צו  ביותר  תרבה  תן הינל  י  קצרה  אה 

 בהתאם ובמהירות המרבית.  העבודות נהיה ערוכים להתחיל בבצוע ומצהירים כי אנו  

)בנוסח שצורף כטופס  ער  רפת בזאת ערבות בנקאיתמצו .12 למסמכי    2וכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז 
 המכרז(. 

הת .13 נפר  אם  כי  לנו  ידוע  כי  מצהירים  המפיחי אנו  מהתחייבויותינו  בדרך א  ילע ל  טותורבות  בנו  נחזור  אם  ו 
י  הערבות הבנקאית כפיצו  יתר זכויותיכם, לחלט את סכוםלפגוע ב   תנו, אתם תהיו זכאים, מבליכלשהי מהצע

בוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת  ק
 הול המכרז.י נ  חוזה ו/או במהלך

ולמנוע    לא לגלותיעים אחרים ואנו מתחייבים  מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מצו  ז  הצעי הכ  אנו מצהירים .14
 דעת החברה על הזוכה במכרז. הו לאחרים עד למועד קבלת  את גלוי פרטי הצעתנו

הוצאות    לע   אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים .15
 ו.  וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנ  ו,לנ  יםוכר ומהעבודה ידועים  

הצ .16 את  בזאת  מגישים  למכרז:  אנו  עתנו 
שמ באחוזים,  ההנחה  ידשיעור  על   נו וענק 

לעל ללא  ות  ביחס  המכרז,  של  הכוללת 
המכרז    מע"מ מסמכי  להוראות  ובהתאם 

 . הינו_______________ 
 

 .  רזמכהי סמכ מ ו הטפסים הדרושים, עפ"יאו/להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים   .17

ברה,  יקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול החמסכימים לכך שבמסגרת שאנו  אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי   .18
וכן את עמידתו של  ,  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  22בתקנה  מידה שנקבעו  ת הבין היתר, את אמו

 . הבר הח שלפי שיקול דעתה הבלעדי  לע  הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז

 

בגדא הינה  הצעתנו  כי  מצהירים,  המנו  הקבועור  והסמכויות  מוגשת  טרות  שבשמו  התאגיד  במסמכי  ת 
התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו  שם  וכי אנו זכאים לחתום בההצעה,  

 על הצעה זו. 
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 בכבוד רב, 

 

_____________                        _____ _____ _ __________ 

                                                                 תאריך                                                                                 הקבלן 
 *   ) חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד( 

                                        ( וסשם הקבלן )באותיות דפ 

                                        שמות מורשי החתימה  

      נא לפרט( -חראישיות משפטית )חברה/שותפות/א 

          ת כתוב

          מס' טלפון 

          מס' פקס 

          מספר עוסק מורשה  

          מס' רישום ברשם הקבלנים 

 

 חתימה  רשואי

 

_____ הח"מ  _________________ __ ___ _____אני  של  עו"ד  מזהה  ____ ______  מס'   _

__________" בזהתאגיד___________)להלן:  מאשר  ה"ה  "(  חתימות  כי  ה 

ו___ _____ זו,    -_______________________  הצעה  על  חתמו  אשר   ,_______________________

 גיד לכל דבר ועניין. א התבצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את 

______________ _____  _______________________ 

 ת עו"דחתימ              ריך תא  

 )חתימה+חותמת+מס' רשיון( 
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 באתר  קוראישור על בי -2מס' פס טו

 

אנו הח"מ מאשרים בזאת שבקרנו באתרי העבודות נשוא המכרז, וכי ביצענו את כל הבדיקות   .1

 י השטח ומבנה הקרקע. אתנהדרושות לצורך הכרת 

 

ו/או כל תביעה  דרישה להארכת משך הביצוע   זאת כי לא נגיש תביעה כספית ו/אובם יירמצהנו א .2

 יים בהם נתקל במהלך ביצוע העבודות. צפולתי נובע מתנאי קרקע באחרת בכל הקשור ו/או ה

 

והמצב   ,קע אחר שעיינו במסמכי המכרז והחוזה, בדקנו היטב את האתרים האמורים, מצב הקר .3

החלט תיאור כל העבודות  אנו מצהירים בזאת כי מובן לנו ב, וםקבמחל ה  המשפטי והתכנוני

 . החוזה ומשתמעת מהםינו לבצע, כפי שמפורט במסמכי המכרז ושעל

 

 

 

 

_____ ____________    ________________________ 

 שם וחתימת המציע      תאריך   



 157 

   רו"ח ור  ישא ו על ביצוע עבודותתצהיר  – 3טופס 

         לכבוד
 מ "ריה בעבמי רקת ט

   100גדוד ברק דרך רח' 
 טבריה
 ג.א.נ.,

 

כי  .  1 להצהיר  ח.פ.______________הריני   ,______________ ניסיון  הינו    ("יעמצהלהלן:" )  המציע  בעל 
ומוכח,   קודם  תחנת    של הקמת  יקטים רופ  2לפחות     2020-2014במהלך השנים    כקבלן ראשי בביצוע  מקצועי 

עבור תאגיד מים  מע"מ( לכל תחנה וזאת    פחות מעשרה מיליון ש"ח )לא כוללא  ספי של לכ  בהיקף  לביובשאיבה  
 וביוב ו/או רשות מקומית.  

 
 עמידה בתנאי הסף:  תח כבודות להולהלן פירוט הע
 

 
 

לא   היקף כספי מועדי ביצועה תיאור העבודה איש קשר פרטי 
 עבור מי בוצעה כולל ביצוע

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

מיליון ₪  בשנה,   20 -ור עסקים שנתי מינימאלי של לא פחות מ בעל מחזו מציע הינהי להצהיר כי ינהר .4
 .   2018,2019,2020בכל אחת משלוש השנים 

 
 
 

 _______________ חתימת המשתתף_______________
 תאריך: _______________

 
 

 אישור רואה חשבון 
 

)להלן___לבקשת   הצ(  " המשתתף":  ________________  את  ביקרנו  שלו  החשבון  המשתתף  וכרואי  הרת 
אחת משלוש השנים    כלבמחזור עסקים שנתי  וכן  דומות לעבודות נשוא המכרז  בדבר ההכנסות מביצוע עבודות  

ל  2018,2019,2020 היא  אחריותנו  המשתתף.  הנהלת  באחריות  הינה  ההצהרה  לעיל.  עלכמדווח  דעה    חוות 
 תנו. ורהצהרה זו בהתבסס על ביק

 
רת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים  קני ביקוו את ביקורתנו בהתאם לתכנער

מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו    יגשובמידע שבהצהרה וזאת במטרה לה
 . לחוות דעתנוסבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות 

 
ת המהותיות את הכנסות המשתתף  ל הבחינוזו משקפת באופן נאות מכה  תנו הצהרורלדעתנו בהתבסס על ביק

 . נים האחרונות כמדווח לעילש ה שבחמ שבוצעו על ידודומות לעבודות נשוא המכרז מביצוע עבודות 
 
 

 בכבוד רב,       _ תאריך:___________
 רואי חשבון           
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 והמלצה דותעבו יצועב על אישורא  3טופס 
 

     -בד  בל -מוצע  ח נוס

  

 

 לכבוד  

 מ "קת טבריה בע מי ר

 

  ביצוע עבודותאישור בדבר הנדון: 

 

 כדלקמן:  הריני מאשר בזאת

 

ח.פ.____________ המציע______  השנים    ביצע     _______,  ראשי    2014-2020במהלך  כקבלן 
  מע"מ., לפני ₪ __________ של הקמת תחנת שאיבה לביוב בהיקף כספי של  פרויקט

 
  

 

 :שהנ"ל ודותהעב  עוני מביצושביעות רצביעות רצוני/חוסר ורט שלהלן יפ 

 

________________________ ___________________ 

 

 

 

   בברכה,                                                                                                  

 

 _______________ שם: _____

 _____ ____________:_פקידת

 _________ חתימה: _________

 ____________  הטלפון ליצירת קשר:  מספר          
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 טופס 4 

 
 

 לכבוד
 מ "טבריה בע תמי רק

 
 ג.א.נ.,

 
 שתתף במכרז(  ___________________ )שם המ -אישור עו"ד הנדון:  

 
 
 

 קמן: לכדבזאת  (, הנני לאשרקבלן""ההלן: כעורך דינו של הקבלן )ל
 
 

 תפויות(: ת/רשם השווברשם החברהוא רשום הקבלן )כפי שו המלא של שמ .1

 

 וסק מורשה: ע מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' .2

 
ם  שמות השותפים הכלליי  -י המניות של הקבלן )ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות  לשמות בע  .3

 והמוגבלים( : 

 

 שמות המנהלים של הקבלן:  .4

 
 ת הקבלן: את מחייב האנשים אשר חתימתםשמות  .5

 

 : ןב את הקבל מנת לחיי מות הנדרש עלהרכב החתי .6

 
למכרז מס'  הגשת ה .7 על03/2021צעה  פורסם  בע די  י  , אשר  רקת טבריה  , שעליה חתמו  מ"מי 

וההתה  מורש המכרז  נשוא  ביצוע העבודות  וכן  של הקבלן,  לביצוען,  החתימה  בחוזה  קשרות 
נו  סכמים שהקבלן הילה   הקבלן,ל  האגד שן, בהתאם למסמכי ה בלהינן במסגרת סמכויות הק

 י כל דין. הם, ועל פצד ל

 
 
 

___________ ________________   ___________________ ___ 
 

 ______________, עו"ד            תאריך  
 

 מ.ר. _________ 
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 . (כרך א' ) סמכי החוזהמ ב נכלליםא ביטוח שאישורים בנו -  5טופס 
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 עהלהצ יתאבנק  בותער טופס  - 6מס'  ופסט
 נק ____________ ב

  
 ד לכבו

 מ" ה בעיי רקת טברמתאגיד 

 

 ג.א.נ., 

 ערבות בנקאית מספר ___________ ון: הנד 

_ע בקשת  פי  "_ל  )להלן:   ______________ מזהה  מס'  ערבים  "(  המבקשים __________________________  אנו 

פותם עם השתת  זאת בקשר   ,ש"ח(  אלף  חמישיםמאתיים  ₪ )במילים:    250,000כל סכום עד לסך    קלסילובזה כלפיכם  

מס'  מכרז   עליתמכרז    ,03/2021פומבי  טבריה  שאיבה  תחנת  ושדרוג  פישיקום  על  השתתפותם   ולהבטחת   מסמכי    , 

 המכרז. 

כתב שתגיע ת דרישתכם הראשונה בימים מיום קבל  14הנ"ל תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך  

לה י, או לדרוש את הסכום תחובאופן כלשה  שהו אובתהליך כל  לבסס או לנמק את דרישתכםל עליכם  הטיו, מבלי לאלינ

ת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים רשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחמאת המבק

 שר לחיוב כלשהו כלפיכם. בק

סת מתייח  כל אחת מהןאחת או במספר דרישות, ש  נ"ל בפעםם הו של הסכומאתנו את תשלומם תהיו רשאים לדרוש  את

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. דרישותיכם  ךום הנ"ל בלבד, בתנאי שסכלחלק מהס

 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. תערבו

 ועד בכלל. 02.05.2022שאר בתוקפה עד ערבות זו תי

 א תענה.ל 202.05.202יע אלינו אחרי דרישה שתג

 וטלת.לה ומבותנו זו בטערב 02.05.2022לאחר יום 

 

 להסבה בכל צורה שהיא. וזו אינה ניתנת להעברה  תערבו

 .באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה דרישה בפקסימיליה ו/או

 

 בכבוד רב,     

 ____ בנק _____
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 ולבדק  חוזהלקיום ה טופס ערבות  - 7 מס'טופס  

 כבודל

 מ "בע  מי רקת טבריהתאגיד 

 נ.,ג.א.

 נקאית מספר ___________ ב ערבותהנדון: 

"( אנו  המבקשים מזהה ______________ )להלן: "  ' בקשת ____________________________ מס  על פי
שי  הפר  ספת_______ אלף ש"ח( בתו₪ )במילים: __ כל סכום עד לסך ________    ק סילוערבים בזה כלפיכם ל

הס  ההצמד מהצמדת  הנובעים  הנ"למדד  למדך  להל  כמפורט  )לד  "ל הלן  הצמדהן:  להבטחהפרשי  זאת  ת  "(, 
שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה  מכרז  ,  2021/03  'כרז פומבי מס מביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי  

סכומ  אנו  עלית או  סכום  כל  לכם  לשלם  עמתחייבים  הפרשיים  בתוספת  הנ"ל  לסך  תוךהצמד  ד   ה 
דרי ימ   14 קבלת  מיום  ב  שתכםים  אלינו,  הראשונה  שתגיע  את    בלימכתב  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל 

ו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או  הדרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלש 
ד אחבכל  הגנה  רך  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  למבקשים  כלשהרת,  לעמוד  שיכולה    שהוכללחיוב  בקשר  י 

 כלפיכם. 

כום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  הס  למאתנו את תשלומו שים לדרוש  א ו רשאתם תהי
 כום הנ"ל בל סמתייחסת לחלק מה

 .בד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל

 תבנו זה:במכ

 י.  טיקה ולמחקר כלכלטיססטכזית ל ה המריה, המתפרסם על ידי הלשכהבנ משמעו מדד תשומות -" מדד"

 ה יחושבו כדלקמן:פרשי הצמד ה

)להלן: "זתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות  ם יא כי  המדד החדשו   )"
___ נקודות  ____ _ שפורסם ביום _________ היינו ________המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _

" י דיהיסו  המדד)להלן:  ה הי"(  סכום ו  ההצמדה  להכפלת  והשו  פרשי  הה  בסכום  החדש  המצוין  רן  קהמדד 
 . יבדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי, בניכוי סכום הקרן המקור

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ל. תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלת זו ערבו

 . ענהת ___ לא_____רישה שתגיע אלינו אחרי _ ד

 ו בטלה ומבוטלת. ערבותנו ז  ____לאחר יום _____

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  בותרע

 זה. או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות/דרישה בפקסימיליה ו

 בכבוד רב,     

 בנק _________ 
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 טופס החוזה - 8ס' מפס טו

 
 _. ______ לשנת ______ _ לחודש __ ____ _________ ביום _ ___ __ תם ב _ך ונחשנער

 
 מ"מי רקת טבריה בעתאגיד  :  ב י ן

 "; המזמיןלהלן: " 

 מצד אחד; 

 

 

 ______________  :  ב י ן  ל

 מרח' ____________; 

 "; הקבלןלהלן: " 

 

 ד שני; מצ

 
 
 ן: "העבודות"(. )להל  ליתיבה טבריה עשיקום ושדרוג תחנת שא רז  מכבצע לוברצון המזמין     ו א י ל ה
 
שפרסם _____________  עתו של הקבלן מיום ______ למכרז מס'צמזמין קיבל את הוה ה ו א י ל ו 

____ ש"ח )ללא  ___ __ רת הסך של ____ביצוע העבודות, בכפוף להוראות החוזה ותנאיו, תמו םהמזמין, לש
 מע"מ(. 

 
 וצהר והוסכם בין הצדדים:לפיכך הותנה, ה

 

 מההסכם. חלק בלתי נפרד  זה מהווהכם א להסהמבו .1

משים בטופס הסכם זה יהיו אותם המובנים שנקבעו להם בתנאי  שים ולביטויים המיל למ .2

 ם מטה. יהחוזה הנזכר 

 ה: המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ז .3

 ם במכרז. ידע והוראות למשתתפימ  -מסמך א' 

 ים כללים לחוזה. תנא –מסמך ב' 

  וחד.המימפרט ה -'  1-מסמך ג

מסמכי המכרז/חוזה והמפרט   -שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה עליתמכרז  – '2-ג מךמס
]לא   (2009 רביעיתהביוב )מהדורה  ת הכללי שבהוצאת המינהל לפיתוח תשתיו

 מצורף[.

ות המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית  הורא   – המפרט הכללי   
א  ]ל רדי(ובם )המפרט הבינשמחשניה ולב וזה כי החטיזציה של מסמסטנדרל

 מצורף[.
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 ויות. מכתב הכ -מסמך ד' 

 המכרז והחוזה. ונספחי טפסי   -מסמך ה' 

 קטרו מכאני המוצע. ל פרטי הציוד הא  -מסמך ו' 

 רשימת תוכניות.  –מסמך ז' 

 נספחים;

 התוכניות; 

 הצעת הקבלן למכרז; 

 החוזה;טופס ערבות לקיום  

 ; לןחי הקבביטו אישור( 1ב' ) נספח

 ; לנזקים" ור מאחריות בלן "פטהק  הצהרת( 2ב' ) ספחנ

 ; תנאים מיוחדים לעבודות בחום( 3) נספח ב' 

 הוו חלק מהחוזה.יכל המסמכים הנוספים המהווים ו/או ש

קבלן לבצע את העבודות בהתאם שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב התמורת תשלום  .4

 זה. בחוולות  ות הכלייבוי התחא אחר כל הולמל  להוראות החוזה,

יותיו על פי החוזה כאמור לעיל, מתחייב  וומילוי כל התחייב  ע"י הקבלן העבודותתמורת ביצוע  .5

 ה כמוסכם בחוזה. ז המזמין לשלם לקבלן את שכר החו

ל כל נספחיו, לידי תאגיד משותף י המזמין יהיה רשאי להסב הסכם זה עמוסכם בזאת כ .6

ת  צורך בקבל זאת ללאורמים נוספים(, ום גיחד עובין  ן לבד)בידי המזמין י יחישיוקם על יד

 . אישור הקבלן

אופן בו  ב"(, הספקימחה את זכויותיו מול ספקי הציוד, החשמל והבקרה )להלן: " לןבקה .7

מין העבודה. הקבלן מתחייב  מזמין העבודה ללא כל תמורה מצד מז הספק יהיה אחראי כלפי

 נאי להסכמת החברהכת חברה,ו אל ה ת ממנ ויוך המחאת זכ ל מסמ להחתים את הספק ע

לקבל ספרות טכנית,   מין העבודה ידרושזמבין היתר, ככל ש מול הספק. לעבודה 

  ט נדרש על ידי מזמין העבודהאו כל חומר טכני אחר בכל פורמ/, תכנה ות, תכניותותכני   גיבויי

לת  לא יכומין ללמזקם ישירות  ו לספיחויבהם   , ספקי הציודהמשנה, ספקי המערכות מקבלני 

כדי לגרוע מאחריות הקבלן   ין באמור בסעיף זהיודגש כי אסר ספק ות הקבלן. למען הערבהת

 כלפי החברה. 

הצדדים המצוינת   ה תישלח בדואר רשום לפי כתובתזין הסכם יכל הודעה או מסמך לענ  .8

די  נתקבל על ישחשב הודעה או מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יי  בכותרת להסכם, וכל

 ר רשום.אריך המשלוח בדואמת ימים 3תוך   הנמען

 
 םובאו הצדדים על החתולראייה 

 

 _________________________    ___________________ 

 בלן קה        המזמין 
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 : זהלטופס החו ףמוס - 9טופס 

 

 מסכום החוזה.  5%     סכום הערבות לביצוע החוזה

 

 .ימים 7  לכךמזמין תן פקודת המ שהות להתחיל בעבודה לאחר

 

   חודשי לוח   18    ודותהזמן להשלמת העב ופתתק

 

 מערך החשבון הסופי.  5%     שיעור הערבות לתקופת הבדק

 

 .םשיחוד 24       פת הבדקתקו

 

 "ח.ש 500,000    ימלי של תשלום בינייםסכום מינ

 

 חוראי ליום  ₪ 3000      חורבגין כל יום אי הקבוע מראשהמוסכם ו סכום הפיצויים 

 

 :ביטוח

 

 בודות. הע שווימלוא     סכום לביטוח "עבודות הקבלניות"

 

 ולתקופה.  רהלמק ש"ח   10,000,000  ילישצד ש ביטוחגבול אחריות ב

 

 ולתקופה.  למקרה  ש"ח 20,000,000  ביטוח מעבידיםגבולות האחריות ב

 

 אי התשלוםתנ

 כללי .32

כן לתשלום יים ולומי בינזכאי הקבלן לתש ו ועפ"י תנאי החוזה,בויותיבהתאם להתחיי .1

 סופי. השבון חה

  , אלאסגרת מכרז זהמת בעבודוליקרויות למו התיויש לאורש כי מובהר בזאת במפ .2

, הגוברת על הוראות אחרות במכרז)   א9 צמדה המצורפת כנספחבנושא הההוראה  לפי

 : (במקרה של סתירה

 

או במחירי ו/ ודות בשכר העבודהמוסכם במפורש כי שום תנא 9אמור בנספח מלבד ה .3

ל כול ה )על הקבלן לספקם לפי החוז אשר , כולל הצינורות,חומריםציוד ו/או הה

מחירי היחידה  ו/או את שכר החוזהלא ישנו את  העבודות(, ראתצאות הובלתם להו

 . )לאחר ההנחה(
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לן יעוכב ע"י המזמין שלא באשמת בום כלשהו לזכות הקתשלום של סכו במידה .4

 . ו/או הצמדה יתכל תוספת ריבלקבלן   ולםתש לא הקבלן,

ל פי ע  ייב בניכויועל ידו כל סכום שיהיה חמים שישולמו מהסכוהמזמין רשאי לנכות  .5

 ב על פי תנאי חוזה זה. יו כל סכום המתחיא/הדין ו

ערך מוסף, הנובעים  ותשלומי החובה, פרט למס הנלוות , הוצאותליםכל המסים, ההיט .6

מו )בין היתר, לא ישול וידיעל בלן, וישולמו  ה, יחולו על הקמהעסקה, נשוא חוזה ז

 .(מהנתיבי ישראל, רט"ג וכדול  תשלומים/ותאגרלקבלן 

ס ערך מוסף. עם המציע לא יכללו מ ים המוגשים על ידיהמחיר  כל - מס ערך מוסף .7

ת הגשת החשבונות לפי עוק במוסף כנדרש בחת מס הערך הא זאת, על הקבלן לצרף

שר א כנגד חשבונית מס כדין, למו לו ע"י המזמין, ים אלה ישותנאי החוזה. סכומ

 .בון מאושרלהעביר לתאגיד מיד עם קבלת חש נדרש הקבלן

הינם קבועים  , לאחר ההנחה,ותנקובים בכתב הכמויה היחידה יריבזאת כי מח מוסכם .8

ביצוע   ופית שתינתן לקבלן בגיןסת התמורה המלאה וה, ומהווים איםוסופי

 וך בכך, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם. יותיו על כל הכרהתחייבו

 כל מקדמות שהן. למו כי לא ישו גשדיובהר ויו .9

 

   חשבונותהגשת  אופן .33

 ,באופן ידנילן כל חשבון יגיש הקב, או עיכובים בתשלוםו/  ותנעל מנת למנוע אי הב .1

 דפי  . מדיה קשיחה שלי אקת החשבון הכולל: ר לצורך בדיעזויצרף פיזית  תיק דפי 

אשר את קבלת , ב. במדיה קשיחה ומגנטית את המדידות, המפקח יהכמויותחישוב  

או תיק דפי מבין  הגשת החשבון חר אומשתו, התאריך היין את מועד הגהתיק ויצ

ו נן לאישורו ולפירעורך מרוץ הזמצוכתאריך הגשת החשבון ל הכמויות יראהחישוב 

 )להלן: "מועד הגשת החשבון"(. 

תביעות כלשהן בקשר  תהיינה דרישות ו/או טענות ו/או  בלן לאקכי ל יובהר בזאת .2

או  בתאגידן בול מקרה תאריך הגשת החשקובע יהיה בכהתאריך היחורים כאמור. לא

 .  מור לעילדפי העזר, המאוחר מבינהם, כא קתי

קט את החשבון לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י מנהל הפרויקט, ידפיס מנהל הפרוי  .3

דרש לא שלא יחתמו ע"י הקבלן כנ הל הפרויקט, חשבונותומנן ל"י הקבשייחתם ע

 ום.ברו לתשליע

 ביניים ןחשבו .34

 ושיאושראבני הדרך ו/או ב 9בטופס  המצ"ב  דרך אבני י"עפ ביניים הינםחשבונות ה .1

 המילת"ב המצ"ב.   תאם לנוהלהמילת"ב בה

 

 .ב"המילת ת על ידי ממומנ נשוא מכרז זההעבודות מורה בגין ביצוע תהיודגש כי  .2
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, 2017-תשע"זם, ים לספקיחוק מוסר תשלומהתשלום יהיו בהתאם לקבוע תנאי 

ר מ חא יאו אך ל ןמף המממהגוון  ימימים לאחר קבלת המ 10לם תוך ורה תשוהתמ

 אושר. בון המהחששבו הומצא ם מהיום ימי 150

ל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן י הביניים שאושרו כאמור לעיל יופחתו כמשלומת .3

על פי לן בקגיע למזמין מהששולם לקבלן לפי החוזה וכל סכום המאחר וכל סכום 

 עיל.  למועד האמור ל החוזה עד 

 לתשלום בגובה היה זכאיר בזאת כי הקבלן יליות האמור לעיל, מובהמבלי לגרוע מכל .4

 5% בגובה )עכבון(, רההיתלעיל, כאשר אושר כמפורט מביניים  ןוחשבמסכום כל  95%

 בחשבון הסופי,, ישולמו לאחר גמר העבודה המאושריםיים  מסכום חשבונות הבינ

 לתשתיות ביוב(. ל בהתאם לנוהלי המנהל )הכ או הצמדה/ריבית וכל ללא  זאתו

תשולם  , תה על ידי המילת"בוקבל המזמין מפקח והון ע"י בכפוף לאישור החשבלאחר ו .5

 המילת"ב /ההחברבאמצעות  ן ללקב מורההת

ע ספק, כי בכל מקרה, איחור בתשלום החשבון ן הסר ומנועמובהר בזאת למעוד  .6

 וזה, ולאיצוע העבודות נשוא החב בכועילה לעי יהווה , לאהמאושר, כולו או חלקו

 יפטור את הקבלן מחיוביו על פי החוזה.

פקח כולל כל מר הן להגישם לאישוריגים על הקבלוימצאו חבמידה  -ם לפרויקטגיחרי .7

 .מפרט הטכני האת בהתאם להוראות וז ת הקבלןעהניירת הנדרשת לבדיקת הצ

 וף החשבון המצטבר.בס עםורם וביצור כרונולוגי לאישדבס  99חריגים יוגשו בפרק  .8

 לחריגים.  געת הנ"ל כדי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז בנון בהוראואי .9

 ופיחשבון ס .35

יום לאחר השלמת כל העבודות, לפי   60ך נספחיו יוגש תון סופי על כל חשבו .1

 לן עפ"י החוזה, ואישורן הן ע"י המזמין. יבויות הקביהתח

   דיקת המזמין ואישורו.לב דוועבר על יויבדק ע"י המפקח החשבון הסופי יי .2

 עיל.ביניים המפורטים לה בון הסופי יחולו תנאי התשלום לגבי חשבונותעל החש .3

בדק,  ערבותיבוצע רק לאחר קבלת ידי המזמין חי יפי בפועל על ידהחשבון הסוום תשל .4

 .הלהוראות מכרז ז  בהתאם

י מכשים במסרוהמצאת כל המסמכים הדרק לאחר בוצע הסופי יהחשבון תשלום  .5

אצל ל קבלת כתב העדר תביעות בנוסח המקובוע, וכן לאחר ביצחוזה, לרבות תוכניות ה

 המזמין.
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 הצמדה –א  9טופס
 
 

 הצמדה .1

 ה התייקרויות כלשהן למנלכך לא תשו  ומעבר הקבועים במכרז זהכללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה 

 הגדרות בנושא הצמדה  .1.1

 .מועד צו התחלת העבודות המדד שהיה ידוע ב–תאריך הבסיס  .1.1.1

   . , כמפורט להלןהמועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה –הצמדה  תאריך התחלת .1.1.2

התחלתי   .1.1.3 מדד    –מדד  ההצמדה,  התחלת  בתאריך  הידוע  )המדד  ידוע  ________  שהיה  המדד 

   (לת העבודות תח צו הבמועד 

 המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה.   –המדד הקובע  .1.1.4

המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על  שמפורסם על ידי הלשכה    כפי   –לצרכן    מדד המחירים  .1.1.5

 שראל להחליפה.  ידי ממשלת י 

 ה  עקרונות ביצוע הצמד .1.2

ב  המחירים  .1.2.1 "המדד"(   ם לצרכן מדד המחירי יוצמדו לשינויים  ולא    בטופס זהקבוע  רה הבמק  )להלן: 

 .  מעבר לכך 

 שרות. לתעריפים שנקבעו בהתקסכום ההצמדה שיחושב יתווסף  .1.2.2

 

 מנגנון ביצוע הצמדה  .1.3

 . להלן  1.3.2, למעט האמור בסעיף התייקרויות הנלא תשולמ .1.3.1

במדד    שינוייחול  ,  חודשים מיום צו התחלת העבודה   12לאחר  , אם  1.3.1על אף האמור בסעיף   .1.3.2

של  – בשיעור  גבוה  שיהיה  הבסיס,      %01כך  בתאריך  הידוע  מהמדד  חישוב  ויותר  יחל 

 באופן הבא:ההצמדה מנקודה זו ואילך, 

 מבוטל.  .1.3.2.1

  1.3.2.3שה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף  ההצמדה ייע   ביצוע .1.3.2.2

 . להלן 

וזאת באופן חד  ,  מיום צו התחלת עבודה  חודשים  12  לאחרתתבצע רק  ההצמדה   .1.3.2.3

 . פעמי
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   – ב 9טופס
 טבריה עילית  8שיקום ושדרוג ת"ש מס'   -  4931מילת"ב  בני דרך פרויקט מס' א

 

 נושא/תכולה  אבן דרך

 
 אחוז ביצוע  

1 
 

 עבודות עפר
 
2% 

2 
 

 הכנות לרצפת תחנה 
 
7% 

3 

 הקמת קירות:  
 + 123+ עד מפלס 120.3מפלס   -שלב א' 
 + 132.0+ עד מפלס 123.0מפלס  -שלב ב' 

 
13% 
 
 

4 
 לתחנה  0.0מפלס  -תקרה 

 
7% 

5 
 הקמת קירות:  

 שלב ג'
 
7% 

6 
 + לתחנה 3.0מפלס  -תקרה 

 
7% 

7 
 מסגרות ועבודות פלדה

 
3% 

8 

כולל אישור לוחות  -עבודות חשמל ובקרה ומע' כיבוי אש 
 והבאתם לאתר, חיווט מערכות, אישור בודקים מוסמכים

 
 
9% 

9 

 םיוניריצוף, אלומכולל טיח, חיפוי קירות,  -עבודות גמר 
 ומסגרות

 
7% 

10 
 קירות תמך, גידור התחנה ופיתוח התחנה 

 
5% 

11 
 כולל צנרת ואביזרים )סניטרי(  -מערכת מים 

 
5% 

12 
 כולל צנרת, שוחות ואביזרים  -מערכת ביוב 

 
3% 

13 
 כולל צנרת ואביזרים )מערכת כיבוי אש(  -מערכת מים 

 
3% 

14 

 וחיווט עד להפעלה מכאני  אספקת ציוד אלקטרו

  
14% 

15 
 פירוק והריסת תחנה ישנה 

 
1% 

16 
 

  מסירה 
 

10% 
 



 170 

 קשורים לתשלוםטים ומסמכים הפר  - 10 ופסט
  

 ה החתום את המסמכים הבאים: וזעל הקבלן הזוכה לצרף לח החוזהחתימת  םע 

חשבונות  לקבלן לפי  יםברהמועים שיעורי הניכוי במקור מכספביעת פקיד השומה על ק ראישו . 1

 ר אישור זה ינוכה מס בהתאם לחוק.  בהעדם. מאושרי

במועד    יצורף, אשר  1975-ומוסף תשל"  ערךחוק מס    לפיוק  כח  תחו"גשת דועל ה  מע"מנהל המכס והמ  שוראי . 2

 ההצעה.  ת הגש

 הפרטים הבאים: כשרשומים בו כל  זה טופס . 3

 ____________________ _________________________ של החברה:    מלא םש 

 _  ___________________ ___ החברה ו/או בעל זכות חתימה בשם החברה:  מנהל שם 

 ____________________________ ____________________________________   

 _  ________________________________מיקוד: ___________ כוללמלאה  כתובת 

 _  ____________________' עוסק מורשה: _____ מס______ ________ ' טלפון:מס 

 כאי הקבלן:  שר להם זיש להעביר כספים אאליו  קהבנ חשבון פרטי 

 ___  _ __________________________________________ ____ ____ : הבנק שם 

   ____ _______________________________________הסניף: ________ ושם' מס 

 __  ___ ________________________הבנק: ____________________  ףניס כתובת 

 _  ____ _______________________________ק: ______________בבנ חשבון' מס 

 המועד לקביעת   רת הימים ספי , פרק י"א,2חלק  -כרך ב' של  2.71ומס'  2.70האמור בסעיפים מס'  למרות . 4

בון המאושר חייב להיות במשרדי המינהל החש בו חודש קלנדרי, המועד  כלשל  5-ב לום תחלהמאוחר ביותר לביצוע התש

  .ביוביתוח תשתיות לפ

לא    דהבמי . 5 כנדוהקבלן  חשבון  טופס  /ורש  הגיש  מילא  לא  את  זהאו  מסר  לא  ו/או  והמסמכים    כל,  הפרטים 

 ים. תשלומב לאיחור  אחראיין הרשומים, אין המזמ

 

   __ __________ ___    _________________________   

 ו  הקבלן וחותמת חתימת             א ר י ך  ת            
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 דר הרשעותיר על העתצה -11טופס 

 יר תצה

 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו אותלפי חוק עסק
 2/2011נכ"ל משרד הפנים מ ולפי חוזר

 
לאחר שהוזהרתי כי  ______  ___________ת.ז.  ________________  _   רח'מ  ________________   אני הח"מ 

 להלן:מצהיר כ וק אם לא אעשה כן,האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בח  ר אתלומעלי 
 
ואני  במשתתף,  ______  __________אני מכהן כ  ,("המשתתף "  :)להלן  ___________ ________ נציג    אני .1

 המפורט להלן.  את ,ףהמשתתלהצהיר מטעם מוסמך 
 
ת  ב)א( לחוק עסקאו 2)כהגדרתו בסעיף    וה אלי זיק  בעללהגשת הצעות במכרז, המשתתף ו  וןעד האחר עד למו  .2

תר  יו בלא הורשעו בפסק דין חלוט    (("יבורייםצים  חוק עסקאות גופ"  : )להלן  1976-התשל"ו  , גופים ציבוריים
עבירות זרים  משתי  עובדים  חוק  שלא  לפי  העסקה  ה  כדין   )איסור  הוגנים(,  תנאים    1991-תשנ"אוהבטחת 

   "(.וק שכר מינימוםח)להלן: "  1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זלפי או   ("חוק עובדים זרים"  :)להלן
 
ב)א( לחוק  2דרתו בסעיף  הג )כ  ובעל זיקה אלי צעות במכרז, המשתתף והשת  ועד האחרון להגילופין, עד למלח .3

גופים עובדים זרים  ח   לפי   רותביותר משתי עבידין חלוט    בפסק   ציבוריים( הורשעו   עסקאות  או לפי חוק  וק 
 עה האחרונה.  ום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשינימר משכ

 
"חוק   –)להלן  1998-"חשנשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הת  ק לחו  9הוראות סעיף ני מצהיר, כי אכמו כן  .4

זכויות הושוויון  ייצוג  בדבר  לא "(,  חלות לם  לא  מוגבלות,  עם  המש  נשים  שהוראות  תתעל  ככל  לחילופין,  ף. 
כמפורט    ותן, בין היתרמקיים א  הנני מצהיר כי הוא הרי ש  –ק שוויון זכויות חלות על המשתתף  לחו  9ף  סעי

 להלן: 
בודה  תחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העמ  עובדים לפחות, המשתתף   100משתתף מעסיק  הם  א •

דת  ובמית,  לחוק שוויון זכויו  9לפי סעיף  ו  חובותי  החברתיים לשם בחינת יישוםותים  הרווחה והשיר 
 ן; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומ –הצורך 

ה הרווחה והשירותים החברתיים  ד עבוכללי של משרד הלפנות למנהל היב בעבר  אם המשתתף התחי  •
לע  ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייבילכאמור  לעיל, המשת  ,  פנה  תף מצ כאמור  כי  היר בזאת, 

 ומן; לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל לייש  9 סעיףפי קיבל הנחיות ליישום חובותיו לם מנו, ואכנדרש מ

מתחיי • להעבירהמשתתף  מהתצהיר  ב  סעיף  העתק  לפי  העבודה    זה  שמסר  משרד  של  הכללי  למנהל 
 היה.ההתקשרות, ככל שת  ימים ממועד 30רותים החברתיים, בתוך שיהרווחה וה

 
ם זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין  ובדי, עביצוע העבודות נשוא פנייה זו  רךרה, לצולא יועסקו על ידי החב .5

וח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר  כלן  בין באמצעות קבל ידי החברה ובין אם עין ובין בעקיפין,  במישר
 תקשר. א עמו

 
עובדים  .6 העסקת  כי  לי,  להתח   ידוע  בניגוד  א  ייבותזרים  תהווה  זה  תצהיר  עמידה במסגרת  הסכם  ב  י  תנאי 

 דית של הסכם ההתקשרות. יסו פרה ההתקשרות, ותהווה ה
 
 בתצהיר זה:  .7

האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל    יושבדים זרים שהם תרים, למעט עובעובדים זעובדים זרים:   7.1
יהם חל פרק ו' לחוק  ושעל   וקה לעבוד בישראל,ברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעס ש  עזה,

כליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(,  ם כלדריבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסבדההסכם    יישום
 . 1994-שנ"הת

 
 ה: לל אתקיימו לגביו כ: תושב חוץ שנומחה חוץמ 7.2

ישראל  7.2.1     תושב  ידי  על  כוח אדםש  הוזמן  או מתווך  כוח אדם  קבלן  שירות  אינו  לתת  כדי   ,
 ץ מומחיות ייחודית. חולתושב התושב ישראל בתחום שבו יש אותו  ל

 אל כדין. בישרהה שו 7.2.2 
 הייחודית. ומחיותו  ל הוא עסק בתחום מבכל תקופת שהייתו בישרא 7.2.3 

עיסוקו   7.2.4 אשרובתח בעד  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  מפעמיים  א   ם  נופלת  יננה 
 באתר הלשכה לסטטיסטיקה. ורסם ק למשרת שכיר, כמפהשכר הממוצע במש

 
_________ ________________ 

 חתימה 
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 "דר עוישוא
 
 
 

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני__________הנני  הופיע  שברח'  שרדי  במ  ,_________ _____"ד  עו  ,__ 
המוכר לי  /______ ___________ יהה עצמו ע"י ת.ז.  ז  _________ אשר_____________ מר  ______ ____ ___ 

אם לא יעשה כן, אישר   בחוקים  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבוע   מתר את האר שהזהרתיו כי עליו להצהיולאח  ,אישית
 ל וחתם עליה. נכונות הצהרתו הנ"

 
 ___________ _ ___חותמת ____   _ _____________ ד ______עו"
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 טופס 12     

  

 לכבוד

 "מ בע רקת טבריה מי

 דמותתצהיר בדבר היעדר הרשעות קו :ןהנדו

 

  ה כן אהיה צפוי את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעש  רעלי לומ ני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי  א
 ר: ומוק, מצהיר בזאת לאים הקבועים בחונש לע

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 שהנני מגיש. תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית. 1

בריני  ה.  2 הורשעתי בפלילים  כי לא  בעבירות שיש    ההצעות  בע השנים שקדמו למועד הגשתהש  מהלךמצהיר 
ו/או שוחד  עבירות  ו/או  קלון  ו  עמן  זיוף  ו/או  ו/אוהגבלים עסקיי  או/מרמה  גניבה  ו/או  איכות  ע  ם  של  בירות 

 שוא מכרז זה. תים נירותים מסוג השירו וגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שהנהסביבה ו/או בעבירות 

 

 ם תאגיד:מטעגשת  במקרה שההצעה מו

 . ("המציע"  להלן:)_____ מטעם המציע _________________, ________ .הנני משמש כ _ 1

 כרז זה. למיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו ג מרף להצעה הכספית שזה ניתן במצו ירי .תצה 2

המציע   3 כי  מצהיר  שלו/א  .הנני  השליטה*  בעלי  ו/א ו  במו  בפלילים  הורשעו  לא  מנהליו  השנים  השבהלך  ו  ע 
ו/או  בההצעות  שקדמו למועד הגשת   ו/עבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד  זיוף  ו/או  הגבלים  או  מרמה 

ו/או    עסקיים גניבה  הב עו/או  ו/או בעבירות  איכות הסביבה  עיסוקו של המציע במתן  נו ירות של  געות לתחום 
 וא מכרז זה. ים נשרותים מסוג השירות שי

 

 .  1981.4  -הבנקאות )רישוי( התשמ"א   חוקעו ב* בעל שליטה כמשמ

 

  _____________   ______________ 

 יר מצהחתימת ה           תאריך  

 

 אישור

______  אני מטה  __ __ החתום  ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך  בפני  _____  הופיע/ה   _____
לי אישית/שזיה___________המוכ זהות מס' ______יתיו/ ר/ת  פי תעודת  על  ואשר הינו מורשה  __  ____ה 

כי יהיה/תהיה  ד וכולה ואת האמת בלב, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת עהמצי  עםהחתימה מט 
 צפוי/ה לעונשים 

 בפני. כונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה נ עים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה ובהק

 

_______________ _______ 

 חתימת וחותמת עורך דין 
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 )המשך( 6.07
 טבריהב עיליתטבריה חנת שאיבה ת

 4931פרויקט  'מס  03/2021 'מכרז פומבי מס
 שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה עלית 

=========================== ==== 
 

 מוצערשימת ציוד  - 7 חלק
 
 

 יחידות השאיבה  א.
 

           שם היצרן: .1
 

        :  הספק ונותן השרותשם  .2
 

           דגם:  .3
 

         וטר מאיץ מקסימלי:  ק .4
 

         וטר מאיץ ממוצע:  ק .5
 

          קוטר סניקה:   .6
 

          קוטר יניקה:   .7
 

         עבר חופשי:  גודל מ .8
 

       דות ספיקה: "ש( בנקוקמספיקה ) .9
 

       לל )מ'( בנקודות עבודה: עומד כו .10
 

         ( בנקודות עבודה:נצילות )% .11
 

         (: HPהספק מנוע ) .12
 

         (:  משקל היחידה )ק"ג .13
 

        ף המשאבה: לחץ בדיקה של גו .14
 

          מועד אספקה:   .15
 

הדינמי % לעומת העומד  -בהניצולת ו  הספיקה במק"ש ופייני המראה אתיש לצרף עקום א
ומלץ, הספיקה לה הממים את תחום הפעוכל אחד מן העקו ולל במ' כמו כן יש לסמן עלהכ

 .(SHUT OFF)בה למגוף, סגור י במשאהמקסימלית והלחץ המקסימלהמינימלית ו
 כמו כן יש לצרף תרשים מידות והרכבה של המשאבה.
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 : כניתקן קדם טיפול ממ ב.
 

           :ןשם היצר .1
 

           דגם:  .2
 

 _____________ _______________נוספים: ________________  פרטים .3
 

                                                   ___ ____________________________ _____________ 
 

      ____________________________________ ________ 
 

     _____________ _ _ ________ _________________ ____ 
 

      _______________________ _______________ ______ 
    

 י:ר מכנסג ג.
 

          שם היצרן:  .1
 

           דגם:  .2
 

 מלחש ותחלו ד.
 

          שם היצרן:  .1  
 

          שם היצרן:  .  2             
 

  ו היצרן(הקבלן א תע)לפי הצ יזריםחלקי חילוף ואב ציוד נוסף,
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
ה הנ"ל  שברשימה  הפרוט  מת למרות  המבנה  ננו  ביצוע  לשם  והמתאים  הדרוש  הציוד  בכל  להשתמש  חייבים 

 כראוי ובזמן שנקבע.   
 
 
ין  יטים קיימים, באו נתונים נוספים לגבי פר/השלמות ו ה רשאי לדרוש מן המציע פריטים נוספים ו/או: המזמין יהיערהה

 גם מהותי בהצעת המציע. הוות פאם בשלב ביצוע העבודות, וזאת מבלי שיהא בכך כדי לובין אם בשלב המכרז 
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 בטבריה טבריה עיליתתחנת שאיבה 
 4931פרויקט  'מס  03/2021 'מכרז פומבי מס

 שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה עלית 
=============================== 

 
 תוכניות  ת רשימ - 9חלק 

 
  

 מס' תוכנית תכנית 

 1715-305-01-1.1 מצב קיים   פיתוח –טבריה עילית ביוב יבה לתחנת שא 

 1715-305-01-1.2 תכנית הריסה  – תטבריה עילי תחנת שאיבה לביוב 

 1715-305-01-1.3 כנית פיתוח ת – יה עיליתבר טתחנת שאיבה לביוב 

  (1/2) 1715-305-01-1.4 -3.75, -0.00, -6.87, -11.7  ה במפלסתנוח –ילית חנת שאיבה לביוב טבריה עת

 (2/2) 1715-394-01-1.4 -3.75, -0.00, -6.87, -11.7תנוחה במפלס   –ילית תחנת שאיבה לביוב טבריה ע

 1715-305-01-1.5 חתכים  – תטבריה עילי תחנת שאיבה לביוב 

 1715-305-01-1.6 חזיתות  –טבריה עילית  תחנת שאיבה לביוב

 1715-305-01-1.7 פריסת קיר  –ביוב טבריה עילית שאיבה ל תנתח

 C-8453-001 תבניות  תכנית –תכנית קונסטרוקציה 

 17102-100 ן תכנית רצפה זיון עליו

 17102-101 תכנית רצפה זיון תחתון 

 17102-102 צפה  ר תכנית

 17102-200 -9.65תכנית תקרה וחתכים מפלס  

 17102-201 -9.05פלס  רה וחתכים מ תכנית תק

 17102-300 -6.78תכנית תקרה וחתכים מפלס  

 17102-400 תכנית תקרה 

 17102-500 גג  תכנית

 17102-600 קירות חתכים 

 17102-601 רות חתכים קי

 17102-602 קירות חתכים 

 17102-603 ים תכקירות ח
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 17102-604 קירות חתכים 

 17102-605 ת חתכים פרט מדרגות קירו

 18981-40 ת ת הארקותכני

 18981-41 תכנית תאורה 

 19375-42 ל ת חשמתכני

 18981-43 פיתוח חוץ 
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 מס' פרט ם פרטי

 1 ארון כיבוי אש 

 A1 ארון כיבוי אש 

 B1 בין גינון למדרכה מרוצפת, מדרכה גבוה ר חיבו
 S1 רון לגלגלון תלוי על קיר א

 A2 דרכה מרוצפת אספלט למ שבין כביחיבור 
 B2 פועית פלט למדרכה מרוצפת, כולל תעלה דו שיש אסחיבור בין כב 

 F2 חיבור בין אספלט קיים לאספלט מוצע 
 3 חתכים טיפוסיים, בכביש ובמדרכה / שביל 

 C4 מאחז יד 

 W20 מכסים לשוחות מברזל יציקה
 W21 עית ותושבת ריבוקת ברזל, בעלי סגר עגול מכסים מיצי 

 A49.2 ערך משופר, כדוגמת ציון או שווה  שער נגרר
 50 דרכה פרט אספלט, אבן שפה וריצוף מ

 B50.1 פרט מבנה לעבודות אספלט ומיסעה 

 51 מבנה לדרך מצעים 

 G101 מד מים אלקטרומגנטי 
 M101-5 דידה לאספקת מיםת ממערכ

 102 פרט להידרנטים

 L102 קן שבירה פרט להידרנטים, ללא מת
 103 טיפוסי תך תעלה ח פרט

 C103 נור במי תהום, לצי פרט תעלה טיפוסית

 G103 בישים יית כיציקת בטון בחצ 

 105 פרט לגושי עיגון 

 T106 רת כולל צינור פלדה תא ביקו

 142 פרט עמוד תומך לצינור 

 M165 ט מגוב ודלי פר
 256 לחגורת בטון   פרט סוגי ביסוס והתחברות

 264א ות דות משתנימ כנפי, בנירוסטה חד מכסה 

 264ב ידות משתנות י, בממכסה נירוסטה דו כנפ

 A268 דלתות פלדה 
 B268 ות פלדה רפרפות דלת

 I 358טיפוס  עמוד תומך לצינורות 

 I 359עמוד תומך לצינורות טיפוס  

 500 ר צינורות פלדה ללא פעמון יבופרט ח

 601 טיפוסי לביוב   פרט תא בקרה

 P601 לחיבור בעתיד לל הכנה וכ לביוב, קרה טיפוסי תא ב

 602 יה קונית לביוב ם חול תא בקרה ע

 603 פל חיצוני עם מ תא בקרה עגול,

 605 עומקים גדולים שוחת בקרה מלבנית לביוב, ל

 B605 לים גדושוחת בקרה עגולה לביוב, לעומקים 

 610 שוחת הרקה לקו לחץ לביוב 

 611 א ביקורת תום אוויר לביוב, בתוך ת שס
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