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המסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה ,מאפייניה ,חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע ,ופרטי
צוות המתכננים והיועצים .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובחתימתו על המסמך
הקבלן מאשר כי קרא ,הבין והסכים לכל האמור בו .מובהר ,כי המסמך דנן בא להוסיף על האמור
בחוזה הקבלנים של מוריה .בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או
כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז ,לבין הוראה מהוראות מסמך זה ,תגבר ההוראה הקובעת
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___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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פרק - 00

מוקדמות

מסמך ג' - 1תנאים כלליים מיוחדים
00.01

תיאור העבודה

העבודות מושא הפרויקט הן לביצוע עבודות תשתית ,סלילה ,קירות תמך ,ופיתוח לאורך רחובות ואדי
קדום ,אל אבייאד ודרך יריחו ,בשכונת ואדי קדום ,ירושלים .מהות הפרויקט הינה חיבור ציר דרך
יריחו לשכונת ואדי קדום ,לרבות ביצוע עבודות הסדרה תנועתית ,הקמת קירות תומכים ,הסדרת
מדרגות ,שיקום מערכת ניקוז ותקשורת ,וביצוע חניות לאורך הרחובות האמורים .קטע הכביש
שייסלל בין ציר דרך יריחו לרח' אל אבייאד וגרם המדרגות המחבר בין אל אבייאד לואדי קדום הינו
באורך כולל של כ 400-מ'.
 .1תכולת העבודות
מובהר ,כי אין בפירוט התכולה ,כפי שאין גם בפירוט עבודות נלוות כלשהן ,כדי לגרוע מכך שתכולת
הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות הנדרשות לביצוע הפרויקט ,על כל מרכיביו גם אם אלו אינם
מצוינים ומוגדרים במפורש.
במכרז זה תבוצענה ,בין היתר ,עבודות עפר ,עבודות קונסטרוקציה (קירות תמך ,מבנים ,דיפונים
וכדו') ,איטום ,העתקת ובניית תשתיות ומערכות ,עבודות הסדרי תנועה ,עבודות סלילת כבישים
וניקוז ,עבודות פיתוח על כל מרכיביהן ,לרבות מדרכות ,קירות תמך ,חשמל תקשורת לתאורה ולבזק,
וכן כל שיידרש לביצוע מושלם ומלא של העבודה באזור ,כולל כל עבודות הסדרי תנועה ובטיחות
זמניים לשלבי הביצוע.
הפרויקט מתפרש על פני שטח גדול .הקבלן ידרש להתארגן בהתאם ולעבוד במספר ראשי עבודה
וצוותים נפרדים במקביל ,על כל המשתמע מכך .מודגש כי חלק מהעבודות בפרויקט יחרגו מהגבולות
המסומנים בתכניות וזאת לצורך חיבור תשתיות ,כבישים וכדומה ,מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת
תשלום בגין כך.
 .2קבלני מערכות
במהלך ביצוע הפרויקט ישתלבו בעבודות קבלני תשתיות נוספים כדוגמת חברת בזק ומח' מאור
בעיריית ירושלים.
הזוכה ישמש כקבלן ראשי לכלל הקבלנים שיבצעו עבודות בשטח הפרויקט ,ויבצע את התיאומים
הנדרשים איתם לצורך העבודות באתר .מודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי או דמי קבלן
ראשי מכל מין וסוג שהוא לצורך ביצוע עבודות אלו או בגין האמור בסעיף זה.
 .3שונות
א .עבודות התאורה יבוצעו ע"י קבלן תאורה מוסמך ומאושר מראש ע"י נתיבי ישראל ומשרד
הביטחון.
ב .על התאורה להמשיך ולפעול באופן סדיר ורצוף לאורך כל קטעי העבודה ובמשך כל שלבי
הביצוע.
ג .על הקבלן להביא בחשבון את מורכבות הפרויקט ,לרבות דרכי ההגעה אליו ,ולהביא בחשבון
כי יתכן שהפרויקט יפוצל לקטעים שונים ,וכי תכולת העבודה הכוללת של הפרויקט עשויה
להשתנות ,בהתאם לשיקול דעתה של מוריה ולאמור בחוזה הקבלנים של מוריה.
ד .טרם תחילת העבודות ,על הקבלן (הזוכה) לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות
המפקח של האתר וסביבתו ,ולהעביר לפיקוח  3דיסקים עם קבצי הוידאו ,טרם תחילת
העבודה כאמור.
ה .על הקבלן לבצע תיעוד וידיאו מידי חודש באמצעות רחפן לצורך מעקב אחר התקדמות
העבודה ולהעביר למפקח את התוצרים לא יאוחר מהשביעי לאותו חודש.
ו .ככל שיידרש ,לעבודות החפירה של הקבלן יתלווה נציג מטעם רשות העתיקות ו/או בזק ,ו/או
חברת חשמל לרבות מפקח מטעמה וחברות תשתית אחרות .עלות הפיקוח הינה חלק ממחיר
היחידה בחוזה ,למעט פיקוח מטעם רשות העתיקות שישולם על ידי המזמין.
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ז .בשטח האתר קיימות תשתיות של גורמי תשתיות שונים שלא כולן אותרו ,ולפיכך תוכנית
תיאום התשתיות היא משוערת בלבד וייתכן כי התשתיות נמצאות בעומק רדוד ,דבר שיקשה
את העבודה בסביבתן .כל האמור בסעיף זה כלול במחיר היחידה ולא תשולם תוספת עבור
איתר והעתקת התשתיות בכל אמצעי ועומק שיידרש.
ח .תחילת הביצוע מותנית במתן צו התחלת עבודה ובקבלת היתר או היתרים מעיריית ירושלים.
ככל שלא יתקבל היתר ,מוריה תהא רשאית לבטל את ההליך או להשהות אותו עד למתן
ההיתר ע"פ שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום ומבלי שתהיה
לקבלן כל תביעה ,דרישה או טענה בגין ביטול או השהיית ההליך כאמור ,מכל סיבה שהיא.
בכלל האמור ,מובהר כי יתכן עיכוב בביצוע ו/או שינוי בלוח הזמנים בשל האמור ו/או חלוקת
הביצוע לשלבים ,ולא יהיה בכך כדי לזכות את הקבלן בתשלום כלשהו.
ט .בכוונת המזמין לאפשר לחברות תקשורת ,חברת חשמל וכדומה לבצע עבודות בתוואי .הקבלן
יידרש לבצע תיאומים עם גורמים אלו ככל שיידרשו ולאפשר ביצוע עבודות התשתית השונות
על ידי קבלנים מטעמם .לא תינתן כל תוספת כספית או הארכת תקופת הביצוע בעבור
תיאומים אלו .הקבלן ישמש כאמור קבלן הראשי לנושא הבטיחות לקבלנים אלו ולכל קבלן
אחר מטעם כל גורם תשתית שיפעל בתחום הפרויקט ,לכל דבר ועניין בהתאם להוראות החוק
והתקנות – ללא תמורה כספית נוספת כלשהי .
י .עבודות שיבוצעו בעבור חברות תשתיות שונות (בזק ,הוט ,סלקום ,פרטנר ,חברת חשמל ,מים,
ביוב וניקוז וכדו') יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות קבלני משנה מאושרים על ידי הגורמים
הנ"ל ,או לחילופין יבוצעו ישירות על ידי הקבלנים מטעם המזמין או חברות התשתית ,לפי
הוראת המזמין .מודגש כי לא תשולם תוספת כלשהי למחירי היחידה שבחוזה בגין השימוש
בקבלני משנה אלו ולא תשמע כל טענה או דרישה או תביעה בעניין זה.
יא .בתחילת העבודות ,ויתכן אף במהלכן ,ימסרו לקבלן תוכניות לביצוע שיכללו שינויים ועבודות
נוספות ,הכל במסגרת התמורה המשולמת לקבלן (לפי כתב הכמויות שצורף למסמכי ההליך
ובניכוי ההנחה בה נקב הקבלן) וללא כל תוספת מעבר לכך .להסר ספק מובהר כי לא תשמע
טענה מצד הקבלן כי עקב שינוי התכניות והוספת תכניות חדשות או עבודות נוספות מגיעה לו
תוספת תשלום ו/או הארכה של לוח הזמנים (אלא אם המזמין הסכים להאריך את לוח
הזמנים ,הכל לפי שיקול דעתו).
יב .הקבלן עשוי להידרש לבצע עבודות לצורך הסדרי תנועה זמניים ועבודות אחרות שידרשו
לצורך פרויקט זה גם מחוץ לקו הכחול של הפרויקט כדוגמת מעקפים של כבישים או שבילים,
לצורך כך יבוצע שימוש בסעיפי החוזה שבכתב הכמויות ללא תוספות.
יג .במשך כל תקופת הביצוע ממתן צו התחלת עבודה ועד למסירת הפרויקט לגורמי התשתיות
ולעיריית ירושלים ,כל הכבישים ,התשתיות והאלמנטים השונים הנמצאים בתחום גבולות
העבודה של הפרויקט יהיו באחריות הקבלן לתחזוקה והקבלן ידרש לתקן על חשבונו כל נזק
 /פגיעה  /תקלה שתיווצר בשטח הפרויקט לרבות כבישים ,מדרכות ,מעקות בטיחות ,גדרות,
קווי ניקוז תאים ,חידוש צבע ותמרור וכו' ,התיקון יבוצע באופן מידי מרגע שיתגלה הצורך.
מובהר ,כי הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד .כמו כן מובהר ,כי מדובר
על השטח שיימסר לאחריות הקבלן ולא רק בזמן שלבי הביצוע השונים ,קרי כל שטח
הכבישים ,המדרכות והתשתיות הצמודות לכל רוחבן ולכל אורכן בגבולות העבודה שהוגדרו
בפרויקט.

00.02

האתר
הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר (להלן" :האתר") ,את דרכי
הגישה לאתר וממנו ,את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו
לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות ,נשוא הזמנה להציע
הצעות/חוזה זה.
כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כולל דרכי הכניסה
והיציאה ,הוראות הביטחון של המקום ,שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה,
אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש ,כפי שהם מפורטים
בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלק מהעבודות
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יבוצעו באזור בעל גובה מוגבל בחלק משלבי הביצוע ,ועליו לקחת בחשבון את מגבלות הביצוע
הכרוכות בכך :פיזור אספלט וכיוצ"ב .כל פגיעה בחלקי המבנה ו/או במערכות השונות תתוקן
ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצון מנהל הפרויקט .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל
תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כאמור בסעיף זה.
על הקבלן לקחת בחשבון כי בתחום הפרויקט קיים תוואי פעיל של תנועת רכבים ובחלקו גם
תנועת הולכי רגל .הקבלן נדרש לאפשר את המשך תנועת הרכבים והולכי הרגל כסדרה .בנוסף,
על הקבלן להביא בחשבון כי בסמוך לפרויקט נשוא המכרז מתבצעים מספר פרויקטים שונים
ויתכן שיחל ביצוע של פרויקטים נוספים בסמוך לתחום הפרויקט .על הקבלן להביא כאמור
בחשבון נתונים אלו ,את הצורך בתיאום עם הגורמים השונים המעורבים בפרויקטים
המקבילים ואת האפשרות כי קבלני הביצוע של הפרויקטים הסמוכים ישתמשו בכבישי הגישה
העוברים בתוך הפרויקט ולקבלן לא יהיו טענות או דרישות עקב כך.

00.03

שילוט האתר

האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (ראו סעיף  18לחוזה הקבלנים של מוריה).
בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט ו/או הגידור עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות
אחרות שקשורות לביצוע העבודות ,על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת
תשלום כלשהי.
על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו ,ולהחליף ,במידת הצורך ,ולפי הנחיות המפקח ,את
השילוט ככל שמדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות ,מכל סיבה שהיא ,על
חשבונו.
הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח ,החוק וההיתרים השונים.
בנוסף לאמור בחוזה הקבלנים של מוריה ,הקבלן יציב על שלטי אתר בגודל של כ 6*5מ'.
בנוסף לאמור בחוזה הקבלנים של מוריה ,מודגש כי הקבלן מחוייב לבצע גדר איסכורית בגובה
 2.0מ' בכל איזורי העבודה ובאיזורים שנדרש על פי דרישות העירייה לבצע הגבהה של הגדר עד
 6.0מ' לצורך מניעת הפרעות ,אבק ורעש לתושבים ומשתמשי הדרך.
בנוסף ,האתר יגודר בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (ראו סעיף  14שם) .בנוסף לאמור
בחוזה הקבלנים יבצע הקבלן על חשבונו לפחות שני שערי כניסה דו כנפיים ברוחב  7.0מ' כ"א
ובגובה  2.50מ' לכניסת רכבים לכל מתחם בו תתבצע עבודה ,וכן פשפשים לכניסת עובדים,
משולבים בגדר ההיקפית ,העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח
הגדר ,הכל כנדרש בהנחיות העירייה  /היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים ,בתכנית
התארגנות אתר ,והנחיות המפקח .אתרי ההתארגנות יגודרו וישולטו כנדרש ,כולל הקמת
שערים.
כל אתרי ההתארגנות של הקבלן (גם לציוד וגם למשרדים) יגודרו בגדר לבנה חלקה (ולא
באיסכורית גלית) ויכללו מיתוג באמצעות מדבקות בהתאם להנחיות מוריה על כל הגידור של
אתרי ההתארגנות.
כמו כן הקבלן יציב דגלים סביב כל שטח ההתארגנות על גבי תרנים בגובה של כ  5מ' בצמוד
לגדר ,במרחק של  10מ' בין הדגלים ,בכל ההיקף של שטח ההתארגנות.
הקבלן אחראי כי לכל עבודות הגידור והשילוט יהיה אישור של מהנדס לביצוע.
באזורים בהם תחליט מוריה לבצע מיתוג ,הקבלן יקבל גרפיקה ממוריה ואת המדבקות וידביקן
על חשבונו .הקבלן ידאג לתחזוקה השוטפת של המדבקות ,ככל שהמדבקות ייפגעו הקבלן יידרש
לחדשן על חשבונו ללא תשלום נוסף .לחלופין מוריה תהא רשאית לשלם לקבלן בעבור הכנת
המדבקות ואספקתן ,כאשר מובהר כי גם במקרה כאמור הקבלן יידרש לתחזק ,לתקן או לחדש
מדבקות שתינזקנה ללא תוספת תשלום.
מודגש כי האמור לעיל אינו מתייחס למיתוג של שטחי ההתארגנות שהינם באחריות הקבלן ועל
חשבונו ,אלא רק למיתוג על גבי גידור הפרויקט או גידור באזורים בהם ינחה המזמין לבצע את
המיתוג האמור.
עבור כל הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן (למעט מיתוג על גדרות
הפרויקט וגדר מסוג פנל מבודד שישולם בנפרד) העתקת הגדר בהתאם לצורך ובהתאם לשלבי
הביצוע השונים או בהתאם להנחיות המפקח ,כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד.
בגמר הביצוע הקבלן יידרש לפנות את כל הגידור והשילוט.
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00.04

התארגנות בשטח

על הקבלן להגיש לאישור ניהול הפרויקט תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות הפרויקט בתוך
 21יום מקבלת צו התחלת עבודה ,ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים ,כלים וציוד
וכן משרדי הקבלן ,ניהול הפרויקט והמזמין ,מיקום לעירום זמני (ככל שיאושר) ,הצבת עגורנים ,דרכי
גישה וכד' .על התכנית להיות תואמת לדרישות העירייה ו/או היתר הבניה ,ובהתאם להוראות ניהול
הפרויקט.
ככל שעקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים ,ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או
של המפקח ,תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר
ההעתקות/ההזזות הללו .מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מדרכים ציבוריות.
תקופת ההתארגנות תעמוד על  30יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע .הקבלן יתחיל בביצוע
והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .בכלל האמור ,יבצע הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות
את כל הנדר ש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים ,ובכלל זה טיפול בקבלת
הרישיון ו/או ההיתר הנדרש ,וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר
לרבות סימון ומדידות ,הכנת לוח זמנים ,גידור ,מינוי של מנהלי עבודה ,עובדים ,הצבת משרדים ויתר
הדברים הנדרשים.

00.05

שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,הציוד והחומרים מוגבלים
לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

00.06

עבודות לילה ,עבודות במקביל ועבודות במשמרות

מבלי לגרוע באמור בסעיף  50בחוזה הקבלנים של מוריה ,להלן פירוט הוראות בקשר עם ביצוע
העבודות שבכותרת:
על הקבלן להביא בחשבון כי לשם עמידה בלוח הזמנים הנדרש לביצוע העבודות יהיה עליו להתכונן
ולארגן את עבודתו במספר צוותים ובמשמרות.
העבודה בחלקים של הפרויקט תיעשה במקביל .מובהר כי הקבלן ידרש לעבוד במספר צוותים וציוד
כך שיעבוד בכל מקום שניתן לעבוד במקביל עם צוותים וציוד מתאים ,באופן בו יוכל לבצע את העבודה
בהיקף מלא לצורך עמידה בלוחות הזמנים .הקבלן מחויב לביצוע העבודה בשלמותה ,על כל תכולתה
לכל רוחב תחום העבודה במקטעי עבודה נפרדים ככל שיידרש בו זמנית ובמקביל.
מובהר בזאת כי ככלל ,תנאי הרשיון וההיתרים מוגבלים לביצוע העבודות בשעות היום .במקרים
מיוחדים בלבד ,בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום להפרעות בטיחות מיוחדות ,להפרעות
לתנועה ו/או למרקם החיים וכו' ,או בכדי לקדם עבודות ,לעמוד בלוחות הזמנים וכו' ,יוכל הקבלן
לבקש לבצע את העבודות בעבודת לילה וזאת בתנאי שיקבל את כל האישורים לכך מהגורמים
הרלוונטיים.
המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולהתארגן לעמידה בלוחות
הזמנים גם אם לא יינתנו רישיונות והיתרים לעבודה בלילה – באמצעות תגבור צוותי העבודה והציוד
בשעות היום.
ככל שלא תאושרנה עבודות לילה ,יהיה על הקבלן לתכנן ולבצע את העבודות בשיטות שימזערו את
ההפרעות לציבור ובאופן בו לא יהיה בהם כלל סיכון בטיחותי – והכל בהתאם לתכניות הסדרי התנועה
המאושרות .ככל שתאושרנה ,עבודות לילה תהיינה מוגבלות בשעות ועל הקבלן יהיה לבצע את העבודה
בשלבים.
ניהול הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות ,מגבלות שונות בשטח
העבודה ,הנחיות מזמין ,עירייה או כל גורם אחר ,וכן בכדי להדביק פיגורים בביצוע ,מזעור הפרעות
לסביבה וכו'.
על הקבלן להתארגן בהתאם עם כל האמצעים הנדרשים – אמצעי בטיחות מאושרים וכן אמצעים
לתאורה זמנית (לעבודה ולהכוונה) .נקודות עבודה בהן לא ניתן להתקין מערכת תאורה זמנית או שכזו
טרם הוקמה ,יספק הקבלן מערכת תאורה ניידת ככל שיידרש .עבור כל המתואר והמפורט לעיל לא
ישולם לקבלן בנפרד ,והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה השונים.

עמוד  11מתוך 100

00.07

תכניות למכרז ותכניות לביצוע

התכניות המצורפות למכרז זה הן תכניות "למכרז בלבד" המיועדות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן
והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו .עם תחילת הביצוע יועברו לקבלן סט תכניות מאושרות
"לביצוע" בהן עשויים לחול שינויים והשלמות מהתכניות שהוכנו לצורך קבלת ההצעה.
הקבלן יבצע את העבודה רק על פי תכניות המסומנות "לביצוע" .המפקח ימסור לקבלן תוכניות
מסומנות לביצוע ,אולם המזמין רשאי להעביר את התכניות המאושרות לביצוע בהתאם לקצב ביצוע
העבודות ,על פי התקדמות הביצוע ועל פי לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י ניהול הפרויקט.

00.08

סידורי ניקוז

במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה ,יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז מידי של
כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה .ראו לעניין זה סעיף  26לחוזה
הקבלנים של מוריה.
הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ,מי נגר עילי או תת קרקעי מהליך
הכרייה ו/או כל סיבה אחרת .לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך
ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות ,חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי
החפירה.
היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז ,יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו .על הקבלן לוודא כי הניקוז
אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר.

00.09
א.

ב.

ג.
ד.
ה.

ו.

לוח זמנים ודיווח
הקבלן יצרף לו"ז בסיסי בהתאם להוראות החוזה והמכרז .לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט
כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות
העבודות באתר עצמו ,רכש מוצרים ,הזמנת ציוד ומסירה ,משאבים וכו'.
לוח הזמנים יכלול:
 )1רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם ,כולל ציון הנתיב הקריטי.
 )2לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.
 )3רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים
והציוד באתר העבודה.
 )4על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.
 )5לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  1או חשבון
מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים
לגבי התקדמות העבודה ,ציוד ,כוח אדם ,חומרים ,הזמנות וכו'.
לוח זמנים זה מחייב ,לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.
תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה ,אחת לשבועיים בתחילת החודש
ובסמוך להגשת החשבון .ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על
הקבלן לעדכן את הלוח זמנים אחת לשבועיים.
במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ,הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים
הנוגעים בדבר ,ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא.

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 שמשכי הביצוע
כמפורט בסעיף זה נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע וכוללים את משך ההתארגנות של 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 המירבי הנקוב ביחס
לפעילות כאמור להלן ,ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,יחויב
הקבלן בתשלום הפיצויים המוסכמים החודשיים כקבוע בסעיף ( 72א) לחוזה ,וזאת בגין כל חודש של
עיכוב או חלק מחודש של עיכוב בביצוע פעילות המשנה ביחס למועד שנקבע להשלמתה.
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פירוט פעילויות המשנה (לא כולל מרווח בטחון הנתנון למזמין כמפורט בחוברת ההזמנה להציע
הצעות):
מס'

.1
.2
.3

.4
.5

00.10

תיאור תמציתי של הפעילות (מובהר כי מדובר
בעיקרי העבודות בלבד)
התארגנות ,הוצאת היתרים והתארגנות בשטח
א.ד  - 1השלמת עבודות בזק וכבילה לרבות
עבודות עפר ,בניית קירות ,הנחת תשתיות,
מילוים מבנה כביש וניקוז.
א.ד  - 2השלמת ביצוע קירות  +עוגנים  +גרמי
מדרגות.
השלמת :עבודות עפר ,בניית קירות ,הנחת
תשתיות ,מילוים מבנה כביש וניקוז.
א.ד  - 3פתיחת הכביש לתנועה  +השלמת
תאורה ,גינון וריהוט רחוב ומדרכות ,תאורה
ועבודות גמר לכל שטח הפרויקט.
השלמת מסירות וקבלת אישורים מכל הגורמים

תקופה לסיום
נדרשת
(בחודשים) מצו
התחלת עבודה
1
7

10.5

14.5
17.5

צוות הניהול של הקבלן באתר

הקבלן יעסיק באתר העבודה ,על חשבונו ,במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח ,לצורכי
ניהול ,תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז.

00.11

דרישות מחייבות לביצוע העבודה

להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז .על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה
והמכרז .מובהר כי רשימה זו אינה ממצה.
יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע.
יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  14יום מכניסה לביצוע.

הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו ,על הקבלן לדווח
למנה"פ תוך  14יום על חוסרים ,אי התאמה ,סתירה במסמכים ובכתבי
הכמויות.
לערוך ולהציג לאישור ניהול הפרויקט תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח
תשומות וזמנים ,בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין תוך - 30
ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה .התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם
שיידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות
לעמידה בלוחות הזמנים.
במהלך תקופת ההתארגנות המוגדרת בחוזה ולפני תחילת עבודה בפועל הקבלן
יגיש לאישור ניהול הפרויקט בין היתר את המסמכים המפורטים מטה:
תכנית עבודה ולוח זמנים מפורטים לביצוע כולל תיאור ביצוע
העבודות .ראה פירוט במפרט לוחות זמנים לפרויקט זה;
תכנית התארגנות כללית.
תכנית ארגון אתרי העבודה תוך  14ימים מתחילת העבודה.
תכנית בטיחות לביצוע עבודות כולל ניקוז ,עירום זמני ,רשימת
ציוד ,דרכי גישה ,רשימת ספקים לעבודות השונות.
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סקר סיכונים.
רישיון עבודה.
מינוי מנהלי עבודה לכל אתר ורישומם.
מדידות .as-is
אישור צוות הקבלן (שאינם מפורטים בחוברת ההזמנה להציע
הצעות) ,קבלני המשנה ,וכל יתר בעלי התפקידים;
אתר ראשי לרבות משרדים מאובזרים ומחוברים לתשתיות וכל
הנדרש בהתאם לתנאי החוזה.
תוכנית בקרת איכות.
תוכנית ניהול פרויקט (.)PMO
תוכנית ניהול מעקב אחר התקדמות הפרויקט.
אישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים ותוכנית
סביבה.
תוכנית מתודולוגיית עבודה.
יש להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר,
כולל כוח אדם ,אמצעי מחשוב ,ניהול ותקשורת וכל הנדרש לניהול תקין של
הביצוע.

00.12

דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מדרכים ציבוריות .לא תותר כניסה דרך
מגרשים אחרים ,מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין .הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות
המפקח (מקום של משרדים ,מחסנים ,דרכי גישה ,מפעלי יצור מאולתרים ,ציוד ,מכונות וכד') .כאמור,
על הקבלן להתארגן עם מספר אתרי התארגנות נפרדים ,בהתאם לנקודות העבודה ולהנחיות ניהול
הפרויקט.
הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח ,בתוך  30ימים ממועד הודעת הזכיה.
הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים .במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של
ניהול הפרויקט ,רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או
לרבות חומרי הבניה ,מכונות ,ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות או לגורם אחר כלשהו.
הקבלן אחראי ל תחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה .כל הקשור לתחזוקת
הגדרות ,דרכי הגישה החלופיות ,מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא
ישולם בנפרד.
הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע ולוחות משנה ככל שיידרש (בכל
אחד מאתרי העבודה ומאתרי ההתארגנות) ,כמו כן לוחות זמניים עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.
הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל נקודת עבודה ובכל אזור בו תתקיים תנועת כלי רכב וצמ"ה
כולל בפיתוח ,סביב המבנה ובאזור ההתארגנות ,עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר .ככל שתהיה דרישה
מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר ,על הקבלן
לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה ולבצע את העבודות הנדרשות.
הקבלן אחראי להתקנת מתקן לניקוי גלגלים בכל מקום בו תהיה יציאה של כלים  /משאיות מהאתר
אל הכבישים הציבוריים ,אין לצאת משטחי האתר מבלי לבצע נקיון של גלגלי הכלים  /משאיות.
הקבלן אחראי לנקיון יומי ושוטף בכל שטחי הכבישים שבתחום העבודה או בסמוך לתחום העבודה,
באמצעות מטאטא שואב .מובהר כי לא תשולם תוספת מחיר עבור נקיון כבישים וכי המחיר כלול
במחירי היחידה השונים.

00.13

חשבונות ממוחשבים

הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה בכל  20לחודש ,כאשר מוריה
רשאית לתת הנחיות ועדכונים מעת לעת ,לפי שקול דעתה הבלעדי .לחשבונות יצורפו לוחות זמנים
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מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע .בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקח ,כתנאי
לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

00.14

מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג.
על הקבלן לתכנן ,לעדכן ולתאם את עבודותיו כך שיבוצעו בהתאם ללוח הזמנים המאושר תוך כדי כך
שהקבלן מאפשר תנועת כלי רכב ,רכבי שירות וחירום ומעברים להולכי הרגל ובעלי מוגבלות וכן יאשר
ביצוע עבודות של קבלנים אחרים וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן.
מובהר ,כי הנ"ל כלול במחירי היחידה השונים ולא תשולם שום תוספת או הארכת תקופת ביצוע ולוח
הזמנים עקב האמור מעלה או עקב כל ההפרעות הנובעות מכך.
אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

00.15

יומן העבודה

יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף  2לחוזה
הקבלנים של מוריה .יצוין ,כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב
במערכת מידע שתיבחר ,ללא תמורה נוספת.

00.16

אחריות למבנים ולמתקנים קיימים

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על
חשבונו כל נזק שייגרם לה ם כתוצאה מביצוע העבודה .נגרם נזק כאמור ,נדרש הקבלן לתקן לאלתר
ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות
שהוזמנו ,אלא אם המפקח הורה לו אחרת .מובהר בזאת במפורש כי בכבישי הגישה השונים (כבישי
אספלט או דרכי עפר) קיימות תשתיות חשמל ,תקשורת ,מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק
מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו והכשרת דרכים.
תשומת לב יתרה לנושא המבנים הסמוכים לפרויקט ,וכי באחריות הקבלן לבצע ניטור ובקרה שוטפת
למניעת נזקים למבנים .כל נזק שיגרם כתוצאה מעבודות הקבלן יהיה באחריות הקבלן והוא ידרש
לתקנו באופן מיידי וללא דיחוי.

00.17

מים ,חשמל ,תקשורת וביוב

בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים ,חשמל ,תקשורת וביוב ,מובהר כי בכל
מקרה שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה ,יישא הקבלן בלבד,
בכל העלויו ת הנדרשות והנובעות מכך .עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או
עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה ,וככל שנדרש
חיבור מים ו/או חשמל ,תקשורת או ביוב ,לצורך האמור ,יישא בו הקבלן בלבד .מובהר כי האמור
בסעיף זה מתייחס גם להספקה של גנרטור לצורך ביצוע עבודות שונות ולצורך הפעלת ציוד העבודה,
בכל אחד מראשי העבודה השונים.

00.18

שמירה על נקיון אתר העבודה

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע
העבודה ,לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים .בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין
ו/או הוראה של גורם מוסמך ,מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני
הנדסי כבד אחר ,מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה (נוסף על אלה שנקבעו ברישיון) בקשר
להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור .בכלל האמור ,כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר,
ותוך ניטור אבק ורעש .בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו
תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר ,מהווה מטרד לציבור ,תהא מוריה רשאית להורות
לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או לחדול מלהפעילו/ה ,מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל
פיצוי שהוא.
מבלי לפגוע מכלליות האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו של המפקח
ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח ,רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת
ולסלקה על חשבון הקבלן .המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו .המזמין או
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מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי
הפסולת כאמור .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה
מביצוע העבודה ,להרטיב דרכים ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות .בגמר
העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו.
רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת
תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.

00.19

תכניות עדות As-Made

הקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות ( )AS MADEביחס לכל העבודות שביצע ,כמפורט בחוזה
מוריה .בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך
העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים – הגשת תכניות עדות לכל מקטע
בנפרד ,לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום.
התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה  /המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים
והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות .התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות
הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה ,לצורך ביצוע העבודות.
לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע ,ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי
של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל .הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל
הסטיות מהתכנון המקורי ,וימסרם למפקח בחמישה ( )5העתקים כל אחת .בכל המקומות שלידם
מידה או גובה המסומנים בתוכניות ,שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה ,אזי ייחשב הדבר
כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן .עבור מילוי תנאי זה לא תשולם
כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו .התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה
ויצורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה .חשבון סופי
יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.
מובהר כי בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן למסור תכניות עדות בהתאם לשלבי העבודה השונים
ע"פ דרישת בקרת האיכות והבטחת האיכות.
תוכניות העדות שיוכנו על ידי הקבלן יתאימו בנוסף לפורמט ה  GISשל עיריית ירושלים.
תוכניות העדות יוכנו ויחתמו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן.
לבקשת המפקח הקבלן יכין תוכניות עדות על גבי רקע תכנון ויציג את הסטיות בין התכנון לבין הביצוע
בפורמט שידרוש המפקח.
תוכניות העדות יכללו את כל המידע הקיים לרבות אורכים ,קטרים ,שטחים ,מידות ,נפחים ,מפלסים,
כמויות וכדו'.
הקבלן יכין תיעוד שוטף של כל העבודות המבוצעות באתר לרבות כל הנתונים כאמור מעלה לכל
העבודות המבוצעות באתר הן בשלבי העבודות השונים והם בסיומם והכל בהתאם להחלטת המפקח
.
חישובי הכמויות לחשבונות יהיו על בסיס מדידה של מודד לעבודות שבוצעו ,הן לחשבונות החלקיים
והן לחשבונות הסופיים הכל בהתאם לדרישות המפקח.
הקבלן יגיש את תוכניות העדות לאישור הפיקוח והמתכננים וידרש לתקן את התוכניות בהתאם
להערות שיתקבלו וזאת כתנאי לאישור תוכניות העדות ,המסירה והחשבונות החלקיים והסופיים.

00.20

משרד למפקח ולמזמין העבודה
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מאחר שהפרויקט יתבצע במספר מוקדי עבודה שונים ,אתר התארגנות אחד יוגדר ע"י מנהל
הפרויקט כ"אתר ראשי" ,ובו יוצבו כל המבנים ויסופקו כל השירותים המפורטים למטה.
עם קבלת צ.ה.ע .על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה ,שישמש משרד למפקח .המבנה
א.
יעמוד לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.
הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו ,לרבות כל הנדרש
ב.
מבחינת תקינות פעולת כל המערכות ,המתקנים ,הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת
הניקיון (כל יום) במשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט.
הקבלן מחויב למערכות מחשוב ומדפסות תקינות פועלות באתר  ,24/7וככל שיש תקלה
ג.
ידאג לתיקון מידי של התקלה .ככל שהתקלה חוזרת ו/או ע"פ דרישת מנהל הפרויקט
יוחלף ציוד המחשוב מידית .כמו כן יספק הקבלן נייר הדפסה וחומר מילוי טונר ודיו
למכשיר הפקס ולמכונת הצילום .ככל שציוד המחשוב או כל ציוד אחר לא יעבוד ,יתוחזק
וכיוצ"ב ,יירכש הציוד או השרות על ידי מנהל הפרויקט ויקוזז מחשבון הקבלן.
המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו מהאתר,
ד.
לאחר אישור המפקח.
מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות
ה.
המפורטות בתת פרק זה  -לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי
הצעתו.
מודגש בזאת ,כי המבנים למפקח ,על כל חלקיהם ותכולתם ,לרבות הריהוט והציוד,
ו.
הינם רכושו של הקבלן.
בנוסף ולפי תכנית התארגנות האתר המאושרת ע"י המזמין ימקם הקבלן באתר,
ז.
משרדים לצוות ביצוע ,בקרת האיכות ולמנהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים .לא תותר
שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.
פירוט משרדי המפקח
ח.
להלן רשימת המשרדים:
חלוקת המשרדים ,מיקום אביזרי ,חשמל ,אינסטלציה ,מ"א ,לרבות חלונות ,דלתות
שירותים ,מטבחונים וכד' ,דורש את אישור המוקדם של המפקח בכתב.
 .1מבנה אחד בגודל של לפחות  30מ"ר ,מחולק לשני משרדים  +שירותים ומטבחון .שטח
מינימאלי של כל משרד במבנה  14 -מ"ר ( רוחב מינימאלי של החדר הינו  3.0מ').
חלוקת המבנה תאושר ע"י המפקח לפני אספקת המבנה.
 .2מבנה אחד בגודל של לפחות  30מ"ר ,מחולק לאולם שישמש חדר ישיבות (רוחב
המינימאלי של חדר ישיבות הינו  3.5מ') ,מזכירות חדר שירותים ומטבחון.
 .3מבנה אחד בגודל של לפחות  15מ"ר ,שישמש את צוות הבטחת האיכות ,מטעם
המזמין ,מחולק למשרד  +שירותים ,ומטבחון.
 .4מבנה אחד בגודל של לפחות  15מ"ר שישמש בקרת האיכות
מפרט כל אחד מהמבנים:
 .1המבנים שישמשו כמשרדים יהיו עשויים מחומרים בעלי כושר בידוד מעולה ויהיו
מוגנים מפגעי מזג אויר.
 .2לכל חדר ,ו/או שירותים ו/או מטבחון תהיה דלת כניסה חיצונית  ,חלון כנף על כנף
לכול  7.5מ"ר משרד כולל סורג ,רשת וצלון לכל חלון ,חלון רפפה מרושת ומסורג לכול
שירותים ומטבחון ,איטום כנגד חדירת מים לכל מבנה ,גגונים מעל דלת הכניסה,
המבנה בצבע לבן.
 .3קירות מצופים גבס צבועים לבן ,כולל בידוד צמר סלעים '' .2רצפת  P.V.Cכולל פנלים
או קרמיקה ,תקרה אקוסטית מינרלית.
 .4מטבחון :כולל כיור מטבח  60/40ארון מטבח תחתון גמר פורמייקה ,כולל מגירות
ומדפים ומשטח שיש חברון באורך כולל של  1.5מ' לפחות ,ובנוסף ארון מטבח עליון
באורך של כ 1.0-מ'.
 .5חדר שירותים :כולל אסלה חרסה רגילה  +מושב אסלה חצי כבד  +מיכל הדחה
ליפסקי או שו"ע ,מחזיק נייר טואלט ,דלת עץ מילוי כוורת עם צוהר ( 10/20ס"מ) +
מנעול תפוס  /פנוי ,ומקלחון כולל טרספה ודלת סגירה.
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חשמל:
 .1גוף פלורוצנטי של  W36 X 2מותקן בתקרה ,כולל נורות לכול  7.5מ"ר של משרד ,כולל
מעברים.
 1 .2ג"ת ארמטורה  W60בכול שירותים או מטבחון.
 5 .3שקעים לפחות בכול משרד בשטח של  7.5מ"ר משרד (חלוקה ע"פ הריהוט)
 .4שקע כוח למזגן מפוצל בכל חדר.
 2 .5שקעי כוח בכול מטבחון
 3 .6נק' לקווי טלפון ( 1לפקס' 1 ,רגיל 1 ,למחשב) בכול משרד
 1 .7חיבור חשמל מתאים ,כולל לוח בכול מבנה ולוח ראשי לכול המבנים.
 1 .8תאורה חיצונית בכול מבנה
 .9המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת ,הוצאות התקנתו,
הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל ,לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות,
וצריכת החשמל יחולו על הקבלן.
אינסטלציה:
 .1הקבלן יבצע את חיבורי מים ,ביוב ודלוחין בכול שירותים ומטבחון .הוצאות המים
מכל מין וסוג ,לרבות תשלומים שוטפים ,יחולו על הקבלן.
 .2הקבלן יתקין מיכלים לאיסוף שפכים שאליו יתחברו כול המבנים .הקבלן יהיה
אחראי לתחזק את מערכת הביוב של משרדי צוות המפקח ולשאוב את השפכים באופן
שוטף לפי הצורך .לחילופין יחבר הקבלן את כול המשרדים למערכת הביוב העירונית
 .3ניקוז למזגנים.
מיזוג אויר:
 .1בכל מבנה ולכל משרד או חלק ממנו על שטח של  7.5מ"ר יותקן מיזוג אויר באמצעות
מזגן מפוצל בהספק מינ' של לפחות  1כ"ס אלקטרה או שו"ע (קירור וחימום) הפעלת
המזגן בשלט רחוק לכל מזגן.
ריהוט (עבור כל מבנה ועבור כל חלל):
וילונות ונציאנים ורשת זבובים לכל חלונות המשרד.
.1
בכל אחד מהחדרים/משרדים יהיו:
 1שולחן כתיבה משרדי  180/80ס"מ  4 +מגירות ננעלות .גמר פוסטפורמינג או דומה+ ,
.2
שולחן ניצב  120/50ס"מ  +מגירה למקלדת מחשב.
 1כיסא משרדי כדוגמת "מאסטרו" של "פלטכניקה" או שו"ע.
.3
 2כיסאות
.4
 1ארונית פח או עץ  200/80ננעלת עם מדפים.
.5
 1כוננית מדפים פתוחה .200/80/30
.6
לוח מחיק בגודל של כ  2מ"ר לפחות
.7
 1מקרר  60ליטר לפחות
.8
 1מיקרו
.9
 1מתקן מים קרים  /חמים " תמי  "4או שו"ע.
.10
בחדר ישיבות בשטח  40מ"ר יהיו
 6שולחנות בגודל  200/70ס"מ פורמייקה ,שלד ברזל ,ללא מחיצה תחתונה.
.1
 250כיסאות
.2
לוח לבן מחיק באורך של  2מ' .
.3
מטבחון
.4
 1מקרר  20ליטר לפחות
.5
 1מיקרו
.6
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.7
.8
.9
.10
.11

 1קומקום חשמלי
 1מתקן מים קרים  /חמים " תמי  "4או שו"ע.
מקרן קבוע כולל זרוע מהתקרה ומשטח הקרנה בגודל של כ  6מ"ר  +מסך טלוויזה בגודל
."65
לוח מחיק בגודל של כ  2מ"ר.
מדפסת מהירה ( לפחות  20דפים בדקה) כולל דפי 3A

הערות כלליות:
א .כל הציוד והריהוט יהיו חדשים.
ב .כל הריהוט כדוגמת "א.א.ר .רהיטי איכות בע"מ" או שו"ע.
ג .משרד יהיה במצב חדש ,קירות מסוידים.
ד .המבנה יוצב ע"ג  4יסודות בטון שיוכנו מראש ופולסו בהתאם.
ה .במידת הצורך תבוצענה מדרגות בכניסה (בטון או פלדה).
ו .המבנה יחובר למערכות מים ,הביוב ,החשמל הטלפון ואינטרנט מהיר (לפחות MB100
לכל משרד (כך שלא יהיה חיבור אחד לכל המשרדים יחד).
ז .הצבת המבנים על כל תכולתם ומילוי כל הנדרש כמתואר במפרט זה ,יהוו תנאי להגשת
חשבון הראשון של הקבלן.
ח .באחריות הקבלן להחליף ציוד לא תקין ולתחזק את הציוד לאורך חיי הפרויקט.
ט .באחריות הקבלן לבצע ניקיון של המשרדים באופן יום יומי ובהתאם לבקשת הפיקוח.
י .באחריות הקבלן להציב מתקן לניקוי נעלים  /מגפיים בכל אחד מהכניסות למשרדים.
יא .באחריות הקבלן להסדיר דרך גישה וחנייה מאספלט ל 8-רכבים אשר ישרתו את המזמין,
מפקחים ,אורחים ,מתכננים וכדו' ולא ישמשו את הקבלן והציוד שלו (אך הקבלן ראשי
להשתמש בשטח הזה לצורך המשרדים שלו ושל הצוות שלו אך לא לאחסנה וכדו').
יב .כל המבנים המפורטים מעלה יהיו לשימו ש המזמין ונציגיו ולא לשימוש הקבלן ,הקבלן
ידאג למשרדים  /שירותים וכדו' נוספים בהתאם לצורך.
יג .מתחם המשרדים והחניות יהיה מגודר בנפרד משטח ההתארגנות של הקבלן ולא יכנסו
אליו ציודים  /כלים וכדו' ,הגדר תהיה גדר לבנה חלקה בגובה של  2.0מ' ותכלול הדמיות
ומיתוג (גרפיקה תסופק על ידי מוריה)
ציוד משרדי
 .1לכל משרד הקבלן יספק:
א .ציוד משרדי הכולל :סרגל קנה מידה ,מחשבון כיס ,שדכן עם סיכות ,מחורר ,מספריים,
אטבים ,עטים ,עפרונות ,טיפקס ,חוצצים ,שמרדף ,קלסרים שונים לפי דרישת הפיקוח,
מחברות ודפי פוליו בכל כמות שתידרש ע"י מנהל המפקח  /קבלן ראשי  /מזמין.
ב .בכל חדר תסופק מדפסת ליזר משולבת (הדפסה ,סריקה /צילום) מהירה של  15דפים
לדקה ,בכל מבנה אחת המדפסות תהיה צבעונית שכוללת גם דפי  3Aעם מהירות הדפסה
של לפחות  20דפים לדקה.
ג .בכל מבנה יוצב במטבחון מכשיר מים חמים  /קרים כדוגמת תמי  4או שווה ערך ,קומקום
חשמלי ,ומקרר של  100ליטר לפחות.
ד .בנוסף על הקבלן לספק מחשב נייד אחד (לפטופ) ,סוג המחשב יהיה לפי קביעת המפקח,
כל מחשב יהיה לפי מפרט הבא:
:
הכולל
נייח
מחשב
של
ה .מפרט
מעבד  7I Intelודיסק  , SSD 240GBמק"ט ,דיסק  ,SSD 240GBזכרון ,GB DDR44
ספק כח  , Active PFCעם כונן אופטי+צורב כרטיס מסך  GB 8לפחות ,מקלדת ,עכבר,
תוכנת הפעלה  WINDOWS 10לפחות ,וכן וכל המכלול של תוכנות MICKROSOFT
 ,OFFICEותוכנת אנטי-וירוס עדכנית) .מסך "22
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ו .הקבלן ידאג לספק חיבור אינטרנט מהיר  100מגה לפחות לכל מבנה בנפרד ,לא יאושר
חיבור אחד למספר משרדים יחד .מסך טלוויזיה  "65לפחות לחדר ישיבות עם חיבור
לאינטרנט וHDMI
ז .כל התוכנות הרשומות לעיל תהינה מקוריות .הקבלן ידאג על חשבונו לחוזי שירות
ולרשיונות שימוש עם יצרני/בעלי הזכויות בתוכנות לכל תקופת העבודה באתר.
ח .הקבלן ידאג על חשבונו ,לאספקה שוטפת של נייר  A4 /A3לפקס ולמדפסת ,חומרים
ואביזרים מתכלים עבור כל הציוד המשרדי ואביזרים במבנים.
ט .כל הציוד חייב להיות חדש וברמה גבוהה.
י .שרות לציוד חייב להינתן בפרק זמן של שעות.
יא .החלפת נורות שרופות.
יב .מרכזיית טלפונים לתקשורת פנימית של כול הצוות.
יג .לכול חדר שירותים ומטבחון יסופקו באופן קבוע (ע"פ דרישה של המפקח או הקבלן
הראשי) :כוסות למים חמים וקרים ,קפה ,קפה נמס ,תה ,חלב ,סוכר ,סוכרזית ,כפיות
חד פעמיות ,סבון כלים ,ספוגיות לניקוי כלים ,סבון לשטיפת ידיים ,ניר טואלט ,מגבות
נייר ,מכלי תרסיס (ספריי) עם ריחן להפגת ריח בתאי שירותים.
בטיחות ורישיונות הציוד:
 .1על הקבלן לספק ציוד חליפי זהה לזה שנגנב או אבד ,לאלתר לאתר הפרויקט ,לאורך כל
חיי הפרויקט.
 .2מבלי לגרוע בסעיפים אחרים ,הקבלן יבנה על חשבונו ,במקום אחר בתחום האתר
(בהתאם לאישור המפקח) ,מחסן מתאים לאחסנת חומרים ,כלים ומכשירים ,לצורך
ביצוע מלוא עבודות מקבלי השירותים בפרויקט .על הקבלן לאפשר גישה חופשית
להולכי רגל ולרכב ,לכל אורך תקופת הביצוע ,לשטח המיועד לבניית המחסנים
והמשרדים הנ"ל.
 .3במהלך העבודה ,יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים
שהקים בכללותם ,לרבות חיבורים למערכות העירוניות ותשתיות חשמל ומנ"מ ,כך
שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת המפקח ,כל זאת ללא כל תמורה נוספת.
 .4בגמר העבודה יפנה ,יפרק או יהרוס הקבלן על ציודם ,את המחסן ו/או משרדי המפקח
ו/או משרד הקבלן ו/או השירותים ויסלקם ממקומם.
 .5מובהר כי הק בלן יקבל ו/או ישיג על אחריותו ועל חשבונו את כל ההיתרים ו/או
האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים בקשר עם משרדי המפקח ו/או משרד הקבלן ו/או
השירותים ו/או המחסן וכיוצ"ב מאת הרשויות המוסמכות ,לרבות הרשות העירונית,
וכן יישא בתשלום כל אגרה/רישיון/היטל ,אם יידרש.
 .6מובהר כי כל האמור בנספח זה ,לרבות אספקת ,הצבת ופינוי משרדי המפקח ,הציוד,
המחסן והשירותים המפורטים לעיל ,לרבות חיבורם לרשת המים ,הביוב ,החשמל,
הטלפון והאינטרנט וכן אחזקתם השוטפת וניקויים היום יומי ,כולל הוצאות השימוש
בחשמל ,טלפון ,אינטרנט ומים ,תשלומי החניה וכן קבלת מלוא הרישיונות ו/או
ההיתרים ונשיאה במלוא התשלומים בגין האמור ,לרבות תשלומי ארנונה ,יחול על
הקבלן כלול במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן בגינם
תשלום נפרד ו/או נוסף.
 .7תנאי לאישור חשבון חלקי מס'  1הינו גמר הרכבת מבנה המשרדים למפקח

00.21

ישיבות תיאום

מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום במועד ובתדירות
שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

00.22

תעודת אחריות
עמוד  20מתוך 100

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות ,מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים ,עבור כל
אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן ,וכן אם הייתה
דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה ,למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.
תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת המנהרה (ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד) .תעודות
האחריות יהיו חלק מספר המתקן ,תקופת האחריות תחול בהתאם למפורט בחוזה הקבלנים של
מוריה (פרק ז' ופרקים נוספים)

00.23
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

00.24

מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"
אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק ,על הקבלן לספק אותו כנדרש .עצם חתימתו של
הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק ,לפני מילוי
המכרז ,את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.
ככל שהקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון :האיכות ,הסוג ,הטיב,
המבחר ,הצורה ,האופי והמחיר ,יהיה עליו להציג דוגמאות ,מפרטי יצרנים ותעודות מכון
התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח .האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי
ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר ,המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש
במפרטים ובתכניות.
העדר אישור בכתב מהמפקח להחלפת שווה ערך יחשב שהמוצר לא אושר כשווה ערך.
מובהר ,כי בכל מקרה הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה ערך גם
אם הוא יותר יקר מהמוצר הנדרש.
למען הסר ספק יצוין ,כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,
במפרטים ,ובכתב הכמויות .כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט התכניות ו/או כתב
הכמויות ,לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע ,אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד' ,לא
תתקבל לאחר מכן.
במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים
אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר ,ע"פ קביעת
האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.
מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,שיקול הדעת הבלעדי ליישום
דרישות המסמכים במכרז  /חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות
או חלקן ,ללא מתן הנמקה כלשהי.
באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר,
יהיה ה קבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה ,למעט ההפרש שבין מחיר
היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש ,וזאת ללא הסתייגויות.
כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח  /מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת
העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא
עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

תאומי פתחים ומעברים

תיאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות
הקשורים לביצוע עבודות הבטון השונות יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
כל המעברים ,הפתחים ,החריצים וכיוצ"ב שיש לבצע בבטונים – בין אם צויינו בתכניות עבודות הבטון
או בתכניות של המערכות השונות ,בין אם הורה המזמין לבצעם – יהיו כלולים במחירי היחידה
השונים ,לא יימדדו ולא ישולם עליהם בנפרד ובלבד שהתשתית הופיע באחת התוכניות או שהפתח
הופיע בתוכניות המבנים.
ככל ולא תוכנ ן מעבר תשתית כלשהו דרך אלמנט בטון כלשהו ,על הקבלן להעביר פרט לסידור הזיון
סביב הפתח ,פרט איטום ופרט סגירה סביב התשתית.
כל העבודות המפורטות לעיל לא ישולמו בנפרד.

00.25

בדיקות מעבדה
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ככלל ,הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או למסירת
העבודות לגורם מטעם המזמין .האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן ,לפי סעיף 70
לחוזה קבלנים מוריה ,לצורך ליווי ,בקרה ,הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה.

00.26

מילוי חוזר סביב שוחות

המילוי החוזר סביב כל סוגי השוחות ,עבור כל חברות התשתית לרבות קולטנים – בין אם הם תאים
חדשים ובין אם הם קיימים שבוצעה סביבם חפירה ,יבוצע באמצעות ( CLSMלא יבש) .חריגה
מהנחיה זו רק באישור בכתב של המפקח ,ע"פ שיקול דעתו .עלות ה CLSM-לא תשולם וכן לא תשולם
תוספת עבור מילוי דרישה זו והיא כלולה במחירי היחידה השונים.

00.27

רמזורים

על הקבלן לבצע את כל עבודות הכנת הרמזורים ,כדוג' ביצוע גיאומטריה חדשה ,תכנון הסדרי תנועה
זמניים ,ביצוע הסדרי תנועה זמניים (הן לעבודות הקבלן הראשי והן לעבודות קבלני הרמזורים מטעם
העירייה) ,הנחת תשתיות וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה על פי הנחיות הפיקוח.

00.28

צינורות ,מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים .הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל
הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.
חפירות לגילוי הצינורות ,הכבלים והשוחות למיניהן ,השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם
וגילויים ,איסוף אינפורמציה ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום
שלמותם של המתקנים הנ"ל לרבות תכנון וביצוע תמיכות  /דיפון וכדו' ,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 לרבות עבודות גישוש ועבודות ידניות ובכלים קטנים.
עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד
של מהנדס הרשת מטעם חברות התקשורת .כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן לרבות תשלום
בעבור פיקוח מטעם חברת התקשורת.
האמור לעיל יחול גם על ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.
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 התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת
המערכות הנ"ל ,הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
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,
השבילים ,המעברים וכו' של הפרויקט אל הסביבה ולוודא שאין סתירות וסטיות לעומת המצב הקיים
וההתחברויות המתוכננות בתוכניות .תשומת לב הקבלן לנושא התשתיות הזורמות והאחרות – על
הקבלן לבדוק מיקום וגובה מתקנים ותאים סמוכים לגבול הפרויקט – בתוכו ומחוצה לו ,גובה
צינורות וכיוצ"ב לפני תחילת הביצוע ולוודא שאין אי התאמה לתוכניות שנמסרו לו לביצוע (כולל
תשתיות שכלל לא הופיעו בתכניות) .לא תתקבל כל טענה מצד הקבלן בנושא זה .עלות הבדיקה כלולה
במחירי היחידה  -כולל מסירת מפה מצבית מעודכנת לפני תחילת העבודות.
מובהר כי על הקבלן להתחשב בתשתיות בכל שלבי הביצוע :על הקבלן לתכנן ולבצע תשתיות זמניות
בכל משך הביצוע בהתאם לשלבי העבודה השונים – הן סביב גבולות הפרויקט והן בתוכו .לא תשולם
לקבלן תוספת עבור תכנון וביצוע תשתיות אלו בנפרד ,וכן לא עבור תיאומים שהוא יידרש לעשות עם
בעל התשתית ו/או תושבים המושפעים מהשינויים הזמניים .על הקבלן להתחשב בעובדה זו  -התמורה
בגין הנ"ל כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד.

00.29

עבודה בשלבים ובהפסקות

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ,על הקבלן להביא בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה עקב
מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו מקביל ע"י גורמים אחרים,
לרבות הפסקות שיידרשו על ידי המזמין והרשויות עקב חגים ,אירועים ביטחוניים וכדו'.
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באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות
רק לאחר שיושלם הטיפול במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.
לא תשמע כל טענה או דרישה או תביעה לתוספת תשלום בגין האמור בסעיף זה ורואים כאילו כל
האמור בסעיף זה ה נלקח בחשבון בעת מתן הצעת הקבלן.

00.30

ציוד

הקבלן יספק 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.
מובהר כי ייתכנו עצירות עבודה כתוצאה מעבודת רשות העתיקות ,העתקת תשתיות וכדו' ,ולא
תתקבל כל דרישה לתשלום בעבור בטלת ציוד או כח אדם.

00.31

שמירה על ערכי נוף

מובהר כי הקבלן לא יפרוץ דרכים זמניות ,לא יפגע בתשתיות ,ערכי טבע ,עצים וצמחים ולא ישפוך
עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה (גם אם בכוונתו לפנות את החומר) ,אלא במקרים בהם ידרש
באופן מפורש על-ידי המזמין כדוגמת העתקת עצים ורק לאחר שיקבל לצורך כך את כלל האישורים
הנדרשים כגון עירייה ,רט"ג וכו'.

00.32

עבודות חפירה ומילוי חוזר

כל עבודות החפירה לתעלות (מים ,ביוב ,ניקוז ,תאורה ,תקשורת וכו') כוללים מילוי חוזר מחומר מצע
א' או נברר ע"פ הנחיית המפקח ,מראש שכבת החול שמסביב לצינור ועד לתחתית מבנה הכביש.
המילוי יבוצע בשכבות שלא יעלו על  20ס"מ ובהידוק מבוקר .עבור כל האמור לעיל לא ישולם בנפרד
וכל העלויות כלולות במחירי היחידה השונים.

00.33
.1
.2
.3
.4

עבודה בשטחים מוגבלים

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה ,העבודה תתבצע בשטחים
מוגבלים ופעילים מבחינת תושבים מסחר וכבישים ראשיים.
הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות קבלנים
אחרים וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן.
על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם ,כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש.
התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים
בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות .לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה
בשטחים מוגבלים לא תמדד לתשלום בנפרד.

00.34

עבודות תכנון תיאום ואישורים

עבודות משלימות ,עבודות עזר ,עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן ועל חשבונו:
 .1בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט ,תיאום ,אישור
וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ושיש צורך
לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות ,עבודות עזר או
כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.
 .2להלן מספר דוגמאות לעבודות בהן יידרש הקבלן לבצע עבודת תיאום ותכנון:
א .תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה ,גשרונים וכדו'.
ב .דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות והחציבות :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור וביצוע
תמיכות זמניות ככל שיידרש לאלמנטי מבנה ,תשתיות קיימות ,או לקרקע לשם
ביצוע חפירות  /תעלות על יד כבישים  /תשתיות עליות ותת קרקעיות.
ג .הסדרי בטיחות באתר.
ד .מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.
ה :Shop drawings .הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תוכניות עבודה מדוייקות של
אלמנטי ריצוף ,מסגרות וכדו'.
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ו.
ז.
ח.
ט.

תכן תערובות בטון.
פיגומים ,תמיכות וטפסות ,כולל יציבות הקרקע מתחת לרגלי הפיגומים והטפסות.
עבודות לילה :תכנון עבודות לילה ,הסדרי תנועה והתארגנות.
תכנון יסודות עמודי תאורה ,כולל ביסוס .התייחסות ספיציפת ומפורטת ראה 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 ,אלא אם
ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות.
עוד יודגש כי טרם הגשת התכנון לגורמים המאשרים יש לקבל את אישור הפיקוח והמתכננים ,ורק
לאחר מכן לפנות לקבלת אישורי הרשויות הרלוונטיות.
עוד מודגש כי כל עבודות הגמר (חיפויים ,ריצופים ,מעקים וכו') יהיו ע"פ דוגמאות שיוכנו בשטח
ע"י הקבלן לאישור המתכננים לפני הזמנת חומרים ולפני ביצוע.

00.35

מניעת הפרעות והגנה על מבנים קיימים

מצורף כנספח א' למסמך זה.

00.36

הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ובחוזה קבלנים מוריה:
 .1החומר למכרז כולל תכניות הסדרי תנועה מאושרות (או בשלבי אישור שונים) לשלבי הביצוע.
מודגש כי החומר המצורף למסמכי המכרז אינו כולל את כל ההסדרים הנדרשים .על הקבלן
יהיה להשלים התכנון ולקבל אישור כנדרש ,ו/או להכין תכניות נוספות ככל שיידרשו ולקבל
את אישורן כנדרש .אם ירצה הקבלן בתכניות שונות מהאמור לעיל ,הוא רשאי לתכנן ולהגיש
למשטרת ישראל ולמח' התנועה של עיריית ירושלים וכן לאישור נתיבי ישראל ומשטרת ש"י
תכניות הסדרי תנועה חלופיות .אם יקבל את אישור המשטרה ואת אישור מח' התנועה של
עירית ירושלים ונתיבי ישראל ומשטרת ש"י לנ"ל ,ואם יאשרן גם המפקח ,יהיה הקבלן רשאי
לפעול עפ"י תכניות אלו ,אולם מודגש כי בכל מקרה האחריות על התוכניות בין אם תוכננו על
ידי המזמין ובין באם תוכננו על ידי הקבלן יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן לכל דבר
ועניין ,ולא תשולם לו כל תוספת בגין כך.
 .2הקבלן יתכנן הסדרי תנועה זמניים באמצעות מהנדס תנועה ויבצע את כל התיאומים
הנדרשים לצורך קבלת רישיון מהעירייה כולל תיאומים עם מנהלים קהילתיים ,משטרה,
תושבים ,סוחרים וכדו' .מודגש כי התכנון וקבלת הרישיון כלולים בתקופת הביצוע החוזית
ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות .המזמין רשאי
להשלים את תכנון ואישור תוכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו ולקזז מהקבלן את
העלויות הנ"ל.
 .3הקבלן יביא בחשבון כי באישורים שיינתנו על ידי משטרת ישראל ועיריית ירושלים לפני
תחילת ביצוע העבודה לתכניות שיציג הקבלן יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה
ומסיבות אחרות ,ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן ,לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן
יישומם בשטח בהתאמה ,אישור תכנית חלופית כנ"ל לא יביא לשינוי במחירי היחידה ,ו/או
בלוח הזמנים ,ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו.
 .4על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע בהתאם לתכניות המאושרות ,לרבות
ביצוע כל העבודות הבאות הכלולות בסעיף ההקצב הרלוונטי שבכתב הכמויות :ביצוע אביזרי
הבטיחות ,מעקות בטיחות בסוגים שונים ,גידור ,שילוט ,תמרורים ,סימון ,פקחי תנועה ,דרכי
גישה ,גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות ,מאחזי יד ,רמפות זמניות ,משטחי עבודה
זמניים ,פלטות פלדה  /בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת
ממקום למקום בהתאם לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת ,שימוש ב
 CLSMמהיר התקשות ואספלט קר בכיסויי תעלות ,סגירת בורות ,חפירה ,מילוי ,פירוקים,
סלילה וכדו' וכל העבודות הפיזיות לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי
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רגל על פי תוכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח ,וכן שימוש בעגלות חץ ,צביעה והעלמת
צבע זמניים כולל חספוס ,יציקת 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 דעתו
המוחלט ללא תוספת תשלום כלשהי.
מודגש כי בצמתים בהן מתוכננים או קיימים רמזורים ,הסדרי התנועה כוללים תכנון ,אישור
התכנון וביצוע של רמזורים זמניים לשלבי הביצוע כולל כל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה.
המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה
הזמניים ואישורו בדוח פיקוח עליון כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות.
על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע
בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע כולל חגים והפסקות
עבודה.
הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה .כאשר בכל מהלך
העבודה ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר .אחראי זה יהיה בעל אישור
"מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה" (קורס של נתיבי ישראל).
מודגש כי על הקבלן הראשי האחריות להסדרי תנועה זמניים גם לעבודות קבלני הרמזורים
מטעם העירייה וקבלנים שונים שיבוצעו עבודות מטעם המזמין כדוגמת חברת החשמל,
חברות התקשורת וכדו'.
מודגש כי הסדרי התנועה כוללים את כל ההסדרים המבוצעים במסגרת הפרויקט לרבות
הסדרים מחוץ לגבול העבודה כדוגמת הסדרים לביצוע שילוט וכדו' .כמו כן ,הסכום המשולם
בהקצב החודשי עבור הסדרי תנועה יכסה ויכלול גם אזורים מחוץ לפרויקט ו/או הגובלים עם
הפרויקט ואשר לעבודות על הפרויקט יש השפעה עליהם.
בכתב הכמויות קיים סעיף חודשי קבוע בעבור התכנון והביצוע של הסדרי תנועה הזמניים,
הסעיף יכלול את כל המפורט מעלה ,מודגש כי הסכום (לאחר ניכוי ההנחה המוצעת על ידי
הקבלן) הינו סכום סופי חודשי.
מודגש כי ישולם לקבלן רק בעבור חודשים בהם מבוצעות עבודות .כך לדוג' לא ישולם בזמן
ההתארגנות או בתקופת המסירות או בכל תקופה אחרת שלא יהיו אביזרי בטיחות בכמות
אשר לדעת המפקח דורשת תשלום חודשי.
מודגש כי ככל שתקופת הביצוע תתארך מעבר לתקופת הביצוע המוגדרת בחוזה – הקבלן לא
יהיה זכאי לתשלום בגין ביצוע הסדרי תנועה זמניים וכל הסדרי התנועה בתקופה זו יהיו על
חשבון הקבלן.

עתיקות

מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ובחוזה קבלנים מוריה:
שטח האתר מוגדר כאתר ארכיאולוגי מוכרז ובוצע סקר מקדים בו אותרו אתרים
.1
ארכיאולוגים אולם קיימת סבירות גבוה כי במהלך הביצוע ימצאו אתרים נוספים שלא נחשפו
(בתת הקרקע) וכי הקבלן ידרש לבצע את העבודות בליווי רשות העתיקות וגורמים נוספים
בהתאם להנחיית המזמין .הקבלן ידרש לבצע "חיתוכי בדיקה" וחישוב של השטחים בתיאום
עם הגורמים ובהתאם להנחיית המזמין.
הקבלן יאפשר לרשות העתיקות לבצע חפירות הצלה בשטחו ויהווה קבלן ראשי עבור רשות
.2
העתיקות ללא תוספת תשלום כל שהיא .ככל שאכן תידרש חפירה במהלך עבודתו ,הוא ידאג
לשלב אותה בלוחות הזמנים שיכין .כל העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם ע"י מזמין
העבודה.
כל הסדרי התנועה הזמניים (תכנון אישור וביצוע) כולל המעקות הזמניים ,גדרות וכיוצ"ב,
.3
הנדרשים לליווי עבודת רשות העתיקות ,יבוצעו במסגרת הסדרי התנועה לפרויקט כאמור
במסמך זה ,ולא ישולם תשלום כלשהו נוסף עבור כך.
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מודגש כי פינויי חומרי חפירה של רשות העתיקות ככל שיידרש יהיה באחריות הקבלן וישולם
בסעיפי החוזה הרלוונטיים של חפירה וחציבה ולא ישולם בנפרד.
עוד יצויין כי האמור לעיל ,חל גם במקרה של גילוי קברים .במקרה זה עבודת התיאום תתבצע
בנוסף מול אתרא קדישה או כל גורם רלוונטי אחר לנושא.

כותרות

הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן
בפירוש תוכן המסמכים.

00.39

יחיד ורבים

כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.
תאריך _______________

חתימת הקבלן ____________
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מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי מס' 6560/2021
לביצוע עבודות להקמת כביש ואדי קדום,
ירושלים
מסמך ג' - 2מפרט טכני מיוחד

חשוון התשפ"ב – אוקטובר 2021
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פרק  - 01עבודות עפר
01.01

עבודות חפירה סמוך לקירות תמך קיימים
א .כללי
עבודות חפירה יהיו מבוקרות זהירות ומוגבלות לתחומים המוגדרים
מראש ,בהתאם לתכניות.
ב .יציבות קירות מבנים וקירות פיתוח סמוכים
על הקבלן לערוך מעקב חזותי אחר המבנים וקירות התמך הסמוכים לתחום
החפירה ולוודא שעבודותיו אינן גורמות נזק כלשהו למבנים אלה.
ג .כלים
פעולות חפירה סמוך למבנים וקירות תמך קיימים יבוצעו באמצעות כלים קלים
מאושרים ע"י המפקח ,המתאימים לאופי העבודה וממזערים את הסכנה לגרימת
נזקים היקפיים.
אישור המפקח לכלי מסוים לא משחרר את הקבלן מאחריותו המוחלטת
והבלעדית למילוי התנאים בפרק זה.

01.02

פיצוץ בשטח לצורך החפירה ו/או החציבה
עבודות החפירה ו/או החציבה יבוצעו ללא שימוש בפיצוצים ,בזהירות ובתאום עם המפקח,
כדי למנוע פגיעה במתקנים ובמבנים סמוכים.

01.03

חפירה ומילוי כללי
א .חפירה זמנית בתחום האתר תעשה בשיפועים הבאים (אופקי:אנכי) ,עבור חפירות
בגובה עד כ 5- 4 -מ' ,או מתון יותר:
 תכסית עליונה ומילוי .1:2 :מתחת לשכבה זאת תבוצע מדרגה ברוחב  1מ'. סלע.1:1 :ב .לפני ביצוע חפירה ליד קיר תומך או מבנה קיים ,יש לבצע בורות גישוש על מנת לבדוק
את עומק היסוד של הקיר או המבנה .הנחיות יינתנו על פי הממצאים .אין להתקרב
עם חפירה פתוחה לקיר או מבנה קיים ,ללא ביצוע תימוך.
ג .בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי לבטיחות באתר .השיפועים הנ"ל הינם מירביים
וראשוניים בלבד ,ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את הבטיחות
באתר.
ד .אדמת חרסית ומילוי ישן אינם מתאימים לשימוש כמילוי חוזר ויסולקו מהאתר.
ה .מילוי מתחת לקירות תמך וקירות גדר ובגב קירות אלה ,ועד למפלס תחתית המצעים
למשטחי פיתוח יעשה בחומר המתאים לדרישות חומר נברר לפי פרק  51במפרט הכללי:
 חומר המילוי יהיה ממקור סלע גיר או דולומיט. אחוז החומר הדק (עובר נפה  ,)#200לא יעלה על .15% עובי השכבות יהיה  20ס"מ. המילוי יהודק לצפיפות  98%מודיפייד א.א.ש.ה.ו .לפחות. כל עבודות ההידוק יבוצעו בבקרה מלאה של מעבדת קרקע כולל בדיקה ואישורשל כל שכבה ופיקוח הנדסי קפדני.
 אם השתית מורכבת מאדמה חרסית ,או בשתית בוצית ,יש לבצע חישוף לעומק 40ס"מ לפחות ולהדק את החרסית ע"י  5מעברי מכבש תוך כדי הרטבה לפי הצורך,
לצפיפות  92%מודיפייד א.א.ש.ה.ו .ולרטיבות האופטימלית  ,± 2%תוך שימוש
באבני בקלש לפי פרק  51במפרט הכללי.
 בנוסף לחישוף בשתית ,יתכן ותידרש החלפת קרקע עמוקה יותר בהתאםלעובי המילוי המתוכנן וסוג המשטח ,הנחיות יינתנו על פי הממצאים בעת הביצוע.
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ו .בחיבור מלוי חדש למילוי קיים יש ליצור מדרגות אופקיות במילוי הקיים ,ברוחב 0.5
מ' לפחות ובגובה  0.5מ' לכל היותר.

01.04

יריעות גיאוגריד
 .1כללי
א .יותקנו יריעות גיאוגריד מדגם  FORTRAC MPT 110/25-20/30או ש"ע מאושר
העשויות מסיבי פוליויניל אלכוהול  )PVA( Polyvinyl Alcoholבעלי מודול אלסטיות
גבוה בכיוון הראשי ,וסיבי פוליאמיד  )PA( Polyamideבכיוון המשני .בשני הכיוונים
הסיבים יהיו מצופים בשכבה מגן  .P.V.C.שחור.
ב .התכונות הבאות של יריעות הגיאוגריד ייבדקו ע"י מעבדה מוסמכת בישראל.
* התנהגות בזחילה.
* עמידות מכאנית.
* עמידות כימית ו/או ביולוגית על תנאי הסביבה (חומצה ו/או בסיס).
* מקדם אינטרפולציה.
המקדמים החלקיים לחישוב חוזק הגיאוגריד ייקבעו לפי התכונות הנ"ל.
ג .רוחב מינימלי של היריעה יהיה  5מטר.
ד .סיכום נתונים טכניים של הגיאוגריד מובאים בטבלה הבאה:

סוג

FORTRAC MPT
110/25-20/30
או ש"ע מאושר

חוזק מתיחה
בכיוון ראשי,
MD
KN/m
110

חוזק מתיחה
בכיוון משני,
CMD
KN/m
25

עיבוד
מקסימלי
%
6

גודל עין
(מ"מ)
20X30

  MDכיוון אורך הגליל.  CMDכיוון ניצב לאורך הגליל.ה .חוזק מתיחה של גיאוגריד  FORTRAC 110/25-20עבור ערכי עיבור שונים
מובאים בטבלה הבאה:
תכונות
חוזק מתיחה ב  2%עיבור
)KN/
חוזק מתיחה ב  3%עיבור
)KN/
חוזק מתיחה ב  6%עיבור
)KN/
 .2הובלה ואחסנה :

)m

ערכים מינימליים
33

סוג בדיקה
DIN ISO 10319

)m

50

DIN ISO 10319

)m

110

DIN ISO 10319

א .רשתות גיאוטכניות פורטרק ( )FORTRACמסופקות לאתר בגלילים ,כל גליל
עטוף לצורך הגנה בשק אטום.
ב .שק זה נושא תג הכולל את נתוני היריעה וכן את מס' האצווה.
ג .אחסנת גלילים באתר תעשה בתנאים נקיים ויבשים .יש גם להגן על הגלילים
בפני נזקים מכניים ולכסותם בכדי למנוע חשיפה לקרינת שמש ישירה.
 .3שלבי העבודה :
 3.1הכנת השטח :
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א .חישוף פני השטח מעצמים זרים כגון שורשים ,בולדרים ומכשולים אחרים.
ב .לאחר קבלת שטח פנוי ונקי יש לוודא כי השטח יהודק לדרגה . 98%
 3.2פריסת הגיאוגרידים :
א .הנחת הגיאוגרידים תעשה תוך הקפדה על כיוון הגלילה .יש לוודא
שהיריעות נפרסות עם הכיוון הראשי (האורכי) בניצב לפני הסלעיה.
ב .יש לפרוס את הגיאוגרידים באופן שלא יווצרו קמטים ,קפלים ו/או תזוזות
אחרות.
ג .החפיפות בין יריעות מקבילות יהיו  50ס"מ לפחות .יש לאבטח את החפיפות
בעזרת יתדות במרחקים של  2מטר ,לאורך החפיפה .לא יותרו חפיות בכיוון ניצב
לפני הסלעיה (הכיוון האורכי של היריעות)
 3.3מילוי על גבי הגיאוגרידים:
א.
ב.
ג.
ד.
ד.
ה.

01.05

חומר המילוי יתאים לת"י  1630ויהיה לפחות מצע סוג ב' לפי פרק  51במפרט
הכללי.
יש להניח את המילוי בזהירות מירבית כדי למנוע נזק מכאני כתוצאה
מעבודות השפיכה והפיזור.
חל איסור לשפוך חומר מילוי ישירות ממשאית על היריעה.
פיזור החומר ייעשה אך ורק ע"י כלים בעלי גלגלים .אסור לעלות על
יריעה עם כלים זחליים.
פיזור חומר המילוי ייעשה בדחיפה כך שכלי הפיזור ינוע ע"ג חומר מילוי בעובי 10
ס"מ לפחות.
הידוק המלוי בשכבות של 25ס"מ לדרגת הידוק .98%

רשתות הגנה בלחץ מפני הדרדרות אבנים
כללי
מערכת רשתות לחץ והגנה מפני דרדרת אבנים ,מורכבת מרשתות  RFNתוצרת
 ,Maccaferriאו שו"ע ,המעוגנות במערכת כבלים ובורגי סלע ,נועדו להקטין תזוזה של
סלעים גדולים ולמנוע דרדרת אבנים במורד המדרון ו/או קיר חצוב.
פרטים עקרוניים ראה בתוכנית ק 97-ויש להתאימם באופן מיוחד ומפורט לכל תא שטח.
חומרים
רשת
רשת פלדה מגלוונת בעובי  3.0מ"מ לפחות ,גודל עיניים ברשת  100X80מ"מ ,שזורה
בשזירה כפולה  Double twistedתוצרת ( ,)MACCAFERRIאו שו"ע .רוחב  2.0 -או  4.0מ'.
הרשתות יסופקו לאתר בגלילים ,כאשר לכל גליל מוצמדת פתקית הכוללת את הנתונים
הבאים:
-

יצרן הרשת.

-

עובי החוט.

-

גודל העין.

-

מידות האורך ורוחב.

נתוני הרשת:
• חוזק מינימאלי למתיחה:

. 47 KN/m2
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•

 0.08 ± 3.0מ"מ עפ"י . B.S. 1052 /80

עובי חוט מינימאלי:

• מינימום צפוי אבץ  +אלומיניום מסוג  :Galmacמשקל של  275גר/מ 2עפ"י .PrEN
 + 10244-2ציפוי PVC
• גודל עין עד  10 x 8ס"מ.
טבעות חיבור בין הרשתות
טבעות "ספנקס" מפלדת אל-חלד בעובי  3מ"מ לפחות ,בעלות חוזק מתיחה 170 Kg/mm2
לפחות ,המותאמות למכשיר סגירה בלחץ אויר ,חיבור בעזרת טבעת יעשה בכל עין שניה
ו/או עפ"י הנחיות שמפרט ,חיבור יעשה בחפיפה אורכית ו/או רוחבית בין הרשתות.
כבלי פלדה
כבל פלדה שזור ומגולוון בעובי  12מ"מ.
הכבל יושחל דרך הרשת בחלק העליון ובחלק התחתון שלה וכן בקצוות ואלכסונים כדוגמת
הפרטים בתוכנית ק.97-
בקצה הכבל יבוצע פרט קצה ע"י לולאה תקנית אשר תשמש לקשירה ומתיחת הכבל בכלים
המתאימים.
לולאות פלדה אוזניים ,נועלים ומחברים
לולאות פלדה ומחברים או נועלים מפלדה לקשירת כבלים אל קצה הברגים יהיו תקניות
ומסומנות ובעלות חוזק גזירה וקריעה מתאים לחוזק הכבל.
פלטות פלדה
פלטות פלדה מגולוונות במידות 150/150/5מ"מ .אומים מגולוונים תואמים לקוטר
התבריג המגולוון ולחוזק המתיחה הנדרש .יש להציג תעודות גלוון .עובי הגילוון 80
מיקרון לפחות.
ברגים
עיגון הכבלים והרשתות יעשה באמצעות בורגי סלע .ראה פרק  54במפרט זה.
אורך הברגים  3.5מ' לפחות בתוך קדח בקוטר " 4לפחות .אורך סופי יקבע על ידי מהנדס
הביסוס
בהתאם לממצאי הקידוחים לברגים באתר ,בכל קטע של המדרון.
במקרה שיתגלו סלעים או גושי סלע מנותקים יקבע מספר ואורך הברגים לעיגונם על ידי
מהנדס הביסוס.
ברגים במשטח האנכי
הברגים יבוצעו בהתאם לסוג הקרקע או הסלע ובהתאם למבנה המדרון ולתכניות או על
פי הוראת מנהל הפרויקט.
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• סלע קשה ללא סידוק :נדרש בורג בקוטר  25מ"מ ,באורך  3מטר לפחות.
קוטר קידוח " 4לפחות.
• בסלע קשה סדוק :ברגים בקוטר  25מ"מ באורך  4מ' לפחות וקוטר קידוח " 4לפחות.
דייס לברגים
ראה פרק  54במפרט זה.
שלבי ביצוע
במידת הצורך יסותתו פני הסלע ו/או תבוצע יציקה משלימה בראש הבורג שתבטיח מגע
מלא עם פלטת הנעילה.
פריסת הרשתות
הרשתות (ברוחב של  2.0ואו 4.0 /מ') יפרסו מלמעלה לאחר העיגון העליון ,ויחוברו
ביניהן לאורך השפה החיצונית לכל אורך המדרון בעזרת טבעות מגולוונות מסוג
"ספנקס" .החיבור יבוצע לסירוגין בכל עין שניה בעזרת מכשיר סגירה פנאומטי ,כאשר
החפייה האורכית המינימאלית ביניהם  0.2מ'.
במצב בו אורך הרשת אינו מספיק יש להאריכה ע"י רשת נוספת בעלת אותו רוחב ,כאשר
החפייה המינימאלית בין הרשתות  0.5מ' ,החיבור בין שני הרשתות יבוצע בעזרת טבעות
"ספנקס" ,טבעת בכל עין.
הערה :כל החומרים המרכיבים את הברגים או טבעות ופלטות יהיו מגולוונים בגילוון חם
על פי ת"י  918ובעובי מינימאלי של  80מיקרון .רשתות יהיו מוגנות בהתאמה לקיים של
 50שנה לפחות.
בדיקות שליפה לברגים
ראה פרק  54במפרט זה.

01.06

ניטור זעזועים ושקיעות
א .ניטור זעזועים
ניטור זעזועים במהלך ביצוע הדחיקה .הניטור יעשה בסמוך לכל מבנה שיוגדר
בתחום ההשפעה ע"י חברה עם ניסיון מוכח בביצוע ניטור זעזועים (גיאוטק ,מכון
גיאופיזי) ובמהלך הניטור יבחן האם ערך הזעזועים אינו עולה על הערכים
המותרים בתקן  .DIN 4150במידה והערכים שימדדו יעלו על המותר יש להפסיק
את העבודות ולבחון פתרונות אפשריים להמשך העבודה.
ב .ניטור שקיעות
מדידת שקיעות ע"י מודד מוסמך באמצעות נקודות ייחוס ומטרה שימוקמו על
המבנים הסמוכים לתחום ביצוע .מבנה יוגדר כסמוך לתחום הביצוע עם המרחק
בינו לבין תחום העבודות לא יעלה על  10מטרים .הניטור של מבנים אלו יכלול
ציר ניטור אופקי וציר ניטור אנכי .בציר הניטור האופקי יותקנו נקודות מדידה על
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קיר המבנה הסמוך לתחום העבודות במרחקים אופקיים של עד  2.5מ' בין
פריזמות סמוכות ובגובה אחיד לאורך הציר האופקי של לפחות מטר וחצי מפני
הקרקע .ציר הניטור האנכי ימוקם על הקיר הסמוך לתחום העבודות ויכלול לפחות
ארבע פריזמות שימוקמו במרחקים שווים זו מזו לכל גובה הקיר במרחק שלא
יעלה על מטר וחצי בין פריזמות סמוכות .דיוק מדידת השקיעות בכל נקודות
מדידה לא תפחת מ 1±-מ"מ .קצב ביצוע המדידות יקבע במהלך הביצוע כתלות
באופי העבודות שיבוצעו בסמוך לאותו מבנה.
התקנת רכיבי מערכת הניטור ,המעקב אחר ערך הזעזועים והשקיעות כמפורט לעיל
למשך כל העבודה יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה.

01.07

מניעת אבק
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת או הקטנת כמות האבק במהלך עבודות
החפירה ,לרבות התקנת מערכת חיצונית .כל האמצעים למניעת או הקטנת כמות האבק
יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה.
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פרק - 02

עבודות בטון יצוק באתר

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  02של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

02.01

סוג הבטון
סוג הבטון לכל רכיבי הבטון המזויין יהיה ב ,30-דרגת חשיפה  ,3אם לא צויין אחרת
בתוכניות.
בטון הפלסה יהיה ב.15-

02.02

תנאי הבקרה
תנאי הבקרה הנדרשים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י .118

02.03

טפסות
הטפסות יתוכננו ויבוצעו לפי ת"י  .904המהנדס האחראי לביצוע מטעם הקבלן יבדוק
ויאשר הטפסות לפני היציקה.
מודגש שתכנון וביצוע טפסות באחריותו הבלעדית של הקבלן.

02.04

קטימת פינות
כל האלמנטים מבטון יוצקו בתבניות עם פינות קטומות ע"י משולשים  2X2ס"מ מעץ או
פלסטיק שיותקנו בתוך התבניות ללא תוספת מחיר.

02.05

קירות תמך וקירות גדר
יציקת יסודות מבטון בעומק ומידות הנדרשות בתכניות ,ללא תבניות ,כנגד דפנות
החפירה .החלפת קרקע ומלוי מהודק יבוצעו עד מפלס פני היסודות ואז תבוצע החפירה
ליסודות ויציקתם כנגד דפנות החפירה.
הקירות יהיו מבטון ב ,30-לפי הפרטים בתוכניות ,יצוקים בטפסות .חיפוי אבן יבוצע
בנפרד על פי פרטים בתוכניות ועל פי פרק  14במפרט זה.
חורי ניקוז בקוטר " 4כל  2מ"ר .על חורי הניקוז בגב הקיר יש להסדיר מסננים,
הכל לפי הפרטים שבתכניות .תפרי התפשטות כל  4מ' לפי הפריסות .בתפר לוח קלקר
בעובי  2ס"מ .את התפר יש לאטום כלפי חוץ בפוליסולפיד דו רכיבי.
הבטון בצידו האחד של התפר יצוק בתבניות מישוריות ואנכיות ורק לאחר מכן יורכב
קלקר ותבוצע יציקת הצד השני.

02.06

צנרת עוברת
על הקבלן להכיר את כל המערכות הקיימות והמתוכננות החוצות את תוואי הקירות.
יש לוודא שצנרת קיימת לא תיפגע וצנרת מתוכננת תשתלב ביציקת הקירות .כל נזק
שיגרם לצנרת קיימת יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו .שרוולים ואמצעים אחרים למעבר
מערכות יותקנו לפי תוכנית ,ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורם
בנפרד.
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02.07

בחנ"מ
בטון בעל חוזק נמוך מבוקר (בחנ"מ )CLSM-יהיה לפי סעיף  02.13במפרט הכללי ויהיה
בחוזק  8מגפ"ס לפחות.

02.08

אופני מדידה מיוחדים
קירות תמך וקירות גדר ימדדו במ"ק  .המחיר כולל בין היתר חפירה ליסוד ,יסוד ,נקזים,
מילוי חוזר ,זיון ,תפרי התפשטות ,מלוי נברר בגב הקיר ,נקז מבנייה יבשה ,טיפול במעברי
צנרת ומערכות ,וכל יתר העבודות הנדרשות להשלמת הקיר כמפורט בתוכניות.
ימדדו בנפרד אך ורק חיפוי אבן ונדבכי ראש.
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פרק - 04

עבודות בנייה

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  04של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

04.01

בנייה בבלוקי בטון חלולים או מלאים
סוג הבלוקים (סעיף  04011במפרט הכללי):
בלוקים יהיו מסוג א' בהתאם לסיווג ת"י מס'  .5יאושרו רק בלוקים עם תו תקן.
יש להקפיד על הרטבת הבלוקים במשך הבנייה.
יש להניח את השורה הראשונה בכל תוואי הקיר ,לבדוק התאמת הבנייה לתכניות
ולהודיע למפקח על כל אי-התאמה לפני המשך העבודה.
יש להבטיח את חיבור הקירות בינם לבין עצמם ע"י בנייה בשינני קשר.

04.02

חגורות
הקירות יחוזקו על ידי יציקת חגורות בטון בגובה אחיד ,לפי תוכנית.
רוחב החגורה יתאים לרוחב הקיר ולא יבלוט ממנו .הגובה יתאים לחישוב שורות שלמות
עד לראש הקיר ,אבל בכל מקרה לא יהיה פחות מ 20-ס"מ.
החגורה תהיה מבטון ב .20-הזיון האורכי  4מוטות מצולעים בקוטר  8מ"מ ,עם חישוקים
בקוטר  6מ"מ ,במרחקים של  20ס"מ ,לפי הפרטים הטיפוסיים אשר בתוכניות.

04.03

עמודי חיזוק
בקירות ומחיצות ארוכים ,בקצה חופשי שלהם ובצדי הפתחים יש לצקת עמודים מבטון
ב 20-במרחקים של לכל היותר  3מ' ,לפי עובי הקיר וברוחב של  20ס"מ.
הזיון לעמוד יהיה  4מוטות מצולעים בקוטר  8מ"מ מחוברים ע"י חישוקים בקוטר  6מ"מ
במרחקים של  20ס"מ.

04.04

חיבורים עם אלמנטים מבטון ולמחיצות קיימות.
חיבור הקירות וקירות קיימים יבוצע באמצעות שטרבות ,ויציקת עמוד בטון (חגורה
אנכית) ב 20-ברוחב של לפחות  20ס"מ ,מזויין כמפורט בסעיף  04.04של פרק זה.
חיבור הקירות לאלמנט בטון קיים צמוד יבוצע באמצעות שטרבות והחדרת קוצים
בקוטר  6מ"מ במרחקים של  20ס"מ ושאורכם  40ס"מ בקדח בעומק  5ס"מ לתוך הבטון
הקיים ,אשר ימולא בדבק אפוקסי.

04.05

אופני מדידה
המחירים כוללים את כל המפורט לעיל .הקידוחים לחיבור עם הבטון הקיים כלולים
במחירי היחידה .העמודים והחגורות לרבות הזיון ברכיבים אלה כלולים במחירי היחידה.
המדידה לפי מ"ר בניכוי כל הפתחים.
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פרק  - 08עבודות חשמל
הנחיות כלליות

08.00

 08.00.01סיווג קבלן החשמל
קבלן החשמל שיבצע את עבודת התאורה יהיה בעל רישיון ראשי קוד ענף  270ו160-
.1
ובעל ניסיון מוכח בעבודות תאורה כולל המלצות של רשויות כגון :ירושלים  ,ת"א
וכדומה.
הקבלנים יהיו רשומים ב"רשם הקבלנים" בהגדרה מתאימה למקצוע ולהיקפו
.2
ה"כספי" של פרק זה.
 08.00.02העבודה כוללת בין היתר:
.1

תשתית לתאורת הרחוב  ,מדרגות וכדומה .

.2
.3
.4
.5
.6

תשתית לקו מתח גבוה ונמוך עבור חמ"י (חברת החשמל מזרח ירושלים) .
כבלים ומוליך הארקה.
עמודי תאורה וגופי תאורה( .כולל פירוק העמודים הקיימים).
בסיסי בטון לעמודי תאורה כולל הצבת חיבור והפעלת עמודי התאורה.
התחברות למתקני חשמל קיימים (במידת הצורך) והתאמתם לתכנון העדכני.

.7

אספקה והתקנה מרכזיית תאורה חדשה בתוך גומחה כולל דלתות

.8

ביצוע תשתיות ל"בזק" לפי שלבי הביצוע (בנית תשתית  ,חיבור תשתית ופירוק
תשתית קיימת ) הנ"ל חייב אישור של "בזק".

וכן כל המתואר בתכניות.
.9
 08.00.03אישור תוכניות היצרן
על הקבלן להגיש לבדיקתו ולאישורו של המפקח את תוכניות העבודה המפורטות של
.1
היצרן המתייחסות לביצוע עמוד התאורה ו/או מגשים ו/או פנים וכו'.
רק לאחר שאותן התוכניות אושרו על ידי המפקח תוך הכנסת שינויים ותיקונים
.2
במידה וכאלה נדרשו רשאי הקבלן לגשת לביצוע הנ"ל ,הלכה למעשה.
 08.00.04הפעלה ניסיונית
בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם בדיקת יעילותו.
.1
כל הליקויים אשר יתגלו תוך בדיקה זו יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
על הקבלן לבצע בבית המלאכה בדיקה במתח ובדיקה במגר של מגשי האביזרים ו/או
.2
לוח ההפעלה וזאת לפני שליחותו למקום התקנתו.
 08.00.05מסירת העבודה
העבודה תחשב כגמורה רק אחרי בדיקה סופית וקבלתה על ידי המפקח .הקבלן מחויב
באחריות של שנה לפעולה תקינה של המתקן בשלמותו ,כולל צבע ,מיום קבלתה על ידי
המפקח .הקבלן ימסור למפקח תוכניות עדות לאחר ביצוע כמפורט בפרק המוקדמות סעיף
.00.42
 08.00.06פרטי הציוד העיקרי
כל פריטי הציוד המוצעים על ידי הקבלן יאושרו בכתב על ידי המפקח לפני הזמנתם על ידי
הקבלן.
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הקבלן יספק דוגמאות מכל פריט ציוד שתידרש עבורו דוגמא ע"י המפקח ו/או המתכנן.
הדוגמא המאושרת תושאר ברשות המזמין עד להתקנת מלוא הכמות של אותו פריט בשטח,
כולל דוגמאות של עמודי תאורה וגופי תאורה.
 08.00.07תנאי הסביבה
כל הציוד שיסופק על ידי הקבלן יתאים לתנאים שיפורטו להלן:
.1
פני הים
גובה
1.1
1.2

 40%עד 95%
לחות
1.3
עד  900מ"מ בשנה
גשם
1.4
עד  47מטר לשעה
רוח
1.5
ציוד שיפגע עקב תנאים אלה יוחלף ע"י הקבלן במסגרת אחריותו ללא תשלום נוסף.
עמידות כל הציוד שיותקן בשטחים הציבוריים בגובה עד  2מטר מפני הקרקע
יהיה מתאים לדרגת אטימות ( 65IPלוחות חשמל ,קופסאות חיבורים וכד').
גופי תאורה בגובה עד  4.5מטר יהיו בעלי דרגת הגנה  54IPלפחות ועמידות מכנית של
 J6לפחות.
גופי תאורה מעל  4מטר גובה יהיו בעלי דרגת הגנה  545IPלפחות .כל הגופים יהיו
בעלי תו תקן כמוגדר לעיל של מוסד תקינה מוכר .כל הפריטים שבגוף התאורה יהיו
מקוריים של יצרן הגוף ללא תוספות חיווט או אביזרים מקומיים.

.2
.3
.4

08.01

טמפרטורה

( 45º ÷ )-(2ºבצל)

תשתיות תת קרקעיות

 08.01.01חפירה
.1

חפירות להנחת כבלי חשמל או כבלי תאורה והארקה יבוצעו בכלים מכניים או בתוספת
חפירת יד במקומות הדרושים .החפירה תהיה בעומק  120ס"מ מפני קרקע סופיים וברוחב
עד  120ס"מ בתחתית החפירה.

.2

כבלי החשמל יותקנו על מצע חול מסונן בעובי  10ס"מ (במידה ובשטח יתגלה שהקרקע אינה
חולית) ויכוסה במצע חול בעובי  10ס"מ.

.3

הכבלים יושחלו בשרוולי מגן עשויים פוליאטילן בקוטר  75מ"מ לפחות (כל כבל בשרוולי
נפרד).

.4

בגובה  50ס"מ מפני מפלס הקרקע יותקן סרט סימון תקני (צהוב עם אותיות אדומות).
הקרקע תוחזר ותהודק למצבה המקורי לפני ביצוע החפירה.

חפירות עבור כבלי חשמל של חברת החשמל (מזרח ירושלים ) יבוצעו ברוחב ובעומק כמפורט
.5
בחוק החשמל לכבלי מתח גבוה .תיאום מול חמ"י להעתקת עמודים  ,צנרת עבור תשתית
למתח נמוך .
 08.01.02כיסוי ומילוי התעלות
.1

במקרה והידוק העפר ע"י המהדקים או כלים אחרים עלול להזיק לצינורות ,ייעשה המילוי
בחול נקי תוך הידוק ידני עד לגובה בו כבר לא תהיה נשקפת סכנה לשלמותם של הצינורות.

.2

את החול יש לפזר בשכבות של  15-20ס"מ ולהדקם במחזיקי יד תוך תוספת מים עד ליכולת
הרטיבות האופטימלית .מעל לשכבת החול יש להשתמש במילוי כמפורט לעיל.
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.3

את עודפי החפירה יש להרחיק בהקדם ממקום החפירה למקום שפיכה מאושר.

.4

תיקון משטח אספלט  /בטונים ע"י ריפוד וכיסוי חול ,החלפת החומר החפור בבטון .CLSM
תערובת  CLSMהיא תערובת צמנטית בעלת חוזק נמוך מבוקר מסופקת לאתר בערבלי

בטון ,קלה לשימוש וזרימה ובעלת כושר התהדקות עצמית ,כמו כן חומר חפיר.
 08.01.03מוליכים וכבלים
.1

מיקום הכבל יסומן על גבי תוכנית מדידה שיבצע הקבלן לפני סגירת החפירה (מרחקים
ביחס לעצמים בלתי משתנים בשטח (עמודי תאורה ,מבנים ,גדר) ,התכנית תימסר למהנדס
מיד עם גמר הנחת הכבל.

.2

כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזייה דרך הצינורות  C.V.P ø110אשר יבוטנו
ביסודות בשעת יציקתם.

.3

על הקבלן להניח את הצינורות ללא חיתוכם אל תוך יסוד העמודים .במידה ואין אפשרות
להשלים הכניסה וחיבור כבלים לאחר הנחתם ,על הקבלן להגן עליהם ולאטום אותם
באפוקסי כנגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא.

.4

עם הצבת העמודים ,המרכזיות וכו' ,יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא
כל תשלום נוסף עבור זה.

.5

עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה ,יוכנסו כל הכבלים לכל העמודים
אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד ,והחיבורים וההסתעפויות יעשו בתוך לוחות החשמל
שבעמודים.

מוליך הארקה שזור מנחושת  35ממ"ר יותקן בחפירות חופשי ,מתחת לצינורות (ולא בתוכם)
.6
 פרט לקטעים של מעברי כביש .המוליך יוחדר עד לוח החשמל שביסוד העמוד ללא חיתוכו,אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור בקוטר  29מ"מ נפרד אל תוך המגש ,חיבורו למהדק "על
פס" שבלוח ,חוט הארקה ימשך דרך צינור בקוטר  29מ"מ אל העמוד הבא .ממהדק הארקה
יצא חוט הארקה ויחובר לשלד המתכת המגש כבל הארקה בחתך  2.5מ"מ יחובר אל
החלקים המתכתיים של העמוד.
 08.01.04בריכת בטון (עבור תאורה)
בריכות בטון עגולות יותקנו בצורה הבאה:
.1

ביצוע חפירה בעומק הנדרש.

.2

סיתות פתחי כניסה/יציאה בגוף הבריכה בכמות ובגודל הנדרשים לכניסת כבלים או צנרת.

.3

התקנת טבעות במספר הנדרש עקב עומק הבריכה.
גובה פני הבריכה יותאם על ידי הקבלן עם גובה פני הקרקע הסופי המתוכנן במקום התקנת
הבריכה.

.4

ביטון מבפנים ומבחוץ של שרוולי הכניסה לבריכה ,והתקנת שכבת חצץ בעובי  20ס"מ
בתחתית הבריכה.

.5

התקנת מכסה כביש כבד מיציקת ברזל מתוצרת וולקן דגם מורן או שו"ע על הבריכה
וביטונו לגוף הבריכה.

.6

סימון שם הבריכה או מספרה על גבי המכסה בסימון בלתי מתבלה (יצוק).

.7

כנ"ל שלט עם ייעוד הבריכה ושם העירייה.
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.8

ציפוי בזפת חמה ולאחר מכן בנייר זפת את הדפנות החיצוניות של הבריכה.

.9

החזרת הקרקע החפורה (ללא אבנים) מסביב לבריכה והידוקה עד לקבלת מצב הקרקע לפני
החפירה.

חוליות שימצאו סדוקות יוחלפו ללא תוספת מחיר.
.10
 08.01.05יסודות בטון לעמוד תאורה או בסיס לוחות חשמל
.1

מיקום בסיס העמוד יתואם ויקבע לקבלן באמצעות המפקח בשטח .מידות הבור
שיחצב/יחפר על ידי הקבלן יאפשרו הצבת תבנית ליציקת יסוד העמוד בתוך הבור ופירוקה
לאחר מכן.

.2

בתחתית הבור יש להתקין שכבה כפולה של נייר זפת עם רזרבה של  50ס"מ מכל דופן של
היסוד.

.3

המשטח העליון של היסוד ימצא  20ס"מ מתחת לתחתית אבני הכיסוי של המדרכה .בסיס
בטון של עמודים הממוקמים בתוך גינון יבלוט  20ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים.

.4

לפני ביצוע היציקה יש להתקין ולבסס בצורה יציבה את זר ברגי עיגון העמוד כולל שני
אומים על קצה כל בורג שימרחו בגריז לפני ביצוע היציקה.

.5

בתוך כל יסוד יותקנו שלושה שרוולים גמישים שרשוריים דו שכבתיים מתוצרת "קוברה"
או "מגנום" " 3שיבלטו  10ס"מ מעל למרכז המשטח העליון על הבסיס ויצאו למרחק 50
ס"מ מדופן הבסיס בגובה  10ס"מ מתחתיו .קצות הצינורות יסגרו בסמרטוטים שיחוזקו
לצינור בחוטי ברזל.

.6

סוג הבטון יהיה ב  .30 -לאחר היציקה יש להרטיב את הבסיס במים מתוקים פעמיים ביום
משך  4ימים לאחר היציקה .לאחר פירוק התבניות יש למרוח את דפנות הבסיס פעמיים
בזפת חם ולעטוף אותו בקצוות נייר הזפת שהונח מתחת לבסיס.

.7

הקרקע סביב הבסיסי תוחזר למקומה (בלי אבנים גדולות) ותהודק עד להשגת צפיפות
הקרקע של שאר המשטח.

.8

עבודות יציקת הבטון תעשה לפי מפרט כללי פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר של הועדה
הבינמשרדית.

.9

גודל היסוד יהיה כמפורט בתכניות .יושם לב להכנסה נכונה של ברגי החיבור וצינורות
האספקה לכבלי חשמל.

.10

הצינורות יכפפו בצורה כזו (במצב קר או חם) שלא יתהוו קמטים ולא תשתנה צורתם
העגולה.

.11

הברגים ,פרט לחלק המצופה ,והצינורות ,ינוקו באמצעות מברשת פלדה או אמצעי דומה,
מעודף חלודה .ולפני הכנסתם לתוך הבטון ,וינוקו מכל שומן באמצעות מטרה  -כלור  -פחמן
או חומר שווה ערך ,אך לא בנפט או בנזין או חומר דומה.

.12

גודל ברגי יסוד לפי גובה העמוד:
 12.1לעמודי תאורה בגובה  4מ' 4 :ברגים בקוטר " 1\2ובאורך  35ס"מ.
 12.2לעמודי תאורה בגובה  8מ' 4 :ברגים בקוטר " 11\8ובאורך  65ס"מ.
 12.3לעמודי תאורה בגובה  10מ' 4 :ברגים בקוטר "  11/8ובאורך  80ס"מ.

.13

ניתן להשתמש ביסודות בטון מוכנים לעמודי תאורה שיענו על הדרישות שיפורטו קודם לכן.
עמוד  40מתוך 100

08.02

הספקות ציוד והתקנות

 08.02.01פרוק העמודים והתקנתם מחדש
.1

באחריות הקבלן לבצע את עבודתו כך שלא יהיה מצב בו התאורה אינה פועלת בלילה במהלך
עבודתו ,כלומר בטרם יפרק את עמודי התאורה יהיה עליו להכין תשתית מקבילה של
צינורות ,כבלים ויסודות ,כך שמיד לאחר פרוק העמודים ניתן יהיה להציבם מחדש
ולהפעילם.

.2

כמו כן באחריות הקבלן לוודא שלא יווצר מצב שעמודי התאורה החדשים יוצבו טרם
השלמת אבני השפה של אי התנועה .את יסוד העמוד ייצק הקבלן בהתאם למפלס הסופי של
פני הקרקע ויעבד את היסוד הבולט מעל פני הקרקע על פי הנחיות המפקח.

.3

לאחר העמדת העמודים ואיזונם באמצעות אוהמים ודיסקיות ,יכסה הקבלן את הברגים
ע"י בד יוטה טבול בזפת.

.4

פרוק עמודי תאורה קיימים כולל ניתוק העמוד ממתח ושליפת הכבלים מתוכו ,לרבות
שליפת הכבל בין זוג עמודים.

.5

פרוק העמוד כולל זרועות מגשים ,פנסים וכו'.

.6

שליפת היסוד הקיים מהקרקע ,פינויו לפי הנחיות המפקח ,כיסוי הבור שנוצר במצע סוג א'
כולל הידוק והחזרת המצב לקדמותו.

.7

הובלת עמודים על כל אביזריהם למקום שיורה המפקח.

במידה ויש צורך להתקינו מחדש את העמוד ,אזי יש לנקות את העמוד הזרועות הפנסים
.8
והמגשים לחווט מחדש בין המגש לפנסים להציב את העמוד במקומו החדש לאזנו ולחבר
מחדש את כבלי ההזנה עד להפעלת התאורה באופן משולם מחדש ,לרבות צביעת העמוד
והזרועות מחדש בתנור בגוון שייקבע על ידי העירייה .המחיר לא ישתנה בין אם יותקן פנס
אחד על עמוד או שלושה.
 08.02.02מבנה העמודים
.1

העמודים על חלקיהם יתאימו לתקן ישראלי  ,812לתיאור הטכני לפי מפרט אספקה מס'
( 63מאי  )1972וכן לפי מפרט הטכני של עיריית ירושלים  2014ויכללו שרוול חיזוק בגובה
 30ס"מ מפלטת היסוד.

.2

פתח למגש יתחיל בגובה  65ס"מ מהיסוד .גודל הפתח יהיה עפ"י הנחיות עיריית ירושלים .
המכסה של הפתח ייסגר על ידי בורג אלון בקוטר ".5/16
המכסה יחובר אל העמוד (לצורך גיבוי) עם שרשרת מצופה פלסטיק.

.3

ברגים ואומים :ברגי החיזוק יצופו אבץ בשלמותם ,כן יצפה אבץ כל האומים וההברגות של
ברגי היסוד ,כולל החלק המוטמן .האומים יכלו להתברג בצורה קלה בעתיד.

.4

לאחר פילוס הע מוד ימרחו ברגי היסוד והאומים ,כולל פלטת היסוד ושרוול החיזוק,
ב"אריקוט" שחור .עם הגנה בבד יוטה.

.5

צביעת מספר העמוד באחריות יצרן העמודים.

.6

ביציקת יסוד העמוד יונחו:
.6.1

צנרת "( 23בהסתעפויות " )33עבור כבלי התאורה ,עד הלוח.
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.6.2

צנרת  229מ"מ עבור חוט הארקה ( 329מ"מ בהסתעפויות).

.6.3

צנרת בקוטר  23מ"מ מלוח החשמל ועד לאביזרי גוף התאורה בצינור זה יושחל כבל
 3x1.5 N2XYמ"מ להזנת גוף התאורה( .לכל גוף בנפרד).

.7

לאחר הגלוון לא יבוצעו עבודות ריתוך כלשהן וההרכבה וההתאמה יעשו ע"י ברגים בלבד.
(ברגים מגולוונים כאשר הראש צבוע).
לאחר גמר הגלוון יצבע הקבלן את הפריטים הנ"ל בצבע "פוליצינק" תוצרת טמבור או ש"ע
לפי מפרט היצרן .הגוון לפי בחירת האדריכל (לא לבן!).

.8

יש לבצע עמוד תאורה אחד לדוגמא לצורך אישור הדגם ע"י האדריכל ואגף המאור של העיר
ירושלים באחריות הקבלן.
על הקבלן לקחת בחשבן כי יתכנו שינויים במבנה עמוד  -ביוזמת האדריכל מהנדס החשמל
או אגף המאור והם כלולים מראש במחיר המוצג).

.9

ברגי היסוד יהיו בקוטר ,באורך ובעלי כפוף ,כפי שמופיע במפרט ובתוכניות ( 4ברגים ו 12 -
אומים לכל יסוד).

.10

פלטת היסוד תרותך בנוסף לשרוול "זנד" ע"י  4צלעות לעמוד עצמו לשם חזוק .הצלעות
מפח פלדה בעובי של  6מ"מ לפחות.

.11

צפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע באבץ חם בטבילה מבחוץ ומבפנים ובהתאם
למפרט ולתקן (עובי הצפוי  60מיקרון לפחות) וזאת לאחר כל העיבודים ,הריתוכים וכו' ,ועל
כל החלקים ,כולל פלטת יסוד ,דלת התא ,וכו'.

.12

לתאים (פתחים) של העמודים יינתנו חיזוקים מפלדה  6מ"מ לפחות ,כולל מסגרות חיזוק.
התאים יהיו בגודל מתאים להתקנת המגשים נושאי האביזרים ,חיבורי הכבלים וכו',
ויבטיחו עבודה קלה וגישה נוחה לכל האביזרים.
התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגי אלן שקועים ,מוגנים מפני חלודה .הברגים יטבלו
בגריז סמיך בחלקם הפנימי ,הדלת מגולבנת כמו העמוד.
המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר ,יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי העמודים עצמם.
לדלת תרותך שרשרת מגולבנת שתחוזק לבורג מיוחד בתא ,ושתאפשר תלית המכסה עד
לרצפה.
בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים עליהם :ברגים חורים,
הברגות ,פסים וכו'.

.13

בעמודי התאורה יעמדו ברוח של  47מטר לשעה .

.14

העמודים יסופקו עם ברגים לשם חיזוק העמודים הפנסים והזרועות ,הברגים מוגנים מפני
חלודה ומצופים באבץ או בקדמיום 8 .ברגי החיזוק לזרועות יהיו מדגם אלן שקוע בעמודים.
הברגים יובלטו במינימום האפשרי ויתברגו אל אומים שירותכו לחלק הדופן הפנימי של
העמוד ולא יבלטו בחוץ.
כל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.

.15

על העמוד ,יסומן מספרו של העמוד בצבע שחור ע"י שבלונות לספרות בגודל  5ס"מ.
המיספור יעשה לפי ההוראות של המפקח.
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.16

מידות הזרועות וצורתו תהיינה בהתאם לדרישות מחלקת המאור של עיריית ירושלים .
ציפוי הזרועות וציבעתן זהים לאלה של העמוד .כמו כן תותקן אטימות מתאימה בכל
מקומות החיבור בין הזרוע לעמוד.

.17

העמודים  15 - 8מטר גובה יסופקו עם מחזיקי דגלים כמתואר בתכניות.

.18

הארקת העמוד תיעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בקופסת הפח התוחמת
את לוח החשמל (ללא תלות בלוח במקרה של פרוקו לצורך טיפול) הבורג יהיה " 5/8ויכלול
 3אומים ו  4 -דיסקיות ,הכל מפליז.

עובי דופן העמוד על פי המפורט בתוכנית.
.19
 08.02.03גילוון עמודי התאורה
גילוון באבץ חם  -יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר באמבט של אבץ טהור.
.1

מפרט זה מתייחס לצפוי אבץ המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה (קורוזיה) במוצרי פלדה
מעורגלים ,מחושלים ,כבושים משוכים ,כמו ברזלי מקצועי ,פרופילים מעורגלים מוצרים
מפח מוצרים מפרופילים וצינורות מכופפים ו/או מרותכים ,קונסטרוקציות ,רשתות מוכנות
לבטון ,סבכות ,גדרות ,פרזול לבנינים וכו'.

.2

מפרט זה אינו מתייחס למוצרים חצי מוגמרים המיוצרים במפעלים ייחודיים ו/או בשיטות
אוטומטיות כמו חוטים ,צינורות ,פחים ,ברגים.

.3

הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי  918מאפריל  1975וגילוון תיקון מדצמבר .1979

.4

מפעל הגלוון יהיה בעל הסמכה לתקן . ISO 9002

.5

חומרים לציפוי
.5.1

האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות (G.O.R) GOOD ORDINARY BRANDויכיל לא
פחות מ 98.5% -אבץ טהור.

.5.2
.6

.7

תכולת האלומיניום באמבט האבץ לא תעלה על .0.003%

תכנון
.6.1

יש לתכנן מוצר המיועד לגילוון בהתחשב באפשרויות ובתהליך הגילוון.

.6.2

מומלץ להיוועץ במגלוון לפני תכנון או ייצור של מועד המיועד לגילוון.

.6.3

יש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים ובחוץ.

.6.4

בטיחות  -אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום
להתפוצצות באמבט האבץ.

בחירת הפלדה
.7.1

הציפוי באבץ חם נוצר כתוצאה מריאקציה כימית בין ברזל והאבץ המותר .כתוצאה
מריאקציה זו נוצרת סדרה של שכבות סגסוגת אבץ ברזל המכוסות באבץ טהור,
כאשר המוצר מוצא מאמבט הגילוון.

.7.2

הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק "מתאים" לגילוון ,כדוגמת  UST37או
ש"ע.

.7.3

פלדות רכות בלתי מסוגסגות מתאימות במיוחד לתהליך הגילוון.
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.7.4

הרכב אופייני של פלדות מתאימות לגילוון המכילות את היסודות הבאים ,אם בנפרד
ואם בצורף:
 .7.4.1פחמן פחות

מ0.25% -

 .7.4.2זרחן פחות

מ0.002% -

 .7.4.3מנגן פחות

מ1.35% -

 .7.4.4סיליקון פחות

מ0.003% -

.7.5

ניתן לגלוון גם פלדות בעלת תכולה של יסודות העולה על האמור בבחירות הפלדה
המתאימה.

.7.6

הקבלן ישלח דוגמאות של הפלדות לבדיקת התאמה לגילוון ,אל מפעל הגילוון לפני
תחילת היצור.

.7.7

רצוי ,עד כמה שאפשר ,לייצר את המוצר מחומר בהרכב כימי ובטיב שטח אחיד.

.7.8

כל החלקים ייוצרו מחומר חדש ללא חלודה פרט לחלודה שטחית.

.7.9

בחירת הפלדה המתאימה לגילוון היא באחריות הקבלן.

 .7.10על הקבלן להגיש מפרט זה בזמן בקשת ההצעה ממפעל הגילוון.
.8

יצור החלקים המיועדים לגילוון
.8.1

המוצרים יכולים להיות מכוסים בחלודה או תחמוצת ערגול .יש להימנע מחבור חומר
חלוד מאוד עם חומר חדש.

.8.2

על היצרן לדאוג לחורים ו/או מעברים לכניסה ונקוז של אבץ ושחרור אויר כלוא,
החורים יהיו בגודל ובמקומות מתאימים לתהליך הגילוון.

8.3

הריתוכים יהיו  CO2ויהיו הקפיים ומלאים :במקומות בהם יש חפיפה "בפיגורות"
ו/או מעבר מוט מעל מוט יבוצע ריתוך נקודתי ניסתר לחיזוק.על היצרן להבטיח
אטימות מלאה של כל הריתוכים חורים בריתוך או חללים זעירים בין חלקי המוצר
עלולים לגרום לנזילות חומצה לאחר הגילוון.

.9

.8.5

על היצרן לדאוג לאפשרות תליה של המוצר לשם שינוי בתהליך הגילוון.

.8.6

המוצרים יישלחו לגילוון כאשר הם נקיים מצבע ,שומנים ,זפת ,בטון וסיגי (שלקה)
כל אחד מהליקויים שהוזכרו פוגם בטיב הגילוון.

.8.7

יש להמנע מחבור פחים דקים למסגרת עבר וקשוחה .אלה יגולוונו בנפרד ויחוברו
לאחר הגילוון.

.8.8

לריתוך חלקים לאחר הגילוון ,יש להשתמש באלקטרודה בעל הרכב מתאים
וטמפרטורת ריתוך נמוכה ,לאחר הרתוך לנקות את אזור הרתוך בעזרת מברשת
פלדה ולכסת בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ.

.8.9

היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון.

תהליך הגילוון
.9.1

הקבלן יכין את החומר לתהליך הגילוון באבץ חם בתאום עם המפעל המגלוון
בחלקים חלולים יהיו חורים ו/או פתחים מתאימים לשחרור אור ולכניסה וניקוז של
אבץ.
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.9.2

החלקים ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע ,צבעי סימון זפת ,סוגי ריתוך
(שלקה) וכו'.

.9.3

המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן ,צריבה בחומצה ,טבילה בפלים (פלקס) וטבילה
באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ 450-מעלות צלזיוס ומעלה.
הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות ,חיספוסים ,קוצים ושיירי פלקס.

.9.4

במידה ויהיה צורך בליטוש  ,הדבר יעשה באמצעות דיסקת ניר לטש או דיסקת
מחומר פלסטי . 3Mאין להשתמש בדיסקת השחזה.

.10

.9.5

עובי הציפוי יהיה בהתאם לדרישות ת"י .918

.9.6

מספר הפריטים שיבדקו לאישור מנה הוא :חזותית  100%עובי אבץ .25%

.9.7

על הקבלן להביא אישור בכתב של המפעל המגלוון כי הגילוון בוצע בהתאם לתקן
ולדרישות מפרט זה.

מראה הציפוי
 .10.1עובי שכבת הגילוון יהיה בהתאם לתקן ישראלי  918גליון תיקון דצמבר .1979
 .10.2על בדיקה מדגמית יוסכם בין המצפה למזמין.
 .10.3עובי שכבת הגילוון המתקבל הוא תוצאה של ההרכב הכימי של הפלדה וכן מבנה
וטיב השטח לפני הציפוי.

.11

מראה הציפוי
 .11.1הציפוי יהיה רציף וללא פגמים במשטחו העיקרי.
 .11.2בגלל השוני בתהליך הגילוון באבץ חם ,חלקות השטח המצופה אינה שווה לחלקות
פחים מגולוונים או לטיב שטח גילוון חשמלי.
 .11.3בכל מקרה של דרישות מיוחדות לטיב שטח ,על הקבלן לציין זאת למגלוון מראש.
במקרה של פגמים קטנים מותר למצפה לבצע תיקונים בצבע עשיר אבץ.

.12

הידבקות הציפוי
על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב ,עד שלא תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע.
הרכבה ושימוש של המוצר .ככלל ,ככל ששכבת הציפוי עבה יותר .יש להזהר יותר בשינוע.

.13

בדיקת איכות הגילוון
 .13.1בדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגילוון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל .מפעל הגילוון
יאפשר לבודק מטעם המזמין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך ויסיע לו בביצוע
הבדיקות.
 .13.2יש להקפיד כי פני המתכת לאחר הגילוון יהיו חלקים וללא בלוטות ועודפי חומר.

 .13.3לא יתקבלו פרטים אשר פניהם לא יהיו חלקים.
 08.02.04צביעת עמודי תאורה ומרכזת הדלקה (רק באם עשויה פח מגולוון) על גילוון באבץ חם.
.1

לפני הצביעה יש לוודא שהחומר נקי משומנים וזיהומים אחרים.

.2

הכנת השטח לפני הצביעה תהיה ע"י התזת גרגרים שתגרום לחספוס קל של השטח ולא
תפגע בציפוי האבץ.
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.3

הצביעה תהיה באבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בגוון מתוך קטלוג  RALלפי בחירת
האדריכל.

.4

עובי הצבע יהיה  120-140מיקרומטר.

.5

לאחר הצביעה החלקים יארזו באופן שימנע נזק לצבע.

כל חומרי הצביעה יהיו בעלי תו תקן ישראלי ויקבלו את אישור המפקח לפני השימוש.
.6
 08.02.05שינוע והרכבה
.1

הקבלן ידאג להעמסה ,הובלה ,פריקה ושינוע של חלקי העמודים ,הזרועות וכיו"ב הצבועים
באופן שימנע פגיעה בצבע (כלול במחיר היחידה).

.2

תיקוני פגמים בצבע יעשו באתר לאחר ההרכבה ע"י ליטוש האזור הפגוע בנייר לטש וצביעה
בצבע " יורתן" באותו גוון של הצבע באבקה.

העמודים יורכבו באופן מפולס .הפלטה תורכב בגובה של  2-3ס"מ מעל פני הבטון.
.3
 08.02.06ברגי חיבור ליסוד וחגורת הבטון
.1

הברגים יהיו מגולוונים וראשם יצבע בצבע פוליאריטן באבקה אלקטרוסטטית בגוון RAL

כדוגמת העמוד.
.2

לאחר ההרכבה יש לצבוע את הברגים והבטון הבולט במלט אטימה .SEAL SILA 107

יש לבצע את הצביעה בקפדנות לפי הוראות היצרן.
.3
 08.02.07טיפול נגד קורוזיה לפלטת יסוד העמוד
העבודה כוללת את התהליכים הבאים:
.1

חפירה בכל סוגי הקרקע לגילוי פלטת היסוד ,כולל פתיחת וסגירת ריצוף או אספלט.

.2

גירוד כל החלק התחתון של העמוד עד לגובה  40ס"מ  ,מכל חומרי החלודה.

.3

שטיפת החלק התחתון של העמוד במים נקיים וייבושו.

.4

מריחת ממיר חלודה של טמבור וייבושו במשך  24שעות לפחות.

.5

צביעה בשכבת אריקוט שחור (גם בתחתית הפלטה).

כיסוי פלטת היסוד וסילוק עודפי עפר.
.6
 08.02.08הצבת עמודים
.1

העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים.

.2

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים
והדיסקיות ,כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה ,או מגולבנים.

.3

ברגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת
החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר ,יותקנו שרוול פלסטי
ממולא גריז על כל הבורג הבולט עם האומים.

.4

לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים ,יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה זפת.
לאחר מכן ,תשפך זפת חמה על הברגים ,האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של
העמוד ,עד תום השרוול ,ויוצק בטון מסביב לפלטה .על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת
לפלטה ובחלקו הפנימי כ 30-ס"מ לפני הצבת העמודים.
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 08.02.09גופי תאורה
.1

כללי
 .1.1גופי התאורה יהיו מהתוצרת ומהדגמים המפורטים להלן ומאושרים ע"י מחלקת
מאור בעיריית ירושלים  ,ועל הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור
המהנדס ו/או המפקח לפני רכישתם.
באם בכוונת הקבלן לספק גופים שווי ערך עליו להוכיח למהנדס שתכונות הגוף שוות
ערך למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש מבחינה מכנית ,חשמלית ואופטית.
 .1.2אישור או אי אישור דגם השווה ערך יהיה על ידי המהנדס ולקבלן לא תהיה זכות
עוררין כלשהי בנדון (על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו) .אין להתקין
את הגופים ללא קבלת הנחיות מדויקות ,מהיצרן.
 .1.3דגמים של פנסי רחוב
 1.3.1גוף תאורת כולל התקנה זרוע/ראש עמוד ,יציקת אלומיניום דרגת אטימות
 IP66כולל מגן נחשולי מתח  KV/10KA10עם כיסוי זכוכית מחוסמת
למניעת הצטברות אבק על העדשות ,פתיחה ללא כלים החלפת ציוד ולדים
ללא כלים .דרייבר  PHILIPS XI-FP 75Wלתמיכה לכל סוגי הבקרה
העתידית  .DALI/0-10Vגוון אור  K3000בתפוקה אורית  7500לומן בהספק
 W59דגם  LaFoglia Medium GLASSEDתוצרת  Ghisamestieriאיטליה.
1.3.2

יבואן לוקסגוד
מדרגות בין הרחובות התקנה זרוע/ראש עמוד ,יציקת אלומיניום דרגת
אטימות  IP66כולל מגן נחשולי מתח  KV/10KA10עם כיסוי זכוכית
מחוסמת למניעת הצטברות אבק על העדשות ,פתיחה ללא כלים החלפת
ציוד ולדים ללא כלים .דרייבר  PHILIPS XI-FP 75Wלתמיכה לכל סוגי
הבקרה העתידית  .DALI/0-10Vגוון אור  K3000בתפוקה אורית  3100לומן
בהספק  W23דגם  LaFoglia Medium GLASSEDתוצרת Ghisamestieri

1.3.3

איטליה .יבואן לוקסגוד
גוף תאורת רחובות  ,חניונים וכבישים .התקנה זרוע/ראש עמוד ,יציקת
אלומיניום דרגת אטימות  IP66כולל מגן נחשולי מתח  KV/10KA10עם
כיסוי זכוכית מחוסמת למניעת הצטברות אבק על העדשות ,פתיחה ללא
כלים החלפת ציוד ולדים ללא כלים .דרייבר  PHILIPS XI-FP 75Wלתמיכה
לכל סוגי הבקרה העתידית  .DALI/0-10Vגוון אור  K3000בתפוקה אורית
 8200לומן בהספק  W64דגם  LaFoglia Medium GLASSEDתוצרת
 Ghisamestieriאיטליה .יבואן לוקסגוד

 .1.4מבנה גופי תאורת LED

1.4.1

מבנה וחומרים  -מבנה גוף התאורה וכן החומרים המשמשים לייצורו
יתאימו לדרישות ת"י  .20מבנה גוף התאורה יהיה עשוי מחומר שאינו פרו
מגנטי (ברזל וכיו"ב') כגון אלומיניום יצוק ,אלומיניום משוך ,צבוע בצבע
מגן.
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1.4.2

חלקים  -הברגים ,האומים ושאר האביזרים יהיו עם התקנים למניעת
התכופפות והשתחררות בתנודות וברעידות.
כל חלקי הפלדה בגוף התאורה כגון ברגים ,טבעות ,אומים וכו' לרבות אלו
המשמשים לחיזוק ג"ת לזרוע ,יהיו מפלדת אל-חלד ,או שיהיו מוגנים על-
ידי ציפוי מתאים (כגון פלדה מגולוונת באבץ חם).

1.4.3

התא האופטי  -יהיו אטומים במיוחד בפני אבק ורטיבות בדרגה של IP66

1.4.4

לפחות ,אך יאפשרו תנועת אוויר מסונן בעת התחממות והתקררות הגוף על
ידי "נשם מסנן".
תא חיבורים ואביזרי עזר (תא ציוד)  -התא יכלול ציוד הפעלה (דרייבר),
חיווט ואביזרי עזר ,אלא אם תהיה דרישת אחרת .התא יהיה אטום במיוחד
בפני אבק ורטיבות בדרגה של  IP54חיזוק הכבל בתוך התא ימנע העברת
מאמצי משיכה למהדקי החיבור .בתא החיבורים בכניסה לג"ת יהיו
מהדקים תלת קוטביים העומדים בטמפרטורה של  105C°לפחות וקבועים

1.4.5
1.4.6
1.4.7

1.4.8

1.4.9

לגוף התאורה.
חיבור גוף התאורה לזרוע  -יבוצע ע"י התקן המונע את שחרור הגוף אך
מאפשר כיוון התקנתו במגוון זוויות.
אין לבצע שינויים במבנה גוף התאורה שלא מופיעים במפרטי היצרן
המקוריים ובמסגרת תוכניות היצור הסדרתיים של גוף התאורה ע"י היצרן.
כיסוי פתח יציאת האור (במידה וישנו) יהיה שקוף ,חלק ,נקי וצלול מזכוכית
העמידה בפני הלם תרמי ומכני ,מחוסמת או עברה טיפול אחר המתאים
לדרישות ת"י .20.2.3
מכסה של ג"ת ייפתח ללא עזרת כלים ויישאר מחובר למבנה גוף התאורה.
בעת הפתיחה לא יישארו בידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מגוף
התאורה .פתיחת מכסה ג"ת כלפי מעלה או כלפי מטה תכלול אבטחה
למניעת נפילה או סגירה מקרית של המכסה.
דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים תהיה  IK08לפחות

 .1.5פריטים חשמליים
 1.5.1הגנת ג"ת בפני חשמול
ההגנה תהיה בד"כ ע"י הארקת הגוף.
החלק המתכתי של גוף התאורה יהיה בקטגוריה ( I CLASSמוארק) כנדרש
בחוק החשמל ובת"י  .20כל חלק של הגוף הנושא ציוד חשמלי והניתן
לפירוק ,יוארק עם מוליך גמיש לחלק הקבוע של הגוף.
במקרים מיוחדים בהם קיימת ו/או מתוכננת תשתית חשמל לתאורה ללא
הארקה ,כגון על עמודי עץ או חומר בלתי מוליך אחר ,ההגנה תהיה על-ידי
שימוש בגו"ת  II CLASSעל פי הגדרות יצרן.

1.5.2

חיבורים ומוליכים
ציוד הפעלה יתאים למתח הזנה 230V/50Hz
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.2

1.5.3

בנוסף לאמור לעיל ,מוליכי ההזנה לגוף התאורה יחוברו למהדקים קבועים
בגוף התאורה.
במעברים פנימיים דרך חלקי מתכת יצוידו כל המוליכים בשרוולי בידוד
עמידי חום לפחות  120מעלות צלזיוס.
מוליכים פנימיים יחוזקו לגוף באמצעות חבקים פלסטיים תקניים
מתאימים .חיבורי חיווט חיצוניים ,בין גוף התאורה לציוד ההפעלה ,יהיו
באמצעות מהדקי שקע-תקע.
במידה ומאגדים מס' מוליכים בשרוול משותף יש להשתמש בשרוולים
מבודדים עמידים בחום של לפחות  120מעלות צלזיוס.
אין להשתמש במהדקים כנקודת חיבור למוליכים ליותר משני מוליכים,
מומלץ להוסיף מהדק נוסף לאפס המשותף.
מקדם הספק בעומס מלא יהיה  0.92לפחות.

1.5.4

רמת  THDבעומס מלא לא תהיה יותר מ20% -

1.5.5

ג"ת יצויד על ידי מערכת הגנה מפני עליות מתח רשת חדות עד kV10

1.5.6

מערכת הפעלה אלקטרונית ( )driverתהיה אינטגראלית בג"ת

שו"ע לגופי תאורה
 .2.1נדגיש כי כל גוף תאורה חלופי שווה ערך בין אלה ששמותיהם צויינו או אחרים שיוצגו
ע"י הקבלן הזוכה ,יבחר גוף התאורה המתאים מבניהם עפ"י קריטריונים שיפורטו
להלן ואישור המזמין ולא תהיה לקבלן כל זכות ערעור בנדון.
 .2.2על מנת להסיר ספק ,ציוד מתאים יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות:
יכולות אוריות משובחות ,חשמליות ,מכניות ,פיזיות בעל תקן ישראלי ,תו השגחה
של מכון התקנים בארץ או בחו"ל ,מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין.
 .2.3הקבלן יציג מכתב מספק הציוד המפורט במפרט זה ,הנכתב ע"י יצרן הציוד המסמיך
אותו למכור/לשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות ,שירות חלקי חילוף וכו' לתקופה
המוגדרת במפרט זה לגבי כל פריט ופריט.
 .2.4הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע לפרויקט תשמר למזמין ו/או המתכנן.
קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.
 .2.5קבלן שלא יגיש את האיפיונים הבאים כולם כאחד יספק גופי תאורה עפ"י קביעת
המזמין .בחירת גופי התאורה תקבע עפ"י האיפיונים הבאים:

.3

איפיוני שו"ע לגופי תאורה
 .3.1איפיון תקציבי:
הוכחת התאמה של הציוד תלווה על ידו במסמכים טכניים המפרטים את
הדרישות שבסעיפים הנ"ל ממעבדה מוכרת ,מוסמכת ומצויידת בציוד
המתאים לעריכת בדיקות הנ"ל והשוואה כספית.
עלות הבדיקות להוכחת התאמה חלה על הקבלן .הקבלן יעמוד לרשות
עיריית ירושלים על חשבונו ,גוף תאורה אחד מכל סוג מותקן עפ"י צורת
התקנה הנדרשת לצורך עבודת הביקורת.
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 .3.2גופי תאורה חלופיים או שווי ערך:
על הקבלן להציג במשרדו של המתכנן את גוף התאורה ,המסמכים והחומר
הטכני המפורטים בסעיפים הנ"ל.
 .3.3תכנית פוטומטרית
לכל גוף תאורה חלופי ושווה ערך שירצה הקבלן לספק ,ילווה הקבלן את הצעתו עם
תוכנית פוטומטרית מושלמת של הפרויקט על כל מרכיביו ,חלוקה אורית ,מקסימום,
מינימום וממוצע.
 .3.4הרכבת גוף לדוגמא
הקבלן מתחייב במידה וידרש ,להרכיב עמוד ,זרוע וגוף לדוגמא ,אחד מכם סוג
במקום שיקבע ע"י המתכנן ונציג המזמין ולא תהיה לקבלן זכות לתוספת מחיר עבור
שינויים שידרש לעשות בציוד הנ"ל כך שיתאים לדרישותיו של המתכנן.

08.03

בקרת תאורה

 08.03.01כללי:
.1

תאורת הכבישים מיושמת באמצעות גופי תאורה  , LEDהמותקנים על עמודי תאורה.

.2

הצורך בשיפור ברמת השירות ,התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב
התקנת מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי
העיר ,לרבות דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי ,מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה ,חיווי תקלות,
עמעום ככל שיידרש ברמת הפנס הבודד.

מערכת התקשורת והבקרה לפי הנחיות עיריית ירושלים
.3
 08.03.02תיאור עקרוני של התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי
התאורה:
.1

התקשורת תאפשר העברת נתונים ,דו-כיוונית ,בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה
ולכל גופי התאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה ,כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי
כתובת דיגיטלית  ,IDלצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית.

.2

בכל מרכזיית תאורה יותקן בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים ,דו-כיוונית,
המאפשר את המפורט להלן:

.3

העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה ,באמצעות תקשורת קווית
בפרוטוקול תקשורת .DALI

.4

העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה ,בתקשורת
 TCP/IPבאמצעות מודם סלולארי  GPRSמובנה ביחידת בקר התאורה .מודול זה משמש
כמתאם תקשורת בין מודול ה LPMלממשק חיצוני בפרוטוקול  MODBUSסטנדרטי על קוי
תקשורת  .rs485תיאום זה נועד לממשק את רכיבי הבקרה לכל תוכנת בקרה סטנדרטית .
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 08.03.03בקר תאורה נשלט מרחוק ,ממרכז הבקרה:
.1

בקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה ,יהיה בעל כתובת דיגיטלית  ,IDיאפשר שליטה
ותפעול של עד  9מתאמי תקשורת ,וישמש כתחנה להעברת נתונים ,דו-כיווני ,בין מרכז
הבקרה ולכל פנס בשטח ,כמפורט להלן:

.2

נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פנס ,לרבות קביעה ועדכון
זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים ,הפעלה וכיבוי באופן יזום ,קביעה ועדכון תוכניות עבודה
ו/או חיסכון באנרגיה ,סנכרון שעונים )ׁ ,(RTCהכנסת פרמטרים תפעוליים וכו'.
.2.1

העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה ,חיווי מצב מגענים ,חיווי מצב
מפסק בורר (ידני ,מנותק ,שעון הדלקה מקומי ,בקרה מרחוק) ,מצב דלת ,לרבות
העברת הפרמטרים החשמליים ,נתוני הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי
המותקן במרכזיית התאורה.

.2.2

העברה למרכז הבקרה את הנתונים המתקבלים מכל פנס בשטח (בתקשורת קווית)
כמוגדר בפרוטוקול  DALIשל יחידות ההינע  DRIVERשל פנסי ה  ,LEDבהתאם
לדרישות תקן .IEC62386

.2.3

הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה:
 .2.3.1הפעלה ידנית  -הפעלה או ניתוק באופן ידני של כל פנס או קבוצת פנסים.
 .2.3.2הפעלה מקומית  -הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם
לפקודות שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן במרכזיית
התאורה.
 .2.3.3הפעלה מרחוק  -הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם
לפקודות שיתקבלו מתוכנת השעון האסטרונומי המותקן בתוכנת הניהול
במרכז הבקרה .כל בקרי התאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי
התוכנית המתקבלת ממרכז הבקרה .במידה ובקר התאורה זיהה תקלת
תקשורת עם מרכז הבקרה יעבור באופן אוטומטי למצב של "הפעלה
מקומית" ויפעיל את מרכזיית התאורה והפנסים בהתאם לתוכנית הפיקוד
המקומית.

.2.4

בעת אירוע כשל בבקר התאורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם
מרכז הבקרה ,יעבור למצב עבודה מקומי באופן אוטומטי ,ללא הפסקת התאורה.

 08.03.04בקר התאורה יכלול כניסות  I/Oכמפורט להלן (כולל יחידת הרחבה ל :)I/O
הנדרש להלן הינם  12כניסות  I/Oהנדרשים לצורך החיוויים בתוך מרכזיית התאורה המפורטים
במסמך זה ו בתוכניות ,כדוגמת :חיוויי מצבים :מפסק בורר פיקוד (מנותק ,ידני ,שעון ,בקרה) ,דלת,
מגען ראשי ,בקר מתח יתר ,כולא ברק ,מפסק ראשי ,עוקף מגען ,מא"מתים ,שמור.
 08.03.05בקר התאורה יכלול יציאות תקשורת כמפורט להלן:
.1

הנדרש להלן הינו בתוספת לתקשורת הנדרשת להעברת הנתונים ,כמפורט במסמך זה
ובתוכניות ,בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.

.2

תקשורת טורית  RS485 MODBUSלחיבור עד  9מתאמי התקשורת ,ואופציה לחיבור מד
אנרגיה שיתוקן במרכזית התאורה ,ואופציה לחיבור הרחבה של בקרי  I/Oנוספים.
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.3

 RJ45לתקשורת  TCP/IPבחיבור  LANקווי.

 08.03.07מתאם תקשורת  DALIקווי:
.1

מתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה ,יהיה בעל כתובת דיגיטלית  ,IDויכיל  4ערוצי
תקשורת  DALIלתפעול של עד  255יחידות קצה (כתובות  ,)DALIוישמש להעברת נתונים,
דו כיווני ,ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה .הנתונים יועברו בתקשורת קווית
ויכללו את הפרמטרים כמוגדר בתקן .IEC62386 DALI

.2

מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה עם הפנסים באורך קו של עד  300מטרים
בין המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביותר למרחקים גדולים יותר יש להתקין מגבר תקשורת
בעמוד התאורה כמפורט בהמשך).
.2.1

הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת : DALI

.2.2

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת :יציאות ערוצי התקשורת יכללו
הגנה אקטיבית לחסימת המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת .בעת הסרת
מתח התקלה ישוב מתאם התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.

 08.03.08מגבר קו ( :DALIמורכב משתי יחידות ייעודיות  -ספק כוח  DALIורפיטר)
.1

מגבר קו המותקן במרכזיית התאורה:
מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  64פנסים.
ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח  DALIייעודי לתפעול  64הפנסים.
מגבר הקו מוגדר לקו תקשורת  DALIבאורך מרבי של  300מטרים מהמרכזייה.

.2

מגבר קו המותקן בעמוד התאורה:
מגבר הקו יגביר את הסיגנל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  64פנסים.
ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח  DALIייעודי לתפעול  64הפנסים.
מגבר הקו מוגדר לקו תקשורת  DALIבאורך מרבי של  300מטרים נוספים מהעמוד שבו
הותקן .

.3

הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת : DALI
בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת :מגבר הקו יכלול הגנה אקטיבית ויחסום
את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת .בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן
לתפקד ללא צורך בהחלפתו.

.4

מבנה:
.4.1

היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד
התאורה גוף התאורה.

.4.2

היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה
בטמפרטורת סביבה של ).(-10°C - 60°C

.4.3

הגנה חשמלית :בידוד כפול.

.4.4

התקנה :התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.
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 08.03.09מגן מתח לקו תקשורת :DALI
.1

מגן המתח יותקן במרכזיה בקו תקשורת ה  DALIהמחבר בין מתאם התקשורת המותקן
במרכזיה לבין יחידת מגבר הקו המותקנת בעמוד התאורה במרחק של עד  300מטרים
מהמרכזייה.

.2

הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת : DALI

.3

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת ,יבצע מגן המתח הגנה אקטיבית ויחסום
את המתח הגבוה מחדירה למתאם התקשורת ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת .בעת הסרת
מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.

.4

מבנה:
.4.1

היחידה תתאים להתקנה בתיבת הקנה חשמלית המותקנת במרכזיית התאורה.

.4.2

היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה
בטמפרטורת סביבה של ).(-10°C - 60°C

.4.3

הגנה חשמלית :בידוד כפול.

 08.03.10ספק כוח ייעודי ל :DALI
.1

ספק הכוח יספק מתח של  13-22.5VDCבחיבור של עד  64פנסים עם תקשורת .DALI

.2

זרם הדפקים של התקשורת יהיה  250mAמקסימום ,בהתאם לדרישות תקן

DALI

.IEC62386
.3

הגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת : DALI
בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת ,ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית ויחסום
את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת .בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן
לתפקד ללא צורך בהחלפתו.

.4

מבנה:
.4.1

היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה או במגש הציוד המותקן בעמוד
התאורה גוף התאורה.

.4.2

היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה
בטמפרטורת סביבה של ).(-10°C - 60°C

.5

.4.3

הגנה חשמלית :בידוד כפול.

.4.4

התקנה :התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.

התכנה התפעולית במרכז הבקרה:
.5.1

תוכנת הניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט.

.5.2

גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות
חשיפה לתוכן כפי שיורה המזמין.
תוכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבית.

.5.3

מרכז הבקרה מתוכנן לנהל את מערך התאורה בפריסה עירונית הכולל עד10,000 -
פנסים וכ 300 -מרכזיות תאורה.
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.5.4

הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי.

.5.5

תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים ,אל קבוצות של פנסים ו/או
מרכזיות תאורה ו/או לרמת פנס בודד.

.5.6

התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנסים במרכזיה .לכל קבוצה ניתן לקבוע עד 8
תרחישי רמות עמעום שונות ללילה.
התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה :מנותק ,ידני ,מקומי ,בקרה מרחוק.

.6

התוכנה תאפשר את המפורט להלן:
הפעלה ידני:
שליטה במצבי התאורה באופן ידני כדוגמת  -הפעלה וכיבוי ,קביעת עמעום וכדו'.

.7

הפעלה אוטומטית:
מרכז הבקרה מנהל את התפעול באמצעות תוכניות שהוגדרו מראש ע"י המפעיל ,ומזין את
בקרי התאורה בשטח ,בהתאם.
בעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה ,עמעום וכיבוי אוטומטיים בהתאם
לתכניות שנשלחו לבקר התאורה ,ממרכז הבקרה (תוכניות עבודה שנקבעו מראש ע"י מפעיל
ונקלטו בבקר התאורה).

.8

ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:

.9

.8.1

כניסה באמצעות האינטרנט (באמצעות סיסמא והגנה).

.8.2

ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר.

.8.3

אפשרות שליטה מהאינטרנט.

.8.4

הצגת מערכת התאורה  ,כל פנס וכל מרכזיה.

.8.5

אפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש ). (Google maps

.8.6

אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת ,מרכזיות תאורה ,בקרי תאורה ופנסים.

.8.7

הצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה . ELNET / SATEC

פונקציות:
.9.1

הדלקה וכיבוי מרחוק.

.9.2

חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה.

.9.3

קביעת תוכניות עבודה לפי קבוצות.

.9.4

עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות.

.9.5

הצגת נתוני המרכזיות :כדוגמת ,כתובת דיגיטלית,

.9.6

מיקום ,מיקום  ,GPSסטאטוס ,מספר  SIMוכו.

.9.7

הצגת נתוני הפנסים/עמודים :כדוגמת ,כתובת דיגיטלית ,מיקום ,מיקום ,GPS
סטאטוס ,סוג פנס/נורה ,ציוד הפעלה וכו.

.9.8

הצגת נתוני צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה :צריכת אנרגיה,
מתחים ,זרמים ,מקדם הספק ,הספקים ,טמפרטורה ,וכו'.

.9.9

הצגת סטאטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה :תקינות נורה ,תקינות
דרייבר ,רמת הספק מוצא (ב ,)%-תקינות התקשורת וכו'.
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 .9.10הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה ,כולל הספק מצטבר ,שעות עבודה ,מקדם הספק,
וכדו'.
 .9.11דווח תקלות מרכזיה ,צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן ,תאורה לא פועלת בתוך
זמן הזמן המתוכנן ,תקלה באספקת מתח חח"י ,וכו'.
 .9.12דוחות מרכזים :צריכת אנרגיה ,תקלות ,וכו' ,לרבות אפשרות יצוא לתוכנת EXCEL

להפקת גרפים ודוחות מעקב.
 .9.13הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה.
 08.03.11גיבוי חשמלי:
.1

בקר התאורה יכלול מערכת גיבוי נתונים באמצעות "זיכרון בלתי נדיף" ,לשמירת הנתונים
בעת הפסקת חשמל ,ולצורך דיווח למרכז הבקרה.

.2

בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל :תוכנת ה "SYSTEM" -לתקשורת,

דרייברים לתקשורת ,שמירת פרמטרים למשך שנה לפחות.
 08.03.12בקר התאורה ויחידות העזר( :תנאי סביבה ופעולה)
כל הציוד יהיה מיועד לפעולה בתנאי סביבה התואמים לתנאי השטח ויתאימו לעבודה בדרישות
כמפורט להלן:
.1

טמפ' סביבה (  )-°10 Cעד ) )+70 Cלפחות.

.2

לחות יחסית  0עד .95%

.3

פעולה תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה.

08.04

התקנת חשמל ומאור (בעמודים ולגופי התאורה השונים)

 08.04.01כללי
.1

בתא החיבורים יותקן מגש ועליו יחובר סידור לחיזוק כבלים הנכנסים והיוצאים ומהדקים
לחיבור לעד כבלי הזנה בחתך של עד  5*25ממ"ר  . NA2XYכמו כן יותקן מהדק הארקה ל
 3 -מוליכים בחתך של  35ממ"ר.

.2

מזח"א ,כבלים ,משנקים ומצתים יותקנו על גבי המגש ,ו/או הפנס ,בהתאם למקרה,
והנחיית מחלקת המאור והמתכנן (ללא תוספת מחיר).

.3

חיבור חשמל לגופי התאורה בכבל נחושת  3*2.5ממ"ר.
כניסת הכבל לעמוד תהיה בצורה שהוא יהיה אטום לחדירת המים.

.4

התקנת כבל החשמל בעמוד תעשה בצורה שהכבל לא יהיה מתוח וללא כיפופים חדים.

.5

כל חוט במגש האביזרים ובפנס יהיה מבודד עם שרוול בידוד פלסטי.

.6

מהדקי הפיצול בעמוד יהיו כדוגמת  SOGEXIאו שו"ע מאושר עם בורג לחיצה נפרד לכל
מוליך ובידוד כפול .מותאמים לחתך מוליכי קו ההזנה.

.7

מגש האביזרים בעמודים  5.5מ'  ,יהיה עשוי מחומר פלסטי כבה מאליו.
מידות המגשים יאפשרו הכנסתם בקלות לתוך הפתחים שבעמוד התאורה ויהיו בהם חורים
ותפסנים לשם חיזוקם לעמוד.
האביזרים יותקנו על המגש ובתוך הפנס יהיו מסוג משובח ,מאושרים ע"י מכון התקנים.
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.8

על המגש יותקנו מהדקי חרסינה לכל הכבלים היוצאים ובהתאם לחתכי הגידים ומספרם
ופסי מהדקים ,כולל מהדקים עבור חיבורי הפנסים ,וכן חיזוקים ושלות עבור הכבלים
הנכנסים ויוצאים מהעמוד.

.9

כל המחזיקים ישולטו בצורה ברורה וברת קיימא בציון המעגלים ,הפזות וכו' .על המגשים
יותקנו חצי אוטומטיים  10א' דו קוטבי עם ניתוק  0של  10KAעם כיסוי מתאים לחיבורים.
(מאמ"ת לכל נורה).

.10

מגשי האביזרים יכללו פסי הארקה מנחושת עם ברגים ודסקיות.

.11

לפני הזמנת הציוד על הקבלן להציג דוגמא של מגש להבטיח פעולה מושלמת של הנורה,
המשנק ,המצת הדימר והקבל ולאחר ניסוי לקבל אישור למערכת בשלמותה.

.12

כל חוט במגש ללא יוצא מהכלל יהיה מבודד עם שרוול בידוד פלסטי.

.13

מכסה לפתח העמוד בעבור מגש יהיה מחובר לפס הארקות באמצעות מוליך נחושת מבודד
בחתך  10ממ"ר ובאורך  40ס"מ.

.14

יחידת קצה כדוגמת  LPL - 01ספק ש.מ .יוניברס לפנס עד  165וואט להתקנה בפנס או
בבסיס העמוד העומדת בתקן רשמי  IEC 62368-1ואישור מכון תקנים הישראלי הכוללת
גם מערכת הגנה בפני סרג' של  KV6וכן נחשולי זרם ( ) INRUSH CURRENTבתוספת
מערכת מניית אנרגיה ונתוני חשמל אמיתיים ויכולת עבודה עפ"י תוכנית שהוגדרה עצמאית
בעת ניתוק תקשורת ממרכז הבקרה ומהבקר במרכזיית המאור למשך  24שעות וכן דיווח
תקלות עפ"י הגדרות וחיבורו למהדקי ה  DALIבדרייבר הפנס

 08.04.02אספקה למתקן התאורה
מתקן התאורה יוזן כמתואר בתכניות משתי מרכזיות:
.1

התחברות עמוד קיים ברחוב ואדי קדום לתאורת מדרגות

מרכזיה קיימת מס'  222עם התחברות לעמוד . 116
.2
 08.04.04בדיקת המתקן
בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה כללית של המתקן באמצעות בודק מוסמך פרטי ושל חברת החשמל
ויגיש דו"ח המאשר את תקינות המתקן למהנדס האחראי.
 08.04.05אחזקת התאורה בתקופת הביצוע ()TOTAL RISK
.1

הקטע בתחום הפרויקט הינו קטע מואר .במסגרת הביצוע תפורק מרכזייה קיימת ותוחלף
בחדשה.

.2

המרכזייה תשרת את הקטע המטופל וגם אזורים אחרים.

.3

אחזקת מתקני התאורה נועדה להבטיח פעולה תקינה ורצופה של מתקני התאורה במשך כל
שעות החשיכה בימות השנה ,גם בזמן ביצוע פירוקים של רשתות ,מרכזות וכו' ,כלומר מתקן
התאורה הנמצא בתחום אתר העבודה ,כולל כל המתקן החשמלי הניזון מהמרכזייה
שבתחום הפרויקט ושבמסגרתו יעבור המתקן לאחזקת הקבלן בכל תקופת הביצוע.
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08.05

אופני מדידה ותכולת מחיר

 08.06.01כללי
.1

בנוסף לאמור במפרט הבינמשרדי פרק  ,08מחיר צינורות ואביזרי מתכת וכולל גם את חומרי
הארקתם ,זאת למעט ביצוע הארקה באמצעות אלקטרודה מלאכותית אשר לגביה קיימים
סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

.2

במדידת חוטים או כבלים לא ימדדו ולא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים לתוך
האביזרים או לוחות החשמל.

.3

מחיר המוליכים והכבלים כולל גם את סימונם כנדרש.

.4

מחיר העמודים כולל גם את צביעתם ומספורם.

.5

מחיר העמודים כולל גם חיבור למערכת התאורה של העירייה .

.6

מחיר זרועות כוללים גם את צביעתם.

.7

וכן כל האמור בפרק זה.

08.06

עבודות עבור תשתיות "בזק"

 08.07.01כללי
אופן ביצוע עבודות עבור בזק יש לבצע בזהירות רבה משום שהקו העלי הקיים נותן הזנת תקשורת
ואינטרנט לכל השכונה .יש לשמור מרחק עבודה של  4מ' מקו בזק קיים.
 08.07.02שלבי ביצוע :
שלב א':
על הקבלן לבצע צנרת  "4משוחת בזק קיימת עד פילר שיותקן על קירות הדיפון  ,את  2צינורות "4
מפילר יש להכניס לתוך קירות הדיפון  ,ומשם לשוחת  Pומשם לעמוד בזק קיים .
שלב ב' :
לאחר ביצוע שלב א' של הכנת התשתית נדרש להזמין את בזק לביצוע העתקת הקו הקיים לתשתית
החדשה .
שלב ג':
פירוק התוואי העילי הקיים והמשך עבודות העפר בתחום הפרויקט .
 08.07.03אחריות:
על הקבלן לתאם את כל העבודות עם חברת "בזק"  ,במידה והקבלן יפגע מסיבה כל שהיא בקו בזק
התשלום עבור הנזק יחול על הקבלן .
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פרק - 14
14.00

עבודות אבן

חיפוי קירות בלוחות אבן כללי.
סעיף זה מתייחס למקרים בהם יבוצע חיפוי אבן לאחר יציקת הקירות ,או חיפוי על
קירות קיימים.
א.עבודות האבן תבוצענה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ,14ות"י  ,2378חלקים  1ו .2
ב.סוג האבן ,הגוון והעיבוד שלה והכיחול בין אבנים יהיו לפי דוגמה שתאושר ע"י
האדריכל.
ג.האבן תהיה בעובי  5ס"מ ,כמוגדר בתוכ' האדריכל.
ד.שכבות החיפוי של הקיר כוללות:
 .1שכבת הרבצה ממלט בעובי  3-2מ"מ.
 .2שכבת בטון בעובי  5ס"מ לפחות.
 .3חיפוי חיצוני בלוחות אבן.
ה.לוחות האבן יחוזקו לקיר לפי הפרטים שבתוכ' הקונסטרוקציה.
ו .הקבלן יכין דוגמאות בשטח של  2מ"ר ודוגמאות של פינות וחשפים.
הדוגמאות יאושרו ע"י האדריכל בטרם התחלת העבודה ויישמרו באתר משך ביצוע
החיפוי.

14.01

מערכת העיגון
מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים:
א.עוגנים מגולוונים כל  60ס"מ לפי תכ' הקונסטרוקציה לקשירת הרשת שבגב הבטון.
ב.רשת הזיון בקוטר  4.2מ"מ במשבצות  10\10ס"מ מגולוונת .הרשת תמוקם באמצע גב
הבטון ותיקשר לעוגנים המגולוונים.
החפיה בין רשתות תהיה של " 2עיניים" לכל הפחות.
הרשת תכופף לפחות  20ס"מ סביב פינות.
הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת ,או בחשפים ,ימצאו מראש,
עוגנים לקשירה מבלי שיהיה צורך להוסיפן לאחר מכן.
ג .בכל אבן יעשו  4קדחים לתפיסת האבן אל הרשת.
ד.כל אבן תיקשר אחורה אל רשת הזיון בעזרת ארבעה עוגנים מפלב"מ  .316שני עוגנים
הקבועים בפאה העליונה ועוגן אחד בכל פאה צידית .קוטר העוגנים  3.4מ"מ ,והם יעוגנו
בקידוחים בפאות האבן שעומקם  30מ"מ וקוטרם  4מ"מ .עומק הכנסת העוגנים לקדחים
באבן 25 ,מ"מ לפחות .בקידוחים יוסף דבק ממין מאושר להבטחת העיגון.

14.02

ההכנות לביצוע החיפוי ואיטום הקיר
א.יש לסתום את כל החורים ואזורי הסגרגציה.
ב.יש לנקות את שטח הקיר ולהרטיבו במים.
ג.על שטח הקיר תורבץ שכבת מלט צמנט  1:3בעובי  3-2מ"מ ,בתוספת חומר מגביר
הדבקות .שכבה זאת תכסה את הקיר באופן מלא ותוחזק במצב רטוב במשך  3ימים.
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ד .בקירות פיתוח קיימים ,לאחר פירוק חיפוי קיים יש להסיר שאריות בטון וטיט לסתום
סדקים לפי הפרטים בתוכניות ולבצע את יתר עבודות ההכנה המפורטות בסעיפים
א,ב,ג.

14.03

עבודות החיפוי
א.גב הבטון יוצק בין האבן וקיר הבטון מתערובת של בטון עשיר צמנט ( 330ק"ג צמנט
למ"ק בטון לפחות) .תערובת הבטון תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג ,בגודל שיאפשר
חדירת התערובת לכל החללים הנדרשים .יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת
לכל היותר ,תוך הידוק ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל ,הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת
הזיון הנ"ל.
ב.בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון .השלמת הפנים העליונים של היציקה
תהיה בשיפוע קל כלפי חוץ למניעת חדירת מים אפשרית .משטח גמר היציקה יהודק
אך לא יוחלק.
ג.לפני כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ראשונה ,יש להרטיב היטב ולהספיג במים את
כל אזורי היציקה ,ובכללם היציקה הקודמת ,זאת מבלי לפגוע בדרישה לאשפרת הקיר
במשך שבוע לפחות.
ד.במקרה של שורות גבוהות ,בנוסף לעיגונים ,יש להוסיף במידת הצורך חיזוקים מהפיגום
החיצוני אל פני האבן ,להבטחת אי תזוזתה בזמן ביצוע היציקה והידוקה.

14.04

הכיחול
א .המלט לכיחול יהיה תערובת מוכנה מראש על בסיס צמנט עם מוסף פולימרי ויתאים
לדרישות ת"י  1661חלק  1בנוגע לחומר מלוי משופר שסימונו .CG2
חומר המילוי יותאם לסוג האבן ,מידות המישקים ותנאי הסביבה ויבוצע לפי הוראות
היצרן.
ב.נוהל הביצוע של הכיחול:
 .1ניקוי הטיט לעומק  3סנטימטרים  -סמוך למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה
ימים מעת הבנייה.
 .2ניקוי דפנות האבן לעומק  3סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה
חשמלית ובעבודת ידיים .יש להקפיד לא לפגוע בעוגנים.
 .3סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט.
 .4ניקוי החלל הניזכר לעיל במים.
 .5הכנת החומר בצורה הנכונה  -הקפדה על מינון נכון וקבוע של צמנט לבן,
קוורץ וחול (או ללא חול) ומוספים כדלעיל.
 .6גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל
ובאישורו.
 .7הקפדה על עירבוב נכון  -רצוי במיקסר.
מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.
 .9גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור על
משטח ישר ולא בעיגול מצד שני.
.10לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את הכיחול (ולסתום
סדקים אם נפתחו).
 .11הכיחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ 3-מ"מ פנימה.
במקרה זה פני האבן באותם ה 3-מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק.
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.12אשפרה  5 -ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח ,ע"י התזה מתמדת של מים
על פניה.
.13לאחר האשפרה ,בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.
תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון.

14.05

אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
מחיר החיפוי כולל את כל הדרוש להשלמתו לפי פרטי האדריכלות והקונסטרוקציה,
לרבות אבנים בצורת "ר" לפינות ,חשפים ,עיבוד חריצים וכו'.
לא ימדדו סעיפי עבודה נוספים לאלה במפורטים בכתב הכמויות.
בניגוד לנאמר במפרט הכללי כולל מחיר חיפוי האבן את כל הדרוש לעיגון כולל זוויתנים
להשענה ,אם יידרשו.

14.06

בניית קירות אבן עם גב בטון
כל אבן תעוגן אל גב הבטון באמצעות ארבעה עוגני פלב"מ כמפורט בסעיף  ,14.02ד' לעיל.
כל יתר ההנחיות בנוגע לטיב האבן ,הבנייה והכיחול המפורטות לעיל ,חלות גם על בניית
קירות אבן עם גב בטון.

עמוד  60מתוך 100

פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
23.00

כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון
אורך הכלונסאות המסומן בתוכ' אינו סופי .האורך יקבע בתחילת העבודה לאחר ביצוע
כלונסאות ראשונים בכל קטע.
א.כלונסאות בקוטר  40עד  90ס"מ ללא הרחבה הקדוחים ויצוקים באתר .הקבלן יצטייד
במכונת קידוח חזקה מסוג  M-250או אף חזקה יותר עקב המצאות שכבות קשות .יתכן
ויידרש שימוש במקדחי וידיה עקב המצאות שכבות קשות .הקבלן יביא בחשבון שימוש
במקדחים סגורים עקב המצאות חומר שפיך.
ב.הכלונסאות יבוצעו על ידי קבלן רשום בענף שיאושר ע"י המפקח .הקבלן יהיה אחראי
בלעדי על המוצר וגם עבור נזק שייגרם בעתיד למבנה כתוצאה מעבודה רשלנית .אין לקבלן
הכלונסאות זכות להעביר חלק מהעבודה לקבלן אחר.
ג .מחיר יחידה למטר אורך כלונס כולל קידוח ,ויציקת בטון .הזיון יימדד בנפרד.
ד.הקבלן ינהל רישום מדויק של מהלך ביצוע העבודה .הרישום יכלול כל כלונס וכלונס עם
תאריך הקידוח שלו ,עובי וטיב השכבות השונות ,אנכיותו ,עומק החדירה הדרוש ועומק
החדירה המעשי ,הכל לפי טופס המעקב המצורף לפרק  23במפרט הכללי.
ה .יש להבטיח פיקוח גיאולוגי/הנדסי צמוד על ביצוע הכלונסאות.
ו .העומקים המינימליים הדרושים לפי תכניות הדיפון ימדדו ממפלס תחתית הקורות.
ז .מרכז כל כלונס יסומן במדויק על ידי סימון קבוע ובולט ויאושר על ידי המפקח.
ח.הקידוח יבוצע במיקום המדויק שייקבע בעזרת שבלונה מתאימה ממתכת .הקדיחה
תחל רק לאחר ייצוב המכונה כנגד סטיות ושקיעות וקביעת אנכיות המקדח .בתום
הקידוח ינוכה הקדח בלחץ אויר עד תחתיתו.
ט .עומק החדירה המינימלי של הכלונס בסלע רצוף ואורכו המינימלי יהיו לפי התוכנית.
י .בידי מבצע הכלונסאות תהיה תכנית עבודות עפר עם ציון מפלסי קרקע טבעי וסופי,
וציון עובי מילוי בכל מקום בו יש כלונס.
יא .הסטייה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן לא תעלה על  5%מהקוטר,
או  5ס"מ (המידה הקטנה בינהן) .ביקורת סימון מרכזי הקידוח תיעשה לפני הקדיחה על
ידי מודד ולאחר גמר הקדיחה ,בעת הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח .לפני היציקה יוודא
המפקח את מקום מרכז הכלוב על ידי שחזור נקודת המרכז לפי הצירים הראשיים.
הסטייה המכסימלית בקוטר המקדח לא תגדל מ 20-מ"מ.
יב .השיפוע המכסימלי של כלונס אנכי לא יעלה על .1.5%
יג .כלונסאות אשר לא יעמדו בדרישות הסעיפים יא' ו-יב' ייפסלו .מפת מרכזי הכלונסאות
אשר בוצעו למעשה תועבר למהנדס.
יד .זיון הכלונס יהיה מפלדה מצולעת לפי ת"י .4466
טו" .כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח .המוטות יהיו רצופים לכל
אורך הכלונס.
טז .כיסוי הזיון על ידי בטון יהיה  6ס"מ.
יז .כלוב הזיון ייתלה במרכז חור הקידוח ,כאשר שומרי מרווח מתאימים מבטיחים את
שמירת כיסוי הזיון.
יח .הבטון יהיה ב 30-מובא בעל ירד  140-116מ"מ ובעל אגרגט מכסימלי של  19מ"מ ודרוג
רב גרגרי  19\4.75וירוטט לכל עומק הכלונס.
יט .הבטון יוצק ביום קידוח הכלונס .היציקה תבוצע באמצעות משאבת בטון וצינור
יציקה היורד באופן אנכי לתחתית.
כ .הקבלן יעשה את כל ההכנות הדרושות בשטח להבטחת גישה נוחה למכונת הקידוח,
ולשם מניעת נזקים למבנים ומתקנים קיימים.
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כא .מהנדס הביסוס יוזמן לביקורת הכלונסאות .אין לצקת ללא אישורו.
כב .כל העבודות יבוצעו בהתאם לת"י  940ופרק  23במפרט הכללי" ,כלונסאות קדוחים
ויצוקים באתר".
כג .הכלונסאות יובלטו  5ס"מ לתוך קורת הקשר.
כד .קורות הקשר וראשי הכלונסאות יוצקו בטפסות.
כה.על הקבלן להביא בחשבון שעל פי תנאי תת הקרקע שיתגלו באתר יתכן שיבוצעו
כלונסאות הקדוחים במכונת מיקרופייל.
כו .בקרת איכות בהתאם לפרק  23במפרט הכללי.
בקרת איכות תכלול בדיקות סוניות בכל הכלונסאות .בנוסף יש לערוך רישום של כמות
הבטון בכל כלונס .בשליש מהכלונסאות בקוטר  80ס"מ ומעלה יורכבו שני צינורות
לבדיקה אולטרא-סונית לפי פרק  23במפרט הכללי ותערך בהם בדיקה זאת.
בכלונסאות שלגביהם יתעורר חשד לחוסר רציפות או פגמים יערכו קידוחי גלעין .תוצאות
בלתי מספקות יביאו לפסילת הכלונס .תוצאות הבדיקות יועברו למהנדס הביסוס .אין
להמשיך בעבודה ללא אישורו בכתב.
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פרק - 24
24.01

עבודות הריסה

עבודות פירוק והריסה מבוקרות
א .עבודות סיתות קידוח פירוק והריסה
עבודות סיתות ,קידוח ,פירוק והריסה יהיו מבוקרות זהירות
ומוגבלות לתחומים המוגדרים מראש ,בהתאם לתכניות.
ב .יציבות המבנה
על הקבלן לבדוק (בנוסף למילוי הוראות התוכניות והמפקח) את כל
חלקי המבנה הסמוכים לתחום ההריסה ,או הנשענים עליו ,ולתמוך
אותם לתקופת העבודה ,עד השלמת ההריסה או לכל תקופה שתידרש
כדי להבטיח את יציבות המבנה על חלקיו .סיום עבודות ההריסה
ועיצוב גבולות האזור שנהרס בכל מקרה בעבודת ידיים .על הקבלן
להודיע למפקח על כל סדק או סימן אחר של נזק לחלקי המבנה
הסמוכים לתחום ההריסה ולקבל הנחיותיו בכתב בנוגע להמשך עבודות
ההריסה.
ג .כלים
פעולות פירוק והריסה יבוצעו באמצעות עבודת ידיים וכלים קלים
מאושרים ע"י המפקח.
אישור המפקח לכלי מסוים לא משחרר את הקבלן מאחריותו המוחלטת
והבלעדית למילוי התנאים בפרק זה.
ד .היקף עבודות סיתות קידוח פירוק והריסה
היקף הפירוק וההריסה הוגדרו בתוכניות ,אולם עקב אי וודאות בנושא
זה ,המפקח יהיה הפוסק הבלעדי לגבי גבולות הפירוק וההריסה
הדרושים לפי התוכניות והממצאים באתר והקבלן יבצע את העבודה
בהתאם להוראותיו בשטח.
ה .ניקוי באזורי הסיתות וההריסה
לאחר גמר ההריסה או הסיתות יש לנקות היטב את האזור על ידי התזת
מים .לפני יציקת בטון חדש יש להרטיב את הבטון הקיים ולהבטיח שלא
יימצאו על פני הבטון הקיים מים חופשיים.

24.02

פירוק קירות תמך וקירות גדר
פירוק קירות תמך וקירות גדר יבוצע בזהירות באמצעים מכניים או
ידניים מתאימים ,כך שימנע ערעור אזורים סמוכים.

24.03

הגבלת תנודות
דרגת תנודות הנגרמות בסביבה ע"י עבודות ההריסה והקידוח לא תהיה גבוהה מזו
התואמת את מהירות החלקיק המוגדרת בתקן הגרמני  DIN 4150למבנים תשתיות ונוחות
הציבור.
ניטור תנודות ושקיעות כמפורט בפרק  01במפרט זה.
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24.04

מניעת אבק
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת או הקטנת כמות האבק במהלך
עבודות ההריסה והבנייה ,לרבות התקנת מערכת שאיבה .כל האמצעים למניעת או
הקטנת כמות האבק יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי היחידה.

24.05

אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים לעבודות פירוק והריסה
מחירי היחידה כוללים סילוק הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר למרחק
כלשהו ,ניתוק מערכות ואביזרים בתחום הרכיבים המיועדים להריסה לפני
תחילת פעולות ההריסה ,ניקוי ואחסון אלמנטים לשימוש חוזר.
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פרק - 26
26.00

עוגנים קבועים

עוגני קרקע קבועים
עוגנים קבועים יסופקו עם הגנה כפולה כנגד קורוזיה ,דיוס מוקדם במפעל.
העוגנים יתוכננו ויבוצעו למשך תפקוד (קיים) עפ"י דרישות המפרט הכללי
פרק  26ובהתאם לתקן  940חלק ( 4.2תכן גיאוטכני :חיזוק וייצוב מבנים
למטרות הנדסיות עוגני קרקע מדויסים) ובהתאם להנחיות הבאות:
• העומס המותר לא יעלה על  50טון לעוגן.
• אורך מזערי של שורש העוגן לא יפחת מ 7.5-מ' ומהאורך הנדרש לפי
חישובי תסבולת העוגן.
• אורך האזור החופשי של העוגן יעמוד על לפחות  4מ'.
• העוגנים יבוצעו בזווית של  20 °– 25 °מתחת לאופק בקידוח עם
שרוול מגן בקוטר מזערי של " .6
• יש להתקין אטם גמיש בין השורש לחלק החופשי.
• הזרקות הדייס הצמנטי תעשה בהזרקה כפולה בלחץ של לפחות  10אטמ'.
• בנוסף יותקן צינור דיוס נוסף להזרקה אופציונלית נוספת במידה
ותתקבל זחילה במהלך דריכת העוגנים.
• יש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות בעוגנים בהתאם לדרישות התקינה.
• יש להביא בחשבון את האפשרות של פריצת דייס במהלך דיוס העוגנים.
• כל ראשי העוגנים יהיו עם ראש מתוברג המוכן והמאפשר לביצוע
דריכה עתידית.
• כל מערך העוגנים ייבדק בבדיקות ביצועים וכן בבדיקות קבלה.
• תכנון וביצוע העוגנים הינו באחריות הקבלן המבצע ועליו להגיש לאישור
המזמין ומתכנני הפרוייקט תוכניות ,חישובים ומפרטים לאישור התכנון.
• הקבלן המבצע יערוך תכנית בקרה וניטור כמוגדר בת"י  940חלק 4.2
לפחות  15%מהעוגנים יכללו מערכת לניטור עומס משתייר ( LOAD
 ( CELLSכחלק בלתי נפרד מראש העוגן .מיקום העוגנים שיכללו
מערכת לניטור עומס משתייר יוגש לאישורו המוקדם של מנהל
הפרוייקט ומתכנן המבנה.
הכבלים שיחברו את תאי הניטור לאוגר המידע יושחלו בתוך שרוולי פלסטיק
תקנים שיותקנו מראש בקיר הדיפון .אופן פריסת השרוולים לחיווט מערך הניטור
לארון תקשורת בו ימוקם אוגר מידע מרכזי יתוכנן ע"י הקבלן המבצע ויוגש
לאישור המזמין .אוגר המידע ימוקם בארון התקשורת בו מוקם אוגר מידע מרכזי
יתוכנן ע"י הקבלן המבצע ויוגש לאישור המזמין .אוגר המידע יחובר לסוללה
נטענת המתאימה להפעלה וקריאה רציפה של כל תאי הכוח למשך לפחות  4ימים.
הסוללה תחובר לפאנל סולארי מתאים להטענת הסוללה .אוגר המידע יכלול סוללת
גיבוי שתאפשר את שמירת הנתונים שנמדדו במקרה של הפסקה באספקת מתח
חיצוני לאוגר המידע.
דיוק מערכת הניטור יעמוד על לפחות  0.5%מכוח השרות בעוגנים ללא תלות
במרחק העוגן מאוגן המידע .כל תא ניטור יכלול מד טמפ' מובנה ובמהלך ביצוע
קריאת עומס מעוגן תימדד גם הטמפרטורה בתא הניטור .כל תא ניטור יסופק עם
פלטות ייעודיות של יצרן מערכת הניטור לפיזור אחיד של הכוח .כל ראשי העוגנים
שיכללו תאי ניטור יכוסו במכסים מיוחדים אטומים למים ולחות המתאימים למידות
תאי הניטור.
מערכת הניטור תסופק עם אחריות של שנה שתחל לאחר אישור המזמין על התקנת
המערכת באתר.
תדירות קריאת העומס המשתייר תעמוד לפחות על ההגדרות המפורטות בת"י 940
חלק .4.2
הבדיקות ,הבקרה ,התקנת מערכת הניתור ,המעקב והדיווח על קריאות מערכת
הניטור לרבות בשנת הבדק יהיו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי
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היחידה.

פרק  - 40עבודות פיתוח
40.00

כללי:
המפרט המיוחד מהווה תוספת למפרט בין משרדי .
כל סעיפי כתב כמויות כוללות אספקה ,הובלה ,ביסוס עיגון ,עיבוד ,התאמה ,גמר ,הרכבה,
ישום וכל הנדרש לביצוע מושלם של כל מוצר ומרכיב העבודה .
לא יוזמן ולא יבוצע שום אלמנט ללא אישור דוגמה ע"י מתכנן ומנהל הפרויקט  .על הקבלן
לבנות לוח זמנים לאישור הדוגמאות בהתאם לו"ז כללי של הפרויקט .
על הקבלן להיערך מראש לאספקת מוצרים עם תווך אספקה ארוך (כמו יבוא או יצור
מיוחד ) .
כל המוצרים ועבודות יעמדו בדרישות התקנים הרלוונטיים  .על הקבלן לערוך בדיקות
מעבדה ובדיקות טכניות אחרות לפי הנדרש .

40.01

שבילים רחבות ואבני שפה
 40.1.1כללי
העבודה כוללת אספקת כל סוגי החומרים הדרושים לביצוע העבודה.
הריצוף יעשה בהתאם למפורט בתוכניות עבודה המצ"ב .השלמות הריצוף תעשנה בניסור
למידה הדרושה ,הכל לפי פרטים .עבודת הריצוף כוללת מצע חול .וריסוס נגד עשביה רב
שנתית קוטל עשביה סיסטמי ומונע הצצה .מתחת לריצוף המדידה לפי מ"ר .שטח מרוצף
מושלם כולל כל הנדרש ,מדידה נטו.הריצוף יבוצע רק לאחר ביצוע התשתיות השונות
כולל יסודות בטון לפי תוכניות.
 40.1.2אבני שפה
כל אבני השפה  ,אבן מעבר ללא פזה , 15/23/50אבן שפה חיפאית  , 15/30/100אבן שפה
כביש  ,17/25/100ואבן שפה מעוגלת למיניהם ואבן שפה מטרקוטה אופקים לפי ת.י19 .
האחרון .אבני השפה תונחנה על-גבי יסוד בטון בעובי  20ס"מ ,וגב בטון בהתאם למפורט
בפרטים .בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבנים מיוחדות ,לא תשולם תוספת
עבור אבנים אלו ,לא יורשה השימוש בשברי אבני השפה ,אלא בקטעים מנוסרים.
האבנים תהיינה תקניות ושלמות ,לא תשולם תוספת עבור שימוש בחצאים ברבעים או
נסורים ,התאמות וכו' .היסוד והגב יהיו מבטון ב( 20 -מומלץ שקיעה .)4
 40.1.3חבקים
חבקים למתקנים שונים הממוקמים בתוך הריצוף כמו :מתקן לקשירת אופניים ,עמודי
מחסום ,עמודי תאורה ,אופנועים ועוד .תוצרת אקרשטיין או ש"ע ,ימוקמו ויבוצעו
בהתאם לתוכניות ופרטים

40.02

קירות וסלעיות
עבודות בטון יצוק באתר לפי מפרט טכני מיוחד של מהנדס הפרויקט.
 40.2.1ריצוף וציפוי באבן טבעית
על הקבלן להכין דוגמאות באתר של ריצוף ,ציפוי וקופינג לאישור האדריכל.
הדוגמאות בגודל  10מ"ר  .ללא אישור הדוגמא אסור לקבלן להתחיל בביצוע.
כל אבן שתסופק תעמוד בדרישות תקן עם בדיקת מעבדה לספיגה ,חוזק והרכב מנירלי .
הדוגמא המאושרת תשמר עד לגמר העבודה ומסירתה.
כל החומרים לריצוף ,לציפוי ,קופינג לפי תוכניות ופרטים .יש להקפיד על
קווי זרימה ישרים ושיפועים הכל בהתאם לתוכניות ולפרטים .המידה במ"ר או במטר
אורך .הנחת הריצוף תחל מהשפה .הריצוף יונח מן המפלס הנמוך אל הגבוה.
לא תהיה שום תוספת עבור הפסקה בקו ישר ו/או התחברות ריצופים מכיוונים שונים.
ציפוי וקופינג לפי פרטים ,תוכניות והנחיות היצרן.
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מחיר קופינגים ורצופים כולל חיתוך טרפזי לצרכי התאמה להנחה ברדיוס (קשת) .
עבודות בטון יצוק באתר לפי מפרט טכני מיוחד של מהנדס הפרויקט.
מחיר החיפוי כולל ביצוע דוגמאות ככל שיידרש ,בדיקות מעבדה ככל שיידרש ,אספקה,
הרכבה ,כל מרכיבי קיבוע ועיגון לרבות בטון ,צמנט ,דבק ,רשת פלדה ,קשירה ,קידוחים,
ברגים  ,קוצים ,עיגונים ועוד לפי הפרטים והנחיות ,התאמת האבנים ע"י ניסור מכני או
עיבוד ידני ,אבן ראש הקי ר לפי פרטים ,שילבה בחיפוי ,קיטום פזה בקצוות ,סגירת קצה
החיפוי באבן ברוחב חריג  ,איטום האבנים בצד הפנימי במידה ויידרש ,עיבוד תפרים ,
ביצוע מישקים וכל הנדרש לבצוע מושלם לפי תכניות ופרטים של אדריכל נוף
וקונסטרוקטור  ,ביצוע פרטי קצה  ,סגירות והתאמות .
חיפוי קירות יימדד לפי מ"ר של שטח פנים אנכיים .
 40.2.2חיפוי אבן חאמי
חיפוי באבן גיר או דולומיט טבעית .
אריחים בצורה מלבנית גסה ,פנים מבוקעות .
סידור האבנים בצורה "רומית" ,כאשר מרבית האבנים אופקיים ומעוט אנכיים .
עובי ושטח פנים לפי פרטים .
תעשה התאמה בין האבנים ,כך שמישקים לא יעלו על  1ס"מ
אבן ראש קיר (קופינג ) תהיה בעובי אחיד לפי פרטים .מישק בין אבן ראש קיר לבין החיפוי
לא יעלה על  1ס"מ .
גוון האבן יהיה חום או צהוב .לא לבן או אדום .
 40.2.3מישקים (פוגות)
כל עבודות הריצוף ,הציפוי והקופינג יותירו מישקים ברוחב  1ס"מ ,בטווח סטיה של -+2
מ"מ ,אלא אם ניתנה הנחיה אחרת ע"י האדריכל בכתב .בגמר הנחת הריצוף והציפוי ינוקו
חריצי המישקים ,יורטבו במים וימולאו בכוחלה ,עד לפני ריצוף ,תוך הקפדה על קצוות
נקיון של האבן.
יש לשמור את הפוגות במצב רטוב לתקופה של  3ימים לפחות ,כמו כן יש להשקות את
הריצוף ,הציפוי אבני שפה ,והקופינג למשך תקופה של  3ימים לאחר ההנחה.
 40.2.4כיחול:
תערובת:
הכיחול יהיה שקוע .התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת
המישקים .התערובת תוכן כדלהלן :שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט
בתוספת נוזל תמהיל מים/סיקה  1 -עד לסומך המתאים לכיחול .תמהיל מים/סיקה -יהיה
ביחס  .1:1כמו כן ,יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר הדבקה .לתערובת הכיחול יש
להוסיף גוון לפי גוון האבן באישור האדריכל .עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב'
להלן:
נוהל הביצוע:
 .1ניקוי הטיט לעומק  3ס"מ סמוך למועד הבניה ,ולא יאוחר משבעה ימים מעת הבניה.
 .2ניקוי דפנות האבן לעומק  3ס"מ באופן מכני במברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים.
.3סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט.
 .4ניקוי החלל הנזכר לעיל במים.
 .5הכנת החומר בצורה הנכונה ,הקפדה על מינון נכון וקבוע :צמנט לבן ,קוורץ וחול (או
ללא חול) ומוספים כדלעיל .גוון הכיחול ייקבע בהתאם לצבע האבן ,ע"י האדריכל
ובאישור
 40.2.5חיפוי אבן מנוסרת ומעובדת
חיפוי באבן גיר או דולומיט מנוסרת תהיה במידות תואמות פרטים .
עיבוד כל אריח יהיה מקצה לקצה  ,ללא זמלה .
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על הקבלן לספק מספר דוגמאות של עיבוד לפי דרישת המתכנן .
עיבוד האבן ייושם גם על פזות ,דפנות וקצוות .
לא תותר הזמנת האבן לפני אישור הדוגמה ע"י האדריכל ,מפקח ונציג המזמין .

40.03

עבודות מתכת ,רשתות מתכת ,גידור ושערים
כללי

40.3.1
מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שונות,רשתות מתכת ,גידור ושערים.
מחיר המוצרים כולל יסוד ועיגון .
מחיר המוצרים כולל התאמת המוצר לשטח ,שיפוע ,סיבובים ,קשתות וכל מגבלה באתר
 ,כולל ביצוע אלמנטים מיוחדים ומותאמים  ,ציפוף העמודים ,קורות עזר וכד' .
המוצרים והחומרים למיניהם יתאימו לתקנים הישראליים העדכניים לחומר ולמוצר.
ובאישור מכון התקנים הישראלי .ובכפוף מפרט הכללי הבין משרדי לכל הנאמר בפרקים
ובכפוף לדרישות המזמין.
כוללת מסגרות חרש.
הרלוונטים
כל מוצרי המסגרות ורשתות מתכת למיניהם ,יתאימו לתוכניות ולפרטים  .בהעדר פרטי
חיבור בתוכניות יהיו אלה חיבורים נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישת ותקנים.
כל שינוי מוצע ע"י הקבלן מחייב אותו להגיש תכנית מפורטת של השינוי ולקבל אישור
והמזמין.
המפקח
האדריכל,
של
בדיקות בבית המלאכה ,הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בית המלאכה בהם מיוצרים
חלקי מסגרות .לבדיקת פרופילים ,פחים ,לוחות ושאר חלקים מיוצרים וכן צורת וטיב
הביצוע .באשר לריתוכים ,טיב הפלדה והגלוון ,צבע יסוד ועוד.
כל מוצרי המתכת יהיו בגלוון חם וצבועים בתנור לי מפרט ( לפי מפרט קונסטרוקטור).
כל המחברים יהיו ללא ריתוך בשטח (יבשים).
הקבלן יבצע דוגמא של כל מוצר לאישור אדריכל הנוף והמפקח .ללא אישור הדוגמא יאסר
על הקבלן להתחיל בביצוע.

40.04

עבודות שונות ריהוט גן
מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שונות ,ריהוט גן ,מתקני משחק ומתקני כושר ויציקות
גומי.
המוצרים והחומרים יתאימו לתקנים הישראליים העדכניים לחומר ולמוצר.
ובכפוף מפרט הכללי הבין משרדי לכל הנאמר בפרקים הרלוונטים כוללת מסגרות חרש.
ובכפוף לדרישות המזמין .כל המתקנים מאושרים ע"י מכון התקנים.
כל מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתוכניות ולפרטים  .בהעדר פרטי חיבור בתוכניות
יהיו אלה חיבורים נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישת ותקנים .כל שינוי מוצע
ע"י הקבלן מחייב אותו להגיש תכנית מפורטת של השינוי ולקבל אישור של האדריכל,
המפקח והמזמין.
בדיקות בבית המלאכה ,הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בית המלאכה בהם מיוצרים
חלקי מסגרות והנגרות .לבדיקת פרופילים ,פחים ,לוחות ושאר חלקים מיוצרים וכן צורת
וטיב הביצוע .באשר לריתוכים ,טיב הפלדה והגלוון ,צבע יסוד ועוד.
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פרק - 41
41.01

גינון והשקיה

עבודות השקיה
מתקנים קיימים בשטח
41.1.2
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה,
חשמל וטלפון ,ריהוט גן וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים
אלו ובאישורה .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך
למתקנים.
מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה .אופן
ביצוע העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה
לכשיינתן ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם
למתקנים עיליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.
נתקל הקבלן ,באקראי ,במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי ,יודיע על כך מייד למפקח
ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.
מדידות וסימון
41.1.3
עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות ,יסמן הקבלן את המקום
המיועד לעץ לפי התוכניות .לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה
בשתי נקודות לכל בור .כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המפקח .כמו כן יסמן
הקבלן בשטח את רשת ההשקיה.
 41.1.4הגדרת אבני דרך לאחריות ולתחזוקה
בהתאם להנחיות מזמין העבודה.

41.02

הכנה למערכת השקיה
פריסת צנרת השקיה
41.2.1
פריסת מערכת ההשקיה התת-קרקעית וההכנות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה( ,דהיינו
לאחרניקוי ,הדברה והכנת קרקע) .
 41.2.2יישור סופי
יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקייה בהתאם להנחיות אדריכל הפיתוח

41.03

מערכות השקיה
כללי
41.3.1
א .פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי ,המורכבות מצינורות
פלדה ,פוליאתילן ,או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על " .4המערכות משמשות להשקיית
הצמחייה באתר או למתקני הגן השונים כגון :ברזי גן ושתייה ,מזרקות וכו'.
צנרת פלדה או/ו צנרת בקטרים מעל " 4יותקנו כמפורט בפרק  58במפרט הבינמשרדי.
ב .ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המורכבות
מצינורות פוליאתילן ו/או פי.וי.סי.לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור
לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים
הדרושים להשקיית הגן.
במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות המעודכנות של משרד
הבריאות והן גוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה .לא
תשולם תוספת עקב כך למחירי היחידה.
ג .כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה חדשים  ,תקינים ומאושרים עפ"י
כל תקן ישראלי  ,אמריקאי ו/או ארופאי .מוצרים שאין להם מעמד כזה ,יהיו על פי
דרישות המתכנן ו/או המפקח.
אם חלפה שנה מגמר התכנון ועד לביצוע יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנון לפני
הביצוע.
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ד .לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים ולחץ
בספיקה המקסימלית הדרושה להשקיית השטח .יש להודיע למתכנן ולקבל את אישורו
לתחילת עבודה .התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י
המתכנן (או מסמך) המאשר תחילת ביצוע.
ה .ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור
המפקח על כל שלב שבוצע בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות AS-
 MADEחתומה ע"י מודד מאושרת ע"י המפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה עפ"י
מדידה של מודד לכל מגוף בנפרד.
ו .כל הפריטים במפרט ובכתב הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור
הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכניות.
מדידה וסימון למערכת ההשקיה
 .1מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
 .2להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע
הקואורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
 .3הממטירים  ,מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות.
תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת סיד.
על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע למתכנן/מפקח .המשך הביצוע רק לאחר
אישור השינוי על ידי המתכנן.
 41.3.2חפירה והנחת שרוולים
הכנות לחפירה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות
תשתית תת קרקעיות כגון :קווי חשמל ,טלפון ,כבלים ,סיבים אופטיים ,מים ,ביוב וכו'
ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה .עליו להכין את הדרוש על
מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה .כולל סימון ברור של התעלות
והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות ,וייצובן כנגד התמוטטות.
 41.3.3חפירה ועומקי חפירה
חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.
בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית.
א .עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן
עומק חפירה בס"מ
קוטר הצינור
 50ס"מ מכסימום.
 75מ"מ ולמעלה
40
 63-40מ"מ
30
 32-25מ"מ ומטה
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת
פלסטית ע"י שרוול ,או חיפוי בחול ,לאחר תיאום עם המתכנן/מפקח.
ב .רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות.
צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה ,ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה.
צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי
החפירה כ  2מטר לפחות מהעץ.
 41.3.4שרוולים למעבר צנרת
בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים .יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית עד לעומק
 60ס"מ .בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,מדרכה ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים,
יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו( ,ע"י מילוי מהודק
של מצע ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה ,ועוד) .עומק הנחת השרוול יהיה
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כמתוכנן ,אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן .ביצוע מעבר כביש ,קיר ,שביל וכיו"ב מחייב
אישור מראש ובכתב מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י
תוכנית  .בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ קצות חוט המשיכה
יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו .במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות
השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.
שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  20ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים .יש לסמן
במפה את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר
ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע  .את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.
עומקי חפירה לשרוולי  / P.V.Cמתכת  /פוליאתילן /אחר
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש.
שרוול החוצה כביש יונח בעומק של  100ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים .אם לא
נקבע אחרת בתוכנית .שרוול במדרכות  ,ריצופים וכדו' יונחו בעומק של  40ס"מ .
בפריסת צנרת ללא הטמנה (קירות ,מדרונות ,מעברי מים) יש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת
ברזלי  Uבקוטר  6מ"מ ,לעומק  30ס"מ כל  3מטר.אם יידרש ע"י המפקח ו/או המתכנן
תושחל הצנרת בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.
במצע מנותק ,במקרה שעומק השרוול קטן מ 40-ס"מ ,יוטמן השרוול על גבי שכבת
האיטום.
צנרת ומחברים
41.3.5
צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו
בלחץ הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון .יש לאטום את
פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה .יש למנוע חשיפת טבעות
גומי ,המשמשות לאטימה ,לקרינת שמש.
 . 3המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה.
הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.
 4כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה( .אין להשתמש במחברי שן
ו/או תחילת נעץ) .מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.
פריסת הצנרת וחיבורה
41.3.6
.1הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה.
.2צנרת פוליאתילן תונח ללא מתיחה.
.3במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים ,התעלה תרופד בשכבת
אדמת מילוי קלה ללא אבנים או בחול בעובי  10ס"מ .הצינור יונח ללא מגע עם עצמים
אלו.
 .4במקרה של יצירת זווית חדה בצנרת פוליאתילן יש להשתמש באביזר פלסטי
מתאים .לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום  24שעות מרגע פרישתו .או
עד שהצינור יצור לעצמו את צורתו הסופית.
 .5צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים .המחבר
הקרוב לשרוול יורכב כ 0.5 -מטר מהשרוול לכל הפחות.
 .6תיקון צנרת יתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון בלבד.
 .7הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י
מפתחות מתאימים .החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות
(מקדח כוס עם כוסית) קוטר הקידוח
צריך להיות קטן בכ 2 -מ"מ מקוטר הרוכב.

הרוכב
 40מ"מ
 50מ"מ

קוטר הקידוח
 16מ"מ
 18מ"מ
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 20מ"מ
 63מ"מ
 .8יש להקפיד להוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור.
 .9יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור.
 .10אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר
הגדול יותר .מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק  2מטר מאביזר היציאה.
 .11קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.
 .12במידה ותדרש המטרה ,לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר  25מ"מ ובאורך עפ"י
התוכנית.
הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.
 .13אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.
 .14ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בתוך השטח ,יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט .הכל
יבוצע לפי התוכניות ו/או באישור המפקח באתר.
 41.3.7כיסוי ראשוני ,שטיפה ,בדיקה ,מדידה ,ספירה ותוכנית עדות
א.לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) טרם כיסוי הצנרת
בקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה ,יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים
לספור את האביזרים .על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.חומר זה ישמש
לצורך הכנת "תוכניות עדות" באמצעות תוכנת שרטוט (כגון :אוטוקאד בגרסתו
המעודכנת) ע"ג תוכניות התנוחה של הפרוייקט ,או כפי שיורה המזמין מעת לעת .הקבלן
יגיש דיסקט ממוחשב  2 +העתקות של כל תוכנית.
הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.
ב .יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים .ולאחר מכן לשטוף את סופי השלוחות
לממטירים ,לפי סדר על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
ג .לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים .בכל
מקום בו יש אביזר ,יש להשאיר תעלה פתוחה באורך  1מטר מכל צד .כמו כן יש לאטום
את כל הפתחים ,באדמה המכילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור
בשכבת חול בעובי  10ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.
ד .לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,כשמשך העמידה בלחץ יהיה
 24שעות .במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.
ה .צנרת ההשקיה תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני ,לפני
כיסוי סופי.
 41.3.8כיסוי סופי
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן והמפקח ,יבוצע הכיסוי הסופי .הכיסוי
ייעשה באדמה נ קייה ללא אבנים או בחול או מצע מנותק בהתאם לתכנית פיתוח .יש
לדאוג למילוי כל שקיעה ,עד שיתקבלו פני שטח ישרים .במידה ונשארו ע"ג השטח עודפי
חפירה ,יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים  ,על חשבונו למקום פינוי מאושר.
טפטוף
41.3.9
א .כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת נכונות גם כאן.
מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
ב .כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות :אספקת חומר ,אביזרי חיבור ,חפירת תעלות ,פריסת
הצנרת ,הרכבתה ,הצנעתה ,יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר  3מ"מ ובאורך  50ס"מ
בצורת  – Uהכל בהתאם לנדרש .אין להדק את היתדות יתר על המידה .היתדות יותקנו
כל  2מטר.
ג .אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף אינטגלי מווסת
בקוטר  16מ"מ בספיקת טפטפת לפי תכנית ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.
ד .בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
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ה .בשטחים מישוריים :הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק
שצוין בסעיף חפירה לעיל .הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין
בתוכנית כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).
ו .כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם
להנחיות בתוכנית .שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק.
ז .יש לשטוף צינורות מחלקים .לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק
ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.
ח .לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה ,הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  30ס"מ
לפחות.
האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן .בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז
על הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.
ט .באיזורי שיחים הנמצאים באדמת גן ללא שכבת טוף עליונה– יונחו הקווים לאורך
השורות ,מעל פני הקרקע – טפטפת לשיח ,אלא אם צוין אחרת .הקווים יהיו ישרים ללא
חזרות.הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן בכתב לפני הביצוע.
באזורי מצע מנותק יונחו קווי הטפטוף תחת שכבת טוף עליונה ( 3-5ס"מ) ,ייוצבו בנעצים
ורק לאחר פריסת קווי הטפטוף ,קבלת אישור המפקח והמתכנן ,תפוזר שכבת טוף עליונה.
י .המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.
יא .פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.
יב .בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת
השיחים .במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.
יג .לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף החפירה לעיל ,מסביב לכל
עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף( כאמור בסעיף ג') שתכלול  10טפטפות לעץ ,ו20 -
טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע במרחק  30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב 3 -יתדות (
כאמור בסעיף ב') ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה.
השלוחות לעצים יוטמנו באיזורי מצע מנותק תחת שכבה עליונה.
במקרים בודדים בהם עצים ודקלים מושקים באמצעות קו ההשקיה המוביל לשיחים יש
להכפיל את מספר הטפטפות.
 41.3.10התחברות מקור מים
א .חיבור ל קו אספקת המים המתוכנן ע"י מהנדס המים כולל מחברים ,ניסור ריתוך
במידה וידרש.
 41.3.11ראש בקרה (ראש מערכת)
 .1התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות ,כולל מד מים מגופים וארון
הגנה .מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון ,הקבלן יסמן את מיקום
המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
 .2יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת
ראש המערכת לשטח.
 .2אביזרי הראש יורכבו קומפקטית .ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה ,הפעלה
ופירוק כל אביזר בצורה נוחה .כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני
קורוזיה,
המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז .המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.
 .3רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח .הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק
נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא :לפני ואחרי מד מים
ו/או מסנן.
 .4האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון,
מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.
 .5היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד
והירידה לקרקע ע"י זקיפים מ -פולאטילן דרג  10במוטות בלבד מאונכים לקרקע.
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 .6יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
 .7הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה.
כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון ,למינציה ולהצמידה לדלת הארון.
 .8בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק .עובי השכבה  10ס"מ.
 .9המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  20ס"מ לפחות מפני החצץ.
 . 10מיכל הדישון יורכב בתחתית ארון ההגנה .פתח מיכל הדישון יצא בתחתית ראש
המערכת ויסגר במנעול.
 41.3.12ארון הגנה –על קרקעי
א .הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל 10-שנים ברמת אטימות 65
–  IPובתקן עמידות  VDE. 0660הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים
לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול  +מכסה למנעול.
ב .הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  20ס"מ מעל פני השטח ,כך שתאפשר פתיחה
קלה של דלת הארון .
ג .הארון יהיה מפולס ,כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
ד .המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם 2 ,ממפתחות ימסרו למפקח ואחד
יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
ה .סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.
ו .הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  20ס"מ מדופן הארון.
ז .בארון המשאבה ובארון ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.
ח .מיכל הדישון יותקן מתחת לארגז הגנה שקוע  .מיכל הדישון וארגז ההגנה ינעלו כל
אחד מהם במנעול .צינורית מיכל הדישון תוכנס בשרוול עד למשאבה .יש לאטום את פתח
השרוול.
ט .התקנת המז"ח ע"י מתקין מורשה.
 41.3.13ביצוע רשת תקשורת למחשוב ובקרת מערכת השקיה  /מים
 41.3.13.1כללי
א .ההנחיות מתייחסות רק לביצוע רשת תקשורת לבקרת מים ,תת קרקעית קווית
ואלחוטית .בשום אופן לא לחשמל רשת ,תקשורת טלפונים או כל תקשורת אחרת .לצורך
זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לבקרים האזוריים או למרכז המנהל ועד
להתחברות למוני המים או המגופים ואו מדים אחרים נותני חיווים.
ב .כל האביזרים ,השרוולים הכבלים וכו' יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים או
פרטים כפי שיצוין במפרט .למוצרים שאין מעמד כזה ,יהיה צורך באישור המתכנן/מפקח
לפני השימוש בהם.
ג .לפני תחילת העבודה בשטח יש לקבל מהמתכנן  /מפקח אישור על כל המסמכים ובכלל
זה התוכניות (חתימה על כל מסמך) .על גבי התוכניות תופיע חותמת שמאשרת כי התוכנית
לביצוע.
ד.לפני הביצוע יערך תאום בשטח עם הקבלן המבצע והמתכנן בתחום צנרת המים ,חשמל,
וכל תשתית אחרת הנוגעת בתחום העבודה וזאת באחריות הקבלן .בסוף מהלך התאום
ידאג הקבלן לקבל פרוטוקול ומפות עם סימון מיקום אספקת חשמל ,וכו' כשכל הגורמים
הנוגעים בדבר חתומים עליהם .תנאי זה הוא חד משמעי ליציאה לביצוע.
 41.3.14מערכת הבקרה
 41.3.14.0כללי
המערכת תהיה כ זו שיודעת לבצע קריאת מוני מים והפעלת מגופים שונים (רשת ,השקייה
 ,משאבת דישון וכו') במקביל ותוך יכולת ניהול ממרכז מנהל אחד.המערכת תבצע בקרת
פריצה במידת הנדרש .המערכת תהיה עם אופציה לניהול ממרכז מנהל אחד ותשלוט על
בקרים בשטח בקו פיקוד.
 41.3.14.1עמדת הגנה לבקר שטח
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עמדת הגנה לבקר שטח תהיה עשויה מפוליאסטר משוריין ברמת אטימות  IP – 65ובתקן
עמידות  VDE. 0660מותקן בקופסה מוצמדת לארון הגנה של המחשב.
גודל העמדה בהתאם לתכניות ובאישור המפקח.
 41.3.14.2הזנת חשמל למחשבים ועמדות הגנה
המחשבים יוזנו ממתח חשמל קבוע  220 V-ACבהתאם לתכנית מהנדס חשמל .בתוך
עמדת ההגנה תסופק נקודת חשמל  220V-ACע"י המזמין.
צורת החיבור :בארון משאבת דישון יש להתקין מפסק פחת חצי אוטומטי ונתיך חצי
אוטומטי  6אמפר ממסר מיתוג למשאבת דישון סרגל חיבורים עם התפצלות 220VAC
למחשב השקיה.
החיבורים יהיו מוגנים ע"י קופסת חיבורים  C.Iאטומה ברמת אטימות IP – 65

בנוסף בארון מחשב השקיה יש להתקין מצבר ,ספק כח\מטען ליחידת מחשב השקיה.
יש לבצע את כל החיבורים החשמליים בין יחידת המחשב לראש מערכת ומשאבת דישון.
מעברים בין ארונות  ,כבלי פיקוד וחשמל יוכנסו בשרוולים  .כל חיבורי החשמל יאטמו
ויותאמו לתקן  .IP-65יש לאשר את חיבורי החשמל ע"י מהנדס חשמל.
כבל החשמל יושחל בתעלות ושרוולים בהתאם לתכנון מהנדס החשמל של הפרוייקט.
 41.3.14.3עמידה בתקנים
התקשרות הקווית על כל מרכיבה תעמוד בתקן משרד התקשורת ותהיה בעלת תקן F.C.C

כמו כן יהיה לה אישור סוג של משרד התקשורת.
 41.3.14.4התקנה מורשית
התקשורת ה קווית תותקן על פי הוראות היצרן של חברת המיחשוב וע"י מתקין מורשה
מטעמו.
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פרק - 42

גינון ונטיעות

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט הכללי לעבודות בניין" (הידוע גם בכינויו "האוגדן
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף .למרות שאין פרק  42ב"אוגדן הכחול " מחיבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים
שבפרק זה (במידה ומתאימים) .בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו,יש
להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

42.01

אדמת גן
אדמת הגן תהיה מסוג חמרה מטיב מאושר בעלת תכונות כימיות ופיזיקליות לפי מפרט
בין משרדי.
הרכב הנדרש 80-85% :חול 12-16% ,חרסית 2-4% ,סילט .על קבלן לבצע בדיקות מעבדה
על חשבונו ולהגיש דו"ח לאישור מפקח ומתכנן .באדמה לא תהיה עשביה רב שנתית
האדמה תהיה מעומק שבין  40ס"מ ל 200-ס"מ .אספקת האדמה ממקור מאושר ,לפי
בחירת הקבלן .הזיבול והדישון של אדמת הגן  -עפ"י הנחיות משרד החקלאות לאותה
אדמה .הזיבול והדישון לפי סוג העץ והשיח .הזבל יהיה קומפוסט לפי תקן משרד
החקלאות מעורב היטב באדמה.
אין להתחיל בהבאת אדמה גננית לפני בדיקות קרקע ואישור המפקח.

42.02

מפרטים אגרונומיים
כללי
42.2.1
כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה /העתקה מפקיד היערות
העירוני.
בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין
לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב השחתת
עץ /כריתה והינה מעשה פלילי על פי חוק.
גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע
על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט.
יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם
למפרט שימור להלן ,לפני תחילת העבודות בפועל.
כריתת עץ ללא רישיון עקירה ,חיגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון
העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.
מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור
42.2.2
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3-4.5מ' (מרחקים
ספציפיים בהתאם לטבלת עצים) -מהיקף הגזע ובאזור היטל הצמרת – כלומר המעגל
שקוטרו כקוטר הצמרת בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר
אל הקרקע( .במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי
האגרונומית נא לעבוד לפי הסעיפים  9-12להלן).
 .1במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה
קרשים אופקיים או אסכורית  .הגדר תקיף את העץ במרחק  3.5מ' מכל כיוון
ותתנשא לגובה  2.5מטרים .לעיתים יינתנו הקלות למרחק במקרים של אתר בנייה
קטן וחוסר אפשרות לתנועה בהתאם להמלצות האגרונומית  .ראו להלן סכמות הגנה
על עצים במפרט זה ושלט עץ לשימור.
 .2אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור  ,ואין לחפור סביבו או לגזום נופו  .אין
לחפור תשתיות ,תעלות ,בורות ,חפירה ארכיאולוגית ,אין לקדוח ואין לבצע כל שינוי
בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו  3-4.5מ' בהתאם לטבלה לעיל!)
 .3יש לקבל מהח"מ אישור לגוזם המומחה שנבחר -התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות
יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית .לביצוע כל עבודות השימור והטיפול בעצים
לשימור .
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 .4גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד,
בפברואר מרץ ואילך או לפי הנחיות אחרות במידה ויינתנו על ידי האגרונומית.
גיזומים ייעשו רק בהתאם לפרקים הבאים במפרט זה -סניטציה דילול ענפים
והפחתת משקל .ניקוי רקבונות ומריחת משחה .כבילת ענפים.
 .5יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקיית עזר
באמצעות טפטוף בקרבת הגזע ,או באמצעות מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ.
כמות מים הינה  0.7 -0.3-קוב להשקייה  ,כתלות בעונה (הנחיות מפורטות בהתאם
לפרק ה' במפרט זה -פרק  -5השקייה)  .להשקיית עץ לשימור יש להוסיף אפטייק
( )Uptakeנוזל המכיל חומר אורגני המסייע לקליטת דשנים ומוסף עם הדשנים  .יש
לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת 20:12:20
או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן אחר על פי התייעצות עם היצרן).
 .6הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות
מיד לאחר יישומו
 .7לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי
הנחיית האגרונומית בשטח /גוזם מומחה בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים
קיימים ובאיזו כמות ובאלו קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות ,החפירה
תהיה לעומק  50- 40ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית .הבוררות
יכוסו מיידית  ,עקב הסכנה הפוטנציאלית.
 .8במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי
מזמרה חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי
פטרייתי (פונגציד) ולאחר התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף
בסביבת השורש  2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
 .9אין לפגוע בעץ לשימור .האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על
הקבלן.
 .10אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת
רק על ידי הגוזם המומחה מלווה העבודה ובנוכחות מפקח האתר ורק לאחר קבלת
אישור האגרונומית להליך ורק לאחר קבלת אישורם.
 .11בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה
זהירות .אין לבצע חפירות כלל .כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם
המומחה והמפקח .אם נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת
הגוזם המומחה המלווה.
 .12במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב
השורש.
 .13מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון ,בלזם
לק או שו"ע .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח.
 .14במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח ,יש לקיים
התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשים.
יצוין שוב כי קריעת שורשים לא מבוקרת ולא חיתוך עי גוזם מומחה בהתאם לסעיפים
לעיל מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.

42.03

סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל
פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין-משרדי  41.5על ידי הגוזם המומחה
תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיקוח עליון של האגרונומית.
יש לבצע סניטיציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול ענפים
ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז
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תהיה סכנה מוחשית להינתקות ענפים!  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ .אין לגזום
חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי
המקצוע (גוזם ואגרונומית) .רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה יכול לבצע אותה
וההוראות מכוונות איליו.
יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת
הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע בנוף
העץ ,ענפיו וגזעיו.
כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב .פרק 3
להלן.

42.04

ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
ניקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד
לרקמה יבשה שאינה לחה.
אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד מקומות
החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
מריחת משחת גיזום תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי .משחת הגיזום תהיה
בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.

42.05

כבילת ענפים
כבילות יבוצעו לפי הצורך לאחר הנחיית אנשי מקצוע :גוזם מומחה -הח"מ-
קונסטרוקטור ובין ענפי כובד .ברגי ההברגה יהיו מגולוונים בעובי  16מ"מ .טבעות
הקשירה יהיו בעומס  3טון ועם הברגה פנימית מתאימה 16 -מ"מ .כבלי הפלדה בעובי 8
מ"מ וכן חבקים  8מ"מ לכבל הפלדה.
קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי טיפוס
מתאים ויציב.
יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות ,ולקשר בכבלי המתכת וחיזוק על
ידי חבקים.
לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים.
כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונגציד או במשחת גיזום המכילה
פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.
מיקום הכבלים ,הזוויות המדויקות ביניהם  ,גובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם
המומחה הנבחר בלבד בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץ.
יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנקודת עיגון
חיצונית ,לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע :גוזם מומחה ,קונסטרוקטור
ואגרונומית.
במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס על העץ יש לנקות על פי פרק  3לעיל.
מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכבלים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת כבלים
מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית והגוזם המומחה
ולבצע גיזום הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.

42.06

השקייה
יש להעביר השקייה בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע .לכל גזע לפחות ארבע
טפטפות מתווסתות בספיקה  2ל/ש' מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  30ס"מ.
הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  1מ' לערך.
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לכל עץ לשימור יש לתת השקיית עזר פעם בחודש בקיץ ,רק בחורף וכאשר יורדים גשמים
ברצף ניתן לנתק זמנית .ההשקייה במשך כשעה ,או לפי  0.7 -0.3-קוב להשקייה לעץ על
פי הטבלה להלן  .השקיית עץ לשימור וכן עץ כהכנה להעתקה ולאחר העתקה לפי מפרט
תקופת השקיה
תדירות
כמות לכל
השקיה (מ"ק/
עץ)

קיץ  -מאי עד ספטמבר

אביב  -מרץ ,אפריל,
אוקטובר ,נובמבר

חורף  -דצמבר ,ינואר,
פברואר

כל  7ימים

כל  7ימים

שבועיים מגשם אחרון
מעל  10מ"מ

0.58

0.67

0.34

הכנת גומת השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכלית
הכנת גומה לעץ לשימור כוללת הערמת סוללת עפר במרחק  3מ' מגזע העץ (כלומר החל מ
 3מ') .הסוללה תהיה בגובה  0.7מ' וברוחב  1.0מ' ,בעלת שיפועים מתונים .האדמה לסוללה
תובא מחוץ לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.
העבודה כוללת עבודה ,הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה.
התמורה תימדד לפי :גומת השקיה לעץ.
ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו ,כאשר
ייבדקו מדדי חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף

42.07

תוספת קרקע גננית לעצים
 42.7.1כללי
לעצים שצוואר השורש שלהם מחוץ לאדמה עקב סחיפת קרקע או סיבות אחרות -כגון
חפירה שבוצעה לידם בעבר וגרמה לחישוף שורשים .יש לבצע תוספת קרקע גננית סביב
בסיס הגזע.
תוספת קרקע תבוצע במקומות בהם יש חשיפת שורשים .במידה ומדובר באתר מוגבה יש
להתקין קיר /מתרס זמני למניעת היסחפות הקרקע .
הקרקע המוספת תהיה קרקע גננית  ,שבוצעו עבורה בדיקות קרקע והיא תקינה .
יש להוסיף דשן כללי ולערבב בקרקע זו .כמות הדשן לפי הוראות היצרן לעץ בוגר על פי
הדשן הספציפי שיהיה בשימוש.

42.08

מפרט לעצים חלופיים
.1

גודל עצים חלופיים שיינטעו יהיה על פי המפורט בטבלה לעיל.

.2

גודל סטנדרטי נקבע על פי התקן המופיע בחוברת "סטנדרטים לצמחי נוי" בהוצאת
שה"מ ,משרד החקלאות.

.3

עץ בגודל  8יישתל ממיכל  60ליטר לפחות ,קוטר הגזע בגובה  20ס"מ מעל צוואר
השורש יהיה  2צול לפחות .גובה השתיל יהיה  3.50מ' לפחות.

.4

לכל שתיל יהיו לפחות שתי זרועות מעוצבות בגובה  1.90מ' ומעלה.

.5

גוש השורשים ללא פיתולים ,מרבית השורשים חיוניים ,צוואר השורש יהיה מעט
מעל פני הקרקע במיכל.

.6

בחירת עצים תיעשה במשתלה על ידי איש מקצוע ,ובהתאם לסטנדרטים
המקובלים ולמפרט העירוני.
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.7

אין לבחור עצים מעוקמים וללא עיצוב ראשוני של זרוע מובילה על ידי המשתלה.

.8

השתילים יהיו ללא שיבוש בעשבים רעים במיכל ,וגדלים בקרקע המתאימה
לקרקע המקומית .הווה אומר חמרה וחמרה חולית באזור החוף וקרקע טרה רוסה
או כבדה באזור ההר.

.9

העצים יגיעו לשטח כאשר הזרוע המובילה קיימת וזרוע משנית אחת לפחות ,לא
יתקבל עץ בו נגזמו כל הזרועות עד לגזע .

 .10ביצוע לפי הנחיות אדריכל נוף לסעיפים אלה במידה וקיים .הנחיות אדריכל נוף
גוברות

42.09

מפרט לכריתת ועקירת עצים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

טרם תחילת העבודות יש למספר כל עץ בתווית מחודשת עי המודד לפי מספרי העצים
ונ.צ .במדידה החתומה עי המודד
כריתות ועקירות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורי כריתה כחוק מפקיד היערות
העירוני ועם כניסת הרישיון לתוקף ולא לפני מועד זה.
כריתות ועקירות יבוצעו רק על ידי גוזם עצים מומחה.
יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כסגירת האתר ,גדרות ,אמצעי בטיחות
אישיים ,שלטי אזהרה ,מחסומים וכו.
כריתות עצים יבוצעו בפלחים ולא תבוצע הפלת עץ או גזע במלואו.
העקירה כוללת ניקיון שלאחר העבודה וכן גידוד והוצאת גוש השורשים וסילוקו .
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פרק - 51
51.01
51.01.310

שילוט,תמרור ,צביעה ואביזרי תנועה

עבודות הכנה ופרוק
העתקת מעקות וגדרות
בנוסף למתואר בסעיף  51.01.320על הקבלן להקפיד על שלמות המעקה בזמן הפרוק
לתקן להתאים לשפץ לצבוע ולהכשירו לשימוש חוזר ולהתקינו במקום החדש.
קטעי המעקות  /גדרות שיועתקו יקבעו על ידי המפקח.
העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות.

51.01.320

פרוק מעקות וגדרות
העבודה כוללת פירוק מעקה על כל חלקיו והעברתו לאתר פסולת או למחסני הרשות
המקומית בהתאם להוראות המפקח.
כמו כן שבירה וסילוק היסוד והפסולת.
העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות.

51.01.330

פרוק קירות
העבודה כולל פרוק הקיר אחרי תאום מוקדם עם בעלי המגרשים הגובלים בו .שמירה
על מתקנים הסמוכים לו ופנוי הפסולת .המדידה לתשלום תהיה לפי השטח האנכי
הגלוי מעל פני האדמה .החלק המכוסה כולל היסוד ישולמו במסגרת סעיף
החפירה/חציבה.
המדידה תהיה במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.

51.01.390

פרוק תמרורים עמודי תמרור ושלטים
העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד ,שבירת
יסוד ניקיון מלכלוך וסילוק התמרור לאתר הפסולת או למחסני הרשות המקומית
בהתאם להוראות המפקח.
יח' תחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחוברים אליהם.
העבודה תימדד ב-יח' כמסווג בכתב הכמויות.

51.01.400

העתקה של תמרור/שלט
בנוסף למתואר בסעיף  51.01.390על הקבלן להקפיד על שלמות השלט/תמרור לשפצו
ולצבעו לשימוש חוזר ולהעתיקו למקום החדש.
העבודה תימדד ביח' כמסווג בכתב הכמויות.

51.01.440

הנחת אבן שפה משמוש חוזר
אבני שפה שפורקו ונמצאו מתאימות לשימוש חוזר על פי החלטת המפקח יותקנו
במקומן החדש.
העבודה כוללת:
-

51.01.450

סימון מקום התקנת אבני השפה.
הובלת האבן ממקום האחסון למקום ההתקנה.
חפירה ליסוד  +יסוד בטון.
הנחת האבן וכל העבודות כמקובל בהתקנת אבן שפה חדשה.

העבודה תימדד במ"א.
פירוק מסעות כבישים ומדרכות
בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לפרוק מסעות כבישים ומדרכות בהתאם לתוכניות
ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב .העבודה כוללת ניסור האספלט הקיים ,בקווים
ישרים ,בגבולות השטח המיועד לפירוק ,חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד לשתית
המתוכננת ,או לפי הוראת המפקח ,וסילוק חומרי המבנה למקום שיקבע ע"י
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המפקח .על הקבלן להפריד את חומרי השכבות הגרנולריות של הכביש/המדרכה
מפסולת האספלט ואבני השפה ולפנותם בנפרד למקום שיקבע ע"י המפקח .ניצול
חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר ייעשה אך ורק לפי הנחיות המפקח ,בכל מקרה
המצע ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה ,מצע למדרכות ,ו/או שכבות המילוי.
פירוק האספלט יבוצע באמצעות קירצוף בלבד .החומר המקורצף יסולק מהאתר על
חשבון הקבלן וסעיף זה לא ישולם בנפרד אלא במסגרת סעיף "חפירה  /חציבה".
עבור שימוש חוזר במצע החפור והממוין כחומר מצע תשולם תוספת בסעיף – "הדוק
מבוקר של מצע משמוש חוזר" .שימוש בחומר המצע החפור לצורך מלוי ישולם רק
בסעיף "הדוק מבוקר של מלוא" – .המיון ,הערום ,ההובלה והפזור כאמור משולמים
בסעיפי החפירה בלבד.
51.01.451

פירוק שכבת אספלט קיים
במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק
של שכבת אספלט קיים בכל עובי שהוא.
העבודה כוללת:
-

קבלת הקטע לפירוק מהמפקח סימונו ומדידתו.
ניסור שולי הקטע כמפורט בסעיף  ,51.01.452לכל עומק שכבת האספלט.
הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים.
העמסה וסילוק הפסולת.

מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פרוק האספלט בלבד ללא פרוק שכבות
המבנה.
העבודה תימדד ותשולם במ"ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור
האספלט.
51.01.452

ניסור מסעה קיימת
על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת
ומתוכננת .בגבולות פרוק תעלה ,או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש
קיים ,כגון אבני שפה שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש .החיתוך יבוצע
ע"י מכונת חיתוך בלבד .לא ישולם על כך בנפרד ,אלא במסגרת סעיפי העבודות
המפורטים בכתבי הכמויות ,בין אם מצוין במפורש ובין אם לאו.

51.01.453

"הדוק מבוקר של מצע משמוש חוזר"
חומרי המצע שנחפרו מוינו ונערמו לשימוש חוזר ויהיה בהם שימוש חוזר למצעים
כמפורט בסעיף הקודם ישולמו בסעיף "הדוק מבוקר של מצע משמוש חוזר" .מיונו
ואחסונו ,הובלתו ופיזורו משולמים בסעיפי חפירה/חציבה.
מדידת הנפח לתשלום תהיה ע"י הפרשי מדידת מצב קיים של שטחי הפזור במצע
הנ"ל לפני הפזור ואחרי ההידוק.
העבודה תימדד במ"ק.

51.01.461

חספוס
קרצוף לעמק עד  1ס"מ כמתואר בסעיף הקודם יקרא להלן חספוס.
העבודה הכוללת כל המתואר בסעיף קרצוף ותימדד במ"ר.

51.01.490

פרוק אבן שפה  /אבן אי  /אבן גן
במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה אבני אי או אבני גן .אבנים
שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח ,אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד
לשימוש חוזר בהן הכול עפ"י הוראות המפקח.
מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש פרוק מיסעה הכוללת אבני שפה כחלק מעבודות
החפירה ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד ,הפרוק נכלל בסעיפי חפירה
ולא ישולם במסגרת סעיף זה.
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העבודה כוללת:
קבלת הקטע לפירוק מהמפקח ,סימונו ומדידתו.
עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מרבית על שלמותה.
פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת.
מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו"מ לפי הצורך.
אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת.
הסעיף יימדד וישולם במ"א.
51.01.500

התאמת שוחות ללא פרוק תקרה
במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו
למפלסי הכביש המתוכננים .העבודה כוללת:
-

קבלת הוראות המפקח לביצוע ההתאמה.
הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.
פרוק המכסה הקיים ומסגרתו.
יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צווארון.
ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.
כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.
סילוק הפסולת.

העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות.
51.01.501

התאמת שוחות כולל פרוק התקרה
במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות למפלסי
הכבישים המתוכננים .העבודה כוללת:
-

קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה;
הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב;
פירוק אספלט מסביב למכסה.
חפירה על המפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים.
פירוק התקרה הקיימת.
פירוק חלקי בקירות השוחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים.
יציקת תקרה חדשה.
יציקת צווארון מבטון.
ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.
כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.
סילוק פסולת.

העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות.
51.01.580

חישוף והורדת צמחיה
העבודה כוללת את כל המפורט בסעיפים  51012 ;51001במפרט הכללי ,כולל כריתה
ועקירת עצים בקטרים הקטנים מהמפורט בסעיף  51.01.590במפרט זה .גבולות
ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב.
עקירת שיחים על שורשיהם תיחשב כנכללת בעבודת החישוף.
המדידה לתשלום לפי מ"ר.

51.01.590

עקירת עצים ושורשיהם
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת
העצים .המפקח לא ייתן אשור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אשור
ממחלקת הגנים של הרשות המקומית או קק"ל לעקירה.
"כופר עץ" ישולם ע"י המזמין.
לצורך תשלום לקבלן יוגדר כעץ ,בניגוד למפרט הכללי ,צמח שקוטר הגזע העיקרי
גדול מ 15 -ס"מ בגובה  1.5מ' .כל מה שמתחת לקריטריון זה יחשב להסרת צמחיה.
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העבודה כוללת; כרית העץ ,חתוך ענפים ואיסופם ,עקירת הגדם על שורשיו ,מלוי
הבור בשכבות מלוי והידוקן.
המדידה לתשלום לפי יח' כולל כל האמור לעיל.
51.01.600

פינוי ערימות פסולת
בהתחלת העבודה ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח לאיתור ערימות
פסולת קיימות בשטח .במידה ויאותרו ערימות כאלה יתבצע פינוין כדלקמן:
-

קבלת הערימות המיועדות לפינוי מהמפקח וסימונן ע"ג תכנית;
מדידת נפח הערימות לצורך חישוב הכמויות;
פינוי ערימות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר.

העבודה תימדד ותשולם במ"ק מחושב ע"י מדידת הערימות לפני פינוין.
51.01.601

סילוק פסולת ועודפי חפירה  /חציבה

בנוסף לאמור בסעיף  51017במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום
מאושר ע"י הרשויות .התשלום לרשויות ע"ח הקבלן .לא תשולם כל תוספת עבור סילוק
פסולת .סעיף זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן ולא הייתה באתר לפני
תחילת העבודה (סעיף .)51.01.600

עבודות עפר

51.02

מילוי מובא מבחוץ
51.02.100
חומר המילוי המבוא יהיה זהה למתואר בסעיף .40.07.330
ההידוק יבוצע באמצעות מכבש ויברציוני דוגמת  BOMAG 212 –Dאו שווה ערך
לפחות .ההידוק יבוצע לאחר הרטבה של חומר המילוי לרטיבות אופטימלית .הסטיה
המותרת .2%
דרגת ההידוק תהיה בהתאם למיון החומר כנדרש במפרט .51
 .51.02.150עבודות ברוחב צר
במקומות בהם מבוצעת עבודה ברוחב צר וקטן מ 2.5-מ' ,יותר לעבוד עם ציוד קטן יותר,
במקרים אלו יש לעבוד בשכבות בעובי של עד  15ס"מ ,לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין
שינוי עובי השכבה ,סוג הציוד ושיטת העבודה.
 .51.02.200הידוק בסמיכות למבנים
עבודות הידוק בסמיכות למבנים יבוצעו ללא ויברציות .בנוסף ,עובי ההידוק לא יהיה גדול
מ 15-ס"מ בסמיכות למבנים ,אלא אם כן ינתן אישור אחר מהמפקח ובתנאי שהקבלן
הוכיח את יכולתו לעמוד בדרישות ההידוק .לא תשולם כל תוספת בגין השינויים
המתוארים בסעיף זה.
מקור חומר המילוי המובא טעון אישורו המוקדם של המפקח ,מבחינת טיב החומר ,כולל
בדיקת מעבדה לאיפיון החומר .כל כמות של חומר מובא ממקור מאושר שלא תתאים
לדרישות הטיב המפורטות לעיל ,תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו.
חומר המילוי המובא ימדד לתשלום לפי נפח במ"ק ,כשהנפח הינו הנפח התיאורטי (לפי
מדידת רומים שתבוצע לאחר פיזור והידוק המילוי המקומי ובהתאם לתכניות ללא שום
תוספת הידוק ,פחת וכו').
המחיר יכלול אספקה ,הובלה ,פיזור והידוק בשכבות וכן כל יתר עבודות הלוואי והעזר
הדרושות לביצוע מושלם ולשביעות רצון המפקח.
51.02.220

חפירה/חציבה

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצויין חפירה ,הכוונה היא
לחפירה ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם.
כמו כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות כמתואר בסעיף 51.01.450
במפרט זה.
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א .חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים ,בולדרים ,מסעות ובכל התנאים לרבות
חפירה במי תהום.
ב .חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים ,גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת
ידיים במידת הצורך.
ג.

מיון החומרים החפורים ואכסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים
כגון :אדמה לצרכי גנון ,מלוי גם בשכבות נמוכות ,מלוי מטיב משובח לשכבות
עליונות וכו'.

ד.

הכשרת החומרים החפורים למלוא גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת האבן.

ה.

העברת מיטב החומר לשטחי מילוי ופזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.

העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו או
ו.
למקום בו יורה המפקח עד למרחק של  10ק"מ מגבול האתר ופזורו שם בשכבות של
 20ס"מ.
ז.

פרוק מערכות ,חלקי מבנה ,יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.

מדידת מצב קיים באזור בולדרים (ששבירתם לצרכי מלוי כלולה בעבודות החפירה)
וסלעים תיעשה על קרקע טבעית ביניהם.
לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות בסעיפים א' – ז'.
המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי.
51.02.310

ישור והדוק מבוקר של שטחים
סעיף זה מתייחס לעבודות יישור קלות של פני השתית שאינם בדיוק הדרוש ובמצב
רעוע לאחר עבודות העפר .העבודה כוללת ישור השטח הקיים לגבהים המתוכננים
ע"י חפירה ומלוא בתחום של  20+ס"מ.
הפרשים גדולים יותר ישולמו במסגרת חפירה והדוק מלוי.
כמו כן ,הדוק פני השתית הסופיים לצפיפות הנדרשת כמפורט בסעיף  21.01.73של
המפרט הכללי.
המדידה לתשלום לפי מ"ר.

51.02.510

הדוק המלוי
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי עבודות הדוק המילויים כוללת עבוד
המדרונות למדרגות לפני בצוע המלוי בשפוע  - 2%כמתואר בתכניות .המדרגות לא
תימדדנה בנפרד ומחירה כלול במחיר הדוק המלוי שימדד לפי החתכים לרוחב.

51.03

מצעים ותשתיות

מצעים ואגו"מ
51.03.310
אספקת מצעים ואגו"מ תהיה ממחצבה מאושרת ע"י נתיבי ישראל.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח למקור אספקת החומרים מראש.
 51.03.400מילוי נברר (מצע סוג ג')
במקרים בהם ימצא סלע בתחתית המבנה ,יהיה על הקבלן להעמיק את החפירה
וליישם שכבה מיישרת באמצעות מילוי נברר (מצע ג') עם אחוז דקים בתחום של -5%
 15%לכל רוחב המסלול .עובי השכבה יהיה  15ס"מ.
 51.03.500מצע סוג א
מצע סוג א' יהודק לדרגת הידוק של  100%לפחות.
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51.04

עבודות אספלט

מפטר טכני מיוחד
לעבודות סלילה וריבוד בבטון אספלט
 .1מבוא
עבודות האספלט כולל ריסוס יסוד וריסוס מאחה בפרויקט זה יבוצעו בהתאם
לדרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל ,תת פרק  .51.04כמות ריסוס היסוד
והריסוס המאחה ,בהתאם למתואר בתוכנית עבודות הטלאות בפרויקט זה ,לרבות
תיקון סדקים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל ,תת פרק
.51.21
 .6מודגש בזאת ,כי הריבוד על השטח המקורצף יבוצע לא יאוחר מ 48 -שעות מסיום
עבודת הקרצוף בקטע .בכל מקרה ,אחראי הקבלן לאחזקת השטח המקורצף (קרי
ניקוי ,תיקון בורות ועוד) והבטחת תנועה בטוחה עליו עד למועד הריבוד.
 .7רק במקומות בהם אין תכנית גבהים מפורטת ואשר יאושרו ע"י המפקח ,תותר
עבודת פיזור ללא כבלי פלדה .במקרה זה ,פיזור התערובת האספלטית יבוצע בעזרת
מגמר אלקטרוני .המצויד במגלש פרקי ,באורך מינימלי של  8.4מ' .עבודה ללא כבלים
וללא מגלש תבוצע רק במקומות אשר אושרו בכתב ע"י המפקח.
 .12הקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד ידני לפיזור אספלט ,לרבות מריצה ,מכבש
בומג ידני וכד' ,לעבודה באזורים בהם אין גישה לציוד הממוכן .בכל מקרה ,מותנית
העבודה הידנית באישור של המפקח .לא יורשה פיזור ידני של אספלט ,כאשר
הטמפרטורה שלו נמוכה מ .120c
 .13תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רציף .מרווח הזמן בין הגעת שתי משאיות
עוקבות לא יעלה על  15דקות .לא תותר תחילת העבודה לפני הימצאות שתי משאיות
לפחות ,באתר.
 .15מרחק ההובלה ממפעל הציור לאתר העבודה לא יעלה על  100ק"מ.
 .9בדיקות הגלעינים בשכבה הסלולה יבוצעו לא יאוחר משבוע לאחר סיום הסלילה.
 .10במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות ,יש לבצען לא יאוחר משבועיים לאחר ביצוע
הבדיקות המקוריות.
 .11הקבלן יחזיק באתר ,במהלך העבודה 2 ,מדי חום לבדיקת טמפרטורת האספלט.
 .12כל התערובות יתוכננו על פי מדגמי מרשל המהודקים ברמת אנרגיה של  75הקשות
מכל צד.
 .13לבדיקת מישוריות שכבות האספלט ,מחויב הקבלן להחזיק באתר סרגל סטנדרטי
מפרופיל אלומיניום ,בעל רוחב של  5ס"מ לפחות ואורך של  3.6מ' ,הבנוי כך
ששקיעתו המקסימלית עקב משקלו העצמי בהישענו על קצותיו ,לא תעלה על  1מ"מ.
כל תערובות האספלט יתוכננו לפי  4.5%חללי אוויר.
מדרגות החיבור באספלט יבוצעו ברוחב  30ס"מ לפחות ובעובי שכבה .בשכבה העליונה העבודה
תבוצע ללא תפרים קרים .אין לבצע מחיקות צבע בשכבה העליונה.
 6.3תיקון יסודי של חציות מעל מערכות תת-קרקעיות/בורות (ראה פרט)
עבודה זו מתייחסת לתיקון המיסעה באזורים של חציות מערכות תת-קרקעיות .כאשר
התיקון הקיים הרוס או כאשר פני האספלט בחיבור התיקון הישן גבוהים או נמוכים
מגובה פני האספלט ,משני צידי התיקון .כמו כן ,מתייחסת העבודה לתיקונים ידניים של
בורות בפני המיסעה ,במקומות בהם לא ניתן לבצע הטלאות (סעיף  )6.2ואשר אושרו ע"י
המפקח.
ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים:
.1

ניסור המיסעה משני צידי החציה/הבור המיועדים לתיקון .הניסור יבוצע בכל צד20 .
ס"מ מחוץ לקו התיקון הקודם ובתוך שטח המיסעה התקין (רוחב תיקונן חדש יהיה
ב 40 -ס"מ רחב יותר מאשר בתיקון המקורי ,הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני ,בניצב
לפני המיסעה ולכל עובי השכבה האספלטית .הרוחב המינימלי של תיקון (מרחק בין 2
קווי ניסור) יהיה  1.0מ' .לחילופין ,ניתן לבצע עבודה זו ע"י קרצוף.
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.2

השכבה האספלטית תסולק מתוך הקטע שנוסר .פירוק השכבה יעשה באופן זהיר
ובמידת הצורך גם בעבודת ידיים .על מנת למנוע את ערעור השכבה האספלטית סביב
אזור התיקון.

.3

חומר המילוי ו/או המצע יסולקו מאזור התיקון ,לעומק כולל של  15ס"מ מפני
האספלט הקיימים .גם עבודה זו תבוצע בזהירות ובמידת הצורך בעבודה ידנית.

.4

תחתית החפירה תהודק בעזרת מכבש ידני רוטט או פלטה ויבראציונית ,לשביעות
רצון המפקח.

.5

התיקון יבוצע בבטון אספלט חם (בגודל גרגיר מירבי " .)3/4המילוי וההידוק יבוצעו
ב 3 -שכבות ,עובי שכבה מהודקת –  5ס"מ (עובי תיקון כולל –  15ס"מ) .ההידוק
יבוצע בעזרת מכבש ידני רוטט לשביעות רצון המפקח .גובה פני האספלט לאחר
ההידוק ,יהיה זהה לגובה פני השכבה של המיסעה המקורית.
המדידה :לפי שטח תיקון ,במ"ר.
התשלום :כולל את כל החומרים ,הציוד ושלבי העבודה המוזכרים לעיל.

 6.4תיקון שטחי של חציות מעל מערכות תת קרקעיות
עבודה זו מתייחסת לטיפול במישוריות הכביש באזורים של חציית מערכות תת-קרקעיות,
כאשר פני האספלט בחיבור התיקון הישן נמוכים או גבוהים מגובה פני האספלט משני
צידי התיקון (ההתייחסות היא לתיקונים בני שנה אחת ומעלה).
ביצוע התיקון יכלול את השלבים הבאים:
 6.4.1פני תיקון ישן בולטים
 .1יבוצע קרצוף שטחי של האזור הבולט ,עד לגובה פני המיסעה הקיימת.
במידה ותתקבל לאחר הקרצוף שכבה אספלטית יציבה ותקינה ,לא
.2
תתבצע כל פעולה נוספת.
 .3במידה ולאחר הקרצוף תתקבל שכבת מצע או שכבה מעורערת ,יבוצע תיקון
עפ"י נוהל "תיקון יסודי של חציות" (.)6.3
במ"ר.
המדידה:
התשלום :יכלול את הקרצוף בלבד ,במקרה של תיקון יסודי יבוצע התשלום לפי
סעיף .6.3
 6.4.2פני תיקון ישן שקועים
 .1ניסור המיסעה משני צידי החציה המיועדת לתיקון .הניסור יבוצע בכל צד,
 20ס"מ מחוץ לקו התיקון הקודם (רוחב תיקון חדש יהיה ב 40 -ס"מ רחב
יותר מאשר התיקון המקורי) .הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני .בניצב לפני
המיסעה ולעומק של  5ס"מ לפחות .הרוחב המינימלי של תיקון (מרחק בין
 2קווי ניסור) יהיה  1.0מ' ,לחילופין ,ניתן לבצע עבודה זו ע"י קרצוף.
 .2במידה ולאחר סילוק השכבה האספלטית (בעובי  5ס"מ) תתקבל שכבה
אספלטית יציבה ,יבוצע ריסוס של האזור המטופל (תוך שימת דגש על
הדפנות) ותונח ותהודק שכבת בטון אספלט חם בעובי  5ס"מ (עד לגובה פני
המיסעה בשני צידי התיקון).
 .3במידה ולאחר סילוק האספלט תתקבל שכבה מעורערת ולא יציבה ו/או
שכבה עם חומר חולי ,יבוצע תיקון עפ"י נוהל "תיקון יסודי של חציות"
(סעיף .)6.3
במ"ר.
המדידה:
התשלום :יכלול את הקרצוף ,הריסוס וההנחה של שכבה אספלטית אחת בעובי  5ס"מ,
במקרה של תיקון יסודי ,יבוצע התשלום לפי סעיף .6.3
חציות להכנסת תשתיות:
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המילוי החוזר מסביב לצנרת תשתיות ובחציות יהיה באמצעות CLSM
בחוזק נמוך ועד לגובה של  20ס"מ מעל הצנרת ו/או יותר בהתאם להנחיות
היצרן ,המחמיר מבניהם.
רוחב החפירה יהיה המינימלי הנדרש לביצוע העבודה.
החפירה תבוצע לאחר הגעה למפלס העליון של ה CLSM-המתוכנן ,כך
שלאחר מכן תימשך עבודת ההידוק לכל הרוחב כולל באזור החציה

51.09
51.9.1

עבודות תמרור וצבע
תיאור
העבודה המתוארת להלן מורכבת מצביעת קוים ושטחי סימון על פני שטח הכביש
בצבעים ,צורות ומידות המתוארות בתכניות ו/או בהנחיות המופיעות ב" -רשומות"
מספר  2501ו 2502 -מתאריך  1בינואר .1970

51.9.2

חומרים
א .דרישות כלליות
הצבע יתאים לדרישות הבאות :סומך הצבע יאפשר ביצוע נוח בעזרת מברשת או
מכשיר ריסוס .קווי הסימון שיתקבלו בעזרת צבע זה יהיו אחידים ושפתותיהם יהיו
חדים וברורים.
הצבע יהיה נוח ליישום ,לא יראו כל סימני מברשת לאחר  5דקות אחרי הצביעה –
בעובי יבש של  200מיקרון והשתפכות הצבע תהיה ללא דופי .כמו כן ,יתאים החומר
מכל הבחינות לכל הדרישות המקובלות במחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ).
לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון אחד לבדיקה מעבדתית אשר
תבוצע ע"ח הקבלן .במידה והצבע לא יעמוד בדרישות המקובלות במע"צ ,יפסל
החומר כולו .בדיקות המעבדה תכלולנה :משקל לגלון ,סומך ,זמן יבוש ,דקות טחינה,
גוון ,יחס פיגמנט למקשר ,תכולת המוצקים ,כוח הכיסוי ,גמישות ,התנגדות לשחיקה,
ניסוי לחות ,קרינה אולטרה סגולית ,התנגדות למים ,ברק בליה מואצת .הבדיקות
תבוצענה בהתאם למקובל במע"צ.
ב.

אחידות

הצבע יאפשר ערבוב נוח בעזרת מקל עד לסומך אחיד ,על מנת לאפשר ביצוע קל
בעזרת מברשת או מרסס .הוא לא יכיל קליפות ,גושים קשים ,משקעים או שאריות
המונעים בעד הומוגניזציה של הצבע בעזרת בחישה.
ג.

גוון

הגוון הצהוב יתאים ללוח הגוון של  B.S 2660מספר .0-0003
הגוון הלבן יהיה אפור יותר או צהוב יותר מאשר מדגם  G-11בלוח  DIN. 6167הצבע
יבדק אחרי יבוש השכבה.
ד.

הרכב
משקל תכולת המסה המוצקת לא יהיה פחות מ 68% -מסה"כ משקל הצבע.

ה.

זמן יבוש
הצבע יתייבש למגע תוך מקסימום  15דקות ויהיה יבש ללחץ תוך מקסימום של
 45דקות.

ו.

כדוריות זכוכית
 .1כדוריות זכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לסטנדרט:
).ASTM-D 2205-63 T TYPE IT (DROP-ON
 .2כמות הכדוריות תהיה  200גרם למ"ר של שטח צבוע.
 .3כדוריות הזכוכית יותזו על הצבע הלבן והצהוב.
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51.9.3

שימת הצבע
א .תקופת הביצוע
הצבע יבוצע אך ורק בין חודשי מאי ואוקטובר.
צביעה במשך כל חודש אחר טעונה אישור מוקדם מאת המפקח.
צביעה בשלבי הביניים השונים תבוצע בכל עת ,לפי אישור המפקח.
ב.

הכנות

לפני הצביעה ינקה הקבלן את פני הכביש .הניקוי יעשה בעזרת מטאטא קנה פלדה,
עם או בלי התזת מים ,יבוש אחרי התזה ,בהתאם להוראות המפקח .כתמי שמן
יורחקו בעזרת סמרטוטים רווים טרפנטין מינרלי או בנפט .הניקוי יעשה לשביעות
רצונו המלאה של המפקח .פני הכביש יהיו חלקים.
ג.

ציוד
הצבע יושם בעזרת מברשת או מרסס.

ד.

כמויות

כמות הצבע אשר תושם תהיה לפחות ½ ליטר למ"ר של פני הכביש .אם שימת הצבע
אינה מניחה את הדעת ,המפקח יתן הוראה לצבוע פעם נוספת .צביעה חוזרת כזאת
תבוצע לפחות שעה אחרי ביצוע של הצבע הפסול.
ה .זמן יבוש
האזור הצבוע לא יפתח לתנועה עד שהצבע יהיה יבש וקשה (לפחות  45דקות).
51.9.4

מדידה ותשלום
רק שטחים צבועים ימדדו לתשלום .בשום מקרה לא תכלול הכמות רווחים בלתי
צבועים ,קוים למיניהם ,הן מלאים והן מרוסקים ,ימדדו במ"א תוך ציון רוחב הקו.
צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר .חיצים ימדדו ביחידות בציון סוג החץ .המחירים
יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצבע ובדיקותיו במעבדה ,כדוריות הזכוכית ,ניקוי
ויבוש השטח ,ביצוע הצביעה וכן עבור כל ההוצאות האחרות אשר תידרשנה
להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח

51.9.5

תמרורים
א .תיאור
העבודה מורכבת מהקמת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתכניות.
הרכבת התמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למיקומים המופיעים בתכניות.
ב.

חומרים

כל התמרורים ,העמודים ,המסגרות ואביזרי החיבור הדרושים יוזמנו במפעל
השלטים של מע"צ (טבריה) או במפעל אחר ,הטעון אישורו המוקדם של המפקח
והמסוגל לספק חומר שווה ערך לזה המסופק על ידי מע"צ.
ג.

סוגי התמרורים ואופן הצבתם
התמרורים יתאימו לדרישות המופיעות ב" -רשומות" מס'  2501ו2502 -
מתאריך 1
בינואר  1970ויוצבו בהתאם לדרישות אלה.
התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית כמוגדר
בפרסומים הנ"ל.
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ד.

יסודות לעמודים
היסודות יהיו מבטון ב .200 -היסוד יהיה בקוטר  40ס"מ ובגובה  60ס"מ וחלק
העמוד שיכנס לתוכו יהיה  55ס"מ.

ה.

העמודים
העמודים יהיו מצינורות מגולוונים בקוטר ".4
העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת.

ו.

מדידה ותשלום

התמרורים ימדדו לתשלום מבלי להבדיל בסוג התמרור .המחיר יהווה תמורה מלאה
עבור הספקת התמרור והעמוד ,חפירה ליסודות ,ביצוע יסודות מבטון ב ,200 -הצבת
עמוד והתמרור וכן עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע מושלם של
התמרור.
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פרק - 54
54.00

בורגי סלע קבועים לחיזוק מצוקים וקירות תמך
קיימים
כללי
חיזוק קירות תמך קיימים יעשה באמצעות בורגי סלע.
בורגי סלע בקוטר  25מ"מ מגולוונים מפלדה  500/550דוגמת בורגי סלע של DYWIDAG

או ש"ע מאושר.
בורגי סלע יתאימו לת"י  940חלק  4.1ולפרק  54במפרט הכללי.
כוח העבודה הנדרש יהיה  7טון אלא אם יוגדר אחרת באתר ע"י מהנדס הביסוס.
קוטר הקדחים יהיה " 4לפחות.
אורך הברגים לא יקטן מ  5מ' 70% ,מגובה התמיכה( ,הגדול ביניהם) ויקבע סופית ע"י
מהנדס הביסוס.
הבורג יהיה עם תבריג קצה באורך  15ס"מ לפחות ,בהתאם לדרישות ההתקנה כולל פלטה
ואום תואמים .חוזק התבריג יתאים לקבלת הכוחות הנדרשים והגילוון יבוצע לאחר
החריטה כולל התאמת האום לתבריג מגולוון .עובי הגלוון  80מיקרון לפחות ובהתאם
לתקנים הרלוונטיים .הקבלן יציג תעודות יצרן המוטות וגלוון רלוונטיות למשלוח הברגים
שהגיעו לאתר.
הברגים יעמדו בדרישות מפרט מיוחד זה ,בהתאמה לתכניות ולדרישות ת"י  940חלק 4.1
"חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות  -מסמור קרקע ובירוג סלע" .הברגים יבוצעו
בהתאם לסוג הקרקע או הסלע ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט וספק רשת ההגנה
ובמרחקים של עד  2מ' ביניהם .יתכן שינוי במרווח בין הברגים ובכמות הברגים בהתאם
לתנאי השטח ,ועפ"י הנחיות מנהל הפרויקט.
אורך הברגים  5מ' לפחות .אורך סופי יקבע על ידי מהנדס הביסוס בהתאם לממצאי
הקידוחים לברגים באתר ,בכל קטע של המדרון.
במקרה שיתגלו סלעים או גושי סלע מנותקים יקבע מספר ואורך הברגים לעיגונם על ידי
מהנדס הביסוס.

54.01

דייס לברגים
הדייס הצמנטי המשמש להעברת הכוח בין דופנות הקדח לבורג יתאים לדרישות ת"י 940
חלק  4.1סעיף ב 1ולפרק  54.11במפרט הכללי .הדייס ייבדק כמפורט בתקן הישראלי ת"י
 466חלק  3בסעיף  31.3.4הדן בבדיקות הדייס ,וכמו כן בבדיקות להפרשת מים ובדיקות
חוזק בלחיצה כמפורט בתקן הישראלי ת"י  26חלקים  3 ,2 ,1ו.4-
הצמנט להכנת הדייס יתאים לדרישות ת"י  1חלק .1
המים יהיו מי שתייה רגילים.
הקבלן יהיה ערוך ויהיה רשאי להציע שימוש במוספים כימיים שונים לשינוי תכונות
מסויימות של תערובת הדייס הטרי והקשוי ,העומדים בדרישות ת"י  896ומפרט זה.
השימוש במוסף כלשהו יעשה רק על סמך אישור המפקח.
לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן דוחות בדיקה של תערובת דייס זהה לתערובת המוצעת
לאתר.
יחס משקלי של מים לצמנט בתערובת יהיה בתחום .0.45 - 0.40
חוזק הלחיצה החד צירית של הדייס אחרי  28יום לא יפחת מ 30-מגפ"ס לאף דוגמא.
לכל  20בורגי סלע ,יש לבצע את הבדיקות הבאות על הדייס :בדיקת כושר הנזילות
( ,)Fluidity Testהפרשת מים ושינוי נפח ( )Bleeding Testוחוזק לחיצה.
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קדיחת הברגים

54.02

ציוד הקדיחה יהיה מתאים לקדיחה דרך כל סוגי הקרקע והסלע באתר לרבות :מילוי,
חרסית ,חרסית עם אבנים ,קרטון רך ,קרטון קשה ,חוואר ואבן גיר או חומר מתמוטט.
הציוד יותאם כך שיבטיח כי לא נגרמת סכנה ליציבות המצוק (שבירה וערעור של גושי
סלע).
שיטת הקדיחה תהיה באחריות המלאה של הקבלן.
על הקבלן להגן על חור הקידוח בפני מפולות.
שיפוע הברגים יהיה  H2:V1עד  3:1ויותאם לתנאי השטח כך שיהיה ניצב לחזית עד כמה
שניתן .במידת הצורך יסותתו פני הסלע כך שניתן יהיה להדק את הפלטות לחזית .הסטייה
המירבית של הפלטה מהניצב לבורג תהיה עד  3מעלות.
קוטר הקידוח יבטיח שעובי עטיפת הדייס סביב המוט יהיה  10מ"מ לפחות .יש להבטיח
את עובי כיסוי הדייס ומרכזיות המוט על ידי שומרי מרווח וממרכז מתאימים לקוטר
המוט וקוטר הקידוח .המרחק בין שומרי המרווח לא יעלה על  1.0מ'.
לפני הכנסת המוט לקדח יש לוודא שהקדח נקי לכל אורכו.
מהנדס האתר יאשר עומק וניקיון קדח ומבנה בורג לפני ההתקנה לקדח.
לא יורשה שימוש במים במהלך הקידוחים אלא באישור מיוחד של היועץ.
קידוח שאינו עומד בדרישות ייפסל וימולא בדייס והקבלן יידרש לקדוח קדח אחר תחתיו.

54.03

התקנת הבורג בקדח והזרקת דייס
הדיוס יתבצע בנוכחות המפקח לאחר שהבורג הוכנס לקדח במלוא אורכו המתוכנן.
הזרקת הדייס תתבצע מיד באופן רצוף וללא הפסקות ולא יאוחר מ 6-שעות ממועד
הקדיחה בשיטה המבטיחה מילוי מלא ומניעת חללים בקדח.
במהלך ההזרקה של הדייס תימדד כמות הדייס המוזרקת .הדייס יוזרק באמצעות
צינורות דיוס מתאימים שיותקנו לאורך הברגים ,מקצה הבורג הפנימי ,כלפי חוץ לראש
הבורג .במקרה של ברגים אופקיים או בנטייה שלילית יותקן אטם (( packerעם צינור
לניקוז האוויר.
לאחר ייבוש הדייס ושקיעתו תבוצע השלמת דיוס עד ראש הבורג ,אלא אם מדובר בבורגי
ניסיון לשליפה ,בהם נדרש להשאיר  1מ' חופשי מדייס בראש הבורג ,עד סיום הבדיקה.
בכל מקרה לא יעלה לחץ ההזרקה על לחץ שכבות הקרקע שמעל מפלס הדייס.
אם מכל סיבה שהיא לא בוצע הדיוס בתוך  6שעות יש להעמיק את הקדח ב 0.5-מ' ולבצע
את ניקיון הקדח בסמוך למועד הדיוס החדש.
יתכנו איבודי דייס דרך סדקים או חללים בסלע ,על הקבלן להביא בחשבון שידרש תהליך
של מילוי החללים או דיוס מקדים ( )pregroutingלצורך סתימתם כולל קידוח חוזר בדייס
לאחר  24שעות .לא תשולם תוספת עבור הקידוחים החוזרים או עבור כמויות דייס לדיוס
חוזר עד לנפח של פי  3מהנפח התיאורתי של הקדח הריק
פרטי תערובות הדייס ירשמו במדויק .כמויות דייס ירשמו במדויק כנגד כמויות
תיאורטיות לכל קדח.

54.04

בדיקת הברגים
בדיקת הברגים תהיה כנדרש בת"י  940חלק  4.1וכמפורט בטבלה  3בתקן זה.
הבדיקות ימנו לפחות:
-

בדיקות מוקדמות לקביעת כוח השליפה ואימות נתוני התכן ל  3ברגים נסיוניים
שאינם ברגים מן המניין (אינם מן הברגים המהווים חלק מקירות הדיפון).
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54.05

-

בדיקות במהלך הביצוע לקביעת כוח השליפה והתאמתו למתוכנן ל  3ברגים
נסיוניים.

-

בדיקות לאחר גמר הביצוע  3%מן הברגים (לפחות  ,)5לכוח דריכה של 150%
מכוח השירות כלומר  10טון.

הקבלן המבצע
הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון של  5שנים לפחות בביצוע עבודות עיגון דוגמת הנדרש
בפרוייקט זה.
על הקבלן להעסיק מפקח גיאולוגי/מהנדס צמוד בעת ביצוע הקידוחים והדיוס אשר יבצע
מעקב רצוף על ביצוע הברגים.
בורגי סלע לחיזוק קירות ימדדו במטרים .המחיר כולל בורג ,קדח ,דיוס ,פלטות עיגון,
אום ,דריכה ,ניסיונות העמסה ,ברגים נסיוניים ,פיקוח גיאולוגי/הנדסי וכל מה שדרוש
לעבודה מושלמת לשביעות רצונו של המפקח.
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רשימת תוכניות
[מצורף בנפרד]
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נספחים
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נספח א' – מניעת הפרעות
פרק זה יעסוק במניעת הפרעות והגנה על מבנים קיימים בשטח העבודה ובסביבתה .מודגש כי פרק
זה אינו בה לגרוע אלא להוסיף בלבד על הנחיות העירייה והמחלקה לאיכות הסביבה ,המפרט הטכני
המיוחד או חוקים או דרישות היתר הבניה.
 .1בשטח העבודות ובסביבתו קיימים מבני מגורים ,מסחר
וכדו'.
 .2על הקבלן לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך שמירה
ומניעת הפרעות ונזקים למבנים הנ"ל.
 .3לצורך כך הקבלן יבצע בין היתר:
א .דו"ח על ידי מעבדה לניטור ומדידת זעזועים עקב העבודות ("חוק 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 במרחקים שיוגדרו בדו"ח
או עם כלים קטנים  /עבודה ידנית וכדו'.
מודגש כי במהלך הביצוע יש לבצע ניטורים נוספים על מנת לוודא כי העבודה מתבצעת בהתאם
להנחיות.
ב .הקבלן יעבוד על פי ההנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בזמן הביצוע ,המפורטות להלן:
תנאים והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בזמן ביצוע עבודות חפירה ובניה
הגדרות
"שימושי קרקע רגישים
לרעש"
"ציוד בנייה רועש" -

מגורים ,מבני ציבור.
ציוד הגורם בזמן הפעלתו לרעש ,עפ"י ההגדרה בתקנות למניעת
מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) התשל"ט;1979-

"אתר מאושר" -

אתר למילוי עודפי עפר ,אתר הטמנה או אתר לטיפול בפסולת
בניין ו/או עודפי עפר ,המאושרים ע"י העירייה.

"אבק" –

חומר המורכב מחלקיקים זעירים ,הנישא או עשוי להינשא
באוויר או בגז ,בצורת עשן ,פיח או תרסיס;

א .הנחיות כלליות
.1
.2
.3
.3
.4
.5
.6

ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים.
שעות הפעילות באתר תהיה לכל היותר :בין השעות  07.00ו 19.00 -בימי חול ,וביום שישי
(ו') – בין השעות  07:00ל .17:00 -ביצוע עבודות מעבר לשעות הללו יחייב היתר מיוחד.
כאשר ציוד הבנייה הרועש (מכונות קידוח ,חציבה ומדחסים) נמצא במרחק של עד  20מטר
ממגורים ,יש לצמצם פעילותם בשעות שבין . 14:00-16:00
בהתאם לדרישת המחלקה לאיכות הסביבה ,היזם יבצע וימסור לידי המחלקה ,מדידות
אבק ורעש בסביבת האתר.
שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית ו/או לחלופין ישתמשו בשירותים כימיים.
הפרויקט ילווה ע"י יועץ סביבתי (לפי החלטת המזמין בהתאם למורכבות הפרוייקט).
הקבלן יפרסם מודעה במקומון ויודיע למינהל הקהילתי של השכונה על תחילת העבודות
ויציין מספרי טלפונים של :היועץ הסביבתי ,מנהל העבודה/האתר ,מוקד העירייה והמח'
לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור ,העתק/אישור המודעה ישלח
אלינו.
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ב .מניעת מפגעי אבק
 .1דרכי עפר
פיזור תקופתי של חומר מייצב מתאים (אין להשתמש בשמנים ,דלקים או מלחים).
1
תדירות הפיזור תקבע על פי עומס התנועה וסוג הקרקע.
קיימת אפשרות של סלילת הדרך באספלט כתחליף להרטבה (בהתאם להיקף העבודה
2
ותנאי השטח).
אפשרות לריסוס אמולסיה כתחליף למים (בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח).
3
הגבלת מהירות הנסיעה.
4
 .2קידוחים  -כלונסאות ,הפעלת מגרסה ניידת
צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי
1
אבק או כל אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח (כגון הרטבה רציפה מסביב
ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר עם חומר קשיח).
יש לידע את דיירי הרחוב לפני תחילת עבודות קידוח כלונסאות (מיקרופילרים) ולמסור
2
להם מידע על היקף העבודה וכתובת לפניות.
תקופת עבודות הקידוחים תעמוד על  21ימי עבודה ,בתיאום עם המחלקה לאיכות
3
הסביבה (ניתן להארכה).
הקמת גדר איסכורית אטומה (כפולה עם חומר מבודד),לרבות בחיבור עם הקרקע ,בגובה
4
 4מ'
 .3מפעילות שוטפת
הקבלן יטאטא וישטוף דרכי כניסה ויציאה סלולות בתום על יום עבודה .הניקיון יתבצע
1
עד למרחק של לפחות  150מטר מהאתר .פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק
לסביבה
כיסוי של משאיות שיוצאות מן האתר והנושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם
2
לפיזור אבק וחלקיקים לסביבה
ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו
3
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
חלקיקי/אבקתי
ג .רישוי עסקים
כל רכב המוביל פסולת (עפר ,בניין) מאתר הבנייה  ,ציוד ואו מכונה החייבים ברשיון עסק
על פי סעיף 5.1ב' בצו רישוי עסקים  .1996 -עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רשיון עסק
כדין.
לקבלת רשיון עסק יש לפנות למחלקה לרישוי עסקים של עירית ירושלים ,כיכר ספרא ,4
טל'  ,02-6297747בשעות העבודה המקובלות
רכבים המובילים עודפי עפר לאתרים מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם ע"י
המחלקה.
מגרסה תופעל רק לאחר מתן רישיון עסק כדין

1

2
3

ד .מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן
1
2
3
4

נפח המאצרה יהיה  110%לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו;
המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק;
בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף;
המגוף יישאר במצב נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד;
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במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  24שעות מרגע גילויו; בעל
ההיתר יפעל מיידית לספיגת החומר וניקוי המאצרה ,כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה
אל מחוץ למאצרה.

ה .מניעת מפגעי רעש ורעידות (זעזועי קרקע) בבניינים הסמוכים
1

2

כל עבודות הבנייה יעשו באופן שימנעו רעש ורעידות בלתי סבירים לפי הקריטריונים
הבאים:
 קריטריון סביבתי מנכה של המשרד להגנת הסביבה :מפלס הרעש המצטבר מציודהבנייה של האתר ,יהיה בחזיתות הבניינים הסמוכים כפי שמוגדר בתקנות למניעת
מפגעים (רעש בלתי סביר)  ,התש"ן –  ,1990בתוספת ) .20 dB (Aעל ידי שימוש
באמצעים פיזיים להפחת הרעש (רוא סעיף  3בהמשך) ,יש להגיע קרוב עד כמה שניתן
לקריטריון זה.
 הציוד המכאני שבשימוש באתר ,יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתיסביר מציוד בנייה) ,המשל"ט –  ;1979הקבלן יבצע בדיקת רעש לציוד בניה ,על ידי מודד
מוסמך ,לעמידה בתקני הרעש .יש להציג בפני הנותן את חוות הדעת על תוצאות
המדידות.
 רמת הרעידות (זעזועי הקרקע) מפיצוצים ומהפעלת ציוד הבנייה (בדרך כלל –מיקרופיילרים ופטישי אוויר) תהיה לפי דרישות התקן הגרמני  ,DIN 4150חלקים  2ו-
;3
 פעילות של הציוד המכאני באתר תהיה בימי חול בין השעות  07:00ל , 19:00 -ובימישישי (ו') בין השעות  17:00 – 07:00בלבד .זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת
מפגעים (מניעת רעש) (תיקון) ,התשע"א – ( 2011סעיף .)3
 רמות הרעש מפיצוצים (כולל זמניהם ושכיחותם) יהיו לפי דרישות התקנות למניעתמפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן.1990-
ככלל יש לבצע את הפיצוצים רק בימי עבודה ובשעות היום ,בהתאם לדרישות
התקנות לרעש בלתי סביר – ( 1990סעיף  1לעיל) .כמובן יש להקפיד על כל כללי
הבטיחות בעבודה בפיצוצים.
בעל ההיתר ידווח מראש לנותן האישור על הפרוגראמה של הפיצוצים :מועדי
הפיצוצים המתוכננים באתר ,זמני השהיה בין פיצוץ לפיצוץ ,סוג חומר הנפץ
וכמותו הכוללת וכל נתון נוסף שיידרש למסרו.

3

הקבלן/היזם יבצע מדידות רעש ורעידות מהפיצוצים בתחילת עבודות הפיצוצים
בכדי להבטיח עמידה בדרישות התקנות הנ"ל .את המדידות יש לבצע על ידי מודד
מוסמך ולהעביר את תוצאות המדידות לבדיקה ולאישור המחלקה לאיכות
הסביבה.
אמצעים פיזיים (מיגון אקוסטי) להקטנת הרעש מציוד הבנייה הכבד:
 תכנית תכלול אפשרות לבניית גדר זמנית אטומה מבלוקים מסביב האתר ,המיועדתלהקטנת רעש הסביבתי מהציוד הכבד ,במיוחד בשלבי ההריסה והחפירה .הגדר תהיה
אטומה בעובי  15ס"מ לפחות ובגובה  2.5מ' לפחות .בנייתה בפועל תהיה בתיאום עם
המח' לאיכות הסביבה לפני התחלת עבודות ההריסה ו/או החפירה.
 הקמת גדר אטומה מסביב האתר בגובה לפחות  2.5מ' או גבוה יותר לפי החלטתהמחלקה ,הבנויה מלוחות אקוסטיים בעלי כושר בידוד אקוסטי כ 15 dB (A) -ויותר.
למשל :קונסטרוקציית "סנדוויץ" משני לוחות פח בעובי  2 – 1.5מ"מ עם מרווח
ביניהם  50מ"מ לפחות של חומר בולע רעש ,למשל -צמר סלעים במשקל סגולי כ30- -
 50ק"ג  /מ"ק; הצד הפנימי – לכיוון האתר ,הרעש ,יהיה מחורר כ ;40-60% -עם
תומכים נגד שקיעת החומר ועם פרופילי פלדה לחיזוק המסך .יש להתקין את הלחות
ללא רווח ביניהם.
 שימוש במסכים אקוסטיים ניידים ,שיהיו סמוכים למקור הרעש בזמן הפעלתו ,עםתכונות 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.
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סוג ופרטי המיגון האקוסטי יתואם מראש עם המחלקה לאיכות הסביבה.
חובה לפעול על פי ההנחיות המפורטות הסעיף א ( .) 8
יתכנו שינויים ,הגבלות נוספות וקיצור משך זמן העבודה זאת בהתאם למדידות ושיקול
הדעת של נותן האישור.

ו .שמירה על ערכי טבע וממצאים ארכאולוגיים
עם גילויו של ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי ,כהגדרתו בחוק גנים לאומים ,שמורות טבע,
אתרים לאומים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח –  1998ו/או חוק העתיקות ,תופסק מיידית פעילות
החפירה באזור בו נתגלה הממצא המוגן ובעל העסק ידווח מיידית לנותן האישור ולרשויות על
הגילויו .ההמשך הטיפול וחידוש החציבה ייעשה על פי הנחיותיהם.
מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות בדיקות ,הכנת תוכנית על ידי יועץ סביבה ואישור
התוכנית במחלקה לאיכות הסביבה ואצל הגורמים הרלוונטיים ,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 על עיכובים כלשהם עקב מגבלת שעות עבודה וכדו'.
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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נספח ב' – סקר גיאוטכני לתכן מיסעות ובסוס
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