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רשימת המתכננים
תחום תכנון

מתכנן

שם איש
קשר

טלפון

מייל

ניהול מוריה

עמיצור וייס

עמיצור וייס

077-8901856

Amitsur@moriah.co.il

ניהול מוריה
ניהול פרויקט

ישראל
דצקובסקי
ניהול פרויקט

ישראל
דצקובסקי
עדי שריסט

02-6297251

israel@moriah.co.il

02-6789770

ady@sharist.co.il

ניהול פרויקט

מתאם תכנון

מתן פרנקל

02-6789770

matanf@sharist.co.il

אילנה אופיר
אורנה נצר

אדריכלות נוף

אילנה אופיר
אורנה נצר

02-5336654

office@ilofir.co.il
ornan@ilofir.co.il

תנועה ,פיזי
וניקוז

פי.ג'י.אל

קונסטרוקציה

סלע מהנדסים

דב
הופמןאליהו
קידימוב
צבי סלע

03-7914150

dovh@pgl.co.il
Eliyahu.Kidimov@pgl.co.il

02-6510276

sellazvi@alumni.technion.
ac.il

תאום תשתיות

יו.די.סי

מאזן ברכאת

02-5354666

mazinbarakat@udc-eng.com

תאורה

א.בסיס

קרקע ומבנה
כביש
נגישות

אגסי רימון

איתן בסיס
יפעת שמחי
גיא דודסקו

074-7021015

eitan@ebasis.co.il
Yifat@ebasis.co.il

077-2006417

Guy@agasi-rimon.co.il

אירנה רובין

אירנה רובין

02-5791604

negishutir@gmail.com

מדידות

אלישיב

יורם אלישיב

02-6793012

office@elyashiv1.co.il

הפקעות

אלישיב

מלכה

054-6339802

office@elyashiv1.co.il

לוח זמנים

נתיב הנדסה

אילן אוחיון

077-3088411

ilan@nativ-eng.co.il

יעוץ משפטי

יהונתן צבי
אריה נח
חיים מסילתי

עידו נח

02-5377677

ido@noachlaw.com

חיים מסילתי

03-9347468

haim@mesilaty.com

שיתוף ציבור

צביקי דולב

צביקי דולב

050-3634352

Zviki@ejppd.co.il

תכנון ביוב

ירמוך

אגרונום

גונן-עצים
וסביבה
ניסים רמתי

חאלד נאסר
אלדין
אבישי

050-5534805

K.nassereldin@gmail.com

052-8737854

office@trees.co.il

אבישי

052-6146862

nissimram@gmail.com

עריכת מכרז

מתאר שירותי
הנדסה

אביבית שוהם

073-7277204

office@mitar-group.com

שמאי

חשמל

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  6מתוך 84

רשימת המסמכים
המסמך
מסמך א'
מסמך ב'
מסמך ג'

מסמך מצורף
הצעת הקבלן

מסמך ג'1-

תנאים כלליים מיוחדים
ונספחיו

מסמך ג'2-

מפרט מיוחד ואופני מדידה
מיוחדים
כתב כמויות
מערכת התוכניות
דוח תכן מבנה
סקר עצים
דוח אקוסטיקה וזיהום אויר

מסמך ד'
מסמך ה'
מסמך ז'
מסמך ח'
מסמך ט'

מסמך שאינו מצורף
תנאי חוזה חברת מוריה לביצוע מבנה ע"י קבלן
המפרט הכללי לעבודות בניה  -במהדורה
העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות
שם המפרט
מס'
 00מוקדמות
 01עבודות עפר
 02עבודות בטון
 03מוצרי בטון טרום
 04עבודות בניה
 05עבודות איטום
 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 07מתקני תברואה
 08מתקני חשמל
 09עבודות טיח
 10עבודות ריצוף וחיפוי
 11עבודות צביעה
 12עבודות אלומיניום
 13עבודות בטון דרוך
 14עבודות אבן
 19מסגרות חרש
 22רכיבים מתועשים בבניין
 23כלונסאות ואלמנטי סלארי
 26עוגני קרקע
 40פיתוח האתר
 41גינון והשקיה
 43קירות תמך מקרקע
משוריינת
 50משטחי בטון
 51סלילת כבישים ורחבות
 57קווי מים ביוב ותיעול
אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים
למפרטים הכלליים

המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד
הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל .כל המסמכים דלעיל לרבות
הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל
למסמכי המכרז .בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר ,קרא והבין את הוראות המסמכים
האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם
בפועל לחוברת המכרז.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  7מתוך 84

הערות
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ,ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לאיתור
באתר  www.online.mod.gov.ilהכניסה לאתר חופשית לכולם.
מסמך 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 חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג'1-
פרק  - 00מוקדמות
00.01

תאור העבודה
העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה הינה לביצוע פרויקט שדרוג כביש ג'בל
מוכבר.
מהות הפרויקט הינה ,בין היתר ,הסדרת כביש קיים וייעודו לתח"צ הכולל הרחבת כביש
קיים ,בניית קירות תמך ,החלפת תשתיות ,הסדרת מדרכות ופיתוח נופי.
העבודה כוללת בין היתר:
 )1עבודות הריסה ופינוי  -פירוק אספלט קיים ,פירוק מדרכות ,פירוק תשתיות ,פירוק
תאורה ,עקירת עצים.
 )2עבודות בטון  -קירות תמך.
 )3כבישים ופיתוח שטח  -עבודות עפר ,מצעים ,ניקוז ,אספלט ,סימון ותמרור.
 )4פיתוח  -ריצוף מדרכות ,אבני שפה ,גינון ,השקיה ,ריהוט רחוב ,מעקות.
 )5מערכות מים וביוב  -מערכת מים חדשה ,מערכת ביוב חדשה.
 )6מערכות חשמל  -תשתיות בזק ,תשתיות חמ"י ,תקשורת עירונית.
 )7כללי  -פחי אשפה טמונים.
 )8שרותי קבלן ראשי  -לכל תקופת ההקמה של הבניין ,כולל לשלבי עבודות הגמר
והמערכות שיבוצעו על ידי אחרים.

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 .בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע
לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה,
כאמור בסעיף זה.

00.03

גידור ושילוט האתר
האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (ראו סעיף  18לחוזה הקבלנים של
מוריה) .בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט 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 במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות,
מכל סיבה שהיא ,על חשבונו.
הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח.
בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי
כניסה דו כנפיים ברוחב  7.0מ' כ"א ובגובה  2.50מ' לכניסת רכבים ,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 ,ובכפוף לתכנית התארגנות אתר ,והנחיות המפקח .עבור הנ"ל לא ישולם
לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן.
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גידור לאתר העבודה יהיה מפח איסכורית חדש ,לבן וחלק (לא גלי) בגובה  2מטר לפחות.
הקבלן יספק על חשבונו גידור אקוסטי זמני בהתאם לדוח יועץ האקוסטיקה המצורף
למסמכי המכרז.

00.04

התארגנות בשטח
על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי
גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים ,כלים וציוד
וכן משרדי הקבלן והמפקח ,הצבת עגורנים וכד' .על התכנית להיות תואמת לדרישות
העירייה ו/או היתר הבניה ,ובהתאם להוראות המפקח.
במידה ועקב 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 מהדרך הציבורית.
תקופת ההתארגנות תעמוד על  14יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע .הקבלן יתחיל
בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .בכלל האמור ,יבצע הקבלן במהלך
תקופת ההתארגנות את כל הנדרש 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

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 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.

00.07

לוח זמנים ודיווח
א .הקבלן יצרף לו"ז שלדי בפורמט  MSPROJECTעם תרשים 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'.
ב .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.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

00.08

 )5לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  1או
חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
 )6לוח הזמנים יבוסס על לוח שנתי הכולל את חגי ישראל והאיסלם.
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 לחודש בסמוך
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.
בהתאם להסדרי התנועה שתוכננו ואושרו ע"י עיריית ירושלים ,מצו התחלת
העבודה על הקבלן לסיים את שלבי העבודה עפ"י הפירוט הבא:
שלב א'  8.5 -חודשים קלנדריים.
שלב ב'  8 -חודשים קלנדריים.
שלב ג'  6.5 -חודשים קלנדריים.
שלב ד'  4 -חודשים קלנדריים.
סה"כ  27חודשים קלנדריים לסיום ביצוע לא כולל מסירות לגורמים השונים
כמפורט בחוברת ההזמנה להציע הצעות.
הקבלן רשאי לתכנן ולאשר מול הגורמים הנדרשים הסדרי תנועה חלופיים ,אך
כמות החודשים הקלנדריים לא תעלה על  27חודשים.

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.

00.09

דרישות מחייבות לביצוע העבודות
להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז .על הקבלנים לעיין היטב
בהוראות החוזה והמכרז ,תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

00.10

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 המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות
וזמנים ,בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין  -תוך  30ימים 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.
להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר ,כולל
כוח אדם ,אמצעי מחשוב וניהול ,תקשורת ,משרדים מתוחזקים ועוד.

דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות
מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית .לא תותר
כניסה 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').
הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח ,בתוך  7ימים מתחילת העבודה.
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הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים .במידת הצורך ולפי ראות עיניו
הבלעדית של המפקח ,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.
הקבלן אחראי לתחזק 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 ,כמו כן לוחות
זמניים בכל קומה עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.
הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה 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.

00.11

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

00.12

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 .אין להתחיל
בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

00.13

יומן עבודה
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.

00.14

אחריות למתקנים/מבנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום
עבודתו ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם 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 בכביש הגישה (כביש האספלט) קיימות תשתיות חשמל,
תקשורת ,מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע
עבודותיו.

00.15

מים וחשמל
בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל ,מובהר כי בכל
מקרה שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה ,יישא
הקבלן בלבד ,בכל העלויות 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 ,לצורך האמור ,יישא
בו הקבלן בלבד.

00.16

שמירה על ניקיון 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
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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 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 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.
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00.17

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 ()5
העתקים 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.

00.18

משרד למפקח
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

עם קבלת צ.ה.ע .על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה ,שישמש משרד למפקח.
המבנה יעמד לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.
המבנה יהיה יביל כדלקמן :מבנה לישיבות  -במידות  6/3מ' ,עם שני חלונות ודלת
חיצונית אחת .המבנה יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.
משרד המפקח במבנה יהיו  2חלונות עם סורגים ,במידות  1.0/1.0מ' כל אחד ודלת
מתכת במידות  1.0/2.0מ' עם מנעול צילינדר.
במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום  140/60ס"מ ,כיור מטבח 60/40/20
ס"מ ,ארון מתחת לשיש במידות  200/60/90ס"מ וארון מעל השיש במידות
 200/30/60ס"מ.
במשרד תהיינה נקודות מאור ,כוח ותקשורת כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק
מבנה .יבנה לוח חשמל ייעודי.
המשרד יכלול ריהוט וציוד כדלקמן :שולחן ישיבות  80/160ס"מ 6 ,כסאות
לאורחים ,ארון ברזל  2דלתות במידות  80/200/40ס"מ כל אחד וארון מגירות
לתכניות (  8מגירות) .שולחן כתיבה עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת ,כיסא
מנהל .קירות מבנה הישיבות יחופו בלוחות נעיצה .כמו כן המשרד יצויד במחשב
נייד חדש עם מערכת הפעלה דור נוכחי ותוכנות "רמדור"PROJECT ,OFFICE ,
וכו'.
המבנה יהיה ממוזג  -קירור וחימום  -מזגן לכל חלל.
הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים ,ביוב ,חשמל ותקשורת.
הקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  ADSLלמפקח .התשלומים עבור
התקנת הטלפונים והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע.
הקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן :מכשיר פקס ומכונת צילום  .3-Aההתקנות
הנדרשות תעשנה בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד.
הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו ,לרבות כל הנדרש
מבחינת תקינות פעולת כל המערכות ,המתקנים ,הריהוט וכל הנדרש מבחינת
שמירת הניקיון (כל יום) במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.
המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.
המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו
מהאתר ,לאחר אישור המפקח.
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יד .מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות
המפורטות לעיל  -לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי
הצעתו.
טו .מודגש בזאת ,כי המבנים למפקח ,על כל חלקיהם ותכולתם ,לרבות הריהוט
והציוד ,הינם רכושו של הקבלן.
טז .בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר ,משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן
לכלים .לא תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

ישיבות תיאום

00.19

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

תעודת אחריות

00.20

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 התחנה (ולא ממועד אספקת
החומרים/ציוד) .תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל

00.21
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

00.22

על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור
בטחוני  -הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד .באחריות
הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין
הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.
על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת
באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת
הצעתו .הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת
הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.
עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.
הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון ,במסגרת הצעתו ,את כל התנאים והדרישות
וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב
האמור לעיל.
המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את
הנימוקים לפסילת מי מהמועמדים.
הקבלן מצהיר בזאת ,כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה
לטענה כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"
א .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.
ב .במידה והקבלן 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.
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ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

00.23

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 הקבלן 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.

תיאומי פתחים ומעברים
תיאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים וכד' של כל המערכות
האלקטרומכניות הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
עבודות באזורים שונים
לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים,
המקום בו תבוצע העבודה ,היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר
(בתנאי שבמקום אחר כאמור ,לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה) והדבר לא ישמש
עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה ,ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד
הקבלן.
הכנת פתחים ו/או מעברים
כל המעברים ,פתחים ,חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים ,בין אם צוינו בתכניות ,בין אם
המזמין הורה לבצעם ,או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות ,יהיו
כלולים במחירי היחידה של הבטונים ,לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום
כמפורט לעיל .כמו כן ,פתחים ,מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני
היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.

00.24

בדיקות מעבדה
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  70לחוזה קבלנים מוריה ,לצורך ליווי ,בקרה ,הוצאות פיקוח ואחרות
מטעם מוריה.

00.25

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

00.26

יחיד ורבים
כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.
___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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מסמך ג' – 2-מפרטים טכניים
פרק  - 02עבודות עפר
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  01של 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.

02.00

כללי

02.01

פיצוץ בשטח לצורך החפירה ו/או החציבה

כללי
עבודות חפירה יהיו מבוקרות זהירות ומוגבלות לתחומים המוגדרים מראש,
בהתאם לתכניות.
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.
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.

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

02.02

חפירה ומילוי כללי
חפירה זמנית בתחום האתר תעשה בשיפועים הבאים (אופקי:אנכי) ,עבור
חפירות בגובה
עד כ 3.5 -מ' ,או מתון יותר:
 02.02.01.01תכסית עליונה ומילוי .1:1 :מתחת לשכבה זאת תבוצע מדרגה
ברוחב  1מ'.
 02.02.01.02סלע.3:1 :
לפני ביצוע חפירה ליד קיר תומך או מבנה קיים ,יש לבצע בורות גישוש על
את עומק היסוד של הקיר או המבנה .הנחיות יינתנו על
מנת לבדוק
חפירה פתוחה לקיר או מבנה קיים,
פי הממצאים .אין להתקרב עם
ללא ביצוע תימוך.
בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי לבטיחות באתר .השיפועים הנ"ל הינם
וראשוניים בלבד ,ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת
מירביים
להבטיח את הבטיחות באתר.
אדמת חרסית ומילוי ישן אינם מתאימים לשימוש כמילוי חוזר ויסולקו
מהאתר.
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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:
 02.02.05.01חומר המילוי יהיה ממקור סלע גיר או דולומיט.
 02.02.05.02אחוז החומר הדק (עובר נפה  ,)#200לא יעלה על .15%
 02.02.05.03עובי השכבות יהיה  20ס"מ.
 02.02.05.04המילוי יהודק לצפיפות  98%מודיפייד א.א.ש.ה.ו .לפחות.
 02.02.05.05כל עבודות ההידוק יבוצעו בבקרה מלאה של מעבדת קרקע כולל
בדיקה ואישור של כל שכבה ופיקוח הנדסי קפדני.
 02.02.05.06אם השתית מורכבת מאדמה חרסית ,או בשתית בוצית ,יש
לבצע חישוף לעומק  40ס"מ לפחות ולהדק את החרסית ע"י 5
מעברי מכבש תוך כדי הרטבה לפי הצורך ,לצפיפות 92%
מודיפייד פרוקטור ולרטיבות האופטימלית  ,± 2%תוך שימוש
באבני בקלש לפי פרק  51במפרט הכללי.
 02.02.05.07בנוסף לחישוף בשתית ,יתכן ותידרש החלפת קרקע עמוקה יותר
בהתאם לעובי המילוי המתוכנן וסוג המשטח ,הנחיות יינתנו על
פי הממצאים בעת הביצוע.
בחיבור מלוי חדש למילוי קיים יש ליצור מדרגות אופקיות במילוי הקיים,
ברוחב  0.5מ' לפחות ובגובה  0.5מ' לכל היותר.

02.03

רשתות הגנה בלחץ מפני הדרדרות אבנים

כללי
מערכת רשתות לחץ והגנה מפני דרדרת אבנים ,מורכבת מרשתות  RFNתוצרת Maccaferri
או 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 תוכנית ק 97-ויש להתאימם באופן מיוחד 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

• עובי חוט מינימאלי:

 0.08 ± 3.0מ"מ עפ"י . B.S. 1052 /80
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• 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  80מיקרון 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.
• 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 "4
לפחות.
דייס לברגים
ראה פרק  54במפרט זה.
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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 50
שנה לפחות.
בדיקות שליפה לברגים
ראה פרק  54במפרט זה.

02.04

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 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.

02.05

מניעת אבק
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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 - 03

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.

03.00

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

03.01

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

03.02

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.

03.03

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

03.04

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.
קירות תמך מבטון מזויין יהיו מבטון ב.30-
קירות כובד יהיו מבטון ב ,20-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  5מ' 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.

03.05

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.

03.06

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

03.07

אופני מדידה מיוחדים
קירות תמך וקירות גדר ימדדו במ"ק /מ"ר/מ"א על פי המצויין בכתב הכמויות .המחיר
כולל בין היתר חפירה ליסוד ,יסוד ,נקזים ,מילוי חוזר ,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 זיון ,חיפוי אבן ונדבכי ראש.
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פרק  - 05עבודות בניה
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.

05.01

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.

05.02

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.

05.03

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 6
מ"מ במרחקים של  20ס"מ.

05.04

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.

05.05

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.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  24מתוך 84

פרק - 09

עבודות חשמל

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  08של 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.

כללי

09.00

המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע תאורת כביש גאבל מוכבר ירושלים
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:
א .חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות.
ב .הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ ,חמ"י וחברת הבזק לתשתיות תת
קרקעיות.
ג .מפרט טכני לתאורת חוץ של מחלקת המאור ירושלים גרסה עדכנית.
ד .הנחיות מחלקת תשתיות עירוניות להנחת תשתיות צנרת ושוחות מעבר.
ה .המפרט הכללי לעבודות בניה (הספר הכחול) הועדה הבין משרדית בהוצאת
משרד הבטחון.
ו .המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.
ז .הנחיות חברת מוריה.
המפרט הטכני המיוחד להלן כולל השלמות והבהרות למפרט טכני מורכב לתאורת חוץ
של נציג מחלקת המאור ירושלים לצורך לעבודה זו.

תיאור העבודה והיקפה

09.01
א.

העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:
חפירות /חציבות של תעלות כבלים בקרקע וכיסוין כולל בורות ליסודות
()1
בטון של עמודי תאורה ,עבודות החפירות וצנרת בחציית כביש עבור חמ"י
תבוצע ע"י הקבלן.
ביצוע מתקן תאורת תאורת כביש ושביל ע"י עמודי תאורה בגובה  8מטר
()2
מסוג "קוני  "90כולל יסודות ב טון מתאימים ,ע"פ פרט בתכנית העמוד
יעשה מפרופיל קוני  90מ"מ צבוע  RAL 7036עם שטוצר " 2בקצה העמוד
להתקנת הזרוע ועל פי סטנדרט מחלקת המאור ירושלים
חיבור קווי התאורה החדשים למרכזיות מאור חדשות וחיבור חשמלי
()3
בתאום עם הפיקוח מטעם מחלקת המאור ירושלים
תשתיות עירוניות צנרת שרשורית בקוטר  50מ"מ יקע  13.5מונחת ע"פ
()4
תכנית וע"פ הנחיות מחלקת תשתיות עירוניות לרבות תאי מעבר כל 100
מ"א ותאי מעבר בחציות הכבישים
תשתיות צנרת עם חות משיכה וחפירות עבור חמ"י
()5

ב.

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה בתכניות המכרז  .על
הקבלן להשלים את מתקן החשמל התאורה על כל חלקיו גם אם לא
פורט בתכניות המכרז ע"פ תכניות ביצוע עדכניות .
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ג.

09.02

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים ,למסור לקבלן
לבצוע רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה
שבכתב הכמויות.

חפירות
א.

ב.

ג.

ד.
ה.

09.03

החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק  100-120ס"מ (אלא אם צוין בפרוש אחרת)
מרום הסופי של הקרקע או הכביש או המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור
לא יקטן מ 90 -ס"מ .במקרה של חפירת תעלה בכביש או מדרכה קיימת רוחב
התעלה לא יעלה על  70ס"מ .לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה .בכל
מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל
סוגי העפר והסלע
החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת
לאחר הנחתה .יש להדק את החול .מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט
סימון פלסטי עם סמון "כבלי חשמל" כנדרש ,לסתום את החפירה בעפר ולהדק עד
להשגת צפיפות של  97%מוד פרוקטור לפחות .פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה
פני התשתית.
על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות (בזק ,ח"ח ,מקורות וכד') לתוואי
החפירה לפני הביצוע.
על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת ,האחריות
להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד .כל
תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד
על ידו ועל חשבונו.
על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני כסויה.
כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברשיונות כלולים מחיר החפירה
שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

צינורות
א.

ב.
ג.
ד.

09.04

הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק קוברה דו שכבתי גמיש בקוטר
חיצוני  75מ"מ ,או לשאר הסוגים של הצנרות כפי שמפורט בכתב הכמויות בהתאם
למטרתם.
הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים ישרים רצופים
ושלמים ללא חיבורים או מופות.
קצוות הצינורות יבלטו  30ס"מ מפני יסוד הבטון עפ"י הנחיות ופרטים של מחלקת
המאור ירושלים.
בחצית מדרכות או כבישים יונחו צינורות פלסטיים קשיחים כבדים כדוגמת
"מריביב" בקוטר ".4

יסודות בטון לעמודי תאורה
א.

מחיר יסוד הבטון כולל חפירת בור המתאים לגודל היסוד.
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היסודות יהיו מבטון יצוק באתר  B- 300ויבוצעו לפי המידות והפרטים שבתכניות.
היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח.
היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ.
לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצנורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור 30
ס"מ מפני היסוד.
גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  20ס"מ מתחת למפלס הסופי ע"פ פרט
מחלקת המאור ירושלים.
בכל יסוד יש לעגון  4ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  50-60מיקרון .בחלק
העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  3אומים .הברגים יחוברו ביניהם
בשתי מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח  40x4ס"מ ,לכל בורג יותקן 2
אומים ודיסקית מצופה באבץ כנ"ל .למסגרת ברגי הייסוד ירותך פס הארקה
מגולוון במידות ובאורך ע"פ הפרט בתכנית.
מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

עמודי תאורת כביש

09.05

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

09.06

העמודים יהיו בגובה  9מטר כולל הזרוע ע"פ פרט בתכנית צבוע באבקה
אלקטרוסטטית בצבע ע"פ הנחיות מחלקת המאור ירושלים בביצוע.
העמודים יהיו עשויים מפלדה  FE-360Bעם מגש מתועש פולקרבונט מותקן בפתח
ציוד עפ"י פרט בתכנית כולל כל התוספות הנדרשות בכתב הכמויות.
העמודים יבנו במפעל מאושר  ISO 9002ויישאו תו תקן ישראלי .העמודים ייוצרו
תחת פקוח מכון התקנים הישראלי תקן  812לייצור עמודי תאורה.
החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.
העמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך .בפתח הציוד יותקנו
מהדקי מסילה עבור הכבלים ומאמ"ת כפול  10Aלהגנה על כל פנס שבראש העמוד.
עבודת הקבלן כוללת מספור העמודים.
מחיר העמוד כולל הספקה ,הובלה ,העמדה ,מספור ,בורג הארקה ,אומים,
דסקיות ,וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים .מגש הציוד ישולם נפרד.

פנסי תאורת כביש
א.

אפיון טכני של פנס לעמוד תאורה :
סוג הפנס שיסופק בכביש ע"פ המפורט בכתב הכמויות ולפי חישוב תאורה
.1
עדכני
דרגת אטימות לתא אופטי  ,IP66דרגת בידוד  CLASS Iתחזוקה ע"י 2
.2
ברגים כולל הארקה.וכולל דרייבר עם יחידת בקרה דאלי דגם ש.מ
יוניברס או ש"ע מאושר מחלקת המאור
מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור באבקת
.3
פוליאסטר.
הפנס יסופק עם זרוע ציפור ע"פ פרט בתכניות החשמל להתקנה ע"ג
.4
שטוצר "2
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.5
.6

09.07

ציוד הפנס יהיה אינטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפנס ונשלף
ע"י  2ברגים .פתיחת החופה תנתק את הזנת החשמל לפנס.

התחברות למרכזיית מאור חדשה
לצורך הפעלת התאורה יש לייצר לוח מרכזיית מאור דגם  2019מאושר ע"י מחלקת המאור
ירושלים לרבות אספקה בקר שליטה מרחוק ,מצברים ובקר דאלי בכל מרכזיה כמפורט
בתוכנית לוחות ע"פ סטנדרט מחלקת המאור ירושלים העבודה תבוצע ע"י חווט לוחות
מנוסה ומאושר ע"י הפיקוח לפני ביצוע העבודה.

הפעלה ראשונית וניסוי תאורה

09.08

בגמר בצוע מתקן התאורה יכוונו כל הפסים לזווית הנכונה עד לקבלת תוצאות אופטימליות
למתקן התאורה שבוצע.
הבדיקות יעשו בשעות החשיכה בנוכחות הפיקוח המתכנן ונציג מחלקת ביצוע ממחלקת
המאור ירושלים.
הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכשירי מדידת פוטומטריה ועוצמת הארה תקניים
ומכויילים ע"י מעבדה מוסמכת לבדיקת מכשירי מדידה שיסופק ע"י הקבלן לצורך
הבדיקה (כלול במחיר ההצעה).
עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים והכיוונים הדרושים עד לקבלת תוצאות
טובות .מחיר הבדיקה כלול במחיר העבודות ולא ישולם בנפרד.

חומרים וציוד

09.09
א.
ב.

ג.

09.10

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י
מכון התקנים (עם תו תקן).
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המפקח וכן לקבל אישור ממחלקת המאור ירושלים לכל הציוד שבכוונתו להתקין
ולחפירה והצנרת שתונח עבורם.
כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או נציג מחלקת המאור
ירושלים יוחלפו ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו.

תאומים אישורים ובדיקות
א.
ב.
ג.

ד.

העבודה תבוצע תוך תיאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם הפקוח מטעם מחלקת
המאור ירושלים.
עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח מטעם חברת מחלקת המאור ירושלים
ויתאם אתם את כל העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת.
על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי
חפירות ,הנחת מצעים ,אבני שפה ,אספלט וכו' .לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף
הנובעת מחוסר תאום.
על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.
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צנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם מפקח מחלקת המאור

ה.
ירושלים

ו.
ז.

ח.
פוטרת
ט.
י.

09.11

ותבוצע בהשגחתו .הקבלן יזמין את המפקח מטעם מחלקת המאור ירושלים
לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקינות
הצנרת שבצע עם השלמתה.
על הקבלן לתאם עם מחלקת המאור ירושלים את כל עבודות החבורים ,העמודים
והפנסים ולקבל את אישורו לעבודות שביצע.
בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים לגודל החיבור של
המתקן ויתקן את כל הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור
זרם למתקו.
בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה
את הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.
כל התאומים -כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.
הגורמים המאשרים את הציוד הינם :המתכן ,מחלקת המאור ירושלים והפיקוח
בשטח.

תנאים מקומים
על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת
אפשרויות הבצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל
התנאים בנוגע למכשולים ,קשיים בהתקנה ,קרבה למערכות אחרות ,וכד' ופוטר בזה את
נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

09.12

אחריות
תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן
א.
ע"י המתכנן והמפקח ,מסירה תבוצע לידי מחלקת המאור ירושלים בתיאום עם חברת
מוריה.
תקופת האחריות היא  24חודש מתאריך הנ"ל.
ב.
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים
ג.
וכבלים שסיפק.
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל
ד.
חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים
מיום ההחלפה.
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת
ה.
האחריות והבדק כמקובל.

09.13

מדידה ומחירים
העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או
חומרים שנפסלו ,מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך
תוואי החפירה.
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המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה ,התקנה וחבור ואת כל
העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה.
מחיר החפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה ,ריפוד חול ,סרט סימון,
כיסוי והידוק.
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עבודות אבן

פרק - 15

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  14של 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.

15.00

חיפוי קירות בלוחות אבן כללי
סעיף זה מתייחס למקרים בהם יבוצע חיפוי אבן לאחר יציקת הקירות ,או חיפוי על
קירות קיימים.
עבודות האבן תבוצענה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  ,14ות"י ,2378
חלקים  1ו .2
סוג האבן ,הגוון והעיבוד שלה והכיחול בין אבנים יהיו לפי דוגמה שתאושר
ע"י האדריכל.
האבן תהיה בעובי  5ס"מ ,כמוגדר בתוכ' האדריכל.
שכבות החיפוי של הקיר כוללות:
 15.00.04.01שכבת הרבצה ממלט בעובי  3-2מ"מ.
 15.00.04.02שכבת בטון בעובי  5ס"מ לפחות.
 15.00.04.03חיפוי חיצוני בלוחות אבן.
לוחות האבן יחוזקו לקיר לפי הפרטים שבתוכ' הקונסטרוקציה.
הקבלן יכין דוגמאות בשטח של  2מ"ר ודוגמאות של פינות וחשפים.
הדוגמאות יאושרו ע"י האדריכל בטרם התחלת העבודה ויישמרו באתר משך
ביצוע
החיפוי.

15.01

מערכת העיגון
מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים:
עוגנים מגולוונים כל  60ס"מ לפי תכ' הקונסטרוקציה לקשירת הרשת שבגב
הבטון.
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.
בכל אבן יעשו  4קדחים לתפיסת האבן אל הרשת.
כל אבן תיקשר אחורה אל רשת הזיון בעזרת ארבעה עוגנים מפלב"מ .316
שני עוגנים הקבועים בפאה העליונה ועוגן אחד בכל פאה צידית .קוטר
העוגנים  3.4מ"מ ,והם יעוגנו בקידוחים בפאות האבן שעומקם  35מ"מ
וקוטרם  4מ"מ .עומק הכנסת העוגנים לקדחים באבן 30 ,מ"מ לפחות.
בקידוחים יוסף דבק ממין מאושר להבטחת העיגון.

15.02

ההכנות לביצוע החיפוי ואיטום הקיר
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יש לסתום את כל החורים ואזורי הסגרגציה.
יש לנקות את שטח הקיר ולהרטיבו במים.
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.
בקירות פיתוח קיימים ,לאחר פירוק חיפוי קיים יש להסיר שאריות בטון
וטיט לסתום סדקים לפי הפרטים בתוכניות ולבצע את יתר עבודות ההכנה
המפורטות בסעיפים הקודמים.

15.03

עבודות החיפוי
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.
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.
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.
במקרה של שורות גבוהות ,בנוסף לעיגונים ,יש להוסיף במידת הצורך
חיזוקים מהפיגום החיצוני אל פני האבן ,להבטחת אי תזוזתה בזמן ביצוע
היציקה והידוקה.

15.04

הכיחול
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.
נוהל הביצוע של הכיחול:
 15.04.02.01ניקוי הטיט לעומק  3סנטימטרים  -סמוך למועד הבנייה ולא
יאוחר משבעה ימים מעת הבנייה.
 15.04.02.02ניקוי דפנות האבן לעומק  3סנטימטרים באופן מכני על ידי
מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים .יש להקפיד לא לפגוע
בעוגנים.
 15.04.02.03סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט.
 15.04.02.04ניקוי החלל הניזכר לעיל במים.
 15.04.02.05הכנת החומר בצורה הנכונה  -הקפדה על מינון נכון וקבוע של
צמנט לבן ,קוורץ וחול (או ללא חול) ומוספים כדלעיל.
 15.04.02.06גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי
האדריכל ובאישורו.
 15.04.02.07הקפדה על עירבוב נכון  -רצוי במיקסר.
 15.04.02.08מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.
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 15.04.02.09גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד
ויאפשר גימור על משטח ישר ולא בעיגול מצד שני.
 15.04.02.10לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את
הכיחול (ולסתום סדקים אם נפתחו).
 15.04.02.11הכיחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ-3
מ"מ פנימה .במקרה זה פני האבן באותם ה -3מילימטרים ינוקו
מכל פירור ואבק.
 15.04.02.12אשפרה  5 -ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח ,ע"י התזה
מתמדת של מים על פניה.
 15.04.02.13לאחר האשפרה ,בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.
תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד
משיירי צמנט ובטון.

15.05

בניית קירות אבן עם גב בטון
כל אבן תעוגן אל גב הבטון באמצעות ארבעה עוגני פלב"מ כמפורט לעיל.
כל יתר ההנחיות בנוגע לטיב האבן ,הבנייה והכיחול המפורטות לעיל ,חלות גם על בניית
קירות אבן עם גב בטון .קירות אבן נמוכים בשיטת בנייה מורכבת ,אבן עם גב בטון אך
ורק באישור מראש של המפקח.

15.06

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 ,כל  3.5מ' גובה קיר.
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פרק  - 18מפרט טכני מיוחד לבינוי תשתיות בזק
18.00

כללי

18.01

תאור העבודה והיקפה

המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע תשתיות תקשורת לבזק ,בשכונת גבל
מוכבר
• מפרט  01של משרד הביטחון,מפרט כללי לעבודות עפר.
• תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  1988פרק ט'.
• תקנות הרשות המקומית.
• מפרט  1070של חב' בזק חפירה ומילוי תעלות.
• מפרט  1071של חב' בזק תאים תת קרקעיים.
• מפרט  1072של חברת בזק הנחת צינורות לכבלים תת קרקעיים.
• מפרט  1075של חברת בזק השחלת צנרת תת קנית.
• מפרט  1077של חברת בזק התקנת ארונות סעף
• מפרט  1079של חברת בזק ניקוי צנרת ותאים תת קרקעיים.
• מפרט  1080של חברת בזק קידוחים אופקיים
• הנחיות חברת בזק להנחת צנרת בשיטת "צנרת קלה"
המפרט הטכני מתבסס על חוברת המפרטים של חברת בזק.
בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים,על הקבלן
ליידע את המפקח ולהמשיך בביצוע העבודה עפ"י הנחיותיו ,ככלל במקרה
של סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים,יפסק לפי הנוהל המחמיר.

העבודות המתוארת במפרט זה כוללת:
העתקת תשתיות תת קרקעיות ועיליות של בזק בשכונה ,עקב שינויים
גיאומטריים מתוכננים ,העתקת רשת עילית בכביש מס'  ,5העתקת צנרת ת"ק
לכל אורכו של כביש  ,6העתקת ארון סעף
הנחה ואו בניה של תאי בקרה,שינויים במבנה התאים,מילוי החפירה,הגנות
בטון,ניקוי גובים,החזרת המצב לקדמותו ופינוי החומר העודף לאתר מאושר.
העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות
עבודות הפיתוח באתר,על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתארגן בהתאם .כ"כ
יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות
ומפוצלות ובקטעים ,לא תשולם כל תוספת בגין עבודות אלה ,העבודות הנ"ל
כלולות במחיר.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודות ,ולמסור לקבלן לבצוע
רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה שבכתב
הכמויות.

18.02

חפירה ומילוא
עומק החפירה יהיה  80ס"מ ,ורוחב החפירה בתחתיתה יהיה  40ס"מ
ההתייחסות לעומק החפירה היא ביחס לרום הסופי של הכביש או המדרכה.
לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה,בכל מקום במפרט ובכתב
הכמויות בו מוזכרת המילה חפירה,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי
העפר והסלע כולל חיתוך/פירוק אספלט ו/או ריצוף ו/או אבני שפה לאורך
תוואי החפירה וכולל גם ריפוד חול,סרט סימון,מצע סוג א' עד ראש התעלה
והידוק.
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החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה
נוספת של  20ס"מ לאחר הנחתה ,יש להדק את החול מעל שכבת המילוי
הראשונה ,להניח סרט סימון פלסטי כנדרש ,ולסתום את החפירה בהתאם
לחתך הטיפוסי.
המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה
ל , 98% -בכבישים ובחציות כבישים ,אפשר ותבוצע החלפת החומר ל-
 CLSMוזאת לפי הוראת המפקח בלבד ,על הקבלן לקבל את אישורי
המפקח ,המתכנן ומפקח בזק לצנרת לפני כיסויה.
כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים במחיר
החפירה שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.
במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות ,שבה
תבוצע עבודת חפירה זהירה  ,ללא תוספת מחיר.
עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מערכות
אחרות ,יתכן והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים
מוגבלים,בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות התשתיות האחרות,וזאת
ללא תוספת מחיר.
סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ועלותם כלולה בסעיף החפירה.
מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת,וכל האמור בפרק זה יכלול גם
המילוי
חול,
אספקה,הובלה,הנחה,חפירה/חציבה,הידוק,תושבת
החוזר,האיטום,חיתוך הצנרת באורכים הנדרשים ,כולל כל האביזרים וכל
הנדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח.
במידה ותתקבל החלטה על תכנון רכבת קלה בתוואי ,בחציות רכבת עומק
החפירה יהיה בהתאם לנתונים שבתכנית חתכים לרוחב,בכל מקרה מפלס
עליון של הצנרת יהיה לא פחות מ 190 -ס"מ ממפלס הרכבת המתוכנן.
קטעים בעייתיים מבחינה תחבורתית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות
בעבודות לילה ,כל זאת ללא כל תוספת מחיר.
בגלל ריבוי המערכות הת"ק והעיליות לאורך התוואי ,על הקבלן לוודא
תוואים ומהלכים של הצנרות התת קרקעיות הקיימות  ,השילובים בתוואים
משותפים/סמוכים וההצטלבויות ביניהן גבהים,רומים,הגנות וכיסויים
בהתאם לתכניות וחתכים לרוחב ולאורך.
בחציית כבישים כאשר יעשה שימוש ב , CLSM-שיקוזז מכמות המחושבת
של מצע א'.
יש לבצע מילוי חוזר סביב דפנות התא בחול בהרטבה CLSM ,ב  50ס"מ
העליונים,שיקום האספלט/ריצוף ופינוי החומר לאתר מאושר.

18.03

תאי כבלים
באותם מיקרים שבהם יהיה צורך בבניית תא באתר ,הקבלן יפעיל מטעמו
מהנדס בנין שילווה את כל תהליך בנית התא ,ובסיום הבניה ימציא למתכנן
אישור בכתב על תקינותו של התא וכי בנית התא בוצעה בהתאם לתכנית
הבניה ובהתאם לדרישות מפרט מס'  1071של בזק .
תאי כבלים ומכסים לתאים יסופקו אך ורק ע"י מפעלים המאושרים ע"י בזק,
בהתאם לדרישת בזק
ע"ג מכסה התא ותקרת התא יוטבעו סמלי בזק
מהיצרנים,כל התאים יהיו כבשיים למעמס  40טון.
מכסה לתא שיותקן בתחום המיסעה/שול יהיה מותאם למעמס של  40טון,
מכסה לתא שיותקן בתחום המדרכה ,יהיה מותאם למעמס של  12.5טון.
תוספת צווארון לתא עד לגובה של  100ס"מ ,תחשב כחלק מבנית התא ולא
תשולם בעבורו כל תוספת.
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חיבור צנרת חדשה לתא ,מפלס תחתון של הצנרת יהיה לא פחות מ 50 -ס"מ
מרצפת התא.
אספקת והתקנת תאים ומכסים לתאים ,כלולים במחיר היחידה ,על הקבלן
להוביל את התאים והמכסים מהמפעל או מהמחסן לאתר העבודה.
אין להתקין תאים מקוצרים ללא אישור בכתב מהמתכנן,תא מקוצר שיותקן
ללא אישור ,יוחלף ע"ח הקבלן.

18.04

הנחת צנרת
לאורך התוואי תונח צנרת מסוג  PVC 110מ"מ וצנרת פוליאתילן  63מ"מ
יק"ע  ,13.5הצינורות יונחו בקטעים רציפים ובקווים ישרים בין
התאים,כמות הקנים לביצוע עפ"י הסימון שבתכנית.
עיקרי ההנחיות לביצוע :
 18.04.02.01לפני הנחת הצנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.
 18.04.02.02מתחת לקנים -שכבת ריפוד חולית בת  10ס"מ.
 18.04.02.03הנחת סרט סימון עם כיתוב זהירות צנרת בזק
 18.04.02.04הצינורות יונחו בקו ישר ללא הצלבות הצינורות יאוגדו לפני
הנחתם בחפיר בקבוצות עם מתקן כוורת,
 18.04.02.05בצנרת  PVCחיבור לתאים בקצוות ייעשה באמצעות מופת
פעמון ,בצנרת פוליאתילן הצנרת תבלוט מקיר התא  5ס"מ
בלבד ,הצינורות יאוגדו בקשירה ,ללא הצלבות .
 18.04.02.06כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים עם חבל משיכה  8מ"מ
העשוי מפוליפרופילן המותאם לכוח משיכה של  700ק"ג,.חבל
המשיכה יהיה רציף ללא קשרים
 18.04.02.07כל הצינורות שבשימוש יהיו עם סימון תו תקן בזק.

18.05

מפרט הקנים
הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה באמצעות לחץ אויר ויהיו
עמידים בלחץ אויר פנימי של  10בר הקנה יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה
סגולית ( )UVבהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר בת"י .499
רדיוס הכיפוף של הקנה ללא גרימת פחיסה ,יהיה עפ"י ת"י  1531סעיף .3.12
מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר
יושחל לא יהיה יותר מ 0.15-בהתאם לנוהל " BELLOCORE" 000356מ-
.1992השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת
של ציפוי הפנים בשכבת סיליקון.
בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי ,ביותר ממחצית
הקוטר הפנימי של הצינור לאורך  2סיבובים מהתוף ,עפ"י ת"י  1531סעיף
.3.6
כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה מפוליפרופילן  8מ"מ,חבל
המשיכה יהיה רציף ללא קשרים.
הצינורות יהיו מאחד הדגמים הבאים:
" 18.05.06.01אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת
" 18.05.06.02סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ
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" 18.05.06.03מופחת חיכוך" של חברת א.ש .פלסט בע"מ.
באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ללא שימוש
במחברי צנרת ,היתר חריג יינתן רק באישור.
כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוש באטמי צנרת תקניים.

18.06

עמודים ועליות לעמודים
יעשה שימוש בעמודי עץ בגבהים  7מ' ו 8מ' בהתאם לתכנית ,העמודים
יסופקו ע"י חב' בזק.חפירת הבורות לעמודים תהיה בעומק של לא פחות מ-
 130ס"מ.הרטבה והידוק ידני של חומר החפירה המוחזר ,הצבת אנכית של
העמוד  ,אין להציב את העמוד ללא פיקוח של המפקח במקום,העברת
העמודים ממחסן בזק לאתר ,תבוצע ע"י הקבלן ללא כל תוספת מחיר.
העליות לעמוד יבוצעו בצינור  PVCאו פוליאתילן  ,בהתאם לתכנית .גובה
העלייה לעמוד יהיה  250ס"מ ,את הצינורות יש להדק אל העמוד בשלוש
נקודות באמצעות חבקים מפח מגלוון.

18.07

סתימה/הריסת תאי כבלים
פרוק המסגרת והמכסה והעברתם למקום איכסון שיקבע ע"י המפקח.הריסת
או סתימת התא לפי החלטת המפקח.
במקרה של סתימת התא ,סתימת פתחי הצנרת בבטון,מילוא התא בחול
ודייס צמנט ( CLSMבחנ"מ) חוזק גבוה ,תיקוני אספלט ופינוי פסולת החומר
למקום מורשה כל זאת בהתאם להנחיות המפקח.

18.08

תכניות תאומים ואישורים
העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן.
העבודה תבוצע תוך תאום ופיקוח צמוד של חברת בזק .תחילת העבודה
בשטח תתואם עם מחלקת הפקוח של חברת בזק ,אין להתחיל בעבודה ללא
פיקוח חב' בזק .התכניות המאושרות לביצוע ימסרו על ידם לקבלן.
על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי
חפירות ,הנחת מצעים,אבני שפה וכ"ו ,לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף
הנובעת מחוסר תאום.

18.09

תכניות עדות
במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השינויים שבוצעו
לעומת התכנון המקורי.
עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן
שבוצע (תכניות עדות).
תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  AUTOCADהקבלן
ימסור למזמין סט אחד ודיקט מתכניות העדות שהכין.
הקבלן יציין בשדה כותרת של התכניות "תכנית עדות .הוכנה ע"י ()--------
בתאריך (.)-------
הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד.

18.10

בטיחות

על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של
חברת בזק המופיעות בחוברות המפרטים  1070-1080לבינוי תשתיות תקשורת.
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18.11

תנאים מקומיים
על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת
אפשרויות הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את
התנאים בנוגע למכשולים,קשיים בהתקנה,קרבה למערכות אחרות,וכד' ופוטר בזה את
נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

18.12

אישור ציוד.
כל הציוד לבניית תשתיות בזק,שייעשה בו שימוש בפרויקט( ,תאים,צינורות,פילרים
וכד') יירכש מספקים מורשים ע"י חב' בזק.

18.13

אחראיות
תחילת האחראיות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות על ידי המתכנן ומפקח
בזק.
תקופת האחראיות תהיה  24חודש מהתאריך הנ"ל.
הקבלן יהיה אחראי לפעולה התקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד
ואביזרים שסיפק.
כל חלק שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל
חשבונו
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב ליקויים במתקן במשך
תקופת האחראיות.

18.14

אופני מדידה ותכולת מחירים
העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או
חומרים שנפסלו,מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך
תוואי החפירה.
המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה,התקנה וחיבור ואת כל
העבודות וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה.
חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.
מחיר חפירה כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים,
חפירה ו/או חציבה של תעלה,ריפוד חול,סרטי סימון,מילוי מצע סוג א',כיסוי
והידוק.
מחירי הצנרת כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט,חבל משיכה,מופות
חיבור (אם יאושר השימוש בהן),איגוד הצנרת ,בדיקת הצנרת והעברת
מנדרול לפני מסירתה ופקקים תקניים לאטימת הצנרת.
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פרק - 23

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  23של 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.

23.00

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –253מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית.
ת"י –466חוקת הבטון.
ת"י –601בטון מובא.
ת"י –1378ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה.
ת"י –4466פלדה לזיון בטון –חלקים .5--2
-

23.01

כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון
אורך הכלונסאות המסומן בתוכ' אינו סופי .האורך יקבע בתחילת העבודה לאחר ביצוע
כלונסאות ראשונים בכל קטע.
כלונסאות בקוטר  40עד  50ס"מ ללא הרחבה הקדוחים ויצוקים באתר.
כלונסאות בקוטר  45ס"מ בשיטת ההקשה (מיקרופייל) קדוחים 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.
הקבלן יביא בחשבון שימוש במכונת מיקרופייל.
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.
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.
יש להבטיח פיקוח גיאולוגי/הנדסי צמוד על ביצוע הכלונסאות.
העומקים המינימליים הדרושים לפי תכניות הדיפון ימדדו ממפלס תחתית
הקורות.
מרכז כל כלונס יסומן במדויק על ידי סימון קבוע ובולט ויאושר על ידי
המפקח.
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.
עומק החדירה המינימלי של הכלונס בסלע רצוף ואורכו המינימלי יהיו לפי
התוכנית.
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בידי מבצע הכלונסאות תהיה תכנית עבודות עפר עם ציון מפלסי קרקע טבעי
וסופי ,וציון עובי מילוי בכל מקום בו יש כלונס.
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.
השיפוע המקסימלי של כלונס אנכי לא יעלה על .1.5%
כלונסאות אשר לא יעמדו בדרישות הסעיפים יא' ו-יב' ייפסלו .מפת מרכזי
הכלונסאות אשר בוצעו למעשה תועבר למהנדס.
זיון הכלונס יהיה מפלדה מצולעת לפי ת"י .4466
"כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח .המוטות יהיו
רצופים לכל אורך הכלונס.
כיסוי הזיון על ידי בטון יהיה  6ס"מ.
כלוב הזיון ייתלה במרכז חור הקידוח ,כאשר שומרי מרווח מתאימים
מבטיחים את שמירת כיסוי הזיון.
הבטון יהיה ב 30-מובא בעל ירד  140-116מ"מ ובעל אגרגט מכסימלי של 19
מ"מ ודרוג רב גרגרי .19\4.75
הבטון יוצק ביום קידוח הכלונס .היציקה תבוצע באמצעות משאבת בטון
וצינור יציקה היורד באופן אנכי לתחתית.
הקבלן יעשה את כל ההכנות הדרושות בשטח להבטחת גישה נוחה למכונת
הקידוח ,ולשם מניעת נזקים למבנים ומתקנים קיימים.
מהנדס הביסוס יוזמן לביקורת הכלונסאות .אין לצקת ללא אישורו.
כל העבודות יבוצעו בהתאם לת"י  940ת"י  1378ופרק  23במפרט הכללי,
"כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר".
הכלונסאות יובלטו  5ס"מ לתוך קורת הקשר.
קורות הקשר וראשי הכלונסאות יוצקו בטפסות.
בקרת איכות בהתאם לפרק  23במפרט הכללי ות"י  1378בהתאם.
בקרת איכות תכלול בדיקות סוניות בכל הכלונסאות .בנוסף יש לערוך רישום
של כמות הבטון בכל כלונס.
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.

23.02

תכולת מחירים ואופני מדידה
מחיר יחידה למטר אורך כולל את הכלונס לרבות הקידוח ויציקת בטון.
הזיון לכלונסאות יימדד בנפרד.
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פרק  - 24עבודות הריסה ופירוק
24.00

כללי
הוראות פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה והפירוק ,גם במקרים שתיאורם
נמצא בפרקים אחרים של המפרט ו/או כתב הכמויות.

24.01

עבודות פירוק והריסה מבוקרות
עבודות סיתות קידוח פירוק והריסה
עבודות סיתות ,קידוח ,פירוק והריסה יהיו מבוקרות זהירות ומוגבלות
לתחומים המוגדרים מראש ,בהתאם לתכניות.
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
להודיע למפקח על כל סדק
שנהרס בכל מקרה בעבודת ידיים .על הקבלן
או סימן אחר של נזק לחלקי המבנה הסמוכים לתחום ההריסה ולקבל
הנחיותיו בכתב בנוגע להמשך עבודות ההריסה.
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.
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.
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  00במפרט 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

תכולת מחירים ואופני מדידה
מחירי היחידה כוללים סילוק הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר למרחק כלשהו,
היטלים ואגרות ,ניתוק מערכות ואביזרים בתחום הרכיבים המיועדים להריסה לפני
תחילת פעולות ההריסה ,ניקוי ואחסון אלמנטים לשימוש חוזר.
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פרק  - 40עבודות פיתוח
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  40של 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.

40.01

כללי
כל המפורט במפרט זה מהווה תוספת והשלמה למצוין במפרט הבינמשרדי אלא אם
מצוין אחרת במסמכי החוזה.
ערעור על גבהים קיימים
נכללו במחירי החוזה תכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע הקיימים.
הקבלן יבדוק אותן תכניות לפני התחלת העבודה .הבדיקה תיערך אך ורק
לגבי הנקודות המסומנות בתוכניות כגון נקודות של רשת איזון ונקודות
אופייניות אחרות שנקבעו בתכניות מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות
מקומיות שבין נקודות אלו .לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא
יערער על נקודות הגובה הנתונות בתוכניות תוך שבועיים ימים מיום צו
התחלת העבודה ,יראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות והן
תשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות עפר.
עקירת עצים  -עפ"י סימון בתכניות:
במידה ואושרו על פי דין עצים לעקירה או להעתקה:
לא יעקור הקבלן עצים אלא אם יבוצעו הפעולות הבאות:
 40.01.02.01סימון תוואי השבילים ,המתקנים והפרגולות.
 40.01.02.02קבלת אישור מהמתכנן ומנהל הפרויקט להתאמת התוואי
לתכנון.
 40.01.02.03סימון העצים המיועדים לעקירה בהתאם להוראות האדריכל.
כל עץ המיועד לעקירה יסומן בסרט.
 40.01.02.04אישור הסימון וקבלת אישור עקירה מהמפקח ומפקיד היערות.
סימון תוואי שבילים ואלמנטים מתוכננים .סימון רציף.
לפני תחילת ביצוע העבודה יסמן הקבלן את תוואי השבילים ,המדרגות,
הפרגולות ,המתקנים וכו' ,בהתאם לתכנית הפיתוח ותכנית הסימון .על
הקבלן לדאוג לשביל גישה זמני במידה ופירק את כל השבילים.
סימון בורות לנטיעה .
אין להתחיל בחפירת בורות לנטיעה אלא באישור המפקח .לפני חפירת הבור
לנטיעת העץ יסומן המקום המדויק להתחיל בחפירת בורות לנטיעה אלא
לנטיעה בשתי נקודות לכל בור .כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אשור
המפקח .יש להתחיל המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח ,על כל סטייה
בשטח מהתכנית יש לקבל את אישור המתכנן.
דוגמאות.
חובת הקבלן להקים על חשבונו דוגמאות בקנה מידה  .1:1הדוגמא תהיה ע"פ
דרישת המפקח והמתכנן לכל אלמנט ,לכל עבודה ולכל סוג של דוגמא ,סוג
של טקסטורה וצבע המתוכננים בפרויקט .הדוגמא תהיה נוספת על מנין
הכמות המוזמנת .הקבלן לא יחל בהזמנה וביצוע האלמנטים הנ"ל בטרם
קיבל אישור מתכנן ומפקח לדוגמא שהגיש .גם אם נדרש לחזור ולעשות
שינויים והתאמות עד לשביעות רצונו של המתכנן והמפקח .למען הסר ספק,
לא ישולם לקבלן עבור הדוגמאות שהכין.
הדוגמאות יעשו בשולי האתר ,יישארו במשך זמן העבודה ויסולקו מהאתר
בגמר העבודה .כל הנ"ל יבוצע רק אחרי אישור החמרים והאבנים.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  45מתוך 84

מים:
המים הדרושים לביצוע העבודה וההתחברות אל מקור המים יהיו באחריות
הקבלן בלבד ועל חשבונו.
חשמל :
החשמל הדרוש לביצוע העבודה וההתחברות אל מקור החשמל יהיו באחריות
הקבלן בלבד ועל חשבונו.
ניקוז:
לתשומת לב הקבלן כל עבודות הניקוז תהינה בהתאם להנחיות ופרטי יועץ
הניקוז ,במידת הצורך.

40.02

חפירה ו/או חציבה בשטח
למרות האמור בפרק  5102במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ,לא תהיה
הפרדה בין חפירה לחציבה ,ובכל מקום שמצוין חפירה הכוונה לחפירה ו/או
חציבה .המונח חפירה מתייחס לכל סוגי הקרקע הקיימים בשטח האתר ללא
סיווג לפי קושיות החומר ו/או תכונותיו האחרות ,לרבות סלעים ואבנים.
לבצוע עבודות החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה
כמתאימים למטרה זו בהתחשב בקשיות החומר החפור ו/או תכונותיו
האחרות.
לא יותר שימוש בפיצוצים.
חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים לדעת
המפקח בגלישה וכן חומר שגלש לתחום הכביש או ממנו החוצה ייחפר
ויסולק.
לא ישולם עבור הסילוק והרחבת כמויות חומר שגלשו.
מדרוני החפירה יגמרו עפ"י הקווים והשיפועים בהתאם לתכניות ולהוראות
המפקח ולא ימצאו בהם גושים חופשיים או חומר בלתי יציב.
במקרה והקבלן יבצע עבודות חפירה מתחת למפלס הדרוש בתכניות ,יספק
הקבלן על חשבונו שכבת פילוס ,בהתאם לדרישות המפקח.
עבודות החפירה כוללות גם העמסה ,הובלה ופיזור החומר והידוקו בהידוק
רגיל במקום שיורה המפקח בתוך האתר או בכל מקום אחר בתחום הישוב
ו/או פינוי החומר החפור אל מקום פיזור מאושר ע"י הרשות למרחק כלשהו.
לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בשטחים צרים ומוגבלים וכן עבור ביצוע
החפירה בעבודת ידיים.
מיטב העפר החפור ישמש לצורכי מילוי במקומות בהם יהיה צורך בכך ע"פ
התכניות .השימוש בעפר לצורכי מילוי מותנה בטיב העפר החפור ודורש
אישור המפקח לאחר בדיקתו ע"פ הנחיות יועץ הקרקע.

40.03

עבודות אבן  -כללי
סעיף זה מתייחס לכל עבודות האבן ,כגון :אבני ריצוף ,ספסלי אבן וכו'.
סוג האבן כללי
האבן תהיה אבן גיר קשה בגוון בז' כהה או כורכרית אלא אם מצוין בפירוש
סוג אבן שונה בפרט .המידות בהתאם למוגדר בתכניות .סוג האבן יהיה אחיד
בכל השטח .האבנים יהיו מובחרות ללא פגם ,ללא גידים ,כתמים וללא חומר
זר .אחידות בגוון ובצבע עם טונים לכאן ולכאן מותרים ואפשריים .האבן
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תהיה נקייה .לא יורשה שום תיקון של דבק באבן .לא יורשה שימוש באבן
שפינתה פגומה.
הקובע היחידי בנוגע לטיב האבן יהיו האדריכל והמפקח ,האבן תעמוד בכל
התקנים ברמה הגבוהה ביותר .דרישות לטיב האבן בהתאם למפרט הכללי,
מס'  14עבודות אבן ובהתאם להנחיות המהנדס.
העיבוד  -הסיתות יהיה בהתאם למפורט בתוכניות ובמפרט .העיבוד והסיתות
יבוצעו ברמה גבוהה ביותר .בכל סוגי העבודות תהיינה השפות והפינות
שלמות עם פאזה מעוגלת ,וכל הזויות ישרות ע"פ הנחיית אדריכל .לא תהיה
זמלה אלא אם תידרש במקומות מסוימים .לא תורשה הדבקה מכל סוג
שהיא .האבן תהיה מעובדת מכל הכיוונים הנראים לעין כולל צדדי האבן
(המימד הצר) בחיבור עם האבנים האחרות (במישקים) כולל עיבוד כל צד של
אבן הנראה לעין .כללי בכל סוגי הסיתות יהיה כוון אחיד לטיבוע או לקילוף
כמו כן תהיה אחידות בעומק הגומות ,או הפסיקים ובצפיפות לכל שטח
האבן ,לרבות קרוב למסגרת האבן.
תכולת המחירים:
הקבלן לא יקבל שום תוספת עבור שינויים אפשריים בגובה שורות האבן גם
אם יבוצעו .עיגון וכיחול לפי פרט וכן אבנים ייחודיות בצורתן בגודלן לפי
הנדרש בתוכנית במהלך הבנייה ולאחר שהקבלן הצטייד באבן .לא תהיה שום
תוספת עבור הפסקת האבן בקו ישר .לא תהיה שום תוספת עבור מפגש אבן
מסוג אחד עם אבן מסוג שני או סוג זהה .כמו כן המחיר כולל עבוד חורים
למעקים בראש הקיר או בדפנות ,שרוולים מגרעות למעבר צנרת וכו' .מחיר
האבן כולל סילר במפעל.
טיב העבודה:
תהיה הקפדה על רמת ביצוע האבן על כל סוגיה כולל איכות האבן ,איכות
החיתוך ,דיוק החיתוך ,הסיתות האחיד ,אי שימוש באבן פגומה ,בנייה
מדויקת ,גימור-כיחול ,גימור יבש ,ניקיון האבן וכו' .הקבלן ייקח בחשבון
שהמפקח ו/או האדריכל יסמן כל אבן פגומה בחומר סיתות או באופן אחר
ועל הקבלן יהיה להחליפה ללא כל תמורה גם אם הסימון נעשה לאחר יציקת
השורה או לאחר שנבנו שורות אבן נוספות מעל השורה האמורה.
כיחול:
הקבלן יבצע את הכיחול ע"פ כל השלבים הדרושים:
 40.03.05.01ניקוי הטיט לעומק  3ס"מ.
 40.03.05.02ניקוי דפנות האבן לעומק  3ס"מ באופן מכני ובעבודת ידיים
בלחץ אויר ולאחר מכן שטיפה במים.
 40.03.05.03סילוק כל החתיכות והפירורים.
 40.03.05.04הכנת החומר בצורה הנכונה  -הקפדה על המינון.
 40.03.05.05התאמת הגוון לגוון האבן :הכיחול יהיה עם חומר על בסיס
צמנט לבן ,תואם לגוון האבן ויאושר ע"י האדריכל בטרם
הביצוע.
 40.03.05.06מילוי לעומק של החלל ודחיסת החומר פנימה.
 40.03.05.07גמר הכיחול ע"י מכשיר שידחס את הכיחול ויאפשר גימור של
משטח ישר ושקוע  2-3מ"מ מפני האבן.
 40.03.05.08לאחר התייבשות לעבור עם המכשיר פעם נוספת להדק את
הכיחול ולסתום סדקים.
 40.03.05.09תוך כדי כיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ומשיירי צמנט
בטון.
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 40.03.05.10חומר הכיחול -אם לא צוין אחרת בפרט יהיה הצמנט במלט
לכיחול צמנט לבן .המלט יכלול מוסף להגברת האטימות.
חומרים להדבקת האבן יהיו חרושתיים ויאושרו ע"י המפקח.
גוון הכיחול כגוון האבן.
 40.03.05.11צורת גמר הכיחול לפי פרט.
 40.03.05.12המישקים יוגנו מהתייבשות בגמר ביצוע פעילות מילוי
המישקים .תהליך האשפרה יתחיל מייד .המישקים יישמרו
במצב רטוב במשך  4ימים לפחות.
 40.03.05.13לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על הנושאים הבאים :ניקוי
הטיט ,ניקוי דפנות האבן ,סילוק כל החתיכות והפרורים,
דחיסה ,סתימת סדקים וכל הנדרש על מנת לקבל גמר באיכות
גבוהה.
דוגמאות באתר:
כפי שפורט במסמך  5ולמען חסר כל ספק יכין הקבלן דוגמאות לכל אלמנט
ללא שום תשלום נוסף בגודל  2מ"ר לפחות .הדוגמא תהיה נוספת על מנין
הכמות המוזמנת .הקבלן יגיש לאישור האדריכל והמפקח מספר דוגמאות של
האבנים שבדעתו לספק ועליהן דוגמת סוגי הסיתות השונים .הדוגמאות
תסופקנה במועד כזה שיספיק למפקח ולאדריכל לבחון ולאשר ,או לפסול את
הדוגמאות.

40.04

עבודות ריצוף  -כללי
לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן :בסיסים מבטון
לריהוט הרחוב וכו' .כל עבודות החשמל והניקוז ,המים ,הביוב ,שרוולי
ההשקיה וכו' .על הקבלן לקבל אישור המפקח לתחילת עבודות הריצוף.
בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימוש במרצפות מסוג כלשהו יהיו כל
החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף וקווי השינוי* בניסור ,למעט
מקרים בהם תצוין במפורש הוראה שונה בתכנית ,בכתב הכמויות וכו' .לא
יותר שימוש בגיליוטינה .בחיתוך האבנים וההשלמות יש להקפיד על חיתוך
ללא פגמים ועם דופן ניצבת ישרה.
*קווי שינוי עיבוד  -כוון דוגמת הריצוף ,מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין
אלמנטים כגון מדרגות ,קירות ,אבן שפה וכו' .ריצוף בקשתות ,נסור בזוויות,
התאמת יחידות מיוחדות ,סביב פתחי עצים וכו' ,כל העבודות הנ"ל יעשו
בתאום עם האדריכל והמפקח והנן כלולות במחיר.
הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות
ובכל מקרה ללא פגמים.
כפי שפורט בסעיף "דוגמאות" תכין החברה דוגמא באתר בגודל של  2מ"ר
לפחות .המתכנן רשאי לבצע שינויים ברוחב ואורך ובדוגמת הריצוף .החברה
לא היה זכאית לתוספת בגין שינויים אלו .הקבלן יחל בעבודות הריצוף רק
לאחר אישור הדוגמאות ע"י האדריכל.
לא יתקבלו אבנים שנשברו באתר והמפקח לא יאשר התחלת
ריצוף ללא מציאות של דיסק לחיתוך האבנים ,באתר .מכונות
הניסור תהיינה מסוג המותקנות על משטח יציב ומאפשרות
ניסור בזוית.
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40.05

ריצוף אבן משתלבת/מתועשת
האבן המשתלבת תהייה לפי המצוין בגליונות הפרטים והתכניות ,מידות,
גוון וגמר לבחירת אדר' .תוצרת חב' איטונג או ש"ע .צפיפות האגרגטים והגוון
יהיו לפי בחירת אדר' ובאישורו.
בנוסף לאמור בפרק  51הנחת אבני ריצוף מבטון בכל סוגי העבודות בהם
נדרשת התאמה ,יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף וקווי
השינוי בניסור .בחיתוך האבנים וההשלמות .יש להקפיד על חיתוך ללא
פגמים ועם דופן ישרה .האבנים תהיינה בגמר חלק ואטום והצבע יהיה בגוון
אחיד וללא כתמי סיד מופרש מהמלט .לא יתקבלו אבנים שנשברו באתר
והמפקח לא יאשר התחלת ריצוף ללא מציאות של דיסק לחיתוך האבנים
באתר.
הריצוף יתחיל בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות.
התקדמות הריצוף תהיה בהתאם לחיצים המסומנים מקווי "התחלת
הריצוף".
"קווי שינוי" – עיבוד כוון דוגמת ריצוף ,שינוי כיוון בריצוף  ,מעבר בין גוון
לגוון ומפגש בין אלמנטים כגון מדרגות ,קירות ,אבן שפה  ,ריצוף בקשתות,
ניסור בזווית ,התאמת יחידות מיוחדות סביב פתחי עצים ,ריהוט ,מתקנים,
אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו כנדרש .במידה והחלק הדרוש להשלמה
יפחת מ 3-ס"מ תורשה השלמה עם בטון מוסף .השלמת היציקה תתבצע תוך
יצירת פוגה זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל מתאים .תערובת בטון השלמה
תהיה דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו ,עפ"י הוראות והמלצת יצרן האבנים
המשתלבות .חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מ-ב  .20כמות הפיגמנט ביחס
לצמנט לא תעלה על ( 4%משקל פיגמנט)  ,מסך הכל משקל הצמנט בתערובת.
גוון בטון הה שלמה יהיה גוון הריצוף על ידו ,אלא אם יצוין אחרת
במסמכים .בכל מקום בו מצוין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע תוצרת חוץ.
השלמות הריצוף הנ"ל יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.
במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות החיבור מרצפות
שלמות או חלקי מרצפות מנוסרות ,במישקים קיימים ולקבל משטח חלק
ואחיד ובסטיות מותרות.
הקבלן יכין עד שלוש דוגמאות בהתאם לדרישות באורך של אחד מטר מכל
דוגמא באישור המפקח.
יש להקפיד על הנחת שרוולים להשקיה וחשמל עפ"י התכניות לפני ביצוע
הריצופים.
יש להצמיד את האבנים באופן שייווצרו מישקים מינימליים.
מריחה בסילר -כל הריצופים יאטמו ב"סילר בי ג'י דורוסיל " או ש"ע.
נתונים טכניים:
• בסיס  -פולימר אקרילי ותוספים סיליקוניים מיוחדים
• צבע  -לבן ,הופך שקוף לאחר יישום
• ייבוש סופי  24 -שעות.
הכנת התשתית -התשתית חייבת להיות נקייה מאבק ושמנים ויבשה לפני
תחילת העבודה .יש להסיר מהאבן כל חומר רופף שעלול לפגוע בשכבת
האיטום.
הוראות שימוש -יישום ע"י מברשת ,רולר ,מרסס גב או כל מרסס אחר .יישם
את החומר בשתי שכבות .את השכבה השנייה יש ליישם לאחר ייבוש מלא של
הראשונה.
השכבה
אל תיישם על קיר רטוב או ביום בו צפוי גשם כ 24-שעות לאחר יישום החומר.
היישום מגיע לאטימה מירבית כשבוע לאחר היישום אסור לעבוד בטמפ'
נמוכה מ .ºC5-ובמידה וצפויים גשמים ב 24 -שעות הקרובות.
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כיחול בהתאם להנחיות עבודות אבן כללי .מחירי היחידה של הקירות התומכים
יכללו גם את כל הקידוחים וההכנות למעקה .כל זאת ללא תוספת מחיר.

40.06

עבודות בטון יצוק באתר
ראה פרק  2במפרט זה ובמפרט הכללי הבין משרדי.
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40.07

קירות ואלמנטים בנויים
קירות בחיפוי אבן
 40.07.01.01הקבלן יכין באתר מבעוד מועד דוגמא מכל אחד מסוגי הקירות
המצוינים בכתב הכמויות ע"פ תיאורם עם המתכנן והמפקח.
למען הסר ספק לא ישולם לקבלן עבור הדוגמאות שיכין.
 40.07.01.02חיפוי הקירות החדשים והקופינג יהיה מאבן גיר קשה בגוון בז'
כהה בעיבוד חאמי לא יותר שילוב אבן אדומה.
 40.07.01.03הכל מפורט בכתב הכמויות ו/או בגליון הפרטים ולפי המפרט
הבין משרדי.
 40.07.01.04חיפוי קירות ,השלמה לקירות קיימים במגרשים בדמה וידרש
ובוצע בהתאמה לקיים.
 40.07.01.05בכל הקירות יבוצעו משקים ברוחב עד  5מ"מ למעט אם מצוין
אחרת בפרט.
 40.07.01.06מידות האבן לפי ה מצוין בתכניות .סוג האבנים ואופן הבנייה
יהיה ע"פ פרק  14במפרט הכללי הבין משרדי וע"פ מפרט מכון
התקנים מפמ"כ  378אלא אם צוין אחרת.
 40.07.01.07הכיחול יהיה שקוע ובגוון האבן .חומרי ההדבקה והכיחול לפי
הנחיות מהנדס ,קשירה לפי פרט מהנדס.
 40.07.01.08מחירי היחידה של הקירות יכללו גם את כל הקידוחים
וההכנות למעקה במידת הצורך .כל זאת ללא תוספת מחיר.
הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן .לא יותר עיגון
באמצעות קוצי פלדה ,קידוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל
הבטון ,וריתוך הצינור לקוצים.
מדידה ותשלום
עבודות חיפוי ימדדו במ"ר ,קופינג ימדד במ"א.
בדיקת האבן והתאמתה לדוגמא
האבן תוגדר במפרט המיוחד או בכתב הכמויות .הקבלן יגיש לאשור המפקח
והאדריכל מספר דוגמאות של האבנים שבדעתו לספק ועליהן דוגמת סוגי
הסיתותים השונים .הדוגמאות תסופקנה במועד כזה שיספיק למפקח
ולאדריכל לבחון ולאשר ,או לפסול את הדוגמאות בגודל הממוצע של האבנים
השונות לפרויקט.
אבנים אשר תסופקנה לאתר ואשר לדעת המפקח אינן מתאימות לדוגמאות
המאושרות יורחקו ע"י הקבלן מיד עם נתינת ההוראה להרחיקן .בנוסף
לאשור דוגמאות האבן ,יש להכין באתר דוגמא של בניית קיר או חיפוי קיר
בשטח  2מ"ר לפחות לאשור האדריכל והמפקח .זאת יעשה הקבלן לפני
התחלת הבנייה באבן .הדוגמא תשמר עד לגמר העבודה ומסירתה.

40.08

עבודות מתכת
פרוט עבודות מסגרות ,כגון :גדרות ,מעקים ,שערים ,קירוי פרגולות ,וכיו"ב העשויים
ממתכת.
כל עבודות המסגרות תבוצענה בכפוף להנחיות שבפרק " 19מסגרות חרש"
במפרט הכללי ות"י .4273
בכל עבודות המתכת שבמכרז (מעקות ,גדרות ,מאחזי יד וכד') ,על המסגר
להגיש תכניות ביצוע ) (Shop Drawingמפורטות ,לאישור האדריכל
והקונסטרוקטור לפני תחילת הביצוע .לא תתקבל עבודה ללא אישור
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התכניות .ביצוע תכניות אלו הוא חלק מעבודת המסגרות ומחירן כלול
במחירי היחידה של הסעיפים השונים.
מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים .בהעדר פרטי חיבורים
בתכניות ,יהיו אלו חיבורים נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות
התקנים .במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא ,לספק מוצרים בהתאם לפרט
הנדרש ,יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע
ולקבל אישורה של האדריכלית .הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.
מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם
להוראות היצרן ,אלא אם צוין אחרת בתכניות ויקבלו את אישור האדריכל
והמפקח באתר.
בכל מקום בו ישנה הכנה מוקדמת של עיגון המסגרות בקיר ,במשטח בטון,
ביסודות וכד' ,על הקבלן לוודא כי המסגר מטעמו יקבע את מיקומו המדויק
של העיגון ואת הפרט הנכון ע"פ התכניות ועל פיו תבוצע עבודת המסגרות.
כל הסעיפים שתכולתם מתקן או אביזר "כדוגמת" ,יותקנו בהתאם להנחיות
והמפרט הטכני של יצרן ה"דוגמה" ,או ישירות על ידו.
שלביות הביצוע:
על הקבלן לקבל אישור הפיקוח בכתב עם גמר כל שלב של ביצוע עבודת
המסגרות וזאת על מנת להבטיח ביצוע נאות ונכון של האלמנטים .לא יותר
מעבר משלב לשלב ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח.
השלבים לביצוע עבודות המסגרות יהיו כדלקמן:
 40.08.08.01אישור תכניות  Shop Drawingלכל עבודות המסגרות שבמכרז.
 40.08.08.02הצגת דוגמה לאישור האדריכל (יחידת מעקה מושלמת עם
העמודים ,יח' מאחז יד כנ"ל ,או חלקי פרגולה וכד').
 40.08.08.03לאחר ייצור גמר ייצור במפעל ולפני משלוח האלמנטים לגלוון.
 40.08.08.04לאחר גלוון ולפני הצביעה.
 40.08.08.05לאחר הצביעה לפני הבאת האלמנטים לאתר.
 40.08.08.06התקנת אלמנט לדוגמה באתר.
 40.08.08.07התקנת כל האלמנטים.
כל עבודות המסגרות ומתקני המתכת על כל מרכיביהם יהיו מפלדה מגולוונת
לאחר ייצור כל האלמנטים בשלמותם ,בגלוון חם וצבועה בתנור או
מנירוסטה ,לפי המצוין בפרטים .הצביעה תהייה תעשייתית בצבעי אבקה
בצבע פוליאסטר טהור המתאים לשימוש חוץ ומותאם לאקלים המקומי ,גוון
עפ"י בחירת אדריכל.
חלקי המסגרות יובאו לשטח מוגנים ומופרדים על ידי לוחות פוליסטירן או
חומר אחר או עטופים בשכבת פוליאתילן למניעת פגיעות בצבע ,או בגילוון
בזמן ההובלה והאחסון באתר ,שתוסר לאחר ההתקנה ואישור המפקח.
במהלך ההתקנה ועד אישור המפקח והמסירה ידאג הקבלן להגן על חלקי
המסגרות באופן שלא יפגעו או ישרטו בזמן נשלמת עבודות הפיתוח.
מידות -כל המידות בתכניות מחייבות במיוחד לגבי מידות של פרופילים,
מוטות ,עמודים ,גדר רשתות .כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר .לא
תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד ובנוכחות המפקח.
כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של
האדריכל והמפקח .לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות
שונות וכו' .ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק
ומושלם של העבודה.
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חומרי עזר  -כל חומרי העזר כגון ברגים ,חומרי הלחמה ווי חיזוק עיגון לבטון
וכו' יהיו תקניים וממין משובח ביותר .בכל מקום שיש לעגן ברזל בתוך בטון
קיר יצוק ,או קיר מצופה אבן בין אם בראש הקיר או בדפנות יש לבצע
בהתאם לתכנית כולל כל ההכנות בשעת יציקת הקירות פני הקירות לאחר
ביטון העמודים יישארו חלקים ,מעובדים כנדרש בעיבוד חלק ותואם את
המרקם של הקיר כולו.
חומרים  -כל מוטות הברזל יהיו חדשים מחתיכה אחת ,ישרים ,נקיים
מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל אורכם .הכל לפי מידות הרשומות
בתוכניות ובפרטים .את המוטות יש לנקות ולחלוק בפינות .חורים בעמודים
עבור ברגים יש לקדוח ולא לשרוף .הברגים יהיו מגולוונים ובאורך מתאים
ובקוטר לפי הנדרש .הברגה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה בשני
סיבובים לפחות.
גלוון  -כל פרופילי המתכת .יהיו מגולוונים אלא אם כן צוין במפורש אחרת,
חדשים ,מחתיכה אחת ,ישרים ,נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה
לכל אורכם ,הכל לפי מידות הרשומות בתוכניות ובפרטים .פרופיל מתכת -
כולל אביזרי חיבור ברגים ,אומים ,שייבות ,מחברים וכו' .הגלוון יהיה
בטבילה חמה בגלוון עבה 400 ,ג"ר למ"ר לפחות ,על כל חלקיהם מראש .אין
לרתך לאחר הגלוון.
הרכבה  -ההרכבה בשטח תהיה הרכבה יבשה ,ללא ריתוך בשטח .במקרים
מיוחדים ורק לאחר אישור מראש של המפקח ריתוכים שיבוצעו באתר ישויפו
לאחר מכן .כל הברגים יהיו בעלי ראש מעוגל ושקועים כך שלא יבלטו החוצה.
לפני ביצוע היצור על הקבלן לבדוק את כל המידות במקום .לא תתקבל אי
התאמה בפועל כתוצאה מאי התאמה למידות התוכנית.
גלוון של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת :הגלוון יהיה גלוון חם בהתאם
לתקן הישראלי .מספר  918כולל כל ההכנות הנדרשות .ההכנה לצביעה
תתחיל בהחלקה ושיוף קל של בליטות כדי למנוע שריטת יד או אי נעימות
בעת נגיעה לאחר מכן .יבוצע תהליך הכנת אבץ פרוספט כמומלץ ע"י חברות
המתמחות בביצוע מתועש של הגלוון.
צביעה בתנור -הצביעה תהיה צביעה בתנור עם החדרה אלקטרוסטטית של
אבקת פוליאסטר טהור בגוון שיבחר ע"י האדריכל .עובי שכבת כמפורט
במפרטים הכללים .כאמור הצביעה לפי תקן ישראלי .האלמנטים אשר היו
בצביעה בתנור יעברו בדיקת מכון התקנים ע"פ דרישת המפקח ו/או
האדריכל ,לבדיקת עובי המיקרונים.
המחיר לעבודות הברזל כולל גם צביעה (הגוון ע"פ בחירת האדריכל) ,עיגון
ותיקונים הנדרשים עקב עבודות הקיבוע והעיגון.
עיגון – יש לבצע הכנות לעיגון לפני יציקת בטון 40 ,ס"מ עליונים או לפני
חיפוי שורה עליונה .במקומות בהם יותר לעגן מעקים ע"ג קופינג קיים ,יבוצע
קידוח באמצעות קידוח יהלום דרך החיפוי בקוטר מינימלי התואם את
העמוד .סגירת רווחים תהיה בגוון הקופינג או פני הקיר . .הצינור יעוגן בבטון
מתחת לחיפוי האבן ,לא יותר עיגון באמצעות "קוצי" פלדה .הכל עפ"י תכנית
אדריכלות וקונסטרוקציה.
דוגמאות  -על הקבלן ליצר דוגמה מכל סוג של מעקה ו/או גדר באורך  2שדות
לפחות לקבלת אישור האדריכל להתאמתם לדרישות והוראות המכרז.
הדוגמאות ,לרבות כל הרכיבים הדרושים להתקנה/עיגון יובאו במועד אחד
למשרד המפקח לבדיקה .למען הסר כל ספק לא ישולם לקבלן עבור ביצוע
הדוגמא.
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פרק - 41

גינון והשקיה

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  41של 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.

41.00

מפרט טכני לביצוע רשת השקייה
כל עבודות ביצוע צנרת ההשקיה כמפורט במפרט בינמשרדי פרק  41והמפרט המיוחד
המצורף.
ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות
פוליאתילן .המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל
הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.
ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתוכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות
המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע
תקין.
באם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי יחידות
אחרות ואינה למדידה ותשלום נפרד.
כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקן ישראלי בלבד.
לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי מקור המים ,קוטר הצנרת ולחץ מים
דינמי זהים לנדרש בתוכניות .על כל סטייה או אי התאמה לתוכניות יש להודיע למפקח
ולמתכנן.
כל הפריטים במפרט הכמויות ,כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים
להתקנתם וכל העבודות הדרושות ,בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.
התחלת ביצוע העבודה יעשה רק לאחר שהקבלן יקבל תוכנית מעודכנת ומאושרת על
ידי המתכנן ו/או המפקח ועליה יהיה רשום לביצוע! כמו כן ביצוע העבודה יעשה
בשלבים ,שלבי העבודה יקבעו על ידי המפקח בתאום עם המתכנן.
הקבלן יקבל הוראות לביצוע שינויים בזמן העבודה ע"י המפקח בלבד ,ויהיה ערוך לקבל
הוראות אלו בזמן העבודה ,כך שלא תיפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
לפני תחילת העבודה ,הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל ,גז ,טלפון ,טל"כ,
מים ,ביוב וכו' בחברת חשמל ,חברת גז ,בזק ,עירייה ,מקורות וכו' .ויקבל אישור
לעבודה בכתב.

41.01

מדידה וסימון
המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל הגבהים.
מיקום המערכות השונות .במידה וישנה אי התאמה חל איסור מוחלט על הקבלן לבצע
שינוי בתוכניות ללא אישור בכתב מהמתכנן.
עומקי החפירה לשרוולי השקיה ו/או צנרת השקיה בשטחי ריצוף וגינון יהיו כדלקמן:
עומק חפירה
קוטר צינור
 60ס"מ
 75מ"מ ומעלה
 40ס"מ
 63 – 40מ"מ
 30ס"מ
 32מ"מ ומטה
חפירת התעלות תעשה בעבודות ידיים או בכלים מכניים ההמלצה היא להשתמש
במתעל (טרנצ'ר).
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת פלסטית
ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ומרצפות וזאת לאחר תיאום עם המפקח.
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בקרקע המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים ,התעלה תועמק ב 15 -ס"מ מהעומק
המפורט ,ואחר תרופד בחול דיונות ,בעובי  15ס"מ לפני הכיסוי בקרקע מקומית ו/או
אדמת גן.
רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת .צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד
זה ,יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה ,במידה ולא ניתן יש להעמיק את
ב 20 -ס"מ לפחות.
אותה תעלה
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,כביש או קיר וכו' ,במידה ולא בוצעו שרוולים ,יש
לפתוח בהם מעבר להנחת שרוול כמפורט בתכנית שרוולי השקיה  /השקיה ואח"כ
להחזיר את המצב לקדמותו.
עבודה זו כלולה במחירי השרוולים ולא תשולם בנפרד .על הקבלן לתחזק את החציות,
כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור .הכל על חשבון הקבלן .תיקון מדרכות ,אבני שפה
מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים ,יהיה אף הוא כלול במחירי
השרוולים.
השרוולים יהיו מחומר קשיח ,ועמידים לקורוזיה.
קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם ,או כמסומן בתוכניות .בתוך השרוול
יותקן חוט משיכה מפוליפורפילן שחור בעובי  8מ"מ .שרוולים הטמונים באדמה יבלטו
 50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים .יש לסמן בתכנית את המקום המדויק של
השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות ברזלים או צבע עמיד למים ,על דופן השביל,
במידה ולא מסתיים בבריכת הגנה יש לסגור
מדרכה או בגב הקיר.
את קצוות השרוול בפקק מותאם וזאת לאחר שהושחל חוט המשיכה הנ"ל.
השחלת הצנרת תבוצע עם ביצוע השרוולים או לאחר השלמת ביצוע השרוולים .כל זאת
בהתאם למפורט בתוכניות ובתאום עם המפקח בשטח.
שרוולים קיימים בשטח – יש לגלות את קצוות ,לבדוק שהשרוול תקין ולהכניס צינור
השקיה במידה ואין.
שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה – מתכת מגולוונת ו/או מ P.V.C -קשיח דרג ,12.5
בהתאם למצויין בתכנית ובכתב הכמויות .ראש השרוול יהיה בעומק  1.0מ' מתחת לפני
הכביש הסופיים.
שרוולים במדרכות ומפרצי חניה – עשויים מפוליאתילן תקשורת דרג  6ומעלה ,מ-
 P.V.Cקשיח ,או מתכת מגולוונת בהתאם למצויין בתוכנית ובכתב הכמויות.
ראש השרוול יהיה טמון בעומק  40ס"מ.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים וכל העבודות הדרושות להנחת
שרוולים וכסוי מלא ,כולל חוט משיכה כאמור לעיל.
השחלת צינורות השקיה תעשה לפי הנחיות המפקח .במקרה ויש דרישה להשחלת
השרוול עם הנחת הצינור – התשלום יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.
שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגנה בהתאם למצויין בתכנית.
שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של צינור גם במידה והם מגיעים עד בריכת
הכל כלול במחירי השרוול.
ההגנה.
כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך
בריכה מבטון טרומי בקוטר  60או  80ס"מ כמפורט בתכנית או בכתב הכמויות .המכסה
בגובה הריצוף ועליו יותקן השלט עם כיתוב "השקיה" וסמל העירייה.
מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה (למצע) יהיה מינימום  20ס"מ .בתחתית
הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי  10ס"מ.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים מחברים וכל העבודות הדרושות.
בריכה בשטחי הריצוף – בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון או מתכת דגם מורן תוצרת
"וולקן" כנדרש בכתב הכמויות.

41.02

צינורות ומחברים
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צינורות מחומרים פלסטיים בצפיפות גבוהה ,יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל
החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת .מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,חפירת
התעלות וניקיונם ,הרכבת הצנרת וכל אביזרי החיבור והצנעתם ,הכל בהתאם לנדרש.
צנרת בדרג  4בכל הקטרים וצנרת בדרג  6עד קוטר  32מ"מ (כולל) הינה צנרת השקיה
 PE 63קשיח לפי ת"י  8779ועל המדבקה יהיה מצויין IRRIGATION
בחוזק
צנרת בדרג  6מקוטר  40מ"מ (כולל) ומעלה הינה צנרת השקיה בחוזק  PE 80קשיח
לפי ת"י  4427על המדבקה יהיה מצויין WATER
צנרת בדרג  10ומעלה (בכל הקטרים) הינה צנרת השקיה בחוזק  PE 100קשיח לפי ת"י
4427
ויהיה מצויין על המדבקה WATER

לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה ,כתוצאה
מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף .יש לאטום את פתחי הצינורות בעת
העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
מחברים לצנרת – מחברים לצנרת השקיה בדרג  10יש להקפיד על מחברים שחורים
סדרה  7תוצ' "פלסאון" או שו"ע .צנרת בדרג  10חל איסור על שימוש במחברי הברגה
שו"ע.
או
'פלסאון'
תוצ'
חומי ם
ו/או
סילבר
כל המחברים לצנרת טמונה ועילית העשויה מפוליאתילן למערכת המטרה או קווים
ראשיים לטפטוף (כולל קווים מחלקים ומנקזים) יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים
המתאימים ללחץ מים תוצרת "פלסאון" או שו"ע ,מחברים לשלוחות טפטוף יהיו תוצ'
"פלסאון" או שו"ע .אין להשתמש :בתחיליות חבק ,מחברי שן וכו' ו/או מחברים שאין
להם תו תקן ישראלי.
חל איסור על שימוש ברוכבים בכל קטרי הצנרת

41.03

פריסת הצנרת וחיבורה
צנרת העוברת בשטחי הגינון
צנרת פוליאתילן תונח רפויה ביום חפירת התעלה ,ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים
קשים וחדים.
חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו.
זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה ע"י אביזר זווית "פלסאון" או שו"ע .קצות צינור
ראשי ו/או צינור מחלק ו/או צינור מנקז לא תקופל ותסתיים באביזר חיבור קצה צינור
מסדרת "פלסאון" או שו"ע.
תעלה בה יש למעלה מצינור אחד ,הצינורות יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא
בעל קוטר הגדול .צינורות זהים בקוטרם ,יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל
צומת.
צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים וללא מחברים.
מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של  2מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת מחומר
טרמופלסטי או עפ"י הנחיות בתכנית.

41.04

כיסוי ראשוני – שטיפה ובדיקה
לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים ,יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן
בתכנית העדות.
יש לשטוף את הקווים הראשיים .את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של
שלוחה אחר שלוחה.
באדמה המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול
דיונות בעובי  15ס"מ .ומעל שכבה הנ"ל את הקרקע המקומית .כל זאת כלול במחיר
הצינור.
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יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,במשך  24שעות .נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק
שנית .כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.

41.05

כיסוי סופי
לאחר קבלת אישור המפקח יכוסו התעלות והאביזרים סופית.
בעת הכיסוי הסופי יש לוודא שלא תהיינה שקיעות של קרקע בתעלות לאחר השקיה
ראשונית .במקומות שיהיו שקיעות יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר לגמרי.

41.06

מקור מים  +ראש המערכת
בדיקת נתוני מקור מים  -לפני תחילת העבודה על הקבלן לבדוק את התאמת לחץ המים
הדינאמי בפועל בנקודת החיבור לרשת ההשקיה לנתון על פיו תוכננה המערכת ,על כל
סטייה מהמתוכנן יש להודיע למתכנן לפני הביצוע ,ולקבל את הנחיותיו .אין להתחיל
כל עבודה אלא לאחר קבלת אישור המתכנן.
פרט חיבור למקור המים יכלול בין היתר :ברז אלכסוני ,מד מים ,משחרר אוויר,
המתאימה לקריטריונים של מחלקת המים ברשות המקומית .צינור המחבר את 'פרט
החיבור למקור המים' לרשת המים העירונית יהיה צינור פוליאתילן דרג  PE100 16לפי
ת"י  , 4427ובקטעיו האופקיים יהיה טמון בעומק  50ס"מ.
התחברות להידרנט תבוצע בגובה  30ס"מ לפחות.
ראש המערכת יסופק ויותקן בארון הגנה כמפורט בפרט ראש המערכת ו/או בכתב
הכמויות.
המחיר כולל :אביזרים ,אביזרי חיבור ,חיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת
(האביזרים לחיבור בין מקור המים לראש המערכת יהיו מסוג סדרה ( 7שחור) תוצ'
"פלסאון" או שו"ע .האביזרים אחרי ראש המערכת יהיו סדרת הקו האפור תוצ'
"פלסאון" או שו"ע ,אספקה והתקנת ארון הגנה ומכסה וכל העבודות המפורטות
הדרושות ,כגון חפירה ,התאמה לגובה נדרש וכו'.
מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים .מיקום ראש ,צורת
הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו בתכנית השקיה התכנון במידת הצורך.
ראש המערכת יחובר לקו אספקת המים .מד מים עירוני יורכב מחוץ לארון ראש
המערכת( .מד מים עם פלט חשמלי יורכב בתוך ארון ההגנה).
כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ויאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה.
סוג אביזרי הראש וסדר הרכבתם ייקבעו עפ"י פרט בתכנית.
בכל ראש יורכב ברז כדורי " 3/4עם אביזר חיבור מהיר לצינור גמיש .בסוף ראש מערכת
יורכב פקק.
ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש.
ביציאה מהמגופים יורכבו רקורדים ואחריהם צינורות המורכבים אנכית כלפי מטה
ועשויים מחומר קשיח (  )P.V.Cויורדים מתחת לפני השטח חיבורם לצנרת ההשקיה
יבוצע על ידי זווית ˚. 90
מגופים הידראולים יורכבו אנכית לפני הקרקע .מגופים הידראולים יהיו עשויים
ברונזה ,עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית.
אביזרי  P.V.Cיהיו מוגנים מקרינת שמש.
מסנן כניסת המים ויציאתם יהיו באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב במאוזן לקרקע
ויכיל מורה סתימה (קוטר ".)1" ,1.5" ,2
בחירת מיקום הצבת ראש המערכת תיעשה עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.
הראש יותקן בארון הגנה לפי תכנית או בכתב הכמויות .יש להשאיר מקום להתקנת פס
סולונואידים.
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ארון הגנה מודולרי עשוי פוליאסטר משוריין אטום למים וברקים 'בלום גארד' תוצרת
אורלייט" או שו"ע .מיקומו הסופי יבוצע לאחר תאום עם המתכנן והמפקח.
בארון ההגנה התמוכות תהיינה מחוברות למקומות המיועדים לכך (אינסרטים) בארון
ולא יעשו קידוחים נוספים לביצוע חיבור התמוכות .גודל ארון ראש המערכת יהיה
בהתאם לאביזרי ראש המערכת ,כוון פתיחת הארון יקבע בשטח ע"י המתכנן והמפקח.
על הקבלן חלה אחריות שמידות הארון יתאימו למידות ראש המערכת ,כך שדפנותיו
יהיו מרוחקים מכל אביזר  15ס"מ לפחות .במידה שמידות ראש המערכת יהיו גדולות
ממידות הארון ,יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם על חשבון הקבלן ,הכל
כלול במחירי היחידה .הארון כולל מנעול דגם מסטר לדלתות הארון.
הארון יהיה עילי ויותקן בנישת קיר בנוי כולל דלת רפרפות כנדרש עפ"י אגף שפ"ע
עיריית ירושלים.
הארון יונח ויחובר על סוקל.
הוראות התקנת סוקל (בסיס):

חפירת בור בעומק  50ס"מ ,ברוחב ובאורך מתאימים למידות הסוקל
ויישור/פילוס האדמה בתחתית.
הנחת הבסיס (הסוקל) בקרקעית הבור ,ייצוב ע"י מעט אדמת מילוי בצידי
הסוקל ופילוס (הכרחי) .הערה :במידה והסוקל לא מיוצב יש להשתמש בבטון
לייצוב הרגליות שבצידי הסוקל .הכנסת כבלי פיקוד ובקרה וקיבועם במקום
המיועד לכך בבסיס.
הנחת הארון על גבי הבסיס (סוקל) וחיבורו ע"י ברגים .חיבור ראש המערכת
לארון
חיבור צנרת לראש המערכת ובדיקת פילוס הארון .מילוי חלל הבסיס והבור
באדמת מילוי תוך כדי הידוק .יש לפזר את האדמה באופן אחיד ובמקביל,
מכל צידי הסוקל וזאת כדי למנוע הידוק רק בצד אחד .יש להקפיד על הידוק
אחיד מכל צידי הסוקל.

41.07

מחשב
המחיר כולל :אספקת המחשב ,הרכבה ,כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה כגון –

סולונואידים  ,מטען סולרי ו/או חיבור לעמוד תאורה ,כל העבודות החשמליות יעשו על
ידי חשמלאי מוסמך – המחשבים יכללו את כל ציוד התקשורת האלחוטית ,חיבור
ראש/י המערכת באופן מושלם.
הרכבת המחשב על ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו ואחריות לשנה.
המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים תוצרת "אורלייט" או שו"ע .הארון יעוגן בצמוד
לארון הגנה של ראש המערכת עפ"י הנחיות אגף שפ"ע עיריית ירושלים.
צינוריות פיקוד הידראולי תהיינה בקוטר  8מ"מ דרג  ,10כל צינור יסומן בצבע אחר
(לכל הפעלה יהיה צבע שונה) כמו כן יש להבטיח צינוריות רזרבים – צינורית אחת לכל
ארבע צינוריות פיקוד.
הצינוריות יהיו רפויות והמחברים יתאימו לצינוריות .אין לבצע חיבורים מתחת
לאדמה.
אם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד ,היא תבוצע כמפורט במפרט זה.
המערכת תכלול את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה ,תקשורת בין היחידות
בשטח לרבות אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל
המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן עבודות החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח.
העבודה כוללת חיבור לחשמל קבוע או עמוד תאורה ע"י חשמלי מוסמך.
סולונואידים :המחיר כולל אספקה ,חיבור למגופים והמחשב ,הרכבה על פס
סולונואידים הכלול במחיר היחדה ,הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב ,הכל
בתאום עם המתכנן והמפקח.
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במועד סיום התקנת המחשב יש לבצע מיידית אינטגרציה מול מנהלת מרכז בקרת
השקיה

41.08

טפטוף
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת ,נכונות גם כאן.
מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
מחיר יחידה כולל :אספקת חומר ,אביזרי חיבור ,חפירת תעלות ,פרישת הצנרת,
הרכבתה ,הצנעתה ,ווי ייצוב – הכל בהתאם לנדרש.
שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף מווסת בקוטר  16מ"מ ספיקת הטפטפת בין
 1.6 – 3.5ליטר/שעה ,בצבע חום ,הטפטפת אינטגרלית מתווסתת בצינור אלא אם צויין
אחרת.
בכל העצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
חיבור צנרת הטפטוף לאור ך שלוחת צינור הטפטוף יבוצע על ידי מחבר הברגה תוצ'
"פלסאון" או שו"ע .אין להשתמש במחברי שן ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי.
הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף עומקי
חפירה לצנרת.
שלוחת טפטוף שתחובר לצנרת פ.א בקוטר  32מ"מ 25 ,מ"מ 20 ,מ"מ ו/או  16מ"מ,
אביזר החיבור יהיה " Tפלסאון" או שו"ע .חל איסור על שימוש באביזר רוכב בכל קוטר
צינור.
יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.
פרטים מוגנים בבריכת הגנה ומכסה תוצ' חב' " "RAINאו שו"ע ,עשויה מחומר
תרמופלסטי הבריכה בקוטר  30ס"מ מינימום .האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י
וו ברזל ובטון.
בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ כחומר מנקז.
לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לתוכנית .מסביב לכל עץ תונח טבעת
מצינור טפטוף בקוטר  16מ"מ בספיקה שבין  1.6- 3.5ל/ש כמות הטפטפות לכל עץ
תתבצע בהתאם לתכנית וכתב הכמויות .הטבעת תקיף את העץ במרחק  30ס"מ מהגזע.
כל טבעת תיוצב ב 3 -יתדות כנ"ל.
ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה.
מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף ייקבע בתכנית או בשטח
ע"י המתכנן.
תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק  50ס"מ כנדרש
בפרט ,הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול ,וממנו יצא צינור עיוור  16מ"מ בצבע חום
לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף .חיבור הצינור העיוור לצינור המחלק או
לטבעת הטפטוף יהיה על ידי מחבר הברגה תוצ' "פלסאון" או שו"ע .אין להשתמש
במחברי שן ו/או מחברים שאין להם תו תקן ישראלי ו/או רוכב מכל סוג שהוא.

41.09

סיום עבודה
בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו
בשטח בזמן הביצוע.
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו מקווי הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו .יש
להעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספר קווי ההשקיה וההפעלות.
בארון ראש המערכת יש לתלות לוח הפעלה מעודכן הכולל מספר ברז  +ושיוכו לאיזור
בגן ,דף לוח ההפעלה יודבק בניילון בשיטת הלימינציה.
באחריות הקבלן למסור למזמין העבודה תעודות אחריות של המוצרים השונים (כעלי
תעודת אחריות) :מחשבי השקיה ,סולונואידים ,משאבות וכו'.
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התכניות (בעותק מודפס וע"ג  CDבתכנת אוטוקאד פורמט  (DWGותעודות האחריות
תימסרנה למזמין  14יום אחר גמר העבודה ,לפני הוצאת תעודת גמר.
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
בסיום תקופת האחזקה ( 90יום) ,על הקבלן לכסות את הבורות והתעלות שנוצרו עקב
שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח.
• אחריות על כל מרכיבי ואבזרי מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך שנה החל
מתאריך מסירה סופי
• אחריות על הביצוע של מערכת ההשקיה והאוטומציה למשך שנה החל מתאריך
מסירה סופי

41.10

גינון ונטיעות – מפרט טכני לביצוע
כללי
מפרט טכני מיוחד שלהלן מבוסס על מפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד
המצורף .על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת
במפרטי טכני מיוחד .סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט
טכני מיוחד זה והוא לעיתים שונה או נוגד את המפורט במפרט הכללי
לעבודות גינון והשקיה.
מתקנים קיימים
הקבלן לא יפגע בעצים וצמחים קיימים באתר ,אותה הורה המתכנן  /פקיד
היערות לשמור מכל פגיעה .לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן
והמפקח לפני תחילת העבודות באתר.
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע
בכפיפות להוראות המפקח ו/או רשות מוסמכת.
באחריות הקבלן לקבל מידע על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת
העבודה .ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי יודיע על
כך מיד ללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך העבודה הוראות בכתב
על אופן הטיפול במתקן הנדון.
אדמת גן
לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקום הספקת האדמה
וטיבה.
יש להביא דוגמה מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח.
האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של  1.0מטר אך לא יותר מעומק 2.0
מ' למניעת קבלת אדמה מובאת משובשת בזרעים ובפקעות של עשביה חד
שנתית ורב שנתית .האדמה תראה אחידה במראה מישוש ותהיה מפוררת
היטב.
מילוי האדמה בבור הנטיעה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת
בניה ותשתית ו/או כל פסולת אחרת ,הכמות בהתאם לפרט סטנדרט אגף
שפ"ע עיריית ירושלים.
לא יבוצע פיזור כשהאדמה רטובה או אחרי גשם בתקופה של  5ימים מעת
ירידת הגשמים או שהקרקע רטובה מהשקיה.
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בדיקות קרקע לאדמת הגן
הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו ,על הדגימות
המובאות למעבדה יצויין מיקום המדגם המדוייק.
מספר הדגימות הנדרש הנו  3לכל מנה של  400מ"ק אדמת גן שתי דגימות
במקור הקרקע הקיים בשטח ואחת מהערמות שהובאו לאתר .הדגימות
יילקחו באקראי ממספר מקומות ,לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה .פיצול
הדגימה במעבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הנדרש .הבדיקות תבוצענה
במעבדה שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת.
תעודות מקור של בדיקות הקרקע ימסרו למפקח ,כשכל הכיתוב בתעודות
ברור וקריא לחלוטין.
הפרמטרים לבדיקות הקרקע :הרכב מכני ,שיעור  %האבנים ,PH ,גיר כללי
וגיר פעיל ,מוליכות חשמלית ,תכולת חנקן ,תכולת זרחן ,תכולת אשלגן,
תכולת כלורידים ,בדיקת נתרן חליף ,תכולת סידן  +מגנזיום.
אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל
חשבונו ,הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ללא תוספת מחיר.
עלות הבדיקות ,הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן ,לא
תשולם כל תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל.
מצע גנני בבור נטיעה
המצע הינו עפ"י סטנדרט אגף שפ"ע עיריית ירושלים

41.11

זיבול בבור נטיעה
זיבול ראשוני
הקומפוסט יהיה תוצ' 'דשנית' או שו"ע ויסופק ,יפוזר ויוצנע במצע גנני עפ"י
פרט סטנדרט אגף שפ"ע עיריית ירושלים .כמות הקומפוסט תהא  30ליטר ל-
 1מ"ק מצע גנני בבור נטיעה לעץ.
אישור הקומפוסט
הקבלן יספק קומפוסט בשל ,נקי מזרעים ,ממחלות ,ממזיקים וכדומה .עליו
להציג אישור היצרן לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של
קומפוסט שיבוצעו על חשבונו.
הדגימות יכללו את דרישות סעיף  41.0.17במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור
ואופן הרקבת קומפוסט .
קומפוסט שיישאר בשטח ולא יוצנע למעלה מ 48 -שעות יפסל והקבלן יצטרך
לסלקו מהאתר ולספק קומפוסט אחר על חשבונו.

41.12

נטיעה ושתילה
כללי
המפקח רשאי לדרוש מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג העץ .כמו כן
רשאי לא לאשר שימוש בשתילים בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל,
איכות הצמח ,גיל ,מחלות ומזיקים.
כל זאת מסתמך גם על חוברת הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות
ונוי בהוצאת משרד החקלאות.
ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה
הכמויות המצוינות במסמכי מכרז/חוזה הנן אומדן בלבד .לפני הזמנת העצים
על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות על-פי פתחי עצים בפועל ,ולהתאים
את הכמויות הנדרשות בהתאם לכך.
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לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי
המכרז/חוזה לבין הכמויות הנדרשות בפועל באתר.
נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה
 41.12.03.01תוך  14ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח
לאישור את רשימת העצים הדרושה ,כשהיא מצולמת מתוך
מסמכי המכרז/חוזה ,לרבות ציון הגדלים ,הכמויות והערות
אחרות ,ציון המשתלה שתספק את העצים ,תוך הבטחה למועד
האספקה הנדרש.
 41.12.03.02תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי
החוזה/מכרז על הקבלן להציג בפני המפקח אישור המשתלה
שהעצים הוזמנו לפי פרוט גודל ,כמות ודרישות אחרות (אם
ישנן) ,אשר יאושר מראש ובכתב בידי המפקח ,והנם מובטחים
למכרז /חוזה זה.
 41.12.03.03מועדי אספקת העצים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות
מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי המפקח.
בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק עציים בעלי מערכת
השורשים תקינה ובלתי -מפותלת במיכל.
תנאי ומועדי נטיעה
הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ,בקרקע יבשה או מעט לחה .אך
אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.
בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור.
להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה
בהתאם לפרוט הבא:
ע"י המפקח
 41.12.04.01אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול
חודשים

12

 41.12.04.02אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה
חודשים

12

קוטר גזע
גודל הגוש של
במילימטרים
כינוי הסטנדרט
גובה עץ
 20השורשים
ובגובה
הנחפרים
לעצים
מינימלי בס"מ
מפני קוטר/עומק
ס"מ
מהאדמה
בס"מ מינימלי
הקרקע
 40ס"מ

 300ס"מ

גודל
בגוש

 8סוג א'
מעולה

 50מ"מ (כ ) 2 " -

 40ס"מ

 350ס"מ

גודל
בגוש

 9סוג א'
מעולה

 50ס"מ
 75מ"מ (כ ) 3 " -
 40ס"מ

 350ס"מ
 400ס"מ

סוג א

 80ס"מ

 400ס"מ

גודל
בגוש  10מעולה
מעולה

 100מ"מ (כ  50 -ס"מ
")4
 60ס"מ

 450ס"מ
 500ס"מ

כאשר העץ יסופק במיכל להלן נפח מיכל מינימלי בכל גודל של עץ
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ענפי

מספר
שלד
קבועים
מינימלי (כולל
מוביל
ענף
וענפים
צדדיים)
לפחות 1-2
לפחות 2-3
לפחות 3-4
לפחות 4

גודל
גודל
גודל
גודל

 50 – 8ל'
 70-120 – 9ל'
 250-350 – 10ל'
 500 – 11ל'

41.13

בור נטיעה
חפירה במכרז/חוזה זה פרושה גם חציבה .לכל שתיל הנשתל בגוש ,או שתיל חשוף-
ייחפר בור ,שנפחו יכיל בקרקע תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל ,ברווחה
ללא קיפול ו/או דחיסה (מידות הבור ראה בהמשך) .לאחר חפירת הבור ימלא הקבלן
מים בבור לגובה  15ס"מ לפחות וזאת כדי לבדוק (הבדיקה תתבצע ע"י המפקח) את
חלחול המים ותקינות הניקוז של תחתית הבור ,לפי התוצאות בשטח תינתן הנחיה
להמשך העבודה .הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור
וסביבתו .המפקח יבדוק את אדמת הגן שסופקה לאתר ורק לאחר מכן יקבל הקבלן
אישור להמשך בעבודתו.
לפני מילוי הבור בתערובת אדמה (כולל זיבול ודישון) יש לקבל אישור המפקח על גודל
בור הנטיעה (בהתאם לפרט סטנדרט אגף שפ"ע עיריית ירושלים).

41.14

שתילה בגוש אדמה
בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם .בעת הנטיעה
יוצאו השתילים מהכלים מבלי לפורר את הגוש .שורשים בודדים החורגים מן הגוש
ייגזמו במזמרה חדה .בודקים את תקינות הגוש ומערכת השורשים .במקרה של סלסול
שורשים בהיקף הגוש או שורשים מפותלים סביב צוואר השורש הגוש/השתיל פסול.
מניחים את השתיל בבור השתילה מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט (הידוק שלא
יפגע במבנה הקרקע) .לאחר השקיה גדושה ונחיתת הגוש למקומו הסופי יהיה גובה
צוואר השורש כפי שהיה במכל או בקרקע במשתלה .המקרה של נטיעת עצים חשופים
מעלים ,יש למרוח ולהלבין את הגזע והענפים באזורים החשופים (כדי למנוע מכות שמש
כתוצאה מקרינה) חומר מלבין מסוג "לובן" או שו"ע במינון לפי הוראות היצרן אחריות
הקבלן עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.

41.15

עצים בוגרים
כל העצים יסופקו במיכל  50ל' (לעץ) ומעלה ,בהתאם לנדרש בכתב הכמויות
ובהתאם לגודל קוטר הגזע כגון :עץ בקוטר " 2יסופק במיכל  50ל' ,עץ בקוטר
" 4"-3במיכל  70-100ל' וכו'.
כל העצים יהיו עם ענף מוביל וממנו בונים את ענפי המשנה ,גובה פיצול ראשון
יהיה בין  2.50 – 2.20מ' (לפחות)
בור השתילה יבוצע עפ"י פרט סטנדרט אגף שפ"ע עיריית ירושלים תוך הקפדה שעומק
החפירה יתבצע עד למפגש עם קרקע מקומית ,יש להקפיד לסלק מהאתר כל פסולת
שהתגלתה בעת החפירה – הכל על חשבון הקבלן.
השתילה בעזרת מנוף ותוך כדי השקיה .העץ בגובה מינימלי של  3מ'.
גובה העץ עד להתפצלות ענפים ראשונה לפחות  2.20מ' .לכל עץ יהיו לפחות  3ענפים
עיקריים ,מפותחים היטב באורך  1.0מ' לפחות בעל גידול סימטרי.
העץ יהיה בעל גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתוחים ,בעל התחדדות ברורה מן
הבסיס לצמרת .נוף מפותח ואופקי .מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי
פגומה.
מבנה הגזע חרוטי – רחב למטה וצר למעלה .קוטר גזע " 2" – 4בהתאם לכתב הכמויות.
כל מידות העץ המצוינות לעיל נכונות לעץ שטופח במשתלה לצורכי העברה.
עצים שלא יהיו מסוג שטופח במשתלה להעברה בגיל מבוגר ,יש להכינם להעברה כחודש
לפני ההעברה כולל גיזום ודילול הנוף וקיצוץ מערכת השורשים ,לפי הוראות המפקח.
יש למרוח את הגדמים במשחת עצים ,גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבלים
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עצים רגישים לקרה ו/או מכת שמש יש לעטוף ביוטה  ,קרטון וכו'.
עצים שאינם רגישים כנ"ל יש למרוח ב"לובן" או שו"ע.
תהליך השתילה :העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני
הקרקע בסביבתו .את הקרקע הגננית (כולל זבלים ודשנים) מוסיפים בשלבים ,ראשית
שליש מעומק הבור יש לחזור על כך בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור תוך כדי
מילוי הבור יש להקפיד על השקייה רציפה בזרם למניעת בועות אוויר ושקיעת האדמה
באופן אחיד.
יש לסמוך העצים בקרקע ע"י מוט עגול תמיכה עץ –  2סמוכות לעץ ,מוט עץ עגול בקוטר
 8ס"מ בגובה  3.0מ' מחוטאים .הסמוכות ייטמנו  0.5מ' בקרקע – לפני הטמנת המוט
יש למרוח בחומר מגן לאיטום העץ שלא ירקב בקרקע כדוגמת זפת שחורה או שו"ע,
החלק העל קרקעי יהא בגובה  2.5מ' .קשירת המוטות לגזע העץ יבוצע ע"י צינורית
שקופה אלסטית "שטיכמוס"  16מ"מ בתוכה יושחל חבל מיתר לבן בעובי  12מ"מ.
הקשירה תהיה בצורת  ,8בשתי נקודות לפחות ,בנקודות הכיפוף של העץ ובצורה כזו
שהעץ
יוכל לנוע ברוח.
מחיר העצים כולל :אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם
לסמוכות בעזרת צינורות גומי גמיש ,המחיר כולל את הסמוכות

41.16

תקופת הטיפול והאחריות

לאחר סיור ומסירה סופית של כל מערכות ההשקיה והשתילה ,יתחזקם הקבלן על
חשבונו במשך  90יום נוספים.
הקבלן אחראי לקליטה מלאה של עצים בוגרים במשך שנה אחת.
הקבלן ירחיק כל עץ שלא נקלט ויינטע עץ אחר במקומו.
אישור לקליטה – שנה מיום הנטיעה ,ע"י המתכנן.

41.17

מפרט לשימור עצים
רקע ופיתוח נופי משתלב עם הקיים.
מתוכנן הרחבת כביש קיים  ,הסדרת מדרכות
סקר סיכונים
העצים לשימור נמצאים בשולי העבודות המתוכננות והנזקים העלולים להיגרם לעצים
הם:
נזק מכאני של פגיעה בקליפת העץ ו\או שבר ענפים כתוצאה מעבודת
טרקטורים ומנופים בסמוך לעצים .
נזק לשורשי העץ כתוצאה מחפירה בסמוך לעץ .
נזק לשורשי העץ כתוצאה מתשטיפי חומרים המכילים שמנים ,דלקים,
מלחים וגיר .
פגיעה במערכות מים ושינוי פני השטח העלולים לייבש את העצים .
הנחת ציוד כבד ו\או נסיעה עם משאיות וטרקטורים על קרקע רטובה
בסמיכות לעצים.
כדי להמנע מגרימת נזקים לעצים בגלל גורמי הסיכון הנ"ל יש לעבוד לפי ההוראות
להלן:
סימון ומספור  -טרם התחלת העבודות באתר ,העצים יסומנו וימוספרו ע"י
מודד ע"פ מספור וייעוד העצים בסקר העצים .עצים לשימור יסומנו בסרט
אדום ,עצים להעתקה יסומנו בסרט כתום ועצים לכריתה באופן ברור יסומנו
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בסרט צהוב .הסרט יכרך סביב גזע העצים בגובה של  2מ לפחות וכן על נוף
העץ ובולט.
גידור ושילוט  -עצים לשימור אשר נמצאים במרחק  4מ' או פחות מפיתוח
מתוכנן יש לגדר העצים בין העצים בגדר איסכורית או ש"ע בגובה של  2מ',
באופן שהגדר תחצוץ פיזית בין העצים לבין העבודות.
מ' מגזע העצים .אין לתמוך את הגדר בעצים .יש לתת לגדר תמיכה רחוקה
לפחות  0.5על הגדר להיות עצמית או לקיר וכדומה .עצים לשימור בתחום
הפרויקט שרחוקים מעל  4מ' מעבודות מתוכננות יש לגדר בגדר פלסטיק
כתומה .עצים המוגנים ע"י גדרות\ קירות קיימים אין צורך לגדר.
על כל הגדרות בסמוך לעץ לשימור יש לתלות שלט עם הכיתוב" :עץ
לשימור".
השקייה  -במידה וקיימת זמינות מקור מים שניתן לחבר אליו צנרת השקיה
יש להתקינה ולהפעילה ע"פ הנחיות סעיף א '.במידה ולא זמינה יש לנהוג לפי
סעיף ב '.א .טרם התחלת העבודות יש להתקין צינור טפטוף סביב העץ
לשימור אשר מתוכנן פיתוח במרחק של  4מ' ומטה מגזעו ויש לודא כל תקופת
הביצוע שיש לעצים השקייה מסודרת :ראש מערכת המורכב מברז גן מחשבון
גלקון פתיחה אחת '' . 3/4מסנן עמיעד '' . 3/4צינור  16מ"מ עיוור באורך
הדרוש להבאת המים לקרבת העץ  .צינור  16מ"מ עם  10טפטפות אינטגרליות
כל  30ס"מ  1.6ל"ש .יש להקפיד על השקייה למשך  3שנים מתחילת העבודות.
השקייה של  1שעה פעמיים בשבוע .בתקופת החורף לאחר ירידת  80מ"מ גשם
עד תחילת אפריל אין להשקות .ע"י מיכלית מים פעם בשבוע למשך תקופה
של  3שנים.
באחריות הקבלן להשקות כל עץ בתחום הנ"ל מתחילת ביצוע העבודות.
יש להשקות כל עץ העזרת צינור המחובר למיכלית .כל עץ צריך לקבל כ-50
ליטר בכל השקיה .יש להנחות את הפועל המשקה להשקות בזרם חלש באופן
שלא יביא לסחף קרקע ההשקיה תבוצע ברדיוס  X10קוטר הגזע (ס"מ),
לדוגמא :עץ בקוטר  30ס"מ יושקה ברדיוס  300ס"מ סביב הגזע.
גיזום – למשך כל תקופת העבודות על הקבלן להעסיק גוזם בעל תעודת גוזם
מומחה ובעל נסיון מוכח .טרם התחלת העבודות יש לגזום באופן מבוקר
ומקצועי ע"י גוזם מומחה בעל נסיון מוכח את העצים המיועדים לשימור
הנמצאים בתחום העבודות אשר עשויים להפריע למעבר כלים  /מהלך
העבודות ובכך להימנע מפגיעה מכאנית לא מבוקרת בעצים .הגיזום יבוצע
ע"פ העקרונות הבאים:
• הימנעות מגיזום ענפי שלד (למעט במקרים חריגים באישור האגרונום).
• הימנעות מגיזום הקצרה ככל הניתן – יש לתעדף גיזומי הסחה.
• הימנעות מגיזום יותר מ -30%מנפח העץ.
• הגיזום יבוצע ע"י כלים מושחזים לצורך פצעי גיזום "נקיים" ובעלי שטח
פנים קטן ככל הניתן.
את פצעי הגיזום יש למרוח ב משחת עצים מסוג נקטק או פנסטיל –T.
ייתכן שיהיה צורך למריחת לובן על גזעי וענפי העצים שנגזמו בהתאם לעונה
ולמועד בה בוצע הגיזום.
חפירה בקרבת העצים
כלל ההנחיות יוצאות מהנחה שהחפירה בקרבת העצים תבוצע ע"פ הנחיות
מפרט השימור הכוללות חיתוך שורשים מבוקר ע"י גוזם מומחה בעל נסיון
מוכח ופריסת מערכת השקיה לעצים הנפגעים.
טרם החפירה במיקום הנדרש ע"פ התכנית יש לחפור  60ס"מ רחוק יותר
מאותה נקודה ביחס לגזע העץ.
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לעומק  1מ' הגוזם יחשוף ע"י זרם מים חזק וכלי עבודה ידניים את השורשים
אשר בתחום החפירה המתוכננת עד לקו המרחק הנדרש/המותר לחפירה
מהגזע .יש לשטוף את האדמה עד לעומק  70ס"מ .האדמה תתנקז לתעלה
שנחפרה לקליטת תשטיף האדמה  .לאחר מכן יש לחתוך את השורש עם משור
מוטורי מושחז ,ליבש את פני החתך ולמרוח משחת עצים מסוג נקטק או
פנסטיל  –T.בשום אופן לא לקרוע את השורש עם כף הטרקטור .במקרים
מיוחדים ובמידה שאין אפשרות להיצמד להנחיות אלה יש להיוועץ עם
האגרונום לקבלת הנחיות.
מילוי קרקע מעל מפלס טבעי של עץ
בעצים אשר מתוכנן מילוי קרקע עד  0.75מ' מעל המפלס הטבעי יש להגן על
הגזע מפני רקבונות :ליצור חיץ בין חומר המילוי לגזע העץ ע"י הנחת  2חצאי
טבעת צינור ביוב מבטון או אבני שפה בהתאם לפער בין המפלס הקיים
למתוכנן .גובה הטבעת  /אבן השפה תותאם בחיתוך לגובה המפלס המתוכנן
של המדרכה .יש להניח  2צינורות שרשוריים מחוררים בשיפוע שינקז את
המים מהעץ על מפלס הקרקע הטבעי בתוך טבעת הבטון לצורך שיפור
הניקוז ,את גזע העץ יש לעטוף בשתי שכבות של בד יוטה ,בין טבעת הבטון
לגזע העץ יש למלא בחומר בטוף או שוו"ע עד גובה המפלס המתוכנן .ניתן
להתאים מעל הטוף שבכת ברזל לשיפור המעבר מעל הטוף .שבכת הברזל
תחבוק את הגזע ותשאיר מרווח של לפחות  15ס"מ מכל צד של הגזע ועם
הזמן תותאם להתרחבותו של הגזע .ראה איור מס' .3
יש להקפיד שלא למקם ברז שטיפה בסמוך לעצים במרחק של לפחות  6מ'
מגזע העץ .
אין לרכז חומרים המכילים שמנים ,דלקים ,מלחים וגיר במרחק של לפחות
 8מ' מגזע העץ.
בכל מקרה בו קיימת אי בהירות או בעיה ביישום הוראות אלו יש להוועץ
באגרונום ולקבל הנחיות לטיפול בעציםו\או בהגנות נוספות.
איור מס'  - 1שילוט "עץ לשימור"
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איור מס '  – 2עטיפת הגזע בבד יוטה וגידור אסכורית

טבעי מפלס מעל קרקע מילוי '  – 3מס
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 41.18מפרט להעתקה מהירה של עצי זית אירופי – כביש גבל מוכאבר –
ירושלים.
א .הנחיות כללית וביצוע העתקת העצים לפי תנאי הרשיון.
תנאי לביצוע העתקה הינו רשיון העתקה בתוקף מפקיד היערות על הקבלן
לשאת איתו את הרשיון בעת ביצוע העבודה.
על הקבלן המבצע לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"פ החוק ותקנות
הבטיחות .
 JCBהגוזם יהיה אחראי
יש לבצע את הגיזום של הענפים והשורשים ע"י גוזם מומחה בנוסף לעבודת
ה -לניהול העבודה ולהפעלת העובדים והציוד.
על כל המשתתפים בעבודה זאת להיות מבוטחים בביטוח המכסה את
העובדים ,קבלני המשנה וצד ג' כל שהוא.
מפרט זה הינו מפרט מנחה ,העתקה תתבצע בליווי צמוד של אגרונום מטעם
הקבלן ורק לאחר בדיקת האגרונום שכל הנדרש לביצוע העתקה נמצא בשטח.
הכלים והחומרים הדרושים מודגשים ומסומנים בקו תחתון.
עצים שבעליהם יהיו מעונינים לקחת לנטיעה עצמית שחצרות שלהם ימסרו
לבעליהם לאחר הוצאת העץ ע"פ הכללים המפורטים במפרט זה .

41.19

הכנת העצים להעתקה
אין לדלל גזעים ללא אישור האגרונום הגיזום יהיה של לכדי  30- 50%מהנוף ,יש לגזום
את העצים ענפים מסדר שני ושלישי בלבד ע"י הסחה  .אין להשאיר את העץ ללא עלווה.
יש להישמע להוראות האגרונום אשר ילווה את העבודה  .יש למרוח משחת עצים מסוג
פנסיל  Tאו נקטק או מסטיקורט משחה גמישה) על הפצעים מיד לאחר הגיזום.

41.20

הכנת הבור לנטיעת העץ
במידת הצורך להביא קרקע נוספת קרקע נוספת עם תובא חייבת באישור
בדיקות קרקע ועליה לעמוד בסטנדרטים של ערכי קרקע גננית מאושרת ללא
צמחים פולשים או עשבים רעים .את אדמת המילוי יש לערבב עם קומפוסט
לפי תקן ישראלי ( 801קומפוסט חיון או ש"ע) ביחס של ( 50 5%ליטר למ"ק
אדמה).
הבור יוכן בסמוך לנטיעה (במקרה זה יש לדאוג לגידור הבור) יש לסמן בסרט
סימון את תחום העבודה ולהציב שלטי אזהרה.
גודל הבור הדרוש כ 1.4 -מ'  X1.4מ'  .מידות הבור הסופיות יקבעו בשטח ע"י
האגרונום בהתאם לגודל העצים ועומק ופריסת בית השורשים ' .יש להוציא
מהבור אבנים גדולות מקוטר  10ס"מ .
יש להכין ליד כל בור אדמה גננית איכותית.
יש למלא את הבור מים  ,בזהירות למנוע התמוטטות של הדפנות  .הבור חייב
להיות מלא במים לפני העתקת העץ ( .תלוי בעונת השנה וכמות השגמים
שירדה עד העתקה).

41.21

הכנת העץ להעתקה ,כאשר מגיעים
יש לחפור תעלה סביב העץ ברדיוס פנימי שיקבע בזמן העבודה ע"י האגרונום
לפי מצב העץ לשורש יש לנסרו /לזמור/לחתוך עם את מושחז בקו ישר (לא
לקרוע שורשים)
את התעלה יש לחפור סביב העץ לעומק של  70ס"מ .
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לאחר שהעץ מנותק משורשיו מכל הצדדים מכניסים את הכף לחלקו
התחתון לפחות בעומק  60סמ' מתחת לפני הקרקע ומשחררים את שורשי
העץ מאחיזתם בקרקע  .רק כאשר העץ מנותק לחלוטין מאחיזתו בקרקע
ניתן להרימו .מרימים את העץ עם רצועה רחבה לפחות  15ס"מ  ,מהודקת
ביותר מחלקו
לאחר שהעץ מנותק משורשיו הזרוע של ה , JCB -תוך כדי הרמה יש
באמצעות התחתון של הגזע סביב שמיכה או יריעה גיאוטכנית לחתוך
שורשים שעדיין חורגים מתחום גוש השורשים (עץ עם גוש האדמה יכול
להגיע למשקל של  4טון).
ניתן לבחור להנפה גזע או ענף חזק שניתן לגזום לאחר העתקת העץ  .לא
תותר קשירת רצועה ישירות על קליפת העץ אלא אם מתוכנן לגזום את הענף
.
לאחר הוצאת העץ יש למרוח במשחת עצים מסוג פנסיל  Tאו ש"ע על החיתוך
בשורשים שקוטרם גדול מ' . 2 -סמ
העץ יובל ע"י משאית מנוף ממקום העקירה למקום הנטיעה .אלא אם ימצא
לעץ מקום נטיעה בסמוך לעקירה במקרה זה ניתן להעביר את העץ על כף
הטרקטור או באמצעות רצועת הרמה.
לאחר הכנסת העץ לבור המוכן יש לכסות היטב את שורשי העץ באדמה
מיובאת כנזכר לעייל .מעורבת בקומפוסט לפי תקן ישראלי ( 801קומפוסט
חיון או ש"ע) להרימו מעט ולהורידו חזרה כדי למנוע כיסי אויר .יש להדק
תוך כדי השקייה בלחץ למילוי כל כיסי האוויר בקרקע .יש להשאיר את בסיס
העץ (צוואר השורש) מעל לפני האדמה .
דשן  21:7:15לשיחרור איטי למשך שנה אוסמוקוט או ש"ע בכמות של 50
גר' לעץ.
יש להצניע לעומק  5ס"מ
להכין מערכת השקייה קבועה נפרדת לעצים כמצורף להלן:
ראש מערכת הכולל ברז כדורי '' , 1מחשבון גלקון ,מסנן עמיעד  1'',צינור
ראשי  25מ"מ
לכל עץ  :צינור 16מ"מ מווסת ,טפטפות  1.6לי '/ש' כל  30ס"מ סביב כל הגוש
סה"כ 16
טפטפות.
בשל עונת העתקה יתכן ולא יהיה צורך בהשקייה  .ככל שלא יהיו גשמים .
בשלושת הימים הראשונים יש להשקות כל היום  3שעות  ,בשלש השבועות
הראשונים להשקות פעמיים בשבוע  3שעות לאחר מכן פעם בשבוע  2שעות
יש להשקות עד תחילת החורף יש להפסיק השקיה עד סוף החורף  .החל
מתחילת חודש אפריל יש להשקות פעם בשבוע למשך שעתיים  ,עד לירידה
של  100מ"מ גשם בחורף של הבא .
בגמר העבודות יש להגמיע את העץ ב 20 -גר' קונפידור לעץ בתוך  10ליטר
מים .
יש למרוח את העץ בלובן בחודש אפריל .
אחריות הקבלן לאחזקת העצים מבחינת ההשקייה למשך תקופה שתקבע
ע"י מנהל הפרויקט  .ובכל מקרה יש הכרח לקבוע אחראי לעצים ולהשקייה
באופן קבוע.
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מפרט לעבודות זריעה בהתזה (הידרוסידינג)
לאזור הרי ירושלים רמת ייצוב 3

41.22

זריעה בהתזה
כללי
ביסוס צומח על מצוקים ומדרונות בזריעה בהתזה דורש מיומנות מקצועית
וציוד המתאימים במיוחד לשיטה זו .על הקבלן להעסיק אנשי מקצוע
המכירים את השיטה ואשר ברשותם הציוד המתאים לביצועה.
הקבלן יבצע את העבודה באמצעות חברות ו/או קבלני משנה שביצעו עבודת
זריעה בהתזה (הידרוסידינג) בשטח של  100דונם לפחות.
אספקת זרעים מיצרני זרעים (זרעים מסחריים)
רכישת זרעים לאתר תהיה רק מפירמות מוכרות לייצור זרעים .הזרעים
יסופקו באריזות שלכל אחת מהן תוצמד תוית המכילה את הנתונים הבאים:
שם היצרן וכתובתו ,שם הסוג והמין (שם עברי ושם בוטני) ,אחוז הניקיון,
אחוז הנביטה ,משקל  1000זרעים או לחלופין מספר הזרעים בגרם.
אספקת זרעים מאיסוף מקומי
איסוף הזרעים ייעשה רק מתחום רצועת השטח המתוכנן להפרה .במקרה של
חוסר במינים דרושים בתוך הרצועה ,ניתן יהיה לקצור כמות מוגבלת של
תפרחות זרעים מחוץ לרצועת השטח המופר במרחק שלא יעלה על  10ק"מ
ממנה ,ולהרבות אותם במשתלת ריבוי זרעים מוכרת .איסוף זרעי האם מחוץ
לרצועה המופרת יהיה בתאום ובפיקוח רשות הטבע והגנים (רט"ג) .הקבלן
יישא בהוצאות רט"ג לפיקוח על איסוף חומר הריבוי.
להלן רשימת המינים המתאימים לזריעה באתר ,הקבלן יבחר את המינים
מרשימה זו ויוכל להציע מינים נוספים המתאימים לאזור:
שם המין שם המין
אספסת תרבותית
לוע ארי גדול
שברק מצוי
מרוות יהודה
צלף קוצני
טיפול מקדים בזרעים
הקבלן יחשוף את הזרעים ויפרידם משאר חלקי הצמח (מוץ) על מנת לאפשר
מגע מירבי של הזרע עם תמיסת ההתזה והקרקע.
הקבלן ידגום בנאמנות את הזרעים שאסף ויבצע לדגימות אלו מבחני נביטה
באמצעות מעבדת זרעים מוסמכת .המבחנים יכללו מבחן ניקיון ומבחני
נביטה (הצצה) שייעשו ע"פ משקל ,או לחלופין מבחני נביטה באחוזים
בתוספת מבחני משקל הזרע .מבחני הנביטה ייעשו על גבי מצע חול לח לפי
פרוטוקול שיטת הבדיקה ).SOS (Seed On Soil
נתונים המעבדה יוזנו למערכת ממוחשבת לחישוב מינון תערובת הזרעים
בהתאם לחיזוי הנביטה כדוגמת מודל  FixMixשל הדר מערכות או ש"ע.
תוצאות המודל הכוללות את משקלי הזרעים למיניהם בתערובות – יוגשו
לאישור האדריכל.
הזרעים יישמרו ממועד סיום ניקיונם ועד למועד התזתם באתר בחדר בידוד
מקורר.
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התזת תמיסת הזרעים
הקבלן לא יחל בהתזת תמיסת תערובת הזרעים בטרם השטח מוכן לזריעה.
היישום בהיעדר מערכת השקייה יתבצע בסוף הקיץ ,בסתיו ובתחילת החורף.
מצע ההנבטה יכיל סיבי עץ מסוג (Soil Guardאו ש"ע) בכמות של  335ק"ג
לדונם , ,ובתוספת דשן מורכב בשחרור איטי בכמות של  15ק"ג לדונם.
על מנת לשמור על הומוגניות התמיסה יש להשתמש במכונת זריעה בהתזה
בעלת מערבל מכני ובעלת מערכת סחרור .יש להכניס את תערובת הזרעים
למיכל המכונה לאחר שהתמלא כדי רבע מנפחו.
על מנת לשמור על טיב ציפוי הדשן לשיחרור איטי ,יש להכניסו למיכל
המכונה לאחר שהתמלא כדי  3/4מנפחו.
התזת הזרעים תעשה בהתאם לתוכנית הזריעה המאושרת ע"י האדריכל.
התזת הזרעים תעשה תוך הקפדה על אחידות הפיזור ואחידות עובי שכבת
התמיסה.
אחריות לייצוב
אחריות המבצעים הינה להפחתת סחיפה (ארוזיה) הנובעת מגשם הניתך
ישירות על גבי המדרון עליו נעשית הזריעה בהתזה בשעור של  98%לפחות.
במקרה של ארוזיה ניתזת או ארוזיה ערוצית בשעור משקל משקעי סחף
(סדימנטים) העולה על  2%ממשקלם באזור מקביל בלתי מטופל ,מחוייב
הקבלן לתקן את ערוצי הסחף ולבצע התזה חוזרת על חשבונו.
אחריות לצמחייה
בתום שלושה ושישה חודשים מתאריך היישום יבדקו שיעורי הנביטה
והתפתחות הצמחייה כדלהלן:
בתום  3חודשים – שיעור נביטה מינימלי  20נבטים חד שנתיים למ"ר.
בתום  6חודשים – שיעור נביטה מינימלי  50נבטים חד שנתיים למ"ר ו – 200
נבטים רב שנתיים לדונם.
שיעורי נביטה מתחת לערכים אלה יחייבו את הקבלן לביצוע חוזר של זריעה
בהתזה על חשבונו.
האחריות לצמחייה המפורטת לעיל חלה על מדרונות קרקע פוריה .במצב של
יישום על גבי מדרונות אבניים או על גבי מצוקי חציבה ,תהא אחריות הקבלן
מוגבלת לנביטה ב"כיסי הנביטה הפוטנציאליים" הקיימים על פני המסלע.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום לפי מ"ר שבוצע בעונת היישום הראשונה .המדידה תיעשה
במישורי השיפוע (ולא בהיטלים).
התשלום כולל את כל החומרים לרבות חומר הייצוב ,הדשנים והזרעים וכן
את כל ההוצאות הכרוכות ביישום החומרים על גבי המדרון ואחזקת השטח
למשך  60יום ממועד הזריעה בהתזה.
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פרק  - 43קירות תמך בשיטת קרקע משוריינת
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  43של 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.

43.01

כללי
פרק זה עוסק בביצוע קירות תמך מקרקע משוריינת עם אלמנטי חזית טרומיים.
קירות התמך כוללים בין היתר את המרכיבים הבאים:
•

יסוד-מפתן פילוס.

•

אלמנטי חזית טרומיים מבטון מזויין ,עם חיפוי אבן או בלי חיפוי אבן ,לפי תכ'
אדריכלות וקונסטרוקציה.

•

קרקע מילוי מאחורי הקיר

•

מערכת שריון קרקע המילוי

•

מערכות ואביזרים לחיבור אלמנטי שריון קרקע ,לחזית הקיר.

• קיר כובד בראש הקיר התומך ומעקה תקני בראש הקיר.
לא יונחו אלמנטי שריון קרקע בעומק הקטן מ 2.5-מ' מפני מדרכות כבישים ודרכי
ביוב .חזית קיר התמך תהיה אנכית.
מערכת התוכניות למכרז זה כוללת תוכניות עקרוניות ומנחות בלבד לתכנון וביצוע קיר
תמך מקרקע משוריינת.
אין לראות בתוכניות אלה הכוונה או הנחייה לאימוץ שיטה כלשהי.

43.02

תכן הקירות וביצועם
בנושא קירות הקרקע המשוריינת חוזה הקבלן יהיה חוזה תכנון ביצוע לפי סעיף 4309
במפרט הכללי.
הקבלן יציע  ,לאחר חתימת החוזה ,שיטה לביצוע קיר תומך מקרקע משוריינת ובלבד
שתהיה בשיטה טכנולוגית המוכרת ומאושרת ע"י מוריה לפי המקובל ותוך התייחסות
מפורשת להנחיות הבאות:
שיטה שבוצעה בהצלחה במסגרת ביצוע ישיר של עבודות פיתוח ע"י מוריה
ולא התגלו בה כשלים בעבר הנובעים מעצם השיטה.
וותק השיטה-קירות שביצועם הסתיים לא יאוחר משנת  2001והיקף ביצועם
המצטבר בכל השנים הינו לפחות  80,000מ"ר ואשר חלקם בגובה  12מ'
לפחות.
מציע השיטה יצהיר ,בתצהיר כדין ,כי השיטה המוצעת על ידו לביצוע עונה
על כל הקריטריונים לעיל וכי הקירות שנבנו בעבר הינם זהים בהרכבתם
(שריון ,מחברים ,אלמנטי חזית וכו') לזו המוצעת וכי לא אירעו כשלים בעבר
שנבעו מהשיטה או מחומרי הקיר.
כל שיטה שתוצע לפרויקט הספציפי תיבחן לפני אישורה ע"י המתכננים ,ע"י
יועץ הביסוס של הפרויקט וע"י מוריה מבחינת התאמתה לקריטריונים לעיל.
מבין השיטות העומדות בקריטריונים לעיל תיבחן השיטה שתוצע ,מבחינת
התאמתה לאופי הפרויקט בהיבט הגיאוטכני.
יישום כל שיטה יותנה בכך שנציג מטעם היצרן/מפתח השיטה ,יהיה נוכח
במשך כל ביצוע הקיר בפועל ויאשר כי הביצוע נעשה ע"פ הוראות היצרן/
מפתח השיטה .הנציג יהיה מפקח מקצועי ומיומן מסוג זה.
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נציג היצרן/מפתח השיטה והיצרן/מפתח השיטה ,מתחייבים לדווח למזמין
(מוריה) על כל סטייה בביצוע ,תקלות ,נזקים וחריגות כלשהן מהמתוכנן.
יצרן /מפתח השיטה יצהיר ,בתצהיר כדין ,על קיום ויישום נוהל בקרת
איכות במפעל ובאתר.
יצרן /מפתח השיטה שתיבחר ,מתחייב לפנות מיידית אל היחידה לבחינה
ואישור שיטות בנייה חדשות במכון הלאומי לחקר הבנייה לצורך ביצוע הליך
אישור שיטת בנייה חדשה ולעשות כל הדרוש עד לסיומה.
מוריה יוכלה להפסיק את ביצוע הקיר באם יתברר במסגרת בחינת השיטה
במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון כי היא איננה מאושרת או אם יוטלו
עליה מגבלות ענייניות כלשהן.
מציע השיטה יצהיר כדין כי ידוע לו כי "אישור לביצוע" של שיטה כלשהיא
במסגרת פרויקטי מוריה במסגרת הוראות נוהל מעבר זה ,אינו מהווה אישור
שיטת בנייה חדשה או מחליף את האישור ו/או חו"ד של היחידה לבחינה
ואישור שיטות בנייה חדשות במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון וכן ,כי
ידוע לו שאישור מוריה ליישום השיטה מתייחס רק לאותו פרוייקט ספציפי
של מוריה וזאת רק לאחר בחינת הנתונים ההנדסיים והגיאוטכניים של אותו
פרויקט ואין בכך כל התחייבות לאפשר את יישום אותה שיטה בפרויקטים
אחרים של מוריה.
קיר קרקע משוריינת בשיטה שתוצע כנ"ל יתוכנן ויבוצע רק לאחר קבלת
האישורים הנדרשים בכתב ממוריה.

43.03

דוגמאות לבדיקה
על הקבלן הזוכה לדאוג לביקורת שוטפת של טיב החומרים והייצור במעבדה מוסמכת
בארץ ,ולספק למזמין את האישורים לפני התחלת העבודה.
בנוסף לכך ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור בשתי דוגמאות מהאלמנטים
הגמורים שיסופקו לאתר ,לצורך בדיקה במעבדה המוסמכת ,על עמידתם במפרט
המוצע .בהעדר מעבדה מוסמכת שומר המזמין את הזכות למנות כל גורם שיראה לו
לצורך הבדיקה ופסיקתו תקבע לצורך העניין.
הקבלן יכלול במחיר היחידה את כל הוצאות הבדיקות הנ"ל.
גמר הקירות בחלק מן הקטעים ,כמסומן בתוכניות ,יהיה עם חיפוי אבן טבעית "חאמי".

43.04

חומרים
אם לא צויין אחרת יהיו החומרים והרכיבים מהם יבנה הקיר כדלקמן:
קרקע המילוי בתחום רשתות השריון
המילוי בתחום רכיבי השריון יהיה מקרקע גרנולרית המתאימה לדרישות
מצע סוג ב' בהתאם לדרישות המופיעות בת"י .1630
• החומר יהיה נקי מפסולת כלשהי .אין להשתמש בקרקע המכילה
שיירים של חומר אורגני כגון שורשים ועוד.
• אינדקס הפלסטיות מכסימום .10%
• תכונות כימיות ואלקטרוכימיות כמוגר בת"י  1630טבלה .4
• דרגת ההידוק לא תפחת מ 98% -כמוגדר בת"י  .1630בדיקת
הצפיפות תיערך בכל שכבה וגודל האבן יוכתב ע"י המעבדה שתוכל
לתת את תוצאות בדיקת הצפיפות הנדרשת.
• לא יותר השימוש במילוי בעל חלקיקים ואבנים עם זוויות ופינות
חדות העלולים לגרום נזק לרצועות השריון.
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• נדרש לבצע בדיקות לאימות חומר מילוי בקירות.
• אין להשתמש בחומרים שאינם עונים על הדרישות הנ"ל.
• המילוי הגרנולרי בתחום השריון יהודק במכבשים לדרגת הצפיפות
הנדרשת .הרצועה שברוחב  1.0מ' מהקיר תהודק באמצעות מכבש
ידני ,תוך הקפדה שלא לפגוע באלמנטי הקיר.
• לא תפוזר שכבת מילוי אלא רק לאחר קבלת אישור הפיקוח לסרטי
השריון ולחיבורם לאלמנטי החזית עפ"י הפרטים בתוכניות.
רצועות השריון המגולוונות
רצועת השריון תהיינה מפסי מתכת מגולוונים מפלדה  Fe 510כמוגדר בת"י
 .1225כל רצועות השריון ויתר אביזרי החיבור יוגנו בפני קורוזיה ע"י הגנה באבץ
חם כאשר עובי ציפוי האבץ יהיה כנדרש בת"י  918ולפחות  80מיקרון.
כל פרטי המחברים ואביזרי העיגון כגון פלטות ,דסקיות וכו' יגולונו בחם
כמתואר לעיל.
אורך רצועות השריון וחתך רצועות השריון יהיה כמסומן בתכניות ויורכב
בהתאם למסומן בכל שכבה ושכבה.
אלמנטי הבטון בחזית
אלמנטי חזית הקיר יהיו מבטון מסוג ב 40-לפחות.
מידות אלמנטי קיר החזית יהיו כמסומן בתכניות.
לפחות בשני אלמנטים באתר משני משטחים שונים יסותת וייחשף פרט
החיבור ותיבדק התאמתו לתוכנית .במידה ולא תהיה התאמה יפסל כל
המשלוח.
אלמנטי החזית יסופקו לאתר רק לאחר ביקור המפקח במפעל ואישורו
לעמידה בפרטי התוכנית באופן מדגמי.

43.05

מהלך הביצוע
בטון ביסוד הקיר
הבטון ביסוד הקיר יהיה מסוג ב'  30 -והיציקה תהיה ללא תבניות כנגד דופן
החציבה או החפירה.
במקומות בהם יסוד הקיר לא נמצא בסלע ,יבצע הקבלן החלפת קרקע
שתהיה מחומר גרנולרי מהודק ומתאימה לביסוס הקיר בהתאם להוראות
המפקח.
ביצוע הבטון והמידות כמסומן בתכניות ויתאימו לדרישות המפרט הכללי.
עומק המינימלי של יסוד הקיר יהיה לפחות  100ס"מ ולא פחות מהמוגדר
בת"י .1630
תשומת לב מודגשת תינתן לעומק היסוד בקירות הנמצאים על מדרון קרקע
בשיפוע.
אחסון באתר
 .1אלמנטי החזית
אלמנטי החזית ייפרקו באזור מקומם המיועד בקיר.
במקרים בהם נדרש אחסון באתר הוא יבוצע במשטח עץ מפולסים שהוכנו
מראש.
האחסון יהיה בשורות שגובהם לא יעלה על  3אלמנטים.
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אלמנטי חזית שיהיו סדוקים ,שבורים בפינות אלמנטים עם סדקים נימיים,
סגרגציה וכד' יסומנו בצבע ויסולקו מאתר על מנת לוודא שלא יורכבו בקיר
המיועד.
העמסה ,ההובלה והפריקה של אלמנטי החזית תהיה בצורה שתבטיח
שהאלמנט לא יפגע.
 .2רצועות השריון והאביזרים
חבילות הרצועות המגולוונות שיגיעו לאתר יסומנו באופן ברור כך שעל כל
חבילה יצוין  -סוג הרצועות ,אורך הרצועות.
כל סוג של רצועות שיריון יצבע בקצוות בצבע שונה תוך זיהוי סוג הרצועות
וזאת כדי להמנע מטעויות בהרכבת סוגי הרצועות בכל שכבה ושכבה בהתאם
לאורכה המתוכנן.
רצועות השריון יונחו על משטחי עץ מיושרים המוגבהים מהקרקע על מנת לא
לפגוע בגלוון ,וכן לא לגרום לכיפוף הרצועות עקב האחסון.
כל חבילת סוגי רצועות תאוחסן בנפרד תוך הקפדה על הפרדתם כך שכל סוג
רצועות יאוחסן בערמה נפרדת כאשר תווית הזיהוי של החבילה תהיה במקום
נוח לקריאה.
מודגש בזאת שלא יורשה כל שימוש ברצועות שניזוקו ,שקיבלו כיפוף ,רצועות
עם גלוון פגום  -כל רצועה כנ"ל תסולק מיד מהאתר.
אביזרי העיגון כגון פחי פלדה ודסקיות מגולוונים יאוחסנו בארגזים סגורים
כך שתימנע פגיעה בהם.
צוות הביצוע
צוות הביצוע יהיה בעל ניסיון מוכח בעבודות בנית הקיר כמתואר לעיל
ויאושר ע"י הפיקוח .מודגש בזאת שצוות הביצוע יהיה מטעם החברה
המייצרת את הקיר ומאושר על ידה .לא יתקבל שום צוות ביצוע המורכב
מגורמים שונים.
ראש הצוות יהיה מהנדס שיכיר היטב את הוראות הביצוע ואת נוהל בקרת
האיכות של מכלול מערכת הקיר.
בקרת האיכות של הקבלן באתר תתבצע ע"י אדם שיוכשר ויוסמך לכך
ויאושר ע"י הפיקוח.
מהנדס הביצוע מטעם הקבלן האחראי על בנית הקיר יוודא ביצוע בשלמות
כל שורה בקיר.
בכל שכבה יש לבצע בדיקת שלמות של חזית הקיר ולתקן את הנדרש בהתאם
להנחיות המתכנן.
כמו כן בכל שכבה יש לבצע בדיקה של הידוק הקרקע ע"י מעבדה מאושרת.
בדיקות מקדמיות
לפני ביצוע הקיר יש לערוך מס' בדיקות מוקדמות כפי שנדרש בת"י 1630
יערכו בדיקות של הקרקעות המשמשות כקרקע משוריינת הכול כנדרש
במפרט הנ"ל ותעודות בדיקה של הקרקעות הנ"ל ימסרו למפקח כדי לאמת
התאמתם לדרישות מפרט זה.
לצורך גילוי חללים ובדיקת רציפות הסלע יבוצעו קידוחי גישוש לעומק  5מ'
באמצעות מכונת "ואגון דריל" .הקידוחים יבוצעו כל  10מ' לאורך תוואי
הקיר.
יערכו בדיקות לחומרי הקיר כגון אלמנטי הבטון ,רצועות השריון ,פחי
הפלדה ,חומרי המילוי הכול בהתאם לדרישות מפרט זה וימסרו למפקח.
במהלך ביצוע הקיר ייערכו בדיקות כפי שיידרש ע"י המפקח.
בדיקות ובקרה במהלך הביצוע
© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  76מתוך 84

במהלך ביצוע הקיר ייערכו בדיקות עפ"י רשימת תיוג הבדיקות הנדרשות
לסוג הקיר שאושר לביצוע .הרשימה תכלול את מכלול הבדיקות הנדרשות
בעת ביצוע הקיר ,עבור כל מכלול מרכיבי הקיר ומכלול הבדיקות בכל שכבה
ושכבה של הקרקע המהודקת.
הביצוע יהיה כאמור בפיקוח של המהנדס שימונה לראש הצוות המכיר את
העבודה.
בעת בניית כל שלב מאלמנטי הקיר תיבדק התאמת ומיקום הקיר ומידותיו
וכן סיבולת מותרים כמתואר בת"י .1630
על מהנדס הביצוע למלא דו"ח מעקב (חתום) אחר התקדמות הביצוע וכן
למלא דף לריכוז תוצאות הבדיקה של כל שורה ושורה מאלמנטי הקיר.
בדיקות בגמר הביצוע והמעקב
לאחר גמר ביצוע הקיר ייבדק הקיר שנית לשלמות אלמנטי הקיר שיכלול.
• שקיעות חריגות.
• תזוזות אופקיות.
• פתיחת תפרים בין אלמנטי הקיר וכן כל מקרה חריג שיראה לעין.
• סדקים באלמנטי הקיר.
• חתירת קרקע מילוי בחזית הקיר.
לאחר גמר ביצוע הקיר יש לבצע מדידה סופית של הקיר הגמור ולהכין את
כל רשימת הבדיקות ממולאות וחתומות ע"י מהנדס הביצוע וכן דוחות
הבדיקות ,הכל יימסר לידי המפקח.

43.06

אופני מדידה
המדידה תהיה במ"ר שטח הקיר בין קווי המגע העליונים והתחתונים של מפלס פיתוח
מתוכנן בראש הקיר ולמרגלות הקיר ,הכל כמפורט בסעיף  4300.00במפרט הכללי .קיר
הכובד בחלק העליון של הקיר כלול במחיר הקיר ,גם אם הוא בולט עד  50ס"מ מעל
פני הפיתוח בראש הקיר.
ימדדו בנפרד ,לפי הסעיפים בכתב הכמויות ,חיפוי האבן ,נדבך הראש וחיפוי אבן בצד
האחורי.
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פרק  - 54בורגי סלע קבועים לחיזוק מצוקים וקירות תמך קיימים
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  54של 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.

54.00

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
 940חלק  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.
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לכל  20בורגי סלע ,יש לבצע את הבדיקות הבאות על הדייס :בדיקת כושר הנזילות
( ,)Fluidity Testהפרשת מים ושינוי נפח ( )Bleeding Testוחוזק לחיצה.

54.02

קדיחת הברגים
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:
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54.05

-

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

-

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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מסמך ה'  -רשימת תוכניות
[מצורף בנפרד]
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מסמך ז' – דוח תכן מבנה
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מסמך ח' -סקר עצים
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מסמך ט' -דוח אקוסטיקה וזיהום אויר
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