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מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
סדר מפרטי המתכננים:
עבודות כבישים ,סלילה וניקוז – עמ' 2
עבודות אדריכלות ופיתוח – עמ' 17
עבודות גינון והשקיה – עמ' 33
עבודות תנועה – עמ' 41
עבודות חשמל ותאורה – עמ' 62
עבודות בזק – עמ' 63
עבודות מים וביוב – עמ' 68
עבודות קונסטרוקציה – עמ' 99
עבודות דלק  -עמדות תדלוק – עמ' 122

עבודות כבישים סלילה וניקוז

 .מסמכים כלולים ו/או מחייבים
מסמך  - 1החוזה הממשלתי נוסח התשנ"ו בהוצאת ממשלת ישראל.
מסמך  - 2המפרט הכללי לעבודות בנין ,בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון
ומשרד הבינוי והשיכון (במהדורה המעודכנת ביותר); ניתן לרכוש מפרט זה בהוצאה לאור של משרד
הבטחון ,רח' דוד אלעזר  ,29הקריה ,תל-אביב.
מסמך  - 3המפרט הטכני המיוחד.
מסמך  -4כתב כמויות.
מסמך  - 5רשימת תוכניות.
כל המסמכים דלעיל ,במהדורה ובהוצאה מעודכנת ,מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם
מצורפים.
עם השלמת עבודות העפר בכבישים ובמגרשים יש להזמין יועץ קרקע לשטח ולקבל את אישורו עבור פרטי הביצוע.
 .2הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצא המפרט הכללי לעבודות בנין הנזכר לעיל (מסמך ד') ,כי קראו ,הבין את תכנו,
קיבל כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות אלו.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
* מסמך  1אינו מצורף לחוברת זו ,יימסר לקבלן בנפרד.
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מפרט טכני מיוחד
פרק 0
 0.1תאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות עפר ,סלילה וניקוז בחניון האוטובוסים העבודה כוללת:
 .1ביצוע עבודות עפר -חפירה ,מילוי והידוק בהתאם לנדרש בגבולות הפרויקט.
 .2ביצוע עבודות סלילה ,ניקוז והסדרת מדרכות בתוך גבולות הפרויקט.
במסגרת הפרויקט יבוצעו העבודות הבאות:
א .עבודות הכנה ועבודות עפר בכבישים.
ב .מצעים ,מדרכות מרוצפות ואבני שפה.
ד .הסדרת מערכת ניקוז.
ה .עבודות אספלט.
ייתכן והעבודה תתבצע בשלבים ,על פי החלטת המזמין ,ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה כלשהי
בגין החלטה זו באם תתקבל.
וכן כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניות ולפרטים.
0.2

היקף המפרט
המפרט הטכני לבצוע העבודות הכלולות בחוזה זה מורכב מהמפרט הכללי לעבודות בנין ,הנזכר במסמך ד'
ברשימת המסמכים לעיל ,וכן ממפרט מיוחד זה ,הבא להשלים את המפרט הכללי כמפורט להלן:
מס00.
מוקדמות
מס01.
מפרט כללי לעבודות עפר
מס40.
מפרט כללי לפיתוח האתר
מס51.
מפרט כללי לסלילת כבישים ורחובות
מס57.
מפרט כללי לעבודות ביוב ,מים ותעול
כל האמור במפרט מיוחד זה ,בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ואינו מבטל אותם,
אלא אם צויין הדבר במפורש או נובע באופן חד-משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד.
אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט
מיוחד זה.

0.3

יחס בין תקנים ישראליים ,מפרט ,כתב כמויות ותכניות
יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות ואין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתכנית תמצא את ביטויה
הנוסף במפרט ,או להיפך.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ,ו/או דו משמעות ,ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר
במסמכים השונים ,יחשב סדר העדיפויות לפי הרשום להלן :תכניות ,כתב כמויות ,מפרט טכני מיוחד ,מפרט
טכני כללי ,תקנים (המוקדם עדיף על המאוחר) .בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן ,בכל מקרה של סתירה ו/או
אי התאמה ו/או דו-משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים ,להעיר את תשומת לבו של המפקח על כך ,לפני
ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי טיב ,אופן ביצוע ,התקן ,הבדיקות שיש לבצע וכד'.

 0.4הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום ,דרכי הגישה אליו ,מיקומם של
המתקנים הסמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום .כמו כן מצהיר בזה הקבלן כי הכיר את תנאי העבודה
באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו .הקבלן מצהיר בזה כי למד ,הכיר והבין על בוריים את המפרטים,
את השרטוטים ואת כתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם וכרוחם .כמו כן ,מצהיר
בזה הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה.
לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר ,לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי
ביטוי בתכניות ו/או בשאר מסמכי חוזה זה .על הקבלן לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת התכניות
למציאות באתר .כל דרכי הגישה שתידרשנה לצרכי העבודה ,תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 0.5תיאום עם גורמים אחרים
תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים  0048ו 510031-במפרט הכללי .על הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום
ובשיתוף פעולה מלאים עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמו ,ועם כל גורם רלוונטי ,אשר
הקבלן יהיה חייב בתאום איתו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח.

בין הגורמים אשר הקבלן יידרש לקבל את אישורם ולעבוד איתם בתיאום ובשיתוף פעולה מלאים יהיו :מזמין
העבודה ,החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ,חברת החשמל ,משרד התקשורת (חב' בזק) ,חב'
מקורות, Hot ,רשות שמורות הטבע ,אגף העתיקות ,רשות הניקוז ,המועצה האזורית ,משטרת ישראל וכיוב'.
לא ישולם בנפרד עבור התאום בהתאם לסעיף זה.
עבור כל התאומים המתוארים בסעיף זה לא תשולם שום תוספת והעבודה תיחשב ככלולה בסעיפי העבודות
השונות.
 0.6ציוד לעבודה
הקבלן לא יחל בשום עבודה ,אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא באתר ,בכמות ובאיכות
הדרושים ,לשביעות רצון המפקח.
 0.7אישור שלבי העבודה
כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון אישורו של המפקח
לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו .אשור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו ,לא יהיה בכוחו לגרוע
מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי
המושלם ו/או לכל חלק ממנה.
 0.8ביצוע בשלבים ופיצול העבודה
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע ע"י המפקח ו/או המזמין וכי המפקח ו/או
המזמין רשאי לקבוע סדר עדיפויות בכל שלב לפי ראות עיניו ושיקוליו.
הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות וכן כל פיצול שייגרם לקבלן בעבודתו ,לא יזכו את הקבלן בתוספת תשלום ו/או
פיצוי כל שהוא ,ולא ישמשו כעילה להארכת תקופת הביצוע.
 0.9מדידות וסימון
שטח העבודה יימסר לקבלן כשנקודות הפוליגון של המדידה מסומנים בו .בעת ביצוע עבודתו יהיה הקבלן
אחראי על שמירת הסימון של מצולעים אלה ,ולחדשם מעת לעת בהתאם לדרישת המפקח.
מודד מוסמך מטעם הקבלן יסמן את תוואי הכביש בהתאם לתכניות ועל בסיס המצולעים שיימסרו לו ע"י
המתכנן .כמו כן ,תימסר לידי הקבלן רשימת קואורדינטות של נקודות קבע ,צירי כבישים (לפי הצורך) ,גבולות
מגרשים ונקודות לאורך הקיר התומך.
תוואי קירות התומכים ייקבע בהתאם לגבולות החלקות (המגרשים) הגובלים בכביש ,כפי שיסומנו ע"י מודד
מוסמך מטעם הקבלן.
לא ישולם לקבלן כל תשלום נפרד בשל חידוש ציר הכביש וסימון גבולות המגרשים.
כמוצאים לקביעת הגבהים תשמשנה נקודות קבע המסומנות בתכניות .חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים
להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע ושל גבולות המגרשים במשך כל זמן העבודה .באם יידרש ו/או עפ"י
הוראות המפקח ,יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות .נקודות אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של
המפקח .על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות .כל ערעור על גבהים אלה יוגש לא יאוחר
משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה .טענות שיובאו לאחר מכן לא יילקחו בחשבון.
בנוסף לסימונים הדרושים (לרבות חידוש הסימונים) ולמדידת כמויות העבודה ,על הקבלן להחזיק במקום
בקביעות מודדים עם מכשירי מדידה וכלי עזר (כגון :מד מרחק אלקטרוני,סרגלים מעץ מהוקצע ,פלסי מים
וכיו"ב) במספר ובאיכות נאותים ,כפי שיקבע המפקח.
כל תיקון במדידה  -כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא ,וכן כל השלמת
מדידה ו/או עדכונה לצורך השלמת פרטי תכנון ו/או לצורך עריכת שינויים בתכניות  -יעשה ע"י הקבלן ועל
חשבונו .על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה בכל עת שיידרש ע"י המפקח.
בתום עבודתו ועם מסירתה למזמין ,הקבלן יחדש את סימון צירי הכבישים וגבולות המגרשים וימסור סימון
זה מושלם למזמין .מודד מוסמך מטעם הקבלן ,יאשר בחתימת ידו על התכניות כי הסימון באתר תאם את
התכניות .הסימון ייעשה ע"י מודד מוסמך.
כל העבודות המפורטות בסעיף זה כלולות בסעיפי הכמויות השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
מודגש שביצוע חיבור המערכות השונות למגרשים ,יבוצע על בסיס גבולות המגרשים שיסומנו ע"י מודד מוסמך
מטעם הקבלן ,כמפורט לעייל.
 0.10מתקנים תת-קרקעיים
תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים  002ו 510212-במפרט הכללי .על הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים
השונים אשר עשויים להיות להם מתקנים תת-קרקעיים כגון חברת "בזק" ,חברת חשמל ,מקורות ,מחלקת
הביוב והמים של הרשות המקומית ,אם והיכן קיימים בשטח מתקנים כאלה.
חובת הקבלן לקבל אישורי חפירה מהרשויות לפני תחילת ביצוע העבודה .גילוי המתקנים התת-קרקעיים ו/או
העבודה בקרבתם ייעשו בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח והרשויות
הנוגעות בדבר.

כל נזק שיגרם למתקנים אלה ,יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן .לא ישולם בנפרד עבור הטיפול עם
הרשויות והגורמים ועבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת-קרקעיים והעיליים
(לרבות חפירה בידיים) וההוצאות עבור כל אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 0.11מניעת הפרעות
הקבלן ידאג ,במשך כל תקופת הביצוע ,לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות
מכל סוג שהוא .סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור ,שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים ,שלטי
ותמרורי עבודה ,אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין
ו/או הורה עליו.
כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה העלולה להפריע את תנועתם החופשית
של הולכי רגל ושל כלי רכב מכל הסוגים וכן לשכנים הגובלים בתחום עבודתו.
העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד העבודה ולהנחיות להגנת עוברי דרך באתרי
עבודה בדרכים בין עירוניות בהוצאת משרד התחבורה.
הקבלן ידאג שבמשך כל תקופת הביצוע ,לא תיפסק התנועה השוטפת של כלי הרכב בכבישים הקיימים ויבצע
את העבודה בהתאם לשלבי הביצוע שהקבלן יציע שיאושרו ע"י המזמין .כמו כן ידאג הקבלן שבכל תקופת
ביצוע העבודה ,תהיה נגישות לכל מבנה שצמוד לאתר העבודה.
כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן ,כמו הצבת מעקות מסוג  , N2ביצוע בשלבים ,ותמרור
כבישים ,נקיטת כל אמצעי הבטיחות וכו' ...תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ,אלא
אם צויין סעיף מיוחד עבור העבודות הנ"ל בכתב הכמויות.
 0.12תנועה על פני כבישים קיימים או כל כבישים בשלבי ביצוע
הן לצרכי העברת עפר ,מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא תבוצע התנועה אך ורק
באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פנאומטיים .כל נזק אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר
נכבשו על ידי תנועת כלי רכב עליהם  -יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
במקרה של אי ביצוע התיקון לשביעות רצון המפקח ,רשאי המזמין לתקן את הנזקים ע"י קבלנים מטעמו
ולחייב את הקבלן בהתאם.
 0.13סילוק עודפים ופסולת
לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
א .עודפי חפירה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של הקבלן.
ב .פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.
ג .כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.
ד .כל חומר זר או פסולת אחרת.
כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה ,לאחר קבלת אישור המפקח.
המקום אליו תסולק הפסולת ,הדרכים המובילות למקום זה,הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל ,כל אלה
יתואמו על ידי הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו .לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן ,אלא אם כן דרש
המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.
סילוק הפסולת  ,כפי שתואר לעיל ,הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה ,בין אם הדבר נדרש במפורש
באותם סעיפים ובין אם לאו ,ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.
 0.14סידור השטח בגמר העבודה
עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח ,יפנה הקבלן ערמות ,שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה
לסלקה מאתר ובסמוך לו .הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח .הקבלן
ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר .החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת עבודה
בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן .תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.
 0.15התקנת משרד למפקח ושלט באתר
על הקבלן להתקין באתר ועל חשבונו ,שלטים בגודל  4.0x4.0מ' בכמות (לפחות שלושה) בנוסח ובמקומות
שייקבעו ע"י המפקח .השלט יכלול בין היתר ,שם המזמין ,מהות העבודה ,שמות המתכננים והמפקח ,שם
הקבלן וכו' ,...כמפורט בדוגמא המצ"ב.
על הקבלן להעמיד לרשות המפקח מבנה ארעי ,אשר ישמש כמשרד שדה לצוות המפקחים .המבנה יוקם במקום
שייקבע בתיאום עם המפקח.
על הקבלן לדאוג כי המבנה יחובר אל רשת החשמל ,רשת אספקת מים ורשת הביוב.
הקבלן יספק למשרד הפיקוח קו טלפון סדיר ,פלאפון למפקח ,מכונת פקס בגודל  A3ומכונת צילום בגודל .A3
כל ההוצאות והשירותים הדרושים לתפעול הציוד הנ"ל יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן.

שטחו של המשרד יהיה כ 20-מ"ר והוא יהיה מצויד ומרוהט בכל האביזרים הדרושים ,כגון 2 :שולחנות כתיבה
 160x80ס"מ 12 ,כסאות עם משענת ,לוח על הקיר להצמדת תכניות בגודל  1.0x2.8מ' ,לוח קיר לכתיבה בגיר,
ארון מתכת מצויד במנעול ,ארון מתכת עם מגירות לאחסון תכניות וכד'; כמו כן יותקן מזגן במבנה.
על הקבלן להקים בסמוך למבנה משרד המפקח חדרי שירותים ומטבחון.
על הקבלן להחזיק על חשבונו כל זמן העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל אל המבנה .המבנה יהיה מוכן ויעמוד
לרשות מהנדס האתר החל מ 7-ימים לפני תחילת העבודה .המבנה יסולק על-ידי הקבלן לא יאוחר מ 20-יום
לאחר קבלת העבודה על-ידי המפקח וסיום החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן.
הקבלן יישא בהוצאות האגרות השונות כגון :תשלום עבור מים ,חשמל וכו' ,שישמשו את מהנדס האתר וציוותו
לצורכי עבודתם ,לרבות חשבונות טלפון או אגרות ו/או שימוש של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו
לרשות המפקח ושימושו וידאג לנקיון המשרד במשך כל זמן העבודה.
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח כמתואר לעיל ,אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת
העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודות  -יחולו על הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים
הנקובים בהצעתו.
 0.16מהנדס ,מודד מוסמך ומנהל עבודה באתר
לצרכי תאום ,ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע מהנדס אזרחי הרשום
בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ניסיון של  5שנים ,מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה ומודד מוסמך
בעלי ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בביצוע עבודות כבישים ותשתיות .המהנדס יהיה נוכח בקביעות באתר
העבודה .העדרו ללא הסכמה מראש מצד המפקח יוכל לשמש ,בין השאר ,עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח
עד לשובו של המהנדס לאתר העבודה .גם אם הקבלן או בא כוחו המוסמך (כמוגדר בתנאי החוזה) הינו בעצמו
מהנדס ו/או מודד העונה לדרישות סעיף זה ויטפל אישית בעובדה כנדרש לעיל ,יהיה הקבלן חייב בהעסקת
מהנדס בנוסף לעצמו או לבא כוחו.

 0.17סיווג קבלן ראשי וקבלני משנה
יורשו להשתתף בהגשת מכרז זה ,קבלנים בסיווג  200ו 400-ברמה כפי שייקבע בהודעה לקבלנים .הקבלן רשאי
למסור חלק מעבודות הכלולות במכרז/חוזה זה לקבלני משנה .במקרה זה על הקבלן להגיש רשימת קבלני
המשנה שבדעתו להעסיק ולקבל אישור מאת
המפקח; קבלני המשנה שיועסקו יהיו מורשים לסוג העבודה שיבצעו (סיווג והיקף) .לאחר קבלת האישור
לקבלני המשנה ,אסור יהיה לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם מאת המפקח .הרשות בידי המפקח לסרב
להעסקת קבלני משנה פלוני מבלי לנמק .אישורו ו/או סירובו של המפקח להעסקת קבלני המשנה הנ"ל לא
יגרע במאומה מכל התחייבות ומכל אחריות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה.
 0.18מעמד המפקח מטעם המזמין
א .כל האמור להלן בא להשלים את האמור בתנאי החוזה ,מבלי לגרוע מאותם סעיפים אשר אינם נוגדים את
האמור להלן.
ב .המפקח במקום הוא בא כוחו של המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות
ולמפרטים המקוריים וכן להעביר ולהסביר לקבלן הוראות ותוכניות חדשות .את תאריכי ומהות התוכניות
וההוראות הנוספות ירשום המפקח ביומן העבודה.
המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסת כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם
לתוכניות ,המפרט או ההוראות האחרות ,ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלו .ללא אישור המפקח אין
הקבלן רשאי לעבור לשלב הבא של העבודה.
ג .המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה ,וכמו
כן רשאים הם לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר ,נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים הקיימים ,כל
זאת על חשבון הקבלן .אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל הקבלן אישור על כך מאת
המפקח או בא כוחו .נפסל החומר ע"י המפקח או בא כוחו לאחר בדיקתו ,חייב הקבלן להרחיקו משטח
האתר על חשבונו.
ההרחקה צריכה להיעשות תוך  48שעות מיום שנמסרה הדרישה לכך ע"י המפקח או בא כוחו.
ד .המפקח או בא כוחו רשאי להפסיק את ביצוע העבודה בשלמותה או בחלקה או עבודה במקום מסוים ,אם
לפי דעתו העבודה אינה נעשית בהתאם לתוכניות ו/או למפרט ו/או עפ"י הוראות המפקח או בא כוחו.
ה .המפקח או בא כוחו רשאי לדרוש הרחקה מיידית של עובד אשר לדעתו אינו מתאים לעבודה.
ו .מפקח או בא כוחו יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה
ואופן ביצועה.
 0.19קבלת עבודה ע"י גורם שלישי

כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה (כגון חברת החשמל ,חב' בזק בע"מ,
משרד התקשורת ,וכיו"ב) ,לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן ,תהיינה על חשבון הקבלן .הוצאות אלה
תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.
 0.20תכניות לאחר ביצוע
בגמר העבודה ימציא הקבלן למפקח תכניות לאחר ביצוע ( )AS MADEלכל עבודות שבוצעו .התוכניות יוגשו
על רקע רשת הקואורדינטות הארצית ויכללו הגבהים בכבישים ,בשוחות ומיקומם.
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתכניות יחתמו על ידו .המחיר להכנת התכניות לאחר ביצוע וכל הפרטים
הנדרשים בסעיף זה יהיה כלול בכל מחירי היחידה שנרשמו על ידי הקבלן ברשימת הכמויות.
לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף ונפרד בגין הכנת התכניות .התכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס
לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות בעבודות.
הכנת התוכניות הנ"ל יהוו תנאי להגשת חשבון סופי .לאחר בדיקת התוכנית ע"י המפקח מתחייב הקבלן לערוך
את כל התיקונים ו/או ההשלמות לפני אישור החשבון הסופי .עיכוב במסירת התוכניות המתוקנות יגרור דחייה
באישור החשבון הסופי על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
 0.21טיב החומרים והמלאכה  -דמי בדיקת דגימות
כל הבדיקות יבוצעו במעבדות מאושרות ויהיו ע"ח הקבלן .המפקח יקבע תדירות וכמות הבדיקות והוא רשאי
להזמין ישירות את הבדיקות ולחייב את הקבלן בהתאם.
לפי דרישת המפקח ,מעבדת שדה תהיה נוכחת בשטח כל הזמן הדרוש לביצוע בדיקות בצורה שוטפת למניעת
עיכובים בעבודה .כל ההוצאות עבור החזקת מעבדה שדה בכל תקופה ,כפי שייקבע המפקח ,יהיו על חשבון
הקבלן.
 0.22לוח זמנים
תוך  15יום מתאריך חתימה על החוזה ,יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה הכלולה במסגרת חוזה
זה .לוח הזמנים יכלול את העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ועל ידי קבלני המשנה המועסקים על-ידו.
לוח הזמנים יפורט עבור כל קטע שביל להולכי רגל בנפרד ויכלול את כל העבודות המתבצעות באותו קטע,
עבודות העפר ,חפירה ,מילוי וכו' ,...הנחת המערכות השונות ,עבודות הסלילה ,תאורה ותקשורת.
לוח זמנים זה לא יחרוג מתקופת הביצוע כמפורט בסעיף  0.23אלא באישור מוקדם של המפקח בכתב .ללוח
הזמנים הנ"ל ,הקבלן יצרף תכניות ביצוע בשלבים כמפורט בסעיף  .0.23מידי חודש ,עם החשבון החודשי
השוטף יגיש הקבלן עדכון של לוח הזמנים הנ"ל.
כל ההוצאות להכנת לוח זמנים זה יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
 0.23תכנית שלבי ביצוע
תכניות שלבי הביצוע כולל תוכנית להסדרי תנועה זמניים ,שילוט ותמרור זמני ,תאורה זמנית ,סימוני צבע
זמניים יוגשו למפקח לאחר שתואמו ע"י הקבלן עם הרשויות (כולל משטרת ישראל) ואושרו על ידם ,לא
יאוחר מ 14-יום לאחר חתימת החוזה.
למען הסר ספק ,תכניות שלבי הביצוע יותאמו בצורה מלאה ללוח הזמנים.
תכניות שלבי ביצוע יוכנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 0.24תקופת הביצוע
תקופת ביצוע העבודה תיקבע על ידי מזמין העבודה.
על מנת לעמוד בלוח הזמנים ,רשאי הקבלן לעבוד בשעות החשיכה ,הכל בהתאם לדיני העבודה שבתוקף
ובאישור המפקח.
כל ההוצאות הכרוכות בתאורת שטח לצורך עבודת לילה ,כולל התחברויות לרשת התאורה של הישוב,
תחולנה על הקבלן.
 0.25התחברויות לרשת המים והחשמל
המים הדרושים לביצוע העבודה וכל עבודות העזר ,יסופקו על ידי הקבלן ,ועל חשבונו ,כולל החיבורים
הדרושים למערכת המים .על הקבלן לעשות על חשבונו את כל הסידורים ולהתקין את כל המתקנים כדי למנוע
תקלות באספקת המים כגון חוסר מים ברשת או לחץ בלתי מספק .חיבור חשמל לצרכי עבודתו יהיה באחריות
וע"ח הקבלן.
 0.26אתר התארגנות
הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר התארגנות .כל העבודות הדרושות להסדיר
את השטח ולהתאימו לצרכים ,יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב
הכמויות.

 0.27אישורים לדוגמאות ודגימות
כל הפריטים ,הציוד ,תכניות ,דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב ,שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת
האדריכל או המתכנן או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן כל דוגמא אחרת שתידרש
ע"י המפקח – יוגשו למפקח ,לא יאוחר מאשר חודש אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה
שעבורה דרוש האישור לדוגמא.
על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למקפח
את תוצאות הבדיקה .הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.

פרק  -40פיתוח האתר
פרק 40.1

ריצוף שבילים ,מדרכות

40.1.01

אבני שפה ואבני תעלה
אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  40.05.08במפרט הכללי לפיתוח האתר ( )40ובהתאם
לפרטים בתכניות .המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים ,קשתות ועקומות מסוג כלשהו ,יחידות
באורך  100ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.
אבני השפה שתבוצענה בפרויקט זה תהיינה מסוג:
אבני שפה למדרכות במידות חתך  17/25ס"מ עם תושבת בטון לפי המידות שבתכניות.
אבן תעלה דו שיפועית במידות חתך  30/10ס"מ עפ תושבת בטון לפי המידות שבתכניות.
אבני השפה ,תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב 20-במידות המתוארות בתכניות ,יתר הפרטים יתאימו
לסעיף  40.05.08של פרק  40במפרט הכללי .לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר שבירה באתר ,בקשתות
יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך  0.25/0.5מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש.
דגשים מיוחדים:
הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרויקט לתוואי המוצע .האישור
מותנה בסימון של התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות.
באזור מעברי חציה ,כניסות לחניות ובמקומות המסומנים בתכניות תבוצע אבן שפה מונמכת .לא
תשולם תוספת עבור בצוע ההנמכה והיא תימדד לתשלום כאבן שפה רגילה.
המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע חיתוך אספלט קיים במידת
הצורך וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה ,אספקה והנחת אבנים וכן תושבת
וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית.
העבודה תימדד במ"א כמסווג בכתב הכמויות ,וכוללות את כל האמור.

פרק  - 51עבודות סלילה
פרק  - 51.1עבודות הכנה ופרוק
51.1.01

כללי
כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מירבית והחומרים המתקבלים מן
הפירוק יימסרו לידי המפקח במחסני הישוב .ויתר המפקח על החומר ייחשב החומר כפסולת.
כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו,
כנדרש עפ"י סעיף  00.13לעיל.
חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן (מכסים של שוחות ,תמרורים ,גדרות וכיו"ב) ייחשבו
כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם .על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב
חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו .חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן
ועל חשבונו ,בין אם היו פגומים לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו כתוצאה מעבודת הקבלן.

51.1.02

חישוף והורדת צמחייה לעומק עד  20ס"מ
החישוף (הסרת שיחים ועשבים ושכבת העפר העליונה) ייעשה לכל רוחב השלמות האספלט
א.
והריצוף ולאורך תוואי כל הכבישים המתוכננים לעומק מינימלי של  20ס"מ עד להגעה לקרקע
טבעית נקייה מעשבים ,שורשים ,פסולת וכל גורם זר.
החישוף תקף בכל אזורי המילוי ובכל אזורי החפירה.
ב.
בכל המקומות בהם קיימת צמחיה כלשהי לרבות עצים המיועדים לעקירה יש צורך להעמיק
ג.
את החישוף עד לקבלת קרקע טבעית נקייה משורשים ומחומר אורגני.
בכל מקרה ,הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור באמצעות מודד
ד.
מטעם הקבלן את גבולות רצועת הדרך בכל האתר.
חומר החישוף ייערם באופן זמני מחוץ לתחום רצועת זכות הדרך ויסולק מהאתר.
ה.
המדידה לתשלום לפי מ"ר שטח לחישוף.

51.1.03

ריסוס השטח
הקבלן ירסס חומר קוטל עשבים בשטחים המיועדים לסלילה כולל מדרכות בקטעי חפירה רדודה מ-
 1.0מטר וגם בקטעים בהם הפרש הגבהים בין תחתית חישוף ועד תחתית מצעים הוא קטן מ1.5 -
מטר.
על הקבלן לאתר את העשבים בתחום רצועת זכות הדרך ולהתאים להם את החומר הכימי הקוטל
המתאים לאותה צמחיה .הביצוע בפועל יהיה על ידי קבלן המורשה לעבודה זו ע"י הרשויות
המוסמכות.
הריסוס יבוצע מעל פני שכבת המצע התחתונה ,לאחר פיזורה ויישורה ,אך לפני הידוקה.
המדידה לתשלום לפי מ"ר שטח שרוסס בפועל.

51.1.04

סילוק פסולת ועודפי חפירה  /חציבה
א .במקומות בהם יימצא מילוי קיים בלתי מבוקר יש לחפור ולסלק את שכבות המילוי הקיים לכל
עומקו עד הגעה לקרקע יסוד מקורית.
ב .במקומות בהם תמצא פסולת כדוגמא :פסולת אשפה  ,פסולת בנין ,גרוטאות ,צינורות ניקוז
ישנים ,גושי בטון וכדומה ,יש לחפור ולסלק את הפסולת לכל עומקה עד הגעה לקרקע יסוד
מקורית.
ג .סילוק הפסולת ייעשה לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לאחר מסירת
אישור מתאים בכתב לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.
ד .תשומת לב הקבלן מופנית כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות פירוקים שונות תועמס
ותסולק גם היא לאתר קליטת פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לאחר מסירת אישור
מתאים בכתב לידי המפקח באתר/מנהל הפרויקט.

51.1.05

פירוק שכבת אספלט בכל עובי שהוא
במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של שכבת אספלט
קיים בכל עובי שהוא.
העבודה כוללת:
קבלת הקטע לפירוק מהמפקח סימונו ומדידתו.
ניסור שולי הקטע לכל עומק שכבת האספלט.
הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים.
-

העמסה וסילוק הפסולת.
מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פירוק האספלט בלבד ללא פירוק שכבות המבנה.
העבודה תימדד ותשולם במ"ר ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט .סעיף זה
ישולם בנפרד אך ורק אם פירוק האספלט יתבצע שלא במסגרת חפירת הכביש.
51.1.07

קרצוף/חספוס כביש קיים
ציוד הקרצוף  -הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות בבקרה
אלקטרונית אגב דיוק ברום.
הציוד יאפשר קרצוף לעומק  5ס"מ במעבר אחד ,אגב עיצוב שולי השטח המקורצף (השפות) בצורה
אנכית ,ישרה ולא מעורערת .כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים ,יאפשר הציוד
קרצוף ברצועות שרוחבן  1.20מ' לפחות .כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים ,ולעבודות תחזוקה,
יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן  0.30מ' לפחות.
הציוד יאפשר טעינה ישירה למשאית ,שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה ,על פני מיסעה שטרם
קורצפה.
יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם ,רק אם הדבר צוין באחד ממסמכי החוזה.
קרצוף בשטחי אספלט קיימים  -הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק ,שיאפשר ביצוע השכבה החדשה
בעובי הנדרש כולל במקומות בהם נדרש תיקון יסודי מקומי כמפורט בסעיפים נפרדים בהמשך .קרצוף
במקום של התחברות אנכית לאספלט לא-מקורצף ,או בקרבת שוחות ,במקומות שלא ניתן להשתמש
במקרצפת ,יבוצע בעבודת ידיים ,לפי הוראות המפקח ,ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים .אם עקב הקרצוף
נתערערה ,נסדקה או נתפוררה השכבה ,ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה .בגמר הקרצוף
מטאטאים את השטח.
נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באוויר דחוס ,או במטאטא מכני .אין מרשים
תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי .לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא
חורים וחריצים עמוקים ופני המיסעה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.
פסולת הקרצוף  -המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן ,לפנות את החומר המקורצף ולאחסנו
באתר או מחוצה לו .במידה והמזמין מוותר על זכות זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חמר אחר כלומר
למילוי או לסילוק .פעולות אלה כלולות במחיר היחידה.
המדידה תהיה במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.

51.1.08

ניסור אספלט בכל עובי שהוא
על הקבלן לבצע ניסור של שכבת האספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת במקומות שיאשרו
ע"י המפקח.
העבודה תימדד ותשולם לפי מ"א.
בגבולות פירוק תעלה ,או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים ,כגון אבני שפה שוחות
וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש .החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך בלבד .לא ישולם ע"כ בנפרד,
אלא במסגרת סעיפי העבודות המפורטים בכתבי הכמויות ,בין אם מצוין במפורש ובין אם לאו.

 51.1.09פרוק תמרורים עמודי תמרור ושלטים
העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד ,שבירת יסוד ניקיון
מלכלוך וסילוק התמרור לאתר הפסולת או למחסני העירייה בהתאם להוראות המפקח.
יח' תחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחוברים אליהם.
העבודה תימדד ביח' כמסווג בכתב הכמויות.
51.1.10

פירוק גדר רשת ו/או מעקה פלדה ופינוי
העבודה כוללת פירוק הגדר ו/או המעקה על כל חלקיו והעברתו לאתר פסולת או למחסני העיריה
בהתאם להוראות המפקח .כמו כן שבירה וסילוק היסוד והפסולת.
המדידה לפי מ"א גדר ו/או מעקה לפרוק .

51.1.11

התאמת גובה פני שוחות  /קולטנים קיימים
העבודה תימדד ביחידות מבלי להבדיל בסוג השוחה (ביוב ,ניקוז ,מים ,תאורה ,בזק וכיו"ב) .העבודה
תכלול הסרת המכסה והתושבת שלו ,יציקת צווארון ,אספקת והרכבת מכסה חדש לפי הצורך וכל
הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח; במקרה של הגבהת השוחה מעל  30ס"מ ,העבודה
כוללת פרוק התקרה והגבהת קירות השוחה; במקרה של הורדת מפלס פני השוחה ,תכלול העבודה גם
הריסת חלק מקירות השוחה הקיימת.
במקומות בהם השוחות נמצאות בשטחי סלילה ,יוחלפו המכסים הקיימים למכסים מטיפוס כבד
(בשוחות ביוב ,ניקוז ,מים וחשמל :מכסה ב.ב .כבד " 25טון" מטיפוס  MMתוצרת בי"ח מוזאיקה או
ש"ע ,בשוחות טלפון" :מכסה כביש") .המכסה הקודם יועבר לרשות המפקח.

המפקח יהיה רשאי לדרוש במסגרת סעיף זה ,התאמת גובה פני שוחה בשיעור כלשהו ללא תשלום נוסף.
התאמת גובהי שוחות טלפון יבוצעו ע"י הקבלן בתאום ולפי הנחיות חברת "בזק" .התשלום עבור
התאמת פני שוחות קיימות ביחידות קומפלט.
עבור החלפת המכסה למכסה מטיפוס "ב.ב .כבד" או "מכסה כביש" ישולם בנפרד לפי יחידה
כמסווג בכתבי כמויות.
51.01.13

פירוק ריצוף מסוג כלשהו
משטחי הריצוף יפורקו במקומות המוגדרים בתכניות ולפי הנחיית המפקח .העבודה כוללת סילוק
הפסולת והידוק השתית.
מדידה ותשלום :לפי מ"ר כולל פירוק המשטח וסילוק הפסולת .סעיף זה ישולם בנפרד אך ורק אם
פירוק הריצוף יתבצע שלא במסגרת חפירת הכביש.

פרק  - 51.2עבודות עפר
51.2.01

כללי
עבודות העפר במסגרת חוזה זה תבוצענה עפ"י הדרישות הרלוונטיות בפרק  51במפרט הכללי ,פרק
משנה  51.04אלא אם כן נאמר אחרת להלן.
המונח "חפירה" ,לצורך חוזה זה ,פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג אדמה וסלע ,בשטחי כבישי
אספלט קיימים ,באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטות העבודה (לא יורשה השימוש בפיצוצים בשטח
הבנוי וללא אשור המפקח בכתב) .תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי עבודות העפר תימדדנה עפ"י
חתכים לרוחב אשר הוכנו עבור כל נקודה מדודה בחתך לאורך ובמגרשים בהתאם לתכנית עבודות
עפר .המדידה תיעשה לגבי כל קטע הכלול בין שתי נקודות מדודות סמוכות בחתך לאורך ובחתכים
לרוחב .באופן מיוחד מופנית תשומת לב הקבלן לאפשרות ,כי ייתכן שפיזור הנקודות המדודות לאורך
הצירים אינו משקף תמיד את השתנות השטח לאורך צירים אלה וכי ייתכן כי קיימות טרסות וכיו"ב
אשר אינן באות לידי ביטוי בשל כך .למרות ההסתייגויות הנ"ל ,לא תימדדנה עבודות העפר אלא
כמתואר לעייל.
מודגש שתוואי הכביש גובל בחלקות פרטיות .על הקבלן לעבוד בתחום רצועת הדרך בגבולות העבודה
המסומנים בתכניות.
סילוק עודפי חומרים ופסולת ,כמוגדר בסעיף  0.13לעיל ,הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי עבודות
העפר ,בין אם דבר זה נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא – ובשום מקרה לא ישולם עבורו
בנפרד.

51.2.02

חפירה ו/או חציבה בשטחי הכבישים והמגרשים
כל חפירה בשטחי כבישים ומגרשים – תוגדר בהתאם לסעיף זה .לא יכללו בהגדרה זו חפירה למעבירי
מים ,תעלות ,שוחות ומתקנים אחרים.
תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "חפירה" בסעיף  2.1לעיל.
החפירה תבוצע עפ"י הדרישות הכלולות בסעיפים הרלבנטיים בפרק  51במפרט הכללי ,הנוגעים הן
לחפירה והן לחציבה ,אלא אם נאמר אחרת להלן.
חפירות יתר יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ע"י מילוי החלל העודף בחומר מילוי מאושר מהודק
בשכבות ו/או ע"י חומר מצע ,הכל בהתאם להנחיות המפקח.
בקרבת מבנים קיימים יבוצעו עבודות העפר בידיים תוך תימוך המדרונות לשמירת יציבות המבנה
בתאום ובאישור המפקח.
מודגש שלא יורשה שימוש בחומר נפץ בכל חלקי הדרך שבשטח הבנוי ובכל שטח אחר ללא אישור
בכתב מהמפקח.
חפירה בשטח תימדד לתשלום לפי נפח תיאורטי במ"ק ,עפ"י התוכניות לאחר ביצוע החישוף,
הורדת צמחייה ועדכון החתכים לרוחב בהתאם.
המחיר כולל חפירה וחציבה בשטחים פתוחים ו/או בשטחים סלולים קיימים ,עיצוב מדוייק של
המדרונות ,מיון החומר החפור/חצוב ,כולל גריסת החומר לפי הדירוג המתאים (כולל אחסון ביניים,
אם יידרש) ,העברת מיטב החומר החפור לשטחי מילוי ופיזורו בשכבות של  20ס"מ ,וכן כל עבודות
הלוואי והעזר הדרושות עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח.

תשומת לב הקבלן מופנת לסעיף  0.13לעיל ולעובדה כי עבור סילוק עודפי חפירה ופסולת לא ישולם
בנפרד .עודפי חומר מחפירה ,לאחר ניצול החומר החצוב/חפור למקומות מילוי בכבישים ,בשטחי
גינון ובשטחים באתר שיורה עליהם המפקח ,יסולקו מהשטח ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו.
51.2.03

הידוק המילוי
הידוק המילוי יבוצע עפ"י סעיף  51.04.14במפרט הכללי .דרגת הצפיפות של חומר מקומי כהגדרה עפ"י
סעיף  51.04.14.02במפרט הכללי) תהיה בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
הידוק המילוי יימדד לתשלום לפי מ"ק עפ"י סעיף  51.00.29במפרט הכללי ,לפי דרגות הצפיפות
השונות.

51.2.04

הידוק שתית
העבודה כוללת הידוק פני השתית הסופיים לצפיפות הנדרשת בתוכניות ובהתאם להחניות יועץ
הקרקע ,וכן כמפורט במפרט הכללי .התשלום לפי מ"ר.

51.2.05

הידוק מבוקר של מצע ו/או תשתית משימוש חוזר
בשטחים בהם יידרש יבצע הקבלן הידוק מבוקר של מצע ו/או תשתית שנחפרו מוינו ונערמו לשימוש
חוזר ויהיה בהם שימוש חוזר.
המצעים ו/או התשתיות הנ"ל יותרו לשימוש בתור חומר נברר בלבד (מצע ג') בתנאי שנבדק וענה
לדרישות המפרט הכללי לחומר נברר.
במידה והמפקח יחליט לאשר שימוש חוזר בחומרי חפירה לחומר נברר כמפורט תימדד כמות זו
ותאוחסן בנפרד בעירום זמני עד לשימוש חוזר.
החומר יהודק לדרגת צפיפות  98%ובהתאם לדרישות יועץ הקרקע.
מדידת הנפח תהיה ע"י הפרשי מדידת מצב קיים של שטחי הפיזור במצע הנ"ל לפני הפיזור ואחרי
הידוקו.
עבור שימוש בחומר החוזר כחומר מילוי מקומי ,לא ישולם בנפרד עבור סעיף זה והוא יכלל
בעבודה החפירה והמילוי כמפורט במפרט זה בפרק זה.

51.2.06

חומר מילוי מובא (חומר נברר)
חומר המילוי המובחר יהיה בעל תכונות המופיעות בדרישות האיכות של המפרט הבין משרדי (פרק
 )51סעיף  51.04.09.05ובהתאם להנחיות בדו"ח גיאוטכני לפיתוח וביסוס כבישים של יועץ הקרקע
שהתמנה לפרויקט.
דרוג החומר יתאים לדרישות הבאות:
כל עבודות המילוי יבוצעו ממילוי מובא המתאים לחומר נברר (מצע סוג ג') ,ממקור דולומיט ,גיר או,
נקי מפסולת וחומר אורגני ,בעל גודל אבן מקסימלית שלא יעלה על  7.5ס"מ ( )"3ומכיל  25%חומר דק
עובר נפה  .200#מילוי מסוג זה יהודק בהרטבה ובבקרה מלאה בשכבות של  20ס"מ באמצעות מכבש
ויברציוני כבד לצפיפות מקסימאלית של  98%מהצפיפות המירבית על פי אנרגיית הידוק מודיפייד
פרוקטור  .לא יופסק ההידוק אלא לאחר שמפסיקים להיווצר חריצים ומדרגות ממעבר המכבש.ביצוע
העבודה כפוף לתקני .1556/7ASTM
החומר יימדד לתשלום במ"ק חומר מהודק .המחיר יהווה תמורה מלאה עבור הספקת החומר לאתר
ופיזורו בשכבות של  20ס"מ.

פרק  - 51.3עבודות מצעים
51.3.01

מצעים
עבודות המצע במסגרת חוזה זה תבוצענה על פי מפרט  51ולפי סעיף  51.05במפרט הכללי ,אלא אם כן
נאמר אחרת להלן.
המצע יהיה מסוג א' (כפי שמסומן בתכניות) ,כנדרש על פי סעיף  51.05.01במפרט הכללי.
הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי הוראות סעיף  51.05.04במפרט הכללי ,עובי השכבה
לאחר ההידוק יהיה כמצוין בתכניות.
דרגת הצפיפות תהיה  98%לפחות ובהתאם לדרישות יועץ הקרקע.
המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק ,עפ"י הוראות סעיף  51.00.31במפרט הכללי.

 51.3.02הידוק שתית מצע קיימים
בשטחים בהם בוצעו מצעים במסגרת עבודות קודמות ויש צורך להגביה ו/או להשלים עבודות סלילה
ו/או ריצוף ,העבודה תכלול ניקוי פני המצעים ,תיחוח לעומק  20ס"מ  ,הרטבה לשיעור אופטימאלי,
השלמת מצעים עד לרום התחתון של השכבה המתוכננת מעל המצעים והידוק לצפיפות .98%
המדידה לתשלום לפי מ"ר שתית מצע להידוק.

פרק  - 51.4עבודות אספלט
51.4.00

כללי
עובי שכבות בטון האספלט יהיה כמסווג בכתב הכמויות כדלקמן:
 4ס"מ – שכבה נושאת עליונה תא"צ  19מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן .PG76-10
 5ס"מ – שכבה נושאת תחתונה תא"צ  25מ"מ עם אגרגט דולומיטי סוג א' וביטומן .PG70-10
 6ס"מ – שכבה מקשרת תא"צ  25מ"מ עם אגרגט דולומיטי סוג א' וביטומן .PG70-10

51.4.01

דרישות תערובות האספלט:
לפני ביצוע הסלילה יאשר הקבלן את תערובות האספלט המיועדות לביצוע אצל המתכנן והמפקח.
שכבות בטון האספלט כמפורט לעיל ,תימדדנה לתשלום כדלקמן:
א .שכבה בעובי קבוע ,לפי שטח במ"ר ,בציון עובי השכבה.
ב .שכבה בעובי משתנה ,לפי טון.
תכולת המחירים לכל סוגי התערובות תהיה כמפורט בפרק  51.12במפרט הכללי.

ריסוסים באמולסיה ביטומנית
51.4.02
הריסוסים יבוצעו כמפורט בסעיף  51.12.08.02במפרט הכללי .
מודגש בזאת כי הריסוסים יבוצעו  12שעות עד  24שעות ,לפני פזור
שכבות האספלט.
▪ בין שתי שכבות אספלט יש לצפות בריסוס ציפוי מאחה מסוג  TCEבכמות  0.3ק"ג/מ"ר.
▪ בין שכבת האספלט בתחתונה ושכבת המצעים העליונה יש לצפות בריסוס ציפוי יסוד מסוג PCE
בכמות  1.00ק"ג/מ"ר.
המדידה לתשלום לפי שטח במ"ר ,בציון סוג הריסוס( ,מאחה או יסוד).
51.4.03

אספלט בעובי משתנה שכבה מקשרת
תכונות האספלט כמפורט במפרט הכללי ,עובי מכסימלי של שכבה להדוק בבת אחת  7 -ס"מ .יבוצע
אזון כמפורט בסעיף הקודם.
המדידה לתשלום בטון.

51.4.04

מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש
חיתוך בניסור של שכבות האספלט ,פירוק האספלט כמסומן בתכניות וכן
בשכבות הכביש עד לעומק המסומן בתכניות.
קו גבול ההתחברות יהיה שפת הכביש הקיים .חלקי הכביש הקיים שיתערערו עקב פירוק הכביש הקיים
מעבר למידה הרשומה בתכניות יפורקו ע"י הקבלן ויתוקנו על ידו ועל חשבונו.
חפירה ל"מדרגות"

המדידה לתשלום לפי מ"א מדוד לאורך קו ההתחברות.
המחיר כולל את כל האמור לעיל ,סילוק השברים והפסולת וכן את כל
והחומרים הדרושים לביצוע העבודה.
עבור שכבות מבנה הכביש (אספלט ,מצעים ,תשתיות ,מילוי מובא מבחוץ) ישולם בנפרד במסגרת
הסעיפים המתאימים כמופיעים בכתב הכמויות.
העבודות

פרק  - 51.6עבודות ניקוז
51.6.01

כללי
העבודה כוללת אספקה והנחת צינורות ניקוז בקטרים  40,60,80ס"מ ,כולל תאי תפיסה ושוחות בקרה
מבטון מזוין.
הצינורות בטון ת"י  27החדש ,עם זיון ,לפי כתב הכמויות.

51.6.02

צינורות ניקוז מבטון
עבודות החפירה והמילוי החוזר עבור צינורות הניקוז תבוצענה עפ"י סעיף  5701במפרט הכללי,
ובהתאם לפרטים שבתכניות.
התעלות עבור צינורות הניקוז תחפרנה בהתאם לגבהים המתוכננים .את קרקעית התעלה יש ליישר
בהתאם לשיפוע הדרוש ,כך שהצינור יהיה מונח לכל אורכו על אדמה יציבה ובשיפוע הדרוש.
התעלות צריכות להישמר יבשות לחלוטין במשך כל זמן הנחת הצינורות ועל הקבלן לנקוט בכל
האמצעים הדרושים (כולל משאבות) לייבוש התעלות לשביעות רצון המפקח .כמו כן על הקבלן לדאוג
לדיפון ותימוך צידי התעלה לפי הצורך.
עטיפת הצנרת תהיה מחול עם כ 6% -תוספת צמנט (במשקל).
המילוי החוזר מעל עטיפת החול ,יהיה ממיטב החומר החפור ,לא יכיל אבנים ,פסולת ,חומרים
אורגניים וחומר זר אחר והידוקו לצפיפות  96%בשכבות של עד  20ס"מ לאחר ההידוק .גודל אבן
מקסימלי ".3
במפלס של שכבות המשטחים הסלולים ,יבוצע המילוי החוזר בהתאם לשכבות המתוכננות של
הכבישים.
צינורות הבטון יהיו לפי תקן ישראלי  27החדש עם זיון ,עם אטם מובנה בפעמון לקבלת אטימות.
הצינורות יהיו עם תושבת מחומר גרגירי ועטיפת חול ,הכל לפי הפרטים שבתכנית.
הצינורות יהיו צינורות מדוייקים מתוצרת מאושרת ,מעולים ללא סדקים ,חריצים או פגמים .כל צינור
שלא יתאים לדרישות הנ"ל ,יסולק ע"י הקבלן מהשטח.
הצינורות יונחו בהתאם לגבהים המסומנים בתכניות בקו ישר ובשיפוע רצוף בתוך עטיפת חול בעובי
כמסומן בתוכניות .החול בעטיפה יהיה נקי ללא אבנים ,חומרים אורגניים וחומר זר אחר.
קווי הצינורות ימדדו לפי אורכם במטרים ,תוך ציון סוג הצינור ,הקוטר וללא התחשבות בעומק הנחת
הצינור.
המחיר יהווה תמורה מלאה עבור הספקה והנחת הצינורות ,עטיפת חול ,עבודות העפר הדרושות,
בדיקה נזילות ,מילוי חוזר והידוקו וכולל מבנה שכבות בכבישים לפי פרטים שבתוכניות (במקרה של
כבישים קיימים) וכן עבור כל החומרים ,הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של קווי הצינורות
עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח .לא תשולם תוספת בגין חפירה בדרכים סלולות.

51.6.03

קולטנים
שוחות תפיסה למי נגר עילי תהיינה מחלקים טרומיים חרושתיים ,תקניים.
רום פני השכבות יהיה נמוך יותר מפני הכביש ב 1-ס"מ כך שלקראת השכבה ייווצר מעין משפך בין פני
הכביש ופני הקולטן.
המסגרות והשבכות מייצקת ברזל יהיו לעומס כבד ויתאימו לתקן ישראלי עדכני (ת"י  489חלק 2
מספטמבר  ,)2003כדוגמת מערכת מי גשם דגם ת"א ( 25טון) ואבן שפה דגם "אביב" ( 25טון) מתוצרת
"וולקן הנדסה" או ש"ע.
הרשת המלבנית מתאימה לקולטנים  MD-1תוצרת ולפמן או ש"ע ,עשויים יציקת ברזל/יציקת פלדה,
נושאים תו תקן ,ללא אפשרות נעילה.
הרשת תשב במסגרת לאורך  4צלעותיה בצורה שיובטח שימוש יציב ושקט.
המסגרת תשב לפחות על שלוש מצלעותיה (אחת ארוכה ושתי קצרות) על דפנות תא הקליטה ,המסגרת
תכלול אוזני עיגון לתא הקליטה.
השבכות יסומנו כנדרש בתקן (סעיף  )9וישאו כיתובית עם שם הרשות המקומית.

51.6.04

שוחת בקרה לניקוז

תאי הבקרה לניקוז יבוצעו מתאים טרומיים חרושתיים .סוג הבטון יהיה ב 30-לפחות.
התאים יתאימו לדרישות תקן ישראלי  658או  /ת"י  466חוקת הבטון חלק  ,4בהתאם
לגודלם .על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב אלמנטים הטרומיים,
המחברים החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של  10שנים לפחות.
שוחות הבקרה תהיינה מחלקים טרומיים תקניים ,מלבניים בהתאם לפרטים בתכניות
השונות לשוחות הבקרה ,ועם עוקה בעומק  30ס"מ.
החוליה התחתונה תכלול תחתית ודופן מיוצרים ביציקה מונוליטית אחת ותונח על גבי
שתית מהודקת .חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות אטמים
מובנים  coutour-sealאו שווה ערך איכותי לשוחות כמתואר בתכניות.
הקדחים בדפנות התאים לצורך חיבור הצינורות יוכנו על ידי יצרן התאים במפעל.
האיטום בין החוליות יעשה ע"י אטם מסוג "איטופלסט" או שווה ערך איכותי מאושר.
המרווח בין החוליות ימולא בטיט צמנט וחומר מקשר מסוג  B.G. BOUNDלקבלת
דופן חלקה.המרווח בין התאים לקירות החפירה ימולא בחול.
תקרות ומכסים לשוחות הבקרה
התקרות תהיינה תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י  489חלק  ,1ממין ( 104.2.2כבד).
המכסאות בכבישים יהיו עם סגר מיצקת תוצרת וולפמן דגם כרמל  33לעומס ממין
 D - 400או שו"ע ולפי ת"י  489מעודכן .המכסאות במדרכות יהיו עם סגר מיצקת תוצרת וולפמן דגם כרמל 33
או שווה ערך איכותי מאושר ולפי ת"י  489מעודכן ממין  B – 125למדרכות.
קוטר המכסה יהיה  50ס"מ בכל עומק שהוא .על המכסה יוטבע סמל הרשות המקומית מברונזה וכיתוב לפי
דרישות הרשות המקומית .לפני ביצוע המכסים יהיה על הקבלן לאשר מכסה דוגמא ברשות המקומית.
רום המכסה יהיה כמסומן בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח.
שלבי ירידה
שלבי הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיק משוריין ויהיו רחבים לפי הנדרש
בת"י  631מותקנים ע"י יצרן השוחות בקיר השוחה ,במהלך אנכי בשיטת "סולם"
(זה מעל זה) במרווחים אנכיים של  33ס"מ.
בשוחות שעומקן עולה על  3.25מ' יותקן סולם ירידה חרושתי מפלב"מ .המדידה והתשלום יהיו לפי יחידה
ובהתאם למידות התא ועומקו ויכלול חפירה/חציבה ,הידוק השתית ,מילוי חוזר ,התקנת כל האטמים לקירות
הבטון ותקרת בטון ממין כבד כולל מכסה מיצקת ממין כבד .D-400
על פי התוכנית ,כאשר יש להתקין שוחת בקרה על קו קיים ,תוצק רצפת השוחה וקטע מקירות השוחה (30
ס"מ מעל גב הצינור) מבטון ב 30 -עם זיון .לאחר מכן יונחו חלקים טרומיים על פי המפרטים.
 51.6.05חיבור לשוחה קיימת
עבודות החיבור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות ובהתאםלהוראות ותקנות משרד
העבודה .בשום מקרה לא בא התיאור במפרט זה להוריד
מאחריותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב עבודות
המבוצעות ע"י הקבלן.
חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם למפורט בתכניות ,במפרטים הכלליים והמיוחדים ולפי
הוראות המפקח ובאישור המזמין.
העבודה כוללת חפירה וגילוי תא הבקרה ,פריצת פתח בתא הבקרה והכנתו לחיבור צינור
הניקוז ,הכנסת הצינור ,חיזוק המרווחים וכיסוי החפירה בהתאם לשכבות הכביש.
המחיר לחיבור יכלול את האטם סביב הצינור.
המרווח בין הקיר הקיים לאחר חציבת החור הדרוש לבין דופן הצינור ,ימולא בבטון לא
מתכווץ עם מוספים בהתאם להנחיות יצרן הצינורות.
במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות-בקרה קיימים על הקבלן לבדוק
תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות
וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:
לפני שנכנסים לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של אספקת חמצן.
א.
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לשוחת הבקרה אלא לאחר שהשוחה תאוורר כראוי
בעזרת מאווררים מכניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר
הכניסה לשוחת הבקרה ,אבל רק לנושאי מסכת גז.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפני הכניסה ולפי הכללים לשוחות
ב.
ולפי הכללים הבאים:

לעבודה בשוחת בקרה קיימת – מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשתי השוחות הסמוכות.
סה"כ שלושה מכסים ,יהיו פתוחים בו זמנית.
המדידה לתשלום לפי יח' בשלמות.

פרק  – 51.7הריסת מבנה "שוק רמלה לוד"
51.7.01

כללי
עבודות הריסת מבנה שוק רמלה לוד כוללות הריסה של קונסטרוקציית פלדה וכן שאר חלקי המבנה
לרבות הגג הדפנות וכיוצא באלה .העבודה כוללת פינוי חומרי הפסולת לאתר מורשה.

עבודות אדריכלות ופיתוח

מפרט זה הינו השלמה לדרישות המפרט הכללי.
כל עבודות הפיתוח כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנייה" ("האוגדן הכחול") ,פרק  ,40מהדורה – 5
דצמבר  ,2009ויבוצעו על פי המפרט העירוני הכללי לעבודות פיתוח ,סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים ,כולל
אופני המדידה ,אלא אם צוין אחרת בסעיף המפורט להלן.
מודגש בזה שאופני המדידה שבכתב הכמויות עדיפים על אלה שבמפרט ולא תוכר כל תביעה להפרדת
מדידה ,שינוי או תוספת סעיפים וכו' .
האמור בסעיפים הבאים מהווה תוספת למפרט הנ"ל.

פרק  - 40.00עבודות פיתוח
 - 40.00כללי
.1

המפרט המיוחד מתייחס לסעיפים חסרי הגדרה במפרט עיריית ירושלים או שמודגשות נקודות
מיוחדות בסעיפים מוגדרים .כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה גם אם הדבר לא מצוין
באופן מפורש בכתב הכמויות .בכל סתירה בין מפרט עיריית ירושלים והמפרט הטכני המיוחד
יקבעו ההנחיות המחמירות יותר או ע"פ שיקול דעתו של המפקח.

.2

יש לשר דוגמא של האבן הטבעית/המלאכותית לבנייה ולריצוף לפני תחילת הביצוע .הדוגמא
תהיה בשטח כזה שיאפשר התרשמות של המתכנן .אין להתחיל בעבודות הבניה לפני קבלת
אישור המתכנן.

.3

תת פרק  - 40.02עבודות קירות תומכים וגדרות

קירות אבן
.1

הקבלן יכין באתר מבעוד מועד דוגמא מכל אחד מסוגי הקירות המצוינים בכתב הכמויות
ובתכניות ע"פ תיאורם ,עם המתכנן והמפקח .למען הסר ספק לא ישולם לקבלן עבור
הדוגמאות שיכין.

.2

בקירות אבן המחופים באבן מרובעת ומסותתת בשורות יבוצעו משקים ברוחב עד  5מ"מ למעט
אם מצוין אחרת בפרטי הפיתוח.

.3

מידות האבן לפי המצוין בתכניות .סוג האבנים ואופן הבנייה יהיה ע"פ פרק  14במפרט הכללי
הבין משרדי וע"פ מפרט מכון התקנים מפמ"כ  378אלא אם צוין אחרת.

.4

הכיחול בקירות נדבכי אבן (שאינם אבן חאמי) יהיה שקוע מעט ,ובגוון האבן .חומרי ההדבקה
והכיחול לפי הנ חיות מהנדס ,קשירה לפי פרט מהנדס.

.5

בקירות בטון המחופים אבן חאמי יבוצע כיחול שקוע בעומק של כ  2.0 -ס"מ ,בגוון האבן.
קשירת אבנים בחיפוי אבן חאמי תהיה קשירה "סמויה" במישור האחורי של האבן באופן
שהקשירה לא תיראה בחזית הקיר .על הקבלן להכין קטע קיר מוגמר לבחינה ואי שור של
האדריכל והמפקח.

 . 6מחירי 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.
 . 7כ ל האלמנטים האנכיים יהיו בפינות מלאות .לא יותרו פאות או חשפים ברוחב הקטן מ  10 -ס"מ.
חשפי האבן יסותתו במלואם לפי העיבוד של פני האבן .עובי מינימלי של אבן קופינג יהיה 8
ס"מ .רוחב אבן הקופינג –  40ס"מ על פי סוג הקיר.
 . 8אבני קופינג בראש קירות יהיו מאבן מרובעת ומס ותתת בכל הפנים החשופות של האבן ,על פי
המצוין בפרטי האדריכלות .סוג האבן והגוון יהיו דומים לאבן החאמי ,ויובאו לאישור האדריכל
והמפקח לפני הזמנת האבן .בקירות מעוגלים תיחתך האבן ותעובד בהתאמה לרדיוסים של
הקירות (רדיוסים משתנים).
 . 9אבני קופינג בקירות נדבכי אבן יהי ו כדוגמת אבן החיפוי אך בסיתות על פי פרטי הפיתוח.
 . 10סוג האבן ,מידות האבן ,שיטת הביצוע ,צורת המיקשר ודוגמת ההנחה יהיו כמוגדר בתכניות
ועפ"י הנחיות האדריכל .טיב האבן לחיפוי יענה על דרישות ת"י  1872חלקים .2 , 1
 . 11פני אבן מעובדים יסותתו בצורת 'תלתיש ' על פי המפורט בתכניות האדריכל ,הסיתות יהיה ללא
פציעה ו/או פיצוצים .הסיתות יכסה את מלוא פני האבן וללא "זמלה" .לא יוותרו קטעים בחזית
האבן ללא סיתות :לא יראו סימנים של חיתוך האבן ולא תיראה כיווניות מסוימת של הסיתות.
אבני חמי יהיו מבוקעים ללא סיתות.
מדידה ותשלום
לפי המיפרט הכללי .להלן פירוט ,המדידה תעשה במ"ק  .התשלום כולל אספקת כל הדרוש ,בנית
הקיר ,אספקת הבטון ,הזיון והאבן ,הקשירות ,טפסנות ,חפירות ,פיגומים וכל ההכנות והעיבודים
הנוספים הדרושים לבניית הקיר ,הנקזים ,תפרי ההתפשטות ,כיחול התפרים ומלוי חומר גרנולרי
מאחורי היסוד ובגב הקיר .התשלום כולל ציפוי ,דו פנים בהתאם לפריסת הקירות ולפרטים וכמו
כן שרוולים ,הכנות וחבורים למעקות וכל הנדרש ע"פ פרטי האדריכל והמהנדס.עבור נדבכי ראש

(קופינג) לא ישולם בנפרד ,אלא רק במקרים של קיר כובד וקיר בטון מזוין ובהתאם למוגדר בכתב
הכמויות .בכל מיקרה הכתוב במיפרט הכללי גובר.
בדיקת האבן והתאמתה לדוגמא
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 תסופק נה 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 .הדוגמ א תשמר עד לגמר העבודה ומסירתה.
סוג הבטון
 . 1כללי
סוג הבטון ,תנאי הבקרה ,אופן העבודה ,צורת המדידה והתשלומים מוגדרים במיפרט הכללי
ובמיפרטים ההנדסיים .בכל מיקרה הכתוב במיפרט הכללי ו/או במפרט המהנדסים גובר.
א.

אם לא צוין אחרת במפרטים ותכניות  ,יהיה הבטון מסוג ב  30 -הצמנט יהיה לפחות צמנט
פורטלנד  ,250תכולת הצמנט  350ק"ג/מ"ק.

ב.

יש להשתמש בבטון מובא בלבד.

ג.

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

ד.

כל הבטונים המונחים על הקרקע יוצקו ע"ג שכבת בטון רזה ,ב  150-בעובי  5ס"מ .הבטון הרזה
אינו נמדד בנפ רד ואינו משולם בנפרד ,ומחירו ייחשב ככלול במחירי הבטונים האחרים.

ה.

מחירי הבטונים בקרקע (יסודות ,חגורות ,מירצפים) כוללים גם את החפירה והידוק השתית
הדרושים לביצועם .הקבלן נדרש להקפיד על חפירה לעומק המדויק הנדרש ,מבלי לערער את
הקרקע הטבעית .בכל מקרה של חפירה עוד פת יידרש הקבלן למלא את העודף בבטון רזה ו/או
מצע סוג א' בהידוק מבוקר ,הכל לפי הוראות המפקח ,ע"פ שיקול דעתו הבלעדי .כן כוללים
המחירים ביצוע יסודות עוברים בשיפוע ו/או במדרגות לפי התכניות.

ו.

בכל מקרה שהדבר נדרש בתכניות ,במפרט ו/או ע"י המפקח ,יוספו לבטון מוספים
לקבלת/שיפור תכונות ספציפיות .כמויות המוספים ודרך הוספתם ע"פ הוראות היצרנים,
באישור המפקח .מחירי המוספים ,בכל מקרה שהם יידרשו ,יהיה כלול במחיר הבטונים ולא
ישולם עבורם בנפרד.

ז.

כל חלקי הבטונים בקיר תומך הנמצאים מתחת לפני הקרקע יעברו עבודת איטום להגנה בפני
רטי בות .העבודה כוללת ניקוי הבטון ,מריחת שכבת פריימר ,שתי שכבות ביטומן אספלטי
והגנה על האיטום באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  2ס"מ .עבודת האיטום נכללת
במחיר הקיר ולא תשולם בנפרד.

ח.

בסעיפי בטון מזויין או בסעיפי כתב הכמויות לעבודות בטונים עפ"י פרטים "קומפלט",
מחירי הבטונים מכל הסוגים כוללים גם את מחיר ברזל הזיון ,כפי שיידרש בתכניות
הקונסטרוקציה ו/או לפי הוראות מנהל הפרויקט/המפקח ,בין אם צוין בכתב הכמויות
"בטון מזויין" ובין אם צוין "בטון".

ט.

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי במקרה ובתכניות המכרז לא נמסרות לו תכניות
קונסטרוקציה ו/או פרטי הזיון ,על הקבלן להעריך את כמויות הזיון שידרשו (ע"פ מיטב
ניסיונו) לבטון המזויין  -ולכלול את עלות הברזל הנ"ל במחירי הבטונים השונים .כהערכה
כללית ניתן להנ יח כי כמות הברזל תהיה כ  60ק"ג למ"ק בטון .מידת כיסוי הזיון בבטון
השקוע בקרקע או המיועד לסיתות תהיה  4ס"מ לפחות.

י.

כל הבטונים יוצקו בתבניות .לא תותר יציקה כנגד דופן חפירה .מחיר התבניות כלול ,בכל
המקרים ,במחירי הבטונים.

יא  .כל שטחי הבטונים הגלויים לעין ו/או המסו תתים ,ואשר לא מיועדים להיות מטויחים ו/או
מחופים ,יבוצעו כבטון חשוף ,ע"פ כל דרישות המפרט הכללי .מחיר הבטונים כולל ביצועם
כבטון חשוף ,כאמור.
יב  .התבניות ,התמיכות ,החיזוקים וכו'  ,יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מס'  904והמפרט הטכני
הכללי ,ובאחריותו הבלעדית של הקבלן .בכל עבודות הבטון בהם מחיר התבניות כלול ,כלולים
בהן גם עשיית כל החורים והפתחים ,קביעת אביזרי אינסטלציה ,חורים לצנרת ,חריצים,
קטומים ,מגרעות ,שקעים ,אפי  -מים ,סרגלים ותעלות למיניהן וכו'.

מעברים שרוולים ,חורים ,חריצים ,עוגנים וכד'
.1

לפני יציקת הבטון ,על הקבלן לוודא שכל המעברים ,השרוולים והעוגנים ,החריצים וכו',
הנחוצים לביצוע המסגרות והמערכות השונות ,הוכנו כנדרש ,אין זה הכרחי שהפרטים האלה
יסומנו בתכניות השונות ועל הקבלן לוודא שהתכניות שבידיו מתואמות ולהודיע למתכננים על
כל טעות או אי הת אמה.

.2

הקבלן יהיה אחראי לתיאום המיקום המדויק והמידות של כל המעברים ,החריצים והעוגנים
בבטון ,לפי תכניות של כל המערכות המבוצעות ע"י קבלני משנה.

.3

לא תורשה חציבה בבטון לצורך התקנת המעברים והעוגנים כנ"ל.

זיון
 . 1מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת"י  739או מעורגלים לפי ת"י  , 893רשתות מרותכות יהיו לפי
ת"י .580
.2

הארכת מוטות זיון בריתוך תהיה לפי ת"י  466ותותר במקומות בהם יאשר זאת מהנדס
הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע הוא.

מדגמים ובקרת הבטון
.1

מכל סוג של אלמנטים יוטלו מדגמים נפרדים לבדיקת חוזק ,כל מדגם יכיל  6קוביות.

 . 2הקבלן יהיה אחראי לתיאום הזמנת מכון התקנים או מעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת לפני כל
יציקה הדורשת בדיקה ,לפי דרישת המפקח .בכל מקרה שמכון התקנים לא יהיה מוכן להופיע
עקב תיאום לקוי יהיה על הקבלן לדחות היציקה.
.3

במקרה של בטונים בלתי תקינים יחליט המפקח אם יש צורך להרסם או להטיל תשלום פיצוי
על הקבלן .שיעור הפיצוי יקבע על סמך שיעורי ההפחתה ,בהתאם למפרט הכללי.

טפסות ופיגומים
.1

לא תשולם תוספת עבור דרישות שונות המופיעות בתכניות בנוגע למועדי פירוק הטפסות.

.2

לא תשולם תוספת עבור תבניות אבודות.

קביעת אלמנטים בבטון
.1

בכל מקרה ,יקבעו כל האלמנטים הדרושים בבטון לפני היציקה ולפי הנחיות בתכניות
הקונסטרוקציה בלבד ,כולל מתקני אינסטלציה ,חשמל וכו' .כמו  -כן יידרש לבצע עיגון של
פלטות מתכת לצורך חיבור של אלמנטים שונים כגון גדרות ,סולמות וכו'.

.2

לא תשולם תוספת עבור הדרישות לעיל .מחיר הפלטקות ייכלל במחיר היחידה של האלמנטים
הנדרשים לחיבור בהמשך העבודה.

קבלת אישור ליציקה
על הקבלן להודיע  48שעות לפחות מראש על כל יציקה אותה הוא עומד לבצע .בכל מקרה אין לבצע
יציקה ללא אישור בכתב מאת המפקח .בכל מקרה והמפקח דרש תיקונים תדחה היציקה לפי שיקול
דעתו של המפקח עד לאחר גמר ביצוע התיקונים.

סדר עבודה
לא תשולם כל תוספת עבור דרישה בתכניות לסדר ביצוע מסוים של יציקות.

הפסקות יציקה
הפסקות יציקה תקבענה אך ורק ע"י מהנדס הקונסטרוקציה .בכל מקרה שהקבלן ירצה לבצע
הפסקת יציקה במקום מסוים ,עליו לקבל אישור המתכנן על כך ולבצע פרט הפסקת היציקה
בהתאם לדרישתו.

אופני המדידה והתשלום
כללית ,מחירי היחידה לעבודות הבטון כוללים את עבודות העפר לקירות (חפירה/חציבה ,פינוי
קיטומי הפינות ע"י סרגלי פלסטיק ,את
חומר ,הידוק שתית) ואת מחירי התבניות ,אפי המים
הזיון ,הבטון ,א ת החריצים וכל הדרוש לביצוע מושלם של עבודות בטון בהתאם לתכניות
ולמפרטים .בכל מיקרה הכתוב במיפרט הכללי גובר.
.1
.2

התחברות לבטונים קיימים :מחירי עבודות הבטון והזיון כוללים את כל הדרוש לצורך
התחברות לבטונים קיימים כולל חספוס שטחי מגע וריתוך הזיון.

 . 3עוגני פלדה כולל ים כל הדרוש לשם ביצועם ,כשהם מורכבים ומושלמים במקומם ,כולל
ההכנות ,האביזרים והעבודה הנדרשים.
.4

פרט אם צוין אחרת בסעיף המתאים של כתב הכמויות או במפרט מיוחד זה ,או במפרט עיריית
י  -ם ,יהיו אופני המדידה והתשלום של האלמנטים השונים כמפורט במפרט הכללי פרק
.0200.00

קירות תומכים וגדרות אבן
בנוסף לאמור בפרק  02עב' בטון יצוק באתר ובפרק  14עבודות אבן במפרט המיוחד להלן
תוספות/הבהרות .בכל מיקרה הכתוב במיפרט הכללי גובר.
 . 1אופני המדידה כמפורט בסעיף  4005במפרט הכללי פרק  . 40כמו כן כוללים המחירים הנ"ל
ביצוע דוגמא של קיר כנ"ל בשטח של כ  2.0 -מ"ר לאישור האדריכל ו/או המפקח.
.2

צינורות הניקוז בקירות יהיו צינורות פי.וי.סי קשיח בקוטר "  4לפחות עוברים בשיפוע קל את
כל עובי הקיר עם אבנים לפני הקצה הפנימי ורשת אקס.פי.אמ .כדי למנוע סחיפת עפר.
הצינורות יסודרו בתעלות כמצוין בתוכנית ,וב העדר הוראה אחרת בכמות של אחד לכל 1.5
מ"ר של פני קיר .בחזית הקיר ,יבוצע פתח מלבני בין אבני החיפוי ברוחב  30-50מ"מ ,ובגובה
של נדבך האבן ,וצינור הניקוז יסתיים מאחורי מישור החיפוי ולא ייראה מהחזית.

.3

בנית הקירות והגדרות תיעשה באופן כללי כבניית קירות מורכבים בכפו ף לאמור בפרק 14.03
של המפרט הכללי .כיחול המישקים יעשה לפי דוגמה באישור האדריכל.

 . 4בטון בגב האבן  -יהיה בטון ב  30 -ללא דבש ,היציקה תתקדם בשכבות אשר גובהן לא יהיה
גדול מגובה שורת האבן או כפי שיורה המפקח במקרה של חיפוי אבן כגון חאמי שאינו
בנדבכים אחידים.
 . 5בהעדר הוראה אחרת יש לסדר תפרים בקירות תומכים בכל תפנית ובקטעים ישרים במרחקים
שלא יעלו על  8מטר אורך .את התפר יש לאטום כלפי חוץ במסטיק אלסטומרי כדוגמת
"אלסטוסיל" או ש"ע .מאחורי הקירות תבוצע שכבת מילוי מנקזת בצמוד לקיר ולכל גובהו
בעובי  40 – 30ס"מ מחצץ או שברי אבן או מזרון גביונים או בלוקים חלולים ,מופרדת מקרקע
המילוי בגב הקיר באמצעות יריעה מנקזת במשקל  200גר'/מ"ר לפחות ,ממוחטת ,לא ארוגה,
מפוליפרופילן.
.6

חומר מילוי בגב קירות תומכים יהיה "חומר נברר" לפי סעיף  510253במפרט  51העדכני ,אולם
עם מדד פלסטיות  6%מקס' מהודק בב קרה מלאה בשכבות בעובי מכס' של  10ס"מ כ"א
באמצעות מכבש גלגלי ממונע לצפיפות של " 96%מודיפייד פרוקטור".

קירות תומכים
 . 1כללי
הכל יהיה על פי אישור דוגמא ע"י האדריכל והמפקח .הסיתות הסופי ייקבע לאחר אישור של דוגמאות בהתאם
למפרט .בפני האדריכל/המפקח יוצגו דוגמאות הסיתות .הסיתות יהיה אחיד על פני כל מישורי פני האבן הגלויים,
ללא "זמלה" .לא יותר חיתוך אבן לאחר סיתות .לא תורשה הדבקת אבנים כדי ליצור פינות מלאות.
בפרויקט קיימים קירות תומכים וקיר גדר:
)1

ראה פירוט בהמשך קיר תומך (כובד או בטון מזויין)  -חיפוי אבן בעיבוד תלתיש מלא בחזית
הרחוב ,חיפוי דו פני לפי פרט אדריכל ומהנדס גובה של שורה אחת לפחות קבורה תחת מפלס
הגמר בגב הקיר (כ  30 -ס"מ).

 . 2קיר כובד מבטון עם ציפוי אבן (חד  -פני ודו  -פני)
א.

עבודה זו מתארת ביצוע קיר תומך ,עם גב בטון ובניית אבן מכל סוג בחזית או משני צדי הקיר,
כגון :אב ן "חאמי" "טובזה" "אבן לקט"" ,אבן כפרית" או השלמה לסוג אבן של קיר קיים
עפ"י הפרטים והתכניות.

ב.

גודל האבן בממוצע לאבן בנדבכים  30/60ס"מ על פי יחס של  , 1:2.5 -1:2כאשר כמות אבן
קטנה מגודל זה לא תעלה על  20%מכלל אבני הקיר  -אלא אם מצוין אחרת בתכנית.

ג  .גודל אבן "חא מי"  -אבנים מלבניות במידות משתנות 20-25/25-40 ,ס"מ ובעובי  8-10ס"מ.
כאשר כמות אבן קטנה מגודל זה לא תעלה על  20%מכלל אבני הקיר  -אלא אם מצוין אחרת
בתכנית.
ד.

ראה בפרק זה סעיף כללי ובנוסף:

)1

ציפוי פני הקיר יבוצע במקביל ליציקת גוף הבטון ולא תהיה התקדמות
ביצוע נדבכי האבן ללא יציקת הקיר במקביל.

)2

העבודה כוללת ציפוי באבן כמפורט בתכניות.

)3

שלבי בניית הקיר המצופה הם כדלקמן:
(א) בניית שתיים עד שלוש שורות אבן.
(ב) יציקת בטון בגב האבן.

)4

במידה והעבודה מתבצעת עם כל סוג ציפוי אבן ,למעט "אבן כפרית" ניתן לעבוד בשיטת
היציקה בתבניות ,על פי הנחיית המפקח .שלבי העבודה הם כדלקמן:
(א) יציקת כל הקיר בבת אחת באמצעות תבניות.
(ב) ציפוי הקיר על ידי העמדת רשת ברזל מגולוון  6@20בצמוד לקיר ויציקת  10ס"מ מילוי
טיט.
(ג) קדיחת חור בכל אבן ,בקוטר חוט הקשירה ,הכנסה של חוט ברזל מגולבן מו דבק בדבק
סיקה אל הקדח
(ד) יישום האבנים בתוך רשת הזיון ,קשירת חוטי הברזל המגולבן אל רשת הזיון וייצוב
האבנים אל תוך הטיט.

 . 3ראש קיר ("קופינג")
א  .ראש קיר  -חיבור לקיר ועיבוד האבן לפי פרט אדריכל ומהנדס.
ב.

בקירות מעוגלים יהיה שימוש באבני קופינג בצורת טרפזים ,עם פנים מעוגלים/בקשת,
בהתאמה לרדיוסים המשתנים של הקירות ,על פי תכניות הפיתוח ועל פי מדידה בשטח ,בעיבוד
כמוראה בפרטי האדריכלות.

ג.

בקירות שעליהם יותקנו מעקות ברזל ,יש לסתת  /לקדוח פתחים באבן בהתאמה למיקום
ע מודי המעקה .מיקום העמודים באבן קופינג יהיה במרכז האבן (לא בפוגה).

ד.

קידוח יהלום בקוטר מינימאלי תואם לעמוד ומילוי בצמנט בגוון האבן ,ללא מריחות על האבן
או על הפרזול.

ה  .מיקום הקידוחים יעשה בתיאום עם האדריכל לפי סוג הגדר שיבחר בפועל.
 . 4קיר גדר

)1

ראה בפרק זה סעיף כללי ובנוסף :קיר גדר ישר/מעוגל בגינות  -ציפוי דו פני מלא וקופינג מאבן

)2

קיר גדר בגבול מגרשים פרטיים – כנ"ל ,אך אבן ברובעת ומסותתת בנדבכים בעיבוד תלטיש,
וקופינג בעיבוד מסמסם.

"חאמי" על פי פרטי הפיתוח ,וקופינג אבן בעיבוד מסמסם.

ב.
)1

סעיף זה מתייחס לעבודות קיר גדר חיפוי מלא משני הצדדים.

)2

בניית הקיר תבוצע מהחומרים ועפ"י התוכניות ,מסמכי החוזה והנחיות המפקח.

 . 5קיר תומך מבטון מזויין עם בניית אבן בחזית
א.

עבודה זו מתארת ביצוע קיר מבטון מזויין עם בניית אבן מכל סוג בחזית כגון :נדבכי אבן
מלבנית בעיבוד " תלטיש"" ,מסמסם"" ,טובזה"" ,פראית"" ,חאמי"" ,אבן לקט" ו"אבן
כפרית" ,במידה והעבודה הינה השלמה לקיר קיים סוג האבן יהיה בהתאם לקיים בשטח.

ב.

ראה בפרק זה סעיף קיר תומך מבטון מזויין ובנוסף:
העבודה כוללת העמדת רשת ברזל מגולוון  6@20בצמוד לקיר ויציקת  10ס"מ מילוי
)1
טי ט על פי המוראה בפרטי המהנדס.
קדיחת חור בכל אבן ,בקוטר חוט הקשירה ,הכנסה של חוט ברזל מגולבן מודבק בדבק
)2
סיקה אל הקדח .בחיפוי אבן חאמי ,תתבצע קשירה "סמויה" במישור האחורי של האבן .
יישום האבנים בתוך רשת הזיון ,קשירת חוטי הברזל המגולבן אל רשת הזיון וייצוב
)3
האבני ם אל תוך הטיט.

 . 6ציפוי קיר באבן
א  .סעיף זה בא לתת מענה לעבודות בהן מתבצע הציפוי כהשלמה לציפוי חד  -פני בגובה הגלוי של
קיר המצופה בצדו האחד על פי הסעיף המתאים בפרק זה ,או כאשר יש לצפות קיר קיים .סעיף
זה מתייחס לשימוש באבנים מכל סוג כמוגדר ,במסמכי החוזה או על פי ה נחיות המפקח.
ב.

העבודה כוללת:

)1

הכנת פני הקיר לציפוי לרבות הפעולות הבאות :ניקוי ,סיתות ועוד.

)2

באם לא נאמר אחרת יבוצע הציפוי ע"י העמדת רשת ברזל מגולוון  6@20בצמוד לקיר
ויציקת  10ס"מ מילוי טיט.

)3

קדיחת חור בכל אבן ,בקוטר חוט הקשירה ,הכנסה של חוט ברזל מגולבן מודבק בדבק סיקה
אל הקדח

)4

יישום האבנים בתוך רשת הזיון ,קשירת חוטי הברזל המגולבן אל רשת הזיון וייצוב האבנים
אל תוך הטיט.

 . 7הכיחול
)1

התערובת לכיחול המישקים בין האבנים תוכן כלהלן :שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק
ונפח אחד צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל מים/סיקה עד לסומך המתאים לכיחול.
התמהיל מים/סיקה יהיה ביחס  . 1:1כמו כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר הדבקה.
לתערובת הכיחול יש להוסיף לפי גוון האבן ,או כל גוון אחר לפי הוראות האדריכל.

)2

רוחב המישקים כמפורט לעיל

)3

הביצוע של הכיחול:

-

ניקוי הטיט לעומק  3סנטימטרים – סמוך למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה ימים מעת
הבנייה.

-

ניקוי דפנות האבן לעומק  3סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית ובעבודת
ידיים .י ש להקפיד לא לפגוע בעוגנים.

-

סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט.

-

ניקוי החלל הנזכר לעיל במים.

-

הכנת החומר בצורה הנכונה – הקפדה על מינון נכון וקבוע של צמנט לבן ,קוורץ וחול (או ללא
חול) ומוספים כדלעיל.

-

גוון הכחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל ובאישורו.

-

הקפדה על ערבוב נכון  -רצוי במיקסר.

-

מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.

-

גמר הכחול על ידי מכשיר שידחוס מצד אחד ויאפשר גימור על משטח ישר ולא בעיגול מצד
שני.

-

לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המכשור ולהדק את הכחול (ולסתום סדקים אם נפתחו).

-

הכחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ  3 -מ"מ פנימה .במקרה זה פנ י האבן
באותם ה  3 -מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק.

-

אשפרה –  5ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח ,ע"י התזה מתמדת של מים על פניה.

-

לאחר האשפרה ,בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.

-

תוך כדי הכחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון.

פתרונות חיבור בין תכנון חדש למצב קיים
שיקום וטיפול בקירות קיימים :פתרונות חיבור בין תכנון חדש למצב קיים מחייב עבודה קפדנית וזהירה
פירוק והריסת גדרות/קירות קיימים
עבודות פירוק והריסה יבוצעו ע"י הקבלן תוך כדי נקיטת אמצעים על מנת לא לפגוע באלמנטים הקיימים בסמוך
לגדרות (כגון מנהולים ,מדרגות ,צנרת וכו').
עבודות ההריסה כוללות הריסת הגדר עצמה (בין אם הגדר בנויה מבלוקים מטויחים ובין אם הגדר מורכבת מאבן
עם גב בטון) והריסת היסוד
עבודות ההריסה של גדרות מורכבים מאבן עם גב בטון כוללות פירוק זהיר של האבן והכנתה לשימוש חוזר .כנ"ל
לגבי אבני קופינג וכותרות עמודים.
הקבלן יסלק את הפסולת ואת החומר העודף למקום שפך מורשה לרבות תשלום האגרה על חשבונו.
במידת הצורך עבודות ההריסה יבוצעו בלילות כדי לא להפריע לתנועת כלי הרכב שתתנהל בצמוד לגדרות.
המדידה :נפח הקיר לפני הריסתו.

פירוק אלמנטים של סוככי שוק רמלה לוד
במידה יישארו בשטח אלמנטים של מערכת הסוככים של שוק רמלה לוד  ,הם יפורקו ויסולקו מהשטח לפי הוראות
הפיקוח ומנהלת הפרויקט.
כל שאר הפירוקים ( אספלטים ,אבני שפה ,קירות פיתוח  ,גדרות וכו' ) יפורקו בהתאם למיפרט הכללי ו/או מיפרטי
המהנדסים.
טיפול ביסודות קירות/גדרות קיימים בזמן עבודה:
במידה ויתגלה שיסוד הגדרות הקיימים אינו מספיק עמוק והחפירה בסמוך אליו (לצורך עבודות תשתיות וחידוש
המדרכות) עלולה לסכן את יציבותו ,אזי בכפוף להחלטת הקונסטרוקטור ומנהל הפרויקט ,יהיה צורך בחיזוק היסוד
והעמקתו.
העבודה תכלול חפירה/חציבה בסמוך לקיר ,ויציקת יסוד במידות בהתאם להנחיות המהנדס כולל התחברויות לקיר
הקיים .הבטון ב.30 -
העבודה תתבצע בשלבים ובמקטעים קצרים לאורך הקיר על מנת לשמור על יציבותו .השלביות תיקבע על ידי
המהנדס במקום .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודה בשלבים.
מחיר הסעיף כולל חפירה/חציבה ,יציקת בטון מוטות פלדה מצולעת בקטרים שונים לזיון הבטון.
המדידה :לפי נפח הבטון היצוק.

קיר גדר חדש:
הגדר החדשה תבוצע בהתאם לחתכים ותכנית הקונסטרוקטור או בהתאם להנחיותיו בכתב במקום המלווים
בסקיצה במידת הצורך.
בקירות  /גדרות מעוגלים ,יהיה שימוש באבנים קצרות עם פנים קשתיים ,בכדי ליצור פני קיר
מעוגלים ורציפים ,בהתאמה לרדיוס של הקיר (הן בחזית הקיר והן בקופינג) .על הקבלן להכין
דוגמא בשטח לאישור האדריכל והמפקח.
מחיר הגדר כולל ביצוע קירות מעוגלים ,חפירה/חציבה ליסודות ,היסוד מבטון ,הגדר מבטון והזיון הנדרש.
במידה והגדר מתפקדת גם כקיר תומך ,אזי מחיר הסעיף יכלול גם נקזים מצינורות פי.וי.סי בקוטר " 4מסודרים
בשורה אחת או בשתי שורות בהתאם לגובה התימוך .הנקזים יהיו מרוחקים ביניהם ב 1.50 -מ' לאורך הקיר .השורה

התחתונה של הנקזים תמוקם  20ס"מ מעל המפלס הנמוך הסופי המתוכנן .מאחורי כל נקז ,בגב הקיר ,יבוצע ריכוז
חצץ בקוטר כ 25 -ס"מ עטוף בבד גיאוטכני מנקז על מנת למנוע סתימת הנקז.
המדידה :לפי נפח הקיר והיסוד.
ציפוי אבן לקיר/גדר חדש באבן מפירוק :
במידה והקבלן ישתמש באבן מהפירוק ,הקבלן יתאים אותה (סיתות ,ניקוי ,שטיפה ,ניסור או חיתוך) ליעדה החדש.
עלויות עיבוד ו/או התאמת האבן כלולים במחיר היחידה .במידה והכמות העומדת לרשות הקבלן אינה מספקת ,על
הקבלן להשלים אותה באבן זהה (אותו גוון ואותו עיבוד) .הנ"ל כלול במחיר הסעיף.

תת -פרק  – 40.3עבודות ריצוף ,אבני שפה ,מדרגות ,רחבות ,ומשטחים
כללי :
הכל יהיה על פי אישור דוגמא בשטח ע"י האדריכל והמפקח.
כל עבודות הריצוף יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  14ופרק  40כולל אופני המדידה שבו.
בנוסף כמפורט להלן:
אספקת והרכבת האבן טבעית או התעשייתית על פי תכניות ופרטים בתוכניות האדריכל( .מידות ,חיתוכים ,חיבורים,
עיבודים וכו').עיבוד המישקים אנכיים ואופקיים וכיחול (טיב ,עיצוב ,גוון וכו') ולפי דוגמה מאושרת ע"י האדריכל.
מיקום הסוגים השונים ודוגמת הריצוף לפי תכניות ופרטים .כל הגוונים לבחירה ואישור האדריכל ,ועל פי דוגמה מאושרת
בשטח של  4מ"ר לפחות.
ההנחיות לריצוף באבנים משתלבות בכפוף למפרט היצרן והמפרט הבין-משרדי הכללי בנוסף להנחיות להלן.
כל עבודות הריצוף כוללות הכנה לתאי קליטה ותאורה ויבוצעו לאחר הנחת כל שרוולי תשתיות ,בהתאם לכל תכניות
היועצים.
אבני הריצוף המתועשות יהיו בגמר צבע על פי המפורט בפרטים ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
באזורים מסוימים בהן מסומנים רדיוסים בתכניות ,חיתוך האבן יהיה רדיאלי בהתאם לרדיוס המצוין .המישקים לא
יעלו על רוחב של  1ס"מ.
כל מרצפי האבן ושאר יחידות האבן יהיו ללא סדקים ,תפרים או כתמים ,העלולים לפגוע במראם ,שלמותם המבנית או
תפקדום.
הצבע או מאפיינים חזותיים אחרים המאפיינים באופן טבעי את החומר המסוים ,יתקבלו בתנאי שאינם פוגמים בכושר
המבני או ב"עמידות" החומר.
האוריינטציה המבנית ,המרקם והגימור ,יהיו כולם בטווח המדגמים שיאושרו ע"י האדריכל ויעובדו כולם בהתאם
לתרשימים ההנדסיים ,לפני אספקתם לאתר.
אבן הריצוף לאחר הסיתות תעמוד בתקן ישראל  : 2279עמידות בהחלקה.
גווני אבנים מתועשות מבטון יהיו כדלקמן:
• ריצוף למדרכות מאבן מתועשת "אקרסטון" בגוון אפור גרניט במידות  25/25/6ס"מ ,גמר אבן עליון
סטנדרטי ,אקרשטיין מק"ט ,66X220-לפי פרט מס' פ.10-
• ריצוף ברצועת עזר מאבן "אקרסטון" בגוון שחור בזלתי במידות  12.5/12.5/6ס"מ ,גמר עליון מסותת,
אקרשטיין מק"ט ,XX661239-לפי פרטי אדריכלות פ.10-
• ריצוף במדרכות בגוון ניגודי לגוון הריצוף לצורך הדגשה ,סביב מתקנים/הפרעות ברצועת ההליכה -אבן
"אקרסטון" בגוון גרניט אפור במידות  12.5/12.5ס"מ .גמר אבן עליון סטנדרטי ,אקרשטיין מק"ט-
 ,XX661239לפי פרטי אדריכלות פ.10-
• אבן שפה רחבה משופעת ,אפור גרניט בגמר מסותת במידות  ,50/30/25תוצרת אקרשטיין מק"ט ,22862 -כולל
יסוד בטון ,לפי פרט מס' פ .10-כולל פינות ברדיוס  100, 50ס"מ.
• אבן מעבר מבטון עם פאזה ,בגוון אפור ,במידות  50/23/15במפרצי חניה ,תוצרת אקרשטיין מק"ט ,2040 -לפי
פרט מס' פ.12-
• אבן שפה רחבה ישרה מבטון ,בגמר מסותת ,במידות  ,50/30/25לפי פרט מס' -פ( 06 -דומה)
• אבן שפה מבטון לכניסת רכב (אבן עליה משופעת לרכב) ,במידות  45/45/18ס"מ ,כולל פינות ,תוצרת
אקרשטיין מק"ט 2060 -בצבע אפור בהיר ,דומה לאבן השפה ,מק"ט  ,2060 ,2080 ,2070 ,לפי פרט מס'. 05 -
• אבן שפה לכביש במידות  17/100/25תוצרת אקרשטיין מק"ט ,2020 -בטון אפור ,במדרכות בגמר אספלט.
• אבן סימון לעיוורים עם בליטות במידות " 20/20/6אקרסטון" בגוון "לבן השלום" או "גרניט לבן" לבחירת
האדריכל ,תוצרת אקרשטיין מק"ט ,16971 -לפי פרט מס' פ ,06-פ.16-
• אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים במידות " 20/20/6אקרסטון" בגוון "לבן השלום" או "גרניט לבן"
לבחירת האדריכל ,אקרשטיין מק"ט ,16981 -לפי פרט מס' פ06-
• אבן תיחום גומה לעץ ,ברצועת מטרדים" ,אבן גן דגם רמות" ,תוצרת אקרשטיין ,מק"ט ,2280 -בגוון שחור
בזלתי .לפי פרטים מס' פ ,20-פ 20-א'.
• ריצוף חבק לעמודי חסימה אקרשטיין דגם "ירושלים" ,מק"ט  ,2428במידות  37.5/50/7ס"מ ,בגוון שחור .לפי
פרט מס' פ( .22-רזרבה).
שאר האבנים שאינן מצוינות ברשימה זו כגון ,:אבן מעבר ,אבן תעלה ,וכו' יהיו בגוון שחור.

גוון אבנים מתועשות ומדרגות מתועשות מבטון בגינות ציבוריות:

• ריצוף באבן "יפו" בגוון "קוקטייל צהוב+אפור" בעובי  6ס"מ .תוצרת אקרשטיין מק"ט  1486או ש"ע
כמוראה בתכנית א ,7-ובפרט מס' פ.18-
• אבן סימון לעיוורים עם בליטות במידות " 20/20/6אקרסטון" בגוון "חום בהיר" או "חום מיוחד" לבחירת
האדריכל בראש מהלכי מדרגות ,תוצרת אקרשטיין מק"ט ,16971 -לרבות יסוד ,לפי פרט מס' פ ,06-פ,26-
במקומות המסומנים בתכנית א.7-
• מדרגות נגישות מתועשות מבטון תוצרת אקרשטיין מק"ט  ,4030בגוון  ,SWשנהב כורכרית ,מידות כל
יחידה , 60/40/15לפי פרט מס' פ.26-
• ההנחיות לריצוף באבנים משתלבות ,בכפוף למפרט היצרן והמפרט הבין-משרדי הכללי בנוסף להנחיות להלן.
• כל עבודות הריצוף כוללות הכנה לתאי קליטה ,תאורה ,וכד' ,ויבוצעו לאחר הנחת כל שרוולי תשתיות ,בהתאם
לכל תכניות היועצים.
• אבני הריצוף המתועשות יהיו בגמר ובגוונים שונים כמפורט לעיל ,וכמפורט בתכניות ובפרטי האדריכלות .יודגש
כי אבני סימון לנכים ,חבקים ,ואבנים להדגשה סביב אלמנטים בתחום רצועת ההליכה במדרכות יהיו בגמר
ובגוון ניגודיים לגוון ריצוף המדרכה.
• מודגש כי בכל מקרה הביצוע יהיה בכפוף לאישור דוגמא ע"י האדריכל.

 40.3עבודות אבן  :ריצוף ואלמנטים שונים מאבן טבעית:
כללי :בשלב זה אין בפרויקט ריצופים באבן טיבעית.
.1
אבני ריצוף מאבן טבעית במדרכות /גינות ציבוריות תהיה מסוג "מצפה רמון" בגוון צהבהב ,בעובי  8ס"מ,
ובסיתות על פי המוראה בפרטי האדריכלות.
ככלל ,מידות לוחות אבן יהיו ביחס של ( 1 : 1.5-2ביחס לרוחב השורה) ,מלבד לאבנים מיוחדות כגון ריצוף " מוקאדם" או
פרטים מיוחדים כמוראה בפרטי האדריכלות.
כמו כן תהיינה האבנים כדלקמן:
• ריצוף רצועת הדופן :אבן "מצפה רמון" כנ"ל בסיתות תלטיש/מסמסם ,ובכל מקרה מעט גס יותר מסיתות רצועת
ההליכה .בעיבוד מוסמסם  /תלטיש עדין על פני כל שטח האבן הגלויים ,ללא "זמלה" .כיווניות מכות האזמל
תטושטשנה ע"י סיבוב האבן בזמן העיבוד ,המכות תהיינה אחידות על פני כל פאות האבן המיועדות להיות
גלויות ולא יוותר שטח חלק על פני האבן בין מכות האזמל.
•

כיוון הנחת האבנים יהיה במקביל לאורך דופן הרחוב .מידות האבנים  50X30ס"מ ,בעובי  8ס"מ .את פאת האבן
הצמודה לקירות קיימים יש להתאים למצב הקיים גם אם הוא לא "רגולרי" .לא יותרו מרווחים של יותר מ 3-ס"מ בין
הקיר הקיים לאבני רצועת הדופן גם המקומות אלה.

•

שורות ריצוף אבן טבעית יהיו ברוחבים משתנים לסירוגין של  30 ,25 ,20 ,15ס"מ ,ובאורכים משתנים כדוגמת ריצוף
"מוקאדם" ,אבן מצפה צהבהבה בסיתות מסמסם ,כמוראה בפרט אדריכלות פ.17-

•

קופינג מאבן טבעית :בעובי  8ס"מ בסיתות תלטיש עדין  /מסמסם ,ברוחב  30-40ס"מ .במקומות בהם יבוצע
קופינג חדש על גבי קיר קיים ,יהיה הכיחול עפ"י הקיר קיים.
אבני קופינג בראש קירות מעוגלים יהיו בצורת טרפזים ובעיבוד בהתאמה לרדיוס הקירות .מידות אבני קופינג
בגינות יהיה על פי המופיע בפרטי האדריכלות של הגינות .גומות לעצים מאבן טבעית בגינות ציבוריות
ובאזורים המרוצפים אבן טבעית – יהיו כדוגמת הגומות מבטון בפרטים מס' 20 ,20א' ,אך מאבן טבעית "מצפה
רמון" צהבהבה בסיתות מוסמסם  /מוטבה ,כפי שייקבע על ידי האדריכל והמפקח לאחר הצגת דוגמאות
לאישור .כל גומה תורכב מ  6-8אבנים במידות  18.75\12.5\50ס"מ ,כמוראה בתכניות ופרטים .במקרים של
גומות חדשות סביב עצים קיימים ,ייתכן שיידרשו ניסורים  /התאמות באבן על פי המצב הקיים.

•

שיקום/שיפוץ גדרות/קירות אבן קיימים יכלול תיקון/החלפת אבנים שבורות  /חסרות ,עפ"י הקיים ,ניקוי אבן
וחידוש כוחלה עפ"י הקיים .שיפוץ קירות יהיה רק עפ"י הוראה מפורשת של המפקח ,לאחר תאום ואישור
האדריכל והמפקח בשטח.

•

תיקונים והשלמות לקירות אבן קיימים יהיה עפ"י האבן הקיימת .אבן שתפורק מקיר קיים תמוין ,והאבנים הטובות
תישמרנה לשימוש חוזר בקירות חדשים כגון עבור מסתורים למתקני האשפה מוטמנים וכד'.

•

אבן הבסיס לעמודי תאורה (באם תידרש) ולארונות חברות התשתית (פילרים) תהא זהה בסוגה לאבן הריצוף של
רצועת הדופן ,ותבוצע בהתאם לפרטי האדריכל .במקרים של ארונות קיימים של חברות תשתית ע"ג בסיס בטון – יש
לפרק את הבסיס הקיים ולבצע במקומו בסיס אבן בהתאם לפרט הנ"ל.

•

•
•
•

סוגי האבן:
“מצפה רמון” בגוון צהבהב ,הביצוע לפי המופיע בכתב הכמויות בתכניות ובפרטים ,הביצוע לאחר אישור
דוגמת אבני ריצוף /מדרגה בשטח.
האבנים תונחנה ע"ג מצע טיט בעובי של כ –  5ס"מ ,אלא אם צוין אחרת בפרטי האדריכל או המהנדס.

מודגש כי בכל מקרה הביצוע יהיה בכפוף לאישור דוגמא ע"י האדריכל והמפקח.
 .2עובי האבן
)1

עובי האבן לריצוף במדרכות המרוצפות אבן טבעית להולכי רגל לא יפחת מ 8 -ס"מ.

)2

עובי האבן לחיפוי קירות פיתוח ואדניות (אבן מלבנית בנדבכים) יהיה  4ס"מ לפחות ,בהתאם לפרטים ולתקן ,מלבד
בחלקי קירות מעוגלים ,בהם נדרש סיתות אבן עם פנים בקימור ,בהם יהיה עובי האבן  5-6ס"מ לפחות.

)3

עובי אבן קופינג לקירות פיתוח יהיה  8ס"מ .

)4

כל האבנים וכן תנאי התשתית ואופן ההנחה והביצוע יעמדו בכל דרישות ת"י  1571ו -ק"כ  1571משנת .1998
 .3אישור דוגמאות ומיקום המוצרים השונים

מיד עם קבלת "צו התחלת העבודה" יזמין הקבלן ויספק דוגמאות של האבן והריצוף מאבן וימסור אותה למנהל הפרויקט
ע"מ למוסרם למעבדה מוסמכת לבדיקות טיב עפ"י הנדרש .רק לאחר קבלת האישור על התאמת הדוגמא יותר לקבלן
להזמין את אבני הריצוף.
הקבלן יציג לאישור המפקח והאדריכל דוגמא בשטח הפיתוח לכל אחד מהמתקנים והחומרים הנכללים בפרטי פיתוח
האתר ובכתב הכמויות.
מוצרים שלא אושרו על ידי המתכנן יורחקו מהשטח על ידי הקבלן ותמורתם לא תשולם על ידי המזמין.
על הקבלן לסמן מיקום המוצרים השונים ,לפי התכניות ולקבל אישור המתכנן למיקום המסומן.
על הקבלן לוודא שכל הפרטים מצויים בידיו לקראת הביצוע ולהודיע למפקח במידה שחסרים פרטים.
כל עבודות הריצוף תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק  14ופרק  40כולל אופני המדידה שבו .העבודות הן עפ"י המפרט
וההנחיות שבמדריך העירוני לעיצוב המרחב העירוני ולפי התכניות והפרטים האדריכליים וההנדסיים.
בנוסף ,כמפורט להלן:
אספקת והרכבת האבן הטבעית או התעשייתית על פי תכניות ופרטי האדריכלות (מידות ,חיתוכים ,חיבורים ,עיבודים
וכו') .עיבוד מישקים אנכיים ואופקיים וכיחול (טיב ,עיצוב ,גוון וכו') ולפי דוגמה מאושרת ע"י האדריכל.
מיקום הסוגים השונים ודוגמת הריצוף לפי תכניות ופרטים .כל הגוונים לבחירה ואישור האדריכל ועל פי דוגמה מאושרת
בשטח של  4מ"ר לפחות.
 .4ביצוע ריצוף:
העבודה תתבצע לאחר אישור ביצוע מערכות התשתית .הביצוע יעשה על פי פרטי ומפרטי המהנדסים הפיזיים וכמפורט
להלן:
• פילוס והדוק שכבת המצע.
• פיזור החול הגרוס ופילוסו באמצעות שבלונה בשכבה בעובי לפי פרט.
• ריצוף על פי הדוגמה של האדריכל כולל השלמה והתאמה לקוי השוליים והקפדה על גובה רצוף אחיד.
• ביצוע הידוק ראשוני באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי.
• פיזור חול יבש על גבי המשטח ,החדרה ומילוי המישקים באמצעות מטאטא.
• ביצוע הידוק שני באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי.
 .5קו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף

במידה שלא צוין בתוכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח לגבי תכנית הריצוף והשילוב בין חומרים
שונים ודוגמאות הריצוף השונות .כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי מרווח בין אבנים טבעיות לסגירה
בכיחול שגודלו לא יעלה על  1ס"מ.
אופן סגירת מרווח קטן מ 3 -ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות ,ערוגות מוגבהות ,ספסלים וכו'' ,תהיה בבטון
הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהא לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצוף.
 .6דוגמת הריצוף לפי תכניות ופרטים.
על פי דוגמה מאושרת של  4מ"ר לפחות .העבודה והתאמת אבני השפה כוללת ניסור והתאמת אבנים לזוויות
מעוגלות כולל אבני שפה מעוגלות באיי תנועה .לא תשולם תוספת לניסור והשלמת אבן במידות טרפזיות.
 .7חגורת בטון סמויה
בהיעדר דרישה אחרת בתוכניות ,תבוצע חגורת בטון סמויה לפי הצורך ודרישת המפקח ,אשר תיכלל במחיר הריצוף
ולא תימדד בנפרד .חתך החגורה יהא  10X30ס"מ מינ' ויהא מבטון ב 20 -כולל  2ברזלי אורך בקוטר  8וברזל קושר
קוטר  6כל  20ס"מ .פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב 3 -ס"מ ויהא בשיפוע של  10%כלפי חוץ .ראה פרטים
האדריכלים ופרטי המהנדסים הפיזיים בהתאם.
 .8איכות האבן
הקבלן ימציא לפי בקשת המפקח תעודות בדיקה ממעבדות מכון התקנים או הטכניון כהוכחה לאיכות האבנים
ותדירות הבדיקות במחצבה.
האבנים יהיו חדשות ,בריאות ושלמות ,ללא בועות אויר ,ללא סדקים ,שקיעות ,ללא נימים ( "ג'ינג'ים" ) עם פינות שלמות
ובעלות גוון כדוגמא המאושרת .יש לחתוך את האבן נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת.
הקבלן יוודא שהמחצבה מסוגלת לייצר חומר אחיד בהתאם לדרישות האדריכל ,שביכולתה לספק אבן בעלת איכות עקבית
ולהשלים את ההזמנה בחריצות .יש לבדוק עדויות להפרעות טקטוניות המשפיעות על אתר המחצבה ומידת הבלאי של
החומרים.
במחצבות בהן יש שכבות או שכבה מבוררת בלויה על גבי מצע הייצור ,כמו גם נוכחות של הפרעות טקטוניות ,יש להקדיש
תשומת לב נוספת בעת הדגימה והבדיקה ,כדי להבטיח שלא תהיה שונות גדולה באיכות הפיזית של הלוחות ,במיוחד
הנקבוביות שלהם.
יש צורך לנקוט אמצעי זהירות עם שכבות -ביניים של חרסית המפורדות על ידי תפרים פתוחים ,כדי לוודא שהבלאי לא
השפיע על איכות החומר.
על הקבלן להציג בפני המפקח אישור תו תקן לעמידותה של האבן.
הקבלן יספק למזמין רזרבה של  15%מכל סוגי האבן שסיפק לצורך תיקונים ואחזקה.
 .9תכונות האבן וחוזק ללחיצה
•
•
•
•
•
•

יהיה גדול מ –  500ק"ג/ס"מ וייבדק בשני כיוונים לפי ת"י 106
התאמת אבני הריצוף לדרישות החוק תיקבע בהתאם לסעיף  107לת"י ,הגודל המרבי של המנה יהיה 1000
אבנים.
שעור השחיקה – יהיה קטן מ –  3מ"מ ,הבדיקה תבוצע לפי שיטת "בימו" ב –  400סיבובים ,בהתאם לת"י .8
הגודל המרבי של המנה יהיה כ –  1000אבנים.
חוזק לכפיפה – יהיה לפחות  50ק"ג/ס"מ .הבדיקה תבוצע לפי ת"י  ,8גודל המנה כנ"ל.
ספיגה למים – תהיה קטנה מ – 2.2%
צפיפות מינימום  2560ק"ג /מ"ק ע תקן ASTM C97

 .10מידות אבני הריצוף
מידות אבני הריצוף וצורתן יהיו כמצוין בתכניות ,בפרטי האדריכלות ובכתב הכמויות.

 .11חיתוך הריצוף
יעשה ע"י גליוטינה או משור בצורה ובמידות המצוינים בתכניות ובפרטי האדריכלות .לא יותר שימוש בשברים או
בחלקים פגומים.
 .12כיחול אבני ריצוף מאבן טבעית
הריצוף יוחזק במצב רטוב לפחות  3ימים מיום ההנחה .למחרת יתחיל ביצוע הכיחול .הכיחול יבוצע בשפיכה נוזלית
אל המישקים ויטואטא במטאטא כביש גס לאחר הייבוש.
הכיחול יהיה שקוע כ –  5מ"מ משולי האבן .במקרה של סטיות בביצוע הכוחלה ,יהיה על הקבלן לפרק את הקטע
השגוי של הריצוף ולבצעו מחדש ,על חשבונו.
הקבלן ישלב אבני ריצוף ישנים שימצאו באתר ,בתוך משטחי ריצוף החדשים על פי הנחיות האדריכל ובאמצעות
המפקח כולל ניקוי האבן ,ניסורו לפי הצורך וסיתות ככל הנדרש.
ריצוף באבן טבעית יימדד לפי שטח במ"ר ויכלול גם הכל כמפורט לעיל ,בכתב הכמויות ובתוכניות

אבן משתלבת לריצוף  -כללי על פי המפרט העירוני 40.04.200.00 -
מדרגות מבטון טרום  -כללי על פי המפרט העירוני 40.04.300.00 -

תת-פרק  -40.4אביזרי רחוב וריהוט חוץ

א.

כללי

•

כל אביזרי הרחוב יתאימו בכל לתכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים.

•

הרכבת האביזרים תתבצע על פי פרט אדריכל.

•

לפי דרישת האדריכל/מפקח ,לפני הביצוע הסופי ,ירכיב הקבלן באתר דוגמא מכל אביזר על כל חלקיו לאישור
המפקח .הקבלן לא יתחיל בביצוע טרם לקבלת אישור האדריכל/מפקח לדוגמאות.

•

כל מוצרי המסגרות יהיו צבועים בצבע עם אחריות ל 25 -שנים כגון של חברת "גלזורית" או " Syntha Pulvin
 "Plusאו ש"ע .על הקבלן להגיש לאדריכל/מפקח את סוג הצבע לפני תחילת העבודה .הצביעה תתבצע במסגרייה
בלבד לפני הבאת המוצרים לאתר .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.

•

גוון המתכת יבוצע בהתאם לבחירת האדריכל והנחיות המדריך העירוני על פי דוגמאות.

•

כל האלמנטים שיסופקו יכללו יסוד בטון מזוין ועיגון בהתאם לפרט האדריכל.

ב.

סוגי אביזרים במידה וידרשו

•

פחי אשפה :אספקה והתקנת פח אשפה מדגם " "KINGשל חברת  METALCOאו ש"ע (הספק :חברת בריאות
ונוחות בע"מ) בהתאם לפרט אדריכלות מס' פ36 -ב'.

•

מתקן קשירה לאופניים :אספקה והתקנת מתקן לקשירת אופניים כמופיע בפרט האדריכלי בחוברת פרטים
ואביזרי רחוב ובהתאם למדריך העירוני ,כולל פרטי קצה עם סמל עיריית ירושלים ,על פי הנחיות צוות אדריכל
העיר.

• לוחות מודעות :אספקה והתקנת לוח מודעות:
דגם א'  -לוח מודעות ציבורי רגיל (דגם אריות) אספקה והתקנת לוח מודעות בגודל רוחב  2.8מ' גובה  1.85מ'
)1
מעל פני הקרקע העבודה תבוצע עפ"י פרט מצורף ,עמודים מצינורות " ,4עובי דופן  3מ"מ כולל כיפות ריתוך
על ראש עמוד כולל רוזטות לכיסוי היציקה .מסגרת הלוח פרופיל  40/40/3מ"מ חלוקה וחיזוקים בהתאם
למפרט כיסוי הקונסטרוקציה ע"י פח מכופף עובי  2מ"מ מפח מגולוון מכופף .על ראש הלוח יותקנו  2אריות
בחיתוך לייזר עובי דופן  3מ"מ .תיקוני אבץ לאחר ריתוך וצביעה סופית בצבע אלקטרו סטטית בתנור הגוון
לפי הדרישה אופן ביצוע ההתקנה חפירת בורות  50/50/60ס"מ ויציקת בטון ,החזרת המצב לקדמותו עבודה
בשלמות .מיקום לוחות המודעות ייקבע בתאום עם העירייה בטרם ביצוע.
דגם ה'  -מתקן לתליית מודעות תושבים (לוחות המותקנים על עמודי תאורה) עפ"י מפרט ופרטים שיועברו
)2
מעיריית ירושלים העת הביצוע ,כמופיע בפרט מס' פ .)2( 44-מיקום לוחות המודעות ייקבע בתאום עם
העירייה בטרם ביצוע.
•

מכסי שוחות :אספקה והתקנת מכסים ריבועיים לתאים קיימים וחדשים בתוואי הכבישים והמדרכה .המכסים
מיצקת ברזל מדגם כרמל  B-125-55של חברת וולפמן ובהתאם לפרט .יש להתאים את שורות אבן הריצוף
למכסה.

•

מכסי שוחות מלבניים :אספקה והתקנת מכסים מיצקת ברזל עבור תאי בזק מלבניים.

•

מגן עצים :אספקה והתקנת מגן עץ אנכי מעץ וממתכת כמופיע בפרט אדריכלות מס' פ 38-ובמדריך העירוני.

•

ספסלים מפח מחורר :אספקה והתקנת ספסל ישיבה דגם  ,CONTOURשל חברת  ,EUROFORMבאורכים של-
 120ס"מ 190 ,ס"מ ,וספסלים בודדים ברוחב  70ס"מ ,כמופיע בפרט מס' פ35 -א' .בהתאם לדרישות הנגישות
ות"י .1918

•

מעקות בטיחות ממתכת מותקנים מעל לקירות  /גדרות לאורך המדרכה ובגינות ציבוריות ,בהתאם לפרטים מס'
פ ,21-פ21-א' ופרטים מס' פ – 50-פ .55-ברזל מגולבן צבוע בתנור בגוון  .RAL -7039חלק מהגדרות ,והמעקות
הנם מעוגלים ,ברדיוסים משתנים ,על פי המוראה בתכניות הפיתוח .על המסגר לייצר את המעקות במפעל רק
לאחר ביצוע מדידות באתר .המעקות יסופקו לאתר מורכבים וצבועים בחלקים שלמים ,גדולים ככל הניתן
ולהימנע ככל הניתן במיצוע חיבורים ,ריתוכים והשלמות באתר העבודה .המעקות יעמדו בדרישות ת"י 1142

•

מעקה הגנה מגולבן וצבוע ממתכת ,בקצה מדרכה למניעת מעבר לכביש ,בהתאם לפרט האדריכל מס' פ41-
המופיע בחוברת פרטים ואביזרי רחוב ובהתאם לת"י . 1142

•

מסעד יד מצינור מברזל מגולבן ,צבוע בתנור בגוון  ,RAL-7039בהתאם לפרטי האדריכל מס' פ ,27-פ28-א'
ופרטים מס' פ-50-פ ,55-כולל חלקים מכופפים ומעוגלים ,ועיגון לרצפת בטון .מותאם לת"י . 1142

•

פחי אשפה מוטמנים :דגם "מירה" או דגם "אלון" ,תוצרת חב' אלון כמופיע בפרטים פ ,36-פ36-א' .הדגם ייבחר
על ידי אגף התברואה בעיריית ירושלים בתאום עם האדריכל והמפקח עם היציאה לביצוע .המתקן כולל חפירה,
ביצוע עבודות חציבה ובנייה ,וכל העבודות הנדרשות ,ואספקת המתקן והרכבתו באתר – על הקבלן לתאם את
פרטי הפחים ולקבל אישור מחלקת התברואה של עיריית ירושלים לפני הביצוע והזמנת הפחים.

•

תחנות אוטובוסים :דגם "שי" 2( ,מידות  -דגם צר ודגם רחב) ,כמופיע בפרט אדריכלות מס' פ ,43 -כפי שייקבע על
ידי יועץ התנועה ומח' הדרכים בעיריית ירושלים .אספקת תחנה ,כולל כל העבודות ,האביזרים ,חיבורי חשמל
ותקשורת ,הדרושים להקמתה ולהפעלתה התקינה.

ג .עבודות שונות  -מסגרות כללי
התכניות כוללות גדר מוסדית ושערים .הכל על פי אישור דוגמא ע"י האדריכל והמפקח.
א .תכניות:
עבודות מסגרות תבוצענה גם על פי המפורט בפרק  06ופרק  19של המפרט הכללי לעבודות בניין התוכניות
המצורפות למכרז אינן תכניות עבודה מפורטות .תכניות אלו מחייבות פירוט סופי ע"י הקבלן (תכניות ייצור shop
 ,) drawingsכולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה לביצוע מדויק  .הקבלן יכין תכניות
עבודה לנ"ל ויעבירן לאישור המפקח לפני ביצוע העבודה.
מיקום עמודי הגדרות ועיגון הגדרות ע"ג הקירות יקבע בשטח עם האדריכל לאחר בחירת האביזרים.
ב .דוגמאות:
על הקבלן יהיה לבצע ,לפני תחילת הייצור השוטף דוגמאות של מספר פריטים שיקבעו בהתאם לדרישות האדריכל
ו/או המפקח .הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול ואביזרים על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח בכתב לחומרים,
מוצרים ,פרזול ואביזרים לפני תחילת ביצוע הדוגמאות .דוגמאות שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה בגמר
העבודה (במצב תקין) ומורכב על פי התוכנית כפריט מושלם המהווה חלק מהזמנת עבודה זו .לא תשולם תוספת
כלשהיא עבור ביצוע הדוגמאות.
ג .גלוון וצבע:
 .1גלוון
כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו כמכלולים לאחר בצוע העיבודים והריתוכים ,הסרת
שלקות וליטוש .הגלוון יבצע בחם ,בטבילה באמבט ,או בהתזת אבץ (לאלמנטים העשויים מפרופילים דקים)
כשעובי הגלוון המזערי הוא  80מיקרון ,הכל לפי דרישות ת"י  .918הגלוון יחשב ככלול במחירי העבודה ולא יימדד
בנפרד .האמור בסעיף זה עדיף על האמור ביתר מסמכי המכרז/חוזה.
 .2צבע כללי
עבודת הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד וההכנה הנדרשות.
כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי בחירת האדריכל מקטלוג .RAL
עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר לפי תקן .ISO 9002
 .3הכנת השטח
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת .
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה ,או באמצעות אלקלי חם בהתזה.
התזת גרגירי פלדה מסוג  GL (ANGULAR) GRIT 40בגודל  0.5 – 1.0מ"מ.
ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.
במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין .36
על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון.
 .4צביעה

איבוק בשיטת ה TRIBO FRICTION -או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג HB
 HIGH BuILDבעלת תכונות  OUT FREE GASINGבעובי  80מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהייה
מתוצרת אוניברקול סידרה  7000מאושרת לפי תקן  B.S.Gהגרמני לדהייה או שווה ערך.
 .5הקלייה
קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  155 - 140למשך  10דקות .לאחר מכן  220 - 180למשך 20
דקות נוספות.
 .6קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה
של  C 40 - 35לפחות.
טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 185 -למשך  15דקות.
 .7בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  1מ"מ לא יהיה קילוף.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר תימדד לפני הצביעה.
 .8חידוש צבע על מוצרי פלדה
אלמנטי פלדה קיימים כגון מעקות גדרות שערים וכו' אשר המפקח ידרוש את צביעתם בכתב יצבעו כדלקמן.:
כל החלודה תוסר באמצעים מכניים
האלמנטים יצבעו בשכבה ראשונה של ממיר חלודה המתאים לסוג הצבע הנבחר דוגמת פירושקוף  100תוצרת
פרומגן או עוצר חלודה  769מסוג ניר-לט או ש"ע הכל עפ"י הנחיות יצרן הצבע העליון.
האלמנטים יצבעו בשכבה אחת של צבע אפוקסי בעובי  60מיקרון ובשתי שכבות של צבע פוליאוריטני כדוגמת מטל
רסט של ניר לט או ש"ע כנ"ל בעובי  60מיקרון כל שכבה
א.

אופני מדידה

.1

כל עבודות הגלוון והצבע כנ"ל ע"ג מוצרי פלדה חדשים תחשבנה ככלולות במחיר מוצרי הפלדה ,ולא
תימדדנה בנפרד.

.2

חידוש צבע על גדרות פלדה יימדד לפי מ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות השלמת רגליות פלדה מעוגנות
בבטון במקום חסרות או פגומות.

 .3כל אלמנטי המסגרות ,יחשבו ככוללים גם את כל המפורט בתוכניות וכן את כל עבודות החיבור העיגון החפירה
הביסוס וכו' ,אף אם לא צוינו במפורש במסמך ממסמכי החוזה.

עבודות גינון והשקיה

כללי

א .מפרט טכני מיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי לעבודות גינון והשקייה שהוצא ע"י
משרד הביטחון (אוגדן כחול פרק  )41ופרקים רלוונטיים אחרים ,באופן שצירוף כל המסמכים מהווה את
מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם של העבודות במכרז  /חוזה זה.
תת פרק  :41.0עבודות הכשרת הקרקע
 41.0.01אדמת גן
 .1כללי
א .אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלת בדיקות מעבדתיות
שבהמשך.
ב .אדמת גן מובאת ,בהתאם להנחיות שינתנו ע"י הממונה.
ג .אישור התאמת אדמת הגן – לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם תעמוד
הקרקע בכל הדרישות המפורטות לגבי אדמת גן במפרט טכני מיוחד זה ובמפרט הכללי
הבינמשרדי.
ד .הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה ,אחידה במראה ובמישוש ,נקיה מזרעים ,פקעות
וחלקי שורשים ,שורשי עשביה חד-שנתית ורב שנתית ,בלתי נגועה במחלות ומזיקים ולא
תכיל פסולת כלשהיא.
ה .אדמה שלא תענה על הדרישות ו/או הנחיות המפקח ,תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו
למקום שפך מאושר .הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש ,ללא תוספת מחיר.
ו .האדמה תסופק רק בנוכחות הממונה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה .זמן
אספקת האדמה יבוצע בשעות העבודה המקובלות .במידה וידרש זמן אחר לאספקת אדמת
הגן יאושר בכתב ע"י הממונה .אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן לפנותה ועל חשבונו.
ז .אין לבצע פיזור ויישום של אדמת גן בתקופה של  5ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע
רטובה מהשקייה.
 .2בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת
א .לקביעת סוג הקרקע וטיבה (הרכבה ,פוריות הקרקע ,מחלות ומזיקי קרקע) יש לבצע בדיקת
קרקע.
ב .כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם בכתב ע"י הממונה .חל איסור להביא
לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה ,האישור לאספקת אדמת גן ופיזורה יינתן
על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת גן.
ג .הבדיקות תבוצענה במקור הדמה וכן באתר מערמות שהובאו ועל הדגימות המובאות
למעבדה יצויין מיקום המדגם במדויק .בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות
השדה של משרד החקלאות ,או מעבדה אחרת שתאושר ע"י הממונה .תעודת מקור של
בדיקות הקרקע יימסרו לממונה ,כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין.
ד .יש לבצע לפחות  5דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך.
הבדיקות הנדרשות הן :מבנה פיזי וכימי ,רמת יסודות הזנה (חנקן ,זרחן ואשלגן)  PHמיצוי
רוויה מליחות ,מוליכות חשמלית ( )E.Cמחלות וממזיקי קרקע .הדגימות יתבצעו במספר
עומקים לפי דרישה  0-30 ,30-60 ,90-60ס"מ.
ה .שיפור קרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו והמלצות
המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.
ו .לפני הבאת קרקע (אדמת גן) לשטח ,על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט
בהמשך.
ז .פסילת מקור/ות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר ,אם תהיה – לא תזכה את הקבלן בכל
פיצוי שהוא .הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל ,על חשבונו.
טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות
.1

הפרמטר
הגדרה של סוג הקרקע

.2

חלוקת (שיעור) המקטעים ב( % -הרכב מכני)
(חול ,סילט ,חרסית)

.3

שיעור האבנית ( %האבנים לפי נפח)
(מחלקיקים מגודל  4מ"מ עובר נפה  4ומעלה)

.4
.5

( PHחומציות קרקע)
גיר כללי וגיר פעיל (בדיקת גיר פעיל תבוצע רק

הדרישה
כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט
המיוחד.
א .שיעור החרסית לא יעלה על 60%
ב .שיעור החרסית  +סילט לא יעלה על
80%
א .הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל
 5ס"מ
ב .שיעור האבנים לא יעלה על 10%
מקסימום 7.8 -PH
גיר כללי – 20%

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 10%
מוליכות חשמלית (( )E.Cבמילימוס /ס"מ או
דציסימנס  /מטר)
תכולת חנקן ( NO 3ב( )MG/KG -ובמיצוי
בתמיסה רוויה)
תכולת זרחן
(ב =MG/KG -מ"ג/ק"ג)
תכולת אשלגן (מיצוי בסידן כלורי)
( = )MEQ./LITTERמיליאק  /ליטר
תכולת כלורידים
(גר' /ק"ג = ()GR/kg
בדיקת נתרן חליף (( )SARביחידות)
תכולת סידן  +מגנזיום ()MG+CA
במיליאק /ליטר = MEQ/LITTER

גיר פעיל – 8%
מוליכות חשמלית מירבית – 2.0
מילימוס  /ס"מ
מקסימום –  30מ"ג  /ק"ג
מקסימום  15מ"ג/ק"ג
מקסימום  10מיליאק /ליטר
מקסימום  0.3גר' /ק"ג
מקסימום SAR = 7.9
מקסימום  5מיליאק  /ליטר

 .3עובי שכבת הקרקע עובי שכבת הקרקע יהיה  40ס"מ או בהתאם לתכניות (ולאחר ההנחתה) כאשר
מוסיפים קרקע עד לעומק של  40ס"מ ,יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי והפיזיקלי לקרקע
המקומית .כאשר מוסיפים שכבת קרקע שעומקה מעל  40ס"מ תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה
זהה או קלה מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקייה ,הזנה וגידול צמחים .לאחר פיזור אדמת
הגן תתבצע הנחתה של האדמה באמצעות השקייה בהמטרהשל  30מ"ק לדונם .כל זאת באחריות
הקבלן ועל חשבונו.
 .4המדידה והתמורה לאדמת הגן המדידה במ"ק שיקבע על פי תעודת שקילה מאושרת ע"י הממונה אשר
תמסר במקום העבודה עם הספקה בצרוף מידות המשאית המספקת .המדידה לתשלום סופי – מ"ק
נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים ,ולפי מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו
שכבת אדמת גן בעובי שכבת הגן ,כפי שנמצא על פי מדידות שיבצע המפקח (ממוצע המדידות).
לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד המפקח את גובה השכבה במספר מקומות :לפי שיקול דעתו הבלעדית
וייחשב לפי הממוצע ובאם הממוצע גבוה מהגובהשנדרש ישולם לפי הגובה שנדרש במסמכי מכרז/
חוזה זה.
התמורה כוללת :בדיקות קרקע ,אספקה ,פיזור ,גירוף ,הנחתה ויישור גנניסופי וכל הדרוש לביצוע מושלם בהתאם
למפורט לעיל.
הערה :אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים בטבלה .במידה ויהיה
צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות המעבדה והוראות המפקח ,יבוצע הטיוב ע"י
הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל תמורה נוספת.
תת פרק  – 41.1נטיעות
 .1יישור גנני ויישור סופי
יישור גנני ויישור סופי יתבצעו לאחר הניקוי ,הסרת צמחיה ועבודות הדברה (ראה להלן) ולאחר שיפלס הקבלן את כל
השטח ויביאו לשיפועים שצויינו בתכניות ,ואשר יבטיחו את ניקוזו .העבודה תתבצע בכלים מכניים ובעיקר בעבודות
ידיים .הדיוק הנדרש הוא  ± 5ס"מ .לקראת הנטיעה ,לאחר זיבול ודישון ,עיבודי קרקע והשקייה ,יעשה יישור סופי
במגרפות .עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר  5ימים לפניה.
 .2עיבוד הקרקע
עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מיכני ,לעומק  20ס"מ לפחות ,ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה .כל פסולת ואבן
הגדולה מ –  5ס"מ ,שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה ,תסולק מהאתר .עיבוד הקרקע ייעשה לפני הזיבול
והדישון.
 .3הדברת עשבים
הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה .שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או
יאויידו להדברת עשבי בר ,בחומר מדביר .סוג החומר ,צורת ההדברה ,הריכוז ואופן הביצוע טעון אישור המפקח.
מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים ,עד להשמדה המלאה של העשביה הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני,
ולפי כל כללי הבטיחות.

 .4זיבול ודישון
א .באם לא מופיע סעיף זיבול בכתב הכמויות ובאם לא צויין אחרת בכתב הכמויות ,סוג הזבל שיסופק יהיה זבל
בקר רקוב לחלוטין ומפורר היטב .הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני שיתייבש ,עד  24שעות לאחר הפיזור.
ההצנעה תבוצע בכלי מיכני ,מחרשה ,מתחחת או בעבודת ידיים .ההצנעה תיעשה בעומק  10עד  20ס"מ.
ב .ביחד עם הזבל האורגני יפוזרו ויוצנעו גם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה על פני השטח ,בכמות של  100ק"ג
לדונם.
ג .באיזורים בהם מרווחי השתילה קטנים מ –  1.00מ' יפוזר הזיבול על פני כל השטח-בכמות של  15מ"ק לדונם.
ד .באזורים בהם מרווחי השתילה גדולים מ –  1.0מ' – יבוצע הזיבול לתוך בורות הנטיעה בלבד ,בכמויות כמפורט:
נפח מיכל (ליטר)
1
3
5
10
20
30
60
לעץ מהעתקה

תוספת זבל לבור
השתילה (ליטר)
2
6
10
20
40
60
120
120

ד .לעצים ושיחים ממיכל  10ליטר ומעלה – ינתן הזיבול לבור הנטיעה בכל מקרה – גם אם פוזר זבל לכלל השטח.
ה .זיבול ודישון לדשא ושטחי שתילת ייחורים 25 :מ"ק זבל בקר רקוב 100 +ק"ג סופרפוספט לדונם.
ז .על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח.
 .5חריש עמוק
כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה ברוטר לעומק  50ס"מ .לאחר החריש ישודד השטח במשדדה וייושר בארגז
מיישר.
 .6בור נטיעה
א .לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים ,פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר ,ייחפר בור ,שנפחו
יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל.
ב .מידות הבור יהיו כדלקמן :עץ בוגר מאדמה –  200/200/200ס"מ ,עץ ממיכל  60ליטר –  150/150/150ס"מ
עץ ממיכל  30ליטר –  100/100/100ס"מ  ,צמח ממיכל  20ליטר –  80/80/80ס"מ ,ורדים וגפנים חשופי שורש
וצמחים ממיכל  5ליטר –  60/60/60ס"מ ,צמח ממיכל  3ליטר –  50/50/50ס"מ ,צמח ממיכל  1ליטר –  30/30/30ס"מ.
ג .במידה וגוש השורשים מחייב הכנת בור עמוק מהשכבה המעובדת – יש לחפור בור לעומק כפול מעומק המצויין
בסעיף ב' לעיל ,ולמלאו באדמת שתילה מעורבת בקומפוסט .כמו כן יש לדאוג לניקוז הבור .לא יוחל בנטיעה אלא
לאחר שהמפקח בדק את הבור.
 .7אדמה
אדמת הגן למילוי שטחי הנטיעה תהיה מסוג "טרה רוסה" ,נקיה לחלוטין מכל עשבי בר ,שורשים ,אבנים וכן כל חומר
זר .האדמה שיספק הקבלן תהיה ממקור שאישר המפקח .הדרישות לטיב האדמה הן:
 )1אינדקס הפלסטיות 20% - 10%
 )2עובר נפה מס' 80% - 20% 200
 )3החומר לא יכלול גושים ,אבנים ,שורשים ,עשבי רב שנתיים,מחלות שורש ,מזיקים וכל
פסולת אחרת.
 )4דרגת החומציות .PH 5.5 – 7.5
הקבלן ישלח דגימות קרקע לבדיקה במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות לפני הבאת הקרקע ושטח ,על חשבונו.
הקבלן יפזר אדמה במקומות החסרים בגומות .מחיר האדמה כולל פיזור בכל השטח הפתוח – ובכל שטח שיידרש,
בכלים מיכניים ו/או בעבודות ידיים.
 .8ניקיון כללי בזמן העבודה

על הקבלן לדוג לניקיון השטח מפסולת ,עשביה ,ערימות אבנים וכו' לכל אורך תקופת הביצוע בגן – מתחילת העבודה
ועד לסיומה.
 .9טיב השתילים ואיחסונם
מידות ואיכות השתילים יהיו כמפורט בחוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי נוי" בהוצאת שה"מ.
יש לקבל אישור מנציג מח' הגננות לטיב השתילים לפני השתילה .על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל
הכלי הנדרש ,שלמים ,ללא מחלות ,חופשיים ממזיקים ,וללא עשבי בר .השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות
גוש השורשים .השורשים החורגים מהמיכל ייגזמו .הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש .כל
השתילים חייבים לעמוד בעת הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים לפי המפרט הכללי לנטיעות.
 .10פעולת הנטיעה
הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה .אין לטעת ביום שרבי או ביום של רוחות עזות .שתילים
חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה ,או מיד לאחר הבאתם מהמשתלה
כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה .בעת הנטיעה ,יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש
האדמה סביב השורשים .שורשים החורגים מהגוש יש לגזום במזמרה חדה ,כדי שהחתך יהיה חלק .שתילים חשופי
שורש ייגזמו בעת הנטיעה בהתאם לצרכי הצמח .שיעור הקיצוץ בשורשי עצים נשירים יותאם לגיזום נופיהם .יש
להקפיד על כך שכל שתיל יינטע במקומו המסומן בתכנית .עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל במיכל או במשתלה,
כך שצואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.
הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע ,כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.
יש לקבל אישור נציג מח' הגננות לגודל הבורות לעצים ושיחים לפני השתילה.
 .11תמיכת עצים
תמיכת העצים תיעשה ע"י שתי סמוכות עגולות ,שאורכן כ –  2.50מ' וקוטרן לפחות  6ס"מ ,אחיד לכל אורכו ככל
האפשר ,קלופות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר.יש לתקוע את הסמוכה לפני הנטיעה לתחתית בור הנטיעה ,סמוך
לגזע העץ ,בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה .קשירת העץ לסמוכה תבוצע אחרי שקיעת האדמה שבבור ,ולאחר
שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה.
 .12אחריות לקליטה
שתילים שלא נקלטו ,שתילים שלא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים או שבורים ,חולים או מנוונים או בלתי
מפותחים  -יחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים .ההחלטה בנדון תהיה בידי המפקח בלבד .החלפת השתילים
תבוצע לפני הקבלה הראשונה וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע.
 .13נטיעת עץ מבוגר
עץ מבוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח .אם העץ לא טופח במשתלה להעברה לגיל
גבוה ,הוא יבחר בין עצים שניתן להעבירם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים נאותה לקליטה וצמיחה .את
השורשים החורגים מן הגוש יש לגזום .כן יש לגזום את כל השורשים שנשברו או שנתקלפו בעת ההעתקה .את עבודת
ההעתקה ,ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות מירבית .לא יינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את
סיכויי קליטתו.
אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפקח .גיזום הנוף של עץ מבוגר בעת נטיעתו
במקום החדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים .הקיצוץ והגיזום הסופיים ייעשו בזמן הנטיעה עצמה.
בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר הידוק סביבו .בעת
הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף ,בגובה הדרוש ,תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו ,לבל יישברו או יימעכו השורשים
שמתחת לגוש.
תוך מהלך הנטיעה יושקה הבור לרווייה כדי למנוע היווצרות כיסי אויר בגוש האדמה ,מתחתיו ובין השורשים.
גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ  1.00/1.20/1.20-מ' וגודל בור הנטיעה לא יהיה קטן מ –  2.00/2.00/2.00מ'.
 .14מערכת אוורור הקרקע
לביצוע בבורות נטיעה לעצים במדרכות .מידות :צינור שרשורי וצינור  PVCבקוטר  "4אופן מדידה :יחי' העבודה
והמחיר כוללים :אספקה והובלת החומרים ,התקנה לפי הוראות יצרן.
אספקה והתקנת פרט המיועד לאוורור אזור בית השורשים של העץ ,עשוי צינור שרשורי בקוטר  "4עטוף ביריעת בד-
גאוטכני בלתי ארוג בצפיפות  200גר'/מ"ר ,המקיף את אזור בית השורשים בשתי כריכות לפחות ובאורך של  3מ'
לפחות .הקצה שטמון בקרקע יאטם אף הוא ע"י יריעת הבד הגאוטכני למניעת סתימת הצינור ע"י שורשים ומצע.
קצה הצינור השני יעלה מעלה ויחובר לצינור  PVCקוטר  "4באורך  60ס"מ ,בעל מכסה פלסטי עם סריג הניתן
לפתיחה ,העמיד לקרינת  UVלמשך  10שנים לפחות .המכסה יהיה בצבע שחור ויותקן בגובה פני הקרקע
המתוכננים ,בסמוך לדפנות בור הנטיעה ,במיקום עקבי בכל הבורות הרצופים/סמוכים.

 .15אחריות:
הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך שלושה חודשים ,ולקליטת העצים למשך שנה אחת .על הקבלן להחליף את
כל השתילים והעצים אשר לא נקלטו בחדשים ,זהה לדרישות המכרז .שתילים או עצים שלא יראו סימני צמיחה
וגידול או שיהיו פגומים ,חולים ,מנוונים או בלתי מפותחים – ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראות
המזמין.
 .16מחירים ואופני מדידה
המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי את עבודות הלוואי והעזר כגון
מדידה וסימון ,סידורי בטיחות ,תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' בתקופות המצויינות במפרט ,וכן הכנת
תכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים.
18א .חישוף השטח
יישור גנני ועיבוד קרקע יימדדו ביחד ,כמצויין בכתב הכמויות ,במטרים רבועים נטו .באם לא צויין בכתב הכמויות
סעיף מיוחד ליישור גנני ועיבוד קרקע ,יש לראות את מחיר עבודה זו ככלולים במחיר הנטיעות.
18ב .עשבים והדברה
הדברה ע"י ריסוס או איוד יימדדו לפי שטח במ"ר .יכללו במדידה רק השטחים בהם בוצעו העבודות לפי הוראה בכתב
מהמפקח .השטחים להדברה יסומנו על גבי התכנית.
18ג .זיבול ודישון
א) באם בכתב הכמויות לא יפורט סעיף מיוחד לזיבול ,כוללים מחירי העבודות והנטיעה השונות את
הזיבול כמפורט במפרט מיוחד זה.
ב) זיבול בזבל אורגני או בקומפוסט יימדד במ"ק מובא לשטח .דישון בדשנים כימיים יימדד בכמות
הדשן בק"ג .רק באם מופיע סעיף כזה בכתב הכמויות.
עבודות הזיבול והדישון כוללות פיזור והצנעה.
18ד .צמחים
עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים .המחיר כולל פתיחת הבור ,מילוי אדמה לבור הנטיעה,
זיבול ודישון כנדרש ,הנטיעה וההשקייה שלאחריה והסמיכה .טיב השתילים :יש לקבל אישור נציג מח' גננות בעירייה
לטיב השתילים ולמידות בור הנטיעה לפני נטיעת העצים.
18ה .עצים מבוגרים
המחיר לפי סוג העץ ,קוטר הגזע מדוד  1מ' מעל פני האדמה .העבודה כוללת גיזום והכנת העץ להעברה ,הוצאתו
מהקרקע ,העברתו לשטח במשאות ומנופים ,חפירת בור הנטיעה ואדמה חקלאית למילוי הבור ,נטיעה ,זיבול ,דישון,
השקייה ,תמיכה וכל הטיפול הדרוש לקליטתו.
האחריות לקליטה תהיה במשך שנה לאחר קבלה סופית של הנטיעות .על כל עץ שינטע בתקופת האחריות תחול
האחריות במשך שנה נוספת.
 41.1.110אחזקה ומסירה .
 .1מסירה ראשונה:
בגמר כל העבודות במסגרת מכרז /חוזה זה יימסר השטח מסירה ראשונית למפקח  .גמר העבודה יאושר ע"י המפקח.
בסיור מסירה שבו יהיו נוכחים המפקח והמתכנן .בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות ושטח הגן במצב סופי
ונקי מאבנים וכל פסולת ,כאשר כל עבודות הנטיעה וההשקייה במצב מושלם .במידה והמזמין לא יקבל השטח בגלל
חוסר מרכיב מסוים או אי התאמה לדרישות – ימשיך הקבלן לתחזק השטח ללא תשלום עד השלמת הליקויים רק
לאחר קבלת אישור בכתב על מסירה תקינה – תחל תקופת האחזקה.
 .2תקופת האחזקה.
החל מתאריך הקבלה במסירה הראשונית יתחזק הקבלן את הגן למשך  12חדשים עד למסירה הסופית למזמין.
האחזקה כוללת עישוב השטח ע"י עידור /קילטור או ריסוס בהרביצידים ,עיבוד השטח ,הדברת מחלות ומזיקים,
השקייה בהתאם ללוח הפעלה מאושר ,יישור קרקע ומילוי שקעים באדמה ,גיזום ועיצוב עצים ושיחים כנדרש
להתפתחות תקינה ,החלפת שתילים ועצים שלא נקלטו או נפגעו ,סמוכות ,שמירה על תקינות מערכת ההשקייה כולל
תחזוקתה ,זיבול ודישון לפי הצורך.
 .3סיורי אחזקה חודשיים.

רמת האחזקה במשך  12החדשים תאושר בסיור שייערך אחת לכל חודש בכל זמן שיידרש ע"י המפקח .אם לא
תאושר רמת האחזקה בסיורים –ישלים הקבלן את פרק הזמן הנדרש ללא תוספת תשלום.
 .4מסירה סופית.
בתום  12החדשים יימסר השטח למזמין .לאחר מילוי התנאים:
א .מסירת העבודה במצב שלם ומלא.
ב .הכנת תכנית  AS MADEעל חשבון הקבלן שתוכן ע"י מודד מוסמך ותיחתם על ידו תכלול את כל העבודות
שבוצעו לרבות צנרת תת קרקעית .הכל ממוחשב על דיסקט.
ג .קבלה סופית של הגן ע"י המזמין.
 .5מחירים
המחיר לפי חודש אחזקה כולל כל העבודות ,וכל המפורט בסעיפי המפרט לגבי כל משך תקופת האחזקה.
תת פרק  – 41.2עבודות השקייה
א .כללי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטחי הנוי המורכבות מצינורות
פוליאתילן.המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות
והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.
ביצוע מערכות השקייה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,
שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ ו/או
כל תקן אמריקאי ו/או אירופאי .לפני אספקת החומרים על הקבלן לקבל את אישור הממונה
לתקינותם.
אם חלפה שנה מגמר התכנון ,יש לקבל מהממונה אישור מחודש לתכנית לפני הביצוע.
לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים הדינמיים במקור המים ,קוטרו
ומיקומו זהים לנדרש בתכניות .על כל סטיה מהלחץ ,או שינוי מהתכניות יש להודיע לממונה.
התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת
ומאושרת ע"י המתכנן או הממונה ,אשר תישא את החותמת "לביצוע".
על המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית עדות  ,AS MADEכלומר תכנית מצב קיים
בשטח לאחר ביצוע העבודות וכן עדכון לגבי יישום תכנית ההפעלה.
כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם
וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתכניות.
הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י הממונה ,כך שלא
תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור הממונה על
כל שלב שבוצע .שלבי העבודה יקבעו ע"י הממונה בתאום עם המתכנן.

מדידה וסימון
המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים .המבצע יביא לידיעת הממונה והמתכנן
על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח ,במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות .על הקבלן חל איסור
מוחלט לבצע שינוי בתכנית ללא אישור מוקדם בכתב מאת הממונה.
ב .חפירה להנחת הצנרת

קוטר צינור
 75מ"מ ומעלה
 40-63מ"מ
 32מ"מ ,ומטה

 .1לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קוי חשמל ,טלפון,מים ,ביוב וכו'
אצל הגורמים המוסמכים ,ובאחריותו הבלעדית לקבל אישור חפירה ועבודה בכתב לעבודות
המתוכננות לפני תחילתן.
 .2חפירת התעלות תעשה בעבודת ידים .להפעלת כלים מיכניים יש לקבל אישור בכתב
מהממונה.
 .3עומק החפירה בשטחי גינון (לא על פני המדרונות) יהיו כדלקמן:
עומק חפירה
 60ס"מ
 40ס"מ
 30ס"מ

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב בעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול פי וי סי ו/או חיפוי
בחול ובמרצפות וזאת לאחר תיאום עם הממונה .בקרקע המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב-
 15ס"מ מהעומק בסעיף  4.3.3לעיל ולאחר מכן תרופד בחול דיונות בעובי  15ס"מ וזאת לפני השלמת הכיסוי בקרקע
מקומית לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין חול דיונות שיסופק.

 .4רוחב החפירה יקבע בהתאם לכמות הצינורות שיונחו בתעלה .צינורות המסומנים בתכנית
כמונחים זה ליד זה ,יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה או להעמיק את עומק
התעלה בדרגה אחת לפחות ו/או בהתאם להוראות הממונה.
 .5צינורות מובילים ראשיים המתוכננים בסמוך לעץ קיים ו/או לעץ מתוכנן יש לחפור תעלה
במרחק  2.0מטר מהעץ (מלבד לצינורות טיפטוף).
 .6בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,ברמה ,כביש או קיר וכו' יש לפתוח מעבר להנחת שרוול
ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו (ע"י מילוי מהודק של התשתית ,ציפוי אספלט ,החזרת
מרצפות ,אבני שפה וכו') ללא כל תמורה נוספת.
 .7השרוול יהיה מחומר קשיח עמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל
דרכו .בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ .שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 50
ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים .יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים
וכן לסמן את המקום המדוייק בשטח ע"י יתדות סימון מברזל  +דגל בשלב עבודה ,ולקראת
סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה  /שביל או בגב הקיר.
 .8יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקייה הזמן הנחת השרוול .במידה ולא ממשיכים
בביצוע המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים .שרוולים קיימים בשטח .יש לגלות
את הקצוות ,לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקייה במידה ואין.
 .9שרוול החוצה כביש יהיה ממתכת או מפי.וי.סי לבן קשיח דרג  10לפחות בהתאם לתכנית.
השרוול יוטמן בעומק  100ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים .במעברי כביש רוחב החפירה
יאפשר שימוש במהדקים מכניים.
 .10שרוולים במדרכות ,ריצופים ומפרצי חניה יהיו עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים 50
מ"מ או  75מ"מ ו/או מ-פי וי סי ביוב (כתום) בקטרים  90מ"מ 110 ,מ"מ ,וזאת בהתאם
למצוין בתכנית ובכתב הכמויות .השרוול יוטמן בעומק  40ס"מ .מועד השחלת צינורות
ההשקייה יעשה בהתאם להנחיות הממונה .שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד
בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.
 .11שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור .וזאת ללא כלתמורה נוספת.
 .12כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא
ביקורת מבטון טרומי בקטר  60או  80ס"מ ,כמפורט בכתב הכמויות  /בתכנית .המכסה
בגובה הריצוף .על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקייה" .העבודה כוללת השלמת
הריצוף /האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא .מרחק בין תחתית השרוול לתחתית
התא (למצע) יהיה  20ס"מ מינימום .בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי  10ס"מ.
 .13במדרונות – הצינורות המחלקים והמנקזים יונחו מעל פני השטח ולא יוטמנו.
ג.

צנרת ומחברים
 .1צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי כשכל החיבורים יעמדו
בלחץ הנדרש של המערכת.
 .2על הקבלן לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,וזאת על מנת למנוע חדירת לכלוך
פנימה.
 .3כל המחברים לצנרת טמונה וגלויה כולל קווי טיפטוף יהיו עשויים מפוליאתילן .למערכת
המטרה ,קווי טיפטוף או מתחת לריצופים ,כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים
ללחץ מים כדוגמת "פלסאון" "פלסים" או שו"ע .חיבור בין שלוחות הטיפטוף יהיו מחברי
"פלסאון" או שו"ע .אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או מחברי שן מכל סוג שהוא.
 .4בצינורות פוליאתילן בקוטר מעל  40מ"מ ניתן להשתמש ברוכבים .הרוכבים עד קוטר 75
מ"מ יהיו בעלי טבעות אטימה וזוג ברגים מגולוונים וטבעת נירוסטה ביציאה מהרוכב,
הרוכבים מקוטר  75מ"מ ומעלה יכללו  4ברגים וכל המפורט לעיל.

ד .פריסת הצנרת וחיבורה
.1
.2
.3
.4

צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה בתכנית) ,צנרת שלא
עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.
צנרת פוליאתילן תונח רפויה ,ללא מגע עם עצמים קשים וחדים ,בסיום חפירת התעלה.
חיבורים והתקנות בצינור יעשו רק לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.
זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה אך ורק ע"י אביזר פלסטי מתאים.

.5
.6
.7

.8
.9
.10

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ע"י השני כשהתחתון הוא בעל הקוטר הגדול.
צינורות זהים בקוטרם יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות
מתאימים .החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהיינה נזילות (מקדח כוס עם
מוביל) כשקוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ –  2מ"מ מקוטר חור הרוכב .יש להקפיד
להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.
מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  2מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקייה.
ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בשטח יורכבו ויוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת או ע"פ הנחיות
בתכנית.

ה .כיסוי ראשוני ,שטיפה ובדיקה
.1
.2
.3

.4
ו.

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים ולפני כיסוי התעלה (פרט לממטירים) יש
למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות.
שטיפת הקווים הראשיים וסופי השלוחות יעשה ע"י פתיחה וסגירה של כל שלוחה ושלוחה.
לאחר המדידה והשטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים .בכל
מקום בו מחובר אביזר ,משאירים תעלה פתוחה באורך  1.0מ' בכל צד .באדמה המכילה
אבנים ,עצמים קשים או חדים יש להניח את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי  15ס"מ
ולכסות בשכבה של  7ס"מ (החול והעבודה כלולים במחיר הצינור) ,ומעל שכבה זו את
הקרקע המקומית.
יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן במשך  24שעות .נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית.
כיסוי סופי של התעלות יהיה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהממונה.

כיסוי סופי
 .1לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור הממונה ,יכוסו התעלות סופית באדמת גן נקייה
לא אבנים .על הקבלן לוודא שלא יהיו שקיעות על פני הקרקע ,במידה וקיימות שקיעות יש
להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר.

ז.

טיפטוף
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12

כל ההוראות המפורטות לעיל המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת,
נכונות גם לסעיף עבודות טיפטוף.
שלוחות הטיפטוף תהינה מצינור מטפטף מווסת בקוטר  16-17מ"מ בספיקת טפטפת 2.1-2.3
ליטר/שעה .הטפטפת הינה אינטגרלית בצינור אלא אם צוין אחרת ,בצבע חום ובמרווחים
המצוינים בתכנית ו/או כתב הכמויות.
צנרת הטיפטוף לשיחיות ועצים תהיה זהה (של אותו יצרן).
בשטחים מישוריים :הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק כפי
שצויין בסעיף חפירה לעיל .הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ו/או כפי שצויין
בתכנית ויונחו בעומק  30ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה ו/או בהתאם להוראות הממונה.
יש לשטוף צינורות מחלקים ,ולאחר מכן לחבר את שלוחות הטיפטוף לקו המחלק ולבצע
שטיפה בשנית ,ורק אז לחבר לקו מנקז ולשטוף בשלישית .וכך לוודא שכל הטפטפות פועלות
כנדרש.
כל קצוות שלוחות הטיפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בבריכת ניקוז או מצמד +
פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית .קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו
במצמד  +פקק ולא בקיפול הצינור.
פרטים כגון :ברזים ,וסטים ,שסתומים וכדומה יוגנו ע"י וו מברזל ו/או מבטון בבריכת הגנה
כולל מכסה בקוטר  30ס"מ מינימום ,מסוג המשווק ע"י "עומר" או שו"ע .בתחתית יפוזר
חצץ כחומר מנקז.
קצה שלוחת טיפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.
טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י הממונה .טפטפות נעץ יורכבו על
צינורות מקוטר  16מ"מ ומעלה דרג  4בעזרת מחורר המיועד לכך .הטפטפת תורכב במרחק
שלא יעלה על  5ס"מ מצוואר השורש של הצמח.
בשיחים – יונחו הקווים מעל פני הקרקע לאורך השורות בסמוך צמחים ,אלא אם צוין אחרת
בכתב הכמויות ו/או בתכנית השקייה ו/או על פי הוראות הממונה .קויי הטיפטוף יהיו ישרים
ללא חזרות ויתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד השני .הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או
ע"פ הנחיות הממונה.
פריסת קווי הטיפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .השלוחות ייוצבו ביתדות
ברזל מגולוון  3מ"מ בצורת  Uבאורך  60ס"מ (אלא אם צוין אחרת) .ובמרחק של  2.5מ' בין
אחת לשניה ,לאורך שלוחות הטיפטוף ו/או בהתאם להוראות הממונה.
לעצים – הצינורות הראשיים יוטמנו בקרקע בהתאם לסעיף המפורט לעיל ( 4.3סעיף  )3ו/או
בהתאם להוראות הממונה .מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טיפטוף (כאמור בסעיף 2

לעיל) ,הכוללת  5-8טפטפות לכל עץ ,ו –  6-12טפטפות לדקל המקיפה את הגזע במרחק 30
ס"מ .כל טבעת תיוצב ב –  3יתדות (כאמור בסעיף  11לעיל) .ביצוע הטבעות יהיה לאחר
סימון מיקום העצים ע"י הממונה .טבעות טיפטוף בערוגות במדרכה יוטמנו בקרקע בעומק
 10ס"מ .מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח
ע"י המתכנן .תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק  30ס"מ
מינימום ,הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול .ממנו יצא צינור עיור  16מ"מ בצבע חום ,לגומה
בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטיפטוף .חיבור טבעת הטיפטוף לצינור מחלק יהא באמצעות
אטם כדוגמת "פלסאון" ו/או שו"ע .השימוש במחברי שן אסור בהחלט.
 .13חיבור שלוחות הטיפטוף יהיה במחברי פלסאון או שו"ע ,אסור השימוש בתחיליות חבק ו/או
מחברי שן מסוג כל שהוא.
 .14הצנרת למיכלי שתילה לעצים כוללת מערכת צנרת הניקוז ,שוחות הפיצול ,החיבור לכל מיכל
והחיבורים למערכת הניקוז הכללית ,לפי הפרט .4949.8
ח .סיום עבודה
 .1לאחר חיבור צנרת ההשקייה לראשי מערכת הקיימים באתר על הקבלן לבדוק לחצי מים
בראשי המערכת בכל קו הממטיר ראשון ובממטיר אחרון .בקווי טיפטוף בתחילת כל שלוחה
ובסיומה ,ולהעביר לממונה רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספרי קוי ההשקייה
וההפעלות.
 .2לאחר תקופה  3חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקייה ,על הקבלן לסתום את הבורות
והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע באדמה מאושרת ע"י הממונה .בגמר ביצוע העבודה על
הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בזמן הביצוע.
 .3תחזוקה ואחריות – ראה סעיפים בפרק נטיעה.
ט .המדידה התשלום לסעיפי מערכת השקייה
.1

.2
.3
.4

התמורה למערכות השקייה תכלול את כל הוצאות הקבלן הקשורות בביצוע מושלם של
עבודות מערכות השקייה השונות ,כפי שמתואר במפרט המיוחד ,בתכניות ההשקייה ו/או
המשתמעות מהן במידה ולא הוזכרו במפורש ,כדי לקבל עבודה באיכות הנדרשת .לרבות כל
עבודות ההכנה (אספקת חומרים הובלה ,הנחה והרכבה ,ציוד נדרש הכולל ציוד שיידרש
במקרה הצורך ,עבודות עפר וכו').
המדידה לצנרת תהיה לפי מטר אורך (אלא אם מצוין אחרת בכתב הכמויות) מדוד במקום
לאחר ביצוע העבודה בהתאם לתכניות ו/או הוראות הממונה.
המדידה לראשי מערכת ומתקנים נלווים תהיה קומפ' ע"פ פרטים בתכניות.
תחזוקה ואחריות – ראה סעיפים בפרק נטיעה.

עבודות תנועה
מפרט טכני זה מתייחס לעבודות אביזרי תנועה בפרוייקט חניון אוטובוסים מלחה (חניון תחנת רכבת
מלחה לשעבר) מדרום לרח' יצחק מודעי.
ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות הסדרי התנועה הזמניים ,התמרור והשילוט לפרוייקט כתוצאה משינוי
הנחיות בתקנות ואישורי רשות תמרור מקומית/משטרה/משהת"ח במהלך תקופת ביצוע העבודה ,עד
שהקבלן יידרש לבצע את הסימון ,תמרור ושילוט הסופי בפרוייקט.
 .1המפרט הטכני המיוחד
המפרט הטכני המיוחד מתבסס על:
א .המפרט הכללי לסלילת כבישים ורחובות ,פרק ( 51מפרט הועדה הבינמשרדית).
המפרט אינו מצורף לתיק מכרז  /חוזה ועל הקבלן לרוכשו בהוצאת לאור של משרד הבטחון
ב" .מפרט טכני לריהוט רחוב" של עירית ירושלים ,שנספחים ממנו מצורפים למפרט זה בסוף
חוברת המכרז( .יש להדגיש כי המפרטים העדכניים שנמצאו בשימוש עיריית ירושלים ביום
הוצאת המכרז הינם הקובעים לביצוע).
ג .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק  ,51תת פרק "( 31עבודות שילוט ותמרור")
 1.1תמרורים ושלטים – (ראה נספח א' ).
א .על הקבלן לספק ולהרכיב את התמרורים ,או להחליפם בהתאם לדרישות התכניות
ועליהם לענות לספציפיקציות של משרד התחבורה ,במיוחד לקובץ התקנות  2502מיום
 1.1.1970ול"הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) ,תש"ל  ,"1970בתוספת השינויים והתיקונים
מעודכן ל.5.11.2014 -
ב .כל התמרורים והשלטים יהיו מחזירי אור מסוג
התמרורים יורכבו על עמודי רמזור או על עמודי תמרור כמפורט לעיל.

HIGH INTENSITY

ג .מחיר ההתקנה כולל כל האביזרים הדרושים ,בין להתקנת תמרור על גבי העמוד באמצעות
ברגים ובין באמצעות טבעת ,הכל לפי דרישות המהנדס.
ד .לפני ביצוע שילוט הדרכה מתוכנן ,על הקבלן לספק סקיצות לאישור בפונטים ובגדלים
הנדרשים של השלטים המתוכננים בתכניות.
ה .גדלים ואורכי עמודים לתמרורים ולשלטים ,ראה בנספח.
ו .שלטים אשר שטחם הינו עד  4מ"ר אינם נדרשים לאישור ע"י מהנדס רשוי,
יישומם כולל את כל תהליך הייצור וההתקנה בהמתאם למונחה במפרט.
ז .שלטים צידיים אשר שטחם עולה על  4מ"ר ,יישומם יבוצע עפ"י תכניות מבניות המאושרות
ע"י מהנדס המבנים הרשוי מטעם הקבלן.
ח .התקנת וביסוס שילוט ההדרכה ייעשה עפ"י סעיפים  51.31.02.06-51.31.03.09בנספח.
מדידה ותשלום
שלט/תמרור יימדד במ"ר ,עמוד (בהתאם לאורכו) יימדד במ"א.
(בהצבת תמרור/שלט ע"י צוות אבטחה ,עלות הצוות כלול במחיר התמרור)
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של
העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח ,ויכלול את כל האמור לעיל.
 1.2סימון כבישים ( -ראה נספח ב')
סימוני הכבישים וצביעת אבני השפה ייעשו בצבע כביש מיוחד בהתאם לתקן ישראלי מס' 935
והם יהיו בצבע לצביעת כבישים לבן ,צהוב ,אדום ,כחול ,שחור או כתום מחזיר אור ,לפי

הצורך.
אופן הצביעה ועבודות הלוואי יהיו בהתאם לתקן ישראלי מס' .934
צורת הסימונים בכבישים תהיה לפי הנחיות של משרד התחבורה ,עפ"י "הודעת התעבורה
(קביעת תמרורים) ,תש"ל  ," 1970 -בתוספת השינויים והתיקונים מעודכן ל,5.11.2014 -
במקום אשר מסומן בתכנית ,לפי הוראות המהנדס ולשביעות רצונו.
לפני ביצוע הצביעה יש לנקות היטב את פני הכביש מאבק ולכלוך .בביצוע הצביעה יש להקפיד
על דיוק והתאמה לתכניות.
טיב הסימון אינו צריך להיות תלוי באיכות האספלט.אם יידרש ,על הקבלן לצבוע הסימונים
מספר פעמים ללא תוספת מחיר ,עד לקבלת התוצאה הרצויה בהתאם להוראות המהנדס
ולשביעות רצונו.
מחיקה מכנית של סימונים:
יש להקפיד שהסימון החדש יחפוף את הסימון הקודם ,אם שניהם זהים.
במקרה שהסימון החדש אינו זהה לסימון הקודם ,יש לדאוג למחיקת הסימון הקודם באמצעות
לחץ מים גבוה של הפס הקיים בתוספת של  2.5ס"מ מכל צד .שטח המחיקה יימדד במ"ר של
הפס/חץ הנמחק.
למחיקה באמצעות צבע שחור ,יש לקבל אישור מיוחד מהמהנדס.
מידות הסימונים יהיו כמפורט להלן ,לפי ההנחיות לאופן הצבת תמרורי סימון על פני הדרך של
עירית ירושלים:
 ברוחב  50ס"מ.קו עצירה
א .קו הדרכה והפרדה  -ברוחב  10ס"מ.
ב .איי תנועה צבועים  -פסים ברוחב  25ס"מ (ביניהם רווח של  50ס"מ)
 פסים ברוחב  50ס"מ (ביניהם רווח של  50ס"מ)ג .מעבר חצייה
 רוחב פס  30ס"מד .סימון שינוי נתיב
אורך פס –  3.00מ'
רווח בין הפסים –  1.50מ'
 קווים כפולים ברוחב  10-10-10ס"מה .סימון קו הפרדה
ו .סימון רחבת היערכות לנכים – פס כחול ברוחב  10ס"מ .מידות המלבן  2.5*2מ'.
צביעת אבני שפה בצבע אדום/לבן/צהוב/שחור/כחולז .אבני שפה
ח .כל המידות של הצביעה יימדדו נטו.
אחריות הקבלן לטיב סימוני הצבע תהיה לשנה אחת (כולל שחיקה) .בתוך תקופת
אחריות זו ,על הקבלן לתקן על חשבונו כל התבלות בסימונים ,ללא תמורה נוספת.

מדידה ותשלום
כל המידות של הצביעה יימדדו נטו (מידות הצביעה הנמדדות נטו מתייחסות רק
לקטעים הצבועים ולא למרווחים שבין קווי הסימון.
סימון ניתוב וצביעת א.ש ימדד במ"א ,שטחים (מעברי חציה/קווי עצירה/חיצים/קוביות/סימון
ניתוב משתנה) ימדד במ"ר
אחריות הקבלן לטיב סימוני הצבע תהיה לשנה אחת (כולל שחיקה) .בתוך תקופת
אחריות זו ,על הקבלן לתקן על חשבונו כל התבלות בסימונים ,ללא תמורה נוספת.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של
העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח ,ויכלול את כל האמור לעיל.
 1.3כללי  -מדידה ותשלום
כל העבודות בשלבי הביצוע השונים ,כלולות בכתב הכמויות.
רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה השונים את אספקתם ,הצבתם ,הצבתם
החוזרת וסילוקם בתום העבודה של כל אמצעי הבטיחות.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות
לביצוע מושלם של העבודה ויכלול את כל המפורט לעיל.

בטיחות וגהות (בזמן הביצוע)
 2.1הערות כלליות
העבודה תבוצע ,בהתאם לתוכניות הסדרי התנועה והבטיחות מאושרות.
על הקבלן להביא בחשבון דרישה של הרשויות לביצוע עבודות מסויימות בשעות הלילה .עבודות
אלו תבוצענה בהתאם להיתרי החפירה ודרישת המשטרה.
עם סיום העבודה בבקר ,יש להחזיר מצב הכביש לקדמותו ,כולל אספלט וצבע ,פנוי מכל חפץ
(למעט קטעי העבודה שאושרו לעבודות יום).
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש בתקנות
ממשלתיות ,בהוראות חוק אחרות וכמו כן בהוראות מקצועיות של עירית ירושלים בתחום
הבטיחות והגהות.
המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים או לא
מתאימים לדרישות המפקח.
הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או
לאדם כלשהו.
על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור מסביב בגדרות זמניים ,לוחות עץ ,חביות ,מחסומים
וכו' ,כנדרש ע"י גורמי הבטיחות המוסמכים (פיקוח ,עירייה ,משרד העבודה ,משרד התחבורה,
משטרת ישראל וכד').
כמו כן ,יהיה על הקבלן להציב שמירה  24שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע ,כדי לשמור על
אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה.
עבור סידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל ,לא ישולם לקבלן במסגרת נפרדת ,אלא רואים
סידור זה ככלול במחירי העבודה השונים של הפרויקט.
במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות (כגון מחסומים ,תמרורים ,סרטים אדומים וכו')
עפ"י דרישות הפיקוח ,יספק המזמין בעצמו אמצעי בטיחות ויחייב את הקבלן במחירם .הדבר לא
ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא במסגרת עבודה זו.
בכל שלב ,יש להבטיח שמירה על מספר הנתיבים ורוחבם ,כמצויין בתוכניות.
להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה ,על הקבלן להציב שילוט,
גידור ,סימון ותימרור מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב ,כמצויין בתוכניות.
על הקבלן תחול חובת תחזוקה שוטפת של כל אמצעי הבטיחות לכל משך ביצוע העבודות.
סוג השלטים והתמרורים ,מספרם ומיקומם באתר העבודה ייעשה כמפורט בחוברת "הנחיות להגנת
עוברי דרך באתרי עבודה עירוניות ,הצבת תמרורים ,אמצעי איתות ואמצעי הפרדה בטיחותיים"
בהוצאת משרד התחבורה 1993 ,וכן בהתאם לתכניות שלבי הביצוע.
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים
בטיחותיים גרועים או לא מתאימים לאמור לעיל.
אספקה והצבת השילוט ,התימרור הזמני ,פלטות ברזל לכיסוי ואמצעי ההפרדה (מעקה בטיחות נייד
או כל אמצעי הפרדה שווה ערך מבחינה בטיחותית בהתאם לדרישת הרשויות) הנדרשים כנ"ל בזמן
הבצוע ,ייעשו ע"י הקבלן לפני תחילת העבודה.
בלי שילוט ,תימרור ואמצעי הפרדה כנ"ל ,לא יינתן אישור לקבלן להתחיל עבודתו באתר.
2.2

מפרט טכני מיוחד

 2.2.1מעקה בטיחות נייד
פריט זה מתייחס לאספקתם ,הצבתם ,אחזקתם ,שינועם במהלך העבודה ,פעולות הצבה

חוזרות וכן פינויים מהאתר בסיום העבודה של מעקות בטיחות ניידים שאושרו ע"י משרד
התחבורה .
המעקה כולל תימרור  930כל  10מ' ,פנס מהבהב ותמרור  214/215כל  30מ' וכל
הדרושים לחיבור התמרורים למעקה.

האביזרים

בכל מקום ,בו קיים הפרש גובה בין אתר העבודה למפלס הכביש ,יוצבו מעקות בטיחות ניידים
(או כל אמצעי הפרדה שווה ערך מבחינה בטיחותית בהתאם לדרישות הרשויות) כשהם
מחוברים זה לזה ,כולל יחידות קצה בתחילת כל מקטע ,הכל בהתאם לתכניות שלבי הביצוע.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי מ"א מעקה בטיחות שהוצב ליממה ולמשך ימי השימוש בו.
במחיר היחידה כלולים כל התמרורים כמפורט לעיל ,וכן התקנה והצבה חוזרת לפי תוכניות
שלבי הביצוע השונים.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של
העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח ,ויכלול את כל האמור לעיל.
 2.2.2הצבת תמרורים בשלבי ביצוע
פריט זה כולל הצבת תמרורים (על עמודים ,בסיסים ארעיים ,חצובות או בסיסי כובד) ,הצבת
שלטי אזהרה והכוונה וכן פנסי אזהרה מהבהבים (כמפורט בסעיף  – 1.1תמרורים ושלטים).
שלטי האזהרה (תמרורי  915וכו') יהיו בעלי רקע כתום מחזיר אור וכיתוב שחור כמפורט
בתכניות.
הצבת כל הפריטים הנ"ל (כולל פירוקים והצבות חוזרות) תבוצע בהתאם לתכניות לשלבי
הביצוע השונים וכן לכל תקופה שתדרש .
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי יחידות כאשר כל שלט ,תמרור ,עמוד (בהתאם לאורכו) -מהווה יחידה
לתשלום.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של
העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח ,ויכלול את כל האמור לעיל.
 2.2.3גדר רשת ניידת על בסיסי בטון (ראה נספח ז')
אספקה ,התקנה ,אחזקת הגדר לאורך חיי הפרוייקט והצבה חוזרת של גדרות בטיחות מרשת
להולכי רגל (כולל בסיסי בטון) מדגם "יהודה" או שווה ערך מגולוון בחום ע"י טבילה .גודל עין רשת
 150/50/4.5מ"מ במודולים ניידים במסגרת מצינור פלדה .גובה הגדר  2.0מ' מפני הקרקע ,אורך
המודול  2.0מ'.
מודולי גדר הרשת יוצבו על בסיסי בטון ניידים.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי מ"א גדר שהוצבה ליממה ולמשך ימי השימוש בה בהתאם לתוכניות ולפי
הוראות המפקח.
המחיר כולל הובלה ,התקנה ראשונית ,פרוק ,שינוע והצבה חוזרת ,לפי הוראות המפקח ובהתאם
לשלבי הביצוע השונים ,סילוק למקום שיורה המפקח בסיום העבודות.
בגמר העבודה הגדר תועבר לרשות המזמין.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של
העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח ,ויכלול את כל האמור לעיל.
 2.2.4גדר רשת מותקנת ע"ג מעקה בטיחות נייד
פריט זה מתייחס לאספקתם ,הצבתם ,אחזקתם לאורך חיי הפרוייקט ,שינועם במהלך העבודה
ופעולות הצבה חוזרות וכן פינויים מהאתר בסיום העבודה של גדרות בטיחות מרשת מדגם
"יהודה" או שווה ערך ,מגולוון בחום ע"י טבילה ,ע"ג מעקות בטיחות ניידים שאושרו ע"י
משרד התחבורה (ראה סעיף .) 2.2.1
יורשה שימוש בגדרות בגובה  100ס"מ ,אורך היח' –  1.5מ'.

הגדר כוללת את כל התמרורים והפנסים המהבהבים כמצויין בסעיף  ,2.2.1כולל כל האביזרים
הדרושים לחיבור התמרורים לגדר.
הגדרות תוצבנה על גבי מעקות המתכת הניידים בכל מקום בו יורה המפקח ו/או המהנדס ו/או
הרשויות המוסמכות.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי מ"א גדר שהוצבה ליממה ולמשך ימי השימוש בה.
במחיר היחידה כלולים כל התמרורים כמפורט לעיל וכן התקנה והצבה חוזרת הכל לפי דרישת
המפקח ו/או המהנדס ו/או הרשויות המוסמכות.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של
העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח ,ויכלול את כל האמור לעיל.
 2.2.5פלטות פלדה לכיסוי תעלות
מערכת פלטות הפלדה ישמשו לכיסוי זמני של תעלות בזמן העבודות  ,ע"מ לחסוך זמן בכיסוי
התעלות בחומר החפור והידוקו.
שימוש בפלטות הפלדה יהיה נתון לשיקולו של המפקח בשטח.
הקבלן יספק ויתקין מערכת פלטות וקורות מפלדה לכיסוי תעלות ובורות בהתאם להוראות
המפקח בשטח.
רוחב התעלות שיכוסו יהיה באורך וברוחב ע"פ הצורך בשטח.
מערכת הפלטות אמורה לשאת משקל של כל כלי רכב העשוי לעבור בכביש.
את מערכת הפלטות צריך לתכנן ולייצר כך שיהיה ניתן לנייד אותם ממקום למקום.
מערכת הפלטות צריכה להיות מאושרת ע"י חתימת קונסטרוקטור מטעם הקבלן ע"ג תוכניות
מפורטות הכוללות בין היתר :עובי הפלטות ,מערכת הקורות ,מרחקים בין הקורות ,פרטי החיבור,
התקנה ושיטת העבודה כולל פיקוח בשטח.
אחריות ובטיחות:
על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לתכנון ,ייצור ,אספקה והתקנה של מערכת הפלטות כולל
אחזקתן השוטפת בזמן הביצוע ,הרמה והובלה ממקום למקום.
אופן מדידה:
מחיר לסעיף בכתב כמויות יימדד ב :מ"ר.
המחיר כולל :תכנון ייצור ואספקת הפלטות כולל העתקתם ממקום למקום כפי שיורה המפקח.

נספח א'
תמרורים ושלטי זהירות
התמרורים והשלטים מיוצרים עם מדבקת מחזיר אור  , D.G / H.Iגודל התמרור
ומידותיו מיוצרים עפ"י הנחיות ותקנות משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים .

•
•
•
•
•

פרט הצבת תמרור
יח' חיבור – "6 ,"4 , "3
פרט הצבת תמרור ע"ג זרוע טלסקופי.
פרט זרוע טלסקופי לתמרור
מתקן להצבת שלט רחוב  /תמרור ג' 7

הנחיות כלליות להצבת תמרורים
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עקרונות להצבת תמרורים
התמרורים מעוצבים ומוצבים כאמצעי משלים וכלי עזר לתכנון וקביעה של הסדרי תנועה
במערכות הדרכים ,ע"פ ת"י  2247חלק  1.2של מכון התקנים הישראלי.
מספר כללי בסיס לאופן הצבת התמרורים אשר אותם יש לשמור:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
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להמעיט בהצבת תמרורים.
להבטיח כי התמרורים יראו ע"י הנהג.
לקבוע מסרים פשוטים.
להימנע מכפילות.
להימנע מסתירות פנימיות ו/או פרצות של נושאים או מקומות "לא מכוסים".

גובה התמרורים
הצבת התמרורים תהיה כך שתחתיתם תהיה בגובה – נטו – מעל פני המדרכה או
השוליים כדלקמן (*) :
 במפרדה (ב.)51/50/49 - על עמוד במקום שאין הולכי רגל -על עמוד במקום שיש הולכי רגל

 1.00מ'
 1.80מ'
 2.20מ'

אם מותקנים שני תמרורים (או שלושה) על עמוד אחד – אזי תהיה מדידה מהתמרו התחתון כך
שישמר הגובה של  2.20מטר מפני האספלט לחלק התחתון של התמרור ,במקרה של הצבה על
עמוד רמזור הגובה יקבע לפי מבנה העמוד ובהתחשב בפתח תיבת החיבורים.
המידות הנתונות כאן ניתנות לשינויים ,ע"פ תנאי השטח והמקום.
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עמודי תמרורים
העמודים המקובלים לצורך הצבת תמרורים הם באורך של )*( :
עמוד לתמרור אחד נמוך במפרדה
עמוד לתמרור אחד בגובה רגיל
עמוד לשני תמרורים
עמוד לשלוש תמרורים
עמוד לשילוט הדרכה

 1.80מ'.
 3.30מ'.
 3.90מ'.
 4.50מ'.
בהתאם לגובה השלט וגובה מינ .מתחתית שלט
ועפ"י מיקום השלט (מדרכה/מפרדה).

(*) המידות הנתונות כאן ניתנות לשינויים ,ע"פ תנאי השטח והמקום.
קוטר ועובי העמודים לתמרור אחד עד שלושה יהיה:
צינורות בקוטר " 3עם עובי דופן נומינלי  2.2מ"מ או  3.96מ"מ בסיבולת לפי ת"י  103סעיף
 206עם חירור (מדופן לדופן).
קוטר ועובי העמודים לשלט מעל שטח של  4מ"ר (ראה טבלה  51.31.02.04מפרט נתיבי
ישראל) יהיה:
 .1צינורות בקוטר " 3עם עובי דופן נומינלי  2.2מ"מ או  3.96מ"מ בסיבולת לפי ת"י  103סעיף
 206עם חירור (מדופן לדופן).
 .2צינורות בקוטר " 4עם עובי דופן  3.96מ"מ בסיבולת כאמור.
 .3צינורות בקוטר " 6עם עובי דופן  4.76מ"מ בסיבולת כאמור.
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מרחק התמרור משפת הכביש וביסוסו
א.

ככלל ,יוצב התמרור על המדרכה במרחק כ –  40ס"מ מאבן השפה.
בשול ,יוצב התמרור במרחק כ –  3.0מ' מקצה האספלט( .הכוונה כאן לקצה הקרוב
ביותר של התמרור אל אבן השפה או האספלט).

ב.

כאשר המדרכה עשויה מאבן משולבת בסיס העמוד יהיה קוטר
 20ס"מ ועומק  30ס"מ.

ג.

בתחתית העמוד יחובר ברזל עגול מצולע קוטר  10מ"מ ובאורך
 25ס"מ לקיבוע בתוך הבטון ,בצורת  Uכאשר הברזל מכופף
לפי מעלה.

ד.

היסוד לעמודי תמרור יהיה בגודל  30 X30X30והבטון יהיה
מסוג  B-150בטון רזה .

ה.

ביסוס עמודים לשלטים מעל  4מ"ר יהיה עפ"י מפרט נתיבי
ישראל (סעיף  )51.31.02.06.02ויבוצעו עפ"י תכניות מבניות
המאושרות ע"י מהנדס המבנים הרשוי מטעם הקבלן ועל
חשבונו.

נספח ב'
סימון כבישים

סימון כבישים עפ"י תקנים לסימון מס' ,934,1871,1423
.7762 ,1790
כמו כן עפ"י תקנות והנחיות להצבת תמרורים ( )2014של
משרד התחבורה.
סוג הסימון ייקבע על-ידי המחלקה לבטיחות בדרכים
בלבד( .סוג הסימון – מרכיביו השונים של צבע הסימון)

עבודות חשמל ותאורה
במסגרת עבודות חניון זמני מבוצעים גם עבודות תאורה וחשמל והכנה לעמדות טעינה לאוטובוסים
חשמליים
הפזורים בחניון מחדר חשמל עתידי ,אל ארונות חלוקה דרך שוחות מעבר ואל עמדות הטעינה ,בהתאם
לתכניות.
החניון יואר ע"י עמודי תאורה בגובה עד  20מטר.
יוצבו עמודי תאורה חדשים עם פנסי לד.
מתקן התאורה יחובר למרכזיית תאורה חדשה .
העבודה תבוצע בתאום מלא עם תכנית אב לתחבורה .
מתקן התאורה החדש מוזן ממרכזיית תאורה חדשה לפי תכניות ודרישות ופרטים
הקבלן יהיה אחראי באחריות כוללת על כל מתקני התאורה הקיימים והזמניים בשטח האתר בכל תקופת
הביצוע ועד מסירת השטח למזמין בגמר הביצוע.
יש להדגיש כי על הקבלן לדאוג לשמירה על הציוד ,אב טחה וביטוח למשך כל שלבי הביצוע ועד למסירה.
הוצאות אלו יהיו על חשבון הקבלן (כמקובל) ,כולל תיקון והשלמת ציוד שחובל או ניזוק מכל
סיבה שהיא .על הקבלן להתחשב בכך בהצעתו למכרז.
מפרטים משלימים
08.2
העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  /פרק  : 08מתקנ י חשמל ובקרה תת פרק 02
:מערכות ומתקני תאורה , .הנחיות נתיבי ישראל אגף בקרת תנועה ולפי מפרט מיוחד זה.
מפרטים נוספים המפורטים בסעיפי המכרז.
הערה למפרט המיוחד :מפרט מיוחד זה בא כהשלמה למפרטים המשלימים ,במקרה של סתירה בינו
למפרטים הנ"ל מפרט מעצ פרק  08בגרסתו האחרונה הוא הקובע.
פרוט סעיפי העבודה
08.3
העבודה במסגרת חוזה זה כוללת:
 08.3.1עבודות תשתית לתאורה וחשמל .
חפירת תעלות לצורך הנחת צנרת.
א.
הנחת צנרת וחוט להארקה מנחושת.
ב.
פתיחת כביש/מדרכה קיים ותיקונו.
ג.
ביצוע תאי מעבר בחציות כבישים .
ד.
ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה.
ה.
ביצוע יסודות למרכזית תאורה ולארונות חלוקת חשמל.
ו.
 08.3.2עבודות חשמל ותאורה
השחלת כבלי חשמל בצינורות.
א.
פירוק עמודי תאורה.
ב.
אספקה ,הרכבה והצבת עמודי תאורה עם בגובה עד  20מטר ,חיבור הזרועות עבור הפנסים.
ג.
אספקה ,הת קנה וחיבור מגשי ציוד ופנסי תאורה.
ד.
אספקה ,התקנה וחיבור מערכת הארקה ואלקטרודות.
ה.
התקנת ארונות חשמל חלוקה לעמדות טעינה ומרכזיית תאורה חדשה.
ו.
חיבור עמודי התאורה החדשים לרשת תאורה קיימת ,העברת הביקורת ע"י בודק פרטי ,הפעלת
ז.
התאורה ,ומסירת המתקן לאגד.

עבודות בזק

כללי

 . 1המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע תשתיות תקשורת לבזק,
 . 2מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
 2.1מפרט לבינוי תשתיות תקשורת ברכבת הקלה
 2.2מפרט  01של משרד הביטחון,מפרט כללי לעבודות עפר.
 2.3תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  1988פרק ט'.
 2.4תקנות הרשות המקומית.
 2.5מפרט  1070של חב' בזק חפירה ומילוי תעלות.
 2.6מפרט  1071של חב' בזק תאים תת קרקעיים.
 2.7מפרט  1072של חברת בזק הנחת צינורות לכבלים תת קרקעיים.
 2.8מפרט  1075של חברת בזק השחלת צנרת תת קנית.
 2.9מפרט  1077של חברת בזק התקנת ארונות סעף
 2.10מפרט  1079של חברת ב זק ניקוי צנרת ותאים תת קרקעיים.
 2.11מפרט  1080של חברת בזק קידוחים אופקיים
 2.12הנחיות חברת בזק להנחת צנרת בשיטת "צנרת קלה"
.3

המפרט הטכני מתבסס על חוברת המפרטים של חברת בזק.

 . 4בכל 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.
 18.01תיאור העבודה והיקפה
העבודות המתוארת במפרט זה כוללת:
 . 1בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת ,באורך של  200מ' ,בכבישים ובמדרכות המתוכננות,
חפירות ,חציבות ,אספקה
והנחת צנרת פלסטית רציפה בין תאי הבקרה.
 . 2הנחה ואו בניה של תאי בקרה,שינויים במבנה התאים,מילוי החפירה,ה גנות בטון,ניקוי
גובים,החזרת המצב לקדמותו
ופינוי החומר העודף לאתר מאושר.
 . 3העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות הפיתוח
באתר,על הקבלן להיות מודע
לעניין ולהתארגן בהתאם .כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעו ת הלילה ובשעות עבודה לא
שגרתיות ומפוצלות ובקטעים,
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות אלה ,העבודות הנ"ל כלולות במחיר.
 . 4המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודות ,ולמסור לקבלן לבצוע רק חלק מהעבודה
המתוארת וזאת ללא כל שינוי
במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
 . 5באזורים עם תשתיות קיימות ,העבודה תבוצע כך שכל המערכות ימשיכו לפעול ולתפקד ללא
הפרעה,הקבלן י וודא קבלת
מידע/תכניות על התשתיות הקיימות בתחום הפרויקט ,לקבל היתרים מהרשויות המוסמכות
ולתאם את העבודה עם כל
הגורמים הרלוונטיים.
 . 6חפירות בקרבת או הצטלבות עם מערכות אחרות,ינקוט הקבלן בכל האמצעים למניעת פגיעה
בהן,המרחק המינימלי
מכל תשתית אחרת הוא  30ס"מ,הקטנת המרחק רק באישורו של מפקח בזק.
 18.02חפירה ומילוא
 . 1מידות עומק החפירה שבכתב הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום הסופי של
הכביש או המדרכה.
 . 2לצורך 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.

 .3החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת של  30ס"מ
לאחר הנחתה ,יש להדק
את החול מעל שכבת המילוי הראשונה ,להניח סרט סימון פלסטי כנדרש ,ולסתום את החפירה
בהתאם לחתך הטיפוסי.
 . 4המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ל  , 98% -בחציות
כבישים,אפשר ותבוצע
החלפת החומר ל  CLSM -וזאת לפי הוראת המפקח בלבד ,על הקבלן לקבל את אישורי המפקח,
המתכנן ומפקח בזק
לצנרת לפני כיסוי ה.
 . 5כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים במחיר החפירה שבכתב
הכמויות ולא ישולמו בנפרד.
 . 6במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות ,שבה תבוצע עבודת חפירה
זהירה  ,ללא תוספת מחיר.
 .7עקב 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.
 . 8סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ועלותם כלולה בסעיף החפירה.
 . 9מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת,וכל האמור בפרק זה יכלול גם
אספקה,הובלה,הנחה,חפירה /חציבה,הידוק,תושבת
חול,המילוי החוזר,האיטום,חיתוך הצנרת באורכים הנדרשים ,כולל כל האביזרים וכל הנדרש
לביצוע מושלם ולשביעות רצון
המזמין והמפקח.
 10במידה 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.
 11קטעים בעייתיים מבחינה תחב ורתית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה ,כל זאת
ללא כל תוספת מחיר.
 . 12בגלל ריבוי המערכות הת"ק והעיליות לאורך התוואי ,על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של
הצנרות התת קרקעיות
הקיימות  ,השילובים בתוואים משותפים/סמוכים וההצטלבויות ב יניהן גבהים,רומים,הגנות
וכיסויים בהתאם לתכניות
וחתכים לרוחב ולאורך.
 .13בחציית כבישים כאשר יעשה שימוש ב  , CLSM -שיקוזז מכמות המחושבת של מצע א'.
 . 14יש לבצע מילוי חוזר סביב דפנות התא בחול בהרטבה CLSM ,ב  50ס"מ העליונים,שיקום
הא ספלט/ריצוף ופינוי החומר
לאתר מאושר.
18.03

תאי כבלים

 . 1באותם מיקרים שבהם יהיה צורך בבניית תא באתר ,הקבלן יפעיל מטעמו מהנדס קונסטרוקציה,
שילווה את כל תהליך
בנית התא ובסיום הבניה ימציא למתכנן אישור בכתב על תקינותו של הת א וכי בנית התא בוצעה
בהתאם לתכנית הבניה
ובהתאם לדרישות מפרט מס'  1071של בזק .
 . 2תאי כבלים ומכסים לתאים יסופקו אך ורק ע"י מפעלים המאושרים ע"י בזק ,ע"ג מכסה התא ותקרת
התא יוטבעו סמלי בזק
בהתאם לדרישת בזק מהיצרנים.
 .3מכסה לתא שיותקן בתחום המ יסעה/שול יהיה מותאם למעמס של  40טון ,מכסה לתא שיותקן
במדרכה וכדומה ,
יהיה מותאם למעמס של  12.5טון.
 . 4תוספת צווארון לתא עד לגובה של  100ס"מ ,תחשב כחלק מבנית התא ולא תשולם בעבורו כל
תוספת.
 . 5חיבור צנרת חדשה לתא ,מפלס תחתון של הצנרת יהיה לא פחות מ  50 -ס"מ מרצפת התא.
 . 6אספקת והתקנת תאים ומכסים לתאים ,כלולים במחיר היחידה של הקבלן ,על הקבלן להוביל את
התאים והמכסים
מהמפעל או מהמחסן לאתר העבודה.
 . 7אין להתקין תאים מקוצרים ללא אי שור בכתב מהמתכנן,תא מקוצר שיותקן ללא אישור ,יוחלף ע"ח
הקבלן.
 . 8כל המכסים לתאים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו ,לא תולם תוספת כלשהיא בגין אספקת מכסים
לתאים.

 18.04הנחת צנרת
 . 1לאורך התוואי תונח צנרת מסוג  110 PVCמ"מ וצנרת פוליאתילן  75מ"מ יק"ע  ,13.5הצינורות
יונחו בקטעים
רציפים ובקווים ישרים בין התאים,כמות הקנים לביצוע עפ"י הסימון שבתכנית.
 .2עיקרי ההנחיות לביצוע :
 2.1לפני הנחת הצנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.
 2.2מתחת לקנים  -שכבת ריפוד חולית בת  10ס"מ.
 2.3הנחת סרט סימון עם כיתוב זהירות צנרת בזק
 2.4הצינורות יונחו בקו ישר ללא הצלבות הצינורות יאוגדו לפני הנחתם בחפיר בקבוצות עם
מתקן כוורת,
 2.5בצנרת  PVCחיבור לתאים בקצוות ייעשה באמצעות מופת פעמון ,בצנרת פוליאתילן
הצנרת תבלוט מקיר התא 5
ס"מ בלבד ,הצינורות יאוגדו בקשירה ,ללא הצלבות .
 2.6כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים עם חבל משיכה  8מ"מ העשוי מפוליפרופילן המותאם
לכוח משיכה
של  700ק"ג,.חבל המשיכה יהיה רציף ללא קשרים
 2.7כל הצינורות שבשימוש יהיו עם סימון תו תקן בזק.

 18.05מפרט הקנים
 . 1הקנים 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
 . 2רדיוס הכיפוף של הקנה ללא גרימת פחיסה ,יהיה עפ"י ת"י  1531סעיף .3.12
 . 3מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התק שורת אשר יושחל לא יהיה יותר
מ  0.15 -בהתאם לנוהל
"  000356 "BELLOCOREמ . 1992 -השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על
טכנולוגיה מוכחת של
ציפוי הפנים בשכבת סיליקון.
 . 4בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי ,ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של
הצינור לאורך  2סיבובים
מהתוף ,עפ"י ת"י  1531סעיף .3.6
 . 5כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה מפוליפרופילן  8מ"מ,חבל המשיכה יהיה
רציף ללא קשרים.
 . 6הצינורות יהיו מדגם צינור :
" 6.1אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת
" 6.2סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ
" 6.3מופחת חיכוך" של חברת א.ש .פלסט בע"מ.
 . 7באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבק רה ללא שימוש במחברי צנרת,
היתר חריג יינתן רק באישור
 . 8המתכנן ו/או מפקח בזק ,כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוש באטמי צנרת
תקניים.
 18.06עמודים עוגנים ועליות לעמודים
 1ייעשה שימוש בעמודי עץ בגבהים  7מ' ו  8מ' בהתאם לתכנית ,העמודים יסופקו ע"י חב' בזק.חפירת
הבורות לעמודים
תהיה בעומק של לא פחות מ  130 -ס"מ.הרטבה והידוק ידני של חומר החפירה המוחזר ,הצבת אנכית
של העמוד  ,אין
להציב את העמוד ללא פיקוח של המפקח במקו ם,העברת העמודים ממחסן בזק לאתר ,תבוצע ע"י
הקבלן ללא כל
תוספת מחיר.
 . 2העליות לעמוד יבוצעו בצינור  PVCאו פוליאתילן  ,בהתאם לתכנית .גובה העלייה לעמוד יהיה 2.5
מ',
את הצינורות יש להדק אל העמוד בשלוש נקודות באמצעות חבקים מפח מגלוון.

 18.07סתימה/הריסת תאי כבלים
 . 1פרוק המסגרת והמכסה והעברתם למקום אכסון שיקבע ע"י המפקח .הריסת או סתימת התא לפי
החלטת המפקח.
. . 2במקרה של סתימת התא ,סתימת פתחי הצנרת בבטון,מילוא התא בחול ודייס צמנט CLSM
(בחנ"מ) חוזק גבוה,
תיקוני אספלט ופינוי פסולת החומר למקום מורשה כל זאת בהתאם להנחיות המפקח.
 , 3העוגנים יסופקו ע"י חברת בזק ויובלו לשטח ע"י הקבלן,חפירת הבורות לעוגנים תהיה
במידות  70 X 70ס"מ
ובעומק של  140ס"מ,מוט העוגן יורכב על פלטת עוגן ויוטמן בזוית של  45מעלות לכוון
ראש העמוד
 18.08תוכניות תאומים ואישורים
 . 1העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן.
 . 2העבודה 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.
 .3על הקבלן לתאם את עבוד תו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות ,הנחת
מצעים,אבני שפה וכ"ו,
לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום.
 18.09שלבי ביצוע של עבודה ואישורי פיקוח
 . 1התנעת ביצוע התשתית תתקיים בפגישה/סיור עם המתכנן ומפקח בזק ,למתן היתר חפירה,הצגת
הפרויקט ומתן
דגשים לביצוע.
 .2אישור המפקח נדרש לפני הנחת הצנרת כדי לוודא כי התעלה נקייה,ישרה,ובעומק וברוחב הדרוש
ובהתאם לתכנית.
 . 3אישור המפקח נדרש לפני כיסוי התעלה,כדי לוודא כי נעשה שימוש בצנרת תקנית והצנרת הונחה
ובהתאם לתכנית
 18.10תוכניות עדות
 . 1במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השינויים שבוצעו לעומת התכנון
המקורי.
 . 2עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן שבוצע (תכניות
עדות).
 . 3תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  AUTOCADעל רקע של
קואורדינטות ארציות,
התכנית תהיה עם טקסטים קריאים ותציג :מרחקים,כמויות וסוג צנרת,סוגי
תאים,גבהים של הצנרת שהונחה,
מטריצה של אופן הנחת הצנרת (שורות,עמודות),הקבלן ימסור למזמין סט אחד בניר
ודיסקט
 . 4הקבלן יציין בשדה כותרת של התכניות "תכנית עדות .הוכנה ע"י (  ) --------בתאריך ( --
.)---- . 5הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה ב נפרד.

 18.11בטיחות
 . 1על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של חברת בזק
המופיעות בחוברות
המפרטים  1070-1080לבינוי תשתיות תקשורת.

 18.12תנאים מקומיים
 . 1על 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 להת עורר בקשר לכך.
 1 8.13אישור ציוד .
 . 1כל הציוד לבניית תשתיות בזק,שייעשה בו שימוש בפרויקט( ,תאים,צינורות,פילרים וכד') יירכש
מספקים מורשים ע"י
חב' בזק.
 18.14אחראיות
 . 1תחילת האחראיות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות על ידי המתכנן ומפקח בזק.
 .2תקופת האחראיות תהיה  24חודש מהתאריך הנ"ל.
 . 3הקבלן יהיה אחראי לפעולה התקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד ואביזרים שסיפק.
 .4כל חלק שימצא לקוי במשך תקו פת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו
 . 5הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב ליקויים במתקן במשך תקופת האחראיות.
 18.15אופני מדידה ותכולת מחירים

.5

 . 1העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת,שאריות או חומרים שנפסלו,מדידת
הקווים התת קרקעיים
תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.
 . 2המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה,התקנה וחיבור ואת כל העבודות וחומרי העזר
הדרוש ים לביצוע העבודה.
 . 3חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.
 . 4מחיר 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),מופות פעמון,
איגוד הצנרת ,בדיקת הצנרת והעברת מנדריל לפני מסירתה ופקקים תקניים לאטימת הצנרת..

עבודות מים וביוב

רשימת מסמכים לחוזה מס' _______________________
המסמך
מסמך א'
מסמך ב'

המסמך המצורף
הצהרת הקבלן

מסמך ג 1 /

המפרט המיוחד

מסמך ג 2 /
מסמך ד'
מסמך ה'

אופני מדידה
רשימת תכניות
פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים
ומלאכות בעבודות הנחת צנרת
תיק מסירה
כתב כמויות

מסמך ו'
מסמך ז'

מסמך שאינו מצורף
טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודות
(הסכם כללי)
המפרט הכללי לעבודות בניה (כל מפרט
במהדורתו האחרונה)
המפרט הבינמשרדי

הערה:
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאות הועדה המיוחדת
בהשתתפות משרד הבטחון ומשהב"ש ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל.
המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו לחוזה ואינם ברשות הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של
משרד הבטחון רח' הארבעה ת"א.

הצהרת הקבלן:

מסמך א'

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הכללי ,והמפרט המיוחד הנזכר בחוזה זה .קרא והבין את
תוכנם ,קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ,ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המגדרות בהם.
הצהרה זו מהוה נספח לחוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
תאריך______________:

חתימת וחותמת הקבלן______________:
מסמך ג' 1 /
מפרט מיוחד

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' ________________
פרק  00מוקדמות
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  00במפרט הכללי ,או פרקים רלבנטיים
אחרים שלו.
00.01

תאור העבודה ותנאים מיוחדים
במסגרת העבודה יש לבצע מערכות :קווי מים וביוב ,אביזרים ומתקנים עבור מוסך ,תחנת דלק
ומתקן שטיפה בחניון אוטובוסים דיפו מלחה.
העבודה כוללת:
 הנחת קווי מים. הרכבת מגופים ותאים למגופים ,הידרנטים ושאר האביזרים הנדרשים בתכניות ובכתבהכמויות.
 הנחת קווי ביוב. הרכבת תאי בקרה לביוב ותאי שאיבה לשפכים. פירוק צינורות מים וביוב ,אביזרים ומתקנים המיועדים לביטול. החלפת קווי מים וביוב. -החלפת הידרנטים באביזרים המיועדים להחלפה.

 התחברות לקווי מים וביוב קיימים. התקנת מתקנים כגון :מפרידי שמן מינרלי \ דלק ,מיכלי הפרדה \ שיקוע תוצרת רומולדוהכנות למערכת התראה והזנת חשמל ,על פי מסמך ג' .3 /
 וכל שאר העבודות הנדרשות כמפורט בתכניות ,במפרט הטכני ,בכתב הכמויות ולפי הנחיותהמפקח ונציג חב' אגד.
אספקת המים למתחם הנ''ל תהיה ע''י קו מים ראשי בקוטר " 6אשר יספק מים אחרי מד מים
ראשי מחיבור עירוני קיים .קווי המים בתוך המתחם יהיו מצנורות פלדה עם ציפוי חוץ
פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או  APCוציפוי פנים
מלט צמנט.
קווי הביוב יהיו מצינורות מפוליאתילן  SDR-17 ,PE100דרג ( 10עפ"י כתב הכמויות) ,ת"י
 ,5392/499או אחרת האם יסומן בתכניות לביצוע.
הערה :לא תורשה כל סטיה בגבהים של הנחת קווי הביוב ותאי הבקרה.
קביעת  ILצינורות ותאי הבקרה לביוב תבוצע לפי התכנית ע''י מודד מוסמך במאזנת או
דיסטומט.
התקנת תחתית של תאי הבקרה תבוצע תמיד לפי -ILיציאה.
לא תותר כל סטיה מ-גבהי  ILהנ''ל.
00.02

רתכים מוסמכים
בעבודות ריתוך צנרת יאושרו אך ורק רתכים בעלי תעודות הסמכה מאושרות לריתוך ממוסד
המוסמך לכך.

00.03

תיאום עם קבלנים אחרים
יתכן ובמקביל לביצוע עבודת הקבלן על פי מכרז/חוזה זה ,יועסקו באתר העבודה קבלנים נוספים
ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים.
לשם תיאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים ,יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר הביצוע של
עבודות הקבלן ,ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצוין בחוזה ,ולא יהווה עילה
לתביעות כלשהן מצד הקבלן.

תכניות לאחר ביצוע ()AS MADE
00.04
יש להכין בפורמט  GISבהתאם למפרט הגשת קבצי תכניות לאחר ביצוע של
מים וביוב איזורי \ רשות \ מזמין.
לצורך עדכון פרטי עבודות המים ,הביוב לאחר ביצוע ( )AS MADEיש לציין על גבי התכניות את
הנתונים בהתאם להנחיות כדלקמן:

תאגיד

00.4.1

קווי מים
* קוטר  הצינור (מ"מ) ,דרג ועובי דופן.
* אורך (מ') בין התאים והאביזרים לאורך הקו.
* סוג הצינור :פלדה.
* מיקום הריתוכים בצנרת.
* מיקום מחברי אוגן.
* מיקום הקו ביחס לאבן השפה ,או במקרה ולא קיימת ביחס לנקודת
אחיזה אחרת בשטח.

00.4.2

קווי ביוב
* קוטר  הצינור (מ"מ) ועובי דופן.
* אורך (מ') בין השוחות ,אורך בין השוחה על קו הראשי לקצה חיבור.
* שיפוע ( )%של קווי ביוב הראשיים והחיבורים.
* חומר צינור ,PVC\ PE 100 :דרג וסוג הצינור.
* מיקום הקו ביחס לאבן השפה ,או במקרה ולא קיימת ביחס לנקודת
אחיזה אחרת בשטח.
*  – ILתחילת החיבור -IL ,כניסת החיבור לשוחה – IL ,כניסת קו הראשי לשוחה – IL ,יציאה
מהשוחה.

00.4.3

גמלים למגופים






קוטר\מידות אופקיות של הגמל (ס"מ).
מיקום הגמל ביחס לנקודת אחיזה בשטח.
רום פני קרקע (גובה אבסולוטי מעל פני הים)
 - Hגובה התקנת מגוף \ אביזרים אחרים מעל פני קרקע (מ').



00.4.4

מיקום ביחס למגוף ,סוג וקוטר של שסתום אוויר וברז סגירה או של אביזר אחר.

שוחות בקרה לביוב
*
*
*
*
*
*

00.4.5

סוג ודגם המגוף \ אביזר.

מספור השוחות לפי תכנית.
קוטר\מידות אופקיות של השוחה (ס"מ).
מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח.
 - ILצינור של קו הראשי בכניסה לשוחה (גובה אבסולוטי מעל פני הים).
 - ILצינור של קו הראשי ביציאה משוחה (גובה אבסולוטי מעל פני הים).
(מ')
השוחה
עומק
H

ביציאה.

חיבורי ביוב למבנים \ מתקנים
* קוטר  צינור (מ"מ) ועובי דופן.
* שיפוע (.)%
* חומר צינור ,PVC\ PE 100 :דרג וסוג הצינור.
*  - Lאורך (מ').
*  - ILבכניסה לשוחה עירונית ובקצה החבור.
* מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי נקודות קבועות בשטח (מ').

00.4.6

מפלים
*
*
*
*

00.4.7

קוטר ( מ"מ).
 - ILכניסה לשוחה בצינור עליון.
 - ILכניסה לשוחה בצינור תחתון.
חומר וסוג מפל.

הידרנטים (ברזי כיבוי אש)
* מיקום ההידרנטים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח.
* סוג (בודד \ כפול) וקוטר ברז כיבוי.
* סוג וקוטר שסתום אוויר ,גובה אבסולוטי של ראש שסתום אוויר מעל פני הים.
* סוג וקוטר זקף ומתקן שבירה.

00.4.8

ה ע ר ו ת:
א.
ב.
ג.
ד.

תכנית לאחר בצוע חייבת לכלול "מקרא"  ,המתאר את פרטי הביצוע.
גיליונות החתכים לאורך יהוו מסמך נלווה בלבד .כל פרטי הביצוע יסומנו על גבי התנוחה ,כולל
מידות אופקיות ואנכיות.H , TL , IL , L :
אם קיימים מספר גיליונות ,יש להבטיח את החפיפה והרציפות בהתאם .וכמו כן יש לצרף תרשים
סביבה כולל "מפתח גליונות".
לא יתקבלו תכניות לאחר בצוע ( )AS MADEאם לא יופיעו בהם הפרטים כדלקמן:
 .1ציון כותרת "תכנית לאחר ביצוע" או ". "AS MADE
 .2שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין.
 .3שמו של הקבלן המבצע ,שמו של המזמין.
 .4שמו וחתימתו של מודד מוסמך.
 . 5וכמו כן :תאריך הביצוע, ,תאריך מדידה ע''י מודד מוסמך ,שם הפרויקט ,מיקום הפרויקט,
מספר תכנית לביצוע ,שם קובץ  AS MADEוקנ''מ.

 00.4.9הכנת תכניות לאחר ביצוע תיעשה על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה
00.4.10

העבודה בפועל.

לצורך סימון פרטי הביצוע ( )AS MADEעבור צנרת מים וביוב יש:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

לצבוע בכחול את קווי המים שבוצעו ב במסגרת העבודה.
לצבוע באדום את קווי ביוב שבוצעו במסגרת העבודה.
לסמן ניקודות התחברות ומיקומם אל קווים הקיימים.
לציין קווים ,מתקנים ואביזרים של שכבות תכנון בצבע עפור (מספר .)8
לצבוע בשחור את הנתונים ,המתקנים ואביזרים שבוצעו.

 00.4.11אין למחוק בתכניות  AS MADEאת הנתונים המקוריים המתוכננים.

 00.4.12את המדידות לאחר ביצוע יש לבצע ע"י מודד מוסמך בפקוח מהנדס/מפקח אשר יחתום על התכניות.
 00.4.13התוכניות לאחר ביצוע תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקאד  2000לפחות .יימסר למתכנן ולמזמין
תיק מסירת עבודה מסודר שיכלול את כל הבדיקות הנדרשות של מערכות הבוצעות.

פרק  57עבודות קווי מים וביוב
57.00

כללי
מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק  57של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים אליהם מפנה
פרק .57

 57.01עבודות עפר
 57.01.1עבודות חפירה ומילוי להנחת צנורות מים וביוב
א .בניגוד לאמור בסעיף  57010במפרט הכללי ,בכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא
כוללת גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג,
בכלים מכניים או בידיים.
ב .החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות .עיצוב
הקרקעית יעשה בדיוק של  2ס"מ ,והדפנות בדיוק של  5ס"מ .
ג.

ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב  60ס"מ לפחות.

ד .הידוק החפירה בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב ,הכוונה היא להידוק
וכבישה בתחום של  2 %מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על 98%
מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
ה .הנ''ל (סעיפים "ב" – "ד") במידה ולא נדרש אחרת ע''י יועץ מבנה כביש \ קונסטרוקטור.
ו.

חפירת התעלה תתבצע בהתאם לתוכניות ,בעומק מינימאלי של  120ס"מ  +קוטר הצנרת
המיועדת להנחה .
עומק ההנחה המקסימאלי יהיה  5מטרים.

ז.
ח.

רוחב התעלה יהיה קוטר הצנרת  25 +ס"מ מכל צד של הצינור.
קרקעית התעלה תהיה ישרה ונקייה מגופים זרים (כגון :אבנים ,גושים ,שורשים וכדומה)
שקוטרם עולה על  5ס"מ.
השיפוע האורכי יהיה כמתוכנן.
יש לקבל את אישור המפקח לאחר חפירת התעלה ולפני הכנת התעלה להנחת הצנרת.
תחתית התעלה תרופד בשכבת מצע בעובי של  20ס"מ – חול דיונות נקי או שווה ערך,
בהתאם לפרט להנחת צנרת.
חומר שכבת המצע יפוזר באופן אחיד לכל אורך התעלה וייושר בהתאם לשיפוע המתוכנן
של הצנרת.
המצע ייעשה מחומר נקי מאבנים וגופים זרים שקוטרם עולה על  5מ"מ.
אין להשתמש בחומר אשר עשוי כולו ו/או חלקו מחומרים אורגניים.
יש לקבל את אישור יצרן הצנרת והמפקח לשימוש בחומר שכבת המצע לפני תחילת ביצוע
העבודה.
יש לקבל את אישור המפקח לאחר הכנת התעלה להנחת הצנרת.
שינוע הצנרת יתבצע באמצעות רצועות הרמה מבד בלבד ,ובשום מקרה לא באמצעות
שרשראות ברזל ,או כל חומר מתכתי אחר.
במידה וגרירת הצנרת על פני הקרקע מחוייבת ,יש לפנות גופים זרים ממסלול הגרירה
המיועד.
גרירת הצנרת תתבצע בזהירות המירבית ובאיטיות תוך כדי פיקוח בזמן הגרירה לכל
אורכו של קטע הצנרת הנגרר,ובאמצעות גלגלות.
בזמן הורדת הצנרת לתעלה יש לוודא שאכן לא נגרמו שריטות ע"ג הצנרת.
מיקום הצנרת בתעלה יהיה במרכז התעלה.
על הצנרת להיות ישרה בסיום ההנחה ,כאשר תחתית הצנרת נתמכת על חומר המצע
למלוא אורכה.
יש לקבל את אישור המפקח לפני ביצוע ההנחה בפועל ,ו/או לפני

ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.

השחלת צנרת בשרוול.
כד .כיסוי צנרת בתעלה
כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות ,יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.
הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן:
 .1לאורך כביש או מדרכה
לאחר הנחת הצנרת בתעלה יש לבצע מילוי ראשוני צידי וכיסוי סופי כלהלן:
א .מילוי ראשוני צידי (עטיפת חול) יתבצע באמצעות חומר המצע המאושר בלבד.
ב .המילוי יתבצע בין צידי הצנרת לדופן התעלה משני צדדיו של הצינור ובגובה של 30
ס"מ מעל קודקוד הצינור.
ג .חומר המילוי יפוזר ידנית לכל רוחב התעלה משני צדדיו של הצינור ומעליו.
ד .מילוי חוזר מובחר מקומי או מובא מבור השאלה.
בכביש
המילוי החוזר בשכבות של  20ס"מ עד תחתית שכבות המצע הקיימות
או עד ל 60-ס"מ מתחת לפני הכביש ו 25-ס"מ מתחת לפני המדרכה לפי העמוק יותר.
לאורך הכביש המילוי החוזר יהיה חול עד תחתית שכבות מבנה הכביש.
לאורך המדרכה המילוי החוזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת .האדמה
לא תכיל רגבים ואבנים מעל גודל  5ס"מ ,והמילוי יהודק לצפיפות של עד  98%לפי
מודיפייד א.ש.ה.ו ,.במידה ולא נדרש אחרת ע''י יועץ מבנה כביש \ קונסטרוקטור.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר
לשמש כחומר מילוי .עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי
היחידה השונים.
בכביש מעל שכבות המילוי יונח מצע סוג א' בשכבות של  20ס"מ כ"א מהודקת לצפיפות
של  98%לפי מודיפייד א.ש.ה.ו ,.ושאר השכבות בהתאם ודרישות יועץ מבנה כביש \
קונסטרוקטור.
 .2שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש
עטיפת חול בעובי  20ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור .מילוי חוזר מובחר מהודק
בשכבות של  20ס"מ ועד  100ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של  93%לפי מודיפייד
א.ש.ה.ו ,.במידה ולא נדרש אחרת ע''י יועץ מבנה כביש \ קונסטרוקטור.
המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת .האדמה לא תכיל רגבים
ואבנים בגודל מעל  5ס"מ.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר
לשמש כחומר מילוי .עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי
היחידה השונים .יתרת החפירה תמולא בחומר החפור .המילוי ייעשה בשכבות של 20
ס"מ לאחר הידוק תוך הרטבה בשעור הנדרש .ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים,
ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה.
בשולי הכביש ,השכבה העליונה תכלול מצע סוג א' בעובי של  20ס"מ מהודק לצפיפות
של  95%לפי מודיפייד א.ש.ה.ו ,.ושאר השכבות בהתאם ודרישות יועץ מבנה כביש \
קונסטרוקטור.
כה .כלים מכניים אין לעלות על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי
המתוכנן ,וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצנור.
כו .מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר גרנולרי אחר ללא אבנים ורגבים,
שיאושר ע"י המפקח .הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך שיווצר מצע חזק
ויציב להנחת הצינורות.
עובי הריפוד כמצויין בתכניות ,בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח ,אולם לא פחות
מאשר  20ס"מ .הריפוד יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.
כז .עטיפת הצינור בחול תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף כו' לעיל .העטיפה תונח באופן
שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב .עובי העטיפה יהיה כמצויין בתכניות,
בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח ,אולם לא פחות מאשר  20ס"מ מקודקוד הצינור
ולכל רוחב החפירה.

כח .ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה:
 .1פלטה ויברציונית במשקל  100ק"ג לפחות עם לוח במידות  50/50ס"מ ,ומספר
תנודות של לפחות  2000לדקה.
 .2מהדק מסוג צפרדע ,קוברה וכד'.
ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב
עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר ע"י
המשרד לאיכות הסביבה וע"י הרשות.

י.

יא .במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי ,או שהשימוש
בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא ,תבוצע חפירת התעלה
בעבודת ידיים .כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה תחולנה גם על
חפירת תעלה בעבודת ידיים.
בעבור עבודת ידיים לא ישולם בנפרד.
יב .במקרה של עבודה ליד מתקן ,מבנה ו/או מערכות צנרת תת-קרקעיות
או הצטלבויות ,יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילויים ,יידפן את
החפירה בדיפון מיוחד ,יתמוך אותם וידאג לשלמותם והלמשך פעולתם
התקינה בהתאם להוראות המפקח באתר.
57.01.2

הנחת קווי צנרת מתחת לכבישים ,מדרכות ודרכי מצע
הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה כמתואר בסעיף 57.01.1
חפירה ומלוי בהנחת צנורות" לעיל ,עד למפלס תחתית מבנה הכביש.

57.01.3

"עבודות

רוחב ועומק החפירה להנחת צנרת מים
את החפירות יש לבצע בהתאם למידות המפורטות להלן:
קוטר הצנור ,מ''מ
רוחב התעלה בס"מ

90
49

עומק התעלה 155 149
מפני הכביש בס"מ

110

51
156

160
66
160

200

70

250
75

165

תחתית התעלה לאחר גמר החפירה צריכה להיות ישרה וחלקה.
תשלום עבור חפירת תעלה בעומק נוסף ,וכתוצאה מכך מילוי חוזר נוסף ופנוי עודפי עפר נוספים
יהיה לאחר אישור המפקח.
57.01.4

עבודות עפר למבנים (תאים ,שוחות)
א.

החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות,
למידות ,מפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצויין בתכניות.

ב.

ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל.
בחירת הכלים טעונה אישור המפקח.

ג.

הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם ביצוע המבנה ו/או המילוי החוזר שבסמוך למבנה
יהיה מהדקי יד ,כגון:
 .1פלטה ויברציונית במשקל  100ק"ג לפחות עם לוח מידות .50/50
 .2מהדק מסוג צפרדע ,קוברה וכד'.
 .3מכבש גלילים ידני ,כגון בומאג וכד'.
הכלים טעונים אישור המפקח.

ד.
ה.

57.02

בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב ,הכוונה להידוק וכבישה
בתחום של  ±2%מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות העולה על  95%מהצפיפות
המרבית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו.
אדמת המילוי תהיה מצע סוג א' .בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי :אבנים ,גושי חומר
מגובשים ,פסולת ופסולת אורגנית.

ו.

עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר אל מחוץ לגבולות הישוב לאתר
מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

ז.

המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין
לאחר ההידוק יהיה  20ס"מ.

ח.

המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה.

ט.

לפי צורך ,המילוי החוזר מסביב לשוחות ביוב יבוצע מתערובת  CLSMעם תוספת חומר
להתקשות מהירה בהתאם להנחיות היצרן ולאחר קבלת אישור ממפקח לביצוע המילוי.
עובי המילוי בתערובת  1.0 - CLSMמטר לפחות מסביב לשוחה.

שטיפה וחיטוי הקווים
א.

שטיפת קווי מים
 .1לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך
ולפני הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת ,צנורות
ואביזרים.
 .2השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת .לצורך בצוע
השטיפה יש להשתמש בספוג לניקוי הצנרת באופן מוחלט.
 .3כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות
מאשר  1.0מ' /לשניה.
השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיה נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של
המפקח ,אולם לא פחות מאשר חצי שעה.
 .4לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת
הכנסת המים ,הוצאתם ,מקורות המים  ,וכמות המים הנדרשת.
רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

ב.

חיטוי קווי מים
 .1חיטוי הקו יעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של  50מ"ג לליטר כלור חופשי בצנורות
בעלי קוטר " 12ופחות ,ושל  30מ"ג לליטר בצנורות שקוטרם עולה על " ,12ויש להשאיר
את הכלור בקו ל 24 -שעות.
 .2תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה ,באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של
המוצאים.
 .3כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצנורות בעלי קוטר "24
ופחות ,וכלור בצורת גז לצנורות בקטרים גדולים יותר.
 .4בתום תקופה של  24שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו (המרוחק מנקודת
הכנסת הכלור) להיות לפחות  25מ"ג לליטר .אם השארית הינה בין  10מ"ג לליטר ל25-
או  50מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של  12או  24שעות .אם
שארית הכלור החופשי בתום  24שעות היא מתחת ל 10-מ"ג לליטר יש לשטוף את הקו
מחדש.
 .5אם נכנסו מי שטפונות לתוך הקו בעת הנחתו או לאחר מכן ,מכל סיבה שהיא יש להגדיל
את שיעור הכלור עד למקסימום של  200מ"ג לליטר ,בהתאם למידת הזיהום .במקרה זה
יש להאריך את משך הכלורינציה ל 48-שעות לפחות ,ומוטב אפילו ל 72-שעות ושאירית
הכלור החופשי בתום תקופה זו תהיה לפחות  50מ"ג לליטר.

 .6מודגש בזה ,שהחיטוי יבוצע ע"י קבלן משנה המאושר ע"י משרד הבריאות ,ועליו להגיש
בסוף העבודה מסמך המפרט את הקטעים בהם בוצע חיטוי ואת תוצאות בדיקות
המעבדה לאיכות המים.
57.03

הנחת קווי מים

57.03.1
א.

צנורות פלדה לקווי מים
▪

צנורות בקטרים של עד " 2יהיו צנורות מגולבנים ללא
תפר ,סקדיול  40מחוברים בהברגה עם עטיפה חיצונית
 APC3חרושתית.
צנורות הטמונים בקרקע יהיו עם עטיפה חיצונית חרושתית.

▪ צנורות בקטרים מ 2"-כולל ומעלה יהיו צנורות פלדה
ללא פעמון המתאימים לתקן  530עבור "צנורות פלדה
בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".
צינורות פלדה הטמונים בקרקע יהיו עטופים בטון דחוס עם ציפוי פנימי מלט ועטופה חיצונית
 APC3חרושתית ,בהתאם לכתבי כמויות .כל הספחים ,זוויות והתפצלויות יהיו מאותו יצרן
וסוג.
צינורות המותקנים גלויים יהיו עם צביעה חיצונית חרושתית.
ב.

מחברים לצנרת פלדה
הצינורות יהיו מפלדה בעלי תפר ריתוך ,אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות ,ויחוברו בריתוך
חשמלי ,הצנורות בעלי ציפוי פנימי של מלט ייחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי.
בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצנורות עם צפוי פנימי מלט.
בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  150מ' חיבור אחד בלתי מרותך.
את כל הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכסוי בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר אורך הצינור
הוא הקטן ביותר.
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים ,המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע המחברים.
כל החיבורים ייעשו כשהצינור מונח מעל ציר התעלה ,על קרשים הנתמכים על צידי התעלה ,כל
חיבור וחיבור ייבדק לפני שהצינור יורד למקומו בתעלה.
הורדת הצינור תהיה באופן הדרגתי בכדי לא לפגוע בשלמות החיבורים (בשני כלים לפחות),
הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות.
מודגש בזאת כי אין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה אלא אם תינתן על כך הוראה או
הסכמה בכתב מהמפקח.
על הקבלן להניח את הצינורות בהתאם להנחיות "צנורות המזרח התיכון" במהדורה האחרונה.
את החוברת ההנחיות ניתן להשיג ע"י שרות שדה של צנורות המזרח התיכון .בכל מקרה,
הוראות הביצוע כפי שמובאות בחוברת מחייבות את הקבלן.
לאחר גמר עבודות הריתוך יושלם תיקון העטיפה באזור תפר הריתוך ע"י יריעות מתכווצות לפי
הנחיות מפעל יצרן הצינורות.
חיבורי צנרת מגולבנת ייעשו בהברגה ובהתאם להנחיות של יצרן הצינורות.
בעת הברגת האביזר או המחבר לצנור ,יש להגן על גילבון הצינור מפני פגיעות "השיניים" של
מפתח הצינורות בעזרתו מורכב הצינור.
באם הגילבון נפגע ,יש לתקן את אזור הפגיעה ע"י צביעה להגנה נגד קורוזיה בהתאם להנחיות
של יצרן הצינורות.
הברגות פגומות יש לחתוך ולחרוט במקומן הברגות חדשות באורך כולל של ההברגות
האוריגינליות .חיבור צנורות בעלי הברגות יבוצע באמצעות מצמדים עם הברגות פנימיות זהות
להברגות של הצינורות.

ג.

ספחים ואביזרים לצנרת פלדה
הספחים ,כגון ברכיים ,קשתות ,הסתעפויות ,צלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים חרושתיים ,ובעלי
ציפויים זהים לאלה של הצינורות.

השימוש בספחים שייוצרו באתר מקטעי צנורות ויחוברו בריתוך ,יותר רק במקרים מיוחדים בהם לא
קיימים אביזרים חרושתיים מתאימים ובאישור בכתב של המפקח.
הספחים יסופקו ע"י הקבלן והוא יהיה אחראי למדידת הזוויות לצורך הכנת הקשתות .הקבלן יספק
את כל האביזרים ,כגון מגופים ,שסתומי אוויר ,מדי מים ,ברזי כיבוי אש ,וכו' הנדרשים במפרטים
וברשימת הכמויות ,ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות המפקח.
לפני הרכבת האביזרים יש למרחם בגריז גרפיט.
ד.

ציפויים לצנרת פלדה
הצינורות יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש בכתב הכמויות .במידה ויידרש ציפוי פנימי ו/או
עטיפה חיצונית הם יבוצעו בבית החרושת.
לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בעטיפה החיצונית באותם חומרים שבהם נעשה הציפוי בבית
החרושת .יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצינורות במקומות שבהם יש לבצע את התיקון,
ובמקומות שיש להשלים את העטיפה וציפוי .הניקוי ייעשה בעזרת מברשת פלדה.

ה.

הכנת צנרת ואביזרים והתקנתם בקירות בטון
אלמנטים מצנורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים קירות בטון יותקנו כמפורט להלן:

ו.

.1

האלמנט יותקן במקום ,בכיוון ובשיפוע כנדרש בתכניות .לאחר ההתקנה יחוזק האלמנט
באופן כזה שתימנע תזוזתו באמצעות טבעת עיגון שעוביה יהיה  5מ"מ ,וקוטרה יהיה
גדול מ 150-מ"מ מקוטר הצינור ,אלא אם צויין אחרת בתכניות.

.2

בטרם יציקה יעטוף הקבלן את האלמנט בשכבה עבה של מלט-צמנט יבש למחצה .המלט
יהודק לאלמנט והבטון ישפך עליו ומסביבו בטרם יספיק המלט להתייבש

.3

את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה.

בדיקות רדיוגרפיות
יש לבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים ע"י מכון בדיקות מוסמך 10% .מהריתוכים יהיו על
חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה להנחת הצינורות.
במידה והריתוכים יימצאו פגומים יתקן הקבלן על חשבונו את הריתוכים ותבוצע בדיקה חוזרת
עלות כל הבדיקות הנוספות והבדיקות החוזרות יחולו על הקבלן.

 57.03.2בדיקות לחץ לקו פלדה
לאחר השלמת הנחת הקו לשביעות רצונו המלאה של המהנדס ואחרי כיסוי חלקי ,יש לבדוק את
הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית .לחץ בדיקה  15אטמ' .הבדיקה תיערך קטעים קטעים בלחץ שיקבע
ע"י המהנדס או כפי שרשום בתכנית.
אם קיימים מבני בטון ובלוקים לאורך הקו ,יש לחכות  7ימים לפני התחלת בדיקת הלחץ לאחר
מתן ההוראה יש להתחיל במילוי הקו באיטיות ,לשם מניעת הלם מים ,כאשר כל הניקוזים פתוחים
לשם שטיפת הקו מלכלוך שנצטבר בו.
לאחר מכן יש לסגור את הניקוזים ולהמשיך במילוי הקו עד ללחץ המצוי במקור המים .במשך כל
זמן המילוי יעבור בא כוחו של הקבלן לאורך הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים.
באם הקו מצופה בטון מבפנים ,יש לחכות  24שעות לפני עשיית בדיקת לחץ ,ולאחר מכן יש לחבר
את המשאבה לקו וללחוץ בהדרגה עד ללחץ שיורה המהנדס .יש לוודא באותו זמן שאין נזילות דרך
המגופים או אביזרים אחרים .באם הלחץ נשמר במשך התקופה המבוקשת ייחשב הקו כאטום
ויתקבל ע"י המהנדס.
בדיקת הלחץ כולל כל הסידורים הדרושים לבדיקה זו ייעשו על חשבון הקבלן ,במקרה של אי
הצלחת הבדיקות כל הבדיקות הכרוכות בבדיקות חוזרות ,ניקוי תעלות ממים ובוץ ,תחולנה על
חשבון הקבלן.

57.04

א ב י ז ר י ם ומתקנים
תשומת לב הקבלן מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב:

במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצויינים במפרט ובכתב הכמויות עליו
להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור המתכנן טרם תחילת ביצוע
העבודה .אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המתכנן ייפסלו ,ועל הקבלן יהיה לפרקם על
חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט.
 57.04.1מערכת מגופים
מגופים לצנורות בקטרים מ ø3" -עד " ø6יהיו מגופי טריז דגם קצר או ארוך עם צפוי אמאיל פנים
ואפוקסי בחוץ ,תוצרת ביח"ר "רפאל" או "הכוכב" או ש"ע בטיב .המגופים יותקנו בצורה גלויה על
גבי "גמלים" ותת קרקעית בהתאם לתכניות.
עם המגוף יסופקו אטמים ,ברגים ,גלגל סגירה מוטות ואוזני עיגון חרושתיים.
מגופים לצנורות בקטרים מ ø1"-עד " ø2יהיו מגופים מסוג ברז כדורי תוצרת שגיב או ש"ע בטיב,
מחוברים בהברגה .כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה  16אטמ'.
57.04.2

הידרנטים (ברז כיבוי אש)
 .1ההידרנט (ברז כיבוי אש) יהיה מאוגן ראש בודד וכפול עם מצמד שטורץ " ø3תוצרת
"רפאל"" ,הכוכב" או ש''ע בטיב ללחץ עבודה  16אטמ' ,זקף חרושתי מצנור " Φ4עם
ציפוי בטון פנים ועטיפה חיצונית טריו ומתקן שבירה.
 .2זקפים ומתקני השבירה יתאימו ללחץ עבודה  16אטמ' ויהיו תוצרת "רפאל"" ,הכוכב"
או ש"ע בטיב.
 .3ההידרנט יצבע בצבע המקובל ברשות.
 .4הקטעים התת-קרקעיים של חיבור להידרנט יהיו מצינור פלדה עטוף בטון דחוס עם
ציפוי פנימי מלט ועטיפה חיצונית .APC
קטעים הגלויים ייצבעו לאחר ניקויים היטב כמפורט במפרט הכללי.

57.04.3

ניקודת אוויר "ø2
יותקנו שסתומי אוויר " ø2על זקף הידרנט או על גמל אביזרים בהתאם לתכניות.
נקודת אויר תכלול:
 .1שסתומי אוויר יהיו מדגם  D-040בקוטר "" ø2ברק" ללחץ עבודה  16אטמ'  ,תוצרת
"א.ר.י. " .
 .2מגוף מסוג ברז כדורי " ø2תוצרת שגיב או ש''ע בטיב.
 .3אספקת והתקנת כל יתר האביזרים הדרושים ,כגון :מופות ,זקפים ,ניפלים ,זוויות,
ברגים ,אומים וכו'.
 .4שסתומי אוויר בקוטר אחר יהיו בהתאם לתכניות וכתבי כמויות.

57.04.4

ניקודת ניקוז "ø3
עשיית נקודת ניקוז ,כולל אספקת והתקנת מגוף טריז תוצרת רפאל או ש''ע.
אספקת והתקנת קטעי צנורות פלדה ,אספקת והתקנת כל האביזרים ,כגון:
מופות ,ניפלים ,זוויות ,אוגנים ,מצמד שטורץ לחיבור מהיר ,זקפים ,וכל
העבודות הדרושות עד נקודה מושלמת .התקנה בתוך תא תת''ק.
ושאר האביזרים בהתאם לתכניות וכתבי כמויות.

57.05

קווי ביוב
קווי ביוב מ – פוליאתילן PE
 קווי הביוב מצינורות מפוליאתילן יהיו מפולאתילן  ,PE100דרג  ( SDR-17 10עפ"י כתבהכמויות) ,ת"י  ,5392/499האם לא יוגדר אחרת בתכניות לביצוע וכתבי כמויות.
 הצינורות יסופקו במוטות באורך מכסימלי כפי שיקבע בין המתכנן ליצרן הצינור .יודגשבמיוחד כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
 לא יאושרו צינורות ללא סימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור. הספחים יהיו מאותו סוג כמו הצינורות. חיבור צנרת פוליאתילן לצנרת פלדה/פוליאתילן יהיה בריתוך חשמלי באמצעות אביזריםמתאימים.
הנחיות מיוחדות :

 כל העבודות לביצוע קווי הביוב יבוצעו תחת פיקוח של ספק הצינורות ובאישורו לחומריהמצע והמילוי ,עומסים על הצנרת וכו'.
 הצנרת אשר תסופק לאתר ,תהיה כזו שיש איתה ניסיון מוכח של  5שנים לפחותבפרויקטים פועלים ואשר הותקנה בארץ בפרויקטים עירוניים ועבור לקוחות ממסדיים.
 עבודות לריתוך צנרת  PEיבוצעו ע"י בעלי מקצוע המאושרים ע"י יצרן  /ספק הצנרת.מחברים לצנרת PE
כל החיבורים יהיו ע"י ספחים לריתוך חשמלי (אלקטרופיוז'ן) .ספחים לאורך קו הצינורות
יהיו כולם לפי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.
לא יורשה שימוש ברוכבים (מחברים מכאניים) מכל סוג.
טיב החומרים ,ההובלה ,השינוע ,הבקרה ,ביצוע הקווים והחיבורים ,הבדיקות וכו' יהיו ע"פ
המפרט הכללי פרק  57.07ומפרטי והנחיות היצרן.
לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שרות
השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך .אי אישור הצעת
הקבלן לא יהיה עילה לשינוי במחיר הספקה והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י המפקח ובכתב
הכמויות.
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים ,המכשירים וחומרי העזר הדרושים לבצוע המחברים.
הנחה וטיפול בצנרת PE
 .1יונח ויבוקר קו צינורות בין שני תאי בקורת סמוכים בבת-אחת ,אחרי שיבוצע החלק
התחתון של תא הבקורת והצינורות יחוברו אל קירות התאים.
 .2הצינורות יותאמו באופן ,שכל קו יהוה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה.
לא תורשה כל סטיה של הקו במישורים האנכי והאופקי.
הביקורת תעשה בעזרת פנס או קרני השמש שישלחו לתוך הצינורות ע''י מראות וע''י מדידת כל
צינור וצינור במאזנת.
קביעת  ILהצינורות ותאי הבקורת תבוצע ללא סטיות לפי התכנית ע''י מודד מוסמך במאזנת
או בדיסטומט.
התקנת תחתית של תאי הבקרה תבוצע תמיד לפי -ILיציאה.
. 3נתוני גובה הצינורות שבתכניות מתיחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות .לא תותר כל
סטיה מהגבהים הנ''ל.
הגבהים הסופיים ייבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים.
 .5פרט למקום חיבור הצינורות עם תא הבקורת ,לא יורשה הקבלן להשתמש בחלקי צינורות
שנחתכו במקום העבודה .חיתוך הצינור (בחיבור לתא בקורת כנ''ל) יעשה אך ורק בעזרת
משור .הצינורות יחתכו ומקום החיתוך יתוקן בהתאם להנחיות יצרן הצינורות.
 .6צינורות פוליאתילן יונחו על גבי מצע חול בעובי  20ס"מ .אחרי הנחת הצינור ובדיקתו יכוסה
הצינור בשכבת חול בעובי  20ס"מ כמתואר בחתכים האופייניים .החול יהיה חול דיונות אינרטי
ללא חומר אורגני ובלי מלחים מיון  A-1או  .A-3כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על  5%בנפח.
לא יהיו בחול אבנים בגודל העולה על  5מ"מ ,ושום חומרים זרים.
כיסוי התעלה
לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה .הכיסוי ייעשה בהתאם
למפרט פרק  57.01לעיל.
 .7עטיפת הצינורות בבטון
במקרה של הנחת הצינורות מתחת למבנים או כביש בעומק קטן (במקרה של גובה כיסוי מעל
קודקוד הצינור קטן מ 120-ס''מ) ,יעטוף הקבלן את הצינור בבטון מזיון בתמורת תשלום ע''פי כתבי
כמויות .העטיפה תעשה בהתאם לפרט.
 .8חיבורי הצינורות אל תאי בקורת
הצינורות יוכנסו עד לצד הפנימי של קיר התא ,באופן שלאחר ביצוע הטיח לא יבלטו הצינורות לתוך
התא .הרווח בין הקיר והצינור יסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יסודר ראש בטון משופע סביב
הצינור ,המשך ציר האורך של הצינור יעבור תמיד דרך נקודת המרכז של תא הבקורת.
במקרה של תחתית תא בקרות "רגילה" ,הצינורות יחוברו לתחתית התא בעזרת מחבר שוחה גמיש
דגם "איטוביב" או דגם  F-905ולצורך זה יוסדר פתח עגול מדויק בקוטר מתאים .קדיחת הפתח
והרכבת המחבר הנ''ל יבוצעו ע''י מפעל היצרן ולא ע''י הקבלן באתר העבודתו.
במקרה של תחתית משולבת מפלסטיק או מבטון עם מתעלים (בנצ'יקים) מוכנים ,הצינורות יחוברו
בהתאם להנחיות שרות שדה של היצרן.

פקוח שרות שדה
. 1במהלך העבודה להנחת הצינורות ולפני כסוי התעלה על הקבלן להזמין את שרות השדה של
ספק הצינורות על מנת לבדוק ולאשר את אופן ההנחה .עבור שרות השדה לא ישולם בנפרד והעלות
השונים.
היחידה
במחירי
תיכלל
אין לכסות את התעלה ללא אישור המפקח באתר ושרות השדה של יצרן הצינורות בכתב לכל קטע
וקטע.
(קטע הקו מוגדר כקטע בין שתי שוחות בקרה).
 . 2מערך השירות של ספק הצינורות יכלול אנשי מקצוע שיפקחו ,ינחו ,ידריכו ויהיו אחראים
להנחת והתקנת הצנרת ללא כל תשלום נוסף.
 .3על הספק להתריע על כל חריגה באופן הנחת או התקנת הצנרת בפני המזמין בע"פ ובכתב בזמן
אמת .לא תשמע כל טענה המטילה אחריות על גורם אחר מלבד ספק ויצרן הצינורות לגבי כשלים
עתידיים במידה ויהיו בין אם עקב פגם בצנור או כתוצאה מעבודה לקוייה.
 .4המזמין רשאי לדרוש ולקבל את רשימת אנשי שרות השדה וקורות חייהם לפני תחילת ביצוע
העבודה.
 .5בנוסף רשאי המזמין לדרוש ולקבל את רשימת הציוד הדרוש לביצוע העבודה ורשימת הציוד
העתידי ( (SPARE PARTSכלים וכו' הנדרשים לביצוע תקין של העבודה.
 .6לפי דרישת המפקח ימציא הקבלן תעודת מכון התקנים שהצינורות מסוג שסופק לעבודה ,עמדו
בבחינת הלחץ החיצוני כנדרש ,ויספק הוכחות כדי הנחת דעתו של המפקח שהצינורות שסופקו
לעבודה הם מאותה תוצרת שאליה מתיחסות הבדיקות.
המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לדביקה נוספת (משלוח הצינורות
על חשבון הקבלן) .במקרה שהתוצאות לא תחיינה מניחות את הדעת ,יפסול המפקח את כל
המשלוח לשימוש ,אלא אם כן יוכיח הקבלן ע''י בדיקות נוספות ,כי תוצאות הבדיקה הראשונה
היו מקוריות.
אחריות
.1

ספק הצינורות יהיה אחראי ויספק אחריות כוללת לצינורות ,לאביזרים ,ולהתקנתם (לרבות
עבודה שבוצעה ע"י הקבלן) .לתקופה של  10שנים מיום קבלת העבודה ע"י המזמין.

.2

האחריות כוללת הספקת צינורות וחלקי צינורות ,אביזרים ,כוח אדם לביצוע התיקון וכלים
(כולל כלי חפירה) הכול על חשבון היצרן וספק הצינורות.

.3

כמו כן במידה ונגרם נזק לגורם שלישי הספק והיצרן יהיו אחראים גם עליו ויישאו בהוצאות
הכספיות.

.4

המקרה היחיד בו יהיה הספק פטור מאחריות הוא אם אירעה פגיעה בצינור ע"י גורם חיצוני.

.5

בכל מקרה של כשל בצינור יתחייב הספק להתחיל לתקן את הצינור תוך  12שעות ממתן
הודעה על תקלה ולשם כך יחזיק הספק במלאי חלקי צינור ואביזרים הנחוצים לביצוע
עבודות תיקון בקו.

.6

הספק יעביר מכתב אחריות כאמור לעיל לאשור המזמין טרם הספקת הצנרת לאתר.
ריתוך (חיבור בין צנורות) בשיטת האלקטרופיוזן
 .1ביצוע הריתוך יהיה ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות.

.2

הנחיות ביצוע
א.

בדוק את קוטר הצינור ,ודא שהוא אחיד לכל היקפו ,חתוך את הצינור באופן אנכי,
ישר ושווה.

ב.

סמן על הצינור את השטח המיועד לניקוי וגירוד .הרחק את השכבה המחומצנת
(החיצונית) בעזרת מגרדת (אין להשתמש בנייר זכוכית!!) ,נקה את הצינור בחומר
ניקוי מיוחד בעזרת בד נקי.

ג.

סמן על הצינור את עומק חדירתו לאביזר (כמידת עומקם של המעצורים הפנימיים
באביזר).

ד.

הוצא את המחבר מהשקית והכנס את הצינור לתוכו ,עד למעצור .קבע את הצינור
בעזרת התופסנים.

ה.

חבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר .אדום לאדום .שחור לשחור.

ו.

לחץ על לחצן  STARTבבוקר הריתוך ,והמתן עד לסיום זמן הריתוך.

ז.

החזק את הצינור במצב תפוס במשך זמן הקירור ,כפי שכתוב על האביזר.
לדוגמא  - COOL 10 min -זמן קירור  10דקות.

ח.

בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר ,בעומק הנכון ושלא היתה
נזילת חומר מקצוות האביזר.

 57.06תאי בקורת (שוחות בקרה) טרומיים לביוב
דרישות מיוחדות

א.

מובא לידיעת הקבלן כי:
.1

חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות ,טבעות ,מכסים ותקרות לשוחות באתר .כל השוחות על כל
מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י .

.2

שימוש בתחתיות משולבות אוניברסליות באישור מתכנן בלבד .במידה והקבלן יהיה מעוניין
להשתמש בתחתיות משולבות יהיו אלה עם עיבודים מוכנים דוגמת "אקרפלסט" בלבד בעלי
כניסות ויציאות מתאימים לתכנית בלבד.

ב.

שוחות בקרה
.1

תחתיות עגולות תהיינה טרומיות מדגם  MBתוצרת ביח"ר וולפמן או ש"ע בטיב ,בעלות סימון
השגחה של מכון התקנים .
דפנות ורצפת התחתית יהיו עשויים ביציקה מונוליטית אחת ולא יציקה בשני שלבים.

בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדוייקים ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י המפעל ,סוג
הבטון בתחתיות יהיה ב. 100 -
בכל תחתית יהיו  3חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם
להרמת חוליות טרומיות.
חורי הרמה יהיו חורים לא עוברים.
.2

החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י  658שקע-תקע  ,בקוטר ועומק לפי התכניות עם משטח
פנימי חלק ביותר  .אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק  ,יחליק אותו הקבלן ע"י טיח צמנטי
ביחס צמנט לחול דק של  . 1:1ההחלקה תבוצע עם כף טייחים.
החוליות תהיינה מדגם  , MCתוצרת ביח"ר וולפמן או ש"ע בטיב לא תותר התקנה של חוליות
קוניות.

 .3התקרה תהיה טרומית שטוחה מבטון:
 בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבד" לעומס  40טון . בשוחות המותקנות בשטח פתוח ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות מטיפוס"כובע" .בתקרות מטיפוס כובע תיקבע המסגרת בבית החרושת בזמן היציקה.
.4

המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל ,לעומס בינוני ( 12.5טון) דגם "כרמל  "44במדרכה .מבטון יצוק
לעומס כבד ( 40טון) דגם "כרמל  "44תוצרת וולפמן תעשיות בע"מ – בכביש .עם הכיתוב ע''ג
המכסים בהתאם להנחיות הרשות ויעוד "ביוב" ,לפי ת"י . 489
 בשוחות המותקנות במדרכה  -יהיה סוג המכסה בינוני  ,לעומס  12.5טון דגם "כרמל  "44עם סגרמיצקת ברזל.

 בשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים עם אבנים משתלבות תהיה המסגרת מרובעת ,והמכסים יהיו מדגם "כרמל  "55עם סגר עגול מיצקת ברזל .
 בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניה  -יהיה סוג המכסה כבד ,לעומס  40טון דגם "כרמל  " 44עם סגר מיצקת ברזל ,תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ" . קוטר הפתח בתקרה בשוחות בעומק שמעל  1.26מ' יהיה  60ס"מ. רום פני המכסה ( )TLבשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש אוהמדרכה.
 בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב 30-ס"מ מפני הקרקע הסופיים.ג.

המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.

התאמת מכסים
 התאמה לגובה פני הכביש או הריצוף תבוצע ע''י חגורת בטון מזוין ב 20-במידות  20X20ס''מ יצוקהבמקום.
גובה צוואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על  30ס''מ.
 רום פני המכסה ( )TLבשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש אוהמדרכה.
 בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב 30-ס"מ מפני הקרקע הסופיים ,אלא אם מסומןאחרת בתכניות.

ד.

מחברי שוחה
 .1מחברי השוחה יהיו מסוג "איטוביב" או "פורשדה  "F-905המתאימים לסוג הצנורות.
 .2בשוחות טרומיות יש לקדוח חור הגדול ב 20-30 -מ"מ בקוטר המחבר.
 .3השוחות תהיינה אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.
אטם איטופלסטTM-

ה.

 חבור האלמנטים של תאי הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט בלבד. יישום הביצוע בהתאם להנחיות היצרן. אספקת סרטי האיטופלסט נכללת במחירי הנחת השוחות.ו.

שלבי ירידה  -מדרגות
 .1בתאי הבקורת בעומק  1.00מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה .שלב הירידה הראשון יותקן במרחק כ-
 55ס''מ מפני המכסה.
 .2רוחב המדרך של השלב הירידה יהיה  25ס"מ מינימום .משני צידי המדרך תהיינה בליטות למניעת
החלקה לצדדים .המדרך יבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות  13.5ס"מ .
 .3השלבי הירידה יהיו מורכבים בדפנות זה מעל זה במרווח אנכי של  35ס"מ.
 .4השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י . 658
 .6הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה אם יהיו כאלה יתקבלו בשני
טורים אנכיים.
ז.

עיבוד הרצפה בתחתית תאי הבקורת
רצפת תאי הבקורת תעובד עיבוד סניטרי בהתאם להוראות היצרן והמפקח .העיבוד יעשה מבטון
רזה – חוזק הבטון לאחר  28יום יהיה  100ק''ג \ סמ''ר ,ההרכב המוצע  %חול 65% ,חצץ ,עם 180
ק''ג צמנט למ''ק בטון מוכן (.)1:3:6
פני הבטון הרזה יטויחו בטיח צמנט כמפורט להלן :טיח צמנט נקי (טיח זכוכית)  1:2בשתי שכבות
כשעובי התחתונה הוא  0.8ס''מ והרכבה יהיה מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול גס ונקי .עובי
השכבה השניה יהיה  0.4ס''מ ותורכב מחלק אחד צמנט ושני חלקים של חול סוכרי נקי .השכבה
העליונה תוחלק בכף פלדה תוך פיזור צמנט בשעור  1.5ק''ג למ''ר.

עומק התעלה יהיה לפחות  2/3מקוטר הצינור המתחבר אליה ,ושיפועי הכנפיים של העיבוד יהיו
 20%לפחות בכיוון אל תעלת העיבוד.
 57.07התחברות לשוחות קיימות
התחברות לשוחות קיימות תבוצע בשעות השפל בשפיעת הקולחים ,והבנצ'יק יבוצע בבטון מהיר
התקשרות כאשר הזרימה תופסק לחלוטין ו/או תוטה.
הביצוע מחייב תאום מראש עם הרשות באחריות הקבלן.
57.08

הנחת קווים ואיזונם
א.

הנחת הצינורות
.2

לפני הנחת הצינורות והאביזרים יש לבדקם בדיקה חיצונית על מנת לאבחן פגם או לכלוך.
* הצנורות יונחו מהנקודה הנמוכה לכיוון המעלה.

.3

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין
(הן במישור האופקי והן במישור האנכי) הכיוון יישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון מקביל
ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית הצינור ( ,)ILהרומים יישמרו על ידי בקורת מתמדת
במאזנת.

.4

הרומים הסופיים ייבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים .הסטיות
המותרות מהרום המתוכנן הן  0.5ס"מ בקצוות 1.0 ,ס"מ בנקודות הביניים.

.5

ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו .ישרות הקו במישור
האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הקו בפנס.

 .5בתום כל יום עבודה ולאחר אישור המפקח ,יכסה הקבלן את כל קטעי
הקווי שנחפרו והונחו באותו יום .לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות.
 .6בקרים מיוחדים שאין אפשרות טכנית לכסות תעלת חפירה ,יקבל
הקבלן אישור מיוחד מהמפקח ,יסמן ויגדר את החפירה הפתוחה ,הכל
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
עבור האמור בסעיפים  5ו 6 -לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר הנחת הצינורות .
ב.

פיקוח שרות שדה של יצרן הצינורות
במהלך העבודה להנחת הצינורות ולפני כסוי התעלה על הקבלן להזמין את שרות השדה של יצרן
הצינורות על מנת לבדוק ולאשר את אופן ההנחה ,ובמקרה של צנורות פלדה גם את בידוד הצנרת
ואופן תיקון עטיפת הצינורות שבוצעו בראשי הצינורות ובכל מקום בו נפגעה העטיפה מכל סיבה
שהיא .עבור שרות השדה לא ישולם בנפרד והעלות תיכלל במחירי היחידה השונים.
אין לכסות את התעלה ללא אישור המפקח באתר ושרות השדה של יצרן הצינורות בכתב לכל קטע
וקטע.

ג.

כיסוי התעלה
.1

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה .הכיסוי ייעשה
בהתאם למפרט פרק  57.01לעיל.

.2

לאחר המילוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעה ,או אם נגרם
לו נזק כלשהו.
ריפוד קרקעית התעלה יבוצע בחול דיונות נקי.

.4

בכל מקרה תבוצע עטיפת חול סביב הצינור.

.3

ד.

יציקת גושים ,תושבות ותמיכות מבטון
 .1במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח ,יוצק הקבלן גושים מתחת
או מסביב לצינורות.
 .2הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ''ק בטון מוכן תהיה  300ק''ג.

 .3כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה ,אספקת חומר ועבודה תהיינה כלולות במחיר מטר אורך
צינור ולא ישולם בעבורן בנפרד.
57.09

שטיפת הקווים
א .שטיפת קווי ביוב
 .1לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני
הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת ,צינורות ואביזרים.
 .2השטיפה תעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת.
 .3כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר
 1.0מ' /לשניה .השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיה נקיים לחלוטין לשביעות רצונו
המלאה של המפקח ,אולם לא פחות מאשר חצי שעה.
 .4לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת הכנסת
המים ,הוצאתם ,מקורות המים ,וכמות המים הנדרשת.
רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

 57.10בדיקות
א .בדיקת אטימות לשוחות בקרה
.1

בדיקת תאי הבקרה תעשה על ידי מילוי כל תא עד גובה המכסה ,ולאחר סתימת כל הכניסות
וסתימת היציאה בתא הבקרה הסמוך שלאחריו.

.2

תא הבקרה עומד בבדיקת האטימות אם לא מופיעים בו סימני דליפה למשך שעה אחת לפחות.

.3

אם יתגלו נזילות יתוקנו כל החיבורים ותיעשה בדיקה חוזרת.

.4
.5

הבדיקות תבוצענה בנוכחות המפקח.
הקבלן יספק את כל החומרים ,המכשירים והציוד הדרושים לבצוע הבדיקות.

ב .בדיקה סופית
לפני קבלת העבודה על המציע לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות ואביזרי
הבקרה .אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח ,על המציע יהיה לתקן את כל
התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.
עבור כל הבדיקות הנ"ל כולל הציוד והחומרים הדרושים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול
במחיר הנחת הצינורות.

 57.11בדיקה הידראולית לקווי ביוב גרביטציוניים
.1

כל קטע בנפרד כולל תאי הבקרה הסמוכים ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות
(אטימות).

.2

הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ,מילוי מים עד מתחת למכסה התא
הנמוך שבקטע.

.3

משך הבדיקה  24שעות.

.4

אם הופיעה נזילה ,דליפה או הזעה במחבר או בצנור כלשהו יתוקן הטעון תיקון בהתאם לדרישות
המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

.5

כל הוצאות הקבלן בקשר לבדיקת האטימות כולל בדיקות חוזרות אם תידרשנה כלולות במחיר
מטר אורך צנור או במחיר תא הבקרה ולא ישולם בעבורן בנפרד.

 57.12צילום צנרת ביוב גרביטציונית
 57.12.1כללי
 .1לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד,
על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח ,לאחר סיום העבודות.
הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלביזיה במעגל סגור ,שתוחדר לצנרת לכל אורכה.
 .2מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצנור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצוע הנחתה.
 .3מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ,ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד
ממסמך זה.
 .4פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות
הבצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.
 .5צילום הצנרת יוזמן ע''י המפקח ע''ח הקבלן ויבוצע באמצעות מעבדה מוסמכת בלבד.
 .6ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבודה לאחר ביצוע,
ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".

57.12.2

ביצוע העבודה
א .שטיפה
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים
אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.
הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט
המיוחד המשלים אותו.

באחריות הקבלן לדאוג כי השטיפה בלחץ לא תגרום לקריסת הצינור וכי החתך הפנימי של
הצינור יהיה נקי ושלם לכל אורכו.
בשוחות הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים (חול ,שאריות
שונות וכו') ויסלק אותם לאתר שפיכה מאושר.
ב .עיתוי העבודה
.1

ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות ,ו/או ביצוע השירוול ,כסוי והידוק שכבות העפר
בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות.

.2

הצילום ייערך בנוכחות הפקוח באתר.

.3

על הקבלן להודיע למפקח באתר על מועד ביצוע הצילום ,לא פחות מאשר  7ימים לפני ביצוע
העבודה.
הקבלן לא יתחיל בביצוע הצילום ללא נוכחות המפקח.

.4

ג .מהלך הביצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלביזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם
למגבלות הציוד .מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלביזיה במהלך ביצוע הצילום.
ה.
ו.

תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור לשם רישום תמידי ,וכן בעזרת תיעוד קולי בעזרת
מיקרופון ,על גוף הסרט בלווית הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

ה .תיקון מפגעים
.1

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת יתגלו מפגעים
ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות
רצונו המלאה של המהנדס.

.2

הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים.

.3

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר
יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

ו .הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ,ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום
שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח.
תיעוד הצילום יכלול )1 :דיסק CD
 )2דו"ח מפורט לגבי ממצאים.
 .1דיסק CD
דיסק  CDשישאר ברשות המזמין יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,ויכלול זיהוי
שוחות .פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע הצילום.
.2

דו"ח צילום
* במצורף לדיסק  CDיוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע העבודה.
* דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד".
* הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:

א.

מרשם מצבי (סכימה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות
הבצוע ,וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

ב.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה ,שתכלול :קטע הקו ,נקודת וידאו ,תאור המפגע ,הערות
וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

ג.

סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

ד.

מסקנות והמלצות.

ה.

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך
הטלביזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

 57.12.3אחריות הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף
האחריות של הקבלן.
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות
הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו נזקים
הדורשים תיקון תחול על הקבלן.
המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן.
לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן
הכלליים של החוזה.

מסמך ג' 2 /
אופני מדידה
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' ____________________

כל זאת כפוף לתנאים

 57.13אופני מדידה ותשלום לקווי מים וביוב
כללי

א.

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט הבינמשרדי ,וכן
בסעיפים להלן.
במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את
ביטויים באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים ,או הנוגדים אותם.
בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן:
ב.

רשיונות ואישורים
כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרשיונות
השונים יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא
ישולם בעבורם בנפרד.

ג.

תכניות בדיעבד ()AS MADE
תכניות לאחר ביצוע ( )AS MADEיש להכין בפורמט  GISבהתאם הנחיות הרשות \ המזמין
להגשת קבצי תכניות לאחר ביצוע.
לאחר השלמת העבודה יגיש הקבלן למתכנן ,למזמין ולמפקח תכניות בדיעבד מבוצעות ע"י מודד
מוסמך ,מעודכנות לאחר ביצוע.
התכניות תכלולנה תאור מדויק של כל העבודות שבוצעו בפועל ,כולל :תאור מדויק של כל העבודות,
תוואי קווי המים והביוב כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית צנור ,מיקום הכנות לחיבור וכד'
ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות הארצית ולעצמים אחרים בשטח .התכניות יבוצעו
באופן ממוחשב.
הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח.

מודגש בזאת כי הכנת התכניות בדיעבד ומסירת קבצים בפורמט אוטוקד  2010לפחות ו 3-סטים
של העתקים ,בצורה מסודרת ,ואישורן כי הוכנו כנדרש הן:
תנאי מוקדם ובלי יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח והמתכנן.
עבור הכנת ואספקת תכניות עדות המודפסות כולל כל החומר והעבודה שידרשו להכנתם ייחשב
ככלול במחירי היחידה
ולא ישולם בעבורם בנפרד.
בדיקות שדה ומעבדה

ד.
.1

כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול (המפרט הכללי) לעיל תהיינה
ע"ח הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד.

.2

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או מועד השלמתה עקב
בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם.

.3

תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל
לא תובאנה בחשבון.
פקוח על העבודה
בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן:

ה.
.1

למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות ,כולל בדיקות טיב החומרים
ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

.2

כל זמן שהעבודות נמשכות ,על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.

.3

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות ,ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו .אולם ,על
הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה  -אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו
עפ"י החוזה הזה.

.4

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות בזמן שיקבע
המפקח ,והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות
ולמפרט ,וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח.

.5

עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.
הרחקת פסולת ועודפים

ו.

פסולת ועודפי חפירה יורחקו מתחום העבודה לכל מרחק שהוא לאתר מאושר ע"י משרד להגנת
הסביבה ו/או ע"י נציג הרשות המקומית וללא כל תוספת במחיר.
פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט

ז.

פתיחת כביש אספלט ע"י מסור ותיקון באספלט יימדד לפי מ"א ,המחיר יכלול החזרת המצעים
בשתי שכבות מצע סוג א' ,כולל הידוק מבוקר ל 98% -מודיפייד א.ש.ה.ו ,.ריסוס בביטומן ,אגו"מ
סוג א' בשכבות בעובי  20ס"מ ,ושתי שכבות עליוניות של אספלט דק בעובי  8ס"מ ( 5+3ס"מ
בכבישים בלבד).
תיקון מדרכות ושבילים מרוצפים

ח.

פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"א ,והמחיר יכלול פירוק הריצוף הקיים
ואחסונו ,אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות ,והתקנת
הריצוף מחדש לאחר הנחת הצינור לשביעות רצונם של המפקח או נציג הרשות המקומית ,כולל
אספקת והתקנת מצע סוג א' בעובי  20ס"מ ,ושכבת חול בעובי  5ס"מ.
פירוק ותיקון אבני שפה

ט.

עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר העבודה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול
במחירי היחידה השונים.
המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן השפה למצבה הקודם ,לרבות החלפת אבני השפה
השבורות ,בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן.
י.

שטיפת הקווים

יא.

עבור שטיפת הקווים לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות.
חיטוי הקווים
עבור חיטוי הקווים לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות.

יב

קווי מים
.1

אספקת והנחת צנורות פלדה
יחידת המידה לאספקת ,הובלת ,פיזור והנחת צנורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם לסוג ,קוטר
ועומק הצנור .המחיר יכלול:
.1.1

יחידת המידה לאספקת ,הובלת ,פיזור והנחת צנור פלדה תהיה לפי מטר אורך ,מסווגת
בהתאם לסוג ,קוטר ועומק הצנור.
המחיר יכלול:
אספקה ,הובלה ,הנחה וחיבור בין צנורות ,חפירה ו/או חציבה ,מצע ועטיפת חול ,הידוק
ומילוי חוזר.

.1.2

עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל (לאחר ביצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים
ו/או מדרכות ועד לתחתית הצנור) .העומק ייקבע כעומק ממוצע בין שתי נקודות.

.1.3

עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנורות תיכלל במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא
תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה.

.1.4

בדיקת לחץ ושטיפת הקווים
.1.5

.2

כל האביזרים כגון :מחבר לאוגן ,קשתות יהיו דרג  16כמו הצנורות .האביזרים
לא יימדדו בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

התחברות קו מים מוצע לקיים
המחיר יהיה לפי יחידה ויכלול:
אספקת והרכבת כל הצינורות והאביזרים (למעט מגופים) ,עשיית כל הריתוכים ,גילוי הקו
הקיים ,סגירת וניקוז המים ,כיסוי מהודק וסילוק עודפי חומרים.
הכנה לחיבור מגרש לרשת המים

.3

הכנה לחיבור מגרש מרשת המים יימדד ביחידות שלמות ויכלול אספקת והתקנת כל
האביזרים ,הספחים ,המגופים ,קטעי הצנרת אנכיים וביצוע כל העבודות הנלוות הדרושות
לחיבור מושלם בהתאם לפרט .כחיבור למגרש ייחשב כל הקטע מקשת העלייה לפני הקרקע
כולל הקשת ופקק.
במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות בקרקע ,יימדד החיבור החל מהסתעפות כולל
ההסתעפות והמגופים כולל המגופים.
מערכת מגופים

.4

המגופים יהיו מסוג טריז  TRSמאוגנים ,לחץ עבודה  16אטמ' ,עם צפוי פנים באמייל וצפוי
חוץ אפוקסי ,תוצרת "רפאל" או "הכוכב" ש"ע בטיב.
המדידה תהיה ביחידות שלמות והמחיר יכלול:
אספקת והתקנת מגופים ,מחבר לאוגן ,ברגים ,מוטות עיגון ואוזני עגון חרושתיים ,קשתות,
תמיכה למגופים ,גושי בטון ,וקטעי צנורות( ,לא כולל התא למגוף שיימדד בנפרד) וכל שאר
האביזרים הדרושים ובצוע כל העבודות הדרושות.
המכסה יהיה מיציקת ברזל ועליו הכיתוב לפי הנחיות המפקח וסמל הרשות המקומית.
מעבר דרך קירות

.6

עבור מעבר צנורות בקירות ,אבן גדר ,אבן קיר ,בטון ,תעלת בטון לא ישולם בנפרד ומחירם
יהיה כלול בשאר מחירי היחידה השונים.
העבודה כוללת :פירוק ,בצוע המעבר ,תיקון מחדש לפי הקיים ,כולל עבודות בניה ,בטון,
מסגרות ,שרוולים וכל הדרוש למעבר מושלם.
ברזי כבוי-אש (הידרנטים)

.7

ברזי כבוי יימדדו ביחידות שלמות ויכללו:

יג.

*

אספקת והתקנת ברז כבוי-אש (הידרנט) " 3מאוגן בודד \ כפול עם זקף מצנור
פלדה עם עטיפה טריו.

*

מצמד שטורץ (חבור מהיר) " , 3מתקן שבירה ".4

*

קטע צנור אנכי מפלדה בקוטר ".ø 4

*

כל האביזרים הדרושים ,כגון :קשתות ,אוגנים ,ברגים וכו'.

קווי ביוב
.1

אספקת והנחת צנורות לביוב
 1.1יחידת המידה לאספקת ,הובלת ,פיזור והנחת צנורות ביוב תהיה מ"א מסווגת בהתאם:
לסוג :קוטר ועומק הצנור.

 1.2המחיר יכלול אספקה ,הובלה ,פיזור והנחה של צנורות ,מחברים ואטמים ,חפירה ו/או
חציבה ,מצע ועטיפת חול ,מילוי חוזר והידוק.
המילוי החוזר יהיה כמתואר בסעיף .57.01.1
 1.3עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל (לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים
ו/או מדרכות) ועד לתחתית הצינור ואורך הצינור.
העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות.
 1.4בדיקת אטימות כנדרש במפרט לקווים ושוחות.
 1.5דיפונים לתעלה ולתשתיות סמוכות במהלך ביצוע עבודות להנחת קווי ביוב.
.2

שוחות בקרה לביוב
 2.1השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות ,מסווגות בהתאם לטיפוס
השוחה ,קוטרה ועומקה.
 2.2במחירי היחידה תהיינה כלולות כל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק
בתחתית .
 2.3במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר.
 2.4מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת.
 2.5מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחברי שוחה מסוג איטוביב או פורשדה
.F905
 2.6המכסים יהיו מיצקת ברזל במדרכה ומבטון בכביש ועליהם הכיתוב "ביוב" וסמל
הרשות \ מזמין.

.3

חיבורים למבנים ולמתקנים
חיבורים למבנים ולמתקנים יימדד במ"א ,מחיר היחידה יכלול:
את כל האמור במפרט המיוחד ובאופני המדידה "אספקת והנחת צנורות לביוב" .בנוסף,
יכלול מחיר היחידה יתד סימון ,פקק פלסטיק וגוש בטון יצוק על הפקק ,וכן גם חציית קירות
וגדרות מכל סוג שהוא והחזרתם למצבם הקודם.

מסמך ג' 3 /
מתקנים להפרדת שמן מינרלי \ דלק ,הפרדת חול \ שיקוע
 .1מפריד שמן מינרלי \ דלק בנפח  3200ליטר דגם "אגד" תוצרת רומולד

 .2מערכת התראה למפריד שמן מינרלי \ דלק תוצרת רומולד

 .3מיכל הפרדה \ שיקוע ( מפריד חול ) בנפח  5200ליטר תוצרת רומלד

 .4מיכל הפרדה \ שיקוע (מפריד חול) בנפח  6900ליטר תוצרת
רומולד

 .5הוראות התקנה של מפרידי משן מינרלי \ דלק ומיכלי הפרדה
\ שיקוע ת .רומולד

 .6פרט להגנה של מפרידי משן מינרלי \ דלק ומיכלי הפרדה \
שיקוע ולחיזוק פתחים מעומס כביש

 .1כל הבדיקות תבוצענה עפ"י המפרט הכללי ו/או התקנים הרלבנטיים.
 .2כל הבדיקות הנדרשות יבצעו ע"י המעבדה מטעם הקבלן כוללים את הסידורים הבאים :דרך גישה למקום
הבדיקה ,שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה

של הקבלן לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע משולם של הבדיקות כגון מים ,חשמל ,סידורי
בטיחות וכו'  ,ולא ישולם עבורם כל תוספת.
 .3על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות רק אחרי אישור הפיקוח ולפחות  24שעות לפני מועד ביצוען.
 .4אם מחזרים את החומר שהיה לפני החפירה ,יש להשתמש ב בדיקות ה  100%המקוריים ולבצע בדיקות
צפיפות בהתאם .אם משתמשים בחומר חדש ,יש לבצע בדיקות מעבדה ( )100%לחומר החדש.
 .5בדיקת לחץ לקוי לחץ תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי.
 .6בדיקות האטימות למערכת הכבידה (גרוויטציונית) לקווי הביוב ולתאי הביוב ולקוויהניקוז ,תבוצענה עפ"י
ת"י  1205.6או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר נמוך; ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של
המתכנן/מפקח ו/או היצרן.
 .7בדיקת איכות מי השתייה (שטיפה וחיטוי קווי המים) ,תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי ,ע"י
קבלן מוכר ומאושר ע"י משרד הבריאות .יש להביא אישור בכתב על הבדיקה ממשרד הבריאות.
 .8יש להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור על טיב העבודה ,בהתאם להנחיות
היצרן ,לכל אורך הקווים.
 .9מודגש לקבלן ,שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה שצילום הרנטגן יבוצע ,כשמנה מינימאלית להזמנת
בדיקה הינה  3יחידות .כמו כן על הקבלן לתעד במסגרת תוכנית לאחר ביצוע ( (ASMADEאת הנקודות
האלה על חשבונו.
 .10מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה ,שמעבר לצילום וידאו לקוי ניקוז ,מים והביוב
הראשיים ,יש לבצע צילומי וידאו לכל הכנות לחיבור ביוב למגרשים ,כשבכל מקרה ,מנה מינימאלית
להזמנת צילום הינה 400 ,מטר .צילום וידיאו של צנרת ניקוז ,מים וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י
הרשות הלאומי להסמכת מעבדות לפי נוהל " 1-TR-0019הנחיות הרשות הלאומי להסמכת מעבדות,
למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב".
 .11במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל ,תבוצע
כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון  -באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד ,תילקח
לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.

הערות נוספות:

תאריך:

חתימת הקבלן:

מסמך ו'
תיק מסירה

/

/

להלן דרישות כתנאים למסירת העבודה (קווי מים וביוב).
על הקבלן להכין ולמסור למפקח:
אAS-MADE .
תכנית לאחר ביצוע קווי מים וביוב ( )made-asלפי הנחיות הבאות:
 המפות יהיו בקנ''מ בהתאם לשטח העבודה ולגיליון. תרשים סביבה. תרשים ת.ב.ע. המפות יהיו צבעוניות המפות יהיו מרושתות לרשת ישראל חדשה בקוארדינטות ובגובה. ע''ג המפות יופיעו גבולות הפרצלציה בצבע אפור (גושים ,חלקות ,מגרשים ומספורם). ע''ג המפות יופיע רקע תכנוני ,מבנים ,כבישים ,אבני שפה ,ועוד (בצבע אפור). ע''ג המפות יופיעו קווי מים וביוב קיימים ומתוכננים קווי המים יופיעו בצבע כחול קווי הביוב יופיעו בצבע אדום. אינפורמציה של קווי מים וביוב ,גובהי השוחות ועומקן (.)H ,IL , TL כיווני זרימה. קוטרים. מפלים. ע''ג המפות יופיעו סימוני מגופים ,הידרנטים וכ''ו עם התאמה למקרא כמובן. ע''ג המפות יופיע מקרא. דיסק  DVD \ CDה( "AS-MADE"-קבצי תכנית לאחר ביצוע  ,)PLT ,PDF ,DWG -בדואר אלקטרוני –על פי בחירת המזמין.
 הנחיות הנוספות להכנת תכנית לאחר ביצוע לפי סעיף  00.04בעמוד  5מפרט המיוחד.ב .דוחות בדיקה ממעבדה מוסמכת \ שרות שדה.
 מים : דו''ח ניקוי וחיטוי הקווים (מורשה משרד הבריאות). בדיקת טסט ,לחץ קווי המים. ביוב : דו''ח שטיפת קווים. צילום הקווים  +דיסק הצילום  +דו''ח ממצאים. דו''ח בדיקה הידראולית (אטימות). ובכללם : אחריות צנרת המים ( 10שנים). דוחות ביקורי שדה. העתק יומני עבודה. תו תקו למוצרים -דוחות פיקוח נציג \ מפקח מטעם המזמין.

עבודות קונסטרוקציה

תיאור העבודה והאתר
02.00.01
במסגרת ביצוע הפרויקט יבצע הקבלן עבודות בטון יצוק באתר ועבודת הכנה והריסה .בין השאר יבצע
הקבלן את העבודות הבאות:
יציקת ראשי כלונסאות
יציקת רצפות בטון
יציקת קירות תומכים
עבודות פלדה
כל עבודה אחרת המפורטת בפרקים האחרים של מסמכי ההסכם אשר כוללת במלואה או בחלקה עבודות
בטון יצוק באתר.
ביצוע העבודות מפורט במסגרת מפרט מיוחד זה ,המפרטים הכללים של חברת נתיבי ישראל והתוכניות.
הביצוע יעשה בשלבים בהתאם לתוכנית העבודה שיאושרו ע"י מנה"פ ובכפוף להסדרי התנועה
הזמניים המאושרים.
הסדרי ביצוע וביצוע בשלבים
02.00.02
בכפוף למפורט בפרק ( 00מוקדמות) של חוזה זה ,על הקבלן להביא בחשבון כי עבודות הבטון היצוק באתר
בפרק זה יבוצעו בשלבים ובחלקים בהתאם לשלבי ביצוע העבודה המתוכננים ולהסדרי התנועה
והסטות התנועה שיאושרו על ידי המזמין והרשויות המוסמכות.
הגשות

02.00.03
תכנית טפסות
בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודו ת סלילה וגישור תפרטנה תכניות הביצוע של הטפסות את אופן
הרכבתן .בתכניות יוצגו סידורים כלליים ,מימדים של פחי פלדה ,לוחות לבידים ,חומרי מילוי
ופרטים נוספים.
תכניות הביצוע יפרטו הנחה ,הקמה ,תמיכות זמניות ,הפסקות יציקה ואופן ביצועם ,מיקום אינסרטים,
שרוולים ושאר האביזרים הדרושים .כמו כן יסופקו תכניות או תיאור של שיטות תמיכה.
תערובת בטון לאישור
בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש בזאת ,שלפני ביצוע העבודה על הקבלן
להגיש בדיקות מוקדמות לתערובות הבטון המוצעות ליציקות השונות .רק לאחר שאלה תאושרנה
והתערובות תאושרנה ע"י מנה"פ ,יוכל הקבלן להתחיל ביציקות הבטונים הנדרשים .
כל התערובות אש ר יהיו בשימוש ,לפי חלוקה לרכיבים השונים ,יוגשו למנה"פ לפחות  15יום טרם מועד
היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות המעידות על תכונות התערובת וחוזקה בהתאם
לדרישות המפורטות במפרטים.
בדיקות מעבדה ותעודות
בנוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש בז את כי הקבלן יגיש לאישור מנה"פ את כל
תעודות הבדיקה ,אישורי ספקים ותוצאות בדיקות המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות
המפרטים והתקנים.
תעודות תוגשנה ,בין היתר ,עבור :צמנט ,מוספים ,פלדת זיון ,חומרי אשפרה ,תעודות אישור לפלדה
רתיכה ,חומרי שיקום ,בטונים ,הדבקה ו הגנה וכל שאר החומרים בשימוש .חומרים לשיקום
בטונים יהיו כמפורט במפרט זה או שווי ערך שיאושרו מראש ע"י נת"י.
חומרים אילו יהיו מתועשים מתוצרת היצרן אשר יוגש לאישור מנהל הפרויקט ויובאו לאתר באריזות
סגורות וחתומות.
לא יורשה שימוש בבטון או דיס לסוגיהם שייוצרו על ידי הקבלן.

במסגרת בקרת האיכות העצמית של הקבלן ,לכל החומרים יבוצעו בדיקות מקדימות לבדיקה השוואתית
של תכונותיהן המתקבלות בפועל לבין הצהרות היצרן ואלה תוגשנה לאישור נת"י.
חומרים ודרישות כלליות

02.00.04
בטון
דרישות החומרים כמפורט במפרט הכללי של חברת נתיבי י שראל.
סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה או במפרט מיוחד זה ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות
טובים' .כאשר הוראות אלה חסרות ,יהיו ערכי המחדל של סוגי הבטון היצוק באתר כלהלן:
ב  20 -לבטון רזה.
ב  40 -כלונסאות ,ראשי כלונס ,רצפות ,קירות תומכים ,יסודות ,ולכ ל אלמנט שעבורו לא צוין סוג
הבטון.
הבטון בכל הרכיבים יקיים את התנאים הנדרשים בטבלה  3.2האמורה בת"י  466חלק  1לרכיב מסוג 4
אלא אם רשום אחרת בתכניות.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שמחיר היחידה באלמנטי הבטון יורכב ממחיר עבור ביצוע האלמנטים
בבטון ב  30 -ובתוספת התמורה לפי סעיף בכתב הכמויות עבור תוספת לבטון ב  40 -ולא תשולם
תוספת עבור מוסף לאיטום או דרגות החשיפה.
על הקבלן להגיש לאישור מנה "פ את פרטי ספק הבטון לאישור.
צמנט
הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר ,פסולת וליכלוך .היצרן והמותג יועברו לאישור מנה"פ.
הצמנ ט בכל סוגי הבטון (פרט לבטון רזה) יהיה מסוג .CEM1 52.5N
במידה והקבלן מעוניין לייבא צמנט עליו לקבל אישור מנה"פ מראש לחומר וליצרן .הקבלן לא ישנה יצרן
וסוג הצמנט במהלך העבודה ללא אישור מנה"פ מראש.
יחס מים צמנט לא יעלה על .0.4
אגרגטים
עבור רכיבים המיועדים ליציק ה באתר בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על
 19מ"מ ללא אישור מפורש ובכתב של מנה"פ.
כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון של הבטון באלמנטים צפופים ,תתוכנן
תערובת הבטון כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר ,אך זאת רק לאחר קבלת אי שור בכתב
ממנה"פ.
בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי ,האגרגטים ייבדקו כדי להבטיח שתכולת הכלוריד יון
הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על הגבולות שנקבעו בטבלה  4.3.1בסטנדרט  ACI 318לפי
דרגת חשיפת האלמנט שבנדון.
מים
מקור המים ע"פ דרישת המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
פלדת זיון
פלדת זיון לכל הרכיבים השונים כולל כלונסאות ,ראשי כלונס ,יסודות ,קירות ,תהיה מצולעת רתיכה על
פי דרישות ת"י ( 4466פ  .)500 W -במקרה של צורך בריתוך  -סוג האלקטרודות יאושר מראש על
ידי המתכנן ומנה"פ.
אביזרי מתכת
שומרי מרחק ,כסאות ,תמיכות ,קשירות ,חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים הדרושים כדי להציב,
לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויק ,יעמדו בדרישות המפרט הכללי לעבוד ות
סלילה וגישור .עלות אביזרי המתכת יהיה כלול במחרי היחידה הסעיפים השונים ולא ימדדו
בנפרד.

שומרי מרחק (רוחקנים)
שומרי מרחק יעמדו בדרישות מק"ט  02072של המפרט הכללי.
הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים .עלות הרוחקנים תכלל במחירי היחידה של
הסעיפים השונים ולא ימדדו בנפרד ,רוחקני פלסטיק לא יאושרו.
עובי כיסוי הבטון לקירות תומכים יהיה  50מ"מ.
עובי כיסוי הבטון במעקות הבטון יהיה  40מ "מ.
עובי כיסוי הבטון בכלונסאות יהיה  60מ "מ.
מספר הרוחקנים לא יפחת מארבע יחידות למ "ר טפסה.
טפסות
יעשה שימוש בטפסות על פי מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור.
חומרי אשפרה
חומרי ושיטות אשפרה ,ע"פ הדרישות בהמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
רולקות (מעגילות)
בכל מקום המצוין בתכניות או לפי הוראת מנה"פ יש לבצע רולקות  .הביצוע יהיה ע"פ הנדרש במפרט
הכללי של נתיבי ישראל .למען הסר ספק ,וכפי שמתואר במפרט הכללי ,הרולקות יכללו במחירי
היחידה של עבודות הבטון ולא יימדדו בנפרד.
קיטום פינות
בכל פינות האלמנטים יבוצע קיטום.
קיטום הפינות ייעשה על ידי סרגלים משולשים מחומר פלסטי .הקיטו ם יהיה בחתך  2 x 2ס"מ  ,אלא אם
מצוין אחרת בתכניות.
הקיטום יכלל במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדד בנפרד.
ביצוע עבודות בטון
02.00.05
עבודות בטון במזג אויר חם
ע"פ הדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
יציקת הבטון
לפני ביצוע יציקה יגיש הקבלן לאישור מנה"פ תיק מסודר ובו כל הנתונים הנדרשים לביצוע ,כולל אישור
על התערובות שנבדקו בשלב מוקדם ,פרטי הביצוע ,תכן הטפסות חתום ע"י מהנדס מטעמו ,מועדי
היציקה ,פרטי מפעל הבטון ,שרטוט של מיקום המשאבה ואופן הביצוע ,פרטי מפעל חלופי לבטון
ומשאבה חלופית ,כמות הפועלים ,מנה לי העבודה ואופן חלוקתם ,קצב וכיווני היציקה והיערכות
לביצוע הפסקות וכל פרט אחר שיידרש ע"י מנה"פ טרם ביצוע העבודה .רק לאחר אישור הפרטים
והתיק הנ"ל יוכל הקבלן לבצע את העבודה.
יציקת כל הבטונים תבוצע ע"י משאבת בטון.
בעת היציקה של קירות יש להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון לתוך צינורות פלסטיק אשר
יוכנו בראש הקירות  .בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת ״טרמי״ ותמנע נפילת בטון טרי מגובה רב.
עם התקדמות היציקה יש לשלוף את צינורות הפלסטיק בהתאם .גובה נפילת הבטון לא יעלה על
 1.0מ' מתחתית צינור המשפך.
לא יורשה השימוש ב״חלונות יציקה״.
אשפרת הבטון
אשפרת ע"פ הדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.
תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון .תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים.
אשפרת הבטון תימשך לא פחות משבעה ) (7ימים אחרי יציקת הבטון ובכפוף לדרישו ת ת"י .466

אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע "י תבניות למעט במקרים בהם הטמפ' קיצונית
ומנה "פ ידרוש הרטבת התבניות לצורך הורדת החום.
כל שאר המשטחים החשופים ,בתנאי מזג אויר רגילים ,יקבלו אשפרה באמצעות אחת משתי השיטות להלן
בכפוף לאישור מנה "פ והמתכנן.
כל החומרים יקבלו אישור של המתכנן ומנה "פ.
אשפרה עם יריעות
שימוש ביריעות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לפי דרישות תקן  ASTM-C-171ויהיו בלי פגמים ולא
פחות מ  0.1 -מ״מ עובי.
פרישת היריעות תהיה באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפייה מספקת לכיסוי סגור ונמשך.
על סרט ההדבקה ליריעות האשפרה להיות עמיד בלחץ ואטום נגד מים .לפני השימוש יעשה הקבלן ניסוי
הדבקה להוכחת טיב ההדבקה ויקבל אישור מנה "פ.
מי שתייה רגילים יוזרמו תחת היריעות באופן שיבטיח רטיבות רצופה .לא תותר צעידה על גבי יריעות
אשפרה במשך כל תקופת האשפרה.
אשפרה עם נוזל  -ממברנה
אשפרת קירות ודפנות של קורות תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי ASTM-
.C-309
נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל הבטון לאחר עבודות גמר ולפני שנגרם כל נזק
כתוצאה מההידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח.
הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של הבטון.
החומר ייושם בשני שלבים .שכבה שנייה תיושם  30דקות לאחר יישום השכבה הראשונה .הנוזל ייושם
בשכבה אחידה ונמשכת בכמות שלא תפחת מהוראות היצרן.
משטחי בטון המיועדים לקבל חומרי איטום ,יאושפרו בהתזת מים בלבד .אין ליישם חומרי אשפרה.
במקרים אלו על הקבלן להשאיר את תבניות הצד  2ימים לפחות טרם פירוקן .מיד לאחר פרוק
התבניות יבצע הקבלן אשפרה לפאות הצדיות של האלמנט ע "י הרטבה וכיסוי ביריעות ייעודיות
לאשפרה למשך  5ימים נוספים כמתואר בסעיף זה.

02.01

עבודות בטון יצוק באתר

בטון רזה יצוק תחת אלמנטים מבניים.
02.01.01
תיאור ודרישות ביצוע
לאחר ביצוע הכנת תחתית החפירה והחלפת הקרקע בהתאם לדרישות פרק  ,51ואישורה ע״י מנהל
הפרויקט ,על הקבלן לצקת בטון רזה בעובי  5ס"מ ,לפחות ,תחת כל רצפה ,יסוד ו/או קורת ראש
כלונסאות/ראשי כלונסאות.
יציקת הבטון הרזה תעשה כנגד תבנית צד ופניה יוחלקו באמצעות סרגל.
הבטון הרזה יהיה מסוג ב  20 -וימלא כל חלל שנוצר .על הקבלן להקפיד למלא כל חלל שנוצר ולהגיע למפלס
המצוין בתוכניות.
הביצוע יתאים לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב  -מ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה.
המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.
המחיר כולל גם את העיבודים והשיפועים השונים.
שינויים בעובי שכבת הבטון וצורתו לא ישנו את מ חירי היחידה.

בטון רזה למילוי חללים
02.01.02
תיאור ודרישות ביצוע
בעת חפירות למבנים ו/או קידוח הכלונסאות עלולים להתגלות חללים אשר יש למלא בעזרת בטון רזה.
הקבלן ימלא חללים אלו לפי הנחיית מנהל הפרויקט.
הבטון הרזה יהיה מסוג ב  20 -וימלא כל חלל שנוצר.
אופני מ דידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב  -מ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה.
המדידה תיעשה עפ"י מדידה בפועל של נפח הבטון הרזה אשר יושם למילוי החלל ,ללא קשר למימדיו
ומיקומו.
יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון בחתכים כלשהם
02.01.03
תיאור ודרישות ביצוע
סוג הבטון ביסודות עוברים ורגלי קירות תומכים יהיה ב  . 40 -הקבלן ייצק את הביסוס לקירות תומכים
על גבי שכבת בטון רזה מפולסת אשר מפלסיה אושרו ע"י מודד מוסמך.
היציקה תבוצע כנגד תבניות צד בגובה המתאים.
עם תום היציקה יבצע הקבלן אשפרה כמתואר במפרט זה.
תחום הפסקת היציקה )עבור הקיר ( יוברש לעומק  7מ "מ בשני כיוונים.
אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב  -מ"ק
מרצפי בטון ומשטחי בטון בעוביים כלשהם
02.01.04
תיאור ודרישות ביצוע
סוג הבטון במשטחי הבטון יהיה ב 40 -
משטחי בטון יבוצעו לפי דרישות המפרט הכללי של משרד הבטחון פרק .50
מרצפי בטון ומשטחי בטון יוצקו על גבי שכבת בטון רזה מפולסת.
היציקה תבוצע כנגד תבניות צד בגובה המתאים.
עם תום היציקה יבצע הקבלן אשפרה.
אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב  -מ"ק
מחיר מרצפי ומשטחי הבטון יכללו בין היתר תפרי התפשטות (כולל כל העבודות שקשורות לכך וכולל
מייתדים ואיטום) ,ביצוע תפרי דמה.
קורות בקצוות הרצפה יכללו בעבודות סעיף זה וימדדו לתשלום במ"ק.
קורות ראש מבטון בחתכים כלשהם יצוקות במפלס עליון של קירות כלונסאות
02.01.05
תיאור ודרישות ביצוע
במסגרת עבודותיו יהיה על הקבלן לצקת ראשי כלונסאות וקורות ראש כלונסאות קירות דיפון/קירות
תומכים במידות ותצורות שונות כמצוין בתכניות.
סוג הבטון בראשי הכלונסאות יהיה ב . 40 -
ביצוע אלמנטים אלה יהיה רק לאחר גמר ב יצוע בדיקות לכלונסאות ואישורם ובהתאם לדרישות המפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור.
יציקת ראשי הכלונסאות והקורות תיעשה על גבי שכבת בטון רזה .היציקה תיעשה בשלב יציקה אחד רצוף.
היציקה תבוצע כנגד תבניות צד בגובה המתאים.

למניעת תזוזת טפסות הצד על הקבלן להשתמש במוטות קשר אשר יושחלו דרך צינורות פוליאטילן (אפור)
בקוטר המתאים .קצה הצינור יוצב בנסיגה ובמגע עם המעטה יוצב תותב קוני מפלסיק אשר יוסר
לאחר היציקה טרם ביצוע שכבת האיטום.
הקבלן ישאיר את תבניות הצד  4ימים לפחות כחלק משיטת האשפרה .עם תום ה יציקה יבצע הקבלן
אשפרה לחלקו העליון של ראש הכלונס/קורת ראש על ידי הרטבה ושימוש בכיסוי ביריעות
כמפורט במפרט זה .לאחר פירוק תבניות הצד יבצע הקבלן אשפרה לצידי ראש הכלוס/קורת ראש
כנ"ל.
תחום הפסקת היציקה (עבור קיר/מעקה) יקבל הברשה לעומק  7מ״מ בשני כיוונים.
אופנ י מדידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב  -מ"ק
קירות ציפוי מבטון בעוביים כלשהם ,יצוקות כנגד כלונסאות וביניהם לרבות קידוח
02.01.06
ועיגון הקוצים לכלונסאות .
ניקוי פני הכלונסאות  -תאור ודרישות בצוע
יציקת קיר הציפוי תבוצע רק לאחר שפני הכלונסאות עברו ניקוי ו הכנה ליציקה.
ניקוי פני הכלונסאות יבוצע בשילוב עם החפירה הכללית .הניקוי יבוצע בשילוב של עבודת איזמל ופטיש
ולחץ אויר ,וזאת עד להסרת כל שכבות העפר ,וחלקי בטון רופפים הדבוקים לכלונסאות .כמו כן
יבצע הקבלן התזת חול בזלתי בלחץ אויר (בדומה לניקוי חול הנעשה להסרת ח לודה ממתכת).
הניקוי יבוצע בכל שטח הכלונסאות הגלוי לעין להיקף של כמחצית היקף הכלונס לערך .לאחר שבוצעה
החפירה בחזית קיר הכלונסאות ,והחפירה בין הכלונסאות כנדרש בתכניות.
פני הכלונסאות ישארו כפני בטון בריא ונקי מכל פסולת ,ומחוספסים כדי ליצור הידבקות טובה של שכב ות
הבטון המיישרות .אם תהיינה בליטות בטון החורגות מ  6 -ס"מ עובי יש צורך לסתת אותן ,כדי
ששכבת היציקה המיישרת תהיה בעובי הנדרש .הסיתות יהיה על חשבון הקבלן.
אם כתוצאה מאי דיוקים תהיינה סטיות באנכיות הכלונסאות וכתוצאה מכך יהיה צורך בעיבוי היציקה
המשלימה או עבודות נוספות אחרות  -הן תהיינה על חשבון הקבלן.
בעת ביצוע התזת חול ,יש להגן בפני התפזרות האבק .ההגנה תהיה ע"י יריעות פוליאטילן עבה ,ו/או לוחות
לבידים או כיו"ב ,המורכבות על מסגרות עץ ומותקנות על ראש קיר הכלונסאות בשפוע כלפי מטה
ומעלה ,הכל לשביעות רצונו של ה מפקח.
הבטון  -תיאור ודרישות בצוע
הבטון מסוג ב  40 -לפי ת"י  . 118הזיון יהיה ע"י רשת מרותכת בשילוב עם זיון ממוטות מצולעים.
יש להקפיד על ויברציה טובה ונכונה ,שכן זרימת הבטון מאולצת ע"י צורת הכלונסאות ויש להבטיח
שביציקה זו לא יהיו קיני חצץ.
מותר לקשור את התבנית ש ל יציקה זו אל כלונסאות הדיפון בתנאי שהקשירות תהיינה בקצב מודולרי
בשני הכיוונים.
תחתית התבנית תיוצב אל כלונסאות הבטון באמצעות ברגי חיבור שיכולים להיות צפופים יותר מהמודול
הנ"ל ,בתנאי שקטע זה של היציקה יהיה בלתי נראה לעין במצב הסופי של הקיר.
במצב הסופי של הק יר יש לסתום את כל החורים שיצרו אביזרי הקשירה (ולחתוך חוטי קשירה) ,באופן
כזה שהסתימה תהיה אטומה למים והגוון יהיה זהה לזה של הבטון .עומק הסתימה יהיה לפחות
 30מ"מ.
דפנות צד של התבנית יתוכננו כך שהפסקות היציקה בין קטע לקטע יאפשרו העברת הזיון ללא חיתוכו
ויהיו מ עובדות בצורת שקע  -תקע.
בחלק התחתון של יציקת כל שלב יעוגנו אינסרטים לחיבור עם היציקה בשלב הבא כמתואר בתכניות.

היציקה תבוצע בקטעים עוקבים ,זה אחרי זה ,כשרשתות הזיון נמשכות מקטע לקטע ברציפות .יש להקפיד
על ויברציה נכונה ומספקת .היציקה תהיה בבת אחת לכל גובה הקיר .
היציקה תהיה באמצעות משפכים וללא פתחי יציקה לכל גובה הקיר.
פני היציקה יהיו מחוספסים ומהם יבלטו קוצים מגולוונים בקטר  8מ"מ לעיגון יציקת הגב של צפוי האבן
על הקיר.
מוטות זיון מייתדים מעוגנים בבטון קיים (בכלונסאות)  -תיאור העבודה ודרישות ביצוע
החבור בין קירו ת הצפוי לכלונסאות יבוצע באמצעות מוטות זיון מייתדים כדלקמן:
קידוח אלכסוני בשפוע קל (  ) 10%של חורים בקוטר הגדול בשני מ"מ מהמוט המיתד בכלונסאות לעומק
של  30 - 20ס"מ.
יש להשתמש במקדחה רוטטת ומסתובבת עם מקדח וידיה המיועד לבטון בקוטר המתאים.
מודגש בזאת שעל ה קבלן לבצע קידוחים חוזרים וזאת במקרה של תקלות במוטות זיון בבטון
הקיימים הכל כפי שיידרש לביצוע מושלם של הקדח הנדרש.
ניקוי הקדח והזרקת דבק אפוקסי לחורים לעיגון המוטות.
ניקוי הקדח
יש לנקות היטב את הקדח מאבק הקידוח .הניקוי יעשה ע"י החדרת צינורית אל תחתית
הקד ח והפעלת לחץ אויר ובכמות גדולה ..יש לבצע את הפעולה עד להוצאת כל האבק .אין לשטוף
במים!
תכונות הדבק
יש להשתמש בדבק אפוקסי מאיכות מעולה עם תעודות המעידות על התאמתו להדבקת בטון לברזל.
חוזק הדבק חייב לעלות על חוזק הבטון לגזירה ולמתיחה ב  20% -לפחות.
יש להשתמש בדב ק מסוג  HILTY HIT RE 500או שו"ע מאושר.
יישום הדבק
במידה וקוטר הקדח יהיה בדיוק  24מ"מ וקוטר המוט המוכנס אליו יהיה בדיוק  16מ"מ ,תהיה כמות
הדבק הדרושה לכל קדח בעומק  20ס"מ  50 -סמ"ק ולכל קדח בעומק  30ס"מ  75 -סמ"ק.
יש לוודא את הכמות ע"י נסוי במוט הראשון ע"י הכנסת דבק בכמות  55סמ"ק ו  -80סמ"ק בהתאמה.
יש לשפוך את הדבק בכמות מדודה לתוך הקדח ומיד לאחר זאת להכניס את מוט הברזל המצולע בקוטר
 16מ"מ.
הדבק אמור לעלות על גדותיו וכמות קטנה צריכה לנזול לצדדים .ניתן למלא דבק בזה אחר זה במספר
קדחים ואח"כ להכניס לכולם את המוטות.
הדבק נשאר נוזלי בזמן היישום לפחות  30דקות .הדבר תלוי בטמפרטורה החיצונית.
הערה :מוט הזיון המצולע חייב להיות נקי ללא חלודה וללא קרום שחור ,והמוט יוחדר עד לתחתית הקדח.
הכנסת מוטות מייתדים מפלדה מצולעת בקוטר ובאורך המוגדר בתוכניות
לאחר החדרת המוטות ל תוך הקדחים עם הדבק יש לסתום את היקף מרווח החור בין הקדח למוט
המיתד וזאת כדי למנוע נזילת הדבק .אין לגעת במוטות במשך  24שעות .החוזק המלא מושג כעבור
מספר ימים לפי נתוני היצרן.
בדיקת שליפה
הקבלן יבצע בדיקות שליפה ,גודל מדגם לבדיקת שליפה יהיה ל  5% -מכמות המוטו ת הנדרש .כוח
השליפה המינימלי הנדרש יהיה  3.0טון לכל מוט מיתד .על הקבלן לבצע מדגם של  15י"ח להוכחת
יכולת ביצוע לפני תחילת הביצוע וכן בדיקות שוטפות על פי הרשום לעיל.
אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה היא לפי נפח .הנפח לתשלום מחושב לפי המידות התאורטיות שבתכניות וללא תלות במידות
שבוצעו בפועל.

מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בכך ,לרבות הכנת וניקוי פני הכלונסאות ולרבות
קידוח ועיגון הקוצים בכלונסאות (כולל עלות המוט עבור הקוץ והדבק לעיגון) ובדיקות השליפה.
מחיר היחידה כולל את הנקזים  /צינורות הניקוז השרשוריים בין הכלונסאות כולל בד גאוטכני ופילטר
החצץ.
ברזלי הזיון ימדדו בנפרד.
קירות מבטון בעוביים קבועים ו/או משתנים

02.01.07
תיאור ודרישות ביצוע
סוג הבטון בקירות התומכים ב .40 -
הקבלן ייצק את הקירות התומכים בתבניות המתאימות לגמר שהוגדר ע "י האדריכל .מפלסי הקיר יאושרו
ע"י מודד מוסמך טרם היציקה .לאחר היציקה יש לבצע אשפרה בהתאם לדרישות המפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור.
הפסקות יציקה אנכיות תבוצענה בתפרים בלבד (מישקי התפשטות) ,כפי שמסומן בתכניות ולפי הדרישות
בסעיף  02.01.06.05במפרט הכללי לעבוד ות סלילה וגישור .מישקי ההתפשטות יסתמו באמצעות
חומר אלסטומרי מאושר ע "י מנה "פ והמתכנן ובהתאם לדרישות סעיף  02.01.06.06במפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור.
קירות התמך ינוקזו באמצעות נקזים אופקיים בקוטר  "4כמתואר בתכניות .בקצה הפנימי של כל נקז
יונח פילטר חצץ גס רחוץ ,עטוף בבד גיאוטכני "לא ארוג" ,קוטר  30ס "מ.
אופני מדידה ותכולת מחיר
מדידה תיעשה על פי נפח ב  -מ"ק
המחיר יכלול את כל האמור לרבות החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה ,למעט פלדת הזיון.
לא תשולם תוספת עבור שיפועים של חזית ,גב או ראש הקירות.
תוספת מחיר עבור בטון ב  40 -במקום ב 30 -
02.01.08
תיאור ודרישות ביצוע
בכל המקומות בהם נדרש הקבלן ע"פ התכניות לספק בטון בעל תכונות של ב  40 -במקום ב  30 -עליו לספק
את הבטון בהתאם לנדרש במפרט של חברת נתיבי ישראל.
על הקבלן להגיש לאישור עבור כל אלמנט בטון בפרויקט את תערובת הבטון אשר מתוכננת לשימוש ,תכנון
התערובת יהיה ע"י טכנולוג בטון מומחה (אפשרי מטעם מפעל הבטון).
על ת ערובת הבטון להיות מותאמת לדרישות המיוחדות אשר רשומות במפרט זה ,במפרט נתיבי ישראל,
בתכניות הביצוע וכן במידה ונדרשת התאמה מיוחדת לגיאומטריה ,סידור הזיון ,דרגת החשיפה
וכדומה.
אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תיעשה במ"ק.
מחיר הבטון כולל את המוספים והתוספים מן הס וג ובכמות שתדרש לקבלת הבטון הנדרש בתכניות.
גמר פני בטון חשוף חזותי
02.01.09
תיאור ודרישות ביצוע:
במידה ונדרש ע"י האדריכל יהיו פני הבטון הגלויים מבטון חשוף חזותי בהתאם לדרישות המפורטות
להלן.
פני הבטון יהיו בגמר חזותי ואדריכלי ללא סגרגציה בגוון אחיד ובבטון חלק תוך הקפדה על ויברציה
אחידה לכל פני האלמנט לגובה ולרוחב.
פני הבטון היצוקים יהיו ללא נזילות ,כתמי שמן כתמי אשפרה ועוד.

הבטון יהיה ללא אפר פחם ומינרלים במינונים משתנים ויהיו וממקור מים אחיד למניעת "צבעוניות"
הבטון ולהשגת גמר בטון אפור חלק בעל גוון אחיד.
צורת הגימור של התבנית תאושר על ידי האדריכל ומנהל הפרויקט.
אופני מדידה ותכולת מחיר
גמר קיר חזותי במידה ונדרש לא ימדד לתשלום ויהיה כלול במחיר היחידה.

מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק 3
02.01.10
תיאור ודרישות הביצוע
כל מוטות הפלדה שי סופקו לאתר יהיו מצולעים רתיכים בהתאמה לדרישות ת"י  4466חלק  3בסימון W
רתיך.
ההוראות החלות על הזיון יתאימו לדרישות תת פרק  02.01.09במפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל.
כיסוי הבטון יהיה כמפורט התוכניות ובהיעדר פירוט בהתאמה לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה
וגיש ור.
הארכת מוטות בריתוך תעשה רק באישור מנה"פ  .הריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י ( 466חלק  )1ובכפיפות
להנחיות מנה"פ .הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות באמצעות ביצוע
בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי.
אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה תהיה על פי משקל ב  -טו ן לפי הכמויות שבתכניות ,ללא כל תוספת פחת וחפיות.
ספסלים המשמשים לתמיכת הזיון וחפיפות זיון שביצע הקבלן (באישור מנה"פ) ואשר אינן מתוארות
בתוכניות ,לא ימדדו לתשלום ,ומחירן כלול במחירי היחידה לרבות בדיקות ובהן בדיקות מתיחה
שעל הקבלן לבצע .שומרי המרחק מסוג כלשה ו כלולים גם הם במחירי היחידה של הזיון.
ריתוכי זיון ,אם בוצעו ,ו/או הותרו לקבלן ע"י מנה"פ ,אינם נמדדים לתשלום ומחירם ,כולל מחיר בדיקתם
במעבדה מאושרת ,גם הם ,יהיו כלולים במחירי היחידה של הזיון.
לוחות פוליסטירן מוקצף  P-30בעובי  2ס "מ באלמנטים שונים
02.01.11
תיאור ודרישות הביצוע
הגנה על האיטום בשטחים בהם הבטון יכוסה ע "י עפר או קרקע ,תהיה ע "י פוליסטירן מוקצף  P-30בעובי
 2ס "מ מודבקים עם ביטומן חם .40/50
לוחות פולסטרן מוקצף כלולים במחיר האיטום ואינם נמדדים לתשלום בנפרד.

נקזים בקירות תומכים מצינורות בקוטר " 4
02.01.12
תיאור ודרישות הביצוע
הנקזים יהיה מצינורות  PVCמסוג  SN-8המותאמים לעמוד בעומסים של לחצי הבטון אשר יופעלו בזמן
יציקת הקירות .הנקזים יורכבו במקומם המתוכנן בהתאם לתכניות ובהתאם למפלסי הקרקע
המתוכננים .הנקזים יהיו בשיפוע כלפי חזית הקירות.
בגב הקיר מאחורי כל נקז יורכב פילטר חצץ עטוף בד גאוטכני בלתי ארוג ,יש לוודא כי הנקז במקומו
בטרם המשך ביצוע המילוי בגב הקיר.
בניגוד לאמור במפרט הכללי לא ישולם בנפרד עבוד הנקז ים ופילטר החצץ והם יהיו כלולים במחיר הבטון
של הקירות.
02.01.13

משקי התפשטות ) תפרי התפשטות (

תיאור ודרישות הביצוע
לאורך אלמנטי הבטון כגון רצפות וקירות יבוצעו תפרי התפשטות .תפרי ההתפשטות יעמדו בכל הדרישות
בסעיף  02.01.06.05במפרט הכללי של חברת נת "י.
מילוי התפר יכלול לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  2ס"מ מסוג . P-30
סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר ראה סעיף  02.01.12במפרט זה.
מוטות מייתדים ראה סעיף  02.01.13במפרט זה.
יש לוודא עמידות חומרים אלה לחום הנובע מיישום בחום של חומרי איטום לאחר מכן.
באזור מישקי ההתפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומנית אשר כלולה במחיר עבודות האיטום ולא תמדד
לתשלום בנפרד.
אופני מדידה ותכולת מחיר
בניגוד לאמור במפרט הכללי תפרי התפשטות לא ימדדו לתשלום ויכללו בתשלום היחידה של
הבטון.
סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר
02.01.14
תיאור ודרישות ביצוע
דרישות לביצוע ראה סעיף  02.01.06.06סתימת משקים בחומר אלסטומרי במפרט הכללי לעבודות סלילה
וגישור וכן הדרישות להלן.
איטום (סתימת) מישקי התפשטות יבוצע בעזרת חומר אלסטומרי מאושר .לפני ביצוע האיטום יתקין
הקבלן פרופיל גיבוי מספוג פוליאוריתני עגול בק וטר הגדול בכ  5 -מ"מ ממידת המרווח המיועד
לאיטום .הספוג יהיה רציף וללא קרעים .במידה והמרווח המיועד לאיטום משתנה יש להתאים
גליל רקע בקוטר מתאים.
הקבלן נידרש לבצע הכנה של פני הבטון המיועדים לאיטום לרבות ניקוי שפות התפר ,עיבוד השפות ,יישורן
וכד' .לאחר ההכנה יש להתקין את גליל הרקע כך שלאחר התקנתו המרחק מפני הגליל לשפת
התפר יהיה זהה לרוחבו.
הקבלן יישם את המסטיק הנ"ל בצורה איטית תוך הבטחת שמירת מגע מלא ואחיד עם פ ני הבטון בצדדים
ועם הגליל .לאחר מילוי התפר יש לעבד את פני המסטיק בצורת שקע קעור .עובי המסטיק במרכז
השקע לא יהיה קטן ממחצית רוחב התפר.
יש להקפיד על קבלת צוואר במרכז התפר ועיבוי בחיבור לבטון בשפות.
אופני מדידה ותכולת מחיר
בניגוד לאמור במפרט הכללי סתימת מ ישקים ותפרים לא ימדדו לתשלום ויכללו בתשלום היחידה
של הבטון.
מוטות מייתדים בקוטר  20או  25מ"מ
02.01.15
תיאור ודרישות הביצוע
שני חלקי המבנה משני צדי התפר ההתפשטות יחוברו ע "י מוטות מייתדים מפלדה מגולוונים באבץ חם
לפי ת "י  918עובי הגילוון יהיה  85מיקרון לפחות ,כמסומן בתכניות ,אך לא יותר מ  120 -מיקרון.
על הקבלן להתקין מוטות מייתדים כמסומן בתוכניות כך שיהיו בקווים ישרים ומקבילים זה לזה ולפני
המשטח ,וניצבים לקווי המישקים .המוטות ייקשרו לתמיכה מיוחדת שמחוץ לטפסה.
למען הסר ספק אין להחדיר מוטות לבטון טרי  .בהתאם למתואר בתכניות יורכב שרוול סגור על קצה
המוט המייתד )הקצה של קטע המוט המיועד לאפשר תזוזה) השרוול יבלוט  50מ "מ מעבר לקצה
המוט.
יש למלא את השרוול בגריז לפני הרכבת השרוול על המוט.
השרוול יתאים לקוטר המוט המייתד ויהיה בעל קצה סגור ואטום למים.

אופני מדידה ותכולת מחיר
בניגוד לאמור במפרט הכללי מוטות מייתדים לא ימדדו לתשלום ויכללו בתשלום היחידה של
הבטון.

פרק  - 05עבודות איטום
 05.00הנחיות כלליות
תיאור העבודה
פרק זה מתייחס לכלל עבודות האיטום ,שיבצע הקבלן במסגרת הפרויקט ,בין השאר יבצע הקבלן את
העבודות הבאות:
איטום ראשי כלונס ,קירות תומכים וכן וכל אלמנט בטון אשר בא במגע עם הקרקע במריחות חמות
בהתאם להנחיות מפרט מיוחד זה וכן בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
פרק  – 05איטום מבני דרך.
דרישות מקבלן המשנה לאיטום
05.00.02
כל עבודות האיטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן איטום ,אשר הוסמך ממכון התקנים לבצע עבודות איטום
של גגות שטוחים .ראש הצוות של הקבלן באתר יהיה בעל תעודה של "אוטם מורשה" ממכון
התקנים.
לא יאושר צוות איטום אשר לא יציג תעודת אוטם מורשה של ראש הצוות ,שניתנה לו
ממכון התקנים .ראש הצוות יימצא כל משך העבודות באתר.
איטום ביריעות נדבקות מעצמן לבטון ,יבוצע ע"י קבלן המוסמך לעבודה זו ע"י יצרן היריעות.
כחלק מהעבודה ,על קבלן האיטום או מנהל העבודה מטעמו להגיע לאתר יום לפני כל עבודת איטום ,לבדוק
את שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות ה הכנה הנדרשות לאיטום .היה
והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי המקצוע ,לא תבוצע
העבודה המתוכננת ,עד להשלמת כל ההכנות ואישור של המפקח.
 05.01אלמנטים לאיטום
איטום פני הבטון הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאינה משתכת
05.01.01
תיאור ודרישות הביצוע
מערכת האיטום ("במריחות חמות") המפורטת להלן תיושם על כל שטחי אלמנטי בטון הבאים במגע עם
קרקע במצבם הסופי וכן ע״ג שטחים לגביהם יורה מנהל הפרויקט בכתב שיש לבצע את האיטום.
התשתית לאטום חייבת להיות חלקה (ללא בליטות ושקעים) ,יציבה וחזקה ,ללא אבק ,שמן ,צבע וכל חומר
זר אחר .יש להכינה כמתואר להלן:
ניקוי פני הבטון.
תיקון פגמים בפני הבטון:
סגרגציה שטחית עד עומק של  5מ"מ יש לתקן בעזרת שפכטל צמנטי ייעודי כדוגמת סיקה מונוטופ ,620
סגרגציות וקני חצ ץ עמוקים מכך יש לתקן בעזרת חומר צמנטי ייעודי כדוגמת סיקה רפ פאוור או סיקה
טופ .122
קיטום ושיוף בדיסק של נזילות בטון בין תבניות וכדומה.
קיטום חוטי קשירה לעומק  2ס"מ ומילוי בחומר שמשמש לתיקון הסגרגציה.
סגירת חורי "דיוידג" בעזרת פקקים מתאימים ,ומילוי הצינורות בהזרקת ג'ל אקרילי לאיטום.
סדקים ברוחב מעל  0.3מ"מ יטופלו בטרם האיטום ,האיטום יהיה בהזרקה של חומר ייעודי לתיקון סדקים
כגון סיקהדור .52
כל התיקונים בכפוף לפרק  02במפרט הכללי (נת"י) :עבודות בטון באתר תת פרק  : 02תיקון נזקים -
ברכיבי מבנים מבטון
ביצוע האיטום
גיל הבטון בביצוע האיטום יהיה  21יום ויותר.

שכבה ראשונה (  ) PRIMERעם פריימר ביטומני מסוג "פריימר ( "115ביטום)" /פז יסוד" (פזקר ) /בתוספת
מים לדילול על פי הוראות יצרן או שווה  -ערך מאושר (באישור מנהל פרויקט) בכמות של כ 250 -
ג"ר/מ"ר לקבלת שכבה רציפה ואחידה.
שכבת ביטומן ראשונה עם ביטומן  40/50בכמות של כ  1.5 -ק"ג/מ"ר ,או שווה  -ערך מאושר (באישור מנהל
פרויקט).
על השכבה הראשונה בעודה חמה ודביקה יש ליישם רשת זכוכית במשקל  10±60ג"ר/מ"ר ,גודל עין 2.5-3
מ"מ.
שכבת ביטומן שניה עם ביטומן ( 40/50רק לאחר קרור השכבה הראשונה) בכמות  2.0ק"ג/מ"ר ,או שווה -
ע רך מאושר (באישור מנהל פרויקט).
סה"כ עובי השכבות יהיה לא פחות מ  3 -מ"מ בנקודת מדידה.
ההגנה על האיטו ם באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף  P30בעובי  20מ"מ ,מודבקים בעזרת ביטומן חם.
גמר האיטום  5-10ס"מ מתחת לפני קרקע מתוכננת.
אין למרוח שכבת ביטומן לפני אישור המפקח.
לאורך תפרי התפשטות ,ומתחת למערכת האיטום ,יולחמו  2יריעות חיזוק ביטומניות:
יריעת איטום  SBSללא שרי ון בעובי  5מ"מ
יריעת איטום  SBSמשוריינת בעובי  5מ"מ דרגה M
אין להתחיל בעבודת הדבקת לוחות הפוליסטירן מוקצף לפני שכל השכבות התקררו.

אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לתשלום עבור איטום הרכיבים תהיה לפי מ״ר בפריסה ,ללא הבחנה בין שטחים אופקיים לאנכיים
או משופעים ,ותכלול את כל עבודות ההכנה ,הפריימר ,שכבות הביטומן ,רשתות האינטרגלס.
ההגנה על האיטום בעזרת לוחות פוליסטירן מוקצף תהיה כלולה במחירי האיטום ולא תשולם בנפרד.
יריעות חיזוק באזור תפרי התפשטות לא ימדדו לתשלום והינם כלולים במחיר האיטום.
 05.01.02רולקות
תיאור כללי
לפני עבודות האיטום על הקבלן לבצע לכל היקף החיבורים בין יסודות לקירות  -או עמודים "רולקות"
במידות  5 X 5ס"מ מבטון ב  , 30 -לפי הפרטים הסטנדרטיים של החברה.
הרולקות יכוסו באיטום ביטומני.
הרולקות יבוצעו ,בין אם סומנו או לא ,לפי התוכניות הרלבנטיות.
אופני מדידה ותכולת מחיר
עבודות הרולקות ,לרבות החומרים ,יכללו במחירי היחידה השונים של הבטון המצויים בכתב הכמויות
ולא תשולם עבורן בנפרד.

פרק  – 14עבודות אבן
 14.01חיפוי קירות באבן
תיאור ודרישות ביצוע הנדסיות
14.01.01
כל החומרים לביצוע החיפוי וכן שיטת הביצוע והבדיקות יהיו בהתאם לפרק  14במפרט הכללי ולת"י 2378
וכמתואר בתכניות.
החיפוי יעשה בשיטת קיבוע רטוב בלבד ,במידה ויידרש יבוצע חיבור נוסף באמצעות ברגים הייעודיים
לחי פוי אבנים ,כמתואר להלן.
חומרים
סוג האבן ,התכונות הפיזיקליות שלה ,עובייה והגימור שלה יתאימו לתכניות והנחיות האדריכל .חוזק
חלקי המתכת (רשתות ואביזרים שונים) ,עוביים והציפוי שלהם יתאימו לדרישות מפרט זה
ולתכניות .חומרי האיטום ,חומרי הדבקה ,מלט ,חומרי הכיחול ית אימו לדרישות מפרט זה
ולתכניות.
כל החומרים לביצוע מושלם של עבודות החיפוי יכללו במחיר חיפוי אבן ולא ימדדו בנפרד.
בדיקות
בדיקות במעבדה (לפני הביצוע) יכללו:
חוזק לכפיפה של האבן.
ספיגות כוללת של האבן.
ספיגות נימית של האבן.
בדיקת טיב הגילוון ברשת ,במוטות בודדים וחלקי פלדה נוספים.
בדיקת חומר הכיחול ,חוזק ,ספיגות וסדיקה מרוסנת.
בדיקת מסטיק גמיש ,הכתמת האבן ,הידבקות לאבן ,תזוזה מרבית בתפר ,עמידות בקרינה  -לפי ת"י .1536
הבדיקות יוכיחו עמידה בתקנים הרלוונטיים ובדרישות המפרט הטכני המיוחד.
רק לאחר ק בלת אישור ממנהל הפרויקט כי האבנים עמדו בכל הדרישות יינתן אישור לביצוע
החיפוי.
בדיקות באתר (במהלך הביצוע) יכללו:
בדיקת העוגנים :עד  300מ"ר חיפוי יבדקו  6עוגנים
 600 – 300מ"ר חיפוי יבדקו  10עוגנים
מעל  600מ"ר חיפוי יבדקו  15עוגנים
כח השליפה של העוג נים בקיר:
 150ק"ג לפחות לעוגן המחזיק את הרשת.
 1200ק"ג לפחות לעוגן המחזיק את הזויתן.
הבדיקה עד להרס העוגן.
חוזק ווי החיבור לאבן :בכל סט בדיקות יבדקו שלושה ווים.
הווים יבדקו לשליפה בתוך הקדח שבאבן בניצב לקדח.
חוזק כל וו יהיה לפחות  100ק"ג/מ"ר כפול שטח האבן (שטח האבן יחושב לפי האבן
הגדולה ביותר).
בדיקות איכות הביצוע יכללו:
בכל סט יפורקו  2אבנים :אבן מרכזית רגילה ואבן ליד פינה או תפר.
ייבדק היישום של כל מרכיבי המערכת והתאמה למפרט:
המישקים  -בדיקת מישקים :רוחב ,עומק פני חומר המילוי ועובי ו.
שלמות האבנים  -לא תהיינה אבנים סדוקות או פגומות בשפותיהן או בכל מקום אחר .לא יהיו גידים
המוכחים כחלשים.

בדיקת חוזק הבטון של המילוי בגב האבן בהתאמה לדרישות התקן ע"י מעבדה
.4.5
מוסמכת מאושרת.
חיפוי ברטוב  -שיטת הבניה
האבנים יורכבו על תושבת יציבה (זווית ן או בטון).
מפלסים את האבנים על כפיסים הקובעים את רוחב המישק האופקי.
מחברים את האבנים אל רשת מלאה או חלקית באמצעות ווים מפלדה.
הרשת מחוברת לקיר על ידי עוגנים.
המלצות מיוחדות
בפרטי פינה יש לבצע את האבן בפינה על ידי עוגנים מיוחדים.
בשיטות החיפוי ברטוב יש לנקות את האבן היטב לפני החיפוי .יש לשטוף את האבן בזרם מים חזק ולנקות
תוך כך במברשת הצד המכוון לקיר.
איטום הקיר
לפני ביצוע החיפוי אוטמים את קיר הרקע בחומר אוטם ,כגון :טיח הידראו לי אוטם ,שכבת הרבצה
כמפורט בתקן הישראלי ת"י  1414חלק  ,1או שכבה ביטומנית אוטמת.
רשתות פלדה
הרשתות פלדה יהיו מרותכות מגולוונות ,קוטר מוטות הרשת לא יקטן מ  4.2 -מ"מ מידות משבצות הרשת
יהיו  10ס"מ לכל היותר.
הרשתות יחוברו לקיר בעוגנים המרוחקים זה מזה במרחקים ש אינם עולים על  60ס"מ בשני הכיוונים.
עוגנים אלו יקבעו את הרשת במרחק של  10מ"מ לפחות מהקיר.
חפיית הרשתות תהיה משבצת אחת לפחות.
מישקים
רוחב המישקים בין האבנים יהיה  1/60לפחות (כאשר  Lאורך הצלע לאורך המשיק ובכל מקרה רוחב
המישק לא יקטן מ  3 -מ"מ).
את המישקים י ש למלא במלט מהודק היטב לקבלת חומר חזק ואטום.
רוחב מישקים גמישים יהיה  6מ"מ לפחות .יש לבצע מישקים גמישים כל  3מ' בקירות בכיוון האופקי
ובמרחק של  8מ' לכל היותר בכיוון האנכי .המישקים הגמישים ימולאו בחומר גמיש.
זויתנים
כל  3.5מ' לכל היותר יחוברו לקיר זויתנים אופקיים מגולוונים שישמשו תושבת לשורת אבנים .מידות
הזוויתנים בהתאם לתכניות.
הזויתן יהודק לקיר באמצעות עוגנים בצורה ישירה ללא חלקים מתווכים בין הזויתן והעוגן.
קדחים ותעלות
קדחים:
בכל אבן ששטחה מעל  0.1מ"ר יקדחו  4קדחים.
באבן ששטחה קטן מ  0.1 -מ"ר מותר שיהיו ר ק  2קדחים.
קוטר הקדחים ועמקם מספיק להכנסת ווי חיבור בקוטר  3.5מ"מ ועומק  40מ"מ .יש להקפיד שהקדח
יהיה ניצב למישור הפאה ובמרכזה כדי לא להחליש את נקודת החיבור.
תעלות:
התעלות הן חריצים הנעשים בפאות הצרות של האבן .התעלות מחברות את הקדחים אל הדופן הפנימית
של האב ן המיועדות להכנסת ווי החיבור לתוכן.
התעלות דרושות בעיקר כאשר המישקים צרים ולווי החיבור אין מקום להימצא בו .התעלות רצויות גם
כאשר המישקים רחבים מפני שהווים שבתוכן ,אוחזים יותר טוב באבן והם יקבלו כיסוי של מלט
עבה כהגנה בפני קורוזיה.
קוצים לאחיזת הרשת:

ניתן להשתמש בברגים כימיים או מכניים לפי הוראות היצרן.
ווים לחיבור האבן לרשת
ווי החיבור יהיו בקוטר  3.5מ"מ ,הווים יהיו מגולוונים ומוכנים מראש עם כפוף בזוית של ( 90כפוף חד
ברדיוס מינימלי) עם צלע קצרה  25מ"מ וצלע ארוכה באורכים שונים.
הקטעים הקצרים של הווים יוכנסו לתוך הקדחים שבאבן .הקטעים הארוכים יעברו דרך "תעלה" שבאבן
ויגיעו עד מאחורי הרשת ויקיפו שם את המוט הקרוב ביותר.
סוג האבן והגמר
סוג האבן ,שיטת הביצוע והגימור יהיו על פי הנדרש בתכניות והנחיות האדריכל.
ח יזוק החיפוי בברגים
במידה הצורך ולפי הנחיית המתכנן ו/או מנה"פ יחבר הקבלן את חיפוי האבן (בנוסף לווי החיבור)
באמצעות ברגים המיועדים לחיבור אבני חיפוי לקירות בטון ,הברגים יהיו בעלי תסבולת שליפה
בשירות של  250ק"ג לפחות ובעלי מקדם ביטחון להרס של ( 3כלומר עומס כש ל של  750ק"ג
לפחות) .כל אבן תחובר באמצעות  2ברגים לפחות.
ברגי החיבור יהיו מתאימים לחיבור אבני חיפוי ,מאושר ע"י מנהל הפרויקט.
פני הקדח יאטמו בדבק שיש בצבע האבן.
מילוי גב האבן
המילוי בין חזית האבן וקיר הרקע יהיה מתערובת בטון ב  20 -המתאימה למילוי מרווח צר ות תאים
לדרישות סעיף  2.1.4בת"י  2378חלק .2
עובי המילוי יהיה  50מ"מ לפחות.
נדבך ראש (קופינג)
נדבכי ראש (קופינג) יודבקו ע"י דבק מסוג  C-2כהגדרת ת"י  4004שיתאים לחיפוי חוץ.
בנוסף ,כל אבן תעוגן בעזרת  2ברגים כמתואר בתכניות .פני הקדח יאטמו בדבק שיש בצבע האבן.
אופ ני מדידה ותשלום
עבודות חיפוי קירות באבן טבעית בשיטה הרטובה יכללו את כל עבודות ההכנה ,האיטום ,אביזרי חיבור
האבן ,הבטון בגב האבן ,רשתות זיון ,ווים/עוגנים/ברגי חיבור ,מישקים ,שכבת הרבצה של הקיר
וכל הנדרש לביצוע מושלם של חיפוי האבן .כמו כן כל בדיקות המעבדה של האבן ואביזרי החיבור
לפני ובמהלך הביצוע יהיו כלולים במחיר ולא ישולמו בנפרד.
נדבכי ראש (קופינג) ימדדו בנפרד לפי הנחיות אדריכל.
זויתני פלדה ימדדו בנפרד לפי פרק .19

פרק  - 19מבני פלדה
כללי
כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות שבפרק  19במפרט הכללי בתוספת הנחיות מיוחדות הנתונות בפרק
זה.
תכניות ייצור והרכבה
על הקבלן להכין תכניות ייצור והרכבה מפורטות ) )Shop Drawingsעבור כל אלמנטי הפלדה .את תכניות
הייצור וההרכבה הנ "ל על הקבלן להכין בהתאמה לכל הדרישות אשר מופיעות בתכניות
ובמפרטים .
את תכניות הייצור וההרכבה על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט  .תהליך בדיקת התכניות ואישורן
כולל ביצוע תיקונים והתאמות ע "י הקבלן  ,עד לקבלת תכניות ייצור והתקנה מאושרות .הקבלן
יורשה להתחיל בייצור רק לאחר שהסתיים תהליך הבדיקה והאישור של תכניות הייצור וההרכבה
שלו.
מחיר קונסטרוקצי ית הפלדה כולל את כל האמור לעיל.
ריתוך
כל הריתוכים יהיו מלאים ובעובי של  5מ"מ לפחות ולא פחות מעובי הפח הדק בחיבורים.
הריתוך יבוצע באלקטרודות  E – 7018ובהתאם להנחיות יצרן האלקטרודות.
כל הריתוכים יהיו נקיים ומלוטשים כך שיווצרו שטחי מעבר אחידים בשטחי המגע בין הרכיבים
המרותכים.
פגמי ריתוך
הריתוך יבדק חזותי ועם בדיקות על הרס לקביעת שלמותו .פגמים כמו סדקים ,קעקועים מעבר למותר
ונקבוביות ,יש להסיר בהשחזה ולתקן בריתוך חוזר.
גילוון וצביעה
כל האלמנטים יגולוונו וייצבעו על  -פי הנחיית האד ריכל.
גילוון
גילוון אלמנטי הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל ,אשר יאושר על  -ידי המפקח .הגילוון
יבוצע כמפורט בסעיף  1904של המפרט הכללי למסגרות חרש (פרק  )19ויעמוד בדרישות ת"י .918
הגילוון יבוצע לאחר הריתוך .לא יורשה כל ריתוך אחרי השלמת הגילוון.
עובי ציפוי האבץ יהיה  80מיקרון לפחות .תיקונים בציפוי ,לפני ולאחר הרכבת האלמנטים במקום ,יבוצעו
בעזרת משחת צבע אבץ ,המיועדת לתיקוני גילוון (  ZINGAאו שווה ערך) בשתי שכבות ,בעובי
כולל של לפחות  80מיקרון.
גלוון צינורות
צינורות אשר יעברו תהליך גילוון חייבים להיות פ תוחים מכל צד בזמן הגילוון.
במידת הצורך יכין הקבלן חורים בקצוות הצינורות עבור הגילוון ,יש לקבל את אישור המתכנן למיקום
וגודל החורים.
גלוון ברגים אומים ודסקיות

כל הברגים האומים והדסקיות יהיו מגולוונים בשיטה הטרמודיפוזיונית בהתאם לדרישות ת"י  ,4271עובי
הגלוו ן לפחות  45מיקרון.
בדיקות הגילוון
כל חלקי  -הקונסטרוקציה המגולוונים ייבדקו בדיקת אחידות הציפוי ,משקל הציפוי ואחידות הציפוי
בהתאם לדרישות ת"י .918
גלוון בשיטה הטרמודיפוזיונית ייבדק בהתאם לדרישות ת"י .4271
צביעת פריטי פלדה מגולוונים
הצביעה תבוצע ע"י מערכת צ בע מאושרת של חברת טמבור או נירלט.
העובי הכולל של מערכת הצבע יהיה לפחות  120מיקרון .
יש להשתמש אך ורק במערכת צבע מלאה ותואמת של אותו יצרן (חומרי הכנה צבע יסוד וצבע עליון
תואמים) .אופן השימוש והיישום ,לרבות כמויות החומר הדרושות ,דילול ,המתנה בין שכבות,
עבודות הכנה דרושות וכד ' ,יהיו לפי הוראות היצרן .
הגוונים לצביעה יהיו לבחירת האדריכל מתוך קטלוג הגוונים של היצרן.
אלמנטים מפלדה מקצועית
סעיף זה מתייחס לאלמנטים ,עוגנים ,חיבורים שונים וכד' ,כולל פרופילים ,פחים ,צינורות בקטרים שונים,
מוטות ברזל עגול ,ברגים ,אומים ,דיסקיות וכד' כפי שפורטו בתוכניות ,וידרשו ע"י המפקח
במהלך הביצוע.
הפלדה תהיה מסוג  ,FE-360עפ"י התקן הישראלי מס'  1225במהדורתו האחר ונה וכמסומן בתכניות.
הקבלן יספק את החומר ,ייצר את האלמנטים .ירכיבם ,יחברם ו/או יבטנם במקום בהתאם לתוכניות.

מדידה ותשלום
אלמנטי הפלדה יימדדו לתשלום לפי משקל הפלדה (טון).
ברגים ואומים לא ימדדו בחישוב משקל הפלדה ויהיו כלולים בתשלום אלמנטי הפלדה.
המחיר כולל ,בין היתר:
אספקת החומרים הדרושים
הכנת תכניות ייצור והרכבה
ייצור קונסטרוקצית הפלדה כמפורט בתכניות
הובלה והרכבה כולל כל הריתוכים והברגים
בדיקות איכות של הפלדה ,הברגים ,הגלוון ,הצבע ,הריתוכים וכדומה.
תיקונים לפי דרישת מנהל הפרויקט
הערות נוספות המפורטות ב תוכניות
גילוון וצביעת אלמנטי הפלדה ימדדו לתשלום בנפרד לפי משקל הפלדה (טון).

פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 23.01הנחיות כלליות
כללי
23.01.01
כל עבודות קדיחת הכלונסאות ויציקתם יבוצעו עפ"י ת"י  ,940ת"י  ,1378הנחיות פרק  23במפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי ישראל בתוספת הוראות מפרט מיוחד זה.
הבטון בכלונסאות ב  40 -אלא אם מצוין אחרת בתוכניות.
במסגרת ביצוע הפרויקט זה יבצע הקבלן עבודות ביסוס ודיפון הכוללות קידוח ויציקת כלונסאות בקטרים
שונים ממפלסים שונים ובמועדים שונים עבור קירות דיפון ,ביסוס הקירות התומכים ועבור
ביסוס עמודי חישמול ותאורה .כמו כן יבוצעו כלונסאות על ידי הקבלן אשר ישמשו עבור קירות
דיפון זמניים לצורך הגנה על הכביש או המערכות בשלבי הביצוע השונים.
תנאי הסביבה והאתר
23.01.02
על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו את תנאי הסביבה ואת התנועה באזור .עליו להביא בחשבון כי במקרים
מסוימים ,השטח אשר יעמוד לרשותו בכל שלב ביצוע של הכלונסאות הינו מצומצם.
השטח הנתון יהיה בהתאם להסדרי התנועה השונים אשר יאושרו לו על ידי הרשויות המוסמכות.
על הקבלן להביא בחשבון כי באתר קיימות מערכות תת קרקעיות אשר עליו לגלותן ,לסמנן ולהגן
עליהן.ו/או להעתיקן לפי התכנון .עליו לתכנן את ביצוע הכלונסאות בהתאם.
על הקבלן להביא בחשבון כי בכל מקום בו עוברות מערכות תת קרקעיות חוצות או סמוכות לכלונסאות,
יהיה עליו לתכנן סידור מיוחד אשר יאפשר לו ביצוע מושלם של הכלונסאות כולל דילוג על ביצוע
כלונסאות מסוימים וחזרה למקום הקידוח בשלב מאוחר יותר לאחר העתקת המערכות או
סילוקן לצורך השלמת העבודה.
במקרה של " הפרעות "אשר אינן ניתנות לקדיחה )בגין גושי בטון ,פלדה וכו' ( יש צורך לפנותם על ידי
מחפר ולאחר מכן למלא בבטון "רזה ".
 23.02שיטת הביסוס
כללי
23.02.01
בהתאם להמלצת יועץ הבסוס ,הכלונסאות יהיו קדוחים ויצוקים באתר .המרחק בין הכלונסאות כמצוין
בתכניות.
שיטת הקידוח תהיה בהקשה ו/או מכונה סיבובית ו/או שילוב של השתיים.
על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו את תנאי הקרקע המשתנים לאורך הקיד וח משכבות מילוי בהרכבים
שונים לשכבות סלע בחוזקים שונים .עליו להביא בחשבון את הקושי בקידוח דרך שכבות המילוי -
ייתכן שתתרחש חוסר יציבות בשכבות אלה .במקרה כזה יהיה צורך בייצוב הקדח בבטון וקדיחה
מחדש.
על הקבלן להיות ערוך עם מכונות לקידוח בהקשה ומכונות קידוח סי בוביות אשר מותאמות לשכבות
הקרקע השונות.
לא תוכר כל תביעה שהיא (תביעת כסף או תביעת זמן) הנובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת קרקע כל
שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי ,ו \ או מהצורך בשימוש במספר מכונות ושיטות קידוח על מנת להגיע
לעומק הנדרש .למען הסר ספק התשלום עבור הקידוח יהיה למ"א כולל שימוש במספר מכונות
ושיטות קידוח שונות ככל הנדרש לביצוע העבודה באופן מושלם.
טרם ביצוע העבודה ,יאשר הקבלן אצל מנה "פ את תוכנית עבודתו ואת הציוד המיועד לצורך ביצוע
העבודה .הקבלן יביא בחשבון בבחירת הציוד ובאופן הביצוע כי תידרש עבודה בשטחים מוגבלים
ובסמוך לתנועה כבדה אשר תנוע בצמוד למקום הקידוח.

שלבי ביצוע
23.02.02
על הקבלן להביא בחשבון כי ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם לשלבים הרשומים בתכניות ובכל מקרה
בכפוף להסדרי התנועה הזמניים הנגזרים מהפרויקט.
ביצוע בשלבים ,כיסוי והחזרת מצב לקדמותו וכן חפירה וגילוי מחדש של החלק העליון של הכלונס לא
ישולמו בנפרד והם כלולים במחירי היחידה של הכלונסאות .תשומת לב הקבלן לדרישות המפרט
הכללי של חברת נתיבי ישראל לנושא הגנה על מוטות הזיון לאחר גמר ביצוע הכלונס.
שימת לב הקבלן מופנית לעובדה כי אורך הזיון הנדרש הבולט מפני הכלונס הסופיים מצוין בתוכניות
במידה והקבלן לא יגיע לאורך הנדרש יידרש להשלימו על ידי שימוש במחברים מכאניים להארכת
הזיון במקרה זה כל הנדרש יהיה על חשבון הקבלן ולא יוכרו כל תביעות בגין הנ "ל.
תנאים כלליים לביצוע

23.02.03
צוות הקידוח
קידוח הכלונסאות יבוצע ע"י קבלן בעל סיווג א .330 -
סימון כלונסאות
סימון כלונסאות יבוצע על ידי מודד הקבלן .הסימון יבוצע בהתאם למידות הרשומות בתכניות
והמתייחסות לנקודות קבועות במבנה הקיים.
קידוח כלונסאות
קידוח הכלונס יעשה לכל אורכו הסופי בצורה רציפה וביום אחד ,לרבות יציקת הכלונס באותו היום .אין
להשאיר בורות פתוחים .במידה והקבלן מתקשה בביצוע זה ,עליו להיערך מחדש עם ציוד מתאים
כנדרש.
אם יחולו מפולות אם בקדיחה במילוי ואם בסלע סדוק מאוד או מכל סיבה שהיא ,על הקבלן יהיה לעצור
את הקידוח ולמלא את הקדח בבטון רזה ב  , 15 -ורק לאחר שהבטון התקשה לחזור ולקדוח .יש
לחזור על תהליך זה בכל עת שנתקלים במפולת.
בעבור הבטון הרזה והקידוח החוזר לא תשולם כל תוספת והם יהיו כלולים במחירי היחידה של הכלונס.
אזורי הקידוחים המתוכננים בכל שטחי העבודה ,רוויים בחללי מערות תת קרקעיות וקיים חשש לאיבוד
ראשי מקדח כתוצאה מביצוע עבודות הקידוח.
במקרים של נפיל ת ראש המקדח לחלל שכזה  -לא תוכר כל תביעה בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיבוד ראש
המקדח ועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי יחידתו .
במקרה של גילוי חלל/מערה תת קרקעית יידרש הקבלן למלא את החלל ע"י בטון רזה ולאחר מכן להשלים
את הקידוח ויציקת הכלונס במיקום ובאורך הסופי ,עבור מילוי הבטון הרזה ישולם בנפרד לפי
כמות בטון (מ"ק) אשר נוצקה בפועל ,המדידה ותשלום רק בנוכחות הפיקוח ואישור מוקדם של
מנה"פ.
לא יותר קידוח כלונסאות צמודים בקירות הדיפון .הקידוח במקרה זה ייעשה כל כלונס שלישי .השלמת
הקידוח של כלונסאות צמודים תתאפשר רק לאחר הגעת חוזק הבטון בכלונס הסמוך ל 50%
מחוזקו הסופי ולא לפני  3ימים מתום יציקת הכלונס הסמוך ,לצורך כך תבוצע בדיקת חוזק
לחיצה .עם זאת ,במידה וחלפו  7ימים ניתן לבצע את הכלונס הצמוד ללא בדיקת חוזק של הכלונס
הקיים.
תכונות הבטון
הבטון יעמוד בדרישות המפרט הכללי לע בודות סלילה וגישור )הספר הירוק ( פרק  02ופרק  23בשינויים
הבאים :
תכולת הצמנט המינימאלית תעמוד על  400ק "ג למ "ק בטון
יחס המים צמנט לא יעלה על 0.55

כדי לאפשר את היציקה דרך צינור טרמי יש להבטיח לבטון שקיעת קונוס של  "8 - "7ועבידות גבוהה.
לצורך כך נדרש הקבלן לתכנן תערובת מתאימה שחוזקה יתאים ל  -ב  40 -הכוללת ערבים כגון כולאי אויר
ומעכבים בהתאם לצורך .התערובת המתוכננת תועבר לאישור מנה "פ בצירוף בדיקות חוזק בגיל
 7ימים ו  28 -ימים .הגשת תכנון התערובת תבוצע  30יום טרם ביצוע היציקה של הכלונס הראשון.
תהליך היציקה
צינור מגן  -בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה ,יוצמד בחלקו העליון של הבור צינור (שרוול)
מפלדה בקוטר גדול במקצת מקוטר הקדח .אורך הצינור (שרוול) יהיה כ  3 -מ' (  0.7מ' מעל פני
השטח ו  2.3 -מ' בתוך הבור) .תפקידו של השרוול לשמור על צורת ראש הכלונס ובמיוח ד כאמצעי
בטיחותי עבור העובדים הנמצאים באזור ראש הכלונס בזמן יציקת הבטון .צינור הפלדה יהיה
בעל עובי דופן מינימלי של  10מ"מ .האחריות הבלעדית לאספקה ושימוש בצינור מגן הינה של
הקבלן ,לא תשולם כל תוספת עבור כך.
מודגש כאן כי יותר לקבלן להתחיל ביציקה אך ורק לאחר שווידא מנה "פ ואישר כי באתר נמצאת כל כמות
הבטון המיועדת לכלונס זה.
היציקה תבוצע ללא הפסקה עד לקבלת בטון נקי מעפר ,או כל פסולת אחרת  ,בראש הכלונס .פירוק או
שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע בבטון הטרי.
קוטר הצינור הטרמי יהיה "  .8מודגש בזה כי צינור הטרמי יהיה  5מטרים לפחות בתוך הבטון בכל שלבי
היציקה השונים.
מודגש בזאת שאחרי הכנסת כלוב הזיון וצינור הטרמי ולפני יציקת הבטון בכלונסאות יש לנקות את
תחתית הקצה ע"י מקדח נקוי שטוח.
סיתות הכלונסאות
לאחר התקשות הבטון ,נדרשת פעולת סיתות של ראש הכלונס או האלמנט ,באופן שלא תיגרם פגיעה בזיון
בכלונס .הסיתות יחשוף בטון תקין ועומקו של הסיתות לא יפחת מ  30 -ס"מ .אם הסיתות לא
הגיע למפלס ראש הכלונס או האלמנט המתוכנן ,יבצע הקבלן את הנדרש לפי הנחיות מנה"פ:
סיתות נוסף ,או יציקה משלימה ,עד למפלס המתוכנן.
בכל מקרה יבטיח הקבלן כי לאחר הסיתות יהיה בקצהו העליון של הכלונס בטון צפוף נקי וללא סימני
פסולת או קרקע.
הסיתות ייעשה באמצעות פטיש אוויר ידני או ציוד אחר ,מאושר על  -ידי מנה"פ ,תוך שמירה על הזיון
בכלונס .היה והזיון בכלונס ייפגע עקב הסיתות יהיה על הקבלן לתקן/להחליף את הזיון בכל דרך
בה יבחר המתכנן .התיקון יהיה על חשבון הקבלן ללא אפשרות קבלה תמורה נוספת.
בדיקת כלונסאות
חלק מהכלונסאות יבדקו בדיקות אולטראסוניות  .הבדיקה תהיה ע"פ דרישות המפרט הכללי לעבודות
סלילה וגישור.
עבור ביצוע הבדיקות בשיטה האולטרסונית יבוטנו צינורות בקרה בכלונסאות.
הצינורות יחוברו על ידי ריתוכים אל כלוב הזיון ואנכיותם ורציפותם תשמר בקפדנות.
כל חיבורי הצינורות לאורכם יהיו באמצעות מופות מוברגות ,וללא בליטות ושבבים.
תחתית הצנור תחסם על ידי פקק מוברג .כל החבורים יהיו אטומים וימנעו כניסת מים ו/או בנטוניט לתוך
הצינורות.
הצינורות יובלטו  30ס"מ מעל פי הקידוח ויסתמו בפקקי גומי בעת היציקה.
כל הכלונסא ות אשר לא ייבדקו בבדיקה אולטראסונית ייבדקו בבדיקה סונית.
קידוחי גלעין

אם ממצאי הבדיקה מצביעים על חשש של פגם רציני ברציפות הכלונס או באיכות הבטון ,מנה"פ רשאי
להחליט על ביצוע קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק .במקרה כזה יהיו הקידוחים
בקוטר "  3שמ תאים לבדיקות חוזק בטון תקינות.
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע הקידוחים
להוצאת המדגמים .
עפ"י תוצאות קידוח הגלעין ,יחליט מנה"פ אם לפסול את הכלונס או לאשר את תיקונו וכל מה שייעשה
לצורך התיקון או החלפתו של הכ לונס הפסול ע"י הוספת כלונסים אחרים ,או שיטה אחרת ,יהיה
על חשבון הקבלן.
מדידת עדות:
עם סיום ביצוע הכלונסאות יעביר הקבלן מדידת עדות ) (As Madeשל מיקום הכלונסאות כולל מפלסי
הכלונס לאחר סיתות ומפלסי ראש ברזלי הזיון אשר בולטים מהכלונסאות.
המדידה תועבר לבדיקה ו אישור של מנה"פ והמתכנן ,אין להמשיך בביצוע ראש הכלונס בטרם קבלת אישור
של המדידה.
הסטיות המותרות של מיקום הכלונסאות יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,סטיה
אופקית במיקום הכלונס לא תעלה על  5ס"מ .במידה ויהיו סטיות גדולות מכך על הקבלן יהיה
לבצע על חש בונו תיקונים ככל שידרש על ידי מנה"פ והמתכנן.

 23.04אופני מדידה ותכולת מחיר
המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א ומחיר היחידה יהיה זהה לעומק כלשהו .האבחנה בין כלונסאות תהיה
עפ"י הקוטר כמפורט בכתב הכמויות.
האורך הנמדד לתשלום יהיה ממפלס הכלונס אחרי הסיתות  -מפלס עליון מתוכנן של כלונס כמצוין ועד
למפלס תחתית הכלונס שביצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות ולפי הנחיות מנה "פ.
לא תשולם כל תוספת תמורה בגין קדיחה בסוגי סלע/קרקע שונים (רכים וקשים כאחד) מעבר למחירי
היחידה הנקובים בכתב הכמויות .כך ובדומה לא יינתן תשלום כפול למ"א קידוח במקרה של
החלפת שיטות ו/או מכונות קידוח בזמן הביצוע או בעת קידוח חוזר בעקבות בעיות כמו מפולות,
חללים וכו'.
במידה והקבלן יבצע כלונסאות שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מאשר בתכניות ,עקב שיטת הביצוע שלו
או מסיבה אחרת כלשהי ,וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק בט ון עודף בראש הכלונס כדי להתאימו
לתכניות ,וזאת בין אם הבטון יסולק במצב לח או במצב קשוי ,הקטע העודף הזה של אלמנט
ביסוס ,לא יימדד לתשלום .גם חיצוב וסילוק הקטע העודף של הכלונס לא יימדד לתשלום ויהיה
כלול במחירי היחידה.
כל הכלונסאות יבוצעו עם בטון מסוג ב  , 40 -בגין כך תשולם תוספת תשלום עבור שימוש בבטון ב 40 -
(במקום ב  ) 30 -וזאת בהתאם לסעיף בכתב הכמויות.
המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה לרבות:
רמפות זמניות לביצוע הכלונסאות וסילוקן בגמר העבודה.
קידוח כלונסאות ,לרבות הקידוח דרך כל שכבות המילוי ,הקרקע והסלע הקיימים ,כולל סילוק החומר
המוצא מהקידוח אל אתר המאושר לשפיכת פסולת ,ונמצא במרחק כלשהו מהאתר.
התקנת כלוב הזיון בין אם בחלקים או כשלם )הזיון עצמו יימדד בנפרד ).
שרוולי מגן בעת ביצוע הקידוחים.
מוטות זיון ספירליים אלכסוניים כולל חישוקים בקוטר  16מ"מ לפחות המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל
הריתוכים שלהם לזיון .הכל כנדרש לחיזוק כלוב הזיון המתוכנן.

צינורות ,שומרי מרחק לכלובי הזיון ,וגלגלות בטון לשימוש זה.
הבטון והיציקה לרבות השימוש בצינור טרמי.
סיתות הכלונס עד לקבלת בטון נקי והכנת ראש הכלונס למפלס המתוכנן להתחברות אל אלמנטי המבנה
מעליו ,כולל ניקוי הזיון ללא פגיעה בו וכולל הרחקת הקרקע הנחפרת ושיירי הבטון המסותת אל
אזור מאושר ע"י מנה"פ ,לרבות סיתות לפחות  30ס"מ מהכלונס מעל מפלס מתוכנן.
בדיקת הכלונס אות בבדיקות אולטרסוניות וסוניות ,ובדיקות גלעין בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט.
מדידת עדות של הכלונסאות.
לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר ויציקת הכלונס במפלס נמוך יותר ועל הקבלן
לכלול עלות זו במחיר הכלונס.
במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן להעמיק את הכלונסים מעבר למסומן בתכניות ,ההעמקה הנ"ל
תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה הנקובים בהצעתו שבכתב הכמויות ללא כל תוספת עבור
הגדלת העומק.
לא תשולם כל תוספת עבור קידוח הכלונסאות בשלבים ,התארגנויות חוזרות ועבור חפירות גישוש.
לא תשולם כל תוספת עבור מילוי בטון ר זה וקידוח חוזר דרך הבטון רזה במקרה שנתגלתה אי יציבות של
הקדח.
מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט הביסוס ו /או תיקונים באלמנט הביסוס שמנה "פ קבע
שהוא פגום יהיה התיקון כולו על חשבון הקבלן בלבד כשצורת התיקון והיקף התיקון נקבעים
על ידי מנה "פ בלבד.
צינורות הבדיקה ימדדו לפי מטר אורך וישולמו בסעיף נפרד בכתב הכמויות .עלות הסתימה בדייס צמנט
נכללת במחיר הצינור.
הזיון יימדד וישולם בסעיף נפרד בפרק  02בכתב הכמויות.
תוספת עבור בטון ב  40 -במקום ב  30 -יימדד וישולם בנפרד.
מילוי חללים/מערות תת קרקעיות יימדד וישולם בנפרד בסעיף בטון רזה למילוי חללים.

עבודות דלק
הגדרות
לצורך פניה זו תהיינה הגדרת בעלי התפקידים המקצועיים כדלקמן:
"המזמין" – כמוגדר במסמך ההסכם המצוי במסגרת מסמכי פניה זו.
"המהנדס" או "המתכנן" או "היועץ" – בעל התפקיד מטעם המזמין אשר ערך את התכנון ההנדסי או
המפרטים או ההנחיות לתכנון וביצוע חלק שהוא והוא ממונה גם על עריכת פיקוח עליון וכן קבלה
חלקית או סופית של מוצר או אלמנט או מכלול בפרויקט נשוא פניה זו.
"המפקח" – בעל התפקיד שמונה ע"י המזמין ומטעמו לערוך פיקוח צמוד לביצוע עבודות הבניה והתשתית
נשוא פניה זו.
"מהנדס הביצוע" – בעל התפקיד מטעם הקבלן ,מהנדס או הנדסאי ,אשר אחראים מטעמו לביצוע העבודה
נשוא פניה זו לכל היבט של תכנון ,הזמנת מוצרים וחומרים ,התארגנות ,ציוד ,ביצוע ,לרבות
השילוב והביצוע של קבלני המשנה ,היערכות למסי רה למזמין וכל תחום אחריות אחר של הקבלן
כמוגדר במסמכי הפניה ,בחוקים ובתקנות.
"מנהל עבודה" – מי שממונה על הביצוע בפועל של עבודת הקבלן בשטח מטעם הקבלן ,הפעלת עובדי
הקבלן ותחומי אחריות נוספים כמוגדרים בחוק ובתקנות.
"ממונה בטיחות באתר העבודה" – מי שממונה ע"י ה קבלן כאחראי על הבטיחות באתר העבודה והנו
מוסמך לתפקיד זה עם תעודה מטעם משרד העבודה ועבר השתלמויות עדכניות בתחום לפי
התקנות המעודכנות של בטיחות באתרי עבודה לבניין ותשתית .מנהל עבודה יכול שימונה גם
כממונה בטיחות ,היה והנו נושא תעודת הסמכה וכישורים כמוגדר בסעי ף זה.

תיאור כללי של העבודות
הכנת שטח והקמת תחנת דלק "חניון דיפו מלחה" לפי הנושאים העיקריים הבאים:
הכשרת השטח.
עבודות אזרחיות לסוגיהם.
ייצור והצבת מכליהסולר התת קרקעיים בנפח  100,000ליטר.
ייצור והצבת מכלי האוריאה התת קרקעיים בנפח  5,000ליטר.
בניית מערכות צנרת ,משאבות ,מנפקות ומערכות עזר נוספות.
בניית משטח תדלוק.
בניית גג מעל משטח התדלוק.
הספקה והתקנה של תשתית צנרת דלק ,חשמל ,תקשורת ופיקוד.
התקנת מנפקות ומערכות עזר הממוקמות על אי התדלוק.
הספקה והתקנה של תשתיות תקשורת.
בנייה והתקנת מערכת ניקוז דלקים ומים.
ב נייה והתקנת לוחות חשמל ,מערכת חיווט ,תאורה ,כריזה.
מערכת הרשאותובקרת מלאי דלקים.
תכולת פרק " 00מוקדמות" במסמך ג'
כל הסעיפים מתוך הפרק  - 00מוקדמות של מסמך ג' (המפרט הכללי) מחייבים פניה  /הסכם זה.
ארגון האתר
שטח התארגנות הקבלן יהיה בסמוך לאתר הביצוע ויתואם עם נציג אגף ההנדסה והבינוי .על הקבלן לקבל
מראש אישור מנציג אגף ההנדסה והבינוי למיקומם של המתקנים השונים .השטח מאפשר גישה
לכלים ממונעים אולם ישנם בו עצים בוגרים שיהא על הקבלן להעתיקם או לסלקם כמפורט
במסמכי פניה זו ובפרק זה בהמשך.
תיחום העבודה
הקבלן נדרש לגדר את אתר העבודה באמצעות גדר פח יציבה ,כגון "איסכורית" בגובה  2מ' ,עם שער כניסה
ושילוט אזהרה בולט ולוודא גישת מורשים בלבד ובתנאי בטיחות מרביים בעת ביצוע העבודות
באתר .גישת ציוד הרמה ושינוע תאובטח ע"י סרטי סימון והשגחה צמודה של מנהל הביצוע מטעם
הקבלן על מנת למנוע פגיעה בהולכי רגל ורכוש .עבודות אלו הנן חלק מעלויות ההתארגנות ללא
תוספת תשלום .כל אלו יפורקו ויסולקו מהשטח ללא כל תוספת תשלום לקבלן .הקבלן יעשה כל
הנדרש כדי לא להפריע לתנועה בכביש הגישה הראשי הקיים באזור.
עבודה עפ"י התכניות ,המפרט והתק נים
למען הסר ספק ,היה ולא צוין אחרת במסמך ממסמכי הפניה ,הקבלן יבצע עבודתו עפ"י סעיפי המפרט
הכללי הבין  -משרדי לעבודות בניין ועפ"י התקן הישראלי ,או בהעדרו עפ"י תקן מערב  -אירופי או
אמריקני מתאים ,שיאושר ע"י נציג יחידת הבינוי .האמור נכון בין אם צוין הדבר באחד מ מסמכי
ההזמנה ובין אם לאו ,אלא אם סוכמו מפרטים מיוחדים ותקנים אחרים בתכניות ומסמכים
שהוגשו ע"י הקבלן למזמין ואושרו על ידו בכתב ובלבד.
התכניות והמפרטים במסמכי פניה זו מחייבים ברמת הפירוט והנתונים שהובאו .הקבלן נדרש להגיש
תכניות לביצוע (  )shop-drawingsהיכן שפ רטי הביצוע במסמכים לא מספיקים לייצור וביצוע
בשטח ,לאישור המזמין לנושאים המקצועיים כדלקמן:

מבנה גג התחנה – המבנה יבנה בהתאם לתוכניות קונסטרוקציה כמתואר בשרטוטים ופרק  19במפרט
המיוחד.
מערכות החשמל ,לרבות התאורה; לא ניתן לשנות את הפרטים המוגדרים באופן חד משמע י (כגון סוג
פנסים או מפסקים) אולם חובה להגיש התוויה מפורטת של מובלים ,כבלים ,מחברים ,אטמים,
לוחות חשמל ,תקשורת ובקרה.
פרטי מערכת הניקוז לרבות תעלת ניקוזפרטי מפריד דלק והתחברותו למערכת הניקוז ועוד ; לא ניתן
לשנות את הפרטים המוגדרים באופן חד משמעי אולם חובה להגיש התוויה מפורטת של
המרכיבים השונים ,מובלים ,כבלים ,מחברים ,אטמים ,לוחות תקשורת ובקרה והמכלולים
השונים.
פרטי מערכת בקרת המלאי וההרשאות; לא ניתן לשנות את הפרטים המוגדרים באופן חד משמעי אולם
חובה להגיש התוויה מפורטת של המרכיבים השונים ,מובלים ,כבלים ,מחבר ים ,אטמים ,לוחות
תקשורת ובקרה והמכלולים השונים.
פרטי מערכות הדלק כגון משאבות ,מסננים ,דיספנסרים ,מונים ועוד ; לא ניתן לשנות את הפרטים
המוגדרים באופן חד משמעי אולם חובה להגיש התוויה מפורטת של המרכיבים השונים
יודגש שנדרשת תאימות מלאה של המרכיבים הנ"ל והמתוכ ננים להיות מותקנים במתקן זה למערכות
שבשימוש חברת אגד וזאת משיקולי אחזקה.
יודגש כי הגשת תכניות אלו הנה מעבר להצגת כל תכנית ,פריט ,מכלול ,מוצר או חומר המתוכנן להיות
משולב בפרויקט לאישור המזמין בטרם ישולב בפועל.
הקבלן מתחייב בזאת שיתקן את השרטוטים והפרטים כפי שיונחה ע"י מומחה מטעם המזמין ויבצעם
בשטח תחת פיקוח מטעם המזמין ולשביעות רצון המזמין.
הגדרת "שווה ערך"
היכן שבמסמכי ההזמנה הוגדר פריט מסוים ודומים לו,יהא על הקבלן לספק פריט מהסוגים שהוצגו
ובלבד .היה וההגדרה הפרטנית המוצגת מאפשרת הספקת חומר ,מוצר או פריט " שווה ערך" יהא
על הקבלן לספק מוצר השווה בערכו להגדרה בתחומים הבאים לכל הפחות:
בעל תצורה ותפקוד חופפים למוגדר במפרטים ותוכניות בפניה זו.
בעל תכונות כימיות ופיסיקליות תואמות למוגדר במפרטים ותוכניות בפניה זו.
בעל קיים ויכולת תחזוקה תואמות למוגדר במפרטים ותוכניות בפניה זו.
כל אלו יוכחו ע"י הצגת תעודות מעבדה מוסמכת ומכון התקנים הישראלי בהתאם לעניין.
שילוב קבלני המשנה
קבלני המשנה לפרוייקט זה ישולבו ע"י ובאחריות הקבלן בלבד.
כקבלני משנה יוגדרו כלל האחראיים לביצוע עבודות מקצועיות ולייצור ,אספקת והתקנת אלמנטים
ייעודיים ולעריכת בקרת איכות הביצוע.
הקבלן יפעיל קבלן ,יצרן או ספק משנה אך ורק לאחר קבלת אישור מטעם המזמין; היה וספק או יצרן
ספציפי צוין באחד ממסמכי הפניה ,לא יאושר שינוי לקבלן משנה חליפי.
לצורך אספקת וביצוע מתקני הדלק הייעודיים בתחנת "חניון דיפו מלחה" יפעי ל הקבלן קבלן משנה אשר
יציג ניסיון של ביצוע מתקני דלק דומים בגודל דומה לתוכן עבודה זו או גדולה ממנה בלפחות שני
מתקנים שבוצעו בפועל ב –  5שנים אחרונות .נתונים אלו יוצגו למזמין ויקבלו אישורו בטרם
יופעל קבלן משנה זה לביצוע אלמנט כלשהו בפרוייקט זה.
הקבלן אחראי לתאם את עבודת קבלני המשנה ולאפשר להם:

את מימוש עבודתם ,לאפשר התחברותם למערכות עזר כגון חשמל ומים ולהנחותם בדבר אמצעי בטיחות
שיש לנקוט כדי לעבוד יחד בשטח בשלבים מסוימים של ביצוע הפרויקט.
אחריות מלאה לבטיחות וניקיון האתר ,כולל תדרוך בעת שהייתם באתר ולרשום ביומן האתר דיווח שוטף
בתחומים אלו.
אישורים לדוגמאות ולדגימות
כל הפריטים ,הציוד ,התוכניות ,הדוגמאות של מוצרים קנויים ,כיו"ב ,שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת
המזמין או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אשור המזמין וכן כל דוגמא אחרת שתידרש ע"י
נציג אגף הה נדסה והבינוי  -יוגשו לנציג אגף ההנדסה והבינוי ,לא יאוחר מאשר שבועיים לפני
התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שלה נידרש האישור לדוגמא.
על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות נציג אגף ההנדסה
והבינוי ולמסור לנציג אגף ההנד סה והבינוי את תוצאות הבדיקה .הוצאות בדיקה חוזרת של
מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף להנ"ל.
בתקופה הקרובה לאחר ההתארגנות ,יתכנן הקבלן בתיאום עם נציג המזמין עריכת תצוגת מוצרים לכל
תחום מקצועי בו הוא נדרש להציג מוצרים ,אביזרים או הדגמות לאישור וי קבל את אישור המזמין
והמתכנן הרלוונטי לנושאים המוצגים .המוצרים יסומנו ויתועדו עפ"י סוגים ,קטלוגים ,תעודות
מעבדה ולאחר אישורם יופק פרוטוקול אישור עפ"י הסימון והתיעוד האמור.
תכניות עדות ( )MADEAS
בסיום הביצוע יכין הקבלן מערכת עדות לביצוע כדלקמן:
מערך שרטוטים לפי ביצוע של כלל המערכות של הפרויקט ,כל תחום בנפרד.
מערך שרטוטים בסופרפוזיציה של המערכות.
מערך תכניות המבנה המקרה את משטח התחנה.
מערך תכנית של מערכות החוץ ,לרבות ההתחברויות לתשתיות קיימות.
רשימת החומרים בהם נעשה שימוש בפועל כולל קטלוגים מפורטים.
מידות מפורטות של הביצוע בפועל.
תכנית פעולת המערכת באופן מפורט.
תעודות בדיקה חתומות ותעודות מעבדה ,מכון שנעשו לחומרים ,ריתוכים ,אביזרים רגילים וייעודיים.
תעודות מקור של יצרן המכלים ,המשאבות ,אביזרי הקצה (כגון ברזים ,מפסקים ראשיים ,כיו"ב).
ספרות תחזוקה והפעלה של ה מכשור העיקרי מטעם היצרן.
תעודות בדיקה:
תעודות אישור מכון התקנים למכלים
תעודת בדיקת לחץ לצנרת ע"י מעבדה מוסמכת
תעודת בדיקת מערכת החשמל שתיבדק ע"י מהנדס בודק חשמל מוסמך.
כלל החומר יימסר ב  3 -עותקים ,לפי הנהלים הבאים:
שרטוטים בפורמט לא קטן מ –  ,A -3כאשר גילי ונות ראשיים יהיו בפורמט  .A -0מצע השרטוט לפי גיליון
 Templateשנמסר לקבלן ע"י המזמין.
ספרור השרטוטים לפי מספר תואם לשרטוטי הביצוע בתוספת הודעה "תכנית עדות".
השרטוטים יקופלו לפי גודל  A -4ויוכנסו לשרוול שקוף ,כאשר כותרת השרטוט כלפי מעלה.
חומר הדרכה לשימוש ,תפעול ותחזוקה יהיה בעברית בפונטים  DAVIDאו "נרקיסים" בגודל לא פחות מ
– .14
חומר מקורי עשוי בשפה זרה יהיה בגודל פונטים לא קטן מ – .10

השרטוטים ,חומר ההדרכה לתפעול ותחזוקה וחומר אחר שהוכן ע"י הקבלן ,יועבר גם ע"ג  ,CDכאשר
חומר טכני של ספקים ,המודפס בחוברות או פרוספקטים ,ייסרק ויועלה ע"ג  CDזה בהתאם.
כל עותק מקובץ של כלל החומר יוכנס לתוך אוגדן איכותי ,על גביו יירשם אך ורק – תחנת דלק "חניון
דיפו מלחה" " -מקור" או – "עותק מס'  " 1או – "עותק מס '  ."2האוגדן יישא את שם הקבלן
ופרטי הזיהוי של איש הקשר בתקופת האחריות בתווית מודפסת קשיחה.
עבור הכנת תכניות עדות וחומר נלווה כמפורט לעיל לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית ועליו לקחת את
עלויות ההכנה ,השכפול ,הכריכה וכל הנדרש עפ"י הנחיות אלו בחשבון במסגרת הצעתו לפניה זו.
על הקבלן לקחת בחשבון שחומר זה ישמש גם אותו לקריאות תחזוקה לכן עליו להכינו בהתאם.
הקבלן מתחייב בזאת להשמיד כל חומר טכני שברשותו לאחר סיום ביצוע ההזמנה ,לרבות קבלתה הסופית
ע"י המזמין ,כולל העברת מכתב התחייבות להשמדה זו חתום ע"י נוטריון .למקרה של ט יפול
בתקופת האחריות ,יקבלו נציגי הקבלן את החומר הטכני שנמסר ע"י הקבלן במסגרת תכניות
העדות לעיל כדי לבצע את השירות הנדרש עפ"י אחריותו.
מידות
כל המידות הרשומות בתכניות או מפרטים או חומר טכני אחר שנמסר לקבלן טעונות בדיקה ומדידה
מדויקת באתר .הביצוע בפועל ,במיוחד במקרה שקיימת סטייה במידה לעומת המקור ,טעון אישור
נציג אגף ההנדסה והבינוי.
הימצאות שרטוטים וחומר טכני עדכני באתר הבניה
סט שרטוטים לביצוע מלא ומעודכן ,ללא קשר למקור הייצור שלהם ,יוחזק בכל עת באתר הבניה.
הדרכת המשתמש
הקבלן יעביר לאנשי המשתמש מדריך למשתמש (ספר מתקן) כמפורט במסמך ג  2 -להלן.
הקבלן נדרש להעביר הדרכה לאנשי המשתמש באשר לפרטי המתקן ,הפעלת האלמנטים השונים והתחזוקה
השוטפת שלהם.
ההדרכה תועבר במתקן ע"י מומחה מטעם הקבלן מול צוות של עד  5אנשים של המזמין ,על רקע שרטוטי
העדות וספר המתקן.
סוף מסמך ג  – 1 -תנאים טכניים כלליים

מסמך ג  – 2 -המפרט המיוחד
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
תכולת הפרק
מפרט זה משלים את תנאי החוזה ,המפרטים הכלליים לבניין ותשתית ודרישות טכניות וכלליות אחרות
המתייחסות לביצוע תחנת דלק "חניון דיפו מלחה" בשטח המזמין.
תכולת העבודה
העבודה המתוארת בפרק זה כוללת:
התייחסות לפרקי המפרט הכללי הבין  -משרדי לעבודות הבניין ,לחוקים ,תקנות ותקנים הרלוונטיים
להשלמות תכנון ובניית תחנת הדלק נשוא פניה זו.
ביצוע מערך מכלי סולר ואוריאה לסוגיהם ,לרבות צנרת ,משאבות ,דיספנסרים ,מונים ,מסננים ,שסתומים
ומגופים לסוגיהם ועוד.
מערכת החשמל הבקרה והפיקוד.
ביצוע משטח בטון מנוקז ,מיכלים ומשאבות על מערכותיהם המתאימים לתחנת דלק ומגע עם דלק.
משטחי אספלט במרחב תחום התחנה כפי מוגדר בתיחום העבודה לביצוע.
מבנה גג קירוי מעל משטח תחנת הדלק והמכלים ,הכולל קירוי ,לרבות מערכת תאורה מעל משטח התדלוק.
ביצוע מערכת בקרת מלאי ואבטחה למערכות הסולר והאוריאה.
ביצוע מערכות ניקוז למי גשם.
ביצוע מער' ניקוז דלקים והפרדת הדלק ממים.
מערכת חשמל ,האר קה ,תקשורת ,פיקוד ובקרה.
אם לא מצורף פרק להנחיות מקצועיות במפרט המיוחד ,המחייב הוא עבודה לפי פרקי המפרט הכללי הבין -
משרדי במהדורתם האחרונה ויתר החומר המצורף למסמכי פניה זו.
_______________
תאריך

_________________
חתימת המציע

כללי
העבודה כוללת הספקה והתקנה של:
עבודות עפר ותשתית.
הספקת והתקנת מכלי הסולר ומיכל אוריאהתת קרקעיים.
הספקת והתקנת מערכות צנרת.
הספקת והתקנת משאבות ,שסתומים ,מונים ,מסננים ,מגופים ,רגשים וכד'.
מערכת החשמל ,התאורה,התקשורת ,הפיקוד והכריזה.
ייצור ובניית גג מעל משטח התדלוק ומעל מכלי האחסון.
מערכת ניקוזים והפרדת דלק מים.
פילר למערכות חשמל ,בקרה ,הרשאות ועוד.
מערכת כיבוי אש.
מערכת בקרת מלאי למערכת הסולר ,לאוריאה לרבות מער' אבטחה וכריזה.
לחוזה מצורפות תכניות .ייתכנו שינויים מסוימים בממדים .השינויים ייתכנו כתוצאה מהתאמת השלד
והמכשור לתנאי המקום.
לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין שינויים אלו .הקובע לגבי תשלום הינו המכנה המשותף הגדול בין תכניות
ביצוע ,מפרטים והנחיות המתכנן והמפקח.
כל ציוד מערכת הדלק והבא אייתו במגע ישיר ,עקיף או מזדמן יותאם לעבודה בדלק.
כל הציוד החשמלי שיותקן יעמוד בדרישות "תקנות רישוי עסקים אחסנת נפט" בכל ההיבטים כולל סוג
הציוד ,מרחקי בטיחות וכד'.
יש לקרוא מפרט זה יחד עם הנספחים המצורפים למסמך פניה זו או מסמכים שפניה זו מפנה אליהם,
משלימים אותו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

פרק  – 01עבודות עפר
כללי
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  01עבודות עפר.
חובה על הקבלן לבדוק את התאמתם המלאה לדרישות בטרם יבצע המשך פעילות ושימוש בעבודות
המקדימות של היזם.
בנוסף ל אמור לעיל ,כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק  - 40עבודות פיתוח.
סילוק פסולת ,עודפי חפירה
פסולת מעבודות חפירה ותיעול ,עודפי חפירה וכד' אם יש ,יסולקו לכל מרחק שהוא ,למקום שפך מורשה,
מאושר ע"י המפקח .הקבלן יציג למפקח תעודות מאתר סילוק הפסולת המא שרות את הסילוק
כדין.

פרק  – 02עבודות בטון יצוק באתר
כללי
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר.
הבטון יהיה מסוג ב  30 -בלבד ,מיוצר במפעל; לא יאושר ייצור בטון מכל מין וסוג שהוא באתר הבניה,
זולת בטון רזה מתחת למרצפי בט ון ואבני שפה ופיתוח.
חובה על הקבלן לבדוק את התאמתם המלאה לדרישות בטרם יבצע המשך פעילות ושימוש בעבודות
המקדימות של היזם.
בנוסף לאמור לעיל ,מעבר משלב לשלב מחייב ביצוע בדיקות אימות ע"י מעבדה מוסמכת בדגש על בדיקות
טיב ואיכות המצעים והבטונים.
יסודות הבטון לגגות המבנים יבוצעו לאחר שתכניות הביצוע (  )shop drawingsיוצגו ע"י הקבלן למזמין
לאישור כמתואר בפרק ג  1 -לעיל; במידה שהקבלן זקוק להבהרות ופרטים נוספים על המוצג
בשרטוטים המצורפים ,על הקבלן לברר אותם כבר בשלבי ההתארגנות לביצוע על מנת לאפשר
הכנת כלובי הזיון ופרטי הזיון והתבניות המתחייבות לביצוע חלקי הבטון השונים בפרויקט
במועד ,ללא תלות בהליך השלמת התכנון ואישורו.
כל סוגי היציקות המונח ות ע"ג מצע או חול או קרקע או באות לידי מגע עימם ,יבוצעו ע"ג יריעת הפרדה
מפוליאתילן עובי מזערי  0.2מ"מ.
שלבי הביצוע
היציקות יבוצע על פי הסדר שלהלן:
כלונסאות גג התחנה ,קורות ויסודות קונסטרוקציית הפלדה לגג התחנה.
משטח אי התדלוק המרכזי (משטח המשאבות).
משטח התדלוק (הנסיעה)
יציקת משטחי התדלוק (הנסיעה)
יציקה זו תבוצע במקטעים ,הקבלן יציג את תוכנית היציקות לאישור המפקח ,רק לאחר אישור התוכנית
ניתן יהיה להתחיל בביצוע.
תוכנית היציקה והביצוע יבטיחו אי היווצרות סדקים נימיים לסוגיהם.
המשטח הכולל יהיה גוש אחד אטום לחד ירת נוזלים לרבות מאזורי התפרים והחיבורים לאיי התדלוק,
תעלות ניקוז ואבני השפה לסוגיהם.
התפרים יאטמו במסטיק .SIKA FLEX PRO 3

יציקת משטח אי התדלוק
יציקת אי תתבצע לאחר פילוס השטח וקיבוע בסיסי המשאבות ,המוביליםלצנרת לסוגיהם לרבות לדלק,
חשמל ותקשורת,מים וכד' וסי דור וקשירת הזיון הנמשך מתוך יסוד עמודי גג התחנה אל תוך
רשתות זיון האי.
מסגרת הפח החיצונית של איי התדלוק:
המסגרת תיוצר מחלק פח אחד שלם ורציף לפי היכולת המרבית להובלה והרכבה באתר והמידות של אי
התדלוק שבשרטוטים המתאימים .תפר החיבור של הפח ייעשה בחלק הפנימי בה לחמה במפעל
המתאימה לסוג ועובי הפח ,כאשר החלק החיצוני יושחז להשגת פן חלק לחלוטין ומוכן לצביעה.
המסגרת תהיה עשויה פח שחור ע"פ הדגם המוגדר בסט התוכניות ,צבוע במפעל בצבע צהוב תקני למתכת
ב  3 -שכבות :שכבת צבע יסוד ו –  2שכבות צבע עפ"י הוראות פרק  11להלן והוראות צביעת מתכת
לפי פרק  11.05של המפרט הכללי .לא תורשה צביעה בשטח אלא תיקונים מקצועיים ומקומיים
בלבד עם החומרים התואמים לצביעה המקורית בלבד .במקרים חמורים ולפי החלטת המזמין,
המסגרת תוחזר למפעל לצביעת שכבה מלאה תקינה וחזרה על התהליך להתקנה מושלמת באתר.
המסגרת תו נח במקום תוך ייצוב ופילוס לגבהים הנדרשים בשרטוט ,תיתמך ע"י תפסות חיצוניות למניעת
עיוותים תוך יציקה ,ופני השטח החיצוניים ימרחו בשמן למניעת הדבקות נתזי בטון עליה .לאחר
פירוק התבניות ,יש לנקות את פני המסגרת לחלוטין כחלק מקבלת המתקן.
הקבלן יוודא אריזת המסגרת בחומרים מתאימים להובלה מהמפעל לאתר לשמירה מיטבית מפני פגיעות
שהן והנחה לפני יציקה ,כולל תמיכה כמתואר לעיל.
התשלום עבור המסגרת לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות לפי מ"א.
צנרת ,מובלים ואמצעים בולטים אחרים
כל סוגי הצנרת והמובילים יונחו ברצועות צנרת חפורות ומכוס ות במשטח המצעים מתחת ליריעת
הפוליאתילן.
היציקה תתבצע כך שכל סוגי הצנרת ,המובילים וכל אמצעי אחר המחייב לבלוט  /לעבור דרך המשטח לא
יפגעו בכל שלבי הביצוע.
רשתות הזיון יונחו תוך הקפדה שהצנרת והמובילים לא ייפגעו ולא יימעכו.
אופן ביצוע היציקה יבטיח את שלמות השוח ות המשאבות ,שוחת המיכל על נחיריו השונים וכד'.
החלקה בהליקופטר
תבוצע החלקה בהליקופטר חשמלי מתנייע ידני עד לקבלת פני שטח חלקים.
הביצוע ישתלב עם הציפוי בקורודור כפי שיתואר בהמשך.
ציפוי משטחי הבטון ב"קורודור "0/4
הביצוע יהיה בשיטת הפיזור וההחדרה.
המערכת כוללת:
( NEODUR- ISנאודור  - ) 0/4קורודור  0/4תערובת מוכנה לשימוש .
מערכת הקשחה מסוג LIQUI HARD
חומר איטום מסוג BELLATRIX
אופן היישום ע"פ הנחיות היצרן  /היבואן שושני את וינשטיין בע"מ
בשיטה זו יוצקים את כל המשטח בשכבה אחת ,ה"קורודור" ויתר מרכיבי המערכת מפוזרים ומוחדרים
כמפורט בהנחיות
מינון6 :ק"ג למ"ר "קורדור "4/0מוכן לשימוש.
מצע הבטון יוצק כנדרש תוך שימוש במרטט "וניסור" ע"י סרגל ,עד לגובה ושפועים הנדרשים בדיוק מרבי.
בשלב התייבשות הבטון ,כאשר נעלמו המים של הבטון הטרי ,יש לפזר  . 2/3מכמות תערובת ה NEODUR -
IS

בשלב שעקבות אדם יותירו עקבות שלא יעלו מעל  2-4מ"מ עומק ,אפשר להתחיל לעבד את פני המשטח
עם הליקופטר בעל צלחת ,לשם החדרת התערובת.
לאחר שלב זה ,ותוך שימת לב לשטחים שהוחטאו בפיזור הקודם ,יש לפזר את יתרת התערובת ,ולהמשיך
להחליק את פני הבטון.
הפיזור בכל מקרה ,חייב לעשות מגובה נמוך ככל האפשר ,ע"מ למנוע הפרדה בין חומרי התערובת (מומלץ
להשתמש במכונת פיזור לקבלת פיזור הומוגני) .הפיזור צריך להיעשות שתי וערב ,במטרה ליצור
משטח אחיד והומוגני.
יש צורך לא טום את כל פני הבטון ע"י ההחלקה ,ובאותם מקומת בהם לא מגיע ההליקופטר (ליד קירות
וכו') יש להחליק באמצעים ידניים.
החלקה סופית תלויה בקצב התייבשות הבטון ,ויכולה להתבצע לפי תחושת המבצע ,במטרה לקבל פני
משטח חלקים אטומים ואחידים.
הטיפול בהספגה יעשה עם מערכת BELATRIX + LIQUI-HARD
תפרי דמה להתפשטות
יש לנסר באמצעות דיסק חשמלי מתנייע ידנית קווים ישרים שישמשו כתפרי התפשטות.
חרוץ תפר הדמה יהיה ברוחב  3מ"מ ,עומק  2ס"מ ויאטום במסטיק .SIKA FLEX PRO 3

פרק  – 05עבודות איטום
דרישות כלליות
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המ פרט הכללי פרק  ,05אלא אם נאמר אחרת.
כללי
בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום ,יש לראות כאילו רשום לידו או "שווה ערך",
אלא אם צוינו  3חלופות – במקרה זה יש להציג אחת החלופות בלבד לביצוע .במקומות בהם
הודגש מוצר יחיד ,יש להשתמש אך ורק במוצר זה.
ב יצוע האיטום והכנת השטח ייעשו בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן חומרי האיטום.
הכנת השטחים
יישום חומר האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים ,נקיים ,חלקים וישרים ,ללא שקעים ובליטות,
בהתאם לחתכים והשיפועים המתוכננים .בליטות יש לסתת ו/או להשחיז ,שקעים יש לנקות
ולסתום בחומר "תיו  -אטים  ," 2010ברזלים שיהיו קיימים על פני השטח יקוצצו לעומק  2-3ס"מ
מפני השטח ,החורים ייסתמו במלט אפוקסי .לפני התחלת יישום חומרי האיטום על פני הבטון,
יש לבצע ניקיון סופי כולל שימוש בשואב אבק על מנת להבטיח ניקיון מלא .איטום תפר ים יבוצע
תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל גבי בטונים יציבים ,נקיים ויבשים .אין להתחיל
בביצוע האיטום לפני אישור המפקח לכך בכתב.
איטום ביריעות HDPE
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג היריעה לפני הנחת היריעות.
שכבת האיטום:
יריעת ה  HDPEתהיה לפי ת"י  4406חלק  )DIN 16776 ( 1בעובי  2מ"מ
שכבת איטום זו תבוצע מיריעות  2 HDPEמ"מ כמפורט בהלחמה מלאה.
העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן ,בהתאם לתכניות והנחיות המפקח.
רוחב היריעה יהיה לפחות  500ס"מ,
שעור החפיפות :אלא אם נדרש אחרת ,תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של  15ס"מ ,מלבד אלה שיבוצעו
בתחום של  20ס"מ מפינות .מכל מקום ,יריעת איטום תופסק במרחק של  15ס"מ מעבר לפינה.
בדיקת איכות הריתוכים וההלחמות לאטימות תבוצע באמצעות בדיקות לחץ אוויר בנהרה של התפר בלחץ
של . PSI 30
הקבלן יעביר למפקח אישור מעבדה על התאמתה לדרישות התקן.
אחריות הקבלן לעבודות האיטום ,כולל מוצרים וביצוע תהיה למשך  5שנים מיום קבלה סופית של
העבודות ע"י המזמין.

פרק  -08מתקני חשמל
כבלים ומוליכים
כללי
כל כבלי ההזנה למתח של עד  1000וולט יהיו מסוג ( FRכבה מאליו) ,מטיפוס  ,N 2 XYאלא אם נבחרו
כבלים אחרים על  -ידי המ תכנן.
מספר המוליכים והחתך יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.
כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ  3% -מן המתח הנומינלי בכל
נקודה שהיא במערכת.

כבלים בחתך של  6ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזורים .לא תותר התקנת כבלי כוח בעלי חתך
סקטו ריאלי אלא במקרים בהם צויין במפורש שמותר להשתמש בכבלים כאלו.
קצוות כל כבל בחתך  16ממ"ר ומעלה ייאטם על  -ידי כפפת  -ראש  -כבל מתכווץ מתוצרת רייקם ,או
אלסטימולד ,או  .3 Mהתשלום תמורת כל כפפת  -ראש  -כבל יהיה כלול במחיר הכבל.
מוליכים
כל המוליכים יהיו בעלי בידוד  PVCאו נ אופרן למתח של עד  1000וולט.
כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל .קצוות המוליכים השזורים ,המתחברים
למהדקים ,יצוידו בשרוולים מתאימים.
סימון כבלים
סימון הכבלים יבוצע על  -ידי דיסקיות נירוסטה ,או על  -ידי שלטי סנדוויץ ' ,בהתאם להנחיות המפקח .על
השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות .הדיסקיות יחוזקו לכבלים על  -ידי
אזיקונים (חבקים פלסטיים).
הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור ,בכל פניה ובמרחקים שאינם עולים על  15מטר בין הסימונים.
הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.
הכבלים שיותקנו בתעלות בנויות יסומנו כל  5מטר לפחות.
על  -גבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי סנדוויץ' חרוטים במידות  40/80מ"מ ,כל  2מטר ,ובהם
תירשם מהות שימוש התעלה ורשימת הכבלים המותקנים בה.
מוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו ,בהתאם למפורט בתוכניות ,ע"י שרווליות  P .V .C .שיושחלו על כל מוליכי
הכבלים.

שמירה על שלמות הכבלים
על מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע עם קצוות פחים או קצוות
מתכתיים חדים ,יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי גומי מתאימים לשם יצירת הפרדה בין
המתכת למעטה הכבלים.
ר דיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקנות החשמל ולהוראות היצרן.
כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות חיבור .חיבורים אלו
יבוצעו באמצעות מהדקים תקניים ,המתאימים לחתך המוליכים.
בכניסת כבל ,או מוליך ,לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להג ן עליו ע"י צינור שרשורי מתאים ותותב
אוטם (אנטיגרון).
התקנה תת  -קרקעית של כבלים
הנחת הכבלים בתוך תעלה חפורה בקרקע תתבצע על  -ידי גלילת התוף עליו הכבלים מלופפים ,או על  -ידי
הנחתם על הקרקע בצד התעלה ,לכל אורכה ,והעברתם לתוכה .אסור לגרור כבלים לתוך התעלה
הפתוחה ב אמצעות תילי משיכה .בזמן ההנחה יש להקפיד שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל.
החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל ולאחר קבלת אישור
המפקח .אין לבצע כל עבודת חפירה – בכלי מכני או בעבודת ידיים – לאחר שהונח הכבל בחפיר.
כבלים המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד על  -יד השני בהתאם לחתך האופייני .בתוכניות יצוינו
מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין המערכות השונות.
ההתקנה תבוצע כמפורט בתקנות ,אבל עובי שכבות הריפוד והכיסוי יהיה  0.1מטר לפחות.
כל חיבור בין כבלים ,מקום החיבור ואופן ביצועו ,טעון אישור מראש של המפקח.
במקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה ,על  -מנת לאפשר התקנה מתאימה
של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה התעלה .תיבת ההסתעפות תונח בגובה

שונה ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור מעל או מתחת למסלול הכ בלים ,במרחק
המבטיח שלא תהיינה השפעות לחץ של כבל על כבל .תיבות החיבורים או ההסתעפות המיועדות
להנחה ישירה בקרקע תהיינה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל.
התיבות המותקנות ייבדקו על  -ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר.
שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד .מו תר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה משותפת על  -ידי
כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר .במקרה זה יהיה רוחב כל לוח גדול ב  0.20 -מטר
מרוחב מכלול הכבלים ,ויבלוט  0.10מטר מהכבל הקיצוני .מותר להשתמש במרצפות מדרכה או
ברכיבי בטון אחרים המתאימים להגנה על כבלים בודדים .במקרים אלו אסור להטמין את התיבות
מתחת למדרכה או לרכיב בנוי אלא בשטח פנוי כדי לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים
בנויים.
את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים בני קיימא.
כמוגדר בחוק החשמל מתחת לפני הקרקע הסופיים יונח סרט סימ ון אדום/לבן מחומר פלסטי מותאם
למפרט חברת החשמל.
הכנסת כבלים לשוחות בקרה
הכנסת כבל לשוחת בקרה תבוצע כנדרש למעבר כבלים במבנה ,דרך יסודות המבנה .יש להשאיר כבל רזרבי
באורך השווה ל  1.5 -פעם אורך השוחה .רזרבה זו תשמש לתיקונים או להכנסת חיבורים חדשים
בעתיד .רזרב ת הכבל תסודר כלולאה בעלת רדיוס מתאים.
חיבור קטעי כבלי חשמל (מופות)
חיבור בין קטעי כבלים יבוצע אך ורק במקרה של חיבור למערכת קיימת ובמקומות שהוגדרו כך מראש.
חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר (מופה) מסוג המחבר של רייקם או ש"ת (שווה תכונות).
המחברים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח.
החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש .אין לבצע חיבור כבל
נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור .מותר להתחיל בחיבור קטע כבל חדש בתוואי הכבל הראשון
רק לאחר הפעלה מבצעית של הכבל הראשון או לאחר בדיקה חשמלית של החיבור.
בדיקת בידוד ורציפות הכבל
על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפקח .בדיקות אלו יש
לבצע באמצעות "מגר" ו"גשר" בזמנים הבאים:
לפני ההנחה
מיד לאחר ההנחה
לפני החיבור למערכת החשמל
דו"ח של שלושת הבדיקות ,כולל הנתונים המספריים של בדיקות אלו יישמרו בשני עותקים אשר יהוו
חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי.
צינורות פלסטיים שרשורים מסוג )(Heavy Duty
הצינורות ישמשו להגנת הכבלים בנקודות החיבור לציוד כגון מנועים ,מפסקים וכדומה ו/או במקומות
בהם ההתקנה קשה בגלל מספר רב של פניות.
לא יורשה השימוש בצינור גמיש "בל".

שלטים
ב כל תיבות ההסתעפות ,בתיבות החיבור ,קופסאות המעבר ,או אבזרי חשמל סופיים יותקנו שלטים
פלסטיים ,מסוג "סנדוויץ' " ,ובהם יצוינו מספרי המעגלים הרשומים בתוכניות .גובה הספרות
יהיה  5מ"מ לפחות.
בכל האבזרים סופיים ,כגון :בתי  -תקע ,מפסקי זרם למעגלי תאורה ,מנתקי ביטחון וכדומה יותקנו שלטים
פלסטיים ו/או סרטים פלסטיים מודפסים וממוספרים בהתאם למספרי המעגלים הרשומים
בתוכניות ושם לוח החשמל או מספרו ,המזין את אותם האבזרים .גובה הספרות יהיה  5מ"מ
לפחות.
בסמוך לכל אבזרי ההגנה בפני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון יצוין הזרם הנומינלי ו/או הערך של כוונון
ההגנות.
בסמוך לכל ממסר השהיית זמן ,יסומן זמן ההשהיה המכוון.
עבודות ברזל ,צביעה והגנה בפני שיתוך (קורוזיה)
כל חלקי הברזל :מגשים ותעלות כבלים ,סולמות ,קונסטרוקציות ,תמיכות וכדומה ,יעברו ניקוי וגילוון.
כל הברגים ,האומים ,השלות ,אבזרי ההיד וק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני ההידוק ,על מנת לאפשר
את פתיחתם כעבור זמן .כל החורים שאינם בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים.
כל חלקי הברזל ,ללא יוצא מן הכלל ,יהיו מגולוונים .הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך
שטיהורו לפחות  .97%כל הריתוכים ,העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות
יתוקנו ע"י צבע לגילוון קר מסוג "צינקוט" .הצבע יסופק ע"י הקבלן.
במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז הריתוכים בציוד לא יעלה
על  5%מסך כל הריתוכים .לאחר ביצוע הריתוך יש לנקות את המקום היטב ולכסותו בגילוון קר
בהתאם להנחיות המפקח .אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ  5% -יהיה על הקבלן לבצע גילוון
ח וזר באמבט חם ,על חשבונו.
צבע הצינורות
צבע הצינורות יתאים למערכות הכבלים שיותקנו בהם:
ירוק
חשמל ,מתח נמוך:
חשמל ,מתח נמוך מאוד :צהוב
כחול
תקשורת:
עבודות חשמל ,לוח חשמל ופיקוד
מערכת חשמל של כל מערך הדלק תבוצע לפי חוק ותקנות בנושא חשמל ולפי פרק  08במפרט מיוחד למתקני
דלק משולבי חשמל.
הקבלן יקבל מידע מהיכן למשוך הזנה ללוח החשמל ,הפיקוד והבקרה; כל עבודות החשמל לרבות
התחברות למקור ההזנה יבוצעו על ידו.
לוח חשמל ופיקוד של מערכת הדלק יותקן ע"ג הקיר החיצוני של המבנה הסמוך.
הלוחות יכללו גם את כל ההגנות כגון :מפסק פחת ,חצי אוטומטים וכד'.
החיווט בין כל מרכיבי החשמל והפיקוד יבוצע על ידי ובאחריות הקבלן.
הלוח יכלול מפסקים ,מפסק פחת ,חצי אוטומטים ,הגנות ,בוררים קוצבי זמן ,גלאי עשן וכד'.
ביצוע עבודות החשמל והפיקוד במכרז יעשו על ידי הקבלן על פי הדרישות המפורטות במפר ט ובשרטוטים.
רגש גילוי הנזילות ינוטר בלוח החשמל כולל נורית למצב דליפה שתותקן על הדלת.
על דלת לוח החשמל יותקנו נוריות הכוונה למצב תקין ולמצב תקלה של המשאבות.

תרשים מראה פנל לוח החשמל יוגש לאישור המפקח לפני ביצוע .לאחר אישורו יונח התרשים ,עטוף
שרוולית פלסטית אטומה ,בשרוול עשוי מחומר מבנה הלוח שיותקן בדופן הפנימית של דלת הלוח.
הקבלן יתכנן את הלוחות ויגיש את התכנון לאישור .תחילת ייצור הלוח על ידו יאופשר רק לאחר האישור.
מפסק בטחון לכל משאבה עם אפשרות נעילה יותקן בסמוך ללוח החשמל.
מפסק ניתוק כללי מסוג "פטרייה" מ וגן התפוצצות יותקן על אחת מעמודי גג התחנה.
מעברי כבלי חשמל וחיבור למערכות ומנועים יתבצעו באמצעות אנטיגרונים המותאמים לדלק ולאזורים
המוגדרים . ZONE 1
הלוח יובא לאתר רק לאחר שעבר את מערכת בקרת האיכות של יצרן הלוחות במפעלו ואושר להתקנה.

בדיקת הלוחות
יצרן הלוחות יבצע בדיקה לאימות מרכיבי הציוד וכן לתפעול מלא של כל הפונקציות הנדרשות  -בקרת
האיכות של יצרן הלוחות תאשר את תקינות הלוחות.
המזמין רשאי לסמן בתכניות שהוגשו לאישור ,שינויים במראה הלוח ומידותיו ללא השפעה על מחירי
הלוח המפורטים בכתב הכמויות.
הקבלן אח ראי על התאמת גודל מבנה הלוח למקום המיועד להתקנתו והפעלתו באתר.
מערכת התאורה
ההזנה תהיה מלוח החשמל של תחנת הדלק.
במבנה הסככה שמעל עמדות התדלוק תותקן מערכת תאורה.
ההזנה עד לקורת הפלדה של גג התחנה תהיה תת קרקעית ,כאשר הכבלים מובלים במובל מסוג מריכף ,כל
הצנרת שע"ג הסככה תהיה במובל צינור מתכת צבוע.
גופי התאורה יתלו ע"ג גג הסככה באמצעות פלטת פח כמתואר בשרטוט.
גופי התאורה יהיו תוצרת געש דגם "הרמס"  W 100מק"ט  ;5Z11005בדרגת אטימות  65 IPוהולם מכני
 , 10 IKתוכנית מיקום הגופים מפורטת בשרטוטים.
מערכת ההארקה
תבוצע הארקה מקומית למיכל הדלק ולכל מרכיבי התחנה (משאבות ,צנרת ,גג ,כלל אלמנטי הבטון ועוד)
כמתחייב בתקנות התכנון והבניה ותקנות החשמל וכן במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניין
בכל הפרקים בהם משולב נושא הארקת אלמנטים של בניין ותשתית.
הארקה תבוצע בהתחברות לפה"פ הארקת המבנה של המבנה הקרוב כמפורט בתוכניות.
הגישור יבוצע ע"י פח מגולוון שטוח  40 X 4מ"מ בעומק  30ס"מ או חוט מוליך מנחושת בקוטר של  10ממ"ר
לפחות.
החיבור למכלים יהיה עם פח שטוח מגולוון . 40 X 4
התנגדות ההארקה לא תעלה על  5אוהם בכפוף לחוק החשמל .אם רמה זו לא תוש ג ,יותקנו אלקטרודות
נוספות ע"פ הצורך עד להגעה לערכי ההתנגדות הנדרשת.
הקבלן יספק מכשור מדידה מכויל על פיו יוכיח את רמת ההארקה של המערכת וזאת ללא כל תמורה
נוספת מעבר לעלות העבודות ע"פ סעיפי כתב הכמויות.
הבדיקה תיערך בנוכחות המפקח ותיעשה על ידי בודק חשמל מוסמ ך; הבודק יספק תעודה ,תוצאות
הבדיקה יועברו לידי המפקח ויכללו בתיק המיתקן.

תוף הארקה יהיה מוחזר קפיץ ויותקן בנקודת המילוי .התוף יחובר אל מערכת ההארקה .התוף ישולט
בנוסח הבא" :הארקה ,חבר למיכלית לפני תדלוק" .מחיר השלט כלול במחיר התוף.
גשרי הארקה יבוצעו בכל חיב ור אוגנים או אחר שאינו ריתוך ,ויצרו רצף חשמלי של כל המערכת ,יעשו
מפחי מתכת מגולוונים  40 X 4מ"מ.
ייושם רצף הארקה מלא בין כל מרכיבי התחנה  -מהמכלים ,לפתח מילוי המכלים ,לצנרת ,לתוף הארקה,
המשאבות ,רשתות משטחי הבטון ,הגגות השונים וכולם מוארקים להארקה המקומית.
מערכת החשמל לרבות הארקה יבדקו ע"י מהנדס בודק חשמל מוסמך עלות הבדיקה של הבודק הינה חלק
מתכולת העבודה של הקבלן.

פרק  - 11עבודות צביעה
כללי
כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  ,11אלא אם נאמר אחרת.
בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי ,יש לראות כאילו רשום לידו או "שווה ערך" ,אלא אם ניתנו 3
חלופות או אז יש להשתמש אך ורק באחת מהן או הודגשה תוצרת מסויימת בלבד לשימוש.
ביצוע הצביעה והכנת השטח ייעשו בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן חומרי הצבע.
כל עבודות הצבע ,לרבות ניקוי החול ,יבוצעו על כל חלקי הפח הכלולים בעבודה זו.
מערכות הצבע על כל שכבותיהן ייושמו בהתאם להנחיות יצרן.
כל הברגים והאומים וכל מקומות הריתוך באתר יצבעו לאחר הקמת הקונסטרוקציה במערכת צבע שוות -
ערך למערכת הצבע הנ"ל ובגוון זהה לגוון הצבע העליון.
מערכת הצבע
צביעת קונסטרוקציית פלדה אשר לגביה אין הגדרת צבע ספציפית בסעיף כלשהוא במפרט תיצבע על פי
המוגדר בסעיף זה .המערכת תכלול את העבודות והחומרים הבאים:
ניקוי חול ,כמפורט בסעיף 11051א' של פרק  11במפרט הכללי לעבודות בניה לרמת  .S .A .2.5שתי שכבות
צ בע יסוד "כרומט אבץ" בגוונים שונים תוצרת "טמבור" או ש"ע (העומד בדרישות ת"י ,)1304
כל שכבה בעובי ( 30שלושים) מיקרון.
שכבת צבע "ביניים  "309תוצרת טמבור או ש"ע בעובי ( 35שלושים וחמישה) מיקרון.
שתי שכבות צבע עליון "איתן" תוצרת "טמבור" או ש"ע (העומד בדרישות ת"י  )756בעובי ( 30שלושים)
מיקרון כל שכבה.
פרק  – 18תשתיות תקשורת
כללי
מערכת זו אמורה לתת מענה למערכת בקרת המלאי ,האבטחה והכריזה כפי שמתוארות בפרק הדלק .38
כל התשתיות יתנו מענה מלא והולם לכל מרכיבי ציוד הקצה שבתחנת הדלק ולמרכיבים שבחדר
המפעילים.
הקבלן ישלים את תכנון המערכות המתוארות ויציג תכנון ברמת  shop drawingלאישור המתכנן.
כל התשתיות יכללו מרווח להתקנות עתידיות של לפחות  30%של ציוד קצה.
המבנה העקרוני של המערכת יכלול:
המערכת תתבסס על מערכת "רוזמן" שבשימוש חברת אגד ,הממוקמת בפיילר.
כבלי נחושת המחברים את המערכות למערכת הבקרים וציוד הקצה.
תשתיות התקשורת כוללות מערך כבלים מסוגים שונים כפי שמפורטים בתוכניות לרבות הסוגים הבאים:

כבל תקשורת CAT -7
עמידה בתקן מלא של . CAT7
הכבל יהיה בעל  8מוליכים במבנה שזור בעל סיכוך כפול.
מעטה חיצוני יהיה עשוי מ . PVC
להתקנה פנימית במתקנים סגורים:
כבלים נטולי הלוגנים ומעכבי בעירה ( )Halogen Free Flame Retardantמסוככים בסיכוך כפול המכילים
 4זוגות עם מוליכים  AWG 23מאוזנים ,כל זוגמסוכך וסיכוך רשת כללי של לפחות  50%כיסוי
נומינלי.
התקנה חיצונית:
כבלים תואמים לאמור בסעיף הקודם ,למעט חתך הגידים אשר יהיה  ; AWG 22בתוספת מעטה שחור
עשוי פי.וי.סי ( (  NYYבעובי דופן מתאים..חומר המעטה יעמוד בדרישות ת"י 473
כבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב ( )Patch Cords
כבלים גמישים נטולי הלוגנים ומעכביבערה (  )Halogen Free Flame Retardantמסוככים המכילים 4
זוגותמאוזנים .המוליכים יהיו בקוטר מינימאלי של  . AWG 26בנוסף יתחייב הקבלןלספק
מגשרים תואמים לשקעי הציוד האקטיבי שיותקן באתר .הכבלים יסופקובמגוון צבעים על פי
דרישת החברה.
כבל בקרה גמיש מסוכך
 10גיד שזור גמיש.
ייעוד הכבל הינו להתקנה קבועה או זמנית ,לאפליקציות שמע ,להתקנתולמגעים יבשים.
הכבל יהיה בעל כבלים בודדים המצופים ב . PVC -
המוליכים בכל כבל יהיו בקוטר מינימאלי של  AWG 22במבנה  x0.25mm 7מוליכים במבנה שזור בעל
סיכוך כפול.
התנגדות הכבלkm / Ω .62.3 :
הכבל יהיה מוגן  UVלהתקנה חיצונית.
מעטה ח יצוני יהיה עשוי מ . : PVC
עמיד בתחום טמפ' של  C° -30עד C .80 °
כבל בקרת מצלמה ( ) RS -232
הכבל יהיה מסוג כבל רב גידי מסוכך וגמיש ,במעטה . PVC
מוגן  UVלהתקנה חיצונית.
המוליכים יהיו שזורים ,מנחושת אלקטרוליטית מורפית ומבודלת ,לפחות  AWG 22במבנה  0.254מ"מ.
 6מו ליכים בכבל.
עמיד בתחום טמפ' של  C° -10עד C .70 °
כבל מתח לאמצעים דו גידי –
עובי ממוצע של בידוד החוטים לפחות  1-1.25מ"מ.
עובי ממוצע של המעטה לפחות  1-0.9מ"מ.
בידוד החוטים יהיה בצבעים שונים.
עמיד בתחום טמפ' של  C° -10עד C .70 °
הכבל יהיה מסוג כבל רב גידי גמיש ,במעטה . PVC
מוגן  UVלהתקנה חיצונית.
המוליכים יהיו שזורים ,מנחושת אלקטרוליטית מורפית ומבודלת ,לפחות  22 AWGבמבנה  0.254 7מ"מ
(בהתאמה לעומס המתוכנן)
לפחות  2מוליכים בכבל.

כבל מיקרופון
כבל ייעודי המיועד להעברת אותות שמע ברמת מיקרופון ,הכבל מורכב משנימוליכים פנימיים עם סיכוך
רשת וסיכוך אלומיניום (סיכוך כפול).
הגידים המרכזיים  , AWG 24עשוים מגידי נחושת שזורים .עטופים בשכבתבידוד מ  PVC -בקוטר של 1.8
מ"מ.
סיכוך רשת נחושת בעלת צפיפות של לא פחו ת מ  , 85%סיכוך אלומיניום מלא.עטוף בשכבת בידוד מ -
 PVCבקוטר של  7מ"מ.
קיבול הכבלים . pf/m 180
כבל אספקת מתח רשת
יסופק כבל העומד בדרישות חוק החשמל ובעל אישור מכון התקנים.
יעוד :אספקת  VAC 230לארונות הציוד באתרי הקצה.
יסופק כבל  OUTDOODRמסוג  Y2XNבעל  3שכבות בידוד:
מעטה נפרד פנימי על כל מוליך נחושת (חום ,כחול ,צהוב ירוק)- .
מעטה פנימי סביב  3המוליכים והבידוד של כל אחד מהם.
מעטה חיצוני.
קוטר מוליכים מתאים לצריכת זרם הצרכנים ו  2.5ממ"ר כ"א לפחות- .
כבל הארקה
יסופק כבל העומד בדרישות חוק החשמל ובעל אישור מכון הת קנים.
כבל חיבור הארקה יסופק כחלק בלתי נפרד מכל סוג של התקנה בכל סוג שלמתקן.
הכבל יהיה מסוג רשת שזורה מנחושת.
חתך מתאים לסוג המתקן ו  16ממ"ר לפחות- .
התנגדותו הכוללת לא תעלה על  2מיליאוהם ל  30מטר- .
בשתי קצוותיו יותקנו נעלי כבל תקניות לחיבור הארקה.
הכבל יח ובר לפס השוואת פוטנציאלים מצד אחד ולהתקן המוארק מצד שני.
חיבורו החשמלי של הכבל ייעשה באמצעות נעלי הכבל ובורג חודר הנלחץ עםדסקיות ואום כפול.
לאחר ביצוע החיבור ,התנגדות ה  DC -הנמדדת תהיה קטנה מ  2מיליאוהם- .
בידוד פלאסטי צהוב ירוק תקני.
בהתקנות חוץ יושחל הכבל בצינור הגנה חיצוני (מרירון).
הכבלים יהיו במובילים כמפורט בתוכניות
הקבלן יסמן וישלט את כלל התשתיות והאביזרים כמתחייב בחוק החשמל.

פרק  – 19מסגרות חרש
כללי
כל עבודות מסגרות החרש ועבודות נלוות בתחנה יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  ,19אלא אם
נאמר אחרת במסגרת פרק זה.

פרק  38מערכת הדלק
תיאור העבודה
העבודות הייעודיות לתחום הדלק כוללות אספקה והתקנה של:
 2מכלי סולר תת קרקעיים על מערכותיהם בנפח  50,000ליטר כל אחד.
 1מיכל אוריאה תת קרקעי על מערכותיו בנפח  5,000ליטר.
מערכת צנרת על קרקעית ותת קרקעית
בניית משטח תדלוק.
משאבות טבולות לסולר ואוריאה
מנפקות הממוקמות על אי התדלוק.
מערכת ניקוז תשתפי דלקים ומים וחיבורם למערכות ותשתיות.
הטמנת מפריד דלק /מי ם וחיבורו לתשתיות.
הספקה והתקנה של תשתית צנרת דלק ,חשמל תקשורת ופיקוד.
מערכת בקרת מלאי והרשאות תדלוק דלק ואוריאה כולל שילוב מערכת אבטחה ,מצלמות ומערכת כריזה.

אישורים והרשאות
מסמכים ישימים
תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) ,תשל"ז 1976 -
חוק החשמל ,תשי"ד 1954
תקן ישראלי מס'  4571חלק  - 1מכלי דלק תת  -קרקעיים בעלי דופן כפולה :יצור והגנה קטודית
API STANDARD 650 - WELDED TANKS FOR OIL STORAGE
המפרט הבין משרדי לעבודות בניה.
תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) ,התשנ"ז 1997 -
המשרד להגנת הסביבה  -מפרט טכני ל הקמת תחנת דלק חדשה נוהל מספר 09-05-01
מפרטהמשרדלאיכותהסביבהלהתקנתפיאזומטריםבתחנתדלק
כל פריטי הציוד יהיו מותאמים לעבודה בדלקים.
מערכות וציוד הבאים במגע ישיר או עקיף עם אוריאה יהיו מותאמים ועמידים לסוג חומר (קורוזיבי) זה.
כל הפרטים החשמליים יהיו מוגנים התפוצצות אלה אם התקנתם נמצאת במרחקים התואמים לציוד
שאינו מוגן התפוצצות ע"פ תקנות רישוי עסקים  -אחסנת נפט.
נדרש להציג אישורי יצרן  /קטלוגים המצביעים על התאמת הציוד לנדרש כולל לדרישות המפורטות בסט
השרטוטים.
תיאור פונקציונאלי של תפקוד המערכת
התחנה בנו יה מ:
 2מיכלי סולר תת קרקעיים ,דופן כפולה מתכת  -ממתכת  ,בנפח  50,000ליטר כל אחד.
מיכל אוריאה על קרקעי ,דופן אחת מפלדת אל חלד  , SS 316בנפח  5,000ליטר.
מילוי המכלים התת קרקעיים יעשה דרך פתח המילוי היעודים הנמצאים בסמוך לעמדת פריקת המכליות.
בכל אחת ממכלי הסולר תותקן משאבה טבולה שתזרים סולר לכיוון הדיספנסרים.
במיכל האוריאה יותקנו משאבות טבולות שיזרימו אוריאה לכיוון הדיספנסרים.
על כל אי התדלוק יותקנומשאבות כפולות ( יכולת לתדלק משני הצדדים) .
על אי התדלוק בצמוד לכל משאבת סולר יותקן דיספנסר לאוריאה.

על כל אי ת דלוק תותקן מערכת בקרת מלאי לדלקים (כולל לאוריאה) מתוצרת רוזמן (זכיין חברת אגד).
קווי צנרת יקשרו בין המכלים למשאבות  /לדיספנסרים לסוגיהם בקווים תת קרקעיים.
בכל מצב רק אחד ממכלי הסולר יהיה פעיל והשני בתורנות ,מערכת הבקרה תיתן לכך מענה כולל בהפקת
התראות מלאי נמוך ,גבוה ,מיכל תורן ועוד.
לאחר הזדהות הנהג  /הרכב במערכת ההרשאות תיפתח הרשאה למילוי.
באמצעות הפעלת ידית ההפעלה של המשאבה  /הדיספנסר תיכנס המשאבה של המכל התורן למצב סניקה
ומילוי תא הדלק של הרכב.
במצב שתא הדלק של הרכב נמצא במפלס גבוה ,פיית התדלוק החצי אוטו מטית תסגור את קו המילוי
ותפסק הזרמת דלק לרכב ,במצב זה המשאבה עדין פועלת .להפסקת פעולת המשאבה נדרש להסיט
לאחור את ידית ההפעלה.
במצב שיותר מרכב אחד מתדלק ,המשאבה תפסיק את פעולתה בגמר תדלוק הרכב האחרון.
מפריד דלק /מים תת קרקעי יותקן ותפקידו לאגור דלק שיוזרם אליו מתעלות הניקוז ,כאשר המים
שהופרדו מתועלים לשוחת הביוב הקרובה.
מעל משטח התדלוק יבנה גג כאשר מי הגשם יתועלו למערכת ניקוז נפרדת.
נתוני המלאי במיכל וכן נק' הזמנה ,מלאי גבוה וכד' יוצגו בתצוגה המקומית ובמערכת הבקרה.
תותקן מערכת הארקה כוללת לכל מערכ ות הדלק.
המערכות השונות לרבות המשאבות יוזנו מלוח חשמל שיותקן בפיילר שיותקן בסמוך.
שלבי הביצוע
העבודה תבוצע בשלבים העקרוניים המתוארים להלן:
ביצוע עבודות פיתוח ותשתית.
ביצוע עבודות אזרחיות לסוגיהם.
יצור מיכל הדלק.
התקנת מיכלי הדלקוהאוריאה.
התקנת מפריד הדלק.
התקנת קווי צנרת לסוגיהם.
סלילת קווי חשמל ,תקשורת ,פיקוד וכד'.
יציקת משטחי הנסיעה ותדלוק מבטון.
התקנת גג התחנה כולל תאורה מערכת מצלמות אבטחה וכד'.
התקנת לוחות חשמל ופיקוד.
התקנת משאבות ,דיספנסרים ,מערכות ואביזרים שונים.
חיבורי צנרת דלק והאוריאה ,חשמל וכד'
התקנת מערכת בקרת המלאיוהארשאות.
עבודות גמר
בדיקת לקווי הדלק והאוריאה ע"י מעבדה מוסמכת.
בדיקת מערכת החשמל והארקות ע"י בודק חשמל מוסמך.
הפעלה ראשונית והרצת המערכת.
מיכלי הסולר  50,000ליטר התת קרקעיים דופן כפולמתכת  -מתכת
דרישות מבנה  -כללי
המיכל יכלול:
מיכל
פתח אדם

שוחת פתח אדם
כיסוי שוחת פתח אדם
אוזני הרמה
פתח ניקוז כולל משאבת ניקוז
גלאי נזילות המותקן בין דפנות המיכל לניטור דליפות
נשם אטמוספרי לסולר ונשם וקום לחץ לבנזין.
פתחי יניקה להתחברות המשאבה הטבולה.
פתח וצנרת למערכת "הסיפון" המשולבת עם המשא בות הטבולות.
פתח יניקה למשאבה המונעת דיזל.
פתח מילוי כולל שסתום למניעת הצפה.
מדיד לבקרת מלאי המותקן על פתח האדם.
מד גובה ידני המותקן על פתח האדם.
רגלי תמיכה וביסוס כולל אוכפים.
מערכת הגנה קטודית אקטיבית כחלק אינטגרלי של המכלים
שלט זיהוי.
נק' התחברות למערכת הארקה
פתחי מעבר בשוחת פתח אדם לצנרת דלק חשמל תקשורת וכד'
פתחים רזרביים בפתח האדם
תוף הארקה
ההספקה והתקנה מתייחסת למתקן  /מכלול שלם ופעיל הכולל עבודות במפעל והתקנות שטח
המכלים
מיכל יעמוד בדרישות מפרט מת"י  ,תקן  4571חלק  1ובמסמך האמריקני UL 58
עובי דופן פח פנימי  8מ"מ
עובי דופן פח חיצוני  6מ"מ
אישור מכון התקניים הישראלי לעמידות בדרישות התקן  -נדרש
המיכל יהיה דופן כפול פלדה  -פלדה מבנה המיכל ,חומרים ואביזריו מתוארים בסט התוכניות שהינם חלק
בלתי נפרד ממפרט זה
יצור  -ע"פ הנדרש בת"י  4571חלק 1
בדיקה  -ע"פ הנדרש בת"י  4571חלק  1ובמסמכים TYPE 1 1998 UL-58
סימון  -ע"פ הנדרש בת"י  4571חלק 1
המיכלים (הפנימיים) והציפויים החיצוניים יעברו בדיקה ע"פ המסמך UL 58
המיכלים (הפנימיים) והציפויים החיצוניים יעברו בד יקה חזותית וממדית .
מכלי הסולר יהיו עשויים מפלדה שחורה ST 37..2
בדיקה לחץ  -בלחץ אוויר של  0.4בר ומי סבון  -במהלך הבדיקה לא יתגלו נזילות
בדיקת מידות  -ע"פ הדרישות המפורטות בשרטוטים.
נוהלי ריתוך והסמכת רתכים  -לפי  Api Std 1104ע"י רתכים מוסמכים ובהתאם לתהל יכי ריתוך מאושרים
ורתכי הצנרת מוסמכים לקוטר הצנרת
אלקטרודות וחומרי ריתוך
לריתוך ידני יותר להשתמש באלקטרודות בעלות ציפוי צלולוזה בקוטר של  3.25ו  4 -מ"מ .כאמור יאושר
השימוש באלקטרודות לאחר הסמכת תהליך הריתוך .תנאי אחסון יהיו כפופים לאישור מוקדם
של המפקח.

שפ ות פחים לריתוך תהיינה נקיות מחלודה ,שמנים ,צבע או לכלוך אחר .הניקוי יבוצע במברשות או על פי
הצורך בהשחזה.
סדר ריתוכים ומספר תפרי הריתוך יבוצעו על פי תהליך הריתוך המוסמך ובכל מקרה של ריתוך השקה
יהיה זה ריתוך דו צדדי .יש להשתדל לבצע את הריתוכים במצב אופקי.
אי ן ליצור מצב של הצטלבות הריתוכים בזמן הרכבת הדפנות.
במקום ריתוך הפחים לא תהיה הצטלבות תפר אורכי ואנכי.
האגנים ירותכו כך שחורי הברגים יפסחו על צירי הסימטריה העיקריים של המיכל.

איכות הריתוכים
בכל הריתוכים יהיה מעבר חלק בין צידי הריתוך לבין פני הפח ,בלי פינו ת חדות ,קעקועים או פגמים
אחרים.
בשום מקום לא יהיה שטח הריתוך מתחת לפני הלוח הסמוך.
תפיחת הריתוך המקסימלית לא תעלה על  1.5מ"מ.
פגמי ריתוך יש לתקן ע"י הרחקת החומר באזור הפגום (בהשחזה או בקשת פחם) וריתוך מחדש.
כל התפרים ואזוריהם יהיו נקיים מסייגים ונתזי ריתוך .הניקוי יעשה בהשחזה.
בדיקה חזותית של הריתוכים  -ביצוע ע"פ כללי המקצוע המקובלים ולפי מידות השורש שהוגדרו בתהליכי
הריתוך של היצרן ושאושרו ע"י המפקח
כיפות המיכלים  -ייוצרו ממקסימום  3פחים
חומר גלם הפלדה  /פחים למכלי הסולר ST 37.2 DIN 17100 -
פתחים שלאהוגדרו או רזרביים  -יאטמו באוגן עיוור
צביעה של המיכל על חלקיו האינטגרליים
לפני הצביעה יש לנקות היטב מכל לכלוך ,שמנים וחלודה .הניקוי בהתזת חול לרמה  ,2.5הסרת הלכלוך
והשמנים תבוצע בעזרת ממיסים אורגניים כגון טולואן או נפט .אין לבצע ניקוי חול לפני שהוסרו
כל סייגי הריתוך ונתזי הריתוך הדבוקים למתכת.
מעטפת חיצונית של המיכל הפנימי:
Sigma Shield 880 - 60µ
מעטפת חיצונית של המיכל החיצוני:
 2שכבות של  200מיקרון כל אחת
Sigma Shield 880 –400µ
תהליך ומפרט הביצוע יהיה ע"פ הנחיות היצרן.
בדיקת לחץ  -ע"י מכון התקנים וע"פ ת"י  4571חלק .1
גימור  -לאחר גמר עבודות הריתוך ומבחן הלחץ ,ינקה הקבלן את פנים המיכל מכל שיירי הריתוכים ומכל
לכלוך אחר ,ובמידת הצורך ישטוף את פנים המיכל במים וייבשו ייבוש מלא.
פתח האדם
יהיה חלק אינטגרלי מהמכל  -ייצור והתקנה ע"פ המפורט בסט השרטוטים.
שוחת פתח אדם
השוחה תהיה חלק אינטגרלי של המכל  -ייצור והתקנה ע"פ המפורט בסט השרטוטים
החיבור בן חלקי השוחה יבטיח אטימות כך שנוזל חיצוני לא יחדור לשוחה ,ונוזל פנימי לא יצא
מהשוחה.בסיום ההתקנה תיבדק אטימו ת זו על ידי מילוי מים בשוחה = לא תותר ירידת מפלס
המים .בתום  6שעות .לאחר הבדיקה ינוקזו המים מהשוחה והיא תיובש.
הבדיקה תעשה בנוכחות המפקח ותאושר ביומן העבודה .הבדיקה תעשה ללא תוספת עלות

יצור והתקנת השוחות יבוצע בבית המלאכה יחד עם ייצור המיכל ,שינוע המיכל ו השוחה יעשה כמקשה
אחת .
מעברי שוחות לצנרת דלק  HDPEדופן כפול,לצנרת חשמל ,תקשורת וכד' יבוצעו באמצעות אטמי מעבר
מגומי חסין אש עמידים בדלקים ושיפורטו בהמשך ו/או מפורטים בסט התוכניות
מכסי שוחות פתח אדם  /משאבות  /נמ"ר
לכל שוחה יהיה מכסה כמוגדר בשרטוט למניעת ח דירת מים המכסה יאפשר את הפתיחה באופן נוח ומהיר
מפתח השוחה .העליון
המכסים לסוגיהם יהיו מתוצרת  FIBERELITEמותאמים לדלק ואטומים לחלוטין .חצאיות השוחות
יהיו חלק מתכולת העבודה.
אוזני הרמה
המיכל יכלול סידור להרמה בצורת אזני הרמה המרותכים למיכל  -כמפרט בסט השרטו טים.
כל אוזן הרמה תהה מסוגלת להרים את משקל המיכל כולו (ריק) ,על כל מרכיביו.
פתח ניקוז כולל משאבת ניקוז
בתוך שוחת פתח האדם ימוקם פתח ניקוז שקצהו מגיע עד לקרקעית המיכל כאשר בחלק העליון הנמצא
בשוחה תותקן משאבת ניקוז ע"ב דיאפרגמה מותאמת לשימוש בסולר ,מתוצרת מיגן דגם 1051
או שווה ערך ,אופן ההתקנה מפרט בסט השרטוטים.

גלאי נזילות המותקן בין דפנות המיכל לניטור דליפות
בין דפנות המיכל כמפורט בסט השרטוטים יותקן גלאי נזילות המותאם לשימוש בסולר הגלאי יהיה מוגן
נגד התפוצצות (  )Explosion Proofבהתאם לת"י  60079א ו בעל בטיחות עצמותית
(  )Instrinsically Safeמאושר UL
Leakge Sensor/ interstitial space sensor
הגלאי יהיה מתוצרת
 PN 794390-460 - VEEDER ROOTאו שווה ערך.
הגלאי יחווט ללוח החשמל כולל נורית התראה וכן יציאה לבקרת מבנה.
בדיקת הלחץ למיכל דופן כפול תבוצע דר ך פתח "  2המשמש אביזר זה ,לצורך בדיקת הואקום  /לחץ במפעל
יותקן על פתח זה מגוף כדורי ומד לחץ שישמר את לחץ הבדיקה כפי שבוצע למיכל בשערי המפעל,
אביזרים אלה ישמרו בכל תהליך העבודה וההטמנה בשטח כהוכחה לאטימות המיכל ,בגמר בדיקת
האטימות בשטח יותקן גלאי הנזילות בפת ח זה כמוגדר ע"י היצרן ומפורט בסט השרטוטים.
הגלאי יחווט ללוח החשמל המקומי ולבקרת המבנה של המתקן.
נשם אטמוספרי למכלי הסולר
הנשם יהיה בקוטר "  , 3מבנה כללי שלו ופתח היציאה מהמיכל יהיו כמפורט בסט השרטוטים.
הגובה הסופי של קצה פתח האוורור יהיה  3.5מטר מעל מפלס פני הקרקע.
פתחים להתקנת משאבות טבולות רב דרגתיות כולל משאבות
פתח האדם יכלול  2נחירים מאוגנים "  6להתקנת  2משאבות טבולות
אופן ההתקנה כמפורט בסט השרטוטים וע"פ הנחיות היצרן
המשאבות יהיו מתוצרת VEEDER ROOTH
 2 Submersible Turbine PumpRED JACKETכ"ס  220וולט  50הרץ UL, CUL, ATEXCER ,מוגנות
התפוצצות  , EX, Class 1, Group Dמותאמות לשימוש בסולר וכוללות גלאי נזילות מכני מובנה.

במערכת הפיקוד ישולבו קוצבי זמן שיקצבו זמן פעולת משאבות התדלוק ,לכל משאבה קוצב משלה,
יכוונו לזמן המרבי הנדרש למלא  1מיכל יומי מהרגע בו ניתנה פקודת המילוי על ידי מערכת
המילוי האוטומטית ועוד  10דקות.
אם זמן זה עבר והמשאבה ממשיכה לעבוד ,הקוצב ידומם אותה .ובמקביל תידלק נורית התרעה משולטת
בלוח הפיקוד הפעלת המשאבה מחדש תיעשה ע"י מפסק מפלס אולטרסוני של המכל היומי שיזהה
דרישת מילוי
פתח מילוי כולל שסתום למני עת הצפה
במכלי הסולר יותקנו על פתח המילוי שסתום מונע גלישה מסוג
"RIDART, Automatic Shoutoff Valve for U.S.T. 4
(כולל מנגנון מילוי ,ער' צנרת מילוי ועוד)
בקצה המנגנון יותקן חיבור מהיר אלומיניום "  OPW 2.5זכר עם מכסה מחוברים עם שרשרת
אופן ההתקנה ע"פ הנחיות יצרן ובהתאם למפורט בסט השרטוטים
מדיד לבקרת מלאי המותקן על פתח האדם
מד הגובה יהיה מהדגם המשמש את מערכת בקרת המלאי של VEEDER ROOT TLS 450
מד הגובה יותאם לקוטר המיכל ,ויותקן ע"פ הנחיות היצרן ובהתאמה לדרישות היצרן.
גובה המדיד יותאם לקוטר המכל ויותקנו ע"ג פתח האדם עם חיווט ללוח הבקרה.
מד גובה ידני המותקן על פתח האדם
יותקן על פתח האדם כמפורט בסט השרטוטים.
רגלי תמיכה וביסוס כולל אוכפים
המכלים יכללו רגלי תמיכה כולל אוכפים כמפורט בסט השרטוטים ,הרגלים ישמשו להנחה יציבה ומאוזנת
של המיכלים בבור ההטמנה.
שלט זיהוי
יותקן שלט זיהוי ע"ג המיכל בשוחת פתח אדם כמפורט בסט השרטוטים ובכפוף לת"י  4571חלק 1
נק' התחברות למערכת הארקה
המכלים יחוברו למערכת הארקה המקומית ולהארקת המבנה כמפורט בסט השרטוטים ובכפוף לת"י 4468
וזאת באמצ עות חיווט חשמלי שירותך לגוף המכל בנקודת ההתחברות המצוינת בשרטוטים;
נקודה זו תשולט באופן ברור ובלתי מחיק "הארקה לא לפרק".
ההתנגדות הכללית של מערכת הארקה תהיה מקס'  5אוהם בכפוף לחוק החשמל ,יש להבטיח רצף חשמלי
מלא בין כל מרכיבי המערכת ,כולל לתוף הארקה שמחובר ו מתואר בנפרד (ראה גם פרק  08לעיל).
תוף הארקה
יותקן כמפורט בסט השרטוטים ,תוך הבטחה לרצף חשמלי למול המכלים ויתר מרכיבי המערכת וקבלת
התנגדות מקס' של  5אוהם כמפורט לעיל .נק' זו תשולט באופן ברור ובלתי מחיק "הארקה לא
לפרק".
תוף הארקה יהיה מוחזר קפיץעם כבל בעל חתך  25ממ"ר באורך  15מ' ,עם בידוד גומי כדוגמת שווה ערך
לתוצרת .Stewart R. Browne Model: ml2930-15A
פתחים רזרביים בפתח האדם
יותקנו כמפורט בסט התוכניות.
פתחי מעבר בשוחת פתח אדם לצנרת דלק חשמל תקשורת וכד'
כל סוגי הצנרות המחייבים מעבר דרך שוחת פתח אדם יבוצעו דרך א טמים מסוג חסין אש
למעברי מתכת תוצרת  APTלמעברי קיר תוצרת
 PIPELINE SEAL & INSULATOR Inc.דגם  LINK SEALאטם עמיד סולר שרוול מתכת (  )WSאו
שווה ערך

פתחים רזרביים בפתח האדם
יותקנו כמפורט בסט התוכניות
מערכת הגנה קטודית אקטיבית כחלק אינטגרלי של המיכל
תותקן מערכת הגנה קטודית אקטיבית כמפורט בסט השרטוטים ובכפוף לת"י  4571חלק  ,1המערכת
תכלול תא מדידה
תיושם כנדרש בתקן הישראלי  4571ותכלול:
תא יחוס
אנודות מגנזיום
חיווט
הקבלן יגיש  SHOP DRAWINGלאישור המתכנן.
לוח פיקוד ובקרה יו צב בחדר הגנראטורים בסמוך ללוח החשמל
בדיקת איכות ותפקוד מערכת ההגנה הקטודית.
הבדיקה תיערך ע"י מהנדס בודק חשמל מוסמך בכפוף לשיטה הנדרשת בת"י  4571תוך קבלת הערכים
המוכתבים
מיכלי האוריאה  5,000ליטר התת קרקעי דופן אחת מתכת נירוסטה
כל חומרי המבנה של המיכל והציוד המותקן עליו וכן כל ציוד אחר הבא במגע ישיר או עקיף עם אוריאה
יהיה עשוי מנירוסטה (פלדת אל חלד  ) 316או מחומר אחר העמיד לאוריאה שהוגדר .
דרישות מבנה  -כללי
המיכל יכלול:
מיכל
פתח אדם
שוחת פתח אדם
כיסוי שוחת פתח אדם
אוזני הרמה
נשם וקום לחץ .
פתחי יניקה להתחברות המשאבה הטבולה.
מערכת לפריקת לחץ וסחרור נוזל
פתח מילוי כולל שסתום למניעת הצפה.
מדיד לבקרת מלאי המותקן על פתח האדם.
מד גובה ידני המותקן על פתח האדם.
רגלי תמיכה וביסוס כולל אוכפים.
שלט זיהוי.
פתחי מעבר בשוחת פתח אדם לצנרת דלק חשמל תקשורת וכד'
פתחים רזרביים בפתח האדם
ההספקה והתקנה מתייחסת למתקן  /מכלול שלם ופעיל הכולל עבודות במפעל והתקנות שטח
המכל
חומר מבנה פלדת אל חלד SS316
מיכל יעמוד בדרישות מפרט האמריקני API 650
עובי דופן פח  6מ"מ
אישור מכון התקניים הישראלי לעמידות בדרישות התקן  -נדרש
המיכל יהיה ד ופן אחת נירוסטה  -מבנה המיכל ,חומרים ואביזריו מתוארים בסט התוכניות שהינם חלק
בלתי נפרד ממפרט זה

יצור  -ע"פ הנדרש בת"י API 650
בדיקה  -ע"פ הנדרש ב API 650
סימון  -ע"פ הנדרש ב API 650
המיכל והציפוי החיצוני יעברו בדיקה חזותית וממדית .
בדיקה לחץ  -בלחץ אוויר ע"פ  - API 650במהלך הבדיקה לא יתגלו נזילות
בדיקת מידות  -ע"פ הדרישות המפורטות בשרטוטים.
נוהלי ריתוך והסמכת רתכים  -לפי  API 650ע"י רתכים מוסמכים ובהתאם לתהליכי ריתוך מאושרים
ורתכי הצנרת מוסמכים לקוטר הצנרת.

איכות הריתוכים
בכל הריתוכים יהיה מעבר חלק בי ן צידי הריתוך לבין פני הפח ,בלי פינות חדות ,קעקועים או פגמים
אחרים.
בשום מקום לא יהיה שטח הריתוך מתחת לפני הלוח הסמוך.
תפיחת הריתוך המקסימלית לא תעלה על  1.5מ"מ.
פגמי ריתוך יש לתקן ע"י הרחקת החומר באזור הפגום.
כל התפרים ואזוריהם יהיו נקיים מסייגים ונתזי ריתוך .הניקוי יעשה בהשחזה.
בדיקה חזותית של הריתוכים  -ביצוע ע"פ כללי המקצוע המקובלים ולפי מידות השורש שהוגדרו בתהליכי
הריתוך של היצרן ושאושרו ע"י המפקח
כיפות המיכלים  -ייוצרו ממקסימום  3פחים
חומר גלם הפלדה  /פחים SS 316 -
פתחים שלאהוגדרו או רזרביים  -יאטמו באוגן עיוור
צביעה של המיכל על חלקיו האינטגרליים
לפני הצביעה יש לנקות היטב מכל לכלוך ,שמנים וחלודה .הניקוי בהתזת חול לרמה  ,2.5הסרת הלכלוך
והשמנים תבוצע בעזרת ממיסים אורגניים כגון טולואן או נפט .אין לבצע ניקוי חול לפני שהוסרו
כל סייגי הריתוך ונתזי הריתוך הדבוקים למתכת.
מעטפת חיצונית של המכל:
 2שכבות של  200מיקרון כל אחת
Sigma Shield 880 –400µ
תהליך ומפרט הביצוע יהיה ע"פ הנחיות היצרן.
גימור  -לאחר גמר עבודות הריתוך ומבחן הלחץ ,ינקה הקבלן את פנים המיכל מכל שיירי הריתוכים ומכל
לכלוך אחר ,ובמידת הצורך ישטוף את פנים המיכל במים וייבשו ייבוש מלא.
פתח האדם
יהיה חלק אינטגרלי מהמכל  -ייצור והתקנה ע"פ המפורט בסט השרטוטים.
שוחת פתח אדם
השוחה תהיה חלק אינטגרלי של המיכל  -ייצור והתקנה ע"פ המפורט בסט השרטוטים.
החיבור בין חלקי השוחה יבטיח אטימות כך שנוזל חיצוני לא יחדור לשוחה ,ונוזל פנימי לא יצא מהשוחה.
בסיום ההתקנה תיב דק אטימות זו על ידי מילוי מים בשוחה ,לא תותר ירידת מפלס המים בתום
 6שעות .לאחר הבדיקה ינוקזו המים מהשוחה והיא תיובש.
יצור השוחות יבוצע בבית המלאכה יחד עם ייצור המיכל ,שינוע המיכל והשוחה יעשה כמקשה אחת
ויותקנו בשטח.
מעברי שוחות לצנרת דלק  HDPEדופן כפול ,לצנ רת חשמל ,תקשורת וכד' יבוצעו באמצעות אטמי מעבר
מגומי חסין אש עמידים באוריאה כדוגמת תוצרת .(APT

כיסוי שוחת פתח אדם
לכל שוחה יהיה מכסה פריק ,כמוגדר בשרטוט ,למניעת חדירת מים לשוחה.
המכסה יאפשר את שליפתו והנחתו באופן נוח ומהיר מהפתח שבמשטח המיגון העליון.

אוז ני הרמה
המיכל יכלול סידור להרמה בצורת אזני הרמה המרותכים למיכל  -כמפרט בסט השרטוטים.
כל אוזן הרמה תהה מסוגלת להרים את משקל המיכל כולו (ריק) ,על כל מרכיביו.
נשם וקום לחץ למיכל
הנשם יהיה בקוטר "  3נירוסטה  , 314מבנה כללי שלו ופתח היציאה מהמיכל יהיו כמפורט בסט השרטוטים.
הגובה הסופי של קצה פתח האוורור יהיה  3.5מטר מעל מפלס פני הקרקע.
פתח משאבה טבולה
פתח האדם של המיכל יכלול נחיר מאוגן להתקנת משאבה טבולה.
המשאבה תהיה תוצרת  BLUE DIVER DWT Leader Pumpsדגם  0.75 BD1000כ"ס ,חד פאזית50 ,
.HZ
פתח מילוי כולל שסתום למניעת הצפה
במכלים יותקנו על פתח המילוי שסתום מונע גלישה מותאם לאוריאה מסוג
"CLA VAL / OCV 8101 , Automatic shutoff VALVE 3
High-level shutoff valve, for handling BLUE DIVER product
Recommended max flow rate:2150 LPM Connections:
3” ANSI #150 flanges Construction: stainless steel Basic valve,
globe type, Opening/closing speed control Ejector Float pilot
Inline strainer
מותאם ועמיד לשימוש באוריאה
הכול ל שסתום ,מצוף ,מנגנון ויסות ,מגוף לבדיקה ועוד
אופן ההתקנה ע"פ הנחיות יצרן ובהתאם למפורט בסט השרטוטים.
מדיד לבקרת מלאי המותקן על פתח האדם
מד הגובה יהיה מהדגם המשמש את מערכת "הפטרול" שבשימוש צה"ל( ,פירוט ראה בנפרד)
מד הגובה יותאםלשימוש באוריאה ,לקוטר המיכל ,ויותקן ע"פ הנחיות היצרן ובהתאמה לדרישות מערכת
"בקרת המלאי הצה"לית "פטרול"
המדיד יותקן ע"ג פתח האדם עם חיווט ללוח הבקרה.
מד גובה ידני המותקן על פתח האדם
יותקן על פתח האדם כמפורט בסט השרטוטים.
רגלי תמיכה וביסוס כולל אוכפים
המכלים יכללו רגלי תמיכה כולל אוכפים כמפורט בסט השרטוטים ,הרגלים ישמשו להנחה יציבה ומאוזנת
של המכלים בבור ההטמנה.
שלט זיהוי
יותקן שלט זיהוי ע"ג המיכל בשוחת פתח אדם כמפורט בסט השרטוטים ובכפוף בת"י  4468חלק 1
פתחי מעבר בשוחת פתח אדם לצנרת דלק חשמל תקשורת וכד'
כל סוגי הצנרות המחייבים מעבר דרך שוחת פתח אדם יבוצעו דרך אטמים מסוג חסין אש תוצרת APT
או שווה ערך.
פתחים רזרביים בפתח האדם

יותקנו כמפורט בסט התוכניות.

שינוע והובלת המכלים לאתר
המכלים יועברו להתקנה באתר מיד עם סיום יצורםולאחר סיום ביקורת הקבלה במפעל ובאישור המפקח.
המשאית והמנוף להובלת המיכל והתקנתו בבור יבחרו על פי המשקל של המיכל ואורך הזרוע הנדרש
להכנסתו לבור ,תהיה יתרות של  20%לפחות ,הקבלן יגיש חישובים לאישור.
בזמן ההובלה יש להבטיח ששרשראות הרתום אינם פוגעות בצבע המיכל לצורך כן יש לעטוף את הרצועות
בשרוולי גומי או משככים דומים.
נדרש לעטוף המיכל ואביזריו במוצרים מגינים מרגע סיום ייצורו ,בעת הובלתו ועד התקנתו באתר כדי
למנוע כל פגיעה בו ,בחומרי הציפוי שלו ובאביזרים המותקנים עליו.
הכנת האתר והטמנת המיכלים
הכנת בור להטמנת המיכל
הכ נת הבור השיפועים והרכב חומרי הבניה והמילוי כמפורט בסט התוכניות.
חול המילוי יהיה יבש ,יש להימנע מביצוע ההטמנה בימים גשומים.
אם יתגלו מים בעת החפירה ,יש להיעזר באמצעי ניקוז בכל עת ביצוע ההטמנה :הנחת צינורות ניקוז,
הפעלת משאבות ניקוז ופינוי המים למקום מתאים .הכנסת והפעלת ציוד השאיבה תיעשה בתיאום
ובאישור המפקח .תפוקת המשאבות תניח את דעתו של המפקח .העבודה והאמצעים על חשבון
הקבלן ובאחריותו.
בכל עת ביצוע העבודות ,יש לנהוג עפ"י כללי הבטיחות הנדרשים בהוראות משרד העבודה ובתיאום עם
גורמי היזם.
לפני מילוי הבור
יש לוודא שכל פתחי המיכל אטומים באוגנים או בפקקים ,כנדרש.
בנוסף ,יש לעטוף את הפתחים ואביזריהם בעטיפת מגן (פוליאתילן או אחר) כהגנה מחדירת חול למיכל
בעת ההטמנה.
לבדוק שלימות ציפוי הצבע החיצוני ועוביו על מעטפת המיכל .במקרה של פגם ,יש לנהוג לפי הוראות יצרן
המיכל לתיקון המצב .במקרים חמורים המיכל יפסל להטמנה .המפקח רשאי לפסול או לעכב
הטמנת מיכל עד ברור העניין.
בכל מקרה של איבוד לחץ או ספק איבוד ,תבוצע בדיקת אטימות חוזרת באתר ,בנוכחות נציג יצרן המיכל
והמפקח .ביצוע הבדיקה יתאים לדרישות מפרט הייצור של המיכל.
משטח הבטון למני עת ציפה של המיכלים
כבסיס למיכלים יבנה משטח מבטון שישמש גם כמשטח למניעת ציפת המיכל כמפורט בתוכניות.
המיכלים יקשרו למשטח הבטון.
ביצוע העבודה כמפורט בסט השרטוטים.
התקנת יריעת  HDPEבתחתית מיכלי הסולר
בתחתית הבור תותקן יריעת  HDPEכמפורט בסט השרטוטים
יריעת ה  , HDPEאופן הביצוע והבדיקות  -בכפוף לפרק  05שלעייל
יריעת ה  HDPE -תהיה לפי ת"י  4406חלק  )DIN 16776 ( 1בעובי  2מ"מ; היריעה תהיה חלקה ,נקיה ,ללא
בועות אוויר ,סדקים או כל פגם אחר שיכול לפגוע באטימותה.
ריתוך קטעי היריעות יהיה בריתו ך כפול בחפיפה של  15ס"מ.
היריעות תסופקנה בגלילים ברוחב של לפחות  5מטר ,ללא ריתוכים.

הריתוכים יבוצעו ע"פ הנחיות היצרן.
ההתקנה של המיכלים ומילוי חוזר של הבורות
תחתית הבור תרופד בשכבת חול.
החול העוטף את המכלים שיסופק יהיה חול לא קורוזיבי "מתוק" ,נקי מאבנים וחפצים זרים ,עם התנגדות
סגולית שאינה קטנה מ  10,000אוהם Xס"מ.
איכות החול תאושר ע"י הפיקוח לאחר הצגת תעודת מעבדה המאשרת את התאמתו לנדרש וכל זאת
להימנע מפגיעה בציפוי המיכל ומניעת היווצרות קור וזיה עתידית במיכל.
התקנת פיאזומטרלמיכלי הסולר
בצמוד למיכלי הסולר יותקן פיאזומטר כנדרש במפרט המשרד להגנת הסביבה ובהתאם למפורט בסט
השרטוטים ,עומק הקצה התחתון של הפיאזומטר יהיה  1מטר מתחת לתחתית המיכל.
המיכלים יונחו בשיפוע  2%לכיוון הניקוז
לאחר הנחתו יכוסה המיכל בשכבות חול (המתואר לעיל) ,עובי כל שכבה  30ס"מ הידוק כל שכבה יעשה
בנפרד וברמת הידוק כמפורט בשרטוטים.

פיקוח ואבטחת איכות
אישורים הנדרשים עם הספקת המיכל
בצמוד לכל מיכל יצרף הספק את האישורים הבאים:
תעודת אחריות של היצרן.
אישורי מכון התקנים הישראלי לעמידה בת"י  4468חלק  1כולל בדיקות חומרים ,בדיקות בתהליך ובסיום
הייצור.
פיקוח ואישור המיכל לפני הוצאתו משטח מפעל יצרן המיכל.
התאמת המיכל לדרישות תיבדק ותאושר ע"י המפקח.
אישורי המפקח אינם מהווים כל הסכמה מחייבת ו אינם פותרים את היצרן מאחריותו הכוללת למיכל
ולאביזרים הכלולים בהספקה.
יצרן המיכל יספק את כל האמצעים הנדרשים לבדיקת המיכל כגון סולם ,פנס ,מד עובי פח ,מד עובי צבע
וכל היתר כפי שיידרש.
אחריות הקבלן
תכולת אחריות הקבלן :להתאמה לכל דרישות מפרט זה והנגזר ממנו.
אחר יות לטיב החומרים ,לתפקוד תקין של המיכל וכל האביזרים שסופקו על ידו בתנאי שימוש סבירים
למטרות אחסון וניפוק דלק ,ללא הגבלות שהן.
משך האחריות למכלול האביזרים  -שנה מהפעלת המערכת.
מערכת לתדלוק אוטובוסים
משאבות הסולר הטבולות יהיו תוצרת  2 RED JACKETכ"ס  HZ 50ח ד פאזי  V 220מוגן התפוצצות EX
טלסקופיות עם גלאי נזילות מובנה.
משאבות האוריאה הטבולות תהינה תוצרת  BLUE DIVER DWT Leader Pumpsדגם 0.75 BD1000
כ"ס ,חד פאזית . HZ 50 ,כשר אחריה מותקן פורק לחץ מכני (  )SS316המשמש לסחרור האוריאה.
מנפקה  /דיספנסר צד אחד לסולר (  VEEDER ROOTGILBARCOדגם )SK700 120-1 Ad Blue 1
דיספנסר בודד אלקטרוני לסולר מאושר ע"י  2 ,ATEXמוצרים 2 ,בית אקדח ,ספיקה :סולר עד  100ליטר
דקה ,אוריאה עד  40ליטר בדקה ,כולל ציוד תלוי.
 2מוצרים  2פיות כולל ציוד תלוי

נתוני חשמל .HZ 50 ,V 230
תצוגה בליטרים
כולל
מסגרת פלדה ומעטפת פח פלדה קשיחה ועמידה בתנאי מזג אוויר ,כולל הגנה בפני חדירת מי גשם.
צביעה חיצונית עם כיתוב בעברית.
בית מסנן עם מסנן מיקרוני מתברג  10 -מיקרון.
מד זרימה ,מאושר ע"י מידות ומשקלות.
פולסר אלקטרוני ,ניתן להחלפה
ברז סולנואיד ,מוגן התפוצצות220/50/1 ,
כרטיס אלקטרוני משולב  -מחשב/ספק  -כח/תצוגה ,עם ממשק  RS232ו  ,RS485 -המאפשרים תקשורת
 RS485ו  ,CURRENT LOOP -הזנה .220/50/1
כרטיסים אלקטרונים ,עם תצוגה ,בגב הדיספנסר.
תצוגה מוארת ,עמידה לטמפרטורה גבוהה וקרינת שמש ישירה.
מעביר כבל מוגן התפוצצות בין החלק התחתון והעליון של הדיספנסר.
קופסת חיבורים מוגנת התפוצצות בחלק התחתון של הדיספנסר
בית אקדח ,הפעלה עם הוצאת האקדח.
מנתק בטחון יבש ,חד פעמי "  ZVA SSB – NPT 1לסולרZVA SSB SS ,לאוריאנ
צינור גמיש לדלק בעל דופן קשה אלפלקס או שווה ערך ,בעל רציפות הארקה 3.6 X 1 " ,מטר ,עם מצמדים
חד  -פעמיים מפליז "  1זכר  + NPTצינור אלפלקס ייעודי לאוריאה כולל קצוות נירוסטה
חיבור סובב (סוויבל) " זכר ונקבה  ,1 NPTספיקה גבוהה – "הסקי"  4860או שווה ערך
אקדח תדלוק לסולר  25 ZVAאו שווה לסולר  ,אקדח תדלוק  ZVA AD BLUEלאוריאה.
שסתום בטחון בקו חיבור למשאבה מתוצרת  UNIVERSALדגם  521/522או שווה ערך.
כל מרכיבי הציוד שבא במגע ישיר או עקיף עם אוריאה יהיה מותאם לשימוש באוריאה (לתשומת לב
הקבלן אוריאה הינה חומר קורוזיבי)
ה מערכת כוללת מערכת לסחרור האוריאה למניעת התגבשות .מער' החשמל תתוכנן כך שאחת ליום (במשך
הלילה) למשך  20דקות המשאבה תכנס לפעולה והסחרור יתבצע דרך קו פורק הלחץ שיכוון
כמוגדר בשרטוטים .

חומרי מבנה ,שסתומים ,מיכלים  ,צנרת וכד'  -למערכות הסולר
בכדי לשמור על אחידות ומשיקולי אחזקה אביזרים ,מכלולים ותת מערכות יהיו זהים בכלל המערכת
(יהיו מאותו הדגם ושל אותו היצרן).
כל מרכיבי המערכת יותאמו לדרישות שלהלן:
פחים  -לפי תקן .ST 37.2
צנרת פלדה גלויה  -כל הצינורות יהיו  A 106 Gr. B SCH 40ללא תפר שחור ,צבוע בצבע יסוד ועליון.
צנרת סניקה גמישה תת קרקעית לסולר  -בין המשאבות למיכל התת קרקעי תהיה  HDPEע"פ UL971
דופן כפול עם פטמות לבדיקת אטימות ,עמידה לדלקים.
מגופים כדורים  -מותאם לדלק ,גוף  -פלדה כדור נירוסטה
Carbon Steel, BallValve, F.S, 10 bar ,API 6D
Screwed NPT,מאוגנים ANSI B 16.5,Class 150, S.O R.F A 106 Gr. B
מוביל שרוול צנרת קוברה  -צינור פלסטי שרשורי כבה מאליו  2221לפי ת"י 61386-22
ספחי צנרת
אוגנים . ANSI B 16.5,Class 150, S.O R.F A 106 Gr. B . -

הסתעפויות  SCH 40 -לפי תקן  ANSI B 16.9או .A 234 Gr. A
קשת  -רדיוס אורך  SCH 40לפי תקן  ANSI B 16.9או .234 Gr. A
מיצר קונצנטרי  -לפי תקן . ANSI -A - 234
ברגים+אומים+דיסקאות  -לפי תקן ANSI B 18.2.1 ANSI B 18.2.2 ASTM A 193 Gr. B7 ANSI B
1.1 zinc plated yellow passivated (type ll finish) ASTM B 633
מצמדות  /רקורדים .ASTM A 105 Gr.ll and ANSI B 16.11 class 2000, NPT -
פרופילים .A36 -
אטמים  -קלינגרייט .C-4400
הברגות – .NPT
ציוד חשמלי  -מוגן התפוצצות .EX
ציוד ,אביזרים ,חומרים ב כלל המערכת  -עמידים ומותאמים לעבודה בדלקים.
חומרי מבנה ,שסתומים ,מיכלים ,צנרת וכד'  -למערכת האוריאה
בכדי לשמור על אחידות ומשיקולי אחזקה אביזרים ,מכלולים ותת מערכות יהיו זהים בכלל המערכת
(יהיו מאותו הדגם ושל אותו היצרן).
כל מרכיבי המערכת יותאמו לדרישות שלהל ן:
פחים  -לפי תקן .SS316
צנרת פלדה גלויה  -כל הצינורות יהיו  SS 316 SCH A312 40ללא תפר נירוסטה  ,צבוע בצבע יסוד ועליון.
צנרת סניקה גמישה תת קרקעית לסולר  -בין הדיספנסרים למיכל התת קרקעי תהיה נירוסטה  316ללא
תפר .SCH 40
מגופים כדורים  -חומרי מבנה נירוסטה עמידה לאוריאה ,כדור נירוסטה.
Stainless Steel, BallValve, F.S, 10 bar , API 6D
Screwed NPT,מאוגנים ANSI B 16.5,Class 150, S.O R.F
מוביל שרוול צנרת קוברה  -צינור פלסטי שרשורי כבה מאליו  2221לפי ת"י 61386-22
ספחי צנרת
אוגנים . ANSI B 16.5,Class 150, S.O R.F SS316 . -
הסתעפויות  SCH 40 -לפי תקן ANSI B A182 SS316 16.9
קשת  -רדיוס אורך  SCH 40לפי תקן A182 .ANSI B SS316 16.9
מיצר קונצנטרי  -לפי תקן A182 SS316 . ANSI -A - 234
ברגים+אומים+דיסקאות  -לפי תקן ANSI B 18.2.1 ANSI B 18.2.2 ASTM A 307 CLASS B
מצמדות  /רקורדים .Stainless Steel 316 and ANSI B 16.11 class 2000, NPT -
פרופילים .SS 316ASTM A276 -
אטמים  -קלינגרייט .C-4400
הברגות – .NPT
ציוד ,אביזרים ,חומרים בכלל המערכת  -עמידים ומותאמים לעבודה באוריאה.
צנרת
בעבוד ה זו יעשה שימוש בצנרת מתכתית חשופה וצבועה ,וצנרת גמישה .הצינורות והספחים שיובאו לשטח
לצורך עבודה זו יהיו כולם חדשים ,יעברו ניקוי פנימי עם חוטר ,יהיו צבועים וסגורים עם מכסי
פלסטיק בקצוות.
במהלך העבודה וסיום כל יום עבודה אין להשאיר צינורות פתוחים ,זאת כדי למ נוע כניסת לכלוך לתוכם.
ספחי צנרת חשילים יהיו בהתאם לסוג הצנרת.

ספחי צנרת חשילים באותה רמת איכות .ספחי הצנרת יכללו במחיר מטר צינור .בתוואי הצנרת הנמצא
בתוך המבנה עשויים להיות שינויים במהלכים שיצריכו תוספת ספחים ,על הקבלן להתייחס
להערה זו ולקחת בחשבון תוספת של עד  40אחוז ספחים מעבר לנראה בתוואי שבתוכניות המכרז.
הברגות יהיו כללות במחיר מטר הצנרת ,הצנרת תימדד לפי מטר אורך ותכלול ספחים ,ספחי קצה ,הברגות
וכל יתר העבודות שהוגדרו בסעיף זה.
צנרת תהיה מרותכת לכל אורכה בשיטת ריתוך השקה .פני הריתוך הפנימיים בתוך הצנרת ינוקו מחומר
שרוף ,גיצי ריתוך ,וכל לכלוך אחר .הניקוי ע"י מברשות פלדה ,משחולת וכד'.
חיבורי הברגה יעשו רק לאביזרים מיתקנים ומכשירים ,ההברגות יהיו  NPTאו על פי ההברגה של הציוד
אליה יתחבר הצינור .ההברגות יאטמו עם משחת אטימה מתאימה לסולר.
צביעת צנרת ותמיכות  /צבעי זיהוי
כל הצנרת ורכיבי המתכת שהם מעל פני הקרקע בעבודה זו ושאינם באים במגע עם דלק יעברו ניקוי חול
לדרגה .SA 2.5
צביעה :
יסוד HB13 200µ
עליון :Epoxy Polyamide
שכבה µ 50-80 -1
 2שכבות  µ 100כ"א
סה"כ µ 280 -
גווני הצבע העליונים של הצנרת יהיו לסולר  -כחול .לבנזין  -אדום לאוריאה תכלת
עבודות ריתוך לצנרת פלדה
כללי
התקן הקובע לעבודות ריתוך ולצינורות דלק הוא:
 Api Std 1104לרבות ריתוכי תפיסה ,תיקונים וכד' ,יעשו ביד בשיטת הקשת החשמלית המוגנת.
תהליכי הריתוך לכל סוג של צנרת ,יוגשו לאישור המפקח לפנ י תחילתם של עבודות ריתוך כלשהן.
כל ההוצאות הכרוכות באישור תהליכי הריתוך .מבחני הריתוכים ובדיקת הריתוכים ,יחולו על הקבלן.
כל תפר יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין המפקח לבין הקבלן ואשר תאפשר את זיהוי
מקום התפרים גם אחרי צביעת הריתוך.
הקבלן יעסיק בעבודות הריתוך אך ורק רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן ובהתאם לדרישות של התקן
הקובע והם בעלי תעודות הסמכה תקפות.

אלקטרודות
כל החומרים לריתוך ,לרבות האלקטרודות ,יהיו בהתאם לתהליך המאושר.
באם לא נדרש אחרת בתהליכי הריתוך שאושרו או בתקני החברה ,תהיינה האלקטרודות אשר תשמשנה
לעבודות מהסוג  E - 6010לפי התקן האמריקאי ( ASTM - 33כדוגמא זיקה .)6010
האלקטרודות יאוחסנו עד לשימוש בהן במיכלי האריזה המקוריים ,סגורים באופן שימנע ספיגת רטיבות
ופגיעה מכנית בעטיפתן.
האלקטרודות במיכלים שנפתחו יוגנו נגד רטיבות .כל האלקטרודות ייובשו לפני השימוש בהן בתנורים
מתאימים בטמפרטורה ולמשך זמן כפי שיקבע בהוראות יצרן האלקטרודות ולא יורשה השימוש
באלקטרודות שלא יובשו כנ"ל .אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגם באופן אחר,
תפסלנה .אלקטרודות שנפ סלו ,יסולקו מן האתר מייד עם פסילתן.
הכנת קצוות הצינורות ואביזרים לריתוך

הסדרת (עשיית "פאזות") קצוות הצינורות לריתוכי השקה ,תיעשה בכפיפות לדרישות תהליך הריתוך
המאושר .קצוות הצינורות יבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה וכל הפגמים
יתוקנו לשביעות ר צונו של המפקח  .את קצוות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל
לכלוך ,שמן ,שיירי צבע וביטומן ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך .שיירי
צבע ושמן יש להסיר בבנזין .שפה פנימית וחיצונית של הצינור תנוקה משבבים.
חיתוך צינורות והחדרתם
חיתוכים ישר ים יהיו במישור ניצב לציר הצינור .חיתוכים אלכסוניים יעשו לפי הזווית הדרושה ובאופן
ששפת החיתוך תהיה במישור אחד .החיתוכים יבוצעו במכשיר חיתוך מיוחד ,או לפי אישור מיוחד
של המהנדס ,ע"י חיתוך בלהבה ביד בעזרת כוונת מיוחדת.
ריתוך אוגנים
טיב ריתוך האוגנים לצינורות יהיה שווה לזה המפורט לצינורות .בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח
האטימה יהיה ניצב בהחלט לציר הצינור .יש לשמור על  -שטח האטימה מהתזת של חומר הריתוך
או סיגים ומכל פגיעה אחרת .אוגנים  -שטחי האטימה שנפגעו ,אין לתקן בשדה אלא לפסלם או
להחזירם לבית המלאכה לחריטה .ה ריתוך יהיה חיצוני ופנימי.
ספחים מוכנים
סעיפים מוכנים וקשתות מוענות בנות זוויות סטנדרטיות יסופקו עם קצוות מומדרים (פאזות) וירותכו
לצינורות ע"י ריתוכי השקה ישרים כמפורט לעיל לריתוך צינורות תוך הקפדה על התאמה מדויקת
ועל מצבם הנכון של הסעיף או של הקשת .לשם שינוי הזוויות ,יהיה לחתוך פלה מקצה הקשת תוך
הדרגה של הקצה החתוך.
ייצור טרומי של מערכות
לגבי מערכות חלקיות של הצנרת מותר להרכיבן ולרתכן בבית המלאכה ,בתנאי שתינתן למפקח הודעה
מוקדמת על כך ותינתן הסכמתו העקרונית.
אישור המפקח יהיה מונה ברמתו המקצועית של בית המלאכה .כל ההוצאות הנוספות (אם יהיו) הנובעות
מייצור טרומי יהיו על חשבון הקבלן.
ריתוכים לקויים וריתוכים אסורים
הקבלן י ישא בתוצאות התיקון של כל פגמי הריתוך .הקבלן יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות ובריתוכים
סימון ברור בצבע שמן על גב הצינור.
כל התיקונים בריתוכים ייעשו לפני צביעת הצינורות ולא יצבע כל קטע אלא לאחר שהמפקח אישר כי כל
התיקונים באותו קטע נעשו לשביעות רצונו .כמו כן צנרת תת קרקעית תאושר לכיסוי רק לאחר
אישור הריתוכים בקטע זה.
לא יורשה בשום מקרה ריתוכם של מאחזים ,אוזניים או כל פלדה אחרת לדופן הצינורות .הספחים
והאביזרים ,לא בריתוכים ולא בריתוכי תפיסה או כיו'ב; כל הפעולות של שינוע ,התקנה ,התאמה
וכד' יעשו ללא שימוש בריתוכם אסו רים כאלה.
פיקוח על עבודות הריתוך
המפקח רשאי לבדוק בכל עת את ביצוע עבודות הריתוך ואת טיב הריתוכים תוך הפיקוח השוטף ,יהיה
רשאי לדרוש כל בדיקה הנראית לו כדרושה ,לרבות בדיקות דסטרוקטיביות  ,בדיקות מגנטיות
לגילוי סדקים( ,אולטרה  -סוני) ואחרות ,וזאת בנוסף לבדיקו ת הרדיוגרפיות התמידיות של
הריתוכים בצינורות הדלק .המפקח יהיה רשאי ,על סמך בדיקתו ולפי שיקול דעתו הבלעדית,
לפסול ריתוכים ,לקבוע אופן ביצוע תיקונים ,להפסיק עבודת רתכים ולהורות על כל פעולה שיש
לעשותה או להימנע ממנה בקשר לריתוך הצינורות .כל ההוצאות העשויות להי גרם לקבלן כתוצאה
מהפיקוח על עבודות הריתוך ,יהיו על חשבון הקבלן.
מבחן רתכים

כל רתך שיועסק בעבודות לפי מפרט זה ,יועמד במבחן רתכים של מעבדה מוסמכת ,תוצג התעודה
ותקפותה.
כל ההוצאות הכרוכות בעריכת הכשרה והסמכת הרתכים ,לרבות החומרים הדרושים ,יהיו על חשבון
הקבלן.
נוהלי ריתוך צנרת והסמכת רתכים
לפי  API Std 1104ע"י רתכים מוסמכים ובהתאם לתהליכי ריתוך מאושרים רתכי הצנרת מוסמכים לקוטר
הצנרת
בדיקות רדיוגרפיות
המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע צילומי רדיוגרפיה של הריתוכים בצנרת הדלק .הבדיקה תיעשה לפי
התקן  ANSI B 31.5לצנרת דלק .הבדיקה תיערך ע"י מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות רדיוגרפיות
ובאישור המפקח.

תדירות הבדיקות והתמורה עבורם
כמות הבדיקות הרדיוגרפיות ,כלומר שיעורי הריתוכים שיצולמו ,תהיה התחלתית בשיעור של עד 5%
מהריתוכים וחלוקת הצילומים תיקבע ע"י המפקח .במקרה והבדיק ה הראשונית אינה נותנת
תוצאות משביעות רצון ,לפי קביעת המפקח ,יגדיל הקבלן את מספר הצילומים כפי שיראה המפקח
לנחוץ ,לשם קביעת טיב העבודה ,עד כדי  100%של כל הריתוכים .כל הצילומים הנוספים וכל
התיקונים שיבוצעו בעטיים יהיו על חשבון הקבלן.
בסיום הבדיקה תסופק על ידי המכון הבודק תעודה שתאשר תקינות הצנרת ועמידה בדרישות איכות
הריתוכים.
רישום ותיוק
הקבלן ינהל רישום מדויק של הצילומים ,יתייק וישמור את כל הסרטים וימסור את כל הרישומים
והסרטים למפקח בתום העבודות או בכל זמן לפני כן ,אם ידרוש זאת המפקח לפני הכנסתו
לשימוש.
עבודות לצנרת  HDPEדופן כפול
הצנרת תסופק בגלילים ,תוך מגמה להתקין קטעים שלמים ,רציפים וארוכים ככל הניתן.
הצנרת תהיה דופן כפול עם פטמות לבדיקת לחץ בקצוות ,ע"פ  UL 971תוצרת  NUFIאו שוות ערך ,כולל
אביזרי חיבור ומעבר שוחות.
הנחיות ההתקנה כולל כללי הדבקה  /הלחמ ה של קטעים יבוצעו ע"פ הנחיות היצרן.
אביזרי הצנרת ,המחברים וכד' יהיו של יצרן הצנרת (אין להשתמש באביזרים המיוצרים שלא ע"י יצרן
הצנרת).
כלי העבודה לביצוע ההדבקות  /הלחמות  /התחברויות וכד' יהיו ע"פ המלצות היצרן
הצנרת תונח בתעלות או בתוואי חפירה לאחר שתחתית הבו ר רופדה בחול לא קורוזיבי "מתוק" בעובי של
 10ס"מ.
טרם הנחת הצנרת בתוואי החפירה תושחל הצנרת לתוך מוביל צנרת מסוג "קוברה" חסין אש ,שישמש
להגנת הצנרת בפני פגיעות מכניות
הצנרת עם המוביל תונח בתוואי ,בצורה רפויה למניעת לחצי משיכה בצנרת בשלב התקנת האביזרים.

לאחר הנחת הצנרת והתקנת האביזרים ,תכוסה הצנרת בשכבת חול לא קורוזיבי "מתוק" כמוגדר בסעיף
ההגנה הקטודית ,בעובי של  20ס"מ לפחות ,פרטי הטמנה ועומקים מפורטים בסט השרטוטים.
מעברי שוחות ,מעברי קירות וכד' יבוצעו באמצעות אביזרים שהומלצו ע"י יצרן הצנרת ומפורטים גם בסט
הש רטוטים.
בדיקת אטימות  -טרם כיסוי הצנרת וביצוע עבודות פיתוח מעל הצנרת תבוצע בדיקת אטימות ע"י מעבדה
מוסמכת ,ע"פ נוהל מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ,לחץ הבדיקה  ;PSI 50התעודה תוגש
לפיקוח ותשמר בתיק המתקן.
הנחת צנרת
הובלה ושינוע צינורות וספחים
הקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית הנאותה של פעולות ההובלה והשינוע של החומרים.
הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח ולפעול לפי הוראותיו ביחס לסידורים המתאימים,
לציוד המתאים ולכל הנדרש כדי לשמור את החומרים מכל פגיעה .ההעמסה והפריקה ייעשו
בעזרת ציוד מתאים ,כדי למנוע נזק לציפוי החיצוני של הצינורות .בזמן החסנתם ושינועם יש
לנהוג בזהירות על מנת למנוע עוות .מעיכה או נזק אחר בצינורות וספחים ,או בציפויים חיצוניים.
למפקח תהיה הזכות להחזיר כל צינור שעטיפתו או קצהו נפגעו ,לדרוש מהקבלן לתקן הבידוד על חשבונו.
אם העטיפות או הנזק האחר לא ניתנים לתיקון באתר ,הובלתם ,שינוע והטיפול בתיקון הצינורות
נכלל במחיר הצנרת.
חפירה ומילוי חוזר
עבודות החפירה ומילוי החוזר הנדרשות לפי פרק זה לצרכי ביצוע התקנת צנרת תת קרקעית ועבודות
ביסוס של תמיכות צנרת יכללו במחיר הצנרת.

התקנת אביזרים
התק נת מכשור ואביזרים
האביזרים יותקנו תוך הקפדה על מפלסם ושיפועם הנכון .לפני התקנת האביזר יש לפתוח פתיחה מלאה
ולנקות בעזרת מטלית נקיה טבולה בנפט .אחרי זה ייסגר האביזר וגם שטח האטימה של האוגנים
ינוקה .שטחי האטימה של האוגנים יכוסו במכסי מגן מעץ או מקרטון ,אשר יו סרו רק ברגע
האחרון לפני התקנת האביזר.
לאחר התקנתו ,ייבדק האביזר שנית לפעולתו המכאנית התקינה ע"י פתיחתו וסגירתו מספר פעמים,
הברגות ,צירים וכד' ישומנו ויגורזו .האביזרים יצבעו בצבע עליון איתן ,הזהה לצבעם המקורי.
חומר התמיכות הזמניות וצורתם יקבלו אישור המפקח.
תמיכות זמניות וקבועות לא ימדדו.
כל אביזר יימדד כיחידה מושלמת עובדת בתוך המערכת.
האביזרים יסווגו עפ"י סוג וקוטר.
אביזרים לחיבור בריתוך
האביזרים המיועדים לחיבור לצינורות או לספחים בריתוך ,יסופקו עם קצוות בעלי קוטר המתאים
וממודרים לריתוך השקה .ריתוך הא ביזר אל הצינורות יבוצע תוך הכוונה קונצנטרית וצירית
מדויקת.
אחרי הכוונת האביזר ,יש להחזיקו במצבו המדויק ע"י תמיכות או תליה עד לאחר השלמת ריתוך השורש
והמחזור השני ( .) HOT PASS

אביזרים מאוגנים
חיבורם של אביזרים מאוגנים לצינורות ולספחים ייעשה לפי תת סעיף  1לע יל והדרישות של סעיף משנה
 2לעיל בדבר התאמת האביזרים ,יחולו גם על אביזרים מאוגנים .גשרי צנרת להבטחת הרציפות
החשמלית תהיה מפח מגולוון בחתך  4 * 40מ"מ .הצבע מתחת לגשר יוסר בכדי להבטיח מגע הדוק
עם המתכת.
מבדקי קבלה ,שטיפה והפעלת המערכת המושלמת
עם סיום התקנת ה מערכת על הקבלן לבצע בדיקתה בנוכחות המזמין והמפקח.
במהלך ההפעלה  /קבלה הראשונית הקבלן יביא צוות עובדים שיכלול עובדים מכאניים ,חשמלאי ,צנר
וכד' וזאת בכדי לתפעל את המערכת ולהתגבר על תקלות צפויות.
תיערך קבלה ויזואלית לא תפעולית של כל המתקנים ,הצנרת ,המיכליםוכו ' .בקבלה זו יש לוודא כי אין
צורך נוסף בריתוכים או השחזות או עבודות אחרות נוספות שיוצרות ניצוצות.
לאחר קבלה ויזואלית זו תנוקה המערכת ביסודיות.
לפני מילוי סולר במיכלים תיעשה בדיקה לשלמות המערכות והאביזרים ,כל המגופים ,השסתומים
והמערכות יותאמו למצב הראשוני לה פעלה כפי שהוגדרו.
יבוצע מילוי של כ  30% -מנפח המיכל ע"י המזמין ויבדקו מערכותיו במצב עבודה עם סולר; תקלות ,נזילות
וכד' יתוקנו מיידית במידת האפשר ,בדיקות אלה יכללו פעולה מלאה של המערכת.
בשלב השני תבוצע שטיפת הצנרת; השטיפה תתבצע באמצעות הזרמת סולר  /אוריאה דרך משאבת הניפוק
עד לקבלת נוזל נקי .הנוזל המזוהם יוזרם לחבית או למיכליתשתסופק ע"י הקבלן ותפונה על ידו.
בגמר תהליך השטיפה יוזרמו כ  2 -ליטר סולר  /אוריאה מכל פיית משאבה לכלי זכוכית שקוף לצורך
בדיקת מעבדה לאיכות המוצר.
תהליך השטיפה ימשך כל עוד לא התקבל נוזל צלול ונקי.
הספקת הנוזלים תבוצע ע"י הקבלן ,הקבלן יתאם אספקת הנוזלים לפחות  10ימים מראש.
במסגרת בדיקות הקבלה יבוצעו סימולציות מלאות לכל המערכת ,מספר ההפעלות יקבע על ידי המפקח
ולשביעות רצונו ,יבדקו כל ההתראות ,תיבדק בקרת מפלס הדלק בכל המיכלים ,יבדקו המשאבות,
הסי מולציות יכללו הפעלת המערכת בכל האפשרויות שהוגדרו במפרט ובתוכניות.
לאחר השלמת כל הבדיקות כנדרש ולשביעות רצונו של המזמין וכן לאחר מסירת התוכניות בדיעבד ,סט
הוראות הפעלה והאחזקה תתקבל העבודה.
הפעלת כל מערכות הדלק תהיה באחריות הקבלן .תאום מוקדם יבוצע ע"י המפקח.
עלות פעילות ההפעלה כולל צוות העובדים יהיה כלול במחירי העבודה של הסעיפים השונים.
שילוט
רכיבי מערכת הדלק במתקן ישולטו בשילוט בר  -קיימא ,בתחום הבטיחותי ובתחום סימון לצורכי איתור,
תפעול ותחזו קה.
סך הכול יהיו במערכת זו כ  100 -כיתובים  /שלטים  /מדבקות במידות שונות.
מחיר השילוט בפורט בכתב הכמויות.
איכות גימור עבודות מתכת
כל הפינות יהיו מעוגלות ,לא תהינה פינות חדות.
פרופילים חלולים יסגרו עם פחים אוטמים  -עובי ( 2שני) מ"מ.
חיתוכים בכל אמצעי ינוקו ,יושחזו וייושרו ,ריתוכים יהיו אחידים חלקים ונקיים.
ברגים ,אומים ,דיסקיות ,שימסים יהיו מגלוונים בחום.
צבע עליון אחיד וחלק.
מבנים יהיו ישרים (לא מפותלים או מכופפים).

מרווחים בין ריתוכי פחים או פרופילים ניצבים יסגרו עם סיליקון מיוחד עמ יד בשמש וניתן לצביעה
ויצבעו.
ריתוכים שלאחר גמר צביעה ינוקו ויטופלו כמו שנדרש בהתחברות למבנה קיים ויצבעו בגלוון קר וצבע
עליון בגוון או חומר תואם לצבע האלמנט.

מערכת בקרת המלאי לסולר ואוריאה
מערכת בקרת מלאי לסולר בנזין ואוריאה הינה מערכת בקרה המותקנת בכל תחנות חברת אגד ,המערכת
בתחנה זו תבנה במתכונת שאושרה ע"י המתכנן תוך השתלבותה במערך המידע הכללי של אגד.
הקבלן המתכנן ומבצע את מערכת ההרשאות הינה חב' רוזמןבע"מ.
טל 03-5731801
אין לקבלן המבצע חופש פעולה להציע מערכת אחרת או דומה הן במרכיבי התוכנה והן במרכיבי החומרה.
התכנון הפרטני של מערכת ההרשאות ,ההתקנה ,ההרצה בתחנה ושילובה במערכת חברת אגד
תעשה ע"י חב' רוזמן בע"מ.
המערכת משלבת מס' תתי מערכות:
תת מער'  - 1ניטור נתוני המלאי במכלי הדלק
תת מער'  – 2מערכת ההרשאות לניהול ניפוקי דלק לצרכנים ניידים (לרכבים)
תת מער'  - 3תקשורת הנתונים כולל התווך
תת מער'  - 4מערכת המידע לניהול מלאי ושרשרת אספקת הדלק
תת מער'  - 5אבטחה

