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 ויועצים רשימת מתכננים
 עדי הדר :                          ניהול ופיקוח, 

  :מירון כהן    נוף ופיתוח, 

  אמי מתום ת"א    :פיזי, ניקוז, 

 מהנדסים בראון שמיר פוזנר  :ומנהור קונסטרוקציה, 

  :פטר ליבוביץ    תנועה, 

 אי.אי.סי.סי : ומתח נמוך במנהרה תאורה, 

  ספיר   :, תאוםחשמלחברת, 

  ותקשורת  בקרת תנועהמערכות 

 ,ישרקומיוניק    :עירונית

  רמזורים, שילוט פריפריאלי 

 מת"י,  ונוהל סגירת מנהרות:

 :מ.ת.נ,    רמזורי העדפה 

 :ג'יקום גרופ,   תקשורת רדיו 

  ניסים רמתי,   תכנון ותאום: –בזק 

 ירמוך,  : , תאום תשתיותביוב, מים 

 :)אברהם בלאו,  מים קו מערבי )גיחון 

 אילן בירנבאום,   ביסוס: קרקע ו 

 :נועם וינשטיין,    תכן מבנה 

  :משה לוין,    גאולוגיה 

 איכות סביבה -לשם שפר  : , אקוסטיקהאיכות סביבה, 

 :דיויד יונג,    אוורור 

 :ג'קי פרידמן,    בטיחות 

  :אירנה רובין,שק"ל    נגישות , 

  :מוטי כהן,   לוחות זמנים 

 דר' רקפת גבאי,    :סקר עצים 

  :אלדד פנקס,    מדידות 

 דורון שדה.   :כמאיעורך מכרז ו 
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 ליםירוש הפרדה מפלסית הגבעה הצרפתית

 מפרט טכני

 

 : הצהרות והתחייבויות הקבלן

העבודה את לבצע  "(קבלן)להלן גם: "ההמציע מתחייב , ההליךמבלי לגרוע מהוראות החלק הכללי של 

המסמכים בחלק ברשימת המצורפים למכרז ו2או הנכללים מסמכים בכפיפות לכל הדרישות הכלולות ב

בנוסף, מצהיר ומתחייב הקבלן, בהגשת  .)להלן גם "המזמין"( של מוריה חוזה הקבלניםולדרישות , הכללי

 הצעתו, כדלקמן:

דרושים, כושר הביצוע הנדרש, הכישורים המקצועיים הנדרשים הידע והניסיון האת ברשותו יש כי  .2

וכן הכושר והיכולת הכספית הדרושים כדי לבצע את הפרויקט, ברציפות וללא עיכובים בכפיפות 

 להוראות מסמכי החוזה השונות.

כי קיבל את כל האינפורמציה המשלימה הדרושה לו לשם הכנת הצעתו, כי הוא ביקר באתר ומכיר  .1

תנאי האתר, נפח התנועה המוטורית והרגלית העוברת בו, תנאי הקרקע וכי לקח בחשבון היטב את 

 את כל הנ"ל בעת הכנת הצעתו.

כי ידוע לו כי בגלל תנאי האתר הוא יאלץ לבצע את העבודה בקטעים קטנים, לא בהכרח רצופים  .3

ומבלי שיהיה זכאי  משטרה(-ובשעות שונות של היממה וכל זה עפ"י הוראות נציג הרשויות )העירייה

 .לתוספת תשלום עבור כך )מעבר למחירים הנקובים בכתב הכמויות לאחר ניכוי ההנחה(

כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות , לאחר ניכוי ההנחה המוצעים על ידוכי מחירי היחידה  .4

ונספחיו ביצוע פרויקט זה בכפיפות להוראות החוזה על כל מסמכיו ממכל סוג שהוא המתחייבות 

 ואת הרווח הקבלני.

 חוזה/ הההליךזה בכפיפות לתנאי והוראות  הליךמתחייב לבצע את הפרויקט נשוא כי הוא  .5

 עאין באמור כדי לגרו ח והמזמין.פקהזמנים הנקוב ולשביעות רצונם המלאה של המלוח  ובמסגרת

 ם. מזכות המזמין להורות על שינויים בלו"ז )קיצור או הארכה( ללא תוספת תשלו

כי עבודות התאורה יבוצעו ע"י קבלן תאורה מוסמך ומאושר מראש ע"י מחלקת המאור של עיריית  .6

  ירושלים והמפקח.

כי עבודות הגינון יבוצעו ע"י גנן מוסמך ומאושר מראש ע"י מחלקת הגננות של עיריית ירושלים  .7

 והמפקח.

לאורך  באופן סדיר ורצוף ולפעולמשיך לההתאורה על הצעתו ש , טרם הגשתבחשבוןהביא כי הוא  .8

 כל קטעי העבודה ובמשך כל שלבי הביצוע. 



 4 

יתכן  דרכי ההגעה אליו, וכי לקח בחשבון כילרבות כי הוא לקח בחשבון את מורכבות הפרויקט,  .9

שונים, וכי תכולת העבודה הכוללת של הפרוייקט עשויה להשתנות,  הפרויקט יפוצל לקטעיםו

 .מוריה בהתאם להוראותיה ולשקול דעתה של

לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות )הזוכה( על הקבלן , ההליךלפני התחלת העבודות נשוא  .20

, עוד דיסקים עם קבצי הוידאו 3ולהעביר לפיקוח  לאתרלפני הכניסה  ,המפקח של האתר וסביבתו

  .לפני תחילת העבודה

טל"כ או ו/בזק, או ו/רשות העתיקות, נציג מטעם את עבודות החפירה של הקבלן ילווה ככל שיידרש  .22

. עלות הפיקוח הינה חלק ממחיר וחברות תשתית אחרות מפקח מטעמהלרבות חברת חשמל או ו/

 למעט פיקוח מטעם רשות העתיקות שישולם על ידי היזם. ,היחידה בחוזה

ית הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בשטח האתר קיימים תשתיות של גורמי תשתיות שונות וכי תוכנ .21

דבר שיקשה את העבודה  ,תאום התשתיות אינה מדויקת וייתכן כי התשתיות נמצאות בעומק רדוד

 שולם תוספת עבור זאת.תבסביבתם וכל זאת כלול במחיר היחידה ולא 

במידה ולא יתקבל  .קבלת היתר מעיריית ירושליםמתן צו התחלת עבודה ובת ביתחילת הביצוע מותנ .23

או תשהה אותו עד למתן ההיתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי  הליךה היתר, ייתכן ומוריה תבטל את

או טענה בגין  , דרישהתהיה לקבלן כל תביעהמבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום ומבלי ש

בכלל האמור, מובהר כי יתכן עיכוב בביצוע ו/או שינוי  ., מכל סיבה שהיאההליךהשהיית או ביטול 

 לזכות את הקבלן בתשלום כלשהו.  בלוח הזמנים בשל האמור, ולא יהיה בכך כדי

( אך המזמין רשאי ומים כולל בתוכו עבודות של חב' הגיחון )ביוב ההליךהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .24

לבצע  הליךעל הקבלן הזוכה ב. "י קבלן אחרלבטל את ביצוע עבודות אלו או להעבירם לביצוע ע

בכוונת  .(לפני הביצועשל הגיחון עבודות אלה באמצעות קבלן מאושר ע"י הגיחון )נדרש לקבל אישור 

המזמין לדרוש מהקבלן לחתום על חוזים נפרדים לביצוע עבודות אלה מול חב' הגיחון  )כולל 

ניתן  .(מים, ביוב, וניקוז בהוצאת חב' הגיחון ערבויות, ביטוחים וכל הנדרש בהסכם לביצוע עבודות

(, www.hagihon.co.ilלעיין במפרט הטכני של קווי הביוב המופיע באתר האינטרנט של חב' הגיחון )

יו על הקבלן לתכנן את עבודותיו כך שקווי הביוב יבוצעו מלמטה למעלה, כל התשתיות שיבוצעו יה

באחריות הקבלן עד למסירתם הסופית לאחר השלמת האספלט בשכבה הסופית, הקבלן מצהיר כי 

לום בעבורם, הקבלן הוא מקבל את כל התנאים הנ"ל בהגשת הצעתו ולא יהיה רשאי לדרוש תש

וכדו' במידה ועבודות חב' הגיחון ימסרו לקבלן  , בטיחותמצהיר כי לא ידרוש תשלום בעבור תאומים

יבוצעו גם הן  –עבודות מים וכיבוי אש במסגרת הפרויקט שאינן עבור הגיחון  וצעו במקביל.אחר ויב

 ע"י קבלן מאושר ע"י הגיחון.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עבודות שיבוצעו בעבור חברות תשתיות שונות )בזק, הוט, סלקום,  .25

ל ידי הקבלן באמצעות קבלני חברת חשמל וכדו'(, מים, ביוב וניקוז וכדו' יבוצעו עסטורם, פרטנר, 

למחירי היחידה משנה מאושרים על ידי הגורמים הנ"ל, מודגש כי לא תשולם תוספת כלשהי 

 בעבור שימוש בקבלני משנה אלו והקבלן לא יכול לבוא בטענות מכל סוג עקב דרישה זו.שבחוזה 

http://www.hagihon.co.il/
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מזמין משאיר הקבלן מצהיר כי הובא לידיעתו כי למרות האמור בחוזה הקבלנים של מוריה, ה .26

שהיא  סעיף בכתב הכמויות ללא הגבלה את הכמויות בכל או להקטין לעצמו את הזכות להגדיל 

 מבלי לשנות את מחירי היחידה.

פרשנות המחמירה יותר ו/או ה ,הקבלן מצהיר כי במידה וקיימת סתירה בין מסמכי החוזה .27

וכי המזמין יהיה הקובע הבלעדי בנושא  המוסיפה  על אחריות הקבלן, תגבר,המיטיבה עם המזמין 

 זה.

לבצע  מההקבלן מצהיר שידוע לו כי בכוונת המזמין לאפשר לחברות תקשורת, חברת חשמל וכדו .28

עבודות בתוואי וכי הקבלן יידרש לבצע תאומים איתם ככל שיידרשו ולאפשר ביצוע עבודות 

וש כל תוספת כספית או הארכת התשתית השונות על ידי קבלנים מטעמם, הקבלן מצהיר כי לא ידר

הקבלן ישמש כקבלן הראשי לנושא הבטיחות לקבלנים אלו  תקופת הביצוע בעבור תיאומים אלו.

לכל דבר ועניין בהתאם להוראות ולכל קבלן אחר מטעם כל גורם תשתית שיפעל בתחום הפרויקט, 

 זאת ללא תמורה כספית כלשהי. –החוק והתקנות 

הפרעות בלתי צפויות ו / או כי למרות שבוצעה הפקעה, ייתכן ועקב  כי שידוע לו הקבלן מצהיר .29

התנגדויות יידרש הקבלן לבצע את העבודה במספר שלבים התלויים בהשלמת הליך ההפקעה 

שידוע לו כי לאורך התוואי  כמו כן מצהיר הקבלן .המבוצע במקביל לעבודות בקטעים שהופקעו

ן בתאום עם צוות ההפקעות על ידי הקבלבוצעו שי מהדוגדרות וכיידרש פירוק ועבודות הנוגעות ל

כמו כן, מודע הקבלן לכך  תוספת או הארכת תקופת ביצוע עקב כך.לקבלן והמזמין, וכי לא תשולם 

שהעבודות גובלות במקרים מסויימים בבתים פרטיים, וכי עליו לשתף ולתאם את העבודות השונות 

בכל הקשור  .יות שיועברו לו ע"י מנהל הפרויקטוהתושבים, בהתאם להנח השכונות מנהלות עם

פעולה  לשתף נדרש לכניסה לשטחים שהכניסה אליהם תתאפשר רק תוך כדי הפרויקט, הקבלן

, שיידרש ככל( ההנחיה ע"י המפקח מקבלת שעות 14 עד) מיידי באופן ולבצע את הנחיות המפקח

התמורה בגין הנ"ל כלולה במחירי היחידה   .ומצומצם נקודתי באופן פעילות עלבצ נדרש אם אפילו

 השונים ולא תשולם בנפרד.

הקבלן מצהיר כי לקח בחשבון שתקופת הביצוע החוזית הינה ממועד צו התחלת עבודה ועד מסירת  .10

הפרויקט לגורמי העירייה, על הקבלן לכלול בלוח הזמנים המוגש לפחות חודש אחד להתארגנות 

ת לערוך שינויים בלוח הזמנים מבלי שלקבלן תהא כל טענה או מוריה רשאי .למסירות חודשייםו

 דרישה בענין. 

כי ידוע לו והוא הביא בחשבון את הדברים לפני הגשת הצעתו, כי התוכניות שצורפו לחומר המכרז  .12

יתכן ואף בתחילת העבודות והתכניות צפויות להתעדכן בהמשך. אינן התכניות העדכניות ביותר ו

, הכל ועבודות נוספות עדכניות שיכללו שינוייםחדשות ותכניות ן תוכניות במהלכן ימסרו לקבל

במסגרת התמורה המשולמת לקבלן )לפי כתב הכמויות לאחר ניכוי ההנחה( וללא כל תוספת מעבר 

מגיעה לו תוספת והוספת תכניות חדשות לא תשמע טענה מצד הקבלן כי עקב שינוי התכניות  .לכך

תשלום ו/או הארכה של לוח הזמנים )אלא אם המזמין הסכים להאריך את לוח הזמנים, הכל לפי 

 שקול דעתו(. 

הקבלן מצהיר כי לקחת בחשבון את העבודה כי הפרויקט נשוא מכרז זה הינו שלב א' לפרויקט של  .11

לעשות ורות לקבלן למוריה שמורה הזכות להוכי  ההפרדה המפלסית בצומת הגבעה הצרפתית, 
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שינויים בהתאם לתוכניות מעודכנות על מנת להתאים את הביצוע לשלב ב' ואף לבצע עבודות 

עוד יובהר כי בכל  .בהתאם למחירי היחידה החוזיים ללא שינויי או תוספת כלשהיהכל נוספות 

עקב כך  הקבלן לא יוכל לבוא בדרישות כלשהןשנוגע להגדלת תכולת העבודה כאמור ובכלל, מקרה 

הארכת תקופת ביצוע תינתן רק במידה והעבודה  .לרבות תשלומים נוספים או הארכת תקופת ביצוע

 תמסר לקבלן בסיום העבודות בפרויקט.

כי לקח בחשבון שבפרויקט זה העבודה מתבצעת בבקרת איכות עצמית של הקבלן, מודגש כי בקרת  .13

ודות הממומנות ו / או מבוצעות על ידי האיכות תבוצע לכל העבודות שבתחום הפרויקט לרבות עב

וכדו' ללא תוספת תשלום  חברות התקשורת גורמים חיצוניים כדוג' חברת הגיחון, בזק, חברת חשמל

 .כלשהיא

העבודות בחלק וכן כל סעיפים אלו    . בכתב הכמויות ישנם סעיפים שונים שמוגדרים "לא לסיכום" .14

, כרוכות בקבלת אישורים שונים (בכתב הכמויות 01בנה מ)  המזרחי של הפרויקט )לכיוון ים המלח(,

מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לבצע או לא לבצע באחריות מזמין העבודה. 

ואף סעיפים אחרים )גם אם לא הוגדרו ואת שאר הסעיפים "לא לסיכום"  01את העבודות במבנה 

שורים, ולקבלן לא תהא זכות לתביעה כלשהי בהתאם לקבלת האיבכתב הכמויות "לא לסיכום"( 

ובהר כי מדובר על מכרז מכמו כן,  .לא כספית ולא בהקשר של לוחות הזמנים –עקב עובדה זו 

לקידום זמינות וכי התכנון המלא לא הושלם ולפיכך ייתכנו שינויים שונים הן בתכנון והן בגבולות 

ון זאת ולא יהיו לו טענות כלשהן בהקשר הקבלן מצהיר כי לקחת בחשבהביצוע ותכולת הביצוע, 

 לשינויים אלו.

כי לקח בחשבון כי לא תינתן אפשרות גישה לביצוע העבודות משטח נחל צופים וכי הגישה לעבודה  .15

 תהיה רק בשטח הכביש הקיים.

הובהר לקבלן כי לקח בחשבון שיתכן וידרש לבצע עבודות לצורך הסדרי תנועה זמניים ועבודות  .16

שידרשו לצורך פרויקט זה גם מחוץ לקו הכחול של הפרויקט כדוגמת מעקפים של כבישים אחרות 

או שביל האופניים בנחל צופים וכדו', לצורך כך יבוצע שימוש בסעיפי החוזה שבכתב הכמויות ללא 

 תוספות.

הובהר למשתתפים כי על הזוכה למלא אחר דרישות מוריה, כמפורט במסמכי ההליך ובהודעת  .17

שתשלח לו. בנוסף הובהר שככל שהזוכה לא יעביר למוריה את המסמכים שיתבקשו על ידה הזכייה 

)כגון: ערבות ביצוע, אישור קיום ביטוח כנדרש במסמכי ההליך וחוזה חתום(, ובמועד שיתבקש על 

תהא רשאית ועדת המכרזים, אך לא חייבת, לבטל את זכייתו ולהתקשר עם גורם אחר, זאת ידה, 

סמכותה של מוריה לנקיטה בצעדים נוספים נגד המציע, לרבות חילוט הערבות אשר מבלי לגרוע מ

 .צורפה להצעתו

 

 

 

 חתימת הקבלן ____________    תאריך _______________ 
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 .2-ג'מסמך 

 מוקדמות -  88פרק  
 

דפי במהדורתו האחרונה, לרבות ) במפרט הכללי 00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 

 .במהדורתם העדכנית , או פרקים רלוונטיים אחרים שלו(התיקון

 למעט סעיף /חוזה זה, הליךמוקדמות של המפרט הכללי מחייבים  00כל הסעיפים מתוך פרק 

 )פאושל( 00.09

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

   אור העבודהיתאתר העבודה ו. 00.2

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 00.2.2

 בטיחות וגהות בעבודה 00.1

 תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר 00.05

 אחריות הקבלן 00.6

 הפרעותמניעת  00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.8

 אמצעי זהירות 00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.20

 סמכויות המפקח 00.22

 תכניות 00.21

 רישיונות ואישורים 00.23

 לוח זמנים 00.24

 סדרי עדיפויות 00.25

 אחריות 00.26

 מדידות 00.27

 היקף הצעת הקבלן 00.28

 התנאים והקרקע ע"י המציעבדיקת  00.29

 משרד שדה   00.10

 מסירת העבודה 00.12

 עבודות בלילה ובשעות נוספות  00.11

מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע  00.13

 העבודה 

 סילוק עודפי עפר 00.14

 בגין אי קיום הוראות ו / או ניכויים קנסות  00.15

 בדיקות מעבדה    00.16

 מים וחשמל לזמן הביצוע  00.17

 שילוט לפרויקט 00.18

 הגשת חשבונות ביצוע 00.19

 עתיקות  00.30

 רמזורים 00.32

 שימוש בחומר ממוחזר 00.31

 בקרת איכות עצמית 00.46

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

 שוטרים בשכר 00.50

צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי   00.52

 חשמל

 י זהירותאמצע 00.53

 אישור שלבי העבודה 00.54

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.51

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:  00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:  00.57

 עבודות חפירה ומילוי חוזר 00.58

 עבודות נוספות 00.59

 עבודות במשמרות ועבודות לילה 00.60

 גידור הפרויקט 00.62

 מחירים 00.61

 עבודה בשטחים מוגבלים 00.64

 ריםעבודות תכנון תאום ואישו 00.66

מניעת הפרעות 00.67
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 אור העבודהיתאתר העבודה ו–. 88.1

ומצד מזרח מת הגבעה הצרפתית וממערב לציגאל ידין( שד' )  9כביש  הינו בתוואי הפרויקט תוואי 

  לכיוון צפון )פסגת זאב(.  – 2של הצומת לכיוון ים המלח. כמו כן יבוצעו עבודות בכביש מספר 

 

 תכולת העבודות:

 להלן פירוט אלמנטים מרכזיים ועיקריים הנכללים בפרויקט )אין המדובר ברשימה ממצה(.

גם בפירוט עבודות  מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור, כפי שאין

נלוות כלשהן, כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות ו / או הנדרשות 

ככלל מדובר על . אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורשלביצוע הפרויקט, על כל מרכיביו גם 

של הגבעה הצרפתית באמצעות כריית שני צמדים פרויקט של ביצוע הפרדה מפלסית בצומת 

אשר יבוצעו במסגרת הפרויקט הבא בהליך מכרזי נפרד. בפרויקט זה יבוצעו אך ורק  – מנהרות

לי לעבודות קידום זמינות שיאפשרו את תחילת העבודות במכרז הבא ללא הפרעות. לצורך מידע כ

 :בלבד, במכרז הבא יבוצעו בין היתר עבודות אלו

 ישיר מתחת לצומת הגבעה הצרפתית  צמד מנהרות בכיוון כללי מזרח מערב, לצורך מעבר

 לכיוון ים המלח, 9מכביש 

 מתחת לצומת הגבעה הצרפתית  מנהרות בכיוון כללי מערב צפון, לצורך מעבר ישיר צמד

 לכיוון פסגת זאב וצפון ירושלים. 9)ומעל לצמד המנהרות בכיוון מזרח מערב( מכביש 

 

, העתקת בסמוך לכל הפורטליםוהוספת נתיבי נסיעה הרחבה כוללת במסגרת הליך זה העבודה 

 .הפרויקטתשתיות ועבודות נוספות לצורך ביצוע 

 עבודות הכנה ופרוק. 

 ביצוע עבודות הסדרים זמניים לשלבי הביצוע להולכי רגל ומשתמשי הדרךתכנון ו, 

  דיפון וביסוס באמצעות כלונסאות רבים בקטרים שונים,עבודות 

 מסוגים שונים, תומכיםקירות  ביצוע 

 ,ביסוס גשרי שילוט 

 עבודות עפר / חציבה, 

 מצעים ותשתיות, 

 ניקוז ותיעול )עפר ותעלות בטון(,וכבישים אבני שפה וריצופים , 

 מעקות בטיחות וגידור, 

 עבודות תאורה, 

  עבודות סימון ותמרור, 

 ,חשמל וכדו', עבודות להעתקת תשתיות תקשורת 

 וביוב עבודות מים,  

  הסופי  ופיתוח לשלב הנוכחי וכעבודות הכנה לשלב הבא.גינון לשלב 

 נוספות ככל שיידרש. עבודות שונות 
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 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע   -88.1.1

 

החומר למכרז כולל תכניות הסדרי תנועה מאושרות )או בשלבי אישור שונים( לשלבי  .2

בהכרח מודגש כי החומר המצורף למסמכי המכרז הביצוע, לפי הבנת מזמין העבודה.  

 אישורעל הקבלן יהיה להשלים התכנון ולקבל  כולל את כל ההסדרים הנדרשים.אינו 

אם ירצה כנדרש, ו/או להכין תכניות נוספות ככל שיידרשו ולקבל את אישורן כנדרש. 

ולמח'  הגיש למשטרת ישראלתכנן ולהאמור לעיל, הוא רשאי לבתכניות שונות מהקבלן 

ת הסדרי תנועה חלופיים. אם יקבל את אישור וית ירושלים תכנייהתנועה של עיר

גם המפקח, יהיה  ןהמשטרה ואת אישור מח' התנועה של עירית ירושלים לנ"ל, ואם יאשר

אולם הודגש כי בכל מקרה האחריות על התוכניות אלו, ת והקבלן רשאי לפעול עפ"י תכני

המזמין ובין באם תוכננו על ידי הקבלן יהיו באחריותו הבלעדית של בין אם תוכננו על ידי 

 הקבלן לכל דבר ועניין.

את כל התאומים  ויבצעהסדרי תנועה זמניים באמצעות מהנדס תנועה  הקבלן יתכנן

הנדרשים לצורך קבלת רישיון מהעירייה כולל תאומים עם מנהלים קהילתיים, משטרה, 

כי התכנון וקבלת הרישיון כלולים בתקופת הביצוע מודגש  .תושבים, סוחרים וכדו'

המזמין  .החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות

ולקזז מהקבלן רשאי להשלים את תכנון ואישור תוכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו 

  את העלויות הנ"ל.

די משטרת ישראל ועיריית ירושלים לפני הקבלן יביא בחשבון כי באישורים שיינתנו על י .1

תחילת ביצוע העבודה לתכניות שיציג הקבלן יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות 

תנועה ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת 

אישור אופן יישומם בשטח בהתאמה, לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות וב

כנית חלופית כנ"ל לא יגרום לשינוי במחירי היחידה, ו/או בלוח הזמנים, ולא יהווה ת

 .עילה לתשלום נוסף כלשהו

בהתאם לתכניות המאושרות, על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע  .3

לרבות כל אביזרי הבטיחות, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, 

תנועה, דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד,  סימון, פקחי

רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל 

אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל 

קשות ואספלט קר בכיסויי תעלות, מהיר הת CLSMאת תחזוקתם השוטפת, שימוש ב 

לצורך פתיחת וכל העבודות הפיזיות וכדו'  , חפירה, מילוי, פירוקים, סלילה סגירת בורות

כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל על פי תוכנית הסדרי התנועה והוראות 

שימוש בעגלות חץ, צביעה והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת וכן , המפקח

שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית 

 במידת הצורך.

מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול   .4

 עתו המוחלט ללא תוספת תשלום כלשהי.ד

, התנועה כוללים תכנוןמודגש כי בצמתים בהם מתוכננים או קיימים רמזורים, הסדרי  .5

וביצוע של רמזורים זמניים לשלבי הביצוע כולל כל הנדרש לביצוע מושלם  אישור התכנון

 של העבודה.
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המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי  .6

כי המתקן בשטח תואם את תוכניותיו בדוח פיקוח עליון התנועה הזמניים ואישורו 

 שורי הרשויות.ואי

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי  .7

ימים בשבוע כולל חגים  7שעות ביממה,  14הביצוע בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 והפסקות עבודה.

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל  .8

אחראי זה ישא  ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר. מהלך העבודה

 ." )קורס של נתיבי ישראל(מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה"אישור 

דות קבלני מודגש כי על הקבלן הראשי האחריות להסדרי תנועה זמניים גם לעבו .9

כדוגמת חברת  ה וקבלנים שונים שיבוצעו עבודות מטעם המזמיןהרמזורים מטעם העיריי

 .החשמל, חברות התקשורת וכדו'

מודגש כי הסדרי התנועה כוללים את כל ההסדרים המבוצעים במסגרת הפרויקט לרבות  .20

הסכום כמו כן,  הסדרים מחוץ לגבול העבודה כדוגמת הסדרים לביצוע שילוט וכדו'.

לפרויקט ו/או המשולם בהקצב החודשי עבור הסדרי תנועה יכסה ויכלול גם אזורים מחוץ 

הגובלים עם הפרויקט ואשר לעבודות על הפרויקט יש השפעה עליהם, כלומר: במידה 

ויהיה צורך בהצבת אביזרי בטיחות ע"פ הנחיית ממונה הבטיחות של הקבלן, של מזמין 

העבודה, מנהל הפרויקט או כל גורם אחר, ההקצב כולל גם את האזורים שמחוץ לגבול 

 הפרויקט.

כולל  -סדר התנועה יבוצע בשני סעיפים נפרדים: סעיף הקמת ההסדר התשלום עבור ה .11

הספקת כל החומרים הנדרשים והצבתם ע"פ התכניות, וסעיף לתחזוקה השוטפת של 

 ההסדר. 

מובהר כי כל החומרים להקמת ההסדר יישארו בבעלות מזמין העבודה עם תום 

הפרויקט. על הקבלן  הפרויקט, ויעברו לבעלותו של הקבלן שיבצע את השלב הבא של

לקחת בחשבון כי המעקות, התמרורים וכל שאר החומרים לא יחזרו אליו בתום הפרויקט 

וכי הקבלן ידרש למסור את כל המעקות והתמרורים  והינם רכושו של מזמין העבודה

ששולם לקבלן בעבורם במצב תקין וכשיר לשימוש ללא שברים ופגיעות וכי במידה ויהיו 

קבלן ידרש להחליפם או לחלופין לקזז את העלות ששולמה לו בגינם פגיעות שכאלו ה

 )קיזוז מלא( בהתאם להחלטת המזמין.

הסעיף לתחזוקת ההסדר כולל את כל העבודות הקשורות בשמירת כשירותו ותקינותו של 

, וחל עליו כל האמור במפרט זה ובכתב הכמויות. ההסדר ע"פ התכניות והנחיות הפיקוח

 ההסדר יבוצע באמצעות הקצב חודשי. התשלום לתחזוקת

סעיף חודשי קבוע בעבור התכנון והביצוע של  הסדרי תנועה  קייםהכמויות   בכתב ./1

)לאחר ניכוי ההנחה יכלול את כל המפורט מעלה, מודגש כי הסכום  הסעיףהזמניים,  

 לסכום מעבר כלשהן תוספות ישולמו ולא חודשי סופי סכום הינוהמוצעת על ידי הקבלן( 

יותר מהסדר תנועה מובהר כי גם אם במידה ובשטח הפרויקט יפרוס הקבלן ויבצע  .זה

הסכום  –סכום ההקצב החודשי לא ישתנה ולא יגדל בהתאמה למספר ההסדרים  – אחד

 הינו קבוע וסופי.
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כך לדוג' לא ישולם  .עבודות קבלן רק בעבור חודשים בהם מבוצעותמודגש כי ישולם ל .23

תקופת המסירות או בכל תקופה אחרת שלא יהיו אביזרי בטיחות בזמן ההתארגנות או ב

 בכמות אשר לדעת המפקח דורשת תשלום חודשי.

 –מודגש כי במידה ותקופת הביצוע תתארך מעבר לתקופת הביצוע המוגדרת בחוזה  .11

יהיו   הקבלן לא יקבל תשלום בגין הסדרי תנועה זמניים וכל הסדרי התנועה בתקופה זו

 הקבלן.על חשבון 

 

 

 

 

 בטיחות וגהות בעבודה - /.88

 כללי
 )בטיחות בעבודה( לחוזה: 14מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג'  .2

כנדרש בתקנות הממשלתיות, בהוראות מקצועיות של עירית ירושלים בתחום הבטיחות 

 הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות אחראי בטיחות. והגיהות על פי

הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה  .1

 .המוגדר. מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים

, פים של חברות תשתית )כגון: חח"יקבלנים נוסבנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים  

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן  - וכיוצב'( סלקום, פרטנר,גיחון, בזק, הוט, 

ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל 

לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי  תבכל מקרה האחריות הראשי המשתמע מכך.

 , וללא תוספת כספית כלשהי.זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה הליךהקבלן ב

להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית ו/או חברת מוריה רשאים  המפקח .3

גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות  וגהותייםבתנאים בטיחותיים 

 פקח.המ

מטעמו אשר יפקח על ניהול  חיצוניבעבודה הקבלן יעסיק בפרויקט זה ממונה בטיחות  .4

כמו כן ימנה הקבלן ממונה הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה. 

 בטיחות בתנועה, חיצוני גם הוא.

/או הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו .5

 לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. 

 

קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי 

רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות  יספקובטיחות שונים( 

 בפרויקט. 

ת אשר יהיה אחראי לקיים כל הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהו

ההסדרים כולל תדרוך כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות 

המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות 

הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל 

 הדרישות וההנחיות הקיימות.

 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.
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השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית 

 להתקני תנועה ובטיחות.

 סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג עירוני.

 
 תכולת המפרטים והתוכניות 88.0 

למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה  .2

אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט 

יש לראות את הוראות מסמכי המכרז השונים כהוראות אשר משמעותן  המיוחד.

 .מצטברת ומשלימה אחת את השניה

חשבונו אלא אם כן צוין במפורש כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל 

 אחרת.

ל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תוכניות ומפרטים כ .1

, יהווה חלק בלתי מזמין העבודהמשלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים של החוזה.

י יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרט .3

לדרישות המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )ובכתב( ע"י 

  המפקח.

המהנדס  \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

לקבלן המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר  \וכיו"ב, הכוונה לאישור האדריכל 

 באמצעות המפקח בלבד.

 
 
 
 

 עבודה, ציוד וחומרים 88.1

 

א. כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת 

 הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.

על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד  המקוםהציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן 

 אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.

 

ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט 

 המיוחד והמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של המפקח.

מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות  

דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת 

  העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

 .ימים מעת הבקשה 20תוך 
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לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן  ג.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים

לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש 

 דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.

 

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם 

החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה  לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב

 ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על 

היזם דעת המפקח. כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה על חשבון 

 דה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.במעב

 

 

 מהנדס באתר .88.8

 

הקבלן יעסיק מהנדס רשוי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל 

הכשרה במקצוע הנדסה אזרחית, רשום בפנקס המהנדסים בענף הנדסה אזרחית ובעל ניסיון 

מלש"ח וניסיון  75 -מוכח ומספיק לדעת המפקח בביצוע פרויקטים תחבורתיים בהיקפים של כ

זה )גישור ומבני  הליךם לכל הפחות, בביצוע עבודות מסוג  ובהיקף כמופיע בשני 20מינימאלי של 

הקבלן יעביר פרוט השכלה מקצועית, הסמכות ונסיון רלבנטי לאישור המזמין. . הנדסה אזרחית(

  חייבת קבלת אישור מאת המזמין. המהנדסתחילת עבודתו של 

 המהנדסהקבלן מתחייב בזה כי  ן.לתהיה במשך כל שעות פעילות הקבבאתר  ו של המהנדסנוכחות

הנ"ל לא יועסק בשום פרויקט אחר למעט פרויקט נשוא מכרז זה  במשך כל תקופת הביצוע של 

 .פרויקט זה

 המהנדס יהיה בא כוחו של הקבלן לכל דבר ועניין בפרויקט זה.

אשר לא אושר ע"י  מהנדסו2או מונה  העומד בתנאים מעלה מהנדסעבור כל חודש בו לא מונה 

הניכוי יתבצע ₪.  18,888מזמין העבודה, ינוכה מהחשבון החודשי פיצוי מוסכם בסכום של 

 .מהחשבון הראשון שיוגש על ידי הקבלן לאחר מתן צו התחלת עבודה

 

אחראי . בנוסף, ימנה הקבלן מהנדס רשוי אחר שיחתום כהמהנדס יחתום כאחראי לביצוע השלד

 .לביקורת

 

 

 אחריות הקבלן 88.6

 

היודע את מטרת כישות משפטית ואים את הקבלן ר ההליךבנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי  

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות  כתבהעבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, 

 ה.למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבוד

המבוצעים על ידו ועליו  בניםלפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ

להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', 

אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, 

א ברור לקבלן במידה וניסוח סעיף כלשהו לבנוסף,  ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
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וכן כל סוגיה אחרת אשר אינה ברורה דיה במסמכי המכרז,   –כולו או חלקו  –בשלב מילוי המכרז 

עליו לבקש הבהרות בנוהל שיפורט בהזמנה להציע הצעות. במידה ולא עשה כך, מוסכם כי הקבלן 

יוחזק כמי שהבין את תכולת העבודה וכל יתר דרישות מסמכי החוזה, ולא יוכל לדרוש בעתיד 

 פיצוי כלשהו מסיבה זו.

 מניעת הפרעות 88.7

 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה 

המתנהלים באתר ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות 

 מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש 

י להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים בה כד

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, 

יבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה,  במידת הצורך ובאישור המפקחשוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

 אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט וכו' המתחייבים מכך. על חשבונו עם כל

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל 

. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים ,האתר

השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, הסדרי התנועה מהגורמים במידת הצורך ל כחוק לשינוי

ישולם  עירייה וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא

 בנפרד. םעבור

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי         

רן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבו

 הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

 

 

 תנועה על פני כבישים קיימים 88.2

 

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי 

לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש 

 הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור 

 תיחסמנה ולא תתאפשר בהן כל תנועה.

שטיפה בסוף כל  ו / או מכני ו/או מטאטא שואב על הקבלן לבצע נקיון באמצאות מטאטא כביש

 יום עבודה לכל דרכי הגישה לאתר.

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח.

    

 

 אמצעי זהירות 88.9

 

א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 

חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.
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יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה ב. הקבלן 

מול מזמין  המוגדר. מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים

 .העבודה או רשויות אחרות

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 

העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. 

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את  תאורהגומים, מעקות, גדרות זמניות, יהקבלן יתקין פ

גומים, ערמות יות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פהציבור מתאונ

חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא 

את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר 

 כתוצאה מהעבודה.

ן על חשבונו שלטי אתר לפי דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן על חשבונו הקבלן יספק ויתקי

בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות ועל פי דרישות החוק והתקנות עבודות דיפון במידת הצורך 

/ רשתות ההגנה סוג הדיפון  .וכן בעבור חציבה כללית באתר וחציבת "ברמות" להנחת תשתיות

ת ביצוע העבודה כסדרה, כולל הנחת צנרת מכל סוג, מילוי בתחום ייקבע ע"י הקבלן כך שיאפשר א

ולצורך המדופן והידוק המילוי. דרכי הגישה לתעלה המדופנת לצורך התקנת הדיפון והוצאתו 

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. –ביצוע העבודות 

קיטת אמצעי הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נ

זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר 

המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים 

לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות 

סכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת בה

עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר 

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי בגין 

 נושא זה.

 

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,  צורך בניקוי ו/או עבודה, תיקון ו/או . במקרה שלג

ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים 

 רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

 

א שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם . לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לווד2 

יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי 

. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת םמכאניי םמאוורריבעזרת 

 תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

 

שעות לפחות לפי הכללים  14הקו, לתקופה של  אוורור. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם 1 

 הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים.  -לעבודה בתא בקרה קיים  - 

 סה"כ שלושה מכסים.

 המכסים משני צידי נקודת החבור. -לחבור אל ביב קיים  - 

היכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה . לא יורשה אדם ל3

 מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.
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. הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא 4 

וץ גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מח

 לשוחה.

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

 

. העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות 6

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 88.18

 

במשך כל תקופת  עבודותל חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ההקבלן ינקוט, ע

טפונות, רוח, שמש וכו'. יהביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

, בכל האמצעים הדרושים להגנת של המפקח ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לשביעות רצונו

כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, האתר מפני גשמים או מפני 

 החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.

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

נאותים והן אם לא על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה 

 עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  

 סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

 

 

 סמכויות המפקח 88.11

 

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה.א. 

. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות ב

 כמו כן המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי קביעת מחירים לעבודות חריגות להתבצע.

 הקבלן עפ"י החוזה נתונה בידי המפקח.יות מואו לקזז עלג. הסמכות להטיל קנסות 

 מובהר כי למנהל הפרויקט מטעם המזמין קיימות כל הסמכויות של המפקח כאמור מעלה.

 

 

 תכניות /88.1

 

 ".למכרזת בחותמת "בלבד ומסומנו הליךהתכניות המצורפות בזה הן תכניות ל

אשר יישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים לפני הביצוע ימסרו תכניות 

 מסיבות כל שהן. הליךוהשלמות ביחס לתכניות ל

 תוכניות קודמות.ו/או יתווספו לבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תוכניות "לבצוע" נוספות שיחליפו 
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 עדכונים אלה לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב

 ואלל. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות ועקב הוספת תכניות במהלך הביצוע

 .הליךאשר הוצגו ב

 

 שיונות ואישוריםיר 88.10

 

שיונות והאישורים ילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למפקח את כל הר

מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה 

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם ישל תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

שיונות. תשלומים אלה יהיו על ילרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הר

ישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  על הקבלן לתאם ולקבל א חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

. במידה ויידרש, לשלם על חשבונו את האגרות שידרשו, לרבות פרסומים במדיה מקומית וכדו'ו

יציג הקבלן בכל עת הסכם עם מטמנה בו יטמין את עודפי העפר והסכם עם מטמנה בו יטמין 

ו לקבל אישור המזמין פסולת בניין. האחריות למציאת מטמנה מאושרת חלה על הקבלן, ועלי

למטמנה זו. אם במידה והמטמנה תיסגר לפני תום הפרויקט, באחריות הקבלן לאתר ולאשר אצל 

מזמין העבודה את המטמנה החלופית. בעבור כל האמור לעיל לא יקבל הקבלן תשלום מעבר 

 לסעיפים בכתב הכמויות.

 

 

 לוח זמנים 88.11

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט  ימי עבודה 12הקבלן יגיש למפקח תוך  .2

שלבי הביצוע והוא יקיף כל לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר  .ומחייב לביצוע העבודה

את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג 

שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים 

שילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח המשניים ו

. כל ההוצאות הכרוכות PROJECT MSהזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתוכנת  

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.  בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

קלנדריים הראשונים ואבן   ימים 90 -לוח זמנים לתקופת ההקבלן יגיש  -בשלב א'  .2

  דרך ראשונה:

ימים קלנדרים מצו התחלת עבודה יוגש ויאושר לוח זמנים מפורט  10תוך 

 אבןהימים הראשונים של הפרויקט ולוח זמנים לביצוע  90 -לפעילויות שיבוצעו ב

. לוח הזמנים יעבור בקרה ואישור של הפיקוח. בנוסף יוגש לאישור ראשונה דרך

 Construction Methodשיטות הביצוע למימוש הפרויקט  מסמך המתאר את

Statement   ,להלן(CMSבנוסף, הקבלן יגיש את רשימת ה .)- WBS  המלאה של

 הפרויקט לאישור הפיקוח.

 :לוח זמנים מפורט מלא לפרויקטהקבלן יגיש  –בשלב ב'  .3

ימים קלנדרים מצ.ה.ע יוגש ויאושר לוח זמנים מפורט לביצוע כלל  60תוך 

 -לכל הפרויקט ועדכון מלא של רשימת ה CMS -הפרויקט ומסמך מעודכן של ה

WBS ימים קלנדרים. 30. טיוטה ראשונה לאישור תוגש לפיקוח תוך 
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  )Construction Method Statement(שיטת העבודה 

חר מכן, הקבלן יגדיר באופן מפורט את שיטת ביצוע בתקופת ההתארגנות ולא

העבודה מבחינת סדר הביצוע קצבי ביצוע והמשאבים המתוכננים. תוכנית זו 

תהווה בסיס להכנת חבילות העבודה הדרכים והאמצעים להכנת לוחות הזמנים 

בשלב א', המפורט )שלב ב'( והעדכונים החודשיים. המסמך שיוגש לאישור 

 יכלול לפחות את הנושאים הבאים:בשלבים השונים 

 מנהלים תמצית .א

 כולל כמויות כ"א בכל יחידה. –ארגוני של הקבלן  מבנה .ב

 .WBS -ה –תיאור שיטת העבודה מול חבילות העבודה  .ג

 חישוב קצבי ביצוע בכל המלאכות. .ד

חישוב כוח אדם וציוד קריטי על ציר הזמן לכל המלאכות, כולל  .ה

 גרף בקובץ אקסל.

 עבודה בתנאי גשם או חום קיצוני. –אויר התייחסות למזג  .ו

 התארגנות באתר לפי שלבי ביצוע מתוכננים. .ז

 שלהםרשימת קבלני משנה וצוותי עבודה שלהם, כולל יכולת  .ח

 גיוס עובדים לעמידה באבני הדרך החוזיות.ל

 10 -ניתוח הנתיב הקריטי )עבור פעילויות במרווח כולל הקטן מ .ט

מפני חריגה. ניטור נתיבים  ימי עבודה( והדרכים לשמירה עליו

 י"ע(. 50 -קריטיים הקרובים לנתיב הנ"ל )מרווח כולל הקטן מ

 

לצורך הכנת לוח זמנים זה, ישכור הקבלן יועץ לוחות זמנים שזו התמחותו ועיסוקו  .4

שנים לפחות בפרויקטים תחבורתיים דומים, היועץ  20העיקרי בעל נסיון של 

חיות המפקח ובכל מקרה לא פחות מאחת ישתתף בפגישות השבועיות בהתאם להנ

 לשבועיים.

. במידה חשבון חודשילהגשת כל כתנאי ויאושר לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן  .5

עם הלו"ז המעודכן,  ולא יוגש לו"ז מעודכן עם החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.

שהצטברו בחודש החולף, הסיבות לעיכוב  יגיש הקבלן דוח ובו פירוט העיכובים

 והפעולות בהן ינקוט ע"מ להתגבר על העיכוב שנוצר.

במידה ולדעתו המקצועית של מנהל הפרויקט לוח הזמנים יכיל פעילויות ארוכות  .6

עם פירוט חסר, יהא על הקבלן לפרק את הפעילויות הנ"ל ולהציג פירוט נוסף בפרקי 

 מנהל הפרויקט.זמן קצרים יותר בהתאם להנחיית 

רגנות של לפחות חודש ולפחות ייקח בחשבון תקופת התאמודגש כי לוח הזמנים  .7

חודשים, מודגש כי תקופת הבנ"מ תוצג בלוח  4למסירות וכן תקופת בנ"מ של  חודש

יהיה לנצלם אלא באישור  החודשים האחרונים בפרויקט ולא ניתן 4 -הזמנים כ

 הפיקוח מראש ובכתב.

יה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, מובהר כי כל סטי .8

תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינויי וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו 

הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת 

 מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.
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מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה מובהר כי אישור / אי אישור  .9

 להחליף את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

מובהר ומודגש כי  לוח הזמנים כולל גם העתקת תשתיות שיבוצע על ידי גורמים  .20

חיצוניים )חברת החשמל, חברות התקשורת והתשתיות השונות וכדו'(, וכי על 

בצע את כל ההכנות הנדרשות לצורך העתקות הקבלן לקחת בחשבון כי הוא ידרש ל

בזמן קצר על מנת לאפשר לחברות התשתית והתקשורת להעתיק את התשתיות 

 לביצוע העתקות התשתית חודשים 3ולאפשר לכל אחת מחברות התשתיות לפחות 

 .שלה )כבילה לאחר ביצוע התשתית המבוצעת על ידי הקבלן(

תקת התשתיות חלה על הקבלן בלבד מודגש כי ניהול לוחות הזמנים וניהול הע

והקבלן ידרש לתאם את העבודה מול כל חברות התשתיות השונות ולתזמן את 

 הביצוע.

מודגש כי לא תתקבל כל טענה או תביעה )כספית, שינוי בלוח הזמנים וכדו'( עקב  .22

לקחת בחשבון שצפויים עיכובים של חברות התשתיות השונות וכי על הקבלן 

על הקבלן לקחת בחשבון כי התשתית בזמן הגשת הצעתו. עיכובים של חברות

בתחום הפרויקט קיימים חללים קארסטיים )חלקם זוהו בזמן התכנון וחלקם לא 

זוהו(, הקבלן ידרש לבצע קידוחים דרילים בכל אזורי הקירות עם תחילת העבודות 

ולבצע דיוס בהתאם להנחיות המתכננים למילוי החללים וזאת על מנת להימנע 

עיכובים בזמן הביצוע, הודגש והוגדר כי עבודה זו תבוצע במקביל לעבודות אחרות מ

ולא יתקבלו טענות מסוגים שונים לרבות עיכובים בלו"ז עקב חללים אלו והטיפול 

 .בהם

 

במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. לוח הזמנים המפורט 

 . הנדרשים לביצועיוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי והמשאבים 

לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפשר למפקח ולמזמין להבין היטב את סדרי 

 העבודה המתוכננים ע"י הקבלן. 

אשר  Method Statementתוך שבוע מצו התחלת עבודה הקבלן יגיש תוכנית לדרך הביצוע  .2

 תגדיר ותבהיר איך הוא מתכוון לבצע את הפרויקט. 

תוכנית זו תהווה בסיס להכנת חבילות העבודה הדרכים והאמצעים להכנת לוח הזמנים 

 המפורט.

וכן  שבתות, חגים :ללא עבודהלוח הזמנים המפורט יבנה על בסיס לוח שנה הכולל ימים  .1

 ימים בהם אין עובדים, כפי שיוכתבו ע"י המזמין ובהם תיאסר עבודת הקבלן.

שעות או במספר שעות אחר,  8 -בתוך מערכת לוחות הזמנים הממוחשבת ייתכן ויוגדר כ .3

 אך למען הסר ספק הכוונה היא ליממה שלמה. 

 ימי שישי וערבי חג יחשבו כימי עבודה מלאים. .4

הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות לוח  .5

ופעילויות שאינן תלויות בקבלן באופן בלעדי )כגון: פינוי מטרדים, עבודות של חברות 

 אחרות, אילוצים חיצוניים וכד'(. 

 לצורך כך, על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על פי המוגדר להלן:

 ים על פי שיטת הנתיב הקריטי. הקבלן יכין את לוח הזמנ (2)
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כל הפעילויות בפרויקט יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים 

 שבפרויקט. ההנדסיות לסוג ההתניות 

תזמון העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות  (1)

/ים, (, בסוף כל הנתיב/ים הקריטיBUFFERמרווח זמן בטחון מתוכנן מראש )

 סיום הפרויקט.  חוזית ו אבן דרךכל לפני 

 מהמשך הנדרש לאבן דרך ו/או כלל הפרויקט. 25%מרווח הזמן יהיה 

בהיעדר הגדרה אחרת יתכנן הקבלן את לוח הזמנים כך שהוא יותיר מרווח של  (3)

 מזמן הביצוע על הנתיב הקריטי )באמצעות פעילות מרווח זמן בטחון(.  25%

מותיר מרווחי זמן סבירים )כלומר, היתכנן את הפרויקט באופן  הקבלןבנוסף 

ממשך הנתיב( מתוכננים מראש על הנתיבים המזינים את הנתיב  25% -גדולים מ

 הקריטי. 

 זאת בכדי לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו. 

יתכנסו לפעילות מרווח למען הסר ספק, כל הנתיבים שאינם מוגדרים כקריטיים 

 זמן הבטחון או לפעילויות המקדימות לה.

והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות  Total Float)למען הסר ספק: המרווח הכולל )  .6

 אינם חלק ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל. 

 לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות: .7

 לעיל.לפי הגדרה כזות בתחילת הלו"ז( )מרואבני הדרך  (2)

 כל פעילויות הביצוע. (1)

כל פעילויות התכנון )אם נדרשות במסגרת העבודות(, לרבות מרווחי זמן סבירים  (3)

 לפי ההסכם לצורך מתן האישורים ע"י המזמין. 

כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות/גופים מוסמכים ורשויות  (4)

 מוסמכות.

אלמנטי פלדה, ת הייצור והאספקה של מרכיבים שונים )לדוגמא: כל פעילויו (5)

 ועוד, שאינם באתר(. חלקים טרומיים, מעקות

פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות  (6)

 שבאחריות הקבלן.

 כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען. (7)

ות ומטלות הביניים על פי ילן את כל אבני הדרך החוזבלוח הזמנים יציג הקב (8)

 הפרויקט. אבני הדרך יהיו מקושרות ומותנות בפעילויות הביצוע.  מנהל הנחיית

פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או  .8

 הסיום של כל פעילות. 

 י"ע.  21ה המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהי ,לפיכך

, זאת על מנת לאפשר מעקב הנדסיות פעילויות ארוכות יותר יחולקו לתתי פעילויות

 שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן. 

  הגבלת משך הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות שאינן תלויות בו.

ימי עבודה  12עד  25משך אישורי ציוד ואישורים אחרים של יועצי הפרויקט יהיו לפחות  

 לפי מורכבות הנושא והחלטת המפקח.



 21 

לכל הפעילויות יציג הקבלן את הכמויות האופייניות שמבוצעות במסגרת הפעילות ואת  .9

 לסוגיהם שהוא מתכנן להעמיד לצורך ביצוע הפעילות.  )המינימליים( המשאבים 

שכי בין הפעילויות השונות ואת מההנדסיים לוח הזמנים המפורט יכלול את הקשרים  .20

 הביצוע הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע. 

עפ"י  על ידו,יעודכן ולאישור המפקח והמזמין  ע"י הקבלן נ"ל יוגשהלוח הזמנים המפורט  .22

ימים  30תוך על ידי הפיקוח ויאושר סופית על ידי הפיקוח, בההערות שימסרו 

נים בהתאם להערות , לאחר עדכון לוח הזמקלנדריים מיום מסירת צו התחלת העבודה

  שניתנו לקבלן.

יה רשאי לנצל לצורך הפעולות שנדרש לבצע בקשר לפרויקט,  המפקח יהלמען הסר ספק  .21

כל "מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בין אם הוא מוגדר ע"י 

ידי מרווח כולל, -פעילות ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט )למשל על

וכיוצא  Feeding Bufferאו  Project Bufferח חופשי, מרווח פרויקטלי, מרווח זמן, מרוו

 באלו(, ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בכל הקשור והכרוך בכך. 

 

 הכולל גם כמויות והספקים - לוח זמנים מתוכנן בסיסיא. 

יקרא להלן "לו"ז לוח הזמנים המפורט, לאחר אישורו ע"י המפקח, יועץ הלו"ז והמזמין,  .2

 מתוכנן בסיסי".

הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו. הלו"ז  .1

המתוכנן הבסיסי ישמש לתאום ותזמון כל העבודות הנוספות המשולבות בעבודת 

הקבלן והמבוצעות ע"י קבלנים אחרים וכן לתאום המשך הפעילות באתר, בסביבותיו 

שורים, אשר ימשיכו להתנהל תוך כדי ובאתרים סמוכים בהם מבוצעים פרויקטים ק

 ביצוע העבודה. 

הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את  .3

-מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר

 ביצוע. 

 תי נפרד מהחוזה. ייהפך למסמך בללאחר אישורו הלו"ז המתוכנן הבסיסי  .4

 

 ותיעדכון תקופות הביצוע החוזב. 

הינן משכי הזמן המירביים לביצוע, אלא שהוגדרו לעיל, תקופות הביצוע לאבני הדרך  .2

 אם החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם, באמצעות הוראת שינוי שיוציא המפקח. 

משכי הזמן המירביים לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני בוחן לעמידת הקבלן  .1

 הפיצויי המוסכם.בלוח הזמנים וכן לשם חישוב 

ידי הקבלן עם המפקח ויועץ הלו"ז אחת לחודש, על -הלו"ז המתוכנן הבסיסי יעודכן על .3

 בסיס תחקיר שוטף ורצוף של התקדמות ביצוע העבודה בפועל. 

 ן את לוחות הזמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפקח. הקבלן יעדכ

כל שינוי בלוח הזמנים חייב באישורו של המפקח, אך לא יהיה באישור כאמור כדי 

אלא אם כן הוסכם בכתב  ,להוות אישור להארכת משכי הזמן המירביים לביצוע

 ובמפורש אחרת. 

 ע של כלל הקבלנים העובדים באתר. לוח הזמנים יתייחס לאירועים שונים במהלך הביצו
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 דו"חותג. 

לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש כדי לשקף את התקדמות העבודה כפי  .2

 שבוצעה בפועל )להלן "דו"ח חודשי"(. 

הדו"ח חודשי יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף עם 

 המפקח ועם המזמין.

מעקב ביצוע  – , גיליונות אקסלהקבלן דו"ח חודשי )הכולל לוח זמניםאחת לחודש יגיש  .1

ודוח מילולי( שיכלול תאור ההתקדמות במהלך החודש האחרון, של כמויות מובילות, 

 כולל פעילויות שהושלמו ופעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע. 

הביצוע את סטאטוס הביצוע ואת עמידת הקבלן בתקופות בגרפים ובמלל הדוח ינתח 

 ות. יהחוז

הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן לנקוט כדי 

 למנוע פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור שנוצר. 

  לוח הזמנים המעודכן כנ"ל יקרא "לו"ז מתוכנן מעודכן".

המפקח ידי -הדו"ח החודשי יוגש למפקח מודפס במספר עותקים כפי שיקבע על

וקבצי , קבצי אקסל MS-Projectובקבצים אלקטרוניים הכוללים בין השאר גם קובץ 

pdf   ימים לפני מועד הישיבה החודשית. 3וכל זאת לפחות  

כל ההוצאות להכנת הלו"ז הבסיסי והדו"חות לרבות קבלת נתוני הנתיבים הקריטיים,  .3

וכל דו"ח ויות מובילות מעקב התקדמות הביצוע בכמ –, גיליונות האקסל לוח הגאנט

דרוש אחר במשך כל תקופת ביצוע העבודה, עד לסיומה ולמסירת העבודה למזמין, 

הדפסתו ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י המפקח, חלות על הקבלן ויחושבו 

 ככלולים במחירי כתב הכמויות.

 

 יועץ לוחות זמניםד. 

 המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו, )להלן: "יועץ הלו"ז" או "יועץ לוחות זמנים"(.  .2

זהותו של היועץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או להתנגד 

 למינוי אם בפעולה ואם במחדל. 

למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי שתהיה לקבלן 

 לכך. זכות להתנגד

ולוחות העדכון כנדרש לעיל  –החל מלוח הזמנים המפורט  -בתהליך הכנת לוחות הזמנים  .1

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או נציגו ולמסור לו כל מידע, נתונים 

 Method)שיטת העבודה וקצבי עבודה והסברים דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה: 

Statement)הגדרת דידת כמויות שבוצעו וקצבי ביצוע ומשאבים, , גיליונות אקסל למ

הפעילויות, הקשרים בין הפעילויות, משכי הביצוע של הפעילויות, פעילויות שהסתיימו 

והמועדים בהם הסתיימו וכדומה באופן שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה 

 בשקיפות מלאה. 

כול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי של מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הינו בעל מומחיות וי .3

על כל יכולותיה, אולם האחריות המלאה על עדכון לוחות   MS PROJECTתוכנת 
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הזמנים כמו גם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי המערכת 

 הממוחשבת היא על הקבלן בלבד. 

ו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הל .4

לשם הכנסת מידע נוסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים לשימוש 

 המזמין וכי לא תהא לקבלן כל עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצידו.

 

 תהליך העברת המידע מהקבלן ליועץ לו"זה. 

הקבלן יגדיר באופן מפורט את שיטת ביצוע  – (Method Statement)שיטת העבודה  .2

העבודה מבחינת סדר הביצוע קצבי ביצוע והמשאבים המתוכננים וכל מידע אחר 

 שהמפקח יבקש.

  הקמת לוח שנה .1

הקבלן יגדיר את לוח השנה לביצוע הפעילויות )שעות עבודה ביום, משמרות, חגים  

עירוניות, מפעילות עירונית או עבודה הנובעים ממגבלות -ומועדים מיוחדים(. ימי אי

 מסיבות אחרות, יתקבלו מהמזמין.

  הקמת המערכת הממוחשבת .3

הקבלן יגדיר את רשימת הפעילויות, משכיהן והתנאים לביצוען )קשרים( בפורמט  

 שיוגדר ע"י יועץ הלו"ז ותחת פיקוחו. 

יכולת לוח הזמנים ייבדק מבחינת הרצף הלוגי, ימצאו הנתיבים הקריטיים, ותיבדק  

 העמידה בתאריכי היעד של הפרויקט. 

 לוח הזמנים יעודכן עד אשר יאושר ע"י המפקח, יועץ הלו"ז והמזמין. 

  מעקב ובקרה .4

המערכת הממוחשבת תפיק דו"ח מיוחד לצורכי עדכון ע"י הקבלן, שיכיל את הנתונים  

תאריכי הבאים: משך מתוכנן ותאריכים מתוכננים לכל פעילות, סטיית סיום לפעילות, 

 ביצוע בפועל )התחלה וסיום(, מועד סיום משוער לפעילויות שהתחילו. 

הקבלן יעדכן את הנתונים בדו"ח הנ"ל מדי חודש ויעביר אותם ליועץ לו"ז לצורך בקרת  

 אופן ההזנה, בדיקת אופן עדכון המערכת והפקת דו"חות. 

 ו"ז. הדו"חות יועברו על ידי הקבלן לבדיקה ואימות על ידי יועץ הל 

במידה והקבלן ירצה להוסיף פעילויות או לשנות את הרצף הלוגי המקורי, העדכון  

יתבצע רק לאחר דיון בנושא עם יועץ הלו"ז ובחינת כל המשמעויות הנגזרות מהשינוי 

 ואישור המפקח.

  סביבת המערכת .5

 . MS PROJECTניהול הנתונים יתבצע בתוכנת  

 מוש בתוכנה וביכולתו להפעיל את התוכנה. הקבלן יוודא שיש ברשותו רשיון לשי 

 קובץ המסטר לניהול הנתונים יועבר ליועץ לוחות הזמנים על ידי הקבלן.  

בכל עדכון יועבר עותק ליועץ הלו"ז באופן שיאפשר לו הפקת דו"חות וביצוע סימולציות  

 עצמאיות על לוח הזמנים.

 

  שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז .6

הקבלן אחראי למסור ליועץ את כל הנתונים שנדרשו לו לצורך תכנון לוחות הזמנים  

 לפרויקט זה. 
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הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה, לרבות עבודתו שלו יובאו  

 לידיעת יועץ הלו"ז וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון עבודה מתואמת. 

והתחייבות של קבלני המשנה לביצוע הפעילויות שהם אחראים  הקבלן יוודא אישור 

  לביצוען לפי לוח הזמנים המפורט.

הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה, אופן חישוב 

 המשכים המתוכננים לפעילויות וכיוצא בזה. 

אים להכתיב במידה והתשובות לא יספקו את היועץ, היועץ בשיתוף עם המפקח רש 

לקבלן משך ביצוע על פי מיטב ניסיונם ותהא קביעתם סופית ותחייב את הקבלן ותשולב 

 על ידו בלוחות הזמנים, אשר יעודכן בהתאם. 

כמו כן, רשאי המזמין, במקרה זה, להזמין את עריכת לוחות הזמנים מכל גורם חיצוני  

  י ניהול ופיקוח.תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמ

 

 

 

 אחריות הקבלןו. 

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית  .2

 ות.ישל הקבלן לעריכת לוח הזמנים, לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוז

פי המפורט בלוח הזמנים -הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על .1

המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח ובמקרה  של פיגור בלוח הזמנים 

בכל אחד משלבי העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם 

 מועד סיום העבודה. נקט/ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות מ

המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל  .3

תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת, לעדכן 

 בהתאם את לוח הזמנים.

 ון".הערה: סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח עלי .4

 

 ישיבות לוחות זמניםז. 

המפקח יזמן אליו לעיתים מזומנות את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע בין קבועות ובין  .2

 מזדמנות. 

על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח וכן עליו להביא לדיונים 

ש על אלה את הדוחות וקבלני המשנה ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך בכתב מרא

 ידי המפקח.

 חובת השתתפות בדיונים אלו על צוות הניהול של הקבלן. .1

 ישיבות קבועות יהיו אלו המפורטות להלן: .3

  –ישיבות חודשיות  

גיליונות אקסל, מצגות  לקראת ישיבות אלו הקבלן יעביר קבצים אלקטרוניים לרבות 

 ידי המפקח לידי המפקח:-ומספר עותקים כפי שידרש על MS-Project פאור פוינט,

סטטוס התקדמות ביצוע כמויות מובילות, היקף המשאבים על  -בגיליון אקסל  (א

 ציר הזמן, כולל תצוגה בגרפים.
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כמויות שבוצעו מתוך סה"כ כמויות לביצוע בפילוח לפי אזורים  –בגיליון אקסל  (ב

 וסוגי עבודות, כולל תצוגה בגרפים.

 .ים מעודכןלוח זמנ (ג

 תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע. (ד

 סטטוס אישורים ואספקות. (ה

 

 הגשת חשבונותח. 

 חשבונות הקבלן יוגשו בליווי דוח לוח זמנים מעודכן ומאושר ע"י יועץ לוחות הזמנים.

ומאושר  מעודכןבסיסי מאושר או לוח זמנים לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים 

 .ע"י הפיקוח

 לוח הזמנים כל חודש ע"י הקבלן יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן. ואישור עדכון 

 

 

  משך הביצוע 88.11.81

, לזוכה צו התחלת עבודהמתן ממועד קלנדריים, חודשים  12בתוך השלמת הפרויקט כולו נדרשת 

, ובכפוף לכך שימסרו לקבלן תוכניות עבודהעל בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות 

חודשים לפני מועד הסיום הנדרש, במידה ויהיה  6לביצוע לעבודות שהוגדרו "לא לסיכום"  לפחות 

עיכוב במסירת התוכניות כאמור מעלה ינתן לקבל הארכת תקופת ביצוע )ללא תשלום ותקורות( 

חודשי ביצוע מיום מסירת  6יה לקבלן בעבור העבודות האלו בלבד )שהוגדרו לא לסיכום( כך שיה

 התוכניות ועד מועד הסיום בפועל.

 

 אבני דרך לביצוע: 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים 

המפורט, להלן פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן המירביים להשלמתן.  מובהר ומודגש 

וכוללים את משך ההתארגנות של נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע ורט בסעיף זה שמשכי הביצוע כמפ

הקבלן והזמן הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע. 

לא קיבל הקבלן מאת המזמין אישור על השלמת פעילויות המשנה האמורות עד למועד ההשלמה 

לן, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי המירבי הנקוב ביחס לפעילות כאמור לה

 71החוזה ו/או על פי כל דין, יחויב הקבלן בתשלום הפיצויים המוסכמים החודשיים כקבוע בסעיף 

)א( לחוזה, וזאת בגין כל חודש של עיכוב או חלק מחודש של עיכוב בביצוע פעילות המשנה ביחס 

 למועד שנקבע להשלמתה.

 

   המשנה:פירוט פעילויות 
 

תאור תמציתי של הפעילות )מובהר כי מדובר בעיקרי  מס'
העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י התוכניות, 

 כתב הכמויות והמפרטים(

מועד סיום נדרש 
מיום הוצאת צו 
התחלת עבודה 

 (קלנדריים )חודשים
הסדר תנועה זמני במקטע מערבי )ממערב לצומת הצבת   .2

 חודש אחד עבודותהגבעה הצרפתית( ותחילת 

לא השלמת עבודות עפר וקירות תמך במקטע המערבי   .1
 חודשים 20 כולל ע"ע בקרבת עמודי החשמל בצד הדרום מערבי.

השלמת העתקת תשתיות  בקטע מערבי וביצוע אספלט   .3
 חודשים 26 במקטע מערבי
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תאור תמציתי של הפעילות )מובהר כי מדובר בעיקרי  מס'
העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש עפ"י התוכניות, 

 כתב הכמויות והמפרטים(

מועד סיום נדרש 
מיום הוצאת צו 
התחלת עבודה 

 (קלנדריים )חודשים
השלמת ביצוע העבודות במלואם במקטע צפוני  )עוזי   .4

 חודשים 21 נרקיס( לרבות כלונסאות דיפון והרחבת מעבר תת קרקעי 

השלמת ביצוע העבודות במלואם במקטע מזרחי     .5
 )ממזרח לצומת הקברים( לרבות כלונסאות דיפון 

מיום מתן  חודשים 6
 הנחיות / תוכניות

 חודשים 28  וחשבון סופי השלמת מסירות סופיות בפרויקט  .6
 

 

 

 סדרי עדיפויות .88.1

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים 

מבלי לגרוע מהוראות החוזה, לקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או  .ולשנותם בכל עת בו יבוצעו וכו'

בהקפים קטנים, ביצוע קטע לא בחתך מלא, אזורים טענה בגין ביצוע הפרויקט בשלבים, ביצוע 

 מוגבלים וכיוצ"ב, אם מסיבה הקשורה לקבלנים אחרים ואם מסיבה כלשהיא.

או לשינוי בלוח  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ

 .הזמנים החוזי

כאמור אין המזמין מתחייב לספק לקבלן שטחי עבודה ברציפות וייתכנו שינויים בתכולת העבודה, 

והכל מסיבות שאינן תלויות במזמין. על הקבלן להתחשב בעובדה זו  –בזמינות שטחים לעבודה 

מזמין לא יפצה את הקבלן על הוצאות שייגרמו לו עקב עלויות בעת הזמנת חומרים לעבודה. ה

או שמירה על חומרים מחוץ לאתר או באתר וכן על הובלות של חומרים שאוחסנו מחוץ אחסון ו2

. המזמין לא יפצה את הקבלן עבור הוצאות שייגרמו לאתר ומובלות אל אזור העבודה מעת לעת

עקב שינויים בזמינות שטחי העבודה ו/או שינויים בתכולת העבודה ועל הקבלן לתזמן את רכישת 

ציוד בהתאם לשלבי הביצוע. כמו כן לא יהיה זכאי הקבלן לפיצוי עקב שינוי והספקת החומרים וה

 בכמויות חומרים שהוזמנו עקב שינויים בתכולת העבודה.

 

 

 אחריות  688.1

בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים 

 ת, וכל תעודה נוספת.תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונו -כגון 

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

 

 מדידות  17.88

לפני ביצוע  עבודות הסלילה,  מודדים מוסמכים. מדידת המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י .א

פיתוח והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים 

כבסיס למדידת ישמשו המזמין מודד  מטעם בתחום הכבישים. גבהים אלו )שנמדדו ע"י 

ערעור יום מצו התחלת העבודה.  20הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 

 ל נכונות המצב הקיים תלווה במפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח.ע

במידה ותתגלה אי התאמה יזמין המפקח  מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש 

 שישמש כבסיס לחישובי הכמויות.
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רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . .ב

כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק  קשתות, רדיוסים  ומרחקים. כבישים,

 התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.

 בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד הבטחת האיכות.

. וככל שיידרש ע"י המפקח על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך .ג

ן את גבולות כל האלמנטים שיידרש לסמן. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות כן יסמ-כמו

ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. 

 כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה.

יחדשן הקבלן סימן בשטח, הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות ש .ד

במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה 

הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא 

התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון  -מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי

 , ללא תשלום נוסף, לשביעות רצונו של המפקח.ומיקום כנ"ל

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי .ה

יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון 

 הקבלן.

קווים אלה, לאפשר על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של  .ו

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה 

 יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

נקודות הסימון יש לסמן בעזרת  ביתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות  את .ז

ס"מ. כל  70 –יתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ ס"מ, ה 90ובאורך  X 40 X 40 4 –מ 

 היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תוכניות מצב קיים וחתכים לרוחב  קבלןל ימסרו לשם חישוב כמויות של עבודות עפר  .ח

  שנמדדו ע"י מודד מטעם המזמין.

של המצב הקיים ולאשר את  ערוך מדידת ביקורת לפני תחילת הביצוע על הקבלן ל .ט

למצב הקיים  יהיה עליו להודיע למפקח על   .במידה והקבלן ימצא אי התאמות התוכניות

ולהציג מדידות שיערכו ע"י מודד מוסמך מטעמו המעידות על ההפרשים. במקרה כך 

שכזה יורשה הקבלן להתץחיל בעבודה רק לאחר קבלת אישור ממודד המזמין על 

 ב הקיים.השינויים במפת המצ

הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות,  על .י

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק 

כל של הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

שיוגשו יהיו בחתימת המודד ולחשבון הסופי  לחשבונות החלקייםחישובי הכמויות  

 המוסמך.

( הוא יחדש וינעץ נקודות P.Iפגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .אם  .יא

אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות 

 לפרצלציה של המגרשים.

 רזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מב

 העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה. כל .יב
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גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה  בכל .יג

 המחייבים.

על מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו  .יד

ידי הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו 

מטר בהתאם לסוג  1מטר ובעומק לפחות  0.5יוקמו על בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר 

קרקע. כחלופה לאמור לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים 

ירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש מבטון יציבים ולא מיועדים לפ

אולם בקרבתו. כל נקודות  הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות 

ורק לאחר אישורו יהיה ניתן להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות במסגרת מחירי 

ון עבודות אלו בלו"ז היחידה ולא ישולם עבורן שום תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשב

 העבודות.

 כללי: –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .טו

מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם  -

 לתכניות תנוחה,

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה. .טז

להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות. סימון  -

דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת ומדידות יבוצע בעזרת 

 מ"מ. 2 -מאזנת עם דיוק +/

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .יז

לנקודות המפורטות  לכל הפחותלצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון  -

 להלן עבור כל מסלול בנפרד:

ן ציר לבין קו ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור עליון, נקודה באמצע בי -

 דיקור

מטר, במקרה של רדיוס  10הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על  -

 מטר לאורך ציר הכביש 20מטר הסימון יבוצע כל  100-פחות מ

מ"מ ובאורך המתאים  21הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר  -

 )בהתאם לסוגי קרקע שונים( 

 ם ו/או אגו"ממדידות לצורך ביצוע מצעי .יח

 לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: -

ציר כביש, אם אין הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי  -

 תנועה, קן בין הנתיבים, קו שול וקו חיצוני.

 לפי שצוין לעבודות עפר. –מרחקים הסימון למצעים  -

 20כל  –ונה במבנה כביש ללא אגו"מ מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עלי -

 מטר.

 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות .יט

סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון שכבה/שכבות  -

 אגו"מ

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות .כ
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בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה  -

 . הבטחת איכותמדידות של 

 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת .כא

 :מדידת אימות .2

שטח ו/או מיקום  דבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימד -

 אלמנט

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות  -

 תועברנה להבטחת איכות

 בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד ה"א.  -

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך  -

 בעבודות

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת -

 

 מדידה משותפת: .1

ובאותן פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן  -

 נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו.

 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.  -

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות  -

 .בפרויקט

 

 היקף הצעת הקבלן 88.12

כתב הכמויות לפרויקט מורכב תכלול את כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות. המציע הצעת 

זהה לסעיפים זהים המופיעים במבנים השונים.  שיעור הנחהבממבנים שונים. על המציע לנקוב 

לעבודות זהות עקב טעות של המזמין במידה ובכתב הכמויות יהיו מחירים שונים  בנוסף, אם 

 המחיר וישולם לקבלן על פי  המחיר הנמוך  ביותר.יתוקן בהכנת כתב הכמויות 

 

 המציעבדיקת התנאים והקרקע ע"י  88.19

כל מידע, לרבות תוצאות של קידוחים ובדיקות, אשר יועמד לרשות הקבלן ע"י המזמין או מי 

מטעמו והנוגע לתנאי הקרקע באתר, אינו בהכרח שלם ומדויק והוא ניתן בתום לב ובמטרה לשתף 

במידע שידוע למזמין. יובהר כי אין במידע זה, ככל ויינתן, בכדי לחייב את המזמין או את הקבלן 

מי מטעמו או לשחרר את הקבלן מקיום חובותיו בהתאם למסמכי המכרז. האחריות על ביצוע 

הבדיקות בנוגע לתנאי הקרקע באתר הינה על הקבלן בלבד, ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה 

כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את המציע רואים את לו מידי המזמין. בקשר למידע שסופק

התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי 

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. הקרקע הקיימים

תנאים אשר קיומם  הקרקע, לרבותאי הכרת תנאי  למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין 

 .המצורפותבתכניות  לידי ביטוי בא אינו

 

 משרד שדה   8/.88
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מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרדי שדה חדשים לרשות 

 המפקח  ולרשות הבטחת איכות שיכללו בין היתר:

ס"מ שולחן ישיבות  70×250משרד למפקח: משרד, שירותים, מטבחון, שולחן עם מגירות בגודל 

ארון פח שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר,  וכסא מנהלים אחד, כסאות 20ס"מ  +  70×100בגודל 

מתקן למי שתיה חמים  ליטר, 60-200מזגן כולל מיגון נגד גניבות, דלת ראשית מפלדה, מקרר 

אספקה קבועה של קפה, חלב, סוכר, תה וכיוצ"ב מוצרים וחומרים , חיבור לחשמל, מים, וקרים

 ביוב,טלפון.לשהות נוחה של המפקח במבנה, וכן חיבורי 

 70×250ות )אחד עם מגירות( בגודל נשולח שנימשרד הבטחת איכות: משרד, שירותים, מטבחון, 

אשית מפלדה, חיבור מנהלים, ארון פח או ארון מדפים עץ, מזגן, דלת ר כסאכסאות ואחת  4ס"מ, 

 לחשמל, אינטרנט מהיר, מים וביוב.

המבנים יתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן כולל כל תשלומי החיבור האחזקה והחשבונות החודשיים 

 במשך כל תקופת הביצוע.

מ'  ולא תשולם כל תוספת  3x5 –מ' ולהבטחת איכות  3.5×20-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

חזקה  ורואים את תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב לקבלן בגין הניקיון, הא

 הכמויות.

על הקבלן להעמיד לרשות המפקח מכשיר פקסימיליה, מדפסת למחשב, מכונת צילום מהירה 

לפחות מצויד   i7 מחשב נישא עם מעבד כן ו A3כולל סורק, הכל להדפסה/סריקה הבצע כולל דפי 

כל התוכנות יהיו עם . Office 2010בתוכנת מייקרוסופט פרוג'קט ללוחות זמנים, וכל תכניות 

 (.40M)לפחות  ינטרנט מהירהמחשב יחובר לארשיון רשמי. 

 או שו"ע. Brother mfc-7320לרשות הבטחת איכות יש לעמיד מכשיר משולב מדגם 

טונר למדפסות , טונר לפקס, נייר וכל הנדרש  על הקבלן לספק לאורך כל זמן הביצוע דיו או

 לעבודה תקינה ורציפה של המפקח והבטחת איכות.

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר 

 בהתאם לאמור בסעיף זה.

מורה לכל למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והת

הנ"ל תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה יפונה המשרד ע"י 

 הקבלן ועל חשבונו כולל כל הציוד שסופק. 

חניות לשימוש  8על הקבלן להכשיר דרך ממצעים או חומר מקורצף לאזור המשרדים כולל 

כל הנדרש לצורך ביצוע שטח המפקח, מודגש כי כל עבודות הפיתוח, חיבורי התשתיות ו

 ההתארגנות של הקבלן והמשרדים יהיו על חשבון הקבלן ולא ימדדו לתשלום.

מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל 

 שימוש במבנה או באביזריו. 

 

ת ומחנה הקבלן. התכנית מצורפת למסמכי המכרז תוכנית למיקום אפשרי של אתר/י ההתארגנו

היא בלתי מחייבת ומועברת לקבלן למטרות נוחות בלבד. מובהר כי המזמין לא יישא באחריות 

לנכונות המידע הכלול בה או בכל הנוגע לעדכונו, והקבלן יישא באחריות מלאה לתכנון אתרי 

 ההתארגנות ומחנה הקבלן ולביצוע כל הבדיקות הדרושות לשם כך.

ינו מחייב את הקבלן, ובמידה וירצה הקבלן להקים את אתר ההתארגנות ו/או המיקום המוצע א

את מחנה הקבלן במיקומים אחרים, יכין הקבלן תכנית אחרת אשר חייבת באישור הנהלת 
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התכנית תוכן בכל מקרה ע"י ועל חשבון הקבלן. בכל מקרה, ללא קשר  –הפרוייקט והרשויות 

פיה הוא עובד, יישא הקבלן באחריות מלאה לתכנון כאמור ולביצוע בשטח. -למקור התכנית על

הקבלן נדרש להכין תכנון מפורט לאתרי ההתארגנות )בכפוף לאמר מטה(, לדאוג לכל האישורים 

רך יישום וביצוע אתרי ההתארגנות ומחנה ההקבלן, כגון הדרושים מאת כל רשות רלוונטית לצו

עיריית ירושלים, משטרת ישראל וכו' ולנייד את המבנים והאתר בכדי לאפשר את שלבי הביצוע 

השונים, והכל )בין אם יחליט הקבלן לאמץ את תכנון המזמין לאתרי ההתארגנות ובין אם לאו( 

 ללא תמורה מעבר לסעיפי כתב הכמויות השונים.

 

 מסירת העבודה 1.88/

העבודה תימסר למזמין בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי 

וזאת על פי   Made As"" "עדותהכנת תוכניות כן העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

 (.GISהפורמט הנדרש בעיריית ירושלים )

סיום/גמר, תעודת  הסופית ומתן  העבודהמסירת  יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. המפקח

משרד התחבורה, משטרת , ומחלקותיה השונות עירית  ירושליםמותנית בקבלת העבודה גם ע"י 

 וכן גורמי התשתיות השונים כגון הגיחון, חח"י, חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.ישראל, 

 בלבדמודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן 

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  //.88

ו -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

לו, שעות הקבלן לא יקבל עבור שעות א .בהתאם לרשיון העבודה שיתקבל מהגורמים הרלוונטיים

צורך בעבודות בלילה באחריותו תשלום נוסף כלשהו. במידה ויהיה  נוספות או שעות עבודת לילה

ולרבות מניעה  של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  לעבודה  בלילה לרבות התאורה,

  של מטרדי רעש וזעזועים.

 אין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ומועדי ישראל.

ירייה למרות האמור, על הקבלן לפעול על פי תנאי הרשיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מהע

 והמשטרה

 

 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה : 0.88/
 
הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות  .א

יימסר יחד  אתרוללא אישור המפקח. עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו. וה

עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח 

 יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

אתר העבודה אינו מצויד בחשמל ומים לשימוש עב' הקבלן. הקבלן יתקין על חשבונו  .ב

ורים סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סיד

 אחרים הטעונים אישור המפקח.

 

 סילוק עודפי עפר 1.88/

חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ 

 .לשטח האתר, אל מקומות שפכים מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך
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פר והפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק עודפי הע

 לאיכות הסביבה בעירית ירושלים.

השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד 

עבור עבודה זו. המחיר של כל סעיף כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או 

שנם למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות עודפי העפר במידה וי

 מדרישות הגורם הזה.

תשלום אגרות והיטלי שפיכה יהיו על חשבונו של הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף  

 בגינם.

ירושלים   הקבלן יאמת  לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י עיריית

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על  הגישה אליהם.ודרכי 

על הקבלן להציג לפיקוח אישורים מוסמכים על שפיכת החומרים באתרים  .הרישיון פי תנאי

תשומת לב הקבלן לאפשרות דרישת רשות מקרקעי ישראל לתשלום עבור היטלים,  המורשים.

אגרות ו/או תמלוגים בגין שימוש בעפר. ככל ותמסר לקבלן דרישה כאמור, מחוייב הקבלן 

בתשלום כל סכום שיידרש על ידי רשות מקרקעי ישראל. במקרה של אי תשלום כלשהו, תהא 

התמלוגים הנדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל ולקזז  מוריה רשאית, אך לא חייבת, לשלם את

את הסכומים ששולמו על ידה מכל תשלום המגיע לקבלן. אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי 

על מוריה לשאת בתשלומים אלה ומודגש כי אי ביצוע התשלומים על ידי הקבלן מהווה הפרה של 

 . , על כל המשתמע מכךהחוזה

של דרישת תשלום מאת רשות מקרקעי ישראל או כל גורם מוסמך אחר, מובהר כי בכל מקרה 

בשל שימוש ו/או הוצאה של עודפי עפר או מחצבים מהקרקע, לרבות תמלוגים, היטלים, אגרות או 

מסים, ישא הקבלן במלוא התשלום הנדרש, מבלי שהדבר יהווה צידוק לעיכוב כלשהו או לתוספת 

את האמור בחשבון במסגרת הצעתו ולגלם בהצעתו גם  תשלום מצד מוריה. על הקבלן להביא

 אפשרות זו. 

 

 

 קנסות ו 2 או ניכויים בגין אי קיום הוראות  ./.88

ליום בגין אי ביצוע של כל ₪  1500של הפיצוי היומי יהיה בשיעור בנוסף לאמור בחוזה הקבלנים 

 או במכתב / פרוטוקול. לו ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה הוראה שנתנה

ראה  -בגין הפרה של "הוראת קבע"   סכום זה תלנכוהמפקח יהיה רשאי  :ס/ ניכויהפעלת הקנ

הדרישה לסילוק יומיומי של הפסולת למשל והן בגין כל דרישה לביצוע אשר תרשם על ידו ביומן 

ה עם הקבלן ואשר הוא בגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוז או באופן אחר בכתב העבודה

לכל יום של אי ₪  1500כאמור הוא בגובה של  ניכוי. הואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרש

  הקבלן ו/או יגבה ע"י המזמין בכל דרך הנראית לו. מן חשבון ינוכהקיום ההוראה ו

 

 בדיקות מעבדה    6/.88

)קיזוז אחוז מסויים  ויהיו על חשבון הקבלן מוריה מטעם כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה 

הקיזוז יבוצע מכל תשלום לקבלן, ללא קשר לכמות הבדיקות . בהתאם לתנאי חוזה הקבלנים( 

כמות הבדיקות עפ"י ז"א גם לעבודות בהן לא נדרשת בדיקות מעבדה כלשהן.  –ולסיבת התשלום 

 שיקול דעת הנהלת הפרויקט.

ע הבדיקות הדרושות במועד ועל פי על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את מעבדת השדה לביצו

 לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא הגיעו בזמן.
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 .)בנוסף לקיזוז הקבוע( בכל מקרה בו הבדיקה תיכשל, היא תשולם ע"י הקבלן

 

 מים וחשמל לזמן הביצוע  7/.88

 . כל חיבורי המים והחשמל הביצועלמשך כל תקופת חשמל  המים האספקת יסדיר את הקבלן 

תקופת  , מובהר כי באחריות הקבלן לשלם על המים להשקייה בכליעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו

 חודשים(. 21הביצוע לרבות בשנת האחזקה )

 

 שילוט לפרויקט 2.88/

 שלטי מתכת בגודל של  3למשך תקופת ביצוע העבודה  -על חשבונו  -הקבלן יספק ויציב 

הקבלן ועל  י ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו ויפורק על ידי, השלט יהיה צבעונמטר 4 × 5 -כ 

חשבונו בסיום העבודות, באחריות הקבלן להגיש פרטים חתומים על ידי קונסטרוקטור מטעמו 

 למידות ולפרטי הביצוע של השלט כולל יסודות.

רי התנועה הזמניים ללא כמו כן, הקבלן ידרש להעתיק את השלטים מפעם לפעם בהתאם להסד

 תוספת תשלום.

 על גבי השלט יופיע:

 וה"לוגו" שלה כיזם. חברת "מוריה"    שמה של 

 .הרשות המקומית או יזם משותף נוסף 

 .מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות 

 שעות ביממה בשעת הצורך 14כולל מספר טלפון עם מענה  פרטי הקבלן. 

 .פרטי המתכננים 

 .פרטי הפיקוח 

 ניהול.פרטי ה 

 

 הגשת חשבונות ביצוע 988/.

לכל חודש, בפורמט ממוחשב  10 -הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים ב

באופן שיקבע המפקח, בצרוף כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של 

 המפקח.

,האסמכתאות לחישובי הכמויות,ואת החישובים כאשר  על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע

אשר בוצעו עד הכמויות יהיו אלו   כולם חתומים ומאושרים ע"י המודד המוסמך של הקבלן.

 לא ישולמו כמויות ע"ח ביצוע עתידי. –לתאריך הגשת החשבון 

 המתוכנן.לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול 

לכל חשבון חלקי ו / או סופי יצורף דו"ח חודשי של בקר האיכות כולל רשימת אי ההתאמות 

 הכללית של הפרויקט.

 .יים ללא צירוף מסמכים אלובסמכות המפקח לא לבדוק חשבונות חלק

החשבון החלקי הראשון לא ייבדק במידה ואתר ההתארגנות לא יהיה מוכן לשביעות רצון 

 המפקח.

 

  עתיקות 88.08

 )מציאת עתיקות, מחצבים וכו'( לחוזה. 29תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .2
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 שנתגלו עתיקות אתרי ישנם התוואי לאורך כי על אף האמור בחוזה לעניין זה, מובהר .1

 הצלה חפירות לבצע העתיקות לרשות יאפשר הקבלן   .שבוצע מקדים סקר במהלך

 במידה. שהיא כל תשלום תוספת ללא העתיקות רשות עבור ראשי קבלן ויהווה בשטחו

כל  .שיכין הזמנים בלוחות אותה לשלב ידאג הוא, עבודתו במהלך חפירה תידרש ואכן

 העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם ע"י מזמין העבודה.

כל הסדרי התנועה הזמניים )תכנון אישור וביצוע( כולל המעקות הזמניים, גדרות  .3

וכיוצ"ב, הנדרשים לליווי עבודת רשות העתיקות, יבוצעו במסגרת הסדרי התנועה 

)הסדרי תנועה ובטיחות( למסמך זה ולא ישולם תשלום  00.2.2לפרויקט כאמור בסעיף 

 בהקשר של בטיחות בעבודה.כנ"ל לגבי כל הנדרש  כלשהו נוסף עבור כך.

מודגש כי פינויי חומרי חפירה של רשות העתיקות במידה ויידרש יהיה באחריות הקבלן  .4

 וישולם בסעיפי החוזה הרלוונטיים של חפירה וחציבה ולא ישולם בנפרד.

 התיאום עבודת זה קברים. במקרה גילוי של במקרה עוד יצויין כי האמור לעיל, חל גם .5

 .אחר לנושא רלוונטי גורם כל או קדישה אתרא מול בנוסף תתבצע

 

  רמזורים  88.01

, על הקבלן לבצע את כל עבודות ההכנה, כדוג' כאשר בתחום העבודות קיימים רמזורים

ביצוע גיאומטריה חדשה, תכנון הסדרי תנועה זמניים, ביצוע הסדרי תנועה זמניים )הן 

מטעם העירייה(, הנחת תשתיות  לעבודות הקבלן הראשי והן לעבודות קבלני הרמזורים

 וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה על פי הנחיות הפיקוח.

מובהר כי לא ישולם לקבלן תוספת כלשהי בעבור הטיפול וניהול עבודות הרמזורים 

 והסדרי התנועה הזמניים כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולמו בנפרד.

 

  שימוש בחומר ממוחזר  /88.0

מכמויות המילויי הנברר המובא מבחוץ, מצע סוג ב'  15%לן להשתמש בלפחות על הקב

המובא מבחוץ והמצע סוג ג' המובא מבחוץ מחומר פסולת ממוחזר העונה לדרישות חומר 

 .52ממוחזר לפי מפרט 

 
 מילוי חוזר סביב שוחות 88.00

בין אם הם תאים חדשים  ובין  –המילוי החוזר סביב כל סוגי השוחות, עבור כל חברות התשתית 

)לא יבש(. חריגה מהנחיה זו רק  CLSMאם הם קיימים שבוצעה סביבם חפירה, יבוצע באמצעות 

תוספת  וכן לא תשולם תשולם לא  CLSMעלות ה באישור בכתב של המפקח, ע"פ שיקול דעתו. 

 .והיא כלולה במחירי היחידה השונים עבור מילוי דרישה זו 

 
 

 דידות של הקבלןצוות מ 88.01

אשר  מודדים מוסמכים וקבוצות מדידהלרשות הקבלן יעמוד בכל תקופת הביצוע צוות  .2

ילוו את תהליך הביצוע של המבנים השונים. תפקיד צוות המודדים אינו מוגבל אך ורק 

לצרכי ביצוע, ובכל מקרה לא ישלם מזמין העבודה תשלום נוסף עבור המצאותם בשטח 

כגון מדידות מצב קיים לצרכי חישוב כמויות, מצב קיים בעצירות עבודה וכיוצ"ב. מזמין 

ים חלק אינטגרלי מצוות הניהול של הפרויקט אשר חייב העבודה רואה בצוות המודד

 להיות בשטח בכל זמן, לכל מטרה, וללא תמורה.
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שנים, לפחות, בעבודות  20של  ןניסיובעל  מודד מוסמך כנ"ל יהיה מדידההצוות בראש  .1

 ותשתיות בהיקף הכלול במכרז זה. מדידה וסימון של מבנים, כבישים

למדידת כל  המפקחיעמדו לרשות צוותי המדידה, לרבות הציוד שלהם )כולל דיסטומט(,  .3

בין אם מדידת או בקרה, ביצוע העבודה עדכון תכנון, סוג מדידה שתידרש לצורך 

גישושים או כל פרט אחר ע"פ שיקול דעתו של המפקח, כולל העברת תוצרי המדידה 

כולל עובדי  –העמדת צוות המדידה  שתו.במדיה מגנטית או עותק קשיח למפקח ע"פ דרי

 המשרד הטכני לעיבוד תוצרי המדידה לרשות המזמין ללא תמורה ו/או תשלום נוסף.

 
 

 בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה. – 88.16

 פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות  עצמית של הקבלן. .א

בקרת איכות  -פח ז' פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנס  .ב

 עצמית של הקבלן.

אין לבצע כל פעילות, אם ביום או בלילה, ללא נוכחות בקרת האיכות כי מודגש בזה  .ג

 באתר.

היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן  .ד

 וייגזר מכך.

כחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא ועבודה שבוצעה ללא נ .ה

 ישולם בעבורה. 

עלות ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה, לרבות בדיקות  .ו

בלן, מודגש כי בעבור בדיקות המעבדה מוריה רשאית לקזז חוזרות, יהיו על חשבון הק

אולם קיזוז זה הינו בעבור בדיקות המעבדה  לקבלן אחוז מסויים בהתאם לתנאי החוזה,

 בלבד ולא בעבור ייתר הנושאים שבאחריות הקבלן ועל חשבונו בנושא בקרת איכות.

על הקבלן לנהל את בקרת האיכות באמצעות תוכנה ייעודית אינטרנטית לניהול בקרת  .ז

איכות כדוגמת שאפו או שווה ערך )על הקבלן לאשר מראש את התוכנה בה יבוצע 

מודגש כי עלות הפעלת התוכנה לרבות הדרכות לצוות ניהול הפרויקט, אבטחת  .(מוששי

בסמכות המפקח לא . נים וכו' חלה על הקבלן ולא תשולםאיכות וכדו', קליטת הנתו

לדרוש תוכנה זו במידה והקבלן יציג מערכת בקרה לשביעות רצונו אולם מודגש כי זו 

 לא של הקבלן.תהיה החלטה בלעדית של המפקח / מזמין ו

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח  .ח

הזמנים על פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי 

 המעבדה.

ועוד עוזר טכני  במשרה מלאה (מנהל בקרת איכות )מב"אלכל הפחות, בפרויקט זה יועסק  .ט

 .מהנדס( במשרה מלאה)הנדסאי או 

מודגש בזאת כי לאורך תקופת הביצוע, יכול ותידרש נוכחות של יותר מבקר איכות אחד  .י

בפרויקט, כנגזר ממטלות בקרת האיכות השונות ובין היתר, בתלות בקצב היקפי הביצוע, 

 מספר ראשי עבודה, משמרות עבודה וכד'.

בטונים וסלילה ובתנאי שהוא מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כממונה על תחום  .יא

 שעומד בקריטריונים.
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כמו כן, במהלך ביצוע העבודות שאינן מתחום התמחות המב"א כגון: גינון והשקיה,  .יב

תאורה, תקשורת עירונית וכד', על מערכת בקרת האיכות, להציב באתר בקרי איכות בעלי 

 התמחות מתאימה לעבודות אלו.

המזמין  לצוות הבקרת האיכות אשר יועמד מטעמו:על הקבלן לקבל את אישור המזמין  .יג

יאשר או יעביר את הערותיו לרשימת המועמדים בתוך חודש מקבלתה. במקרה ולמזמין 

ימים מיום קבלת  24לרשימת המועמדים, יתקן הקבלן את הרשימה בתוך  יהיו הערות

קבלתה יום ממועד  24ויקבל את אישור המזמין לרשימה המתוקנת בתוך  הערות המזמין

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות בשטח טרם אישור צוות בקרת האיכות על  אצל המזמין.

  ידי המזמין

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 88.19

 עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים:

 תיק חשבון סופי הכולל: -א 

  ( ו/אוEXCELחישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה )בתוכנת  .2

 )בינארית(.

 סקיצות חתומות והעתקי מדידות מאושרות.  .1

 ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים. .3

 ריכוז יומני עבודה חתומים.  החיובים השונים מיומני העבודה המאושרות. .4

 :הבאיםבין היתר את המסמכים  תיק מסירה הכולל -ב 

סמך עפ"י העיקרון כי כל תוכניות לאחר ביצוע צבעוניות: חתומות ע"י הקבלן ומודד מו .2

את התוכניות יש למסור  והנתונים שנמסרו לקבלן  עליו למסור  מדודות וחתומות. התוכניות

תנוחה של כל התשתיות  ע"ג רקע  - גיליון א עם חלוקת התשתיות  לגיליונות כמפורט להלן:

פיתוח, ריצופים,  -גיליון ב   ..I.L. + T.L גיאומטרי סופי כולל חציות בצירוף גבהים

 - גיליון דכביש, קווי גובה, תנוחת ניקוז.   - גיליון גאדריכלות, תכסית, השקיה, עצים.  

מערכות  עפ"י מה שנמסר חתך ל - גיליון ה תוכנית תנועה כולל שילוט, תמרור וסימוני כביש.

, ברקע תוכניות .XYZפינות, עומק ונתוני   4בורות נטיעה  עם סימון  - גיליון ולביצוע לקבלן.  

 העדות יוצגו התוכניות המקוריות לצורך השוואה.

 עפ"י פירוט הגיליונות בסעיף קודם. PLT ו PDFו  , DWGבפורמט  CDעל הקבלן לצרף  .1

הצבועה התוכניות "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם  על הקבלן לצרף העתקים של כל .3

ולקבל את אישורם הכתוב  PLT ו DWG ,PDF בפורמט CD בצרוף לביצוע  האחרונה

 לנכונות הגרסה.

 יש לצרף  את המסמכים הבאים: .4

 .העתק טופס היתר חפירה  חתום ומאושר 

 .)היתר בניה )אם קיים בפרויקט 

 ירית עבודות בע לפי מפרט קבלתהרתו כמבצע העבודה חתימת הקבלן על הצ

 ם. -י

 ם בצרוף  מכתב נלווה של -החתמת כל המתכננים לפי מפרט עירית י

המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת  ים ננמתכ
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 התוכניות לביצוע.

 לפי מפרט קבלת  תקשורת וכו'(וץ עירוניים )בזק, הגיחון, אישור גורמי ח

ודגש כי בכל טופס יצוין בבירור שם החותם, מ   ם.-י ירית בע  עבודות

 .תפקידו בחברה, חתימתו וחותמת החברה

 .יש לצרף את מדידות הבקרה בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן 

 .יש לצרף טבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית 

 תיק צילומים ו-CD .צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי עם תאריכים :

 עם פירוט מיקום הצילום. מס סידורי ומפה

  כולל הקלטת ודו"ח המצורף ומותאם    וובוידיאצילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות

לתוכנית שלאחר ביצוע, יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. 

 )לתשתיות אורכיות, חציות וחיבורים לקולטנים(

 דיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות, ובדיקות הבקרה.יש לצרף את העתק פרוגרמת ב 

  ,יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה, מס' שכבה

 מיקום הנטילה ותוכנית עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו.

 .סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי 

  כל מסמך נוסף אותו ידרוש המפקח. על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו 

  .התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית ירושלים

תיקים יבוצעו ע"י ה  השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה.

 .הקבלן ללא תשלום מיוחד או נוסף ורואים את תמורתו ככלול

 

 שוטרים בשכר 8..88

חלופות הנתונות לשיקול דעתו הבלעדי של  1 -תשלום עבור שוטרים בשכר יהיה בהתאם ל 

 המזמין.

תשלום לקבלן בהתאם לתוכנית הסדרי התנועה המאושרת ובהתאם לקבלות שיספק  .א

 רווח קבלני. 5%הקבלן + 

 התשלום יועבר למשטרת ישראל ישירות ע"י חברת "מוריה". .ב

 

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל: – 1..88

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל יבשטח העבודה קיימים צ

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. יהכבלים והצ

מיוחדים לבדיקת  נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשיריםיחפירות לגילוי הצ

מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת 

 הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן 

 .ללא תשלום נוסף
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עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח 

 . כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלןמטעם חברות התקשורת צמוד של מהנדס הרשת 

 לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת התקשורת.

 שמל/תאורה.אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני ח

על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום 

 נוסף.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין 

הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות 

 קרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.ב

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן בדיקה של המצב הקיים של כל ההתחברויות של כל הכבישים, 

לעומת המצב  השבילים, המעברים וכו' של הפרויקט אל הסביבה ולוודא שאין סתירות וסטיות

דגש מיוחד יש לשים על נושא התשתיות הזורמות הקיים וההתחברויות המתוכננות בתוכניות. 

בתוכו  –על הקבלן לבדוק מיקום וגובה מתקנים ותאים סמוכים לגבול הפרויקט  –והאחרות 

ומחוצה לו, גובה צינורות וכיוצ"ב לפני תחילת הביצוע ולוודא שאין אי התאמה לתוכניות 

. לא תתקבל כל טענה מצד הקבלן שנמסרו לו לביצוע )כולל תשתיות שכלל לא הופיעו בתכניות(

לפני  כולל מסירת מפה מצבית מעודכנת  -בנושא זה. עלות הבדיקה כלולה במחירי היחידה 

 . בודותתחילת הע

על הקבלן לתכנן ולבצע תשתיות מובהר כי על הקבלן להתחשב בתשתיות בכל שלבי הביצוע: 

. הן סביב גבולות הפרויקט והן בתוכו –זמניות בכל משך הביצוע בהתאם לשלבי העבודה השונים 

לא תשולם לקבלן תוספת עבור תכנון וביצוע תשתיות אלו בנפרד, וכן לא עבור תיאומים שהוא 

ש לעשות עם בעל התשתית ו/או תושבים המושפעים מהשינויים הזמניים. על הקבלן להתחשב יידר

 התמורה בגין הנ"ל כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד. -בעובדה זו 

 

 עבודה בשלבים ובהפסקות: – /..88

ם באזור על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויי

לרבות  העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים

 הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך 

 תסתיימנה העבודות הנדרשות.מטרדים או כאשר בבעבודות רק כשיושלם הטיפול 

ורואים את או ללוח הזמנים כל תוספת למחירים שבהצעתו  כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 .בעת מתן הצעתו נלקח דבר זה בחשבון לוהמחירים כא

למרות האמור לעיל, המזמין רשאי לתת לקבלן הארכת תקופת ביצוע לקבלן במידה ונגרמו 

חודשים בפרויקט שלוח הזמנים  3הביצוע )לדוג' עיכוב של מעל מתקופת  15%עיכובים מעבר ל 

חודשים(, מודגש כי לחישוב תקופת עיכובים זו יילקחו בחשבון עיכובים כגון  21שלו עומד על 

עצירת עבודה על ידי גורמי העירייה, רשות העתיקות וכדו' באופן שלא ניתן להמשיך את העבודות 

זג אוויר, חגים, קבלת רשיון וכדו'. מודגש כי המפקח הוא בקטעים אחרים ולא עיכובים עקב מ

 המחליט הבלעדי בנושא אופן החישוב.
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 אמצעי זהירות: – 0..88

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 

בלת חומרים, תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות תפירה, הנחת קווי צינורות, הו

הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או 

בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות 

והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה 

ש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות כנדר

עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר 

חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

ה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי שנשארו באתר כתוצא

אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה 

אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר 

תובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק יהוו נושא לויכוח בין התובע או ה

לאחר יישוב הסכסוך אן חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 

סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת 

ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה 

 והמזמין ונציגיו לא ישאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה.

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא 

 .)למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצויינו( ישולם עבורם בנפרד

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

 ים מכל סוג שהוא.יבשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 1..88

נדרש לקבל כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, 

 לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריובקרת אישור מטעם בקרת איכות / הבטחת איכות 

. ולהיות מתועד כנדרש – הכול בהתאם למפרט בקרת איכות ותכנית בקרת איכות מאושרת –

אישורו של המפקח. תנאי למתן אישור יהיה הגשת  בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור יש לקבל  גם את 

ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו שלב על רקע התכנון 

לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם 

 לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק ממנה.

בגמר  מודגש כי על הקבלן לתאם את הביצוע גם עם  גורמים חיצוניים המקבלים את העבודות

הביצוע )כגון חברת חשמל, בזק, הוט וגורמי עירייה שונים כדוגמת מחלקת הגננות, המאור וכדו'( 

וכי במידה והם מקבלים הנחיות לביצוע מגורמים אלו עליהם לדאוג לקבלם דרך הפיקוח או 

 להפנות את הדרישות / הנחיות לפיקוח.

 

 :אחריות למבנים ומתקנים קיימים – ...88

. הקבלן יבדוק ועל קרקעיים קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים ובסביבתו הבשטח העבוד

ויוודא את מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על 

שלמותם. חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים 



 41 

איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה  לבדיקת מיקומם וגילויים,

אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן 

לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא 

דות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור תשלום נוסף. עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבו

 מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

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

בלן. עבודות מוקדם ובפקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הק

. כל חברת הגיחוןבקרבת קווי ביוב, מים וניקוז יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם 

התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן 

כל בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. החברה לא תכיר ב

 תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 

 בטלת ציוד:– 6..88

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן 

 וזמן. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.

עבודה כתוצאה מעבודות רשות העתיקות, העתקת  הקבלן מצהיר כי לקח בחשבון שיהיו עצירות

 תשתיות וכדו' והוא לא ידרוש תשלום בעבור בטלת ציוד ו / או כח אדם.

 

 שמירה על הנוף: – 7..88

הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת 

, אלא במקרים בהם ידרש לבצע עבודות החומר( )גם אם בכוונתו לפנות את מחוץ לגבול העבודה

מחוץ לגבול הביצוע כדוגמת העתקת עצים וזאת לאחר שיקבל את כל האישורים הנדרשים כגון 

 עירייה, רט"ג וכו'.

 

 עבודות חפירה ומילוי חוזר:– 2..88

כל עבודות החפירה לתעלות )מים,ביוב,ניקוז, תאורה, תקשורת וכו'(  כוללים מילוי חוזר מחומר 

מראש שכבת החול שמסביב לצינור ועד לתחתית מבנה ע"פ הנחיית המפקח, נברר מצע א' או 

לא  כל האמור לעיל . עבור ס"מ ובהידוק מבוקר 10יבוצע בשכבות שלא יעלו על הכביש.  המילוי 

 .השוניםבמחירי היחידה  ותכלולכל העלויות נפרד וב םישול

 

 עבודות נוספות:– 9..88

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות 

כולל כבסיס  – והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים

לחישוב יחסי )פרורטה(, למשל חישוב עומק חפירה שונה לצינור זהה המופיע בכתב הכמויות, 

. בהעדר מחירי יחידות דומים בכתב הכמויות ומחירים קוטר צינור שונה באותו עומק וכיוצ"ב

ייקבע כל אחד ממחירי ם שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרי

ובכל מקרה המחיר יקבע ללא  המפורט בחוזה הקבלנים של מוריהיחידות החסרים לפי ה
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למרות  .תוספות/העמסות נוספות למעט קבלן ראשי במידה ומצויין במחירון ראשי/משנה וכו'

רשאי המפקח לקבוע מחיר לעבודה או חומר ללא מחיר מתאים בכתב הכמויות  האמור לעיל

 יקול דעתו הבלעדי ולקבלן לא תהא זכות ערעור על קביעתו., בהתאם לשלמחירי השוקבהתאם 

מודגש כי אין לבצע עבודות נוספות ללא אישור מראש ובכתב לביצוע העבודה, לתכולת העבודה 

 ולמחיר שלה, עבודה שתבוצע ללא אישור כאמור לא תאושר לתשלום.

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 88.68

דרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ייעל הקבלן לקחת בחשבון כי 

 .ו / או עבודות בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרשיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקט

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע 

אם לא יינתנו היתרים ורשיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור העבודות לעמידה בלוח הזמנים, גם 

 צוותי העבודה והציוד בשעות היום.

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום 

 לוח זמנים.

נלקח  לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 .בעת מתן הצעתו דבר זה בחשבון

 גידור הפרויקט -88.61

גדר את כל שטח העבודה בכל תקופת הביצוע בגדר רשת מרותכת כדוג' גדר "יפו" בגובה הקבלן י

מ' בהתאם להנחיות העירייה  1.5יסכורית לבנה חדשה ונקיה בגובה או גדר א מ' 1.0מינימלי של 

חיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב תקין הגדר תסומן בשילוט לפי הנ, והמפקח

בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע 

 , על הגדר יהיה שילוט מתאיםותותאם להסדרי התנועה הזמניים כל גישה לשטחי העבודות

בגין גידור זה  .היה פעילות באתרושערים לכניסה ויציאה לאתר שיהיו נעולים בשעות שלא ת

 .לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי יחידות אחרותוהעתקתו ע"פ הצורך 

 

 מחירים -/88.6

  הוראות כלליות -תכולת המחירים .א

 בכתב  מחירי כל הסעיפיםבמפרט הבינמשרדי כוללים  008פרק -בנוסף לאמור בתת    

 הכמויות גם את:    

ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: עמודי גדר, מעקה, אספקת בטון  .2

 מתקני ריהוט חוץ למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

אספקת בטון ויציקתו כמסד לאבני שפה וצד למיניהן, מרצפות ואבנים המשמשות  .1

 דוגמת ריצוף וכו'.לתיחום שבילים/מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך 

כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות נלוות לבניית קירות תמך, קירות גדר וקירות  .3

ישיבה/ספסל, כגון: צרורות חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית, צינורות ניקוז מגב 

הקיר לחזיתו, חומרי כיחול, חומרי ורכיבי תפרי התפשטות או תפרים מכל סוג 

 יצוע מיתדים וכד', וכל עלויות ביצוע העבודות.שהוא, חומרים ורכיבים לב
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כל החומרים והרכיבים הדרושים לביצוע תפרים מסוג כלשהו ברצפות/משטחי בטון  .4

ו/או בטון מחופה, כגון פסי הפרדה ממתכת או פלסטיק )לפי המפרטים/התכניות(, 

 מיתדים , חומרי מילוי תפרים למיניהם, יריעות פוליאתילן מתחת ליציקות בטון,

 וכד', וכל עלויות הביצוע של העבודות. 

גן ו/או חומרי המצע והדשנים הדרושים להכנת תערובת שתילה/נטיעה -אדמת .5

 לבורות השתילה/נטיעה, לרבות עלויות בדיקות המעבדה לאישורה.

/חוזה זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כלשהו שאינו מוצר קטלוגי של יצרן הליךנדרש ב .6

את עלות ביצוע התבניות הנדרשות )לרבות תיקונן ו/או גם  כלשהו,  יכלול המחיר

ביצוען מחדש באם המוצר אינו מתאים לתכניות( וביצוע דוגמה/אות לקבלת אישור 

 מוקדם.

מסד עבודות בטון כלשהן, לרבות אספקה, הובלה וקשירת כל ברזל הזיון הנדרש ל .7

 לפי הפרטים /התכניות והמפרט -שביל/ריצוף/רחבה ולישאבני שפה, 

מחירי עבודות הגינון כוללים בין היתר אחזקה ותחזוקה של הגינון על פי מפרט  .8

מחלקת הגננות, לרבות נקיון יומי, תשלום בעבור המים להשקייה  –עיריית ירושלים 

חודשים  21ולברזיות וכדו',  וכל הנדרש לביצוע מושלם של אחזקת הגינון במשך 

 מיום המסירה הראשונה )אלא במידה וקיים סעיף אחזקת גינון בכתב הכמויות(

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 88.61

גבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מ .2

 בשטחים מוגבלים ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.

הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות  .1

 קבלנים אחרים וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות  .4

הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום 

 פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא תמדד לתשלום בנפרד.

 

 תכנון תאום ואישורים עבודות -88.66

פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 

 ועל חשבונו.

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום,  .2

יש אישור וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה וש

צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות 

 עזר או כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש  .1

 הליךההליךבכתב הכמויות והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור 

 שהגיש הקבלן בהצעתו.
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 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

 תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'.  .א

דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור   .ב

לאלמנטי מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע  וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש

 לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות.

 הסדרי בטיחות באתר. .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור. .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תוכניות עבודה מדוייקות Shop drawings .ה

 מנטי ריצוף, מסגרות וכדו'.של אל

 תכן תערובות בטון. .ו

, כולל יציבות הקרקע מתחת לרגלי הפיגומים פיגומים, תמיכות וטפסות .ז

 .והטפסות

 עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות. .ח

 קירות קרקע משוריינת. .ט

ראה . התייחסות ספיציפת ומפורטת , כולל ביסוסתכנון יסודות עמודי תאורה .י

 בפרק החשמל בהמשך.

  

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת 

האישורים והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על 

 כך בנפרד

וח עוד יודגש כי לפני הגשת התכנון לגורמים המאשרים יש לקבל את אישור הפיק

 .והמתכננים ורק לאחר מכן לפנות לקבלת אישורי הרשויות הרלוונטיות

כל עבודות הגמר ) חיפויים, ריצופים, מעקים וכו' ( יהיו ע"פ דוגמאות שיוכנו עוד מודגש כי 

 בשטח ע"י הקבלן לאישור המתכננים לפני הזמנת חומרים ולפני ביצוע.

 

 מניעת הפרעות והגנה על מבנים קיימים -88.67

 פרק זה יעסוק במניעת הפרעות והגנה על מבנים קיימים בשטח העבודה ובסביבתה. 

בשטח העבודות ובסביבתו קיימים מבני מגורים,  .1

 מסחר וכדו'.

על הקבלן לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך  .2

 שמירה ומניעת הפרעות ונזקים למבנים הנ"ל.

 לצורך כך הקבלן יבצע בין היתר: .3

ה לניטור ומדידת זעזועים עקב העבודות )"חוק א. דו"ח על ידי מעבד

אתר"( לפני תחילת העבודות בשטח, ממצעי הדו"ח יאושרו על ידי 

מהנדס מטעם הקבלן והקבלן יפעל על פי דו"ח זה וזאת על מנת 

להימנע מנזקים למבנים קיימים, לצורך כך הקבלן יעבוד 

 תבמרחקים שיוגדרו בדו"ח או עם כלים קטנים  / עבודה ידני

 וכדו'.
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נוספים על מנת לוודא ורים טנימודגש כי במהלך הביצוע יש לבצע 

 כי העבודה מתבצעת בהתאם להנחיות.

הקבלן יעבוד על פי ההנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בזמן  .ב

 הביצוע המפורטות להלן:

 תנאים והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בזמן ביצוע עבודות חפירה ובניה: .ג
 

 הגדרות

 
 מגורים, מבני ציבור. "שימושי קרקע רגישים לרעש" 

 
ציוד הגורם בזמן הפעלתו לרעש, עפ"י ההגדרה בתקנות למניעת מפגעים  -"ציוד בנייה רועש" 

 ;2979-)רעש בלתי סביר מציוד בנייה( התשל"ט
 

אתר למילוי עודפי עפר, אתר הטמנה או אתר לטיפול בפסולת בניין ו/או  -"אתר מאושר" 
 עודפי עפר, המאושרים ע"י העירייה.

 
 –"אבק" 

 
חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או עשוי להינשא באוויר או 

 בגז, בצורת עשן, פיח או תרסיס; 
 

 הנחיות כלליותא. 
 
 ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים. .2
בימי חול, וביום שישי )ו'(  29.00 -ו 07.00:  בין השעות לכל היותר שעות הפעילות באתר תהיה .1

 היתר מיוחד. ב. ביצוע עבודות מעבר לשעות הללו יחיי27:00 -ל 07:00בין השעות  –
מטר  10כאשר ציוד הבנייה הרועש )מכונות קידוח, חציבה ומדחסים(  נמצא במרחק של עד  .3

 .  24:00-26:00ממגורים, יש לצמצם פעילותם  בשעות שבין  
בהתאם לדרישת המחלקה לאיכות הסביבה, היזם יבצע וימסור לידי המחלקה, מדידות אבק   .3

 ביבת האתר.סורעש ב

 כימיים. םשרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית  ו/או לחלופין ישתמשו בשירותי .4

 (.הפרוייקט ילווה  ע"י יועץ סביבתי )לפי החלטת המזמין בהתאם למורכבות הפרוייקט .5

הקבלן יפרסם מודעה במקומון ויודיע למינהל הקהילתי של השכונה על תחילת העבודות  .6
והמח'  הויציין מספרי טלפונים של : היועץ הסביבתי , מנהל העבודה/האתר , מוקד העיריי

 לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור, העתק/אישור המודעה ישלח אלינו. 
 

 אבקב. מניעת מפגעי 
 
 רכי עפרד. מ1 
פיזור תקופתי  של חומר מייצב מתאים )אין להשתמש בשמנים, דלקים או מלחים(.   2

 עומס התנועה וסוג הקרקע. יתדירות הפיזור תקבע על פ
קיימת  אפשרות של  סלילת הדרך באספלט כתחליף להרטבה  ) בהתאם להיקף העבודה  1

 ותנאי השטח(.
 אפשרות לריסוס אמולסיה כתחליף למים ) בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח(.   3
 הגבלת מהירות הנסיעה . 4
 
 -, הפעלת מגרסה ניידתכלונסאות -ידוחים ק. /

מצוידות ליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח פמצום צ 2
כגון הרטבה ) במשך הקידוח אשר ימנע פליטת אבק בקולטי אבק או כל אמצעי אחר

 .רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר עם חומר קשיח(
ולמסור  ( יש לידע את דיירי הרחוב לפני תחילת עבודות קידוח כלונסאות )מיקרופילרים 1

 להם מידע על היקף העבודה וכתובת לפניות.
המחלקה לאיכות ימי עבודה, בתאום עם  1/תקופת עבודות הקידוחים תעמוד על  3

 .)ניתן להארכה ( הסביבה 
,לרבות בחיבור עם הקרקע,  )כפולה עם חומר מבודד(הקמת גדר איסכורית אטומה  4
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 מ' 1בגובה 
 

 

 עילות שוטפתפ. מ0

עבודה. הניקיון יתבצע רכי כניסה ויציאה סלולות בתום על יום דהקבלן יטאטא וישטוף  2
מטר מהאתר. פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק  250עד למרחק של לפחות 

 לסביבה
ן האתר והנושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם מיסוי של משאיות שיוצאות כ 1

 לפיזור אבק וחלקיקים לסביבה
במקום מוגן מרוחות ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי2אבקתי ימוקמו  3

ויכוסו במידת הצורך למניעת היוצרות אבק.  יש להפעיל וליישם רסס מים בעת פעולות 
 העירום או העמסת  החומר על משאיות .

יש  להפעיל וליישם רסס מים בעת פעולות העמסה או פריקת חומרים בעלי מרקם  4
 חלקיקי2אבקתי

 
 ג. רישוי עסקים

 
ל רכב המוביל פסולת )עפר, בניין( מאתר הבנייה , ציוד ואו מכונה החייבים  ברשיון כ 2

עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רשיון .   2996 -ב' בצו רישוי עסקים 5.2עסק על פי סעיף 
 .עסק כדין

, 4ישוי עסקים של עירית ירושלים, כיכר ספרא רלקבלת רשיון עסק יש לפנות למחלקה ל
 , בשעות העבודה המקובלות01-6197747טל' 

רכבים המובילים עודפי עפר לאתרים מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם ע"י  1
 המחלקה.

 מגרסה תופעל רק לאחר מתן רישיון עסק כדין 3
       

                                                            
 דלק ושמן מכליאחסון ד. מניעת זיהום קרקע מ

 
 הגדול שבתוכו; המכללפחות מנפח  220%נפח המאצרה יהיה  2

 שמן ודלק; חלחולהמאצרה תהיה  עמידה בפני  1

 בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף; 3

 נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד;  במצב  ריישאהמגוף  4

 רבעל ההית שעות מרגע גילויו; 14יעלה על ל שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא במקרה ש 5
 יפעל מיידית לספיגת החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אל מחוץ למאצרה.

 
 

 ( בבניינים הסמוכיםזעזועי קרקערעידות )רעש וה. מניעת מפגעי 

 
 ים לפי הקריטריונים הבאים: בלתי סבירורעידות באופן שימנעו רעש  ועשכל עבודות הבנייה י 2

 
קריטריון סביבתי מנכה של המשרד להגנת הסביבה: מפלס הרעש המצטבר מציוד הבנייה של   -

האתר,  יהיה בחזיתות הבניינים הסמוכים  כפי שמוגדר בתקנות למניעת מפגעים )רעש  בלתי 
ים להפחת הרעש )רוא .  על ידי שימוש באמצעים פיזיdB (A) 20, בתוספת 2990 –סביר( ,  התש"ן 

 בהמשך(, יש להגיע קרוב עד כמה שניתן  3סעיף 
 לקריטריון זה.     
הציוד המכאני שבשימוש באתר, יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר   -

; הקבלן יבצע בדיקת רעש לציוד בניה, על ידי מודד מוסמך, 2979 –מציוד בנייה(, המשל"ט 
 רעש. יש להציג בפני הנותן את חוות הדעת על תוצאות המדידות.לעמידה בתקני ה

מיקרופיילרים  –רמת הרעידות )זעזועי הקרקע( מפיצוצים ומהפעלת ציוד הבנייה )בדרך כלל   -
 ;3-ו 1, חלקים DIN 4150ופטישי אוויר( תהיה לפי דרישות התקן הגרמני 

, ובימי שישי )ו'(  29:00 -ל 07:00פעילות של הציוד המכאני באתר תהיה בימי חול  בין השעות   -
בלבד. זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(  27:00 – 07:00בין השעות 

 (.3)סעיף  1022 –)תיקון(,   התשע"א 
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פי דרישות התקנות למניעת מפגעים רמות הרעש מפיצוצים )כולל זמניהם ושכיחותם( יהיו ל  -
 .2990-)רעש    בלתי סביר(, התש"ן

ש לבצע את הפיצוצים רק בימי עבודה ובשעות היום, בהתאם לדרישות התקנות לרעש יככלל  1
 לעיל(.  כמובן יש להקפיד על כל כללי הבטיחות בעבודה בפיצוצים. 2)סעיף  2990 –בלתי סביר 

 
מועדי הפיצוצים הפרוגראמה של הפיצוצים: על  האישור לנותןמראש ידווח  היתרבעל ה

, זמני השהיה בין פיצוץ לפיצוץ, סוג  חומר הנפץ וכמותו הכוללת וכל נתון אתרהמתוכננים ב
 נוסף שיידרש למסרו.

 
הקבלן/היזם יבצע מדידות רעש ורעידות מהפיצוצים בתחילת עבודות הפיצוצים בכדי להבטיח 

ל. את המדידות יש לבצע על ידי מודד מוסמך ולהעביר את עמידה בדרישות התקנות הנ"
 תוצאות המדידות לבדיקה ולאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

 אמצעים פיזיים )מיגון אקוסטי( להקטנת הרעש מציוד הבנייה הכבד: 3
 
תכנית תכלול אפשרות לבניית גדר זמנית אטומה מבלוקים מסביב האתר, המיועדת להקטנת   -

ס"מ    25רעש הסביבתי מהציוד הכבד, במיוחד בשלבי ההריסה והחפירה. הגדר תהיה אטומה בעובי 
מ' לפחות. בנייתה בפועל תהיה בתאום עם המח' לאיכות הסביבה לפני  התחלת   1.5לפחות ובגובה 

 ת ההריסה ו/או החפירה.  עבודו
מ' או גבוה יותר לפי החלטת המחלקה,  1.5הקמת גדר אטומה מסביב האתר בגובה לפחות   -

ויותר.  למשל:   dB (A) 15 -הבנויה מלוחות אקוסטיים בעלי כושר בידוד אקוסטי כ
מ לפחות מ" 50מ"מ   עם מרווח ביניהם   1 – 2.5קונסטרוקציית "סנדוויץ" משני לוחות פח בעובי 

לכיוון  –ק"ג / מ"ק; הצד הפנימי  30-50 -צמר סלעים במשקל סגולי כ-של חומר בולע רעש, למשל 
; עם תומכים נגד שקיעת החומר ועם פרופילי פלדה 40-60% -האתר, הרעש, יהיה מחורר כ

 לחיזוק המסך. יש  להתקין  את הלחות ללא רווח ביניהם. 
שיהיו סמוכים למקור הרעש בזמן הפעלתו, עם תכונות  שימוש במסכים אקוסטיים  ניידים,  -

אקוסטיות   כפי שמתואר לעיל. יש להתקין  את המסכים ללא רווח ביניהן קרוב עד כמה שניתן 
 למקור הרעש במטרה לסגור את קו הריאה ביניהם לבין הבניינים הסמוכים.  

 
 הסביבה.סוג ופרטי המיגון האקוסטי  יתואם מראש עם המחלקה לאיכות 

 (. 8חובה לפעול על פי ההנחיות המפורטות הסעיף א )  4
יתכנו שינויים, הגבלות נוספות וקיצור משך זמן העבודה זאת בהתאם למדידות ושיקול הדעת של  5

 נותן האישור.
 
 

 וממצאים ארכאולוגיים שמירה על ערכי טבעו. 

 
, שמורות טבע, אתרים   כהגדרתו בחוק גנים לאומים, ו/או ממצא ארכיאולוגי עם גילויו של ערך טבע מוגן

באזור בו נתגלה  פירהתופסק מיידית פעילות הח חוק העתיקות, ו/או 2998 –לאומים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 
טיפול וחידוש המשך הגילויו. העל הת יוהמוגן ובעל העסק ידווח מיידית לנותן האישור ולרשו הממצא

 ם.החציבה ייעשה על פי הנחיותיה
 

 
 
 
 
 

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות בדיקות, מעבדות, חומרים, גידור אקוסטי זמני 

לזמן הביצוע, וכדו' לכל עבודות הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך 

בנפרד, עוד יודגש כי הקבלן נדרש לקחת זאת בחשבון גם בלוח הזמנים ולא יתקבלו טענות 

 ובים כלשהם עקב מגבלת שעות עבודה וכדו'.על עיכ

מודגש כי באחריות הקבלן לפעול ככל שנדרש לדעתו לצורך מניעת נזקים והנחיות אלו באו 

 להוסיף אך לא לגרוע מבדיקות שעל הקבלן לעשות טרם תחילת העבודה ובזמן העבודה.
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 1-ג'מסמך 
 

 מפרטים טכניים מיוחדים

 
כהשלמה למפרטים הכלליים,לתוכניות ולכתב הכמויות, מודגש יש לראות את המפרט המיוחד 

להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי  אכי המפרט המיוחד ב

 התאמה בין מפרטים

על כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה 

 במפרט המיוחד.

 

בהכרח אינם חופפים  המיוחד ואופני המדידה לתשלום מפרטבמספור, לשון והגדרות הסעיפים 

מספור הסעיפים במפרט הכללי את ו2או  של חוזה זה את מספרי הסעיפים בכתב הכמויות

המתואר לכל עבודה ולכל  הנושא, ויש לקרוא אותם בהקשר של ("הכחול האוגדן"הבינמישרדי )

 נה של הקבלן בנושא זה.לא תתקבל כל טע .סעיף
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 עבודות עפר למבנים ועבודות הכנה    -  18פרק  

 כללי 81.1

)חפירה ו2או למבנים ת בפרק זה להלן כוללות את עבודות העפר ועבודות העפר הכלול

רכיבי מבני דרך המבוצעים במסגרת מכרז זה. עבודות מילוי( הנדרשות לצורך ביצוע 

עבודות עפר במפרט הכללי לעבודות  /8תת פרק  1.עפ"י הנחיות פרק  אלו תבוצענה

סלילה וגישור. בכל מקום שיש סתירה ו2או אי התאמה במפרט מיוחד זה בין האמור 

 1.לבין שאר תתי הפרקים של פרק  /1.8.במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק 

לילה וגישור. בכל מקרה במפרט הכללי לעבודות ס /1.8.יקבעו ההוראות בתת פרק  

יקבעו ההוראות במפרט  –של סתירה בין האמור במפרט מיוחד זה לבין המפרט הכללי 

 מיוחד זה.

 דיפון זמני  1.1.18

מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה ע"י יסודות של מבנים 

יש בכך כדי להקטין את  מנהל הפרויקטועפ"י קביעת  כלשהם, ו/או ע"י כביש פעיל

בטיחות המבנה הנ"ל ו/או את בטיחות כלי הרכב, )לפי הענין(, יבצע הקבלן את החפירה 

תוך כדי ביצוע דיפון זמני מסוג שיאושר ו/או בעב' ידיים, במידת הצורך ו/או החציבה 

ושאינו חלק מעבודות קירות כלונסאות דיפון קבועים ו/או  מראש מנהל הפרויקטע"י 

 להלן. 13ם הכלולים במסגרת פרק זמניי

ם מסוגים דיפון זמני זה יכלול כלונסאות, פרופילים לתמיכה, לוחות פלדה ועץ, עוגני

הכל לפי תכנון הקבלן ובכפיפות  ,, פחי כסוי, חביות מלאות בטון, גביונים וכיוב'שונים

 מראש. מנהל הפרויקטלאישור 

 טים המבניים המפורטים בתכניות שאינו חלק מעבודות האלמנ תכנון דיפון זמני זה

ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולמו  יתוכננו ויבוצעוביצועו ופרוקו, )בתום השמוש בו(, 

בסמיכות  החפירהעבודות תשולם תוספת תשלום עבור הדרישה לביצוע  לאבנפרד. 

 .ידיים בעבודתלדיפונים זמניים 

ריותו הבלעדית של הקבלן לדיפון לדיפון זמני זה אינו גורע מאח מנהל הפרויקטאישור 

הכל כאמור בפרק המוקדמות של זה, ולכך שלא ייגרמו שום נזקים למבנים הרלבנטיים 

 מפרט זה.

  סילוק עודפי חומר חפור2חצוב, וסילוק פסולת 18./.1

סילוק עודפי חומר חפור/חצוב וכן סילוק חומר מפורק ופסולת כלשהי, יהיה תמיד 

יאושר ע"י הרשויות יוצע ע"י הקבלן ושמקום שפיכה שרחק כלשהו מהאתר אל מל

המוסמכות. הנ"ל אמור גם לגבי חומרים ופסולת שנחצבו או פורקו ממבנים קיימים, 

 כבישים, מדרכות, צנרות ושוחות וכיו"ב. 

 לשפיכת החומר הנ"ל מוטלת על הקבלן.אישור הרשות המוסמכת החובה לתאם ולקבל 

מני של עודפי חומר חפור ופסולת, ועליו לסלקם מהאתר הקבלן אינו רשאי לבצע ערום ז

 באופן מיידי.
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 חפירה ו2או חציבהעבודות  81./

 כללי 1.18./

בסעיף זה נכללות כל עבודות החפירה הכללית וחפירה לרכיבי מבנים הנדרשות לצורך 

 ביצוע המבנים והקירות התומכים המבוצעים במסגרת מכרז זה.

ההנחיות המפורטות להלן ועפ"י ההוראות המתאימות בפרק כל העבודות תבוצענה עפ"י 

 של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 52

בכל מקום במכרז/הסכם זה שנאמר "חפירה", תהיה הכוונה לחפירה  ו/או חציבה בכל 

סוגי הקרקע והסלע שבאתר כולל חציבה ו/או פרוק של גושי סלע )בולדרים(, ואבני 

, ולרבות חפירת ברמות, חפירה בשיפועים בחומר מצע מהודק חפירהסלעיות ולרבות 

 . וכיוצ"ב

בכל שלבי הביצוע, חציבה בכל סוגי הקרקע והסלע הקיימים, החפירה ו/או כל עבודות ה

בכלים מכאניים, פנאומטיים, או בעבודת ידיים, או בשילוב השיטות הנ"ל, וכל  נהתבוצע

 מראש. מנהל הפרויקטזאת בכפיפות לאישור 

פעולות החציבה בכל שלבי עבודות העפר, בשטחים המיועדים למבנים כלשהם  כל

תעשינה ע"י כלים מכאניים כבדים, פטישי אויר )קומפרסורים(, פטישים פנאומטיים 

את  מנהל הפרויקט. הקבלן יגיש לאישור וללא שימוש בחומרי נפץמתנייעים, וכו', 

 .ול להשתמש בציוד זה רק לאחר אישוררשימת הציוד המכאני, כולל סוג וגודל, והוא יוכ

 חפירה כללית למבנים 18././

עבודות החפירה הכללית למבנים תבוצענה מפני קרקע טבעית ו/או מפני חפירה כללית 

להלן( לפי הנחיות המפורטות  52לכבישים ו/או מפלס תחתית שכבות מבנה כביש )פרק 

להלן ובפרטים הטיפוסיים בתכניות, לרבות הגדרת תחום עבודות החפירה למבנים, 

 ודות חפירה וכיו"ב. גבולות תחתית חפירה, שיפוע מינימלי לעב

 קווי החפירה יבוצעו בהתאם לפרטים הטיפוסיים המתוארים בתכניות:

או מתון יותר, ותשולב בברמות  אנכי 2אופקי ל  2.5חפירה זמנית במילוי בשיפוע  -

 מטר מקסימום. 5מטר כל  1אופקיות ברוחב 

 או מתון יותר. אנכי 3.5אופקי ל  2חציבה במדרונות סלע תבוצע בשיפוע  -

גבולות צידיים של תחתית החפירה ו/או החציבה יהיו עפ"י המתואר בפרטים 

הטיפוסיים בתכניות ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט, בגבולות הצידיים יש להתייחס 

 למרווחי העבודה הנדרשים ולתחום העבודה הנדרש לצורך ביצוע העבודות השונות.

 ך הטיפוסי:עפ"י המתואר בתכניות בהתאם לחתתחתית החפירה מפלס 

 מפלס תחתון בטון רזה. -

 מפלס משטח זמני לקידוח כלונסאות. -

 .מודיפייד א.א.ש.הו  98% תהודק לתחתית החפירה 
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הקבלן מחוייב לבצע את העבודות תוך כדי נקיטת כל האמצעיים הדרושים להבטחת 

 הבטיחות בתחום אתר העבודה והאיזורים הסמוכים לו.

, הנחיות מטעם המזמין של יועץ הקרקע והגאולוג העבודות תבוצענה בליווי ובפיקוח

 נוספות לאופן ביצוע העבודות ינתנו לקבלן בהתאם לתנאי הקרקע / סלע בפועל.

 חפירה לראשי כלונסאות  וליסודות 18./.0

 .מפני החפירה כללית ו/או מפני השטח הקייםה תבוצע חפירה

 גבולות צידיים של תחתית החפירה ו/או החציבה יהיו :

 ס"מ מקו יסוד המבנה עבור יציקה עם תבניות צד. 70חות לפ -

 קו יסוד המבנה / ראש כלונס עבור יציקה המבוצעת כנגד דופן החציבה. -

 עפ"י המתואר בתכניות בהתאם לחתך הטיפוסי:תחתית החפירה מפלס 

 מפלס תחתון בטון רזה. -

 מפלס תחתון אלמנט מבנה בתחום חציבות ללא יציקות מצע בטון רזה. -

 .מודיפייד א.א.ש.הו  98% תהודק לתחתית החפירה 

 עבודות מילוי 0.81

 כללי 1.0.81

כל עבודות המילוי למבנים המבוצעים במסגרת מכרז זה תבוצענה עפ"י ההנחיות 

, 52.01.04.05, 52.01.04.04המפורטות להלן ועפ"י ההוראות המתאימות בסעיפים 

של המפרט הכללי  52בפרק  52.01.05.07ו  52.01.05.06, 52.01.05.05, 52.01.04.06

לעבודות סלילה וגישור ובתרשימים הנלווים לסעיפים אלו לרבות הגדרת  שיפוע 

במפרט זה, ובהתאם  52מינימלי לעבודות מילוי וכיו"ב, ובהתאם לאמור בפרק 

לתכניות. הגדרת תחום עבודות המילוי למבנים וגבולות עבודות המילוי הנמדדות 

להלן( בהתאם לפרטים  52ות למבנים או עבודות מילוי לכבישים )פרק לתשלום כעבוד

 המנחים בתכנית חתכים טיפוסיים לעבודות עפר.

 למבניםמילוי  0.81./

המילוי בגב קירות תומכים ו/או קירות מבנים תת קרקעיים, לרבות מילוי מצע לפלטות 

. המילוי 52.01פרק עבודות סלילה וגישור ' לפי המפרט הכללי איבוצע מחומר גישה, 

 . א.א.ש.הומודיפייד  98%ס"מ לדרגת הידוק של  10יהודק בשכבות של 

 מילוי בצידי יסודות וראשי כלונסאות 0.0.81

בצידי יסודות, ראשי כלונסאות ומעליהם לרבות  בסעיף זה נכללות כל עבודות המילוי

לפני תחילת כל עבודות המילוי הנדרשות לצורך החזרת פני הקרקע למצבם המקורי 

 העבודות.

 לעיל. 02.3.1חומר המילוי והנחיות ביצוע כמפורט בסעיף 

עבודות המילוי תבוצענה לאחר השלמת כל עבודות הפירוק וההריסה של רכיבי מבנה 

 זמניים כדוגמת קורות ראש, כלונסאות דיפון וכיו"ב.
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 מילוי להחלפת קרקע 1.0.81

ירות ו/או מבנים יהיה עפ"י הפרטים תחום מילוי החלפת קרקע מתחת ליסודות של ק

בהתאם לחתך הקרקע מטעם המזמין המנחים בתכניות ועפ"י הוראות יועץ הקרקע 

 ותנאי השתית.

 לעיל. 02.3.1חומר המילוי והנחיות ביצוע כמפורט בסעיף 

   CLSM (Controlled Low Strength Material)מילוי ב  0.81..

בכל המקומות בהם יידרש לכך הקבלן עפ"י הנאמר בתכניות ו/או הוראות מנהל 

 5בעל חוזק בלחיצה של   CLSMהפרויקט יבוצע מילוי חלופי למילוי מובא באמצעות 

 ויכולת לקבלת חוזק ראשוני מהיר. מגפ"ס

להכין תערובת ניסוי לצורך בדיקת הנתונים הדרושים טרם ביצוע המילוי  קבלןעל ה

 ASTM: D6103-97/96; D6024; D4832התכונות הנבדקות יהיו לפי הנחיות  . החוזר

 ויועץ הקרקע.מנהל הפרויקט  להנחיות העבודה תבוצע בהתאם 

 עבודות הכנה ופירוק 1.81

 מעבר טולדנו – פירוק והריסה חלקי מבנה קיימים מבטון ובטון מזוין 1.1.81

להלן עבודות הריסה ופירוק של חלקי מבנה כלשהם יבוצעו לפי ההנחיות המתוארות 

ר בתכניות לרבות סוג העבודות, תחום הפירוקים ושלבי הביצוע ובהתאם למתוא

 להוראות מנהל הפרויקט.ו

פירוק אלמנטי הבטון המזוין יעשה בהתאם לקווי הניסור והחציבה שיתוכננו ע"י 

ן של האלמנטים המיועדים לפירוק יתבצע רק לאורך קווי הקבלן. חיתוך ברזלי זיו

 הניסור. 

לסוג העבודה סיתות וחציבה של הבטון יהיה מותאם ניסור, הציוד אשר ישמש ל

מנהל של מראש . התאמת הציוד כאמור תהיה בכפיפות לאישורו והאלמנטים השונים

באמצעות  . תשומת לב מיוחדת תינתן להתאמת האמצעים לשימוש בסיתותהפרויקט

פטישים ומקדחים רוטטים כך שימנע נזק לתשתית הבטון ולפלדת זיון שנועדו להישאר 

 במקום.

 לעבודות עפר ועבודות הכנה ותשלוםמדידה  81..

 כללי 1.18..

בנוסף לאמור להלן בסעיפי העבודות השונות מודגש במפורש כי בניגוד לאמור במפרטים 

 הכלליים תהיה המדידה לתשלום של עבודות עפר ועבודות הכנה כמפורט להלן:

כל עבודות העפר המבוצעות לצורך  – אנרגיה וגשרי שילוטעבודות עפר לרכיבי מבנה  -

תמדדנה לתשלום בהתאם לסעיפי המדידה לתשלום המפורטים  מבנים אלוביצוע 

 להלן ובכתב הכמויות.

מבטון מזויין יצוק ותעלות ניקוז עבודות עפר לרכיבי מבנה של קירות תומכים  -

לא תמדדנה לתשלום בנפרד והן כלולת במחירי היחידה של אלמנטי הבטון  –באתר
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, כל זאת בהתאם לתחומי עבודות העפר המתוארים המבנה השוניםשל רכיבי 

 בפרטים הטיפוסיים בתכניות.

 לעבודות חפירה2חציבה ותשלוםמדידה  18.../

מתייחסים רק לעבודות חפירה הנמדדות לתשלום עפ"י  סעיפי התשלום המפורטים להלן

 האמור במפורש במסמך זה.

וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור במפרט  /החציבה החפירהעבודות תכולת מחירי 

יכלול המחיר סילוק עודפי העפר למרחק כלשהו מהאתר  שםהכללי אך בניגוד לאמור 

  ידי הרשויות. -אל אתר שפיכת פסולת המאושר על

מודגש במפורש כי התמורה בעבור ביצוע עבודות החפירה בכפיפות ההגבלות המפורטות 

לעיל בנוגע לציוד המאושר לשימוש לצורך ביצוע עבודות החפירה וכן הנחיות ביצוע 

מיוחדות כלול במחירי היחידה לביצוע העבודות והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי זמן ו/או 

מחירי היחידה יהיו אחידים ולא יהיו גבלות אלו. כסף עבור ביצוע העבודות תחת מ

 .תלויים בסוג הקרקע או הסלע

לתשלום  דכלול במחירי היחידה של עבודות החפירה ולא יימדהידוק תחתית המחפורת 

 .בנפרד

והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה כולל  המלאכותמחיר היחידה כולל את 

 הידוק, ודיפון תימוך, ידיים בעבודות החפירה עבודות ביצוע לרבות לעילכל האמור 

 וכיו"ב.  כנדרש

השונות כנדרש  תיוהיוזמה, הטרחה והתשלומים הכרוכים בהזמנת המפקח מטעם הרשו

 קוח, יהיו מענינו הבלעדי של הקבלן ועל חשבונו הבלעדי. י, וכן דמי הפלצורך הביצוע

 חפירה כללית למבנים

)מ"ק( בסעיף מדידה אחד ללא הבחנה בין  נפחלפי   תהיהתשלום תימדד להחפירה 

חפירה / חציבה בשלבים שונים ו/או עבור אלמנטי מבנה שונים ו/או נפחים במידות 

  כלשהן.

הנפח הנמדד לתשלום יהיה ממפלס מפני קרקע טבעית ו/או מפני חפירה כללית 

ירה לכבישים ו/או מפלס תחתית שכבות מבנה כביש )הנמוך מביניהם( ועד תחתית חפ

 בהתאם לגבולות החפירה / חציבה המפורטים לעיל ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט.

מודגש במפורש כי עבודות חפירה ו/או מילוי ליצירת משטחי עבודה זמניים לקידוח 

ויציקת כלונסאות, לא נמדדות לתשלום בנפרד וכלולות בנפח הנמדד לתשלום של 

 החפירה הכללית למבנים.עבודות 

  כלונסאות ראשי, ליסודות חפירה

)מ"ק( בסעיף מדידה אחד ללא הבחנה בין  נפח  לפי תהיהתשלום תימדד להחפירה 

  חפירה בשלבים שונים ו/או חפירה עבור אלמנטי מבנה שונים.

הנפח הנמדד לתשלום יהיה ממפלס תחתית החפירה הכללית למבנים ועד מפלס תחתון 

 יים כמפורט לעיל.של החפירה כנדרש ובהתאם לגבי גבול ציד
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 מדידה ותשלום לעבודות מילוי 81.../

סעיפי התשלום המפורטים להלן מתייחסים רק לעבודות מילוי הנמדדות לתשלום עפ"י 

 האמור במפורש במסמך זה.

לפי האמור כמפורט להלן ווכן שיטות המדידה יהיו  מילוי העבודות תכולת מחירי 

המילוי יהווה תמורה מלאה למלאכות . מחיר היחידה לעבודות במפרט הכללי

 והחומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה.

 למבנים  מילוי 

כולל כל עבודות המילוי נפח )מ"ק(, לפי כל עבודות המילוי למבנים ימדדו לתשלום 

ללא אבחנה בין עבודות מילוי להחלפת קרקע, מילוי והנדרשות לביצוע בשלבים השונים 

 וי בצידי יסודות ו/או ראשי כלונסאות.בגב קירות ומיל

  CLSMמילוי  

עבודות  01כחלק מהעבודות בפרק  )מ"ק( לפי נפחלתשלום נמדד  CLSMמילוי בחומר 

מרים והמלאכות הכרוכים ו. מחיר היחידה כולל את כל החבטון מזויין יצוק באתר

 לצורך ביצוע העבודה בשלמותה לפי מפרטי היצרן. 

לתשלום כולל רק את התחומים לגביהם ניתנה הוראה מפורשת נפח המילוי הנמדד 

 בכתב של מנהל הפרויקט לביצוע העבודה.

 הכנה לעבודות ותשלום מדידה 81...0

ימדד של רכיבי מבנה כלשהם  מזוייןובטון  אלמנטי בטוןעבודות הכנה הכוללות פירוק 

נפח המבנה הנדרש לפירוק, ללא אבחנה בין חלקי מבנה שונים, )מ"ק( לתשלום לפי נפח 

 כיו"ב.שלבי העבודה ושיטת הביצוע, 

כולל את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה לרבות לעבודות השונות מחיר היחידה 

קידוחים, ניסורים וכיו"ב תוך כדי שימוש בציוד כלשהו הנדרש  -עבודות העזר הנדרשות 

 דרש לביצוע העבודה בשלמותה.לעבודה זו, פיגומים, סילוק הפסולת וכל אמצעי אחר הנ
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 עבודות בטון מזויין יצוק באתר   -  /8פרק 

  כללי 1./8

עבודות הנדרשות ההכלולת בפרק זה להלן כוללות את  בטון מזויין יצוק באתרעבודות 

 רכיבי מבני דרך המבוצעים במסגרת מכרז זה.לצורך ביצוע 

כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות 

במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(. התאמה ספציפית לנושא  /8של פרק 

כלשהוא במפרט זה, תבוצע העבודה בכפוף למפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה 

פ שיקול דעתו הבלעדי של מנהל ע" –)הספר הכחול( או בהתאם לאמור במפרט זה 

 הפרויקט. 

במסגרת עבודות בטון מזוין יצוק באתר נכללים כל סעיפי העבודה הנדרשים לביצוע 

 חלקי מבנה כלשהם עשויים בטון מזוין יצוק באתר.

על סמך חוזק  228חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  -

 יום. 18הבטון בגיל 

 למנטי המבנה השונים היצוקים באתר כמפורט בתכניות.סוג הבטון לא -

תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים,  -

 ., ועל חשבונומומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית

הבטון בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני  -

 מעובדים ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל.

, אלא אם היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה -

 צוין כך במפורש בתכניות.

מ"מ ויסולקו  7יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  )הפסקות יציקה( תפרי עבודהכל  -

לפני התחלת העבודה שתשמש  מי הצמנט מפני הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס

 דוגמא לאחר אישורה להמשך הביצוע.

פוליסטירן באמצעות מילוי ו/או התפשטות יבוצע  בין יציקותבכל תפרי ההפרדה  -

 מוקצף.

ס"מ גם אם בתכניות לא  1X1כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה  -

ה או צוין המצוינת בתכנית שונ יטוםמצוינת קטימה כלל. במקרה ומידת הק

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –במפורש כי אין לבצע קיטום 

עובי הכיסוי לחלקי המבנה השונים עשויים בטון מזוין יצוק באתר יהיה כמפורט  -

 בתכניות.

 ותבניות  בטון חשוף חזותי /./8

סוג התבניות ליציקת האלמנטים השונים יהיה בהתאם להנחיות המתוארות להלן ולפי 

 מנהל הפרויקט.הוראות 
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ברמת גמר בטון הגלויים לעין של חלקי המבנה השונים  היצוקים באתר יהיו פני הכל 

חזותי, היציקה בתבניות לפי המפורט בתכניות האדריכלות ו/או תכניות  בטון חשוף

  .קונסטרוקציה של האלמנטים השונים בהתאמה

ות לבידים ופני הבטון כל השטחים שבמצב הסופי מקבלים איטום, יהיו התבניות עשויב

 יהיו חלקים ללא "זקן" ונזילות בקוי החיבור של הלבידים.

כל הדרישות בהתאם ל שונותעל הקבלן לתכנן את התבניות המשמשות ליציקות ה

התבניות תהיינה יציבות וחזקות ומתאימות לקבלת לחצי הבטון ביציקות  שבסעיף זה.

  השונות.

חדשים יש להשתמש בלוחות וחות אנכיים חשוף  בלבמקרים בהם יידרש עיבוד פני בטון 

 וקצעת  תופנה כלפי הבטון הנוצק.ההבלתי מ ההפיאמהוקצעים בשלושה צדדים. 

, לרבות מריחת חזותי הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף

 .תבניות מאושרהתבניות בשמן 

המפרט הנחיות שה לפי ותי תעחזקשירת תבניות באלמנטים בעלי גמר בטון חשוף 

הכללי. לא יותר שימוש בחוטי קשירה )גם לא בחוטים מגולבנים(. אביזרי הקשירה 

. תכנון התבניות ימודולארפני שטח האלמנט הנוצק במרחקים שווים ובאופן -יחולקו על

שנעשה ע"י מהנדס מומחה לכך, מטעם הקבלן, יכלול גם את תכנון אביזרי הקשירה 

 בתבניות. קתם וחלופרישתם 

 אשפרה 0./8

אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בפרק משנה 

ובכפיפות להנחיות  במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י( 01של פרק  01.02.07

 המפורטות להלן.

 whiteתהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה מסוג של פני שטח אופקיים אשפרה 

curing sheets  המהודקות למסגרות עץ, אשר יונחו ויפרשו על כל המשטחים הגלויים

לעין. הבטון יורטב כנדרש, ותימנע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על 

 10 -מניעת "סדיקה פלסטית" בפלטת המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק נוסף כ

 ח העליון.דקות לאחר גמר עבודה פני הבטון במשט

 לא יאושר פירוק דפנות צידיות של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה.

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור במפרט הכללי לא יאושר  שימוש  בחומר אשפרה )חומר 

 כלשהו.  Curing Compoundאוטם( נוזלי 

 מצע ליציקות 1./8

 בטון רזה /1.81.8

 :הבאות רזה למטרותבפרויקט זה ייעשה שימוש ביציקות בטון 

פילוס ויישור של פני תשתית קיימת )סלע או קרקע מהודקת(, מתחת  -

בעובי הדרוש כדי  לאלמנטי מבנה למיניהם )אפקיים ו/או משופעים(

. פני היציקה ס"מ 25- 5בעובי ליצור יישור ופילוס של פני התשתית, 
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יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היציקה תהיה אפקית, 

 בהתאם לצורך. -שופעת או אנכית מ

פילוס ויישור של פני תשתית קיימת )סלע או קרקע מהודקת(, מתחת  -

בעובי הדרוש כדי  לאלמנטי מבנה למיניהם )אפקיים ו/או משופעים(

. פני ס"מ 25בעובי הגדול מ ליצור יישור ופילוס של פני התשתית, 

יקה תהיה היציקה יהיו מיושרים ומוחלקים ע"י סרגל החלקה. היצ

 בהתאם לצורך. -אפקית, משופעת או אנכית 

  מלוי חללים  מערות תת קרקעיות. -

 ארגזי הפרדה /81.8./

 ועליהם יריעת פוליאתילן.פוליביד הפרדה מארגזי 

  פלדת זיון לבטונים ../8

עפ"י  500w-רתיכים פ פלדת הזיון לבטונים )כולל כלונסאות( תהיה ממוטות מצולעים

וזאת גם  כלשהושימוש במוטות פלדה באורך מאושר  ,3 חלק 4466ת"י ו 2חלק  466ת"י 

-פולא  400w-פבמקרים בהם סימון מוטות הזיון בתכניות הוא סימון עפ"י ת"י פלדה 

500w.  4חלק  4466רשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים לפי ת"י . 

 זיון.לכיפוף  5חלק  4466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י 

מנהל ככלל, אין לרתך זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מ

תוך באמצעות אלקטרודות בעלות  סימון יינתן אישור כזה, יהיה הרי. אם הפרויקט

7028 ASWE (, ובכפיפות 2)חלק  466תוך יהיה לפי הנחיות ת"י י)דלות מימן( והר

 יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(.. לאחר בצוע הריתוך מנהל הפרויקטלהנחיות 

תוך מתאימה לדרישות, באמצעות ביצוע בדיקות ידרש להוכיח כי תסבולת הריהקבלן י

 . הכל בהתאם להוראות מנהל הפרויקטתוך מדגמי, ימתיחה לר

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום 

ומיקום אופקי. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה של הזיון מבחינת מפלס  מדויק

 ס"מ. 5הכיסוי המינימלי 

תמיכות לזיון עליון )"ספסלים"( יהיו עשויים מוטות זיון )עגולים ו/או מצולעים( 

הספסל תבטיח את יציבותו  תמכופפים במידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון, צור

ידי הקבלן -כמות הספסלים תיקבע עלוקוטר המוט את החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. 

 כך שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב.

  הבטון ותכן תערובת בטון 6./8

, מותר לשימוש בטון 466ות"י  228, ת"י 16מותר לשימוש בטון העומד בדרישות ת"י 

 בחוזק הבא:

 )בטון "רזה"( לשימושים לא קונסטרוקטיביים בלבד. 10-ב -

 בקירות כובד בלבד. 30-ב -

 )סוג בטון מינימאלי לאלמנט בטון מזויין לא דרוך(. 40-ב -
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 (.UP-200אטום למים )סוג בטון מינימאלי לאלמנט בטון מזויין של  40-ב -

 50-ב -

 )סוג בטון מינימאלי לאלמנטי בטון דרוך(. 60-ב -

 אין להשתמש בבטון קל. -

לכלל רכיבי המבנה מבטון מזוין יצוק באתר יהיה עפ"י הנחיות פרק  הבטון תערובת תכן

 חשיפה ודרגת סביבה תנאי עבורבמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  01.02.03נה מש

 וכמפורט להלן: 228ות"י  2חלק  466ת"י  3.1טבלה עפ"י 

 6דרגת חשיפה  UP-200ומעבר תחתי  BR-01מיסעות גשר  -

 4דרגת חשיפה  מבנהה רכיביכל שאר  -

 

ע"י יועץ מיוחד העבודה בוצע תלתכנן תערובת בטון בכל המקומות בהם יידרש הקבלן 

מטעם הקבלן, שהוא מהנדס רשום וטכנולוג בטונים, )ולא ע"י המפעל המספק בטון(. 

התערובת תיבדק במעבדה מוסמכת בבדיקות חוזק, עבידות, והתכווצות. היועץ הנ"ל 

 , האשפרהיקבע גם את שיטת היציקה, קצב היציקה, כווני היציקה, עבוד הבטון הנוצק

יום  60לפחות  מנהל הפרויקטתכנון הנ"ל וכן תכנית היציקה יוגשו לאישור וכיו"ב. ה

  מראש. מנהל הפרויקטלפני תחילת היציקות. היועץ הנ"ל טעון קבלת אישור 

 

הערה: כל האמור לעיל נכון גם במקרה בו יידרש שיקום של אלמנט בטון כלשהו, בין 

 קיים.אם נוצק ע"י הקבלן במסגרת הפרויקט ובין אם אלמנט 

 

 תכנון התערובת יהיה לפי דרישות התקנים הישראליים ובכפיפות לאמור להלן:

 .בהתאם להנחיות ת"י בהתאם לסוג הבטוןתכולת צמנט מקסימלית  -

 ההנחיות ת"י בהתאם לסוג הבטון. צמנט לא יעלה על -יחס מים   -

, ויתאים 602ות"י  16לפי ת"י  4Sסומך הבטון לא יפחת מדרגה  -

 ת הבטון ועיבודו.להובלה ולשימ

ומעלה ובטונים בעלי דרישה לגמר חשוף חזותי  50-בטונים בחוזק ב -

 2לפי ת"י  CEM-I מסוג הצמנטיהיה 

סוגים )לפחות(: פוליה, עדש,  4 -יהיו מ 2האגרגטים לפי ת"י  -

האגרגט יותאם מקסימלי של שומשום, חול מודרג וחול נקי, גודל 

 .לצפיפות הזיון בפועל

 .השתיימים יהיו מי ה -

 . במידה ויידרשמוסף לקיזוז ההתכווצות  -



 58 

ת"י הנחיות בכפיפות לנוספים במידה ויידרשו יהיו מוספים כימיים  -

. במקרה של תכן תערובת , )מעכבי התקשרות ומוספי על בלבד(896

אינם סותרים יש לוודא שמוספים אלו מוסף לקיזוז ההתכווצות  עם 

 את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות. 

ולקבל את אישורו לאמור  מנהל הפרויקטבמסגרת בדיקות התערובת יש לבדוק, לדווח ל

 להלן:

 יום. 18,24,7,3התפתחות החוזק בגיל  -

 מן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות.ז -

 יום. 18,24,7,3שינויי נפח הבטון  בגיל  -

 משקל סגולי. -

 כולת אויר.ת -

המים, מדוד כל  דקות מרגע הוספת 210סומך והפסדי הסומך במשך  -

 דקות. 30

 מרים.ופרוט יחסי התערובת ומקורות הח -

מנהל אושר ע"י  התכנוןהקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטונים, אפילו אם 

 .הפרויקט

 קירות תומכים   /87.8

 קירות זיזיים /1.87.8

מבוצעים לפי החתכים מסוג קירות כובד מבטון מזויין )קירות זיזיים( קירות תומכים 

ו/או עקום  ישראופקי בתוואי ובגבהים משתנים הטיפוסיים המתוארים בתכניות, 

 בחתכים קבועים ו/או משתנים וכיו"ב.

 .228לפי ת"י  40-כל חלקי המבנה מבטון ב

 ביצוע הקירות עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות והמפורט להלן:

חלפת קרקע בהתאם הבתוך ו/או ביסוס הקירות יבוצע בתוך הקרקע הטבעית  -

לעיל ולחתכים הטיפוסיים לעבודות העפר המתוארים בתכניות.  02בפרק להנחיות 

ובמידת  השתיתלאחר חישוף הקרקע למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור 

 הצורך תבוצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

עובי ן רזה בהתאם לפרטי התכניות. יציקת יסודות הקיר תהיה ע"ג וכנגד מצע בטו -

פלסי פני בטון, עיבוד פני הבטון והפסקות יציקה לפי מהיסוד, מידות שן תחתונה, 

המתואר בתכניות. יציקת שן תחתונה של היסודות תתבצע יחד עם יציקת היסוד 

ללא הפסקת יציקה. מודגש בזאת כי לא תאושר יציקת שן תחתונה כנגד דפנות 

 ות.חפירה ו/או תבני

יציקת הקירות תהיה עפ"י המתואר בתכניות לרבות שלבי העבודה, סדר היציקה  -

מטר. חיבור  25ומיקום תפרים. בכל מקרה לא יבוצעו קטעי קירות באורך הגדול מ 



 59 

קטעי הקירות בתחום התפר יהיה עפ"י פרטי התכניות לרבות התקנת מוטות 

 מייתדים, סתימה אלסטומרית מילוי התפר וכיו"ב. 

קת הגבהות הבטון המשמשות לעיגון תושבות למעקות הפלדה מבוצעות בראש יצי -

הקירות התומכים תבוצע בנפרד מיציקת קטע עליון של קיר תומך, הכל לפי 

 להלן.  01.07.3הפרטים הטיפוסיים המופיעים בתכניות ועפ"י ההנחיות בסעיף 

כל שטח פני הקירות הגלוי לעין במצבם הסופי יהיה בגמר בטון חשוף חזותי חלק  -

ו/או בגמר בטון חשוף בעיבוד דוגמת אבן ו/או חיפוי אבן בהתאם לפרטים ולחתכים 

 הטיפוסיים המתוארים בתכניות אדריכלות. 

 להלן. 24עבודות חיפוי אבן יבוצעו לפי הנחיות פרק  -

ורה הבאים במגע עם הקרקע במצב הסופי תיושם על פני כל חלקי הבטון של הק -

 . להלן  05ולפי הנחיות פרק  סומן בתכניותמערכת איטום עפ"י המ

 . להלן  01.23ולפי הוראות סעיף  סומן בתכניותהתקנת מערכת ניקוז לקירות לפי המ -

 קירות כובד /87.8./

קירות תומכים מסוג קירות כובד מבוצעים לפי החתכים הטיפוסיים המתוארים 

ו/או עקום בחתכים קבועים  ישראופקי בתוואי ובגבהים משתנים בתכניות, הקירות 

 ו/או משתנים וכיו"ב.

 .228לפי ת"י  30-כל חלקי המבנה מבטון ב

 ביצוע הקירות עפ"י ההוראות המפורטות בתכניות והמפורט להלן:

רובת בטון בעלת תכולה נמוכה של חומר דק וצמנט, כדי להקטין ככל האפשר תע -

את ההתחממות והסדיקה. הקבלן יתכנן את התערובת, ויגיש את התכנון לאישור 

, בלוית תעודות של מעבדה מוסמכת המעידות כי הדרישות הנ"ל מנהל הפרויקט

התערובת  יוכל הקבלן לבצע את מנהל הפרויקטמתקיימות. רק לאחר אישור 

 ליציקה. 

  תתבצע בנדבכים כנגד תבניות תוך כדי התקדמות כלפי ראש הקיר. יציקת הקיר -

 .מצע בטון רזה תתבצע ע"ג יציקת החלק התחתון של הקיר

פלדת הזיון תהיה  בהתאם לפרטים בתכניות, זיוןפלדת ותקן תירות הקבכל  -

 לעיל 01.5מצולעת בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 

ביצוע היציקה יש לוודא התקנת כל האביזרים הנדרשים לצורך ביצוע חיפוי לפני  -

 להלן ולפי פרטי התכניות. 24אבן ברטוב לקיר זה לפי ההנחיות בפרק 

מטר המופרדים ביניהם  בתפר  25באורך מקסימלי  הקירות יבוצעו בקטעים -

 התפשטות.

 . ניותבתכתוך כדי יציקת הקיר יש להתקין את מערכת הנקזים כמתואר  -

יר מעקה בגובה ובעובי משתנה קחלקו העליון של קיר הכובד יבוצע כ - ראש הקיר -

 בהתאם לחתכים הטיפוסיים המתוארים בתכניות.
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 להלן. 24חיפוי אבן לחזית קירות יבוצע עפ"י הוראות פרק  -

 

 הגבהות בראש קירות תומכים )תושבות למעקות( /0.87.8

יציקת ההגבהות . 228לפי ת"י  40 -בטון ב עשויההגבהות בראש קירות תומכים יציקת 

קטע עליון של קיר תומך הכל לפי הפרטים הטיפוסיים המופיעים יה בנפרד מיציקת תה

בתכניות.  יציקת ההגבהות תכלול גם עיבויים מקומיים המהוים בסיסים לעמודי 

 תאורה ו/או גשרי שילוט הכל לפי הפרטים הטיפוסיים בתכניות.

פנימי  )הפונה אל הכביש שעל הגשר( עשויה לבידים מצופים פורמאיקה. התבנית בצד ה

שים לב כי היציקה הזו מהווה אבן שפה ולכן יש להקפיד על קבלת קו רצוף ללא שום 

 גליות בכוון אנכי או אופקי, וחלקות מוחלטת, יש להקפיד על דיוק הפינה הקטומה.

 יהיה לפי הפרטים בתכניות. עיבוד תפרים ביציקת ההגבהה באיזור תפרי התפשטות

לפני ביצוע היציקה יש לוודא התקנת כל אביזרי העיגון הנדרשים כולל מכלולי ברגי 

העיגון של מעקות הגשר, מכלולי ברגי עיגון לעמודי תאורה ומכלולי ברגי עיגון לגשרי 

 שילוט.

יה באחריות הקבלן לוודא כי מיקום מכלולי ברגי העיגון מהסוגים השונים כנ"ל יה

 תואם למידות של מעקה הפלדה ולמיקום עמודי התאורה וגשרי השילוט.

תכנון זה ראש הקירות התומכים, על הקבלן לתכנן את האמצעים לקשירת תבנית זו אל 

 ואין לבצע אותו לפני שהנ"ל אישר את התכנון. מנהל הפרויקט יובא לאישור 

 יציקות ציפוי לקירות כלונסאות דיפון /1.87.8

 יפני הכלונסאות ליציקה עפ" תעבודות ניקוי והכנ השלמתתבוצע רק לאחר היציקה 

-בואושרו ליציקה ע"י המפקח. הבטון ביציקה זו יהיה מסוג  לעיל 02.2.5 סעיףהנחיות 

 המתוארים לפרטים ובהתאם 01.5 סעיף הנחיות לפי הזיון פלדת. 228לפי ת"י  40

 .בתכניות

יש להקפיד על ויברציה טובה ונכונה, שכן זרימת הבטון מאולצת ע"י צורת הכלונסאות 

רשאי להשתמש במוסף לשיפור  הקבלןויש להבטיח שביציקה זו לא יהיו קיני חצץ. 

 העבידות בתנאי שיקבל את אישור המפקח לכך מראש.

 מבנים מבטון מזויין יצוק באתר    82./8

לבצע מבנים שונים מבטון מזויין יצוק באתר לרבות במסגרת העבודות נדרש הקבלן 

 מעבירים תחתיים, חדרים טכניים וכיו"ב.

כל רכיבי המבנים לרבות רצפות, קירות, תקרות, קורות וכיו"ב יהיו עשויים בטון מזויין 

 .228לפי ת"י  40-יצוק באתר עפ"י פרטי התכניות. סוג הבטון ב

 טות בתכניות, והמפורט להלן:ביצוע המבנים יהיה עפ"י ההוראות המפור

ו/או חלפת קרקע הבתוך ו/או הקרקע הטבעית המבנים ביסוס רדוד ע"ג ביסוס  -

 ביסוס עמוק ע"ג כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר. 
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לאחר לעיל.  02בפרק התאם להנחיות עבודות להכנת תשתית ולהחלפת קרקע ב -

ובמידת הצורך  השתיתחישוף הקרקע למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור 

 תבוצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

לעיל והוראות  02עבודות מילוי בצידי מבנים וקירות ומעל תקרות לפי הוראות פרק  -

 מנהל הפרויקט.

עיבוד פרטי הפסקות יציקה בין קטעי מבנה המבוצעים בשלבים עפ"י הפרטים  -

 תקנת מוטות מייתדים )אינסרטים( בתכניות לרבות מיקום התפר, פרטי חיבור, ה

התקנת מוטות מייתדים מעוגנים באפוקסי בין רכיבי מבנה קיימים מבטון מזויין  -

 לרכיבי מבנה חדשים עפ"י הפרטים הטיפוסיים בתכניות.

יצוק השטחים  הגלויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי  כל  -

/או חיפוי אבן, הכל בהתאם למתואר בתבניות לבידים ו/או לוחות אנכיים ו

 .בתכניות

 להלן. 05קרקע יאטמו כמפורט בפרק הפני קירות הבטון הבאים במגע עם  -

ו/או יריעות ניקוז ו/או  PVCפרטי ניקוז לרכיבי מבנה שונים לרבות נקזים מצינור  -

צינור שרשורי רציף עטוף בפילטר חצץ עם עטיפת בד גאוטכני לפי פרטי התכניות 

 להלן. 01.23ת סעיף והוראו

 מילוי  סדקים  בסלע  ע"י  דייס /89.8

בכל מקרה של סדקים בסלע התשתית יש למלאם לפי הנחיות מנהל הפרויקט, בטכניקה 

העבודה והחומרים יהיו בכפיפות להנחיות המפרט אופן  של מילוי ו/או הזרקה בלחץ. 

 .54059סעיף  54פרק  לעבודות בניין )הספר הכחול(הכללי 

 תימוך מדרונות ומצוקים בבטון מותז /18.8

עבודות ליייצוב ותימוך של מדרונות ומצוקים באמצעות בטון מותז תבוצענה עפ"י 

במפרט הכללי לעבודות בניין  54.20ההנחיות המפורטות להלן ועפ"י האמור בפרק משנה 

 )הספר הכחול(.

גבי שטחים של כלונסאות יישום הבטון המותז יהיה על גבי פני הסלע הגלויים ו/או על 

 דיפון. 

העבודות תבוצענה בהתאם לשלבי העבודה לביצוע המבנים. לפני תחילת עבודות התזת 

הבטון יש להשלים את כל העבודות להכנת שטחים, התקנת ברגי סלע, התקנת נקזים 

וקידוח פתחי ניקוז וכל העבודות הנלוות האחרות עפ"י המתואר בתכניות ולפי הוראות 

פרויקט. הכנת השטחים באיזורי חזית כלונסאות דיפון תהיה בשטיפת פני מנהל ה

 השטח במים משולב עם ניקוי בלחץ אויר.

התזת הבטון תבוצע בשיטה הרטובה, הרכב התערובת, והנחיות הביצוע  כאמור בפרק 

, דירוג 40-במפרט הכללי לעבודות בניין )הספר הכחול(. חוזק הבטון לא יקטן מב  54.20

 בת כמפורט להלן:התערו
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ל , מבוצעת בהתזה שנומינלי מייצג המתואר בתכניותשכבה קונסטרוקטיבית בעובי  -

ס"מ ושכבה  8שכבה ראשונה בעובי מינימלי שכבות עם הפסקת עבודה בינהן  1

כמוגדר  1דירוג תערובת  –עד לקבלת עובי ציפוי כולל נדרש  הנדרששניה בעובי 

 בניין )הספר הכחול(.במפרט הכללי לעבודות  54בפרק 

מ"מ הכוללת פיגמנט בגוון כלשהו עפ"י בחירת  30שכבה אדריכלית בעובי מינימלי  -

במפרט הכללי לעבודות בניין )הספר  54כמוגדר בפרק  2דירוג תערובת  -האדריכל  

 שכבה זו תבוצע לפי הוראה מפורשת של מנהל הפרויקט. הכחול(.

הקפיד על כיסוי מלא של כל רכיבי ברגי בעת ביצוע השכבה הקונסטרוקטיבית יש ל

הסלע הקבועים המותקנים לפני יישום הבטון המותז. השכבה הקונסטרוקטיבית כוללת 

 רשת של מוטות זיון לפי פרטי התכניות.

שכבת הציפוי האדריכלית תהיה בעלת פיגמנט צבעוני לכל עומקה. גוון הפיגמנט יהיה 

במקום המיועד להתזה ובכל מקרה לפי הנחיוות דומה, ככל הניתן, לגוון הסלע החצוב 

 המפקח ובכפיפות לאישורו.  הבסיס לגוון שכבת הגמר בעלת הפיגמנט יהיה מלט לבן.

דוגמאות גוון, בעלות טקסטורת הגמר, המבוססות על גוונים הקיימים  3הקבלן יכין 

מ'  1.5מ  בפני המסלע החצוב, לאישור המפקח והאדריכל. גודל כל דוגמא יהיה לא פחות

X1.5  מ' הדוגמאות יבוצעו בסמיכות למסלע החשוף. האדריכל יהיה רשאי לדרוש

דוגמאות גוון נוספות. לא תבוצע השכבה העליונה של הבטון המותז עד לאישור הגוון 

וטקסטורת הגמר על ידי האדריכל ועל ידי המפקח של הצוות המלווה. הגוון יבחן באתר 

 דוגמא.לפחות יום אחד אחרי ביצוע ה

באופן שלא  30%קצה הבטון המותז, במפגש עם הסלע החצוב יהיה בשיפוע הדרגתי של 

תיראה דופן צידית הבולטת מפני הסלע. פני הקטע המשופע יהיו בגוון ובגמר כמצוין 

 לעיל.

כל כתמי התזה שיהיו על פני הסלע שאמור להישאר חשוף ינוקו. אדמת חישוף 

 ת התכניות והמפרטים.שהוכתמה תוחלף בפיזור התואם א

 ופרטי תכניות אדריכלות. 24עפ"י הוראות פרק  קיבוע ברטובחיפוי פני הקירות באבן ב

להלן הנחיות לביצוע בדיקות שוטפות במפרט הכללי מפורטות  54בניגוד לאמור בפרק 

 : של בטון המותז

 בדיקות חוזק בטון הטרי -

 4, 3, 2, חלקים 16בת"י בדיקות חוזק הלחיצה של בטון הטרי תבוצע כנדרש 

 .16פי ת"י -דוגמאות על 1. מכל ערבל יינטל מדגם הכולל 228ות"י 

 בדיקת חוזק של בטון הקשוי -

 מ"מ שיוצאו 200מ"מ לפחות ובעובי  200הבדיקות ייעשו על גלילים בקוטר 

 .16ידי קידוח מהבטון הקשוי. הבדיקה תבוצע לפי ת"י -על

מ"ר. המדגם יכלול  200תז בשטח המדגם ינטל מכל קטע של בטון המו

פרק  של מפרט הכללי 540411ב'  גלילים. דרישות לחוזק הלחיצה לפי סעיף   5

54. 
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 בדיקות הידבקות הבטון -

מספר הבדיקות יהיה  , של מפרט הכללי 540411הבדיקות תבוצע לפי סעף ג' 

 מ"ר שטח בטון המותז. 500-לפחות שלוש ל

 בדיקת פגמים ויזואליים. -

בין  הוויזואלית לפגמים כמו קיני חצץ, שכבות חלשות, היפרדותהבדיקה 

 שכבות וחללים תיעשה על הגלילים שייקדחו לבדיקות חוזק.

הדוגמאות  עם לפי דעתו של המפקח הפגמים חורגים מאלה שאושרו על

ייחשב הבטון כלא עומד  שהוכנו בבדיקות המוקדמות לפני התחלת ההתזה,

 בדרישות נמפרט.

 בטון המותז. בדיקת עובי -

הגלילים  בדיקות עובי הבטון תבוצע באמצעות הוצאת גלילים ע"י המעבדה.

 ס"מ בסלע לפחות. 2-יקדחו לכל עובי שכבות הבטון המותז ו

 מ"ר שטח בטון המותז. 200הבדיקות תבוצעו לפחות כל 

 בדיקות ספיגות. -

 .54של מפרט הכללי פרק  540411בדיקות ספיגות תבוצעו לפי סעיף ד' 

 תעלות ניקוז /11.8

תעלות ניקוז בחתך תעלה פתוחה  כולל אלמנטי רצפה, קירות ומתקני כניסה ו/או 

 יציאה וכן מאצרות יבוצעו עפ"י הפרטים העקרוניים המתוארים בתכניות. 

 .228לפי ת"י  40-סוג הבטון ב

הפרטים ביצוע תעלות הניקוז יהיה בשלבים עפ"י שלבי הביצוע של הפרויקט כולו  על פי 

  המתוארים בתכניות וכמפורט להלן:

חלפת קרקע הבתוך ו/או יבוצע בתוך הקרקע הטבעית תעלות הניקוז ביסוס  -

לעיל ולחתכים הטיפוסיים לעבודות העפר המתוארים  02בפרק בהתאם להנחיות 

 השתיתלאחר חישוף הקרקע למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור בתכניות. 

 וצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.ובמידת הצורך תב

ידי -מחוברים ביניהם עלה, באורך כמתואר בתכניותבקטעים  וקותיצתעלות הניקוז  -

 .תפר עם זיון מייתד

המחבר בין  זיון מייתדעיבוד תפרי התפשטות לאורך תעלות הניקוז לרבות התקנת  -

י התפשטות עפ"י איטום תפר .חלקי המבנה על פי הפרטים הטיפוסיים בתכניות

 .להלן 05.01סעיף 

/או כנגד דפנות חציבה בכפוף לאישור כנגד טפסות ו ת כל חלקי המבנה תהיהיציק -

  לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה.מנהל הפרויקט. 

יצוק השטחים  הגלויים לעין במצב הסופי יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי  כל  -

ו/או חיפוי אבן קיבוע ברטוב, הכול בהתאם בתבניות לבידים ו/או לוחות אנכיים 

 .למתואר בתכניות 
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 05יאטמו כמפורט בפרק  (זרומילוי ח)קרקע הפני קירות הבטון הבאים במגע עם  -

 להלן.

הרצפות, עובי יציקת רצפות תהיה  ע"ג מצע בטון רזה בהתאם לפרטי התכניות.  -

 המתואר בתכניות.פלסי פני בטון, עיבוד פני הבטון והפסקות יציקה לפי מ

בקו הפסקת היציקה בין חלקי מבנה יש לבצע חספוס וניקוי של כל פני הבטון  -

 מ"מ עם ניקוי כל מי הצמנט העליונים. 7והברזל, פני הבטון יחוספסו לעומק 

על המבצע לשים לב לדרישות כיסוי הזיון המופיעות בתכניות. בהעדר הנחיות  -

 ראשי.ס"מ מעל הזיון ה 5סוי יאחרות יהיה הכ

. אין להשתמש בשומרי נתיבי ישראליש להשתמש בשומרי מרחק המאושרים על ידי  -

 מרחק מחומרים פלסטיים.

  (end block)אלמנט בלוק קצה  /1./8

מטר או אחר ע"פ הנחיית מנהל  3.60-1.80באורך  (end block)אלמנט בלוק קצה 

המתוארים בהתאם לחתכים הטיפוסים הפרויקט מבוצע בהמשך לקירות תומכים 

 סוג האלמנט יותאם על פי סוג המעקה שיסופק בפועל.בתכניות. 

או כחלק מעיצוב ראש  ביסוס אלמנט בלוק קצה ע"ג כלונסאות קדוחים  ויצוקים באתר

 .קיר תמך 

 קירות  מערכת ניקוז ל 10./8 

מערכת ניקוז לקירות רכיבי מבנה שונים תבוצע עפ"י הפרטים הטיפוסיים בתכניות 

 ריעות ניקוז ו/או נקזים מקומיים וכמפורט להלן:לרבות י

או ש"ע מאושר וצינור ניקוז   delta-terraxמערכת ניקוז הכוללת יריעות מנקזות מסוג  -

לאחר יישום  קירותהיריעות המנקזות תותקנה על גבי הדופן הפנימית של  שרשורי.

 מערכת האיטום לחלקי מבנה אלו )ללא מערכת ההגנה(. 

מ"מ מותקן עם פילטר חצץ עטוף בבד  200, בקוטר לפחות רציףצינור שרשורי  -

. יותקן במפלס תחתית היריעות, מוצא הצינור לפי המתואר בתכניותגאוטכני, 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטי היצרן ולפי המתואר בתכניות. 

ם לפי הנקזים מותקנים בקירות במרחקים ומפלסי  4בקוטר " PVCנקזים מצינור  -

ליטר חצץ  30מ הקרקע של כל נקז יותקן פילטר חצץ המורכב  פרטי התכניות. בצד 

גרם/מ"ר. המילוי מעל מפלס הנקזים  400נקי עטוף יריעת בד גאוטכני שמשקלו 

 יהיה מחומר גרנולרי. בחזית הנקז תותקן רשת למניעת כניסת ציפורים ומכרסמים.

  מזויין יצוק באתרעבודות בטון  –מדידה ותשלום  11./8

 כללי 1./1.18

רכיבי מבנה מבטון מזויין יצוק באתר ימדדו לתשלום לפי המפורט להלן בפרק זה ועפ"י 

 סעיפי המדידה המוגדרים בכתב הכמויות.
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בנוסף לאמור להלן בסעיפי העבודות השונות מודגש במפורש כי בניגוד לאמור במפרטים 

בטון מזויין יצוק באתר תוך אבחנה בין   הכלליים תהיה המדידה לתשלום של עבודות

 קבוצות עיקריות של מבנים כמפורט להלן:

מבטון מזויין יצוק קירות תומכים עבודות בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של  -

סעיפי המדידה לתשלום ותכולת המחירים של העבודות הנדרשות לביצוע   באתר

 להלן. 01.24.5רטת בהתאם למתואר להלן בסעיף מפו

מבטון מזויין יצוק תעלות ניקוז עבודות בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של  -

סעיפי המדידה לתשלום ותכולת המחירים של העבודות הנדרשות לביצוע   באתר

 להלן. 01.24.6רטת בהתאם למתואר להלן בסעיף מפו

ון מזויין מבטאלמנטי גשרי שילוט עבודות בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של  -

סעיפי המדידה לתשלום ותכולת המחירים של העבודות הנדרשות   יצוק באתר

 להלן. 01.24.7רטת בהתאם למתואר להלן בסעיף לביצוע מפו

 מבטון מזויין יצוק באתרים מבנעבודות בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של  -

קיים   מעבר תחתי, הארכת BR-01גשר , MCPE, מבנה אנרגיה MCME)מבנה אנרגיה 

200-UP  )  סעיפי המדידה לתשלום ותכולת המחירים של העבודות הנדרשות לביצוע

 להלן. 01.24.8רטת בהתאם למתואר להלן בסעיף מפו

סעיפי המדידה  מעבר טולדנועבודות בטון מזוין יצוק באתר לרכיבי מבנה של  -

בהתאם רטת לתשלום ותכולת המחירים של העבודות הנדרשות לביצוע מפו

 להלן. 01.24.9למתואר להלן בסעיף 

מחירי היחידה של סעיפי העבודות השונות מהווים תמורה מלאה לכל החומרים 

והמלאכות הנדרשים לביצוע העבודות בהתאם לתכולת המדידה לתשלום של כל סוג 

 מבנה.

 בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק זה:

ימדדו לתשלום לפי נפח, כאמור במפרט כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר  -

הכללי, ועפ"י תכולת המחירים שבמפרט הכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת 

 . זה במפרט מיוחד

תמדד לתשלום לכלל נפח  30-תוספת תשלום עבור תערובת בטון השונה מבטון ב -

ת עבודות הבטון )מ"ק( ללא אבחנה בין רכיבים מסוגים שונים, למעט סעיפי כמויו

 .30-לגביהם צויין במפורש סוג בטון שונה מבטון ב

תוספת מחיר עבור תערובת בטון ליציקה מסיבית )רב נפח( תמדד לתשלום לפי נפח  -

)מ"ק( ללא אבחנה בין רכיבים מסוגים שונים וללא אבחנה בין תערובות בטון 

 שונות.

ודות תוספת תשלום עבור תערובת בטון אטום למים תמדד לתשלום לכלל נפח עב -

 הבטון )מ"ק( ללא אבחנה בין רכיבים מסוגים שונים.
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לתשלום  דיימדלא  ןניסיותכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות  -

 בנפרד והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה של סעיפי עבודות בטון מזוין.

כלשהו גם כן לפי מדד יציקת מרצפים מסוג ועובי יבניגוד לאמור במפרט הכללי, ת -

 נפח )ולא לפי שטח(.

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. -

לתשלום  דיימדלא ביצוע אשפרה לחלקי מבנה שונים מבטון מזוין יצוק באתר  -

 בנפרד והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה של סעיפי עבודות בטון מזוין.

 טונים ואינו נמדד בנפרד.כלול במחירי הב רולקות מחיר  -

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול  -

 במחירי הבטון ולא נמדד בנפרד.

+ יריעות פוליאתילן + פוליסטירן  XPMעבוד ובצוע הפסקות יציקה הכוללות רשת  -

י היחידה תקע( אינו נמדד בנפרד והוא כלול במחיר-מוקצף ועיצוב התבנית )שקע

 השונים.

בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט  נפח בליטות באלמנטי -

במסגרת האלמנט והן אינן נמדדות ומשולמות  הרלבנטי.  הבטון בבליטות משולם

 בנפרד וזאת ללא תלות במידותיהן.

מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול במחירי היחידה  -

הנ"ל כולל את כל הכרוך  עבודות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד.של 

בתכנון מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות, ביצועם, התקנתם, 

עבודות יסודות זמניים ו/או   וסילוקם בתום העבודה. םפירוקאחזקתם השוטפת, 

הפיגומים כלולים אף הם כל מערכת ביסוס אחרת הנדרשת למערכת עפר ו/או 

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד.

הכנת פתחים ו/או מעברים ברכיבי מבנה כלשהם, כדוגמת מעברים לצנרת מים,  -

חשמל, תקשורת וכיוצ"ב,  לא ימדד לתשלום בנפרד וכל עלויות העבודה והחומרים 

 הנדרשים יכללו במחירי היחידה של אלמנטי המבנה השונים.

 להלן. 05עבודות איטום ימדדו לתשלום לפי הנאמר בפרק  -

 להלן. 24עבודות חיפוי אבן ימדדו לתשלום לפי הנאמר בפרק  -

ימדדו לתשלום לפי הנאמר רכיבים משוכנים בבטון עבודות מסגרות חרש לרבות  -

 להלן. 29בפרק 

אמר עבודות כלונסאות ביסוס ודיפון וקידוחים לייצוב קרקע ימדדו לתשלום לפי הנ -

 להלן. 13בפרק 
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 בטון חשוף חזותי  ותבניות 1./18./

. מחיר היחידה זהה למשטחים אנכיים, )מ"ר( קבלת בטון חשוף חזותי נמדדת לפי שטח

פלדה, לוחות ללא אבחנה בין סוג התבניות לרבות  משופעים עקומים ומעוגלים םאופקיי

  .ו/או טגו וכיו"ב לבידים מצופים פורמאיקה ,םאופקייאנכיים או 

בטון חשוף  ןבעניימחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי  

 בצמנט ללא אפר פחם.לרבות שימוש  חזותי

 בטון רזה 1./0.18

אבחנה בין סעיפי התשלום המפורטים לתשלום לפי נפח )מ"ק(, תוך בטון רזה יימדד  

 מחיר בטון רזה כולל תמיד את ההחלקה של פני המשטח העליון.להלן. 

פילוס ויישור של פני תשתית בעובי הדרוש כדי ליצור יישור בטון רזה המיועד ל -

ימדד לתשלום רק לאלמנטי  ס"מ 5י של תית, אך לא פחות מעובופילוס של פני התש

מבנה עבורם מודגש במפורש להלן כי אינו כלול במחיר היחידה של אלמנטי המבנה. 

ודגש במפורש כי בטון רזה המשמש כשתית לקירות תומכים מכל סוג ו/או תעלות מ

וכן  אלמנטי מבנה אלוכלול במחיר היחידה של מחירו לתשלום ו ימדד לאניקוז 

 של אלמנטי מבנה אלו. הרזה לא יכלל בנפח הנמדד לתשלוםנפח הבטון מודגש כי 

 שיאושרו מראש ובכתב על ידי הפיקוח מערות תת קרקעיותשל מלוי חללים   -

 פלדת זיון לבטונים 1./1.18

 שוניםלדת זיון לבטונים יצוקים באתר של אלמנטי בטון מזויין מדידה ותשלום של פ

 תהיה בהתאם למפורט להלן:

לרבות קירות המבוצעים כחלק  רכיבי קירות תומכים מסוגים שוניםבפלדת זיון  -

בכמות   תעלות ניקוז יצוקות באתרו מעבר תת"ק טולדנומעבודות לפירוק 

ק"ג/מ"ק בטון לא תמדד לתשלום ותכלל במחירי היחידה של  240מקסימלית של 

הכמות הכוללת הנ"ל כוללת את מוטות הזיון  רכיבי המבנה מבטון מזויין.

המותקנים באלמנטי הבטון המזויין עפ"י תכניות הביצוע לרבות מוטות זיון 

 נטי מבנה.בין אלמ המשמשים כמוטות מייתדים מגולוונים המותקנים בתפרים

מחושבת לפי ק"ג/מ"ק בטון,  240בכמות העולה על באלמנטים הנ"ל, פלדת זיון  -

עבור כלל עבודות הבטון המזויין לקירות עפ"י אבחנה בין סוגי כמות ממוצעת 

 קירות, תמדד לתשלום בנפרד ותשולם בסעיף מדידה נפרד כתוספת תשלום.

 תעלות ניקוז/או ו קירות תומכים מסוגים שוניםמבנה שאינם רכיבי בפלדת זיון  -

 (טוןתימדד  לתשלום לפי משקל )כנ"ל 

מודגש במפורש כי לא תשולם כל תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות פלדה 

 מצולעים באורך כלשהו ו/או עבור הדרישה למוטות זיון מגולוונים כנ"ל.

" ו/או "ספסלים"(  עשויים מוטות שומרי מרחק מסוג כלשהו וכן תמיכות לזיון )"כסאות

זיון מכופפים לא נכללים במדידת כמות פלדת הזיון ברכיבי הבטון ויהיו כלולים במחיר 
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היחידה כנ"ל. ריתוכי זיון, אם נדרשים בתכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י המפקח אינם 

 ה. נמדדים לתשלום ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחיד

  שונים אלמנטי מבנהמוטות זיון המשמשים כמוטות מייתדים המותקנים בתפרים של 

של אותו אלמנט תוך אבחנה  פלדת הזיוןלא נמדדים לתשלום בנפרד והם יכללו ב

 .כמפורט לעיל

 

 קירות תומכים /11.8..

( מ"קלפי נפח )תיעשה   לתשלום של חלקי מבנה של קירות תומכים מבטון מזוייןמדידה 

תוך ו, קירות דיפון( וקירות כובד, קירות זיזיים)סוגי הקירות תוך כדי אבחנה בין 

בטון מותז על  ,יציקות ציפוי ,, קירות כובדאבחנה בין יסודות, ראשי כלונסאות, קירות

ללא אבחנה במידות האלמנטים )עובי, גובה ואורך(.  גבי מדרונות ו/או כלונסאות דיפון

נמדדות לתשלום יחד עם הקירות  בראש הקירותו/או מעקות בטון ראש קיר  הגבהות

 בהתאם לחתכים הטיפוסיים.

 המפורט להלן:מחיר היחידה למ"ק בטון כולל גם את 

 עבודות העפר הנדרשות לביצוע הקיר עפ"י הפרטים הטיפוסיים בתכניות הביצוע. -

נמדדות לתשלום  RW101עבודות עפר לביצוע מערכות תשתית בסמיכות לקיר 

 לן.לה 52כחפירה כללית בפרק 

 לעיל. 01.24.4כמפורט בסעיף  פלדת הזיון -

 .לעיל 01.24.3כמפורט בסעיף  הבטון הרזה -

 .עיבוד תפרים בין קטעי קירות לרבות סתימות אלסטומריות -

, הכל עפ"י המותקנים בקירותעם פילטר חצץ   4בקוטר " PVCמצינור נקזים  -

 הפרטים הטיפוסיים בתכניות הביצוע.

עבור כל העבודות, תמורה מלאה ה וויהעפ"י סעיפי התשלום המפורטים לעיל התשלום 

 וכמפורט להלן: החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי המבנה כנדרש

תוספת למחירי הבטון לקבלת בטון חשוף חזותי תימדד בנפרד לפי שטח )מ"ר( יחד   -

סוגי אלמנטי מבנה שונים ו/או עם כל שטחי הבטון החשוף החזותי ללא הבחנה בין 

 התבניות.

ללא חיפוי חושב לפי מידות חוץ של הקיר הנפח הנמדד לתשלום של קירות כובד י -

ו עקום קירות ללא הבחנה בין חתכי הקירות, קירות בתוואי ישר ו/א ,האבן

שלא  קיר ראשלרבות אופקיים ו/או משופעים ובין שלבי היציקה השונים של הקיר, 

 .בנפרד לתשלום ימדד

קירות הציפוי ימדדו לתשלום לפי מ"ק ללא אבחנה בין יציקות בשלבי החפירה  -

השונים וללא הבחנה בין קיר לראש קיר. קוצים המשמשים לחיבור בין הכלונסאות 

לבין יציקת הציפוי כלולים במחיר היחידה של קירות הציפוי לרבות אספקתם, 

 אמצעות דבק האפוקסי שכלול גם כן.התקנת המוטות, הקידוח והעיגון ב
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ימדד לתשלום לפי נפח )מ"ק( של בטון מותז על גבי מדרונות ו/או כלונסאות דיפון  -

ללא אבחנה בין בטון מותז המבוצע על  ,שכבות שיבוצעו בחזית הקיר בהטל אנכי

גבי פני סלע גלויים ו/או על גבי רשת ו/או על גבי שטחי בטון ו/או על גבי שטחי 

תוך אבחנה בין השכבות וללא תלות בעובי המבוצע בפועל של  אך כלונסאות דיפון

שכבה קונסטרוקטיבית בעובי נומינלי מייצג המתואר בתכניות  שכבת הציפוי:

ס"מ )מבוצעת בכפיפות  3שכבה אדריכלית בעובי מינימלי כולל ו ,)מבוצעת בשלבים(

המחיר היחידה כולל את כל החומרים להוראה מפורשת של מנהל הפרויקט(.

לביצוע העבודה בשלמותה לרבות, הכנת דוגמאות כנדרש והמלאכות הנדרשים 

לעיל, ביצוע העבודה בשלבים, עיבוד איזורי הקצה, ניקוי שטחים חשופים של הסלע 

  הכל כמתואר בתכניות ולפי הוראות מנהל הפרויקט.

בנפרד ויכלל בנפח הקירות ם ימדד לתשלולא  (end block)אלמנט בלוק קצה  -

 התומכים כמפורט לעיל.

  delta-terraxהכוללת יריעות מנקזות מסוג לקירות מסוגים שונים מערכת ניקוז  -

)מ"ר( ואורך צינור תמדד לתשלום לפי שטח יריעות מנקזות  וצינור ניקוז שרשורי

 .שרשורי )מ"א(

 תעלות ניקוז /6.11.8

ו/או מתקני כניסה של  כל חלקי המבנה מבטון מזויין יצוק באתר של תעלות ניקוז

ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק( תוך הבחנה בין האלמנטים השונים  מעבירי מים צינוריים

 לפי המפורט בכתב הכמויות ובהתאם להוראות הבאות:

מרצפי בטון לתעלות ניקוז, בעוביים שונים לרבות קורות תחתונות )קורות שן(  -

 בחתכים כלשהם.

נגד קירות בטון לתעלות ניקוז, בעוביים שונים ללא אבחנה בין קירות היצוקים כ -

 תבניות ו/או דפנות חציבה.

 המפורט להלן:מחיר היחידה למ"ק בטון כולל גם את 

 עבודות העפר הנדרשות לביצוע הקיר עפ"י הפרטים הטיפוסיים בתכניות הביצוע. -

 לעיל. 01.24.4כמפורט בסעיף  פלדת הזיון -

 לעיל. 01.24.3כמפורט בסעיף  הבטון הרזה -

 .סתימות אלסטומריותעיבוד תפרים בין קטעי קירות לרבות  -

, הכל עפ"י המותקנים בקירותעם פילטר חצץ   4בקוטר " PVCמצינור נקזים  -

 הפרטים הטיפוסיים בתכניות הביצוע.

עבור כל העבודות, תמורה מלאה ה וויהעפ"י סעיפי התשלום המפורטים לעיל התשלום 

 וכמפורט להלן: החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל חלקי המבנה כנדרש

תוספת למחירי הבטון לקבלת בטון חשוף חזותי תימדד בנפרד לפי שטח )מ"ר( יחד   -

סוגי אלמנטי מבנה שונים ו/או עם כל שטחי הבטון החשוף החזותי ללא הבחנה בין 

 התבניות.
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 להלן. 16ברגי סלע ליצוב מדרונות חציבה ימדדו לתשלום לפי הנאמר בפרק  -

 גשרי שילוט /7.11.8

תיעשה מבטון מזויין יצוק באתר של גשרי שילוט לתשלום של חלקי מבנה של מדידה 

 ראשי כלונסאות ו/או עמודונים במידות כלשהן.אבחנה בין  ללא( מ"קלפי נפח )

 ( UP-200, הארכת מעבר BR-01, גשר MCME ,MCPEאנרגיה  י)מבנ יםמבנ /2.11.8

)מ"ק( תוך אבחנה בין רצפות, מבטון מזויין ימדדו לתשלום לפי נפח ים אלמנטי מבנ

 קירות ותקרות אולם ללא אבחנה בין אלמנטים מישוריים ו/או אופקיים ו/או עקומים

וכולל ווטות ובליטות  בשיפוע אורכי ו/או רוחבי כולל עיבויי רצפה בעובי וברוחב כלשהם

ס"מ  40. המדידה לתשלום תוך הבחנה בין אלמנטים בעובי קטן ו/או שווה בקירות

 ס"מ. 40נטים בעובי גדול מ ואלמ

 מעבר טולדנו /9.11.8

מבטון מזויין יצוק באתר כחלק מהעבודות לפירוק לתשלום של חלקי מבנה מדידה 

אלמנטי מבנה שונים )יסודות ( תוך כדי אבחנה בין מ"קלפי נפח )תיעשה מעבר טולדנו 

 ללא אבחנה במידות האלמנטים )עובי, גובה ואורך(. וקירות( 

לעיל אולם בניגוד לאמור  01.24.6ותכולת המחירים עפ"י המפורט בסעיף מחיר היחידה 

ולא יכללו בתכולת העבודה של  02שם עבודות חפירה ימדדו לתשלום בנפרד בפרק 

 רכיבי המבנה.

 מילוי  סדקים  בסלע  ע"י  דייס /18.11.8

מדידה לתשלום של עבודות מילוי סדקים בסלע ע"י דייס תהיה לפי משקל הצמנט  

מחיר ההזרקה   שם יכלול בניגוד לאמור , אך מפרט הכלליב 5400.09סעיף כאמור ב)ק"ג( 

 גם את הקידוחים להזרקה שלא ימדדו לתשלום בנפרד.

 קירות תומכיםמערכת ניקוז ל /11.11.8

יריעות הניקוז למעט  תמדד לתשלום לא מערכת ניקוז לקירות רכיבי מבנה שונים 

  ולפי הסעיפים בכתב הכמויות. במקומות בהם נדרש על פי התוכנית לבצע יריעות ניקוז 
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 עבודות איטום -  8.פרק 

 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע 1..8

בטון הבאים המפורטת להלן תיושם על כל שטחי הפנים של אלמנטי איטום מערכת ה

בכתב שיש מנהל הפרויקט גביהם יורה במצבם הסופי וכן ע"ג שטחים ל במגע עם קרקע 

 לבצע את האיטום.

ישום מערכת האיטום יהיה לפי הנחיות היצרן ולאחר השלמת הכנת השטחים כולל 

עד שפני   אמצעי דומההתזת חול או ניקוי פני הבטון בעזרת תיקוני בטון, ביצוע רולקות, 

כבות מערכת האיטום אין להתחיל בביצוע יישום ש ו בצבע אפור בהיר אחיד.היהבטון י

 לרבות פריימר לפני קבלת אישור בכתב של מנהל הפרויקט.

 מערכת האיטום תהייה מערכת ביטומנית והיא תבוצע עפ"י השלבים הבאים:

 5*5במידות  30-הכנת השטח כולל תיקוני בטון, ביצוע רולקות בטון ב -

ס"מ  1חיתוך חוטי קשירה, או אביזרי קשירה אחרים בעומק ס"מ, 

מת השקעים במלט אפוקסי, סתימת חורים וקיני חצץ ותיקוני וסתי

 בטונים.

ותקן ת"י  2430/3יישום פריימר ביטומני תואם לתקן ישראלי ת"י  -

 .ג"ר/מ"ר 150עד  100בכמות של  2751/2

 2.0מ"מ )כ  2.0" לעובי של כ 40/50יישום בחם של שכבת "ביטומן  -

 ק"ג/מ"ר(

 הביטומן החם.הטבעת רשת זכוכית כמפורט לתוך  -

ק"ג /  2מ"מ ) כ  2.0בעובי של  40/50יישום בחם של שכבת ביטומן  -

 1מ"מ בממוצע ולא פחות מ  1.0מ"ר( העובי הכולל המתקבל הינו 

 מ"מ בנקודת מדידה.

 1הדבקת מערכת הגנה מלוחות פוליסטירן מוקצף )קלקר( בעובי  -

 .ס"מ

נהל הפרויקט להשלמת עבודות קבלת אישור מאין להתחיל בעבודות מילוי הקרקע לפני 

 האיטום הנ"ל.            

 מודגש בזאת כי לא יאושר לביצוע מערכת איטום חלופית ע"ב צמנטי.            

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי  /..8

ברכיבי מבנה שונים כגון, יסודות, קירות, תקרות, חלקי מבנה מבטון בין  םשקיימבכל ה

 רדה )ניתוק( מוחלטת, שתאפשר תזוזה הדדית ביניהםתבוצע הפ מרצפים וכדו'

עשייה חומר מ"מ וסתימה עליונה  10-30אמצעות לוח פוליסטירן מוקצף בעובי ב

 המיועד לאיטום תפרים: אלסטומרית

ע"ב פוליסולפיד בתחום כבישים ומיסעות חומר אלסטומרי דו רכיבי  -

 .ידי מנהל הפרוייקט-עמיד בדלקים שיאושר מראש על
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בתפרים בין אלמנטי מבנה חומר אלסטומרי פוליאוריתני חד רכיבי  -

המיועד לאיטום תפרים, גוון החומר בהתאם לגוון הבטון של 

 האלמנטים ובכפיפות לאישור מראש של מנהל הפרויקט.

חתך הסתימה ואופן הביצוע לרבות יישום פריימר, התקנת פרופיל גיבוי תקני 

במישורים ובעקמומיות הוראות היצרן, מבוצעת מפוליאתילן מוקצף ועגול בהתאם ל

 .שונים

כלול את הכנת שטחי הבטון בשפות התפר, ניקוי התפר, העבודה לסתימת מישקים ת

פרופיל הגיבוי וחומרי המילוי המתוכננים בתפר על בסיס פוליאוריתן, או פוליסולפיד, 

 שבתכניות.סיים הטיפוחומר אלסטומרי, עצרי מים, יריעות חיזוק, הכל עפ"י הפרטים 

 איטום שטחי בטון אלמנטי מעבר תת קרקעי 0..8

 כללי  0.1..8

שטחים של אלמנטי בטון הבאים במגע המערכת האיטום המפורטת להלן תיושם על כל 

עם קרקע במצבם הסופי וכן ע"ג שטחים לגביהם יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע 

 את האיטום.

יות היצרן ולאחר השלמת הכנת השטחים כולל ישום מערכת האיטום יהיה לפי ההנח

תיקוני בטון, ביצוע רולקות, ניקוי פני הבטון בעזרת התזת חול או אמצעי דומה  עד שפני 

הבטון יהיו בצבע אפור בהיר אחיד. אין להתחיל בביצוע יישום שכבות מערכת האיטום 

 לרבות פריימר לפני קבלת אישור בכתב של מנהל הפרויקט.

האטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן איטום מומחה, אשר הוסמך ממכון כל עבודות 

התקנים לבצע עבודות איטום של גגות שטוחים ובעל נסיון של עבודות שביצע בסדר 

גודל של עבודה זו. הפועל הראשי של הקבלן יהיה בעל תעודה של "אוטם מורשה" 

 ממכון התקנים.

הל העבודה שלו צריכים לקבל את ומנלכל עבודות האיטום בפרויקט קבלן האיטום 

. לא יאושר צוות מראש, לפני תחילת ביצוע עבודות האיטום אישור מנהל הפרויקט

 איטום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש הצוות, ממכון התקנים.

כחלק מהעבודה על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל 

שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות  עבודת איטום, לבדוק את

ההכנה הנדרשות לאיטום. היה והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות 

המפרט ועל פי כל כללי המקצוע, לא תבוצע העבודה המתוכננת, עד להשלמת כל 

 ההכנות.

להביא זאת עבודות איטום מבנה מעבר תת קרקעי תבוצענה במספר שלבים. על הקבלן 

בחשבון ולתכנן את שלבי העבודה בהתאם לרבות פרטי החיבור בין מערכות האיטום 

בשלבים השונים, כך שתובטח רציפות האיטום וההתחברות המושלמת. הקבלן יציג 

 התכנון מראש.

 איטום רצפות  /.0..8

 מערכת האיטום לריצפה תבוצע עפ"י השלבים הבאים:
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 ס"מ. 5( בעובי 10יציקת בטון רזה )ב  -

 מ"מ. 0.5בעובי  HDPEהתקנת יריעות פוליאטילן  -

 יציקת הרצפה בהתאם למתוכנן. -

שכבות של  1אטום  איזור תפר חיבור הקירות והרצפה יעשה עפ"י הפרטים בתכניות ע"י 

מ"מ כ"א, מולחמות בכל שטחן לתשתית עד  4.0בעובי  M. סוג S.B.Sיריעות ביטומניות 

 ס"מ מעל למפלס פני רצפה.  30לגובה של 

 איטום קירות  0.0..8

 מערכת איטום הקירות הינה מערכת ביטומנית מיושמת בהתזה וכוללת:

יישום פריימר ביטומני התואם את חומר האיטום האלסטומרי  -

 מ"ר(.מיושם עפ"י הוראות היצרן לרבות כמות )ג"ר/

יישום שכבה ייבשה של חומר ביטומני אלסטומרי מסוג ביטומפלקס  -

מסטיגום או אלסטופז או שו"ע, מבוצע בקר בהתזה בשכבות, בעובי 

 מ"מ )יבש(. 4כולל של 

גרם/ מ"ר לא ארוג  100שכבת הגנה לאיטום באמצעות ארג גאוטכני  -

 מ"מ. 0.5בעובי  HDPEומעליו יריעת  

 איטום תקרות  0.1..8

ס"מ על הקירות בחפיה עם איטום  40טום תקרת המעבר לרבות המעבר בתחום אי

 הקירות יעשה במערכת איטום הכוללת:

 הכנת פני בטון )בזמן היציקה( מוחלקים בסרגלים. -

" או 202או "פריימקוט ” GS-474“מריחת פריימר ביטומני מסוג  -

 גרם/מ"ר. 150-300שו"ע מאושר בכמות 

ק"ג /מ"ר לפחות  1בכמות של  75/15ג מריחות של ביטומן חם מסו -

 מ"מ. 1בעובי 

מזויינת בלבד  M. סוג S.B.Sשכבות של יריעות ביטומניות  1התקנת  -

מ"מ כ"א )מונחות באותו הכיוון  4.0פוליאסטר לא ארוג בעובי 

ס"מ כמוראה בתוכניות(, תכונות היריעות יתאימו לנדרש  50ומוזזות 

 .3חלק  2430בת"י 

גרם/מ"ר לא ארוג )ללא חומר ממוחזר( משמש  500גאוטקסטיל עבה  -

כמערכת הגנה על מערכת האיטום. התקנת שכבת מילוי ראשונה ע"ג 

המפרט הכללי לעבודות סלילה  52התקרה תהיה עפ"י הנחיות פרק 

 וגישור נתיבי ישראל(.

 

 



 74 

 ות ופלטות גישה במערכת איטום ביטומנית פני מיסע איטום 1..8

 כללי 1.1..8

השטח העליונים של תקרות מבנים תת קרקעיים המשמשים ליישום אספלט פני על כל 

לרבות בתחום מיסעות הגישה שלהם תיושם מערכת איטום והגנה ביטומנית למיסעות 

גשרים ומיועדת לקבל ציפוי אספלטי בכבישה חמה ו/או מדרכות התואמת להנחיות 

 המפורטות להלן.

ה את כל שלבי הביצוע של עבודות הקבלן נדרש להעסיק יועץ איטום מטעמו אשר ילוו

 איטום המיסעות.

 חומרים /.1..8

כל החומרים בהם יעשה שימוש במפרט זה יאושרו מראש ובכתב ע"י מנהל הפרויקט 

 SBSובעל תו תקן ליצור יריעות  1000מהדורה   ISO 9001 ויהיו ממפעל בעל הסמכה ל 

 . 24420/42עפ"י ת"י 

 לבים הבאים:יישום מערכת האיטום תהיה עפ"י הש

יהיה ציפוי יסוד על בסיס אפוקסי במים העמיד  - ציפוי יסוד )פריימר( -

לסביבה בסיסית )אלקלית( שיאושר ע"י מנהל הפרויקט. בחירת ציפוי 

היסוד תוגש ע"י הקבלן לאישור מנהל הפרויקט לפחות שבועיים  לפני 

 תחילת העבודה.

הממברנה  – ממברנה ביטומנית אלסטומרית אטימה למים -

הביטומנית האטומה למים  תהיה עשויה  ביטומן אלסטומרי משופר 

" של חברת פזקר או ש"ע. הביטומן 795כמו "אלסטוגום  SBS -ב

האלסטומרי יסופק לאתר בגושים בגודל המאפשר הכנסתם למכונה 

המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. המכונה תהיה בעלת דפנות 

המאפשרת שמירה ובקרה של  כפולות  עם חמום שמן או אויר

טמפרטורת ההתכה והיישום המומלצת ע"י יצרן הביטומן החם 

מעלות  120 – 260בטוח הטמפרטורות  ± C º20בסטיות שלא יעלו על  

צלזיוס. )לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר העבודה(. המכונה 

 תהיה מצוידת בבוחש לערבול רציף של הביטומן החם.

שכבת הגנה על האיטום תהיה ממברנה  - טוםשכבת הגנה על האי -

מ"מ המיועדת ליישום בין שכבת  3עמידה לאספלט חם, בעובי של 

האספלט לשכבת האטימה הביטומנית. היריעה תתאים לדרישות 

במפרט הכללי  55ליריעה למניעת השתקפות סדקים המופיעה בפרק 

יריעת , בכדי להבטיח הדבקות מלאה בין 1000לעבודות בניה מהדורה 

ההגנה לבין שכבת האיטום תהיה היריעה המשמשת כשכבת הגנה 

בעלת גב העשוי פוליאתילן הניתן לקילוף בקלות מגב היריעה לפני 

 55התקנתה מעל לשכבת האיטום. בנוסף לדרישות המופיעות בפרק 

ובעל תו  ISO 9000 -במפרט הכללי,  יהיה יצרן היריעות בעל הסמכה ל

 .SBSליצור יריעות  24420/42תקן עפ"י ת"י 
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 ציוד  1.0..8

מנהל חימום הביטומן ייעשה באתר העבודה במתקן חימום מתאים שיאושר מראש ע"י 

. מתקן החימום יהיה בעל דפנות כפולות המכילות שמן תרמי או אוויר ויאפשר הפרויקט

למתקן יהיה מערבל  C120-260בתחום הטמפרטורות  C20±בקרת טמפרטורה של 

מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת הביטומן וכן תרמוסטט לויסות ובקרה של פנימי, 

 טמפרטורת הביטומן.

שיהיה בידי  יבקרה נוספת על טמפרטורת הביטומן תעשה תוך שימוש במד חום דיגיטאל

 .מנהל הפרויקט

 לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר העבודה.

 התקנה 1.1..8

כל העבודות להתקנת מערכת האיטום על כל חלקיה תבוצענה ע"י קבלן מיומן "אוטם 

מורשה" בעל ידע וניסיון עבודה מוכח בביצוע העבודה בשיטה בה אמור להתבצע 

מ"ר ביישום מערכות איטום כנ"ל למיסעות גשרים  20,000האיטום בהיקף של לפחות 

העבודה מכון התקנים הישראלי לפי ומבני דרך. כמו כן להציג אישור הסמכה לביצוע 

 או מיצרן היריעות של מערכת האיטום הנ"ל.  2751נוהל מת"י ת.ת. 

מועד ביצוע עבודות איטום המיסעה יותאם ללוח הזמנים של הפרויקט כולו במטרה 

לצמצם ככל הניתן את פרק הזמן בין ביצוע מערכת האיטום על כל רכיביה ליישום 

 מיסעת האספלט על גביה.

ל העבודות תתבצענה ברצף עפ"י הנחיות מפרט פזקר )יצרן יריעות האיטום(. לא כ

תורשה תנועת כלי רכב בכל זמן ביצוע העבודות למעט כלי רכב הקשורים ישירות 

בפעולות האיטום השונות ובעבודת הסלילה. בכל מקרה לא תורשה תנועת כלי רכב 

 כלשהם בתחום המיסעה שנאטם. 

נת שטחים, יישום המערכות השונות, עיבוד חיבורים ומפגשים כל העבודות לרבות הכ

קולטן וכיו"ב(, רולקות, יריעות  –תפר התפשטות, מיסעה  –מעקה, מיסעה  –)מיסעה 

חיזוק תתבצענה עפ"י הנחיות מפרט פזקר )יצרן יריעות האיטום(. מוגדש בזאת כי אין 

 לעבד את פני הבטון העליונים בהחלקה בהליקופטר.

-shop)הכין תכניות ופרטים מפורטים הקבלן ללפני תחילת ביצוע העבודות נדרש 

drawings)  מנהל הפרויקטולקבל על כך את אישור עבור מערכת האיטום על כל רכיביה. 

ביצוע שכבת ההגנה על האיטום יבוצע בריתוך מלא של היריעה לכל רוחבה באמצעות 

 חימום )לא הדבקה בלבד(.

ה האספלטית, יש לבצע סיור ולוודא שלא קיימים לפני סלילת השכב

ניתוקים/התנפחויות של היריעה ממערכת האיטום, ככל שיהיו כאלה נדרש לתקנם לפני 

 הסלילה.

 מדידה ותשלום -עבודות איטום  8...

 איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע .8...1
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פני של  שטח נטו )מ"ר(איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע יימדד לתשלום לפי 

 בטון עליהם מיושמת מערכת האיטום.

היחידה כולל את כל  המלאכות והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה מחיר 

לרבות הכנת שטחים ותיקוני בטון, יישום מערכת האיטום כולל פריימר ומערכת ההגנה 

לעיל וזאת בהתאם  01שלה. ביצוע רולקות כלול במחירי היחידה לעבודות בטון פרק 

 במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(. 01בפרק  01.02.25.01.02לאמור בסעיף 

 מחיר היחידה יהיה כמוגדר בהצעת הקבלן ללא תלות בסוג הפריימר שיבוצע בפועל .

 סתימת מישקים בחומר אלסטומרי /....8

ן הכולל את כל סתימת מישקים בחומר אלסטומרי לא נמדדות לתשלום בנפרד ומחיר

החומרים והמלאכות הדרושים ליישום הסתימה האלסטומרית לרבות הכנת השטח, 

התקנת פרופיל גיבוי, יישום פריימר וכיו"ב, הכל עפ"י הנחיות היצרן, כלול במחירי 

 היחידה לביצוע אלמנטי המבנה השונים.

 שטחי בטון אלמנטי מעבר תת קרקעי .  איטום0....8

)מ"ר( תוך הבחנה  לפי שטחימדדו לתשלום  מנטי מעבר תת קרקעישטחי בטון אלאיטום 

 .בין חלקי מבנה שונים )רצפות, קירות, תקרות( עליהם מיושמת המערכת

ליטוש, ניקוי  מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע, לרבות

כבת הגנה(, )שכבת יסוד, שכבת איטום וש והכנת פני השטח,  התקנת מערכת האיטום 

עיבוד רולקות, חיבור לאלמנטים שונים )תפרים וכד'( וכל עבודה אחרת הנדרשת לצורך 

התקנת מערכת האיטום בשלמותה. העסקת יועץ איטום מטעם הקבלן כלולה במחירי 

 היחידה לעבודת האיטום ולא ישולם עבורה בנפרד.

 ניתות ופלטות גישה במערכת איטום ביטומפני מיסע .  איטום1....8

)מ"ר( ללא הבחנה  לפי שטחאיטום פני מיסעות ופלטות גישה של גשרים ימדדו לתשלום 

 .בין חלקי מבנה שונים )מיסעה ופלטות גישה( עליהם מיושמת המערכת

ליטוש, ניקוי  מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע, לרבות

ת יסוד, שכבת איטום ושכבת הגנה(, )שכב והכנת פני השטח,  התקנת מערכת האיטום 

עיבוד רולקות, חיבור לאלמנטים שונים )תפרים וכד'( וכל עבודה אחרת הנדרשת לצורך 

התקנת מערכת האיטום בשלמותה. העסקת יועץ איטום מטעם הקבלן כלולה במחירי 

 היחידה לעבודת האיטום ולא ישולם עבורה בנפרד.

 

 

 

 

 

עבודות חשמל: מאור, תקשורת עירונית, חברת החשמל,   82 -פרק   .82
 תשתיות רמזורים ומערכות בקרה
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 עבודות חשמל: תאורה
 

 והנחיות כלליות  תיאור העבודה  82.1
  

צוע עבודות תאורת ימפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לב 08.2.2
פרויקט קידום ,  ביצוע הארקת יסודות ותשתיות בכבישים המתוכננים במסגרת חוץ

זמינות הפרדה מפלסית גבעה צרפתית, עבודות הכנה לפרויקט ההפרדה. קבלן 
החשמל יהיה מאושר ע"י הממונה על המאור בעיריית ירושלים, ובעל כל הסיווגים 
התאימים לסוג העבודה והיקפה, על פי הפרק הרלוונטי, ומאושר, הקבלן יהיה רשום  

, 1-)חשמלאות כללית א 260יווגים הבאים באופן מלא ברשם הקבלנים כאמור, בס
 ( שניהם גם יחד.1-תאורת רחובות א 170

 
 הנחיות ומפרטים: 08.2.1
 

, העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלןכל 
 במהדורתם האחרונה:

 
 ומתקני מערכות 01 פרק-תת, ובקרה חשמל מתקני - 08 פרקמפרט טכני  08.2.1.2

 והעדכנית האחרונה במהדורתו, תאורה
 

מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם  08.2.1.1
חברה הלאומית לדרכים  נת"יהוצאת בהעשויים מאלומיניום או פלדה 

 .2989אוגוסט 

 
בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים  08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  08.2.1.3

 לעבודה זו.  ייםרלוונטשל המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה ה

 
 2990מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר  08.2.1.4

 בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים. 
 

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא  08.2.1.5
 .חברה הלאומית לדרכים נת"יעירוניות בהוצאת 

 
מחלקת המאור של עיריית ירושלים מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצאת  08.2.1.6

 במהדורתו העדכנית והאחרונה.

 
 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.2.1.7

 
, במקרה של סתירה בינו הנ"להשלמה למפרטים מיוחד זה הינו מפרט הערה: 

 למפרטים הנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.
 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל  08.2.3
בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל 

ולכל דרישות  08פרק  -למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר  - 2954תשי"ד,  
אופני מדידה ותכולת חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי 

 מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 

 

סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני  08.2.4
 שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה.  וכלכלי

 

 מוטבע וברור.  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת   08.2.5

 
 

 טיב העבודה  08.2.6
עבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי ה

חוק החשמל, תקנות בדבר  -מקצוע מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 
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כללים לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה 
יצוע העבודה ב. זאת, כך שיתאים לאמור לתקןמתקנות אלו תחייב את הקבלן 

ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק 
מחייב את הקבלן. כן ייעשה  -בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט 

ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל, להוראות המפקח ולשביעות רצונו. 
יף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק למרות כל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחל

שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור 
 סופי ע"י המפקח.

 

 צוות הקבלן  08.2.7
 

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב 
 הקבלן להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 

חשמלאי בעל  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  08.2.7.2
 "הנדסאי".  ןרישיו

ביצוע עבודות שיונות ליעל הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של ר 08.2.7.1
 עובדים.חשמל של ה

במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש  08.2.7.3
 החלפתו באחר. 

 הקבלן יהיה מאושר לעבודות חברות התקשורת, ויציג מסמך המעיד על כך. 08.2.7.4

 

 :העבודהמרכיבי  08.2.8
 
ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן  08.2.8.2

 בתוכניות.

 ביצוע העתקות תשתיות תקשורת של חברות התקשורת השונות. 08.2.8.1
  

מוליכי הארקה אופקית מנחושת לתאורה ו הנחת צנרתאספקה, הובלה ו 08.2.8.3
 והשחלת כבלים בצינורות.ה בחפיר

 

 התקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.אספקה, הובלה ו 08.2.8.4
 

בגבהים לים רגילעמודי תאורה  /כלונסיםביצוע יסודות בטוןתכנון ו 08.2.8.5
 .כמפורט בתוכניות

 

בגבהים גבוהים לעמודי תאורה  /כלונסאותביצוע יסודות בטוןתכנון ו 08.2.8.6
 .כמפורט בתוכניות

 

בגבהים רגילים אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה  08.2.8.7
 בתוכניות, כולל זרועות, על יסודות בטון. יםמפורטה

 
כולל מערכות הורדה אספקה, הובלה והתקנה של עמודי תאורה גבוהים  08.2.8.8

אינטגרליות, מערכת בלימת חירום, כתר ,גופי תאורה, ציוד  ולוחות הפעלה 
 וכיו"ב.

 

שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה משך כל על עמודי תאורה בות ביצוע הגנ 08.2.8.9
כלול במחירי היחידה  – הגנה זמני בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח

 בהצעת הקבלן.
 

, פנסי תאורה כולל בטחהבשלמות מגשי א אספקה, הובלה, התקנה והפעלה 08.2.8.20
 כל האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.

 

 אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה. 08.2.8.22
 

פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם עיריית  08.2.8.21
ירושלים. לרבות ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות, הובלת כל 
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 הציוד המפורק למחסני העירייה או לכל מקום אליו יורה המפקח העירוני.
 

אספקה, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החדשה, לרבות  08.2.8.23
 יחידות קצה לבקרה ע"פ הנחיות מחלקת המאור של עיריית ירושלים.

 
 התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות. 08.2.8.24

 

שתיות בגשרים ומנהרות לרבות הכנות ות הארקת יסודות נימתקשל יצוע ב 08.2.8.25
של מעברי צנרת כמפורט בתוכניות המנחות לרבות הגשת תוכניות מפורטות 

 לביצוע לאישור של המזמין והמתכנן. 
 

 ביצוע מתקן תאורה מתחת לגשר . 08.2.8.26
 

ביצוע מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שינויים,  08.2.8.27
. הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור העתקות והתאמות ע"פ שלבי הביצוע

המזמין מראש וכן לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של עיריית 
 ירושלים.

 
ביצוע תשתיות לסיבים אופטיים בהתאם למפרט תשתית לסיבים אופטיים  08.2.8.28

 של עיריית ירושלים.
 

ותיקון כל  וכן תשלום בגין בדיקת בודק, בודק מוסמךטיפול בהזמנת  08.2.8.29
הליקויים שיתגלו ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה 

 ומסירתה למזמין.

 

 תיאומים ואישורים לביצוע העבודה: 08.2.9
 

על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה  08.2.9.2
תקינה לרבות כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז, במפרטים, 

 ."בויבתכניות וכ
 

אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל  08.2.9.1
מיני מתקנים וציוד, לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור 

 ."בויציוד וחומרים, אישור לתכנון אספקה וכ
 

והגורמים  על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות 08.2.9.3
, ק.צ.צ.א., קמ"ד, רשות שדות HOT : בזק, ח"ח,הרלוונטיים לפרויקט 
המשטרה,  , רשות העתיקות, רכבת ישראל,מקורותהתעופה, צה"ל )ח"א(, 

 וכיו"ב לפני תחילת העבודה. נת"י, רשות המקומיתה
 

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל  08.2.9.4
פקח בכל הגורמים הנ"ל על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המ

שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את 
 התנועה בכבישים.

 
כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.2.9.5

. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל מסגרת החוזהכלולות ב תוהרישיונו
 תוספת עבור הטיפול הזה.

 
ת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע הקבלן יטפל בהשג 08.2.9.6

לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית  סיומועד לו פרויקטהעבודה של ה
המופיעה בטופס "הזמנת הצעות" ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי 

 המכרז/החוזה. לא תינתן לקבלן כל תוספת זמן עבור הטיפול הזה.
 

עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו  08.2.9.7
 לא תהיה זכות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.
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אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של  08.2.9.8
 המכרז, לא תהיה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.

 
לא נעשו בזמן או כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל ש 08.2.9.9

 קבלן.השלא נעשו כנדרש יזקפו לחובת 
 
 

קבלן לגבי ביצוע כל עבודות הלא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של  08.2.9.20
ו/או  קבלנים אחריםהחשמל על כל שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם 

רשות אחרת ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד 
 זה על כל נספחיו.

 
אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב  08.2.9.22

 עיכובים שבסעיף לעיל, לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.
 

הקבלן הראשי אחראי לתזמן את פעילות קבלן החשמל ולשלבו בלוחות  08.2.9.21
 הזמנים, כך שהעבודה על הכביש לא תעוכב מכל סיבה כלשהי.

 
יהיה על  עקב עבודות הקבלןמהמתקנים כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד  08.2.9.23

 הקבלן.  חשבון
 

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.2.9.24
 .בחוזההנ"ל, כלולות  תוהרישיונו

 
הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר.  08.2.9.25

דלק וכד'( יותקן כל נזק שיגרום הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, 
ע"י הקבלן ועל חשבונו, וישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות 

 הקשורות בנזק.
 

 : אישור שלבי העבודה /.82
 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון 
כשיינתן אישורו של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה ל

לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 
 בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים 
באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. 

לפי דרישות  -ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  -מדידות נוספות 
העמודים או של ארונות. לא תשולם לקבלן כל עד לקביעת המיקום הסופי של  -המפקח 

יתקין הקבלן את  -תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 
 העמודים או הארונות במקומם. 

 

  :אישור ציוד ונתונים טכניים 82.0
 

ספק ל נדרש ינומפקח לציוד אשר המתכנן והעל הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור ה
. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון ע"פ התכנון כיב במסגרת העבודההרול

התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של 
 20יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה לאישור הציוד תהיה תוך 

עם קבלת תוכניות  ת צו התחלת עבודה, לפי המקדיםימים מיום חתימת החוזה או לקבל
יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח יירכש ולא . ציוד לא חתומות לביצוע

מפקח. אין אישור זה מהווה מתכנן והלבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מה
הציוד שיאושר יהיה  לטיב המוצר.מלאה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות 

בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי 
 לקבלת האישור.דוגמאות מפקח באתר ההמזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד 

 
 ערך. -שווה –חלופה לציוד המוצע  82.1

 
 המוגדר כלשונו.על הקבלן לספק את המוצר  "שווה ערך ואיכותהכוונה היא תמיד ל"
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 הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור, למוצר המוגדר. 08.4.2

 

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה  08.4.1
לסעיף  הצעת החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת

 .בכמויות
 

אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות  08.4.3
 עוררין בנדון. 

 

 :אחריות ..82
 

 . .במתקן שלישי צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה האחריות : ספק הסר למען
 , הציוד , המוצרים של התקנה פעולתם ולכושר ולטיב העבודה לטיב אחראי יהיה הקבלן

 . ידו על שסופקו מהם חלק וכל , החומרים
 , עבודה , שרופות נורות זה ובכלל פגום אביזר כל והחלפת תיקון משמעותה האחריות

 . סופי וביצוע חומרים
 הפרויקט מנהל י" ע קבלתו , המתקן אישור מיום החל להלן כמפורט תהיה האחריות

 כמפורט הפרויקט מנהל י" ע סופית מסירה פרוטוקול וחתימת והמזמין
 

 .שנים 5 –לכבלי חשמל  08.5.2
 
 .שנים 20 -גופי תאורה ורפלקטורים לתאורת לד 08.5.1

 
  שנים. 20לדרייברים  -ציוד הדלקה לגופי תאורה )דרייברים(  08.5.3

 

 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. - שנים 20 -עמודי תאורה וזרועות  08.5.4
 
  שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. –מרכזיות ולוחות חשמל   08.5.5
 

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש  08.5.6
והכול על חשבון הקבלן. כל  -תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.  48פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  
 

    ביצוע תשתיות תת קרקעיותשלבי  82.6
 

 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:
 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.

 

 וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. סימון תוואי החפירה 08.6.2
 
 .ולסימון כולו. אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה 08.6.1

 

 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  08.6.3
 

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35, הנחת גיד הארקה  השחלת חוטי משיכה, הנחת צנרת 08.6.4

 

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.  08.6.5
 

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  08.6.6
 
 השחלת כבלים.  08.6.7
 
 אישור המפקח לביצוע.  08.6.8
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 :ותוואי החפירהסימון בסיסים לעמודי תאורה  82.7

 
את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי ע"י מודד מוסמך על הקבלן לסמן 

מכרז/חוזה זה באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן 
בעזרת יתדות על גבי מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק 

מתיל חיצוני של קו מ' מ  1.5 -ועילי  בוהגתח מתיל חיצוני של קו חשמל מ' מ 5קטן מאשר 
  חשמל מתח נמוך עילי.

 
 חפירות ותעלות 82.2

 במפרט הכללי(  08.01סעיף )
 

"עבודות עפר" של  08.01כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף 
 (.08חשמל )מתקני המפרט הכללי ל

 
קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם -וצינורות תת החפירות להנחת כבלים

 : , המידות הם נטו ללא התאיםלמרחבי העבודה הדרושים
 

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע  08.8.2
 ע"י הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

 
בכל מקרה של מעבר מעל או מתח  עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, 08.8.1

למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור 
בכתב של מהנדס האתר והמפקח. לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את 
 האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.

 
כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי  08.8.3

 ס"מ למטר בצינורות. 20ס"מ למטר בכבלים ועל  10
 

ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים  40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  08.8.4
להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה 

 מפתיחת כבישים. 
 

יפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי בחפירה תהיינה שתי שכבות של ר 08.8.5
ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים  20

 ס"מ.  20בנפרד( בעובי של  
 

 יותקן הכבל בתוך צינור או כמפורט בתוכניות במקרה של מעבר כביש  08.8.6

PVC מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות 5.4ס"מ עובי דופן  220קשיח. 
 

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא,   :ביצוע החפירה 08.8.7
או בין יסוד ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי 
המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל 
העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות 

ס"מ. השכבות יהודקו במהדקי יד  10שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  
כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של 

 מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.
 

עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם : אישור חפירה ומילוי 08.8.8
פורט להלן טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו כמ

 לפני קבלת אישור המפקח בכתב.
 

 
 

יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו  08.8.9
 של המפקח. 
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 חציית כבישים ראשיים בקידוח אופקי 82.9

 
לחצות בתעלה פתוחה( יבוצעו קידוחים ינתן אישור יבחציית כבישים ראשיים )במקרה שלא 

 אופקיים.
לתוך הקידוח אך ורק בהתאם להנחיות הפיקוח כמפורט בתוכניות. קידוח אופקי יעשה 

באחריות להשגת  ישאיושחלו צינורות פלסטיים להפרדה בין המערכות השונות. הקבלן 
 מכל הרשויות הנוגעות בדבר לצורך ביצוע הקידוח.  תרישיונו

המחיר שינקוב הקבלן יכסה את כל התנאים, הדרישות ועבודות המפורטות להלן וכל הדרוש 
 מצויןלביצוע קידוח והעברת צנרת בקוטר וכמות המתוארים לעיל וכל הדרוש גם אם לא 

 במפורש:
 דוח יבוצע בכל סוגי הקרקע שימצאו בשטח העבודה.יהק .א
דוח או ישל ק יאינטגראלהוא חלק דוח יבוצע בשיטה כל שהיא )עם שרוול פלדה כאשר יק .ב

 בשיטת המשיכה או שיטה אחרת( השיטה תבחר לפי תנאי הקרקע תנאי שטח וכו'.
דוח יקבע בשיטה של שרוול. פלדה, קוטר השרוול יהיה בהתאם לקוטר וכמות יהק אשרכ .ג

הצנרת המצוינים לעיל ולפי דרישות הנובעות מתנאי הקרקע ותנאים ודרישות אחרות. 
 העונה לדרישות הנ"ל. המרבי הקוטר יהיה

רותים התת"ק יהקידוח  יבוצע בכל עומק הדרוש לפי תנאי הקרקע, תנאי השטח ומצב הש .ד
 וכל יתר התנאים.

 להשחלת צינורות הנ"ל. ביצוע כמות נדרשת של קדוחים מקבילים .ה
 לצורך ביצוע הקידוח."ב ויציוד, חומרים, עבודות עזר, חפירת בורות וכצנרת,  .ו

כולל מילוי מבוקר בשכבות של  כבלים יחזיר הקבלן את השטח לקדמותולאחר הנחת ה .ז
 . הבור

 עומק הקידוח ואורך הצינור ייקבעו במקום. .ח

 כל ההוצאות הקשורות בבטיחות בעבודה ובהסדרי תנועה. .ט
 ל הנ"ל בהתאם להוראות, בתאום ובאישור המפקח.כ .י

 

 צינורות82.18
 במפרט הכללי(  08.03)סעיף  

 
  תאורהלצינורות  08.20.2

, ת"י "ממ 5.4ד "קשיח בע PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו   220קוטר  08.20.2.2
2532. 

עם דופן פנימית חלקה,  דו שכבתישרשורי " מגנוםמ"מ " 220קוטר  08.20.2.1
 .4529ת"י 

עם דופן פנימית חלקה, ת"י  דו שכבתישרשורי " מגנום" מ"מ 75קוטר  08.20.2.3
4529. 

עם דופן פנימית חלקה, ת"י  דו שכבתישרשורי " מגנוםמ"מ " 50 קוטר 08.20.2.4
4529. 

 
מ"מ, כל קצוות  8ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של בצינורות  08.20.1

הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית 
 בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

 
אי לסילוק : הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחרהנחת צנרת 08.20.3

 תהמיותר של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנר
)ים או דיונות או ש"ע באישור המפקח( שיעטוף את בחפיר תעשה על מצע חול נקי 

הצנרת. עובי  שכבות החול כמתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת 
 ויונח סרט סימון על פי פרט. החול הנ"ל 

 
-תתקשיח,  P.V.Cמסוג : קטעי צינורות פלסטיים קשיח P.V.Cמסוג  רתצנ יחיבור 08.20.4

האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר  .יחוברו בשיטת תקע ושקע, קרקעיים
תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח 

 אטימות. 
 

יהיו רציפים מיסוד לתאורה קרקעיים -: צינורות פלסטיים תתלתאורה צינורות 08.20.5
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 ליסוד ללא מופות. 
 

: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים כניסות לתאים 08.20.6
בעת המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או 

 התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 
 

מ"מ.  8ט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר : בכל צינור יושחל חוחוטי משיכה 08.20.7
 יקשרקצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שת

הנ"ל כלול במחיר  - למנוע החזרתו לתוך הצינור ס"מ 10/מוט באורך על יתד
 היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.

 
צוות הצינורות יאטמו באמצעות בכל הצינורות הריקים כל ק: סגירת קצוות צנרת 08.20.8

אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים פקקים 
הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת  –לסוג הצנרת שנקבע 

 כספית.
 

 נקיים כי הם: לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא בדיקה וכיסוי 08.20.9
יסגרו  ה והעברת מערכת בדיקה )מנדרול(בדיקהפים זרים. רק לאחר מפסולת ומגו

לצורך מניעת חדירה של רטיבות כאמור בסעיף הקודם קצות הצינורות היטב 
 פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

 
והגבהים של  תהקואורדינאטו: לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את סימון ומיפוי 08.20.20

פנים הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך 
סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל -  AS MADEהכנת תכניות הביצוע 

 זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים.

 

 חשמל כבלי 82.11
 

הכבלים  בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוגN2XY הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי 
יתאימו לת"י הכבלים  יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה

האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים,  ובעדכונ 547
והכנסתם לתוך העמודים או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא 
תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון 

עתקים( סופיות של הנחת כבלים ה3בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות )
 20כל קצוות הכבלים, בחתך של וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה. 

 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"(.
 

 מעבר-בריכות, תאי /82.1
 

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות 
  וע"פ התיאור שלהלן:ייבנו לפי תכניות פרט מצורפות 

 
כמות ס"מ,  50ס"מ ובגובה  80/200ות טרומיות בקוטר תאי הבקרה יכללו חולי 08.21.2

 מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"ימכסה הדרוש, כולל עומק החוליות תהיה בהתאם ל
 .כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט העירייה 489

 
 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 20התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.21.1

 
מטיפוס  658י "חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת 3או  1-גוף התא יורכב מ 08.21.3

102.2 . 
 

צינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך ה 08.21.4
ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו  10שתחתית הצינורות יהיו בגובה 
 על ידי ניסור או קידוח בלבד.

 
החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע  08.21.5

 .שקע
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ס"מ. פני  10ובעובי  2בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " 08.21.6
 ס"מ מתחתית הצנרת.  20 -החצץ יהיו נמוכים ב

 
בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות  תלבריכה יש להתקין יציק מסביב 08.21.7

 בתכניות הביצוע.
 

-Material:GGיצוק מדגם , יהיה מרוצפת מכסה המותקן במדרכה -שוחה מכסה  08.21.8

מכסה המותקן  .489לפי ת"י  B125עומס בהעומד  DIN1691לפי תקן  20
" עם מכסה 33כדגם "כרמל  203.1במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהיה מטיפוס 

, 203.2מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס . 489לפי ת"י  B125העומד בעומס 
. פתח המכסה 489לפי ת"י  D400העומד בעומס " של וולפמן" 33כדגם "כרמל 
ס"מ יהיה הפתח  80בקוטר . בתאים ס"מ 60תאים בקוטר ס"מ ל 50יהיה בקוטר 
כל המכסים יכללו סמל העירייה והמערכת  ס"מ. 60בקוטר 

 .)תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב(
 

 תאורה רגילים יסודות לעמודי 82.10
 

היסודות לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע.  08.23.2
יסודות ביצוע החישובים ותוכניות ללמפקח לפני תחילת העבודה על הקבלן לספק 

עמודי התאורה. על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג ל
  .דרשוהיסודות שילקביעת המידות סופיות של  ,הקרקע, תנאי הביסוס

מהנדס  ןרישיוהחישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל 
התאמת תנאי הקרקע מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור 

אשר בדק ואישר את העמוד  ,המאושר ע"י המזמין ,מהנדס  לדרישות הביסוס.
יבקר את המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב מראש, בעצם הגשת הצעתו 

לתכנון הנ"ל מחיר  הנחיות שיקבל מהנ"ל.כל הלמכרז להתאים את המסמכים ל
היחידה של היסודות ר כלול במחילהכנת התוכניות לביצוע יהיה  וכל הדרוש

 צעתו של הקבלן ולא תידרש תוספת על כך.הב
 

תהיה לאחר ביצוע אבני תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ויציקת היסודות  08.23.1
ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן  5שפה וע"פ הוראות המפקח. גובה היסוד בגינון 

היה כגובה באי תנועה מגונן גובה היסוד י ס"מ מתחת לפני הקרקע. 10משתלבת 
 אבן האי הנמוכה הקרובה.

  
מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג  01יציקת בטון תבוצע לפי פרק  08.23.3

ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית  30)לפחות  30-הבטון ב
 5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  3במרחקים בין הברגים לא תעלה על 

מקום מעברי ההספקה )במשטח המאוזן של היסוד( לא יסטה מ"מ מציר היסוד. 
 מ"מ לגבי ציר היסוד. 20 -יותר מ

 
, ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה 109.6, סעיף 821הברגים לפי ת"י  08.23.4

מ"מ, ינוקו  30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4ולפני הכנסתם לתוך הבטון. 
פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. -כלור-מכל שומן באמצעות טטרה
  מיקרון או בהתזה. 80בורגי היסוד יגלוונו אבץ חם 

  
 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת הבטון.   08.23.5

 

מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן   08.23.6
-השפה הקיים או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ

 20ורגי היסוד יבלטו ס"מ מתחת למפלס האספלט ו/או הריצוף. בשטחי גינון ב 20
ס"מ ממפלס הסופי של הקרקע. המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם 

 בבטון למניעת חדירת מים. 
 

בהרטבה אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב   08.23.7
ע"פ  – CLSM, או באמצעות בעזרת כלים כנדרש לקבלת צפיפות הגדולה ביותרו

 . המפקחהנחיית 
 

 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.   08.23.8
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על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות החוזק  08.23.9

 .של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון
 
 
 

 עמודים וזרועות 82.11
 

 מטר .1גובה עד  עמודי תאורה מפלדה 82.11.1
 

 : בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן. ההער
 

 כללי 08.24.2.2

מחלקת מאושר ע"י הבמפעל  יהיהוהזרועות  יםמודייצור הע .א
, מכון התקנים הישראלים, אשר הוסמך ע"י -המאור של עיריית י

 . ביקורתונמצא תחת 

ובעל תעודת  ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  .ב
הסמכה של רתכים הקבלן/יצרן עמודים נדרש לספק תעודת 

על הקבלן לעמוד בדרישות הבאות בנוגע הסמכת רתכים. 
 לריתוכים: 

תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך.  -
מנה"פ בתאום עם  מח' המוסד או המומחה ייקבעו על ידי 

 ם.-המאור של עיריית י

מנה"פ הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של  -
 ם.-בתאום עם מח' המאור של עיריית י

מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו  להודיע למנה"פעל הקבלן  -
תימסר לפחות שבוע לפני ביצוע הריתוכים וזאת כדי לאפשר 

 לפקח על הריתוך.  המזמין לנציג 

העמוד עם  תתוויהעמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי כל  .ג
 נתוני הבדיקה.

צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז.  .ד
לפי ת"י  הלשניימטר  47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של 

. העמודים והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים המקובלים לפי 424
, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות בהוצאתו האחרונה 424 ת"י

 וחתך מינימאלי.

העמודים יכללו הכנות ל"באנרים" לפרסום בסטנדרט עיריית  .ה
 ירושלים, המתקן כולו יהיה מגולוון וצבוע ע"פ הנחיית האדריכל.

בהוצאתו  821לפי ת"י ) היהי ותוהזרוע יםתכנון וביצוע העמוד .ו
מיועדים לפנס  האחרונה( בהעדר הוראה אחרת, העמודים בין אם

 3או   1יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על   -אחד או לשניים 
מ"ר כל אחד לפחות )שטח מלבני שווה  0.11פנסים לפחות בשטח 

כן תיערך בדיקת פיתול . כמו ק"ג כל אחד 10.7ערך( במשקל של 
המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה 

טים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד לזרוע אחת בהתאם לפר
 אחת או לשתים יותקנו שני פתחים.

תכנית מפורטת של יגיש הקבלן/היצרן עם הגשת ההצעה למכרז  .ז
העמוד, של הזרוע )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסודות 
הבטון לעמודים וחישובים סטטיים מפורטים, כולל חישוב כוחות 

לת אישור בכתב ממהנדס , רשאי הקבלן הניסוי. רק לאחר קב
לבצע את העמודים ואת הזרועות בתיאום מלא עם מפקח מטעם 

כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו על ידי  העירייה
 מהנדס קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. 

ראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י מיצרן העמודים ינקוט  .ח
ישראלים או אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה תקנים 
, ללא פגיעה בנתוני "בויכגון, ע"י העמקת התבריג וכ הגלווןלאחר 

 המתוכנן. חבכוהבורג לעמוד 
מכון התקנים או  מטעםתעודה על הקבלן להביא על חשבונו  .ט

המאשרת את התאמת  ,או גוף אחר המוסכם על המזמין הטכניון
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ולמפרט הזה.  821 העמודים והזרועות המסופקים לדרישות ת"י
מח' המאור של עיריית ויערך בנוכחות נציג מועד הבדיקות יתואם 

. במידה וידרשו שינויים בתכנית עליו יוחלט ע"י המפקח ם-י
הביצוע )כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים( הם יבוצעו ע"י הקבלן 

 סף. ללא תשלום נו
יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות  .י

מחבלות, מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד  עולהימנ
ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי 

אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.לא יהיה מגע  פלדה.
כל פגיעה בציפוי כתוצאה  .בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה

מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן לפי 
הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים 

 כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.

של העמודים  ש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקהי .יא
ות. אין לגרור והזרועות ולהימנע מחבלות, מנזקים ממכות ומשריט

או לזרוק עמודים על הקרקע. הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י 
מנוף מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי 

כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה  -פלדה. כל פגיעה בציפוי 
תותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המהנדס המפקח,  -והפריקה 

ים, הבסיסים ואת הזרועות אשר רשאי גם לפסול את העמוד
 כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. 

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך  .יב
למנוע היווצרות גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד על יד השני 
ועל גבי קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת. 

עות ובצורה יציבה את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגי
 שתמנע מפולת וסכנה לאנשים הנמצאים בסביבה 

יאפשרו למזמין לבטל את  "בויאי העמידה בתנאי המפרט וכ .יג
ההזמנה. במידה וידרשו שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת 

( הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום "בויעובי, שינויים בפרטים וכ
 ."בוי, החוזה וכנוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט

 
 פירוט 08.24.2.1

לפי מפרט לעמודי פלדה מגולוונת  בנויים מפלדההעמודים יהיו  .א
לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי פרטים וזרועותיהם, לפי תוכניות 

 ההשלמה במהדורתם האחרונה.
צלעות,  4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  .ב

 8פלדה בעובי של  שיתחברו לעמוד לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח
 מ"מ לפחות.

ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות  -הגנה בפני שתוך )קורוזיה(  .ג
וכל חלקי המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם 
גלויים או מוסתרים )מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד, אותם 

פי התקן אין הכרח לגלוון(. הציפוי ייעשה בטבילה חמה )גלוון( על 
)בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים: פחים וכו':  928הישראלי 

מיקרון(.  60הדרוש  928מיקרון לפחות )בניגוד לת"י  80עובי הציפוי 
מיקרון לפחות. כל עבודות  56ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי 

 הריתוך ייעשו לפני הגלוון. לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן.
י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, במקרים מסוימים ועפ"

לא  בגלווןהאומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי 
 מיקרון. 56-יהיה פחות מ

הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים  .ד
ישראליים או אמריקאים( להבטחת אפשרות ההברגה של האומים 

גיעה בנתוני הבורג ע"י העמקת התבריג וכד' ללא פ -לאחר הגלוון 
לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של 

ס"מ מאורכו המוחדר אל  5 -החלק הבולט מעל היסוד ובתוספת כ
תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את 
הברגים, האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך הגלוון גם 

מיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים  56 -פחות מ במקרה זה לא יהיה
מגולוונים כנדרש במפרט זה, כאשר  לעירייההאחרים יסופקו 

,גוון וצבע העמוד  האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג
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 ע"פ הנחיות האדריכל.

לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי  םרשאי המתכנן ו/או המפקח .ה
 -פק אישורים של מעבדה מאושרת יסוד( במקרה כזה על הקבלן לס

לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם  -מכון התקנים, טכניון 
לדרישות התכנון. כמו כן גם אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים 

 8רגי יסוד עם וב 4 אלו מסוג שאינו מחליד. ההזמנה כוללת אספקת
 דסקיות לעמוד רגיל שביר כמסומן בתכנית המצורפת, 8-אומים ו

 אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות. 

סגר ימ"מ לפחות אשר י 6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  .ו
באמצעות בורגי אלן שקועים, מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו 

 בגריז סמיך בחלקם הפנימי.

כל עמוד וכל  821סימון העמודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י  .ז
 הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור.  זרוע יסומן במספר רץ )בכל

הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד  .ח
 של העמוד.

 לבורג יחוברו: .ט
 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. -
ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד  20וליך מ -

 )ראה בסעיף העמוד(.
 ממ"ר למנורה על העמוד. 1.5מוליך הארקה  -
והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם הזרועות  -

 בטבילה.
 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות. .י

 
 הצבת העמודים 08.24.2.3

עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות. במקומות בהם 
עמודי תאורה יהיו מעבר למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם 

למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופים ללא התקנת המעקות בכדי 
 וכל זה כדי למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה. הגנה

 העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.
 ומנופים מתאימים. םמכאנייהעמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים 

דים( בעזרת העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמו
מערכות האומים והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום 

 נגד חלודה.
באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת 

 הקבלן ללא תשלום נוסף.
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים 

במקרים שהעמודים יותקנו ע"י משחה מונעת החלודה וכן האומים 
בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג 

ית של האומים פהבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה סו
יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת 
חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של 

ד עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח העמו
ס"מ לפני הצבת  30 -זפת חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ

 העמודים.
 
 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  08.24.2.4

ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו.  7-יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ
ית רטיבות יש להבטיח שיפועים וסידורי ניקוז, שימנעו חדירת ושהי

במגע עם תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל 
הברגים האחרים וכן האומים והדסקיות יסופקו למ.ע.צ מנירוסטה 
כנדרש במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים כנדרש 
ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן יגלוונו. יש להבטיח 

סיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות וצינורות מפרטינקס חיץ חשמלי בין הב
מ"מ לפחות  20או שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של 

ס"מ לפחות, שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון.  20ובקוטר של 
לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים, האומים וחורי 

ימה )מאושרת על ידי מהנדס הברגים במשחה אנטיקורוזיבית מתא
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החיץ ייבדק בבדיקת התנגדות DENSO. גשרים ראשי( כגון של חב' 
חשמלית לאחר הביצוע, על ידי היצרן ועל חשבונו. בדיקת החיץ תבוצע 
בנוכחות המפקח. לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאטום את האומים 
 1 במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או שווה ערך( לעובי אספלט של

 ס"מ לפחות מכל צד. 
 
 

 
 טחה בעמוד תאורהמגש אב .82.1

 במפרט הכללי(  08.09)סעיף  
 

 בהתאם לחלופות הבאות:המגש יהיה 
 
 מבנה מפוליקרבונט דגם עירית ירושלים. -

 
 .A6 ,KA20דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  א"ז לאבטחה יהיה מ 08.25.2

 
 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.  SOGEXI  קימהד 08.25.1

 
ממ"ר,  4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה " 08.25.3

 לבורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.
 

מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל  08.25.4
ל תשתית אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו ע

 הפרשפן. 
 

 " ומוליך הארקה(.20ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך " 1.5*3כבל   08.25.5
 

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. 08.25.6
 

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 08.25.7
 

הערה: מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה 
 סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן. .IEC 292בהתאם לתקן 

 
 ת למתקן תאורת חוץהארקו 82.16

 במפרט הכללי(.  08.05)סעיף  
 

 : יבוצעו כדלקמןההארקות במתקן לתאורת חוץ 
 

ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס  35מוליך נחושת חשוף בחתך  08.26.2
קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של  1להארקת כל העמודים. 

העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף 
מ"ר לבורג מ 20העמוד. מהבורג הקבוע בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 

  טחה.הארקה במגש האב
 
בהתאם תאורה קו כל  ףבסואנכית בשוחה התקנה של אלקטרודות הארקה  08.26.1

ממ"ר.  35יחובר מוליך נחושת חשוף  . לאלקטרודה זו למפורט בתוכניות
לפחות מטר  3מ"מ ובאורך  29מפלדה מצופה נחושת בקוטר  תהיה האלקטרודה 

עם ס"מ  60מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  2.5יחידות של   1)
הכול כמפורט כולל כיתוב ושילוט הארקה,   489לפי ת"י  עומס "חצי כבד"מכסה ל

 בתכניות. 
 
 
 

 מבנים  -הארקת יסודות   82.17
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 כללי: 08.27.2

 

קובץ  2982העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א  .א
 הנחיות רכבת ישראל לחישמול,  תוכניות המנחות והפרטים., 4172התקנות 

 

 טבעת גישור 08.27.1
 

טבעת הגישור )מערכת הארקה אופקית( ומערכת הארקה אנכית תבוצענה  .א
ע"י שימוש בברזל פלדה שטוח בחתך מלבני או באמצעות ברזל בחתך עגול 

 )לא מצולע( בקוטר במידות כמפורט בתוכניות. 
 

כל אחד מערכת הארקה ובלברזל האנכי בריתוך  תחוברטבעת הגישור  .ב
 1כל הריתוכים במתקן הארקה יבוצעו ע"י  .ו/או היסודות מהכלונסאות

 מ"מ. 50מ"מ וביניהם מרווח חפיפה לא מרותך של  50ריתוכים באורך 
 

 הארקה יפס 08.27.3
 
מ"מ לפחות או כל מידה אחרת כמצוין  400/50/5 מנחושת בחתך של ויהי .א

ברגים  7בורג לכל מוליך המתחבר אליו בתוספת  ןפס יוככל בתכנית. ב
לשימוש בעתיד. בכל מקרה מספר הברגים לחיבור מוליכים אל הפס לא 

מותר להתקינו  תמכאניברגים. כאשר הפס מוגן מפני פגיעה  20 –יקטן מ 
 .מהרצפהמ'  0.5 -נמוך יותר אך לא פחות מ

 

ובתוספת בגשר יותאם למיקום האלמנטים לפי תוכנית הארקה  יפסמיקום  .ב
מ'  2.8/1.4מ'. גובה ההתקנה במקרה של פס פוטנציאלים גלוי  2/1של 
 מפלס קרקע.מ

 
 

כל החיבורים בין מערכת הארקה אופקית )טבעת גישור( למערכת הארקה  .ג
אנכית )מערכת הורדה( יבוצעו בהתקנה סמויה ביציקת הגשר ככל שניתן 

 מעבר והתפשטות.למעט בתפרי 
 

 הארקת עמודי תאורה: 08.27.4
 

הארקת עמודי תאורה המותקנים על קונסטרוקציה בגשר או על ביסוס אחר 
המשולב בקיר תומך תבוצע באמצעות פלח פלדה בחתך כמפורט בתוכניות אשר 
ירותך לבורגי העיגון ולטבעת הגישור של מתקן הארקת היסודות בגשר. הפלח 

ס"מ  70 -חורים לחיבורי הארקות, יחדור לתוך חלל העמוד  ויבלוט כ 7יכלול 
לפחות ממפלס הביסוס. חיבורי הארקות בעמודי התאורה בגשרים יבוצעו 

אשר יבוצעו רק עד לעמודי  Cu35 כמתואר לעיל למעט מוליכי הארקה אופקית 
בין  עמודי התאורה  –התאורה הראשונים הסמוכים לניצבי הקצה בגשר 

 הראשונים הנ"ל לשאר העמודים בגשר לא יבוצע מוליך הארקה אופקית.

 

 חיבור של אלמנטים מתכתיים: 08.27.5
 

חיבור אלמנטים מתכתיים כגון מעקות פלדה, למתקן ההארקה של הגשר/אלמנט 
בטון יבוצעו לפי פרט מנחה. החיבור יבוצע באמצעות מוליך נחושת גמיש גלוי 

לדה מגולוון כמפורט בתוכניות. המוליך יחבר בין ברגי העיגון של ושזור או פס פ
המעקה לפלח הארקה שירותך לטבעת הגישור. החיבור בשני הצדדים יבוצע ע"י 

 נעלי כבל, דסקית קפיצית חצויה ,אום ואום אבטחה נוסף למניעת שחרור.
 
 

 
 
 

 ":קוצים" 08.27.6
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או  3.5*30 מגולוון בחתך שלוץ כפי שמסומנות בתכניות יהיו מפס ברזל ח יציאות
 מ"מ כמפורט בתוכניות. 4*50

ה מותקנת ביציקה עם שקוע תהיה בקופסה מתכתית משוריינתהיציאה מהקיר 
 הכל כמתואר בפרטים שבתוכניות הביצוע. שילוט 

 
 חיבורים גמישים להארקות ומעברי צנרת: 08.27.7

 

 המעבר בין חלקי הגשר/אלמנט הבטון בתפרי ההתפשטות אנכיים יבוצע .א
באמצעות מוליך נחושת שזור וגלוי בחתך כמפורט בתוכניות. המוליך יחבר 

מ"מ אשר יותקנו ביציקה. שיטת  25x100x100בין פלטות פלדה במידות 
 לעיל. 08.17.5חיבור המוליך הגמיש לפלטות תהיה בדומה למפורט בסעיף 

 
מעבר בתפרי התפשטות לאורך הגשר/האלמנט יבוצעו באמצעות פס פלדה  .ב

 מ"מ לפחות אשר ירותך לטבעת גישור. 3.5*30בחתך 

 
מעברי צנרת בין חלקי בגשר/המעבר השונים יבוצעו באמצעות צינור גמיש  .ג

הצינור המושחל יודבק בצידו אשר יוחדר לתוך הצינורות היצוקים בבטון. 
 האחד בלבד לאחד הצינורות אליהם יושחל.

 
 

  הארקה בדיקות 08.27.8
 

עקב שלביות הביצוע בהקמת הגשר/המעבר רשאי המפקח לדרוש מהקבלן  .א
לבצע של בדיקת התנגדות לקבלת הערך המתאים להארקת היסוד בכל שלב 

 וזאת ללא תוספת תשלום.ושלב של הבניה 

 
התנגדות ורציפות סופית כולל קה רהא יקתבדבוצע בסיום כל ההתקנות ת .ב

על ידי בודק מוסמך שיוזמן על  ךתיערבהתאם לנדרש בחוק. הבדיקה הארקה 
 ידי הקבלן על חשבונו. הבודק יגיש למפקח תעודת בדיקה החתומה על ידו. 

 
הארקה למתקן יבוצע תגבור  שאינן עונות לדרישת ותתוצא נהבמידה ותתקבל .ג

כמות  הנחיות שיתקבלו ע"י המתכנן.  על פינכיות רודות אטע"י אלק
ההתנגדות הנדרש. עד להשגת ערך יהיו  ןעומקהאלקטרודות שיבוצעו ו

תיקונים והשלמות אלו, אם יידרשו יהיו על חשבון הקבלן ללא תוספת 
 תשלום.

 
 , נורות וציוד הדלקהגופי תאורה 82.12

 

 LEDמבוססי גופי תאורה, פנסים  82.19
 

בעל תפוקת אור, הספק חשמלי   LEDלנורות מסוג  יםייעודיתאורה יהיו גופי גופי התאורה 
כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות  על דרישת תכנון תאורה עבור אשר יענו ופיזור אור 

גופי התאורה יהיו  והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים. תקן ישראלי, המזמין

FULL CUT OFF   למניעת סינוור וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים
 בפרויקט זה. 

 
 :  כולם גם יחד( –)תנאי סף ׁ   יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלןגופי תאורה 

 
)יש להציג תעודת  1.3חלק  10גוף התאורה יתאים לכל  דרישות תקן ישראלי  08.29.2

 (.10בדיקה מלאה לכל דרישות ת"י 

יהיה בעל מבנה אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום  גוף התאורה 08.29.1
 המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה.

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה  08.29.3
ההתקנה תתבצע בהתאם  –(Driver) אלקטרונית אינטגראלית ייעודית 

 להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן.
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גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי,  08.29.4
ליישום דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים 
בכל אתר, ויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין 

 ותקן ישראלי. 
)בידוד כפול( בהתאם  1י מסוג גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמל 08.29.5

 .10לדרישות תקן ישראלי 

בהתאם לדרישות  IP-66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  08.29.6
 .10תקן ישראלי 

בהתאם  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  08.29.7
 .IEC62262לדרישות תקן 

 אורה או לזרוע או לקיר.גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד הת 08.29.8

לפחות בהעמסה מלאה,  0.91גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  08.29.9
 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

 או שווה תכונות, איכות וערך.  CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  08.29.20
 לפחות. 75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  08.29.22

שעות לפחות  50,000וגוף התאורה הנדרש  LEDאורך חיי מקור האור  08.29.21
 .70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35בטמפרטורה סביבה של 

. על הספק יהיה בהתאם לדרישות התכנון 3000K-4000Kה גוון מקור האור יהי 08.29.23
 להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון.

 .  Surge – Protectionאורה יכלול מערכת הגנה גוף הת 08.29.24

יש  –גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית )מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה  08.29.25
 להגיש אישור זה עם הגשת ההצעה( לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני.

 שעות לפחות. 200,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור  08.29.26

או תקן  IEC 62471בדיקת התאמה לתקן  תעודתביולוגי כולל -אישור פוטו 08.29.27
האישור חייב  – ביולוגית( של מעבדה מאושרת-אמריקאי מקביל )השפעה פוטו

 ".EXEMPTלהיות מותאם לרמת "

שנים מעת ההתקנה כולל  20של היצרן למשך  מקוריתאחריות מלאה תעודת  08.29.28
 עלות ההחלפה באתר.

 :תעודות בדיקה 08.29.29
 .1.3חלק  10תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי   -
)בהעדר ת"י תבוצע  1.23חלק  62347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי   -

 .IEC-61347-2-13הבדיקה בהתאם לתקן 
)הפרעות  1.2חלק  962תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי   -

 אלקטרומגנטיות מוקרנות(.
)הפרעות מולכות, זרמי  21.3חלק  962תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי   -

 הרמוניות(.
)הפרעות מולכות,  21.5חלק  962תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי   -

 שינויים רגעיים(.

 ISO17025מוסמכת לתקן של מעבדה  יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות 08.29.10
: 
של מעבדה ביולוגית( -השפעה פוטו) IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

המוצע כהגדרתו  ג"ת)קרינת לייזר(, בהתאם לסוג  IEC60825 ו/או מאושרת 
 בתקן הרלוונטי.

 (.LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

דרגת הגנה מפני הולם מכאני ) IEC62262 תעודת בדיקה להתאמה לתקן -
 (IK-08וזעזועים 

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי  -
 ,עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. LUMDATאו  IESבפורמט 

 
 
 

 
 ערך   טכניים של ג"תנתונים 
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 ערך   טכניים של ג"תנתונים 

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  (barבקבוצה ) LEDכמות נורות 

  ( )יש לפרט(mAשונות לבחירת זרם פעולה )אפשרויות 

  (mAזרם פעולה של הדגם המוצע )

  (driver(  )כולל Wשל הדגם המוצע ) כלליהספק חשמלי 

ׁ של הדגם LM79 פי -( עלlmשל הדגם המוצע ) שטף אור כללי

( עבור טמפרטורת סביבה  Absolute Photometry המוצע )

Ta=25º 

 

   40º- Ta=35ºמקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה 

  Ta=25º(  עבור טמפרטורת סביבה  lm/Wנצילות הדגם המוצע )

 
 √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים מס"ד

על צירוף 
 המסמך 

 הערה

מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת )במקרה שהייצור  1
בחו"ל( לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ 

המורשה הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן  הינו
 תמיכה טכנית, שירות, אספקת חלפים ואחריות.

  

 1008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות   /
 של הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי

  

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או  0
גופי תאורה  3,000של  –של התקנות גו"ת המוצע 

 לפחות.

  

תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות  1
 1.3וחלק  2חלק  10גו"ת המזווד לזרם המוצע בת"י 

  .כולל דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו

  

 קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע .
הכולל שרטוטים , הסברים, הוראות, נוהלי הרכבה, 

 ואחזקה שוטפת.הפעלה 
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 √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים מס"ד
על צירוף 
 המסמך 

 הערה

קובץ עקומה פוטומטרית בפורמט עם  CDדיסק  6

IES  ו/אוLDT  וגם פלט מודפס(I-Table)  של
עקומה חתום ע"י מעבדה פוטומטרית אותן ה

מבוסס  ISO17025מעבדה מאושרת מוסמכת לפי 

 Absolute)על ערכים אבסולוטיים 

Photometry)ביצוע   והקבצים יאפשר . פורמט

 .AGI32חישובים בתכנה 

  

   הצהרת המבקש על אימות עקומות פוטומטריות 7

חלק  62347תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  2
"אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות  1.23

מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי 

 " או לתקן בינלאומי מקבילLEDדיודה פולטת אור 

  

 1.2חלק  962בדיקת התאמה לתקן ישראלי תעודת  9
)הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות( או לתקן 

 בינלאומי מקביל

  

 21.3חלק  962תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  18
)הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות( או לתקן 

 בינלאומי מקביל

  

חלק  962תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   11
)הפרעות מולכות, שינויים רגעיים( או לתקן  21.5

 בינלאומי מקביל

  

או תקן  IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן  /1
ביולוגית( של -אמריקאי מקביל )השפעה פוטו

 מעבדה מאושרת

  

או תקן  IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן   10
אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת )דרישות 

  (LEDבטיחות של מודולים 

  

או תקן  IEC62262תעודת בדיקת התאמה לתקן  11
אמריקאי מקביל )דרגת הגנה מפני הולם מכאני 

 (IK-08וזעזועים 

  

או תקן  IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן   .1
 –אמריקאי מקביל )עמידות מפני רעידות 

Vibration test) 

  

או תקן  IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן  16

 EMC)אמריקאי מקביל )תאימות אלקטרומגנטית 
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 √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים מס"ד
על צירוף 
 המסמך 

 הערה

עובד מן המניין אצל הספק המוסמך לנושא בקרת  17
איכות, הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות 

הוותק בתפקידו בעירייה  )לצרף אישור רו"ח 
 +קורות חיים(

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה טכנית  12
חשמלית הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות 

)לצרף אישור רו"ח + קורות   ביצרןהוותק בתפקידו 
 חיים(

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית  19
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק 

 )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים(  ביצרןבתפקידו 

  

 
 

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  08.29.12
שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה  עשרלכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של 

 שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות.
 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 08.29.11
ים בכל מדועהמסופקים במשלוח הנתון הפנסים מסמך הצהרת יצרן המעיד ש

המפורט לעיל,  פרט טכניהמ , בדרישות  1.3חלק  10תקן ישראלי  דרישות
, וכן שבוצעו כל מפרט הכלליה 08פרק  חוק החשמל ובדרישות  בדרישות 

 הבדיקות האינדיווידואליות.
תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה 

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים 1.3חלק  10המסופק לדרישות תקן ישראלי 
,  C.O.Cעם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות עם פרוט תצוגת הציוד.  

T.O.C. 
 
 
 

  .81/דגם עיריית ירושלים  ת הדלקהומרכזי 8/.82
  

 כללי  08.10.2
  

ע" יצרן בעל  בדגם עם המפרט העדכני ביותר ליום הביצוע, המרכזייה תבוצע
אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. המרכזייה שתסופק ע"י הקבלן תהיה 
כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד מפורטת לאישור 

 898המתכנן והמפקח וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזיה יהיה ע"פ תקן 
תהיה בנויה לפי הדרישות  סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל. המרכזייה

 עיריית ירושליםהסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של 
 ודרישות חברת החשמל, מחלקת חל"ב.

, מתאימה להתקנת  IP65ומאושר, מוגנת מים המרכזייה תהיה בגודל מתאים 
 .43619תקן  חוץ לפי

סגירת דלתות בתוך גומחת בטון עם  ורכבת על יסוד בטוןמ המרכזייה תהיה
 מתכת ונעילה.

ארונות:  3 -פוליאסטר משוריין, מחולקת ל מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי
וארון עבור יחידת קצה  ארון עבור מרכזית התאורה שמל,ח הארון עבור מונ

 . הארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.)בקר(
כמידות הארגזים בתוספת של אורך ורוחב יהיו  .הארגזים יותקנו על יסוד בטון

ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע   5 -ס"מ מכל צד ו 20 -כ
ויכלול ברגים לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך 

 היסוד.
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 עם גגון להגנה נגד גשם.  הארונות יכללו הכנה למנעול תליה
יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות כל הברגים, הצירים, ידיות וכיו"ב 

בחוט הארקה גמיש מבודד  קפיציות. כל חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו
 המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.

סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח  הציוד בלוחות יסומן בשלטי
 השילוט יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

 יוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה. שהפיקוח על יש להזמין את 
עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם  PLפלאורוסצנטי המרכזייה תכלול גוף תאורה 

 ."בויכ נתיכים, פס אפס, פס הארקה, מהדקים
 

 לייצור המרכזייה:הנחיות ודרישות 
  

ועדכונים הערות על הקבל להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש. 
. רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה יסומנו על תוכנית ייצור המרכזייה

להתחיל בייצור המרכזייה. יש לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע 
על ידי הקבלן לייצור המרכזיות בפרויקט. היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור 

 .ISO9002לוחות חשמל עם תקן 
 

קים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין כל החיזו 08.10.2.2
. הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים CIבקופסאות 

 בארגזים ובקופסאות. חדשים
 

 כל החיזוקים יהיו מגלוונים. 08.10.2.1
 

 הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח. 08.10.2.3
 

כמות לפי  –  FGIמדגם  INBARהארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  08.10.2.4
עם דרגת אטימות  בתאום עם המזמין,הארגזים יכללו צילינדרים  .תוכנית

 .IP65 –לא פחות מ 
 

 העבודה בתוך תא הצרכן. פלטותכל הציוד יותקן על  08.10.2.5
 

 .”INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  08.10.2.6
 

של   AS MADEנית תיקי תוכניות. האחד עבור תוכ 1יש להתקין בדלת הלוח  08.10.2.7
 .כביששל מתקן התאורה ב  AS MADEמרכזת התאורה והשני עבור תוכנית 

 
 יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד. 08.10.2.8

 
 לפתחים בפנלים.ויוגבה עד  ימודולארכל הציוד יותקן על מסילות ויהיה  08.10.2.9

 
 החשמל.חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת פרטי התקנת ציוד  08.10.2.20

 
מתוצרת אחידה ציוד מיתוג )מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו'( יהיה  08.10.2.22

, MERLIN GERIN ,ABB ,SIMENS,G &F ,LEGRANDכמפורט: 898בהתאם לתקן 
ROCKLWELL. 

 
 . 10KA –כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  08.10.2.21

 
 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות. 08.10.2.23

 
ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי FC צל -ממסר ועין פוטו 08.10.2.24

 שמסומן בתוכנית.
 

הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו  08.10.2.25
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 הפנימי של הארגז.
 

" 0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "0חיבורים לפס " 08.10.2.26
 " ו"הארקה" ראה0ו"הארקה" יחובר לבורג נפרד. חיבורים לפסי "

 תוכנית הלוח בגרסתו העדכנית.
 

 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון. 08.10.2.27
 

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין  08.10.2.28
 מאמ"תים של מעגלים שונים.

 
חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא  08.10.2.29

 ירידה בחתך.
 

כדי להבטיח כניסה  PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  08.10.2.10
 ישירה של הכבלים למהדקים.

 
 התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. 08.10.2.12

 
התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית  08.10.2.11

 עדכנית, גוף התאורה יותקן מעל חזית הלוח.
 

 קופסאות  ם"פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסירוזטות של מ"ז  08.10.2.13

CI.בברגים עם אומים ולא בורגי פח 
 

לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר", פתיחת מכסי  08.10.2.14
 תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".CI  קופסאות 

 
יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי  –שילוט  08.10.2.15

ראה תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש  –מתכת. נוסח השלטים 
 בלתי מחיק.

 
 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית. -סרגלי מהדקים  08.10.2.16

 
 יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח. 08.10.2.17

 
 ע"פ תוכנית עדכנית. -סכמות כוח ופיקוד 08.10.2.18

 
 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות 08.10.2.19

 
ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני  תוכנית הלוח הנה מנחה 08.10.2.30

 תחילת הביצוע.
 

על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי  08.10.2.32
 המקצוע. כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח.

 
הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח  08.10.2.31

 במפעל ע"י מפקח והמתכנן.
 

 ארון לוח חברת החשמל 08.10.1
 

פאזיים מפרטינקס -לוחות עבור מונים תלת 1יותקנו  ברת חשמלבתוך תא ח
מ"מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן  450*300מ"מ. לפי מידות  5בעובי 
אמפר. את ארגז  DIN 00 3*215מפוליקרבונט עם מבטחים   D4 (CI4) ארגז 
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המבטחים יש לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום 
יותקן בצורה אופקית D4 המזמין במחלקת אחזקה של חברת החשמל. הארגז 

בצמוד ללוחות המונים. בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס 
אים את החלל סביב לארגז המבטחים יש לכסות בפלטה מחומר מבדד מת

כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק בעזרת כלים 
מ"מ לפחות  300ניתן לפתוח את בורגי הסגירה. המסד יהיה יציקת בטון בגובה  

מעל פני הקרקע. בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר 
עבור הכבלים היוצאים  כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל. 4פי.וי.סי. בגודל "

בין  לפחות. 4מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קשיחים "
שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה ומפסק 

מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י  19החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון  הראשי.
של המבטחים יותקן פס D4 על ידי ארגז חבקים מתאימים המודבקים לדפנות. 

 מגולוונים.  3/8ברגים " 3מ"מ לפחות עם   40*4הארקה מנחושת 
 

 התקנה 08.10.3
  

ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי  50 הארונות יותקנו לפחות
 רכב יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.

שטח ימוקם בקרבת חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה. המ
הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה להתנגשות ברכב 

 המתחזק.
. ע"י חבקים חברת החשמלכבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת 

 חלד.-מתאימים או באמצעות סרט אל
 3הכבלים על העמוד יוגנו על ידי תעלת פח הגנה מגולוונת מתאימה, עד גובה 

 מטר מתחת לחוט הרשת. 0.4מהרצפה. הכבלים יחוזקו על העמודים עד  מטר
  

 .לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל החיבור
לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת 

 סידור הליכים משרדיים.  החשמל, אחרי
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 לשלבי הביצוע – תאורה זמנימתקן  1/.82
 
 כללי 08.12.2

התאורה יתוכננו ויוגשו לאישור ע"י מתכנן מהנדס חשמל מאושר מתקני  .א
מטעם הקבלן. התוכניות יערכו בהתאם לשלבי הביצוע ויוגשו לאישור מראש 

 של המזמין, המתכנן מטעמו ומחלקת המאור בעיריית ירושלים.

 להבטיחיהא  הקבלן על פעיל תאורה מתקן קייםעבודה ה תחוםבמידה וב .ב
 תקופת כל למשך החשכה שעות בכלזה  תאורה מתקן של תקין ותפקוד רצף

 ותקינותו הפרויקט בתחום הקיים התאורה מתקן תחזוקת אחריות. הביצוע
 הקבלן יבצע העבודות תחילת לפני .ללא תוספת תשלום הקבלן על חלה

 במידתיתקן ויסדיר  הפרויקט בתחום והקיים התאורה למתקן בדיקה
 .הצורך

במידה ולא קיים מתקן תאורה בתחום העבודה יהא על הקבלן לבצע מתקן 
 ע"פ התוכניות. ושלב שלב בכלתאורה  זמנית להבטחת רצף תאורה במהלך 

 במשך העבודה בתחום מתוגברת התאורה רמת יאפשר זמנימתקן התאורה ה .ג
 . בתקן הנדרש מעל אחת רמה של בערך הביצוע תקופת כל

יבוצע רק לאחר קבלת אישור המתכנן/המפקח מראש.  תאורה זמניתהמתקן  .ד
, יותקן ויופעל בשלמות ע"י על ידי הקבלן יסופק מתקן התאורה הזמנית

במיקום שיקבע ע"פ הפיקוח והמתכנן  הקבלן למשך כל תקופת העבודה
 בהתאם לשלבי הביצוע.

ויועתק בהתאם לשלבי הביצוע של עבודות יפורק הזמנית מתקן התאורה  .ה
  הגישור ולהסדרי התנועה הזמניים וע"פ הנחיות הפיקוח., הסלילה

מפקח מתכנן והה יקבעו ע"יביצוע תאורה זמנית, וזמן הפעלתה צורך ב .ו
 בלבד. לפני הדלקה של כל קטע יבוצע ניסוי וכיוון הפנסים.ובאישורם 

עם גופי תאורה  זרועות, כבלי מתיחה, עמודי עץבין היתר המתקן יכלול  .ז
מעולה ובצורה מקצועית  העבודה תעשה בטיב נורות, מגשים וכבלים עיליים.

 כל עבודה שלא תעמוד בדרישות, תפורק ותעשה מחדש.

קבלן אל משרד המהנדס או המפקח דוגמא מכל גיש העם התחלת העבודה י .ח
דגם של כל האביזרים בהם הוא עומד להשתמש במשך העבודה זאת, לצורך 

 ישור וקביעת סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים.קבלת א

בצע תינתן לקבלן האפשרות לבמסגרת עבודות התאורה הזמנית הקבלן  .ט
שימוש בפנסי תאורה המיועדים לשימוש במתקן התאורה הסופי. אחריות 

תהיה ( דרייבריםהקבלן לתקינות ושלמות גופי התאורה, אביזרי ההדלקה )
 לאורך כל תקופת הביצוע.

ם השימוש בפנסים במסגרת המתקן הזמני תבוצע בדיקת התאמה ע"י בסיו .י
המתכנן/המזמין לכשירות גופי התאורה ואישור שימושם החוזר במתקן 
הסופי. גופי תאורה אשר לא יאושרו יוחלפו בחדשים ע"ח הקבלן ללא 

  תוספת תשלום.
תקופת האחריות שתינתן לגופי התאורה, ציוד ההדלקה והנורות תחל מיום  .יא

 למזמין.הסופי סירת המתקן מ

לאחר השלמת עבודות התקנת התאורה זמנית על הקבלן להזמין בדיקת  .יב
 בודק מוסמך על חשבונו.

הזמנת חיבורי החשמל הזמניים למתקן התאורה הזמני לרבות  עלויותכל  .יג
תשלום חשמל בגין צריכה יהיו ע"ח הקבלן כלולים בתכולת העבודה ללא 

 תוספת תשלום.

סלילה יפורק המתקן הזמני ויפונה למחסני הקבלן. פירוק בגמר עבודות ה .יד
סופי של מתקן התאורה הזמני לרבות פינוי מהשטח והחזרתו לרשות הקבלן 

 בנפרד.  מוולא ישול יםכלול
 

 עמודי עץ 08.12.1
. העמודים יהיו 33 -העמודים יהיו עמודי עץ אורן מהסוג המטופל בולידן ק

ישרים עשויים מעץ יבש חזק ללא סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך קונית. 
ס"מ. העמוד יהיה ישר ללא "בטן"  25קוטר העמוד במקום הצר ביותר יהיה מעל 

ם יותרו בתנאי באופן שהאנך ייפול תמיד בתוך שטח בסיסו. סיקוסים בריאי
ההיקף, ורוחבם הסכומי באותו החתך לא  2/6שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על 

רק העמודים שקיבלו  . 5לא יעלה על בעמודים ההיקף. אחוז הלחות  2/3יעלה על 
טיפול מתאים ואשר חוסנו בחומר חיסון נגד מזיקים וטפילים יותרו לשימוש. 
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 החלק הנמצא בקרקע יצבע בצבע בטומני.
 ותרו סדקים רק בגבולות הבאים: י
 מ"מ. 25רוחב  .א

 מקוטר העמוד במקום הסדק.¼ עומק  .ב

 פעמים קוטר העמוד במקום הסדק. 8אורך מקסימלי  .ג

 40סה"כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי  .ד
 מ"מ לכל היותר.

 

 הצבת עמודי עץ תתבצע באחת מהדרכים הבאות בהתאם להחלטת המפקח: 08.12.3
כולל בתוכו צינור פלדה ההעמוד יוצב על ידי משטח/יסוד בטון חיצוני יצוק  .א

מגולוון בקוטר המאפשר החדרת העמוד בתוכו, כולל ייצוב העמוד והידוקו 
 למניעת תנודות. 

מאורכו הכולל,  2/5עד  2/6 -עמוד התקוע ישירות בקרקע ייתקע בעומק כ .ב
חוזק בסיס העמוד באבני ס"מ. באדמה חולית וסלעית י 250 -אך לא פחות מ

 דבש מסביב לכל עומק הבור.

באדמה בוצית יחוזק הבסיס לפי מפרט מיוחד. תחתית העמוד תיחתך בניצב  .ג
 מעלות ביניהם.  45לצדו.  ראשו יעובד לפי שני שיפועים בזוית 

ס"מ מתחתיתו,  400העמוד יסומן בדסקית אלומיניום, שתותקן בגובה  .ד
 ס"מ לפחות. 6ל הספרות ועליה תוטבע שנת ייצורו. גוד

 

 כבל אווירי 08.12.4
התיל   .בו התיל הנושא הנו חלק מהכבל עצמות.א.מ. הכבל יהיה מטיפוס  .א

הנושא יהיה מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל ותנאי התקנתו. 
 הכבל יחוזק לתיל הנושא בחבקים מבודדים. 

שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכנים יועברו אל התיל הנושא  .ב
 והכבל יהיה משוחרר מהם לחלוטין. 

הסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות  .ג
על העמודים. הכבל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון 

 כלפי מטה.של הקופסה, או בצדדיה ע"י כיפוף הכבל בקשת 
 חתך כמפורט בתוכניות וכ"כ. סוג ת.א.מ.הכבלים העיליים יהיו מ .ד
 מ'. 30המרחק בין העמודים לא יעלה על  .ה

בחציית כבישים ודרכים יובטח כי מפלס הכבל מעל פני הקרקע בנקודת  .ו
 מטר. 7 -המתלה הנמוכה ביותר יהיה לא פחות מ

 תימאלימקסבמתיחת בכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה  .ז
 המותרת לכבל הפלדה כמומלץ ע"י יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה.

 הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק. .ח
וארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים היה מהכבל הנושא י .ט

 שבתוכניות.
 

 טחהארגז אב 08.12.5
יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר  טחהארגז האב .א

הדרושים. אם רשת האספקה היא בכבלים, תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז 
 והוא יכלול מהדקים ופתחים נוספים לכבלים.

מ"מ )או מחומר אחר בתנאי שיאושר  2.5הארגז יהיה מחומר פלסטי בעובי  .ב
צעת העבודה( עם ע"י מפקח מחלקת התאורה של מע"צ באותו מחוז בו מבו

דלת נפתחת כלפי מעלה. לפתיחה או סגירה לא יהיה צורך להשתמש 
 בכבלים ולא יישארו בידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן הארגז.

הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק. כל הברגים, הצירים וכו' יהיו  .ג
פו או מפלדה מצופה בקדמיום. הברגים, האומים ואשר האביזרים לא יתרופ

 ישתחררו עקב תנודות ורעידות.
את הארגז יש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים ומחורים עם כל חלקי  .ד

 התליה הדרושים. 

בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם כבלים ט.ב.ט  .ה
 ממ"ר לנורות ולרשת. 2.5בחתך 

ון או ברזל. לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בט .ו
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החיזוקים יהיו צמודים מסביב לעמוד )או פרופיל הקונסטרוקציה( עם בורגי 
 חיזוק או סרט נירוסטה.

 מ"מ עליו יורכבו האביזרים הבאים: 2בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל 
  אמפר עם ניתוק אפס. 6נתיך חצי אוטומטי לזרם  –אבטחה לכל  נורה 
   מהדקיSOGEXI . 
   .פס הארקה מנחושת 
   .שלות לחיזוק הכבלים 
   ממ"ר. 1.5חיווט המגש עם מוליכים 
   המהדקים יחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי

 מ"מ.  0.5היגרוסקופי בעובי 
 האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט לעיל.

 
  הערה //.82

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר 
פרקים מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא 
תהא לקבלן תביעות שונות. הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. 

המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל התשלום לקבלן ייעשה על סמך המדידות 
 סמך התכניות המפורטות. שיטת המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל. 

 
 AS MADE -תוכניות  0/.82

 
מהיקף עבודתו יאושר וישולם לו  5%מובהר לקבלן בזאת כי התשלום הסופי בשיעור של 

לפני הגשת עם גמר העבודה, וממוחשבות.  AS MADEאך ורק לאחר השלמת תוכניות 
אשר ביצע  העתקים מכל התוכניות 3חשבון סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט של 

כולל מדיה מגנטית. התוכניות יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו, יאושרו ויחתמו ע"י מודד 
תשתית תת"ק אשר בוצעה  מוסמך מטעמו. התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל 

פירוט מדויק ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות ע"י הקבלן במסגרת הפרויקט, 
מסירת תוכניות  פירוט חתכי כבלים, מספרי עמודים, גובה עמודים והספק נורות בפנסים. 

. ביצוע התוכנית יהיה כלול במחירי היחידה ולא אלה מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר
 . AS MADEלן כל תוספת בגין ביצוע תוכניות  ישולם לקב

 
 

    כללי -אופני מדידה ותשלום   1/.82
  

של המפרט הכללי, המתאים  00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   08.14.2
והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים 

הכמויות הוא מנחה בלבד, בכתב הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב 
קצר וממצה. כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים 
בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר 
ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה 

תאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, ה
הם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים 
עם הקבלנים האחרים: פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי 

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות -משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת
 קרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.העפר הדרושות )בשלמות( לתאי ב

  
שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול   08.14.1

 שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.  עכבהעבודה 
 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום  -במקרה ורשום "אספקה בלבד"   08.14.3
חיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה המ -"הובלה והתקנה" 

 קומפלט וכל חומרי העזר הדרושים. 
 

אזי נאמר כי  "בויבאם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכ  08.14.4
הסעיף כולל את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר 

 בגין עבודות נוספות מסוג כל שהוא.
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תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות  -בנוסף לאמור במפרט הכללי   08.14.5
עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות 
 ומספור העמודים בעזרת )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים(. 

 

, פיצול שעות לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות  08.14.6
עבודה, פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת 
החשמל וקבלת אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של 

 הסעיפים בכתב הכמויות.
 

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת   08.14.7
ת ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו העבודה בצורה תקני

 במחירי הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות. 
 

אלא אם מצוין אחרת.  -אספקה, התקנה וחיבור בין היתר כל המחירים כוללים   08.14.8
 . מתקני חשמלאופני מדידה של  08.00.00 -מדידת הכמויות כמוגדר בפרק  

 

 פריטים לתשלום  ./.82
 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:    

 

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים  חפירת תעלות:  08.15.2
במידת הצורך כולל ריפוד  ופנאומטיים םמכאנייבכל סוג קרקע באמצעות כלים 

ס"מ עד  10בשכבות של במצע א' וכיסוי חול, מילוי החפירה סתימה והידוק 
. החזרת MOD AASHTOלפי הנדרשלשיעור הדוק של  מכסימליתלקבלת צפיפות 

 , כולל עלויות סילוק ואגרות הטמנה. השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה
העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט 

  הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין.
 סעיפים: ה לפי מטר אורךהמדיד

08.2.20/08.2.10/08.2.30/08.2.50/08.2.60 . 
  
 

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל  :כביש פתיחת  08.15.1
פירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת ח

וכל העבודות בסעיף לעיל, ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש  םמכאניימכשירים 
הנדרשים  CLSMכולל  תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלטובתוספת 

 או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני. 
 כולל המילוי החוזר בהתאם לפרט סעיפים: המדידה לפי מטר אורך

08.2.40/08.2.50 
 

  
המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת  :פתיחת מדרכה2שביל  08.15.3

צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי 
התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת 

 במפרט הטכני. בסעיפים לעיל והכול כמפורט  כולל מצעים,  לקדמותו  המצב
 . 08.2.40/08.2.50סעיפים:  מטר אורך המדידה לפי

  
את כל המפורט בסעיפים לעיל המחיר כולל  :צינורות מגן מובילים לכבלים  08.15.4

אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, ובתוספת 
מ"מ  8אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה 

 פי תכנית פרט סטנדרטית.לפי המפרט הטכני ול
 .08.2.110/08.2.134/08.2.136/08.2.160סעיפים:  המדידה לפי מטר אורך

  
אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל כנ"ל, וכן  :צינור פי.וי.סי.  08.15.5

האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון 
 5.4ועובי דופן  4וי חומר פי.וי.סי. בקוטר "עש 08.02.150כמפורט בפריט תשלום 

 . 858מ"מ לפי ת"י 
  

המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר  :תאי מעבר  08.15.6
 כביש כולל: 
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לפי ת"י וסמל הרשות יצוקים  יציקת פלדה כולל כיתובמכסה מ 08.15.6.2
489. 

 .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י  08.15.6.1
 תקרה לתא מעבר.  08.15.6.3
 הכנת צנרת כניסה לתאים.  08.15.6.4

 
ע"פ הנחיית המפקח, פינוי  CLSMאו  חפירה, התקנת התא סתימות מילוי והידוקהמחיר כולל 

סעיפים:  שכבת חצץ בתחתית התא הכל לפי תכניות פרט וסילוק כולל אגרות של עודפי החפירה,
08.2.90/08.2.200 . 
 

היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מהנדס ביסוס וקונסקרוקציה  יסודות לעמודים:  08.15.7
מומחה מטעם הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר היסוד, לרבות קבלת אישור 

המחיר כולל יסוד לעמוד מנה"פ והתאמת תכנון הביסוס במידת הצורך. כמו כן 
תאורה, יצוק מבטון, חפירה חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת 

, בורגי 30-ידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, יציקת בטון באספלט במ
היסוד מתאימים והכנסתם, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים לכבלים 

הידוק וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה  CLSMכולל ברזל זיון, מילוי 
כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. יסוד בטון: יסוד לעמוד תאורה 

ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט  08.02.270/08.2.275כמפורט בפריט תשלום 
 סטנדרטית. 

 
המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו  :קרקעיים-כבלים תת  08.15.8

בצינור שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור 
והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. 

: כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט קרקעי-כבל תתהמדידה לפי מטר אורך. 
 לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג -להתקנה תת08.2.170/08.2.180/08.2.190תשלום 

 

אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט  :כבל נחושת שזור 08.15.9
 בחתך כמפורט בכתב הכמויות. 08.2.300תשלום 

 

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד  :גופי תאורה )פנסים( 08.15.20
. כולל גם רשת הגנה פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוהוהנורות לגופי תאורה, 

וולט  -2000-ממ"ר ל N2XY 3*1.5. כולל הספקה והתקנת כבל מפלדה מגולוונת
ובפנס כולל כל חומרי העזר  טחהבתוך העמוד כולל חיבורי החשמל במגש אב

 המדידה לפי יחידה ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס.
 פריטי תשלום: 

08.1.040/08.1.045/08.1.076/08.1.270/08.1.275 . 
 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי  :טחהאב ימגש 08.15.22
  עם כיסוי קופסת בקליט.לכל נורה כולל מ"ז חצי אוטומטי 

 . 08.1.060/08.1.075סעיפים: המדידה לפי יחידה  
 

המחירים של כל הפריטים המפורטים  :עמודים וזרועות מפלדה 08.2.2
בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן 
כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את 

כולל צביעת  הדוגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו'
 .העמודים והזרועות בגוון עליו יורה האדריכל

 עמודים רגילים  08.2.2.2
 ותוכפולזרועות יחידות  08.2.2.1
 שרשרת לדלת תא אביזרים. 08.2.2.3

 
: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את זרועות

הייצור, את הצביעה, את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם 
לדרישות מפרט זה. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או 

  E).והבליטה   Hכפולה(, ובציון האורך )הגובה
כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי 
הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם 
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, לפסול את הפריטים הנ"ל
 08.1.080/08.1.220/08.1.005/08.1.020/08.1.010/08.1.030סעיפים:

 
תמחור תאורה הזמנית הינו לחודש, כולל  תאורה זמנית: 08.2.1

את כל הציוד הנדרש עד להפעלה מלאה ותקנית של המתקן 
)יסוד בטונדה, זרוע, פנס, נורה, עמוד עץ, כבלים, קופסאת 
חיבורים, תיל נושא, עוגנים, עמודי תמיכה וכיוב'(. המזמין 
רשאי להזמין את השדות לכל תקופה )יום, שבוע ,חודש, 

שלום בחלקיות הן בזמן והן ביחידות, שנה( כאשר הת
המחיר כולל הפעלה ותחזוקה, הספקה הובלה והתקנה, 
פירוק וסילוק המתקן בסוף השימוש. המחיר כולל העתקות 
 –ככל שיידרש בזמן העבודות עקב צרכי הביצוע המשתנים 

הסדרי תנועה זמניים וכיוצ"ב. מובהר כי סכום ההקצב 
מתקני התאורה הזמנית  בכתב הכמויות אינו תלוי במספר

בו זמנית. התשלום קבוע וישולם כאמור  באתרהפועלים 
באופן יחסי אך ורק לזמן בו הוא מוצב בשטח ו/או למועדים 
בו הוא נדרש ע"פ הנחיית המפקח )משך הזמן הקצר 
מביניהם(. המחיר כולל את כל הסדרי התנועה הנדרשים 

הפיזיות  לצורך הצבת המתקן, הטיפול והתחזוקה, העבודות
 שיידרשו לצורך הקמתו ו/או הטיפול בו.
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 מפרט טכני מיוחד לביצוע חפירות ותשתיות עבור 

 חברת החשמל

 אורית 80.00.80

 חברת מוריה מבצעת פרויקט קידום זמינות בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים.

עיליים ותת במסגרת הפרויקט יש צורך בביצוע העתקת קווי מ"נ, מ"ג ומ"ע 

 קרקעיים של חברת חשמל הנמצאים בתחום העבודות.

 העבודה כוללת:

 ,העתקת תשתית צנרת למ"ע בקטע המערבי והמזרחי 

 .ביצוע חפירה לכבלי מ"ג וכן צנרת מהגבעה הצרפתית לכיוון רמת שלמה 

  12ביצוע חפירה לכבלי  מ"ג מתחמ"ש צופים לכיוון צומת כביש. 

 צד הצפוני של הגבעה הצרפתית .ביצוע חפירה לכבלי  מ"ג ב 

 .ביצוע חפירה לכבלי מ"ג של ח"ח וחמ"י מצות קוקה קולה מזרחה 

  
 כללי  והבהרות /82.11.8

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 
 . בגרסתם האחרונה ותקנותיו העדכניות 2954חוק החשמל תשי"ד   .א

ל  תשתיות תת קרקעיותלביצוע חברת החשמל לישראל בע"מ  מפרט .ב

 . ומ"נ על כל חלקיו מ"ע,  מ"ג  

 . המצ"ב רשימת הכמויות והתכניות , המפרט הטכני המיוחד .ג

 ןהביטחובהוצאת משרד משרדי לעבודות -במפרט הכללי הבין 08פרק  .ד

 . בגרסתו האחרונה

 
בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן 

ככלל, במקרה של  העבודה עפ"י הנחיותיו.ליידע את המפקח ולהמשיך בבצוע 

סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים, יפסק לפי הנוהל המחמיר לפי שיקול 

  דעת מנהל הפרויקט. 

עבור  חברת  תשתית חפירה ומפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע 

 , וביצוע  תאי מעבר עבור כבלי  חברת החשמל.להנחת צנרתהחשמל   

ודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי כל העב

מסוג חברת החשמל   והמתאימים לביצוע עבודות תשתית הבטיחות המקובלים

 החפירה הנדרש.

ויכין  , ובורות לגילוי צנרת לטובת השחלת כבלים הקבלן יבצע בורות גישוש

לקחת בעלות  על הקבלן ועומק החפירה והצנרת. תוכנית מדידה של מיקום 

הצעתו את העיכובים  והתיאומים הנדרשים עם חברת החשמל, ביצוע הדרך 

 במקטעים עם שלבי הביצוע והעיכובים בביצוע עבודות חברת חשמל .

 
דרכים עירוניות, לאורך כבישים, שטחי  ים או במדרכותהעבודות יבוצעו בשולי

 מעברי כבישים, ושאר מכשולים.שצ"פים 

באמצעות נציג המזמין רשאי לתת הוראות לקבלן שמל מפקח מטעם חברת הח

בדבר ביצוע העבודות, בין בראשיתן ובין במהלכן והקבלן או המפקח מטעמו 
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של הקבלן לפי  חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות  האחרות

 מפרט זה.

על הקבלן לעבוד עפ"י ההיתרים והרישיונות שקיבל  מהרשויות, ולפי תכנון 

כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה, יש לעדכן חברת החשמל. ואישור של 

 ולקבל אישור בכתב לביצוע השינוי. מפקחהאת הרשות המתאימה ואת 

נזק  כללתשומת לב הקבלן: בשטח קיימים קווים ומתקנים תת קרקעיים רבים. 

 שייגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות 

 והרישיונות הנ"ל, כלולות במחירי סעיפי החפירות המפורטים ברשימת הכמויות.

להורות  וכןאת המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות,  המזמין רשאי  לקבוע 

ללא תוספת לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר 

 העברת הכלים ממקום למקום.תשלום  עבור 

הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות בגלל עיכוב או הפסקת עבודה באתר מסיבה 

 כזו או אחרת.

ייתכן והעבודה תצריך הפעלה בשעות לילה לא שגרתיות, מפוצלות וכו'. לא 

לם כל תוספת עבור פיצול זה, עבור עבודות לילה והן כלולות במחירי תשו

 היחידה. 

  . המחירים המוצעים יהיו תקפים לכל כמות ולכל צורות הביצוע שעליהן יוחלט

 .הן אומדנא בלבדבכתב הכמויות הכמויות המצוינות להלן 

עם גמר העבודה  ךתיערמדידה סופית בהתאם לדרישות ואופני המדידה 

 .רתהומסי

ממוחשבות )ללא   AS-MADEבגמר העבודה חלה חובה על הקבלן לבצע תוכניות

 המתכנן והמפקח. תשלום נוסף( ולהגיש אותם לאישור

חפירת בורות גישוש, חפירת בורות אספקה, התקנה,  יםכל הסעיפים כולל

ם כן מצוין א אלא -מסירה, תוכנית עדות בדיקה, לצורת השחלת כבלים, 

 .במפורט אחרת

 

 
 חפירות לתשתית  82.11.80

 :החפירהבשטח לפני ובסמוך לעבודות  הכנות

 תוואי החפירות. שלסימון 

קרקעיים )בעזרת מפות של התשתיות -איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת

, בירורים עם נציגי ע"י התחברות לכבלים קיימים הקיימות, סריקה עם גלאים

 על התוואי. קירבה לתשתיות אחרות רשויות( וסימון חציות או

קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא 

 להזיק לתשתיות אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.

המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות, חפצים אחרים שיכולים להפריע סילוק 

 ולעכב את ביצוע קטע התשתית בזמן המוקצב.

של כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריעים לביצוע הסרה בשלמות 

 העבודה.
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 העיריה הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י 

 משטרה.ו/או ה

 חפירה יבוצעו בקטעים, ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח. העבודות 

יבוצע רק לאחר  כיסוי החפירה לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה.

 אישור המפקח

ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לאחר 

 כמו כן, יש לנקות את השטח.  פזרן במקום.ל לכך, אין

 העיריה  הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי 

 והנחיות המשטרה.

ינויי שבלים עם מינימום כיפופים. החפירה יאפשר הנחת צינורות/כתוואי 

התוואי לא יהיו חדים, יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת 

 צנרת. הלחצים על 

 חפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.ה

יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי 

 הוראות המפקח.

סיור רגלי לאורך התוואי, לאתר בעזרת גלאים מתאימים  באחריות הקבלן לבצע

 הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות. את התשתיות

ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע  ודדימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המס

 את הסימונים.

ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע, במידה והקבלן 

בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות, עלות  יצטרך סימון נוסף

 הסימון הנוסף יהיה על קבלן הביצוע.

באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים, כמו כן יוסרו בשלמות אבני 

 שפה, מרצפות, תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.

בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות  חומרים שפונו ושדרוש להחזירם

מינימלית לסביבה ולעוברי אורח,}בהתאם להנחיות  מסודרות ובהפרעה

 המפקח{

 יש להחליפה באבן -בכל מקום אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא 

 שפה זהה חדשה על חשבון הקבלן.

פירה למעט כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי הח

 המפקח.מטעם רשויות שאושרו ע"י  דרישות מיוחדות

 

במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות/ תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה 

המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכשול ויפעל לפי  זהירות בטווח

 הפרטים שבמפרט בלבד.

ם פינוי אחר כלולים החזרת ו/או פינוי החומר החפור)חפיר( לתעלה ו/או למקו

מצע א'  –כמו כן כולל המחיר את המילוי החוזר בחומר מובא  במחיר החפירה.

ס"מ, אלא אם יינתן אישור המפקח לחומר  10בלבד בבקרה מליאה בשכבות של 

 נחות יותר.

 רוחב החפירה יקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה.
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הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא 

 מעצמים שונים. שהתעלה נקייה

רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי ים הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול 

 עפ"י המפרט. העבודה הקודמים בוצעו

ס"מ לפחות ,  20מתחת לצינורות עבור תשתית מ"ג ומ"נ תבוצע שכבת חול בגובה 

)אלא אם קיבל הנחיה  ס"מ לפחות 30בעובי של מעל הצינורות ימולא שכבת חול 

, לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט סימון סגול באמצע לבצע מילוי במצע א'(

 התעלה לאורך כל החפירה.

 עבור צנרת מ"ע יבוצע מילוי בטון בהתאם לפרטים שמצורפים למכרז. 

וך מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה, תעשה בשלבים ת

כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, ובהתאם  לדרישות הרשויות השונות ו/או של 

 המפקח.

 ויחזיר את השטח לקדמותו. 98% הקבלן יבצע הרטבה והידוק עד לצפיפות של 

הקבלן נדרש לבצע דיפונים בהתאם להנחיות הפיקוח ויועץ תכן המבנה ו'או 

וע ולצרכי הבטיחות ככל שיידרש לצרכי ביצ –ביסוס ו/או קונסטרוקטור 

 בעבודה. הדיפונים כלולים  במחיר החפירה .

 
 

 

 תשומת לב  הקבלן לדרישה שלהלן:

 בחציות כבישים תבוצע הגנת בטון בהתאם לפרט המצורף לתכנית.
 

 לתשתית מ"ג ומ"נ  צנרת 80.00.80

 הובלה
יש לשמור בזמן העמסה, הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה 

 ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.מחבטות או מכות 

 בדיקות איכות

ובעלי    ISO 9002:1000כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל

 .ומאושרים ע"י ח"ח  2532היתר לסמן תקן לפי ת"י 

 צינורות עבור תשתית חשמל למ"ג ומ"נ  יהיו מסוג:

 מ"מ 7.7מ"מ עובי דופן  260קוטר  SN-32קשיחים  PVCצינורות 

 מ"מ 10.8מ"מ עובי דופן  115קוטר  SN-32קשיחים  PVCצינורות 

 
 צנרת לתשתית מ"ע 

 : כללי 80.00.80.80
מפרט זה מגדיר את התכונות הטכניות של מוביל בעל אורך רציף העשוי מחומר פלסטי, 

 המיועד  להגנה על כבל חשמלי במתח נמוך , מתח גבוה או מתח עליון המושחל בתוכו.

 להתקנה חיצונית  או תת קרקעית .המוביל מיועד 
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 תקנים מחייבים. 80.00.80.80
 499ת"י              

ISO1183  ASTM       D   746 
ISO1133  ASTM       D   696  
ISO6259  ASTM       D 1693 
ISO 868   DIN        S  2612 
ISO179   

 
 
 

 מידות הצינור. 80.00.80.80
 קטרים ועובי דופן                              

 מ"מ  7.7מ"מ עובי דופן  260קוטר  SN-32קשיחים  PVCצינורות  
 מ"מ 10.8מ"מ עובי דופן  115קוטר  SN-32קשיחים  PVCצינורות  

 
 
 
 

 אורך הצינור  80.00.80.80
 

האורך הרציף המקסימלי ללא תפר/ ריתוך או חיבור כלשהו לאספקה בשטח כשהוא 

 מגולגל על תוף מתאים יהיה :

 

 מקסימום  -מ'  500 –ממ"ר  280לקוטר 

 מקסימום  –מ'  100  -מ"מ  115לקוטר  
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תכונות פיזיקליות 18.11.14.15

 
 

 

 ת צינורו התקנת 80.00.80.80

 מעוך או חתוך בחלקו. בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע,

 יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים.

 המפקח.אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור 

 .יתבצעו ע"י מחברים תקינים  החיבורים  

יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת 

 נרת כהכנה להשחלה.צ הצינורות יש לבצע בדיקת

מ"מ העשויים  8כל הצינורות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי 

 מפוליפרופילן 

 .משיכהה  חוטאת  מחיר צינורות ריקים כולל 

 .קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים

ס"מ מעל  10 -לסמן את הצינור. הסימון ימוקם כויש לאטום את קצה הצינור 

 .לפני הקרקע

עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין 

ם מתאם התשתיות מתוכננות, שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום ע
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למ"ע ולפי  1.7למ"ג ומט'  1 -ל 2.2בעומק  הוא הקנים בפרויקט( של הנחת 

 .התרשימים בתוכנית

 
 טכני לסרט אזהרה  מפרט  80.00.81.80

 דרישות טכניות                 

 :הסרטוטמידות  80.00.81.80

מ"מ +  0.25 –מ"מ . עובי  2מ"מ +  260 –הסרטוט יסופק במידות הבאות : רוחב 
10% - 20%   

 חומר הסרטט  80.00.81.80

  (LDPEהסרטט יהיה מפוליאתילן בעל צפיפות נמוכה  )

 
: pantoneהסרט יהיה  בעל גוון צהוב באחת  מהאפשריות הבאות עפ"י מפרט 

c107,c108,c109,c113,c114,c115 

 .םגוון הסרט צריך להיות עמיד ובר  קיימא בשפשוף , מחיקה ולנזק כתוצאה מנוזלים למיניה

( במחזוריות של  22הדפסה : על גבי הסרט יודפס הנוסח המצוין בשרטוט )סעיף     80.00.81.80  

 מ"מ . 505+495

 מ"מ . 40מ"מ, מרחק בין מרכזי השורות ולקצה הסרט  15+17גודל הגופן : 

 סגנון הגופן יוצג ע"י המציע בשאלון הטכני ויאושר ע"י חח"י לפני היצור השוטף.

של הסרט  יבע שחור. ההדפסה צריכה להיות חלק אינטגרלההדפסה תהיה בצ  80.00.81.81  

 ועמידה בכל תנאי השימוש הצפויים כמו: עמידה בפני שפשוף,

מחיקה נוזלים למיניהם וכד' . הנוסח יודפס על הסרט  ויכוסה בלמינציה עם שכבת פוליאתילן 

ולה להיות שקופה) ההדפסה תמצא בין שתי שכבות הפוליאתילן הגנה שוות ערך או משופרת יכ

 מוצעת לאחר אישור הרשות הארצית בחח  חח"י. 
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 מפרט טכני לרשת הגנה עבור תשתית מ"ע   82.11.86

 
ק"ו   262הרשת מיועדת לשימוש כמחסום אזהרה לכבלים מתח עליון   82.11.86.81

 בהתקנה תת קרקעית.

 נתוני חומר הגלם. 

 

 
 

 נתוני הרשת:

 u.v.aמייצב :    HDPEחומר גלם:   

 מ"מ  רוחב 23מ"מ אורך  24גודל משבצת    צבע :          אדום

  3עובי ) מ"מ (     650משקל )ג'/מ"ר( 

 
 

 הרשת תסופק בצורת גלילים  כשהיא מגולגלת וקשורה בעזרת שרוולים   פוליאתילן        

 ס"מ.  80רוחב הרשת         

 מטר.  50אורך הרשת בכל גליל         

 ס"מ. 43קוטר גליל ארוז     

 
 מדידה ומחירים 

יבוצעו לכל רוחב  -החפירה/חציבה, המילוי, הידוק,  שיקומים  עבודות .א

מודגש בזה, כי   לפי חתך תיאורטי בלבד. -התעלה שנחפרה. התשלום 

מוחזר, בחומר נברר מצמנט,  בנטונייט, בחומר  , עבודות המילוי )בחול 

והשיקומים הנ"ל, יבוצעו לכל  ק, הבטוניםאו במצעים למיניהם(, ההידו

רוחב התעלות והבורות שנחפרו ולא רק לרוחב התיאורטי. לא תשולם 
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בכל מקרה בו התשלום יבוצע לפי נפח   שום תוספת עבור הכרוך בכך.

וכו', אם   גישוש בורות,)לדוגמא: חפירת/ חציבת תעלות, מילוי תעלות 

מידה לצורכי תשלום תהיה אך ה בכתב הכמויות התשלום הוא לפי נפח( 

ורק לפי רוחב האלמנט שבחתך התיאורטי ולא לפי רוחב התעלה שנחפרו 

 .בפועל

חפירת התעלה ואורך הצנרת ימדדו לתשלום בקווים ישרים ובמרחקים  .ב

 נטו בין מתקן למתקן.

העבודות שידרשו לביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב כל  .ג

צעו על ידי והדרכים ביציבות הקרקע באתר יבבמגבלות האתר  ברוחב 

הקבלן. בכל מקרה לא תשולם שום תוספת ו/או פיצוי עבור שיטת 

העבודה/חפירה ולא יהיה כפל תשלום עבור חפירה מסוימת. התשלום 

 מתח גבוה \מ"ע של תעלה סופית לכבלי חשמל אורךלתעלות יהיה רק לפי 

לפי הרוחב שבחתך  -ונה שבוצעה לפי הוראות הממ -, וכו' מתח נמוך\

ולפי עומק הביצוע בפועל, או הוראת המפקח בשטח הטיפוסי והתיאורטי 

וללא קשר לכמות ו/או רוחב ו/או שלבי החפירה / חציבה והעבודה, וגם 

 אם בפועל החפירות יתבצעו מספר פעמים, בקטעים, בחפירה חוזרת וכו'.

דפי פינוי, מילוי, כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה, פחת חומר, עו

קשיים, העתקות וכו' נכללים במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא 

 .ישולמו בנפרד

 היחידות שבכתב הכמויות נכללת גם התמורה לעבודות הבאות :במחירי  .ד

בתנועה ובעבודה, וכן כל העבודות  עבודות הסדרי תנועה ובטיחות

בודות הכנה ופרוק, , עהפיזיות הכרוכות לנושא הסדרי התנועה והבטיחות

גילוי שנית לצורך השחלת  חפירות גישוש, גילוי, תמיכת תשתיות צנרת,

דרכים, מדרכות, ריצופים, והחזרה לקדמותו של וכו', פרוק  הכבלים 

כולל  – אבני שפה, קירות, גדרות, הגנה על דפנות התעלה, דיפון ותימוך

קירות תמך, ב, , פריצת חורים בגדרותתכנון וכל האמור לעיל בנושא זה

וכן אגרות  סילוק ופינוי עודפי חפירה למקום מאושר על ידי הרשויות

, החזרת המצב לקדמותו, וכל פריט ורכיב נוסף או אחר החיוני ההטמנה

חוזה או בנספחיו אחד ממסמכי ה, בין שהוזכר בבשלמות לביצוע העבודות

 .ובין שלא הוזכר

חר חפירתה, גם ובעת לא תשולם כל תוספת עבור, תחזוקת התעלה לא .ה

עובדים בה, והמתנה לצורך ביצוע תיבת חיבור  ת חשמלשעובדי חבר

 .)"מופה"(, ועבור עיכוב הכיסוי עד להנחת הכבלים או השחלתם בצנרת

התמורה עבור עבודות אלו ) אספקה וביצוע ( לא תשולם בנפרד, אלא אם  .ו

ירי מופיע בכתב הכמויות פריט תשלום מפורש, ותכולתה כלולה במח

 .היחידות שבכתב הכמויות

במידה וידרשו מידות אחרות מהמוזכר בכ"כ אזי בסיס החישוב יהיה לפי  .ז

הסעיף הדומה והקרוב ביותר לנדרש ובתוספת חישוב יחסי למידות 

 הנדרשות .
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הצנרת תכלול במחירה את האספקה והנחת הצנרת ,מחברים מקוריים  .ח

 יים וכיוצ"ב.,גומיות ,פקקים ,חבלי המשיכה ,ספייסרים מקור

 
 בדיקות ומסירות 80.00.81

בגמר ביצוע כל חצייה הקבלן יבצע בדיקת מנדריל )משחולת( בקוטר  .א

. הבדיקה שבוצעה ובהתאם לכללי חברת החשמל מתאים לקוטר הצנרת

הבדיקה הקבלן יתקין בגמר . תעשה לכל צינור וצינור ולאורך כל החציות

 .המשיכהבקצוות הצנרת ויקשור אליהם את חבל סגירה \פקקים

ביצוע בדיקת מנדריל ,ואספקה והתקנת חבל משיכה ופקקים כלולים  .ב

 .במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד
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 בקרה ורמזוריםמפרט טכני מיוחד לביצוע תשתיות  /82.1
 

 הנחיות כלליות 08.21.02

 כללי - 08.21.02.02 

סלילה ואחזקה של עירית  לעבודות פיתוח,העבודות יבוצעו על פי המפרט הכללי  .2

 עבודות רמזורים ובקרה. 52.22, ובפרט לפרק ירושלים

 בנוסף ישמשו המסמכים הבאים: .1

)משרד   העדכונים כולל   רמזורים הכללי להצבה ואחזקה של   המפרט. 1.2

 (.2993התחבורה, 

)משרד  הנחיות לשילוב גלאים ברמזורים )מהדורה אחרונה( כולל עדכונים. 1.1

 (.2986התחבורה, 

עבודות הנחת התשתית לרמזורים ובקרה יתבצעו במקביל לעבודות שייעשו על ידי  .3

 קבלן הרמזורים.

על הקבלן מוטלת האחריות להכיר את המצב הקיים בשטח כדי למנוע פגיעה  .4

במערכת קיימת. כמו כן מוטלת עליו האחריות להמשך הפעולה התקינה של 

בו מערכת הרמזורים פעילה )כולל מערכת גלאי רכב מערכת הרמזורים בצומת 

 תקינה(.

אחריות הקבלן כוללת את שלמות החיבור של הרמזור למרכז הבקרה. במידה  .5

על הקבלן יהיה  –ועבודות הקבלן יגרמו לנתק בין מרכז הבקרה לבין הרמזור 

 לפעול מיידית לתיקון התקלה.

ודי רמזור, כבלי חשמל העתקת רכיבי רמזור לצורך עבודות הקבלן כגון עמ .6

 וחיבורים ייעשה על ידי קבלן הרמזורים בתיאום עם הקבלן הראשי.

 

 :בין היתר העבודות יכללו 08.21.02.01

 חפירות להנחת השרוולים. . 2

בין שוחות קיימות, שוחות רמזורים חדשות, חיבור לתאי בזק,  שרווליםהנחת  . 1

 וכו'.

 קיימת ופעילה באופן שלא יפגע תפקוד המערכתהוספת צנרת למערכת שרוולים  . 3

 הקיימת.

 עם קבלן הרמזורים השחלת כבלים בצנרת במקביל להמשך עבודות תיאום . 4

 התשתית.

 ניקוי צנרת קיימת כולל השחלה או שמירה על חוט משיכה בתוך הצנרת. . 5

 פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים. . 6

 

 וריםתשתית צנרת רמז 08.21.01

כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה יובאו לאתר טרם תחילתה ויוצגו  .2

 .המפקח. אין להניח צנרת/תאים/מכסים שלא אושרו על ידי המפקחלאישור 

. המפקחסימון מהלך הצנרת ומיקום התאים יעשה על פי סימון בשטח על ידי  .1

 אין למקם תאים וצנרת על פי התכניות.
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בשלבים הבאים יש לקבל אישור . וקבלה סופיתבדיקות במהלך העבודה  .3

 להמשך העבודה: המפקח

 י חפירה ותאים בשטח.תוואסימון    3.2

 בגמר חפירת התעלה.   3.1

 לפני הנחתם. עם הבאת חומרים לאתר,   3.3

 לפני כיסוי החפירה.   3.4

בדיקה סופית  הכוללת בדיקת "מנדריל"  לפני תיקוני אספלט/ריצוף תבוצע  3.5

 בכל סוגי  צינורות.

 :בדיקות מדגמיות שיבוצעו על פי דרישת המפקח .4

, 2532בדיקת דוגמה של צינור המסופק על ידי הקבלן להתאמתו  לתקן  4.2

 הבלעדית של המפקח.  במעבדה המוסמכת לכך, על פי קביעתו

בדיקות אלה יבוצעו בנוסף  .Bar 10בדיקת לחץ אויר בצינורות בלחץ של  4.1
תחול במלואה על  ועלות בדיקות אל אחרת שידרוש המפקח.לכל בדיקה 

  .הקבלן

 

 חפירה ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות  08.21.01.01

ריצופים ניסור אספלט בכביש  עבודות הכנה  טרם החפירה )של אספלט, .2

 הכללי. המפרט  של 52.02וכדומה(  יבוצעו על פי פרק 

 52.01המפרט הכללי, פרק חפירה ו/או חציבת תעלות תבוצע על פי  .1

 ובהתאם לפרטים.

 טרם הנחת הצנרת יש להביא החפירה לשיפוע אחיד לכל ארכה. .3

 

 צינורות והנחתם  08.21.01.03

 סוגי הצינורות .1

, מפוליאתילן להתקנה תת צינורות עבור תשתיות בקרת תנועה  2.2

וגם על  2532מ"מ, המיוצרים על פי תקן ישראלי  75קרקעית, בקטר 

לצינורת כנ"ל, כולל מצמדים אבזרי  7001דרישות בזק לפי הגדרה פי 

 ".עירית ירושליםחיבור ואבזרי איטום. הצינורות יסומנו בלוגו "

 הסימון על הצינור יכלול: 2.1

 ן תו תקן.סימו  2.1.2

 סימון אורך רץ, במטרים.  2.1.1

 שנת ומנת היצור  2.1.3

 .SN 32/13.5יק"ע    HDPE 75  את  המילים:  2.1.4

 פרטי קו היצור  2.1.5

 בקרת רמזורים. "לוגו: "עירית ירושלים  2.1.6

 שם  היצרן  2.1.7

 מ"מ גובה אות. 5גודל הכיתוב יהיה לא פחות מ   2.1.8
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יאושרו צינורות המיוצרים על ידי יצרנים שקיבלו אישור מתאים  2.3

 על הקבלן להמציא אישור זה. "מחברת "בזק

 רמזורים ובקרה הנחת צנרת תקשורת, .2

 ס"מ. 20התעלה תרופד לכל ארכה בחול ים בעובי   1.2

 יחוברו עם אטמים. 4צינורות "  1.1

צינורות יונחו על שכבת החול ויכוסו בכל היקפם בשכבת חול ים   1.3

התחתון  ס"מ. הצינורות יונחו כך שגובה הצינור 20בעובי 

 ס"מ. 20 -)תחתיתו( משכבת החצץ בתא יהיה לא קטן מ 

 ן קשיח לרמזורים ולתקשורת: מפואתילצינורות  1.4

 יסופקו מגולגלים על תוף.  1.4.2

הצינורות יורדו מהתוף תוך כדי הסעת התוף לאורך   1.4.1

 החפירה.

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבויות.  1.4.3

 יש לאגד את הצינורות לקבוצה באמצעות סרט דביק.  1.4.4

חיבורי צינורות יהיה באישור המפקח בלבד, השימוש ב  1.4.5

 מרים ואביזרים של יצרן הצנרת בלבד.וובאמצעות ח

שימוש בשרוולים מוליכים יהיה על פי אישור המפקח. השרוולים  1.5

בכמות ובקוטר המתאימה למספר הצינורות  PVCיהיו מצנרת 

 המושחלים.

מנילון  בכל הצינורות, מלבד אלה בהם הכבל קיים, יושחל חבל 1.6

 מ"מ.  8בקוטר 

 

 .מילוי חוזר ותיקון שטח מדרכה וכביש 08.21.01.04

 מילוי חוזר של חפירות .2

בתום הנחת הצנרת וחיבור הצינורות ותאי הביקורת )ראה להלן( יבוצע  .2.2

 .52.01מילוי חוזר של התעלה על פי המפרט הכללי, פרק 

מדרכה או המילוי יבוצע עד גובה תחתית המסעה ויהיה עבור שטחי  .2.1

 עבור שטחי כביש, ובהתאם לסוג המדרכה או המסעה.

ס"מ מפני השטח בו מבוצעת החפירה יונח  50ס"מ ובעומק  20בעומק  .2.3

מודפס באותיות שחורות בגובה  וסרט סימון מפלסטיק בצבע צהוב ועלי

 ס"מ: "זהירות סיב אופטי". 20

פי סוגו העבודה כוללת כבישה והידוק של המילוי  התוספת הנדרשת על  .2.4

 )כביש או מדרכה(

 עבודות ריצוף ואספלט .1

עבודות אספלט במדרכות ובכביש יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק  .1.2

52.21. 

. עבודות אלה 40.04עבודות ריצוף יבוצעו על פי המפרט הכללי, פרק  .1.1

 .כוללות החזרת ריצוף, מכל סוג, שפורק
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מרוצפת מידה ונדרש. תיקון מדרכה בבהכנות לחפירה והשלמת שבר  .1.3

ס"מ משני צידי החפירה לצורך חיבור  50כולל פירוק פס נוסף ברוחב 

 טוב עם ריצוף קיים. הריצוף יבוצע בכל רוחב הפירוק.

 
 תאי ביקורת ומכסים 08.21.01.05

 תאים ומכסים .2

 .כל התאים וחלקיהם ישאו סימון "תו תקן" .2.2

בהתאם לת"י  תאים יהיו מבטון טרום,ה: 80או  60בקוטר תאים  .2.1

ס"מ נושאי תו תקן. תא  80ס"מ או   60, בקוטר פנימי של 658

 200יהיה מחוליות טרומיות שגובהן עד  60 -המסומן בתכניות כ

יהיה משתי חוליות, כל אחת  80 –ס"מ, תא המסומן בתכניות כ 

ס"מ. החוליות יונחו כך שגובה תחתית הצינור התחתון  50בגובה 

 ס"מ. 20 -משכבת החצץ בתחתית התא לא יהיה קטן מ 

, 658בהתאם לת"י  : יהיה מחוליות  מבטון טרום,200 בקוטר תא .2.3

ס"מ נושאי תו תקן. עומק תחתית התא יהיה  200בקוטר פנימי של 

ס"מ מפני הכביש/מדרכה. התא יבנה מחוליות טרומיות  150עד 

 בהתאם.

בהתאם לנדרש, תותקן בראש התא חוליה קונית, כדוגמת  .2.4

וה ערך מאושר. בכל חוליה מדרגות או שו MK-100-80"וולפמן" 

 ס"מ בינהן.  33מדרך מפלדה מצופה פלסטיק במרווח של 

טון  15טון במדרכה, או  21.5) מסולע 489מכסים: בהתאם לת"י   .2.5

 50. פתח המכסה לתאים בקוטר מעל טון בכביש( 40בשוליים או 

ס"מ. מכסי כביש יהיו  60יהיה קוטר הפתח במכסה לפחות   -ס"מ 

מיצקת, כולל פקק, טבעת, הגבהת צווארון ותקרה. ההתאמה 

לגובה הסופי של הכביש או המדרכה תהיה על פי הפרטים. 

-MTMיהיו כדוגמת "וולפמן" דגם   60 ם בקוטרהמכסים לתאי

75-B-50  .או שווה ערך מאושר 

בהתאם  A1מבטון מזוין: תאי דגם /רמזורים תאים לתקשורת .2.6

. התאים  יסופקו על ידי יצרן המאושר לצורך זה על ידי 466י לת"

חברת "בזק", והקבלן ימציא אישור בהתאם. עומק התא ומספר 

הפתחים לצנרת על פי המצוין בכתבי הכמויות ובתכניות. התאים 

ללא רצפה. מכסים יהיו כמו עבור תאי בזק, אך ביצקת יוטבע: 

ס"מ או  לוגו אחר על  5 רמזורים" באות שגדלה -"עירית ירושלים 

ס"מ. הלוגו יהיה על  5אותיות בגובה  10פי דרישת המזמין של עד 

כל חלקי המכסה. ביצוע המכסים על פי פרט בזק כולל הגבהה של 

 ס"מ, זיון ביטון והתאמות כנדרש. 50עד 
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 ביצוע תאי ביקורת .1

מעבר לפני החוליה  ,תאהלתוך  ס"מ 25 הצינורות יבלטו .1.2

 הפנימיים.

ם הנחת התא יש להכין פתח מתאים בחוליות התאים עבור טר .1.1

רק על ידי תבוצע  כניסת הצינורות בהתאם למספרם. עבודה זו 

 חיתוך בכלי חשמלי.

 אזור חדירת הצנרת לתא יאטם בבטון מצידו החיצוני של התא. .1.3

שבין הצינורות ופני  יש להקפיד על חדירת הבטון לכל החללים

 התא החיצוניים.

הפנימיים יהיו חלקים וינוקו מכל שאריות בטון טיט פני התא  .1.4

 וכו'.

 ס"מ. 20תחתית התא תרופד בשכבת חצץ בעובי  .1.5

( 10 -יש לצקת חגורת בטון )ב -תאים המותקנים במדרכת אספלט  .1.6

 בעומק שעל פי הפרטים שתקיף את המכסה ואת חולית התא.

 ס"מ עבור האספלט. 3בהיקף הטבעת החיצוני יש לצקת פחות 

אלא שחגורת הבטון  ,כנ"ל -המותקנים במדרכה מרוצפת תאים  .1.7

בגובה שיאפשר הנחת  ס"מ לפחות, 20מקיפה את הטבעת ברוחב 

 מכסה.ההריצוף עד לשולי 

 על פי הפרטים ובהתאם לסוג התא. -בשולי כביש ו/או גינון  .1.8

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 08.21.01.06

לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה של  אופני מדידה ותשלום הם על פי המפרט .2

 .עירית ירושלים

פתיחת כל תאי הרמזורים הקיימים וניקויים כלול במחיר היחידות ולא  .1

 ישולם בנפרד.

כולל כל עבודות  ,פי מטר אורך חפירה, לכל רוחבהמדידה ל –חפירה לצנרת   .3

ם . המחיר כולל ג, וכן מילוי חוזר במצע סוג א' מהודק בבקרהההכנה והפירוק

 52-22-04-2פי סעיף  על  כל העבודות

לפי מטר אורך, כולל כל  אבזרי החיבור והאיטום הנדרשים )מופות(,  –צנרת  .4

חוט המשיכה וריפוד החול לכל כמות צינורות. המחיר כולל בדיקות מנדריל  

עד לקבלת העבודה על ידי  , שתבוצע על ידי הקבלן בכל הקנים ככל שידרש

 .נספח א'פירוט, ראה -מפקחה

יחידה, על פי סוג התא, כולל חפירה, מילוי חוזר מדידה ותשלום:  –תאים  .5

העבודה בשלמותה על פי  וכבישה במידות הנדרשות להתקנתו וביצוע 

 הפרטים.
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 נספח א'
 לניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים ובדיקת מנדרילמפרט טכני 

 הביצוע(נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם קבלן )

 :כללי .2

כלולות הנחיות לביצוע ניקוי של צנרת )קנים( ושל תאי כבלים )גובים( מפרט זה ב

 של רמזורים, בתוואי ובצומת. כמו כן מפורטות דרישות הבטיחות.

 בנספח למפרט מצורף דוגמת טופס דיווח ביצוע. 

 

 ציוד כלים ואביזרים .1

 קרקעיים.-מפתחות למכסי תאים תת .א

 פנסים. .ב

 לירידה לתאים תת קרקעיים.סולם מתאים  .ג

 משאבה להרקת מים מתאים תת קרקעיים. .ד

 כלי ניקוי. .ה

 אמצעי קשר וחילוץ. .ו

 .753מ"מ לפי ת"י  8חבל פוליפרופילן  .ז

 ( ומברשת לניקוי צנרת.MANDRILLגשושים ) .ח

 כל הנ"ל יהיו על פי תקנים ישראליים ועל פי אישורו של המפקח. .ט

 

 בטיחות .3

 בטיחות כללית .3.2

על הקבלן לפנות למפקח מטעם המזמין, לפני התחלת העבודה כדי לקבל ממנו 

תדריך בטיחות, נוהלי הבטיחות המתאימים ואישור שהצטייד באמצעי הבטיחות 

למרות האמור לעיל, האחריות לכל נושא הבטיחות הינה של הקבלן המתאימים. 

 ומנהל העבודה מטעמו.

אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת  בעת ביצוע עבודות, על הקבלן לאחוז בכל

פגיעה בנפש וברכוש כלומר לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל 

בא כוחו באתר העבודה, להאיר כחוק כל בור פתוח בהתאם לדרישות המשטרה 

 ועיריית ירושלים, להבטיח מעבר להולכי רגל ולהציב שמירה מתאימה.

 בטיחות העובדים .3.1

 ר על כללי הבטיחות בעבודה בתאים תת קרקעיים:על הקבלן לשמו

פתיחת תאים תת קרקעיים תעשה בעזרת שני מפתחות המיועדים לכך ושני  .א

 עובדים ירימו את המכסה ויזיזו אותו.

 לאחר פתיחת התא יש להמתין עשר דקות לאיוורורו, לפני המשך עבודה. .ב

חשים או יש להאיר לתוך תא הכבלים ולודא שאין בו רמשים מסוכנים, נ .ג

 עקרבים.

אין לרדת לתא שהתגלו בו גזים מסוכנים או רמשים מסוכנים. אם נראו רמשים  .ד

 מסוכנים, על העובד )עובדים( לצאת מיד מהתא.

 העובדים יהיו מצויידים בכפפות מגן ובנעלי בטיחות. .ה

לפני הירידה לתא הכבלים יש לפנות מסביבתו כלי עבודה, ציוד ועצמים זרים  .ו
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 לתוך התא על העובד היורד לתא כבלים לחבוש קסדת מגן.העלולים ליפול 

 הירידה לתא הכבלים תעשה בעזרת סולם מתאים במצב תקין. .ז

בכל עת שנמצא עובד )או עובדים( בתוך תא הכבלים, חייב להמצא עמו בקשר  .ח

עובד הנמצא מחוץ לתא ומצוייד באמצעי קשר ואשר יוכל להזעיק עזרה במקרה 

 יקלע במצוקה. שעובד הנמצא בתא הכבלים

 

 הנחיות לביצוע .4

העבודות יתבצעו על פי הנחיות המפקח מטעם המזמין. לקבלן ימסרו מפות ובהן מסומנים 

 מספרי התאים בהם יש לבצע את העבודה. כמו כן ימסרו לקבלן טפסי דיווח, ראה בהמשך.

 

 הכנות מחייבות .5

 לפני תחילת העבודה, על הקבלן לודא:

ונהלי הבטיחות, וקבלת תדריך בטיחות ממנהל העבודה הכרת ההיבטים הבטיחותיים  .א

 הראשי של האתר.

 .3וסעיף  1הצטיידות כנדרש בסעיף  .ב

 קיום הנחיות ומפות מסומנות של תשתית הרמזורים בתוואי הנדרש. .ג

 קיום טפסי דיווח. .ד

אם לא התקיים אחד או יותר מהסעיפים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה 

 ל הממונה.ויש לפנות א

 

 עבודות הניקוי .6

 ניקוי ראשוני .6.2

יש לנקות סביב התא, כולל פינוי חפצים וגופים זרים כנדרש בהוראות הבטיחות. לאחר 

 פתיחת התא, יש לשאוב מתוכו מים שהצטברו וניקוי מבוץ, אבנים ופסולת.

 אזהרה!

מותר לרדת לתא רק בעזרת סולם מתאים. 

 אסור לדרוך על כבלים וציוד שבתא.

 

 ניקוי צנרת .6.1

קנים ריקים, שאין בהם כבל, ינוקו ע"י העברת קנה מברשת. אם המברשת מוציאה 

לכלוך, עפר, או אבנים, יש להעבירה שוב. לאחר ניקוי הקנה יש לבדוק תקינותו בהעברת 

מקוטר הקנה. אם לא ניתן להעביר את הגשוש )או את המברשת(,  90%גשוש שקוטרו כ 

 יש לדווח כמפורט בהמשך.

 

 השחלת חבל ואטימה .6.3

באורך עודף , חבל המשיכה המושחל יהיה רציף 753מ"מ לפי ת"י  8בקנה נקי יושחל חבל 

מ' יסופק  2,300ביחס לאורך הצינור במצב פריסה ישר )לדוגמא: לצנרת באורך  %2של 

מכל צד של הצינור(. קצוות החבל בקצה הצינורות  מ' 8.אורך תוספת חבל משיכה ב

 יקשרו באופן שימנע את בריחת חבל המשיכה אל תוך הצינור.
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 סיום .6.4

 מים שבתוך התא ישאבו החוצה והתא וסביבתו ינוקו מלכלוך, בוץ ופסולת.

מכסי התא יוחזרו למקומם. יש להקפיד על סגירה נכונה, באופן שפני המכסים לא יבלטו 

 . לפני הנחת המכסים, יש לנקות את המסגרת מלכלוך וגופים זרים.מעל המסגרת

 

 סימון ודיווח .6.5

במקרה שמיקומו של תא שונה מהמסומן במפה, הקבלן יעביר קו על הסימון  .א

 הקיים וירשום את המיקום שבו נמצא התא.

בסוף כל יום עבודה ידווח הקבלן למפקח מטעם המזמין, על תאים שלא נמצאו  .ב

 כלל.

 יום עבודה ידווח הקבלן למפקח מטעם המזמין, על קנים חסומים.בסוף כל  .ג

 הקבלן ימלא טופס דיווח כדוגמת הטופס שבנספח א'. .ד

 

 תיקונים והשלמות .6.6

 אם בבדיקת המפקח, יתגלה צורך בתיקונים והשלמות, הקבלן יבצעם מיד.

 

 שונות .7

 אחריות .7.2

לנפש או לרכוש, עקב הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי צד שלישי לכל נזק שיגרם 

 ביצוע העבודה.

 פיקוח .7.1

המזמיןיפקח לפי שיקול דעתו על שלבי העבודה ונציג המזמין יבדוק את איכות הביצוע. 

המזמין רשא לפסול כל פרט או קטע שאינו עומד בדרישות המפרט, או ברמה מקצועית 

 נאותה.

 טופס דיווח .7.3

  שור התשלום.טופס הדיווח, לאחר אישורו ע"י המפקח, הינו תנאי לאי
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 תקשורת עירונית  תשתיותמפרט טכני לביצוע   - 82.11

 בכתב הכמויות. .82.1, 82.11ראה פרקים 

 :כללי .2

תת"ק להנחת תקשורת לביצוע תשתית הספציפיות טכניות ה דרישותהמפרט זה מגדיר  .2.2

 .בתחומי שטח שיפוט עירית ירושלים  אופטיים לפריסת סיבים צנרת קלה

 

 :HDPEצנרת פוליאתילן  .1

תאים, קירות, קידוחים -ת  במדרכות, בכבישים, ביןוהצינור מיועד להנחה בתעל .1.2

קרקעית, כדי לאפשר השחלת כבלי תקשורת -אופקיים וכניסות למבנים ברשת תת

 אופטיים ונחושת. - מסוגים שונים לתוכו

 עצמים מוצקים,  חדירתהגנה מפני  הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות,  .1.1

 חרקים, חומרים כימיים וגם מחדירת מים. מכרסמים,

בנשיפה(  הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר )השחלה .1.3

 .3.23סעיף  2532+ בהתאם לת"י 0.5/-0בר   20עליו לעמוד בלחץ פנימי של 

 על תוף. ומסופק מגולגל  5%מכסימום אובליות של  הצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל,  .1.4

התוף לאורך  לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו בשיטה המקובלת )הורדה תוך הסעת .1.5

 התוואי( על הצינור להתיישר.

בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור מקו ישר אופקי ואנכי ביותר ממחצית הקוטר  .1.6

 הפנימי של הצינור 

 3.6ף סעי – 2532לאורך שני סיבובים מהתוף לפי ת"י 

הנראים  פני הצינור יהיו חלקים, לא יהיו בו חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים .1.7

 בעין בלתי מזוינת ולא יהיה חלל בדופן הצינור.

לא יהיה  מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל .1.8

. השיטה 2991מ  BELLCORE "-000356)מכסימום( בהתאם לנוהל " -0.25יותר מ

להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים 

 החיכוך יושג ללא שימוש בחומרי סיכה בשכבת סיליקון ערך זה של מקדם

 . 3.21סעיף  2532רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה לפי ת"י  .1.9

 עם פסים צהוביםהצינור יסופק בצבע שחור  .1.20

( בהתאם לדרישות U.V) הצינור יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית .1.20.2.2

 .499ההגנה והבדיקה כמוגדר בת"י 

מ העשויים "מ  8כל הצינורות יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה  .1.20.1

 (.PPמפוליפרופילן )

ביחס לאורך  8%חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של  .1.20.1.2

 מ' תסופק תוספת  2300ווה אומר לאורך תוף בן הצינור במצב פריסה ישר )ה

 מ' מכל צד של הצינור(. 50חוט משיכה בת 

עפ"י ת"י  - 63בצינור  23.5ו  50בצינור  22יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה  .1.20.1.1

 .2532עפ"י ת"י  -סטיית עובי הדופן   2532
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 :סימון האריזה .1.22

שלהלן  קיימא הפרטים -וברלכל תוף תוצמד תווית, שעליה יסומנו בסימון ברור  .1.22.2

: 

 סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני. .1.22.2.2

 שם היצרן, כתובתו וסימונו המסחרי הרשום. .1.22.2.1

 זהירות סיב אופטי. -עירית ירושלים  – HDPEהמילים : צינור  .1.22.2.3

 23.5 -מיון הצינור )יק"ע(. .1.22.2.4

 הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור. .1.22.2.5

 ספרור שנת הייצור ומנת הייצור. .1.22.2.6

 אורך הצינור בתוף. .1.22.2.7

 

 סימון הצינור: .1.21

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר  .1.21.2

 אחד בצבע תוך שימוש במדפסת צבע בלבד:

 :סדר הכיתוב יהיה כדלקמן  .1.21.1

 סימון תו תקן. .1.21.1.2

 מטר אורך רץ. .1.21.1.1

 יצור.שנת הייצור / מנת הי .1.21.1.3

 .SN 64/23.5-יק"ע 63/50 .1.21.1.4

1.21.1.5. HDPE .מ.ח 

 קו ייצור.    .1.21.1.6

 עירית ירושלים + לוגו עירית ירושלים .1.21.1.7

 זהירות כבל סיב אופטי  .1.21.1.8

 שם היצרן.  .1.21.1.9

 מ"מ  מכסימום. 7ל  5גודל אותיות הכיתוב יהיה בין  .1.21.1.20

ב פסי הצבע )ארבעה במספר( לאורך הצינור יהיו בצבע צהוב בלבד וברוח .1.21.1.22

 .-0/ 1.5ממ' + 3.5

 :הצינורות יהיו מדגם צינור .1.21.3

 פלסטרו גבת. "אופטי פלקס" של חברת .1.21.3.2

 "סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ. .1.21.3.1

 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ. .1.21.3.3

 

 :תקנהה .1.23

 .הצינור יונח בשלמות ללא  חיבורים בין נקודה לנקודה- .1.23.2

דיוס כיפוף רזמן הנחת הצינור יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע, מעוך או חתוך.ב

 ס"מ,  -90הצינור לא יהיה קטן מ

ש להקפיד על מניעת הצטלבויות ילרבות בעליה למבנה או מתקן אחר.

 מעלות. 90יתוך הצינור ייעשה בזוית של חופיתולים.
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במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר והם -

כדוגמת מחברי  האלה יתבצעו ע"י מחברים תקניים מאופיינים לצרכים

 " ו/או שווה ערך.COMFIT"חבצלת","

 ".AS-MADE" -מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה

 

 :יום הצינורס .1.24

 .(כל מערך הצנרת יסתיים באופן קבוע בתאי בטון מעבר )עגול .1.24.2

כל צינור וצינור יוכנס לדופן תא הבטון לקידוחים המוכנים מראש  שבוצעו  .1.24.1

 במפעל מוצרי הבטון.

לבצע עטיפת בטון מסביב לצינור הן בצדו החיצוני והפנימי בדופן תא הבטון יש  .1.24.3

 ועליה להבטיח אטימות מלאה בפני כניסת מים ומכרסמים.

את קצה הצנרת הפנימי )בתוך התא( יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים  .1.24.4

-", "פלסים" אביזריםLANCIER","JACKMOONמאושר ומאופיין כדוגמת "

האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת מושחל )מנדרול( את פעולת אל  ישר

דרושים לביצוע בדיקה  בנוכחות המפקח בשטח )המושחל בפרט וכל האמצעים אשר

שכזו בכלל, הנם באחריות קבלן הביצוע ובהתאם להוראות המפקח( וכן יש להכין 

  יקט.הצנרת לנשיפת כבלים )שחרור חבלים וכו'( בהתאם לדרישת מנהל הפרוי את

מ'  מכל צד של  1 - לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ .1.24.5

 חיבור, עודף חבל זה יחובר לצדו הפנימי של האטם.

 

 : בדיקות איכות .1.25

יתר י  ובעל ISO 9001כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  .1.25.2

 (.2.4.2.3) כמוגדר בסעיף  HDPE)צפיפות גבוהה  2532לסמן בתו תקן לפי ת"י 

 .2532עפ"י ת"י  רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרתהמזמין  .1.25.1

 

 :תאי מעבר וחיבור .3

 כללי : .3.2

 ISO- 9001התאים יהיו מבטון ובעלי תו תקן ישראלי מחברות בעלות הסמכה  ל  .3.2.2

ורדימיקס מוצרי בטון  לפמן תעשיות בע"מוכדוגמת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ו

 בע"מ.

הקרקע על  ים בשלמותם )כולל המכסה( יעמדו בעומס עילי ובעומס צדי )לחץהתא .3.2.1

 טון לפחות. 15הדופן( של 

 ה פתח הכניס -ס"מ לפחות  60קוטר המכסה יהיה  .3.2.3

 .מדרגות –בתאים יותקנו שלבי דריכה  .3.2.4

. שלבים אלו יהיו חלק אינטגרלי מהתאים ויותקנו במסגרת יציקת התא במפעל .3.2.5

 מו במהלך הפרוייקט עם הפיקוח באתר.מיקום שלבי הדריכה יתוא

 במשטח העליון של השלב, המיועד לדריכה, יהיו בליטות, שימנע את מעידת הדורך. .3.2.6

 בידיים. מבנה השלב יאפשר אחיזה טובה .3.2.7
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יותקנו עקב מגבלות  80בחציות כביש. תאי  200ככלל, יותקנו תאי  :תא מעבר )עגול( .3.1

 .200מיקום ובאישור המתכנן בלבד. להלן פירוט לתאים בקוטר 

 טון. 15ס"מ עם מכסים  200התאים יהיו גליליים בקוטר  .3.1.2

לעומק  ס"מ בהתאם 200התא מורכב מחוליות גליליות בעלות תו תקן בקוטר  .3.1.1

 החפירה.

 ס"מ. -200ס"מ ו 50ים : החוליות בגבהים הבא .3.1.3

 ס"מ. 21עובי הדופן של החוליות הנו  .3.1.4

צדדים )למעט צד  בשלושה לקידוחי הצנרת –בחוליה התחתונה תבוצע הכנה מלאה  .3.1.5

 המדרגות( במפעל מוצרי בטון.

  טון. 15עד  -כבד  -המכסה הנו מסוג תקרה עגולה עם פתח  .3.1.6

 ס"מ. 60ס"מ עם פתח כניסה  200קוטר המכסה הנו  .3.1.7

  .ס"מ 10מכסה הנו עובי ה .3.1.8

 .המכסה יאפשר התקנת צווארון הגבהה בהתאם לדרישות המפרט  .3.1.9

 

 :התקנת התא .3.3

  התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה. .3.3.2

לתכנון ובניית התא תוך התייחסות  באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות .3.3.1

 השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה. לפני הקרקע,

 10תונה תונח על משטח מהודק ואשר תפוזר עליו שכבת חצץ בעובי החוליה התח .3.3.3

 ס"מ.

כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם  .3.3.4

 להוראת המפקח.

  HDPEכניסת הצנרת לתוך החוליה התחתונה תבוצע בהתאם למפרט  צנרת  .3.3.5

הרטבה והידוק  כולל :בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול  .3.3.6

 בהתאם להוראות ולהנחיות הפיקוח בשטח.

בכל סוג של חפירה  הצבת הגובים תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן .3.3.7

 ושחזור מתחת לפני הקרקע.

באחריות קבלן הביצוע התאמה מלאה של המסגרת והפקק בהתאם לתנאי השטח,  .3.3.8

 .טחו/או המפקח בש עירית ירושליםשחזור ועפ"י דרישת 
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 'נספח א

 טופס דיווח  – ניקוי תאים וצנרת, השחלת חבלים ובדיקת מנדריל
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 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 ...מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:....................................

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.......................................

 התא:........................................עד תא מספר:...................                   חתך 

 מתא מספר:...................             ..      חתך  התא:.......................................

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 .............             ..      חתך  התא:.......................................מתא מספר:......

 עד תא מספר:...................                   חתך התא:........................................

 

 כמות התאים:............................... .2

 ..................אורך התוואי )ק"מ(:............. .1

 סה"כ ק"מ קנה:................................. .3

 כמות הפקקים שהותקנו )יח'(:.................. .4

 

 הערות המבצע:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

....... .............שם המבצע:...................................................

 חתימה:...................................... תאריך:.......................................

------------------------------------------------------------------------------

 הערות המפקח מטעם המזמין--------------------

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............שם ותפקיד:..................................................................... 

 ................................ תאריך:.....................חתימה:..........
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 בןעבודות א -  11פרק 

 הנחיות כלליות   11.1

 .  כללי11.1.1

חיפוי אבן לקירות מבטון מזויין יצוק באתר, קירות כובד ושטחי מדרונות סלע 

לנאמר המיוצבים בטכניקה של בטון מותז יבוצע בטכניקה של קיבוע רטוב בהתאם 

להוראות המפורטות להלן, פרטי התכניות  בתקנים הרלוונטיים המפורטים להלן,

 והוראות המפקח.

 .1, 2חלקים  2871ת"י  –חיפוי באבן מלאכותית  -

 .1, 2חלקים  1378ת"י  –חיפוי באבן טבעית  -

, 24"מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק אמור בהשלמה להרחבה ו מהווהמפרט הזה 

 קרת איכות.ןב לעבודות פיתוח האתר, אופני מדידהבהתייחס 

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, 

אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. עבודות ריצוף 

י לענות צמנט. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה נדרשת כד-כוללות שכבת חול וטיט

 לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

בקירות תמך מחופים באבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים 

 והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לאספקה ויישום של גמר האבן הסופי.

 .  תיאור העבודה/.11.1

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 טבעית ריצוף אבן -

 חיפוי קירות תמך באבן גיר טבעית. -

 .נדבכי ראש )קופינג( מאבן גיר טבעית -

 תיאור ודרישות ביצוע אדריכליות   11./

 .  כללי1./.11

הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות, לאחר אישור בכתב 

 מהמפקח.

רוגים רק בהתאם למצוין ראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית. יותרו קפיצות ודי

בתכניות ובפרטים. כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו 

אופקית והשורה שלפני האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים. 

 ס"מ בין אבן לאבן. 2התקנת האבנים תעשה במרווח )"פוגה"( מקסימלי של 

 5ס"מ לכל גובה שורת האבן, וצינור הניקוז שקוע  1-3חב פתחי המוצא לניקוז יהיו ברו

ס"מ לפחות מפני האבן בחזית הקיר. אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי תבוצע באמצעות 

בטון וביג'יבונד בעבודה ידנית, לקבלת מגלש שיאפשר הוצאת מים מהנקז אל חזית קיר 

ר עיגון באמצעות קוצי פלדה, האבן. הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן. לא יות

 קידוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון, וריתוך הצינור לקוצים.
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ספק האבן/הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים. הוא יבצע כל חיתוך 

וגימור שיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק 

 ם והמפרטים.באופן סביר מתוך השרטוטי

 .  סוג האבן ועיבודה/./.11

ודוגמת ההנחה יהיו כמוגדר צורת המיקשר , מידות האבן, שיטת הביצוע, האבןסוג 

 2חלקים  2871טיב האבן לחיפוי  יענה על דרישות ת"י בתכניות ועפ"י הנחיות האדריכל. 

 ,1. 

האדריכל, הסיתות פני אבן מעובדים יסותתו בצורת 'תלתיש' על פי המפורט בתכניות 

יהיה ללא פציעה ו/או פיצוצים. הסיתות יכסה את מלוא פני האבן וללא "זמלה". לא 

יוותרו קטעים בחזית האבן ללא סיתות: לא יראו סימנים של חיתוך האבן. וכיווניות 

 מסוימת של הסיתות.

 אבני חמי יהיו מבוקעים ללא סיתות.

 י:סוגים של האבנים לעבודות החיפו פירוטלהלן 

חיפוי אבן טבעית ביר 

 זית תלתיש בשורות

ס"מ,  43-65מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה 

ס"מ,  25לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי  ס"מ.  4עובי 

 ס"מ. 45גובה מקסימאלי 

 עיבוד: תלתיש ללא זמלה

 גוון: צהוב

חיפוי אבן טבעית ביר 

 זית טובזה בשורות

ס"מ,  65-43שורה משתנה, אורך שורה משתנה מידות: גובה 

ס"מ,  25ס"מ. לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי  4עובי 

 ס"מ. 45גובה מקסימאלי 

 עיבוד: טובזה ללא זמלה על פי פרט ודוגמא קיימת בשטח

גוון: צהוב לפי דוגמא קיימת בשטח או על פי הקיים במקרים 

 של השלמות לקירות קיימים.

אבן טבעית ביר קופינג 

 זית מוסמסם

 ס"מ, אורך משתנה לפי פרט 25ס"מ, גובה  40מידות: רוחב 

 1קנטים עליונים ברדיוס  1פנים, עיגול  3-עיבוד: מוסמסם ב

 ס"מ

 גוון: צהוב

אבן פינה ביר זית 

 מוסמסם לחיפוי הקיר

 

 מידות: לפי פרט

 עיבוד: מוסמסם

 גוון: לפי אדריכל

 אבן פינה ביר זית

טובזה לחיפוי קירות 

 מידות: לפי פרט

 עיבוד: לפי דוגמא קיימת בשטח
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 גוון: לפי דוגמא קיימת בשטח טובזה

אבן פינה ביר זית 

 לקופינג

 ס"מ 25ס"מ גובה  40מידות: רוחב 

 1קנטים עליונים ברדיוס  1פנים, עיגול  4עיבוד: מוסמסם 

 ס"מ

 גוון: צהוב

 

 ביצוע עבודות החיפוי.  הנחיות לאופן 0./.11

החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות. עבודת האבן 

 תבוצע בדיוק מירבי, תשמר המשכיות של שורות, מישקים בעובי אחיד וכו'. 

על הקבלן להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש 

 אופטיים. בשבלונות ובמכשירי מדידה 

חיפוי קירות מעוגלים ובתוואים עקומים יבוצע כך, שההפרש שיוצר בנקודות השבר 

 מ״מ.  2)במישק האנכי( בין נדבך לנדבך לא יורגש ולא יעלה על 

הקבלן לא יחל בבניית שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי האדריכל.  

הקבלן יורשה להמשיך בבניית שורה  תיעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד.

נוספת רק לאחר חתימת המפקח על טופס הבקרה. למען הסר ספק אין בדיקה חלקית זו 

וחתימה על טופס המאשר לקבלן להמשיך בניית השורה הבאה מהווה אישור לקבלה 

 סופית של העבודה. 

אבן, כל כתם שנגרם במהלך הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם ב

ופיסות כאלה יסולקו מהעבודה. במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי 

השלמת הבנייה, יספק הקבלן/הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין 

 חומר חדש זה.

 .  תפרים ומישקים1./.11

/או ו 1378רוחב המישקים ואופן מילוי המישקים יהיה עפ"י הנחיות המתאימות בת"י 

2871. 

מ' לכל היותר  8מ' בקירות בכיוון האופקי ובמרחק של  3כל יבוצעו מישקים גמישים 

 בכיוון האנכי. המישקים הגמישים ימולאו בחומר גמיש. 

הנחת האבנים באיזור שמעל תפרי ההתפשטות בקירות הבטון תהיה בתצורת רוכסן זו 

   .משאריות טיט ותונקיות ה פתוחנתהיות בתחום זה הפוגו על גבי זו

 תיאור ודרישות ביצוע הנדסיות   0.11

יציקות הבטון עבור כל סוגי הקירות המשמים רקע להתקנת חיפוי חיבור האבנים אל 

בטכניקה של קיבוע ברטוב מבוצעת בשיטת ההרכבה עפ"י ההנחיות יבוצע  האבן 

 הלן:וכמפורט ל 1חלק  2871המפורטות בת"י 
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בת"י  1.2.4.2תהיה עפ"י הנחיות סעיף אבן בגב התערובת המלט המותקנת  -

כל מרכיבי . 10 -ס"מ  הבטון יהיה מסוג ב 5בטון השכבת , עובי 1חלק  2871

 תערובת הבטון יהיו ללא אפר פחם.

 . 1חלק  2871בת"י  4.2.2יישום שכבת הבטון לפי הנחיות סעיף  -

מצולעים ממוטות מגולוונת בתוך שכבת הבטון המקשרת תבוטן רשת מרותכת  -

תעוגן לקיר הבטון ס"מ. הרשת הזו  20/20מ"מ וגודל משבצת  5 טרובק

 10תמוקם במרחק רשת הזיון  ס"מ. 60/60באמצעות עוגנים מכניים בצפיפות 

 המיקום יובטח ע"י שומרי מרחק פלסטיים.  פני הקיר,מ"מ מ

 326 כל אחת מאבני החפוי תיקשר אל רשת הזיון הנ"ל באמצעות תיילי פלב"מ -

הנ"ל יעוגנו בארבע נקודות או יותר ע"פ דרישות התקן ובהתאם מ"מ.  4טר וקב

 לפימ"מ שיקדחו לתוך האבן  30אל תוך קדחים בעמק   לגודל אבן החיפוי

. )שתי נקודות בפן העליון  ונקודה אחת 1 חלק 2871"י בת 4.7 בסעיף המפורט

 צדדית(.  

סימום( לגובה הקיר תותקן מטר )מק 3.5במפלס התחתון של חיפוי האבן וכן כל  -

תושבת אופקית רציפה מזויתן מגולוון אשר יחובר לקיר הבטון באמצעות 

, מידת הזויתן תהיה כזו שתבטיח תושבת 326ברגים כימיים עשויים פלב"מ 

 מ"מ. 10מינימלית של אבן החיפוי על הזויתן 

 2871ת"י  1.2.6מילוי מישקים וכיחול לפי הוראות האדריכל והנחיות סעיף  -

 .1חלק 

שיתאים  4004כהגדרת ת"י  C-2נדבכי ראש )קופינג( יודבקו ע"י דבק מסוג  -

ברגים. פני הקדח יאטמו בדבק שיש  1לחיפוי חוץ. בנוסף, כל אבן תעוגן בעזרת 

בצבע האבן. מידות מינימום לקופינג יקבעו ע"י האדריכל ע"פ הפרטים 

 הטיפוסיים בתכניות והוראות האדריכל.
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להלן תאור קירות הפרויקט והחיפוי לכל קיר. במידה ותאור זה שונה מהתאור בסעיף הרלבנטי 

 והכל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט. –בכתב הכמויות, התאור בטבלא זו גובר 

 

 1מבנה 

 שטח סוג חיפוי פרט אדריכלות סוג קיר מספר קיר

RW-20 קיר כובד ) עם ריפ-
 רפ ( 

עם פרפט בנוי.  000 ,000
אבן חמי/טובזה 

)גס( בדוגמא 
 רומית עם כיחול

 

RW-25  קיר קונסטרוקטיבי
 מעל למעקה בטון

אבן בעיבוד  
תלתיש בנדבכים+ 

 קופינג

 

RW-00  קיר קונסטרוקטיבי
 מחופה אבן  

אבן בעיבוד  000
תלתיש בנדבכים 

משופעים עם 
הפסקה באמצעות 

פס אבן חלקה 
שקוע ומשופע כל 

 ס"מ. 010

 

RW-00 קיר כובד ) עם ריפ-
 רפ ( 

עם פרפט בנוי.  000, 000
אבן חמי/טובזה 

)גס( בדוגמא 
 רומית  עם כיחול

 

RW-00  קיר בטון חשוף    

RW-00 קיר כובד ) עם ריפ-
 רפ ( 

עם פרפט בנוי.  000, 000
אבן חמי/טובזה 

)גס( בדוגמא 
 רומית עם כיחול

 

RW-01 קיר כובד ) עם ריפ-
 רפ ( 

עם פרפט בנוי.  000, 000
אבן חמי/טובזה 

)גס( בדוגמא 
 רומית עם כיחול

 

RW-00  קיר קונסטרוקטיבי
 מחופה אבן  

אבן בעיבוד טובזה  
 בנדבכים+ קופינג

 

 

 0מבנה 

 שטח סוג חיפוי פרט אדריכלות סוג קיר מספר קיר

RW-50  קיר
קונסטרוקטיבי 

 מחופה אבן  

אבן בעיבוד  
טובזה בנדבכים+ 

 קופינג

 

RW-00  קיר
קונסטרוקטיבי 

 מחופה אבן  

אבן בעיבוד  
טובזה בנדבכים+ 

 קופינג

 

 

 0מבנה 

 שטח סוג חיפוי פרט אדריכלות סוג קיר מספר קיר

RW-50  קיר קונסטרוקטיבי
 מחופה אבן  

אבן בעיבוד  
טובזה בנדבכים+ 

 קופינג
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 המדידה לתשלום 1.11

קיר תוך חזית ה)מ"ר( של לתשלום לפי שטח של רכיבי מבנה ימדד לתשלום חפוי אבן 

אבחנה בין חיפוי קירות מבטון מזויין יצוק באתר לבין קירות כובד ו/או מדרונות 

 מיוצבים בהתזת בטון ותוך אבחנה בין קירות המחופים באבן מסוגים שונים.

בנפרד ומחירם כלול  קופינג המבוצע בראש קירות ואבני פינה לא ימדדו לתשלום

 במחירי היחידה לחיפוי הקירות השונים.

מחיר היחידה כולל את כל החמרים והמלאכות הכרוכים בבצוע העבודה, ומבלי לפגוע 

 בכלליות האמור, כולל גם את:

 בחירת מקורות האספקה. -

 אספקת האבן. -

 .האבנים מיון -

 עבוד צורת האבן. -

 נכיים, משופעים, מעוגלים. פקיים, אוחפוי באבן לפי התכניות בשטחים א -

עיגון החפוי כולל יציקה מקשרת, והזיון שלה, קוצים לעיגון היציקה המקשרת,  -

 . , זויתני פלדה המשמשים תושבת אופקית לחיפויברגי עיגון ותיילי עיגון

 בדיקות תקניות לאבן ובדיקת מקורות האספקה. -

 דוגמאות חפוי ככל שידרש עד לאישור המפקח. -

 ומקצועות. עיבוד פינות  -

לא תשולם תוספת תשלום עבור חיפוי קירות אלכסוניים ו/או קירות עם חזית הנוטה 

  מהאנך והתמורה בעבור עבודות אלו כלולה במחירי היחידה לעבודות חיפוי קירות.
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 תשתיות תקשורת: סלקום, פרטנר, הוט, סטורם -  12פרק 

 
 התקשורתת ותשתי 

 תשתיות תקשורת קיימות: .א

 : רחוב יגאל ידין עד צומת גבעה צרפתית : 1מבנה     

 תשתית סלקום: -

  תשתית סלקום מגיע בחלקו המערבי של רחוב יגאל ידין לכול

 האורך בשול הצפוני הקיים של הכביש עד לצומת גבעה צרפתית.

  ישנה השמטה של מערכת תשתית לכיוון אנטנה  12בצומת כביש

 .12בכיכר של כביש 

 תשתית פרטנר: -

 "לכנ 

 תשתית הוט: -

  תשתית הוט מגיע בחלקו המערבי של רחוב יגאל ידין לכול האורך

 בשול הצפוני הקיים של הכביש עד לצומת גבעה צרפתית.

 תשתית סטורם: -

  תשתית סטורם מונחת באזור נחל צופים והיא פונה צפונה לכיוון

. התשתית עוברת 517רחוב יגאל ידין בתוך מעביר מים קיים בחתך 

 י תעלות פח גלויות בדופן הקירות. במעביר ע"

  התשתית ממשיכה מזרחה בשול הצפוני של הכביש לכיוון צומת

 גבעה צרפתית.

 
 כביש מעלה אדומים : -: צומת קוקה קולה  /מבנה     
 
 תשתית סלקום: -

  אין במקטע זה תשתית סלקום קיימת , חברת סלקום משתלבת

 ותאים.במסגרת העבודה בקטע זה להנחת צנרת ת"ק 

 תשתית פרטנר: -

  תשתית פרטנר מונחת אחרי החצייה של צומת הגבעה צרפתית

היא  576במדרכה הדרומית.  מזרחית לצומת קוקה קולה בחתך 

חוצה צפונה והיא מונחת בשול הצפוני הקיים לכביש לכיוון מעלה 

 אדומים.

 תשתית הוט: -

 כנ"ל 

 תשתית סטורם: -

 כנ"ל 

 
 : דרך האלוף עוזי נרקיס : 0מבנה     
 
 תשתית סלקום: -
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 .אין במקטע זה תשתית סלקום 

 תשתית פרטנר: -

 .אין במקטע זה תשתית פרטנר 

 תשתית סטורם: -

 אין במקטע זה תשתית סטורם 

 

 תשתית הוט: -

  תשתית הוט מונחת בדרך עוזי נרקיס בשול המערבי של הכביש לכול

 העיר.האורך לכיוון שכונות הצפוניות של 

 
, אשר מפריעה הן לעבודות ותאים "קהתשתית הקיימת מורכבת מתשתית תת .ב

 .עבור ביצוע הרחבת כבישים וביצוע פורטלים למנהרות המתוכננותהמתוכננות 

תשתיות תקשורת מתוכננות בצורת מעקף לקו הקיים באמצעות התחברות לתאים  .ג

הקיים. תשתית זו תהיה קיימים, התחברות לצנרת קיימת ובנית שוחות על התוואי 

תת קרקעית ותונח בחפירה פתוחה ומשותפת עם תשתית בזק ותקשורת עירונית 

 2ובקרת רמזורים. התוואי יעבור בצידו הצפוני של הרחבת כביש יגאל ידין במבנה 

. העבודות כוללות  חציות 1ובחלקו הדרומי של כביש מעלה אדומים במבנה מס' 

ברות לאתרים ולקוחות שמחוברים לחברות להתחברות לתשתית קיימת + התח

 התשתית.

מתוכנן בשלב ראשון העתקה זמנית של תשתית הוט ע"י הצבת עמודי  3במבנה מס '  .ד

בשלב שני לאחר  עץ ע"ג קוביות בטון )תלית הסיב תתבצע ע"י חברת הוט בלבד (.

 סביצוע הפורטל המערבי , תונח תשתית סופית ת"ק בשול הכביש של דרך עוזי נרקי

ביצוע התשתית יבוצע במלואו כולל החיבורים לכול החיבורים והלקוחות הקיימים  .ה

 ורק לאחר ביצוע הכבילה ע"י חברות התקשורת , ניתן לבטל את התשתיות הקיימות.

  
 

 מפרטים ותקנים מחייבים:
                

 מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
 

 הביטחון,מפרט כללי לעבודות עפר.של משרד  02מפרט  .2

 פרק ט'. 2988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  .1

 תקנות הרשות המקומית. .3

 מפרטים של חברות תקשורת הוט, סלקום ופרטנר, סטורם. .4

 חוק בזק ותקשורת. .5

 .08המפרט הכללי הבין משרדי פרק  .6
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 ביצוע העבודות:
  

 
התקשורת עבורה מתבצעת  ביצוע העבודות יהיה על פי מפרט הטכני של חברות

התשתית. עבודות ביצוע תשתית הצנרת והתאים תבוצע באמצעות קבלן משנה 

הכלול ברשימת הקבלנים של חברות התקשורת. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת 

והקבלן יוודא כי קיימת אצלו הרשימה המעודכנת. על הקבלן לאשר בכתב את קבלן 

 התשתית.המשנה לביצוע עבודת התקשורת ע"י בעל 

 של קבלנים מאושרים של חברות תקשורת: חלקיתלהלן רשימה 

 

 מיקום גיאוגרפי מייל טלפון איש קשר שם קבלן

 ירושלים yanivc@012.net.il 050-1677701 יניב כהן עד-דור

סלמאן והבה 
 דלית אל כרמל  mail@slman.co.il 04-8393810 פאדר והבה ובניו בע"מ

אם משה -אל
 לוי בע"מ

 הוד השרון m-l-m@zahav.net.il 051-8343850 ניסים הוני

אורי נחמני 
קידוחים 

 בע"מ
 כפר חב"ד office@nahmany.co.il 051-8445445 אלדד נחמני

 

 
 תכנון

 תוכניות .א

 התוכניות כוללות : 

 למתקן התקשורת כולל מיקום מוצע לתשתיות חלופיות חדשות. תוכניות

 חדשות, ארונות וכל הנדרש.מיקום מוצע לשוחות 

לפנות למפקח בשטח בכל מקרה של אי התאמה בין התוכניות לשטח יש 

 לקבלת הנחיות מתאימות

 רשימת תוכניות מצורפות .ב

רשימת תוכניות מערכות תקשורת שהוכנו מטעם המזמין ראה במצורף 

 למסמכי המכרז.

  
 תכולת הפרק

בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת, )חפירות, חציבות, פינוי החומר לאתר מאושר,  -

 מילוי החפירה, הגנות בטון, ניקוי גובים(.הנחת צינורות, הנחה ואו בניה של תאים, 

מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת, וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה,  -

הנחה, חפירה/חציבה, הידוק, תושבת החול או החמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך 

ה לדופן הצנרת באורכים נדרשים וחיתוך הצנרת בשיפוע מתאים למוצא לתעלה, בהתאמ

התעלה ו/או מתקן הניקוז, חיבור לצנרת קיימת ו/או מתוכננת כולל כל האביזרים וכל 

  הנדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח.

 

mailto:yanivc@012.net.il
mailto:yanivc@012.net.il
mailto:mail@slman.co.il
mailto:mail@slman.co.il
mailto:m-l-m@zahav.net.il
mailto:m-l-m@zahav.net.il
mailto:office@nahmany.co.il
mailto:office@nahmany.co.il
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 בטיחות

על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של  -

 נוי תשתיות תקשורת.לבי 2חברות תקשורת המופיעות בחוברות המפרטים 

 

 תכניות תאומים ואישורים

 העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן.

וכלול במחירי היחידה. על  חברות התקשורתכל העבודות בליווי צמוד ובפיקוח אנשי  -

על תחילת העבודות עבורם ולתאם  חברות התקשורתהקבלן למסור הודעה בכתב ל

. ביצוע עבודות התשתית יהיה התקשורתם בזמן ביצוע עבודות בקרבת קווי עבודתו עימ

. כמו כן על הקבלן לסייע חברות התקשורתרק על ידי קבלנים המאושרים לביצוע ע"י 

לחברת התקשורת בכל הדרוש לביצוע עבודות השחלת כבלים וחיבורים דרושים לעמודים 

ידם, ועליו לכלול זאת במחירי היחידה ושוחות קיימות, כולל כל העבודות שידרשו על 

 בפרק זה.

חברת מוריה רשאית לבטל את פרק התקשורת ולמסור את כולו או חלקו לחברות  -

תקשורת ולקבלן מטעמם, לביצוע עבודות במסגרת "קידום זמינות", ו/או במהלך 

 העבודה השוטפת, ללא כל תמורה נוספת לקבלן.

 ידי הקבלן ועל חשבונו(. אספקה והתקנת מכסים לתאי תקשורת )על  -

 סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ומחירים כלול בסעיף החפירה. -

אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חברות תקשורת. התכניות המאושרות  לביצוע ימסרו על  -

 ידם לקבלן.

על קבלן התקשורת לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי  -

מצעים,אבני שפה וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר  חפירות הנחת

 תאום.

על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות המתאימות,ולתאם סימון בשטח  -

 של התשתיות הקיימות באזור העבודה לפני ביצוע.

 

 חפירה ומילוי 

רכות אחרות,  יתכן עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מע -

והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים, בהתאם לקצב ההתקדמות 

 של עבודות התשתיות האחרות, וזאת ללא תוספת מחיר.          

בכל סעיפי החלפת חומר שבכתב הכמויות, המחיר להחלפת החומר החפור מתייחס  -

הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות ס"מ, המילוי החוזר מעל  10לשכבות בגובה 

ובהתאם להנחיות יועץ קרקע של הפרוייקט, בחציות כבישים  98% -בבקרה מלאה ל

, חישוב  CLSM-ובחפירה בשול הכביש  במקום שיורה הממונה תבוצע החלפת החומר ל

 הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.           

יתיים מבחינה תחבורתית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות ביצוע קטעים בעי -

 לילה,  כל זאת ללא  כל תוספת  מחיר.
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 החזרת המצב לקדמותו.

יש להחזיר את המצב לקדמותו לאחר ביצוע תשתיות התקשורת עפ"י דרישת מנה"פ. העבודה  -

והחזרתם למצב הקודם, פינוי כוללת כביש ו/או מדרכה, גינון, אבני שפה, תיקוני אספלט וריצוף 

 הפסולת  לאתר מורשה.

 שונות

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנפש או לרכוש עקב ביצוע העבודות. -

מפקח מטעם מנהלת הפרויקט ואו חברות תקשורת, יפקח על שלבי העבודה, בהתאם  -

תנאי לשיקול דעתם יהיו רשאים לפסול כל פרט או קטע שאינו עומד בדרישות המפרטים,

 ההתקשרות, או ברמה מקצועית נאותה.

 

 פרטי תשלום והבהרות לכתב כמויות:

עקב ריבוי המפרטים בעבודות התקשורת מטרת מסמך זה להבהיר את אופני המדידה ותכולת 

 העבודה של כל סעיף בכתב הכמויות.

אך ביצוע העבודה יהיה על פי המפרט הרלוונטי של חברת התקשורת עבורה מבוצעת העבודה, 

 אופן המדידה והתשלום בהתאם למסמך זה.

במידה ואין התייחסות באופן המדידה לסעיף מסוים ימדד וישולם לפי מפרט חברת התקשורת 

 המתאימה.

 

 
 חפירת תעלה תקשורת
   28.0060-28.0020 סעיפים בכתב הכמויות: 

מחיר היחידה כולל בין היתר: חפירה או חציבה לעומק נדרש בהתאם לתוכניות וברוחב תחתית 

ס"מ בהתאם לסעיף בכתב הכמויות, כולל ניסור פירוק וסילוק אספלט, ניסור  210חפירה של מינ' 

פירוק וסילוק משטחי בטון, פירוק וסילוק יסודות עמודי חשמל, תאורה וכל יסוד בטון אחר, 

ספלט/ריצוף מכל סוג, פירוק וסילוק כל עצם אחר בין אם מוחזר ובין אם לא, לאחר מדרכות א

 חישוף השטח. 

מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש על מנת להגיע לעומק החפירה הנדרש, כולל שיפועים, דיפון 

ושאר פעילויות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהתאם לחוקי הבטיחות ובהתאם לנדרש במפרט 

 התקשורת. חברת 

ס"מ מפני הצנרת והשני  30סרטי סימון אחד בגובה  1מחיר היחידה כולל גם הספקה והנחת 

ס"מ  20-ס"מ באדמה רגילה ו 5ס"מ מפני הצנרת. הספקה והנחת שכבת חול בעובי  60בגובה 

ס"מ מעל הקצה העליון של הצינור. החול  30-בסלע מתחת לצינורות, חול בין הצינורות ושכבת חול

 .444דרש הינו חול מפמ"כ הנ

מחיר היחידה יכלול גם החזרת החומר החפור )בהתאם למפרט חברת התקשורת( בהידוק מבוקר 

 עד לפני הקרקע הקיימת. 

המדידה תהיה לפי מ"א מדוד ממרכז תא אחד לשני או קצה צינור במקרה ואין תא ויכלול את כל 

ס"מ  ישולם לקבלן החלק היחסי  210-המפורט לעיל. במידה ויש צורך בתחתית חפירה רחבה מ

 של סעיף זה.
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לקבלן ישולם ע"פ סעיף מתאים לפי חתך תיאורטי ועומק החפירה בפועל. לא ישולם כפל סעיפים 

 3מטר התשלום )חפירה עד  1.7בעומקים שונים אלא סעיף תשלום אחד. לדוגמא חפירה לעומק 

 מטר( בלבד.

 

 תוכנית אספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה לפי

 בכתב הכמויות 28.0210,  28.0090סעיפים 

 ובהתאם לכיתוב הנדרש,סופקו ממפעלים מאושרים קשיח י P.V.Cצינורות 

 מאושרים ע"י חברות התקשורת.

 המדידה ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא.

או קצה צינור אפיון חברות התקשורת וימדדו מתא לתא יהיו בהתאם ל מ"מ50צינורות קוטר  

 במידה ואין תא.

 השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים )שרוולים( כלולים במחיר אספקת והנחת הצינור.

מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים , תומכות,  8במחיר הצינור תיכלל אספקת והשחלת חוט משיכה 

 קשתות, מצמודות, מחברים וכל הנדרש במפרט חברות התקשורת.

 ר כולל את כל המפורט לעיל.המדידה לפי מ"א המחי

 

 מ"מ. 60מ"מ ו2או  8.מ"מ ו2או  18בדיקת לחץ לצינורות 

 בכתב הכמויות 28.0240סעיף 

 בדיקת לחץ בהתאם למפרט חברות התקשורת. ימדד וישולם לפי מטר אורך צינור.

 

 מ"מ 18מ"מ ו2או  8.ו2או  60מ"מ ו2או  118העברת מנדרול לצינורות 

 הכמויותבכתב  28.0250סעיף 

מ"מ בהתאם למפרט חברות התקשורת.             50מ"מ ו63מ"מ,  220העברת מנדרול לצינורות 

 ימדד וישולם במ"א.

 

 התאמת תאי תקשורת

 בכתב הכמויות 28.0270סעיף 

 מטר. ימדד וישולם לפי יחידה. 0.5בניית תוספת צווארון לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

 

 קייםחיבור צנרת חדשה לתא 

 בכתב הכמויות 28.0280סעיף 

הסעיף כולל גילוי וניקוי התא, חציבת פתח הכנסת הצינורות כולל מופות וביטון ותיקון טיח התא 

 הכל בהתאם למפרט חברות התקשורת. ימדד וישולם לפי כניסת כל קבוצת הצינורות לתא.

 

 חפירה ובניית תא מתוכנן

 בכתב הכמויות 28.0130 - 28.0290סעיפים 

(, שאספקה, הובלה, התקנה וביצוע לפי מפרט חברות התקשורת ויכלול חפירה )לכל עומק שיידר

הספקת התא כולל טבעות רצפה, תקרה כולל מכסה וכל המפורט בכתב הכמויות. ימדד וישולם 

 כיחידה.
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 תוספת לבניית תא על תוואי תקשורת קיים

 בכתב הכמויות 28.0140סעיף 

  הנדרשות כולל חריצים ברצפה ובדפנות לצורך הקמת התא על קו קיים.יכלול את כל העבודות 

 

 הוצאת כבל סיב אופטי מצינור קיים

 בכתב הכמויות 28.0150סעיף  

 .הסיב יוצא מצינור קיים עפ"י הנחיות חברות התקשורת. ימדד וישולם במ"א

 

 גישושים לגילוי צנרת

 בכתב הכמויות 28.0160סעיף 

מטר באורך  3.0חפירה ידנית לצורך איתור מכשול תת קרקעי וגילוי תשתיות קיימות בעומק עד 

חפירות גישוש יאושרו  מטר לרבות החזרת המצב לקדמותו ימדד כיחידה לכל גישוש. 6.0של עד 

 אך ורק במידה ויידרשו ע"י מפקח של חברת התקשורת.

 היחסי. במידה ועומק החפירה יהיה גדול יותר ישולם החלק

 

 

 הריסת תאי תקשורת

 בכתב הכמויות 28.0320סעיף 

פירוק והריסה של תאי תקשורת מכל סוג וגודל, פירוק מכסה והעברתו למחסני חברת התקשורת, 

 פינוי הפסולת ומילוי חפיר התא בחומר מאושר ע"י הפיקוח.
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 מסגרות חרשעבודות  -  19פרק 

 כללי 1.19

של המפרט  19כל העבודות תבוצענה עפ"י ההנחיות המפורטות במסמך זה ובפרק 

הכללי לעבודות סלילה וגישור )נת"י(. באין התאמה ספציפית לנושא כלשהוא במפרט 

במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר  19זה, תבוצע העבודה בכפוף לפרק 

 –מיוחד זה לבין המפרט הכללי בכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט הכחול(. 

 יקבעו ההוראות במפרט מיוחד זה.

מסגרות חרש הנדרשות לביצוע כל עבודות מתייחסות לבפרק זה ההנחיות המפורטות 

 רכיבי הפלדה השונים.

על הקבלן להביא בחשבון כי כל קונסטרוקציית הפלדה הינה גלויה וכי איכות היצור 

 הבצוע יתאימו לדרישות כמפורט במפרט זההנדרשת תהיה מעולה, הפרטים ואופני 

 . ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט

יצור רכיבי הפלדה יבוצע רק בבית המלאכה, האלמנטים השונים ייוצרו ויובאו לאתר 

כיחידות מושלמות כאשר החיבור בין היחידות השונות יבוצע באתר בהתאם לפרטים 

במקומות המיועדים לחיבורים יכין שיאושרו מראש במסגרת הכנת תוכניות היצור. 

הקבלן הכנות המתאימות לצורכי החיבור לאלמנטי פלדה ו/או לאלמנטי בטון כפי 

 שידרשו.

 מסמכים 19./

 כללי  19./.1

)חוקת מבני הפלדה(  2115התאם לתקן בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי ב

ביצוע עבודות המסגרות את ציג בפני מנהל הפרויקט לפני תחילת לה  קבלןעל היהיה 

 המסמכים המפורטים להלן ולקבל את אישורו להמשך ביצוע העבודה.

לאישור המתכנן, והקבלן מתחייב ימסרו למנהל הפרויקט  המסמכים המפורטים להלן

תהיינה אסמכתא לעבודה רק  הייצור וההקמה לבצע תיקונים במידה ויידרש. תכניות

לאחר שהמתכנן אישר אותן בכתב. אשורי התכניות אינן פותרות את הקבלן מאחריות 

למוצר וליציבותו בכל שלבי הביצוע ומהוות רק הסכמה לדרך הפתרון המוצע. הייצור, 

מקצועי נכון בכפיפות להוראות המובאות במפרט זה  פןההרכבה וההקמה יבוצעו באו

או המתכנן  מנהל הפרויקטם הנזכרים לעיל, בכל מהלך העבודה רשאים ובהתאם לתקני

לבצע ביקורים בבית המלאכה לביקורת על הייצור, לבחינת רמת העבודה, קצב העבודה 

וצורת הטיפול ברכיבים. הקבלן מתחייב למסור את כל ההסברים והמידע שיידרש 

, יתוקן או יוחלף עפ"י רויקטמנהל הפלהציג בהקשר לכך. כל רכיב לקוי, לפי שיקול דעת 

החלטתו הבלעדית. כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י 

 מנהל הפרויקטתהליכים שיאושרו על ידי המתכנן, תעודות ביקורת אלו יסופקו ל

 במהלך ביצוע העבודות.
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 תכניות ומסמכי תכנון  19././

ות חלק ממסמכי מכרז זה )תכניות המהו כלליותההנדסיות הבמסגרת התכניות 

ו/או קונסטרוקציה ואדריכלות( כלולים פרטים טיפוסיים אשר מהווים פרטים מנחים 

והקמת אלמנטי מבנה עשויים קונסטרוקציית פלדה לתכנון וייצור פרטים מחייבים 

 , נתונים גאומטריים והנחיות ביצוע. האלמנטים רבות מיקוםל

 הנ"ל את המסמכים הבאים:יות תכנעל הקבלן להכין על בסיס ה

, לרבות תיק חישובים 2חלק  2115עפ"י הגדרתם בת"י   - תכניות הנדסיות כלליות -

סטטיים עבור אלמנטי מבנה שונים הכלולים בתכולת העבודה עפ"י המפורט 

בתכניות. התכן יכלול את תכנון האלמנטים השונים לרבות רכיבי המבנה שלהם, 

על שיפעלו פרטי החיבור למבנים השונים וכיו"ב, הכל בהתאם לכל שילובי העומס 

ם השונים כל זאת עפ"י הנחיות התקנים הישראליים כולל בשלביכיבי המבנים ר

עומסים לרבות  עומסים קבועים,  חלקי מבנהכל לרבות משקל בזמן ההקמה 

 וקבועים.ועומסים שמושים זמניים , עומס רוח םיארעי

הקבלן יגיש לאישור המתכנן תוכניות ייצור  – "shop drawingsתוכניות ייצור " -

. התכניות יתייחסו לכל רכיבי הפלדה הנדרשים  2חלק  2115גדרתם בת"י עפ"י ה

כל פרטי הפלדה סוגי הריתוכים, חורים, הכנות לחיבורי  לביצוע לרבות פירוט

חלקים, חורי ניקוז לאבץ וכד', וכן את חלוקת קטעי הקונסטרוקציה לצרכי ייצור, 

המפורטות בסעיף . הכנת תכניות הייצור תהיה לפי הנחיות הובלה והרכבה.

  29003של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ובסעיף  29בפרק  29.01.03.02.1

 במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה )הספר הכחול(. 29בפרק 

הקבלן יגיש "תוכניות הקמה" לאישור המתכנן. בתוכניות יפורט  –תוכניות הקמה  -

 ת זמניות, אתרי אחסון ועוד.סדר ההרכבה, הצבת מנופים וציוד אחר, תמיכו

 תעודות ואישורי הסמכה  19./.0

)חוקת מבני הפלדה(  2115התאם לתקן בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי ב

 ציג בפני מנהל הפרויקט את המסמכים הבאים:לה קבלןעל היהיה 

על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט תיעוד מלא לרבות תעודות  – חומרים א.

משלוח ומקור החומר לכל החומרים בשימוש בפרויקט )לרבות, אך לא מוגבל 

 לפלדות, פלדות זיון, אלקטרודות, ברגים, דסקיות, צבעים, שגמים, גילוון וכו'(.

של היועץ  על הקבלן למנות יועץ לפלדות )מטלורג( מטעמו, שמו – הסמכות ב.

בצירוף מסמכים המעידים על ניסיונו, יוגשו מראש טרם תחילת העבודה לאישור 

המתכנן. יועץ זה יהיה הגורם המסמיך את כל העוסקים במלאכות הקשורות 

 ברכיבי הפלדה. 

מתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי להכנת תוכניות הייצור  – מתכנן מטעם הקבלן ג.

תכנון אביזרי הנפה, תכנון תהליכי הייצור ותכניות ההקמה, אתר העבודה, 

ההובלה וההקמה לרבות אביזרים נלווים. הקבלן ימנה מהנדס מטעמו לתכנון 

המפורט בסעיף זה. שמו של המהנדס בצירוף מסמכים  המעידים על נסיונו, יוגשו 

 מראש טרם תחילת העבודה לאישור  המתכנן. 
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רשימת המעבדות באמצעותן הקבלן יגיש לאישור מהמתכנן את  – מעבדות ד.

יבוצעו הבדיקות הנדרשות במפרט זה. כל המעבדות יהיו  בעלות אישור בתוקף 

 של מכון התקנים.

 

 חומרים ומלאכות 0.19

 כללי 0.1.19

המפרט הכללי לעבודות סלילה  29והוראות פרק  2115חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י 

חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה, מיוצרת ללא למינציה, כל וגישור, 

יהיה  שיידרמקליפת ערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם  תחופשי

המבצע חייב להמציא תעודות על סוג הפלדה ומקורה, וכמו כן על מקור יתר החומרים 

ר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות והמוצרים המוכנים, המסופקים על ידו. בתעודה יאוש

רשאי להורות לקבלן לבתע בדיקות  מנהל הפרויקט הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.

 לבחינת התאמת החומר שביצור לדרישות אילו. משלימות 

התכונות המכניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר סוג הפלדה 

 430ו/או  FE 360דה תהיינה לפי דרגת חוזק מינימלית, עמידות בכפיפה וכיו"ב, של הפל

FE   520ו/או FE   על חלקיו השונים.  2115לפי ת"י 

 .הראשים לפי המצויין בתכניות 8.8ו/או  5.6ו/או . 4.6יש להשתמש בברגים בחוזק 

 גילוון -הגנה נגד שיתוך  19./.0

הנחיות בהתאם ל באמצעות טבילה חמה באבץ במפעלבחם  יגולונו פלדהכל חלקי ה

. הגילוון יבוצע לאחר 928לעבודות סלילה וגישור ודרישות ת"י המפרט הכללי  29בפרק 

 השלמת עבודות הריתוך לא יורשה ריתוך לאחר הגילוון.

ברגים, אומים , למיקרון לפחות 80יהיה לאלמנטי קונסטרוקציה עובי צפוי האבץ 

 מיקרון. 56 עובי מינימלי ושייבות 

יש להשלים את הכנת פני השטחים על ידי צריבה בחומצה, או התזת לפני ביצוע הגילוון 

 לפי התקן השבדי. SA-1.5גרגרים )גרגרי חול או מתכת(. הניקוי יעשה לדרגת לובן 

כל הצינורות אשר יעברו את תהליך הגלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון. 

ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב )צינור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה(. במידה 

המוזכר, יש לנקב חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור מנהל הפרויקט. 

משטח חתך הצינור. כל חלקי הקונסטרוקציה  4%בכל מקרה לא יעלה שטח החורים על 

המגולוונים ייבדקו לבדיקת אחידות הציפוי ועובי הציפוי הכל בהתאם  לדרישות ת"י 

928. 

 פרופילים ופחי פלדה  0.0.19

התכונות המכאניות, כגון חוזק המתיחה, גבול הכניעה, התארכות שבר מינימאלית, 

עמידות הכפיפה וכיו"ב, של הפלדה יהיו תואמות לנדרש מפלדה בדרגת חוזק ובהתאם 

 לעובי רלוונטי לרכיבים השונים המפורטים במפרט ובתוכניות. 

 



 145 

 רכיבי פלב"מ 1.0.19

 L  פלב"מת בהם נדרש הדבר עפ"י פרטי התכניות יהיו רכיבי המסגרות עשויים במקומו

 316L ייעשו ע"י ברגי פלב"מ שמותאמים לסוגשל רכיבי הפלב"מ ל החבורים , כ326

  .ייעשו ע"י אלקטרודות פלב"מ מסוג שמצוין בתכניות םהריתוכי

 ריתוך 19...0

כל עבודות הריתוך לרבות ריתוך רכיבי פלדה ו/או רכיבי פלב"מ תתבצענה עפ"י הוראות 

 לעבודות סלילה וגישור.המפרט הכללי  29פרק 

אשר בידיהם תעודת הסמכה תקפה  מוסמכיםכל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים 

הנחיות עפ"י  אשר עברו מבחן רתכים מיוחד לעבודה זוהתואמת לסוג עבודות הריתוך ו

  מנהל הפרויקט.לפי קביעת  והכל  2חלק  217ת"י 

 הייצור 0.6.19

לעבודות סלילה המפרט הכללי  29הוראות פרק כל העבודות תתבצענה עפ"י הנחיות  

 וגישור ועפ"י האמור להלן עבור אלמנטי הפלדה השונים. 

 ההרכבה -ההקמה  0.7.19

 29.1.1כין הקבלן עפ"י סעיף הרכבת רכיבי הפלדה תהיה עפ"י "תוכניות הקמה" שי

 לעיל. 

 מעקות פלדה לגשרים  19.1

 פלדה המיועדים להגנת כלי רכב ו/או הולכי רגל.מעקות בראש קירות תומכים יותקנו 

במסגרת התכניות המהוות חלק ממסמכי מכרז זה כלולים פרטים טיפוסיים של 

נדרש לתכנן בתכנון המעקות אשר מהווים תכניות הנדסיות כלליות של המעקות. הקבלן 

( ותכניות הקמה עבור כל חלקי Shop Drawingsמפורט ולהכין תכניות ייצור מפורטות  )

לעיל.  29.1.1המעקות לרבות תכנית הצבת המעקות ופרטים הכל עפ"י הוראות סעיף 

התכנון ייעשה ע"י מהנדס מורשה מטעם הקבלן. התכנון יוגש לאישור מנהל הפרויקט. 

כנון עפ"י הערות מנהל הפרויקט, ורק לאחר אישורו הסופי של מנהל הקבלן יתקן את ת

הפרויקט יוכל הקבלן לבצע.  אישורו של מנהל הפרויקט לנ"ל  אינו גורע מאחראיות 

 הבלעדית של הקבלן לכל שלבי התכנון והביצוע של המעקות.

י ת"תכנון המעקות יהיה ההנחיות המפורטות להלן, הפרטים המנחים ועפ"י הוראות 

 מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים(: –)תכן גשרים  8חלק  2117

 ג )מעקה פלדה דו תכליתי(-1המעקה יהיה מין  -

 המעקות יהיו בתוואי אופקי ישר ו/או קשתי )רדיוס אופקי משתנה כלשהו(. -

מטר מדוד ממפלס  2.10גובה המעקה לכל אורכו  8חלק  2117בניגוד לאמור בת"י  -

 מדרכה.פני 

 .האזניים האופקיים של המעקה יהיו רצופים לכל האורך -

 בצד הפונה למדרך תותקן ע"ג המעקה רשת צפופה נגד טיפוס. -
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 .  2117העומסים המוגדרים בת"י תכן המעקות עפ"י  -

המשמש כאלמנט  (end block)התאמת אלמנט בלוק קצה התכנון יכלול גם את  -

  .המעבר ממעקה גשר למעקה כביש

ולפי  בעלת כושר רתיכות גבוהכנדרש בתכניות  דרגת חוזקהפלדה יהיו מ כל חלקי -

 לעיל. 29.3.2סעיף 

ות הפלדה לרכיבי הבטון של המבנים השונים יהיה עפ"י פרטי התכניות חיבור מעק

 המבוטנים ברכיבי הבטון המזויין. באמצעות מכלול ברגים 

בדיוק בחלקי המבנה השונים לפני ביצוע היציקות תהיה ברגי העיגון התקנת מכלול 

קפיצית. החלל שבין  ודסקיתנמרץ מבחינת מיקום ומפלס. כל בורג יכלול שני אומים 

לפחות(  40-תחתית העמוד לבין מסד הבטון ימולא בבטון בהזרקה,  )הבטון יהיה מסוג ב

 לפחות. 40-ב או בדייס בטון המיועד ליציקה מתחת לבסיסי מכונות ובעל חוזק

יחובר באמצעות מכלולי ברגי העיגון המותקנים ביציקות המעקה עצמו יובא בקטעים ו

. יש להקפיד על קבלת קו רצוף, חלק ובעל רדיוסי עקמומיות )אופקי ואנכי( הבטון

קבועים ללא בליטות ועקמומיות חריגה.  אין לחבר את עמודי המעקה בטרם אישר 

 קה. את הקו של המע מנהל הפרויקט

 ילוט גשרי ש 19..

 כללי 19..1.

תכניות גשרי השילוט המצורפות למכרז זה הן תכניות מפורטות הכוללות את פרטי 

 הגשרים לרבות מיקום, נתונים גאומטריים והנחיות ביצוע.

ה"גבריט" האנכי של הגשרים הגשרים הם מטיפוס גשר שער )מסגרת( ו/או גשר זיזי. 

 ים או גופי התאורה במידה ונדרשיםהשלטמפלס תחתון של מ' עד ל 5.70 לפחות  יהיה

על הקבלן לוודא מידות השלטים ואופן תלייתם  ו/או גדול יותר עפ"י המפורט בתכניות,

 על הגשר כך שיישמר הגבריט הנידון.

 מבנה תחתון –גשרי שילוט  /...19

 נה התחתון של גשרי השילוט כולל את חלקי המבנה הבאים:בהמ

בשיטת ההקשה והסיבוב מבוצעים  ויצוקים באתרכלונסאות קדוחים  סוסבי -

-לפי המתואר בתכניות, הבטון ב ס"מ 60 ס"מ או 45 )מיקרופיילים( וקוטרם יהיה

 להלן. 13. ביצוע הכלונסאות עפ"י הנחיות פרק 40

 .40-אות מבטון מזויין יצוק באתר בטון בכלונס יראש -

 יצוקים בתבניות פלדה., בעלי גמר בטון חשוף חזותי 50-עמודים טרומיים בטון ב -

של המפרט הכללי לעבודות  01תת פרק  29כל העבודות תבוצענה לפי הנחיות פרק 

 סלילה וגישור, בהתאם למפורט להלן ולפי המתואר בתכניות.

 מותקניםגון היע ברגיחיבור העמודים הטרומיים לראשי הכלונסאות באמצעות מכלול 

ת בסיס המותקנת בחלק התחתון של פלטומחוברים באמצעות אומים לראש הכלונס ב
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במפרט הכללי לעבודות  29.01.02.01.03סעיף  2העמוד הטרומי, כמתואר בשיטה מס' 

 סלילה וגישור.

מוסמך ומאושר ע"י להתקשר עם מפעל  מבצערשאי ה עמודים הטרומייםלצורך יצור ה

ים מתוך רשימת היצרנליצור רכיבים טרומיים דרוכים נתיבי ישראל כיצרן מורשה 

אישור לייצר את העמודים בשטח  ןלא יינת המוסמכים על ידי נתיבי ישראל. בכל מקרה 

 העבודה.

 לפני הזמנת הייצור אצל הקבלנים הנ"ל יוודא המבצע כי הם רשומים כחוק.

המפורטות בפרק  בהתאם לדרישותבגילוון חם כל חלקי הפלדה הגלויים לעין, יגולוונו 

 מיקרון לפחות. 80עובי חיפוי האבץ יהיה . של המפרט הכללי 01תת פרק  29

מורכבת מפלטת פלדה אליה מרותכת טבעת פלדה עם  הפאה התחתונה של העמוד

מוטות הזיון  פקית ירותכו "קוצים" ממוטות פלדה מצולעים.ואה לטבעתחיזוקים. 

מוטות הפלדה המצולעים יהיו מוטות  האורכיים של העמודים חופפים עם ה"קוצים".

 .3חלק  4466( כמוגדר בת"י Wרתיכים )

ברגי העיגון  ראש העמודים הטרומיים יבוטנו ברגי עיגון לחיבור קונסטרוקצית הפלדה.ב

 210-73Aהאמריקאי ויגולוונו בהתאם לתקן 5.6יתאימו לדרישות התקן ויהיו מסוג 

ASTMכלוב מברגי העיגון באמצעות  מיקרון. על המבצע ליצור -56, בעובי שלא יפחת מ

כלוב יהיה יציב וקשיח ויבטיח מיקום מדוייק של ברגי ה "שבלונה" ו/או מוטות חיזוק.

 העיגון.

אישור התכנון  על המבצע לתכנן את פרטי ההרמה של העמוד ולקבל את אישור המתכנן.

 הנ"ל אינו גורע מאחריותו הבלעדית של המבצע להרמה ולשנוע העמוד.

א את הרווח בין ראש הכלונס לבין תחתית לאחר הרכבת העמוד במקומו הסופי יש למל

 או ש"ע. SIKA GROUT 124העמוד בדייס בלתי מתכווץ מסוג 

בהרכבת העמודים לגשרים זיזיים יש לתכנן את השיפוע בחיבור בין ראש הכלונס לבין 

 העמוד ובין העמוד למסבך כך שלאחר הרכבת השלטים המסבך יהיה אופקי.

ת האפשרות להורות לקבלן לבצע את עמודי גשרי תשומת לב הקבלן כי למזמין קיימ

 כעמודי פלדה ולא עמודים מבטון טרום.השילוט 

 מבנה עליון –גשרי שילוט  0...19

שלמות,  המגולוונים ביחידות קונסטרוקצית הפלדה של גשרי השילוט עשויה ממקטעים

המקטעים המרכיבים את גשר  ,ע"י טבילתם באמבטית אבץ חם במפעל מאושר לגלוון

 ומותקנים במקום ביחידה אחת. המסגרת מחוברים באתר על הקרקע

 בתוכניות. עפ"י הפרטים המתוארים צינורות פלדה ופחים םייעשו י השילוטגשר

לפחות או עפ"י המצוין בתכניות,  2115לפי ת"י  FE 520ו/או  FE 360הפלדה תהיה מסוג 

 בעלת כושר רתיכות גבוה.

חלקי הפלדה כל המבצע ימציא אישור מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה, ותכונותיה. 

 בגילבון חם. יהיו מגולבנים
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, כוח 8.8בוצע ע"י ברגים דרוכים בדרג האלמנטים יבאתר בין חלקי הפלדה של חיבור 

 . 2חלק  2115הדריכה בהתאם להנחיות ת"י 

רתכים מנוסים בריתוכי שדה. במקרה שיותרו חיבורי ריתוך יועסקו במקום המבנה 

הריתוך עצמו יבוצע רק לאחר הבטחת האלמנטים המתאימים באמצעות אביזרי חיבור 

חיבורים שכאלה, הנובעים מצרכי ההובלה או ההקמה של האלמנטים, יוכנו  ארעיים.

 במפעל המייצר ויבוצעו במקום המבנה.

שבות תשבנה על גבי הבטון החיבורים לחלקי בטון יבוצעו על פי התכניות והפרטים. התו

מ"מ לצורך  5-20בראשי העמודים במידת הצורך יש להשתמש בפחי פלדה בעובי 

התאמת המפלסים. יש לבצע נקודות ריתוך בין פחי הפלדה הנ"ל למסבך. עם גמר 

 ראשהתאמת הקונסטרוקציה ולאחר ביצוע החיבורים הסופיים ימולא הרווח שבין 

 או ש"ע. SIKA GROUT 124מסוג  בטיט צמנט העמודים לבין תחתית התושבות,

כולל גם את שילוט הקונסטרוקצית גשרי מודגש בזאת במפורש כי תכנון, ייצור והתקנת 

לרבות  לשלטים אלמנטי הקונסטרוקצייה הנושאים של גשרי השילוט וגם את המסגרות

ה חיבור לוחות השלטים למערכת הקונסטרוקצי .פרטי החיבורים בין המסבך לשלטים

 יהיה באמצעות בברגים, לא יאושר חיבור בהדבקה. השלטים יסופקו ע"י יצרן השלטים.

 התקנת גשרי שילוט בתחום כבישים 19...1

יעשה בשלבים עבודות להתקנת גשרי שילוט בתחום כבישים לקחת בחשבון ש קבלןעל ה

 דהיינו:

 סימון כלונסאות ע"י מודד. -

 ניתן להמשיך הלאה,במידה ונמצאוחפירת גישוש )במידה ולא נמצאו מטרדים  -

 המתכנן בתיאום עם הפיקוח יסכמו על פתרון(.

 קידוח כלונסאות. -

 של הכלונסאות והעברת התוצאות למתכנן. AS MADEמדידה  -

בדיקת המדידה ע"י המתכנן, במידה ואין בעיות המשך ביצוע של ראשי הכלונסאות  -

 המתכנן. והעמודים. במידה ויש סטיות גדולות יינתן עדכון ע"י

 .והעברתה למתכנן של ראשי ברגי העיגון AS MADEמדידה  -

 בדיקת המדידה ע"י המתכנן כנ"ל. -

 .הגשריםהרכבת ייצור גשרים בהתאם לגובה הנדרש על פי מידות השלטים ו -

 הרכבת השלטים. )השלטים יורכבו חלקם או כולם ע"י אחרים( -

בו מתנהלת  להתבצע בכביש אשרתשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי עבודותיו יכולות 

תנועה סואנת. אי לכך עבודות אלה טעונות תאום הדוק עם מנהל הפרויקט, עם המשטרה 

 והרשויות העירוניות.

לאור אילוצים אלו יתכן כי חלק מעבודות ההרכבה יבוצעו בעבודות לילה, ועל הקבלן 

כבו עליהם השילוט יור להביא זאת בחשבון בעת הכנת הצעתו. לאחר הרכבת גשרי
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השלטים. הרכבת הקונסטרוקציה התומכת את השלטים כלולה במכרז זה אבל השלטים 

 עצמם לא כלולים במכרז זה.

כל שלבי העבודה, אמצעי השינוע, ההובלה וההרמה של חלקי המבנה על הקבלן לתכנן את 

אישור מנהל הפרויקט הנ"ל אינו גורע  ולקבל את אישור מנהל הפרויקט.השונים  

של כל חלקי המבנה של גשר השילוט בכל יותו הבלעדית של הקבלן להרמה ולשנוע מאחר

 אחד משלבי הביצוע.

 לעיל. 29.2כל העבודות תבוצענה עפ"י הנחיות סעיף 

 ופרטי חיבור לשלטים מסגרות 19....

ופרטי חיבור בין  לשלטים מסגרותשילוט על הקבלן להכין הבנוסף לקונסטרוקצית גשרי 

  .המסבך לשלטים

 

 עבודות  מסגרות חרש  - מדידה ותשלום 6.19

  כללי 1.6.19

סעיפי המדידה המפורטים להלן ובכתב מדד לתשלום לפי תקונסטרוקציות פלדה 

 בביצוע העבודה לרבות:לכל הכרוך יהווה תמורה מלאה מחיר היחידה הכמויות, 

 .הקמה תכניותו (shop-drawings)ייצור הנדסיות, תכניות תכניות  הכנת -

, לרבות ריתוכים בבית המלאכה אלמנטיםהספקת החומרים וייצור ה -ייצור  -

 .מנהל הפרויקטובאתר, וכן בדיקת ריתוכים לפי המפרטים ולפי הוראות 

גלוון כנדרש, כולל הובלה ושינוע הכולל את כל הכרוך בביצוע מערכת   לווןגי -

 הדרושים לצורך זה.

כולל את כל הכרוך בשינוע, הנפה והרכבה, וכן את כל הריתוכים   - שינוע  והרכבה -

 באתר. 

 תכנון, אישור וביצוע. –הסדרי תנועה  -

 

 מעקות פלדה לגשרים  6.19./

 המפורטים לסעיפים בהתאם תהיה וקירות לגשרים פלדה מעקות של לתשלום מדידה

 :להלן

ללא אבחנה בין מעקות )טון(  משקל לפימגולוונים נמדדים לתשלום  מפלדה מעקות -

וללא הבחנה בין   שונים מבנה רכיבי בתחום המותקנים מעקות בין, מסוגים שונים

, במשקל הנמדד לתשלום כוללים גם רשת כנגד רכיבים העשויים מסוג פלדה כלשהו

 טיפוס המהווה חלק ממבנה המעקה.

, נמדדים הבטון ביציקות המותקנים פלדה מעקות יברגי עיגון לעמוד מכלולי -

ללא הבחנה בין מכלולים מטיפוסים שונים לרבות ( ק"ג) משקל לפילתשלום 

 מכלולים למעקות מסוגים שונים.
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לפריטי התשלום השונים המפורטים בכתב הכמויות  מודגש במפורש כי מחיר היחידה

 בביצוע העבודה בשלמותה לרבות המפורט להלן:מהווים פיצוי מלא לכל הכרוך 

כוללים את כל חלקי הפלדה של קונסטרוקציית פלדה משקל הנמדד לתשלום ב -

הנדרשים לצורך ייצור המעקה ומכלולי הברגים לעיגון מעקות פלדה. לא לוקחים 

בחשבון את עובי הריתוכים, ולא מנכים משקל עבור חורים קדוחים או שרופים. לא 

קפיציות.  ודסקיות דסקיותכוללים במשקל הנמדד לתשלום ברגי חיבור אומים, 

 פחי מילוי ופחי פילוס אינם נמדדים לתשלום ומחירם כלול במחירי היחידה. 

ביצוע דייס בתחום המרווח בין תחתית עמודי המעקה לתושבות ולמכלולי ברגי  -

העיגון  כנדרש לעיל לא נמדד לתשלום בנפרד ומחירו כלול במחיר היחידה של 

 מכלולי ברגי העיגון של המעקות.

 

 גשרי שילוט   0.6.91

 מדידה לתשלום של עבודות לביצוע גשרי שילוט תהיה לפי הסעיפים המפורטים להלן:

 להלן. 13כלונסאות ביסוס ימדדו לתשלום במסגרת פרק  -

ו/או עמודי  ראשי כלונסאות ועמודוני יסוד המשמשים כתושבת לעמודים טרומיים -

 לעיל. 01של גשרי שילוט ימדדו לתשלום במסגרת פרק  פלדה 

 .02עבודות עפר לפי הנחיות פרק  -

ים של גשרי שילוט המותקן ביציקת ראשי כלונסאות ו/או יגון לעמודברגי ע מכלול -

לתשלום בנפרד לפי המשקל הכולל של המכלול )ק"ג( כולל כל נמדד מיסעת הגשר 

חלקי המכלול כמתואר בתכניות. המדידה לתשלום ללא אבחנה בין מכלולי ברגים 

 גשר.המותקנים בראשי כלונסות לבין מכלולי ברגים המותקנים במיסעת ה

ימדדו לתשלום הובלה והתקנת עמודים טרומיים מבטון מזויין )מבנה תחתון( יצור  -

לפי נפח )מ"ק( תוך אבחנה בין עמודים של גשר מסגרת ועמודים של גשר זיזי אולם 

  ללא אבחנה בין עמודים במידות שונות.

ימדדו  גשרי שילוטמבנה עליון קונסטרוקציות פלדה לייצור הובלה והתקנה של  -

. האלמנטים ימדדו נטו לפי משקלם התאורטי בהתאם תשלום לפי משקל )טון(ל

  משקל הברגים, האומים, הדיסקיות והריתוך לא ימדד בנפרד.. לתכניות

ימדדו לתשלום  גשרי שילוטייצור הובלה והתקנה של מסגרות פלדה לשלטים של  -

מסגרות של  . האלמנטים ימדדו נטו לפי משקלם התאורטי לפי משקל )טון(

. משקל הברגים, האומים, הדיסקיות והריתוך לא ימדד השלטים שלא ימדדו בנפרד

  בנפרד.

 לעיל. 05עבודות איטום ימדדו לתשלום במסגרת פרק  -

התשלום יהיה תמורה מלאה עבור יצור, אספקה, הובלה והרכבה של קונסטרוקצית 

כל ההוצאות עבור הפלדה של הגשר כולל הכנת התוכניות לייצור והקמה ויכלול את 

הפסדי חיתוך, פחת, הוצאות ניקוב חורים, ריתוך, ברגים, עוגנים, פיגומים ותמיכות, 
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פחי קשר זמניים, אמצעי הרמה, העמסה, הובלה, פריקה, ניקוי הפלדה, גלוון, עיגון 

 האלמנטים בבטון והרכבת הקונסטרוקציה.

עבודות לגשרי שילוט  לסעיפיהכמויות המפורטות בכתב הכמויות מודגש במפורש כי 

הן עבור גשר אחד מכל עליון המבנה הלרבות עמודי הגשר )מבטון ו/או פלדה( ורכיבי 

לא יהווה עילה לשינוי במחירי בכמויות המבוצעות בפועל שהוא  שינויכי כל טיפוס ו

 היחידה לעבודות השונות.

השילוט כעמודי עמודי גשרי מודגש במפורש כי במקרה והמזמין יורה לקבלן לבצע את 

לקבלן ומדידת הכמויות לתשלום תהיה עפ"י קביעה זו, , פלדה ולא עמודים מבטון טרום

 הנ"ל.שינוי הלא תהיה כל עילה לתביעת פיצוי זמן ו/או כסף עקב 

מוקדמות של מסמך זה מודגש במפורש כי התמורה עבור כל  00בנוסף לאמור בפרק 

השונות המפורטות לעיל לצורך הקמת גשרי העבודות שנדרש הקבלן לבצע את העבודות 

שילוט באתר לרבות הכנת דרכי גישה ומשטחים להעמדת מנופים, תכנון וביצוע הסדרי 

תנועה, תיאום עם המשטרה וקבלת אישור המשטרה, פרסום בעיתונות ו/או ברדיו, 

עבודה בשעות חריגות וכיו"ב כלולות במחירי היחידה של גשרי שילוט המפורטים לעיל 

 ולא ישולם בעבורן בנפרד.
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ביסוס חפורים יצוקים  כלונסאות קדוחים וקירות-עבודות  ביסוס עמוק  -  0/פרק 

 באתר 

 כללי 1/0.

ביצוע אלמנטי ביסוס עמוק יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות בפרק זה, על פי המפורט 

וגישור של המפרט הכללי לעבודות סלילה  0/בתכניות, בהתאם לדרישות פרק 

"ביסוס כלונסאות  1072ובהתאם לדרישות ת"י  כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

 . בסלע בקדיחה קשה" 

 לרבות: קדוחים ויצוקים באתרבמסגרת הפרויקט יבוצעו אלמנטי ביסוס 

כלונסאות אנכיים קדוחים ויצוקים באתר בקטרים שונים  -כלונסאות ביסוס  -

בשיטת ההקשה והסיבוב וט מבוצעים לביסוס רכיבי מבנים ו/או גשרי שיל

 . לפי המתואר בתכניות ס"מ 90 עד )מיקרופיילים( וקוטרם יהיה

בשיטת  בקטרים שונים מבוצעים אנכיים, קדוחים ויצוקים באתרכלונסאות דיפון  -

 .לפי המתואר בתכניות ס"מ 90 עד ההקשה והסיבוב )מיקרופיילים( וקוטרם יהיה

בהתאם לסוגי הקרקע, יתכן ויהיה צורך בביצוע קידוח באמצעות מכונה סיבובית  -

 לכל עומק הכלונס או רק לחלקו. –חזקה של חלק מכלונסאות 

   עבודות הכנה לביצוע אלמנטי הביסוס 0/./

לצורך עבודות קידוח ו/או חפירת אלמנטי הביסוס נדרש הקבלן להכין משטחי עבודה 

זמניים. מיקום ומידות משטחי העבודה יהיו בהתאם לפרטים המנחים בתכניות עבודות 

 .עפר ויותאמו לתנאי האתר

 לעיל. 02מתאימות בפרק עבודות עפר לביצוע משטחי העבודה עפ"י ההנחיות ה

ממפלס פני כלונס  גבוה הממפלס היצוקים חיצוב הבטון הקשוי העודף של כלונסאות 

יבוצע יחד עם עבודות החציבה לראשי כלונסאות אשר תבוצע בעבודה זהירה ללא פגיעה 

 במוטות הזיון.

אחד ואחר יהיה הפוסק הבלעדי והיחיד לקביעת העומק של כל  מנהל הפרויקט

לפיכך אין לבצע קדיחת כלונסאות ללא נוכחות רצופה של מנהל הפרויקט מהכלונסאות. 

, כדי שהנ"ל יאתר את במשך כל תהליך הקדיחהאו מי שהוסמך ע"י מנהל הפרויקט 

 הכלונסאות.הסופי של מק ועהקרקעיים ויקבע את -החללים התת

 התהיה הסטייאלמנטי ביסוס בדייקנות רבה. בניגוד לאמור במפרט הכללי את יש לבצע 

 :מותרת מבחינת מיקוםמקסימלית הה

ס"מ לגבי מיקום בכל כיוון   3בקצהו העליון של הכלונס   -כלונסאות ביסוס ודיפון  -

, בכל מקרה הסטייה לכל היותר 2:200 כלונס(ה )ציראנך המותרת ביחס ל האו סטיי

 .תהיה צירוף של הסטיות הנ"ל המקסימלית לא

 ציוד הקידוח וייצוב  דפנות  הקידוח   0/.0
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 שיטתצוע מיקרופיילים, הפועלת ביהכלונסאות יבוצע באמצעות מכונה כבדה לב קידוח

הקשה וסיבוב ומוציאה את פסולת הקידוח בלחץ אויר ו/או באמצעות מכונה סיבובית 

חזקה. על הקבלן לקחת בחשבון שיכול שיהיה צורך לקדוח את אותו כלונס בשילוב 

סוגים שונים של מכונות חלק מהשכבות במכונה סיבובית ושכבות אחרות בשיטת 

לא  לצורך ייצובו. לקבלן CLSM-בו/או ידרש קידוח חוזר לאחר מילוי הקדח  ההקשה

לגבי הצורך  לרבות תביעות הארכת זמן ביצוע ו/או תביעות כספיות יהיו לקבלן תביעות

לבצוע בכל שכבות הסלע והקרקע שבאתר, הן  ותה מתאימנתהי ות. המכונהמפורט לעיל

בסלע קשה, הן בסלע סדוק ו/או מרוסק, והן בשכבות מילוי, כולל מילוי עם בולדרים, 

 מנהלצרורות, פסולת בנין, אדמת חרסית וכיו"ב. ציוד הקדיחה טעון קבלת אישור 

 הפרויקט מראש.

, כמפורט בסעיף משטח עבודה זמני, והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב ציוד הקידוח

  לעיל , הכל לפי הנחיות המפרט הכללי ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט. 13.1

דוח והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים יות דפנות הקהקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציב

 לשמירת היציבות.

 העבודהעבודת הקדיחה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה כאשר לאורך כל משך 

נקדחים דרך הקידוחים ב יציב תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות.  יהיה בור הקידוח

הקידוח על מנת למנוע  יש להכניס צינור מגן לחלק העליון שלקרקע/סלע לא יציב 

מפולות. צינור המגן יהיה שווה לקוטר הכלונס. יציבות קצה עליון של קדח הכלונס  

 13.01.01.02.03ידי שימוש בצינור מגן עפ"י ההנחיות בסעיף -תובטח בכל מקרה על

זיון, אשר כלוב הבמפרט הכללי. על צינור המגן יש לתלות צינורות שומרי מרחק ל

 .טרייציקה, בעוד הבטון יישלפו עם תום ה

אין לקדוח כלונס קידוח כלונסאות דיפון יבוצע בדירוג כל כלונס שלישי. בכל מקרה 

 ימים קודם לכן. 3מ' מכלונס אחר, אלא אם כן הוא נוצק לפחות  1במרחק קטן מ: 

. יש למהנדס הביסוסמייד כאשר קידוח הכלונס חודר חלל תת קרקעי ריק יש להודיע 

 ה באופן הבא:לבצע את העבוד

בתערובת חול/צמנט/בנטוניט, בעלת חוזק נמוך וצמיגות מילוי חלל הקדח  א. 

 גבוהה.

עד למפלס העמוק מהמפלס  דרך החומר הנ"ל קידוח הכלונס שע'  48 כעבור ב. 

להאריך את הכלונס ולהעמיקו כך שסה"כ האורך המעוגן בתוך המתוכנן. יש 

 בתכניות.סלע בריא יהיה שווה לאורך המתוכנן 

 בטכניקה הרגילה של יציקת כלל הכלונסאות בפרויקט.הכלונס יציקת  ג. 

כאשר החלל התת קרקעי הריק הוא בעל ממדים גדולים בכוון האנכי, יש לנהוג   

 כדלהלן:

 למלא את החלל בבטון רזה. א. 

שע' לקדוח את הכלונס דרך שכבת הבטון הרזה ולצקת אותו עפ"י  14 כעבור ב. 

 תוכנן בתכניות.העומק המ
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הסמכות הבלעדית לקביעת שיטת  ויהייחד עם יועץ הביסוס  מנהל הפרויקטבכל מקרה, 

האם החלל נחשב קטן או גדול. יש לדווח  ושיקבעם אלו חללים, והה להביצוע בעת חדיר

על הימצאות חלל כלשהו ולקבל את הנחיותיו לגבי שיטת הטיפול  מנהל הפרויקטל

 הדרושה.

   הזיוןפלדת  0/.1

פלדת הזיון לכלונסאות תהיה ממוטות לעיל,  01.5הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף 

, מאושר שימוש 3חלק  4466ות"י  2חלק  466עפ"י ת"י  500w-מצולעים רתיכים פ

במוטות פלדה באורך כלשהו. זאת גם במקרים בהם סימון מוטות הזיון בתכניות הוא 

, רשתות מרותכות יהיו ממוטות מצולעים 500w-ולא פ 400w-סימון עפ"י ת"י פלדה פ

 .4חלק  4466לפי ת"י 

התקנת כלובי זיון ממוטות פיברגלס במקום פלדת זיון תהיה בהתאם להוראות 

 התכניות לרבות אלמנטי המבנה בהם נדרש הדבר ואופן הביצוע.

ן ואורך כמצוייכלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי 

תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים  הכלונס הרלוונטי.בתכנית עבור 

מודגש לחישוק הלולייני יהיה באמצעות קשירה בלבד )לא יאושר חיבור בריתוך(. 

 במפורש כי לא יאושר שימוש בכלובי זיון עשויים רשתות מרותכות המעוצבות ככלובים.

הדרושים למניעת כפיפה של כלוב הזיון, לרבות כפיפה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים 

 בכל שלבי הביצוע: יציבות צורת הכלוב ולהבטיח את זמנית

, מידי פעם םאלכסוני חיזוק וירתך אותיחבר הקבלן  -כלובי זיון של כלונסאות  -

האלכסון יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני. ריתוך האלכסונים יכול  כיוון

, אך מותרים ASWE 7028אלקטרודות בעלות סימון בין לאומי ידי -להיעשות על

 3מ"מ כל  24ריתוכים נקודתיים בלבד. בכל האלמנטים יהיה חישוק מרותך בקוטר 

מ', אשר מעצב את המידות המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש 

 בתוכניות.

על תעשייתי המושחלים  מייצור הזיון יהיו עשויים "גלגלי" בטון ישומרי מרחק לכלוב

 .ים המרותכים לכלוב הזיוןחישוקה

 .◦120, מרוחקים זה מזה בזוית שומרי מרחק לכל חישוק  3 –כלונסאות  -

 הארכת כלוב הזיון באתר תותר רק במקרים הבאים:

כאשר נדרשת הארכת הכלונס עקב המצאות חללים תת קרקעיים ונתנה לכך  -

האורך של כלוב הזיון תותאם לעומק  תוספתהוראה מפורשת של מהנדס הביסוס. 

הראלי של הכלונס כפי שיש לבצעו, והיא תכלול חשוק לולייני וזיון זהים לאלו של 

 .כלוב הזיון המקורי

וקיימת עקב כך מגבלת גובה כאשר הבצוע הוא מתחת לקוי מתח עליון או בקרבתם  -

 הנ"ל.גובה יש להכניס את כלוב הזיון לקדח  בקטעים עפ"י מגבלות הבעת ביצוע 



 155 

פעמים קוטר  70תהיה  של כלוב הזיון בין הקטעים  בלבדבמקרים הנ"ל חפיפת הזיון 

מוטות הזיון. יש לבצע קשירת זיון בקטע החפיפה אבל יש לרתך חלק מהמוטות כדי 

 יהיה כמפורט להלן.  ךהריתולאפשר הורדת כלוב הזיון שמשקלו כבד למדי. 

כלוב הזיון יורד על למפלס המתוכנן, תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי 

מעלה וייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח או על קירות הכוון. יש 

 בעת התליה והיציקה. קיינזלהבטיח את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא 

 

   הבטון והיציקה 0/..

, דרגת חשיפה 228לפי ת"י  40-ב ט בתכניות אך לא פחות מכמפור הבטון יהיה בעל חוזק

 .2חלק  466ת"י  3.1טבלה כמוגדר ב 7 מסוג יםרכיבעפ"י 

הבטון תתוכנן עפ"י ההנחיות המתאימות לכלונסאות המבוצעים ביבש בפרק תערובת 

תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ו 13

 .צעות צינור הטרמירצופה באמ

, קצהו התחתון יגיע עד תחתית תבוצע באמצעות צינור טרמי ת הכלונסאותיציק

של המפרט הכללי   13הקידוח, העבודה תבוצע על פי ההנחיות ליציקה ביבש בפרק 

 .יתאים לקוטר הכלונסקוטר הצינור . לעבודות סלילה וגישור

יהיה נוכח במשך כל תהליך הבצוע של הורדת כלוב הזיון והיציקה. אין  מנהל הפרויקט

 .מנהל הפרויקטלבצע פעולות אלה ללא נוכחות 

(. מנהל הפרויקט)לאחר אישור הכלונס  דוחימיד עם תום ק יציקת הכלונסאות תתבצע

מנהל אין להשאיר בשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה, אלא אם כן אישר זאת 

 בגלל תקלה. הפרויקט

אין להתחיל ביציקת כלונס  .היציקה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה, בקצב קבוע

בטרם הובטח כי באתר נמצאת, בפועל כל כמות הבטון הדרושה לכלונס זה. אין להכניס 

שעות מתום החפירה של הכלונס, אלא אם כן בוצע ניקוי הקידוח,  3כלוב זיון אחרי 

 היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון.  .מק נוסףס"מ עו 50בוצעה קדיחת 

 רישום, פיקוח ובקרת איכות 0/.6

של צוות הבקרה מטעם הקבלן  יבוצעו בפיקוח צמודקידוח ויציקת הכלונסאות כל שלבי 

 הכולל מהנדס המתמחה בביצוע ופיקוח אלמנטי ביסוס מסוג זה.

כל המבנים כולל רישום של צוות הבקרה יתעד את מהלך ביצוע עבודות הכלונסאות ב

  הביצוע הכולל לפחות הנתונים  הבאים: 

 .מספר הקידוח -

 .הקידוחתאריך  -

 .או קרקע\כולל עובי מילוי ו תאור מהלך הקידוח -

 בפועל )האורך היצוק(.  מפני הקרקע ואורך הכלונס  הקדחמפלס פני עומק  -
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 הופעת מערות, מים או כל ממצא חריג אחר בבור הקידוח. -

 . הציוד ההנדסיהפרטים הטכניים של  רישום -

 היציקהתאריך ושעת  -

 יש לוודא העדר מפולות בתוך הקידוחים.

במידה ויהיה חשש לשלמות כלונס מסוים, או קבוצה של כלונסאות, המהנדס רשאי 

 לבקש קידוח גלעין לצורך בדיקת רציפות וטיב הבטון. כלונס עם פגם רציני ייפסל. 

   דגימות ובדיקות 0/.7 

 בדיקות בטון 0/.7.1

דיקת סומך הבטון )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתר , לפני היציקה, ע"י בקר בטון ב

 מוסמך.

דגימות בטון ילקחו מכל קבוצת כלונסאות הנוצקת מאותה אצוות יציקה, בעת יציקתה. 

הבדיקות ילקחו הן מן המערבל והן מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתום היציקה 

 .מנהל הפרויקטונחשב לבטון טוב ובריא. כמות הבדיקות תהיה לפי דרישת 

 בדיקות  לאלמנט הביסוס  הקשוי 0/./.7

כלונס ביסוס ובכל  יש צורך לבטן בכלכלונסאות ב בדיקות אולטרסוניותוע לצורך ביצ

 כמפורט להלן: 1.5צינורות פלדה בקוטר " כלונס דיפון שלישי

 .בכל כלונס צינורות פלדה 1 ס"מ 60בקוטר כלונסאות  -

 .בכל כלונס צינורות פלדה 3 ס"מ 90בקוטר כלונסאות  -

. מנהל הפרויקטהצינורות ימוקמו בהיקף אלמנט הביסוס לפי הנחיות התוכניות ו/או 

הצינורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג תחתון ועליון כך שתובטח 

אטימותם. כל החיבורים יהיו בריתוך בלבד והצינור יהיה אטום לחלוטין בפני חדירת 

המותקנים בקירות הביסוס והמיועדים לדיוס ת תחתית הצינורו צמנט.-בנטוניט ו/או מי

תהיה סגורה ע"י פלטקה בריתוך קל או מכסה פלסטי או כל אמצעי תחתית האלמנט 

אחר מאושר מראש אשר יאפשר פתיחתו לצורך ביצוע עבודות הדיוס. בחלקו העליון של 

 מנטי.כל צינור יותקנו כל האביזרים הנדרשים לצורך חיבור צנרת להזרקת מים ודייס צ

ס"מ מעל פני אלמנט  60כ הצינורות יחוברו בריתוך אל כלוב הזיון. הצינורות יובלטו 

 הביסוס .

בדיקות אולטרסוניות יבוצעו בכל הכלונסאות. קצב ביצוע הבדיקות ומועדן, יותאם ככל 

האפשר ללוח הזמנים של הקבלן, כדי שלא יגרם פיגור בבצוע.  אין להמשיך בביצוע 

עו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות. לקבלן לא תהיה חלקי מבנה שימנ

 תביעה כלשהי עקב האמור לעיל, לרבות תביעת זמן ביצוע.

. המשך נהל הפרויקטתיעוד תוצאות הבדיקות יוגש בגמר ביצוע כל שלב באופן שוטף למ

הביצוע מותנה בקבלת תוצאות תקינות של הבדיקות הנ"ל ואישור מפורש בכתב של 

 להמשך הביצוע. נהל הפרויקטמ
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  אם בעקבות ממצאי הבדיקות כמתואר לעיל קיים חשש לפגם רציני ברציפות הכלונס

לדרוש ביצוע קידוח גלעין אחד לפחות אשר  מנהל הפרויקטו/או איכות הבטון רשאי 

יבוצע עפ"י הוראות יועץ הביסוס. על פי ממצאי הבדיקות וקידוחי הגלעין יוחלט האם 

 הכלונס תקין ומאושר המשך ביצוע. ו/או ל לתיקון הכלונסידרש טיפו

לבצע המשך ביצוע יהיה על הקבלן אישור לאחר קבלת האישור לגבי תקינות הבדיקות ו

לסתום את צינורות הבדיקה את עבודות דיוס תחתית קירות ביסוס כמפורט להלן ו

עבודות באמצעות הזרקת דייס אשר תעשה מלמטה למעלה. המותקנים בכלונסאות 

 .מנהל הפרויקטההזרקה תבוצענה באישור ובנוכחות 

 ביצוע לקוי 0/.7.0

בסטיות מהמיקום , ם, במיקומםמדייליקוי במעקב יכול להיות  לקוי של כלונסביצוע 

סגרגציות,  -, באיכות הבטון  זיוןכלוב הבחוזקו, ברציפות הבטון, בו/או מהאנך, 

 בכל הנ"ל ו/או במקצתו. -בסדקים 

בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את התיקון הדרוש 

אלמנטי והוא עשוי לכלול תוספת  מנהל הפרויקטחשבונו. סוג התיקון ייקבע ע"י -על

ע"י יציקות, האלמנטים הפגומים , ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או תיקון ביסוס

חלקי בטון עקב סטיות גאומטריות גדולות סיתות וחיצוב הזרקות אפוקסי או צמנט, 

 כיו"ב.מהמותר ו

והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי  מנהל הפרויקטהפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה 

 שיטת התיקון.

 עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר –מדידה ותשלום  0/.9

עפ"י סעיפי תהיה של עבודות כלונסאות ביסוס קדוחים ויצוקים באתר מדידה לתשלום 

 התשלום המפורטים להלן:

  קידוח ויציקת כלונסאות 

, אולם תוך כדי אבחנה בין כלונסאות בקטרים שונים (מ"אאורך )לפי המדידה לתשלום 

  .ללא תלות באורך הכלונס ו/או בין כלונסאות דיפון וביסוס

לס תחתית כמצוין בתכניות ועד למפ פני הכלונסהאורך הנמדד לתשלום, יהיה ממפלס 

מנהל אלמנט הביסוס, שביצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות ולפי הנחיות 

קידוח עודף ויציקה שיבצע הקבלן מפני השטח ועד מפלס פני כלונס המצויין  .הפרויקט

הגבוה ממפלס פני הכלונסאות לא בתכניות לרבות קידוח עודף ממפלס משטח העבודה 

חלק מסעיפי העבודות לביצוע אלמנטי ביסוס והתמורה עבורו תהיה ימדד לתשלום כ

 ע"ח הקבלן.

שינוי אורך אלמנטי הביסוס הנמדד לתשלום לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה של 

 העבודות השונות. 

מודגש בזאת כי בכמות הנמדדת לתשלום לא נכללים כלונסאות דיפון זמניים שיבצע 

נם מפורטים בתכניות ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה הקבלן לצורך עבודתו ושאי

 לביצוע העבודות השונות של מכרז / חוזה זה.
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שראשם מגיע למפלס גבוה מודגש בזאת כי במקרים בהם יבצע הקבלן אלמנטי ביסוס 

עקב שיטת הביצוע שלו או מסיבה  המפלס המתוכנן המצויין בתכניותיותר מאשר 

יה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הכלונס כדי אחרת כלשהי וכתוצאה מכך יה

להתאימו לתכניות וזאת בין אם הבטון יסולק במצב לח או במצב קשוי, הקטע העודף 

   הזה של אלמנט ביסוס לא יימדד לתשלום.

מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי 

 :וכולל את החומרים והמלאכות הבאיםמפרט הכללי ב 13פרק התכניות וכאמור ב

המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים,  אלמנטי ביסוסמחיר היחידה יהיה זהה ל -

לא תהיה תוספת לכלונס עמוק ולאלה המבוצעים  על גבי משטח עבודה מוגבה. 

 מהצפוי עקב הצורך בהארכות של ציוד הקידוח ו/או שימוש במנופים.

בכל סוגי הקרקע שבאתר, כולל סילוק החומר  קדיחה בקוטר כלשהו לכלונסאות -

פיכת פסולת ונמצא במרחק כלשהו מאתר המוצא מהקידוח אל אתר המאושר לש

 .עבודהה

 שימוש בצינורות מגן, הכנסתם ושליפתם. -

 ( .בנפרד דיימדהזיון עצמו הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח ) -

 הבטון והיציקה. -

 שומרי מרחק לכלובי הזיון. -

סיתות, חיצוב והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס, במפלס המתוכנן,  -

יישור )אין לבצע חימום לצורך הישור( להתחברות אל אלמנטי המבנה שמעליו, כולל 

 ניקוי הזיון )ללא חיתוך זיון( וכולל סילוק הפסולת.ו

ראשם מגיע למפלס בוצעו כששאלמנטי ביסוס סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש  -

גם כשהבטון במצב לח וגם  מפלס מתוכנן המצויין בתכניותגבוה יותר מאשר 

 כשהוא במצב קשוי )כולל חיצוב וסילוק(. 

 סילוק פסולת לאתר מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה. -

 סוניות(.-בדיקות ודגימות לכל האלמנטים )למעט בדיקות  סוניות ואולטרא -

רמפות ופינויין, חפירה ומילוייה  –ת לצורך ביצוע העבודה עבודות עפר זמניו -

 וכיוצ"ב.

הביסוס ו/או תיקונים באלמנט   מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט

חשבון הקבלן בלבד, -קבע שהוא פגום, יהיה התיקון כולו על מנהל הפרויקטהביסוס, ש

-בלבד. כל הנ"ל יהיה על קטמנהל הפרויידי -כשצורת התיקון והקף התיקון נקבעים על

 חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד, ולא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים.

לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך 

במקרה של  בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיבוד ראש המקדחו/או  שכבת קרקע כלשהי

 .היחידהעל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי ו נפילה לחלל מערה קרסטית
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 לעיל. 02לביצוע העבודות תמדד לתשלום עפ"י ההנחיות בפרק הכנת משטחי עבודה 

  פלדת הזיון

 13בפרק  לתשלום לפי משקל )טון( דכולל מוטות הזיון והחישוקים תימד פלדת הזיון

את צורת כלוב מ"מ המעצבים  24חישוקים מרותכים בקוטר , לרבות בכתב הכמויות

 ,מוטות זיון ספירליים ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיוןאולם למעט  הזיון

 שאינם נמדדים כחלק ממבנה כלוב הזיון.

)בטון יצוק באתר(  01בכפיפות להנחיות למדידת פלדת זיון בפרק תכולת המחירים 

הכרוכים כל החומרים והמלאכות  לעיל. מחיר היחידה ויהווה תמורה מלאה עבור

 באספקת והתקנת כלובי הזיון של הכלונסאות. 

)טון(, במשקל כלובי זיון עשויים מוטות פיברגלס ימדדו לתשלום בנפרד לפי משקל 

הנמדד לתשלום כלולים רק כלובי הזיון לגביהם ניתנה הוראה מפורשת בתכניות ו/או 

 ע"י מנהל הפרויקט לבצע כלובים מפיברגלס ולא מפלדת זיון.

 ת בדיקהצינורו

ללא הבחנה בין צינורות באורכים  ימדדו לתשלום לפי אורך )מ"א(ינורות לבדיקות צ

 שונים.
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 עוגני קרקע  - 6/ פרק

 בכתב הכמויות. 1.ראה פרק  –ברגי סלע 

 כללי 6.1/

כל העבודות המפורטות בפרק זה מתייחסות לביצוע ברגי סלע ו2או עוגני קרקע בתחום 

 מדרונות וקירות דיפון. 

כל העבודות תתבצענה עפ"י ההוראות בתכניות ובפרק זה וכן עפ"י כל הנאמר בפרקים 

"חיזוק וייצוב  1.1חלק  918( של המפרט הכללי  ובכפוף לת"י 817/) 1.( ו .88/)   6/

 מסמור קרקע ובירוג סלע".   -למטרות הנדסיות  קרקעות

הביצוע יהיה בשלבים עפ"י שלבי הביצוע של עבודות העפר ועבודות הבטון היצוק באתר 

 לתימוך המדרונות.

מודגש בזאת שכל הציוד המשמש לביצוע עבודות ברגי הסלע בתחום המדרון יוצב 

 לעבודה בגבהים הנדרשיםבתחום איזור העבודה בהתאם למרווחי העבודה ויותאם 

  (Rock bolt / Soil Nails) לא דרוכיםסלע 2 מסמרי קרקע קבועים ברגי  /.6/

 כללי 1./.6/

כל העבודות להתקנת בורגי סלע/ מסמרי קרקע תתבצענה ובהתאם לאמור להלן, עפ"י 

חלק  940ובכפוף לת"י   54.21במפרט הכללי  סעיף  54המתואר בתכניות, הנחיות פרק 

מסמור קרקע ובירוג סלע".  בכל מקום  -חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות " 4.2

במפרט הכללי "כריה תת קרקעית" תהיה הכוונה גם לעבודות יצוב  54בו נאמר בפרק 

 ותימוך מדרונות סלע וקירות.

הקדח ליות. הקבלן רשאי להוסיף על קוטר אהן דרישות מינימ הלןכל דרישות המפרט ל

  .בורגח הנדרש בואורך העיגון וכמות הפלדה וכל זאת בתנאי שיתקבל הכ, בורגהו

הקבלן המבצע את ייצוב המדרון באמצעות בורגי סלע יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע 

עבודה דומה, בתנאי קרקע קשים, בסמוך לכבישים פעילים ויהיה בעל ציוד המתאים 

זה. על הקבלן לקבל את אישור לביצוע העבודה על פי כל הדרישות המופיעות במפרט 

 מנהל הפרויקט מבעוד מועד.

העבודות תבוצענה בניהול מהנדס מבנים רשוי ורשום מטעם הקבלן המבצע, המנוסה 

 בביצוע בורגי סלע, בשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפורטות להלן.

לא  הקבלן, צוות העבודה והציוד טעונים אישור של בקרת האיכות, אולם האישור זה

 ישחרר את הקבלן המבצע מאחריותו והוא יהיה האחראי הבלעדי לאיכות העבודה.

על הקבלן להכין תכניות מפורטות של העבודות הנדרשות לביצוע ולהגישן לאישור מנהל 

הפרויקט. התכניות תתבססנה על הפרטים בתכניות, על הנאמר להלן בפרק זה ועל 

 הנחיות מנהל הפרויקט ויועץ הביסוס.

ניות יוגשו לאישור מנהל הפרויקט. אין להתחיל בביצוע העבודות לפני קבלת אישור התכ

 מנהל הפרויקט להתאמתן של תכניות אלו.
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 חומרים ומלאכות /./.6/

התקנת ברגי סלע / מסמרי קרקע לא דרוכים תבוצע עפ"י ההוראות המפורטות להלן 

מר ברגי סלע תהיה הכוונה , בכל מקום בו נא3.7סעיף  4.2חלק  940ועפ"י הנחיות ת"י 

 גם למסמרי קרקע:

בקוטר  3חלק  4466עפ"י ת"י  500-פבורגי הסלע יהיו ממוטות זיון מפלדה מצולעת  -

 .4.2חלק  940מ"מ. עיבוד הברגים עפ"י ההוראות המפורטות בת"י  15מינימלי  

ברגי הסלע יהיו מדוייסים למלוא אורכם בדייס צמנטי או בשרף פוליאסטר בהתאם  -

 הנ"ל.  54.21חירת הקבלן, אולם בכל מקרה יעמדו בדרישות הבדיקה שבסעיף לב

כל רכיבי הפלדה של בורגי הסלע ולוח הקצה )פלטת פלדה( יהיו מגולוונים באבץ חם  -

במפרט  54פרק  54.21.07מיקרומטרים כמפורט בסעיף  80-בעובי שאינו קטן מ

 הנדרשים.הכללי, הגלוון יעשה לאחר השלמת כל הריתוכים 

העבודות תבוצענה מראש קיר דיפון ו/או ראש מצוק כלפי מטה )עבודה מלמעלה  -

 למטה(.

 העבודות תבוצענה תוך שימוש באמצעי הרמה ופיגומים. -

באיזורים בהם יתגלו איזורי חולשה מקומיים ידרש  הקבלן לבצע תוספת של בורגי  -

 סלע לפי הנחיות יועץ הקרקע.

מק החדירה לסלע, יהיה על פי ההנחיות המתוארות אורך בורגי הסלע, לרבות עו -

 בפרטים הטיפוסיים בתכניות.

 התקנת בורגי סלע תהיה עפ"י שלבי העבודה הבאים:

(, באורך ובזוית כמתואר בתכניות ו/או לפי 6מ"מ )" 250ביצוע קידוח בקוטר  -

 הנחיות יועץ הקרקע.

 ר.התקנת מוט העיגון תהיה לאחר ניקוי הקדח באמצעות לחץ אוי -

מיקום מוט העיגון במרכז הקדח יהיה באמצעות שומרי מרחק מתאימים. מיקום  -

 שומרי המרחק יהיה כזה שתתאפשר זרימת הדייס ללא הפרעה.

 הצמדת צינור פלסטי למוט העיגון עד קצהו הפנימי לצורך ביצוע הדייס.  -

 30-מ"מ וחוזק ב 1מתערובת בטון מכווץ , בעל אגרגט מקסימלי הדייס יהיה עשוי  -

  ק"ג / מ"ק .  450כמות הצמנט תהיה לפחות  ,228לפי ת"י   לפחות

אט', בשלב ראשון  70הזרקת הדייס תבוצע בשיטה של הזרקה כפולה בלחץ של עד  -

שעות יבוצע פיצוץ  21יוזרק דייס צמנטי בכל חלל הקדח, לאחר המתנה של 

אט'(. לאחר  70הידראולי של הדייס באמצעות מים בלחץ ככל שידרש )גבול עליון 

 30ליטר ובלחץ  200המתנה נאותה תבוצע הזרקה שניה של הדייס בנפח של לפחות 

אט' לפחות לצורך יצירת הרחבות מקומיות. לצורך ביצוע תהליך הדייס נדרש 

הקבלן להשתמש בכל ציוד העזר המתאים לרבות משאבות לחץ, ברזים מיוחדים על 
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אט', קצה הצינור  70ות בלחץ עד קווי ההזרקה, התקנת צינור נוסף בעל עמיד

 מטר מקצה הקידוח וכיו"ב. 2.0במרחק כ 

לאחר השלמת פעולת הדיוס והתקשות הדייס תחובר לראש מוט העיגון פלטה  -

ריבועית מפלדה ותבוצע נעילה ע"י בורג מתאים. נעילת הבורג תעשה עם מפתח 

 טון. 2.5מומנט מכוייל לכוח מתיחה 

 לעבודות בורגי סלעפיקוח ובקרה  0./.6/

כל העבודות להתקנת בורגי סלע קבועים לרבות עבודות ההכנה תבוצענה בליווי 

 גיאוטכני צמוד ובליווי מעבדת שדה.

לפני תחילת העבודות להתקנת בורגי הסלע נדרש הקבלן לבצע נסיונות שליפה כמתואר 

 בכמות כמפורט להלן: 1.6.3.2סעיף  4.2חלק  940בת"י 

 ת ניסיניות מקדימות בכל מצוק.בדיקו 3לפחות  -

בת"י  3בדיקות מדגמיות על בורגי סלע מן המנין כמפורט בטבלה מס'   3%לפחות  -

 .4.2חלק  940

 .ASTM D4435או  FHWAהבדיקות יבוצעו ע"י מבדקה מוסמכת עפ"י נוהל 

 עוגני סלע קבועים 6/.0

 כללי 6/.0.1

לביצוע קירות כלונסאות דיפון וכן עוגני קרקע/סלע קבועים יבוצעו כחלק מהעבודות 

 לצורך  חיזוק מצוקי סלע חלשים וזאת עפ"י הוראה מפורשת של מנהל הפרויקט.

"עוגנים קבועים", המבוצעים כעוגנים מסוג לצורך מכרז/הסכם זה, יוגדרו כל העוגנים 

 בין אם הם תוכננו ע"י מתכנני הפרויקט או ע"י הקבלן. 

עוגני קרקע/סלע, הוא יעשה כן עפ"י הנחיות יועץ בכל מקרה שהקבלן נדרש לתכנן 

 .הביסוס

 של המפרט הכללי. 23כל עבודות הדריכה יבוצעו לפי הנחיות פרק 

 תאור  עוגן  טיפוסי 6/./.0

 : ודרגות דיוק שיפוע העוגן

 לפי פרטי התכניות. )אופקי : אנכי(  2:1-2:3

 מ"מ. ± 30הסטייה במיקום ובמפלס ראש העוגן 

 ביחס למתוכנן. 30בנטיית העוגן לא תעלה על הסטייה 

 :  מבנה העוגן

מגפ"ס  2860( בעלי חוזק אופייני Super) 0.6גדילים בקוטר " 3כל עוגן כולל אלומה של 

  .4חלק  2735לדרישות ת"י  ותמתאימה )הרפיה נמוכה( 1ותכונות רלקסציה ברמה 

בתחום האורך החופשי יהיה כל גדיל עטוף בצינור כולל מילוי בגריז, הכל לפי פרטי 

 התכניות 
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 :  העוגן קידוח

יבוצע בשיטה שלא תגרום להפרת חוזק ו לפחותמ"מ  250 הקידוח יהיה בקוטר

 הקרקע/הסלע או להתמוטטות של הקידוח עצמו.

רה פלקרקע ה שיטת הקידוח תיבחר בהתחשב בתנאי הקרקע באתר כך שתיגרם

 .מינימלית

 :  )אורך תפיסה( אורך עיגון

ראה )יקבע בהתאם לתוצאות ניסויים שיערכו על עוגני הניסוי  ן עוגהעיגון של האורך 

 מטר. 7.0( אך לפחות להלן 16.3.3 סעיף

יהיה  חלל הפנימי של העורקבעל חתך גלי. הגדילים העוטף את ה עורקבקטע זה יהיה ה

 וקסי.מדוייס ע"י גראוט אפ

 אורך חופשי:  

 מטר לפחות ולפי המתואר בתכניות. 7.0האורך החופשי של העוגן יהיה 

בעל חתך חלק. המרווח אל השרוול הפנימי יהיה  עוגןהעוטף את ה עורקבקטע זה יהיה ה

 או ש"ע מאושר.  DENSOמדוייס ע"י שמן סיכה )גריז(, מסוג 

 אביזרי העיגון:ראש העוגן ו

 Dsi – Dywidag Systemרת חבראש העוגן וכן כל אביזרי העיגון יהיו אורגינליים מתוצרת 

International  או ש"ע מאושר העומד בדרישות התקן האירופאי לעוגניםEN 1537. 

 דייס:  

ת דריכביצוע המתוכנן לפני  האורךהעוגן הוכנס לקדח במלוא לאחר ש תבצעהדיוס י

 העוגן. 

שעות ממועד  6-מיד באופן רצוף וללא הפסקות ולא יאוחר מע תבצת הזרקת הדייס

 הקדיחה בשיטה המבטיחה מילוי מלא ומניעת חללים בקדח. 

לפי הנחיות לפחות, מבוצע בלחץ הזרקה מגפ"ס  33 בחוזק  צמנטידייס הדייס יהיה 

במפרט הכללי. הדייס הצמנטי יתאים לכל דרישות התכנון,  16בפרק  16063סעיף 

של המפרט הכללי ויעמוד בתנאים  16ופרק  23, דרישות פרק 3חלק  466"י דרישות ת

 הבאים:

או  CEM II/ 42.5 Nאו  CEM I/52.5 Nהדייס יהיה עשוי עם צמנט פורטלנד מסוג  -

CEM III  2)צמנט סיגים( העומדים בת"י . 

 .הדייס יכיל ערב להתפחת הבטון -

איזור כלפי חוץ לאיזור הקצה הפנימי של העוגן לכיוון מהדיוס יבוצע ממפלס התחתון 

עוגן מבוצע בזרימה חופשית תוך כדי הוצאת צינורות מגן )במידה וקיימים(. בכל ראש ה

 מקרה לא יעלה לחץ ההזרקה על לחץ שכבות הקרקע שמעל מפלס הדייס. 

' מ 0.5-שעות יש להעמיק את הקדח ב 6אם מכל סיבה שהיא לא בוצע הדיוס בתוך 

 הקדח בסמוך למועד הדיוס החדש. ןולבצע את ניקיו
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מ' בקטע החופשי מתחת למשטח הדריכה יהיה הדייס מחומר  2.5 -בקטע באורך של כ

לאחר שאושרה . ביצוע הדייס בקטע זה רק או ש"ע מאושר DENSO סוגמ אנטיקורוזיבי

 .בקרת האיכותתסבולתו של העוגן ע"י 

כנגד ת הדייס המוזרקת ויבוצע רישום מדוייק במהלך ההזרקה של הדייס תימדד כמו

 .תיאורטיותהכמויות ה

 :  )עומס הנעילה( כוח דריכה משתייר

  .Po=35 tonהכוח יסומן להלן: , כמצויין בתכניות

 1-4, דהיינו אחרי הפסדי גלישת אביזר העיגון בשיעור הנעילה הנו כוח משתיירכוח 

 .1%  מ"מ, וכן מרלקסציה בשעור של

בעוגני הניסוי כי צפוייה זחילה משמעותית של העוגן יהיה כוח נעילת העיגון  אם יתברר

 בשיעור יותר מהנ"ל כפי שיקבע ע"י בקרת האיכות.

 .EN 1537האירופאי לעוגנים כוח הדריכה יופעל עפ"י ההנחיות המתוארות בתקן 

 בדיקת קבלה:

 להלן. 16.3.3תבוצענה על כל העוגנים בפרויקט לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 

 הצגת תוצאות דריכת העוגנים:

הקבלן יגיש דוח דריכה מפורט של כל העוגנים כולל ניתוח הנתונים ע"י גורם מוסמך על 

 במתכונתו המעודכנת ביותר.  EN 1537האירופאי לעוגנים פי הנחיות התקן 

תוצאות ניתוח ובדיקת העוגנים, כולל אורך פעיל, קריטריוני זחילה, שינוי עומס 

משתייר עם הזמן, תיסבולת מחושבת וכו', יוצגו בטבלת ריכוז מיוחדת ויוגשו לבקרת 

 האיכות.

 בדיקות ועוגני ניסוי 6.0.0/

 כללי 6.0.0.1/

סוגים שונים של בדיקות כמפורט  3במסגרת עבודות לעוגני קרקע קבועים יבצע הקבלן 

 להלן:

סוי מוקדמים תבוצענה על עוגני ני – (proving tests)בדיקות חקירה   .2

ע"י הקבלן מיד עם תחילת עבודתו באתר לפני תחילת ייצור העוגנים. 

העוגנים ייחשבו מתאימים אם לא נכשלו בבדיקות החקירה כמפורט 

 להלן. 16.3.3.1בסעיף 

תבוצענה על מדגם של עוגני קרקע  - (suitability tests)בדיקות התאמה  .1

נוספים הזהים לעוגני הקרקע הטיפוסיים המבוצעים במסגרת 

הפרויקט, עוגנים אלה הם עוגנים נוספים על המצוין בתכניות אולם 

בקרת האיכות רשאית תהיה לאשר )עפ"י שקול דעת  בלעדי( את 

השימוש בעוגנים אלה )כולם ו/או חלקם( כחלק מעוגני הקרקע 

ועים הנדרשים לביצוע בפרויקט וזאת בתנאי שהם לא הגיעו הקב

לכדי שליפה או עברו את קריטריוני הכשל המוזכרים בתקן 
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במתכונתו המעודכנת ביותר. ביצוע  EN 1537האירופאי לעוגנים 

 להלן. 16.3.3.3בדיקות ההתאמה כמפורט בסעיף 

רקע תבוצענה על כל עוגני הק - (acceptance tests)בדיקות קבלה  .3

הקבועים המבוצעים במסגרת הפרויקט, למעט העוגנים אשר עברו 

בדיקת התאמה ואושרו ע"י בקרת האיכות לשימוש כחלק מעוגני 

 16.3.3.4הקרקע הקבועים. ביצוע בדיקות הקבלה כמפורט בסעיף 

 להלן.

כל העבודות הנדרשות לצורך ביצוע הבדיקות וניתוח התוצאות יהיו על פי ההנחיות 

במתכונתו המעודכנת ביותר. הבדיקות   EN 1537האירופאי לעוגנים בתקן  המפורטות

תבוצענה ע"י מעבדה או גוף מוסמך אחר ובליווי צמוד של מהנדס המתמחה בתחום זה. 

יש למלא תעוד מלא ומפורט של כל הפרטים בטפסים התואמים לנדרש בתקן הנ"ל כולל 

 המשוערת והצגתן.ניתוח תוצאות הבדיקות, ניתוח תוצאות התיסבולת 

  ests)T(provingעוגני ניסוי לבדיקות חקירה  /.6.0.0/

 כמות עוגני ניסוי:

עוגני ניסוי מיוחדים  1בדיקות חקירה תבוצענה במסגרת העמסת הנסיון המוקדמת על 

 המבוצעים לצורך כך. 

 :ודרגות דיוק שיפוע העוגן

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :וגןהע מבנה

 .גדילים 7כל עוגן כולל אלומה של , אבל בניגוד לאמור שם טיפוסי זהה לזה שבעוגן

 קוטר הקידוח:

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 אורך עיגון:

. יבוצעו עוגני ניסוי כשלכל אחד מהם לפי ההנחיות המתוארות בתכנית העמסת הנסיון

 אורך עיגון שונה. אורכי העיגון יקבעו ע"י יועץ הביסוס.

 אורך חופשי:

יקבעו ע"י יועץ  םאורכיהשונה.  חופשייבוצעו עוגני ניסוי כשלכל אחד מהם אורך 

  הביסוס.

 : ביזרי העיגוןראש העוגן וא

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :  צמנטי דייס

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :  חומר הגנה מפני שיתוך )גריז(
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 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :ותהליך הבדיקהדריכה הכוח 

 EN 1537האירופאי לעוגנים הבדיקות יבוצעו לפי תהליך הבדיקה המפורט בתקן 

מחזורי העמסה(.  ובדיקות מעקב  6) E.1טבלה  2במתכונתו המעודכנת ביותר שיטה 

 .E.2טבלה  1אחר כוח משתייר על פי שיטה 

לתקופה של חודשיים ולאחר מכן  PW = 70 ton*2מוכח   העוגנים יידרכו עד כוח בדיקה

או עד לעקירת העוגן )כשל מוחלט( אך לא יותר  ton 150ש להגדיל את כוח הדריכה עד ל י

. במידה ולא תהיה הגעה לכשל כוח   לכבלי העוגן EN 1537מהכוח המירבי המותר לפי 

בדיקות מעקב אחר . 0.6Ptk))  מכוח הקריעה האופייני של הכבלים 60%הנעילה יהיה  

 .E.2טבלה  1 כוח משתייר יבוצעו על פי שיטה

 :מדידת מעקב )ניטור( לעוגני הניסוי

כחלק מתהליך העמסת הנסיון על עוגני הקרקע ידרש הקבלן לבצע בדיקת מעקב 

 16.5)ניטור(. המדידות תתבצענה על כל עוגן ניסוי בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 

 להלן.

 )uitability Tests)Sעוגני ניסוי לבדיקות התאמה  6.0.0.0/

 עוגני ניסוי:כמות 

עוגנים מכל  3מכמות העוגנים, אך לפחות  1%בדיקות התאמה של העוגנים תבוצענה על 

 קבוצה או כל חתך קרקע שונה.

 :ודרגות דיוק שיפוע העוגן

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :וגןהע מבנה

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 קוטר הקידוח:

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 אורך עיגון:

 שבעוגן טיפוסי.זהה לזה 

 אורך חופשי:

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 : ביזרי העיגוןראש העוגן וא

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :צמנטידייס 

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.
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 :  משחת הגנה מפני שיתוך )על בסיס גריז או וקס(

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 ח דריכה משתייר:וכ

 זהה לזה שבעוגן טיפוסי.

 :   הבדיקהכוח תהליך ו

 EN 1537האירופאי לעוגנים הבדיקות יבוצעו לפי תהליך הבדיקה המפורט בתקן 

מחזורי דריכה( ובדיקות מעקב אחר  5) E.1טבלה  2במתכונתו המעודכנת ביותר שיטה 

 .E.2טבלה  1כוח משתייר על פי שיטה 

 . PW = 52.5 ton*1.5של  מוכח כל העוגנים יידרכו עד כוח בדיקה

 PW = 38.5 ton*1.1עומס הנעילה לעוגני ההתאמה יהיה  

 1-4, דהיינו אחרי הפסדי גלישת אביזר העיגון בשיעור הנעילה הנו כוח משתיירכוח 

 .1%  מ"מ, וכן מרלקסציה בשעור של

כוח דריכה מקסימלי  יהיה בהתאם לכמות וחוזק הכבלים ועל פי הנחיית התקן 

 .EN 1537האירופאי לעוגנים 

 ורישום תוצאות: פענוח

 .EN 1537האירופאי לעוגנים על פי הפרוצדורה המפורטת בתקן 

 )ests)Tcceptance Aבדיקות קבלה  6.0.0.1/

בדיקות קבלה תבוצענה על כל העוגנים בפרויקט על פי תהליך הבדיקה המפורט בתקן 

עם התוספות  2במתכונתו המעודכנת ביותר שיטה  EN 1537האירופאי לעוגנים 

דקה לפחות, או  2מחזורי דריכה. מחזור ראשון מהיר עם המתנה של  1הבאות. יבוצעו 

עד התייצבות התזוזות, בכל מדרגת כוח ומחזור שני על פי התקן. ההמתנה בכוח מירבי 

ה והנחיות דקות לפחות ותיקבע באתר בהתאם לתוצאות הזחיל 25במחזור השני תהיה 

 .  E.2טבלה  1המפקח. בדיקות מעקב אחר כוח משתייר יבוצעו לכל העוגנים על פי שיטה 

 רשתות הגנה בפני דרדרת אבנים 6/.1

 כללי 6.1.1/

בכל המקומות המצויינים בתכניות ו/או עפ"י הוראות המפקח יתקין הקבלן בתחום 

המדרונות ו/או המצוקים מערכת רשתות הגנה בפני דרדרת אבנים ומטרתן למנוע 

 מאבנים לנתר בנפילתן לעבר איזורים מוגנים לרבות כבישים מדרכות וכיו"ב. 

ת המיועדת למטרה זו, סוג הרשתות תהינה מוצר מתועש יעודי המהווה מערכת כולל

הרשתות יקבע ע"י הקבלן בהתאם להנחיות המפקח ולאישורו לרבות האבחנה בין 

 רשתות מהסוגים הבאים:

 רשתות הגנה בהתקנה רפוייה )מתנקה מאליה( -

 רשתות הגנה בהתקנה צמודה -
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 כל רכיבי הרשתות יסופקו ויותקנו בהתאם למפרט הטכני של יצרן הרשתות.

 

 הגנה בהתקנה רפוייהרשתות  /.6.1/

מערכת רשתות בהתקנה רפויה הינה מערכת המתנקה מאליה מאבנים נופלות ואינה 

 דורשת תחזוקה לשיחרור אבנים.

החוזק הגבוה של הרשתות מאפשר להן לבלום ביעילות סלעים נופלים במשקלים גדולים 

 500ל של מ'; או במשק 7.5טון מגובה של  2מותאמים לגובה הנפילה. )לדוגמא במשקל 

 מ'. ( 10ק"ג מגובה של 

 מרכיבי המערכת כוללים:

רשתות מפלדה חזקה, קלועות במבנה מעוינים מחוט פלדה בחוזק למתיחה של  -

 5%( המכיל Super-coatingעל )-מ"מ בגילוון 1ניוטון/ממ"ר לפחות, בקוטר  2,770

 ס"מ.  6.5ס"מ *  23.7אלומיניום בתוספת לגילוון באבץ. חורי הרשת )העין( בגודל 

עוגנים גמישים עשויים מכבל פלדה שזור בעל ראש טבעת מחוזקת. חוזק העוגנים  -

 ואורכם ייקבעו בהתאם לתכנון מפורט שיכין הקבלן.

מ"מ(  8-21טר של כבלים לרבות כבל אופקי עליון )כבל פלדה שזור ומגלוון בקו -

 מ"מ(. 3-5וכבלי תפר אנכיים  )כבל פלדה שזור ומגלוון בקוטר של 

 DINמהדקי כבל פלדה שזורה המותאמים לקוטר הכבל ועומדים בדרישות התקן:  -

1142 . 

שאקלים מפלדה בצורת אומגה עם פין מתברג המחברים בין הכבל האופקי העליון  -

 הכבלים הנ"ל לעוגנים הגמישים.לבין כבלי התפר האנכיים וכן מחברים את 

 צמודהרשתות הגנה בהתקנה  6.1.0/

מערכת רשתות בהתקנה רפויה הינה מערכת המונעת מאבנים הניתקות מהמצוק לנתר 

בנפילתן לעבר האיזורים המוגנים. הרשת עשויה מפלדה חזקה מאוד העמידה כנגד 

פשר הצמדת הרשת נפילת אבנים גדולות מאוד מצד אחד וגמישה מצד שני באופן המא

לפני המצוק. מערכת הרשת כוללת ראשי עיגון המאפשרים פתיחה פשוטה ומהירה 

 לצורך ניקוי האבנים שנכלאו, ולסגירה מהירה לאחר מכן.

 מרכיבי המערכת כוללים:

רשתות מפלדה חזקה, קלועות במבנה מעוינים מחוט פלדה בחוזק למתיחה של  -

 5%( המכיל Super-coatingעל )-מ בגילווןמ" 3ניוטון/ממ"ר לפחות, בקוטר  2,770

 ס"מ.  20ס"מ *  27.5אלומיניום בתוספת לגילוון באבץ . חורי הרשת )העין( בגודל 

עוגנים עשויים מכבל פלדה שזור בעל ראש טבעת מחוזקת ו/או ברגים מגולוונים עם  -

ראש עיגון הכולל דיסקית, אום ופלטה המשמשים לחיבור והצמדת הרשת למצוק. 

 זק העוגנים ואורכם ייקבעו בהתאם לתכנון מפורט שיכין הקבלן.חו
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מ"מ מותקניםבראש  20כבלים אופקיים עשויים פלדה שזורים בקוטר מינימלי   -

המצוק ובתחתיתו. קצות הרשתות מחוברות לכבלי הקצה באמצעות טבעות הידוק 

מכשיר  מ'. טבעות אלו יהודקו באמצעות 0.6 – 0.7מפלדה מגולוונת במרווחים של 

 הידוק פנאומטי ייעודי.

 רשתות התקנת ה 6.1.1/

התקנת מערכת התימוך וההגנה ע"י רשתות תהיה בהתאם למפרט הטכני של יצרן 

 הרשתות ובהתאם להוראות ההתקנה של היצרן.

 

 עוגני קרקע –מדידה ותשלום  6/..

 (Rock bolt q Soil Nailsקבועים לא דרוכים ) 2 מסמרי קרקעברגי סלע 1...6/

תוך אבחנה בין ברגים / מסמרים  מ"אברגי סלע / מסמרי קרקע ימדדו לתשלום לפי 

באורכים שונים ובין ברגים קבועים וברגי ניסוי אולם ללא אבחנה בין ברגים בקטרים 

 שונים.

מחיר היחידה יהווה תמורה מלאה לכל המלאכות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה 

 בשלמותה כמפורט לעיל.

מוקדמות של מסמך זה מודגש במפורש כי התמורה עבור כל  00לאמור בפרק בנוסף 

העבודות שנדרש הקבלן לבצע לצורך התקנת בורגי סלע באתר לרבות הכנת דרכי גישה 

ומשטחים להעמדת מנופים, תכנון וביצוע הסדרי תנועה, תיאום עם המשטרה וקבלת 

שעות חריגות וכן כל הנדרש אישור המשטרה, פרסום בעיתונות ו/או ברדיו, עבודה ב

כתוצאה מביצוע העבודה מלמעלה לכיוון מטה, כולל עבודה בשלבים והמתנות וכיו"ב 

כלולות במחירי היחידה של בורגי סלע המפורטים לעיל ולא ישולם בעבורן בנפרד. 

 מחירי היחידה כוללים גם אמצעי הרמה ופיגומים ככל שיידרשו.

 עוגני סלע קבועים /...6/

שהקבלן מתכנן אותם כחלק ממערכת דיפון זמנית או מערכת קרקע קבועים  עוגני 

שבאחריותו, לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול במחירי היחידה של  תמיכה זמנית

 הפרויקט.

( לעיל נמדדים לתשלום ביחידות גמורות 2ם שאינם נכללים בסעיף )קרקע קבועי עוגני 

כנדרש בתכניות.  מחיר היחידה כולל את ומושלמות ומותקנות במקומן, בעלות תסבולת 

כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה לרבות התקנת שרוולים ביציקת 

ולרבות כל האמור בסעיף לעיל  קירות הכובד )המשמשת כקורת העיגון של העוגנים(

(16.5.2) . 

 העוגנים ימדדו לפי סוגים: 

 עוגנים טפוסיים. -

 עוגני ניסוי. -
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ינקוב הקבלן במחיר עפ"י יחידה מוגמרת ובאורך המינימלי כפי שמופיע  בכתב הכמויות 

בתכניות ובהתאם למתואר במפרט. האורך הסופי של עוגנים אלו יקבע עפ"י תוצאות 

עוגני הניסוי. לא תשולם תוספת בגין הארכת העוגנים במקרה ועוגני הניסוי יורו שעקב 

 יותר. שיטת הביצוע של הקבלן נדרשים עוגנים ארוכים 

רק במקרה שבו יורה המפקח במפורש לבצע עוגנים שאורכם הכולל )אורך חפשי + ארך 

, יחושב מחיר יחידה מתוקן לפי יחס מטר 24וגדול מ  שונה מהאמור בתכניותעיגון( 

האורכים שבין העוגן המבוצע לעוגן שבתכניות. )בחישוב זה יש להתחשב באורכים 

שולם כל תוספת תשלום עבור עבודת דריכת העוגן כוללים של העוגן(. בכל מקרה לא ת

 ו/או התארגנות מיוחדת לביצוע עוגן ארוך יותר.

 רשתות הגנה בפני דרדרת אבנים 0...6/

רשתות הגנה ימדדו לתשלום לפי שטח )מ"ר( שטח משופע של המצוק )ולא הטל אנכי( 

 תוך אבחנה בין רשתות מסוגים שונים כמפורט לעיל.

את כל החומרים והמלאכות הנדרשים עפ"י מפרט היצרן לצורך  מחיר היחידה כולל

, התקנה מושלמת של הרשתות לרבות ברגי סלע, עוגנים, כבלים, שימוש במנופים

 ו/או באמצעי הרמה שונים, עבודה בשלבים וכיו"ב. פיגומים

מודגש בזאת שכל הציוד הנדרש לצורך התקנת הרשתות בתחום המדרון יוצב בתחום 

 דה בהתאם למרווחי העבודה ויותאם לעבודה בגבהים הנדרשים.איזור העבו

מודגש במפורש כי התמורה עבור כל העבודות שנדרש הקבלן לבצע לצורך התקנת 

רשתות הגנה באתר לרבות הכנת דרכי גישה ומשטחים להעמדת מנופים, תכנון וביצוע 

בעיתונות ו/או הסדרי תנועה, תיאום עם המשטרה וקבלת אישור המשטרה, פרסום 

ברדיו, עבודה בשעות חריגות וכיו"ב כלולות במחירי היחידה של רשתות ההגנה 

 המפורטים לעיל ולא ישולם בעבורן בנפרד.
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 עבודות פיתוח ושיקום נופי  - 18 פרק

 

 כללי 18.88

(, האחרונהבמהדורתו במפרט הכללי ) 40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 או פרקים רלוונטיים אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של 

 המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

וד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הצי

 העבודה בהתאם למסמכי החוזה, וביצוע העבודה.

יש לקבל  –בכל מקום בתכניות בפרטים ובמפרטים, בו מופיעה התייחסות לבטון קונסטרוקטיבי 

 .מטעם מזמין העבודה לפרויקט זהקונסטרוקטור ההנחיות ואישור 

. העבודות כוללות עבודות בפרויקט הגבעה הצרפתיתפרק זה כולל הנחיות לביצוע עבודות פיתוח 

 .וכיוצ"ב, התקנה של ריהוט רחוב, , פיתוח ע"פ התכניותהכנה לפיתוח

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:

  תחנה לתחנה"שבילי האופניים של ירושלים פרוייקט ריצוף לפי פרט"  

  תחנה לתחנה"שבילי האופניים של ירושלים  פרוייקטאבן גן לפי פרט" 

 

 דוגמאות  18.81

יח' מכל סוג, הצבע והגמר  1-הקבלן יגיש לאישור את הדוגמאות לחומרים הנ"ל של לא פחות מ

  בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.

 

 ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי )  /18.8

  דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 3  משטחים באבן ריצוף טוסקנהמ"ר ריצוף 

 3  "מ"ר ריצוף משטחים לפי פרט "תחנה לתחנה 

 3  מ"א אבן גן רחבה 

 3 "מ"א אבן גן לפי פרט "תחנה לתחנה 

 סט קומפלט של חבק לעמוד )מורכב מארבעה רבעים( מכל סוג 

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה 

 מה והשלמה ביותר על מנת לדמות תנאים סופיים. המתאי

 דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 

באתר עד לגמר ביצוע העבודות, ללא פירוקם או  תישארדוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, 

 הזזתם. 

כין, גם אם נדרש הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שה

 לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. 
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למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר 

 היחידה.

 

 עבודות ריצוף  18.80

 תכולת מחיר לריצוף

הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, 

 שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 

 ביצוע הריצוף

 הנחת הריצוף 

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י האדריכל. 

הנחת הריצוף תתחיל בכל הריצוף יתחיל בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות. 

"אבני קצה" ו/או  –מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות 

"חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך 

לו אבנים לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקב

בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי. חיתוך האריחים ייעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" 

 מיוחדת. יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

 5אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול בעובי 

 ס"מ.

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון אחד,  –בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר סוג המקשר 

ס"מ כל אחת. המצע יהיה מסוג א'  10ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .1024, 52כמוגדר במפרט הכללי, פרק 

 

 סימון גאומטריה לריצוף

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.

מיצירת מקטעים ישרים  להימנעמ' מקסימום. יש  1ם אמורפיים וקשתיים יסומנו כל קווי

 בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם ביצועם.

 סטיות אפשריות

 מ"מ. 1±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 1סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

 ס"מ. 2±ה מהגובה המתוכנן מעל לא תותר סטיי

מ' ופלס מים.  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  20בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד 

 לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

עיבוד כיוון דוגמת ריצוף, שינוי כיוון בריצוף, מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין  –"קווי שינוי" 

אלמנטים כגון מדרגות, קירות, אבן שפה, ריצוף בקשתות, ניסור בזווית, התאמת יחידות מיוחדות 

סביב פתחי עצים, ריהוט, מתקנים, אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו כנדרש. במידה והחלק 

ס"מ תורשה השלמה עם בטון מוסף. השלמת היציקה תתבצע תוך  3-הדרוש להשלמה יפחת מ

אבן הסמוכה ע"י סרגל מתאים.  תערובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע יצירת פוגה זהה ל

ובגוון הריצוף שלידו, עפ"י הוראות והמלצת יצרן האבנים המשתלבות. חוזק בטון ההשלמה לא 
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)משקל פיגמנט(, מסך כל משקל   4%. כמות הפיגמנט ביחס לצמנט לא תעלה על 10ב -יפחת מ

היה גוון הריצוף על ידו, אלא אם יצוין אחרת במסמכים. הצמנט בתערובת. גוון בטון ההשלמה י

בכל מקום בו מצוין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע באיכות טובה מאושר ע"י המתכנן/המפקח. 

 השלמות הריצוף הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.

ו חלקי מרצפות במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות החיבור מרצפות שלמות א

 מנוסרות במישקים קיימים, ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות.

השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין 

ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של  5אבני השפה אינו עולה על 

מ"מ. יתקבל מהיצרן  6.5חלקים אגרגט שגודלו המקסימלי  1חול ו חלקים  2.5צמנט,  2חלק 

 פיגמנט מתאים לגוון הריצוף והבטון יהיה על בסיס צמנט לבן.

 

 באבן, אבן שפה וחבק לעמודים עבודות ריצוף  118.8

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע  

טיט, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך, יסוד וגב בטון )לאבן  מהודק, שכבת חול ים,

 שפה ולחבק(, תוספת אלמנטי הנגשה.

 

 ביצוע הריצוף 40.04.02

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן  .א

תחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום תהנחת הריצוף הביצוע ע"י האדריכל. 

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל  –בקו הארוך ביותר האפשרי. באבנים שלמות 

 לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. 

יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של  .ב

תוך משולש, אלא רק האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחי

יש  .עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתייחיתוך האריחים  טרפזי.

 להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

 .ןפעם נוספת ולהרטיב ןלפני הנחת האבנים יש לנקות .ג

טון ות בהתאם למפורט בתוכניות, הכוללות שכבת בלוחות האבן יונחו על שכב .ד

ס"מ  3-4במידה ומפורט כך, ליצירת שיפועים בעובי משתנה, מצע חול בעובי 

 ס"מ.  1טיט בעובי  ומצע

 לריצוף גאומטריה סימון .ה

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד. .2.ה

מ' מקסימום. יש להימנע  1קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  .1.ה

גאומטריות קשתיות מיצירת מקטעים ישרים בגאומטריות קשתיות. 

 יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם ביצועם.

 אפשריות סטיות .ו

 מ"מ. 1±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על  .2.ו

 מ"מ. 1סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על  .1.ו
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מ' תעשה באמצעות סרגל  20בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  .3.ו

ש להשתמש מ' ופלס מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר י 3שאורכו 

 במכשיר מדידה אופטי.

 "מ.ס 2±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  .4.ו

 

 ותכולת מחיר ופני מדידהא .18.8

 אבן במ"ר.  חיפויתהיה לפי שטח ת חיפוי אבן מדיד .א

, תושבת זויתן עוגנים, וויםאת: אבני החיפוי, בטון המילוי, מחיר היחידה כולל  .ב

פלדה, מישקים, ברגי חיבור וכן את כל רשתות פלדה מגולוון, איטום הקיר, 

 לביצוע העבודה באופן מושלם.הנדרשים הציוד והפיגומים  ,החומריםהבדיקות ו

 קופינג ואבני פינה לא יימדדו בנפרד. .ג

 להלן פירוט אלמנטי ריצוף .4

  אבן ריצוף טבעית ביר זית .4.2

 ס"מ, לפי פרט 10/35/15ס"מ, רוחב  35-70מידות: אורך משתנה  

מוסמסם, כולל חיתוך ברדיוס והכנת חורים מתאימים לעמודי עיבוד:  

 תמרור

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"ר 

 המחיר כולל חיתוך אבנים ברדיוס לפי תכנית תנועה מאושרת 

 אבן גן טבעית ביר זית .4.1

 ס"מ, לפי פרט 10/20/50מידות:  

 עיבוד: מוסמסם, חיתוך לאבנים טרפזיות ברדיוסים 

 גוון: צהוב 

 מדידה: מ"א אופן 

 האבןחיפוי  עבודת פירוטלהלן  .5

 חיפוי אבן טבעית ביר זית תלתיש בשורות .5.2

 4ס"מ, עובי  65-43מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה  

 ס"מ.

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי  25לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי  

 עיבוד: תלתיש ללא זמלה 

 גוון: צהוב 

 אופן מדידה: מ"ר 

 חיפוי אבן טבעית ביר זית טובזה בשורות .5.1

 4ס"מ, עובי  65-43מידות: גובה שורה משתנה, אורך שורה משתנה 

 45ס"מ, גובה מקסימאלי  25ס"מ. לרבות אבן טרפזית, בגובה מינימלי 

 ס"מ.

 עיבוד: טובזה ללא זמלה על פי פרט ודוגמא קיימת בשטח 

יים במקרים של גוון: צהוב לפי דוגמא קיימת בשטח או על פי הק

 השלמות לקירות קיימים.



 175 

 אופן מדידה: מ"ר 

 קופינג אבן טבעית ביר זית מוסמסם .5.3

 ס"מ, אורך משתנה לפי פרט 25ס"מ, גובה  40מידות: רוחב  

 ס"מ 1קנטים עליונים ברדיוס  1פנים, עיגול  3-עיבוד: מוסמסם ב 

 גוון: צהוב 

 אבן.חלק ממחיר חיפוי ה –אופן מדידה: לא נמדד בנפרד  

 אבן פינה ביר זית מוסמסם לחיפוי הקיר              

 מידות: לפי פרט 

 עיבוד: מוסמסם 

 גוון: לפי אדריכל 

 חלק ממחיר חיפוי האבן. –אופן מדידה: לא נמדד בנפרד  

 

 אבן פינה ביר זית טובזה לחיפוי קירות טובזה .1..

 מידות: לפי פרט 

 עיבוד: לפי דוגמא קיימת בשטח 

 דוגמא קיימת בשטחגוון: לפי  

 חלק ממחיר חיפוי האבן. –אופן מדידה: לא נמדד בנפרד  

 

 אבן פינה ביר זית לקופינג .5.5

 ס"מ 25ס"מ גובה  40מידות: רוחב  

 ס"מ 1קנטים עליונים ברדיוס  1פנים, עיגול  4עיבוד: מוסמסם  

 גוון: צהוב 

 חלק ממחיר חיפוי האבן. –אופן מדידה: לא נמדד בנפרד  

 

 רגותמד 18.86

 ביצוע מדרגות  40.06.02

לאחר . מיושרים והדוקים מצעים האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי 

המישקים  הנחת ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

 האבן )לאישור האדריכל(.בגוון  ימולאו במלט על בסיס צמנט לבן

 

 זיתמדרגות חוץ ביר  40.06.01

 מידות: לפי תכנית ופרט 

 עיבוד: מוסמסם, כולל חירוץ וצביעה בקצה המדרגה לפי פרט 

 גוון: צהוב 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 40.06.03

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית,  .2

ר שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, מילוי בחומ

מליטה, חיתוך, רובה בין המישיקים, יסוד וגב בטון, תוספת אלמנטי הנגשה. 

 משטח הבטון המשופע יימדד בנפרד.
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 המדידה במ"א. .1

 עבודות גינון והשקיה  - 11 פרק

 כללי 11.88

במפרט הכללי, והמפרט הכללי לעבודות  42פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 

, ומהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח 42.5אחזקת גנים, פרק גינון והשקיה: 

 האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות בכדי להשלים את עבודת הגינון וההשקיה. כולל, 

מערכות ההשקיה, צמחייה ועצים, עבודות הכשרת הקרקע, אדמה גננית, הדברה ויישור קרקע, 

  אחזקה שותפת עד למסירה למזמין.

 על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד. 

על הקבלן לקחת בחשבון שאין בהכרח קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור 

 סעיפי המפרטים האחרים. 

  

המלאה  םמיום השלמת שטחי הגינון והעצים בכל שטחי העבודהק את על הקבלן יהיה לתחז

לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת שתיל האחרון לתקופה של תשעה חודשים לפחות. עבור 

 תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע.

 

 כללי

במפרט  מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט

 המיוחד. 

יבוצעו ע"י אנשים מורשים  -עבודות בחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים 

 לביצוע עבודות בחומרים אלו. 

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח 

 ובחוברות בהמלצות. המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר

 

 שימור אדמת חישוף -עבודות עפר

עבודות חישוף תכסית עליונה מבוצעות לצורך שמירה, הפרדה ושימוש חוזר בתכסית הטבעית 

 "עיזוק". -אדמה, סלעים טבעיים, מצבורי אבן מסיקול-הקיימת

מפורטים עבודות חישוף יבוצעו על פי הנחיות מפורטות לעבודות עפר בתכניות וחתכים 

 לאדריכלות נוף. תכניות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מתכניות חפירה וחציבה ומבוצעות במשולב.

 

ס"מ למעט מקרים בהם מזהים צמחיה  40הקבלן נדרש לשמור אדמת חישוף עד עומק של 

  פולשנית מהסוגים הבאים: שיח הטבק, אילנתה )ממין נקבה(, שיטה, פרקינסוניה ועוד.

  להשתמש באדמת עומק לפי הנחיות אגרונום בכפוף לבדיקות קרקע.הקבלן נדרש 

הקבלן נדרש לשמור את האדמה במערום סגור בגדר ומסומן בשלט, מרוחק מאזורים החשופים 

חומרים מחישוף יישמרו במערומים ניפרדים על פי  להצטברות אבק או פסולת פיתוח אחרת.

 מיקום בשטח וסוג החומר.
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 סימון 

אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד  עם גמר פיזור

לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא 

 יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור האדריכל. כמו

וי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה. תיעוד כן יסמן הקבלן את קו

, הנ"ל ההשקיהומדידה יתבצע ע"י מודד מוסמך עבור כל שלבי העבודות המתוכננות לרבות צנרת 

 ללא תוספת מחיר למחיר.

 

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים

ואשר  ודה ובשוליוחל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העב

. עם זאת, במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או פגיעה נקבעו לשימור

בשורשי עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים לכך. פעולות 

הגיזום וחפירת השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות המוסמכת בשטח. לא 

 תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.

 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: פיתוח, גינון והשקיה 

 והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

להבטיח אספקה סדירה של כל להזמין הצמחייה על מנת על הקבלן עם קבלת תכניות לביצוע 

כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש. לרבות סיורים 

מקדימים יחד עם המתכנן, נציג העירייה והפיקוח, לאישור המשתלות, ולאחר מכן אישור 

 השתילים והעצים המיועדים לאספקה לאתר.

ם מהמפקח גינון בשלבים הבאים. ללא אישור הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורי

 בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים 

 ניקוי השטח בכיסוח או בחישוף קל לפני מילוי באדמת הגן. 

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. 

 תאום סוג הדשנים תם לאתר ומועד ביצוע חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבא,

עבודות הכשרת הקרקע לא יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח .

 .שמסביב או בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בשטח

 גמר הכנת קרקע. 

 לפי המיקום ,לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון, קוטר

הרלוונטי לכל קוטרהצנרת ועומק ההטמנה  וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי ,

 .והדברת עשבים,או טמינה של מערכת ההשקיה/הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. 

  (.במשתלה)אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה 

 שתילה אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני. 

 גמר שתילה. 
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על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך 

התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות 

 ובגין האמור לעיל.

 

תתקבל העבודה( יתחזק הקבלן על עם סיום העבודה תיקבע מסירה ראשונה אשר לאחריה )באם 

חשבונו )באישור המפקח באתר( את כל שטחי הגינון ע"פ מפרט האחזקה של עיריית ירושלים. עם 

תום שלושת החודשים ולאחר שנציגי עיריית ירושלים יאשר כי אכן בוצעה אחזקה לשביעות 

יה )באם תתקבל רצונם בתקופה זו, יקבע מועד למסירה שניה בתום השנה הראשונה, אשר לאחר

העבודה( יתחזק הקבלן בתשלום, את כל שטחי הגינון, למשך תשעה חודשים נוספים,בהתאם 

עם תום תשעת החודשים ולאחר שנציגי עיריית ירושלים  למפרט האחזקה של עיריית ירושלים.

יאשר כי אכן בוצעה אחזקה לשביעות רצונם בתקופה זו, יקבע מועד למסירה סופית אשר לאחריה 

 אם תתקבל העבודה( תועבר האחזקה לידי עיריית ירושלים.)ב

 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים להדברת 

עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה החל ממועד השתילה בפועל ועד לקבלת העבודה במסגרת 

 יפים השונים.. התשלום כלול במחירי היחידה של הסעהשנייההמסירה 

 

 דוגמאות 11.81

 צוינו אשר הצמחים וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה

 האדריכל עם מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים לפחות

 משרד ליד למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח

 דוגמא כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים

 .מאושרים

 הקבלן לנדרש. הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור

 מסמכי לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז

 

 הכשרת הקרקע לגינון /11.8

 תכולת העבודה:

ניקוי השטח מפסולת וצמחיה, כיסוח עשבייה, הדברת עשבייה, תיחוח, מילוי אדמת גן, יישור גנני, 

 זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 
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  :תכולת המחיר

פיזור קרקע גננית,אספקה דישון,זיבול,באדמת גןמילוי בורות,שתילה,חפירה, סילוק פסולת ,

למקום שיורה המפקח העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודהוכל , בהתאם למפורט ,

אחזקת כל שטחי הגינון ,במפרט חודשים ממסירה סופית של כל העבודה 9כולל העצים למשך ,

אדמת גן ומצע לשתילה  .5.14בהתאם לדרישות המזמין והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק 

 .54יימדדו בנפרד בפרק 

 

 כללי

מערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י דרישות קווים מוליכים ל

 אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 

 9 -חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל 9אחריות לצמחיה למשך 

 חזקה לפי דונם.חודשים. בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין. מחיר א

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות 

)בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו 

 לקבלן בהתאם לתקן שוהם.

ספקה סדירה של כל עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח א

 כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ולהראות את המדידה הראשונה למפקח, לצורך 

חודשי  9מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה. עלות המים היא עד למועד מסירה סופית ובמשך 

 ע"פ החלטת המפקח. –בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ הנמדד במונה  האחזקה.

 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה 11.80

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים וכן 

 לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת. 

 לתנאים הספציפיים של המקום.  העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם

הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי המפקח. 

כמו כן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן לבצע בכלים 

השטח מהמצב שלאחר  מכניים. עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת, יישור

הניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל. הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות 

האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת. חובת 

ל תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו יישא בכ

 .לא ישולם על כך בנפרד – ההוצאות

 

 עיבודי קרקע  11.81

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק 

 ס"מ באמצעות משתת רוטט, כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  50
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יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י קלטרת או מגרפת יד עד לקבלת פני שטח 

 חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

ס"מ אשר יתגלו במהלך העבודה יורחקו מהשטח לאתר אשפה  5-כל פסולת ואבן הגדולים מ

 מאושר על חשבון הקבלן. 

 הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות.לפני היישור 

 

 הדברת עשביה  .11.8

 דברת עשביה באופן הבא:הלאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע 

שבועות, עד להופעת עשביה  3מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  25השקיית הקרקע בכמות של 

שר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת חד שנתית ורב שנתית א

לעידוד והנבטת עשבייה. לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם 

 להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

. בכדי למנוע אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה

נזקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה ולמרות זאת יש נזקים 

 מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 

לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת 

לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, יעילות  אישורו לתמותה מלאה והוראותיו

ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי 

 הנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.

בחומרים כימיים  תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות

 יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. 

 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. 

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל, כלומר 

פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי  2-1עשבייה יבוצעו טיפולי ריסוס ה

 להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית. 

 

 זיבול ודישון שטחי גינון 11.86

 ס"מ 30-70: עומק מידות

ויאושר על סמך  802: הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי תכונות החומר

 תוך ציון מקור הקומפוסט.בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח 

 -במ"ק בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל ולכל עץ לפי יחידה, דישון  -: זיבול אופן מדידה

 במ"ק בשטחי הגינון ולכל עץ לפי יחידה, וכל המתואר בסעיף זה.

: הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, מים המחיר כולל

 השקייה וכל המתואר בסעיף זה. ו

 : זיבול

 מ"ק לדונם 10זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  2שיחים ושתילים במיכל 
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 ליטר הומוס.  2.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר קומפוסט מועשר לעץ 200תוספת  -עצי דקל 

 ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים 

 :דישון

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  – לעצים

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 210 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 200 – לשטחי גינון

ליטר  0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 

 למ"ק מים בכל השקיה.

ת הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י א

כלים ידניים או במתחחת. זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר 

 תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(.

צים בודדים פיזור הזבל והדשן מ' ו/או כאשר יש שתילת ע 2.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 

יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה 

קוב  30ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 

 ני מילוי הבור.לדונם. בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפ

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון 

 משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

 

 אדמת גן 11.82

 תאור ותכולת המחיר:

פיזור במקומות הדרושים בשטח ע"פ תכנית או למקום שיורה המפקח בשטח, בעובי השכבה 

הדרושים, תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגניות )קומפוסט( וכל תוספת הדרוש ולפי הרומים 

חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע. ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר 

מצעים וכד' ופינוי לשטח מאשור ע"י המפקח, פיזור אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים 

 דיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת.בכלים מכנים או בעבודות י

: מ"ק נטו, בחישוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי )עומק המילוי יקבע לפי אופן מדידה

ממוצע מדידות שכמותן ומיקומן יקבעו ע"י המפקח(, או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית 

 לרום הסופי.

 

מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת  לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על

קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. 

 באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט.

יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח. האדמה תהיה אחידה בכל חלקיה 

גושים או שרידי קרקע נזזית. בכל מקרה תהיה האדמה אדמת חמרה חולית  ללא רגבים, ללא

ס"מ, ושיעור האבן  3חול לפחות בבדיקת מעבדה(. האדמה לא תכלול אבנים שגודלן מעל  85%)

 .5%נפחית לא יעלה על 

 יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי.

ע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה למטרה זו בהנחיית המפקח יבוצ

 במתחם. במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה.
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 רקעקבדיקות  11.89

כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח, האישור לאספקת האדמה 

 יינתן על סמך תוצאות בדיקות הקרקע.

מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח המוערם ולאחר  התילקחנקות הבדי

הפיזור, וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור. במקרה של חוסר התאמה, יהיה על הקבלן לפנות 

 את האדמה על חשבונו לאתר פסולת מורשה.

מורשית אחרת, הבדיקות יבוצעו באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד החקלאות או מעבדה 

 המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.

במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה )אם תהיה(, לא 

 תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה על חשבונו.

חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה 

אורגני ו/או תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים 

הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה / מפקח על חשבונו, בכל מקרה 

 פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי.

 

 ות קרקעהערכים לבדיק

 להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:

 ערך נדרש יחידת מידה ערך סעיף

2 
 הרכב מכני

 חרסית , סילט, חול
% 

 60%עד  –חרסית 

 80%עד  –חרסית +סילט 

 6-8בין  PH חומציות בסיסיות בקרקע 1

  1עד  EC Ds/mמוליכות חשמלית  3

 80% עד % SPרוויה  4

  5עד  יחס SARנתרן חליף  5

 25עד  מאק/ליטר mg+caתכולת סידן + מגנזיום  6

 6עד  מאק/ליטר Naנתרן  7

 10%עד   % גיר כללי 8

 3000 יחס Fדלתא  9

20 PAR 2עד  יחס  

 25-10 מג'/ק"ג N\NO3חנקן חנקתי  22

21 K 2 מאק/ליטר במיצוי 

23 P 25-10 מג'/ק"ג אולסן 

 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  24

 

 

 



 183 

  נטיעה 11.18

: כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ והשתילים, העבודה והמחיר כוללים

ובכלל זה: הצבת העץ/  42,42.5בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים 

סילוק פסולת למקום שיורה המפקח,  השתיל לפי תכנית ונטיעתו, מילוי בורות באדמת גן, סימון,

השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית(, אחזקה ואחריות עד המסירה וכל העבודות הנוספות 

הדברת מזיקי  -הדרושות לשם ביצוע העבודה. המחיר כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה 

ידוק במעגילה, ריסוסים ה -קרקע, דשני ראש לקומפוסט, וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה 

  ודישון. חפירת הבור והתמיכה לעץ יימדדו בנפרד.

 יח' )עץ/שתיל(: אופן מדידה

 

 כללי

התארגנות מוקדמת להזמנת עצים, בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים במשתלות, 

 העברה, שתילה, קליטה וגידול עד למסירה לעיריה. 

מוקדמת להשגת עצים ושתילים כנדרש, והזמנה ארגנות תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהת

מאושרים ע"י ש.פ.ע וכן ע"י המזמין )הזמנה מוקדמת ממשתלות מאושרות ע"י ש.פ.ע והמזמין, 

ליווי וביקורת במשתלות ע"י אגרונום מוסמך מטעם הקבלן ]ועל חשבונו[ ומאושר ע"י שפ"ע 

השתילים מבחינת גדלם ומבחינת במהלך גידול העצים במשתלות, להבטחת התאמת העצים ו

 בריאות העצים וניקיון ממחלות ומזיקים(.

כנ"ל גם ליווי וביקורת במשתלות ובאתר, ע"י האגרונום הנ"ל מטעם הקבלן, להבטחת טיפולי 

ההכנה לעצים כהכנה להעברתם, אריזתם ושינועם תוך הגנה על העצים והשתילים בעת העברתם, 

 במהלך הקליטת והגידול עד למסירה לעיריה.ליווי והנחיית שתילתם וליווי 

 על הקבלן לקחת בחשבון את תאריכי שנת השמיטה ולארגן את עבודתו בהתאמה.

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.

אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות, וכן אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או 

  בסמוך לה.

 לפי גשם, לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או הנטיעה כולן עבודות לביצוע איסור חל

 הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה המפקח. לא של הכרעתו

 .כלשהן אקלימיות

 

 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים

דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, בהתאם 

 לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'. 

 אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש.

הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו 

 כולל בתקופת האחזקה. הוא,

השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון. הצמחים 

יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים, ובעלי נוף מסועף, כלומר יחס נכון 

ות, מזיקים, בין נוף לשורש ולגודל המיכל, מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחל
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נמטודות, או אחרים(, ללא שיבוש בעשבים. טיב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר 

 מסמכי החוזה.

 השורשים מקוצצים, והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.

שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן 

 למיכל גדול יותר.

 הביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח.יש ל

 יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן.

 כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני הבאתם לשטח, ופעם נוספת לפני השתילה.

 הכמויות.המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב 

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.

שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י 

 הקבלן לביצוע העבודה.

 .לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח

 

 הזמנת שתילים

ימים מקבלת צו התחלת העבודה, יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים מיוחדים  20תוך 

ו/או בוגרים וכן פלטות דשא. ההזמנה תבוצע רק לאחר אישור פרטי ההזמנה ע"י המתכנן. מותנה 

 במסירת תכניות הביצוע לקבלן. 

הדרושים לביצוע העבודה, יוזמנו במועד הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים 

 מתאים להבטחה אספקתם במועד הנדרש.

 

 שתילה בגוש אדמה

בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו 

 השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

תקינות הגוש ומערכת שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את 

השורשים. במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מעטפת הגוש 

 ומישרים את השורשים.

מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה 

השורש כפי שהיה הקרקע(. לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר 

 במיכל או בקרקע המשתלה.

במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש לצבוע, להלבין את הגזע והענפים באזורים 

 החשופים, כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח.

 

 תהליך שתילה

לים לאתר, שעות לפני מועד אספקת השתי 14יודגש שבורות הנטיעה יהיו מוכנים מראש לפחות 

 כולל כל המרכיבים לפי הפרטים.

הוא כבר הותקן, והשתילה  –טרם השתילה יש לוודא שבמידה ויש צורך במגביל שורשים 

 מתבצעת לאחר התקנתו.
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העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו. את הקרקע המשופרת 

להשקות. יש לחזור על כך בגובה שני שליש מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ 

 ולאחר מילוי כל הבור.

טבעת טפטפות תהיה מותקנת במרחק מהגזע על מנת לעודד התפתחות  –שיטת ההשקיה 

תהיינה קרובות לגזע, באופן שלא יש להניח סביב העץ טפטפות השורשים בכל מרחב הערוגה. 

 יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים. הותקן טיפטוף במידה ולא 

 בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. -תדירות ההשקיה 

לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת. כיוון 

 שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.

שטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, יועבר תוך שלושה חודשים עם גוש אדמה חשוף עץ גדול שגדל ב

 שורש.

 

 בורות לעצים 11.11

באחריות הקבלן להכיר מראש את בורות העצים בפרויקט זה הם מיוחדים ואינם סטנדרטיים, 

 . האדריכלפרטי ולבצע  לפי  פרטיםה

 :בורות לעצים מידות

 "תעלות גידול" במידות -או ערוגות המשכיות ס"מ 250/250/250בשטחים מרוצפים: בור בנפח 

 ס"מ. 230/360/250

 מ' . 2.5/2.5/2.5: בור הנטיעה יהיה במידות שלא יפחתו מ  באזורי גינון

"תעלת גידול"  –ברמות: בור הנטיעה יהיה אורכי בהתאמה לשטח העבודה -במדרגות חציבה

  מ"ק. 2.5מ  מ', ובנפח שלא יפחת 2.1בעומק שלא יפחת מ 

 200 שלא יפחת מתהיה גם היא לעומק "תעלות גידול" –חפירה בערוגות המשכיות בכל מקרה 

  .ס"מ

 יחידהלפי  :אופן מדידה

 תכולת עבודה ומחיר:

 

: המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י מודד, חפירה זהירה חפירה לעצים בשטחים מגוננים

במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות 

ליטר קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע  200-ק"ג לעץ, זיבול אדמת הגן ב 5של 

שקית הנחתה, השקיית מים לרוויה והשקית ס"מ, מילוי הבור בעת השתילה, ה 30-70בעומק 

העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת העבודה 

 בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. 

: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף לעיל חפירה לעצים בשטחים מרוצפים

צורך, תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, פירוק ריצוף בהתאם ל -בתוספת הבאה 

פרקי הפיתוח/קונסטרוקציה בכתב בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע תקרת בטון )נכלל ב

מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט, והתקנת מערכת ניקוז ואוורור קרקע  תקנת(, ההכמויות

 עפ"י פרט אדריכל )נמדד בכמות נפרדת(.

הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה ובהתאם  מובהר בזאת כי

למיקום הבור עפ"י התכנית, בשטחים מגוננים או מרוצפים. טרם חפירת הבורות, על הקבלן 

 לקבל את אישור המפקח למיקומם.
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 בורות השתילה במכרז זה אינם סטנדרטיים, ויש להקפיד לבצעם בהתאם לפרטים.

הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ולוודא שאין באחריות 

בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות אשר עלולות להינזק. באחריותו לתאם עם כל 

הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. במידת 

 חפירת גישוש. למען הסר ספק, הכל כלול במחיר היחידה.הצורך יבצע הקבלן 

שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה, לרבות הכנה של  14בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 

 אדמה גננית למילוי הבורות. 

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את הבורות כך 

ותי. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבור והגנה מפני נפילה שלא יהוו מפגע בטיח

 לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את 

י אדמת הגן ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכל

מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת 

לאדמת חמרה בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח. 

 הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה.

 

 סמוכות לעצים .א

 מ' 1.8 ס"מ, גובה 8: קוטר מידות

: עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא סימני ריקבון תכונות החומר

 ו/או חדירת מזיקים.

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3: לפי יחי' )יחידה כוללת אופן מדידה

 : אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה לעץ.העבודה והמחיר כוללים

איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד עליו יורה  מוטות הבמבוק

 המפקח/האגרונום.

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת העצים( ובגובה 

 הדרוש לפי מידות גזע העץ. 

ל עץ. עליהן סמוכות לכ 3 -מ'  0.5הסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן ייטמנו בקרקע בעומק 

 ס"מ. 15מושחלת צינורית שקופה אלסטית )שטיכמוס( באורך 

, בשתי 8ס"מ לצידי העץ. הקשירה תהיה בצורת  25הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

 נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.

 

   מגביל שורשים .ב

 או ש"ע. רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון

 ס"מ 250: גובה מידות

בחום. עמידה  מחוברים ארוגים לא : יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיביםתכונות החומר

 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים לחדירת

 : מ"אאופן מדידה
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 : אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.העבודה והמחיר כוללים

 התקנתם. זאת, לגבי מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים לימגבי יותקנו ככלל, לא

השורשים  מגבילי ללא עצים לשתול שניתן באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל לא כדי

 הקרובים תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה הארוך(. בבורות בטווח להתפתחות העץ )המפריעים

ויועצי  האדריכל עם בתאום המפקח, עליהם שיורה במקומות ורק אך -ומבנים  תמך לקירות

 לקבל יש לקירות הנחיית המפקח. בצמוד לפי ובקוטר בגובה ,שורשים מגבילי יותקנו -התשתיות 

 .השורשים מגביל אישור קונסטרוקטור להנחת את

 

 מערכת אוורור הקרקע .ג

 בבורות נטיעה לעצים ברצועת הרחוב ובמדרכות.

 "4קוטר ב  PVC: צינור שרשורי וצינור מידות

 : יחי'אופן מדידה

 : אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.העבודה והמחיר כוללים

בקוטר  שרשורי צינור העץ, עשוי השורשים של בית אזור לאוורור המיועד פרט והתקנת אספקה

 השורשים בית את אזור מ"ר, המקיף/גר' 200 בצפיפות ארוג בלתי גאוטכני-בד ביריעת עטוף "4

יריעת  ע"י הוא אף יאטם בקרקע שטמון מ' לפחות. הקצה 3 של ובאורך לפחות כריכות בשתי

 ויחובר מעלה יעלה השני הצינור קצה .ומצע שורשים ע"י הצינור סתימת למניעת הגאוטכני הבד

 לפתיחה, העמידהניתן  סריג עם פלסטי מכסה ס"מ, בעל 60 " באורך4 קוטר PVCלצינור 

הקרקע  פני בגובה ויותקן שחור בצבע יהיה לפחות. המכסה שנים 10 למשך UVלקרינת 

 סמוכים./הרצופים הבורות עקבי בכל הנטיעה, במיקום בור לדפנות המתוכננים, בסמוך

 

 העתקת עץ

 עבודות הכנה להעתקת העץ

 אישורי העתקה, סימון העץ, הכרת שטח העתקה ושטח הנטיעה הסופית.

על הקבלן ובאחריותו לקבל בכתב את האישורים להעתקה מהרשויות המוסמכות )פקיד היערות(. 

 מיקום נטיעת העץ המועתק ייקבע בתאום מראש עם הרשות המקומית ע"י משרד תכנון הפרויקט.

על הקבלן לקבל אישורי חפירה הן באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה ולוודא שאין בשטח עבודתו 

קעיות שעלולות להינזק. באחריותו לתאם עם הגורמים הנוגעים בדבר כמו חברת תשתיות תת קר

חשמל, בזק, כבלים, מחלקת רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. כל נזק שיגרם לתשתית תת 

 קרקעית יתוקן מיד באחריות הקבלן ועל חשבונו.

וש מהקבלן ועל במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת קרקעיות רשאי המפקח לדר

 חשבונו חפירות גישוש לאיתור התשתיות.

על הקבלן לדאוג לכל סידורי הבטיחות הדרושים לצורך ההעתקה לרבות: גידור השטח, אביזרי 

בטיחות, שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד 

 שלישי.

מבוטח ביטוח מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צד ג'. גובה  על הקבלן בעת ביצוע העבודה להיות

 הכיסוי ייקבע על ידי המזמין לפני תחילת העבודה.
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באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג להסדרי הבטיחות בתנועה לרבות קבלת אישורי תנועת 

 ממשטרת ישראל כולל שכירת שוטרים לשם הכוונת התנועה, הכול לפי הצורך.

מראש חיבורי מים לצורך השקיית העץ המועתק ולהתקין מראש חיבור מים,  על הקבלן לתאם

כולל רכישת מונה מים )במידת הצורך( וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העץ 

המועתק, הן בשטח בו נמצא כעת והן בשטח אליו יועתק, לרבות אספקה והתקנת מערכת 

 יות המפקח.פיקוד/חיבור למערכת הקיימת, בהתאם להנח

ע"ג גזע העץ באופן בולט ובלתי מחיק, באזור  מיקום הצפוןעל הקבלן לסמן לפני העתקת העץ את 

צוואר השורש )נקודת החיבור לקרקע הטבעית(. שתילת העץ מחדש תעשה כך שכיוון הצפון 

 המקורי ישמר ובהתאמה לגובה צוואר השורש המקורי, אלא אם נתנה הוראה אחרת מהמפקח.

לן לארגן את כל הציוד הדרוש להעתקה מראש על מנת למנוע תקלות העלולות לגרום על הקב

(, לרבות תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות והכבילה הדרושים 1לפגיעה בעץ ביום העתקה  )שלב 

 לשם ייצוב העץ באתר השתילה.

קרקע את ס"מ מעל פני ה 80מ"מ( בגובה הבולט  20הקבלן יסמן בעזרת יתד סימון עגול )בעובי 

 מיקום נטיעת העצים החדשה, היתד תסמן את מרכז הגזע. המיקום יסומן בלוויית המפקח.

 

 הכנת העץ להעתקה

חפירת גישוש: על הקבלן לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה המפקח לבדיקת היקף ועומק 

 מערכת שורשי העץ המיועד להעתקה.

העצים, ולהשקות לרוויה את העצים  כשבוע לפני העתקה על הקבלן להכין גומה סביב גזעי

 המיועדים להעתקה.

 גיזום:

העצים הינם צעירים ובעלי נוף מועט. יש להשתדל להימנע מגיזום העצים ולהעתיקם על נופם 

המלא. במקרה הצורך יאושר גיזום נקודתי ע"י המפקח ויבוצע לפי הנחיותיו. גיזום העצים יבוצע 

לקבל את אישור המפקח להעסקת הגוזם, למפקח שמורה ע"י גוזם מוסמך ומקצועי, על הקבלן 

הזכות לפסול / לאשר כראות עיניו את הגוזם. הגוזם ילווה את כל שלבי העתקה, לרבות שלב 

 חיתוך השורשים שיבוצע ידנית ע"י הגוזם.

במידה ולא יינתנו הוראות מיוחדות ע"י המפקח יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי ההוראות הבאות: 

זום ענפים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה, יש לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש יש לג

להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ בשלמותם, העיקרון המנחה הוא 

שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם )אין להשאיר זיזים( וענפים/גזעים שילדיים יושארו 

כל מקרה אין לגזום ולהסיר יותר מאשר משליש מנפח העץ ויש להימנע ב שלמים ובלתי גזומים.

 מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת הגזע והענפים בעת ביצוע הגיזום.

כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י 

 המפקח.

הם בשכבה עבה ומלאה של "לובן", ריכוז ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גוב

 .40%מינימאלי 

 עטיפת הגזע המרכזי:

למניעת פגיעה בגזע בעת העתקה על הקבלן לעטוף בבד יוטה )כותנה( חום או לחילופין ביריעה 

 גאוטכנית את הגזע הראשי.
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 כיסוי נוף העץ המועתק ביריעת צל:

כהמלצתנו(, יש לכסות את נוף העץ למניעת במידה וההעתקה תתבצע בחודשים החמים )שלא 

ימים לאחר  24, רשת צל זו תשמש לפחות 50%דיות יתר. יש לכסות את כל עלוות העץ ביריעת צל 

 העברת העץ למקומו הסופי, או בהתאם להוראות המפקח.

 ריסוס נגד מזיקים:

בחומרים נגד במהלך תקופת ההמתנה להעתקה ואחרי פעולות ההכנה יש לדאוג לריסוס העלווה 

 כנימות עלה/פיטריות/ מזיקי גזע לפי הוראות המפקח בלבד.

 

 העתקת העץ לאתר הנטיעה הסופי

 כללי

 על הקבלן להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לרבות:

 .התקנת מערכת השקיה כנדרש 

 .הסדרת דרך זמנית להובלת העץ 

  שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית לכיסוי(

 לשטח(, העדיפות היא לאדמה מקרבת גוש העץ המקורי.

 .אספקה והכנת קומפוסט וכפיסי עץ לחיפוי עליון 

 .הכנת אמצעי קשירה ועיגון במידת הצורך 

 

 ניתוק בית השורשים

על הקבלן להתארגן מראש לספק לשטח את החומרים והציוד הדרוש לצורך ביצוע העתקה, 

 לרבות: מחפרון בעל כף צרה, ציוד לחיתוך שורשים ידני, חומרי ריסוס, ניילון ניצמד וכו'.

ניתוק השורשים יבוצע בהתאם לאישור המפקח בהתאם לשיקולי מזג אויר והציוד הנדרש. לא 

תורשה העתקה בימי חמסין ו/או בימי סערה, מועד העתקה נתון לשיקול דעתו הבלעדית של 

ש עם הקבלן ורק אחרי שהמפקח משוכנע כי הקבלן מוכן עם כל הציוד המפקח ויתואם מרא

 הדרוש.

 עבודות העתקה יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.

 אופן ניתוק בית השורשים:

מ' ממרכז הגזע. הפעולה תבוצע באיטיות ובזהירות תוך  2על הקבלן לחפור ברדיוס של לפחות 

 התקדמות מהחוץ כלפי פנים.

מ' ממרכז הגזע )ובהתאם לגודל  2 -מ' סביב הגוש ובמרחק של כ 2 -על הקבלן לחפור לעומק של כ

בית השורשים והוראות המפקח בשטח(. החפירה תבוצע בניצב לרדיוס הגוש כך שיהיה חיתוך 

מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן  –נקי של שורשים. על הקבלן להיערך לגיזום ידני 

רת משור מכני, עתים מושחזים, מזמרות וכו'. אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או ידני בעז

 שבירה גסה של שורשים היקפיים.

ס"מ במשחת גיזום מסוג "לק  1בגמר חיתוך השורשים יש למרוח כל חתך שורש שקוטרו עולה על 

 בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

ם על הקבלן לרסס את אזור החפירה נגד פטריות בחומרים מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשי

 0.2%במינון של  550ליטר מים + פוליקור  2גרם אבקה ל  2הבאים: דלסן + קוציד ביחס של 

בתמיסה, יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף, בנוסף יש לרסס 

 .ppm 1,000בריכוז של KIPAבהורמון השרשה מסוג 
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חפרון יש לנתק באיטיות ובזהירות את חלקו התחתון של גוש השורשים, הפעולה תבוצע בעזרת מ

 בהדרגה מכל צידי הגוש.

עם השלמת הרמת הגוש וחשיפתו על הקבלן לעטוף את כל גוש השורשים בכל היקפו ותחתיתו 

 ביריעת "ניילון נצמד" ולהדקו באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית גוש השורשים.

 

 העברת העץ

העברת העץ תבוצע בעזרת משאית מנוף כנדרש, הנפת העץ לא תתבצע מגזע העץ בשום מקרה. 

 ההרמה תתבצע מתחתית גוש האדמה בלבד.

את ההעברה יש לעשות בצורה איטית ורצופה כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים ויישאר 

 בשלמותו.

עיגון העץ למשאית יעשה ע"י חגורת בד בלבד  העצים יועמסו על גבי משאית בעלת דפנות פתוחות,

 למניעת חבלה בגזע.

גוש השורשים יונח בצורה אנכית כשגזע העץ  זקוף על משטח הסעה בעל כושר הובלה כנדרש, 

קשור ומהודק ויוסע למקום הנטיעה באיטיות, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים, 

 שעות מניתוקו מהקרקע. 3ההעברה תבוצע תוך 

 

 בור הנטיעה ונטיעת העץ

גודל בור הנטיעה ייקבע בהתאם לקוטר גוש השורשים. מידות הבור: אורכו, רוחבו ועמקו יהיו 

 ממידות גוש השורשים המועתק. 2/3 -גדולים ב

 על הקבלן לחפור ו/או לחצוב מבעוד מועד את בור הנטיעה.

החפירה / חציבת הבור אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה, חומר 

 יפונה מהשטח לאתר שפיכה מאושר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח, אדמה זו 

 תוערם ליד בור הנטיעה.

 במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח, הנטיעה תבוצע בבור מלא מים.

את הניילון הנצמד ולהניח את גוש שורשי העץ  לחלוטיןיעה, יש להסיר טרם הנחת העץ בבור הנט

 במרכז הבור על גבי שכבת המצע כמפורט מטה.

העץ יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה, חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת 

סופי כך . תוך הקפדה על גובה צוואר השורש ה5%בשיעור  802בקומפוסט מאושר העונה על תקן 

שיתאים לפני השטח הקיימים ובהתאם לכיוון הצפון המקורי, אלא אם נתנה הוראה אחרת 

 מהמפקח. כל זאת בשעה שהעץ מוחזק ע"י המנוף, העץ ישוחרר מכבלי המנוף רק לאחר ייצובו.

 בגמר מילוי האדמה והידוקה הידני על הקבלן לבצע גומת השקיה ולהשקות לרוויה גומה זו.

שלב מילוי האדמה והעץ עומד יציב, יש להסיר את הקשירות. יש להניח את קו  כאשר מסתיים

הטפטוף במעגלים כך שיכסה את כל השטח מעל לבור הנטיעה, יש לקבע את הצינור לקרקע 

בעזרת יתדות עיגון מתאימות ולבדוק את תקינות מערכת ההשקיה שהוכנה מבעוד מועד. לאחר 

גזם( מעל כל שטח בור הנטיעה על גבי שלוחות הטפטוף, עובי מכן יש לפזר שכבת כפיסי עץ )רסק 

 ס"מ. 20השכבה לפחות 

למען הסר  על הקבלן לבצע עבודות תמיכה ייצוב וכבילה מייד עם סיום השתילה במידת הצורך.

 הספק, שיטת הכבילה תיקבע ע"י מהנדס הפרויקט.

המועתק ומאידך שלא יוצף על הקבלן להפעיל את מערכת ההשקיה כך שתישמר לחות בכל הגוש 

 הגוש.
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 טיפול ואחזקת העץ המועתק באתר הנטיעה הסופי. 

חודשים( מיום ההעתקה ועד יום  21אחזקת העץ המועתק תעשה במסגרת אחריות הקבלן )

המסירה הסופית ללא כל תוספת מחיר, על הקבלן לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות 

 לרבות:

 –עבודות השקיה 

 להשקיית העצים לפי התכנית הבאה:יש לדאוג 

 ליטר/מ"ר/יום(. 2: פעמיים בשבוע למשך שעה אחת כל פעם )1-21,2חודש 

 ליטר/מ"ר/יום(.2: פעמיים בשבוע למשך שעתיים כל פעם )22-20, 4-3חודש 

 ליטר/מ"ר/יום(. 8: פעם בשבוע למשך שש שעות כל פעם )9-5חודש 

 

 ת ההעתקה!יודגש כי נושא ההשקיה הוא חיוני להצלח

 .עבודות גיזום 

 .ריסוס נגד מזיקים ומחלות 

 .דישון 

 .ייצוב העץ 

 .הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח 

 

 הנחיות לשימור באזור שטח העבודה

 לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן דרכי גישה ומקומות עמידה עם מנהל הפרויקט.

לאלמנטים דוממים בסביבה ובכלל זה: העבודה תתבצע ללא גרימת נזק כלשהוא לצמחים או 

 עצים, מדשאה, שיחים, קירות בנויים, מדרגות, מערכות השקיה וכו'.

 הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק שיגרם תוך כדי עבודת ההעתקה.

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק, החלטתו תהיה סופית ותחייב 

 את הקבלן.

 

 דשא שתילת  /11.1

 מין או זן הדשא ומקורו, יהיה כמצוין בתכנית או באחד ממסמכי החוזה.

השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה. אישור זה אינו פוטר את 

 הקבלן מאחריות לקליטת הדשא ולכיסוי השטח.

צוין אחרת( חומר השתילה יהיה מזוהה בוודאות, בריא, נקי מעירוב בזני דשא אחרים )אלא אם 

 ונקי מעשבים ופגעים.

 מרבדי הדשא יובאו מקרקע בעלת הרכב מכני דומה לקרקע הגן, או מקרקע קלה יותר.

חומר השתילה יובא לשטח תוך הקפדה על שמירת לחות השתילים ואוורורם ושמירתם במקום 

מוצל ומוגן מרוח. ההובלה תבוצע מיד לאחר הוצאת המרבדים מהמשתלה. ההובלה תעשה 

 שעות קרירות של היום או בשעות הלילה.ב
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עבודות השתילה יעשו בקרקע לחה מעט, אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח וזאת במקרה של 

שעות, מזמן  14אדמה קלה, או כאשר שותלים בעונת הגשמים. הנחת המרבדים תהיה תוך 

 ניתוק המרבדים במשתלה.

והתאמה לגבהים הנדרשים. יש להבטיח מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע, תוך הידוק 

מגע טוב בין תחתית המרבד לקרקע. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. השלמת 

 קצוות תעשה ברצועות ובחלקי מרבדים.

בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול, את שולי הדשא ואת כל החריצים והתפרים בין 

 המרבדים.

שטח בעזרת מעגילה. לאחר ההידוק יושקה השטח השקיית עם גמר השתילה יש להדק את ה

רוויה להנחתה וליצירת מגע הדוק יותר בין הקרקע למרבד הדשא. לאחר מכן במשך מספר 

ימים, יושקה הדשא מספר השקיות בשעות היום, עד לקליטתו ולבלובו. בשטחי דשא גדולים, 

 ם מהשטח במהלך השתילה.אין לחכות עם ההשקיה לגמר כל שתילה, אלא יש להשקות חלקי

הטיפול בשטח לאחר השתילה יכלול השמדת עשבי בר, דישון ע"י גפרת אמון )דשן חנקני( בכמות 

ק"ג לדונם אחת לשבועיים, כיסוח אחת לשבוע החל מהשבוע השני וטיפול במחלות  25של 

 ומזיקים, הכל עד להתבססות מלאה.

 

 אספקת והנחת מרבדי דשא

מין או זן הדשא ומקורו יהיה כמצוין בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה, יש לקבל אישור המפקח 

על מקור הדשא. השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה בשטח 

המשתלה. אישור זה אינו פוטר את הקבלן מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה 

 ו זני דשא זרים. מאוחרת להמצאות עשבים א

עיבודים, זיבולים, דישונים, יישורים כנ"ל. אספקת מרבדים שגדלו אך ורק על מצע של אדמה 

קלה ונקיים מכל עשביה ומזני דשא שלא הוזמנו. המרבדים יסופקו בשעות הבוקר המוקדמות, 

 כשהם מכוסים במשך הנסיעה, ויונחו  בצורת בנית לבנים ומצעם לא יהיה יבש. 

 בחוט קו ראשון בשטח לשולי חזית המדשאה ולגובהה )כמו שנהוג בהנחת מרצפות(. מסמנים 

המרבדים יהיו צמודים אחד לשני בצורה מקסימלית ובאופן ש"התפר" יהיה קטן ביותר. יש 

להקפיד על גובה אחיד של המרבדים בחיבורם בתפרים, ולפיזור חול בין תפרים לא מלאים 

 ללחות קבועה והשקיות רצופות עד להשרשת המרבדים.  ובשולים לאחר ההנחה, יש לדאוג

 ק"ג. 70/50בסוף הנחת המרבדים יש לעבור עם מעגילה 

 במקרה של הנחה בגלילים יש לחתוך ולסלק שרידים של רשת הגלילה שיבלטו לפני השטח.  

 

 השקית מרבדי דשא

מ"ק לדונם(.  9-6מ"מ ליום ) 9-6סה"כ  -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר 

מ"מ ואחר כך פעם ביומיים  7-5ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות  7-5כעבור 

ימים מוסיפים דשן חנקני בכמות של  24עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות המפקח. כעבור 

 ק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמה תחת המרבד.  3
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משולבת במחסומי סחף מרצועות סיבי קוקוס  788אספקה והתקנה של יריעת חיפוי גאוקו  11.10

  8/מסוג גאוקו 

 

 כללי:

המערכת המאופיינת מטרתה הפחתת סחיפה ע"י שבירת אנרגיית ההולם של טיפות הגשם, ריסון 

ות הארוגות מרצוע עשויהמהירות הנגר העילי וחסימת חלקיקי הסחף מלזרום במי הנגר. המערכת 

ס"מ  מותקנות אנכית כמערכת מחיצות סינון  10בצפיפות בסיבי קוקוס. רצועות אלו ברוחב של 

מחיצות  המדרון( על גבי המדרון, כך שנוצרות על גבי Filteration Fencing Systemוהפרדה )

וים ס"מ המעוגנות לקרקע באמצעות יתדות עיגון. מחיצות אלו מותקנות במערך קו 10בגובה של 

 המוצמדת לקרקע ביתדות עיגון.  700מקבילים לקווי הגובה. בין מחיצות אלו נפרשת יריעת גאוקו 

 

 פעולות מקדימות 11.10.1

 מילוי חריצים ותוספות קרקע  11.10.1.1

ס"מ יש לסתום ע"י מעברי שרשרת זיזים  עם משקולת סובבת  3 – 20חריצי סחף בעומק של 

בעבודת ידיים באמצעות מפלסות ידניות )פיוז'ים(, מגרפות או ק"ג לפחות או  150במשקל של 

 מעדרים.

ס"מ  25ס"מ יש למלא ע"י מילוי בקרקע מקומית בשכבות של  20חריצים בעומק העולה על 

 ק"ג או לחילופין באמצעות לחיצה ע"י גב כף מחפר. 5המהודקות באמצעות מהדק פטיש ידני 

ס"מ על מנת שיובטח כי  30 –יצים עמוקים מ על הקבלן להודיע למפקח על הימצאות חר

 הליקוי שגרם להיווצרות החריץ, תוקן.

 הדברה /.11.10.1

הדברת עשבים תעשה רק באישור המפקח, ולא תתבצע במקרים של זריעת תערובות מיני בר 

מקומיים. בכל מקרה אין לבצע הדברת עשבייה ע"י שימוש במונעי נביטה אלא להדביר 

 או לחילופין לעקר את הקרקע ע"י טיפול תרמי או כימי. םסטמייסיבחומרי הדברה 

 

 השקיהמערכת  /.11.10

 תעשה בהתאם לתוכניות. ההשקיההתקנת מערכת 

 מניעת נגר על פני המדרון יש להקפיד על התקנת הממטירים בניצב למישור המשופע

 

 מפרט לחומרים: 11.10.0

 רצועות הייצוב: 11.10.0.1

 סיבי קוקוס טבעיים. 200%רצועה ארוגה מחוטים העשויים   החומר:

 מוכח בטיפול כימי ברצועות ןניסיוהרצועות יהיו מתוצרת יצרן בעל  טיפול עמידות:

קוקוס לצורך הגנתן כנגד מחלות ומזיקי קרקע. על הקבלן לקבל מראש את אישור המתכנן 

 לעמידת היצרן בתנאים אלו.

 ס"מ 11 –ס"מ  10  גובה הרצועה:

 גרם למ"א 100-130  משקל :

 מ"מ 5-7 עובי :

 16%-11% יחס שטח פתוח:
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מ"מ ערב )אופקי( במרווחים משתנים:  20-25שתי )אנכי( במרווחים אחידים של  מערך אריגה:

מ"מ. המרווחים בין הפסים ברוחב של  0-1ס"מ בצפיפות חוטים של  1.5-3ששה פסים ברוחב 

 מ"מ. 6-9

 

 עיגון רצועות הייצוב:תדות י /.11.10.0

 עץ אקליפטוס או ברוש )עץ קשה וחזק( החומר:

 ס"מ X 1.5ס"מ  1.5עובי נומינלי  עובי היתד:

 סמ"ר  5-ס"מ ובלבד ששטח חתך היתד לא יפחת מ± 0.5מותרת  הסטייה

ניסור  ס"מ. היתד יהיה מחודד בקצהו ע"י  ±5 ס"מ  50הינו  הסטנדרטיהאורך  אורך היתד:

 ס"מ לפחות.  8אלכסוני של 

 

לפני ביצוע נעיצת היתדות יש לבצע מבחן נעיצה ויציבות היתד הנעשה ע"י משיכה ודחיפה של 

היתד בראשו באמצעות יד אחת ובתנועה מקבילה לפני המדרון )ניצבת ליתד( במידה והיתד 

 נשלף במבחן זה, יש להשתמש ביתד ארוך יותר עד להשגת יציבות.

 

 סיכות חיבור: 11.10.0.0

 פלדה מגולוונת באלקטרוליזה. החומר:

 מ"מ. 26 אורך סיכות:

 

 יריעת החיפוי: 11.10.0.1

הדר מערכות ייצוב ופיתוח נוף או  – 700החומר לחיפוי המדרון יהיה יריעה ארוגה מסוג גאוקו 

 ש"ע העומדת בדרישות הבאות:

 

 סחף ביחס  4.3% -( נבדקה ע"י התחנה לחקר הסחף ואושר על ידה כמותירה פחות מ2

 לביקורת.    

 (  היריעה תהיה ארוגה מחוטים  הטוויים מסיבי קוקוס טבעיים בלבד.1

 מ' לפחות. היריעה תסופק בגליל רציף.  50מ' ואורכה  1(  רוחב היריעה יהיה 3              

 גר' למ"ר. 700ל הרשת יהיה לפחות (  משק4              

 ס"מ. 2.5 -ס"מ ל 2(  גודל פתחי הרשת יהיה בין 5              

 .lbs/inc 221/53(  כח קריעה במצב יבש יהיה במינימום 6              

 .52/36(  % התארכות במצב יבש יהיה מקסימום 7              

 .lbs/inc 220/47מינימום  (  כח קריעה במצב רטוב יהיה8              

 .64/47(  % התארכות במצב רטוב יהיה מקסימום 9              

 ( בעלת "אישור לשימוש במוצר" מטעם מע"צ.20

 

 יתדות עיגון יריעת החיפוי: ..11.10.0

 15מ"מ במבנה דו רגלי )צורת האות ח( באורך נעיצה של  5.5-6יהיו עשויות מברזל עגול בקוטר 

 ס"מ.
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 מפרט להתקנה 11.10.1

המקבילים לקווי הגובה באמצעות  םהקווייש לסמן את מערך  -סימון בחוטים  11.10.1.1

 מ'. 1 המקבילים יהיה  םהקוויחוטי סימון  ויתדות כך שהמרחק בין 

יש לנעוץ את היתדות לאורך חוט הסימון  -נעיצת יתדות רצועות הייצוב  /.11.10.1

התיכון  תבזוויהנעיצה כלפי הקרקע תהיה  תזוויס"מ.  200כשהמרווחים בין היתדות הינם 

ס"מ מגובה היתד יישאר מחוץ  25-10האנך. הנעיצה תתבצע כך ש תלזוויהמדרון  תזווישבין 

 לקרקע.

 3ליתדות ייעשה באמצעות נעיצת חיבור הרצועות  -חיבור הרצועות ליתדות העיגון  11.10.1.0

סיכות לפחות לכל יתד. הנעיצה תיעשה באמצעות אקדח סיכות פנאומטי מתאים כך שהסיכה 

תחדור במלוא אורכה.  פרישת הרצועות וחיבורן ליתדות תיעשה כך שהרצועות יהיו במעלה 

ס יחובר ס"מ מרוחב רצועת הקוקו 25-המדרון ביחס ליתדות. הרצועות יחוברו ליתדות כך שכ

ס"מ הנותרים מרוחב הרצועה יישארו כחיפוי על פני הקרקע לכיוון  5ליתד לגובה זה, ואילו 

  מעלה המדרון.

יש לגרוף קרקע ממעלה המדרון אל הרצועות כך  –כיסוי חלקי של הרצועות  11.10.1.1

אנכית. ס"מ יוותרו כמחיצה  20ס"מ תהיה מכוסה בקרקע ואילו  5 -שתחתית הרצועה לגובה כ

גריפת הקרקע לכיוון הרצועה תיעשה באמצעות מפלסות קרקע ידניות )פיוז'ים( תוך כדי 

דריכה על גבי רצועת החיפוי לצורך מגע מלא עם פני הקרקע המקומית על גבנוניה, ועל מנת 

 להפחית חללי אויר בין הרצועות לבין הקרקע.

שו בין רצועות הייצוב )במקביל לקווי יריעות החיפוי ייפר –פרישת יריעות החיפוי  ..11.10.1

כך שייווצר  רפויהס"מ.  היריעות ייפרסו בצורה  65הגובה(. יתדות עיגון יינעצו במרווחים של 

מגע מלא בין היריעה לבין הקרקע, גם בקרקע גבנונית.  במקרה שיריעה מסתיימת בתחום 

 ס"מ.  30ה של  פהמדרון יש לפרוש את היריעה הבאה בחפי

ייעשה מכיוון מעלה המדרון לכיוון התחתית. המרווחים בין  –עיגון יריעות החיפוי  11.10.1.6

ס"מ.  המרווחים בין היתדות בתוך  65כל שורת יתדות לבין השורה הבאה שמתחתיה יהיו של 

ס"מ, אולם יש להקפיד על כך שבכל שורה יתד תינעץ באמצע המרווח  65כל שורה לא יעלו על 

 כך ייוצר מערך ייתוד משולשי בצורת סגול. של השורה הקודמת, 

 

 10וברצועות ייצוב גאוקו  700לפי מ"ר שטח מדרון מחופה ביריעת גאוקו  –מדידה ותשלום 

מ'. המדידה תיעשה במישור השיפוע )ולא בהיטלים(. עבור הפעולות המקדימות,  1במרווחים של 

 אם יידרשו, ישולם בנפרד.
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 רכות השקיה בגן הנוי מפרט טכני לביצוע מע  11.10

 כללי 11.80.88
 

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  .2

 שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין. 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .1

 ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר תכנית AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3

 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

ושים להתקנתם, כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדר .4

 וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך שלא  .5

 תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ישור המפקח ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת א .6

 על השלב המבוצע.

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי  .7

 .42.03פרק  –משרד הביטחון 

במידה ובאזורי הפרויקט קיימים ראשי מערכת ומחשבי השקיה, יש לפרקם בצורה זהירה  .8

ראי על ההשקיה בעיריית ולהעביר למחסני העירייה, העבודה תעשה בתאום עם האח

 ירושלים.

במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשקיה הקיימת בגבולות השטח המתוכנן יש לחבר  .9

 המערכת הקיימת לחדשה בהתאם להנחיות הנהלת הפרויקט ומתכננת ההשקיה

מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי חיבור  .20

 , הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.הנדרשים

 
 

 השקיהביצוע מערכת   11.80.81
 
 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים 111.80.81.8
 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל .. ריצוף, כביש וכו, יש לפתוח בהם' מעבר צר ,

כ להחזיר "אבנים משתלבות ואחי ניסור אספלט או הוצאת "להנחת השרוול ע

את המצב לקדמותו עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום .

הכל על .כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור,על הקבלן לתחזק את החציות.בנפרד

אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו ,תיקון מדרכות.חשבון הקבלן

.ל במחירי היחידה השוניםיהיה כלו,או אלמנטים חדשים

 מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים."ס44שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2

י צבע"יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע .3

 עמיד למים.

שרוולים מכל סוג וקוטר .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים .5

,פ הנחיות המתכנן והמפקח"ות את הקצוות עעל הקבלן לגל –הקיימים בשטח 
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לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין עבור עבודה זאת .

 .לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות

סי או מפוליאתילן ללחץ מים .וי.יהיה מפי–שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  .4

44.ראש השרוול בעומק .או בהתאם לתכנית4.מ דרג "מ4..בקוטר מינימלי 

מ מתחת לפני הכביש הסופיים"ס במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש .

 במהדקים מכניים.

שרוולים במדרכות .6 עשויים פוליתילן ללחץ מים –ריצופים ומפרצי חניה ,

 ,4.מ דרג "מ4..או פוליתילן ללחץ מים בקוטר 6מ דרג "מ54-44בקטרים 

 .מ"ס54ראש השרוול טמון בעומק  בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות.

 .השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין  .7

 .שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול:בתכנית המדידה

הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט המחיר כולל: אספקה,  .8

 משיכה ואת כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

 
 

 תאי בקרה 11.80.81.8/
 

י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו "כל הסתעפות בצנרת ע ..

מרחק בין תחתית השרוול לתחתית .המכסה בגובה הריצוף .בתוך תא הביקורת

בריכהה מ"ס24יהיה מינימום , בתחתית הבריכה. 4.תהיה שכבת חצץ בעובי ,

 .מ"ס

מ"ס 20X20ג חגורת בטון בחתך "הבריכה תונח ע פ הנחיות "לרבות זיון ע,

.ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות"או ע,24-הבטון מסוג ב,המפקח


מורן"מ עם טבעת ומכסה דגם "ס04בריכת בטון בקוטר  –בריכה במדרכה  .2 של "

ע"וולקן או ש כיסוי פני המכסה יהיה בהתאם להנחיות האדריכל. בריכה בשטח .

בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון –גינון  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם .

 ".השקיה"כיתוב 

 

המדידה .3 המחיר כוללתא ומכסה–יחידה : אספקה: התקנה, ,כל האביזרים,

.שותמצע וכל העבודות הדרו,מחברים

 
 

 תילןאצנרת פולי /11.80.8
 

 מחברים 81./11.80.8
 

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

 
קווי טפטוף או,למערכת המטרה,כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן .2

.ע"או ש"פלסים","פלסאון"יהיו חיבורים כדוגמת ',כבישים וכו,מתחת לריצופים
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פלסאון  6M."חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי  ע"ש" אין להשתמש .

.בתחיליות ומחברי שן

 
 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".

 
 .צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור:המדידה .3

הנדרש, הנחת הצינור, אביזרי  מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק

מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת  -חיבור 

 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.

לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור 

פצלויות ולא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהת

 נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל 

 כלול במחיר היחידה.

 
 

 פרישת הצנרת וחיבורה 8./11.80.8/
 

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.   .2

 תעבור בשרוולים.צנרת שלא עוברת בשטח מגונן 

 

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות זהים  .1

 בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 

מד הברגה עם פקק או קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצ .3

 .בזוית וממטיר

 

 מ"מ. 15כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .4

  
 
 

 ממטירים            11.80.80
 
.מ משולי הדשא"ס24ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  ..



 .כולל במחיר היחידה.נגר פנימי-מטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל .2

 

חיצוני יורכב-אל נגר .3 י הפיקוח להרכבת האביזר"במידה ותינתן הנחייה ע, לאחר .

 .זילת מים הנובעת משיפועי גבהיםבשטח ונוצרה נ שהורכבו הממטירים

 
מחיר כולל נגר-אספקת אל: פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, נגר ואחר -הרכבת אל,

 .הרכבת הממטיר מחדש
 
.יחידת ממטיר קומפלט:מדידה .5
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.הכל בהתאם לנדרש,אבזרי חיבור,התקנה,אספקה:מחיר יחידת ממטיר וגיחה כוללת

.או המפקחי המתכנן "הממטירים יאושר עסוג

 
 

 קווי טפטוף 11.80.81
 
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה .. כולל ראש מערכת, .נכונות גם כאן,

.מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף

 
2מ ספיקת הטפטפת "מ6.שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .2

.בצינורהטפטפת אינטגרלית .שעה/ליטר

 
 (.של אותו יצרן)בכל השיחיות יהיה סוג טפטוף זהה  .3

 
.הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש .5

מ כשהם צמודים "ס34הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 
לחגורת הבטון)הערוגה  לשולי מ"מ32קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה (. אם לא ,

.בתכניתנאמר אחרת
 
 שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד,מנקז(צינור)כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו  .4

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו .בהתאם להנחיות בתכנית,פקק +

 .ולא בקיפול הצינורפקק+במצמד 

 
.י סופית"ינור והידוקו עי קיפול קצה הצ"קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע .6

פרטים מוגנים בבריכת הגנה .5 מ מינימום"ס34כולל מכסה בקוטר , י "מסוג המשווק ע,

.ע"או ש"עומר"

.בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.י וו מברזל ובטון"האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע
 
יונחו הקווים לאורך השורות-בשיחים .0 מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין ,

.אחרת

קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני .הקווים יהיו ישרים ללא חזרות,
.פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"הטפטפות יונחו ע

 
ברזל השלוחות ייוצבו ביתדות.פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .9

.מטר214כל ,י מייצבים סטנדרטיים"מ או ע"ס34בצורת ח באורך  מ"מ6מגולוון 

 
שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה-בשטחים מדרוניים  .4. .מעל שורת השיחים,

.על יד כל צמח"תופס טיפה"במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים 

 
.שלוחת טפטוף במטר אורך:המדידה ...

ושלוחות ,פריסת הצנרת,חפירת תעלות,אבזרי חיבור,אספקת חומר:מחיר יחידה כולל
.הכל בהתאם לנדרש –ווי ייצוב ,הצנעתה,הטפטוף הרכבתה

במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה יתקין הקבלן על חשבונו ,
.תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה

 
 .ים בקרקע בהתאם לעומק הנדרשיוטמנו צינורות מוביל  -ים לעצ .2.
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.שעה/ליטר314טפטפת ,סביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף 

טפטפות לעץ:.4הכוללת לדקל אם לא נאמר אחרת.4-ו, במרחק המקיפה את הגזע,

34מ"ס. כל טבעת תיוצב ב-3ל"יתדות כנ.

.י האדריכל"ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י 

 הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. 

 טפטוף.מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת ה 26ממנו יצא צינור עיוור 

.יחידה-טבעת טפטוף :המדידה

מחיר כולל אספקת צנרת: אבזרי חיבור, מייצבים, ,הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ,

.חיבורה בעזרת מצמד לקו המים

 
 
 ראש מערכת )ראש בקרה( 11.80.8.

 
,מיקום הראש.מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים ..

.ור יפורטו במפת התכנון במידת הצורךצורת הרכבתו וצנרת החיב
 

מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות  .2
.המוסמכת

 
3/5."לכל ראש יורכב ברז כדורי  .3

 
פ פרט "מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע .5

.בתכנית
 

ומעלה יהיו עשויים מברונזה."מקוטר  .4 מורכב ברזון תלת דרכיעליהם , שסתום ,
.ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית2/."אנטי ואקום  

 
המסנן יורכב מאוזן לקרקע ,במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה .6

.או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט,ויכיל מדכנים למדידת לחץ
 

.ובתיאום עם המתכנןפ התנאים במקום "בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע .5
 

.יחידה–ראש מערכת קומפלט :מדידה .0
המחיר כולל .9 אביזרים: מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש ,

המערכת למקור המים למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל ,
.העבודות המפורטות הדרושות

 
אלא אם '(,ווסתים וכו,יםמגופ)כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג  .4.

.צוין אחרת בתכנית
 

ח"מז)ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת  ... יורכב מעל פני הקרקע (
(.ח יותקן בסמוך לראש המערכת"לא מחויב שהמז.)בהתאם לפרט בתכנית

 
המחיר כולל .2. ח"מז: ,2ח"מגופים בקוטר המז 3/5"ברז גן , רקורדים, אבזרי ,

אספקה ,הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוחארגז ,חיבור
הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת .חים"י מוסמך מז"ח ע"בדיקת המז.והרכבה

.י משרד הבריאות"חים שהוצא ע"מז
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 ארון ראש מערכת  81.11.80.8.
 

ענבר"הראש יותקן בארון מסוג         .. אורלייט"או " ע"או ש" למופיע הכל בהתאם .

.פ הנחיות הפיקוח"בכמויות או ע ,בתכנית

ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום  .2

.הראש

,אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים        .3

מ מהדופן"ס4.לפחות   אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו.

.מפולסים ומאוזנים

גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת .5

במקרה  ,על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון .4

יותקנו שני ארונות או יותר ,שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון

.על חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות,י שילוב ביניהם"ע

MASTER.ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות         .6

בריח-רב"על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות         .5 בהתאם לדרישות מחלקת ",

.גינון

.מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות"ס54-הארון יהיה מרוחק כ        .0

השטח שבין הארגז לאבן שפה יכוסה בשכבת חצץ מ"ס4.או טוף בעובי , משני .

צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע אבן התיחום של הערוגה .

.תהיה בהתאם לתכנית האדריכל

מ באורך ורוחב המתאימים "ס44התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  .9

הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על למידות הסוקל ופילוס האדמה בתחתית

בצידי הסוקל ופילוס הסוקלידי מעט אדמת מילוי  יש להשתמש בבטון לייצוב ,

.הרגליות בצידי הסוקל

הנחת הארון על גבי הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת  .4.

.וקיבועם במקום המיועד לכך

.יש לבדוק את פילוס הארון שוב ...

המילוי בצורה יש לפזר את .מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק .2.

.אחידה מכל צידי הסוקל במקביל

.קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות:מדידה .3.

אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל :מחיר הארון כולל .5.

מנעול מסטר .4. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון. סביב .

.מנעול+השקיה יורכב חבק הגנה ממתכת ארון ראש המערכת ומחשב 

 רמפוליאסטהמחיר כולל אספקה והרכבה קומפלט של בסיס סוקל –סוקל  .6.

.משוריין   המותאם לגודל וסוג ארון ראש המערכת
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 בקר ההשקיה 611.80.8
 
המחיר כולל מחשב .. אספקת המחשב: הרכבה, ,תקינהכל האביזרים והדרושים להפעלה,

.חשמלאי מוסמךי "חיבור לחשמל ע

 
של שקע לרבות אספקה והתקנה,תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז:המחיר כולל .2

י אחרים ובתאום עם קבלן החשמל "ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע

.או בהתאם להנחיות הפיקוח

 

.בכמויות י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות"הרכבה תבוצע ע .3

 

.ע"או ש"ענבר"המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם  .5

לא .)הכוללת מסנן פומית בגוף המגוף-במגוף ההידראולי הראשי תהיה יציאה למי פיקוד 

(מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת

 

.יחידה–סולונואיד :מדידה .4

סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס סולונואידים, 

 הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

          
 

 סיום עבודה 11.80.87
 

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום את  6לאחר תקופה של  . 2

המפקח.  שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראותת הבורות והתעלו

במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו 

 בשטח בזמן הביצוע.

 

  יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש

.למתכנן או למפקחהנתונים

 

  בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכניתAS MADE בדיסקט בתוכנת

ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידהאוטוקד כולל מידות, קטרים, צנרת תת ,

 .ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה"כל זאת ע.קרקעית ותאי ביקורת

 ה, לפני חשבון סופי. יום אחר גמר העבוד 24 -התכניות תימסרנה למזמין כ

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  
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 גידור ומעקות  - 11 פרק

 כללי  11.88

(. כל במהדורתו האחרונה) 44מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק 

 דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

לפי  מוסמכים כנדרשועל ידי בעלי מקצוע התקנים הישראליים שבתוקף, כל עבודה תבוצע לפי 

ובהתאם להנחייתו הסופית של  – 19זה ובפרק .  סיבולות המתכת כמפורט בפרק 127ת"י 

 . המפקח

ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור לאימות המידות  הקבלן יהיה אחראי למדידות

 המדויקות.

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר 

הדרושים להתקנתם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה 

 ומושלמת של הפריט.

 

 ו העבודות הבאות:בפרק זה יכוס

  ומאחזי ידמעקות 

 
 :  תכולת העבודה והמחיר

כל הפריטים כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים 

להתקנתם, כל המרכיבים הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית, תיקונים 

הנדרשים בשטח לאחר הביצוע וכל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק זה, 

ת מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט. יודגש כי והדרושה כדי לענות לדרישו

העבודה כוללת גם את התקנת ועיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש, 

את הפיגומים  יםעבודות כוללמחירי היחידה של הוהשבת הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קיים. 

 ואת כל העבודות הזמניות.

 אופני מדידה מיוחדיםהנחיות ו 11.81

מחירי הפריטים כוללים את אספקת החומרים, הרכבת והתאמתם, כולל הפחת, המלאכות 

 הדרושות, ההתקנה וההרכבה במקום. 

 מעקות כוללים גילוון באבץ חם.המחירי 

מחיר פריט, המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתכניות, יכלול את כל המתואר בתכניות 

יתכן ולא תהיה התאמה בין מספור הסעיפים במסמכי המכרז פריט.  ובמפרט, בקשר לאותו

 השונים, ויש לראות את הדברים בהקשר של תוכנם.

 הערות כלליות  /11.8

 איכות הפריטים והחיבורים

מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות, יהיו אלו חיבורים 

ומתאימים לדרישות התקנים. במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא לספק הנכונים מבחינה מקצועית 
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מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע 

 ולקבל אישור המתכנן. הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.

להוראות היצרן, אלא אם מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם 

 צוין אחרת בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים וממין משובח 

 כל החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.ביותר. 

 

 דרישות עבודה  כלליות

מדרגה ראשונה. התקנים הישראליים שבתוקף ובתוספת לכך הנחיות מתכנן, במידה ויהיו. 

. המתכנן רשאי לדרוש הסמכה המתאימות לסוג העבודה המתבצעתהרתכים יהיו בעלי תעודות 

 החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו אינה משביעה רצון.

 

 עבודות ריתוך

דים לגילוון יתוכננו לתהליך זה. היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ החלקים המיוע

 הגילוון, אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות".

כל החלקים ישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול, מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי. ציפוי האבץ 

 ביותר בהתאם לתהליך הגילוון. יהיה רצוף וללא פגמים. טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה

סמ"ר יותר להשתמש בצבע עשיר  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ

 תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד. 2 -אבץ לתיקון הפגם. לא יותרו יותר מ

וכן היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת גילוון, התאמתו לתקן ואיכותו, 

 שנה לפחות. 20אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 

 

 עבודות חיבור באמצעות ברגים

ככל הניתן יש לוודא שההברגות נקבעות במיקומים נסתרים יחסית ובאופן שלא יוצר הפרעה 

 ויזואלית. כיוון הברגים יהיה תמיד כך שראש הבורג יופנה כלפי החלק הגלוי יותר.

יסומנו, ע"ג פרט מיוחד: מיקום החורים, קוטרם המדויק ובהתאם בכל מחבר באמצעות הברגה 

גם החירור ע"ג האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים 

 שלא ע"פ תכניות ללא אישור בכתב.

הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם, באורכם, בחוזקם, בפרטי ההברגה ובכוח הדריכה 

 . לנדרש בת"י

 אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.

באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולוונים. בכל מקרה יוצמדו שני אומים 

 מהודקים היטב לכל בורג. 
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הרכבת הברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים ובפיקוח של מנהל  

 העבודה.

 מידות 

דות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים וגדרות. את כל כל המי

יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור האדריכל בלבד 

ובנוכחות המפקח. כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של 

התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא  האדריכל והמפקח. לפני

 שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות 

 הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.

דוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך קביעת הקבלן יהיה אחראי לב

 המידות המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה.

 הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:

 מ"מ. 1.0±עמודים וקורות פלדה  -

 מ"מ. 2.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים  -

 

 תהליכי אישור ובדיקה לעבודות מסגרות  11.80

 שרטוטי היצרן יתוכננו ע"י מהנדס מומחה בתחום ויוגשו מראש לאדריכל ולקונס' לאישור.             

לכל אלמנט מסגרות, אשר  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור

יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו 

מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי 

י תקן והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פ

יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם 

 המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 הגשות ודוגמאות:

עבור אלמנטים קטלוגיים מפלדה על הקבלן להציג את המפרט המלא של המוצר וכל דבר אחר 

 פשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם, לאישור לפני ביצוע ההזמנה.שיא

עבור כל האלמנטים מפלדה על הקבלן להציג תעודת אישור על צביעה בתנור ובדיקות מעבדה 

 לפני ההתקנה בשטח. ששיידרנוספות ככול 

 

 חזותי כדלהלן:-הקבלן יבנה דגם דמי

  מ"א דוגמא 1 –מכל המעקות, הגדרות ומאחזי היד 

 
 

 עבודות צבע וגילוון חם 11.81

 

 תהליך הגילוון

 .928תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י 

הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר: חספוסים, קוצים, אפר, שאריות פלקס, נקודות מגע בין 

 פריטים, עיוותים ושטחים בלתי מצופים.
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פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולוונים, הגילוון והכיפוף כל האלמנטים החיצוניים הכוללים 

 יבוצעו עפ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות.

 

 טיפול לאחר גילוון

לאחר הגילוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תיגרמנה פציעות 

 שחזה.ולא יהיו חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אין להשתמש בדיסקת ה

 

 צביעה על גילוון

 מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור" או ש"ע.

 הקבלן רשאי להציע צבעים שווי ערך לאחר קבלת אישור המפקח.

צביעה על גילוון מחייבת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע למתכת 

 המגולוונת.

 

 צביעת הפלדה

, באתר מותרים ISO 9001-כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל

 .RALתיקונים בלבד. גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג 

 הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור.

שרת על ידי כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאו

 המפקח. המיכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.

 אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.

. 90%אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מעל 

 אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על המשטח הנצבע.

 ריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות.הפ

 שעות מאז שנוקו והוכנו לצביעה. 4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר 
 

 טיפול באלמנטי מסגרות ופרזול .11.8

 דגשים לביצוע הובלה ואחסנה

הובלת האלמנטים תעשה בדרך זהירה. טעינת האלמנטים תבטיח את שלמותם ושלמות שכבת 

היטב תוך שימוש בתמיכות ושומרי מרחק מעץ בכדי למנוע התעקמותם,  הצבע.  יש לקשרם

 פיתולם או פגיעות ונזקים אחרים.

בזמן ההובלה קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית או אחד בשני יהיו עטופים בקרטון.  

 האלמנטים המגולוונים והצבועים יועמסו רק בנוכחות המפקח ולאחר שאושרו על ידו.

 מנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיהם תעשה בנוכחות מנהל העבודה.פריקת האל

אין להכניס לאתר אלמנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ תכניות. המפקח יהיה רשאי 

 לפסול הכנסה לאתר של אלמנטים אם נוכח כי אינם עומדים בדרישות לעיל.

מרחק מעץ ובאופן שיבטיח מניעת האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי 

 פגיעה בהם מכל סיבה שהיא.  המפקח יהיה רשאי לדרוש כיסוי האלמנטים.

אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפסלו בבדיקות ריתוך או אלמנטים המכילים 

חיבורים שלא לפי אישור מפורש או כל אלמנט אשר נפסל לשימוש ע"י המפקח או המתכננים. כל 

 אלמנט כנ"ל יפונה מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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 פירוט עבודות המסגרות 86.11

 

 מעקה בטיחות .א

 ס"מ 220מידות: גובה 

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 אופן מדידה: מ"א RAL 7039גוון: 

 

מ"מ עם עמודים אן מעוגן לקיר, כולל אביזרים לעיגון, רוזטות לפי  18צינור בקוטר  – מאחז יד .ב

 פרטים

 ס"מ 90גובה מותקן במידות: 

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 7039RALגוון: 

 אופן מדידה: מ"א

 

 מעקה בטיחות משולב עם מאחז יד   .ג

)מעל קירות ולאורך מדרגות  היד ס"מ למאחז 90ס"מ למעקה הבטיחות, גובה  220מידות: גובה 

 בהתאם לפרטי קונסטרוקטור(.

 גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור

 7039RALגוון: 

 אופן מדידה: מ"א

 

 עבודות צבע 11.87

 

, מפרט מיוחד זה וכתב 22עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 

 הכמויות.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 צביעת מעקים ומאחזי יד.  -

 
 .יהיו על חשבון הקבלן,במידת הצורך וע"פ דרישת המפקח –שכבה נוספת לקבלת גוון אחיד 

מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש .יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות

.רןיהיה לפי הנחיות היצ(עובי השכבות)כיסוי הצבע .להשגת הגימור באישור האדריכל

 

 אחריות הקבלן 

אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע, וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, 

 תהיה לשלוש שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 

 בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 

יעמוד הקבלן ,במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה,בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה -

המפקח לצורך בדיקתהלרשותו של  על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי .
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 .אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות,מאושר על ידי המפקח,מתאים



 הקפדה על ביצוע עבודות הצביעה 

 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:

 בהכנת הרקע. -

 בה.במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכ -

 הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים. -

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. -

 .לשביעות רצונו של המפקח,הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם -
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 עבודות סלילה  - 1.פרק 

 הקדמה

הם חלק של קידום זמינות )עבודות המקדימות( לעבודות  52עבודות סלילה הכוללות בפרק 

 דרך עוזי נרקיס. –ויגאל ידין  2דרך מס'  –העתידיות של כריית מנהרות יגאל ידין 

 

 העבודות המקדימות )קידום זמינות( חולקו לשלושה מבנים הבאים:

 

 הגבעה הצרפתית. חיבור בין מחלף רמת שלמה לבין צומת  :1מבנה 

 מטר. 2100 -לאורך של כ 5027 – 5080בין חתכים  

 

 העבודה כוללת את העבודות:

 החציבה, עבודות מילוי )מילוי מובא נברר או שווה ערך( -

 קירות תומכים בחציבה ובמילוי -

 עבודות ניקוז במלואם -

 עבודות מצעים. -

 עבודות אספלט )לא כולל את השכבה העליונה( -

 

 העבודות המקדימות הינו בעיקר לעבודות סלילה מתוכננות כהרחבה לכביש קיים.שלב 

 

באי המרכזי הקיים והמסלולים הקיימים לא יבצעו עבודה סלילה )אלא על פי הנחיה של מנהל 

 הפרוייקט( .

 

 לכוון מעלה אדומים. 23בין צומת משה דיין עם כביש  2בדרך מס'  :/מבנה 

 מטר.  700 -אורך של כל 5223 – 5248בין חתכים  

  

 העבודה כוללת את העבודות:

 החציבה, עבודות מילוי )נברר( -

 קירות תומכים בחצובה ובמילוי -

 עבודות ניקוז -

 עבודות מצעים. -

 עבודות אספלט )לא כולל את השכבה העליונה( -

 

בצד שלב העבודות המקדימות הינו בעיקר לעבודות סלילה מתוכננות כהרחבה לכביש קיים 

 הדרומי.

 

באי המרכזי הקיים והמסלולים הקיימים לא יבצעו עבודה )אלא על פי הנחיה של מנהל 

 הפרוייקט( .
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 בדרך עוזי נרקיס צפונית לצומת הגבעה הצרפתית.  :0מבנה  

 מטר. 560 -לאורך של כ 662 – 689בין חתכים  

 

 העבודה כוללת את העבודות:

 

 עבודות עפר בעיקר בצד המזרחי  -

 עבודות ניקוז -

 קירות תומכים -

 פירוק אי מרכזי וסלילה על ובין המסלולים על מנת לאפשר לקיים תנועה זמנית. -

 עבודות אספלט )לא כולל( השכבה העליונה.  -

 

 במסגרת העבודות המוקדמות לא יבוצעו :

 מדרכות ומעקות בטיחות סופיים.  -

 ו )לא כולל שכבת אספלט עליונה(יבוצעו במלוא 7500ל"חנה וסע" ורמפה  900דרך  -

 

 כללי 1.81.88.

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  52פרק 

 .הכמויות בלעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכת

ם של יונטיוכל הפרקים הרלויכללו את  העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו

. סעיפים המופיעים בכתב המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים

 משרדי לעיל. -הכמויות ואינם מופיעים במפרט המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור במפרט הבין 

 רט זה.משרדי לבין המפרט המיוחד קיימת עדיפות למפ -אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבין 

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע 

 העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

  

 התארגנות הקבלן לביצוע  52.02.02

תכנית שלבי ביצוע להסדרי תנועה זמניים כולל מיקום מחנה אתר התארגנות הקבלן מצורפת לסט 

 התכניות.

 ראה פרק תנועה.

 

 דיפונים ותמיכות זמניות בעת ביצוע חפירות 52.02.01

על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע החפירות השונות  00בהתאם למפורט בפרק המוקדמות 

מכל סוג שהוא, יהיה עליו לתכנן ולבצע דיפונים זמניים אשר יבטיחו יציבות הקרקע והמערכות 

. בין היתר מדובר בביצוע תימוכים זמניים התת קרקעיות והעיליות הסמוכות למקום החפירה

כל התמיכות והדיפונים יתוכננו ויבוצעו ע"י  לכביש בסמוך לחפירות וכן בכל מקום אחר שיידרש.

הקבלן ועל חשבונו. תכנון הדיפונים יהיה ע"י יועצים מוסמכים לכך, והתכנון יועבר להתייחסות 

מזמין העבודה. הדיפון יבוצע בכל מקום בו יש צורך בדיפון ע"פ החלטת מנהל העבודה, ממונה 

כולם או כל אחד  –דה, המפקח, המתכנן הבטיחות של הקבלן, ממונה הבטיחות של מזמין העבו

 לחוד, לצורך שמירת הבטיחות של העובדים במהלך ביצוע העבודות.
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 גישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות בעת ביצוע עבודת הכנה וחפירות 52.02.03

על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע החפירות השונות מכל סוג שהוא, יהיה עליו לאתר, 

ן על מערכות קיימות שונות. על הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את תחום עבודתו לגלות ולהג

, הכל על חשבון הקבלן וללא ולהצליב את הבדיקה עם תכניות תיאום מערכות של המתכנן הראשי

 כל תמורה נוספת.

 

 תכנית עדות 52.02.04

( של כל AS MADEבגמר העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה )

העבודות כפי שבוצעו על ידו למעשה. התכנית תסופק כסט תכניות על נייר ועל מדיה דיגיטלית. 

התכניות תוגשנה לבדיקת המזמין והמתכנן ועל הקבלן לבצע בהן את התיקונים וההשלמות 

 שיידרשו על ידם. אי מסירת תכניות עדות משמעותה אי סיום העבודה.

 

 אביזרי בטיחות להתקנה קבוע – 1../8

ביצוע אביזרי בטיחות יהיו מתאימים למתואר בתקנות לביצוע פקודת התעבורה במהדורה  

 עדכנית למועד ביצוע העבודה בדיני מדינת ישראל.

 

 עבודות הכנה ופירוק 1.80.

 יחולו ההוראות הבאות: בניה לעבודותבמפרט הכללי  52.03להוראות סעיף  בנוסף

 כללי .א

 כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית. 

 ייחשב החומר לפירוק כפסולת שיש להוציאה מהאתר. -ויתר המפקח על החומר 

תחשב   -בין אם על או תת קרקעית, ולכל אורך הפרויקט  – כל פסולת בשטח העבודה

שיציע ואשר  למקוםכרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו 

על הקבלן לשמור מפני שפיכות פירטיות בתחום  .יאושר ע"י הגורמים המוסמכים

 על חשבונו. -במידה ותיווצר  -העבודות, ולפנות פסולת כזאת  

 חישוף  .ב

פיתוח נופי. בכל  – 40הקרקע בפרק יש לקרוא סעיף זה יחד עם סעיף החישוף ושימור 

. במקרה של 52גובר על האמור במפרט  40האמור לחישוף ולשימור הקרקע מפרט פרק 

סתירה או אי הבנה, על הקבלן לפנות למפקח ולקבל הנחיות בהתאם. לא תתקבל כל 

 טענה בנושא.

 בתחילת העבודה יש לסמן עצים על פי הנחיות/תוכנית אדריכל הנוף.

ס"מ או עומק שיקבע באתר העבודה. שימוש של חומר  10צע בעומק חישוף יבו .2
חישוף לשיקום נופי יעשה אך ורק באישור אדריכל הנוף )וזאת למנוע זריעה של 

 צמחים פולשים או לא רצויים(.

במידה והקרקע עדיין מכילה שורשים של עצים/ צמחיה, יש להעמיק את  .1
חומר אורגני ע"פ הנחיית החישוף עד לקבלת שתית נקייה משורשים ומכל 

 האגרונום או המפקח. 

יש לרסס את השטח בחומר קוטל שורשים במידת הצורך ועל פי החלטת  .3
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 התייעצות לאחר רק יבוצעו הסלילה בשטחי וההדברה הריסוסהמפקח. 

 .מטעמו האגרונום של מפורשת והנחייה המזמין עם מוקדמת

יבוצע עד למקום שיורה ( עליוניםס"מ  10פינוי חומר החישוף )עד לעומק  .4
המפקח ויערם בערימות לאורך התוואי בתחום קווי הדיקור, במקום שיקבע 

 חומר שאינו ניתן לשימוש באתר יוגדר כפסולת ויפונה בהתאם. ע"י המפקח.

האדמה תשמר ותשמש אך ורק לצורך חיפוי לאזורים המיועדים לצמחיה  .5
 ולמקומות שיורה המפקח / האגרונום. 

 מ"ק ובכמות שלא תעלה על 0.02באדמת החישוף אבנים עד לנפח ניתן לכלול  .6
או אם תתקבל הנחיה  40, אלא אם קיימת הנחיה אחרת בפרק מנפחה 20%

 . אחרת מהמפקח

אדמת החישוף תיבדק במעבדה. במידה ונמצאה לא כשירה לשתילה ולנטיעה,  .7
תסולק אדמת החישוף מהאתר לאתר פסולת מאושר, ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

במידת הצורך, יפונו תחילה בולדרים וסלעים גדולים, ולאחר מכן יבוצע 
י החישוף. הבולדרים והסלעים המתאימים לשימוש חוזר בעבודת השיקום הנופ

"כ ואח השינוע, שלהם המיון כלומר, הבולדרים עבודת כליאוכסנו בנפרד. 
 .החישוף עבודות של היחידה במחיר כלול בשטח הפיזור

 

 כריתת עץ  1.80.81.

, מקצועית, לרבות מנוף ומשאית כריתה/עקירה: כל הציוד הנדרש לצורך תכולת עבודה ומחיר

, תיאום וקבלת אישור פקיד היערות, ביצוע הרשויותתשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת עבודה, 

כריתה/עקירה לרבות שורשים, פינוי למיקום קבוע/זמני/מטמנה מאושרת עפ"י הנדרש בתכניות 

 וכל המתואר בסעיף זה.

יח': אופן מדידה

 

  מפרט לחיפוי  /1.80.8.

 שכבתף. וחיפוי המדרונות ייעשה עם שכבת הקרקע העליונה שנשמרה בעבודת החיש

חיפוי קרקע ס"מ על פני המדרונות כמפורט בתכניות הנוף.   40החיפוי תהייה בעובי 

 כפוף לאישור והנחיות אדריכל הנוף.

 

 פירוק מיסעת אספלט2בטון בכל עובי  1.80.80.

במקומות שיידרש ע"י המפקח, יבצע הקבלן פירוק אספלט קיים בכל עובי שהוא. מודגש  

בזאת שהכוונה היא לאספלט מכל סוג שהוא, ללא תלות במספר שכבות האספלט. סעיף 

 ס"מ.  10זה כולל גם פרוק משטחי בטון, שבילי בטון וכו' בעובי עד 

 העבודה כוללת:  

 ונו ומדידתו.קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימ * 

 ניסור לכל עומק שכבות האספלט. * 

 הסרת שכבות האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים. * 

 העמסה וסילוק הפסולת, למקום מאושר. * 

מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה דרוש פרוק האספלט בלבד, ללא פרוק שכבות  

 המבנה.
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 אמור לעיל.העבודה תימדד ותשולם במ"ר ותהווה תמורה לכל ה 

 

 

 קרצוף     1.80.81.

 הקרצוף יבוצע בהתאם למפרט הכללי ובהתאם להנחיות הבאות:  

הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות  –ציוד הקרצוף  .2

 דיוק ברום. שלה אלקטרונית רקרצוף רצועות בבק

עיצוב שולי השטח  כוללבמעבר אחד,  לפחות ס"מ 5 לעומקהציוד יאפשר קרצוף  .1

 המקורצף )השפות( בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת.

כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף  .3

 מ' לפחות. 2.10ברצועות שרוחבן 

כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד  .4

 מ' לפחות. 0.30קרצוף רצועות שרוחבן 

הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה, על  .5

 פני מסעה שטרם קורצפה.

יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צוין באחד  .6

 ממסמכי החוזה.

הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק, שיאפשר  –קרצוף בשטחי אספלט קיימים  .7

בעובי הנדרש. קרצוף במקום של התחברות אנכית ביצוע השכבה החדשה 

לאספלט לא מקורצף, או בקרבת שוחות, במקומות שלא ניתן להשתמש 

במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, לפי הוראות המהנדס, ובזהירות כדי לא לפגוע 

או התפוררה השכבה, ימשיך הקבלן  ת, נסדקתבקיים. אם עקב הקרצוף מתערער

 ה. בגמר הרצוף מטאטאים את השטח.בקרצוף עד לשכבה יציב

נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באוויר דחוס, או  .8

 . באופן שלא ישארו אגרגטים מנותקים במטאטא מכני

אין מרשים תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי. לאחר הקרצוף יהיו  .9

פני המיסעה פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ו

 המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.

המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר  –פסולת הקרצוף  .20

במידה והמזמין מוותר  .ק"מ 20המקורצף ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס 

 .ולתחפור ו/או פסעל זכות זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חומר 

 פעולות אלה כלולות במחיר היחידה. .22

 המדידה והתשלום: לפי מ"ר, כמסווג בכתב הכמויות. .21
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 פרוק אבן שפה קיימות מסוג כלשהו .1.80.8.

פירוק אבני שפה מכל הסוגים כלול במחיר היחידה של עבודות החפירה השונות. סעיף התשלום 

 יופעל אך ורק עם אישור מראש של המפקח.

יבוצע במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות אחרים עליהם יורה מנהל הפרוק  .2

הפרוייקט. העבודה כוללת את פרוק אבני השפה עצמן, או שילוב אבן שפה ואבן 

תעלה במידה וקיימת )אשר תשולם בנפרד(, ופרוק תושבת הבטון וסילוק 

 העבודה כוללת גם ניסור מיסעות אספלט קיימות. הפסולת.

 תהיה לפי מ"א. המדידה לתשלום .1

 

 פירוק של קווי ניקוז קיימים 1.80.86.

 הקבלן יפרק קווי ניקוז במקומות בהם יורה המהנדס. .2

העבודה תכלול את פרוק והוצאת הצינורות, שכבות הבסיס והמעטפת, שוחות,  .1

 קולטנים, חפירה לשם כך, מילוי חוזר וסילוק הפסולת למקום מאושר.

עבודת הפרוק תעשה באופן זהיר כך שניתן יהיה להשתמש באלמנטים הקיימים  .3

)צינורות, שוחות, קולטנים וכו'( לאחר סיום העבודה תחת קווי הניקוז. טרם 

 דידת מצב קיים של קווי הניקוז.מהפירוק תעשה 

 ניקוי מעביר מים לפי מ"א. המדידה לתשלום:  .4

 .הריסת מתקן ניקוז לפי יח'      

  הריסת מובל ניקוז לפי מ"ק.       

לא ישולם עבור פירוק של צנרת ניקוז וצנרת מכל סוג שהוא מעבר לצנרת ניקוז 

 מבטון המפורטת בכתב הכמוית.

 

 פירוק אי תנועה או מדרכה מרוצפים  1.80.87.

עבודה זו מתייחסת לפרוק והרחקה של מדרכות קיימות, פירוק איי תנועה מרוצפים.  .2

וק יסמן הקבלן במדויק את הקטעים שלפרוק ויקבל עליהם את לפני תחילת הפר

אישור המהנדס. לאחר מכן ינוסר האספלט הקיים בגבולות הפרוק המסומנים, לכל 

ור מכני. לאחר ניסור יפורק הריצוף לכל עומקו בין גבולות הפרוק בכלי סעומקו, במ

לק מאתר העבודה מכני ו/או בעבודת ידיים, כולל אבני שפה. כל החומר המפורק יסו

למקום בו תואם מראש עם הרשות הנוגעת בדבר ועם מנהל הפרוייקט. הקטעים 

 המפורקים ינוקו ויטואטאו לשביעות רצון מנהל הפרוייקט.

 
 מדידה ותשלום: הקטע המפורק ימדד במ"ר, של הקטע שפורק למעשה באתר. .1

את ניסור התשלום יהיה עבור השטח שנמדד, ע"פי מחירי היחידה, ויכלול גם 

האספלט בגבולות הפרוק, עבודה בכלי ו/או בידיים, ניקוי השטח וסילוק הפסולת 

לאתר פסולת מאושר כולל פירוק הריצוף ואבני שפה שיוחלט לא להשתמש בהם 

 לשימוש חוזר.

 

 



 215 

 פרוק תמרורים ושלטים 1.80.82.

תמרורי תנועה ושלטים מסוג כלשהו יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש  .2
חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט 

 וכו'.
העבודה כוללת פרוק העמודים, ניקויים מהבטון, סילוק היסוד מבטון, הובלתם 

 הכל לפי הוראות המהנדס. –ואחסונם באתר העבודה או במחסני הרשות 

מעמוד תמוך המדידה לתשלום לפי יחידות. לא תשולם תוספת כלשהי ליותר  .1
 אחד.

 

 מהאתרסילוק פסולת  1.80.89.

 שטח הפרויקט )בערימות או בתפזורת(. מ שיש לפנותכפסולת תוגדר כל התכולה 

, עודפי חפירה צמיגים גרוטאות, גושי בטון או אספלט, אשפה ,פסולת בניין , לדוגמה:

 וכיו"ב שלא ראויה לשימוש חוזר, תוצרי חישוף

 .הקרקע עם קבלת צ.ה.ע סילוק פסולת על פני    .2

.  התשלום כחלק מכמויות החפירה בפרויקטהפסולת על פני הקרקע תסולק      2.2

 .בסעיף החפירה והסילוק – הסעיף בכתב הכמויות ע"פ

הקבלן אחראי למנוע שפיכה פיראטית בתחום הפרויקט. במידה ותתבצע שפיכה כזו, 

 עליו לפנות את הפסולת על חשבונו. 

 .הפסולת תוך כדי פעולת החפירהסילוק     .1

סילוק אלמנטי הבטון והאספלט המפורקים במהלך הביצוע) קולטנים ,אבנים      1.2

 במחיר הפרוק ולא ישולם בנפרד. וכיו"ב( ייכלל צינורות משתלבות,

לא ישולם עבור סילוק הפסולת שתתגלה תוך כדי פעולת החפירה ,עד לעומק     1.1

החומר החפור והפסולת הטמונה בו ,  ר סילוק המתוכנן של התשתיות.מחי

 נכלל במחיר החפירה ולא יהיה תשלום נוסף.

אם יידרש הקבלן להעמיק את החפירות ותתגלה פסולת טמונה ,רשאי מנהל      1.3

 הפרוייקט לקבוע את הכמות בהערכה חזותית.

 

  עבודות עפר 1.81.
 

 תאור סביבת הפרוייקט  1.81.81.
 

בהסתמך על החקירה הגיאוהנדסית שבוצעה במסגרת תכנון של תוואי הפרדה מפלסית  

 בירושלים:  
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באופן כללי חתך הקרקע מאפיין על ידי שכבות מילוי בעובי משנה המילוי כולל בולדרים, 

אגרגטים ודקים, חומרים גרנולריים, סלע גיר וקרטון )פירוט הקטעים מתואר בדוח יעוץ 

 שהוכן ע"י חברת נויה הנדסה ומחקר בע"מ.לתכינת מבנה 
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 ייצוב שתית רכה באמצעות שברי אבן )'בקלש'( /1.81.8.

( סלילת  הכביש על שתית חרסיתית/חווארית תבוצע בחורף, 2שימוש בשברי אבן ייעשה כאשר: )

לייצב שתית ( נדרש 1ולא ניתן יהיה להדק את החרסית במכבשי רגלי כבש )עקב שתית בוצית( )

חרסיתית רכה "רוקדת" ולא ניתן לבצע החלפת קרקע. במקרים אלו מומלץ לפזר על השתית 

ס"מ ולהחדירה בהידוק לתוך שכבת החרסית הבוצית, עד  10שכבת שברי אבן בעובי מינימאלי של 

לקבלת משטח יציב המאפשר לסלול את שכבות המבנה. להלן שלבי העבודה ודרישות האיכות 

 רי האבן:משכבת שב

 חישוף השטח עד לקבלת שתית חרסיתית נקייה מכל גופים זרים )צמחיה, שורשים וכד'(.

ס"מ. שברי האבן יהיו מורכבים מאבנים או תוצרי סלע  10פיזור שכבת שברי אבן בעובי של 

ס"מ יהיה בשיעור  3 -ס"מ. אחוז החומר הקטן מ 3-25דולומיטי, גירי או בזלתי, בגדלים שבין 

 .20%של  ימקסימאל

הרטבת השתית במידת הצורך דרך שכבת שברי האבן עד לתכולת רטיבות הגבוהה מעל 

 (.PL+5%) 5%לאופטימום בשיעורים של 

מעברי מכבש עם חפיפה. המכבש יהיה מכבש  8הידוק שברי האבן בתוך השתית החרסיתית ע"י 

ייצבות, יש להמשיך או שווה ערך. במידה ולא מושגת הת 212D BOMAGויבריציוני כבד מסוג 

 ולהדק את שברי האבן עד להתייצבות השטח.

במידה ובמהלך ההידוק כל שכבת שברי האבן חודרת לשתית ללא התייצבות השכבה, יש להוסיף 

 שכבת שברי אבן נוספת )במקומות הדרושים( ולהדקה עד להתייצבות השטח.

שיקול דעתו הבלעדי של  מודגש כי סעיף זה יבוצע באישור מראש ובכתב של הפיקוח על פי

 המפקח.

 

 קרקע יסוד  1.81.80.

 כללי

הסרת צמחיה ופסולת וחישוף השטח עד להגעה לקרקע יסוד מקורית בתוואי המיסעות  .א

ס"מ לפחות ו/או עד להגעה לקרקע טבעית ונקייה מכל  10המתוכננות יעשה לעומק של 

  חומר אורגני. 

  להגיע לשכבה אחידה, נקייה ומהודקת.במקרה של עבודה על גבי סוללות ישנות, יש 

 במקומות בהם גג הסלע קרוב לפני השטח, יבוצע החישוף עד הגעה לפני הסלע.

חפירת השתית תהיה ב"צלחת" אחידה לכל רוחב החפירה, לרבות שטחי מדרכות, איי  .ב

 תנועה וכדו'.

ת ובהעדר אופקי(. בחפירות רדודו 1אנכי :  2) 2:1רוחב החפירה יכלול שיפוע צידי של  .ג

 מנקודת הדיקור התחתונה כלפי חוץ. 2:2הנחיה אחרת, ניתן להניח שיפוע חפירה של 

 

 . עיבוד קרקע יסוד1

לאורך התוואי, בין בכביש קיים ובין בעבודות חפירה חדשות, יש לבצע לאחר החישוף בורות 

  מ"א.  200בדיקה של החומרים כל 

 ת של דרגת הצפיפות.הבורות יכללו בדיקות אפיון של החומר ובדיקו

 יש לזמן את יועץ תכן מבנה המיסעות לאחר חפירת הבורות.
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 תחתית מבנה2תחתית עבודות עפר ע"ג מילוי ישן 2.2

מ', יש להדק מחדש  1.0-במקומות בהם העלאת הקו האדום של הכביש המתוכנן קטנה מ .א

וק בהתאם ס"מ העליונים של חומר המילוי הישן. ההידוק יבוצע לדרגת היד 40-את ה

לאפיון החומר. בשתי שכבות הידוק, כאשר את השכבה העליונה יש לסלק, לחרוש, 

להרטיב ולהדק את השכבה התחתונה ולאחר מכן להחזיר את השכבה העליונה ולעבדה, 

 הכל לדרגת הידוק בהתאם לדרישות המפרט.

יש  מ' מעל פני המילוי הישן, 1.0במקומות בהם מעלים את הקו האדום הקיים מעל  .ב

 ס"מ. 10לחרוש, להרטיב ולהדק את השכבה העליונה של המילוי הקיים, לעומק של 

 קרקע יסוד סלעית 2.1

במקומות בהם קרקע היסוד הסלעית קיימת בתחתית המבנה )שתית( יש להעמיק את  .א

ס"מ נוספים, יש לתכנן את החפירה עם שיפועים צידי על מנת לאפשר  25-החפירה   ב

 ניקוז של גג הסלע.

 יש להדק שכבה של חומר גרנולרי מנקז. .ב

יש לעבד על גבי הסלע שכבה מנקזת בכל מקום בו הגובה של פני המיסעה מעל גג הסלע  .ג

 מ'. כמובן שאין צורך בתוספת החפירה במקרים אלו. 2.0-קטן      מ

 במקרה של קרקע יסוד קירטונית, תהיה החלפת קרקע בחומר אינרטי אטום. .ד

 תחתית המיסעה. יש להסדיר מוצא לניקוז .ה

 
 

 חומרי מילוי  1.81.81.

 . כללי1.1

חלק מעבודות החפירה יהיו בחומרי מילוי,  .מרבית החציבות מעל פני הקרקע יהיו בסלע גירי

  .סלעים קירטוניים ובמסלע גירי

להשתמש בחומר מילוי זהה לכל הרוחב  נדרש  במקומות בהם המילוי יהיה מאחורי קירות תמך, 

רי קירות וחמאשל עבודת המילוי ולא להחליף בין חומרים באזור ההשפעה של הקיר ומחוצה לו. 

 כל חומר המילוי יהיה לפחות מילוי נברר )מצע סוג ג'(.

  מילוי נברר מנקז –. מבנה כביש מעל סלע גירי /.1

לע גירי, משיקולי ניקוז תת מבני ומשיקולי בקטעי הדרך בהם קרקע היסוד של הכביש הינם ס

 דיוק בביצוע, יש ליישם בתחתית המבנה שכבה של חומר מילוי נברר מנקז.

ס"מ ומחומר מילוי נברר )מצע סוג ג'( עם מגבלה של אחוז דקים )עובר  25השכבה תהיה בעובי של 

 לפחות. 98%. יש להדק לדרגת הידוק של 5%÷25%( בתחום שבין #100נפה 

כמו כן, יש לחצוב את תחתית צורת הדרך בסלע עם שיפוע צידי המאפשר את התנקזות המים 

 מתחת למבנה.

 מילוי נברר אטום –. מבנה כביש מעל סלע קירטון רך 2 חרסית 1.0

בקטעי הדרך בהם קרקע היסוד של הכביש הינה קירטון רך, חרסית וכדו', חומרים רגישים למים, 

 יבוצעו החלפות קרקע בחומר אינרטי אטום לכל רוחב החפירה. 

 בקטעים אלו תיחפר צורת הדרך לעומק זהה לכל רוחב החפירה.

ל אחוז דקים )עובר נפה חומר המילוי יעמוד בדרישות של מילוי נברר )מצע סוג ג'( עם מגבלה ש

 לפחות. 98%. יש להדק לדרגת הידוק של 28%÷15%( בתחום שבין #100
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 . תכונות חומר המילוי בסוללות1.1

מכיוון שעל פי התכנון המפורט, לא צפויים הרבה עבודות מילוי ומכיוון שעל פי חקירת הקרקע 

י, כל עבודות המילוי יהיה נראה שמרבית החומר החפור בפרויקט יהיה איכותי מאוד ממקור גיר

 מחומר באיכות של מילוי נברר )מצע סוג ג'( לפחות.

אפיון חומרים קירטוניים ו/או חשודים ככאלו יבוצע על פי הפרוצדורה המתוארת בנספח א' 

 .בהמשך מפרט זה

 

 

  הובלה ופיזור באתר העבודה או סילוקו –חפירה ו2 או חציבה  .1.81.8.

  . כללי 1

במפרט הכללי.  52חציבה באתר תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף חפירה ו/או 

תשומת לב הקבלן, כי עבודות החפירה ו/או החציבה מבוצעות לעיתים בסמיכות לקווי 

תשתיות פעילים לרבות עמודי חשמל, קווי בזק וקווי תקשורת, ועליו לנקוט בכל 

 אלו.האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה שהיא במערכות 

לפני תחילת הביצוע מומלץ לקבלן לבצע מדידה בנוכחות מנהל הפרוייקט לבדיקת 

רומים של מצב קיים בשטח ומצב קרקע הקיים בתכנית במידה של אי התאמות על 

 יום מצ.ה.ע. 24הקבלן להודיע על כך תוך 

 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר 

קרקעיים בין אם סומנו בתכניות -כפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת

ובין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו באמצעות 

ת בקווים, אפילו במקרה של עבודת כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעו

ידיים, יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת לבו 

 .למפרט הכללישל הקבלן מופנית 

 

 :חפירה ומילוי בחומר מקומי 1.81.86.
 

חפירה מחומר מקומי למילוי יבוצע לאחר אישור המפקח ובהתאם להנחיות דוח  *

 מבנה. תכן 

  עודפי חפירה *

שנפסלו כחומר מילוי ו/או יתרת עודפי חפירה שבהם לא נעשה שימוש יפונו  

 לאתר הטמנה מאושר.

במידה וימצא חומר למחזור שימושם היה אך ורק באישור היועץ לתכן מבנה. 

  

 אופני מדידה ותשלום ./

המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה  1.2

 קרקעיים וכו'(.-ו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תתיכתיב

 לא יהיה תשלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או צרים. 1.1
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חציבה, חציבה בשיפועים התשלום עבור החפירה יכלול:  – למען הסר ספק 1.3

חפירה וסילוק של עודפי חפירה, החומר שנפסל למילוי, פסולת לברמות, 

בתאריך מתן ואשפה מכל מיני סוגים, גם אם אינם גלויים לעין, שהיו בשטח 

 .צו התחלת עבודה

 .המדידה והתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי 1.4

 

 

 חומרים גרנולריים 1.81.87.

 .7פירוט חומר המילוי בסוללות בהתאם לפרק  .א

חומרי מילוי בגב הקיר יהיו בהתאם להנחיות יועץ הקרקע, יש להשתמש בחומר זהה לכל  .ב

 הרוחב של עבודות המילוי על מנת למנוע מעברי קשיחויות.

 40חיבור בין מילוי קיים לחדש יבוצע באמצעות מדרגות חיבור. גובה מדרגה לא יעלה על  .ג

  ס"מ ו/או מעבר בין חומרים.

)עבור מדרגה  2:1כאלו אשר יבטיחו כי המדרגות בשיפוע ממוצע של מידות המדרגות יהיו 

 ס"מ(. 80ס"מ יהיה רוחב של  40בגובה 

אפיון החומר הגרנולרי, בדגש על חומרים קירטוניים וחשודים כקירטוניים, יבוצע על פי  .ד

 הפרוצדורה המתוארת בנספח א'.

נטו לאחר ההידוק. כמו ס"מ  25בסמיכות למבנים, תוגבל עובי שכבת ההידוק למקסימום  .ה

 כן יש להימנע מהידוק ויברציוני.

 יש לקבל הנחיות מיוחדות מיועץ המנהור לגבי מגבלות הידוק מעל תקרת המנהרות. .ו

 יודגש כי כל עבודות המילוי יהיו בבקרה מלאה. .ז

 תיקונים2חפירות לצנרת 1.81.82.

צנרת )כמובן כפוף הכנסת צנרת בחפירה תבוצע באופן שהמילוי יבוצע עד השכבה שמעל ה .א

להנחיות היצרן לגבי המפלס מעליו מותר לעלות בהידוק מעל הצינור(. לאחר מכן תבוצע 

חפירה לצורך הכנסת הצנרת, מומלץ במידות הקטנות ביותר האפשריות להתקנה של 

 הצינור.

בעל  CLSM-לא יותר שימוש בחול מהודק בהצפה כמילוי חוזר לצינורות, יש להשתמש ב .ב

מילוי זה גם יאפשר חפירה עתידית, גם יקטין את מעברי הקשיחויות וכמובן  חוזק נמוך.

 יבטיח מילוי בהידוק מלא.

במקרה של צורך בביצוע חפירות/חציות, לאחר סלילת השכבות, יש למלא את החפירה עד  .ג

 .CLSMתחתית המבנה בחומר מסוג 

 ניקוז ואירוזיה 1.81.89.

וחדים מבטון להוצאת מי הנגר העילי באופן בקטעי הסוללות, מומלץ לבנות מתקנים מי .א

מרוכז ולהימנע מזרימת הנגר העילי על גבי מדרונות הסוללה, במיוחד במקרים בהם יהיה 

 שימוש במילוי מחומרים קירטוניים אשר הינם רגישים יותר להתחתרות ואירוזיות.

י, יש במקרה שתעלות הניקוז בתחתית הסוללות ובצידי הכבישים יהיו בתווך קירטונ .ב

 לבחון דיפון של תעלות הניקוז.
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 עבודות מצעים – .1.8.תת פרק 

 עבודות מצעים ותשתיות 81..1.8.

 

 כללי

 

עבודות המצעים )איכות חומרים והידוק מבוקר( תבוצענה בהתאם לדרישות המפרט הכללי 

 .52.05, סעיף 52לעבודות סלילה, פרק 
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 עבודות אבני שפה – 1.86.פרק 

 אבני שפה   1.86.

אבני שפה טרומות של בטון יהיו במידות ובצורות המצויינות בתכניות או באחד  52.06.02

 וכדלהלן: 29משאר מסמכי החוזה, ומאחד המינים המצויינים בת"י 

 

 למדרכות, לשולי מיסעות ולמפרצי חנייה ; א. 

 לאיי תנועה ; ב. 

 לשוליים של שבילים ג. 

 
, הן תהיינה מהסוג העמיד 29האיכות של ת"י אבני השפה יעמדו בדרישות  

 בשחיקה )כל אבן תסומן באות "ש"(. העבודה כוללת גם יסוד ומשענת מבטון.
 

 יסוד וגב בטון 52.06.01
ס"מ עם גב בטון במידות  20כל אבני השפה תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי 

20X20 .ס"מ 

ון משותף. כמות הצמנט אבן שפה ואבן תעלה סמוכות תונחנה על גבי יסוד בט

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. אבני השפה יחוברו  150בבטון תהיה לפחות 

 .2:1ביניהן בטיט צמנט ביחס של 

 

 הנחה בקשתות 52.06.03
בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים ותעלות קצרות מהאורך 

אבנים קצרות  ס"מ(. לא תשולם תוספת עבור 15ס"מ או  50הסטנדרטי )באורך 

והנחה בקשתות. לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה, אלא בקטעים טרומיים או 

 קטעים מנוסרים.

 בקשתות קטנות יונחו אבני שפה מעוגלות מהמפעל.

 לא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל.

 

 הנחת אבן השפה באזורי אספלט קיים 52.06.04
ופרוק האספלט הקיים באזורי אספלט קיימים יתבצע ניסור הרצועה הדרושה 

ברצועה. הניסור ופרוק האספלט ימדדו וישולמו בנפרד בסעיפים המתאימים. כן 

כוללת העבודה סתימת המרווח הנוצר לאחר הנחת אבן השפה במידה ונוצר, בין 

קו הניסור ובין פני האבן, בריסוס ביטומן ובבטון אספלט דק והידוקו )או בבטון 

 ייקט(.בכפוף לאישור מנהל הפרו 10-ב
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 עבודות ניקוז – 7.1.8פרק  תת

 עבודות ניקוז

 מופנית תשומת לב הקבלן למפורט להלן:

 

 כללי 1.87.81.

העבודה על כל מכלוליה תבוצע בהתאם לתכניות וכמפורט במפרט המיוחד, 

 במפרטים הכללים והתקנים המתאימים כמפורט בהמשך.

 מערך הניקוז     .א

 היתר:עבודת הניקוז כוללת בין   

 במידות על פי המופרט בתוכנית. 30תעלות מבטון ב  .2

 מ' בחפירה, כולל מתקני כניסה ויציאה. 2.15מעבירי מים צינוריים בקוטרים  .1

 מ' בחפירה ובדחיקה, כולל מתקני כניסה ויציאה. 2.50מעביר מים צינורי בקוטר  .3

  1.0 ,0.80 , 0.60 ,0.50 ,0.40לפחות, בניקוז עילי בקטרים 4קלאס  250צנרת מבטון דרג  .4

 מ' לניקוז הכביש והשטח. הצנרת כוללת אטם גומי מובנה בנקבה.

, במידות סטנדרטיות על פי המפורט בתוכניות. מכסה 30תאי בקרה מבטון ב  .5

 לעומס כבד בכבישים. D-400מבטון בדרג 

 קולטני ניקוז .6

 המהווה חלק ממובל ניקוז.  1.5x0.80, במידות  ) BOXמעביר מים ארגזי ) .7

 מתקן לניקוז שוליים, מגלש והתחברות לתעלות .8

 תעלה לניקוז ונקיון בראש הקירות. .9

 -סכרונים לפיזור הנגר העילי וכן משטחי השקטת נגר עשויי ריפ ראפ יבש .20

מסלעות שטוחות ללא בטון, בכל מוצא נגר עילי לכיוון אפיק קיים, או שטח 

 פתוח.

 

 צנרת ניקוז /1.87.8.

 הביצועתיאור העבודה ודרישות  .2

על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי מים ו/או הארכת מעבירי מים 

קיימים מצינורות מבטון מזוין בקטרים פנימיים במפורט וכמסווג בכתבי 

 כמויות ובתכניות כדלקמן:

 

 הגדרת סוג הצינור .1

החדש  17הצינורות יהיו מבטון מזוין נושאי תו תקן ישראלי מס'  1.2

 (1020)אוקטובר 

הצינורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הצינור לפי הדרגות  1.1

 המתאימות כמפורט בכתב הכמויות

 אין דרישה מיוחדת –ציפויים פנימיים  1.3
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 חיבורים בין הצינורות: 1.4

תקע )כולל בחיבורים  –החיבורים בין הצינורות יהיו בקטע  1.4.2

לצינורות קיימים בקטעים בהם תבוצע הארכת מוצאים 

 ם קיימים(.צינוריי

 המחברים יכללו אטמי גומי מותאם לסוג הצינור כדלקמן:

אטם המגיע בנפרד ומורכב  –בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית 

על התקע )זכר(, או אטם מובנה )אינטגרלי( המורכב על השקע 

 )נקבה(.

אטם )אינטגרלי( מובנה המורכב על  –בקרקע עם מי תהום 

 השקע. 

החדש  17המחברים יעמדו בדרישות ת"י  –התאמה לתקנים  1.4.1

(. האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים הבאים: 1020)אוקטובר 

DIN-4060 ,EN-681 ,ASTM-C-443. 

 

 חיבורי צינורות לשוחות 1.5

חיבור צנרת לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של הצינור  1.5.2

ניפלים מבטון )חיבור הצורך יהיה על הקבלן להשתמש בצינורות  במידת 

 דו צדדי(. זכרי 

 החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כדלקמן: 1.5.1

אטם המגיע בנפרד ומורכב  –בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית 

על התקע של הצינור ומילוי של טיט צמנט בין האטם לשוחה 

 כולל יציקת השלמה בדופן החיצונית כמפורט בפרטים או

או מולבש על הפתח שבשוחה ללא  אטם מובנה )אינטגרלי(

 צמנט. –השלמה של מלט 

בקרקע מי תהום אטם מובנה או מולבש על הפתח ללא השלמה 

 של מלט צמנט.

 סוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים. 1.6

 

 סימון .3

( 1020בת"י החדש )אוקטובר  207הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בסעיף 

 בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים:ע"ג הדופן החיצונית 

 שם היצרן או הסימן המסחרי שלו 3.2

 תאריך הייצור 3.1

 2, סוג 5סימול דרגת העומס דרג  3.3

 סימון באות "ת" 3.4

 סימון סוג הזיון 3.5

 תו התקן 3.6
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 בדיקות איכות .4

כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את  4.2

ים במפרט זה וכן לגבי התאמת הצינורות לתקנים השונים הנדרש

 האטמים.

  הצנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים חספוס של השטח. 4.1

קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת   4.3

 בתחום גבולות הסטיות המותר.

איכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפופים לבדיקתו  4.4

 חיצוני מטעם המזמין. ואישורו של מפקח

 עילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח: 4.5

שברים או סדקים העוברים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד  4.5.02

 שאינו עובר את עומק המחבר.

פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם  4.5.01

 דמוי חלת דבש.

צינורות קצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה מונע עריכת חיבור בין  4.5.03

 המניח את הדעת

 פגמים באטם )במקרה של אטם מובנה( 4.5.04

לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו בין אם  4.6

ע"י היצרן ובין אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על 

 חשבונו ויספק במקום אחרים שיענו לדרישות.

שיסופקו לאתר בנפרד מן כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי האטמים  4.7

 הצינורות במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה )אינטגרלי(.

 

 חפירת התעלות והנחת הצינורות 1.87.80.

כללית תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי לעבודות הבניה  .2

 .57-ו  52פרקים 

יונחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכנן בהתאם  –צינורות בחפירה  .1

 המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקע. למפלסים

יונחו לאחר שבוצע מילוי ראשוני לגובה של עד לפחות  –צינורות במילוי  .3

ס"מ, חפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים  50קוטר הצינור ועוד 

 המתוכננים של הצנרת.

 הנחה של הצנרת בחפיר שבוצע בסוללה.

 עבודה תבוצע לפי השלבים הבאים: .4

ס"מ עד מפלס  50מלי של קוטר הצינור החיצוני ועוד חפירה ברוחב מיני 4.2

מתוכנן, כולל בשטי מילוי )החפירה תבוצע בשיפועי דפנות בהתאם לכללי 

 הבטיחות הנדרשים(.

יבוצע בהתאם לדרישות  –הכנת תחתית החפירה למבנים והידוקה  4.1

 במפרט הכללי.
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 תושבת 4.3

 כללי 4.3.2

האפשרויות ביצוע התושבת לצינור לפי פרט בתכניות באחת מן 

 הבאות לפי תנאי הקרקע:

הצינור יונח ישירות ע"ג תחתית החפירה  –קרקע חולית 

 בהתאם למפלסים המתוכננים.

ביצוע של תושבת חול בעובי  –בקרקע חרסיתית וסלעית 

ס"מ או כמסומן בתכנית מתחת לצינור ועד  10מינימלי של 

 למחצית קוטר הצינור.

על פי התכנית תבוצע במקומות שבםה צוין  –תושבת בטון 

 תושבת בטון לפי פרטים בתכניות.

 הגדרה של חול לתושבת 4.3.1

 במקרים שבהם תבוצע תושבת חול החול יוגדר כדלקמן:

 חול טבעי

 חול חמרה

 חול מחצבה

החול יהיה חול טבעי נקי וחופשי מגושים, אבנים, חרסית או 

 חומרים אורגניים.

 החול ממחצה לא יהיה מסלע קורוזיבי לבטון.

 ירוג החול יהיה כדלקמן:ד

 סוג החול 4עובר נפה  100עובר נפה 

 חול דיונות 200% 0-5%

 חול חמרה 200% 30%

 חול מחצבה 200% 30%

 .30%גבול הנזילות יהיה 

 הנחת הצינורות ופילוסם למפלסים המתוכננים. 4.4

 עטיפת הצינור  4.5

מילוי החול בתעלה משני צידי הצינור המונח עד  –עטיפה בחול  4.5.2

ס"מ מעל קודקוד הצינור יבוצע בשני שלבים )הראשון  10 גובה

 עד מחצית קוטר הצינור( והידוקו על ידי הרטבה.

במקומות שבהם צוין בתכניות תבוצע קטן  –קשת מבטון מזוין  4.5.1

 לפי פרטים בתכניות. 30-מבטון ב

 צינור עם תושבת ועטיפה מבטון מזוין 4.6

הנחיות מנהל הפרוייקט במקומות בהם יידרש הדבר על פי תכניות ו/או 

תבוצע עטיפת בטון מזוין לצינור בקטרים לפי פרטים בתכניות ועבור 

 ביצוע העטיפה ישולם ב נפרד תחת סעיף תשלום מתאים בכתב הכמויות.

 מילוי חוזר 4.7
המילוי החוזר יהיה בהתאם לתכנון ושימושי פני השטח העליונים 

 כדלקמן:

  –שטחים פתוחים שלא בתחום הדרך  4.7.2
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חוזר מחומר מקומי מאושר על פי הגדרת המפרט המיוחד מילוי 

ס"מ בהידוק  10עד המפלס שממנו בוצע החפירה בשכבות של 

 רגיל.

 

  –בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים  4.7.1

המילוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א' 

מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים 

כבות האספלט. מחוץ לרצועת הכביש המילוי חדשים לרבות ש

החוזר יהיה מילוי מקומי מאושר כאמור לעיל נקי מאבנים 

וחמרים חדשים וכן מחומרים אורגנים, אשפה ו/או פסולת ו/או 

ומעלה שיבוצע בהידוק. לפי החפירה יש לבצע  1אבנים בגודל "

 חתוך במסור באספלט.

 –בשטחי כבישים מתוכננים  4.7.3

ס"מ  50היה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות המילוי החוזר י

ס"מ יהיה המילוי  50 -עד פני תשתית במידה והעובי קטן מ

החוזר מצע סוג א'. בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה 

חדש מעל המבנה הישן דינם ככבישים מתוכננים. במידה ויש 

לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני ביצוע המבנה 

 אז הם נחשבים לכבישים קיימים.החדש 

 

 בדיקה אטימות 1.87.81.

בקווי התיעול ובמעבירי המים יבוצעו בדיקת לחץ ואטימות במפעל ובשטח 

 כדלקמן:

 בדיקה במפעל: .2

 17במפעל תבוצע בדיקת לחץ אטימות בין הצינורות לפי המפורט בת"י 

 (.1020החדש )אוקטובר 

 בר. 0.7 –עבור אטם מולבש על הצינור  2.2

 בר. 2.4 –עבור אטם מובנה  2.1

 בשטח תבוצע בדיקת אטימות לצינורות כדלקמן: .1

תבוצע בדיקה של דליפה החוצה וצילום  –בצנרת ניקוז שתונח במי תהום 

 צנרת כמפורט בהמשך.

 בדיקת אטימות של דליקה החוצה במי תהום: .3

בדיקת אטימות )דליפה החוצה( במי תהום לפי המפרט הכללי )הספר הכחול( 

 :57066סעיף  57פרק 

בקווי תיעול עשויים צינורות בטון יש לבצע בדיקה ללחץ מים בעומק של 

מעל לראש הצינור, בנקודה הגבוהה ביותר של הקטע הנבדק בתנאי  2.10

מ'. אם יתגלו  6.0שהעומד בנקודה הנמוכה ביותר של אוו קטע לא יעלה על 

שה בדיקה חוזרת עד נזילות יתוקנו כל החיבורים, או יוחלפו הצינורות ותיע

 שייעלמו הפגמים.

הבדיקות יבוצעו בנוכחות מנהל הפרוייקט. הקבלן יספק את כל החומרים, 

 המכשירים והציוד הדרוש לביצוע הבדיקות.
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 אופני מדידה ותכולת מחירים .1.87.8.
צינורות ימדדו במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי הצינורות, קוטרם,  .2

שטחים פתוחים, כבישים קיימים, כבישים מתוכננים,  –עומקם, אופי השטח 

 שבילים מרוצפים וכו'(.

 האורך יחושב לאחר ביצוע הקו מקצוות כל הצינורות לאורך הציר שלהם.

התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות והניפלים )כלול באורך  .1

הצינורות(, הובלתם, חפירת התעלות, ביצוע תושבת החול/חמרה, הנחת 

הצינורות, חיבורם זה לזה כולל האטמים, ניסור כביש במידת הצורך, המילוי 

החוזר, מילוי החול, ההידוקים הדרושים, הבדיקות, הצילום הפנימי, 

האישורים וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת ביצוע סעיף זה וקבלתו ע"י 

 מהנדס.

 סעיף זה כולל גם ביצוע צנרת מעבירי מים. .3

במפרט הכללי )הספר הכחול( מובהר בזאת כי  57.00.07בנוסך לאמור בסעיף  .4

עומק החפירה לצורך סיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור 

פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים 

בין גובה תשתית מתוכננת לתחתית  –מתוכננים )כבישים משטחים וכו'( 

 בין גובה קיים ובין תחתית צינור כנ"ל. –ים צינור כנ"ל. בכבישים קיימ

עבור עבודות הכנה לחיבור לצנרת קיימת בהארכת מוצאים צינוריים קיימים  .5

ו/או פרוק של קטעי צינור קיימים ישולם בנפרד תחת סעיף תשלום מתאימים 

 )פירוקים, ניקוי וכו'(.

 

 תאי בקרה ותפיסה 1.87.86.
 כללי .2

משרדי )הספר הכחול( מודגש בזאת בנוסף לאמור במפרט הכללי הבינ 2.2

ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים חרושתיים ומותאים 

 לסביבת מי תהום.

פתחי כניסת הצינורות לתאים יהיו מוכנים במפעל )חרושתיים( על פי 

 המפורט בתכניות.

איטום חיבור השוחה לצינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור  2.1

 ע.צינורות לפי סוג קרק

יבוצעו בדיקות איטום בין צינור לתא בהתאם למפורט לעיל עבור  2.3

 צינורות.

האלמנטים יהיו בהתאם לתכנית המצורפות או דגם וולפמן מוזאיקה,  2.4

או אקשטיין או שווה ערך, תוך שמירה על מידות פנים השוחה. ביצוע 

השוחות יהיה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של היצרן הקבלן 

 למהנדס לאישורו של המתכנן.יעביר אישור 

כל האלמנטים )שוחות, מכסים, תושבות, מסגרות, אבני יציקה וכו'( יהיו  2.5

אשר יוחלפו בהמשך בתקן  489/1 –ו  489/2בהתאם לתקנים קיימים 

. כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס תקן ENA24אירופאי 

התאם לשיטות הבדיקה  HCלגישור לעומס נייד חריג  2117ישראל מס' 

 המקובלת במכון התקנים הישראלי.
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כל פריט ישא סימון הכולל תו תקן, שם היצרן וסימונו, תאריך יצור וסוג  2.6

 דרגת העומס.

 אישור סופי יינתן רק ע"י המהנדס. 2.7

 שיטת הביצוע .1

חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי חפירה, הידוק  1.2

ס"מ לתאי בקרה, מצע או חול לתאי  5רזה התשתית וביצוע שכבת בטון 

 קליטה או כמפורט בתכניות כולל התושבת.

 אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. 1.1

מילוי חוזר בהיקף התא בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד מחצית גובה  1.3

התא מתחתיתו ימולא בחול תוך כדי הרטבה. שאר המילוי יהיה בחומר 

 .3דל אבן מקסימלי "מקומי עם גו

טון, מדרגות, או שלבי ירידה רחבים עשויים  40תקרות ומכסים לעומס  1.4

ליבת פלדה עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה 

 וכו'.

 

 מכסים .3

(  489טון )לפי ת"י  40המגסים יהיו תקניים ב.ב. כמפורט בתכניות לעומס 

כו יבוצעו המכסים על תושבות לפי מיקומם )מדרכה או מסעה(. במדר

 וייעוד השוחה. הרלוונטיסמל המרובעות בהתאם לסוג היצרן, לרבות סימון 

 

 קולטנים .4

הקולטנים יהיו תקניים כולל הסבכות, לפי פרטים בתכניות ו/או בקטלוג  4.2

 טון. 40או אקרשטיין או שווה ערך, לעומס  ןהיצרן דוגמת וולפמ

 

 שוחות בקרה על קווים קיימים .5

 העבודה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי את העבודות הבאות:

 גילוי מיקום הצינור. 5.2

 1-3חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הצינור עד  5.1

 מ' משני צידי השוחה החדשה באם יידרש.

לעיל כולל  52.07.04עד  52.07.01ביצוע השוחות לפי האמור סעיפים  5.3

 ו מחדש.חיבור הצינורות שפורק

 )לא ישולם עבור עבודה זו בנפרד והיא כלולה בסעיף זה(.

 

 מדידה ותשלום .6

מדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, 

 בהתאם למפרט והתכניות.

 מתקני כניסה ויציאה לצינורות בקוטר כלשהו ומתקנים נוספים מבטון מזוין 1.87.87.
 כללי .2

יבצע הקבלן מתקן יציאה לניקוז לצינורות בקוטר כלשהו בהתאם לתכניות 

 כמפורט בתכנית.
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העבודה תכלול את המתקן כולל הכנפיים, הרצפה וכל שאר חלקי המתקן 

 .30-ק"ג/מ"ג בטון. הבטון יהיה ב 200כולל זיון עד 

העבודה כוללת את החפירה למתקן, תשתית הבטון הרזה, אספקת וסידור 

וכן כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע מושלם  הזיון, התבניות, הבטון

 של הסעיף.

 מדידה ותשלום .1

 יימדד במ"ק ויכלול את כל האמור לעיל.

 

 הגנת החפירות בפני מים והרחקתם   1.87.82.

 יסדר, העבודה בצוע לרגל תחסם מים לזרימת הטבעית שהדרך במקום (2)

. מים עמידת/ שיטפונות בפני שיבטיח בצורה עוקף זרימה ציר הקבלן

  בגלל נזקים למניעת הדרוש כל את, חשבונו על, הקבלן יעשה כן כמו

, שהוא מקור מכל מים או גשמים מי י"ע,  צינורות פיצוץ, שיטפונות

 נזק כל חשבונו על ויתקן, בבצוע נמצא או כבר העשוי העבודה לחלק

  .זו הוראה מילוי אי י"ע שיגרם

 

  עבודה בתנאי רטיבות  (1)  

 על. שהוא מקור מכל בתנאי רטיבות עבודה כוללים היחידות מחירי

 מנהל הפרוייקט י"ע ויאושרו שידרשו האמצעים בכל לנקוט הקבלן

 דיפון, ניקוז  צינורות, חצץ מצעי, שאיבות כולל, ביבש העבודה לבצוע

 במידהעבודה בתנאי רטיבות  הנובעות נוספות תביעות שום'. וכו מיוחד

 .בחשבון תובאנה לא וימצאו

 

 ראפ-ריפ 1.87.89.

 תיאור .2
 

עבודה זו מתייחסת לציפוי שטח בקטעי תעלות, סביב שוחות הקליטה עם 

ראפ במקומות -רשת כובע, סביב מתקנים הידרוטכניים שונים בריצוף ריפ

 המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המהנדס.

 חומרים .1
 

 1.5המינימלית תהיה האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה  1.2
 טון/מ"ק
מעובי  3/4מהאבנים תהיינה בעלות מימד מינימלי של  1/3לפחות 

השכבה הנדרשת בתכנית. המימד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה 

 העובי של השכבה. 2/1 -קטן מ

הדיס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים  1.1

במימדים כאלה, שכשהם במצב יבש דקים. האגרגטים הדקים יהיו 

ממשקלם הכולל יעבור  20% -, ולא יותר מ26את הנפה מס'  200%יעברו 
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 6%. לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 200נפה מס' 

 ממשקל החול הכולל.

 
 דרישות הביצוע .3
 

לפני תחילת העבודה יעצב ויפלס הקבלן את פני התשתית. על גבי התשתית 

ס"מ. על  20ל גבי התשתית תונח שכבת מצע סוג ב' מהודקת בעובי תונח ע

ס"מ עם רשת זיון  21בעובי  10 -שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין מסוג ב

8@25 Ø 6 -ועליה תונחנה האבנים בצורה כזאת, שתשקענה לתוך הבטון כ 

ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות. 

ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס  במדרונות

המדרון."  המדרון. העבודה תתחיל מ"רגל המדרון" ותימשך לכוון "מעלה

ס"מ, ימולאו בדייס  3-ס"מ ולא יותר מ 2 -החללים בין האבנים, לא פחות מ

 צמנטי. בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה.

בכל מהלך העבודה וימנע לכלוך האבנים בבטון או הקבלן ישמור על ניקיון 

ימים אחרי  4ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך -בדייסה צמנטי. את הריפ

 מילוי החללים בדיס.

 

 מדידה ותשלום .4
 

 ראפ מסביב לשוחת ניקוז לא ימדד בנפרד ויהיה כלול במחיר השוחה.-הריפ

 ראפ יכלול עבודות חגורות בטון.-הריפ
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  -:   מתקני ניקוז* טבלה למיקום 

 הערה בחתך בדרך מתקן ניקוז
 מטר מהצינור יבוצע בדחיקה 45 5066-5067 מטר 210באורך Ø150 מעביר מים בקוטר  

והשאר בחפירה  )ראה מפרט(
 פתוחה. מסלעות להשקטת הנגר

 במוצא
, תאי מסלעות להשקטת הנגר במוצא 5018-5019 מטר 220באורך Ø125 מעביר מים בקוטר  

 גדולים בדרוג בקרה

, מטר 260באורך  Ø125מובל ניקוז בקוטר  
באורך – 150x80בחלקו העליון מסוג קופסא 

 25באורך  150x80מטר. במוצא קופסא  35
 מטר

 

עובר ברובו במרכז הכביש ומדרום  5033-5048
 לחדר טכני

 מטר 260באורך  Ø100מובל ניקוז בקוטר  
 

 ציר ניקוז ברצועת התשתיות 5066-5078

  7014-7018 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

, צינור קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 
 חוצה   Ø60 ניקוז
 

 TU-M1 ,TU-M2ניקוז פורטל  7036-7049
  7060-7061 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז  

 מסלעות להשקטת הנגר במוצא 7025 + שובר אנרגייהמתקן לניקוז שוליים מגלש

 מסלעות להשקטת הנגר במוצא 7031 + שובר אנרגייהלניקוז שוליים מגלשמתקן 

 מסלעות להשקטת הנגר במוצא 7048 + שובר אנרגייהמתקן לניקוז שוליים מגלש

 מסלעות להשקטת הנגר במוצא 7057 מתקן לניקוז שוליים מגלש

 מסלעות להשקטת הנגר במוצא 7060 מתקן לניקוז שוליים מגלש

 מסלעות להשקטת הנגר במוצא 7032-7033 להשקטת נגר במוצא התעלהמתקן ניקוז 

 מסלעות להשקטת הנגר במוצא 7048-7049 מתקן ניקוז להשקטת נגר במוצא התעלה

קולטנים  Ø50צינור ניקוז  -ניקוז מסלול צפוני
 ושוחות

5065-5074  

 TUP2ניקוז פורטל  5065-5074 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 ניקוז מסלול דרומי 5065-5074 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 TUP1ניקוז פורטל  5065-5074 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 ניקוז דרך חנה וסע 5065-5074 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 מטר 125באורך  Ø80מובל ניקוז בקוטר  
 

מסלעות עוקף מתקני חשמל ,  7228-7214
 להשקטת הנגר במוצא

 קולטנים ושוחות Ø60מובל ניקוז בקוטר  
 

 Ø70חיבור למובל ניקוז קיים  5121-5135

 TUM2ניקוז פורטל  7126-7134 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 TUM1ניקוז פורטל  7126-7134 קולטנים ושוחות Ø50צינור ניקוז 

 

 לבצע העבודה ע"פ הנתונים בתכניות העבודה.*  הנתונים בטבלה הינם לעזר בלבד ועל הקבלן 
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 * טבלה של תעלות לביצוע  

 אורך עד חתך מחתך צד כביש שם התעלה
 מימדי תעלה

 רוחב( X)גובה 

CH5 80 192 7024 7014+12 ימיןx60 

CH20 80 75 7036 7032+5 ימיןx80 

CH25 80 130 7042+10 7036 ימיןx60 

CH40 80 100 7053 7048 ימיןx60 

CH10 100 160 5028 5020 שמאלx60 

CH30 150 85 5033+5 5029 שמאלx80 

CH35 80 80 5037+15 5033+15 שמאלx80 

CH50 100 30 5049 5047+10 שמאלx80 

CH55 80 220 5060 5049 שמאלx60 

CH60 80 40 7118+15 7116+10 ימיןx80 

CH80 130 380 7148 7129 ימיןx80 

 

 .העבודה בתכניות הנתונים פ"ע העבודה לבצע הקבלן ועל בלבד לעזר הינם בטבלה הנתונים*  

 יש לקרוא יחד עם תכניות מתכנן הבטון. –שמות התעלות עשוי להיות שונה 
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 מסלעות וסכרונים להשקטת אנרגייה ופיזור הנגר העילי:* טבלה של 
 יבש לשבירת אנרגייהסכרונים בנויים ממסלעות וריפ ראפ  3בנויים מערכת של 

 מס' 
צד 

 חתך כביש

מספר  מוצא הנגר
המסלעות, 
 סכרונים

 הערות

 5014 ימין 1
 מגלש

3 
 

מעביר מים  5016 ימין 2
215 

5 
יש להקפיד להגיע עד אפיק נחל 

 צופים
 5032 ימין 3

 מגלש
3  

 5048 ימין 4
 מגלש

3  

 5057 ימין 5
 מגלש

3  

 5060 ימין 6
 מגלש

3  

 5062 ימין 7
 צינור ניקוז 

3  

 5065 ימין 8
מעביר מים 

250 4 
סכרונים  3יש לשקם גם 

 קיימים

 5218 ימין 9

תעלת ריפ 
 ראפ

3 

 +מ'  50תעלת ריפ ראפ באורך 
 מתקן לשבירת אנרגייה

 5238+20 שמאל 20

מעביר מים 
 3 קיים

 

 
 הנתונים פ"ע העבודה לבצע הקבלן ועל בלבד לעזר הינם בטבלה הנתונים*   
 .העבודה בתכניות
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 עבודות אספלט – /1.1.פרק -תת
 

 כללי 52.21.02
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 שכבת אספלט 52.21.01

מדידה לתשלום: לפי מ"ר בציון עובי השכבה, להוציא שכבות מיישרות  .2

 שימדדו לתשלום לפי טון.

בנפרד על הקבלן להוציא קורים ולהעבירם למזמין. עבור הנ"ל לא ישולם  .1

 והתמורה לכך תחשבה ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 

 )לשלבי ביצוע זמניים( התחברות לאספלט קיים 52.21.03

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )בהתחברות מסלול  .2

ישן למסלול חדש. בהתחברות מבנה מלא למבנה חלקי לאורך הכביש( יש 

של שכבות האספלט הישן ולמרחו בביטומן חם לפני לחמם את הפן האנכי 

ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. עבודת החימום והמריחה בביטומן לא 

 תמדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.
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 לביצוע מושלם. –המדידה לתשלום לפי מטר אורך כולל כל האמור לעיל  .1
                                                                                                                                       

 חמות אספלטיות תערובות 52.21.05
הפעולות הבאות: ייצור תערובות האספלט החמות, הובלת התערובות ממפעל 

האספלט לאתר הסלילה, פיזור התערובות, כבישת התערובות ובקרת איכות 

 מדו בדרישות האיכות במפרט הכללי.בגמר העבודה יע

 איכות בקרת 52.21.06
בקרת איכות בעבודות סלילה תעשה בהתאם למוגדר במפרט הכללי לעבודות 

 סלילה של מעצ.

אין לצמצם בהיקף הבדיקות ו/או לבטל סוג כלשהו של בדיקות או לבטל את 

 הבדיקות במפלס כלשהו ללא אישור בכתב מטעם יועץ המבנה.

יש לבצע בדיקות גליות בכל שכבה, ככל שלא ניתן לבצע בדיקות גליות יודגש כי 

שות ישוריות לאורך ולרוחב, בהתאם לדרי)קטעים קצרים מידי, יש לבצע בדיקות מ

 יל.של נתיבי ישראל כאמור לע 1.81.ט מפר

 קידוח אופקיעבודות  – 0.1.1פרק -תת

 מיקום הקידוח .1

על פי התוכניות  5066-5067בין חתכים   ס"מ שיבוצע בחלקו בדחיקה 250מעביר המים 

 עבודות ניקוז.  52.07ובהתאם למפרט המיוחד תת פרק  

 בדחיקה וחלק פתוחה בחפירה יונח מתוואי הקו בחלק .א"מ 41 -כ הינו הכולל הקו אורך

 .הקיים 1מס  לכביש מתחת

 .מ"ס 150 של ובקוטר מ  45 -כ של באורך הקו של דחיקה מתוכננת הכביש בתחום

 ,החציה בתחום הקרקע מפני 'מ 5.0 של בעומק להימצא מתוכננת הצינור תחתית

 .'מ 4.5 -כ המינימאלי הכיסוי עובי

 )על פי דוח קרקע של מהנדס אילן בירנבאום( שכבות הקרקע ./

 שבוצעו הקדוחים בשני נמצא זה מילוי .דולומיט של ובולדרים מצרורות המורכב מילוי

 בצידה 'מ 14.5 ועד החציה של הצפוני בצד 'מ  7.5 של לעומק ועד הקיים הכביש בתחום

 .החציה של הדרומי

 שכבה גג .חוזק גבוה בעל סדוק אפור דולומיט סלע נמצא הקדוחים לתחתית ועד מתחת

 .הנדחק הצינור על כמעט השפעה לו אין כן על החציה ממפלס משמעותית עמוק זו

 בעת בתחום הדחיקה חופשיים תהום מי נמצאו ולא קרקעיים תת חללים נמצאו לא

 של ישן מילוי( צרורות ובולדרים המכיל המילוי שכבת שכבת דרך ידחק הקדיחה. הצינור

 23 -כ תכנון לצורכי של השכבה המרחבי המשקל את להעריך ניתן .)הקיים הכביש

 מעל העליונה השכבה .ללא קוהזיה ,מעלות 38 של אפקטיבית חיכוך זוית ;ק"מ\נ"ק

 החציה. במפלס לשכבות זהות החצייה מפלס שכבת

 לתזוזות יגרום 9 לכביש מתחת 'מ 4.5 -כ של קרקע כיסוי בעומק הצינור דחיקת

 .הכביש בפני אפשרית השתקפות עם הצינור שמעל הקרקע של ואנכיות אופקיות

 3 -כ עד הכביש מסעת בפני המותרות המרביות האנכיות השקיעות ישראל נתיבי פ"ע
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 ותקטן תלך היא אך האורכי בחתך והצנור הכביש במרכז תתרחש המרבית השקיעה .מ"ס

 .)הכביש שולי( הצינור קצות אל

, כדי  5%לא יקטן מ   הנפחי על הקבלן להבטיח כי העבודה תתבצע ברמה כך שהאובדן

 כ"אח או הדחיקה בזמן הסוללה התמוטטות להימנע

 

 הנחיות עבודה .0

 במידה .קוהזיה וללא גבוהה צפיפות בעלת כאמור הנה הקרקע הדחיקה במפלס

 פתוחה במחפרת תעשה הדחיקה תבוצע שממנו למפלס הדרוש לעומק והחפירה

 להבטיח יש .אופקי -2 ל אנכי 0.1 של מרבי בשיפוע המחפורת דפנות את לייצב ידרש

 ייצוב ,שתאושר אחרת דרך בכל או פלדה שיגומי או בטון כלונסאות באמצעות

 הקיים הכביש לסוללת בסמוך לחפור אין .קדוח/הדחיקה תתבצע שכנגדו הקיר

 .ודיפון מתאימה תמיכה ללא

 

 קיר ראקציה  0.1

 העמוקה  הסופית החפירה תחתית למפלס מתחת המתוכנן הקיר של ההטמנה עומק 

 מטר לפחות. 3.0יהיה  אופקיות תמיכות/קרקע עוגני של יותר או אחת שורה עם ביותר

 1.5 לפחות עומק ההחדרה זה במקרה .'מ 4-5 עד חפירות עם לתכנן ניתן קונסולי קיר 

 .הנתמך הגובה פעמים

 מ"ס 10 - כלונסאות בין מירבי מרחק 

 צלעות 3 ויבוצעו במידה .לעיל שצויינו הקרקע של הפרמטרים לפי יחושב הדיפון 

 מותר פסיבי עפר לחץ מקדם , 0.45 :למנוחה מתקרב העפר לחץ מקדם ריבועי מבנה של

  2.5 בטחון של מקדם כולל(

 2.0  -מ פחות ולא הקונסטרוקטור י"ע יקבע הקיר בראש המינימלי המפורס העומס  

 .לכבישים בצמוד ר"מ/טון 0.5 -ו מבנים ללא באזורים ר"מ/טון

 דיאגראמת  לפי יחושב הדיפון קיר ,אחת תמיכות/עוגנים משורת יותר תכנון של במקרה 

 .מלבנית לחצים

 הקיימים הקרקע מפני מחושב הדיפון אורך.  

 מקדחים ,באתר הקרקע לתנאי המתאימה  מכונה באמצעות לבצע יש הכלונסאות את 

 מיקרופייל וסיבוב הקשה ומכונת סגורים

 שעות 14  לאחר רק ."לא שלוש ,כן אחד" לפי יעשה הדיפון כלונסאות ביצוע ,מקרה בכל 

 .לו בסמוך לקדוח יהיה מותר ,כלונס של היציקה מתום

 מקשרת ראש קורת באמצעות יחוברו הכלונסאות.  

 (2995)  403 י"ת לפי ,אדמה רעידת לחישובי מקדמים 

 לפי הצעת התקן בחדש.  C, קרקע מסווגת s2 s=1.2קרקע מסוג 

  a=0.10g. .תאוצה

 זמניים עוגנים באמצעות לבצע ניתן האופקית התמיכה את.  

 עומס .'מ 9 -מ יפחת לא החופשי האורך .העוגנים קבלן י"ע יקבע העוגנים אורך  

 טון 40 -ל יתוכנן בעוגנים המקסימלי העבודה. 
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  .צמוד הנדסי פקוח ידרש והמחפרת העיגון ,הקירות ביצוע בעת

 האופקי הקרקע התנגדות מקדם (Horizontal subgrade reaction) 60 לחישוב

.MN/m3  

 50.14.13.14.13. סעיף 50 פרק ישראל נתיבי שבמפרט ההנחיות י"עפ תעשה הקדוח בקרת

 

 פיר כניסה2דחיקה פיר יציאה /.0

פרטי פיר כניסה, כולל קיר תגובה, ופרטי פיר יציאה יפורטו בתוכניות ובמפרט 

 ו/או לחילופין, יוכנו ויוגשו על ידי הקבלן. 

 

 טולרנס תוואי אנכי ואופקי 0.0

מ"מ, ושיעור   50ככלל, שיעור סטייה מותרת מתוואי אנכי מתוכנן, לא יעלה על 

מ"מ. טולרנס תוואי   75סטייה מותרת מתוואי אופקי מתוכנן, לא יעלה על 

 אנכי וכן טולרנס תוואי אופקי יצוינו במפרט ובתוכניות.

 

 (Over-Cutטולרנס כריית ייתר ) 0.1

מ"מ מהמידות החיצוניות של  30או  1%מידות כרייה בקרבת מגן, לא תעלנה על 

 צינור/אלמנט דחיקה, הקטן מבינהם.      

 

 אפיון צינור או אלמנט דחיקה ..0

סוג צינור או אלמנט דחיקה, חומר צינור או אלמנט דחיקה )אפשר שיהיה: בטון 

ר )אורך, קוטר ועובי(  או מזוין, בטון פולימרי, פיברגלס, פלדה(, מידות צינו

אלמנט דחיקה טרומי, פרטים גיאומטרים וחומר איטום של פרט חיבור בין שני 

אלמנטי דחיקה, נחירי הזרקת חומר סיכה ודיוס, רדיוס סיבוב מכסימאלי מותר, 

עומס לחץ חיצוני מכסימאלי מותר, עומס דחיקה מכסימאלי מותר, יצוינו 

 או לחילופין, יוכנו ויוגשו על ידי הקבלן.במפרט ובתוכניות באופן ברור ו/

 

 על ידי הקבלן קידוח אופקי בדחיקהפירוט להגשת  .1

 המידע הבא יוכן ויוגש על ידי קבלן הקידוח עם הצעתו:

  תאור שיטת ביצוע מנהרה ודחיקה, כולל תאור הליך וסדר פעולות.  .א

תוכנית עבודה המפרטת נוהל ביצוע, לוח זמנים, מספר משמרות ומשך   .ב

 כל אחת.

רשימת ציוד עיקרי וסוגו, הכוללת: מדחקים הידראוליים, מערכת   .ג

הידרולית לדחיקה, התקני תמיכה והובלה לחלקים טרומיים, מגן בחזית 

כריה, מערכת שינוע סילוק חפורת, מתקני הכנת אמצעי סיכה ודיוס ופירוס 

אמצעי הזרקתם, מערכת נחייה, מערכת תאורה, מערכת איוורור, הכל עם 

ציון דרוג הציוד במונחי ביצוע כגון: כוח דחיקה, לחץ, ספיקה, כמות, כושר, 

 וכדומה.

רשימת כח אדם ותפקידו, וכן, כח אדם חלופי, המפרט כישוריו וניסיון   .ד

 קודם.
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תאור שיטת שינוע חפורת מחזית הקידוח לפני השטח, לאחסון זמני,   .ה

 ולאתר סילוק סופי.

 ציון תדירות עריכת מדידה.תאור שיטת בקרת מדידת תוואי, ו  .ו

התחייבות הקבלן על שמירה על טולרנסים לכריית ייתר מינימאלית   .ז

 ומכסימלית מעל קודקוד ובדופן אלמנט דחיקה.

תאור שיטת ופרטי מערכת הזרקת חומרי סיכה ודיוס, וציון תדירות   .ח

 קריאת נתונים ותיעודם.

יצוע תיקונים תוכנית בקרת שקיעות פני קרקע, ותוכנית התארגנות לב  .ט

 במקרה של שקיעת תשתיות קיימות או שקיעת פני קרקע. 

 השפעות פוטנציאליות על הסביבה, ונוהלי חירום של הקבלן.  .י

תוכנית בטיחות וגהות לפרויקט, כולל מדריך בטיחות ונוהלי חירום של   .יא

 הקבלן

 

 הוראות בטיחות מיוחדות ..

שהפעלתו תסגור עמדת מפעיל מערך כרייה תצויד בכפתור חרום,   .א

ותשתק את פעולות כל מכונות הכרייה, הדחיקה, נוזלי הסיכה, לבד ממערכות 

 אספקת אוויר ותאורה בתוך קדח/מנהרה.

במקרה ותוואי קידוח אופקי נמצא בקרבת תשתית קווית תת קרקעית   .ב

להולכת/מסוג: גז, נוזל, סיב אופטי, יש לשקול דרישה להתקנת גשש פגיעה 

 צאות מידיות של פגיעה.מתאים לזיהוי תו

ככל האפשר יש למנוע שהות בני אדם בתוך קדח/מנהרה, ובמקרה   .ג

 ונדרש:

i.  יש להבטיח אספקת אוויר ממקור חשמל נפרד ממקור אספקת

 חשמל לשאר המערכות.

ii.  יש להבטיח תאורה ממקור חשמל נפרד ממקור אספקת חשמל

 לשאר המערכות.

iii. מנהרה, ובנוסף לכך כמינימום, שני אנשי צוות לפחות ישהו בקדח/

לפחות איש צוות אחד ישהה בו זמנית מעל הקרקע. במשך כל זמן 

שהות בקדח/מנהרה, כל אחד מאנשי הצוות יהיה מצויד באמצעי 

 תקשורת פעיל שיאפשר תקשורת רציפה בין האחד לשני.   

במקרה של משיכת מגן ו/או ראש חיתוך לאחור, או במקרה שחזית   .ד

 יח תימוך וייצוב של חזית הכרייה.כרייה פתוחה, יש להבט

 

 חומרים .6

נוזלי סיכה יעורבבו לפי הוראות יצרן, ויהיו מתאימים לתנאי הקרקע הצפויים, או 

 אלה שיתגלו בפועל. נאסר על שימוש בתוספים מסוכנים.
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 מתקני וציוד דחיקה .7

 כללי 7.1

קיר תגובה, בדרך כלל, ציוד ומתקני דחיקה יכללו: פיר/י כניסה/דחיקה בכולל: 

ועריסת דחיקה, מגן ומכונת כרייה, תחנת דחיקה ו/או גם תחנות ביניים לדחיקה, 

 מערך נחייה, מערך ערבוב והעברת נוזלי סיכה, מערך שינוע חפורת, פיר/י יציאה.

    

 מגן ומכונת כרייה /.7

מגן ומכונת כרייה יתאימו לצורה גיאומטרית נדרשת של קדח, לדוגמה קדח שקוטרו 

קרה של דחיקת צינור, ללא בליטות העלולות לגרום לכריית ייתר או יצירת אחיד במ

 חללים. מגן ומכונת כרייה יהיו מסוג מתאים לתנאי הקרקע ובנוסף:

 במקרה ונדרש, מגן יהיה ניתן לאיטום כל חלל חזית הכרייה.  -

חלל בו מצויים מגן וראש חיתוך יצויד באטמים מתאימים למניעת   -

 או חדירת מי תהום מהקרקע לתוך חלל קדח/מנהרה. איבוד נוזלי סיכה,

מגן וראש חיתוך יהיו מסוגלים לתקן סבסוב על ידי דחיפה לאחור, או   -

 באמצעות כנפונים.

מגן וראש חיתוך יתוכננו לטפל בתנאי קרקע גרועים כולל חדירת מי   -

 תהום.

 

 (Guidance Systemמערכת נחייה ) 7.0

על ידי כוח אדם מנוסה שעבר הדרכה  מערכת הנחייה תאורגן, תורכב ותופעל

 במערכת זו. מערכת הבקרה תציג לפחות את הנתונים הבאים:

 מצב כל בוכנת דחיקה, בכל אחת מתחנות הדחיקה.  -

כח דחיקה ו/או כח דחיקה המופעל על ידי כל מדחק, בכל אחת מתחנות   -

 הדחיקה.

 נטייה אורכית של המגן.  -

 נטייה אופקית של המגן.  -

 .אורך דחיקה  -

 סטייה במיקום.  -

 סטייה במפלס.  -

 סטייה בכיוון האופקי ביחס לכיוון המתוכנן.  -

 סטייה בכיוון האנכי ביחס לכיוון המתוכנן.  -

 במקרה של שימוש בתא לחץ, לחץ וצריכת אוויר.  -

 ספיקה ולחץ במערכת הסיכה.  -

 מצב פעולת כל אחד מנחירי הזרקת נוזל סיכה פועל/אטום.  -

 סגור/פתוח.מצב מגופים   -

 מומנט ראש חיתוך.  -

 קצב התקדמות דחיקה.          -
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 כל הנתונים לעיל, יאגרו באופן סיפרתי על גבי מדיה מגנטית, וגיבוי יומי נאות.

 

 (Drilling Fluid Mixing Systemמערך ערבוב נוזלי סיכה ) 7.1

ולערבב מערך ערבוב נוזלי סיכה יהיה בגודל וכושר פעולה מספק לערבב באופן אחיד 

 כמות מספקת של נוזל קידוח.

 

 (Drilling Fluid Delivery Systemמערכת העברת נוזלי סיכה ) ..7

מערכת הזרקת נוזלי הקידוח תהיה בעלת כושר הזרמה ולחץ מספקים להבטחה 

שנוזלי סיכה יפוזרו לכל אורך ולכל רוחב פני צינור/אלמנט דחיקה החיצוניים, 

 בתנאי הקרקע הצפויים. 

 

 בניה .2

 לבי דחיקהש 2.1

דחיקה תבוצע מפיר כניסה/דחיקה לפיר יציאה, באמצעות מדחקים הידראוליים 

 שיותקנו בפיר כניסה/דחיקה ויופעלו כנגד קיר תגובה, וכן על ידי תחנות ביניים.

 

 הכנת אתר /.2

 אתר העבודה יגודר ותנועת כניסה או יציאה ממנו ישלטו ויבוקרו על ידי הקבלן.

 

 קיימותהגנה ושמירה על תשתיות  2.0

מרווח אופקי ואנכי מינימלי מתשתיות קיימות יישמר, לפי המצוין בתוכניות 

ובמפרט. המרווחים ימדדו מהקצה הקרוב של חזית הכרייה, לקצה של התשתית 

הקיימת המקבילה או החוצה את תוואי הקדח. במקרה ותשתיות תת קרקעיות 

יימת יש לשקול מ' אופקי או אנכי מהתשתית הק 2.0 -מצויות במרחק קטן מ

חשיפתם לווידוא מרחקו האופקי והאנכי של הקדח. תשתיות תת קרקעיות יחשפו 

 הרס, כמו חפירה ביד או חפירה בוואקום.-באמצעות שימוש בשיטות ללא

 

 הובלה פריקה אחסון וטיפול בחומרים 2.1

הובלת, פריקת, אחסנת וטיפול בחומרים תעשה לפי הוראות יצרני החומר. במהלך 

ריקה, אחסון וטיפול באלמנט דחיקה, יש לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים הובלה, פ

 להגנה על קצותיו ומניעת נזק לאזורי החיבור בין אלמנטי הדחיקה.     

 

 כוח דחיקה ..2

 כוח דחיקה מכסימאלי מותר 1...2

 כוח דחיקה מכסימאלי מותר להפעלה יהיה הקטן מבין:

 מכוח הדחיקה של תחנת דחיקה מסוימת. 80% .א
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 .הקבלן דחיקה מכסימאלי מותר לפי המפורט בהצעתכוח  .ב

 

 הפחתה פתאומית בכוח דחיקה /...2

במקרה ובמהלך פעולת דחיקה, מאובחנת הפחתה פתאומית בכוח דחיקה, יש 

 להפסיק מידית את פעולות הדחיקה, ולחדשה רק לאחר:

חקירת ומציאת סיבת השינוי הפתאומי, לדוגמה: קריסת קיר תגובה,  .א

 דחיקה, כשל מערכת הידראולית של מדחקים. קריסת צינור/אלמנט

 תיקון הכשל ווידוא קיום תנאים להמשך דחיקה ללא גרימת נזק.  .ב

 

 מערך נוזלי סיכה ודיוס 2.6

במשך ביצוע פעולות קידוח, הקבלן יעשה סידורים מתאימים לטפל בנוזלי סיכה 

יח ודיוס. נאסר על הזרמת או סילוק נוזלי סיכה ודיוס אלה לסביבה. הקבלן יבט

הזרקת נוזלי סיכה מסביב לכל היקף אלמנט דחיקה, באמצעות שימוש במערכת 

סיכה אוטומטית שתספק נוזל סיכה לכל נחיר הזרקה באופן עצמאי, וכן יאפשר 

ניטור פעולתו/שיתוקו מעמדת פיקוד ובקרה. מערך זה יכלול מכשור שימדוד ספיקת 

לת הזרקת הסיכה הזרמת נוזל, ולחץ, אשר ישמשו כפרמטרים במערכת הפע

האוטומטית. המערכת תבטיח שלחץ תימוך בין אלמנט דחיקה, לקרקע מסביב, 

ישמר קבוע ומתאים. לחץ וספיקת חומר סיכה מנוטרים, יתועדו באופן רצוף ביחס 

 לזמן ומיקום )מרחק(.      

 

 

 מערך נחייה ניתוב פיקוד ובקרה 2.7

בנתונים מדודים רציפים  עבודות דחיקה תבוצענה באמצעות פיקוד אוטומטי שיוזן

של קביעת מיקום ראש החיתוך במישור האופקי ובמישור האנכי. מערכת זו תכלול 

תוכנה שתחשב ותפקד על ראש החיתוך, על מערכות המדחקים, ושאר מערכות 

המנהור, בהתחשב באורך התקדמות הדחיקה, ונתוני בקרת הפעלת כוחות הדחיקה. 

 ג בעמדת מפעיל מערך המנהור, וכן בעמדת המפקח.ניטור גרפי ונומרי בזמן אמת יוצ

 

 אי עמידה בדרישות טולרנסים 2.2

במקרה של אי עמידה בטולרנסים המותרים, ועל פי שיקול דעתו של המפקח, הקבלן 

ידרש בביצוע קידוח חדש, והקבלן ישא בעלויות ביצוע קידוח חדש זה וכן בעלויות 

 אספקת צינורות/אלמנטי דחיקה חדשים.

 

 ותיעודניטור  .9

 נוזלי סיכה ולחץ 9.1

הקבלן ימדוד, ינטר, ויתעד בכתב, בתדירות המצוינת בהצעתו, זרימת נוזלי סיכה, 

 לחץ בחזית כרייה, לחצי דחיקה, וכדומה.
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 כמויות חפורת /.9

הקבלן ימדוד, באופן רצוף, כמויות חפורת מסולקת אל מחוץ לקדח, ויתעד בכתב 

 וץ לקדח/מנהרה.כמויות אלה מול נפח תיאורטי מחושב אל מח

 

 שינויים בתת הקרקע 9.0

לפחות פעמיים ביום הקבלן יתעד בכתב, שינויים בסוג הקרקע, שברי יתר ומפולות 

 מקומיות, שינויים בזרימת מי תהום.

 

 שקיעות בפני הקרקע 9.1

פני הקרקע יבדקו לכל אורך תוואי שנדחק ותוצאות בדיקה זו יתועדו   .א

 מדי יום. 

בכתב, שקיעת פני קרקע מעל חזית כרייה הקבלן ימדוד, ינטר, ויתעד   .ב

 לפחות פעם ביום עבודה.

חודשים מתום עבודת דחיקה, הקבלן יערוך מדידה, יכין  3בחלוף   .ג

וימסור תנוחה וחתך לאורך התוואי, הכולל גם פני קרקע לפני תחילת עבודות 

 חודשים אלה. 3דחיקה, ופני קרקע בחלוף 

 

 תוכנית לאחר ביצוע ..9

, הקבלן יכין שרטוט ובו תאור התוואי האופקי והאנכי, לפני תחילת דחיקה

מ'. שרטוט זה של תנוחה וחתך יעודכן בזמן אמת עם  20במרווחים של לפחות 

 (.As madeהתקדמות ביצוע הדחיקה, וישמש כ"תוכנית לאחר ביצוע" )

 

 שיקום אתר עבודה .18

 לאחר השלמת בנית ובדיקת צינור/אלמנט דחיקה, הקבלן:

 שהוא וחומר. יסלק כל ציוד  -

 ימלא פירים ויחזיר את פני השטח לקדמותם.  -
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הסדרי תנועה  –ומעקות בטיחות לשלבי ביצוע  תמרור,  עבודות צביעה  - 1.82.פרק 
 זמניים

 
 

 הסדרי צביעה ותמרור
 

מפרט זה בה להוסיף אך לא להפחית מהמפרט של עיריית ירושלים לביצוע תמרור וסימון וכי 

כי בכל מקרה של סתירה המפקח יהיה הקובע הבלעדי לסוג התמרור / צבע וכו' והקבלן לא מודגש 

 יוכל לדרוש תוספת תשלום כלשהי.

 הערות:

 כל התמרורים והמעקות בפרק זה כוללים תחזוקה שוטפת בזמן הביצוע. .2

בסיום הפרויקט ימסור  הקבלן  את הסדר התנועה בכלל ואת כל אמצעי הבטיחות בפרט  .1

בהתאם לתכנית התנועה התקפה והמאושרת בהתאם לשלב הביצוע. ההסדר  לפיקוח

 יימסר במצב תקין לשביעות רצונו של המפקח.

 כמסומן בתכניות הסדרי תנועה זמניים. –סימוני הצבע יהיו בצבע לבן או כתום  .3

 
 התמרורים .1
 

צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקנות  א.

" בדיני 1970לביצוע פקודת התעבורה: "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 

 מדינת ישראל.

 
תקנות והנחיות צורת האותיות, הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת " ב.

 של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 1024, להצבת תמרורים

 
 :מידות התמרורים .ג

 ס"מ 60צלע תמרור מלבני ומשולש =

 ס"מ 60קוטר תמרור עגול =  

וכדומה( ייבדקו בהתאם למספר  925,   614, -439מידות תמרורי שלטים )מסוג

השורות, סוג האות, רוחבה וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים 

 המסגרת. על הקבלן לקבל את אישורו של המהנדס לפני ביצוע התמרור. ופסי

 
 .108מ"מ למעט תמרורים  25פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס  ד.
 
 הסימנים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור. ה.
 
ימן ברור ובר קיימא הכולל את שם כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, ס ו.

 היצואן )או סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור.

 
 ז.     ייצור התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד.       

 HIGH INTENSITY האור יהיה רב עוצמה  -החומר מחזיר         
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 העמודים ./
 530מ"מ, לדרישות ת"י  2.20ובעובי דופן  3העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " א.

לתמרורים גדולים יותר ידרש  "צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי". -

 .4תמרורים "

 
אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו, גובה התקנתם  ב.

 לפי המפורט בתכניות.ועומקו ביסוד, הכל 

 
 בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו. ג.
 
פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה. אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד  ד.

 בהתזת חול לצורך הסרתה.

 
-העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור ה.

לבן וכמפורט בתכניות. הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא 

 שעות. 24נקיה מנזילות צבע. בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 

 
"מ. הקופסה תהיה מ 2העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  ו.

 בקוטר פנימי כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.

 
 מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום. ז.

לפני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים. 

 כל סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס. 

 
(. הצבת 118)לפי ת"י  -150ס"מ ממולא בטון ב 40העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  ח.

 ס"מ.  20העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 

 
העמוד יוצב בזהירות, ובאופן שתמנע מפולת בקירות הבור. העמוד יוצב אנכית, ולאחר  ט.

. אדמה זו שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה

 תהודק ידנית.

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

 העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. יא.
 

 
 הצבת התמרורים לעמודים .0
 

 ובפרטים.התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן )קולר( כמפורט בתכניות  א.
 
כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן. כל הפינות יעובדו וייקטמו. כל הרכיבים  ב.

 יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני כן.

 כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

 
נים מרותכים לפי יורכבו על מסגרת מגולוונת עשויה זוית -108תמרורים מרובעים מסוג  ג.

 התכניות, ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום.
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התמרורים יותקנו בגבהים המצוינים בפרטים ובתכניות. בדרך כלל ההתייחסות היא אל  ד.

תחתית התמרורים, ואם יש שני תמרורים או יותר, תתייחס המידה אל התמרור 

 התחתון.

 
ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה,  ה.

 המהנדס.

 
 העבודה כוללת את אספקת העמודים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. ו. 
 

 ביצוע סימני דרכים בצבע .1
 

המונח סימני דרכים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט 

 קירות, הכל לפי הנדרש בתכניות. ומשטחי בטון, על גב אבני שפה או

 
 הצבע     4.1
 

"סימון צבעים  935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס'  א.

 לסימון דרכים" ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.

 

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

 

 הצורה     4.2
 

צורת הסימנים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכניות  א.

 הביצוע וגיליונות הפרטים.

 

 כל הסימנים על האספלט, למעט מגרשי חניה יהיו מחזירי אור. ב.
 
חצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה, יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות(  ג.

 בפרטים.מוכנות מראש, ואשר צורתן כמתואר 

 
תנועה -קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי ד.

וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות. קצות  -803צבועים קווים לבנים מסוג 

העקומות ישיקו למסלולי הנסיעה. לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים, או בין 

 פסים ואבני שפה, אלא אם צוין על כך בתכניות.

 
 

 דות בסימנים יהיו כמפורט בלוח התמרורים המעודכן ביותר.מי 3.4
 

 T3W2רמה  –מעקות בטון טרומי 

המאושרים ע"י "הועדה הבין משרדית להתקני תנועה   T3W2יש להתקין מעקות  בטיחות ברמה 

 ובטיחות בלבד , בנוסף  , יש לאשר את סוג ההתקן והדגם ע"י המתכנן ומנהל הפרויקט.

 /TLרמה  –סופגי אנרגיה 

יש לבצע סופג אנרגיה )זמני( ההתקן יהיה מאושר ע"י "הועדה הבין משרדית להתקני תנועה 

 ובטיחות בלבד , בנוסף  , יש לאשר את סוג ההתקן והדגם ע"י המתכנן ומנהל הפרויקט.
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 הסדר תנועה סופי –תמרורים, צביעה, ואביזרי דרך  – 1..89פרק 
 
 

 שלטים:
 

 עיריית ירושלים למעט המפורט להלן.שלטים יהיו על פי מפרט  .2
 
מ"ר, יבוצע על פי מפרט חברת נתיבי ישראל  1שילוט עילי וכל שלט ששטחו עולה על  .1

 : "עבודות שילוט ותמרור", על כל חלקיו.32תת פרק  – 52פרק 

 

 השילוט יהיה על פי המפורט בתוכניות. .3

 בטרם ייצורו.על הקבלן לתכנן את השילוט בהתאם ולהביאו לאישור המזמין 

 השלטים יבוצעו לפי הפרטים המופעים בתכניות הסדרי תנועה המצורפות למכרז זה.

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין תכנית לגבי כל שלט הכלול במכרז הזה, וכן את 

 תכנית המסגרת שעליה יורכב השלט )בשלטים על עמודים(.

השלט כולל הכיתוב עליו,  התכניות יכללו את כל פרטי השלטים והמסגרות: גודל

גודל האותיות, צבע השלט וכל הפרטים האחרים המופיעים עליו )כגון: חיצים, סמל 

 מטוס וכו'(.

בנוסף יכין הקבלן את תכנית המסגרת שעליה יורכב השלט כולל הקלמרות שישמשו 

 לחיבור המסגרת לעמודים.
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 עבודות מים, ביוב וכיבוי אש – 7.פרק 
 

 עבודות מים – 81.7.פרק תת 

 

 הנחת קווי מים  

 קידום זמינות עבור פרויקט הפרדה מפלסית 

 בצומת הגבעה הצרפתית וכביש יגאל ידין

 

 מפרט טכני מיוחד

 

 :במסמכי המכרז  כלוליםהמסמכים ה

 

 מפרט טכני      –מסמך ד'      

 כתב כמויות     –מסמך ה'      

 קווי מים –רשימת חומרים באספקת המזמין  –  2.2מסמך ה' 

 קו לכיבוי אש ותא אביזרים –רשימת חומרים באספקת המזמין  – 2.1מסמך ה' 

 רשימת תוכניות     –מסמך ו'       

 כללים לבניית הקבצים שיימסרו לגיחון      –מסמך יא'    
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הבאים בין  המסמכיםכוללת את                                       א. רשימת מסמכים למרכז מס' 

 שכלולים ובין שאינם כלולים:

 

 

    כלול בחוברת זו    מסמך                                              תאור המסמך   

 

 

                במכרז של חב' מוריה הנחיות והבהרות לקבלן המשתתף מסמך א'

 לא

      הכולל פרקי מים וביוב  
 

 לא   הגיחון על כל נספחיוחברת חוזה ותנאים כלליים של  ב'מסמך 

 

כן         מיוחד לביצוע קווי מים מפלדה בשטחים עירוניים          מפרט טכני  ד'מסמך 

   

 

 כן                                                                                                                    ואופני מדידה מיוחדים  כתב כמויות  ה'מסמך 

 
 כן      רשימת חומרים שיסופקו ע"י  המזמין '2מסמך ה

 

 כן               ות         רשימת תוכניסט תוכניות לביצוע העבודה כולל    –מסמך ו'       

 

 מפרטים  והנחיות בנושאי בטיחות ,הסדרי תנועה וביצוע עבודות     –'       זמסמך 

       לא                                                                                                     תשתית של עירית ירושלים ומשרד התחבורה                        

 מפרט לשיקום רחובות ושטחים ציבוריים    –'       חמסמך 

 לא    כחלק מעבודות תשתית בהוצאת עירית ירושלים                         

                        

 לא                ערבות להסכם / ערבות בדק    –'       ימסמך 

   

  (AS MADE)כללים והוראות לעריכת קבצי תכניות העדות      –'     יאמסמך 

 כן    ע"פ נהלי חברת הגיחון שיימסרו לחברת הגיחון
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 שאינם מצורפים מסמכים 

 

 

 הוצאה          מסמךה                               מספר המפרט   

 

 

 

 2988                                         מוקדמות                              00

 

 2981                           מפרט כללי לעבודות עפר                            02

 

 2983             מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר                            01

 

 2984             ת פיתוח               מפרט כללי לעבודו                            40

 
 2990             מפרט כללי לעבודות מערכת מים                                 57

 

 נת"י ,משרד הבטחון  בהשתתפות המיוחדתעדה ובהוצאת הוים לעיל הינם הכלליכל המפרטים 

 ובאחריות הקבלן להשתמש במהדורתם המעודכנת ביותר. משרד השיכוןו

: את המפרטים הכללים )המצוינים לעיל  כמסמכים שאינם מצורפים למכרז(, ניתן לרכוש הערה

 , הקריה ת"א. 15בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' דוד אלעזר 

כת המכרז ח והשרטוטים במסמך ו אינן מצורפים לער-המפרטים המצויינים במסמך ד , ז ו

 www.hagihon.co.ilונמצאים באתר האיטרנט של חברת הגיחון בכתובת : 

מובהר בזאת כי כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה , בין שהם מצורפים ובין 
 שאינם מצורפים.

 

 הצהרת  הקבלן

 המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה , קראתי  יברשותנמצאים מצהיר בזאת כי  הריני

והבנתי את תוכנם, קיבלתי את כל ההסברים אשר ביקשתי לדעת והנני מתחייב לבצע 

  את העבודה בכפיפות לדרישות שבהם.

 הצרה זו מהווה נספח מכרז2חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

  _________________________                             ___________________ 

 חותמת הקבלן וחתימתו                    תאריך
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 מיוחד מפרט טכני -מסמך ד'      

 כללי

תאגיד הביוב והמים  -טכני להנחת קווי מים של חברת הגיחון המפרט ההעבודה תבוצע על פי  

 באחריות הקבלן להכיר את המפרט על בוריו. .של ירושלים במהדורתו האחרונה והמעודכנת

נתונים ודרישות ספציפיות עבור על המפרט הכללי בא להוסיף המיוחד  להלן מפרט הטכני ה 

 , נשוא מכרז 2הסכם זה, לחדד ולהדגיש הנושאים העיקריים לביצוע העבודה. עבודהה

 

 תאור העבודה
 

קווי המים שפירים וקולחין לצורך קידום זמינות וכעבודות הכנה עבור פרויקט הפרדה מפלסית 

 בצומת הגבעה הצרפתית וכביש יגאל ידין. 

העבודה כוללת חפירה ו/ או חציבה של תעלות ובורות גישוש והנחת קווי מים מפלדה בקטרים 

ים, התקנת מגופים, שסתומי אוויר, שונים בין בריתוך, ניקוזים איטומים והתחברויות, בניית תא

 .מעבירים ואביזרים והכנות לחיבורי מים עתידיים

 

 לתשומת לב הקבלן

 זה.  / מכרזלביצוע העבודות הכלולות בחוזה יםהדרושוחומרי העזר הקבלן יספק את כל הציוד 

 ידועה.  םמסוג מעולה ובמצב תקין ותפוקת והחומרים יהיוהציוד 

העבודה שהציוד פגום, או תפוקתו נמוכה לפי לוח הביצוע שנקבע, ירחיק במידה ויתברר במהלך 

ויספק מיד  ו/ או חברת הגיחון הקבלן את הציוד הפגום מיד עם קבלת ההוראה מהמפקח על האתר

פיצוי תמורה ו/או , בלי כל ולוח הזמנים מפרטחוזה / הת הוציוד ומכונות אשר מתאימות לדריש

 ציוד. חומרים ו/או הת התוספת מחיר עבור החלפו/או 

כתוצאה משימוש שעלול להיגרם ו/או עיכוב לגבי כל בטלה והבלעדי הקבלן יהיה האחראי היחיד 

 בציוד ו/ או חומרים לקויים ויישא בכל ההוצאות והתוצאות של התנהלות זו.

וכוללים בתוכם את כל חומרי העזר האביזרים  מחירי עבודה בלבד הינםמחירי הסעיפים  -

וכל הדרוש לביצוע העבודה באופן מושלם )שאינו חלק מהציוד המסופק ע"י  הציוד 

 (הגיחון

בלבד( יסופקו  /.1ו ה' 1.1כל החומרים הכתובים ברשימת החומרים להזמנה )מסמך ה' -

ע"י חברת הגיחון כאשר באחריות הקבלן לתאם להוביל ולשנע את החומר אל האתר ללא 

 י היחידה שבכתב הכמויות(.)העלות הנ"ל כלולה במחיר תשלום נוסף

כאמור, באחריות הקבלן לספק את כל הדרוש לחומרים שיסופקו לביצוע העבודה  -

 בשלמות ולשביעות רצון חברת הגיחון ומזמין העבודה.

בכל מקרה של סתירה בין אחד ממסמכי המכרז על הקבלן לפנות למפקח לקבלת הבהרות 

צע הדרישה המחמירה יותר ללא כל תוספת והחלטת המפקח תהיה סופית . בהיעדר הנחיה תבו

 תשלום. 

בכל מקרה שיידרש לבצע עבודות נוספות אשר אינם מופיעות בכתב הכמויות המצורף  -

)מסמך ה( ישולם לקבלן עבור ביצוע העבודה ע"פ המוגדר בחוזה או ע"פ המחירים של 

מתאים  המכרז השנתי לעבודות מים של חברת הגיחון המעודכן האחרון ובהיעדר סעיף

 ע"פ מחירון דקל ע"פ האמור במפרט הכללי של חברת הגיחון.
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קשיי ביצוע ותיאום , לא תשולמנה תוספות כלשהן בגין עבודות לילה, מובהר בזאת לקבלן כי 

 עבודות של קבלנים אחרים בשטח וכל סיבה אחרת שהיא.

 מחירי היחידה כוללים תמורה מלאה לעבודה.

 בהתאם לתכניות לביצוע. תוואי הסופי של קו המים יהיה -

 

 מספרי סעיפים בעבודות המים

בכתב הכמויות תואמים את מספרי הסעיפים של המכרז השנתי מספרי הסעיפים 

לעבודות מים של חברת הגיחון. מספרי הסעיפים ותאור הסעיפים מתאים 

 לקוטר ולדרישות הביצוע כפי המתוכנן.

 

 עבודה, מועדי ביצוע ושלבי ביצועהתאום 

 מצהיר כי בדק היטב את תנאי השטח באתר ותנאי העבודה לצורך תיאום מועדי הקבלן -

 עבודה שלוהדותיו ושלבי הביצוע הנדרשים וידוע לו, כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבו

 מבוצעות עבודות אחרות על ידי קבלנים אחרים.

פקח על הקבלן לקחת בחשבון כי עבודתו תתבצע בכפוף להוראות מפקח האתר ו/ או מ -

 הגיחון וכי עליו יהיה לבצע את העבודה לשביעות רצונם.

 קבלן ביצוע העבודה במספר קטעים בו זמנית.החברת הגיחון רשאית לדרוש מ  -

 מפקח, אשר רשאי לשנותו בכל שלבמנהל /מויות נקבע ע"י היידוע לקבלן שסדר הקד  -

 .שהוא, כולל קביעת אורך הקטעים והשלבים קטעו

כי על הקבלן לעמוד בלוח הזמנים הפרטני שנקבע עבורו והכללי של מובהר בזאת   -

 הפרויקט ובמחויבותו להשתלב בשאר עבודות האתר ללא כל תמורה שהיא

 על הקבלן יהיה לקבל עליו בנוסף לתנאים של ה"גיחון" ומפקח מטעמו, את התנאים  -

 .הקט מטעמאו מנהל פרוי חב' מוריהלביצוע תיאומים או שינויים שיקבע על ידי 

ע"י  ויות שיקבעעעל הקבלן יהיה להשתתף לצורך זה בפגישות תיאום שבו  -

 ניהול הפרויקט .מטעם /מפקח מנהלה

נהלי ביצוע של העבודות יהיו בהתאם לכל האמור במסמכי החוזה ובהתאם   -

 פגישות התיאום השונות.בשיערכו   םלסיכומי

 
  כל תביעות הן מבחינה כספית והן מבחינת משך הביצוע, עקב אי הבנות או יתקבלולא 

ועל הקבלן לקחת בחשבון את כל האמור לעיל ולא  חוסר תיאום בקשר לנושאים אלו

 .ישולם עבורם בנפרד וכלולות במחירי היחידות לביצוע העבודה
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 מסמך יא'

 

 גיאוגרפיהוראות מהנדסת מערכות מידע 

 
 
 
 

 גיחוןחב' הכללים לבניית הקבצים שיימסרו לה נ ד ו ן : 
 

עבודות מטעם מח' הטכנית ומח' או קבלן שמבצע תיכנון או פיקוח  עבודות  כל משרד שעושה
 .קובץ והדפסה זהה לקובץהפיתוח של אגף המים של הגיחון חייב למסור בסיום העבודה 

 
הקבצים יוחזרו אליכם למשרד ולא יתקבלו עד לתיקון  להלן הכליים לבניית הקובץ, שבהעדרם

 המלא:
 

 כל הקבצים יהיו בקואורדינאטות ישראל חדשה, כולל ה-xref-.ים 

  או גירסה מעודכנת יותר כבקשת חב' הגיחון ..1000הקבצים יישמרו בגירסת אוטוקד 

 ( בכל קובץ יחידות המידהdrawing units יהיו )unitless  נקודת ההתייחסות של .

 .0,0,0( תהיה insertion pointהשירטוט )

 .יחד עם הקבצים יימסרו כל הפונטים וסוגי הקו המיוחדים שעשיתם בהם שימוש בקובץ 

  אין לשלוחx-ref- ,ים לא רלוונטים )לדוגמא: בתוכניות לאחר ביצוע אין צורך בקוי ניקוז
 חשמל, ביוב וכ"ד(

 ללו אלמנטים לא רלוונטים כמו קווי גובה מתוכננים בכביש, קווי בתכנית לאחר ביצוע , ידו
גובה קיימים , פרטיים אדריכליים ושל הסדרי תנועה )סימון ריצופים למיניהם, עצים 

 מתוכננים, מידות אדריכליות, מידות וסימוני צבע בכביש(.

 המודד. ללמסור גם את הקובץ מדידה ש יםחייב 

  חייבים לרשום את כל הנתונים של קווי המים החדשים כגון: סוג על גבי תכנית לאחר ביצוע
 צינור, עובי דופן, סוג ציפוי פנימי וחיצוני, קיום עטיפה וכו"ל...

 .בתכנית לאחר ביצוע חייבים לסמן את קווי המים המבוטלים, עם מספר הקטע מהמיפוי 

  תאום תשתיות.בכותרת התכנית יירשם מס' תיק פרויקט )במקום תיק ראשי( ומס' תיק 

  קווי המים יהיו בשכבות נפרדות לפי סוג )קיימים, מבוטלים ומתוכננים( כל שכבה בצבע לפי
 קיים=כחול, מבוטל=ירוק, מתוכנן והונח חדש=אדום ובעובי בולט.המוסכמות: 

 
 

 כאמור, אי שמירת הכללים הללו יגרום להחזרת הקובץ למשרד עם כל המשתמע מכך.
 חב' הגיחון . –יש לפנות למח' המים כל בירור אחר,  במקרה של אי הבנות או
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 ביובעבודות  – 7../8פרק תת 

 
 כללי .2

עבודות ביוב ברח' יגאל ידין ובסביבתו, במסגרת פרוייקט הפרדה מפלסית המפרט המיוחד לביצוע  2.2

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וכולל את המסמכים  גבעה צרפתית )שלב קידום זמינות( –

 הבאים:

 "הגיחון "במהדורתו העדכנית.  -המפרט הטכני הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  .א

המפרט מצורף למסמכי המכרז וניתן למצוא אותו גם באתר אינטרנט של חב' הגיחון בכתובת: 

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/sewage_technical.pdf 

מפעלי מים וביוב ירושלים  –הנחיות והבהרות למחירון של עבודות ביוב וניקוז של חברת הגיחון  .ב

 בע"מ. 

 תכניות ביצוע מאושרות ע"י "הגיחון". .ג

 סטנדרטים למערכות ביוב של חב' הגיחון. .ד

 כמויות .כתב  .ה

במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה, תינתן עדיפות, לצורך ביצוע העבודה, למסמכים בסדר  2.1

 הבא:

 התכנית .א

 כתב הכמויות .ב

 המפרט המיוחד .ג

 .2.1הנחיות והבהרות של המחירון המפורט בנקודה ג. .ד

 "הגיחון". -המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז  .ה

 הישראלי.תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים  .ו

לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך בעבודה בתנאים  2.3

מיוחדים כגון: עבודה בשטחים קטנים או צרים, עבודת לילה, עבודה תוך שמירת תנועת רכבים 

 באזור, חפירה ליד קווים פעילים, כבישים סואנים וכל קושי אחר בביצוע.

י להנחת קווי ביוב וניקוז, על הקבלן לבצע בדיקות אטימות לאורך מערכת בהתאם למפרט הטכנ 2.4

 הביוב, וזאת במהלך ביצוע העבודה.

 וכן בעת מסירת הקווים למדור אחזקה של מחלקת הביוב והניקוז הקבלן מחוייב :

המחלקה תבצע בדיקות אטימות מדגמיות באמצעות הקבלן ועל חשבונו, בהתאם להנחיות  .א

 המחלקה.

 דו"ח מצב הקווים. ניתוח וכולל  CD\וימסור את הקלטת צילום הקו בוידאו בצעי הקבלן .ב

והדו"ח המצורף יהיו על חשבון הקבלן. במידה ויתגלו תקלות, צילום החוזר יהיה  CD\הקלטת .ג

 גם על חשבון הקבלן. 

בשלושה  CD-הקבלן ימסור תוכניות לאחר בצוע, חתומות על ידי מודד מוסמך ע"ג נייר ו .ד

 ,הגיחון(חברת , בהתאם למפרט הטכני הכללי להגשת עבודות מדידה )גרסה אחרונה של עותקים

 התוכניות לאחר הבצוע יהיו על חשבון הקבלן. העבודות. בי יכל מרכשל 

https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/sewage_technical.pdf
https://www.hagihon.co.il/SystemFiles/sewage_technical.pdf
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איכות מעבדה מוסמכת כדי לבדוק במהלך העבודה, על הקבלן להזמין על חשבונו את  2.5

דיקה יהיו שליליות, על הקבלן יהיה . במידה ותוצאות הבוצפיפות המצעים למילוי התעלה

כולל החלפת חומרים )במידה ויידרש( ולבצע בדיקה חוזרת לתקן על חשבונו את הליקויים, 

 על חשבונו. 

והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם  מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים 2.6

התשלום יהיה על צפי מכלול המטלות  כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא תמציתית של העבודה.

עבור כל סעיף כפי שבא לידי ביטוי במפרטים ובתכניות המשלימים את כתב הכמויות על הקבלן 

 לקחת זאת בחשבון במתן הצעתו. 

ספקת חומרים כלשהם המתוארים אלא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או מובהר בזאת כי  2.7

 בסעיפי כתב הכמויות. ו במפורטמבמפרט ובתוכניות, גם אם לא נרש

, בזק, קווי ביוב וכו'. חשמל ותקשורת י מים קיימים, כבליועבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקו 2.8

מיקום הקווים הקיימים הוא משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע בקווים 

 . בתת הקרקע הקיימים השונים ובכבלים

ירות גישוש לפני תחילת העבודה לאיתור הקווים הקיימים ולהניח את הקו על הקבלן לבצע חפ

  עלות הגישושים תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידות השונות. החדש בהתאם.

לפני ביצוע העבודה על הקבלן לאמת על חשבונו. אותם כבלים יפגעו, הקבלן יתקן או ים ובמידה וקו

 ודות ההתחברות למצב הקיים.  את נתוני התאים הקיימים בנק

חפירות גישוש יבוצעו אך ורק בהסכמת ובפיקוח צמוד של גורמי התשתיות השונים )בזק, חב' חשמל 

 וכו'(, ולאחר קבלת היתר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל בתחום תוואי המתוכנן. 

 שלבי ביצוע. מח' הביוב והניקוז רשאית לבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל 2.9

כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז  2.20

 של חברת "הגיחון", ולמפרט הטכני המיוחד. 

המשתתף במכרז, במידה והמסמכים הנ"ל לא הגיעו לידיו, יכול לעיין בהם במשרדי מח' ביוב 

מת הקבלן על המסמכים הינה אישור על כך כי קרא והבין והניקוז של "הגיחון". בכל מקרה, חתי

 היטב את כל הנדרש ממנו ע"פ המסמכים השונים ומכיר אותם על בוריים.

 

 תיאור העבודות .1

מכרז זה מתייחס להעתקת קווי ביוב ברחוב יגאל ידין ובסביבתו, כחלק מעבודות לקידום זמינות  .1./

 בפרויקט הפרדה מפלסית , כאמור.

, וכן קיימים קווים נוספים העוברים בסמוך לכביש. 8ונח כיום קו ביוב בקוטר "לרוחב הכביש מ

לצורך ביצוע הפרדה מפלסית יש לשנות את תוואי הקוים על מנת לאפשר את זמינות העבודות עבור 

 פרויקט ההפרדה המפלסית.

    
 הנחיות והבהרות נוספות לסעיפים של כתב הכמויות .0

 חפירה/חציבה/פינוי /מילוי תעלות( תעלות לצינורות ביוב ) .0.1

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 3.7מדידה ותשלום החפירות יהיו בהתאם לסעיף 

מודגש כי בעקבות סוג הקרקע החפור ו/או הצורך לעמוד בתנאי תכנית הסדרי התנועה הזמניים, 

דיפון על חשבון הקבלן ולא ישולם יתכן והקבלן ידרש לבצע דיפון של התעלות. במקרה זה, יבוצע ה
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של המפרט הטכני הכללי לעבודות  3.2.6עבורו בנפרד, בהתאם לתהליך ותנאים המתוארים בסעיף 

 ביוב וניקוז. 

 

 הנחת צינורות והרכבתם - ./.0

אופן  .או חול ים צינורות הביוב יהיו כמפורט בתכניות. העטיפה מסביב לצינורות תהיה משומשום

במהלך כיסוי התעלה , הקבלן יניח  . והוראות המפרט הנחת הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן

 ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים . 80 -לאורך כל התעלה סרט סימון בצבע כתום, בעומק של כ 

ביוב של המפרט הטכני הכללי לעבודות  6.9מדידה ותשלום עבור הנחת צינורות יהיו בהתם לסעיף 

 וניקוז.

 

 לתאי ביקורת אספקת צינורות ומכסים .0.0

 בהתאם לקטרים ואת החומרים הנדרשים לעבודה ושהוגדרו בתכנית.  הקבלן יספק את הצינורות

כל הצינורות יישאו תו תקן מתאים. התשלום יהיה עבור כמות זהה לסעיף של הנחת צינור, ויכלול 

 מו כן בקרת שירות שדה של ספק הצנרת.אספקת גומיות תקניות לחבור בין הצינורות, וכ

 40שטח פתוח, ו  \טון במדרכה  21.5המכסים לתאי בקורת יהיו לפי דגם הגיחון ומתאימים לעומס 

 טון בכביש. המכסים יישאו תו תקן מתאים.

 מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה.

 

 מפלים לתאי בקרה  .0.1

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 8.3יה בהתאם לסעיף תשלום לבניית מפל חיצוני יה

 

 עגולים בקרה תאי ...0

ס"מ.  5 -ותורכב על שכבת בטון רזה בעובי כ תחתית של כל תאי ביקורת תהיה טרומית )עם תו תקן(

במקרים בהם מדובר על בנית כביש במילוי רב, תורכב התחתית על יסוד בטון כמפורט בתכניות 

 )כנ"ל לגבי הצינורות(. 

תחתית שתסופק עם חורים מוכנים לכניסה ויציאה. העל בסיס  30-בהקבלן ייצוק מתעל מבטון 

רת תהיה בהתאם להוראות היצרן , עם שימוש באטם מאושר הרכבת תחתית והחוליות תאי הביקו

ע"י היצרן בין התחתית לחוליה הראשונה , בין החוליות ובין החוליה האחרונה לתקרה . חיבור 

 צינור לשוחה יהיה אך ורק עם מחבר שוחה לפי מפרטי הגיחון.

כללי לעבודות ביוב של המפרט הטכני ה 8.1מדידה ותשלום לבניית תאי בקרה יהיו בהתאם לסעיף  

 וניקוז.

 מחיר תא הבקרה כולל אספקה והתקנת מחבר שוחה תיקני המתאים לסוג הצינור המונח.

 עבודות כלים ופועלים .0.6

 של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז. 22אופן המדידה והתשלום יהיו בהתאם לסעיף 

ור מקדים ומראש של המזמין, תשלום פעולה מסוימת לפי אחד מסעיפי פרק זה הינו כרוך באש

 באמצעות המפקח, ובהתאם לרישום ביומן העבודה.
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 תיקון אבני שפה .0.7

הקיימות או להחליפן  במקרה של חציית אבני שפה, או פגיעה באבני שפה, יש לשמור את אבני השפה

, ובמידות וחתך 25יהיו בהתאם לת"י  השפה באבני שפה חדשות בהתאם לחוות דעת המפקח. אבני

 ס"מ, עם משענת של 20ס"מ ועובי  30אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב  אם לקיים.בהת

20x20  10-בס"מ, הבטון יהיה. 

 

 עבודות אספלט .0.2

של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב וניקוז )כולל  20.8כל תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם לסעיף 

 אופן מדידה ותשלום(.

 

 CLSMמילוי תעלות ובורות מבטון  .0.9

מיועד לשימוש במקום מצע סוג א' בחציית כבישים, למילוי בורות בכבישים או בכל מקום אחר 

בהם יורה המפקח וישולם כתוספת )תשלום לפי מ"ק(. בזמן יישום יש להקפיד שמעל צינור יהיה 

 .שומשוםס"מ ב 10כיסוי של 
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 אשעבודות כיבוי  – 80.7.פרק תת 
 

 כללי

(, המעודכנות 5אספקת מים לכיבוי אש למנהרות מבוססת על הנחיות בטיחות באש של נת"י )בפרק 

 האחרונות ועל הנחיות של היועץ בטיחות באש של הפרויקט הנוכחי.

ולכל אחת מהם  TUP+TUMכולל שתי מנהרות ה -הבא פרויקט מכרז זה מכיל עבודות של קידום זמינות ל

 מ' כ"א. 870 -באורך כ TUPמ' כ"א ומנהרות  2500 -באורך כ TUMשני צמדי מנהרות. מנהרות 

כל התשתיות המוגדרות בתכניות ובכתב הכמויות המוגדרות כקידום הדרישות עפ"י מסמך זה הינן להקמת 

ך הבנה כללית של כלל . תאור העבודה המפורט כאן הינו לצורקת מים לכיבוי אש בלבדעבור אספזמינות 

 העבודות, שחלקן יבוצע כאמור בפרויקט הבא.

 
 חב' הגיחון. –: רשת המים של תאגיד המים מקור המים

+ בתוך תא מגופים שיאפשר הזנה 830המוזן מאזור לחץ  51אספקת המים לכיבוי אש תתבצע מקו מים "

( מספק מים לתחנת שאיבה 3/8)עובי דופן  26ממספר מקורות מים כמסומן בסכמה אספקת מים. קו הזנה "

מנהרות תתבצע + ( . אספקת מים ל 830) TUM            + ( וישירות למנהרות 850)  TUPעבור מנהרות 

 .3/8עובי " 20באמצעות קווי מים עשויים צינורות פלדה "

מ'. בכל נקודה  60-70מערכת כיבוי האש מבוססת על הידרנטים המורכבים בתוך נישות לאורך המנהרה כל 

 210מק"ש כך שבכל נקודה תתאפשר ספיקה של  30כל אחד ובספיקה של  3ברזי כיבוי בקוטר " 4יהיו 

 מק"ש.

 140מתוכננות לאספקת מי כיבוי אש כך ש: בשני הידרנטים כל שהם תהיה ספיקה בו זמנית של  התשתיות

 מק"ש.

 20בין חיבור גיחון לתחנת שאיבה וקווי מים " 26קו אספקת המים הראשי יהיה עשוי צינור פלדה בקוטר "

 בין תחנה למנהרות ובתוך המנהרות.

בלחצים שנעים  TUPחיבור מים ראשי של חב' הגיחון ימוקם בחצר התחנה. התחנה תספק מים למנהרות 

 אטמ'. 7.0-2.4בין 

 פס עוקף התחנה שינצל את הלחצים הגבהים ברשת העירונית.-בתוך התחנה יתוכנן ביי

יבוי אש יבוצעו ביצוע כל מערכות הצנרת, המגופים וההידרנטים, כולל תחנת השאיבה עבור אספקת מים לכ

 ע"י זכיין אחד לאורך כל הפרויקט.

העבודה תבוצע בשלבים כאשר בשלב א' )קידום זמינות( יבוצעו כל הקווים שיספקו מים למנהרות עד 

הפורטלים. הקווים בתוך המנהרות כולל כל הציוד לכיבוי אש למינהם )ברזי כיבוי, ברזי הסנקה( יבוצעו 

 בשלב שני יחד עם המנהרות.

 . .10.ת מי כיבוי אש תעמוד בדרישות הת"י אספק

על כל חלקיו, ת"י  .06רכיבי המערכת לאספקת מי כיבוי אש יעמדו בדרישות התקנים הישראליים ת"י 

  1011ות"י  1חלק  78.ת"י  119על כל חלקיו ת"י  112

 .1/98התקנת המערכת תעמוד בדרישות הת"י 

וההנחיות הרלוונטיים על בורים ומובהר בזאת כי עבור מחובתו ואחריותו של הקבלן להכיר את התקנים 

מילוי דרישות התקן ועמידה בהם לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתם כלולה במחירי הסעיפים השונים 

 בכתב הכמויות.
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 הנחיות לביצוע ומרכיבי המערכת

 " ם ציפוי ע 3/8עובי דופן " 20קו אספקת מים ראשי בכל מנהרה יהיה עשוי מצינור פלדה בקוטר

 + בטון דחוס. הצינורות יהיו חדשים. 1דרג  3פנימי קולואידלי ועטיפה חיצונית פ.א.ש 

 " כולל מכסה הגנה )כדוגמת "פומס"  3ברזי כיבוי בקוטר " 4עם  6כל עמדת כיבוי תכיל זקיף בקוטר

--160006-00או שווה ערך מאושר( ומתקן שבירה. הכל בהתאם לתכניות ופרטים שבגיליון:  

160006-06. 

 ( כל עמדת כיבוי(FH/M-FH/S  תכלול בנוסף להידרנטים, נקודת הזנה לאורך כיבוי אש שיכיל

 אביזרי כיבוי אש בהתאם לדו"ח הנחיות בטיחות אש.

  4ע"ג צינור זקף  בקוטר " 3לכיבי אש בקוטר " ברז הסנקהבכל כניסה/ יציאה מהמנהרה יותקן 

הברזים יותקנו במיקום בהתאם לסימון ע"ג התכניות  עם שילוט "הסנקה לכיבוי אש". בצבע כחול

 ויוגנו בעמודונים כנגד פגיעת רכבים או לחלופין להרכיב בנישה. 2-5לבצוע גיליונות 

  עם  בצבע אדום 4ע"ג זקף בקוטר " 3בקוטר " ברז כיבוי אשבכל כניסה/ יציאה מהמנהרה יותקן

 גיעת רכבים.שילוט "ברז כיבוי אש". הברז יוגן בעמודונים כנגד פ

  במעברי חרום במנהרותTUM  (3 במנהרות )  'יחTUP  (1  יותקנו בתוך נישות מגופים לצורך ) 'יחי

או ש"ע בעלי מפסק גבול לקבלת  BFV-Nגמישות ותפעול המערכות. המגופים יהיו מגופי פרפר דגם 

 אינדקציה  "תקלה" על מגוף סגור.

  בכניסות/ יציאות מהמנהרה כך שיהיו נגישות יש למקם את כל מערכת המגופים וההידרנטים

 בצורה מלאה לרכב כיבוי אש. וכן יהיו מוגנות מפגיעה פיזית של רכבים.

 .כל ההידרנטים וברזי ההסנקה יהיו בעלי מתקני שבירה 

 מטר. 2.8 -יותקן אמצעי טיפוס לצורך אחזקת אביזרים גבוהים מ 

 אפשר ניקוז קווי האספקה הראשיים במקרה מערכות ניקוז של המנהרות מורכבות ממגוף טריז שי

 של תקלה. הניקוזים יהיו בפורטלים המערביים..

 .שסתום אויר יותקן בכל נק' פסגה בקווים ובעיקר בפורטלים הצפון מזרחיים 

  באדוםהצנרת הגלויה לאורך המנהרה תסומן. 

   מחזיר אור. באדום לבןברזי הכיבוי יסומנו 

 בוי.יותקן שילוט סימון לנקודת הכי 

 ס"מ מתחת לפני המיסעה.  70 -הצינור יונח במיסעה בכביש בכל מנהרה. בעומק כיסוי שלא יפחת מ

אספקת מים לכיבוי אש  –ובהתאם לחתך תעלה טיפוסי בתוואי הכביש מתוכנן עפ"י תכניות ופרטים 

  -160006-06--160006-00 מס':  

 ה.מעל לצינור יונח סרט סימון לצורך זיהוי במקרה של חפיר 

 .כל האביזרים/ ספחים יהיו חרושתיים בלבד 

 .יבוצעו תיקונים לציפי בטון פנים בכל ריתוך/ חדירה לא חרושתי 

 .תבוצע שטיפה + חיטוי לקו 
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 שעות רצופות. במידה ומתגלה ירידה בלחץ יש  6אטמ' למשך  24 יבוצע טסט לקו בלחץ סטטי של

 לבצע בדיקה מקיפה למציאת מקור הנזילה ולתקנה.

 אטמ'. 26ת והאביזרים במנהרה יתאימו ללחץ עבודה של מינ' הצנר 

  ,הצינור יונח באמצע סומסום ביריעת בד גיאוטכנית כך שבמקרה של דליפה/ פיצוץ באחד הקווים

 המים יתנקזו לאורך התעלה עד לנקודות ניקוז של רשת ניקוז המנהרות.

  בצנרת פלדה. לכל הריתוכיםיבוצעו צילומים רדיוגרפים 

 צילום וידאו לפנים הצנרת. יבוצע 

 .תבוצע בדיקת רציפות חשמלית לפני החיבור לרשת המים לבדיקת תקינות עטיפת הצינור 

 .יש לנקוט באמצעי בטיחות ביחס לתשתיות/מתקנים אחרים בדגש על קווי חשמל תת"ק 

 

 הערות והבהרות:

 העבודה והתשלום בסעיפי כתב הכמויות כוללים בין היתר:

 את כל האמור במפרט לעיל ובנוסף: 
 

  הובלה ופיזור צינורות לאורך התוואי בתאום עם המזמין. אספקת והובלת האביזרים וחומרי העזר
 ממקום אספקתם.

 

 .ביצוע חתך תעלה, כמסומן בתכניות, לרבות אספקת חומר גרנולרי ובד גיאוטכני לעטיפת הצינור 
 

 סומנות ולא מסומנות על גבי התכניות.ביצוע גישושים וחפירות לגילוי תשתיות מ 
 

 .תיאומים נדרשים עם הביצוע של שאר התשתיות בפרויקט 
 

 .השחלת הצינורות מתחת למכשולים ומתחת לתשתיות ומיגונם 
 

 .)אספקה והרכבה של כל הספחים החדשים )מסעף, קשתות 
 

 .תיקון ראשים ביריעה מתכווצת ותיקוני בטון בהתאם למפרט ולמצוין בתכניות 
 

 .שטיפת קווים ובדיקת לחץ לרבות כל ההכנות לבדיקת לחץ 
 

  קבלת כל האישורים הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת המערכת כולל כל הבדיקות הנדרשות
 ודרישותיהם של הגופים השונים.

 
הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות הינם תמציתיים ואינם כוללים בתוכם את כל הדרוש לביצוע. עובדה 

פוטרת את הזוכה / קבלן מלבצע את כל הדרוש למערכת ע"פ כל מסמכי המכרז המשלימים האחד זאת אינה 

 את השני ובהם פירוט לכל הדרוש לביצוע עד למסירת מערכת מושלמת.
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כל הפעולות וכל האביזרים והעבודות שלא נכללו בכתב הכמויות וביתר מסמכי המכרז לביצוע מערכת 

הציודים והמערכות לפעולה מושלמת לשביעות רצון כל הגורמים  אספקת מים לכיבוי אש לרבות כל

 הרלוונטיים לרבות ובעיקר כיבוי אש כלולות בסעיפי התשלום השונים לביצוע המערכת ולא ישולמו בנפרד.

 

הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור לעיל קווי מים טמונים בקרקע , בכל סוג קרקע ובכל קושי 

עבודת ידיים בכל עומק נדרש ע"פ המתוכנן ו/ או ע"פ הנחיות המפקח, כולל כל הריתוכים בביצוע לרבות ב

המחברים האביזרים הספחים הקשתות ההתחברויות הפסקות המים וכל המשתמע מכך לרבות הודעות 

לתושבים הסמוכים וכן עבודה בלילה ובשעות לא שגרתיות כולל מילוי התעלה בכל סוגי החומרים ע"פ 

/ המפורט כולל שיקום וכיסוי פני המיסעה הקיימת באופן זמני /סופי כולל כל הפעולות הרשומות המתוכנן

לעיל כולל צביעת הצינורות ושילוטם ע"פ הנחיות התכניות ויועץ הבטיחות כולל כל הבדיקות בצנרת 

 ובמערכת שיידרשו עד לביצוע מושלם לשביעות רצון הגורמים הרלוונטיים.

 

ובתו ואחריותו של הקבלן לבצע את העבודה בתיאום מלא עם חברת הגיחון ומפקחיה מובהר בזאת כי מח

וכן עם כל הקבלנים האחרים הפועלים במקביל אליו בפרויקט כאשר מובהר בזאת כי עבור התיאום ועמידה 

 בלו"ז הנדרש לא תשולם כל תוספת ותמורתה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

אחריותו של הקבלן למסור את המערכת עד לקבלתה ע"י הגורמים הרלוונטיים כולם מחובתו ו זאת ועוד,

לרבות בדיקות חוזרות ו/ או ע"פ דרישת הגורמים המאשרים עד לקבלת העבודה לשביעות רצונם כאשר כל 

 הכרוך בכך כלול במחירי היחידות השונות שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.

 

הוראות המפרטים הכלליים הבאים בסדר יורד )כאשר הראשון עדיף על  בהיעדר הנחיות לביצוע ישמשו

השני( המפרט הכלל לסלילה וגישור של נת"י במהדורתו העדכנית והמפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת 

משהב"ט והוראותיו כמנחים כאשר מובהר בזאת כי המפקח יהיה הפוסק הבלעדי והאחרון לקביעת הדרוש 

 לביצוע.
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 עבודות תשתית עבור בזק – 2.פרק תת 

  

 כללי    2.81.   

          

המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע תשתיות תקשורת לבזק, במסגרת מכרז, מכרז מחלף הגבעה            

 הצרפתית.

 

 מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:               

 תקשורת ברכבת הקלהמפרט לבינוי תשתיות  .7

 של משרד הביטחון,מפרט כללי לעבודות עפר. 02מפרט  .8

 פרק ט'. 2988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  .9

 תקנות הרשות המקומית. .20

 של חב' בזק חפירה ומילוי תעלות. 2070מפרט  .22

 של חב' בזק תאים תת קרקעיים. 2072מפרט  .21

 של חברת בזק הנחת צינורות לכבלים תת קרקעיים. 2071מפרט  .23

 של חברת בזק השחלת צנרת תת קנית. 2075מפרט  .24

 של חברת בזק התקנת ארונות סעף 2077מפרט  .25

 של חברת בזק ניקוי צנרת ותאים תת קרקעיים. 2079מפרט  .26

 של חברת בזק קידוחים אופקיים  2080מפרט  .27

 הנחיות חברת בזק להנחת צנרת בשיטת "צנרת קלה" .28

            

 י מתבסס על חוברת המפרטים של חברת בזק.המפרט הטכנ                  

 

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים,על הקבלן ליידע את המפקח 

ולהמשיך בביצוע   העבודה עפ"י  הנחיותיו, ככלל במקרה של סתירה בין ההנחיות במסמכים 

 השונים,יפסק לפי הנוהל המחמיר.

 

 והיקפהתאור העבודה             

 העבודות המתוארת במפרט זה  כוללת את העבודות המפורטות מטה ע"פ התאור הסעיפים הבאים:

בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת, חפירות, חציבות, אספקה והנחת צנרת פלסטית  .2

רציפה בין תאי הבקרה, הנחה ואו בניה של תאי בקרה, מילוי החפירה, הגנות בטון, ניקוי 

צב לקדמותו ופינוי החומר העודף  לאתר מאושר, הצנרת תונח בתעלה גובים, החזרת המ

 משותפת עם כל תשתיות התקשורת בהתאם לחתך לתאום תשתיות של מרשל הנדסה.

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות הפיתוח  .1

עבודה תבוצע גם באתר,על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ יתכן וה

בשעות  הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלות ובקטעים, לא תשולם כל תוספת בגין 

 עבודות אלה, העבודות הנ"ל כלולות במחיר.
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אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכניות, על  .3

 ברשימת הכמויות ו/או התכניות. הקבלן להשלים את המתקן על כל  חלקיו גם אם לא פורט

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודות ,ולמסור לקבלן לבצוע רק חלק  .4

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שינוי  במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

             

 יחפירה ומילו

 

סופי של מידות עומק החפירה שבכתב הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום ה .5

 הכביש או המדרכה.   

לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה,בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו  .6

מוזכרת המילה חפירה,פירושה חפירה  ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע כולל 

חיתוך/פירוק אספלט ו/או ריצוף ו/או אבני שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם ריפוד 

 ימון,מצע סוג א' עד ראש התעלה והידוק.חול,סרט ס

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר  20החפירה תרופד בשכבה של  .7

הנחתה, בהתאם לחתך הטיפוסי. יש להדק את החול מעל שכבת המילוי הראשונה להניח 

 סרט סימון פלסטי כנדרש, ולסתום את החפירה בהתאם לחתך הטיפוסי.

,  98% -מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ל המילוי החוזר .8

וזאת לפי הוראת המפקח בלבד,    CLSM -בחציות כבישים, אפשר ותבוצע החלפת החומר ל

 על הקבלן לקבל את אישורי המפקח, המתכנן ומפקח בזק  לצנרת  לפני כיסויה.

וברישיונות כלולים במחיר החפירה שבכתב כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה  .9

 הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות, שבה תבוצע עבודת  .20

 חפירה זהירה , ללא תוספת מחיר.

עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות, יתכן  .22

ת העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים,בהתאם לקצב ההתקדמות והקבלן יידרש לבצע א

 של עבודות התשתיות האחרות,וזאת ללא תוספת מחיר.

 סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ועלותם כלולה בסעיף החפירה. .21

מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת,וכל האמור בפרק זה יכלול גם  .23

אספקה,הובלה,הנחה,חפירה /חציבה,הידוק,תושבת חול,המילוי החוזר,האיטום,חיתוך 

הצנרת באורכים הנדרשים ,כולל כל האביזרים וכל הנדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון 

 המזמין והמפקח.   

ית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה,  כל קטעים בעייתיים מבחינה תחבורת .24

 זאת ללא כל תוספת מחיר.

 

 תאי כבלים                 

          

באותם מיקרים שבהם  יהיה צורך בבניית  תא באתר, הקבלן יפעיל מטעמו מהנדס בנין  .25

נותו של שילווה את כל תהליך בנית התא, ובסיום הבניה ימציא לבזק אישור בכתב על תקי



 271 

של  2072התא וכי בנית התא בוצעה בהתאם לתכנית הבניה ובהתאם לדרישות מפרט מס' 

 בזק .

תאי כבלים ומכסים לתאים יסופקו ע"י הקבלן,אך ורק ע"י מפעלים המאושרים ע"י בזק,  .26

 ע"ג מכסה התא ותקרת התא יוטבעו סמלי בזק בהתאם לדרישת בזק מהיצרנים.           

ס"מ, תחשב כחלק מבנית התא ולא תשולם בעבורו  200תא עד לגובה של הוספת צווארון ל .27

 כל תוספת.

ס"מ מרצפת  50 -חיבור צנרת חדשה לתא, מפלס תחתון של הצנרת יהיה לא פחות מ .28

 התא.עם מופות פעמון בהתחברות לתא.

אספקת והתקנת תאים ומכסים לתאים על ידי הקבלן ועל חשבונו, על הקבלן להוביל את  .29

 המכסים מהמפעל או מהמחסן לאתר העבודה.התאים ו

 

 הנחת צנרת        

 

, 23.5מ"מ יק"ע  75מ"מ וצנרת פוליאתילן  PVC 220לאורך התוואי תונח צנרת מסוג  .10

הצינורות יונחו בקטעים רציפים ובקווים ישרים בין התאים,כמות הקנים לביצוע עפ"י 

 ימים.הסימון שבתכנית, את קצות הצנרת יש לסתום בפקקים מתא

חיבור צנרת לתא קיים, יבוצע ע"י התחברות לפתח הקיים בתא  עם מספר צינורות כנדרש  .12

 בתכנית  וסיום הצנרת בתא עם מופות פעמון,לסתום את קצה הצנרת בפקקים. 

בהתחברות לפילר,  הצנרת המתוכננת תתחבר לפילר דרך בסיס הפילר הקיים עד לגובה של  .11

 קים.ס"מ,לסתום את קצה הצנרת בפק 30

 

 עיקרי ההנחיות לביצוע :         

 לפני הנחת הצנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים. .13

 ס"מ. 20שכבת ריפוד חולית בת  -מתחת לקנים .14

 הנחת סרט סימון  עם כיתוב זהירות צנרת בזק .15

הצינורות יונחו בקו ישר ללא הצלבות הצינורות יאוגדו לפני הנחתם בחפיר בקבוצות  עם  .16

 כוורתמתקן 

 החיבור לתאים בקצוות ייעשה באמצעות מופת פעמון .17

מ"מ העשוי מפוליפרופילן המותאם  8כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים עם חבל משיכה  .18

 לכוח משיכה

 ק"ג.,חבל המשיכה יהיה רציף ללא קשרים   700של  .19

 כל הצינורות שבשימוש יהיו עם סימון תו תקן בזק. .30

         

 מפרט הקנים 

 

הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים בלחץ  .32

 בר  20אויר פנימי של 

( בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה UVהקנה יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית ) .31

 .499כמוגדר בת"י 
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 .3.21סעיף  2532רדיוס הכיפוף של הקנה ללא גרימת פחיסה, יהיה עפ"י ת"י  .33

מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר יושחל לא יהיה  .34

.השיטה להשגת מקדם 2991-מ  BELLOCORE" 000356בהתאם לנוהל  " 0.25-יותר מ

 חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של  ציפוי הפנים בשכבת סיליקון.

ואנכי, ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של  בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי .35

 .3.6סעיף   2532סיבובים מהתוף, עפ"י ת"י  1הצינור לאורך 

מ"מ,חבל המשיכה יהיה  8כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה מפוליפרופילן   .36

 רציף ללא קשרים.

 הצינורות יהיו מדגם צינור : .37

a. אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת" 

b. ברת דורה ליין ישראל בע"מ"סיליקור" של ח 

c. .מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ" 

באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ללא שימוש במחברי צנרת, היתר  .38

חריג יינתן רק באישור המתכנן ו/או מפקח בזק ,כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י 

 שימוש באטמי צנרת תקניים.

 

 תכניות תאומים ואישורים                        

 העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן.

העבודה תבוצע תוך תאום  ופיקוח צמוד של חברת בזק. תחילת העבודה בשטח תתואם עם 

. התכניות אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חב' בזקמחלקת הפקוח של חברת בזק,  

 לביצוע ימסרו על ידם לקבלן.המאושרות  

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות ,הנחת 

 מצעים, אבני שפה וכ"ו, לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום.

 

 תכניות עדות                       

במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השינויים שבוצעו לעומת התכנון   .39

 המקורי.

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן שבוצע )תכניות  .40

 עדות(.

הקבלן ימסור למזמין  AUTOCADתכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .42

 יות העדות שהכין.   סט אחד ודיסק מתכנ

------(   בתאריך )--------הקבלן יציין בשדה כותרת של התכניות "תכנית עדות. הוכנה ע"י ) .41

-.) 

 הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד. .43

      

 בטיחות                         

דה ודרישות הבטיחות של חברת על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבו  .א

 לבינוי תשתיות תקשורת. 2070-2080בזק המופיעות בחוברות המפרטים 
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על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת אפשרויות  .א

אים בנוגע הביצוע  במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את התנ

למכשולים,קשיים בהתקנה,קרבה למערכות אחרות,וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל 

 תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

 

 יותאחר 

 תחילת האחראיות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות על ידי המתכנן ומפקח בזק. .א

 חודש מהתאריך הנ"ל. 14תקופת האחראיות תהיה  .ב

 לפעולה התקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד ואביזרים שסיפק.הקבלן יהיה אחראי  .ג

 כל חלק שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו .ד

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב ליקויים במתקן במשך תקופת האחראיות. .ה

 

 מדידה ומחירים

פת עבור פחת,שאריות או חומרים העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוס .א

 שנפסלו,מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.

המחירים שברשימת הכמויות כוללים אספקה, התקנה, חיבור ואת כל העבודות וחומרי העזר  .ב

 הדרושים לביצוע העבודה.

 חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד. .ג

מחיר חפירה כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים, חפירה ו/או  .ד

 חציבה של תעלה,ריפוד חול,סרטי סימון,מילוי מצע סוג א',כיסוי והידוק.

מחירי הצנרת כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט,חבל משיכה,מופות חיבור )))אם יאושר  .ה

הצנרת והעברת מנדרול לפני מסירתה ופקקים תקניים השימוש בהן(,איגוד הצנרת ,בדיקת 

 לאטימת הצנרת.
 

 

 


