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רשימת המתכננים
תפקיד/מקצוע

שם החברה

יזם

הרל"י

ענר עוזרי

חברה מבצעת

מוריה
חברה
לפיתוח
ירושלים

ישראל
דצקובסקי

,02-6297251
050-5709863

israel@moriah.co.il

ניהול פרויקט

שריסט
מהנדסים
בע"מ

טל כהן

,02-6789770
052-3304874

ortal@sharist.co.il

אסף
דסברג

02-5612463

yoel@grouchko-eng.com

גרושקו
קונסטרוקטור מהנדסי
מבנים

אדריכל

שפירא
אדריכלים

יועץ קרקע

מכטה
גאוטכניקה
בע"מ

גאולוג

נציג

אלון פרי
משה
שפירא
גלית
שוראקי

טלפון
תרצה
02-5890019

,02-6255520
054-6459942

e-mail :
aner@jda.gov.il

alon@shapiroarc.com
shimur@shapiroarc.com

09-7424176
שלוחה 1

galit@machta.co.il

משה
משה ירקוני ירקוני

052-2550491

yarkoni@netvision.net.il

בטיחות

אבני אפרת

אפרת
קלפפר

02-5690700

efratw@avefrat.co.il

חשמל

רפי קראוס

רפי קראוס

054-5359191

rafikraus@gmail.com

מנ"מ

LPS
סיקיוריטי

שמואל

,077-4315911
0546380127

shmuel@lpsbd.net

תאורה

אמיר ברנר

אמיר ברנר

09-8995567

a_brener@zahav.net.il

אינסטלציה

א.בלאו

אברהם
בלאו

02-6729994

avraham@blau-eng.co.il

עריכת מכרז

מתאר

אביבית
שוהם

073-7277204

office@mitar-group.com
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פרק - 00
00.00

מוקדמות

תאור העבודה
העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה "גשר בן הינום" תכנון וביצוע מתקן
ספורט תלוי להולכי רגל ,המיועד לתת חווית אקסטרים בסביבה אורבנית.
הגשר הינו מסוג גשר כבלים ( )Suspension bridgeהמתוח משני קצות ואדי גיא בן-
הינום.
אורך הגשר 207 -מטרים.
רוחב 130 -ס"מ.
נקודת עיגון בקצה הדרומי תהיה בבוסתן "בית בגיא" ,נקודת עיגון בקצה הצפוני תהיה
בשביל מתחת לבית הקברות הסמבוסקי.
הגשר ייתמך רק על ידי שתי נקודות הקצה הללו ללא סמכים נוספים לאורכו.
על מנת לשפר את הייצוב האופקי ,יותקנו בגשר מספר מסגרות חיזוק שיעוגנו עם כבלי
ייצוב נוספים לרצפת הואדי -לפי תכנית קונס'.
מדרכי הגשר יהיו מעץ /פלדה /שילוב עץ ופלדה בהתאם לתכניות.
מעקה הגשר יהיה מרשתות נירוסטה (לפי תכנית) ויותקנו בו מאחזי יד מלווים לאורכו.
בגדות הצפונית והדרומית יתבצעו עב' פיתוח ,גינון ,חשמל ,אינסטלציה ומערכות
אבטחה.
בפרויקט זה כבר בוצעו עב' מקדימות ע"י אחרים ובפיקוחה של חברת הניהול (שריסט
מהנדסים) ובבקרה של חברת הבטחת האיכות.
פירוט העבודות:
גדה דרומית:
 .1קידוח  4מיניפיילים ב 4פינות פלטת הביסוס ,החדרת דייס צמנטי ,מוט דיווידג,
וביצוע ניסוי שליפה ע"י מעבדה מוסמכת .העבודות המקדימות יושלמו לאחר ניקוי
הקדחים ממוטות או צינורות.
 .2קידוח  10עוגנים ממוטות דיוידג ,החדרת דייס צמנטי וביצוע בדיקת שליפה ע"י
מעבדה מוסמכת .עוגנים אלו ימסרו לקבלן הזוכה ויהיו חלק מהעיגון של הגשר בנציב
הדרומי.
עם הודעת הזכייה יימסר תיק ביצוע המתעד את ביצוע העבודות המתוארות לעיל,
לרבות בדיקות מעבדה ,אישור קונס' ודוחות פיקוח .העבודה כוללת בין היתר:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

קונסטרקצית הגשר -כוללת יסודות ועוגנים לניצבי הגשר 2 ,ניצבים ,עוגנים לייצוב
אופקי ,מערכת כבלים עליונים ותחתונים ,קורות פלדה ,מסגרות פלדה להקשחה,
מדרכים ,מעקות ועוד.
עבודות גמר  -צביעה.
מסגרות בנין בשלב השלד  -אין.
פיתוח  -קירות תומכים ,שבילים ,מאחזי יד ומעקות ,ספסלים וריהוט רחוב,
הצללה (פרגולה) ,מדרגות פלדה ואבן ,חיפוי אבן ,גינון והשקייה ועבודות לשיקום
בוסתן "בית בגיא".
מערכות מים וניקוזים  -קווי מים והידרנטים ,הזנת ראשי מערכת ,הסטת קווי
ביוב ומים ,ברזיות.
מערכות חשמל  -תאורה ,מערכות מתח נמוך (מצלמות) ,מערכת ניטור לגשר.
כללי  -כל עבודה נוספת כמופיע בתכניות ובכתבי הכמויות.
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 )8שרותי קבלן ראשי  -לכל תקופת ההקמה של הגשר ,כולל לשלבי עבודות הגמר
והמערכות שיבוצעו על ידי אחרים.

00.01
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

ח.

ט.

י.
יא.

נוספות
עבודות התאורה (כולל עבודות החפירה לכבלים/שרוולים) יבוצעו ע"י קבלן תאורה מוסמך
ומאושר מראש ע"י מחלקת המאור של עיריית ירושלים והמפקח.
על התאורה לאורך טיילת גיא בן הינום להמשיך ולפעול באופן סדיר ורצוף לאורך כל
קטעי העבודה והאזורים המושפעים ובמשך כל שלבי הביצוע.
על הקבלן להביא בחשבון את מורכבות הפרויקט ,לרבות דרכי ההגעה אליו ,כי יתכן
והפרויקט יפוצל לקטעים שונים ,וכי תכולת העבודה הכוללת של הפרויקט עשויה
להשתנות בהתאם להוראותיה ולשיקול דעתה של מוריה ,ללא כל תוספת תשלום.
טרם תחילת העבודות ,על הקבלן לבצע תיעוד באמצעות צילום וידאו בנוכחות המפקח של
האתר וסביבתו ,לפני הכניסה לאתר ולהעביר לפיקוח 3דיסקים עם קבצי הווידאו ,טרם
תחילת העבודה.
את עבודות החפירה של הקבלן ילווה ככל שיידרש נציג מטעם רשות העתיקות ,ו/או בזק,
ו/או טל"כ ו/או חברת חשמל לרבות מפקח מטעמה וחברות תשתית אחרות .עלות הפיקוח
הינה חלק ממחיר היחידה בחוזה ,למעט פיקוח מטעם רשות העתיקות שישולם על ידי
המזמין.
בשטח האתר קיימים תשתיות של גורמי תשתיות שונים וכן תשתיות שבוצעו באופן פרטי
ע"י תושבי המקום שלא כולן אותרו .לפיכך מובא לידיעת הקבלן כי תכנית תיאום
התשתיות אינה מדויקת וייתכן כי קיימות תשתיות נוספות או תשתיות הנמצאות בעומק
רדוד ,דבר שיקשה את העבודה בסביבתן .כל זאת כלול במחיר היחידה ולא תשולם תוספת
עבור כך.
בכוונת המזמין לאפשר לחברות תקשורת ,חברת חשמל ,חברת הגיחון ,וכדומה לבצע
עבודות בתוואי והקבלן יידרש לערוך את כלל התיאומים הנדרשים לצורך כך ולאפשר
ביצוע עבודות התשתית השונות על ידי קבלנים מטעמם .הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת
כספית או הארכת תקופת הביצוע בגין תיאומים אלו ו/או עבור התמשכות העבודות של
גורמי תשתית אלו .הקבלן ישמש כאמור קבלן הראשי לנושא הבטיחות לקבלנים אלו ולכל
קבלן אחר מטעם כל גורם תשתית שיפעל בתחום הפרויקט ,לכל דבר ועניין בהתאם
להוראות החוק והתקנות – זאת ללא תמורה כספית כלשהי.
ייתכן ועקב הפרעות או התנגדויות יידרש הקבלן לבצע את העבודה במספר שלבים .כמו כן
לאורך התוואי יידרש פירוק ועבודות הנוגעות לגדרות וכדומה שיבוצעו על ידי הקבלן
בתיאום עם המפקח .מובהר ,כי לא תשולם לקבלן תוספת או הארכת תקופת ביצוע עקב
כך .בכל הקשור לכניסה לשטחים שהכניסה אליהם תתאפשר רק תוך כדי הפרויקט ,הקבלן
נדרש לשתף פעולה ולבצע את הנחיות המפקח באופן מידי (עד  24שעות מקבלת ההנחיה
ע"י המפקח) ככל שיידרש ,גם במקרה שמדובר בפעילות נקודתית ומצומצמת .התמורה
בגין כל האמור בסעיף זה כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד.
העבודה מתבצעת בבקרת איכות עצמית של הקבלן .מודגש כי בקרת האיכות תבוצע עבור
כל העבודות שבתחום הפרויקט לרבות עבודות הממומנות או מבוצעות על ידי גורמים
חיצוניים כדוג' חברת הגיחון ,בזק ,חברת חשמל חברות התקשורת וכדו' ללא תוספת
תשלום כלשהי.
הקבלן עשוי להידרש לבצע עבודות לצורך הסדרי תנועה זמניים ועבודות אחרות שידרשו
לצורך פרויקט זה כדוגמת עבודה מעל כביש "חי" .הדבר כלול במחירי החוזה ולא תשולם
תמורה באופן נפרד.
לאורך כל תקופת הביצוע ממתן צו התחלת עבודה ועד למסירת הפרויקט לגורמי התשתיות
ולעירייה ,כלל הכבישים ,התשתיות והאלמנטים השונים הנמצאים בתחום גבולות העבודה
של הפרויקט יהיו באחריות הקבלן לתחזוקה והקבלן יידרש לתקן על חשבונו כל נזק/
פגיעה  /תקלה שתיווצר בשטח הפרויקט לרבות פגיעה בציוד או במערכות "בית בגיא",
כבישים ,מדרכות ,מעקות בטיחות ,גינון ,השקיה ,גדרות ,קווי מים  /ביוב ,ניקוז תאים,
חידוש צבע ותמרור וכו'  ,התיקון יבוצע באופן מידי מרגע שיתגלה הצורך .מובהר ,כי כל
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האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד .כן מובהר ,כי מדובר על
כל השטח שיקבל הקבלן לאחריותו ,קרי כל שטח בית בגיא ,כבישים ,המדרכות והתשתיות
הצמודות לכל רוחבן ולכל אורך הגבולות שהוגדרו בפרויקט ,ולא רק בזמן שלבי הביצוע
השונים.
יב .מובהר כי בנוסף לאמור ביתר מסמכי המכרז ,כל השירותים והעבודות הנדרשים לצורך
ביצוע העבודות ,לרבות כל הנדרש לשם קבלת האישורים הנדרשים מכיבוי אש ,משטרה,
עירייה המשרד לאיכות הסביבה ,וגורמים אחרים או נוספים ולרבות כל הנדרש לביצוע
מושלם של העבודה במלואה ,לא ישולמו בנפרד והינם כלולים בסעיפי החוזה השונים .למען
הסר ספק ,לא תשולם כל תוספת על כל אביזרי הבטיחות ,מערכות כיבוי האש (לרבות
חיבורי המים ,הידרנטים ,קווי מים זמניים וכו') ,וכל הנדרש לביצוע של העבודות וקבלת
אישורי הגורמים המוסמכים.
יג .מובהר כי מסירת העבודה הסופית ומתן תעודת סיום/גמר ,מותנית בקבלת העבודה גם
ע"י עיריית ירושלים ומחלקותיה השונות ,וכן גורמי התשתיות השונים כגון הגיחון ,חח"י,
חמ"י ,בזק ,הוט ,סלקום וכו'
יד .מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד.

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.
הקבלן מצהיר כי בחן את העבודות שבוצעו ע"י אחרים כפי שתואר בסעיף  00.00ומבין
את ההשלמות הנדרשות לטובת ביסוס הנציב הדרומי של הגשר.
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 ,לרבות ונדליזם ,על חשבונו.
הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה לגידור אתרי מוריה 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.
גידור לאתר העבודה יהיה מפח איסכורית חדש ,לבן וחלק (לא גלי) בגובה  2מטר לפחות.
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באזורים בהם תחליט מוריה לבצע מיתוג ,הקבלן יקבל גרפיקה ממוריה ואת המדבקות
וידביק על חשבונו .הקבלן ידאג לתחזוקה השוטפת של המדבקות ,ככל שהמדבקות
ייפגעו הקבלן יידרש לחדש אותם על חשבונו ללא תשלום נוסף.
לחילופין מוריה רשאית לשלם לקבלן בעבור הכנת המדבקות ואספקתן ,אולם גם
במקרה זה הקבלן יידרש לתחזק ולתקן  /להשלים ככל שהם יפגעו ללא תוספת תשלום.
מודגש כי הנ"ל לא מתייחס למיתוג של שטחי ההתארגנות שהינו באחריות הקבלן ועל
חשבונו ,אלא רק למיתוג על גבי גידור הפרויקט או גידור באזורים בהם ינחה המזמין.
עבור כל הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן) למעט מיתוג
על גדרות הפרויקט) העתקת הגדר בהתאם לצורך ובהתאם לשלבי הביצוע השונים או
בהתאם להנחיות המפקח ,כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד.
בגמר הביצוע הקבלן יידרש לפנות את כל הגידור והשילוט ללא תשלום נוסף.
הקבלן יספק על חשבונו גידור אקוסטי זמני לצורך טיפול אקוסטי מפני רעשים לכיוון
"בית בגיא".

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
מבלי ל פגוע בדרכים או בשטחים ציבוריים סמוכים  .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.
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00.07

לוח זמנים ודיווח
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

המזמין יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז .לוח הזמנים ייעשה עד
לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות
על פי החוזה לרבות העבודות באתר עצמו ,רכש מוצרים ,הזמנת ציוד ומסירה,
משאבים וכו'.
לוח הזמנים יכלול:
 )1רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם ,כולל ציון הנתיב
הקריטי.
 )2לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.
 )3רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו
האמצעים והציוד באתר העבודה.
 )4על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.
 )5לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  1או
חשבון מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור
לדיווחים לגבי התקדמות העבודה ,ציוד ,כוח אדם ,חומרים ,הזמנות וכו'.
לוח זמנים זה מחייב ,לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.
תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה ,אחת 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.

עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות ב"נספח מפרט לניהול לוחות זמנים" ,ושאין
עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור
ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

לוח הזמנים לביצוע העבודה  -משך ביצוע כללים ושלבים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

כמפורט במסמכי המכרז ,משך ביצוע הפרויקט הוא  10חודשים קלנדרים מיום
צ.ה.ע (ללא באפר הנתון למזמין).
משך הביצוע יחושב בחודשים קלנדאריים מיום קבלת כל צו התחלת עבודה.
תקופת ההתארגנות תהא עד חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה ותיכלל במשך
תקופת הביצוע.
בנוסף לתקופת הביצוע כלולים במשך הפרוייקט  2חודשי מרווח ביטחון ראשי
כהגדרתו בסעיף  1.7ב' ל"נספח מפרט לניהול לוחות זמנים".
סה"כ משך הפרויקט  12חודשים.
פירוט תהליך ההכנה ובקרת לוח הזמנים מופיע במסמך "נספח מפרט לניהול
לוחות זמנים"
הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגנות והעבודות ,מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה"
ימשיך ויתקדם בביצוע העבודה ,בקצב הדרוש ,על מנת להשלימה ,בהתאם לפרקי
הזמן שמצוינים בטבלת אבני הדרך המובאת להלן:
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מועד סיום נדרש מיום
הוצאת
צ.ה.ע( .חודשים קלנדרים)
כולל מרווח ביטחון של
הקבלן
1
2
5

6
10
2

00.08

תיאור תמציתי של הפעילות
(מובהר כי מדובר בעיקרי
העבודות בלבד ולא בכל מה
שנדרש עפ"י התוכניות ,כתב
כמויות והמפרטים.
התארגנות וגידור השטח
השלמת תכנון ואישור SD
אספקת חומרים מחו"ל וגמר
ביצוע קונסטרוקציית נציבי
הקצה
תחילת הרכבת הגשר
גמר פיתוח  ,מסירות וקבלת
טופס 4
 2חודשי באפר מזמין

הערות

לרבות תיאום מול הרשויות

מרווח ביטחון מזמין

צוות הניהול של הקבלן באתר
הק בלן 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 וכפי הנדרש במפרט המיוחד לעבודות ,פרק קונסטרוקציה.

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').
תשומת לב הקבלן מופנית לקושי בגישה לחלק מאזורי העבודה כדוגמת עוגנים ,יסודות,
וכד' .פרצית דרכים לאזורי אלו והחזרת המצב לקדמותו כלולה במחירי היחידה
השונים ולא תשולם בנפרד.
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.
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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
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.

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.

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.
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ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.

00.19

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  .A4ההתקנות
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.
מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות
המפורטות לעיל  -לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי
הצעתו.
מודגש בזאת ,כי המבנים למפקח ,על כל חלקיהם ותכולתם ,לרבות הריהוט
והציוד ,הינם רכושו של הקבלן.
בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר ,משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן
לכלים .לא תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

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

00.20

תעודת אחריות
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 קבלת המבנה (ולא ממועד אספקת
החומרים/ציוד) .תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

00.21

תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל
א .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.
ב .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.
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ג.
ד.
ה.
ו.

00.22

מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"
א.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

00.23

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.

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.
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.
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

עמוד  15מתוך 62

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

רשות העתיקות
מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז ובחוזה קבלנים מוריה:
באתר בוצעו חתכי בדיקה מעמיקים ע"י רשות העתיקות ואתרא קדישא.
במסגרת חתכי בדיקה אלו נתגלו ממצאים ויצאה דרישה לחפירת הצלה
בשתי גדות הגשר.
קיימת סבירות גבוהה כי במהלך הביצוע ימצאו אתרים ארכיאולוגים נוספים
בשטח העבודה ,וכי הקבלן יידרש לבצע את העבודות בליווי רשות העתיקות
וגורמים נוספים בהתאם להנחיית המזמין .הקבלן יידרש לבצע "חיתוכי
בדיקה" וחישוב של השטחים בתיאום עם הגורמים ובהתאם להנחיית
המזמין.
הקבלן יאפשר לרשות העתיקות לבצע חפירות הצלה בשטחו ויהווה קבלן
ראשי עבור רשות העתיקות ללא תוספת תשלום כל שהיא .ככל שאכן תידרש
חפירה במהלך עבודתו ,הוא ידאג לשלב אותה בלוחות הזמנים שיכין .כל
העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם ע"י מזמין העבודה.
כל הסדרי התנועה הזמניים (תכנון אישור וביצוע) כולל המעקות הזמניים,
גדרות וכיוצ"ב ,הנדרשים לליווי עבודת רשות העתיקות ,יבוצעו במסגרת
הסדרי התנועה לפרויקט כאמור במסמך זה ,ולא ישולם תשלום כלשהו נוסף
עבור כך.
מודגש כי פינויי חומרי חפירה של רשות העתיקות ככל שיידרש יהיה
באחריות הקבלן וישולם בסעיפי החוזה הרלוונטיים של חפירה וחציבה ולא
ישולם בנפרד.
עוד יצוין כי האמור לעיל ,חל גם במקרה של גילוי קברים .במקרה זה עבודת
התיאום תתבצע בנוסף מול אתרא קדישה או כל גורם רלוונטי אחר לנושא

00.26

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

00.27

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

כללי
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כללי
גשר הולכי רגל גיא בן הינום יבוצע מ"בית בגיא" בצידו הדרומי של גיא בן הינום .יעבור מעל הגיא
ויסתיים בצידו הצפוני מתחת ל"מעלה השלום".
הגשר מתוכנן להיות גשר כבלים תלוי משולב ,עם גושי עיגון ב 2-הצדדים וזוג עמודים בצד הצפוני.
בפרויקט מתוכננים בנוסף שבילים ,קירות פיתוח וחדר טכני בצד הצפוני.
מטרת הגשר לשמש כאטרקציה והוא מוגדר כמתקן ספורט.
תהליך ההרכבה של הגשר יכלול בדיקות דינמיות על מנת לבדוק את רמת הרעידות המתקבלות
בשימוש .על בסיס תוצאות הבדיקות יוחלט האם להרכיב כבלי ייצוב בקצוות הגשר (הביסוס
לכבלי הייצוב הנוספים יבוצע בכל מקרה) ,או האם להגדיל את המתיחה במערכת הייצוב.

תנאי השטח
שטח הגשר נמצא בתחום גן לאומי סובב חומות וחולף מעל כבישים ודרכי עפר.
על הקבלן להיערך להתקנת הגנות מנפילת חפצים לשטחים אלו.
ביצוע חפירות ועבודות בקרקע יחייבו פיקוח ארכיאולוגי צמוד.
פריסת הכבלים תחייב הערכות מוקדמת.
צוות הקבלן
1.2.1

גורם מקצועי
 1.2.1.1הקבלן יעסיק בפרויקט זה גורם מקצועי המתמחה ועוסק בתחום
 ,Construction-Engineeringבעל ידע וניסיון בייעוץ לביצוע של גשרים
תלויים ) (Suspension & Suspended Bridgesובעל כישורים בליווי
טכני ומתן תמיכה מקצועית בתחום זה.
 1.2.1.3ההתקשרות עם הגורם המקצועי תכלול התחייבות שלו לבצע את כל
התפקידים המפורטים בסעיף זה.
 1.2.1.4הגורם המקצועי יהיה בעל הכישורים כלהלן:
• הגורם המקצועי העניק שירותי  Construction Engineeringב 10
השנים האחרונות לתכנון הביצוע וליווי הביצוע של לפחות  5גשרים
תלויים.
• ציון שמו ,פרטיו וניסיונו של יועץ מקצועי (מהנדס) אחד לפחות ,בעל
ותק מקצועי מתאים של  10שנים לפחות (ובתחום גשרים תלויים)
אשר ילווה בפועל את הקבלן בפרויקט זה.
 1.2.1.5המזמין שומר על זכותו לדרוש מהקבלן ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להמציא
לו המלצות ופרטים נוספים ,לשביעות רצונו ,לגבי הגורם המקצועי והיועץ
המקצועי מגורמים ,המקובלים על המזמין.
 1.2.1.6הגורם המקצועי יידרש למעורבות פעילה במסגרת הפרויקט במשך כל תקופת
ביצוע העבודות .מעורבות פעילה זו תכלול יעוץ וליווי כל הפעילויות הכרוכות
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בתכנון ובהקמה של הגשר ,לרבות ליווי הביצוע ופיקוח בשטח על כל שלבי
הפעילות באמצעות היועץ המקצועי לאורך כל תקופת הביצוע של הגשר.
 1.2.1.7מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הגורם המקצועי יבצע ,בין היתר את כל
עבודות התכנון כמפורט בסעיף  13.02להלן.

.2

עבודות השלמת תכנון שיבוצעו ע"י הקבלן והצוות ההנדסי שלו

 1.3.1כללי
.1

במסגרת מכרז/הסכם זה מוטלות על הקבלן והצוות ההנדסי שלו לבצע עבודות
תכנון מפורט לרבות החישובים ,תוכניות העבודה ופרטי הביצוע בכל התחומים
שבהם נידרש הקבלן במסמכי חוזה זה לבצע תכנון כלשהו וכמתואר להלן:
 .1.1הכנת מסמך כללי  Method Statementהמציג את כל הליך הביצוע ,לרבות
תוכניות הרכבה.
 .1.2הכנת חישובי הגיאומטריה של הכבלים ומבנה הגשר בכל שלבי הביצוע
ובמצב הסופי בהשפעת עומסים קבועים ,עומסים ניידים ועומסי רוח.
החישוב והתכנון של הנ"ל יוכיח כי משטר הכוחות בכל שלבי הביצוע
ובמצב השימושי של הגשר עומדים בדרישות התקנים .החישובים יוצגו
בפני המתכנן וטעונים קבלת אישורו .התכנון הנ"ל יקבל ביטוי
בתכניות  shop drawingsשיכין המתכנן מטעם הקבלן.
 .1.3יעוץ ,סיוע ,תכנון מפורט וליווי ככל שיידרש ,בהכנת תוכניות הייצור
( )Shop Drawingsכמפורט להלן ובהסתמך על הנתונים אשר בתוכניות
הביצוע אשר יכין הקבלן והתאמתם לפרטי הכבלים ,עוגנים ומזלגות,
לאמצעי ההרמה וההרכבה ולפרטים הנובעים מאמצעי מהציוד הנדרש
ולחישובים שהוא יבצע לפי סעיף  1לעיל.
 .1.4הכנת תוכניות הרכבה אשר תכלול הנחיות על התהליך ומערך מדידות
מעקב במהלך ההרכבה של הגשר לרבות הכנסת התיקונים הגיאומטריים
הנדרשים כתוצאה ממדידות המעקב על ההרכבה בפועל.
 .1.5בקרת תוצאות מדידת הרעידות לאחר הרכבת מערכת כבלי הייצוב
הראשיים .בהתאמה לתוצאות המדידות הוספת כבלי ייצוב בקצוות הגשר
או שינוי במתיחה של כבלי היייצוב.
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 1.3.2אופן התכנון ורמת התכנון
 .2התכנון והחישובים הסטטיים יוכנו ברמה מקצועית גבוהה ,לפי כל כללי המקצוע
והתקנים המחייבים ובכפיפות להוראות החוק והתקנות מטעם הרשויות
המוסמכות ,בידי מהנדסים בעלי ניסיון בתחום הרלבנטי.
 .3החישובים הסטטיים יכללו חישובי יציבות וחישובי חוזק לכל האלמנטים
המתוכננים .החישובים יהיו גם עבור כל אחד משלבי הביצוע וגם עבור המבנה
הגמור והשלם.
 .4התכניות תהיינה ברורות ומדויקות ותכלולנה את כל המידות והפרטים הדרושים
לביצוע העבודה ,להנחת דעתו של המזמין .התכניות תהיינה משורטטות ע"י בעלי
מקצוע מנוסים והשרטוט יהיה באמצעות מחשב וימסרו בפורמט  DWGוPDF-
וכן ימסרו עותקים קשיחים.
.3שלבי ביצוע
באחריות הקבלן המבצע לתכנן את שלביות הביצוע וההרכבה.
תוכניות הייצור וההרכבה שיגיש הקבלן יגדירו את שלבי הביצוע המתוכננים על ידו.
התכנון המוצג בתוכניות המכרז מבוסס על שלבי הביצוע המפורטים להלן:
נציב קצה צפוני:
חפירה לביצוע נציב.
ביצוע בטון רזה.
קידוח כלונסאות משופעים.
ריתוך פלטות העיגון לפרופילי המיניפיילים הצפוניים באמצעות לוחיות הפלדה.
סידור הזיון לראש הכלונס.
יציקת בטון שלב ראשון עד פלטות העיגון.
ריתוך התרנים לפלטות העיגון כולל קורה מקשרת בראשם.
התקנת מוטות דריכה לכבלים משניים.
יציקת בטון שלב שני.
דריכת אלמנט העיגון לכבלים משניים.

גוש עיגון צפוני:
חפירה לביצוע הקורה.
ביצוע בטון רזה.
סידור הזיון לכל הקורה.
יציקת בטון שלב ראשון.
התקנת הצינורות המובילים של העוגנים.
התקנת פלטות העיגון לכבלים באמצעות ברגי הFreyssibar
יציקת בטון שלב שני.
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דריכת מוטות .Freyssibar
קידוח עוגנים דרך צינורות מובילים.
דריכת העוגנים.

נציב קצה דרומי
חפירה לביצוע נציב הקצה.
ביצוע בטון רזה.
קידוח כלונסאות מיניפייל.
קידוח עוגנים בשיפוע.
התקנת מוטות דריכה משופעים.
התקנת זיון לכל שלב א של הנציב כולל אלמנט עיגון הכבלים המשניים.
יציקת בטון שלב ראשון.
דריכת העוגנים.
התקנת זיון לשלב שני.
התקנת אלמנט העיגון לכבלים.
יציקת בטון שלב שני ודיס תחת אלמנט העיגון.
דריכת הברגים כנגד אלמנט העיגון.

הרכבת הגשר
התקנת הכבלים המשניים
הנחת מדרך זמני על הכבלים המשניים.
פריסת כבלים ראשיים על המדרך הזמני.
מתיחת כבלים ראשיים למצב סופי ונעילה בנציבים באמצעות אביזרי עיגון.
הרכבת התליות על הכבלים הראשיים לרבות אלכסוני הקשחה.
התקנת רשת המעקה באמצעות תיילי המתיחה.
התקנת מאחז היד.
התקנת תעלות החשמל המשמשים גם השענה למדרך העץ
התקנת מדרך העץ.
התקנת מערכת הייצוב האופקית.
ביצוע מדידה למצב הסופי.
ביצוע בדיקות דינמיות
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פרק  - 01עבודות 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 ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

01.00

תקנים ישראלים ישימים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  – 253מיון קרקעות.
ת"י  –940תכן גאוטכני-חלקים 4.01,4.02
ת"י  - 1454בדיקת צפיפות הקרקע באתר ע"י מד גרעין.
ת"י  - 1630קירות תמך מקרקע משוריינת.
ת"י  - 2142בטיחות בשטחים פתוחים-חלקים  1+2פתרונות להפרשי גבהים.
-
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פרק - 02

עבודות בטון יצוק באתר

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

02.00

תקנים ישראלים ישימים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  - 466חוקת הבטון.
ת"י  - 118בטון :דרישות ,תפקוד ויצור.
ת"י  -26בדיקות בטון טרי.
ת"י  -1923עבודות בטון יצוק באתר.
ת"י  -4466פלדה לזיון הבטון.
פני הבטון הגלויים יהיו בגמר אדריכלי באמצעות תבניות פלדה או תבניות עץ חדשות
ומשומנות.
אלמנטי הבטון השונים כוללים בתוכם אביזרי עיגון ודריכה רבים .באחריות הקבלן
למקם ולקבע את כל האביזרים הנ"ל בצורה מדוייקת באמצעות שבלונות ומודד
מטעמו .התיאום בין כלל האביזרים למוטות הזיון ,סידור הטפסות והגדרת הפסקות
היציקה הינו באחריות הקבלן ויוגדר בצורה ברורה בתוכניות הייצור.
יציקות בטון רב נפח יבוצעו בהתאמה לדרישות מפרט נת"י.

02.01

מדידה ותשלום
עבודות הבטון ימדדו במ"ק ללא תלות ותוספת עבור כל ההכנות ,הגיאומטריה
הייחודית והשלביות הנדרשת .פלדת הזיון תמדד בטון לפי כמות הפלדה שתיושם בבטון
בפועל.
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פרק  - 05עבודות איטום
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  05של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראליים

05.00

בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
-

ת"י  – 1476בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים  -חלקים 1,2,3
ת"י  - 1752מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון -חלקים 1,2
ת"י  - 2752איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות -חלק 1
ת"י  - 1414מערכות בידוד תרמי בבניינים -חלקים 1,2,3
ת"י  - 1513בטון קל לשימושים לא מבניים.
ת"י  – 1547תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי חלק 13

האיטום יבוצע על כל האלמנטים הבאים במגע עם הקרקע.
האיטום יבוצע על פני הבטון כשהוא חלק וללא שאריות טפסות וחוטי קשירה.
ביצוע האיטום רק לאחר הגיע הבטון לגיל  28יום.
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פרק - 06

עבודות נגרות ומסגרות

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  06של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

06.00

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  - 23מכללי דלתות עץ -חלק .1-6
ת"י  - 37לבידים -חלק .1,2
ת"י  - 127בחינות רתכים.
ת"י  - 265ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ ע"ג מתכות ברזליות.
ת"י  ,382מספר  374עד  ,378מספר  379עד  381ברגים ואומים.
ת"י  - 414עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח.
ת"י  – 755סיווג בשריפה של מוצרי בנייה
ת"י  - 789סיבולת בבניה חלק .1
ת"י  - 887לוחות שבבים -חלק .1,2,3
ת"י  - 918ציפויי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל.
ת"י ( – 921החלקים הרלוונטיים) – תגובות בשריפה של חומרי בנייה
ת"י  - 931עמידות אש של אלמנטי בניין-שיטות בדיקה-חלקים 1.08,1.09,2,3
ת"י  –1068חלונות –חלק4-
ת"י – 1161מלבני פלדה לדלתות סובבות.
ת"י  – 1189שיטות לבדיקת עמידות אש של מכללי דלתות-חלק 2, 1
ת"י  – 1212מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן-חלקים 1,3,4
ת"י  – 1225חוקת הפלדה (החלקים הרלוונטיים)
ת"י  – 1525ניהול תחזוקת בניינים (החלקים הרלוונטיים)
ת"י  - 1918נגישות הסביבה הבנויה.
ת"י  - 2733טיפול בעץ להגנה מפני שריפה.
ת"י  - 5044מכללי דלתות מגן חלקים .1,2
-

כללי

לפני בצוע עבודות המסגרות יבדוק הקבלן את מידות האתר ויתאימם לתכניות
העבודה .הקבלן יהיה אחראי על התאמות מידות פרטי המסגרות למידות הקירות
והשטח הקיים על הקבלן לבדוק ולאשר בכתב כיוון פתיחת כנפי שערים ובאחריותו.
מחירי היחידות כוללים כל עיגוני בטון /תוספות אבן נדרשות וכד' עד לקבלת מעקה
יציב הכל כלול במחיר היחידות.

06.01

עבודות מסגרות אומן
א .פרק זה מתייחס לביצוע פרטי מסגרות אומן והרכבתן
במקומם,על גבי פיתוח ריצוף אבן/אחר /וקירות אבן .
ב .הקבלן יזמין את הפריטים השונים – אך ורק במפעל או מסגריה שאישר המזמין
מראש ושהוכח שרמתה תאפשר ייצור פריטי מסגרות לפי דרישות התכנון.
ג .העבודות יבוצעו בהתאם להוראות המפרט הכללי ובהתאם לנדרש בתכניות,
במפרט המיוחד להלן וברשימות .על הקבלן לבדוק את המידות באתר ,בכל מקרה
של אי התאמה חייב הקבלן להודיע על כך לאדריכל ולבצע בהתאם להוראותיו.
ד .תכניות הפרטים הכלליים המצורפות למכרז מהווה חלק בלתי נפ רד מהמפרט
המיוחד.
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ו .מיקום סופי של הספסלים יסודות לשמשיות שילוט ברצפה יקבע על ידי
האדריכל ועל ידי מפקח מטעם החברה לפיתוח/רשות העתיקות.
ח .היצרנים יציגו מסמכים המעידים שהמוצרים תחת השגחה של מכון התקנים.
כל המוצרים לרבות החומר ,הפרזול ,יישאו תו תקן של מכון התקנים .יושם דגש
על איכות העבודה.

06.02

תוכניות
א .למכרז/חוזה זה מצורפות תכניות פרטי מסגרות ונגרות לביצוע .על הקבלן להכין
תכניות ייצור מפורטות  SHOP DRAWINGSבכפוף לאמור בתקן ישראלי  1225א',
לאישור המפקח ובכלל זה תכניות ייצור בקנה מידה  ,1:20פרטי חיבור ופרזול בקנ"מ
 ,1:5ופרטי חיבור למבנה בקנ"מ .1:5
ב .על הקבלן להשלים תוך  20יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה את תכניות הייצור.
הקבלן יכניס את כל השינויים שיידרשו אם יידרשו ,ע"י המפקח עד לקבלת התוכניות
ואישורן ע"י המפקח.

06.03

תקן
ביצוע המסגרות ייעשה גם בכפוף לאמור בתקן ישראלי .1225

06.04

מידות
בכל מקרה של סטייה בין המידה הרשומה בתוכנית לבין המידה הנדרשת בפועל יובא
הדבר לבדיקת והכרעת המפקח וקביעתו בעניין זה תהיה מכרעת .הקבלן לא יהיה זכאי
לתוספת מחיר בגין שינוי מידות עד .10%

06.05

ריתוכים
א .יש להימנע מעבודות ריתוך באתר .על הקבלן לבצע עבודות אלו בסדנא ולהביא את
האלמנטים להרכבה בשטח האתר.
ג .הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודה אך ורק רתכים מוסמכים בעלי תעודות
מאושרות בנות תוקף לפי ת"י .127
ד .סוג האלקטרודות לריתוך יתאים לסוג הפלדה ,סוג הזרם החשמלי ועוצמתו,
מיקום התפרים ותנוחת הריתוך בהתאם לדרישות התקן.
ה .הריתוך ייעשה באלקטרודה של  2מ"מ לכל אורך קווי המגע .הריתוכים יבוצעו
בחוט  COוימלאו את כל קווי המגע בין הפרופילים .לאחר הריתוך יבוצע ניקוי ושיוף
לקבלת קווי מגע יפים ואחידים.
ו .רק לאחר אישור הריתוכים ע"י המפקח יותר לקבלן לבצע את הצבע בהתאם
לטיפול הכימי ברכיב.

06.06

חיתוך וחיבור
חיתוך אלמנטי פלדה יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד .אין לחתוך במבער .שטחי
חיתוך יהיו ישרים חלקים וללא חריצים.
כל החיבורים והפזות יבוצעו בגרונג לפי הפרטים המקוריים וכנדרש בתוכניות.
חיתוך יבוצע בשטח התארגנות או בסדנא.

06.07

הרכבה והגנה
א .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לביצוע ההרכבה ובכלל זה תמיכות,
פיגומים זמניים וכו'.
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ב .הקבלן יגן ע"י כיסוי מתאים כגון נייר קרטון ופוליאטילן על האלמנטים המורכבים
כך שלא יפגעו בהמשך העבודה עד למסירתה.

06.08

בדיקות ודוגמאות
א .על הקבלן יהיה לספק דוגמא של קטע מעקה במסגריה לאישור המפקח לפני המשך
ייצור! ובאישור המהנדס והאדריכל .רק לאחר השלמת התיקונים לשביעות רצון בכתב
יהיה המשך ייצור .דוגמאות של מוצרים שיבחרו על ידי האדריכל ,עוד לפני התחלת
הייצור השוטף ,לצורך אישורן על ידי האדריכל ובדיקתן במעבדה מוסמכת.
ב .על הקבלן לספק מיד עם קבלת צו התחלת עבודה דוגמאות לכל אביזרי הפרזול
הנכללים בעבודתו (אביזרי מתיחה ,אביזרי עיגון וכו') לאישור.
ג .הקבלן יודיע למפקח בכתב ומבעוד מועד על המפעל בו מיוצרים החלקים השונים
והמפקח יוכל לבדוק בכל עת את הרכיבים וכן את אורח העבודה וטיב הביצוע.
ד .הדגמים וכל הפרזול הנדרש והתכניות ייקבלו אישור האדריכל והמפקח בכתב.

06.09

עיגון לריצוף אבן ולקירות אבן
א .עיגון לרצפת האבן ולקירות האבן יעשה ע"פ הנחיות המהנדס והמפרטים וכוללים
ברגי נירוסטה ,מוטות הברגה מנירוסטה וכל חומרי הדבקה וקידוחים נדרשים כלולים
במחירי היחידה.
ב .פרטי עיגון לקירות יקבלו אישור מהנדס בנין והמפקח.
ג .במקרה ויש צורך בהחלפת אבן או תיקוני אבן יודיע על כך הקבלן מראש למפקח.
ד .אבנים רופפות יוחלפו על ידי הקבלן ואו על ידי החברה לפיתוח ,בתאום ועל פי
דרישה בכתב.
ה .לפני קדיחת והכנסת פין נירוסטה ואמפולה כימית ודבק אפוקסי יש לבצע שטיפה
במים מתוקים מספר ימים לפני ולבצע ניקוי מחול ואבק ע"מ לקבל הדבקה מושלמת.

06.10

מפרט גילוון וצבע
.1אלמנטי הפלדה  -המעקות יגולוונו בחם בעובי  100מיקרון לפחות.
" .2שטיפה" בהתזת חול לצורך חיספוס הגילוון  +ניגוב במדלל להסרת שומנים ולכלוך.
 .3יסוד אוניברסלי  283150של טמבור בעובי  10מיקרון ,שכבה אחת בהתזה.
 .4התזת  2שכבות יסוד אפוקסי  EA9א+ב לפי עלון המצ"ב בעובי  80מיקרון.
 .5צבע עליון פוליאוריתן אקרילי – "טמגלס" ואו "גלזורית" מט של טמבור בעובי 70
מיקרון לפחות גוון  2 8016 RALשכבות בהתזה – ראה עלון יצרן מצ"ב.
 .6לאחר התקשות המלט האפוקסי יש לחתוך את כל הקוצים בגובה אחד.
 .7על הפלטקות יש להניח המעקה ולרתך לפי הטראות המפרט והמהנדס
 .8תיקוני צבע וגילוון ככל שידרש ולפי המפרט.

06.11

תיכנון גילוון
.1בתוכנית " "SHOPDRAWINGיעשה תכנון באופן שחלקי המעקות יותאמו
לאמבטיות גילון בחלקים גדולים כ 6-5-מ"א.

06.12

תיקוני ריתוכים
.1שיוף וליטוש אזור הריתוך
 .2תיקון באמצעות התזת מתכת "מטלייזינג" על ידי בעל מקצוע מתאים ובאישור
המפקח.
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 .3מילוי במרק אפוקסי " "CARKITוליטושו עד גמר אחיד
 .4צבע יסוד+עליון גלזורית לפי מפרט הצבע בפרק זה.
 .5במקרים יוצאי דופן באישור המפקח התיקון יעשה בצבע עשיר אבץ .99%

06.13

בקרת איכות
א .על הקבלן למסור למפקח אישור בדיקת מעבדה מוסמכת לדוגמת כל פריט
ולדרישת המפקח לפני התחלת ייצור.
ב .על הקבלן למסור למפקח בכתב אישור בדיקת מעבדה מוסמכת /אישור היצרן
לאיכות כל הפרזול והתאמתו למשקל הפריט ולדרישות בכתב הכמויות או
במפרט .וע"פ תוכניות ה" "SHOPDRAWINGSשיאושרו.
ג .תינתן אחריות ע"י הקבלן הראשי וספק ל  -5שנים.
פרזול
הוראות סעיף זה מתייחסות לכל עבודות המסגרות:
א .כל עבודות מכרז/חוזה זה שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק ולהרכיב בהם
פרזול ( ,סגרים ,בריחים ,רוזטות ,שלטים ,ויכללו במחירי היחידה למיניהם גם את
האספקה וההרכבה של כל הפרזול הדרוש .לא תוכר כל תביעה ולא תשולם כל תוספת
כספית או אחרת בגין אספקת והרכבת פרזול זה או אחר.
ב .העבודות תבוצענה על ידי הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את
ההוראות לגבי הדרוש ללא יוצא מן הכלל.
ג .בכל הפריטים אותן יש לצבוע ,חייב הקבלן גם לפרק את הפרזול לקראת ביצוע
הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה.
צבע "טמגלס " ו/או "גלזורית"
פרופילי הפלדה יצבעו גלזורית לפי המפורט להלן:
 .1הקבלן יבצע דוגמא לפי דרישת האדריכל והנחייתו ,ועל המשטח המיועד לקבל
את הצבע עד לקבלת אישור בכתב .אין לבצע עבודות צביעה באתר.
מפרט צבע גלזורית
א .צבע יסוד אוניברסלי  283150לברזל מגולוון בעובי  20מיקרון לפחות.
ב .צבע יסוד  EA-9אפוקסי בשתי שכבות של  60מיקרון לפחות.
ג .צבע עליון "טמגלס" ואו "גלזורית" מט פוליאוריתן אקרילי בעובי  70מיקרון
לפחות אשר משווק על ידי "טמבור" או שו"ע.
אחריות
א.אחריות הקבלן לעמידות עבודות הצבע לרבות על מוצרי מסגרות וכו' ,וכמו כן
לאי הופעלת חלודה וקורוזיה ל 48-חודשים וזאת מסיום העבודה .תקופת הבדק
וקבלת העבודה על ידי המפקח גמורה ומושלמת.
ב.כל חלקי המסגרות יבוצעו באורך מדוייק ביותר בהתאם למידות הנתונות ולאחר
בדיקת המידות בשטח ,לפי דרישות ת"י .622
עיבוד פלדה בצידי ועל גבי קירות בטון כניסה דרומית .
פרופילי הפלדה ומשטח הפלדה יעברו תהליך כימי של חימצון וגמר בלכה אפוקסית
שקופה כדוגמת המבוצע על ידי "קנה קש"ובהנחיית האדריכל:
 .1הקבלן יבצע דוגמא לפי דרישת האדריכל והנחייתו ,ועל המשטח המיועד לקבל
את הטקסטורה והגוון הדרוש  .ובגמר לכה אפוקסית שקופה מעולה תוצרת "אפולק"
 .2יבוצע לפי תוכנית ,חתך ,פרטים וכולל הגבהה ויישור מעל משטח הבטון.
.3
אופני מדידה ותכולת מחירים לעבודות המסגרות
עבודות המסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי למעט השינויים
הבאים:
א .מחיר מוצרי והמסגרות יכללו בכל מקרה את כל הפרזול המופיע המסגרות,
בתוכניות ובפרטים ,לרבות מנעולים לפי הנדרש כמפורט (בכל מקום בו מוזכרת
המילה ידית הכוונה לזוג ידיות).
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ב .שינוי במידות פרטי מסגרות בגבולות של  10%לא יחייב שינוי במחיר.
ג .מחירי היחידה של הקבלן כוללים הכנת דוגמאות לכל הפריטים המופיעים בפרק
זה ,כולל שינויים שיידרש הקבלן לבצע עד לאישור הדוגמאות על ידי האדריכל בכתב.
לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הכנת הדוגמאות.
ד .צביעת פרטי הנגרות והמסגרות בהתאם להנחיות הפרט המיוחד והרשימות ,לא
תימדד והיא כלולה במחירי היחידה (סה"כ  6-4שכבות צבע יסוד לפי סעיף .)06.04
מחירי היחידה כוללים ביו השאר את ההוצאות הבאות:
א .השלמת תכנון מפורט.
ב .חומרים ,ייצור ,הובלה ,פריקה ,אחסון שינוע והרכבה.
ג .פיגומים ואמצעי גישה – נוסף לאמצעים הקיימים במבנה.
ד .הגנת כל העבודות בפני פגיעות מכניות והשפעת חומרי הבניה במבנה.
ה .ניקוי כל העבודות לפני מסירה.
ו .עיבוד מיוחד של הפריטים בהתאמה למבנה ולסטיות הביצוע.
ז .בקרת איכות לפי המצוין בסעיף  .06.15במפרט המיוחד הבדיקה כלכולה במחיר
היחידה.

06.14

תקנים
בנוסף לתקנים במפרט הכללי חלים על העבודות התקנים הבאים:
תקן עומסי רוח.
ת"י 414
ת"י  931 ,921 ,755עמידות באש
תקן מבנים לרעידות אדמה.
ת"י 413

06.15

תכנון
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

השלמת פרטים לתכנון מפורט של חלקי המסגרות לרבות כל הפרטים
והתיאורים הטכניים יוכנו על ידי הקבלן על יסוד התכניות והדרישות במפרט,
ויוגשו לאישור המהנדס ,כאמור בסעיף  06.09במפרט המיוחד .המהנדס רשאי
לשנות ולהשלים את הדרישות ללא תשלום כל עוד לא אושרו סופית תוכניות
הקבלן .מודגש בזאת שהרשימות והפרטים של האדריכל הם סכמתיים בלבד
ומיועדים לצורך הסבר כללי בלבד.
בנוסף לאמור בסעיף  06.09במפרט המיוחד ,הקבלן רשאי להציע שינויים
בדרישות המפרט ולהשלים את הדרישות במסגרת התיאור הטכני שיוכן על ידו,
אך דרישות המפרט מחייבות את הקבלן כדרישות מינימום כל עוד לא אושרו
שינויים במפרט.
הקבלן אחראי לטיב התכנון ומתחייב לבצע את התכנון ע"י מתכננים בעלי נסיון
בתכנון עבודות פלדה.
עובי פרופילי המסגרות בהתאם לדרישות החוזק והחישובים הסטטיים.
הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנון לקוי.
המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן להגיש חוות דעת של מכון בדיקות מוסמך
להתאמת היחידות למטרתם ,עמידותם בדרישות החוזה ,חוות דעת של שיטת
העבודה ,טיב החומרים וטיב התכנון.
הקבלן אינו רשאי להתחיל בייצור או בהרכבה ,אלא לאחר שאושרה חוות הדעת
הנ"ל על ידי המהנדס.
אישור התכניות ,התיאורים ,החומרים ושיטות העבודה ע"י המהנדס ,האדריכל,
יועץ הבטיחות או המזמין במהלך התכנון ו/או הייצור וההרכבה לא יהיה בו כדי
לגרוע במאומה מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה ,לטעות ,אי התאמה וכד'.
התכנון יכלול בין היתר:
 תכניות עבודה בקנ"מ  1:1לכל פריט לרבות חתכים ,חזיתות ,פריסותופרטים.
 הפרטים יכללו :מידות הפרופילים ,הסרגלים ,פרטי ואביזרי החיבור,האיטום ,אביזרי הפרזול וכד'.
 פרטי הבניין בקנ"מ  1:1הסמוכים של קירות אבן ופרטי התחברותליחידות נירוסטה ומסגרות חרש.
 פרוספקטים והוראות היצרן.עמוד  29מתוך 62

-

06.16

דוגמאות של חומרים ,הפרופילים ,הסרגלים ,האטמים ,הפרזול ושאר
אביזרי הגימור.
תאור שיטת ההרכבה וסדר ההרכבה של היחידות בפתחים.
כל חומר טכני הדרוש לתיאור כל פריט ופעולתו.

אמצעי חיבור
בנוסף לאמור בסעיף  2.4במפרט הכללי כל החיבורים יהיו בעזרת ברגי אל חלד סמויים.

06.17

בקרת איכות
א .בדיקות במבדקה יבוצעו במעבדה מוסכמת ובהתאם לאישור המהנדס.
ב .בדיקות המטרה באתר יבוצעו ע"י מת"י או מכון בדיקות אחר שיאושר ע"י
המהנדס.

06.18

MASTER-KEY
לכל השערים מנעול צילינדר עם "רב מפתח" ראשי .הקבלן יספק צילינדרים ומפתחות
התואמים מערכת רב מפתח לשערים שיבוצעו לפי דרישת מזמין העבודה.

06.19

דוגמאות
הקבלן יגיש לפני ביצוע עבודות המסגרות דגמים של כל האביזרים ,פרזול וכו'
צירים/מעלים וכד' לאישור המפקח .הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר
קבלת העבודות .הפרזול יהיה ממין משובח ,ניתן לפרוק.
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פרק - 07

מתקני תברואה

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  07של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.
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פרק - 08

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 ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראליים

08.00

בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
-

08.01

ת"י -812עמודי תאורה .
ת"י  – 1001בטיחות אש בבניינים חלקים7, 6, 1.02, 1 :
ת"י  – 1531מובילים ואביזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים.
ת"י  – 1547תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי חלק 6
ת"י  – 5280אנרגיה בבניינים חלקים 2,3,4

כללי:
המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות תאורה חשמל והכנות תקשורת עבור גשר חבלים
תיירותי מעל גיא בן הינום
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:
חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות ,והתקנים הישראלים
א.
העדכניים.
הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.
ב.
המפרט הכללי בהוצאת משרד הבטחון.
ג.
המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות.
ד.
הנחיות יועץ הבטיחות ותוכניותיו תוכניות יועץ התאורה ויועץ המצלמות וכן
הקונסטרוקטור על כלל הנחיותיהם עדיפות בין המסמכים הנ"ל לפי סדר הופעתם לעיל.
בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע מייד
את המפקח ולהמשיך את הבצוע על פי הנחיותיו.

08.02

תאור העבודה:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

העבודה המתוארת במפרט זה כוללת:
בצוע מתקן תאורת חוץ לפי תוכנית תאורה מפורטת מיועץ המאור
הארקת יסודות בטון לעמודי גשר ועוד טריבונות ככל שיידרש
כבלי חשמל תת קרקעיים בצנרת פלסטית עבור התאורה.
מוליכי הארקה נפרדים להארקת אלמנטים מתכתיים כגון תעלות
וסולמות בכל איזור הפרוייקט
פילרים לחשמל ולבזק חפירות וקווים ראשיים
חפירות והנחת צנרת תשתית לחברת בזק לפי חוק הבזק
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()7
()8

כנ"ל לתשתית מצלמות
מערכות בטיחות כגון כריזה ות' חירום
אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את בטויה ברשימת כמויות ו/או
בתכניות .על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט
ברשימת הכמויות ו/או התכניות.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים ,למסור לקבלן
לבצוע רק חלק מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה
שבכתב הכמויות.

תכניות עדות (:)AS MADE
במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו
.1
לעומת התכנון המקורי.
עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן
.2
כפי שבוצע (תכניות עדות).
תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב .AUTOCAD -
.3
הקבלן ימסור למזמין  3סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.
הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י
.4
( ).............בתאריך ".......
מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.
.5
מחיר העבודה כוללת העברת דוח בודק חשמל נקי מליקויים התשלום לבודק ע"ח
הקבלן

08.03

חפירות:
החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק של  100ס"מ (עפ"י התכניות) מרום
הסופי של המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ 80 -ס"מ
במדרכה לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה ניסור או טרנצ'ר .בכל
מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או
חציבה בכל סוגי העפר והסלע.
החפירה תרופד בשכבה של 10ס"מ חול ים 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 ,לסתם את החפירה
בחומר מצע מובא ולהדק עד להשגת צפיפות של  97 %מוד א.א.ש.ו לפחות.
פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית .במחיר החפירה כלול
החזרת פני הקרקע לקדמותה כולל ריצוף במקרה הצורך ועבודות בינוי
וקידוחים
על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות לתואי החפירה לפני הביצוע .על
הקבלן לודא אם ,ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת .האחריות להמנע
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 לבצע חפירה זהירה במקומות בהם קיימות
תשתיות ולהניח את הצנרת מבלי לפגוע בתשתיות קיימות
על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני כסויה
על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים ,כגון בזק,
משטרה ,חברת חשמל ,מקורות ,חברת הטל"כ ,קצ"א וכו' ולא יחפור לפני
קבלת והצגת האישורים הנ"ל.
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העבודה כוללת כסוי בשכבות בנות  30ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים
לא ישקעו לאחר זמן ,מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת
המצב לקדמותו ,החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני
בצוע החפירה.
 40ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור
המונח.
הקבלן יבצע את כל התמיכות הדרושות ,את הוצאת השורשים ,סילוק
האדמה הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המפקח ,סילוק מי תהום ,מי
גשמים ,מי ביוב ,מים ,מפולות ,מצחים ושרשים עצים עד לגבוה מטר וחצי,
חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים משתלבות וכו'.
מודגש בזאת :אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם
המזמין.
בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור
מראש מהמפקח לשיטת הבצוע.
חשוב ביותר :בעבודות עבור בזק על הקבלן לעבוד בסטנדרט בזק ולקבל את
הנחיותיהם להנחת הצינורות בשכונה כל הצנרת תהיה מסוג יקע-
חברת חשמל :הקבלן אחראי להנחה וחיבור על הכבלים והלוחות וחישמול
מצובר הישוב עד לוח דירתי הכל מושלם המחיר כולל את ההובלה והאספקה
של הצנרת העמודים הכבלים ההגנות הלוחות התיבות וכל הדרוש להנחה
מושלמת לוחות הפילרים כוללים מאמת המנעול עד רמת ההתקנה הכל
מושלם קומפלט

08.04

תאורה-כפוף למפרט יועץ
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק "קוברה" דו שכבתי
בקוטר  75מ"מ(.פנים
הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בקוים ישרים רצופים
ושלמים ללא חיבורים או מופות.
קצוות הצינורות יבלטו  50ס"מ מפני יסוד
הבטון .בקופסאות חיבור הצינור יכנס לתיבה
עם מחבר תואם אנטיגרון
בגשר הכבילה תותקן בתעלה שהוכנה לכך
מראש ותוארק כנדרש
דרייברים יותקנו בתיבות שיותקנו ליד תעלת התשתית הקבלן יסגור את
קצוות הצינורות השמורים עם פקקים תקניים בכדי שלא יתמלאו
בפסולת.
על הקבלן לאתר תוואי בצמוד לאבן השפה כך שלא יפגעו מערכות
מעבודותיו-כל מערכת שתיפגע תתוקן במיידי על ידי הקבלן ועל חשבונו

08.05

מספרים על פנסים
מספרי הפנסים יתואמו בין המפקח לקבלן והמתכנן ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על
הפנסים.
הקבלן יכין דוגמא ,יתקן אותה עד לקבלת אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת
יבצע סימון המספרים ,כאשר כיוון המספרים לכיוון הנראות.
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המספר יבוצע ע"י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים ,צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם
את הלוח ממנו הוא מוזן.

08.06

פנסים
על הקבלן להציג למינהלת הפרוייקט את הפנס שברצונו לספק עליו להתקין דוגמא
בשטח טרם האספקה ולוודא חיבור נאות ובר קיימא על הדוגמא לדלוק בחשמל זמני
עבודת הקבלן כוללת ניסוי תאורה וכיוון פנסים ככל שיידרש
פנס שקוע רצפה או קיר יגיע עם כבל ישיר לתיבה לא יאושר חיבור מגוף לגוף

08.07

שוחה עם אלקטרודת הארקה:
השוחה תהיה שוחת בטון בקוטר  60ס"מ נטו .בתוך השוחה יש להכניס את אלקטרודת
ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת  20מ"מ ואורך  3מטר .השוחה תהיה בעלת מכסה
בטון לעומס  8טון עם סמל ע"פ מפרט העיריה ותמולא בתחתיתה  20ס"מ חצץ .הכל
לפי הפרט בתכנית.

08.08

חמרים וציוד:
כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י
מכון התקנים (עם תו תקן).
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המפקח וכן לקבל אישור עיריית ירושלים לצנרת שתונח עבורם.
כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו
ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו.
אישור ש"ע כפוף לשיקול דעת של האדריכל ,המפקח ,המזמין ,מתכנן
החשמל ,כולם ביחד וכל אחד לחוד.

08.09

תאומים אישורים ובדיקות:
העבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם האדריכל המפקח והמתכנן
עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למתכנן ולאדריכל ,ויתאם איתם 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 התרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.
הקבלן יזמין את המפקח לבדיקת הצנרת לאחר הנחתה ולפני סתימת
החפירה ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם השלמתה.
כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם
בנפרד.
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן
שהקים ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של
מהתקן ע"י הבודק.

08.10

תנאים מקומיים:
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
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התנאים בנוגע למכשולים ,קשיים בהתקנה ,קרבה למערכות אחרות ,וכד' ופוטר בזה את
נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

08.11

אחריות:

08.12

מדידה ומחירים:

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות ע"י המתכנן
והמפקח.
תקופת האחריות היא  24חודש מתאריך הנ"ל.
הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים
וכבלים שסיפק.
כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן
מיידו על חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש
ותארך  24חודשים מיום ההחלפה.
הקבלן ישא בכל ההוצאות והתקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך
תקופת האחריות(.תקופת האחריות תחל ע"פ המפורט בסעיף  1לעיל)

העבודה תמדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או
חומרים שנפסלו ,מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך
תואי החפירה.
המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה ,התקנה וחבור ואת כל
העבודות וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה.
כבל ההזנה מתיבת הציוד ועד לפנס כלול במחיר גוף התאורה ולא ישולם
עבורו בנפרד .התקנת הדרייבר כלולה במחיר התקנת הגוף למעט תיבה נפרדת
באם יידרש שתשולם בנפרד
מחיר ,חפירה כולל חפירה ו/או חציבה של תעלה,רפוד חול ,סרט סימון ,כיסוי
והידוק והחזרת המצב לקדמותו  .מחיר התקנת גוף תאורה או פילר חלוקה
או צינור כולל את כל החיצובים החיבורים הקדיחות וההתאמות וכל
האביזרים וחומרי העזר הדרושים אף אם לא סופקו או פורטו במדוקדק-כ"כ
המחיר כולל כל החפירות והביטונים הדרושים להתקנה מושלמת
העבודות עבור בזק יבוצעו בתיאום מלא עם בזק ע"פ תוכניות ביצוע על הקבלן לוודא
השלמת כל התיבות ומהדקי קרונה וכל החיבורים להבטחת קווים תקינים כולל חיבור
לפי תיאום בשטח
העבודות להזנות חשמל תבוצע ע"י קבלן מנוסה אשר בעברו לפחות  2עבודות דומות
ובעל רשיון -A250X3לא יאושר קבלן לא מנוסה או שאינו בעל רשיון כנדרש-יש
להתעמק בתוכנית ולקבל הסבר מפורט מהמתכנן לפני תחילת ביצוע עבודות חיבור
החשמל
עבודת הקבלן כוללת מערכת כריזה לפי תקן  160משטרה
העבודה כוללת התקנת מערכת מסודרת לפי הנחיות יועץ הבטיחות כולל כל העבודות
וחומרי העזר הדרושים להתקנת רמקולים וכד בכל צד תותקן מערכת כריזת חירום
מיקרופון  PTTבתיבה סגורה המאפשרת כריזה מהירה במקרה של סכנה
לא תוכל כל תביעה בגין עבודה בגובה או צורך בהשכרת גיני או פיגום.
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פרק - 13
13.00

עבודות התקנת כבלים

אחידות הציוד
מערכת הכבלים הראשיים והמשניים והכבלים של מערכת הייצוב (,)WIND GUYS
אביזרי העיגון ,המחברים וכו' יהיו סט אחיד של אותו ייצרן מאותה סידרת מוצרים.
התכנון של הגשר בוצע על בסיס הקטלוג של חברת  .FATZERהקבלן רשאי להציע ספק
אחר לכבלים אשר יעמוד באותן דרישות איכות של  FATZERלרבות ההגנה בפני
קורוזיה .הכבלים המשניים של מערכת הייצוב ( )WIND TIESוהכבלים לרשת לרבות
כל אביזרי העיגון והמתיחה יהיו של אותו יצרן מאותה סדרת מוצרים .התכנון של
כבלים אלו בוצע על בסיס הקטלוג של חברת  .JAKOBהקבלן רשאי להציע ספק אחר
לכבלים אשר יעמוד באותן דרישות איכות של  JAKOBלרבות ההגנה בפני קורוזיה.
הכבלים והאביזרים של חברת  JAKOBהינם בגמר פלב"מ ,תוכניות הייצור של הקבלן
יכללו את כל האביזרים הנדרשים להפרדה הנדרשת בין פלדה בגמר פלב"מ לפלדה
מגולוונת.

13.01

מוטות דריכה
מוטות הדריכה יותקנו בתוך שרוולים מתאימים בבטון .כל חלקי מוטות הדריכה יהיו
מוגנים בפני קורוזיה באמצעות גילוון בחם בעובי של  70מיקרון או באמצעות שיטה
אחרת אשר תתן הגנה ש"ע .כל תהליך הדריכה והדיוס יבוצע בהתאמה לדרישות מפרט
נת"י.

13.02

מערכת ניטור
מערכת הניטור מיועדת למספר מטרות:
•

ניטור הרעידות בגשר כתוצאה מהשפעות הולכי הרגל ורוח

•

ניטור הרוחות באתר

•

ניטור הכוחות בעוגנים

שלבי העבודה
.1

התקנת המערכות

.2

שלב ההרצה  -ביצוע נסיונות העמסה ורעידות לפני פתיחת הגשר לציבור הרחב

.3

חיבור המערכות למרכז הבקרה של עירית ירושלים

.4

תפעול ותחזוק המערכות במשך  3שנים

דרישות מן המערכת
מטרת מערכת הניטור לרעידות  :לעקוב אחרי התנהגות הגשר ברעידות ,להוציא דוחות
בשלב ההרצה ובשלב התפעול ,להוציא התראות על ערכים חריגים .המערכת תכלול
לפחות  3זוגות של חיישנים ,כאשר כל זוג כולל חיישן אחד תלת צירי וחיישן אחד חד
צירי .זוגות החיישנים יאפשרו לעקוב גם אחרי הפיתול של הגשר.
מטרת מערכת ניטור הרוחות :לעקוב אחרי משטר הרוחות באתר ,לבדוק ולהוציא
דוחות על השפעת הרוחות על הרעידות בגשר ,להוציא התראות על ערכים חריגים.
הנתונים מהחיישנים השונים יאספו לאוגר נתונים ייעודי ויעובדו באמצעות תוכנות
מתאימות אשר יפיקו דוחות בהתאמה לדרישות המתכנן .תדירות הדוחות וערכי הסף
להתראות יסוכמו ביחד עם המתכנן .בשלב ההרצה ,יבוצעו בדיקות ההעמסה דינמיות
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ותבדק תגובת הגשר ,כל בדיקה כזו תלווה בדוחות של תגובת מערכת החיישנים ובמידת
הצורך יבוצע כיול של רגישות המערכת והחיישנים.
מטרת מערכת ניטור הכוחות בעוגנים :לעקוב אחרי הכוחות המשתיירים בעוגנים
לאורך זמן ,להוציא דוחות תקופתיים ולהוציא התראות על ערכים חריגים.
דרישות מהחיישנים
חיישן רעידות תלת צירי – החיישן יהיה כדוגמת חיישן TRIAXIAL ICP
 ACCELEROMETER MODEL 356B18תוצרת חברת  PCB PIEZOTRONICSאו

ש"ע טכני

חיישן רעידות חד צירי  -החיישן יהיה כדוגמת חיישן SEISMIC ICP
 31B393ACCELEROMETER MODELתוצרת חברת  PCB PIEZOTRONICSאו

ש"ע טכני

חיישן רוחות – החיישן יהיה כדוגמת WMT52 ULTRASONIC WIND SENSOR
תוצרת חברת  VAISALAאו ש"ע טכני

מדידה ותשלום
המדידה לתשלום של עבודות הניטור תתחלק לשלב ההתקנה ושלב אספקת הדוחות
לאורך  3שנים .המחיר כולל את כל הדרוש לביצוע מערכת ניטור מושלמת לרבות איסוף
הנתונים באוגר נתונים ייעודי ,ניתוח הנתונים בתוכנה ייעודית לבדיקת השפעות
דינמיות ,הפקת דוחות בתקופת ההרצה ודוחות תקופתיים ,הוצאת התראות לכל
הגורמים הדרושים במקרה של חריגה מערכי הסף ,תחזוקה ואחריות על המערכת.

13.03

מדידה ותשלום
עבודת אספקת והתקנת הכבלים תמדד לפי מ"א של כבלים ולפי יחידות עיגון .התשלום
יהיה לאחר השלמת התקנת הכבלים בתצורתם הסופית (לאחר השלמת הרכבת כל
הגשר).
המחיר כולל את כל העבודות הדרושות על מנת להשלים את הרכבת הכבלים
בגיאומטריה הסופית שלהם .לרבות :אספקה הובלה והרכבה של הכבלים ,אמצעי
הרמה ,אמצעי מתיחה ודריכה ,אמצעי הגנה למניעת חפצים או כלים ,ביצוע מתיחות
ודריכות או שחרור ואיזון כבלים ככל הדרוש ,וכו'.
בנוסף ,התשלום יכלול גם את עלויות הצוות המקצועי ואת כלל העלויות הכרוכות
בהכנת מסמכי התכנון ,ההרכבה והביצוע הנדרשים במפרט כחלק מביצוע הגשר.
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פרק - 14

עבודות אבן

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 ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראליים

14.00

בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  –1554לוחות לחיפוי מדרגות מאבן טבעית -חלק 2
ת"י  –1872חיפוי באבן מלאכותית-חלקים.5.2, 5.1, 2, 1
ת"י  –2378חיפוי באבן טבעית-חלקים 6—1
-

גידור

14.01

הקבלן יגדר את שטח העבודה למניעת מעבר ציבור בגדר פח איסכורית או שו"ע,
א.
בגובה כ  -2מטר ולפי תאום ואישור עירית ירושליים והמשטרה.
הגידור יעשה באופן שיאפשר מעבר ציבור במשך תקופת העבודה כלול במחיר היחידות.
ב.

14.02

יש לקבל אישור מהנדס בנין ובטיחות לגדר ע"ח ובאחריות הקבלן.

פיגומים
על הקבלן להתקין פיגומים לפי הצורך על חשבונו.
א.
הפיגומים יקבלו אישור מהנדס בנין ומהנדס בטיחות לפני תחילת העבודות ע"ח
ב.
ובאחריות
כלול במחירי היחידות
ג.

עבודות פרוק ריצוף אבן קיימת

14.03
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

14.04
.1

פרוק האבנים יעשה באופן ידני ובזהירות כך שפני האבנים לא יפגע.
פרוק האבנים כולל הסרת חומרי מליטה קיימים וע"פ דרישת המפקח כלול במחיר
היחידות.
יש לקבל אישור המפקח לכלי העבודה לעבודות הפרוק לפני תחילת העבודה.
יש לאחסון האבנים המפורקות בסביבת האתר באחריות וע"י הקבלן.
עבודות הפרוק יכללו פרוק והסרת עמודי תאורה קיימים/חלקי מתכת
וכד'.הקיימים באזור השביל.

אבנים
אבנים חדשות:
אבנים הריצוף החדש יהיו אבני "ביר זית" בסיתות מוטבה ידני אבני 2חיפוי
א.
קירות ,פיתוח אבן כנ"ל בעובי  5ס"מ לבחירת האדריכל.
תובא דוגמא של כל סוגי אבן הריצוף לאישור בכתב של האדריכל לפני הזמנה.
ג.
מידות האבנים לריצוף לפי מידות ופריסות המופיעות בתוכניות האדריכל.
ד.
הריצוף החדש ישלב בתוכו אבנים ישנות מפרוק לפי הנחיית האדריכל והמפקח
ה.
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גודל האבנים יותאם ,וחיתוכם יותאם לשוחות הניקוז ,הביוב ,וכד' ברצפה
ו.
החיתוך יעשה על גבי שולחן עבודה עם מסור חשמלי מעולה מתאים קבוע.
שולחן העבודה והמסור יקבלו אישור המפקח.
אבנים חדשות על גבי קירות פיתוח יעשו לפי תוכניות ופרטים עיבוד בבטון
ז.
להשענת האבן כל החלק המרכזי יעובד כחלק אחד לפי הנדרש האבנים בסיתות
מוטבה וטובזי ידני .
עיבוד האבנים כולל עיבוד מושלם בפינות /סביב פתחי יציאות הניקוז וכולל /גופי תאורה.
עובי האבנים יהיה לפי התשריט ודרישות האדריכל והפיקוח.
פוגות בריצוף יעשו ברוחב של כ  1-ס"מ שקועות כחצי ס"מ מפני האבן ויעובדו
ח.
בספוג מתאים .
קטע דוגמא בגודל של  2מ"ר לפחות יבוצע לאישור האדריכל הפיקוח והמזמין לפני
ט.
המשך ביצוע כלול במחיר היחידה .

חומרי מליטה

14.05
א.
ב.

חומרי מליטה בקירות אבן קיימים וחיפוי אבנים חדשות :חומרי המליטה יהיו
מסוג " "EPASITמשווק ע"י גרוסווירט לפי מפרט מצ"ב ואו "” “MAPEIואו
ש.ע .הכל ע"פ הוראות היצרן ובאישור האדריכל והמפקח.

ג.
.1

חומרי המליטה יעשו ב  3שכבות:
שכבת הרבצה מקשרת מסוג " "EPASIT HBואו ש..ע .בכיסוי של כ-50%
מהשטח .ערובת תכלול כ -20ק"ג למ"ר.
היישום יעשה בהשפרצה באמצעות כלי מתאים ובאישור המפקח.
שכבה אמצעית (טיט בניה) תהיה עשויה מ "EPASIT MPM2"-ואו ש.ע.
כ -30ק"ג מ"ר לפחות ובעובי  2-6ס"מ ולפי הצורך.
שכבה שלישית " -כיחול" תעשה " "PEASIT LPFואו ש.ע .כ -60ק"ג למ"ר -
לפחות השכבה תעשה בעובי  7-8ס"מ.
יש לבצע שטיפת הקיר במים מתוקים לפני התחלת ביצוע ובאישור המפקח.
כלי העבודה לכיחול יעשו "במסטרינות" בגדלים שונים מתאימות לצורכי העבודה
אשר יקבלו אישור המפקח לפני התחלת הביצוע.
הכיחול יעשה שקוע לפי תשריט הכיחול יעובד בצורה מתאימה ואחידה .על החומר
להיות מהודק לקצוות האבן.
תבוצע דוגמת קטע קיר כ -2.0מ"ר לאישור סופי של המזמין רשה"ע והמפקח
כלולה במחיר היחידה.
לא יתחיל הקבלן לבצע עבודות כיחול ללא אישור המפקח מראש לכלי העבודה.

.2
.3
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

14.06

אישור העבודה בשלבים
א.
ב.
ג.
ד.

14.07

חומרי מליטה בריצופים יהיו על בסיס מלט לבן וחול מחצבה.

כל העבודות יעשו בשלבים ועל הקבלן המבצע לקבל אישור המפקח בכתב לסיום
כל שלב לפני המשך ביצוע שלב נוסף.
לא יבצע הקבלן כל עבודה לפני אישור המפקח/המזמין לסוג האבנים ,לחומרי
המליטה ,לכלי העבודה.
במקרה ולא יאשר המפקח שלב עבודה קודם ו/או סוג אבנים וכו' על הקבלן לתקן
באופן מיידי וללא כל דיחוי הפגמים ,ולקבל אישור המפקח לתיקון.
אישור בשלבים כולל אישור דוגמא כלולה במחיר היחידה.

פקוח
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א.
ב.
ג.

14.08

כל שלבי העבודה יעשו בפקוח מנהל עבודה מאושר על ידי משרד העבודה בעל
כישורים מתאימים ע"ח הקבלן ובאחריותו.
הפקוח יהיה לכל העבודות וע"פ התכנון והבניה וכל ת"י הקשור לנושא הבניה,
פיגומים ,גידור וכו'.
מנהל העבודה ירשום הערותיו ואישוריו ביומן עבודה אשר יוגש למפקח
באחריות הקבלן.

אופני מדידה ותכולת מחירים לעבודות אבן
א.
ב.
ג.

14.09

המחירים יכללו בכל מקרה את כל המופיע בתוכניות ובפרטים.
שינוי במידות פרטי מסגרות בגבולות של  10%לא יחייב שינוי במחיר.
מחירי היחידה של הקבלן כוללים הכנת דוגמאות לכל הפריטים המופיעים בפרק
זה ,כולל שינויים שיידרש הקבלן לבצע עד לאישור הדוגמאות על ידי האדריכל
בכתב .לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הכנת הדוגמאות.

מחירי היחידה כוללים ביו השאר את ההוצאות הבאות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

השלמת תכנון מפורט.
חומרים ,הובלה ,פריקה ,אחסון שינוע והרכבה.
פיגומים ואמצעי גישה.
הגנת כל העבודות בפני פגיעות מכניות והשפעת חומרי הבניה במבנה.
ניקוי כל העבודות לפני מסירה.
עיבוד מיוחד של הפריטים בהתאמה למבנה ולסטיות הביצוע.
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פרק - 19

עבודות מסגרות חרש

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  19של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

19.00

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –127חלק -1מבחני הסמכה לרתכים.
ת"י  –414עומסים אופיניים בבניינים :עומסי רוח.
ת"י  –1026בדיקות לא הרסניות-חלק . 5
ת"י  –1225חוקת מבני פלדה.
ת"י  –1458פרופילי פלדה מבנים חלולים-חלקים .2.02, 2.01, 1.02, 1.01
ת"י –1556סיכוך גגות קלים.
ת"י –1733ציפוי רכיבי בניין מפלדה,להגנה מפני שריפה.
-

19.01

אלמנטים יחודיים
בפרוייקט מספר אלמנטים הדורשים ייצור יחודי באמצעות כרסום .אלו כוללים כרסום
תעלות הולכה לכבלים במידות ורדיוסים מדוייקים ,הברזת תבריגים מדויקים ושאר
הכנות .הקבלן רשאי להציע תהליך ייצור חלופי לאישור המתכנן אך לא יותר ביצוע
יצקת פלדה בעלת משיכות פחותה.
בנוסף ,כולל הפרויקט אלמנטים בייצור סדרתי כגון קורות ומוטות תלייה.

19.02

שלבי ביצוע
באלמנטים השונים קיים ייצור במסגריה או ייצור חיבור באתר .לא יאושרו עבודות
ריתוך באתר למעט שלבי ביצוע המחייבים זאת.

19.03

בדיקות ריתוכים
פרוגרמת הבדיקות מופיעה בתוכנית מספר  .01יש להשלים את אישור הבדיקות אצל
המתכנן לפני המשך ביצוע יציקות ,גילוון או צבע.

19.04

גלוון צביעה והפרדה בין מתכת מגולוונת ופלב"מ
כל חלקי הפלדה בגשר יכללו הגנה בפני קורוזיה באמצעות גלוון חם בעובי  70מיקרון
או באמצעות גלוון תרמודיפוזיוני בעובי  40מיקרון ,למעט הכבלים והרשתות שיסופקו
מפלדת פלב"מ .בין חלקי הפלדה המגולוונים לבין חלקי הפלב"מ תבוצע הפרדה
חשמלית.
באלמנטים צבועים תבוצע מערכת צבע בסיס מסוג אפוגל בעובי  50מיקרון או ש"ע
וטמגלס בעובי  50מיקרון או ש"ע מעל צבע הבסיס .ביצוע מערכת הצבע על פי הנחיות
הייצרן ובמצבעה מאושרת.
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19.05

נעילת ברגים
כל הברגים אשר ישמשו בגשר יעמדו בעומסים דינמיים ועל כן יכללו נעילה באמצעים
שונים לפי החלטת הקבלן .כאשר המינימום הוא אום ודסקית קפיצית או אום כפול.

19.06

מדידה ותשלום
עבודת המסגרות תמדד לתשלום לפי טון פלדה או יחידות בהתאמה לכתב הכמויות.
מוטות התלייה ואביזרי הקיבוע וההרחקה יכללו את ברגי הנעילה והברגים לחיבור בין
חלקים.
כמו כן ,תכולת המחירים כוללת את כל החריצים והחורים הנדרשים לצורך התקנת כלל
המערכות בגשר ,לרבות בין היתר אך לא רק :תאורה ,חשמל ,ניטור וכד'.
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פרק - 20

נגרות חרש

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  20של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

20.01

"דק" עץ איפאה ()IPE
דק העץ יבוצע בהתאם לתוכניות האדריכל ופרטי המהנדס .הדק מתוכנן לעומס שימושי
 400ק"ג למ"ר.
על הקבלן להציג רישיון כריתה של ממשלת ברזיל ,המאשר יבוא העץ
לישראל.
סוג העץ ל"דק" איפאה בחתך  32/140יש לשים לב לזמן אספקה ארוך מאד
עד חצי שנה.
לוחות העץ יגיעו מחורצים לאורכם ויותקנו בניצב לציר הגשר .מידות
החריצים יוגדרו ע"י מנה"פ.
על הקבלן להציג תעודה המעידה כי העץ עבר תהליך חיטוי בתא לחץ בארץ
המוצא.
דוגמת עץ תיבדק ע"י מכון התקנים הישראלי כמפורט:
שיטת הבדיקה לפי BS373: METHODS OF TESTING SMALL CLEAR
SPECIMENS OF TIMBER

סעיף – 2תכולת רטיבות.
סעיף – 5משקל סגולי  -מרחבי.
סעיף – 9בדיקת כפיפה בהעמסה מרכזית.
ובדיקת קשיות לפי תקן :
ISO 3351 : WOOD – DETERMINATION OF STATIC HARDNESS
התפשטות אש לפי ת"י 755טבלה מס 1.דרגת עמידות אש V.4.3

על הקבלן להעביר אישור היצרן ולערוך בדיקת העץ במכון התקנים להוכחת
עמידות אש דרגה V.4.3

צביעת קורות עץ ביסוד ו 3-שכבות "לזור  "2000או ש"ע בהתאם להנחיות
היצרן .יבואן יעקובי .מריחת סילר ע"ג כל חלקי עץ איפאה.
חיבור לוחות האיפאה לקורות  HEAבאמצעות  2ברגים מכל מכל צד ,סה"כ
 4ברגים לכל לוח .הברגים יהיו בקוטר  10מ"מ בעלי ראש הבורג שטוח ושקוע
מפני המשטח ונעולים באמצעות שייבה ,ואום מסוג או-קולון לשמירת
הנעילה.
הברגים יהיו מצופים אבץ אלומיניום דיפוזיוני לפי הגדרת PM1של חב'
גרינקוט בעובי 31-35מיקרון עם שכבת צבע פוליאסטר בעובי 15-21מיקרון
בגוון לבחירת האדריכל .עמידות בפני קורוזיה למשך 11שנים באוירה ימית.
יצרן חב' גרינקוט – איש קשר יצחק רוזנטל 0544923047
המרווחים בין לוחות העץ יהיו ברוחב  10מ"מ לרוחב ולאורך החיבורים.
הקבלן יספק לוחות בכמות הגדול2ה ב 10%מהנדרש לצורך תחזוקה.
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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 ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

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
מכיוון שהשטח צפוף ולא נגיש הקידוחים יבוצעו באמצעות כלים קטנים ואו ידניים דרך שכבות
קרקע משתנות .שיטת הקידוח תהיה באמצעות קידוח גלעין (קידוח כוס) או באמצעות קידוח
הקשה וסיבוב הכל בהתאמה לנגישות הקיימת לנקודת הקידוח ו/או לדרישות הפיקוח.
בעת הקידוחים יש לוודא נוכחות של הפיקוח הארכיאולוגי של רשות העתיקות ואתרא קדישא
ובעיקר בנציב דרומי בו קיימת מערת קבורה סמוכה

23.01

מדידה ותשלום
מחיר הכלונס כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע כלונס מושלם לרבות
בטון או דייס מסוג  ,CABLE FLOWפרופיל פלדה .המחיר יכלול קידוח אנכי או משופע
ללא תוספת מחיר.
מדידה לתשלום לפי אורך קדוח מוכח .פלדת הזיון תמדד על פי סעיף של פלדה מצולעת.
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פרק - 26

עוגני קרקע

כל עבודות עוגני הקרקע יבוצעו בהתאם למפרט הכללי של נתיבי ישראל פרק 26
בעת הקידוחים יש לוודא נוכחות הפיקוח הארכיאולוגי ואתרא קדישא בעיקר בנציב דרומי בו
קיימת מערת קבורה סמוכה.
קידוח העוגנים יבוצע בשיפוע על כן יש לבצע מדידה מדויקת לביצוע העוגנים .במיוחד בניצב
דרומי בו הקידוח הוא ישירות בקרקע וללא צינור מוביל.
בדיקת העוגנים בנציב הדרומי תבוצע ב 2-שלבים :שלב ראשון לאחר הקידוח ולפני התקנת הברזל
ויציקת הבטון ובשלב שני לאחר יציקת נציב הקצה.
כל העוגנים יחוברו למערכת ניטור באמצעות תאי לחץ .מערכת הניטור תעביר דיווחים למערכת
אינטרנטית שתהיה זמינה לצוות התכנון והביצוע וכן תספק דוחות באופן אוטומטי או בקריאות
חריגות .אספקת הדוחות לעוגנים תבוצע במשך  3שנים.

26.00

מדידה ותשלום
המדידה לתשלום של העוגנים תהיה לפי קומפלט .המחיר כולל את כל הדרוש לביצוע
העוגן המושלם שעמד בבדיקות על פי הדרוש במפרט נת"י ודרוך לכח הסופי ,לרבות
הגנה כפולה על כל חלקי העוגן ,הקידוח בקוטר של  ,"6-"4מוט  DIWIDAGבקוטר
ובחוזק הדרושים מגולוון בחם  ,דייס בחוזק של לפחות ב.40-
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פרק - 40

עבודות 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 ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

40.01

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –1498מתקני משחק
ת"י -1554חלק -2לוחות מאבן טבעית לחיפי מדרגות .
ת"י -1630קירות תמך מקרקע משוריין ברכיבי פלדה
ת"י -1918נגישות הסביבה הבנויה-חלקים . 4, 2, 1
ת"י -2142חלק -1בטיחות בשטחים פתוחים .
ת"י -2378קירות מחופים באבן טבעית-חלקים . 4--1
ת"י -4273גדרות מפלדה .
-

40.02

משטחים מרוצפים
 41.01.01ריצופים
כללי
הגדרת העבודות לאספקת והתקנת משטחים מרוצפים כוללת סוגי ריצוף מסוגים שונים
עפ"י התוכניות והפרטים המצורפים לחוזה הקבלן ובנוסף עפ"י הוראות והנחיות
המנהל\מפקח .לרבות רחבות ,שבילים ,מדרכות ,חניונים ,מעבירי מים (ריפ-ראפ) ו\או
כל צורת ריצוף קיימת באתר.
הביצוע יהיה באמצעות כלים מכאניים ו\או ידניים כפי שיורה\יאשר המפקח בלבד.
העבודה כוללת פרוק אלמנטים של פיתוח באזור ככול הנדרש ,כולל עבודות לחידוש
מבנה הביסוס ו\או החלפתו (עבודות עפר ,מצעים ,חול ,טיט ,רצפות בטון מזוין ,אבני
שפה ,חגורות בטון וכד') והתחברות לפיתוח הקיים עפ"י הוראות המנהל\מפקח\מתכנן.
ביצוע העבודה יהיה כלול במחיר .החומרים ישולמו בנפרד עפ"י המחירון המיוחד לחוזה
זה .כל העבודות לביצוע המבנה הביסוס ,יהיו בהתאם לדרישות התקנים המחייבים
לסוג החומרים והביצוע ,כמפורט במפרט הבין משרדי פרק  – 51מפרט כללי לסלילת
מסלולים בשדות תעופה ,כבישים ורחבות .ביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים
שיקבע על ידי המפקח .הביצוע כולל החזרת המצב לקדמותו עפ"י הוראות המפקח
והתוכניות ,לרבות הסדרת שטחים משיקים לנקודת הביצוע כגון קירות ,טראסות,
מעקות ,שילוט ,תמרור ,תאורה ,גינון ,השקיה ,ריהוט ,מתקנים וכד'.
הביצוע כולל בדיקות טיב לחומרים ולביצוע ע"י מעבדה מוסמכת .תשלום הבדיקות
כלול במחירי החומרים במחירון המיוחד ולא ישולם בנפרד.
ריצוף באבן טבעית.
על הקבלן להציג דוגמאות לחומרי הגלם עבור ביצוע עבודות התקנת ,תיקון ושחזור
ריצוף באבן טבעית .הדוגמאות תהיינה בהתאם לסוג האבן הקיימת באתר ו\או עפ"י
הוראות פרטי הביצוע כמפורט בפרטי הביצוע במסמך ה' למפרט מיוחד זה ,לרבות
גדלים וגוונים .הקבלן לא יחל בביצוע העבודה לפני שאישר את החומר ע"י
המנהל\מפקח .המפקח יהא רשאי לדרוש הכנת דוגמת ביצוע מלאה של העבודה בטרם
יאשר את הביצוע בפועל .הדוגמאות הן של חומרי הגלם והן של הביצוע המלא אם
יידרש ,יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולמו בנפרד.
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הדוגמאות שתאושרנה תשמרנה עד לסיום הביצוע של העבודה.
נתונים טכניים לאספקת אבן טבעית:
 ASTM C241מינימום ( 10ערך)
התנגדות לשחיקה
 ASTM C99מינימום 55 Mpa
חוזק לדחיסה
 ASTM C99מינימום 6.9 Mpa
מודולוס הפקיעה
 ASTM C97מקסימום 2%
ספיגה
 ASTM C97מינימום  2560ק"ג/מ"ק.
צפיפות
משטחים ורצפות בטון מזוין.
עבודות ליציקת רצפות בטון יהיו בהתאם לפרטים.
העבודות כוללות רצפות בטון מזוין ,החלפת קטעים ,תיקוני סידוק ושחיקה ,ביצוע
עבודות פירוק ע"י ניסור הבטון לפי הוראות המתכנן ו\או המנהל\מפקח .פנוי פסולת
והחזרת המצב לקדמותו.
 41.01.03מדרגות.
עבודות בנייה ,התקנה וטיפול בסוגי מדרגות הפיתוח השונים בתחום הפרויקט .תיקון
ושיקום בכל מקרה של שבר ,תזוזה ,שקיעה ,שחיקה ו\או שנוי גיאומטרי בתנוחת
מדרגות קיימות .עפ"י פרטי הביצוע כמפורט במסמך ג' למפרט מיוחד זה .חומרי הגלם
יותאמו לחומרי הביצוע המקוריים הקיימים באתר ,לרבות גדלים ,מידות וגוון .בן היתר
עבודות סיתות לחספוס פני האבן כנגד החלקה.
הטיפול כולל ביסוס ויסודות קונסטרוקטיביים ,לרבות עבודות עפר ותיקון קירות ,גינון
והשקיה בסביבת העבודה כפי שיורה המפקח.
עבודות שחזור ושיקום של אלמנטים של פיתוח – החזרת קרקע ,התקנת שבילים ,אבני
שפה ,גדרות ,מדרגות ,גינון אשר נחפרו במסגרת עבודות רשות העתיקות.
 41.01.04חיפויים.
העבודה כוללת ביצוע עבודות בניה לחיפוי אבן מכל סוג שהוא כמפורט בתכניות
ובפרטים .כולל עיגון האבנים בקשירה לרשת ברזל מעוגנת לחזית הקיר ו\או בכל אופן
שיורה המפקח .חומרי הגלם לביצוע העבודה יהיו תואמים לחומרים הקיימים באתר,
לרבות סוגי האבן ,גוון וכד'.
הקבלן יהא חייב באישור המפקח להתאמת חומרי הגלם בהם יבקש להשתמש.
החומרים יהיו דומים בגודלם ,תכונותיהם וגוניהם ,לחומרים הקיימים באתר.
 41.01.05עבודות בניה נוספות.
כללי
הוראות פרק זה יהיו בעיקרם הוראות למתקנים ועבודות בניה המשלבים בניה ממספר
חומרים יחד.
העבודות כוללות טיפול במתקנים בנויים בתחום האתר וגבולות הביצוע .מתקנים
בבניה משולבת מבטון ,אבן ,ברזל ,עץ ויריעות ארוגות מכל חומר שהוא .הטיפול
במתקנים אילו ובמרכיביהם השונים יהיה עפ"י הוראות מפרט זה (הוראות בהתאם
למפורט בפרקים השונים למפרט זה ,כפי שיורה המנהל\מפקח) ,עפ"י סוג החומר
המטופל ובהתאם להוראות המפקח ,לרבות טיפולים עפ"י הוראות היצרנים השונים
ככל שידרוש.
מתקנים כדוגמת :סככות (מסוגים שונים) ,פרגולות ,טראסות וכו'.
עבודות בנייה ,עבודות שיקום ,החלפת חלקים ,שיפוץ וטיפולים כגון צביעה ,טיפול
בחומרים מונעי ריקבון בעץ ,שיתוך וקורוזיה בחלקי פלדה ,עבודות בטון ואבן.

40.03

דרכים
כללי.
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כל העבודות ,שלבי הביצוע ,החומרים ,התקנים ,הבדיקות והציוד לביצוע מלא ומושלם
של עבודות הדרכים בפרק זה .יהיו עפ"י:
 .1הוראות המיוחדות המפורטות במפרט מיוחד זה.
 .2המפרט הכללי לפיתוח אחזקה שיקום ותיקון של עיריית ירושלים.
 .3הוראות פרק  51במפרט הכללי בהוצאת משרד הביטחון( .להלן הספר
הכחול).
בניגוד לנאמר במפרט הכללי ,לא תהיה הגבלה לשטח התיקון המרבי לפי מכרז זה.
העבודות בפרק זה כוללות שיקום ותיקון לדרכים מכל סוג שהוא בתחום האתר וגבולות
העבודה .לרבות דרכים סלולות באספלט ,סלילת דרכי עפר ,שבילים להולכי רגל,
כבישים ,מדרכות ,רחבות ,משטחי בטון וכד'.
טיפולי השיקום בדרכים יבוצעו באופן יום יומי ובאופן שוטף  24שעות ביממה .הביצע
יהיה ע"י הצוות הקבוע של הקבלן (כפי שהוגדר בחוזה) ועפ"י הוראות המפקח .לרבות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

סלילת דרכי עפר.
טיפול בשבר ,סידוק וחרוץ.
טיפול בשקיעה וסחיפה.
טיפול בשולי הדרכים.
טיפול במבנה הדרך( .אספלט ,ריצוף ,מצע ,שתית ,עפר וכד').
תיקון בורות.
טיפול בהסדרת תעלות ניקוז.
טיפול במעבירי מים.
פנוי והסדרת מכשולים.
ניקיון .איסף ופנוי פסולת מכל סוג שהוא ,טאוט ושטיפה.
החלפת משטחים מרוצפים.

העבודות יבוצעו בכלי צמ"ה ,בכלים מכאניים ,ו\או ידניים עפ"י הוראות והנחיות
המפקח .השימוש בציוד ובכלים לביצוע העבודות יהיה כלול במחיר העבודה.
במהלך הביצוע ,הקבלן יהא אחראי להסדרת הבטיחות במקום העבודה ולהסדרת
מעבר חלופי (זמני) עד להשלמת עבודות התיקון\טיפול\סלילה .הקבלן לא יורשה
לחסום דרכים ולמנוע מעבר שוטף לצורך ביצוע העבודות.
הסדרת דרכים חלופיות למעבר תהיה על חשבון הקבלן ובאחריותו .לרבות החזרת
המצב לקדמותו בתחום הדרכים החלופיות ,מייד עם סיום ביצוע העבודות.
העבודות בפרק זה כוללות ביצוע עבודות עפר (חפירה חציבה) ופנוי עודפי עפר מהאתר.
הקבלן לא יורשה בשום אופן לפזר עודפי עפר בתחום האתר .כמו כן אספקה ופיזור
אדמת גן לשיקום ,כולל הסדרת מפלסי גמר במגרפות.
העבודות כוללות אספקת חומרים וביצוע העבודה.
כל חומרי הגלם לביצוע העבודות בפרק זה יהיו ממפעלים מורשים בעלי ת"י בלבד.
 41.02.04דרכים מרוצפות
התקנת דרכים ,שבילים ורחבות מרוצפות אבן טבעית.
העבודות כוללות טיפול במבנה התשתית לשטחים המרוצפים ובשוליהם ,במידת
הצורך.
ביצוע עבודות עפר להחלפת מבנה במקרים של סחיפה ו\או שקיעה ו\או שבר ו\או סידוק
ו\או עפ"י הוראות המנהל\מפקח .כולל החלפת מצעים וקרקע ,כולל פרוק אבני שפה
מסוגים שונים והחלפתם ו\או התקנתם מחדש .שיקום שוליים מגוננים ,סלולים ו\או
בכל צורת גמר קיימת באתר .טיפול בתעלות ,מעבירי מים ו\או כל אלמנט קיים בנקודת
הביצוע כפי שהוגדרה ע"י המנהל\מפקח.
הקבלן יספק חומרי גלם לביצוע עפ"י החומר הקיים באתר בלבד.
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הקבלן לא יורשה לבצע את העבודה ללא הצגת דוגמאות אבן וקבלן אישור
המנהל\מפקח על העבודה לביצוע בחומר המוצג .הדוגמאות יהיו ע"ח הקבלן ולא
תשולם תוספת מחיר על הצגת הדוגמאות ,לרבות ביצוע קטע
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן יבצע את העבודות בתאום מלא עם הנחיות
והוראות המנהל\מפקח .לרבות בדיקות מעבדה כנדרש.
אופני מדידה
א .עבור עבודות פירוק ,עפר ופנוי – מ"ר.
ב .עבור עבודות בניה ,חידוש ,תיקון – מ"ק.

40.04

עבודות מסגרות ואלמנטים ממתכת
כללי.
כל עבודות המסגרות והאלמנטים ממתכת תעשינה בהתאם להוראות המפרט הכללי
פרק  – 19מסגרות חרש מהדורה רביעית  2000ולתקנים שהוגדרו בו.
העבודות המפורטות בפרק זה יהיו עבור כל פרטי הפלדה כמפורט בפרטים ובנוסף עבור
שילוט ותמרור ,גשרים ,סככות ,פרגולות ו\או עבור כל אלמנט פלדה אחר ,כפי שיורה
המנהל\מפקח.
העבודות יכללו ביצוע עבודות באתר ו\או פרוק של הציוד לצורך טיפול בבית מלאכה
מורשה לעבודות מסגרות .הוראות הביצוע (ביצוע באתר ו\או ביצוע בבית מלאכה)
הנדרשות יהיו לשיקול דעתו של המפקח בלבד .לקבלן לא תהיה כל טענה ו\או דרישה
לתשלום בגין הוראות המפקח במקרה זה.
 41.03.01גילוון
פעולות הכנה לפני ביצוע עבודות גילוון:
יש לדאוג לפני שטח נקיים משבבים ,סיגים ,נתזי ריתוך וצבע( .לרבות צבע סימון).
יש לבצע ניקוי בחומר שוחק לדרגה  B.Sa.3לפחות ,לפי ת"י ISO 1-8501
עבור ציפוי בצבע עשיר באבץ הניקוי בחומר שוחק יבוצע לדרגה B.Sa.2.5
ביצוע תיקוני גלוון באתר יהיו בהתאם לשיטות המקובלות.
א .טבילה באבץ חם (גילוון) לפי ת"י .918
התהליך יתאים לדרישות ת"י  918לרבות עובי הציפוי הנדרש בטבילה באבץ חם.
ב .ציפוי בהתזת אבץ.
ציפוי בהתזת אבץ יבוצע עפ"י דרישות\הוראות תקן  .BS.EN 22063אם לא נדרש
אחרת ,עובי השכבה המינימאלי יהיה  100מיקרומטר לפחות.
ג .ציפוי אלקטרוליטי באבץ (מותר רק לפריטים קטנים).
הביצוע יהיה לרכיבים קטנים בלבד כגון ברגים ואומים .שיטת הביצוע באלקטרוליט
תהיה בהתאם לדרישות ת"י  1380ותתבצע באבץ ו\או קדמיום.
ד .צביעה בצבע עשיר באבץ.
הצביעה תהיה בצבע תקני בלבד .הצבע יכיל  65%אבץ ממשקל המוצקים לפחות ,סה"כ
משקל המוצקים בצבע יהיה  78%לפחות ממשקל הצבע.
בקרת איכות הצפוי.
הבקרה תתבצע באופן מדגמי עפ"י הוראות המפקח.
השיטות יהיו בהתאם לצורת הגילוון המפורטות .שטח הגילוון יהיה נקי משאריות
תלחים ( )fluxומאבץ קשה ( .)drossמראה הציפוי יהיה חלק ,בעל צבע אחיד ,ללא
שטחים מחוספסים וללא נטיפים עם קצוות חדים.
במידה ויתגלו פגמים בגילוון או בציפוי ,כגון עובי חסר מהנדרש ו\או שכבות סיגים –
הקבלן יבצע תיקונים בהתאם להמלצות ,תיקונים אילו יהיו באחריותו ועל חשבונו של
הקבלן .הקבלן לא יורשה להתקין ו\או לדחות את הטיפולים הנדרשים עפ"י המלצות
הבדיקה .הקבלן יבצע באופן מיידי את הנדרש להשלמת העבודות בהתאם לדרישות
ובתאום והוראות המפקח.
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 41.03.02צביעת מתכות ופלדה
פעולות הכנה לפני ביצוע עבודות צביעה:
יש לבצע ניקוי ויבוש מלא של האזור המטופל .הניקוי יהיה בעזרת מברשת פלדה
חשמלית ו\או באופן מכאני כפי שיורה המפקח .השטח המטופל יהיה מתכתי מבריק,
טרם ביצוע עבודות הצביעה.
הצביעה תעשה בחפיפה של  10ס"מ לפחות עם השטח שאינו דרוש טיפול.
הגוון יהיה בהתאם לגוון הקיים ביתר החלקים של האלמנט המטופל ו\או עפ"י הוראות
המפקח.
השימוש בחומרי הצבע יהיה בחומרים בעלי ת"י בלבד.
צביעה בצבע עשיר באבץ תעשה עפ"י פרוט הוראות גילוון לעיל.
בכל מקרה ביצוע עבודות הצביעה יהיו בתאום והנחיות המפקח בלבד.
אופני מדידה
לפי הוראות פרק  19במפרט הכללי ו\או לפי משקל הפלדה המטופלת.
כל העבודות בפרק זה כלולות במחיר השוטף של העבודה .לרבות ציוד לביצוע מלא
ומושלם של העבודות.
חומרי גלם וחלקים ישולמו בנפרד לפי סעיפי המחירון המיוחד למכרז זה ו\או עפ"י
חשבוניות בלבד.
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פרק - 51

כבישים ורחבות – פיתוח

כל עבודות העפר יבוצעו בהתאם למפרט הכללי של נתיבי ישראל פרק .51
תשומת לב הקבלן לכך שעבודות העפר דורשות עבודה עם כלים קטנים לחפירה ו/או חציבה.
במקומות מסויימים ידרש ביצוע של ניסור סלע במקום חציבה.
בעת החפירה והכנת הקרקע יש לוודא נוכחות הפיקוח הארכיאולוגי של רשות העתיקות ובעיקר
בנציב דרומי בו קיימת מערת קבורה סמוכה.

51.01

מדידה ותשלום
מחיר עבודות העפר חפירה חציבה או מילוי כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים
לביצוע העבודה לרבות שימוש בכלים קטנים וניסור.
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פרק - 54

מסמרי קרקע וברגי סלע

כל עבודות מסמרי הקרקע וברגי הסלע יבוצעו בהתאם למפרט הכללי של נתיבי ישראל פרק 54
מסמרי הקרקע נועדו לייצוב קירות הפיתוח.

54.00

מדידה ותשלום
המדידה לתשלום של מסמרי הקרקע ואו ברגי הסלע תהיה לפי מ"א של מסמר או בורג.
המחיר כולל את כל הדרוש לביצוע מסמר קרקע או בורג סלע מושלמים לרבות הקידוח
בקוטר של  ,"6-"4מוט מצולע מגולוון בקוטר  25-32מ"מ ,דייס בחוזק של לפחות ב30,-
פלטת עיגון מגולוונת בחם.
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פרק - 60

עבודות על בסיס שכר יומי (רג'י)

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט הכללי לעבודות בניין" (הידוע גם בכינויו "האוגדן
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף .למרות שאין פרק  90ב"אוגדן הכחול " מחיבים שאר הפרקים שבאוגדן את
הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים) .בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים
לנאמר בו,יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

 60.00כללי
פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ,אינן
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן
מחיר חריג ,אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל ,כלי וכדומה .ביצוע
עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי
לבצען על דעת עצמו.
שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח ,אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת
בחוזה ממשיכה לחול על הקבלן.
הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו.
אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה
בוצעה בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן.

60.01

הגדרת היקף
השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה
נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.
סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים
בכתב הכמויות.
הוצאות ,כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם ,שעות נסיעה ובטלה,
מפעילים ,כלי עבודה ,שימוש במחסן ,ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל
ההוצאות הסוציאליות  -רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג
כפי שפורט בכתב הכמויות והמחירים .שעות העבודה של מנהלי העבודה לא
ישולמו איפוא ויראו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי
העובדים והציוד.
לגבי עבודת ציוד  -המחיר כולל גם את כל חומרי העזר ,כגון :דלק ,שמנים,
בלאי ,אלקטרודות וכו' ,וגם את העבודה של המפעיל.
בהעדר סעיף מתאים ,לפי שיקולו הבלעדי של המפקח ,לתשלום בגין עבודה
של ציוד מכני מסויים ,שימושו ישולם בהתאם למחירים וכפוף לתנאים
אחרים לגבי אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות
ציבוריות במשרד הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצועי החוזי.
לגבי עבודת פועלים  -מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה
הדרושים לביצועה התקין של העבודה ,ואת השימוש בחומרי עזר ,מים,
חשמל ,פיגומים ,אמצעי גישה וכו'.
באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו די
יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש,
והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו
יחולו על הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.
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נספחים
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נספח א' – דוח קרקע
2
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נספח ב' – בחינת תנאים גיאולוגיים
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נספח ג' – דוח אגרונום
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נספח ד' – הנחיות בטיחות
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נספח ה' – הנחיות נגישות
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נספח ו' – מפרט גופי תאורה
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נספח ז' – מפרט הגיחון
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