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  ביב א- אתרים בחוף תל
  יפו בע"מ  –אביב  - חברה לפתוח אתרי תיירות בתל

  

  

  

  

  
  
  

  שיפוץ  ,ביוי, שדרוגפרויקט   
  

  האופרה  כיכר מתחם וחידוש 
  

   ה והמזרק
  
  

  1-מסמך ב
  

  מפרט   טכי  מיוחד
  
  
  
  
  

  ת"א 21חברה לפיתוח אתרי תיירות, רח' הארבעה תרים בחוף תל אביב א
  

  ת"א,  3מהלי הפרויקט , רח' יסיבוים   ,פירשטמן יהול פרויקטיםולוטוב ז
  03-605-5241טל'  
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  רשימת מתכים 
  

לפיתוח    יזם חברה  ת"א  בחוף  אתרים 

  "מ בע יפו –אתרי תיירות בת"א 

  , ת"א 21רח' הארבעה 

  טל':

  פקס:

03-685-0119  

03-685-1522  

יהול תאום 

  ופיקוח

  פירשטמן יהול פרויקטים זולוטוב  

  , ת"א 3רח' יסיבוים 

  טל'

  פקס

03-605-5241/2  

03-605-1565  

  אדריכלים  רויטמן מייזליץ כסיף  אדריכלות 

  , ת"א 17רח' הגר"א 

  טל':

  פקס:

03-544-0101  

03-544-0111  

  רבין מהדסים בע"מ  –פרי    קוסטרוקציה 

  , ת"א 12רח' יד חרוצים  

  טל':

  פקס:

03-524-9119  

03-522-3575  

  פתאל  –ברר    חשמל 

  , בי ברק  28רח' לח"י 

  טל':

  פקס:

03-570-5451  

03-570-5516  

  קורברג -סירקין בוכר  איסטלציה 

  , הוד השרון 34 החרשרח' 

  טל':

  פקס:

03-920-9003  

03-923-9004  

  אשד מזרקות     אבי תורג'מן 

  , א.ת. אשדוד 44רח' החיכים 

  :'טל

  קס:פ

08-852-6662  

08-856-8631  

  יצחק ברבי מהדסים ויועצים   מיזוג אויר 

  , תיה  5רח' הלילך 

  טל':

  פקס:

09-834-0665  

09-834-3168  

  ביטלמן אדריכלים   איטום

  , רעה 4' המלאכה חר

  טל':

  פקס:

09-774-1595  

09-774-1868  

  דגש הדסה   תועה 

  , רמת גן 2דרך בן גוריון 

  טל':

  פקס:

03-755-4444  

03-755-4433  

  הדסה אזרחית   אלתן  כבישים 

  , רמת גן 2רח' הבוים  

  טל':

  פקס:

03-575-1755  

03-575-0127  

  רשגד  בטיחות 

  , ת"א 9רח' אלי תבין 

  טל':

  :פקס

03-764-7000  

03-764-0001  

  זליו דיאמדי   יועץ קרקע 

  אל גבעת שמו  1רח' הערבה 

  טל':

  פקס:

03-575-7694  

03-575-6517  

  ורשבסקי   אבי  גישות 

  , רמות השבים  18רח' הפרדס  

  טל':

  פקס:

054-668-6395  

09-748-7197  
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  . בן תן מדידות ד  מודד

  ת"א  34רח' יצחק שדה 

  טל':

  פקס:

03-537-4395  

03-537-7496  

  ארם מהדסים בע"מ   יועץ תכן

  , ראשל"צ11רח' משה לוי  

  טל':

  פקס:

04-903-7080  

04-903-7077  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4 

 

  למכרז/חוזה זה:  הספחיםרשימת  
  

  
  מסמך מצורף   מסמך 

  
  מסמך שאיו מצורף 

   תאים כלליים לחוזה  ספח א 

 
  כל פרקי המפרט הכללי הבימשרדי    ספח ב 

  בודות בין ואופי המדידה ותכולת  על
רטים הכלליים, במהדורהמחירים המצורפים למפ

  העדכית ביותר. 

 
  מיוחד  מפרט טכי   -1ספח ב

  
 

  מפרטים טכיים של היועצים  -2ספח ב
  

 

  -3ספח ב
  

  כתב כמויות  

  +  כיות ומערכת ת  -4ספח ב
  רשימת תוכיות 

 

 

  דו"ח יועץ קרקע  -5ספח ב

 
 

  6-ח בספ
  

  תאום הדסי 

  תוכית זמים לצומת   -7ספח ב
  

  

  ראות וגידור אתר י  8-ח בספ
  

  

  לוח זמים שילדי   -9ספח ב
  

  

  
  
  
  

  הערות:
  

המפרטים הכלליים המצויים לעיל, שלא צורפו למכרז / חוזה זה ואים    א.
ברשותו של הקבלן, יתים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או  

  ברשת באופן חופשי בכתובת: להורדה 
  

tp://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aht

spx  
  

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין    ב.
  ורפים. שאים מצ

  
  -1ספח ב

  מיוחדטכי  מפרט 
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  כיכר האופרה והמזרקה וץ יפש – מוקדמות – 00 פרק

  
יםיתוכן עי  

  
    ל העבודה תאור כללי ש  00.01
  תקופת הביצוע   00.02
  מהלך ביצוע העבודה   00.03
  הסדרי תועה זמיים   00.04
  כלליות והחיות הוראות   00.05
  תאי העבודה באתר   00.06
  ו על הקבלןון שיחולהוצאות תכ  00.07
  ואחזקת האתר  שמירה  00.08
  ולביצוע   ת למכרזיוכות  00.09
  התאמת התכיות, המפרט וכתב הכמויות   00.10
    תאום עם גורמים ורשויות   00.11
    שילוט   00.12
  סימון מדידות   00.13
  אספקת מים וחשמל   00.14
  וישיבות תאום  צוות הביצוע מטעם הקבלן  00.15
00.16  ה, יצראישור קבלים וספקיםי מש  
  רוהל פיוי פסולת ועודפי עפ  00.17
  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.18
  ד הקבלן, מחסים וסידורי וחיות לעובדיםמבה המפקח, משר  00.19
  "על חשבון" ("על חשבוו")  00.20
  ומחירים  כתב כמויות  00.21
  שיוי בהיקף העבודה   00.22
  לים בשטחקבלים אחרים הפוע   00.23
00.24  קיון  השטח בגמר העבודהי  
  קבלת העבודה ביקורת,   00.25
  "לאחר ביצוע"עדות כיות ות  00.26
  ר, סביבתו ותאי העבודההכרת האת  00.27
  עבודות תאום לפי עבודה בשטח  00.28
  דה בקרבת קווים ומתקים תת קרקעיים ועב  00.29
  אתר התארגות   00.30
  עה בחוף היםהוראות בדבר אי פגי   00.31
  בטיחות ואמצעי זהירות   00.32
  לוח זמים  00.33
  מעמד מפקח  00.34
  בדיקות  00.35
  הגשת חשבוות   00.36
  רים זהים לסעיפים זהיםמחי  00.37
  דוגמאות  00.38
  ספר מתקן  00.39

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עבודה ביומית    00.40
  אסבסט ואבק  00.41
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  זמית גדר    00.42
  עבודה בחורף     00.43
  ת קווי איגוד ערים דן לביוב ות בקרעבוד    00.44
  ידה בדרישותהוצאות בגין עמ    00.45
  עדיפות בין מסמכים     00.46
  ביקורת עבודה     00.47
  הגה בפי זקי אקלים ומי תהום    00.48
  ביצוע בקשתות, שיפועים וכד'     00.49
  ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו'     00.50
  פתחים ושרוולים     00.51
  הגה בפי חלודה     00.52
  בדק ותיקוים     00.53
  למזמין  רזרבות    00.54
  ותעודת גמר   5, 4טופס     00.55
  עבודה בגובה     00.56
  לפרויקט שומר במחסום כיסה    00.57
  מידת הצורך ליווי רכבים ב    00.58
  מבים קיימים אחריות לציוד      00.60
  עבודות חפירה ופרוק     00.62
  ,  פרויקטחפירה בתחום ה     00.63
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  ליים מיוחדים תאים כל -  1-בסמך מ

  
  (המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה זה)
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  מוקדמות  -00פרק 
  

  העבודה כללי של  תאור   00.01

זה   מכרז/חוזה  שוא  ועבודות העבודה  חידוש  שיפוץ   , שדרוג  ביה,  עבודות  כוללת 

האופרה  בשטח  פיתוח   ועד אלב  מרחובת"א  ב  כיכר  הירקון  מרחוב  החל  במזרח  י 

  . מרחוב הירדן מצפון ועד יוה הביא.להלן הקו הסגולרב רחוב הרברט סמואל במע 

בביהפרוי ומדרום  מצפון  תחום  מלוןיקט  ת  ,דירות  ,י  למייועסקי  אשר יירות  הם 

הפרויקט תקופת  לכל  פעילים  וכפי  יהיו  המפורט  כפי  היקפיות  השלמה  ועבודות   ,

  רכי השלמה וחיבור מערכות.שידרש לצ

מול תאום  ידרש  העבודה  שלבי  כך    בכל  עסק  העסקיםכל  כל   , תיפגעלא    שפעילות 

לבצע   כל  וידרש  כל    עסקעבור  של  אירעיים  חיבורים  וקיום  בטוחות  גישה  דרכי 

. כוחות   המערכות  והגעת  יש לקיים לאורך כל תקופת הביצוע הכה לחילוץ  כן  כמו 

הפ  ביטחון. לקחרוקים  יבמהלך  עמודי יש  על  הגות  לבצע  ידרש  כי  בחשבון  ת 

ומדרום הקולודות מ צ  ,צפון  טיח  ובדרום  פח אלומייום  ציפוי  על  הגה  בעוי בצפון 

  ופל קרמי .

ל לדאוג  יש  הביצוע  תקופת  אורך  רגל  ימעברלכל  מרח  הולכי  ומגודרים   ' בטוחים 

ר ברח' הרברט כולל מעבר החצייה המרומז  הרברט סמואל ולחוף הים  'הירקון לרח

(בקצה אלבי)   סמואל  גם  רח  השאר  בין  לעסקים,  שיאפשרו  וכיסה  למלוות   גישה 

הככר. צידי  משי  דירות  המעברים    ולביי  הבטיחות, הסדרת  אמצעי  וכל  הגידור   ,

ככל   הגדרות  ו/או  המעברים  פעמים  העתקת  חלק וכמה  הן  הביצוע  במהלך  שידרשו 

הקבל במחירי  וכלולות  האתר   וסף.סוג מהערכות  תשלום  כל  בגין  ישולם  ולא  ן 

ו ,המעברים  "בראות הגדרות  העירייה  והחיות  לחוברת  ראות האתר הכל בהתאם 

  ודה בעיר". אתרי עב

  

  עבודות הפיתוח .א

  :בין השאר עבודות הפיתוח שוא מכרז/חוזה זה כוללות

פ .1 פיוייעבודות  הריסה,  מושלמת    רוק,  להכה  עד  האלמטים  כל  של 

ביצו האופרה.ע.  לתחילת  בחיון  האיטום  מערך  על  שמירה  ידרש    תוך 

רור של החיון וכל זאת כלול במחיר  וומערכת האיו  על מיכל הגז לשמור  

 ריסות .ה

פ תת  יעבודות  ומבים  מערכות  כולל  הקיימת  המזרקה  של  והריסה  רוק 

הרשום   קרקעיים. כל  את  גם  כוללים  וההריסות  הפירוקים  העבודות 

  בכתב הכמויות. 

זהיר :  הערה פירוק  האם  ביצוע  טרם  הקבלן  יוחה  הפירוק  בעבודות 

לצורך  לה מאושר.  לשפך  וסילוק  פירוק  או  העיריה,  למחסי  עתקה 

הקבלן לקרקע  ירשמו כל    עליית  ות בושא יערך סיור מוקדם ובעתהרהב

  . או סילוקם העתקתם יעוד פרטי העבודה ו
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הפ ע"י  הקרקעות  סוגי  יאובחו  החפירה  במהלך  כן  ויתו  כמו  יקוח, 

  הוראות בהתאם. 

פי. תיעוד שר יכלול צילומים ותיאור היקבמעמד זה יבוצע תיעוד האתר א

 ת הצדדים.זה ישמש במידת הצורך א 

וכו'. .2 גן  ומילוי בשטח, מצעים, אדמת  השפלה    clsmעבודות עפר, חפירה 

 . בטויט וכלוסי

 עבודות בטון במזרקה כולל מבים תת קרקעיים   .3

 .הן ילמיומערכות   עבודות תשתית .4

 עבודות ריצוף.  .5

אשר חוצה גם את הרברט סמואל ואת    ופייםבשביל א   :עבודות אספלט .6

הקיים האופיים  הפרויקט  ,שביל  של  ההקיפיים  מקום    בכבישים  ובכל 

  .שידרש

 .ועבודות אבן מיוחדות ריהוט רחוב .7

 גיון והשקיה.טיעה , עבודות  .8

 עבודות איטום.  .9

 לכל הפרויקט   ורה חדשים לאורך הטיילתמערכות תאורה ועמודי תא .10

 ושפדן .ם , תל אופן י עירייה , רמזוריעבודות הקצב של קבל .11

"י הקבלן הזוכה אשר מחויב גם בשרות אתר . אך  כל העבודות יתואמו עי .12

 רק בעבודות שפדן ישולם עיי השפד"ן 

  כל העבודות הרשומות מעלה ועבודות הדרשות מתוקף   – הערה** 

 ות. התוכי    

  מתקים אלקטרו מכים  .ב

  חוזה זה לשטחי פיתוח כוללים: מתקים אלקטרו מכים שוא מכרז/

  ז., מים , תיעול ויקומתקן תברואה .1

חשמל .2 למצלמות  מתקן  תשתיות  מוך  מתח  מתקי    ותקשורת,   ותאורה, 

 . מערכת מים ויקוז

 מתקים ומערכות של המזרקה. .3

  

  תקופת הביצוע  00.02

בכפו לסיים  הקבלן  גופו  על  בחוזה  לאמור  את ף  זה,  מכרז  שוא  העבודה  ביצוע  את 

הקוב בצו  מהמועד  ) חודשים  עשרה(  10, לא יאוחר מאשר  האופרה בודות במתחם הע

  התחלת העבודה. בכפוף ללוח זמים של אבי הדרך המצורף 

  ).לוח זמים – 9-בראה ספח (



10 

 

  . חודשים קלדריים 10עבודות הפיתוח עד 

ומודגש    יתואמו הכיסות הביצוע בעבודות הפיתוח,  כי בכל שלב משלבי  עוד מובהר 

מהמל מוצאיוהיציאות  תאום  על  בדגש  העסק  ובתי  בטיחות. ומע  מערכות  וות   ברי 

ויועצ הכסים  בעלי  עם  בתאום  מחויבת  זו  הרשויות   יפעילות  ודרישות  הבטיחות 

הןילמי .  

רה לקבלן והקבלן יאיץ בכל מקום בו ימצא לכון המפקח כי לוח הזמים בפיגור, יו

האצת העבודה כוללת כל שידרש כולל עבודות  .את העבודה עד לשביעות רצון המפקח

    ספת תשלום או כחלק בעמידת הקבלן מפי החוזה., כל זאת ללא תולילה

בכל   כן  הפרויקט הכמו  של  ממשק  באזורי  או  סמואל  הרברט  על  הדרשות  עבודות 

, הכל בהתאם להחיות שיתו ע"י תועה קטןידרש לעבוד בשעות לילה בהן עומס ה

  את ללא תוספת תשלום., כל זהפרויקטטרה או מהל העירייה או המש

  

  יצוע העבודהמהלך ב 00.03
   מיום קבלת צו התחלת  ו , 00.02כמפורט בסעיף  משך הביצוע של הפרויקט הוא א.         

     הדרשים (אישור  מובהר כי תקופת ההתארגות והשגת האישורים העבודה,  
   רישות חדשות, רישיון עבודה, היתרים מחלקות שוות בהתאם לתאום ההדסי וד  
      הפרויקט. לת במשך ביצוע כל למייהם, תאומים)  
  קט תיעשה במקביל .העבודה בחלקים של הפרוי              
  זמין ומהלמראש ע"י המ עבודות, המאושריםההקבלן יעסיק קבלי משה לביצוע ב. 
  בין השאר בעבודות חשמלמין, ע המזהפרויקט ואשר עומדים בתאי הסף שיקב    
  , י מחלקת המאור בעיריית ת"א והמתכןעל יד רותאורה קבלן המשה יהיה מאוש    
  בעבודות התשתיות הרטובות קבלן מוכר ומאושר ע" תאגיד מי אביבים, בעבודות     
  כמו כן בסעיפי הקצב יעסיק הקבלן שר ע"י אגף שפ"ע וכו הגיון והשקיה קבלן המאו    
  ם העיריה בתמורה לאחוזים הקובים. את קבלן המשה מטע    

  העומד  להגיש לאישור קבלן  קבלןהבהעסקת קבלי משה רשאי  - יתר להבהרת
  יעסיק  של העסקת הקצב בתאי הסף ומאושר ע"י העיריה. ואילו בתאי השי  

  ה ע"י המחלקה הרלווטית (שפד"ן, תל קבלן המשה שהוחהקבלן אך ורק את 
  ויעזור בשירותי האתר כפי שידרש.  רמזורים)ן, אופ

   תלן יתחיל בביצוע העבודות מייד עם קבלת הוראת המזמין בכתב, שקראהקב ג.         
  "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מת              

  בחוזה.  ןמצויה מןלפרק הזלהשלימה לשביעות רצון המזמין, בהתאם              
  לו מיד או בסמוך  ו/התחלת העבודה ימסר י/שצוהקבלן מצהיר שידוע לו כי יתכן  .ד         

  למועד חתימת החוזה.             
              מהדס ו , מקבל על עצמו הקבלן עם קבלת צו התחלת העבודההקבלן מצהיר ש .ה         

  את התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות  בלעדי, , באופןהביצוע של הקבלן              
  שכרוכות בהם ע"פ חוק התכון והביה:               

  השלד" מהדס האחראי לביצוע"ה           
  " הפרויקט"הקבלן האחראי לביצוע            
  על קיום הוראות כל דין בקשר עם הבטיחות  חראי בין השארמהדס בטיחות שא"           

  באתר".              
  עדי לבצע באתר את כלל הפעולות אשר בביצוען הקבלן היו האחראי הישיר והבל .ו        

  של  או אשר בביצוען מותה ביצועה של העבודה ו/או ביצועו עבודהמותית התחלת ה           
  בודה.לק מהעאיזה ח           
   מצאותם באתר של כלל המסמכים אשר יאת ההקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא            
  מותית על פי דין התחלת העבודה / הביה או המשך ביצועה. מצאותםיבה           

  הקבלן מתחייב להחות את מהל הביצוע, את האחראי לביצוע השלד, את מהל  .ז       
             הם באשר העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מהלי העבודה למיי           
  העבודה. יצוע פעולות הרישוי הכרוכות בביצועה של לחובותיהם על פי דין ובאשר לב           
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  הקבלן מתחייב:  .ח      
  לכל העובדים החומר ההדסי והטכי שמסר לו לצורך ביצוע העבודה   את להבהיר )1(          

המשה  ה קבלי  לרבות  העבודה,  בביצוע  אחריםעוסקים  ולקבלים   מטעמו 
  ועובדיהם. השוות   סקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויותעוהמ

הביצוע,   )2( מהל  ע"י  היטב  למד  והטכי  ההדסי  החומר  הביצוע,  שתאי  לוודא 
יש   העבודה,  ומהלי  השלד  ביצוע  על  האחראי  הביצוע,  הכישורים מהדסי  להם 

  והמיומות הדרשים ולהדריכם לשם כך.
  והדרכה בכל עיין לתת לכל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכיות            

ובפרט   בחומרים  שימוש  מערכות,  מתקים,  בהתקת  להתקה   -הכרוך  הוגע   בכל 
  . מרכיבי העבודהאשר עשויה להשפיע על יציבות 

  ושיטות   אתרבשוטף מתקים, מערכות וחומרים המיועדים להתקה   ןק באופדולב )3(         
  אישורם או  מפורטים לעיל בסעיף זה לשם העבודה הקוטות ע"י כל הגורמים ש              
  פסילתם.               

  לרשום ביומן העבודה ממצאי ביקורת, החיות, הערות, הכל באופן אשר יאפשר  )4(         
  העבודות.שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של               

  ובו פירוט כוח אדם, כלים, חומרים מים מפורט על בסיס שבועי לוח ז הגיש) ל5(         
  ועבודות מחוץ לאתר וכל שידרש למען מעקב.              
    י לצרכי מעקב לוח זמים זה לאחר שיאושר ע"י הפיקוח ישמש רקע לעדכון חודש  
  אחר הפרויקט.   

  פקח וככל שקיימת חובה גם למוסדות התכון ולרשויות למזמין, למלתת אישור  )6(         
  או כל מערכת או מתקן  האו כל חלק ממ העבודההמוסמכות בדבר התאמת               
   ות המאושרותהמותקים בו לתכיות החלות על האתר, תאי ההיתר, התכי              
  ות וההחיות של התקן, המידע, התאים, ההורא לביצוע, הוראות הדין, דרישות              
  וסדות התכון והרשויות המוסמכות. מ              

   METHOD) הקבלן יצרף להצעתו תיאור מילולי של שיטות עבודתו 7(         

               STATEMENT. רקה .בדגש על עבודות במז  

  
  הסדרי תועה זמיים 00.04
   על  הסדרי תועה זמייםלהכת תוכיות הסדרי תועה ולביצוע לדאוג   על הקבלן )1          

    והוא יהיה על חשבוועל שלביו השוים  במהלך ביצוע הפרויקטידי מהדס תועה               
  אזורים הפרדים באתר העבודות ואל אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל ה               
   באמצעות אביזרים תיקיים וצביעה זמית של הכביש, ככל תארגותשטחי הה              
  שידרשו ע"י המפקח המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר.               

  במידה והמזמין יבצע פעילות זו , תקוזז עלות היועצים משכר הקבלן.               
  ידי מהדס תועה מטעם הקבלן ועל  הכת תוכיות הסדרי תועה לביצוע העבודה על  )2          

  , ביצוע הסדרי התועה הזמיים והעיריה רם על ידי יועץ הפרויקטחשבוו ואישו              
  ולא לצורך ביצוע כל העבודות ולצורך שלבי הביצוע כללים במחירי היחידה השוים               
       , או חלקן  תועהההסדרי  ת תכיותהכ את (במידה והמזמין יבצע ישולמו בפרד.             

  זז העלות כפי שהיא מחשבון הקבלן). תקו              
      התמרור, אספקת כל אביזרי השילוטהסדרי התועה הזמיים כוללים בין השאר                

  ואביזרי  בטיחות שוים כדרש על  פי תכית חה והצביעה, שוטרים וצוותי אבט
הת ביצוע הזמיים  ועה  הסדרי  של  ושלב  שלב  בכל  הרשויות  דרישת  פי  על   ו/או 

    .ביום ובלילה -העבודות 
ועל   הקבלן  ידי  על  ייעשו  הביצוע  תקופת  אורך  לכל  ואחזקתם  בשטח  הצבתם 

, יישום כל שיםכל התאום, האישורים הדרו  .ועל חשבוו למעט שוטרים  אחריותו
רלהרשויות  מהדרישות   משייקבלת  העבודה  המתאיוות  י הרשויות  עשו מות 

ולא תשולם עבור עבודות ל חשבוו בלבד  זמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, עובי
שהיא סוג  מכל  תוספת  הסדרי  אלה  קיום  על  להקפיד  מתחייב  הקבלן  תועה ה . 

מהר שיקבל  הבטיחות  החיות  כל  על  וכן  ועלהזמיים,  המוסמכות  ביצוע   שויות 
שיון העבודה, וזאת בין אם מסרו לקבלן במישרין ימדויק של כל דרישותיהן עפ"י ר

לו באמצעות המפקח  ע"י הרשויות א כן כ  מטעם המזמין.המקצועי  ו שמסרו  מו 
  כללים בהסדרי תועה, צבע זמי, מחיקת סימוים בכבישים ע"י מקרצפת  
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  ורים, אביזרי השילוט, אביזריור, התקת והעתקת תמרבד ולא צביעה בצבע שחל
   '.שומרים וכועגלת חץ , ,תבטיחוה

    החוברת תועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי סוגי הציוד ואביזרי ה :חשובה ההער
בהוצאתה   בדרך"  להצבה  מאושרים  ובטיחות  תועה  ידי ועמה"התקי  על  דכת 

הבימשרדית הועדה  הועדה  אישורי  ובטיחות    ו/או  תועה  התקי  להצבה לבחית 
  בדרך.

          לן באשר להבטחת תקיותו ושלמותו של הציוד ת חלה על הקבאחריות מיוחד )3
  והאביזרים להכוות התועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים      
  דרש, שאיו פועל כצץ (כדוגמת  יותקו כדרש במפרט ובהחיות המפקח, שלא    
  ש"ח עבור כל אביזר  200של סך הראשי גום וכד') יופחת מחשבון הקבלן פמעקה     
  פגום ליום.    

  , הקבלן לא מפעיל את הסדרי התועה בהתאם לדרש  אם לדעת המזמין )4
  ולשביעות רצוו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בושא     
  התשלומים ן. במקרה כזה כל זכות ערעור של הקבל זה תהיה ע"י המפקח, ללא    
    לקבלן האביזרים החדש ויוכו מחשבוות הקבלן הראשי רותו ישיישולמ    
  דמי יהול. 12%בתוספת     

              שלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת לכל יהמזמין     
  על הקבלן בלבד.ושא הסדרי התועה לביצוע  תחול     
  העבודה או ע"י המזמין להעסיק   דרש הקבלן ע"י הרשויות השוות ובהיתר )5

  בשכר.  שוטרים או מאבטחים מורשים    
  לקבלן ההוצאות הכספיות ע"פ יומן משטרה ממוחשב עם פרוט ימי   יוחזרו   

  העבודה של השוטרים באתר, שמם, ומספר השעות בהם עסקו באותו היום.     
  זה. לא  תשולם תוספת כספית כלשהיא עבור הטיפול ומימון לצורך     
  ויהיו דרישות   במידה בכמות על פי דרישת הרשויות תשלום עבור שוטרים       

  הפרויקט מדי יום  אישור מראש של מהל כפופים ל כל מקרה בכאלה     
  . ביומו    

  לה (יומן תשלום בפועל עבור שכר שוטרים בשכר ישולם לקבלן כגד קב    
  שמם    ים באתר,משטרה ממוחשב עם פרוט ימי העבודה של השוטר    
  תוספת עבור טיפול ,   ומספר השעות בהם עסקו באותו היום), ללא כל    
  וכו'. מימון    
   על חשבון הקבלן, כלל במחירי היחידה - חברות תקשורתתשלום עבור פיקוח  א.
    ים שבכתב הכמויות ולא ימדד בפרדהשו .  
  כלל במחירי היחידה  על חשבון הקבלן,  - תשלום עבור פיקוח חברת חשמל ב.
  .  השוים שבכתב הכמויות ולא ימדד בפרד    

  השוים   על חשבון הקבלן, כלל במחירי היחידה - תשלום עבור פיקוח טל"כ .ג
  .מויות ולא ימדד בפרד כשבכתב ה    
  כלל על חשבון הקבלן,  – בביצוע העבודהחציית כבישים, עבודות לילה וקשיים  .ד
  את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע וכולל שוים של הסעיפים ה במחירי היחידה   

  הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות,  הפרויקט בכל   
  צמצם ככל האפשר עבודות במשמרות וכו'. הקבלן מתחייב ל עבודות לילה,  כולל   
  ף בגין כל הקשיים לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום וס הפרעות לתועה. כאמור,    
  הדרישות ה"ל. ו   
  על חשבון הקבלן, כלל במחירי   - גוד ערים דן לביובתשלום עבור פיקוח אי ה.
  היחידה השוים שבכתב הכמויות ולא ימדד בפרד .    

  על חשבון הקבלן,   – קומית או גורמים אחריםתשלום עבור פיקוח של הרשות המ ו.               
  לא ישולם בפרד.                 

  תועה הזמיים, על כל החיות הבטיחות הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי ה )6
              שיון י שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדוייק של כל דרישותיהן עפ"י ר    
              שמסרו לו ובין אם רין ע"י הרשויות, ם מסרו לקבלן במישהעבודה, וזאת בין א    
  ת, כאמור לעיל. באמצעות המזמין עפ"י תאום בין המזמין והרשויו     

  עבודות הצרת, בחציה לרוחב, בשלבים.  תעשהבמקומות בהם יתאפשר הדבר  )7
  אך ורק בלילות. עבודות התשתית,   הבוצעתבמקום בו לא תתאפשר עבודה בשלבים,     
      

    
     ע התועה השוטפת. רת תשתית, תעשה כך שלא תופרבכל מקרה כל פעולה של החת צ   
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  .הרשות המקומית הרלווטיתהאחריות לקבלת אישור המשטרה ו ל הקבלןעמוטלת    
  אי מילוי אחר ההוראות ה"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות  )8

  יחולו על  -מו בגין אלה  כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגר     
  מועד  באו לדחיה מצד הקבלן עילה לתביעות מכל סוג הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות      

  סיום העבודות.      
  עשית שלא היא המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו  )9

  מראש לא תאם הקבלן  םם לתאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או אאתבה    
  את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.    

  כלל במיין הימים של ביצוע העבודה.יהעבודה תהיה על חשבון הקבלן ותהפסקת     
  

  כלליותוהחיות הוראות  .0500
  בהוצאת  לעבודות ביה יםהכללי יםכל העבודות תבוצעה בהתאם למפרט א.          

  , המפרט מהדורה המעודכת ביותר ר בפרקים השוים ב משהב"ט/ההוצאה לאו             
  המיוחד, תקים ישראליים ותקים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכיות וכל              

  מסמך אחר שמצוין בחוזה.             
  אין זה מן ההכרח שכל  ה"ל כמשלימים זה את זה.יש לראות את כל המסמכים              

   ביתר  העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאה את ביטוין גם             
  המסמכים.              

  המזמין וגורמים וספים כל העבודות תבוצעה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם  ב.        
    ובהתאם להחיות המפקח, לרבותטית לפי דרישת כל דין כמו: כל גוף ורשות רלוו            

  משטרת   , מכבי אש,הג"אסלקום, הוט, מקומית, חברת החשמל, בזק, ההרשות             
  ישראל ואחרים.             
  אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.           

  חפירה בתוך  שיון לביצוע עבודות  ישיוות לביצוע העבודה ובכלל זה, רירחובת קבלת  ג.       
   .חשבווחלה על הקבלן ועל מחוץ לתחומי האתר, ו          
  הקבלן יקבל מהמזמין תוכיות תאום הדסי מאושרות ע"י הרשויות.           
  ת שרשמו בתאום   על הקבלן חלה אחריות לבצע את כל התאומים, ההחיות, והדרישו          
  כל ה"ל ע"ח הקבלן.ה. ההדסי לצורך ביצוע פרויקט ז          
  שיוות ובהתאם להגבלות שתוטלה יתאם לתאי הר כל עבודות הקבלן תבוצעה בה          
  המזמין.  על הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי          

  תשומת לב הקבלן מופית בזה לתאים הבאים:ד.       
  ים. לא תוכר מוגבלים וצר עבודה בשטחיםמחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים           

  בודה בשטחים מוגבלים.כל תביעה מצד הקבלן על ע          
   בתוכיות.הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר  -תארגות ותחום עבודה ה ה.     

  יותר שבו יוקם בין השאר   הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגות אחד או          
  עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מפרט מיוחד זה. יחד מבה למפקח כמפורט ב          
  מיקום שטחי ההתארגות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב           
  לאשר לקבלן את שטחי ההתארגות שהוצעו על ידו.         
  ץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגות, יעשה מות העבודה יאלבמידה ועם התקד         

  ון תהיה סופית., כשהחיית המזמין ו/או המפקח בדעל חשבוו הואהדבר          
  התשלום בגין שטח התארגות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') ו/או קבלתם          
  ישולמו ע"י הקבלן ועל  –דרשו יתרי ביה עבור מבים ארעים במידה וייהשל          
  . חשבוו         

  לכללי  דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם .ו      
  התועה ותקות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון:           
  מקרה שפעילותו עלולה  אגף תועה, משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל          
  ד הקבלן עקב מגבלות תועה לה. לא תוכר כל תביעה מצליצור הפרעה לתועה הרגי         
  שיוטלו על הקבלן מצד הרשויות.           

  
  
  
  
  

  תאי העבודה באתר  .0600
  בוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בושא זה, מופית תשומת לב הקבלן לושאים           

  הבאים:           
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  טפוותיהגה מפי ש .א       
  שטחי העבודה בפרויקט ובכלל זה בין השאר,   שטחיכל לדאוג לכך ש קבלןעל ה          
  לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם בצרת פגומה או פגועה והעבודות  החפירות           
  או ממקור כלשהו אחר.          
             כות סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מער-על חשבוו הקבלן לצורך זה יבצע          
  וכן  על עבודותיו בפי הצפה בכל עוות השה כל הדרוש כדי לשמור -שאיבה, וכיו"ב          
  כדי לא לגרום להצפות וזקים לגורמים אחרים.         
       ה, גרטורים וכל אשר דרש למיעת תכון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאב         
  .  שבוויעשו ע"י הקבלן ועל חה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ופגיע טפוותיש         
  כל  .צוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בפרד לתשלוםיב         
  לים אם הפרויקט או מושפעים האמר מעלה כון גם לגבי המלוות והעסקים הגוב         
  ממו.          
  סקים יבצע כל הדרש בכדי לקיים פעילות סבירה לדעתו של המפקח בעלן הקב         
  עיל. לוהמלוות          

  
  דיפון זמי  .ב      

  צרות ומערכות תת קרקעיות,  ל יד ע או  /כבישים ו על יד דיפון זמי לחפירות ככלל,           
  ית על יד קירות תומכים ועל יד  קיימות וכן יבצע הקבלן, תמיכה זמ שוחות ל ידאו ע/ו          

  יבוצעו ע"י הקבלן עמודי חשמל/ שילוט/ טלפון/ רמזורים וכד',  גדרות הבתים, תימוך         
  ועל חשבוו ולא ימדדו לתשלום.         
  ובכמות  מדיםי, מסוג, במה"ל הזמיון התמיכות והדיפהתכון המפורט והביצוע של          
  פרדחשבון הקבלן ולא יימדד ב-על  יהיה לפי הפרוט ה"ל,ש לבצוע דרו, שםכלשה         
    לרבות פירוק הדיפון והתמיכות.  לתשלום         

  הזמיים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרוית) התמיכות והדיפוים סוגי          
  תמיכה ו/או   לבצע  . איןתכוםאת לאישור אור כזה, יציע הקבלן י ובהעדר תות, תכיב         
  ורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה כון גם  דיפון זמי בטרם אושר התכון המפ         
   לגבי תלייה של צרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.          
  קציה ודה ובאישור ובחתימת מהדס קוסטרוהדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העב        

  ועל חשבוו.לן בקהמטעם         
  

  עבודה בקרבת תועה קיימת .ג    
  ותועת תועת כלי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה) שמת לב הקבלן מופית לכך תשו       
  , (מופים שמופעל על ידובסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכי הולכי רגל מתהלות        
  ). וכו' דוחיציוד ק       
  הרכב  הדרושים על מת לשמור על שלומם של כלי הבטיחות  וט בכל אמצעיעל הקבלן לק      
   , ולא לגרום להפרעה כלשהי לתועת הולכי הרגל לרבות המבקרים באתר והולכי הרגל      
  , בכפוף להסדרי התועה המאושרים.ו/או לתועה המוטורית      
  או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו /על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו      
  וכן לשמור על שלום פועליו ואשיו הוא. עקב מעשיו או מחדליו,       

  ציב הקבלן מעקות ואביזרי תועה עפ"י התוכית להבטחת תאי הבטיחות ה"ל, י      
  להסדרי תועה בזמן ביצוע.  רת ישראל,המאושרת בין היתר ע"י משט      

  איו פוטר את הקבלן מאחריותו שטרה  המהמאושרים ע"י   ה"להסדרים צוע היב     
  בתוואי הפרויקט  לכל זק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו הבלעדית      

  בי הבצוע של הגידור ישתה מעת לעת, בהתאם לשל המעקות ו. תוואי ובשטחים המגודרים     
  השלבים.הפרויקט ולפי הסדרי התועה שבכל אחד מ     

  ולפי החיות המפקח.  על הגידור שילוט אזהרה כדרש בחוק,הקבלן יתקין      
  על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, לשמור על יקיון ושלמותן לכל      

  אורך תקופת הביצוע.      
  ם, , הקמתו והעברתו ממקום למקוושעריו הגידור סעיף זה, לרבותצוע כל האמור ביב    

  , ביחס 00.04האמור בסעיף למעט  . ולא יימדד בפרד לתשלוםצוע, יופירוקו בתום הב    
  לשכר שוטרים.     
  
  
  עבודת יום ועבודת לילה ,על כבישים פעילים ןקבלהפעילות  .ד
     , ןתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות הקבלצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שיב   
  ושרו אהעבודות כפי שהם האתר ותחומי ובתוך תחומי פעילים  מי כבישיםמחוץ לתחו   
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  . מראש ע"י המפקח   
  מודגש שהקבלן לא זכאי לשיוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה, בין אם היא דרשה ע"י     
   , ובין אם הוא החליט בעצמו חרתות מוסמכת או/או כל רש המפקח ו/או משטרת ישראל   
  שלא יתן  שעות הלילה, כדי לעמוד בדרישות לוח הזמים, או מפיה כלשהי בלבצע עבוד   
  .ואחרות האתר ,לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התועה   
  
  תועה ועבודה על פי הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ה
  פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת איסוף/פיוי  כל התועות, לרבות לצורכי   

  כלי רכב המצוידים  ה אך ורק באמצעותצעשהיא, על פי משטחים סלולים קיימים תבו   
  בגלגלים פיאומטיים.    
  כל זק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל    
  . והרשויות הוגעות בדבר מלאה של המפקחביעות רצוו השחשבוו ל   
  
  דרכי גישה .ו

  ברכב ו/או במשאית על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבוו רשת דרכים שתבטיח גישה    
  מכל  אתר. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה ל עבודהלכל חלקי ה   
  סיבה שהיא.    

     הדרכים  מפקח, לרבות החלטה באם להרוס את רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם ה   
  סיום  לאחר ןבמקומ ןבמהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר  ןאו בחלק ןבכלל הלאה   
  העבודה.    
  החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות    
    בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.   
  
  וי חח"י ווק גבוה/עליוןה מתחת לקוי מתח ודעב .ז

   ים ובעיקר למרווחיו' החשמל לתאי העבודה מתחת לקובל אישור חבעל הקבלן לק   
  י המתח העליון. וקועבודות מתחת ובאזור הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע    
  גה י חשמל והמיכת עמודתכולל  ,העבודה תבוצע עפ"י התאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל   
    וחפירה עמוקה.   
   יהיה על חשבוןוהובע מכך במישרין או בעקיפין  חשמלהת לקוי צוע מתחיכל הכרוך בב   
  .  הקבלן ולא ישולם בפרד   
  
  עיליות ותת קרקעיות  מערכות שירותים קיימותל בסמיכותעבודה  .ח
    סיבים אופטים,  של חשמל, בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים   
  ת המרבית, תוך שמירה קפדית  "ב, תבוצעה העבודות בזהירובזק, מים, ביוב, תיעול וכיו   
  ל שלמותם ותקיותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צרת כ"ל או ע   
  מטעם  קידוחים סמוכים ל"ל, תהיה העבודה בוכחות המפקח, ובוכחות מפקח מיוחד   
    ה"ל היא באחריותו של הקבלן  הרשות האחראית לקווים אלה. הזמת המפקח המיוחד   
  .ל ידי הקבלן ועל חשבווהפיקוח יהיה ע ותשלום דמי   
  או מחדליו של /או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צרת תת קרקעית ו   
   ישא בכל האחריות יהוראות המפקח, והקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות ל   
     ובעת מהפגיעה ה"ל. אחריותו של הקבלן כאמורת מכל סוג שהוא ההכספית ו/או אחריו   

  לעיל היא בלעדית.    
     מערכות הצרת התת קרקעית המצאות באתר סומו בתכיות, אך הסימון הוא    
  ה וכלוסאות, עליו לוודא את מיקומן  איפורמטיבי בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות חפיר   
    השוות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש  תוהמדויק של הצר   
    וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצעה בוכחות המפקח,    
  ווטית, כאמור קרקעית הרל-ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת   
  לעיל.   
  
  
  
  םמתקים עיליים ותת קרקעיי .ט
  יימים בשטח, כגון: קרקעיים הק-קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקים העל.  1

  ורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומים בתכיות ובין שאים יצ     
  קרקעיים הקיימים, אולם אין -קים התתמסומים. הקבלן יוכל לקבל תוים לגבי המת     
  ם גם אם מצויים בתכיות תיאו -  קם של תוים אלהלכוותם ודיוהמזמין אחראי      
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  הדסי שהוגשו/בדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.     
  קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים -ורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ. 2

   לשלמות ות הקבלן ועל חשבוו. בכל מקרה אחראי הקבלן ם יהיו באחרילצורך גילויי    
  צרות / כבלים / בודה, יפגעו מיעת זקים מהם. אם, תוך כדי העוהמתקים ה"ל     
  כלשהם, כל זק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן.מתקים     

  אלמטים בי טיפול בתשומת לב הקבלן מופית להחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לג .3
  פעם על ידי כיות, וכפי שיובאו לידיעתו מדי קרקעיים והעיליים, כמסומן בת-התת    
  המפקח.    

   קרקעיים, כגון קווי טלפון,-קבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקים התתה .4
   בודה ה"ל לא ישולם כל תשלום וסף עבור הצורך בעחשמל, וכדומה.  סיבים אופטים,    
  . במחירי היחידה לולכ    

   הקבלן. לצורך זה יתקשר הקבלן עם  לקעיים חלה עוי מתקים תת קרחובת סימון וגיל .5
  וכו' ויקבל את המידע  , סלקוםהעיריה ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק    
  הדרוש.    
   מודי חשמל, קווי טלפון, קווי מים,העבודה ליד מתקים קיימים כגון: עתתכן דרישה ש    
    ותוהשגחת אשי בזק, חברת החשמל, מקורות ורשוי תוך תאום, אישור ביוב וכו', תבוצע    
  הוגעות בדבר.  אחרות    

  לקול במתקן או ציור כל שהוא שאיו ראה לזקים ו/או ק הבלעדי אחראיהיו ה הקבלן .6
  מך אחר המהווה ור איו מסומן בתכיות או בכל מסלעין, גם אם המתקן או הציור האמ    
  . זהמהחוחלק     

   ל הקבלן. התיקון של מתקיםכל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות ע .7
  שיזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבוו   ,תת קרקעיים קיימים, לרבות    
  ת פרק הזמן שייקבע ע"י הרשויות הוגעות בדבר ובמסגרובכל מקרה, לשביעות רצון כל     
  המפקח ו/או על ידי הרשויות.    
  

  קבלןהוצאות תכון שיחולו על ה .0700
  או פריטים שוים של העבודות בושאים מסוימים דרש הקבלן לבצע תכון מפורט  א.          

  ם מוסמכים. ע"י מתכי העשויים להידרש לביצוע העבודה               
  , בעבודות כגון: בין השארובר, מבלי לפגוע בכלליות האמור, מד               

  ל פי שלבי הביצוע השוים.ע  תכון ההתארגות -          
  תכון תוכיות הסדרי תועה לתקופת הביצוע. -          
  צוע יקע, לשם בתמיכות זמיות כלשהן לאלמטי מבה או לקרדיפוים, תכון  -          

  ולכל צורך אחר  צרות ומערכות תת קרקעיותל יד כבישים ו/או ע ל ידע מחפורות            
  יתחייב לצורך ביצוע העבודה.ש            

  פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקי עזר שוים.דיפוים, תכון  -         
  .למייהם טי אבןואלמ תכון רכיבים טרומיים -         
  קים באתר.   ן תביות  לאלמטים  יצוותכ -         
  ת הבטון.ון תערובותכ -         
         - יים.תכיות ומשטחי עבודה זמון דרכי גישה זמ  
  תכון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.  -         

  .ותיק מתקן )(עדות    AS MADEתוהכת תוכי -         
  הפרויקט.  פריטים וספים, כדרש לשם ביצוע -         

  פי התוכיות שהוכו במסגרת התכון עבודות התכון ה"ל וביצוע של כל אלה ל           
  הקבלי ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.            
  שיועסקו  תכון ה"לידי מהדסים מומחים בתחומי ההתכון הקבלי ה"ל יעשה על            

  . עבודתם תלווה קבלן. המהדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בישראלדי היעל            
  ידי  -ידי המהדסים ה"ל ועל-בחישובים, מפרטים ותוכיות לביצוע, כולם חתומים על           
  ול עבודתם דס הביצוע מטעם הקבלן), וכן תכל"המהדס האחראי לביצוע השלד" (מה          
  על כל ה"ל.מטעם הקבלן ת ליווי הביצוע ופיקוח צמוד א גם          

  
  

    ל הקבלן והמהדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכון ובעת הביצוע בכל ע          
  ים וכו', כגון:  העומסים הרלבטיים להעמסת המתקים, התמיכות, החיבורים הזמי          
  הובעים משיפועי  י רכב ומופים, כוחות אופקייםעומס עצמי, עומס שימושי, עומס          
  כן יש להתייחס  -קע ולחצי קרקע, ומהעומסים שזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמוקר          
  לאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השוים.           
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          ים של המזמיןהקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכ,  ל"ון האת מסמכי התכ  
  . התכון ה"ל יוגש ולאישור רטים משלימים) להתייחסות(חישובים תכיות ביצוע ומפ          
  בשי עותקים.            

          ים  המפקח והמתכי, יעירו את הערותיהם וון הקבליחזירו לקבלן יבדקו את התכ  
          י בהתאם להערות המפקח ואת המסמכים. הקבלן יתקן את התכן, ון הקבלהמתכ     
  דרש ע"י ה"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכון יאת כל הפרוט החסר כפי שיויוסיף           
  התכון   הקבלי יאושר ע"י המפקח והמתכן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י          
  המאושר ה"ל.          

  ם אמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישוביבכל מקום בו  מודגש בזאת, כי         
  , הכווה היא כי של המזמין וכיות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכןתו/או          

  ש כאישור לכוות ם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרהאישורים אלה          
  ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע  לן,הקב מטעםמהדסים התכון של ה         
  של הקבלן והמהדס מטעמו, הן לתכון והן לביצוע של עדית חריותו המלאה והבלמא         
  הושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.         

  לא ישולם לו על , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, וכות בעבודות תכוןות הכרול ההוצאכ         
  . כך בפרד        
  
  לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השוה מן  בכל מקרה בו יתה ב.   

  כים מיהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המס - התון בתכון המקורי הכלל בהסכם       
  .של המזמין  ידו לאישור המתכן-ימים כפי שיידרשו עלתאהמ    
  ת החלטתו.המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו למק א    

  הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם     
  הצעתו לא אושרה.     
  וחות הזמים יוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלאישור או אי אישור לבקשת הקבלן לש    
  ת עתידיות. תביעוו/או     

  ים ועבודות שוות, יחולו עליו כל ההוצאות ג. אם יציע הקבלן הצעות לתכון חליפי לאלמט
  של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכים והמפקח מטעם המזמין.      
  .בכתב הכמויותם הרשובהצעתו יגיש הקבלן מחיר למוצר    

  
  ואחזקת האתר שמירה 00.08
   ות מלאה ל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריחה א.         

  ועל  שבו  לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקים הארעיים ובלעדית              
  או בסמוך לו.כל הרכוש של המזמין במקום העבודה ו/              
  י להבטיח שמירה שעות ביממה, כד 24ל שומרים, על הקבלן להציב מספר מספיק ש              
 אה ויעילה על כל האתר, מביו הארעיים וציודו.מל             
  במקרה של זק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממה, או לכל חלק              
  קבלן את , או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן ההארעיים מהמתקים             
  וו, כך שלאחר תיקון הזק תהיה הזק ויחזיר את העבודה לקדמותה, על חשב             
  העבודה במצב תקין ומתאים, מכל הבחיות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של             
  המפקח.             

לקם מית בכל שטחי האתר, כולל מעברים ציבוריים ויסצע תאורה זיתכן ויב  הקבלן
  בסוף פרויקט. 

  צורך הגה על העבודות, ו/או על המתקים לוהמפקח,  כל זאת על פי הוראות            
  טחון ולוחיות הציבור. יהקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או לבטיחות, לב           

  
   ולביצוע כיות למכרזות .0900

  ובמהלכו  רז". לפי הביצועכיות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכיות "למכוהת         
  תשאה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול  תכיות אשרתופקה לקבלן          
  שיויים והשלמות ביחס לתכיות "למכרז". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או          

  
  הצורך. אשר הוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי  יות מאלהלהוסיף תכ         

  וי במחירי יחידה או הארכת  זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שילקבלן לא תהיה          
  זמן ביצוע עקב עדכוים אלה.          

  

  .מהדס הקבלן  "יטבלה זו תערך ע.  XLבגיבוי טבלת מעת לעת  - עדכון תוכיות         
  מהות , ומועד קבלתה ,מהדורה 'מס  ,תכיל את כל המידע לגבי שם התוכית ההטבל         
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   .טרם הכה,  ן עם קבלת תוכיות חדשות ותחתם ע"י הפיקוחטבלה זו תעודכ השיוי.         
  

  התאמת התכיות, המפרט וכתב הכמויות  .1000
  סמכי החוזה את כל המידות, התוים על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכיות ומ  א.          

  ים  בתו או אי התאמהסתירה , באים בהם. בכל מקרה שתמצא טעותע המווהמיד               
  , עליו להודיע על כך מיד ובין התוכיות השוות בכתב הכמויות ,במפרט הטכי              

  למפקח ולבקש הוראה בכתב.              
   ע"י הקבלן לידיעת רים על הגבהים ועל המידות שמסומים בתכיות יובאו מיד עוער              

  . החלטת המפקח בדון תהיה סופית, לא תתקבל כל המפקח וירשמו ביומן העבודה              
  תביעה מצד הקבלן על סמך טעה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.              

  ם התכיות לשיוייאת ר לעצמו הזכות להתאים ו/או המפקח שומ  מובהר כי המזמין ב.         
  יה, להפיק תכיות וספות ואחרות  שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלב             
  לביצוע והקבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו כללו              
              כאמור בעבודה מלכתחילה. ויים והתוספות ההתאמות / השי  

  מויות ואין  זה מהווה חלק בלתי פרד מהחוזה, התוכיות ו/או כתבי הכ מיוחדמפרט ג.          
  דברים הכלולים בחוזה, בתוכיות ו/או בכתב הכמויות יכללו גם במפרט זה. הכרח כי            

  בטחון/ההוצאה לאור. על הקבלן לרכוש מפרטים אלו בכוחות עצמו במשרד ה
  עם ללי" יפה כל עוד אין עומדות בסתירה תוקפן של ההוראות המופיעות ב"מפרט הכ

במפ הכלולות  הכמויותההוראות  בכתב  ו/או  זה  מיוחד  המכרז רט  במסמכי  ו/או   ,
  האחרים של מכרז זה. 

  במקרה של סתירה יהיה כוחם של מפרט זה וכתב הכמויות עדיף.     
  ם ם במפרט טכי זה, הים תוספות, שיוייפים השוים המופיעיכל האמור לעיל בסעי

במידה   הכללי.  במפרט  המקבילים  בסעיפים  האמור  לגבי  תוספות, והבהרות  ואין 
ולהתייחס  לקרוא  יש  הכללי  במפרט  המופיעים  בסעיפים  לאמור  והבהרות  שיויים 

  לסעיפים במפרט הכללי כלשום.
הח לגבי  הכללי  הטכי  במפרט  האמור  לסעיפים כל  מתייחס  הסטדרטי  וזה 

  "אתרים". בחוזה   הסטדרטי ים המתאימ
  

  םפיקוח והשגחה מטעמ – תאום עם גורמים ורשויות .1100
  בין אם  תת קרקעיותלפי תחילת העבודה, ובמיוחד לפי ביצוע עבודות ליד מערכות           
  השגחה  להזמין על חשבוו על הקבלן לתאם ו ,לאו ובין אםהם מסומים בתכיות           
  הרשימה הבאה.   של הגורם המתאים מתוך          
  ם וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח האחריות על התיאום עם הגורמים השוי         
  וכחותם -שייגרם עקב איו/או זק הם של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור           
  ים מטעם הרשויות. באתר של המפקחים השו         

  חברת החשמל  .א          
  חשמל ימים לפי העבודה ליד עמודי חשמל וקווי    7לפחות  יזמין פיקוח  הקבלן יתאם ו

תת קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בוכחות מפקח 
כיסת   עקב  תביעות  כל  תהייה  לא  לקבלן  החשמל.  חברת  לעבוד  חשל  החשמל  ברת 

כמו כן לא תהייה   יב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי.באתר. הקבלן מתחי
זור עמודי חשמל על מת לאפשר את לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו בא

  עבודת חברת החשמל.  
  סלקום , פרטר, "בזק" חברת .ב         

י הטלפון, שוחות הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהדס הרשת. העבודה באזור עמוד
תעשה רק בוכחות כות תקשורת אחרות,  סיבים אופטיים ומערהטלפון וקווי הטלפון  

  .  יפו-גורמי התקשורת של עיריית ת"א, והתקשורת חברותמפקח של 
ימים לפי העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון   7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות  

בוכחות מפקח לפון וקווי הטלפון תבוצע רק  קרקעיים. העבודה באזור עמודי הט-תת
חב תקשורשל  חברתרות  כיסת  עקב  תביעות  כל  תהייה  לא  לקבלן   התקשורתת  ו. 
את כל הסיוע האפשרי. כמו כן   לחבורת התקשורתבאתר. הקבלן מתחייב לתת    לעבוד

או שוחות  לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון  
  . ווי תקשורתאו ק

  טלוויזיה בכבלים חברת .ג         
       יד ימים לפי העבודה ל 7חברת הטל"כ לפחות  השגחה מטעם יזמין ם ויתאהקבלן 

    קווים תת קרקעיים.
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כל    את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו    הטל"כ  הקבלן מתחייב לתת לחברת  
באזור   עבודתו  להפסיק  ויתבקש  במידה  עבודת   ם  הקוויתביעה  את  לאפשר  מת  על 

  הטל"כ.חברת 
  רים דן איגוד ע .ד       

מטעם פיקוח  לוכחות  וידאג  א.ע.ד  עם  עבודתו  יתאם  ביצוע   הקבלן  בזמן               האיגוד 
הקיים הקו  ליד  בספח,  עבודות  לקו    .   10-ב  וכמפורט  העבודה  בין  היתרה  הקירבה 

  שפד"ן מחייבת פיקוח צמוד של ציג השפד"ן . 
  אביבים תאגיד מי  .ה       

תאגיד מי  הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם ציג  ב  והביוכדי לא לפגוע בקווי המים  
קוול  אביבים באזור  העבודה  המשך  אתו  רק  והביוב  המים  וי תאם  תבוצע  העבודה   .

    ציג מטעמם.בוכחות 
  של הרשות המקומית  מחלקת ביוב ותיעול  .ו       

וידאג לוכחות פיק  ו באזור קווי הביובהקבלן יתאם עבודותי וח  והתיעול עם המחלקה 
   מטעם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקים קיימים.

  של הרשות המקומית  מחלקת מאור ז.       
ולתאם את  כבלי מאור  על מת לקבל סימון של  ציג המחלקה  עם  סיור  יתאם  הקבלן 

עב והעמודים.  הכבלים  בקרבת  רק העבודות  תתבצע  התאורה  מתקי  ליד  הקבלן  ודות 
  מחלקת המאור. בוכחות מפקח מטעם

  אגף התועה  –ת ישראל של הרשות המקומית ומשטר  מחלקת תועה .ח       
הגישה  צירי  קביעת  לצורך  הקיימות  הדרישות  את  התועה  במחלקת  יתאם              הקבלן 

שלבי   חומרים,  אחסת  שטחי  התארגות,  שטחי  וצירים, לאתר,  דרכים  לסגירת  ביצוע 
וה רגל  הולכי  במיתועת  הקבלן גתם.  יתאם  רמזורים  יוקמו  או  רמזורים  וקיימים  דה 

וכן את המיקום המדויק לעמודים, ועיתוים  הדרשים במערכת הקיימת    את השיויים
  ירוק, מעברי כבישים וגלאים. -מגון, חיבורי חשמל, גל

  פיקוח ובקרה על חשבוו ובמועד המתאים השגחה, בהתאם לצורך ולתאום יזמין הקבלן 
  של המחלקה.

  של הרשות המקומית אגף שפע ואגף דרכים ומאור .ט      
ההקבלן   ציג  עם  מראש  ה"ליתאם  עירויים   אגפים  באביזרים  הטיפול  אופן             את 

ת , . באשר לכריתמקום האחסה או ההתקה  ,הפרוקאופן  קיימים וריהוט רחוב קיים,  
  . כית האדריכל ים, ועצים ששארים במקומם יפעל הקבלן לפי תוהעתקת עצ

  חברות גז  י.       
אמ כגון  למייהן  גז  ידאג            חברות  כן  כמו  גז.  תשתית  עבודות  יבצעו  אשר  ופזגז  ישראגז 
צו שלמות  לשמירת  תחילת            בהקבלן  לפי  ויתאם  העבודה,  בתחום  הגז  ובלוי  הגז  רי 

ומיקום  ה קרקעיות,  התת  הצרות  מקום  את  הגז  חברות  עם  שמעל            עבודה  הציוד 
  הקרקע והתת קרקעי.  

    ההרכבת הקליא.      
על הקבלן לבצע תאום ביצוע וגידור מול ציג הרכבת הקלה אשר מבצע בסמיכות פרויקט  

אחת. תאומי   באלבי. יתכן כי שלבי הביצוע של פרויקט זה והרק"ל יבוצעו בעת ובעוה
המשכיו לגבי  וסיכומים  ישיבות  דורשים  זה  ,  מפגש  אספלטים  מפגש  תשתיות,  קווי  ת 

  תאום תועה וגידור זמי וכו'.
  גורמים אחרים  .בי    

עם  לבצע  הקבלן  על   מפורט  התאום  משטרת ה גורמים  כל  כגון:  שוות  ורשויות             אחרים 
מקורות,  הירקון,  ישראל,  חל  דלק   רשות  או  קווי  העתיקות,קצא"א)  (קמ"ד  רשות   ,            

  אחרים.ו
  
  
  
  

  התקת שלט בכיסה לאתר  .1200
  מ'.  4.0מ' ובגובה  3.0שלטים ברוחב  2 יתקין הקבלן במקום שיורה המפקח  
  על גבי השלט יופיעו:   
  חברת אתרים והלוגו שלה.   
  עיריית ת"א יפו והלוגו שלה.  

  שם הפרויקט והעבודות המבוצעות.
ות הממוחשבות עוית אשר תתוכן ע"י הקבלן ועל חשבוו בהתאם לתוכי ה צבהדמי

ההדמי המפקח.  ע"י  לקבלן  שיסופקו  במכרז  של  המופיעות  מוקדם  לאישור  תובא  ה 
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, ,  פרטי המפקח,  פרטי המתכים ,  פרטי הקבלן,  המפקח לפי הביצוע מיקום מדויק 
  גודל, וצבע האותיות וכן צורתו ייקבעו ע"י המפקח. 

ות בטון. הקבלן יותקן על עמודי פלדה מתאימים עם תמיכות מתאימות ויסוד  לטהש
וכן   השלט  מבה  של  סקיצה  המפקח  לאישור  בטרם  טייגיש  השלט,  וסח  של  וטה 

  יזמין את ביצוע השלטים אצל בעל המלאכה. 
, התקתו  ייצורו  וכן  והעתקה בעת ביצוע    עבור תכון השלט,  וסילוקו בגמר העבודה 

אגר ת"א  תשלום  לעיריית  והיטלים  לכ ות  והתמורה  בפרד  לקבלן  ישולם  אלו לא  ל 
  . ה שבכתב הכמויותתיחשב ככלולה במחירי היחיד

  7יום מצו תחילת עבודה. סילוקם מהשטח ע"י הקבלן תוך    14תוך    –  התקת השלט
  ימים ממסירת העבודה למזמין.

  
  סימון מדידות  .1300

  דות קבע לביצוע העבודה. הקודות להתוויה  קבלן קוימסור ל . מודד מטעם המזמין1          
  . על הקבלן של התכון או דיסקט עם כל התוים ימסרו ע"י רשימת קואורדיטות              

     לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש   
  התחלת ביצוע העבודה. הסימון בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפי   

  כבישים ת הפרויקט, לרבות הדרושים לבצוע עבודו כל הסימוים והמדידות .2          
  וכו', קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו על ידי  קירותומדרכות, צרות שוות, ה              

  .הם בפרדהקבלן ועל חשבון הקבלן, ולא ישולם עלימטעם  מודד מוסמך               
             "1:250מ המדידות יבוטאו במפות מדידה בק.  

  מוים ולהצבות ה"ל טעוים קבלת הטכיקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסי .3          
  אישור המפקח מראש.              

  ן במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמי .4          
   ן, כל עיכוב בביצוע שלב תבוצע העבודה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו כ  
    וי או פיגור בושאי המדידה יוכה מלוח כלשהו של העבודה, שייגרם עקב ליק  
  הזמים של הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה.  

  ולהעבירה למפקח  תחילת העבודה על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפי. 5         
  .מפלסיםת ה ומיאלאישור ו             

  א יחל הקבלן בביצועם לפי קבלת אישור אחר סימון המתווה לעבודות השוות לל .6         
  המפקח (שיפעיל בקרת מדידות) בכתב למיקום הסימוים.             

  קירות דיפון, אלא אם מסר הקבלן  שלו/או  כלוסאות לא תבוצע יציקה של יסודות .7         
דווח   הועד ב  כת  למפקח  החפירה  שמקום  כך  על  הקבלן  מטעם  מוסמך  מודד  של 

כפי שאושר   עבודההסימוים של אותם יסודות מתאים למיקום הו  היסודות  ליציקת
  .בתכיות הביצוע ו/או  בהיתר הביה

    וכל חלק  הקירותמפות מדידה של כל הבטון  עבודות מודד הקבלן  יכין, מיד  בגמר  .8        
      חי הפיתוח, וחישוב כמויות של עבודות בשטשיידרש ע"י המפקח  העבודהשל  רחא            
  . והמבים            
  

  מים וחשמל  .1400
במפרט הכללי לעבודות ביין, המים   00של פרק    0022,  0023בכפוף לאמור בסעיפים  

לביצו הדרושים  העבודה  והחשמל  חשבווע  ועל  הקבלן  ע"י  ויהיה יסופקו  במידה   .
ך), יתקין ם וחשמל של המזמין (המזמין איו מתחייב לכלהתחבר למקורות מי  יתן

דמי  את  הקבלן  מחשבוות  יכה  והמזמין  משי  חשמל  ו/או  מים  מוה  הקבלן 
  השימוש. בכל מקרה המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן 

  , חשבוו  על  מתאימים,  סידורים  מראש  לבצע  האחריות  עצמית אלמוטלת  ספקה 
  באספקת המים או החשמל.(אגירה, גרטור וכ'ו) במקרה של תקלות או הפסקה  

  
  

  וישיבות תאום  צוות הביצוע מטעם הקבלן .1500
  ביצועהמהדס   מהל /  א.          

י המזמין,  של  העבודות  לבצוע  בהסכם  לאמר  באתר בוסף  להעסיק  הקבלן  על               היה 
  וצעה במסגרת הסכם זה, אשר יהיה אחראי י העבודות אשר תבמהדס מוסה בסוג

  צוע העבודות באתר. שמו של המהדס ופרטים על כישוריו ויסיוו בעבר יובאו ילב            
  המפקח בכתב.   להסכמתוהעסקתו בפרויקט זה, תהיה כפופה  מראשידיעת המפקח ל             
  שים לפחות ביהול  10ל יהיה בעל יסיון מוכח ש מהל הפרויקט מטעם הקבלן            
  ביצועם של פרויקטים דומים.            
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  דס הביצוע יהיה ציגו הרשמי של הקבלן באתר.מה            
יום    מצא באתריצוע להיעל מהדס הב תקופת   כל  ומתמיד במשך  באופן קבוע  מידי 

ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין  צוע העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק  יב
  צוע. יהדס הב, יהיה בדרג של מהמפקח והקבלן

   וכ"אחראי ראשי, כ"אחראי על הביצוע" הביצועהדס על הקבלן לשמש, באמצעות מ
  על כל מסמך תפקידיו אלו וקף , בתעל פי חוק התכון והביה ועליו לחתוםלביקורת"             
  .שות מוסמכתשמחויב ע"י כל ר           
  ביצוע, על הביצוע עצמו ועליו לאשר את הקבלן אחראי, באמצעות מהל / מהדס ה           
  ועל פי התכיות המאושרות, והוא   דרישות הרישוי והדיןה וביצועה על פי עבודגמר ה            
  עת לקבלת  ל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הוגמילוי כאחראי ל            
    .תעודת גמר            

  
  מודד מוסמך  ב.         

בסעיף לאמור  שעות   בוסף  (בכל  הבצוע  תקופת  כל  במשך  כי  במפורש  מודגש  לעיל, 
העבודה), יעמיד הקבלן לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד מלא, 

שיידר  כולל סימון  ו/או  מדידה  סוג  כל  ביצוע  לשם  וזאת  עם דיסטומט,  בהקשר  שו, 
  ביצוע העבודה. 

  עם הצגת צוות הביצוע.צוות המדידה יוגש לאישור הפיקוח 
  במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד מוסמך             
  ים יעמדו לרשות המפקח לכל דיסטומט. המודדיוד מלא, כולל צמדידה עם  וקבוצת             
  דרש וזאת ללא כל תשלום וסף.ימדידה שתג סו            

  . מור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בפרדצוע האיב           
  

  ממוה כחוק עבודה  מהל ג.       
  הבטיחות  ימוה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כדרש בתקותמהל העבודה 

  שים  10עבודה בעל יסיון מעשי של בעבודה בדבר עבודות ביה. כמו כן, יהיה מהל ה
  ע מסוג העבודות כדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף הפיקוח לפחות ביהול עבודות ביצו

  עבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המיוי כדרש בתקות. העתק מין ההודעה העל 
  יועבר למפקח. העבודהלמשרד          

  , בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה במשך  משיששמוה כחוק מהל העבודה          
    לרבות העבודות  ל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,כ         

  ". והפעולות המבוצעות על ידי  קבלי משה ו/או ע"י "קבלים אחרים         
   על הפיקוח  ת ושלחה הודעה לאגף לא יוחלף מהל עבודה אלא אם מוה אחר במקומו         

  והסמכה העבודה שימוה יהיה בעל כישורים  טול והמיוי. מהלהעבודה על דבר הבי          
  בתקות. החלפת מהל עבודה תעשה אך ורק באישור המפקח.  כדרש          

  
  בטיחות  מהדס ד.    

   1988(עבודות ביה) התשמ"ח  ד לתקות הבטיחות בעבודה6. בהתאם לקבוע בתקה 1        
  ות), הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע (להלן: תקות הבטיח            
  הוראות תקות הבטיחות ו/או כל דין אחר על כל מרכיבי העבודה על כל הקבלים            
  לן כמו גם קבלים ו/או מי מטעמם. למיעת ספק האמור לעיל יחול על עבודת הקב           
  "פ הספחים.אחרים העוסקים בביצוע העבודה ע           

  הקבלן מתחייב לפעול כאמור בתקות ולפקח על כלל הקבלים המועסקים על ידי . 2      
  מזמין בפרויקט. ה          

  הבטיחות), אשר היו יועץ בטיחות  מהדסיחות (להלן: טבמהדס . הקבלן ימה 3      
  בתקות הבטיחות ובחוק  ו הגדרתבעבודה מורשה ומאושר ע"י מפקח העבודה באזורי כ          

  ).י רועבודה האזה(להלן: מפקח  1954 –, תשי"ד הארגון הפיקוח על העבוד          
  טף. והש חולתו ובפיקוהה תתבצע בהייחות יהא אחראי לכך כי עבודת הבטהב דס. מה4     
  ראי על הבטיחות חהבטיחות לפי תקות הבטיחות, א דסאחריות מה. מבלי לגרוע מ5     

  ולא תתבצע כל עבודת ביה ללא  ,תקופת ביצוע העבודה לבאתר העבודה בכ כחיהיה ו         
  ואישורו.  ותווכח         

  הבטיחות ידריך   דסיחות לפי תקות הבטיחות, מהבטה דסמבלי לגרוע מאחריות מה. 6     
  עבודה.בכל יום את עובדי הקבלים השוים, בכללי הבטיחות הדרשים ל         

  טחום של יבעל שלמות הגדרות סביב אתר הביה, על   יהבטיחות יהיה אחרא דס. מה7     
        אמורהטפל בכל וימוכים סהם יה בכבישעיסהולכי רגל בחוץ ובטיילת, על בטיחות ה.    

  לשבוע או שבועיים (בהתאם  ו"ח בטיחות למזמין לפחות אחת. מהדס הבטיחות יגיש ד8    
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  הערותיו ואירועים אם וככל  להחיית המפקח) לגבי בטיחות האתר, פעולותיו,        
      והתרחשו.        

  הקבלן, מיד למזמין וימסור לו   הבטיחות לשמש בתפקידו, יודיע על כך דס. הפסיק מה9    
  הבטיחות החדש. כתב המיוי החדש ישלח  הדסמ יפרט את פרטיו שלכתב מיוי , ובו         
  על ידי המזמין לאישור של מפקח העבודה האזורי כמפורט לעיל.         

    כל הצוות ה"ל מותה באישורו של המפקח, אשר יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות ה.     
  ית התהגותו והגיותו.שאיו מתאים, לדעתו, מבחיה מקצועית ו/או מבח         
  ה פסל אחד או יותר מהצוות ה"ל, ירחיקם הקבלן יתה הוראה על ידי המפקח, ב        
   מאתר העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים         
  המפקח. שורו של יבא        

  , המתכים , בהשתתפות המפקחתתקיימה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות ו.   
  והצוות ה"ל. מטעם המזמין      
   על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח, קבלי משה וספקי הציוד ו/או       

  ור, האספקה והביצוע.המוצרים, אשר לדעתו של המפקח חוצים לתאום פעילויות הייצ       
    תפקידי יהול טכי מעובדיו המוסמכים והעוסקים בהקבלן, קבלי המשה וכל אחד        
  ידרש יהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השוות, במועדים ולמשך כל זמן שומי       
  על ידי המפקח.        

  
  ומוצרים  ספקים ,אישור קבלי משה, יצרים .1600
  ו לגבי כל  שיוכתבו אם יוכתביעמדו בתאי הסף קבלי משה שיועסקו ע"י הקבלן  א.          

                  סיון ומתאימים לבצע העבודות ישיון ו ייהיו בעלי רהם  בעל מקצוע ובוסף               
    ן צויום מתיום מ 7מסרה להם לביצוע. על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך ישת               
  להעסיק. רשימה זאת תכלול י המשה שבדעתו , את רשימת קבלהתחלת העבודה               
  את רשימת היצרים והספקים למייהם. סמכות המזמין היה מוחלטת גם                
  רו. ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישו              
  יות, ו/או לדרישות להארכת תקופת פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספ              
  גם אם אישר המפקח ו/או המזמין העסקת קבלן משה, גם אז  הקבלן.הביצוע, מצד               
  ישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלי המשה              

  והתאום בייהם.             
  כל קבלן  האתרשל המפקח, לסלק מ ו הבלעדית והמוחלטת בוסף, מודגשת זכות ב.         
  משה, ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי איו מסוגל לבצע את עבודתו              

  וח הזמים עליו בהתאם לדרישות החוזה, לתכיות ולמפרטים, ו/או שאיו עומד בל             
  , או הקטת היקף פעולתו, משה, ו/או יצרן, ו/או ספקהתחייב הקבלן. סילוק קבלן              

  באם תחויב ע"י המפקח, לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו/או             
  לדרישות להארכת תקופת הביצוע.             

  קבלן לקבלן המשה ו/או ליצרן תשלום ה-כולל בגלל אי במידה ומכל סיבה שהיא, ג.        
  ה, ו/או היצרים, ו/או ו/או לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלי המש            

    הספקים, מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל התיה, לאחר מתן הוראה בכתב             
  ביא לאתר קבלן משה, ימים להוראות המזמין, לה 7ולאחר שהקבלן לא ציית תוך             

  בלן המשה, ו/או ו/או יצרן, ו/או ספק אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לק            
  ליצרן, ו/או לספק, שהובא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, יוכה מחשבוות             
  תשומות הביה  ות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד הקבלן ו/או באמצעות חילוט הערב            
  למגורים ובתוספת ריבית ודמי יהול.            

  איו עומד בסתירה לזכות המזמין לקוט באמצעים על פי כל דין כגד  כל האמור לעיל  ד.       
  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.            

  להלן:  בתאי הסףימה חייבים לעמוד כל קבלי המשה שייכללו ברשה.        
  פרט הרלווטי .ות היועץ ע"פ המקבלן תואם דריש .1ה.   

רשום   .2ה. הקבלים  קבלן  היו  בפקס  אשר  הסיווג,  עבודות  בעל  לביצוע   הדרש 
  בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משה זה באותם מקצועות 

  החייבים ברישום. 
  קש לעבודות אותן מב  שים בעבודות זהות או דומות  10ת  ל לפחוסיון שיבעל  .3ה.

  הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.       
  התוים המפורטים להלן, לגבי  שה המוצעים יש לצרף אתלרשימת קבלי המ .4ה.

  קבלן משה בפרד: כל        
  פרופיל חברה.  4.1        
  , אשר זהים  השים האחרוות לושבש שביצע הקבלן  פרויקטיםשמות  4.2        
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  בודה המפורטת במכרז זה.ורכבותם לעבהיקפם ובמ              
  לציין את שם המתכן, שת התכון והביצוע, ולצרף   אלה, יש פרויקטיםלגבי       

המערכות   לתפקוד  ביחס  ה"ל  התפקידים  מבעלי  כתובות  המלצות 
  (כולל מס' הטלפון שלהם).  אלה בפרויקטים

  בליקגש עם לעצמו את הזכות להיפ לפי אישור קבלן המשה, המפקח שומר .5ה.
        ה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מהמשסיון והמקצועיות ית להתרשם מה  
  של הקבלים המוצעים.        

  מודגש כי אם רשימת הקבלים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלים  .6ה.
        ים לעיל, אי הסף המצוהעומדים בתעמסור את ביצושמורה למזמין הזכות לי  
  לן הראשי כל פיצוי על ולא ייתן לקב העבודות באותו תחום לקבלן משה אחר,        
  !כך!        

  יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתאי הסף המפורטים לעיל,  7ה.
  לפי קח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון  מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפ      
  למכרז זה.הגשת הצעתו       

  עבודות קבלי המשה ללא אישור בכתב מודגש כי לא יתן יהיה להתחיל ב .8ה.             
  זה, שייבחר לפי ההליך   בפרויקטמהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה                     
  צוין לעיל. מה                    

  
  תאי סף לקבלי משה . 9ה.              
  מצעות קבלי משה מטעמו יהיה  במידה והקבלן יבקש לבצע עבודה כלשהיא בא                     

  לאישור, כולל כל  ימים מצו התחלת עבודה את קבלי המשה  7עליו להציג תוך                      
  ם אשר ידרשו.מכיהמס                    

                    
  רולת ועודפי עפוהל פיוי פס  .1700

  כללי  .1          
  המילוילברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי על הקבלן  א.             

  הדרשים.                   
  ן להוביל את עודפי החומר החפור  המזמין שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבל ב.             

  , בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר. ר שהוא לכל את                 
           את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבוו לאתר שפיכה מורשה. .ג             
  וללים כל החפירות, ההריסות והפירוקים השוים שבתחום האתר כ הערה: ד.             

  ה.במחירם את פיוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לוהל ז                 
  מחיר החפירה כולל עירום זמי של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים  ה.             

  השוים בתחום האתר, על מת לפזרו בשלבים השוים של הפרויקט.                   
  מפרט הכללי, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה ופסולת אל אתר ביגוד לאמור ב  ו.             

  פסולת בין במרחק כלשהו מהאתר.שפיכת                  
  המפקח לא יאשר חשבון סופי שהגיש הקבלן, ללא אישורים חתומים על פיוי  ז.             

  פסולת.                  
  עירוי הדרוש לקבלת היתר ביה לגבי פיוי פסולת  קבלן ימלא ויחתום על טופסח. ה            

  שיפוו.וכמויות הפסולת                 
  מודגש כי חל איסור מוחלט על הוצאת חול ים מהחוף ומשטח העבודה.ט.            

  .הדבר היו עבירה פלילית                
  ת  יופה בפה על פי הוראות אוי לשימוש או ידרש לפוכל חומר שימצא ר                

  הפיקוח.                 
  ורב פסולת וחול קי . ין לפות חומר מעא          
  :והל פיוי פסולת ועודפי עפר .2         

  בקשר   קבלן יפה על חשבוו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר ה א.             
  דות שוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת (מטמה) או לאתר עם ביצוע העבו                  

  ולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות הסביבה. למיחזור פס                 
  על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפיוי/מיחזור. באישור ייכתב  ב.             

  פסולת ועודפי עפר (כתובת) ומשקל. שם החברה (הקבלן), מקור   תאריך הפיוי,                 
  אישורים למפקח.הקבלן חייב להגיש כל שבוע את ה                 

                    . מוחלטתאחריות הקבלן לפיוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא  .ג
  אחריות זאת כוללת גם את קבלי המשה מטעמו והגים.

    עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם  לא יורשה פיוי .ד            
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  שעות לפחות מראש.  48  המפקח שיעשה                 
  המפקח. יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מקודות קבועות שעליהן יורה .ה             
      פסולת  ולת מכל סוג שהוא, כדוגמתלא ישולם לקבלן עבור פיוי מהאתר של פס            
  . כתוצאה מהעבודות השוות של הקבלן והקבלים האחרים            

  פיוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות.            
  

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  .1800
   ותועד למסיר עבודהפת בצוע ההקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקו         
  לידי המזמין.           
  או אדמה מכל סוג שהוא אשר בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת         
  ., לרבות פסולת שלא תפוה ע"י הרשויותיוכסו לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע        
  שפיכה מאושר על חשבוו. הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה למקום          

  
  מבה המפקח, משרד הקבלן, מחסים וסידורי וחיות לעובדים  .1900

  בלן להקים בעצמו ועל חשבוו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המפקח על הק א.          
  מוש יולתחזק על חשבוו, לפי דרישות מפורטות והוראות המפקח, מבה לש                

  היועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית. כל המפקח, המתכים ו               
  תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבה הים   שיון אויהיתר, ר               
  באחריות ועל חשבון הקבלן.               
  מפקח, בתאי שהוא יהווה  אין התגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבה ה               
  יחידה משרדית פרדת לחלוטין.                 

  ימים קלדריים,   7 -שימוש המפקח תוך לא יאוחר מל יוקם וימסרהמבה ה"ל   ב.        
  .  ממועד מסירת צו התחלת העבודה              

  המבה יכלול:   ג.        
  חדרים כדלקמן: )1(            

  מ"ר אשר ישמש בין  20.0 -דו של המפקח, בשטח טו לא קטן מחדר עבור משר -                 
  גם כחדר ישיבות.היתר                    

    דר שרותים על, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו.ח -                 
  . השירותים יחוברו למערכת הביוב                    

  אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם עילה אמיה. חלוות  )2(           
  שלט המתאר את יעוד החדר (כמו למשל "משרד מפקח" על דלת המשרדים יקבע  )3(           

  "שירותים") ושם חברת הפיקוח.                 
  . במקרה של מבה יביל ח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחריכל חדר יטוי )4(           

  טרצו  במרצפות יוכס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו                

  .C.V.P או יחופו בשטיחי 20/20               
  כ"ס  2בהספק של  מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר )5(          

  . לפחות               
  יוד תקין, באישורו של המפקח ולשביעות רצוו, אשר יירכש על ידי הקבלן  ריהוט וצ )6(          

  ועל חשבוו ויכלול בין היתר:               
  ס"מ כל אחד, כולל מגירות.  180/70שולחות משרדיים במידות  שי -          
  .סאות לשימוש המשרדיםיכ 8 -          
  , לשמירת תיקים, עם אמצעי עילה. ארוות פח עם אמצעי עילה 2 -          
  כיות.וית התיות החדרים לתללוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קיר -          
    אופיס  אוטוקאד, לפחות ומדפסת לייזר, לרבות תוכות חוקיות, 17מחשב עם מסך " -          

  . PROJECT -MS  -ומעלה) בארית ו  2000(             
  קווי  2-ו  לפון קווי. הוצאות השימוש ואחזקת הטלפון הקווי חלות על הקבלןט -          
  . איטרט             

  כולל סורק ..4A ,3Aמכות צילום לייזר לדפים בודדים  -          
  ציוד משרדי הכולל: סרגל קה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר,  -          

  טבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרוות, קלסרים ותיקי קרטון, מספריים, א             
  דרש ע"י המפקח.יות שתבכל כמ            

  ) הקבלן ידאג להימצאות חוברת מעודכת לתקופת הביצוע של הפרויקט של 7(        
  עדכי .  דקל/מאגר מחירים לעף הביה              

  ה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול קודות מאור  . תותקן מערכת חשמל הדרושד       
  מוש יאורסטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שומורות עם ורות פלו           
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  אות ויעיל.            
  המבה יעבור ביקורת של בודק חשמל מוסמך לפי מסירתו למפקח.            
  יסודות תקית ויצוייד במימסר פחת. הוצאות התקתו, המתקן כולו יחובר להארקת            
  תקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מורות שרופות, הפעלתו והחזקתו של מ           
  חלות על הקבלן.  -צריכת החשמל והמים            

  למערכת מים ולמערכת ביוב עירוית.יחובר בה המ           
  ק באופן קי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן המבה כולו יוחז .ה      

  יומי של המבה. -קיון השוטף, היוםיוהקבלן יהיה אחראי לבאופן שוטף            
  הקבלן יבה על חשבוו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסת חומרים,  ו.      

  בודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית ים אחרים, לצורך ביצוע העכלים ומכשיר         
  יצוע, לשטח המיועד לביית המחסים גל ולרכב, לכל אורך תקופת הברלהולכי          
  והמשרדים ה"ל.          

  רותים אותים, לשביעות יעל הקבלן להסדיר על חשבוו, לעובדים המועסקים על ידו ש .ז      
  רצוו של המפקח.           

  כן יסדיר הקבלן על חשבוו, מקומות אכילה אותים לעובדים המועסקים על ידו          
  במקום המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצוו של המפקח.          

  מחסים ושרותים מיימליים של הקבלן שיש להקים במגרש: .ח     
  ט בפי רטיבות. מוגן בהחל -מחסן לצמט  -         
  אצטבאות מעץ למוטות הזיון. -         
  ים לקבלי משה העובדים מחסים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחס -         

  המזמין. ישירות עבור            
  מהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לייד בתחום האתר את המבים הארעיים ב ט.     

  העירויות כך שיתאימו במקומם החדש  תם, לרבות חיבורם למערכותשהקים בכללו          
  . כל זאת ללא כל תמורה וספת,כלול כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת המפקח          
  במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות.          

  פרק או עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפה, י .י     
  קבלן על חשבוו, את מבה המפקח (באם יורשה לכך) ואת מבי הקבלן על יהרוס ה         
  עובדים ויסלקם ל כחדר אוכלרותים ואת המבה שהוכן י, את המחסן, את השציודם         
  ממקום המבה.         

  ת ובה תיאור יא. עם תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור הפיקוח תוכית תאורה זמי    
  כמות עמודי תאורה, ביסוסם, הזתם, סוג גוף התאורה וכל פרט הדרש.ו          

  ת התאורה תהיה משולבת בשלבי הביצוע ואמורה להעיר את מתחם העבודה על  תוכי           
ביצוע תפורק המערכת  רגל. לאחר  הולכי  עבודה, מעברי  אזורי  פי המצב הקיים, קרי 

מהשטח.   ויהיו ותסולק  במידה  הביצוע  העבודה   במהלך  התקדמות  לצורכי  הזזות 
  שור הפיקוח. ושלביותה, תתואם תוכית התאורה הזמית שוב ותוגש לאי

  בכל מהלך הביצוע תתוחזק המערכת באופן רציף.  
  כל האמור בסעיף זה על חשבון הקבלן.

      
  
  
  
  

  "על חשבון" ("על חשבוו") .2000
  " ו/או "על חשבוו" פירושו כי הקבלן  החוזה בו רשם "על חשבון  בכל מקום במסמכי         
  בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או ישא בלעדית, מבלי לחייב את המזמין,          
  חס המושג, לרבות כל ההוצאות י, הכרוכים בושא אליו מתי מבהההציוד, ו/או          
          ל.הישירות והעקיפות של הקבלן"שוא התשלום ה  

  
  ומחירים כתב כמויות .2100

  תאור סעיפים ותכולתם א.          
  תימתו על החוזה, כי כל תאור היתן לפרוט לעבודה בכל אחד הקבלן מאשר בח  )1(          

     איו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי התאור   -מסעיפי כתב הכמויות     
     במילוי הוראות המזמין, בתוכיות, במסמכי החוזה והמלא כולל את כל הרשום  
    רטים ובתוכיות המתכן והמפקח. כתב הכמויות משלים לעיתים את האמור במפ 
  בהם. אך איו בא לגרוע מהאמור 
  הקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין התאור במפרטים, בתוכיות ובכתב             
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  המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד   חשב המחיר כמתייחס לדרישהיי -הכמויות             
  מהמסמכים ה"ל.             

  יחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הדרש למילוי חירי המ )2(         
  חיובי החוזה, את כל הדרש במפרטים, בתקים, במפרט הכללי לעבודות ביה               

  רדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכיות, חומרים, עבודה בהוצאת ועדה בין מש              
              ים והעברת והרכבה, עיגוים, חיבורים, ריתוכים וחומרי ריתוכים, חציבה בבטו  
  ורות בקירות, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אים יצ              

  והובלה, כל סוגי המיסים, (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות,   פקהרשומים במפורש, הס              
  יאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל הוצאות סוצ             

  ביטוח אחר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הראות והבלתי ראות              
  תקורות.ו מראש, רווח             

  כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את: )3(        
  ת הובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של הקבלים כלל ההוצאו -             

  האחרים.                 
  גון: שילובם כל השרותים של הקבלן עבור אותם קבלים אחרים ועקב עבודתם, כ  -             

  בלוח הזמים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם עבודתם, קבלת אחריות בטיחות                  
  עליהם, מתן שימוש בכל עזרי עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים,                 

                 ,קיון שוטף, צריכת חשמל ומים.י אמצעי הרמה  
  לקות של המזמין.תאום עם מספר אגפים ומח  -            
  יהם. דרישותיהם והערותלתאום עם הרשויות המוסמכות והעות  -            

  הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את כל  )4(        
  על מת לבצע את  ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה             

  העבודות שבחוזה לפי מובם וכוותם האמיתית של מסמכי ההסכם, בין אם הדבר               
    ובלבד שאפשר להוציא מהמסמכים ה"ל מסקה כי  -ויין במפורש ובין אם לאו צ  
  הדבר חוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.   

  קביעות המחירים  ב.        
  לוח הזמים ע"י המזמין ודחיית מועדי סיום  בלן מסכים ומאשר כי הארכתהק )1(            

  ה לשיוי במחירים הקובים בכתב הכמויות ולא תהווה  העבודות לא תהווה עיל                 
  עילה לתוספת תשלום וסף מכל סוג שהוא.                 

  ישירים ו/או   ו/או תביעה בוגע לזקים הקבלן מסיר מראש כל טעה ו/או דרישה  )2(            
  עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.                  

  ) מובהר כי כל מחלוקת בושא מחירים היה בסמכות והחלטת המפקח וקביעתו 3(            
  היה סופית ובלתי יתת לעירעור.                  

 סעיפים בוסח זהה מחירי .ד
סעיפים שוים    מחירי  בחלקים  זהה  להיות בוסח  צרכים  הכמויות  כתב  של 

  צורך התחשבות.המחיר המוך הוא שקובע ל-זהים.במידה והמחירים הם שוים
  
  
  
  
  
  

  שיוי בהיקף העבודה   .2200
להגדיל או להקטין את הכמויות בסעיפים ללא המזמין שומר לעצמו את הזכות   

  הגבלה.
  

   קבלים אחרים הפועלים באתר .2300
    כללי א.         

  העבודות או בקרבתן, עובדים קבלים אחרים המבצעים עבודות לפי הזמת  יבאתר .1         
אחרים    העיריה גורמים  ביוזמת  או  בשמה,  הפועל  העיריה. והמפקח  או           והרשויות 

  הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים אלה והוא 
  אות המפקח בכל הוגע לשיתוף פעולה ותאום זה. מתחייב לציית להור           

  תיו בעבודות הקבלים האחרים, בלוח זמים שייקבע הקבלן מחויב לשלב את עבודו .2        
  ע"י המפקח.             

  הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן  .3        
  אה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית להתראה בדבר שמירה על וכפי שיתה הור            
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   תר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא הבטיחות בא            
  שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בדון לקבלן האחר כפי שיחייב המצב              

  . די של המפקחולפי שיקול דעתו הבלע            
  ין ו/או על המפקח, אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמ .4       

  תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל ומוסכם -עקב אי           
  עילותו  ו אחראי בכל מידה שהיא ליהמזמין ו/או המפקח איו ערב ואיש בזאת מראש,           
  .ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלים האחרים           

  לן זק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מבין הקבלים גרם לקב          
  האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משה של הקבלן האחר, לא           

           קוט תהיה לקבלן שום תביעהגד המפקח והקבלן מתחייב שלא ל גד המזמין ו/או  
  .גד המזמין בגין הזק האמורבהליך משפטי כלשהו כ          

           הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מלוא הזק שייגרם למזמין ו/או  .5      
  רבות קבלי משה (לו/או מי מטעמו ל הקבלן למפקח עקב מעשה או מחדל ש          

  תוף הפעולה, אי התאום המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר שי          
  ו/או הפגיעה בלוחות הזמים של הקבלים האחרים.         

  . הכווה לזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או לגוף -בסעיף זה "זק"          
  בין הקבלן לקבלים האחרים, הפוסק הקובע יהיה המפקח. בכל מקרה של חלוקי דעות  .6     
  ם לשלוש קטגוריות:. הקבלים האחרים מסווגי7     

  קבלים אחרים שהקבלן איו מספק להם שרות כלשהו מלבד תאום מועדי    7.1        
  גישה  וח הזמים הכללי של החוזה, מתן אפשרות דרכי  ל עבודתם, שילוב ב   
   יעת הפרעות הדדיות יק למקום העבודה וטת כל האמצעים הדרושים למ     
  מכל סוג שהוא.    
  לא תשולם  -עבודות ע"י הקבלים האחרים מהקטגוריה הזאת עבור ביצוע     
  לקבלן כל תמורה.    

  רותים  י רותים שוים בוסף לש י קבלים אחרים שהקבלן מספק להם ש   7.2        
  : מים, חשמל, שמירה, יקיון שוטף, בקרת בטיחות   7.1מתוארים ב ההשוים               

  דה של הקבלן והקיימים באתר לרבות פיגומים,  בכל עזרי עבו שימוש              
  סון באזור העבודה ומסירת  יכרמה, הקצאת שטחי אה משטחים, אמצעי               
  לעבוד על רישיון שלו. קודות מדידה ומתן אפשרות              

  ישולם לקבלן    –הזאת    הים האחרים מהקטגוריל י הקב"עבור ביצוע עבודת ע    
  .עבודות הקבלים האחריםמ %4סך של    

  קבלים אחרים שהמזמין מכפיף לקבלן כאילו הם קבלי משה שלו על כל    7.3
  ללא  המשתמע מכך, לרבות חתימת חוזה ישיר בין הקבלן ולקבלים האחרים      
  המזמין. (מלבד המחיר ותאי התשלום שסוכם בין המזמין  כל מעורבות של       
  דרך הקבלן.   והקבלים) ותשלום האחרים     
    6%לקבלן סך של ישולם עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלים מהקטגוריה הזאת       
  . אלו  מעבודות קבלים אחרים     

  
2400. קיון  השטח בגמר העבודהי  

   קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים יהקבלן אחראי על ה א.         
  קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או י משך זמן ביצוע העבודה. הסמוכים, בכל               

  חומרים, כל פסולת בין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין               
קיון של י. הין אם של גורמים שוים אחריםוב  ין אם של קבלים אחריםאם שלו וב

רצו לשביעות  ביסודיות,  יבוצע  העבודה  להורות מקום  רשאי  והוא  המפקח  של  ו 
  מזמן לזמן על יקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים. 
  האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים  

  ועל חשבוו.והשיירים, חלה על הקבלן  
  הארעיים, כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקים והמבים -כמו ב.        

  המשרדים, המחסים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות,            
  ויישר את כל קפלי הקרקע שעשו בזמן ביצוע "העבודה".           

  קיון ילא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הקיון יבמקרה וה ג.        
  באמצעות אחרים, והוצאות בדון תקוזזה מחשבוות הקבלן ו/או על כדרש לעיל             
  ידי חילוט הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד ובתוספת ריבית ודמי יהול             

  ופיקוח.             
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  העבודה  קבלת ,ביקורת  .2500

  תיה.הקבלן הראשי יזמן את המפקח, חברת אתרים, וציגי עיריית ת"א על מחלקו   
, ותאגיד (על כל מחלקותיה)  אביב- עירית תלחברת אתרים,  ,  למפקח  רתימסהעבודה  

המים.   ותאגיד  אביב  תל  עיריית  של  ההלים  לפי  בשלמותה  העבודה המים  מסירת 

לאח שלביתבוצע  כל  של  מושלם  ביצוע  תוכית  העבודה,    ר   3-ב  AS MADEוקבלת 
חתימת תאגיד המים והמתכן .  אביב ו-העתקים, ואישורה על ידי המפקח, עירית תל

 ASלתוכיות    לגמר הביצוע של העבודה.  המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא

MADE  הע ודרישת  והל  לפי  רטובות  ומערכות  קווים  צילומי  ומי יצורפו  ירייה 
ב לפי  הצילומיםאביבים.  ולחץ   יצוע  ביובית  באמצעות  הקווים  את  לשטוף  יש 

ו הקבלן  ע"ח  ה"ל  כל  תשלום מתאים,  כל  השטיפה  ו/או  הצילומים  בגין  ישולם  לא 
מובא בזאת לידיעת הקבלן שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של   וסף.  

הוראותיהם   . אולם, בשום מקרה איןבים, תאגיד מי אבילקותיהחעל כל מ  העירייה
בהלים  החברה  מטעם  המפקח  באמצעות  יתו  באם  אלא  הקבלן,  את  מחייבות 

כל   .בלים. רק הוראות המפקח מטעם החברה מחייבות את הקבלןהמקו למען הסר 
מותית  החברה,  ע"י  העבודה  קבלת  בעת  סיום/גמר  תעודת  שמתן  מוצהר  ספק, 

העבודה הרשות  בקבלת  ע"י  המתאימה  גם  מי עיריה    הציבורית  מחלקותיה,  כל  על 
  . אביבים וכו'

ידי על  הדרושות  הבדיקות  כל  חשבוו  על  מזמין  תל  הקבלן  ותאגיד -עיריית  אביב 
רק לאחר קבלת העבודה ע"י העיריה על   עותקים מכל בדיקה.  2המים, ויגיש למפקח  

    כל מחלקותיה, יקבל המזמין את העבודה. 
במקרה שתוצאות הבדיקות להפחית את מחירי העבודה    אתריםהרשות בידי חברת  

ה ערך  התקים.  ו/או  המכרז  בתאי  הדרשות  מאלה  פחותות  יקבע תהייה  הפחתה 
  ע"י המפקח.

  , וגורמי העיריה מועד הגשת החשבון הסופי יהיה אחרי קבלת העבודה ע"י המזמין  
  . השוים            

  

  AS MADE כיותות .2600

  +  ) AS MADE( עדות תכיות, העבודה גמר עם מיד, למזמין ולהגיש  הכיןל הקבלן על      
   ויוצגו יכללו בהם להלי העירייה ומי אביבים, צילום של המערכות הרטובות בהתאם         
  ),  בביצוע דיוק  מאי הובעות והן החוזה לפי  המותרות הן( מהמתוכן הסטיות כל אמה         
  : הכמויות בכתב באים ה הפרקים ביגל        

  בטון  עבודות -   02 פרק       
  , מים , ביוב, ותיעולתברואה מתקי -   07 פרק      

  ותקשורת  חשמל מתקי -   08 פרק     
  אויר  מזוג מתקי -    15 פרק         

  האתר  תוחיפ -   40 פרק      
  

    
 התכיות   של  םודיסקי  שקופות  העתקות  לקבלן  המזמין  ימציא  כיותוהת  הכת  לצורך     

  .האמורות הסטיות את הקבלן  יסמן ועליהם הרלווטיות
 ייחשב,  סטייה  על   המצביע  מספר  יופיע  לא  בתכיות  המסומת  מידה  שליד  המקומות  בכל     

  . המתוכן ולפי כדרש העבודה בוצעה אלו שבמקומות הקבלן כהצהרת הדבר
 של   השרטוטים  מערכת  את  יעדכן,  התכיות  לתיקון  והמתכן  המזמין  אישור  לאחר  

יות  העתקים  של  מערכות  5  יספק   וכן   –  ןהמתכטית  מדיה  ג"ע  והעתק  אלו  מתככל. (מג 

  ). AUTOCAD 2000 בתכת יהיו התכיות

הרטובות  ), AS MADE(  עדות  כיותות  עבור   והמערכות  הקווים   ישולם  לא  וצילומי 
  .בפרד

  
  הכרת האתר, סביבתו ותאי העבודה   .2700

מצה העבוהקבלן  באתר  סייר  כי  בזה  דרכי יר  המקום,  תאי  את  היטב  והכיר  דה 
וטיב הקרקע במקום. כמו כן   הגישה אליו, מיקום של המתקים הסמוכים וכן תאי

מצהיר בזה הקבלן כי הכיר את תאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע  
  עבודתו.
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צע מפרטים, והתוכיות וכי יבהקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בוריים את ה
הביא  כי  הקבלן  בזה  מצהיר  כן  כמו  וכרוחם,  כלשום  דרישותיהם  ע"פ  עבודתו  את 

  בהצעתו את כל תאי העבודה. בחשבון
  לא תוכרה כל תביעות אשר תומקה באי הכרת התאים באתר, לרבות תאים אשר   

  זה. על הקבלן לבדו  קיומם איו בא לידי ביטוי בתוכיות ו/או בשאר מסמכי חוזה
ולדרוש במחירי ת החובה לבדוק ולוודא את התאמת התוכיות למציאות באתר  מוטל

  ההוצאות הישירות והעקיפות לביצוע העבודה.היחידה את כל 
  

והוגע כל   מטעמו  או  המזמין  ע"י  הקבלן  לרשות  יועמד  אשר  בדיקות  לרבות  מידע, 
רה לשתף ק והוא יתן בתום לב ובמטלתאי העבודה, איו מתיימר להיות שלם ומדוי

ייתן כדי לשחרר  את הקבלן במה שידוע למזמין. לא יהיה במידע כזה, אם ובמידה 
ולא תוכרה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע את הקבלן מחובותיו ע"פ סעיף זה  

  שסופק לו ע"י המזמין ובכלל זה לא תישמע כל טעת הסתמכות.
  

  רקעיות קיימותתשתיות תת ק  –עבודה בשטח עבודות תאום לפי ה  .2800
הקיי קרקעיים  התת  והקווים  המתקים  לגבי  שקיים,  ככל  מידע,  יקבל  מים הקבלן 

קרקעיים  התת  השרותים  כל  של  מיקומם  את  לוודא  הקבלן  על  העבודה.  באתר 
הקיימים (כבלי תקשורת, חשמל, טלפון, מים , ביוב , קווי השפד"ן וכיו"ב) ולהתאים 

  לפי השרותים ה"ל. את עבודתו
,   לצורך ה"ל  בגילוי  המתמחה  שרות  הקבלן  ישכור   , קרקעיים  תת  שרותים  גילוי 
עבודה זו כלולה במחירי העבודות הכלולים    ים על תוכית מדידה.את הממצא  ויעלה

  בכתב הכמויות והמחירים ולא ישולם עבורה בפרד. 
 ד מתן פתרון זמי או קבוע מובהר שעל הקבלן לקחת בחשבון אי רציפות בעבודותיו ע

  למערכות התשתית הקיימות.
ד"ן, רשות העתיקות, על הקבלן לברר ברשויות גם : "בזק", חב' חשמל, מקורות, שפ

משטרה הלאומיים,  הגים  ואטילוסרשות  פרטר,  רשות  ,  וכל  מקומיות  רשויות   ,
ולקבל מהם  לגבי מיקומם של מתקים תת קרקעיים שבאחריותם    רלווטית אחרת 

והכל   מתקים אלו ולעבוד לפי האישורים הללו ותאיהם  את אישורי העבודה בקרבת  
  .חשבוו על

הרשויות והמידע שמסר ע"י המזמין אים פוטרים את הקבלן הפיה הראשוית אל  
  מאחריותו לושא. 

הרישיון  בהוצאת  הטיפול  כל  ואולם  בעיריה  ההדסי  התאום  את  יבצע  המזמין 
  דרש , תבוצע ע"י הקבלן. ל רשות סטוטורית אחרת שתיבמשטרה ובכ ,בעיריה

ה כל  של  הדרישות  וישום  עבודה  רישיון  קבלת  לצורך  ההוצאות  ככל כל  גורמים 
  הקבלן וכללים במחירי הקבלן.  חשיהיו , יהיו ע"

  
  
  
  

  עבודה בקרבת קווים ומתקים תת קרקעיים   .2900
  קווים תת קרקעיים  2רך תשומת לב הקבלן מופית לעובדה כי עבודתו מתהלת לאו  

וייתכן כי   ומוך של חח"י  מתח גבוה  ויוקו  מים וביוב, קו תמלחת, קווי  ל השפד"ןש
כ יהיה  בשל  לא  בעבודתו.  קשיים  לקבלן  יגרמו  מצד   עובדהך  עילה  לשמש  כדי  זו 

קרקעיים  תת  ומתקים  קווים  העבודה  בשטח  מצויים  כן  כלשהן.  לתביעות  הקבלן 
  וספים.

  בקרבת קווים ומתקים תת קרקעיים. לפעול בהתאם לוהל שלהלן,הקבלן מתחייב 
  להרחקתו מביצוע העבודה אי עמידת הקבלן בדרישה כלשהיא של והל זה תגרום 

  ובכל מקרה דבר זה לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, הארכת זמן וכו'.
  

  :להלן הוהל
  ת    במפות עם סימון הקווים התיגש הקבלן לביצוע עבודה, עליו להצטייד . בטרם י1

  קרקעיים כגון:     
  קווי חשמל מתח גבוה     
  (שפד"ן)קווי הביוב של איגוד ערים דן     
  קווי חשמל מתח מוך     
  קווי מים ביוב ויקוז     
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  טילוס ואמד , בזק, פרטר וקווי תקשורת     
  כל תשתית תת קרקעית אחרת הקיימת במתחם.     

    יימא את ה"ל על גבי תוכיות ועל גבי על חשבוו באמצעים ברי ק . הקבלן יסמן2
  הסימים.קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על      

  . לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכי ו/או בעבודת ידיים, ללא וכחות ציג 3
  ם דן  מטעם בעל המתקן התת קרקעי, לדוגמא חב' החשמל או ציג איגוד ערי    
  לביוב.    

  לן בלבד, יהיה אחראי לפיה לבעלי המתקים התת קרקעיים, לקבלן אישור . הקב4  
  יבתם והסדרים להזמת השגחה. התשלום בעד השגחה וכל עיין אחר עבודה בסב    
  הקשור בכך יהיה על חשבון הקבלן.    

  ת תת . הקבלן ישתמש בשרותים של חברות המתמחות באיתור עצמים ומערכו5
  י וסימון וכמו כן ירכוש מכשירים המיועדים לגילוי עצמים  קרקעיים, לגילו    
  .00.06ימוש שלו בשטח כמפורט בסעיף מתכתיים תת קרקעיים לש    

  , לתאים הקיימים כל ההוצאות והאמצעים הכרוכים בהתאמת עבודתו של הקבלן. 6
  ולא תשולם עבורה ן בלבד, עקב כבלים והמתקים התת קרקעיים יחולו על הקבל    
  כמו כן תחול על הקבלן בלבד האחריות לקיטת אמצעי זהירות והבטיחות  בפרד.    
  הדרושים.    
  . כל זק אשר יגרם למתקים זכרים לעיל, כתוצאה מאי קיטת אמצעי הזהירות 7

  ע"י הקבלן ועל חשבוו. והבטיחות ה"ל, יתוקן      
  הו המפריע לביצוע תקין של די ביצוע עבודתו מתקן כלשהיה וגילה הקבלן תוך כ . 8

  אופן הטיפול במתקן. עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על    
     מכל אחריות, וציגיו . הקבלן מצהיר בזה בחתימתו כי הוא משחרר את המזמין 9

  ם מיידית על לתק  ומתחייבלזק שייגרם לאותם הקווים והמתקים הקיימים,     
  , לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, הן  חשבוו    
  והן בהוצאות העקיפות שגרמו כתוצאה מהזק ה"ל. בהוצאות הישירות     
  . מודדים אשר יעבדו מטעם הקבלן ובמימוו , יסמו את מיקום עומק ואורך 10

  הקווים והמתקים.       
   עבודתו של הקבלן לתאים הקיימים ם בהתאמת יכווהאמצעים הכרכל ההוצאות .11

   ן בלבד ולא ישולם עבורםבלהקיחולו על  עקב הקווים והמתקים התת קרקעיים     
     . כמו כן, תחול על הקבלן בלבד האחריות לקיטת אמצעי הזהירות בפרד     
  אמצעי הזהירות  והבטיחות הדרושים. כל זק שייגרם כתוצאה מאי קיטת      
  ן ועל חשבוו.ליחות ה"ל יתוקן מיידית ע"י הקבוהבט     
  ו/או  צוע בגין התאים ה"ל יקופת הבכת תרר לקבלן האשכמו כן לא תאו     
  .שיגרמו בגים העיכובים     

  

  

  

  אתר התארגות    .3000
הצעה   7תוך   עם  תוכית  לאישור  למפקח  הקבלן  יגיש  עבודה  התחלת  מצו  ימים 

וסידור אתר התארגותל והתאומים השוים הדרושים להסדיר מקום  כל העבודות   .
לצרכים   ולהתאימו  השטח  ע"י  את  חשבוו  יבוצעו  ועל  ככלולים הקבלן  ויחשבו 

  .שבכתב הכמויות בסעיפים השוים
יהיה בתוך שטח העבודה כי שטח ההתארגות  יידרש להעתיקו   ,מובהר  ואם הקבלן 

  . כל תוספת תשלום וללאו יותר הוא יעשה זאת במהלך הביצוע פעם אחת א
  

   – מבים קיימים  שמירה על שלמות הוראות בדבר   .3100

ידרש .א למיעת   הקבלן  דלהלן,  בסעיפים  המפורטות  הביצוע  הוראות  על  להקפיד 
  .במבים הקיימים חריגות ופגיעה 

לצמצם , ולכן יש חובה למוע זקים, ו  במבים קיימים  קטעים מהפרויקט גובלים  
  .מבה האופרה בגובלים ובעיקר מבים ההפגיעה ב את

בין מתחת לקרקע (   למבה זה יש חיון תת קרקעי אשר בחלקו פולש מעבר לקו
ולהשתמש  זהירות  ויתר  דעת  שיקול  להפעיל  ידרש  ולכן   ( אדריכל  תוכית  ראה 

תוך   בכלי עבודה בזהירות מירבית .יש להקפיד על חפירות זהירות באזורים ה"ל 
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במידה ויפגע מערך   ובד באופן צמוד בכל שלבי החפירות.הקפדה על פיקוח של ע
  האיטום יש להתריע מיידית.

יתור התקלה ומסירת החיות דה וידרש תיקון איטום יוזמן יועץ האיטום לאבמי
  .לתיקון

החיון  תקרת  איתור  לצורך  המפקח  שיורה  כפי  גישוש  חפירות  לבצע  הקבלן  על 
  כך בחפירות . ובהתאם להוג

  ת וכל העלויות יהיו ע"ח הקבלן .ייקון בשל פגיעה באיטום יבוצע מיידכל צורך בת
  יקוי חול הים בגמר העבודהב.             

  בגמר שלב א' של העבודה יקה הקבלן את חול הים שהיה בתחום העבודה , יסן                  
  .  חלקי המתכת שאריות הביה אותו וידאג לסלק את האבים                
   ור בכתב מובהר בזאת כי חול ים היו משאב טבע ואין לפותו מהאתר ללא איש                
  . דרישה זו כלולה במחיר היחידה שבכתב הכמויות. מהפיקוח                 

  חובת תאום עם פקחי רשויות. ג            
  ב יהיה הקבלן ת על הקבלן על פי חוק חיימלבד חובת הדיווח לרשויות המוטל    
  ה על בוסף לתאום עם המפקח, לתאום מוקדם עם פקחי רשויות השמיר לדאוג,     
  בים הטבעיים (רשות שמורות הטבע, החב' להגת הטבע, א כסי הציבור ועל המש    
  משרד לאיכות הסביבה , הפיקוח על החופים , עיריית ת"א וכו'.     
  צעו בחיתוך ולא באמצעות ציוד מרעיש, כגון ון והגרוליט בפרויקט יבורוקי הבטי. פד

  יש אחר. פטיש חשמל או פאומטי ו/או ציוד מרע    
  סמ' או   20-יש להערך לחיתוך משטחי הגרוליט והבטון ע"פ העובי הצפוי כהערה:      
  יותר, ואף ווטות . כל זאת בבטון מזויין .      

  בההסבי  הגתשמירה על . ה  
   בוו בכל האמצעים שקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או הקבלן יקוט על חש    
  וע זהום הסביבה ומטרדי רעש, כמוגדר בתקות  יקבעו ע"י המפקח, כדי למ    
  הרלווטיות ובמפרט הכללי , לשביעות רצון המפקח.    

              
  בטיחות ואמצעי זהירות    .3200

מ1.1 ספק  הסר  למען  לקבל.  ייחשב  הקבלן  כי  דבר  ובהר  לכל  ראשי  ולרבות ן  ועיין 
  והתקות על פיה.  1970 –לעיין פקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש), התש"ל  

  בוסף לאמור בתאים הכלליים ובכל דין ומבלי לפגוע בכלליות האמור בהם,  
  ,  מתחייב הקבלן על מת למוע תאוות, מפולות , שריפות וכו' בשטח העבודה

  חס לבטיחות ועל והלי עבודה בטוחים מקובלים ומיוחד לשמור על כל דין המתיי
  ישים לב לושאים כדלהלן:

  . הודעה על מיוי מהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה, 1.2            
  ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה.  7תוך 

  ו'. ביה בו תרשמה תאוות וכ. החזקת פקס באתר ה1.3           
. בכיסה לאתר יוצב שלט בו יצוין שם הקבלן פעולות הביה ושם מהל העבודה, 1.4

ושהכיסה   כןו ביה  עבודות  מבוצעות  שבמקום  מתאימים  אזהרה  שלטי  יוצבו 
  לשטחים אלה אסורה. 

  בודות הריסה.     . הריסות תבוצעה תחת ההלתו הישירה של מהל עבודה מוסמך לע1.5           
  מגן. העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן, עלי בטיחות ומשקפי            

  ספק לעובדים כלי עבודה תקיים (לרבות: פטישים ,אזמלים, וכו') כובעי מגן, ל. 1.6           
  הכל לפי הדין והצורך. –משקפי מגן (בריתוך, חיתוך, סיתות, שברי בטון וכו')            

  וכל הרמה אחרים יהיו תקיים לחלוטין עם  ,מופים ,לרבות מעליות ד. כל הציו1.7           
  ת בדיקה שגרתיות ועדכיות וברות תוקף של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל תעודו           

  סמכים לכך. ורק על ידי עובדים מורשים והמ
  שמלאי מוסמך שר לא בדק קודם על ידי חחשמלי א דלא לחבר לרשת החשמל ציו .1.8          

  שאישר זאת בכתב  (ביומן העבודה).           
  באש גלויה בריתוך, חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות  לא להשתמש .1.9          
  ריפה, אלא לאחר קבלת אישור לביצוע העבודה ואופן ביצועה ש שעלולות לגרום ל          
  הל. מאת המ          

  ית לכל דשור של המהל איו משחרר את קבלן מאחריותו המלאה והבלעמאידך, אי          
  דות ה"ל. ול להיגרם עקב ביצוע העבזק שעלו          
  בושא הבטיחות. המפקח מטעם  ין הוא האחראי הבלעדלבמפורש כי הקב ש. יודג1.10         
  פקח הערות מר הקט. יחד עם זאת אם יעיוירות של הפחמפקח בטי איו יןמהמז         

  תירה סן עומדות ב ג על פי הן, כל עוד איוהן ללבושא הבטיחות יהיה חייב הקב         
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  .לתקותות וחלפקודת הבטי         
                      דה של משרד העבודה, בהתאם ו ת בעבוחיכפיפות להחיות הבטב. העבודה תבוצע א 

  ה.דובת הבטיחות בע לדרישו      
   יכללב. 

     המלאה לקוט  ו, אחריותה דויחות בעבטעל הב ין הוא האחראי הבלעדל. הקב1
     ש פלהלן על מת למוע פגיעה ב ו,פורטים בכללם אלו שי ל האמצעים הדרשבכ    
  וברכוש.    

  . לפי התחלת העבודה בשטח עובדי הקבלן יקבלו תדרוך בטיחות מקיף מאת 2
        באתר לפי  ון. לא יתחיל הקבלן את עבודתלהקבות מטעם חהממוה על הבטי     
  בשטח תודרכו ע"י ממוה הבטיחות. שיוודא כי כל צוותי העבודה     

  . המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בעתיד הוראות לוהל הבטיחות  3
  דה המתבצעת. והמתאימות לאופי העב      

  וש הקבלן יהיו מוגים כחוק, תקים הציוד והרכב המצויים בשימ. כל המכוות, 4      
    ודק מוסמך לפי העיין, או כל רישוי ע"פ דין, ובעלי תו תקן או אישור של ב          

  אחר.          
  כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה . 5     

  גופו.         
  טיחות כלליות הוראות בג. 
  ן יחזיק באתר העבודה תיק עזרה ראשוה.. הקבל1    
          דה ללא אישור בכתב ומראש . אין להבעיר אש בתחום מקום ביצוע העבו2    
  מהמפקח.         

  בכל מקרה האחריות לזקים שיגרמו מהבערת אש זו או מעבודות אחרות יחולו         
  על הקבלן.         

     שתמש בחומרים מסוכים/רעילים/דליקים יש למטרת ביצוע העבודה יש לה. אם 3    
  ן. לקבל לכך אישור בכתב מאת המזמי        
  הוראות בטיחות בעת ביצוע העבודה באש ד. 
  המיועד לביצוע העבודה באש לרבות חיתוך וריתוך יקבע ככל האפשר  המקום. 1

      קום העבודה מרוחק מברזי ברזי שריפה תקיים. אם מ מצוייםלמקום בו     
   כיבוי תיקי אחר   דשריפה, על הקבלן לדאוג לציוד מתאים לכיבוי, או כל ציו    

  בצמוד לשטח העבודה, כמו כן הקבלן ייח/יפרוס זרוקי מים עד למקום בו      
  מתבצעת העבודה.     

  חות . הקבלן המבצע יפה את כל הצמחיה וכל חומר דליק אחר מן המקום לפ2  
  מ').  50(ברדיוס של       

  .. מידי יום טרם התחלת העבודה יש לוודא כי השטח קי 3  
  
  
  פה. אין ים כל הזמן לברז השרי החיתוך, יהיו הזרוקים מחובר . במהלך עבודות4  

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

  צע החיתוך, ומוגן מפי גיצים לוהטים. מתב      
  מקום החיתוך למוע פיזור  בתבקרע ישתמש במגי פח אשר יותקו צ. הקבלן המב6  
  גיצים על שטח גדול.       
  . אין להשאיר במקום חלקי מתכת לוהטים ללא השגחה.7  
  י המתכת בלוהטים ולהרטיב . בסיום עבודות הריתוך והחיתוך יש לצן את חלק 8  

  שוב את הקרקע באזור בו בוצע החיתוך.       
  לאתר את מוקד האש ולכבותו ה הקבלן . אם תוך כדי העבודה פורצת שריפה יס9 
  ובמקביל יודיע על כך מיד למכבי האש באזור ואח"כ למפקח.     

  פיוי גרוטאות ה. 
  לאחר שהתקררו.  . גרוטאות חלקי המתכת יפוו מן המקום רק1     
  הרמה המשמשים להעמסת הגרוטאות יהיו תקיים (עברו בדיקה בידי  ופים ומתקי . מ2     

  בודק מומחה), בשום מקרה לא ישתמש הקבלן במופים ומתקי הרמה להרמת משאות          
  מעבר למשקל המותר.        

  סיום עבודהו. 
  צת אש.דא הקבלן כי אין חשש לפרי. מידי יום לפי עזיבת מקום העבודה יוו1   
  טח באזור בו בוצעה עבודת הריצוף והחיתוך. שן ירטיב היטב את הל. הקב2   
  הקבלן יוודא כי ברזי שריפה סגרו. .3   
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  דה.ווך ממקום העבת. הקבלן יפה מידי יום את מיכלי הגז המשמשים לחיתוך ורי4   
  בו.כל חלקי המתכת המפוזרים  ן מן השטח אתליפה הקב הדו. לאחר גמר העב5   
  הוראות בטיחות לשימוש בציוד חשמלי מיטלטל ז. 
  צעו רק בידי חשמלאי מוסמך.ון פריטי ציוד חשמלי יבוק. תי1   
  . באחריות הקבלן לוודא שכל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם הוא 2   

  משתמש יהיו תקיים ומוגים ע"י בידוד כפול.        
  ר מאולתר בציוד חשמלי.. הקבלן לא יתקן כל סידו3  
  4דרש בתקיחו כות הבטיחות בחשמל.. באחריות הקבלן בעת שימוש בכבל מאריך לה  
  . בכל מקרה של תקלה בזרם החשמל, ידווח הקבלן מיד למפקח.5  
  . הקבלן יקפיד על כללי הבטיחות, בין היתר בהתאם לחוק החשמל. 6  
  ביטוח. ח

  ים כיסוי ביטוחי בפוליסת הביטוח שלו לזקי שריפה הקבלן מתחייב ומאשר כי קי. 1     
  הגרמים לצד ג'.          

  .  מעבודתוהקבלן ישא באחריות במקרה ותיגרם שריפה כתוצאה  .2    
  הביטוח המצורף למסמכי  לספח. על הקבלן להמציא אישור קיום ביטוח בהתאם  3    

  המכרז.         
  

  זמים חלו .3300
  מפורט  זמים לוח המפקח לאישור הקבלן יגיש עבודה הזמת בלתקמ ימים 7 תוך. א

    על החיות שבמכרז ולוח הזמים השילדי.  מבוסס העבודה לביצוע    
   על חתום כשהוא ייר ג"ע והן בדיסקט הן ויוגש שבתחממו בצורה  יוכן הזמים לוח    

  לחלוות.  M.S PROJECT  מיקרוסופט תבתכו יוכן הזמים  לוח. הקבלן ידי    
  . כל עוד לא הגיש הקבלן לוח זמים , לוח הזמים השילדי יחייב את הקבלן    

  .לוח הזמים יבוסס על ההחיות המופיעות במכרז       
   הכולל שבועי בסיס על. מתאים בפרוט העבודה שלבי כל את יכלול הזמים לוח                

    יעבדו זרים עובדים אם(  וצריים חגים, המוסלמים חגי, ראליש חגי סימון    
   שלב בין המעבר, המפקח רצון תלשביעו , הקריטי התיב סימון כולל), זה בפרויקט    
     לפעילויות) חומרים, ציוד,  אדם כח( הדרושים המשאבים ואת למשהו אחד    
   סיבה  מכל העבודה במהלך  שיוי של מקרה בכל יעודכן הזמים לוח. השוות    
  .אשהי    

   כמפורט מעודכן זמים לוח בצורף חודש בכל החלקי ןשבוהח  את להגיש הקבלן על     
   זה זמים לוח, בפועל העבודה התקדמות  תסומן הזמים בלוח . ומעקב עדכון לשם   

       זמים לוח כולל שאיו חלקי חשבון יאושר לא. החשבון ממסמכי חלק מהווה  
  .מעודכן  

  
  לבצע שיש השוות העבודות של עדיפותן סדר  את לפעם מפעם לשות שאיר המפקח. ב           

   סוג מכל הוצאות להגשת כעילה לקבלן לשמש יוכל לא והדבר זה חוזה סגרתמב               
     . שהוא  
     בתאי מהותי  שיוי מהווה איו, המפקח של הבלעדית קביעתו לפי, השיוי עוד כל               

  . החוזה              
   לסיים הקבלן  של ובתומח זה יהיה, לעייל מהאמור לבוע העלולות  המגבלות למרות               
   שבכתב היחידה למחירי תוספת וללא שקבע הזמים לוח במסגרת העבודות את      

  . הכמויות              
   ובמספר בשבוע ימים במספר, קבוצות מספרב, ראשים במספר לעבוד עליו, כך לשם     

  . מיםז בלוח עמידתו את  להבטיח כדי שיידרש כפי ועובדים כלים              
   שקבע הזמים בלוח עמידה לשם כי לקבוע המפקח של בסמכותו זה יהיה, כן כמו    

     אשים יותר עם, משמרות ביותר לעבוד הקבלן על, אחרת מגבלה אן סיבה מכל או
  . לילה עבודת לרבות  ,עבודה ימי וביותר  וכלים

   עבודה מרתממש ביותר, מוגברים אדם וכח בציוד, קבוצות במספר עבודה עבור    
   וסף תשלום לכל זכאי הקבלן יהיה לא, חריגים ומועדים בשעות וכן ביום אחת  
   אם  אלא, הכמויות שבכתב השוים היחידה במחירי ככלולה תיחשב לכך ובתמורה 
  .הכמויות בכתב מתאימים םסעיפי לכך שקבעו ובמידה 

  אשר יידת תאורה ערכתמ, חשבוו על,  הקבלן יספק, הלילה בשעות העבודות לביצוע   
  מערכת עבור. המפקח רצון שלביעות, העבודה של יעיל לביצוע אותה תאורה תבטיח  
  ככלולות חשבהתי בכך הכרוכות והוצאותיו בפרד לקבלן  ישולם לא, ל"ה התאורה  
  . הכמויות שבכתב  השוים חידההי במחירי  
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לצורך העב לילה  חל איסור מוחלט בשימוש בתאורת  כי  או מודגש  בצבע אדום  ודה 
  .ירוק, על מת לא להטעות כלי שיט המפליגים לאורך החוף. כ"ל תאורת צוץ

   מבלי  ןאחסו לשטחי לדאוג ועליו הקבלן באחריות היו זמי באופן חומרים אחסון  
  . העבודה בשטח הפעילים קיםהעס בבעלי לפגוע  
  תשלום בתוספת קבלןה את יזכה לא, זה בסעיף לעייל האמור כל עבור ההוצאות כל  
  .הביצוע תקופת להארכת כעילה ישמש ולא כלשהו פיצוי או/ו  

 לקבלן  תוספת  תשולם  לא  לעבודה  זמיים  אזורים  בין  ודילוג  בשלבים  עבודה  עבור
  .הזמים בלוחות  ארכהה תהיה ולא

    
  כי לצורך עמידה בלוח הזמים חייב הקבלן להתקשר מיידית עם קבלת צו  מודגש ג.       

  תחלת העבודה עם כל קבלי המשה וספקי החומרים.ה
ריצוף    מובהר אספקת  מבחית כי  קריטיים  עצים,  פריקסטים,  תאורה,  עמודי  אבן, 

  עמידה בלוחות הזמים. 
  

  מפקח מעמד  .3400
   מאותם לגרוע מבלי. החוזה  בתאי האמור את להשלים בא זה בסעיף האמור כל  . א

  . סעיפים             
   העבודה כי ולהבטיח להשגיח  ומתפקידו המזמין של כוחו בא הוא מקוםב המפקח  .ב

   הוראות לקבלן ולהסביר להעביר וכן המקוריים ולמפרטים לתכיות בהתאם תבוצע  
  . העבודה ביומן  שמושיר, חדשות ותכיות  

   הראים, עבודה שלב כל או ציוד או, חומר כל לפסול רשאים כוחו בא או קחהמפ  .ג
   כל של ובחיה בדיקה לדרוש הם רשאים כן וכמו הדוה  לעבודה מיםמתאי כבלתי  
   כל –  הקיימים לתקים או/ו למפרט בהתאם הקבועות לבדיקות בוסף, וסף חומר  
  . הקבלן חשבון על זאת  
   מאת  כך על אישור הקבלן יקבל  אם אלא לבדיקה שמסר בחומר להשתמש אין  
   חייב, בדיקתו לאחר כוחו בא  או המפקח ידי על החומר  פסל. כוחו בא או המפקח  

 שעות  48  תוך  להיעשות  צריכה  ההרחקה.  חשבוו  על  האתר  משטח  להרחיקו  הקבלן
  . כוחו בא או המפקח י "ע לכך הדרישה ממסירת

   במקום בחלקה או בשלמותה העובדה ביצוע את להפסיק רשאים כוחו בא או המפקח  .ד
  . למפרט או לתכיות בהתאם  עשית איה העבודה דעתם לפי אם, מסוים  

   אשר משה קבלן או עובד של  מיידית הרחקה לדרוש רשאים כוחו בא או המפקח  . ה
 יציית   הקבלן).  המודד  או  הביצוע  מהדס  גם  כולל(  לעבודה  מתאים  איו  לדעתם
  . במקומו אחר פועל/קבלן וימה מפקחל מיידית

  לא יתת לערעור. בכל מחלוקת החלטתו ופסיקתו של המפקח היה סופית ו  ו.
  

  בדיקות   .3500
      והמלאכות החומרים בדיקת לצורך הדרשות הבדיקות כל את חשבוו על יבצע הקבלן          
  . המפקח או/ו דין כל  פי על הדרש וכל          
   איתם פגישה, הבדיקות מועדי קביעת  לרבות הבדיקות מבצעי עם התאום דותעבו כל          
   לכל זכאי יהיה לא הקבלן. הקבלן י"ע ייעשו , הבדיקות הביצוע בעת להם וסיוע רבאת          
  .אלו תאומים עבור תשלום         
   מכון כגון  מוסמכת מעבדה או כוןמ י"ע לבדיקות מתייחס, ל"כ בדיקות המוח         
  '. וכו הטכיון, איזוטופ התקים         
  . המזמין י"ע תשולמה ולא חשבוו ועל קבלןה י"ע תבוצעה בדיקותכל ה         
    , וכלולים הקבלן י"ע תשולמה האיכות בקרת לצורך המעבדה בדיקות עבור ההוצאות  
  במחירי החידה שבכתב הכמויות.  
  

  )ופייםוס חלקיים( חשבוות הגשת .3600
  ."ביארית" בתכת מחשב י"ע  מעובדים הקבלן י"ע יוגשו חלקיים חשבוות         

  :סעיף בכל ותכלול מ"ע אתרים חברת הוראות לפי היה  החשבוות מתכות          
  מידה' יח - ראשוה בעמודה      

  .חוזה כמות - שייה בעמודה          
  קודמת  ביצוע ותמכ          

  . וכחי ביצוע חודש כמות - שלישית עמודהב        
  מצטברת  ביצוע כמות        

  'יח  מחיר - יתרביע בעמודה      
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  סכום - חמישית בעמודה      
  ביצוע אחוז  -   שישית עמודהב          

  .שייקבע בתאריך לחודש אחת למפקח  יועברו חשבוות       
  .לעייל  רשהוזכ כפי מעודכן זמים חלו יצורף חשבון לכל      
  . כמויות וחישוב מדידה דפי  לצרף יש חשבון לכל      
  . עבורן בפרד ישולם ולא הקבלן במחיר ולותכל זה סעיף דרישות      

  
  זהים לסעיפים זהים מחירים .3700

        במידה .זהים יחידה מחירי ימלא הכמויות בכתב שוים במקומות זהים לסעיפים          
        המוך המחיר ישמש, חופפים לסעיפים שוים יחידה מחירי הכמויות הכתב ויהיו          
  .הסעיפים כל את הםמביי          

  
  דוגמאות .3800

  כגון ריצוף  ואביזרים חומרים של  דוגמאות, המפקח דרישת לפי יספק הקבלן          
  .באתר או בפועל ותהמלאכ בביצוע וא בייצורם  יחל בטרם או אותם יזמין בטרם וכו',          
   וישמשו הביצוע גמר לאחר עד עליו שיסוכם במקום יישמרו המאושרות הדוגמאות          
        רכוש תהייה הדוגמאות כל. המבוצעות ולמלאכות שיסופקו  לחומרים להשוואה          
  . המיוחד במפרט אחרת צוין אם אלא המזמין          

     יבצע הקבלן. המפקח דרישת לפי העבודות מכל דוגמא, חשבוו על הקבלן יכין כן כמו        
  .לדוגמה המפקח של הסופי אישורו לקבלת עד הדוגמאות הדרשים יםהתיקו כל את         

   כל  את, האדריכל למשרד הקבלן יביא זה לצורך. האדריכל י" ע תאושר עבודה אותה           
  .לאישורו האדריכל דרישת פי על והאביזרים הפריטים, הפרטים, וגמאותהד         
         העבודה תחילת צו מקבלת ימים 15 תוך האדריכל  לאישור יובאו ל"ה .  

     היחידה  במחירי כלולה ועלותן בפרד לקבלן ישולם לא דוגמאות והכת אספקה בגין      
  . מהמבה כחלק לשלבן  שיתן דוגמאות למעט הכמויות בכתב השוים         

  
  ספר מתקן  .3900

  :להלן מפורטים זה חוזה/למכרז מצורף מתקן ספר ספח .א        
  

   הדברים וסדר האותיות גודל, הצורה  פי על המתקן ספר את  להגיש הקבלן על .ב     
  .שבספח השוים ובעמודים להלן המצויות ההחיות פי  ועל הספח כמופיע          

  
  
  
  הגשה .ג     

  :להלן מפורטים זה בפרויקט להגיש יש אותם המתקן ספרי        

 חשמל .1

 אויר מזוג .2

 , תיעול ומערכות המבים ביוב ם, יתקי תברואה ממ .3

 אש  כיבוי גילוי .4

 כריזה מערכת .5

 ובטחון  כיסה בקרת .6

  . עותקים 5  -ב יוגש מתקן ספר            
 חיותובה  בספח  כלולים  שאים  מתקן  ספר  פרטי  הגשת  המפקח  עם  לתאם  הקבלן  על

  .הספר כתיבת  לפי אישורו וקבל השוות
  

  הדפסה   .ד        

   בתוכה המתקן לספר ויצורף דיסקט על יועלה), WORD(  םתמלילי במעבד תתבצע  
  . המפקח עם שתתואם  

  
  כריכה  . ה       

 ציאם להו  יהיה   שיתן  בצורה  הכריכה  בתוך  יוחו   העמודים  כל .  קשה  תהיה   הכריכה
  לתוכו  יילון רתיק צמוד יהיה לכריכה. וספים עמודים הוסיףל או להחליפם, בקלות
  .המתאים  בצבע הכותרות דף יוכס
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  הכריכה צבע  .ו

  .להלן המצוין פ"ע יהיה הכריכה גבי על הכותרת דף צבע  
  .המפקח עם יתואמו – לבלן שאין מערכות של כריכה צבעי  

  
  כריכה  עצב          המערכת          

  
  חום                  חשמל           

  כחול                  מיזוג אויר        
  ירוק                   מים וביוב        

  אדום                   מערכת מזרקה
  כתום                   כריזה           

    
    תחת הכריכה חזית על גם כאמור יהיה,  ב"המצ" מתקן ספר" במתכות הראשון העמוד       

  .המתאים  ובצבע יילון מעטפת       
    משתייך אליה  המערכת ושם הפרויקט שם, מתקן ספר המילים יודפסו הקלסר של בצידו       

  . מערכת צבע רקע על זאת כל – המתקן ספר       
  

  הגשה  מועד .ז       
  תקופת סוף לפי ימים 30 מתקן  ספר של ראשוה מהדורה למפקח יספק הקבלן

  .מושלם מתקן ספר בקבלת תלויה אחריות תחילת. הביצוע
  וכו.ספר המתקן יתקבל רק לאחר אישור היועץ בכתב לת 

  
  תוים  השלמת .ח      

    ועד" הגשה מועד" לעיל כאמור מתקן ספר של הראשוה המהדורה הגשת לאחר          
   השיויים סוגי לכל וספים תוים למפקח ויעביר יכין הציוד כל של  הסופית לקבלתו          
  . הראשוה מהדורה  לגבי במערכת שחלו          

   להכלילם יהיה שיתן החוברות  דפי הוכו שבה בצורה יוכו דשיםהח התוים          
  . קיימים לדפים כתוספת או דפים החלפת תוך שהוכו בחוברות          

  
  
  

  עבודה ביומית    .4000
ותידרשה בכתב ע"י המפקח שו במכרז זה היה  עבודות וספות אשר לא דרביצוע 

טעון אישור המפקח  שעבדוהשעות  תימדדה ותשולמה לפי עבודה ביומית. מס' 
  בוצעו.  בובכתב באותו יום 

מחירי   באותו יום לא תשולמה. ערך ביצוע עבודה ביומית יקבע לפי וש"ע שלא אושר
צאת הו ירים לעף הביה שבמאגר מח ויחסר יתומחר ע"פהחוזה סעיפי רג'י, ובמידה 

אלו כוללים בתוכם  מחירים. הואיל  ו10%ביום ביצוע העבודה בהחה של  ףדקל התק
מעבר לאמור   12%ן לא יהא זכאי לתוספת של לצאות כלליות, הקבוגם רווח וה

ספת תשולם  תו  ,בסעיף כ"ל. עבור עבודות קבלי משה המוגדרות ככאלו במחירון
   6%ל  לא יעלה עש יקבלן ראש

  
  זמית גדר  .1400

תבוצע   הציבור,ובמעברים הציבוריים שיבצע הקבלן לטובת מעבר    בהיקף הפרויקט
המפקח עם  תאום  פי  על  שערים  כולל  היקפית  להלים,   גדר  להחיות   ובהתאם 

והמפקח העירייה  של  בהתאם   ,ולדרישות  שיויים  כולל  העבודה  לדרישות  ובהתאם 
  ).8-כל זאת על פי סטדרט (ראה ספח גידור ב מות העבודה והצורך החדש. להתקד
הגדרותיעתיק,  הקבלן   את  ויסלק  לדרש במה  יפרק  בהתאם  הפרויקט  ביצוע  לך 

ויסלקם העבודה  הוראת   ולשלבי  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  העבודה,  סיום  עם 
הקבלן  על  יכולו  זה  ב  סעיף  ישולם  ולא  החוזה  במחירי  תוספת וכלולות  כל  כך  גין 

  .כלשהיא
  
  שמירה  200.4
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בכל   בכל תקופת הביצוע יקצה הקבלן שומרים בהתאם לצורך , אך לא יפחת משומר
  שער אשר יכוון את התועה של הכסים והיוצאים בהתאם לדרישות הבטיחות.

  לא תורשה תועת רכבים ללא התאים ה"ל. 
  
  עבודה בחורף  .3400

רט להלן, לרבות הצטיידות ית ת"א לעבודה בחורף כמפוהקבלן יעמוד בדרישות עירי
  . להלן ההוראות:בכל הכלים והאביזרים הדרשים ע"י קבלים בעות החורף בת"א

  שקי חול ויריעות יילון ברוחב 50דרש מכל קבלן להצטייד בוסף לציוד הרגיל גם ב 
ותעלות , וזאת על  מ' לפחות, לצורך כיסוי חומרי עבודה 20מאלי של  יאורך מיבמ' ו 2

  וע סחף והתמוטטויות.מת למ
 לך החורף יש להקפיד על שימוש בציוד חורף כמוזכר לעיל.הבמ

גרת הסיורים הערכים, במידה וימצא קבלן שלא יבצע שימוש בציוד החורף במס
 ן לאלתר. לת לאותו קביוושיתופסק הפקת הר

  רמו מתאי הים, מזג האויר שיגלא תיתן לקבלן ארכת ביצוע לפרויקט כתוצאה        
  לבטלה תפעולית של ציוד הקבלן, וכח האדם העובד אצלו.

בהתאם ולהיות בקשר שוטף על חשבוו עם השרות  על הקבלן לתכן את עבודתו
  המטרולוגי והמכון לחקר ימים ואגמים.

על הקבלן לתכן את עבודתו בהתאם לתחזיות ים ומזג אויר, ולהיות מעודכן בתוי 
ון הגלים , מהירות הרוח וכיווה והטמפרטורות, לחות אות ושפל, גובה גלים וכיוג

  ועוצמת גשם.
  

  ת קווי איגוד ערים דן לביובעבודות בקר   .4400
  בו מוזרמים כל העת אלפי מ"ק של שפכים  דוגפגיעה בקווים הראשיים של האי. 1  

  ד, ולזק ר, לרבות אסון אקולוגי כב גולמיים, עלולה לגרום לזקים כבדים ביות                 
  סביבתי בלתי הפיך.                

  ות לזק או פגיעה בקווי האיגוד, דרש הקבלן לבצע את . על מת למוע כל אפשר2            
  העבודה בצורה זהירה ביותר, ללא כלים מכיים כבדים, לבצע הידוקים ללא                  

  ומבה  CLSM יים מעצם (כגון מילוימוש בחומרי מילוי המתדקויברציות תוך ש    
  של המתכים ומהל הפרויקט   כל אספלטי), ולפעול על פי כל התאים וההחיות    
  לפי תחילת העבודה.     
  
  
  

  . מאחר והקווים מוחים בעומק רדוד מאוד ורגישים לעומסים, חל איסור על תועת 3           
  האיגוד. במידה ויש צורך לחצות את הקווים עם כלים  כלי רכב כבדים מעל קווי               

  ן לבצע פלטות בטון יידות מעל לטרקטורים וכד'), על הקב כבדים (משאיות,                
               ית הפרט המצורפת. יהקווים על פהשטח, לפיזור העומסים , בהתאם לתוכ  

  תשתיות, על הקבלן להציג פתרוות  חילת עבודות חפירה לביצוע. לפי ת5           
  יגוד בפי פגיעה, לרבות דיפון ותימוך החפירות  וסטרוקטיביים להגה על קווי האק               
  מ' מדופן חיצוית של כל קו. 5בתחום רוחבי של                

  דן לביוב. בכתב של מהדס איגוד עריםאין לבצע עבודות כאמור לעיל ללא אישור . 6          
  לחוזה, 2ספח כל הדרישות לעבודה בסמוך לקווי השפד"ן כמפורט במסמך זה וב. 7          

  . יהיו על חשבון הקבלן    
  . כמו כן במהלך העבודה ישולב קבלן של שפדן לביצוע הגבהת שוחה קיימת. 8          

    ומתן שירותי אתר יעשה  ישירות מול השפדן. השילובהתשלום עבור הקבלן יעשה               
  ע"י הקבלן הראשי.              
  מהיקף עבודת הקבלן של השפדן (שירותי אתר ללא  4%תמורה תהיה בגין זאת ה              
  ). 00.23סעיף ראה  –תשלום               

   
  הוצאות בגין עמידה בדרישות   .4500

  רק "מוקדמות" של המפרט הכללי אשר  ה חלים גם כל התאים של פעל מכרז ז            
  ד. כלולים במחיר היחידה ולא ימדדו בפר            

  כ"ל יחשבו גם כל ההוצאות הכרוכות בעמידה בדרישות התאים הכלים המיוחדים,             
  ככלולים במחירי היחידה ולא ימדדו בפרד.             
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  ין מסמכיםב עדיפות . .4600 
  לצרכי ביצוע עדיפות   א.    

ה שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש בין ההורא 
במסמכים השוים, חייב הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח לכך שבעה ימים לפי   

זה ולקבל הוראות המפקח כיצד להוג.  ןביצועה של עבודה כלשהיא הקשורה לעיי
יוחלט ע"י ת שיש לבצע וכו') סדר העדיפויות ביצוע הטוב, התקן והבדיקו(אופן ה

  המפקח ויהיה סופי. 
הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי  החברה שומרת לעצמה את

  העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'. 
  כל האמור לא יהווה עילה לתביעה , לשיוי מחיר יחידה או לתוספת כלשהיא. 

  עדיפות לצרכי תשלום   .ב   
  קרה של סתירה בין המסמכים השוים, העדיפות לצרכי תשלום תהיה לפי הסדרבמ  
  הבא: מפרט מיוחד, מפרט כללי, חוזה, תכיות, המוקדם עדיף על המאוחר.            
  כל מסמך היו משלים את המסמכים האחרים וכלל המסמכים הם  כימובהר             
  קובעים לצרכי תשלום. ה            

  עוד מובהר כי בכל מקרה של מחלוקת קביעת המפקח תהיה סופית ולא יתת             
  לערעור.            
  

  קורת העבודה יב .4700
  ח את כל הפועלים הכלים והמכשיריםהקבלן יעמיד, על חשבוו, לרשות המפק א.
  ה, אוד הרשות להיכס למב החוצים בשביל בחית העבודות. למפקח תהיה תמי     
  עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם עשית עבודה       
  . הפרויקט     
  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שיוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  ב.
  ן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך בהתאם לתכיות או להוראותיו והקבל    
  חשבוו., על התקופה שתקבע על ידו     
  המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הראים לו כבלתי מתאימים  ג.

  וסף  -לעבודה במבה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל חומר     
  לבדיקות הקבועות בתקים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שמסר      
  י אישור המפקח.לבדיקה בל    
  
  

  ח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממה, או עבודה  המפק ד.
  לפי דעתו אין העבודה עשית בהתאם לתכיות, המפרט הטכי  במקצוע מסוים, אם    
  או הוראות המהדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשיוי     
  במועד מסירת העבודה.     
  והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,  המפקח יהיה הקובע היחידי ה.
  לטיב העבודה ולאופן ביצועה.    
  הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפי שהוא עומד לכסות איזו עבודה  ו.

  שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפי כיסוייה את אופן הבצוע הכון של     
  הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר הדוה. במקרה שלא תתקבל העבודה     
  העבודה על חשבון הקבלן. את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מ    
  השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה איה גורעת מאחריותו המלאה של  ז.

  הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תאי ההסכם.     
  

4800.   יה בפזקי אקלים ומי תהוםהג  
ך כל זמן ביצוע העבודות השוות יקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגת במהל  

ה, הציוד הכלים והחומרים בפי השפעות אקלימיות לרבות גשמים, המבה/העבוד
  רוח, אבק, שמש וכו'.  

הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום   
ות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של שטח העבודה וירחיקם במהירב

, אספקת משאבות מים והפעלתן,  המפקח. אמצעי ההגה יכללו כיסוי, אטימה
הערמת סוללות, חפירת תעלות ליקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת 

האחרים שיידרשו ביצוע המבה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים 
פקח. כל אמצעי ההגה ה"ל ייקטו על ידי הקבלן, על חשבוו הוא, והכל על ידי המ

  שיהיו לשביעות רצוו המלאה של המפקח.באופן ובהיקף 
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כל זק שייגרם לעבודות גם אם קט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י   
 אות המפקח ולשביעות רצווהמפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבוו בהתאם להור 

  המלאה.
 להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הגרמים עקב תאי מזג אויר, לרבות  

  גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.
  

  ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה  .4900
מחירי היחידה, אותם יקוב הקבלן לעבודות שוא הסכם זה, יהיו תקפים גם    א.

צעו בשטחים משופעים ו/או  המוצרים שיסופקו ו/או יבולגבי כל העבודות ו
וזאת   - בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסוים, קשתות וכדומה

אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים  
  בכתב הכמויות. 

שולם  מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כ"ל, לא ת  ב.
לקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש   כל תוספת כספית מעבר

התייחסות   מצויתלגביהן לא תהיה כסעיף פרד בכתב הכמויות. בעבודות ש
צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה),   -כלשהי לושא דן (קרי 

ם גם את  רואים את מחירי היחידה, אותם קב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללי
  רש, ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן.הצורך בביצוע כד

  
  כו'ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח ו  .5000

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או   
של רקע, על הקבלן  מסויםאחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה) תבוצע על סוג 

) את עבודת התגמיר על כל רקע כדרש כדוגמת (במסגרת אותו סעיף כמויותלבצע 
ל שיוי במחיר היחידה שקב בכתב הצעתו, בטון, טיח (פים וחוץ), גבס וכו', ללא כ

  וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, איו מוזכר כך במפורש. 
  

  פתחים ושרוולים  .5100
מתקן כגון: השארת  ע עבודות שוות הקשורות ל הקבלן יהיה אחראי לבצו  א.

ן להכין  ורות לפי יציקות וכו'. לשם כך על הקבליחורים ושרוולים, התקת צ
בזמן את כל האביזרים אותם יש להכיס בזמן היציקה וכן את הפרטים  

הדרושים לו לביצוע מעברי צרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא  
  בלת אישור המפקח.  תורשיה אלא לאחר ק

ורות תבוצע על ידי הקבלן  יהפתחים המתאימים למעבר הצהכת   
  ובאחריותו.

כת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח  על הקבלן לתאם ה  ב.
יהלום, בתאום עם המפקח. כל מעברי הצרת דרך מרחבים מוגים ייעשו על  

מה או באמצעות מסגרות  ידי הכסת הציור ביציקה, על ידי שרוול ואטי

, הכל בהתאם לדרישות והחיות  LINK SEALאו  MCTחדות כדוגמת מיו
  פיקוד העורף.

רת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה  מעברי צ  ג.
  עם חומר מעכב אש. 

מעברי צרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל    
ותוך שימוש בחומרי אטימה   יור הפלסטיק בצמוד למעברממתכת המגן על צ

  מתאימים.
וולים ומסגרות יסופקו ע"י  כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו. השר  ד.

הקבלים השוים. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכיות הביצוע  
  והקבלן לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בפרד.

  
  גה בפי חלודה ה  .5200

  ת לוודא שכל חלקי -קוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר עלהקבלן ימ
באופן יעיל בפי חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה  המתקן יהיו מוגים 

שהדבר אפשרי בין מתכות שוות. כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע 
ים.עם רטיבות או לחות יהיו מגולוו  

  
  בדק ותיקוים   .5300
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במכרז זה תהיה תקופת הבדק והתיקוים בכל מקרה שלא אמר אחרת בחוק המכר,   
  כדלקמן:  (אחריות)

לעבודות הבייה ועבודות אחרות אשר לא אמר אחרת עבורן להלן וביתר    א.
  מתאריך מתן תעודת הגמר. - שה אחת      -מסמכי המכרז 

  מהתאריך ה"ל.   שים 10    -לעבודות בידוד ואיטום   ב.
  מהתאריך ה"ל.  שים 5    -לעבודות גרות ומסגרות   ג.
  התאריך ה"ל. מ שים 5      -לעבודות אלומייום   ד.
  מהתאריך ה"ל.   שים 10   - אבן ב ריצוף וחיפוי בפיתוח  ה.
  מתאריך ה"ל.  שים 10  –עבודות מים, ביוב ותיעול    ו.

  מתאריך ה"ל.  שים 10  –עבודות חשמל ומתח מוך    ז. 
  מתאריך ה"ל.  שים  2      –מיזוג אויר עבודות   ח.
  מתאריך ה"ל.  שים 3    - מזרקה וציודה   ט.
  מתום תקופת התחזוקה. שים  2        -גיון   י. 

  מתאריך ה"ל. שים  3      -תאורה   יא. 
  

  וכן כל תקופה הקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים.   
פות בדק שוות לגבי אותן עבודות במסמכי המכרז השוים תקו בכל מקרה שמצויות  

  תקבע התקופה הארוכה יותר. -
ך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תקופת הבדק תחל מתארי   

מתאריך קבלתו הסופית של המבה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול  -תעודה כזו
, יתוקן דק הקובה לעבודה המתאימהבתוך תקופת הבאו בחומרים שיופיעו בעבודות 

 או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצוו המלאה
    של המזמין.

  
  רזרבות למזמין  .5400

כולל בין השאר מכל רכיב שידרוש המפקח,   5% ו/או לעירייה הקבלן ימסור למזמין  
 תב הכמויות, ושאר הרכיבים, ריהוט רחוב מכל הסוגים שבכ עמודי תאורה ,ריצוף

ה"ל לא ישולם לקבלן בפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי  . עבור שבפרויקט.
  שוים. היחידה ה

  
  

הרזרבות יארזו בחבילות על פי הוראות הפיקוח ועליהם יסומן באופן ברור פירוט   
התוכן ועבור איזה פרויקט. החבילות ישלחו למחסי העיריה ע"פ הוראות הפיקוח 

ויחתמו ע"י המחסאי  XLבילות ה"ל יערכו בטבלת ובתאום עם המחסאי. כל הח
  עם קבלתם.

  
 גמר ותעודת  5, 4טופס   .5500

, תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך 5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 
  אכלוס המבים  מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.

ורים כ"ל ע"מ ם הדרשים לצורך קבלת אישעל הקבלן לדאוג לכל השגת האישורי
  לאפשר אכלוס במועד סיום הפרויקט.

ל הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח לצורך מטלה זו ימה הקבלן "אחראי ע
  וכו', במועד הדרש ע"י הרשויות.

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים 
  הפרויקט. ס כחוק במסגרת משך ביצוע לאפשר אכלו

  עבור כל ה"ל לא ישולם בסעיף פרד וה"ל כלול בהצעת הקבלן.
  

  בגובהעבודה   .5600
שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות  מודגש בזאת

  פיגומים ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש. 
  

  עבודה בצמוד לכביש  .5700
ם תיב בכביש הצמוד לטיילת , תעשה החסימה יהיה צורך של העבודה לחסובמידה ו

  פיקוח המשטרה על התועהבשעות שתיקבע המשטרה וב המשטרהרק באישור 
  . בכביש
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  עבודה בשעות היום בימי חול .5900

  בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תעשה כל עבודות קבע בשעות הלילה, בשבת,           
  תון אחרים, ללא היתר בכתב מאת ציג המזמין, מלבד אם במועדי ישראל או בימי שב          

  עת או הכרחית בהחלט. העבודה היא בלתי מ          
  הקבלן ידאג לקבל אישורים מתאימים מטעם הרשות המקומית, משרד העבודה ו//או             
  רשויות רלווטיות אחרות.          

  
  ירה ופרוקעבודות חפ .6000

  כוללים בתוכם את הפרוק וההריסה של המבים התת דות חפירה, הריסה ופרוק עבו           
  , המצאים בתחומי  החפירה ו/או הפרוק כגון בטון, פסולת ביה, סלעי קרקעיים            

   אבן, צרת לפרוק . הכל בשלמות עד  לקבלת חפירה מושלמת ו/או עבודות פרוק            
  . יםלמוהריסה מוש            

  
  הכיכרחפירה בתחום  .6100

          וליט לעצים, לעמודי תאורה, למערכות א. עבודות חפירה ופרוק באזור משטחי הגר
מים, ביוב, חשמל, מתח מוך וכיוצ"ב שיבוצעו בסמוך לכביש קיים או מסלול  

ביש ו/או למסלולי לרכיבת אופיים, ידופו למיעת התמוטטות החול מתחת לכ
  האופיים. לרכיבת 

  .מחיר הדיפון כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות   
  

  יחייב דיפון למיעת גלישת חול     כבישיםה בתחום ב. כ"ל חפיר          
  מתחת למרצפי הגרוליט לתחום החפירה.              
  שלא יפורקו.   צרו חללים מתחת למרצפי הגרוליטוהקבלן ידאג שלא י             
  וצרו חללים, ימלא אותם הקבלן בבטון שפיך. מובהר כי משטחי הגרוליט               

  ישמש כמיסעה לרכבים ולמשאיות כיבוי אש.              
  . האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בפרד             

  
          חתימת הקבלן:                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -5ספח   ב 
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  קרקע  דוח' יועץ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -6ספח   ב 
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  תאום   הדסי 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -7ספח   ב 
  
  
  
  

  ית  זמים  לצומת תוכ
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  -8ספח   ב 
  
  
  
  

  יראות  וגידור  באתר
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  -9ספח   ב 
  
  
  
  

  לוח  זמים  שילדי 
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  אביב-אתרים בחוף תל
  יפו בע"מ  – אביב -חברה לפתוח אתרי תיירות בתל

  

  
  
  

  

 פרויקט  ביוי, שדרוג,  שיפוץ 
  

  וחידוש מתחם כיכר האופרה 
  

  והמזרקה 
  

  טיילת  תל אביב
  
  

   -2ספח  ב
  

  מפרטים טכיים של היועצים 
  

  
  
  
  
  

  ת"א  21תיירות, רח' הארבעה אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי היזם: 
  

  ת"א,  3מהלי הפרויקט , רח' יסיבוים  ,זולוטוב פירשטמן יהול פרויקטיםיהול ופיקוח: 
  03-605-5241טל'  

  
  

  רשימת מתכים 
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לפיתוח    יזם חברה  ת"א  בחוף  אתרים 

  יפו בע"מ – אתרי תיירות בת"א 

  , ת"א 21רח' הארבעה 

  טל':

  פקס:

03-685-0119  

03-685-1522  

יהול תאום 

  ופיקוח

  זולוטוב פירשטמן יהול פרויקטים 

  , ת"א 3רח' יסיבוים 

  טל'

  פקס

03-605-5241/2  

03-605-1565  

  אדריכלים  רויטמן מייזליץ כסיף  אדריכלות 

  , ת"א 17רח' הגר"א 

  טל':

  פקס:

03-544-0101  

03-544-0111  

  רבין מהדסים בע"מ  –פרי    קוסטרוקציה 

  , ת"א 12רח' יד חרוצים  

  טל':

  פקס:

03-524-9119  

03-522-3575  

  פתאל  –ברר    חשמל 

  , בי ברק  28רח' לח"י 

  טל':

  פקס:

03-570-5451  

03-570-5516  

  קורברג -סירקין בוכר  איסטלציה 

  , הוד השרון 34רח' החרש 

  טל':

  פקס:

03-920-9003  

03-923-9004  

  אשד מזרקות     תורג'מן אבי 

  , א.ת. אשדוד 44רח' החיכים 

  :'טל

  פקס:

08-852-6662  

08-856-8631  

  יצחק ברבי מהדסים ויועצים   מיזוג אויר 

  , תיה  5רח' הלילך 

  טל':

  פקס:

09-834-0665  

09-834-3168  

  ביטלמן אדריכלים   איטום

  , רעה 4רח' המלאכה 

  טל':

  פקס:

09-774-1595  

09-774-1868  

  דגש הדסה   תועה 

  , רמת גן 2דרך בן גוריון 

  טל':

  פקס:

03-755-4444  

03-755-4433  

  אלתן הדסה אזרחית   כבישים 

  , רמת גן 2רח' הבוים  

  טל':

  פקס:

03-575-1755  

03-575-0127  

  רשגד  בטיחות 

  , ת"א 9רח' אלי תבין 

  טל':

  :פקס

03-764-7000  

03-764-0001  

  דיאמדי זליו   יועץ קרקע 

  גבעת שמואל  1רח' הערבה 

  טל':

  פקס:

03-575-7694  

03-575-6517  

  אבי ורשבסקי   גישות 

  , רמות השבים  18רח' הפרדס  

  טל':

  פקס:

054-668-6395  

09-748-7197  

  03-537-4395  טל':  ד. בן תן מדידות   מודד
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  03-537-7496  פקס:  ת"א  34רח' יצחק שדה 

  ארם מהדסים בע"מ   יועץ תכן

  , ראשל"צ11משה לוי  רח' 

  טל':

  פקס:

04-903-7080  

04-903-7077  
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  -4ספח   ב 
  
  
  
  

  רשימת  תוכיות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    - 4ספח  ב
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  כיכר האופרה ת"א  –רשימת תוכיות 
  
  

  אדריכלות 
  01מהדורה   –תוכית פיתוח כללית    001
  01מהדורה   –כללית  תוכית הריסה     002
  01מהדורה   –תוכית ריצוף   003
  01מהדורה  – תוכית מיקומי ריהוט ומתקים     004
  01מהדורה  –תוכית צמחיה    005
  01מהדורה  –תוכית השקיה    006
  01מהדורה  –תוכית שרוולים      007
  01מהדורה  –הרברט סמואל   Aתוכית מפורטת      101

  01מהדורה  –רחבת המזרקה    Bתוכית מפורטת   102

  01מהדורה  –רח' הירדן    Cתוכית מפורטת   103

  01מהדורה    –רח' הירקון   Dתוכית מפורטת      104

  01מהדורה  –שדרת עצים כפולה    Eתוכית מפורטת      105
  01מהדורה    –חתכים    201
  00מהדורה   –חוברת ספסלי אבן    301
  01מהדורה  –חוברת פרטי מזרקה    302
  01מהדורה  –חוברת פרטי ריצוף ופיתוח    303

  
  קוסטרוקציה 

25562C900001    3מהדורה   –חדר חשמל ומשאבות  

25562C900002    3מהדורה  –רצפת מזרקה 
25562C903003    4מהדורה   –ספסל 
25562C903004    (מזרקה) 4מהדורה  –פרטים 
25562C900005    3מהדורה   –פרט לתמיכת מכסים מאבן במרכז מזרקה  

25562C900006   י מכסה מעל פתח בגג חדר תח"קייד לתמיכת אב פרט מתקן –    
 2מהדורה                                    

25562C900007    י מכסה מעל פתחים בגג חדר תח"קפרט לתמיכת אב–    
 2מהדורה             

25562C900008   י מכסה מעל פתח פרט לת2מהדורה  –  1מיכת אב  

25562C900009    4מהדורה  –ספסלים בכיכר  

25562J900010   2מהדורה   –מרצף בטון מתחת למסעה 
25562J900011    1מהדורה  –ערוגה לעץ  

25562J900012    יים1מהדורה   –יסוד למתקן אופ  

25562J900013    2מהדורה  –עמודי מחסום  
  
  
  
  
  

  חשמל 

1-SQ-3578   סת (כיכר האופרה) תשתיות חשמל ותקשורתשיפוץ כיכר הכ–    
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  0מהדורה                         

3-SQ-3578   ות תת קרקעי0מהדורה  – הארקה חדר מכו  

4-SQ-3578    ית הארקה מזרקה0מהדורה  –סכמה עקרו  

5-SQ-3578  ות תתית חשמל  -חדר מכו0מהדורה   –קרקעי מזרקה תכ  

10-SQ-3578   יה פרטי (שפ"ע + מחלקת מאור)  סכמה לוחחשמל חלוקה ומ–    
  0מהדורה                          
  לוחות חשמל  -
  

 איסטלציה 
    2מהדורה  –תוחה   – תאום מערכות   125-17-578/2
  3מהדורה    –תאום מערכות חתך    –סופרפוזיציה   125-17-578/3
  1מהדורה   –תוחה  –מים ביוב ויקוז   125-17-578/6

 
  כבישים 

  5מהדורה  –  תוכית גבהים  1395-1-1
  1מהדורה  – חתכים טיפוסיים ופרטים  1395-4-1

  
  ורמזורים  תועה

  הסדר הדסי תועה לכיכר האופרה   68-19/01
  הסדר הדסי לרמזור מעבר חציה הרברט סמואל     6838

  
  מזרקה 

01 PLN      מערכות מזרקה  
  

  איטום
  01מהדורה    –פרטי איטום מזרקה וחדר חשמל        3843

  
  מיזוג אויר 

AC-01  3מהדורה  –יוורור חדר משאבות וחשמל  א  
  

  תוכית מדידה     מדידה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (הכלול במחירי היחידה) המפרט המיוחד 
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  עבודות עפר  -  01 פרק
  

  חפירה בשטח   01.02
  

כוללות את כל העבודות הדרשות לצורך המבה. יתרת החומר   עבודות החפירה  01.02.1
החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק  

  כלשהו, ללא תשלום וסף.
המוח חפירה, הזכר במכרז/חוזה זה, מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע, אף    

  אם לא זכרת החציבה במפורש.
  

עומק החפירה, הריסה  ב סילוק הפסולת בכל סוגיה המצאת  פר כוללותעבודות הע  01.02.2
וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי מבים,  

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י  כל ה ו'. ד יסודות וכ
  הרשויות.  

הדרושות לפי   אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות  
הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות  

  לתמיכות ה"ל, לרבות חלקי מבים, יסודות וכד'.  
  

כבלים  יבצע הקבלן, ללא תשלום וסף, חפירות גישוש לגילוי לפי ביצוע החפירה,    01.02.3
פירה. כל זק שיגרם  מכל סוג שהוא בתוואי החים תת קרקעיאו מבים או צרות 
הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו בתאום    .ידי הקבלן ועל חשבוו  יתוקן על

  עם המפקח לפי תחילת הביצוע ובמהלכן. 
  

עבודות החפירה וגישוש על בסיס תוכית מערכות הקיימות בשימת דגש על    
  מערכות רגישות, סיב אופטי, קו שפדן , קווי חשמל וכו'.  

  שושים יבוצעו הסרות של שכבת הבטון גרוליט הקיים.לצורך הגי  
  

  במקרה של חפירה מתחת לעומק הדרש, תבוצע העבודה כמפורט במפרט הכללי.   01.02.4
  

  החפירה בין קירות הדיפון תבוצע תו כדי השפלת מי תהום.          01.02.5
  

ל כל בדיקות המעבדה  העבודה כולל מצעים סוג א' מהודקים בהידוק מבוקר כול         01.02.6
  הידרשות.  

  
  עודפי חפירה  .0301

  ללא תשלום וסף.  האתרכל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום   
מודגש שחול החפירה, כורכר ומצעים הים רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן למיין    

לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר, את חומר החפירה ולאחר מיוו לדרוש מהקבלן להעביר 
  במקומות שיורה במפקח.

  חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבוו.   
  

    ות גישוש עם כלים למייהם או פועליםרלמען הסר ספק רשאי אך לא חייב המפקח לדרוש חפי  
  . או כל אמצעי עזר אשר ידרש 

רגישים כמו קו שפדן או סיבים אופטיים או קווי  כל זאת במועד שיקבע המפקח, באזורים 
חשמל. ידרש סימון ברור ויציב לכל תקופת הביצוע של הקווים ה"ל. כל זאת ללא תוספת  

  תשלום וכחלק ממחוייבות הקבלן באתר. 
במהלך הביצוע במידה וידרש איכסון של חומר חפור לצורכי השבה יוערם החומר למקום  

  מאושר ע"י הפיקוח. 
  כלול במחיר היחידה, ולא תשולם עבורו תוספת.   יהול אתרערום בשל צורכי עבודה או  יוד המ

  
  
  

    אופי מדידה ומחירים  .0401
  

  את האמר להלן:  גם של המפרט הכללי יכללו המחירים 01לאמר בפרק  בוסף  01.04.1
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אחר ביצוע עבודות הפירוקים ולאחר  ל ת מפלסים של פי הקרקעותוכי הכת   א.
בסיס   ושמשילאישור המפקח ואשר   ווגשיש  ,חפירה כללית בשטח ביצוע

    למדידת הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.
פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות במקומות   מילוי חוזר, מהודק בשכבות,   .ב

וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או שאיה   שוים שיורה המפקח
וכל   מתאימה לצורכי מילוי, לאתר שפך מותר, כולל ההובלה למרחק כלשהו

התשלומים לכל הרשויות הדרשות. לא ימדד ולא ישולם בפרד עבור סילוק  
  הפסולת ועודפי העפר אל מחוץ לשטח האתר. 

פיוי הפסולת יהיה לכל מרחק  מודגש בזאת שביגוד לאמור במפרט הכללי,   
  שהוא, ללא כל תוספת מחיר. 

  חפירות גישוש ככל שיידרש.   .ג
  כל הדרש ע"י יועץ הקרקע.   ד.
  

כל ציוד ולעבודת ידיים. לא ישולם כל ותקפים למחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים    01.04.2
מתקי  עבור ביצוע העבודה בידיים, בהתאם לדרישות המפקח, בקרבת וסףתשלום 

קרקעיים קיימים, בקרבת חלקי מבה קיימים וכן בכל -חשמל, תברואה, מתקים תת
הס"מ האחרוים. לא תשולם כל  20-30 - סוגי מבה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב

  תוספת עבור תמיכת דפות חפירה.  
סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישה את מחירי היחידה הקובים    

  ב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.בכת
  

    המדידה  01.04.3
שטחי עבודות העפר יחושבו לפי  עבודות החפירה ימדדו בהתאם למפרט הכללי, דהייו   

  של תחתית החפירה. היטל אופקי 
הרחבות לתעלה, דפות אלכסויות,  , לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרוות  

  מרווחי עבודה וכיו"ב. 
    
  כית מצב קיים תו 01.04.4

בתחילת העבודה יאשר הקבלן ע"י המודד מטעמו את תוכית המדידה הבסיסית  
  מסמך מצב קיים טרם ביצוע.אשר תהווה 

  תוכית זו תשמש לצורכי חישובי כמויות עד לסוף הפרויקט.  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עבודות בטון יצוק באתר  -  02פרק 
  

  כללי   02.01
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  סוגי הבטון   .11.002
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכיות, בכל מקרה שלא אמר אחרת יהיה הבטון מסוג   

  .  40-ב
  ק"ג למ"ק בטון מוכן.   150עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמט    

  
  תאי בקרה   .21.002

  תאי הבקרה הדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבה.  
  
  הכות ליציקה   .31.002

וחום יש למוע התקשרות מהירה של הבטון, ועל כן יש לקוט באמצעים  בימי שרב    
להגת הבטון מפי התאיידות מהירה של המים, מיד לאחר יציקתו, כדי למוע סדיקה 

  פלסטית. 
מע' צלזיוס, אלא באישור מוקדם של   30 לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  

  המפקח. 
  ת הבטון, לפי יציקת הבטון. שרוולים יוכסו לקירות, קורות ותעלו  
  קצוות הציורות, אביזרי היקוז, מחסומי רצפה, מרזבים וכו', יאוטמו למשך זמן  

  היציקה. 
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום    

  ובמפלס שקבע בתכיות. 
  

מתוקים. השטיפה תהיה בסמיכות  בטרם יציקה ישטף הברזל זיון מכלורידים במים   
ליציקה עד שעה בטרם היציקה. זיון כלוסים ישטף בטרם הכסת כלובי הכלוסים  

  כ"ל גם התביות. לקידוחים. כל זאת ככלות בסעיף החוזה.
  
  בדיקת חוזק הבטוים  .41.002

  .תקרהעל הקבלן להוכיח את טיב הבטוים בקורות מבטון ובעמודים, לפי יציקת ה  
יום, עליו להמציא תעודות על חוזק הבטון   28 אין תעודות על חוזק הבטון כעבור באם

מהחוזק הדרוש   70%-ימים. חייב להגיע ל 7ימים, החוזק לאחר  7בעמודים אחרי  
מעל הקורות   תקרהרק במידה ויתמלא תאי זה, תאושר יציקת ה יום. 28אחרי 

  והעמודים. 
  

  עץ הקרקע. על הקבלן להתייחס להחיות יו  02.01.5
  

לרצפת  כל הצרת התת קרקעית מתחת לרצפת המזרקה תבוטל ותהיה תלויה מתחת  02.01.5
  המיזרקה. 

  
  מ"מ,   14עשוי אגרגטים קטים יחסית דוגמת עדש  15- הבטון הרזה הוא ב    02.01.6

 .  6Sסומק   
הליקופטר  אם מעל שכבת הבטון הזה תיושם שכבת איטום, פיו יוחלקו ידית או ע"י    

  בהתאם לדרישת יועץ האיטום.
  
  טפסות   .2002
  

  בתאום עם המפקח.  ו/או מפלדה, חדשים,  התביות לבטוים תעשיה מלבידים  02.02.1
  . 904טפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  ה  
עיצוב התביות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התביות לקירות תבוצע על    

  דה כמפורט במפרט הכללי. ידי ברגי פל
  

הקבלן יהיה אחראי לתכון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה    02.02.2
ובממדים התוים בתכיות. תכון זה טעון אישורו המוקדם של המהדס  

והאדריכל, אך אין אישור התכון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות  
  הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפי מאמצים כלשהם. מערכת הטפסים בלחץ 

  
הפסקות יציקה, באם תורשיה ע"י המהדס, תעשיה רק במקומות לפי אישור    02.02.3

  המהדס.  
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כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה, חומרי העזר, תוספת הזמן, הציוד וכל    
היחידה וכתב  הקשור להפסקת היציקה, אים מדדים בפרד והם כללים במחירי 

  הכמויות.  
שבועות מראש, הדרישה להפסקות יציקה עם תכון מפורט לגבי   6הקבלן יגיש    

  הפרטים המוצעים, לאישור המהדס.  
  

בוסף לאמור במפרט הכללי  אין לפרק תמיכות של תקרה עד להתקשות הסופית של    02.02.4
ע את כמות  התקרה השיה מעליה ללא קבלת אישור המהדס. קצב הביצוע יקב

השיטה והכמות    -התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית את התקרות 
  תאושר על ידי המהדס.  

  
הקבלן רשאי להכיס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתאי שהבטון לא    02.02.5

  יאבד מחוזקו.  
  
  לק בטון חבטון בגמר יציקת   .3002
  

כל הבטוים יהיו בגמר בטון חלק, מוכן לצביעה, למעט אלמטים אשר הוגדרו ו/או    02.03.1
  יוגדרו כבטון חשוף, כמפורט בסעיף הבא.

קבלו פי בטון קיים חלקים וישרים ללא בועות אויר, ברזל  אחרי פירוק התביות ית  
חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים. חלקות פי הבטון תהיה כזו שאם המזמין  
ירצה לצבוע את פי הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי "מתקת"  

  בצע הקבלן סרגלים מתאימים. ימקומות הדרשים מישקים ב . בגר""או 
במפרט   יבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי פרט עם צוין אחרת לק הבטון הח  

  המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכיות. 
  

די  דיציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר לצ  02.03.2
המשפכים המתוארים להלן, בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש להכות על התביות  

בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך התבית, לשם  בפטישי גומי 
  גובה. הכך יותקן פיגום עבודה לכל  

מאותו מקור ומאותו   יהיה הצמט, הקבלן ישתמש בבטון עם מת המים המוכה  
  הקבלן יקפיד במיוחד על יקיון האגרגטים.  . משלוח

  
דרש הקבלן להכין "חלוות" בצד  צורך הכסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת ל  02.03.3

  מטר לכל היותר בין "החלוות".  4.0הפימי של הקירות במרחקים אופקיים של 
  

ס"מ במרווחים   60יש להרכיב לפי כל יציקת קטע קיר, משפך אכי באורך של   02.03.4
מטר, דרך משפכים אלה יושחל ציור הגומי של המשאבה ויורד   4.0שאים עולים על 

לפי הבטון שכבר וצק. כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי על   עד קרוב
התביות בחלק העליון של היציקה. על מת להבטיח את חדירת ציור המשאבה בין  

המטרים   4-5-רשתות זיון של הקירות. על הקבלן להשתמש בציור בחתך אובלי ב 2
  האחרוים. 

  
של התביות. התכיות   SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכיות ביצוע (  02.03.5

יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבית, הקזים וכל אלמט  
  אחר הראה על פי הבטון. 

  
השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל   -במידה והיציקה תבוצע בשלבים   02.03.6

והאדריכל ויבצע על חשבוו סרגלי  והמהדס. הקבלן יגיש תכית לאישור המהדס 
  הפרדה. 

  
באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התביות,    02.03.7

  ובמיוחד לפי הרכבת הזיון. 
  

היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התביות במקום. לשם הרחקת    02.03.8
פייסרים) בטון (מסוג בטון  הזיון מהתביות ייצר הקבלן במקום מרחיקים (ס 

לפי פרט   -ליציקה) יצוק בתביות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומייום 
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פי.וי.סי. סטדרטיים  -והחיות האדריכל או לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ
  שיאושרו ע"י האדריכל. 

  
  היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכיות.   02.03.9

  
הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסות    02.03.10

או לקשירתם. למיעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה מאושרת ע"י  
המהדס לפיה יתן לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים  

  חשופים. לשימוש בבטוים 
ש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבלן לאחר  החורים הגרמים כתוצאה מהשימו  

  צמט.   2.5חול   1פירוק הטפסות בטיט צמט ביחס 
  

  . תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופית לסדרי היציקה של הבטוים  02.03.11
טפסות הצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמע זילות על פי הבטון  ה  

  ל בחומר ביטומי.  שכבר יצוק, כגון: איטום בגומי ספוגי טבו
  ות לשביעות רצוו של המהדס.  ס פי הבטוים יוקו מיד אחרי פירוק הטפ  

  
על הקבלן לקוט באמצעים למוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון שוצק    02.03.12

  קודם. 
  

מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה   חלקכל שטח מבטון   02.03.13
  אושרים על ידי המהדס. באמצעים מ

  
פקח,  הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצוו של המ ,במידה ופי הבטון  02.03.14

  יבצע הקבלן, על חשבוו, כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל.
  

  למזרקה בקרבת הים, תל אביב  40-בטון ב  02.04

  תיאור . 1

  מ', רצפת    1דרשת יציקת בריכת מזרקה בעלת גיאומטריה של קיר היקפי עגול בגובה של כ     
  ס"מ בשיפוע קל כלפי המרכז.  35הבריכה בעובי של כ     
  מ'.  19קוטר הבריכה      
  הדרישה היא ליציקת רצפה אחודה ללא תפרים.     
  
  שיטת הביצוע המוצעת: . 2

) בעובי  20-או ב 15- (בדת האפשר ביצוע יציקת שכבת בטון רזה הכת תשתית מהודקת ויציבה ובמי
, על פי תוואי תחתית היציקה (יש לקחת בחשבון גם קורות יורדות לצורכי הכלת צרות  ס"מ 5של כ 

  למייהן). 
במהלך יציקת הרצפה יוקפד על יצירת טבעת היקפית של בטון מחוספס באופן גס תוך סילוק חלקי  

  שיציקתו תתבצע בשלב השי.  ציקת תשתית חיבור לקיר ההיקפיבטון רופפים לצורך י
  סידור הברזל לקראת יציקת הרצפה יכלול "קוצים" לקירות עפ"י קביעת המתכן.  

  ההכות ליציקת הרצפה יכללו מתיחת חוטים / אמצעים שווי ערך לקביעת השיפועים כלפי   
  המרכז באופן שיבטיח שיפוע אחיד. 

  להרטיב את פי הבטון הרזה (אם תיושם שכבת בטון רזה), במידה  לפי תחילת היציקה יש 
  ולא יתן לצקת בטון רזה, יש להיח יריעת פוליאתילן מתחת לרשתות הזיון. 

  ס"מ   5רשתות הזיון ברצפה ובקירות יוחו באופן שיבטיח כיסוי ברזל בעובי של 
  מ' מהים). 200ת מ (פחו 6לבטון בדרגת חשיפה  6.14טבלה   1חלק  466(כמפורט בת"י 

יציקת הרצפה תתחיל בשעה מוקדמת ביותר שיתן בבוקר על מת שיתן יהיה לעבד את פי  הבטון  
  ולהחליק אותם בשעות היום ולבצע אשפרה ראשוית כבר בשעות הצהריים. 

  אין לצקת ביום שרבי (קר או חם) או בתאי רוח ואין לצקת ביום גשום.
  . הוראות יועץ האיטוםשלב גם יש ל    
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  תערובות הבטון לרצפה . 3

 בדרגת סומך  40-בS6 

   "מ"מ  19אגרגט מרבי "עדש  

 3   :מקטעי אגרגטים: "עדש", "מודרג" וחול טבעי בדירוג המתאים להחלקת הליקופטר, כלומר
  מקסימום עדש בגבולות העבידות הדרשת להחלקה, אך לא עודף אגרגטים דקים 

  6דרגת חשיפה  

 טק"ג/מ"ק  360ק"ג/מ"ק ל  320בין   כמות צמ  

  :טסוג הצמCEM III/B  ("ט סיגיםצמ")  

  פתלן ו מעכב על בסיסמוסף על פלסטי ("סופר פלסטיסייזר") שאי  

   ימאלי שיאפשר משך הובלה ויציקה, אך ללא עודף זמן עיכוב שעלולון מעכב מיתוספת מי
 החלקת הליקופטר). לדחות את מועד החלקת ההליקופטר (במידה ודרש גימור ב

גם אם לא דרשת החלקת הליקופטר, לקיצור זמן ההתקשרות ברצפה ייתרון מבחית   הערה:
 המועד בו יתן להתחיל באשפרה ראשוית. 

  ט מרבי0.45יחס מים/צמ   
 . 40-ביחס מים/צמט הקוב ייתכן שיושג חוזק גבוה מהמיימום הדרש ל ב הערה:

  גר'/מ"ק  600-900מ"מ בכמות של   19תוספת סיבי פוליפרופילן 

  טרוןט או שווה ערך  0.8%תוספת תוסף איטום גבישי פמכמות הצמ 

  תולוג בטון מטעם תחסטרוקטור, אדריכל, פיקוח, וטכאמר תערך פגישת קוהבטון  למרות ה
שהקבלן יבחר לדיון והחלטה בושא תערובת הבטון והתוספות. כל החלטה בדון תהיה ככלולה  

 במחיר הסופי של הבטון. כ"ל גם לגבי העסקת טכולוג הבטון. 
 מבעוד מועד תחת הבטון תוגש לאישור המפקח. 

 
  תערובת הבטון לקירות . 4

  י התערובת יהיו דומים לאמור לגבי הרצפהון המעכב.מאפיייין סוג המוסף ומילמעט ע  

  .ון המעכב יכול להיות גבוה יותרמי 

    .קובט האי שיישמר היחס מים/צמתון לשיקול דעת יצרן הבטון בת סוג המוסף העל פלסטי  
  
  קצב הספקת הבטון . 5

   קצב הספקת הבטון יתואם בין הקבלן למפעל כך שיובטח רצף הספקה, עדיפות לבטון הממתין
 ה על פי הפסקת יציקה, הפסקת יציקה עלולה לגרום להיווצרות תפר קר. ליציק

  
  קבלת הבטון באתר . 6

  ("שקיעה") דרשת הקפדה על דיוק ואחידות של סומך הבטון 

   י תחילת הפריקה ובסמוך לתחילת הפריקה. 4יוקפד על השלמת ערבול שלדקות לפ 
  
  
  
  
  היציקה . 7

  יציקת הרצפה ואשפרה  7.1

  י של הבטון לגובה המלא  יציקתהרצפה תתבצע בכיוון התקדמות מוגדר תוך ביצוע ריטוט מכא
  ולא בשכבות. 

   כיוון התקדמות שימת הבטון ברצפה יכול להיות "רדיאלי" מכיוון המרכז כלפי חוץ ותוך
  התקדמות כלפי ההיקף החיצוי בדגש על חיבור בטון טרי לטרי. 
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  ה של כ הבטון המצופף ברצפה לא יקבל בשלבוסף, לאחר המת דקות   15-20הראשון עיבוד
מסיום פריקה וריטוט ראשוי של כל מערבל, יבוצע ריטוט חוזר באותו חלק רצפה ולאחריו  

יתן לבצע יישור סופי באמצעות סרגל אורכי ישר מאלומייום או מעץ מעובד בתועות יסור ל  
  הצדדים ותך כדי התקדמות. אורכית / רדיאלית.  2

 י  לאחי הבטון ובמידה ומזהים סימר יישור הרצפה יש לעקוב בתצפית עין באופן רצוף על פ
 סדיקה מקומיים לטפל בהם קודתית ע"י ריטוט מקומי ויישור פי הבטון. 

   יים (כפוףי הבטון יתבצע בהחלקת הליקופטר או ביישור והחלקה ידהעיבוד הסופי של פ
 יאוראה).  להחיות המפרטיות הקשורות לשכבת הפול

   יש לבצע אשפרה רצופה באמצעות מים (ית או בהליקופטריד) מיד עם סיום ההחלקה הסופית
ימים ובוסף כיסוי ביריעות אשפרה לפחות ללילה הראשון. בהמשך, במהלך יום   7למשך 

העבודה אם דרש להסיר את היריעות לצורך המשך העבודה, יתן לבצע הסרה מקומית  
בתאי שיוקפד על המשך הרטבה במים למיעת התייבשות פי הבטון   במקומות העבודה, אך

 (תוך שמירה על כללי הבטיחות גד החלקה). 
  האשפרה הרצופה קריטית לצמצום סדיקה. 

  
  יציקת הקירות  7.2

   קייה מאבק ומחלקים ח הקירי תחילת יציקת הקירות יש לוודא ששטח הרצפה שעליה מולפ
 רופפים. 

 מחזורים  2בהתקדמות היקפית למחצית הגובה ותוך כדי ריטוט ב  יציקת הקירות תתבצע
דקות ובאופן רצוף באופן דומה למחצית הגובה העליוה תוך כדי ריטוט כ"ל   15בהפרש של כ 

 ס"מ בשכבה העליוה.  20לעומק של לפחות  

   יתכיות מעלה מטה, לסירוגין הלוך חזור מכיוון הטפסה החיצוות אהריטוט יתבצע בתכו
 פימית ולהיפך ותוך התקדמות היקפית בהמשך לשימת הבטון. ל

  .ית של שפת הקירי והחלקה ידלאחר סיום הריטוט החוזר יבוצע יישור יד 

   יות העליון יכוסה ביריעות אטומות עד להתקשות הבטון, אש יש להרטיב את פפתח הטפס
 הבטון העליוים ופי צידי הטפסות עד לפירוקן.

 ות ישעות).  30-36תבצע כיממה וחצי ממועד סיום היציקה (כ פירוק הטפס 

  י הבטון ולשמור אותם רטובים למשךות יש להרטיב את פימים באמצעות    7עם פירוק הטפס
  כיסוי והרטבה בבקרה צמודה של פי בטון רטובים. 

  
  תיקוי בטון  7.3

מבוקר של אזור התיקון, יקוי  במידה ודרשים בקירות תיקוי בטון הם יתבצעו רק לאחר סיתות 
  וסילוק אבק ובאמצעות חומר תיקוים מאושר ע"י המתכן. 

  
  כל האמור במיפרט המיוחד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.  7.4

  
  
  
  

  דרישה מיוחדת לדיוק היציקות  02.05
  

אכיותם המוחלט,  על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות ועמודים דרש דיוק מרבי של   02.05.1
פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת. על הקבלן לבדוק את המידות ואת  

הפילוס הדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים (תיאודוליט  
  וכד') באמצעות מודד מוסמך.
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הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הומילית לבין המידה המתקבלת למעשה לא    02.05.2
  .1, טבלה מס' 789לפי טבלת הדרגות בת"י  6עלה על דרגה ת

  
אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמטי הבטון כמוגדר    02.05.3

בסעיף ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת  
יהיו על    האלמטים ויציקתם מחדש ברמה הדרשת, הישר והמפולס של הקירות

  חשבוו של הקבלן. 
  

  חורים, חריצים, שרוולים, אלמטים מבוטים וכו'  02.06
  

בוסף לאמור במפרט הכללי לפי כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם    02.06.1
  המדויק של אביזרים, חריצים ושרוולים.  

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכיות המערכות ולקבל אישור בכתב    
  ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכות הדרשות להם.  

סידורים וההכות הדרושות יופיעו בתכיות  מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל ה  
הקוסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכיות המערכות והאדריכלות ובמידה 

  וחסרות תכיות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהדס. 
לפי כל יציקה יכין הקבלן תכית של כל החורים, שרוולים, חריצים וכו' ויברר עם כל    

  טים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הדרש.  הוגעים בדבר את כל הפר
  

מבלי לגרוע מדרישות תאי החוזה, הקבלן יעסיק באתר מהדס לצורך תאום    02.06.2
המערכות, חורים, שרוולים וכל ההכות הדרשות. המהדס יכין תוכית מפורטת של  

הבטוים.  החורים, שרוולים, חריצים, משקופי עזר, אפי מים וכל הקשור ביציקת 
  התכית תועבר לאישור המהדס לפי הביצוע.  

  מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האיפורמציה ה"ל תחול על הקבלן.    
כל חור, מעבר ופתח המופיע באחת מתוכיות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן, מכל    

לפי   סיבה שהיא, יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או יסור הבטוים
החיות המפקח בשימוש במסור יהלום. כל ההוצאות הכרוכות בכך תהייה על חשבון 

  הקבלן. 
  

  אשפרה  02.07
  

על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה   0205בוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק   02.07.1
  לתאי האקלים.  

  
התאדות המים   ימים מיום היציקה, יותז חומר שחוסם 7על כל השטחים, טרם חלפו   02.07.2

  " צבעוי.  CURING-COMPOUNDמתוך הבטון "
הוראה זו איה מתייחסת לשטחי התחברות האלמטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה)   

 7עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למשך  
  ימים.  

  .  CURING COMPOUNDעל משטחי הפסקת יציקה אין להתיז   
  

ימים וספים   18ימים וייובשו במשך  10קרקעיים יאושפרו במשך -הקירות התת  02.07.3
  לפחות. 

במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומי, חומר    
  GS-474, צריך להיות על בסיס ביטומן כגון CURING COMPOUNDהאשפרה 

  גר' למ"ר.  500- בשיעור של כ 9ASTM-C30ותואם לדרישת 
  

  הקבלן ימה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.    02.07.4
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  ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה   02.08

  
הפסקות יציקה ברצון הקבלן, בין בבטוים חשופים ובין בקורות או עמודים, חייבות    02.08.1

  באישורו של המפקח. 
במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה חלות על הקבלן  בוסף לאמור   

  ודרש לכך אישור המפקח.
בכל אלמט היצוק בשלבים ואשר התכיות מורות על כך שישם שלבי יציקה וספים    02.08.2

הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שוצק קודם לכן יטופל  
  ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה. בהתאם להחיות היתות לעיל  

  הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון:   02.08.3
  הרחקת מי הצמט או שמן טפסות מפי הבטון.   -
חיספוס הבטון באמצעים מכיים, כגון מברשות ברזל וכו', כל עוד הבטון טרי    -

ן כ"ל בעת היותו טרי, כולל קוי כל  ו/או בקוי חול במידה ולא חוספס הבטו
הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה. סילוק כל החומרים רופפים וחומרים  

  שהורדו כ"ל. 
הרטבת פי הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פי היציקה ויבושם לפי    -

  היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון. 
  

  (פרופילי ירוסטה) ביטון   02.09
בעת יציקת קירות, קורות  כיות ומכל סוג שהם, שמסומים בת  המשקופיםן את כל  יש לבט  

ישמרו   משקוף/פרופילבעת הביטון, כך שמידות ה  משקופיםהעל הקבלן להגן על   ועמודים.
  פרופיל חיזוק מירוסטה.   .בקפדות

  
  שימוש בבטוים מיוחדים   02.10

באלמטי בטון עבים ביסודות וכדו', יש למיעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה   
במקומות בהם   6, " 5להשתמש בבטוים מיוחדים כגון: בטון מיקה (ללא פוליה), עם שקיעה "

יש צפיפות זיון או בטון מיוחד למיעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מת מים צמט מוכה תוך  
ל הקבלן ובייעוץ מוכח  שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו ש

  תערובת הבטון. בושא ב מטכולוג בטון מאושר ע"י המפקח, וזאת לאחר ישיבת תאום בכת
  

  ת הזיוןפלד  .1102
  

רתיכה/רשתות  פלדה מצולעתרתיכים/מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים      02.11.1
כמצוין בתכיות. הפלדה תתאים לדרישות התקים הישראליים   פלדה מרותכות,

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

  
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל      02.11.2

  מפלס התקרות. 
  

02.11.3    ת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה  המחירים כוללים הכ
לצורך התחשבות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכן לא יספק רשימות  

  ברזל בפרד וכל הושא של הכת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבוו. 
  

וים מאלה  במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות ש    02.11.4
המצויים בתכיות, יהיה המרחק בין שי חיבורים טעון אישור המתכן ובאופן כללי 

חל איסור מוחלט לריתוך ברזל,  -ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח 
  לא יבוצעו ריתוכים באתר. -הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה 

מ'    12-ים אורכי המוטות יהיו גדולים מעל הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימ  
מ"מ, עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם   25ובקטרים גדולים מעל קוטר  

  תוספת מיוחדת על כך. 
  על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.    
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ליציקה הקודמת לפי כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים      02.11.5

  יהיו קיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר. 
  

חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמטים השוים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן,      02.11.6
  כמפורט במפרט הכללי. 

  
שומרי המרחק יהיו סטדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם      02.11.7

  בטון בכל השטח. תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי ה
  

יקבל  -באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה      02.11.8
הקבלן את אישור המפקח לכך. הפרש העלויות ע"ח הקבלן. באם יהיה צורך בשיוי  

  ול על הקבלן. ח התכיות, עלות השיויים ת
  

  איכסון הברזל זיון בשטח  02.11.9
המקום והקירבה הימית וקרקע מליחה דרש לאכסן הזיון בהפרדה מלאה  בשל תאי    

  מהקרקע. 
  

  אופי מדידה מיוחדים  .1202
  

מחירי היחידה כוללים גם את המפורט  ובמפרט המיוחד, בוסף לאמור במפרט הכללי    02.12.1
  להלן: 

  מיוחדים.הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מופים   א.
  תכון וביצוע כל התמיכות למייהם.   ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמטים השוים כמפורט    ג.

  לעיל. 
  שימוש בבטוים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.   ד.
עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים וכד', אלא אם צוין אחרת בכתב    ה.

  הכמויות. 
גים, עוגים, ווים וכד' כדרש לפי תוכיות המערכות (מע'  הכסת בר  ו.

איסטלציה מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו') או לפי הוראות  
  המפקח. 

  עיגוים לכל האלמטים הדרשים.  ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למייהם עבור דלתות, תעלות, כבלים, צרת וכו',    ח.

עים כפי שידרשו בתכיות או הדרושים לביצוע  וכן החריצים, המגרעות ושק 
לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים של   עבודות הגמר והמערכות.

סידור וחיזוק לטפסות לפי  כל קבלי המשה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן 
היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגם  

  בבטון.   או לבצע הכות לעיגום
  קביעת ציורות מי גשם בתוך תביות הבטון לפי יציקתו.  ט.
  הכת רשימות ברזל.   י.

  . סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת  יא.
  אשפרת הבטון כמפורט לעיל.  יב.
  כל הדרש בהתאם להחיות יועץ הקרקע.   יג. 

  . לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן   .יד         
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת    .טו

  .בפרד בסעיפי כתב הכמויות 
  שטיפת הזיון במים מתוקים על פי הוראות הפיקוח.   טז.

  
כל תיקון  לק בכל שטח שיידרש לרבות בטון חמחירי היחידה כוללים יצירת שטחי   02.12.2

וכמפורט  המפקח דרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממו, בהתאם להחיות 
  לעיל. 
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  עבודות ביה  -  04פרק 
  

  סוגי הבלוקים  04.01
בלוקי בטון חלולים בעלי  ,  אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לביהבהיעדר כל דרישה  

  סוג א'.  5תו תקן של מכון התקים הישראלי המתאימים לת"י 
  מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.  

  
  לפי התחלת בית הקירות יש לבות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.   04.02

  
עם קבלי משה למערכות, או קבלים אחרים, מסביב ללוחות חשמל, ציורות,    תאום הביה  04.03

מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלי המערכות השוות ועל פי  
  החיות מפורטות של מהדס הקבלן לתאום מערכות. 

ות קיימות, תוך  במקרה והציורות יבוצעו לפי עבודות הביה, תותאם הביה לצרת או לתעל
  הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים. 
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במקרה והציורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הביה, יש להכין פתחים מתאימים ו/או  
  סיתות בבלוקים לפי הגדלים הדרשים. 

  
כל הקירות והמחיצות הפימיות, ייבו לכל גובה המבה, עד לתקרת הבטון, אלא אם יורה    04.04

  רת המפקח. אח
  

  . 1523עבודות הביה יבוצעו בהתאם לדרש בת"י   04.05
. חגורות מתחת למחיצות בחדרים רטובים  466חגורות אופקיות ואכיות יבוצעו בהתאם לת"י 

  ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.
קוצים  החגורות יעוגו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין 

שיקדחו לאלמטים כולל   466בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 
  דבק אפוקסי. 

  
  אופי מדידה מיוחדים  04.06

  בוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:  
בות זיון כדרש, קוצים עם דבק וכו') לר  , שטרבותכל החגורות למייהם (אופקיות, אכיות  א.

  יימדד במ"ר טו, ביכוי כל הפתחים.   כו'. הכלו אפוקסי 
  ביטון משקופים.   ב.
  ביה במעוגל.   ג.
  ביה מוכה אשר איה מגיעה לתקרת הבטון.  ד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכיות מחייבים את ביצועה ואיה מדדת בפרד בסעיפי כתב    ה.

  . הכמויות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עבודות איטום  –  05פרק 
  

  איטום רצפת חדר חשמל .1

  בטון רזה   .1.1

  ס"מ.  5יש לבצע יציקת שכבת בטון רזה לקבלת האיטום בעובי 
פי הבטון הרזה יהיו חלקים ללא בליטות בטון או אגרגט חדות, קיים  

  ויציבים לקראת קבלת האיטום. 
הקוסטרוקטיבית ותשמש שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה  

  משטח לביצוע האיטום. 
  שעות לפי תחילת עבודות האיטום. 48יש להמתין לייבוש הבטון לפחות 
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  הכת השטח  .1.2

יש לקות היטב את פי תשתית הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים 
וכד' לקבלת יריעת האיטום. אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פי השטח.  

  גלו יש לסתת את פי הבטון ולתקן באמצעות  בכל במקומות שית

מכמות    1/3" או שו"ע ( SAPIR M 140חול, מים ו" 3צמט,   1תערובת 
  הצמט).  

יש להכין שרוולים למעברי ציורות או כבלים ברצפה המרחק המיימאלי 
  ס"מ. 50בין השרוולים יהיה 

  יש להרכיב תביות בהיקף הרצפה לצורך קיבוע קצה האיטום המיועד
לחיבור עם מערכת האיטום בקירות המתוכים ליציקה במרווח עבודה.  

ס"מ מוך יותר מפי רצפת הבטון   5-בקצה האיטום יעלה עד מפלס כ 
  הקוסטרוקטיבית. 

  

  איטום  .1.3

  על גבי תשתית הבטון יש לפרוס יריעה ביטומית הדבקת לבטון מסוג  

"Pre-B18 מ"מ.  5" או שו"ע בעובי  
היריעות וחיבור ביריעות לשטחים אכיים של קורות, חיבור בחפיפות בין 

קירות תת קרקעיים וכד' בהם לא קיים איטום ביטומי יהיה בהלחמה  
  מבוקרת. 

במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אכיים בהם בוצע  
איטום ביטומי יש לקבע את קצה היריעה על גבי השטח האכי באמצעות  

מ"מ, ולסתום במסטיק ביטומי   30X2ות סרגל אלומייום שטוח במיד

  "  או שו"ע על גבי פריימר מתאים. EASYGUMמסוג "
תעלה היריעה בצורה אכית על גבי התבית עד למפלס של   בהיקף הרצפה

  ס"מ מעל למפלס פי הרצפה המתוכת.  10
, תבוצע יציקת קיר מיישר ע"י קבלן ראשי בחיבור לקיר דיפון כלוסאות

  ס"מ מעל פי רצפה מתוכת.   30זה ועד למי' מפי הבטון הר
ס"מ מעבר לקוצים  30תמשך יריעת האיטום לפחות  בכל הפסקת יציקה

  שהוכו להמשך יציקת הרצפה. 
  

יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות  
מ"מ מוחים מעל יריעות האיטום, מחוברים רק אחד  8לוחות דיקט בעובי  

  על מת למוע את תזוזתם.   לשי
לקראת המשך עבודות האיטום יש לפות את לוחות ההגה ולקות את  

  החלק החשוף של היריעות.
היטב את היריעה   לקותלאחר קשירת הברזל ולפי יציקת הרצפה יש  

  מלכלוך, פסולת וכד'.
  

  טיפול במעברי ציורות  .1.4

האיטום, יש להרכיב  מסביב למעברי ציורות וכבלים שוים דרך יריעת 
אביזרים לאטימה מסוג "דלמר דלביט" או שו"ע בעל צווארון עשוי יריעה  

  ביטומית שתולחם לתשתית האיטום שברצפה. 
  יש להדק את האביזר על גבי הציור ע"י חבק ירוסטה. 
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מעברי כבלי חשמל יבוצעו דרך שרוולים שהוכו מראש לפי החיות  

-Pצעות אביזרי אטימה מתועשים "שבסעיף לעיל. האיטום יבוצע באמ
Cable .או שו"ע "  

  

  שומרי מרחק להגת האיטום  .1.5

יש להרכיב על גבי היריעה בצורה מבוקרת, שומרי מרחק עשויים בלטות  

ס"מ. המרחק בין שומרי    5X5X10 -בטון או בלוקי בטון במידות של כ
  מטר לכל כוון.  1-המרחק יהיה כ

ס"מ מדפות של קירות אכיים   30- כפריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק 
  וכד' תבוצע בזהירות רבה ע"מ למוע זק לאיטום.

  

 עצר מים מתפח  .1.6

בכל הפסקת יציקה ברצפה, סביב ציורות או כל מקום אחר כמופיע  

" או  ELASTOSWELLבפרטים יש להצמיד רצועה של עצר מים מתפח "

גבי דבק וזלי  מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על  X  20 10שו"ע במידות של 
  מתאים לפי החיות יצרן.

  

  יציקת רצפת בטון  .1.7

  יציקת רצפת בטון כמתוכן בתוכיות קוסטרוקציה 
 

יאושר מבעוד מועד  ר שאיזומן קבלן האיטום    ,לצורך הכת הרצפה .1.8
ויבוצע בשטח   ,יועץ האיטום  תוףלדיון בושא מסקות. הדיון בשי 

  תאם. הב

  
  
  
  
  
  

  כלוסאותאיטום קיר דיפון  .2

  קורת ראש מעל לקיר הכלוסאות  .2.1
  

על גבי קיר הכלוסאות, בקצה העליון,  תבוצע קורת בטון מקשרת בין  
  הכלוסאות בהתאם להחיות הקוסטרוקטור. 

במידה ולא תוכה קורת בטון קוסטרוקטיבית, יש לצקת קורת יישור  
קורה ס"מ. שטח ה 20 -לקבלת האיטום הצמטי.  גובה הקורה לא יקטן מ

  יהיה חלק וקי לקבלת האיטום. 

 הכת השטח  .2.2

יש לקות היטב את שטח פי הכלוסאות מכל לכלוך, אבק, שאריות חומר 
  לא מודבק וכדומה.  
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על כל שטח קיר הכלוסאות והקרקע בין הכלוסאות תבוצע שכבת טיט 
צמטי ידי או התזת "שוטקריט", על גבי רשת לולים או רביץ במידת  

תיתפס לשולי הכלוסאות לצורך תפיסת הקרקע בין  הצורך,הרשת 
הכלוסאות, עד לקבלת פי שטח חלקים ומוכים לקבלת האיטום. עובי  

  ס"מ.  2-מיימאלי שכבת ההחלקה יהיה כ
במידת הצורך ובהתאם לתוכיות הקוסטרוקציה, יש להכין קוצים בשטח  

לפי ביצוע  הכלוסאות לתפיסת קיר היישור, את הקוצים יש להוציא  
  ס"מ לכל כיוון.   60האיטום. המרחק בין הקוצים יהיה מיימום 

במידה ויוצאו קוצים מהכלוסאות לקשירת קיר היישור, יש להגן עליהם  
בעזרת יריעת פוליאטילן או ציוריות פלסטיק, הגה זו תבוצע לפי תחילת 

עבודות האיטום בהתזה כהגה זמית כדי לא ללכלך את הקוצים  
ס"מ   -3סטרוקטיביים באיטום הביטומי. חלק של הקוצים באורך כהקו 

הצמוד לדופן קיר הדיפון יהיה ללא עטיפה על מת להשאיר מקום לסגירת 
  מערכת האיטום מסביב לקוצים. 

  

 איטום צמטי בראש הקיר  .2.3

יש לקות היטב את שטח הקורה משי צידיה לסתום חורים ולהחליקה. 
" או שו"ע  730איטום צמטי מסוג "ספירקוט  מריחות של חומר 2יש לבצע 

ק"ג/מ"ר). המריחות יכללו את  2ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ   1בכמות של 
  כל שטח הקורה משי צידיה ואת פי הקורה. 

  

 פריימר  .2.4

  חומר ביטומי מסוג   התזת ידי על השטח פי  על פריימר יש ליישם
 כךמ"ר /גרם  200 של כמות ליישם יש.  המקשה ללא עצמו" רפידפלקס"

 ת. יש לערבב אאמולסיה  עודף ללא שחורים שטח פי שיתקבלו
  ה. ההתז  לפי קותד 5-ת כהביטומי האמולסיה

  יש להמתין כשעה לייבוש הפריימר לפי יישום שכבת האיטום.
  

  התזה ביטומית  .2.5

על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומי מסוג "רפידפלקס" או  
  מ"מ.  5באמצעות אקדח ריסוס דו ראשי, עד לקבלת עובי שכבה של  שו"ע 

  דקות.  5-לפי יישום החומר יש לערבב את האמולסיה הביטומית כ 
  שכבת האיטום תכלול את כל השטח הפימי של קיר הכלוסאות. 

יש להמתין לייבוש שכבת האיטום כשלושה ימים לפי ביצוע שכבת  
  ההגה. 

  עבה ליצירת רולקה סביב הקוץ.  ם בצורה יבוצע האיטו  סביב הקוצים
יבוצע האיטום בחפיפה על גבי יריעת האיטום של רצפה   בחלקו התחתון

  ס"מ.  30המבה בחפיפה של לפחות 
יעלה האיטום עד קצה קירות הכלוס בחפיפה לאיטום   בחלקו העליון

  הצמטי בראש הקורה המקשרת  
  

 עצר מים מתפח  .2.6
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עצר מים מתפח מסוג   בכל הפסקת יציקה, יש להיח פס

"ELASTOSWELL 5" או שו"ע במידות של  X 20  מ"מ. הדבקת העצר
  תבוצע על גבי דבק וזלי מתאים לפי החיות יצרן.

  

  מעברי ציורות  .2.7

באזור מעבר צרת חשמל, תקשורת    - במעבר של מספר ציורות צמודים

" או שו"ע בעלי  LINKSEALוכד' יש להתקין אביזרי אטימה מסוג " 
  מסגרת מוברגת ואטמי גומי.  

את החלל בקיר הכלוס בין הציורות לפתח שבוצע יש למלא בבטון בלתי 
  מתכווץ, בטון גראוט, עד לקבלת דופן בטון להרכבת האביזר. 

לפי תחילת עבודות האיטום בשטח קיר הדיפון.  התקת האביזר תבוצע   
מסביב למסגרת הפלדה במישור קיר הדיפון יבוצע מילוי החלל באמצעות  

  " או שו"ע. 620גראוט צמט מסוג "ספיר 
יש למלא בבטון את החלל סביב הציור עד  –  במעבר של ציור בודד אחד

החומר  לקבלת שטח יציב. במהלך ביצוע עבודות האיטום תבוצע התזת  
  הביטומי על גבי הדופן החיצוית של הציור תוך יצירת רולקה עבה.

  

 יציקת קיר יישור  .2.8

יציקת קיר בטון בהתאם להחיות הקוסטרוקטור. הרכבת התביות  
  תבוצע ע"י תמיכה חד צדדית.  

לא יבוצעו קוצים לקיר הכלוסאות המיועדים לתפיסת התביות, העלולים 
  קירות הדיפון.  לפגוע באיטום שבוצע בשטח

  
  אין לבצע את הקיר בשיטת בטון מותז.

  

  השלמות האיטום ע"י הזרקות פוליאוריטן  .2.9

במידה ולאחר יציקת הקיר הפימי יתגלו חדירות מים דרך קירות המרתף  
יהיה צורך לבצע השלמות האיטום באמצעות הזרקות חומר פוליאוריטן  

  " או שו"ע דרך פיות קודתיות. 2700MCמתפח מסוג "
  

  הזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המפקח ויועץ האיטום.
  

 איטום פימי ברצפת חדר משאבות  .3

  הכת  השטח  .3.1

יש לקות את פי הבטון של רצפה קוסטרוקטיבית מכל לכלוך, אבק,  
  חומרים רופפים וכד'.  

בספי הדלתות יש להרכיב פרופיל אל חלד בגובה מפלס הריצוף, לקבלת קצה  
  האיטום.  

יש לסתום את כל החורים, שקעים, כיסי סגרגציה וכד' באמצעות תערובת 
  שו"ע. " או 620לבטון בלתי מתכווץ מסוג "ספיר 

יש לדאוג לאוורור מאולץ של החדר בזמן ביצוע עבודות האיטום ולהשתמש 
  בכל האמצעים הדרשים להגת העובדים בעת יישום החומר.  
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  במידת הצורך וקיימים ציורות החודרים את רצפת הבטון, בשטח פי הבטון  
" או שו"ע על גבי  230יש למלא במסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן  

  תואם בצורת רולקה עבה.   "פריימר
  

  איטום  .3.2

לבצע מריחות או התזה של שכבת    על גבי שטח הבטון קי לחלוטין יש

  או שו"ע בהתאם להחיות היצרן. "  W -EPפריימר מסוג "ספיר 
  על גבי הפריימר תבוצע ממברה פוליאוריטית בהתזה/בהברשה מסוג 

  בשה. מ"מ שכבת האיטום הי 2  -" או שו"ע, בעובי של כPU-W ספיר" 
ס"מ על גבי הקירות   10-כ עלה רצפת הבטון ויהאיטום יכלול את כל שטח 

    בהיקף החדר.
, יש לפזר על גבי שכבת האיטום העליוה אגרגט  במידה ומתוכן ריצוף

  קוורץ טרם התייבשות השכבה. 
  

 איטום פימי במאגר מים .4

 עצר מים מתפח  .4.1

קיר יש להצמיד רצועת עצר  -בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה 

מ"מ.    X 20 15" או שו"ע במידות של  ELASTOSWELL " מסוגמים מתפח 

" או  PC  LEAKMASTER הדבקת העצר תבוצע על גבי סרט הדבקה מסוג "
  שו"ע. 

  

  איטום במעברי ציורות  .4.2

ביציקה, יש ללפף את  סביב הציורות המבוטים  או שרוולים שהוכסו  
  עצר המים במרכז עובי היציקה. 

  
במפלס פי   - בציורות המבוטים או סביב שרוולים שהוכסו ביציקה 

מישור הבטון, יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לקוטר הצור 
או השרוול. לשם כך יש ללפף מסביב לציור, במישור פי הדופן הפימי של 

  ס"מ.  2X2- של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כקיר הבור, רצועה 
לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולקות את החריץ מכל  

  לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 
" או  230יש למלא את החלל שוצר במסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן 

  שו"ע על גבי פריימר תואם.
  

  באמצעות אביזר אטימה  יבוצע  - איטום מעבר הציור דרך השרוול

" או שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי  P-PIPE BASICמסוג "
מ"מ   40שמתפחים בעת הרכבת האביזר. יש להשתמש באביזרים ברוחב  

  מתאימים ללחץ מים. 
יש לתאם את האביזר הדרש בין קוטר השרוול לקוטר הציור על מת  

  להלביש את האביזר המתאים. 
  בהתאם לפרט.  –אטימה משי צידי השרוול  אביזרי  2יש להלביש 
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יעשה על ידי עיבוי של שכבת האיטום   –  איטום ציורות המבוטים בקיר
  סביב הציור. 

  

  טיפול בסדקים  .4.3

ס"מ.  2-יש לחרוץ את הסדקים לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ 
ס"מ. יש לקות את פים החריץ מכל   2- רוחב החריץ יהיה לא פחות מ

  לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד' ולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג 
  " או שו"ע על גבי פריימר תואם. 230"ספירטאן 

  

 סתימת חורי דיווידגים  .4.4

 KP-1סתימת חורי דיווידגים תבוצע ע"י הכסת פקקים מתועשים מסוג  

או שו"ע לתוך החור הותר לאחר הוצאת פקק הפלסטיק הקוי   KP-2או  
  החיצוי. 

פקק יוכס פימה כך שיתן יהיה לאטום את המגרעת החיצוית  ה
  שותרת.

  הרכבת הפקקים תבוצע בלחץ בשי צידי החורים.
את המגרעת החיצוית שותרת יש למלא (על ידי כיסוי הפקק) במסטיק  

" או שו"ע על גבי פריימר תואם עד  230ספירטאן  פוליאוריטן מסוג "
  להחלקת השטח. 

  

 הכת שטח  .4.5

ין את השטח לקותו מאבק, לכלוך, אבים וכד'. לחתוך את כל  יש להכ
, חוטי קשירה  הקוצים הלא קוסטרוקטיביים היוצאים מדופן הקירות

, לסתת חלקי בטון בולטים, "גראדים", אזורי  "מס 2בעומק של   וכד' 
יש "לפתוח" את פי   סגרגציה וכד' עד לקבלת שטח בטון "בריא" ויציב.

,משחזת מכאית או  SHOTBLAST הבטון ולסלק את מיץ הצמט ע"י 
  אחר עד לקבלת פי בטון חזקים וחלקים.

  
יש להכין את שטח הבטון באמצעים מכים, כך שהקבוביות של הבטון  

יהיו פתוחים לקבלת שכבת האיטום. פי הבטון לאחר ביצוע ההכה  

  .  CSP-3/CSP-4יתאימו לדרגת חספוס בין 
  

מוכה מסוג  לסתום את כל החורים, חורי סגרגציה וכד' בתערובת יש 
  . ו שו"עא  "620"ספיר 

 השטח יהיה קי לחלוטין וחלק לקבלת האיטום. 
בתערובת בטון בלתי מתכווץ מסוג "ספיר חורי סגרגציה גדולים יש למלא  

  " או שו"ע.610
  

הקירות, לאחר    במקומות בהם יבוצע מעבר של ציורות לאחר יציקת
  קדיחת החור והחת הציור יש להתקין במקום אביזר אטימה מסוג 

"HAUFF TECHNIK  או שו"ע בעל מסגרת פלדה ואטמי גומי. מידות "
האביזר ואטמי הגומי יהיו לפי קוטר הציור. לאחר הרכבת הציור יש  

  לבצע הידוק האטמים והשלמות האיטום מסביב למעבר. 
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  בדיקת שליפה  .4.6

לפי ביצוע בדיקת ההצפה תיבדק תשתית הבטון לביצוע מערכת האיטום. 
יום מיום    28 – בדיקת השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך לא פחות מ 

  היציקה. על כל אלמט תעשה בדיקת שליפה אחת לפחות ולא פחות  
  מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו   100מבדיקה אחת לכל 

  מגפ"ס.   1.5  –מ 
  

  הצפה בדיקת   .4.7

  יש לתאם את הבדיקה מול כל הגורמים הרלווטיים. 
יש לסתום באופן זמי את כל הפתחים, שרוולים וציורות החודרים דרך  

  דפות המאגר ע"י פקקי "פקר" העומדים בלחץ מים. 
יש למלא את המאגר במים. לפי תחילת הבדיקה יש לסגור את כל  

ם תבוצע בתאום עם כל הפתחים דרכם עלולים לחדור מים. סגירת הפתחי
  הגורמים הרלווטיים. 

יש למלא את המאגר עד מפלס המים המקסימאלי השימושי. הבדיקה  
  ימים, כאשר מפלס המים שאר מקסימאלי שימושי.   3תמשך 

יש לסמן בצבע את כל המקומות בהם בזמן הבדיקה יתגלו חדירות מים או  
הפימי של   סימי רטיבות, על מת לאתר את המקומות ה"ל מצידו 

  המאגר בתום הבדיקה. 
יש לדאוג כי במהלך הבדיקה לא יגרם שום זק לאשים, ציוד, רכוש או  

  אלמטי המבה במידה ויהיו דליפות מים. 
לאחר ריקון המאגר יש להמתין לייבוש מלא של הבטון לפי ביצוע עבודות 

ציא האיטום. במידת הצורך יבוצע יקוי השטח ע"י לחץ אוויר על מת להו
  את המים הכלואים בכיסי סגרגציה קטים. 

  

  הזרקות פוליאוריטן מתפח (במידת הצורך)  .4.8

העבודות המפורטות בסעיף זה יבוצעו רק באישור מיוחד של יועץ איטום 
  ומפקח.

באופן עקרוי, יש לחזור על פעולות הכת השטח כמופיע בסעיף שלעיל.  
מקומיות , בהתאם לאופי זילת  רק בהחלטת המפקח יאושורו הזרקות 

  המים שתתגלה. 
במידת הצורך יבוצעו הזרקות פוליאוריטן מתפח דרך פיות קודתיות  

במקומות בהם יתגלו חדירות מים דרך דפות המאגר. לצורך ביצוע  
הזרקות יש להרכיב פיות הזרקה במקומות בהם התגלו חדירות מים  

  ומסביבם. 
  

קידוחים שיבוצעו במקומות ה"ל. מיקום  יש להרכיב את הפיות בתוך 
מדויק של התקת הפיות, עומק הקידוחים ומספרם יקבעו ע"י מפקח  

  בהתאם למצב בשטח. 

" או  MC 2700דרך הפיות יש להזריק חומר פוליאוריטן מתפח מסוג "
  שו"ע. 

  

 רולקה במפגש קיר רצפה  .4.9
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וג "ספיר במפגש פיתי בין קיר לרצפה יש לבצע רולקה ע"י גראוט בטון מס

  ס"מ.  3X 3" או שו"ע במידות 620

 
 קירות ותקרה  – שכבת החלקה  .4.10

, יש לבצע שכבת החלקה על ידי  בלבד המאגרבשטחי הקירות ותקרת  
  או שו"ע.  " 1678"פוליצמט  כטל מסוג פש

  . מ"מ 1.5-עובי מיימאלי של השכבה כ

  בתוספת אגרגט קוורץ.   - , יבוצע פריימר מושף בלבד המאגר ברצפות 
  . מיימום  מ"מ 5 -עובי שכבת הפריימר המושף יהיה כ

  במידה ודרש עובי שכבה גדול יותר יש ליישם זאת במספר שכבות.  
  .בלבד  שכבה בעזרת מלג'ה החליק את בצע וליש ל

במקומות בהם בוצע סתימת סדקים במסטיק יש להטביע רשת איטרגלס 
  שכבת ההחלקה. אלקלית לאורך הסדק בתוך 

יש להמתין להתייבשות השכבה לפי תחילת עבודות האיטום ולפי ביצוע 
  הבדיקות. 

יום תלוי במזג    25עד   14  -לצורך ביצוע בדיקת השליפה לא פחות מ  
  האוויר. 

  שעות.  48שעות עד  24 –לצורך ביצוע בדיקת לחות לא פחות מ  
  ם צורה שהיא. אין להחליק את השכבה בעזרת ספוג, או להרטיבה בשו

  אין להחליק את השכבה בעזרת ספוג, או להרטיבה בשום צורה שהיא. 
  

  בדיקת שליפה ואחוזי לחות לשכבת ההחלקה  .4.11

יש לבצע בדיקת שליפה ואחוזי הלחות לתשתית שכבת ההחלקה. בדיקת  
השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך. על כל אלמט תעשה בדיקת שליפה  

מ"ר. תוצאות הבדיקה   100אחת לפחות ולא פחות מבדיקת אחת לכל  
  מגפ"ס.   1.5  –שיתקבלו לא יפחתו מ  

טמפרטורה  כמו כן תיבדק רמת הלחות בשטח שכבת ההחלקה ובדיקות 
  וקודת הטל הכל בהתאם להחיות ודרישות יצרן הפוליאוריאה. 

  

 רולקה פוליאוריטית במפגש קיר תקרה ובמפגש אכי בין קירות  .4.12

במפגשים פיתיים בין התקרה לקירות ובמפגש אכי בין קירות לכל הגובה  
  יש לבצע רולקה פוליאוריטית בעזרת מסטיק פוליאוריטן מסוג  

  או שו"ע על גבי פריימר תואם. " 230"ספירטאן 
  

  מערכת איטום על בסיס פוליאוריאה  .4.13

ביצוע מערכת האיטום תחל בשטח התקרה לאחר מכן הקירות ולבסוף  
  הרצפה. לפי ביצוע הרצפה יש לשאוב שאריות רסס של החומר. 

  " או שו"ע. 101פוליאוריאה פריימר על גבי השטח יש לבצע פריימר מסוג " 
בהתאם למזג האוויר ועד קבלת שכבה יבשה  יש להמתין מספר שעות  

  ומעת דביקה. 
במידה ופרק הזמן עליו מומלץ עבר, לפי המשך העבודה יש לפעול לפי  

  החיות היצרן. 
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  מסוג על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פוליאוריאה חמה "טהורה" 
 "RHINO EXTREME 11-50 "  או שו"ע. עובי סופי של המערכת יהיה כ
  מ"מ.  1.5 -

בהתחברות בין שלבים שוים של האיטום, יש לפעול אך ורק לפי החיות  
  היצרן. לא תבוצע כל עבודה שאיה כפופה להחיות אלו.   

  

  בדיקת הצפה חוזרת  .4.14

לאחר ייבוש סופי של שכבות האיטום בהתאם לדרישות היצרן וחיטוי  
של משרד הבריאות, יש למלא את המאגר במים. יש   המאגר לפי החיות 

לקחת בחשבון כי אם במהלך או לאחר מילוי המאגר לא יתגלו סימי  
חדירת מים או זילות מצידו החיצוי של המאגר, יתן יהיה להשתמש  

  במים המצאים במאגר לכל מטרה מתוכת. 
חמורה  אם בזמן הבדיקה יתגלו חדירות מים גדולות המעידות על תקלה  

במערכת האיטום של המאגר יהיה צורך לרוקו ולבצע תיקוי איטום  
  מצידו הפימי. 

באישור מיוחד של יועץ האיטום, קיימת אפשרות לבצע את התיקוים ע"י  
  הזרקה מקומית של פוליאוריטן מתפח לפי החיות שבסעיף לעיל. 

הפרויקט  החלטה על אופן הטיפול בחדירות מים תתקבל ע"י ההלת 
  בתאום עם יועץ האיטום, בהתאם למצב בשטח. 

  

  איטום תקרת חדר חשמל .5

    איטום מפלס הפיתוח יבוצע באופן המשכי ללא הפסקות ברצף האיטום.
  

  מערכת היקוז תתואם עם יועץ האיסטלציה ויועץ הפיתוח.  
  
  
  

 שיפועים   .5.1

  השיפועים. השיפועים יעובדו לקודות היקוז בהתאם לתוכית 
"מ  ס 4בעובי מיימלי של   בשיפועים  20-יעובדו ע"י בטון ב  השיפועים

  . 1.5%  בשיפוע לפחות של
  

  מערכת יקוז   .5.2

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בקודה המוכה ביותר כך שיתאפשר  
כיסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע  

   למיעת הצטברות מים סביבו. 
או שו"ע בעלי מסגרת מוברגת  "DALLMER" אביזרים ליקוז יהיו מסוג 

לקבלת האיטום ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים או שוליים 
    .לקלוט מים ממפלס האיטום

  תעלות היקוז יהיו מתועשות בהתאם לדגם המופיע בתוכיות הפיתוח. 
סבכות, קזים וכל מערכת היקוז יהיה בהתאם   התעלה,  דגם המרזב, 

  להחיות יועץ איסטלציה.  
  

  רולקות ו/או קיטומים   .5.3
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, הרולקות יבוצעו  ס"מ X  5  5יש לבצע רולקות ו/או קיטומים במידות של 
  " או שו"ע. 620באמצעות תערובת מוכה מסוג "ספיר 

קיטומים יבוצע בכל פיה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון: קפיצה בין  
  וכד'.    קיר תת קרקעי- תקרהמפלסים, חיבור 

  

  הכת השטח   .5.4

האלמטים שמשפיעים על    כל לפי תחילת עבודת האיטום יש להשלים את 
האיטום, לדוגמא: מעקות חיצויים, ציורות החודרים לאיטום, מרזבים  

להכין את המשטח לקבלת   יש ז, שרוולים, פיות, וכד'. או ציורות יקו
  האיטום, לקותו מלכלוך, אבק, אבים, שמן, חוטי ברזל וכו'.  

יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפוים למפלס הפיתוח לא בוצע  
ס"מ מעל פי הגמר   20חיפוי האבן או כל חיפוי אחר עד מפלס לפחות 

  זה תבוצע לאחר סיום עבודות האיטום. הסופי. השלמת החיפוי במקום 
יש לחפור ולחשוף את הקירות מצידם   בחיבור לקיר דיפון הכלוסאות,

החיצוי. יש לחשוף את שטח קורת הקשר מעל לקיר הכלוסאות ולעומק 
ס"מ מתחת למפלס תחתית הקורה. כגד  קיר הדיפון יש לצקת   50של עוד 

  יתוח בחפיפה. שכבת החלקה מיישרת לקבלת איטום מפלס הפ
  

  פריימר   .5.5

"  GS 474"  על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומי מסוג
  ר/מ"ר. ג" 300מות של בכ

  
  
  
  

  שכבת ביטומן חם   .5.6

או שו"ע  " 105/25מריחות ביטומן חם מסוג "  2על גבי הפריימר יש לבצע 
  ק"ג/מ"ר).   2 ק"ג/מ"ר כל מריחה (סה"כ  1בכמות של 

  

  יריעת חיזוק  .5.7

לקראת שטחים אכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת  
ס"מ והיא תולחם בצורה   30חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מיימום של  
ס"מ יולחמו על גבי השטח    15ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמיימום 

  ס"מ על גבי השטח האכי.   15-האופקי ו

  4בעובי   S.B.Sבסיס    על" 4Rספירפלקס מסוג "יריעת החיזוק תהיה 
  מ"מ. 

  

 יריעה ראשוה לאטימה   .5.8

  על בסיס "  4Rספירפלקס  הלחמת יריעה ביטומית מסוג "על כל השטח 

S.B.S   ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר.  מ"מ.    4בעובי
 ההלחמות וההדבקות תהייה ע"י אש מבוקרת כדי למוע חריכת החומר. 

ס"מ,    10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ החפיפות 
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 20-החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 
  העבודה תתחיל במקומות המוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.ס"מ. 

  

  יריעת חיפוי תחתוה  .5.9

ל  לקראת שטחים אכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה וספת ש
יריעת חיפוי תחתוה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה,  
תחפוף ליריעה הביטומית הכללית ותעלה על גבי השטח האכי בחפיפה  

ס"מ מעל יריעת החיזוק  3ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של  
  על גבי דופן השטח האכי.

  "מ.מ 4  עוביב  S.B.S בסיסעל "  4Rספירפלקס  "יריעת החיפוי תהיה מסוג 
  

 יה לאטימה  י ריעה שי .5.10

או שו"ע על  "  5Rספירפלקס  הלחמת יריעה ביטומית מסוג "על כל השטח 

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר.  "מ. מ 5  עוביב S.B.Sבסיס 
 ההלחמות וההדבקות תהייה ע"י אש מבוקרת כדי למוע חריכת החומר. 

ס"מ,    10-ות הסמוכות יהיו לא פחות מ הצדדיות לאורך היריע החפיפות 
 20-החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 

  העבודה תתחיל במקומות המוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.ס"מ. 
  

  יריעת חיפוי עליוה  .5.11

לקראת שטחים אכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה וספת של  
ריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף  יריעת החיפוי. הי

ליריעה הביטומית הכללית ותעלה על גבי השטח האכי בחפיפה ליריעת 
  ס"מ מעל יריעת החיזוק.   5החיזוק עד לגובה של  

  "מ. מ  5 עוביב S.B.S על בסיס" 5Rספירפלקס "יריעת החיפוי תהיה 
  

 :  הערה

 
בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשוה בתזוזה של  על היריעה השיה להיות מוחת 

  חצי יריעה. 
  

יות וכד' תוחלף היריעה השון, אדגד  י באזורי הגי יתיה לאטימה ליריעה ביטומ

  מ"מ על בסיס  4ו שו"ע בעובי גד שורשים" א   4Rספירפלסט שורשים מסוג "

S.B.S.  
  

  איטום במעברי ציורות  .5.12

ס"מ לפחות. על   10 -יורחקו האחד מהשי כ מעברי ציורות דרך התקרה 

 DALLMERגבי על גבי הציורות יש להרכיב אביזרי אטימה מסוג "
DELBIT  י לחיבור עםאו שו"ע בקוטר מתאים, בעלי צווארון ביטומ "

  מערכת האיטום של תקרת המרתף בריתוך. 
במידה והוכסו בתקרה שרוולים למעבר צרת או כבלים דרכם, השרוולים 

ס"מ מעל פי הגמר במפלס פיתוח. בין השרוולים   20טו לפחות יבל
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-Pלציורות העברים דרכם יש להרכיב אביזרי אטימה מתועשים מסוג " 
PIPE  או "  

"P-CABLE .או שו"ע "  
  

 גמר האיטום   .5.13

האיטום יכלול את כל שטח אזור הפיתוח, אזורי גיון ריצוף וכד' מעל  
חיבור האיטום לאלמטים שוים יבוצע באחת מהאפשרויות  . חיון

 הבאות:  
  , סף הדלת או כל שטח אכי אחרקפייםת הילקראת קירות המבה, מעקו

"מ מעל פי  ס 10-יש לקבע את דפות היריעות הביטומיות בגובה של כ

מ"מ), החלק העליון של הפס יהיה    X 50 3גמר סופי עם פס אלומייום (
ו שו"ע  " א230"ספירטאן מסוג   פוליאוריטןסתום עם מסטיק מכופף, כדי ל

מ"מ. המסטיק יחבר בצורה אטומה את  10-במידה כעל גבי פריימר תואם, 
היריעות הביטומיות עם הקיר. הפס יקבע ע"י מסמרים או ברגים  

  "מ.  ס  25 מגולווים כל
העולה על גבי שטחים אכיים של קירות ומעקות יש   מעל קצה האיטום

או אחר   רכיב רצועה של רשת לולים לקבלת גמר טיח, אבן, גרוליט לה
המכסה את קצה האיטום. קצה העליון של הרשת יהיה מחובר בשטח  

ברגים מגולווים וקצה התחתון שלה ירד עד  הקיר מעל קצה האיטום ע"י 
    לפי האיטום האופקי.

  היריעותדיפון כלוסאות,  לקראת קצה מפלס הפיתוח בחיבור לקיר 
ס"מ  50הביטומיות יבוצעו בחפיפה על גבי קיר הכלוסאות עד לעומק של 

  מתחת לקורת הקשר. 
חיבור היריעות הביטומיות  י  יבוצע ע"גמר האיטום סביב הקזים 

למסגרת המרזב באופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא וצרת 
ם עומדים.  הגבהת האיטום לקראת הקז על מת לא ליצור שלוליות מי

במידת הצורך ובהתאם להחיות יועץ הפיתוח, יוח מאריך מחורר על גבי  
הקז עד לגובה המילוי הגי. סביב הקז יש להיח שק של חצץ עטוף בבד 

ג"ר/מ"ר למיעת כיסת המילוי הגי לתוך  500גאוטכי "אורים" במשקל 
 הקז.   

לוודא כי מערכת האיטום  הן במהלך עבודות האיטום והן בסיומם, יש 
  מבוצעת ללא כל הפסקה, כך שוצרת מעטפת אטומה רציפה ומושלמת.
שכבות האיטום תבוצעה בצורה מושלמת ותחוברה לשאר האיטומים  

השוים באופן רציף וללא הפסקה, כך שתיווצר מערכת של איטום 
מושלמת ה"סוגרת" את מפלס הפיתוח על כל קצוותיו, כמו כן מערכת  

ום תחובר לכל האיטומים התת קרקעיים, עליוים ואחרים  האיט
  בחפיפה. 

  

  בדיקת הצפה בתקרות  .5.14

תעשה בדיקת הצפה של  ת האיטום ולפי ביצוע הגת האיטום בסיום עבוד
) 1על חלקיו (לרבות חלק   1476בהתאם להחיות שבת"י השטחים שאטמו 

  72ך מ"מ מעל קודת הגג הגבוהה ביותר למש  50ברום של השטח יוצף  
  שעות. 

מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום. לא ישולם תשלום וסף עבור 
  ביצוע בדיקות. 
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  לחזור המקום הפגום ו ש לתקן את י  –באם יתגלו סימי רטיבות או דליפה  
על מת שכל קטעי הגג  . תקרה אטומהעל בדיקת ההצפה עד לקבלת 

או   , "סטופרים"זמיותימולאו במים, יבצע הקבלן הגבהות מקומיות 
  .  קיימים יאטום זמית פתחים

ן ולעשות את כל ההכות למקרה  י את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבי
ות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבין  י שתהיה דליפה. במסגרת הכ

וכן תיתה החיות לפתיחה מיידית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר  
עבור עבודות   עה ו/או טעה לתשלום וסף בזאת כי לא תוכר כל תבי

  המפורטות בסעיף זה. 
באופן אשר לא יזיק למערכת רק בעזרת בלום סתימת פי המרזבים תבוצע 

  האיטום, אך תמע ביעילות את יציאת המים מהגג. 
גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של  אים יש לוודא כי פי המים 

כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר  יריעות החיפוי. אם קיים מקום 
בכל זאת את קיום ההצפה. דבר זה יתואם עם המפקח. במידת הצורך יש 

 לבצע כל ביה זמית ההכרחית לביצוע ההצפה.  
מים ב  המלא התקרהובעוד    התקרהשעות הצפה מלאה של  72לאחר סיום 

ורק לאחר שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר 
  כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה.  

בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב זילות, או שתגלו זילות בסיום  
חשבון  - ההצפה ירוקן הגג ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקוים יהיו על

הקבלן לרבות תיקוי זקים בפים המבים (זקים שגרמו כתוצאה  
חשבון הקבלן  - ם עלמיסוי ההצפה). הצפות ותיקוים חוזרים יבוצעו אף ה

  עד לאישור סופי של המפקח.  
יסתיימו, כאשר עם תום    התקרהההצפות ושלב קבלת האיטום של 

ההצפה, לא יהיו זילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בביין וזאת, באישור 
  בכתב מהמפקח.  

בכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן  
  ישראלי. 

  

  ד גאוטכי  ב .5.15

אורים" או שו"ע  "  מסוג על גבי כל שטח האיטום יש להיח בד גאוטכי
 .   ס"מ  10של ג"ר/מ"ר בחפיפות  300 במשקל

  יש להרטיב את הבד הגאוטכי לפי יציקת המדה כך שיהיה רווי במים. 
  

5.16. ת האיטום הג  

    בשטחים האופקיים:
  ס"מ.   5יש לצקת מדה להגת האיטום בעובי של בשטחים האופקיים  

באזורים עם מילוי גבוה, בהם ישה דרישה "לקשור" את המעקות וכד'  
  ברשתות  ס"מ משוריית   6לשכבת המדה, תבוצע המדה בעובי 

  ."מ ס  X  20  20ל  כ 6  קוטר
המדה תעשה בתערובת וזלית למחצה כדי למוע שימוש בכלים וגרימת  

 זק לאיטום.  
החת הרשתות תעשה באופן זהיר במיוחד על גבי שברי בלטות למיעת  

  פגיעה באיטומים.  
  

  בשטחים האכיים: 
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ס"מ עם רשת מגלוות לולים או   3יבוצע טיח להגת האיטום בעובי של  
  רביץ. 

בשטחים אכיים מוכים יתן כהגה להצמיד לשטח האיטום לוחות  
  ס"מ.  5ע בעובי פוליסטירן מוקצף מסוג "פוליפאן" או שו" 

  

 שכבת יקוז   .5.17

היריעה תבוצע על כל שטח מפלס הפיתוח ברצף למעט באזורים בהם  
מ' מעבר לקירות הדיפון התת   1- תבוצע שכבת טוף או בגמר דק, ותבלוט כ

  קרקעיים ו/או תתחבר למערכת היקוז המתוכת ע"י יועץ האיסטלציה. 
  על גבי הבטון להגה יש להיח יריעת יקוז מסוג 

    HDPEויה יריעת  או שו"ע, העש"  8איזודריין "
בעלת חללים בצורת קווס קטום ומכוסה בבד גאוטכי, עובי היריעה כולל 

מ"מ. החת היריעה תהיה כך שהבד הגאוטכי יהיה   8- הבד הגאוטכי כ
מצידו העליון, כלפי המילוי, היריעה תכלול את כל שטח אזור מפלס  

  . הפיתוח, קפיצה בין מפלסים
חו האחת בצמוד לשייה, ללא חפיפה של יריעת הפוליאטילן.  היריעות יו

חפיפה תבוצע רק בין שולי הבד הגאוטכי. יש לוודא שכל קצוות היריעה  
יהיו עטופות בבד גאוטכי  על מת למוע את כיסת המילוי הגי פימה  

  לתוך היריעה. 
יש לוודא כי היריעה מצאת מתוחה ללא בליטות או שקיעות שיפריעו  

חופשית ולכן יש להיח אותה בצורה משופעת עם    לזרימת המים בצורה
  כיוון זרימת המים בצורה חלקה. 

  אבי שפה יוחו על גבי שכבת היקוז ללא הפסקתה. 
ת, אבי שפה, בטודות  אדיות, מעקו מתוכן יציקתבמקומות בהם 

וכד' על גבי שכבת היקוז, יש להיח  להחת תעלות היקוז המתועשות 
ת לאפשר מעבר מים באופן ויציקהו/או   הפי החיריעת  פוליאטילן ל

  רציף.  

  פיתוח גמר  .5.18

תוכן בתוכיות  ף אבן משתלבת כמריצוגמר גיון או מילוי טוף או ביצוע 
  אדריכל פיתוח.  

  

  איטום רצפת מזרקה  .6

  בטון רזה   .6.1

  ס"מ.  5יש לבצע יציקת שכבת בטון רזה לקבלת האיטום בעובי 
בליטות בטון או אגרגט חדות, קיים  פי הבטון הרזה יהיו חלקים ללא 

  ויציבים לקראת קבלת האיטום. 
שכבת הבטון הרזה תלווה את תחתית הרצפה הקוסטרוקטיבית ותשמש 

  משטח לביצוע האיטום. 
  שעות לפי תחילת עבודות האיטום. 48יש להמתין לייבוש הבטון לפחות 

  

  הכת השטח  .6.2
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אבק, חומרים רופפים יש לקות היטב את פי תשתית הבטון מכל לכלוך, 
וכד' לקבלת יריעת האיטום. אין לאפשר בליטת אגרגטים מעל פי השטח.  

  בכל במקומות שיתגלו יש לסתת את פי הבטון ולתקן באמצעות  
  " או שו"ע. 620גראוט צמט מסוג "ספיר 

יש להכין שרוולים למעברי ציורות או כבלים ברצפה המרחק המיימאלי 
  ס"מ. 50בין השרוולים יהיה 

יש להרכיב תביות בהיקף הרצפה לצורך קיבוע קצה האיטום המיועד  
לחיבור עם מערכת האיטום בקירות המתוכים ליציקה במרווח עבודה.  

ס"מ מוך יותר מפי רצפת הבטון   5-בקצה האיטום יעלה עד מפלס כ 
  הקוסטרוקטיבית. 

  

  איטום  .6.3

  ת לבטון מסוג  על גבי תשתית הבטון יש לפרוס יריעה ביטומית הדבק 

"Pre-B32 מ"מ.  5" או שו"ע בעובי  
חיבור בחפיפות בין היריעות וחיבור ביריעות לשטחים אכיים של קורות, 

קירות תת קרקעיים וכד' בהם לא קיים איטום ביטומי יהיה בהלחמה  
  מבוקרת. 

במקומות בהם יריעת האיטום מתחברת לשטחים אכיים בהם בוצע  
לקבע את קצה היריעה על גבי השטח האכי באמצעות  איטום ביטומי יש 

מ"מ, ולסתום במסטיק ביטומי   30X2סרגל אלומייום שטוח במידות 

  "  או שו"ע על גבי פריימר מתאים. EASYGUMמסוג "
תעלה היריעה בצורה אכית על גבי התבית עד למפלס של   בהיקף הרצפה

  ס"מ מעל למפלס פי הרצפה המתוכת.  10
, תבוצע יציקת קיר מיישר ע"י קבלן ראשי קיר דיפון כלוסאותבחיבור ל 

 'י הבטון הרזה ועד למית.   30מפי רצפה מתוכס"מ מעל פ  
ס"מ מעבר לקוצים  30תמשך יריעת האיטום לפחות  בכל הפסקת יציקה

  שהוכו להמשך יציקת הרצפה. 
  

  יש להגן על החלק החשוף של יריעת האיטום המיועד לחפיפה באמצעות
מ"מ מוחים מעל יריעות האיטום, מחוברים רק אחד  8לוחות דיקט בעובי  

  לשי על מת למוע את תזוזתם. 
לקראת המשך עבודות האיטום יש לפות את לוחות ההגה ולקות את  

  החלק החשוף של היריעות.
היטב את היריעה   לקותלאחר קשירת הברזל ולפי יציקת הרצפה יש  

  מלכלוך, פסולת וכד'.
  

  טיפול במעברי ציורות  .6.4

מסביב למעברי ציורות וכבלים שוים דרך יריעת האיטום, יש להרכיב  
אביזרים לאטימה מסוג "דלמר דלביט" או שו"ע בעל צווארון עשוי יריעה  

  ביטומית שתולחם לתשתית האיטום שברצפה. 
  יש להדק את האביזר על גבי הציור ע"י חבק ירוסטה. 

דרך שרוולים שהוכו מראש לפי החיות   מעברי כבלי חשמל יבוצעו

-Pשבסעיף לעיל. האיטום יבוצע באמצעות אביזרי אטימה מתועשים "
Cable .או שו"ע "  
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  שומרי מרחק להגת האיטום  .6.5

יש להרכיב על גבי היריעה בצורה מבוקרת, שומרי מרחק עשויים בלטות  

שומרי  ס"מ. המרחק בין   5X5X10 -בטון או בלוקי בטון במידות של כ
  מטר לכל כוון.  1-המרחק יהיה כ

ס"מ מדפות של קירות אכיים   30- פריסת שומרי מרחק תתחיל במרחק כ
  וכד' תבוצע בזהירות רבה ע"מ למוע זק לאיטום.

  

 עצר מים מתפח  .6.6

בכל הפסקת יציקה ברצפה, סביב ציורות או כל מקום אחר כמופיע  

" או  ELASTOSWELLבפרטים יש להצמיד רצועה של עצר מים מתפח "

מ"מ. הדבקת העצר תבוצע על גבי דבק וזלי   X  20 10שו"ע במידות של 
  מתאים לפי החיות יצרן.

  

  יציקת רצפת בטון  .6.7

  יציקת רצפת בטון כמתוכן בתוכיות קוסטרוקציה. 
  

 איטום פימי במזרקה  .7

 עצר מים מתפח  .7.1

קיר יש להצמיד רצועת עצר  -בכל הפסקת יציקה בשטח הרצפה ובחיבור רצפה 

מ"מ.    X 20 15" או שו"ע במידות של  ELASTOSWELL"  מסוגמים מתפח 

" או  PC  LEAKMASTER הדבקת העצר תבוצע על גבי סרט הדבקה מסוג "
  שו"ע. 

  

  איטום במעברי ציורות  .7.2

יציקה, יש ללפף את  סביב הציורות המבוטים  או שרוולים שהוכסו ב
  עצר המים במרכז עובי היציקה. 

במפלס פי   - בציורות המבוטים או סביב שרוולים שהוכסו ביציקה 
מישור הבטון, יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לקוטר הצור 
או השרוול. לשם כך יש ללפף מסביב לציור, במישור פי הדופן הפימי של 

  ס"מ.  2X2- קיר הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאטילן במידות של כ
מכל  לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולקות את החריץ 

  לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 
" או  230יש למלא את החלל שוצר במסטיק פוליאוריטן מסוג "ספירטאן 

  שו"ע על גבי פריימר תואם.
  יבוצע באמצעות אביזר אטימה   - איטום מעבר הציור דרך השרוול

" או שו"ע בעל טבעות פלדה ואטמי גומי  P-PIPE BASICמסוג "
מ"מ   40יזר. יש להשתמש באביזרים ברוחב  שמתפחים בעת הרכבת האב

  מתאימים ללחץ מים. 
יש לתאם את האביזר הדרש בין קוטר השרוול לקוטר הציור על מת  

  להלביש את האביזר המתאים. 
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  בהתאם לפרט.  –אביזרי אטימה משי צידי השרוול   2יש להלביש 
ום  יעשה על ידי עיבוי של שכבת האיט  –  איטום ציורות המבוטים בקיר

  סביב הציור. 
יעשה על ידי הרכבת    – איטום סביב ציורות הבולטים ממישור האיטום 

  אביזר מסוג "איזיטום" או שו"ע בעל שוליים מבד מסוג "קרדי" או שו"ע.
  על גבי הקצה העליון של האביזר יש להרכיב חבק ירוסטה ולהדקו לציור.

  יקום מתקן ג'ט. יש להתקין מוטות הברגה על פי מ   –  איטום סביב ג'טים
יש לסמן את קוטור הפלטקה ולבצע מריחה של מסטיק פוליאוריטן מסוג 

או שו"ע על גבי פריימר תואם בהיקף הקוטור של הפלטקה    230ספירטאן  
  ולהרכיב עליו את הפלטה ממתכת. 

יש להגן על מוטות ההברגה בזמן התזת הפוליאוראה ע"י יילון או ציור  
ס"מ מההברגה חשוף, על מת לא לפגוע   3חשמל ולהשאיר לא יותר מ

  בהברגה של המוט. 
  ההתזה תבוצע בחפיפה על כל שטח הפלטקה. 

לאחר סיום עבודות ההתזה, יש להרכיב על מוט ההברגה את הבסיס של   
  הג'ט, כולל מריחה של פוליאוריטן בהיקף.

לפי הרכבת ה"אום" עילה של המוט יש להרכיב "שייבה" מעט גדולה  
  מוט ההברגה, על מת לא לגרום זק לפוליאוראה. מקוטור  

  

  טיפול בסדקים  .7.3

ס"מ.  2-יש לחרוץ את הסדקים לכל אורכם בצורת משולש שעומקו יהיה כ 
ס"מ. יש לקות את פים החריץ מכל   2- רוחב החריץ יהיה לא פחות מ

  לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד' ולמלא במסטיק פוליאוריטן מסוג 
  " או שו"ע על גבי פריימר תואם. 230"ספירטאן 

  

 הכת שטח  .7.4

יש להכין את השטח לקותו מאבק, לכלוך, אבים וכד'. לחתוך את כל  
, חוטי קשירה  הקוצים הלא קוסטרוקטיביים היוצאים מדופן הקירות

, לסתת חלקי בטון בולטים, "גראדים", אזורי  "מס 2בעומק של   וכד' 
יש "לפתוח" את פי   בטון "בריא" ויציב.סגרגציה וכד' עד לקבלת שטח 

משחזת מכאית   ,  SHOTBLASTהבטון ולסלק את מיץ הצמט ע"י 
  או אחר עד לקבלת פי בטון חזקים וחלקים. 

יש להכין את שטח הבטון באמצעים מכים, כך שהקבוביות של הבטון  
יהיו פתוחים לקבלת שכבת האיטום. פי הבטון לאחר ביצוע ההכה  

  . CSP-CSP/3- 4לדרגת חספוס בין יתאימו  

מוכה מסוג  לסתום את כל החורים, חורי סגרגציה וכד' בתערובת יש 
  . ו שו"עא  "620"ספיר 

 השטח יהיה קי לחלוטין וחלק לקבלת האיטום. 
  בתערובת בטון בלתי מתכווץ מסוג "ספיר חורי סגרגציה גדולים יש למלא  

  " או שו"ע.610
של ציורות לאחר יציקת הקירות, לאחר  במקומות בהם יבוצע מעבר 

  קדיחת החור והחת הציור יש להתקין במקום אביזר אטימה מסוג 
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"HAUFF TECHNIK  או שו"ע בעל מסגרת פלדה ואטמי גומי. מידות "
האביזר ואטמי הגומי יהיו לפי קוטר הציור. לאחר הרכבת הציור יש  

  לבצע הידוק האטמים והשלמות האיטום מסביב למעבר. 
  

  בדיקת שליפה  .7.5

לפי ביצוע בדיקת ההצפה תיבדק תשתית הבטון לביצוע מערכת האיטום. 
יום מיום    28 – בדיקת השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך לא פחות מ 

  היציקה. על כל אלמט תעשה בדיקת שליפה אחת לפחות ולא פחות  
  מ"ר. תוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יפחתו   100מבדיקה אחת לכל 

  מגפ"ס.   1.5  –מ 
  

  בדיקת הצפה  .7.6

  יש לתאם את הבדיקה מול כל הגורמים הרלווטיים.
החודרים דרך  סתום באופן זמי את כל הפתחים, שרוולים וציורות ליש 

  דפות המזרקה ע"י פקקי "פקר" העומדים בלחץ מים. 
לפי תחילת הבדיקה יש לסגור את כל הפתחים דרכם עלולים לחדור מים. 

  סגירת הפתחים תבוצע בתאום עם כל הגורמים הרלווטיים. 
יש למלא את המזרקה עד מפלס המים המקסימאלי השימושי. הבדיקה  

  שאר מקסימאלי שימושי.   ימים, כאשר מפלס המים  3תמשך 
יש לסמן בצבע את גובה מפלס המים על מת לשלול איבוד מים בזמן  

  הבדיקה. 
יש לדאוג כי במהלך הבדיקה לא יגרם שום זק לאשים, ציוד, רכוש או  

  אלמטי המבה במידה ויהיו דליפות מים. 
  

לאחר ריקון המאגר יש להמתין לייבוש מלא של הבטון לפי ביצוע עבודות 
האיטום. במידת הצורך יבוצע יקוי השטח ע"י לחץ אוויר על מת להוציא 

  את המים הכלואים בכיסי סגרגציה קטים. 
  

  הזרקות פוליאוריטן מתפח (במידת הצורך)  .7.7

העבודות המפורטות בסעיף זה יבוצעו רק באישור מיוחד של יועץ איטום 
  ומפקח.

ופיע בסעיף שלעיל.  באופן עקרוי, יש לחזור על פעולות הכת השטח כמ
רק בהחלטת המפקח יאושורו הזרקות מקומיות , בהתאם לאופי זילת  

  המים שתתגלה. 
במידת הצורך יבוצעו הזרקות פוליאוריטן מתפח דרך פיות קודתיות  

במקומות בהם יתגלו חדירות מים דרך דפות המאגר. לצורך ביצוע  
דירות מים  הזרקות יש להרכיב פיות הזרקה במקומות בהם התגלו ח 

  ומסביבם. 
יש להרכיב את הפיות בתוך קידוחים שיבוצעו במקומות ה"ל. מיקום  
מדויק של התקת הפיות, עומק הקידוחים ומספרם יקבעו ע"י מפקח  

  בהתאם למצב בשטח. 

" או  MC 2700דרך הפיות יש להזריק חומר פוליאוריטן מתפח מסוג "
  שו"ע. 
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 רולקה במפגש קיר רצפה  .7.8

במפגש פיתי בין קיר לרצפה יש לבצע רולקה ע"י גרואט בטון מסוג "ספיר 

  ס"מ.   X 3   3" או שו"ע במידות 620

 
 טיח יישור  .7.9

של   505יש לבצע הרבצה צמטית אטומה מסוג "הרבצה צמטית 
  מ"מ.  5-8רת א.צ שיווק או שו"ע בעובי של בח

"  1678"פוליצמט  מסוג על גבי שכבת ההרבצה יש לבצע שפכטל צמטי 
  . מ"מ 2של   בעובי מי'  או שו"ע

  במידה ודרש עובי שכבה גדול יותר יש ליישם זאת במספר שכבות.  

  .בלבד  שכבה בעזרת מלג'ה החליק את בצע וליש ל
  

במקומות בהם בוצע סתימת סדקים במסטיק יש להטביע רשת איטרגלס 
  אלקלית לאורך הסדק בתוך שכבת ההחלקה. 

להמתין להתייבשות השכבה לפי תחילת עבודות האיטום ולפי ביצוע יש 
  הבדיקות. 

יום תלוי במזג    25עד   14  -לצורך ביצוע בדיקת השליפה לא פחות מ  
  האוויר. 

  שעות.  48שעות עד  24 –לצורך ביצוע בדיקת לחות לא פחות מ  
  אין להחליק את השכבה בעזרת ספוג, או להרטיבה בשום צורה שהיא. 

  
  ן להחליק את השכבה בעזרת ספוג, או להרטיבה בשום צורה שהיא. אי
  

  בדיקת שליפה ואחוזי לחות לשכבת ההחלקה  .7.10

יש לבצע בדיקת שליפה ואחוזי הלחות לתשתית שכבת ההחלקה. בדיקת  
השליפה תעשה על ידי אדם מוסמך. על כל אלמט תעשה בדיקת שליפה  

מ"ר. תוצאות הבדיקה   100אחת לפחות ולא פחות מבדיקת אחת לכל  
  מגפ"ס.   1.5  –שיתקבלו לא יפחתו מ  

טמפרטורה  כמו כן תיבדק רמת הלחות בשטח שכבת ההחלקה ובדיקות 
  וקודת הטל הכל בהתאם להחיות ודרישות יצרן הפוליאוריאה. 

  

  מערכת איטום על בסיס פוליאוריאה  .7.11

" 101פוליאוריאה פריימר על גבי השטח המזרקה יש לבצע פריימר מסוג "
  או שו"ע. 

  או שו"ע.   1500באזור פלטקה ממתכת, יש ליישם על גבי הפלטקה פריימר 
בהתאם למזג האוויר ועד קבלת שכבה יבשה  יש להמתין מספר שעות  

  ומעת דביקה. 
במידה ופרק הזמן עליו מומלץ עבר, לפי המשך העבודה יש לפעול לפי  

  החיות היצרן. 
  הורה" מסוג על גבי הפריימר יש לבצע שכבת פוליאוריאה חמה "ט
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"RHINO EXTREME 11-50"   או שו"ע. עובי סופי של המערכת יהיה כ- 
  מ"מ.  2

בהתחברות בין שלבים שוים של האיטום, יש לפעול אך ורק לפי החיות  
  היצרן. לא תבוצע כל עבודה שאיה כפופה להחיות אלו.   

יש להקפיד בשלב עבודות האיטום על מיסוך האזור על מת לא לגרום  
  זה של חומר האיטום מעבר לגבול העבודה. להת

ההתזה תבוצע ע"י קבלן בעל סיון מוכח בביצוע עבודות התזה  
  בפוליאוראה. 

  

  תשתית להדבקת אריחים .7.12

על מת לייצר שכבת בסיס להדבקת אריחים יש ליישם בתוך טווח של  
מקסימום שעתיים מסיום התזת הפוליאוראה, מריחה של פוליאוריטן  

  מ"מ. 1.5" או שו"ע בעובי מיW-PU 'מסוג "ספיר 
  על גבי הפוליאוריטן בעודו לח, יש לפזר חול קוורץ.

  סוג החול קוורץ יאושר ע"י ספק חומרי האיטום. 
  
  
  

  בדיקת הצפה חוזרת  .7.13

  לאחר ייבוש סופי של שכבות האיטום יש למלא את המזרקה במים. 
בגדר סביר  אם בזמן הבדיקה יתגלה כי קיים איבוד של מים אשר איו  

(כתוצאה מתהליך אידוי והשפעת מזג אוויר) יהיה צורך לרוקן את  
  המזרקה ולבצע תיקוי איטום. 

  
החלטה על אופן הטיפול בחדירות מים תתקבל ע"י ההלת הפרויקט  

 בתאום עם יועץ האיטום, בהתאם למצב בשטח. 

 גמר  .7.14

על גבי שכבת הפוליאוראה יש ליישם דבק אריחים ולהדביק אריחים  
  תאם לתוכית האדריכל.הב

  סוג הדבק יותאם למערכת האיטום. 

  יש להעדיף שימוש של מערכת איטום ודבק מאותו יצרן. 

  1 ס פ ח  

  
   

 אחריות הביצוע   .8

שים החל מתאריך קבלת   10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  
או חלקית) ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם  כללית העבודה

 במסמך מתאים בגמר העבודה, אחריות זו תכלול: 
 

 קון האיטום באזור הפגע.  תי .8.1
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 תיקון האזור הפגע (כגון: טיח, צבע וכו').  .8.2

 כיסוי כל הזקים למבה ולמזמין הגרמים עקב כשל האיטום.   .8.3

ידרשו תיקוים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין איו יכול   אם
מסיבות שוות לספק את התאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן  

ע"י   מים מהודעה שיתה לו בכתבי   7 את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ 
המזמין. אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הדרש  

  לביצוע תיקוים.  
 תיקון הזקים כולל גם תיקון חיפוי או מערכות שיפגעו או פגעו כתוצאה מהזילה. 

  

 לוח זמים   .9

הקבלן יערך מבחית כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו'  
להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי  הדרשים 

  כמות מספקת של חומרים מיובאים, כדי למוע מחסור כלשהו. 
  
  

 ביקורת על הביצוע   .10

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי החיות יועץ   .10.1
האיטום. בכל המקרים האיטום ימע חדירת מים או רטיבות לצד  

טי (פימי או חיצוי). על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי  הרלוו
המעבר בין מערכות איטום זהות או שוות ברצפות, קירות, שטחים  

 שוים ובין אלמטים הקשורים להם.  

  סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 
 ע"י גשם טבעי  

 ע"י הרטבה מלאכותית (התזות מים).  
 יכת מים).  ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח (בר 

  

 יבדק ע"י הצפה.  י כל אזור בו מבוצע עבודת איטום  .10.2

על הקבלן להזמין את מכון התקים לביצוע בדיקות האיטום בכל   .10.3
  הגגות.  

מספר הצפות במכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפקח   .11
  ובהתאם למצב בשטח. 

בא    איובכל מקרה שהדבר   .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן  .12
  שטחפועל בלידי ביטוי בתכיות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

יועץ  את בעוד מועד   באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע, וכדומה
רק לאחר קבלת החיות ובהתאם כיצד להוג.    והאיטום/המפקח, אשר יקבע
 להן, ימשיך הקבלן בעבודתו. 

דא שעבודות ההגה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו.  יווהאיטום  קבלן    
לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפי המזמין ו/או המפקח את  

 כל הערותיו להבטחת דרישה זו.  
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ויקבל   מטעם מזמין העבודה יבדק ע"י המפקחיכל שלב משלבי עבודות האיטום   .13
לא יתחיל הקבלן   ת האיטום.שלב הבא של עבודובאת אישורו לפי שיתחיל 

 בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם.  

(לספק ולאחסן   לפי ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח .14
 . איטוםביצוע עבודות את כל החומרים הדרשים ל באתר)

על  מטעם מזמין העבודה  מהמפקח  בכתב לקבל אישור על קבלן האיטום   .15
 התחלת העבודה.  

על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם להחיות הבטיחות    .16
בעף הביה ובהתאם לוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה. לפי תחילת  

העבודה יש לבצע את כל ההכות הדרשות לכך לרבות: סולמות ופיגומים 
במקרה של עבודה עם חומרים דליקים, רתמות, קווי  תיקים, מטף כיבוי אש  

  חיים, ציוד הגה אישי וכד'.

כל הציוד יעבור בדיקתו של ממוה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את 
 אישורו בכתב. 

על הקבלן   בחללים הפימייםבמקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות   .17
האיטום, וזאת   החיות מתכן התאם ל הדרושים ב האיטום תיקויכל לבצע את  

   מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום.

  בודות בתקופת החורף ע .18

באופן כללי יש להימע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם 
  בתקופת החורף.  

במידה ועבודות האיטום תבוצעה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש  
יטום מבעוד מועד, על מת לקבל החיות לגבי התאמות ושיויים  להודיע ליועץ הא 

  הדרושים בתכון.  
כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמי המתה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה  

  צורך להתאים את מערכת האיטום לעבודה בעות הגשמים. 
התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שוות, שימוש  

  באלמטים לאוורור וכד'.  
  

  עלות התוספות והתאמות ה"ל איה כלולה במחיר עבודות האיטום. 
  

 הערות כלליות   .19

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו   .19.1
 דה. לפי תחילת העבו  של יועץ האיטום

קבלן   אתהזכות לא לאשר   ו/או למתכן ישה  למזמיןאו  /ו לפיקוח 
  איטום ללא מתן הסבר כל שהוא והמקות. ה
  

בתוקף, תעודת קבלן   קבלן רשום  על קבלן האיטום הבחר להציג תעודת
בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקים הישראלי לפי   אוטם מוסמך 

  . 1752והל מת"י ת.ת 
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עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומים, בעלי ידע ויסיון בשיטה   .19.2
  בה אמור להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר.  

. על מהל  עבור האתרבאופן קבע מהל עבודה כמו כן על הקבלן להעסיק 
לכל עבודות האיטום  פרוגרמת בקרת איכות עצמיתבודה להל רישום להע

  העשות באתר. 
  

, מרגע כיסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום,  האיטום  חובתו של קבלןמ .19.3
לסגור את השטח ולא לאשר מעבר או כיסה עד לגמר עבודות האיטום,  

  בדיקת איטום ע"י הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגה.  

ץ שאת שכבת ההגה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מת  מומל  .19.4
חייב    האיטום  קבלןציג  למוע טעות לפגיעה. אם לא יתאפשר הדבר,  

 להיות וכח באתר בזמן ביצוע ההגה.  

ל הקבלן הראשי מוטלת החובה שאיה יתת לערעור, לדאוג לשלמותו  ע .19.5
סירת השלב  ותקיותו של האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למ

הרלווטי, ויקוט בכל האמצעים הדרושים ולשביעות רצוו המלאה של  
המפקח. כל זק ו/או פגם שייגרם לאיטום, לפי מסירת השלב הרלווטי  

 יתוקן לאלתר על ידי קבלן האיטום ועל חשבון האחראי על הפגיעה. 

לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להחיות של  
 יועץ האיטום. 

בסיום כל שלב של עבודת האיטום, תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר  .19.6
האיכות מטעמו והמפקח בטרם יימסר האזור שאטם ועליו בוצעה שכבת 

 הגה, גמר או ריצוף. 

  שלהלן.  2זימון פיקוח עליון של מתכן יבוצע בהתאם ספח 

ערכת  ודגש בזאת כי התשתית לקבלת האיטום תהיה מותאמת למ מ .19.7
האיטום המתוכת. כמו כן המשטחים יהיו קיים לחלוטין מלכלוך,  

  פסולת ואבק.  

 כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להחיות המפורטות במסמכים הבאים: .19.8

  מפרט טכי לאיטום  -
  3,2,1חלקים  1547, ות"י 1752/2,  1752/1,  1430/3ת"י    -
 במפרט כללי לעבודות ביה (ספר כחול)  05פרק  -
 יצרים של חומרי האיטום הוראות ה -

במקרה ותתגלה סתירה בין ההחיות שבמסמכים ה"ל להחיות שבמפרט 
הטכי לאיטום על המפקח לדווח למתכן ולקבל את החיותיו לביצוע  

  העבודה. 

לוות וכל חומרי העזר  הערכות האיטום תכלולה את כל העבודות  מ .19.9
ולקות ואיטומן,  הדרושים לביצוע מושלם של העבודה: לרבות פריימר, ר 

תגבור האיטום ברולקות, איטום מסביב למוצאים מפי הגג, עיבוד פיות, 
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אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של  
יבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים, מסטיקים  עהיריעות לבין עצמן, 

שכבות   ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו'
להגות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות  

  דרש במפרט הטכי לאיטום. כהכל   ליקוז אזורי גיון וכד'

מפרטי  ל ערכות האיטום המתוכות, תבוצעה בהתאמה מלאה גם מ .19.10
  ביצוע של יצרי החומרים.

פרטי ביצוע, ספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי פרד מהמפרט הטכי   .19.11
 לאיטום.  

 אופי מדידה   .20

 אופי המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:  
אם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה  בהת  -  חידת קומפלטעבודות לפי י .20.1

 מדד ביחידת קומפלט. י זו ת

מדד  יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת - עבודות ליאריות  .20.2
 במטר אורך.  

מדד  יבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו ת  -עבודות שטח  .20.3
בפריסה כלומר תכלול: שטחים אופקיים, אלכסויים, אכיים או כל  

  שטח אחר עליו בוצע האיטום.  

 שיטות מדידה   .21

 היחידות למדידה הים בהתאם למצוין בכתב הכמויות. 

על מת  בהיקף מישרה מתאים העבודה שיועסק על ידי  קבלן האיטום יהיה  מהל 
יאשרם באותו  כמו כן  להבטיח הכת דפי מדידות של השטחים שטופלו באיטום ו

  ביצוע ההגות על שטחי בטון.יום ולפי 
מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות, הגליפים והשטחים הסתרים של  

  . ל ובו זמית עם ביצוע העבודותהאיטום תתבצע אך ורק במקבי 
עבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא  ה מדידה של הדפי  

לא ייבדקו ולא ישולמו.    -יתן יהיה לראות את השטח שכוסה בשכבת איטום 
  האחריות לקיום והל המדידה השוטף ( ברמה יום יומית) מוטלת על כתפי הקבלן. 

 
מדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי   במגע עם הקרקע איטום רצפות  .21.1

, איטום בולטים לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות
 איטומים משופעים וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה מדדות בפרד במ"ר בפריסה.   .21.2

  איטום קירות תת קרקעיים מדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול .21.3
בתוכו עיבוד פיות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה (כמו חיבור  
 לאיטומי רצפה וכד') עיבוי האיטום סביב צרות, קיטומים וכד'.  
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של  יחידההכלול במחיר  איו  - ות, המטרות וכד'  בדיקת האיטום ע"י הצפ  .21.4
 האיטום, באחריות הקבלן הראשי. 

 פרד במ"ק.  ב מדדיי   - או מדה/ו בטקלבטון ו/או שיפועים ב  .21.5

  מדדו בפרד במ"ר.  י י  - הגות איטום  .21.6

ביחידת מדידה   דדמי בדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת .21.7
 אלא אם צוין אחרת.  –  אחת לכל מאגר

מדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח  ייאיטום הקירות החיצויים  .21.8
פתחים, מעקות משי צדם,   דפות הקיר, שטחים צרים, רצועות, 

 שאר האיטומים וכד'.  חפיפות ל

ידרש לתקה או לבצעה  י מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  .21.9
מחדש, בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או  

  התוכיות ו/או המפרט ו/או כתבי הכמויות.  

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע   .21.10
 שמירה על שלמות העבודה ויקיוה עד למסירה.   העבודה עד לשלמותה.

או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום מכון התקים מחיר ביקור  .21.11
יתומחר בפרד ואיו כלול במחיר היחידה של האיטום, באחריות הקבלן   –

 הראשי. 

יתומחר   – או גורם מוסמך אחר מכון התקים  מחיר בדיקות המטרה  .21.12
 היחידה של האיטום, באחריות הקבלן הראשי.  בפרד ואיו כלול במחיר 

תוכיות ו/או במפרט  ב  המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצויים .21.13
 ו/או בכתב הכמויות.  

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמטים לאוורור וכד'   .21.14
עבודה זו    -עקב ביצוע עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 בפרד, בכפוף למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר. תימדד  

  
  פיקוח עליון  –  2 ס פ ח  

  

  מבוא .22

לפי הזמת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת   .22.1
העבודות שבוצעו בשטח להחיות שבמפרט הטכי לאיטום ובפרטי  

  האיטום הרלווטיים. 

כל  וד באתר,  בעת ביצוע עבודות האיטום באתר, יבדוק המפקח הצמ .22.2
שלב הבא של  תחילת האת אישורו לפי   תןי י ו  עבודהה שלב משלבי 

  עבודות האיטום. 
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אישור  את   בליקש לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי  .22.3
 קודם. השלב ההמפקח על 

שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם   .22.4
בוצע האיטום, גודל  בדיקת עבודות האיטום יהיו בהתאם לאזור בו מ 

  האזור שאטם, שיטת עבודת האיטום, סוג החומרים וכד'. 

תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה, לרוב יגיע היועץ לאחר גמר   .22.5
הכות השטח, ואישורו של המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות  

  האיטום או במהלכן. 

הקבלן חייב להביא לשטח את כל   ת איטוםעבודשל  לפי ביצוע כל שלב  .22.6
, ולקבל  ראוי לאחסם במקוםאותו אזור,   החומרים הדרשים לאיטום

 אישור מהמפקח על התחלת העבודה.  

שעות   48יקוח עליון לפחות  באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פ .22.7
 מראש, וקבלת אישור לכך.

ם  לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישם דרכי גישה ואמצעי .22.8
תקיים כגון: סולמות, פיגומים, רתמות, תאורה, חצובת חילוץ במידת  

הצורך וכו' המאפשרים בדיקת העבודות בצורה בטיחותית ויסודית. יש  
  להכין את כל האלמטים ה"ל לפי הגעת המתכן לאתר. 

באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כיסה לאתר ולתאם את מועד   .22.9
  ווטיים. הביקור עם כל הגורמים הרל

בכל ביקור פיקוח עליון דרשת השתתפות של ציג חברת היהול (מפקח   .22.10
  . באתר), ציג קבלן ראשי וציג קבלן האיטום

במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום   .22.11
  המתבצעות באתר.  

באחריות המפקח באתר לדווח למתכן על כל מקרה של אי התאמה בין   .22.12
פרטי האיטום המתוכים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם  

  ביקור פיקוח עליון לצורך בדיקת המצב הקיים על ידי המתכן. 

לקראת קבלת האיטום באלמטים המיועדים   ות הכת השטחגמר עבוד .22.13
 לקבלת האיטום כגון:  

בטון רזה ברצפות במגע עם קרקע, קירות בטון יצוקים במרווח עבודה,  
קירות דיפון, קורות ועמודי יסוד, רצפות וקירות בחדרים רטובים, תשתית 

ל  לקבלת האיטום בגגות ומרפסות, קירות חיצויים, שטחים פימיים ש
בורות, מאגרים, בריכות או כל אלמט אחר בו מתוכן לבצע עבודות  

  האיטום. 
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בכל השטחים המפורטים לעיל כולל ייבוש  במהלך ביצוע עבודות האיטום .22.14
שכבת האיטום ולפי ביצוע בדיקות הצפה, המטרה וכו', לפי כיסוי שכבות 

 האיטום ע"י שכבות הגה וגמר. 

  במסגרת פיקוח עליוןעות בשלבים, במידה ועבודות האיטום באתר מתבצ .22.15
תערך בדיקת קטע יסוי של כל אלמט. כל קטע יסוי יאושר ע"י המתכן  

במסגרת ביקורי פיקוח עליון. באחריות המפקח באתר לבדוק את העבודות 
שיבוצעו בשלבים הבאים ולדווח למתכן על התקדמות העבודות בצירוף 

  דו"ח פיקוח צמוד.

או מי מטעמו  /המזמין ו   , באחריותו שליון כדרשלצורך ביצוע פיקוח על  .22.16
סיום  על   שעות לפחות, 48של ליועץ מבעוד מועד, ובהתראה להודיע  

  שלהלן.  2בסעיף מתואר השלבים העיקריים של העבודות כ

  על פי החלטת המפקח   –מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון  .23

 כללי. דיון בטרם תחילת העבודה ומתן הסבר  .23.1

  גמר עבודות הכת השטח ברצפת מרתף לפי יישום איטום.  .23.2

  עבודות איטום בכל השטח של רצפת מרתף.  במהלך .23.3

 גמר עבודות הכת השטח בתקרת מרתף   .23.4

 איטום תקרת מרתף  במהלך   .23.5

 לאיטום מאגר מיםהכת השטח  .23.6

 מאגר מיםאיטום במהלך   .23.7
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  אומן ומסגרות פלדה גרות    - 06פרק 
 כללי   06.01

  
  הפרויקט כולל עבודות יירוסטה (פלב״מ) מיוחדות כמצויין בפרטים הטכיים המהווים חלק    06.01.1

ממכרז זה. פרטי המסגרות יתאימו בכל לתכיות, למפרטים ולדרישות התקים. על הקבלן  
בל מראש במפרט זה ולקלהכין תוכיות ייצור לכל האלמטים בהתאם לסעיף ה״כללי״ 

  בכתובים את אישור המפקח , האדריכל והקוסטרוקטור. 
  /316Iכל הירוסטה תהיה מסוג 

  
  לאחר אישור המפקח, לפי הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר אב־טיפוס מכל קבוצת מוצרים,    06.01.2

ושא אזור  לפי בחירת המפקח, גמור על כל חלקיו לאישור המפקח, בהתאם לסעיף הכללי ב
הדוגמאות, ובהתאם לסעיף רשימת הדוגמאות בסעיף ה״כללי״ במפרט זה. הקבלן לא יתחיל  

  בייצור הכמות הכללית לפי קבלת אישור הדוגמאות. 
  

  מוצרים שיאוחסו או יורכבו באתר יוגו ויישמרו באופן שתימע כל פגיעה בהם. מוצרים או    06.01.3
  חלפו ע"י הקבלן על חשבוו.חלקים שימצאו פגומים יתוקו או יו

  
    D  03מכסה מזרקה פרט –טבעות ירוסטה  06.02

     -  תאור כללי
. כל אלמטי  407,410,420, בהתאם לפרטים  316Lטבעות ומסגרות פלב"מ מרותכות ומעורגלות מפלב"מ 

  הירוסטה כוללים טיפול אלקטרו פוליש. 
מ בלבד ואשר לא היו במגע עם פלדה שאיה  ”לעבודת פלבכל העבודות יעשו בכלים ובתאים המיועדים 

  פלדת אל־חלד. כל חלקי המתכת יהיו מלוטשים בלא פיות חדות ו'גראדים'. 
כל הליטושים, חיתוכים וריתוכים לא יורשו בשטח, והחלקים יהיו בציפוי אלקטרו פוליש ללא פגיעה  

  בציפוי.  
  ט לציפוי מחדש. במידה וידרש תיקון אשר יפגע בציפוי, ישלח האלמ

  
   – תוכיות ייצור

כאמור בראש המפרט, הקבלן יכין תכיות ייצור והתקה בהתאם לדרישות ולתכיות הכלליות ופרטי  
לתקים המתאימים. התכיות יכללו   ובהתאם החוזה מסמכי בשאר וכדרש לחוזה הביצוע המצורפים

  Shop Drawingsפרטי עיגון, קיבוע וחיבור של הירוסטה ליציקת הבטון ולמכסה האבן. הכת התכיות 
  כלולות במחיר היחידה.

  
   –תכון עבודות ירוסטה 

  כל החירורים, הריתוכים יבוצעו במפעל בהתאם לתכיות ייצור מאושרות.  
 את שלו תואמים והפרטים שהתכון לעובדה כוללת ובצורה ומלא לעדיב  באופן אחראי יהיה הקבלן

 שלהם, חוזקם הביצוע  אפשרות לכוות הפרטים, אחראי יהיה ובמיוחד הארכיטקטויות הדרישות
 הכולל לתכון ולהתאמתם ולטולרסים למרווחים  הגימורים,  החומרים, ועמידות הסטטי, קיום

  בשטח.  ולתאים
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 והתקה הובלה 

כלולים במחיר ויתבצעו לפי החיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן לאשר את פרטי  
  העיגון עם האדריכל והקוסטרוקטור טרם תחילת הביצוע.

  
   – דוגמא

בסעיף     על הקבלן להציג דוגמא של זוג אלמטי ירוסטה לפי התחלת העבודה. (ראה סעיף דוגמאות
  . ״כללי״ בראש מפרט)

  
 אופן המדידה והתשלום

לפי כמות היחידות שיותקו בפועל או שיסופקו למחסי העירייה, לרבות חיבורים ועיגוים וכל הדרש  
  לביצוע מושלם. 

במפעל   הכולל הכת אמבטיות טבילה מיוחדות במידת הצורך  ,בגין אלקטרו פוליש קיים סעיף פרד
  לטבילת האלמטים. 

  
  

  עבודות חשמל   -   08פרק 

  כללי   08.01

בפרויקט כיכר הכסת /   העבודה מתייחסת לביצוע מערכות חשמל ותשתית תקשורת  08.01.01
  האופרה תל אביב. 

  היקף המלאכה יכלול את ביצוע המלאכות הבאות:   08.01.02

  מתקי חשמל:   א.  
  אביזרים וכד'. מתקי כח ומאור הכוללים צורות, חוטים, כבלים, תעלות,   -    
  ). מערכת הארקה מושלמת (כולל הארקת יסוד  -    
  הכת תשתית עבור טלפוים ותקשורת, בטיחות, בטחון וכו'.  -    
  אספקה והתקה של לוחות חשמל ואביזרים.   -    

 . פימיים התקה של גופי תאורהאספקה ו  -
  אספקה והתקה מתקי חשמל באזור המזרקה.  -

          

  : מאדמערכות מתח מוך   ב.  
  

  של המפרט.  34, 35ראה פרוט בפרקים      

לבצע את כל התאום והעזרה   החשמל העבודות דלקמן יבוצעו ע"י אחרים ועל קבלן  08.01.03
  הדרושים: 

  עבודות הזה של חברת החשמל, חברת הטל"כ או הבזק.   א.  

מערכת חשמל למיזוג אויר ומשאבות (אשר יבוצעו ע"י קבלי המשה של מערכות    ב.  
  ). אלו

וכו', אשר יבוצעו ע"י קבלים     , כריזהמערכות, מרכזיית טלפון, מחשבים, ביטחון  .ג  
  אחרים. 

  יפו. -עבודות חשמל בעמודי תאורה באישור ובתאום מח' מאור עית"א   ד.  

  
  :תאור הפרוייקט  08.01.04

  הפרויקט מכיל:  
  שיפוץ של רחבת רחוב אלבי (צד מערב) ושיפוץ אזור המזרקה.  
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  תאור המתקים:   08.01.05

  

 רחוב אלבי (מערב) ומקטע מרחוב הירקון.   .א
שיפוץ הרחוב והחלפת כל עמודי תאורה תוך כדי זהירות בקווי חשמל ותקשורת  

  מים וביוב וכו' הקיימים (תת"ק ועיליים).
  

 יפו.- אספקה והחלפת לוח חשמל של המזרקה (שפ"ע) ומרכזיית מאור עית"א  .ב
    

 ערכת חשמל למזרקה (מים) כדרש בתקות החשמל. ביצוע מערכת הארקה ומ   .ג
 

ומתקים   יבוצעו בבין מערכות הארקות, הן הארקות הגה ושיטה והן הארקת ציוד   .ד
 כדלקמן: 

  

  

  ולהארקת יסוד        עם התחברות לעמודים חדשה בתוספת הביה הארקת יסוד  -    
  קיימת. 

  השוים. פס השוואת פוטציאלים בריכוזי החשמל    -    
  פסי השוואת פוטציאלים משיים.   -    
  הארקת לוחות החשמל הראשי ולוחות המשה.   -    
  הארקת ארגזי הטלפון.  -    
  הארקת כל חלקי המתכת של המבה.   -    
  חיבור כל המערכות ה"ל לפס השוואת פוטציאלים, ודרכו להארקת היסוד.   -    

  

  :גופי תאורה  .ה
ים כמו לד, ג"ת על הטיח, ג"ת שקועים, ג"ת  במפרט זה מופיעים ג"ת מסוגים שו    

 דקורטיביים, פסים וכו'. 
יותקו ע"י הקבלן   ו/או הקבלן מודגש כי גופי התאורה אשר יסופקו ע"י המזמין

(או במקום אחר שמאושר ע"י   ידאג לפריקתם בשטח ובמחיר התקתם הקבלן
,  (או במחסן אחר מאושר ע"י הפיקוח) הובלתם לאתר אחסתם באתר הפיקוח)

יהיה  ו  מהדס בודק, כולל מסירתם לביקורת הרכבתם והתקתם של כל הגופים
  אחראי על תקיותם וכן פרוק במקרה הצורך וטיפול מול ספק גופי התאורה.

 הקבלן אחראי לכל פגם הגרם עקב עבודתו בהרכבת הגופים. 
 

יספק, יתקין, כולל מסירתם לביקורת חברת החשמל    את כל הגופים ה"ל הקבלן  -
  או בודק פרטי כפי שיידרש, כמופיע במפרט הטכי וכתב הכמויות. 

ע"י    - ויותקו  (יסופקו  ופסים  עמודים  הכוללת  חוץ  תאורת  מערכת  גם  תבוצע 
 הקבלן). 

מים   - מוגי  יהיו  בחוץ  המותקים  ג"ת  להתקה    65IPכל  מתאים  ויהיו  לפחות, 
 (רטיבות, מליחות גבוהה, ורוחות חזקות מהים).  בסביבה ימית

יהיו מאושרים ע"י מחלקת מאור    –יפו  -כל ג"ת שבאחריות שטח עית"א -
 יפו.- עית"א

  חלק מהפסים יעבור טיפול התאמה לסביבה ימית מטלויקה.  -

 
  :תאורת חרום  .ו

חירום להארת התמצאות ולהכווה  בפתחי היציאה והמילוט יותקו גופי תאורה   -    
,  , עם שילוט וסימון הכוללים מטען, מצברים וממסר העברה("יציאה")

  .LEDמבוססים על שימוש בורות  
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  ג"ת חד תכליתי לתאורת חרום. וכו' יותקו  בשטחים הפתוחים והפרוזדורים  -    

  ויהיה מאושר מת"י.  אליכל הציוד יתאים לתקן הישר   -    

  

 :מחשבים וטלפוים  .ז
יפו. (קבלן החשמל יכין את הצרת עם חוטי  -מערכת מחשוב עית"א -

 משיכה מושחלים כדרש, כהכה לתשתית מ"מ) 
 

  המפרט ויהול הפרוייקט:  .ח

  היקף המפרט     

של "המפרט הכללי לעבודות בין", בהוצאת   08העבודות יבוצעו גם בכפיפות לפרקים    -    
במידה ותהיה  המזמין.משרדית/מהדורה אחרוה, ולמפרטי - הועדה הממשלתית הבין

  התאמה בין המפרטים השוים הרי העדיפות הראשוה היה למפרטי המזמין. -אי

, כל חוקי ותקות החשמל 1954שמל העבודה תעשה בכפוף לתקים הישראלים, חוק ח  -    
  ווהלי חברת "הבזק", רשות כיבוי אש, משטרה, מכון התקים וכל רשות אחרת. 

מאחר ומתקיו ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופים לאישור הרשויות    -    
(כגון: חברת החשמל, חברת "בזק", מכון התקים, חברת הכבלים וכד'), עליו לקחת  

ריו כי עליו יהא לטפל בקבלת אישור מהרשויות ה"ל לגבי כל מערכותיו  בחשבון במחי
  וכי כל שיוי ותיקון אשר יידרש על ידו, יהא על חשבון הקבלן. 

יש לראות את האישור ה"ל כתאי לסיום עבודת הקבלן, וזאת מבלי לפגוע בכלליות    -    
  האמור לעיל, ופרק המוקדמות למפרט זה וביתר מסמכי החוזה. 

    
  הכרת השטח   -    

כאילו לקח במחיריו את תאי השטח כאמור במוקדמות   חשמל רואים את הקבלן
  .של מפרט זה

  
כאילו קיבל ובדק את המתקים הקיימים בשטח,   החשמל כמו כן רואים את קבלן 

ולא יהיה בהתחברות אליהם והשלמתם כל עילה להפרת אחריותו מאיזה חלק  
ות חברת החשמל וחברת "הבזק", כולל  שהוא ממתקיו לפעולתם הסדירה, לרב 

  .צרת שהוכה ע"י אחרים
        
  חומרים ותקים  -    

כל החומרים, האביזרים והציוד שיספק הקבלן, יהיו מהטיב המעולה ויתאימו  
לתקי מכון התקים הישראלי (כל החומרים והאביזרים והציוד יאושרו ע"י  

לתקן המקורי של האביזרים  המפקח לפי הרכבתם), ובהעדרו של תקן כזה בהתאם 
  ו/או החומרים בארץ מוצאם. 

  
המפקח יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב המוצרים,  

והרשות בידו לדרוש בדיקה של כל אביזר ואביזר (דגם מכל משלוח) במעבדה  
  ,מוסמכת. בכל מקרה יש להשתמש ולהתחשב בתקן העדכי ביותר בושא האמור

  .אף אם הוצא במשך העבודה של הקבלן בבין
  

, חוק חשמל, כל  1954העבודה תעשה בכפוף לתקן הישראלי חוק חשמל  
  תקות החשמל המעודכות ווהלי חברת "הבזק". 

  
  ביצוע המלאכה  -    

  יש לקבל היתר חפירה מהחברות הבאות:  .1
ביצוע  חברת חשמל, בזק, פרטר איגודן (שפד"ן), לפי תחילת   

  העבודה. 



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

49

  
ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים   .2

לחוקים כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם   ,הכמויות-של כתב
לתקות למתקי חשמל (חוק החשמל תשי"ד), לדרישות המקובלות  

של חברת החשמל, חברת "הבזק", ולהוראות המפקח ולשביעות  
  .רצוו

  
אלו תיקוים הקשורים בתכון  - להציע איאם ברצון הקבלן  

המתקים, יהא עליו להמציא את הערותיו למפקח לפי הוצאתה  
ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה.   .לפועל של המערכת

יהיה בעל רשיון עבודה ממשלתי לביצוע עבודות חשמל   החשמל קבלן
  .לרבות עובדיו האחראים במקום

  
לדרישות המפקח, יפרק, יתקן, יחליף הקבלן   למרות כל האמור לעיל,  .3

כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת המפקח   -על חשבוו הוא  -
לא יכסה שום חלק של   החשמל איו מתאים לדרישות ה"ל. קבלן

אחראי   החשמל  המלאכה לפי שבדקה ע"י המפקח וכן יהא קבלן
  .חשבוו-על -להגת מלאכתו ולתיקון כל זק שגרם 

  
התאמה בין תאור המלאכה או בין תכיות הבין  -במקרה של אי  .4

והריהוט לבין תכיות המערכות ה"ל, על הקבלן להעיר על כך את  
תשומת ליבו של המהדס לפי ההוצאה לפועל של כל מלאכה או חלק  

  .ממו
הזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי המפקח והקבלן  

  .םמתחייב להוג בהתאם לתיקוי
  

  עדיפות תכיות   -      
בכל מקרה של סתירה בין תכיות המערכות הכלולות בפרק זה ו/או  

הקוסטרוקציה ו/או האדריכלות ו/או איסטלציה מכית, על הקבלן להסב  
תשומת ליבו של המפקח ולקבל את החלטתו לפי איזו תכית לפעול. אולם  

ות, ובכל פעולה של  התכי בכל מקרה עדיפות התכיות האדריכליות על יתר
  -הקבלן בהתאם לאיזו שהיא מהתכיות וביגוד לתכיות פרטי אדריכלות 

  .יחולו כל הוצאות התיקון והזק על חשבון הקבלן
      
  אישור הרשויות   -      

מאחר ומתקיו ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופים לאישור    
תקים, עליו לקחת  הרשויות הבאות: חברת החשמל וחברת "הבזק" ומכון ה

בחשבון במחיריו כי עליו יהא לטפל בקבלת אישור מהרשויות ה"ל לגבי כל  
מערכותיו וכי כל שיוי ותיקון אשר יידרש על ידו, יהא על חשבון הקבלן. יש  

לראות את האישור ה"ל כתאי לסיום עבודת הקבלן, וזאת מבלי לפגוע  
  .ה וביתר מסמכי החוזהבכלליות האמור לעיל, ופרק המוקדמות למפרט ז

  
  התוויה וסימון   -      

לספק את כל האשים, מכשירי המדידה וכלי העזר   החשמל על קבלן
הדרושים לסימון . יש לסמן את כל חלקי המתקן בדיוק רב על מת להבטיח  
הוצאה לפועל בוה ומדוייקת. אסור להתחיל בעבודה לפי שהמפקח אישר  

התאמה  - דיוק או אי-את כל הסימון, אולם הקבלן אחראי יחיד לכל אי
קין מחדש, או לתקן על חשבוו כל חלק שיבצע לפי  לתכיות. עליו לפרק ולהת

  .סימון בלתי כון
הסימון לעיל כולל גם סימון לעבודות הקשורות למערכות אלו ומבוצעות ע"י  

פרק זה ולא   קבלים אחרים של הבין הזה, והכלולות במחירי היחידה של
  .תשולמה בפרד

  
  פועלים וההלת עבודה   -      
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עובדים   החשמל מעולה ולשם כך יעסיק קבלן   איכות העבודה תהיה מטיב
מסוגים מתאימים הקבלן מתחייב להעסיק על חשבוו מהל עבודה מיוחד  

לעבודות הכלולות במפרט זה, מומחה לעבודות חשמל ובעל רשיון הזכר  
לעיל (באישור המפקח), שימצא קבוע במקום העבודה, יפקח על העבודות  

  .ויקבל הוראות מאת המפקח 
  

ת שתתה ע"י המפקח למהלי העבודה של המערכות האלו, ייחשבו  ההוראו
  .כאילו יתו לקבלן

  
לא יחליף את מהלי העבודה בלי אישור המפקח. במקרה   החשמל קבלן

ואחרי מיויו, ימצא המפקח שמהל העבודה איו מתהג כראוי, או שאיו  
שאיו מתאים לתפקידו, הקבלן ירחיק אותו ממקום העבודה וימה אחר  
במקומו באישור המפקח. מהל העבודה יהיה מצוייד בכל עת בטופס של  

יות וסט מלא של תכיות הבין, בכל המלאכות ושל  התאור הטכי, כתב כמו 
  .כל המתכים

  
מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים מעולים ומוסים במספר   החשמל קבלן

  .הדרוש, לשם קידום העבודה בקצב הדרוש
  

לפטר, לפי דרישות המהדס המפקח, כל אדם אשר לדעתו   החשמל על הקבלן
  .כראוישל המפקח איו מומחה או שאיו מתהג 

  
  דוגמאות, דגימות ובדיקתן  -  

יכין לאישורו של המפקח דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי   החשמל קבלן
  .ציוד מערכות ומלאכות במספר ובצורה שייקבע ע"י המפקח

  
הדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של המפקח וכל החומרים, הציוד,  

ו מכל הבחיות  והמלאכות שייעשו ויסופקו ע"י הקבלן יתאימ   ,המערכות
בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה, תספקה, תיקון ושיוי כל הדוגמאות  

  .תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום
  

המפקח רשאי לצוות על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כחוצה כדי  
להבטיח את איכותם הטובה של החומרים ופרטי הציוד בהתאם לדרש,  

העזרה הדרושה לכך בחומרים  והקבלן יגיש למפקח ללא כל תשלום את כל 
  .ובעבודה. הוצאות הבדיקות חלות על הקבלן

  
  חציבה וסיתות   -      

על כל סוגיהן   עבודות הסיתות והחציבהעל הקבלן לכלול במחירו את כל 
שיצטרך להן בביצוע עבודתו. כמו כן יכללו העבודות את סתימתם של כל  

  הוראות המפקח.  החורים והחריצים בבטון ו/או במלט צמט בהרכב לפי 
מ"מ או יותר יתקין הקבלן כיסוי רשת   16צורות  2מעל כל חריץ בו עוברים 

  .ס"מ מכל צד -12גרם אשר תחוזק לקיר ו/או לתקרה וכו ' , ב   900מתוחה  
  

ס"מ טו (רוחב החריץ), יותר השימוש ברשת    -8בחריצים שרוחבם קטן מ
  .במידת כיסוי כ"ל 3/4לולים "

        
  עבודהיומן   -

  
יהל במקום יומן עבודה בו ירשום מדי יום ביומו,  החשמל  קבלן  .1

פרטים על עבודות המבוצעות, אירועים מיוחדים במקום העבודה,  
תאי מזג אויר ומספר הפועלים למקצועותיהם, וכל סוגי וכמויות  

  .החומרים והמוצרים אשר הובאו למקום
  

ות הרג'י במדור מיוחד  הקבלן גם ירשום את תביעותיו ואת פרוט עבוד
  בדפי היומן.
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המהדס ירשום בדפי היומן את הוראותיו והערותיו בכל הוגע    .2

לביצוע העבודות והשימוש בחומרים, ואלו תחשבה כאילו מסרו  
  ותחייבה אותו בין אם רשמו בוכחותו או בהעדרו.  -לקבלן בכתב 

  
ה"ל    באם ההזמה תעשה דרך קבלן הבין, יוהל כל הרישום

במסגרת יומן העבודה הכללי של הבין והוא ישמש כמסמך יחידי  
להעברת הוראות המהדס וכו', לקבלן עבודה זו כקבלן משה של  

  קבלן הבין.
  

  ספקת חומריםאעודפי ו  -      
אין המזמין מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה, וחמרי  

כוש מהקבלן כל עודפי ציוד, חומרים  עזר. אין המזמין מתחייב לקות או לר
  .שישארו בידי הקבלן בסיום העבודה וכן מתקים

  
  תליות וחיזוקים   -      

העבודות הקשורות בביצוע האביזרים של תליות וחיזוקים, הן לצרת  
משותפת והן בשיתוף עם צרת אחרת ע"י קבלים אחרים והן גופים,  

במחירי היחידה של כתב הכמויות  אביזרים וצורות בודדים, כלולות כולן 
להלן, לרבות עבודות מסגרות, חיזוק, ביטון, צבע יסוד וצבע סופי וכל חומרי  

  .ועבודות העזר
  

  אישור ציוד, אביזרים ומערכות  -      
  

עבור כל הפריטים, הציוד והמערכות שהים מסוג סטדרטי למערכות    .1
רטי הציוד,  חשמל ותקשורת יגיש הקבלן דוגמאות ל"ל ו/או את פ

היצרן הטיפוס, כל התוים המכיים והחשמליים, עבודות   כולל שם
  - 4הכל לפי דרישת המפקח ב -גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכי מלא 

  .העתקים
  

כל החומר ה"ל יוגש למפקח בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת  
הציוד ה"ל המוצע, מיקומו בבין, סעיפי החוזה המתייחסים אליו  

שבועות לפי מועד האישור   3זאת יוגש לאישור המפקח לפחות  וכל
  .הדרש

  
פסל המפקח את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל לגבי  

  .ציוד אלטרטיבי, הכל כאמור לעיל, עד לקבלת אישור המפקח
  

לגבי ציוד כ"ל, כפוף לאישור חברת החשמל ו/או חברת "הבזק" יגיש  
אשרת כי הציוד ה"ל מותאם לדרישות  הקבלן העתק תעודה המ

  .הרשויות ה"ל
  

לגבי קוזולים, שלות, תליות, תמיכות, קופסאות משותפות, ארגזים    .2
וכו' יגיש הקבלן את דוגמאותיהם והצורה המוצעת לחיבורם למבה  

ולאביזרים במועד כאמור לעיל בפיסקה א' לאישור המפקח ויבצע את  
  .ד לאישורם הסופי ע"י המפקחכל השיויים הדרשים על ידו ע

  
למבה,   -בכל השאלות של הרכבה, חיבור, חיזוק, תליות לציוד וכו'

יהיה המפקח הפוסק היחידי לגבי צורת חיבור והרכבה ואופן ביצועם  
לרבות סיתות, קידוח, ריתוך, הרכבה ביציקה, חבור ברגי "פיליפס",  

  "וקו", סמכים קבועים וכו'.
  

  בדיקות והרצה  -      
לבדוק את כל המתקים והמערכות בפרקי המשה הבאים   החשמל קבלן על

בהתאם להוראות המפקח, לתאור המפרט להלן, ולתכיות הלוטות.  
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הבדיקות תהייה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקה הסופית  
  .עם השלמת המתקן והכתו למסירה

  
כל הציוד האוטומטי  עם סיום כל עבודה ובגמר כל העבודה יש לווסת את 

פעולות הויסות, הכיוון והשרות תמשכה במשך כל   -והאחר לפעולה תקיה
תקופת האחריות שהיה לגבי המתקן הזה, שה מיום השלמת הבין  

  ומסירתו הסופית ע"י הקבלן (בשלמותו). 
  

  תכיות עדות וסימון  -      
ע"י   למהדס, לפי בדיקת המתקים החשמל  בסיום העבודה ימסור קבלן

  1:50חברת החשמל ומוסדות אחרים, תכיות מפורטות בקה מידה 
המתאימות לקבלת העתקי שמש מהן, של המתקים על כל חלקיהם, כפי  
שבוצעו למעשה. וכן קבצים מתאימים לצורך שרטוט ממוחשב. הפרטים,  

סכמות וכו' אשר יידרשו גם בקה מידה אחר, התכיות יכללו גם סימון כל  
ות, הציוד והאביזרים, הזהה לסימון במערכות ועל האביזרים  חלקי המערכ

עצמם, לתכיות יצורפו דסקטים המאפשרים הפקת התכיות (הכת  
  אוטוקד). 

  
  הוראות אחזקה   -      

יגיש לאחר סיום העבודה, לפי קבלתה, לאישורו של המפקח   החשמל קבלן
ש לבצע,  קובץ של הוראות אחזקה, הכולל פרוט מלא של פעולות אחזקה שי

וכו', וכן יצורפו קטלוגים והוראות טיפול   תקופות הבצוע, סוג שמים, סיכה
לכל הציוד, לרבות רשימת יצרים וספקים מעודכת ורשימת חלפים רצויה  

  .לאחזקה
  

  .ידריך את ציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה  החשמל  קבלן          
  

דש מיום קבלת  חו   12יהיה אחראי למתקי החשמל במשך  החשמל קבלן
המתקן ע"י המזמין, במשך תקופה זאת אחראי הקבלן לכל קלקול או תקלה  

אשר ובעים מטיב הציוד וטיב החומרים וטיב העבודה ועליו יהיה לתקן  
  .על חשבוו -ולהחליף כל חלק או אביזרים פגומים  

  
האחריות מאידך איה כוללת זקים אשר יבעו מרשלות בשימוש ע"י  

 ל חובת  עובדי הב"ין, שטפון, מלחמה וכח עליון אחר, פרט לכל מקרה כ
  .ההוכחה תהיה על הקבלן

  
וסף ל"ל, אחראי הקבלן במשך שת תקופת האחריות שיהיו ברשותו חלקי  

חילוף רזרביים לציוד שהוא סיפק, בכמות מספקת כדי לכסות כל בלאי,  
  שבירה וכו'. 

תשלום את המתקים שסיפק  , ללא החשמל במשך שת האחריות ישרת קבלן
והרכיב כך שיהיו תמיד במצב תקין ומוכים לעבודתם המיועדת_ הקבלן  

שים מתאריך מסירת המתקן, חלקי חילוף,   5מתחייב בזה להחזיק ברשותו 
חלקי ציוד, חומרים וכו' הדרושים מדי פעם בפעם לשם תיקון המתקן.  

חזיק ברשותו לפי  המפקח יקבע מה הם החלקים והציוד אשר על הקבלן לה 
  סעיף זה. 

  
  :מפרט טכי מיוחד      08.02

  צורות (כללי):   08.02.01

הצורות על כל סוגיהם יהיו חדשים, מתאימים לדרישה, חפשיים מכל פגם וללא    א.  
  סדקים, חורים, כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא.  

במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הציור למיעת חדירת לכלוך או פסולת    ב.   
  או כל חומר לתוכם במהלך הביצוע.   
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ים ובין המתכת, יהיו בצבעים שוים בהתאם  כל הצורות הגלויים בין הפלסטי  ג.   
  לתפקידם במערכות.   

  ø 23 - 3כל הצורות יורכבו כשבתוכם חוטי השחלה מיילון בחתך מתאים עד (   ד.   
  מ"מ).   ø  23 -  8מ"מ, מעל  

  צרת חשמל תחוזק ע"י שלות (חבקים) ממתכת בלבד.   ה.  

  הצרת בבטוים:   08.02.02

ש בתכית המתקן החשמלי, אחראי הקבלן שכל חלקי  גם אם לא צויין במפור  א.  
המבה העשויים בטון כגון: קירות, תקרות, קורות, עמודים, חגורות וכו' תבוצעה  

עבודות ההכה לפי יציקת הבטון ע"י החת צורות פלסטיים או צורות פלדה,  
  כולל קופסאות וכל ההכות הדרשות למערכות. 

   שים כבדים:צורות פלסטיים גמי  08.02.03

  וים ישרים. ובהחת הצורות במחיצות, יש להקפיד על החתם בק  א.   

  . 1:3מטר בחיזוק טיט צמט   2צורות המוחים ברצפות, יש לחזק בכל    ב.  

ס"מ מצורות מים חמים. כמו כן יש   -10אין להתקין צורות במרחק הקטן מ  ג.   
  ות.להתקין שרוול לציור בכל מקום בו עובר תפר התפשט 

גמר כל הצורות יהיה בתיבות לרבות תיבות מעבר ההסתעפויות המשותפות    ד.  
  המתוארות להלן. כל התיבות בהתאם לתיאורן הכללות במחיר הצורות. 

כחול, תקשורת   -ירוק, תקשורת שחורה   -הצורות יהיו בצבעים שוים (חשמל   ה.   
  לבן).  -וב, חוזי  צה  -אדום, מתח מוך  -אדום, גילוי אש ועשן   -אדומה 

                      .("פ) ורות יהיו מטיפוס בלתי דליק כבה מעצמוו.        כל הצ  

  : צורות משורייים  08.02.04

קצוות הצורות יצויידו בתרמילי פליז מתברגים. התברגות יצופו במייום לפי    א.   
  הברגות הצורות.  

שכבות בגוון אשר יקבע   -2כל הצורות יהיו צבועים בצבע מגן וכן בצבע שמן סופי ב   ב.   
  ע"י המפקח.  

  "אספלטיה" להגה. -הצורות במילוי הריצוף יצובעו ב  ג.   

  הצורות הגלויים יהיו מחוזקים לקירות בשלות מאושרות ע"י המהדס.   ד.  

  דרושים. מחיר הצורות יכללו גם את הארקתם בכל המקומות ה  ה.  

כל אביזרי הצורות כגון קשתות, מעברים וכו', יכללו במחיר הצור ולא ימדדו    ו.  
  בפרד. 

דרגה ג' ויחוברו בהברגה  103צורות מים לחשמל יהיו כולם צורות מגולבים לפי תקן    08.02.05
אטומה לרבות כל הספחים המתאימים ו/או בריתוך בחשמל בשימוש אלקטרודה מיוחדת  

  תוצרת "זיקה" או שווה ערך.

  
  : תיבות 08.02.06
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כל התיבות תחוזקה במקומותיהן בפי עצמן ולא תהייה תלויות על הצורות    .א
  המחוברים אליהם.  

  
  מ"מ.   2קופסאות גדולות תקבלה דלת (עם צירים ומעול) מפח כפוף, בעובי   ב.   

  
הקופסאות, ולכל תיבה יחובר   ס"מ מכל צד משטח - 1המכסאות יהיו מפח כ"ל, גדול ב  ג.

  מכסה פרד. 
  לא יותר מכסה אחד לכמה תיבות.     

  
  משותפות, והוא יקבע את מידותיהם  המפקח יקבע אם והיכן יש להשתמש בקופסאות מעבר         ד. 

  ופרטי הוצאתם לפועל.             
  

  מהדקי חיבור יהיו מדגם עם ברגים ולא קפיצים.          ה.
  
  

  תעלות וסולמות  08.02.07
  

  סולמות כבלים מתכתיים  .1    
  

מיקרון   90באבץ חם בעובי   בטבילהסולמות הכבלים יהיו מגולבים   א.
לפחות, מבוצעים לפי סטדרט כדוגמת "אור" או ש"ע מפרופילי דופן  

מ"מ   40/15ס"מ מפרופילים  40מ"מ מוקב פעמיים ושלבים כל   45/30
  קוב גם כן. 

כל חלקי הסולמות יחוזקו על ידי ברגים בלבד, מגולבים עם מחברים  
ס"מ. במקום   60ם לא יעלה על פימיים לחלקי הסולם. רוחב הסולם לכבלי

שדרש רוחב גדול יותקן/יורכב הסולם מסולמות זה ליד זה עד לרוחב  
  הכולל. 

  
לסולמות יהיו תמיכות מלמטה מקוסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקים    ב.

לאורך קירות ביה (לא קירות גבס), ותליות מהתקרה על ידי פרופילים  
ק מהקירות. אורך פרופילי  מקצועיים מגולבים כשהם מותקים רחו

  ס"מ. 100 -החיזוק כ
  

  ק"ג למטר אורך. פיות   100הסולמות יהיו בויים לעומס כבלים של   ג.  
  ושיויי מפלס בסולמות יבוצע בדירוג בלבד. 

  
במידה וסולמות הכבלים יותקו בצורה אכית מן הרצפה אל התקרה הם    ד.

"מ לפחות להגה על הכבלים  מ 1.5יכוסו ע"ח פח מגן מגולבן ומכופף בעובי 
  כמפורט בתכיות. 

  
  תעלות רשת פלדה   .2  
  מיקרון  90תעלות רשת תהייה עשויות ממוטות פלדה מגולווות בעובי     

מ"מ. המרחקים בין המוטות לא יעלו   5לפחות, כאשר כל מוט היו בקוטר   
  לגבי חיזוק התעלות אל קירות ותקרות ייעשה כמפורט מ"מ זה מזה.   50 לע

  סולמות כבלים.     
  

ס"מ לפחות ויהיו בויות לשאת עומס   8.5כל תעלות רשת יהיו עמוקות 
  ק"ג למטר אורך עם תמיכת זרועות מתכת. 100עד  מירבי

  
  חוטים:  .0808.02

  יהיו חוטי חושת מבודד פי.וי.סי. בצבעים תקיים.    א.    
  

  ר גמר החת הצורות ולאחר התייבשות הטיח.  השחלת החוטים תעשה לאח  ב.                           
  

כל החיבורים של החוטים יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם יעשו אך ורק   ג.                            
  , מדגם עם ברגים ולא עם קפיצים. בעזרת מהדק תותב בקליט או חרסיה
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הסתעפות משותפות, כמו כן קצוות החוטים בכיסתם  חוטים העוברים דרך תיבות    ד.                

  ללוחות, יכוסו בכל אורכם בצורות פלסטיים מתאימים. 
  

(מטיפוס גלוי ולא   ממ"ר יש להלחים עלי כבל מתאימות   16מעל ו/או גידים לחוטים   ה. 
  ולחברן ע"י ברגי פליז עם דיסקיות קפיציות ובידוד. מבודד)

  
  

  כבלים:  .0908.02
      
  סוג הכבלים   א.  

כל הכבלים יהיו עשויים מוליכים שזורים עגולים מחושת. לא יורשה להשתמש   .1  
      N2XYבכבלים סקטוריילים. הכבלים יהיו טרמופלסטיים מחושת מטיפוס 

)XLPE  מסוג (FR  79או לפי תקן  728דוחה להבה וכבה מאליו לפי תקן ישראל  :
332/1 IEC .  

  
  .VDE0772וולט שלפי התקן  1000למתח עד  הבידוד של כל הכבלים יהיה    

  
תוצרת ויצרן הכבלים יהיה בעל תו תקן ישראלי או בין לאומי המקובל ע"י   .2  

  חברת החשמל ויש לו אישור מתאים ממכון התקים. 
  

  FIER RESISTANTכבלים חסיי אש   ב.      
  כבלים המיועדים למערכות הפועלות בחרום בעת כיבוי אש יהיו מסוג חסין    
  לאומי.-אש כמצוין בתכיות ויעמוד בתקן הבין  
  331  IEC   בטמפרטורה של   -שעות  3במשךº750  צלסיוס כמו כן הכבלים  
  יעמדו בתקים האחרים כגון:  

  
  . NFC32070  -  תקן צרפתי       
    . VDE0266  -  תקן גרמי       
  . IEEE383  - ן אמריקאי תק      

  
  ולא    4102/12DINבעלות תקן   כבלים חסיי אש יותקו בתוך תעלות פרדות  
  משותפות לכבלים רגילים.   
  כמוגדר בתקן   ולא פלסטיים  תקיים כבלים חסיי אש יחוזקו ע"י חבקי מתכת   
  4102/12DIN  
  הכבלים יהיו משי סוגים       
  90E  /180NHXHFE  דקות  90עמידים        
  30E  /180NHXHFE  דקות  30עמידים        
  4102/12DINויעמדו בתקן       

  
  החת כבלים   .1008.02
  

  הכבלים יפרסו ויוחו על גבי תעלות וסולמות. כבלים כבדים יוחו על גבי    א.  
מתקן של גלגלות לצורך גרירה. בשום מקרה אין לגרור כבלים בתוך  

  פגיה אפשרית במעטה הכבל. המבה או מחוץ למבה בכדי למוע 
  

  יש לסמן הכבלים ע"י תגי זיהוי פלסטיים עם כתובת בדיו טכית בלתי    ב.  
מחיקה ו/או ע"י שלטי סדוויץ' חרוט. הסימון יבוצע בקצוות הכבלים,  

של המפרט הסטדרטי   08.02בתאי הביקורת, תפיות וכו', כמפורט בסעיף  
  לעבודות חשמל. 

  
  החות את הקבלן להקפיד לבצע מרווחים בין כבלי מודגש בזאת כי יש ל   ג.  

ממ"ר ומעלה של לפחות קוטר אחד בין כבלי הכוח,   5X10הכוח בחתך 
  מת לאפשר אוורור מתאים לכבלים בכפוף לחוק החשמל.  -וזאת על 
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כל הכבלים מכל הסוגים יהיו רציפים במידת האפשר מקצה ועד קצה ללא    ד.
  חברים אחרים.קטעי בייים באמצעות מופות או מ

  
באף מקרה לא יתקבלו החות או התקות כבלים בלתי רציפות  

  שבאמצעות מופות או מחברים אחרים. 
  

  הקבלן מתחייב להחליף כל קטע של כבל פגום כ"ל.     
  

  חיזוק הכבלים לתעלות רשת ולפרופילים המחורצים של הסולמות יבוצע    ה.  
שלפי סטדרט של חב'  באמצעות חבקי קשירה מתכתיים מצופים ביילון 

  . CRITCHLEY"אטקה" מתוצרת חב' 
  

החיזוקים של הכבלים בתעלות ובסולמות יבוצעו במרחקים קצובים  
  מטר.  1.0שאים עולים על 

  
  השחלת הכבלים בתוך מוביל מציור   ו.  

  
  הכבלים יפרסו, ימדדו ויוחו על גבי מתקן של גלגלות לצורך גרירה.     

הכבלים על גבי הכביש או על גבי האדמה בכדי  בשום מקרה אין לגרור את   
  למוע פגיעה אפשרית במעטה של הכבל. 

  
על קצוות הכבלים תותקן גרב עשויה רשת מתכתית מתכווצת ובאמצעות  

  לולאה בקצה הגרב, ימשכו הכבלים פימה לתוך המוביל. 
  

על קצוות הכבלים תותקן גרב עשויה רשת מתכתית מתכווצת ובאמצעות  
  הגרב, ימשכו הכבלים פימה לתוך המוביל.  לולאה בקצה

  
כל הכבלים ימרחו עם שמן סמיך או גריז על מת לאפשר השחלה קלה  

  ולמוע פגיעה במעטה החיצון של הכבלים. 
  

  פיקוח ואישור ביצוע התקות כבלים   ז.  
    

כל עבודות החת כבלים ע"ג תעלות, סולמות והשחלת הכבלים בתוך  
מציורות, מחייבת את וכחות המפקח למתן אישור לביצוע בעת  מובילים 

  פריסה וביצוע עבודות ההתקה, ע"י הקבלן. 
פגיעה בכבל עקב ביצוע לא תקין או רשלי של היש להבהיר ולהגדיר  

שבמקרה זה יחוייב הקבלן בהחלפת הכבל הפגוע בכבל חדש מקצה ועד  
  קצה ועל חשבוו. 

  
  בכל צורה שהיא. לא יתקבלו כבלים מתוקים      

  
  : סימון ושילוט  .1108.02

כל המתקים והאביזרים יצויידו בלוחות אזהרה מפי חשמל בגודל ובצורה שיקבע ע"י    א. 
  המפקח.  

  
  השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגיו בפרד.  ב.    

  
  מפסיקי זרם וחיבורי קיר לכח ולתקשורת:    .1208.02

תה"ט או בקופסאות מרובעות מתאימות   55בקופסאות פלסטיות מס' האביזרים יותקו   א. 
לאביזרים כדוגמת גוויס, אשר תיושרה לקו הטיח. ובמחיצות גבס בקופסאות מתאימות  

  עם חיזוקים מתאימים. 
  

  אביזרים יהיו תוצרת לגרד או גוויס או בטיציו.  ב.    
        
  תלישה בעת הוצאת המזלג).  חיבורי הקיר יורכבו לקיר ע"י שי ברגים (למועג.    
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  אמפר.  10ד.מפ"ז מאור יהיו      
  

בקירות הצבועים בצבעי שמן או מצופי חרסיה או כל חומר אחר היתן לרחיצה במים,   .ה
  יותקו המפסיקים ו/או חיבורי הקיר בגובה מתאים ויהיו מוגים בפי המים.   

  
  . Nבתי תקע עה"ט יהיו מתוצרת חברת יסקו דגם   ו.

  
  כל אביזר יכלול שילוט חרוט סדביץ'.  .ז             

  
  . עמדות עבודה תבוצע בקופסאות מלביות משולבות לחשמל ותקשורת הקופסאות יהיו או  ח                         

  או ביטיצי'ו או אחרות כפי שיפורט בכתב הכמויות.  CIMAבויים בקופסאות    
  הקופסאות יושקעו בקירות הגבס ויחוזקו באמצעות ברגים לקוסטרוקציה                              
  המתכתית של הקירות בצורה יציבה.                              

  
  יש להגדיר לקבלן החשמל לבצע ולהתקין הכות מתאימות באמצעות פרופילים                              
  מתכתיים בקוסטרוקציה של הקירות בעת בייתה.                              

  
                             זק שיווצר בקירות בעת התק ת קופסאות  יש להגדיר לקבלן החשמל אחריות לכל  
  בתי התקע וכל הזקים יתוקו על חשבוו. מחיר כל ה"ל כלול במחיר הקופסאות.                              
  קופסאות אשר תותקה על קיר משי צדדיו יהיו בהזזת כך שלא תהיה חופפות ולא                                
  אקוסטי. תהווה מפגע                              

  הארקה   .1308.02

  כללי:   .11308.02.  

  קבלן החשמל יבצע מערכת הארקה מבוססת על תקות כדלקמן:   א.  

  תקות בדבר הארקות או הגות אחרות, מהדורה אחרוה.   -    
  תקות בדבר הארקות יסוד מהדורה אחרוה.     -    
  שתתוקן תוך כדי ביצוע. וכן על כל חוק אשר תוקן לאחר מכן או תקה אחרת    -    

כמו כן יש להאריק כל חלקי המתכת שבמתקן כגון: מסגרות, ארגזים, קופסאות    ב.  
  מכשירים, כל גופי התאורה הפלורסצטייס וגופי מתכת אחרים.  

כל האלמטים של מתקן משוריין וכד', ציורות משורייים (או מים), תעלות, כבלים וכו',      
ם מהלוח ותובטח רציפות הארקה בכל אורך מהלכם, כבלים  יחוברו להארקה בצד יציאת 

  משורייים יחוברו כ"ל. 

חיבורי הארקה עשו בברגים מיוחדים המיועדים לצורך זה בכל אביזר. כל לוח משה    ג.  
יחובר בוסף לפס השוואת פוטציאלים מקומי, מלבד התחברות לפס הארקה בלוח  

  אוהם.   -1גדולה מ ראשי של הבין. התגדות הארקה לא תהיה 

  את הארקה יש להכיס לתיבות משורייות מתאימות ולסמן.    ד.   

  , ציוד תקשורת וכו'.  חשמל יש להאריק גם את מתקי  ה.   

  עבור בריכת המזרקה.  תבוצע גם מערכת הארקה  ו.  

  כללי   -הארקת יסוד   .21308.02.  
  

  כללי .1    
היסודית, שתבוצע בהתאם לתקות  כל מתקי ההארקה יחוברו לטבעת ההארקת 

  .ולתאור הטכי הבא ולתכיות  3854שפורסמו בקובץ תקות מס'  
המערכת כוללת טבעת מתחת ליסודות הבין בהיקף המבה וברשת שתי יערב בשטח 

  .המבה
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גשרים מחברים טבעת זו עם ברזלי הזיון של העמודים ועם כל חלקי המתכת שבבין,  
עולים בפיר, מסגרות המעליות, לוחות חשמל ראשיים, טרספורמטורים, כגון: צורות  

  גרטורים, מיכל דלק, פסי אפס והארקה וכו'. 
כל מערכת הארקה זו מותקת ברובה בתוך יציקות הבטון של המבה. העמודים וכד' או  

בתעלה מתחת ליציקת רצפה, והקבלים העיסקים בעבודות היציקה צריכים להיות  
אש לכל תכיות ההארקה וסיר העבודה המערכת בוצעה ומבוצעת ע"י  מודעים מר 

  .אחרים
  
  
  

  ביצוע העבודות .2    
  העבודות מבוצעות בדרגת טיב מעולה ע"י בעלי מקצוע המאומים לכך.         

העבודה מבוצעת תוך הקפדה על רציפות של כל המערכת. החיבורים מהווים מעבר  
  .קפדי שטח המגע חשמלי טוב ביותר ועשויים תוך יקוי 

  
הברגים והאומים מובטחים בפי פתיחה ע"י דיסקית קפיצית או שווה ערך. חיבורים בון  

פס אחד למשהו המצאים ביציקת הבטון עשויים ע"י ריתוך ואלו המצאים באויר  
  .עשויים ע"י ברגים

  
  .הריתוך עשוי בכל היקף החפיפה של הפס           

  
ת היסודות והרשת (שתי וערב) בתוך שכבת בטון היצוק טבעת הארקת יסוד תבוצע מתח

  .מתחת לקורות או הקירות, כך שהיא תמצא בשכבת הבטון התחתוה במבה
מותקן בהם למפרע פס אופקי   -באותם מקומות שבהם קיימים עמודים או כלוסאות  

  .במפלס המתאים אשר ישתלב אחר כד עם הפסים אשר מתחת ליסודות
  

ות מחוברים מראש הפסים העולים בעמודים אי ביציקת הקיר  לטבעת מתחת היסוד
  והמשמשים מוליכים אל הגג או למתקים השוים בקומת המרתף וכו'. 

  
הפסים ביציקת העמודים או הקירות מותקים במקימם בצורה דומה לברזלי הזיון, ואף 

  .קשורים לברזלי הזיון בצורה דומה
  

  .אכי העבה ביותר בעמוד, ע"י ריתוך הפס לברזל החיבורים לברזלי זיון עשויים על ברזל
  

הריתוך ייעשה באלקטרודות מיוחדות אשר יאושרו ע"י המפקח ואשר אין פוגעות בטיב  
  .ובתפקוד ברזל הזיון הראשי במבה

  
החיבורים לצורות עשויים ע"י מהדקי הארקה אי ע"ו ריתוך לציור. בפיר הצורות  

  .עשויים חיבורים לכל הצורות
באותם מקומית שבהם מותקים הצורות על מסגרת אחת ואיו קציצה של בידוד בין  
הציור למסגרת, מספיק להתקשר אל המסגרת. קשר זה מהווה חיבור לכל הצורות  

  .הבלתי מבודדים
  

החיבורים למסגרות עשויים ע"י ברגים. כל הטבעות, מוליכי הארקה, גישורים לברזלי 
אלא אם צויין אחרת   -מ"מ, מגולבן  50X4שוים עשויים פסי פלדה הזיון וחיבורים 

  .בתכיות
  

  תאום עם ביצוע עבודות אחרות.3    
העבודות של מתקי מערכת הארקה מבוצעות בזמן מתאים, תוך תאום עם עבודות  

החפירה, החיצוב, יציקת הבטון וכד' , כך שהתקת הפסים איה מקדימה ויזוקה ואיה  
עה להמשך העבודה הסדירה של הבין של עבודות אחרות בבין ושל בעלי  מפגרת ומפרי

  .מקצוע אחרים
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בעלי מקצוע אחרים ובמיוחד אלו העוסקים ביציקה, מכירים את תכיות המערכת  
  .ומודעים להתקדמותה

  
  פיקוח על ביצוע העבודה .4    
  .ביצוע העבודה עשוי תוך פיקוח מלא של ציג המזמין במקום       

  .יקוח איו מסיר במאומה מאחריותו של הקבלן לביצועה התקין של העבודהפה   
  

  אחריות  .5    
הקבלן אחראי לביצועה התקין של העבודה, לאספקת כל החומרים והפריטים  
לרבות אלו שאים מוזכרים בכתב הכמויות, לאספקת כל הכלים והמכשירים,  

  .העבודהעזר וסולמות וכד', לביצועה התקין של   מכוות
הקבלן יתן את העזרה לביקורת, בדיקות ומדידות הדרשות, ימציא תעודות  

  .המאשרות את טיב החומרים, לפי דרישה
הקבלן אחראי לזקים שעלולים לבוע מהעבודה ויקוט אמצעים מתאימים  

  .למיעתם
  

הקבלן יקפיד על אמצעי הבטיחות הדרושים למיעת זק, כגון: פגיעה מפסים  
  קבלת חבטת חשמל מפסים המורמים על הגג ואים מאורקים וכד'. בולטים, 

  
  בדיקות .6    

עם סיום ביצוע הארקת יסוד תבוצע בדיקה של מהדס בודק מוסמך אשר ימדוד  
את טיב הארקה. במידה ורמת הארקה לא תעמוד בדרישות יבוצעו שיפורים עוד  

  בשלב השלד בתאום עם המתכן. 
  

  ביצוע -יסוד הארקת  .31308.02.    
  

  אלקטרודת הארקה ביסוד: א.    
מ"מ רצוף, מוח בתוך יציקת הרצפה   12תבוצע באמצעות ברזל עגול בקוטר   .1

  ויציקת הקורות וכמפורט בתכיות.
  

הברזל יותקן בתחתית יציקת הרצפה או בקורה מעל יציקת הבטון הרזה, כך    .2
ס"מ מעל פי   7 עד 5  -שתמיד ימצא שקוע ביציקה בגובה שאיו פחות מ

  הקרקע או הכורכר המהודק. 
  

חיבור של הברזלים  בייהם עבור יצירת רציפות יבוצע באמצעות ריתוך    .3
כמפורט בהמשך. אפשרויות וספות לחיבור הפסים בייהם, ראה פרט  

  בתכיות הארקת יסוד. 
  

החיבורים בין ברזל הגשורים לפלדת זיון שברצפה וביסודות יעשו במרחקים    .4
  מטרים בין חיבור לחיבור, כמפורט בתכיות. 3לא יעלו על ש

  
      יציאות מטבעת הגישורים   ב.
כל היציאות מטבעת הגישורים אל פסי השוואת הפוטציאלים של לוחות החשמל    .1

בבין, פירים אכיים של כבלי חשמל בבין, יבוצעו באמצעות שי פסי פלדה  
  יקרון לפחות) מסוג גלוון חם. מ 90מ"מ (  4X50מגולווים ורציפים בחתך 

  
יציאות אל בורות של המעליות יבוצע כ"ל אך באמצעות פס פלדה מגולוון אחד    .2

4X50  .מ"מ  
  

  ביצוע וחומרים   ג.
  מערכת הארקה תהיה מורכבת כולה מאלמטים עשויים פס פלדה שחור ופס    
  פלדה מגולוון כמפורט עבור היציאות מטבעת הגישורים.   

  
  לוון יג  ד.

אלמטים העשויים פלדה מגולוות עבור היציאות מטבעת הגישור יהיו מצופים    
  מטה) לפחות (גלוון עמוק). -מיקרון (מיקרו 90אבץ חם בעובי של  
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  מוליכים   ה.

  מידות: כל המוליכים במערכת הארקה, מגשרים או כל מוליך אחר המחבר    .1  
מ"מ לפחות. כל    4X50מערכות, יהיה עשוי פס פלדה במידות - בין תת

  המוליכים והמגשרים הגלויים שלא בתוך היציקה יהיו מגולווים.
  

  התקת פסי הולכה: הפס יותקן כך שצידו הרחב יקביל לקיר עליו תמך או    .2
  יצב, ותמך בציוד הצר ביציקת הרצפה או הקורה. 

  
  מעלות. כל כיפוף   90 -יש להימע ככל האפשר מכיפופים חדים של הפסים ב  .3  

שייעשה בפס יהיה בעל רדיוס כיפוף מיימלי ביותר בכדי למוע מאמצים  
  מיותרים בחומר הפלדה. 

    
  רציפות: האלקטרודות תהייה עשויות פס פלדה שחור ורציף לכל אורך    .4  

דה שחור ורציף כ"ל לכל אורך  ההתקה. פסי הגישור יהיו עשויים פלס פל
  ההתקה. 

  
  ריתוך   ו.

  ריתוך מוליכים יבוצע כמתואר בפרטי התקה שבתכית. קודם הריתוך יש לקות    
  את שטח המגע מחלודה, צבע או שומן.   

  
    10הריתוך של הפסים יבוצע כך ששטח החיפוי של שי המוליכים המרותכים יהיה   
  ס"מ לפחות.   

  
  מ"מ לפחות, בין אם הוא מרותך למוליך עגול אחר   100אורך מוליך עגול ירותך ל  
  או לפס.   

  
  בתום הריתוך יש להסיר את סיגי הריתוך, לקודת גלוון שרוף במברשת פלדה,    
  ולצבוע את מיקום הריתוך והפגיעה בגלוון בצבע עשיר באבץ.  

  
  קודות הריתוך יצבעו בחלק המרותך בצורה שיהיה כיסוי מתאים של צבע משי    
  מ"מ לפחות   50צידי הריתוך ובצורה שתכסה את החלקים המגולווים במרחק של   
  מכל צידי הקצוות של הריתוך.  

  
  קודות ביקורת של מתקן הארקה הכללי   ז.

ס"מ ממפלס הסופי של    80בקיר החיצון של הבין, כמסומן בתכית, בגובה של .1  
  200X200X100, בגודל IP67האדמה, יושקעו קופסאות מתכת מגולווות ואטומות 

מ"מ היוצאים מטבעת הגישור   4X40מ"מ, שיכללו בתוכם שי פסי פלדה מגולווים  
  ת.של הארקת היסוד. הפסים יהיו מגושרים כמפורט בתכיו

  
  .קודות אלו ישמשו לצורך מדידות של מוליכות והתגדות מתקן הארקה. 2  

  
  יציאות לפסי השוואת פוטציאלים של מערכות חשמל בבין   ח.

  פסי פלדה מגולווים   2יציאות של הארקת יסוד תהיה כמסומן בתכיות באמצעות   
  4X50 .ציאליםמ"מ, המתחברים לפסי השוואת הפוט  
  ייה במקומות כמסומן בתכית עבור פסי הארקה בפיר של הבין  יציאות כ"ל תה  
  וכמו כן יהיו יציאות לגג הבין לצורך הארקה ומגן גד ברקים (הכה בלבד).   
  כל יציאה מהארקת היסוד תסומן על ידי שלט מפס מגולוון וצבוע בוסח "הארקת    
  יסוד", השלט יכלל במחיר הארקת היסוד.   

  
  פסי פלדה מגולווים כ"ל תהיה משי מקומות   2שבאמצעות כל יציאה    הערה:  
  פרדים של טבעת הגישורים.     

  
  מתקי הארקה בתוך המבים   .41308.02.
  

  הארקת משטחים מתכתיים   א.  
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כל המשטחים המתכתיים שבמבים יאורקו בהתאם למפורט בתכיות  
צויין אחרת יחוברו באמצעות מוליכים מחושת בחתך שאיו    ואם לא  
ממ"ר למוליך הארקה הראשי הקרוב או אל פס השוואת   6 -פחות מ 

  הפוטציאלים. חתך מוליך  
הארקה המחבר יהיה בהתאם למפורט בתכיות ואם לא צוין אחרת חתך  

בהוצאה האחרוה. בכל מקרה   1954יהיה בהתאם לחוק החשמל    מוליך  ה
חתך מוליך הארקה המחבר יעה על הדרישות המיימליות שבחוק החשמל  

  ה"ל. 
  

  הארקת תעלות וסולמות כבלים   ב.  
  הארקת תעלות וסולמות כבלים מכל הסוגים אם לא צויין אחרת, תבוצע     

שר ימצאו בשי הקצוות של  באמצעות ברגי הארקה מצופים בקדמיום א  
  ממ"ר.  16בכל קצה של תעלה ויתאימו לחיבור מעל כבל בחתך   כל קטע  

והסולמות יאורקו בייהם בחלקים ובקטעי חיבור פרדים    כל התעלות
ממ"ר   16ובמיוחד בשתי הקצוות הסופיים עם כבלי הארקה בחתך 

  מחוברים למקורות הארקה בבין. 
וק בוכחות המפקח בכדי לוודא רציפות  יש להבהיר לקבלן החשמל שיבד

  חשמלית בין קצוות של המוביל מתעלה. 
  

  הארקה לצרת מים מתכתית  ג.  
יש להחות על ביצוע חיבור בין פס השוואת פוטציאלים ראשי שבחדרי  

ע"י   3חשמל ראשיים מ" לבין ציור מים מתכתי בקוטר מיימלי של " 
ארקה מטיפוס כבד ושלט  ממ"ר, כולל שלט ה 95מוליך חושת בחתך  

  לא לפרק".  -אזהרה "זהירות הארקה 
  

  הארקת השיטה   ד.  
   XLPEאו    PVC  -יציאות פרדות באמצעות מוליכי חושת מבודדים ב

כמסומן בתכיות, יאורקו בקודה אחת בפס השוואת הפוטציאלים כ"א  
  מהאלמטים הבאים:

  קודת האפס של הטרספורמטורים.   .1    
  קודת האפס של הגרטורים.  .2    
  פסק. -קודות אפס של מערכות אל   .3    

  -אל רשת ההארקה יאורקו באמצעות מוליכי חושת מבודדים ב
PVC אים, לוחות מ"ג, תעלות כבלים וכל  .  גם מסדרי מ"ג, גוףהש

  שאר החלקים המתכתיים של המתקן. 
  

  פסי השוואת פוטציאלים   ה.  
  

פסי השוואת הפוטציאלים יבוצעו ליד כל לוח חשמל ראשי   .1
במבים כמפורט וכמצוין בתכית. אל הפס חוברו שי פסי פלדה מגולווים  

40X4  ים הבאים מהארקת היסוד, וכןכל המערכות  מ"מ מגולוו
צרת מים, ביוב, גז, מיזוג אויר, תעלות וסולמות    המתכתיות כגון:  

מ"מ מבודדים, מושחלים   16כבלים וכו' באמצעות מוליכי חושת בחתך 
  בצורות הגה בקוטר מתאים וכד'. 

  
פס השוואת הפוטציאלים יהיה מחושת טהורה, ובמידות   .2

יכיל בתוכו חורים, קידוחים עם  כמפורט בתכית ובכתב הכמויות. כל פס  
ברגים ואומים מקדמיום, דיסקיות ודיסקיות קפיציות, הכל מפליז. הפס  

  4יחוזק לקיר או ללוח באופן יציב וקבוע, באופן מבודד, עם מרווח של 
ס"מ לפחות ביו ובין המשטח עליו הוא מותקן. פס השוואת פוטציאלים  

המבה. פס זה יחובר לכל יתר    ראשי לכל מבה יבוצע בחדר לוח הראשי של
פסי השוואת הפוטציאלים שבבין באמצעות מוליכי חושת מבודדים  

  ממ"ר. 120בחתך מיימלי של  
  
  

  שיפור מערכת הארקות .51308.02.
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תבוצע ע"י הקבלן רק לאחר שיידרש ע"י המפקח ו/או המהדס    .1

ארקה  המתכן, שיפור מערכות ההארקה השוות באמצעות אלקטרודות ה
  מלאכותיות והתחברות לפס השוואת פוטציאלים ראשי של המבה.

  
יש למדוד את התגדות ההארקה הקיימת בהתאם לסוגי    .2

ההארקות השוות וכן למדוד את ההתגדות לאחר השיפור, עד להשגת  
ההתגדות הדרושה, יש להגדיר לקבלן למסור את התוים ה"ל למפקח.  

  האמור בסעיף זה. לא תיתן כל תוספת על כל 
  

בראש האלקטרודה יבוצע מהדק הארקה אורגילי מטיפוס כבד.    .3
  ממ"ר.  150עבור כבל חושת עד 

  
גישורים בין האלקטרודות יבוצעו באמצעות מוליך חושת מבודדות לרציף  

  ממ"ר.  95 -בחתך שאיו פחות מ 
  

  אלקטרודות הארקה   .4    
ארקה  ה במידת הצורך, לאחר מדידות הארקה, יותקו גם אלקטרודות 

מת להוריד את התגדות המערכת. באופן כללי תבוצע ההארקה  -על
  באופן הבא: 

ממ"ר כ"א,    150מספר מוטות פלדה עם ציפוי חושת בשטח חתך של 
מטר אורך, מתוצרת קופרוולד או שו"ע, יושקעו באדמה באופן   2.5

  -מטר לפחות, המרחק בין המוטות  3ה בעומק של שהקצה התחתי יהי 
  .מטר לפחית 2

  
ממ"ר יחבר את האלקטרודות בייהן   150חוט חושת שזור בחתך של 

  3ובין הלוה. החיבור ייעשה ע"י ברגי חושת ועלי כבל מתאימות  
דיסקיות ודיסקיות קפיץ, או ע"י ריתוך חושת מתאים. קודות  

העליון של המוט בתוך תא ביקורת   החיבור אי הריתוך יהיו בחלק
ס"מ ומכסה בטון, המוט המקשר בין    40מצמט אסבסט בקוטר של  

  90האלקטרודות יהיה גלוי עם כיסוי אבים מעליו, ויוטמן בעומק של  
  .ס"מ לפחות

  
  לא דרש  – קולטי ברקים   .6.1308.02

  . 1173המערכת תבוסס על הדרש בתקן   א.        
  מ"מ לפחות   12המערכת תכלול עליית ברזל עגול ורטיקלי בקוטר   ב.      

מבוצע בתוך היציקה ומחובר להארקת יסוד. ברזל היחידה יסומן  
  מ'.  1.0בצבע צהוב כל  

  טבעות אופקיות ע"י ברזל עגול בכל קומה.         
  חיבור של טבעות אופקיות לקיר מסך.         

  קרקע (כולל) תבוצע רשת של ברזל עגול כ"ל  בכל הקומות עד קומת    ג.                      
  תחובר לזיון הבין ותחובר למוליכי הירידה.  אשר             

  מערכת קליטה על הגג הכוללת:  ד.       
מ' מתחת לקצה הגג   1.0מקיף לבין בגובה  40/4פס פלדה מגולבן   -

  מבוצע מתחת לציפוי. 
  פס פלדה כ"ל גלוי מוח על המעקה.  -        

מ' אשר  5.0X5.0פסים כ"ל מוחת על הגגות במשבצות רשת  -
  אליהם מחוברים כל חלקי המתכת בגג. 

  ל הגגות העליוים תבוצע מערכת כמתואר בסעיפים כ"ל.ע -    
  תורן אטה יאורק לפסי הקליטה על הגגות העליוים.   -        

  במקרה של חדירות חלקי הקולט דרך אלמטי גמר, ידאג הקבלן  -
  דירות בפי חדירת מים. לאטום הח

  
הקבלן יקבל את אישור מכון התקים לביצוע המתקן, כולל ביקורות שוטפות  

  במהלך הביצוע. 
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  MCTמסגרת מעבר לכבלים      08.02.14

  כללי א.    
מסגרת מיועדת למעבר אטום של כבלים וצורות דרך קירות בכלל וקירות בטון עבור      

  מקלטים וממ"קים בפרט. 

  ביה ב.    
מסגרת עשויה פלדה בויה לכמות הכבלים או הציורות כמפורט. בתוך המסגרת      

העמיד בפי אש,   TECRONמשולבים מעברים אחד לכל כבר או ציור. מעברים עשויים 
  גז, לחץ פיצוץ, מים וכו'. 

  את המסגרת עצמה יוצקים לתוך קיר הבטון.         
  . TECRONלמעברים אשר אים מצאים בשימוש יהיו סגירות מחומר         
  המערכת בסיום העבודה תהיה אטומה וכפופה לדרישות תקות פיקוד העורף.         

  תקים בילאומיים ודרישות טכיות ג.     
  דקות     120( ULדקות אש)   BS476 )120המערכת תעמוד בתקים ובאישורים של          

  אטמוספרות.  5אש) תעמוד בלחץ                   
  

  מפרט מחה ללוחות חשמל   . 08.03
  :מבה    08.03.01

לוח חשמל יהיה בוי לגישה מלפים, אלא אם צויין אחרת. הלוח יהיה עם    א.   
  דלתות עומד על הארץ, ע"ג הגבהה או ריצוף או רצפת בטון וכו'. 

  
  ב.  במקרה של הזה משית או יותר קוי הזה ללוח אחד, יחולק הלוח מבפים              

  חלוקה פיזית חשמלית לשדות השוים, בהתאם לדרש (ושילוט בגוון שוה                             
  לשדות השוים)                           

  
  או הכבלים אשר יכיל פס מהדקים,      ג.    כל לוח יכיל שדה מיוחד לכיסת הצורות

  פס הארקה, פס אפס ופס מחורץ לחיזוק הכבלים, התא יורכב בחלקו העליון או            
  התחתון של הלוח בהתאם לכיוון יציאת רוב הכבלים.        

  
  ד.  לוחות ראשיים (כלליים או אזוריים) יבו כך שפסי צבירה ימצאו בחלק העליון  

  הלוח וכיסות הכבלים אל מהדקים בחלק התחתון של הלוח. של          
  

  ה.   לוחות עם דלתות יכללו מעול מטיפוס יל.              
  

  : כללי -ביצוע לוחות     08.03.02
כל הלוחות יבוצעו לפי מפרט זה, התכיות המצורפות לתקן הישראלי, חוק חשמל,    א. 

כללים להתקת לוחות / מהדורה אחרוה, דרישות חברת החשמל הישראלית  
ורק לאחר מכן יאושר   -ולשביעות רצוו של המפקח. כל לוח יקבל אישור המתכן 
ן הישראלי המתאים  לביצוע. כל מכשיר, חלק של ציוד וכו' יעה לדרישות התק

  המתאימים, ויעמוד בבדיקה.    - IECאו  VDEלתקן הבריטי או הגרמי  -ובהעדרו 
  

כמו כן יתאימו לדגימות אותם החומרים ו/או לדוגמאות אותם מכשירים או אביזרים, 
  אשר בדקו ומצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. 

אמת העבודה ודרישות המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על הת
  התקות ה"ל, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש. 

  
  ב.  כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישורו של המפקח 

  לפי התחלת הביצוע, אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו        
  ואישורו של אותו ציוד, כולו או חלקו.       

  
  ג.   הלוחות על כל חלקיהם ימסרו לידי המזמיים כשהם מורכבים ומותאמים           

  לפעולה תקיה ומושלמת בצורה אשר תשביע את רצוו של המפקח מכל הבחיות.   
  

  ד.  לאחר ביצוע הלוח יזמן הקבלן את המתכן והמפקח לבדיקת הלוח אצל יצרן הלוח (במפעל)           
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  . וכולל בדיקה תחת מתח
  

  . 61439ה. לוחות החשמל יבו בהתאם לתקן ישראלי          
  
  

  ו. לוחות החשמל יתאימו למקום התקתם בסביבה ימית (מבה, ציוד, וכל הציוד הילווה).         
  

  :ביית הלוחות 08.03.03
  א. הלוח יהיה מטיפוס ארוות פח.          

ארוות על פסים מיוחדים היתים לשיוי  מגעים, מבטיחים וכו', יהיו מורכבים בתוך   ב. 
  מצבם בקל. 

  יהיו מורכבים על גבי הדלת.   -ג.  ציוד הפיקוד, מורות הסימון, מכשירי מדידה וכו' 
    ד. הקשר בין הדלת לארון ייעשה ע"י חוטים גמישים. מהדקים יהיו מטיפוס על מסילה 

  (מהדקי תותב), עם שילוט ברור של מהדקי הפזה.     
  ציוד בלוחות יותקן ע"ג פלטות ותעלות וחות לגישה. ה.  ה

  ו. לוחות עם דלתות יכללו מעול מטיפוס יל. 
 סביבה ימית.  – לוחות יותאמו למקום התקתםז.     
 מבה לוח החשמל, יהיה עם צביעה גד קורוזיה ומתאים לסביבה ימית. ח.     
  . 67UPמבה לוח החשמל אטום ללחות ומליחות ט.     

  
  :תכיות עבודה    08.03.04
    

  א. תרשימי החיבורים באים לציין את סידור הלוחות בצורה עקרוית בלבד".   
  

  תכיות מפורטות תעודכה ע"י הקבלן ותוגשה לאישור של המפקח לפי התחלת   ב.
ביצוע העבודה. רק לאחר שאושרו התכיות ע"י המפקח, תוך הכסת השיויים        

  וידרשו, רשאי הקבלן לגשת לעבודה למעשה. והתיקוים, במידה 
במידה ויידרש יגיש היצרן תכיות הסכמה   AS-MADEבסיום העבודה ימסרו תכיות 

  . A  תאחד גדול ולא ע"י מספר גיליוו ןעל גיליו 
  

   ג.  כל הלוחות, ארגזי החלוקה למתח רגיל ומוך יצויידו בסכמות מלאות, לרבות ציון 
  מתחבר כל אביזר.  מספר המהדקים אליהם      

  
  ד.  הסכמות יוכסו למעטפות פלסטיק שקוף, המורכב על ה"ל.           

  
  ה. כל המהדקים לרבות מתח מוך, יהיו מסומים בהתאם לסימון בתכיות.  

  
  ו.  הסימון יהיה מעל המהדק באופן שיתן יהיה לקוראו בקל. 

  
  :שילוט הלוחות    08.03.05

  
  לשילוט כון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב א.  על הקבלן לדאוג  

  המתקן המושלם.        
  

  ב.  השלטים יעשו מסדביץ' פלסטיק חרוט בפטוגרף ויכללו במספר המעגל גם את           
שם המתקן וסוג המעגל וכן לפי דרישה ירכיב הקבלן סכמה מעודכת של הלוח, תחת 

  פלטת זכוכית על הלוח. 
יגיש היצרן תוכיות הסכמה    שבמידה וידרו AS-MADEודה ימסרו תכיות בסיום העב

  . A  תעל גיליון אחד גדול ולא ע"י מספר גיליוו
  

  ג.   שלטים רגילים יהיו חרוטים לבן על רקע שחור.            
  שלטי אזהרה ושלטי אזור חיוי יהיו על רקע אדום. שלטי מתח זר יהיו על רקע   ירוק. 

  צורת השלט, גודלו ויסוחו יהיו בהתאם להחיות האדריכל ואישור המפקח.     
  

  ד. השילוט יוצמד ללוח ע"י ברגים (כאשר בתוך הלוח, ליד כל אביזר, תוצמד פיתקית            
  פלסטית עם מספר האביזר לפי תכית היצרן).                          
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  ה.  הכבלים ו/או החוטים הכסים והיוצאים מהלוחות ישולטו גיד, גיד, ע"י שילוט            
  קיימא (סרטים פלסטיים מודפסים), אשר יציין את מספרי המעגלים.-בר    

  
  :כל חלקי המתכת של הלוחות יצבעו כדלקמן    08.03.06

  
  לון חול או פעולה דומה. יחים מחלודה ע"י סא. יקוי הפ    
      
  ב. שטיפת הפחים לצורך הסרת שומים ע"י פוספט ברזל ולאחר מכן שטיפה במים      

  ושטיפה בסולר.                                
  .  100°Cג.  ייבוש בעזרת אויר חם בטמפרטורה של 

  ד. איבוק הכולל התזת הצבע באקדחים אוטומטיים היורים אבקה טעוה שלילית  
  אל עבר הפחים המאובקים כאשר הצבע היו אפוקסי פוליאסטר וכאשר עובי הציפוי            

  מיקרון לפחות.  90-70          
  .180°Cדקות, טמפרטורת התור  12ה. קלייה תעשה בתור במשך 

  צבע הלוחות יהיה בגוון לפי בחירת המהדס.             
  ו.  כל הברגים יעשו בברגי הברגה מלאה עם אומי כתר מצופי כרום. אין להשתמש       
  בפלים בברגי פח.           

  
  : הארקה ללוחות    08.03.07

  
  מצעות פס הארקה מחושת (או מהדק הארקה) מורכב על  א. הארקה תבוצע בא

  הדופן האחורי של הלוח.      
  אל פס זה יחוברו כל האלמטים שאים טעוים זרם חשמלי.         
  

  ב. דלתות מחוברות בצירים ללוח, יאורקו ע"י פס מחושת שזורה וברגים מיוחדים.     
  

  : בלוחותוחיווט האביזרים   08.03.08
  

האביזרים השוים המתוארים בסעיפים השוים, לאביזר הלוחות, בכתב הכמויות     א.
 -להלן, יכללו אספקה והרכבה ללוחות של מפסקי זרם, מבטיחים, אביזרים שוים וכו'  
מורכב ומחובר ללוחות, מוכים לשימוש, כולל את כל העבודות ועבודות העזר (פסים,  

וכו'), לפי דוגמא המאושרת   , סמויות טיםחוטים, מהדקים, פסי צבירה, הברגות, של
  ע"י המהדס, ובהתאם לאמור בסעיפי המפרט הזה לעיל ובכתב הכמויות להלן. 

  ממ"ר.  2.5חתך המוליכים בלוח יהיה לפחות    ב.
  39064מספר   VIKINGדגם  LEGRANDהמהדקים המודולרים יהיו מתוצרת חברת   ג.

  ממ"ר. 10מיימום לשטח חתך  
  

  י מדידה מכשיר  08.03.09
  מכשירי המדידה המפורטים להלן בכתב הכמויות יהיו:     

  מסוגים שוים, כמופיע בכתב הכמויות.  SATECרבי מודדים תוצרת        
  כל רבי המודדים  יכללו במחירם את כרטיס התקשורת להתחברות לבקרה.   

  כל רבי המודדים יכללו מערכת מקצר למשי זרם עם מפ"ז מודולרי. 
  
ממ"ר. כל מוליכי   -4מוליכי החיבורים עבור משי הזרם לא יהיה קטן מ חתך    

  החיבורים ייקשרו בצמוד ויחוזקו ע"י סרט חיזוק. 
  

  :מבטיחים    08.03.10
    

  רגיל או זעיר, אלא אם צויין אחרת   .H.R.Cא. המבטיחים יהיו מטיפוס  
    
התיך (פטרון)    מחירם כולל את הבית לתיך, מכסה המהווה שליפה לכל תיך ואת  ב. 

  עצמו, ידית שליפה לכל סט של שלושה תיכים.  
  

  ק"א.  50ג.  המבטיחים יהיו בעלי כושר יתוק של 
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  :מבטיחים חצי אוטומטיים זעירים  08.03.11
  א. כל המבטיחים החצי אוטומטיים יהיו מתוצרת מאושרת.     

  
ב. כל המבטיחים יתאימו להגת המתקן בפי עומס יתר וקצר בהספק הדרוש,  כמסומן    

בתכיות ויתאימו למעגלי תאורה רגילה, תאורה פלורסצטית או מועים בהתאם  
לסוגי המעגלים השוים, אפילו אם לא יודגש ההבדל במיוחד בכתב הכמויות להלן.  

  ). G( C) או  B )Lדגמי 
  

ק"א לפחות,   10הגבלת זרם קצר ויהיו בעלי כושר יתוק של  ג.המבטיחים יהיו עם  
  . 745+ ת"י  IEC-947-2וולט לפי תקן  230במתח 

  
  אמפר  630עד  40  -פאזיים מ-מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת    08.03.12

  
    :אמפר יהיו מסוג 630אמפר עד   40א.  מפסיקי הזרם החצי אוטומטיים 

       MOLDE CASE  לאומיים פרט אם צוין אים הביו לתקחרת ויעIEC  ,VDE      
  ויהיו מאושרים ע"י מכון התקים הישראלי.       

    
משלושה סוגים    IEC 947-2מפסיקי הזרם יהיו בעל כושר יתוק שבהתאם לתקן 

כמתחייב מזרם הקצר הצפוי בלוח כמסומן בתכית וכמפורט בכתב הכמויות ובמפרט  
  להלן: 

  
  סטדרטי בעלי כושר יתוק בזרם קצר : מפסקים סוג   .1

          Icu=35,000-25,000   ,אמפרIcu=18,000   .אמפר  
  
  המפסקים בעלי כושר יתוק גבוה:    .2

          Icu=65,000   ,אמפרIcu=18,000   .אמפר  
  
) המתאימים גם לתקן הגה קבוצתית עבור  LIMITORמפסקים מגבילי זרם קצר (  .3

  משיים וזעירים בעלי כושר יתוק שפורט. מפסקי זרם 
  

  המפסקים יהיו בעלי כושר יתוק:     
        Icu=100,000   ,אמפרIcu=65,000  .אמפר  
      
  וולט   220ב.  כל מפסקי זרם יהיו בעלי אפשרות להתקה פימית של סליל הפסקה     

  חשמל והפיקוד. אמפר לפיקוד כדרש וכמפורט בתכיות ה 6וולט  230ומגעי עזר           
  

  60כל מפסקי הזרם, אם לא צוין אחרת, יהיו עם הגות טרמיות היתות לכיוון שבין    ג. 
  והגות מגטיות היתות לכיוון שלפי הסטדרט של היצרן.  100%עד 

  
ד.  מפסקי זרם מסוימים כמצוין בתכית יהיו עם הגה אלקטרויות סלקטיביות אשר 

  ושהית היתת לכיווון. יכללו הגה מגטית וספת מ 
  

  אמפר ומעלה יהיו יתים לשליפה.  250X3מפ"ז   ה.
  

  כל מפ"ז יכללו התקן לעילה ע"י מעול תלייה.   ו.
  

  : מתעים, מגעים, ממסרים  .1308.03
  

המתעים למועים השוים, המגעים והממסרים, יהיו מתוצרת אחידה, מותאמים    א. 
  וולט, אלא אם כן דרש אחרת.   24או   230למתח פיקוד של 

  
  פעולות לפחות.   3,000,000  -ול AC3ב.  מגעים יתאימו לתאי עבודה 

העברת  כל המתעים יכילו מגן ליתרת עומס עם אפשרות כיוון ומגע וסף לאפשרות ל   ג. 
  אזעקה.  

  
  הדרושים   כל המתעים או המגעים יתאימו לעומס העבודה ויכילו את כל מגעי העזר ד.          
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  לפיקוד.      
  

  . ITUMI, תןצרת ה. כל ממסרי הפיקוד יהיו מטיפוס לשליפה אלא אם דרש אחרת
  

  . VDEמיליון פעולות לפי  10ו.  כל מגעי הממסרים יהיו מכסף ויבטיחו 
  

  : מורות סימון  08.03.15
    
  . LEDא. יהיו עם עדשת הגדלה וורת   

  
  ב.  הורות יהיו במתח שידרש.    

  
  מ"ר, אלא אם יידרש אחרת.   22.5ג.  קוטר הורות יהיה     

  
  ד.  צבע המכסה יהיה כדרש ע"י המהדס.    

  
  "    עם שאי  MULTI-LEDמורות סימון אשר דולקות כל הזמן תהייה מסוג " ה.  

  פימי להורדת המתח.     
  

  לחצים .      08.03.16
  

  מ"מ.  22.5א.  לחצים יהיו בקוטר     
  . NC2 -ו  NO2יכללו מגעי עזר לפחות  ב.  לחצים    
  ית. ג.  לחצן חרום יהיה מסוג פיטריה עם כיסוי שקוף גד הפעלה מקר     

  
  :מפסיקי זרם  08.03.17

  
מפסיקי הזרם יהיו מטיפוס "פקט שלטר" או סכיים אם לא מסומן אחרת, ויתאימו    א. 

  להפסקת המתח תחת עומס.  
  

המפסיקים יורכבו עם גישה מלפים, מאחור או עם ידית ומצמד בהתאם לאופן ביית    ב. 
  הלוחות. 

  
  (מפ"ז חצי אוטומטיים אולם ללא  אמפר, יהיו מפסיקי עומס  100ג.   מפסיקים מעל 

  הגות).       
  

  ד. מפ"ז יכללו סידור למעול תלייה. 
  

 הגה בפי ברקים ומתחי יתר  08.03.18
 

  ).12( 2, 1סעיפים  IEC61643המתקים יעמדו בתקן   
  יותקו שי דגמי הגה.     
      
  הגה בפי ברקים ע"י מערכת מגיי ברק המתאימים למעבר מאיזור    -א. לוח ראשי     

LPZO ל-  LPZ1 ק"א  100. עומדים בזרםμS350/1 קו"ו, אביזר  4, מתח על הפסיםGAP 
  + טריסטור. GAPאו שילוב של 

  , גרטורים וכו'. UPSיותקן גם בלוחות ראשיים מחשב, 
  

  הגה בפי ברקים ע"י מערכת מגיי ברק, מותאמת למעבר    -ב.  לוח ראשי אזורי     
  קו"ו.  2.5, מתח על הפסים  μS80/20 25. עומדת בזרם LPZ2 -ל  LPZ -מאזור ו         

  
  הגה בפי ברקים ע"י מערכת מגיי ברק, מותאמת למעבר מאזור   -ג.  לוח משה      
         2LPZ   ל- LPZ3 ק"א  25-15, עומדת בזרםμS80/20   קו"ו.  1.5מתח על הפסים  

  
  ד.  המגיים יכללו גם מגע חשמלי (יבש) על פי דרישה לסימון מצב תקיות המגיים      
  (העברה לבקרה).          
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  ה. על חיבור הארקה המחובר למגיי ברק יותקן משה זרם עם ממסר   זרם (על פי      
  לבקרת מבה. דרישה), לצורך העברת איפורמציה           

  
  . DEHN    ,PHOENIX   ,OBO BETTERMAN   ו.  הציוד יהיה מאחת מהחברות      

  הציוד יהיה מאותה תוצרת בכל החברות.                          
  

  ז.  לפי הביצוע תוגש לאישורו תכית עם מערך כולל של הגה בפי הברקים, כולל      
  דגמי הציוד וכו'.         

  
  מכשיר שיפור כופל ההספק   08.03.19

  
דרגות פרדות וכן מד כופל הספק. המכשיר יהיה אלקטרוי כדוגמת תוצרת   8יכיל  

ם צג דידיטלי המראה את או שוו"ע ע  ESTAMAT-RFRדגם   ROEDERSTEINסולקון, חב'  
  כופל ההספק. 

  
  קבלים תלת פאזיים   08.03.20

  
הקבלים יהיו מיועדים לעבודה ברשת חשמלית בכלת תכולה הרמוית גבוהה    א.  

  הובעת מציוד של מישרים ומתמכים. 
הקבלים יהיו בויים עם הגות מתאימות לעבודה קבועה בעומס יתר של זרם ומתח    

  כדלקמן: הרמוי שלפי הסטדרטים 
  

  IEC831בין לאומי _____________     -  
  

  VDE0560_____________          גרמי   -  
  

  NF C54_____________           צרפתי   -  
  

  וטמפרטורה    C  °50ב.  הקבלים יהיו מיועדים לעבודה קבועה בטמפרטורה של  
  . C  °60מקסימלית של      

  
  ג. הקבלים יהיו מצוידים עם גדי פריקה והגות מתאימות גד לחץ יתר וטמפרטורת        

  יתר.               
   

  ד.  להשגת קבל גדול יותר יתן יהיה לחבר מספר קבלים במקביל כך שייחשבו לקבל  
  אחד.                
  תכוות דרשות מהקבלים:             

  
  קילוואט.  1  -וואט ל   0.5 -ים פחות מ *       בעלי הפסקים מוכ     

  
בכל קבל יהיה סליל להקטת זרם ההיע של הקבל והקטת השפעת    *  

  הרמויות. 
  

  גדי פריקה למתח הקבל לאחר יתוקו כמתחייב מתקן.   *  
  

  מהדקי חיבור לקבלים יהיו מכוסים על ידי מכסה מקורי של היצרן.   *  
  

  א רעיל ולא דליק. החומר ממו עשוי הקבל יהיה מחומר ל  *  
  

  הקבל עם "ריפוי עצמי" במקרה של פריצה.   *  
  

  וולט.   440הקבל להספק תון במתח ומילי של   *  
  

  הקבל לא יושפע מהרמויות גבוהות במתקן.   *  
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  או שו"ע.   AGE HEAVY DUTYהקבל כדוגמת   *  
  

  מעלות צלסיוס. 55פעולה ומילית בטמפרטורת סביבה של   *  
  

  ממסר צעד  08.03.21
  

  3ACאמפר   16 - וולט ז"ר, פרט למצוין אחרת ויהיה בעל מגעים ל 230יהיה לעבודה במתח 
  . ELTAKOיהיו מתוצרת 

  
  ממסר לזרם פחת   08.03.22

  
מיליאמפר, אם לא צוין אחרת, וזרם הדרוש. הממסר יהיה בעל   30יהיה בעל רגישות של 

  כולל לחצן יסוי.   TYPE Aאמפר דגם  3000כושר יתוק של  
  

  :שעוי פיקוד 08.03.23
  שעות לפחות.   150 -כולל רזרבה ל THEBENשעוי פיקוד יהיו מתוצרת 

    
  : סוג הציוד  .2408.03

    
, לגרד,  , "מולר", "שיידר אלקטריק"ABBכדלקמן:  בחירתו מהציוד של החברות   א. 

  קטלר המר, סימס, יודאי. 
  

    08משרדית פרק -במקרה של אי פרוט, אזי יקבע המפרט הטכי של הועדה הבין   ב. 
  מהדורה אחרוה.   

  יצרן לוחות   08.03.25

  של מכון התקים.  22, וכן ת"י ISO9002יצרן הלוחות יהיה בעל אישור   -  

  השים האחרוות.  3  -אמפר ב  2,500X3לוחות  5היצרן בה לפחות   -  

  מהדס.-המפעל יכלול מהדס חשמל בעל רישיון חשמלאי  -  

  . PTT (-  Partial Type Testהלוחות יהיו (  -  

  . 61439) 1419הלוחות יבו לפי תקן ישראלי (  -  

  :גופי תאורה  08.04
  

    : כללי  08.04.01
    
  יצור, אספקה, הרכבה וחיבור של ג"ת. א.העבודה כוללת     
  ב.בכל מקרה תבוצע העבודה בצורה מושלמת, כוללת כל חומרי העזר ועבודות העזר.     

  יפו.- כל הגופים יהיו מדגמים ותוצרת המאושרים ע"י מחלקת מאור עיריית ת"א  ג.
לפחות ולמליחות גבוהה. כל הפסים  67IPציוד התאורה יותאם לקרבה לים ולרטיבות   ד.

  (בעמודי התאורה) יעברו טיפול מטלויקה (התאמה לסביבה ימית).
  ג"ת יהיו מאושרים מכון התקים הישראלי.   ה.
פסים של עמודי תאורה יהיו בשליטה מערכת בקרה (חברת אלטק) עפ"י החיות    ו.

  יפו. - מחלקת מאור עית"א
  

  : אותתכיות מוקדמות ודוגמ  08.04.02
    

על הקבלן להכין תכיות מוקדמות בקשר לביצוע גופי התאורה וסידורים אחרים    א. 
  בתקרה, בהתאם לתכיות, לתאור הטכי ודרישות המהדס.

  
  לאחר קבלת אישור המהדס על התכיות המוקדמות, על הקבלן להכין דוגמאות.    ב.
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י להתחיל ביצור שוטף של גופי  רק לאחר אישור הדוגמא ע"י המהדס יהיה הקבלן רשא   ג.  

  התאורה וסידורים אחרים. 
  

  : ביצוע העבודות    08.04.03
הצבע יהיה מהסוג אשר צוין במפרט או בתכיות ובהעדרו  לפי דרישות המהדס. הגוון   א. 

או הגווים של גוף התאורה, במידה ולא צוייו במפורש יקבעו בהתאם לדרישות  
  המהדס והאדריכל.  

  
  ב.  על הקבלן לתאם את יצור גופי התאורה וסף ל"ל גם עם קבלן התקרות.  

  
על הקבלן לשים לב היטב בזמן לקיחת המידות במקום בתעלות מיזוג אויר המורכבות   ג. 

  והעומדות  להרכבה, וכן צרת עבור מים, גז וכו'.  
  

לקחת בחשבון כל  התאורים הלוטים של גופי התאורה הים עקרויים בלבד. על הקבלן  ד. 
החומרים ועבודות העזר אשר דרושות להכת גוף תאורה מושלם, גם אם הם לא  

  מתוארים בתאור גופי התאורה או הסקיצות. 
  

על הקבלן לתאם מראש עם יצרן תקרות הבייים את כל ההכות הדרושות לשם    ה. 
ואמים את כל התחברות. כמו כן יוודא קבלן גופי התאורה כי הפרופילים וציוד העזר ת 

  הדרישות עבור חיבור הגופים אליהם (התאמת מידות, יציבות וכו'). 
  

הקבלן אחראי לכל פגם הגרם עקב עבודתו בהרכבת הגופים. במידה ועבודה זו (ז"א    ו.   
ההרכבה והחיבור) לא תמסר לו ע"י המזמין, הוא חייב גם להיות אחראי במידה  

  גופי התאורה ולתקם ללא תשלום. ובבדיקות של חברת החשמל ימצאו פגמים ב
  

  תאור טכי:    08.04.04
  : צבע  א.     

הגוף יעבור את כל תהליכי הצביעה המקובלים, לרבות טיפול גד    -  
קורוזיבי  -חלודה (בודריזציה). סילוק כל הפסולת והשומים, צבע יסוד אטי

  .  -180וצבע סופי סיטטי (צביעה כפולה) אפוי בתור ב
צדדים שאים ראים לעין יצבע הגוף פעמיים בצבע יסוד  מבפים וב   -  

  בוסף לטיפול גד חלודה.  
  גוון הצבע וצבע היסוד ייקבעו ע"י האדריכל.        -      

  
  :  משקים  ב.     

המשקים יהיו מטיפוס יבש עם אחריות לחמש שים עם סטרטר למורות עד     -
  ווט ועם קבל לתיקון כופל הספק.  58

  
המשקים יהיו שקטים בהחלט, ללא חומר העלול לזול או להתלקח, בעל    -

תכוות המותאמות לאלו של השפופרות. כופל ההספק של כל גוף תאורה לא  
    -0.92ירד מ

  
  המשק יהיה מתוצרת עין השופט או שוו"ע.          -
  

יתאימו   - אשר  אחרים  מתאימים  במשקים  שימוש  להציע  רשאי  ל"ל  בוסף 
לורות המוצעות ויציין בהצעתו את מחירם. סטרטרים יהיו מתוצרת "אוסרם"  

  או "פיליפס" בלבד.  

-   
  

  : משק אלקטרוי    08.04.05
  

  א.   המשק יהיה מטיפוס משק אלקטרוי. 
  . ב.   המשק יהיה מאושר ע"י מת"י לשימוש בארץ 

  ווט והוא יגרום לחסכון בצריכת החשמל.   5למשק יהיו הפסדים עצמיים מוכים עד   ג. 
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בושא     SB 5046ו/או  EDV 0712ו/או  CEI  929המשק יעמוד בדרישות התקים   ד. 
  . (overvltages mains transient, harmonions)הרמויות 

  לושא   EDV 0712ו/או   CEI 1046ו/או  CEI  928המשק יעמוד בדרישות התקים   ה. 
  . (SAFETY REGVIREMENTETSבטיחות בשימוש (      

    radio)לושא הפרעות רדיו   5394ו/או  EDV 0875המשק יעמוד בדרישות התקים   ו.                        
interference) .  

  .50HZ+  4%בתדר של  250V :200שק יעבוד בתחום מתחים של ז. המ                     
  למשק תהיה הגה פימית בפי מתח יתר. ח.                     
  ט. החיווט למשק יהיה ע"י חיבורים ללא מברג.                     
  טי במקרה והורה  המשק יאפשר כיבוי עצמי של הורה ע"י מפסק בטחון אוטומ  י.                       

  פגומה.   
  . (flickering)למשק תהיה הצתה מיידית של הורה ללא תופעות ההבהוב  יא.                     
  מ"מ. המשק יגרום לתפוקת אור יעילה   26יב. המשק יפעל עם ורות סטדרטיות בקוטר          

  ור בשימוש עם משק אלקטרוי זה  יותר בורה. על המציע לפרט את הגדלת תפוקת הא             
  לעומת משק רגיל. 

  פרוט זה חייב להיות מלווה באסמכתות של היצרן. 
  .50°C+מעלות עד  -20°C-המשק מיועד לעבודה בתחום טמפ' מ  יג.                       
  המאשר שהוא בוי בצורה שלא מתפתחת בו   FFלפחות ו/או    Fיד. למשק יהיה סימון זיהוי                      

  והוא מיועד להתקה בחדרי מחשבים.  IEC 518-1טמפ' מעל המותר בהתאם לתקן 
  תכליתי יקל קדמיום. -טו. המשק יהיה בוי לעבוד עם יחידות חרום דו 

  

  לדים תאורת   08.04.18

  כללי   08.04.18.1

עצמם, הורות הספקים, הדרייברים, מערכת תסופק בצורה מושלמת כולל הגופים   -  
  החיווט וכו'. 

כל הלדים שיסופקו יהיו מאותו יצרן ומאותה סדרת יצור (לא תאושר תערובת של    -  
  יצרים שוים). 

  שים. 5ספק הלדים יהיה בעל יסיון מוכח של    -  

  ספק הלדים יהיה בעל תעודת הסמכה מספק הלדים.   -  

  או סוג אחר מאושר.  PHILIPSצרת כל הלדים יהיו כדוגמת דגמים תו  -  

  תקים והחות ובדיקות  08.04.18.2

הרלווטיים    UL  ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקי ת"י,   -

  energystar  -והמערכת בכללותה תעה על דרישות ה 
   IEC 62471  -ו 60825כל הלדים יעמדו בדרישות  ת"י    -
שעות ברציפות לפחות בתהליך הייצור. יש  8כל הלדים בדקו והופעלו  למשך זמן של   -

 . COTלספק תעודת 
 כל המתקים יקבלו את אישורי ספק הלדים לגבי פתרוות טכיים וכו'.   -

  תוים טכיים   08.04.18.3
  כל לד יהיה גוף קרור יעודי עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים.   -  
  ללא תוספת אביזרים   65IPהמיגון תהיה לפי הצורך כולל עמידה ברמה של רמת   -  
  חיצוים או מעטפת.     

  )binning -כל הלדים יהיו בעלי בהיקות עוצמה וגוון זהים (התחייבות היצרן ל  -  

 , בידוד כפול. 2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגה בפי הלם חשמלי מסוג  -
 י בפי מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא.  כל ספקי הכוח יכללו התקן הגה אקטיב  -

 וכן, מעגל המוצא יוגן מפי זרם יתר. 
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 .  high speed PWMהמתקן שלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  -
 הלדים יוזו בזרם מבוקר וקבוע בהתאם לערכים הומיליים אשר יסופקו ע"י יצרן   -

  הלדים. 

  במרחק מיקום ספק כוח. קצב העברת האיפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי  -

 כל חיווט הלדים  יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים (חיבור אטום) יהיו   -
 . 3Mתוצרת חברת  scotch lockכדוגמת 

 כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגים מפי קוטביות הפוכה ויוגו מפי מתח   -
 גבוה או קצר חשמלי,  גם בעת ההתקה. 

 לפחות.  0.92כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל  -
 במידה ויידרש מערכת הלדים תהיה יתת לעמעום.  -

  ותהגשת החומר לאישור ואחרי  08.04.18.4

 לכל  הלדים יסופקו תוים פוטומטריים, אופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות   -
  לעוצמת אור, תוי בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת (כדוגמת המצורף). כמו 

 LDTאו   IESכן, התוים הפוטומטריים יועברו בפורמט   
 לכל הלדים יסופקו כל התוים החשמליים, המכיים והתרמיים.  -
 ל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יסופקו החיות התקה ותחזוקה. לכ -
 לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כ"ל לכל המערכת   -

 בשלמותה. 
 .lumen depreciation)היצרן (כדוגמת טבלת 

   -או כל סוג אחר מאושר  PHILIPSכדוגמת הדגמים תוצרת    כל הלדים יהיו -
 כל הרכיבים יעו על דרישות על פי המפרטים המצורפים (לדים, גופי תאורה והציוד) 

  תאורת חרום  .1908.04
  תכליתי עצמאית. -חד ככלל ייעשה שימוש ביח' חרום  א.  

  
  תכליתיים, עם מגוי  -בדלתות היציאה יותקו שלטי יציאה מוארים דו   ב.  
  הפעלה זהים ליח' חרום שתוארו לעיל ועם ורת "לד" במקום פלואורייות.      
  ) או שו"ע באישור המשרד. COOPER )FAIL SAFEהגופים יהיו מתוצרת       

  
  לפי  תכליתיות יתאימו לורות אותן הן מפעילות-כל יח' החרום הדו   ג.  
  הקריטריון הבא:     
  דקות כפי שיפורט. 180 ÷דקות   90מיימום   - .  זמן תאורה 1    
  .17% -  30%  -.  אחוזי תאורה 2    

  
  -   IEC924ובילאומי,  20כל היחידות ישאו תו תקן ישראלי ת"י   ד.  
  ,  ויכללו הגות לפריקת יתר, לחוסר ורה ולטעית יתר. 1990,  925, 22-2-598    
  ויבוצעו בכפיפות לתקות.     

  
  כל המצברים יהיו "טריים" מסוג יקל קדמיום, בקיבול מתאים לזמן ואחוזי    ה.  
  התאורה הדרשים.    
  LEDטכולוגית   –תאורת חירום   .ו    

  עם סוללה טעת איטגראלית. LED.  מורות מבוססות 1    
  . 2.22חלק  20.  הורות עומדות בדרישות תקן ישראלי 2    
  .  גוף תאורת החירום כולל:3    
  LEDממיר ייעודי להפעלה תקית של ורת ה  -      
  מפזר חום להבטחת אורך חיים מרבי.  -      
  מארז לסוללות טעות כולל הסוללות.  -      
  מטען ייעודי לסוללות היקל מיטל.  -      
  . 62034IECמבדק אוטומטי לתקיות מערכת החירום בהתאם לתקן  -      
  ורית חיווי אדום/ירוק לחיווי טעיה, תקלה ומצבי בדיקה אוטומטיים. -      
  זמזם להתראת תקלה. (אופציה).  -      
  . TESTלחצן  -      
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  סט עדשות להתאמת פיזור האור בתיב המילוט, בהתאם לדרישות   -      
  התקן.          
  (אופציה).  DALIחיבור לתקשורת  -      

  :קריטריוים לשווה ערך  .2008.04

  יון צורי יאושר ע"י האדריכל ויועץ לגבי צבע, גימור חיצוי, מידות וכו'. אפ  -  

  בחיה מכית:  -  
  איכות הרפלקטור ואופן חיבורו והתקתו בגוף התאורה.   *    
  מבה גוף התאורה (חוזק מכי, עמידה בפי פיתוח, חומרים וכו').   *    
בדיקת השוואה לגוף   קבלת דפי תוים עם פרוט התכוות המכיות כדי לאפשר   *    

  המפורט במפרט. 

  בחיה פוטומטרית:  -  

יש לקבל דפי תוים פוטומטרים לגבי עקומת הארה, פיזור שטף אור, יצולת,    *    
או תקים  DIN-5040, 5032,  5035הכל לפי הדרש בתקים  -מיעת סיוור  

  מותאמים אחרים. 

  דרשת. Cut-offרמת   *    

  . Ra/CRI INDEXומקדם מסיכת הצבע   (K°)גוון האור במעלות קלווין   *    
  . LBיצולת   *    
  . CIE ,UTE ,DIN ,CIBSלאומיים ת"י, -התאמה לתקים אירופיים ובין  *    
  באם יידרש, על הקבלן יהיה לאמת את התוים הפוטומטריים בבדיקה בשטח.   *    

  כללי:   -  

  כל דפי התוים יהיו חתומים ע"י יצרן גופי התאורה המקוריים.   *    
  ואישור התקן.בתוך גוף התאורה יהיה רשום שם היצרן, דגם הגוף    *    
  גופי התאורה יסופקו באריזה אורגילית של היצרן.   *    
אם הקבלן יציע שו"ע, עליו להציג את הגוף המפורט (האורגילי) והחלופות    *    

  המוצעות. 
  שור הסופי של ג"ת שו"ע יהיה ע"י המפקח. יהא  *    

  תאורת חוץ  08.05
  

  תיאור טכי   -התקת כבלים וחפירה     08.05.1
  העבודה תבוצע בתיאום עם המפקח ובתוואי שיסומן בתכית. כל   

  
    -חפירת תעלות או בורות לעמודים   -    

  
רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את טיב הקרקע במקום העבודה וביסס את  

הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. לא תוכר כל תביעה הובעת מתאי חפירה  
עלות או בורות בכלי חפירה מכיים או בעבודת ידיים במידת מיוחדים וכד'. יש לחפור ת 

  ויתכן צורך ביסור גרוליט קיימת מבלי לפגוע בתשתית תת"ק קיימת. הצורך
החפירה תהיה בתוקף ובעומק הדרושים לשם החת הכבלים ויציקת יסודות העמודים. 

  העבודה כוללת את שירותי הלוואי הבאים :  
  

  ליוה על שורשיה במידה שהיא מופיעה בשטח החפירה.  א.  סילוק הצמחייה הע     
  

  ב.  הוצאת העפר החפור או הסלע החצוב ואחסתו באופן זמי בקרבת מקום.      
  

    ג.   הפלסת , יישור והידוק של קרקעית הבורות והתעלות.     
  ד.  סילוק מי גשמים העלולים להצטבר בחפירה.     
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  ה במידה ויידרשו (האחריות הבלעדית של  ה.  תמיכות וחיזוקים לצידי  החפיר      
   יציבות דפות החפירה תחול על הקבלן בלבד ובמקרה של מפולת עליו לחפור       
  מחדש  ללא כל  תשלום וסף וכן לתקן כל זק העלול להגרם כתוצאה מן       
  המפולת ה"ל).       

  
  ס"מ, בהתאם   25ו.   החזרת חלק מן העפר החפור למקומו והידוק בשכבות של       

  להוראות הבאות ;                                 
  

  ז.   סילוק עודף מן העפר או החציבה ופיזורו על פי השטח או סילוקו מן המקום      
  בהתאם להוראות המפקח.                                  

  
  ס"מ מתחת מדשאה   90ס"מ תחת המדרכה או   90ח.  עומק החת הכבלים בד"כ     

  ס"מ מתחת   50ס"מ בהתאמה או לפחות   100 -יימת או עתידה. עומק התעלה  ק       
  לפי הקרקע הוכחי, באם מעבר מעל או מתחת למכשול איו מחייב עומק אחר.              
  ס"מ מחייב אישור של המפקח בכתב.   90 -על כל פים החת כבל בעומק קטן מ              

  
    1.10ט.  עומק התעלה להחת ציורות, דרכם יעברו הכבלים בחציית כבישים הוא     

  מ'  מתחת לפי הכביש הקיים או העתידי.                                  
  

  י.  כל שיוי בעומק ייעשה באופן הדרגתי כך שהמדרון בתחתית ההפעלה לא יעלה          
  ס"מ למטר בציורות.   10  -ס"מ למטר בכבלים ו 20על                                 

  
  ס"מ. במקרה ששיים או יותר כבלים או ציורות   30יא. רוחב התעלה בעומקה  

  ס"מ וספים לכל כבל או ציור.   20  -יוחו באותה תעלה , תורחב התעלה ב      
  

  החת כבלים וחיבורם  -     
  

  א.  העבודה תעשה בהתאם לדרישות של חוק החשמל והתקן הישראלי ובהתאם  
  להחיות  הבאות :        

אלא   בהתאם לדרישה  FR-N2XYב.  הכבלים יהיו מטיפוס כבל טרמופלסטי בלתי משוריין 
  אם  כן יידרש אחרת. 

  ס"מ חול קי ללא מלח , חול ים כלשהו אסור.  10ג.  הכבלים והציורות יוחו על שכבת 
  

  ס"מ עובי        10ס"מ כך שיועטפו מסביב בשכבת חול של   10הם יכוסו בשכבת חול      
  לפחות.       

  מעל לשכבת החול העילית יוח סרט פלסטי עם סימון אזהרה מתאים.       
  ד.  במקרה הצטלבות שי כבלים (הן בכבל זר או בציור איזה שהוא או בהצטלבות    

  תורחב ותועמק התעלה כך שהכבל (או   -ציורות וכו'), או כבל מסתעף בהצטלבות       
  תעף יעבור מלמטה ויוח בהתאם לפירוט ה"ל ומעל לפי הציור) המצטלב או מס       
  ס"מ חול. העמקה לכשתידרש   10הכיסוי של הכבל התחתון שוב תמצא שכבה של       
  דלעיל.  באיזור החצייה של שי שירותים תהיה הפרדה על ידי   2.9תעשה לפי סעיף       
  פלטת ביטון.        

  ו ציור אחד , המרחק המיימלי בין ציר  ה.  במקרה של החת יותר מכבל אחד א 
  ס"מ.  20  -לציר        

  ו.   כל חציית כבישים או מעברים בין האיים ייעשה בציורות , לשם כך ישתמשו        
  . הציורות יוחו כל שהמרחק בין הקודה הגבוהה של    4בציורות  פי.וי.סי. "     
  לאחר סלילת   -מטר  1הציור לבין המוה של הכביש או המעבר יתקבלו      
  הכביש או המעבר.       

  ז.  הציורות יוחו "פלס מים" לכל אורכם , ללא בטן וללא גבוית , הציורות     
  מטר לפחות מקו   0.3לתוך האי או לתוך המדרכה הקיימת , או השדרה יבלטו      
  כביש.   - אבן השפה      

  ח. במעבר של מכשולים שאין באפשרות לסלקם, כמו בריכת טלפון, קווי טלפון,  
  יוחו ציורות לפי הכללים ה"ל.   -מבים כלשהם      

    -רם לוח חשמל ט.  ע"י כל כיסה לעמוד תאורה וכן ע"י מקום של הספקת ז
  להשאיר רזרבה לכל קצה של כבל.        
  מטר , בעומק של תעלת   1בקוטר של   -כל רזרבה היא סיבוב אחד של כבל       
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  הכבל או  עומק הציור , מה שיותר עמוק.        
  י.   כל כיפוף בכבל עשה ברדיוס מקסימלי אפשרי, אך לא פחות ממה שקבע       

  בתקן, באם הכבל באדמה או בתוך הציור.      
  על כושר בידוד ועל עובי   -יא. בקבלן יזמין בדיקה של הכבלים לפי החתם 

  בידוד מיימלי  בבידוד החוטים והמעיל הפימי והחיצוי , בדיקה זו תעשה        
  ע"י מכון התקים.        
  מאת מכון התקים כי  הקבלן ימציא לעיריה / מחלקת המאור, אישור       
       0271/   1.50הכבלים בהם  הוא משתמש מתאימים להגדרה לדרישות שלפי       
     V.D.E   (או מתאריך   מאוחר יותר), לגבי כבליםN2XY  בדיקת טיפוס .  
  ובדיקות הספקה לגבי כל משלוח או לגבי כל חלק של המשלוח (מה          
  שמתאים).       

  וחו אין לכסותם בטרם אושרה החתם ע"י המפקח.  יב.  הכבלים שה  
  יג.  הקבלן יגמור את קצוות הכבלים ע"י סגרים מיוחדים יאופרן (שרוולים) או ע"י    

  בידוד עם סרט פלסטי בתוך העמודים, באם קיבל רשות מוקדמת לכך מהמהדס.  
  במקרה שאין אפשרות בזמן החת הכבלים להכיסם לתוך העמודים או למרכז  

הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות ע"י סרט בידוד כך שלא תחדור רטיבות, ייחם   
קיימא. עם הצבת העמודים  כמו רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו על ידי סימן בר

  יכיס הקבלן לתוכם את הכבלים ויגמור אותם כ"ל, ללא תשלום וסף.  
  או   1:200יד.  הקבלן ימציא למזמין תוכיות סופיות של החת כבלים בקה מידה   
    3 - יותר קטן , בסימון מדויק של המרחקים מאבן השפה וכו' והעומקים ב              
  סמפלארים.  אק              

  
  -  חפירה בשטח כביש סלול    
  א.  בעפר החפור אפשר להשתמש במילוי התעלה רק במקרה :     

  .  50% -שגבול הזילות שלו למטה מ           
  . 20%אידקס הפלסטיות לא יעלה על                

פירושו שאין להשתמש למטרה זו בעפר תופח , חרסית כבידה , במקרה והעפר החפור 
          ולה על הדרישות ה"ל, יש להרחיקו מן המקום ולהחליפו בעפר מתאים אחר.   איו ע

  ס"מ לפי ההידוק.    20-25המילוי ייעשה שכבות שכבות בעובי שלא יעלה על 
    

  השכבות תהודקה היטב תוך תוספת אחידה של מים עד לתכולת הרטיבות               
ית. תכולה זו תלויה גם באמצעי ההידוק. האופטימלית ועד לקבלת הצפיפות המקסימל 

לפחות לפי בדיקת פרוייקט סטדרט. המילוי ה"ל  95%הכווה היא  לקבל צפיפות של 
  ס"מ מפי הכביש.   65 -  70 - ייעשה עד ל

  
  ס"מ עובי לאחר ההידוק.    5-20ב.  מעל למילוי יפוזר קורקר בשכבות שלא תעלה על   
  ועד    12%-15%ה תוך תוספת מים עד לתכולת רטיבות של השכבות ה"ל תהודק              
    -לפחות לפי בדיקת פרוקטור סטדרט. המטרה להגיע ל 95%לקבלת צפיפות של                
  . בשדה.   C.B.Rמת"ק   35%              

  
  הכורכר יעה על הדרישות הבאות :         

   .ילא יכיל אדמה או כל חומר אורג  
  ים שגודלן עולה עלס"מ.  7לא יכיל אב  
  דקס הפלסטיות לא יעלה על5%אי  .  
  זילות לא יעלה על5%גבול ה  .  
 פח מס'   6%  -לא יכיל יותר מ200חומר העובר את ה  .  

הס"מ העליוים עבור התחתית והשכבה הושאת יש במקרה הצורך למלא   15-20את 
יש   -ופן זמי. אמצעי ההידוק צריכים להיות מותאמים להיקף העבודה  בקורקר בא

להשתמש במהדקים מכיים קופצים או מהדקים ויברטוריים. ההידוק צריך להעשות 
  בשיטתיות.   

  
  ג. במקרה והידוק העפר ע"י המהדקים או כלים אחרים עלול להזיק לציורות או       

לכבלים ייעשה המילוי בחול קי עד לגובה בו כבר לא תהיה שקפת סכה לשלמותם  
ס"מ ולהדקם קל   15-20של  הצורות או הכבלים. את החול יש לפזר בשכבות של 

בערך. מעל לשכבת החול  20%של  במחזיקי  יד תוך תוספת מים עד לתכולת הרטיבות
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יש  להשתמש במילוי כמפורט למעלה. את עודפי החפירה יש להרחיק בהקדם ממקום  
  החפירה ואין לפזרם בכבישים בלתי סלולים.   

  
  חפירה בשטח מדרכה      

  
  ס"מ מתחת לפי המדרכה.   40א. המילוי יהיה כמפורט  כ"ל  אולם המילוי יגמר  

  
  ופה במרצפות , יש לפזר מעל המילוי המהודק קורקר  ב. במקרה של מדרכה מצ

  ס"מ כ"א לאחר ההידוק.   15בשתי שכבות של     
  

  ג. במקרה של מדרכה עם ציפוי אספלט , יש למלא מעל למילוי המהודק קורקר  
  ס"מ כ"א לאחר ההידוק. השכבות ה"ל תהודקה תוך   15בשתי   שכבות של    
  מתק בשדה.  30% -תוספת מים  כמפורט המורה להגיע ל     
  

  ד. במקרה והחפירה מבוצעת בשולי הכביש או מדרכה, ייעשה מילוי התעלה תוך  
    הידוק  העפר החפור בשכבות ובתוספת מים בכמות המתקבלת על הדעת. יש    
  לדאוג לכך  שבסביבת התעלה לא יתהווה שקע או מקום ריכוז למים העלולים      
  לחלחל מתחת לכביש או מדרכה. יש למוע חדירת מי הגשמים לשטח הכביש או      
  המדרכה ויש לכווים  ולהזרימם הרחק מהכביש.      
  יעת  הס"מ העליוים של התעלה יש למלא בעפר קל, רצוי קורקר, למ  20את     
  התהוות  בוץ, את עודפי העפר מחפירת התעלה יש להרחיק בהקדם מהמקום ואין      
  לפזרם  בכבישים בלתי סלולים.     
  

  ה. ריצוף מדרכות או תיקון הריצוף ייעשה ע"י מרצפות או אספלט ע"י הקבלן ועל  
  חשבוו   ובתיאום מלא עם מחלקת הדרכים של העיריה והמפקח.             

  ו.  חפירה בשטח הטיילת העליוה יתבצע ע"י יסור ופתיחת גרולייט קיימת          
  במקומות היכן שדרש עבור תוואי חשמל ותקשורת חדשים ופיוי חומר מיותר.   

  
  יציקת יסודות לעמודים / תיאור טכי    08.05.2

  
  .  300 -מבטון ב  02עבודות יציקת הבטון לפי התיאור הטכי הכללי למבים פרק  -    

  
  ויועץ   מותאם לעמוד שמאופיין במפרט יועץ התאורה -גודל היסוד  -    
         הקוסטרוקציה.      

  מ"מ כל עוד הם מאוכים בהחלט.   1  -המרחקים בין הברגים לא יסטו ביותר מ    
  מ"מ.   3  -ו ביותר ממרחקים מציק היסוד לא יסט

  
  מקום ציורות האספקה ביציאה (בשטח המאוזן של היסוד) לא יסטה ביותר   -    

  מ"מ לגבי      5 -מ"מ לגבי ציר היסוד, ובכיסה לא יותר מ + /   5  -מ+ /   
  המקום בתרשים.  

  
  הציורות יכופפו בצורה כזו (במצב קר או חם) שלא יתהוו קמטים ולא תשתה   -    
  רתם העגולה.  צו      

  
  הברגים , פרט לחלק המצופה  והציורות יוקו באמצעות מברשת פלדה או אמצעי   -    
  דומה מעודף חלודה ולפי הכסתם לתוך הבטון יוקו מכל שומן באמצעות טטרה           
  פחמן  או חומר שווה , אך לא בפט או בזין או חומר דומה.   -כלור  -       

  
  יור קיים (ללא חלודה או ציפוי) הם יוכסו, מלבד התבריג  אם הברגים או הצ  -    

  עד שתיראה שכבת חלודה  10%אשר ישומן לתהליך זה. לחומצה מלחית של                 
  רצופה. לאחר מכן יושטפו  היטב בסילון מים. יש להגן בציור מתאים על חלקו                              
  העליון של הבורג עד התקת העמוד.                              

  
  ס"מ (עבור שלושה אומים).   12הברגים יבלטו מעל ליסוד בגובה  -    

  
  יותר    ס"מ עמוק 10במקרה שהאדמה אחרת מחול או קורקר, יוחפר בו היסוד -    
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  ס"מ.   10ותוכס לתוכה שכבת חול של                             
  

  קו הקרקע המסומן הוא משטח המרצפות של המדרכה או במקרה ואין ריצוף קו   -    
  אבן השפה הקיים או העתידי.                             

  
  מתחת למשטח  ס"מ  5אחרי גמירת היסוד ימלא החלל ביו ובין חיבור בחול עד  -    
  הריצוף.        

  
  ס"מ. פי היסוד באיזור   10יסוד באיזור גיון יבלוט משטח הקרקע הסופי בגובה   -    
  ס"מ מתחת לפי הריצוף.   20מרוצף  יהיו       

  
  הכיסה של כל ציור תיסתם באמצעות בול עץ שיבלוט מתוך הציור החוצה , כך   -    

  יאו.  שקל להוצ                           
  הברגים והאומים יהיו מפלדה מגולוות.  -    
    
  הצבת עמודים , הרכבת זרועות , גופי תאורה , חיבורים וגמירה סופית    08.05.3

  
  הצבת עמודים    -    

  
  א. העמודים יוצבו אך ורק באמצעות מכשירים מכיים כמו מוף או מכוה להצבת        
    עמודים וכו' על יסודות מוכים מראש.      

  ב.  העמודים יוצבו בצורה אכית מוחלטת, אם הקבלן יסדר לשם כך מכשיר עליו          
    5X10להוועץ  תחילה במפקח. לשם איוך העמודים ישים הקבלן פסי פח בגול של            
  ס"מ בעובי  הדרוש מתחת לפלטת היסוד של העמוד.           

  
  על הקבלן למתח את ברגי היסוד בצורה מספקת ולמלא את החלל השאר מסביב           
  ) לאחר  200 -זיף דק. (ב - חלקי זיף 3חלק צמט ,  1לפלטה זו בתערובת בטון :      
  התחזק  הבטון יומתחו הברגים עוד פעם.          

  
  ג. באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד , יעשה זו הקבלן ללא     

  תשלום.   
  
  ד. ברגי היסוד של האומים והדיסקיות ימרחו היטב לפי ואחרי הצבת העמוד במשחה   

  מועת החלדה. לאחר פתיחה סופית (ולאחר שאישר המפקח איו העמודים      
  ו הברגים והאומים ביוטה רוויה זפת, לאחר כמן תשפך זפת       לשביעות  רצוו) ייעטפ         
  חמה על ברגים ועל כל פלטת היסוד , ולאחר מכן יתוקן הריצוף.            

  
  ה. עמודי התאורה שהוצבו יוגו על ידי פלסטיק קשיח להגתם מפי פגיעות מכיות וכו',    

  זמין. עד לשלב סיום העבודות ומסירת הפרויקט למ         
  

  הרכבת זרועות וגופי תאורה בעמודי תאורה    -           
  

  א.  העמודים בהם מורכבים גופי התאורה על זרוע יורכבו הזרועות במקום באמצעות       
  מכשירים מכיים כמו מוף , מגדל מתרומם וכו'.             

      
  במקרה שגוף התאורה יורכב לעמוד ישירות או עם זרוע קצרה יורכבו הגופים גם           
  כן באופן שיהיו מקבילים זה לזה ויצבים בכיוון הכביש, ומוחזקים בהתאם לפרט           
  בתכית.                        

  
  

  בתכית , במידה   ב.  הקבלן ירכיב את גופי התאורה אל העמוד או הזרוע כמפורט     
  ויידרש יפרק את בית הורה , בכדי לא לקלקל את הכבל ויחבר קצוות הכבל לבית         
  הורה לפי  הכללים שבתקן, ולא ילחים את הקצוות, אלא אם ברגי בית הורה                        

  בל תוך  אים מאפשרים  חיבור כ"ל ילחים עלי כבל מתאימים לקצוות הכ            
  ס"מ עליהם יולבש ציור זכוכית.   15השארת עודף קצוות באורך               
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  לכל פס שהוא יספק לתוך העמוד והזרוע עד            1.5X3גמיש  N2XYג.   הקבלן ישחיל כבל                
  ימים לכבל בכדי  חורים מתא  2עם   X 40   X 5 60לפס, הקבלן יספק פלטות בקליט                      
  לשחרר את בית הורה מסחיבה.                       

  
  ד.  הקבלן יכיס את הורה , יסגור את גוף התאורה ויכווו לפי דרישות המפקח.         
  
  עמודי התאורה שהוצבו יוגו על ידי פלסטיק קשיח להגתם מפי פגיעות מכיות .  ה       

  דות ומסירת הפרויקט למזמין. ד לשלב סיום העבוע           
  

  חיבורים בעמוד תאורה    -
  א.  הקבלן יכיס את קצוות כבל האדמה, לתוך העמוד, בשים לב  שהכבלים לא  

  יקבלו  כיפוף קטן מדי (ר' תקן), ירכיב את מגש המבטחים ויחבר אליו את        
  קצוות כבלי האדמה לגוף התאורה בצורה אותה.       

  
  ב.  הקבלן יספר על חשבוו כל החומרים הקטים (באם זה יידרש) כדי לחבר קצוות         
  טים מחרס, חתיכות חוטים וכד'.  כבלי  האדמה אל מגש המבטחים. כמו מהדקי חו               

  
  ג.  הקבלן ישאיר בצורה אותה עודפים בקצוות כל הכבלים והחוטים, כך שבמקרה של                  

  החלפת ציוד לא ייגרמו קשיים וגם תהייה אפשרות לקצר קצוות שיתרופפו במשך  הזמן.                        
  
    ד. הקבלן יסגור את פתח הגישה למגש המבטחים וימרח לפי כן את המעול במשחה         

  המועת קורוזיה.                     
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    מגש אביזרים   08.05.04
  

  תיאור טכי         
    כללי

  כל אביזרי החיבור יורכבו על בסיס מפח ברזל מעובד בפי קורוזיה ומגולבן בעובי   -    
  מ"מ.   2                
  הבסיס יתאים להרכבה בבסיס העמוד באופן שיתן יהיה להרכיבו ולפרקו בקל    
  דרך  הפתח הקיים בעמוד.  (ראה פרט של מגש אביזרים בעמוד בתכית).   

  
  הציוד כמפורט להלן : כל בסיס יכיל את   -
    

  או     אמפר , לכל ורה , תוצרת "סימס"  16-6קוטבי  - חדא. מפ"ז חצי אוטומטי   
  עם כיסוי הגה או שו"ע.   שוו"ע       

  
  או שוו"ע ב. מהדק קדי לכבל הכס והיוצא בחתך הכבל הדרוש ומהדקי חרסיה 

  הזה).  עבור הכבל העולה בעמוד לורות. (אין לחתוך את כבלי ה   
  
  ג.  כל החומרים ואביזרי העזר כגון : חוטים , ברגים וכו'.  

  
  ד.  חיבורי הארקה מתאימים.  

  
  ה.  משק , קבל , מצת וכל ציוד העזר עבור הפס יותקו בתוך הפס אלא אם יודגש   

  אחרת בכתב הכמויות.        
  
  ו.  כל ברגי החיבור והאומים עבורם יהיו מגולבים.   

  
  תף) משוז.   יש לבצע גישור מכים למא"זים אשר משותפים לאותו מעגל חשמלי (אפס 

  כדרש עפ"י חוק ותקות החשמל.      
     

  יאושר ע"י מחלקת מאור של העירייה.   ח.      
  
  -התאמה לתקים ובדיקות   -
  יהיו לפי התקים הישראליים המתאימים ויהיו   -תיכים , מהדקים , ברגים         

  מתוצרת מאושרת ע"י מכון התקים.         
  

  חומרים     -         
  

  א. פחי החיזוק של הציוד יהיו מוגלבים לאחר העיבוד.      
  

  מ"מ למבטיחים   1פרטיקס   -ב. מתחת למבטיחים ומהדקים תושם פלטה בידוד      
  מ"מ (אין זה מסומן בתכית).   5 -ומהדקים ב                             

  
  ממ"ר מתוצרת מאושרת   1.5ג.  חוטי החיבור יהיו חוטים טרמו פלסטיים גמישים    
  ע"י מכון התקים הישראלי. הצבעים יהיהו על פי התקות.          
  

  ד. כל ברגי החיבור במהדקים וכמו כן ברגי החיזור יבטחו בהדבקת צבע.  
  
  

  עבודות גמר   -   
  

  א. המשטח יעובד בצורה אותה ללא קצוות חדים , הריתוכים יהיו קיים. מחזיק וו  המסומן    
  במוסמר על גבו של המשטח, יכול להיות גם מרותך ע"י ריתוך קודה, לפחות  שתי קודות.       

  
  
  

    הלחמותב.   
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  בהתאם לתקן הספק ימע , ככל האפשר , מהלחמת קצוות החוטים. לא יולחמו כל  חוטים      
  שזורים הכסים למהדקים, אלא רק בקצוות לקבלים , אם לא תהיה אפשרות  חיבור      
  אחרת.     
    גמירהג. 

  על המידה.   הגמירה תהיה אותה וקייה. לא יהיו קצוות חדים. לא יבלטו ברגים, יתר
  כל אומי החיזוק יובטחו על ידי דיסקית, קפיץ או אום גדי, כל ברגי החיזוק על אומיהם יהיו     

  מפליז.  
    מכסהד.   
  המכסה עבור מגש האביזרים יחובר לעמוד עם שרשרת מבודדת ויותקן כך שיהיה מוגד        

  לכיוון הסיעה.      
  
    גופי תאורה  08.05.05 

  
  אישור הגופים    

אישור לגופים ייתן לפי הביצוע בשיתוף עם מהדס החשמל,  המזמין, האדריכל, מהל 
  הפרוייקט. 

  
  פרטי הציוד    

  א. גוף הפסים יהיה עשוי אלומייום מיוחד בכבישה ובאלגון מלא, וייצבע בצבע שרוף בתור.  
  

  בלתי מצהיב, אלא  ב. כיסוי הפסים ייעשה ע"י מפזר עשוי פרספקס אקרילי שקוף 
  אם  מסומן אחרת.       

  
  ג. הגוף יהיה אטום לחדירת מים ואבק, כולל מיעת חדירת מי העתבות לתוך הפס.    

  
  ד. מעבר הכבל אל הגוף יהיה על ידי אטימה כך שלא תהיה חדירת  לכלוך אל תוך הפס. 

  

                    אלו הן   –החיות אלו הין ההחיות המחייבות (גם אם יהיו החיות אחרות שוות  08.05.07

  הקובעות).                

  הוראות כלליות להתקת גופים שקועים באדמה  08.05.08

  :אין הוראות אלא באות להחליף את הוראות היצרן אלא לשמש כעזר בלבד

  הוראות התקת הגוף:

בור באדמה בגודל המתאים לקופסת הביטון תוך כדי הקפדה על גומחה  הכן  -
ס"מ   30ס"מ לפחות מגודל קופסת ההשקעה ועל לפחות   10 -בקרקע הגדולה ב 

 ס"מ). 45חצץ בתחתית הבור ליקוז עודפי המים (מומלץ  
 התקן את קופסת הביטון בגובה פי הריצוף.  -
ורה תקית לגוף התאורה תוך  יש להקפיד להרכיב את האטיגרוים (אטמים) בצ -

 שימוש בגומיות המסופקות, אין להשתמש בסיליקון!!! 
גמיש   - גומי  כבל  בכבל תקי לשימוש חיצוי, מומלץ  גוף התאורה  יש להזין את 

 בעובי המתאים לאטיגרון שבגוף.   NEOPHRENEמסוג  
במקרה של גוף תאורה אשר מסופק עם כבל יצוק בגוף חיבורי החשמל יעשו תוך   -

עם ג'ל לחיבור    68IPשימוש במופה תקית בלבד או מחבר מיוחד תיקי ואטום  
 הכבל ושרוול מתכווץ באטימה כפולה על הגידים ומעל הכבל. 

לגוף   - המסופקים  הברגים  ע"י  הביטון  לקופסת  לחברו  יש  הגוף  חיווט  לאחר 
 דק' לבצע סגירה מלאה והידוק של הברגים. 30התאורה ורק לאחר הפעלה של 

דקות (על מת לייבש את    30  -אטימת הזכוכית העליוה להדליק את הגוף לכלפי   -
 הלחות אשר הצטברה בגוף) ולסגור את הזכוכית העליוה.

 אין להשתמש בורה אחרת מאשר המלצת היצרן.  -
 חובה להשתמש בקופסאות ביטון מקוריות בלבד.  -
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 זכוכית עליוה פגומה יש להחליף מייד.  -
 משוריין. אין להשתמש בכבל  -
 ס"מ.  50מרחק מיימלי בין גוף תאורה לעצם כלשהו חייב להיות מיימום  -
 אין לדשן באיזור הגופים. -
 יש לגרז ברגים לפי אטימה וכן בטיפול שוטף.  -
 אין להתקין את גוף התאורה בתאי גשם או לחות גבוהה.  -
אם   - במים,  הביטון  לקופסת  בור ההכה  למלא את  יש  יקוז:  בדיקת  לבצע  יש 

דקות יש לדאוג לצורת יקוז חלופית אשר תקז    30מים אים מתקזים תוך  ה
 את המים בזמן ה"ל. 

  יש לסגור את הברגים בצורה מוצלבת.  -

אין לפתוח    68IPג"ת המגיע מהיצרן / מהספק כשהוא   -
 את האטי גרון או להחליף את הכבל. 

אין לבצע שום שיוי בג"ת ללא אישור בכתב מהיבואן /   -
 יצרן ג"ת 

  
  אופי מדידה ומחירים: 08.08

  כללי:   08.08.01

כל העבודה תימדד כשהיא מושלמת, גמורה ומורכבת במקומה כשכל האביזרים    א.  
  פועלים בשלמותם, לאחר חיבור הזרם, ביקורת חברת החשמל והמפקח. 

  העבודה תמדד טו, ללא כל תוספת עבור פחת או פסולת מכל סוג שהוא.   ב.  

הדגמים ימדדו כפריטים רגילים או במערכות, בהתאם לפרוט בכתב  הרכבת   ג.  
  הכמויות. 

כל המחירים, הן מחירי יחידה של חומרים או מחירי יחידה של עבודות, יכללו    ד.  
הספקה והתקה של כל החומרים וחומרי העזר ואת כל העבודות ועבודות העזר  

אלא אם כן עבודות אלה  הזכרות בתאור הטכי ובתכיות ו/או המשתמעות מהן 
  מדדות בפרד בסעיף מיוחד בכתב הכמויות. 

האביזרים יותקו בצורה מושלמת מחוברים ומוכים לשימוש. מחיר היחידות    ה.  
שברשימת הכמויות כוללים את כל החומרים והעבודות הדרושים, קשתות, זויות,  

יגרון, חציבה  יפלים, קופסאות, הסתעפויות משורייות ופלסטיות, סגירות אט
וסיתות, פלפוים, חפירת אדמה, כיסוי הציורות בטיט ובמלט, צביעת לוחות  

  וארוות, גופי תאורה וכד', כמתואר. 

כל החומרים הזכרים ברשימת הכמויות להלן הים כלליים ושרירים ללא    ו  
התחשבות בכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל החומרים הקטים ואת כל  

ועבודות העזר לפי חוקי המקצוע המקובלים, לפי הוראות המהדס. לא    חומרי העזר
יהיה שיוי במחיר היחידה עקב שיוי בכמויות באופן כולל או בסעיף עצמו (הגדלת  

  הכמויות או הפחתתם).

  
  במסגרת המחירים יכללו ללא תוספת מחיר עבודות כדלקמן:  ז  
צורך כולל הפעלת השגחה והגה  זיהוי וחשיפה זהירה, כולל הפעלת רשויות לפי ה    

של קווים, סיבים אופטים קיימים, קווי חברת חשמל, קווי בזק, קווי פרטר כולל  
  קבלת אישורים מתאימים לחפירה וכו'.

  
במסגרת המחירים יכללו ללא תוספת מחיר קבלת בדיקות ואישורים מהרשויות    ח  

  '. השוות של מערכות תקשוב, רמזורים, בזק, חברת חשמל וכו
  . ללא תוספת מחיר קבלת האישורים    
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  להלן פרוט אופי המדידה של החומרים השוים:  08.08.02

  כללי:  -איסטלציה   א.  

המדידה תעשה לפי מספר הקודות כפי שיבוצעו למעשה. פרט למקרים    -  
מיוחדים אשר בהם עשית המדידה לפי מטרים והאביזרים אשר יסופקו  

ההזה בין הלוחות ובין ארגזי הטלפון והסיגליזציה  במציאות. כמו כן קוי  
  יחושבו אף הם לפי מחירי היחידה, לפי הכמויות שיבוצעו למעשה. 

  צורות:   ב.  

צורות ימדדו לפי אורכם טו, כפי שהוחו בבין החל מלוח החשמל ועד    -  
  לגמר הציור ליד האביזר. 

סאות מעבר או לוחות  במחיר הציור לא יכללו חלקי הציור הכס לקופ  -  
  חשמל, אולם אין להוריד את אורך הקופסאות שבדרך. 

במחיר יכללו כל אביזרי העזר כגון: מופות, חיבורים, קופסאות מעבר    -  
הסתעפות סטדרטיות, קשתות, יפלים, זויות, תרמילים, מחזיקים מכל  

  המיים, שרוולים. 

כדרש, במחיר יכללו  במחיר הציור יכלל גם הספקה והשחלת חוט משיכה   -  
כל עבודות התקת הציורות והקופסאות והאביזרים ה"ל, כולל חציבות  
וסיתות בקיר בלוקים או בטון, בעמודים, או בתקרות, לרבות אטימה וכן  

חפירה, חציבה ומילוי, חיזוק הצורות בטיט מלט כדרש, לרבות תיקון ה"ל  
  והחזרת המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח. 

ביעת הצורות והחיזוקים בצבע מגן וצבע גמר וכד'. כל זאת ובוסף, כמפורט  צ  
  בתאור הטכי ובתכיות. 

  תעלות:   ג.  

  תעלות פלסטיות מכל הסוגים ימדדו לפי מטר אורך טו, כפי שהורכבו בבין.   -  

סולם ברזל, תעלות ברזל ותעלות רשת ימדדו לפי משקל או אורך לפי קביעת    -  
  המפקח. 

ר יכלול את כל עבודות ההרכבה והחיזוק כמפורט וכל חומרי העזר  המחי  -  
  הדרשים. 

  חוטים וכבלים:   ד.  

ימדדו לפי אורך הצורות או התעלות בהם הם מוחים כלומר ללא תוספת    -  
עבור החיבורים בתוך הקופסאות או לוחות החשמל, או גופי התאורה, המדידה  

  פסולת כל שהיא.  טו לפי מטר אורך ללא תוספת עבור פחת או

במחיר החוטים או הכבלים כלול חיבורם ללוחות, או לאביזרים או לגופי    -  
התאורה וכן חיבור למהדקי מעבר כולל מחיר המהדקים. כן כולל המחיר את  

השרוולים הפלסטיים הדרשים, עלי כבל במידת הצורך וכו', עבודות השחלת  
  החוטים, סימון קצוות וכד'. 

ף כמפורט בתאור הטכי ובתכיות, כבלים באדמה ימדדו לפי  כל זאת ובוס  -  
אורכם טו כולל רזרבות שיוחו באדמה ללא חלק הכבל הכס ללוח כמפורט  

  למעלה. 

  אביזרים:   ה.  
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  האביזרים ימדדו ביחידות בהתאם למספרם טו שהורכב בבין.   -  

יזרי תאורה  מחירי האביזרים כגון: מפסיקי תאורה, חיבורי קיר, לחצים, אב  -  
וכד' יכללו את מחיר האביזר וכל חומרי העזר כולל שילוט לפי המתואר ועבודות  

  הדרושות להתקתו במקום המיועד לו. 

  קופסאות מיוחדות:  -חיזוקים מיוחדים    ו.  

כל חיבורי הברזל המיוחדים, הקוסטרוקציות המיוחדות, קופסאות מעבר    -  
ל במחיר הספקתם והרכבתם של  משותפות מיוחדות וכד', שאין מחירם כל

  האביזרים או היחידות ה"ל ימדד לפי משקלם, כלומר לפי ק"ג. 

לפי הרכבת ה"ל, על הקבלן למסור למפקח את משקל החלק ויקבל אישור    -  
  המפקח ל"ל.

במחיר הברזל יכלל הספקתו והכתו של החלק הדרוש לחיבור והתקתו    -  
העזר הדרשות. כל זה במידה ואין סעיף   במקום, כולל כל חומרי העזר ועבודות
  מיוחד המוגדר אחרת בכתב הכמויות. 

  לוחות חשמל:   ז.  

  מחירי הלוחות יהיו קומפלט, כולל ארון הפח והציוד המורכב בו.    -  

מחיר הלוח יכלול את כל עבודות המסגרות, פחחות, צבע וכן את הציוד ללוח    -  
  חושת, מבדדים, שלטים וכו'. כגון: פח, ברגים, פסי חיבור, פסי 

הציוד הפימי כגון: מפסיקי הזרם, מתעים, ממסרים, מתגים, מורות,    -  
מכשירי מדידה וכו', יהיו לפי מחירי היחידה כמפורט עבור תוספת או הורדה  

יקבע המחיר עבור האביזרים כמפורט ברשימות   -במחיר הלוח או לוחות וספים 
  שטח פי הלוח ושטח פי הדלתות. ואילו מחיר המבה יקבע לפי 

  לוחות עומדים יוחו על בסיס בטון, מוגבה מהריצוף.  -  
עם הזיון הדרוש.  -200עבודות הבטון כלולות במחיר הלוח. הבטון יהיה ב    

מחירי היחידה למכשירים המורכבים בלוחות, כוללים את מחיר האביזר כגון:  
יבור החוטים, כח ופיקוד  מפסיק זרם, מתע, תיך וכו' הרכבתו בלוח, ח

  הקשורים אליו, כולל מהדקים וכו' לצורך השלמת החיווט.

כל המידות והמחירים יהיו בהתאם לסעיפים לעיל ולכתב הכמויות להלן    -  
ושהרכבם יחד יתן בהתאמה לוחות חשמל, תאורה, כח, פיקוד וכו', מוכים  

עבודות הבין, ההגה,  ומושלמים לפעולה, לרבות כל חומרי העזר, תאום עם  
הכל קומפלט מוכן לשימוש לרבות   -קבלת אישורים מהמפקח, הרשויות וכו' 

  תיכים וורות. 

  בוסף לאמור לעיל יכללו במחיר הלוח גם העבודות המפורטות להלן:   -  

  תאום בין מידות הלוחות והמקומות עבורם בבין ו/או בריהוט.   *  

המעגלים והכבלים והצורות ללוח לפי  תאום הכה בכיסות ויציאות לכל   *  
  הדרש בבין ובתכיות הריהוט.

  ביקורת והתאמת סכמות הלוחות והמעגלים בבין.   *  

  תאום זמי אספקת הלוחות עם דרישות בעל הבין, קבלי הבין והריהוט.   *  

הובלתם, פריקתם והכסתם של הלוחות, קבלתם בבין, כולל הגה בפי    *  
  פגיעות. 
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  הרכבת הלוחות, כולל לוח המוה והספקת כל חומרי העזר הדרושים.   *  

  יקוי הלוחות בפים ובחוץ לאחר השלמת העבודה של הטיח והסיוד סביבם.   *  

  תיקון הצבע בלוחות במקום שפגעו.  *  

חיבור הלוחות לכל המעגלים והאביזרים, וכן כל הצרת והלוח כולל חיבור    *  
  קוי הזה. 

  רן בתיקון כל הליקויים בלוחות. טיפול עם היצ  *  

חריטת כל השלטים בלוחות שייעשו מסדביץ' פלסטיק בהתאם להוראות    *  
  המהדס המפקח (כולל שילוט פימי). 

טיפול בכל הקשור עם חברת החשמל והמהדס, בביקורת וקבלתם של    *  
  הלוחות ה"ל. 

  סכמות.   *  

תמיד גם חמרי ועבודות  במחירי האביזרים המופיעים בכתב הכמויות יכללו   *  
העזר, פסים מהדקים, חווט פימי, חזוקים והרכבות, שלטי סדויץ' חרוטים  

  כולל חבורם והפעלתם.

באופן כללי המחירים כוללים את כל ההוצאות עבור תכון פרטים, הכת    -  
והספקת תכיות, ביצוע של לוחות וכו', וכן תכיות מעודכות אחרות שתמסרה  

ט ומתואר בתאור הטכי. את כל החומרים והציוד הדרוש  למזמין כמפור
לעבודות ה"ל, את כל המסים הסוציאליים, הוצאות בטוח, הוצאות כלליות של  

הקבלן (ישירות ועקיפות) בקשר להתחייבותו כמפורט בתאי החוזה, במפרט  
  הטכי ובכתב הכמויות. 

ל החומרים,  סת החומרים, מוצרים וכלים, מכוות ושמירתם, הובלת כחא  
המוצרים, ציוד וכלי עבודה עד מקום המבה, הובלת עובדים למקום העבודה  

  וממו וכן רווח הקבלן. 

  גופי תאורה:   ח.  

  מחירי גופי התאורה יכללו הספקה, התקה, חיבור והפעלה.  -  

  מחיר הגוף כולל תמיד גם את הבאות:   -  

  אספקה   

הציוד המופיע במפרט הטכי, כך  ייצור הגוף בשלמות כולל אספקת כל    *  
  שהגוף יהיה קומפלט מוכן לשימוש. 

  . כפי הפרוט שיתן ע"י המפקח הציודאספקת כל    *  

  עזרה לקבלן המתקין בכל הדרוש.  *  

  הובלת הגופים עד לאתר הבין והכסתו למחסן באתר.  *  

  התקה   

  קבלת הגופים באתר הביה.   *  

  ספק, התכיות בבין וכו'. תאום הגופים עם המפקח, האדריכל, ה  *  
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  . 25ספקה והתקת שבלוות להתקה עבור הגופים שמספרם עולה על א  *  

  אכסון הגופים במחסן באתר.  *  

בדיקת הגופים לפי התקה, הובלת הגופים והורות מהמחסן למקום    *  
  התקה ברחבי הבין. 

כל   הקבלן ירכיב את גופי התאורה ה"ל ויחברם למערכת החשמל, כולל  *  
חומרי העזר (על כל צורותיהם), במקומות בהם יהיו גופים תלויים יורכב  

הגוף על וו שיותקן ע"י הקבלן או על פס תאורה תלוי ומותאם במיוחד  
  למטרה זו. 

בתקרות כפולות יכלל החוט הגמיש מהקופסא עד הגוף במחיר עבודות      
  ההרכבה. 

התקה, חיזוקים למסגרת  הגופים השקועים בתקרה אקוסטית כוללים   *  
  התקרה או לתקרה הקוסטרוקטיבית לפי המקרה. 

  חיבור הגופים לרשת החשמל.  *  

  הכסת הורות לג"ת.   *  

  בדיקה והפעלת הגוף בשלמות.  *  

אחריות עבור שלמות הגופים במשך פריקה, אחסון והרכבה לחיבורם התקין    *  
  האחריות. לרשת החשמל ולפעולה תקיה ע"י מסירה בתקופת 

  העברת ג"ת ביקורת חברת חשמל.  *  

המדידה והמחירים לגופי תאורה יהיו כפופים לכל האמור לעיל ולמפורט    -  
בסעיפי כתב הכמויות להלן, לרבות השלמת כל עבודה ועבודה, כולל כל חומרי  

העזר והחיבורים הדרושים עד להפעלת הגופים כשהם מושלמים ומוכים  
  לשימוש. 

יכללו את הורות וכן את עבודות הצבע לפי הוראות המפקח וכן  כל הגופים    -  
  את הקוסטרוקציה המחזיקה אותם על עבודות הגמר והצבע שלה.  

  המדידה תהיה טו, כמתואר בסעיפים כתב הכמויות להלן.  
  

  הוספות ושיויים ט.    
כל האמור לעיל בא כתוספת לתאים הכלליים ולהגדרות שבחוזה הכללי, עם  

  הקבלן הראשי, במידה וקיים.
הכמויות שבכתב הכמויות הין בחלקן הגדול באומדן והקבלן יזמין את האביזרים  
השוים בהתאם לכמויות הדרושות למעשה. הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש הוספות  

למחירי היחידה עקב שיוי בכמויות, תוספות או ביטול סעיפים מסויימים באם  
  ה.יוחלט עליהם במשך העבוד 

  
  
  

  עבודות על בסיסי יומי (רג'י) י.    
    

  כללי   .1
פרק זה ועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא יתן לצפותן מראש    

ושאין יתות להבדלה בתוך סעיפי החוזה ואשר המהדס החליט לקבוע  
עבורם מחיר לעבודה וספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת  

בהוראה מוקדמת  כלים וכד'. ביצוע עבודות אלו מותה   עבודה של פועלים,
ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה   בכתב של המהדס

תקבע ע"י המהדס, אולם האחריות ליהול העבודה וכל יתר הדברים להם  
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אחראי הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. הרישום של שעות העבודה  
ביומן, מדי יום ביומו, ואין הקבלן רשאי לתבוע   האלו ייעשה ע"י המהדס

ביצוע שעות עבודה לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המהדס ורשמו  
  באותו היום ביומן העבודה. 

  
  הגדרת ההיקף   .2

שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה טו של אדם או כלי המצאים כבר    
רתם, שעות סיעה ובטלה,  בשטח. הוצאות כגון הבאת אשים או כלים והחז

מפעילים, חומר קטן, כלי עבודה, שימוש מחסן, יהול עבודה וכו', וכן רווח  
הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות, שעות קיץ וכד' רואים אותם ככללות  
במחיר שעת העבודה לפי סוג, כפי שפורט בכתב הכמויות. המחיר כולל גם  

אי, כלי עבודה וכל הדרוש לביצועה  את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמים, בל
התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. באם ראה למהדס כי פועל או  
כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו איו די יעיל, בהתאם לדרש לדעתו,  

רשאי הוא לפסול אותם משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבוו  
  ולו על הקבלן. וכל ההוצאות הובעות מהחלפה זו יח 

  
  חלוקה לסוגים   .3

  החלוקה תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האשים.   
המהדס יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שיתן לכל אדם שיועסק בעבודה    

  ה"ל, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות להלן. 
  
  מדידה ומחירים   .4

באתר  המדידה תהיה שעות עבודה טו של פועל, כולל הציוד וכלי העבודה   
הבין ולכל תקופת זמן שיקבע המפקח. לא תתה שעות בלתי ריאליות ו/או  
שעות סיעה ו/או הובלת אשים וציוד למקום וחזרה. רואים את המחירים  

  ). 3.04כוללים את כל האמור בסעיף זה (סעיף  
מחיר שעות עבודה אלו ישמש גם לתחשיבים בהכת מחירים לסעיפים    

  מפקח לא תהיה דרך אחרת לקביעת מחיר חריג. חריגים, במידה ולדעת ה

  מדידה לפי קודות:   .יא  

קודות בתקרה או בקיר או במחיצת גבס או הריהוט מעל או מתחת לטיח  -    
מוכות לשימוש כולל את כל העבודות ועבודות העזר, חומרי העזר, שלות,  

(ללא פדל  ברזל, חזוקים וכד' עם וו בתקרה או ברגים להידוק בתי הורה 
  וללא בית מורה), כולל את:

האיסטלציה עצמה בציור פלסטי טיפוס "פד" או "פ" בקוטר הדרוש עם      
חוטים או כבלים לפי הצורך, חוט הארקה, החל ממוצא הקודה בתקרה או  

  בקיר או ברצפה ועד ללוח, ואביזר מטיפוס גוויס או דומה.

קרה או ברצפה כקודה מלאה ללא  עבור קודות כאמור תחושב כל יציאה בת  -    
התחשבות אם תהיה לכל קודה כזאת מפסיק זרם אחד או יותר או מפסיק  

  זרם אחד ישמש לשתיים או יותר קודות. 
במידה ויעשה שילוב של התקת מוליכי הקודה בתעלת כבלים משותפת      

  תשולם התעלה בפרד. 

פיים   3אמפר, עם  16חיבור קיר (ח"ק) יוגדר כבית תקע חד פזי לזרם    -  
שטוחים, כאשר מסגרת עבור בית התקע מוברגת לקופסת החשמל ע"י שי  

  ברגים לפחות. 

  תאור הקודות בהתאם למתואר בכתב הכמויות בפרק קודות.   -  

מחיר היחידה ברשימת הכמויות כולל כל עבודה הדרושה   -וסף על האמור   -  
  וזה. לשם ביצועה והתקורות הדרשות בהתאם לתאי הח 
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במחיר המערכות כללים כל האישורים של הרשויות הדרשים למסירה תקיה,    .בי  
לרבות תשלום האגרות ו/או שכר המשולם למכוי הבדיקה וכן העבודה הלווית  

  הכרוכה בכך: 

  חברת חשמל ו/או בודק פרטי לפי שיידרש. -מתקן חשמל   -  
  אישור הבזק.   -מתקן טלפוים (מובילים)    -  
  רשות כיבוי אש. -תאורת חרום   -  
      
  .הבודקים הפרטיים יהיו בודקים אשר יקבעו ע"י המזמין   

  
  ספר מתקן חשמל  .0908
  

  ספרי מתקן וחומר טכי למכלול מערכת החשמל            
  

  תכולת ספרי המתקן   א.
  

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד שלושה חודשים לפי תחילת התפעול  
והתחלת תהליכי קבלת המתקים, חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים  

ספרי כמפורט להלן. ספרי המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות, המתקים והאביזרים. 
יין כדוגמת המתקן ימסרו לעיון המזמין, ככל היתן, בחלקים, מייד עם השלמת כל קטע ב

  .קומה, חדר חשמל, גרטור וכדומה
  

ההחיות שלהלן הין בעדיפות על כל החיה אחרת הרשומה במכרז, במסמכיו, בפרקיו 
  ובספחיו השוים.

  
  ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן: 

  
  פורמט ההגשה   .1

  
תוכיות, סכמות, קטלוגים, הוראות  תפעול   הקבלן יגיש את כל החומר לרבות  1.1

  ואחזקה, בשי פורמטים:
      

כשהם ערוכים בתיקים מתאימים   פורמט מודפס ואורגילים של היצרים  א.
  בעלי כריכה קשה, כמפורט להלן. 

כאשר השרטוטים הים בתוכת שרטוט בורסיה   פורמט במדיה מגטית  ב.
אחידה שתבחר עפ"י הלי הפרוייקט, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל  

(אטוקאד גרסה   החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.
  וכו').  PDFעדכית ביותר, וקבצים 

  
תויקים בקלסרים  החומר המודפס, הקטלוגים ותוכיות מודפסות, יוגשו כשהם מ  1.2

  בעלי כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:
  

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון אדום. הגוון המדויק יוגש ע"י הקבלן לאישור    א.
  המזמין. 

מרכז  , על פי העיין, ___________________על גב הקלסר יודפס סמל   ב.
תוביות יודפסו  מתקן _____________. הכ  _________  תרבות וספורט

  באותיות גדולות ככל היתן.
על כריכת הקלסר בצידה הפימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת    ג.

  .ורודהמתוארת בקלסר. הדף יהיה תמיד בגוון 
אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל המערכות ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים    ד.

הראשיים  הכלולים במערכת החשמל כשהם מפורטים עפ"י הושאים 
  השוים. קלסר זה יהיה בצבע זהה למערכת אך בגוון כהה יותר.  

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העייים    ה.
תאפשר למשתמש למצוא תוכית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר  

  המתויק בקלסר ללא חיפוש וסף. 



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

88

ס לתוך שקיות יילון שקופות. בכל  כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכ   ו.
שקית פריט אחד, תוכית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת  

חלפים וכדומה. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי  
  בתוכה ותאור הושא. המדבקות יתאמו את תוכן העייים.

  יעת השקיות.    כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שייים למיעת קר  ז.
  

  כל החומר במדיה המגטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים.   1.3
  

  פרוט התכולה בספר המתקן   .2
  

בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה הפימית, דפים    2.1
מקדימים הכוללים החיות בטיחות כדרש לפעולה באותו מתקן. החיות הבטיחות  

אזהרות והחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי  יכללו 
החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן, כלי עבודה  

בטיחותיים דרשים וכדומה. ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מתח  
  גבוה, עבודה בדלק וכדומה. 

  
תוכיות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכיות יכללו מידות    2.2

התוכיות יכללו את מספרי הציוד המותאמים  מיקום לכל מרכיב במערכת.  
  . לדרישות המספור האחיד של המזמין

  
תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת ותת מערכת    2.3

לוקת החשמל, תרשים מערכת ההזה בחרום וכדומה.  כדוגמת תרשים סכמטי של ח
קוויים, צבעויים  -תרשימי הזרימה שישמשו  להבת תפקוד המערכת יהיו חד

ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הדרשים להבה מלאה של פעולות  
ההפעלה, הכיול והאחזקה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת  

הזרימה יכללו מידע על הספקים בכל קטע, ערכים שמדדו לאחר   בפרד. תרשימי
סיום הויסות במתקים בכל פאזה בפרד וכדומה. המידע יכלול זרמים, מתחים,  

כופלי הספק וכדומה שמדדו בעת הפעלת המערכת בתפוקות שוות. צבעים  
רים  וסימוים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים לעומת אביז

  האמורים להיות מופסקים או סגורים.  
  

תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בפרד ולגבי    2.4
המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד  

בציוד ובמערכות המתאימות, סיכרויזציה בין המערכות וכדומה. על הסכמות  
  ל קודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. יסומו כ

  
כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם תוי יצרן    2.5

וספקים לרבות כתובות וטלפוים, תוים טכיים, פיזיים ותפעוליים המתאימים  
ים המצויים ע"י היצרן והן  לו. דף התוים יכלול בטבלה הן את התוים הומילי

  את תוי העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד. 
לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה קודת עבודה כפי      

שמדדו בפועל, בעומסים ובתפוקות שוים. התוים יהיו תואמים לקודות העבודה  
  על גבי המדידים המותקים על הציוד. כפי שמסומות 

הקבלן ידרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השוים לכל ציוד,      
מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את התוים. המזמין יאשר את הפורמטים  
  ולחילופין יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים. 

לגבי שאים, לוחות חשמל, גרטורים וכדומה ולגבי אביזרים ראשיים   האמור להלן     
  בתוכם כדוגמת מפסקים ראשיים, מפסקים מחלפים, משאבות דלק וכדומה. 

  
קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד    2.6

ט בתוך  ומרכיב הכללים במערכות. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפרי
הקטלוג, הוראות התקה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, החיות לשיפוץ  

המכלולים השוים,  תוכיות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב  
בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים  

ות הכלים הבטיחותיים. וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקי  
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רשימת אביזרים המותקים בכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר בחרו והורכבו ע"י    2.7

הקבלן ואשר אים מהווים חלק איטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי  
  תמיכה, אביזרי חיוץ וכדומה.

  
רטת  רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפיה מפו  2.8

לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמי אספקה ותאי אספקה. הרשימות  
  יוכו תוך התחשבות בכמויות הציוד מאותו סוג המותקים בביין. 

  
תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שוים והחיות הפעלה מפורטות    2.9

במצבים   ומותאמות למצבים שוים של המערכת. ההחיות יכללו הדרכה לתפעול
שוים האפשריים באותה מערכת. ההחיות יהיו מפורטות ויחו את המפעיל צעד  

אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות.  
החיות ההפעלה יצייו את כל שלבי הבייים לרבות ערכים מדדים במהלך  

תרשימי הזרימה  ההפעלה או ההשבתה. החיות ההפעלה יפו את המשתמש ל
  המתאימים.  

  
הוראות האחזקה המועת תהייה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות    2.10

האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת  
חודשיות, חצי שתיות, שתיות ורב שתיות. כל הוראה תכלול החיות למדידות  

ה, לרבות ציון, בסוגריים, של התון או הטווח הרצוי.  הדרשות לקיום ההורא
ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות  
תחה גם לבדיקות כדוגמת בדיקות טרמוגרפיות מצולמות של לוחות חשמל  
וכדומה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל  

  ורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. הוראות מפ
  

הוראות והחיות לאיתור תקלות ופתרון. ההחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת,    2.11
המתקן והציוד. החיות לגבי המערכות הכוללות יוכו ע"י הקבלן. החיות לגבי ציוד  

ייחסו  בודד יכללו לפחות את החיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההחיות ית
  למצבים שוים בהפעלת המערכת כאמור לעיל. 

  
"החומר הטכי") לאישור המתכן   -הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכיות העדות (להלן   .3

ולאישור המזמין כשהם מעודכים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבה. המזמין  
ותיקי מתקן לגבי קומות שבהן  יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להגיש לו תוכיות עדות  
  הסתיימה הקמת המערכת ולגבי מתקים שהופעלו. 

  
המזמין והמתכים מטעמו יבצעו בדיקה ראשוית של החומר הטכי המוגש לאישורם 

  ויעירו הערותיהם העקרויות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכי למצב בפועל. 
ההערות העקרויות של המתכן,  , על בסיסאת כל החומר הטכי שהגישהקבלן יבדוק  

ויתקן כל הדרש. בתום ביצוע התיקוים יחזיר הקבלן את החומר למתכים לבדיקה 
  חוזרת. 

  
היה ולמתכים יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות 

  עבור תקורה. 17%החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של משהב"ט ובתוספת 
  

המזמין יהיה רשאי, במידה ויווכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר  
הטכי כדרש, להטיל את הכת החומר הטכי על גורם אחר וכל העלויות שידרשו  

לביצוע העבודה לרבות איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על הקבלן כאמור 
  לעיל.  

  
  אחריות ושירות 

  
י למערכות ולמתקים שהותקו על ידו במשך תקופת הבדק. הקבלן יתן במהלך  הקבלן יהיה אחרא 

תקופה זו גם שירות אחזקה שיכלול תיקון תקלות וביצוע עבודות אחזקה מועת. שירות האחזקה יכלול  
את כל העבודה, החלקים והחומרים הדרושים לביצוע העבודות לרבות חומרי יקוי, חומרי שימון,  

  ומה. תיקון תקלות יתבצע תוך תקופות הזמן המפורטות להלן. חומרי איטום וכד
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תקופת הבדק לא תסתיים כל עוד לא פעלה המערכת כולה וכל תת מערכת בפרד בשלמות וללא תקלות  

  מהותיות במשך חצי השה האחרוה לפחות. 
  

שירותים או  כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת 
  שצריכת השירותים מוכה ויתן להשבית חלק מהמתקים בלבד.

  
השבתת מתקים לצורך אחזקה, הגורמת להשבתה של מערכות חיויות, תתואם מראש עם המזמין.  

במתקים חיויים לא יהיה הקבלן רשאי להשבית לחלוטין את האספקות ולפיכך יהיה עליו לתכן את  
  הפסיק מתקן תוך כדי הפעלת מתקן חלופי.  העבודה כך שיתן יהיה ל

  
הקבלן יהיה אחראי להדריך את עובדי הביין בכל הקשור לאופן הפעלת המתקים ותחזוקתם, ככל  

  שידרוש זאת המזמין. הקבלן לא יוכל לטעון כגד הפעלה לא כוה של המתקים ע"י המזמין.  
  

עבודה הדרשת ע"י עובדי הקבלן וקבלי משה  ביצוע כל סוגי העבודות (מטלות הקבלן) יכלול את כל ה
מטעמו, כל החלקים, החומרים וחומרי העזר, כל כלי העבודה הדרשים, הובלה, עבודות בבתי מלאכה  

חיצויים, חפירות לגילוי והחלפת כבלים או מופות לרבות העמדת כלי חפירה מכיים, אמצעי הרמה  
  וכדומה. 

  
  אים: מטלות הקבלן יכללו את השירותים הב

  
  אחזקה מועת -שימור המערכות   א.

  
על מת לשמור על ערך המתקים ופעולתם התקיה, יבצע הקבלן את כל עבודות האחזקה המועת  

על פי הדרש בהוראות היצרים למתקים הבודדים ועל פי ההוראות למערכות כוללות, שיכין על  
המזמין. למרות האמור לעיל הרי  פי יסיוו כפי שבא לידי ביטוי בספר המתקן שיאושר ע"י 

  שטיפול מוע יתבצע לפחות אחת לשה. 
  

ידו. הבדיקה תתבצע אחת לתקופה כפי  -ידי המזמין ותאושר על - בדיקת הטיפול המוע תיעשה על
שיקבע ע"י המזמין מעת לעת. גמר ביצוע אחזקה מועת יחשב רק במסירת טופס העבודה,  

  הדרשים, בחתימת אחראי האחזקה מטעם הקבלן. כשרשומים בו כל הפרטים 
  

  תיקוי תקלות   ב.
  
  כללי     )1

  
עובדי הקבלן יבצעו את כל תיקוי התקלות. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת  

המתקים לספק את המתוכן מהם, כפי שמדד ואושר בעת קבלת המתקן או העלול לגרום  
  זק וחות לסביבה. 

  
  

  מוקצב לתיקון תקלה )      זמן 2  
  פי לוח הזמים המפורט להלן: - תיקון תקלות יתבצע על      

שעות מרגע ההודעה על התקלה ויפעל  24א)    תיקון תקלה שאיה דחופה יתבצע תוך 
  ברציפות לתיקוה. 

לתיקון תקלה דחופה כגון השבתת מערכת או השבתת אזור, או תקלה בטיחותית, יגיע   ב)
שעות מרגע ההודעה על התקלה. הגדרת דחיפות התקלות   2למקום תוך צוות הקבלן 

  ידי המהל. תיקון התקלה יתבצע ברציפות עד לסיומה. -תיעשה על
  

כל זק שיגרם לאדם ולרכוש עקב מחדלים של הקבלן יהיה על אחריותו ויבוטח על ידו. היקף      
  הביטוחים יקבע ע"י משהב"ט.

  
  יקיון המתקים   ג.
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האחריות והשירות למערכות ולמתקים יהיה הקבלן אחראי ליקיון חדרי הציוד  בכל תקופת 
והמתקים. עובדי המזמין לא יבצעו פעולות יקיון בחדרי ציוד ומתקים המצאים באחריות  

  הקבלן. 
  

חדרי הציוד והמתקים יוקו לפחות אחת לחודש ובאופן יסודי אחת לשלושה חודשים. לכלוך  
ביצוע עבודה, יוקה מייד עם סיום העבודה. יקוי אבק מציוד, צרת ואביזריה,  שוצר עקב 

מלוחות חשמל ובקרה למייהם, תעלות הולכת כבלים, כבלים וכדומה, יתבצע אחת לשה לפחות  
  במקביל לביצוע פעולות האחזקה.

  
  והלי עבודה  ד.
  

  להלן:בוסף לאמור לעיל יפעל הקבלן על פי והלי העבודה המפורטים    
  

  החיות, תקות והוראות יהוליות   .1
  פי מערכת החיות, תקות והוראות שיקבל מהמזמין. ההחיות וההוראות  - הקבלן יפעל על    

  פה. -יתו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בין בכתב ובין בעל         
  

  מיעת הפרעות   .2
  המבקרים והעובדים   הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מקסימלית בצרכי    

  בבין, ויעשה כמיטב יכולתו למוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם, ובכלל זה הצורך       
  לעבוד מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.     

  
  מפגעי בטיחות   .3
  בכל מקרה בו וצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן כבתקלה דחופה עד לפתרון המלא.     

  
  אבדן או זק   .4
  אחריות הקבלן איה כוללת את האספקה, ההרכבה, ההתקה והתיקון של כל חלק, אביזר      
  או חומר שגב, פורק, חסר או יזוק, ע"י אחרים, באופן שאיו מהווה בלאי סביר. הקבלן      
  ידווח למזמין וימסור כל הפרטים הדרשים. לאחר מסירת ההודעה, על הקבלן לתקן את      
יקבל תשלום וסף רק עבור תיקון זקים שלא גרמו ע"י עובד הקבלן או        הזק. הקבלן      

  פי סעיפי החוזה. -שליחיו. תשלומים וספים ישולמו עפ"י שעות עבודה או על
  

  הוצאת ציוד מחוץ למתחם   .5
  ללא אישור המזמין או ציגו   הפרויקטהקבלן לא יורשה להוציא ציוד אל מחוץ למתחם      

  המוסמך. האמור הן לגבי ציוד השייך למבה ואשר הקבלן מבקש להוציאו לצורך תיקון        
  והן לגבי ציוד השייך לקבלן ואשר ברצוו להוציאו מכל סיבה שהיא.     

  
  קבלת המתקים מהקבלן בגמר תקופת הבדק  .ה

  
תקופת הבדק, יתקיים סיור קבלה בכל המתקים המתוחזקים  שישים יום לפי תום מועד   .    1         

  ידי הקבלן. בסיור ישתתפו המזמין וציגיו והקבלן. -על
- ימי עבודה מלאים וזאת, על  14חובת הקבלן לסייע למזמין לסקור את כל המתקים במשך 

  די הפעלת מתקים, הצגת פעולתם, הצגת יומי עבודה, פתיחת דלתות וכדומה.י
  

המזמין, לאחר בחית המבה והמתקים, יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המתקים   .   2         
לקבלן. ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במערכות ואשר אמור היה להתבצע ע"י הקבלן  

כחלק ממטלות המכרז. הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה וזאת  
  דרשו.ע"י הפעלת כל האמצעים שי 

  
במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי המזמין להורות    .    3         

ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. - לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על
ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן, והמזמין יהיה רשאי לגבות או לכות את ההוצאות 

(שייחשבו כהוצאות משרדיות) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן   15%בתוספת האמורות 
  שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע האמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן    .  4  
לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת כספית   להמשיך לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו

  כלשהי. 
  

במקרים בהם יתגלו במתקים ליקויים חמורים, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את    .  5  
ההסתייגויות ה"ל, ימשיך הקבלן לשרת בעצמו את המתקן כדרש בחוזה, על חשבוו, ללא  

  חר מסירה סופית.תשלום וסף. המזמין יקבל על עצמו את הטיפול במתקים אלו רק לא
  

מסירה סופית של המערכת תהיה מותית במסירה של תיק מתקן מושלם ומעודכן לעת   .  6  
ימי עבודה  7המסירה ובהדרכה של עובדי המזמין בכל הקשור לאחזקת המערכת במשך  

  שעות הדרכה בכל יום.  8מלאים, 
  

  מחיר האחריות והשירות בכל התקופות יכלול: . 7  

העבודה   .1 תקלות,  כל  תיקון  ומעלה,  חודשיים  תקופתיים  טיפולים  לרבות  הדרושה 
זה   ובכלל  הדון,  הסעיף  של  מושלם  ביצוע  לשם  והפיקוח  העבודה  ההלת  לרבות 
עבודות הכה בבתי מלאכה חיצויים, פרוק הקיים, עבודות העזר הדרושות וסלוק  

  פסולת. 
  

חת שלהם, חומרי העזר  כל הציוד, החלקים והחומרים הכרוכים בביצוע העבודה והפ .2
או   לשפצו  כלכלית  כדאיות  לקבלן  שאין  ציוד  שדרוג  ו/או  ציוד  החלפת  לרבות  וכו' 
לשמרו במצב הקיים כולל עלויות התאמת ציוד חליפי לציוד מקורי שלא יתן להשיגו  

  ובלבד שהדרישה לשדרוג איה ביוזמת המזמין. 
  

  צאות הרכבה ואחזקה באתר. השימוש בכלי העבודה, מכשירים, מכוות, פיגומים, הו .3
  
  .   כל הוצאות הובלת העובדים, החומרים והציוד לאתר העבודה וממו, לרבות פיוי  4

  פסולת ותוצרי עבודה עד אתר הפיוי הקרוב ביותר.       
  
  כל ההוצאות להפעלת קבלי משה.  .  5
  .   כל הוצאות לרכישה, לאחסה וליהול מלאי ציוד, חלקים וחומרים כדרש למתן השירות  6

  במועד.       

בפי                 .7 לרבות  שלישי  וצד  העובדים  העבודות,  לביטוח  הדרשות  ההוצאות  כל 
  אובדן או זק. 

  מיסים לקרות והטבות סוציאליות, מס קיה מכס ובלו והיטלים אחרים.   .8

 הקבלן.   רווח  .9
  
  
  
  
  

  עבודות ריצוף וחיפוי  - 10ק פר
  
  כללי   .1010
  

כל ההחיות בפרק זה הין תוספת למפרט הכללי (הספר הכחול) אשר יחולו למעט אם אמר במפרט זה  
  אחרת.

  
  . יהיה בהתאם לדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת המפקח אריחים/חיפויים/סוג המרצפות  10.01.1

  במהדורתו המעודכת למיעת החלקה ובכל התקים הדרשים   2279כל הריצופים יעמדו בת"י   
מבחית חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'. האריחים יהיו  

  מסומים בתו התקן. 
יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השוים ואישור מכון התקים   על הקבלן לספק אישור בכתב של כל

או התחה לחקר הביה בטכיון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקים  
  הדרשים. 
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)  תאריך ייצורסדרה אחידה של היצור (תהיה זהה. יש להקפיד על   אריחים/מידת כל המרצפות   10.01.2
לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שוות לאותו אריח. יש להקפיד  

. יש למיין את המרצפות לפי ביצוע הריצוף ולסלק כל  אריחים/ גוון אחיד לכל המרצפותעל 
  מרצפת שאיה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.  

מסך הביצוע מסירה  7%של  בהזמת האריחים מכל סוג שהוא יש לקחת בחשבון תוספת  
  ואחידה.  תלמזמין. כל זאת מהזמה אח 

  
  . תכיות ופרטים אדריכליים.  לפי – צורת החת האריחים   10.01.3

  
  הריצוף.  החת יש לבטן צרת חשמל ואיסטלציה לפי   10.01.4

  
  לפרט    בהתאם במעבר בין סוגי ריצוף שוים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף   10.01.5

  ובכל מקרה בחיתוך ישר ומדוייק בהתאם להוראות האדריכל ו/או המפקח.,  אדריכלי
  

  הריצופים יבוצעו באלטרטיבות הבאות:  10.01.6
בחדרי החשמל והמכוות התתק קרעיים הקירות יהיו בגמר בטון עם שכבה אוטמת עם רצפת 

 בטון מוחלק במרקם גד החלקה. 
בדיקת איטום, יש לחפות את הקירות בקרמיקה לאישור אדריכל עד  בחדר מאגר המים, לאחר 

המים תרוצף בקרמיקה בהירה במרקם גד החלקה. כל חומרי   רלגובה התקרה. רצפת חדר מאג
  ההדבקה ומילוי המישקים במאגר המים בתקן מי שתייה.

  ן.אלמט המים יבוצע החיפוי והריצוף בהדבקה של פסיפס על פי הוראות היצר במזרקה,
בהתאם לפרטים הטכיים  אבן  על גב ספסלים וסביב אלמט המים יבוצעו עבודות ריצוף

  המהווים חלק מחומר המכרז.
  

מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, הכל לפי התוכיות ולפי החיות   10.01.7
  המפקח באתר.  

  
  החיות המפקח.   ו  םתכית גבהי על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפי  10.01.8

  
  .  שים מיום אישור המפקח בכתב על גמר העבודה 10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של    10.01.9

כלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון:  ל הריצוף עבודות של הקבלן בביצוע אחריותו ב
עבודות החה והטיפול במשקים, האריחים וחומרי המליטה. האחריות תכלול את כל מרכיבי  

התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על חשבוו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות  
מסוים או בשטח  ורבאזדעת של מומחה מטעם המזמין. התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 

  כולו.  
ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על גילוי   10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקוים תוך 

  שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של המפקח.   48פגמים או תוך  
  
  
  

  הגה על שטחים מרוצפים  10.01.10
עות לוחות גבס ו/או שכבת הגה  על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפי כל פגיעות באמצ

מגליל קרטון גלי מודבקים בייהם עד לגמר כל העבודות במבה ו/או כל שיטת הגה אחרת  
שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל מצב הקבלן היו האחראי הבלעדי  

  לכל פגיעה במרצפות. 
  

    קרמיקהריצוף באריחי   .2010
  

  ) בגוון לפי בחירת  2(  314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה   10.02.1
  המפקח. אדריכל/  

  
צורת החת האריחים בהתאם לתכיות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות מיוחדות    10.02.2

  בהתאם לתכיות.  מדויקיםלרבות חיתוכים 
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" של  770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר  100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש   10.02.3
מכמות הצמט) של "גב   15%( 460) +לטקס 1:2"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמט (

  טכולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.  
"  " של "כרמית" ו/או "ריצופית סופר181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט 

מכמות הצמט) של "גב  15%( 460) +לטקס  1:2של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמט ( 
  טכולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.  

  
  הכת האריחים להדבקה   .42.010

לפי ביצוע ההדבקה מכיים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף את גב האריח  
ו את אבקות ה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק א 

עשויים בכבישה בתבית. לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבית,    םתעשייתייאריחים 
למשל). אבקה זו, כשהיא מצאת בכמויות   טלקמשתמשים היצרים באבקה "מחליקה" (כגון 

, ויש להסירה,  גדולות על גב האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח
  לפי ההדבקה.  

  המצאות האבקה, יכרת בקלות שכן יתן לגבה ביד.    
על מת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בערת מטלית רטובה, לפי  

יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות קיים מאבק ויבשים. יקוי  
הפאות היצבות המיועדות לקלוט את מילוי המישקים (רובה או   האריחים יכלול גם את

  כוחלה). 
  

  ריצוף בחדרים רטובים  10.02.5
לעיל. יש לרצף בשיפוע לכיוון מחסום    05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק 

  הרצפה. בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכיות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסויים. 
  
  מילוי מישקים   .62.010

לפחות או   מ"מ  3החת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקים הדרשים עם שמירה על מישקים 
" או  MAPEIממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת "בהתאם תוכיות. המישקים יהיו 

  מ"מ.    6עד שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות  -ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" 
ילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן, בגוון המוזמן. אין לאלתר דרש להשתמש בחומר מ 

  ולהשתמש במגוון או פיגמט, בשטח.
  מ"מ. 10לפי מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק   
  הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.  

יש לבצע מישקי  לפחות ו/או בהתאם לתוכיות האדריכלות,   מ'  6.0/6.0של  שטחים גדולים ב
מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש על בסיס   10-8 -התפשטות ברוחב כ 

בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכון של מיקום המישקים יובא לאישור האדריכל  סיליקון
  שתייה.מילוי המישקים בחדר מאגר המים יבוצע לפי תקן מי  והמפקח.

  
  חיפוי קירות באריחי קרמיקה  .3010
  

) בגוון לפי  2(314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה   10.03.1
  המפקח. אדריכל/  בחירת 

  
ע"ג טיח  בוצע  ת דבקת האריחיםהבמפרט הכללי.  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף    10.03.2

מתוצרת "שחל" או   472במפרט הכללי בדבק מסוג שחלקריט   100651צמטי בהתאם לסעיף 
יישום הדבק " מתוצרת "כרמית" או ש"ע. C-7"גרירפיד" תוצרת "גב טכולוגיות" ו/או דבק "

  בהתאם להוראות היצרן. 
  הדבקת האריחים תעשה רק לאחר יקוי הקירות והתייבשותם המלאה.   

 
  לעיל.  10.2ראה סעיף  - הכת האריחים לחיפוי ומילוי המישקים   10.03.3

  
יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמטים היוצאים מהקירות, כגון ציורות    10.03.4

פקח, כן יש לסתום בחומר כ"ל, את הרווח  וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המ
  שבין שורת האריחים התחתוה לבין הרצפה. 

  
  " ו/או פרופילי ירוסטה כמפורט בתוכיות. RONDECבפיות יבוצע פרופיל גמר דגם "  10.03.5
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  היישום של הפרופיל יהיה כך שלכ דופן שלו תשתלב באופן אחיד עם האריח.     10.3.4
  

  פסיפסבאריחי  זרקה בריכת מחיפוי   .0410
  

    -הכת רצפת המזרקה ואיטום טרם ביצוע אריחי פסיפס 10.04.01
יש ליישר את רצפת הבטון ולהחליקו בהתאם לגבהים בפרטים ולקבל את אישור המפקח לפי  

 התחלת העבודה. 
יש להכין את פי השטח ולקותו מאבק לכלוך אבים וכד', לסתת חלקי בטון בולטים עד 

 טון חלקים לקבלת פי ב
 יש להכין את שטח הבטון כך שקבוביות הבטון תהייה פתוחות לקבלת שכבת איטום.

 יש לסתום את כל החורים.
  ראה מפרט  – ימים ולבדוק את רמת מפלס המים  3יש למלא את בריכת המזרקה למשך 

 . איטום
 איטום. יש לבצע שכבות הרבצה ושכבות איטום פוליאוריה לפי החיות מפרט יועץ 

כל חומרי האיטום, הדבקים, הטיח וההרבצה שיבוצעו במזרקה ככלל יהיו מסופקים על ידי  
 אותו היצרן. 

 כל הסעיפים ה"ל מפורטים ויבוצעו לפי מפרט יועץ איטום.
  

  ביבוא חברת    C6005בצבע שחור גוון   V .PUREסוג האריחים יהיה פסיפס זכוכיתי עגול   10.04.02
  25מ"מ   גודל החלקים יהיה בקוטר  315*315ודל האריח להדבקה היו טופולסקי או ש"ע. ג
  מ"מ.  3מ"מ. עובי הפסיפס  

  
  . 1ספח מס'  -. מפרט הפסיפס הזכוכית מצורף בסוף המסמך10.03

  
  רובה תהיה מסוג אפוקסי בלבד בגוון על פי בחירת האדריכל. יש לקות את הרובה מיד לאחר   10.04.04

  גש לאישור הפיקוח בטרם היישום. . סוג הרובע יוביצוע
  

 
 
 
  
  
  
  
  

  דוגמת הפסיפס 
  

 
    

  האריחים יחתכו ויותאמו לרדיוס הבריכה באופן מדויק ובאמצעי חיתוך מקצועיים ומדויקים   10.04.05
  שיבטיחו עבודה מדויקת ומוקפדת.   
  אמצעי הסימון יוגשו לפיקוח לאישור בטרם ביצוע .   

  על הקבלן לשמור ק' המרכז (הרדיוס) של המזרקה כולל אבטחה לשביעות רצון הפיקוח.      
  

  מכמות ביצוע האריחים אשר יוזמו   7%במחיר החיפוי ריצוף יש לקחת בחשבון תוספת של  10.04.06
  ויסומו וימסרו למקום שיורה הפיקוח.  

את ללא תוספת כספית. על הקבלן לדאוג לקבלת שובר מסירה חתום ע"י ציג העיריה, ובו  כל ז
  רישום מדוייק של פרטי החבילה.  

  מהביצוע בשטח.  7%כמויות יהיו על פי 
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  מיזוג אויר  –  15פרק 
  

  מפרט טכי מיוחד במיזוג אויר

  :  אור כלליית 1.1
אוורור חדרי מכוות וחשמל במתחם המזרקה, בביין   מפרט זה מתייחס להספקה והתקת מערכת

    האופרה, תל אביב.
                

  היקף העבודה  1.2
מעלות צלסיוס, איסטלציה חשמלית עמידת אש תקית ולוחות חשמל   250מפוחים עמידים ל  

  צרת איוורור וכובע סיי להגה. למפוחים.
  

  תוים לתכון    1.3
                  

     :תקים     1.4 
  במפרט הכללי. במקרה של סתירה בין   15001התקים הוגעים לפרק זה יהיו כמפורט בסעיף             
  התקים תקבע הדרישה המחמירה.            
  על כל העבודה.  1001באחריות הקבלן להוציא אישור ת"י           
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  תוכיות עבודה   1.5

  תוכיות המצורפות למכרז הן כלליות ודיאגרמטיות, ואין בהכרח מצייות כל פרט ופרט  א. 
הדרושים להפעלה תקיה ומושלמת של מערכות הקירור וסחרור המים, מערכות הצרת ואביזרי  

קטלוגיים ) ותוכיות עבודה מפורטות של העבודה  הצרת. קבלן יכין מפרטי ציוד ( לרבות תוים 
  לביצוע, וזאת לאחר שיוודא את המצב הקיים באתר בהקשר לעבודה זו. 

  
  במפרט הכללי, תכלולה התוכיות:  15005מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  ב.
  קטלוגים של הציוד   . 1
  תוכיות העמדת הציוד, כולל חתכים.  . 2
  ולל הציוד המותקן. לוחות חשמל וחיווט חשמלי כ.3
  מערכת פיקוד ואביזרי פיקוד. .4
  

     דוגמאות   1.6
  של המפרט הכללי . יציג הקבלן לאישור המפקח דוגמאות של כל                              15006בוסף לאמור בסעיף         
  החומרים והציוד שיסופקו על ידו.        

  
  הגה מפי קורוזיה   1.7
  אחרת , כל   במפרט הכללי, אם לא דרש באחד ממסמכי החוזה  15076מבלי לגרוע מהאמור בסעיף       
  חלקי הציוד העשויים פח יצבעו בשתי שכבות של צבע אפוקסי תוצרת טמבור או ש"ע מיושם על פי        
  הוראות יצרן הצבע, לרבות שכבת יסוד מתאימה.       
  יהיו מגולווים.   והדסקיותכל הברגים, האומים        

  ת באלקטרו פוליש. מטופל  I316כל חלקי הציוד הרשומים הים ירוסטה מסוג        
  

  מהל עבודה ומהדס    1.8
  כל העבודה במבה תבוצע בוכחות מהל העבודה ובהחיה של מהדס מיזוג אויר של הקבלן.          
    למפקח הזכות להורות לקבלן להחליף מהל עבודה ו/או מהדס אשר לדעתו איו מתאים לביצוע         
  העבודה ועל הקבלן יהיה למלא הוראה זו.         

  
    הרצה והדרכה  1.9

  במפרט הכללי , תקופת ההרצה תהיה לא פחות מחודש ימים.   15007מבלי לגרוע מהאמור בסעיף        
  עבודה יהיה גם אישור המהדס בכתב, כי יתה הדרכה לשביעות רצוו. תאי לקבלת ה        

  
        כיות עדותות  1.10
  של המפרט הכללי, תכלולה תוכיות העדות גם: 15008מבלי לגרוע מהאמור בסעיף         

  עקומת פעולה של הציוד. א.   
  דו"ח הפעלה וטבלאות ויסות.  ב.  
    אויר ספיקות  ג.  
  . 2000תוכיות העדות תסופקה ע"ג העתקות אור וכן ע"ג מדיה מגטית לפי תוכית אוטוקד      

  
  סימוים   1.11

של המפרט הכללי, בחדרי המכוות יספק ויתקין הקבלן דסקיות    15007בוסף לאמור בסעיף 
פקוד  ס"מ עשויים פלסטיק שחור עם חרוט לבן לכל אביזר  5זיהוי ממוספרות בקוטר מזערי של 

ובקרה. מספרי הזיהוי יתאימו לתוכיות צרת המים וצרת גז קירור, אשר יסופקו בתוך  
מסגרת עץ עם כיסוי זכוכית וייתלו בחדרי המכוות. תוכית הצרת תראה את כל האביזרים  

המופיעים בתוכיות הצרת והפיקוד. על גבי הצרת יסמן הקבלן את ייעוד הצרת בכתב ברור  
  ועם חצים את כווי הזרימה. עם שבלוה, 

  
  ויסות והפעלה  1.12
     פעולת הוויסות, הבדיקות וההפעלה תכלולה גם:        
  למפוחי האויר ייבדקו וירשמו:         

  
  ספיקת מפוחים         
  צריכת זרם המוע של המפוח.         
  כיוון יתרת הזרם של המוע           
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       שירות ואחריות 1.13

  של   150091עם קבלה סופית של המתקן, תחל תקופת האחריות והשירות. ביגוד לאמור בסעיף א. 
  המפרט הכללי, בעת גילוי תקלה במתקן , הקבלן מתחייב לעות לקריאת שירות שירות מיידית       
  שעות מרגע קבלת הקריאה.  12ולבצע את התיקון תוך      

  
  במקרה של קלקול , פגם ו/או פעולה בלתי תקיה של המתקן כולו או חלק ממו, יאריך המהדס את   ב.
  תקופת הבדק לתקופת אחריות וספת כ"ל על כל המתקן או על חלק ממו, כפי שיקבע ע"י המהדס.     
  
  הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חומרים וציוד, העשויים להיות דרושים מפעם לפעם   ג.

  לתיקון תקלות אפשריות.     
  

  של המפרט הכללי יבצע הקבלן בתקופת השירות גם: 150092בוסף לאמור בסעיף ד.
  החלפה ויקוי מסים לאחר חודש ההפעלה הראשון. . 1
כל עבודות השירות הדרשות לפי הוראות היצרים לפי סוגי הציוד, אך אם לא צוייו במפורש   .2

  במסמך ממסמכי החוזה. 
  

  וזיהוי  שילוט15.14
  

  . 15078כל המערכת תצויד במערכת שילוט וזיהוי בהתאם למפרט הכללי הבימשרדי סעיף  
  

  כללי  –תב הכמויות כ 15.16
  

  ן יכללו:מחירי היחידה הקובים ע"י הקבל 15.17.1
  
    מילוי כל התאים הכללים והמיוחדים המוזכרים במפרט זה וכן התאים שמוזכרים במפרט הבייה . 1

  הכללי שיש בהם השפעה על ביצוע עבודות מיזוג האוויר לרבות רווח קבלן.     
  כל האביזרים הדרושים להפעלת הציוד כיחידה מושלמת ופועלת. . 2
     העמסה, הובלה, פריקה, הרמה וסבלות וכן אחסה של ציוד, חומרים, כלי עבודה וכלי עזר הן במקום . 3

  העבודה והן מחוץ למקום העבודה ו/או בדרך אל מקום העבודה וממו.     
  דמי שימוש במכשירי עזר מכל הסוגים שהקבלן צריך לשכור ו/או להתקין לצורך מילוי עבודתו.  . 4

  י הרמה, פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות, קוסטרוקציות ומתקי עזר מכל סוג שהוא. לרבות מתק    
      תמיכות, חיזוקים, תליות, קוסטרוקציות עזר, תעלות כיסוי מכל סוג שהוא וכל הדרש להתקת . 5

  צרת, כל ה"ל כלול במחיר מ"א הצרת.      
  בלי משה ו/או אחרים וכן עבור חיבורים זמיים  הוצאות עבודה צדדיות, שהקבלן צריך לבצע ע"י ק. 6

  של מים וחשמל, תיקון פגמים וכו'.    
     הוצאות הכרוכות בהספקת תוכיות עבודה, תוכיות יצור, מערכי הפעלה, תוכיות חשמל ופיקוד וכל  . 7

  בפועל.  . לרבות תיעוד ע"ג תוכות מחשב כפי שבוצעAS MADEההוצאות הכרוכות בהכת תוכיות      
  רישום תוצאות בדיקות, ויסותים וכיולים של כל סוגי המערכות. לרבות בדיקה ואישור ע"י חברת  . 8

  החשמל או בודק מוסמך מטעם חב' חשמל וכן עלות בדיקות, כיוון, ויסות וכו'.     
  הציוד  כל המסים, מחירי רשיוות למייהם, ביטוחים מכל סוג הדרש לרבות ביטוח לעובדים, ביטוח . 9

  והחומרים, ביטוח צד ג', ביטוח אחריות מקצועית וכל הוצאה לוות אחרת לביטחוות, ערבויות וכו'.     
  אחריות לטיב העבודות וביצוע שירות ואחזקה כמפורט במפרט. .10
  

   הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום וסף כלשהו על הסכום הקוב בהצעה, לאחר הגשת הצעתו,  15.17.2
  תאי כלשהו הזכר במפרט. בגלל אי הבת   

  המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכלל העבודה חלקים המסוימים של המתקן או   15.17.3

  רשימת קיצורים ברשימת הכמויות  15.17.4
  יחידה   -יח'        
  מערכת מושלמת על כל רכיביה  -מע'        
  מטר רבוע   -מ"ר      
  מטר אורך  - מ"א      

  קומפלט לעבודה מושלמת.  -ומפ'    ק
  

  ספח ד' –אופי המדידה והתשלום  15.18
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 מתקי מיזוג האוויר יהיו בהתאם למפרט כללי הבימשרדי סעיףאופי המדידה של .1

  . ובכפיפות לתאי החוזה  1500.0

    ע"י הקבלן יכללו במחיר הצעת הקבלן, כולל הספקת דיסקט  AS MADEהכת תוכיות התאמה  . 2
  תוכיות ממוחשב.    
  מועים מכל סוג שהוא לרבות מועים חשמליים, מועי דמפרים לסוגיהם, מועי מדחסים ומועי  .3
  מזגים ויטאות כלולים במחיר הציוד אותו הם מפעילים.   
  חיווט חשמלי כולל תעלות, מוליכים, אביזרי עזר, חיבורים לציוד החשמל, חיבור למועים, חיבור  .4
  לציוד פיקוד ובקרה וחיבור ללוחות החשמל מכל סוג שהוא, כלול במחיר איסטלציה חשמלית.    
  החיווט חשמלי כולל הספקה והתקה של מפסקי ביטחון לכל סוגי ציוד, בכפיפות לדרש בחוק  .5
  החשמל, לרבות חיבורי הארקה, כלול במחיר איסטלציה חשמלית.    
  מתלים קפיציים, תמיכות וחיזוקים מכל סוג שהוא ובכל המקומות הדרשים בהתאם למפורט  .6
 ובהתאם לדרישות המפקח, יהיו כלולים ממחיר מ"א הצרת.   
  צוע עבודות הצרת, כלול במחיר  התקת פיגומים בכל גובה שהוא, תמיכות וחיזוקים זמיים לצורך בי.7
  הצרת.     
  הפעלה הרצה כיול וויסות ציוד מכל סוג שהוא כלול כחלק ממחיר הציוד, פרט אם צוין אחרת. .8
  שירות ואחריות לשה ראשוה ו/או לשתיים ראשוות לפי המפורט בסעיף, כולל את כל עבודות  .9

  השירות ללא תוספת מחיר.    
  

  טות אויר מפוחי פלי   15.21

מערכות האוורור ומפוחי פליטת אויר יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבימשרדי סעיף   15.21.1
1502.       

  תהיה באמצעות אבקת אפוקסי אפוי בתור בלבד.  צביעת היחידה 15.21.2
  גוון הצבע קרם לבן או לפי חיות המפקח.                 

  בגדלים ובספיקות  מטיפוס "אירופוייל" VKAדגם  CBIיהיו תוצרת   מפוחי היחידה 15.21.3
  כמצוין בתוכיות ובטבלאות הציוד.                

  ציר המפוח יהיה מפלדת אלחלד. המיסבים מטיפוס כדורי מחושבים לעבודה שקטה                

  . NTNאו   SKFש"ע ללא צורך בשימון. המיסבים תוצרת  100,000               

  ובהספק הדרש, כמפורט בטבלאות הציוד.  IP  55יהיה מדגם אטום לחלוטין  המוע  15.21.4
מותאם                  "אושפיז".  או  "אסיאה"  או  "סימס"  או  קרומפטון",  "ברוק  המוע  תוצרת 

  ץ. מותאם לתדירות ולמתח החשמל באר

  

  ברגי עיגון ושגם כדוגמאת תוצרת חב'  3(פולי) יהיה דגם קווס עם  גלגל ההע  15.21.5
  רצועות טרפזיות לפחות.  2גי" כל מוע יחובר אל גלגל המפוח עם -"גי'               

  מתיחת מוע המפוח תהיה על בסיס המותקן על מסילות יתות לתזוזה לשם מתיחת   15.21.6
  יה מקו האיפוס. הרצועות ללא סט                 

  מבודדים   גבי בסיסים קפיציים- המועים והמפוחים יוצבו בתוך מבה היחידה על 15.21.7
  אקוסטית באמצעות בולמי רעידות כדרש.               

  במפרט הכללי הבימשרדי.  150732ובסעיף   150253וכמפורט בסעיף                 

  בודה הדרשים, על הקבלן כל סוגי המפוחים יתאימו לספיקות האויר וללחצי הע 15.21.8
  להגיש לאישור מוקדם את דגם המפוח בליווי חישובי עומד הלחץ בהתאם לעקומת                 

  הפעולה של המפוח וציוד דרגת הרעש בקודת העבודה.                

  . IP  55מתק ביטחון בתוך קופסת פקט אטום למים בדרגת אטימות  מחיר המפוח יכלול 15.21.9
  וכן חיווט כל קווי החשמל והארקה לרבות חיבור המוע ואל קודת ההזה החשמלית                

  ומערכת הפיקוד.                 

  הפעלת המפוחים תהיה מלוח הפעלה מרחוק לרבות מורות פעולה ותקלה לכל מוע   15.21.10
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  כחלק ממחיר לוח ההפעלה.                

  המפוחים יהיו מוצר מוגמר של אחד מהיצרים: 15.21.11

  " CBIמפעל "מטלפרס" תוצרת היצרן "               

  מפעל "שבח מפוחים"               

  מפעל  "לוישטיין מפוחים"                 

  " SODECA"  או תוצרת "WOODSאו תוצרת "                

  הכל בכפוף למפורט בטבלאות הציוד הספציפיות לפרוייקט.                

                   מפוחי פליטה וטה מטיפוס להתקה בחלון או מטיפוס קיר יהיו תוצרת "ווטה" או                          15.21.12

  ". LTIתוצרת "ורוטצי" או תוצרת "     

  מערכות פיזור אוויר  15.22

 של המפרט הכללי הבימשרדי בכל תעלות אספקת והחזרת   15.05בוסף לאמור בסעיף  15.22.1
  , לרבות סרגלי מחברי קטעי תעלות, יציאות  ימרחו כל התפריםהאוויר, ללא יוצא מן הכלל,    

סיליקון פלסטי לבן, לאטימה מוחלטת של כל   'לעפים (שטוצרים) והתחברויות לציוד, עם מרג
  תעלות האוויר. 

  ה"ל יעשה בכל תעלות האספקה, ההחזרה והייקה של המערכות  ובמיוחד בתעלות              

  יוחד עם חומר אפוקסי.   פליטת אויר יבוצע איטום מ              

 תבוצעה בחתך ובמידה כמצוין בתוכיות ותותקה כמפורט בסעיף   תעלות מפח פלדה מגולוון 15.22.2
  במפרט הכללי.  150511  
  חומר הפח המגולוון יהיה מאיכות הטובה ביותר, כאשר בעת כיפוף מלא של הפח לא              

  ייסדק הגילבוון.              

 "  SMACNAוהתקת התעלות באופן כללי, יעשו לפי המלצות איגוד  אווירכל אביזרי תעלות ה 15.22.3
  
  ארה"ב ובהתאם למדריך היוצא על ידיהם במהדורתו העדכית.    

 יותקן בכל מקום של הסתעפות עף תעלה עם יותר משי מפזרי  "מפלג" לוויסות כמות האוויר  15.22.4
    מחיר "המפלג" כלול במחיר התעלה.אוויר. זאת מבלי לגרוע בכל האמור במפרטים ובהוראות.   

 במפרט הכללי בכל מקום הדרש   150543וכמפורט בסעיף   1001יותקו לפי תקן ת"י   מדפי אש 15.22.5
במפרט הכללי. מדפי האש   150544עפ"י התקן, כולל פתחי גישה לטיפול ובדיקה כמפורט בסעיף 

עם מוע פיקוד חשמלי בעל מגעי עזר לסימון מצב הדמפר    5020" דגם PREFCO"יהיו תוצרת  
ע"י סיגל לבקרה מרחוק, וכן קפיץ מכי מחזיר, אשר יסגור את המדף בעת הפסקת זרם 

חשמל. כל קווי החשמל והחיבור אל מערכת בקרת אש ועשן יבוצע ללא תוספת מחיר והיה  
  כחלק מושלם של מחיר התקת מדפי האש. 

 ותריסי אוויר למייהם, מפזרי תקרה, מפזרי קיר שתי וערב, תריסי ייקת אויר,    פזרי אווירמ 15.22.6
תריסים גד גשם וכדומה, יהיו מאלומייום מאולגן צבוע בצבע קלוי בתור בגוון לפי הוראות  

במפרט הכללי במידות ובגדלים   150541האדריכל והמפקח. התקת המפזרים לפי פירוט סעיף 
בתוכיות. המפזרים יהיו תוצרת חברת "מטלפרס" או תוצרת חב' "אביזרי מיזוג  המסומים 

  .TROX, או תוצרת "ACPאוייר,  

 יעשה באופן אטום לחלוטין עם אוגים   חיבור בין תעלות ליחידות טיפול באוויר, או למפוחים 15.22.7
ר החיבור,  ואטם יאופרן ביהם, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום מושלם גד דליפות אויר בתפ
במיוחד ובהדגשה בחיבור אל יחידות ייקה מהאיזורים המסוכים. גמישים מחומר  

"שמשוית" בלבד, עמיד לחלוטין בתאי חוץ לאורך זמן, יותקו אך ורק בתוך מבה יחידות  
במפרט הכללי. בכל   150546הטיפול באוויר למיעת העברת רעידות, ההתקה כמפורט בסעיף  

מיש יש להתקין, בוסף, חוט הארקת חשמל בין שי צידי הגמיש, ובכל מקרה  מקום בו מותקן ג
  ישמר רצף הארקה של התעלות בכל הביין. 

 קטע החיבור בין התעלה לבין מפזר האוויר יבוצע באופן אטום לחלוטין   חיבור שטוצרים 15.22.8
יבור  לדליפות אוויר, לרבות חיבור ע"י ברגים ואיטום הן מצד החיבור לתעלה והן מצד הח 

למפזר תוך התאמה מוחלטת של מיקום המפזר בתקרה או בקיר, לפי החיות האדריכל. 
על הקבלן להקפיד במיוחד על איטום לרבות    בחיבור אל תריסי ייקה מהאיזורים המסוכים
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עטיפת בד ארג ומריחת חומר איטום. לא יתקבלו איטומים עם סרט אלומייום דביק היתן  
  לקריעה. 

  כל תעלות פליטת אוויר ובמיוחד תעלות מהאיזור איטום מיוחד לתעלות פליטה  .9.2215

  המסוכן יקבלו טיפול איטום מיוחד ע"י הלבשת בד ארג על כל קטע של חיבור או תפר                 

    10-בתעלה ומכל צידי התעלה, כאשר בד הארג יחפוף על קטע תעלה ישר לא פחות מ                

  ס"מ מכל צד של קו החיבור, על בד הארג ימרח דבר אפוקסי, שרף המורכב מערבוב                 

  הדבק  כימי של חומר פעיל "א" עם חומר פעיל "ב" לקבלת שכבה אחידה של הדבקה.                

  האפוקסי יהיה מסוג היתן להדבקה על מתכת פח מגולוון. ביצוע האטימה ה"ל ייבדק                 

  4באופן פרטי ע"י המפקח וכן תערך בדיקת אטימות בלחץ אוויר להשגת על לחץ של                  

  שעות, אשר תקבל את אישור המתכן.  24מ"מ למשך                 

  כולל את כל אביזרי העזר, תמיכות, חיזוקים תליות, מחיר מ"ר תעלות אוויר   .10.2215

  קוסטרוקציות עזר, איטום גד דליפות אוויר כמפורט, חיבור הארקות, הכל באופן                 

  מושלם כלול במחיר מ"ר תעלה.                 

  א. לוחות  חשמל  
  לוח חשמל כללי: 

 לתקות משרד    בושא לוחות חשמל. הלוחות יהיו בהתאם 108"י הלוחות יותקו בהתאם לת    .1
חברת החשמל. התאים למוי חברת    ביטחון אגף החשמל. הלוחות יתאימו לדרישות המיוחדות של

  החשמל (במידה ויהיו), יתאימו לדרישות חברת החשמל במחוז. 
  כבדים ומעולים. כל הלוחות ייבו מפח כפוף וצבוע. הדלתות יהיו עם צירים       .  2
  על היצרן יהיה לקבל אישור על כל תוכית העבודה שלו לפי ביצוע כל שלב של עבודות הרכבת        .  3

  הלוחות.            
  מחזורים בשיה פרט לאותם   50וולט,  380פאזית -כל הציוד יהיה מתאים לחיבור לרשת תלת       . 4

  המקרים בהם יצוין במפורש אחרת.           
על המבצע לקבל מאת המתכן אישור לסוג הציוד, אך אין זה פותר אותו מן האחריות לטיבו ואין    . 5

  הוא יכול להעביר אחריות זו למישהוא אחר. 
  ייתן אחריות של שתיים לפחות עבור הלוחות וכל הציוד המורכב בהם.  היצרן  . 6
כל עבודות ואביזרי הלוח יהיו ברמה מקצועית גבוהה, באישורו ולשביעות רצוו של המתכן ושל    . 7

  כוחו. - המזמין או בא
  המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להפחית בכמויות ובחלקים השוים על לוח.  . 8

רן לדאוג לכך שבידו תימצא תוכית חשמלית של ההוצאה תהיה הפרדה האחרוה, עקב  על היצ
  שיויים העלולים לחול תוך ביצוע העבודה.

    תהיה ברורה בין סוגי ההזה השוים באותו לוח, הן על פי חזית ההפעלה, והן בין האביזרים        . 9
  בפים הלוח.           

  ה תוכיות חשמל מעודכות של הלוח, הכוללות את כל האביזרים,  אל הלוח הגמור תצורפ    . 10
     הסכמות והסימים, וכמו כן תוכיות על מקומו הפיזי של כל אביזר בלוח. הסימים התוכיות            
  שלא יהיה ספק בזהותו של האביזר. העתק אחד של   יהיו זהים לסימים ולשלטים על הלוח, כך           
  התוכית יוכס בתיק צמוד ללוח והעתק שי יסופק למשרד.           

  הלוחות יסופקו בצורה מושלמת מוכים לפעולה ובדוקים, וכוללים את כל הסימים ומורכבים      . 11
  בשלמות.            

  מספיק ו/או יותקו חיזוקים על מת שיהווה יחידה אחת  הלוחות מפח צבוע. הפח יהיה בעובי       . 12
  קשיחה ולא יוצרו שקיעות וכפופים עקב לחצים ומכות.           

  בצורה שתימע חדירת אבק וכמו כן מוגים מפי חדירת אבק דרך   כל חלקי הלוח יורכבו בייהם           
  עים וכסויים יתים לפרוק. דלתות סגורות, כסויים קבועים וכסויים קבו           

  הצביעה תהיה בשיטה שתבטיח הגה על הפח בפי קורוזיה ויציבות הצבע לאורך שים. הצבע        . 13
  הסופי יהווה משטח קשה שיעמוד בפי שמים, מלחים ו/או חומרים מעכלים אחרים, וכמו כן,              
  מפי שריטות מקריות.           

  גמר הצבע יהיה חלק בצורה שתמע היווצרות אבק, אם לא תבוא הוראה אחרת של האדריכל,            
  יהיה הגוון הסופי אפור בהיר.            

  ימון פימי וחיצוי ברור ומובן לכל האביזרים הדקים שיכלול גם את מספר האביזר לפי  לוט וסי ש    . 14
  התכית וגם את שמו או תפקידו בעברית פשוטה וכמו כן שלוט ברור לכל המצבים למפסיקי             
  הזרם השוים.             
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  השלטים יהיו מחוזקים בצורה מכית חזקה (לא דבק בלבד).         
  הארוות יכללו מקום רזרבי בהתאם להוראות. הלוחות יכללו את כל החיווט הדרוש בהתאם     . 15

  לתכיות המצורפות ולהוראות המתכן. כל חלקי המתכת והארקות הקווים היוצאים והכסים           
  יחוברו לפס הארקות. יש לשמור על רציפות הארקות בין חלקי הלוח.           

  בירה לאפס יהיה בכל התאים. פס צ   . 16
  פסי צבירה יורכבו בצורה שתבטיח אוורור מתאים לקירורם, יחוזקו בחיזוקים מבודדים בהתאם     . 17

  לחוזק המכי של הפס ובהתאם לזרמים המכסימליים (זרמי קצר) המסוגלים להתפתח בייהם.          
  השוים, והתפקיד כיסה או יציאה.    מהדקי החבורים יחולקו לקבוצות בהתאם לסוגי ההזה .  18

  מקום ההדקים למעלה ו/או למטה בהתאם למבה הלוח. כל המהדקים יהיו מטיפוס פסי הדקים          
  המחוזקים ללוח בצורה יציבה. המגע יהיה עם משטח לחיצה המתקרב ע"י סבוב הבורג                  
  ברורה ויציבה שלא תוסתר ע"י חוטי הכיסה או  ומהדק את החוט. המהדקים יסומו בצורה         
  היציאה.         

  ס"מ מן ההדקים כך שלא יהיה   25פסי האפס והארקות לחבורי היציאות יהיו במרחק מכסימלי של  . 19

  בין החיבורים של אותו הכבל בלוח. לכל קו יהיה בורג מיוחד עם סימון ברור   ס"מ 25 –מרחק מ        
  בפס הארקה ובפס האפסים.       

  
  

  ס"מ יותקן  סידור הכבלים והחוטים.   40 –ס"מ ולא יותר מ   6  –. ליד הדקי החבורים לא פחות מ 20
  , כל מת שיהיו מיימום  . כל החיווט לחבורים ירוכזו בתעלות פלסטיות שיעברו בלוח שתי וערב21

           חוטים חופשיים.        
  אין לעשות חבילות חוטים הקשורות בתוך הלוח.      
  תכים    . -6תיכי ע.. יאפשרו סגירת בית התיך גם ללא תיך, ידית שליפה קבוע או יידת תהיה ל22

  לכל היותר.       

  ומטיים. כל המועים יצוידו בהבטחה על ידי מתעים חצי אוט . 23

  כ"ס ומעלה יקבל מתע הדרגתי לפי דרישת חברת החשמל באותו אזור.  3-כל מוע מ . 24
  .  החיות כלליות ללוח החשמל:25

  הלוח יהיה אטום לגשם, ויכלול בין השאר:         
  מפסיק פקוד ראשי.   -         
  ורות סימון לפאזות.   -         

  של עוז און).  NVRהגה גד פילת מתח ועליית מתח (כגון   -         
  הגה גד "בריחת פאזה".   -         
  וולטמטר ראשי.   -         
  ורות סימון פעולה ותקלה לכל יחידה או מכשיר.   -         
  מפסיקים חצי אוטומטיים לכל היחידות.   -         
  השהיות זמן בין כל מתע ומתע.   -         
  הפעלת המערכת מחדש בבת אחת לאחר הפסקת חשמל. -דור המבטיח אייס  -         
  בור חיויים לגרטור במידת הצורך בתאום כ"ל.יח  -         

  . 0.94  –קבלים לשיפור כפל ההספק ל   -         
  כ"כ יכלול הלוח בקרי טמפרטורה אלקטרויים לקירור וחמום ותרמוסטטי קירור שתי דרגות,   -         

  וחמום לפי הדרגות המפורטות. הבקר דוגמת "לדיס אד גיר" או "סטפה".             
  כל ציוד החשמל תוצרת "קלוקר מילר" או מרלן ג'ראר. -         
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  עבודות מסגרות חרש  –  19פרק 
  

  הערות לפלדה   19.1

  הקבלן אחראי לבדיקת המידות בתכיות והתאמתן באתר. .1
על הקבלן לבקר את כל המידות לפי התחלת הביצוע ועל כל טעות או אי התאמה, עליו  

  להודיע בעוד מועד למפקח או למתכן. 
מאי הודעה ו/או הודעה   האחריות לעיכוב ו/או הוצאות כספיות וספות שגרמו כתוצאה

 מאוחרת, תחול על הקבלן. 
 

 כל המידות בתכית הין במ"מ. .2
 

) תואמות ת"י  SHOP DRAWINGSלפי תחילת העבודה על הקבלן להכין תכיות ייצור ( .3
 SHOPולשלחן לאישור המתכן. יחד עם זאת, על הקבלן לאשר תכיות יצור (  1225

DRAWINGSל דרישות המפעל כגון מידות כלליות,  ) במפעל גילוון. יש לקיים את כ
 חורים, מרווחים ליקוז תמיסת הגילוון וכד'.

 
והל ריתוך (במפעל) יוגש על ידי הקבלן לאישורו של המפקח. הריתוך יבוצע רק לאחר  .4

 קבלת האישור, אלא אם יפתור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממלוי דרישה זו.
או לפחי חיבור יהיו ריתוכי השקה (ריתוך   כל הריתוכים של פרופילי הפלדה זה לזה .5

 חשמלי). יש להכין פזות משופעות משי צידי התפר. 
 

הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע של הרכיבים המחוברים, אלא אם קבע אחרת   .6
 בתכיות ו/או בהוראות שיתו ע"י המפקח מראש ובכתב.

 
לעובי הקטן יותר מבין שי הרכיבים  כל הריתוכים יהיו אחידים ועוביים יהיה שווה   .7

 מ"מ. 4 -המרותכים, פרט אם סומן אחרת, אך לא פחות מ
 

 שפות פחים יושרו וילוטשו עד להשגת דיוק מירבי בצורת הפח.  .8
 

יש למוע היווצרות ועיוותים בצורתו המקורים של חלקי המבה בעת ביצוע הריתוכים  .9
 ופתיחת פתחים. 

 
 . ISO – 898/1 – 1978הבין לאומי הברגים יתאימו לדרישות התקן  . 10

 
 .8.8ברגים יהיו בעלי דרגת חוזק   . 11
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לכל בורג יש להוסיף דיסקית מגולוות ישרה מצד הבורג ודיסקית מגולוות קפיצית מצד  . 12

 האום. 
 

 חלקי הפלדה יהיו צבועים במערכת צביעה חיצוית עפ"י הרשום במפרט.  . 13
  

  הערות לפלדה   19.2

 גע עם בטון יהיו מגולווים בגילוון חם.כל חלקי הפלדה שאים באים במ .1
 

 הגילוון יעשה על חלקי מבה גדולים ככל שיתן.  .2
 

גילוון בסיסים, עמודים, קורות, מוטות מתיחה וכו' יבוצע רק לאחר השלמת חלקים אלה   .3
בשלמות בבית המלאכה כולל הכת כל החורים, הרכבת אביזרי חיבור ועיגון ופחי סגירה  

 וכו'. 
 

 . 918שכבת הגילוון יהיה בהתאם לת"י  עובי  .4
 

 אסור לשלוח לגילוון חלקים שבהם חללים אטומים.  .5
יש לתכן את החורים ליקוזי התמיסה ושחרור אויר מהרכיבים בהתבסס על ההחיות 

  המפורטות בחוברת  "תכון לגילוון באבל חם"  שפורסמה ע"י סקר מפעלי הגילוון. 
  מ"מ.  14- לקוטר החור המירבי יוגבל 

  יש לקבל את אישור המפעל לתכית החורים המוצעת ולהציגו לעיון המתכן. 
  

  קוסטרוקציה מירוסטה  19.3

 . I316כל חלקי המתכת הם מירוסטה  .1
 

 כל החיבורים בין חלקי המתכת הם בריתוך.  .2
 

מיקום חלקי המתכת באתר ייקבעו על פי חלוקת חיפוי האבן הרשום בתכיות   .3
 האדריכלות. 

 
 .+ mm  2ולת תסב .4
  

  .06ראה הערות במפרט פרק  –** הערה 
  

  כל חלקי הירוסטה אשר טופלו בשטח לצורך התאמה של מידות , יושבו למפעל לצורך ביצוע    19.4
  .לא יוכס לאתר כל חלק ירוסטה אשר לא טופל באופן מלא באלקטרו פולישאלקטרו פוליש. 
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  כלוסאות קדוחים ויצוקים באתר  -  23פרק 
  
  כללי   .123
  

החיות מתכן הקוסטרוקציה ובהתאם לפרק  יבוצעו בהתאם לדיפון כל עבודות ה  23.1.01
הכללי  23 במפרטכל  .במפרט  שבכתב  הכללי    האמור  היחידה  במחירי  כלול 

  ביצוע הכלוסאות בשיטת הבטוייט. הכמויות.
  ויבוצעו בתוך מי תהום. הכלוסאות יקדחו                      
בשל שיטת הביצוע (בטוייט) על הקבלן להגיש לפיקוח תוכית ובה שיטת אגירה    

  של עודפי תמיסת הבטוייט ללא זיהום סביבתי. 
  בשל קירבה לים ה"ל היו בחשיבות עליוה.   

  
  הקדיחה  23.1.06

מכוה   טוייטב  בשיטת  באתרשיטת כלוסאות יצוקים  דוח יבוצע על ידי הקבלן ביהק  .    1  
M-150  .יתכן צורך בשימוש של וידייה ,  

  הציוד טעון אישור המפקח.   .2  
יש לוודא את מרכזיות מכות הקידוח ואת אכיותה לפי התחלת הקדיחה וכן תוך כדי    .3  

  מהלכה. 
ס"מ ביחס    5מפרט הכללי: סטיית המרכז לא תעלה על  בהסטיות המותרות הן כמפורט    .4  

  למרכז המתוכן. 
  . 2% -סטית הציר מהאך לא יותר מ  .5  
ק  .6   מפי  יכל  יבלוט  המגן  ציור  הכללי.  במפרט  כמפורט  עליון  מגן  ציור  עם  יעשה  דוח 

  הקרקע. 
  מפי מפולותדוח יש להגן על דפות הקידוח יבכל שלבי הק  .7  
יקוי ייעשה מיד  יש לקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת, שיירי בוץ ומשקע חול. ה  .8  

לפי הכסת הזיון לבור הקדוח. לפי גמר הקדוח תוקה סביבת הבור מכל חומר שהוצא 
  מהקדוח כדי למוע הפרת התחתית בעת הכסת הזיון והיציקה. 

יקוי תחתית הקדוח ייעשה ע"י מקדח שטוח סגור. הקבלן יביא בחשבון משמעות דרישה   .9  
  הקדיחה ולפי הכסת כלוב הזיון. זו והצורך בהחלפת המקדח עם סיום  

יש לתכן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד בגמר הקדוח והכסת הזיון. באם עלול    .10
לפחות   הקדוח  גמר  את  לעכב  יש  ביציקה,  עיכוב  למועד   1.0לחול  סמוך  עד  עומק  מ' 

בשית  הבור,  את  ולקות  להוציאו  יש  הזיון,  הכסת  לאחר  עיכוב  חל  באם  היציקה. 
  לעיל בעזרת מקדח שטוח סגור, ולהכיס את הזיון מחדש.  ארכמתו

דוח לפי שמובטחת רציפות העבודה עד לגמר היציקה. בהתאם לדרישה יאין להתחיל בק  .  11
  זו יתוכן סוף יום העבודה. 

  בטרם הכסתו לבור הקידוח.  יםיש לשטוף הזיון במים מתוק   .12  
  

  סידור הזיון בכלוסאות    23.1.07
  של המפרט הכללי.   23031מבה כלוב הזיון והקשחתו תהיה כמפורט בסעיף    .    1  
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הכלל  .2   במפרט  לאמור  פימייםיביגוד  צלבים  או  האלכסויים  המוטות  ימדדו  ,   לא 
  ומחירם כלול במחיר הזיון. ריתוכים של חישוקי חיזוק כלולים במחיר הזיון. 

  ם בתכית. ימדדו, עם פלדת הזיון, רק החישוקים המצויי    
הבקרה   .3   לציורות  חישוקים  לרתך  יש  הכלוס,  לתחתית  עד  ממשיך  איו  הזיון  כאשר 

  בחלק התחתון של הכלוס שבו אין זיון ע"מ להבטיח שמירת מיקומם ומרחקם ההדדי.
  בהתאם לקוטר הכלוס  ס"מ    5-8 סוי הבטון סביב הזיון יהיה יכ  .4  
  הכללי.  מיפרט גלילי בטון כמפורט ב כיסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י  .5  
  אין להשתמש בגלילי פלסטיק.    
הכסת הזיון תעשה בעזרת מוף ללא פגיעה בדפות הבור. כאשר הזיון כבד יש להשתמש   .6  

בשי מופים: אחד להרמת כלוב הזיון במרכז הכובד והשי להבאתו למצב אכי והורדתו  
  לבור. 

  כדרש.  חמפי הקידומתאים בעלי מרווח בצידי הזיון יושמו גלגלוים    .7  
  
  
  

  קוח ובקרהיפ  23.1.09
כדי    .1 החומרים  ולמקורות  באתר  קודה  לכל  להגיע  למפקח  ולסייע  לאפשר  הקבלן  על 

לבדוק את החומרים, הציוד והמלאכה. על הקבלן להעמיד לרשות המפקח עזרה לצורך 
  לקיחת דוגמאות וביצוע בדיקות לפי הדרישות. 

  . איכות הקדיחה והיציקה יבדקו ע"י שילוב בדיקות בשיטה האולטרסוית והסוית  .2
  הבדיקות תעשה ע"י מעבדה מוסה שתאושר ע"י המפקח. תוצאות הבדיקות של    .3

מעבדה זו, לאחר אישורן ע"י המפקח, יחייבו את הקבלן בכל המשמעויות הובעות מהן.               
  חרת ולגבי אישור תוצאות הבדיקות תהיה סופית. קביעת המפקח לגבי המעבדה הב 

צוע הבדיקות והחלטה על היקפן, יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח. מתן תוצאות ימועד ב  .4
בדיקות שליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את הקבלן בשום תוספת או  

  פיצוי. 
בשיטה  .5 בדיקות  עבור  הבדיקות.  לבצוע  ויסיע  הכה  יבצע  יכין    הקבלן  האולטרסוית 

  מהכלוסאות, בקטרים שוים ע"פ קביעת המפקח.  20% -הקבלן ציורות בקרה, בכ
  בדיקה סוית תעשה לכל הכלוסאות.   .6
בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע הבדיקות והוא רשאי לשות את ההיקף   .7

  בכל סוג בדיקה ללא הגבלה כולל בטול הבדיקות לגמרי. 
קבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת החוזק. על ה   .8

מספר המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא יפחת מבדיקה תקית אחת 
  לכל כלוס. 

על הקבלן למלא, עבור כל כלוס, "טופס תיעוד לביצוע כלוס" בהתאם לספח במפרט   .9
  . 23הכללי בפרק 

  ראה מפרט הכללי.  –לת כלוס בהתאם לתוצאות הבדיקות אישור או פסי   .10
  בגמר הבדיקות והתיקוים על הקבלן למלא את ציורות הבקרה בדייס צמטי (גראוט).   .11
  המפקח רשאי לדרוש את חשיפת הכלוס ע"מ לבחון את חלקו העליון.   .12

  
    הכה לבדיקה אולטרסוית  23.1.10

  ין היתר: הכה לבדיקה אולטרסוית כוללת ב   
  התקת ציורות בדיקה צמודים לכלוב הזיון בכמות ובמקום כמתואר בפרטי התכיות.  .1

  לכל אורכו.בדק ציורות בכל כלוס  2ובכפוף לדרישות המפרט הכללי יותקו   
ירותכו     זיון,  אין  שבו  הכלוס  של  התחתון  בחלקו  הכלוס.  לתחתית  יגיעו  הציורות 

בהתאם לפרט שיוגש לאישור המפקח, חישוקים אלו אים חישוקים לקיבוע הציורות  
  מדדים. 

  שמירה על תקיות ושלמות הציורות עד להשלמת בצוע הבדיקות.   .2
  סידור גישה וחה לכלוס.   .3
  מלוי ציורות הבדיקה במים ואחזקתם מלאים עד גמר הבדיקה.   .4
  מלוי הציורות בדיס צמטי לאחר גמר הבדיקות.   .5

  
  הכה לבדיקה סוית   23.1.11

  הכס לבדיקה סוית כוללת בין היתר:   
  יקוי ראש הכלוס ממים, גושים רופפים, מיץ בטון ועד לשביעות רצון המפקח.   . 1  
  סידור גישה וחה לכלוס.   .     2  
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  סיתות פי הכלוס     23.1.12

  ות. כל הכלוסאות מסתיימים מתחת לפי החפירה הכללית כמפורט בתכי   .1
את   .2 בזהירות  לסתת  הקבלן  יידרש  הכלוס,  בראש  "פטריה"  היווצרות  של  במקרה 

  ה"פטריה" ולהשאיר כלוס קי בקוטר המתוכן. עבודה זו איה מדדת. 
כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר באחריות   .3

  הקבלן ועל חשבוו ולכל מרחק שהוא. 
  

  יקון סטייה במרכז כלוס ת    23.1.13
  המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הדרשים לתיקון.   
  וללא כל תמורה.   הכלוס מחדש או קורות וספותהתיקון יכלול ביצוע   
    

  
  תיקון סטייה במפלס פי בטון הכלוס או בקוצי הזיון    23.1.14

יידרש   –  30+ או    5ולה על  במידה ותגלתה סטייה במפלס פי בטון הכלוס הע  .1 ס"מ, 
  הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ החיות המפקח. 

  בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות קוצי הזיון.   .2
  בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפי בטון הכלוס יוקו היטב.   .3
  כל תוספת עבור התיקון עצמו.  לא תשולםהכלוס יימדד לפי אורכו המתוקן.   .4
פעמים קוטר המוט, יתוקו לפי    5קוצי זיון קצרים מהמתוכן בסטייה בשיעור העולה על    .5

  החיות המפקח. 
הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פי הכלוס לגלוי אורך וסף של המוטות או שיידרש   .6

  בריתוך תקי, הארכה לקוצים הקצרים. לרתך, 
 - Wריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו עשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג פ    .7

440  .  
במקרה שהפלדה איה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה, יידרש הקבלן לבצע חיבורים     

קוטר באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג המתאים ל
  . ET Series Couplersמסדרת  Ancon MBT Couplersהמוט. כגון מסוג 

  כל התיקוים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבוו.   .8
  

  קידוח כלוסאות צמודים   23.1.15
מפי     קטן  יהיה  ציריהם  בין  המרחק  אשר  כלוסאות  שי  רצוף  באופן  לקדוח  קוטר    2.5אין 

יגיע למחצית    הכלוס הקטן. קדיחת הכלוס השי תותר רק לאחר שהבטון בכלוס הראשון 
  חוזקו הסופי. בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.

  
  מפלס פי הכלוסאות 23.1.16

יבוצעו     לא  לתכיות.  בהתאם  הכלוס  ראשי  או  היסוד  קורות  בתחתית  יהיו  הכלוסאות  פי 
ת הכלוס יחפרו התעלות  עמודי יסוד. הקידוח יבוצע ממפלס פי חפירה כללית. רק לאחר יציק

  עבור ארגזי המצע שמתחת לקורות היסוד.
  
  ומפרט מיוחד  אופי מדידה מיוחדים  .223

  מחירי היחידה כוללים גם: ובמפרט המיוחד , בוסף לאמור במפרט הכללי    

מדד   .1 ואיו  היחידה  במחיר  כלול  מתאים  פטיש  בעזרת  הכלוסאות  ראשי  סיתות 
שאריות    בפרד. כל  ללא  מפורר,  לא  ובריא,  קי  בטון  לקבלת  עד  יבוצע  הסיתות 

  לכלוך, בטוייט, קרקע וכו'. 

 .)AS MADEתכית עדות (לרבות הכת מדידות ושירותים של מודד מוסמך  .2
  כל הבדיקות (סויות, אולטראסויות) כמפורט לרבות ציורות הבדיקה.  .3

יהיה האורך היצוק .2 למדידה  פי האו  האורך  ישולם  .  רך המסומן בתוכיותעל  לא  
לקבלן עבור קידוח ללא יציקה ולא ישולם לקבלן עבור ביצוע כלוסאות מעבר לאורך  

  הקוב בתוכיות. 

פי הקרקע    לא יימדד אורך הכלוס היצוק מעל למפלס הסופי המתוכן או אפילו עד   .3
  . כדי להגיע לבטון קי כדרש  
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  רוקיפו עבודות הריסה -  28רק פ
  

 כללי   28.01
האמור בפרק זה מהווה תוספת למפרט הכללי ("הספר הכחול") המהווה חלק בלתי פרד 

  ממפרט זה. 
  ההריסה בתוכית כמפורט האלמטים כל של והריסות פירוקים כוללת העבודה תכולת

 .היועצים שאר תוכיות פ"ע מושלם לביצוע כהכה הדרש וכל )אדריכלות(
 בפועל והביצוע להריסות הדרש המידע כל את להכיל ההריסה בתוכית ספק, אין הסר למען

 .היועצים כל של המכרז תוכיות כל מסך המצטבר המידע פ"יהיה ע
הולם   באופן יאוחסו או מאושרלאתר שפיכה  יסולוקו לפירוק דרשים אשר האלמטים כל

 .הוראות הפיקוח פ"ע לשימוש חוזר או יועברו למחסי העירייה. כל זאת
 בטון,  קירות, חלקי חגורות, :כגון סמויות והריסות גלויות הריסות בחשבון לקחת יש כן, כמו

 .מושלמת לעבודה השטח הכת לצורך לפירוק דרשים אשר אלמטים ושאר ישות מערכות
  .היחידה במחירי לכלול יש מעלה הרשום כל

  
  , בשימת לב לגילוי וסימון  כמפורט בתוכיות ולפי החיות המפקחהעבודה כוללת פירוק הקיים,   28.01.1

  מוקדם של מערכות קיימות. 
  

שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח. עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל תוספת תשלום    28.01.2
  שהיא. 

  בכל שלבי הפירוק יש לעיין באישורי תאום הדסי של כל המחלקות.   
  

  כי במהלך ביצוע העבודות יתוק כל המערכות הקיימות (מים, חשמל, ביוב   באחריות הקבלן  28.01.3
  וכדו')  

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי ותק הזרם החשמלי בקטע  בו  
מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים,  

וכד' יפה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. אין לחתוך קוי מים,    ביוב, יקוז, ציוד כלשהו
  חשמל וכד'. 

  
  מודגש בזאת שבכל מקום בו אמר "פירוק" הכווה "הריסה" וכן ההיפך.   28.01.4

  
  התקים העיקריים הוגעים לפרק זה:   28.01.5

  תקן שם ה  תקן מספר ה
  ולשימושים דומים כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי   900
  ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן   953

  פיגומים   1139
  צויןכל האמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בין, חל גם על פרק זה, פרט אם 

  אחרת באחד ממסמכי החוזה.
  

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוים, על הקבלן לקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא אחר    28.01.6
הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין  

ללא סכה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או זקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי  
המבה. האלמטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של 

  המסודר מאתר הבין.   ביצוע העבודה עד לסילוקם
  

  אלמטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור יפורקו    28.01.7
  רבית על מת למוע פגיעה בשלמותם ויאוחסו בכל מקום שיורה עליו המפקח. יבזהירות מ

בלן יהרוס  על הקבלן לברר לפי תחילת העבודה אילו אלמטים מיועדים לשימור. במידה והק
  אלמט שמיועד לשימור, עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבוו. 

  
  הפיוי מהאתר  ומחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את עבודות ההריסה    28.01.8

  וכל התיקוים הדרשים כגון: תיקוי בטון, בייה, טיח, ריצוף, צבע, אבן, אלמטים מתועשים  
  טח מוכן לתחילת עבודות. עד לקבלת הש וכו'
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  הריסת בטוים  28.02
  

  מפגיעה  תו תוך הימעותיההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום א  28.02.1
  באלמטים שאים להריסה ותוך מיעת הפרעה לפעילות השוטפת במבה ובסביבתו. 

  בעת ההריסה,   ההריסה,על הקבלן לדאוג לתמיכה אותה של כל האלמטים הסמוכים לפי  
  אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שיתן להסיר את התמיכות. 

  של הקבלן   תוכית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית  
  לתמיכות. 

  
  פיוי פסולת ביין ויקוי השטח  28.03

 
ים והמדרכות אשר לוכלכו  פי הוראות המפקח את הכביש-הקבלן יקה בסוף כל יום ועל  28.03.1

בפסולת הביין. העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה קי מכל פסולת ביין, מיושר, וכאשר כל  
  השטחים קיים לחלוטין. 

  
  מקום סילוק פסולת הביין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ורק לשם רשאי הקבלן    28.03.2

  לסלק פסולת הביין.  
  ידי הרשויות,  - ליו למסור בכתב את מקום השפיכה, המאושר עלעם הגשת הצעתו של הקבלן ע

ידי  -ידו. מקום שפיכה זה ייבדק על-שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהביין שייהרס על
המפקח וחייב לקבל את אישורו. במידה ובמהלך ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את 
הפסולת אל מקום שפיכה אחר, רשאי יהיה המפקח לעכב תשלומים או לא לשלם כלל עבור  

  העבודה.  
  

  דגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין, וכלפי הרשויות להעביר הפסולת  מו  28.03.3
  למקום שפיכה מאושר.

המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוי בושא שפיכת פסולת. כל תביעה בושא  
ו  כספית או אחרת, הן בתקופה של עבודת  -זה תועבר ישירות לקבלן, אשר ישא בכל האחריות 

  והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן. 
  

ידי הקבלן במחירי  - כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הביין ועודפי החומרים ייכללו על  28.03.4
העבודה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף בגין עבודה זו. סילוק פסולת האשפה יבוצע  

  לכל מרחק שהוא, כפי שיידרש.
  

  עבודה ממשלתיות ועירויותתקות   28.04
  

הקבלן ימלא בדייקות אחר כל תקות העבודה הממשלתיות והעירויות שקבעו בקשר לביצוע    28.04.1
סמך טעה שלא ידע את  -העבודות ובטיחות הפועלים. לא תאושרה כל תביעות של הקבלן על

מילוין  -ידו מפאת אי-התקות ה"ל, וכן לא תיתן לו הארכת זמן כלשהי, עקב איחור שגרם על
  של התקות ה"ל. 

  
מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה, על הקבלן לפעול לפי תקות משרד העבודה ותקות    28.04.2

רשויות אחרות קיימות, וזאת תוך קיטת כל אמצעי הזהירות המרביים הדרשים להגה על  
כלי רכב יידים וייחים   העוברים והשבים, על הפועלים העוסקים במלאכת ההריסה, ועל 

  בתחום העבודה ולידו, ועל כל ביין, קיר, ריצוף וכל אלמט אחר המצא בשטח.  
  
  עבודות הכה  528.0
  

האלמטים  לפי ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקוסטרוקטיבית של   28.05.1
הקבלן להזמין לאתר את המפקח   , ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'. עללפירוק

לבדיקת המערכת הקוסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. במידת הצורך, יבצע  
הקבלן בדיקות וספות להבהרת המערכת, לפי דרישת המהדס. לא יבצע הקבלן כל עבודת  

  הריסה לפי שקיבל אישור המפקח. עבור כל ה"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל
  הקבלן לכלול את כל ה"ל במחירי היחידה השוים שבהצעתו.  

  
כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה    28.05.2

  בקיים יתקן הקבלן את הזק על חשבוו הבלעדי לשביעות רצון המפקח. 
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ות ויפתח מעברים זמיים, יבצע את עבודתו  על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמי  28.05.3

בשלבים ויימע מעבודה בשעות המוחה למיעת הפרעה לפעילות השוטפת במבה ובסביבתו  
  לכל אורך תקופת העבודה. כל ה"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השוים. 

  
  סימון עבודות   628.0

וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים המיועדים  בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה 
להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמטים השוים. אין לבצע הריסות או חציבות מכל סוג  

שהוא (גם כשההריסות מפורטות בתכיות) מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן  
  העבודה. 

  
  תמיכות זמיות   728.0

 ים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן תמיכות  בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שו
זמיות ע"י רגלי ברזל. הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבה בכל מהלך ביצוע העבודה  

  ועד להשלמתה. 
הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אים פוגעים באלמטים קוסטרוקטיביים  

  קיימים. 
  

בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה   מים, ביוב, ציוד וכד'טיפול בקוי חשמל, תקשורת,   28.07.1
והחציבה יוודא כי ותק הזרם החשמלי בקטע המבה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו  

יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, יקוז, ציוד כלשהו וכד' יפה  
חתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור  למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. אין ל 

  המפקח. 
  

הקבלן יתקין, על חשבוו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן (גגוים  א.   28.07.2
  וכדומה) להגה בפי פילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות. 

מיועדים לעקירה או העתקה עשויה פח  ב. הגה על עצים: הקבלן יתקין הגה לעצים שאים 
  בהתאם להוראות אגרוום מוסמך ובאישור המפקח. 

ג. מיעת אבק: הקבלן יעשה למען מיעת אבק בעת עבודות ההריסה וזאת על ידי שימוש 
  בהמטרת מים או בכל אמצעי וסף שיידרש מאת המפקח.

  
ע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו  כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הדרש לביצו   28.07.3

  אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכיות.
  

  קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטוים ההרוסים, שדרשו להישמר להשלמות יציקה חדשות,   28.07.4
    לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי.   יהיו קיים 

  
  לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודות.   על הקבלן  28.07.5

  
  הכווה לעבודת פרוק שתכלול קיטת   -בכל מקום בו דרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"    28.07.6

אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, יקיוו מפסולת ולכלוך כלשהו והעברתו  
  וזר, לפי הוראות המפקח. למקום אחסון, או לשימוש ח

  יגרם איזה שהוא זק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק זהיר" יתוקן הזק ע"י הקבלן ועל  אם 
    חשבוו.

  
על הקבלן לתאם פירוק זהיר של החיפוי התחתון של המבה לתקופת   –חיפוי מבה האופרה   28.07.7

עד ואיכסון אות של העבודות. לצורך זאת, יתאם הקבלן מול אב הבית פירוק מבעוד מו
  החלקים עד לסיום העבודה. 

  
  טיפול בברזל זיון  828.0

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים הבולט  
מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות המפקח לטיפול  

  בו:
הבולטים, לאחר יקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות יציקה חדשות,  חלק מהברזלים 

כלל הדרש הברזל יטופל גד קורוזיה   אשר תבוצעה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים.
  בטרם המשך היציקה או בתום יסור הברזל. 
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או באופן  חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו בשלמותם ו/
  חלקי ויוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח.

  
  אופי מדידה מיוחדים  28.09

  
  כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת     28.09.01

  אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכיות. וזאת 
  

  העבודה.   ל האמור במפרט המיוחד לעיל כלול במחירכ  28.09.2
  

  בכל סעיף בו מצוין "הריסה" מחיר היחידה כולל גם יסור במסור יהלום.   28.09.3
   

  חלקי    אלמטי בטון,  מחיר עבודות ההריסה יכלול בין היתר גם את עלות החיתוך בדיסק של 28.09.4
משאריות בטון או חומרים זרים וכן את כיפופו ברדיוס  זיון, יקוי יתרת הזיון הדרש להשאר 

  מתאים למיעת שבירתו (ברזל מפותל) למצבו העתידי. 
  

  במחירי עבודות ההריסה יש לכלול גם שלביות בשל הצורך בהשארת העסקים חיים ומעבר   28.09.5
  שביל האופיים הקיים או החלופי ומעבר הולכי רגל לאורך כל הפרויקט. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אש  בטיחותמערכות  -  34פרק 
  

  כללי  -מערכות מ" (גילוי אש ועשן, כיבוי בגז)   34.01
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  היקף:   34.01.01

מבה מתחם כיכר  פרק זה דן באספקה והתקה של ציוד תקשורת ומתח מוך עבור   א.
  הכסת / האופרה ת"א.

  אזור הכיכר היו בקרבה לים.  
  

  הבאות: בפרטים כולל המכרז את   ב.
    
  אספקה והתקה של מערכת גלוי אש ועשן.   -  
  אספקה והתקה של מערכת כבוי בגז.   -  

  כבילה וחוטים.   -      
  

  אישור רשויות ותקים:   34.01.02        
  

על הקבלן לקבל את אישור הרשויות המוסמכות למערכות השוות (הוצאות    א.
מערכת גילוי אש ועשן  הבדיקה על חשבון הקבלן), כמו אישורי מכון התקים ל 

  גלוי אש ועשן, אישורי כבוי אש וכד', וכן כל רשות אחרת שתדרש.
  

  תקים:   ב.
על הקבלן להציג בעת הגשת הציוד לאישור תצלום של לפחות שלושה מתוך  

המוסדות הזכרים בהמשך וכן של מכון התקים הישראלי לעמידת הגלאים  
. האישורים ה"ל  1220/3ן ותק 1220/2ולוחות הבקרה בתקן   1220/1בתקן 

  מהווים תאי לאישור הציוד המוצע: 
  

-  UL UNERWRITERS LABORATORIES USA  

-  FACTORY MUTUAL USA  

-  VDS VERBAND DER SACHVERSICHERER W. GERMANY  

-  F.O.C FIRE OFFICES COMMITTEE U.K.  

-  ULC UNDERWRITERS LABORATORIES, CANADA  
  
  (כולל גילוי וכיבוי בגז) תקבל את אישור מכון התקים: כל העבודה   ג.

  
  לפי הביצוע ע"ג התכיות.   -      
  בתוך הביצוע באתר הביה.   -      

  
  מרשמים ותכיות:  34.01.03          

  
אשר יוגשו   (shop drawings)הקבלן יכין, לפי תחילת העבודה, תכיות יצור   א.

לאחר אישורם ימשיך הקבלן  העתקים לאישור המתכן והמפקח. רק   -3ב
  כמתואר להלן. 

  
הקבלן יכין תכיות מרשם חיבורים מדוייקת אשר לפיה יעבוד ואשר תהיה    ב.

 ברורה, באופן שכל בעל מקצוע יוכל, על סמך תכית זו להבין את שיטת
החיבורים ולהסיר מכשולים. כמו כן יכתוב על התכיות במילים את צבעי  

  החוטים כפי שהם במציאות. 
  

  תכיות אלו אשר יוכו במחשב בתוכת אוטוקד.     ג.
דיסקטים בצרוף העתקות אור ימסרו עם גמר העבודה לידי המהדס, על  

  חשבון הקבלן.  
  

מחיר העבודה כולל בכל סעיף וסעיף, רגולציה, כיוון, וויסות וכו', באופן שכל    ד.
  .המכשירים יהיו מוכים לשימוש

  : הפרוייקטתאור  34.01.04
  מדובר במתחם הכולל חדר מכוות וחשמל תת"ק וישה חיצוית עבור לוחות חשמל.   

  
  מערכת גילוי  אש   34.02
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    כללי:   34.02.01       

    
מתקן זה מיועד לגלות באופן מיידי את מקור העשן או האש על ידי אזהרה    א.

זור עליו  מוקדמת. האזהרה תתן בכל מקרה בו יגיב אחד הגלאים על עשן בא
הוא שולט או עליית טמפרטורה. בכל מקרה כזה תופיע אידיקציה בלוח  

  .המרכזי מלווה באזעקה, וכן יתוק או הפעלה של מערכות כדרש
  

שים התקת מערכת בגודל כזה, ושלוב   10בעל סיון מוכח של  ההקבלן יהי   ב.
  של גלוי שריפות וכבלי בגז.

  
  . ISO9002הקבלן יהיה בעל   ג.

  
  -  ULותקן  1220תקן ישראלי  34עבודה והציוד יעו למפרט בין משרדי פרק   ד.

  כל העבודה תקבל אישור מכון התקים הישראלי: 
   

  : תאור המתקן    34.02.02   
  במיקום אשר יקבע תמוקם מערכת אשר אליה יחוברו הגלאים.     

  
  : מרכזיה    34.02.03  

    
קומפלט בתוך ארון פלדה עם דלת זכוכית  טיפוס קיר או בצורת מסד,  -מבה   א.

שקופה עם מעול. הציוד יהיה מותקן ע"י יחידות מודולריות יתות לשליפה  
  .מהירה בעת הצורך

  
וולט,    230המערכת תפעל במתח מוך. היא תוזן מרשת    -אספקה ומתח פעולה   ב.

+) באמצעות ספק מתח מיוחד (הכלל במרכזיה) ואשר הספקו  10%עד   15%-(
תאים להפעלת כל המערכות כולל מערכת החרום הדרשת, ותכלול מערכת  מ

שות), אשר יאפשרו   10מצברים יבשים ומטען אוטומטי (זמן טעיה מקסימלי 
שעות ללא מתח חיצוי מערכת החלפת ההספקה   72פעולת המערכת במשך 

  תעשה בצורה אוטומטית.  - מרשת אל המצברים וחזרה 
פעל מורת תקלה. כמו כן יפעלו מורת תקלה  בעת תקלה במתח החיצוי ת 

  וצופר בעת ירידת מתח המצברים.
  . 95%ולחות יחסית עד  0°C-50°Cהתאים הסביבתיים     

  
  התכה תשמר גם בעת הפסקות חשמל ארוכות.    ג.

  
י הכיסה והיציאה יהיו מוגים בפי קצר ותק ותופעל התרעה במקרה  ו כל קו  ד.

  של אחת מהתקלות ה"ל. 
  

תכלל בלוח מערכת לזיהוי תקלות המצייות הן את סוג התקלה והן את    ה.
  מקומה. 

  
  המערכת תכלול הגה בפי עליית מתח עקב ברקים.     ו.

  
החיווט ייעשה בצורת טבעת סגורה למוע השבתת אזורים שלמים בעת תק,    ז.

  ).A CLASSוכן להמשיך את פעולת הגלאים בעת קצר בקו (
  מקיבולו המקסימלי.  85%לא תעבור את  כמות הכתובות על קו    

  
  יתן יהיה להעביר את המרכזייה ממצב יום למצב לילה.   ח.

  
יתן לטרל מלוח בקרה גלאי או קבוצת גלאים וזאת ע"י קוד סודי. כמו כן    ט.

  יתן לסווג את הפעולות השוות במערכת לפי תפקיד ודרוג העובדים. 
  
  השתקה.הלוח יכלול צופר עם לחצן   י.
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יתן יהיה לבדוק את תקיות ורות המרכזיה ו/הגלאים ללא הפעלת    -בדיקה   יא.
אזעקות או פעולות עזר וספות, כאשר אפשר יהיה לבצע בדיקת גלאים בכל  

  אחד מהאזורים ללא גרימת הפעלות מערכות החרום. 
במידה ובעת הבדיקה של אחד האזורים תתגלה שריפה באזור אחר, תפעל  

  .ה כאילו היה במצב עבודה רגיל ותופיע אזעקת כדרשהמרכזי
  

יהיה יתן לחבר במקביל למרכזיה פל משה עם מספר אזורים   -פלי משה    יב.
כרצוו. בפל המשה תהיה כל האיפורמציה שבלוח הראשי ויתן יהיה  

  לתפעל את המערכת כמו מהלוח הראשי. 
  

שלב הפעלה של מתקים שוים כמו  המרכזיה תכלול אפשרות ל  -חיבור ציוד   יג. 
מורות סימון, אזעקה, מיזוג אויר, דלתות, מעליות וכו'. כיבוי וכו' כך שאזור  

אחד ו/או כמה אזורים ו/או כל האזורים יפעילו המתקים ה"ל לפי בחירתו,  
מטריצת לחיבור אזורים וכו'. יתן יהיה לבצע פעולות אלו גם מפעולה של  

  פעולת שי גלאים או יותר לפי תכות המערכת. גלאי בודד או לאחר  
  

  בשלב המיידי יש לבצע חיבורי הפעלה כדלקמן:   יד.
  

  הדממה של מתקן מ"א בבין.  -                 
  (אם הגילוי הוא בלוח).  הפסקה של הזה ללוחות חשמל  -  

  . הפעלת צופרים  -
  חיוג.   -

 
מערכות ציוד כיבוי אוטומטי אשר  למרכזיה יחוברו   -חיבורי כיבוי אוטומטי  טו.

  יופעלו ע"י המרכזיה. פעולת הכיבוי תעשה בשתי צורות: 
פעולת כיבוי תעשה רק לאחר ששי גלאים לפחות יפעלו. צורת    -כיבוי בחדר 

  פעולת הפעלת הכיבוי היה כדלקמן: 
פעולה ראשוה של גלאי באזור כיבוי תפעיל אזעקה ותבצע את הפעולות  

סקת מערכת מיזוג אויר, סגירת דלתות, יתוק מערכות  המוקדמות כמו הפ
  חשמל, הפעלת צפצפות פיוי וכו'. 

ברז הגז יפתח רק ע"י פעולת הגלאי השי באזור וגם ואת לאחר השהייה  
שיות, אשר תווצר ע"י ממסר השהייה הכלול במרכזיה.   40-20מכוות, של 

הגז. כיבוי בארון  עבור כל אזור כיבוי תכלל מורת סימון המסמת פעולת  
הקווים   .הפעלת הכיבוי תעשה כ"ל אולם בצורה מיידית - חשמל או גרטור

  בין לוח הבקרה ומכלי הכבוי יהיו מבוקרים. 
  

  בבין קיימת מערכת כבוי ע"י ספריקלרים.  - בור מערכת ספריקלרים יח  טז.
מערכת הפעולה תפעל עלפי משטר כמתואר בפרק חבור כבוי אוטומטי ה"ל  

  הפעלה בחדרים. ל
אל המרכזיה יהיה יתן לחבר יחידת חיוג אוטומטית של טלפון.   - חיבור חייגן   ז.י

מספרים באופן סדיר עד שאחד עוה   5בעת הפעלת אזעקה יחייג החייגן עד  
  לקריאה, החייגן יכלול גם הודעה מוקלטת. 

ות  החייגן יכלול שעון זמן אשר יבדיל בין החיוג בשעות הלילה (מיידי) ושע 
  היום (השהייה מכוות). 

  
  המרכזיה תכלול:   .  יח

  
  אזורי גילוי כמתואר בכתב הכמויות, עם אפשרות הרחבה.  -

אזורי כיבוי כמתואר בכתב הכמויות, הכוללים את כל הממסרים, ממסרי  
  מורות סימון הוספות וכו'. 

- הכמויות, מותאמים לקבלת סימון מ -אזורי גילוי וספים כמתואר בכתב  -
Flow Switch  קלרים, סימון אזעקהור זרימה של מי הספריהמותקן על צי ,

  ותקלה). 
  

ממסרי השהייה וספים כמתואר בכתב הכמויות, עם משך פעולה יתן לכיוון,    -
  עם מגעים חיצויים ואשר יוכלו לתק או להפעיל מערכות כרצוו. 
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  איטראקטיבית היא   Adressableהמרכזיה אשר תסופק תהיה ממועת אלוגית,     34.02.04    

  תכלול את התכוות כדלקמן:            
    

  כל הדרישות והתוים והתכולה המופיעה במרכזיה מטיפוס רגיל.   א.
  

  לכל גלאי תהיה כתובת או לכל קבוצת גלאים תהיה כתובת במרכזיה אשר    ב.
  תתבטא בכתוב בעברית.   

  
  מכל גלאי אלוגי יתקבל סימון על תקלה במצבו עקב לכלוך באבק או    ג. 
  טמפרטורת יתר.     

  
  ומרית.-התצוגה תהיה אלפא   ד. 

  
לאי  הגל מלוח הבקרה יתן יהיה לבדוק ולהתאים ולכוון את הפרמטרים ש  ה.

ה פועל  הסביב וליישם אפיוי תגובה אופטימליים שלוקחים בחשבון את תאי  
  הגלאי. 

  
  קצר תובטח ע"י הפעלת מבודד בפי  רמת התיפקוד של קוי הגלאים בזמן   ו. 

  .קצר בחלק איטגרלי של קו הגלאים  
  

פ"י  עיחידת הבקרה והתצוגה תוכל לעבד ולהציג ארועים באופן ספוטי או   ז.               
  בקשת המפעיל. 

  יחידת ההפעלה תוכל לזהות אזעקה, תקלת, ומידע על תקלות בחווט        
  ומיקומן.       

  
  הארועים האחרוים   1000יחידת הבקרה תאפשר שמירת התוים של   ח.               

  של המערכת.       
  

אביזרים  ו יה מלוח הבקרה להפסיק ולחבר מחדש גלאים, לחצים יתן יה    ט.
  אחרים הקשורים למערכת. 

  
  המערכת תהיה כזו שיתן יהיה לאחר פעולת גלאי אחד לתת סימון     י.                

  אזהרה ואזעקה רק לאחר פעול שי גלאים או יותר.       
  

  לא דרש.  – פל משה  34.02.05
  
  גלאים:   34.02.06 

  
  דרה כללית: א.הג

  
  הגלאים יתאימו למקום התקתם בקרבה לים.  -

  
גלאים יותקו על גבי התקרה. במקרה של תקרות כפולות יותקו גלאים גם בחלל בין  -

  התקרה התלויה והתקרה המסיבית. 
  
השימוש יהיה בד"כ בגלאים מטיפוס אלקטרו אופטי. בחללי תקרה כפולה, לוחות   -

  אטי אופטי בשילוב עם גלאים אופטו טרמיים. חשמל וכו', יותקו גלאי 
  

  בסיסי הגלאים יהיו זהים לכל סוגי הגלאים ויחוברו לתקרה בצורה יציבה. -
  

  מערכת החיווט תהיה מותאמת להתקה משולבת של כל סוגי הגלאים והלחצים. -
  

  גלאים יהיו מוגים בפי אזעקות שווא כתוצאה מרעשים חשמליים. -
  

  תוצאה מחיבור קוטביות הפוכה של הקוים. גלאים לא יזקו כ-
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  ממ"ר.  1.5 - 0.5חיבורי החיווט לגלאי יהיו מכוסים ויתאימו למוליכים  -

  
  בסיסים יכללו זוג מגעים אשר יאפשר קבלת תקלה כאשר הגלאי לא ימצא בבסיס. -

  
  גלאי יהיה מוגן בפי חדירת אבק.-
  
  ושר אחרת. וולט זרם ישר, אלא אם יא 24מתח הפעולה הומילי -
לגלאים תהיה יחידת בידוד קו בפי קצר שתאפשר במקרה של קצר או תק בקו  -

  . CLASS-Aהמשך פעולת הגלאים במסגרת תקשורת 
  

  הגלאי יבה כך שיהיה לבריט או רשת למיעת חדירת חרקים לתוך הגלאי. -
  

  מעגל מודפס חייב להיות אטום ומוגן בפי חדירת אבק ולחות.-
  

  יהיה להוסיף השהייה בפעולת הגלאי. יתן -
  

  כל גלאי יכלול מורת סימון מהבהבת. -
  

  יתן יהיה להחליף הגלאי בעזרת מוט מהקרקע. -
  

  גלאים יהיו יתים ליקוי. -
  

  לכל גלאי או קבוצת גלאים יהיה יתן לחבר מורות סימון אזוריות חיצויות. -
  

  מ'/שיה.  15הגלאים יפעלו במהירות רוח עד -

  
  מעלות צלסיוס.  60הגלאים יהיו מתאימים לטמפרטורת סביבה של עד -

  
  אפשרות לשות הרגישות. -

  
  עמידות בפי אבק, לכלוך וקורוזיה. -

  
  לכל גלאי תהיה יחידת כתובת.-

  
  . 1220/1מאושר ע"י תקן ישראל -

  אלוגי   -אופטי -גלאי עשן אלקטרו  ב.
  אפיוים פיסיים ואלקטרויים של הגלאי 

    
תכון מערכת גלוי העשן צריך להבטיח תגובה אחידה לכל המוצרים  
המתלקחים, גם אלו היוצרים אש ועשן וגם אלו השרפים באיטיות  

)SMOULDENING FIRE  הגלאי לא יכיל בתוכו חומרים רדיו אקטיביים .(
  כלשהם.

עקרון הג לוי צריך לעבוד על מעגל היוצר סדרת "פולסים" מסוכרת של אור  
  וי בטמפרטורות הסביבה הקרובה לגלאי.ולא תל 

לגלאי תהיה יכולת מיחשוב מספקת על מת להחליט על מידת החירום של  
מצב אזעקה ללא צורך להתקשר ליחידת הבקרה, ובהתבסס על הערכת  

  האותות שקלט. 
  . EN 54-7/9  -הגלאי יעה לדרישות תקן 

גלאי לעמוד גם  מעבר לדרישות הסטדרט האירופאי לגלאי עשן אופטיים, על ה
  ). 1TF )OPEN WOOD FIREבמבחן האש  

הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר לפחות שתי דרגות של סכה ליחידת  
  הבקרה להערכה, וזאת על פי התכות של לוח הבקרה לפי דרישות הלקוח. 
  הגלאי צריך להיות מסוגל לבצע בדיקה עצמית ולשדר לפחות שי דיווחים 

  על מצבו ללוח הבקרה. 
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הגלאי יוכל לשגר מידע וסף ליחידת הבקרה. איפורמציה זו תכלול את כל  
התוים הרלבטיים על מצב הגלאי ותאפשר מידע רצוף בלוח הבקרה על תאי  

  הסיבה של הגלאי. 
על הגלאי להיות מצויד בורית סימון ובעל יכולת לדווח לורית סימון רחוקה  

  על מצב האזעקה ומידע שירות אחר. 
אי להיות בעל כתובת ייחודית. הגלאי יהיה מצוייד במבודד שיבטיח את  על הגל

  המשך פעולת קו הגלאים במקרה של קצר.  
  קטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו זק לגלאי. 

יתן לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י כתובת ייחודית, סוג הגלאי ומיקומו  
  הגיאוגרפי במערכת. 

  מתג על מת לקבוע את מיקומו של הגלאי במערכת. לא יעשה שימוש בכל 
המערכת תוכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הדרושים לה כאשר אחד או מס'  

גלאים מסולקים לצמיתות ממה, מותקים מחדש או מוחלפים באחרים, גם כאשר  
  הזרם למערכת ותק לחלוטין.

מעגלים  כל המעגלים החשמליים מצאים בגלאי עצמו, כך שאין צורך ב
  אלקטרויים פעילים בבסיס הגלאי. 

  
  

לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, על בסיס של פרוטוקול לזיהוי  
טעויות, עם אפשרות להעברה של מידע רב. המערכת תעביר הודעה על מצב אזעקה  

  שיות מזיהוי המצב ע"י הגלאים. 4עם עדיפות גבוהה, עד 
  
  אלוגי -גלאי טרמי    ג.

  יפיוים פיזיים ואלקטרוייםא  
מערכת הגילוי תופעל ע"י שילוב של קצב העלייה של הטמפרטורה וטמפרטורה קבועה 

. יעשה פיצוי לגלאי עקב שיוי NTCמקסימלית. זה, באמצעות שי טרמיסטורים מסוג 
  טמפרטורה בסביבה בה הוא מותקן. 

  הגלאי יתקשר עם לוח הבקרה וידווח על לפחות שתי דרגות של סכה (רגיעה ואזעקה). 
המעגלים האלקטרויים צריכים להיות אטומים לחלוטין למיעת השפעה של אבק, לחות  

  או לכלוך. 
  הגלאי יהיה בעל אופן פעולה המבטיח המשך פעילות גם בזמן תקלה        -

     )FAIL-SAFEאם יש תקלה ב .(-CPU    של לוח הבקרה, הגלאי ימשיך לעבוד  
  לפחות בתצורת קולקטיב עם הפרמטרים שהוזו מלוח הבקרה.     
  בסיס גלאי החום יהיה זהה לבסיסי כל הגלאים מאותה סדרה.    -

  לשמירה על אסטטיות רצוי שהבסיס יוסתר לחלוטין ע"י גוף הגלאי לאחר        
  התקתו.     
  קטביות הפוכה או חיווט לקוי באזורים לא יגרמו זק לגלאי. בתוך הגלאי      -

  חייבת להיות ורית סימון. כמו כן צריכה להיות האפשרות לחבר ורה        
  לאי או בגלאים או אזורים אחרים  חיצוית שתופעל כפוקציה של אזעקה בג       
  גם אם אים מחווטים ישירות לגלאי המזעיק.       
  לגלאי צריך להיות קו בידוד, כדי לבודד את הקווים בין שתי קודות במקרה        
  של קצר.     
  לגלאי תהייה פוקציות של בדיקה עצמית אוטומטית.       

  
  אלוגי  -טרמי  -גלאי עשן משולב אופטי   ד.

  אפיוים פיסיים ואלקטרויים של הגלאי   
גלאי זה יכיל מספר רב של קריטריוים, כאשר מיימום הקריטריוים שבו הם כדלקמן: 

סמיכות העשן, שיוי בסמיכות העשן במשך זמן, קצב עלית טמפרטורה, וטמפרטורה  
  מקסימלית. 

  הגלאי לא יכיל בתוכו חומרים רדיואקטיביים כל שהם. 
  

לת מחשוב מספקת על מת להחליט על מידת החירום של מצב האזעקה לגלאי תהיה יכו
  בהתבסס על הערכת האותות שקלט ללא צורך להתקשר ליחידת הבקרה. 

הגלאי יוכל לשות את התלות ההדדית בין הקריטריוים בהתאם לשיויים באותות  
  ת מראש.המתקבלים בפרק זמן מוגדר מכל ערוץ של חיישן והתגובות האופיייות המוגדרו

  . 7-7/9EN  -הגלאי יהיה בהתאם לתקן 
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 1TFמעבר לדרישות התקן האירופאי לגלאי עשן אופטיים, על הגלאי לעמוד במבחן האש  
)OPEN WOD FIREוב (6-TF )ALCOHOL FIRE.(  

גם כאשר יש ליקוי ברגש הטמפרטורה.   57-7/9ENהגלאי יוכל לתפקד כגלאי עשן עפ"י תקן 
  במקרה כזה ישוגרו אותות תקלה ליחידת הבקרה.  

הגלאי צריך להיות בעל יכולת לשדר ללוח הבקרה לפחות שתי דרגות של סכה להערכה, 
  וזאת לפי התכון של לוח הבקרה הספציפי. 

  פוקציות של סטטוס.הגלאי יוכל לבצע בדיקה עצמית, ולשדר ללוח הבקרה לפחות שתי 
הגלאי צריך להיות מסוגל לשלוח מידע וסף ליחידת הבקרה. איפורמציה זו תכלול את כל  

התוים הרלבטיים של הגלאי, ותאפשר מידע רצוף על תאי הסביבה של הגלאי ביחידת  
  הבקרה. 

  קטביות הפוכה או חיווט שגוי לא יגרמו זק לגלאי. 
ון ובעל יכולת לדווח לורית סימון רחוקה על מצבי האזעקה  הגלאי יהיה  מצויד בורית סימ

  ומידע שירות אחר. 
יתן לזהות את הגלאי ביחידת הבקרה ע"י כתובת ייחודית, סוג הגלאי ומיקומו הגיאוגרפי  

  במערכת.
המערכת תוכל להתעדכן אוטומטית בפרמטרים הדרושים כאשר אחד או מס' גלאים  

מחדש או מוחלפים באחרים, גם כאשר באותו פרק זמן   מסולקים לצמיתות ממה, מותקים 
  הזרם למערכת ותק לחלוטין.

כל המעגלים האלקטרויים  מצאים בגלאי עצמו, כך שאין צורך במעגלים אלקטרויים 
  פעילים בבסיס הגלאי. 

לגלאי תהיה תקשורת דיגיטלית עם יחידת הבקרה, על בסיס של פרוטוקול לזיהוי טעויות,  
  העברה של מידע רב. עם אפשרות  

שיות לאחר  2  -המערכת תעביר הודעה על מצב אזעקה בעל עדיפות גבוהה, לא יותר מ
  שהגלאי זיהה את המצב. 

  
  

  לא קיים   – גלאי גז .ה
  
  לא קיים. – גלאים בתעלת מ"א  .ו

  
  לא קיים.  – גלאי קרן  .ז

  
  לחצי יד:      34.02.07     

  
  דרכי מילוט, עמדות כיבוי אש וכו'. לחצים יותקו במקומות כמו     א.

  
הלחצן יהיה בוי להשקעה בקיר או ע"י קופסא בולטת ויכלול זכוכית אשר    ב.

  ). Breaking Glassבעת שבירתה תבוצע הפעלה (
  
כל לחצן יכלול שילוט מתאים, ורת סימון לביצוע הפעלה, צבע הלחצן יהיה    ג.

  בד"כ אדום. 
  

  לחצן ללא שבירת הזכוכית בעזרת מברג. תוכן אפשרות לפעולת תקיות ה  ד.
  

  . C95לחות יחסית עד     ה.
  לחצן יחובר בצורה משולבת עם המעגלים של הגלאים.    ו.

  
  הפעלת הלחצן תפעיל את כל אמצעי האזעקה בדומה לגלאים.    ז.

  
  : וריות סימון  34.02.08        

  
גלאים. הורית תסופק עם  וריות סימון יופעלו במקביל לגלאי או לקבוצת   א.

הקופסא השקועה בקיר, או בולטת על הקיר לפי הדרש. יתן יהיה לחבר  
מספר גלאים לורת סימון משותפת וכן לחבר מספר ורות סימון לגלאי אחד  

  (כאשר יש יותר לחדר מספר כיסות).
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יתן יהיה לקבוע מלוח הבקרה את טבלת ההפעלות של הורית כך שורית    ב.
  תופעל על פי לוגיקה שתקבע ללא תלות בגלאי אליו היא מחוברת. אחת 

  
  הורית תהיה מטיפוס מהבהב.  ג.

  
  יותקו שתי וריות במקביל.  LEDבמידה וייעשה שימוש בורות   ד.

  
  לא דרש.  – צופרים      34.02.09     
  
  

  לא דרש.  – ברזי ספריקלרים    .1034.02      
  
  

  200FMאוטומטית בהצפה בגז מערכת כיבוי     34.03
  

  : כללי  34.03.1
  

כיבוי ע"י הצפה בגז למילוי חלל החדר המוגן או בארוות   -מטרת המערכות   א.
  החשמל בריכוז המתאים ובכמות שתפורט. 

  
הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהיה בהתאם למפרט למפרטי התקן הישראלי    ב.

  . NFPA 2001- ולדרישות ה
  

  .200FMתהייה של גז מערכות הכיבוי     ג.
  

או לפחות שי מוסדות אחרים   FMאו  ULכל הציוד המוצע יהיה מאושר ע"י   ד.
  המקובלים על המהדס, כמפורט בפרק גילוי אש ועשן. 

  
  המערכת תבוצע במשולב עם מערכות גילוי אש ועשן אשר תוקם במקביל.   ה.

  
כל הגורמים הוגעים בדבר,  הקבלן יבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותאום עם   34.03.1

וכן ימע הפרעות לעבודת קבלים אחרים, ו/או מבצעים אחרים העלולים לבצע  
  עבודות שוות בבין. 

  
  :שלמות המערכות  34.03.2

המערכות תותקה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכות לשימוש. המערכות    א.
לא פורטו  תכלולה את כל החלקי, החומרים והעבודות הדרושות אף אם 

  הכמויות.-במפורש בסעיפי כתב
  

הקבלן יכין על פי התכיות הבסיסיות תכית מדוייקת בעזרת מחשב אשר    ב.
כעומדת בדרישות   FMאו  ULלפיה יעבוד. התכית חייבת להיות מאושרת ע"י 

  התקן. 
  

על הקבלן לבקר את התכיות הבסיסיות ובכל מקרה שתמצא טעות או סטיה    ג.
  ודיע למזמין או לבא כחו אשר יחליט כיצד תבוצע העבודה. בתכיות אלה, י

  
  את תכיות הביצוע יש להגיש לאישור המזמין או בא כחו.    ד.

  
  החוטים יעברו בצרת עמידת אש (שיהיו או שיותקו ע"י הקבלן).   ה.

  
המערכות תופעלה אוטומטית עם גילוי עשן ע"י גלאים, למעט המערכות בארוות    34.03.4

  החשמל וכן יהיו להם סידורי הפעלה וספים: 
  

  לחצן הפעלה חשמלי.   א.
  הפעלת חרום ידית.   ב.
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  :מפרט טכי  3.03.5
  

  המערכות תשולבה במערכת גילוי העשן והן תפעלה במשולב.     א.
  

המערכות תכלולה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם    ב.
  ם. ומאושרים בהתא NFPA 2001-כדרש ב

  בכמות שתפורט.  FM 200מיכל גז      -
  שסתום פריקה מהירה.     -
  מפעיל חשמלי.    -
  יציאה לעיגון גמיש לחיבור בין המיכל לצרת הפיזור.    -
  חובק לעיגון המיכל.     -
כפי   3/8מגולוון או חושת, בקוטר " 40צרת פלדה מטיפוס סקדוול      -

  שיפורט. 
  10תוך פרק זמן שלא יעלה על  חיר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז     -

  שיות. 
  מתג חשמלי לביטול ההפעלה.    -
  צופר אתרעה באזור (החדר) המוגן.     -
  פרסוטט אשר ידווח למרכזיה בעת ירידת הלחץ במיכל.     -
התקת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי      -

  ידי. מהאזור המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד 
  

  דקות.  10הגז צריך להשאר באזור המוגן לפחות      ג.
  

  :סידור ההפעלה  34.03.6
  

  הפעלת המערכת תעשה:   .א
  
  באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן.   -

  
תהיה ביקורת תקלה עצמית קבועה וורית סימון תקלה. התראות    -

תק  סימון קבלה תהיה שוה מזו של אזעקת אש ותתן במקרה של 
  או קצר במרכזת או במערכת החיווט. 

  
באופן ידי ע"י לחצן חשמל שיפעיל את המערכת דרך לוח הבקרה של    -

  מערכת גילוי העשן. 
  

  באופן ידי טכי ע"י יחידת הפעלה מקומית.   -
  

המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול    ב.
  ן עצמאי. הן ע"י מערכת גילוי העשן והן באופ 

  
יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה של מערכת גילוי    ג.

  העשן. 
  

ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר ששי גלאי העשן משי אזורי גילוי יכסו    ד.
  לפעולה ויפעילו את הסימון המתאים בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן. 

  
ברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום  הקו יהיה מבוקר וכל האותות עליו יע   ה.

שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאוייש   24מאוייש 
  שעות ביממה (מוקד).  24
  

  .NFPA  2001  -איכות הציוד והאביזרים תהיה כדרש לפי ה    ו.
  

  .T .O.D S.U-המיכל יהיה כדרש ע"י ב    ז.
  

  בתכית. מיקום המיכל יהיה כמפורט      ח.
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  מעלות צלסיוס.   30אמפר בטמפ' של  -25לחץ המילוי יהיה לא פחות מ    ט.

  
כל האביזרים (שסתום גשתה והגמיש המחבר אותן אל הצרת) יהיו בעלי    י.

  10תוים הידראוליים שיאפשרו שפיכת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על 
  שיות. 

  
  :מסירה  34.03.7

  קבלן על גמר ביצוע. עם גמר התקת המערכת יודיע ה    א.
  עם גמר העבודה הוא יבצע בדיקת מכון התקים.     ב.
  הקבלה תעשה:     ג.

  שהצרת הותקה וחוזקה כדרש וכמתוכן, וכן כל המערכת   -חזותית -
  וסביבתה וקו והמצב הוחזר לקדמותו. 

  בדיקת הפעלה.-
  

  :אחריות, ביטוח ושרות  34.03.8
המזמין למערכת השלמה, ולהפעלתה  קבלן המערכת יהיה אחראי כלפי   א.

  . NFPA   2001- התקיה כדרש וכמפורט ב
הקבלן יהיה אחראי במשך שתיים מיום קבלת המערכת לפי אישור המזמין    ב.

ו/או בא כחו לטיב העבודות שביצע וכן טיב הפריטים, האביזרים וחומרים  
קופת  שעות, כל תקלה או קלקול שיתגלה במשך ת 24ויתקן על חשבוו, תוך 

האחריות כתוצאה מעבודה לקוייה של הקבלן או שימוש בחומרים או  
  אביזרים פגומים. 

האחריות האמורה לעיל כוללת גם שירות שוטף שיתן ע"י הקבלן ללא תוספת    ג.
  מחיר. 

  
  : חוטים, כבלים ומחלקים    34.04

  
כל החוטים והכבלים יהיו מותאמים למערכות השוות אותם הם משרתים,    א.

  . 1220/3בהתאם לדרש בהצעת התקן  ויהיו 
  

  חוטים וכבלים:     ב.
  
  הכבלים יהיו בעלי מעטפות פלסטיות, מאושר ע"י מכון התקים וע"י מהדס.  -

  כל זוג כבל יהיה בעל צבע שוה מאחרים. 
  

  על הקבלן להקפיד בזמן השימוש בכבל ובחוט שכל אביזריו או קוטב יקבל  -
  ם אותו הצבע ישמש תמיד לאותה מטרה  צבע שוה מאביזר או קוטב אחר, אול

  בכל רחבי הבין. ההתגדות בין חוט לחוט, אחרי חיבורם למחלקים לא תהיה  
  אוהם.  -100,000קטה מ

  הכבלים והחוטים בכל רחבי הבין יסודרו אך ורק בצורות הקיימים לשם  -
  כך, אלא אם תבוא הוראה אחרת.

  
  בזמן השחלת הכבלים והחוטים יוודא הקבלן תמיד השארת רזרבה של  -

  בקוי ההיה   20%בקוי ההזה הורטיקליים ולפחות  30%לפחות 
  האוריזטליים. 

  
  הקצוות הרזרביים יחוברו לקצוות החפשיים של הלשוית אשר במחלקים.-

  
  בחישוב תכית הכבלים והחוטים יקח הקבלן בחשבון שלא תותר פילת מתח  -

  . -5%גדולה מ
  

  הקבלן יקפיד על חיזוק קוי האפס ה"משותפים". -
  

  החתכים המופיעים בתכיות חים חתכים מיימליים.  -
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  את מספרם וחתכם יש לקבוע סופית בהתחשב במציאות ושכתוב למעלה.  -
  
  תכים מעל המותר בתקים הישראליים, ויש  אין להעמיס איזה שהם ח -

  להבטיח כל חתך וחתך בהתאם לתקן שלו. 
  

  מחלקים:     ג.
בתוך ארגזי החלוקה יהיו סרטי המחלקים בהתאם לצורך, כולל רזרבה של  

לפחות ומבטיחי זכוכית בתוך סרטי מבטיחי זכוכית, מחיר המחלקים   50%
  של הרכבת וחיווט. המבטיחים, חיבורם וחיווטם כלול במחירי היחידה 

בתוך כל ארגז חלוקה תוכס תכית החיבורים של אותם המחלקים בלבד, עם  
סימון כל חוט וחוט לפי צבעו. עם גמר העבודה יקבלו האדריכל והמהדס, כל  
אחד, חוברת מקובצת של כל התכיות והחיבורים מכל חלק. קצוות החוטים  

  אליהם.  המתחברים ללשוות סרטי המחלקים יהיו מולחצים

  אספקת המערכת, התקה ומתן שירות  34.04.01

על הקבלן לבצע תכון התאמה של המערכת המוצעת על ידו לאתר המוגן, התכון יוגש   .א
  לאישורו של המהדס ורק לאחר אישורו תותר ההתקה. 

התקת המערכת תבוצע על פי כללי המקצוע תוך הקפדה על הדרישות המפורטות    .ב
 . A 17מס'   NFPAבתקן 

בתום ההתקה תבוצע מסירה מסודרת של המערכת כולל בדיקת ההתקה ע"י    .ג
 . 34.07המהדס. בעת הקבלה יימסרו ללקוח או לציגו ספרי המערכת, כמתואר בפרק 

  ל כל מרכיבי המערכת, כמופיע בחוזה הכללי. בתום ההתקה תועק תקופת אחריות ע  .ד
  
  

  מפרט טכי לגלאי עשן
  ספח א' 

  
  . תקים ו/או אישורים 1

על המציע לצרף בהצעתו תצלום של לפחות שלושה מתוך המוסדות הזכרים בהמשך וכן של מכון  
. וכן  1220/3ותקן  1220/2ולוחות הבקרה בתקן  1230/1התקים הישראלי לעמידת הגלאים בתקן 

  . NFPA -בסטדרטיים הרלבטיים המפורטים ב 
  

  UL UNDERWRITERS LBORATORIES USA  א)
  

  FACTORY MUTUL USA  ב)
  
  VDS VERBAND DER SACHVERSICHERER, W. GERMANY  ג)
  

  .B.S-BRITISH STANDARDS U.K  ד)
  

  .F.O.C-FIRE OFFICES COMMITTEE U.K  ה)
  
  AFNOR ASSOCIATION FRANCAISE, DE NORMALISTAION, FRANCE  ו)
  
  ULC-UNDERWRITERS LABORATORIES, CANADA  ז)
  

  C.S.A-CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, CANADA  ח)
  
  הקבלן  .2

  טכאי שרות בפריסה ארצית.  10לחברה המציעה יהיה צוות של לפחות   א.
לחברה המציעה תהיה מעבדה ליקוי גלאים בפיקוח הוועדה לארגיה אטומית והמשרד     ב.

  לאיכות הסביבה (כולל אישורים מתאימים).
לצורך מתן שרות שוטף למערכות   FM- 200וי מסוג לחברה המציעה תהיה תחה למילוי גז כיב    ג.

  הכיבוי שיותקו.
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  חתימת הקבלן    תאריך 
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  ספח ב' 
  תפעול מערכת גילוי / כיבוי

  
  

  ספח זה היו עקרוי ויהיה יתן לשיוי לפי הצרכים ולפי החיות יועץ הבטיחות. 
  

  כללי   א.
  פעולה של גלאי אחד תפעיל בד"כ אזעקה בלבד.   .1
  
  פעולה של גלאי בלוח חשמל תפסיק את הזת החשמל אליו.   .2
  
  הגרם:    FLOW SWITCHגלאים או מתג או ספריקלר באמצעות    2הפעלה של   .3
  
  סגירה של מערכות מיזוג אויר.  3.1    
  
  . הפעלה של שי גלאים בלוח החשמל תפעיל כיבוי  .4
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  דף שרות     -ספח ג'  
  
  

  הסעיפים הבאים: על הקבלן למלא את  
  
  ___________________________________        מקום מרכז השרות   )1
  
  ___________________________________       כמות צוות השרות בחברה   )2
  
  ___________________________________   זמן תגובה שרות לתיקון יום   )3
  
  _______________ ____________________   זמן תגובה שרות לתיקון לילה  )4
  
  ___________________________________   זמן תגובה שרות לתיקון שבת וחג   )5
  
  ___________________________________   שבועית  -תאור פעולת שרות   )6

    
    ___________________________________         חודשית        

    
  _____ ______________________________  חודשית     -תלת      
        
  ___________________________________        חצי שתית       
        
  ___________________________________         שתית       

  
  

  ___________________________________     תכולת חלקים כלולה   )7
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  ביטוח מקצועי -ספח ד' 
  
  

  ימולא ע"י הקבלן:
  
  ____________________________________   שם החברה המבטחת   )1
  
  ____________________________________       גובה הביטוח   )2
  
  ____________________________________     פרטי הביטוח   )3
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  תיעוד והדרכה  .0734

עותקים של תיעוד המערכת (עותק אחד  4עם מסירת המערכת לידי המזמין, יגיש הקבלן    34.07.01
  למזמין).  - 3למתכן ו

  תיעוד זה יכלול:   34.07.02

  תיאור המערכת ועקרון פעולתה (כולל ספציפיקציות טכיות).  א.  

מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה   -הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א'   ב.  
(בליווי הסבר בשרטוטים על פקדים וכו') כולל צילום צבעוי של מרכיבי הציוד  

  במיקומם הסופי, הצילום יבוצע בתיאום עם המתכן/ מזמין, הגטיב רכוש המזמין. 

  : MADE-ASתוכיות   ג.  
עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכיות הביצוע, מערכת התוכיות של כל      

העבודות של המתקים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את העבודות  
קים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים שיסמן הקבלן  יבוצעו למעשה ואת חלקי המת

בתוכיות בה"ל יהיו טעוים בדיקה ואישור המתכן. התוכיות יבוצעו בתכת  
שרטוט אוטוקד מהדורה אחרוה. הקבלן ישמור על כל תוכית שיוי ותיקון  

שייעשה תוך ביצוע העבודה. התוכיות כפי שבוצעו בצירוף תוכיות שיוי ותיקון  
עותקים בתיק פלסטי קשיח למתכן לפי ביצוע התשלום הסופי. עבור    -4מסרו ביי

  הכת התוכיות ה"ל לא ישולם בפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה. 

  תוכיות מכיות ואלקטרויות.  ד.  
  

  תוכיות חיווט.   ה.  
  

פרוספקטים טכיים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם    ו.  
  ספרות התפעולית והטכית.ב

  
והלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכי, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת    ז.  

  ההרצה. והלים אלו ייכתבו כתרשימי זרימה. 
  

כתיבת הספרות תיעשה בתיאום מלא עם המתכן. לאחר גמר הכת הספרות יעביר הקבלן    34.07.03
אישור. לאחר קבלת הערות המתכן, יסיים הקבלן  למתכן לפי מסירת המערכת, טיוטה ל

  את הכת ספרות המערכת. 
  ספרות המערכת תימסר ביום מסירת המערכת לידי המזמין.   
  קבלת המערכת מהקבלן מותית, בין היתר, בביצוע של פרק זה.   

  ספרי מתקן וחומר טכי למערכות:  34.07.04

  תכולת ספרי המתקן:   א.  
הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפי תחילת התפעול      

והתחלת תהליכי קבלת המתקים, חמישה עותקים מושלמים של ספר המתקן. ספר  
  המתקן יכלול את כל מערכת הבקרה על כל מרכיביה.  

ספר המתקן יהיה מותאם למתקים הספציפיים ויכללו הפיות מכל חומר טכי      
  וים אחרים בתיק המתקן עליהם הוא סמך. לת

ההחיות שלהלן הין בעדיפות על כל החיה אחרת הרשומה במכרז, במסמכיו,      
  בפרקיו ובספחיו השוים. 

הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכיות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול    ב.  
  ואחזקה משי פורמטים:

ים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי  פורמט מודפס ואורגילים של היצר  -    
  כריכה קשה, כמפורט להלן. 
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פורמט במדיה מגטית כאשר השרטוטים הים בתוכת שרטוט בורסיה אחידה    -    
שתבחר עפ"י והלי המזמין, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר  

  המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום. 

וגים ותכיות מודפסות, יוגשו כשהם מתוייקים בקלסרים  החומר המודפס, הקטל   ג.  
  בעלי כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא: 

  הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון צהוב. הגוון המדוייק יקבע ע"י המזמין.   -    

  . על גב הקלסר יודפס סמל המזמין  -    

  הכתוביות יודפסו באותיות גדולות כל היתן.      

כת הקלסר בצידה הפימי יודבק דף הוראות בטיחות הדף יהיה תמיד  על כרי  -    
  בגוון ורוד.

מערכות ומתקי הבקרה ויכלול פרוט  -אחד הקלסרים יהווה מסטר לכלל תת   -    
תוכן כל הקלסרים הכלולים בספר המתקן, כשהם מפורטים עפ"י הושאים  

  הקלסרים.  הראשיים השוים. הגוון של קלסר זה יהיה כהה יותר מגון יתרת

בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העייים    -    
תאפשר למשתמש למצוא תכית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתוייק  

  בקלסר ללא חפוש וסף.

כל חומר הדפים שיתוייק בקלסר יוכס לתוך שקיות יילון שקופות. בכל שקית    -    
תכית, קטללוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, הוראת בדיקה,  פריט אחד,  

רשימת חלפים וכד'. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט  
  המצוי בתוכה ותאור הושא. המדבקות יתאמו את תוכן העייים. 

  כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שייים למיעת קריעת השקיות.   -    

יה המגטית יאוכסן במיכלים קשיחים מתאימים. עותק וסף של  כל החומר במד  ד.  
  מדיה מגטית, הכולל את הכלל בקלסר, יצורף לכל קלסר בכיס מתאים.

  פירוט התכולה בספר המתקן:  ה.  

בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה הפימית,    -    
ה של פעולות שאין לבצען או  דפים מקדימים הכוללים החיות בטיחות והדגש
  שיש לבצען תוך קיטת אמצעי בטיחות מיוחדים. 

תוכיות עדות להתקה המתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התכיות    -    
יכללו הגדרת מיקום לכל מרכיב במערכת. הגדרת המיקום, עפ"י החיות  

  וסטדרטים שיקבעו ע"י המזמין. 

עלת המערכת על כל מכלוליה. התאור יכלול בין היתר  תאור מילולי מפורט של פ  -    
את פרוט צרכי המערכת לרבות התוים המדדים והפעולות המתבצעת בהם,  
אפשרויות ליטרול המערכת ומעבר להפעלה ידית, חסכון בארגיה אותו יתן  

להשיג בצרכים השוים, כיוון וויסות פעולת הצרכים אותו יתן להשיג  
  רכת וכד'. באמצעות המע

  הוראות הפעלה לכל מתקן ולכל רכיב במערכת.   -    

תאור מפורט של המערכת על כל רכיביה, לרבות דיאגרמות סולם, סכמות    -    
בכל בקר ופוקציה של    I/Oמעגלים ופיקוד, דיאגרמת בלוקים עם פרוט קודות 

כל קודת קצה המחוברת עליהם ותויה כפי שכוילה בפועל. תאור מפורט של  
  מערכות פימיות כולל תחשיבים וערכים אגורים.  

         



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

130

רוט גודל הזיכרון של כל בקר ויכולתו העצמית לאגור תוי תקלות ומדידות,  יפ      
שיטת זיהוי תקלות ברשת ובבקרים יכולת ההרחבה של הבקרים בכל סוג של  

, ממשקי המערכת למערכות וספות ואופן הפעלתם. על סכמות  I/Oקודות 
ה,  המערכת יסומו כל קודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיק

  לכיול וויסות הרכיב הבודד והמערכת המשולבת. 

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל רכיב במתקן ובמערכת,    -    
לרבות יחידות הקצה המשמשות למדידות עם תוי יצרן וספקים, לרבות  

  כתובות וטלפוים, תוים טכיים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו. 
    
התוים הטכיים יהיה בפורמט של טבלה ויכלול הן את התוים הומיליים  דף       

המצוייים ע"י היצרן והן את תוי העבודה אליהם כוייל הציוד וכפי שמדדו  
בפועל במהלך הרצת הציוד, לכל יחידת ציוד בפרד, גם כאשר המערכות זהות  

קודות עבודה כפי  לחלוטין יצורף איפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה 
שמדדו בפועל. התוים יהיו תואמים לקודות העבודה כפי שמסומות על גבי  

  המדידים המותקים על הציוד.

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המירבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט    -    
ציוד ומרכיב הכללים במתקים. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של פריט בתוך  

ג, הוראות התקה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, החיות  הקטלו
לשיפוץ המכלולים השוים, תכיות הרכבה ופרוק, כולל איורים המתארים כל  

שלב בתהליך הביצוע, רשימת חלפים וחומרים מומלצים ורשימת כלי עבודה  
  וציוד בדיקה, מדידה וכיול מיוחדים.

רכת, מתקן או ציוד, אשר בחרו והורכבו  רשימת אביזרים המותקים בכל מע  -    
ע"י הקבלן ואשר אים מהווים חלק איטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים  

  קשיחים וגמישים, אביזרי תמיכה, אביזרי חיוץ וכד'. 

רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפיה מפורטת    -    
  אספקה ותאי אספקה. לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמי

אישורים ותוי בדיקה של היצרים ושל בודקים מוסמכים כחוק על בדיקת    -    
המוצרים לפי אספקתם ולאחר התקתם והפעלתם. האישורים על פי התקים  

  האירופאים או האמריקאים המתאימים, מותה בארץ היצור של המתקן. 

תפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים  כל המערכות, המתקים והאביזרים החשובים ל  -    
בשיטה אחידה ומסומים, כדרש במפרטים הטכיים, הן בתכ' ובתרשימים והן  

  ע"ג האביזרים באתר בפועל. 

החיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שוים של המערכת. ההחיות    -    
יכללו הדרכה לתפעול במצבים שוים האפשריים באותה מערכת. ההחיות יהיו  

רטות ויחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם  מפו
  במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. 

הוראות אחזקה מועת והוראות כיול ויסות וסיכרויזציה של מדידים    -    
ומתקים המהווים חלק או מופעלים ע"י המערכת. כל הוראה תכלול החיות  

ת ציון בסוגריים, של התון או הטווח  למדידות הדרשות לקיום ההוראה, לרבו
הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הדרשים לביצוע כל פעולה.  

  בהוראות יודגשו השיטות לכיול מוי חשמל ומים המשמשים לחיוב צרכים.

הוראות והחיות לאיתור תקלות ופתרון. ההחיות יהיו מפורטות ברמת    -    
גבי המערכת כולה יוכו ע"י הקבלן. החיות לגבי  המערכת והרכיבים. החיות ל

  מתקן בודד יכללו לפחות את החיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. 

הקבלן יגיש את תיקי המערכות והמתקים ותכיות העדות (להלן "החומר    -    
הטכי") לאישור המתכן ולאישור המזמין כשהם מעודכים ומתאימים למצב  
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והמתכים מטעמו יבצעו בדיקה ראשוית של החומר  הקיים בפועל המזמין  
הטכי המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם העקרויות לגבי מידת התאמתו של  

  החומר הטכי למצב בפועל. 
הקבלן יבדוק את כל החומר הטכי שהגיש, על בסיס ההערות העקרויות של        

לן את החומר  המתכן, ויתקן כל הדרש. בתום ביצוע התיקוים יחזיר הקב
  למתכים לבדיקה חוזרת. 

    
היה ולמתכים יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות        

  הבדיקות החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי. 

  הדרכה:  .050734.

  יום לפי מסירת המערכת למזמין.    30הקבלן יקיים על חשבוו הדרכה,   א.  
כה תהיה עיוית ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם  ההדר    

  לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת. 
הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות, כולל הכת    ב.  

  ספרות הדרכה שתאושר ע"י המתכן/המזמין. 

  אופי מדידה ותכולה   .0934

  שלמות המתקים:      34.09.01

  המתקים יתוקו בצורה מושלמת, מחוברים ומוכים לשימוש.    א.  

המתקים יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורשו    ב.  
במפורש בסעיפי כתב הכמויות, כגון: סרטים, מהדקים, מבטיחי זכוכית, מהדקי  

  כו'. תותב, בידוד, תושבת ארגזים, קופסאות, שלטים ו
  

  אופן המדידה למערכות כיבוי אש:  34.09.02

במערכות מתח מוך ימדד כל פריט כשהוא מושלם וקבוע במקומו. הכמויות הים    א.  
באומדא, המחיר הסופי של המערכת יקבע ע"י מדידת פרטי הציוד שהותקו בפועל  

  עפ"י סעיפי כתב הכמויות הרלווטיים.

והעבודות הדרושים, אף אם לא פורשו במפורש  המתקים יכללו את כל החומרים   ב.  
בסעיפי כתב הכמויות, כגון: סרטים, מהדקים, מבטיחים, מהדקי קרוה, בידוד,  

תושבת אגזים, קופסאות, שלטים, ממסרים, ממסרי צעד, ספקים, שאים, הפעלה  
  ואיטגרציה, אלא אם דרש אחרת.

תמציתיים בלבד ומחירי היחידה  תאורי הסעיפים השוים בכתב הכמויות הם   ג.  
ייחשבו ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודה בהתאם למתואר במפרט הטכי.  

  מחירי היחידה של הסעיפים השוים ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים: 

כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הכללים בעבודות    -    
  שלהם וכן את הוצאות הבדיקה של המוצרים וכו'. ושאים כללים בה), הפחת  

  כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתאי החוזה.  -    

  אחסת של החומרים, המוצרים, הכלים, המכוות ושמירתם וכו'.   -    

הובלת כל החומרים, המוצרים, ציוד, כלי עבודה וכו' עד מקום המבה (ובכלל    -    
  י הבין למקום התקתם).זה העמסתם ופרוקם ופזורם ברחב

על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם השלמת העבודה כיאות, לפי המובן והכווה    -    
האמיתית של התכיות, השרטוטים, המפרט הטכי, כתב הכמויות והחוזה, בין  
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אם הדבר מסומן או זכר בפרוש או לא, בתאי שאפשר להוציא בדרך ההגיון  
  חוץ לשם ביצוע העבודה.  מסקה מהמסמכים ה"ל שדבר כזה

  
  בוסף לאמור לעיל כוללים המחירים המוצגים בכתב הכמויות גם את הדברים הבאים:  34.09.04

  שילוט, תוויות ושלטי אזהרה כמפורט.   א.  

תכון מפורט שדרש הקבלן להגיש, והכולל חישובים (לרבות שימוש במחשב),    ב.  
  שרטוטים ודיאגרמות והכת תכיות ביצוע. 

  תכיות עדות ורשימת חלקי חילוף ודוקומטציה מלאה של הציוד המסופק.   .ג  

  הוראות הפעלה בעברית והדרכת מפעילים, ככל שדרש.   ד.  

בדיקות, ויסותים, סיוות, לרבות אספקת החומרים, הציוד, המכשירים והעבודה    ה.  
  הדרשים לביצוע הבדיקות והסיוות. 

  ן שיקבע המפקח. הפעלה והרצת המערכת במשך זמ  ו.  

  ביצוע בשלבים ובשלבי משה עפ"י הוראות המפקח.  ז.  

הדרכת צוות האחזקה במבה בתפעול של המערכת ואופן אחזקת המערכות    ח.  
בהתאם לכמות האשים ובהתאם לימי ההדרכה אשר ייקבעו במועד מאוחר על ידי  

  המזמין. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מערכות מתח מוך ובקרה  -  35פרק 
  

  כללי   35.01
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  תכולה:   35.01.01

  פרק זה דן באספקה והתקה של ציוד תקשורת ומתח מוך   א.
  בפרק זה של המפרט כלולות המערכות דלהלן:   ב.

 מערכת בקרת תאורה רחוב.  -
 אספקה והתקה של כבלים.  -

  
  אישורי רשויות ותקים:   35.01.02

  
למערכות השוות (הוצאות  על הקבלן לקבל את אישור הרשויות המוסמכות   א.

, רשות הכבאות וכן כל רשות  ן), כמו אישורי מכון התקיםהבדיקה על חשבון הקבל
  אחרת שתידרש. 

  
  מרשמים ותכיות:  35.01.03

  3-אשר יוגשו ב shop drawingsהקבלן יכין, לפי תחילת העבודה, תכיות יצור   א.
ך הקבלן כמתואר  העתקים לאישור המתכן והמפקח. רק לאחר אישורם ימשי

  להלן. 
  

הקבלן יכין תכיות מרשם חיבורים מדוייקת אשר לפיה יעבוד ואשר תהיה ברורה,    ב.
החיבורים ולהסיר   באופן שכל בעל מקצוע יוכל, על סמך תכית זו להבין את שיטת

  מכשולים. כמו כן יכתוב על התכיות במילים את צבעי החוטים כפי שהם במציאות.  
שר ייעשו באופן שאפשר יהיה לעשות מהן העתקות שמש, ימסרו עם  תכיות אלו א  ג.

  גמר העבודה לידי המהדס, על חשבון הקבלן. 
  

מחיר העבודה כולל בכל סעיף וסעיף, רגולציה, כיוון, וויסות וכו', באופן שכל    ד.
  המכשירים יהיו מוכים לשימוש.

  
 35.02 מערכת בקרת תאורה  

  
  תאור  כללי:  .010235.

  קווי.    DALIתבוצע מערכת בקרת תאורה בתקשורת     

 יפו ובקר בכל עמוד תאורה. - המערכת תכלול בקר / בקרים בלוח חשמל מרכזיית מאור עית"א  .א
 השליטה תהיה: תאורת רחוב.  .ב

  
 קווי DALIמפרט טכי: בקרת תאורת בתקשורת     35.02.02

  

  כללי:    .1

  המותקים  על עמודי תאורה. ,  LED התאורה מיושמת  באמצעות גופי תאורה
מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל לוח תאורה ועל כל פס, לרבות דיוק בזמי ההדלקה  

  וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת הארגיה, חיווי תקלות, עמעום ככל שיידרש ברמת הפס הבודד.  
  

 התאורה וגופי התאורה:תיאור התקשורת והעברת התוים ממרכז הבקרה לבין לוחות  .2
כיווית, בין מרכז הבקרה לבין לוחות התאורה ולכל גופי  -התקשורת תאפשר העברת תוים, דו

,   IDהתאורה בשטח דרך לוחות התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל פס יהיו בעלי כתובת דיגיטלית  
  לצורך זיהוי והתקשרות אידיווידואלית או התקשרות קבוצתית. 

כיווית, המאפשר את  -ורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת תוים, דובכל לוח תא 
  המפורט להלן:

   ים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמצעות תקשורת קוויתתו העברת

 . DALIתקשורת  לבפרוטוקו

   ,ים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרהתו העברת

 מובה ביחידת בקר התאורה. GPRSבאמצעות מודם סלולארי   TCP/IPבתקשורת 
  

 בקר תאורה שלט מרחוק, ממרכז הבקרה:   .3
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  9, יאפשר שליטה ותפעול של עד IDבקר התאורה יותקן בלוח התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית  
שטח,  כיווי, בין מרכז הבקרה ולכל פס ב-מתאמי תקשורת, וישמש כתחה להעברת תוים, דו

  כמפורט להלן: 

   ס , לרבות קביעה ועדכוןים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פתו
זמי הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון תוכיות עבודה ו/או  

 הכסת פרמטרים תפעוליים וכו').  RTC◌ׁ (חיסכון בארגיה, סכרון שעוים  

  ים, חיווי מצב מפסק  העברה לי סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגעתו מרכז הבקרה
בורר (ידי, מותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק), מצב דלת, לרבות העברת הפרמטרים  

 החשמליים, תוי הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי המותקן בלוח התאורה.  

  יםתוס בשטח (בתקשורת קווית) כמוגדר  העברה למרכז הבקרה את ההמתקבלים מכל פ

, בהתאם לדרישות תקן    LEDשל פסי ה    DRIVERשל יחידות ההיע   DALIבפרוטוקול 

IEC62386  .. 

  :הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה  
   יתסים.   -הפעלה ידס או קבוצת פי של כל פיתוק באופן יד הפעלה או 

 יתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות    - הפעלה מקומיתהפעלה ו 
שיתקבלו מתוכת השעון האסטרוומי המותקן במרכזיית             

 התאורה. 
 יתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם לפקודות   - הפעלה מרחוקהפעלה ו 

  לו מתוכת השעון האסטרוומי המותקן בתוכת היהול במרכז שיתקב

הבקרה. כל בקרי התאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי  
התוכית המתקבלת ממרכז הבקרה. במידה ובקר התאורה זיהה תקלת  

תקשורת עם מרכז הבקרה יעבור באופן אוטומטי למצב של "הפעלה  
ורה והפסים בהתאם לתוכית  מקומית"  ויפעיל את מרכזיית התא

  הפיקוד המקומית. 
כשל בבקר התאורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם מרכז הבקרה,   עבעת אירו

  יעבור למצב עבודה מקומי באופן אוטומטי, ללא הפסקת התאורה. 
  

  ): O/Iכמפורט להלן (כולל יחידת הרחבה ל  I/Oכיסות  בקר התאורה יכלול 

הדרשים לצורך החיוויים בתוך מרכזיית התאורה המפורטים     I/Oכיסות      12הדרש להלן הים  
ידי, שעון, בקרה),   (מותק,  בורר פיקוד  במסמך זה ובתוכיות, כדוגמת: חיוויי מצבים: מפסק 

  אשי, עוקף מגען, מא"מתים, שמור.דלת, מגען ראשי, בקר מתח יתר,  כולא ברק, מפסק ר
  

  כמפורט להלן:בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת 
,  בין  במסמך זה ובתוכיותלתקשורת הדרשת להעברת התוים, כמפורט הדרש להלן היו בתוספת 

  בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.

   תקשורת טוריתRS485 MODBUS   מתאמי התקשורת,  ואופציה לחיבור מד    9לחיבור עד

 וספים.     I/Oארגיה שיתוקן במרכזית התאורה,  ואופציה לחיבור הרחבה של בקרי 

 RJ45  לתקשורתTCP/IP  בחיבורLAN .קווי 
  

  )ELNET Pic60או  SATEC 135Eקריאת מד ארגיה חיצוי (כדוגמת 
במידה ותותקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת ארגיה, בקר התאורה יוריד את תוי הצריכה  

  ויעבירם לתוכת היהול במרכז הבקרה.  ,  MODBUS RS485מיחידה זו, באמצעות תקשורת 
  
  
  

  מאפייים: 
 , (20°C - +75°C-)בקר התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של 

  יש להציג תעודת בדיקה מלאה – EMC, לרבות  60950-1לדרישות תקן ישראלי  בקר התאורה יתאים 
  ואישור משרד התקשורת לבקר התאורה המוצע. 

  

 קווי:  DALIמתאם תקשורת   .4
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  מתאם התקשורת יותקן בלוח התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטליתID ערוצי    4, ויכיל

), וישמש להעברת תוים, דו DALIיחידות קצה (כתובות    255לתפעול של עד  DALIתקשורת 
כיווי, ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה. התוים יועברו בתקשורת קווית  

 . IEC62386 DALIויכללו את הפרמטרים כמוגדר בתקן 

  סים באורך קו של עדה עם הפמטרים בין   300מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקי
ביותר למרחקים גדולים יותר יש להתקין מגבר תקשורת בעמוד  המרכזייה לבין הפס המרוחק 

 התאורה כמפורט בהמשך). 

  י מתח תקלה על קו התקשורתה מפהגDALI  :  

   הבעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: יציאות ערוצי התקשורת יכללו הג
אקטיבית לחסימת המתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה  

  ישוב מתאם התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    
  

  מאפייים: 

  , (20°C - +70°C-)מתאם התקשורת יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של 
 הגה חשמלית: בידוד כפול. 

יש להציג תעודת     - EMC, לרבות  60950-1מתאם התקשורת יתאים לדרישות תקן ישראלי 
  בדיקה מלאה. 

  

  ורפיטר)  DALIספק כוח  -(מורכב משתי יחידות ייעודיות  :DALIמגבר קו  .5

 :מגבר קו המותקן בלוח התאורה 

פסים.    64מגבר הקו יגביר את הסיגל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד 

  הפסים.  64ייעודי לתפעול  DALIליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

    . המטרים מהמרכזיי 300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 :מגבר קו המותקן בעמוד התאורה 

פסים.    64המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד   מגבר הקו יגביר את הסיגל

  הפסים.  64ייעודי לתפעול  DALIליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

מטרים וספים מהעמוד שבו   300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 
    .הותקן

  :  DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגה אקטיבית ויחסום  
את המתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן  

  לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   

  

  :הרפיטר מבה
התאורה גוף  היחידה תתאים להתקה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד  

  התאורה. 
 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה 

  .(10°C - 60°C-)של  
  הגה חשמלית: בידוד כפול. 

  התקה: התאמה להתקה במגש ציוד או במרכזיית התאורה. 
  

  

 :  DALIספק כוח ייעודי לתקשורת    

  . DALIפסים עם תקשורת  64בחיבור של עד   13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של 

  .DALI    IEC62386מקסימום, בהתאם לדרישות תקן   250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה 

  :  DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת 
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בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, ספק הכוח יכלול הגה אקטיבית ויחסום את  
המתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא  

  צורך בהחלפתו.    
  מבה:

היחידה תתאים להתקה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד התאורה גוף  
  תאורה. ה

 היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת הסביבה, 
  התקה: התאמה להתקה במגש ציוד או במרכזיית התאורה. 

  

  מאפייים: 
  , (20°C - +50°C-)יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  ספק הכוח

 הגה חשמלית: בידוד כפול. 
יש להציג תעודת בדיקה    - EMC, לרבות  IEC61347-2-11יתאים לדרישות תקן  ספק הכוח

  מלאה. 
  

  התכה התפעולית במרכז הבקרה: .6
  תוכת היהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקים על רשת האיטרט. 

עם סיסמאות שוות בהתאם לרמות חשיפה לתוכן כפי    גישה לתוכת היהול תתאפשר רק למורשים
  שיורה המזמין.  

  .   תתוכת היהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה איטראקטיבי
  300 -פסים וכ  10,000  -מרכז הבקרה מתוכן להל את מערך התאורה בפריסה עירוית הכולל עד

  מרכזיות תאורה. 
  של שעון אסטרוומי.   הפעלת התאורה תתבצע במשטר

תוכת היהול תאפשר תכון מקדים והעברת התוים, אל  קבוצות של פסים ו/או מרכזיות תאורה  
  ו/או לרמת פס בודד. 

תרחישי רמות   8התוכה תאפשר קביעת קבוצות של פסים במרכזיה. לכל קבוצה יתן לקבוע עד  
  עמעום שוות ללילה. 

  המרכזייה: מותק, ידי, מקומי, בקרה מרחוק.  התוכה תציג את מצב העבודה של

  

  התוכה תאפשר את המפורט להלן:

  הפעלה ידי: 
 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'.  - שליטה במצבי התאורה באופן ידי כדוגמת 

  
 הפעלה אוטומטית:

מרכז הבקרה מהל את התפעול באמצעות תוכיות  שהוגדרו מראש ע"י המפעיל,  ומזין את בקרי  
  התאורה בשטח, בהתאם.  

  בעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה, עמעום וכיבוי אוטומטיים בהתאם
  לתכיות ששלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה (תוכיות עבודה שקבעו מראש ע"י  

  מפעיל וקלטו בבקר התאורה). 
 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר: 

 .(הבאמצעות סיסמא והג) טטריסה באמצעות האיכ 

  .יטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר 

 ט. אפשרות שליטהטרמהאי 

  .ס וכל מרכזיההצגת מערכת התאורה , כל פ 

  ים על מפת הכבישתואפשרות להציג את ה(Google maps)  . 

  .סיםאפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה ופ 

  רגיה מיחידת הי צריכת האתו הצגתSATEC   /ELNET . 

 
 פוקציות:

o  .הדלקה וכיבוי מרחוק 
o  .סים לקבוצות עבודהחלוקת מרכזיות התאורה והפ 
o  .יות עבודה לפי קבוצותקביעת תוכ 
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o  .עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות 
o  י המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםתו הצגתGPS  ,

 וכו.. SIMסטאטוס, מספר 
o  סים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםי הפתו הצגתGPS  ,

 סטאטוס, סוג פס/ורה, ציוד הפעלה וכו..
o   י צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה: צריכתתו הצגת

 ארגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'. 
o ורה,    הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או ותהיסטוריה של גוף התאורה: תקי

 %), תקיות התקשורת וכו'. -תקיות דרייבר, רמת הספק מוצא (ב
o   רגיה לכל מרכזיה, כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדםהפקת דוחות א

 הספק, וכדו'. 
o   ן, תאורה לא פועלתרגיה מחוץ לזמן המתוכדווח תקלות מרכזיה, צריכת א

 כן, תקלה באספקת מתח חח"י, וכו'.בתוך זמן הזמן המתו
o   תרגיה, תקלות, וכו',  לרבות אפשרות יצוא לתוכדוחות מרכזים: צריכת א

EXCEL  .להפקת גרפים ודוחות מעקב 
o  .הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה 

  

  גיבוי חשמלי:  .7
     מירת התוים בעת בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי תוים באמצעות "זיכרון בלתי דיף", לש      
  הפסקת חשמל, ולצורך דיווח למרכז הבקרה.       

 ת הה כולל:  תוכימית לתוכבקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פ- "SYSTEM  ,לתקשורת "
 דרייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים למשך שה לפחות.

  

  בקר התאורה ויחידות העזר: (תאי סביבה ופעולה)  .8
       כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתאי סביבה התואמים לתאי השטח ויתאימו לעבודה בדרישות      
  כמפורט להלן:      

  ) טמפ' סביבהC °10-  עד (C) 70.לפחות (+  

  95%עד   0לחות יחסית . 

 ה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך  פעולהמרכזיית התאורה.  תקי  

  שרות  .36
  

  יכלל השרות כחלק מתקורת הקבלן ויעשה ללא תשלום כל שהוא.במהלך תקופת הבדק   36.01
  

  לאחר סיום תקופת הבדק יתת לשוכר האופציה להזמין את השירות והאחזקה.   36.02
  

  עבודת השירות כוללת:   36.03
  

לתקן כל פגם ו/או קלקול במערכת ולהסיר כל תקלה בהפלתה הסדירה והרצופה    א.  
ת בהתאם למפרט וכפי שפעלה במועד "קבלת  באופן שבגמר התיקון תהיה המערכ

המערכת" כאמור בהסכם הביצוע כולל אספקת חלקי חילוף הדרושים לתיקון  
  וטיפול מוע. 

  
לעדכן ו/או למסור למזמין גרסאות תוכה חדשות אשר יהיו קיימות או אשר    ב.  

  יידרשו לצורך הפעלת המערכת או שיפורה, במשך כל תקופת השירות. 
  

ליתן שירותי יעוץ וסיוע לעובדי המזמין כל הקשור לתפעול מהערכת ויצולה היעיל    ג.  
והמירבי. במסגרת ביצוע האמור לעיל, יעמיד הקבלן לרשות המזמין שירותי ייעוץ  

  טלפוי וזאת בשעות העובדה הרגילות. 
  

  לבצע טיפול מוע ובדיקה כללית למערכות פעמיים בשה.  ד.  
  

  עותקים. האחד יישאר בידי הקבלן והשי אצל ציג המזמין.  2  -ב להל יומן כמפורט  ה.  
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לפיכך מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק את המערכת וליתן שירותי    ו.  
תחזוקה במשך תקופת השירות באופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של החברה  

ותם, וכן  במשך תקופת השירות ולהישמע להוראות בעלי התפקידים בתחומי פעיל 
לעמוד בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן כל תקלה בהתאם למועדים המפורטים  

  להלן: 
  

שעות מרגע הקריאה ולבצע את כל   24על הקבלן להתחייב בתיקון התקלה תוך   ז.  
הפעולות הדרושות לתיקון, באופן רצוף ולהשתמש בציוד ואשים באופן אשר  

  מרביים. יאפשר ביצוע במהירות, ביעילות ובטיב ה 
שעות מצאת   -18תקלות אשר התגלו בשבתות וחגים יטופלו לא יאוחר מ    

  השבת/החג. 
  

שעות, על הקבלן להמציא מערכת חלופית תקיה   12באם התקלה לא תוקה בתוך   ח.  
ועובדת,  להרכיבה ולטעון עליה את כל רכיבי התכה לרבות קבצי מערכת כך  

מערכת החלופית תהיה כשירה לפעולה  שהמערכת תהיה מבצעית וכשירה לפעולה. ה
  שעות מקריאת השירות. 24בתוך 

  
  קריאות למתן שירות וטיפול מוע יעשו בהתאם לוהל הבא:  36.04

  
עם גילוי תקלה תועבר הודעה טלפוית למשרדי הקבלן. לאחר שעות העבודה תועבר    א.  

  ההודעה לתורן באמצעות מכשיר זימון. 
  

  לות באתר על ידי ציג המזמין. ההודעה תירשם ביומן התק   ב.  

  הודעה תירשם במחשב הקבלן למעקב אחר תיקון התקלה.  ג.  
  

תיקוי התקלות יבוצעו על   -במקביל יוזעק טכאי האחזקה על ידי משרד הקבלן   ד.  
  ידי הקבלן בעדיפות ראשוה. 

  
  גמר ביצוע התיקון ידווח על ידי הטכאי לציג המזמין במקום ולמשרדי הקבלן.    ה.  
  במשרד הקבלן יעודכן מחשב האחזקה על גמר ביצוע תיקון.     
הטכאי לא יעזוב את האתר בטרם הסביר להציג המזמין במקום את מהות התקלה    ו.  

  וסייע לו לרשום את פרטי התיקון ביומן התקלות.
  

למזמין דו"ח חודשי מרוכז על ביצוע קריאות שירות. הדו"ח יכלול    הקבלן ישלח  ז.  
פירוט כדלקמן: שם החברה, תאריך, שעת קבלת ההודעה של התקלה, שעת הגעה  

  לתיקון שעת סיום התיקון, פירוט התקלה ואופן התיקון. 
  

  הקבלן יבצע אחזקה מועת פעמיים בשה.   ח.  
  

מרווח הזמן בין ביצוע אחזקה מועת   אחזקה מועת זו תתבצע אחת לחצי שה.  ט.  
  -7חודשים ולא יותר מ  - 4חודשים, הווה אומר לא פחות מ  4-7אחת לשיה תהיה  

  חודשים בין ביצוע אחזקה ומעת אחת לשיה. 
  

  ימים לפי הביצוע.   10הקבלן יודיע לההלת הבית על ביצוע אחזקה מועת לפחות   י.  
  

  המוע ירשום את פירוט הטיפול ביומן האתר.  טכאי הקבלן אשר יבצע את הטיפול   יא.  
דו"ח על ביצוע הטיפול המוע יישלח בדואר לחברה. הדו"ח יכלול את פירוט      

  הפעולות שבוצעו על טופס שיאושר על ידי ציג החברה האחראי לושא. 

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע עבודות האחזקה או תיקון התקלה כאמור לעיל, ולהמשיך    36.05
יצוע עבודות האחזקה או התיקון באופן סדיר ורצוף עד להתגברות על התקלה או גמר בב

  ד' ה"ל. -ביצוע עבודות האחזקה, על פי המקרה, וזאת מבלי לפגוע באמור בסעיף ג'  
  

  הקבלן יהל יומן עבודה אשר בו יפרטו את הושאים הבאים:  36.06
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  תיאור התקלה.   א.  
  המזמין על התקלה. יום ושעת הודעת   ב.  
  מועד תחילת ביצוע השירותים, שמות ציגי הקבלן המועסקים בביצוע השירותים.   ג.  
  תיאור אופן תיקון התקלה.   ד.  
  מועד (יום ושעה) גמר תיקון התקלה/השירות.  ה.  
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ימסור הקבלן לידי המזמין דו"ח על תיקון התקלה.   ו.  

  להחזיק חלפים לציוד אותו הוא מספק לפחות למשך שבע שים.  הקבלן מתחייב  36.07
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      רשימת קבלי משה  -  37פרק 
  העבודות אשר מתבצעות באמצעות קבלי המשה מתחלקות לשי קריטריוים:

  
  אחרים.עבודה אשר תתבצע ע"י קבלים המופיעים ברשימה ולא יאושרו שום קבלים    א.
  

עבודה אשר מומלץ כי תתבצע ע"י הקבלים המופיעים ברשימה, אולם במידה ויוצע על   ב.
  ידי הקבלן יצרן אחר, הוא יבדק ובמידה והוא יעמוד בדרישות יאושר. 

  
  לוחות חשמל   1.073
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  הדסה אלקטרומכית חיפה   .1 
  04 -8410330  טל':        מפרץ חיפה  7רחוב החיטה   

  חשמל ארדן הדסת   .2 
  06 -6327600טל':         , פארק תעשיה קיסריה 2מבן  2רח' הטוחן    

  04 - 9392333טל':       א.ת.סגולה פ"ת   4סמטת התבור   - אפקון       . 3         
  04-6094444 טל:       181000עפולה עילית  2העמל   -י.שיידר      . 4           

  08-6789999  טל:              אשקלון א.ת. דרומי, 22חוצות היוצר   -אלמור      . 5                
  

  (המלצה) פים ספקי ג"ת   0273.
  9529393-09טל':        געש מפעלי תאורה קיבוץ געש, דאר געש   .1
  073-2130000טל':            בי ברק  23לח"י   -קמחי   .2
  04-6414525טל':     א.ת. ציפורית צרת עילית  –לירד) (–שטיייץ   .3

  03 - 6182619טל':       בי ברק  28רח' לח"י  –יאיר דורם   .  4               
   -) בע"מ1987אור עד מהדסים (  .  5               
  09-7460778טל:       44110כפר סבא   1032ת.ד.  קלמיה (בית ברל)    

  
  (המלצה)  חוץ ספקי ג"ת  0373.

  . 04-634-2656טל:            ש.מ. יויברס, עמק חפר   .1  
  1-700-704-040טל:       קריית שדות התעופה  –רשתות תאורה   .2  

  
  גילוי אש ועשן   04.73

  9392333-03טל':       , פתח תקוה 23רח' היצירה  -אפקון    .1
  9279666-03טל':     קרית מטלון פ"ת   10רח' השחם  - השמירה   .2
  5576666-03טל':       , א. תעשיה חולון 39רח' המלאכה  - אורד  .3
  03-9211955טל:           פ"ת  43ם הסיבי–טלפייר   .4

  09-7404776טל:   א.ת. גיל עמל הוד השרון   9הפטיש  -יעד בטיחות אש   . 5
  

  חומר מצורף: 
  

 . 4580   01   11  20עמוד תאורה חתך קוי עם רמקול למוזיקה  .1

 4580  18  10  20חתך באבן גבירול   .2

 . 20   10   18  4580חתך קוי   .3
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  עבודות פיתוח האתר  -  40פרק 
  

  מפרט טכי מיוחד לאדריכלות ופיתוח: 40פרק 
  :  כללי

במפרט זה. יודגש כי עם קבלת צו התחלת העבודה   40.02האמור להלן בא להדגיש את האמור בסעיף  
  מאת המזמין באחריות הקבלן לבצע את הפעולות הבאות בלוחות הזמים הקובים להלן: 

  
 :הכת דוגמאות לאישור. 1

להציג בפי המזמין, המפקח והאדריכל דוגמאות תגמירים של כל הפריטים בהתאם לרשימת התגמירים  
שבמסמכי המרכז ובכלל זאת דוגמאות כל האבים לסוגיהן המאופייות בתכיות ובכתב הכמויות (כולל  
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וזאיקה של  אבי הכווה וסימון), הריצופים, אבי שפה, ריהוט הרחוב, העץ (של הספסלים), אריחים ומ 
 תכלול פריט אחד או חלק ממו בהתאם לסיכום מראש עם המפקח. אהמזרקה. כל דוגמ

  . שבועות מיום קבלת הצו כאמור 6כל האמור יבוצע בתוך 
  על הקבלן לקבל את אישור האדריכל והמזמין לכל ה"ל בתוך פרק זמן זה. 

  לעיון הפיקוח.  SHOP DRAWINGלצורך זאת יוגשו תוכיות 
  
 להתקין ו/או לבצע דוגמה אחת לאישור מכל אחד מהפריטים להלן: . 2

 סוגים).  2עמודי תאורה (
 עפ"י מפרט    אשפתון

 מתקן לקשירת אופיים (עם ובלי פלח לוגו עיריית ת"א יפו)
 סוגים לפי כתב הכמויות ועפ"י מפרט).  2ספסלי עץ (

 מקטע ריצוף סטדרטי עירוי.
מ"ר לפחות, הכולל את כל אבי הריצוף   10) ייצוגי בגודל של S1+S2מקטע ריצוף באבן טבעית (

ודוגמאות הריצוף וההחה המיוחדות בשילוב עם דוגמת אבן גישות (מישושית ופס מוביל), יישום  
ברדיוסים או כל דוגמא אחרת, כולל חיתוכים לדוגמא. תכית המקטע תאושר ע"י האדריכל לפי  

 הביצוע. 
 ק מדוגמת הריצוף). פרט ערוגה לעץ (כחל 

 .F 15 מכסה מרוצף עפ"י פרט
 . F 10 עפ"י פרט  מקטע ריצוף סטדרט עירוי 

 אבי שפה. 
 מסמרות התראה ופסי החייה כחלק מדוגמאות הריצוף. 

 .F08מ סביב ערוגה לעץ ”פרט פלב 
 בולרד עפ"י מפרט. 

 מיכל לעץ עפ"י מפרט. 
 עמודים פליאוליטים. 

 עמודי מחסום קבועים.
 . 506, 408 ן קצה (ספסלי אבן) יחידה אחת עפ"י פרטיםדוגמת אב 

 עבודות פלב״מ של המזרקה:
 ) על כל פרטיו בשילוב אבן. 407,410,420טבעות ומסגרות בורות הג׳טים וחדרים תת"ק (פרטים . 1  
 .412,418אלמטי הרחקה והגבהה בהתאם לפרטים . 2  
 ). 503,504 רשת פתחי איוורור חיון תת"ק מירוסטה (פרטים. 3  
 ).420-422כל הברגים, צירים, שטוחים וידיות (פרטים  . 4  

 במפרט זה.  40.13.2דוגמאות הקשורות לעבודות המזרקה כאמור בסעיף 
 כל אלמט וסף או פרט וסף לפי דרישת המפקח/ האדריכל.

 
עד מיום קבלת צו התחלת העבודה באזור המיו (שישה) שבועות 6כל ה"ל יבוצע/יותקן בתוך  

לדוגמאות שיקבע על ידי המהל. עם התקדמות הביצוע יפורקו הדוגמאות לאחר אישורן בכתב 
  . על הקבלן לקבל את אישור האדריכל והמזמין לכל ה"ל בתוך פרק זמן זה. בהחיית המפקח

  
 אישור הזמת עצים לטיעה:. 2

באתר ויקבל על כך את אישור  הקבלן יציג במשתלה את כל העצים אותם הוא הזמין ומתכוון לטעת 
 המזמין והאדריכל. 

חודשים מיום קבלת צו תחילת העבודות. על הקבלן לקבל את אישור האדריכל   3כל ה"ל יבוצוע בתוך 
  . והמזמין לכל ה"ל

 :ביצוע הזמת אבן לעבודות האבן המיוחדות. 3
 ). חודשים מצו התחלת עבודה  2בתוך אישור ספק/ים עבודות אבן מיוחדות (

הקבלן יציג הסכם עם ספק שיאושר מראש על ידי המזמין להזמת כל האבים הדרשות לעבודות האבן  
 המיוחדות ובהן: 

i.   .ט המים וכל היקפוי אלמאב 
ii.י הספסל המקיף את הדקלים (פרט02 אב D ( 

 ).D 01 (פרט אבי הספסל המיוחד
חודשים מיום קבלת צו התחלת   4צע בתוך יבו -אבי הריצוף על כל סוגיהם   - לעיל  iiהאמור בס"ק 

  עבודה.
  
4.  hop Drawingss : 
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לפריטים הבאים ובלוחות הזמים   (Shop Drawings)באחריות הקבלן להכין ולהציג תכיות ביצוע 
 הקובים להלן: 

מיום קבלת צו התחלת עבודה. ככל שיהיו הערות לתכיות   חודשים 3בתוך מכלול מזרקה מרכזית: 
 הקבלן יתן לקבלן פרק זמן של שלושה שבועות לתקן ולקבל אישור מהאדריכל והמזמין. 

מיום קבלת צו עבודה מהמזמין. ככל שיהיו הערות   חודשים 3בתוך : D, 02 D 01 ספסלי אבן פרט
 ועות לתקן ולקבל אישור מהאדריכל והמזמין. לתכיות הקבלן יתן לקבלן פרק זמן של שלושה שב 

 
 רשימת חומרי גמר:

 
 תאור  קוד  ושא 

     ריצוף 
  

S-1 
בגדלים    Cobble Stoneריצוף באבן טבעית בהחה חופשית בסגון 

ס"מ, כולל כל שכבות התשתית, כולל   4לפי פרטי הביצוע בעובי 
 הדבקה ומילוי פוגות, כולל אספקה וביצוע. הכל לפי המפרט הטכי 

  
S-2 

ס"מ מוחים   4ריצוף באבן גריט בגדלים לפי פרטי הביצוע בעובי 
לפי מודול, כולל כל שכבות התשתית, כולל הדבקה ומילוי פוגות,  

 אספקה וביצוע. הכל לפי המפרט הטכי. כולל 
  

S-3 

ריצוף אבן גריט עם בליטות מישושיות בכמות ובמרווחים לפי תקן  
ס"מ באספקת אבן   4ס"מ ובעובי   30*30בגוון אפור שחור בגודל 

בהט או שו"ע  כולל כל שכבות התשתית, כולל הדבקה ומילוי פוגות,  
   כולל אספקה וביצוע. הכל לפי המפרט הטכי 

  

S-4 

ריצוף אבן גריט עם בליטות פסי הובלה לפי תקן ובמרווחים לפי  
ס"מ באספקת אבן   4ס"מ ובעובי   60*60תקן בגוון שחור בגודל 

בהט או שו"ע כולל כל שכבות התשתית, כולל הדבקה ומילוי פוגות,  
 כולל אספקה וביצוע. הכל לפי המפרט הטכי 

  

S-5 

ס"מ מדגם 'יסייה'    6ס"מ  בעובי  30*30ריצוף חוץ אבן בגודל 
חברת אקרשטיין או שו"ע בגוון אפור גריט בגמר מלוטש בדוגמת  

ביה כולל כל שכבות התשתית, כולל הדבקה ומילוי פוגות, כולל  
 אספקה וביצוע (מדרכה הירקון והירדן) 

  
S-6 

בגוון שחור מסוג  ס"מ  6בעובי  20/10ריצוף חוץ באבן משתלבת   
"מלבן" חברת  אקרשטיין או שו"ע, כולל כל שכבות התשתית, כולל  

 הדבקה ומילוי פוגות, כולל אספקה וביצוע (חיות) 
  

S-7 
ס"מ בגוון   6ס"ב עובי 14.5*13.5ריצוף חוץ באבן מסוג 'טרטו' 

אפור גריט בהיר חברת אקרשטיין או שו"ע, כולל מילוי חול. בגוון  
 בהיר הכל לפי המפרט הטכי (רצועת עזר הירקון והירדן) אפור 

  

S-8 

ריצוף אבן גריט עם בליטות מישושיות בכמות ובמרווחים לפי תקן  
ס"מ באספקת אבן   4ס"מ ובעובי   *2020בגוון אפור שחור בגודל  

בהת או שו"ע  כולל כל שכבות התשתית, כולל הדבקה ומילוי פוגות,  
וביצוע. הכל לפי המפרט הטכי. (סביב אלמטים  כולל אספקה  

 בולטים) 
  

S-9 

ס"מ תוצרת   6ס"מ עובי  2020xאבן סימון לעיוורים עם בליטות 
חברת אקרשטיין או שו"ע בגוון אפור כולל כל שכבות התשתית,  
כולל הדבקה ומילוי פוגות, כולל אספקה וביצוע (רחובות הירדן  

 והירקון) 
  

S-10 
ס"מ תוצרת חברת   6עם פסים עובי  2020xאבן סימון לעיוורים 

אקרשטיין או שו"ע בגוון אפור כולל כל שכבות התשתית, כולל  
 הדבקה ומילוי פוגות, כולל אספקה וביצוע (רחובות הירדן והירקון) 

ריצופים  
 S-11 מזרקה 

של חברת   C6005בגוון שחור  V.PUREפסיפס זכוכיתי עגול 
  הפסיפסיים גודל החלקים  .315/315טופולסקי או ש"ע. גודל אריח 

 מ"מ.  3מ"מ. עובי הפסיפס   25יהיה בקוטר  
  

S-12 
ס"מ   6060xריצוף אריחי גריט פוצלן בחדר מאגר מים אריחים 

 סדרת פרוטק חברת חרש או שו"ע.   R12בצבע לבן רמת חספוס 



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

143

  
S-13 

ס"מ  3060xקרמיקה  בחדר מאגר מים אריחים חיפוי קיר באריחי 
 בצבע לבן סדרת פרוטק חברת חרש או שו"ע. 

 אבן שפה 
 1-אש

  20/50/25אבן שפה מומכת בטון בגוון לבן דגם "חריש" ללא פאזה  
 ס"מ מתוצרת אקרשטיין או שו"ע (שביל אופיים) 

 2-אש
ס"מ מתוצרת   30/25/50אבן שפה 'רחבה משופעת' במידות  

 'אקרשטיין' או שו"ע, כולל המכות לפי הדרש במעברי החציה 

 3-אש
ס"מ מתוצרת 'אקרשטיין' או    23/15/50אבן מעבר רחבה במידות  

 שו"ע (חיה) 

 
  
  

  הערות:
  
    מובהר בזאת כי עבודות האבן המיוחדות מחייבות עבודה עם ספק/ים מחו"ל על כל המשתמע מכך   .1

  מבחית מחירים, לוחות זמים, עלות שיוע וזמי אספקה.לוחות הזמים לעיל הים לוחות זמים      
    עם כל מרביים. על הקבלן לפעול בסדר הכון מתוך אחריותו להגיע למועדים ה"ל כשהוא מוכן     
 הדרישות על פי הכתוב במפרט.    
    –ספק איה מהווה עילה להארכת זמים /איובהר כי סירוב המזמין/האדריכל לאשר דוגמ. 2

 באחריות הקבלן לקבל את אישור המזמין בכתב ובתוך המועדים הקבועים לעיל.     
  בזמן סביר לצורך התלבטות  יםאו ספק . לוחות הזמים הרשומים מעלה מיועדים להגשת דוגמאות3

  . של המזמין קבלת החלטותו    
   איחור בקבלת אישורי דוגמאות או ספקים לא תהווה עילה לאיחורים בפרויקט.    
  יתרשל בהגשת המידע או דוגמאות, יקוט בצעדים של זירוז הגעתם   קבלןכי ה מהל הפרויקט  מצא    
  .ועל הקבלן להעות במיידית לא יפגע, ובלבד שלו"ז הפרויקט בדרך אווירית     
  הטסת המוצרים תחול על הקבלן במלואן, ולכן עליו לדאוג להגעת הדוגמאות הפרש עלויות בגין     
  על פי המועד החוזי.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עבודות פיתוח האתר  -  40פרק 
  

 כללי  40.1
("הספר הכחול") המהווה חלק בלתי פרד  כל האמור בפרק זה היו בוסף להוראות המפרט הכללי  

 ממפרט זה. 
 כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור והתקת הרכיבים, הובלתם והתקתם / עיגום כדרש.

וכו' מכל שאריות טיט, בטון    בכל העבודות דרש יקיון מוחלט של כל הרכיבים / האבים / המרצפות
ודה שלמים שאים קיים לחלוטין יוחלפו בידי הקבלן  רכיבים ו/או קטעי עב  .'דצבע, סימי צמיגים וכ

 ועל חשבוו. 
בכל האמצעים   , יגן הקבלן על פי כל השטחים שבוצעו םאו חלק מה השטחים המרוצפיםלאחר ביצוע 

הסבירים למיעת כל פגיעה בהם, לרבות טיט, בטון, צבע, סימי צמיגים וכו' עד להשלמת כל הליכי  
ייגרם זק שיתן היה למוע, באחריות הקבלן לתקו ולהחזיר המצב  המסירה הסופית. במידה ו

 לקדמותו לשביעות רצוו של מהל הפרויקט. 
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  02כל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ביסודות ובחגורות בטון גלויות ומזויות, יבוצעו עפ"י פרק 
 במפרט הטכי המיוחד 'עבודות בטון יצוק באתר'.  

בושא סוג ואופן הטיפול בהתחברות באזורי התפרים וגבולות הפרויקט, יש   בכל מקרה של אי בהירות 
לתאם עם האדריכל ומהל הפרויקט. העבודות יבוצעו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב לגבי  

 הפתרון הדרוש.
באחריות הקבלן להבטיח כי גמר כל משטחי הריצוף השוים, מאושרים ע"י אדריכל,    –החלקה מיעת  

יהיו מחומר המוע החלקה. פי הריצוף יהיו מחוספסים למיעת החלקה, גם כאשר הרצפה רטובה  
בתאי השירות בפועל.   2279לפחות, לפי ת"י  0.5יבטיחו מקדם התגדות תקי להחלקה בערך של 

 רש על פי הספח לתקן הישראלי: בוסף, סיווג ד
  R10סיווג  –מעברים חיצויים עבור הולכי רגל     
  R11סיווג  –ריצוף במישורים משופעים חיצויים     
       

  חומרים מרכיבים מיוצרים / קויים  40.2
בוסף לאמור בפרק 'מוקדמות' (תאים כלליים, תאים מיוחדים ומפרט טכי מיוחד), יחולו  

  ההוראות כדלקמן: במכרז/חוזה זה 
  
 אישורים למוצרים / חומרים ודוגמאות .1

מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שוות במסגרת הסכם זה, מודגש שהקבלן יכין  א. 
הכל לפי הוראות והחיות    –דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים 

 האדריכל ו/או המפקח. 
פה  - כלולה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכיות, במפרטים ו/או לפי ההחיות בעלהדוגמאות תב. 

, הסופית אין להתחיל בביצוע העבודהותכלולה שיויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי.  
לגבי כל דוגמא  והמפקח  אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו הסופי של האדריכל 

הדוגמאות תושארה במקומן   .הכללי בראש מפרט זה 1לוחות הזמים הקובים בסעיף  על פי ודוגמא
, אלא אם יאושר פירוקם על ידי מהל הפרויקט ואדריכל מראש  באתר עד תום העבודות לצורך השוואה

לדרוש מן הקבלן במהלך העבודה דוגמאות וספות לכל הרכיבים לרבות  רשאי הל הפרויקט ג. מ .ובכתב
הדרשים לביצוע העבודה. לאחר אישורם יסומו וישארו למשמרת אצל הקבלן עד לסיום  צמחיה 

אתר. על פי  הגיעו ל , יאושר בכתב ע"י מהל הפרויקט ואדריכל הפרויקט טרםשיוצגכל פריט  הפרויקט
דרישת מהל הפרויקט, חלק מן הפריטים ישמרו גם אצל הקבלן עם מדבקות המאשרות את קבלתם עד  

 סיום העבודות.מועד 
. במידה והדוגמא לא תאושר על הקבלן לערוך תיקוים או  דוגמאותהעבור ביצוע   ד. לא יהיה כל תשלום

 ביצוע מחדש של הדוגמא עד למתן אישור סופי. 
לא התאימו הדוגמאות או חלקים ממתחם הדוגמא לדרישות המכרז/חוזה, יפה הקבלן את  ה. במידה ו

 ויציג דוגמאות וספות, עד קבלת אישור מהל הפרויקט והאדריכל.  הרכיבים והחומרים שלא אושרו
 הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. ו.

למוצרים שהים מוצרים קויים כשייצורם וגימורם הושלם ומיועדים להתקה/עיגון, דרש בוסף  
ך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים אלה יובאו לאתר  לאמור לעיל אישור ראשוי על סמ

 כשהם עטופים ומוגים למיעת כל פגיעה והגה. זו תישמר עד מועד מסירת העבודות. 
לצורך אישור המוצר ובדיקתו בידי מהל הפרויקט/האדריכל/המתכן, יסיר הקבלן את   ז.

 העטיפה/ההגה ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מושלם.
מידת הצורך ולפי בקשת מהל הפרויקט, יהא הקבלן חייב להציג אישורים או תקים לגבי רכיבים  ח. ב

 . מסוימים  וזאת על חשבוו
ט. על הקבלן להציג דוגמא מייצגת לכל פריט/מוצר עפ"י רשימת התגמירים או עפ"י דרישת המפקח.  

 סוף הפרוייקט בידי הפיקוח. הדוגמאות יאושרו וייחתמו ע"י האדריכל והמפקח ויישמרו עד ל 
  

  מוצרים שווי ערךא. 
      

בוסף לאמור בסעיף 'תאים כלליים' בחוזה זה, חלות הדרישות הבאות לגבי אישור מוצר/רכיב/אלמט  
  ש"ע:

  כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/קבים. . 1
 . הגוון/צבע/צורה/טקסטורה זהה לחלוטין.2
ערך" חלות על הקבלן, לרבות עריכת ו/או המצאת תוצאות  -כל העלויות הכרוכות בהוכחת "שווה.3
 הכל כמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.   –בדיקות/סיוות/אישורים וכו' .4

במכרז ביחד   ןיציג הקבלן את המוצר שצויערך, -יובהר בזאת כי בכל דיון ביוזמת הקבלן בושא שווה
 צורך ההשוואה.עם הדוגמא שוות הערך ל

 לגבי כל אישור ש"ע דרש אישור מוקדם בכתב של המתכן. .5
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מובהר בזאת כי ביגוד למקובל, משמעות פריט ש"ע היה כי הפריט זהה לפריט   –ערך - הגדרת שווה.6
המצוין בכתב הכמויות מבחית איכותו ההדסית/טכית והן מבחית המראה. אף אם סבור המציע כי  

המזמין מבחית  האדריכל או הפריט המוצע זהה מבחיה טכית אך למרות זאת איו מקובל על 
אהו החיצוי, תויו הטכיים או מכל סיבה שהיא אחרת, רשאי המזמין לדחות את המוצר ועל  מר

 הקבלן לספק את המוצר המופיע בכתב הכמויות. 
  

 רשימת דוגמאות במתחם לדוגמאב. 
  

שבועות מיום בחירת הקבלן, על הקבלן להציג את כל הדוגמאות לרכיבי הפיתוח לפי הרשימה   6תוך 
מקטע מרוצף לפי פרטי    -ילת מפרט זה. כל הדוגמאות יותקו באתר, ב'מתחם לדוגמא'בפרק 'כללי' בתח 

  הפרויקט, ויכללו את כל פרטי העיגון וההתקה הסופיים. 
המתחם לדוגמא יוגש לאישור הפיקוח ויהיה בעל שטח גדול דיו, ויכיל את כל הדוגמאות , אך לא יפריע  

  למהלך העבודה . המתחם יהיה יגש. 
  

  בי ביקורת של 40.3
במשך העבודה יהיו מספר שלבי ביקורת בהם יש לקבל את אישור המפקח והאדריכל לפי המשך  

  העבודה: 
  גמר סימון מיקום כלוסאות.  א.  
  גמר יציקת כלוסאות.   ב.  
  גמר ביסוס לעמודי תאורה.     ג.  
  גמר מילוי והידוק.   ד.  
  גמר סימון תוואי דוגמאות הריצוף.   ה.  
  לפי דרישת המפקח/אדריכל בשטח  כל שלב וסף     ו.  

  
  

 ן טבעיתפרט לביצוע ריצוף באבמ 40.4
ריצוף הרחבה היו חלק מהותי ועיקרי בפרויקט. דוגמת הריצוף תהיה המשכית לדוגמת הריצוף   –כללי 

של טיילת תל אביב. אדריכל העיר יהיה מעורב באופן אישי בבחירת ואישור הדוגמאות לאבים  
לפי רמת    -יצוף. עבודת הריצוף מחולקת לשתי רמות של אזורי ריצוף ולגרפיקה של משטחי הר

המורכבות שלהם. כל העבודה היה ברמת עבודת אומות, ויש להקפיד על צוותים מקצועיים  
ואיכותיים. העבודה המוגמרת תהיה ברמת גימור מעולה, ותבוצע בדיוק מוחלט לפי הפרטים והתכיות  

  האדריכליות. 
הקבלן יגיש תכית גבהים מצב קיים גרוליט ובטון לצורך אבחון עובי מילוי או   -כהכה לעבודות ריצוף 

 חציבה דרש. 
קבלן המשה לעבודות הריצוף יהיה בהתאם לתאי הסף במכרז זה. עבודת הריצוף תעשה ע"י   -רצפים 

ית סורה ובאבן טבעית מבוקעת  בעלי מקצוע ייעודיים ומקצועיים, בעלי סיון מוכח בריצוף באבן טבע 
מ"ר כ"א. לדרישת המפקח על הקבלן להציג את   1,500בשלושה פרויקטים לפחות, בהיקף של  

האישורים הכתובים ל"ל. בסמכות המפקח לדרוש החלפה של רצף במידה ומצא כי איו מתאים  
 לביצוע העבודה. 

יהיו מותאמים לתקים הישראליים   העבודה והאבים לריצוף  -אפיון וטיב האבים ועבודת הריצוף
  הרלווטיים. 

אבי הריצוף הבחרות הן אבים מגמתיות, ויעמדו בכל הערכים הדרשים לאבן מגמתית בהתאם לכך  
) ועל פי הטבלאות המפורטות להלן. התכוות הבדקות יכללו  1חלק   5566ות"י   2חלק  1554על פי ת"י  

מרחבית, ספיגות, שחיקה, התגדות להחלקה, מודול כפיפה   בין השאר: עובי, מישוריות, יצבות, מסה
, עמידות בבליה מואצת: התגבשות מלחים, עמידות בהכתמה ובכימיקלים  ASTM C99לפי תקן 

וכן חוזק בכפיפה לפי תקן   ASTM C170וכדומה. בוסף, יבוצעו בדיקות של חוזק בלחיצה לפי תקן 
ASTM C880 מקדם ההחלקה יהיה .R11  דרש בת"י אוים  2279לפי היהם. כל האבהמחמיר מבי ,

בהקשר לוכחות פגמים. האבים יעמדו בכל העומסים   1חלק  5566יהיו מסוג א' כמוגדר בת"י 
כולל סיעה אקראית של רכבי שרות ואספקה. באחריות הקבלן   -הדרשים לפי רמת השימוש בטיילת 

מעבדות מוסמכות, לבקשת המפקח, האדריכל  להציג את כל האישורים והבדיקות הדרשות, ע"י 
 ומה"פ. 

פרויקטי פיתוח בארץ בהיקף של    3-יהיה בעל סיון מוכח באספקת אבן טבעית לריצוף ב -ספק האבן 
המלצות של מה"פ ו/או האדריכל   3השים האחרוות. הספק יגיש   3דום כל אחד במהלך  5לפחות 

  "אבן בהט" או שו"ע  -איתם עבד. לדוגמא  

 
 -  פיון האביםא
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  חיתוך   גמר  עובי   גדלים   שם/מק"ט   מס.
1S  יט מסוג  - אבן בזלתגר

BBN-   שחור -בגוון אפור  
  ריצוף קובל שחור 

  ספסלי אבן:  
  . ספסל מזרקה 1
  D 01 אבן . ספסל2
  D  02 . ספסל אבן3

אורך  ס"מ  7-12
פאה , דיאגול  

-15באורך
  ס"מ   25

- לכל פאה צורה
  פאות  3-5

4 
  ס"מ 

 Flamed and -עליון

Brushed  1רמה- 
  לריצוף חוץ 

מבוקע   -צדדים
  ידית 
  סורה   -תחתי

  

ביקוע  
ידי  
  טבעי 

2S   יט מסוגגר  
אבן גריט בזלת 'קוברה'  

654G –  100%  
 ריצוף גריד אפור 

גדלים שוים לפי  
מודול חזרתי  

בפרט אדריכלי   
F01 

4 
  ס"מ 

 Flamed and -עליון

Brushed  1רמה- 
  לריצוף חוץ 

  מוסר  -צדדים
  סורה   -תחתי

  יסור 

3S  +4S    יט שחורהאבן גר
  בהתזת חול כולל סילר. 

סימון גישות מעברי  
 חצייה 

  ס"מ   30/30
 ס"מ   60/60

4 
  ס"מ 

דוגמת גבשושיות  
  ודוגמת פס מוביל 

גמר עליון בהתזת  
 CNC+ חול. 

  סורה   -תחתי

  יסור 

    
הטבלה הבאה מפרטת את תכוות האבים   –תכוות דרשות של האבים שבהם יעשה שימוש בפרויקט 

  G684במקום   BBNהשוות הדרשות בפרויקט ותדירות הבדיקות של האבים. האבן המעודכת היא 
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 להלן הערות באשר לאיכות האבים:
 הדיוק במידות הצלעות של האבים.  ,2חלק  1554ביגוד לאמר בת"י  –דיוק במידות האבים . 1
) תמדד גם בהקשר לדיוק מידות  S2, כל אבן מלבית (אבים מסוג 2חלק  1554בוסף לאמר בת"י  .2

האלכסוים. הבדיקה תעשה על ידי מדידת אורך שי האלכסוים של כל אבן שבחרה לבדיקה. הפרש  
 מ"מ בכל אבן.  ±3האורך בין שתי המדידות לא יעלה על 

בדיקות העמידות בהכתמה יבוצעו תוך שימוש   - 1חלק   4440בדיקות עמידות בהכתמה לפי ת"י .3
  ברשימת החומרים המצורפת להלן:

 יין שולחי  - 1א
 261תמיסת תרן תת כלוריתי (אקוומיקה) לשימוש ביתי המתאימה לתקן הישראלי ת"י   – 2א
 . 694חופשי, המתאימה לתקן ישראלי   אבקה ליקוי ומירוק על בסיס גיר, המכילה כלור – 3א
 סודה קאוסטית המצויה בממיס שומים  – 5א
 תמיסת קפה  – 6א
 תמיסת תה  – 7א
 שמן מאכל  – 8א
 חומר יקוי על בסיס חומצה (חומר יקוי ביתי)  – 10א
 מיץ (מומלץ לדרוש מיץ לימון לא מהול)  – 11א
 משקאות תוססים (מומלץ לדרוש שימוש בקוקה קולה)  – 12א
 דיו  – 13א
 תבליים צבעויים (מומלץ לעשות שימש בכורכום מומס במים רותחים)  – 14א
 יוד  – 15א
  

  תדירות הבדיקות של איכות האבים תהא כמפורט להלן: 
מ"ר משטח, בכל סוג של   500בדיקות שוטפות הדרשות לביצוע בכל מת שטח של עד  – 1בדיקות שוטף 

 אבן המסופקת לשטח. 
מ"ר משטח, בכל סוג   1000בדיקות שוטפות הדרשות לביצע בכל מת שטח של עד  – 2בדיקות שוטף 

, על מת לקבל תמוה  1יבוצעו גם בדיקות שוטף  2של אבן המסופקת לשטח. בעת ביצוע בדיקות שוטף  
 מלאה על החומר הבדק. 

בטבלה הבאה  בדיקות אלו כוללות אל כל הבדיקות המופיעות כבדיקות תקופתיות  – בדיקות תקופתיות
 . בדיקות אלו יבוצעו במועדים הבאים: 2ושוטף  1וכן את כל סט הבדיקות שוטף 

בדיקות שיבוצעו לקראת ההחלטה על הסוגים והמקור הספציפי של   - במסגרת ביצוע בדיקות מוקדמות
האבים. לאחר קבלת ההחלטה הסופית לגבי האבים, יסופק סט מלא של בדיקות שבוצעו על חומרים  

 (לא בדיקות ישות).  או בפועל לפרויקטשיוב
בדיקות אלו יבוצעו על מדגמים שיטלו בארץ   – בכל מקרה שבו מכיים משלוח חדש להעברה לארץ 

המוצא של האבים לפי שליחת האבים לארץ, על מת לוודא את איכות האבים. המשלוח לא ישלח  
יבוצעו על כל מת שטח של לא   2ושוטף  1לפי קבלת אישור על תקיות המשלוח. בדיקות מסוג שוטף 

 מ"ר של אבים. 2000 - יותר מ
בדיקות אלו יבוצעו על מדגמים שיטלו   – יע משלוח חדש של אבים לארץבכל מקרה שבו מג

יבוצעו   2ושוטף  1מהמשלוח לאחר הגעתו לארץ, על מת לוודא את איכות האבים. בדיקות מסוג שוטף 
 מ"ר של אבים. 2000 -על כל מת שטח של לא יותר מ

 ת החומרים תוך מהלך העבודה. בכל מקרה אחר שבו מתעוררת בעייה באשר לאיכו  –  במקרים אחרים
המזמין רשאי לדרוש ביצוע בדיקות וספות או הגברת תדירות הבדיקות בכל מקרה שבו איכות האבים  

איה עומדת בדרישות אחת או יותר מהבדיקות. כמו כן, המזמין רשאי לצמצם ביצוע חלק מהבדיקות,  
ה בושא זה תהא בידי המזמין או  במקרים שבהם איכות האבים יציבה וגבוהה לאורך זמן. ההחלט

ציג המזמין בלבד. בדיקות עמידות בהכתמה יבוצעו על פי דרישת המזמין גם על האבים לאחר יישום  
  הסילר כמפורט במסמכי ההסכם.

  חלקי משלוח או משלוחים שלמים שימצאו פסולים יורחקו מאתר העבודה, על כל הכרוך בכך. 
    

שבועות מרגע בחירתו לכל המאוחר, את כל    3הקבלן יציג, תוך    -וףח. דוגמאות לאישור האבים לריצ
דוגמאות האבים, ויציג את כל האישורים הדרשים. יש לקחת בחשבון כי יתכן ותדרש לצורך כך  

הטסת הדוגמאות לארץ, וביצוע כל בדיקות המעבדה הדרשות לפי התקן. כמות האבן שתיובא תספיק  
 מ'  כ"א.  3X3הגרפיקה הדרשת. גודל משטחי הדוגמאות הדרשים הוא חלופות החה לפי  3ע"מ לבצע  

  3X3דוגמאות ריצוף בגודל  3הקבלן יציג, תוך שבוע ממועד אישור האבים,    -מקטעי ריצוף לדוגמאט.
 מ', של מקטעי ריצוף שיילקחו מתכית הריצוף ויכללו קטע ריצוף אופייי ומעבר בין ריצופים. 

הקבלן יבצע מקטעים לדוגמא בשטח, הכוללים את כל האבים בהן   – אופן החת האבןדוגמא לאישור י.
ישתמש, ע"ג הגרוליט הקיימת, לפי המפרט הטכי המתואר כאן ויבצע בדיקת שליפה ע"י מעבדה  
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מוסמכת וכן את כל הבדיקות הדרשות על פי כל התקים על מת להוכיח עמידה בתקים הדרשים  
 למעלה. 

  20  -האבים הבחרות הן אבים שעשה בהן שימוש בעולם ב – האבן להמשך הפרויקט זמיותיא.
השים האחרוות. לא יאושר שו"ע שאיו עומד בדרישות ה"ל,   5השים האחרוות לפחות, ובארץ ב 

  5ובדרישות לפי סעיף שו"ע בתחילת פרק זה. בוסף, על הקבלן להמציא אישור לזמיות האבן לעוד  
הספק/ מחצבה. כל האבים מסוג מסויים, כולל יתרות דרשות לאחזקה, יסופקו ממחצבה   שים ע"י

 אחת בלבד. לא יותר לשות את מקור האבן במהלך הפרויקט.  
תכיות הריצוף בסט המכרז אין התכיות הסופיות לביצוע. הן   -הדוגמאות של משטחי הריצוףיב.

ף, אך יש לקחת בחשבון כי הגרפיקה הסופית תתן  משמשות לצורך המחשה של מורכבות עבודת הריצו
 מקטעי ריצוף השוים במורכבותם ובסוג האבים בהם:  2לקבלן בתכיות המפורטות. יש להבחין בין  

  -מקטעי ריצוף באבן מבוקעת בגודל משתה   -", דמוי פסיפס  החה "חופשית - Cobble stoneריצוף . 1
. החת  F-01מקטעים אלו מורכבות הריצוף גבוהה, ראה פרט לפי הטבלה ה"ל. ב 1Sתוך שימוש באבן  

מצורפת). דוגמת הריצוף מכילה עקומות   2האבן היא ללא גריד קבוע, ותלויה בגודל האבן (ראה תמוה  
שוות ברדיוסים קטים, וכוללת מילוי מישקים בגדלים משתים, חיתוכים בביקוע ידי להשלמות,  

 מ"מ).  20מיטבית והקטת המישקים לרמה הדרשת (מכסימום בחירה מדויקת של האבן להתאמה 
לפי מודול מפורט וחזרתי המופיע בפרט אדריכלי   מקטעי ריצוף באבן סורה-ריצוף בקוים ישרים. 2

02-F הים בגודל משתים  -, באבשימוש באבS2  ל"במקטעים אלו המורכבות   -לפי היחסים בטבלה ה
מוכה יותר. יש להקפיד על פיזור אקראי של סוגי האבן (לפי היחסים המוזכרים), אולם ההחה היא  

מ"מ, בשורות אחידות, ובגדלים משתים של אבן, למעט אבים   5בקוים ישרים עם מישקים קבועים של  
דריכלי בפרטי הריצוף להמחשת ההחה). כמו כן, יש לקחת  בודדות ברוחב מספר שורות (ראה פרט א

בחשבון כי קצוות משטחי הריצוף הישר יותאמו לקוים המעוקלים של הדוגמא המיוחדת. יש להמשיך  
את מודול הריצוף עד לאבן החתכת (כולל) לתוך שטח הריצוף בקובל, ואז לבצע החיתוך. באזורים אלו  

תוך שימוש בשבלוות או חוטי סימון ויתאימו בדיוק לקו הדרש.   יהיו חיתוכים מדויקים והמשכיים,
(ראה תמוה). יש להעזר במודד לסימון הדוגמא של תכית הריצוף. כל סטיה יכרת מהקווים  

  המסומים בתכית תדרוש פירוק וביצוע מחדש. 
  

  החיות להחת אבי הריצוף יא.
  

    -כללי
ס"מ), ביצוע שכבת   3א מיוצב (שומשומית בלבד בעובי של כ  החת הריצוף תבוצע בשיטת מילוי מצע ל.1

ע"ג    925טיט החה והדבקת האבן ע"י מריחת גב האריח ברטוב על רטוב, יישום סילר סיקה גארד  
סיל ע"ג ריצוף גריד, המתה לפי הדרש במפרט הטכי ומילוי  -ריצוף קובל ויישום סילר סיקה ו

. הכל לפי החיות ספק הדבקים והמפרט  Rגט אפור ופוגהפלקס מישקים בתערובת מילוי הכוללת אגר
  הטכי של המוצר.

 הקבלן יכין בשטח דוגמאות לפי כאמור לעיל, ויבצע את הבדיקות הדרשות ויוכיח עמידה בתקים.. 2
  לפי דו"ח תכן מבה לעבודות ריצוף במסכמכי המכרז  - מבה וחתכי קטעי ריצוף. 3
  

  יישום האבן כמפורט:
    -'שלב א

לפי קבלת משאית הבטון עם תערובת הסומסומית והצמט היבשים יש למתוח חוטים לגובה משטח  . 1
 ס"מ) 2העבודה הרצוי (+

מ"מ גודל גרגיר) מאבן   0.6-5לצורך ההבה, התערובת תהיה מורכבת מאגרגט בשם סומסומית (. 2
 ס"מ.  3דולומיט. עובי השכבה כ 

ס"מ מתקבל    1טון בעובי  2.6קוב תערובת במשקל כולל של   1 מ -לצורך חישוב כמויות דרשות. 3
 מ"ר.  100משטח של 

 ס"מ, בהתאם לשיפועי המשטחים בתכית הפיתוח.   3יש לפזר את תערובת השומשומית לגובה של +. 4
 יש לשמור על שכבה אחידה תואמת את תכית הפיתוח. 

 
 מילוי המישקיםטיט החה + הדבקת האריח+יישום סילר +   – שלב ב'

מכמות הצמט.   471דבק שחל קריט  15%חלקים בפח טיט, חלק אחד מהפח צמט ו  2יש לקחת .1
 לאחר מכן יש להשלים מים עד קבלת חומר וח לעבודה. 

 תערובת עם 471 שחלקריט ב"ע מושתתת הדבק תערובת -יש להכין תערובת למריחה על גב האריח. 2

   .ב"המצ )471( המוצר בדפי מופיעות ויישום התערובת תהכ הוראות.  817  שחלמיקס מלאן
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 התשתית על והתערובת האריח בגב הדבק שכבת  כאשר -רטוב על רטוב בשיטת הדבקה לבצע יש. 3

 (מיימום מ"מ 3-5 של פוגות עם מפולסת בצורה ולייצבו האריח את לרטט חובה ,רטובים עדין הקיימת
 לפי החיות ותכיות האדריכל).   התפשטות ותפרי הפוגות מידות

  טרם הביצוע, יש לגב את גב האריח משאריות חומרים ואבק עד לקבלת פים קיות.. 4

 
  :סילר. 5

שעות מרגע ההחה, יש ליישם על כל משטחי הריצוף   48, אך לא לפי המרוצף  המשטח התייבשות לאחר
  ציפוי דוחה מים.  

או ש"ע,   914D, כולל פריימר סיקה גארד 925על ריצוף הקובל יש ליישם סילר מסוג סיקה גארד  
  בהתאם להחיות היצרן.  

  סיל או שו"ע, בהתאם להחיות היצרן. - על ריצוף הגריד יש ליישם סילר סיקה ו
מטר באזור מוסתר. יש לקבל את אישורו של   3/3לפי תחילת העבודה יבוצע יסוי מקומי בשטח  

 האדריכל לקטע היסיוי. רק לאחר מכן יתן יהיה לבצע את החומר על שאר האלמטים.
לפי החיות היצרן. לאחר הכת התערובת יש לגרוף את    IT  -JOINTיש להכין תערובת רטובה על בסיס

 הרטובה ולהחדירה לתוך חלל הפוגות עד מילויו  (מצ"ב דף המוצר). התערובת  
במהלך הכתם של הדוגמאות, ובאופן שוטף במהלך העבודות, ילווה את הביצוע ציג ספק החומרים.  

התאום יבוצע ע"י הקבלן. הקבלן ימציא לפקוח דו"ח פקוח מאשר של חברת הדבקים לביצוע בהתאם  
  של המוצרים.  להוראות היצרן והמפרט הטכי

  
   -אפיון המישקים /פוגות יב . 

גודל  -(אבים מבוקעות ידית משתות בגודלן)   - Cobble Stoneבמקטעי ריצוף "חופשי"   -
 באלכסוי המישקים.  -ס"מ 2המישקים המכסימלי יהיה 

 מ"מ.   5גודל המישקים האחיד יהיה   -במקטעי ריצוף "סדור" (אבים סורות)   -
באספקת אבן בהט או ש״ע בגוון אפור, ראה   Joint-Itמילוי המישקים יהיה בחומר מילוי מסוג   -

  צורף בסוף המסמך.מ 2ספח  
מ"מ פחות   3ס"מ), מפלס עליון של המילוי יהיה   1-2מילוי המישקים יהיה לכל עומק האבן (כ    -

  ממישור הריצוף העליון. 
  מקטעי הריצוף לפי ביצוע המילוי. 2יש להציג דוגמא למילוי הפוגה לאישור האדריכל של    -

 
  –   חיתוך האבים     יג.

ע בטיילת צ׳יץ׳ הסמוכה) האבים תהייה מבוקעות באופן ידי  בריצוף ה"חופשי" (כפי שבוצ 
וטבעי, ללא מיכון. בקצוות משטחי הריצוף יש להתאים את האבן במדויק לקו הדרש לפי  

התכית האדריכלית. לצורך כך יש להשתמש באבים קיימות, או לבצע ביקוע ידי לפי הדרש,  
ים המבוקעות, אלא לחזור על  בעזרת כלים מתאימים. בשטח או במפעל. אין לסר את האב

 צורת הביקוע. 
על הקבלן לשקול הזמה של אבים קטות יותר למילוי מרווחים שוצרו בקצוות משטחי  

 ס"מ.  5הריצוף המיוחד. בכל מקרה לא תאושר אבן שאחת מפאותיה קטה מ  
וחדים בתכית,  במפגש עם הקוים המעוקלים או המי  -בריצוף באזורי האבן המוסרת (הישרים)

ובמפגש עם קירות או קו הטיילת התחתוה, יש לבצע חיתוך מדויק וישר של האבים בהתאם  
לקו הדרש לפי התכית האדריכלית, על הקבלן לקחת בחשבון את עובי האבן, וליישם החיתוך  
במפעל, לאחר סימון מדויק של קו החיתוך באתר, או בשטח, ע"י מסור מתאים. החיתוך יהיה  

 ורק ביסור ממוכן. אך
 

  יקוי אבי הריצוף לפי החה  יד.
לפי החת האבן יש לקותה בחלק התחתון ובארבעת הצדדים: היקוי ייעשה במברשות פלדה  

  עד להורדת כל אבק וחומרים זרים ובסמרטוט קי. 
שיטת היישום תהיה לפי הוראות כתובות של יצרן החומרים, הטעוות אישור המהדס 

  ראש, והופכות לאחר אישורן לחלק ממפרט זה.והמפקח מ
  

  התאמה וחיתוך אבן   טו.
ריצוף האבן ואבי השפה יבוצע בהתאם לתכיות ולמצב בשטח. האבים יותאמו למצב בשטח  
ע"י חיתוך בקצוות ועיבוד האבן סביב התאים ככל שידרש. מאחר שמדובר באבן גריט קשה,  
יהיה על הקבלן להחזיק באתר, באופן רצוף, מכוה חשמלית לחיתוך האבן עם משורי יהלום  

אימו לחיתוך אבן גריט מסוג זה. על הקבלן להביא זאת בחשבון  בכמות הדרושה, אשר ית
 בהצעתו. לא יותר חיתוך אבן ע"י משור יד.  
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ריצוף הרחבה המרכזית היו עבודה מיוחדת בגיאומטריה חופשית בהתאם לשרטוט. את סימון  
  ס"מ זו מזו. 20התצורות יש לבצע באמצעות מודד מוסמך על ידי סימון קודות במרחקים של 

את הסימון יש לבצע על גבי הריצוף ולבצע חיתוך בדיסק בהתאם לקו שיאושר תחילה על ידי  
  האדריכל לאחר עבודת המודד.

  
  ריצוף מכסי השוחות   טז.

כל מכסי השוחות יהיו מסוג אמבטיה ויתות לריצוף. האבן תוסר עד לגובה הדרש ופים  
המישקים יהיו המשכיים בין משטח   המכסה ירוצף בהתאם לדוגמא של הריצוף סביב המכסה.

). בתוך המכסים תיושם דיסקית מברזל יצוק וצבוע בגוון  4הריצוף והמכסה. (ראה תמוה 
לבחירת האדריכל, עם הטבעה של סוג השוחה לפי דרישות עיריית תל אביב והאגפים השוים,  

כסה הפוך  כפי שמיושם בפרוייקט הטיילת. בשוחות עבור הכות לחשמל אירועים יבוצע מ
כדוגמת משה ברוך עם חור למעבר צרת. חור זה יבוצע ע"י חיתוך האבן סביב פתח היציקה  

  וסגירתו בקווס אבן מפולט. כל זאת במחיר כלול במכסה הרלווטי. 
  

  מיקום רכיבי ריהוט ע"ג הריצוף  יז.
דרך האבן    יש להכין את בסיסי הבטון לכל האלמטים שיורכבו ע"ג הריצוף מראש, ולבצע עיגון

  המרוצפת, בעזרת קידוח מדויק דרך האבן או במישקים. 
  

  עמודי תאורה, רמזור ותשתית ע"ג הריצוף  יח. 
  מ"מ מהעמוד.  5הריצוף סביב העמודים יהיה מדויק ויותיר מרווח מכסימלי של   

  
    

  סטיות בביצוע  יט.  
לא יווצר מצב של . בכל מקרה מ"מ 10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכן לא תעלה על  -

  פגיעה ביקוז השטח, והווצרות שלוליות מכל סוג שהוא. 
מ' לא תעלה על    5.0אלומייום של  הסטייה במישוריות (המדידה ע"י סרגל סטדרטי מפרופיל -
  מ"מ).  7
  מ"מ.  2הפרש הגובה בין אבים סמוכות לא יעלה על  -  

  
  אופי מדידה ותשלום   כ.

אבים   –ס"מ  7-12, במידות  S1באבי בזלת וגריט מסוג  Cobble Stoneריצוף "חופשי"  -
פאות כוללות את כל האמור במפרט המיוחד, לרבות יקוי והכת האבים, הכת   3-5בעלות  

תשתית של גרוליט/בטון לרבות יקוי יסודי, הכת התשתית להדבקה, הדבקת האבן, מישקים,  
תחים, שילוב גווים ודוגמאות, שילוב סוגי  תפרים, איטום מישקים ותפרים, עיבוד מסביב לפ

אבן שוים, יישום בקווים ישרים, מעוגלים, קשתיים, מזוגזגים, פרופילי ירוסטה להפרדה בין  
  סוגי ריצוף, יישום סילר וכו'. הכל קומפלט. 

(לפי יחסים המצויים בטבלה) במידות שוות  כוללות את כל    S2ריצוף באבי גריט מס'  -
רט המיוחד, לרבות יקוי והכת האבים, הכת תשתית של גרוליט/בטון לרבות  האמור במפ

יקוי יסודי, הכת התשתית להדבקה, הדבקת האבן, מישקים, תפרים, איטום מישקים 
ותפרים, עיבוד מסביב לפתחים, שילוב גווים ודוגמאות, שילוב סוגי אבן שוים, יישום בקווים  

פילי ירוסטה להפרדה בין סוגי ריצוף, יישום סילר וכו'. הכל  ישרים, מעוגלים, קשתיים, פרו
  קומפלט. 

  
  אבי ריצוף גישות כא.       

  
בצבע יגודי   R11)ריצוף סימוי מעבר חצייה באבן גריט בעיבוד מותז חול למיעת החלקה (

עץ  ולפי החיית יו  1918כל בהתאם לת"י לגוון ריצוף הרחבה עם דוגמת מישושית ופס מוביל ה
  הגישו 
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  דוג' אבן לסימון גישות            – 1.1תמוה 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מישושית  דוג' אבן לסימון גישות פס מוביל – 1.2תמוה 
  
  
  
  

  
  

  משטח בריצוף קובל לדוגמא (מתוך פרויקט הטיילת)  - 2תמוה 
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  קובל (מתוך פרויקט הטיילת) דוגמא למפגש משטח מרוצף למשטח בריצוף  -3תמוה 

  
  ריצוף מכסים בהתאמה לריצוף המשטח  -4תמוה 

  
  ף אבים משתלבותוריצ. 40.5

  
 קטע ריצוף לדוגמא .1

  במפרט הטכי המיוחד ובסעיף ״כללי״ בראש המפרט.  40.2יבוצע על פי מקטע לדוגמא עפ"י סעיף 
  
 טיב האבן.2

  8יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 
  
 העבודה ארגון.3

 מכיוון אך ורק תבוצע אבים אספקת .המיושר החול מצע לכיוון תהיה הריצוף עבודת התקדמות
 הרצף של ידו להישג לספק אבים יש הגדי. מכיוון ורק אך תבוצע החול אספקת ,רוצף שכבר השטח
  .רצופה עבודה לו לאפשר כדי שוטף, באופן
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 ויישורו החול פיזור.4
 דיוות חול ם) מפזרים"אגו או ,מחצבה חומר ,מכורכר מהודק (מצע מוכה תשתית קבלת . לאחר4.1
 .הידוק ללא אחידה ומיושרת בשכבה יפוזר החול מ."ס 5 של בעובי ויבש קי
 לקבוע יש הצד את סרגלי סרגלים (שבלוות).  י"ע התיחום או השפה אבי בין ייעשה היישור .4.2

 שוקעות ההידוק שבעת בחשבון לקחת הגבהים יש בקביעת הדרשים. הסופיים לגבהים בהתאם

 .החול לתוך שכבת אחד כסטימטר האבים
 לישר רצוי החת האבים.  לפי והפילוס הפיזור לאחר המיושרת השכבה על לוע לא להקפיד . יש4.3

 המיושר החול משטח קלקול למוע כדי שעתיים בלבד-שעה  של לעבודה המספיקה חול שכבת פעם מדי
  .העבודה בעת

 
 הריצוף  החת.5

 לרצף להתחיל יש הדרשת. הדוגמה לפי הכל השפה מאבי מקרה בכל יתחיל הריצוף החת ביצועא. 
 .האבים של למיעת זחילה הגבוה המפלס לעבר המוך מהפלס

 פיות שבירת אשר מוע בחול מילוי מ, לצורך"מ 2-5 של מרווחים להשאיר יש הריצוף אבי ביןב. 
 .לשייה אחת האבים את הועל ויוצר חיכוך ,כבדים עומסים תחת או ההידוק בעת האבים

 .והשלמות חיתוכים לצורך אלא שבורות או פגומות באבים להשתמש איןג. 
  
 המשטח  שולי השלמת. 6

 באבים  יהיה שהגמר לכך  מידות) תיאום ידי-(על האפשר במידת לשאוף . יש6.1
 משטח  להשלים מת על ,חתוכות ריצוף באבי להשתמש צורך יש שלמות.
 במרכז לעיתים וכו', המצאים הביוב מכסי ,מבה ,השפה אבי לקו עד ומדויקת קייה בצורה מרוצף

 .המשטח
 חיתוך  .בלבד חדשה גליוטיה או יסור י"ע יעשה טרטו מסוג האבים . חיתוך6.2

 .וישרה יצבת דופן עם ,פגמים ללא תישאר שהאבן החתוכה להקפיד יש ,בלבד יסור מ"ס 20/20 אבים
  .בטון ביציקת השלמות תהיה לא

 
 הריצוף הידוק. 7

 פלטה יבוצע באמצעות ההידוק .המרוצף השטח של ראשוי הידוק לבצע יש העבודה יום . בגמר7.1
 השלמת עד ,לפחות מעברים שלושה על ידי יבוצע ההידוק ר."מ 0.5-0.3 של שטח בעלת ויברציוית

 מקצות אחד ממטר יותר קטן למרחק להתקרב אין ההידוק בעת .החול שכבת לתוך האבים שקיעת
 אחד מ"ס עד כדי החול שכבת תוך אל האבים את משקע ההידוק .חסומים אים המשטח שעדיין

 אחיד משטח ויוצר במקומן אותן ועל בין האבים המרווחים את הממלא החול  .השטח פי את ומיישר
 .ויציב

 מילוי על הקפדה תוך ,מטאטא בעזרת המשטח על קי חול לפזר יש הראשוי ההידוק גמר . לאחר7.2
 מעברים בשלושה הפלטה באמצעות בהידוק יש להמשיך  החול פיזור לאחר .האבים בין המרווחים כל

 מעל  החול דפיעו טאטוא .בחול מולאו האבים בין המרווחים שכל לבדוק ולוודא יש .וספים
 .העבודה גמר לאחר ימים מספר רק יתבצע המשטח

  .בלבד גומי תחתית עם ויברציוית מהדקת י"ע – אקרסטון הידוק

 
 בביצוע סטיות. 8

 .מ"מ 10 על  תעלה לא המתוכן מהגובה המקסימלית . הסטייה8.1
 7 על תעלה לא מ') 5.0של  אלומייוםמפרופיל  סטדרטי סרגל י"ע במישוריות (המדידה . הסטייה8.2

 .מ"מ
  .מ"מ 2 על יעלה לא סמוכות אבים בין הגובה . הפרש8.3

  
 כלליות  הוראות. 9

 .השפה גובה אבן מעל מ"מ 5-10 -ב גבוה יהיה ההידוק לאחר המשטח  שגובה לדאוג יש 9.1
 .כדרש בחול מילוי המרווחים וללא הידוק ללא  ,עבודה יום בגמר ,שטח להשאיר  אין מקרה . בכל9.2
 .החול ומילוי ההידוק גמר לפי המשטח על רכב-כלי עם לעלות . אין9.3
 של מקומית למוע שקיעה כדי וזאת העבודה גבול מקצה 'מ 1 של למרחק עד ייעשה . ההידוק9.4

  .החול מבריחת כתוצאה בקצה האבים
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 חיתוכים י"ע וזאת  ,ישר בקו העבודה גבול את לסגור יש בריצוף כיוון בשיוי צורך יש . כאשר9.5

  "חצאים").  או/ו קצה" אבי ("באבים שלמות הדרשת בדוגמה מחדש ולהתחיל ,ויסורים
  

 הריצוף  ביצוע שלבי. 10
 .המצע והידוק . פילוס10.1
 .שבלוה י"ע ופילוסו חול . פיזור10.2
 .בלבד כמפורט חיתוכים י"ע השלמות כולל ,הריצוף . התקת10.3
 .גומי תחתית עם ויברציוית פלטה בעזרת . הידוק10.4
 .בלבד גומי תחתית עם ויברציוית פלטה בעזרת חוזר הידוק .10.5
  .מישקים ומילוי טאטוא ,חול של סופי פיזור 10.6

 
 וספות הוראות. 11

 .הפרויקט בכל שטח ריצופים סוגי שי בין תשתיות לשוחת מכסה למקם אין - שוחות . מכסי11.1

 תכית לקבלן ותועבר ,ולאדריכל הקבלן למפקח כך על יודיע ,מעבר בתוואי שוחה וממוקמת במידה
 כך יסובבו המכסים כל .אלו תאומים בעבור תשלום תוספת לא תתן .האמור באזור לריצוף מתקת

 .מוקמו הם בו במשטח הריצוף שיתאימו לכיוון
 מיקומי  .א"ת .ע לפי סטדרט אביב תל חבק פרט  ייושם העמודים סביב - יצוף בר עמודים . מיקום11.2

 .סביבו ריצוף אריחי ללא חיתוך חבק ליישום שיתאימו כך יהיה העמודים
 אישור אם התקבל אלא ,ריצוף שטחי להשלמת טיט / בטון במילוי השימוש על איסור . חל11.3

 .ובכתב מראש לכך האדריכל
 החתוכות חצאים. את האבים או שלמות מאבים תהיה תמיד -אחרוה/ראשוה ריצוף . שורת11.4

 .המפגש ולא בשורת השלישית או השיה בשורה לבצע יש הדרש) (במידת
 .ועיוותים גלים וישרים ללא מקבילים ,המשכיים להיות המישקים כל על  -המשכיים . מישקים11.5

 יש ,מצטברת טעות עקב גליים מישקים במידה ווצרים הדוגמא. במתחם מאושרת דוגמא לפי הכל
  .באופן מיושר מחדש ולבצע לפרק

 
 מחיר ותכולת מדידה אופי. 12

 לא ושטחים שוחות לעצים לתאים, מכסים שטחי ימדדו לא האריח. וגמר סוג לפי ר"במ . המדידה12.1

 .אחרים מרוצפים
 .לפרטים בתוכיות ובהתאם החול שכבת לרבות לעיל, האמור כל  את גם כולל . המחיר12.2
 .במפעל בסילר  מריחה גם כלל אקרסטון בגמר אבן . במחיר12.3

 
  ואבן מעבר גן שפה, אבן אבי  40.6

 1571 י "ת ישראלי תקן י"עפ  תעשה שפה אבי החת. 1
 19 מספר  ישראלי לתקן בהתאם יהיה האבן טיב. 2
 השפה והחת אבי -15 ב מזוין בטון ומשעת בסיס גבי על בתוכיות כמפורט טרומיות שפה אבי. 3

 .הדרשים ולשיפועים לגבהים בהתאם
 .בטון מילוי וללא מרווחים ללא שפה אבי החת. 4
. הקידוח יבוצע  F10.1באבי השפה בשולי כביש הרברט סמואל יש לבצע קדחי יקוז בהתאם לפרט . 5

 במקדח יהלום בתאי בית מלאכה/מפעל. 
 ייעודיות שפה באבי הקבלן ישתמש ,שפה באבי כלשהי קשת או זווית ביצוע לצורך. 6

 מוסרים אבי שפה בחלקי שלהשתמ יתן לחלופין .ייצור סדרת ומאותה השפה אבי יצרן של מייצור

 מ (בהיקף"מ 5 על  יעלה לא אבן לאבן בין המרבי שהמרווח באופן ומעוגים טרפזית בצורה בדייקות
 להשתמש היצרן. אין עם בתאום מהמתכן החיות לביצוע לקבלת לפות יש ההקשתה).  של החיצוי

  .החיתוכים ביסור שבורות. כל באבים
 מחיר  ותכולת מדידה אופי

 .האבן סוג לפי א"במ . המדידה7.1
  .לעיל האמור כל את גם כולל . המחיר7.2
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  ריהוט חוץ  -  42פרק 
  

קבלת אישור מיוחד בכתב   חר: לא יותר סימון לוגו של היצרן על גבי האלמט, אלא לאהערה
  מהאדריכל ומהל הפרויקט. 

  
  עיגון מתקים וריהוט חוץ/רחוב -כללי  40.6.1

  העבודות כוללות עיגון ביסודות בטון כמצוין במסמכי המכרז/חוזה או לפי החיות היצרן    40.6.1.1
  בהעדר החיות ייחודיות לפריט / מתקן. 

  . ברזל הזיון הדרש ליסודות כלול במחירי היחידות ולא  אלא אם צוין אחרת 20-הבטון יהא ב  40.6.1.2
 יימדד / ישולם בפרד. 

  ס"מ, ו/או מתחת לפי קרקע   10ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף (לרבות אספלט) לפחות   40.6.1.3
 ס"מ. 6גית (סופית), לפחות  

  ו עגולה לפי המידות  יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמצעות תבית ריבועית מדויקת א  40.6.1.4
 היסוד יבוצע טרם ביצוע ריצוף.  הדרשות, ופי  הבטון יוחלקו.

  אופן העיגון הדרש מצוין בפרט והיו מחייב. באם לא צוין, יבוצע לפי החיות המפקח בשטח   40.6.1.5
 בתאום עם האדריכל. 

  לכל אלמטי ריהוט הרחוב לאישור   SHOP DRAWINGSעל הקבלן להגיש על חשבוו תוכיות   40.6.1.6
  . SHOP DRAWINGSהמפקח. לא יאושר ריהוט רחוב לפי הגשת ואישור    

  כל אלמטי הירוסטה כוללים טיפול אלקטרו פוליש.  40.6.1.7
  

  מפרטים לגימור אלמטים: 40.6.2
  הוראות כלליות לגלוון חם  

  עפ"י המצוין בתוכיות, רכיבים מפלדה יהיו מגלווים לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד    40.6.2.1
 .918מיקרון לפחות וביצוע הגלוון יהא לפי ת"י    100  בטבילה באבץ חם. עובי ציפוי האבץ

  הגלוון יבוצע לאחר ביצוע כל פעולות הריתוך, הקידוח, השיוף וכל פעולה אחרת בהכת חלקי    40.6.2.2
 לדה (ספסל בטון ועץ, גדר תיחום גומת עץ, עמודי תאורה).הפ

  דיפוזיוית". לא יאושר  -רכיבי פלדה קטים (ברגים, אומים, טבעות וכו') יגלווו בשיטה "טרמו 40.6.2.3
 ציפוי "פאסיבציה".

  כלולות במחירי היחידה   לרבות צביעה, כל עלויות הפעולות ה"ל והחומרים/רכיבים הדרשים 40.6.2.4
 ואין לתשלום בפרד ו/או וסף.

 יבוצע לפי המפרט הטכי הכללי.  – ריתוך 40.6.2.5
  . ריתוכים באתר לא יבוצעו  

  
  רכיבי הפיתוח: 40.6.3

 כללי  -מתקי רחוב 40.6.3.1
מוצרים ייחודיים  כל מתקי הרחוב יהיו לפי מוצרים סטדרטים של יצרים כמוגדר בכתב הכמויות או 

לפי המצויין בתכית אדריכלית או לפי פרט אדריכלי. כל המתקים יובאו ויותקו לצורך אישור  
האדריכל והמפקח במתחם לדוגמא, לפי הזמת או ביצוע כל הכמות הדרשת. אופן הגימור, הגוון  
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רת האדריכל. אופן  והצבע יהיה לפי מפרט טכי של היצרן כפוף לאישור האדריכל. כל הגווים לבחי
  ולפי החיות המפקח בשטח כפוף לאישור קוסטרוקטור ואדריכל.  20- העיגון לפי החיות היצרן בבטון ב

  
  : לפי יחידה.שיטת מדידה ותשלום

 
 ספסלים  40.6.3.2

 סוגי ספסלים: 2
  CWF-UVלפי מפרט טכי +  קורות עץ סאפלי כולל יישום שמן  - ספסלים מפלדה מגולוות וצבועהא. 

  ס"מ לפי פרט אדריכלי   170ס"מ ובאורך  110או שו"ע מאושר עם משעת באורך  FLOODשל חברת 
09 F  ת הכל לפי פרט אדריכלי בחוברת הפרטים. גמר וגוון יהיו לפי בחירת האדריכלעם מסעד יד ומשע ,

  ויסופקו בשלב הביצוע. 
ם עם האדריכל. באחריות הקבלן  הובלה והתקה: כלולים במחיר ויתבצעו לפי החיות היצרן ובתאו

לאשר את פרטי העיגון עם האדריכל והקוסטרוקטור טרם תחילת הביצוע. מיקום הספסלים יהיה לפי  
  תכית אדריכלית ובהצאם להחיות האדריכל באתר. 

דוגמא: על הקבלן להציג דוגמא של ספסל עם משעת וללא משעת, לפי תחילת העבודות באתר, כולל  
  ראה סעיף דוגמאות במפרט טכי זה. -ריצוף התקה במקטע

אופן המדידה והתשלום: לפי מספר היחידות שיותקו בפועל, או שיסופקו למחסי העירייה, לרבות  
  ביסוס, עיגון וכל הדרש לביצוע מושלם. 

 
  / ס"מ 60/45תוצרת חב' "הדס" או ש"ע במידות סטדרט עירוי  ספסל  –" ספסל דגם "ברצלוהב. 

ה בעץ אורן מהוקצע מחוטא  פ ס"מ, עשוי מרגלי יציקת ברזל, לרבות ידיות, מחו 83, ובגובה ס"מ 120/45
 . מעוגן עפ"י פרטי הקוסטרוקטור. וצבוע בלזור

  
 אשפתוים  40.6.3.3

   75עם טיפול אלקטרו פוליש, מדגם רותם  316Lאשפתון + מאפרה מובת מירוסטה  :תאור כללי
א או שו"ע מאושר ע"י האדריכל. גמר בטון אדריכלי חלק, גוון לפי בחירת  מתוצרת חברת שחם אריכ

  האדריכל ויסופקו בשלב הביצוע.
: כלולים במחיר ויתבצעו לפי החיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן  הובלה והתקה

  לאשר את פרטי העיגון עם האדריכל והקוסטרוקטור טרם תחילת הביצוע. 
: על הקבלן להציג דוגמא של אשפתון בודד לפי תחילת העבודות באתר, כולל התקה במקטע  דוגמא
  ראה סעיף דוגמאות במפרט טכי זה.  -ריצוף

: לפי מספר היחידות שיותקו בפועל, או שיסופקו למחסי העירייה, לרבות  אופן המדידה והתשלום
  ביסוס, עיגו וכל הדרש לביצוע מושלם.

  
 קשירה לאופיים  מתקי 40.6.3.4

מתקן קשירה לאופיים מירוסטה עם טיפול אלקטרו פוליש, כולל שלט, לפי פרט עיריית   :תאור כללי
פוליש. עם לוגו ובלי לוגו כולל רוזטה. יש להשחיל הרוזטה לפי    -ת"א. גמר הירוסטה יהיה אלקטרו

  . F-13התקת המתקן ולהדביקה לריצוף בדבק אפוקסי. הכל לפי פרט אדריכלי 
במחיר ויתבצעו לפי החיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן  : כלולים הובלה והתקה

לאשר את פרטי העיגון עם האדריכל והקוסטרוקטור טרם תחילת הביצוע. ההתקה כוללת רוזטה  
  ס"מ שטוחה ליישום בהדבקה ע"ג הריצוף לפי פרט אדריכלי.  10-12מ"מ בקוטר  5מירוסטה בעובי  

עם לוגו ובלי לוגו לפי תחילת העבודות באתר, כולל    -וגמאות של מתקים ד  2: על הקבלן להציג דוגמא
ראה סעיף דוגמאות במפרט טכי זה. מיקום המתקן יהיה לפי תכית אדריכלית   -התקה במקטע ריצוף

  ובהצאם להחיות האדריכל באתר.
ירייה, לרבות  : לפי מספר היחידות שיותקו בפועל, או שיסופקו למחסי העאופן המדידה והתשלום

  ביסוס, עיגון וכל הדרש לביצוע מושלם. 
  

 עמודי מחסום קבועים מחומר פולימרי
  עמודי מחסום לרכב מחומר פולימרי קשיח דגם ירון חברת "ארבל שטראוס" או ש"ע.  :תאור כללי

: כלולים במחיר ויתבצעו לפי החיות היצרן ובתאום עם האדריכל. באחריות הקבלן  הובלה והתקה
  את פרטי העיגון עם האדריכל והקוסטרוקטור טרם תחילת הביצוע.  לאשר
: על הקבלן להציג דוגמא של עמוד מחסום בודד לפי תחילת העבודות באתר, כולל התקה  דוגמא

  ראה סעיף דוגמאות במפרט טכי זה.  -במקטע ריצוף 
י העירייה, לרבות  : לפי מספר היחידות שיותקו בפועל, או שיסופקו למחסאופן המדידה והתשלום

  ביסוס, עיגון וכל הדרש לביצוע מושלם. 
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מדגם של 'שיאון' של חברת שחם אריכא, גישה וכוללת שוקת לכלבים.    - ברזית מים קרים 40.6.3.6

  RAL7037חלקי המתכת יהיו צבועים בצע העירוי 
  

  מסמרות מישוש  40.28
  הכל לפי תכיות ופרטי פיתוח  , ס"מ 30ברוחב של  סביב ערוגות עצים וספסליםיישום מסמרות   

  . וריצוף
  .הכל מירוסטה   - מצ"ב קטלוגים של חברת יעד גיש (מתוצרת 'יעד גיש' או שו"ע מאושר)  
  . ולפי החיית יועץ הגישות 1918הכל בהתאם לת"י   

  
  אלמטי ירוסטה  40.29

  טיפול אלקטרו פוליש.מחירי היחידה של כל אלמטי הירוסטה בכל הפרויקט כוללים    
  על הקבלן להגיש אישור על ביצוע הטיפול ה"ל.   

יתן לחלק את האלמטים לחלקים ועליהם לבצע את הטיפול. הכל בתיאום ובהחיית מה"פ  
  והאדריכל. 

  .I316בכל מקום בו רשם אלמט מירוסטה או פלב"ם, הכווה לפלדה בלתי מחלידה מסוג 
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 דותאבן מיוח עבודות 40 -פרק
 כללי   40.01

 .אלמטים מיוחדים מאבן טבעית בהרכבת עוסק זה מפרט . 1
     חשבוו. הקבלן ועל י"ע שתבוצע ומספור חיתוך לתוכית בהתאם האבן ספק י"ע יסופקו האלמטים . 2

 .אבן  של פחת ובפרטים, וכן בתוכיות, בפריסות הדרש כל בחשבון יילקח ברשימות     
 ככל  למוע בכדי הספק מאותו האבן לוחות של הכמות כל להזמת יתארגן . הקבלן3

  באספקת "אבן בהט"    Honed 800האלמטים יהיו עשויות אבן טבעית בגימור  .גווים שיויי האפשר    
  או ש"ע.     
   תוכיות י"עפ האבן אלמטי של - SHOP DRAWIGS  מפורטת תוכיות מערכת להכין הקבלן על. 4

     רצון האדריכל, שיימסרו לשביעות ופרטים פריסות מפורטת, כמויות רשימת הכת אדריכלות כולל    
 .הקבלן של המלאה אחריותו על האבן לספק    
      העבודה תוכיות בגמר ולאספקת העבודה במהלך והמדידה הסימון עבודות לכל אחראי . הקבלן5

 .למפקח ומסירתם     
 עבודות  לביצוע הקשור בכל בארץ ובחוץ לארץ,  האבן של הבדיקות לכל אחראי חשבוו על הקבלן .6

  .האבן    
 גבי  על סימום כולל אלמטי האבן לעיגון הדרשים והפרטים החיבורים כל גם . התוכיות יכללו7

     הקוסטרוקטיביים המרכיבים כל של היציקות. ביצוע לפי ביצועם ואישור קוסטרוקציה תוכיות    
      תקבע מחלוקת בכל המבה. שלד מתכן ובאישור באחריות הקבלן הוא האבן לעבודות הקשורים    
 .שלד המבה מתכן של עמדתו    
  האבן תוך   וגודל את הפריסה לשות רשאי מחייבות, עם זאת המזמין למכרז המצורפות התוכיות .8

  .שמירה על הכמות הכוללת     

 
 ובדיקות תקים  40.02

   14 לפרק  הכללי המפרט הרלווטיים, הישראליים התקים דרישות את למלא הקבלן על 
 חיפוי  – 2378 י"ות 378 כ"והשיכון, מפמ הביוי ומשרד הביטחון משרד שבהוצאת אבן עבודות
 כגון הרלבטייםהשוים  התקים וכל 2378 י"ת לפי – לביצוע העבודה סטדרט טבעית, באבן קירות

  .אחר רלבטי תקן , וכל 414 רוח , תקן 413 אדמה רעידות תקן ,412עומסים  תקן
  

 האבן   40.03
 ללא שלמים ,אלמטי האבן ייוצרו בבית המלאכה כמקשה אחת. כל אלמט יהיה עשוי אבן גושית

 .שלו המראה ועל הקיים  על להשפיע אחרים העשויים ופגמים חרסית, חול גושי  חורים, סדקים, חללים,
תהיה   שהאבן מקרה למעט ומלוטשים ומוחלקים מהוקצעים יהיו הלוחות של המקצועות כל

 תכיות כאשר לפי חתוכים יהיו אלמטי האבן  .מלוטש שאיו בגימור SHOP DRAWINGS  מאושרות
 האבן.  בשטח בליטה או שקע ואין פגמים וללא ישרות הין הפיות
 .המפקח י"ע יוחלט אחרת כן אם אלא תורכב, ולא האבן תיפסל כתמים האבן שטחי ג"ע ויופיעו במידה

בלעדית   תהיה האדריכל או/ו המפקח החלטת  פגומים, או סדוקים באלמטים  שימוש יורשה לא
  .וסופית

 העיגון לאביזר בקוטר ובעומק המתאים יהיה הקדחים גודל בעיגון אלמטי האבן בשיטה היבשה 
 יבוצע הקידוח לתוכיות. בהתאם הקדחים על מיקום לשמור יש כאשר הקוסטרוקטור  י"ע שיאושר

 .רטט במקדח לקדוח מוחלט איסור חל יהלום.  במקדח
 ל"בחו במפעל החריצים יוכו או/ו החורים הספק. במפעל יבוצעו החורים של מרבי אחוז כי בזה מומלץ
 .האבן לוח פי לבין או החורים/ו החריצים בין הדיוק את שיבטיחו שבלוות  עם מתועשת בצורה
 יותר עוגים הקבלן שיכין הסטטיים החישובים פי על קוסטרוקטיביות מסיבות ויידרשו במידה

 באישור של הקבלן, הסטטיים לחישובים כפוף הכל בהתאם, ועוגים חורים יוספו האבן, לתליית
  .זה מפרט הוראות  פ"ע הקוסטרוקטור

של   235סרמפלקס בעיגון אלמטי האבן בשיטה הרטובה על גבי משטח בטון בלבד, יש להשתמש בחומר  
  .  ימיתמתאים במיוחד לסביבה  C2TE S2. מוצר מסוג חברת סיקה

עיגון אבי קופיג יהיה כך שמפלסי הקופיג ההיקפי, לכל אורך סף המים שבהיקף הבריכה החיצוי  
  מ"מ. 3ימי חייבים להיות זהים ומפולסים לרמה של עד ולכל אורך סף המים בהיקף הפ
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 האבן  תכוות  40.04
 ללחיצה  מזערי חוזק  1%. מקסימלית ר. ספיגות"מ /ג"ק 2,600  -מיימלי  מרחבי סגולי משקל

 5   -ס) "מגפ (לכפיפה מזערי חוזק 60 . -ס) "(מגפ
 התקים כל וכן לפי מקובלים גאולוגיים-הדסאיים וקריטריוים החיות לפי יהיו הבדיקה שיטות

  .החלים והחוקים
  

 האבן  דוגמת  40.05
 בדיקת תכוות האבן, חיתוך וגודל האבן,  מראה אישור לצורך אבן דוגמאות למזמין יספק הקבלן

 חותמת את על גביהן ותשאה תסומה כמתוכן. הדוגמאות לשימוש התאמה ואישור האבן ומרכיבי

  .העבודה לסיום עד הפיקוח במשרד באתר ותשארה קבלןוה המזמין

 
 בדיקות  640.0 

 המיוחדים הסביבתיים לתאים ות"י ויתאמו הכללי המפרט בדרישות תעמודה האבן אלמטי

  .רוח לרבות מים ושחיקת העבודה, מקום את המאפייים

 
 האבן חיתוך תוכיות  40.07
 תוכיות  המפקח לאישור בהתאם אחר או מורשה מהדס באמצעות חשבוו על יכין הקבלן

 לעיון זו תימסר תוכית השוים של האדריכל. ולפרטים לתוכיות בהתאם יוכו אשר האבן אלמטי
 ושא כל לגבי האחראי הבלעדי יהיה הקבלן מצב בכל הערותיהם, אך לקבלת והאדריכל המפקח
 אבים רשימת יכין התוכיות, י"עפ הקבלן .והכמות החיתוכים השוות, המידות, הזויות האבן, הזמת
 והמשלוחים האבן לוחות של המספור שיטת הספק לגבי את יחה הקבלן האבן. לוחות הזמת לצורך

 .לו הרצויה
 
  האבן  עבודות תכון 840.0 
 -על  ותתוכן של הקבלן באחריותו וכו' תהיה המחברים, העוגים מרכיביה, לרבות כל על המערכת .1

 ,412 ישראלי  תקן כגון השוים והתקים 2378 י"ת בדרישות לעמוד חייב התכון .חשבו ועל ידו
 :הבאים הפרמטרים את בחשבון לקחת חייב ועיגוה האבן עמידות  .אחר רלווטי תקן וכל  414
 .עצמי משקל 1.1 
 .אדמה ברעידות אכית אירציה עקב עומס תוספת  1.2

 .ולחיצה ייקה רוח כוחות 1.3 
 .במישור האבן כולל כיוון לכל אדמה  רעידות פעולות בגין אופקיים אירציה כוחות  1.4

 .טמפרטורה הפרשי 1.5 
 .הקבלן של התכון את המחייב המתכן מטעם עומסים מפרט ראה

 שלו  והפרטים שהתכון לעובדה כוללת  ובצורה ומלא בלעדי באופן אחראי יהיה . הקבלן2
 הביצוע אפשרות לכוות הפרטים, אחראי יהיה ובמיוחד הארכיטקטויות הדרישות את תואמים

 ולהתאמתם ולטולרסים למרווחים הגימורים,  החומרים, ועמידות הסטטי, קיום  שלהם, חוזקם
 חוק ותקן לכל בהתאם עבודתו להתאמת הקבלן אחראי כן, בשטח. כמו ולתאים הכולל לתכון

  וכד'.  ועומסים רוח לכוחות לעמידות רלווטיים, לרבות
  

 הובלה שיוע ואחסה: 40.09
 עד התקת המוצר, אלמטי האבן יכוסו ויאוכסו בסביבה שאיה חשופה לגשם. -אחסה 

האלמטים לא יוחו אחד על השי. יש להקפיד כי האלמטים יאוחסו באופן שאיו מעודד היקוות מים  
 ות.   בקודות ספציפי

בעת אחסון או הובלת אלמטי האבן, יש לשים חוצצים מעץ בין פריט לפריט, למיעת פגיעה   - הובלה 
 . בגימור

  
  אישור פרטי אבן למזרקה   40.10

  בשי שלבים:  המוצרים את יתקין הקבלן
והתאמה  במפעל בו האבן מיוצרת תבוצע פריסה מלאה של כל מרכיבי האבן ותבוצע מדידה לווידוי 

לביצוע באתר ולתכיות. באחריות הקבלן לתעד את הפריסה על ידי ציג מטעמו במפעל בטרם משלוח  
  האבן לאתר.

תבוצע מדידה של תשתית הבטון על ידי מודד מוסמך ותובטח התאמת תשתית הבטון למשלוח  באתר, 
וסטרוקטור טרם  עם אדריכל הפרויקט והק וההדבקה באחריות הקבלן לאשר את פרטי העיגון  האבן.
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אחריות הקבלן תכלול איטגרציה מלאה בין התכון, אספקת האבן וביצוע מדויק עד   תחילת הביצוע.
  לפעולת המזרקה השלמה. 

  
   אופי מדידה ותשלום  40.11

  
חיר אלמט האבן היו מחיר כולל המכיל בתוכו את כל עלויות התכון לביצוע, אישור מכון התקים,  מ

שיידרשו, כל החומרים והעבודות הדרשות לביצוע, ביסוס בהתאם לתכיות, איטום   מדידות באתר ככל
  והתקה עד להפעלתו המלאה של המתקן. 

  
 מזרקה   40.13

  
 כללי  40.13.1 

  אלמטי וחלקי המזרקה.   בהרכבת עוסק זה מפרט
 לאישור אדריכל בהתאם לפרטי המזרקה האדריכליים, כולל SHOPDRAWINGהקבלן ימציא תכיות 

  רצון האדריכל.  לשביעות  ופרטים פריסות מפורטת, כמויות רשימת הכת
 עם טיפול אלקטרו פוליש.  I316כל חלקי הירוסטה של המזרקה יהיו מסוג  

ודה  כל העבודה היה ברמת עבודת אומות, ויש להקפיד על צוותים מקצועיים ואיכותיים. העב
 המוגמרת תהיה ברמת גימור מעולה, ותבוצע בדיוק מוחלט לפי הפרטים והתכיות האדריכליות. 

 העבודה תוכיות בגמר ולאספקת העבודה במהלך והמדידה הסימון עבודות לכל אחראי הקבלן
 .למפקח ומסירתם

 היציקות.   לפי ביצועם ואישור קוסטרוקציה תוכיות
 מתכן ובאישור באחריות הקבלן הוא למזרקה הקשורים רוקטיבייםהקוסט המרכיבים כל של ביצוע

 .שלד המבה מתכן של עמדתו תקבע מחלוקת בכל המבה. שלד
יש לאשר את האבים ומידותיהן במפעל המייצר בארץ המוצא על ידי מודד/ מה"פ/ אדריכל או ציג  

 אחר מצוות תכון הפרויקט. 
  

עקב מורכבות ביצוע ותכון המזרקה יש לבצע דוגמאות בקה   -הקבלןדוגמאות לביצוע על ידי  40.13.2
  מידה סופי בשטח האתר לאישור אדריכל ובדיקת מודד. 

 :  1:1אלמטים שיש לבצע עבורם דוגמאות 
מכסה מזרקה עגול בעל כל האלמטים המופיעים בפרטים, עם טבעות ירוסטה, חירוצים, קבים  

  ובליטות וכו'. 
  (ג׳ט) .עיגון סילון מים 

דוגמת מכסה אבן עם זרוע הידראולית להרמת מכסה חדר תת"ק ומכסה לדוגמא כולל כל החלקים עם  
  ידית הרמה. 

 . 415אבן קופיג מעוגלת ברדיוס בצד אחד כמופיע בפרט 
 .1:1במודל בקה מידה   מפגש אבן, יאופרין וקוס' ירוסטה

 
 
  
  
  
 ה פסיפס זכוכיתי רצפת  -1ספחמזרקה: מפרט התק  
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  : JOINT-ITמפרט התקת מערכת למילוי פוגה  -2ספח 
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  מפרט מגביל שורשים -3ספח 
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  גיון והשקיה  –  41פרק 
  

  השקיה 
  

  מפרט טכי לבצוע רשת השקיה

 
  כללי 

  והמפרט המיוחד המצורף.  41צוע צרת ההשקיה כמפורט במפרט בימשרדי פרק יכל עבודות ב
המערכת    ההחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי וי המורכבות מציורות פוליאתילן. 

מתחילה בקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הציורות והאביזרים הדרושים  
  להשקיית הגן. 

שועדו   והחיות המצורפים,  ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתוכית, למפרט הטכי ולפרטים
  להשלים האחד את השי ולתת את כל ההסברים וההחיות לביצוע תקין.

  ואיהבאם לא צויה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי יחידות אחרות  
  למדידה ותשלום פרד. 

  . בדבתקן ישראלי בלכל האביזרים והציורות יהיו חדשים, תקיים ועומדים 
  אם חלפה שה מגמר התכון, יש לקבל מהמתכן אישור מחודש לתכית לפי ביצוע. 

לפי התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי מקור המים, קוטר הצרת ולחץ מים דימי זהים  
  ה או אי התאמה לתוכיות יש להודיע למפקח ולמתכן. ילדרש בתוכיות. על כל סטי 

כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקתם וכל   הכמויות,כל הפריטים במפרט 
  העבודות הדרושות, בהתאם להחיות במפרט ובתכית. 

התחלת ביצוע העבודה יעשה רק לאחר שהקבלן יקבל תוכית מעודכת ומאושרת על ידי המתכן ו/או 
, שלבי העבודה יקבעו על ידי המפקח ועליה יהיה רשום לביצוע! כמו כן ביצוע העבודה יעשה בשלבים

  המפקח בתאום עם המתכן. 
צוע שיויים בזמן העבודה ע"י המפקח בלבד, ויהיה ערוך לקבל הוראות אלו  יהקבלן יקבל הוראות לב 

  בזמן העבודה, כך שלא תיפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה. 
ון, טל"כ, מים, ביוב וכו'  טלפ גז, לפי תחילת העבודה, הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל,

  . עבודה בכתבלויקבל אישור  בזק, עירייה, מקורות וכו'.   חברת גז,  בחברת חשמל,
  

  מדידה וסימון
  המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכת הקרקע, כולל הגבהים. 

מיקום   ת המבצע יביא לידיעת המפקח אי התאמה בין המתוכן לבין המבוצע בשטח, במטרה לעדכן א
המערכות השוות. במידה וישה אי התאמה חל איסור מוחלט על הקבלן לבצע שיוי בתוכיות ללא  

  אישור בכתב מהמתכן. 
  

  :גיון יהיו כדלקמן ריצוף ובשטחי ו/או צרת השקיה  השקיה  עומקי החפירה לשרוולי
  עומק חפירה                                קוטר ציור

  ס"מ  60      מ"מ ומעלה                         75

  ס"מ  40     מ"מ                             63 – 40
  ס"מ  30  מ"מ ומטה                              32
  

  להשתמש במתעל (טרצ'ר). חפירת התעלות תעשה בעבודות ידיים או בכלים מכיים ההמלצה היא  
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק ה"ל, יש להגן על צרת פלסטית ע"י שרוול מתכת  

  או חיפוי בחול ומרצפות  וזאת לאחר תיאום עם המפקח. 
ס"מ מהעומק המפורט, ואחר   15 - בקרקע המכילה אבים, עצמים קשים או חדים, התעלה תועמק ב

  ס"מ לפי הכיסוי בקרקע מקומית ו/או אדמת גן.  15ות, בעובי  תרופד בחול דיו
רוחב החפירה יאפשר החה של הצרת. ציורות המסומים בתכית כמוחים זה ליד זה, יש להעבירם  

  ס"מ לפחות.   20 -באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה, במידה ולא יתן יש להעמיק את אותה תעלה ב
מטר    2.0 , יש לחפור תעלה במרחק(בערוגת גיון) יד עץ קיים או מתוכןלציורות עיוורים המתוכים ל

  מגזע העץ. 
יש לפתוח בהם מעבר   , במידה ולא בוצעו שרוולים,בכל מקום בו חוצה הציור שביל, כביש או קיר וכו'

  ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. בתכית שרוולי השקיה / השקיה להחת שרוול כמפורט 
ה במחירי השרוולים ולא תשולם בפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם  עבודה זו כלול

אי וחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבי שפה מסוגים שוים בין האלמטים  
  שפורקו או אלמטים חדשים, יהיה אף הוא כלול במחירי השרוולים. 

  רוזיה. השרוולים יהיו מחומר קשיח, ועמידים לקו
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קוטרם לפחות כפול מקוטר הציור המושחל דרכם, או כמסומן בתוכיות. בתוך השרוול יותקן חוט  
ס"מ משולי המעבר   50מ"מ. שרוולים הטמוים באדמה יבלטו   8משיכה מפוליפורפילן שחור בעובי  

תדות  את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י י תכיתמתחתיו הם מוחים. יש לסמן ב
                                                                                                                     ברזלים או צבע עמיד למים, על דופן השביל, מדרכה או בגב הקיר. 

הושחל  במידה ולא מסתיים בבריכת הגה יש לסגור את קצוות השרוול בפקק מותאם וזאת לאחר ש
  חוט המשיכה ה"ל.

השחלת הצרת תבוצע עם ביצוע השרוולים או לאחר השלמת ביצוע השרוולים. כל זאת בהתאם  
  . ובתאום עם המפקח בשטח  למפורט בתוכיות

יש לגלות את קצוות, לבדוק שהשרוול תקין ולהכיס ציור השקיה במידה   –שרוולים קיימים בשטח 
  ואין. 

בהתאם למצויין  , 12.5קשיח דרג   P.V.C -ו/או מת וו מתכת מגול  –חיה שרוול החוצה כביש ומגרשי  
  מ' מתחת לפי הכביש הסופיים. 1.0בתכית ובכתב הכמויות. ראש השרוול יהיה בעומק  

, או  קשיח  P.V.C-, מומעלה  6דרג  עשויים מפוליאתילן תקשורת  –שרוולים במדרכות ומפרצי חיה 
  ס"מ.  40ראש השרוול יהיה טמון בעומק  וכית ובכתב הכמויות. ת בהתאם למצויין בתוו מתכת מגול

המחיר כולל: אספקה, התקה, כל האביזרים, מחברים וכל העבודות הדרושות להחת שרוולים וכסוי  
  מלא, כולל חוט משיכה כאמור לעיל. 

השחלת ציורות השקיה תעשה לפי החיות המפקח. במקרה ויש דרישה להשחלת השרוול עם החת  

  התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות. –הציור 
                                   שרוול יעבור משטח מגון לשטח מגון או יגיע עד בריכת הגה בהתאם למצויין בתכית. 

                                            שרוולים רזרביים יסגרו בפקק איטגרלי של ציור גם במידה והם מגיעים עד בריכת ההגה. 
  הכל כלול במחירי השרוול. 

כל הסתעפות בצרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכה מבטון  
כמפורט בתכית או בכתב הכמויות. המכסה בגובה הריצוף ועליו יותקן   ס"מ  80או   60טרומי בקוטר 

  . וסמל העירייה השלט עם כיתוב "השקיה"
ס"מ. בתחתית הבריכה תהיה   20יהיה מיימום  (למצע) מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה 

  ס"מ. 10שכבת חצץ גס בעובי  
  העבודות הדרושות.  המחיר כולל: אספקה, התקה, כל האביזרים מחברים וכל

בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון או מתכת דגם מורן תוצרת "וולקן" כדרש   –בריכה בשטחי הריצוף 
  בכתב הכמויות. 

בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון כ"ל או בריכה מחומר תרמופלסטי כמצוין    -בריכה בשטחי גיון 
  בכתב הכמויות ובתוכית ההשקיה. 

  
  ומחבריםציורות 

החיבורים   יהיו מסומים כדרש בתקן הישראלי. כלבצפיפות גבוהה, ציורות מחומרים פלסטיים  
יעמדו בלחץ הדרש של המערכת. מחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות ויקיום, הרכבת  

  הצרת וכל אביזרי החיבור והצעתם, הכל בהתאם לדרש.

  PE 63מ"מ (כולל) היה צרת השקיה בחוזק   32עד קוטר   6רת בדרג בכל הקטרים וצ  4בדרג צרת 

                                                                                                                IRRIGATIONועל המדבקה יהיה מצויין    8779לפי ת"י קשיח 

על    4427לפי ת"י קשיח    PE 80ומעלה היה צרת השקיה בחוזק    מ"מ (כולל) 40מקוטר  6צרת בדרג 

         WATERהמדבקה יהיה מצויין  

          4427לפי ת"י קשיח   PE 100היה צרת השקיה בחוזק  ומעלה (בכל הקטרים) 10צרת בדרג  

     WATERויהיה מצויין על המדבקה   
להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות  לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש  

וספות בצרת ובשלוחות הטפטוף. יש לאטום את פתחי הציורות בעת העבודה, כדי למוע חדירת  
  לכלוך פימה. 

תוצ'   7יש להקפיד על מחברים שחורים סדרה  10מחברים לצרת השקיה בדרג  – מחברים לצרת
ר על שימוש במחברי הברגה סילבר ו/או חומים תוצ'  חל איסו 10"פלסאון" או שו"ע. צרת בדרג 

כל המחברים         'פלסאון' או שו"ע.                                                                                                             
(כולל קווים   טפטוףלצרת טמוה ועילית העשויה מפוליאתילן למערכת המטרה או קווים ראשיים ל

יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים המתאימים ללחץ מים תוצרת "פלסאון" או   מחלקים ומקזים)
אין להשתמש: בתחיליות חבק, מחברי  "פלסאון" או שו"ע.  'שו"ע, מחברים לשלוחות טפטוף יהיו תוצ

  . רוכבים בכל קוטר ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי שן וכו' 
  בכל קוטר ציור ראשי / קווים מחלקים / קווים מקזים. שימוש ברוכבים אישור לאין 
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  פריסת הצרת וחיבורה 

  צרת העוברת בשטחי הגיון
  צרת פוליאתילן תוח רפויה ביום חפירת התעלה, ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים וחדים.

  חיבורים בציור יעשו לאחר החתו במקומו. 
ור   .זווית "פלסאון" או שו"ע רת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר זווית חדה בצור ראשי ו/או ציקצות צי

  מחלק ו/או ציור מקז לא תקופל ותסתיים באביזר חיבור קצה ציור מסדרת "פלסאון" או שו"ע. 

הגדול. צינורות  בעל קוטר    תעלה בה יש למעלה מצינור אחד, הצינורות יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא
  זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. 

  ציורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים וללא מחברים.
  מ' לפחות לאחר ההסתעפות.   2מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של 

ופלסטי או עפ"י  רמטברזים, וסתים, שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגים בבריכת הגה מוקזת מחומר 
  החיות בתכית. 

  

  שטיפה ובדיקה –כיסוי ראשוי 
  יש למדוד את אורכי הצרת ולסמן בתכית העדות.  ,לאחר גמר החת הציורות והרכבת החיבורים

אחר   שלוחה  של  וסגירה  פתיחה  ע"י  לשטוף  יש  השלוחות  סופי  את  הראשיים.  הקווים  את  לשטוף  יש 
  שלוחה. 

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוי לייצוב המערכת באדמה קייה מאבים בכל מקום בו מחובר  
  מטר מכל צד.   1.0אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך 

ס"מ.    15בשכבת חול דיוות בעובי    באדמה המכילה אבים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הציור
  זאת כלול במחיר הציור. ומעל שכבה ה"ל את הקרקע המקומית. כל 

שעות. זילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שית. כיסוי   24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכן, במשך  
  סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח. 

  
  כיסוי סופי

  לאחר קבלת אישור המפקח יכוסו התעלות והאביזרים סופית. 
קיעות של קרקע בתעלות לאחר השקיה ראשוית.  בעת הכיסוי הסופי יש לוודא שלא תהייה ש

  במקומות שיהיו שקיעות יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר לגמרי. 
  

  ראש המערכת מקור מים + 
בפועל   הדיאמי  לחץ המיםהתאמת בדוק את על הקבלן ללפי תחילת העבודה   - בדיקת תוי מקור מים 

ההשקיה   לרשת  החיבור  להודיע  בקודת  יש  מהמתוכן  סטייה  כל  על  המערכת,  תוכה  פיו  על  לתון 
  לאחר קבלת אישור המתכן.   למתכן לפי הביצוע, ולקבל את החיותיו. אין להתחיל כל עבודה אלא

: ברז אלכסוי, מד מים, משחרר אוויר, המתאימה  פרט חיבור למקור המים יכלול בין היתר
                                                לקריטריוים של מחלקת המים ברשות המקומית.                                                                                     

  16רשת המים העירוית יהיה ציור פוליאתילן דרג ציור המחבר את 'פרט החיבור למקור המים' ל

PE100  ס"מ.  50, ובקטעיו האופקיים יהיה טמון בעומק  4427לפי ת"י  
  ס"מ לפחות.  30התחברות להידרט תבוצע בגובה 

  
  יסופק ויותקן בארון הגה כמפורט בפרט ראש המערכת ו/או בכתב הכמויות.   ראש המערכת

(האביזרים לחיבור בין  המחיר כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, חיבור צרת ההשקיה לראש המערכת 
(שחור) תוצ' "פלסאון" או שו"ע. האביזרים אחרי ראש   7מקור המים לראש המערכת יהיו מסוג סדרה  

ומכסה וכל    ון הגהאספקה והתקת ארהמערכת יהיו סדרת הקו האפור תוצ' "פלסאון" או שו"ע, 
  העבודות המפורטות הדרושות, כגון חפירה, התאמה לגובה דרש וכו'. 

מחיר התקת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום ראש, צורת הרכבתו וצרת  
  התכון במידת הצורך.  תכית השקיההחיבור יפורטו ב

מד מים עם  ( המערכתראש  וןמד מים עירוי יורכב מחוץ לארראש המערכת יחובר לקו אספקת המים. 
  . )ההגה וןפלט חשמלי יורכב בתוך אר

  כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ויאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. 
  סוג אביזרי הראש וסדר הרכבתם ייקבעו עפ"י פרט בתכית.

  פקק.   מערכת יורכב עם אביזר חיבור מהיר לציור גמיש. בסוף ראש  3/4בכל ראש יורכב ברז כדורי " 
  ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק וח ומהיר של הראש. 

כלפי מטה ועשויים מחומר   ביציאה מהמגופים יורכבו רקורדים ואחריהם ציורות המורכבים אכית

  .  90˚ על ידי זווית יבוצע) ויורדים מתחת לפי השטח חיבורם לצרת ההשקיה  P.V.C(קשיח 
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, עליהם מורכב  ברוזהעשויים  דראולים יהיו  יה  לפי הקרקע. מגופים אכית מגופים הידראולים יורכבו
                                     ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכית.  

  יהיו מוגים מקרית שמש.   P.V.Cאביזרי 
מורה סתימה  יל  מסן כיסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה, המסן יורכב במאוזן לקרקע ויכ

  .)1, "1.5, "2(קוטר "
  הצבת ראש המערכת תיעשה עפ"י התאים במקום ובתיאום עם המתכן.  מיקום בחירת 

יש להשאיר מקום להתקת פס סולוואידים   הגה לפי תכית או בכתב הכמויות.  וןהראש יותקן באר 
  בעתיד. 

תוצרת אורלייט" או  'בלום גארד' הגה מודולרי עשוי פוליאסטר משוריין אטום למים וברקים  וןאר
  מיקומו הסופי יבוצע לאחר תאום עם המתכן והמפקח. שו"ע. 

בארון ההגה התמוכות תהייה מחוברות למקומות המיועדים לכך (איסרטים) בארון ולא יעשו  
ודל ארון ראש המערכת יהיה בהתאם לאביזרי ראש  קידוחים וספים לביצוע חיבור התמוכות. ג 

                                       המערכת, כוון פתיחת הארון יקבע בשטח ע"י המתכן והמפקח.                                                                         
המערכת, כך שדפותיו יהיו מרוחקים   על הקבלן חלה אחריות שמידות הארון יתאימו למידות ראש

ס"מ לפחות. במידה  שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקו שי   15מכל אביזר  
ארוות או יותר ע"י שילוב בייהם על חשבון הקבלן, הכל כלול במחירי היחידה.  הארון כולל מעול דגם  

  מסטר לדלתות הארון.    
  הכל בתאום עם המתכן מראש.  גדרקן בסמוך לקיר בוי או יהיה עילי ויות  וןהאר
             יוח ויחובר על סוקל ו/או יוצמד לקיר באופן מקצועי.                                                                              וןהאר

  הוראות התקת סוקל (בסיס):

  מתאימים למידות הסוקל ויישור/פילוס האדמה בתחתית.  ס"מ, ברוחב ובאורך 50חפירת בור בעומק  .1

החת הבסיס (הסוקל) בקרקעית הבור, ייצוב ע"י מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס (הכרחי).   .2
הערה: במידה והסוקל לא מיוצב יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות שבצידי הסוקל. הכסת כבלי  

 בבסיס. פיקוד ובקרה וקיבועם במקום המיועד לכך 
 החת הארון על גבי הבסיס (סוקל) וחיבורו ע"י ברגים. חיבור ראש המערכת לארון  .3
חיבור צרת לראש המערכת ובדיקת פילוס הארון. מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי   .4

הידוק. יש לפזר את האדמה באופן אחיד ובמקביל, מכל צידי הסוקל וזאת כדי למוע הידוק רק בצד  
     יש להקפיד על הידוק אחיד מכל צידי הסוקל. אחד.

  
  מחשב 

סולוואידים ,   –המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הלווים להפעלה תקיה כגון  

כל העבודות  ו/או חיבור לעמוד תאורה,  קבוע  W 220  וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח  מטען סולרי
התקשורת האלחוטית, חיבור    המחשבים יכללו את כל ציוד  .סמךהחשמליות יעשו על ידי חשמלאי מו 

  ראש/י המערכת באופן מושלם.
  הרכבת המחשב על ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו ואחריות לשה. 

ויותקן בצמוד לארון הגה של ראש  " או שו"ע. אורלייט הגה אטום למים תוצרת " וןהמחשב יורכב באר
                                                                                                                                                                    . המערכת

  . בהתאם להחיות הרשות המקומית / עירייה שבה מותקן מחשב ההשקיהכל זאת יבוצע 
, כל ציור יסומן בצבע אחר (לכל הפעלה יהיה  10מ"מ דרג   8ציוריות פיקוד הידראולי תהייה בקוטר 

  ציורית אחת לכל ארבע ציוריות פיקוד.  –צבע שוה) כמו כן יש להבטיח ציוריות רזרבים 
  .לאדמהות. אין לבצע חיבורים מתחת יוהמחברים יתאימו לציור ותות יהיו רפוי יהציור 
  . זהדרש בדיקת לחץ לציורות הפיקוד, היא תבוצע כמפורט במפרט אם תי

המערכת תכלול את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקיה, תקשורת בין היחידות בשטח לרבות  
אספקה והתקה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם  

  ת הפיקוח.                             קבלן עבודות החשמל או בהתאם להחיו 
  העבודה כוללת חיבור לחשמל קבוע או עמוד תאורה ע"י חשמלי מוסמך.  

סולוואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים והמחשב, הרכבה על פס סולוואידים הכלול  
  .במחיר היחדה, הסולוואיד יהיה מותאם לסוג המחשב, הכל בתאום עם המתכן והמפקח
  במועד סיום התקת המחשב יש לבצע מיידית איטגרציה מול מהלת מרכז בקרת השקיה 

  
  טפטוף 

                                        כל ההוראות המתייחסות להתקת צרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, כוות גם כאן. 
  מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייי לטפטוף.

מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פרישת הצרת, הרכבתה, הצעתה, ווי  

  הכל בהתאם לדרש.   –ייצוב 
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  בין    מ"מ ספיקת הטפטפת 16מווסת בקוטר   טפטוףשלוחות הטפטוף יהיו מציור 
  ין אחרת.בציור אלא אם צוי מתווסתת טגרלית יליטר/שעה, בצבע חום, הטפטפת א   1.6 – 2.3

           חיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).יבכל הש
תוצ' "פלסאון" או שו"ע.  הברגה על ידי מחבר    הטפטוף יבוצעציור   צרת הטפטוף לאורך שלוחתחיבור 

  . ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי אין להשתמש במחברי שן
מקי חפירה לצרת.  והקווים המובילים יוחו בהתאם לתכון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף ע 

ס"מ כשהם   30הקווים המחלקים והמקזים יהיו באותו קוטר או כפי שמצויין בתכית ויוחו בעומק 
       צמודים לשולי הערוגה.

מ"מ, אביזר החיבור יהיה   16מ"מ ו/או  20מ"מ,   25מ"מ,  32פ.א בקוטר   שלוחת טפטוף שתחובר לצרת

T  ור מקוטרמ"מ ומטה.     40"פלסאון" או שו"ע. אין להתקין רוכב על צי  
לאחר מכן       יש לשטוף ציורות מחלקים, לאחר מכן לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף. 

                                                                                                            לחבר לקו מקז ולשטוף.
  יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כדרש. 

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (ציור) מקז, שיסתיים בבריכת יקוז או במצמד + פקק,  
מחלקים ומקזים יסתיימו במצמד+ פקק ולא  בהתאם להחיות בתכית. קצוות אחרות של ציורות 

  בקיפול הציור. 

מחומר תרמופלסטי הבריכה   העשויאו שו"ע,    "RAIN"תוצ' חב' פרטים מוגים בבריכת הגה ומכסה
  מיימום. האביזרים יהיו מעוגים ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון.  ס"מ  30בקוטר 

  בתחתית הבריכה תוח שכבת חצץ כחומר מקז. 
  . בלבד קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הציור והידוקו ע"י סופית

  ס"מ מצוואר השורש של הצמח.  5הטפטפת תוח במרחק שלא יעלה על 

  אלא אם צוין אחרת.   יוחו הקווים לאורך השורות, מעל פי הקרקע טפטפת לשיח,  –חים יבש
  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.  קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שי,

  הטפטפות יוחו ע"פ התכית בסגול (לסירוגין) או ע"פ החיות המתכן לפי הביצוע. 
  המרחק בין טפטפת ראשוה לקו מחלק לא יהיה מעל חצי המרחק בין הטפטפות בשלוחה. 
  גלוון פריסת הטפטוף תהיה לפי שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מ

  (אלא אם צויין אחרת).  מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטדרטים, כל  40באורך  Uמ"מ בצורת  6

שלוחות הטפטוף יוחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת שיחים. במידה   – בשטחים מדרויים
  על יד כל צמח.   והשלוחות וחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה

טבעת מציור טפטוף   תוחיוטמו ציורות מובילים בקרקע בהתאם לתוכית. מסביב לכל עץ  – לעצים
בהתאם לתכית וכתב  טפות לכל עץ/דקל תתבצע כמות הטפל/ש  1.6-  2.3 שבין מ"מ בספיקה  16בקוטר 

  יתדות כ"ל.    3  -ס"מ מהגזע. כל טבעת תיוצב ב 30  הכמויות. הטבעת תקיף את העץ במרחק
  ה. י ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכן הצמחי

  המתכן.מיקום ציור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף ייקבע בתכית או בשטח ע"י 
ס"מ מיימום, הציור    30 תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק

מ"מ בצבע חום לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת   16המחלק יעבור בתוך שרוול, וממו יצא ציור עיוור 
  תוצ' הברגה הטפטוף. חיבור הציור העיוור לציור המחלק או לטבעת הטפטוף יהיה על ידי מחבר  

  . ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי אין להשתמש במחברי שן. "פלסאון" או שו"ע
הטפטוף לאורך תעלות בית גידול יהיה תת קרקעי, כל שלוחת טפטוף תושחל בציור    – תעלות בית גידול

  שרשורי, תוואי הצרת יבוצע עפ"י פרט מפורט המצורף בתכית השקיה. 
  

  סיום עבודה
ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכית ההשקיה בהתאם לשיויים שעשו בשטח בזמן  בגמר 

  הביצוע. 
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו מקווי הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו. יש להעביר למפקח  

  רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספר קווי ההשקיה וההפעלות. 
הפעלה מעודכן הכולל מספר ברז + ושיוכו לאיזור בגן, דף לוח  בארון ראש המערכת יש לתלות לוח 

  ההפעלה יודבק ביילון בשיטת הלימיציה  

) שיוגשו ע"ג תכיות מדידה שיכין  AS MADEעל הקבלן להכין על חשבוו תכיות "לאחר ביצוע" (
  . (ראה פרוט בהמשך) גם את הצרת התת קרקעית ו. התכיות יכללו על חשבו   הקבלן
לכך באחריות הקבלן למסור למזמין העבודה תעודות אחריות של המוצרים השוים (כעלי תעודת   בוסף

  אחריות): מחשבי השקיה, סולוואידים, משאבות וכו' 

תימסרה  ותעודות האחריות DWG) בתכת אוטוקאד פורמט  CD(בעותק מודפס וע"ג התכיות 
  יום אחר גמר העבודה, לפי הוצאת תעודת גמר.   14למזמין  

  הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפי שיגיש את התכיות ה"ל. 
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את הבורות והתעלות שוצרו עקב שקיעת הקרקע   כסותהקבלן ל  יום), על  90בסיום תקופת האחזקה ( 
  בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. 

    ה החל אחריות עלמתאריך מסירה סופי כל מרכיבי ואבזרי מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך ש 

 ה החלמתאריך מסירה סופי אחריות על הביצוע של מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך ש  
  

  ) AS MADE( כית עדותות

בשטח  ), כלומר תכית מצב קיים AS MADE(  להגיש למפקח בסיום העבודה תכית עדות קבלןעל ה 
תכית תתבצעה על פי החיות    , שתעשה ע"י מודד מוסמך.כולל קווי טופוגרפיה לאחר הביצוע

  (תכת אוטוקאד)  DWGהמפורטת בהמשך.  התכיות תוגשה בעותק מודפס ובקובץ 
  .  ביום המסירה הראשויתתכיות תימסרה למזמין ה

  יות ה"ל. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפי שיגיש את התכ
  ליטר)               10יש להקפיד שהפלט חשמלי מוגדר כון.(בד"כ  

  בהגשת תכית להשקיה אחר ביצוע, צריכים להקפיד על הושאים הבאים: 

יש לציין את המיקום המדוייק של מקור המים + קוטר שבוצע וכן סימון תוואי צרת    – מקור מים.1
  דרג  ראשית המובילה לראש המערכת כולל קוטר/

 יש לציין את המיקום המדוייק שבוצע ראש המערכת       – ראש מערכת.2
 יש לסמן את מיקום מחשב ההשקיה ומיקום האטה לתקשורת סלולרית   – מחשב השקיה.3
יש לציין את מיקומם המדויק של שרוולי ההשקיה/                          – שרוולי השקיה/שוחות ביקורת.4

שוחות ביקורת שבוצעו. יש לציין בשרוולי השקיה קוטר+דרג/סוג השרוול וכמות שבוצעו בפועל,  יש  
 לציין קוטר וכמות שוחות הביקורת שבוצעו בפועל    

ועל לפי קווי הפעלה, יש לציין את קטרי  יש לציין את צרת ההשקיה שבוצעה בפ  –קווי טפטוף ראשיים.5
  הציורות שבוצעו.         

יש לציין בכל ערוגה מהי כמות (מ"א) צרת הטפטוף שבוצעה, מרווח טפטפת לאורך    – צרת טפטוף.6
 הציור, ספיקת טפטפת שבוצעה, טבעות טפטוף לעצים יש לציין כמות טפטפות וספיקה לכל עץ  

  ל ערוגה את מס' קו ההפעלה המשקה את הערוגה לפי ביצוע בפועל       יש לציין בכ  –ערוגות צמחים.7

בכל ערוגה יש לציין את מיקום הקו המחלק/קו מקז שבוצעו בפועל וכן יש     – קווים מחלקים ומקזים.8
  לציין את קטרי הציורות שבוצעו בפועל       

  
  גיון וטיעות

  
  מפרט טכי לביצוע 

  
  כללי 

שלהלן מבוסס על מפרט הבימשרדי והמפרט המיוחד המצורף. על הקבלן לבצע  מפרט טכי מיוחד 
בהתאם למפרטים ה"ל וזאת באם לא אמר אחרת במפרטי טכי מיוחד. סעיפים המפורטים בכתב  

כמויות מבוססים על מפרט טכי מיוחד זה והוא לעיתים שוה או וגד את המפורט במפרט הכללי  
  לעבודות גיון והשקיה. 

  
  מתקים קיימים
לשמור מכל פגיעה.  פקיד היערות   /באתר, אותה הורה המתכן  קיימים םצמחיעצים והקבלן לא יפגע ב

  לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכן והמפקח לפי תחילת העבודות באתר. 
עבודה בסמוך למתקים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות להוראות המפקח  

                                                                                                                                                              או רשות מוסמכת. /ו
יתקל הקבלן במב .י תחילת העבודהרת התת קרקעית לפה  באחריות הקבלן לקבל מידע על כל הצ
תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי יודיע על כך מיד ללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך  

 העבודה הוראות בכתב על אופן הטיפול במתקן הדון. 
  סימון

עם גמר פיזור אדמת הגן והכת הקרקע ולפי שתילה    -בערוגות המשולמות עם צמחים וספים 
טיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד לטיעות עצים בשתי יתדות, ולקבוצת צמחים בהתאם  ו

לפי אישור המתכן  הטיעה  הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות   . סרטי סימון ויתדותלתכית, בעזרת 
  שיוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור המתכן.  כל והמפקח. 

יסמן את המקום  הקבלן בעת עבודות הפיתוח:  -בפתחי עצים לאורך מדרכות ו/או בתעלות בתי גידול 
ביצוע השתילה יבוצע במהלך עבודות הפיתוח בהתאם   שתי יתדות,דקלים ב/המיועד לטיעות עצים ב 
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לפי אישור המתכן  הטיעה הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות  לתאום מראש עם אדר' מתכן והמפקח.
  והמפקח. כל שיוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור המתכן. 

  ת קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת ההשקיה.   כמו כן יסמן הקבלן א
  . למפורט במפרט המיוחד מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם

  
  שלבי ביצוע ואישורים הדרשים במהלך העבודה 

  יקוי השטח לפי מילוי באדמת הגן.   .1
  הבאתה לאתר. כולל תעודות מקור של כל תוצאות בדיקות הקרקע. מקור וסוג אדמת הגן לפי  . 2
  . התחלת ביצוע הכשרת הקרקע3
  כת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון. רלפי כיסוי מע . 4
  בדיקת צרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. . 5
  זיבול ודישון השטחים.גמר הכת קרקע כולל  . 6
  לסוג השתילים. ו  לעציםאישור   . 7
  

  הכשרת הקרקע  
  כללי 

עבודות הכשרת הקרקע לטיעה ושתילה כוללות: הדברת עשביה, יישור גי, זיבול ודישון, עיבודי קרקע  
  ויישור סופי. 

(למעט אדמת   מחיר הכשרת הקרקע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים

  רק אם יופיע בסעיף פרד בכתב הכמויות.  –גן). טיוב קרקע בשטחי שחיות 
יש לקבל אישור המפקח ליקוי השטח לפי מילוי אדמת גן. הקבלן יציג למפקח בכתב את סדר  

  העבודות המתוכן לקבלת אישור מוקדם לתחילת העבודה.
פיצול סדר העבודות או העבודה על פי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה לתוספת כל  

  במחירי היחידות וכן לא יהוו עילה לשיוי לוח הזמים לביצוע והשלמת העבודות. שהיא

המדידה מ"ק טו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים   –מדידה ותשלום של אדמת גן 
סופיים או לפי מכפלת מ"ר שטח טו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי כפי שמצא על פי מדידות  

  שיבצע המפקח (ממוצע המדידות). 
  

  אדמת גן
  לפי הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקום הספקת האדמה וטיבה. 

  מה מהאדמה הגית המסופקת לאישור המפקח. יש להביא דוג
מ' למיעת קבלת אדמה   2.0מטר אך לא יותר מעומק   1.0האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של 

מובאת משובשת בזרעים ובפקעות של עשביה חד שתית ורב שתית. האדמה תראה אחידה במראה  
                                                                מישוש ותהיה מפוררת היטב.

,  ו/או כל פסולת אחרת פיזור האדמה יעשה לאחר יקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת ביה ותשתית 
או לפי החיות אחרות   מ' לפחות 1.0בבורות השתילה לעצים בעומק של   מ"ס  30בעומק מיימלי של 

  שיתו בשטח האתר. 
ימים מעת ירידת הגשמים או שהקרקע   5י גשם בתקופה של לא יבוצע פיזור כשהאדמה רטובה או אחר 

  רטובה מהשקיה. 
משפת אבן   "מס 8 -בשטחים בהם מיועד דשא יש להקפיד שגובה סופי של אדמת הגן יהיה מוך ב  

  השפה. 
  

  בדיקות קרקע לאדמת הגן
ויין  הבדיקות תבוצעה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו, על הדגימות המובאות למעבדה יצ

  ק. י מיקום המדגם המדוי
מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור הקרקע הקיים בשטח   400לכל מה של  3מספר הדגימות הדרש הו 

לקחו באקראי ממספר מקומות, לפי הפח הדרש ע"י  יואחת מהערמות שהובאו לאתר. הדגימות י 
                                                                                         הדגימה במעבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הדרש.   המעבדה. פיצול

דגימות ממספר ערמות (מכל ערמה) המיועדות לפרוייקט זה וטרם סופקו לאתר. כל   3כמו כן יש לבצע  
העוסקת   הבדיקות תבוצעה במעבדה שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת

  . חקלאות / גיון בתחום
  תעודות מקור של בדיקות הקרקע ימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.

, גיר כללי וגיר פעיל, מוליכות  PHהפרמטרים לבדיקות הקרקע: הרכב מכי, שיעור % האבים, 
ף, תכולת סידן  חשמלית, תכולת חקן, תכולת זרחן, תכולת אשלגן, תכולת כלורידים, בדיקת תרן חלי

  + מגזיום. 
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אדמה שלא תעה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבוו, הקבלן יחויב  
  להביא אדמה בהתאם לטיב הדרש ללא תוספת מחיר. 

עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל תוספת בגין  
  האמור לעיל. הבדיקות וכל  

  בכל מקרה של הבאת קרקע למילוי יש לבצע סקר קרקע באתר המחצבה. 
במידה והדבר לא מתאפשר דרש אבחון של סוקר קרקע מוסה המבצע  אבחון ויזואלי במקום להגדרת  

תופעות    זז,  תכוות שאין יתות לאבחון בבדיקות מעבדה כדוגמת קרקעות הידרומורפיות,
  י מגן ברזל וכו'. תצביר חמצון/חיזור, 

                                         .פקחלקחו מהשטח למעבדה על ידי סוקר קרקע המאושר ע"י המ יהבדיקות והמדגמים י
  .פקחתוצאות בדיקות הקרקע וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות למ

  
  עיבוד קרקע

בכווים   ס"מ בשי מעברים  30מקומית לעומק   לפי מילוי השטח באדמת גן יש לבצע חריש בקרקע
  מוגדים באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכית גבהים.

יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד עד  
  לקבלת פי שטח חלקים.  

  –אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה מאושר  ס"מ 5 -כל פסולת ואבן הגדולה מ
  על חשבון הקבלן. 

  כלול בסעיף הכשרת הקרקע ואין מודדים ומשלמים בפרד.  –עיבוד הקרקע 
  

  הדברת עשביה 
  שבועות עד להופעת עשביה 3מ"ק לדום כל שלשה ימים במשך  15שקיית הקרקע בכמות של שלב א': ה

  או שו"ע. יש לרסס לאחר הבטה.  בסטהדברו ע"י קוטל עשבים מסוג  לאחר הופעת העשבים הם יו 
אין להתחיל בשתילה אלא   יש לחזור על התהליך עד להדברת כל עשבי הבר ו/או ע"פ הוראות הפיקוח.

  שבועות מתום הריסוס האחרון.  3לאחר תקופת ההמתה מיימלית של  
שפכים מאושר ע"י הרשות   לשטח למקוםה היבשה לאחר ההדברה אל מחוץ  יחשוף ופיוי הצמחי 

  המקומית, כל זאת על חשבון הקבלן. 
  

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס וסף וזאת לאחר השקית השטח עפ"י    :שלב ב'
ה יבוצעו לפחות פעמיים לפי ואחרי המילוי באדמת גן.  י ההחיות לעיל, כלומר: טיפולי ריסוס העשבי

  ה החד שתית ורב שתית. ילהשמדה מלאה של כל העשבי  בכל מקרה הקבלן אחראי 
  שימוש בחומרים מועי הצצה יתבצע בהתאם לדרש בכתב הכמויות והוראות המפקח בשטח. 

  במקרה של טפטוף טמון בדשא הדברת העשבייה תעשה לפי הטמת צרת הטפטוף.
  

  זיבול ודישון
  זיבול ראשוי 

שטחי הגיון   ס"מ בכל  20או שו"ע ויסופק ,יפוזר ויוצע  לעומק    'דשית'הקומפוסט יהיה תוצ' 
  20יותר. כמות הקומפוסט תהא   מ' או  2.0בצע השתילה במרווחים של  תת למעט שטחי הגיון בהם 

  מ"ק לדום), בלא קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים לשטחים אלו.  20ליטר למ"ר (= 
המילוי     מ' ומעלה, יושם הקומפוסט אך ורק בתערובת    2.0ם השתילה הה במרווחים של  בשטחים בה

  של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה וטיעה. 
  

   אישור הקומפוסט
היצרן      להציג אישור  עליו   הקבלן יספק קומפוסט בשל ,קי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה.

  לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו על חשבוו.  
  במפרט הבימשרדי והגדרת מקור ואופן הרקבת קומפוסט .  41.0.17הדגימות יכללו את דרישות סעיף 

עות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאתר ולספק  ש 48 - שאר בשטח ולא יוצע למעלה מיקומפוסט שי
  אחר על חשבוו. קומפוסט 

  
והצעתם כלולה   ביגוד לאמור במפרט הבימשרדי הרי כל אספקת הזבלים/הדשים, פיזורם:  הערה

  .במחירי הכשרת הקרקע ולא ישולם עבורם בפרד
  

    41.0כולל דישון בחקן, זרחן ואשלגן כדרש במפרט  הבימשרדי פרק 
  

  זיבול ודישון –מידות צמחים   ב.
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  גודל כלי   גודל שתיל   

  
כמות דשן בשחרור  

  :מבוקר (גר' לצמח)
)          8מולטיקוט (

  + מיקרו  15-7-15
  

כמות דשן בשחרור  
  מבוקר (גר' צמח):  

    )8מולטיקוט (
 24-6-14  

כמות  
קומפוסט  

  לבור 
  בליטר 

  צמח
  ס"מ  10גובה 
  ס"מ   15קוטר 

  0    גרם  35  ליטר  0.25-1

  צמח
  ס"מ  18גובה 
  ס"מ   20קוטר 

  0    גרם  40  ליטר  1 – 3

  צמח
  ס"מ  25גובה 
  ס"מ   25קוטר 

  0    גרם  60  ליטר  5-4

עץ או  
  שיח 

  ס"מ  35גובה 
  ס"מ   35קוטר 

  5    גרם  75-100  ליטר   10-7.5

עץ או  
  שיח 

  10    גרם  130-190  ליטר   40-25  

עץ או  
  שיח 

  
ל'   50ממיכל 

  ומעלה 
  20  גרם  300  

    עץ 

בוגר   עץ 
  מהאדמה 

"2 – "4  

  30  גרם  700  

    עץ 
בוגר  עץ 
  4מה " דמהא

  ומעלה 
  40  גרם  900  

    דקל
דקל בוגר  
(תמר או  

  וושיגטויה) 
  40  גרם 1000  

  
  

  טיעה ושתילה 
  כללי 

  מידות מכלים צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מיימום. 
שימוש    המפקח רשאי לדרוש מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כמו כן רשאי לא לאשר 

  בשתילים בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל, איכות הצמח, גיל, מחלות ומזיקים. 
כל זאת מסתמך גם על חוברת הגדרת סטדרטים ("תקים") לשתילי גות ווי בהוצאת  משרד  

  החקלאות. 
  

  ספירת כמויות לקראת שתילה/טיעה   א.
הכמויות המצויות במסמכי מכרז/חוזה הן אומדן בלבד. לפי הזמת הצמחים על הקבלן לחשב את  

  פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את הכמויות הדרשות בהתאם לכך.-הכמויות הדרשות על
מסמכי המכרז/חוזה לבין  לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שיויים בכמויות בין האומדן ב

  הכמויות הדרשות בפועל באתר. 
  
  
  
  
  

  והל הזמת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה ב.   

   הצמחים    לאישור את רשימת  פקחימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למ  14תוך  .1
ות  הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והער

  האספקה הדרש.  אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד 
  יתים להשגה"   " שצמח/ים מסוימים אים  -אם יהיו טיעוים כאלה -לביסוס טיעויו של הקבלן  . 2

  צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצריות.  פקחיגיש הקבלן למ       
  הקבלן את המשתלה    יציין במשתלות  כלל העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאיו מצוי    .3

  שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא יתן לספק את הצמחים וגודלם        
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  במועד זה.       
    להציג בפי  שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן  תוך שלושה .   4

  אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמו לפי פרוט גודל, כמות ודרישות אחרות (אם ישן),   פקחהמ      
  , והם מובטחים למכרז/ חוזה זה. פקחאשר יאושר מראש ובכתב בידי המ      

  .  פקחבידי המ מו ללוח הזמים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושרמועדי אספקת הצמחים יותא  . 5
  במיכל.   מפותלת    -ובלתי כל מקרה חובת הקבלן הה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקיהב  -
להתאים את הכמויות  ו את השטחים לשתילה בפועל דודלבו של הקבלן מופית לחובתו למ - תשומת  -

  באתר.  פי הביצוע של עבודות הפיתוח -לדרש על 
  לא תתקבלה כל טעות מצד הקבלן בגין שיויים שדרשו בכמויות הצמחים. 

  
  תאי ומועדי טיעה   ג.

 טיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאיםאין לטעת בשרב או כשיש אך  בקרקע יבשה או מעט לחה. ,ה   

  רוחות חזקות.    

  אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור  סמוך להבבתקופה קרה או .  

   יםיותאמו מועדי השתילה של סוגי הצמחים השוהמתאימה השתילה  ת לעו.   

  טעו ביןובמבר (לאורך חוף הים עד  1-באפריל ל 1תמרים ודקלים אחרים יבספטמבר). 15ב                                   

   ים, יוגש בכתבטיעה של סוגי הצמחים השו ים המדויק לשתילהע"י הקבלן ויאושר   לוח הזמ 

  .    פקחע"י המ    

   בהתאם פקח להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י המ    

  לפרוט הבא:     
  חודשים      6     וצמחים רב שתיים  / מטפסים יחיםאחריות קליטה לש  א.        
  חודשים    12                                אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול   . ב       
  חודשים    12                             אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה     ג.        
  חודשים    12                                אחריות קליטה לדקלים                         ד.        
  חודשים      1                                אחריות קליטה לצמחיה עותית           ה.        

  
  

  סטדרטים לשתילי גות ווי
  

כיוי הגודל  
  (הסטדרט) 

  ידול אופייים כלי ג  מעל)-פח הכלי (לפחות

    9כוסיות גדולות, עציץ   סמ"ק לפחות  250  2גודל 

    13, עציץ 12קוטייר    סמ"ק) לפחות  100ליטר (  1  3גודל 

  לפחות  17  – 18קוטייר    ליטר לפחות  3  4גודל 

  וכו' דלי, שקית    ליטר לפחות  6  5גודל 

  שקית דלי או   ליטר לפחות  10  6גודל 

  
  
  
  
  
  
  

  כיוי הסטדרט 
החפרים   לעצים 

  מהאדמה 

  קוטר גזע 
במילימטרים  

ס"מ   20ובגובה 
 מפי הקרקע 

גודל הגוש של  
  השורשים 

קוטר/עומק  
  מיימלי בס"מ 

  עץ גובה 
    בס"מ מיימלי 

  עפי שלד מספר 
  קבועים מיימלי 
(כולל עף מוביל  
  ועפים צדדיים)

  7גודל 
  בגוש 

  סוג א' 
"1.5 –  "1  

     ס"מ  250  ס"מ  30

  2-3  ס"מ  300  ס"מ  30  מעולה 

  2-3לפחות   ס"מ  300  ס"מ  40  2"  – 2.75"  סוג א' 
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  8גודל 
  בגוש 

  ס"מ  350  ס"מ  40  מעולה 

  9גודל 
  בגוש 

  סוג א' 
"3.75 –  "3  

  ס"מ  50

  ס"מ  40

  ס"מ  350
  3-4לפחות 

  ס"מ  400  מעולה 

  10גודל 
  בגוש 

  סוג א 
"4.75 –  "4  

  ס"מ  400  ס"מ  80
  3-4לפחות 

  ס"מ  450  ס"מ  50  מעולה 

  11גודל 
  בגוש 

  סוג א' 
"5.75 –  "5  

     ס"מ  450  ס"מ  90

  4-5לפחות   ס"מ  500  ס"מ  60  מעולה 

  
   

  כאשר העץ יסופק במיכל להלן פח מיכל מיימלי בכל גודל של עץ   
  ל'  25 –   7גודל 
  ל'  50  –   8גודל 
  ל'   50-80  –   9גודל 
  ל' משתה בהתאם לסוג העץ  150-350  – 10גודל 
  מ'  0.90קוטר גוש השורשים  – 11גודל 

  
  שתילה עפ"י סוגי קרקעות 

  
  יש לבצע הפעולות הבאות: בסוג קרקעות: חולית, כורכרית

           
  אדמה חולית: באדמה זו הבעיה היא כושר קליטת מים קטן ופוריות מוכה. כדי להתגבר על כך יש    א. 

  מירלי שגם יכלול חומרי הזה או שיתן יהיה לטעון אותו   להוסיף חומר סופח מים אורגי או      
  בחומרי הזה.       

        . 50לכבול  %   50%של חול מקוטר הגוש ששתל ולמלא בו תערובת   3להכין בור שקוטרו פי       
  ליטר אם הבסיס כבול.  100 -ק"ג ל  0.3כמו כן יש להוסיף חומרי הזה רצוי "אוסמוקוט" בכמות        

            
    אדמת כורכר : באדמה זו הבעיות דומות למדי לאילו של חול אולם היא בסיסית מדי ולכן  ב.  

     ליטר  100לכל   90%ק"ג גופרית טכית  0.5להוסיף גם   ההוראות הן כמו לאדמה חולית אולם יש      
  תערובת.       

  
  בור טיעה 

חפירה במכרז/חוזה זה פרושה גם חציבה. לכל שתיל השתל בגוש ייחפר בור, שפחו יכיל בקרקע  
תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה ללא קיפול ו/או דחיסה (מידות הבור ראה  

ס"מ לפחות וזאת כדי לבדוק (הבדיקה   15בהמשך). לאחר חפירת הבור ימלא הקבלן מים בבור לגובה 
חלחול המים  ותקיות היקוז של תחתית הבור, לפי התוצאות בשטח תיתן  ע"י המפקח) את תתבצע 

החיה להמשך העבודה. הקבלן יסלק על חשבוו מהאתר את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור  
וסביבתו. המפקח יבדוק את אדמת הגן שסופקה לאתר ורק לאחר מכן יקבל הקבלן אישור להמשך  

  בעבודתו. 
לפי מילוי הבור בתערובת אדמה (כולל זיבול ודישון) יש לקבל אישור המפקח על גודל בור הטיעה  

  (בהתאם למפורט בהמשך).  
  
  
  

  שתילה בגוש אדמה  
בסמוך למועד הטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הטיעה יוצאו השתילים  

ורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את  מהכלים מבלי לפורר את הגוש. שורשים בודדים הח 
תקיות הגוש ומערכת השורשים. במקרה של סלסול שורשים בהיקף הגוש או שורשים מפותלים סביב  

צוואר השורש הגוש/השתיל פסול. מיחים את השתיל בבור השתילה מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים  
גדושה וחיתת הגוש למקומו הסופי יהיה גובה    מעט (הידוק שלא יפגע במבה הקרקע). לאחר השקיה

צוואר השורש כפי שהיה במכל או בקרקע במשתלה.  לפי טיעת עצים יש להקפיד למרוח ולהלבין את  
הגזע והעפים באזורים החשופים (כדי למוע מכות שמש כתוצאה מקריה) חומר מלבין מסוג "לובן"  

  קבלן עד לקליטת העץ ולבלובו המלא. או שו"ע במיון לפי הוראות היצרן אחריות ה
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  ) (שתילה ו/או העתקה בוגריםמדקלים 

  ההערות מהוות השלמה לזכר במפרט הכללי. 
ומושלמים מהמעולים ביותר    הדקלים חייבים לקבל אישור המתכן. הדקלים יהיו בריאים, שלמים 

         ואחידים לכל גובהם.היתים להשגה, ללא פגם בגזע או בשורשים, הגזעים יהיו זקופים  
  הדקלים יהיו במידות כמצוין בתכית ובכתב הכמויות. 

מקום תחילת   -גובה הגזע יחושב במרווח שבין פי הקרקע לאחר שתילת הדקל ועד לתחתית  הצמרת 
  העלים. 

בפרוייקט זה יש לבצע גילוח לכל גזעי הדקלים לאורך כל הגזע, יש להקפיד שגילוח הגזע יהיה אחיד  
  ל הדקלים.בכ

שיש להם שורשי אוויר יאושרו אך ורק באם גובה קטע הגזע שיש בו שורשי אוויר איו עולה על   דקלים
ייטע באופן שכל הגזע המכוסה בשורשי אוויר יהיה    דקלס"מ והקבלן יאשר בכתב ומראש שה 30

וי הם על  "קבור" באדמה. העמקת הבור הדרשת לצורך זה והגדלת כמויות החפירה ותערובת המיל 
  חשבון הקבלן ובאחריותו . 

המתכן  -הדקלים חייבים לקבל אישור האדריכל  ובחירתם הו באחריות הקבלן . עצי הדקלאיתור  
  והמפקח לפי הוצאתם מהאדמה במקור האספקה 

כמו כן יום לפי אספקת הדקלים לשטח, יש לקבל מכתב רשמי של מדריך חקלאי לדקלים מטעם  
שהדקלים קיים ולא קיים המזיק חדקוית הדקל האדומה, במידה ולא ימצא מכתב  משרד החקלאות 

  מתאים הדקלים לא יטעו בשטחי הגיון ויוחזרו למשתלה.
  

לגודל העץ והוראות    ס"מ, בהתאם 120X120X120גוש השורשים יוצא מהאדמה במידות של לפחות 
החשופים בהיקף הגוש בקוטל פטריות מסוג  פקח, לפי עטיפת הגוש יש לרסס את כל השורשים  המ

הגוש יעטף   'בלט' או שו"ע באישור ספק הדקלים הריכוז וכמות התרסיס יבוצעו לפי החיות היצרן.
                                                                  בבד ויקשר בחבל למיעת התפוררותו.                                                                                             

עלים ירוקים ושלמים,   10 -הפרי והעלים היבשים  יוסרו . הקבלן ידאג לקשירת העלווה, לא פחות מ
  באמצעות בד יוטה וחוט יילון. 

ראשון  עפי הדקל וליבו ירוססו מייד לאחר הטיעה לאחר שבועיים שוב וכן לאחר חודש מהטיפול ה
  בדקויל או מדידן בריכוז לפי הוראות השתלן ו/או ציג גים ווף 

  באמצעות פס לבן .   הגזע  בעת העקירה יש לסמן בשטח את המפה הצפוי של העץ. הסימון על  -
לסיום   הקבלן ידאג לשלמות הגוש ואחזקתו במצב לח באמצעות שקים רטובים, ממועד ההוצאה ועד -

  הטיעה. 
עה באתר: הקבלן יסמן מיקום מדוייק של הבורות המיועדים לדקלים ויזמן את המתכן  הכה לטי -

  לאישור מיקום זה. תמרים המיועדים לפתחי עצים או בקרבת ריצופים ייטעו לפי ביצוע הריצוף. 
באתר במשך זמן השתילה ועד   יום הטיעה יתואם בין הקבלן לבין המתכן כדי לאפשר את וכחותו  -

  מיקומו של כל דקל יחייב אישור המתכן.   לסיומה.
מ'. הקבלן   2.00*2.00*2.00לאחר אישור המתכן תבוצע חפירת הבורות. בור הטיעה יהיה במידות 

יעמיק את הבור בהתאם לביצוע שכבת חצץ גס ו/או העמקת טיעת הדקלים.  עודפי חפירה יסולקו ע"י  
ת המקומית.                                                                                                                הקבלן ועל חשבוו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשו

  העמדת הגזעים תהיה עם הסימון בלבן בכוון צפון ,זהה לתוחה במקור האספקה.   -
ורש אחרת על ידי המתכן.  הדקלים יוצבו זקופים ואכיים לחלוטין בבורות, אלא אם כן דרש במפ 

  בסיום העבודה יקה הקבלן את האתר ויסלק את הפסולת מהאתר. 
  מוכן.   יש להעביר את העץ בשעות הלילה הקרירות כשהבור לקליטת העץ כבר   -

  עבודת הטיעה תבוצע בעזרת מוף בשלבים כדלקמן : 
ס"מ מעורבת   20בעובי  מילוי מים בתחתית הבור, אספקת שכבת וחול קוורץ קי ובלתי מלוח -

  בקומפוסט. 
בכדי שגוש השורשים לא   ס"מ ללא קומפוסט,  20אספקת שכבת חול קוורץ קי ובלתי מלוח, בעובי   -

  יבוא במגע עם הקומפוסט.  
במשך כל תהליך העבודה יקוט הקבלן בקפדות באמצעי ביטחון למיעת פגיעה כלשהי בכל חלקי  

הפה, כלי חפירה, הפה והובלה מתאימים.                                                                         הדקל, ע"י ריפוד מקומות קשירה ו 
הקבלן אחראי למיעת כל פגיעה בדקלים באבריהם או בגושי השורשים בעת ההוצאה, ההעמסה,  

  ההובלה, הפריקה והטיעה. 
  

תערובת קרקע מיוחדת המורכבת מקומפוסט  : תחתית כל בור תמולא בבשטחים של קרקע טבעית
מ' מתחתית הבור. שכבה   0.3ליטר וחול קוורץ קי ובלתי מלוח. עובי שכבת המילוי   100בכמות של 

ראשוה זו תכוסה בשכבה וספת של חול קוורץ קי ובלתי מלוח, בכל מקרה לא יעלה יחס הקומפוסט  
  אה בין שכבת הקומפוסט לבין גוש השורשים. מ' להפרדה מל 0.2לפי פח. עובי של  1:15לחול על 
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למילוי   1:1כ"ל ואדמת גן מאושרת ללא קומפוסט ביחס של הקבלן יכין לצד הבורות ערמות חול קוורץ 
  בזמן הטיעה.

מילוי הבור באדמת גן בלתי מזובלת   .עמוק מאשר במקום גידולו ס"מ יותר 50גוש שורשי הדקל יהיה 
  תוך מילוי מים והידוק. 

ס"מ. מתחת לפי קרקע סופיים וגובה   15מ'. גובה פי הגומה יהיה   2.0הכת גומת השקיה בקוטר 
  ס"מ מעל פי הקרקע הסופיים.  30 -הדפות לא פחות מ

להשקות השקיה גדושה כל    ימים ראשוים  10יש למלא את הגומה במים לאחר הטיעה, ובמשך 
  יומיים. 

                                                                                             ת הדקלים בעזרת קו טפטפות המיועד לכך. מיד לאחר השתילה יש להתחיל להשקות א
ההשקיה תבוצע ברציפות מיום השתילה עד לתחילת הגשמים (קו המים יהיה פתוח כל הזמן) במידה  

  ת ותחודש לאחר מכן . שעו 24 - ווצר גר עילי תופסק ההשקיה לי וי
  אחריות לקליטה לתקופה של שה מתאריך מסירת העבודה.

   
  עצים בוגרים

 במשתלה יוקצע שטח לשמירת כל העצים לפרוייקט זה בפרד מהעצים האחרים במשתלה.  .1
 הכל העצים יוצבו במרחק מתאים אחד מהשי להחדרת אור (שמש), כדי לאפשר צימוח וגידול   .2

 תקין   
 ל' (לעץ) ומעלה, בהתאם לדרש בכתב הכמויות ובהתאם לגודל    50כל העצים יסופקו במיכל  .3

ל' וכו'.    50-80במיכל   4"-3ל', עץ בקוטר " 50יסופק במיכל  2קוטר הגזע כגון: עץ בקוטר "
, סיבי  20%, קומפוסט 20%, טוף דק 20%השתילה במיכל תהיה בהרכב הבא: כבול  תערובת
 ו/או מסוג מאושר ע"י המשתלה המגדלת.   40%קוקוס  

 דישון העצים יעשה באופן רציף ובכמות כוה בהתאם להחיות אגרוום המשתלה.  .4
   – 3.00יהיה בין   כל העצים יהיו עם עף מוביל וממו בוים את עפי המשה, גובה פיצול ראשון .5

 מ' (לפחות), למעט עצים המעוצבים באופן מיוחד כגון: עיצוב מטריה.  2.50  
  

מ' תוך הקפדה שעומק החפירה יתבצע עד למפגש עם קרקע   2.00* 2.00*2.00יהיה במידות השתילה  בור 
  הכל על חשבון הקבלן.  –מקומית, יש להקפיד לסלק מהאתר כל פסולת שהתגלתה בעת החפירה 

  .  (משתה בהתאם לסוג העץ) מ'  2.5-4.0השתילה בעזרת מוף ותוך כדי השקיה. העץ בגובה מיימלי של 
                                                 מ'.   2.50עד להתפצלות עפים ראשוה לפחות  עצים המיועדים למדרכות בגובה העץ 

  מ' לפחות בעל גידול סימטרי.   1.0עפים עיקריים, מפותחים היטב באורך  3חות פלכל עץ יהיו ל 
דדות ברורה מן הבסיס לצמרת. וף  העץ יהיה בעל גזע ישר ומעוצב קי מפצעי גיזום פתוחים, בעל התח

  מפותח ואופקי. מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה. 

           בהתאם לכתב הכמויות.  2" – 5רחב למטה וצר למעלה. קוטר גזע "  –מבה הגזע חרוטי 
  מידות העץ המצויות לעיל כוות לעץ שטופח במשתלה לצורכי העברה. כל

לפי ההעברה   שטופח במשתלה להעברה בגיל מבוגר, יש להכים להעברה כחודש עצים שלא יהיו מסוג
               כולל גיזום ודילול הוף וקיצוץ מערכת השורשים, לפי הוראות המפקח.

  , גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבליםיש למרוח את הגדמים במשחת עצים
  וטה , קרטון וכו'. עצים רגישים לקרה ו/או מכת שמש יש לעטוף בי 

                                                               עצים שאים רגישים כ"ל יש למרוח ב"לובן" או שו"ע. 
תהליך השתילה: העץ יוח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פי הקרקע  

וסיפים בשלבים, ראשית שליש מעומק הבור יש  בסביבתו. את הקרקע הגית (כולל זבלים ודשים) מ 
בעת מילוי בור הטיעה יש להקפיד על מילוי   – לחזור על כך בגובה שי שליש ולאחר מילוי כל הבור 

  הבור במים לאורך כל התהליך כדי למוע יצירת בועות אוויר. 

ס"מ בגובה   8עגול בקוטר  מוט עץ סמוכות לעץ,  2 –עץ  מוט עגול תמיכהיש לסמוך העצים בקרקע ע"י 
בחומר מגן לאיטום  לפי הטמת המוט יש למרוח  – מ' בקרקע 0.5הסמוכות ייטמו   מחוטאים.מ'  3.0

. קשירת  מ' 2.5, החלק העל קרקעי יהא בגובה העץ שלא ירקב בקרקע כדוגמת זפת שחורה או שו"ע
מ"מ בתוכה יושחל חבל מיתר   16המוטות לגזע העץ יבוצע ע"י ציורית שקופה אלסטית "שטיכמוס" 

 מ"מ.    12לבן בעובי 
      יפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ , בשתי קודות לפחות, בקודות הכ8הקשירה תהיה בצורת 

  יוכל לוע ברוח. 
מחיר העצים כולל: אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מוף וקשירתם לסמוכות בעזרת  

  ציורות גומי גמיש, המחיר כולל את הסמוכות 
  הערה: עצי תות מטריה עיגון העצים יבוצע ע"י עיגון תת קרקעי כדרש בפרט ובמפרט הטכי.   

  
  ) 8ל' ומעלה (מס'  05ים ממיכל עצ
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  מ'. גוש השורשים בעת הוצאתו יהיה שלם.   2.00/2.00/2.00לטיעה בור  מידות
ו/או כדרש בתכית צמחיה /   מ' 2.5סמוכות מקופלות, מחוטאות עגולות באורך   2יש לתמוך בעזרת 

  כתב הכמויות. 
  

  ) 7(מס'   ליטר  50ליטר עד   25ממיכל ו/או צמחים אחרים  שיחים 
  מ'. גוש השורשים בעת הוצאתו יהיה שלם.   1.20/1.20/1.00לטיעה בור  מידות

יקבע   מ' 2.5, מחוטאות עגולות באורך עגולותסמוכות  2יש לתמוך בעזרת  עצים ו/או שיחים מעוצבי גזע 
  .  בהתאם לשתילה בפועל

   
    )6ל' (מס'  10ממיכל   ו/או צמחים אחרים  שיחים

   .השתל בגובה הכלייהיה  מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי  לטיעה יהיה  קוטר הבור 
  

     ) 5ליטר (מס'  8-5שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  
      .השתל בגובה הכלייהיה  מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי  לטיעה יהיה  קוטר הבור 

  
     )3+4(מס'  ליטר  4-3שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  

      .השתל בגובה הכלייהיה  מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי  לטיעה יהיה  קוטר הבור 
  

      )2ליטר (מס'  1שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  
      .השתל בגובה הכלייהיה  מקוטר הכלי ועומק הבור  2גדול פי  לטיעה יהיה  קוטר הבור 

  
  הערות ייחודיות לכתב הכמויות

  
 שימור וטיפול בדקלים קיימים בשטח 

 דקלים קיימים לשימור במקטע המכרז או כפי יוגדר מראש יתוחזקו ויטופלו כחלק בלתי פרד   .1
  מהוראות המפרט.  

 הדקלים יחוברו למערכת ההשקיה לדקלים החדשים ויושקו באותו האופן.        .2
 בתקופת הבייים עד להקמת מערכת השקיה החדשה וחיבורה לדקלים קיימים יושקו הדקלים   .3

  ליטר לעץ.  250הקיימים אחת לשבוע בכמות של   
 בכמות   20:20:20בכל השקיה, עד למועד בו תחובר מערכת השקיה החדשה יש לדשן בדשן כל         .4

יד גזע העץ יחד עם ההשקיה  גרם לעץ. הדשן יומס בדלי ותמיסת הדשן תוגמע ל   100של 
 השבועית. הדישון למשך חודש ימים לפחות ובהמשך עד להצעת הדשן בשחרור מבוקר. 

 ק"ג   1חודש לאחר ביצוע ההשקיה כמפורט יש להציע דשן בשחרור מבוקר ליד גזע העץ. הכמות        .5
מסביב    דודה+ מיקרו. להצעת הדשון יש לחפור תעלה ר 15-7-15  )8דשן מסוג מולטיקוט (

 ס"מ לפזר את הדשן ולכסות באדמת גן.   15-20לגזע העץ בעומק 
 הדקלים יקורצפו משרידי העלים והפטוטרות למלוא גובהם לקבלת גזע קי וחלק למשעי          .6

 כמתואר לדקלים החדשים לאספקה.    
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  תקופת הטיפול והאחריות 
  90והשתילה, יתחזקם הקבלן על חשבוו במשך לאחר סיור ומסירה סופית של כל מערכות ההשקיה 

  יום וספים. 
  הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל/שיח שלא קלט על חשבוו הוא.  
בוסף למפורט לעיל ובמפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של עצים בוגרים במשך שה  

  אחת.
  טע עץ אחר במקומו.יהקבלן ירחיק כל עץ שלא קלט וי

  שה מיום הטיעה, ע"י המתכן.  –אישור לקליטה 
                                       קבלת העבודה ע"י המפקח.  דאחריות הקבלן לקליטת הדקל והתפתחותו היא שה ממוע

ופת יקלטו יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבוו בדקלים זהים בגודל ובטיב ויחויבו תק א דקלים של
 אחריות כ"ל. 

  

  ), צריכים להקפיד על הושאים הבאים:AS MADEבהגשת תכית צמחיה אחר ביצוע (

במידה ובעת ביצוע בשטח היה שיוי בתוואי ערוגות גיון ו/או דשא, יש לעדכן זאת    –שטחי גיון  .1
  מ"ר -בתכית, בכל שטח מגון יש לציין את גודל השטח ב

יצוע בשטח היה שיוי בתוואי ערוגות הצמחים ו/או תוספת  במידה ובעת ב  – ערוגות צמחים .2
  ערוגות, יש לעדכן זאת בתכית 

במידה והיה שיוי במיקום טיעת העצים, יש לעדכן זאת בתכית, יש לציין את סוגי העצים    – עצים .3
שטעו בפועל וגודל כל עץ ששתל בהתאם לחוב' הסטדרטים של משרד החקלאות, בטבלת  

 הצמחים יש לציין את סה"כ העצים שטעו בפועל (בכל סוג עץ תצויין הכמות בפרד) 
ין את סוגי הצמחים ששתלו בפועל, גודל כל סוג צמח ששתל בהתאם  בכל ערוגה, יש לצי  –צמחים .4

ליד כל סוג צמח ששתל יש לציין את כמות   -לחוב' הסטדרטים של משרד החקלאות, בכל ערוגה 
 . הצמחים ששתלו בפועל
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 ופיתוח באזור כיכר האופרה בתל אביב. מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות עפר,  51.01.1

כל פריטי העבודות בפרק זה מתייחסים לביצוע עבודות בשטחים בעלי צורה      51.01.2  
וממדים כלשהם. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע סעיף כלשהו בעל ממדים  

  קטים, צרים או פרדים. 

העבודות יש לבצע בהתאם להוראות המפרטים הכלליים לעבודות פיתוח  את     51.01.3  
ולעבודות סלילה.  המפורט להלן בא להוסיף או לשות את הוראות המפרטים  

  . הכלליים

  חקירת קרקע מוקדמת בשטחי הריצוף   51.02
כחלק מעבודת הריצוף יש לבצע תהליך חקירה מוקדמת, על פי החיות המפרט הכללי. במסגרת  

מ"ר שטח סלילה   1500יש לבצע תהליך של בורות גישוש בצפיפות שלא תרד מבור אחד לכל זו 
ס"מ לפחות מתחת לשתית   50 -או ריצוף. בור הגישוש יבחן את טיב הקרקע לעומק של כ 

המתוכת. במקרים שבהם הקרקע שתמצא תכיל חומרי פסולת למייהם או קרקע בעלת אחוז  
  ת הפעולות הבאות: יש לבצע א  30%דקים העולה על 

  סילוק החומר הפסול לעומק של   -כאשר מדובר בחומרי פסולת או מילוי לא מבוקר 
ס"מ מתחת למפלס השתית והחלפתו במילוי מצע סוג ג'. במקרה שבו   100לפחות 

 חומרי הפסולת מגיעים לעומקים גדולים יותר, יש לפות למתכן לצורך קבלת החיות. 

  ים   -דקים   30% - למעלה מכאשר מדובר בחומרים עםים המתוכיש לחזק את המב 
 ס"מ לפחות תוך שימוש במצע סוג א'.  15 -על ידי עיבוי המבה המתוכן ב

 

  עבודות הכה ופירוק   51.03

  כללי      51.03.1  

  ,כל פירוק של חומרים היתים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית .1
והחומרים המתקבלים מהפירוק יימסרו לידי המפקח במחסי המזמין או  
יאוחסו באתר לצורך שימוש חוזר בהם. ויתר המפקח על החומר, ייחשב  

החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה  
  לסלקה מהשטח על חשבוו ועל אחריותו.

בלן כגון: מכסים של שוחות, עמודי  חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הק .2
תמרורים, גדרות וכיו"ב, ייחשבו כאילו מצאו במצב תקין לפי פירוקם. על  
  הקבלן לוודא מצב זה לפי תחילת העבודות ולהתחשב במצב חומרים אלה. 

על הקבלן לקוט בכל האמצעים הדרשים להגה והבטחת החומרים   .3
בתם מחדש מפי חבלות,  המפורקים במשך זמן אחסום עד למועד הרכ

  גיבות וכו'. 

 כל עבודות הפירוק כוללות החזרת המצב לקדמותו.  .4

  פירוק אבי שפה או אבי גן   51.03.2  

הפרוק יבוצע במקומות המסומים בתוכיות ובמקומות אחרים עליהם יורה   .1
המפקח. העבודה כוללת פרוק אבי שפה מכל סוג כולל תושבות הבטון,  

  אבי תעלה במידה וקיימות, וסילוק הפסולת.חגורות בטון, 

 המדידה לתשלום לפי מטר אורך עבור אבן שפה או אבן גן מסוג כלשהו.   .2

  פירוק מסעת אספלט  51.03.3  

  בהתאם לתכית ולאזורים השוים יש לפרק את שכבות האספלט הקיימות.   .1

ביגוד למפורט במפרט הכללי, פרוק מסעות אספלט קיימות מתייחס   .2
לשכבות האספלטיות העליוות בלבד בעובי כלשהו. מעבר לשכבות אלו,  

  במקומות המסומים בתכית. 

 המדידה לתשלום תהיה לפי שטח האספלט לפירוק במ"ר. .3

  מסעת אספלט קרצוף  51.03.4  

קט, הקבלן יבצע קרצוף של התיב  במסגרת ביצוע אבי השפה המתוכות בפרוי
הסמוך לאבי השפה המתוכות, שטחי הקרצוף מסומים בתוכיות. בוסף  
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דרשים קטעי קרצוף וחספוס (קרצוף אפס) באזור מעבר החציה המוגבה בשדרות  
  הרברט סמואל. 

  
  במפרט הכללי.  51.60.04הקרצוף יבוצע על פי פרק 

  
היכן שדרש וכן פיוי החומר המקורצף  המחיר כולל את הקרצוף, יסור אספלט 

לאתר מורשה ו/או אתר שיוגדר ע"י המזמין כולל כל האגרות והתשלומים  
  הדרשים. 

 פירוק מעקות בטיחות      51.03.5  

  פירוק המעקות הוא קומפלט לפי האורך, וכולל את כל חלקי הגדר לרבות היסודות                      

  עד לעומק הדרש.                    

  עבודות עפר 51.04

  כללי  -עבודות עפר  51.04.1          

לפי תחילת ביצוע העבודות על הקבלן לערוך על חשבוו מדידה מפורטת של   .1
  המדידה טעוה אישור המפקח. השטח לצורך חישוב הכמויות. 

עבודות העפר תבוצעה באמצעות כלים מכיים מסוג אשר יאושר ע"י   .2
  51.04המפקח. אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק  

  ). 51במפרט הכלי לסלילת כבישים ורחבות ( 

ליד מתקים תת קרקעיים, ליד קירות או עמודים, או בשטחים מוגבלים   .3
מש הקבלן, במידת הצורך, בעבודת ידיים לצורך ביצוע החפירות.  אחרים ישת

מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע מסוג כלשהו ובכלים  
מסוג כלשהם, לרבות השימוש בעבודת ידיים. כמו כן לא תשולם תוספת עבור  

  עבודה בשטחים צרים קטים או פרדים. 

לפת קרקע בחלקים מסוימים של  בזמן הביצוע יערך סקר לבחית הצורך בהח  .4
העבודה בעובי שוה מהמסומן בתכית, וייתכן ויהיה צורך בחפירה לעומק  

שוה. לקבלן לא תהיה תביעה כספית כלשהי כתוצאה מהגדלה או הקטה של  
  פח החפירה לעומת הרשום בכתב הכמויות.  

  במפרט ה"ל. עודפי 51.00אופי המדידה והתשלום יהיו כמפורט בסעיף  .5
  העפר יחשבו כפסולת ויסולקו מהאתר למקום שפיכה מאושר.

  הידוק ועיבוד שתית   51.04.1  

השתית, לאחר שאושרה כי מתאימה לשמש שכבת ביסוס או לאחר שחפרה  
באמצעות    51לתחתית החלפה הקרקע הדרשת, תעובד בכפוף לדרישות מפרט 

יש להימע מוויברציה בקרבת   .מכבש רגלי כבש עד עמידה בדרישות המפרט
  מתקים (כגון שוחות ביקורת) ומבים.

  מילוי תעלות ומילויים מעל תשתיות תת קרקעיות   51.04.2  

המילוי   (CLSM).  בבח"מ תעלות אשר תיחפרה בתוואי מיסעות תמולאה .1
מעל לשכבה התחתוה (שכבת התושבת עמה בה מגע הציור/תשתית) ועד פי  

ס"מ מקסימום כ"א, במקביל    15השתית יהודק בשכבות אופקיות בעובי של 
משי צידי הציור/תשתית, באופן שלא יגרמו תזוזות לציור/תשתית ותובטח  

בתעלות   .ותעטיפתו המלאה ומיעת היווצרות חללים העלולים לגרום לשקיע 
ס"מ כ"א   60בשכבות בעובי מכסימלי של  CLSM עמוקות יש להתקין את ה 

 .בשלבים

במקומות בהם יתגלו תשתיות תת קרקעיות הקרובות לפי קרקע קיים ו/או   .2
מפלס מתוכן, אשר אים מאפשרים הידוק עפר בשיטות קובציואליות  

לאחר   CLSM  (תוך שימוש במכבשים) תבוצעה עבודות המילוי באמצעות
יקוי החפירה והרחקת העפר הרופף. יש להבטיח כיסוי מלא מעל ומתחת  

 .ס"מ לפחות 10קרקעית בעובי  -לתשתית התת 

  מובא ברמת ברר (מצע ג')מילוי   51.04.3  
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במידת הצורך ועל פי החיה מפורשת של המפקח יעשה שימוש במילוי מחומר  
  ).  51ללי לעבודות סלילה (במפרט הכ 51.04.09.05ברר כמפורט בסעיף 

  

בזמן הביצוע יערך סקר לבחית הצורך בהחלפת קרקע בחלקים מסוימים של  
העבודה בעובי שוה מהמסומן בתכית, וייתכן ויהיה צורך בחפירה לעומק  

שוה. לקבלן לא תהיה תביעה כספית כלשהי כתוצאה מהגדלה או הקטה של  
  ויות.  לעומת הרשום בכתב הכמ   מילוי המובאפח ה 

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק ותכלול אספקה, פיזור והידוק בשכבות לפי  
  המפרט הכללי. 

  עבודות מצעים  51.06

המצעים יהיו מסוג א' מאבן מחצבה גרוסה. דרישות הטיב והדרוג של  
. "מצע לכבישים, רחבות ושדות  1886החומרים יהיו כמפורט בתקן ישראלי  

במפרט הכללי לעבודות   51.05הביצוע הכלולות בפרק  תעופה" וכן כל דרישות  
  . )51סלילה (

בזמן הביצוע יערך סקר לבחית הצורך בהחלפת קרקע בחלקים מסוימים של  
העבודה בעובי שוה מהמסומן בתכית, וייתכן ויהיה צורך בחפירה לעומק  

שוה. לקבלן לא תהיה תביעה כספית כלשהי כתוצאה מהגדלה או הקטה של  
  לעומת הרשום בכתב הכמויות.  מצעה פח 

 )  CLSMבח"מ ( 51.07

  ) משמש למילוי חללים בחפירות, בין משטחיםCLSM(דייס צמטי  –בח"מ 
  ובמקומות אחרים כפי שיידרשו ע"י המזמין. 

במפרט   51.04.11דרישות הטיב, שיטות היצור והיישום מפורטים בסעיף  
יעשה   CLSM --וש ב). בכל מקום בו יידרש שימ51הכללי לעבודות סלילה (

     מגפ"ס) לפחות.  4-7בתערובת בעלת חוזק ביוי ( שימוש 

מתועה והפעלת עומסים עד לקבלת חוזק מספיק   CLSM-יש להגן על ה
  לביצוע המשך העבודות.  

  עבודות אספלט 51.08

טיב החומרים, התערובת, אופן הפיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט  
  ). 51לעבודות סלילה (במפרט הכללי  51.12בפרק 

  סוגי השכבות האספלטיות ועוביין יהיו בהתאם לתכיות ולכתב הכמויות. 

ציפוי יסוד: בין השכבה התחתוה לבין שכבת המצע יש לרסס בריסוס יסוד  
  ק"ג/מ"ר.   1.2-0.8בכמות של 

  ק"ג/מ"ר.  0.5ציפוי מאחה: מעל שכבות אספלט מקורצפות בשיעור של 

 עבודות ריצוף 51.09

  כלליות החיות 

איכות האבים וחומרי הריצוף והסלילה תקבע בכפוף לדרש במסמכי  
  התכון וכן בכפוף לדרישות המפרטים והתקים הבאים: 

 .51המפרט הכללי הבימשרדי, ובמיוחד פרק 

 אגרגאטים מירליים ממקורות טבעיים  – 3תקן ישראלי מס' 

 לריצוף. – BS 7533תקן בריטי 

 מערכת רצפה מאבן טבעית.  – 2וחלק   1חלק  5566תקן 

 צמט ("טיט") לריצוף.-דרישות מלט – 6069תקן ישראלי מס' 

 תקים ישראלים רלווטיים אחרים. 
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חלק מהבדיקות המוזכרות במסמך זה מתבססות על התקים האירופיים  
ודרישותיהם. הקבלן רשאי להציע בחלק מהמקרים מעבר לעבודה על פי  

אמריקאים או ישראליים, ובתאי שיוכיח שפעולות אלו לא יגרמו   תקים
לירידה כלשהיא באיכות המוצרים המתקבלים. ההחלטה הסופית בכל אחד  

  מהמקרים בושא זה תהיה בידי המזמין. 

  ולעבודות הריצוף  הריצוף לעבודת  לווים חומרים  לתכוות  באשר החיות

  מפרטי יישום

שיטות היישום של כל החומרים הלווים יהיו בהתאם לדרישות התקים  
הרלווטים והחיות היצרן. כל עבודות הריצוף והשימוש בחומרים הלווים  
השוים יהיו בהתאם למפרטי יישום מפורטים. במסגרת החומרים הלווים  
כללות שכבות החה מאגרגט או מטיט, חומרי פריימר, חומרים גרולריים  

ו חומרי טיט למילוי מישקים וכל שאר החומרים הלווים לעבודת הריצוף.  א
כל חומרי הטיט למייהם ייושמו במצב רטוב, על פי המפרט ועל פי החיות  

  היצרן.  

  טיט בשכבת החה  

  6069שכבת ההחה תבוצע באמצעות תערובת טיט מוכן העומד בדרישות ת"י 
בקרת איכות יכללו בדיקות  . בדיקות שוטפות של MC2בעבור טיט מסוג 

חוזק לחיצה וכן בדיקות חוזק הדבקות במתיחה (ראשוי ולאחר טבילה  
במים). הטיט ייושם ברטוב, ברמת עבידות מתאימה, על פי החיות היצרן.  

הוספת המים לתערובת הטיט תהיה באתר. תהליך הריצוף יכלול יישום  
  . שכבת פריימר על גב האריחים וריצוף ברטוב על רטוב

יש להגיש לאישור את סוג הטיט והפריימר המוצעים לשימוש. החומרים יהיו  
מתוצרת חברה בעלת יסיון בתחום זה, והגשת המידע תעשה בצמוד  
לתוצאות בדיקות מעבדתיות המוכיחות את העמידה בכלל התכוות  

הדרשות. כמו כן, ידרש ליווי ספק החומר בשלבים הראשוים של העבודה,  
  טיח איכות ביצוע טובה של עבודת הריצוף. על מת להב

  C -ו Aחומר טיט מישקים ברצועות 

חלק   BS-7533 7533הטיט למילוי המישקים יעמוד בדרישות התקן הבריטי 
באשר לטיט מישקים. הטבלה מפרטת את עיקר הדרישות הוגעות לאיכות   7

  הטיט למילוי המישקים.  

  7533על פי תקן בריטי  טבלה: תכוות דרשות לטיט למילוי מישקים  

Performance characteristics and requirements for jointing mortar for all 

paving strips 

Jointing mortar characteristic Performance 
Compressive strength A) ≥40 MPa 
Flexural strength A) ≥6MPa 
Modulus of elasticity B) (20 000 ±

4 000) 
MPa 

Shrinkage C) ≤0.15% 
Adhesive strength D) ≥1.5 MPa 
Frost/salt resistance class F) ≤1500 g/m² 

A) Measured in accordance with BS EN 13892-2 after 28 days. 
B) Measured in accordance with BS EN 13412 after 28 days. 
C) Measured in accordance with BS EN 12617-4:2002, Clause 6 after 56 days.  
D) Measured in accordance with BS EN 13892-8 after 28 days. 
F) Measured in accordance with CEN/TS 12390-9 after 28 cycles (CDF Test) 
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מגב. בוסף למפורט לעיל, טיט המישקים יהיה מסוג שמאפשר יישום בשטח באמצעות 
עבודות מילוי המישקים יבוצעו רק לאחר תהליך מדוקדק של יקוי המישקים מכל פסולת  
או חומר זר. גוון חומר טיט המישקים יקבל אישור מראש מטעם המזמין. במסגרת קטעי  

היסוי תבוצע הדגמה של תהליך העבודה של יישום טיט המישקים, על מת להבטיח שלא 
  תהא הכתמה של  

  חד גרגרי מקז כשכבת החה תחתוה  שכבת אגרגט 

) לבין שכבת CLSM -שכבה זו מיועדת על מת למוע חיבור ישיר בין תשתית הבטון (או ה 
הריצוף ולאפשר יקוז שכבות מתחת למשטחים. שכבת ההחה תורכב מאגרגט חד גרגרי  

  מ"מ וכן:  2.36-6.3העומד בדרישות דירוג 

 100%  –מ"מ  9.5אחוז עובר פה 

 75%מעל  –מ"מ  6.3אחוז עובר פה 

 60%- 20%  –מ"מ  2.36אחוז עובר פה 

  5%מ"מ לא יעלה על   1.18אחוז עובר פה 

בעבור אגרגט גס מסוג   3האגרגט שבו יעשה שימוש יהיה אגרגט גרוס העומד בדרישות ת"י 
, 1865א' לתערובות בטון. את בדיקות הגריסות הבריטית יש לבצע בהתאם לדרש בת"י 

מ"מ. יתן לבצע את הבדיקה על כל תחום   6.3עד  2.36בעבור אגרגטים בתחום הפות 
מיקרון.   850מ"מ, כאשר הפה שתשמש להפרדת הדקים היה פה   2.36-6.3הדירוג 

  גריסות מקסימלית.   23%קריטריון הקבלה יהיה 

ז במשטחים, או  יש לוודא מתן אפשרות ליקוז שכבת האגרגט, על ידי יישום קודות יקו
ס"מ ומילואם בחצץ עטוף בבד גאוטכי. מיקום   5קידוח חורי יקוז במשטח הבטון בקוטר 

  חורי היקוז יעשה בהתאם לשיפוע משטח הבטון. 

  

  מילוי תפרים בחומר אלסטומרי

תפרי הפרדה ותפרים בריצוף יבוצעו על פי המפורט בתוכיות הפרטים ובמרחקים של יעלו  
ש לקבל אישור מראש באשר לסוגי החומרים שישמשו לצורך מילוי  מטרים. י  7 -על כ

התפרים. ככל שמדובר בחומרים המיושמים עד לפי השטח, גוון חומרי המילוי יקבל אישור  
  מראש של המזמין. 

  הריצוף לעבודת באשר כלליות החיות

כל האלמטים והחומרים הדרשים בפרויקט יעברו בדיקות מקדימות שיאשרו את  
תם לדרישות המפרטים. בדיקות שוטפות יבוצעו גם לאורך כל תקופת הפרויקט, על  התאמ

 מת להבטיח יציבות בתכוות החומרים.  

יישום ראשוי של האלמטים והחומרים יבוצע במסגרת קטעי יסיון (בעבור כל שיטת 
פרטים. ריצוף), על מת לוודא ביצוע כון ואיכותי של העבודה, על פי דרישות היצרים והמ 

מ"ר. רק לאחר הבטחת האיכות של העבודה והתוצרים   10גודל כל שטח יסיון יהיה לפחות 
  הסופיים, כולל אישור המזמין, יתן יהיה להמשיך בביצוע השוטף של העבודה. 

יש להקפיד באופן מיוחד על מפלסי היציקה של התשתית המשמשת לביצוע הריצוף.  
ס"מ מהמפלסים המתוכים ותוך   ±1יותר מאשר הסטיות המותרות בושא זה הין לא  

 הבטחת שיפועי יקוז מתאימים. 

עבודת הריצוף תעשה ע"י בעלי מקצוע ייעודיים ומקצועיים, בעלי יסיון מוכח בריצוף באבן  
מ"ר  1,500טבעית סורה ובאבן טבעית מבוקעת בשלושה פרויקטים לפחות, בהיקף של 

ג את האישורים הכתובים ל"ל. בסמכות המפקח  כ"א. לדרישת המפקח על הקבלן להצי
 לדרוש החלפה של כל רצף במידה ומצא כי איו מתאים לביצוע העבודה. 

Note: The specimens should be prepared in accordance with Annex N Procedure 

for preparation of Slurry Grout Mortars 
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במברשות   תוך שימוש בחלק התחתון ובארבעת הצדדים ן יש לקות  אבי הריצוףלפי החת 
 קי. סמרטוט  . יקוי סופי יבוצע באמצעות  פלדה עד להורדת כל אבק וחומרים זרים

 על מת לצמצם סיכוים לליקויים באיכות הריצוף, יש לתת דגש על הושאים הבאים:

עירבוב חומרי טיט במים לקראת הריצוף יעשה בכמויות שיבטיחו השלמת החומר בטרם 
יתחילו בטיט תהליכי התקשרות והתקשות. חומר שאיבד את עבידותו יסולק מהאתר ולא  

 יעשה בו שימוש. 

ודת ריצוף ידית, כל שטחי העבודה של הריצוף יהיו מוצלים, באופן  מאחר שמדובר בעב
שיאפשר עבודה בטמפרטורות מבוקרות, הן למשטחים ויותר חשוב, לעובדים בשטח. כמו כן  

יבחו דרכים למיעת התחממות יתר של המשטחים גם לאחר השלמת הריצוף, על ידי 
 ימים לאחר השלמת הריצוף. 4חות הצללתם, ואו כיסויים בבד רטוב, וזאת לתקופה של לפ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עבודות קווי מים, ביוב ויקוז  –  57פרק 
  

  
  מסמך שאיו מצורף   המסמך המצורף  המסמך

    הצהרת הקבלן   מסמך א' 
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טופס החוזה ותאיו לבצוע העבודות  (הסכם      מסמך ב' 
  כללי) 

ביההמפרט    המפרט המיוחד   1מסמך ג/  לעבודות  (המפרט    הכללי 
  . כל מפרט במהדורתו האחרוההבימשרדי) 

    אופי מדידה   2מסמך ג/ 
    כתב כמויות   מסמך ד' 
    רשימת תכיות   מסמך ה' 

  
  הערה: 

  
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכווה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הועדה  

הבטחון   משרד  בהשתתפות  הבהמיוחדת  למשרד  משותפות  ועדות  בהוצאת  או  טחון  יומשהב"ש, 
  . (הספר הכחול) ולצה"ל 

  
להורדה    ואשר לא צורפו לחוזה ואים ברשות הקבלן יתים    המפרטים הכלליים המצויים לעיל

  ברשת איטרט בכתובת:

   
http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

  
  

  הצהרת הקבלן:  
  

זה. קרא   והמפרט המיוחד הזכר בחוזה  כי ברשותו מצאים המפרט הכללי,  בזה  הקבלן מצהיר 
בכפיפות   עבודתו  את  לבצע  ומתחייב  לדעת,  שביקש  ההסברים  כל  את  קיבל  תוכם,  את  והבין 

  רות בהם. הצהרה זו מהוה ספח לחוזה זה והיה חלק בלתי פרד ממו. גדוהמ  לדרישות
  
  
  
  
  

  חתימת וחותמת הקבלן:______________   תאריך:______________ 
  
  

  
  1מסמך ג/ 

  
  מפרט מיוחד                                  
  

    ________________המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה מס' 
  

  מוקדמות    00פרק 
  

  מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי על חלקיו השוים. 
בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע 

  המפרט המיוחד והחיות המפקח. 
רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט דלהלן לפי הגיש את הצעתו. כל  

רט במפרט דלהלן, גם אם לא צויין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי היחידות של המפו
  כתב הכמויות. 

  

   תאור העבודה ותאים מיוחדים 00.01
  

  , ביוב ויקוז. קווי מיםבמסגרת פרוייקט זה יש להיח 
   

    העבודה כוללת:

 אספקת, הובלת והחת קווי מים, התקת ברזי שריפה וחיבורי מים.   .א
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שאר    .ב וכל  קיים  לקו  חיבור  בקרה,  שוחות  ביוב,  צרת  והחת  הובלת  אספקת, 
  העבודות.   

 אספקת, הובלת והחת צרת יקוז ושוחות יקוז וכל שאר העבודות.   .ג
וכן כל שאר העבודות הדרשות ע"פ המפרט, כתב הכמויות, תוכיות וע"פ החיות    .ד

  המפקח באתר.
  

היקוז יבוצעו תחת פיקוח של ספק הציורות כל העבודות לביצוע קווי המים, הביוב ו
  ובאישורו לחומרי המצע והמילוי, עומסים על הצרת וכו'. 

שים לפחות מיום  10ספק הצרת יספק מכתב אחריות לציורות ולעבודה לתקופה של 
  קבלת העבודה ע"י המזמין. 

של   מוכח  סיון  איתה  שיש  כזו  תהיה  לאתר,  תסופק  אשר  לפחות  5הצרת   שים 
לקוחות  ועבור  עירויים  בפרויקטים  בארץ  הותקה  ואשר  פועלים  בפרויקטים 

  ממסדיים. 
      

  התאמה בין התקים, מפרט, כתב כמויות ותכיות 00.02
  

ו/או  העבודה המתוארת בתכיות  כל  כי  ואין הכרח  המפרט מהווה השלמה לתכיות 
בין   סתירה  של  במקרה  במפרט.  הוסף  ביטויה  את  תמצא  הכמויות  התקן  בכתב 

בין   כלשהי  עבודה  בתאורי  סתירה  התגלתה  המפרט.  יקבע  המפרט,  לבין  הישראלי 
כלשהן   השמטות  ו/או  טעויות  התגלו  התכיות,  ו/או  הכמויות  כתב  לבין  המפרט 
במסמכים ה"ל, חייב הקבלן להביא את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח לא יאוחר 

מהמ  חלק  אותו  של  הביצוע  התחלת  לפי  ימים  הטעויות משבוע  התגלו  שלגביו  בה 
כאמור לעיל, והמפקח יקבע איך תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעויות 
לתשומת לב המפקח כאמור לעיל, תחולה על הקבלן כל ההוצאות בחומר ו/או בעבודה, 

  ו/או הזקים שיגרמו עקב כך.
  

הכמויות, יחשב במקרה של סתירה במידות בין התיאור שבמפרט לבין התיאור שבכתב  
  המחיר שבכתב הכמויות כמתייחס למידה הרשומה בכתב הכמויות. 

במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכיים השוים של המכרז, יהיה סדר העדיפות 
  של המסמכים כדלהלן (הקודם עדיף על זה שאחריו). 

  תכיות מפורטות 
  כתב כמויות 
  מפרט מיוחד 

  המפרט הכללי 
דרטים ותוכים, סטדרטיות תקיות סט  

  
  תאום עם קבלנים אחרים  00.03

  
העבודה  באתר  יועסקו  זה,  מכרז/חוזה  פי  על  הקבלן  עבודת  לבצוע  ובמקביל  יתכן 

  קבלים וספים ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים. 
לשם תאום העבודה עם עבודת הקבלים האחרים, יהיה המפקח רשאי לשות את סדר 

לא   זה  ושוי  הקבלן,  עבודות  של  כמצויין  הבצוע  הזמים  לוח  להארכת  עילה  יהווה 
  בחוזה, ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן. 
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  )MADE ASתכיות לאחר בצוע ( 00.04
  

) יש לציין על MADE  ASלאחר בצוע (  והיקוז  הביוב  ,לצורך עדכון פרטי עבודות המים
  גבי התכיות את התוים בהתאם להחיות כדלקמן: 

  

    , שוחות יקוז ותאי תפיסת מי גשםלמגופים יםתאו שוחות בקרה 00.04.1
  

  . ןמיספור השוחות לפי רציפות  *
  מידות אופקיות של השוחה (ס"מ).   *
  מיקום השוחה ביחס לקודת אחיזה בשטח.   *

*  L .I  -  ור. י רום מוחלט כלפי הים בתחתית הצ  

* L.T -    .י המכסהרום מוחלט כלפי הים בפ  

*  H   -    .('מ) עומק השוחה  
  

  ויקוז  ביוב, קווי מים 00.04.2
  

  ור (מ"מ) ועובי דופן.  יהצ  קוטר   *
  אורך (מ')  בין השוחות ואביזרים לאורך הקו.    *
  מרחק (מ')  בין מרכזי השוחות.   *
  שיפוע (%).   *

  .או אחר, בטון GRPפוליאתילן, ,  PVCור:  פלדה , יסוג הצ   *
  *  קלאס ודרג הציור. 

  מיקום הריתוכים בצרת.   *
  מיקום הדרסרים.   *
, ביחס לקודת אחיזה אחרת מיקום הקו ביחס לאבן השפה או במקרה ולא קיימת  *

  בשטח.   
  

  בורים למגרשים או למתקים יח 00.04.3
  

  צור (מ"מ) ועובי דופן.  קוטר   *

*  L -  .(מ"א) אורך  

*  L .I - .יסה ובקצה החבורית בכרום מוחלט בשוחה עירו  
הצ   * גבולות המגרש ימידות מיקומו של קצה  כלפי  קודות אחרות הקבועות   ור  או 

  בשטח (מ"א).  
  אחרות קבועות בשטח (מ"א).   מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש או קודות  *

  

  מ פ ל י ם 00.04.4
  

  (ס"מ).  קוטר   *

*  L.I   ור  -רום מוחלט כלפי היםתחתון.בצ   

*  L.T  ור  -רום מוחלט כלפי היםעליון.בצ   

*  H .('מ) עומק/גובה המפל  
  

  הידרטים (ברזי שריפה)  00.04.5
  

  מיקום ההידרטים ביחס לקודות אחיזה קבועות בשטח.  *
  סוג וקוטר ההידרט.   *
  מרחק ברזי השריפה מהצמתים.  *
  
  

  

  ה ע ר ו ת: 00.04.6
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  תכית לאחר בצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הבצוע.    .א
  

  ליוות החתכים לאורך יהוו מסמך לווה בלבד. יג  .ב

  .L.I  ,L.T  ,H       כל פרטי הבצוע יסומו על גבי התוחה, כולל מידות אופקיות ואכיות:  
  

ג  .ג יי אם קיימים מספר  כן  וכמו  והרציפות בהתאם.  יש להבטיח את החפיפה  ש ליוות, 
  ליוות". ילצרף תרשים סביבה כולל "מפתח ג 

  

  ) אם לא יופיעו בהם הפרטים כדלקמן:  MADE  ASלא יתקבלו תכיות לאחר בצוע (  .ד
  

 . "MADE ASציון כותרת "תכית לאחר בצוע" או "תכית  .1
  שם ופרטי המודד.  .2

  שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין.  .3

  שמו של הקבלן המבצע.  .4

ציג   .5 של  וחתימתו  המקומיתהשמו  של    רשות  וחתימתו  שם  התאגיד,  ציג  ו/או 
    המפקח.

  וכמו כן תאריך הבצוע, מספר החוזה, הזמה או כל הסכם אחר. .6
  

  לדוגמא להלן:  מוד לתכית יש להגיש טבלאות ריכוז כמויות בהתאםבצ 00.04.7
               

בקרה    חבורי חלקות   הערות שוחות 
  קוטר / ס"מ

קוטר     
  הצור

קטע  מס' 
קו 

מהחבור  (
  קיים)   לקו

מספ
ר 

סדור
  י

סה"כ   
  מ"א

מס
 '

  יח'

            

                  
סה"                

  כ
  

הכת תכיות לאחר בצוע תיעשה על גבי תכיות תכון בלבד שלפיהן בוצעה העבודה  00.04.8
  בפועל. 

  

  , יש:  ויקוז ביובמים, ) עבור צרת MADE ASלצורך סימון פרטי הבצוע (  00.04.9
  

  את קווי המים שבוצעו בפועל.   בכחוללצבוע   .א

  רק קווי ביוב שבוצעו במסגרת העבודה.  באדוםלצבוע   .ב

  רק קווי יקוז שבוצעו במסגרת העבודה.  בירוקלצבוע   .ג

  את הקווים הקיימים שבוטלו.  בצהובלצבוע   .ד

  לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים התואמים.   .ה
  

את התוים המקוריים המתוכים. את השויים    MADE  ASאין למחוק בתכיות   00.04.10
  ורק לצידו התון המתוכן,   על  שחורלעומק התכון יש לסמן ע"י העברת קו בצבע  

  יש לציין את התון החדש לאחר בצוע. 
  

ליד התון. יש לסמן    V-אם התוים שלאחר הבצוע זהים למתוכים, יש לסמם ב 00.04.11
  .  צהובאת הקווים הקיימים שבוטלו בצבע 

  

אשר   00.04.12 מהדס/מפקח  בפקוח  מוסמך  מודד  ע"י  לבצע  יש  בצוע  לאחר  המדידות  את 
  יחתום על התכיות. 
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בפורמט אוטוקאד   00.04.13 ימסור    2000התוכיות תבוצעה באופן ממוחשב  לפחות. הקבלן 
    סטים של העתקים יחד עם דיסק.  5למתכן 

  

ות לאחר ביצוע לא תוכלה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על התוכי 00.04.14
שיויים או תוספות בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השיויים או  

  התוספות ה"ל. 
יום מיום גמר כל העבודות, רשאי המזמין    45לא הגיש הקבלן תוכיות עדות עד  

ולקזז עלות הוצאות    15%המדידה בתוספת    לבצע מדידות לצורך מפת העדות 
  כלליות מחשבוות הקבלן. 

  

 רתכים מוסמכים 00.05
כל העוסקים בעבודות הריתוך יהיו רתכים מוכרים שקיבלו הדרכה והוסמכו לריתוך 
צורות עם ציפוי פים מלט. בעלי התעודות יאושרו ע"י המפקח.  התעודות תהייה בות 

סעי הקבלן  הפר  אם  העבודה.   בצוע  עת  בכל  הועסקו  תוקף  כי  בדיעבד  ותגלה  זה  ף 
בריתוך  עבודתם  מיד  תופסק  אין תקפות,  שתעודותיהם  או  מוסמכים,  בלתי  רתכים 
 והקבלן ישלם את הזקים המוערכים (גם אם הריתוכים הושארו) כפי שיקבע המפקח.

המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של רתך בעל תעודת הסמכה תקפה,  עקב התרשלות,  
המפקח בצוע   קביעת  גרוע.  ריתוך  וטיב  עליהם,  שסוכם  המפרטים  לדרישות  ביגוד 

בעייים שבסעיף זה תהיה ללא ערעור וללא צורך בהמקות כלשהן.  הרתכים יהיו רק 
  אלה שקבלו הרשאה ע"י יצרן הציורות.

הציורות  ספק  ע"י  הוסמכו  אשר  רתכים  יועסקו  פוליאתילן,  מסוג  ציורות  בריתוך 
 דת הסמכה בפועל במועד ביצוע העבודות. ובעלי תעו

 

  מדידה וסימון 00.06
  

לבצע,    .א הקבלן  על  העבודה,  תחילת  מודדטרם  של  מוסמך  באמצעות  מדידות   ,
המדידה   תוכיות  את  ולעדכן  והיקוז  הביוב  המים,  קווי  יבוצעו  בהם  הרחובות 

  T.Lשיימסרו לו ע"י המזמין. הקבלן יוודא את מיקום השוחות הקיימות, ימדוד את  

 השוחות ויעביר את התוים למתכן.  I.L- ו
הקרקע   גובה  את  למתכן  ויעביר  המתוכות  השוחות  מיקום  את  יסמן  הקבלן 

  .(GL)במקום בו מתוכות השוחות 
  

לאחר קבלת אישור המהדס לסימון בשטח, הקבלן יאבטח את הסימון ויאזן את    .ב
  באמצעות המודד המוסמך את מפת הסימוןהקודות שסומו. הקבלן יעביר למתכן  

מודד מטעם  המפה כאמור, תאושר בכתב ע"י    שהוכה חתומה על ידו ועל ידי המודד.
  .תשתיותותהווה את המסמך המחייב לבצוע רשת ההמזמין 

  

הסימוים  אחרל  .ג לשלמות  אחראי  יהיה  הקבלן  בשטח,  לסימון  המהדס    אישור 
יחדשן במקרה של זק או אובדן,וישמור    וקודות הקבע וכל הקודות שסימן בשטח,

 על שלמותן על חשבוו הוא, עד למסירת העבודה וקבלתה ע"י המהדס. 
  

חידוש,  ,  וקודות שיאפשרו שיחזורבוסף לאמור לעיל, יסמן הקבלן קודות אבטחה    .ד
קודות   של  הסימון  תכית  והרומים.  התוואי  של  בקרה  והקבע  הו/או  אבטחה 

 תאושר בכתב ומראש ע"י המפקח. 
  

לא  את    .ה מידותיהן  ואשר  ברזל  יתדות  באמצעות  לסמן  יש  הסימון  תהייה  קודת 

מ שלס"מ.    75X5X2.5-קטות  לעומק  לקרקע  יוכסו  ל  כס"מ.    50  -כ    היתדות 
 תדות ימוספרו בצבע בלתי מחק ובצורה ברורה. הי

 
  אמצעי מדידה ובקרה, כגון:   -על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הבצוע, על חשבוו   .ו

 ת עם כיוון אוטומטי ותות של  - מאזלטה" ממתכת עם פלס ומרווח בין הש"
           ס"מ.  0.1
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   מ'.  30סרט מדידה מפלדה באורך  

  מ'.  50סרט מדידה באורך  

 גיטלי מדגם פלס דיSM   תוצרתWEDGE   מ'.  2או ש"ע באורך  

  .ס יד בעל עוצמת אור חזקה ואלומה צרהפ  

  . (יםג'ילו) עמודי סימון 
  מכשירים אלה יעמדו לרשות המהדס בכל עת שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר.      

  

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כ"ל היה מוחלטת והוא יתקן כל    .ז
שגיאה, סטייה או אי התאמה אשר ובעת מתוך מדידה, סימון, ומיקום כ"ל ללא  

 תשלום ולשביעות רצוו של המהדס.        
  

החיבור    .ח מיקום  וקביעת  קיימות  לצרת/שוחות  מוצעת  צרת  התחברות  תאום 
 עם הרשות המקומית.   המדויק יעשה 

 
על הקבלן למדוד, על חשבוו, גבהים לאורך התוואי הכוללים: יקוזים, קווי בזק,    .ט

ולא   השוים  היחידה  במחירי  כלולה  והבדיקות  המדידות  עלות  קיימים.  כבלים 
 ישולם בעבורה בפרד. 

  

השוים  טרם תחילת העבודה יסמן הקבלן על גבי התכיות את כל סוגי המכשולים    .י
אותם עליו לחצות עם הצרת, כגון: ריצופים משתלבים, גרוליט, משטחי בטון,  

  משטחי חצץ, דשא, אספלט וכיו"ב. ועל כך לא ישולם בפרד.
  

  , יקוז ביובמים,  לפי תחילת העבודות דרש הקבלן להכיר את חיבורי המגרשים ל  .יא
 רד. ולהציג תכית חיבור לכל חיבור מגרש. על כך לא ישולם בפ

  

ככל שידרש לצורך ביצוע העבודות שוא מכרז זה, בין אם על פי חוק, הטופוגורפיה    .יב
הקיימת, דרישת המפקח, דרישת ממוה הבטיחות וכיו"ב, הקבלן יבצע תימוכים  

וכו'. הקבלן  -מכל סוג שהוא לתשתיות תת לכביש, מדרכה  עיליות,  קרקעיות או 
ספת מחיר, מחיר העבודות והחומרים  יתכן ויבצע עבודות דיפון ותימוך ללא כל תו

 יהיה כלול במחירי היחידה השוים. 
  

עבור עבודה וספת הגרמת לקבלן עקב ביצוע עבודות הקשורות בחצייה או פגיעה    . יג
במתקים קיימים לא ישולם לקבלן בפרד ומחיריו יהיו כלולים במחירי היחידה  

  השוים, אלא אם צוין אחרת.
  

של אי התאמה בין המדידה לתכיות, בטרם ביצוע  יש להודיע למהדס במקרה    .יד
  העבודות. כמו כן יש להודיע למהדס על כל מכשול וסף, אשר לא סומן בתכיות. 

  

לפי    .טו שלא  עבודות  תבוצעה  כ"ל  התאמה  אי  או  סטייה  משגיאה,  כתוצאה  אם 
עבודת    -התכית   וכל  רצוו,  ולשביעות  המהדס  דרישת  לפי  הקבלן  אותן  יתקן 

  היה על חשבון הקבלן. התיקון ת
  

לא ימסרו לקבלן תכיות חתומות לביצוע עד לקבלת תוי השטח ותכיות חיבורי    .טז
  מגרש ועדכון התכון בהתאם.

 
הקבלן דרש לעכב רכישת השוחות והצרת עד לקבלת תכיות חתומות לביצוע.    .יז

    קבלן שיקדים לרכוש צרת ושוחות יעשה זאת על אחריותו ועל חשבוו. 
  

   הערה:
בגלל חשיבות הדיוק בהחת הציורות בשיפועים המתוכים, על הקבלן להשתמש 

  במכשיר מדידה מדויק עם קרן לייזר .  
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  , ביוב ויקוז.עבודות קווי מים  57רק פ
  

    כ ל ל י  57.00
  

פרק   את  להשלים  בא  זה  מיוחד  הרלווטיים   57מפרט  והפרקים  הכללי  המפרט  של 
  .57אליהם מפה פרק 

  

  כללי  57.01
    

פי הקרקע הטבעיים שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פי הקרקע כפי  
שהם מסומים בתוכיות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פי הקרקע בכל 
ע"י  או  אלו  בתוכיות  המסומים  הגובה  לקווי  ו/או  לגבהים  בהתאם  ייקבע  קודה 

  גובה הסמוכים לקודה. איטרפולציה בין גבהים ו/או קווי
הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פי הקרקע הטבעית, ומדידה זו לאחר 

  אישורה ע"י המפקח תחשב ככוה ועל פיה יחושבו עבודות העפר.
משך  מחדש  מדידה  כאמור,  הקבלן  דרש  לא  אם  הקבלן.  חשבון  על  תעשה  זו  מדידה 

פי הקרקע הטבעיים כמסומן בתוכיות   שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה יהיו
  המדידה שמסרו לקבלן. 

  
אין תוים מפורשים על המצאות או אי המצאות של מי תהום בחפירות הצפויות לצורך 

  בצוע העבודה. 
  

על הקבלן לקוט בכל האמצעים, על חשבוו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות 
  ר עילי וכו'). או בחפירות (מי גשמים, מי תהום, ג

  
אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות מים, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על  

  חשבון הקבלן. 
  

שחפירת  לוודא  עליו  לפיכך  העבודה,  באתר  לבטיחות  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 
בעומק  תעלות  בטוח.  באופן  תיעשיה  ומלוי  החפירה  עבודות  וכל  מחפורות  תעלות, 

' ידופו, למעט תעלות החפורות בסלע. בכל מקרה יאשר המפקח את אופן  מ  1.2-הגדול מ
אבטחת דפות החפירה. הוראות המתכן או המפקח אין פוטרות את הקבלן מאחריות 

  זו.
  

מאתר החפירה.  מיידית  יורחק  חפור  חומר  כל  בקרבת החפירה.  בייים  ערום  ייאסר 
חשבון הקבלן. חומר שייפסל למילוי חומר שיאושר למילוי חוזר יישמר באתר בייים על  

ו/או  המקומית  הרשות  ע"י  מאושר  שפך  למקום  חשבוו  על  הקבלן  ע"י  יורחק  חוזר 
  המשרד להגת הסביבה באחריות הקבלן. 

  
עבור כל האמר בסעיף זה לא ישולם לקבלן כל תשלום והמחיר יהיה כלול בכלל מחירי  

  היחידה האחרים. 
  
  
  
  

       

  עבודות עפר 57.02
  

  עבודות חפירה ומלוי בהחת צורות  57.02.1
  

בסעיף    .א לאמור  המילה    5701ביגוד  מופיעה  בו  מקום  שבכל  הרי  הכללי,  שבמפרט 
חפירה היא כוללת גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת  

 בסלע מכל סוג שהוא, בכלים מכיים או בידיים.
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בעבודת ידיים לפי הצורך והסיבות. עיצוב  החפירה/חציבה תעשה בכלים מכיים או    .ב

 ס"מ.  5ס"מ, והדפות בדיוק של    2הקרקעית יעשה בדיוק של 
  

 ס"מ לפחות.   60ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב של    .ג
  

הידוק החפירה בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב, הכווה היא    .ד

העולה  הרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות  מ  2להידוק וכבישה בתחום של %  
 מהצפיפות המכסימלית כפי שקבע ביסוי מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. 95%על 

  

    כיסוי התעלה  .ה
  ורות, יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.יכיסוי התעלה לאחר החת הצ

  
  הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן: 

לפי מיון   A-3לחול העומד בדרישות לסוג    הערה: בכל מקום בו כתוב חול הכווה

AASHTO .  
  

  לאורך כביש או מדרכה  .1
  

. מילוי חוזר  ולרוחב התעלה  ורי ס"מ מיימום מעל קודקוד הצ  20עטיפת חול בעובי  
  מובחר מקומי או מובא מבור השאלה. 

חוזר   של  מהודק  מילוי  הרטבה,  ס"מ  20בשכבות  המצע    כולל  שכבות  תחתית  עד 
  המתוכות בכביש ובמדרכה.

יועץ הקרקע עד  המילוי החוזר יהיה    הכבישלאורך   ידי  מחומר מובחר מאושר על 
  תחתית המבה. 

  או טוב יותר.  24Aמסוג המילוי החוזר יהיה המדרכה לאורך 
  לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. בהתאם למפרט הכללי המילוי יהודק לצפיפות 

  את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.  על הקבלן לקבל
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר  
כלול   יהיה  ומחירה  הקבלן  חשבון  על  תהיה  הבדיקה  עלות  מילוי.  כחומר  לשמש 

  במחירי היחידה השוים. 
  

  שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש .2
  

מילוי חוזר מובחר מהודק    ור.י ימום מעל קודקוד הצס"מ מי  20עטיפת חול בעובי  
של   ועד    20בשכבות  הצ  100ס"מ  קודקוד  מעל  של   י ס"מ  לצפיפות  לפי    93%ור 

  מודיפייד א.ש.ה.ו. 
ופסולת. האדמה לא תכיל   קיה מחומרים אורגיים  יהיה אדמה  המילוי המוחזר 

  ס"מ.    5רגבים ואבים בגודל מעל 
  

  . מפקח לשימוש בחומר המילוי החוזרעל הקבלן לקבל את אישור ה
      

דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר  
כלול   יהיה  ומחירה  הקבלן  חשבון  על  תהיה  הבדיקה  עלות  מילוי.  כחומר  לשמש 
ייעשה   המילוי  החפור.  בחומר  תמולא  החפירה  יתרת  השוים.  היחידה  במחירי 

ההידוק יבוצע לכל    ,הידוק תוך הרטבה בשעור הדרש  ס"מ לאחר  20בשכבות של  
  רוחב התעלה. 

של   בעובי  א'  סוג  מצע  תכלול  העליוה  השכבה  הכביש,  מהודק    20בשולי  ס"מ 
    התואמת את הגדרת המילוי.לצפיפות 

  

לאחר   .ו אלא  החפירה  מילוי  על  מכי  בכלי  לעלות  הסופי    אין  לרום  הגיע  שהמילוי 
  הקבלן לכל זק שייגרם לצור. המתוכן,  וגם אז אחראי 
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אבים    .ז ללא  אחר  גרולרי  חומר  או  קי  בחול  ייעשה  התעלה  תחתית  לריפוד  מצע 
כך   הדרשים  לגבהים  וייושר  היטב  יהודק  הריפוד  המפקח.  ע"י  שיאושר  ורגבים, 

  ורות. ישיווצר מצע חזק ויציב להחת הצ
עובי הריפוד כמצויין בתכיות, בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא  

  ור. י ס"מ. הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצ 20פחות מאשר 
  

ור בחול תעשה בחומר זהה לדרש בסעיף ז' לעיל. העטיפה  תוח באופן  יעטיפת הצ  .ח
הצ ואורך  היקף  לכל  מגע  היישיווצר  ותהודק  כמצויין  ור  יהיה  העטיפה  עובי  טב. 

ס"מ    20בתכיות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר  
 ור ולכל רוחב החפירה.  ימקודקוד הצ

 
  רוחב ועומק החפירה לצרת מים  .ט

  
  את החפירות יש לבצע בהתאם למידות המפורטות להלן:  

  
הצור   קוטר 

  (איץ') 
"3  "4  "8  "10  "12  "14  "16    

רוחב  
התעלה  
  (ס"מ)   

60  60  60  70  70  80  80    

עומק  
התעלה  

המימאלי  
הכביש   מפי 

  (ס"מ)

110  115  125  130  135  140  145    

  
  

וחלקה. תשלום עבור חפירת תעלה בעומק וסף  תחתית התעלה לאחר גמר החפירה צריכה להיות ישרה  
  וכתוצאה מכך מילוי חוזר וסף ופיוי עודפי עפר וספים יהיה לאחר אישור המפקח 

  

  ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה:  .י
  

במשקל   .1 ויברציוית  במידות    100פלטה  לוח  עם  לפחות  ומספר    50/50ק"ג  ס"מ, 
 לדקה. 2000תודות של לפחות  

  

  ע, קוברה וכד'.מהדק מסוג צפרד .2
  

  . ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב
  

יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר    :עודפי החומר החפור ופסולת   .יא
  המקומית.   רשותהסביבה וע"י ה להגתע"י המשרד 

  

ידיים  .יב בלתי    :עבודת  מכאיים  חפירה  כלי  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים  במקומות 
אפשרי, או שהשימוש בכלים מכאיים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה  
לגבי   לעיל  המפורטות  הדרישות  כל  ידיים.  בעבודת  התעלה  חפירת  תבוצע  שהיא, 

  חפירה באדמה רגילה תחולה גם על חפירת תעלה בעבודת ידיים.   
  בודת ידיים לא ישולם בפרד. בעבור ע

  

מעומק    . יג החל  ויקוז  מים  ביוב,  לקווי  בהתאם    1.20תעלות  מדופות,  תהייה  מ' 
  .1988עבודות בייה התשמ"ב  – לתקות הבטיחות בעבודה 

  

  תכון הדיפון וביצועו יהיו באחריותו המלאה של הקבלן.   .יד
ותוגש   הקבלן  מטעם  קוסטרוקציה  מהדס  ע"י  תעשה  הדיפון  למפקח  תכית 

  לאישור. 
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  תכון ובצוע עבודות הדיפון לא ימדדו בפרד ומחירם כלול במחירי היחידה שבחוזה.  
  

  החת קווים מתחת לכבישים, מדרכות ודרכי מצע  57.02.2
  

  העבודה תבוצע באופן כזה שתימע ככל האפשר הפרעה לתועה.  .א
  

עוקפת לשביעות  באם לפי שיקול דעתו של ציג המזמין יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך    .ב
תחסם   לא  שלב  שבכל  כזה  באופן  בשלבים  העבודה  את  יבצע  ו/או  המפקח  רצון 

  התועה. הכל בתאום עם משטרת ישראל ובהחייתה. 
  

"עבודות חפירה        57.02.1הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה כמתואר בסעיף   .ג
לס זה תשוחזרה  ומלוי בהחת צורות" לעיל, עד למפלס תחתית מבה השכבות. ממפ

  ס"מ מעל לרום הסופי.  10ועד לרום של  השכבות כשהיו טרם הפירוק 
שכבות   הידוק  סיום  לאחר  כחודש  תעשיה  המרצפות  ו/או  האספלט  שכבות  החת 

לפחות מהצפיפות המקסימלית בהידוק מעבדתי   98%המבה. שיעור ההידוק יהיה  

  ).AASHTO( .ו.ט.ש..אאלפי מודיפייד 
                    

  דות עפר למבים עבו 57.02.3
    (תאים, שוחות, בור רקב, בור סופג)

  

והסיבות,    .א הצורך  לפי  ידיים  ו/או בעבודת  החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאיים 
  למידות, מפרטים ולשיפועים הדרשים כמצויין בתכיות.

  

  ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל.  .ב
  

שבסמוך  הציוד    .ג החוזר  המילוי  ו/או  המבה  בצוע  בטרם  החפירה  קרקעית  להידוק 
  למבה יהיה מהדקי יד, כגון:

  

  . 50/50ק"ג לפחות עם לוח מידות   100פלטה ויברציוית במשקל   .1

  מהדק מסוג צפרדע, קוברה וכד'. .2

  מכבש גלילים ידי, כגון בומאג וכד'.  .3
  

  . הכלים טעוים אישור המפקח
  

להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב, הכווה להידוק וכבישה  בכל מקום בו יש    .ד

    הדרשת לפי סוג השתית.מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות   2%±בתחום של 
  

אדמת המילוי תהיה מצע סוג א'. בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי   אבים, גושי    .ה
  חומר מגובשים, פסולת ופסולת אורגית.  

  

שח   .ו האדמה  לגבולות  עודפי  מחוץ  אל  מהאתר  יורחקו  פסולת  ו/או  הרשות פרה 
המשרד    המקומית ע"י  מאושר  הרשות    הסביבה   להגתלאתר  ברחבי  לפיזור  או 

  המקומית למקום עליו יורה המפקח. 
  

המילוי החוזר בצידי המבה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין    .ז
  ס"מ.  20לאחר ההידוק יהיה  

  

  יבוצע מחומר מחצבה. המצע לתאים   .ח
  

  חציית כבישים, מדרכות ודרכי מצע  57.03
  

  חציית דרך ע"י תעלה לצרת  57.03.1
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בכל מקרה שבו יש צורך לחצות כביש, מדרכה או דרך מצע, בדרך של חפירת תעלה,   .1
יהיה   שיגרם  שהזק  להבטיח  כדי  לכך  בציוד מתאים  על הקבלן להשתמש  יהיה 

שכבות האספלט ואילו במדרכות מרוצפות  מזערי. במסעות אספלט יבוצע יסור  
  תפורקה המרצפות בשלמותן ותאוחסה לשימוש חוזר. 

 ס"מ מרחב עבודה בכל צד. 20רוחב התעלה יהיה בהתאם לקוטר הציור בתוספת  .2
העבודה תבוצע באופן כזה שתימע ככל האפשר הפרעה לתועה. לשם כך יהיה על   .3

 ציג המזמין ועם ציג משטרת ישראל.הקבלן לתאם את המועד ואופן הביצוע עם 
אם, לפי שיקול דעתו של המפקח יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות   .4

תחסם   לא  שלב  שבכל  כזה  באופן  בשלבים  העבודה  את  יבצע  ו/או  מהדס  רצון 
  לתועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את העבודה בשעות הלילה. 

  בודה בלילה או הכת דרך מעקף, לא   ישולם בפרד. בעבור עבודה בשלבים, ע

הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה עד למפלס תחתית מבה השכבות (פי   .5
ס"מ   10השתית). ממפלס זה תשוחזרה השכבות כשהיו טרם הפרוק עד לרום של 

לאחר   כחודש  תיעשה  המרצפות  ו/או  האספלט  שכבות  החת  הסופי.  לרום  מעל 
  שכבות המבה או לפי הוראות המפקח. סיום הידוק 

ייעשה כ"ל אולם ללא שיחזור שכבות האספלט (או    מצעיםכיסוי התעלה בדרך   .6
  הריצוף). 

  

  דיפון ותימוך  57.04
  

בקטעים בהם החפירה היה בקרבת מבים ו/או גדרות מסוגים שוים וכיו"ב אשר עקב 
יהיה   הקבלן  על  ליציבתם,  חשש  קיים  בקרבתם  העבודות  דיפון  ביצוע  עבודות  לבצע 

ותימוך מכל סוג שהוא במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יעביר לאישור המפקח את תכית 
  הדיפון והתימוך. 

  

  פריצת תוואי להחת צורות 57.05
      

חשבוו)  (על  הקבלן  יכשיר  ובהוראת המפקח,  קיימת,  בדרך  שלא  קוים  החת  לצורך 
  תוואי דרך אשר תשמש את כלי העבודה באתר. 

  מטר והיא תוכשר למצב שיאפשר סיעת כלי רכב.  5יהיה לפחות   רוחב הדרך
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 החת קווי מים 

 

  צורות פלדה לקווי מים  57.05.01
  

  צורות פלדה   .א
  

דרג ב', מחוברים    103יהיו צורות מגולבים לפי ת"י    2ורות בקטרים של עד "יצ   *
  בהברגה. 

   

המתאימים  ללא פעמון  כולל ומעלה יהיו צורות פלדה    - "2ורות בקטרים מיצ  *
כללי".  530לתקן   לשימוש  ריתוך  תפר  בעלי  פלדה  "צורות  יהיו    עבור  הציורות 

  למגע עם מי שתייה.  5452בעלי אישור תו תקן 
      

  ורות יהיו עם ציפוי פימי מלט.יהצ*  
  וזיזים.הציפוי הפימי יהיה חלק לגמרי וללא גלים, בליטות 

  
  או   בפוליאתילן שחול תלת שכבתי  צורות הטמוים בקרקע יהיו עטופים חיצוית  *

  שווה ערך בטיב.     
  
  המותקים גלויים יהיו עם צביעה חיצוית חרושתית.  צורות  *
  

  מחברים לצרת פלדה   .ב
  

יהיו  יהצ הכמויות,    ללאורות  ברשימת  אחרת  צויין  אם  אלא  לריתוך,  פעמון 
ייחתכו במכשיר  יך חשמלי, הצויחוברו בריתו ורות בעלי ציפוי פימי של מלט 

חומר האטימה לצורות יתאים למי שתייה יהיה  חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי.  
  בעל אישור משרד הבריאות והיישום יהיה ע"פ הוראות היצרן. 

  
  . בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגי לצורות עם צפוי פימי מלט

  
מ' חיבור אחד    150ורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  יהצבקו  

בלתי מרותך. את כל הקטעים הפרדים יש לרתך לפי הכסוי בשעות המוקדמות  
  ור הוא הקטן ביותר. ישל הבוקר כאשר אורך הצ

  
הקבלן יספק על חשבוו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לבצוע  

כל   כשהצהמחברים.  ייעשו  קרשים  י החיבורים  על  התעלה,  ציר  מעל  מוח  ור 
ור יורד למקומו  יהתמכים על צידי התעלה, כל חיבור וחיבור ייבדק לפי שהצ

  בתעלה. 
         

הצ (בשי  יהורדת  לפגוע בשלמות החיבורים  ור תהיה באופן הדרגתי בכדי לא 
  ור יוח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומו בתכיות.   יכלים לפחות), הצ 

  
תיתן על    אלה אם    מודגש בזאת כי אין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה

  כך הוראה או הסכמה בכתב מהמפקח. 
לאחר גמר עבודות הריתוך יושלם תיקון העטיפה באזור תפר הריתוך ע"י יריעות  

  ורות.  מתכווצות לפי החיות מפעל יצרן הצי 
"מייום  - חבורי צרת מגולבת ייעשו בהברגה, באמצעות שימוש בפישתן טבול ב

הצ ט ציקו בקצות  התפרים  אורך  איטום.  משחת  או  הברגת  י"  יאפשר  ורות 
  ור לתוך כל אורכו של האביזר או המחבר.  יהצ

ור מפי פגיעות  יבעת הברגת האביזר או המחבר לצור, יש להגן על גילבון הצ
 ורות בעזרתו מורכב הצי יים" של מפתח הצ"השיור. באם הגילי פגע, יש  בו ן

גד   להגה  מיוחד  במפרט  להלן  כמתואר  צביעה  ע"י  הפגיעה  אזור  את  לתקן  
  קורוזיה.  
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של   כולל  באורך  חדשות  הברגות  במקומן  ולחרוט  לחתוך  יש  פגומות  הברגות 
באמצעות מצמדים  ההברגות האוריגיליות. חיבור צורות בעלי הברגות יבוצע  

  ורות.י עם הברגות פימיות זהות להברגות של הצ
  

ק  פר  – "עבודות מסגרות חרש"  -כל עבודות הריתוך יבוצעו לפי המפרט הכללי ל
19.  
  

  ספחים ואביזרים לצרת פלדה  .ג
  

כגון הסתעפויות  :הספחים,  קשתות,  ספחים  ")T("  ברכיים,  יהיו  וכו'  צלבים   ,
ציפויי ובעלי  חרושתיים  הצמוכים  של  לאלה  זהים  השימוש  ים  בזקפי  ורות. 

או   רק  ריתוך  יותר  בריתוך,  ויחוברו  צורות  מקטעי  באתר  שייוצרו  בספחים 
מתאימים  חרושתיים  אביזרים  קיימים  לא  בהם  מיוחדים  ובאישור    במקרים 

בלבד ללא  המפקח  המסופקים  ספחים  הכמויות.  וכתבי  בתכיות  כדרש  הכל   .
במקום רק  יותקו  פים  הכמויות    ציפוי  בכתב  ו/או  בתכיות  במפורש  שדרש 

  "מלפלסט".  מלט עםויצופו ב
   

צורך ל                 והוא יהיה אחראי למדידת הזוויות  הספחים יסופקו ע"י הקבלן
בלן יספק את כל האביזרים, כגון מגופים,                שסתומי  קהכת הקשתות. ה

ברזי שטיפה, ה וכו'אויר, שוברי לחץ, מדי מים,    הדרשים במפרטים   ידרטים 
והוראות   לתכיות  בהתאם  המיועדים  במקומות  ירכיבם  הכמויות,  וברשימת 

  המפקח. 
  
  בגריז גרפיט.    את כל הברגים חלמרולפי הרכבת האביזרים יש   
  

  ציפויים לצרת פלדה   .ד
  

  ורות יסופקו עם צפוי פימי וחיצוי כדרש בכתב הכמויות. יהצ
ציפוי    החרושת.  ציפוי פימי ו/או עטיפה חיצוית הם יבוצעו בבית ידרש  יבמידה ו

מלט, יהיה  גלי  פימי  ולא  חלק  יהיה  תת,  הציפוי  לצורות  חיצוית  - עטיפה 

  . TRIOג קרקעיים תהיה מסו 
באותם החיצוית  בעטיפה  תיקוים  לבצע  יש  הקו  כיסוי  שבהם    לפי  חומרים 

  עשה הציפוי בבית החרושת. 
  

ור במקומות שבהם יש לבצע את  ילדה של הצ הפ  משטח   ות אתיש לגלות ולק 
היקוי   התיקון, הראשים.  ליד  וציפוי  העטיפה  את  להשלים  שיש    ובמקומות 

  . בראשים יש להסיר את גידי הריתוך.  ומשחזת  ייעשה בעזרת מברשת פלדה
  בלבד יש לעשות באתר העבודה.  תיקוים קלים

      

  בקירות בטון הכת צרת ואביזרים והתקתם   .ה
  

בקירות בטון    אלמטים מצורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים
  יותקו כמפורט להלן:  

  

האלמט יותקן במקום, בכיוון ובשיפוע כדרש בתכיות. לאחר ההתקה יחוזק   .1
יהיה   שעוביה  עיגון  טבעת  באמצעות  תזוזתו  שתימע  כזה  באופן    5האלמט 

 מ"מ, אלא אם צויין אחרת בתכיות.  150פת  בתוס מ"מ, וקוטרה יהיה 
  

מלט .2 של  עבה  בשכבה  האלמט  את  הקבלן  יעטוף  יציקה  יבש  -בטרם  צמט 
למחצה. המלט יהודק לאלמט והבטון ישפך עליו ומסביבו בטרם יספיק המלט  

 .להתייבש
  

  את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למוע כל תזוזה.  .3
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  החה וטיפול בצרת פלדה   .ו
  

לזרוק את   .1 מוף. אין  זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות  יהיה  בצורות  הטיפול 
 ורות ואין לגרור אותם על פי הקרקע. יהצ

  

שען על קצותיו החשופים    ור ייעשה אך ורק על גבי מסילות כשהואיגילגול הצ .2
 מעטיפה חיצוית. 

  

 ור לתעלה. י כל  תיקוי הציפוי החיצוי ייעשו לפי הורדת הצ .3
  

 ור ולוודא שהוא קי. יבצוע הריתוכים, יש לבדוק את פים הצ לפי  .4
  

קרקעית של צורות פלדה תעשה בתעלה שהוכה מראש באופן כזה  -התקה תת .5
 ור. י שיווצר מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצ

  

על  .6 לטיפול  -בהתקה  זהה  בצורות  הטיפול  יהיה  פלדה  צורות  של  קרקעית 
 ורות יוחו על אדי בטון.י קעית, אולם הצקר-לצורות המיועדים להתקה תת

סימון פלסטי    תוח רשת  ,  ס"מ מעל גב הציור  25-30בגובה      מעל כיסוי החול  .7
. הרשת תהיה בצבע כחול ותכלול  ס"מ לפחות  50ברוחב  מ"מ לפחות ו  2בעובי  

 או שו"ע.   RACIהרשת מתוצרת  "זהירות! קו מים".כיתוב בעברית ובערבית 
ה להיות מהודקים במהדקי אוויר בתוך קופסא אטומה למים  על חוטי הירוסט

 . הקופסה תותקן בתוך תא המגופים. ואבק
  

  בדיקות רדיוגרפיות   .ז
  

מוסמך.   בדיקות  מכון  ע"י  הריתוכים  של  רדיוגרפיות  בדיקות  לבצע    10%יש 
על חשבון הקבלן יהיו  כלול במחירי היחידה להחת    מהריתוכים  יהיה  ומחירן 

  ורות. יהצ
   

במידה והריתוכים יימצאו פגומים יתקן הקבלן על חשבוו את הריתוכים ותבוצע  
  .  עלות כל הבדיקות הוספות והבדיקות החוזרות יחולו על הקבלןבדיקה חוזרת 

  
  חשבון הקבלן. על כל בדיקת ריתוך שלא תתקבל יבוצעו שתי בדיקות וספות על  

            

  בדיקות לחץ לקו פלדה   .ח
  

כיסוי   ואחרי  המהדס  של  המלאה  רצוו  לשביעות  הקו  החת  השלמת  לאחר 
בדיקה   לחץ  הידרוסטטית.  לחץ  בדיקת  הקו  את  לבדוק  יש  אטמ'.    12חלקי, 

שרשום  תי הבדיקה   כפי  או  המהדס  ע"י  שיקבע  בלחץ  קטעים  קטעים  ערך 
ימים לפי    7ן ובלוקים לאורך הקו, יש לחכות  בתכית. באם קיימים מבי בטו

יש להתחיל במילוי הקו באיטיות,    .התחלת בדיקת הלחץ לאחר מתן ההוראה 
היקוזים כל  כאשר  מים,  הלם  מיעת  השריפהלשם  וברזי  האוויר  שסתומי   ,  

  פתוחים לשם שטיפת הקו מלכלוך שצטבר בו. 
ה את  לסגור  יש  מכן  והקוזיםילאחר  האוויר  שסתומי  ולהמשיך    הידרטים  , 

במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים. במשך כל זמן המילוי יעבור בא כוחו  
  של הקבלן לאורך הקו ויבדוק באם אין זילות באביזרים או בחיבורים.  

לחכות   יש  מבפים,  בטון  לחץ,    24באם הקו מצופה  בדיקת  עשיית  לפי  שעות 
לקו   המשאבה  את  לחבר  יש  מכן  שיורה  ולאחר  ללחץ  עד  בהדרגה  וללחוץ 

המהדס. יש לוודא באותו זמן שאין זילות דרך המגופים או אביזרים אחרים.  
ע"י   ויתקבל  כאטום  הקו  ייחשב  המבוקשת  התקופה  במשך  שמר  הלחץ  באם 

  המהדס. 
  . בדיקת הלחץ כולל כל הסידורים הדרושים לבדיקה זו ייעשו על חשבון הקבלן

קות כל הבדיקות הכרוכות בבדיקות חוזרות, יקוי  במקרה של אי הצלחת הבדי 
  תחולה על חשבון הקבלן.תעלות ממים ובוץ, 
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 רים זאבי 57.05.02
  5452כל האביזרים המשמשים במערכות של מי שתייה, יהיו בעלי אישור תו תקן  

  למגע עם מי שתייה. 
  

  תשומת לב הקבלן מופית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב: .1
ספק אביזרים אחרים מאלה המצוייים במפרט ובכתב  במידה והקבלן מעויין ל

הכמויות עליו להעביר את כל החומר הטכי לושא האביזרים החלופיים לאישור  
אישור   ללא  לאתר  יסופקו  אשר  אביזרים  העבודה.  בצוע  תחילת  טרם  המהדס 
אביזרים   לאתר  ולהביא  חשבוו  על  לפרקם  יהיה  הקבלן  ועל  ייפסלו,  המהדס 

    כדרש במפרט.
  

לפי ההרכבה יש לקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם. במיוחד יש   .2
  לקות את שטחי האטימה. 

בין   התאמה  מים.  פלס  לפי  המדויק  איזום  על  להקפיד  יש  האביזרים  בהרכבת 
  האביזרים לבין הצורות תהיה מדוייקת וחופשית.

תגרום למאמצים  לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר  
  פימיים באביזרים או באוגים.

  

  מערכת מגופים   .א
  

כל המגופים שיותקו יהיו בעלי תו תקן ישראלי, ובעלי אישור לשימוש במי שתייה  
  . 5452לפי ת"י 

או אלכסויים    יהיו מגופים כדוריים תוצרת "שגיב"  2"עד  מגופים לצורות בקטרים  
  או ש"ע בטיב, מחוברים בהברגה. תוצרת "דורות" (לפי דרישת המזמין)  

מ  בקטרים  לצורות  פים  ומעלה  ø  3"  -מגופים  אמאיל  צפוי  עם  טריז  מגופי  יהיו 

תוצרת   EKO-S/EKO-L" או  תוצרת ביח"ר "רפאל  TRL/TRSואפוקסי בחוץ, דגם  
, ברגים, גלגל סגירה מוטות ואוזי  עם המגוף יסופקו אטמים  או ש"ע בטיב.  "הכוכב",

עבודה   ללחץ  יתאימו  המגופים  כל  רקורד.  עם  יותקן  מגוף  כל  חרושתיים.    16עיגון 
  אטמ'. 

  

  הידרטים (ברז שריפה)   .ב
  

עם   FHFSדגם    ø 3"  ההידרט (ברז השריפה) יהיה מאוגן בודד עם מצמד שטורץ .1

  . "הכוכב"תוצרת  433או דגם  תוצרת "רפאל"  F- 43דגם  ø 4"זקף חרושתי 
  

התת .2 מסוג  -הקטעים  עטיפה  עם  מבחוץ  מבודדים  יהיו  ההידרט  של  קרקעיים 

TRIO .  
  

מתקן שבירה למיעת הצפה בקוטר  יותקן  במקומות בהם תועת כלי רכב ערה   .3

"4ø  21-4דגםF- תוצרת "הכוכב" 7041" או דגם תוצרת "רפאל .  
  

יתאימ  .4 השבירה  ומתקן  השריפה  עבודה    וברזי  תוצרת    16ללחץ  ויהיו  אטמ' 
  או ש"ע בטיב.   , "הכוכב""רפאל"

  

  אוגים  .ג
      

  יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה יצב לציר הציור. 
יש לשמור על שטחי האטימה קיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה  

ולת לכלוך,  ומכל  התזה  מטיפות  האטימה,  שטחי  את  ולקלקל  כל  לפגוע  את  קן 
  הפגמים העלולים להפריע לאטימה המוחלטת של האוגים.

  

  מחברים מכיים (דרסרים)   .ד
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  ויותקו במקומות הדרשים על ידי המפקח.    2000המחברים יהיו מסוג קראוס  

ולכלוך   צבע, אספלט  מכל  הציור,  קצוות  לקות את  יש  לפי הרכבת המחברים 
ס"מ לפחות    20אחר, ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצורות עד למרחק של  

  מהקצה. 
      

את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום מוגן מקרי השמש ולמרחם בשמן  
      קיק. 

רום) יש להסיר את הבליטה מתוך  במקרה השימוש ב"מחבר מכי חרום" (דרסר ח
  הטבעת האמצעית בבית המלאכה, או בעזרת איזמל אם הדבר יבוצע בשדה. 

  אסור בהחלט להסיר את הבליטה ע"י חיתוך אוטוגי. 
  

יורכבו   המפקח,  זאת  ידרוש  בו  מקום  ובכל  בתכיות  לכך  המסומים  במקומות 
  היו לפי סטדרט. עוגים על המחברים המכיים, צורת העוגן ואופן חיבורו י

גשרים,   יורכבו  המפקח,  זאת  ידרוש  בו  ובמקום  בתכיות  המסומים  במקומות 
  לצרכי הגה קטודית לפי סטדרט קיים.

  

  ברגים   .ה
           

יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הכון. אורך הברגים לכל אביזר יהיה  
בשיעור של  אחיד ומספיק על מת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות 

חוטים, מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית    4-חוטי תבריג, אך לא יותר מ  2
  ואחידה. 

  

  תאים למגופים  57.05.03
  

  דרישות מיוחדות  .1
  

  מובא לידיעת הקבלן כי: 
  

על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר. כל    חל איסור מוחלט
בעל תקן   חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר  כל מרכיביהם  על  השוחות 

  ישראלי. 
  

אביבים, .2 מי  בתאגיד  המקובל  הדגם  פי  על  יהיו  המגופים  טמון    תאי  "תא  מדגם 
  מ"מ,  200בקוטר  באדמה" כולל עיגון הציור בטבעת בטון באדמה, ארובת פי.וי.סי  

מוט הארכה לידית המגוף ומכסה אובלי / מרובע מיצקת פלדה ע"ג תושבת בטון עם  

 , תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב. D-400סמל התאגיד מאושר לעומס כבד 
  

מכסה מרוצף, על פי החיות המפרט האדריכלי ומותאם לדרישות מי  יהיה    המכסה .3
 אביבים, כולל סמל הרשות וסוג המכסה "מים". 
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  חיבור ציור מים חדש לציור קיים  57.05.04
  

חיבור ציור מים חדש לציור קיים יבוצע כדלהלן: חפירה כולל חפירה בידיים לגילוי  

" הסתעפות  חיתוך,  מים,  הרקת  מים,  סגירת  הקיים,  מאוגן,  Tהציור  ציב  עם   "
מעוגן   דרסר  או  ריתוך  וידרש  במידה  לקוטר,  מקוטר  חיוץ, מעברים  אוגן,  מחברי 
לעגון   בטון  גוש  כולל  זו,  בקודה  הציורות  שי  בין  לחיבור  הדרוש  וכל  בברגים 

  ההסתעפות. 
  

  סגירת המים לצורך חיבור ציור מוצע לציור קיים  57.05.05
  

ימים לפי המועד.    4-3על הקבלן להודיע למפקח באתר על כוותו לסגור את המים  
יבצע   עם מהל רשת המים. מהל הרשת  את הסגירה  המפקח יתאם את הסגירה 

בהתאם לוהל המקובל ברשות. סגירת המים ופתיחתם מחדש תבוצע אך ורק ע"י  
  עובדי הרשת. 

  

  קו מים זמי  57.05.06
  

במידה ולצורך ביצוע העבודה ידרש לסגור קווי מים קיימים, על הקבלן להתקין קו  
על מת להבטיח אספקת מים סדירה במשך   מים זמי על קרקעי עם הסתעפויות 

הקבלן לא יקבל תשלום וסף בעד ביצוע קו מים זמי ועלותו כלולה  ביצוע העבודה.  
  במחירי היחידות.

  
  קווי ביוב

  

              C.V.P -קווי ביוב מ 57.05.07
  

בהתאם לת"י    SN-8קשיח לביוב מסוג    PVCמ' יהיו צורות    4.25* קווי ביוב בעומק עד          
884 . 

  
    ורותי אורך הצ  *          
  מ"מ. 160מ'  עבור צורות בקוטר   3.0ורות לא יעלה על  י אורך הצ    
  מ"מ ומעלה.   200מ' עבור צורות בקוטר   4.0ולא יעלה על     

  
  המחברים   *         
  ורות יהיו מחברי פעמון מווליטיים.י המחברים לחיבור הצ    

  
    האביזרים  *         

  ורות.י קשיח כמו הצ PVC -האביזרים יהיו מ    
  

    רותויהתקת הצ  *
איטוביב או  התקת צורות בקירות בטון ובדפות של שוחות תעשה באמצעות מחבר  

SEAL PRESS 905-F .  
  

    רשת סימון  *
  2בעובי סימון פלסטי  תוח רשת , ס"מ מעל גב הציור 25-30בגובה   מעל כיסוי החול

. הרשת תהיה בצבע אדום ותכלול כיתוב בעברית  ס"מ לפחות  50ברוחב  מ"מ לפחות ו

  או שו"ע.   RACIהרשת מתוצרת  ". ביוב"זהירות! קו ובערבית  
.  על חוטי הירוסטה להיות מהודקים במהדקי אוויר בתוך קופסא אטומה למים ואבק

 הקופסה תותקן בתוך תא המגופים. 
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  החת קווים ואיזום   57.05.08
  

  ורות יהחת הצ  .א
  

ורות והאביזרים יש לבדקם בדיקה חיצוית על מת לאבחן פגם או  י לפי החת הצ .1
  לכלוך. 

  
  ורות יוחו מהקודה המוכה לכיוון המעלה. יהצ  *
  מחברי הפעמון יוחו כלפי מעלה הזרם.   *

  

ישרים    וייה   הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי קודות סמוכות בחתך לאורך .2
ישור האכי) הכיוון יישמר בעזרת חוט מתוח  לחלוטין (הן במישור האופקי והן במ

), הרומים יישמרו על ידי  L .Iור (יבכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית הצ 
 בקורת מתמדת במאזת. 

 
בייים.   .3 קודות  ובמספר  קטע  כל  קצות  בשי  במאזת  ייבדקו  הסופיים  הרומים 

ס"מ בקודות   1.0-ו   ,   ס"מ בקצוות 0.5הסטיות המותרות מהרום המתוכן הן 
  הבייים. 

  

ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו.  ישרות הקו   .4
  במישור האכי תיבדק במבט עין באמצעות הקו בפס. 

  

בתום כל יום עבודה ולאחר אישור המפקח, יכסה הקבלן את כל קטעי הקווי שחפרו   .5
  תעלות בלתי מכוסות. והוחו באותו יום. לא תושארה 

  

מיוחדים  במ .6 הקבלן  בהם  קרים  יקבל  חפירה,  תעלת  לכסות  טכית  אפשרות  אין 
אישור מיוחד מהמפקח, יסמן ויגדר את החפירה הפתוחה, הכל באחריות הקבלן ועל  

  חשבוו.  
בסעיפים   האמור  החת    6  - ו  5עבור  במחיר  כלול  יהיה  ומחירם  בפרד  ישולם  לא 

  ורות. יהצ
  

  כיסוי התעלה   .ב
  

ובאישור   .1 והבדיקות  הקו  החת  השלמת  הכיסוי  לאחר  התעלה.   תכוסה  המפקח 
  לעיל.  57.02ייעשה בהתאם למפרט פרק  

  

לאחר המילוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה, או   .2
  אם גרם לו זק כלשהו. 

  

ריפוד קרקעית התעלה יבוצע בחול דיוות קי, למעט לצורות פלדה עם עטיפת בטון   .3
  דחוס. 

  

  ור, למעט צורות פלדה בעטיפת בטון דחוס.יעטיפת חול סביב הצבכל מקרה תבוצע   .4
  

  פקוח שרות שדה   .ג
  

ורות לצורך פקוח עליון והדרכה לבצוע  י הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצ
  הקו. 

  
  
  

  תאים ומתקי מערכת הצרת 57.05.09
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    דרישות מיוחדות  .א
  מובא לידיעת הקבלן כי: 

  

על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר. כל    חל איסור מוחלט .1
  השוחות על כל מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י. 

  על שימוש בתחתיות משולבות אויברסליות.   חל איסור מוחלט .2
  

  שוחות בקרה   .ב
  

ת  תוצרת וולפמן או ש"ע בטיב, בעלו  MBתחתיות עגולות תהייה טרומיות מדגם   .1
  סימון השגחה של מכון התקים. 

עשויים   יהיו  התחתית  ורצפת  בשי  דפות  יציקה  ולא  אחת  מווליטית  ביציקה 
    שלבים.

בדפות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדוייקים ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י  
  . 40 -המפעל, סוג הבטון בתחתיות יהיה ב

יהיו   תחתית  אביזר  3בכל  באמצעות  ווחה  בטוחה  הרמה  שיאפשרו  הרמה    חורי 
    .המשמש גם להרמת חוליות טרומיות הרמה

  . חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים
  

תקע, בקוטר ועומק לפי התכיות  -שקע 658בהתאם לדרישות ת"י  החוליות תהייה .2
עם משטח פימי חלק ביותר. אם המשטח הפימי לא יהיה מספיק חלק, יחליק אותו  

של   דק  לחול  צמט  ביחס  צמטי  טיח  ע"י  כף  1:1הקבלן  עם  תבוצע  ההחלקה   .
  טייחים. 

לא    .ש"ע בטיב  ווולפמן תעשיות בע"מ א, תוצרת ביח"ר  MCהחוליות תהייה מדגם  
  .  תותר התקה של חוליות קויות

  

  התקרה  תהיה טרומית שטוחה מבטון:   .3
  

  טון.   40 תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס בכבישיםבשוחות המותקות     *
          
השוחה בעתיד        ולא תידרש התאמת גובה פי  בשטח פתוחבשוחות המותקות    *

כובע תיקבע המסגרת                      יותקו תקרות מטיפוס "כובע". בתקרות מטיפוס
  בבית החרושת בזמן היציקה.

  

-400(  לעומס כבד  ), אוB-125מין  לעומס ביוי (מסוג יצקת ברזל,  יהיה עגול    המכסה .4

Dהמכסה "ביוב". סמל הרשות וייעוד  , עם  או ש"ע  ) תוצרת וולפמן תעשיות בע"מ  
  . במהדורתו האחרוה 489 קן ישראלילפי תהמכסים 

  

i. חיות המפרט האדריכלי. יהיה  המכסהמכסה מרוצף, על פי ה 
  

  ס"מ.  60מ' יהיה   1.26קוטר הפתח בתקרה בשוחות בעומק שמעל   *
  

) בשוחות המותקות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פי  L.Tרום פי המכסה (  *
  ה.  הכביש או המדרכ

  
  המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.   *
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  בדיקת איטום תאי בקרה   .ג
בגובה   בקרה  תא  הקבלן  יקים  הפרויקט,  ביצוע  תחילת  בקוטר   3.5לפי  לפחות  מ' 

  מ'.  1.0שוחה 
  השוחה תכלול:

  מ'  1.0חולית בסיס (רצפה)  בגובה  
  מ'  1.0חוליה בגובה 

  מ' כל אחת 0.5חוליות בגובה  3
  מחברי איטוביב בפתחים לכיסת / יציאת צורות בחולית הבסיס 

  מ' לפחות מותקן בפתחי כיסת / יציאת הציורות  1.5קטעי ציור באורך 
  פקקים לסגירת הציורות 

בין   מותקים  בפרויקט,  להשתמש  מבקש  הקבלן  בו  שו"ע  או  איטופלסט  אטמי 
  החוליות. 

שעות לספיגת    24ותעמוד מלאה מים במשך  שוחת הדוגמא תמולא במים לכל גובהה  
  המים בבטון. 

תמשך   והבדיקה  התא,  גובה  למלוא  עד  מים  הקבלן  ישלים  מכן,  שעות    24לאחר 
של   ומהחיבורים  מהתא  גלויות  זילות  בתא,  מים  ירידת  תבדק  במהלכן  וספות, 

  החוליות. 
לפי  במידה והתא לא עבר את בדיקת האטימות, הקבלן יחליף את ספק תאי הבקרה  

המזמין   ציג   / המפקח  החיית  לפי  הספק  החלפת  המזמין.  ציג   / המפקח  החיית 
תעשה ע"י הקבלן על חשבוות וללא כל תשלום וסף בגין העלויות הוספות שגרמו  

  לקבלן עקב החלפת הספק וכו'.
  

  מחברי שוחה   .ד
  

 PRESSמסוג "איטוביב" תוצרת וולפמן תעשיות, או            "מחברי השוחה יהיו   .1
SEAL 905 -F .תוצרת אקרשטיין "    

  

 השוחות תהייה אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי גר.  .2
  

  TM-אטם איטופלסט  .ה
  

חבור האלמטים השוים של תאי הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט בלבד. יישום 
  הבצוע בהתאם להחיות היצרן.

  אספקת סרטי האיטופלסט כללת במחירי החת השוחות.
  

  מדרגות   -שלבי ירידה   .ו
  

מ' ויותר יותקו שלבי ירידה. המדרגות תהייה מסוג מדרגות    1.00בשוחות בעומק   .1

  . C- ASTM 478רחבות לפי 
  

מיימום. משי צידי המדרך תהייה בליטות    ס"מ  25רוחב המדרך של המדרגה יהיה   .2

לפחות   פימה  לצדדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה    13  ½למיעת החלקה 
  ס"מ.

  

  ס"מ במבה סולם.  35המדרגות תהייה מורכבות בדפות זו מעל זו במרווח אכי של   .3
  

י  השלבים יותקו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגום ייבדק לפי הוראות ת" .4
658  .  

  

יהיו כאלה יתקבלו   .5 כזה ששלבי הירידה אם  ובאופן  אכית  הצבת החוליות תהיה 
  בשי טורים אכיים. 

    

  מ פ ל י ם  .ז
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  מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכית סטדרט כדלקמן:

  ס"מ יבוצעו ע"י עיבוד פימי.  45מפלים עד גובה  .1

  ס"מ יבוצעו ע"י מפל חיצוי.  45מפלים בגובה שמעל  .2

  חיצוי יכלול גם גושי בטון מזויין. מפל  .3
    

  התחברות לשוחות קיימות  57.05.10
  

התחברות לשוחות קיימות תבוצע בשעות השפל בשפיעת הקולחים, והבצ'יק יבוצע 
  בבטון מהיר התקשרות כאשר הזרימה תופסק לחלוטין ו/או תוטה. 

  
  . באחריות הקבלן רשות המקומיתהבצוע מחייב תאום מראש עם ה

  
והבטיחות  עבודות   הזהירות  לכללי  בהתאם  תבוצעה  קיימת  לשוחה  צור  חיבור 

ותקות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא התאור במפרט זה  ובהתאם להוראות 
להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע  

  עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן. 
  

בהתאם למפורט בתוכיות, במפרטים הכלליים ו/או לפי חיבור לשוחה קיימת יבוצע  
  הוראות המפקח ובאישור המזמין. 

וחומרי    –אופן התשלום   כל העבודות  כולל  ולפי קוטר הציור בשלמות  יחידות  לפי 
עיבוד   החיבור,  ואיטום  הציור  הכסת  השוחה,  קיר  שבירת  חפירה,  כגון:  העזר, 

  זרימת ביוב וכו' בשלמות.  המתעל והקשיים הכרוכים בעבודה בשוחה עם
  

  יקוזקווי 
  

 יקוז צורות לקווי   57.05.11
  
עבור    530המתאימים לתקן  ללא פעמון  צורות פלדה    ציורות פלדה ליקוז יהיו  *

  "צורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי". 
      

  רב אלומיה.   יהיו עם ציפוי פימי מלט  והספחים  ורותיהצ*  
  חלק לגמרי וללא גלים, בליטות וזיזים.הציפוי הפימי יהיה 

  
  או   בפוליאתילן שחול תלת שכבתי  צורות הטמוים בקרקע יהיו עטופים חיצוית  *

  מ"מ.  19שווה ערך בטיב ועליה עטיפת בטון דחוס בעובי 
  
כל שאר הוראות ההחה, הטיפול, הבדיקות וכיו"ב לצרת פלדה ליקוז יהיו על פי    *

  לעיל "החת צורות פלדה קווי מים".  57.06.01המפורט בסעיף  
  
    רשת סימון  *

בעובי  סימון פלסטי    תוח רשת  ,  ס"מ מעל גב הציור  25-30מעל כיסוי החול בגובה  
ו  2 כיתוב  ס"מ לפחות  50ברוחב  מ"מ לפחות  ותכלול  . הרשת תהיה בצבע אדום 

  .  או שו"ע RACIהרשת מתוצרת   ".יקוז"זהירות! קו בעברית ובערבית  
על חוטי הירוסטה להיות מהודקים במהדקי אוויר בתוך קופסא אטומה למים  

 . הקופסה תותקן בתוך תא המגופים. ואבק
  

  החת קווים ואיזום  57.05.12
  

  לעיל.  57.07.04ראה סעיף 
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  תאים ומתקי מערכת הצרת 57.05.13
  

  דרישות מיוחדות   .א
  

טבעות, מכסים ותקרות מובא לידיעת הקבלן כי חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות,  
במפעל  טרומי  מייצור  להיות  חייבים  מרכיביהם  כל  על  השוחות  כל  באתר.  לשוחות 

  מאושר בעל ת"י. 
  

  ליקוז  שוחות בקרה  .ב
  

  שוחות בקרה ליקוז תהייה טרומיות, מרובעות או עגולות כמפורט בכתב הכמויות.   .1
  

 . MTמדגם  טרומית שטוחה מבטוןעגולה / מלבית התקרה  תהיה   .2
  

מדגם    מלביותתחתיות   .3 טרומיות  בעלות   MBתהייה  בטיב,  ש"ע  או  וולפמן  תוצרת 
  סימון השגחה של מכון התקים. 

   ביציקה מווליטית אחת ולא יציקה בשי שלבים.דפות ורצפת התחתית יהיו עשויים 
ע"י   שוחה  מחברי  מורכבים  ובהם  מדוייקים  קדוחים  פתחים  יהיו  התחתית  בדפות 

  . 40 -המפעל, סוג הבטון בתחתיות יהיה ב
 הרמה  חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ווחה באמצעות אביזר  3בכל תחתית יהיו  

    .המשמש גם להרמת חוליות טרומיות
  . חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים

  

תהייה .4 ביח"ר  MCמדגם    מלביות  החוליות  תוצרת  או ,  בע"מ  תעשיות  ש"ע   וולפמן 
 לא תותר התקה של חוליות קויות.   .בטיב

  

  התקרה תהיה טרומית שטוחה מבטון:   .5
  

  טון.   40 תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס בכבישיםבשוחות המותקות     *
          

בעתיד יותקו  בשוחות המותקות בשטח פתוח ולא תידרש התאמת גובה פי השוחה    *
ובע תיקבע המסגרת בבית החרושת בזמן  כ  תקרות מטיפוס "כובע". בתקרות מטיפוס 

  היציקה. 
  

) D-400(  לעומס כבד  ), אוB-125מין  לעומס ביוי ( מסוג יצקת ברזליהיה עגול   המכסה .6
המכסים   סמל הרשות וייעוד המכסה "יקוז"., עם  או ש"ע  תוצרת וולפמן תעשיות בע"מ 

 . במהדורתו האחרוה 489 ישראליקן לפי ת
 

i. חיות המפרט האדריכלי. יהיה  המכסהמכסה מרוצף, על פי ה 
    
  ס"מ.  60מ' יהיה   1.26קוטר הפתח בתקרה בשוחות בעומק שמעל   *
  

) בשוחות המותקות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פי הכביש L.Tרום פי המכסה (  *
  או המדרכה.  

    
  גמר העבודות ובדיקת הקווים. המכסים יגורזו לאחר    *

  

  חיבור צרת לשוחה   .ג
  

התקת צורות בקירות בטון ובדפות השוחות תעשה באמצעות אטם מובה כדוגמת 

F-150  .(וולפמן) "טור סיל(אקרשטיין) או "קו    

   .ד
  TM-אטם איטופלסט  .ה
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יישום  ייעשה ע"י סרטי איטופלסט בלבד.  חבור האלמטים השוים של תאי הבקרה 

  הבצוע בהתאם להחיות היצרן.
  אספקת סרטי האיטופלסט כללת במחירי החת השוחות.

  

  מדרגות   -לבי ירידה ש  .ו
  

מ' ויותר יותקו שלבי ירידה. המדרגות תהייה מסוג מדרגות    1.00בשוחות בעומק   .1

  . C- ASTM 478רחבות לפי 
  

מיימום. משי צידי המדרך תהייה בליטות    ס"מ  25רוחב המדרך של המדרגה יהיה   .2

  13  ½למיעת החלקה לצדדים.  המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פימה לפחות  
  ס"מ.

  

  ס"מ במבה סולם.  35המדרגות תהייה מורכבות בדפות זו מעל זו במרווח אכי של   .3
  

"י  השלבים יותקו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגום ייבדק לפי הוראות ת .4
658  .  

  

יהיו כאלה יתקבלו   .5 כזה ששלבי הירידה אם  ובאופן  אכית  הצבת החוליות תהיה 
 בשי טורים אכיים. 

  

  יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון  57.06
  

במקומות המסומים בתכית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, ייצק הקבלן גושים  .1
  מתחת או מסביב לצורות.  

  

 300       הגושים יוצקו בהתאם לתכיות כאשר כמות הצמט למ"ק בטון מוכן תהיה   .2
  ק"ג. 

  

כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה, אספקת חומר ועבודה תהייה כלולות במחיר מטר  .3
   ולא ישולם בעבורן בפרד.ר אורך צו

  

  בדיקות הידראוליות  57.07
  

זילות  .1 לגילוי  הידראולית  בדיקה  ייבדק  תאי הבקרה הסמוכים  כולל  בפרד  כל קטע 
  ודליפות (אטימות). 

  

הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים, מילוי מים עד מתחת למכסה   .2
  התא המוך שבקטע.

  

  שעות.  24משך הבדיקה  .4
  

תיקון  אם   .5 הטעון  יתוקן  כלשהוא  בצור  או  במחבר  הזעה  או  דליפה  זילה,  הופיעה 
תקין   יימצא  הבדק  שהקטע  עד  חוזרת  בדיקה  ותבוצע  המפקח  לדרישות  בהתאם 

  לשביעות רצוו המלאה של המפקח. 
  

כל הוצאות הקבלן בקשר לבדיקת האטימות כולל בדיקות חוזרות אם תידרשה כלולות   .6
  ולא ישולם בעבורן בפרד.ם במחירי היחידה השוי

  

  שטיפה וחיטוי הקווים 57.08
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השטיפה והחיטוי יהיו לפי ההחיות האחרוות בתוקף, של משרד הבריאות. את ההחיות  
הבריאות.   משרד  של  האיטרט  מאתר  להוריד  יתן 

er/bz22_2013.pdfhttp://www.health.gov.il/hoz  
ההחיות המובאות בהמשך הן לוחיות בלבד ואופן ביצוע העבודה המחייב יהיה על פי  

  החיות ודרישות משרד הבריאות אשר יהיו בתוקף ביום ביצוע הבדיקה. 
לבדיקה   ישלחו  והדגימות  הבריאות  משרד  מטעם  מוסמך  ע"י  תעשה  הבדיקות  ביצוע 

  הבריאות.במעבדה מאושרת ע"י משרד 
  

  , ביוב ויקוזשטיפת קווי מים  .א
  

ורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות  י לאחר השלמת מערכת הצ .1
ורות   יבכך ולפי הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פימית של כל המערכת, צ

  ואביזרים. 
  

  השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הקודות הגבוהות של המערכת.   .2
  

מות המים שתוכס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  כ .3
קיים    1.0פחות מאשר   יהיה  מ'/ לשיה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים 

  לחלוטין לשביעות רצוו המלאה של המפקח, אולם  לא פחות מאשר חצי שעה. 
  

טיפה ובה יפרט את  לפי בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכית הש .4
מקורות המים וכמות   קודות ליקוז אוויר,  הוצאתם,קודות  קודת הכסת המים,  

  המים הדרשת. 
   

  רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.   
  

  חיטוי קווי מים   .ב
  

ועליו   .1 הבריאות.  משרד  ע"י  המאושר  משה  קבלן  ע"י  יבוצע  שהחיטוי  בזה,  מודגש 
בסוף   תוצאות  להגיש  ואת  חיטוי  בוצע  בהם  הקטעים  את  המפרט  מסמך  העבודה 

 בדיקות המעבדה לאיכות המים.
  

של   .2 בשיעור  למים  כלור  הוספת  ע"י  יעשה  הקו  חופשי    50חיטוי  כלור  לליטר  מ"ג 

" קוטר  בעלי  ושל  12בצורות  על    30  ופחות,  עולה  שקוטרם  בצורות  לליטר  מ"ג 

"12שעות.  24 -, ויש להשאיר את הכלור בקו ל  
  

תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה, באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של  .3
  המוצאים. 

  

בעלי קוטר   .4 יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצורות  כלוריציה  כחומר 

"24  .ורות בקטרים גדולים יותרופחות, וכלור בצורת גז לצ  
  

שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו (המרוחק מקודת    24בתום תקופה של   .5
-מ"ג לליטר ל  10מ"ג לליטר. אם השארית הה בין    25הכסת הכלור) להיות לפחות  

שעות. אם    24  או  12  מ"ג לליטר, יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה וספת של  25
מ"ג לליטר יש לשטוף את הקו    10-ת למתחשעות היא    24שארית הכלור החופשי בתום  

  מחדש. 
  

יש  .6 שהיא  סיבה  מכל  מכן,  לאחר  או  החתו  בעת  הקו  לתוך  שטפוות  מי  כסו  אם 
מ"ג לליטר, בהתאם למידת הזיהום.   200להגדיל את שיעור הכלור עד למקסימום של  

 72  -שעות לפחות, ומוטב אפילו ל  48  -במקרה זה יש להאריך את משך הכלוריציה ל
  מ"ג לליטר.  50שעות ושארית הכלור החופשי בתום תקופה זו תהיה לפחות 
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  מים, ביוב ויקוזצילום צרת  57.09
  

    י  ל ל כ 57.09.01

הרשות   .1 החיות  ועפ"י  מוסמכת  מעבדה  ע"י  יעשה  ויקוז  ביוב  מים,  צרת  צילום 
  הלאומית להסמכת מעבדות. 

  

0019(1).pdf-TR-http://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1 
 

במקרה של סתירה בין החיית הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבין מסמך זה,  
 הושא יובא להכרעת המתכן.

  

בצ .2 הבטחת  הצרת  לשם  החת  עבודות  של  תקין  השרוול  וע  לדרש  ו/או  בהתאם 
במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת  
צילום לאורך הקו המוח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת  

  . יזיה במעגל סגור, שתוחדר לצרת  לכל אורכהוו טל
            

  ייעשה כדלקמן:   צילום צרת
  

לקבל    .א זאת  ובעקבות  הציור  פים  טיב  לוודא את  מת  על  קיימת  צרת  צילום 
  החלטה לגבי ביצוע שירוול פים ציור הביוב/יקוז. 

  

לאחר ביצוע החת צרת חדשה ו/או ביצוע שירוול פים הציור יבוצע צילום אשר    .ב
    מטרתו לבדוק את איכות הביצוע של העבודה.

  

בצוע  מטרת   .3 ואופן  הצרת  מצב  את  ולתעד  הצור"  לתוך  "להביט  היא  הבדיקה 
  החתה.

  

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן   .4
  בלתי פרד ממסמך זה. 

  

פעולת צלום הצרת איה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא   .5
כיות, המפרט ולפי הוראות וספות של המהדס  ולאשר את תקיות הבצוע לפי הת

  שיתו במהלך הבצוע.
  

לצורך צלום הקו רשאי הקבלן להעסיק קבלן משה מיומן, בעל ציוד וסיון לבצוע   .6
  העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.  

  

תאי .7 היו  למזמין  זו  פעולה  של  מלא  תיעוד  ומסירת  הצרת  צילום  לקבלת    בצוע 
 העבודה לאחר בצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכית בדיעבד". 

  

  בצוע העבודה  57.09.02
  

  שטיפה   .א
  

לפי בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצרת שהוחה תהיה קיה מכל חומרי  
  ביה וחומרים אחרים כדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.  

למפרט  יה בהתאם  הכל  לכך,  מתאים  מכשור  באמצעות  לחץ  בשטיפת  יבוצע  קוי 
  הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.  

לדא  הקבלן  החתך  באחריות  וכי  הציור  לקריסת  תגרום  לא  בלחץ  השטיפה  כי  וג 
  הפימי של הציור יהיה קי ושלם לכל אורכו. 

בשוחות הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים (חול, שאריות  
  שוות וכו') ויסלק אותם לאתר שפיכה מאושר. 



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

216

  

  עיתוי העבודה   .ב
  

הצ .1 הצי בצוע  החת  לאחר  ייעשה  והידוק  ורות,  י לום  כסוי  השירוול,  ביצוע  ו/או 
  עפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות.  שכבות ה

  

  הצילום ייערך בוכחות ציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהדס.  .2
  

על הקבלן להודיע למהדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות מאשר   .3
  עבודה. ימים לפי בצוע ה 7

  

  הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא וכחות המהדס ו/או המפקח.   .4
  

 מהלך הבצוע   .ג
  

אורך   בקטעי  סגור  במעגל  טלביזיה  מצלמת  החדרת  באמצעות  יבוצע  הצילום 
טלביזיה   גבי מסך  מעל  יוקרן  העבודה  הציוד. מהלך  למגבלות  בהתאם  מתאימים 

  במהלך בצוע הצילום. 
  

  תיעוד   .ד
  

לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי    דיסק הצילום על כל שלביו יתועד על גבי  
  ווי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.יבעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בל

  

  תיקון מפגעים   .ה
  

ד יתגלו מפגעים  ועי תהבמידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של   .1
ולחוות דעת המהדס יש לתקם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקוים הדרושים  

  . לשביעות רצוו המלאה של המהדס
  

  הקבלן יתקן את הזקים הישירים והבלתי ישירים. .2
  

חוזר של קטעי הקו המתוקים. תהליך הצילום  לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום   .3
  החוזר יהיה בהתאם לאמר בסעיף "בצוע העבודה". 

  

  הצגת ממצאים   .ו
  

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתאי המכרז, ובוסף רק לאחר מסירת  
  תיעוד הצילום שערך לשביעות רצוו של המהדס המפקח. 

  

  פורט לגבי ממצאים.דו"ח מ) CD   2 )1:  תיעוד הצילום יכלול
  

    דיסק .1
  

כלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול  ישאר ברשות המזמין  ייש  תקליטור 
יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע    תקליטור זיהוי שוחות. פס הקול של ה 

  הצילום. 
  

  דו"ח צילום  .2
  

  יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה.   דיסקבמצורף ל*  
  דו"ח צילום איו מבטל את הדרישה להכת "תכית בדיעבד". *  
  הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:  * 
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ור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימויהם  ימרשם מצבי (סכימה) של הצ  .א
הקו   זיהוי  לאפשר  כדי  השטח  פי  על  אחר  ותאור  סימון  וכל  הבצוע,  בתכיות 

  ומיקומו.  

וידאו, תאור    .ב קודת  הקו,  שתכלול: קטע  בצורת טבלה,  הצילום  של  שוטף  דו"ח 
  המפגע, הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

  ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. סיכום  .ג

  מסקות והמלצות.   .ד

הדו"ח ילווה בתמוות של התקלות האופיייות. תמוות אלה יצולמו מעל גבי מסך    .ה
  יזיה בעזרת מצלמה מתאימה.  ווהטל

  

  אחריות הקבלן  57.09.03
  

  בוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר
  לפי פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.  

  
במידה ויתגלו זקים שגרמו לצור כתוצאה מעבודות עפר, הכת תשתית הצרת או  

הצ  החת  בבצוע  הקשורות  אחרות  עבודות  עלות  יכל  הקבלן,  באחריות  אשר  ור 
  . תחול על הקבלןלום הוסף במידה ויתגלו זקים הדורשים תיקון יהצ

  
חשבון    על  הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין המפגעים יתוקו ע"י 

  . הקבלן
  

כל זאת כפוף    לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן
  לתאים הכלליים של החוזה.   

    
  2מסמך ג/ 

  
  אופי מדידה 

  
    ____________________המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה מס' 

  
  

  מים, ביוב ויקוזאופי מדידה ותשלום לקווי   57.10
  

 כללי  57.10.01
  

זה   מכרז  שוא  העבודות  של  מושלם  לביצוע  הדרשים  העזר  וחומרי  החומרים  כל 
יסופקו ע"י הקבלן. מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר 
"התקה", "ביצוע", "הכה", שם המוצר בלבד: לדוגמא ציור פוליאתילן", "תא" וכו'  

וכו' התקה  לשטח,  הובלה  אספקה,  היא  ומתפקד    הכווה  מושלם  מוצר  לקבלת 
  חלקים וחומרי העזר הדרשים.ה אביזרים,  ה בשלמות על כל 

כל העבודות תימדדה בכפיפות להוראות ולתאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט  
  , וכן בסעיפים להלן. הכללי

שאים   הושאים  אותם  לכל  והתשלום  המדידה  אופי  רק  מתוארים  זה  במסמך 
באו ביטויים  את  הוגדים  מוצאים  או  הכללים,  במפרטים  המוגדרים  המדידה  פי 

  אותם.
  

  בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן: 

  רשיוות ואישורים 57.10.02
  

האגרות  כל  להוצאת  מהפעולות  המתחייבות  ישירות  והבלתי  הישירות  העלויות  כל 
יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם  (כולל אישור משטרת ישראל)    והרשיוות השוים

  לות במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות ולא ישולם בעבורם בפרד.  ככלו
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  )MADE ASתכיות בדיעבד ( 57.10.03
    

ע"י   מבוצעות  בדיעבד  תכיות  ולמפקח  למזמין  יגיש הקבלן  העבודה  לאחר השלמת 
  מודד מוסמך, מעודכות לאחר בצוע.  

אור מדוייק  התכיות תכלולה תאור מדוייק של כל העבודות שבוצעו בפועל, כולל: ת
, כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית והיקוז  הביובהמים,  של כל העבודות, תוואי קווי  

והקואורדיטות   הרומים  לרשת  קשירה  ואיתור  וכד'  לחיבור  הכות  מיקום  צור, 
  הארצית ולעצמים אחרים בשטח.  התכיות יבוצעו באופן ממוחשב.

  
 2000קבלן דיסק בפורמט אוטוקד  לצורך הכת תכיות לאחר בצוע יספק המתכן ל 

  לפחות. 
  

לפחות    2000הכת התכיות בדיעבד ומסירת הדיסק בפורמט אוטוקד    מודגש בזאת כי
תאי מוקדם  סטים של העתקים, בצורה מסודרת, ואישורן כי הוכו כדרש הן    5  -ו

    ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח והמתכן.
  הפרטים שיסמן הקבלן בתכיות ה"ל טעוים בדיקה ואישור המפקח.  

  

) העתקים, כולל כל החומר    5  -) בMADE  ASעבור הכת ואספקת תכיות בדיעבד 
  ולא ישולם בעבורם בפרד.  והעבודה שידרשו להכתם ייחשב ככלול במחירי היחידה  

  

  בדיקות שדה ומעבדה  57.10.04
  

במפרט המיוחד ובספר הכחול (המפרט הכללי)  כל ההוצאות של בצוע הבדיקות כאמור   .1
  ולא ישולם בעבורן בפרד. לעיל תהייה ע"ח הקבלן 

  

לה .2 העלולים  העיכובים  כל  את  בחשבון  להביא  הקבלן  לעבודהיעל  למועד   גרם  ו/או 
  לתוצאותיהם. השלמתה עקב בדיקות המעבדה ו/או המתה

  

 א תובאה בחשבון. לה"ל    תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב .3

תקיה   .4 אישורי  בדיקה,  תעודות  את  המפקח  של  מוקדם  לאישור  יעביר  הקבלן 
וכיוצ"ב עבור החומרים שבכוותו לספק באתר (בתחילת העבודה וטרם אספקתם  

  לאתר) והמלאכות שבוצעו על ידו (בגמר העבודה).
  

  פקוח על העבודה  57.10.05
  

  על הקבלן האמר להלן:בהשלמה ומבלי לפגוע באמר בחוזה יחול  
  

למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב   .1
  החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות. 

  

  כל זמן שהעבודות משכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.  .2
  

הקב .3 ועל  התכיות,  לפרוש  באשר  הבלעדי  הפוסק  יהיה  יהיההמפקח  לציית   לן 
איה פוטרת את הקבלן    -מעות מפעולה  ילהוראותיו. אולם, על הוראה או פעולה או ה

  מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה הזה.  

על הקבלן יהיה לתקן על חשבוו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן   .4
שהעבודה  המפקח  אישור  לאחר  רק  כמושלמת  תחשב  והעבודה  המפקח,  שיקבע 
עשתה בהתאם לתכיות ולמפרט, וכי האתר וקה ומסר מתאים למטרתו ולשביעות 

  רצוו של המפקח.  
  

תהייה עילה לעיכוב לוח הזמים או לדחיית תאריך גמר  עבודות תיקוים כ"ל לא   .5
  העבודות. 

            

  הרחקת פסולת ועודפים  57.10.06
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יורחקו מתחום העבודה   חפירה  ועודפי  ע"י    לכל מרחק שהואפסולת  לאתר מאושר 

  וללא כל תוספת במחיר.הסביבה  הגתמשרד ל
  

  פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט  57.10.07
  

ותכלול פתיחת כביש אספלט ע"י מסור,  דד במ"א,  ימתפתיחת ותיקון כביש אספלט  
  וכל הדרש לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו. 

  

  פירוק ותיקון מדרכות ושבילים מרוצפים 57.10.08
  

  פירוק ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"א, והמחיר יכלול: 
  

פירוק הריצוף הקיים ואחסוו לפי הוראות המפקח או ציג הרשות המקומית. הפירוק  
מ', כולל אספקת מרצפות או אבים משתלבות חדשות    1.0יהיה ברוחב תיאורטי של  

במקום אלה ששברו במהלך הפרוק או שהיו שבורות טרם הפרוק, והתקת הריצוף  
ציג הרשות המקומית,  ור לשביעות רצום של המפימחדש לאחר החת הצ קח או 

  ס"מ.   5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20בעובי  סוג א'כולל אספקת והתקת מצע  
  

  פירוק ותיקון אבי שפה  57.10.09
  

עבור פירוק אבי שפה והתקתן מחדש לאחר גמר העבודה לא ישולם בפרד ומחירם  
  יהיה כלול במחירי היחידה השוים. 

השפה למצבה הקודם, לרבות החלפת    המחירים יכללו את כל הדרוש להתקת אבן
  אבי השפה השבורות, בין ששברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן.

  

  שטיפת הקווים  57.10.10
  

  עבור שטיפת הקווים לא ישולם בפרד ומחירה יהיה כלול במחירי החת הצורות.  
  

  חיטוי הקווים 57.10.11
  

  ירי החת הצורות. עבור חיטוי הקווים לא ישולם בפרד ומחירו יהיה כלול במח
  

  מעבר דרך קירות  57.10.12
  

לא ישולם בפרד    עבור מעבר צורות בקירות, אבן גדר, אבן קיר, בטון, תעלת בטון וכד'
  ומחירם יהיה כלול בשאר מחירי היחידה השוים, העבודה כוללת:

מסגרות,  בטון,  ביה,  עבודות  כולל  הקיים,  לפי  מחדש  תיקון  המעבר,  בצוע  פירוק, 
  הדרוש למעבר מושלם. שרוולים וכל  

  
  
  
  

  עטיפות בטון לצור  57.10.13
      

יחידת המידה לעטיפת בטון לצור תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר הצור. המחיר  
יכלול את אספקת ברזל הזיון והתקתו, תביות, אספקת והתקת הבטון, וכל עבודות  

  העפר הדרשות.  
  המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.

  

 קווי ביוב  57.10.14
  

  אספקת והחת צורות לביוב   .א
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הובלת, פיזור והחת צורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם:  יחידת המידה לאספקת,   .1
  ור. ילסוג, קוטר ועומק הצ

  

המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור והחה של צורות, מחברים ואטמים, חפירה ו/או   .2
 . חציבה, מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק

 
הכיתוב  ור.  תוח מעל הצי   ס"מ לפחות עם חוטי ירוסטה  50סימון פלסטי ברוחב    רשת .3

כולל הסיומת בשוחות הביוב,  הסימון    רשתהסימון יהיה "זהירות! קו ביוב".  רשת  על  
 כלול במחירי היחידה השוים.  ה מדד בפרד ומחירתלא 

  

עומק הציור יימדד מפי הקרקע בפועל (לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים   .4
 ו/או מדרכות ועד לתחתית הציור.  

  

  כעומק הממוצע בין שתי קודות או שוחות סמוכות. העומק ייקבע  .5
  

עלות שרות השדה לבדיקת החת הצרת תיכלל במחיר היחידה להחת הציורות ולא   .6
 . תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה

  

מהריתוכים) יהיו על חשבון הקבלן ומחירן    10%-בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים (כ .7
 . ציורותיהיה כלול במחיר היחידה להחת ה

  

  . ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השוים לא יימדדו בפרד האביזרים   .8
        

 בדיקת אטימות כדרש במפרט לקווים ושוחות.   .9
  

  שוחות בקרה לביוב   .ב
  

לטיפוס   .1 בהתאם  מסווגות  ומוגמרות,  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדה  השוחות 
  השוחה, קוטרה ועומקה. 

  

תהייה   .2 היחידה  מהודק  במחירי  מצע  לרבות  הדרשות  העפר  עבודות  כל  כלולות 
    בתחתית . 

  

  במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר.  .3
  

  מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקים בחוליות בבית החרושת.  .4
  

 . מסוג "איטוביב" או ש"ע מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחברי שוחה .5
  

לדרישות  יהיה    המכסה .6 ומתואם  האדריכלי  המפרט  החיות  פי  על  מרוצף,  מכסה 
  תאגיד מי אביבים.

  א ביוב קיים חיבור לת  .ג
  

  חבור לתא ביוב קיים יימדד ביחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול: 
  

ר ויאספקת החומרים, חפירה, חציבת דופן התא, שבירת קרקעית התא, התקת הצ
התא סביב  ותיקון  חוזר  מילוי  הקרקעית,  עיבוד  החיבור,  איטום  העבודה    .החדש, 

תעשה בשעות השפל ובמידה ויש צורך יבוצע מעקף לשוחת הביוב אליה מתחברים.  
כל העלויות לבצוע העבודה לרבות המעקף, אספקת והתקת משאבה זמית במהלך  

ללא שלם של עבודה להתחברות כל עבודות העזר הלוות לבצוע מו בצוע העבודות וכן
  ור המוצע. י בעומק התא הקיים וקוטר הצתלות 

  



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

221

  שוחה על קו קיים   .ד
  

תוספת למחיר שוחה בגין התקתה על קו קיים תימדד קומפלט. מחיר היחידה כולל 
יתוק הזרימה באופן זמי והטייתה מהשוחה שלפיה, לרבות שימוש במשאבה וכיו"ב  

ובצוע   חבור הקווים החדשים, בצוע עיבוד תחתית השוחה מחדש  לשוחה שאחריה, 
  לאחר גמר התקת השוחה. 

  

  מפלים חיצויים   .ה
  

  מחיר היחידה יכלול:   יימדדו ביחידות שלמות,ו  "DROP"יהיו מסוג    מפלים חיצויים
  

, קטע צור זקוף באורך הדרש, יציקת גושי  90", קשת  Tאספקת והתקת הסתעפות " 
חורים בדופן החוליות בבית החרושת, עיבוד המתעל, אספקת והתקת  בטון, עשיית  

  ורות.  יאטמים להתקת הצ
  

  יזיה ווצילום צרת בטל  .ו
  

הן לצרת חדשה לאחר ביצועה והן לצרת ביוב קיימת לצורך  יזיה וו צילום צרת בטל 
קבלת החלטה לגבי שירוול (צילום לפי ולאחר ביצוע שירוול כלול במחירי היחידה  

  יימדד במ"א, מחיר היחידה יכלול:  וול ולא יימדד בפרד)  לשר
  
לבצוע י הדרושים  התאומים  כל  את  וכן  העבודה  בצוע  בטרם  הקווים  ושטיפת  קוי 

רצוו   ולשביעות  המפקח  הוראת  לפי  הרצ"ב,  במפרט  המפורט  לפי  הכל  הצתור, 
  המלאה. 

  

  בדיקת איטום תאי בקרה   .ז
ובדיקת איטום התא לא ישולם בפרד ומחירו כלול  בעבור הקמת תא בקרה לדוגמא  

  במחירי היחידה השוים. 
  

  קווי מים  57.10.15
  

  אספקת והחת צורות למים   .א
  

בהתאם  מסווגת  מ"א  תהיה  צורות  והחת  פיזור  הובלת,  לאספקת,  המידה  יחידת 
  ור.  ילסוג, קוטר ועומק הצ

  
  המחיר יכלול:  

    

ו .1 חפירה  לרבות  צורות,  של  החה  הובלה,  חול,  /אספקה,  ועטיפת  מצע  חציבה,  או 
 הידוק ומלוי חוזר. 

 
ור יימדד מפי הקרקע בפועל (לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים  יעומק הצ .2

 ור. העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי קודות. יו/או מדרכות ועד לתחתית הצ
  

ורות ולא  י עלות שרות השדה לבדיקת החת הצרת תיכלל במחיר היחידה להחת הצ .3
 תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה. 

  

מהריתוכים) יהיו על חשבון הקבלן ומחירן    10%-בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים (כ .4
 ורות. ייהיה כלול במחיר היחידה להחת הצ

  

 בדיקות לחץ יהיו כאמור במפרט המיוחד.  .5
  

 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השוים.  לא יימדדו בפרד האביזרים   .6
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ולא  עלות שרות השדה לבדיקת החת הצרת תיכלל במחיר היחידה להחת הציורות   .7
  .תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה

 
הכיתוב  תוח מעל הציור.    ס"מ לפחות עם חוטי ירוסטה  50סימון פלסטי ברוחב    רשת .8

כלול   ה מדד בפרד ומחירתהסימון לא    רשת ".  םמיהסימון יהיה "זהירות! קו    רשת על  
 במחירי היחידה השוים. 

  

  התחברות קו מים מוצע לקיים  .ב
  

  המחיר יהיה לפי יחידה ויכלול:  
  

ורות והאביזרים (למעט מגופים), עשיית כל הריתוכים, גילוי  י אספקת והרכבת כל הצ
עודפי   וסילוק  מהודק  כיסוי  המים,  ויקוז  סגירת  הקיים,  פי    חומריםהקו  והשבת 

  .  השטח לקדמותם
  

  הכה לחבור מים   .ג
  

כל   והתקת  אספקת  ויכלול  שלמות  ביחידות  יימדד  המים  לרשת  לחיבור  הכה 
הדרושות   הלוות  העבודות  כל  ובצוע  הצרת  קטעי  המגופים,  הספחים,  האביזרים, 

כולל אספקה והתקת גשר הארקה תיקי על מוה  , ולחיבור מושלם בהתאם לפרט
  . לרבות שלות תקיות ושלט "הארקה לא לתק" מים,

    .ייחשב כל הקטע מקשת העליה לפי הקרקע כולל הקשת ופקק  המיםכחיבור  
במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות בקרקע, יימדד החיבור החל מהסתעפות כולל  

  ההסתעפות והמגופים כולל המגופים.  
  

  חיבור למד מים תת קרקעי קיים   .ד
מים   למד  הובלת  חיבור  אספקת,  ויכלול  שלמות  ביחידות  יימדד  קיים  קרקעי  תת 

מטר, מהציור הראשי ועד למד    4באורך עד    4והתקת מקטע ציור פלדה בקוטר "
המים, מעברי קוטר, מגוף כדורי/אלכסוי על פי החיית התאגיד וחיבור למד המים  

  הקיים. 
צב השוחות הקיימות החלפת שוחה ומכסה למד מים תת קרקעי קיים תתבצע על פי מ

  ועל פי החיית המפקח בשטח, בתאום עם תאגיד מי אביבים ותימדד בפרד. 
  

  מגופים   .ה
  
"  מגופיםה ואפוקסי בחוץ,    ,יהיו מגופי טריז  ומעלה  3בקוטר  פים  צפוי אמאיל  עם 

ש"ע  או    EKO-L/EKO-Sאו "הכוכב" דגם    TRS/TRL  , דגםתוצרת ביח"ר "רפאל"
    .אטמ' 16ודה אוגים, לחץ עב. כולל בטיב

יכלול  והמחיר  שלמות  ביחידות  תהיה  מחבר    המדידה  גדי,  אוגן  והתקת  אספקת 
ע ואוזי  עיגון  מוטות  ברגים,  קשתות,  ילאוגן,  חרושתיים,  סגירה,  גון  תמיכה  גלגל 

צביעת המערכת מעל פי הקרקע בצבע יסוד    למגופים, גושי בטון, וקטעי צורות פלדה, 
  ר האביזרים הדרושים ובצוע כל העבודות הדרושות.  וכל שאוצבע אפוקסי עליון  

  

 העתקת מערכת מגופים   .ו
  

העתקת מערכת מגופים קיימת תכלול פירוק האביזרים מהמערכת הקיימת, חיתוך  
התקה   לקבלת  עד  והרכבתם  החדש  למיקום  האביזרים  העברת  הקיימת,  הצרת 

  להעתקת המערכת. מושלמת. כולל כל הכרוך בתאום וסגירת קו המים הקיים 

 
  בדיקות רדיוגרפיות   .ז

  
חשבון הקבלן    ממספר הריתוכים) יהיו על  10%  -בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים (כ

  ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה להחת צורות.   
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    אש (הידרטים)-קודת כבוי  .ח
  

עם זקף    FHFSדגם  ø 3"  ההידרט (ברז השריפה) יהיה מאוגן בודד עם מצמד שטורץ

    .תוצרת"הכוכב" 433או דגם  תוצרת "רפאל" F- 43דגם ø 4"חרושתי  
  

  ההידרטים יימדדו ביחידות שלמות ויכללו: 
  

  . 4" אש (הידרט) בודד מאוגן עם זקף חרושתי- אספקת והתקת ברז כבוי* 
  

  . 3מצמד שטורץ (חבור מהיר) "   *
  

  בטון דחוסמ') עם עטיפה חיצוית    4.0(אורך עד    5/32, ע.ד. " 4קטע צור פלדה "   *
מ' תשולם לקבלן היתרה    4.0  -ל   ידרש אורך צור מעלי וצפוי פים מלט. (במידה ו

  ור).ילפי מחיר החת צ 
  
  כל האביזרים הדרושים, כגון: קשתות, אוגים, ברגים וכו'.  *
  צביעת חלקי ההידרטים כלולה במחיר היחידה   *

"עבו*   דגם    21F  -4  דגם  4ר אספקת והתקת מתקן שבירה  תוצרת "רפאל" או 
תשולם לקבלן תוספת מחיר לברז שריפה כמצויין בכתב    .תוצרת "הכוכב"  7041

  הכמויות.  
  

  תאים למגופים   .ט
  

  המחיר לתאי מגופים יהיה לפי יחידות, ויכלול: 
  

, כולל אספקת,  658אספקת והרכבת תאי בטון למגופים מחוליות טרומיות, לפי ת"י  
הרכבת והתאמת התקרות והמכסים וביטום, אספקת והחת חצץ בתחתית, עשיית  

  חגורת בטון, חפירה, מלוי מהודק וסילוק עודפי חומרים. 
      

האדריכלי  יהיה    המכסה המפרט  החיות  פי  על  מרוצף,  לדרישות  מכסה  ומתואם 
  תאגיד מי אביבים.

  
  
  
  
  

  קווי יקוז  57.10.16
  

  ליקוזאספקת והחת צורות   .א
  

יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור והחת צורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם:   .1
  ור. ילסוג, קוטר ועומק הצ

  

המחיר יכלול אספקה, הובלה, פיזור והחה של צורות, מחברים ואטמים, חפירה ו/או   .2
  חציבה, מצע ועטיפת חול, מילוי חוזר והידוק. 

  

עומק הציור יימדד מפי הקרקע בפועל (לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים   .3
 ו/או מדרכות ועד לתחתית הציור.  

  

  העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי קודות או שוחות סמוכות.  .4
  



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

224

חידה להחת הציורות ולא  עלות שרות השדה לבדיקת החת הצרת תיכלל במחיר הי  .5
 . תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה

 
הסימון   רשתהכיתוב על תוח מעל הציור. ס"מ לפחות  50סימון פלסטי ברוחב  רשת .6

קו   "זהירות!  לא    רשת".  יקוזיהיה  ומחירתהסימון  בפרד  במחירי    ה מדד  כלול 
 היחידה השוים. 

        

 בדיקת אטימות כדרש במפרט לקווים ושוחות.   .7
  

  ליקוז שוחות בקרה   .ב
  

לטיפוס   .1 בהתאם  מסווגות  ומוגמרות,  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדה  השוחות 
  השוחה, קוטרה ועומקה. 

  

מהודק   .2 מצע  לרבות  הדרשות  העפר  עבודות  כל  כלולות  תהייה  היחידה  במחירי 
    בתחתית . 

  

  מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר. במחיר היחידה יהיה כלול גם  .3
  

  מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקים בחוליות בבית החרושת.  .4
  

  מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחברי שוחה. .5
  

לדרישות  יהיה    המכסה .6 ומתואם  האדריכלי  המפרט  החיות  פי  על  מרוצף,  מכסה 
  תאגיד מי אביבים.

  

  קיים   יקוזא חיבור לת  .ג
  

  קיים יימדד ביחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול:  יקוזחבור לתא 
  

ור יאספקת החומרים, חפירה, חציבת דופן התא, שבירת קרקעית התא, התקת הצ
התא סביב  ותיקון  חוזר  מילוי  הקרקעית,  עיבוד  החיבור,  איטום  העבודה    .החדש, 

היקוז אליה מתחברים. תעשה בשעות השפל ובמידה ויש צורך יבוצע מעקף לשוחת  
כל העלויות לבצוע העבודה לרבות המעקף, אספקת והתקת משאבה זמית במהלך  

ללא כל עבודות העזר הלוות לבצוע מושלם של עבודה להתחברות  בצוע העבודות וכן
  ור המוצע. י בעומק התא הקיים וקוטר הצתלות 
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  שוחה על קו קיים   .ד
  

קיים תימדד קומפלט. מחיר היחידה כולל   תוספת למחיר שוחה בגין התקתה על קו 
יתוק הזרימה באופן זמי והטייתה מהשוחה שלפיה, לרבות שימוש במשאבה וכיו"ב  
ובצוע חבור הקווים החדשים, בצוע עיבוד תחתית השוחה מחדש   לשוחה שאחריה, 

  לאחר גמר התקת השוחה. 
  

ב הכמויות. מחיר  תאי תפיסה למי גשם יימדדו כקומפלט ויכללו את כל האמור בכת  .ה
ברגים  יציקה,  מברזל  ומסגרת  רשת  שפה,  אבן  טרומי,  תפיסה  תא  יכלול:  יחידה 

 מגולבים וכל האביזרים הדרושים וכל העבודות הדרושות.
 
  .ולא ישולם בעבורה בפרדשטיפת קווים תהיה כלולה במחירי החת הציור   .ו

  

  כללי  -טול תאים ומתקים שוים יב 57.10.17
    

וסילוק של קווי בקרה, תאי קליטה, בורות רקב, בורות ספיגה, קדוחי  בעבור בטול  
ספיגה, צרת מכל סוג שהוא המצאים בתחום החפירה של צרת ומתקים חדשים 

  מתוכים ישולם כמצויין בכתב הכמויות. 
לאתר   העבודה  מאתר  ויסולקו  בשלמותם  יפורקו  יבוטלו,  המבוטלים  המתקים 

  ו/או המשרד להגת הסביבה ע"י הקבלן.  מאושר ע"י הרשות המקומית 
  

בטול וסילוק של תאי בקרה מתקים וצרת כ"ל המצאים מחוץ לתחום החפירה של  
מפורשת   הוראה  כך  על  תיתן  אם  ורק  אך  בתשלום  יהיה  חדשים  ומתקים  צרת 

  מהמפקח. 
    

  הרחקת פסולת ביין  57.10.18
  

משתל אבים  אספלט,  לרבות  העבודה  במהלך  שתיווצר  פסולת  שפה,  כל  אבי  בות, 
אריחי מדרכה, צמחייה, שורשים, גזעים, פסולת כלשהי וכו' תורחק ע"י הקבלן לאתר  

  מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד להגת הסביבה.
  

  אלמטים מבטון טרום  57.10.19
  

שלמות   ביחידות  ימדדו  צורות,  להשעת  אדים  כגון:  טרום,  מבטון  אלמטים 
הובלתם והתקתם, כולל עבודות עפר ועבודות  מותקות. המחיר כולל את אספקתם,

  אחרות. 
במחיר האדים מבטון טרום כלולים גם מחירי הרפידות, שלות, וברגים לחיזוק הצור  

  לאדן. 
  

  אביזרים  57.10.20
  

אל שסתומים  כגון:  אביזרים,  ביחידות  -עבור  ישולם  וכו',  אויר  שסתומי  חוזרים, 
  שלמות. 

  
והתקה של האביזר, לרבות התקה ואספקה  מחיר היחידה, כולל אספקה, הובלה  

  של: מחבר לאוגן, אוגן גדי, ברגים, אטמים, אומים, אוזי וברגי עיגון וכו'. 
  

בשסתומי אוויר מחיר היחידה כולל גם את הברז הכדורי המותקן לפי השסתומים 
  על כל מרכיביו.
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  הגה גד קורוזיה  57.11
      

  כללי  57.11.01
  

עבודות מסגרות, צרת פלדה שאיה טמוה בקרקע  כל חלקי המתכת הגלויים, כגון:  
טיפול  יעברו  וכד',  ברזל  מיצקת  ירידה  שלבי  למכסים, מכסים,  בבטון, מסגרות  או 

  בהגה גד קורוזיה ע"י צביעה.
  

  צביעה  57.11.02
  

  מבי פלדה, אלמטים או חלקים העשויים פלדה יוגו כגד קורוזיה באמצעות צביעה.
  קה ולאחר יקוי בחול עד לקבלת ברק. הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההת

  הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון. 
  

  צבע יסוד:
  

גוון השכבה העליוה יהיה שוה   - יהיה שתי שכבות מיימום סיטטי.  צבע יסוד 
  מזה של התחתוה. 

 היישום: במברשת שתי וערב. -
 הדילול: בטרפטין מיראלי.  -
 שעות.  24-16שעות, סופי  24שכבה לשכבה  הייבוש: בין  -
  60מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות    35-30עובי הפילם יבש:   -

  מיקרון לפחות. 
      

  צבע עליון:
  

על - ייקבע  העליוה  השכבה  גוון  סיטטי.  צבע  שכבות  שתי  יהיה  עליון  ידי  - צבע 
  המהדס. גוון השכבה התחתוה יהיה שוה מזה של העליוה. 

 היישום: במברשת או בריסוס. -
 הדילול: בטרפטין או מיראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס.  -
 שעות.  12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה   -
מיקרון מיימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות    30עובי הפילם:  -

  מיקרון לפחות.  80
  

צבע   ובשכבה התחתוה של  יסוד  בבית  צביעה בצבע  עליון של אלמטים המיוצרים 
המלאכה תיעשה בבית המלאכה. השכבה העליוה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקה. 
  צביעת אלמטים אחרים, כאלה שאים מותקים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר.

  

  אופי מדידה ותשלום לעבודות הגה גד קורוזיה  57.11.03
       

התשלום עבור עבודות הגה כגד קורוזיה ע"י צביעה יהיה כלול במחיר היחידה של  
אותם מבים, חלקים או המתקים שחלקי המתכת מהווים חלק מהם, כולל אספקת  
והובלת כל החומרים, חומרי העזר והאביזרים, ביצוע עבודות ההכה, כגון: יקוי וכן  

  ביצוע העבודה בהתאם למפרט. 
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  ספחים   -מסמך ד'  
  

  תצהיר הקבלן בעיין ציורות ביוב   1ספח מס' 
  תצהיר הקבלן בעיין אספקת ציורות המים   2ספח מס' 
  תצהיר הקבלן בעיין אספקת מכסים מיצקת לתאים    3ספח מס' 
  אישור שרות שדה להחת ציורות מים    4ספח מס' 
  אישור שרות השדה להחת ציורות ביוב    5ספח מס' 
  אישור בדיקה בקטריאלית להחת ציורות מים  6ספח מס' 
  אישור בדיקת לחץ ברשת הציורות   7ספח מס' 
  אישור בדיקת אטימות במערכת הביוב   8ספח מס' 
  אישור המפקח להתקת מגופים ושוחות מגופים   9ספח מס' 
  בדיקות מת אפרוגר  10ספח מס' 
  תעודת מסירה  –טופס קבלת העבודה   11ספח מס' 
  הערכת עבודות ושירות הקבלן   12ספח מס' 
  תוכן תיק מסירה מאושר ע"י המפקח   13ספח מס' 
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  תצהיר הקבלן בעיין אספקת ציורות הביוב  - 1ספח 
  

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  

בהתאם לתאי המכרז שבידון, אי מתחייב לספק את הציורות המפורטים למטה. ציורות אלה כפי  
שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז,  הציורות, המחברים, האטמים  

  שור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו. שבקו הציורות ושיטות החיבור / ריתוך קיבלו אי
  

  מחיר הצעתי למכרז מבוססים על ציורות אלה בלבד. 
  
  

  יצרן הציור: ............................................................................................. 
  
  

  ......................................... ספק הציור: ................................................... 
  
  

  תאור הציור, תקן ותו השגחה : .................................................................... 
  
  

  תוי הציור שיספקו לפרויקט זה:
  

שם מסחרי    היצרן 
  של הציור 

עובי דופן,    דרג  קוטר,מ"מ 
  מ"מ 

כמות  
משוערת,  

  מטר

מחיר  
יחידה,  

  מטר
              
              
              

  
  

  הצהרת יצרן/ספק הציורות
  

היצרן/ספק הציורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההדסיים בחומר המכרז  
ואת   כמויות)  כתבי  פרטים, מפרטים,  (תוכיות,  זה  במסגרת מכרז/חוזה  הביוב  קווי  לתכון  הקשורים 

רכשים הציורות וכי הציורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם  השימוש לשמו  
שתבוצעה   ובתאי  בפיו  שהוצג  התכון  פי  על  זה  לייעודם  מתאימים  הציורות  וכי  שפכים  כמובילי 

  הוראות מפרטי היצור, ההובלה והטמת הציורות שהוצגו לפיו ואושרו על ידו.
  

מתחייב   לכך  לידי  בוסף  ומסירתו  סיומו  ועד  מתחילתו  כולו  הפרויקט  ביצוע  את  ללוות  היצרן/ספק 
  המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יוח בהתאם להחיותיו ולשביעות רצוו המלאה. 

  
היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפי הקבלן, המפקח הצמוד, המתכן והמזמין, על כל ליקוי  

  חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכי.או 
  
  

  
  
  
  
  

  תצהיר הקבלן בעיין אספקת ציורות המים - 2ספח מס' 

 ____________________  
  שם היצרן/ספק צרת 

 _______________________  
  כתובת 

_____________________  
  
  

  חתימה+חותמת 
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  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 

  
  

בהתאם לתאי המכרז שבידון, אי מתחייב לספק את הציורות המפורטים למטה. ציורות אלה כפי  
המופות,   הקשתות,  הציורות,  במכרז  כמובהר  במכרז.  המפורטות  לדרישות  מתאימים  להלן,  שיפורט 

והאביזרים   מהיצרן  ההסתעפויות  מוקדם  אישור  קיבלו  הריתוך,  ושיטות  הציורות  שבקו  האחרים 
  ומסופקים בפיקוחו. 

  
  מחיר הצעתי למכרז מבוססים על ציורות אלה בלבד. 

  
  

  ............................................................................................. יצרן הציור: 
  

  ספק הציור: ............................................................................................ 
  

  .......................................... תאור הציור, תקן ותו השגחה : ..........................
  

  תוי הציור שיספקו לפרויקט זה:
  

שם מסחרי    היצרן 
  של הציור 

עובי דופן,    דרג  קוטר,מ"מ 
  מ"מ 

כמות  
משוערת,  

  מטר

מחיר  
יחידה,  

  מטר
              
              
              

  
  

  הצהרת יצרן/ספק הציורות
  

בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההדסיים בחומר המכרז  היצרן/ספק הציורות מצהיר כי בדק  
הקשורים לתכון קווים במסגרת מכרז/חוזה זה (תוכיות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות) ואת השימוש  
לשמו רכשים הציורות וכי הציורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי  

יעודם זה על פי התכון שהוצג בפיו ובתאי כי תבוצעה הוראות מפרטי  מים וכי הציורות מתאימים לי 
  היצור, ההובלה והטמת הציורות שהוצגו לפיו ואושרו על ידו.

  
לידי   ומסירתו  סיומו  ועד  מתחילתו  כולו  הפרויקט  ביצוע  את  ללוות  היצרן/ספק  מתחייב  לכך  בוסף 

  יוח בהתאם להחיותיו ולשביעות רצוו המלאה.  המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו
  

היצרן/ספק מתחייב כמו כן, להתריע מיידית, בפי הקבלן, המפקח הצמוד, המתכן והמזמין, על כל ליקוי  
  או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכי.

  
  
  

  
    

 ____________________  
  שם היצרן/ספק צרת 

 _______________________  
  כתובת 

_____________________  
  חתימה+חותמת 
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  תצהיר הקבלן בעיין אספקת מכסים מיצקת לתאי ביקורת ותאי מגופים - 3ספח מס' 
  

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  
  

מכסי יצקת לתאי מים וביוב המתאימים לדרישות  בהתאם לתאי המכרז שבידון, אי מתחייב לספק  
  המפורטות במכרז ובעיקר ברמת דיוק כמפורט להלן: 

  

מכסי היצקת יהיו מעוצבים עם סמל התאגיד ו/או הרשות המקומית עיצוב גרפי יימסר לקבלן   )1(
 לפי תחילת ביצוע העבודה. 

רת. הדיוק מושג  הדיוק בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת מבטיח שכל מכסה יתאים לכל מסג )2(
 ע"י יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה ותושבת המסגרת להתאמה מושלמת.

תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויים יצקת חרוטים לקבלת דיוק מרבי בשטח המגע  
  בין המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב מעל המכסה.

  
  יצרן/ספק המכסים הצהרת 

  
והדרישות   כל המסמכים ההדסיים  ומעמיקה את  כי בדק בדיקה מקפת  היצרן/ספק המכסים מצהיר 
גמורה לשימוש שיעשה בהם   והם מתאימים התאמה  היצקת לתאים  בחומר המכרז הקשורים למכסי 

  ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז. 
  

ד בדרישות המפרט, איו יתן להתקה בכל מסגרת  בוסף לכך, מתחייב היצרן/ספק שכל מכסה שאיו עומ
אחרת שסופקה ע"י היצרן או שהמכסה  "רוקד" בתוך המסגרת יוחלף ללא דיחוי במכסה ומסגרת חדשים  
העומדים בדרישות המפרט כולל ביצוע כל עבודות הלוואי הדרושות להחלפת המכסה והמסגרת וכיסוי  

  ו המלאה של המזמין. כל הזקים הישירים והעקיפים ולשביעות רצו
  

  היצרן/ספק מצהיר שידוע לו שהמזמין לא יאפשר התאמת מכסים בשטח . 
  
  
  
  

  
  

   

 ____________________  
  שם היצרן/ספק צרת 

 _______________________  
  כתובת 

_____________________  
  חתימה+חותמת 
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  אישור שרות שדה להחת ציורות מים  - 4ספח מס' 

  

  __________________ תאריך: 

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  

הו לאשר ששרות השדה של חברתו הדריך ועקב אחרי ביצוע עבודות _______________   .1
  כמפורט להלן: 

  
  ....................... אורך ....................... מטר רחוב/ שכוה ............................ קטע 

  הוח ציור מסוג ..................................... 
  קוטר/דרג ............................................. 
  בימים ................................................. 

  ציפוי החיצוי לציור פלדה יש לציין את העטיפות וה
  לציור לחץ יש לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה 

 להלן רשימת קטעים שבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקוים שעשו.  .2
  

  תוצאות  איזה תיקון בוצע   סוג התקלה  קוטר  סימון קטע
          
          
          
          

 
 רצ"ב דו"חות פיקוח/החיות לקבלן של שרות השדה.  .3
הערות המפקח לדו"ח   .4

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________  
  בכבוד רב     
      

  ציג שרות השדה חתימה וחותמת     חתימה וחותמת המפקח 
  
  

  העתק: מתכן   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אישור שרות שדה להחת ציורות ביוב    - 5ספח מס' 
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  תאריך: __________________ 

  
  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 

  
  

עבודות החת קווי ביוב בפרויקט  הו לאשר ששרות השדה של חברתו הדריך ועקב אחרי ביצוע  .5
  כמפורט להלן: 

  
  רחוב/ שכוה ............................ קטע ....................... אורך ....................... מטר 

  הוח ציור מסוג ..................................... 
  קוטר/דרג ............................................. 

  ימים ................................................. ב
  לציור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוי 

  לציור לחץ יש לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה 
  

 להלן רשימת קטעים שבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקוים שעשו.  .6
  

  תוצאות  תיקון בוצע איזה   סוג התקלה  קוטר  סימון קטע
          
          
          
          

 
 רצ"ב דו"חות פיקוח/החיות לקבלן של שרות השדה.  .7
  

  בכבוד רב     
      

  חתימה וחותמת ציג שרות השדה     חתימה וחותמת המפקח 

 
  

  העתק: מתכן   
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  אישור בדיקה בקטריאלית להחת ציורות מים - 6ספח מס' 

  
  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 

  
  

 הי לאשר שבוצעה על ידו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו המים   .1
  

  בפרויקט __________________  

 
  

 לא תקיה    /תקיה  תוצאת הבדיקה  .2
  
  

  רצ"ב תעודת הבדיקה.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בכבוד רב     
      

  חתימה וחותמת ציג המעבדה    וחותמת המפקח חתימה  
  
  
  
  

  העתק: מתכן   
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  אישור בדיקת לחץ ברשת הציורות   - 7ספח 
  

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  

הו לאשר שערכתי טסט תחת לחץ, בהתאם להחיות המפקח/מתכן במערכת הספקת המים כמפורט  
  והתקבלו התוצאות המפורטות להלן: להלן  
  

  תוי התכן לבדיקת הלחץ: 
  

  לחץ עבודה דרש ........................... מטר 
  לחץ בדיקה דרש ......................... מטר 
  משך הבדיקה ............................. שעות

  הפרשי לחץ מותרים במשך הבדיקה .................. מטר 
  
ר  קוט  קטע 

  מ"מ 
משך הבדיקה    סוג הציור 

  שעות 
  תוצאות, מטר 

לחץ          
  תחילי 

לחץ  
  סופי 

  הפרש 

              
              
              
              
              

בדיקה כללית  
  מסכמת

            

  
  

  ......................................................................................... הערות עורך הבדיקה : 
  

  
  בכבוד רב     
      

  חתימה וחותמת ציג שרות השדה     חתימה וחותמת המפקח 
  
  

  העתק: מתכן   
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  מכרז לביצוע מערכות מים, ביוב ועבודות פיתוח - 8ספח מס' 

  
  אטימות  מערכת הביוב כולל צרת ותאים אישור בדיקת 

  
  .אופן הבדיקה

  

בהתאם למפרט הכללי.  ולקות את תאי הביקורת  לפי ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הציורות   
מודגש      .בוכחות היצרן והמפקח  מכון מוסמךע"י    בכל הציורות והתאיםאטימות תיעשה    בדיקת

  צמו. במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בע

  הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא המוך ביותר בקטע הבדק  
מ' מטרים.    2.0- ימולא עד גובה התקרה. הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה מוך מ

מ' או     2.0-במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ 
  מ' ,תאים אלו יבדקו בפרד. 2.0- במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל פחות מ

שעות לפחות. אחרי זמן יש להוסיף    24יש למלא את הקטע הבדק במים שיעמדו בתוך הציורות 
את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. יש לשים לב שאם ירידת המים  

הקטע הבדק המשמעות היא שעשתה טעות במדידה ויש לבצע את המדידה    אים אחידה בכל
  מחדש.

  כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. 

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל איץ' של קוטר פימי.   
לבדוק את הקו בדיקה קפדית: כל קטע ציור בפרד  אם איבוד המים יעלה על השיעור ה"ל, יש  

וכל תא בפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף , ולטפל בדליפות  עד לקבלת תוצאות  
  המשביעות את רצוו של המהדס. 

  עבוד הבדיקה לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים. 

  
  

  
  וממצאים:תאורן הבדיקה 

  
 ...........................................................................................................................  

  
......................................................................................................................... .  

  
 ........................................................................................................................  
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קטע בין תאים וקוטר  

  התאים 
קוטר  
ציור  
  (איץ) 

אורך  
הקטע  
  (מ"א)

סוג  
  הציור 

משך 
הבדיקה  

  שעות 

  ירידת מפלס (ס"מ) 

תא מס'  
  וקוטר 

תא מס'    
  וקוטר 

הפסד    תא מס'   תא מס'         
מים  

מחושב  
  (ליטרים) 

הפסד מים  
מותר  

  (ליטרים) 

                    

                    

                    

                    

                    

  **  *  סה"כ              
  

  ×סה"כ ההפסד בקטע הבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שמדדה בתאים  בס"מ   *
  הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא  

  
סה"כ ההפסד המותר בקטע הבדק: סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הבדק (מטרים)    **

  ליטר  0.03קוטר הקטעים  (איצ'ים) × ×
  

  תוים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בתאים 
  

  הפסד לס"מ ירידה   שטח התא   קוטר התא 
  (ליטרים)   (מ"ר)  (ס"מ)

  ליטר/ס"מ ירידה    7.8  0.78  100
  ליטר/ס"מ ירידה  12.3  1.23  125
  ליטר/ס"מ ירידה  17.7  1.77  150

  
  

הו לאשר שערכתי בדיקת אטימות למערכת הביוב כולל צרת ותאים בהתאם לת.י___________,  
  ובהתאם להחיות המפקח/מתכן כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן: 

  
  הערות עורך הבדיקה : 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

  
  בבדיקת האטימות.  עמדה/לא עמדההמערכת שבדקה 

  
  בכבוד רב     
      

  חתימה וחותמת מבצע הבדיקה    חתימה וחותמת המפקח 
  
  
  

  העתק: מתכן  
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  אישור המפקח להתקת מגופים ושוחות מגופים - 9ספח מס' 
  

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  

פי התוכיות  הו לאשר שהמגופים ושוחות המגופים המפורטים להלן הותקו באופן מושלם על 
  והחיות התאגיד ו/או הרשות המקומית 

  
  יש לפרט את כל המגופים שהותקו בפרויקט. 

  
      הערות   פרטים 

        תאריך 

        צומת מגופים מס' 

        רחוב/צומת 

        סוג הציור בו הותקן המגוף 

        קוטר המגוף 

        סוג המגוף ודרג 

        קוטר השוחה 

      כן/ לא    החלפת מכסה השוחה 

      כן/ לא   מצורף חומר מצולם 

  
  בכבוד רב 

  
  

........................                                                                            .........................                                                                     ...........
  ציג שרות שדה                                                   מפקח                                               

  
  
  

  
  
  
  
  

  העתק: מתכן   
  

  לוט: תרשים סביבה עם סימון ומספור המגופים 
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  פרוגרמת בדיקות - 10ספח מס' 
  

  למכרז פרוגרמת בדיקות 
  
  

  ________________________ תיאור העבודה: 
  

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  
  

כמות   סוג הבדיקה הדרש   כמות  יחידה   תיאור העבודה
  הבדיקות

  הערות  דרישות

בדיקות הידוק בתחתית  
  התעלה 

  קווי ביוב בלבד 

במעבדה   100%צפיפות      מ"א 
לפי מוד א.א.ש.ט.ו  

)AASHTO  בכל (
  מ'    200בדיקה כל  

      

  קווי ביוב 

  
  

  מ"א  

  
  

    קודות לבדיקה)  3( 
  

    

מילוי מהודק בשכבות לפי  
  התכית והמפרט 

במעבדה   100%צפיפות      
  לפי מוד. א.א.ש.ה.ו. 

  
  

לפי סוג הקרקע  
בהתאם למפרט  

  51הכללי פרק 

  

  קווי מים 

  קווי ביוב 

  מ"א 
  

  מ"א 

  
  

  מטר   200בדיקה כל  
  3  –כל שכבה לבדיקה 

  קודות 
  

  
  

    

בטון יצוק באתר: יסודות  
לשוחות, גושי עיגון, תאי  

  ביקורת 

לפי התקן והערה    כל יציקה   חוזק בטון     יח' 
4  

  

מוצרים: ציורות  
פוליאתילן ופי.וי.סי, חוליות  

טרומיות לתאים, מכסים  
  וכו' 

זיהוי מוצרים, בעלי תו      קומפ' 
  תקן, סימן השגחה 

    תו תקן   מוצר כל 

בדיקת לחץ פימי ע"י        בדיקת לחץ 
שאיבה לציור  

באמצעות רושם רציף  
  שעות  24דיגיטלי משך 

  כל אורך 
  הציור 

לפי המפרט  
  57הכללי פרק 

- ו   3.1והערות 
3.4  

  

            מ"א   קווי מים 
בדיקת איכות מי השתייה  

  אחרי שטיפה וחיטוי 
בדיקה בקטריולוגית      מ"א 

  לציורות 
  כל אורך 
  הציור 

לפי דרישות  
משרד הבריאות  

  3והערה 

  

בדיקת ריתוכים על ידי      מ"א   בדיקת ריתוכים  
שרות השדה של יצרן  

  הספחים 

לפי החיות יצרן    
הספחים/  

  ציורות והפיקוח 

  

בדיקת רציפות הכבל      מ"א   הארקה 
ובדיקה וויזואלית של  

חיבור לציורות, כבלים  
  ומתקי פלדה 

דוח חשמלאי    כל האורך 
  מוסמך בכתב 

  

    דוח בדיקה בכתב   כל האורך    בדיקת רציפות        רשת סימון 

בדיקת אטימות של צרת  
הביוב ובדיקת אטימות של  

  תאי ביקורת לביוב 

בדיקת אטימות של      מ"א 
הקווים ושל כל התאים  

  במערכת 

כל האורך  
וכל  

  התאים 

לפי המפרט  
- ותקיםהכללי  

ביצוע ע"י מכון  
  התקים בלבד 
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בדיקת ווידאו של קווי  
  הביוב 

צילום של הקווים      מ"א  
  והכת דו"ח 

    לפי המפרט   כל האורך 

כל משלוח    בדיקת "מרשל"     טון    בדיקת האספלט במפעל 
לשטח/כל  

  יום 

הרכב לפי  
  המפרט/התקן 

  

בדיקות צפיפות ועובי      מ"ר  בדיקות אספלט בשטח 
  השכבה 

בדיקת צפיפות    גלילים  2
ועובי לפי  

  מפרט/תקן 

  

  
  הערות

  

 תוצאות הבדיקות יצורפו לתיק המתקן  .1
 עבור הבדיקות לעיל לא ישולם בפרד והתמורה תיחשב ככלולה במחירי היחידה השוים. .2

כל   .3 את  כוללות  הבדיקות  מוסמכת.  מעבדה  באמצעות  הקבלן  ע"י  יבוצעו  הדרשות  הבדיקות  כל 
הסידורים הזמיים הדרושים לביצוען לרבות כל התוספות הובעות מסדרי העבודה של הקבלן, בגין  

 ציוד, עבודות וחומרים. על כל אלה לא תשולם כל תוספת.
 שעות לפי מועד ביצוען. 24על הקבלן לדאוג להזמין בדיקות רק אחרי אישור הפיקוח לפחות  .4
 הכללי הבא: על הקבלן לבצע את כל הבדיקות ע"פ המפרט .5

של   וספות  ודרישות  החיות  ובתוספת  הכללי  המפרט  לפי  תעשה  מים  לקווי  לחץ  בדיקת 
  המתכן/מפקח ו/או היצרן. 

בדיקות איכות מי השתייה אחרי שטיפה וחיטוי של קווי המים תעשה לפי המפרט הכללי ובתוספת  
 החיות דרשות וספות של המתכן ו/או המפקח. 

פרוטוקולים של סיור באתר) ולקבל אישור    3י השדה של יצרן הציורות (לפחות  יש להזמין את שירות
 על טיב העבודה לכל אורך הקווים. 

לפרוגרמת הבדיקות   .6 לפי התקדמות העבודות באתר לא תתאים  יציקות הבטוים  במקרה שכמות 
יותר    באם העבודה משכת  –ה"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון  

 מיום אחד תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה. 
  

  הערות וספות: 
  

 ________________________________________________________________  
  

 ________________________________________________________________  
  

 ________________________________________________________ ________  
  
  

  ___ /___/ תאריך: ____  עורך הפרוגמה: ____________________________ 
  
  

  ___ /___/ תאריך: ____  מאשר הפרוגרמה: __________________________ 
  
  

  ___ /___/ תאריך: ____  חתימת הקבלן: ____________________________ 
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  המזמיןקבלת העבודה ע"י  -תעודת מסירה  - 11ספח מס' 
  
   

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  
  

  ביצוע עבודות מים , ביוב ויקוז פרטי / תאור העבודה: 
  
  
  

  ............................................................................................ פרטים וספים לזיהוי העבודה : 
  
  

  תאריך צוו התחלת העבודה: ........................................ 
  
  

  תאריך סיום העבודה לפי צוו התחלת העבודה: ...................................... 
  
  

  בודה בפועל: .............................................תאריך סיום הע
  
  

בתאריך.................................... ערך סיור באתר ובדקה העבודה לעיל לצורך  קבלתה/ מסירתה   .1
הסופית לתאגיד  לאחר שכל הליקויים והערות בסיורים קודמים תוקו ע"י הקבלן ובדקו ע"י המפקח  

  ים את כל המוטל עליו בהקשר לעבודה בהתאם לדרישות החוזה: והקבלן השל 

 
 

  השתתפו בסיור המסירה:  .......................................  .2
        

                                                    .......................................  
  

                                                    .......................................  
  

                                                    .......................................  
  

  להלן  ההערות / תיקוים שתגלו בקבלה הסופית.  .3
  
  

3.1 ............................................................................................................................. ....
.............. ........... .......... ..... ............... ........... .......... ..... ............... ...... .  

  

3.2 ............................................................................................................................. ....
.............. ........... .......... ..... ............... ........... .......... ..... ............... ...... .  

  

3.3 ............................................................................................................................. ....
.............. ........... .......... ..... ............... ........... .......... ..... ............... ...... . 

   

3.4 ............................................................................................................................. ....
.............. ........... .......... ..... ............... ........... .......... ..... ............... ...... .  

     

3.5 ................... ..............................................................................................................
.............. ........... .......... ..... ............... ........... .......... ..... ............... .......    
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הקבלן, מודד מוסמך, המפקח , ציג התאגיד והמתכן   מסרו תכיות לאחר ביצוע חתומים על ידי  .4
  :כן / לא  

  

  מסרה ערבות בדק שתחילתה בתאריך .............................וסופה בתאריך.......................  .5
   

  

  העבודה מתקבלת / לא מתקבלת ע"י:  .6
  

  המפקח:              כן / לא  -                                                                   
  

  המתכן:              כן / לא  -                                                                   
  

  מהדס התאגיד:  כן / לא  -                                                                   
  
  

יתת בזה "תעודת גמר" לעבודה ה"ל שמשמעותה שהקבלן סיים את עבודתו, עמד בכל תאיי   .7
  ודרישות מסמכי החוזה והעבודה התקבלה ללא הסתייגות על ידי כל הגורמים הרשומים מטה. 

  
  הובעות מהחוזה אשר מטבע     ו "תעודת גמר"  זו איה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותי 

  הדברים משכות גם לאחר גמר העבודה ומסירתה למזמין.
  

  תאריך מתן  "תעודת הגמר" (התאריך המאוחר ביותר  
  של אישור הגורמים המאשרים את קבלת  העבודה )    :........................ 

 
וההת  .8 המסמכים  כל  ואת  העבודה  את  שבדקו  לאחר  מטה,  החתומים  הקבלן  או  של  חייבויות 

ההסכם   מסמכי  וכל  מפרטים  לתכיות,  בהתאם  בוצעה  שהעבודה  מאשרים  להסכם,  בהתאם 
 ומקבלים את העבודה ווהקבלן השלים את כל התחייבויותי 

  
    

  חתימת המפקח.............................. .....תאריך.................................... 
  

  .........................תאריך.................................... חתימת המתכן..........
  

  חתימת מהדס התאגיד....................... תאריך.................................... 
  

  

 
 תחילת תקופת הבדק......................................  (תאריך מתן תעודת הגמר) .9
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  החת קווי מים וביוב –הערכת איכות עבודת הקבלים  - 12ספח מס' 
  

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  

  ) 2) בהערכת הקבלן (עמודה  1ציון הקבלן מורכב ממכפלת המשקל (עמודה 
  
  

  1 פרטי הערכת הקבלן  מס'
 משקל 

2  
 הערכה %

3  
ציון 

 משוקלל 
   5 ) 25%עמידה בלוח הזמים ( 1

    יעילות ורציפות בביצוע העבודה 1.1
   15 סיום ביצוע במועד המתוכן  1.2
הימעות מתביעות בלתי   1.3

מוצדקות להערכת תקופת  
 העבודה 

5   

    ) 25%טיב ביצוע העבודה (  .2
   10 בדיקת חומרים  2.1
   35 איכות ביצוע העבודה  2.2

שיתוף פעולה עם המפקח  מידת  3
)15% ( 

   

   9 ציות הקבלן להוראות   3.1
   6 הסתגלות לשיויים ותוספות  3.2

    ) 15%התחשבות ( 4
   8 דיוק ואמיות במדידת הכמויות  4.1
   7 הימעות מתביעות לא מבוססות  4.2

   100 סה"כ
  

  המפקח:_________________________________________ הערכת 
 ____________________________________________________  
 ____________________________________________________  

  חתימת המפקח _____________________  תאריך_______________ 
  __________  חתימת המזמין _____________________  תאריך_____
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  תוכן תיק מסירה ואישור המפקח  - 13ספח מס' 
  

  תאריך: __________ 
  

  מערכות מים. ביוב ויקוז -כיכר האופרה  –  578-17-125פרויקט מס': 
  

 רשימת מסמכים המצורפים לתיק מסירה:  .1
 

  מצורף כן / לא   תאריך המסמך   שם המסמך  מס
      ציורות פרוגראמה לבדיקת עבודות החת קווי   1
סט תכיות עדות בצבע חתומות ע"י מודד מוסמך ,    2

  המפקח, הקבלן והמתכן 
    

      קובץ אוטוקאד של תכיות העדות   3
      תצהיר קבלן בעיין אספקת ציורות מים   4
      תצהיר קבלן בעיין אספקת ציורות ביוב   5
      תצהיר לקבלן בעיין אספקת מכסים לשוחות בקרה   6
      אישור שרות שדה להחת ציורות   7
      אישור שרות שדה לאספקה חול למילוי התעלה   8
תעודות בדיקת הדוקים בתעלת הציור כולל תכית    9

  עם סימון מיקום הבדיקות 
    

      תעודת בדיקה לרציפות חשמלית של רשת סימון   10
      תעודות אחריות לציור ואביזרי צרת   11
      לציוד הידראולי (לכל אביזר)תעודת אחריות   12
      אישור חיטוי ובדיקה בקטריולוגית של קווי מים   13
      דו"ח בדיקת לחץ חתום ע"י שרות השדה והמפקח   14
      דו"ח צילום ווידאו של מערכת הביוב + דיסק   15
      אישור בדיקת אטימות לקווי ביוב   16
המיוחדים של  מסמכים ותעודות אחרות לפי התאים   17

  עבודה זאת 
    

      הערכת עבודות הקבלן   18
  

 אישור והערות המפקח ..........................................................  .2
  

לאחר אישור התיק ע"י המתכן ומהדס המים והביוב של התאגיד ימסור הקבלן עוד ארבעה  תיקים    .3
 מושלמים כ"ל למזמין 

 
 
  

 _____________                        ____________________  
  חתימה וחותמת המפקח                                    תאריך 
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   פרט טכי מיוחדמ   -מזרקה 
  תל אביב  – מזרקת מופע ג'מפיג ג'טס בכיכר הכסת, מגדל האופרה 

  
 תאור כללי למזרקה ולמופעי המים:. 1

 
  ה המורכבת משי סוגי מופעי מים.מזרק  להיבות תוכתבכיכר הכסת, מגדל האופרה בתל אביב מ      
  בריכת השתקפות לרוב שעות היממה ולסירוגין, גם מופעי ג'מפיג ג'ט. מופעי הג'מפיג ג'ט כוללים        
  קודות ההתגשות.  מופע התגשות בין מתזים גדיים, תוך כדי תועה אכית ואופקית של  גם     

  
  קרקעיים, פרדים וצמודים. -המערכות מתופעלות מחדר מכוות, מאגר מים וחדר חשמל תת      
  , ומטופלים ע"י מערכת של ארבעה  24/7כל מי המערכת מסוחררים ברציפות לשתי החלפות בשעה,       
  וי באוזון ומערכת וספת  מסי חול קוורץ ובזלת. למזרקה גם מערכת ייחודית ומורכבת לחיט       

  .  UVלחיטוי ע"י ורות        
  

  ,  גרמיה OASEתוצרת חברת ות, ממשובח ) מערכות מתזי הג'מפיג ג'ט תהייה מערכות 60שישים (       

  וכמפורט בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד.  אגליה/יוון FONTANA לחליפין, מתוצרת חברת  או      
  

  זכוכית שקופה".   הראה בפועל כ"ציור  מ"מ, 18בקוטר ילון מים למיארי מערכת המתז מייצרת ס       
  מעל לפי המים    מטר 2.2  עד גובה מקסימלי שלמעלות, ל 60בקשת, בזווית של הסילוים יוזקו       
  מטר.  5עד   מקסימלי של  ולמרחק זריקה בבריכה      
  ספסל ההיקפי או מחריצים בכיסוי האבן של הבריכה המרכזית  הסילוים פורצים מחריצים ב      
  פי המים בבריכה.  אלמתפצים ו      
  המערכות המותקות בבריכה המרכזית מתוכן מופע התגשות.   12-מהמערכות היקפיות ול 12- ל      
  לו, ובמקביל,  לצורך זה, דרש דיוק חריג ומיוחד במיקום ובזוויות ההתקה הפיזית של מערכות א      
  תכות מדויק של הפעלת המערכות ומהירויות הסיבוב של המשאבות התואמות.       

  
  הסילוים מופעל ע"י משאבה ייחודית משלו. מהירות המשאבה משתה ושלטת ע"י   60-כל אחד מ      
  ילה שלו  את מרחק הפבהתאם, גם שיוי מהירות המשאבה משה את גובה הסילון ו  בקר מרכזי.      
  .בריכהב      
  יתוק הסילון באופן חד.    מגון פימי, איטגראלי של היצרן, המאפשר אתבוסף, לכל סילון יש       
  יתוק הסילון יוצר מצב בו סילון המים שכבר יצא מהמערכת , ממשיך את מסלולו באוויר כ"חש        
  . המים בבריכהמים" עצמאי עד לפילה אל       
  סילוי המים   60-דרך בקר המזרקה, התכה ותכות המופע יתקבל מופע מים ייחודי בו כל אחד מ      
    ג'מפיג ג'ט ובמקביל/בוסףדימי של  ם ובמקצבים שוים למופע בזמים שויבו זמית ו/או יותק       
    .בגובה הקשת ובמרחק הפילה שלהגם ישתה       

  
  הסילוים מותה בדיוק ההתקה ובתכות מהירות המשאבות התואמות.   12+12מופע התגשות       
  מופע ההתגשות לא יופעל במהלך זמי קיום רוחות במהירויות העולות על ערך שייקבע במהלך        
  ר וכפי שייקבע  הפעלות היסיון. יתר מופעי הג'מפיג ג'ט לא יופעלו במהלך קיום רוחות חזקות יות      
  מדידת עצמת הרוח והזרמת המידע אל בקר המזרקה יתבצעו ע"י שבשבת רוח ובקר   בהמשך      

  . FONTANAאו   OASEייעודיים מתוצרת יצרן מערכות המתזים,       
  

  במהלך מופע ההתגשות תופעלה כל זוג משאבות גדיות במהירויות תואמות כך שסילוי המים        
  לרדת  -שו באוויר. תכות הבקר יאפשר שיוי מרחבי של קודת ההתגשות כך שתוכל לעלותיתג      
  לאורך האך הדמיוי שבמרכז המרחק ביהם. בוסף, ע"י קביעת מהירויות שוות לשתי המשאבות        
    למעלה לאורך המישור הדמיוי שלאורך-שמאלה ולמטה-הגדיות, קודת ההתגשות תוע ימיה      
  - המערכות הגדיות  12התואמות. כך בדיוק לגבי כל -הקו המחבר בין שתי המערכות הגדיות      
  התואמות.       

  
  , ע"י גופי תאורת לד פימיים, מקוריים  אל מופעי המים מתווסף גם מופע אורות צבעויים מתחלפים      
  של יצרן המתזים. של יצרן המתז ומחליפים צבעים לפי תכות הבקר הייעודי       
  מחליפה צבעים, עצמאית לכל מקורית של יצרן המתז, בשעות החשכה, תתווסף תאורת לד צבעוית,       
  התאורה כלולה גם כן במחיר יחידת   .והכלולה מראש במחיר המתז אחד ואחד מסילוי המים      
  מערכת המתז.       
  למעשה בתוך הסילון    "כלואה"רן האור הצבעוית והמתחלפת  קמאחר והסילון הוא למיארי,       



 
 
 
 

  המזרקה  - כיכר האופרה 

 

245

  זורם וגמיש. ,למעין, "פלורוסט" צבעוי מתחלף שהופך      
  

  גרמיה.   OASEבתכיות ובכתב הכמויות מפורט ציוד מתוצרת חברת        

  יוון/אגליה.  –  FONTANAחברת   בכתב הכמויות מפורט גם ציוד למתז ש"ע מאושר מתוצרת      

  הציוד הייעודי   כל, הוא יידרש להתמיד ולהחליף את FONTANAבאם יחליט הקבלן להתקין מתזי       

  לציוד המקורי ושווה הערך, כמפורט בכתב הכמויות, לציוד מתוצרת   OASEשמתוצרת חברת       

  .  FONTANAחברת         

  . FONTANAעם ציוד מחברת  OASEחברת לא יאופשר עירוב של ציוד מ      

  .  OASEהתכיות המצורפות לחומר המכרז מתוכות למתז מתוצרת       

  , הקבלן יידרש לתקן,  FONTANAאם הקבלן יבקש, ואם גם יקבל אישור, להתקין מתזים מתוצרת        
  לעדכן ולהתאים את כל התכיות למתז החליפי המאושר.       
  כל עבודות התכון, העדכון והאישורים יבוצעו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבון הקבלן בלבד.       
  רק לאחר שהמתכן יאשר בכתב את כל התכיות המעודכות שקיבל מהקבלן, והמותאמות למתז        
  יאושר לקבלן להתחיל בעבודות ולהזמין את הציוד.   החליפי,  רק אז      

  
  :ציוד וחומרים . 1
         
  מיד עם קבלת צו התחלת העבודה, ולפי תחילת הזמות הציוד, יעביר הקבלן למתכן רשימות ציוד        
  וחומרים מפורטת לאישור.      
  הציוד והחומרים, כמפורט   הקבלן יספק ויתקין, לשביעות רצוו של המתכן והמפקח, את כל       
  בתכיות, במפרט הטכי ובכתב הכמויות, ו/או כל ציוד וחומר אחרים הדרושים לפעולה תקיה        
  ורצופה של המזרקות. כל הציוד והחומרים יהיו מאיכות מעולה ולפי המפורט במפרט הטכי, בכתב        
    י ש"ע באיכותו וידרש להוכיח, מעבר לכל ספק הכמויות ובתכיות. הקבלן רשאי להציע ציוד חליפ      
  את איכות ואמיות הציוד החליפי המוצע על ידו.       
         
  התקת ציוד ש"ע תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמתכן.       
  התקין הקבלן ציוד ו/או חומרים שלא כמפורט בכתב הכמויות או בתכיות, וללא קבלת אישור        
  בכתב מהמתכן, רשאי המתכן לדרוש פרוק והרחקת הציוד ו/או החומרים החליפיים מהאתר.      
  כל ההוצאות בגין פרוק, הריסה והחלפה יחולו על הקבלן בלבד.       
         
 ות הסחרור והסיון: משאב. 2       

  
  משאבות הסחרור והסיון תהייה לפי המפורט בכתב הכמויות ובתכיות.        
  סבל"ד,   1400, מוובלוק אופקיות, במהירות סיבוב של תהמשאבות תהייה משאבות צטריפוגליו      
  אלא אם כן רשם אחרת בכתב הכמויות.       
  , שעל רצפת חדר המכוות, ע"י ארבעה אוגי חץ תקיים.  המשאבות תקובעה אל בסיסי הבטון      
  אוגי החץ יהיו עם אומים, דסקיות ודסקיות קפיציות ובקוטר שיתואם מראש עם המתכן.        
  המשאבות תקובעה לבסיסי הבטון רק לאחר קבלת אישור המתכן בכתב.       
  מ"מ לפחות.   5יוח גומי מחורץ בעובי של על כל שטח המגע של תושבת המשאבה עם בסיס הבטון,       

  
  המחברים הגמישים יחוברו ישירות אל אוגי הייקה והסיקה של המשאבות.       
  ס"מ בין המאוורר האחורי של מוע  20-התקת המשאבות תאפשר מרווח חופשי של לא פחות מ      
  המשאבה ובין הקירות/ציוד אחר צמוד.       
  תאפשר גישה חופשית, קלה ובטוחה לתפעול ולתחזוקה. התקת המשאבה       
     קווי הייקה והסיקה במוצא/כיסה אל המשאבה, והאביזרים שעליו, יהיו בקו ישר וללא זווית       
  כלשהי, למרחק של לא פחות מחמש פעמים קוטר קו הסיקה או קו הייקה בהתאם.      

  
 משאבות יקוז טבולות:. 3      

  
  בכתב הכמויות ובתכיות מופיעות משאבות יקוז טבולות מירוסטה ליקוז מאגר המים וליקוזי        
  קרקעיים. -חרום בחדרים תת      
  הכל    –המשאבות תהייה בויות מירוסטה, כל גוף המשאבה וכמוהו גם המאיץ ובית המאיץ       
  מירוסטה.          
  אזית וכוללת מצוף חשמלי איטגראלי, מקורי של יצרן המשאבה. המשאבה תהייה משאבה חד פ      
    יבהתקת המשאבה, בתוך בור ברצפת החדר/מאגר, המצוף החשמלי שלה יקובע אל מיתדים וברגי      
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    ירוסטה אל דופן הבור.  אופן התקת המצוף, הצרת וכבל ההזה של המשאבה יבטיחו, כל אחד       
  תכן מצב בו המצוף החשמלי המפעיל והמפסיק את המשאבה, יתקע במצב למעלה  ואחד מהם, שלא י      
  ו/או במצב למטה או בדרך ביהם.  המצוף יהיה תמיד חופשי לוע בבור, לכל אורך המהלך וללא        
  שום מכשול לכל אורך המהלך.        
  ס המים בבור אל גובה  מהלך המצוף ייקבע כך שהמשאבה תופעל באופן אוטומטי עם הגעת מפל      
  רצפת החדר. המשאבה תופסק ע"י המצוף החשמלי עם הגעת מפלס המים בבור המשאבה לגובה        
  ס"מ בבור המשאבה. 15של       
  בור המשאבה, ובמיוחד רצפת הבור יהיו קיים לחלוטין לפי התקת המשאבה ולפי הפעלת        
  ז. הראשוה של משאבת היקו  ןהיסיו      

  
  קרקעיים יכוסו ברשת סיון  -בור משאבת יקוז החרום בחדר מכוות ובחדר החשמל התת      
  מירוסטה, כולל מסגרת ותושבת ולפי כתב הכמויות.        
  אופן התקת רשת הסיון לא יאפשר כיסת לכלוך ו/או גופים זרים כל שהם אל בור משאבת היקוז,        
  מ"מ, דרך פתחי הרשת. (כולל דרך הפתח למוצא ציור הסיקה של  8/8י של למעט בגודל מכסימל      
  המשאבה.)      

  
 משאבת יקוז טבולה משוחת איסוף היקוזים לרשת הביוב המקומית: .4      

  
  שוודיה  – FLYGHTבתוך שוחת איסוף היקוזים תותקן משאבת יקוז טבולה מתוצרת חברת       
  ולפי המפורט בתכיות, בכתב הכמויות ובמפרט הטכי המיוחד.        
  לאישור משאבה חלופית, ככל שיוצע ע"י הקבלן, הקבלן יידרש לעמוד בכל הדרישות והאיכות         
  הכלולים במשאבה המפורטת בכתב הכמויות ולקבל מהמתכן, מראש, אישור בכתב למשאבה         
  חליפית, ככל שתוצע על ידו.        
  .316המשאבה תהיה במצב "עומד חופשי בבור" ותכלול תושבת מירוסטה        
  ולאל החוזר יהיו    כל ברגי ההידוק, הדסקיות והאומים, לכל האוגים למשאבה, למחבר הגמיש       
  . 316מירוסטה        
  המשאבה תופעל ותופסק לפי מפלסי המים בשוחה, ככל שיתקבלו מרגש גובה המים הטבול,         
  המותקן בשוחה, ולפי הגדרות הגובה בשוחה, כפי שייקבעו בבקר הייעודי של רגש גובה המים         
  בשוחה.        
  +0.20  –ף היקוזים הוא מפלס הרצפה של שוחת איסו       
  +1.00+ ותופסק במפלס 2.50המשאבה תופעל כשמפלס המים בשוחה יגיע למפלס         

  
 משאבות מתזי הג'מפיג ג'ט:. 5       

  
  משאבות המתזים הין משאבות טבולות, מקוריות של יצרן המתז ומיועדות למתז, לפי המפורט        

  . מהירות סיבוב המשאבה שלטת ע"י  24VDCת במתח ישר מוך,  בכתב הכמויות. המשאבה מופעל      
  הבקר הייעודי של יצרן המתז. למשאבה מסן מוקדם מירוסטה, מקורי של יצרן המשאבה.        

  
  המשאבה תקובע אל רצפת התעלה ע"י ברגי ירוסטה, בסמוך למערכת המתז המשויכת אליה.       
  המשאבה תסופק יחד עם סט התקה מקורי של יצרן המזרקה. מחיר סט ההתקה כלול במחיר        
  המשאבה.         
  ל שיידרש על מת מחיר המשאבה כולל כבר בתוכו גם את צרת המים הגמישה, מחברים, אטמים וכ      
  לחבר את קו הסיקה מהמשאבה אל מערכת המתז.       

  
 מערכת מתז הג'מפיג ג'ט: .6       

  
  מערכת המתז המפורטת בכתב הכמויות מיוצרת מירוסטה וכוללת בתוכה, בין היתר, גם את פס        
  המים. הלד המקורי לתאורת סילון המים ומערכת היתוק הפימית לסילון       

  
  למערכת המתז תושבת מקורית מירוסטה. המערכת תקובע אל רצפת התעלה ע"י ברגי ירוסטה.       
  הקבלן יכוון את זווית המתז/סילון המים בכיוון האכי וגם את כיוון הסבסוב הזוויתי של הסילון,        
      ן באתר, במעמד הפעלת וכיוון סילוחיות המתכיות ולפי הי המים של המזרקה.  לפי התכ  

  
  לאחר הפעלה סופית ומאושרת של כל מערכות המתזים ולאחר קביעת הכיווים הסופיים, הקבלן        
  יהדק את כל ברגי הכיוון כך שלא ישתחררו במהלך הזמן, עם הפעלת המזרקה באופן שותף.       
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 :קיבוע מערכות מתזי הג'מפיג ג'ט ומשאבות הג'מפיג ג'ט.7      
  

  מתזי הג'מפיג ג'ט ומשאבות הג'מפיג ג'ט יותקו ויקובעו אל רצפת הבטון של תעלת המתזים       
  ההיקפית ואל רצפת הבטון של הבריכה המרכזית.       
  עלות העבודה והחומרים כמפורט לעיל ולהלן כלולה במחיר הציוד.      
  בות המתזים תבוצע בפועל רק לאחר  קביעת המיקום והזוויות להתקה של מערכות המתז ושל משא     
  השלמת יציקות הבטון, ולאחר השלמת עבודות התקת כיסויי האבן שמעל לתעלת המתזים ושמעל       
  .ולפי בצוע עבודות האיטום של התעלה ההיקפית והבריכה המרכזיתהבריכה המרכזית      

   
  משאבות הסילוים בתעלת  ו מפרט שלבי הביצוע להתקת מערכות מתזי הג'מפיג ג'ט      
  בבריכת המתזים המרכזית: ו ההיקפית  המתזים      

  
  הקבלן יסיים את יציקות הבטון של תעלת המתזים ההיקפית, הבריכה הראשית ובריכת  . 1

  תקרת הבטון של תעלת המתזים ההיקפית. יציקת המרכזית וכולל גם את   המתזים    
    הקבלן יסיים את כל הכות הבטון לאיטום הפוליאוריאה, אבל, לא יאטום עדין את אזורי . 2

  ., הפסים והמשאבות הטבולותמערכות המתזים  התקות    
  ובבריכת   הקבלן יפעיל מודד מוסמך ויסמן את מיקומי המתזים בתעלת המתזים ההיקפית.3
    את הכיוון הזוויתי רדיאליגם ובוסף יסמן   ,המרכזית, בדיוק של עד סטימטר אחד  המתזים   
 המים, לכיוון מרכז הבריכה בדיוק זוויתי של עד מעלה אחת.  ילוי ס  של חריצי מוצא   
    הקבלן ישלים את ביצוע חיפויי האבן על הספסל ההיקפי שמעל לתעלת המתזים ההיקפית .4
  ושמעל לבריכת המתזים המרכזית, תוך כדי שמירה דקדקית על סימוי המודד מסעיף    
 . 3-מס'   
 קבלן מערכות המזרקה יביא למזרקה שתי מערכות ג'מפיג ג'ט. .5
  המתזים ההיקפית ומערכת שיה בבריכת המתזים  קבלן המערכות ייח מערכת אחת בתעלת .6
  ), אחרי מגוף וויסות  1-1/2מ"מ, ("  38יחבר ציורות מי רשת גמישים בקוטר והמרכזית,     

   מש, אל ציורות כיסת המים למערכות המתז.  120של עמיעד,  מוגדל Tואחרי מסן    
  אטמוספירה ממי הרשת אל   1- לעל קו המים למתז יותקן גם שומר לחץ שימע לחץ מים מעל    
 המתז.    
    קבלן המערכות יפעיל את מערכת המתז, ע"י מי הרשת, יכסה את פתח המתז עם המכסה.7
  הספציפי והמסומן שלו ויכוון את המיקום והזווית המדויקים של מערכת המתז תוך    האבן   
 כדי הפעלת מערכת המתז.    
  ן שסילון המים מכוון לפי כל הדרישות, יסמן את  לאחר שהקבלן יהיה בטוח ומשוכע לחלוטי.8
  הקידוחים הדרושים לקיבוע מערכת המתז אל רצפת התעלה ההיקפית ואל רצפת בריכת    שי   
 המרכזית.   המתזים   
 קבלן המערכות יסמן גם את שי הקידוחים הדרושים לקיבוע משאבת המתז הספציפי. .9

  המתזים המותקים בבריכת המתזים  12ל  במערכת המזרקה מתוכן מפגש אווירי ש .10
  המתזים המותקים בתעלת המתזים    48המתזים התואמים להם, מתוך   12המרכזית עם       
 ההיקפיים.       
  מערכות המתזים הפגשים, הקבלן יפעיל בו זמית את שתי המערכות, ויכוון   24- באשר ל .11

  וזווית הסבסוב של הזוג הפגש עד לקבלת מפגש מושלם של שי סילוי המים    את המיקום      
 . 0במהירות רוח  באוויר      
  רק לאחר קבלת מפגש מושלם, רק אז יסמן את הקידוחים לזוג מערכות הג'מפיג ג'ט   .12

 הפגשים באוויר.       
  לקיבוע מערכות מתזי הג'מפיג ג'ט, הקבלן יקדח, לכל מתז, ברצפת התעלה, שי קדחים   .13

    רן. מ"מ, לפי המסומן בתושבת המקורית ולפי החיות היצ 80מ"מ לעומק של  10בקוטר       
 הקדח וסביבתו הקרובה יוקו לחלוטין, תוך כדי שימוש בשואב אבק תעשייתי.                     
                   316מירוסטה  M8מיד עם סיום הכת השטח, הקבלן יתקין בתוך הקדחים מוטות הברגה                   

    ובעו לתוך הקידוחים ע"י דבק כימי ייעודי, ולפי מ"מ, כ"א. מוטות ההברגה יק 120באורך                   
  הוראות היצרן.                    

  . שי מוטות הברגה לכל מתז. Chemfix100, מסוג ADITהדבק הכימי יהיה מתוצרת חברת                    
  לקיבוע משאבות המתז כל התהליך ה"ל יבוצע מחדש אבל, שי קדחים בקוטר הקידוח   .14
  מ"מ לפי המסומן בתושבת המשאבה.  80מ"מ לעומק של  7יהיה        

  מ"מ.   120, באורך של 316מירוסטה   M5מ"מ,  5מוטות ההברגה יהיו בקוטר של                    
  שי מוטות הברגה לכל משאבה.                   

    המתזים לאחר סיום התקת כל ברגי הירוסטה ברצפות הבטון, לצורך קיבוע מערכות .15
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  משאבות המתזים, קבלן המערכות יפה את כל הציוד מהשטח ואת כל צרת המים הזמית  ו     
  שבוצעה.      
  מ"מ מפי הבטון ברצפה ועד לראש   3-קבלן המערכות יכסה את כל מוטות ההברגה, החל מ .16

  הבורג ע"י סרט פלסטי דביק (איזולירבד) כך שכל התבריג יישאר קי מחומרי האיטום.        
  רק בשלב זה, קבלן האיטום יבצע את מערכות האיטום לתעלת המתזים ההיקפיים, . 17

  המרכזית ולבריכת המזרקה הראשית, לפי כל ההחיות והמפרטים  לבריכת המתזים      
  שליועץ האיטום ובאישור מהל הפרויקט. 

  לאחר השלמות כל מערכות האיטום ולאחר קבלת החיה ממהל הפרויקט, קבלן המערכות   .18
  יתקין את כל הציוד הייעודי במזרקה.      
  לאחר השלמת התקת הציוד הסופית ולאחר השלמת הרצות המערכת וקביעת המתכן,   .19

  בכתב, שכיווי המתזים מאושרים, הקבלן יחזק ויהדק היטב את כל ברגי ההידוק       
  לקיבועים של מערכות המתזים, לבל ישו את מיקומם וזוויתם במהלך ההפעלה הרצופה        
  של מערכות המתזים.       

  
 כבלי החשמל והפיקוד למערכות מתז הג'מפיג ג'ט ולמשאבות המתזים: . 8
  

  הקבלן יספק, יתקין, יחבר ויאטום, יחד עם מתקי המתזים והמשאבות את כל כבלי החשמל לכח,       

  עבור כל מערכות המזרקה, מקודות החיבור בציודים השוים ועד   DMXלתאורת המתזים ולפיקוד      
  הכל כלול במחיר הקומפלט של   –קרקעי -ל הייעודי, המותקן בתוך חדר החשמל התתללוח החשמ     
  סעיפי הכבילה.      

  ויהיו מקוריים   IP68כל הכבלים וכל המחברים יהיו מיועדים לעבודה מתחת למים בדרגת אטימות       

  ) FONTANAאו  OASEשל יצרן הציוד ( םוייעודיי     
  כל עבודות החיווט והחיבור החשמלי יבוצעו לפי החיות היצרן ובאחריות הקבלן.      
  בבחירת כבלי החשמל למערכות המתז, יבצע הקבלן, יחד עם היצרן, את חישוב שטחי החתך של       
  כבלי החשמל בהתחשב באורכי הכבלים, ובמספר הצרכים, למיעת החתה בעוצמת המתחים      
  פגיעה כלשהי בביצועי המערכת ובאיכות המופעים והתאורה.  ולמיעת     
  במקביל, כל הכבלים הייעודיים שיידרשו סיכוך אלקטרוי, יסוככו מראש ע"י היצרן.      
  הכל קומפלט ובאחריות הקבלן.       
  ל.  מחיר הסעיף בכתב הכמויות כולל בתוכו את כל המפורט לעיל ואת כל הדרש, גם אם לא פורט לעי     

  
  לוח חשמל ייעודי של יצרן מתזי הג'מפיג ג'ט:. 9
   

  הקבלן יספק, יתקין ויחווט לוח חשמל ייעודי של יצרן מתזי הג'מפיג ג'ט.       
  מחיר הלוח כולל את כל המפורט פה. כל עבודות החשמל תבוצעה רק ע"י חשמלאי מוסמך.      
  הלוח מתוכן ומיוצר ע"י יצרן הציוד וכולל בתוכו בין היתר גם מפסק ראשי, כל ההגות החשמליות       
  ד הייעודי  לכל הציוד החשמלי המופעל מלוח החשמל, בקר מתוכת ייעודי, אשר יפעיל את כל הציו     
  משאבות המתזים, מערכות היתוק במתזים ליצירת מופעי הג'מפיג ג'ט, תאורת סילוי   וכולל את      
  להגה על פעילות המשאבות והציוד בחוסר מים בתעלה ובבריכה, שבשבת רוח   המים, רגשי המפלס,     
  גובה סילוי המים ביחס הפוך למהירות הרוח המדדת באזור שטח    ייעודית, אשר תוריד את     
  המתזים וכל שיידרש לפעולה מושלמת.       
  מופעי מים ותאורה   בקר המזרקה יסופק כשהוא כבר מתוכת ממפעל היצרן לתזמון ולתכות     
  הכוללים מגוון רחב ומגוון של מופעים ולשביעות רצון המתכן והמזמין.       
  מחיר תכות מופעי המים והתאורה מפורט בסעיפים פרדים בכתב הכמויות.      
  יחד עם לוח החשמל, הקבלן יספק גם את תכיות לוח החשמל ואת כל המפרטים של הציוד החשמלי.      

  
  ודות צרת מים ושרוולי חשמל:בע .10
  

  מסוג "מרידור" מתוצרת פלסים.     10קשיח דרג    P.V.Cקווי הצרת בחדר המכוות יבוצעו מציורות        
  החיבורים יבוצעו בהדבקה, הברגה ואיגון.        
    יישום חיבורי מערכות הצרת יבוצע לפי החיות יצרי הצרת והאביזרים ותוך כדי שימוש       
  בלבד.  –בחומרים המומלצים על ידי היצרים        
  לפי ההדבקה, שטחי ההדבקה יוקו היטב ע"י ממיס המומלץ ע"י יצרן הצרת והאביזרים.          
  גם על פי הציור   –ההדבקה תבוצע ע"י מריחת כמות דבק דיבה על כל פי השטחים המודבקים        
  וגם על פי האביזר.         
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  יבוצעו בריתוך ובאלקטרופיוזן ע"י מפעילים מוסמכים בלבד ולפי   PE-100ציורות פוליאטילן        
  , אלא אם כן סומן אחרת בתכיות ובכתב  10החיות היצרן. הציורות והאביזרים יהיו בדרג        
  הכמויות.        

  
  הקבלן יתקין את מעברי צרת המים ושרוולי החשמל בקירות החדרים, לפי יציקת הקירות, וכן על         
  רשת הזיון התחתוה, לפי יציקת רצפות וקירות המכילות בתוכן מערכות צרת מים ושרוולי         
  חשמל של מערכות המזרקה.       
  במיקום, במפלסים, ביצבות  םס"מ סטימטרי 3מה של הקבלן יקפיד על רמת דיוק גבוהה, עד לר       
  ובמקבילות של כל מעברי הצרת ושל כל קווי צרת המים וכל שרוולי החשמל.        

  
  כל מערכות ומעברי הקירות של הצרת והשרוולים יקובעו בקשירה מסיבית לרשתות הזיון         
  המשך ההכות ליציקה ובמהלך יציקות הבטון.     ולטפסות היציקה למיעת תזוזה אפשרית במהלך       
  קצוות צרת ושרוולים פתוחים יאטמו עם חומרי הדבקה עד לשלב הבא של עבודות הצרת.        
  קבלן המזרקה ידאג לאמצעי בטיחות להגה על מערכות הצרת בפי פגיעה במהלך היציקה.        
  ת בטון אשר תכסה ציורות, לכל משך היציקה. קבלן מערכות המזרקה יהיה וכח בכל יציק       

  
       יקיוותם וי חיבורם, לאישור תקיורות והאביזרים יבדקו, לפיום יום, בסיום יום  םכל הצי  .  
  העבודה, יאטמו היטב כל קצוות הצרת הפתוחים למיעת כיסת לכלוך, גופים זרים ובטון (בשוגג         
  או בזדון).        

  
  כל הציורות הגלויים, המגופים והציוד יסומו בשילוט ברור ובולט, כולל כיווי הזרימה ותיאור        
  ייעוד המים הזורמים בציור.        

  
  הקבלן יתכן את מהלכי הקווים והציורות ואופן בצוע קווי צרת המים והחשמל בחדר המכוות        
  לפי תחילת   –ולת כתב הכמויות, ויגיש למתכן לאישור ובפיתוח, על בסיס תכיות המזרקה ותכ       
  הבצוע.  מחיר התכון כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם לקבלן תוספת מחיר         
  כלשהי בגין תכון זה למהלכי הצרת בחדר המכוות.        

  
 בדיקת לחץ למערכות הצרת:. 11

  
  בתום התקת מערכות הצרת המיועדות לשיקוע בבטון ו/או המיועדות להיטמן בקרקע, ולפי         
  צוע יציקת הבטון, הקבלן יבצע בדיקת לחץ לכל קטעי הצרת.  יכיסויים ו/או ב       
  הצרת תמולא במי שתייה קיים וכל האוויר הכלוא במערכות הצרת יוקז במקביל.         
  שעות רצופות לפחות.    6אטמוספירות למשך  4קטעי הצרת יבדקו בלחץ של  כל        
  בדיקת הלחץ, על כל שלביה תבוצע בוכחות, באישור ובליווי המפקח.         
  הקבלן לא יכסה את מערכות הצרת ולא יאפשר יציקת בטון מעליהם כל עוד לא קיבל מהמפקח         
  חץ ולאישור שאין פגמים וזילות כלשהן במערכות הצרת. אישור בכתב להצלחת בדיקת הל        

  עלויות בדיקות הלחץ לצרת כלולות במחירי היחידה של הצרת ולא תשולם תמורתן תוספת         
  כלשהי.        

  
 התקת אל חוזר מסוג קלפה:.12
  

  אל חוזר מסוג קלפה לא יותן בצמוד לברזי פרפר.         
  קלפת האל חוזר יהיה חופשי לכל אורך מהלך הקלפה. ובכל מקרה, מהלך        

  
 : התקת אוגים, ברזי פרפר, ברזי טריז, אביזרים ומחברי צרת.13
  

  ירוסטה, יבוצע באמצעות אוגים תקיים - מתכת-פוליאתילן -PVCמעבר בין סוגי צרת שוים,       
  ומקוריים של יצרן הצרת והציוד.       
  ולאשר שתקי האוגים זהים. מספר וקוטר הקדחים, קוטר מעגל החלוקה    הקבלן אחראי לבדוק      
  וכו'.       

  
  , וכולל אומים  5/8כל האוגים יחוברו ע"י ברגים מגולווים, תבריג מלא לכל אורך הבורג, בקוטר "      
  מ"מ, הכל מגולוון.    2-וכולל דסקיות בעובי של לא פחות מ      
  מ"מ, כולל, יחוברו ע"י לא פחות מארבעה ברגים. 110אוגים לציורות בקוטר של עד       
  מ"מ יחוברו בכל קדחי הברגים הקיימים באוגים   110-אוגים לציורות בקוטר של מעל ל       
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  המחברים.       
  שבור את אוגי הקבלן יהדק את הברגים בהצלבה ותוך שימוש במפתח מומט ובלבד שלא יסדוק/י      
  הפלסטיק. אוגי פלסטיק שייסדקו/יישברו יוחלפו ע"י הקבלן על חשבוו.       
  מ"מ. 4-הקבלן יתקין, בין כל שי אוגים, אטמי גומי תקיים בעובי של לא פחות מ      
  הכל   – כל האוגים, התותבים, הברגים, האומים, הדסקיות, האטמים וכל הדרש לחיבורי הצרת       
  כלול במחיר הצרת ולא תשולם תמורתם תוספת כלשהי.       

  
  :עבודות עפר.14
  

  כל עבודות החפירה והכיסוי למערכות צרת המזרקה כלולים במחירי היחידה של הצרת שבכתב       
  הכמויות.  חפירות, חציבות, כיסוי בחול קי, מצעים וכיסויים והשבת מצב השטח לקדמותו.         
  תחילת ביצוע חפירות יבדוק הקבלן אצל הרשויות המוסמכות, ויקבל אישורים בכתב, שלאורך   לפי      
  תוואי החפירה, לכל אורכה, רוחבה ועומקה אין עוברים קווי צרת, חשמל, תקשורת וכד'.       
  והיה וביצע הקבלן חפירה ללא קבלת האישורים החוצים, או חרג מגבולות החפירה המאושרת,        

  יבצע מידית תיקון הזק שגרם, על חשבוו בלבד, ויחזיר   –ופגע בקווי צרת, חשמל, תקשורת וכד'       
  המצב לקדמותו.       
  חפירות פתוחות יגודרו ויסומו ע"י סרטים זוהרים ושלטי אזהרה כדרש.       

  
  לפחות.   מס" 20צרת המים ושרוולי החשמל יוחו על מצע חול קי בעובי של       
  כיסוי החפירה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח כי בדק את העבודות ואישרה.       
  ס"מ לפחות.  20כיסוי חזרה יבוצע רק לאחר כיסוי ראשוי של חול קי בעובי של       

  
 : מראה גובה מים במאגר המים ומערכת בקרת שמירת מפלס המים במאגר.15

          
  בחדר המכוות, בקיר המשותף שבין חדר המכוות ומאגר המים יותקן מראה לגובה המים במאגר         
  המים.        

  מ"מ, לכל גובה הקיר המשותף. 63שקוף וקשיח בקוטר  PVCמראה הגובה יבוצע מציור        

  ס"מ מעל   10-ה של ככדורי, בגוב PVCס"מ אחרי ברז  PVC ,15מראה גובה המים יודבק לזווית        

  ס"מ מתחת    10- כדורי, בגובה של כ PVC, אחרי ברז  PVCלרצפת חדר המכוות, ועד לזווית        
  לתקרת חדר המכוות.          
  בחדר   –למיעת האפשרות לגלישת המאגר, דרך מראה גובה המים, אל חדר המכוות והצפתו        
  של ציור מראה גובה המים.  המכוות, לא יבוצע שום קצה פתוח       

  

  , יותקן רוכב תקי מתוצרת  PVC-, האופקי, התחתון, אחרי ברז ה 63, קוטר PVC-על גבי ציור ה       

  . על הרוכב יותקן, לפי המפורט בכתב הכמויות, רגש  1/2בקוטר " BSPחברת פלסאון, עם תבריג       
  לחץ הידרוסטטי.       
  בלוח החשמל יותקן בקר תואם, ולפי המפורט בכתב הכמויות.        
  בקר גובה המים יפקד על ברז חשמלי, שיותקן בראש מערכת המים, וישמור על גובה המים במאגר.        

  
  והתקת מערכותיה תופעל המזרקה בוכחות המתכן, האדריכל והמפקח. בתום הקמת המזרקה         
    כל הזרימות והספיקות יווסתו לשביעות רצון המתכן והאדריכל ויקבע גובה המים הרצוי במאגר        
  המים במשך פעילות המזרקה.  בתום כל הפעילות המפורטת לעיל יקבע שמפלס המים במאגר יהיה        
  סגירה איליו תכויל מערכת שמירת המפלס האוטומטית.  מפלס ה       

   
  בקר גובה המים גם יתריע ויפקוד על הפסקת פעילות כל המשאבות במפלס מים מוך מאוד,         
  על התרעה מקדימה בפי ירידת מפלס מים חריגה במאגר ועל גלישת המאגר לציור גלישת         
  העודפים.       
  המים במאגר המים ותכות הבקר למפלסי המים השוים כלולים במחיר בקר גובה תכון מפלסי        
  המים ולא תשולם כל תוספת תמורתם.        
         

  
  :רשתות סיון מירוסטה.16
  

  מ"מ או, חורים   8, מוקב חורים בקוטר  ממ"  1.5רשתות הסיון תיוצרה מפח ירוסטה בעובי        
  לפחות, אלא אם כן צוין אחרת בתכיות ו/או בכתב    40%מ"מ, בשטח פתוח של  8/8מרובעים        
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  הכמויות.          
  מ"מ ויכללו חיזוקי אורך ורוחב   35/35/4רשתות הירוסטה ירותכו אל מסגרת מזוויתן ירוסטה        
  מ"מ.  30/30/2מפרופיל מרובע של        
  מ"מ.     40/40/4תושבת הירוסטה לרשתות תבוצע מזוויתן ירוסטה        
  יתוך, אל מסגרת הבטון.מ"מ, בר  8תושבת הירוסטה תקובע ע"י מוטות ירוסטה בקוטר        

  אל התושבת.  M8רשתות הירוסטה יכללו סידור לעילה ע"י ברגי ירוסטה        
  והתקתן של רשתות הסיון יאפשרו כיסת מים לבור אך ורק דרך הקדחים ברשת הסיון.   ןייצור       
  ור המתכן. לפי תחילת ייצור רשתות הסיון יגיש הקבלן תכיות ייצור ובצוע לאיש        
  מחיר התכון הפרטי כלול המחיר היחידה ולא תשולם כל תוספת תמורתו.        

  
 קרקעיים:-סולמות לחדרים תת .17
  

  קרקעיים, סולמות עליה לראש -בכתב הכמויות ובתכיות מתוארים סולמות ירידה לחדרים התת        
  ירות הירידה לחדרים. פיר פתח הכיסה לחדר המכוות וידיות אחיזה לראשי ק       
  הקבלן יתכן ויבצע את הסולמות לפי כל התקים, החיות הבטיחות והחוקים הקיימים, כולל גם        
  כלובי הגה וכל הדרש.        
  . סולמות אחרים יבוצעו לפי המפורט בכתבי  316סולמות ירידה למאגרי המים יבוצעו מירוסטה         
  הכמויות.        
  הסולמות וכל ידיות האחיזה יקובעו אל הבטון באמצעות אוגים ומחברים תקיים ולפי העומס    כל       
  המופעל עליהם, תוך כדי התייעצות וקבלת החיות ואישורים מקוסטרוקטור ו/או מהדס מכוות.        
  . 316כל המחברים וכל אמצעי הקיבוע לסולם למאגר המים יהיו מירוסטה        

  
  כל הסולמות, הידיות וכל חלקי המתכת יחוברו, ע"י חשמלאי מוסמך, ולפי כל החיות החוק אל        
  מערכת הארקת היסוד של המבה והמזרקה.       

  
  במחיר היחידה של הסולמות וידיות האחיזה כלול גם התכון המפורט וגם כל הדרש לעמידה בכל         
  תשולם תמורה וספת כלשהי תמורתם.  החיות הבטיחות והחוק ולא       

  
  : קרקעיים-מכסים ודלתות לחדרים תת.18

          
  קרקעיים. -בכתב הכמויות ובתכיות מתוארים מכסים ודלתות מירוסטה לחדרים התת      
  הדלתות לפתחי הכיסה לחדרים יתוכו וייבו באופן שימע כיסת מים דרכם אל החדרים.       

  אשר ישמשו   Uעל ראש הקיר, מסביב לפתח, תקובע ותאטם מסגרת מזוויתים ומפרופיל/י        
  גם כמובילי פיוי מים.       
  כות במבה "אמבטיה" הפוכה אל מ"מ ומכופפות ומרות 4הדלתות תבוצעה מפח ירוסטה בעובי       
  התושבת התחתוה.  מבה הדלתות, התושבת ואופן הביצוע לא יאפשרו כיסת מים דרך המכסה אל       
  קרקעיים. -החדרים התת       

   
  כל פיות המתכת של הדלתות ושל התושבות ושל כל חלק אחר של המכסים והדלתות, ילוטשו        
  חדה ומסוכת בכל שטחי המתכת. כך שלא תהייה שום שפה       

  
  כל דלת תחובר למסגרת בלא פחות משי צירים מאסיביים המתאימים למשקל ולממדי הדלת.         
  לכל דלת יותקו שתי בוכות הידראוליות אשר תהייה תואמות למשקל המכסה, תאפשרה הרמה        
  קלה ותמעה טריקה של הדלתות.        

  
  ותכו ידיות להרמה ויבוצע סידור לעילה ע"י מעול תליה ך]י מעול המאסטר המקובל לכל דלת יר       
  במחלקת המזרקות של הרשות המזמיה.        

  
  כל הדלתות והתושבות וכל חלקי המתכת יחוברו, ע"י חשמלאי מוסמך, ולפי כל החיות החוק אל        
  מערכת הארקת היסוד של המבה והמזרקה.       

  
  במחיר היחידה של הדלתות כלולה גם התושבת, הצירים, הבוכות, הידיות, סידורי העילה וכל         
  המפורט לעיל.       
  היחידה כלול גם התכון המפורט וגם כל הדרש לעמידה בכל החיות הבטיחות והחוק ולא  במחירי        
  תשולם תמורה וספת כלשהי תמורתם.      
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 : UVמערכת חיטוי אוזון ומערכת חיטוי .19
        

  כמופיע בתכיות וכמפורט בכתב הכמויות.  UVמי המזרקה יחוטאו ע"י מערכת אוזון ומערכת    

  .  AQUATECהמערכת המתוארת בתכיות ובכתבי הכמויות היה מערכת מתוצרת    
  הקבלן רשאי להציע מערכת שוות ערך. המערכת החליפית, ככל שתוגש ע"י הקבלן, תידרש לעמוד בכל    
  ראי לבדו לכל השלכות המערכת  התקים ובכל הדרישות המתוארות בכתב הכמויות. הקבלן יהיה אח   
  החליפית, ככל שיציעה.    
  הקבלן יידרש לקבל את אישור משרד הבריאות למערכת שוות הערך שהוא מתכוון להציע,     
  לפי שיציע אותה למתכן כשוות ערך למערכת המופיעה בכתב הכמויות.   
      
  :חשמל, בקרה ולוח החשמל.20
  
  ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. כל עבודות החשמל יבוצעו      
  בתום העבודות, ולפי חיבור המתקן לרשת החשמל, הקבלן יזמן בודק חשמל מוסמך לבדיקת תקיות       
  המערכות ועבודות החשמל. רק לאחר קבלת אישור הבודק בכתב, רק אז יחובר המתקן לרשת        
  החשמל.       
  . בוסף, יצרף עותק מקורי של אישור בודק החשמל  הקבלן ימסור למתכן את אישור בודק החשמל      
  לתיק המתקן.       
  הקבלן ימסור עם לוח החשמל סט תכיות סופיות "כפי שבוצע" ללוח החשמל. עותק וסף יימסר        
  בתיק המתקן.      
  
  קרקעי. -לוחות החשמל של מערכות המזרקה יותקו בתוך חדר החשמל התת   
  בחדר יותקו שי לוחות חשמל פרדים. לוח חשמל ראשי וכמפורט בסעיף זה ולוח חשמל ייעודי,     
  לעיל.  לוח החשמל הראשי יזין את הלוח   10מתוצרת יצרן מערכות המתזים, וכמפורט בסעיף מספר    
  הייעודי.    
  
  שי לוחות החשמל יותקו זה ליד זה, כשהם צמודים לקיר המערבי ובשום מקרה, לא יותקו מתחת    
  קרקעי. -קרקעי וגם לא מתחת לפתח הכיסה לחדר התת -לשרוולי כיסות הכבלים לחדר החשמל התת   
  טין ולא יאפשרו  כל השרוולים יאטמו לחלו –קרקעיים -עם סיום השחלות כבלי החשמל לחדרים התת    
  קרקעיים.  עלות האיטום כלולה בסעיפי היחידה לכבלים  -כיסת מים דרכם אל החדרים התת   
  ולשרוולים.   
  
  בחדר המכוות, כחלק ממתקי החיטוי למי הזרקה, יותקו לוחות החשמל הייעודיים למערכת האוזון     

  .UV- כת האוזון ובמערכת ה. וחות ייעודיים אלו כלולים המחיר מערUV- ולמערכת ה   
  
  הקבלן יכין תכיות מפורטות של לוח החשמל, המתבססות על המפורט פה במפרט הטכי המיוחד ועל       
  המפורט בכתב הכמויות. הקבלן יגיש את תכית לוח החשמל למתכן לאישור לפי תחילת ייצור לוח       
  החשמל.         
  שמל כלול במחיר היחידה של לוח החשמל ולא תשולם כל תמורה  עלות התכון מפורט של לוח הח      
  וספת בגין התכון.       
  הקבלן יחל בהזמת הציוד והחומרים המיועדים להתקה בלוח החשמל רק לאחר קבלת אישור בכתב       
  מהמתכן המאשר את תכיות הלוח ואת כל הציוד החשמלי המיועד להתקה בלוח החשמל.        

  להבטחת   ISO9001ייצור לוח החשמל יבוצע במפעל עם אישור לעמידה בתקן ישראלי ובעל אישור        
  איכות.      

  
  לוח החשמל יהיה לוח פוליאסטר מתוצרת "עבר" ועול ע"י מעול צילידר.      
  הלוח יהיה מאוורר ע"י מאווררים בלוח אשר יפוקדו להפעלה אוטומטית ע"י תרמוסטט שיותקן בלוח       
  ללוח יהיו   רהחשמל. המאווררים ישמרו על טמפרטורה מוכה בלוח החשמל. פתחי כיסת האווי     
  מוגים במסי אבק.      

  
  ל המזרקה וכולל בין היתר גם את: לוח החשמל של המזרקה יפעיל את כל הציוד החשמלי ש      
  לוח החשמל הייעודי של יצרן מתזי הג'מפיג ג'ט, שתי משאבות הסחרור והסיון, משאבות היקוז        
  לחרום בחדר המכוות ובחדר החשמל, משאבת יקוז מאגר המים, משאבת יקוז שוחת איסוף        

  וכל ציוד חשמלי   UV-יטוי האוזון ולמערכת חיטוי ה היקוזים, לוחות החשמל הייעודיים למערכת ח       
  אחר של המזרקה.        
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  לחיטוי וההזה ללוח הייעודי למערכת חיטוי האוזון תהיה    UV-ההזה ללוח הייעודי של ורת ה       
  תלויות בהפעלה של לפחות אחת משתי משאבות הסיון.        
  מיד עם הפסקת פעילות משאבות הסיון, תופסק ההזה ללוחות הייעודיים של מערכת האוזון וורת         

  . UV- ה       
  

  לוח החשמל יפעיל גם את התאורה בחדר המכוות, בחדר החשמל, במאגר המים וגם את מפוחי         
  האוורור שיותקו בחדר המכוות.        

  

  ) לטלפוים יידים.  הלוח כולל את  SMSמודם להעברת תקלות במסרוים ( בלוח החשמל יותקן       
  המודם והאטה ותכות וכל הדרש להעברה מסודרת של לפחות חמש תקלות לשי טלפוים יידים.       

  
  ייעודי של בתחתית מראה גובה המים במאגר יותקן רגש מפלס הידרוסטטי. בלוח החשמל יותקן בקר              
  המשדר. הבקר יפקד על: תוספת מים חשמלית, אוטומטית לצורך שמירת מפלס המים במאגר המים,              

  על התרעת גלישה מהמאגר, על גובה מוך במאגר המים ועל גובה מים מוך מאוד אשר גם יגרום               
  כל דרך הבקר בלוח החשמל.  להפסקת  משאבות הסחרור היוקות ממאגר המים, ה             

  

    שיותקן  24v, לשמירת גובה המים במאגר, תתבצע דרך ברז חשמלי במתח תתוספת המים האוטומטי           
  בראש מערכת המים.            

  
  במפלס המים המוך מאוד הבקר ישבית את שתי משאבות הסיון, היוקות מהמאגר, ואת ההזה             

  , ובמקביל ידליק ורה "חוסר מים במאגר המים" ותישלח התרעה  UV-לוחות  האוזון וללוח ורת הל            
  במסרון לכל מויי המזרקה. 

ההפעלה מחדש של משאבות המזרקה, לאחר הפסקתן בגלל מפלס מים מוך מאוד במאגר המים,  
לים את מפלס המים  תתבצע רק לאחר שאיש האחזקה יגיע פיזית למזרקה, יבדוק את פשר התקלה, יש

  בבריכה וילחץ על כפתור אתחול מכאי בלוח החשמל לביטול התקלה.  
  

  לשתי משאבות הסחרור והסיון ולמשאבת היקוז הטבולה שבשוחת איסוף היקוזים,  יחוברו מפסקי             
  הקליקסון המקוריים שלהן, להגה על פעולת המשאבה בחום מוע גבוה.              
  הפסקת המשאבה בגלל הגת חום מוע תלווה בהדלקת ורת אדומה: "תקלה חום מוע", לכל משאבה             
  בפרד, ותשלח הודעת תקלה במסרון למויי המזרקה.                

ההפעלה מחדש של משאבה, לאחר הפסקתה בגלל חום מוע, תתבצע רק לאחר שאיש האחזקה יגיע  
  את פשר התקלה, וילחץ על כפתור אתחול מכאי בלוח החשמל לביטול התקלה.  פיזית למזרקה, יבדוק 

  
ברצפת חדר המכוות יותקו, בשתי פיות גדיות של חדר המכוות, שי רגשי הצפה להתראה בפי  

  ס"מ מעל למפלס הרצפה בחדר.   2הצפה בחדר המכוות. הרגשים יותקו בגובה של 
  כל אחד מהם, בפרד, יפעיל את מערכות היידוע ויפעיל את כל ההגות במצב של הצפה בחדר המכוות.            

  
  ברצפת חדר החשמל יותקו, בשתי פיות גדיות של חדר החשמל, שי רגשי הצפה וספים.             
  ערכות היידוע, הצופר, הצ'קלקה  ס"מ מעל לרצפת החדר והוא שיפעיל את מ   2האחד יותקן בגובה             
  וההודעה במסרון למויי המזרקה.             
  ס"מ מעל למפלס רצפת חדר החשמל והוא שיישגר אות חשמלי   10רגש ההצפה השי יותקן בגובה של            
  ללוח החשמל המזין את לוח מערכות המזרקה, ויתק שם את הזת החשמל ללוח המזרקה.             

  
  במחיר לוח החשמל כלול גם כל הדרש להתקה ולהפעלה בלוח עם איתור הצפה בחדר המכוות או             

  בחדר החשמל.             
  
  
  

  עם איתור מצב של הצפה בחדר המכוות:             
ההזה לכל משאבות הסחרור שבחדר המכוות תותק, למעט למשאבת יקוז החרום, תותק גם ההזה   

  . UV-ההפעלה של מערכת האוזון וללוח ההפעלה של ורת ה  ללוח
  מיד עם איתור ההצפה בחדר המכוות תופעל בלוח החשמל ורה אדומה "הצפה בחדר המכוות", יופעל             
  צופר ההתראה ותופעל גם ורת חרום מסתובבת (צ'קלקה) שתותקן מחוץ לחדר המכוות.             

  ) לכל מויי המזרקה.SMSשלח גם מסרון (במקביל י           
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  ס"מ מעל לרצפת החדר): 2מיד עם איתור ההצפה בחדר החשמל, ברגש המוך (           
  תופעל בלוח החשמל ורה אדומה "הצפה בחדר החשמל", יופעל צופר ההתראה ותופעל גם ורת חרום            
  המכוות. מסתובבת (צ'קלקה) שתותקן מחוץ לחדר             

  ) לכל מויי המזרקה.SMSבמקביל ישלח גם מסרון (           
  

  במקרה שמשאבת יקוז החרום בחדר החשמל לא מצליחה לקז את המים, ומפלס המים בחדר החשמל            
  ס"מ מעל לרצפת החדר):  10ממשיך לעלות ומגיע למפלס הרגש הגבוה (           
  גור" מגע יבש בלוח ההזה החיצוי אשר מזין את לוח המזרקה ויתק שם את אספקת לוח המזרקה "יס             
  קרקעי של המזרקה. -החשמל לחדר החשמל התת            

  
  ההפעלה מחדש של מערכות המזרקה, לאחר הפסקתן בגלל הגות ההצפה, תתבצע רק לאחר שאיש      

  האחזקה יגיע  פיזית למזרקה, יבדוק את פשר התקלה, יפתור את הבעיה וילחץ על כפתור אתחול מכאי  
  בלוח החשמל לביטול התקלה. 

  

  מכויל,   NZMהדרשות בלוח החשמל וכולל גם: לשתי משאבות הסחרור והסיון יותקו כל ההגות             
  - ידי- מפסק זרם + מגעים  + ממסר + הגות ומפסק בורר לשלושה מצבים: אוטומטי דרך שעון שבת           
  מופסק.             

עם בורר החלפה אוטומטי ביהן למשאבה   24/7שתי משאבות הסחרור והסיון מופעלות ברציפות 
שעות עם אפשרות לכווון אחר   6ת. החלפת הפעולה בין המשאבות תתבצע כל פועלת ומשאבה תורי

  החשמל.   בלוח
  

  עם הגות בלוח   RSTבלוח יותקן גם ממסר ראשי לחוסר פאזה ולהיפוך פאזה ושלוש ורות מתח הזה           
  עבורן.               

  
  משאבות יקוז החרום לחדר המכוות ולחדר החשמל תהיה מחוברות קבוע למתח, דרך מאמ"ת, בלוח            
  החשמל ותופעלה אוטומטית ע"י המצוף החשמלי האיטגראלי שלהן.             

  
  פאזיים כולל הגות וממסרי פחת.   -פאזיים ותלת-בלוח החשמל יותקו גם שקעי שרות חד           

        
כל אחת משתי משאבות הסחרור והסיון, ולמשאבת היקוז הטבולה שבשוחת איסוף היקוזים  ל

  "תקלה חום מוע".  -יותקו בלוח ורות: "פעולה", "תקלת עומס יתר" ו
  

בלוח יותקו גם ורות ל: "מפלס מים מוך במאגר", "חוסר מים במאגר המים",  "ברז מילוי אוטומטי  
המכוות", "גלישת מים ממאגר המים", "איכות מים גרועה"  "ריכוז אוזון גבוה    פתוח" "הצפה בחדר

על רצפת חדר המכוות", "מפלס מים מוך בתעלת המתזים ההיקפית", "מפלס מים מוך בבריכת  
השבתת מופע הסילוים", "גילוי אש ועשן בלוחות החשמל", מערכת   –המתזים המרכזית", "רוח חזקה 

  " וכל ורות הוריה וספות שיידרשו, במהלך בדיקת תכון לוח חשמל.כיבוי אש הופעלה
  

  פסי תאורת הלד ההיקפיים יופעלו בפרד ע"י ספקי כח פרדים ולפי פיקוד שעון שבת פרד.             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : מפרט הציוד החשמלי העיקרי המופעל מ/בלוח החשמל      
  

 3ph-380v-5Kwהזה ללוח ייעודי של יצרת מתזי הג'מפיג ג'ט  . 1
 לכל משאבה. ABBכ"א + ווסת מהירות   3ph-380v-15 Kwשתי משאבות סחרור וסיון  . 2
 עבורה.  ABB+ מתע רך   3ph-400v-13.5Kwמשאבת יקוז טבולה לשוחת איסוף היקוזים  . 3
 .1ph-220v-1.2Kwף חשמלי איטגראלי   משאבת יקוז חרום לחדר המכוות, כולל מצו . 4
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 .1ph-220v-1.2Kwמשאבת יקוז חרום לחדר החשמל, כולל מצוף חשמלי איטגראלי   . 5
 . 1ph-220v-1.2Kwמשאבת יקוז למאגר המים, כולל מצוף חשמלי איטגראלי   . 6
    220V-1.0Kwשי מפוחי אוורור בחדר המכוות. 7
 כוות ובחדר החשמל. תאורה ותאורת חרום בחדר המ. 8
 תאורה בתקרת מאגר המים.. 9

 מערכת האוזון לטיפול במי המזרקה וממה מגע מותה שיפסיק את ההזה ללוח הייעודי . 10
 של מתזי הג'מפיג ג'ט באיכות מים גרועה.           

 עם לוח ייעודי משלה, שמותקן בתוך חדר המכוות.   UVמורת . 11
  לשמירת מפלס המים במאגר המים.   24v-ACברז חשמלי  .12
 שי רגשי הצפה ברצפת חדר המכוות.  .13
 שי רגשי הצפה ברצפת חדר החשמל.  .14
 רגש מפלס הידרוסטטי יבש למאגר המים, בחדר המכוות ובקר עבורו בלוח החשמל.. 15
 ס הידרוסטטי טבול בשוחת איסוף היקוזים ובקר עבורו בלוח החשמל. רגש מפל. 16
 רגש הימצאות אוזון על רצפת חדר המכוות. . 17
 מודם סלולרי + אטה ותכות לשידור מסרוים על תקלות במערכות המזרקה. . 18
 צופר וצ'קלקה להתראה בפי הצפה בחדר המכוות ו/או בחדר החשמל. . 19
 ש ומערכת כיבוי אש ללוחות המזרקהמערכת גילוי א. 20
 פס לד היקפי בבריכה לאורך ההיקף החיצוי ולאורך ההיקף הפימי . 21

  
  כללי: . 1
  
    ובהתאם   כל העבודות תבוצעה בכפוף לדרישות ולהחיות המפורטות בתכיות ובמפרט המיוחד -
  . 1205למפרט הכללי מהדורה מעודכת אחרוה, הל"ת ומת"י    
 העבודות תבוצעה באופן מקצועי גם אם לא מצאו ביטוין במפרט ובתכיות.כל  -
  סעיפים שלדעת הקבלן אים ברורים לחלוטין ילובו עם המזמין ו/או המתכן לפי הגשת ההצעה.   -

 לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו של המפקח בלבד.    
  י ברשותו מצאות כל התכיות המעודכות בהוצאתן  על הקבלן לוודא, לפי תחילת ביצוע העבודה, כ  -
 האחרוה.   
  
  : התקה ומידות.2
  
  לפי רכישת ציוד וחומרים, ולפי תחילת העבודות יאמת הקבלן כי ברשותו כל התכיות והוראות  
  הביצוע בהוצאתן האחרוה. על הקבלן חלה חובת בדיקה לתכיות, מידות ומדידות.   
  על כל אי התאמה יודיע מיד למפקח ו/או למתכן ויבקש הבהרות, הוראות ותוים בכתב. 

  
  .   1205א תבוצע שום עבודה ביגוד למפרט הכללי, הל"ת ומפרט מת"י  ל 
 דרש לעמוד ברמת הדיוק הגבוהה ה דרשת (עד לרמה של מילימטרים ספורים ומעלות בודדות הקבלן  
  ותיבה מחדש.     סבחלק מהמקרים). עבודה שלא תבוצע ברמת הדיוק הדרשת  תפורק, תיהר 
  כל ההוצאות יחולו על הקבלן בלבד.  

  
  : חלוקת עבודה ותאום עם הקבלים האחרים. 3
  

  בהקמת המזרקה יעסקו מספר קבלים. 
  דתו תוך שיתוף פעולה ובתאום מלא עם יתר הקבלים הפועלים באתר. הקבלן דרש לבצע את עבו

  הושא לטיפול המפקח  ר יימס  –תגלו חילוקי דעות ו/או חוסר תאום ו/או הפרעות הדדיות בהקמה 
  והכרעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

  שות והמידות  יציקות הבטון והציפויים יבוצעו רק לאחר שבדקו המפקח והקבלן ואשרו קיום כל הדרי
  כרשום בתכיות ובמפרט המיוחד. 

  הקבלן דרש להיות וכח בכל יציקת בטון שתכסה על צרת המזרקה.            
  
  :תכיות עדות והדרכה.1
  

  ,  as-madeבתום העבודה יגיש הקבלן למפקח שלושה אוגדים זהים. כ"א מהאוגדים יכלול: תכיות  
המותקן, תוים טכיים והוראות תפעול ותחזוקה לכל הציוד המותקן  קטלוגים של כל הציוד  

  ולמערכות המזרקה בכללותה.
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, בתפעול ואחזקה תקיים לכל מערכות  שהקבלן יסביר, יחה וילמד את ציגי המזמין, ככל שיידר 
  המזרקה. 

  שולם תמורתם של שלושת האוגדים וההדרכה ה"ל כלולים במחירי היחידה בכתב הכמויות ולא ת
                                                                               בעבורן כל תוספת תשלום.

  
  : אופי מדידה ותשלום. 2

           
  כל התשלומים ישולמו לפי הכמות המותקת בפועל ולפי מחירי היח' כמפורט בכתב הכמויות.  

  הספירה והמדידה יבוצעו בסיום העבודה ובסיום כל שלב לפי הסתרה/כיסוי בעפר/בטון.   
  הכל קומפלט ומותקן במקום    –כל הכמויות ומחירי היח' כוללים: הובלה, אספקה, פריקה והתקה 

  ן המפקח.    לשביעות רצו
  
  : הצהרת הקבלן המבצע את מערכות המזרקה.3
  

  הקבלן מצהיר בזאת כי קיבל, למד והבין את כל התכיות והמפרט המיוחד, קיבל את כל ההסברים         
  וההחיות לשביעות רצוו.       
  הקבלן יבצע את העבודה על כל חלקיה באופן מקצועי מעולה, גם אם לא בא הדבר לידי ביטוי        
  בתכיות ו/או במפרט.        
  הקבלן יבצע את כל העבודות בכפוף לדרישות ולהחיות בתכיות ובמפרט המיוחד.       

  
     :תאי סף לקבלן המבצע את מערכות המזרקה. 4
  

 בצע בפועל את מערכות המזרקה, יהיה קבלן רשום לעבודות הדסה באיות בעף קבלן המשה, המא. 
  , "ביצוע קווי מים, ביוב ויקוז". הקבלן יהיה גם קבלן לעבודות הדסה באיות בעף  260מספר       
  , "מערכות אלקטרו מכאיות בתחות שאיבה". 500מספר       
 ה, בצע כבר, בחמשת השים שקדמו למועד הגשת קבלן המשה, המבצע בפועל את מערכות המזרקב. 
  המכרז, לפחות חמש מזרקות ציבוריות, בעלות אופי דומה: מזרקות חכמות ומפוקדת מחשב      
  גם ציוד ייעודי המיוצר באירופה (לא מסין) ע"י יצרן מערכות מזרקות וותיק ומוכר ובהיקף   והכוללות    
  כספי דומה.      
  לספק, בשלב הגשת הצעות המחיר למכרז, המלצות ממזמיי העבודות המאשרות את הקבלן יידרש     
 שביעות רצוו של המזמין מאיכות העבודה ומהעמידה בלוחות הזמים של הקבלן המבצע.    
 קבלן המשה, המבצע בפועל את מערכות המזרקה, מאושר מראש, לבצוע העבודה הספציפית למכרז ג. 
  שות המזמיה והן ע"י מהל הפרויקט והמתכן. זה, הן ע"י ציג הר    
  
  :אחריות הקבלן .5
  

  הקבלן אחראי לתיקון כל תקלה ו/או החלפת פרטי ציוד פגומים במשך שה ממועד מסירת המזרקה      
  למזמין, אלא אם כן צוין אחרת במסמכי המכרז הכללי.        

  כל התיקוים והחלפות הציוד הפגום יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו.      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    -5ספח ב
  

  דו"ח קרקע 
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  (המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה)
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  100 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  100.100 ק ר פ  ת ת       
      
תריפחכ תובשחנו תוללוכ הביצח/הריפחה תודובע לכ :הרעה      
ןורי יפר ר"ד לש 'חודב ןייעל שי הריפח עוציב םרטב .שושיג      
שי הרפואה לדגמב םייק ןוינח לעמ .חוקיפה תויחנה לבקלו      
ילכ םע תודובע עצבל ןיאו ,הרתי תוריהזב תודובעה עצבל      
ילכ םע לעופ םילכל דימצהל שי ןכ ומכ .ףכב םייניש םע המצ      
תיללכ הריפח עוציב םרטב .הריהז הריפח עוציבל הריפח      
העיגפב ששח םייק םהב םירוזאב שושיג תוריפח ועצובי      
דועית ,ןוחביא רחאל קרו ,יעקרק תת םינבמב וא תוכרעמב      
.הריפחב ךישמהל שי עוציב תוארוה תלבקו      
      
.שרדנכ םינוש םיקמועל חטשב הביצח וא/ו תיללכ הריפח     001.001.0010
תאז לכ .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה      

               4,000 הינב תודובעל ללכה טרפמל 122010 ףיעס יפל ק"מ   
      
ןיב ,םייעקרק תת תובאשמו למשח ירדחל הביצח וא/ו הריפח     001.001.0020
ימ תביאש( םוהת ימ תלפשה ךות,ןופיד תואסנולכ תוריק      
.שרדנכ םינוש םיקמועל ,)93 קרפב דרפנב תדדמינ םוהת      

               300.00 .רשואמ ךפש םוקמל קוליס ק"מ   
      
,'וכו תולעת ,תורוב ,םיפצרמ יוביעל הביצח וא/ו הריפח     001.001.0030
קדוהמ רפעה בטיממ רזוח יולימ תוברל ,תונוש תודימב      
.רשואמ ךפש םוקמל קוליס וא/ו מ"ס 0251 לש תובכשב      

               100.00 .הריפח יעופיש אללו הדובע יבחרמ אלל וטנ הדידמה ק"מ   
      

               8,000 .וה.ש.א.א.דומ %89 לש תופיפצל תיתשה קודיה ר"מ  001.001.0040
      
לש תופיפצל מ"ס 0251 לש תובכשב קדוהמ 'א גוס עצמ     001.001.0050

               2,000 .וה.ש.א.דומ %301 ק"מ   
      
לע קדוהמ,)םיקד %51 דע( אבומ ררבינ רמוחמ רזוח יולימ     001.001.0060
ח"ודב 5 קרפ האר.מ"ס 0251 לש תובכשב , ינדי שבכמ ידי      

               500.00 .עקרקה ק"מ   
      

               400.00 רקובמ קודיה ללוכ ןוימ רחאל רופחה רמוחהמ רזוח יולימ ק"מ  001.001.0070
      

               3,100 הריפחה יפדוע לש רשואמ ךפשל יוניפ ק"מ  001.001.0080
רפע תודובע 100.100 כ"הס            
רפע תודובע 100 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      

002/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     002 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  200 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  100.200 ק ר פ  ת ת       
      
יריחמ .2  .תרחא ןייוצ םא אלא 04-ב ןוטבה גוס .1 :תורעה      
הקיצי ןכו םינוש םיסוידרב תשקב הקיצי םיללוכ הדיחיה      
תלבקל שרדינה לכ עוציב םיללוכ הדיחיה יריחמ.3 .עופישב      
. תוינכותב טרופמכ ןוטבה תפישח תגרד      
      

               600.00 .ןוטב יפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  002.001.0010
      
,ףוצירל תיתשתב חותיפב מ"ס 51 יבועב 03-ב ןוטב יפצרמ     002.001.0020
הקיצי תוקספה םירפת ללוכ .שרדנכ םיעופישב הקיצי תוברל      

               8,000 .שרדנה לכו ר"מ   
      
תבורעתמ ןוטבה .הקרזמב מ"ס 53 יבועב ןוטב יפצרמ     002.001.0030

               240.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ תדחוימ ר"מ   
      

               240.00 ההובג המרב הקלחה ללוכ םיעופישב הקיצי ןיגב ל"נל תפסות ר"מ  002.001.0040
      
,תובאשמו למשח רדח רובע מ"ס 56 יבועב ןוטב יפצרמ     002.001.0050

               70.00 .זוקינ תורוב ,שרדנכ םיעופישב הקיצי תוברל ר"מ   
      
,תובאשמו למשח רדח רובע מ"ס 96 יבועב ןוטב יפצרמ     002.001.0060

               20.00 .זוקינ תורוב ,שרדנכ םיעופישב הקיצי תוברל ר"מ   
      

                9.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  002.001.0070
      
תוטילב תוברל תונוש תודימב תוקעמו תונוילע ןוטב תורוק     002.001.0080

                6.00 .תוערגמו ק"מ   
      
םיחתפ דוביע תוברל מ"ס 62 יבועב ןוטב תוגג וא תורקת     002.001.0090

               110.00 .תונוש תודימב םייזפרט ר"מ   
      
תוברל ןופידה תואסנולכ לע הקוצי תונוש תודימב שאר תרוק     002.001.0100

               12.00 .ביציו יקנ ןוטב תלבקל דע תואסנולכה תותיסו יוקינ ק"מ   
      
םידומע ינקתמ הבו 'מס 06 כ בחורב 03-ב ןוטב תרוק     002.001.0110

                1.00 יטמואנפ םוסחמ רובע דוקיפו למשחל תונכה ללוכ םיפלשנ ק"מ   
      
תואסנולכל דומצב קוצי מ"ס 51 םומינימ יבועב ןוטב ריק     002.001.0120
דע ןוטב יולימ , ןופידה תואסנולכ תפיטשו יוקינ תוברל ןופידה      
,ריווא ץחלב חדקה יוקינ,םירוח חודיק ,סנולכה רטוק יצח קמוע      
לע הנגה ,יסקופא קבד ,ןופידה תואסנולכל ריקה ןוגיעל םיצוק      
רמגב הנגהה קוריפו ריקה םוטיא תודובע לכ ךשמב םיצוקה      

               110.00 .'וכו םוטיאה תודובע ר"מ   
      
      
      
      

100.200.10 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     003 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יוקינ תוברל ,םוטיאל הנכהכ ןופידה תואסנולכ ינפ תקלחה     002.001.0130
חיט תבכש ,תואסנולכל תנגועמ MPX תשר ,תואסנולכה      
ןיב םיחוורמה תריגסל טירקטוש תזתה וא ינדי יטנמצ      
לש ילאמינימ יבוע ,תואסנולכה ינפ תוקלחהו תואסנולכה      
המשהל םינכומו םיקלח ויהי חטשה ינפ ,מ"ס 2 הבכשה      
תומוג וא םיללח תראשה אלל םוטיאה תובכש A ל תמלשומ      

               110.00 .םהירוחאמ ר"מ   
      
תוברל ,מ"ס 021/021 לש תויללכ תודימב "ןוטב-זגרא"     002.001.0140
,מ"ס 02 יבועב ןוטב תונפד ,מ"ס 03 יבועב ןוטב תפצר      
הרוצ ילעבו םילוגע םיחתפ דוביע,מ"ס 51 יבועב ןוטב תרקת      

               60.00 .'א טרפו A-A, B-B םיכתח 400 תינכות האר .תדחוימ רטמ   
      

               50.00 .תונוש תודימב ןוטב יפצרמ יוביע ק"מ  002.001.0150
      
,מ"ס 77/06 לש תויללכ תודימב ,יתשק ןבא לספסל ןוטב דוסי     002.001.0160

               55.00 900 תינכות האר רטמ   
      

               900.00 .םינוש תומוקמב ס"פגמ 7-4 קזוחב ,3 גוס MSLC יולימ ק"מ  002.001.0170
      
תפצירל תחתמ ,םינוש םירטקב תרנצ לש ןוטב תפיטעו הילת     002.001.0180

               200.00 .400 תינכותב יסופיט טרפב טרופמכ ,הקרזימה רטמ   
      
תינכותב יסופיט טרפב טרופמכ ,ןבא לספס רובע ןוטב סיסב     002.001.0190

               60.00 009. רטמ   
      
םייקל שדח ןוטב ןיב רוביחל םינוש םיכרואבו םירטקב םיצוק     002.001.0200
קבד ,ריווא ץחלב חדקה יוקינ ,מ"ס 51 קמועל חודיק תוברל      

               100.00 .חקפמה י"ע שרדיש םוקמ לכבו .טלפמוק לכה .'וכו יסקופא 'חי   
      
ןויזל ,םינוש םיכרואבו םירטקב ,םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     002.001.0210

               30.00 .005-פ גוסמ הדלפה-ןוטבה ןוט   
      
ןויזל תונוש תודימבו םינוש םירטקב תוכתורמ הדלפ תותשר     002.001.0220

               50.00 .ןוטבה ןוט   
      
םינקתמ וא תונוכמ רובע תונוכמ רדח תיתחתב ןוטב תוהבגה     002.001.0230

                2.00 07*021*51 לדוגב ןויז ללוכ םיקלחומו םיסלופמ 'חי   
      

                2.00 06*001*51 תודימב ךא ל"נכ 'חי  002.001.0240
      

               8,000 תחנומ 3.0 ןליטילופ תעירי ר"מ  002.001.0250
רתאב קוצי ןוטב תודובע 100.200 כ"הס            
רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 כ"הס            

      
      
      
      

004/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     004 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  500 ק ר פ       
      
ל מ ש ח  ר ד ח  ת פ צ ר  ם ו ט י א  100.500 ק ר פ  ת ת       
      

               100.00 מ"מ 3.0 ןליטאילופ תעירי ר"מ  005.001.0010
      

               100.00 מ"ס 5 הזר ןוטב ר"מ  005.001.0020
      
תוברל ע"וש וא "B-ERP" גוסמ ןוטבל תקבדנ םוטיא תעירי     005.001.0030

               150.00 קיטסמו לגרס ר"מ   
למשח רדח תפצר םוטיא 100.500 כ"הס            

      
ת ו א ס נ ו ל כ  ן ו פ י ד  ר י ק  ם ו ט י א  200.500 ק ר פ  ת ת       
      

               160.00 מ"מ 3 לש םומינימ יבועב זתומ ןוטב תבכש ר"מ  005.002.0010
      

               160.00 ע"וש וא "סקלפדיפר" גוסמ מ"מ 5 זתומ ינמוטיב םוטיא ר"מ  005.002.0020
      

               40.00 ע"וש וא "לווס הקיס" גוסמ םימ רצע רטמ  005.002.0030
      
ע"וש וא EPIP-P גוסמ שעותמ רזיבא י"ע תרנצ רבעמ םוטיא     005.002.0040

                5.00 )תומכ תכרעה( 'חי   
תואסנולכ ןופיד ריק םוטיא 200.500 כ"הס            

      
ת ו ב א ש מ  ר ד ח  ת פ צ ר ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  300.500 ק ר פ  ת ת       
      

               50.00 ע"וש וא " 052 ליסירמ" גוסמ מ"מ 2 ןטירואילופ םוטיא רטמ  005.003.0010
תובאשמ רדח תפצרב ימינפ םוטיא 300.500 כ"הס            

      
ם י מ  ר ג א מ ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  400.500 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ "הרוהט" המח הארואילופ םוטיא + הקלחה תבכש     005.004.0010

               200.00 מ"מ 5.1 יבועב ע"וש וא EMERTXE ONIHR 05-11 ר"מ   
      
גוסמ שעותמ המיטא רזיבא י"ע רוניצ רבעמ םוטיא     005.004.0020
    "EPIP-P" י"ע םינטובמ תורוניצ ביבס לופיט וא / ע"וש וא  
הקיס" גוסמ ןטירואילופ קיטסמ םע יולימו רוניצה ביבס ץוריח      

                4.00 ע"וש וא "CF11 סקלפ 'חי   
םימ רגאמב ימינפ םוטיא 400.500 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ר ד ח  ת ר ק ת  ם ו ט י א  500.500 ק ר פ  ת ת       
      
הפצר לע קוצי 'מס 8 לש עצוממ יבועב 03-ב םיעופישב ןוטב     005.005.0010

               100.00 .םיעופישה יפל קלחומו ר"מ   
      

               150.00 תוינמוטיב תועירי 2 + םח ןמוטיב + רמיירפ ר"מ  005.005.0020
      

               100.00 ינכטואג דב ר"מ  005.005.0030
      

500.500.10 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     005 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

               100.00 מ"ס 5 הנגהל הדמ ר"מ  005.005.0040
      

               150.00 זוקינ תעירי ר"מ  005.005.0050
      
"אבס לקמ" גוסמ שעותמ רזיבא י"ע רוניצ רבעמ םוטיא     005.005.0060

                5.00 )תומכ תכרעה( 'חי   
למשח רדח תרקת םוטיא 500.500 כ"הס            

      
ה ק ר ז מ  ת פ צ ר  ם ו ט י א  600.500 ק ר פ  ת ת       
      

               300.00 מ"מ 3.0 ןליטאילופ תעירי ר"מ  005.006.0010
      
תוברל ע"וש וא "B-ERP" גוסמ ןוטבל תקבדנ םוטיא תעירי     005.006.0020

               300.00 קיטסמו לגרס ר"מ   
הקרזמ תפצר םוטיא 600.500 כ"הס            

      
ה ק ר ז מ ב  י מ י נ פ  ם ו ט י א  700.500 ק ר פ  ת ת       
      
+ ע"וש וא קוויש צ.א לש 505 סיסב תבכש י"ע הקלחה תבכש     005.007.0010
תזתה + ע"וש וא קוויש צ.א תרבח לש 545 תוכירב חיט      
EMERTXE 05-11 גוסמ "הרוהט" המח הארואילופ      

               400.00 ץרווק רוזיפ םע ןטירואילופ תבכש + ONIHR ר"מ   
הקרזמב ימינפ םוטיא 700.500 כ"הס            
םוטיא תודובע 500 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  800 ק ר פ       
      
ה י צ ל ט ס נ י א  100.800 ק ר פ  ת ת       
      
***** יללכ חותיפ למשח 'בע      
      
ירדח ומכ רזע ינבמ ללוכ( חטשה לכב ןקתמה תרבעה     008.001.0001
,)םיבלשב וא/ו תומלשב( )'וכו הקרזמ תכירב ,ק"תת תובאשמ      
תרוקיבו )ןימזמה י"ע עבקי רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב      
תדימב למשח תרבח תרוקיב ןכו א"ת תייריע רואמ תקלחמ      
דע תורזוח תורוקיב ללוכ ,תוקראה ביט תקידב ללוכ ,ךרוצה      

                1.00 'פמוק יפוס רושיאל  
      
יגוס לכב תולעת לש הריפח ***** תילמשח היצלטסניא      
יולימו יוסיכ ,הלעתהמ םינבא תאצוה דופיר ללוכ ,עקרק      
הקפסא ללוכ ,רוניצה תחנה רחאל ,ינויד לוח םע הלעתה      
,יטסלפ ןומיס טרס לש החנהו הקפסא ללוכ ,לוח לש החנהו      
םע ינכמ רישכמב קודיה ללוכ ,רפעה יפדוע קוליס ללוכ      
.ינכטה רואתב 'ב קרפב טרופמכ ,הבטרה      
      
      

100.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     006 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,תינכמ וא תינדי ,םיליבשו תוכרדמ ,םישיבכ ךרואל הריפח     008.001.0002

               600.00 .מ"ס 03-021 לש ןותחת בחורב ,ךרדב םילושכמה לכ ללוכ רטמ   
      
למשח וק לש הפישח רובע עקרקב תינדי הריפחו ינדי שושיג     008.001.0005
רפסמב היצח ,תושדח וננכותמ תויתשת תייצח בקע י"חח      
יבלש לכל 'וכו י"חח םע םואתבו חוקיפו ונומיסו ,םינוש תומוקמ      

                5.00 'פמוק םימייק םיווקב העיגפ תעינמל עוציבה  
      
מ"ס 06 רטוקב ןוטבמ הלוגע הכירב לש הנקתהו הקפסא     008.001.0006
תרצות הדלפ תקיצימ ירטינס הסכמ םע ,'מ 3 דע  קמועבו      
,ףוצירה הבוגל םאותי הסכמ הבוג ,"ןרומ" םגד "ןקלוו"      
יפל עקרקה ינפ ףוצירל םאותמ הסכמ וא תעבורמ תרגסמ      

               15.00 .)ךופה הסכמ( לכירדא טרפ יפל .לכירדא 'חי   
      

               22.00 .מ"ס 08 רטוקב םלוא ל"נכ הכירב 'חי  008.001.0007
      

                1.00 מ"ס 001 רטוקב םלוא ל"נכ הכירב 'חי  008.001.0008
      
'ץניא 3 רטוקב .ירושרש יטסלפ רוניצ לש החנהו הקפסא     008.001.0011
למשחל ינקת )יתבכש-וד( "ןמדירפ-ןמסייו" תרצות "הרבוק"      
ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ ,ל"נה הלעתב חנומ ,תרושקתל ו/וא      

               1,500 מ"מ 8 רטמ   
      

               70.00 'ץניא 4 רטוקב ל"נכ רוניצ לש החנהו הקפסא רטמ  008.001.0012
      

               130.00 'ץניא 2 רטוקב ל"נכ רוניצ לש החנהו הקפסא רטמ  008.001.0013
      
ע.ק.י גוסמ ךא 'ץניא 2 רטוקב ל"נכ רוניצ לש החנהו הקפסא     008.001.0014

               1,600 קזב ןקת/תרושקתל ינקת רטמ   
      
ןקת ץניא 4 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ לש הנקתהו הקפסא     008.001.0018

               130.00 .י"חח רטמ   
      

               300.00 .ץניא 3 רטוקב ל"נכ רוניצ רטמ  008.001.0019
      
ינקית מ"מ 23 רטוקב ףיפכ גוסמ ךא ל"נכ רוניצ     008.001.0020

               30.00 .למשחל/תרושקתל רטמ   
      
םיניירושמ יתלב םייטסלפומרט םילבכ תחנהו הקפסא     008.001.0021
,הלעתב לוח דופיר לע ,ר"ממ 61X5  ךתחב YX2N סופיטמ      
.םירחא י"ע וחנוה רשא תורונצ וא םישדח תורוניצב לחשומ וא      
לכ( למשח חול ךותל וא דומעה דוסיב רוניצל הלחשה ללוכ      
טרופמכ ויתווצק ינשב םידיגה רוביחו )'מ 2 בשוחת הסינכ      

               1,200 .ינכטה רואתב 'ב קרפב רטמ   
      

               100.00 ר"ממ  5.2X5 ,ל"נכ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  008.001.0023
      

               100.00 ר"ממ  4X5 ,ל"נכ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  008.001.0024
100.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
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               100.00 ר"ממ  5.2X3 ,ל"נכ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  008.001.0025
      

               100.00 ר"ממ  5.1X3 ,ל"נכ לבכ תחנהו הקפסא רטמ  008.001.0026
      

               100.00 ר"ממ  4X3 ,ל"נכ לבכ הנקתהו הקפסא רטמ  008.001.0027
      

               100.00 ר"ממ 5.1X5 ,ל"נכ לבכ הנקתהו הקפסא רטמ  008.001.0028
      

               100.00 ר"ממ 01X5 ,ל"נכ לבכ הנקתהו הקפסא רטמ  008.001.0029
      
לחשומ וא הלעתב יולג רוזש תשוחנ טוח תחנהו הקפסא     008.001.0031
ךתחב ויתווצק ינשב ורוביח ללוכ ,היצקרטסנוק לע וא רוניצב      
םיידנק םיקדהמ ,לבכ ילענ :רוביחה ירזיבא לכ ללוכ ר"ממ 53      

               900.00 'דכו רטמ   
      

               100.00 מ"מ 61 ךתחב ל"נכ סופיטמ טוח רטמ  008.001.0032
      
CVP יופיצ ללוכ ךא ,מ"מ 53 ךתחב ל"נכ סופיטמ טוח     008.001.0033

               10.00 קורי/בוהצ רטמ   
      
'מ 6 קמועב יכנא דלוורפוק הדורטקלא לש הנקתהו הקפסא     008.001.0034
םע מ"ס 04 רטוקב הלוגע טסקירפ תרוקיב תכירבב היונב      
לכירדא תמגודכ תלייטב ףוציר יפל הסכמ וא "ןקלוו" הסכמ      
הקראה ךילומ רוביחל שלושמ ללוכ ינקת טוליש םעו      
04 רטוק , תינקת הקראה תכירב ללוכ( .תיכנא הדורטקלאל      

               13.00 'פמוק )מ"ס  
      
לש הנקתהו הלבוה ,)רושיאל תוינכת תנכה ללוכ( הקפסא     008.001.0036
ינכודל( תורש יעקש רובע "ויז" םגד למשח יעקש ןודומע      
תימי הביבסל םיאתמה ופי-א"תיע טרדנטס יפל )הריכמ      
,)תימי הביבסב היזורוק דגנו םימל םוטא ןוולוגמ הדלפ הנבמ(      
למשח ילבכ תאיצי רחאל םג הליענל תנתינה תלד ללוכו      
ינכוד לא תינמז םיאצויה למשחילגעמ רובע( תורישה יעקשמ      
הייריעה לש םיעוריאלו ,)תסנכה רכיכבש בוחרב הריכמ      
ןוחול לש תיווק דח המכסבו תינורקע תינכתב עיפומכ(      
ךותב ,תחפ ןגמ קספמו םרז יקספמ דויצ ללוכה למשחה      
הנבמל תינורקע תודימ .)למשח יעקש 6 ללוכו ,ןודומעה      
ללוכ הדובעה .מ"ס 04-03 רטוקבו הבוג מ"ס 021 ןודומעה      
,)ןוטב תקיציל( עקרקל ןודומעה ןוגיע רובע שורדה לכ תא םג      
,ספאו תוקראה יספ ,םיקדהמ יספ ,םיקוזיח יספ לכ ללוכו      
ויהי תותלדה יריצ  .'וכו ,הדידמהו רזעה דויצ לכו ,םילנפ      
רושיאו תושירד יפלו ,למשח תינכת יפל .)היהי םא( הטסורינמ      

                4.00 'פמוק .ילכירדא בוציע יפלו ,ופי-א"תיע רואמ 'חמ  
      
      
      
      
      

100.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
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שרדנכ תודימב )"ויז" םיעקש ןודומע( ל"נה רובע ןוטב דוסי     008.001.0038
יפלו , האיציו הסינכ ילוורש ללוכ מ"ס 02 דע ללוכ הבוגב      
ןכומ טלפמוק - ןלבקה קפסי רשא רוטקורטסנוק רושיא      

                4.00 שומישל 'חי   
      
םיבוג/תוחושל )ךופה הסכמ( םיסכמ תנקתהו הקפסא     008.001.0043
ינפ סלפמל החושה/בוגה ההבגה םשל ,תלייטב םימייקה      
,קזב תרבח רושיא יפל וא םייקה תא םאותו םישדח עקרק      

                5.00 שדח ילכירדא ףוציר ינפ םאותו 'וכו י"חח 'חי   
      
)הסכמ ללוכ( הרוגס ןוולוגמ חפ תלעת תנקתהו הקפסא     008.001.0044
ילבכל ,תימי הביבסב הנקתהל המיאתמ מ"ס 01/01 תודימב      
לענ י"ע ל"נה חפה תלעתל הקראה רוביח 'קנ ללוכ . למשח      

                6.00 ."הקראה" אמייק רב טוליש ,תינקית לבכ רטמ   
      
תמגודכ עובק V032 למשח תכרעמל למשח ןכרצ רוביח     008.001.0046
4X3 הנזה לבכו ,המדאב הלופכ ןפוד 2" רוניצ ללוכ ,רק-ימ      

                1.00 .למשח ןקתמל קדוב סדנהמ רושיאו ,למשח חולמ YX2N 'חי   
      
008.001.0048 חטשל  י"חח ישנא לש חוקיפ תנמזהו םואתו תורשקתה    
בקע  תמייק ק"תת למשח תיתשת ןומיסו יוהיזל / תרוקיבל      
ןיבו םימייק י"חח למשח יווק ןיב  'וכו תובלטצה / הריפח      
,עוציבל תויחנהו ץופישה םחתמב תוננכותמ תושדח תוכרעמ      
הדובעה עוציב לכ ךרואל י"חח תיתשת לע הנגהו טולישו      

                4.00 'פמוק .)םיליעפ הכלוה יווקב העיגפ תעינמל(  
      
A36X3 רתאב הינב תדובעל ינמז למשח חול לש הקפסא     008.001.0050
הנקתהל םיאתמו ,יחח תושירד יפלו ח"ח רוביחל םיאתמ      
תחפו ז"פמ( תונגהה לוכ ללוכו ,תוחפל 56PI תינוציח      
,תינקית תימוקמ הקראה רודיס ללוכו ,תושרדנה )תוקראהו      
רוביחל  ךמסומ למשח קדוב / י"חח תרוקיב רבעמ ללוכו      

                1.00 'פמוק חטשב הינב תודובעל ינמזה  
היצלטסניא 100.800 כ"הס            
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לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ס נ פ ו  ם י ד ו מ ע  200.800 ק ר פ  ת ת       
      
םירמוחה לכ תאו הנקתהו הבצה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה      
עוציבל םישורדה רזעה תודובעו רזעה ירמוח ללוכ תודובעהו      
ומכ דויצ ,תורונ ללוכ ;טרפמב טרופמכ ,תודובעה לש םלשומ      
דוסי יגרבו ,'דכו סנפה תמצוע םועמע דויצ ,חכ יקפס ,םיקנשמ      
זגרא .תמלשומו הניקת הרוצב ןקתמה תלעפהו ,םידומעל      
לכ מ"ס 06 מ"ס 05 .ת.ק הבוגב היהי םידומעה לש םירוביח      
רואמ תקלחמ רושיאב היהי הרואתה ידומע לש דויצה      
ויהי הרואתה ידומעמ קלחל .םיל הברקל םיאתיו ופי-א"תיע      
.םידרפומו םינוש םירוביח ישגמינש רובע תונוש תויתלד ינש      
קלחל .)תורש יעקשל וא תרושקתל ינשהו למשחל דחאה(      
לש ןוילעה וקלחב תפסונ תותלד היהת הרואת ידומעהמ      
רובע )םימ ירדחל םימוטא( הליבכ האיצי יחתפו ,דומעה      
רושיאב ויהי םיסנפהו םידומעה לכ .ת.ע ג"ע תומלצמ תנקתה      
ןווגב העיבצ עצוביו ,חוקיפהו ופי-א"ת תייריע רואמ תקלחמ      
רשא הרואת דומע לכל המגוד ןיכהל שי .לכירדאה רושיא יפל      
.לכירדאה רושיאל - )תקלוד המגוד( קפוסי      
      
,תותלדב תשרש ,שרופמב ןיוצמ אל םא םג ,וללכי םידומעה      
ללוכ דומעה ךותב תונוש תורש תוכרעמ ןיב האלמ הדרפה      
הקראה רוביח ספ דומעה ךותב העיבצ ,םישגמ לש הדרפה      
ז"פמו דרפנ לבכ לולכי סנפ לכ .ת.על הקראה רוביח גרובו      
דומע( דויצה לכ  .דומעה סיסבב אצמי רשא דרפנ א"ח      
םתמאתה םשל הקינולטמ לופיט רובעי )םיסנפהו הרואתה      
לכ .)ופי-א"תיע רואמ תקלחמ טרפמל םאתהב( תימי הביבסל      
דומע.דומעה תיתחתב "דנז" קוזיח םע ויהי הרואתה ידומע      
'וכו המלצמ ,רוזמר ןוגכ ףסונ דויצ וילע ןקתוי רשא הרואת      
,וילע ןקתומה דויצה תא אושנל שרדנכ ינכמ קזוח לעב עצובי      
.תוקזח םי תוחורב תובשחתה ךות      
      
רטמ 6 הבוגב הרואת דומעל 03 -ב ןוטבמ תודוסי תקיצי     008.002.0002
דוע רובעו 3Q םגדמ ימדק סנפ רובע לוריבג ןבא תמגודכ(      
יגרב 4 תנקתהו הקפסא ללוכ ,)רטמ 5.4 הבוגב ירוחא סנפ      
,םינוולוגמ םימוא 21 ,דומעל םיאתמ רטוקב םינוולוגמ דוסי      
לכו תוכתמ ןיב היזורוק תעינמל תודחוימ )תוביש( תויקסיד      
3-2 .ינכטה טרפמב עיפומכ הרואת ידומע רובע שרדנה      
רובע מ"מ 23 הסינכ ילוורש + 3"2" רטוקב הסינכ ילוורש      
תויחנה יפל - דוסיה .תויומכ ןתואב האיצי ילוורש ל"נכ הקראה      
.)בוק רטמ( ק"מ 1.0.1/0 תודימב רוטקורטסנוקה תינכתו       
קודיהו יוסיכ ,עקרק יגוס לכב הביצח ,הריפח ללוכ ריחמה      
דע שרדנה לכו ןויזל תוקיצי תוכרעמ יוניפ עקרקה תיתשת      

                6.00 שומישל ןכומ טלפמוק .םלשומו רמגומ רצומל 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

200.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
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רטמ 4 הבוגב הרואת דומעל 03 -ב ןוטבמ תודוסי תקיצי     008.002.0004
ללוכ ,)דומעה שארב NWORC סנפ םע ינוק לוגע ךתחב(      
דומעל םיאתמ רטוקב םינוולוגמ דוסי יגרב 4 תנקתהו הקפסא      
תעינמל תודחוימ )תוביש( תויקסיד ,םינוולוגמ םימוא 21 ,      
עיפומכ הרואת ידומע רובע שרדנה לכו תוכתמ ןיב היזורוק      
ילוורש + 3"2" רטוקב הסינכ ילוורש 3-2 .ינכטה טרפמב      
ןתואב האיצי ילוורש ל"נכ הקראה רובע מ"מ 23 הסינכ      
תודימב רוטקורטסנוקה תויחנהו תינכת יפל - דוסיה .תויומכ      
.)ק"מ 8.0*8.0( רוטקורטסנוקהמ ונתני רשא תויחנהבו      

               26.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
ללוכ ,סנפל הרואת דומעב ילארשי ןקת םע םירוביח שגמ     008.002.0008
יצחו )ופי-א"תיע רואמ 'חמ רשואמה םגדמ( תומוק 3 םיקדהמ      
תוינכתב עיפומכ( הלעפהל שרדנה רזעה דויצ לכו יטמוטוא      
ןכומ 'פמוק ופי-א"ת 'ע  הרואת תקלחמ רשואמו )למשח      

               32.00 שומישל 'חי   
      

                6.00 םיז"אמל ינכמ רשגמו םיסנפ 2 רובע ךא ל"נכ 'חי  008.002.0009
      
דומעב ןקתומ םימ ןגומ 'א 61 יזפ דח עקת תיב רובע תפסות     008.002.0014
םע דרפנו ףסונ םירוביח שגמ ללוכו ,דרפנ לגעמב הרואת      

                4.00 .רפמאלימ A, 03 םגד ,'א 52X2 תחפ רסממו יבטוק וד ז"פמ 'חי   
      
9 הבוגב הרואת דומע שארב ,סנפל עורז תנקתהו הקפסא     008.002.0028
,םייקה  תמגודכ ,לאומס טרברה בוחרב םייקה ,רטמ      
ינכמ קזוח לעבו תימי הביבסל םיאתמה העובצו תנוולוגמ      
קוריפו ,)תוקזח תוחור בקע רוטקורטסנוקה י"ע רשואמה      
תדדוב עורז תפסות רובע םירזיבאה לכ ללוכ ,תמייקה עורזה      

                2.00 שומישל ןכומ טלפמוק - דיחי סנפ םע 'חי   
      
רטמ 9 הבוגב הרואת דומע שארב עורז לש תנקתהו הקפסא     008.002.0029
תיוזב( םיסנפ 2 -ל םיאתמה ל"נכ הלופכ עורז רובע ךא ל"נכ      
תמייקה עורזה קוריפ ללוכ )תולעמ 081 תיוזב וא תולעמ 09      

                1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 'חי   
      
רטמ 9 הבוגב הרואת דומע שארב עורז לש תנקתהו הקפסא     008.002.0030
תיוז( ת"ג 3 -ל םיאתמה ל"נכ תשלושמ עורז רובע ךא ל"נכ      
טלפמוק - תמייקה עורזה קוריפ ללוכ )תועורז ןיב תולעמ 09      

                1.00 שומישל ןכומ 'חי   
      
דומע יבג לע הרצק תיורחא עורז לש הנקתהו הקפסא     008.002.0031
רובע ,ל"נכ )לאומס טרברהב( םייק  הבוג רטמ 9 הרואת      
ל"נה עורזה תנקתה הבוג .ירוביצ ןוניג חטשל תירוחא הראה      
- .םייקה תמגודכ היהי עורזה םגד .דיחי סנפ רובע ,רטמ 4.5      

                5.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
      
      

200.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
011/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     011 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
י"ע קוושמ 2  ולטיא םגד וא 1 ולטיא תמגודכ ת"ג לש  הקפסא     008.002.0033
המאתהו הקינולטמ לופיט ללוכ ,הרואת סרבינוי .מ.ש      
דרפנ ז"אמ תפסותו תושורדה תומאתהה ללוכ ,תימי הביבסל      
    A01 רווניס תעינמ( שרדנכ הראה ןוויכו ,םירוביחה שגמב(,  
םיסנפ םגד .שומישל ןכומ טלפמוק ,שרדנה רזעה דויצ לכו      

                6.00 M6-5-3 50S 1H2FO  םגד וא M6-5-3 50S 3FO 'חי   
      
א"מ 3Q 1H2FO 525 םגד תמגודכ סנפ לש דבלב הקפסא     008.002.0047
    K0003 W75, M4 5.3 50S  , סרבינוי .מ.ש י"ע קוושמ  
םיאתמו ,רטמ 6 הבוגב הרואת דומעב הנקתהל ,הרואת      
תלהנהו לכירדא י"ע רשואמו ,תימי הביבסב הנקתהל      

                6.00 ופי-א"תיע רואמ 'חמו טקיורפה 'חי   
      
תמגודכ רטמ 5.4 הבוגל  ךא ל"נכ סנפ לש דבלב הקפסא     008.002.0048
K0003 W12 M2  3.3  5.0Q  1H2FO א"מ 3Q  053 םגד      

                6.00 תימי הביבסל המאתה ללוכו , עורזל םאתמ תפסות ללוכו 'חי   
      
גוסמ ,רטמ 4 הבוגל ךא ל"נכ סנפ לש דבלב הקפסא     008.002.0049
    NWORC ידי לע קוושמ WOLG הראה תמוקע םע ,הרואת  
ללוכ K0003  רוא ןןוג W001 קפסהב תילווא וא תירטמיס      
םגד , הראה תמצוע לש םועמע ןוויכל ןתינה חכה קפס      
    J62B-85HE/J42B-65HE, יפל וא 7.0 המצוע םועמע  

               26.00 .ופי-א"תיע רואמ תקלחמ תשירד 'חי   
      
9 דע הבוג הרואת דומעב ,אוהש גוס לכמ סנפ לש תנקתה     008.002.0050
סנפה דעו םירוביחה שגממ שרדנה טוויחה לכ ללוכ רטמ      
,שרדנה ןוויכל הראה תלבקל( הראה ןוויכ ללוכו דומעה שארב      

                4.00 שומישל ןכומ טלפמוק - )הביבסל רווניס אללו 'חי   
      
6 הבוגב הרואת דומעב ל"נכ אוהשלכ גוס לכמ סנפ תנקתה     008.002.0051

                6.00 שומישל ןכומ טלפמוק - ל"נכ רטמ 'חי   
      
דע הבוגב הרואת דומעב ל"נכ והשלכ גוס לכמ ת"ג תנקתה     008.002.0052

               12.00 שומישל ןכומ טלפמוק - ירוחא סנפ רובע ל"נכ רטמ 5.4 'חי   
      
4 הבוגב הרואת דומעב ל"נכ אוהש גוס לכמ ת"ג לש תנקתה     008.002.0053
תמצוע לויכ / ןוויכ ללוכ דומעה שארב סנפ תנקתה רטמ      
- ת"ג קפסו הייריע רואמ תקלחמ תושירד יפ לע הראה      

               26.00 שומישל ןכומ טלפמוק 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

200.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
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01/06/2021
דף מס':     012 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לש תמייק רואמ תיזכרממ( הרואת יווק רוביח וא קותינ     008.002.0058
בוחר לש יברעמה ודיצב תמקוממ רשא )821( ופי-א"תיע      
,טקיורפה םוחתב תננכותמ השדח רואמ תייזכרמ וא ,ןדריה      
תופומ ירוביח ללוכו ,ופי-א"תיע רואמ תקלחמ רושיאו םואתב      
תחוש ךותב עצבתי תופומ רוביח ,דרפנב םלושת הפומ(      
קותינ רובע שרדנה דויצה לכו תורוניצ ,םילבכ ,)הבורק למשח      
,םיינמז הרואת יווק רוביח  ו/וא םימייק הרואת יווק רוביח  ו/וא      
הרדגה לכ וא( םירחא םירוזאבש הרואת יווקל רוביח  ו/וא      

                1.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - )ופי-א"תיע רואמ 'חמ לש תרחא 'חי   
      
ללוכ( םקר גוסמ תינקית יסקופא הפומ לש הנקתהו הקפסא     008.002.0059
טולישו 61X5 YX2N למשח לבכל )תפז ינמוטיב םוטיא      

                4.00 'פמוק )למשח תחושב עצובת למשחל הפומ( שרדנכ  
      
הקיציב תשר הכותב תללוכה מ"ס 01 יבועב ןוטב תקיצי עוציב     008.002.0060
.ק"תת תרושקתו למשח תרנצ תיתשת לע הנגה רובע ,      
ישרושל הברק בקע ק"תת למשח תרנצ לעמ עצובת הקיציה      

               35.00 .תורחא תוכרעמ םע תובלטצהו הברק ו/וא םיצע רטמ   
םיסנפו םידומע 200.800 כ"הס            

      
ם י ס נ פ ו  ם י ד ו מ ע  300.800 ק ר פ  ת ת       
      
לע םיססובמ םיראותמה םיסנפהו םידומעה  ****** יללכ      
הנגה ללוכו )8.80 טרפמ( 'א חפסנכ עיפומה תויחנהו טרפמ      
שרדנכ תימי הביבסל המאתהו )הקינולטמ( היזורוק דגנ      
םידומעה .)70.50.80 ףיעסב םג האר( ינכטה טרפמב      
י"ע םירשואמו לכירדא י"ע םירשואמ תויהל םיכירצ םיקפוסמה      
ןיוצמ אל םא םג ,וללכי םידומעה  .חקפמהו - א"תיע רואמ 'חמ      
ללוכ דומעה ךותב הדרפה ,תותלדב תשרש ,שרופמב      
ךתורמ גרוב ,דומעה ךותב העיבצ ,םישגמ לש הדרפה      
היהי סנפ לכלו דרפנ לבכ לולכי סנפ לכ  ,הקראה ספ רוביחל      
המגוד שיגהל שי .דומעה סיסבב אצמי רשא דרפנ א"ח ז"פמ      
.האלמ הנמזהו עוציב ינפל 'דאה רושיאל הרואת דומע לש      
.לכירדאה רושיאל )תקלוד המגוד( לעפותו בצות המגודה      
      
ךתחב רטמ 6 הבוג הרואת דומע לש הנקתהו הקפסא     008.003.0002
רטמ 6( תימדק עורז ללוכה ,לוריבג ןבא תמגודכ , עבורמ      
םיחתפ 2( השיג תותלד ללוכ )רטמ 5.4( תירוחא עורזו )הבוג      
,)תרושקתל ינשהו למשחל דחאה םהינב םידרפומו םינוש      
רובע שורדה ןקתה ללוכו )הקינולטמ( היזורוקב לופיט ללוכ      

                6.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - 3Q םגדמ םיסנפ תנקתה 'חי   
      
לוגע ךתחב רטמ 4 הבוג הרואת דומע לש הנקתהו הקפסא     008.003.0004
היזורוקב לופיט ללוכ למשחל השיג תלד ללוכ ,ינוק      
םגדמ סנפ  תנקתה רובע שורדה ןקתה ללוכו ,)הקינולטמ(      

               26.00 שומישל ןכומ טלפמוק - דומעה שארב NWORC 'חי   
      

300.800.10 קרפ תתב הרבעהל          
013/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
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01/06/2021
דף מס':     013 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ינוק לוגע ךתחב רטמ 4 הבוגב הרואת דומעה ריחמל תפסות     008.003.0007
תומאתה לוכ ללוכ המלצמ תנקתהל םג שומיש רובע , הבוג      
  הנטק תפסונ תיתלדו ,תפסונ תיתלד ללוכ דומעב תושורדה    
המלצמל הליבכ תאיציל "תיבוברז"ו דומעה שארל תחתמ      
ללוכו רזע דויצו רזע ירזיבא ללוכ ,םימ תרידח דגנ םוטיאו      

               12.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - .תרושקתו למשח ןיב הדרפה תציחמ  
םיסנפו םידומע 300.800 כ"הס            

      
ם י ע ו ר י א ל  ר ב ע מ  ת ו ח ו ש  400.800 ק ר פ  ת ת       
      
'מס 06 קמועבו 08 רטוקב למשח תוחוש תנקתהו הקפסא     008.004.0010
גרודמ ףצר תולוכ תוחושה .תרושקתו למשח ירבעמל      

                6.00 .זוקינל תיתחתב 'חי   
      
העבטה ללוכ תלייטה תמגודכ ךופה הסכמ תנקתהו הקפסא     008.004.0020

                6.00 הקוצי 'חי   
      
טוח ללוכ חישק CVP ב תוחש ןיב 6" רטוקב םינק עוציב     008.004.0030

               160.00 .פולב רושקה הכישמ רטמ   
םיעוריאל רבעמ תוחוש 400.800 כ"הס            
למשח תודובע 800 כ"הס            

      
ם י ח ו פ מ  510 ק ר פ       
      
ר ו ר ו ו א  ד ו י צ  100.510 ק ר פ  ת ת       
      
1" :ץחל ק"מר 056 הקיפסל CVP יושע ילגופירטנצ חופמ     015.001.0010
תילמשח היצלטסניאו הנקתה ללוכ דדובמ יטסוקא את ךותב      
ררוב ,למשח חול ללוכ חופמה חבש וא איגש תרצות חופמה -      

                2.00 'פמוק .חופמל חולה ןיב תילמשח היצלטסנא ללוכו תולעפהו תוריהמ  
      
1" :ץחל ק"מר 051 הקיפסל CVP יושע ילגופירטנצ חופמ     015.001.0020
תילמשח היצלטסניאו הנקתה ללוכ דדובמ יטסוקא את ךותב      
ררוב ,למשח חול ללוכ חופמה חבש וא איגש תרצות חופמה -      

                2.00 'פמוק .חופמל חולה ןיב תילמשח היצלטסנא ללוכו תולעפהו תוריהמ  
      

               25.00 6 גרד ''21 רטוקב CVP רוניצ רטמ  015.001.0030
      

               15.00 6 גרד ''01 רטוקב CVP רוניצ רטמ  015.001.0040
      

               35.00 6 גרד ''6 רטוקב CVP רוניצ רטמ  015.001.0050
      
      
      
      
      
      

100.510.10 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     014 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רטמ 1 הבוגב ''01 רטוקב "אבס לקמ" תנקתהו תקפסא     015.001.0060
2 יביזורוקיטנא דוסי עבצ + מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ חפמ      
מ"ס 02 לש ינוציח בחורב ביבסמ ןוטב תייבוק ללוכ ,תובכש      
םוטיא ץעוי י"ע רשואמ אלמ םוטיא ,דצ לכמ רוניצל רבעמ      

                1.00 'פמוק .הקלורו  
      
חפמ רטמ 1 הבוגב ''6 רטוקב "אבס לקמ" תנקתהו תקפסא     015.001.0070
,תובכש 2 יביזורוקיטנא דוסי עבצ + מ"מ 52.1 יבועב ןוולוגמ      
רבעמ מ"ס 02 לש ינוציח בחורב ביבסמ ןוטב תייבוק ללוכ      

                2.00 'פמוק .הקלורו םוטיא ץעוי י"ע רשואמ אלמ םוטיא ,דצ לכמ רוניצל  
רורווא דויצ 100.510 כ"הס            
םיחופמ 510 כ"הס            

      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  910 ק ר פ       
      
ך ו כ י ס ו  ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  ת ו ד ו ב ע  100.910 ק ר פ  ת ת       
      
היצקורטסנוקו תילכירדא תינכותב ןייעל שי עוציב םרט      
      
יחתפל לעמ ןבא לספס תכימתל הטסורינ תיצקורטסנוק     019.001.0010
יפכו תוינכותב טרופמכ םינוש הטסורינ יליפורפמ ,רורווא      
םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל ,שרדייש      
העיבק ,םיכתורמ םיצוק ,םידתימ,תוקטלפ ,םיגוסה לכמ      
האר .תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו ,)לוגרע( תשקב      

                1.00 'פמוק 900 תינכות  
      

                1.00 'פמוק שילופ ורטקלא ןיגב ל"נל תפסות 019.001.0020
      
81/8 תויללכ תודימב ,קוריפל תונתינ ,I613 הטסורינמ תורוק     019.001.0030
,םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל ,מ"ס      
.תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו תוקטלפ ,םידתימה      
תוינכותו A-A, B-B םיכתח 100 ,600 תוינכות האר      

                8.00 .124,024,404 תולכירדא רטמ   
      

                8.00 שילופ ורטקלא ןיגב ל"נל תפסות רטמ  019.001.0040
      
,מ"מ 64 בחורב ,קוריפל תונתינ,I613 הטסורינמ תורוק     019.001.0050
,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל ,מ"ס 42 הבוגב      
םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו תוקטלפ ,םידתימה,םיגרבה      

               16.00 C-C ךתח 900 ,600 תוינכות האר .תוינכותב רטמ   
      

               16.00 ל"נל שילופ ורטקלא ןיגב תפסות רטמ  019.001.0060
      
תכימתל ,קוריפל תונתינ,I613 הטסורינמ היצקורטסנוק     019.001.0070
,םיקוזיחה לכ תוברל ,הקרזמה זכרמב ןבאמ םיסכמ      
לכה .'וכו תוקטלפ ,םידתימה,םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה      

                1.00 'פמוק .500 תינכות האר .תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק  
100.910.10 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     015 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                1.00 'פמוק ל"נל שילופ ורטקלא ןיגב תפסות 019.001.0080
      
לעמ הסכמ ינבא תכימתל , I613 הטסורינמ היצקורטסנוק     019.001.0090
,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל , ק"חת רדח גגב םיחתפ      
יפל טלפמוק לכה .'וכו תוקטלפ ,םידתימה,םיגרבה ,םיכותירה      

                1.00 'פמוק .10 תינכותו 700 תוינכות האר .תוינכותב םיטרפ  
      

                1.00 'פמוק ל"נל שילופ ורטקלא ןיגב תפסות 019.001.0100
      
חתפ לעמ םינבאה תכימתל , I613 הטסורינמ היצקורטסנוק     019.001.0110
,םיגרבה ,םיכותירה ,םירוביחה ,םיקוזיחה לכ תוברל ,1 'סמ      
.תוינכותב םיטרפ יפל טלפמוק לכה .'וכו תוקטלפ ,םידתימה      

                1.00 'פמוק . 800 תינכות האר  
      

                1.00 'פמוק ל"נל שילופ ורטקלא ןיגב תפסות 019.001.0120
      
ךורב השנמ תרצות ,זג תונכוב 2 לעב יתנכוב המרה הסכמ     019.001.0130
D.S. תינכות עצבל ןלבקה לע .ע"וש וא BM םגד ,הטסורינמ      
המרה תידיל חתפ ללוכ הסכמה .עוציבל טירפה תמאתהל      
לכו הקרזמה יטרפ .זרכמה תרבוחב 224 ןויליג יפל היומס      
הדידמה יפ לע עצובי חתפ לכ .I613 הטסורינ ויהי םיקלחה      
בלושי הסכמה .עוציב םרט D.S. יטרפ ושגויו ,חטשב      
024 ןויליג יפלו היצקורטסנוק יטרפ האר .תורוק לש תוכימתב      

                3.00 .קירפ היהיו 'חי   
      

                3.00 שילופ ורטקלא ןיגב ל"נל תפסות 'חי  019.001.0140
      
םיינקית םיבלש לעב 2" רטוק תרנצמ הטסורינ םלוס עוציב     019.001.0150
לעבו 'מ 3-כ הבוג ,םיינקית םילבידב ןוטבה תוריקל םותר      
ןקתמה .הדירי תעב הזיחא ךרוצל ףלשנ יפוקסלט ןקתמ      
הנוילע הליענ תחטבהל םיניפ לעבו טוטרשה תמגודכ ףלשנה      
לכה .ןוחטיב לבכ וא תרשרש לעב םיניפה .הנותחת הנסחאו      
.עוציב םרט חוקיפה רושיאל DS שיגהל ןלבקה לע .הטסורינמ      

                2.00 תילכירדא תינכות ___ 'סמ טרפ האר  'חי   
      

                1.00 'פמוק שילופ ורטקלא רובע ל"נל תפסות 019.001.0160
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 100.910 כ"הס            
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 910 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

016/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     016 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  320 ק ר פ       
      
ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  100.320 ק ר פ  ת ת       
      
הדיחיה יריחמ )2 .םיגיס ןוטב ,03-ב ןוטבה גוס )1 :תורעה      
ןוטבה תפישח תגרד תלבקל שרדנה לכ עוציב םג םיללוכ      
לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ )3 .תוינכותב טרופמכ      
,הקידב תורוניצ,תוקידבל תונכהה לכ ,שרדנכ תוקידבה      
יריחמ )4 .עוציב רחאל תוינוס תוקידבו ,'וכו רתאב הדבעמ      
,ילוח רוזאב עוציב ,םילבגומ םיחטשב עוציב םיללוכ הדיחיה      
.חטשה יאנת לכ תא ןובשחב תחקל ןלבקה לע .'וכו םוהת ימב      
יפל טיינוטנב יפדועו הקיציה רוזא ןויקינ לע הרימש ללוכ       
.חוקיפה תוארוה      
      
קמועבו מ"ס 06 רטוקב ,הקיציו חודיק ,ןופידל ןוטב תואסנולכ     023.001.0010

               600.00 .טיינוטנב תפסות םע הקיצי תוברל ,שרדנכ רטמ   
      
ןויזל םיעלוצמו םילוגע ,םיכיתר הדלפ תוטומ     023.001.0020

               15.00 .005-פ גוסמ הדלפה-תואסנולכה ןוט   
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 100.320 כ"הס            
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 320 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  ת ר ק ב  530 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  ת ר ק ב  100.530 ק ר פ  ת ת       
      
תרבח לש הלעפהו שומיש ךות תכרעמה תא עצבי ןלבקה      
.הייריע רואמ תקלחמ יפ לע הרבחה הניה רשא קטלנא      
,םידומעה ירפסמ ללוכ הרואתה יפוג לש םושיר שיגי ןלבקה      
לכ לש םגד ,םירבוע םיסנפ ללוכ דומע לכב םיסנפה תומכ      
קפס םואתב לכה - 'וכו DI תבותכל םידומע ךויש ,קפסה ,סנפ      
רוביחו םילבכ ,למשחה תוחולב דויצ ללוכ ןקתמה  .תכרעמה      
ריחמב םלושי ומצע רוביחה( הרואתה יפוג לש םירביירדה לא      
תכרעמה לש הלעפה םיללוכ םיריחמה לכ )סנפה תנקתה      
.התומלשב      
      
רקב לש םיאתמ טוויח ללוכ למשחה חולב הנקתהו הקפסא     035.001.0001
דעוימה תיראלולס תרושקתב הרקב זכרממ טלשנה הרואת      
retsamimuL-NE :םגד ,הרואתה תייזכרמב הנקתהל      
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      

                1.00 'פמוק .ב"צמה  
      
םאתמ ,םיאתמ טוויח ללוכ למשחה חולב הנקתהו הקפסא     035.001.0002
לע לועפתל ILAD תרושקת יצורע 4 :ללוכה ILAD תרושקת      
תולקת יוויחל תוילטיגיד תוסינכ 8 ,תוילטיגיד תובותכ 552 דע      
:םגד ,הרואתה תייזכרמב ןקתומה ,םיעוריאו      
    teertS-CDC-NE תושירדל הנועה מ"עב קטלנא י"ע קוושמה  
552 דע לע הטילשל הניה היזכרמל( .ב"צמה ינכטה טרפמה      

                1.00 'פמוק )םירביירד  
      

100.530.10 קרפ תתב הרבעהל          
017/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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01/06/2021
דף מס':     017 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םאתמ ,םיאתמ טוויח ללוכ למשחה חולב הנקתהו הקפסא     035.001.0003
תובוחר תרואתל רקבל הנכות ללוכ 584/232 ידועיי תרושקת      
teertS-MOCNI-NE :םגד   ,הרואתה תייזכרמב ןקתומה ,      
דע לע הטילשל הניה היזכרמ( .מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      

                1.00 'פמוק )םירביירד 552  
      
טוויח ללוכ למשחה חולב תנקתומה ILAD חוכ קפס תדיחי     035.001.0004
:םגד  ,ILAD הצק תודיחי 46 דע לועפתל םיאתמ      
    ILAD-SP-NE תושירדל הנועה מ"עב קטלנא י"ע קוושמה  
552 דע לע הטילשל הניה היזכרמה( .ב"צמה ינכטה טרפמה      

                2.00 'פמוק )םירביירד  
      
םיאתמ טוויח ללוכ הרואת דומעב ןקתומה ILAD רבגמ תדיחי     035.001.0005
ILAD-PER-NE :םגד  ,ILAD הצק תודיחי 46 דע לועפתל      
ינכטה טרפמה תושירדל הנועה מ"עב קטלנא י"ע קוושמה      

                1.00 'פמוק .ILAD לבכ ךרוא 'מ 003 לש קחרמ רחאל ןקתוי .ב"צמה  
      
רובע המקהה תעב ימעפ דח ,תשרב סנפ לכ רובע םולשת     035.001.0006
תביתכ תוברל ,הרואתה יפוגו הייזכרמה ינותנ םושירו זוכיר      
הרואתה יפוג תבצה ,הרקבה תנכותב םינותנה סיסב      
תנכות לש תיביטקארטניאה הפמה יבג לע תויזכרמהו      
תוינכותל ז"ול תיינב ללוכ הרקבה תכרעמ תונכת ,הרקבה      
תכרעמ תרדגה ,)םועמעו יוביכ ,הקלדה ינמז( הרואת      
תנכות לש האלמ הלעפהל דע ,'וכו תואשרה ,תוארתהה      

               32.00 'פמוק .הרקבה תכרעמ לוהינ  
      
ןנע תורשב תיטנרטניא לוהינ תנכות תקפסא רובע םולשת     035.001.0007
תרשפאמה ,םישמתשמ 5 דע י"ע יטרדנטס ןפדפדמ לועפתל      
תוברל ,דדובה סנפה תמרב ,הרואתה תכרעמ לוהינו הטילש      
ירטשמ תעיבק ,תוחוד תקפה ,תועדוה תחילש ,תולקת תגצה      

               32.00 'פמוק ,'וכו םועמעו יוביכ ,הקלדה  
      
חולב רקבהמ לחה 5.2X3 YX2N לבכ לש הנקתהו הקפסא     035.001.0008

               600.00 דומעה שאר דע ירוזיאה למשחה רטמ   
הרואת תרקב 100.530 כ"הס            
הרואת תרקב 530 כ"הס            
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01/06/2021
דף מס':     018 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ה ת  י מ  ת ב י א ש  930 ק ר פ       
      
ם ו ה ת  י מ  ת ב י א ש  100.930 ק ר פ  ת ת       
      
בלשב יעקרק תת רדחב םוהת ימ תביאש עוציבו ןונכת     039.001.0010
לכו תובאשמ תוברל ,שרדייש לככ ,ךומנה סלפמב תודובע      
וא בויבה תכרעמל הכיפש ,חטשב תונגראתה ,שרדנה דויצה      
זוקינו םואת ללוכ ריחמה .טלפמוק לכה .תמייקה זוקינה      
הביאשה ךלהמ .הביאשה םוקממ 'מ 05 דע תובאשמה      
תוקיצי רמג דע עצוביו הריפחה לש יפוס בלשב עצבתי      

                1.00 'פמוק .שרדנה םומינימל ןוטבה תושקתהו רובה תיתחת  
םוהת ימ תביאש 100.930 כ"הס            
םוהת ימ תביאש 930 כ"הס            

      
ר ת א ה  ח ו ת י פ  040 ק ר פ       
      
ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ  100.040 ק ר פ  ת ת       
      
םיכמסמב ראותמכ הדובעה םחתמ לכ לש תוסירהו םיקוריפ     040.001.0010
שי .עוציבל הנכהכ םלשומ עוציבל שרדנה לכו םיפרוצמה      
םינקתמ .הארנ וניאש שארמ הפצנ יתלבה םג לולכל      
יגיצנל ולבויו תוריהזב וקרופי חקפמה הרוי רשא םיטנמלאו      
ןתנית אל .ונתניש תוארוהל םאתהב ,םימיאתמה היריעה      
,ונמוס אל רשא תויתשת ,שארמ הפצנ יתלב ןיגב תפסות      
.ילשואפ וניה ריחמה .תרחא הביס לכ וא םייופצ יתלב םייבוע      
,לוגסה וקל רבעמ םירוביח תודובע םג ללוכ ל"נה - הרעה**      
תוסירההו םיקוריפה ךלהמב .'וכו תלייטל תוכרעמל םירוביח      
םרט ןוקיר ןכתי( זג רבוצ )1 : לע ינדפק רומיש עצבל שי      
ינש רומיש ךרוצל .ןוינחה לש רורוויא יחתפ )2 .)עוציב      
תפוקת לכל הנגהו יוסיכ ,רודיג שרדי ל"נה םיטנמלאה      

                1.00 'פמוק .טקיורפה  
      
םיצע רמשל שי ןכ ומכ - 0100.10.04  ף י ע ס  ך ש מ ה       
ש ג ד ו מ  .עוציבה תפוקת לכל עזגה ביבס ןוגימ עצובי.םימייק      
ת ו ר י ה ז ב  ה ד ו ב ע  ת ש ר ו ד  ן ו י נ ח ה  ל ע מ  ת ו ד ו ב ע  י כ  ת א ז ב       
ר ת א ב  ח ק פ מ ה  י "ע  ע ב ק י ת  ה ר י ה ז ה  ה ד ו ב ע ה  י פ ו א ו  ת י ב ר י מ       
לש םירימגתה תמישרב ןייעל שי .ה ז  ף י ע ס ב  ל ו ל כ  ל "נ ה  .      
עוציבל שרדנה לכ תא ללוכ ל"נל םיריחמה .תולכירדאה      
ןמזב .טלפמוקב לולכ הלעמ םושרה לכ לש טוריפה .םלשומ      
לש ןוינחה םוטיא תרימש לע דיפקהל שי תוסירהו םיקוריפ      
םימייק םידומע ,הדנלוק ידומע לע הנגה  .הרפואה הנבמ      
.עוציבה תוקת לכב דומצ יפקיה טקיד י"ע םורדל ןופצמ      
לולכ ןכ ומכ .םייקה לכו תוניג ,םינוטב וללכי קוריפה תודובע      
םורדו ןופצ תידנולוק ידומע ביבס תונגה םיקוריפה ריחמב      
רתיה ןיב תוללוכ תודובעה .עוציבה תפוקת לכל םימייק      
ךותיח י"ע טילונרג יקוריפ ,ףוציר יקוריפ ,תוכרעמ לש םיקותינ      
.תורתוימ תוביצחמ ענמיהל שיו הסמעהו לדוגב םיעבורמל      
      
      
      

100.040.10 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     019 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םידומע ,םירורמת ,ןוניג ,קוריפ םיללוכ םיקוריפה ןכ ומכ      
.'וכו קוריפל תוכרעמ ,םהינימל      

הסירהו קוריפ 100.040 כ"הס            
      
ח ו ת י פ  200.040 ק ר פ  ת ת       
      
ירמוח תמישר יפל םיינפוא ליבש םוחיתל  1 -ש.א הפש ןבא     040.002.0010

               250.00 רמג רטמ   
      

               250.00 רמג ירמוח תמישר יפל שיבכ 2 -ש.א הפש ןבא רטמ  040.002.0020
      

               135.00 רמג ירמוח תמישר יפל הינחל רבעמל  3 -ש.א הפש ןבא רטמ  040.002.0030
      
עוציב ללוכ רמג ירמוח תמישר יפל 2 ש.א גוסמ הפש ןבא     040.002.0040
ףוציר יטרפ תרבוחב 413 ןויליג יפל ןבאב םימ זוקינל םיחודיק      

               150.00 חותיפו רטמ   
      
רמגה ירמוח תמישר יפל S-1 .)לבוק(  תלזב ןבא ףוציר     040.002.0050

               3,200 חותיפו ףוציר יטרפ יפל עוציב .ינכט טרפמב ר"מ   
      
תמישר יפל S-2 .)הרבוק(  תלזב טינרג ןבא גוסמ ןבא ףוציר     040.002.0060
ףוציר יטרפ תרבוח יפל עוציב .ינכט טרפמה רמגה ירמוח      

               3,900 חותיפו ר"מ   
      
ירמוח תמישר יפל S-3 היצח רבעמ ןומיסל ישושימ ףוציר     040.002.0070

               45.00 .חותיפו ףוציר יטרפ תרבוח יפל עוציב .ינכט טרפמב רמגה ר"מ   
      
ירמוח תמישר יפל S-4 היצח רבעמל רתאמ ןומיס ףוציר     040.002.0080

               20.00 .חותיפו ףוציר יטרפ תרבוח יפל עוציב .ינכט טרפמב רמגה ר"מ   
      
רמגה ירמוח תמישר יפל )S )03/03-5 תוכרדמ ףוציר     040.002.0090

               600.00 ינכטה טרפמב ר"מ   
      
ירמוח תמישר יפל S-6 הינחל )01X02( תבלתשמ ןבא ףוציר     040.002.0100

               300.00 ינכטה טרפמב רמגה ר"מ   
      
רמגה ירמוח תמישר יפל S-7 רזע תעוצר וטנרט ףוציר     040.002.0110

               430.00 .ינכטה טרפמב ר"מ   
      
תמישר יפל S-8 םיטלוב םיטנמלא ןומיסל ישושימ ףוציר     040.002.0120

               1,500 .חותיפו ףוציר יטרפ תרבוח יפלו .ינכט טרפמב רמגה ירמוח 'חי   
      
רמגה ירמוח תמישר יפל S-9 תוישושבג ישושימ ףוציר     040.002.0130

                5.00 ינכטה טרפמב ר"מ   
      
טרפמב רמגה ירמוח תמישר יפל S-01 םיספ ישושימ ףוציר     040.002.0140

               10.00 ינכטה ר"מ   
200.040.10 קרפ תתב הרבעהל          

020/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
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01/06/2021
דף מס':     020 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רבעמל  מ"ס 4 יבוע HB 556 ןווג מ"ס 05X03  טינרג ףוציר     040.002.0150

               10.00 חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב 523 ןויליג יפל ףצורמ  היצח ר"מ   
      
וא טלפסא ג"ע )408 'סמ יקפוא רורמת( םיינפוא ליבש ןומיס     040.002.0160
ללוכו הכתהב תומשוימה תויטסלפומרט תועירימ ,ףוציר      
ע"ש וא "לארשיל םינומיס" תרצות ,ןבל עבצב ץחו םיינפוא      

               14.00 .)ץח םע םיינפוא ןומיס 'חיל טלפמוק( 'חי   
      
פ"ע רשואמ גוסו רוקממ הרמח ןוגכ ןג תמדא רוזיפו הקפסא     040.002.0170
הנוילעה עקרקל ההז היהי עקרקה גוס .עקרקה תוקידב      
.עקרק סופיט ותואמ ךא ,רתוי ילוח וא ןוניגל דעוימה םוקמב      
היהי ןגה תמדא קמוע םיצעה תורובב עקרקה תבכש יבוע      

               500.00 דחוימה ינכטה טרפמה פ"ע וא/ו תוחפל 'מ 02.1 ק"מ   
      
גוסמ ןג תמדא רוזיפו הקפסא - לודיג תיב תולעתל המדא     040.002.0171
.עקרק תוקידב יפ לע שרואמ גוסו רוקממ דבלב תילוח הרמח      
בר רב יבשע ,םיקיזמו עקרק תולחממ היקנ היהת המדאה      
תייריע ע"פש ףגא י"ע רשואמ טרפל םאתהב עוציבה .םייתנש      

               600.00 חטשב חקפמהו ןנכתמה תויחנהו א"ת ק"מ   
      
תעירי ,TNOPUD לש דלוג סקטנלפ גוסמ תינכטואיג העירי     040.002.0172
ללוכ ע"וש וא "ןורנג" תרבח לש ןוניסל תשמשמה ליטסקטואיג      
תוארוהו ןרציה טרפמ יפל הדובעה עוציבל שרדנה לכ      

               500.00 .א"ת תייריע ע"פש ףגא י"ע רשואמ טרפל םאתהב .חקפמה ר"מ   
      
תרצות "ףסכומ 59 לורטנוקטור" גוסמ םישרוש ליבגמ     040.002.0173
    TNOPUD םימלש ןליפורפילופ יביסמ היונבה העיריכ םייושע  
DEDOBNUPS תטישב םוחב םהיניב םירבוחמה םיגורא אל      
    NEVOWNON מס 051 הבוגב ע"וש וא "ןורנג" 'בח לש'  

               900.00 .הריפחה יוסיכו הריפחה ללוכ אל העיריה תחנה ללוכ ר"מ   
      
יפלו רמג ירמוח תמישר יפל S-1 ףוצירב ti tnioj הגופ יולימ     040.002.0180

               3,200 חותיפו ףוציר יטרפ יפל עוציב .ינכט טרפמ ר"מ   
      
רמגה ירמוח תמישר יפל S-2 ףוצירב ti tnioj הגופ יולימ     040.002.0190

               3,900 חותיפו ףוציר יטרפ יפל עוציב .ינכט טרפמב ר"מ   
      
םילושכמ ןומיס םשל תוכרדמב םיצוענ L613 מ"בלפ תורמסמ     040.002.0200

               22,015 םירוויעלו םילבגומל 'חי   
      
לכירדאה תריחבל ןווגב מ"ס 51 בחורב הארתה תועוצר     040.002.0210
רטמ 5.1 הבוגב תומקוממ חותפה בחרמב םידומע ןומיסל      

               40.00 ףוציר ינפ לעמ 'חי   
      
"בוחר טוהיר סדה" תרבח תקפסאב "הנולצרב" םגדמ לספס     040.002.0220
ףוציר יטרפ תרבוחב 813 ןויליג יפל דיחי בשומ ע"וש וא      

                8.00 חותיפו 'חי   
      

200.040.10 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     021 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
"בוחר טוהיר סדה" תרבח תקפסאב "הנולצרב" םגדמ לספס     040.002.0230
ףוציר יטרפ תרבוחב 813 ןויליג יפל םיבשומ השולש ע"וש וא      

                2.00 חותיפו 'חי   
      
213 ,113 013 תונויליג יפל )מ"ס 011 ךרוא(  ץע ילספס     040.002.0240

               15.00 'פמוק חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב  
      
040.002.0250 213 ,113 013 םיטרפ יפל )מ"ס 071 ךרוא(  ץע ילספס    

               21.00 'פמוק חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב  
      
ןבא לספסב תובלושמ ק"תתה ןוינחמ ןשע רורחשל תופפר     040.002.0260
.ןבא ילספס יטרפ תרבוחב 405 ,305 205 תונויליג יפל      
.שילופ ורטקלא עוציב וללכיו I613 הטסורינמ ויהי תופפרה      

                1.00 'פמוק .שדח אצומל םייק אצומ ןיב רוביח ללוכ ריחמה  
      
סוארטש לברא תרבח תקפסאב "ןורי" םגדמ המיסח ידומע     040.002.0270
ףוציר יטרפ תרבוחב 823 ןויליג יפל LAR 7307 ןווגב ע"וש וא      

               105.00 'פמוק .חותיפו  
      
'מס 05 דע הבוגבו 6" רטוקב L613 הטסורינמ ךא ל"נכ     040.002.0275

               105.00 .םיעובק 'חי   
      

               105.00 ל"נל שילופ ורטקלא תפסות 'חי  040.002.0276
      
הטסורינ הדלפ יושע ינאכמ ורטקלא ילמשח םוסחמ דומע     040.002.0280
572ME םגד TAMOLIP תרבח תרצות LAR 7307 ןווגב      
רוביח אלל ,הנקתה ללוכ הדיחיל ריחמה .הילטיא תרצות      
.קפס טרפ יפ לע ןוטב תקיצי ללוכ .תינוריע בושחימ תכרעמל      

                3.00 .'חש 000,22 לש דוסי ריחמב 'חי   
      
םוטא זגרא ללוכ םיילמשח םוסחמ ידומע רובע דוקיפ חול     040.002.0281

                1.00 למשח תנזהו םימל 'חי   
      
ילמשח המיסח דומעל המוד םגדמ עובק המיסח דומע     040.002.0283

                2.00 .'חי/'חש 000,3 לש דוסי ריחמב 'חי   
      
וא בוחר טוהיר סדה תרבח תקפסאב "לט" םגד ןותפשא     040.002.0290
תוחול יופיח LAR 7307 ןווגב תנוולוגמ תכתממ הדלש ע"וש      

               18.00 'פמוק חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב 923 ןויליג יפל האפיא ץע  
      
םימ זוקינל רוריח םע ץע תוגורע ביבס L613 מ"בלפ תועבט     040.002.0300

               76.00 חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב 903 ןויליג יפל 'חי   
      

               76.00 ל"נל שילופ ורטקלא תפסות 'חי  040.002.0305
      

               50.00 'פמוק .חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב 913 ןויליג יפל םיינפוא ינקתמ 040.002.0310
      

               50.00 'פמוק שילופ ורטקלא ןיגב ל"נל תפסות 040.002.0320
200.040.10 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     022 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
השיגנ אכירא םחש תרבח לש ןואיש םגד םירק םימ תיזרב     040.002.0330
ףוציר יטרפ תרבוחב 033 ןויליג יפל טוריפ .םיבלכל תקוש םע      

                1.00 .חותיפו 'חי   
      
רורווא רוניצל L613 מ"בלפמ הירטפ יומד שלופמ הסכמ     040.002.0340

                4.00 'פמוק חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב 323 ןויליג יפל ק"תת םירדח  
      

                4.00 'פמוק שילופ ורטקלא ןיגב ל"נל תפסות 040.002.0350
      
ללוכ קובמב תוחולב לאומס טרברהב תיתשת תונורא יופיח     040.002.0360
יפל לכה .עוציבו הקפסא ,תותלד ,תורגסמ ,היצקורטסנוק      

               40.00 חותיפו ףוציר יטרפ תרבוחב 723 ןויליג ר"מ   
חותיפ 200.040 כ"הס            

      
ה ק ר ז מ  300.040 ק ר פ  ת ת       
      
םלשומ עוציבל שרדנה לכ תא םיללוכ הטמ םושרה לכ      
      
רמגה ירמוח תמישר יפל S-11 הכירב תפצר ףוצירל ספיספ     040.003.0010

               250.00 ינכטה טרפמב ר"מ   
      
רמגה ירמוח תמישר יפל S-21 הקימרק ק"תת םירדח ףוציר     040.003.0020

               100.00 .ינכטה טרפמב ר"מ   
      
ירמוח תמישר יפל S-31 הקימרק ק"תת םירדח תוריק יופיח     040.003.0030

               200.00 .ינכטה טרפמב רמגה ר"מ   
      
040.003.0040 ןבא יסכמ תכימתל מ"מ 3 יבועב L613 מ"בלפ תעבט    
יטרפ תרבוחב 614 ,114 604, תונוילג יפל םימה ינוליסל      

               96.00 .הקרזמ 'חי   
      

               96.00 ל"נל שילופ ורטקלא תפסות 'חי  040.003.0041
      
םירדחל םיסכמ תכימתל מ"מ 3 יבועב L613 מ"בלפ תורגסמ     040.003.0050

               20.00 .הקרזמ יטרפ תרבוחב 404 ,024 תונוילג יפל ק"תת רטמ   
      

               20.00 ל"נל שילופ ורטקלא תפסות רטמ  040.003.0051
      
לש הנותחת הכימתל מ"מ 3 יבועב L613 מ"בלפ ילגרס     040.003.0060

               48.00 .הקרזמ יטרפ תרבוחב 114 ןויליג יפל ןבאה יסכמ 'חי   
      

               48.00 ל"נל שילופ ורטקלא תפסות 'חי  040.003.0061
      
תרבוחב 214 ןויליג יפל םימ תשילגל L613 מ"בלפ תוכימת     040.003.0070

               100.00 .הקרזמ יטרפ 'חי   
      

               100.00 ל"נל שילופ ורטקלא תפסות 'חי  040.003.0071
300.040.10 קרפ תתב הרבעהל          
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דף מס':     023 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
TEEHS REBBUR RC ENERPOEN  גוסמ ןירפואינ     040.003.0090
.ושרדיש תומוקמה לכב הקרזמ יטרפ תרבוח יפל םשוימ      

                1.00 'פמוק .םלשומ עוציבל שרדנה לכ תא ללוכ ריחמה  
הקרזמ 300.040 כ"הס            

      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  400.040 ק ר פ  ת ת       
      
סוסיב  .םלשומ עוציבל שרדנה לכ תא ללוכ הטמ םושרה לכ      
.דרפנב רחמותמ ל"נל      
      
505 תונויליג יפל היחמצ תוגורעל ביבסמ םילגועמ ןבא ילספס     040.004.0010

                1.00 'פמוק ןבא ילספס יטרפ תרבוחב 605 ,  
      
,105 תונוילג יפל םיקלח השולש יונבה ךשמתמ ןבא לספס     040.004.0020

                1.00 'פמוק ןבא ילספס יטרפ תרבוחב 405 ,305 ,205  
      
305 ,205 תונוילג יפל ךשמתמ ןבא לספסל ןבאמ תנעשמ     040.004.0030

                1.54 ןבא ילספס יטרפ תרבוחב ק"מ   
      
יסכמ ללוכ הקרזמה תכירב בבוס הנתשמ בחורב ןבא לספס     040.004.0040
יטרפ תרבוח יפל לכה םייעקרק תת הקרזמ ירדח יחתפ      

                1.00 'פמוק הקרזמ  
      
,514 ,414 ,314 תונוילג יפל הקרזמה זכרמב ןבא הסכמ     040.004.0050

               12.00 'פמוק .הסכמ תדיחיל וניה טלפמוקה .הקרזמ יטרפ תרבוחב 714  
      
,804 ,704 ,604 תונוילג יפל הקרזמב םימ ינוליסל הסכמ ןבא     040.004.0060

               48.00 'פמוק הקרזמ יטרפ תרבוחב 114  
      
הקרזמה יקלח לכב מ"ס 5 סוידר רמגב מ"ס 5 ןבא גניפוק     040.004.0070

               25.00 הקרזמ יטרפ תרבוחב 514 ,804 ,204 תונוילג יפל ר"מ   
ןבא תודובע 400.040 כ"הס            
רתאה חותיפ 040 כ"הס            

      
ה י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  140 ק ר פ       
      
ה י ק ש ה  100.140 ק ר פ  ת ת       
      
יושע יכנא הנגה ןורא ללוכ טרפ יפל )1" רטוקב( תכרעמ שאר     041.001.0015
תודימב ,דראג םולב RO-2112 םגד ןיירושמ רטסאילופמ      
    023X5111X0011 הילתל םיטרסניא + "דראג םולב" מ"מ  
שאר ירזיבא תכימתל תנוולוגמ תכתמ תרגסמ תכרע ללוכ      
'צות לכה חירב בר חתפמ + ןוטב תקיציו תרגסמ + תכרעמה      
לכו םימ רוקמל רוביח ללוכ ריחמה .ע"וש וא "טיילרוא"      

                1.00 'פמוק .תכרעמה שאר לש הניקת הלעפהל תושרדנה תודובעה  
      
      

100.140.10 קרפ תתב הרבעהל          
024/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     024 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
01 גרד מ"מ 04 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     041.001.0044
    001-EP, ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ"  

               120.00 .יוסיכו רטמ   
      
,EP-36 6 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     041.001.0045

               200.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ רטמ   
      
01 גרד מ"מ 23 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     041.001.0047
    001-EP. ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ"  

               800.00 .יוסיכו רטמ   
      
.EP-36 6 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     041.001.0052

               15.00 .יוסיכו "ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ רטמ   
      
01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     041.001.0056
    001-EP, ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ"  

               80.00 .יוסיכו רטמ   
      
01 גרד מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופמ רווע היקשה רוניצ     041.001.0060
    001-EP. ןואסלפ" ידמצמב הנקתה ,הריפח ,הקפסא :ללוכ"  

               150.00 .יוסיכו רטמ   
      
תקיפס מ"מ 61 רטוקב תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצ     041.001.0074
םיבציימ ללוכ 'מ 04.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-6.1 תפטפט      
ךרואב U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב עקרקל      
,רמוח ,הקפסא :ללוכ ריחמה .)דתי 'מ 0.2 לכ( מ"ס 04      
,"ןואסלפ" ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה      
תוחולש ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ היהת ףוטפטה תרנצ לכ      

               1,250 .ע"וש וא "ןואסלפ" 61M" ףוטפטה רטמ   
      
- 3.2 הקיפס מ"מ 61 תסותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     041.001.0082
ללוכ .)ץעל תופטפט 6( 'מ 04.0 לש םיחוורמב ש/ל 6.1      
U תרוצב מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב עקרקל םיבצימ      
ריחמה .)ץע ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב      
םיזקנמו םיקלחמ םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח ,הקפסא :ללוכ      
ןרצי ותואמ היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב      

                9.00 'פמוק .ע"וש וא "ןואסלפ" 61M" ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ  
      
הקיפס מ"מ 61 תסוותמ ילרגטנא ףוטפט רוניצמ תעבט     041.001.0085
ץע/לקדל תופטפט 02( 'מ 04.0 לש םיחוורמב ש/ל 3.2-6.1      
וא "ןואסלפ" ףעסמ י"ע ישאר רוניצל תרבוחמ רשא .)תות      
מ"מ 6 לש רטוקב לזרבמ תודתיב עקרקל םיבצימ ללוכ .ע"ש      
ץע/לקד ביבס תעבט לכל תודתי 3( מ"ס 04 ךרואב U תרוצב      
םיווקל רוביח ,הבכרה ,רמוח, הקפסא :ללוכ ריחמה .)תות      
היהת ףוטפטה תרנצ לכ ,"ןואסלפ" ידמצמב םיזקנמו םיקלחמ      
וא "ןואסלפ" 61M" ףוטפטה תוחולש ןיב םירבחמ ןרצי ותואמ      

               85.00 'פמוק .ע"וש  
      

100.140.10 קרפ תתב הרבעהל          
025/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     025 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
שמשי מ"מ 36 רטוקב ינכטואג דב ףוטע ירושרש רוניצ     041.001.0088
לכה םילקד/םיצעל לודיג תיב תלעתב ףוטפט רוניצל לוורשכ      
םירזיבאהו תודובעה לכ ללוכ ,היקשה תינכתב טרפב שרדנכ      

               860.00 הדובעה תומלשל םישורדה רטמ   
      
041.001.0089 רוניצל שמשי מ"מ 57 רטוקב ינכטואג דב ףוטע ירושרש רוניצ    
טרפב שרדנכ לכה םילקד/םיצעל לודיג תיב תלעתב רורווא      
תומוקמה לכב םיררוחמ םיסכמ ללוכ ,היקשה תינכתב      

               500.00 הדובעה תומלשל םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכו שרדנש רטמ   
      
,01 גרד מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופמ תרושקת לעתמ רוניצ     041.001.0130
עיגי לוורשה ,מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשמ      

               210.00 ץעל חתפ/ןוניג תגורע וא תרוקיב תכירבל ךותל רטמ   
      
01 גרד מ"מ 011 רטוקב ןליתאילופמ תרושקת לעתמ רוניצ     041.001.0134
עיגי לוורשה , מ"מ 8 ןוליינמ הכישמ טוח ללוכ לוורשכ שמשמ      

               500.00 .ץעל חתפ / ןוניג תגורע וא תרוקיב תכירבל ךותל רטמ   
      
תעבט םע מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ היושע תרוקיב תכירב     041.001.0142
למס עבטוי הסכמה לע ."ןקלוו" תרצות "ןרומ" םגד הסכמו      
:ללוכ ריחמה ."היקשה" תבותכו ופי - ביבא-לת תייריע      
תודובעהו םירבחמ ,םירזיבאה לכ ללוכ הנקתהו ,הקפסא      

                5.00 'פמוק .תושורדה  
      

                5.00 ךופה הסכמ ןיגב ל"נל תפסות 'חי  041.001.0150
      
"הלורוטומ" 'צות M"  8-CD ויפרוקס" גוסמ היקשה בשחמ     041.001.0160
םימל םוטא הנגה ןוראב ןקתוי בשחמה .תירלולס תרושקתב      
שאר לש הנגה ןוראל דומצב ,ע"וש וא "טיילרוא" םגד      
- ביבא-לת תייריע תושירדו תויחנהל םאתהב לכה תכרעמה      
הטילקב תנתומ היקשהה בשחמ תנקתה :הרעה .ופי      

                1.00 'פמוק .יעקרק תת ןוינחב תירלולס  
      
תת ןוינח תמוקב תירלולס הטילק רשפאתת אלו הדימב     041.001.0164
ללוכ .ןוינחל ץוחמ תירלולס הנטנא תנקתה עצבתת יעקרק      
ףיעס .הדובעה תומלשל םישורדה םירזיבאהו תודובעה לכ      
םלושי אל עצובי אל הז ףיעסו הדימב ,דבלב היצפוא וניה הז      

                1.00 'פמוק .הדובעה תלוכתב  
      
לכמ יטוחלא בשחמל םאתומ( ידיג וד יכרד תלת דיאונולוס     041.001.0181
ירזיבא לכ ללוכ .ע"וש וא CD "002 הרדס-דמרב" )אוהש גוס      
היקשהה בשחמ לש הניקת הלעפהל םישורדה רוביחה      
תנוולוגמ תכתמ ספ לע ןקתוי דיאונולוסה .דקופמה ףוגמהו      
,הבכרה ללוכ לכה תכרעמה שאר ןורא ןפודל עבוקתש      

                6.00 .הנשל תורשו תוירחא 'חי   
היקשה 100.140 כ"הס            

      
      

026/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     026 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו נ י ג  200.140 ק ר פ  ת ת       
      
לש םיידיב וא תינכמ ,תימיכ הרבדה תללוכ עקרקה תרשכה     041.002.0002
,ברעו יתש מ"ס 52 קמועל חוחית ,תיתנש בר/דח היבשע      
לכה .שאר ןושידו לוביז ,אשדהו תויחישה יחטש לש יפוס רושיי      

               130.00 .דחוימה טרפמב ןייוצמכ ר"מ   
      
עקרקהמ רגוב הנוסח הינוטגנישוו גוסמ לקד תליתשו הקפסא     041.002.0005
שי עזגה ךרוא לכל חוליג עצבל שי  ,'מ 0.6 עזג הבוג ,      
היהי חוליגה הבוג ,דיחא הבוגב ויהי םילקדה לכש דיפקהל      
טרפמב שרדנכ לכה .ןושידו לוביז ללוכ .םילקדה לכל דיחא      

               58.00 .דחוימה 'חי   
      
ידרקנא ןויניפוק גוסמ םירגוב םיצע תליתשו הקפסא     041.002.0011
טרופמכו הליתשל םלקואמ תואלקחה דרשמ טרדנטסב      
9 'סמ( 'מ 05.2 םיפנעה לוציפ הבוג ,3" עזג רטוק .טרפמב      
לכה ,תולוגע תוכומס תקפסא ,ןושידו לוביז ללוכ )הלועמ      

                6.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ 'חי   
      
בכרומ ןז ינבלוד תות גוסמ עקרקהמ םיצע תליתשו הקפסא     041.002.0012
דרשמ טרדנטסב הירטמכ בצועמ )ירפ אלל( המא'גק      
,5" עזג רטוק .טרפמב טרופמכו הליתשל םלקואמ תואלקחה      
ןושידו לוביז ללוכ )הלועמ 11 'סמ( 'מ 0.3 םיפנעה לוציפ הבוג      

               12.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה . 'חי   
      
3" עזג רטוק ,םילע תדח הירמולפ גוסמ ץע תליתשו הקפסא     041.002.0019
יללכ הבוג ,תוחפל 'מ 0.1 םיפנעה לוציפ הבוג ,תוחפל      
.השדח הוולע םע 'ל 021-001 לכימב םלקואמ 'מ 5.3-5.2      
ןושידו לוביז ללוכ ,לכירדאהו הדובעה ןימזמ ידי לע רחביי ץעה      

                3.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה , 'חי   
      
.ןושיד ללוכ )3 לדוג( 21 ץיצעב םינוש םיחמצ תליתשו הקפסא     041.002.0034

               350.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה 'חי   
      
,ילטניירוא הצנופיז תמגודכ םינוש םיחמצ תליתשו הקפסא     041.002.0036
.ןושידו לוביז ללוכ ,)4 לדוג( 81-71 ץיצעב תימינ היגבנילומ      

               480.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ לכה 'חי   
      
תחפיק הרואג תמגודכ םינוש םיחמצו םיחיש תליתשו הקפסא     041.002.0046
לכה ,ןושיד ללוכ )4 לדוג( 81-71 ץיצעב תינחיש הניבלוב      

               50.00 .דחוימה טרפמב שרדנכ 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

200.140.10 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     027 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
גוסמ תיעקרק תת הניגע תכרעמ - תות יצעל דעוימ ץע ןוגיע     041.002.0110
לזרב תותשר 3 לא ןוגיע ללוכ ע"וש וא "rohcnA teN ןורנג"      
תועיטנל .מ"מ 8 ינימ טוח רטוק ,מ"מ 051 תצבשמ לדוג ,ןיינב      
היהי לזרבה טוח רטוק 3"-5" עזג רטוקב םיצע לש עקרקב      
תודימ ןנכתמהו םונורגא ,חקפמה י"ע עבקיש יפכ וא מ"מ 01      
טרפמב ןייוצמכ .מ"ס 57-06 ןיב בחור מ"ס 57 ךרוא תשר לכ      
תא קפסי ןיקתמה .ןנכתמהו םונורגא ,חקפמה תייחנהבו      
יפל שרדנה תא לולכת הנקתההו ונובשח לע תותשרה      
תויחנה ,ןרציה לש הנקתה תוארוהו הנקתהה טרפ ,טרפמה      

               12.00 'פמוק םונורגאהו חקפמה ןנכתמה  
      
תא עצבל שי הז טקייורפ םחתמב םיאצמנה רומישל םילקד     041.002.0218
י"פע רתאב תודובעה תליחת ינפל תושרדנה תולועפה לכ      

               15.00 רתאב ופי - א"ת תייריע םונורגא תויחנהו ףרוצמ ינכט טרפמ 'חי   
      
וניה רויחמה 'מ 04-83 ךורא ףונמב ךרוצ היהי חטשבו הדימב     041.002.0219
אל אוה הז ףיעסב שומיש היהי אלו הדימב הדובע םוי יפל      

                2.00 םולשתל הדובעה תלוכתב ללכי 'חי   
      
קוושמ .ע"וש וא "ןופוד" 'צותמ "לורטנקטור" םישרוש ליבגמ     041.002.0240
יושע .מ"ס 05 הבוג ,מ"ס 041 רטוק ."ןורנג" תרבח י"ע      
אל םיביסמ תרצוימה הקורי/הרופא ןליפורפילופ תעירימ      
תרידחל דימע ליבגמה .םוחב םהניב םירבוחמ םיגורא      
NID, 61441 ST/NEC 2604 םינקתה יפל םישרוש      
לכה ץעה ישרוש שוגמ קחרמב תיפקיה הרוצב הנקתהה      

               12.00 'פמוק .ליבגמה טרפ יפלו חטשה יאנתל םאתהב  
ןוניג 200.140 כ"הס            

      
ן ו י נ ח ב  ה י ק ש ה  ר י ש כ מ ל  ה נ ז ה  ת ר נ צ  300.140 ק ר פ  ת ת       
      
תויווז ,תרנצה תעיבצ ,ריקל הסיפת טולש ללוכ ריחמה      
שרדנה לכו םירבעמ      
      

               50.00 2/1" רטוקב ןוולוגמ רוניצ תנקתהו הקפסא רטמ  041.003.0010
      

               150.00 4/3" רטוקב ןוולוגמ רוניצ תנקתה רטמ  041.003.0020
      

                1.00 הנזה תדוקנל רוביח 'חי  041.003.0030
      

               50.00 1" רטוקב ןוולוגמ רנויצ תנקתהו הקפסא רטמ  041.003.0040
      

                2.00 םיקולב תוריקב םירבעמ 'חי  041.003.0050
ןוינחב היקשה רישכמל הנזה תרנצ 300.140 כ"הס            
היקשהו ןוניג 140 כ"הס            

      
      
      
      

028/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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01/06/2021
דף מס':     028 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  150 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.150 ק ר פ  ת ת       
      

               30.00 והשלוכ קמועל יבוביס רוסמב טלפסא רוסינ רטמ  051.001.0050
      
אלל )הכמנה/ההבגה( תומייק תרוקיב תוחוש הבוג תמאתה     051.001.0060

               50.00 הרקת קוריפ 'חי   
      
אלל )הכמנה/ההבגה( תומייק קזב תוחוש הבוג תמאתה     051.001.0070

                5.00 הרקת קוריפ 'חי   
      

                5.00 הובג קזוחב MSLC-ב תורובה תמיתסו םימייק םינטלוק קוריפ 'חי  051.001.0080
      
ןש לש ףוצרק תוברל מ"ס 5 קמועל םייק טלפסא ףוצרק     051.001.0110

               1,550 לאומס טרברה תורדשב הבגומ היצח רבעמב ר"מ   
      
הבגומ היצח רבעמ רוזאב םייק טלפסא )סופסיח( 0 ףוצרק     051.001.0120

               110.00 לאומס טרברה תורדשב ר"מ   
קוריפו הנכה תודובע 100.150 כ"הס            

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  200.150 ק ר פ  ת ת       
      

               1,000 )'ג עצמ( ררבנ תמרב אבומ יולימ ק"מ  051.002.0030
רפע תודובע 200.150 כ"הס            

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  400.150 ק ר פ  ת ת       
      

               300.00 01-86GP ןמוטיבו מ"ס 3 יבועב 5.21 צ"את ר"מ  051.004.0010
      

               300.00 01-86GP ןמוטיבו מ"ס 4 יבועב 5.21 צ"את ר"מ  051.004.0020
      
תלייטב םייק םיינפוא ליבשב הנתשמ יבועב 5.21 צ"את     051.004.0030

               20.00 01-86GP ןמוטיבו לאומס טרברה ןוט   
      
ןמוטיבו יטימולוד טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     051.004.0040

               1,650 PG70-10 ר"מ   
      
טרברה בוחרב הבגומ היצח רבעמב הנתשמ יבועב 91 צ"את     051.004.0050

               120.00 01-07GP ןמוטיבו לאומס ןוט   
      

               300.00 ר"מ/ג"ק 1 רועישב דוסי סוסיר ר"מ  051.004.0060
      

               1,650 ר"מ/ג"ק 5.0 רועישב החאמ סוסיר ר"מ  051.004.0070
טלפסא תודובע 400.150 כ"הס            
הלילס תודובע 150 כ"הס            

      
      
      
      

029/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     029 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל ו ע י ת  ב ו י ב  ם י מ  י ו ו ק  750 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  100.750 ק ר פ  ת ת       
      
רטוק לכל )בויב וא זוקינ ,םימל( תוחושו םיאת הבוג תמאתה     057.001.0010
אלל םישורד םירמוחו רפע תודובע תוברל שורד הבוגו      

               16.00 'פמוק הסכמ וא תשר אללו הרקת תריבש  
      
תויחנה יפ לע ףצורמ דחוימ הסכמב החושל הסכמ תפלחה     057.001.0015

               16.00 לכירדא 'חי   
      
קותינ תוברל ,רטוק לכבו גוס לכמ זוקינ/בויב/םימ רוניצ קוריפ     057.001.0020
תלוספה קוליס ,םירזיבאהו רוניצה קוריפ ,הריפח ,רוניצה      

               500.00 וקודיהו רופחה רמוחה תרזחהו רשואמ רתאל רטמ   
      
תוברל רטוק לכבו גוס לכמ ,תמייק בויב תחוש קוליסו קוריפ     057.001.0030
רשואמ רתאל תלוספה קוליס ,החושה קוריפ ,הריפח      

                5.00 וקודיהו רופחה רמוחה תרזחהו 'חי   
      
םייטנגמ םיעצמאב םימייק םיוק תאיצמל שושיגו רותיא     057.001.0040

                1.00 ביבא לת תייריע י"ע תרשואמ הרבח תועצמאב 'חי   
      
הרויש םוקמ לכב םיידי 'בע ללוכ םיוק תאיצמל שושיג תוריפח     057.001.0050

                2.00 חקפמה 'חי   
קוריפו הנכה תודובע 100.750 כ"הס            

      
ם י מ  י ו ו ק  200.750 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב הדלפמ םימ יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     057.002.0030
    "3, הפיטעו טלמ םינפ יופצ םע ,035 י"ת ,23/5" ןפוד יבוע  
דופיר םע עקרקב חנומ ,רשואמ ביטב ע"ש וא OIRT תינוציח      

               10.00 .םישרדנה םיחפסה לכ ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב ,לוח יוסכו רטמ   
      
רטוקב הדלפמ םימ יווק לש החנהו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא     057.002.0040
    "6, הפיטעו טלמ םינפ יופצ םע ,035 י"ת ,23/5" ןפוד יבוע  
דופיר םע עקרקב חנומ ,רשואמ ביטב ע"ש וא OIRT תינוציח      

               350.00 .םישרדנה םיחפסה לכ ללוכ 'מ 0.1 דע קמועב ,לוח יוסכו רטמ   
      
ןגוא ללוכ 6" רטוקב זירט ףוגמ תנקתהו תלבוה ,תקפסא     057.002.0050

                4.00 .תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו םיחפס ללוכ ,ידגנ ןגואו 'חי   
      
ןומט את" םגדמ הכרדמב ףוגמ את תנקתהו תלבוה ,תקפסא     057.002.0055
.יפ תבורא , המדאב ןוטב תעבטב רוניצה ןוגיע ללוכ "המדאב      
הסכמו ףוגמה תידיל הכראה טומ, מ"מ 002 רטוקב יס.יו      
למס םע ןוטב תבשות ג"ע הדלפ תקצימ עבורמ / ילבוא      
ע"ש וא ןמפלוו תרצות ,D-004 דבכ סמועל רשואמ דיגאתה      

                4.00 .ביטב 'חי   
      
םירזיבאה לכ ללוכ קמועו רטוק לכב תמייק תרנצל תורבחתה     057.002.0060

                5.00 .םלשומ רוביחל תושורדה תודובעהו 'חי   
200.750.10 קרפ תתב הרבעהל          

030/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     030 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
הדלפ רוניצ עטק ללוכ ,יעקרק תת םייק םימ דמל תורבחתה     057.002.0070
ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע 'מ 4 דע לש ללוכ ךרואב 4"      
רטוק ינוסכלא/ירודכ זרב ,רטוק ירבעמ ,יתבכש תלת לוחש      
רוביח דע שרדנה לכו ,תותשק ,םירזיבא ,םירבחמ ,2"      
)שדח וק( ישארה רוניצל רוביחו תמייק הדידמ תכרעמל      

                7.00 'פמוק םלשומ ןקתומ  
      
,הייזרב וא הייקשה תכרעמ שארל דדוב םימ רוביחל הנכה     057.002.0075
'מ 4 לש ללוכ ךרואב הדלפ רוניצ יעטק תוברל ,2" רטוק      
תלת לוחש ןליתאילופ תינוציח הפיטע םע )יעקרק תת םקלח(      
,תותשק ,םירבחמ ,ףקז ,2" רטוק ינוסכלא/ירודכ זרב ,יתבכש      
ןקתומ )שדח וק( ישארה רוניצל רוביחו ךותיר/הגרבה קקפ      

                2.00 'פמוק .םלשומ  
      
יפ לע םייק יעקרק תת םימ דמל הסכמו החוש תפלחה     057.002.0080

                4.00 'פמוק .דבלב חקפמה תייחנהו חטשב ךרוצה  
      
,הקרזמל םימ רוביחל ,3" רטוק יליע "למג" תנקתהו תקפסא     057.002.0085
,תולעמ 09 תויוז 4 ,'מ 5 דע ךרואב תרנצ יעטק תוברל      
םירזיבאה לכו םיפוגמ ,םיחפס ללוכ ,"למג"ה תעיבצו םיכותיר      

                1.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,טרפ יפ לע תושרדנה תודובעהו  
      
הנבמ תיתחת דע יקנ לוחב המדא תפלחה רובע תפסות     057.002.0090
שרדייש תומוקמב הלעתה בחורו קמוע לכב ,שיבכה תובכש      
02 לש תובכשב וקודיה ,לוחה תקפסא ללוכ ,סדנהמה י"ע      
יפדוע תקחרהו ו.ה.ש.א דייפידומ %89 לש תופיפצ דע מ"ס      
בתכב הארוה יפל קר עצובי הז ףיעס :הרעה .םירמוח      

               100.00 .הדובעה ןמויב םשריו רתאב חקפמהמ ק"מ   
      
לע ,3" רטוקב ).ש.ב( טנרדיה תנקתהו תלבוה ,תקפסא     057.002.0100
רבוחמ ,ביטב ע"ש וא בכוכה ,לאפר תרצות ,4" רטוקב ףקז      
רטוקב הדלפ רוניצ עטק ,תיתשורח תופעתסה :ללוכ ,ןגוא י"ע      

                2.00 'פמוק "4 תשק ,'מ 4 דע ךרואב 09 - " 4 , ץרוטש דמצמו.  
      
ןקתמ תנקתהו תלבוה ,תקפסא רובע שא יוביכ זרבל תפסות     057.002.0110

                2.00 .הריבש 'חי   
      
הקפסאל מ"מ 011 ינמז םימ וק תנקתהו תלבוה תקפסא     057.002.0120
,םייקה וקל ורוביח ללוכ ,הדובעה ןמזב םימייקה םינבמל      

               100.00 .'דכו םימייקה םימה ינומל רוביח רטמ   
      
תרנצ תחנה ךרוצל ףוציר/טלפסאמ הכרדמ/שיבכ החיתפ     057.002.0130
יפל הדידמה .החיתפה ינפלש בצמל התרזחהו בויב וא/ו םימ      
מ"ס 08 דע בחורב ,)הנבמה רוזחש תוברל( תרנצה וק ךרוא      

               30.00 'מ 5.1 דע קמועבו רטמ   
םימ יווק 200.750 כ"הס            

      
      

031/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     031 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י ו ו ק  400.750 ק ר פ  ת ת       
      
הנגה יעופיש םע ,קוחל םאתהב תויהל הריפחה לע :הרעה      
.תונגהו םינופיד ,םימיאתמ      
      
,בויבל CVP תורוניצמ בויב יווק תחנהו רוזיפ ,תלבוה ,תקפסא     057.004.0020
רטוקב הביצח וא/ו הריפח ללוכ 488 י"ת יפל NS-8 גוסמ      
יולימו לוח תפיטע ,דופיר ללוכ 'מ 57.1 דע קמועב מ"מ 052      

               210.00 .רזוח רטמ   
      
עוציב תעב בויב תויטהו תוביאש רובע בויב וק עוציבל תפסות     057.004.0025

                2.00 'פמוק םייקה וקה יאוותב בויב וק  
      
,תוימורט תוילוחמ הרקב את תנקתהו תלבוה ,תקפסא     057.004.0030
םע מ"ס 001 רטוקב ,רשואמ ע"ש וא תוישעת ןמפלוו תרצות      
דבכ סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמו הרקת      
    004-D דועייו תימוקמה תושרה תויחנה יפל בותיכ םע  

               11.00 .'מ 57.1 דע קמועב ."בויב" הסכמה 'חי   
      
תויחנה יפ לע דחוימ הסכמ רובע החוש ריחמל תפסות     057.004.0035

               11.00 לכירדא 'חי   
      
תושירד יפל ,היזיולט תמלצמב רטוק לכב בויב תרנצ םוליצ     057.004.0130

                1.00 'פמוק 'מ 004 דע תומכל וניה ריחמה .טרפמה  
      
,תמייק החושל מ"מ 052 רטוק  C.V.P בויב רוניצ רוביח     057.004.0160
,רוביחה תודובע ,תמייקה החושל דומצב הריפח תוברל      
לכו לעתמה דוביע ,החוש רבחמ ,םיכפש תייטה ,תוביאש      

               12.00 'פמוק םלשומ ןקתומ ,םישורדה םירמוחה  
      
הנבמ תיתחת דע יקנ לוחב המדא תפלחה רובע תפסות     057.004.0170
שרדייש תומוקמב הלעתה בחורו קמוע לכב ,שיבכה תובכש      
02 לש תובכשב וקודיה ,לוחה תקפסא ללוכ ,סדנהמה י"ע      
יפדוע תקחרהו ו.ה.ש.א דייפידומ %89 לש תופיפצ דע מ"ס      
בתכב הארוה יפל קר עצובי הז ףיעס :הרעה .םירמוח      

               95.00 .הדובעה ןמויב םשריו רתאב חקפמהמ ק"מ   
בויב יווק 400.750 כ"הס            

      
'א  ה פ ו ל ח  - ז ו ק י נ  י ו ו ק  500.750 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוד יבוע ,21" רטוק הדלפ תורוניצ תנקתהו תלבוה תקפסא     057.005.0010
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ םע ,61/3"      
וא "CPA-3" וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו םיחפס ללוכ ,ע"ש      

               105.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ רטמ   
      
      
      
      
      

500.750.10 קרפ תתב הרבעהל          
032/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     032 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןפוד יבוע ,61" רטוק הדלפ תורוניצ תנקתהו תלבוה תקפסא     057.005.0020
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ םע ,61/3"      
וא "CPA-3" וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו םיחפס ללוכ ,ע"ש      

               145.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ רטמ   
      
תוימורט תוילוחמ הרקב תוחוש תנקתהו הלבוה הקפסא     057.005.0029
תוברל ,רטמ 57.1 דע קמועב מ"ס 001X001 םינפ תודימב      
.ילכירדא טרפ י"פע ןוט 04 סמועל הסכמו הדבכ הרקת      
המיטאו האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק תוברל      

                2.00 .ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב 'חי   
      
,תוימורט תוילוחמ הרקב את תנקתהו תלבוה ,תקפסא     057.005.0041
םע מ"ס 001 רטוקב ,רשואמ ע"ש וא תוישעת ןמפלוו תרצות      
דבכ סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמו הרקת      
    004-D דועייו תימוקמה תושרה תויחנה יפל בותיכ םע  

                5.00 .'מ 57.1 דע קמועב ."זוקינ" הסכמה 'חי   
      
,תוימורט תוילוחמ הרקב את תנקתהו תלבוה ,תקפסא     057.005.0042
םע מ"ס 521 רטוקב ,רשואמ ע"ש וא תוישעת ןמפלוו תרצות      
דבכ סמועל מ"ס 06 רטוקב לזרב תקצי הסכמו הרקת      
    004-D דועייו תימוקמה תושרה תויחנה יפל בותיכ םע  

                4.00 .'מ 57.1 דע קמועב ."זוקינ" הסכמה 'חי   
      
תבלושמ תימורט תינבלמ החוש תנקתהו תלבוה ,תקפסא     057.005.0043
תוימינפ תודימב ,ע"ש וא ןמפלוו תרצות DM-8 תמגוד זוקינל      
    021X001 סמועל ,מ"ס 06 רטוקב הסכמו הרקת ללוכ ,מ"ס  
לזרב תקצי הסכמ םע "DH-33-למרכ" םגד )D-004( דבכ      
דע קמועב ביטב ע"ש וא ןמפלוו תרצות ,תושרה למס םע      

                1.00 .רטמ 57.1 'חי   
      
,מ"ס 04 ימינפ בחורב זוקינ תלעת תנקתהו תלבוה תקפסא     057.005.0044
ע"ש וא ןמפלוו תרצות ,ןיירדונגמ תמגוד )D-004( דבכ סמועל      

               20.00 .ביטב רטמ   
      
ץצחב אלוממ מ"ס 08 דע קמועב מ"ס 04 רטוקב זוקינ את     057.005.0046

                1.00 .םירלוק זוקינ ךרוצל ,ןוטב תיתחת אלל 'חי   
      
תודובע לכ תוברל ,םייק זוקינ אתל 21" רטוקב זוקינ וק רוביח     057.005.0080
םירמוחה לכו לעתמה דוביע,רוביחה תודובע ,הריפחה      

                1.00 'פמוק .םישורדה  
      

                1.00 'פמוק םייק זוקינ וק לע התיינב רובע החוש ריחמל תפסות 057.005.0090
      
תויחנה יפ לע דחוימ הסכמ רובע החוש ריחמל תפסות     057.005.0100

               11.00 לכירדא 'חי   
'א הפולח - זוקינ יווק 500.750 כ"הס            
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     033 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו ח ר ל  ר ו ב י ח ( 'ב  ה פ ו ל ח  - ז ו ק י נ  י ו ו ק  600.750 ק ר פ  ת ת       
)ן ד ר י ה       
      
ןפוד יבוע ,61" רטוק הדלפ תורוניצ תנקתהו תלבוה תקפסא     057.006.0020
תינוציח הפיטעו הנימולא בר טנמצ םינפ יופיצ םע ,61/3"      
וא "CPA-3" וא "וירט" תמגוד יתבכש תלת לוחש ןליתאילופ      
57.1 דע קמועב עקרקב םיחנומ ,םירבחמו םיחפס ללוכ ,ע"ש      

               35.00 .רזוח יולימו לוח תפיטע ,הריפח תודובע תוברל ,'מ רטמ   
      
תוימורט תוילוחמ הרקב תוחוש תנקתהו הלבוה הקפסא     057.006.0029
תוברל ,רטמ 57.1 דע קמועב מ"ס 001X001 םינפ תודימב      
.ילכירדא טרפ י"פע ןוט 04 סמועל הסכמו הדבכ הרקת      
המיטאו האיציו הסינכ תורוניצ רוביחל םיחתפ יחודיק תוברל      

                1.00 .ע"ש וא "טסלפוטיא" גוסמ תוילוחה ןיב 'חי   
      

                1.00 'פמוק םייק זוקינ וק לע התיינב רובע החוש ריחמל תפסות 057.006.0080
)ןדריה בוחרל רוביח( 'ב הפולח - זוקינ יווק 600.750 כ"הס            
לועית בויב םימ יווק 750 כ"הס            

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  - ם י ש י ב כ  060 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  100.060 ק ר פ  ת ת       
      
ם י ל ו ל כ  ם נ י ה ו  ה ז  ק ר פ ב  ם י ל ו ל כ  ם נ י א  ם י י נ מ ז  ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה       
,ם י ר ע ש  ,י נ מ ז  ר ו ד י ג  ל ל ו כ  .ט ק י ו ר פ ה  ל ש  ה ד י ח י ה  י ר י ח מ ב       
ה א ר  .)ם י ר ט ו ש  ט ע מ ל ( ה ע ו נ ת  י נ ו ו כ מ  ,ם י ר מ ו ש  ם י מ ו ס ח מ       
40.00 ק ר פ  1-ב  י נ כ ט  ט ר פ מ       
      
ןבל עבצב מ"ס 51 וא מ"ס 21 בחורב םיווק תעיבצ     060.001.0010

               735.00 וקווקמ/אלמ רטמ   
      

               400.00 )מ"ס 05 בחורב םיווק( הייצח ירבעמ תעיבצ ר"מ  060.001.0020
      

               1,300 )מ"ס 02 בחורב םיווק( העונת ייא תעיבצ ר"מ  060.001.0030
      

               15.00 מ"ס 05 בחורב הריצע יווק תעיבצ ר"מ  060.001.0040
      

               13.00 דדוב ץח תעיבצ 'חי  060.001.0050
      

                3.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  060.001.0060
      

               570.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  060.001.0070
      

               39.00 הטאה יספ ןומיס ר"מ  060.001.0080
      

               19.00 408 רורמת ךותמ םיינפוא למס ןומיס 'חי  060.001.0090
      
עבצב מ"ס 065/003 תודימב םיכנ תיינח תעיבצ - שיגנ     060.001.0100
םיכנ למס הכותבו )הינחה את לכ יולימ( לוחכ םישיבכ      

                9.00 מ"ס 06/06 תודימב ,ןבל עבצב ימואלניב 'חי   
100.060.10 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     034 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םיספב 'מ 3.1 בחורב םיכנל חוטב רבעמ תעיבצ - שיגנ     060.001.0110
רבעמ א"מל ריחמה .ןבל םישיבכ עבצב "x" תרוצב םיינוסכלא      

                6.00 'מ 3.1 בחורב רטמ   
      

               600.00 רוחש עבצ י"ע מ"ס 51 דע בחורב עבצ יווק תקיחמ רטמ  060.001.0120
      

               13.00 רוחש עבצב דדוב ץח תקיחמ 'חי  060.001.0130
      

                3.00 לופכ ץח תקיחמ ךא ,ל"נכ 'חי  060.001.0140
      
תזתה תועצמאב מ"ס 51 דע בחורב עבצ יווק תקיחמ     060.001.0150

               600.00 הדלפ תוירודכ רטמ   
      

               13.00 הדלפ תוירודכ תזתה תועצמאב דדוב ץח תקיחמ 'חי  060.001.0160
      

                3.00 לופכ ץכ תקיחמ ךא ,ל"נכ 'חי  060.001.0170
העיבצ תודובע 100.060 כ"הס            

      
י נ ו ר י ע  ג ו ס מ  ם י ר ו ר מ ת  200.060 ק ר פ  ת ת       
      

                7.00 דומע אלל G.E הגרד ,ינוריע גוסמ רוא ריזחמ הירוה רורמת 'חי  060.002.0010
      

                5.00 המידק תוכז רורמת ךא ,ל"נכ 'חי  060.002.0020
      

                3.00 ןיעידומ רורמת ךא ,ל"נכ 'חי  060.002.0030
      

               20.00 תולבגהו םירוסיא רורמת ךא ,ל"נכ 'חי  060.002.0040
      

               20.00 ינוריע גוסמ רורמתל 4" רטוק ןוולוגמ דומע רטמ  060.002.0050
ינוריע גוסמ םירורמת 200.060 כ"הס            
העיבצ תודובע - םישיבכ 060 כ"הס            

      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  160 ק ר פ       
      
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  100.160 ק ר פ  ת ת       
      
חקפמהמ ןמויב רושיאב בייוחמ י'גר תודובע      
      

               100.00 טושפ לעופ ע"ש  061.001.0010
      

               100.00 יעוצקמ לעופ ע"ש  061.001.0020
      

               100.00 ןספת ע"ש  061.001.0030
      

               50.00 הדובע להנמ ע"ש  061.001.0040
      

               50.00 ךתר / רגסמ ע"ש  061.001.0050
100.160.10 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     035 זרכמ - הרפואה רכיכ

יוניב תודובע 10 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

               55.00 רוטלטסניא ע"ש  061.001.0060
      

               50.00 ךותיר דויצ ע"ש  061.001.0070
      

               50.00 BCJ ןורפחמ / רוטקרט ע"ש  061.001.0080
      

               50.00 639 לפוש ע"ש  061.001.0090
      

               50.00 טקבוב ע"ש  061.001.0100
      

               10.00 רכשב רטוש ע"י  061.001.0110
      

               50.00 הניכר תיאשמ ע"ש  061.001.0120
י'גר תודובע 100.160 כ"הס            
י'גר תודובע 160 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יוניב תודובע כ"הס          
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01/06/2021
דף מס':     036 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  800 ק ר פ       
      
ה י צ ל ט ס נ י א  100.800 ק ר פ  ת ת       
      
דע למשח חולמ הנזה )א ==== :תורעה****** תודוקנ      
תרנצב םיכילומ י"ע( הדוקנה ריחמב הלולכ ,הנושאר הדוקנ      
הלולכ לגעמב תפסונ הדוקנ לכל ל"נכ הנזה )ב .)לבכ וא      
לבכ וא( נ"פ תורונצ י"ע תודוקנל תרנצה )ג .הדוקנה ריחמב      
    YX2N יפל - םהיניש לש בוליש וא )דרפנב םלושתש הלעתב  
יתב )ה  .ע"ווש וא "וקסינ" תרצות םירזיבאה לכ )ד  .ךרוצה      
ויהי םילולכממ קלח וא תיאמצע םינקתומה םייזפ דח עקת      
לכ )ו  .ןימזמה תריחב יפל )רוחש ,לוחכ ,םודא ,ןבל( םיעבצב      
,םיתורישה חבטמהו הדעסהה רוזאב םינקתומה םירזיבאה      
.תוחפל 56PI םימ ןגומ ויהי ףוחבו תוחלקמה      
      
וא מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הליגר רואמ 'קנ     008.001.0010
,)דרפנב םלושת רשא( תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש      
ז"פמ ,ךרוצה יפל ר"ממ 5.1 ךתחב )םיטוח וא לבכ( םיכילומ      
ףוגל האיציו ,ןושאר ףילחמ וא ,לופכ וא דיחי 'א 01 רואמ      

                5.00 םיקדהמו םירוביח תספוקב הרואת 'קנ   
      
וא מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- הרישי רואמ 'קנ     008.001.0020
םיכילומ ,דרפנב םלושת רשא תיזכרמ םילבכ תלעתב שומיש      
םילגעמב ,)םיטוח וא לבכ( ךרוצ יפל ר"ממ 5.1 ךתחב      
תספוקב הרואת ףוגל האיציו םייזפ תלת וא םייזפ-דח      

                6.00 םיקדהמו םירוביח 'קנ   
      
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- 'א 61 ק"ח 'קנ     008.001.0030

                2.00 םימ ןגומ 'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ )5.2X3( ךתחב 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     008.001.0040
'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      

                1.00 לגעמ לע דדוב 'קנ   
      
רטוקב רוניצ לולכת רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א 61 ק"ח 'קנ     008.001.0050
'א 61 ק"ח רזיבאו ר"ממ )5.2X3( ךתחב םיכילומ ,מ"מ 02      

                2.00 )חופמ( א"מ רובע 'קנ   
      
רשא -- לגעמ לע תדדוב 'א )36X3( דע יזפ תלת ק"ח 'קנ     008.001.0060
ר"ממ )61X5 לבכ( םיכילומ ,מ"מ 23 רטוקב רוניצ לולכת      
למשח חולל השינב EEC סופיט 'א )36X5( ק"ח רזיבאו      

                1.00 )םיעוריאל למשח( 'קנ   
      
רוניצ ללוכ D-52 טסלפ א.ד.ע תמגודכ תוריש יעקש תדמע     008.001.0070
ז"פמ ללוכו א"ח 21 -ל ןולח תללוכה 4X5 YX2N לבכו 23?      
רפמא ילימ 03 תושיגר A04X4תחפ ןגמ קספמו A52X3ישאר      
טלפמוק - 011X2+615 םיעקשו A 61X2 םיז"אמו ,A  גוס      

                2.00 שומישל ןכומ 'חי   
      
      

100.800.20 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     037 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- מ"מ 02 תרושקת 'קנ     008.001.0080
םירוביח תספוקב רזיבאל האיצי דע בורק תרושקת ןוראמ      

                5.00 ןוליינמ הכישמ טוחו 'קנ   
      
,מ"מ 52 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- מ"מ 52 תרושקת 'קנ     008.001.0090
םירוביח תספוקב רזיבאל האיצי דע הבורק םירוביח תספוקמ      

                3.00 ןוליינמ הכישמ טוחו 'קנ   
      
רוניצ לולכת רשא --דרפנ רוניצב מ"מ 52 תרושקת 'קנ     008.001.0100
רזיבאל האיצי דע בורק תרושקת ןוראמ ,מ"מ 52 רטוקב      

                3.00 האיצי לכל דרפנ רוניצ - ןוליינמ הכישמ טוחו םירוביח תספוקב 'קנ   
      
,מ"מ 02 רטוקב רוניצ לולכת רשא -- ר"ממ 61 הקראה 'קנ     008.001.0110
ספל ו/וא בורק חולב הקראה ספל דחאה ודיצב רבוחמ      
תולעת( קראומה ןקתמל ינשה ודיצבו םילאיצנטופ תאוושה      

               12.00 )םירישכמ תומלוס 'קנ   
      

                6.00 CVP/UC53 ךתחב הקראה ךילומל ךא ל"נכ הקראה 'קנ 'חי  008.001.0120
      
םיכילומ ,מ"מ 02 רטוקב רונצ לולכת רשא -- םורח ןצחל 'קנ     008.001.0130
ןקתומה םיעגמ ינש םע םורח ןצחלו ר"ממ )5.1X3( ךתחב      
טולשו ,הריבשל ףוקש יטסלפ יוסכ ,תרגסמ םע אספוקב      
םגד עינמלט ומכ אספוק( תינכת יפל טורח ץיוודנס טילקב      

                1.00 ZAS-E25) 'קנ   
      
תרושקתו למשח תרנצ רבעמל 3" רטוק ןוטב ריקב חודיק     008.001.0140
רדחל םימ תרידח דגנ שרדנכ ינמוטיב םוטיאו 2" רטוקב      

                4.00 ק"תת 'חי   
      
רטוקב תרנצ רבעמל 4" רטוק ךא ל"נכ ןוטב ריקב חודיק     008.001.0150

                2.00 3" 'חי   
      
אלש דויצו םירזיבא קוריפ יוקינ ,תמייק למשחל השינ רודיס     008.001.0160
)הייריעה לש ע"פש תקלחמ רושיאבו ח"ח רושיאב( שומישב      
יפל חול תנכהו ,תוקראה ספ רודיס ,דויצל אמייק רב טוליש      
שדח ח"ח הנומ תנקתה רובע( י"חח ןקת יפלו למשחה קוח      
ע"פש תקלחמ( שדח למשח רובעו )י"חחמ שרדי םאב      
קדוב סדנהמ תרוקיב תרבעה .)ופי-א"תיע רואמ תקלחמו      

                1.00 'פמוק שומישל ןכומ טלפמוק - שורדה לכ תמלשהל דע יטרפ  
      
ללוכ SBK תויקש וא תוחול תועצמאב--םילבכ ירבעמ םוטיא     008.001.0170
רזעה דויצו רזעה ירמוח לכ ,תוחול ,תויקש ,תינכתמ תותשר      
הכימת רובע תוריקל םינגועמ תכתמ יליפורפ ללוכ ,םישורדה      
טלפמוק - םיימואלניבהו םיילארשיה םינקתל םאתהב לכה -      

                2.00 שומישל ןכומ ר"מ   
      
,לוצ 3" רטוקב )ק"ממ TCM תמגודכ( םילבכ רבעמל הדיחי     008.001.0180

                1.00 'פמוק טלפמוק ןקתומ שרדנה לכו םוטיא יקדהמ ,םוטיא תוימוג ללוכ  
100.800.20 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     038 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
חול קורפו םנומיס םייק למשח חולמ םיאצויה םילגעמ יוהיז     008.001.0190
םלושי( שדח למשח חולל ותפלחהו םייק הקרזמ למשח      
ללוכו שרדנכ םישדחו םינשי םילגעמ רוביחו )דרפנב      
Z ילזרב תמייק הליבכ לש הכראהל ושרדיש תומאתהה      
חול ןקתמ תלבקל שרדנה לכו)השדחו הנשי( הליבכ קודיהל      

                1.00 'פמוק למשח  
      
השינ ,ק"תת הקרזמ רדח( הינבה יקלח לכב ןקתמה תרבעה     008.001.0200
ללוכ םיבלשב וא/ו תומלשב( )ח"ח הנומו למשח תוחולל      
תפצר( הקראה ביט תקידבל עוציבה תלחתהב הקידב      
ןכו )ןימזמה י"ע עבקי רשא( קדוב סדנהמ תרוקיב ,)הדוספר      
ללוכ ,תוקראה ביט תקידב ללוכ למשח תרבח תרוקיב      

                1.00 'פמוק יפוס רושיאל דע תורזוח תורוקיב  
      
008.001.0210 הקרזמ רדחמ עיגמה דוקיפ וקל תורבחתה רובע הנכה    
הקרזמ חולל הנזה למשח וק קותינל עדימ תלבקל ק"תת      

                1.00 'פמוק 'וכו םימ תפצה ןמזב  
      
םיבכרומ םינוש םירזיבא לש הנקתהו הקפסא***** םירזיבא      
רשאו ראותמל םאתהב ,טוהיר וא ,הלעת וא ,ריק לע וא      
.שרדנכ וקפוסי      
      

                1.00 A61X5 EEC למשח עקש 'חי  008.001.0230
      

                1.00 A23X5 EEC למשח עקש 'חי  008.001.0240
      

                1.00 A36X5 EEC למשח עקש 'חי  008.001.0250
      
*****  תורוניצ      
      
חיטל תחתמ וא לעמ םידבועמ נ"פ סופיטמ םייטסלפ תורונצ     008.001.0270
תופומ תויטרדנטס תואספוק ללוכ ,םיללחב וא תוקיצי ךותב וא      
,הכישמ יטוח ללוכ ,'וכו קוזיחל Z לזרב וא תולש ,םירוביח ,      
-- )תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע רובע( שומישל ןכומ      

               100.00 מ"מ 02 רטוקב רטמ   
      

               50.00 מ"מ 52 רטוקב ל"נכ רטמ  008.001.0280
      

               30.00 מ"מ 23 רטוקב ל"נכ רטמ  008.001.0290
      

               30.00 מ"מ 63 רטוקב ל"נכ רטמ  008.001.0300
      

               30.00 מ"מ 05 רטוקב ל"נכ רטמ  008.001.0310
      
***** הריפחו החישק תרנצ      
      
      
      

100.800.20 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     039 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
08 בחורבו מ"ס 021-09 קמועב תולעת לש הביצח וא הריפח     008.001.0330
ליצמ תכוסל( חטש ינפ רושיי ,יולימה קודיהו יוסיכ ללוכ ,מ"ס      

                5.00 )'וכו רטמ   
      

                5.00 המדאב לבכ ןומיסל מ"ס 61 בחורב ינקת בוהצ יטסלפ טרס רטמ  008.001.0340
      
***** םיטוח      
      
ספאה תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב תשוחנ יטוח     008.001.0350
לא םהיתוצק ינשב םירבוחמו תורונצל םיסנכומ הקראהו      
'בעו רזעה ירמוח לכ ללוכ םירחאה םירזיבאה לא וא תוחולה      
ךתחב םיטוח -)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע רובע( רזעה      

               100.00 ר"ממ 5.1 רטמ   
      

               100.00 ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  008.001.0360
      

               100.00 ר"ממ 4   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  008.001.0370
      

               100.00 ר"ממ 6   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  008.001.0380
      

               100.00 ר"ממ 01   ךתחב םיטוח ל"נכ רטמ  008.001.0390
      
םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו תוקראה רובע םייולג תשוחנ יטוח     008.001.0400

               100.00 ר"ממ 01 ךתחב - רוזש סופיט ,שומישל םינכומו רטמ   
      

               50.00 CVP יופיצ םע ךא ר"ממ 61 ךתחב ל"נכ רטמ  008.001.0410
      

               50.00 CVP יופיצ םע ךא ר"ממ 53 ךתחב ל"נכ רטמ  008.001.0420
      
***** םילבכ      
      
ךותב הלחשה ללוכ  YX2N-RF סופיטמ תשוחנמ םילבכ     008.001.0430
לכ ללוכ ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק לע החנה וא תורונצ      
,ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודיב ירמוח ,רזעה ירמוח      

               100.00 ר"ממ 5.1X3 ךתחב רטמ   
      

               50.00 ר"ממ 05X4 ךתחב ל"נכ רטמ  008.001.0440
      

               50.00 ר"ממ 4X5 ךתחב ל"נכ רטמ  008.001.0450
      

               100.00 ר"ממ 5.2X3 ךתחב ל"נכ רטמ  008.001.0460
      

               100.00 ר"ממ  5.1X5 ךתחב ל"נכ רטמ  008.001.0470
      

               100.00 ר"ממ  5.2X5 ךתחב ל"נכ רטמ  008.001.0480
      
***** תולעת/תובית/היצקורטסנוק      
      

100.800.20 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     040 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
לע תויולת וא  ריקה לע תונקתומ תנוולוגמ תשר תולעת     008.001.0500
  "דריל" תרצות תמגודכ ,דחא דצמ השיגל תויונב ,הרקתה    
היצקורטסנוקה ,תוילתה ,םיקוזיחה לכ תא םריחמב ללוכ      
תולעת רפסמל תבלושמ היצקורטסנוק ללוכ( תויוז ,תולוזנוק      

                6.00 .מ"ס 5.8/01 תודימב 'וכו )ךרוצה יפל רטמ   
      

                6.00 מ"ס 5.8/02 תודימב םלוא ,ל"נכ רטמ  008.001.0510
      
םע תנוולוגמ הרוגס חפ תולעת םלוא מ"מ 9.0 יבועב ,ל"נכ     008.001.0520

                3.00 מ"ס 01/01 הסכמ רטמ   
      
01/02 הסכמ םע תנוולוגמ הרוגס חפ תולעת םלוא ,ל"נכ     008.001.0530

                3.00 מ"ס רטמ   
      
םע ,ראותמה יפל ,תימינפ תרושקתו ןופלטל תופעתסה תבית     008.001.0540
םאתומ 'ץניא 1 ץע בג םעו מ"ס 2 יבועב תונפד םע ,תותלד      

                1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 03/09/06 תודימב ,קזבה ןקתל 'חי   
      
רובע 56PI טנוברקילופ יושע IBB-031-4 םגד IC זגרא     008.001.0550

                1.00 שומישל ןכומ טלפמוק םינוש םירזיבא תנקתה 'חי   
      

                1.00 'פמוק IBB 56PI-051-64 םגד ךא ל"נכ IC זגרא 008.001.0560
      
***** תוקראה      
      
הרוצב דוסיל תחתמ ןקתומ מ"מ 21 רטוקב לזרב טומ     008.001.0580
ללוכ B-03 ןוטב תבכש לש הנקתה ריחמב ללוכ .תיקפוא      
ללוכ ,תושורדה  המדא תודובע ללוכ ,קחרמ קיזחמ      
תורבחתה ללוכ ,ךותיר י"ע לזרבה ןויזל תורבחתה      
שומישל ןכומ ,תינכתב טרפ יפל הדוספרב וא תואסנולכל      

               400.00 תינכת יפל טלפמוק רטמ   
      
ןקתומ מ"ס 4X04 ןבלוגמ לזרב י"ע ל"נכ הדלפ ספ תואיצי     008.001.0590
ללוכ ,האיצי יכילומ וא תודורטקלא לא תורבחתה רובע ריקב      
2/1 גרוב םע רמג ללוכ ,תיזכרמה תעבטה לא ךותיר וריחמב      
ןכומ טלפמוק ,'מ 3 לש עצוממ ךרואב ,1" שיטפ תספוקו 'ץניא      

                5.00 שומישל 'חי   
      
6.0 ךרואב תשוחנ יושע םילאיצנטופ תאוושה רובע ינבלמ ספ     008.001.0600
םייושע 'ץניא 8/3 רטוקב םיגרב 51 ללוכ מ"מ 4/06 ךתחב 'מ      
םימאתומ םירוח ללוכ ,םימואו תויציפק תויקסיד םע זילפמ      

                2.00 .הנקתה ללוכ םיגרבל 'חי   
      
קוזיח ללוכ ,'ץניא 2/1-1 דע םימ תורונצ רובע הקראה קדהמ     008.001.0610

                2.00 הרהזא טלש ללוכו הקראה טוח רוביחל דרפנ 'חי   
      

                2.00 'ץניא 2 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  008.001.0620
      

100.800.20 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     041 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                2.00 'ץניא 4 דע תורונצ ךא ,ל"נכ 'חי  008.001.0630
      
ילענ ללוכ ,ל"נכ םיגרבל ר"ממ 61 דע הקראה יכילומ רוביח     008.001.0640

               24.00 תומיאתמ לבכ 'חי   
      

                4.00 ר"ממ 53 דע םיטוח לש ל"נכ רוביח 'חי  008.001.0650
      
*****  דויצו םיעונמ רוביח      
      
ירמוח תקפסא ללוכ ט"ווק 1 דע קפסהב רחא וא דויצ רוביח     008.001.0670
,תולעפה ,תופומ ,ןיירושמ ,שימג םימ רוניצ ,רזע תודובע ,רזע      

                2.00 '(וכו א"מ חופמ 'חי( .ךרוצה יפל םינוקית ללוכ 'חי   
היצלטסניא 100.800 כ"הס            

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  200.800 ק ר פ  ת ת       
      
םיקלוחמ ךשמהב םיעיפומה תוחולה יריחמ )א***** יללכ      
לש םיטירפ רפסמ ףורצ .'וכו תונורא ,דויצ לש םינוש םיגוסל      
ודויצ לכ לע ,אלמ ,למשח חולל ריחמ דחי ונתי 'וכו ןורא ,דויצ      
וניה ל"נה לכ  )ב.'דכו םוקמל ותלבוה ללוכ ,ולש רזעה דויצו      
לכ  )ג.ידרשמ-ןיבה טרפמבו ינכטה טרפמב רומאל ףסונב      
,תרחא ןייוצ םא אלא םינפלמ השיג םע כ"דב ויהי תוחולה      
ףסונ דויצל םוקמ תברזר לולכי חול לכ )ד וא ריק לע םינקתומ      
תוחולה לש ןוילעה קלחב )ה.53% דוע לש רועישב דיתעב      
רובע ןהו םיסנכנה הנזהה יוק רובע ןה םיקדהמה יאת ויהי      
תסינכ ירודיס ויהי םימייוסמ םירקמב .םיאצויה םילגעמה      
אל ולא םירודיס .דצהמ וא חולה לש ןותחתה וקלחב תונזהה      
יריחמש בוש שגדומ )ו.הלעמל רומאכ ,תוחולה ריחמ תא ונשי      
,חולב ותנקתה ,ומצע דויצה תא ללוכ ךשמהב עיפומכ דויצה      
םתלבקל דע ,'וכו הקידב ,טוליש ,םיקדהמ ,הריבצ יספ      
תוקלחמו רואמ תקלחמו חקפמהו למשחה תרבח י"ע תיפוסה      
ראותמה יפל הנבי דויצה לכ  )ז.תורעה אלל  ופי-א"תיע ע"פש      
רמוחו דויצה לכ ללוכ ,םייטנבלרה םיפיעסב ,ינכטה טרפמב      
בתכ יפיעסב תמלשומ הרוצב טרופמ אל הז םא םג רזעה      
.תויומכה      
      
גוז םיללוכ ישאר למשח חולב קפסה יקתנמ וא ז"פמ לכ )ח      
)9141( ילארשי ןקת יפל ונבי תוחולה )ט  .תוחפל רזע יעגמ      
םתנקתה םוקמל ומיאתי למשחה תוחול )י           .93416      
דויצהו תוחולה הנבמ )םיהובג היזורוקו תוחול( םיל הברקל      
םוקמלו ןקתל םימיאתמה םירמוחמו םימוטא ויהי םהבש      
.םיל הברקב םתנקתה      
      
***** )ע"פש( הקולח למשח חול      
      
      
      

200.800.20 קרפ תתב הרבעהל          
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םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
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01/06/2021
דף מס':     042 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רומש םוקמ ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     008.002.0030
,הנבמ תרקבל תונכה ללוכ %53 ףקיהב ףסונ דויצ רובע      
וא חפ ןורא חול הנבמ ,)שרדי םא( הרקבה קפס םע םואתב      
ןקתומ /הפצרה לע דמוע תימי הביבסל םיאתמ ,רטסאילופ      
A004X3 לש ילנימונ םרזל םיאתי למשחה חול ,ריק לע      
םוקימל ומיאיתיו מ"ס 08*04*022 חול הנבמ תודימ .תוחפל      

                1.00 'פמוק תמייק השינב הנקתה  
      
ינפב הנגה לילס םע ,'א 004X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     008.002.0040
גוז םע רתי םרז ינפב לויכל תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז      
רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילס םע ,רזע יעגמ      

                1.00 י"חח לומ לויכ ללוכ א"ק 53 לש 'חי   
      
ינפב הנגה לילס םע ,'א 002X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     008.002.0050
גוז םע רתי םרז ינפב לויכל תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז      
רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילס םע ,רזע יעגמ      

                2.00 לויכ ללוכ א"ק 53 לש 'חי   
      
ינפב הנגה לילס םע ,'א 521X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     008.002.0060
גוז םע רתי םרז ינפב לויכל תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז      
רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילס םע ,רזע יעגמ      

                1.00 לויכ ללוכ א"ק 53 לש 'חי   
      
הנגה לילס םע ,לויכל ןתינ 'א 36X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     008.002.0070
הקספה לילסל תורשפא םע תימרט הנגהו רצק םרז ינפב      

                1.00 א"ק 52 לש רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ 'חי   
      
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     008.002.0080

                6.00 א"ק 01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל 'חי   
      
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     008.002.0090

                1.00 א"ק 01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל 'חי   
      

                1.00 'א A04X3 דע םלוא ל"נכ א"ח ז"פמ 'חי  008.002.0100
      
תורונמ לע הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     008.002.0110

                6.00 'פמוק 'וכו למשח תכירצ הנומ דוקיפ ,ןומיס  
      

                3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  008.002.0120
      

                1.00 A01X2 ז"אמ 'חי  008.002.0130
      

                1.00 N+A01X1 ז"אמ 'חי  008.002.0140
      
03 הלועפ ןמז ,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 04X4 תחפ םרז רסממ     008.002.0150

                1.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 הגילז םרזו תוינשורקימ 'חי   
      

                4.00 רפמאילימ A04X2 03 ךא ל"נכ תחפ רסממ 'חי  008.002.0160
200.800.20 קרפ תתב הרבעהל          

043/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     043 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                2.00 םיעגמ תוגוז ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ 'חי  008.002.0170
      
B6-CA םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 23X3 ןעגמ     008.002.0180

                3.00 RAVK םילבקל םימיאתמה 'חי   
      

                3.00 למשח תכירצ הנומ רובע A052X3 דע יזפ תלת םרז הנשמ 'חי  008.002.0190
      

                1.00 למשח תכירצ הנומ רובע A001X3 דע יזפ תלת םרז הנשמ 'חי  008.002.0200
      

                4.00 למשח תכירצ הנומ רובע ,חתמ רוביחל יזפ תלת םיקדהמ 'חי  008.002.0210
      

                1.00 B655-OSI-4 שא יוליגל הרקב גצמ לש ץצוח 'חי 'חי  008.002.0220
      
םירוביחה לכ ללוכ A052X3 דע םרזל HWK למשח הנומ     008.002.0230

                3.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - תדרפנ תיתלדב ןקתומ ,םישרדנה 'חי   
      
םירוביחה לכ ללוכ A001X3 דע םרזל HWK למשח הנומ     008.002.0240

                1.00 .שומישל ןכומ טלפמוק - תדרפנ תיתלדב ןקתומ ,םישרדנה 'חי   
      
חולו ישארה חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     008.002.0250

                1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק  
      
***** ופי-א"תיע A521 רואמ תייזכרמ למשח חול      
      
רומש םוקמ ללוכ ,הטמ המישרב עיפומה דויצה רובע ןורא     008.002.0270
,הנבמ תרקבל תונכה ללוכ %53 ףקיהב ףסונ דויצ רובע      
רואמ תקלחמ לש םירקב( הרקבה קפס םע םואתב      
וא חפ ןורא חול הנבמ ,)קטנלא תרבח לש םירקבו ופי-א"תיע      
ןקתומ /הפצרה לע דמוע תימי הביבסל םיאתמ ,רטסאילופ      
A521X3 לש ילנימונ םרזל םיאתי למשחה חול ,ריק לע      
השינל ומיאיתיו מ"ס021*04*022 חול הנבמ תודימ .תוחפל      

                1.00 'פמוק .תמייק  
      
ינפב הנגה לילס םע ,'א 521X3 םרזל יטמוטוא יצח ז"פמ     008.002.0280
גוז םע רתי םרז ינפב לויכל תנתינ תימרט הנגהו רצק םרז      
רצקו קותינ ימרזב דמוע ,קוחרמ הקספה לילס םע ,רזע יעגמ      

                1.00 .א"ק 53 לש 'חי   
      
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     008.002.0290

                6.00 א"ק 01 רצק םרז ,'א 52X1 םרזל 'חי   
      
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     008.002.0300

               16.00 א"ק 01 רצק םרז ,'א 05X1 םרזל 'חי   
      
תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע יטמוטוא יצח םרז קספמ     008.002.0310

                2.00 א"ק 01 רצק םרז ,'א 52X3 םרזל 'חי   
      

               10.00 'א A04X3 דע םלוא ל"נכ א"ח ז"פמ 'חי  008.002.0320
200.800.20 קרפ תתב הרבעהל          

044/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     044 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      

                3.00 'א A36X3 דע םלוא ל"נכ א"ח ז"פמ 'חי  008.002.0330
      
השולשל רשגמ רובע יטמוטוא יצח םרז קספמל תפסות     008.002.0340

                5.00 םיקספמ 'חי   
      
תורונמ לע הנגה רובע רפמא 61X3 דע ל"נכ םרז קיספמ     008.002.0350

                2.00 'פמוק 'וכו למשח תכירצ הנומ דוקיפ ,ןומיס  
      

                3.00 DEL תוירונ םע ןומיס תורונמ 'חי  008.002.0360
      

                1.00 A52X3 דע )ןעגמ ףקוע( סמועב קתנמ 'חי  008.002.0370
      

                1.00 A36X3 דע )ןעגמ ףקוע( סמועב קתנמ 'חי  008.002.0380
      

                3.00 A52X1 דע )ןעגמ ףקוע( סמועב קתנמ 'חי  008.002.0390
      

                1.00 A01X2 ז"אמ 'חי  008.002.0400
      

                1.00 N+A01X1 ז"אמ 'חי  008.002.0410
      
03 הלועפ ןמז ,יוסינ ןצחל םע ,רפמא 36X4 תחפ םרז רסממ     008.002.0420

                2.00 "A" סופיטמ רפמאילימ 03 הגילז םרזו תוינשורקימ 'חי   
      

                1.00 רפמאילימ A04X2 03 ךא ל"נכ תחפ רסממ 'חי  008.002.0430
      

                6.00 םיעגמ תוגוז ינש םעו שרדנכ חתמב לילס םע דוקיפ רסממ 'חי  008.002.0440
      

                8.00 3CA םיפילחמ םיעגמ גוז םע רפמא 36X3 ןעגמ 'חי  008.002.0450
      

                1.00 RAVK םילבק רובע 6b גוסמ םלוא A04X3 םלוא ל"נכ ןעגמ 'חי  008.002.0460
      

                1.00 A52X1 םלוא ל"נכ ןעגמ 'חי  008.002.0470
      

                1.00 רפמא טלוו 001 ,טלוו 42/032 יאנש 'חי  008.002.0480
      

                1.00 NEBEHT תמגודכ תומרגורפ 2 ילטיגיד גותימ ןועש 'חי  008.002.0490
      

                6.00 םיריעז םייטמוטוא יצח ז"פמ השולש דע רובע רשגמ תפסות 'חי  008.002.0500
      

                1.00 קפסה לפוכ רובע A04X3 דע םרז הנשמ 'חי  008.002.0510
      

                1.00 קפסה לפוכ רובע ,חתמ רוביחל יזפ תלת םיקדהמ 'חי  008.002.0520
      

                1.00 B655-OSI-4 שא יוליגל הרקב גצמ לש ץצוח 'חי 'חי  008.002.0530
      

                1.00 RAVK01 םילבק רוביחל קפסה לפוכ רקב 'חי  008.002.0540
      
      

200.800.20 קרפ תתב הרבעהל          
045/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     045 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ופי-א"ת תייריע י"ע רשואמ םגד FCP רואמ תייזכרמ רקב     008.002.0550
,רקבה קפס םע םואתה ,טוויחה לכ ללוכ רואמ תקלחמ      

                1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - רוביח יקדהמ 'חי   
      
לש םירקבל למשחה חולב דויצו םוקמ רובע שורדה םואת     008.002.0560
,חכ קפס )XOB IMMUL RETSAMIMMUL(  קטלנא תרבח      
יפל הרואת לע הטילשו הלעפהל שורדה לכו םירוביח יקדהמ      
דדמי םירקבה ריחמ .ופי-א"תיע רואמ תקלחמ תושירד      

                1.00 שומישל ןכומ טלפמוק - 53 קרפ האר , דרפנב 'חי   
      
חולו ישארה חולה תלעפה רחאל םודא ארפניאב הקידב     008.002.0570

                1.00 'פמוק תעד תווחו חותינ ,םוליצ ללוכ ותסמעהו ,םילבק  
למשח תוחול 200.800 כ"הס            

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  300.800 ק ר פ  ת ת       
      
ףוגל תפסות )א ------- יללכ=== הרואת יפוג תקפסא      
לכ )ב  .ףוגל תפסותה לש הבכרהו הקפסא לולכת הרואת      
הקפסא === :תורעה .השירד יפל דל גוסמ ויהי תורונה      
םירזיבאה לכ ללוכ ,הטמ ראותמה יפל הרואת יפוג לש דבלב      
םישורדה םירזיבאה לכ ללוכו ,הרונ ללוכ ,םישורדה      
טלפמוק - התקלדהל      
      
םוקימ תא םימאות תויהל םיכירצ הרואתה יפוג לכ :הרעה      
.היזורוק דגנ הנגהו תוחפל 56PI םיל הברק בקע םתנקתה      
      
םגד ,טנוברקילופ 56PI יטמרה םוטא DEL ת"ג     008.003.0030
    FOORPAUQA 80 טרפמKI, ML0462, W42, K0004  

                6.00 רשואמ ע"ווש וא "סקולירט" וא "שעג" תרצות וא ,08IRC 80 'חי   
      
,םוימדק לקינ ירבצמ ללוכה יתילכת דח םורח תרואת ףוג     008.003.0040
,LE-127 2 לכימ םגד ינוציח , RETREVNI ,םורח תודיחי      
    66PI,  ML004 תרונ םע ,תועש 2  הלועפ ןמז DEL-W3X2  

                3.00 . - ע"וש וא טיילורטקלא תרצותמ 'חי   
      
===== הרואת יפוג תנקתה      
      
וא רוניצב םיכילומ י"ע טוויח תללוכ הנקתה .א === : תורעה      
הרקתב םיפוגה .ב .הרואתה ףוג דע םירוביח תספוקמ ,לבכ      
ריקל וא הרקתל םיקוזיח ,הנקתה םיללוכ ריקב וא      
.ךרוצ יפל תיביטקורטסנוק      
      
םימ ןגומ הרקת דומצ וא ריק לע הרואת ףוג לש הנקתה     008.003.0070

                9.00 אוהש גוס לכמ 66PI 'חי   
הרואת יפוג 300.800 כ"הס            
למשח תודובע 800 כ"הס            

      
הקרזמ ק"תת רדח למשח כ"הס          

046/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     046 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ק ר ז מ  100 ק ר פ       
      
ת ו ב א ש מ  100.100 ק ר פ  ת ת       
      
022 ,הקרזמב םימה ןוניסלו רורחסל השבי רורחס תבאשמ     001.001.0010
תרצותמ ,רטמ 71 לש דמועל ש"קמ      
יזאפ תלת עונמ G-MKN BAD 4/51/342/052-521:םגדמו      

                2.00 ד"לבס wK51, 0541 קפסהב 'חי   
      
:םגד THGILF תרבח תרצותמ הלובט זוקינ תבאשמ     001.001.0020
    234-TM-3513-SN 51 לש דמועב ש"קמ 052 לש הקיפסל  
ללוכו 6" רטוקב הקינס wK 5.31 לש קפסהב עונמ .רטמ      
לכה - "רובב ישפוח דמוע" בצמל 613 הטסורינמ לגר תבשות      

                1.00 טלפמוק 'חי   
      
,םימה זתמל הלובט הבאשמ לש טלפמוק הנקתהו הקפסא     001.001.0030
הבאשמה .הלש בוביסה תוריהמ לע הטילש תורשפא םע      
תרבח תרצותמ ,CDV42 לש הלעפה חתמב תלעפומ      
    ESAO םגד .הינמרג: XMD/v42 051 tuanoiraV2/0, ללוכ  
ןרציה לש ירוקמ הנקתה טיק ללוכו הטסורינמ םדקומ ןוניס לס      
,ל"נה תורדגהה לכ םע תובאשמ ,ךרע הוושל תורשפא .      
CDV42 :םגד ןווי/הילגנא ANATNOF תרבח תרצותמ      

               60.00 .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכו טלפמוק לכה .3PSV 'חי   
      
זתמל הלובט הבאשמ לש הייריעה ןסחמל ,דבלב הקפסא     001.001.0040
.הלש בוביסה תוריהמ לע הטילש תורשפא םע ,םימה      
תרצותמ ,CDV42 לש הלעפה חתמב תלעפומ הבאשמה      
XMD/v42 051 tuanoiraV/20 :םגד .הינמרג ESAO תרבח      
ירוקמ הנקתה טיק ללוכו הטסורינמ םדקומ ןוניס לס ללוכ ,      
תורדגהה לכ םע תובאשמ ,ךרע הוושל תורשפא .ןרציה לש      
CDV42 :םגד ןווי/הילגנא ANATNOF תרבח תרצותמ ,ל"נה      

                3.00 .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמכו טלפמוק לכה .3PSV 'חי   
      
תונוכמה רדח לש םורח זוקינל ,הטסורינמ הלובט הבאשמ     001.001.0050
לש דמועל ש"קמ 02 .םימה רגאמ זוקינלו למשחה רדח לשו      
- עונמ .AM 0021 SV AKEF :םגד BAD תרצותמ ,רטמ 8      

                3.00 ילרגטניא ילמשח ףוצמ ללוכ ,ד"לבס WK 2.1 0082 יזאפ דח 'חי   
תובאשמ 100.100 כ"הס            

      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ ו ת ס ש  ,ם י פ ו ג מ  200.100 ק ר פ  ת ת       
      

                8.00 C.V.P 061 םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  001.002.0010
      

               26.00 C.V.P 011 םיידגנ םינגוא + רפרפ ףוגמ 'חי  001.002.0020
      

                6.00 2"  םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  001.002.0030
      

                4.00  2/1-1" םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  001.002.0040
      

               12.00 1" םורכ הפוצמ זילפ תקצימ ירודכ ףוגמ 'חי  001.002.0050
200.100.30 קרפ תתב הרבעהל          

047/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     047 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
רבגותמו הפלק סופיטמ ,םינגוא ינש ןיב הנקתהל רזוח לא     001.002.0060

                2.00 ירא תרצותמ 6-061" רטוקל ,ץיפקב 'חי   
      
,ןגואמ ,תכתממ בויבל 6-061" רטוקב ירודכ רזוח לא     001.002.0070
ףוסיא תחושב זוקינה תבאשמ לש הקינסה וק לע הנקתהל      

                1.00 םיזוקינה 'חי   
      
הנקתהל "רמלד" תאמגודכ 6-061" רטוקל הפלק רזוח לא     001.002.0080
- םיזוקינה ףוסיא תחוש ךותב ,םיפדועה תשילג וק לע      

                1.00 טלפמוק 'חי   
      
+ הקבדהב CVP 36-מ בויבל ,ירודכ ,ינוסכלא רזוח לא     001.002.0090

                3.00 PIF תרבח תרצותמ םידרוקר 'חי   
      

                5.00 XELF-C :גוסמ ,6  NID" ,ןגואמ שימג רבחמ 'חי  001.002.0100
      
CVP וק לע ןקתומ מ"מ011 רטוקב ףוקש המירז הארמ     001.002.0110

                4.00 טלפמוק - מ"מ 011 רטוקב 'חי   
      

                4.00 ירא תרצותמ 1" יטמוטוא ריוא ררחשמ 'חי  001.002.0120
      
הנזהה וק לע ,השרומ ןיקתמ י"ע ןקתומ 2" רטוקב ינקת ח"זמ     001.002.0130
דויצה לכ ללוכ ,הקרזמה לש םימה תכרעמ שארל ישארה      

                1.00 ותנקתהל םישורדה םירזיבאהו 'חי   
      
שארל ישארה הנזהה וק לע ןקתומ 2" רטוקב ינקת םימ הנומ     001.002.0140
םירזיבאהו דויצה לכ ללוכ ,הקרזמה לש םימה תכרעמ      

                1.00 ותנקתהל םישורדה 'חי   
      

                1.00 2" ,דמרב תרצותמ  C.N  CAV42 ,ילמשח זרב 'חי  001.002.0150
      

                1.00 דעימע תרצותמ ,2" ,שמ 021 ,רפוס T ןנסמ 'חי  001.002.0160
םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמ 200.100 כ"הס            

      
ם י מ  ת ר נ צ  300.100 ק ר פ  ת ת       
      
םיחפס ללוכ 01 גרד ,002 רטוקב EP-001 ןליתאילופ רוניצ     001.003.0010

               10.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו רטמ   
      
םיחפס ללוכ  01 גרד 061 רטוקב EP-001 ןליתאילופ רוניצ     001.003.0020

               15.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו רטמ   
      
םיחפס ללוכ 01 גרד 011 רטוקב EP-001 ןליתאילופ רוניצ     001.003.0030

               220.00 ןזויפורטקלאלו םינפ יכותירל םירבחמו רטמ   
      
םיחפס ללוכ 01 גרד 36 רטוקב EP-001 ןליתאילופ רוניצ     001.003.0040

               200.00 ןזויפורטקלאב םירבחמו רטמ   
300.100.30 קרפ תתב הרבעהל          
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םיחפס ללוכ 01 גרד 05 רטוקב EP-001 ןליתאילופ רוניצ     001.003.0050

               70.00 ןזויפורטקלאב םירבחמו רטמ   
      
תוכרעמ לכל תודובעה לכו םירבחמהו םיחפסה ,תרנצה לכ     001.003.0060
ךותבו םימה רגאמ ךותבו תונוכמה רדח ךותב םימה תרנצ      
תרנצמ לכה .םיזוקינה ףוסיא תחוש ךותבו למשחה רדח      
"רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P תרנצמו ןליתאילופ      
ללוכו הגרבהו ןוגיא ,הקבדהב םושיי ,01 גרד "םיסלפ" תרצות      
ןיב תרנצה ירבעמ לכ .ןליתאילופ תרנצל תויורבחתה לכ      
ךותב ועצוביו םינגואמ ויהי ןליתאילופה תרנצו CVP-ה תרנצ      

                1.00 'פמוק טלפמוק לכה - דבלב תונוכמה רדח  
      
לועפתל מ"מ 011 רטוקב חישק CVP רוניצמ טלפמוק הייזרב     001.003.0070
תרנצה לכ תא  תללוכ הייזרבה .תונוכמה רדחב לוחה ןנסמ      
םיפוגמה( טלפמוק לכה - םירזיבאהו םירבחמה ,םיחפסה      

                4.00 'פמוק )דרפנב םירחמותמ  
      
"םיסלפ" תרצות "רודירמ" גוסמ חישק ,רופא C.V.P רוניצ     001.003.0080
םירבחמו םיחפס ללוכ הגרבהו ןוגיא ,הקבדהב םושיי .01 גרד      

               90.00 הקרזמה תכירב לש ןוטבה תקיציב עקושמ 'ממ 011 רטמ   
      
"רודירמ" גוסמ ,מ"מ 36 רטוקב חישק ,רופא C.V.P רוניצ     001.003.0090
םיחפס ללוכו הקבדהב םושיי .01 גרד "םיסלפ" תרצות      
תכירב תפצר לש ןוטבה תקיציב ,ףוקז ,עקושמו םירבחמו      
הכירבה תפצרב עקרקה טלניאו שימגה רוניצה ןיב - הקרזמה      

               36.00 טלפמוק - 'חי   
      
םימה רזפממ רוביחל ,01 גרד ,36 רטוקב שימג ץחל רוניצ     001.003.0100

               36.00 טלפמוק - הקבדהב םושיי .עקרקה טלניאל הנזהה רוניצ לא 'חי   
      
36 רטוקב ,הקבדהב חישק רוניצמ ףוקש םימ הבוג הארמ     001.003.0110
לכל ,םימה רגאמ םע ףטושמה תונוכמה רדח ריק לע מ"מ      
יזרב ינש ללוכ .רגאמב םימה הבוג יוויחל ,רגאמה/רדחה הבוג      
לכ תא םג ללוכו םידרוקר םע 36 רטוקב CVP םיירודכ קותינ      
זרבו זוקינ רוניצ םג ללוכ .םישרדנה םירזיבאהו םירבחמה      

                1.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדחב םורחה זוקינ רוב לא זוקינ  
      
מ"מ 36 רטוקב ןליתאילופ רוניצמ ,הקרזמל םימ תכרעמ שאר     001.003.0120
,שרדיש לכו םירזיבא ,תרנצ ללוכ .ןזויפורטקלאב ,61 גרד ,      

                1.00 'פמוק טלפמוק לכה - תונוכמה רדח ךותב בכרומ  
םימ תרנצ 300.100 כ"הס            
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ת ו ד ו ב ע ו  ם י ק ל ח  ,ת ר נ צ  - ה ט ס ו ר י נ  400.100 ק ר פ  ת ת       
      
ןוניסה ןוניסה תובאשמ תקיניב L613 הטסורינמ רעיש ןנסמ     001.004.0010
רטוק .רטיל 054 לש וטנ ימינפ חפנב היהי ןנסמה .רורחסהו      
ימינפ ןוניס לס ללוכ ןנסמה .מ"ס 021 והבוגו מ"ס 07 ןנסמה      
חתפ ןנסמל .מ"מ 8 לש רטוקב םירוח בקונמ הטסורינ חפמ      
ויהי םיחתפה .6" לש ןגואמ האיצי חתפו 6" לש ןגואמ הסינכ      
רדחב תרנצה ינוויכלו םיסלפמל ,תובאשמל םימאותמ      
םיילגר ,הריהמ החיתפ םע דבכ ןוילע הסכמ ןנסמל .תונוכמה      
"1 זרבו חתפו תיתחתב 1" זוקינ זרבו חתפ ,תוננווכתמ      
,רוציי ,ןונכת ללוכ ןנסמה ריחמ .ריוא רורחשל ןוילעה הסכמב      
,רושיאל עוצב תוינכת ןנכתמל גיצי ןלבקה .הנקתהו הלבוה      

                2.00 'פמוק טלפמוק - L613  הטסורינמ לכה .ןנסמה רוציי תליחת ינפל  
      
םירוח %04 בקונמ 'ממ 5.1 יבועב הטסורינ חפמ ןנסמ/הסכמ     001.004.0020
םורחה זוקינ רובל לעמ ןוניסלו יוסיכל ,'ממ 8/8 םיעבורמ      
ץוח תודימ .למשחה רדח תפצרבו תונוכמה רדח תפצרב      
ןתיוזמ תרגסמו תבשות :ללוכ ,'מס 06/06 :ןנסמ/הסכמל      
בחורו ךרוא יקוזיח םג ללוכו תועוקש תוידי ,'ממ 4/04/04      

                2.00 טלפמוק - הטסורינמ לכה ,'ממ 2/03/03 עבורמ ליפורפמ 'חי   
      
הלעתב םימה הבוג תעיבקל רכסכ 613 הטסורינמ את     001.004.0030
הטסורינ רוניצמ עצובי אתה .תיזכרמה הכירבבו תיפקיהה      
4-מ תוחפ אל לש יבועבו מ"ס 53 לש הבוגב ,מ"ס 06 רטוקב      
תיתחת לא הטסורינמ ההבגה "ילגר" י"ע ןקתוי אתה .מ"מ      
ועוביקל הטסורינמ "םיצנוו" ליכיו ,הפצרה תקיצי ינפל ,הקיציה      
קיודמ סלפמ הבוגבו ןיטולחל סלופמ היהיו הפצרב ןוטבה לא      
ןוניס תשר םג ללוכ אתה .)+97.2( הכירבב/הלעתב םימל      
לש רטוקבו תוחפל מ"מ 2 לש יבועב הטסורינ חפמ ,הנוילע      
תשרה .מ"מ 01/01 לש םיעבורמ םירוח בקונמה ,מ"ס 06      
01M הטסורינ יגרב העברא י"ע אתה שארל תעבוקמ      
יפלו תוינכתה יפל ,טלפמוק 613 הטסורינמ לכה .תויקסדו      

                7.00 דחוימה טרפמה 'חי   
      

                2.00 6"-ל 5" רטוקמ L613 הטסורינמ ןגואמ רטוק רבעמ 'חי  001.004.0040
      
613 הטסורינמ תויקסדו םימוא ,הגרבה תוטומ/םיגרב     001.004.0050
תוכרעמ עוביקלו )'חי 06( תובאשמה עוביקל םיימיכ םידתימו      
- דחוימה טרפמב טרופמה יפל לכה - )'חי 06( םינוליסה      

                1.00 'פמוק טלפמוק  
תודובעו םיקלח ,תרנצ - הטסורינ 400.100 כ"הס            

      
ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  - ם י מ ב  ל ו פ י ט ו  ן ו נ י ס  500.100 ק ר פ  ת ת       
      
:םגד  NEKITREC תרצותמ ,0002 רוזש לוח ןנסמ     001.005.0010
    0002XLS םירוביח מ"מ 2402 יללכ הבוג 'טא 5.2 לש ץחלל  

                4.00 מ"מ 521 רטוקב 'חי   
      

               15,300 לוחה יננסמל םיעצמכ ,םיקשב מ"מ 5.1-8.0 ץרווק לוח ג"ק  001.005.0020
      

500.100.30 קרפ תתב הרבעהל          
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               4,800 לוחה יננסמל םיעצמכ ,םיקשב 2-'סמ תלזב ןבא ג"ק  001.005.0030
      
הקיפסל ,הקרזמה ימל L613 הטסורינמ VU יוטיח תכרעמ     001.005.0040
ןקתמה ריחמב .רב 01 דע לש ץחלל ,ש"קמ 052 לש תיברימ      
3w02 לש קפסהב תורונ 4 ןקתמל .ידועיי דוקיפ חול םג לולכ      
:םגד רשואמ ע"ש וא HCETAUQA תרצות ,א"כ      
    L4/"01VU-SS ² לש הנירק תנמלm/J 004 הרונה ייח ףוסב.  

                1.00 'פמוק טלפמוק לכה - הנשל תוירחאו הלעפה הנקתה ,הקפסא ללוכ  
      
hP תרקב ללוכ - VU -ה תכרעמל יטמוטוא PIC ךרעמ     001.005.0050

                1.00 'פמוק רשואמ ע"ש וא HCETAUQA תרבח תרצותמ  
      
001.005.0060 :םגד )ןצמח/ריווא( העש/םרג 02/9 ןוזוא תכרעמ    
    02/9-0002DC, הרקבו למשח חול ,רורחס תבאשמ ללוכ  
ללוחמ לע תססובמ תכרעמה .תכרעמה לש יטמוטוא לוהינל      
ללוחמו CLL .HCET retaWraelC ,ב"הרא תרצותמ ןוזוא      
תרבח י"ע טלפמוק תכרעמכ בכרומ ולוכ ןקתמה .ןצמח      

                2.00 'פמוק HCETAUQA רשואמ ע"ש וא  
      
ןוזוא ימ לכימ ,ןוזוא ימ רוריק תדיחי ללוכ ןוזוא ימ ןוניצ תכרעמ     001.005.0070
    EP דויצה לכ ללוכ .רטיל 005,2 לש חפנל תימרט דדובמ,  
תוחולו הטסורינמ האישנ ןקתמ ללוכו םירזיבאהו םיקלחה      
רדח ךותב לעופו ןקתומ טלפמוק לכה .הלעפהו הרקב ,דוקיפ      

                1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא HCETAUQA תרצותמ תונוכמה  
      
,הרוטרפמט תגוצת ללוכ XT-001 םגדמ PRO/hp רקב     001.005.0080

                7.00 Am02-4 תאיצי 'חי   
      
,ירוקמ לבכ ללוכ LT-01-PRO :םגדמ PRO תודורטקלא     001.005.0090
רוביח( הכראהל ילמשח לבכ ללוכו 'מ 3 לש ךרואב ,ידיג-וד      
.תונוכמה רדחב ןוזואה תכרעמ תרקב חולל דע )םימל םוטא      
זוכירל הדידמה תודוקנב תימיימ-תת הנקתה םג ללוכ ריחמה      
הכירבב ,)תודיחי 4( תיפקיהה הלעתב ירוישה ןוזואה      
לכה - תונוכמה רדחב VU-הו ןוזואה ןקתמבו תיזכרמה      

                7.00 טלפמוק 'חי   
      
ישפוח ןוזוא תדידמל 31DZO/03TMC  :םגדמ ןוזוא שגר     001.005.0100

                1.00 טלפמוק טוויחו הנקתה ללוכ ,תונוכמה רדח תפצרב 'חי   
      
רבחמ ללוכ ,36 רטוקב רוניצל ,רוחש SBA-מ עקרק טלניא     001.005.0110
,הנזהה תורוניצל קבדומו תננווכתמ הקיפסל ,ןותחת ירודכ      

               36.00 טלפמוק - הכירבה תפצרב ,מ"מ 36 רטוקב CVP 'חי   
םירזיבאו דויצ - םימב לופיטו ןוניס 500.100 כ"הס            
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הקרזמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע ו  ד ו י צ  - ה ר ו א ת ו  ל מ ש ח  600.100 ק ר פ  ת ת       
      
חולה .הקרזמה תוכרעמ לש יטמוטוא לועפתל למשח חול     001.006.0010
חול .רבניע תרצותמ IGF :םגד רטסאילופ הנבמב עצובי      
הלעפהה חול טעמל ,הקרזמה תוכרעמ לכל דעוימ למשחה      
חול .םהלש הרואתהו טג גניפמ'גה ינוליס תכרעמ לש      
לש קפסהב BBA תרצותמ תוריהמ יתסוו ינש ללוכ למשחה      
    wK51 ללוכ חולה ריחמ .ןוניסה תובאשמ תלעפהל ,א"כ  
,טלפמוק לכה .ילמשח רוביחו טוויח ,הנקתה ,הקפסא ,ןונכת      
רוביחהו טוויחה ,חולה הנבמ .דחוימה טרפמב טרופמה יפלו      
הסינכה חתפל ,יעקרק-תת תונוכמ רדחל ותסנכהל ומאתוי      

                1.00 'פמוק טלפמוק לכה - ןנכותמה  
      
ESAO תרבח ,םיזתמה ןרצי תרצותמ ידועיי למשח חול     001.006.0020
יזתמ תוכרעמ לכ תא תיטמוטוא ןמזתיו ליעפי חולה .הינמרג      
תובאשמ לכ תאו ,םהלש תימינפה הרואתה ללוכ ,הקרזמה      
לכל תונגההו תוחיטבה דויצו ירזיבא לכ תא ללוכו םיזתמה      
תונכתל הנכת ללוכו ידועיי רקב ללוכ חולה .ילמשחה דויצה      
,תידועיי חור תבשבש ינותנל תוסחייתה םג ללוכ .םימ יעפומ      
דומע לע ןקותתש ,הינמרג ESAO תרבח תרצותמ תירוקמ      
תונגה םג ללוכו םימה ינוליס הבוג לע טולשתו ךומס הרואת      
.םיזתמה תולעתבו הכירבב םימ רסוחל ESAO לש תוירוקמ      
רוביחו טוויח ,הנקתה ,הקפסא ,ןונכת ללוכ חולה ריחמ      
תרצותמ ידועיי למשח חול ,ךרע הוושל תורשפא .ילמשח      
טרופמה יפל ,טלפמוק לכה .ןווי/הילגנא ANATNOF תרבח      

                1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
      
,תוקד 5 לש ךרואב ,םלשומו םלש םימ עפומ תלעפהו תונכת     001.006.0030
לכ תא וליעפי רשא םינווגמו םינוש םימ יעפומ ויהי וכרואלש      
םיגוסמ םישגפמ םג ללוכ ,הקרזמב לולכה דחוימה דויצה      
תורוא יקחשמו תוידגנ תוכרעמ 21+21 ןיב םינווגמו םינוש      
םיזתמה ןרצימ קפוסיש םינוליסה תרואתל םיעבצ תפלחהו      
תרצותמ ,ךרע הוושל תורשפא .הינמרג-ESAO ,תובאשמהו      
טרופמה יפל ,טלפמוק לכה .ןווי/הילגנא ANATNOF תרבח      

                1.00 .דחוימה טרפמב 'חי   
      
,דויצה ןרצי לש םיידועיי ,םילובט חכ יקפס תנקתהו תקפסא     001.006.0040
    ESAO-םיזתמה תוכרעמ ,םיזתמה תובאשמ רובע ,הינמרג  
:םגדמ ויהי חכה יקפס .םיזתמה לש תימינפה הרואתהו      
    CDV42/052 ESAO/10 קלחב ,השבי הנקתהב ,ונקתויו  
תורשפא .םילבכה ירבעמ תוחוש ןפוד לש ןוילעהו ימינפה      
.ןווי/הילגנא ANATNOF תרבח תרצותמ לכה ,ךרע הוושל      

               45.00 דחוימה ינכטה טרפמב טרופמה יפלו טלפמוק לכה 'חי   
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םיימיימ-תתה םירזיבאהו למשחה ילבכ לכ תנקתהו תקפסא     001.006.0050
רובעו םיזתמה תוכרעמ רובע םימל םימוטאהו םיידועייה      
לכ ללוכ ,ESAO תרבח תרצותמ לכה - םיזתמה תובאשמ      
םג ללוכ .םימוטא ,םיירוקמה םיימיימ-תתה םירבחמה      
םילבכל ,ושרדייו ןכתיש ,םיימיימ-תת םירוביחו תוכראה      
XMD ,הרקבהו דוקיפה ,חכה ילבכ לכ תא ללוכו םיירוקמה      
תלעתבש םיידועייה הקרזמה ידויצ לכל ,הלעפה יחתמו      
ירבעמ תוחושבו תיזכרמה םיזתמה תכירבבו םיזתמה      
תורשפא .הלעפהו םירוביח ללוכ ,ידועייה חולל דעו םילבכה      
.ןווי/הילגנא ANATNOF תרבח תרצותמ לכה ,ךרע הוושל      

                1.00 'פמוק דחוימה ינכטה טרפמב טרופמה יפלו טלפמוק לכה  
      
תוכרעמל תויימיימ-תת תופעתסה תואספוק תנקתהו תקפסא     001.006.0060
M 8/02 :םגד  ESAO תרבח תרצותמ לכה - םיזתמה      
ANATNOF תרבח תרצותמ לכה ,ךרע הוושל תורשפא      
ינכטה טרפמב טרופמה יפלו טלפמוק לכה .ןווי/הילגנא      

               15.00 דחוימה 'חי   
      
,86PI ,םימל ןיטולחל םוטא ,ימיימ-תת דל תרואת ספ     001.006.0070
    THGIL XELF NOEN DEL - DMS0505 - BGR, קפסה  
.CDV42 הלעפה חתמ ,ךרוא רטמל w21 לש ילמשח      
י"ע דקופמו םיעבצ ףילחמ ספה .מ"מ 32/21/01 :םידמימ      
למשחה חולמ הטילש ידכ ךות הרואת יקחשמל ידועיי רקב      

               63.00 הקרזמה לש רטמ   
      
הרואתה ספל ,XMD לוקוטורפ ,CDV42  עובק םרזל רקב     001.006.0080

               10.00 .הקרזמה לש למשחה חולב טווחמו ןקתומ ,הקרזמב 'חי   
      
םיטירסת תריצילו הטילשל בשחמ תתנכותמ הטילש תדיחי     001.006.0090
6 תונכת ללוכ ריחמה .יפקיהה דלה ספב הרואתה יקחשמל      
הטילשה תדיחי .רקבב הרואתה יקחשמל תונוש תוינכת      

                1.00 הקרזמה לש למשחה חולב טווחתו ןקתות 'חי   
      
.הקרזמה תכירב ףקיהב םידלה תרואת יספל חכ קפס     001.006.0100
    CDV42 w005. לש למשחה חולב טווחיו ןקתוי חכה קפס  

                2.00 הקרזמה 'חי   
      

                1.00 יפקיהה דלה ספ תרואת תכרעמל רטילפס 'חי  001.006.0110
      
םייפקיהה דלה יספ רובע תודרפנ תונזה 01-ל ילמשח טוויח     001.006.0120
ר"ממ  ינקת שימג לבכ י"ע למשחה חולל דעו דלה יספמ      

               600.00 4X1.5 רטמ   
      
קבד ללוכ ,תצווכתמ הפומ ללוכ ,םימל םוטא ילמשח רוביח     001.006.0130
לבכל ירוקמה דלה ספ לבכ רוביחל ,םימל המוטא ,ימינפ      

               10.00 טלפמוק - למשחה חולמ עיגמה 'חי   
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ESAO תרבח תרצותמ ,םימב לובט ,ירוקמ םימ הבוג שגר     001.006.0140
תלעתב ןקתוי שגרה rosneS leveL retaW 3-02 ,הינמרג      
רבוחיו תיזכרמה םיזתמה תכירבבו תיפקיהה םיזתמה      
ללוכ ריחמה .םיזתמה לש ידועייה למשחה חול לא תילמשח      
לע ןגי שגרה .למשחה חולל דעו שגרהמ למשח ירוביחו טוויח      
םימ רסוחב תוליעפ ינפב הקרזמה ידויצו םיזתמה תובאשמ      
תרצותמ ירוקמ לכה - ידועייה רקבה ךרד ,םיזתמה תכירבב      
ירוקמ לכה ,ךרע הוושל תורשפא .הינמרג ESAO תרבח      
טרופמה יפל לכה .ןווי/הילגנא ANATNOF תרבח תרצותמ      

                2.00 דחוימה טרפמב 'חי   
      
תבשבשה .הרובע ידועיי רקבו תינורטקלא חור תבשבש     001.006.0150
.הקרזמה תכירבל םיכומסה הרואתה ידומעמ דחא לע ןקתות      
ללוכו למשחה חולב ןקתויש תבשבשל רקב םג ללוכ ריחמה      
ודקפי רקבה תנכתו תבשבשה .למשחה חולל דע טוויחה תא      
סחיב םימה ינוליס הבוג תא ודירויו הקרזמה תוכרעמ לע      
.חורה תבשבש י"ע תדדמנה חורה תוריהמל ךופה      
K3 lortnoC :רקבהו K retemomenA ESAO :תבשבשה      
    niatnuoF tnedneped-dniW ESAO תרצותמ ע"ש וא  

                1.00 'פמוק ANATNOF. טלפמוק לכה - הנקתהו תונכת ללוכ  
      
רובע קוחרמ םימה ינותנ תאירקלו תוערתהל יראלולס םדומ     001.006.0160
לש למשחה חולב רבוחמו ןקתומ לכה ,יראלולס MIS סיטרכ      

                1.00 'פמוק טלפמוק - הקרזמה  
      
הדידמ םוחתל םימה רגאמב םימ סלפמ תדידמל ץחל רדשמ     001.006.0170
,56PI %1 קויד ,¼" רוביח .Am02-4 האיצי ,ראבילימ 052-0      
רוניצ תיתחתב ןקתומ RABM 052 0/01 LIS :םגדו תרצותמ      

                1.00 תונוכמה רדחב הבוגה הארמ 'חי   
      
הנקתהל ,רגאמב םימה סלפמ רדשמל גצ ללוכ תנכותמ רקב     001.006.0180
,םירסממ 4-ל דוקיפ ,v022 חולב הנזהה .למשחה חול לנפב      
תרבח תרצות 56PI .תורפס 5-ל הגוצת םע Am02-4 האיצי      
    UVONS 0051 םגדN תונכת ללוכו למשחה חולב ןקתומ  

                1.00 טלפמוק - הלעפהו 'חי   
      
םיזוקינה ףוסיא תחושב םימב לובט יטטסורדיה סלפמ רדשמ     001.006.0190
,רטמ 01  לש ךרואב ירוקמ ןרפואינ לבכ םע רטמ 5-0 םוחתל      
החושה ןפודל דומצב ,םיזוקינה ףוסיא תחוש תיתחתב ןקתומ       
Am02-4 האיצי . הבאשמה י"ע הקיני ינפב חטבואי שגרה .      

                1.00 RETAW M5 004-TPSC :םגדמ %52.0 דע לש קוידב 'חי   
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יטטסורדיה סלפמ רדשמ רובע גצ ללוכ תנכותמ רקב     001.006.0200
.למשחה חול לנפב הנקתהל ,םיזוקינה ףוסיא תחושבש      
םע Am02-4 האיצי ,םירסממ 4-ל דוקיפ ,v022 חולב הנזהה      
םגד SUVON תרבח תרצות 56PI .תורפס 5-ל הגוצת      
    0051N  הלעפהו תונכת ללוכו למשחה חולב ןקתומ -  

                1.00 טלפמוק 'חי   
      
.למשחה רדח תפצרבו תונוכמה רדח תפצרב הפצה שגר     001.006.0210
.SQA:םגד HCTIWSAUQA תרבח תרצות v42 הנזה      

                4.00 0066.1 'חי   
      
יטוח ללוכ 'ממ 011 הרבוק גוסמ םישימג למשח ילוורש     001.006.0220

               40.00 הכישמ רטמ   
      
יטוח ללוכ 'ממ 57 הרבוק גוסמ םישימג למשח ילוורש     001.006.0230

               350.00 הכישמ רטמ   
      
תקיציב עקושמ 'ממ 05 הרבוק גוסמ שימג למשח לוורש     001.006.0240
תבאשמ לש ןוטבה סיסבמ תונוכמה רדח תוריקבו הפצרה      

                2.00 'פמוק טלפמוק - תונוכמה רדח ריקב טקופה קספמל דעו םימה  
      
רדח ןיב ,'ממ 23 ףכירמ גוסמ םישימג למשח ילוורש     001.006.0250
םימלש ויהי םילוורשה לכ .םיזוקינה ףוסיא תחושו תונוכמה      

               20.00 .םימוטאו םישדח ,תוכראהו םירוביח לכ אלל ,םיפיצרו רטמ   
      
לוורש י"ע הכירבב ףכירמה ילוורשב לבכה רבעמ םוטיא     001.006.0260
תוחפ אל לש ךרואב היהי לוורש לכ .קבד + םוחב ץווכתמ      
םימה רבעמ לש םלשומ םוטיא ךרוצל םילוורשה .מ"ס 02-מ      

               12.00 .וכרד רבועה לבכהו לוורשה ןיב 'חי   
      
רדח ,תונוכמה רדחבש ילמשחה דויצה לכל למשחה ילבכ לכ     001.006.0270
חולל דעו למשחה ינכרצ לכמ ,םימה רגאמבשו למשחה      

                1.00 'פמוק טלפמוק לכה - למשחה ירוביח לכ ללוכו טוויח ללוכ ,למשחה  
      
תבאשמל ,ןוניסה תובאשמל יזאפ-תלת/יזאפ דח טקפ קספמ     001.006.0280
,)תונוכמה רדח ריקב( רגאמה זוקינ תבאשמל ,םורחה זוקינ      
ןוזואה תכרעמ תנזהלו VU-ה תכרעמל ,םיחופמה ינשל      
ריק לע ןקתויו םימ ןגומ ,ינקת היהי קספמה .תונוכמה רדחב      

                8.00 .םייילמשח םירוביחו טוויח ללוכ ,יעקרק-תתה תונוכמה רדח 'חי   
      
תרואתלו תונוכמה רדח תרואתל םימ ןגומ לופכ טנסורולפ     001.006.0290
קספמ ללוכ .רדחה תרקת לע ןקתוי ףוגה .למשחה רדח      

                4.00 'פמוק טלפמוק - ילמשח ירוביחו תולעת  
      
םיפוגה .למשחה רדחו תונוכמה רדח תרואתל םורח תרואת     001.006.0300
תולעת ללוכ .רדחל הסינכה חתפבו רדחה תרקתב ונקתוי      

                4.00 'פמוק טלפמוק - ילמשח ירוביחו  
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רגאמ תרקתב 86PI ,םימל המוטא ,רק ןבל ,דל תרואת     001.006.0310
תולעת ללוכ ,סקול 003 -מ תוחפ אל לש המצועל ,םימה      

                2.00 'פמוק טלפמוק - ילמשח ירוביחו  
      
רוניצ חתפ הצק לע ןקתומ ,8" רוניצל יתיישעת חפ חופמ     001.006.0320
טוויח ללוכ .למשחה רדחו תונוכמה רדח תרקתב ,רורוויא      

                2.00 טלפמוק - ילמשח רוביחו 'חי   
      
דומע לע ןקתוי רפוצה .תורומח תולקתל הארתה רפוצ     001.006.0330
ךלהמב טלחוי וילע רחא םוקמ לכב וא ,ךומס ,ינוציח הרואת      
םשג ינפב דימעו ץוח תנקתהל םיאתמ היהי רפוצה .עוציבה      
רפוצה תמצוע .םזילדנוו ינפב דימעו יווא גזמו שמש ,הזתהו      

                1.00 'פמוק .עוצבה ןונכתה ךלהמב עבקית  
      
הרואת דומע לע ןקתוי סנפה )הקלק'צ( הלקת יוויחל ץוח סנפ     001.006.0340
.עוציבה ךלהמב טלחוי וילע רחא םוקמ לכב וא ,ךומס ,ינוציח      
הזתהו םשג ינפב דימעו ץוח תנקתהל םיאתמ היהי סנפה      

                1.00 'פמוק .םזילדנוו ינפב דימעו ריווא גזמו שמש  
      
תוחול ינשב שא יוביכל זג ינולבו ןשעו שא יוליג תכרעמ     001.006.0350
הקפסא ,ןונכת לולכ הדיחיה ריחמב .הקרזמה לש למשחה      
שא יוביכו ןשעו שא יוליג תכרעמל שרדנה לכ לש הנקתהו      
םינקתה לכב דומעת תנקתומה תכרעמה .למשחה חולב      
רדושי יוליגה תכרעמ תלעפה םע דימ .קוחה תושירד לכבו      
חלשי ןורסמה "לעפוה למשחה חולב ןשעו שא יוליג" ןורסמ      
םג םילולכ הדיחיה ריחמב .תוחפל ירלולס ןופלט ייונמ ינשל      

                1.00 'פמוק .העדוהה רוגישל שרדנה לכו םדומה תא  
      
י"ע למשח תרוקיב תרבעה ,למשח תרוקיבל ןקתמה תנכה     001.006.0360

                1.00 'פמוק תוינכות לע המיתחו ךמסומ קדוב  
למשח תודובעו דויצ - הרואתו למשח 600.100 כ"הס            

      
ת ו נ ו ש ו  י ל ל כ  700.100 ק ר פ  ת ת       
      
ט'ג גניפמ'ג גוסמ יראנימל זתמ תכרעמ לש הנקתהו הקפסא     001.007.0010
XMD / III hsalF / 20  :םגד הינמרג ESAO תרבח תרצותמ      
    wobniaR teJgnipmuJ. תא הכותב תללוכ תכרעמה  
םג ללוכו ,ט'ג גניפמ'גל קותינה תכרעמ ,זתמה תוכרעמ      
לכ תא ללוכו םיעבצ תפילחמ תירוקמ תימינפ דל תרואת      
ירוקמ לכה - הנקתה טס םג ללוכו םירזיבאהו םירבחמה      
ןוויכו לויכ רוביח ,הנקתה םג ללוכ הינמרג ESAO תרצותמ      
לכ םע ט'ג גניפמ'ג זתמ ,ךרע הוושל תורשפא .זתמה      
0004 :םגד ANATNOF תרבח תרצותמ ,ל"נה תורדגהה      

               60.00 .דחוימה ינכטה טרפמב טרופמה יפלו טלפמוק לכה .PXM 'חי   
      
      
      

700.100.30 קרפ תתב הרבעהל          
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01/06/2021
דף מס':     056 זרכמ - הרפואה רכיכ

הקרזמ 30 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יראנימל זתמ תכרעמ לש ,הייריעה ןסחמ לא ,דבלב הקפסא     001.007.0020
        :םגד הינמרג ESAO תרבח תרצותמ ט'ג גניפמ'ג גוסמ    
     20/ XMD / III hsalF wobniaR teJgnipmuJ תכרעמה  
גניפמ'גל קותינה תכרעמ ,זתמה תוכרעמ תא הכותב תללוכ      
םיעבצ תפילחמ תירוקמ תימינפ דל תרואת םג ללוכו ,ט'ג      
- הנקתה טס םג ללוכו םירזיבאהו םירבחמה לכ תא ללוכו      
,ךרע הוושל תורשפא .הינמרג ESAO תרצותמ ירוקמ לכה      
תרבח תרצותמ ,ל"נה תורדגהה לכ םע ט'ג גניפמ'ג זתמ      
    ANATNOF 0004 :םגד PXM. טרופמה יפלו טלפמוק לכה  

                3.00 .דחוימה ינכטה טרפמב 'חי   
      
תונוכמה רדחב םימה תרנצל עוביקו הילת ירזיבא     001.007.0030
למשח תרנצו למשח תולעת ,םימה רגאמבו יעקרק-תתה      
תרנצה תוכרעמ לכ טולישו למשחה רדחו תונוכמה רדחב      

                1.00 'פמוק טלפמוק לכה - יעקרק-תתה תונוכמה רדחב םיפוגמהו  
      
ללוכ ,מ"ס 001 קמועבו מ"ס 521 רטוקב םורט ןוטב תחוש     001.007.0040
רבעמ תחושכ ,ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב קקפו הרקת      
- החושה תיתחתב יקנ ץצח יולימ םג ללוכ ריחמה .םילבכ      

                5.00 טלפמוק לכה 'חי   
      
,מ"ס 051 דע לש קמועבו מ"ס 001 רטוקב םורט ןוטב תחוש     001.007.0050
קקפו הסכמ ,הרקת ,םיקוצי הדירי יבלש ,המוטא הפצר ללוכ      
רבעמו זוקינ ףוגמ תחושכ ,ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב      

                5.00 טלפמוק לכה - הכירבה ףקיהב םיזוקינ תרנצ 'חי   
      
,מ"ס 003 דע לש קמועבו מ"ס 002 רטוקב םורט ןוטב תחוש     001.007.0060
הסכמ ,הרקת ,םיקוצי הדירי יבלש ,המוטא ןוטב תפצר ללוכ      
םיזוקינ ףוסיא תחושכ ,ןוט 8 סמועל מ"ס 06 רטוקב קקפו      
לכה - תונוכמה רדח דיל ,הלובט זוקינ תבאשמ תנקתהלו      

                1.00 טלפמוק 'חי   
      
- ןימזמה יגיצנל הריסמו תוסיוו ,תינושאר הלעפה יולימ     001.007.0070

                1.00 טלפמוק 'חי   
תונושו יללכ 700.100 כ"הס            
הקרזמ 100 כ"הס            

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הקרזמ כ"הס          
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דף מס':     057 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ה י נ י מ ל  ת ו נ ו ר א  ת ק ת ע ה  100 ק ר פ       
      
ם י י ט פ ו א  ם י ל ב כ  100.100 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      
תוברל )ר'זוק( םייטפוא םיביסל ךותיר עוציב - םייטפוא םילבכ     001.001.0020

  9,540.96 4,770  2.00 'פמוק 27 רוביח  
      

  3,761.00 37.61 100.00 MS םיביס 27 יטפוא לבכ תנקתהו הקפסא רטמ  001.001.0030
 13,301.96 םייטפוא םילבכ 100.100 כ"הס  

      
ה ל ע פ ה ו  ה ר ק ב  ת ו כ ר ע מ  200.100 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      

 21,191.94 21,192  1.00 1 גוס ינורטקלא הרקב ןונגנמ תנקתהו הקפסא 'חי  001.002.0019
      
SPU( ROODTUO( קספ לא תכרעמ תנקתהו הקפסא     001.002.0020
וא תוערפה לש השקמב יוביגל ןונגנמל םירבצמו טו ללוכ      
תעצוממה תוקד 06 לע ולעי אלש ןמז יקרפל למשח תוקספה      
יסנפ 61 ,דל יסנפ 21 לש רזמורמ תמוצב ךומת תננכותמ      
תלבקל רוביח ללוכ .בהבהמ יסנפ ינשו דל לגר יכלוה      

  9,174.00 9,174  1.00 םירוזמר תרקבל תויצקידניא 'חי   
      

  5,403.49 5,403  1.00 תוקד םישישב יוביגה ןמז תכראהל םירבצמ 4 תפסוה 'חי  001.002.0030
      

  1,688.00 422.00  4.00 גוס לכמ ןונגנמ ןורא קוריפ 'חי  001.002.0040
 37,457.43 200.100.40 קרפ תתב הרבעהל
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דף מס':     058 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 37,457.43 מהעברה      

      
      

  3,394.38 1,697  2.00 'פמוק דוסי ללוכ תרושקת תליבכל 7-ג ןורא תנקתהו הקפסא 001.002.0050
      

    422.00 211.00  2.00 םידיגה רוביח ללוכ םידיג 06 ל FDM תנקתהו הקפסא 'חי  001.002.0060
      

  6,348.40 3,174  2.00 'פמוק ןיירושמ רטסאילופמ ןונגנמל ןורא תנקתהו הקפסא 001.002.0070
 47,622.21 הלעפהו הרקב תוכרעמ 200.100 כ"הס  

      
ת ת  ת ו כ ר ע מ  ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע  300.100 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ע ק ר ק       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      
ריחמ(  .ELPX מ"מ 5.1 םידיג 8-2 לבכ תלחשהו הקפסא     001.003.0020

  1,376.00 13.76 100.00 )'מ/'חש 67.31 ןדמוא רטמ   
      
ריחמ(  .ELPX מ"מ 5.1 םידיג 01 לבכ תלחשהו הקפסא     001.003.0030

  2,110.00 21.10 100.00 )'מ/'חש 01.12 ןדמוא רטמ   
      
ריחמ( .ELPX מ"מ 5.1 םידיג 61 לבכ תלחשהו הקפסא     001.003.0040

  2,293.00 22.93 100.00 )'מ/'חש 39.22 ןדמוא רטמ   
      
ריחמ(  .EPLX מ"מ 5.1 םידיג 42 לבכ תלחשהו הקפסא     001.003.0050

  3,394.00 33.94 100.00 )'מ/'חש 49.33 ןדמוא רטמ   
      
ריחמ(  .הקראהל דודיב אלל מ"מ 52 לבכ תלתשהו הקפסא     001.003.0060

  1,193.00 11.93 100.00 )'מ/'חש 39.11 ןדמוא רטמ   
      

 13,300.00 26.60 500.00 מ"מ 6.0 םידיג 06 לבכ תלחשהו תקפסא רטמ  001.003.0065
      

  2,478.00  8.26 300.00 ןשי רוניצמ לבכ תאצוה רטמ  001.003.0066
      

    296.32 296.32  1.00 יסקופא רבחמ תנקתהו תקפסא 'חי  001.003.0067
      

    423.84 423.84  1.00 'פמוק הקראה תודורטקלא תנקתהו תקפסא 001.003.0068
      

  3,211.00 32.11 100.00 מ"מ 08 ירושרש רוניצ תחנהו הקפסא רטמ  001.003.0069
 30,075.16 300.100.40 קרפ תתב הרבעהל
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דף מס':     059 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 30,075.16 מהעברה      

      
      

  1,468.00 29.36 50.00 4EPLX 61X לבכ תלחשהו תקפסא רטמ  001.003.0070
 31,543.16 תויעקרק תת תוכרעמ תנקתהל תודובע 300.100 כ"הס  

      
ת נ ק ת ה ל  ר פ ע ו  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  400.100 ק ר פ  ת ת       
ד ב ל ב  ם י ר ו ז מ ר       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      

  3,853.50 25.69 150.00 'מ 5.0 דע בחורב תופצרמ קוריפ רטמ  001.004.0019
      

  4,540.50 30.27 150.00 'מ 5.0 קמועב תרנצל הלעת תריפח רטמ  001.004.0020
      

  5,917.50 39.45 150.00 'מ 05.0 קמועב םוקמב רפחנש רכרוכב הלעת יולימ רטמ  001.004.0030
      

  4,540.50 30.27 150.00 רתאב וקרופש תופצרמב ףוציר רטמ  001.004.0040
 18,852.00 דבלב םירוזמר תנקתהל רפעו תיתשת תודובע 400.100 כ"הס  

      
ת ו מ ל צ מ  ת ו נ ו ר א  ת ק ת ע ה  910.100 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      

 14,563.50 14,564  1.00 הקולח תוחול ללוכ ינורטקלא דויצ ןורא תנקתהו הקפסא 'חי  001.019.0019
      

    450.00 10.00 45.00 ms םיביס 4 יטפוא לבכ תקפסא רטמ  001.019.0020
      

 15,013.50 910.100.40 קרפ תתב הרבעהל
060/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     060 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,013.50 מהעברה      

      
      

    162.00  3.60 45.00 ms םיביס 4 יטפוא לבכ תנקתה רטמ  001.019.0030
      

    267.90 267.90  1.00 רוזמר ןוראב ms םייטפוא םירשגמ 'חי  001.019.0040
      

    266.00 266.00  1.00 חוקיפו םיטקיורפ לוהינ ע"ש  001.019.0050
      

  1,504.80 1,505  1.00 )004,86*220.0= 08.405,1( םיינמז העונת ירדסהל בצקה 'חי  001.019.0060
      

    221.80 221.80  1.00 תמוצ לכל EDAM SA יטוטרש עוציב ע"ש  001.019.0070
      
עורז תותוא המלצמ ללוכה pm2 היצולוזרב המלצמ לולכמ     001.019.0080
רוביח ,הנקתה ,רזע דויצ ,םיקפס ,דוויז תספוק 'מ 2 דע      

 29,450.00 29,450  1.00 .לועפתו 'חי   
 46,886.00 תומלצמ תונורא תקתעה 910.100 כ"הס  
158,205.33 םהינימל תונורא תקתעה 100 כ"הס  

      
ן פ ו א  ל ת  300 ק ר פ       
      
ן פ ו א  ל ת  100.300 ק ר פ  ת ת       
      

  6,000.00 6,000  1.00 'פמוק )דבלב םידומעו תוכרעמ( ןפוא לת תנחת תנקתה 003.001.0010
  6,000.00 ןפוא לת 100.300 כ"הס  
  6,000.00 ןפוא לת 300 כ"הס  

      
י ב נ ל א  .ס  ט ר ב ר ה  ר ו ז מ י ר ב  ם י י ו נ י ש  400 ק ר פ       
      
,ם י מ י י ק  ם י ר ו ז מ ר  ת כ ר ע מ ב  ם י י ו נ י ש  100.400 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ו ז מ ר  ת כ ר ע מ  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( .ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
רשא ינוריע ןלבק וניה עוציבל הנשמה ןלבק .)ם י ר י ח מ ב       
.היריעה י"ע בתכוי      
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      
      
      
      

100.400.40 קרפ תתב הרבעהל          
061/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     061 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יכלוה יסנפ )גוז( תכרעמ תנקתהו הקפסא - LED י ס נ פ      004.001.0010
ירזיבא ללוכ DEL תויגולונכטב קורי/םודא 8" רטוקב לגר      
רוביחל םיילגרו תויחצמ ,תושדע עורזל וא/ו דומעל רוביח      

  3,515.48 1,758  2.00 'פמוק )'חי/'חש 47.757,1 ןדמוא ריחמ( .עקר תרגסמ תומלשב  
      
21 תושדע העונתל רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     004.001.0020
דומעל רוביח ירזיבא ללוכ DEL  תייגולונכט קוריו בוהצ ,םודא      
תוברל תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ ,תושדע ,עורזל וא/ו      

  5,585.14 2,793  2.00 'פמוק )'פמוק/'חש 75.297,2 ןדמוא ריחמ(  .עקר תרגסמ  
      
8" רטוקב העונתל רוזמר סנפ תכרעמ תנקתהו הקפסא     004.001.0030
וא/ו דומעל רוביח ירזיבא ללוכ DEL תייגולונכט קורי ,בוהצ      
תוברל תומלשב רוביחל םיילגרו תויחצמ ,תושדע ,עורזל      

 12,412.44 2,069  6.00 'פמוק )'פמוק/'חש 47.860,2 ןדמוא ריחמ(  .עקר תרגסמ  
 21,513.06 םירוזמר תכרעמ תנקתהו הקפסא ,םימייק םירוזמר תכרעמב םייוניש 100.400 כ"הס  

      
ת ת  ת ו כ ר ע מ  ת נ ק ת ה ל  ת ו ד ו ב ע  200.400 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ע ק ר ק       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      
0 הדלפ תקיצימ הסכמו הדבכ הרקת םע למשחל הרקב את     004.002.0019
םיקוצי בותיכו ופי ביבא לת תייריע למס תעבטה ללוכ      
קמועבו 'מס 08 רטוקב אתה .תכרעמה גוס יפל העבטהב      
יוניפל רתאל המדא יפדוע קוליסו הביצח / הריפח ללוכ רטמ      
  .תיתחתב ץצח ללוכ תנגהל דרשמה ידי לע רשואמ תלוספ    

  2,963.20 2,963  1.00 'פמוק )'פמוק/ 'חש 02.369,2 ןדמוא ריחמ(  
      
ריחמ(  .ELPX מ"מ 5.1 םידיג 8-2 לבכ תלחשהו הקפסא     004.002.0020

  4,128.00 13.76 300.00 )'מ/'חש 67.31 ןדמוא רטמ   
      
ריחמ(  .ELPX מ"מ 5.1 םידיג 01 לבכ תלחשהו הקפסא     004.002.0030

  6,330.00 21.10 300.00 )'מ/'חש 01.12 ןדמוא רטמ   
      
ריחמ( .ELPX מ"מ 5.1 םידיג 61 לבכ תלחשהו הקפסא     004.002.0040

  6,879.00 22.93 300.00 )'מ/'חש 39.22 ןדמוא רטמ   
 20,300.20 200.400.40 קרפ תתב הרבעהל

062/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     062 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,300.20 מהעברה      

      
      
ריחמ(  .EPLX מ"מ 5.1 םידיג 42 לבכ תלחשהו הקפסא     004.002.0050

 10,182.00 33.94 300.00 )'מ/'חש 49.33 ןדמוא רטמ   
      
ריחמ(  .הקראהל דודיב אלל מ"מ 52 לבכ תלתשהו הקפסא     004.002.0060

  3,579.00 11.93 300.00 )'מ/'חש 39.11 ןדמוא רטמ   
      

  4,816.50 32.11 150.00 מ"מ 08 ירושרש רוניצ תחנהו הקפסא רטמ  004.002.0070
      
ריחמ(  .תועשב תודוסי תקיצי עוציבל ןוטב לעפמ תחיתפ     004.002.0071

  3,302.64 3,303  1.00 )'חי/'חש 46.203,3 ןדמוא 'חי   
      
קמוע דע תויעקרק תת תוכרעמ יוליג ךרוצל שושיגו הריפח     004.002.0072
  .תוחוש יוקינ ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו לוח דופיר ללוכ    

  1,100.88 366.96  3.00 )ר"מ/'חש 69.663 ןדמוא ריחמ( ר"מ   
 43,281.22 תויעקרק תת תוכרעמ תנקתהל תודובע 200.400 כ"הס  

      
ת ו י ל י ע  ת ו ד ו ב ע  300.400 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      
תיתחת הבוג ןוולוגמ ,ליגר רוזמר דומע תנקתהו הקפסא     004.003.0019
'מ 7-כ דומעה הבוג 'מ 5.2 העונת יא/ הכרדמה לעמ םיסנפה      

  4,128.30 1,376  3.00 'פמוק )'פמוק/'חש 005,1 ןדמוא ריחמ(  .  
      
"היתולבגמ" םע לגר יכלוהל יטסוקא טוונ תנקתהו הקפסא     004.003.0020
יתביבסה שערל סחיב םזמזה תמצוע יוניש תויצקנופ ללוכו      
םגד .ותלעפהל שרדנה רזעה דויצו םירזיבאה ,םירוביחה לכו      
הרודהמ תוחיטבו העונת תידרשמניבה הדעווה י"ע רשואמה      

 20,329.60 2,541  8.00 'פמוק )'פמוק/'חש 02.145,2 ןדמוא ריחמ(  .רתויב תינכדעה  
      
ריחמ(  .דומעל דומעמ 21" העונת יסנפ 3 תכרעמ תרבעה     004.003.0030

    917.40 229.35  4.00 'פמוק )'פמוק/'חש 53.922 ןדמוא  
      
דומעל דומעמ ותרבעהו 8" רטוקב ר"ח יסנפ תכרעמ תרבעה     004.003.0040

    844.00 211.00  4.00 'פמוק )'פמוק/'חש 112 ןדמוא ריחמ( .  
      

 26,219.30 300.400.40 קרפ תתב הרבעהל
063/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     063 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,219.30 מהעברה      

      
      
ותרבעהו 21"  8" רטוקב בהבהמ יסנפ תכרעמ תרבעה     004.003.0050

    220.18 110.09  2.00 'פמוק )'פמוק/'חש 98.011 ןדמוא ריחמ( .דומעל דומעמ  
      
ללוכ 'מ 9   דע הבוגב הדלפ דומעל ןוטבמ תודוסי תקיצי     004.003.0060
21 ,8/1-1" רטוקב םינוולוגמ דוסי יגרב 4 תנקתהו תקפסא      
תודימב דוסיה .3" רטוקב הסינכ ילוורש 3-2 ,תויקסידו םימוא      
יוסיכ , עקרק יגוס הריפח ללוכ ריחמה .'מס 001/001/001      

  6,897.00 1,150  6.00 )'חי/'חש 05.941,1 ןדמוא ריחמ(  .עקרקה קודיהו 'חי   
 33,336.48 תויליע תודובע 300.400 כ"הס  

      
ם י ד ו מ ע  ת נ ק ת ה ו  ה ק פ ס א  400.400 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      
תטישב םוינימולאמ לגר יכלוה רוזמרל דומע תנקתהו הקפסא     004.004.0019
םייעקרק םיגרב םע קזוחמ םוינימולא סיסב םע לקופא      
הווש וא "הסדנה ה.ל.פ" תרצותמ לוריבג .א םגד ילסרבנוא      

 11,806.94 5,903  2.00 'מ 4 לש עקרקה לעמ הבוגב ךרע 'חי   
      

  5,027.40 502.74 10.00 רוזמר סנפל םוינימולאמ תבשות תנקתהו הקפסא 'חי  004.004.0020
      

  4,021.92 502.74  8.00 )יטסוקא טווינ( םזמזל תבשות תנקתהו הקפסא 'חי  004.004.0030
 20,856.26 םידומע תנקתהו הקפסא 400.400 כ"הס  

      
ת נ ק ת ה ל  ר פ ע ו  ת י ת ש ת  ת ו ד ו ב ע  500.400 ק ר פ  ת ת       
ד ב ל ב  ם י ר ו ז מ ר       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
      
      
      
      
      
      

500.400.40 קרפ תתב הרבעהל          
064/...   KIKAROP2 :קובץ 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



םיסדנהמ 'תושו בוטולוז              
5651506-30:סקפ 1425506-30:לט א"ת ,3 םיובנסינ
 

01/06/2021
דף מס':     064 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      

  2,569.00 25.69 100.00 'מ 5.0 דע בחורב תופצרמ קוריפ רטמ  004.005.0019
      

  4,540.50 30.27 150.00 'מ 5.0 קמועב תרנצל הלעת תריפח רטמ  004.005.0020
      

  5,917.50 39.45 150.00 'מ 05.0 קמועב םוקמב רפחנש רכרוכב הלעת יולימ רטמ  004.005.0030
      

  3,027.00 30.27 100.00 רתאב וקרופש תופצרמב ףוציר רטמ  004.005.0040
 16,054.00 דבלב םירוזמר תנקתהל רפעו תיתשת תודובע 500.400 כ"הס  

      
ת י מ ו י ב  ה ד ו ב ע  600.400 ק ר פ  ת ת       
      
ת ו נ ש ל  ן י א ( ת ו י ו מ כ ה  ב ת כ ב  ם י ר י ח מ  ה נ ש י  א ל  ן ל ב ק ה       
)ם י ר י ח מ ב       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      

  6,000.00 60.00 100.00 יעוצקמ יתלב לעופ ע"ש  004.006.0020
  6,000.00 תימויב הדובע 600.400 כ"הס  

141,041.02 יבנלא .ס טרברה רוזמירב םייוניש 400 כ"הס  
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דף מס':     065 זרכמ - הרפואה רכיכ

יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ש א ר  ן ל ב ק  ח ו ו ר  500 ק ר פ       
      
י ש א ר  ן ל ב ק  ח ו ו ר  100.500 ק ר פ  ת ת       
      
תודובע רובע שארמ בתכומ ינוריע ןלבק י"ע ועצוביש תודובע      
םושרה יפכ רתא יתוריש קפסל ישארה ןלבקה לע .בצקה      
ןלבק לש יפוס ןובשח יפ לע ןכדועי ריחמה .ינכטה טרפמב      
ומלושי ישארה ןלבקה ךרד רבעוי םולשתהו הדימב .הנשמה      
רבעוי םולשתהו הדימב .ישארה ןלבקל תודובעה ףקיהמ %6      
ןלבקל ומלושי ישארה ןלבקה ךרד לוהינה ךא ,תושרה י"ע      
מ"ומ להנתי אל םירקמה ינשב .הדובעה ףקיהמ %4 ישארה      
ןלבק יריחמ םניה םיריחמהו עוציבה ןלבקל ישארה ןלבקה ןיב      
.היריעה לש יתנש      
      
י"ע םולשת( םהינימל תונורא תקתעה ןיגב ישאר ןלבק חוור     005.001.0010

  9,492.32 158.2K  0.06 %6 )ישארה ןלבקה 'חי   
      

  2,600.00 65,000  0.04 %4 )ןדוגיא י"ע םולשת( ןדפש תודובע ןיגב ישאר ןלבק חוור 'חי  005.001.0020
      
ןלבקה י"ע םולשת( ןפוא לת תודובע ןיגב ישאר ןלבק חוור     005.001.0030

    360.00 6,000  0.06 %6 )ישארה 'חי   
      
ןלבק י"ע םולשת( םירוזמרב םייוניש תודובע ןיגב ינלבק חוור     005.001.0040

  8,462.46 141.0K  0.06 %6 )ישאר 'חי   
 20,914.78 ישאר ןלבק חוור 100.500 כ"הס  
 20,914.78 ישאר ןלבק חוור 500 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

326,161.13 יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע כ"הס
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

יוניב תודובע 10 הנבמ     
    
רפע תודובע 100 קרפ      
    

רפע תודובע 100.100 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 100 כ"הס                                          
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 קרפ      
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 100.200 קרפ תת                                           
    

רתאב קוצי ןוטב תודובע 200 כ"הס                                          
    
םוטיא תודובע 500 קרפ      
    

למשח רדח תפצר םוטיא 100.500 קרפ תת                                           
    

תואסנולכ ןופיד ריק םוטיא 200.500 קרפ תת                                           
    

תובאשמ רדח תפצרב ימינפ םוטיא 300.500 קרפ תת                                           
    

םימ רגאמב ימינפ םוטיא 400.500 קרפ תת                                           
    

למשח רדח תרקת םוטיא 500.500 קרפ תת                                           
    

הקרזמ תפצר םוטיא 600.500 קרפ תת                                           
    

הקרזמב ימינפ םוטיא 700.500 קרפ תת                                           
    

םוטיא תודובע 500 כ"הס                                          
    
למשח תודובע 800 קרפ      
    

היצלטסניא 100.800 קרפ תת                                           
    

םיסנפו םידומע 200.800 קרפ תת                                           
    

םיסנפו םידומע 300.800 קרפ תת                                           
    

םיעוריאל רבעמ תוחוש 400.800 קרפ תת                                           
    

למשח תודובע 800 כ"הס                                          
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םיחופמ 510 קרפ      
    

רורווא דויצ 100.510 קרפ תת                                           
    

םיחופמ 510 כ"הס                                          
    
ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 910 קרפ      
    

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 100.910 קרפ תת                                           
    

ךוכיסו שרח תורגסמ תודובע 910 כ"הס                                          
    
רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 320 קרפ      
    

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 100.320 קרפ תת                                           
    

רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 320 כ"הס                                          
    
הרואת תרקב 530 קרפ      
    

הרואת תרקב 100.530 קרפ תת                                           
    

הרואת תרקב 530 כ"הס                                          
    
םוהת ימ תביאש 930 קרפ      
    

םוהת ימ תביאש 100.930 קרפ תת                                           
    

םוהת ימ תביאש 930 כ"הס                                          
    
רתאה חותיפ 040 קרפ      
    

הסירהו קוריפ 100.040 קרפ תת                                           
    

חותיפ 200.040 קרפ תת                                           
    

הקרזמ 300.040 קרפ תת                                           
    

ןבא תודובע 400.040 קרפ תת                                           
    

רתאה חותיפ 040 כ"הס                                          
    
היקשהו ןוניג 140 קרפ      
    

היקשה 100.140 קרפ תת                                           
    

ןוניג 200.140 קרפ תת                                           
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוינחב היקשה רישכמל הנזה תרנצ 300.140 קרפ תת                                           
    

היקשהו ןוניג 140 כ"הס                                          
    
הלילס תודובע 150 קרפ      
    

קוריפו הנכה תודובע 100.150 קרפ תת                                           
    

רפע תודובע 200.150 קרפ תת                                           
    

טלפסא תודובע 400.150 קרפ תת                                           
    

הלילס תודובע 150 כ"הס                                          
    
לועית בויב םימ יווק 750 קרפ      
    

קוריפו הנכה תודובע 100.750 קרפ תת                                           
    

םימ יווק 200.750 קרפ תת                                           
    

בויב יווק 400.750 קרפ תת                                           
    

'א הפולח - זוקינ יווק 500.750 קרפ תת                                           
    

בוחרל רוביח( 'ב הפולח - זוקינ יווק 600.750 קרפ תת                                           
)ןדריה            
    

לועית בויב םימ יווק 750 כ"הס                                          
    
העיבצ תודובע - םישיבכ 060 קרפ      
    

העיבצ תודובע 100.060 קרפ תת                                           
    

ינוריע גוסמ םירורמת 200.060 קרפ תת                                           
    

העיבצ תודובע - םישיבכ 060 כ"הס                                          
    
י'גר תודובע 160 קרפ      
    

י'גר תודובע 100.160 קרפ תת                                           
    

י'גר תודובע 160 כ"הס                                          
יוניב תודובע 10 כ"הס                                         
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 הנבמ     
    
למשח תודובע 800 קרפ      
    

היצלטסניא 100.800 קרפ תת                                           
    

למשח תוחול 200.800 קרפ תת                                           
    

הרואת יפוג 300.800 קרפ תת                                           
    

למשח תודובע 800 כ"הס                                          
הקרזמ ק"תת רדח למשח 20 כ"הס                                         

    
הקרזמ 30 הנבמ     
    
הקרזמ 100 קרפ      
    

תובאשמ 100.100 קרפ תת                                           
    

םירזיבאו םימותסש ,םיפוגמ 200.100 קרפ תת                                           
    

םימ תרנצ 300.100 קרפ תת                                           
    

תודובעו םיקלח ,תרנצ - הטסורינ 400.100 קרפ תת                                           
    

םירזיבאו דויצ - םימב לופיטו ןוניס 500.100 קרפ תת                                           
    

למשח תודובעו דויצ - הרואתו למשח 600.100 קרפ תת                                           
    

תונושו יללכ 700.100 קרפ תת                                           
    

הקרזמ 100 כ"הס                                          
הקרזמ 30 כ"הס                                         

    
יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 הנבמ     
    
םהינימל תונורא תקתעה 100 קרפ      
    

                              13,301.96 םייטפוא םילבכ 100.100 קרפ תת    
    

                              47,622.21 הלעפהו הרקב תוכרעמ 200.100 קרפ תת    
    

                              31,543.16 תת תוכרעמ תנקתהל תודובע 300.100 קרפ תת    
תויעקרק            
    

                              18,852.00 תנקתהל רפעו תיתשת תודובע 400.100 קרפ תת    
דבלב םירוזמר            
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הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              46,886.00 תומלצמ תונורא תקתעה 910.100 קרפ תת    
    

                158,205.33 םהינימל תונורא תקתעה 100 כ"הס                
    
ןפוא לת 300 קרפ      
    

                               6,000.00 ןפוא לת 100.300 קרפ תת    
    

                  6,000.00 ןפוא לת 300 כ"הס                
    
יבנלא .ס טרברה רוזמירב םייוניש 400 קרפ      
    

                              21,513.06 ,םימייק םירוזמר תכרעמב םייוניש 100.400 קרפ תת    
םירוזמר תכרעמ תנקתהו הקפסא            
    

                              43,281.22 תת תוכרעמ תנקתהל תודובע 200.400 קרפ תת    
תויעקרק            
    

                              33,336.48 תויליע תודובע 300.400 קרפ תת    
    

                              20,856.26 םידומע תנקתהו הקפסא 400.400 קרפ תת    
    

                              16,054.00 תנקתהל רפעו תיתשת תודובע 500.400 קרפ תת    
דבלב םירוזמר            
    

                               6,000.00 תימויב הדובע 600.400 קרפ תת    
    

                141,041.02 יבנלא .ס טרברה רוזמירב םייוניש 400 כ"הס                
    
ישאר ןלבק חוור 500 קרפ      
    

                              20,914.78 ישאר ןלבק חוור 100.500 קרפ תת    
    

                 20,914.78 ישאר ןלבק חוור 500 כ"הס                
   326,161.13 יפוס ריחמב ינוריע ןלבק י"ע בצקה תודובע 40 כ"הס                            
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לכה ךס  

   326,161.13  יללכ כ"הס  
     55,447.39 מ"עמ %71  
    381,608.52 מ"עמ ללוכ כ"הס  
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