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  עבודות פתוח � 40פרק 
  

 הכנה ופרוק 40.01
  

 שילוט עצי� .א

 20*25י שלט מתכת שגודלו "ע הקבל� ישלט לפני תחילת העבודה כל ע� באתר העבודה
הא" לשימור או  –הסוג והמי� מעמדו , מספרו הסידורי: פרטי הע� יצויינומ ובו "ס

עתקה מועד ה, הכיתוב יבוצע טוש עמיד לקרינה ושטיפת מי". להעתקה או כריתה
מטר  2.5השלט יוצמד לגזע הע� מצפו� בגובה של . המספר הסידורי יודפס מראש, משוער

  .מפני הקרקע
 .שילוט עצי" יחשב ככלול במחיר העבודה ולא יימדד בנפרד

 
  

 עקירת עצי� .ב
  .ל"של קקהעצי" תעשה לאחר אישור פקיד היערות  עקירתכל 

עצי" . מ"ס 10 עלעולה  ,השורשמעל צוואר ' מ 1.0לע� יחשב צמח שקוטר גזעו מדוד 
  .עבודות העפר ובמחיר  ל יעקרו תו& ביצוע עבודות עפר"שקוטר" קט� מהנ

  
  העתקת עצי� .ג

 ל"של קק לאחר אישור פקיד היערות, על פי חוק העצי" החדשכל העתקת העצי" תעשה 
  . מטע" הקבל� ועל פי הנחיות אגרונו" מלווה

, ע"אג' שפ, אגרונו" עיריית תל אביב יפו ,העתקות יעשו בתאו" מלא ע" פקיד היערות
  .כל נציג הנדרש על ידי עיריית תל אביבו המפקח
  .המפקחורה ילכל מקו" שתל אביב יפו תחומי העיר תתבצע להעתקה 

  .לחוזה' בנספח א 47כמפורט בסעי'  פגיעה בעצי" תחוייב בקנס כספי
ובתיאו" ע"  חהמפק תל על פי החלטומיידית הכשלבי" או ' מסבתבוצע העתקה 

  .יפו –אביב *אגרונו" עיריית תל
  

  העתקת עצי� בוגרי� ודקלי�  .ד
או שתילת" תהיה על פי דרישות המפרט /העתקת עצי" בוגרי" ודקלי" בשטח האתר ו         

  .410368, 410367הכללי סעי' 
  

  הגנת עצי� .ה
 אישור  אלא לאחר קבלת , 'מ 4ברדיוס של , הקבל� לא יחל לעבוד בקרבת ע�  .1

  .בכתב ומראש מהמפקח
  
  .בגדר פח איסכורית צבוע יגדר את הע� קוד" לתחילת עבודותהקבל�   .2
  
  .המפקחשיקבע כפי  ,מטר 4עד  ומטר  1באור& מינימלי של   אור& פאת הגדר יהיה  .3
  
 זווית�באמצעות לקרקע בחוזקה מטר לפחות והיא תעוג�  1.8גובה הגדר יהיה   .4

    2תכת נוס' לרוחב הפאה כאשר אור& הפאה עולה על וזווית� מ, פינה כלבמתכת 
  . החיבורי" יעשו בברגי". בי� העמודי" יותקנו אלכסוני חיזוק מפינה לפינה. מטר

  .ללא תשלו" נוס', פ מגבלות המקו""שינויי" במבנה הגיאומטרי של הגדר יעשו ע
  
  .הגדר תפורק ותורכב מחדש בכל עת ולפי הצור& ללא תוספת תשלו"  .5
  
י הצמדת לוחות "הגזע ע וג�ומיקומו של הע� באתר יעירייה  פ החלטת אגרונו" "ע  .6

. מ"ס 2.5מ ועוביי� "ס 12.5מטר לפחות רוחב�  2אור& הלוחות . ע� בכל הקפו
י "הלוחות יחוזקו אל הגזע ע. קפויהלוחות יצמדו אל הגזע זה לצד זה בכל ה

  .& לקצוותמ ובסמו"ס 40מ כל "מ 5קשירת� בצמת תיל ממתכת 
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פסולת מוצקה או כל אלמנט אחר בקרבת הע� , יפורקו ריצופי" מפקחבהוראת ה  .7
הפירוק והפינוי יעשו בכלי" מכניי" ובמידת הצור& באופ� . מטר 2ברדיוס של 

  .שהיאל אי� לרדת ממפלס הקרקע הטבעית ואי� לפגוע בשורשי" בדר& כ. ידני
  
  .בודה ולא תימדד בנפרדהגנת עצי" תחשב ככלולה במחיר הע.      8

  
  

  עבודות עפר  40.02
  

  גנניתאדמה  .א
  

תהיה חפורה משכבות , אדמת ג� שתסופק על ידי הקבל� ובהוראות המפקח    
) חמרה(האדמה תהיה טרה רוסה . 'מ 1.5עליונות ופוריות ובעומק שלא יעלה על   
מעשבי" רב , נקיה מכל חומר זר, קלה עד בינונית ובשו" אופ� לא חרסיתית  
  .י" וחופשיה ממחלות ומזיקי"שנתי  

יישור מדוייק בהתא" לגבהי" . או בעבודת ידיי"/הפיזור יבוצע בכלי מכני ו    
  .מתוכנני"  

  .מ"ס 50*40עובי השכבה מינימו"      
ג" בחלקות המוגבלות המחייבות , פיזור ויישור, על הקבל� חלה החובה להכנסה    

 – 5יבוצע יישור לגובה מינוס  ,'כואבני שפה ו, לאור& שבילי". ביצוע בידיי" בלבד  
  .או כל מידה אחרת בהתא" לתוכניות, ל"מפני האלמנט הנ 3  

סופית  וקביעתתהיה , סבור שהאדמה הודקה יתר על המידה יהיה בא" המפקח     
מ בכלי מכני או "ס 40עומק של ל ,חריש לביטול ההידוק  לבצע יהיה ועל הקבל�   
   .עבודת ידיי"  

קבל� להשקות את העל , דמה ולפני שקבל� החל בהכשרת הקרקעלאחר פיזור הא    
להנביט את העשביה ולהשמידה , )י פרישת מערכת השקייה זמנית"ע(השטח   
במידה והיא צמחה בחומרי הדברה המותאמי" לסוג העשביה ובמינו� לפי   
  .הוראות היצר�  

  .ל ללא תמורה נוספת"כל הנ    
קיימת ישול" לקבל� לפי הסעי'  עבור הנבטה והדברה של עשביה בקרקע    

  של כתב הכמויות 41המתאי" בפרק   
חלה על הקבל� חובה , כ�*כמו. סוג וטיב האדמה מחייבי" בדיקה ואישור, מקור    

ל למנהל מקרקעי ישראל בהתא" "קבלת אישור ותשלו" אגרות בגי� הנ, לתאו"  
  .לנדרש בחוק ובתקנות האחרונות  

באישור המפקח ובמידה ותחסר אדמת ג�  אספקת אדמת ג� תתבצע א& ורק    
  .מעודפי החפירה  

  
  עבודות ריצו� ושפות שונות 40.03

  
  כללי .א

: מדרכות ולהנחת אבני שפה כגו�, זה מתייחס לעבודות ריצו' לסוגי" של רחבות סעי'   
  . מרצפי בטו� ומדרגות ריצו' מעלזה ל סעי'מתייחס , כ�*כמו. 'אבני ג� וכו, אבני כביש

  
עבודות אלו תבוצענה בכל שטח המדרכות כולל מתחת  – יהוט רחובעבודות ריצו' ור

 :תשומת לב מיוחדת יש להקדיש לנקודות הבאות. לקולונדות
  .עבודות בקרבת עמודי בניני" .1
 .ג מרתפי" קיימי""עבודה ע   .2
  .ויטרינות, חנויות, בסמו& לכניסה למבני"   .3
 .שתיותמבנה מיוחד בתחומי המדרכה אשר בה� נחפרו תעלות והונחו ת   .4

  
יש לבצע עבודות בזהירות מירבית כדי לא לפגוע בעמוד  –קרבה לעמודי בניני"  .5

על הקבל� יהיה לתק� ולשק" על חשבונו כל נזק , בכל מקרה של פגיעה. ובציפויו
 .לשביעות רצו� המפקח
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א& מפאת , ל"התכנו� מספק מענה לנ לככל –ויטרינות , חנויות, כניסות למבני" .6

. או בתכנית/י" בודדי" עלולי" לא למצוא ביטוי במדידה ומורכבות המצב מקר
לוודא מצב כל יהיה על הקבל� , לפיכ& בטר" תחילת עבודות פרוק הריצו'

ויטרינות ולהסב , לחניות, כגו� כניסות למבני" האלמנטי" המגבילי" בעבודה
במידה והקבל� לא יסב . או אי התאמה/תשומת לב המפקח לקיומה של כל בעיה ו

עיכוב , ת לב המפקח מבעוד מועד כל העלויות הנובעות מהתאמות התכנו�תשומ
 .בביצוע לאחר מכ� תהא על הקבל�

 
בעלי המבני" והחנוית את מועדי ומשכי הבצוע , הקבל� יתא" בכתב ע" המפקח .7

בכול מקרה של סטייה . של העבודות בכניסות למבני" ולחנויות ובצמוד לויטרינות
 .לחוזה' בנספח א 47.1.6הקבל� כאמור הסעי'  מלוח הזמני" המסוכ" יקנס

  
  ריצו� משתלבות .ב

ולאחר קבלת תעודת בדיקה מאת  ,51כמפורט בפרק על גבי מצע מהודק ומיושר 
על הקבל� לפזר , המוכיחה שהמצע ודרגת הצפיפות עוני" לנדרש, המעבדה המוסמכת

  .או מצע מיוצב .שכבת חול
 3*תהיה לא פחות מ, מכל לכלו& וחומר זר עובי שכבת חול דיונות שיהיה נקי וחופשי

  .מ"ס 4 *מ ולא יותר מ"ס
לרבות , בהתא" לדג" המתוכנ� יבוצע, ריצו' במשתלבות מהסוג הנדרש בכתב הכמויות

או לפי דוגמא /הנדרשי" בתוכניות ו  ובגווני"  אבני סימו� לעוורי" כנדרש בתוכניות 
  .ל חשבונו הואשאושרה על ידי האדריכל ובוצעה על ידי הקבל� וע

  .כל הגווני" של הריצו' יהיו במחיר אחיד
אי� להשאיר . עוד באותו היו" י הקבל� "יהודק עכל קטע ריצו' שיבוצע ביו" עבודה 

 יבוצע, י הקבל�"מראש עשכבת חול שתפוזר  ג"ע,  הידוק. עבודות הידוק למחרת
  ).כאלו שלא יגרמו נזק לפני הריצו'(במכבשי" לפי הנחיית היצר� 

  . ינוקו עודפי החול .בחול דיונות נקי ויבשבי� המרצפות ימולאו  מישקי" 
. בבטו� צבעוני או רגיל ת ריצו'לא תורשה יציקה בקצוות או במקו" אחר לצור& השלמ

  מרצפות מסוג הריצו' על הקבל� לנסר ת ריצו'ווצר הצור& בהשלמיבכל מקו" בו י
  .במקו" הנדו�במסור מוטורי ליחידות מידה הנדרשות , במקו"

  .ל על גבי טיט וזאת לאחר הידוק הריצו'"מ יונחו הנ"ס 5 *כשמנסרי" יחידות קטנות מ
אי� להשתמש בה בשו" מקרה ואי� להביאה , תורשה שבירת יחידות ריצו' בגליוטינהלא 

  . במי" שהניסור ייעשה במסור מכני תו& שימו. לאתר
ולשלב סוגי ריצו' שלא תוכננו  רשאי לשנות את דוגמאות הריצו' המתוכננות המפקח
  .במקור

  .לא תשול" תוספת מחיר מעבר למחירי היחידה, בגי� ריצו' בדוגמא שונה מהמתוכנ�
  

  מ"ס 30ברוחב  אב� שפה כביש .ג
בגמר  מ"ס 30/50/25במידות  יונחו האבני", מצע והודק על גבי קרקעית שעליה פוזר  

יש . לפי תוכניות 20 *ומשענת בטו� בעל גבי יסוד  ,גרניט אפור אקרסטו� מסותת ובגוו�
אבני השפה יהיו . ח" בלוחות ע�תותהיציקה . ווצר מגע בי� היסוד למשענתילהקפיד שי

ההנחה בהתא" לגבהי"  .המפקחשיציג הקבל� לאישור ובהתא" לדוגמא  תקניות
  .לרבות אבני שפה מונמכות במעברי חצייה, סופיי" מתוכנני"

  .תו& שמירה על נקיו� שולי האבני" 1:3יט צמנט ביחס החיבור בי� האבני" ייעשה בט
 .י או רבעי אבני" שיסופקו מהמפעלחצא, במקומות שידרוש המפקח יספק ויניח הקבל�

שבצמוד , אור& אבני שפה מברזל יצקתללמעט , בשטח שפה לא יורשה חיתו& אבני
  .השפה אליה� יידרש הקבל� לנסר אבני" לאורכ� ולהניח� כהשלמה לרוחב קו אבני

לא תורשה הכנת בטו� , 20* בלבד מסוג ב מובאהבטו� שיעשה בו שימוש יהיה בטו� 
  .באתר
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לא ייעשה שימוש באבני . יותר שימוש באבני שפה מונמכות בלבד, בירידה למעברי חציה
תידרש הקפדה יתרה על דיוק בביצוע השיפועי" בריצו' , כמו כ�. שפה המוטות על ציד�

  .כמופיע במפרטי"
  

  מ ברדיוסי�"ס 30אב� שפה כביש ברוחב  .ד
י המצוי� "עפ', מ 10*אבל בכל רדיוס הקט� מ, ל"היסוד והמשענת כנ, אופ� ביצוע העבודה  

, או מעוגלות על פי רדיוס נתו� יספק ויניח הקבל� אבני שפה טרפזיות, בתוכניות
  .ל ישול" בסעי' נפרד"הנ. מ"ס 30ברוחב חיצוני של , המיוצרות במפעל

  .באתר אלא במפעל בלבד יורשה חיתו& אבני" ליצירת רדיוסי"לא   
  

  מ"ס 100/2010/אב� שפה גננית  .ה
מ בגמר אקרסטו� "ס 10/20/100 במידותאב� שפה בל אבל "כנאב� שפה גננית תבוצע   

  .ע"או ש XX661409ט "אקרשטיי� מק, מסותת בגוו� אפור גרניט
  .כמצויי� בפרטי", בה פני הריצו'בגו יהיה  גובה פני האב� –לאור& שביל אופניי"   
  .גובה פני האב� כמצויי� בפרטי" –בגומות עצי"   
לא תורשה הכנת בטו� , 20*בלבד מסוג ב באיהיה בטו� מו, הבטו� שיעשה בו שימוש  

  .באתר
    

  גומות לעצי�  .ו
  :גומה לע� תכלול  

 .תתהיינה אנכיו הגומה דפנות . מטר 1עומק נקי של חפירת גומה בעבודת ידיי" ל .1
  .לתחתית יסוד הבטו�ידנית חפירה  .2
  . במידות מתוכננות שיוצק בתבנית ע� 20 *יציקת יסוד בטו� ב   .3
יש להקפיד על הנחה . ער& מאושר השוו או אקרשטיי� שלאבני תיחו" גומה  'יח 4 .4

מר בג אבני התיחו" תהיינה. ביחס לפני הריצו' אבני  התיחו"מפולסת של 
  .יטאקרסטו� מסותת ובגוו� אפור גרנ

 . החפורחומר הסילוק  .5
 .ל"כנמילוי הבור באדמה חקלאית מהטיב הנדרש  .6

  גומה תמדד כיחידה ותכלול הכול כמפורט לעיל
  

                          שוחה קיימתהתאמת גובה  .ז

עד  שוחות י המסומ� בתכניות ולפי הוראת המפקח יבצע הקבל� התאמת גובה פני "עפ
הנמכה או ) במידת הצור&(לת פירוק המכסה והתקרה העבודה כול. לרומי" המתוכנני"

, )במידת הצור&(השלמת הזיו� ויציקת הקירות והתקרה , מ לפחות"ס 20הגבהה של 
העירייה   או מחלקת  "בזק"הכל לפי הנחיות המפקח ונציג חברת , עיבוד מסביב לתא

  . וסילוק הפסולת למקו" שפ& מאושר, לפי העניי�, הרלוונטית
  .והמחיר יכלול את כל האמור לעיל" יחידה"ו" תהיה לפי המדידה לתשל

  
  

  שונות 40.04
  

  כללי .א
  .זה מתייחס לעבודות השונות המתוארות להל� ובסעיפי כתב הכמויות סעי'  
וזאת , העבודות תבוצענה לפי תוכניות ובכפיפות לנאמר במפרטי" הכלליי" הרלוונטיי"  

  .יות באתראו לפי הנח/ו, בא" לא נאמר אחרת במפרט המיוחד להל�
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  כלליונגרות עבודות מסגרות  .ב
  

  תוכניות .1
של המפרט  19ופרק  06תבוצענה ג" על פי המפורט בפרק והנגרות עבודות מסגרות  

.  מפורטותהמצורפות למכרז אינ� תוכניות עבודה  התוכניות    .הכללי לעבודות    בניי�
כולל , ) shop drawingsיצור תוכניות י(הקבל�  י"עאלו מחייבות פירוט סופי  תוכניות

יכי�  הקבל� .לביצוע מדויק  המלאכהוהשבלונות הנדרשות לבית  הפרטי"השלמת כל 
  .לפני ביצוע העבודה פקחויעביר� לאישור המ ל"לנתוכניות עבודה 

  
  גלוו� וצבע  .2

 גלוו� )א

לאחר  כמכלולי"במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו  שיסופקו  המתכתחלקי  כל
,  הגלוו� יבצע בח". הסרת שלקות וליטוש, והריתוכי"     בצוע העיבודי"

)  דקי"  מפרופילי"לאלמנטי" העשויי" (או בהתזת אב� , באמבט בטבילה
 הגלוו�.  918 י"ת רישותד   הכל לפי , מיקרו� 100הגלוו� המזערי הוא  כשעובי

  .ולא יימדד בנפרד העבודהיחשב ככלול במחירי 
  

  כללי צבע )ב
הנחיות יצרני הצבע ויכללו ג" את שכבות  לפיג"   עויבוצהצבע   עבודת
  .וההכנה הנדרשות היסוד

חוזה זה יהיו /הצבעי" למיניה" שיסופקו על ידי הקבל� במסגרת מכרז כל
  .בחירת האדריכל לפיבגוו� 

 9002מפעל מאושר לפי תק�  י"של מוצרי מסגרות תבוצענה ע הצבע בודותע
ISO.  

  
  

  צביעת משטחי מתכת חדשי� )ג

  .ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמי" בשכבת  קהדיב )1
 ח"שומ� באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט  הסרת

  .ח" בהתזה  או באמצעות אלקלי , בהתזה
 – 1.0 בגודל GL )ANGULAR (GRIT 40גרגירי פלדה מסוג  התזת

  .מ"מ 0.5
  .ואבקבאמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירי"  ניקוי

  .האב� בשכבתלית של פני השטח למציאת פגמי" ויזוא בחינה
נייר  באמצעותהצור& ליטוש במקומות כשל של ציפוי האב�  במידת

  . 36לטש גרעי� 
  .לגלוו�על פי החלטת המפקח מוצר פגו" בגלוו� יפסל ויוחזר 

  
  צביעה )2

בשיטה  או) TRIBO )FRICTION *ה בשיטת איבוק
 HBר מסוג פוליאסטר טהו בסיסאלקטרוסטטית של אבקה על 

)HIGH BILD (תכונות    בעלתOUT FREE GASING 80 בעובי 
אוניברקול  מתוצרת תהייההאבקה . לפחות בשכבה אחת מיקרו�
  .לדהייה או שווה ער& הגרמני B.S.Gמאושרת לפי תק�  7000סידרה 
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  הקלייה )3

 °140 * °155בתנור בטמפרטורה התחלתית של  הדרגתית קלייה

  .דקות נוספות 20 למש& °180 * °220מכ� לאחר . דקות 10 למש&
  

  קירור )4
אי� לבצע כל פעולה . לטמפרטורה המאפשרת מגע יד הדרגתי קירור

 C °40 * °35ירדה הטמפרטורה לרמה של  בטר"על גבי המוצר 
  .לפחות

  .דקות 15 למש& °185 * המתכת לא תפחת מ טמפרטורת
  

  איכות בקרת )5
  ."של פני השטח למציאת פגמי ויזואלית בדיקה

  .לא יהיה קילו' מ"מ 1ע" משרט במרווחי"  אדהזיה בבדיקת
  הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האב� אשר תימדד  עובי מדידת

  
  מתכת גדרחידוש צבע על  )ד

  :ג גדר מתכת יכלול"חידוש צבע ע
  

  .במברשת חשמלית הלכלו& והחלודהצבע ה כל  גירוד וסילוק
  

מיקרו� כל  60ע בעובי "ר לט או שבשתי שכבות של צבע אפוקסי של ני צביעה
  העליו�המתאי" לסוג הצבע  .שכבה

   
 ע"צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט או ש שכבה עליונה של 

  מיקרו� 60בעובי 
  

 צביעת מוצרי ע% .3

חצי אטו" או אטו" לפי , שקו'" � ספסלי" תבוצע בצבעי פלודצביעת מוצרי ע� כגו
  . היצר� בחירת האדריכל ולפי הוראות

  
הכנת תוכניות ייצור וגלוו� וצביעת כל מוצרי הפלה יחשבו ככלולי" במחירי  .4

עבור חידש צביעת גדר ישול" בנפרד לפי אור& הגדר  . המוצרי" ולא יימדדו בנפרד
 .'במ

  
  ספסלי� .ג

  .בתוכניות כמצוי�, , ע"או ש �שח" אריכא ייצור  ברצלונהדג" מהספסלי" יהיו   
  

אספלט או יסודות בודדי" לרגליות באדמה או , על גבי ריצו'הצבת הספסלי" תיעשה 
, יפו –א"ההתקנה לפי הפרטי" הסטנדרטיי" של עירית ת. הכל לפי תוכנית, במקו" אחר

  .החיבורי" ייעשו בעזרת ברגי" מגולווני"
  ..אור& הספסלי" ומידותיה" לפי הנדרש בכתב הכמויות ובתוכנית  
  ל"כנאת הסרגלי" יש לצבוע . לגמרי סרגלי הע� יהיו מהוקצעי" וחלקי"  

  
  

  שרוולי� למערכת השקייה .ד
ריפוד הקרקעית . מ מתחת למצעי""ס 10מ ובכל מקרה לפחות "ס 40הצנעה בעומק   

  .בחול דיונות והנחת צינור מסוג וקוטר הנדרש בתוכניות
  .ל לכל אור& ורוחב התעלה עד לגובה תחתית המצע"עטיפת הצינור בחול כנ  
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את פיות הצינור יש . מ מכל צד"ס 50*30יהיה באור& החציה בתוספת  אור& הצינור  
לעטו' בשקיות ניילו� יציבות קשורות לצינור למניעת כניסת אדמה או לכלו& אחר 

  .בתוכ�
  .10הצינורות יהיו  פוליאתיל� דרג   
יש לבדוק בתוכנית ההשקיה הא" , לפני כיסוי התעלות ופיזור המצע או שכבות עליונות  

  .השרוולי" וקוטר" מתאי" לנקוב בתוכניתמספר 
  
  

  פחי אשפה .ה
י "בגוו� עפ, )בחורי" מרובעי"( ופח מחוררשלד מתכת מגולוונת  י"עשוי פחי אשפה   

בפרטי� הסטנדרטיי� של עיריית תל , באב� גבירול דוגמת הקיי� , בחירת האדריכל
המתכת בשרשרת  פח פנימי עשוי פח מגולוו� למידות המתק� וקשור לשלד. אביב או אחר

על  נויותק פחי האשפה  .או מצופה בכרו" ניקל) מגולוונת(מתכת קלה בלתי מחלידה 
  .פרט והוראות היצר� עמודי התאורה לפי 

  
  

  עמודי מחסו� .ו
. פרטי"הבהתא" לתוכניות ו 6"בקוטר פלדה מגולוונת וצבועה  עמודי מחסו" יבוצעו   

העמודי" ה יהיו  .יפו*א"ית תההתקנה תיעשה לפי הפרטי" הסטנדרטיי" של עירי
הגלוו� יעשה לאחר ניקוי יסודי של . מגולווני" בגלוו� ח" ללא בועות וללא פג" בגלוו�

  .מיקרו� 100עובי הגלוו� יהיה לפחות . העמוד בהתזת חול וכימיקלי"
אחריות . י מפרט דופלקס אקלטרוסטטית קלוי בתנור"העמודי" יצבעו במפעל היצר� עפ  

  .יעמדו בדרישות התק� הישראלי מחסו" העמודוי . שני" לפחות 5& לצבע תהיה למש
  .מדידה לפי יחידה  

  
  

  אופניי� קשירתלמתק�  .ז
י פרט סטנדרטי "עפ ההתקנה .2"יבוצע מצינור נרוסטה בקוטר  אופניי" קשירתלמתק�   

 20 * חפירה וביטו� העמודי" בגושי בטו� ב ויכלול ג" כמצויי� בחוברת הפרטי", א"של עת
עובי דופ� הצינור הנשוא יהיה בעובי , א" לא נאמר אחרת בתוכניות. דות מתוכננותלמי

  .כל חלקי המתכת יהיו במידות מתוכננות ללא סטיות. מ"מ 3.6 *לא פחות      מ
  . L  316הנרוסטה תהיה מסוג   
  .תומדידה לפי יחיד  

  
  ופירי אשפה דלתות לנישת מרכזיית התאורה .ח

או אטו" או בפרופילי פלדה לפי כל  פיל מתכת ופח מחוררהדלתות עשויות מסגרת מפרו  
כל . המעוגני" אל קירות הבטו�, המסגרת מחוברת בצירי" אל זויתני מתכת. חת& נתו�

  .חלקי המתכת מגולווני" וצבועי" בגוו� לפי בחירת האדריכל
  .מידות מדוייקות יש לקחת בשטח לפני תחילת הייצור  

  .נעילה וידית פתיחה סמויהאוז� , כולל צירי ספר או אחר 
  

  הסדרת מרזבי�  .ט
והשלמת , קטעי מרזב פגומי" החלפתי "יוסדרו ע "הבנייניצינורות המרזב על קירות 

י "עפשל המרזב מוצא למי המרזב בחלקו התחתו�  לרבות עיבודמרזב חסרי"   קטעי
  .המפרט בתכניות

  שור המפקח דוגמת צינור על הקבל� להציג לאי. צינורות המרזב יהיו מפח פלדה מגולוו�
  .דוגמא לאלמנט הקצה ופרט חיבור המרזב לקיר, מרזב

חדש במקו" חסר או פסול לרבות פרוק החלק הפגו" והתחברות לחלק צינור מרזב 
  .' במ ימדד לפי אור& יהנותר 

  .יחידותתוספת לפי  תשול"  קצה ליציאת מי"האלמנט עבור עיבוד 
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  �שורשי מגביל  .י
 מ"ס 60*40מ ובעומק "מ 2ע בעובי "או ש REBLOCKדג" . שורשי" יהיה מיריעות מגביל

היריעה מיועדת למנוע התפשטות השורשי" בשכבה העליונה באופ� הפוגע . לפי פרט
  .בריצופי" ובקווי התשתית

  .יותק� בבורות הנטיעה לעצי" בשטחי ריצו' או בקרבת" המגביל
לפני  המגבילי" תבוצע הנחת . מ מפני הריצו'"ס 20ונמ& יהיה מ מגבילהקצה העליו� של ה

  .חגורת הבטו� ותו& כדי מילוי בור הנטיעה באדמת ג� ביצוע
  .המדידה לפי יחידות

  
 

  
 אופני מדידה 40.05

  
המדידה תיעשה בי� . ר נטו בניכוי כל הפתחי""ריצופי" מהסוגי" השוני" ימדדו לפי מ .א

הריצו' כולל את החומרי" הדרושי" מעל מחיר  .שפה או שפות יציקות אחרות, אבני ג�
  .המצע

 הכל כנתו� בכתב הכמויות, ויכללו יסוד ומשענת בטו�שונות ימדדו לפי מטר  אבני שפה .ב
  .ובמפרט

  
 .ימדדו לפי יחידה כנתו� בסעיפי כתב הכמויות' וכו עמודי מחסו", פחי אשפה ,ספסלי" .ג

 
יחשבו  'זיו� וכו, בטו� חפירהלרבות ' וכו, כיסאות, יסודות למתקני רחוב כגו� ספסלי" .ד

  .ככלולי" במחיר מתקני הרחוב ולא ימדדו בנפרד
  
 .מגבילי שורשי" לעצי" ימדדו לפי יחידה בהתא" לסוג הנדרש בכתב הכמויות .ה

  
את  יכלול', מתק� הישענות וכו, עמודי מחסו", פחי אשפה, ספסלי", התקנת ריהוט רחוב .ו

 .יפו*א"עיריית תפרטי" הסטנדרטיי" של ב כול המתואר ונדרש 
 

 .מדרגות אב� ימדדו לפי מטר .ז
  
 .צנרת שרוולי" תימדד לפי מטר בהתא" לסוג וקוטר .ח

 
הסעיפי" שבכתב הכמויות יחשבו ככוללי" ג" את כל האמור במפרט המיוחד וג" את כל  .ט

 . המתואר בתוכניות א' א" לא צוי� במפורש בכתב הכמויות
  
התקנה עד לביצוע מושל" כולל פירוקי" הספקה ו, כל מחירי האביזרי" כוללי" רכישה .י

  .ופינויי" במידת הצור&
  

  
  והשקיהגינו�  � 41פרק 

  
  כללי 41.01

המפקח וכ� לפי הנחיות , 41פרק , מפרט מיוחד ומפרט כללי, העבודה תבוצע לפי תוכניות   .א
  .באתר

    
  

  :הגנ� המבצע יהיה גנ� בעל .ב
  ).חדש *  1סוג ( 3אישור תק' גנ� מספר   .1    
  .רשו" בתא קבלני הגינו� של הארגו� לגננות ונו' אישור תק'  .2    
  .בעל נסיו� מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו  .3    
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גזע , קוטר, העצי", המזמי� שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויי" בסוג השתילי"   .ג
הפחתות מחיר או . או ביטול סעיפי" בשלמות, )בהפרשי" של מאות אחוזי"(וכמויות 

  :ל� בהתא" להפרש קטלוגתוספות ישולמו לקב
  .י מחירי קטלוג משתלת גבעת ברנר"עפ: עצי"  
  .י מחירי קטלוג משתלת צמד"עפ: ערערי"  

  
ע" קבלת תוכניות לביצוע על הקבל� להזמי� את הצמחיה על מנת להבטיח אספקה    .ד

  .סדירה של כל כמויות השתילי"
  

, גרי" מהקרקעיש להתאי" את השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצי" בו .ה
  .בהתא" להנחיות

  
  

או , מוקדמות, מפרט מיוחד, תוכניות: כל האמור במסמכי" המצורפי" למכרז זה כגו� .ו
כלול במחירי , מ"מפרט מיא, 41מפרט כללי פרק : מסמכי" שאינ" מצורפי" כגו�

המוצרי" ותקופת תחזוקה ואחריות , הצמחיה, היחידה לרבות אספקת כל החומרי"
  .וחד זהכמוגד במפרט מי

   

על הקבל� למדוד את לחצי המי" לח� סטטי , לפני תחילת העבודות למערכת השקייה .ז
. 19.00הצהריי" והערב לאחר שעה , ודינמי באי� זרימה ובזמ� הזרימה בשעות הבוקר

על כל סטיה מהלח� הדרוש בתוכניות על הקבל� , הלחצי" יבדקו בכניסה לראש מערכת
  .ללא דיחוי מפקחללהודיע 

  
אביזרי ההשקייה והצנרת כולל אביזרי" לראשי מערכת שבה" ישתמש הקבל� לצור& כל  .ח

. והמפקח, הקמת מערכות ההשקייה יהיו חדשי" לגמרי ומאושרי" על ידי מכו� התקני"
  .ע לנקוב בתוכניות"או ש, מחברי פלסאו�, יענו כל אביזרי החיבור כגו� מחברי", כמו כ�

  .כל הצינורות יענו לדרג המתוכנ�  
  

הכל על , שיחי" שוני" ועצי", רשאי לקבוע מאיזה משתלות יסופקו הצמחי" המפקח  .ט
  .הקבל� ע"סמ& בדיקות משותפות 

  
שבה" ישתמש הקבל� לצור& הוצאת העבודה ' בני שיחי" וכד, מטפסי", שיחי", עצי"   .י

העומדות תחת , יהיו כאלה שגודלו על מצע נקי במשתלות נקיות ומוכרות, הנדונה לפועל
  ז� משתלת הוכברג יהיועל פי דרישת העירייה העצי"  .וח משרד החקלאותפיק

  
שיובאו לאתר על ידי הקבל� יהיו חופשיי" ' הדשני" והזבלי" וכו, הדשאי", כל הצמחי"   .יא

  .ונקיי" מכל מחלות עלה ושורש ונקיי" מעשבי" רב שנתיי"
  

גודל" , "מבחינת התפתחות מפקחהעל הקבל� חלה חובת הצגת צמחי" לאישורו של  .יב
  .'וכו

  
צנרת המוטמנת בקרקע לא תכוסה אלא לאחר בדיקתה על ידי המפקח ומת� אישור  .יג

  .בכתב
הקבל� מצהיר בזה שידוע לו שעליו לקבל אישור מאת המפקח באתר על ביצוע השלב   

בדיקת מערכות השקייה לפי , הצנעה, כמות הקומפוסט המפוזרת: לדוגמא, הבא
  .טיב הצמחיהאישור על התפתחות ו, התקדמות

  
א& ורק לאחר הטמנת קווי" מוליכי" של מערכות , הקבל� יתחיל בעבודות הנטיעה   .יד

תידרש הנבטת עשביה והשמדתה , כמו כ�, דישו� ויישור, הכשרת הקרקע, השקייה
  ).י הדברה"ע(המוחלטת 
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סימו� מיקו" העצי" ייעשה על ידי הקבל� ביתדות ברזל או ע� ולכל סוג של ע� יש    .טו
  .רט בגוו� שונה בראש היתדלקשור ס

מ בהתא" "ס 5סיד כבוי ברצועות שרוחב� לפחות " ביזר"קבוצות שיחי" יסומנו על ידי   
  .לסוגי הצמחי"

אלא לקבל אישור בכתב על תואי ובדיקה , קוי טפטו' או קוי" מוליכי" אי� צור& לסמ�  
  .המפקחהאישור ינת� על ידי . לפני כיסוי

  .ממטירי" יסומנו ביחידות  
  

  .י הצנעת" בקרקע לאחר בדיקת המפקח וגמר הביצוע"כל הסימוני" יסולקו ע   .טז
  
  

, התפתחות", צמחי" אשר לא יעמדו בסטנדרטי" הנקובי" במפרט מבחינת בריאות"   .יז
על הקבל� , במקרה כזה. המפקחלא יאושרו על ידי , עיצובי" ומבחינת מצע שבה" גודלו

  .י הקבל�"ו כבר עלהרחיק" מהאתר אפילו א" חלק" או כול" נשתל
  

חלה על הקבל� ועל חשבונו הוא , תקופת תחזוקה של עבודות הגינו� ומערכות השקייה   .יח
המוכיחה , ימי" קלנדריי" החלי" מיו" מסירת תעודת גמר לידי הקבל� 90לתקופה של 

  .שכל עבודות נושא מכרז זה בוצעו לשביעות רצו� המפקח
ובאה לאשר שהקמת , )ת גינו� והשקייה בלבדלעבודו(יש לראותה כזמנית , תעודת גמר זו  

מתארי& נתינתה לידי הקבל� , הג� ומערכות ההשקייה אומנ" בוצעו לפי התוכניות
, ימי" קלנדריי" 90על חשבו� הקבל� כאמור לתקופה של , מתחילה תקופת תחזוקה

  .ימי" 90ולעצי" תקופה של 
וברמה , לתחזוקת הגני" התחזוקה תבוצע על ידי הקבל� בעזרת בעלי מקצוע מומחי"  

גיזו" , עבודות נקיו�, קלטור, דישו�: התחזוקה כוללת בי� היתר, מקצועית גבוהה
, מלחמה במזיקי", "קנטי""כיסוח מדשאות וחיתו& , והרחקת הגז" וכל פסולת אחרת
  .נברני" וסוגי מחלות שורש ועלה

  .41הכללי פרק התחזוקה תהיה ברמה גבוהה א& בשו" אופ� לא פחותה מהנדרש במפרט 
  .על חשבו� הקבל�, כל חומרי ההדברה והדישו�  
חלה על , כולל תחזוקת מערכת השקייה 41כל יתר העבודות הנקובות במפרט הכללי פרק   

  .הקבל�
  

, על הקבל� לנקות באופ� יסודי את השטח, בגמר העבודה ועוד לפני מסירתה למזמי�   .יט
  .יבות ממסמכי המכרזלקלטר את הערוגות ולבצע את כל העבודות המתחי

  
. גינו� ממועד קבלת העבודהימי" קלנדריי"  90תיער& כעבור  של העבודה קבלה סופית  

, כגו� מערכות השקייה, בא" ימצא שהעבודה עונה לתוכניות כולל הצמחי" וכל הנדרש
  .תימסר לקבל� תעודת גמר סופית', כמות צמחי" ועצי" וכו

  
  .עות בהתא" לתוכניותיהיו כל הערוגות נטו ההקבלבמועד    

הדשאי" . חופשיה מעשבי" רב שנתיי" או עונתיי", הקרקע תהיה תחוחה ומקולטרת  
מדשאות בכיסוי מלא , קצוות הדשא חתוכות לפי קווי תיחו" מתוכנני", יהיו מכוסחי"

  .וללא קרחות
  
  

  הכשרת הקרקע 41.02
  

  חישו� ויישור, ניקוי .א
  .ויישור  חישו', ניקוי צע ובכל שטחי הג� המתוכנני" יב  
    
בכלי" מכניי" מהסוג המאפשר יבוצע  או בשטחי" מוגבלי" /יישור השטח בג� הפתוח ו  

  .ללא הגבלה בכמויות, או בעבודת ידיי"/ו, ביצוע תקי� ובטיחותי בתנאי המקו"
אבני , מ לאור& השבילי""ס 5דיוק היישורי" מהמצב הקיי" למצב המתוכנ� ולמינוס   

  .'שפה וכו
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  הדברת עשביה .ב
תבוצע , חישו' ויישור השטח ובחלקות ואזורי" שיורה המפקח, לאחר גמר עבודות ניקוי  

  :הדברת עשביה על ידי הקבל� באופ� הבא
חיבור המערכות ). מערכות אלה הינ� רכושו של הקבל�(פריסות מערכות השקייה זמניות   

ה השקיית שטחי" עד לאחר הנבטת עישביה כשגודל עלותה מספיק. למקורות המי"
  .לקבלת חומרי הדברה לצור& השמדתה

  .במועד זה הקבל� יפרק את המערכות הזמניות ויסלק� מהשטח  
. הדברת העישביה בעזרת ריסוס בחומרי הדברה אשר יבטיחו השמדתה המוחלטת  

  .ריסוס יעשה בחומרי הדברה מתאימי" לסוג העישביה ובמינו� לפי הוראות היצר�
  .ובעלי רישיו� תק') רעלי"(ע לעבודות בחומרי הדברה ביצוע העבודה על ידי בעלי מקצו  
צומח , על הקבל� לנקוט בכל אמצעי בטיחות הנדרשי" למניעת תקלות וגרימת נזק לחי  

  .'וכד
במידה ולאחר ביצוע עבודות . הקבל� אחראי להשמדה מלאה ומוחלטת של העישביה  

ה וצמיחה חדשה על הנטיעה והשתילה יתגלו שרידי עשביה או שהעשביה התחילה בנביט
סילוק המרוסס אל מחו� לאתר . הקבל� לחזור ולהשמידה בחומרי הדברה סלקטיביי"

  .כאמור לעיל
  
  

  חריש .ג
קבל� ה לבצע חריש לפני העל , ל"כנ העבודות ישור הקרקע והדברת העשביהלאחר   

  .תחילת טיוב הקרקע
אפשר ביצוע תקי� מ בעזרת ציוד מכני מהסוג המ"ס 40חריש ייעשה בעומק מינימלי של   

  .ובטיחותי בתאו" ספציפי של המקו" הנדו�
, בעזרת ציוד מכניאת החריש  בכל אות� חלקות או רצועות בודדות שלא נית� לבצע   

  .בעבודת ידיי" יבוצע החריש
מיוחדי" " קלשוני""הפיכת הקרקע בעומק דלעיל בעזרת : ביצוע בעבודת ידיי" פירושו  

יישור גס לפני פיזור לאחר החריש ייושרו פני הקרקע  .אחר או כל כלי עבודה ידני/לכ& ו
  .הקומפוסט

  
  טיוב קרקע .ד

אור *יפזר הקבל� קומפוסט מסוג דש�, ל"החריש כנעל פני הקרקע המיושרת לאחר ביצוע   
הקומפוסט יפוזר בתפזורת שווה ובכמות . דונ"/ק"מ 25או שווה ער& מאושר בכמות של 

א& לכל , הצנעת הקומפוסט מיד לאחר פיזורו, )שטחמ עובי שכבה על פני ה"מ 25(זו 
  .המאוחר שש שעות מרגע הפיזור

או בעבודת ידיי" או בציוד כלשהו /מ בעזרת מתחחת מוטורית ו"ס 25הצנעה בעומק   
יישור מדויק ובשטחי מדשאות מתוכנני" ג" גירו' מדויק . אחר ומהסוג המאושר

  .לקראת פריסת מרבדי דשא
  .ע הגירו' הסופי לאחר גמר הנטיעהבשטחי שיחיות יבוצ  

  
  תחזוקה ואחריות לשטחי הגינו�  .ה  

  י"יו" עד מועד קבלת שטחי הגינו� ע 90אחריות הקבל� לשטחי הגינו� תהיה לתקופה של   
  מעבר לתקופה זו יהיה הקבל� אחראי על קליטת העצי" מעוצבי הגזע לתקופה. המזמי�
עצי" אשר לדעת המפקח . קליטת העצי"בתו" שנה יער& סיור נוס' לבדיקת . של שנה

  .י הקבל� ועל חשבונו"יוחלפו ע, לא נקלטו כראוי
כתב  במחירי הסעיפי" השוני" של  התחזוקה לשטחי הג� אינה למדידה והתמורה תיכלל

  .הכמויות
  

  מערכות השקיה 41.03
  

  כללי .א
, זה מתייחס לביצוע מערכות השקייה ממוחשבות בהתא" לתכניות ומפרטי" סעי'   

  .מ"ומפרט מיא 41מפרט כללי פרק , מיוחד זהמפרט 
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 המפקחההוראות . מפקחהבכל מקרה יבוצעו העבודות לפי תכניות ולשביעות רצו�   
  .יש לראות� כמפרט ותכנית לכל דבר, באתר שינתנו בכתב

  
  

  או טפטו�/השקיה בהמטרה ו .ב
� המערכות תבוצענה בצינורות פוליאתיל. בטפטו' ובהמטרהתבוצע מערכות השקיה   

  .כשקוטר ודרג הצינורות כפי הנדרש בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות
יהיו אביזרי" חדשי" מיוצרי" על ידי , כל אביזרי חיבור שבדעתו של הקבל� להשתמש  

לא , אביזרי" שלא יאושרו על ידי המזמי� או בא כוחו. יצר� מאושר על ידי המזמי�
  .יביא" הקבל� לאתר ולא ישתמש בה"

צנרת מוליכה תוצנע בקרקע . י עדכני"יהיו חדשי" ומאושרי" על ידי ת כל הצינורות  
  .מ מדוד מהדופ� העליו�"ס 50בעומק 

  .מ מפני גובה מדשאה מתוכננת"ס 30קווי המטרה יוצנעו בעומק   
  .כיסוי הצנרת באדמת מקו" תחוחה, צנרת תיפרס בצורה רופפת ולא מתוחה  
, אבני": ע בי� הצינורות לחפצי" חדי" כגו�יווצר כל מגייש לדאוג שבזמ� הכיסוי לא   

  .או כל חפ� חד אחר, פחי", קרשי"
הממטירי" יוצבו בקרבת הצינור . ממטירי" לא יחוברו בשו" אופ� ישירות על גבי הצינור  

חיבור הממטיר לקו בעזרת שלוחית צינור פוליאתיל� בקוטר . מ ממנו"ס 50ובמרחק של 
  .תית או צד הממטירהנדרש לפי קוטר הברגה הקיימת בתח

על הקבל� להרחיבה בהתא" למספר , במקומות שבתעלה מונח יותר מצינור בודד  
  .הצינורות

גובה ממטירי" יותא" סופית לאתר מספר השקיות ולאחר הידוק המדשאה ובתקופת   
  .יו" מיו" גמר כל העבודה 90התחזוקה החלה על הקבל� למש& 

*יתכ� שבמספר מקומות בודדי" יהיו ג" תתקווי טפטו' יהיו עיליי" בדר& כלל א&   
  .קרקעיי"

ש "ל 2.3 *מ ע" טפטפות אינטגרליות מתווסתות ל"מ 17*16כל קווי הטפטו' בצינורות   
  .ש כפי הנדרש"ל 1.6או 

  .מרווח בי� הטפטפות והקווי" כפי הנדרש בסעיפי כתב הכמויות ובהתא" לתוכניות  
 35מ ובאור& של "מ 6רזל מגולוו� בקוטר הצמדת קווי הטפטו' לקרקע בווי" עשויי" ב  

  .מטר 4מרווח בי� הווי" לאור& הקו לכל היותר . מ"ס
באור& של כשלושה ) טבעות(לעצי" יוצאו שלוחות ". חמרה"כל הקווי" יהיו בגוו� חו"   

  .יחידות 8*4מטר ע" מספר טפטפות 
  .טו'מודגש בזה שלא יורשה שימוש באביזרי חיבור לא מאושרי" ג" לקווי טפ  

  
  

  ראש מערכות להשקיה .ג
ראשי מערכות יכללו את האביזרי" המפורטי" בסכמות שבתוכניות ההשקיה וה" בי�   

  :היתר
  .מסנני" מהסוג והיצר� הנדרשי" בתוכנית .1
הברזי" . ברזי" הידראוליי" או חשמליי" מהסוג הנתו� בתוכניות או שווה ער& .2

  .דרכי ויורכבו כנדרש* יכללו ג" ברז תלת
אביזרי . 40החיבור במחלק שבראשי מערכת יהיו ברזל מגולוו� סקדיול כל אביזרי  .3

המפקח רשאי לדרוש . סי למי" בדרג מתאי". וי. יהיו פי, 1"ו ¾ "חיבור בקטרי" 
  .סי לכל הראש.וי.ביטול אביזרי מתכת ושימש באביזרי פי

  .סי והברזי" יורכבו זוויות רקורד. וי. בי� זקיפי פי .4
  .המערכת יורכבו רקורדי" לצור& פרוק בשעת הצור& בי� כל האביזרי" שבראש .5
  .סי יחברו את זוויות הרקורד לצנרת פוליאתיל� שבקרקע. וי. זקיפי פי .6
 80מינימו" , עומק חפירת תעלות לתשתית הכבלי" החשמליי" ולקווי פיקוד .7

  .מ"ס
יחידות קצה אלה יורכבו , יחידות קצה יורכבו בתו& החלק העליו� של ארגז ההגנה .8

יחידות אלה יורכבו , כשהשטוח מגולוו�, או מידה דומה 40/10רזל שטוח על ב
במקרה זה ג" צינורות פיקוד שליטה על . במקרי" של ברזי" הידראוליי"

מהתוצרת המאושרת כשעובי הדופ� לפחות  10מ ובדרג "מ 8המגופי" יהיו בקוטר 
  .מ"מ 1.3
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פפו סביב הצינורות בברזי" חשמליי" כל חוטי החשמל אל הברזי" החשמליי" ילו .9
 .ויחוזקו במהדקי"

  
  מחשוב השקיה .ד

או הנחיות למחשוב המופיעות /ביצוע עבודות מחשוב ההשקיה ייעשה לפי תכנית ו  .א
יש לקבל אישור בכתב מאת  קבל�העל כל שינוי מוצע על ידי . בתכניות ההשקיה

  .הצעת הקבל� לשינוי תוגש ג" היא בכתב . המפקח
חיבור זה יכלול . חשמל קרובה על ידי חשמלאי מוסמ& המחשוב יחובר לנקודת  .ב

, את כל העבודות והחומרי" הנדרשי" לחיבור מושל" כולל עבודות חפירה
  .'הגנות וכו, כבלי", שרוולי"

והחומרי" , העבודה, עבודות המחשוב והחיבור כוללות ג" את החיבורי"  .ג
המגופי" (והמוצרי" הנדרשי" לחיבור בי� המחשבי" לבי� ראשי בקרה 

  .השוני" שבראשי המערכת לקבלת השקיה ממוחשבת מושלמת) והאביזרי"
. או שווה ער&) ארגזי חשמל של חמדיה(מחשוב יותק� בתו& ארגז מיגו� ע" נעילה   .ד

נישות יצוקות בטו� , ארגזי" יותקנו בצמוד  לקירות המבנה או בתו& המבני"
  .'וכד

גודל הארגז יתאי" . IP 55אטימות ארגזי ההגנה יהיו אטומי" בפני מי" בדרגת 
  .לגודל ראש המערכת

  .סולונואידי" ויתר האביזרי" יהיו כמופיע בתכניות, כבלי פיקוד, סוג המחשוב  .ה
  
  

  חיבור למחשב מרכזי .ה
. אביב יפו*ראש בקרה או ראשי בקרה משניי" יחוברו למחשב מרכזי של עיריית תל  

לצור& התחברות . י במידה וקיי"לשטחי" ציבוריי" ולשטחי" פרטיי" למחשב מרכז
באג' , על הקבל� לקבל מידע על כל הכרו& והדרוש לו לש" כ&, ועוד לפני מילוי הצעתו

  .הגינו� של העירייה
החומרי" והמוצרי" הנדרשי" , חיבור יבוצע באופ� אלחוטי והוא כולל את כל העבודות  

  .לביצוע חיבור מושל" בי� המחשבי" לראשי בקרה ולמחשב המרכזי
  
  

  כבל ושרוול .ו
 110, 75 ,50 'כפריסת צינור שרוול מרי, מ מפני גובה מתוכנ�"ס 80חפירת תעלות לעומק   

שבתוכו מושחל כבל דו או רב גידי , או צינור מסוג שווה ער& מאושר על ידי המפקח, מ"מ
  .כנדרש בתכניות *
  .מ"ס 15בי עטיפת הצינור מכל צדדיו בשכבת חול דיונית נקי וחופשי מחומר זה ובעו  
סכנה : "פריסת סרט סימו� סטנדרטי צהוב מאושר על ידי חברת החשמל באזהרה  

  ".חשמל
או , חניה, כשהיא עוברת בשטחי מדר&, כיסוי יתרת התעלה באדמת המקו" או בחול  

  .מיסעה
  

  עבודות נטיעה 41.04
  

  כללי .א
  : זה מתייחס לעבודות הבאותסעי'  .1

  .אספקה ונטיעה של עצי" שוני"  *
  .הכל כפי שמפורט בכתב הכמויות, תילה של צמחי" שוני"אספקה וש  *
  

  .לכל ע� יוצבו תמוכות במספר הדרוש מתמוכה אחת עד שלוש לכל היותר .2
ניסור (ע" חוד תחתו�  1.5"בקוטר התמוכות עשויות צינור מתכת מגולוו�   

  .להקלת ההחדרה לתו& הקרקע) באלכסו�
החלק . 'מ 2.20א& לפחות , ע�אור& התמוכה נטו מעל פני הקרקע בהתא" לגודל ה

הצינור יהיה מגולוו� וצבוע ביסוד מיוחד לקבלת . מ"ס 80התקוע בקרקע לפחות 
את החלק . ג הגלוו� ובצבע עליו� מסוג המרייט בגוו� לפי דרישת האדריכל"צבע ע



70 

 

 

עבור תמוכות ע� לא ישול"  .המוחדר לקרקע יש לצבוע בשתי מריחות אספלטיות
  .נטיעת עצי" מחירבנפרד ומחיר� כלול ב

לפי הנדרש לעיצוב וייצוב , קשירת הע� לתמוכה או תמוכות בקשר אחד או יותר  
  .הגזע

 10הקשירה תיעשה על ידי השחלת חוט קשירה דר& צינורית גמישה שקוטרה עד   
  .למניעת פציעת קליפת הע�, מ"מ

  
  

  :דרישות מיוחדות .3
מוגדר בסטנדרטי" הצמחי" יהיו מפותחי" יפה ועומדי" בדרישות הגודל כ  

  :כדלקמ�
  .לפחות 6ליטר יהיה בגודל  10צמח ממיכל 

, התפצלויות 6*5ובעלי , מ"ס 25הצמחי" יהיו בגובה מעל צוואר השורש לפחות   
  .כמופיע בתוכנית

  
הצמחי" בסעי' זה יהיו בהתא" לרשימה המפורטת בתוכנית ובסעיפי כתב   

  .הכמויות
  

  אופני מדידה  41.05
  

  .נרת כלשהיא לא ישול" כלל ומחירה כלול במחיר הצנרתעבור חפירת תעלות לצ   .א
  .צנרת שרוולי" תימדד לפי מטר בהתא" לסוג וקוטר .ב

  
 . ר"הכשרת קרקע ימדדו לפי מלסעיפי" בתת פרק  .ג

  
צנרת לפי מטר . מערכות השקייה תימדדנה לפי יחידת מידה הנקובה בכתב הכמויות .ד

  .לי" במחירחפירת תעלות וכיסוי הצנרת כלו, בהתא" לקוטר וסוג
ימדדו לפי יחידת מידה ' מחשבי" ארגזי מיגו� וכו, אביזרי" שוני" כגו� ראשי מערכת  

  .כנתו� בסעיפי כתב הכמויות
ממטירי" לא ימדדו וה" כלולי" במחירי היחידה אביזרי" למניעת נגר בממטירי"   

  .נמוכי" בשטח כלולי" ג" ה" במחיר
  
  " לדרגת הגודל ובהתא" לסוגעצי" ושיחי" שוני" ימדדו לפי יחידה בהתא .ה

  
הסעיפי" שבכתב הכמויות יחשבו ככוללי" ג" את כל האמור במפרט המיוחד וג" את כל  .ו

  . המתואר בתוכניות א' א" לא צוי� במפורש בכתב הכמויות
  

  
  כבישי� ורחבות סלילת � 51פרק 

  

                                   עבודות הכנה ופרוק 51.01

  כללי  .א
  .במפרט הכללי 5101ומת לב הקבל� מופנית לסעי' תש

או העברת החומר המפורק למחסני /פירושו לצור& שימוש חוזר ו" זהיר"פרוק 
פרוק ואחסו� של , עיריית תל אביב והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה

  . במידה ויהיה שימוש חוזר, החומרי" עד לשימוש החוזר
בודה זאת הוא  יישאר רכוש העירייה א" לא נוצל החומר לשימוש חוזר בע

או /י דרישת המפקח ו"ויועבר למחסני העירייה  כולל מיו� וסידור החומר עפ
האבני" המשתלבות המפורקות תועברנה למחסני העירייה כאשר . מנהל המחס�

הקבל� יקבל ממנהל המחס� אישור על . ה� מסודרות וקשורות על גבי משטחי"
. ו במחס� כנדרש וימסור את האישור למפקחמסירת החומר והשלמת סידור
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הקבל� יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני בצוע� ויקבל אישורו לתחילת 
כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומ� העבודה על ידי המפקח בתיאור . הבצוע

  .המצב לפני ואחרי הבצוע המדויק
כדי בצוע  תשומת לב הקבל� מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תו&

, גדרות, מבני", אבני שפה, מדרכות, עבודות פרוקי" שונות כגו� פרוק מסעות
סילוק הפסולת . שורשי עצי" וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק, קירות

י המשרד לאיכות הסביבה "והעודפי" פירושו סילוק לאתר שפיכה מאושר ע
  .שהוא מחו� לתחו" השיפוט של עיריית תל אביב

. תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפי" השוני"הרחקה זו לא 
  .הקבל� נדרש להמציא אישור על שפיכת החומר באתר השפיכה המאושר

  

 חפירות גישוש .ב

) תנאי" כללי" מיוחדי"( 1'במסמ& ג 00.04מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעי' 
י" בדבר אחריותו של הקבל� לגלות את כול המערכות והמתקני" התת קרקעי

   לבצע חפירות גישוש, באות" המקרי" בה" יבקש המפקח בכתב, על חשבונו
כגו� לצור& השלמת תכנו� או לכול ( זהירות בעבודת ידיי" לצרכי המזמי� בלבד

  .יבצע הקבל� את העבודה לפי הסעי' המתאי" בכתב הכמויות) צור& אחר
  

  פרוק אבני שפה  .ג
יבצע הקבל� פרוק , המפקחאו עליה" יורה /במקומות המסומני" בתכניות ו

פרוק אבני , במפרט הכללי 5101בנוס' לאמור בסעי' . אבני שפה  מכל סוג שהוא
החומר . יכלול הפרוק את התושבת והמשענת מבטו�, שפה מכל סוג שהוא

הבורות שנוצרו . לעיל 51.01המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעי' 
המדידה לעבודה זו . קרה מלאהשיהודק בב' ימולאו במצע סוג א. ש.מפרוק א
  .א והתשלו" יכלול כל האמור לעיל"תהיה במ

  

  פרוק מדרכות וסילוק מטרדי� .ד
או זמני המצוי בתחו" המדרכה /העבודה כוללת פרוק כל אלמנט נייח או קבוע ו

מיו� החומרי" וסיווג" לשימוש חוזר . ואשר עשוי להוות מטרד להמש& העבודה
לשימוש חוזר והצבת" מחדש במקומות שיורה  אחסנת החומרי", או לסילוק/ו

או סילוק מ� ) 'א וכד"עירית ת(על כ& המפקח או העברת" לרשות גור" שלישי 
מודגש שכל . הכל בהתא" להוראות המפקח –האתר לאתר שפיכה מאושר 

  .ע.פ.ויימסר בשלמותו למחסני אג' ש" זהיר"ריהוט הרחוב יפורק פרוק 
  

פרוק   *מובאות להל� דוגמאות לתכולת הסעי' מבלי לגרוע בכלליות ההגדרה 
חלקי , מדרגות, עמודי חסימה, מעקות מכל סוג, מרצפות וריצופי" מכל סוג

התקני" למיניה" שהוצבו , כולל מוארי", תמרורי", שלטי", אשפתוני", קירות
המרזבי" מתחת לריצו' במידה וקיי" , מרזבי" וצנרת נקוז, בשטח המדרכה

פרוק כל . שלוט רחוב מכל סוג, עמודי מודעות, )ול" בנפרדלא צנרת ביוב שתש(
תק� , אלמנט מואר יעשה באמצעות חשמלאי מוסמ& ובכפו' לדרישות כל נוהל

  . והנחיה קיימת בנדו�
  

  .הפרוק לא כולל אבני שפה ואבני תעלה שימדדו וישולמו בנפרד
  

לבי�  )לא נכללות(כל שטח המדרכה התחו" בי� אבני שפה : המדידה לתשלו"
  .או הגדר או קו הפרוק אחר שיורה עליו המפקח בהעדר"/קיר הבניי� ו
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  פרוק אדניות בטו� .ה
העבודה תבוצע לאחר . העבודה כוללת פרוק האדנית מבטו� כולל הביסוס

. הועתקה או סולקה מתו& האדנית) 'שיחי" וכדו, עצי"(שתכולת האדנית 
מור לעיל לרבות סילוק המדידה לתשלו" לפי יחידה והמחיר כולל את כל הא

  .הפסולת

  פרוק מסעת אספלט  .ו
. כמסומ� בתכניות ולפי הוראת המפקח יבצע הקבל� פרוק מסעת אספלט קיימת

הפרוק אינו כולל שכבות מבנה המיסעה , במפרט הכללי  510152בניגוד לסעי' 
, העבודה כוללת נסור  האספלט בגבולות הפרוק . אלא שכבות האספלט בלבד

ר "המדידה לתשלו" תהיה לפי מ. אספלט וסילוק הפסולתפרוק משטח ה
  .והמחיר יכלול את כל האמור לעיל למעט הניסור שישול" בנפרד

  

  פרוק מסעת סולינג .ז
במקומות בה" מתחת לשכבות האספלט קיימות ג" שכבות סולינג יבצע הקבל� 

העבודה כוללת נסור . פרוק המבנה המורכב משכבות אספלט וסולינג
פרוק מבנה האספלט והסולינג וסילוק , ינג בגבולות הפרוקהסול/האספלט
  .הפסולת

ר והמחיר יכלול את כל האמור לעיל למעט הניסור "המדידה לתשלו" לפי מ
  .שישול" בנפרד

  

  משטחי בטו�/פרוק מסעות .ח
בגבולות . משטחי בטו� בכל עובי/לפי הוראות המפקח יבצע הקבל� פרוק מסעות

פרוק המסעות או משטחי הבטו� , ולות הפרוקהעבודה כוללת נסור הבטו� בגב
ר והמחיר יכלול את "המדידה לתשלו" תהיה לפי מ. בכל עובי וסילוק הפסולת

  .כל האמור לעיל למעט הניסור שישול" בנפרד
  

  ריסוס בחומר קוטל עשבי� .ט
מסעות ושבילי , חניות, הקבל� יבצע ריסוס בחומר קוטל עשבי" בשטחי מדרכות

  .במפרט הכללי 411004שיורה המפקח בכתב כאמור בסעי' אופניי" ובכל אזור 
או שווה " ברומציל"או "   xהייבר"חומר הריסוס יהיה חומר מעקר קרקע מסוג 

  .ג לדונ""ק 2.5בשיעור של , ער&
  .ר והמחיר יכלול את כל החומרי" ואת כל האמור לעיל"המדידה תהיה לפי מ

  

  ניסור אספלט קיי� .י
יבצע הקבל� , ובקווי ההתחברות לאספלט קיי" בגבולות שטחי פרוק האספלט

למטרה זו לא יורשה . י המפקח"חרי� באמצעות מסור מתאי" שיאושר ע
  .הניסור יבוצע לעומק כל השכבות האספלטיות. השמוש במדחס ופטיש אויר

א והמחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל "המדידה לתשלו" תהיה לפי מ
  . סילוק הפסולת

  

  נסור בטו� .יא
באזורי" בה" קיימי" מסעות או משטחי בטו� שמיועדי" , הוראות המפקח לפי

לפרוק יבצע הקבל� נסור הבטו� בכל עובי שידרש בגבולות הפרוק למטרה זו לא 
  .פטיש אויר/ יורשה השמוש במדחס 
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א והמחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל סילוק "המדידה לתשלו" לפי מ
                   .                       הפסולת

  

  קרצו� .יב
יבצע הקבל� קרצו' לעומק , על פי המסומ� בתכניות ולפי הוראות המפקח

  . משתנה כמפורט בתכניות
החומר . במפרט  הכללי 5101פרק  51018עבודת הקרצו' תבוצע בהתא" לסעי' 

לעיל או  51.1.00כמפורט בסעי' , המקורצ' יסולק אל מחו� לאתר העבודה
  .חו" העיר ויפוזר לפי הוראות המפקחיועבר לאתר בת

ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות "המדידה לתשלו" תהיה לפי מ
  .טאטוא השטח בגמר פעולת הקרצו'

  
  

    )CLSM � )CONTROLED LOW STRENGTH MATERIAL  .יג

הינו סוג בטו� בעל חוזק מופחת ועבידות גבוהה אשר לאחר   CLSM –ה 
חציבה בו / כמו כ� החפירה ) בשונה ממילוי רגיל(ת התקשותו לא מפתח שקיעו

  . אינה כרוכה בקושי מיוחד בהיות החומר פרי& יחסית
  פס"מג 2שעות  6יו" ובתו"  28פס בתו" "מג 5דרישות חוזק 

  .ק"המדידה לתשלו" לפי מ
  

 2 –שעות ל  2שיביא את החוזק בתו"  תוספת עבור תוס� מהיר התקשות .יד
  . מצבי� בה� נדרשת הטרחת החומר תו( זמ� קצרדרישת המפקח ב פס לפי"מג

 . הקבל� יעשה בו שמוש על פי נתוני היצר� אשר יוצגו מראש למפקח

  .אליו נוס' התוס' CLSMק של "המדידה לתשלו" לפי מ

  
  

  עבודות עפר 51.02
  

  כללי .א
, בניני": כגו�) ג" מחו� לתחו" האתר(לאור& החזית של מבני" קיימי" ובקרבת" 

לא תעשה בשו" ', גדרות וכד, משטחי" מסוגי" שוני", מדרגות, י"קירות תומכי" קיימ
מחשש להתערערות , הנדרשי" לצור& בצוע התכנית   אופ� חפירה מתחת למפלסי" 

  .   החפירה באזורי" אלו תעשה בזהירות ובכלי" מתאימי" או בעבודת ידיי". יציבות"
  57  08(גרת פרקי" אחרי" זה ובי� במס 51בי� לפי פרק  , כל עבודות החפירה שתבוצענה

תת קרקעי" ', קווי"  וכו, יסודות , תכללונה ג" פרוק הריסה וסילוק של מתקני") 'וכו
  .בתוואי החפירה ולא ייוחד לה" סעי' מיוחד לעניי� זה

  

  או חציבה בשטח/חפירה ו .ב
  .במפרט הכללי 5102החפירה תבוצע כמפורט בפרק 

וגי קרקע ובכל כלי שהוא כפי שדרכי מחיר החפירה מתייחס לבצוע החפירה בכל ס
  .לרבות הצור& בעבודת ידיי", העבודה יכתיבו זאת

, נפרדי" או צרי" או בקרבת מבני", לא תשול" תוספת עבור עבודה בשטחי" קטני"
  .                                  אבני שפה או כל מטרד אחר, עצי", כוכי", קירות
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י המשרד לאיכות "שהוא לאתר שפיכה מאושר ע עודפי החפירה יסולקו לכל מרחק
  .הסביבה

או חציבה בשטח והמחיר כולל את כל האמור /ק חפירה ו"המדידה לתשלו" תהיה לפי מ
במסגרת העבודות בפרק זה יבצע הקבל� ללא תשלו" נוס' כניסות זמניות להולכי . לעיל

בודות העפר כולל כל ע, רגל ורכב מחומר מצע וידאג לתקנ� מעת לעת לפי הצור&
  .                                     המפלסי" והשיפועי" לפי הוראת המפקח, הדרושות

  

    יישור והדוק שתית .ג
. במפרט הכללי 51026יישור והדוק שתית בלבד תעשה לדרגת הדוק כמפורט בסעי' 

תכולת . במפרט הכללי 510263תחו" הצפיפויות הנדרשות באתר יהיה כמצוי� בסעי' 
יבות באתר תהיה בהתא" לתכולת הרטיבות האופטימלית אשר תקבע במעבדה הרט

  .עבור הצפיפות הנדרשת
  .ר והמחיר יכלול את כל האמור לעיל"המדידה לתשלו" תהיה לפי מ

  

  מילוי מחומר נברר מובא מבחו% .ד
החלפת קרקע בחומר , במידה וידרש, על פי הנחיות יוע� הקרקע והמפקח יבצע הקבל�

המילוי יהודק . במפרט הכללי 510253וד בדרישות המפורטות בסעי' נברר אשר יעמ
. מוד 98%מ לאחר הידוק לדרגת צפיפות של "ס 20בשכבות שעוביי� אינו עולה על  

  . פרוקטור
פזור , המחיר כולל אספקה. ק מילוי מחומר נברר מהודק"המדידה לתשלו" לפי מ

  .והידוק
  

  עבודות מצע ותשתית 51.03
  
  

  כללי .א
  .במפרט הכללי לגבי טיב  החומרי" והבצוע 5103ל הקבל� מופנית לפרק תשומת ליבו ש

  

  מצעי� .ב
לא (' הכוונה היא למצע מאב� גרוסה סוג א' בכל מקו" בו מוזכר המונח מצע סוג א

דרגת . במפרט הכללי 510322אשר יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעי'  ) כורכר
שבילי , קטור בשטחי הכבישי"מוד פרו 100%הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה 

  . מוד פרוקטור 97%: באזורי המדרכות דרגת הצפיפות הנדרשת הינה. האופניי" והחניות
ללא , לפי התכניות, ק"המדידה לתשלו" עבור המצעי" יהיה לפי הנפח התיאורטי במ

המחיר כולל . במפרט הכללי 5100.36הכל כמצויי� בסעי' . 'תאי" וכו, ניכוי שוחות
  .פיזור והידוק, אספקה

  

  עבודות אספלט 51.04
  

  כללי .א
בזמ� ביצוע ריסוסי" ופזור אספלט יש לנקוט בכל האמצעי" כדי למנוע זהו" אלמנטי" 

הקבל� ידאג לכסות מבעוד מועד אלמנטי" . אבני שפה וריצופי", אבני תעלה: באתר כגו�
לכי רגל י גידורו בפני רכבי" והו"אלו בזמ� הריסוס והפיזור וישמור על אטימת השטח ע

במידה ואלמנטי" זוהמו הקבל� יחויב לנקות" ככל שאפשר לשביעות . כדי למנוע זהו"
  . להחליפ" על חשבונו וללא כל תמורה *רצו� המפקח ובמקרה של אי שביעות רצו� 
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בשביל ) 3/8" * ו 1/2("שכבות האספלט  2תשומת לבו של הקבל� מופנית לכ& שסלילת 
פאת הרוחב המצומצ" שאינו מאפשר בצוע באמצעות האופניי" תבוצע בעבודה ידנית מ

במפרט הכללי וה� תקפות  5104דרישות טיב ובצוע כמפורט בפרק ). פינישר(מגמר 
  .במלוא� ג" בעבודה הידנית

  

  רסוס יסוד .ב
  .ר "מ/ג"ק 1.0בשעור   החומר לרסוס יהיה תחליב ביטומ�            
  .ר"המדידה לתשלו" תהיה לפי מ           

  

  ס מאחהרסו .ג
לכלו& , יטוטא במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק, המשטח שיש לצפותו ברסוס מאחה

  . ר"מ/'גר 250 – 400מדולל במי" בשעור   המשטח  ירוסס בתחליב ביטומ�. וכל חומר זר
  .עבודה זו תבוצע א& ורק באישור המפקח בכתב

  .ר"המדידה לתשלו" תהיה לפי מ             
  

  בטו� אספלט .ד
  .                במפרט הכללי 510411כמוגדר בסעי' ' טיב האגרגטי" יהיה סוג א             

שכבה מקשרת , לגבי שכבה נושאת 510421בסעי'  9הדרוג  יתאי" למצוי� בטבלה 
) 3/8"' אגרגט מכס(לגבי שכבה נושאת עליונה בשבילי האופניי"  . ותשתית אספלטית

' תכונות התערובת יתאימו לסוג א. 510433י' בסע 12הדרוג יתאי" למצוי� בטבלה 
  .510423כמצוי� בסעי' 

 א& יהיו לפי, 510424אחוזי הבטומ� האופטימלי לא יפחתו מהערכי" המצוייני" בסעי' 
  .שיוצג למפקחכפי   ניסוי מרשל 

המדידה לתשלו" ) ציפוי(באזורי ריבוד . ר לפי עובי השכבה"המדידה לתשלו" תהיה במ
  . תהיה לפי טו�

לאחר ביצוע חיתו& האספלט (בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיי" 
יש לחמ" את פני שכבות האספלט היש� למרחו בבטומ� ח" לפני ) והקרצו' או הפרוק

  .הנחת האספלט החדשובסמו& למועד 
               .   עבודת החימו" והמריחה בבטומ� לא תמדד ולא תשול" תוספת בגי� פעולה זו             

  

  עבודות צביעה ותמרור 51.05
 
  הסדרי צביעה ותמרור .א

רשאי המזמי� לבצע את עבודות הצביעה והתמרור באמצעות , למרות האמור בפרק זה
במקרה זה יודיע המפקח לקבל� על ביטול הסעיפי" . הקבלני" השנתיי" העובדי" מטעמה

  .ל שהיא מטע" הקבל�הרלוונטיי" בכתב הכמויות והודעה זו לא תשמש עילה לתביעה כ
  

  התמרורי� .ב

יהיו מתאימי" למתואר בתקנות , צבעיה" ודוגמאות הסימו� שבה", צורת התמרורי" .1
בדיני " 1970ל "תש) קביעת תמרורי"(הודעת התעבורה : "לביצוע פקודת התעבורה

  .מדינת ישראל
  

ופ� הנחיות לא"הספרות והמרווחי" ביניה� יהיו לפי המפורט בחוברת , צורת האותיות .2
  .המפקח על התעבורה, של משרד התחבורה *" 1970, הצבת תמרורי"

  
  .מידות התמרורי" יהיו בהתא" למפורט בתכניות .3
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סוג , ייבדקו בהתא" למספר השורות) וכדומה -32ג, -43מסוג א(מידות תמרורי שלטי" 
 על. השוליי" ופסי המסגרת, בי� המילי", המרווחי" בי� האותיות, רוחבה וגובהה, האות

  .הקבל� לקבל את אישורו של המהנדס לפני ביצוע התמרור
  

 -9מ למעט תמרורי" ו"מ 25פינות התמרורי" המשולשי" והמרובעי" יעוגלו ברדיוס  .4
  .-10ו

  
 111' התמרורי" יוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניו" לפי המפורט במפרט אספקה מס .5

  .קני" הישראלישל מכו� הת" תמרורי דר& ממתכת המחזירי" אור) "1968מרס (
  .111ס "הכל לפי מפא *הגנתו בפני החלדה וצביעתו , עיבודי הפח

  
הדבקת הסרט . 111ס "לפי הדרישות המפורטות במפא, כל התמרורי" יהיו מחזירי אור .6

  .המחזיר אור תעשה בחימו" ובתנאי לח� בלבד
  

  .י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור"יעשו ע, הסימני" על הסרט המחזיר אור .7
  

סימ� ברור ובר קיימא הכולל את ש" , ל תמרור יישא על פניו שאינ" מכוסי" בסרטכ .8
 .ותארי& ייצור התמרור) או סימולו המסחרי(היצוא� 

  
יכנס  לתוק' לוח תמרורי" מעודכ� הקבל� יתאי" את התמרורי"  2011החל מיוני  .9

  . ללא תוספת מחיר, שנדרשו  לתמרורי" החדשי" שבתוק'
  
  העמודי� .ג

 :סוגי עמודי תמרורי" 2ישנ"  .1
   2''עמוד תמרור עגול  *

  .ה לפי דג" אב� גבירול.ל.מתוצרת פ 80/80עמוד תמרור בעל חת& מרובע  *
   

על רחוב שינקי� יבוצעו עמודי" בחת& מרובע בלבד וברחובות הניצבי" עמודי" 
 בהתא" לתכניות לביצוע והנחיות המפקח –עגולי" 

לדרישות , מ"מ 2.20ובעובי דופ�  2"ה בקוטר יהיו עשויי" צינור פלדעגולי" העמודי"  .2
  ".צינורות פלדה בעלי תפר ריתו& לשימוש כללי" * 530י "ת

  
גובה התקנת" , אור& הצינור ייקבע בהתא" לכמות התמרורי" המיועדי" להתקנה עליו .3

  .הכל לפי המפורט בתכניות, ועומקו ביסוד
  

  .העמוד לאחר הצבתו בקצהו התחתו� של העמוד ירות& מוט פלדה למניעת סיבוב .4
  

א" יש שכבת חלודה ינוקה העמוד בהתזת . פני העמודי" ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה .5
  .חול לצור& הסרתה

  
* העמודי" ייצבעו בשכבת אב� כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעי" שחור .6

א הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופ� שתה. לב� וכמפורט בתכניות
  .שעות 24בי� כל שתי שכבות צבע יפרידו . נקיה מנזילות צבע

  
הקופסה תהיה . מ"מ 1העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלח� מפח אלומיניו" שעוביו  .7

  .בקוטר פנימי כזה כ& שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה
  

  .מיקו" העמודי" יבוצע בהתא" לתכניות ולפי פרטי המיקו" .8
. יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגי" ברכב במרחק המתאי"לפני הצבת העמוד  

  . כל סטייה במיקו" העמוד חייבת באישור המהנדס
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הצבת העמוד ). 118י "לפי ת( -150מ ממולא בטו� ב"ס 40העמוד יוצב בתו& בור בקוטר  .9

  . מ"ס 20תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטו� בגובה 
  

ולאחר , העמוד יוצב אנכית. פולת בקירות הבורובאופ� שתמנע מ, העמוד יוצב בזהירות .10
אדמה זו . תמולא שאר החפירה באדמה החפורה, שתוצק כל כמות הבטו� הדרושה

  .תהודק ידנית
  

  .שעות לאחר יציקת היסוד 24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  .11
  

  
  הצבת התמרורי� לעמודי� .ד

  
  .פורט בתכניות ובפרטי"כמ) קולר(התמרורי" יוצמדו אל העמודי" בעזרת התק�  .1

  
כל הרכיבי" . כל הפינות יעובדו וייקטמו. כל חלקי ההתק� יהיו עשויי" פח פלדת פחמ� .2

  .בטבילה חמה ויעברו תהלי& צריבה בחומצה לפני כ�, יהיו מגולווני" באב�
  .כל הברגי" והאומי" יהיו מגולווני" 
  

נת עשויה זויתני" מרותכי" יורכבו על מסגרת מגולוו -10ו, -9תמרורי" מרובעי" מסוג ו .3
  .ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניו", לפי התכניות

  
בדר& כלל ההתייחסות היא אל . התמרורי" יותקנו בגבהי" המצויני" בפרטי" ובתכניות .4

תתייחס המידה אל התמרור , וא" יש שני תמרורי" או יותר, תחתית התמרורי"
  .התחתו�

  
ותותק� עד לקבלת החזר אור לשביעות רצו� , כהזווית ההתקנה תיבדק בשעות החשי .5

 .המפקח
  
  חל איסור לחבר תמרורי" על עמודי תאורה בעזרת קידוח .6

  
   
  ביצוע סימני דרכי� בצבע .ה

כוונתו צביעת פסי" וסימני" על פני מיסעות , המונח סימני דרכי" כמתואר בפרק זה
  .רש בתכניותהכל לפי הנד, על גב אבני שפה או קירות, האספלט ומשטחי בטו�

  
  הצבע .1

סימו� צבעי" לסימו� " 935' י מס"הצבעי" לסימו� אספלט יתאימו לדרישות ת)    א
  .ויתאימו לשימוש ע" כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה" דרכי"

  
  .השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד).     ב
  

  הצורה .2
דת מיקומ" יבוצעו בהתא" למצוי� בתכניות הביצוע רוחב" ומדי, צורת הסימני"  ).א

  .וגיליונות הפרטי"
  
  .למעט מגרשי חניה יהיו מחזירי אור, כל הסימני" על האספלט  ).ב
  
) שבלונות(יסומנו בעזרת תדמיות , מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה, חצי"  ).ג

  .ואשר צורת� כמתואר בפרטי", מוכנות מראש
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תנועה צבועי" *היקפי" לאיי, כדוגמת קשתות בצמתי", י"קווי" עקומי" ורצופ  ).ד
קצות העקומות ישיקו . וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות -4קווי" לבני" מסוג ד

, או בי� פסי" ואבני שפה, לא יתקבלו פינות בי� קטעי פסי". למסלולי הנסיעה
  .אלא א" צוי� על כ& בתכניות

  
  
  
  

  הצביעה .3
פריד בי� סלילת פני האספלט העליוני" ובי� ביצוע ת, יו" לפחות 15תקופה של   ).א

  .הסימני" עליה
סימו� דרכי" . "934י "הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת  ).ב

  ".הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימני" *
  .934י "ובהתא" לנדרש בת, הצביעה תתבצע א& ורק בשעות היו"  ).ג
, י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב"ע שכבת מחזירת אור תתקבל  ).ד

  .ר"גר" למ 200בכמות של 
  .סימני" קיימי" אשר אינ" מתאימי" לתכניות יימחקו על ידי קרצו' הכביש  ).ה
ואשר לא תיעשה ) מריחה(או לא יפה , סימני" אשר ייצבעו בצורה לא נכונה  ).ו

  .בע מחדשתמחק על ידי קרצו' הכביש ותיצ, לשביעות רצו� המפקח
  .934י "חסימת קטע דר& ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתא" לנדרש בת  ).ז
  

  מדידה .ו
  

  ויכללו הכל כמפורט לעיל'  תמרורי"  ימדדו לפי יח .א
  

  .ויכללו הכל כמפורט לעיל לרבות יסוד וביסוס'  העמודי"  ימדדו לפי יח .ב
 

מעברי חציה  תצביע' י יחתימדד לפ) חיצי" בודדי" או כפולי" ואופניי"(צביעת  סימני דר&  .ג
 .   ר"מדד לפי שטח נטו צבוע במית

  
  

 קוי מי� ביוב ותעול � 57פרק 

  
  תיאור העבודה  57.01

 2*3"כולל חיבורי בתי" בקטרי"  48"ועד  3"הנחת קווי מי" בקטרי" של בי�   . 1
  .וחיבורי" למערכות קיימות

לל שוחות מ ועד בכלל כו"ס 60  מ ועד"ס 15הנחת קווי ביוב בקטרי"     .2
  .חידוש והחלפות צנרת והתחברות לקווי" קיימי", וחיבורי בתי"

קולטני" וקולטני , שוחות, מ"ס 150מ ועד "ס 40הנחת קווי תיעול בקטרי"     .3
  .ב"התחברויות לקווי" קיימי" וכיו, שטח

 
 51תיקו� שטחי" פרטיי" וכניסות לחצרות ולבתי" יבוצע על פי הסעיפי" המתאימי" בפרק 

 ל כתב הכמויות והמפרט המיוחדש 40* ו
  

  תכניות  57.02
הדרושות לצור& ביצוע העבודה כגו� ,  תכניות נוספות מעבר לתוכניות הביצוע שיימסרו לקבל�             

  .או התאמה של פרטי ביצוע יכי� הקבל� על חשבונו/הרכבה ו, פרטי ריתוכי" וסדריה"
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 )AS MADE(תוכנית עדות   57.03

   1'ליות האמור בחוזה ובמסמ( גמבלי לגרוע מכל
י ההוראות נדרש   "עפ. א לגבי אופ� הכנת תכניות העדות"עת –להל� הוראות אג' המי"             

  :הקבל� לציי� על התכניות את הפרטי" כדלקמ� 
  קוי�  
  מספר רחוב  

  )א"מ(בי� השוחות או מגופי"  L –אור&   
  ).למי"' מ לביוב ותיעול ובאינצ"בס(קוטר  3  
  (%)שיפוע בי� השוחות   
  שנת הנחת הצינור  

   I.L HIGH לפי כוו� הזרימה, ביציאה משוחה מלמעלה.  

   LOW HIGH – I.L לפי כוו� הזרימה, בכניסה לשוחה שבמורד.  

  LOW LOW – I.L במקרה שיש מפל, בכניסה תחתונה.  
  ).ראה טבלה(מקו" הקו   
  .ועובי דופ�, )ראה טבלה(חומר הצינור   
  ).אחר לאחר בצוע או  , מבוטל, מתוכנ�, פעיל: בלה לצור& הגדרת הקו ט(סטאטוס   
  ).מידות בתחו" הרחוב(מיקו" הקו   
  .את הקווי" לפי הזרימה ממעלה הקו") לבנות("יש להציג   

  
שבקצוות של אותו  מספור הקווי" יהיה בהתא" למספור השוחות  . הקווי" יהיו ממוספרי"  

  )תהחל מהתחברות לשוחה קיימ. (קו
  
  

  שוחות
  ).מספר רחוב(רחוב 

  .השוחה' מס

  ).מ בשוחה מלבנית"ס Xמ "מ או ס"ס(קוטר 

T.L –  על המכסה) אבסולוטי(גובה מוחלט.  

 I.L –  של הצינור בכניסה) אבסולוטי(גובה מוחלט.  

I.L –  של הצינור ביציאה) אבסולוטי(גובה מוחלט.  
  ).ראה טבלה(סטאטוס 

  .שנת ההנחה
  .לנקודת אחיזה בשטחמיקו" השוחה ביחס 

  ).'מ( H, עומק השוחה
  

  )תאי קליטה(חיבורי� לבריכות מי גש� 
  )מ"ס(קוטר 

  ).א.מ( Lאור& 

  (%). Iשיפוע 

I.L  ביציאה מתא קליטה) אבסולוטי(גובה מוחלט : יציאה.  

 I.L –  בכניסה לשוחת הקו) אבסולוטי(גובה מוחלט : כניסה.  
  

  )תאי קליטה(בריכות למי גש� 
  )תא(ריכה מידות הב

  .'מ) H(עומק . מ"ס) B(רוחב , )A(אור& 
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  .מספר בריכות שבוצעו
  

  תעלות ע� רשת לניקוז

  .'מ) H(עומק . מ"ס) B(רוחב , )L(אור& : מידות 
  
  
  

  אביזרי� בקו מי�
, מעברי קוטר, חיבורי בתי" רגילי" או כפולי", כ עליו� ותחתו� "ב, דרסרי", יש לסמ� מגופי"

  .ב"אוגני" וכיו
  

  ת ריכוז כמויותטבל
  .על גבי דיסקט, ב"לפי דוגמא הרצ, יש להכי�

  
  :הערות נוספות לתכניות העדות 

  .המתאר בברור את פרטי הבצוע "מקרא"תכנית עדות חייבת לכלול 
על גבי א& ורק  כל פרטי הביצוע יסומנו. יהוו מסמ& נלווה בלבד") פרופיל("גיליונות החתכי" 

  ).תנוחה( תכנית
, כמו כ�. במידה וקיימי" יותר מגיליו� אחד יש להבטיח את חפיפת� ואת רציפות� בהתא"                     

  ".מפתח גיליונות"תרשי" סביבה כולל 

  :יכללו את פרטי" כדלקמ� ) AS MADE(תכניות לאחר ביצוע 

  ".AS MADE" או תכנית" תוכנית לאחר ביצוע" *ציו� כותרת 
  .ע" המזמי�ש" וחתימתו של המפקח על העבודה מט

  .והחתימות שלה", ש" הקבל� המבצע ושל מודד מוסמ&
תארי& , כמו כ�). מפקח(א בקבלת העבודה "הביוב והתיעול עת' ש" וחתימתו של נציג מח

  .או כל הסכ" אחר הזמנה , החוזה' מס, הביצוע
  .ב"בהתא" לדוגמא המצ" ריכוז כמויות"יש להוסי' על גבי התכנית טבלאות 

  .העבודה אחר ביצוע יעשו על גבי תכניות תכנו� בלבד שלפיה" בוצעה הכנת תוכניות ל

יש להשתמש בצבע אדו" , עבור קווי ביוב תיעול ומי") AS MADE(לצור& סימו� פרטי הביצוע 
שבוצעו במסגרת העבודה  בכחול עבור קווי התיעול, עבור קווי הביוב שבוצעו במסגרת העבודה

 וכ� יש לכתוב את פרטי הביצוע בצבעי" , סגרת העבודהובירוק עבור קווי המי" שבוצעו במ

  .התואמי"

השנויי" לעומת  את . את הנתוני" המקוריי" המתוכנני"" AS MADE"אי� למחוק בתכניות 
הנתו� המתוכנ� ורק לצידו לציי� את הנתו�  על) בצבע שחור(י העברת קו "התכנו� יש לסמנ" ע

ליד  V –יצוע זהי" למתוכנני" יש לסמנ" ב א" הנתוני" שלאחר הב. החדש שלאחר הביצוע
  ).בצבע צהוב(יש לסמ� את הקווי" הקיימי" שבוטלו . הנתו�

  .יש להגיש דיסקטי" ממוחשבי" של התוכניות ובנוס' סט העתקות צבעוני
  טבלת החומרי�

 בטו� מזוי� 1

2 P.V.C 
3 

 בטון תלת מזוין

 פלדה 4

 צמנט *אסבסט  5
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  טבלת סטטוס

 בשימוש 1

 בבניה 3

4 
 מבוטל/לא בשימוש

 זמני 5

 להריסה 6

  
  טבלת מיקומי�

 מדרכה 1

 כביש 2
3 

 תנועה-אי

 מגרש 4
 חצר 5

 גינה 6

 סמטה 7

 שביל 8

  
  טבלת סוג הכוכי�

 שוחה עגולה 0

 שוחה מלבנית 1

2 
 תא לחץ

 תא שובר לח� 3

 תחנת שאיבה 4

 בריכת מי גש" 5

 עוג� 6

 )ד.ע.א(שוחה רגילה  8

 )ד.ע.א(תחנת שאיבה  9

 תא מגו' 10

  
  טבלת מקור המדידה

2 1:250 
3 1:1250 

4 
 חתך

6 1:1000 

7 1:10,000 

 מקבלני" 8

9 1:500 
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  הדוגמאות כדלקמ�  כמויות לפי  טבלאות ריכוזל יש לכלול ברישומי" שעל התכניות "בנוס' לנ

  
  ביוב

שוחו חיבורי" הערות
 ת

הקו קטע ' מס .א.צינורות מ
החל 

מהחיבור לקו 
 קיי"

' מס
 'סד

כ "סה 
 'אור& מ

   מ"ס 10 מ "ס 20 מ"ס 30 'יח 'יח' מס

       1*2 
1 

       2*3 2 

         

 כ"סה        

  
  תיעול

שוחו חיבורי" הערות
 ת

קטע הקו ' מס .א.צינורות מ
החל 

מהחיבור לקו 
 קיי"

' מס
 'סד

כ "סה 
 'אור& מ

קולטני 
*גש"

 'יח

   מ"ס 10 מ "ס 20 מ"ס 30 'יח

       1*2 
1 

       2*3 2 

         

 כ"סה        

  

  .שיחתו" על התוכניות, באתר יש לבצע בפקוח מהנדס מפקח" AS MADE"את המדידות 
  

  עבודות עפר 57.04
  

 עבודות עפר ומילוי בהנחת צינורות.  ב

עיצוב הקרקעית . ור& והנסיבותלפי הצ, החפירה תיעשה בכלי" מכאניי" או בעבודת ידיי"  .  1
  .מ"ס + 2ייעשה בדיוק של 

הכוונה היא להידוק וכבישה , בכל מקו" בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק מבוקר  .  2
צפיפות  100%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על  + 2%בתחו" של 

  .א א" כ� יצוי� אחרתאל, המכסימלית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור
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החול , )פרט א" יצוי� אחרת(מצע ועטיפת חול יותקנו לפי החת& הטיפוסי לכל אור& התוואי   .  3

תפוזר שכבת חול בעובי  על קרקעית החפירה . יהיה חול דיונות נקי וחפשי מכל חומר אורגני
ה לכל רוחב מצע החול יהי . שתהודק היטב בתוספת מי") אלא א" יצוי� אחרת(מ "ס 20

 מ"ס 30*מ ו"מ 250מ משני צידי הצינור לקווי" עד קוטר "ס 20החפירה א& לא פחות מרוחב 
  .מ"מ 250מכל צד בקווי" שמעל קוטר 

הכיסוי . כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח  .  4
. מ כל אחת"ס 20וק יהיה בשכבות שעוביי� לאחר ההיד, ייעשה מאדמה מקומית מובחרת

וגושי חומר   שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה מחומר נקי מכל אבני" 
  .מוקשה

תונח  העטיפה. תעשה בחול דיונות נקי חופשי מכל חומר אורגני אחר, עטיפה סביב הצינור  . 5
עובי . לעיל 2בבאופ� שייוצר מגע לכל היק' ואור& הצינור ותהודק היטב לפי המפורט בסעי' 

אול" לא פחות , או לפי הוראות המפקח/בכתב הכמויות ו, העטיפה יהיה כמצוי� בתכניות
  .מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה"ס 20מאשר 

  :ציוד ההידוק לתעלות ולמילוי התעלות יהיה   .  6
תנודות  מ ומספר"ס 50/50ג לפחות ע" לוח במידות "ק 100פלטה ויברציונית במשקל   .  6.1

  .לדקה 2000של לפחות 

  .הכלי" טעוני" אישור מפקח. 'וכו" קוברה", "צפרדע"מהדק   .  6.2

  .המפקח רשאי לדרוש הידוק ידני בתו& התעלה בהתא" לתנאי חפירה בשטח  .  6.3

אי� לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרו" הסופי המתוכנ� וג"   .  7
  .בל� לכל נזק שייגר" לצינור בשל כ&אז אחראי הק

מ בהידוק "ס 20הקבל� ימלא את החפירה עד לגובה שתית הכביש המתוכנ� בשכבות בעובי   .  8
י תכנו� מהנדס "בגובה שמעל זה ימלא הקבל� שכבות כביש עפ. הו.ש.א.מוד א 100%

  .הכבישי"
או שהשימוש בכלי" , שריבמקומות מוגבלי" בה" יהיה מעבר כלי חפירה מכאניי" בלתי אפ  .  9

תבוצע חפירת התעלה בעבודת , מכאניי" יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא
כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה באדמה רגילה יחולו ג" על חפירת התעלה . ידיי"

  .בידיי"
עלה לקצה ביצוע הקו בקרבת מבני" קיימי" או עמודי חשמל ובמידה שהמרחק מדופ� הת  .  10

  .מטר יבוצע דיפו� מקומי של התעלה בעת העבודה 1* המבנה יהיה פחות מ
תחתית התעלה תהיה מהודקת . 'מ 0.45בקווי פוליאתיל� רוחב מינימאלי של התעלה יהיה   .  11

גודל החלקיק לא , מ לפחות"ס 15על התחתית יונח מצע חול או חצ� דק בעובי . וללא אבני"
עובי , חרסית או אבני", י הצידי יהיה מחומר גרנולארי ללא לכלו&המילו. מ"מ 15יעלה על 

מ "ס 15*המילוי העליו� יפוזר ויהודק עד ל. מקוטר הצינור 0.5שכבת המילוי הצידי יהיה עד 
  . 2י סעי' ב"מילוי התעלה יעשה עפ. מעל גובה הקודקוד

יתכנ� ויבצע , ות הבטיחותולפי הורא, בכל מקו" בו צפויה סכנה למבני" שכני" או לעובדי"  .  12
, י קונסטרוקטור לאישור המפקח"על הקבל� להגיש תכניות דיפו� חתומות ע. הקבל� דיפוני"

עבור הדיפו� לא ישול" בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר הנחת . בטר" תחילת הביצוע
  .הצינורות



84 

 

 

  עבודות עפר למבנים.  ג

למפלסי" , יי" לפי הצור& והנסיבות למידותאו בעבודות יד/החפירה תעשה בכלי" מכאניי" ו  .  1
 .ולשיפועי" כמצוי� בתכניות

  .בחירת הכלי" טעונה אישור המפקח. ל"ציוד החפירה בו ישתמש הקבל� יהיה בהתא" לנ  .  2

או המילוי החוזר שבסמו& למבנה /ו, בטר" ביצוע המבנה, הציוד להידוק קרקעית החפירה  . 3
  :כגו� , יהיה מהדקי יד

מ ומספר תנודות "ס 50X50ג לפחות ע" לוח במידות "ק 100טה ויברציונית במשקל פל.  3.1
  .לדקה 2000של לפחות 

  . 'וכו" קוברה", "צפרדע"מהדק   3.2

  .בחירת הכלי" טעונה אישור המפקח' וכו" בומאג"מכבש גלילי" ידני כגו�   3.3

  
נה להידוק וכבישה בתחו" בכל מקו" בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב הכוו  .  4

מהצפיפות המירבית כפי  98%מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על  + 2%
  .שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת פרוקטור

ובהעדרו חול דיונות נקי מכל חומר אבני או , חומר המילוי יהיה חומר מובחר שהופק בחפירה  .  5
החומר המשמש למילוי חוזר אבני" או כל חומר  אחר לפי המפורט   לעיל כל מקרה לא יכיל

  .מוקשה אחר
המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות מהודקות בעובי   .  6

  .מ לאחר ההידוק"ס 15
י הוראת "או שעומק הצינור מחייב עפ, עבור חפירה למבני" בה" לא תהיה פתיחה רחבה  .  7

על הקבל� להגיש . יתכנ� ויבצע הקבל� דיפו�, נה למבני" שכני"הבטיחות או שישנה סכ
עבור הדיפו� לא ישול" . י מהנדס קונסטרוקציה לאישור המפקח"תכניות דיפו� חתומות ע

רשאי הקבל� לתכנ� חפירה בעלת שיפועי" מתוני" , א" יש אפשרות לכ&, לחלופי�. בנפרד
  .י יוע� ביסוס ועל חשבונו של הקבל�"שתתוכנ� ע

' מתחת לשוחות יצוקות באתר ומתחת לתחנות שאיבה טרומיות תונח שכבת מצע סוג א  .  8
  .פרוקטור 98%מ מהודקת ל "ס 30*20מ שתהודק בשכבות של "ס 50בעובי 

  

  קידוח אופקי  .  ד

י "עפ3/16"או  5/32. "ד.י השחלת שרוול מפלדה בקוטר המתאי" ע"קידוח אופקי ייעשה ע
. הקו הפנימי יושחל לשרוול ע" סנדלי תמ& פלסטי"). צינור שחור( התכנית ללא עטיפה וציפוי

פירי הכניסה והיציאה . י אטמי" מיוחדי" המיועדי" לעבודה זו"השרוול יאט" משני צידיו ע
 .יחפרו בזהירות על מנת לא לפגוע בחומת חצרות וכל רכוש פרטי או ציבורי
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  עבודה במי תהו"  . ה

יהיה על הקבל� , שת תימצא מתחת למפלס מי התהו"במקומות שתחתית החפירה הנדר  
 .להוציא את המי" כדי שתתאפשר עבודה ביבש

  
  כללי .  1  
כדי לסלק את מי התהו" ולהחזיק את החפירות , הקבל� רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו    

ובכל מקרה , )או בשילוב מספר שיטות, או בשיטה אחרת, לפי המתואר להל�(יבשות 
תיאור שיטות . ביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקחחיייבת שיטת ה

והקבל� ישא בכל מקרה באחריות ובכל , הניקוז הנית� להל� הוא לש" הנחיה כללית
והקבל� חייב (המפקח יהיה רשאי להורות . ההוצאות לסילוק מי התהו" ולעבודה ביבש

ישור מוקד" לשיטה על החלפת שיטת העבודה ג" א" הקבל� קיבל א) לפעול בהתא"
הקבל� לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדי" הקשורי" בהחלפת . כלשהי
  .השיטה

  
  הרחקת המי� על ידי ניקוז. 2  
וירפד" במצע גרנולארי , באדמות חרסיתיות יחפור הקבל� בדר& כלל תעלות ושוחות איסו'    

 15*השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ עובי. ב"כגו� חצ� או צרורות נחל וכיו, חדיר מנקז
שתעלת הניקוז לא תיסת" בטי� מעבודות החפירה או מסח' מי , יש לשי" לב. מ"ס

מתו& השוחות מוציאי" בעזרת . ויש להחזיקה במצב תקי� בכל זמ� העבודה, התהו"
במקו" תעלות איסו' . משאבות את מי התהו" תו& הקפדה על מניעת נזקי" כאמור להל�

  .המונחי" בעטיפת חצ� ע" חיבורי" פתוחי", ש ג" צינורות ניקוזיוכלו לשמ
  

  )WELL POINTS" (נקודות שאיבה"הרחקת המי� על ידי . 3  
את המערכת ". נקודות שאיבה"באדמות חוליות בדר& כלל ינוקזו המי" בעזרת מערכת     

עי" בא" התנאי" ידו, או לפני עשיית החפירה(מתקיני" כאשר מתגלי" מי" בעת חפירה 
מערכת זו כוללת . עד מתחת לתחתית החפירה, לש" ניקוז השטח שיש לחפרו) מראש

בער& מתחת ' מ 2.0 –הנתקעי" לתו& הקרקע לעומק של כ , סדרות של צינורות מנוקבי"
המערכת . החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילו� מי" בלח�. למפלס תחתית החפירה

 6"מסועפות לצינורות יניקה בקוטר  2"המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר 
  .המחוברי" למשאבה צנטריפוגלית

  
  ייצוב תחתית התעלות. 4  
אשר בה" נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה , במקומות    

מ יותר נמו& מהקווי" "ס 40עד  20יחפור הקבל� בעומק של , יציבה בתו& מי תהו"
אשר ישקע בתו& , & על תחתית התעלה חומר מחצבהוישפו, הסופיי" של תחתית התעלה

ועליו יונח הריפוד מחול ועליו יונח הצינור מבלי אפשרות של , עד לקבלת שטח יציב, הבו�
יש להמנע מחפירת , במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס מי התהו". שקיעה

יש , התחתיתמיד ע" חפירת התעלה וייצוב . תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמ� ארו&
כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקד" , להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות

  .האפשרי
  

  יציבות מבני�. 5  
רק  –י מי תהו" "יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמי" ע" מבנה"כי , הקבל� יקח בחשבו�    

, אחר התקשותויש להמשי& בשאיבה לאחר יציקת הבטו� ברצפה עד ל, לכ�. לאחר השלמתו
: המושל" חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות הבאות " המבנה"כ להבטיח את "ואח
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י מילוי חלק "או ע, כולו" המבנה"י המשכת השאיבה של מי התהו" עד להשלמת "ע
  .כולו" המבנה"עד השלמת , קרקעי במי"* התת" המבנה"

  
  תעלות ניקוז. 6  
ללו את כל עבודות העפר לפי החת& הטיפוסי העבודות לחפירה של תעלת ניקוז יכ   6.1  

  .לתעלה ולפי העומקי" המשורטטי" בתכניות
עבודת שיפור תעלה קיימת יכללו ניקוי התעלה מצמחיה ומגורמי" מפריעי"    6.2  

  .ושיקומה
  

  עבודות בטו�. 57.05
  תאור עבודות הבטו�  .1

עטיפת בטו� , עול ולביובבמסגרת עבודות הבטו� היצוק באתר יש לבצע תיקוני" בשוחות לתי  
  .ב"וכיו

  
  סוג הבטו�  . 2

. 30*בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטו� מסוג ב. סוגי הבטו� יהיו לפי המפורט בתכניות  
הצמנט . ק בטו� מוכ�"ג למ"ק 150במקרה שנדרש בטו� רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט 

  .250פ .יהיה מסוג צ
  
  איכות הבטו� והיציקה  . 3

תנאי הבקרה הנדרשי" להכנת הבטו� יהיו תנאי בקרה טובי" לכל סוגי : נאי בקרהת 3.1  
  .ידי המפקח תנאי בקרה בינוניי"*הבטו� פרט למקרי" בה" יאושרו בכתב על

וכ� על אטימות הבטו� , יש להקפיד על אחידות הבטו� לכל חת& האלמנטי": ציפו' הבטו�  3.2  
" ובעזרת כלי" מתאימי" המאושרי" על ידי בפני חדירת מי" וזאת על ידי ציפו' מתאי

  .המפקח
שיטות . לבדיקת הבטוני" יילקחו מדגמי" של בטו� טרי להכנת קוביות: בדיקת הבטו� 3.3  

בהוראת המפקח יילקחו מדגמי" , 26י "כמות" ובדיקת" יהיו לפי ת, לקיחת המדגמי"
בל� ובביצועו כל בדיקות תהיינה על חשבו� הק. 106י "י ת"מהבטו� הקשה וזאת עפ
  .בהתא" להוראות המפקח

 
  )תבניות(טפסות   . 4

ותתוכנ� כ& שתאפשר קבלת כל  904י "מערכת הטפסות תבוצע לפי ת: תכ� הטפסות 4.1  
תענה על הדרישות הבטיחות של העובדי" באתר , העומסי" ללא שקיעות או קריסה

  .ותקנה לבטו� את הצורה והגימורי" הנדרשי" בתכניות
, חריצי", שרוולי", לפני יציקת הבטוני" יש לקבוע חורי": אלמנטי" בבטו�קביעת  4.2  

לחזק" היטב לתבניות , ב"חשמל ואינסטלציה וכיו: אביזרי" וצנרת כגו�, עוגני", בליטות
יש להקפיד באופ� מיוחד על יציקת . ולקבל את אישור המפקח למיקומ" וצורת קביעת"

ולא תשול" עבורה כל  –פי הבטו� השוני" עבודה זו כלולה במחירי סעי. בטו� חשו'
בי� שנעשתה עבור קבלני משנה של הקבל� ובי� שנעשתה עבור קבלני" שהוזמנו , תוספת

  .ישירות על ידי המזמי�
את קובעי המרחק יש להוציא מ� הטפסות בזמ� היציקה בצורה : )ספיירי"(קובעי מרחק  4.3  

  .שתמנע שינויי" במרחקי"
  
  פלדת הזיו�  . 5

על . פלדת הזיו� תהיה ממוטות רגילי" או מצולעי" או רשת מרותכת כמפורט בתכניות 5.1  
  .לכלו& וכל חומר אחר, כתמי שומ�, המוטות להיות נקיי" מחלודה
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  .המוטות יחוזקו היטב למקומ" כדי למנוע תזוזה בזמ� היציקה 5.2  
, מוטות שאורכ" אינו מספיק, אור& המוטות חייב להתאי" לאור& האלמנטי" בשטח 5.3  

  .או יוארכו בהתא" להוראות המפקח . יוחלפו על ידי הקבל� ועל חשבונו
  .יש להקפיד על כיסוי בטו� לפי התק� או התוכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות 5.4  
, לגובה הנדרש) ספייסרי"(בעזרת קובעי מרחק את זיו� הרצפות והתקרות יש להרי"  5.5  

  .אי� לבצע הרמה בזמ� היציקה. וזאת לפני היציקה
קטעי מוטות פלדה או כל , ספייסרי" יהיו מפלסטיק לא יותר שימוש בשברי מרצפות  5.6  

  .רכיב אחר
  
  פירוק אלמנטי�  .6

יפורקו ויסולקו  ,חלקי בטו� שנוצקו ונתגלו בה" ליקויי אשר לדעת המפקח אי אפשר לתקנ"  
באות" מקומות תבוצע יציקה חדשה בהתא" להוראות . מהאתר בהתא" להנחיות המפקח
  .יבוצע על חשבו� הקבל�, ל"כל הנ. ולמפרטי" שיימסרו על ידי המפקח

  
  הפסקות יציקה  .7

לא תשול" כל . הפסקות יציקה תעשנה לפי השלבי" הנדרשי" ובהתא" להוראות המפקח  
  .             להפסקות יציקה במקומות מסויימי"תוספת עקב דרישות 

  
  תושבות לברזל עליו�  . 8

וה� לא , לשמירת מקומו של הברזל העליו�) ספסלי"(לא תשול" כל תוספת עבור תושבות   
  .תובאנה בחשבו� בעת חישוב כמויות הפלדה

  
  טיח צמנטי.  57.07

שתי שכבות שוות ער& ובעובי כולל בכל המקומות בה" נדרש טיח צמנטי לקירות הוא יבוצע ב  . 1
  .מ"מ 10של 

ג "ק 400(חלקי" חול גס ללא חלב סיד  3* חלקי" צמנט ל 1השכבה הראשונה תעשה ביחס   . 2
  )ק"צמנט למ

  ).ק"ג צמנט למ"ק 500(ל ע" חול דק "כנ 1:2השכבה השנייה ביחס   .  3
  .ר"מ/ג"ק 1.0שכבה זו תשופש' עד לברק תו& כדי פיזור צמנט יבש   . 4
  

  עבודות בטו� טרו�.  57.08
  .עבודות בטו� טרו" יהיו עבור תאי בקרה רגילי" וקולטני מי גש"  . 1

  ".תאי בקרה" 05י הנאמר בסעי' "אלמנטי" מבטו� טרו" יהיו עפ  .  2

  

  צינורות לקוי מי�.  57.09
  כללי  . 1

אסבסט  צינורות, צינורות יציקה, רשת המי" העירונית מורכבת מצינורות פלדה  . 1.1  
  .ב"וכיו, צמנט

ל ה" מייצור רחב בחלק" מלפני עשרות שני" והקבל� נדרש להתמודד "הצינורות הנ  . 1.2  
  .ע" כל הבעיות הכרוכות בטיפול בצנרת
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  צינורות.  57.10

  צינורות פלדה  .1
 5/32:"הצינורות יהיו בעובי דופ� . 530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתו& בעלי תו תק�  1.1  

  1/4",     8" * 6"לצינורות בקטרי"  3/16", 4"*לצינורות בקוטר הקט� או שווה ל
  ".48עבור צינורות עד  3/8"ו " 24עבור צינורות  5/16", 16" – 10" *לצינורות בקטרי" מ

  .1חלק  266כ "מפמ, הצינורות יהיו ע" ציפוי פנימי חרושתי במלט 1.2  

  .צינורות יהיו ללא פעמו� לריתו& 1.3  

או בטו�  5חלק  266כ "בעלי מפמ,יהיו ע" עטיפה חיצונית טריו 10"הצינורות עד קוטר  1.4  
  .4וחלק  5חלק  266כ "בעלי מפמ,דחוס ע" טריו

חר "יהיו ספחי" מוכני" המיוצרי" בביה' קשתות הסתעפויות וכו, הספחי" כגו� ברכיי"  1.5  
במידה ויידרש יספק . ותללא פעמו� לריתו& ובעלי ציפויי" זהי" לאלה של הצינור

לפי המופיע , ברזי שטיפה וכבוי, הקבל� את כל האביזרי" כגו� מגופי" שסתומי אויר
  .אביב*בתכנית ובכתב הכמויות ובהתא" לדרישות מחלקת מתקני" בעיריית תל

מהריתוכי"  10%*הבדיקה תבוצע ב. הקבל� יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכי" 1.6  
  .ריתוכי" לבדיקה 2יש להוסי' עוד , כל מקרה של בדיקה לא תקינהב. לאור& כל צינור

  .מהריתוכי" 50%* הבדיקה הרדיוגרפית תבוצע ל 16"בצינורות מגיסטרלי" בקוטר מעל                      

  

  מחברי� לצנרת פלדה  . 2
אלא א" צויי� אחרת ברשימת הכמויות ויחוברו , הצינורות יהיו ללא פעמו� לריתו& 2.1  

צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתו& ומכשיר ריתו& .  ריתו& חשמליב
  .חשמלי

  .בשו" אופ� אי� להשתמש בחיתו& וריתו& אוטוגני לצינורות ע" צפוי מלט פנימי  2.2  

חיבור אחד בלתי ' מ 150בקו הצינורות המרות& לכל אורכו יש להשאיר בכל אור& של   2.3  
יש לרת& לפני הכיסוי בשעות המוקדמות ' מ 150י" הנפרדי" באור& את הקטע. מרות&

  .של הבוקר כאשר אור& הצינור הוא הקט� ביותר

המכשירי" וחומרי העזר הדרושי" לביצוע , הקבל� יספק על חשבונו את כל הכלי"  2.4  
  .כל החיבורי" ייעשו כשהצינור מונח בתעלה. המחברי"

על הקבל� . והגבהי" כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה הצינור יונח בתעלה לפי הקו  2.5  
  .כפי שמובאי" בחוברת היצר�, ת"להניח את הצינורות בהתא" להנחיות צינורות המזה

כפי , הוראות הביצוע, בכל מקרה. צריפי�*י פניה לשרות שדה"את החוברת נית� להשיג ע  2.6  
  .מחייבות את הקבל�, שמובאות בחוברת

  

  זרי� לצנרת פלדהספחי� ואבי  . 3

 , יהיו ספחי" מוכני"' צלבי" וכו, הסתעפויות, קשתות, ברכיי": הספחי" כגו�   3.1  

 הכל כנדרש בתכניות וכתבי . בעלי ציפויי" זהי" לאלה של הצנורות, חרושתיי"

אביזרי" המסופקי" ללא ציפוי פני" יותקנו רק במקו" שנדרש במפורש . הכמויות
אביזרי" בגריז   לפני הרכבת" יגורזו . ויצופו במלפלסט, תאו בכתב הכמויו/בתכניות ו

  .גרפיט
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    .הקבל� יהיה אחראי למדידת הזויות לצור& הכנת הקשתות  3.2  

, ברזי שטיפה,  שסתומי אויר, המגופי": הקבל� יספק א" ידרש את כל האביזרי" 3.3  
במקומות  במפרטי" וברשימת הכמויות וירכיב", הנדרשי" בתכניות', הידרנטי" וכו

 .המיועדי" בהתא"  לתכניות והוראות המפקח

   יפרט הקבל� בהצעתו את טיפוס , א" לא יצויי� במדויק טיפוס האביזר הנדרש 3.4  

האישור    רק לאחר קבלת . האביזרי" בה" יש בדעתו להשתמש ויגיש" לאישור המפקח
בלתי מחלידה  מתכת פני הגו' ובית האביזרי" יהיו מ, הקנה. יוזמנו ויורכבו האביזרי"

   .של הקו לחצי העבודה והבדיקה של האביזרי" יהיו שווי" לאלה . וחזקה

  

  ציפויי� לצנרת פלדה  .4

* א"י דרישות    עת"הצנורות יסופקו ע" צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות עפ  4.1  
  .יפו

. העבודה עשו בשטח רק תיקוני" קלי" יי. ר"במידה ונדרשו ציפויי" יש לבצע" בביח   4.2  
שבה" נעשה הציפוי  לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקוני" בציפוי החיצוני באות" החומרי" 

  .ר"בבהח

יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצנור במקומות שבה" יש לבצע את התיקו�  4.3  
  .ובמקומות בה" יש להשלי" את העטיפה והציפוי ליד הראשי"

  

  וב ותיעולצינורות לקוי בי.  57.11
  

  כללי  .  א  
, צינורות פלדה, צינורות בטו�, סי.וי.רשת הביוב העירונית מורכבת מצינורות פי  . 1  

. צינורות אסבסט צמנט וכ� צינורות משוחלי" מסוגי" שוני", צינורות חרס
ל ה" מייצור רחב ובחלק" מלפני שני" רבות והקבל� נדרש "הצינורות והשוחות הנ
  .רת השוני"להתמודד ע" סוגי הצנ

. פלסטי" ומובלי" במידות שונות, סי.וי.פי, רשת התעול מורכבת מצינורות בטו�  . 2  
  .והקבל� נדרש להתמודד ע" סוגי הצנרת השונה

  

  לביוב. סי.וי.צינורות מפי  . ב  

אור& . 884לביוב בעלי תו תק� ) SN8" (קשיח"יהיו מסוג . סי.וי.צינורות מפי  . 1  
  .מטר 6.0עלה על הצינורות המסופקי" לא י

  .קשיח כמו הצינורות. סי.וי.האביזרי" יהיו מפי    . 2  

  .י יצר� הצנרת"י מחבר שוחות המסופק ע"מעבר בקירות בטו� ייעשה ע    .3  

י יצר� השוחות דוגמת "י מחבר צנרת המיוצר ע"התקנת צינורות בשוחות תעשה ע  . 4  
  .סי.ו.לא יותר שימוש במחברי פי. ע"או ש" איטוביב"

הצינורות יהיו בעלי הגנת . יש לכסות צינורות המונחי" באתר למניעת פגיעת שמש  . 5  

UV .  
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  צינורות פלדה לביוב  . ג
: הצינורות יהיו בעובי דופ�. 530הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתו& בעלי תו תק�   . 1  

  .16– 10"לצנורות בקטרי"  3/16", 8"*לצינורות בקוטר הקט� או שווה ל 5/32"

חלק  266כ "מפמ, )קלקוט(הצינורות יהיו ע" ציפוי פנימי חרושתי במלט רב אלומינה     . 2  
1.  

  .צנורות יהיו ללא פעמו� לריתו&    . 3  

  .4חלק  266כ "הצנורות יהיו ע" עטיפה חיצונית בבטו� דחוס בעלי מפמ    . 4  

  .5חלק  266כ "הצינורות יהיו ע" עטיפה חיצונית טריו בעלי מפמ    . 5  

יהיו ספחי" מוכני" המיוצרי" ' קשתות הסתעפויות וכו, הספחי" כגו� ברכיי"  . 6  
במידה וידרש . חר ללא פעמו� לריתו& ובעלי ציפויי" זהי" לאלה של הצנורות"בביה

לפי המופיע בתכנית , ברזי שטיפה, יספק הקבל� את כל האביזרי" כגו� שסתומי אויר
  .אביב*ני" בעיריית תלובכתב הכמויות ובהתא" לדרישות מחלקת מתק

מהריתוכי"  10%*הבדיקה תבוצע ב. הקבל� יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכי"  . 7  
ריתוכי"  2יש להוסי' עוד , בכל מקרה של בדיקה לא תקינה. לאור& כל צינור

  .לבדיקה

  

  מחברי� לצנרת פלדה  .ד  
ת הכמויות ויחוברו אלא א" צויי� אחרת ברשימ, הצינורות יהיו ללא פעמו� לריתו&  . 1  

בריתו& חשמלי צנורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתו& ומכשיר 
  .ריתו& חשמלי

  .בשו" אופ� אי� להשתמש בחיתו& וריתו& אוטוגני לצנורות ע" צפוי מלט פנימי  . 2  

  

  ספחי� ואביזרי� לצנרת פלדה  .ה  

 , יהיו ספחי" מוכני"' וכו צלבי", הסתעפויות, קשתות, ברכיי": הספחי" כגו�  . 1  

 הכל כנדרש בתכניות וכתבי . בעלי ציפויי" זהי" לאלה של הצנורות, חרושתיי"

במפורש  אביזרי" המסופקי" ללא ציפוי פני" יותקנו רק במקו" שנדרש. הכמויות
אביזרי"   לפני הרכבת" יגורזו . ויצופו במלפלסט, או בכתב הכמויות/בתכניות ו

  .בגריז גרפיט

    .הקבל� יהיה אחראי למדידת הזויות לצור& הכנת הקשתות  . 2  

, ברזי שטיפה,  שסתומי אויר, המגופי": הקבל� יספק בא" ידרש את כל האביזרי"  . 3  
במקומות  במפרטי" וברשימת הכמויות וירכיב", הנדרשי" בתכניות', הידרנטי" וכו

 .המיועדי" בהתא"  לתכניות והוראות המפקח

 יפרט הקבל� בהצעתו את טיפוס , במדויק טיפוס האביזר הנדרש בא" לא יצויי�  . 4  

 רק לאחר קבלת . האביזרי" בה" יש בדעתו להשתמש ויגיש" לאישור המפקח

 פני הגו' ובית האביזרי" יהיו ממתכת , הקנה. האישור יוזמנו ויורכבו האביזרי"

של  אלה לחצי העבודה והבדיקה של האביזרי" יהיו שווי" ל. בלתי מחלידה וחזקה
   .הקו
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  ציפויי� לצנרת פלדה    .ו  

י דרישות  "הצנורות יסופקו ע" צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות עפ  . 1  
  .יפו*א"עת

. רק תיקוני" קלי" ייעשו בשטח העבודה. ר"במידה ונדרשו ציפויי" יש לבצע" בביח  . 2  
חומרי" שבה" נעשה לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקוני" בציפוי החיצוני באות" ה

  .ר"הציפוי בבהח

יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצנור במקומות שבה" יש לבצע את התיקו�   . 3  
  .ובמקומות בה" יש להשלי" את העטיפה והציפוי ליד הראשי"

  צנורות בטו�    .ז  

יו� ע" ז 27י "בעלי תו תק� ת, " 5קלס "או " 4קלס "צנורות בטו� יהיו מזוייני" לפי   . 1  
סדקי" וכל , הצנורות יהיו ללא חריצי". בהתא" לתכנית ולמפורט בכתב הכמויות

האט" . שטח פני הצנור הפנימיי" יהיו חלקי" בהחלט. אחרי" כלשה" פגמי" 
י יצר� הצנורות "המסופקת ע, בי� צנור לצנור יהיה באמצעות טבעת גומי במישקי"

  ). M(הצנורות ויהיו ממי� המורכב בזכר  יחד ע" 

 אישור של מכו� התקני" שצנורות מאותו , הקבל� ימציא לידי המפקח לפי בקשתו  . 2  

 טפוס עמדו בדרישות עומס המעיכה הנדרש וכ� יספק הוכחות שהצנורות ה" 

  .מאיכות ייצור השווה לזו של הצנורות שנבדקו

 27י "בעלי תק� ת P.V.Cצינורות בטו� לביוב בעלי שרוול פנימי יהיו בעלי שרוול   . 3  

  .י המפקח"ע מאושר ע"או ש,  ASTMC *443ולשרוול תו תק� אמריקאי 

 HA55צינורות בטו� לביוב בעלי ציפוי פנימי יהיו ע" ציפוי פוליאריתני דוגמת   . 4  
  .י המפקח"ע מאושר ע"או ש, מיקרו� 500*600בעובי " טמבור"

  

  הנחת קוי� ואיזונ�.  57.12
  כללי�הנחת קווי�   .א

בי� שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות בחת& לאור& יהיו ישרי" לחלוטי� הקוי"   .  1  
הכיוו� ישמר בעזרת מכוו� לייזר בכיוו� ). ה� במישור האופקי וה� במישור האנכי(

הרומי" ישמרו על ידי ביקורת ) I.L(מקביל ובגובה קבוע מעל לרו" קרקעית הצנור 
  .מתמדת במאזנת

. נת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניי"הרומי" הסופיי" יבדקו במאז  . 2  
מ בנקודות "ס + 1.0 *מ בקצוות ו"ס +0.5הסטיות המותרות מהרו" המתוכנ� ה� 

  .הביניי"

ישרות הקו במישור . ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות מכוו� לייזר  . 3  
  .האנכי תיבדק באמצעות מכוו� לייזר

בתו" כל יו" , )מעבר כלי" או מסיבה אחרת כלשהי לצור&(א" ידרוש זאת המפקח   . 4  
בשלמות" או , עבודה יכסה הקבל� את כל קטעי הקוי" שנחפרו והונחו באותו יו"

לא ישול" עבור כ& . במידת אפשר לא תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות. בחלק"
רת כמו כ� יסגור הקבל� פתחי צנ. והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנורות, בנפרד

המחיר יהיה כלול . בגמר כל יו" עבודה על מנת למנוע כניסת מי" או עפר, בפקקי"
  .במחיר הנחת הצנורות
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קביעת הצנור במקומו המדוייק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצנור או   . 5  
לאחר שיונח הצנור במקומו . בעזרת תוספת חול מתחתיו ולא על ידי הרמת הצנור

אי� להתחיל בהנחת הצנורות . ידי הידוק חול מצידו לכל אורכוייקבע מיד על , הנכו�
  .עד שהמפקח יאשר החפירה כמשביעת רצו�

  
 כיסוי התעלה  . ב

הכיסוי ייעשה . לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה  .  1  
  בהתא" למפרט לעיל

תזוזה או שקיעה או א" לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע א" חלה בו   . 2  
  .נגר" לו נזק כלשהו

  

  הנחה וטיפול בצנרת פלדה  .ג
אי� לזרוק את . הפריקה תבוצע באמצעות מנו'. הטיפול בצנורות פלדה יהיה זהיר  .  1  

  .הקבל� יכשיר שטח בו יאוחסנו הצנורות . הצנורות ואי� לגרור אות" על פני הקרקע

תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופ� כזה  התקנה תת קרקעית של צנורות פלדה   . 2   
  שיווצר מגע רצו' לכל אור& קו תחתית הצנור

התקנה על קרקעית של צנורות פלדה  תעשה על אדני" או שלות המותאמי" למידות   . 3  
המרחק בי� האדני" או השלות יהיה בהתא" להנחיות יצר� הצנרת באופ� . הצינור

  .שימנע כל דפורמציה

חיבור אחד בלתי ' מ 150מרות& לכל אורכו יש להשאיר בכל אור& של בקו הצנורות ה  . 4  
יש לרת& לפני הכיסוי בשעות המוקדמות  150את הקטעי" הנפרדי" באור& . מרות&

  .של הבוקר כאשר אור& הצנור הוא הקט� ביותר

המכשירי" וחומרי העזר הדרושי" לביצוע , הקבל� יספק על חשבונו את כל הכלי"  . 5  
  .ל החיבורי" ייעשו כשהצנור מונח בתעלהכ. המחברי"

על הקבל� . הצנור יונח בתעלה לפי הקו והגבהי" כפי שסומנו בתכניות ללא כל סטיה  . 6  
כפי שמובאי" בחוברת , ת"להניח את הצנורות בהתא" להנחיות צנורות המזה

  .היצר�

, ת הביצועהוראו, בכל מקרה. צריפי�*י פניה לשרות שדה"את החוברת נית� להשיג ע  . 7  
  .מחייבות את הקבל�, כפי שמובאות בחוברת

  

  פוליאתיל� ובטו�, סי.וי.הנחה וטיפול בצנרת פי  . ד
הפריקה תבוצע באמצעות . פוליאתיל� ובטו�  יהיה זהיר, סי.וי.הטיפול בצנורות פי  .  1  

הקבל� יכשיר שטח בו . אי� לזרוק את הצנורות ואי� לגרור אות" על פני הקרקע. מנו'
  .חסנו הצנורות יאו

סי ופוליאתיל� באתר לתקופת זמ� העולה על שבועיי" .וי.אי� להשאיר צנורות פי  . 2  
  .ימי" מיו" יצור" על מנת למנוע דפורמציות בלתי רצויות

פוליאתיל� ובטו�  תעשה בתעלה שהוכנה , סי.וי.התקנה תת קרקעית של צנורות פי  . 3  
  .ר& קו תחתית הצנורמראש באופ� כזה שיווצר מגע רצו' לכל או
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  פקוח שרות שדה  .ה
כל . הקבל� יזמי� את שרות השדה של יצר� הצנורות לצור& הערכת אופ� הביצוע של הקו  

שרות שדה יהיה כלול . ח פקוח עליו� מטע" היצר�"ביקור של שרות השדה הספציפי ילווה בדו
  .במחירי היחידה של הקוי"

  

  �תושבות ותמיכות מבטו, יציקת גושי�  .ו
יצק הקבל� , במקומות המסומני" בתוכנית ובמקומות בה" ידרוש זאת המפקח  .  1  

  .גושי" תחת או סביב לצנורות

 300ק בטו� מוכ� תהיה "הגושי" יוצקו בהתא" לתכניות כאשר כמות הצמנט למ  . 2  
  .ג"ק

  

  עבודה בקוי ביוב פעילי�  .ז
יחסו" וישאב אות" . פעילי"במהל& העבודה יעבוד הקבל� באזורי" בה" קוי ביוב   .  1  

  .או יחבר אות" לקוי" שבמסגרת המכרז

על הקבל� לדאוג לכ& שהקוי" הפעילי" לא יציפו את הקוי" שבביצוע ולדאוג   . 2  
  .לרציפות העבודה של מערכת הביוב

אל קוי"  BY-PASSפעולות אלו יעשו על ידי חסימות קטעי" נדרשי" ושאיבת   . 3  
  .פעילי" בהמש&

חשמל להפעלה , קוי סניקה, משאבות: קבל� לספק את החומרי" הזמניי" כגו� על ה  . 4  
  .ב"פקקי" לחסימה וכיו, )גנרטור או אחר(

  

  בדיקות הידראוליות ושטיפת קוי�  .ח
  בדיקה הידראולית לקוי מי�  .  1  

  .יבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות, בנפרד, כל קטע וקטע  .  1.1      

הלח� מטרתה לבדוק את המחברי" מתו& הנחה כי הצנורות עברו  בדיקת   1.2    
ר וכי הקבל� ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלח� "בדיקת לח� בביהח

  .של הצנורות

לפני הכנסת המי" לקו יש לודא את תקינות" של נקודות האוויר והניקוז    1.3    
  .שלאור& קטע הקו הנבדק

ה תקופת ההבשלה של הבטו� בגושי העיגו� לא תבוצע בדיקת לח� בטר" חלפ   1.4    
  .א" אכ� קיימות, )יו" 15לפחות (והתושבות 

אלא א" נדרש בכתב הכמויות או ' אטמ 12הבדיקה תעשה בלח� פנימי של    1.5    
  .הלח� יבדק בנקודה הנמוכה של הקו. י המפקח לח� בדיקה אחר"ע

וגני" אטומי" את הקצוות הפתוחי" של קטע הקו הנבדק יש לסגור בא   1.6    
פרטי העיגו� יוגשו למפקח . ולעגנ" באופ� כזה שיעמדו בלח� הבדיקה

  .לאישור

לאחר . מילוי הקו במי" ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו   1.7    
. מילוי כל הקו במי" יש להעלות את הלח� בהדרגה עד ללח� הבדיקה הנדרש
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י המפקח כדי לאפשר בדיקת "עלח� הבדיקה יוחזק בקו במש& הזמ� שנקבע 
  .קטע הקו הנבדק לכל אורכו

א" לא תמצא נזילה או הזעה בי� הצנורות ובי� המחברי" או ירידת לח�    1.8    
א" יימצאו ליקויי" או ששיעור . יאשר המפקח את הקו, במש& הבדיקה

על הקבל� לבצע , הדליפה המותרת יעלה על הערכי" בטבלה המצורפת להל�
י" הנדרשי" על ידי המפקח ולחזור על הבדיקה עד שהקו את כל התיקונ

  .יימצא תקי� ולשביעות רצונו המלאה של המפקח

שעות  6, מטר 50ובאור& עד  4"שעות  לקווי" בקוטר עד  0.5מש& הבדיקה    1.9    
שעות  24 –ו , 16" – 24"שעות לקווי" בקוטר  12,  6" * 14"לקווי" בקוטר 

  .לא יירד הלח� המותרבה� , 24"לקווי" בקוטר מעל 

      

להל� טבלה המרכזת את מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר לכל סוגי     
  .  הקוי"

  קוטר הצינור 
 )'אינ%(

  מהירות מילוי 
 )שעה/ק"מ(

  מטר  1000הפסד מקסימלי מותר לאור( 
 )שעות 24 –ליטר ל (

24 50 1350 

20 32 1150 

16 21 900 

12 11 700 

10 7 500 

8 5 360 

6 2.5 300 

4 1.1 180 

  
  

  שטיפת קוי מי�  . 2  
לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרי" וגמר כל העבודות והבדיקות .  2.1    

הקשורות בכ& ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבל� שטיפה פנימית 
  .צנורות ואביזרי" *של כל המערכת 

נקודות הגבוהות של המערכת השטיפה תעשה על ידי הזרמת מי" לתו& ה   2.2    
  ).דר& ברזי שטיפה(והוצאת" מ� הנקודות הנמוכות 

כמות המי" שתוכנס לכל קטע תספיק לכ& שבמערכת תיווצר מהירות    2.3    
השטיפה תימש& עד אשר המי" . שניה/'מ 1.0זרימה של לא פחות מאשר 

 א& לא, היוצאי" יהיו נקיי" לחלוטי� לשביעות רצונו המלאה של המפקח
יגיש הקבל� למפקח . לפני ביצוע השטיפה. פחות מאשר מחצית השעה

, הוצאת", לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המי"
רק לאחר , גודל החיבורי" המוצעי" וצורת סילוק המי", מקורות המי"

  .אישור המפקח יוכל הקבל� לבצע את השטיפה
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  חיטוי קוי מי�  .3  
ולאחר שהמפקח יקבע כי המי" , מר ביצוע השטיפה בקוי המי"ע" ג  . 3.1    

: יתיר ביצוע חיטוי הקוי" כמפורט להל� , היוצאי" מכל נקודה ה" צלולי"
  .'ספחי" וכו, האביזרי", פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצנורות

תמיסת . ג לליטר"מ 50חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז   3.2    
בתו" תקופה זו יבדק . שעות 24מי" והכלור תוכנס לקוי" ותושאר בה" ה

ג לליטר יש "מ 10 –ל  1א" יהיה הריכוז בי� . הריכוז במספר נקודות
שעות או  24א" הריכוז לאחר . שעות נוספות 24 –להשאיר את מי הכלור ל 

יש להוציא את התמיסה ולחזור על , ג לליטר כלור"מ 1 –שעות פחות מ  48
ג "מ 1 –שעות יהיה גדול מ  48הלי& מחדש עד שהריכוז הנותר בתו& הת

  .לליטר

בתו" החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוק� ותשט' המערכת והקו   3.3    
ימולא במי" נקיי" עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא 

  .ג לליטר"מ 0.2תעלה על 

  
  ציוני�בדיקה הידראולית לקוי ביוב גרביט  .  4  

כל קטע וקטע בי� שתי שוחות סמוכות אשר יכלול את השוחה המעלית יבדק   . 4.1    
  .בנפרד בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות

עומד (י סתימת קצוות הקו בפקקי" מיוחדי" ובעומק "הבדיקה תעשה ע    4.2    
  .'מ 5.0לפחות א& לא יותר מאשר ' מ 1.0של ) לח�

  .שעות 24מש& הבדיקה     4.3    

דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהו יתוק� הטעו� , א" הופיעה נזילה    4.4    
תיקו� בהתא" לדרישות המהנדס ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק 

  .יימצא תקי� לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  
  תאי בקרה.  57.13

  
  שוחות למגופי מי�  . א  

 ∅60א ויכללו אלמנט בטו� ו "י פרט עת"יהיו עפ 4*12"שוחות למגופי מי" בקטרי"   .  1  
כולל מכסה אובאלי בינוני במדרכה מדג" , י תכניות סטנדרט עיריית תל אביב"עפ
  .א יפו"עת

  .מהודק' ג מצע סוג א"השוחה תוצב ע  . 2  

  

  מכסי� לתאי בקרה למגופי�  . ב  
מברזל , ' המי"אג *י סטנדרט עריית תל אביב יפו "מכסי" לתאי מגופי" יהיו עפ    

  :יציקה ע" סמל העיר תל אביב מוטבע בזמ� יציקה המכסי" יהיו לפי הפירוט הבא
  .טו� ויונחו על גבי בטו� 12.5מכסי" במדרכה  יהיו אובליי" לעומס    1.1    
טו� ויונחו על גבי  40מכסי" בכביש יהיו עגולי" ע" מסגרת מרובעת לעומס   1.2    

  .גוש בטו�
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מ ע" סמל "ס 60ות מגיסטרליות יהיו עגולי" בקוטר מכסי" של שוח   1.3    
  .וכיתוב מתאי", העירייה

  
  שוחות בקרה לביוב  . ג  
שוחות הבקרה לביוב תהיינה מחוליות גליליות מבטו� טרו" ותקרות טרומיות   .  1  

  .מ"ס 20בעובי ' ותוצבנה על גבי שכבת מצע סוג א

ע" פתחי" , MBדג" " יקהמוזא"תחתית השוחה תהיה טרומית דוגמת תוצרת   . 2  
" איטוביב"חבורי צנרת יהיו באמצעות מחברי שוחה גמישי" מסוג . קדוחי" לצנרת

  .מורכבי" במפעל, תוצרת מוזאיקה או שווה ער&

הקבל� אחראי למסור למפעל נתוני" מדויקי" של כווני הכניסות והיציאות מכל   . 3  
  .י המפקח"לאחר סימו� התוואי בשטח ואשורו ע, שוחה

תקע בקוטר ועומק לפי * שקע 658' י מס"החוליות תהיינה בעלות תו תק� לפי ת  . 4  
תכניות ע" משטח פנימי חלק ביותר א" המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק 

י כ' "ההחלקה תבוצע ע, 1:1י טיח צמנט ביחס צמנט לחול דק של "יחליקו הקבל� ע
  .טייחי"

בשוחות המותקנות . טו� 12.5לעומס , מבטו�, שטוחה, התקרה תהיה טרומית  . 5  
בשוחות המותקני" בכבישי" תהיה התקרה .טו�  40בכבישי" תהיה התקרה לעומס 

  .י פרויקט"טו� עפ 25*טו� ובמקרי" מיוחדי" ל 40לעומס 

  .ע מאושר"או ש" איטופלסט"בי� החוליות הטרומיות יונח אט" דוגמת   . 6  

  .עבודות בטו� – 02ביצוע עבודות בטו� בהתא" לפרק   . 7  

  . 631י "ויותר יותקנו שלבי ירידה מיציקת ברזל לפי ת' מ 0.80בשוחות שעומק�   . 8  

יתקבלו , א" יהיו כאלה, הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופ� כזה ששלבי הירידה  . 9  
  .בטור אנכי

בתוספת דבק , רצפת השוחה תעובד לתעלות ולשיפועי" מוחלקי" היטב בטיח צמנט  . 10  
  .יאקריל

  .או מי נגר/השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכ� מי תהו" ו  . 11  

י מילוי השוחה במי" עד מעל לחיבור החוליה "בדיקת אטימות השוחות תבוצע ע  . 12  
  .שעות מבלי שתהיה ירידה במפלס המי" 3האחרונה למש& 

  :מפלי" בשוחות בקרה יבוצעו לפי תכניות סטנדרט וכמפורט להל�   . 13  

  .י עבוד פנימי"מ יבוצעו ע"ס 50מפלי" עד גובה  13.1  

  .י מפל חיצוני"מ יבוצעו ע"ס 50מפלי" בגובה מעל  13.2  

לא תותר חציבה . י קדוח במקדח כוס יהלו""הכנות לחבור מגרשי" יעשו ע  . 14
  .באלמנטי" טרומיי"

רת תוצ" מגנופלסט"יותר השימוש בשוחות משולבות תחתית פלסטית לביוב דוגמת   . 15
רק באישור , 5%ואינו עולה על  1%*בקווי" ששיפוע" אינו יורד מ, ע"וולפמ� או ש

  .המפקח והמתכנ�

במקומות בה" יש להתקי� מפל פנימי . לא יותקנו מפלי" פנימיי" בשוחות משולבות  . 16
  .לא יותקנו שוחות משולבות
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סמל , " ביוב" ," עיריית תל אביב"המכסי" יהיו ע" כתובות יצוקות בגו' המכסה   . 17
  .סוג המכסה ושנת ייצור, העירייה

  
  שוחת בקרה מפוליאתיל�.  ד  
 1% –שוחות בקרה בחצרות נית� לבצע מפוליאתיל� בקוי" ששיפוע" אינו יורד מ   .  1  

  .3%ואינו עולה על 

בעלות תו תק� . י המפקח"ע מאושר ע"או ש" חופית"שוחות פוליאתיל� יהיו מסוג  . 2  
  .'חלק א 307כ "ומפמ 005י "ת

  .מ"ס 60*100יותר שימוש בשוחות בקטרי"   . 3  

ג טבעת בטו� מזויי� "יהיו מבטו� ויוצבו ע, טו� 8מכסי" ותקרות לשוחות לעומס   . 4  
  .מ"ס 20יצוקה באתר בעובי 

יש למלא בחול חללי" . מ"ס 15שוחות פוליאתיל� תוצבנה על מצע חול בעובי   . 5  
סביב לדפנות שוחות פוליאתיל� יבוצע בחול מהודק מילוי . הנוצרי" בתחתית השוחה

  .הו.ש.א.מודיפייד א 95%מ לרמת הידוק של "ס 20בשכבות של 

י יצר� השוחות ויותאמו לסוג "חבורי צנרת יהיו באמצעות אטמי" המיוצרי" ע  . 6  
י יצר� "בי� חוליות יולבש אט" בי� חולייתי המיוצר ע. הצנרת ולתנאי הקרקע

  .יקבלו את אישור המפקחהאטמי" . השוחות

  .י המפקח"ע מאושר ע"או ש" חופית"מפרידי שומ� מפוליאתיל� יהיו מסוג   . 7  

, אטמי" ומכסי" יהיה זהה לזה של שוחות בקרה מפוליאתיל�, הנחה, אופ� התקנה  . 8  
  .ובהתא" להנחיות היצר�

  .התקנת מפריד שומ� מפוליאטיל� תותר בחצרות בתי" בלבד  . 9  

  .ות הקבל� לקבל את אחריות יצר� מפריד השומ�באחרי  . 10  

  

  שוחות בקרה לתיעול.  ה  
שוחות הבקרה לתיעול יהיו מאלמנטי" טרומיי" מבטו� ותקרות טרומיות ותוצבנה   .  1  

  .'על גבי מצע סוג א

בתכניות העבודה ולפי הפירוט שלהל� , סוג השוחות יהיה לפי הנאמר בכתב הכמויות  .  2  
:  

מ לפחות "ס 125קורת עגולי" לתיעול מחוליות גליליות יהיו בקוטר תאי ב  .  2.1    
  .06.03י הנאמר בסעי' "בדומה לתאי בקרה לביוב עפ

ע  ע" "או ש) MC,MB(תאי בקרה מלבני" לניקוז דוגמת תוצרת וולפמ� דג"    2.2    
  .489י "תקרה כבדה בעלת תו ת

 150 * ו 125ול בקוטר תאי בקרה אינטגרלי" לניקוז יותקנו על קווי תיע   2.3    

ע "תוצרת וולפמ� או ש  MIT 125/150התאי" יהיו דוגמת דג" . בלבד
  .מ לפי התכנית"ס 125מ או "ס 100קוטר השוחה יהיה . מאושר

א ומותאמי" "כל דגמי השוחות יהיה באישור אג' הביוב והתיעול של עת   2.4    
  .יפו*א"לסטנדרט עת

סמל , " ניקוז" "עיריית תל אביב"ת בגו' המסה כל המכסי" יהיו ע" כתובית יציקו  . 3  
  .סוג המכסה ושנת היצור, העירייה
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  מכסי� ותקרות לתאי בקורת לביוב ותיעול  . ז  
 489י "מאיכות משובחת ויהיו בעלי תו תק� ת, המכסי" לתאי בקורת יהיו עגולי"  .  1  

, הכביש עבור הכוכי" הנמצאי" בתחו") טו� 40( 104.1.3כאשר סוג המכסה יהיה 
בתאי בקרה לתיעול . עבור הכוכי" הנמצאי" בתחו" המדרכה) טו� 8( 104.1.2ומסוג 

עבור כוכי" בתחו" הכביש ועבור ) טו� 40( 104.1.3המכסי" והתקרות יהוו מסוג 
אביב יפו ע" *כל המכסי" יהיו מפלדה מדג" עיריית תל. כוכי" בתחו" המדרכה

ע" מסגרת מרובעת " מור�"כסי" מסוג במדרכות יהיו המ. סימו� ביוב או תיעול
  .עגולי"" שמשו�"ובכבישי" מסוג 

מטר יותק�  1.26בתאי בקרה בעומק העולה על . מ"ס 50קוטר הפתח במכסה יהיה   . 2  
בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותק� המסגרת מעל . מ"ס 60מכסה בקוטר 

  .ווי"המכסי" יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הק. פני התקרה

התקרות יהיו . תותר התקנת חוליה עליונה קונית' מ 2.50בתאי בקרה בעומק מעל   . 3  
  .489י "בעלות תו תק� ת

  .489י "טו� בעלי תו תק� ת 8לעומס . ב.מכסי" בתו& חצרות יהיו מסוג ב  . 4  

  

  תאי קליטה למי גש�  .  ח  
בכתב הכמויות ובתכניות תאי קליטה למי גש" יהיו מבטו� טרו" במידות לפי הנאמר   .  1  

  .העבודה

לא יותר השימוש בקולטני" . קולטני מי גש" יונחו על גבי מצע מהודק מכורכר  . 2  
המפקח יהיה רשאי לפסול . סדוקי" או כאלו שנפגעו בעת ההובלה לאתר, שבורי"

  .ל"תאי קליטה אשר לא יעמדו בתנאי" הנ

ע "תוצרת וולפמ� או ש MD3או  MD1,MD2תאי קליטה למי גש" יהיו דוגמת   . 3  
עבור קולטני" ללא אב� שפה יהיו . מאושר עבור קולטני מי גש" הצמודי" לאב� שפה

עומק . ע מאושר"בהתאמה תוצרת וולפמ� או ש MD – 21,22,23הקולטני" דוגמת 
  .מטר לקולט� העמוק אלא א" יצוי� אחרת 1.20הקולט� יהיה 

  .בכת קליטה למי גש"לכל קולט� תותק� מסגרת מיצקת פלדה וס  . 4  

מ "ס 84X34חדשה במידות  –" אביב*תל"סבכות הקליטה למי גש" יהיו מדג"   . 5  
הסבכה תותק� בתו& מסגרת מברזל . ע מאושר"מ תוצרת וולק� או ש"ס 7.5ובעובי 

עיגו� המסגרת לתאי הבטו� . ובעובי דומה לזה של המסגרת 90X40יציקה במידות 
  .נקודות לפחות 4במסגרת  תעשה באמצעות עוגני" המצויי"

אב� . לסבכות קליטה המצויות צמוד לאב� שפה תותק� אב� קולטת מי" מברזל יצקת  . 6  
  " .אביב* תל"השפה תהיה מדג" 

  
  אביזרי� בקווי מי�  . 57.14

במקרה של שינוי מהאביזרי" הכלולי" במפרט או אביזרי" שלא פורטו ואשר הקבל� יידרש   
בטר" , יפו*א"קבל אישור המפקח ואג' המי" בעיריית תהאביזרי" חייבי" ל, לספק"

  .התקנת" באתר
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  מגופי".  א  

דוגמת תוצרת  61י "ומעלה יהיו מגופי טריז בעלי תק� ת 4"מגופי" על קווי מי" בקוטר     

ציר . ע מאושר בעלי ציפוי רילס�"או ש, TRLדג" " רפאל"או תוצרת , 2550דג" " ארהרד"
ברגי" וגלגל , ע" המגו' יסופקו אטמי". ו' יותק� ע" מחבר לעוג�כל מג. 316המגו' נירוסטה 

המגופי" יהיו . 'אטמ 24ולח� בדיקה ' אטמ 16כל המגופי" יתאימו ללח� עבודה של . סגירה
ע" אפשרות להפעלה , יהיה תא לידית המגו' בלבד, 12"במגופי" בקוטר עד . תת קרקעיי"

מכסי" לתאי מגופי" יהיו . בתכנית סטנדרט לפי פרט, י מוט מארי& וגלגל סגירה מבחו�"ע
מגופי" בהכנות לחיבורי בית . א בלבד"י עת"א מהסוג המאושר ע"מברזל יציקה סטנדרט עת

  . א ויותקנו עיליי" בחיבור המבנה"יהיו כדוריי" לפי סטנדרט עיריית ת 3"בקוטר 

  

  עוגנים.  ב  

יש לשמור על שטחי . הצינוריש להבטיח כי בעת הריתו& שטח האטימה יהיה ניצב לציר     
או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל את שטחי , האטימה נקיי" מחומרי ריתו&

מטפות התזה ומכל לכלו& ולתק� את כל הפגמי" העלולי" להפריע לאטימה , האטימה
  .המוחלטת של העוגני"

  

  )דרסרים(מחברים מכאניים . ג  

אספלט ולכלו& אחר , צוות הצינור מכל צבעלפני הרכבת המחברי" יש לנקות את ק  .  1  
. מ לפחות מהקצה"ס 20ולהבטיח צורה עגולה לחלוטי� של הצינורות עד למרחק של 

במקו" , עד להרכבה, את הגומיות יש לשמור. י מכות פטיש"הרכבת טבעות כאלו ע
" מחבר מכני חרו""במקרה השימוש ב. מוג� מקרני השמש ולמרח" בשמ� קיק

או , יש להסיר את הבליטה מתו& הטבעת האמצעית בבית המלאכה, )דרסר חרו"(
אסור בהחלט להסיר את הבליטה על ידי . בעזרת איזמל א" הדבר יבוצע בשדה

  .חיתו& אוטוגני
במקומות המסומני" לכ& בתוכניות ובכל מקו" בו ידרוש זאת המפקח יורכבו עוגני"   . 2  

במקומות . יהיו לפי סטנדרטצורת העוג� ואופ� חיבורו , על המחברי" המכני"
לצרכי , יורכבו גשרי", המסומני" לכ& בתכניות ובכל מקו" בו ידרוש זאת המפקח

  .הגנה קטודית לפי סטנדרט
  

  ברגים.  ד  

אור& הברגי" לכל אביזר יהיה . יש להשתמש א& ורק בברגי" בעלי הקוטר הנכו�  .  1  
 2" לפחות בשיעור של אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירת" יבלוט מהאו

  . חוטי" 4 –א& לא יותר מ , חוטי תבריג
  .מתיחת הברגי" חייבת להיות הדרגתית ואחידה  . 2  
י הקבל� ומחיר" יהיה כלול במחיר היחידה של הנחת "ברגי" ואומי" יסופקו ע  . 3  

  .האביזרי"
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  הרכבת אביזרים.  ה  

במיוחד יש . אשר חדר לתוכ" לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרי" מכל לכלו&  . 1  
  .לנקות את שטחי האטימה

ההתאמה בי� .  בהרכבת האביזרי" יש להקפיד על איזונ" המדויק לפי פלס מי"  . 2  
לא תורשה התאמה על ידי . האביזרי" לבי� הצינורות תהיה מדויקת וחופשית

מתיחת ברגי" בכוח או בכל דר& אשר תגרו" למאמצי" פנימיי" באביזרי" או 
  .גני"בעו

  

  ברזי שריפה   . ו  

ההידרנטי" יהיו בקוטר . יותקנו לפי פרט בתכניות סטנדרט) הידרנטי"(ברזי שריפה   . 1  

ברזי שריפה . ע מאושר"מעוג� או ש 3דג" " פומס"או  FH-2מתוצרת רפאל דג"  3"

ע "או ש,  10דג" " פומס"או  FH-12מתוצרת רפאל דג" , 3X2"כפולי" יהיו בקוטר 
  .4"י השריפה יותקנו על זק' חרושתי בקוטר ברז. מאושר

  . מצופי רילס� צבוע אדו" 448י "הברזי" יהיו בעלי תו תק� ת  . 2  
מצופי" רילס� צבוע  3חלק  448י "הברזי" יהיו בעלי מתק� שבירה בעלי תו תק� ת  . 3  

  .אדו"
  

  קו מי� זמני.  ז  
ה קו מי" זמני לאור& הרחוב הקבל� יניח במידת הצור& ולפי קביעת המפקח ודרישת העיריי  

. מפוליאתיל�, לפחות) מ"מ 50( 2"הקו יהיה בקוטר . כולל חיבורי" זמניי" למדי מי" קיימי"
, חובת הקבל� לבצע ג" את חבורי המי" לבתי" מקו המי" הזמני לרבות הסתעפויות

על מנת להבטיח אספקת מי" סדירה לכל המבני" הקיימי" מש& כל ' הברגות וכו, מחברי"
  .תקופת הבצוע

  
  לחיבורי בתי�.  ח  
לפי פרט בתכנית סטנדרט של , 3"חיבור מי" למגרשי" ובתי" יבוצעו בצינורות פלדה בקוטר   

  .חיבור הקווי" לצינורות ראשיי" מפלדה יהיה באמצעות זק' לריתו&. אג' המי"
  

  פתיחה וסגירה של קוי מי�.  ט  
ה תבוצע בתיאו" ע" אזוראי של אג' המי" פתיחה וסגירה של קוי מי" קיימי" לצור& העבוד  

  .הזמנת האזורי באחריות הקבל�. ובפיקוחו
  

  הגנה נגד קורוזיה.  ב  
  כללי  . 1  
צנרת פלדה ואביזרי"  שאינ" , עבודות מסגרות: כל חלקי המתכת הגלויי" כגו�    

שלבי ירידה מיצקת ברזל , מכסי", מסגרות למכסי", טמוני" בקרקע או בבטו�
  .גילבו� או צביעה: רו טיפול בהגנה נגד קורוזיה באחד משני האופני"יעב', וכדו

  
  צביעה  . 2  
  צביעת חלקי מתכת מגולבני�.  2.1    

 א" יידרש בתכנית או בכתבי הכמויות תבוצע צביעה נוספת על פני הגילבו� .  2.1.1  

  .ולאחר התיקוני" בצבע עשיר אב�
  .ד שמיר להורדת ברק הגילבו�טינר ובב/יש לנקות הגילבו� בטרפנטי�   2.1.2  
  .מיקרו� 30האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי    2.1.3  
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  תבצענה שתי שכבות צבע  עליו�, לאחר יבושו, על פני שכבת צבע היסוד   2.1.4  

י "גוו� השכבה  העליונה יקבע ע. א"מיקרו� כ 30בעובי ) סופרלק(סינטטי 
  .היה שונה מזו שמעליהגוו� השכבה התחתונה י. המפקח

  
  אופ� הביצוע.  2.2    

  .או מדלל מותא" לריסוס, טרפנטי� מינראלי להברשה: הדילול  .  2.2.1  
  במברשת או בריסוס: היישו"   2.2.2  
  .שעות 12סופי , שעות 24בי� שכבה לשכבה : הייבוש   2.2.3  
  80י השכבות עובי כולל שת, מיקרו� מינימו" כל שכבה 30: עובי הפיל" יבש   2.2.4  

  .מיקרו� מינימו"
תיעשה , הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטי" המיוצרי" בבית המלאכה   2.2.5  

צביעת , השכבה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה. בבית המלאכה
המלאכה תיעשה כולה *כאלה שאינ" מותקני" בבית, אלמנטי" אחרי"

  .באתר
  

  בני�צביעת חלקי מתכת שאינ� מגול.  2.3    
אלמנטי" או חלקי" העשויי" פלדה שאינ" מגולבני" יוגנו כנגד , מבני פלדה.  2.3.1    

  .קורוזיה באמצעות צביעה
  .הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול   2.3.2    
  .הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליו�   2.3.3    

  
  :צבע יסוד.  2.4    

  .HB 13צבע יסוד יהיה שתי שכבות כרומט אב�    2.4.1    
  .במברשת שתי וערב: היישו"    2.4.2    
  .בטרפנטי� מינראלי: הדילול    2.4.3    
  .שעות 24*16סופי , שעות 24בי� שכבה לשכבה : הייבוש   2.4.4    
  עובי הפיל" היבש של, מיקרו� לכל שכבה 35*30: עובי הפיל" יבש   2.4.5    

  .לפחותמיקרו�  60השכבות   
  

  :צבע עליו�.  2.5    
ושכבת צבע ) אוקסיד אדו"(ביניי"  309צבע עליו� יהיה שתי שכבות מג�    2.5.1    

  .עליו� אדו" צבוע בתנור
  .בטרפנטי� מינראלי להברשה או במדלל מותא" לריסוס: הדילול   2.5.3    
  .שעות 12שעות סופי  24בי� שכבה לשכבה : הייבוש   2.5.4    
עובי הפיל" היבש של שתי . מיקרו� מינימו" לכל שכבה 30: פיל"עובי ה   2.5.5    

  .מיקרו� לפחות 60השכבות 
הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליו� של אלמנטי"    2.5.6    

  .המיוצרי" בבית מלאכה תעשה בבית המלאכה
תעשה , כאלה שאינ" מותקני" בבית המלאכה, צביעת אלמנטי" אחרי"   2.5.7    

  .באתרכולה 
  
  
  
  
  
  



102 

 

 

  
  צלו� צנרת גרביטציונית.  57.17

  כללי.  א  
לש" הבטחת ביצוע תקי� של עבודות הנחת הצנרת בהתא" לנדרש במפרט הכללי   .  1  

על הקבל� לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילו" לאור& הקו , ובמפרט המיוחד
יזיה במעגל הצילו" ייער& באמצעות מצלמת טלוו. לאחר סיו" העבודות, המונח  

  .שתוחדר לצנרת לכל אורכה , סגור
ולתעד את מצב הצנרת ואופ� ביצוע " להביט לתו& הצינור"מטרת הבדיקה היא   . 2  

  .הנחתה
ויש לקוראו ולפרשו באופ� , מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה  . 3  

  .נפרד ממסמ& זה בלתי
 שמטרתה לוודא , ומה של כל בדיקה אחרתפעולת צילו" הצנרת אינה באה למלא מק  . 4  

 המפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח , ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות

  .שניתנו במהל& הביצוע
הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולי" בהצעת הקבל� כחלק ממחירי היחידה   . 5  

  .השוני" שהציע לביצוע העבודה ולא ישול" עבור פעולה זאת בנפרד
שיעמוד , בעל ציוד וניסיו� לבצוע העבודה, הקבל� רשאי להעסיק קבל� משנה מיומ�  . 6  

אישור העסקת קבל� משנה דומה . הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט בכל 
הקבל� יספק לקבל� ). חלק כללי(המפורט בחוזה הביצוע , לאישור קבלני משנה

  .ביצוע המשנה תכניות
צנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמי� הוא תנאי לקבלת ביצוע צילו" ה  . 7  

  ".תכנית בדיעבד"ומסמכי הצילו" יהוו חלק מתו& , לאחר ביצוע  העבודה
  

  ביצוע העבודה.  ב  
  שטיפה  . 1  
לפני ביצוע הצילו" על הקבל� לדאוג לכ& שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חמרי     

. פעולת הצילו" עלולי" ג" לפגוע במהל&בניה וחומרי" אחרי" כנדרש במפרט וה
הכול בהתא" , לכ& הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לח� באמצעות מכשור מתאי"

  .למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלי" אותו
  

  עיתוי העבודה  .  2  
והידוק שכבות העפר בהתא" , ביצוע הצילו" יעשה לאחר הנחת הצנרת.  2.1    

  .שורות בביצוע השוחותלדרישות השלמת כל העבודות הק
  .הצילו" ייער& בנוכחות נציג המזמי� ויועציו והפיקוח באתר   2.2    
על הקבל� להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילו" לא פחות מאשר    2.3    

  .שבעה ימי" לפני ביצוע העבודה
  .הקבל� לא יתחיל את ביצוע הצילו" ללא נוכחות המפקח   2.4    

  
  מהל( הביצוע  . 3  
הצילו" יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אור&     

מהל& העבודה יוקר� מעל גבי מס& טלוויזיה . מתאימי" בהתא" למגבלות הציוד
  .במהל& ביצוע הצילו"

  
  תיעוד  . 4  
וכ� , הצילו" על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לש" רישו" תמידי  .  4.1    

על גו' הסרט בצורת הערות המבצע , עזרת מיקרופו�ב, בעזרת תיעוד קולי
  .'לגבי מיקו" מפגעי" וכו
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על מבצע הצילו" לדאוג לסימו� מספר השוחה בפני" ובחו� לש" זיהוי ועל    4.2    
  .סימו� במהל& התיעוד שיאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת דיגיטאלית

  
  תיקו� מפגעי�.  ג  
, במהל& הבדיקה החוזרת של הקלטת המתועדת או/במידה ובמהל& פעולת הצילו" ו  . 1  

הקבל� יהיה חייב לבצע התיקוני" , דעת המפקח יש לתקנ"*יתגלו מפגעי" ולחוות
  .הדרושי" לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  .הקבל� יתק� הנזקי" הישירי" והבלתי ישירי"  . 2  
תהלי& הצילו" . לאחר תיקו� המפגעי" יבוצע צילו" חוזר של קטעי הקו המתוקני"  . 3  

  ".ביצוע העבודה" 11.02החוזר יהיה  בהתא" לנאמר בסעי' 
  

  הצגת ממצאי�.  ד  
י המזמי� תהיה בהתא" לתנאי המכרז ובנוס' רק לאחר מסירת "קבלת העבודה ע  . 1  

  .ח מפורט לגבי ממצאי""תיעוד הצילו" שיכלול קלטת וידאו ודו
  

  קלטת וידאו  . 2  
, תכלול תיעוד מצול" של הקו לכל אורכו, זמי�שתשאיר ברשות המ, קלטת וידאו  

פס קול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תו& כדי . ויכלול סימו� זיהוי שוחות
  .ביצוע הצילו"

  
  ח צילו�"דו  .3

ח "דו. י מבצע עבודה זו"אשר יוכ� ע, ח מפורט"במצור' לקלטת יוגש דו   3.1  
ח יהיה כתוב "הדו". עבדבדי"צלו" אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות 

  :בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטי" הבאי"
שוחות בקרה וקטעי הקו בהתא" , של הצינור) סכמה(מרש" מצבי    3.2  

וכל סימ� ותאור אחר על פני השטח כדי , לסימוניה" בתכניות הביצוע
  .לאפשר זיהוי הקו ומיקומו

, נקודת וידאו, קטע הקו: תכלולח שוט' של הצילו" בצורת טבלה ש"דו   3.3  
לאור& הקו משוחה " מרחק ר�"תאור המפגע הערות וציו� מיקו" המפגע ב

  .סמוכה
  . דעת מומחה הצילו" לגבי מהות המפגעי"*סיכו" ממצאי" וחוות  3.4  
  .מסקנות והמלצות   3.5  
ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות תמונות אלה יצולמו "רצוי שהדו   3.6  

    .גבי מס& הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימהמעל 
  

  אחריות הקבל�  . ה  
שומר המזמי� לעצמו זכות לערו& צילו" חוזר " תיקו� מפגעי""בנוס' לאמור בסעי'     

במידה ויתגלו נזקי" שנגרמו לצנור כתוצאה . לפני פקיעת תוק' האחריות של הקבל�
קשורות בביצוע הנחת הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות ה, מעבודות עפר

במידה ויתגלו נזקי" הדרושי" , עלות הצילו" הנוס', הצינור אשר באחריות הקבל�
י "או ע/ו, ידי הקבל� לפי דרישת המזמי�*המפגעי" יתוקנו על, תחול על הקבל�, תיקו�

צילו" חוזר של , על חשבו� הקבל�, בהמש& ייער&. המזמי� על חשבונו של הקבל�
  . זאת כפו' לתנאי" הכלליי" של החוזהכל . הקטע אשר תוק�
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  אופני מדידה ותשלו�.  57.18
  אופני מדידה ותשלו� לעבודות עפר  . א  
      

  
  :רוחב חפירה תיאורטי   .  1.5        

הנחת היסוד עבור עבודות עפר שונות הקשורות בהנחת    1.5.1      
עבודות פירוק , צנרת כגו� אספקת חול למילוי בתעלות

ב ובהתא" למוגדר באופני "ט ומצעי"  וכיווסלילת אספל
הינה כי הרוחב תיאורטי , התשלו" של הסעיפי" השוני"

  .של התעלות כמופיע להל�

  :טבלת רוחב חפירה תיאורטי    1.5.2        

  

 נומינליקוטר צינור  )מ"ס(רוחב חפירה תיאורטי 

 )'אינ� 5*2(מ "ס 10צנרת בקוטר עד  70

 מ "ס 25 מ עד"ס 15 –צנרת בקוטר מ  90
 )'אינ� 10*6(

 מ"ס 30עד  25 –צנרת בקוטר מ  100

מ "ס 40קוטר הצינור החיצוני בתוספת 
 .מכל צד

 מ"ס 60עד  35 * צנרת בקוטר מ

מ "ס 50קוטר הצינור החיצוני בתוספת 
 .מכל צד

 מ "ס 60צנרת בקוטר מעל 

  
עלויות העבודה והחומרי" לעבודות אשר יחרגו מהרוחב    1.5.3      

רטי יהיו על חשבו� הקבל� ולא תשול" תוספת התיאו
במקרי" מיוחדי" יאושר תשלו" מעל הרוחב . עבור"

התיאורטי באישור המהנדס ובהתא" להמלצת המפקח 
  .בשטח

  
  עבודות עפר להנחת צינורות  . ב  
יחידת המידה לתשלו" עבור עבודות עפר להנחת קוי" תהיה מטר אור&   .  1    

ומילוי , חציבה/העבודה תכלול חפירה. הקו בהתא" לקוטר הצינור ולעומק
העבודה תחולק לעבודות שאורכ� הכולל . חוזר כולל הידוק מבוקר בשכבות

  .מטר 50 *מטר ומעל ל  50 –מתחת ל 
י אור& הצינור שבי� הדפנות הפנימיות "אור& החפירה לצנרת ביוב יחושב עפ      

  .של שני שוחות סמוכות
י אור& הצינורות ואביזרי" המחוברי" "ב עפאור& החפירה לצנרת מי" יחוש      

  .לצינור לאור& ציר הצינור
והמחיר יהיה , עבור סילוק הקרקע העודפת למקו" מאושר לא ישול" בנפרד  . 2    

  .כלול במחירי היחידה לעבודות עפר
, והוא יכלול במחירי היחידה, תכנונו וביצועו לא ישול" בנפרד –עבור דיפו�   . 3    

  .לעבודות עפר
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ישול" ) לא עטיפה וריפוד(עבור אספקת חול להחלפת קרקע חפורה בלבד   . 4    
עבור פיזור והידוק לא ישול" . המחיר כולל אספקה והובלה לאתר. ק"במ

סילוק העפר הקשור בהחלפת קרקע . והמחיר כלול במחיר החפירה לצנרת
כמות החול לצור& תשלו" עבור . במחירי היחידה לאספקת החול כלול
פקת חול תחושב בהתא" לרוחב התיאורטי ולעומק או בהתא" להחלטת אס

  .המפקח
  .חול לצור& עטיפה וריפוד יהיה כלול במחירי הנחת הקווי"  . 5    
א בהתא" לעומק "יחידת המידה עבור חפירה לתיקו� צנרת ביוב  תהיה מ  . 6    

העבודה תכלול חפירה וחשיפת הצינור וכיסוי . הצינור ולרוחב התיאורטי
  .מהודק מבוקר במידת הצור&

לאחר ביצוע (עומק החפירה עבור הנחת צנרת יימדד מפני הקרקע בפועל   . 7    
ועד תחתית פני" ) עבודות פירוק אספלט או ריצו' בניכוי עובי הפירוק

העומק יקבע כעומק ממוצע בי� שתי נקודות ). I.L(הצינור לאור& ציר הצינור 
  .או שתי שוחות סמוכות

  
      
 בודות עפר למבני�ע  . ג  

  שוחות בקרה  . 1      
במחיר היחידה למבני" ושוחות כלולה החפירה וביצוע המלוי החוזר  1.1    

  .סביב למבנה מונח ומהודק בשכבות
  .ומחירו כלול במחירי היחידה, עבור דיפו� החפירה לא ישול" בנפרד 1.2      
  

  עבודות עפר ומצעי� לתעלות מי� ביוב ותיעול  . ד  
. ק"ת המידה לתשלו" עבור חפירה ומילוי בחומר מאושר תהיה במיחיד  . 1    

סילוק החומר החפור לאתר סילוק פסולת מאושר או , המחיר יכלול חפירה
י "מילוי חוזר מאושר ע, והובלתו לצור& מילוי חוזר, הובלתו לאחסנת ביניי"

המפקח באדמה חפורה או בחומר מסופק בשכבות מהודקות לדרגת צפיפות 
נדרש בתוכניות א& לא עבור הידוק לדרגת צפיפות גבוהה של בהתא" ל

המחיר כולל ביצוע צורת , עבור אספקת חול או מצע ישול" בנפרד. 100%
סעי' זה אינו עבור תעלות חפורות לצנרת . הדר& והידוק מבוקר של השתית

  .אלא לעבודות עפר כלליות
לדרגת צפיפות של (וקר עבור מילוי בחומר מילוי מאושר המהודק בהידוק מב  . 2    

הרטבה והידוק בשכבות בעובי , המחיר יכלול פיזור. ק"ישול" במ) 100%
  .100%כנדרש בתוכניות לדרגת צפיפות של 

המחיר . ר"עבור ביצוע צורת הדר& והידוק מבוקר של השתית ישול" במ  . 3    
  .כולל את כל העבודות והחומרי" הדרושי" לביצוע העבודה

המחיר כולל . י סוג המצע"עפ, ק"בלבד של מצעי" ישול" במעבור אספקה   . 4    
  .אספקה לאתר וכולל בדיקות מוקדמות

המחיר . ק"עבור הידוק מצע בהתא" להנחיות מחלקת דרכי" ישול" במ  . 5    
כולל פיזור בהתא" לגבהי" המתוכנני" בשכבות והידוק מבוקר לצפיפות של 

100%.  
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. לפי סוג הבטו�, ק"מילוי תאי" ובורות למינה" ישול" במעבור אספקה ויציקה של בטו� ל  . 11
הובלה ויציקה ומילוי הבור או התא כנדרש על ידי , המחיר יכלול אספקה

 .המפקח
הובלה , המחיר יכלול אספקה. ק"עבור עבודות בטו� יצוק באתר ישול" במ  . 12    

אספקה , המחיר יכלול טפסנות כולל אספקת הטפסות. ויציקה של הבטו�
  .ביצוע ברזל זיו� וכל עבודות הלוואי הדרושותו

הובלה , המחיר יכלול אספקה. ר לפי עובי"עבור יציקת בטו� רזה ישול" במ  . 13    
טפסות לרבות אספקת החומר והתקנתו וכל עבודות , ויציקה של הבטו�

  .הלוואי הדרושות
הובלה , המחיר כולל אספקה. ק"עבור תיקו� מדרגות מכל הסוגי" ישול" במ  . 14    

והתקנת כל החומרי" והעבודות הדרושי" לצור& תיקו� המדרגות והחזרת 
  .ב"טפסות וכיוצ, ברזל, המצב לקדמותו ולשביעות רצו� המפקח לרבות בטו�

הובלה , המחיר כולל אספקה, ק"עבור תיקו� קירות מכל הסוגי" ישול" במ  . 15    
שי" להחזרת חפירה לרבות הספקת כל החומרי" הדרו, והנחת האלמנטי"

  .הקיר לקדמותו בהתא" לדרישות המפקח
  עטיפת בטו� לצינור  . 16    

בהתא" לחוזק  –ק "יחידת המידה לעטיפת בטו� לצינור תהיה מ   16.1    
  .הבטו�

אספקת , מחיר היחידה יכלול את עבודות העפרהנוספות הנדרשות   16.2    
יד המחיר יהיה אח –אספקת ויציקת הבטו� , תבניות, ברזל הזיו�

      .לכל העומקי"
  

  ואביזרי מי�  אופני מדידה ותשלו� להנחת קווי  . ט  
  כללי  . 1      

  .י הקבל�"צנרת ואביזרי" לעבודות הנחת קווי מי" יסופקו ע   1.1      
אופני המדידה והתשלו" לאספקה והנחת קוי" מתייחסי"    1.2    

והנחת הצינורות והספחי" אלא א" צוי� אחרת בכתב , לאספקת
הריתוכי" החיבורי" והתקנת" , ביצוע כל החיתוכי", הכמויות

  :בשוחות ובמבני" וה" כוללי"
איזו� ומדידות כולל , את כל ההוצאות הכרוכות בסימו�   1.2.1      

  .מדידות לבדיקת איכות הביצוע והתאמ� לתכנו�
, את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות   1.2.2      

, אספקת" והובלת", המי" שטיפת וחיטוי קוי" לרבות
  .הציוד והאביזרי"

      
פילוס והידוק חול לצור& עטיפה וריפוד , הנחה, את כל התמורה בגי� אספקה   1.2.5  

 .צנרת
את כל ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאי"    1.2.6      

במקרי" מיוחדי" בהתא" להחלטת המפקח . בתוואי
  .א"ישול" עבור סילוק צנרת ושוחות במ
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  צינורות פלדה למי�  . 2    

להובלת והנחת צינורות פלדה בקוטר עד , יחידת המידה לאספקת   2.1    
הציפוי , עובי הדופ�, א מסווגת בהתא" לקוטר"תהיה מ 12"

. מדידת האור& תעשה לאור& ציר הצינור. החיצוני והציפוי הפנימי
, ר"ביהחמחיר היחידה כולל ג" את אספקת הצינורות והובלת" מ

מחיר היחידה יכלול ג" . פריקת" ופזור הצינורות לאור& התוואי
  . פחת

במחיר הנחת הקווי" יהיה כלול כל ההוצאות הכרוכות בשמירת    2.2    
  .הצנרת והאביזרי" באתר לרבות ניהול פנקסי רישו"

מחיר הנחת הצינורות כולל אספקת פיזור והידוק של ריפוד ועטיפת    2.3    
  .חול

הספחי" , בקווי מי" יימדד האור& ברציפות כולל אור& האביזרי"   2.4    
  .והשוחות שלאור& קווי המי"

בקו לח� לא ינוכו המבני" שבתוואי הצינורות ויכללו ג" את אור&    2.5    
  .האביזרי" המחברי"

כגו� אדני" : מחירי היחידה כוללי" כל אמצעי העזר והחומרי"    2.6    
חומרי ציפוי ובידוד , אלקטרודות, ורעבודות גיש, ותמיכות זמניות

  .'חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו
עבור אספקה והתקנה של קו מי" זמני במידה ויידרש כולל חיבורו    2.7    

א "פירוקו והוצאתו מהאתר ישול" במ, לכל הצרכני" הקיימי"
  .מסווג לפי קוטר

מורה עבור עבור ריתו& או חיתו& צנרת פלדה לא ישול" בנפרד והת   2.9    
. ל תהיה כלולה במחירי היחידה להנחת הקווי""ביצוע העבודה הנ

ריתו& או , המחיר יכלול את אספקת כל האביזרי" הדרושי" לביצוע
    הריתו& הבודד יכלול את כל . חיתו&

  .מילוי וכיסוי, הריתוכי" הבוני" את אותו הריתו& כגו� ריתו& שורש      
כלולי" במחיר היחידה של ' פויות וכוהסתע, קשתות: הספחי" כגו�   2.10    

  .הצינורות
יהיו על חשבו� , בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכי" כמתואר במפרט   2.11    

  .הקבל� ומחיר� יהיה כלול במחירי היחידה להנחת צינורות
      

 
  מגופי� ואביזרי�  .  3    
תהיה  12"יחידת המידה לאספקה הובלה והתקנת מגופי" עד קוטר    3.1      

, ברגי", המחיר יכלול אטמי", דות שלמות מסווג לפי קוטרביחי
  . אוגני" נגדיי" ומחבר אוג� לרבות התקנת"

  .המחיר המגופי" יכלול את כל החיתוכי" והריתוכי" הנגדיי"   3.2      
תהיה ביחידות שלמות לפי  12"יחידת המידה לאביזרי" עד קוטר    3.3      

  .י העזרסוג האביזר וקוטרו כולל כל החומרי" וחמר
אספקה הובלה , ברז כיבוי ימדד כקומפלט  וייכלל חיבור לקו   3.4      

, זק' חרושתי, 3*4"אוג� , לרבות מתק� שבירה, והתקנת הידרנט
  .ברגי" ואטמי"
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  למגופי מי�) בריכה(תא בטו� טרומי   .  4    

למגופי מי" ימדדו לפי יחידות ויכללו את   )בריכה(תא בטו� טרומי    4.1  
חפירה , עבודות הדרושות להנחת השוחה כל עבודות העפרכל ה

אספקה הובלה והתקנת אלמנט בטו� להעמדה מעל , וכיסוי מהודק
  .מצע חצ� בתחתית ומכסה בינוני למדרכה, הקו

תאי" עגולי" למגופי מי" ימדדו ביחידות שלמות ויכללו את כל    4.2  
וכסוי חפירה , עבודות העפר, העבודות הדרושות להתקנת השוחה

) כולל אספקה(מצע חצ� , אספקה הובלה והתקנת השוחה, מהודק
  .ומכסה

    
התשלו" עבור שוחות טרומיות למגופי מי" או אביזרי" יהיה ביחידות    4.4

עומקה וסוג , קוטרה, שלמות ומוגמרות מסווגות בהתא" לטיפוס השוחה
עבודות , מצע מהודק בתחתית, המחיר יהיה כולל עבודות עפר. התקרה

אספקה הובלה , מילוי מהודק בשכבות, חפירה, פירוק אספלט או ריצו'
צביעת , טו� ומכסה 25תקרה לעומס עד , והתקנת השוחה לרבות תחתית

אספקת חצ� במקו" תחתית בהתא" למופיע , גירוז מכסה, חלקי מתכת
בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהי" . בתוכניות

 .השוחה לתחתית הצינור שבי� רו" מכסה
  .מטר 0.5תשול" תוספת עבור עומק נוס' של כל     

  
  חיבורי מי� לבתי� ולמגרשי�  . 5    

חיבור מי" למגרשי" ימדד כקומפלט  מסווג לפי קוטר וסוג החיבור   5.1  
מחיר היחידה כולל אספקה והובלה והתקנת ). בודד או כפול(

, ט בתכנית סטנדרטאביזרי" ספחי" וצנרת לרבות ריתוכי" לפי פר

 2X"3"מעלות מעבר קוני להברגה  90אביזרי קשתות , "רגל"כולל 
מופות ומחברי" לשעו� מי" וחבור קו  2"בקוטר " שגיב"ברז כדורי 

לרבות פרוק וניתוק חיבור בית יש� כולל פינוי , המי" המוביל לבית
יהיה מחיר שונה להתחברות . מהשטח בהתא" להוראת המפקח

. ות תת קרקעית ובהתחברות כפולה על רגל בודדתכפולה בהתפצל
עבור חיבור , מטר החלפת הצינור המוביל לבית 10המחיר יכלול עד 

  .מטר עבור חיבור בית כפול  15בית בודד ועד 
מחיר החלפת מערכת מדידה יהיה ביחידות כולל אספקה הובלה    5.2  

לל כו 2"מטר בקוטר עד  3כולל קטעי צינור באור& עד , והתקנה
וכל  3/4"אלכסוני" בקוטר /ברזי" כדורי" 2אספקת והתקנת 

  .האביזרי" הנוספי" הדרושי"
, יהיה ביחידות מסווג לפי קוטר, חיבור בית" רגל"מחיר התקנת    5.3  

מעברי קוטר ', מ 3קטעי צינור באור& עד , התקנה , כולל אספקה
מעלות ריתוכי" וכל האביזרי" והספחי"  90קשת , בהתא" לנדרש

  .הנוספי" הדרושי"
במחירי היחידה להתקנת חיבורי בתי" למגרשי" כלול התשלו"    5.4  

  . עבור עבודות החפירה
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, המחיר כולל אספקה, ישול" ביחידות" בית זמני"עבור חיבור    5.5  
התקנה לרבות כל האביזרי" והספחי" הדרושי" ופרוק החיבור 

ותק� קו מי" זמני כאשר מ". הקבוע"בעת התקנת החיבור " הזמני"
ופירוקו והתמורה עבור" " בית זמני"לא ישול" בנפרד  עבור חיבור 

  .תהיה כלולה במחיר היחידה להנחת הקו הזמני
  

  העברת מערכת מי� קיימת  .  6    
העברת מערכת מי" קיימת ממקומה לא תימדד בנפרד ומחירה יהיה כלול   

המערכת הקיימת העבודה תכלול פירוק . במחיר היחידה להתקנת הצנרת
מעברי , ספחי", כולל אספקת והתקנת קטעי צינורות, והתקנתה מחדש 

ב ומחירה יבוא לידי ביטוי במחיר היחידה "חיבור לצנרת קיימת וכיו, קוטר
  .לבצוע חבור בית

  
  פתיחה וסגירה של מערכת מי�  . 8    

עלות הזמנת אזוריי לפתיחה וסגירה של קווי מי" והתרעות לתושבי" על   
המחיר ייכלל במחיר היחידה להנחת קווי . יחולו על הקבל�, סקות מי"הפ

  .מי" ולא תשול" תוספת
  

  ואביזרי ביוב ותיעול  אופני מדידה ותשלו� להנחת קוי  . י  
  כללי  . 1      

אופני המדידה והתשלו" לאספקה והנחת קוי" מתייחסי"    1.1    
תב והנחת הצינורות והספחי" אלא א" ציי� אחרת בכ, לאספקת
החיבורי" והתקנת" בשוחות , ביצוע כל החיתוכי", הכמויות

  :ובמבני" וה" כוללי"
איזו� ומדידות כולל , את כל ההוצאות הכרוכות בסימו�   1.1.1      

  .מדידות לבדיקת איכות הביצוע והתאמ� לתכנו�
, את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות   1.1.2      

הציוד , אספקת" והובלת", ושטיפת קוי" לרבות המי"
  .והאביזרי"

        

 
פילוס והידוק חול , הנחה, את כל התמורה בגי� אספקה    1.1.3

 .לצור& עטיפה וריפוד צנרת
את כל ההוצאות הכרוכות בסילוק צנרת ושוחות הנמצאי"    1.1.4      

בתוואי המתוכנ� לרבות עבודה במי ביוב וסילוק הפסולת 
  . לאתר סילוק מאושר

את כל התמורה עבור ביצוע חיבורי" זמניי" לרבות ביצוע   1.1.5      

BY-PASS  , '05.07שאיבת מי ביוב או תיעול כמופיע בסעי 
עבודה בקווי ביוב פעילי" ולרבות כל הכרו& בחיבור צינור 

  .חדש לצינור קיי"
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  צינורות פלדה לביוב   .  2    
עובי , א" לקוטרא מסווגי" בהת"יחידת המידה לצינורות פלדה מ   2.1    

מדידת האור& תעשה . הציפוי החיצוני והציפוי הפנימי, הדופ�
מחיר היחידה כולל ג" את אספקת הצינורות . לאור& ציר הצינור

מחיר . פריקת" ופזור הצינורות לאור& התוואי, ר"והובלת" מביהח
  .היחידה יכלול ג" פחת

  .ועטיפהבמחיר היחידה ייכלל אספקה פיזור והידוק ריפוד    2.2    
כגו� אדני" : מחירי היחידה כוללי" כל אמצעי העזר והחומרי"    2.3    

חומרי ציפוי ובידוד , אלקטרודות, עבודות גישור, ותמיכות זמניות
  .'חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו

עבור ריתו& או חיתו& צנרת פלדה לא ישול" בנפרד והתמורה עבור    2.4    
המחיר . רי היחידה להנחת הקווי"ל תהיה כלולה במחי"העבודה הנ

. ריתו& או חיתו&, יכלול את אספקת כל האביזרי" הדרושי" לביצוע
במחיר הריתו& הבודד יכללו כל הריתוכי" הבוני" את אותו הריתו& 

  .מילוי וכיסוי, כגו� ריתו& שורש
, מחברי עוג�, מחברי דרסר: עבור התקנה או פירוק אביזרי" כגו�    2.5    

במחיר" יהיו כלולי" . ישול" בנפרד בהתא" לקוטר' שסתומי" וכו
  .ב"ברגי" וכיו, אומי", אטמי", ג" אוגני" נגדיי"

כלולי" במחיר ' הסתעפויות וכו, קשתות: מחירי הספחי" כגו�    2.6    
  .היחידה של הצינורות

יהיו על חשבו� , בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכי" כמתואר במפרט   2.7    
  .כלול במחירי היחידה להנחת צינורותהקבל� ומחיר� יהיה 

  .וכ� את כל המפורט בסעי' כללי לעיל   2.8    
  

  סי.וי.צינורות פי  . 3    
סי תהיה מטר .וי.הובלה והנחת צינורות פי, יחידת המידה לאספקה   3.1    

מחיר היחידה כולל ג" את . אור& ומסווגת בהתא" לסוגו ולקוטר
אחסונ" באתר כולל , הטיפול הכרו& בהזמנת הצינורות ופריקת"

ופיזור הצינורות , שמירה על הצינורות, הגנה מפני תנאי מזג האוויר
  .מחיר היחידה יכלול ג" פחת. לאור& התוואי

או /בקווי הביוב יימדד האור& בי� הדפנות הפנימיות של השוחות ו   3.2    
  .מבני" סמוכי"

ההובלה , מחירי היחידה להנחת צינורות כוללי" ג" את האספקה   3.3    
ב אלא א" כ� צוי� "הסתעפויות וכיו, קשתות, וההתקנה של ספחי"
  .אחרת בכתב הכמויות

הנחת והידוק , הובלת, מחיר היחידה להנחת צינורות כוללת אספקת   3.4    
  .ריפוד ועטיפת חול

  .כללי לעיל  1וכ� את כל המפורט בסעי'    3.5    
  

  צינורות בטו�  . 4    
הובלה והנחת צינורות בטו� תהיה מטר  ,יחידת המידה לאספקה   4.1    

מחיר . וציפוי פנימי א" יש, קוטר, קלאס, אור& בהתא" לסוג
שמירה על , הגנה על הצינורות, פיזור, היחידה כולל אספקה

  .הצינורות ופחת
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בקווי תיעול יימדד האור& שבי� הדפנות הפנימיות של שוחות או    4.2    
  .מבני" סמוכי"

, אטמי", וללי" אספקה והתקנה של ספחי"מחירי היחידה כ   4.3    
  .קשתות והסתעפויות אלא א" צוי� אחרת בכתב הכמויות

  .אספקה והנחה של ריפוד ועטיפה חול, המחיר יכלול הידוק תעלה   4.4    
  .כללי לעיל 1וכ� את כל המפורט בסעי'    4.5    

  
  

  שוחות בקרה  . 6    
  ניקוז ואביזרי�, שוחות בקרה לביוב   . 6.1      

השוחות תימדדנה לתשלו" ביחידות שלמות ומוגמרות .  6.1.1    
קוטרה עומקה וסוג , מסווגות בהתא" לטיפוס השוחה

מחיר השוחה יהיה בעבור עומק כמופיע בכתב . התקרה
 0.5ותשול" תוספת מחיר עבור עומק נוס' של כל , הכמויות

  .מטר
ות במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע עבודות העפר הנדרש   6.1.2    

לרבות מצע מהודק , 01והמפורטות במפרט המיוחד פרק 
עבודות פירוק אספלט או ריצו' והחזרת המצב , בתחתית

השטח לעבודות פירוק . לקדמותו או בהתא" למתוכנ�
הכלול במחירי היחידה להנחת שוחות יהיה בהתא" 

  . מטר מרחב עבודה מכל צד 0.5למידות השוחה בתוספת 
יהיה כלול ג" מחיר אספקת והובלת במחיר היחידה   6.1.3    

יציקות החלקי" , מכסי" ומסגרות, חומרי העזר, החומרי"
ברזל הזיו� מותק� במקומו וכ� כל , תבניות, העשויי" מבטו�

התקנת מחברי שוחה , האלמנטי" המרכיבי" את השוחה
עיבוד תעלות ושיפועי" , י הקבל�"מסוג איטוביב שיסופקו ע
בשוחה יצוקה באתר יסופקו . "וכ� גושי עיגו� א" נדרשי

  .ח הקבל�"שלבי ירידה ע
טו� ומכסה כבד  40מחיר היחידה כולל תקרה כבדה לעומס   6.1.4    

  .טו� אלא ע" צוי� אחרת בכתב הכמויות 40לעומס 
תקרה כבדה ומכסה  כוללבשוחות מרובעות לתיעול המחיר    6.1.5    

  .טו� אלא ע" צוי� אחרת בכתב הכמויות 40כבד לעומס 
מחיר היחידה כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה וגירוז    6.1.6    

  .המכסה
בשוחות אביזרי" יכלול המחיר ג" פתחי אוורור וקרקעית   6.1.7    

  .חצ� במקו" קרקעית מבטו� ועיבוד תעלות ושיפועי"
בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש   6.1.8    

ת צינור היציאה הגבהי" שבי� רו" מכסה השוחה לתחתי
  ). בקווי סניקה(או לתחתית הצינור ) בקווי ביוב וניקוז(

הארובה , במחיר שוחה אינטגראלית ייכלל מחיר הבסיס  6.1.9    
אור& הצינור של הבסיס . וכל האמור בסעיפי" הקודמי"

העומק יימדד . מטר ינוכה מאור& הצינור הכללי 2.5באור& 
  .כמו בשוחה רגילה
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יר עבור שוחה ע" תחתית שוחה משולבת יהיה זהה מח  6.1.10    

  .למחיר עבור שוחה ע" תחתית רגילה ע" מתעל עשוי באתר
מחיר עבור שוחה ע" סבכה לקולט� שטח יהיה זהה למחיר   6.1.11    

הסבכה תהיה מיצור . שוחה ע" תקרה רגילה מבטו� טרו"
  . חרושתי לפי פרט סטנדרט

ל� להתקנה בחצרות ישול" עבור שוחות בקרה מפוליאתי  6.1.12    
עומק , קוטר, ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות לפי סוג

עבודות עפר , התקנה, המחיר כולל אספקה. וסוג המכסה
הידוק ולרבות אספקה והתקנת , לרבות אספקת חול למילוי

ב הדרושי" להתקנת השוחה "האטמי" וכיו, כל האביזרי"
שוחות בקרה ' סעי' ד 57.13בהתא" לדרישות המפרט פרק 

  .מפוליאתל�
תשול" תוספת לשוחות המוקמות על קו קיי" לפי מידת   6.1.13    

יהיו סעיפי" נפרדי" לקווי" בה" זור" ביוב . השוחה
  .ולקווי" בה" לא זור" ביוב

  
  קולטני מי גש�  . 6.2      
קולטני" יסווגו , עבור קולטני מי גש" ישול" בנפרד  . 6.2.1        

מחיר היחידה . ור& ועומק הקולט�בהתא" למידות רוחב וא
יכלול את עבודות האספקה ההובלה וההתקנה המלאה 

מילוי , הנחת מצע מתחת למבנה, לתאי" לרבות חפירה
חבור קולטני גש" לקולטני" שכני" וחיבור , חוזר והידוק

המחיר יהיה עבור עומק כמופיע בכתב , לצינור מוצא
  .מטר 0.5כל הכמויות ותשול" תוספת עבור עומק נוס' של 

במחיר היחידה עבור קולטני גש" יהיה כלול התמורה בגי�   6.2.2        
עבודות פירוק השטח והחזרת המצב לקדמותו בשטח 

  .מטר מכל צד 0.5בהתא" למידות הקולט� בתוספת 
עבור אספקה הובלה והתקנה של סבכות מי גש" מברזל   6.2.3        

ייכלל מחיר" . יציקה ומסגרת לסבכה לא ישול" בנפרד
  .במחיר היחידה לאספקתו והתקנתו של קולט� מי הגש"

הובלה והתקנה של אב� שפה מיצקת פלדה , עבור אספקה  6.2.4        
מחירי היחידה יכללו את כל העבודות . לא ישול" בנפרד

הדרושות לש" הנחת אב� השפה וחיבורה לתאי קליטת מי 
  .הגש"

  
  קוי ביוב זמניי�  .  8    

סדרת זרימת ביוב במהל& העבודה יכללו במחירי היחידה קוי ביוב זמניי" וה  
, התקנת", א של צינורות הביוב ולא תשול" כל תוספת על אספקת""למ

  .חיבור" לבתי" ופירוק" לאחר העבודה
  

  מפל חיצוני או פנימי לביוב  . 9    
מפלי" חיצוניי" ימדדו ביחידות שלמות מסווגות לפי קוטר וסוג    9.1  

מטר תשול" תוספת עבור כל  1מעבר לגובה . מטר 1הצינור עד גובה 
  .מטר נוס' בהתא" לקוטר וסוג הצינור 0.5
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י "מחיר היחידה יכלול את כל הספחי" הדרושי" לביצוע המפל עפ   9.2  

הכנת תבניות ליציקת ) קשתות" טע"הסתעפות (תכנית הסטנדרט 
ות יציקתו וכל העבוד, אספקת הבטו�, ברזל זיו�, הבטו� סביב המפל

  .הדרושות
מ אשר יבוצע בעיבוד פנימי לא ישול" "ס 45עבור מפל פנימי עד גובה    9.3  

  .בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה להנחת תאי בקרה
כפו' לאישור (מפלי" פנימיי" אשר יבוצעו מצינורות ולא בעיבוד פנימי    9.4  

וטר וסוג ימדדו ביחידות שלמות ומוגמרות לפי ק) מחלקת ביוב ותיעול
מטר תשול" תוספת עבור כל  1מעבר לגובה . מטר 1הצינור עד גובה 

מחיר היחידה יכלול את כל . מטר נוס' בהתא" לקוטר וסוג הצינור 0.5
הספחי" הדרושי" לביצוע המפל לפי תוכנית סטנדרט לרבות אספקה 

  .והתקנת שלות לחיבור המפל לדופ� השוחה
  

    
  צילו� טלוויזיוני  . 11    

המחיר יהיה . א"יחידת המידה לצילו" טלוויזיוני ממוחשב תהיה מ 11.1  
  .זהה לכל הקטרי" המצולמי" ולכל סוגי הצנרת

אספקת , ח מצול""הכנת דו, צילו", שטיפת הצנרת, המחיר יכלול ניקוי 11.2  
  .ח בשני העתקי" לפחות"הקלטת והדו

ו" זה תשל. ישול" תשלו" חד פעמי עבור התארגנות באתר העבודה 11.3  
ובאופ� , ג" א" העבודה תבוצע בשלבי", ישול" באופ� חד פעמי

  .מקוטע
  

  ביוב ותיעול –אספקת אביזרי�   . 13    
, אספקת אביזרי ביוב ותיעול תשול" ביחידות שלמות לפי סוג האביזר 13.1  

מטיפוס  3"משאבה לביוב בקוטר , כדוגמת שסתו" אל חוזר(
  ")דיאפרגמה"

אביב בעלי תו *י עיריית תל"אביזרי" מאושרי" ע כל האביזרי" יהיו 13.2  
  .תק� ישראלי כנדרש

לרבות , המחיר יכלול הובלה לאתר ופיזור בתוואי העבודה והתקנה  13.3  
  .אספקת החומרי" והספחי" הדרושי" לביצוע ההתקנה

  
  עבודות שונות בקווי ביוב ותיעול  . 14    

חידות שלמות מסווג עבור החלפת תקרה לתא בקרה קיי" ישול" בי  14.1  
) הנמכה או הגבהה(המחיר כולל התאמת גובה תקרה . לפי קוטר ועומס

מטר נוס'  0.5עבור הגבהה או הנמכה של כל . מטר 0.4לגובה של עד 
התשלו" יהיה עבור התקרה שהוחלפה בפועל ולא לפי . תשול" תוספת

המחיר כולל פירוק כביש או . קוטר השוחה שעבורה הוחלפה התקרה
, ניקוי שוחה, עבודות העפר הדרושות פירוק תקרה ישנה, כהמדר

פינוי . אספקה והתקנת תקרה חדשה כולל התקנת מכסה ומסגרת
פסולת למקו" שפ& מאושר והחזרת המצב לקדמותו או בהתא" 

  .מ המחיר כולל אספקת מכסה"ס 60בהחלפת תקרה בקוטר . למתוכנ�
" ביחידות שלמות עבור אספקת מכסה ומסגרת לתא קיי" ישול 14.2  

. מידות הפתח ולעומס, )ברזל או בטו�(ומוגמרות בהתא" לסוג המכסה 
  .המחיר יכלול הובלה לאתר
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לתא קיי" ישול" ביחידות לפי סוג ) פקק בלבד(עבור החלפת מכסה  14.3  
פינוי פסולת , ניקוי שוחה, המחיר ייכלל פירוק מכסה יש�. המכסה

  .לאתר מאושר והתקנת מכסה חדש
, עבור החלפת מכסה ומסגרת ישול" ביחידות לפי סוג המכסה והעומס 14.4  

ניקוי , פירוק מכסה ומסגרת, המחיר יכלול פירוק כביש או מדרכה
החזרת המצב לקדמותו או , התקנת מכסה ומסגרת חדשי", שוחה

  .בהתא" למתוכנ� ופינוי פסולת למקו" מאושר
ב� שפה לקולט� קיי" עבור החלפת רשת קולט� ומסגרת או החלפת א 14.5  

פירוק רשת , המחיר כולל פירוק מדרכה או כביש. ישול" ביחידות
  ניקוי הקולט� התקנת מסגרת ורשת או אב� , ומסגרת או אב�

פינוי פסולת למקו" מאושר והחזרת המצב לקדמותו או , חדשי"    
עבור החלפת רשת ומסגרת או אב� נוספת באותו . בהתא" למתוכנ�

המחיר כולל הובלה ופריקה . פת לפי יחידותקולט� תשול" תוס
  .ממחסני העירייה

עבור אספקה רשת קולט� ומסגרת או אב� שפה לקולט� קיי" ישול"  14.6  
  .בנפרד לפי יחידות

  
  קידוח ספיגה לניקוז  . 15    

פ קוטר "מחיר היחידה לקידוח ספיגה לניקוז יהיה ביחידות מסווג ע  15.1  
  .ועומק

קידוח כולל פינוי עודפי החפירה למקו" , ארגנותהמחיר כולל הת 15.2  
מילוי , אספקה הובלה והתקנת השוחה כולל תקרה ומכסה, מאושר

  .מחורר בהתא" לתכנית הסטנדרט PVCצינור , בד גאוטכני, החצ�

 
  שאיבת ובורות רקב  . 16    

במקומות שיורה זאת המפקח יבצע הקבל� שאיבה של בורות סופגי"   16.1  
  .קיימי"

הקבל� מתחייב . השאיבה תבוצע באמצעות משאית ביוב תחליתית 16.2  
להורות למפעיל המשאבה לרוק� את תכולת המיכל במקו" מאושר 

  .י המשרד לאיכות הסביבה ושלא תהיה כל פגיעה בסביבה"ע
עבור שאיבה בורות ישול" לפי שעת עבודה בהתא" לסוג הביובית  16.3  

קת משאבת הלח� ולפי נפח  עומד וספי, בהתא" לנפח מיכל היניקה
. עומד וספיקת משאבת הלח� ולפי נפח מיכל מי" נקיי", מיכל היניקה

התשלו" יהיה עבור הצוות והביובית ויכלול את כל ההוצאות 
הדרושות לביצוע השאיבה לרבות הוצאות הסילוק לאתר סילוק 

  .פסולת מאושר
הבורות במקרי" בה" יורה זאת המפקח יבצע הקבל� את שאיבת  16.4  

התשלו" יהיה , באמצעות צוות עובדי" הכולל טנדר ומשאבה נגררת
המחיר ייכלל . לפי שעת עבודה ויסווג לפי קוטר המשאבה הנגררת

מטר  50מטר וצינור יניקה באור&  200הספקת צינור סניקה באור& 
אשר יתאימו לקוטר המשאבה ויאפשרו את שאיבת הבור אל שוחת 

לא תותר שפיכת ביוב לשטח . קו פעיל ביוב קרובה אשר נמצאת על
  .פתוח ולא תותר פגיעה בסביבה

  
  
  



115 

 

 

  
  

  מפריד שומ� מפוליאתיל� או מבטו�  .  17    
פוליאתיל� (עבור מפריד שומ� ישול" לפי יחידות בהתא" לסוג      17.1  

המחיר יהיה לכל עומק ויכלול ). נפח(ולמידות ) או בטו�
רי" והחלקי" הובלה והתקנה לרבות כל האביז, אספקה

מחברי איטוביב , אטמי", מכסי", הדרושי" כגו� תקרות
כמו כ� יכלול המחיר את עבודות העפר הדרושות לרבות . ב"וכיו

פינוי , אספקת והובלת חול ומצע, מילוי והידוק בשכבות, חפירה
  .פסולת למקו" סילוק מאושר

מס במפריד שומ� מבטו� המחיר יכלול תקרה ומכסה מותאמי" לעו  17.2  
במפריד שומ� מפוליאתיל� המחיר יכלול תקרה ומכסה . טו� 25עד 

  .טו� 8מותאמי" לעומס עד 
  
  אופני מדידה ותשלו� לעבודות נגד קורוזיה  . יא  

יהיה כלול במחיר היחידה של אות" , התשלו" עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה
שיש לבצע  או בכתב הכמויות/מבני" חלקי" או מתקני" שעליה" נאמר במפרט ו

  .עבודות אלה
  

  
  הסדרי תנועה זמניי� 61פרק 

  
  הסדרי תנועה 61.01

 

  :מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ובתנאי" הכללי" המיוחדי"
  

  :מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה ובתנאי" הכללי" המיוחדי"
הקבל� יבצע את הפרויקט בכפו' לשלבי הביצוע של תוכנית הסדרי התנועה הזמניי"  .א

מובהר בזאת , משטרה/א"ת.י אג' התנועה ע"מאושרת ולשעות העבודה שסוכמו ואושרו עה
וזאת ללא , התנועה.א/ המשטרה/י החלטת המזמי�"ששעות העבודה יכולות להשתנות עפ

  .תמורה כל שהיא לקבל�

לאחר הזכייה . תוכניות הסדרי התנועה הזמניי" כוללות פרוטוקול התייעצות ונספחי" .ב
וזאת , עירייה/הנדסי בקבלת רישיו� משטרהתאו" ' ל� יהיה לטפל מול מחעל הקב, במכרז

  .ללא תמורה כל שהיא לקבל�

  , י חברת אבטחה מאושרת"חות יוצבו עאביזרי הבטי .ג

  .באחריות הקבל� לוודא שכל התמרורי" הנדרשי" לכיסוי אכ� יכוסו .ד

מסומ� המוצבי" בשטח אכ� תואמי" ל/באחריות הקבל� לוודא שהתמרורי" הקיימי" .ה
הקבל� ישמור על שלמות" ויציב" בחזרה במידה וקיבל הנחיה לפרק" או לחילופי� , בתוכנית

י "במידה ותוכנית מצב סופי שונה מהמצב הקיי" על הקבל� להעביר" למקו" אחסו� עפ
  .הנחיית המפקח

האבטחה ' י חב"התקני הבטיחות שהוא אמור להציב ע/באחריות הקבל� לוודא שכל אביזרי .ו
יהיו ' עגלות ח� וכו, מהבהבי", חרוטי", מעקות מכל הסוגי", גדרות, שלטי", תמרורי": כגו�

  .מאושרי" לשימוש ותקיני"

מגובה ' מ 2.2שלטי" יותקנו באופ� שתחתית התמרור הנמו& ביותר תהיה /תמרורי" .ז
 .שלות/כמו כ� התמרורי" יותקנו בעזרת מתק� תליה, המדרכה
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באי /ש במדרכה"מקצה הא' מ 0.6יותק� במרחק של העמוד שעל גביו יותקנו התמרורי"  .ח
 .צבוע/כמו כ� העמוד יהיה מגולוו�, התנועה

התקני הבטיחות יהיו תקיני" לכל אור& שלבי /באחריות הקבל� לתחזק ולוודא שכל אביזרי .ט
 .הביצוע

, א"ת.תברואה ע.א, א"ת.תאו" הנדסי ע' באחריות הקבל� לתא" את שלבי הביצוע ע" מח .י
 .'אולמות ספורט וכו, תושבי", עסקי", תחבורה ציבורית, מכבי אש ,א"מד, משטרה

, על הקבל� לגדר ולתח" את אזור עבודותיו באופ� שימנע גישה לאתר העבודה מהולכי הרגל .יא
 00.16כמפורט בסעי'   .'מ 1.8*הגדר תהיה מסוג גדר רשת מרותכת בגובה שלא יפחת מ

 .בתנאי" הכללי" המיוחדי"

*דות חייב הקבל� לאפשר מעבר בטוח להולכי הרגל ברוחב שלא יפחת מבכל זמ� ביצוע העבו .יב
 .לא תאושר עבודה במקביל בשתי המדרכות. משני צידי הרחוב', מ 1.3

אחסו� חומרי" יהיה בתו& האתר בלבד אלא א" התקבל אישור בכתב מהמתכנ� ואז  .יג
י "גידור עב מקומות חניה ברוחב שלא יעלה על רוחב המפר� כולל "החומרי" יאוחסנו ע
' כולל יח, כולל מגלש, י הועדה הבי� המשרדית להתקני תנועה ובטיחות"מעקה זמני מאושר ע

לחילופי� יותר אחסו� במדרכה בתנאי , ותיחו" בגדר מסוג שלעיל מצד המדרכה 12*ו' יח+ 6* ו
כל זאת בכפו' , ויגודר בגדר שלעיל' מ 1.3שיושאר מעבר להולכי רגל ברוחב מינימלי של 

 .התנועה והמשטרה.א, ור המזמי�לאיש

 .1988*ח"התשמ, )עבודות בנייה(י תקנות הבטיחות בעבודה "הקבל� מחויב לעבוד עפ   .יד

תוספת אשר נת� בהצעתו כבר /הקבל� יודע כי כל המפורט לעיל כלול במחירי היחידה והנחה .טו
לא נכו� מיקו" , כגו� חוסר ציוד, כל ליקוי. מתייחסי" לכל הדרישות הללו ללא תשלו" נוס'

י מפקח כמטרד בטיחותי והקבל� ישל" למזמי� פיצוי "יתפרש ע, או שימוש בציוד לא ראוי
   .י החוזה"כמוסכ" עפ

, או דרישת המפקח/עקב שלבי הביצוע ו   ,של רכיבי וציוד הסדרי התנועה, ושינוע, העתקה .טז
ושבי" או או לצרכי נוחות הציבור ושיתו' פעולה ע" הת/ו, המשטרה ואג' התנועה בעירייה

    ולא תשול" תוספת, יחשבו ככלולי" במחירי היחידה , מכל סיבה אחרת

והמפקח יאשר בכל    י משטרת התנועה"הקבל� יעסיק שוטרי" במקרי" שהוא נדרש לכ& ע .יז
תימדד לפי שעות עבודת"    עבודת" של השוטרי". מקרה מראש ובכתב את העסקת השוטרי"

ללא שנדרש , קבל� בחר להעסיק לכל מטרה שהיאאשר ה   שכר עבודת" של השוטרי", בפועל
    .י המזמי�"יהיה על חשבו� הקבל� ולא ישול" ע, י משטרת התנועה"לכ& ע

י משטרת "למרות שנדרש לכ& ע, במידה והקבל� לא ישכור את שרותיה" של השוטרי"
ישירות ולחייב את הקבל� בעלות    רשאי המזמי� לשכור את שרותיה" של השוטרי", התנועה

 .משכר" בגי� טיפול ותיאו" ההזמנה 30%של    שכר" בתוספת
על חשבונו והדבר לא , המזמי� רשאי להעסיק בנוס' לשוטרי" ג" מאבטחי" לפי שיקול דעתו

   .ישמש כעילה לתביעה כול שהיא מצד הקבל�

, אספקה: מחירי היחידה המוצגי" בכתב הכמויות יחשבו ככוללי" הכול כמפורט לעיל לרבות .יח
פרוק ופינוי , העתקה ושינוע בשלבי העבודה ככל שידרש, השלמת חוסרי", אחזקה, התקנה

הכול , ציוד נמדדי" לכל תקופת הביצוע וחלק" למש& יממה/חלק מרכיבי". בתו" העבודה
 .כמצוי� בכתב הכמויות 

וצביעת אבני שפה ימדדו לפי כמות מבוצעת ועניי� מש&    סימו� ומחיקת חיצי", פרוק עמודי" .יט
     .אינו רלוונטי) ליממה או לכל תקופת הביצוע( התקופה

מטר גדר הובלתה התקנתה  1י� במכרז כולל קנייה של המחיר המצו *גדרות דג" ירושלי" .כ
והחזקתה בהתא" למפרט לעיל למש& כל זמ� הביצוע וכ� הובלת הגדר והצבתה לפי הסדרי 

גדרות מעבר לכמות  התנועה השוני" במש& כל תקופת העבודה לא תאושר קנייה נוספת של
 כ"המופיעה בכ

                  ___________________  
  חתימת הקבל�                    
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  'מסמ( ה
 11112/ 'חוזה מס/המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

  
  

  
   

  פיתוח
  
  
  

מספר  ש� התוכנית 
 התוכנית

 מהדורה מ"קנ

 11 1:250 1*1*124 תכנית פיתוח כללית .1

 1 1:250 2*1*124 תכנית סטטוס עצי" קיימי" .2

 5 1:100 3*1*124 גליונות 11תכנית פיתוח מפורטת  .3

 1 בהתא" 4*1*124 חוברת פרטי" .4

 1  1506*10 תכנית השקייה .5

 1  1506*10 תכנית השקייה ושרוולי" .6

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �  1שילוט מתחל
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 �   2שילוט מתחל
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 �  3שילוט מתחל

  

  


