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רשימת המתכננים
תפקיד

מקצוע

שם חברה

יזם

מוריה החברה
לפיתוח ירושלים
בע"מ

ניהול פרויקט

בלוך תשתיות בע"מ
מנהל פרויקט
אריק בלוך
ע .מנהל פרויקט
הדס קליף מזרחי

כבישים
וניקוז

ד.א.ל מהנדסים
איתן פלקינסון
ליאור ממן

050-5704456
מתכנן ראשי
מתכנן פיזי וניקוז 053-5360339

תנועה

מ.ת.י
סיגל לוי
דניאל לוי
לירון

0508680612
מתכנן תנועה
0545705140
מתכנן תנועה
הסדרים זמניים 052-4294524

קונסטרוקציה פק"צ
שי כהן
לתוואי הקו
מקטע
הכחול
מאור רוזן
 - 21חברון

קונסטרוקטור
קונסטרוקטור

קונסטרוקציה גאש
לחניון הר
גיל מנור
חומה

קונסטרוקטור

טלפון

072-2410887
arik@ab-i.net
hadas@ab-i.net

0528721967

050-8782040

חשמל

ג .איטקין ע .בלום
יוסי תפארת
רעי וייס
אלכס
איתמר

ראש צוות
תאורה
חשמל
מולטיטבולר

יועץ קרקע

בלנק לרר
סשה בר

יועץ קרקע

אדריכלות

ארי כהן אדריכלים
אדריכל מבנים
נימרוד

052-2427754
02-6797744

אדריכל נוף

אהרונסון
אדריכלים
טל בדיחי
רות גולדברג

02-6419143
02-6419143
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אדריכל נוף
אדריכל נוף

מייל

0506550485
0503508585

0525235999

eitan@del.co.il
liormaman@del.co.il

Sigalz.mati@gmail.com
Elemal.mati@gmail.com
Lironml.mati@gmail.com
shay@pakatz.co.il
maor@pakatz.co.il

gilm@gash.co.il

yosi@e-blum.com
rae@e-blum.com
sasha@e-blum.com
itamar@e-blum.com
sasha@blank-lerer.co.il
nimrod@mic-arc.com

talb@s-aronson.co.il
ruth@s-aronson.co.il

תכנון מים
וביוב

א .בלאו
עמית סאפר

מים וביוב

איטום

בוך
בוך

יועץ איטום

סביבה
ואקוסטיקה

תו"פ סביבה
ואקוסטיקה
ענת

02-6252514

בזק תשתיות
ואלקט'

ספיר
פרץ בוכריס

050-6777127

תקשורת הוט
פרטנר

מרשל
שם טוב רחמני
דני גליקסמן

הוט סלקום
ופרטנר

תיאום
מערכות

מרום תובל
דותן דמתי

מתאם תשתיות

אגרונום

חנוך בורגר
אגרונומים בע"מ
מריאנה מילשטיין

נגישות
ובטיחות

נפתלי רונן
מרק

עורך המכרז
וכמאי

דטהמפ מערכות
מידע גיאוגרפיות
בע"מ
רוני אלבו
עודד בארי

בזק  ,תשתיות
ואלק' רמזורים

052-8743157
09-7741595

052-6226424
052-6226428
052-3389210

04-6884353
בטיחות ונגישות

topsviva@gmail.com

shemtov@marshal-eng.co.il

danny@marshal-eng.co.il
daton@marom-tuval.co.il

Marina.m@hbagro.co.il
Mark.g@naftalironen.co.il

054-2204719
054-2204747

ronia@datamap.com
odedb@datamap.com

מדידות

מדבא
אלכס פרלמן

03-6485999
050-3875034

alexp@medva.co.il

איתור
תשתיות

מאיה מ.י .איתור
ומיפוי תשתיות
יקיר ינאי

03-9030636
052-4745017
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כמאי
עורך מכרז

amit@blau-eng.cio.il

yakir@maya-tm.com

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

מסמך מצורף
הצעת הקבלן

מסמך ג'1-

תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו

מסמך ג'2-

מפרט מיוחד ואופני מדידה
מיוחדים
כתב כמויות
מערכת התוכניות
דו"ח קרקע

מסמך ד'
מסמך ה'
מסמך ו'
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מסמך שאינו מצורף
תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן
המפרט הכללי לעבודות בניה  -במהדורה
העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות
שם המפרט
מס'
 00מוקדמות
 02עבודות בטון
 04עבודות בניה
 05עבודות איטום
 06נגרות אומן ומסגרות פלדה
 08מתקני חשמל
 09עבודות טיח
 10עבודות ריצוף וחיפוי
 11עבודות צביעה
 14עבודות אבן
 18תשתיות תקשורת
 19מסגרות חרש
 22רכיבים מתועשים בבניין
 23עבודות כלונסאות,
קידוחים ויצוקים באתר
 40פיתוח האתר
 41גינון והשקיה
 42ריהוט רחוב
 44גדרות ומעקות
 50משטחי בטון
 51עבודות סלילה
 54עבודות מנהור
 57קווי מים ביוב ותיעול
אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים
למפרטים הכלליים

המסמך
מסמך ז'
מסמך ח'
מסמך ט'
מסמך י'
מסמך יא'
מסמך יב'
מסמך יג'
מסמך יד'
מסמך טו'
מסמך טז'
מסמך יז'
מסמך יח'
מסמך יט'

מסמך מצורף
נספח טכני לטיפול בעצים בוגרים
הסדרי תנועה זמניים
לוח זמנים
בקרת איכות
מבנה פיקוח
נספח זרמים תועים
נספח מערכת מים הגיחון
נספח מערכת ביוב הגיחון
הסכם לביצוע עבודות תשתית מים
וביוב ,ניקוז ובניה הגיחון
נספח הסברה
נספח מערכת גז
נספחי מערכות חברות התקשורת
נספח תשתיות חשמל – קידוח
אופקי

מסמך שאינו מצורף

המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי
והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל .כל המסמכים דלעיל לרבות
הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל
למסמכי המכרז .בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר ,קרא והבין את הוראות המסמכים
האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל
לחוברת המכרז.
הערות
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ,ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לאיתור
באתר  www.online.mod.gov.ilהכניסה לאתר חופשית לכולם.

מסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה ,מאפייניה ,חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע ,ופרטי
צוות המתכננים והיועצים .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובחתימתו על
המסמך הקבלן מאשר כי קרא ,הבין והסכים לכל האמור בו .מובהר ,כי המסמך דנן בא להוסיף
על האמור בחוזה הקבלנים של מוריה .בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה
הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז ,לבין הוראה מהוראות מסמך זה,
תגבר ההוראה הקובעת חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן.
___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג'1-
המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי בקשה להציע הצעות /חוזה 7011/2021

תנאים כלליים מיוחדים
 00.01תיאור העבודה
העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה מתייחסת לפרויקט אינפרה  1מקטע – 21
חברון דרום במסגרת הקו הכחול.
העבודה כוללת בין היתר:
)1
)2

)3
)4
)5

)6
)7

)8

)9

)10

)11

7

עבודות הריסה ופינוי  -הריסת קירות קיימים ופסולת קיימת בשטח העבודה.
שלד בניין  -בניית קירות תמך ,חדר מיישרים (רקטיפייר)  ,RR20חדר מיתוג ,חדר
טרנספורמציה .בנוסף בניית קירות דיפון לפירים ומעברים תת קרקעים עבור חניון חנה
וסע הר חומה.
מעטפת הבניין ,כולל חיפויים ,דלתות וחלונות ,מערכות איטום שונות ,מערכות ניקוז מבנה
– במסגרת בניית החדרים המפורטים בסעיף ב'.
כבישים ופיתוח שטח  -לאורך תוואי רחוב דרך חברון .כולל ביצוע מבנה כביש חדש ,שיקום
מבנים קיימים והתחברות לכבישים קיימים ברחובות הסמוכים..
פיתוח  -עבודות פיתוח כולל בניית קירות תומכים מסוגים שונים ,קירות מגרש ,מדרכות,
חיפוי קירות ,גינון והשקיה ,נטיעת עצים ,ריהוט רחוב לכל אורך התוואי .כולל התחברות
לקירות קיימים ע"פ התכנון המפרטים והנחיות המתכננים..
מערכות מים וניקוזים  -עבודות תשתית להנחת קווי מים ניקוז כולל התחברות לקווים
קיימים ,תוספת שוחות וחיבורים או התחברות לשוחות קיימות.
מערכות חשמל ותקשורת  -עבודות תשתית להנחת קווי חשמל ,תקשורת ,רמזורים ותאורה
לכל אורך התוואי .כולל התחברות לקווים קיימים ,תוספת מרכזיות או התחברות
לקיימות.
תשתית מולטיטובולר  -תשתית צינורות תאים ושוחות תת קרקעית לתקשורת וחשמל
המיועדת להזנה של תחנות נוסעים ,ואיתות כולל חיבורים לחדרי מיישרים
(טרנספורמטורים) עבור הרכבת.
אנדרטאות  -בגבולות הפרויקט קיימים אנדרטה לטייס דני גבעון ,אנדרטה לעולי אתיופיה,
אבן זיכרון לשמואל מאיר .באחריות הקבלן לתאם ולאשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים
ולטפל בכל אנדרטה ברגישות הנדרשת בהתאם להנחיות בהמשך.
כללי  -במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות פיתוח ותשתית למוסדות וגובלים סמוכים
לתוואי .העבודה בשטח הגובלים ובסמוך אליהם כוללת תיאום מול כל גובל בהתאם
לצרכיו וכן קבלת כל האישורים הנדרשים לעבודה.
שרותי קבלן ראשי  -לכל תקופת ההקמה ,כולל לשלבי עבודות הגמר והמערכות שיבוצעו
על ידי אחרים.

א .אלמנטים ייחודיים בפרויקט
 .aפירים ומעברי תת קרקעים לחניון הר חומה
במסגרת הפרויקט יבוצע על ידי הקבלן פורטל ושיקוע שיתחברו לרמפת כניסה
תת קרקעית לחניון חנה וסע רוזמרין הסמוך לפרויקט.
הפורטל הוא מבנה דרך בעל  2קירות המבוססים על כלונסאות ,בגובה משתנה
המאפשר תנועה לרכב מרחוב רוזמרין לחניון בין הקירות .מחובר בצידו האחד
לרחוב ובצידו השני למבנה השיקוע.
השיקוע מבנה תת קרקעי הכולל קירות ,תקרה ורצפה ,המבנה מבוסס על
כלונסאות בכל היקפו .השיקוע מחובר בצידו האחד לפורטל ובצידו השני
למנהרה שלא מבוצעת במסגרת פרויקט זה.
 20RR .bחדר מיישרים
חדר מיישרים עבור אספקת זרם ישר לרכבת הקלה .במסגרת מכרז זה מבוצעות
עבודות שלד גמר ומסגרות ללא הכנסת ציוד לתוך החדר והפעלתו.
 .cהנחת צינור גז
תשומת לב הקבלן לעבודות להנחת צינור גז המבוצעות על ידי קבלן מטעם חברת
רותם גז .כאש עבודות התשתית יבוצעו על ידי הקבלן הזוכה והעבודות הנחת
הצנרת יבוצעו על ידי קבלן מאושר מטעם רותם גז .פירוט של אופן ביצוע
העבודות והמגבלות השונות מפורטות במסמכים שהועברו מחברת רותם גז
ומהמתכנן .באחריות הקבלן להיערך לביצוע בהתאם לכל הדרישות הייחודיות
לעבודה זו.

1.0
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חניון חנה וסע הר חומה
עבודות הקמת שלב א' של החניון בהר חומה הינן חלק מפרויקט החניון שתוכננן ע"י חברת
גאש (קונסטרוקטור) ואילו פרויקט הקו הכחול מקטע  - 21חברון ,אליו נושק פרויקט
החניון ,תוכנן ע"י חברת פ.ק.צ הנדסה  1997בע"מ (קונסטרוקטור) .מאחר ובפרויקט ישנם
שני מתכנני קונסטרוקציה שונים יש במפרט הטכני שני מפרטים טכניים שונים לשני חלקי
הפרויקט .מפרט טכני לתוואי הקו הכחול מקטע  21של הרכבת הקלה ומפרט טכני לחניון
הר חומה .פרקים  19 ,02ו 23 -משותפים לשני חלקי הפרויקט השונים ולכן בכל אחד
מהפרקים הללו יש סעיפים רלוונטים לפרויקט החניון בהר חומה וכל שאר הסעיפים
רלוונטים לפרויקט הקו הכחול מקטע  .21הפרקים  54 ,13ו 69 -מתייחסים רק לפרויקט
החניון בהר חומה ואינם רלוונטיים לתוואי הרכבת הקלה הקו הכחול מקטע  .21בכתב
הכמויות עבודות החניון מוגדרות במבנה נפרד.
על הקבלן לקרוא בעיון את המפרטים הטכניים וההנחיות ולעשות בהם שימוש מושכל .לא
ניתן לעשות שימוש בהגדרות ובדרישות הרשומות במפרט הטכני המיועדות לחניון בעבודות

הקשורות לתוואי הרכבת הקלה קו כחול קטע  – 21חברון ולהפך .על הקבלן לוודא בכל
עבודה שהוא מבצע עם מנהל הפרויקט עפ"י איזה מחלקי המפרט הוא עובד ולקבלן לא
תהיה שום עילה לתבוע תוספת תשלום ו/או הוצאות בגין טעות ו/או בילבול ו/או אי הבנה
כלשהי שתהיה לו בעקבות הבנת המפרטי הטכני ובחירת ההנחיות הנדרשות לביצוע.
ב .גבולות העבודה וממשקים עם קווי הרק"ל
 .aגבול העבודה מדרום :צפונית לצומת נחל דרגה על דרך חברון .הממשק בצומת נחל
דרגה דרך חברון מחבר את קטע  10של הקו הכחול עם קטע  .21לוח הזמנים
המתוכנן מראה שהעבודות על מקטע  10מתחילים לפני מקטע  21אך ימשיכו
להתבצע במקביל לעבודות מקטע  .21באחריות הקבלן להשלים תיאום מול קבלן
קטע  10לפני הכניסה לביצוע ככל שיידרש .לא תהיה לקבלן זכות להגיש תביעה
בגין עיכוב הנגרם התוצאה מהעבודות בקטע .10
 .bאזור העבודה ממוקם לאורך דרך חברון כאשר ישנן התחברויות לרחובות הניצבים
לדרך חברון .אורך ההתחברויות נקבע משיקולי תנועה ,נוף ודרישות העירייה (ראה
תוכניות המכרז).
 .cגבול העבודה בצפון :צפונית לצומת בית לחם על דרך חברון .הממשק מצפון מקטע
 21מחבר את מקטע  21עם מקטע  22על רחוב דרך חברון .ע"פ לוח הזמנים
המתוכנן קבלן מקטע  22יכנס לעבודה לאחר כניסת הקבלן (קטע  )21אך לפני סיום
העבודות במקטע  .21באחריות הקבלן להיערך לשינויים ועיכובים וכן לתת עדיפות
להשלמת העבודות באזור הממשק .לא תהיה לקבלן זכות להגיש תביעה בגין
עיכובים בעבודה שיגרמו כתוצאה מהעבודות בקטע .21
 .dהתאמת הסדרי התנועה לממשק עם מקטעים סמוכים :באחריות הקבלן לתאם
את הסדר התנועה הזמני עם העבודות במקטעים הסמוכים כולל עדכון תכנון ככל
שנדרש ,שינוי ההסדר בשטח והוצאת כלל האישורים הנדרשים .הנ"ל נכלל בהקצב
עבור הסדרי תנועה זמניים.
הפרויקטים הסמוכים :מקטע  ,10מקטע  , 22חניון חנה וסע הר חומה ,גבעת
המטוס.
מחובת הקבלן לתאם את ההסדר למקטעים הסמוכים ,ולא תתקבל כל דרישה או
תביעה לרבות הארכת משך ביצוע בגין שינויים האמורים בסעיף זה.
 .eיודגש כי עיכובים ושלביות הביצוע הנובעים כתוצאה מגילוי מערכות קיימות או
עבודת קבלנים ורשויות אחרות בסמוך לפרויקט כולל העתקה וטיפול בתשתיות
קיימות /חדשות ,שייתכן ותגרום לצוותי עבודה והציוד של הקבלן לבטלה/
המתנה -ככל הנ"ל לא יהווה כל עילה מצד הקבלן לתביעה בגין בטלת ציוד וכ"א.
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 00.02האתר
הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר (להלן" :האתר") ,את דרכי
הגישה לאתר וממנו ,את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו
לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות ,נשוא הזמנה להציע
הצעות/חוזה זה.

כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כולל דרכי הכניסה
והיציאה ,הוראות הביטחון של המקום ,שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה,
אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש ,כפי שהם
מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז .בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי
לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כאמור בסעיף
זה.

 00.03גידור ושילוט האתר
האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (ראו סעיף  18לחוזה הקבלנים של
מוריה) .בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות
אחרות שקשורות לביצוע העבודות ,על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי
לתוספת תשלום כלשהי.
על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו ,ולהחליף ,במידת הצורך ,ולפי הנחיות המפקח,
את השילוט במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות ,מכל סיבה
שהיא ,על חשבונו.
הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח.

בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה
דו כנפיים ברוחב  7.0מ' כ"א ובגובה  2.50מ' לכניסת רכבים ,וכן פשפשים לכניסת עובדים,
משולבים בגדר ההיקפית ,העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת
פח הגדר ,הכל כנדרש בהנחיות העירייה  /היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים,
ובכפוף לתכנית התארגנות אתר ,והנחיות המפקח .עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת
והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן.

 00.04התארגנות בשטח
 .1על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי
גבולות אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים ,כלים וציוד וכן
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משרדי הקבלן והמפקח ,הצבת עגורנים וכד' .על התכנית להיות תואמת לדרישות העירייה
ו/או היתר הבניה ,ובהתאם להוראות המפקח.
 .2במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים ,ציוד וחומרים וכן משרדים של
הקבלן ו/או של המפקח ,תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא מגבלה
לגבי מספר ההעתקות/ההזזות הללו .מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך
ורק מהדרך הציבורית.

 .3תקופת ההתארגנות תעמוד על  14יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע .הקבלן יתחיל
בביצוע והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .בכלל האמור ,יבצע הקבלן במהלך
תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה
המאושרים ,ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש ,וכן את כל העבודות
שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות ,הכנת לוח זמנים,
גידור ,מינוי של מנהלי עבודה ,עובדים ,הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים.
 . 4מצורף דוח סביבתי עם סימון למיקום אפשרי של אתר ההתארגנות ומחנה הקבלן.
המיקום המוצע בלתי מחייבת ומועברת לקבלן למטרות נוחות בלבד .מובהר כי המזמין לא
יישא באחריות לנכונות המידע הכלול בה או בכל הנוגע לעדכונו ,והקבלן יישא באחריות
מלאה לתכנון אתרי ההתארגנות ומחנה הקבלן ולביצוע כל הבדיקות הדרושות לשם כך.
המיקום המוצע אינו מחייב את הקבלן ,ובמידה וירצה הקבלן להקים את אתר
ההתארגנות ו/או את מחנה הקבלן במיקומים אחרים ,יכין הקבלן תכנית אחרת אשר
חייבת באישור הנהלת הפרוייקט והרשויות – התכנית תוכן בכל מקרה ע"י ועל חשבון
הקבלן .בכל מקרה ,ללא קשר למקור התכנית על-פיה הוא עובד ,יישא הקבלן באחריות
מלאה לתכנון כאמור ולביצוע בשטח .הקבלן נדרש להכין תכנון מפורט לאתרי
ההתארגנות (בכפוף לאמר מטה ),לדאוג לכל האישורים הדרושים מאת כל רשות
רלוונטית לצורך יישום וביצוע אתרי ההתארגנות ומחנה הקבלן ,כגון עיריית ירושלים,
משטרת ישראל וכו' ולנייד את המבנים והאתר בכדי לאפשר את שלבי הביצוע השונים,
והכל (בין אם יחליט הקבלן לאמץ את תכנון המזמין לאתרי ההתארגנות ובין אם לאו)
ללא תמורה מעבר לסעיפי כתב הכמויות השונים.
 .5תכנית השטח תבדק ע"י המפקח ,מוריה בע"מ ,עירית ירושלים ,ומשטרת ישראל ,ורק
לאחר אישור התוכנית יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה ,ולבצע את העבודה בכפיפות
להנחיות הרשויות.
 .6המזמין רשאי אולם אינו חייב לאתר מקום למיקום שטח ההתארגנות אולם אין הדבר
גורע מאחריות הקבלן לאיתור ,קבלת אישורים ,תשלום אגרות ותשלומים שונים וכיו"ב.
התכנית היא בלתי מחייבת ומועברת לקבלן למטרות נוחות בלבד .מובהר כי המזמין לא
יישא באחריות לנכונות המידע הכלול בה או בכל הנוגע לעדכונו ,והקבלן יישא
באחריות מלאה לתכנון אתרי ההתארגנות ומחנה הקבלן ולביצוע כל הבדיקות
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הדרושות לשם כך .המיקום המוצע אינו מחייב את הקבלן ,ובמידה וירצה יכול
הקבלן להקים את אתר ההתארגנות ו/או את מחנה הקבלן.
 .7התמורה עבור כל האמור לעיל כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא
תשולם בנפרד

 00.05שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,הציוד והחומרים
מוגבלים לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 00.06סידורי ניקוז
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה ,יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז
מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה .ראו לעניין
זה סעיף  26לחוזה הקבלנים של מוריה.

הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.
לצורך זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז
זמניים לרבות פתיחת תעלות ,חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.
היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז ,יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו .על הקבלן
לוודא כי הניקוז אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר.

 00.07לוח זמנים ודיווח
א .לוח הזמנים לביצוע העבודות ,לרבות מסירות ,הינו  35חודשים קלנדרים ( 30חודשי ביצוע
ומסירות  5 +חודשים של מרווח ניהולי בלעדי של המזמין) .להלן לו"ז שלדי (אבני דרך)
בהתאם להוראות החוזה והמכרז.
ב .לוח זמנים מפורט ייעשה על ידי הקבלן עד לרמת פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ,ויראה
את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבודות באתר עצמו ,רכש מוצרים,
הזמנת ציוד ומסירה ,משאבים וכו'.
ג .לוח הזמנים יכלול:
 )1רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם ,כולל ציון הנתיב הקריטי.
 )2לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.
 )3רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו
האמצעים והציוד באתר העבודה.
 )4על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.
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 )5לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  1או חשבון
מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור
לדיווחים לגבי התקדמות העבודה ,ציוד ,כוח אדם ,חומרים ,הזמנות וכו'.
לוח זמנים זה מחייב ,לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.
תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה ,אחת לחודש בסמוך להגשת
החשבון .ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את
הלוח זמנים אחת לשבועיים.
במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ,הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים
הנוגעים בדבר ,ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא.
פירוט אבני דרך לפרויקט
אבני דרך לפרויקט

*

מס

תאור תמציתי של הפעילות

מועד סיום נדרש מיום
צ.ה.ע (חודשים)

1

צ.ה.ע

0

2

א.ד - 1תחילת שלב ביצוע 1.5

12

3

א.ד  - 2סיום תקרת חניון

16

4

א.ד  - 3תחילת שלב ביצוע  – 3עבודה ברצועת
הרק"ל

24

5

א.ד  - 4סיום תקופת ביצוע

27

6

א.ד  - 5סיום מסירות

30

7

א.ד  - 6סיום פרויקט (באפר מוריה)

35

תשומת לב המציעים לכך שבהתאם למסמכי המכרז ,במסגרת מועדי הסיום
המפורטים בטבלה לעיל נתונים למזמין ,באופן בלעדי 5 ,חודשים המהווים מרווח
ביטחון עבור עיכובי המזמין ,אשר הקבלן אינו רשאי ליהנות מהם ,וכי במהלך
אותם חודשים יתכן והקבלן גם יידרש לבצע עבודות נוספות ללא קבלת תשלום
כלשהו בגין "הארכת משך ביצוע" וללא שינוי במחירי היחידה .מובהר ,כי במידה
ולא יהיו עיכובי מזמין ,על הקבלן יהיה לסיים את כל העבודות נשוא המכרז בתוך
( 27עשרים ושבעה) חודשים קלנדרים בתוספת  3חודשי מסירה.

** הקבלן ידרש לתכנן עבודתו ככל הניתן ,לעבודה בשתי משמרות עד השעה 22:00
ובכפוף לתנאים שברשיון העבודה.
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ככל ומנהל הפרויקט יהיה סבור שעבודות ביצוע אשר ניתן לבצען בשתי משמרות
מבוצעות על ידי הקבלן במשמרת אחת ,יהא מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן
לבצע את אותן עבודות בשתי משמרות .ככל שהקבלן לא יישמע להוראות מנהל
הפרויקט לעניין זה ,יהא רשאי מנהל הפרויקט להטיל על הקבלן קנס בסך של
 ₪ 5,000בגין כל יום עבודה בו לא נשמע הקבלן להוראת מנהל הפרויקט.
*** במידה שיתקבלו תלונות בנוגע לרעש במהלך ביצוע העבודות ,מובהר בזאת כי
יהיה על הקבלן לבצע מדידות רעש במבנים הסמוכים לאתר העבודות ,בתוך 3
ימים ממועד קבלת התלונות ,על חשבונו ואחריותו הבלעדיים.

 00.08צוות הניהול של הקבלן באתר
הקבלן יעסיק באתר העבודה ,על חשבונו ,במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח,
לצורכי ניהול ,תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה
ובמסמכי המכרז.

 00.09דרישות מחייבות לביצוע העבודות
להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז .על הקבלנים לעיין היטב בהוראות
החוזה והמכרז ,תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע.
יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  14יום מכניסה לביצוע.
הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו ,על הקבלן לדווח למנה"פ ,תוך
 14יום על חוסרים ,אי התאמה ,סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.
לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים,
בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין  -תוך  30ימים מיום קבלת צו התחלת
העבודה .התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן את
החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.
להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר ,כולל כוח
אדם ,אמצעי מחשוב וניהול ,תקשורת ,משרדים מתוחזקים ועוד.

 00.10דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות
מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית .לא תותר כניסה
מגרשים אחרים ,מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין .הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי
הוראות המפקח (מקום של משרדים ,מחסנים ,דרכי גישה ,מפעלי יצור מאולתרים ,ציוד,
מכונות וכד').
הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח ,בתוך  7ימים מתחילת העבודה.
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הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים .במידת הצורך ולפי ראות עיניו
הבלעדית של המפקח ,רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של
הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה ,מכונות ,ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.
הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה .כל הקשור
לתחזוקת הגדרות ,דרכי הגישה החלופיות ,מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר
הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.
הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע ,כמו כן לוחות זמניים
בכל קומה עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.
הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח ,סביב המבנה ובאזור
ההתארגנות ,עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר .ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית
כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר ,על הקבלן לחתום על
כל מסמך שיידרש בענין זה.

 00.11חשבונות ממוחשבים
הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה ,כאשר מוריה
רשאית ליתן הנחיות ועדכונים מעת לעת ,לפי שקול דעתה הבלעדי .לחשבונות יצורפו לוחות
זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע .בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי
מפקח ,כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

 00.12מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים
ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן
לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג .אין להתחיל בעבודה ללא
קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

 00.13יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף 2
לחוזה הקבלנים של מוריה .יצוין ,כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן
עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר ,ללא תמורה נוספת.

 00.14אחריות למתקנים/מבנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו
ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .נגרם נזק כאמור ,נדרש
הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן
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להשלים את יתר העבודות שהוזמנו ,אלא אם המפקח הורה לו אחרת .מובהר בזאת
במפורש כי בכביש הגישה (כביש האספלט) קיימות תשתיות חשמל ,תקשורת ,מים וביוב
וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו.

 00.15מים וחשמל
בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל ,מובהר כי בכל מקרה
שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה ,יישא הקבלן
בלבד ,בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך .עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את
שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום
ביצוע העבודה ,וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל ,לצורך האמור ,יישא בו הקבלן בלבד.

 00.16שמירה על ניקיון אתר העבודה  ,פינוי פסולת ועודפי עבודות עפר
הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה
מביצוע העבודה ,לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים .בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן
לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך ,מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש
במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר ,מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה (נוסף על
אלה שנקבעו ברישיון) בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור .בכלל האמור ,כל הפעלה
של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר ,ותוך ניטור אבק ורעש .בכל מקרה בו תקבע מוריה
כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד
אחר ,מהווה מטרד לציבור ,תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את
המגרסה (או הציוד) או לחדול מלהפעילו/ה ,מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.

מבלי לפגוע מכלליות ,האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו
של המפקח ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח ,רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי
האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון הקבלן .המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל
דרך שתראה לו .המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו
שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים
הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או
לסגור פתחים ביריעות מתאימות .בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח
העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו .רואים את כל עבודות הניקיון
המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע
עבודות אלו.

פינוי פסולת ועודפי עבודות עפר
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פינוי פסולת ועודפי עבודות עפר מכל סוג ומין מהאתר יעשה רק לאתר מורשה .הקבלן מחוייב:
 .1להציג למנהל הפרויקט לפני תחילת העבודות הסכם חתום תקף לכל תקופת העבודות
עם אתר פסולת מורשה לקליטת פסולת בניה ועודפי עפר בהיקף הצפוי ע"פ הערכת
המתכננים ויתייק את ההסכם ברמדור.
 .2הקבלן יגיש יחד עם החשבון החודשי תעודות שקילה ואישור קליטה של הפסולת
ועודפי העפר בהתאם להתקדמות העבודות ולחשבונות שהוגשו .ויתייק את התעודות
ברמדור.
 .3במידה והקבלן יבקש לגרוס את עודפי העפר (לא פסולת!) ולעשות בהם שימוש יהיה
עליו להציג רשיון עסק מתאים .הקבלן ימדוד ויעביר לאישור מנהל הפרויקט את
הכמות בה עשה שימוש חוזר.
 .4במידה והקבלן יבקש להעביר עודפי עפר לשימוש באתר בניה אחר ,עליו להציג הסכם
חתום מאושר ע"י המח' לאיכות הסביבה ולקבל את אישור מנהל הפרויקט לכל
העברה.
 .5הקבלן ינהל רישום מדוייק של המיקום אליו נשלחים עודפי העפר והפסולת והכמויות
ויתייק אותו במערכת הרמדור. ,התיעוד יהיה תנאי לאישור התשלום החודשי.
 .6כתנאי לאישור החשבון הסופי יציג הקבלן ויקבל אישור חתום ממנהל הפרויקט שכל
התיעוד והאישורים של פינוי פסולת ועודפי עבודות עפר לאתרים מורשים מתועד
כנדרש במערכת הרמדור.

 00.17תכניות עדות AS MADE
הקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות ( )AS MADEביחס לכל העבודות שביצע ,כמפורט
בחוזה מוריה .בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של
מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים – הגשת
תכניות עדות לכל מקטע בנפרד ,לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום.

הת כניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה  /המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל
השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות .התכניות יוגשו בכמות
ובפורמט של תכניות הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה ,לצורך ביצוע העבודות.

לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע ,ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון
המקורי של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל .הקבלן יעדכן את התכניות
ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי ,וימסרם למפקח בחמישה ( )5העתקים כל
אחת .בכל המקומות שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות ,שלא יופיע בהם מספר
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המצביע על סטיה ,אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה
כנדרש ולפי המתוכנן .עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על
חשבונו .התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים נוספים
בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה .חשבון סופי יתקבל רק לאחר מילוי
תנאי זה.

 00.18משרד למפקח  -ראו פירוט בנספח יא' – מבני פיקוח

 00.19ישיבות תיאום
על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום
במועד ובתדירות שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.

 00.20תעודת אחריות
על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות ,מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים,
עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות
לצרכן ,וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה ,למרות שאין לגביהם חובה כזו
על פי דין.
תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה (ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד).
תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 00.21תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל
א.

ב.

ג.
ד.
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על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור
בטחוני  -הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד .באחריות
הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין
הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.
על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת
באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת
הצעתו .הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת
הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.
עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.
הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון ,במסגרת הצעתו ,את כל התנאים והדרישות
וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב
האמור לעיל.

ה .המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את
הנימוקים לפסילת מי מהמועמדים.
ו .הקבלן מצהיר בזאת ,כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה
לטענה כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.
 00.22מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

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

 00.23תיאומי פתחים ומעברים
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תיאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים וכד' של כל המערכות
האלקטרומכניות הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

עבודות באזורים שונים
לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים ,המקום
בו תבוצע העבודה ,היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר (בתנאי
שבמקום אחר כאמור ,לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה) והדבר לא ישמש עילה לשינוי
המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה ,ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

הכנת פתחים ו/או מעברים
כל המעברים ,פתחים ,חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים ,בין אם צוינו בתכניות ,בין אם
המ זמין הורה לבצעם ,או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות ,יהיו כלולים
במחירי היחידה של הבטונים ,לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט
לעיל .כמו כן ,פתחים ,מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה
ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.

 00.24בדיקות מעבדה
ככלל ,הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או
למסירת העבודות לגורם מטעם המזמין .האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע
לקבלן ,לפי סעיף  70לחוזה קבלנים מוריה ,לצורך ליווי ,בקרה ,הוצאות פיקוח ואחרות
מטעם מוריה.

 00.25כותרות
הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין
להזדקק להן בפירוש תוכן המסמכים.

 00.26יחיד ורבים
כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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פרק  – 02עבודות בטון יצוק באתר (מקטע )21
תת פרק  02.01עבודות בטון יצוק באתר
 02.01.1תיאור כללי
כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר למבנים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי
א.
לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל – פרק " –02עבודות בטון יצוק באתר" ובתוספת
הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.
הגשות
ב.
 .1תכנית טפסות:
לפני ביצוע העבודה ,על הקבלן להגיש את תוכניות הביצוע המפורטות של הטפסות את אופן
הרכבתן .בתוכניות יוצגו סידורים כלליים ,ממדים של פחי פלדה ,לוחות לבידים ,חומרי
מילוי ופרטים נוספים.
תוכניות הביצוע יפרטו הנחה ,הקמה ,תמיכות זמניות ,הפסקות יציקה ואופן ביצועם,
מיקום אינסרטים ,שרוולים ושאר האביזרים הדרושים .כמו כן יסופקו תוכניות או תיאור
של שיטות תמיכה.
הקבלן יכין את תכנון הטפסות לכל אלמנט ויגישו לעיון מנהל הפרויקט כאשר התכנון בוצע
ע"י מהנדס רישוי מטעם הקבלן וחתום על ידו .אותו מתכנן הטפסות יבצע פיקוח באתר
וימציא אישור בכתב שהטפסות בוצעו נכון ותואמות את יעודן.
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.2

תערובת בטון לאישור:
לפני ביצוע העבודה על הקבלן להגיש בדיקות מוקדמות לתערובות הבטון המוצעות ליציקות
השונות.
רק לאחר אישור התערובות ע"י מנהל הפרויקט ,יוכל הקבלן להתחיל ביציקות הבטונים
הנדרשים.
כל התערובות אשר יהיו בשימוש ,לפי חלוקה לרכיבים השונים ,יוגשו למנה"פ לפחות 15
יום טרם מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות המעידות על תכונות
התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות במפרטים והתקנים.
התערובת תוגש לאחר שהיא הוכנה ואושרה ע"י טכנולוג מטעם הקבלן עם תיאור יעודה
והנחיות מלוות ודגשים לאופן היישום והטיפול בתערובת.
כלל התערובות המוצעות יוגשו עם תוצאות בדיקת מודול אלסטיות כך שהן אינן שונות
מתוצאות הקיימות בתקן  466ביותר מ ,15%-אלא אם סטייה גדולה יותר אושרה ע"י
המתכנן.

.3

בדיקות מעבדה ותעודות:

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 והגנה וכל שאר החומרים שבשימוש .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 מנהל הפרויקט.
ג.
.1

חומרים ודרישות כלליות:
סוגי בטון:
סוגי הבטון לרכיבים שונים של המבנים יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה ויבוצעו
בתנאי 'בקרת איכות טובים'.
הבטון בכל הרכיבים יקיים את התנאים הנדרשים האמורים בת"י .466
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שמחיר היחידה באלמנטי הבטון יורכב ממחיר עבור ביצוע
האלמנטים בטון ב 30-ובתוספת עבור "בטון ב" ,"40-ב "50-או "ב "60-בהתאם לנדרש
בתוכניות.
על הקבלן להגיש לאישור מנה"פ את פרטי ספק הבטון לאישור.
מנהל הפרויקט רשאי לדרוש החלפת ספק הבטון והנ"ל אינו יהווה עילה לתביעה או תשלום
לקבלן.
 1.1דרגת חשיפה מינימלית של בטונים –  4לפי ת"י .118
 1.2צמנט:
הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר ,פסולת ולכלוך .היצרן והמותג יועברו לאישור
מנה"פ .הצמנט בכל סוגי הבטון (פרט לבטון רזה) יהיה מסוג  .CEM1 52.5Nבמידה
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 .0.45
 1.3אגרגטים:
עבור רכיבים המיועדים ליציקה 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 אישור 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
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האלמנט שבנדון .בכל מקרה ובכלל האלמנטים למעט בטון רזה האגרגטים יהיו
מדולומיט או בזלת בלבד.
 1.4מים:
מקור המים ע"פ דרישת המפרט הכללי.
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.2

מוטות פלדת זיון:
מוטות פלדת זיון מצולעים רתיכים לכל הרכיבים השונים יהיו על פי דרישות ת"י 4466
ובהתאם למפורט בתוכניות.
במקרה של צורך בריתוך – סוג האלקטרודות יאושר מראש על ידי המתכנן ומנה"פ.
עובי שכבת כיסוי מבטון על פלדת הזיון לרכיבים שונים של המבנים יהיה כמפורט בתוכניות.

.3

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 מפרט
כללי.

.4

שומרי מרחק (רוחקנים):
שומרי מרחק יעמדו בדרישות המפרט הכללי ,רוחקני פלסטיק לא יאושרו.
הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים .עלות הרוחקנים תכלל במחירי
היחידה של הסעיפים השונים.
שומרי מרחק יבוצעו לכלל האלמנטים המתכתיים גם אם הם אלמנטי עזר ולא חלק
מהרכיבים הנושאים.

.5

פיגומים וטפסות:
הקבלן יעשה שימוש בפיגומים ובטפסות על פי מפרט כללי.
מערכת הפיגומים ,הטפסות והתמיכות הזמניות יבטיחו תמיכה אנכית ואופקית עבור
מבנים שונים בשלבים השונים תוך כדי מניעת דפורמציות בכיוון כלשהו לכל אורך שלבי
הביצוע עד לפירוק מערכת הפיגומים עבור כל העומסים שיפעלו בכל שלבי הביצוע לרבות
משקל כל חלקי מבנה.
הקבלן יכין תוכניות לטפסות והפיגומים ומגדלי התמיכה באמצעות מהנדס מומחה ובעל
ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בתכנון טפסות ופיגומים ,מהנדס זה יקבל את אישור בקרת
איכות של הקבלן.
לתוכניות יצורף חישוב אשר יוכיח את יציבות הטפסות ,הפיגומים ,מגדלי התמיכה לקבלת
כל העומסים הנדרשים לרבות משקל עצמי ,עומס שימושי לצורך ביצוע העבודה ,וכן לקחת

בחשבון עומסים אקסצנטריים ודינמיים ,זעזועים בלתי צפויים כגון מכת רכב ,כוחות רוח,
רעידות אדמה ,זעזועים אחרים מכל סיבה שהיא וכל הנדרש בתקן טפסות.
הקבלן יגיש למנהל הפרויקט ובאמצעותו למתכנן את המסמכים הנ"ל להתייחסות חודש
לפני תחילת ביצוע הטפסות .דבר זה כמובן אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית עבור
מערכת הטפסות ,הפיגום והתמיכות הנ"ל.
על מתכנן הפיגומים והטפסות מטעם הקבלן יהיה לבצע ליווי של הקמת והרכבת הטפסות
והתמיכות באתר .אין לבצע יציקה כלשהי ללא אישור של מתכנן הפיגומים והטפסות מטעם
הקבלן.
תומכות הטפסות יעמדו במידת הצורך על גבי מרצפי בטון ,או כלונסאות ולצורך זה על
הקבלן להכשיר את הקרקע תחילה.
ההכשרה תכלול:
א.

ניקוז השטח.

ב.

יישור הקרקע והידוק במכבש מכני לצפיפות של  96%מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

ג.

ביצוע מצע כורכר סוג ב' בעובי  30ס"מ אשר יהודק בתוספת מים בשתי
שכבות של  15ס"מ כ"א ,עד לצפיפות  98%מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

ד.
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יציקת משטח בטון מזוין בעובי כ 25 -ס"מ לפחות ,או ביצוע כלונסאות.
צינורות התמיכה ,התומכות ,הרגליים וכו' יועמדו על גבי לוחות בעובי "2
לפחות בהתאם להעמסת התמיכות ובכפיפות לאישור מנה"פ.
כל צינורות התמיכה ,התומכות והרגלים יהיו מצוידים באמצעי כוון ,ג'קים,
הברגות ,טריזים או כל סדור אחר אשר יאפשר הגבהה והנמכה של כל מבנה
הטפסים והבאתו לגובה הנכון ,גם לאחר גמר כל עבודות הזיון ובסמוך
להתחלת שימת הבטון .התבניות ומגדלי התמיכה יפורקו רק לאחר  21יום
מתום יציקת רכיב המבנה ,והגעת הבטון לחוזק של  30מגפ"ס לפחות.הקבלן
יבטיח את כיסוי הבטון בעובי הנדרש בתוכניות ע״י שימוש ברוחקנים
מתועשים מבטון סיבי .יש להבטיח הצבת רוחקן בודד לחצי מ״ר תבנית לכל
הפחות .למניעת תזוזת טפסות הצד על הקבלן להשתמש במוטות קשר אשר
המתאים.
בקוטר
פוליאתילן
צינורות
דרך
יושחלו
קצה הצינור יוצב בנסיגה ובמגע עם המעטה יוצב תותב קוני מפלסטיק אשר
יוסר לאחר היציקה .לא יותר שימוש בחוטי קשירה מכל סוג (כולל
מגולוונים).
פירוק תבניות הצד מותר  5ימים מגמר היציקה.

.6

קיטום פינות:
בכל פינות האלמנטים יבוצע קיטום.
קיטום הפינות ייעשה על ידי סרגלים משולשים מחומר פלסטי.
הקיטום יהיה בחתך כמצוין בתוכניות.
הקיטום ייכלל במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדד בנפרד.
הקיטום הינו לכלל הפינות ,פנימיות וחיצוניות .באם לא צוין אחרת בתוכניות ,הקיטום
יהיה במידות  2.5/2.5ס"מ.

ד.

יציקת הבטון:
הקבלן ייקח בחשבון כי באתר נמצאים מספר מטרדים אשר יכולים להשפיע על סדר וצורת
יציקות הבטון ,לרבות התקנה ופירוק טפסות/תבניות .הקבלן יתכנן מראש את יציקות
הבטון ובמקרה הצורך יחלק לשלבי ביצוע ,יתכנן הסדרי תנועה מתאימים ויקבל אישורים
להסדרים אלו .מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בהפרעות או בחלוקה לשלבים יהיו
על חשבון הקבלן ויכללו במחירי הבטון השונים.
לפני ביצוע כל יציקת בטון 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 ,מנהלי
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 עמודים/קירות יש להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון לתוך
צינורות פלסטיק אשר יוכנו בראש העמודים/קירות  .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״.

ה.

אשפרת הבטון:
אשפרת הבטון תבוצע ע"פ דרישות מפרט כללי.
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 לדרישות ת"י
.466
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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 אלמנטי בטון תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן האמריקאי
 .ASTM-C-309נוזל 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 אשפרת.
גמר פני בטון של הרכיבים:
גמר פני בטון לרכיבים שונים של המבנים יהיה כמפורט בתוכניות ,לרבות גמר בטון "חשוף-
חזותי" של כל הבטונים הגלויים הנראים לעין.
עיבוד פני הבטון
גמר חשוף או חלק – הצדדים הפנימיים ו/או החיצוניים של אלמנטי הבטון השונים
שיישארו חשופים ייווצק בתבניות כמפורט בתכניות מלבידים ,או לוחות עץ חדשים ,או
תבניות פלדה ללא פגמים כך שיתקבלו פני בטון ישרים וחלקים ללא בליטות ,שקעים ,כיסי
חצץ או פגמים אחרים.
בכל מקום בו יתגלה פגם יהיה על הקבלן להרוס את החלק היצוק ולצקת חדש על חשבונו.
פני הבטון מיועדים לאיטום יהיו בגיל של  21יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום.
ו.
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רולקות (מעגילות):

בכל מקום המצוין בתוכניות 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.
ז.

משקי התפשטות ומשקי הפרדה:
משקי התפשטות ומשקי הפרדה ברכיבי בטון שונים ומסוגים שונים יהיו כמפורט
בתוכניות .המישקים כוללים בין היתר ,לוחות עץ או פוליסטירן מוקצף ,ברזל מיתד
מגולוון ,צינור  P.V.Cקשיח ממולא בגריז ,סתימה ע"י לבד.

ח.

אביזרי ניקוז:
צינורות ניקוז מ P.V.C-קשיח ,יריעות ניקוז מסוג אנקודרין וצינורות ניקוז שרשורים
במידות שונות ובקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבי בטון שונים יהיו כמפורט בתוכניות.

ט.

חספוס:
בכל מקום בו ישנה יציקת המשך ליציקה הקודמת יחוספסו פני השטח העליונים לעומק
 7מ"מ ,תוך הקפדה שלא יהיו חלקי בטון ואגרגטים רופפים.

י.

לוחות פוליסטירן מוקצף:
לוחות פוליסטירן מוקצף  P-30בעובי  3ס"מ להגנה על איטום בשטחים בהם הבטון יכוסה
ע"י קרקע ,יהיו מודבקות על איטום עם ביטומן חם .40/50

יא.

מיתדים כימיים:
מיתדים כימיים מסוגים שונים וברכיבי בטון שונים יעוגנו בבטון ע"י דבקים אפוקסים
מסוגים שונים כמפורט בתוכניות .המיתדים הכימיים יבוצעו בהתאם לדרישות מפורטות
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל – פרק  02.01הנ"ל .אם לא צוין
אחרת השימוש יהיה בדבק אפוקסי מסוג  ADIT AC500PROאו סיקה אנקור פיקס .+3
כל דבר אחר יובא לאישורו של מנה"פ.

יב.

דרישות נוספות משלימות לביצוע בדיקות מיתדים כימיים:
בניגוד לאמור במפרט ר"י פרק  02.01בנוגע לבדיקות שליפה למיתדים כימיים ,יש לבצע
בדיקות שליפה מוקדמות ובדיקות בקרה לאיכות הביצוע ("בדיקות ביצוע") ,כמפורט
להלן:
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פרוגרמת בדיקות שליפה מוקדמת
מטרת הבדיקות
.1
בדיקות התאמת חוזק המיתדים בפועל להצהרת היצרן לצורך אישור שימוש
במיתדים כימיים.
.2

כללי:
א.

כל הבדיקות יערכו לפי תקנים  ETAG-001ולפי  B.S.-8081העדכניים.

ב.

יש לבדוק  15מדגמים לפחות של כל סוג מיתד.

ג.

המיתדים יותקנו לפי הוראות היצרן.

ד.

המיתד יבלוט מפני הבטון במידה מספקת כדי לאפשר תפיסה נוחה על ידי
בוכנת המגבה (ג'ק) של המעבדה המוסמכת הנבחרת.

ה.

הציוד להעמסה יתאים לעומסי פרוגרמת הבדיקה.

ו.

מדידת התזוזות תבוצע ע"י קורת ייחוס לדיוק של  0.01מ"מ ותעמוד על
תלת רגל עצמאי שאינו קשור לבטון בכל צורה שהיא.

ז.

בוכנת המגבה תהיה מרוחקת מספיק מהמיתד כך שהשפעת המגבה על
המיתד תנוטרל.

ח.

המידע על חוזק המייתדים הממוצע  Mean Ultimate loadלבדיקת
ההתאמה יוגש ע"י היצרן:
קוטר העוגן

Φ

( NRU,Mבטונות)
ט.

המידע על עומס התכן של המייתדים לבדיקת ההתאמה יוגש ע"י היצרן:
קוטר העוגן

Φ

( NRDבטונות)
י.
.3
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כל המכשירים ישאו תעודות כיול עדכניות לזמן הבדיקה.

פרוגרמת הבדיקות
א.

כל מייתד יועמס בארבעה מחזורים ולמשך הזמן כמפורט בהמשך בטבלה.

ב.

במשך כל מהלך הבדיקה יבוצע מעקב אחר תזוזות.

בכל המחזורים תבוצע גם בדיקת זחילה למשך  15דקות לפחות  -כמפורט
בטבלה .במידת הצורך יש להמשיך בבדיקת הזחילה למשך  30דקות נוספות.

ג.

בבדיקת הזחילה יש למדוד תזוזות לאחר  15,10,7,5,3,1,0דקות.

מחזור
העמסה
()1
(אחוזים)
5
10
20
30
40
50
60
60
40
20
5

ד.

התוצאות ייערכו בטבלאות וגרפים.

ה.

לבדיקת הזחילה יוגשו גרפים וטבלאות נפרדות ויחושב קריטריון הזחילה.

ו.

טבלת העמסה
אחוזים מעומס התכן (  (Nrdוזמן המתנה.

זמן
המתנה
(דקות)
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1

ז.

מחזור
העמסה
()2
(אחוזים)
5
30
50
60
70
80
90
100
100
80
50
30
5

זמן
המתנה
(דקות)
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1

מחזור
העמסה
()3
(אחוזים)
5
30
50
100
110
120
130
140
150
150
100
50
30
5

זמן
המתנה
(דקות)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1

מחזור
העמסה
()4
(אחוזים)
5
30
50
100
130
150
160
170
180
190
200
200
150
100
50
30
5

זמן המבנה
(דקות)

בכל מיתד
יש לתאר את סיבת הכשל לדוגמא -:יציאת קונוס בטון ,מיתד נקרע ,הדבק
נכשל ,סדקים וכדומה ,וכן כל תופעה הרלוונטית לבדיקה.

30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
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ח.

בזמן ביצוע בדיקות הזחילה ,ירידה של העומס מעל  2%תחשב גם היא ככשל
של המיתד .תזוזה בכל דרגת עומס מעל  0.2מ"מ תחשב גם היא ככשל של
המיתד.

ט.

יש לתעד בצילום את המיתד בעומס מקסימלי.

אישור שימוש במיתדים כימיים:
במקרה שכל תוצאות הבדיקות יתאימו להצהרות היצרן הנ"ל – המיתדים
א.
יאושרו לשימוש ע"י מנהל הפרויקט.
ב.

.5
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במקרה שלא כל תוצאות הבדיקות יתאימו להצהרות היצרן הנ"ל –
החלטה על השימוש או אי שימוש במיתדים כימיים תינתן לאחר ניתוח
תוצאות מעמיק ע"י מנהל הפרויקט בשיתוף המתכנן והמעבדה
המוסמכת.

פרוגרמת בדיקות בקרה לאיכות הביצוע ("בדיקות ביצוע"):
כללי
5.1
א.

המיתדים יבוצעו לאחר בדיקות שליפה מוקדמות ואישור לשימוש של
מיתדים כימיים ספציפיים ע"י מנהל הפרויקט.

ב.

בדיקות הביצוע יתחילו בסמוך להתקנת המיתדים הכימיים הראשונים
ויבוצעו במקביל להתקדמות התקנת המיתדים ברכיב בטון מסוים וזאת
כדי לבצע מעקב בקרת איכות נכון ורציף וכדי לצמצם ליקויי ביצוע של
המיתדים.

ג.

בדיקות ביצוע יבוצעו ב 10%-מכמות המיתדים הכימיים ברכיב בטון
מסוים או לפי הנחיות מנהל הפרויקט בתאום עם המתכנן.

ד.

בחירת המיתדים לבדיקות תבוצע ע"י מנהל הפרויקט.
יש לבדוק את המיתדים בכל השטח ובכל גובה של רכיב בטון מסוים
בצורה אקראית ובמיוחד לבדוק מיתדים חשודים מבחינת טיב הביצוע.

ה.

כל הבדיקות יערכו לפי תקנים  ETAG-001ולפי  B.S.-8081העדכניים.

ו.

המיתדים יותקנו לפי הוראות היצרן.

ז.

המיתדים יבלטו מפני הבטון במידות כמפורט בתכניות המספקות כדי
לאפשר תפיסה נוחה על ידי בוכנת המגבה (ג'ק) של מעבדה מוסמכת.

ח.

ציוד להעמסה ומדידת התזוזות ותעודות כיול עדכניות לציוד יהיו
כמפורט בפרוגרמת בדיקות שליפה מוקדמות הנ"ל.

5.2

פרוגרמת בדיקות ביצוע
כל מיתד יועמס בשלושה מחזורים ולמשך זמן כמפורט בהמשך
א.
בטבלה.
במשך כל מהלך הבדיקה יבוצע מעקב אחר תזוזות.
ב.
בכל המחזורים תבוצע גם בדיקת זחילה למשך  15דקות לפחות
ג.
 כמפורט בטבלה .במידת הצורך יש להמשיך בבדיקת הזחילהלמשך  30דקות נוספות.
בבדיקת הזחילה יש למדוד תזוזות לאחר 15,10,7,5,3,1,0
דקות.
התוצאות ייערכו בטבלאות וגרפים.
ד.
לבדיקת הזחילה יוגשו גרפים וטבלאות נפרדות ויחושב
ה.
קריטריון הזחילה.
טבלת העמסה
ו.
אחוזים מעומס התכן ( )Nrdוזמן המתנה.
זמן
המתנה
(דקות)

מחזור
זמן המתנה
מחזור
זמן
מחזור
העמסה
(דקות)
העמסה
המתנה
העמסה
()3
()2
(דקות)
()1
(אחוזים)
(אחוזים)
(אחוזים)
1
5
1
5
1
5
1
30
1
30
1
10
1
50
1
50
1
20
1
100
1
60
1
30
1
110
1
70
1
40
1
120
1
80
1
50
1
130
1
90
1
60
1
140
1
100
15
60
1
150
15
100
1
40
15
150
1
80
1
20
1
100
1
50
1
5
1
50
1
30
1
30
1
5
1
5
בכל מיתד יש לתאר את סיבת הכשל לדוגמא -:יציאת קונוס בטון ,מיתד
ז.
נקרע ,הדבק נכשל ,סדקים וכדומה ,וכן כל תופעה הרלוונטית לבדיקה.
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5.3

ח.

בזמן ביצוע בדיקות הזחילה ,ירידה של העומס מעל  2%תחשב גם היא
ככשל של המיתד .תזוזה בכל דרגת עומס מעל  0.2מ"מ תחשב גם היא
ככשל של המיתד.

ט.

יש לתעד בצילום את המיתד בעומס מקסימלי.

אישור ביצוע מיתדים כימיים
א.

במקרה של תוצאות הבדיקות המיתדים בקטע מסוים יתאימו להצהרות
היצרן המפורטות לעיל – יאושר לקבלן ע"י מנהל הפרויקט כיסוי או
השלמת יציקה מעל המיתדים בקטע מסוים הנ"ל והמשך ביצוע מיתדים
בקטע הבא.

ב.

במקרה שלא כל תוצאות הבדיקות המיתדים בקטע מסוים יתאימו
להצהרת היצרן – החלטה על המשך העבודות תינתן לאחר ניתוח תוצאות
מעמיק ע"י מנהל הפרויקט בשיתוף המתכנן והמעבדה המוסמכת.
מודגש בזאת שאין להתקדם בעבודות לפני קבלת אישור מנהל הפרויקט.

 – 02.01.2מדידה ותשלום

כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
של נתיבי ישראל – פרק  02.01בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות ,ובתוספת הדרישות
המשלימות כלהלן:
א.

מחירי עבודות בטון מזוין יצוק באתר יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות
בהתאם להסדרי תנועה זמניים ,בהתאם לדרישות הבטיחות ,לרבות דרישות לעבודות
סמוך ומעל כבישים פעילים ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע
בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם חלקי העבודות שבוצעו
בשלבים קודמים.

ב.

כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר יימדד לתשלום לכל סוג העבודות (רכיבים) בנפרד לפי
נפח (מ"ק).

ג.

תוספת מחיר עבור גמר בטון "חשוף חזותי" של כל הבטונים הגלויים הנראים לעין תימדד
לתשלום לפי שטח (מ"ר).
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ד.

מוטות פלדת זיון ימדדו לתשלום בנפרד לפי משקל (טון).
המדידה תהיה לפי הכמויות שבתכניות ,ללא כל תוספת פחת.
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 כלשהו 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.

ה.

ו.

משקי התפשטות ומשקי הפרדה בחתכים ומסוגים שונים עבור רכיבי בטון שונים ימדדו
לתשלום לפי אורכם (מ"א) ללא הבחנה בעוביים השונים של רכיבי הבטון ,ללא הבחנה
בסוגים השונים של המישקים ,ללא הבחנה בין המישקים האופקיים לאנכיים או משופעים
ומחיר היחידה יכלול ,בין היתר ,את כל האביזרים והחומרים המסומנים בתוכניות וכל
המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר ,כלהלן:
.1

לוחות עץ אן פוליסטירן מוקצף בעובי  2ס"מ.

.2

ברזלים מיתדים מגולוונים ו/או מיתדים כימיים מגולוונים בקטרים ואורכים
שונים לרבות קידוח והכנסתם ע"י דבק אפוקסי.

.3

צינור  P.V.Cקשיח בקטרים שונים.

סתימת משקי התפשטות (הפרדה) ברכיבי בטון שונים הנ"ל ע"י חומרים אלסטומרים
שונים יימדד לתשלום לפי אורכם (מ"א) הנמדד מצד אחד (לפי אורכם של המישקים) ,ללא
הבחנה בחומרים אלסטומרים שונים ,ללא הבחנה בין סתימות אופקיות לאנכיות או
משופעות.
מחיר היחידה ,יכלול בין היתר ,את כל האביזרים ,והחומרים המסומנים בתוכניות וכל
המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר.

ז.
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צינורות ניקוז מ P.V.C-קשיח בקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבי בטון שונים ימדדו
לתשלום לכל הקטרים השונים בנפרד ביחידות (יח') ללא הבחנה באורכים השונים ומחיר
היחידה יכלול בין היתר את כל החומרים והאביזרים המסומנים בתוכניות וכל המלאכות
הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר .פילטר חצץ עטוף בבד גיאוטכני יימדד בנפרד ביחידות
(מ"ק).

ח.

צינורות ניקוז שרשורים בקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבים שונים ימדדו לתשלום
לכל הקטרים השונים בנפרד לפי אורכם (מ"א) ומחיר היחידה יכלול בין היתר את כל
החומרים והאביזרים המסומנים בתוכניות וכל המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר.
פילטר חצץ כולל עטיפת צינורות בבד גיאוטקסטיל יימדד בנפרד לפי נפח (מ"ק).

ט.

יריעת ניקוז במידות שונות לניקוז ברכיבים שונים ימדדו לתשלום ,ללא הבחנה בין המידות
השונות ,לפי שטח (מ"ר) ומחיר היחידה ,יכלול בין היתר ,את כל החומרים והאביזרים
המסומנים בתוכניות וכל המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר.

י.

לוחות פוליסטירן מוקצף להגנה על האיטום ימדדו לתשלום לפי שטח האיטום (מ"ר) הבא
במגע עם קרקע .מחיר היחידה כולל ,בין היתר ,את כל החומרים והמלאכות הכרוכים
לביצוע העבודה.

יא.
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רולקות הבטון לא ימדדו לתשלום בנפרד והן כלולות במחירי היחידה.

פרק  – 02עבודות בטון יצוק באתר (חניון הר חומה)
 02.00מוקדמות לפרק 02

.1

תיאור הפרויקט-
במסגרת העבודות לבניית קו רכבת קלה  -הקו הכחול מקטע  21מתוכנן להיבנות חניון תת
קרקעי בסמוך לתחנת הרכבת הקלה בצומת שמואל מאיר /דרך חברון.
החניון מוקם מזרחית לתחנת הרכבת ומעל לפירי החניון אשר יובילו את הנוסעים מהתחנה
ואל החניון וההיפך.

נתונים כלליים של החניון:

36

•

החניון יכלול כ 550-מקומות חניה בשטח כולל של  26,000מ"ר.

•

אורך החניון כ 130-מטרים.

•

רוחב החניון הוא כ 34 -מטרים.

•

לחניון  4מפלסים כאשר רמפת החניון ממוקמת בצד המזרחי.

•

עומק החניון הוא כ 18-מטרים מפני הפיתוח המתוכננים (פני פיתוח מתוכננים ,793+
תחתית חניון .)774.5+

•

ניתן לשים לב שהחניון הינו מבנה תת קרקעי החצוב בסלע למעט חזית פתוחה בצד
מזרח .כך ייווצרו כוחות אופקיים על המבנה אשר יפעלו בצורה לא סימטרית.
לצורך כך מתוכננים ברגי סלע קבועים לכל אורך הפאה המערבית של החניון.

•

תקרת החניון משמשת כגג ירוק בצידה המזרחי וככביש בצידה המערבי.

•

פתרון התקרה כולל שימוש בקורות "דאבל טי" דרוכות דריכת קדם בשילוב עם
יציקת השלמה מעל בעובי של  50-25ס"מ .גובה הפיתוח מעל התקרה הוא כ1.5 -
מטרים.
אורכי הקורות משתנים ונעים בן  15.5-22מטרים.

•

החיבור בין החניון אל מפלס הרכבת מתבצע באמצעות בניית שני פירים (צפוני
ודרומי) הכולל גרמי מדרגות ומעליות אל המפלס העילי.

•

המסדרון המחבר בין גרמי המדרגות נמצא מצחת לרצועת הרכבת.

במסגרת השלב הנוכחי (בניית מקטע  )21יבצע הקבלן את האלמנטים הבאים של מבנה
החניון:
• חניון-
 oכלונסאות מיקרופייל בקוטר  60ס"מ לאורך החזית המערבית הנקדחים במינוס
(ממפלס הקרקע הקיימת) .החלק העליון של הכלונסאות הללו ייחצב בחלקו
העליון
לצורך ביצוע קורת קשר בתחתית התקרה.
 oכלונסאות זמניים המורכבים מקבוצות של  4כלונסאות צמודים אשר ישמשו את
השענת התקרה .לאחר בניית החניון יפורקו הכלונסאות הללו.
 oבניית קורות ראש זמניות מעל לכלונסאות הזמניים.
 oחציבות וביצוע ברגי סלע לשורת ברגים ראשונה.
 oבטון מותז
 oבניית תקרת חניון בחצי המערבי של החניון בלבד .התקרה בנויה מקורות בחתך
דאבל  Tויציקה משלימה מעל .יש לשים לב שהשענת הקורות הדרוכות תתבצע
ע"ג ניאופרן משוריין בצד המערבי וע"ג רצועות ניאופרן לא משוריין בצד המזרחי
(מעל לקורה הזמנית).
 oביצוע תפרים לאורך ולרוחב התקרה.
 oאיטום התקרה.
 oבניית קיר תומך לאורך הצד המזרחי של התקרה.
 oביצוע בטון הגנה ומילוי מצעים מעל התקרה תוך שילוב מערכות קבועות של מפלס
הרחוב.
•

פירים-
 oביצוע כלונסאות דיפון בכל היקף הפיר
 oביצוע חציבה /חפירה באמצעות כלים קטנים
 oביצוע ברגי סלע -יש לשים לב שאזור הפירי הוא מצומצם ועל הברגים להיות
באורכים של  10-12מטרים ולכן יש צורך בשימוש ב מחברים (קאפלרים).
למען הסר ספק הקאפלרים כלולים במחיר היחידה
 oבטון מותז
 oבניית תקרה קבועה מתחת לרצועת הרכבת הקלה.
 oבניית תקרה זמנית באזור הפירים
 oיש לשים שלפי הסדרי הביצוע ,קידוח הכלונסואת של הפירים יבוצע בשלבי
שונים כמו גם ביצוע התקרות הזמניות ,הקבועות ,החפירות קידוח הברגים וכדו'.
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המבנים המתוארים לעיל כוללים עבודות חפירה/חציבה בניית קירות תומכים ,גשרים,
פירים אנכיים ,מבנים יצוקים באתר ,בנייה טרומית ,דריכת קדם וכדו'.
המבנים כוללים עבודות בשיטות ביצוע שונות כגון עבודה ב " ,"Top Downעבודות חפירה/
חציבה ,קידוחי ברגי סלע  ,קידוחי מיקרופיילים לעומקים גדולים (עד לעומק של כ40 -
מטרים) ,בניית קירות תומכים ,ביצוע קירות באמצעות בטון מותז ,עבודה עם אלמנטים
טרומים (בטון מזויין ודריכת קדם) ,עבודות מסגרות וכל סוג עבודה המאפיין עבודות
הקשורות לבניית מבנים ועבודות גישור.
העבודה מתבצעת באחד העורקים הראשיים בעיר ירושלים ,אופי העבודות שתואר לעיל
ויתואר ביתר פירוט להלן מחייב סיווג מתאים לקבלן מתאים בעל ניסיון מוכח בביצוע
מבנים מורכבים בעלי היקפים גדולים הכוללים בין היתר גשרים ומבני דרך.

.2

אזור העבודה-
העבודה על שלב א' בחניון תתבצע באחד העורקים החשובים בעיר ירושלים (דרך חברון)
ומהווה אתגר ביצועי והנדסי ,העבודות תתבצענה כחלק מהעבודות המבוצעות על קו כחול
מקטע .21
על הקבלן לקחת את הנתונים הללו בחשבון כבר בהיערכותו לביצוע הפרויקט ובמהלכו.
במידה ויידרש ,באחריות הקבלן לבצע תיאום הנדסי צמוד עם קבלנים נוספים שיעבדו במרחב
ולהבטיח שעבודות אלו יבוצעו באופן בטיחותי והדדי תוך שיתוף פעולה וידוע מזמין העבודה
ומנה"פ.

העבודה על הצד המערבי של החניון תהיה בשיטת  TOP DOWNכפי שתואר לעיל ,דבר אשר
יאפשר את פתיחת דרך חברון לתנועה ללא כל תלות בבניית החניון בשלב אחר.
עומקי קידוח הכלונסאות הנם גבוהים ויכולים להגיע עד ל 40 -מטרים ,על הקבלן לקחת
זאת בהצעתו.

ביצוע הפירים מתבצע באזורים מצומצמים מאוד ויחייב שימוש בכלים קטנים לחציבה,
לקידוח מסמרים ,בטון מותז וכדו' ,לעיתים תחת כיפת השמיים ולעתים תחת תקרה בנויה.
ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בבחירת ציוד וכוח אדם מתאים .מודגש בזאת שהעבודה בציוד
ייעודי מתאים עפ"י מה שתואר לעיל נכללת במחירי היחידה ולא תשולם בגינה שום תוספת.
למזמין העבודה שמורה האפשרות לחייב את הקבלן להוסיף כלים באם העבודה אינה
מתבצעת לשביעות רצונו או לפי לוח הזמנים שנקבע וזאת ללא כל תוספת תשלום מהמזמין.
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על הקבלן ללמוד את הממשקים עם הסביבה ואת השטחים המוקצים לו לרבות דרכי הגישה
אליהם.
תשומת הקבלן נדרשת לעובדה שהפרויקט הנ"ל מתבצע באזור עתיר מערכות קיימות
ומתוכננות
דבר שצריך להילקח בחשבון לפני ובעת העלייה לשטח ויצריך בנוסף על תכניות התשתיות
הקיימות חפירות גישוש נוספות למניעת פגיעה בתשתיות קיימות.

.3

תיאור סוגי עבודות הקונסטרוקציה העיקריים בפרויקט-
3.1

הכנת דרכי גישה ,משטחי עבודה ,עבודות עפר למבנים וכיו"ב.

3.2

בניית קירות תומכים באמצעות כלונסאות מיקרופיילים ,בטון מותז וברגי סלע ,קירות
רגל וכדו'.

3.3

דיפונים זמניים לחפירות כלשהן ,עשויים כלונסאות ומסמרי קרקע.

3.4

חפירת /חציבת פירים אנכיים וייצובם באמצעות ברגי סלע ו/או מסמרי קרקע כאשר
תימוך הקרקע הקיימת מתבצע באמצעות כלונסאות מיקרופיילים.

3.5

ביצוע תקרת פיתוח ( תקרת גשר) באמצעות קורות טרומיות ובאמצעות תקרות
יצוקות במקום באזור הפירים .ביצוע התקרה בצד המערבי ובפירים ייעשה בשיטת
 TOP-DOWNע"מ לאפשר המשך הפיתוח במפלס הרחוב (רכבת קלה ,כביש ,גג ירוק)
ותנועה שוטפת ללא תלות במבנה החניון התת קרקעי.

3.6

בטון מזויין יצוק באתר ו/או במפעל ליסודות ,תעלות בטון ,יסודות לעמודי תאורה,
פלטות גישה ,קירות תומכים ,קירות אקוסטיים וכיו"ב.

3.7

עבודות מסגרות למעקות בטיחות מפלדה לגשרים ומעל קירות תומכים.

3.8

תכנון מפורט ) shop-drawings( ,לאלמנטים שונים במידת הצורך.

3.9

מערכות איטום לאלמנטים תת קרקעיים (מבנה חניון ,פירים) לרבות איטום מיסעות
גשרים ,קירות תומכים וכדו'.

 3.10הארקת יסודות תקנית לתקרת הפיתוח ולפירים ,הכנות לתשתיות בקרה ,תקשורת
ומאור.
 3.11שלטים לשילוט בצד הדרך.
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 3.12וכן כל עבודה שתידרש באחד ממסמכי המכרז/החוזה להשלמה נאותה של העבודה
ו/או ע"י המפקח בהקשר עם פרויקט זה.

.4

הערות :
.1

כל העבודות יבוצעו עפ"י הנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור העדכני של נת"י
ובתוספת לאמור במפרט זה.
במידה ופרק מסוים אינו מופיע במפרט נת"י ,העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי
הבינמשרדי ("הספר הכחול") ולפי הנחיות מפרט זה.

.2

על הקבלן להתקין הארקת יסוד לכל המבנים ,קירות תומכים וכדו' כנדרש במפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור.
הקבלן יכין באמצעות מהנדס מומחה לנושא (מתכנן חשמל רשוי כחוק) תכניות להארקת
יסוד לכל המבנים בפרוייקט ויגיש אותה לאישור מנהל הפרוייקט.
כל מכלול התכנון והביצוע ע"י הקבלן תיכלל במסגרת עבודותיו השונים של הקבלן ולא
ישולם עבורה בנפרד.

.3

.4

.5

.5

פעילות מנופים באתר-
5.1
5.2
5.3
5.4
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הערה כללית לביצוע החפירות /חציבות  -ייתכן ובמהלך חפירה /חציבת המבנים יתגלו
מים במקרה זה ידאג הקבלן לשאיבת המים (כולל משאבת חירום נוספת) ויפעל על פי
הנחיות המתכנן ויועץ הקרקע.
מודגש בפני הקבלן שאורך כלונסאות מיקרופייל מקסימלי יהיה  40מטרים ועל כן על
הקבלן להיערך לעבודות בכלים מתאימים .מודגש עוד שמחירי היחידה כוללים קידוח
לעומקים אלה.
הגבלות על פיצוצים -הגבלות על חציבה באמצעות פיצוץ יהיו עפ"י הנחיות מנה"פ והנחיות
המפרט המיוחד.

הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח ולא בהכרח רק להרכבת
אלמנטים טרומיים.
בעת פעולת המנוף להרכבת אלמנטים טרומיים ,יש לדאוג לשטח סטרילי עד כמה שניתן,
וזאת עפ"י אילוצי השטח ברדיוס של אורך זרוע המנוף לפחות כולל מרחקי בטיחות.
הקבלן מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה ,אשר ימונה על ידו
ומינויו יובא לידיעת המפקח .התכנית תאושר על ידי בודק מוסמך של מנופים.
הקבלן יזמין בודק מוסמך למנופים ולאביזרי הרמה ככל שניתן בסמוך למועד ביצוע
ההרמה למטרת בדיקת המנוף תוך התייחסות מיוחדת לנושא המשקל הנגדי ,גובלים
וכיו"ב.

 5.5תכנית ההרמה תהיה מותאמת במידת הצורך להסדרי התנועה המתוכננים והמאושרים
על ידי המשטרה ורשות התימרור לאחר שיתוכננו ע"י מתכנן תנועה מוסמך מטעם הקבלן
ועל חשבונו ,תוך התחשבות בכל אילוצי השטח והתנאים הקיימים.
 5.6מעבר לנ"ל יפעל הקבלן על פי כל החוקים והתקנות במדינת ישראל ,שמתייחסים לנושא
ההרמה.
 5.7הקבלן מחויב בעת ביצוע עבודות בסמיכות ומתחת לקווי חשמל עיליים פעילים לעבוד
בהתאם לנהלי חברת החשמל .באחריות הקבלן להתארגן בהתאם לכך ,כולל תיאום
העבודות השונות ואישור ביצוע מראש (בכתב) מחברת חשמל .הקבלן רשאי לבקש מחברת
חשמל ניתוק זמני של מתח ,אך חברת מוריה אינה מתחייבת כי הוא יענה בחיוב לבקשתו.
לפיכך ,כל עבודותיו יבוצעו לפי הנחיות הבטיחות שיקבל מחברת חשמל וכן במועדים
ובשעות שיקבעו ע"י חברת חשמל ,תוך שימוש בציוד המתאים לעבודה באזורים מוגבלים,
כגון :ציוד קידוח מיוחד שיאפשר עבודה במרווח הקיים תוך שמירה על מרחקי הבטיחות
מהכבלים .קבלת האישורים וביצוע התיאומים הדרושים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבה
ל מערכות הנ"ל ,הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן ולא תשולם כל תוספת בגין
ההתארגנות והציוד המיוחד שידרשו .העבודות הנ"ל תבוצענה בפיקוח חברת החשמל
והתשלומים בגין הנ"ל יחולו במלואן על הקבלן.

.6

תכנון ע"י הקבלן
לצורך ביצוע עבודות תכנון החלות עליו במסגרת חוזה זה ,יעסיק הקבלן מהנדס תכנון ,או
מהנדסי תכנון (בהתאם לנושאי התכנון השונים) ,והנ"ל יהיו בעלי  10שנות ניסיון בעבודות
דומות ,ומאושרים מראש ע"י המפקח.
מהנדס התכנון יהיה עובד שכיר של הקבלן או עובד עצמאי שיועסק ע"י הקבלן במיוחד לעניין
העבודה .המהנדס יהיה בעל הכשרה מתאימה ,רשום בפנקס המהנדסים במדור מבנים.
להלן מפורטים חלק מהשירותים שמהנדס התכנון מחויב בהם:
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א.

תכנון הסדרי תנועה זמניים מיוחדים לצורך ביצוע אלמנטי קונסטרוקציה שונים.

ב.

תכנית פירוקים במידת הצורך.

ג.

הכנת תכניות יצור לאלמנטי פלדה .SHOP DRAWINGS

ד.

הכנת שרטוטי עבודה מפורטים לאלמנטים המתוכננים ע"י הקבלן.

ה.

הכנת רשימות חומרים לרבות רשימות ברזל.

ו.

תכנון עבודות חפירה לרבות דיפון ותימוך זמני.

ז.

תכנון הפיגומים ,והתבניות והטפסות לאלמנטים יצוקים באתר.

ח.

תכנון ווי הרמה לרכיבים טרומיים כלשהם.

ט.

תכנון תימוך זמני של המבנה או של חלקים ממנו לצורך קיום יציבות המבנה וחלקיו
בכל שלב משלבי העבודה.

י.

תכנון תהליך ההרכבה של אלמנטים טרומים (קורות וכו').

יא.

תכנון הסדרי ניקוז זמניים בעת העבודה.

יב.

כל שרות הנדסי נוסף הנדרש מהקבלן ,עפ"י מסמכי חוזה זה.

את כל עבודות התכנון יבצע הקבלן על פי התקנים העדכניים המתאימים (תקני עומסים,
חוקת הבטון ,חוקת הפלדה ,תקן פיגומים ,חוקת הביסוס וכו').
הקבלן יהיה אחראי בלעדי לעבודות התכנון של המהנדס מטעמו וכל ההוצאות הכרוכות
בעבודה הנ"ל יחולו על הקבלן.
המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להציג בפניו את כל מסמכי התכנון המפורט ו/או את
חלקם.
הקבלן יגיש למפקח ,ובאמצעותו למתכנן ,את המסמכים הנדרשים ,להתייחסות ו/או
לאישור.
מודגש בזאת ,כי בכל מקום בו נאמר במסמכי חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תכניות
כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן ,יהיו אישורים אלה עקרוניים בלבד ואין בהם כדי
להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן ,ולא יהיה בהם כדי לבוא
במקום ,או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו ,הן לתכנון
והן לביצוע של הנושאים לעיל ,כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.
קיום כל האמור בסעיף זה ומילוי כל התחייבויות הקבלן יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו
ולא יימדד לתשלום בנפרד.

.7

עבודה מתחת לקוי מתח עליון ומתח גבוה
העבודה תבוצע בתאום עם חב' החשמל ,ותוך שמירה קפדנית על כל הנחיות הבטיחות
שיימסרו על ידה ,לרבות שימוש במנופים ,משאבות בטון ומכונות קידוח בגובה מתאים ,ביצוע
כלובי זיון לכלונסאות בקטעים ,עבודה בשעות מסוימות ובימים מסוימים בשבוע לפי הנחיות
חברת החשמל ובהתאם להפסקות החשמל שינתנו (במידה וינתנו) ע"י חברת החשמל .הקבלן
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רשאי לבקש הפסקות חשמל .חברת החשמל תשקול את בקשת הקבלן ,מול צרכיה ,ותחליט
על כך .
מובהר בזאת לקבלן ,כי אין התחייבות מטעם חב' החשמל להיענות בחיוב לבקשת הקבלן.

.8

התארגנות מיוחדת להובלת והרכבת אלמנטים טרומים
הובלת אלמנטים טרומים לרבות קורות טרומיות ,פלטות דרוכות ולוח"דים ממפעלי הייצור
אל האתר ,תהיה באמצעות מובילים מיוחדים .על הקבלן לקבל את אישור משטרת ישראל
לציר התנועה ,לשעות הנסיעה וכיו"ב.
הקבלן יגיש למפקח לפחות  60יום לפני תחילת ההרכבה ,את תכנית ההתארגנות המיוחדת
שלו להרכבת האלמנטים .בתכניתו יכלול הקבלן תיאור מילולי ושרטוט (על גבי העתק של
תכנית האתר) ,אשר מבטא את סדר ההרכבה ,מיקום מובילי האלמנטים ,כיווני נסיעה בעת
הספקת האלמנטים ,סוג מנופים ומספרם ,פירוט כוח אדם להרכבה ושינוע ,לוח זמנים מפורט
לאספקת האלמנטים ולהרכבה ושילוב הנ"ל בעבודות הקמת האלמנטים השונים .כמו כן
תכלול התוכנית פירוט מסלול הנסיעה של המובילים מהמפעל ועד לעמדת המנוף באתר.
במסגרת זו יש לפרט את כל העבודות ההכנה להכשרת דרכי גישה ומעבר לכל אורך מסלול
הנסיעה ,ובעיקר בכניסות לאתר.
בכל מקרה שיידרש מעבר בשטחים ובתחומים פרטיים ,תכלול התכנית גם את ההסכם עם
בעלי הנכס לגבי זכות המעבר.
התכנית תוגש למפקח בשלושה העתקים ,תיבדק על ידו והוא יעיר את הערותיו .הקבלן יתקן
את כל הטעון תיקון בכפיפות להערות המפקח.

.9

הסדרי ניקוז זמניים
מופנית תשומת לב של הקבלן כי עליו לנקוט בכל האמצעים להבטחת זרימה חופשית בכל
הערוצים ותעלות הניקוז ,לרבות ביצוע ניקוז זמני ,צינורות בטון עם כסוי מעל דרכי גישה
זמניות ,וכל שיידרש לביצוע הגנה זמנית על עבודותיו לרבות קבלת האישורים מהרשויות,
פירוק והחזרת המצב לקדמותו .כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ,ולא ישולם בנפרד.
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כמו כן ,עליו לדאוג לנקז את תחתית החפירה המבוצעת על ידו לרבות שאיבת מים במידת
הצורך
במידה ויש צורך בשאיבת מים הדבר כלול במחירי היחידה ואינו ישולם בנפרד.

 .10בטיחות וגהות
•

הקבלן ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים עפ"י כל חוק או דין על מנת להבטיח
את שלום הציבור ועובדיו .האחריות לכל נזק שיגרם לצד ג' כלשהו ולעובדיו כתוצאה
מאי נקיטת אמצעי בטיחות כאמור ,תחול על הקבלן ועל חשבונו.

•

הקבלן ישתמש בכל האמצעים המתאימים ויתקין את כל אמצעי הבטיחות והזהירות
הדרושים באתר העבודה הקבלנית ובדרכי הגישה אליו ,יוודא ויבקר כי כללי הבטיחות
בעבודה נשמרים בקפדנות ,לרבות הכשרת עובדים לעבודה בגובה ,ידאג שכל אורח
המזדמן לאתר יצוייד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וידאג להשגת אישורים
מתאימים מכל הגורמים והרשויות המוסמכים ,כל זאת על חשבונו בלבד.

•

מיד עם סיום יום העבודה ,הקבלן ידאג לא להשאיר מכשולים ובורות פתוחים ,ימלא
את כל הבורות והחפירות וישלים או יבצע גידור מסביב לבורות ויתקן גדרות שנפגעו,
בכל חלקי אתר העבודה הקבלנית ,הכל על חשבונו ואחריותו.

•

הקבלן יארגן את העבודות באתר על פי כללי הבטיחות ותוך התאמה לתנאי האתר
המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות .עליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה,
אמצעי זהירות ובטיחות ,כנדרש על פי החוק ועל פי תוכניות והוראות מאושרות ועל פי
הוראות המפקח.

•

הקבלן יהיה הגורם האחראי ,הישיר והבלעדי על שמירת כללי הבטיחות באתר
ובסביבתו ויישא בכל נזק שייגרם ,אם ייגרם ,לגוף ולרכוש באתר ו/או לצד ג' כלשהו
לרבות במקומות העבודה והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר.

 02.01הנחיות כלליות
 02.01.01כללי
.1

חוזק נומינאלי של כל הבטונים בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  118על סמך חוזק הבטון בגיל
 28יום.

.2

תכנון כל התבניות והפיגומים הדרושים לביצוע הפרויקט ייעשה ע"י מהנדס מבנים,
מומחה לתכנון תבניות ופיגומים ,מטעם הקבלן ובאחריותו הבלעדית.
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.3

בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט ,יהיו פני הבטון מעובדים
ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל.

.4

היציקה תתבצע תמיד עם תבניות .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה ,אלא אם צויין
כך במפורש בתכניות.

.5

כל תפרי עבודה (הפסקות יציקה) יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  7מ"מ ויסולקו מי
הצמנט מפני הבטון .הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמא
לאחר אישורה להמשך הביצוע.

.6

כל הפינות תהיינה קטומות .מידה הקטימה תהיה  2*2ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת
קטימה כלל .במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במפורש כי אין לבצע
קיטום – תקבע המידה המופיעה בתכניות.

 02.01.02בטון חשוף חזותי
.1

בטון חשוף חזותי יעובד בתבניות פלדה ו/או בלבידים מצופים פורמאיקה ו/או בלוחות
הכל בהתאם למתואר בתוכניות ובמפרט המיוחד.

.2

לצורך עיבוד פני בטון חשוף חזותי בלוחות אנכיים יש להשתמש בלוחות חדשים
מהוקצעים בשלושה צדדים .הפיאה הבלתי מוקצעת תופנה כלפי הבטון הנוצק.

.3

הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף חזותי  ,לרבות מריחת
התבניות בשמן תבניות מאושר.

.4

קשירת תבניות באלמנטים בעלי גמר בטון חשוף חזותי תעשה לפי הנחיות המפרט הכללי.
לא יותר שימוש בחוטי קשירה (גם לא בחוטים מגולבנים) .אביזרי הקשירה יחולקו על-
פני שטח האלמנט הנוצק במרחקים שווים ובאופן מודולרי .תכנון התבניות שנעשה ע"י
מהנדס מומחה לכך ,מטעם הקבלן ,יכלול גם את תכנון אביזרי הקשירה ופרישתם
בתבניות.

.5

את תבנית יציקת הצפוי של הכלונסאות מותר לקשור ע"י מוטות  6מ"מ המיועדים
לקשירה ,בכפיפות לאמור בהנחיות לביצוע העבודה של חלקי המבנים השונים .בקצה כל
מוט יהיה קונוס שיישלף בעת החיתוך ,השקע של הקונוס ייסתם ע"י בטון .הסתימות
הנ"ל יהיו בגוון הבטון ולא יפגמו בחזות האחידה והנקיה שנדרשת מבטון חשוף.

.6

כל הפינות תהיינה קטומות  2X2ס"מ ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת בתוכניות.

.7

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שיש להקפיד על קבלת פני בטון חשוף חזותי ללא כתמים
כלשהם ,ובגוון אחיד ונקי ,לפיכך ,על הקבלן להשתמש בצמנט ללא אפר פחם ,בכל
הבטונים בעלי גמר בטון חשוף חזותי .

.8

במקומות בהם יידרש הקבלן לבצע עפ"י הוראות התכניות ו/או עפ"י הנחיית המפקח גמר
בטון חשוף חזותי עם עיבוד חריצים בדוגמת "קורדרוי" או בתבניות גומי מתועשות.
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הקבלן יבצע קטע לדוגמא במידות  1X1מ' ויקבל את אישור האדריכל והמפקח מראש
לכך.
 02.01.03תכן תערובת בטון
.1

בכל המקומות בהם יידרש הקבלן לתכנן תערובת בטון תבוצע העבודה ע"י יועץ מיוחד
מטעם הקבלן ,שהוא מהנדס רשום וטכנולוג בטונים( ,ולא ע"י המפעל המספק בטון).
התערובת תיבדק במעבדה מוסמכת בבדיקות חוזק ,עבידות ,והתכווצות.

.2

היועץ הנ"ל יקבע גם את שיטת היציקה ,קצב היציקה ,כווני היציקה ,עבוד הבטון הנוצק
וכיו"ב.

.3

התכנון הנ"ל וכן תכנית היציקה יוגשו לאישור המפקח לפחות  60יום לפני תחילת
היציקות .היועץ הנ"ל טעון קבלת אישור המפקח מראש.

.4

תכנון התערובת יהיה לפי דרישות התקנים הישראליים ועפ"י דרגות החשיפה שיצויינו
בתכניות העבודה ובכפיפות לאמור להלן:
.4.1

תכולת צמנט מקסימלית בהתאם להנחיות ת"י  118בהתאם לסוג הבטון.

.4.2

יחס מים  -צמנט לא יעלה על ההנחיות ת"י  118בהתאם לסוג הבטון.

.4.3

סומך הבטון לא יפחת מדרגה  S4לפי ת"י  26ות"י  ,601ויתאים להובלה ולשימת
הבטון ועיבודו.

.4.4

עבור בטונים בעלי דרישה לגמר חשוף חזותי יהיה הצמנט מסוג  CEM-Iלפי ת"י
 1וללא אפר פחם.

.4.5

האגרגטים לפי ת"י  1יהיו מ 3 -סוגים (לפחות) :עדש ,שומשום ,חול מודרג וחול
נקי ,וגדל אגרגט מקסימלי לא יעלה על  19מ"מ( .גודל האגרגט יותאם לצפיפות
הזיון בפועל).

.5
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.4.6

המים יהיו מי שתייה.

.4.7

מוספים כימיים נוספים במידה ויידרשו יהיו בכפיפות להנחיות ת"י ( ,896מעכבי
התקשרות ומוספי על בלבד) .במקרה של תכן תערובת עם מוסף לקיזוז
ההתכווצות יש לוודא שמוספים אלו אינם סותרים את פעולת המוסף מקזז
ההתכווצות.

במסגרת בדיקות התערובת יש לבדוק ,לדווח למפקח ולקבל את אישורו לאמור להלן:
.5.1

התפתחות החוזק בגיל  28,14,7,3יום.

.5.2

זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות.

.5.3

שינויי נפח הבטון בגיל  28,14,7,3יום.

.5.4

משקל סגולי.

.5.5

תכולת אויר.

.6

.5.6

סומך והפסדי הסומך במשך  120דקות מרגע הוספת המים ,מדוד כל  30דקות.

.5.7

פרוט יחסי התערובת ומקורות החומרים.

הקבלן יהיה אחראי לתערובת ולטיב הבטונים ,אפילו אם הכל אושר ע"י המפקח.

 02.01.04ציון דרגות חשיפה לאלמנטים השונים
.1

בכל האלמנטים הבאים במגע עם קרקע (לרבות כלונסאות ,קירות תומכים ,קורות קשר,
קורות נציבים ,מיסעות גשרים ,קורות דרוכות וכדו') -דרגת חשיפה  9לפי ת"י .118

.2

רכיבי פנים שאינם באים במגע עם קרקע ( תקרות פנימיות ,קורות ,עמודים ,וכדו') -דרגת
חשיפה -דרגת חשיפה  4לפי ת"י .118

.3

הערה:
חשוב להדגיש שדרגות החשיפה מציינות תכולת צמנט מינימלית כמו גם עובי כיסוי נדרש,
יחד עם זאת פירוט דרגת החשיפה ,סומך ,סוג בטון ,כיסוי מזערי למוטות הזיון מופיע
בתכניות העבודה .תכולה מינימלית של צמנט באלמנטים דרוכים תהיה עפ"י ת"י 466
חלק  3ועפ"י הנדרש במפרט נת"י.

 02.01.05אשפרה
.1

אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הכללי
ובכפיפות להנחיות המפורטות להלן.

.2

אשפרה של פני שטח אופקיים (פני מיסעות) תהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה
מסוג  white curing sheetsהמהודקות למסגרות עץ ,אשר יונחו ויפרשו על כל המשטחים
הגלויים לעין .הבטון יורטב כנדרש ,ותימנע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח.

.3

יש להקפיד על מניעת "סדיקה פלסטית" בפלטת המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק
נוסף כ 20 -דקות לאחר גמר עבודה פני הבטון במשטח העליון.

.4

לא יאושר פירוק דפנות צידיות של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה.

.5

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור במפרט הכללי בכל הבטונים בעלי גמר בטון חשוף חזותי
לא יאושר שימוש בחומר אשפרה (חומר אוטם) נוזלי  Curing Compoundכלשהו.

 02.01.06תבניות
.1

כל עבודות הבטון באתר יבוצעו בגמר בטון חשוף הכלול במחירי הבטון (או בטון חשוף
חזותי או תבניות גומי) תוספת עבור בטון חשוף חזותי תשולם בנפרד.

.2

התבניות בפרויקט יהיו תבניות מתועשות מפלדה או לוחות דיקט .הדבר נכון גם לגבי
תחתית תקרות ותחתית צידי קורות ,עמודים וקירות.

.3
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שימוש בלוחות עץ יותרו באישור מוקדם של המפקח בלבד.

.4

התבניות ,התמיכות ,החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מספר  904והמפרט
הטכני הכללי ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.

.5

בכל עבודות הבטון כלול במחיר התבניות גם עשיית כל החורים והפתחים ,קביעת אביזרי
אינסטלציה ,חורים לצנרת ,חריצים ,קיטומים ,מגרעות ,שקעים ,אפי מים ,סרגלים
ותעלות למיניהם וכו'.

.6

במקומות בהם יש צורך בשימוש בתבניות מיוחדות עלות התבניות כלולה במחירי הבטון.

 02.01.07יציקה רבת נפח
.1

לפי מפרט נת"י יציקות בעלות עובי של  60ס"מ ויותר מוגדרות כיציקות רבות נפח.
יציקות אלו נמצאות בקריטריונים של בטונים המוגדרים כיציקות רב נפח .כתוצאה מנפח
הבטון ,יש סכנה לסדיקה תרמית הנובעת מהתחממות הבטון בזמן ההתקשות.

.2

עם התקררותו עלולים להתפתח סדקים בשל מאמצי מתיחה בזמן ההתכווצות שנובעים
מהליך ההתקררות.

.3

על מנת למנוע את הסדיקה על הקבלן לנקוט באמצעים המתאימים ליציקות עם בטונים
רבי נפח.

.4

על הקבלן לקבל ייעוץ מטכנולוג בטון שיתכנן תערובת מתאימה אשר תענה על הדרישה
הבסיסית להקטנת טמפרטורת ההידרציה.

.5

על הקבלן לאשר את התערובת אצל מנה"פ בטרם ביצוע העבודות.

.6

יציקת אלמנטי רבי נפח תתבצע בשעות הלילה ,במידה ויבקש הקבלן לצקת בשעות
הבוקר עליו לקבל את אישור מנה"פ והמתכנן.

.7

מוספים כימיים נוספים במידה ויידרשו ע"י טכנולוג הבטון ,יהיו בכפיפות להנחיות ת"י
( ,896מעכבי התקשרות ומוספי על בלבד) .שימוש ביותר מאשר מוסף אחד מחייב תאימות
בין המוספים.

.8

במקרה של תכן תערובת עם מוסף לקיזוז ההתכווצות יש לוודא שמוספים כימיים
הנוספים אינם סותרים את פעולת המוסף מקזז ההתכווצות.

.9

טמפרטורה מקסימאלית בבטון לא תעלה על  65מעלות צלסיוס בשום שלב ומפל
הטמפרטורה לא יעלה על  25מעלות צלסיוס וזאת כדי למנוע סדיקה עקב חום הידרציה.

.10

הפרשת המים לא תעלה על  1%מכמות המים למ"ק בטון טרי.

.11

טמפרטורת הבטון הטרי בעת ההספקה לא תעלה על  28מעלות צלזיוס.

.12

יש לבצע תערובות ניסוי ולבצע בדיקות על הבטון הטרי והקשוי במעבדה מוסמכת,
בהתאם לתקנים וכנדרש בספר הכחול ובין היתר יש לבדוק:
 .12.1ההתפתחות החוזק בגיל  24שעות 48 ,שעות 72 ,שעות 7 ,ימים 14 ,יום 28 ,יום ו-
 60יום.
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 .12.2בדיקת חדירות למים לפי ת"י  26חלק .5
 .12.3זמן תחילת ההתקשרות וזמן סוף ההתקשרות.
 .12.4שינויי נפח הבטון בגיל  ,28 ,14 ,7 ,3יום.
 .12.5הפרשת מים.
 .12.6משקל סגולי.
 .12.7תכולת אויר.
 .12.8סומך והפסדי הסומך במשך  120דקות מרגע הוספת המים ,מדוד כל  30דקות.
 .12.9מדידת התפתחות טמפרטורה באמצעות צמדים טרמיים.
.13

כמות הצמנט הסופית ,והרכב התערובת הסופי יקבע לאחר קבלת תוצאות הבדיקות של
תערובות הניסיון שיבוצעו על ידי ספק הבטון.

.14

יש להציג בפני טכנולוג הבטון את נפחי היציקה בכל שלב ,תכנית היציקה וכו' כך
שהתערובת תתאים להובלה ולשימת הבטון ועיבודו.

.15

יציקת בטון רב נפח -
.15.1
.15.2
.15.3
.15.4
.15.5
.15.6

ביציקות מעין אלה על היציקה להיות רציפה וללא תפרים.
ניתוב המערבלים על ידי ספק הבטון חייב להבטיח הספקה רציפה של הבטון
במשך כל שעות היציקה.
היציקה תבוצע בשכבות .כל שכבה בעובי שאיננו עולה על  50ס"מ .עיכוב הבטון
מתוכנן ליציקה של בטון טרי על טרי למשך זמן הנדרש לסיום השכבה .לא יותר
ביצוע יציקה רצופה לכל הגובה אם עובי היציקה עולה על  50ס"מ.
הקבלן יסמן ע"ג התכניות ויכין באתר מראש שרוולים להורדת צינור המשאבה
לתחתית הפלטה .המרחק בין השרוולים יהיה כ 5-מטר .הספקת הבטון תיעשה
דרך השרוולים בלבד.
היציקה תבוצע באמצעות  2משאבות בו זמנית לפחות ,עם ציוד ומשאבות רזרביות.
מדידת התפתחות טמפרטורה נדרשת במהלך היציקה .התפתחות הטמפרטורה
תימדד באופן רציף בעזרת שלושה צמדים תרמיים .מיקום הצמדים התרמיים יהיה
 5ס"מ מתחתית הפלטה 5 ,ס"מ מראש הפלטה ,ומדיד שלישי במרכז הפלטה .יש
להכין שתי מערכות זהות לצרכי גיבוי.

.16

ציפוף וגמר הבטון-
 .16.1ליד כל משאבה או נקודת מילוי יהיו  2ויברטורים פעילים ושני ויברטורים רזרביים.
כולל גנרטור נייד למקרה של הפסקת חשמל.
 .16.2מסלול ההתקדמות של כל אחד מהוויברטורים יהיה במקביל לציר היציקה .אין להזיז
את הוויברטורים מהמסלול המתוכנן.
 .16.3תגבור ויברציה במידת הצורך יעשה מתוך הוויברטורים הרזרביים ע"י צוות נוסף.
 .16.4פני הבטון העליונים יוחלקו בהליקופטר.

.17

אשפרה-
 .17.1האשפרה תבוצע כפי שנדרש בספר הכחול ליציקות רבות נפח.
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 02.02עבודות בטון מזויין יצוק באתר למבנים השונים
 02.02.01בטון רזה ובטון הגנה
.1

מתחת למרצפי בטון ,יסודות ,קורות ראשי כלונסאות ,קירות כנפיים ,פלטות גישה,
קירות תומכים ,תעלות ניקוז מבטון ,מובלי ניקוז ובכל המקומות שסומנו בתוכניות,
תושם שכבת בטון רזה בעובי מינימלי של  5ס"מ ,אופקית ו/או משופעת ,אשר תבוצע
בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות.

.2

סוג הבטון יהיה ב 20-כנדרש במפרט הכללי של נת"י

.3

באזורים בהם נדרש יבוצע בטון הגנה מעל לאיטום כדוגמת תקרת החניון

 02.02.02מרצפי בטון (רצם וכדו') ומשטחי בטון ב 40-בעוביים כלשהם
.1

היכן שמסומן בתכניות יש לצקת מרצפי בטון ( רצפה מונחת) בעוביים שונים אשר ישמשו
בחלקם כמערכת ביסוס (רפסודות) לאלמנטים אנכיים (קירות ,עמודים וכדו') .סעיף זה
מתייחס גם לעיבויים נדרשים בקצוות הפלטות במידה ונדרש.

.2

יציקת הרצפה תיעשה ע"ג שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ .מרצפי הבטון (פלטות ,יסודות
עוברים ,עיבויים שונים) הבאים במגע עם הקרקע יוכנו ליישום מערכת איטום ביטומנית.

.3

יש להחליק את פני הבטון העליונים באמצעות מחליק סיבובי ("הליקופטר") היכן
שיסומן בתכניות העבודה.

.4

פני הרצפה העליונים יעוצבו לגבהים המדוייקים המסומנים בתכנית.

.5

במקומות בהן ישנה יציקה רבת נפח ,ייתן הקבלן דעתו על סוג התערובת המתאימה
ליציקה מסוג זה כפי שמתואר לעיל.

 02.02.03קורות ראש יצוקות ע"ג כלונסאות
.1

קורות הראש תהיינה עשויות בטון ב 40-או ב.50-

.2

לפני יציקת הקורות יש לדאוג לניקוי חלקם העליון של הכלונסאות מכל חלק רופף או
פסולת המצוייה בסביבת הקורה.

.3

יציקת הקורות תהיה באמצעות תבניות בלבד ,לא תורשה יציקה כנגד החפירה.

.4

סעיף זה מתייחס לקורות יצוקות על כלונסאות באזור הפירים ועבור קורות רוחב
(דיאפרגמה) של מיסעת בטון יצוקה מעל כלונסאות.

.5

סעיף זה כולל קיר קצה שמעל לקורת הראש.

 02.02.04עמודי בטון בחתכים כלשהם לרבות חתכים עגולים ומסביב לכלונסאות קיימים)
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.1

עמודי בטון בחתכים כלשהם לרבות חתכים עגולים ,יהיו מסוג בטון ב 40-לפחות אלא
אם צויין אחרת בתכניות.

.2

בראש העמודים יהיו קורות או תקרות .

.3

התבניות ליציקת העמודים יהיו תבניות פלדה בלבד.

.4

סעיף זה מתייחס בין היתר ליציקת עמוד בטון מסביב לכלונסאות זמניים או קבועים עם
התקדמות החפירה.

.5

טרם יציקת העמוד ינוקו הכלונסאות מכל חלק רופף של בטון ,סלע או קרקע.

.6

הכלונסאות יחוספסו חספוס קל לעומק של  2-3מ"מ אליהם ייקדחו קוצים כמסומן
בתכניות.

.7

מסביב לכלונסאות יוצק עמוד בטון כפי שמסומן בתכניות ברמת גימור בטון חשוף
ובתבניות פלדה בלבד.

.8

חספוס הכלונסאות הקיימים כלול במחיר היחידה ואינו יימדד בנפרד.

.9

מחיר היחידה כולל את הרווח שבין הכלונסאות.

.10

מחיר היחידה אינו כולל את המייתדים ,אלה ימדדו בנפרד.

.11

ביצוע סעיף זה באישור המפקח בלבד.

 02.02.05קורות בטון  -קורות תחתונות ,קורות עליונות וקורות בדלות
קורות תחתונות ,קורות עליונות וקורות בדלות תהיינה עשויות מבטון ב 40-לפחות אלא
.1
אם צויין אחרת בתכניות.
הקורות תעוצבנה למפלסים המתוכננים בתכניות העבודה.
.2
סעיף זה מתייחס בין היתר לקורות רוחב (דיאפרגמה) של מסעה מבטון ב 40-בתחום מעל
.3
נציבים אמצעיים זמניים.
 02.02.06פלטת מיסעה מעל קורות טרומיות (תקרת החניון)
.1

כללי
.1.1

פלטת המיסעה לרבות קורות הרוחב שלה (דיאפרגמות) ,הקושרות את קורות
הדאבל  ,Tבתחום נציב אמצעי ונציבי קצה יצוקים באתר ,הבטון ב( 40 -הנחיות
לתכן תערובת הבטון ראה סעיף לעיל).

.1.2
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עובי ממוצע של הפלטה משתנה ועומד על  25ס"מ בשדה ו  50ס"מ מעל רצועת
העמודים המרכזית של החניון והכל בהתאם למסומן בתכניות .המפלסים
ושיפועים עליונים יעובדו לפי המתואר בתוכניות.

פלטת המיסעה תוצק בשלב אחד עבור מקטע  Aבנפרד ועבור מקטע  .Bהקבלן לא
יהיה רשאי להציע מנות יציקה ,או סדר יציקה חלופיים.
.1.3

במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט יכלול הקבלן פרקי זמן מתאימים לשלבי
היציקה ,באופן כזה שתוקטן השפעת הצטמקות הבטון ככל האפשר .פרקי זמן
אלה טעונים קבלת אישור המפקח מראש.

.1.4

ריטוט הבטון יבוצע באמצעות סרגל ויברציוני .פני פלטת המיסעה יעובדו לקבלת
האיטום מעליהן באמצעות החלקת הליקופטר וכרסום עדין לאחר מכן.

.1.5

האשפרה תבוצע על-ידי כיסוי של כל שטח המיסעה ביריעות פוליאתילן מחוזקות
על-ידי מסגרות עץ והרטבה מתמדת .יש למנוע כניסות רוח אל מתחת ליריעות
הנ"ל ולמנוע ייבוש פני הבטון.
האשפרה במתכונת זו תימשך שבוע ימים ,ולאחר מכן תבוצע אשפרה ע"י המטרת
מים עוד שבוע ימים.

.1.6

התקנת מערכות לתליית צנרת חשמל ,תקשורת ,ניקוז וכדו' יבוצעו לפי תכניות
מתכנן המערכות.

.1.7

התבניות ליציקת חלקי מבנה של מיסעת הגשר יהיו כמפורט להלן:
 .1.7.1פלטת מיסעה בתחום מעל קורות המיסעה ,בין קורות המיסעה ובאזור
התפר:
תבניות אבודות ליציקת פלטת המיסעה בקטע שמעל הקורות האורכיות
(בין דפנות הקורה האורכית הטרומית) יהיו עשויות פח מכופף ,כדוגמת
 FLEXDECKבעובי  1.2מ"מ או ש"ע מאושר .הפח יונח על מצע טיט לח
בעובי  10מ"מ וייוצב ויחוזק אל חישוקי קורות המיסעה .יש להבטיח
אטימה מלאה של תבנית זו כדי למנוע נזילות וסגרגציה .לא יורשה שימוש
בתבנית עץ.
מחיר התבנית האבודה כלול במחיר פלטת המיסעה ולא ישולם בנפרד.

 .1.7.2יציקות השלמה למעקות וכרכוב מעוצב בשפות המיסעה וכן לאבני שפה
יציקת ההשלמה למעקות והכרכוב המעוצב עשויה בטון ב ,40 -זהה לזה
של פלטת המיסעה .ביציקה זו יש להקפיד על קבלת קו אנכי וקו אופקי
רצוף ללא גלים ,בליטות או שקעים ,לכל אורך הגשר.
התבנית בצד הפנימי (הפונה אל הכביש שעל הגשר) עשויה לבידים
מצופים פורמייקה או תבניות פלדה .יש לשים לב כי היציקות האלו מהוות
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אבן שפה ולכן יש להקפיד על קבלת קו רצוף ללא שום גליות בכוון אנכי
או אופקי ,וחלקות מוחלטת ,יש להקפיד על דיוק הפינה הקטומה.
על הקבלן לתכנן את האמצעים לקשירת תבנית זו אל מיסעת הגשר ,תכנון
זה יובא לאישור המפקח ,ואין לבצע אותו לפני שהנ"ל אישר את התכנון.
ביציקת ההשלמה שבשפות המיסעה יש לעגן את אביזרי החיבור
המיוחדים של מעקה הגשר וכן את ברגי העיגון של מעקות הפלדה (סעיף
 19.1להלן) וזאת בדייקנות רבה.

 02.02.07קירות ציפוי מבטון ב 40-בעוביים כלשהם ,מבוצעים בהתזה כנגד כלונסאות וביניהם
.1

קיר ציפוי לקירות כלונסאות יבוצע בכל המקומות כפי שמסומן בתכניות .יש לצקת קיר
ציפוי מבטון בעובי על פי המסומן בתכניות.

.2

קירות הציפוי יבוצעו בהתזה עם התקדמות החפירה תוך השארת קוצים לחפיייה בין
ההתזות לשלבים השונים .ההתזה על הקירות תבוצע לאחר כל שלב חפירה הכולל קידוח
מסמרים ,לא תורשה ביצוע התזה לגובה של שתי שורות מסמרים.

.3

יציקת קיר הציפוי תבוצע בהתאם לשלבי הביצוע המפורטים בתכניות.

.4

יש לבצע התזה ראשונית במרווח בין הכלונסאות על מנת למנוע זליגת הקרקע ברווחים
בין הכלונסאות.

.5

עלות המוטות המייתדים וקידוחם תימדד בנפרד.

.6

המחיר כולל את ניקוי פני הכלונסאות והכנת השטח.

.7

על הקבלן לקחת בחשבון שהתזת הקירות תתבצע באזורים צפופים מתחת לתקרות
קיימות (פירים ותקרת חניון) .על הקבלן להיערך לזה בהתאם מבחינת כוח אדם וציוד
והנ"ל כלול במחירי היחידה.

.8

גמר קירות הציפוי יתאים לקבלת מערכת איטום וחיפוי במידת הצורך והדבר כלול
במחירי היחידה ולא תשולם בגינו כל תוספת.

.9

העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתכניות מפני הקיר לפני מישור
כלונסאות הדיפון ,לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות).

 02.02.08תושבות לסמכים מעל לקורות הנציבים
.1

מעל לקורת הנציבים המערבית ימוקמו תושבות לסמכי ניאופרן מתחת לכל קורה דרוכה
ועפ"י התכניות.

.2

סוג הבטון יהיה ב 50-לפחות ,על התושבת להיות מפולסת.
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.3

טרם יציקת התושבות יש לנקות את פני קורת הנציבים מכל חלק רופף ולכלוך ,כמו כן יש
לבצע מדידה למפלס הקורה הקיימת לצורך סיתות במידת הצורך.

.4

עובי מינימלי של התושבת יהיה  10ס"מ.

.5
 02.02.09תקרות בטון בעוביים שונים
.1

סוג הבטון בתקרות יהיה מסוג ב 40-אלא אם צויין אחרת בתכניות העבודה.

.2

התקרות תבוצענה בהתאם למפלסים המתוכננים .טפסות לתקרות משופעות תעוצבנה
בהתאם למפלסים הסופיים (לא תשולם תוספת בגין זה).

.3

יש להחליק את התקרות בעזרת מחליק סיבובי (הליקופטר).

.4

על הקבלן לקחת בחשבון צורך במערך תימוך מיוחד של תקרות בעלות עובי גדול מעל 50
ס"מ אשר יכלול בין היתר תימוך רציף עד לתחתית המבנה .לא תשולם לקבלן תוספת
בגלל דרישות תמיכות אלו והינם כלולים במחיר האלמנטים.

.5

פני תקרות פיתוח עליונות יוכנו להשמת יריעות איטום כפי שנדרש ע"י יועץ האיטום
והדבר כלול במחירי היחידה ולא ישולם בגינו בנפרד.

.6

סעיף זה מתייחס גם ליצקת תקרות בעלות שיפוע של עד  5%כולל .

 02.02.10תושבות עבור עמודי תאורה
.1

מעל לתקרת החניון יוצקו תושבות בטון עבור עמודי תאורה.

.2

סוג הבטון בתושבות יהיה ב40-
בתוך התושבות ישולבו ברגי עיגון לעמודי התאורה עפ"י פרטי מתכנן החשמל.

 02.02.11נציבי קצה וקירות תומכים הבנויים מכלונסאות
.1

כל חלקי הנציב וקירות תומכים יהיו עשויים בטון ב ,40-ב 50-כמסומן בתכניות.

.2

הנציבים וכן הקירות התומכים בנויים משורות כלונסאות מיקרופיילים בקטרים של 60
ס"מ ובעומקים  -משתנים עד כ 40 -מטרים ,התייחסות לנושא ביצוע המיקרופיילים ראה
פרק  23במפרט זה.

.3

ביסוס הקירות יבוצע בתוך הקרקע הטבעית בהתאם למפלסים המתוכננים ,אלא אם
מצויין במפורש אחרת בתוכניות.

.4

הכלונסאות יהיו קשורים ביניהם בקורת/פלטת ראשי כלונסאות מבטון ב ,40-או ב50-
כמסומן בתכניות.

.5

על גבי כלונסאות נציבי הקצה תוצק קורת ראש נציב מסוג ב 40-לצורך השענת הקורות
הטרומיות ,לצורך ההשענה ייעשה שימוש בסמכי ניאופרן משוריין.
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.6

במידה ונדרשת פלטת גישה ,קורת הנציב תשמש גם כקיר סוגר אחורי עליה תישען פלטת
הגישה.

.7

יש להקפיד על מידת בליטת הקוצים מהכלונסאות כמפורט בתכניות.

 02.02.12מעקי גשרים ומבני דרך יצוקים ע"ג מיסעה או קירות
.1

מעקי הבטון יהיו עשויים מבטון ב.40-

.2

המעקים יעוצבו בהתאם למפלסים המצויים בתכניות העבודה.

.3

גמר הבטונים במעקות יתאים לנדרש עבור בטון חשוף.

 02.02.13יסודות עוברים ,רגלי קירות תומכים וקירות תומכים מבטון ב 40-בחתכים כלשהם
.1

כל חלקי הקירות התומכים (קירות רגל) יהיו עשויים בטון ב .40-ביסוס הקירות יבוצע
על שכבת סלע בהתאם למפלסים המתוכננים ,או לחילופין על גבי מצע סוג א' או ג' מהודק
כמצוין בתכניות או על גבי תקרת בטון קיימת.

.2

עומק תחתית היסוד מפני הקרקע בחזית יהיה לפחות  1.0מ' בכל הקירות .לאחר חישוף
הקרקע למפלס המתוכנן יוזמן יועץ הביסוס לאישור השתית ובמידת הצורך תבוצע
החלפת קרקע בהתאם להנחיות המפקח/יועץ הביסוס.

.3

הקירות יוצקו בבת אחת עפ"י הפסקות היציקה שבתכניות ,ככל שקיימות.

.4

יציקת תחתית היסוד  /קיר תהיה אך ורק ע"ג בטון רזה.

.5

אסורה היציקה כנגד דפנות גלויות של החפירה ויש למקם תבנית בצדדים.

CLSM 02.02.14
.1

שימוש ב CLSM -יבוצע היכן שלא ניתן לבצע הידוק  ,למילוי החלק העליון של
הכלונסאות המבוצעים במינוס (פני הקרקע) ובמקומות נוספים עפ"י שיקול המתכנן.

.2

הנחיות לשימוש ב CLSM -ואיכותו מפורטים במפרט הכלל של נת"י ,ויש לפעול עפ"י הן.

.3

חוזק מינימלי נדרש הינו  5מגפ"ס אלא אם צויין אחרת ע"י המתכנן.
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 02.02.15מוטות מייתדים
 .1המוטות המיתדים במישקי ההתפשטות יבוצעו עפ"י מפרט נת"י עפ"י סעיף
 02.01.06.07.04והמוטות המיתדים בחיבורי בטון חדש לקיים יבוצעו עפ"י סעיף עיגון
כימי של מוטות מיתדים הכל כאמור בסעיף  02.01.06.07של מפרט נת"י וכמסומן
בתכניות.
 .2המוטות המייתדים לכלונסאות יהיו  2מוטות בקוטר  12מ"מ כל  30ס"מ בכל כלונס
(ראה סעיף  02.02.12לעיל).
 .3המוטות המייתדים עובר הכלונסאות הזמניים המשמשים כעמודים יהיו בקוטר 16
מ"מ.
 .4הדבק לעיגון המוטות יהיה  Hilti HIT-RE500 V3או שוו"ע ערך מאושר.
 .5מחיר היחידה כולל את המייתדים עצמם ,הדבק העיגון ואת כל הנדרש להשלמת
העבודה בשלמותה.

02.02.16

נקזים בקירות בטון מצינור  PVCבקוטר " 4ובאורך עד  80ס"מ בתוספת כיס חצץ בגב הקיר
בקירות התומכים יותקנו נקזים בהתאם לדרישות המפרט הכללי .הנקזים יותקנו באופן שקצה
שפיכת המים יהיה מעבר לבטון המשמש לעיגון אבני החיפוי ועד לקצה אבני החיפוי במידה וישנם.
עלות הנקזים וכיסי החצץ כלולה במחיר הקירות התומכים ולא ישולם עליה בנפרד.

 02.02.17מישקי התפשטות (מישקי הפרדה) לרבות אטמים ,עצר מים מ ,PVC-סתימה באטם מסוג
סיקה ,צינור  ,PVCברזל מגולוון ,לוחות קלקר ולבד בקצה הצינור
.1

בקירות רגל יבוצע תפר התפשטות כל כ 7.0-מטר או על פי המסומן ובתכניות בהתאם
להנחיות יועץ הקרקע.

.2

בקירות כלונסאות יבוצע תפר התפשטות כל  12-15מטר על פי המסומן בתכניות בהתאם
להנחיות יועץ הקרקע.
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.3

מישקי תפרי ההתפשטות כוללים את האטמים ,עצרי מים מ – ,PVCסתימה בסיקה
בלפקס ,צינור  ,pvcלוחות קלקר ולבד בקצה הצינור ומילוי הצינור בגריז וכל אלה כלולים
במחיר היחידה.

.4

ברזל מגולוון בקוטר  25מ"מ ובאורך עד  60ס"מ כלולים במחיר היחידה.

 02.02.18בטון מותז מסוג ב 40-על משטחים מיועדים לייצוב בעובי כלשהו
.1

כללי
.1.1

סעיף זה מתייחס לבטון מותז בלחץ גבוה עם אגרגט דק הנקרא
" ."SHOTCRETEהנאמר להלן בא בנוסף או במקום הנאמר בתת פרק 54.10
בטון מותז משנת  2017של המפרט הכללי הבין משרדי "הספר הכחול".
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.1.2

הנחיות אלה באות כהנחיות משלימות לבטון מותז על כלונסאות ו/או על קרקע או
סלע חשוף.

.1.3

הציוד ושיטת ההתזה תתאים במיוחד לביצוע הפרויקט ,הבטון המותז יבוצע
בשיטה "הרטובה" ועליו בנוסף יחולו כל הוראות פרק  02לבטון מובא ובטון
שאיבה.

.1.4

עובי שכבות הבטון המותז יהיו כ 5 -עד  7.5ס"מ כאשר השכבה הראשונה המיישרת
תבוצע על גבי קרקע או סלע יחד עם רשת אקספנדד או רשת לולים ,לאחר מכן יש
להוסיף רשתות זיון ראשיות כנדרש ולאחר מכן המשך ביצוע הבטון המותז
בשכבות ,כמתואר לעיל ,עד לקבלת העובי המתוכנן (למען הסר ספק רשת
האקספנדד כלולה במחיר העבודות ולא תשלום תוספת בגינה בנפרד).

.2

.1.5

לאחר יישום השכבה האחרונה יש לבצע החלקה באמצעות מברשות עם שערות
עדינות לקבלת תשתית חלקה עבור יישום האיטום ועבור התקנת חיפוי האבן.

.1.6

מודגש בזאת כי השכבה המותזת האחרונה של הקיר ( 5ס"מ אחרונים עליהם
מיושמים האיטום  /חיפוי אבן) תהיה באמצעות תערובת בעלת דירוג .1

.1.7

השכבה הראשונה עלולה להיות עבה יותר מ 5-ס"מ בהתאם למצב הסלע בחציבה,
בכל מקרה תשולם שכבה של  5ס"מ.

.1.8

יש לשים לב כי בכל שלב חפירה יידרש הקבלן לבצע התזת בטון עד לעובי הסופי
תוך השארת  2משבצות  45ס"מ רשת ברזל לפחות לצורך חפיה עם התזת הבטון
בהמשך החפירה.

חומרים
.2.1

צמנט :הצמנט יעמוד בכל הדרישות האמורות בת"י  466חלק  1וכן בת"י  .1הצמנט
יהיה מסוג  CEM-Iבדרגת חוזק  52.5–Nלפי ת"י .1

.2.2
.3

אגרגטים :האגרגטים יתאימו להנחיות המפרט הכללי.

תכנן תערובת ובדיקות מקדימות
.3.1

תכן התערובת יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי.

.3.2

התערובת לשכבת תשתית האיטום/להתקנת החיפוי תהיה בדירוג תערובת מס' 1
דק בהתאם לטבלה  54.10/01שבמפרט הכללי הבין משרדי "הספר הכחול".

.4

.5

.3.3

התערובת לשאר שכבות ההתזה תהיה בעלת דירוג מס' ( 2בינוני).

.3.4

יש לבצע ניסוי מוקדם לקביעת גודל האגרגט המקסימלי וייתכן כי הקבלן יידרש
לדירוג המחמיר יותר מזה המצוין בטבלה הנ"ל ,וכל זאת בהתאם לתוצאות
ניסיונות ההתזה .לשם כך יבצע הקבלן מספר ניסויים עם מספר תערובות.

תכונות הבטון
.4.1

חוזק הבטון ללחיצה יהיה מתאים לבטון מסוג ב 40-לפי דרישות ת"י .118

.4.2

חוזק מתיחה ישירה (לצורך קבלה של הערכת הדבקות בין השכבות)  1.2מגפ"ס
בממוצע ולא פחות מ 0.8-מגפ"ס לדוגמא בודדת.

.4.3

דרגת סומך בטון נדרש  S-4אופן הבדיקה לפי דרישות ת"י .26

.4.4

יחס מים צמנט לא יעלה על .0.4

בדיקות מקדימות
הקבלן יבצע את כל הבדיקות כפי שמצוין במפרט הכללי הבין משרדי "הספר הכחול"
כלהלן:
חוזק לחיצה ,חוזק הדבקות בין שכבות הבטון ובין הסלע ,ספיגות ,בדיקת חוזק לכפיפה
ובדיקת חוזק למתיחה לא ישירה -כל הבדיקות לפי ת"י  26למעט בדיקת הדבקות בין
השכבות שתתבצע לפי התקן השוודי .SIS 137243
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.6

.7

ביצוע ניסוי שדה
להלן מספר דגשים בנוסף למצוין בסעיף  54.10.03של המפרט הכללי הבין משרדי "הספר
הכחול".
.6.1

לאחר אישור תערובת ההתזה יבצע הקבלן ניסוי שדה .מטרת הניסוי הינה בדיקת
התאמת הציוד ,צוות העובדים ,הבקרה ,והתאמת התערובת לתנאי האתר.

.6.2

הניסוי יבוצע בליווי מעבדה מוסמכת.

.6.3

ניסוי השדה יבוצע לפחות  20ימי עבודה ( 4שבועות) לפני תחילת ההתזות על מנת
לאפשר ולבצע התאמות אם תידרשנה בלא לפגוע בלוח הזמנים של העבודה.

.6.4

הקבלן יתאם מראש את מועד ביצוע הניסוי עם מפקח הפרויקט ועם המעבדה.
הניסוי ייעשה בתחום האתר על שטח של לפחות  24מ"ר ( 6.0מ' אנכי ו 4.0-מ'
אופקי) ,שיוכן להתזה בהתאם להוראות הפרקים הרלוונטיים של המפרט
ושמיקומו ייקבע על ידי המפקח.

.6.5

ניסוי השדה יתבצע בעובי המתוכנן ובהתאם לשלבי הביצוע ועובי השכבות
המתוכננות ,כולל התקנת רשתות הזיון וראש מסמרי עפר.

התזת הבטון
.7.1

הכנות להתזה :השטח הסופי שהוכן על ידי סיתות וניקוי יישטף וינוקה מכל אבק
וחלקים רופפים ,כשעה לפני תחילת ההתזה .השטיפה תעשה מספר פעמים ,בזרם
מים מתוקים בלחץ גבוה בציוד ההתזה .לאחר השטיפה האחרונה ייובשו פני
הבטון בזרם אויר (בקיץ אין צורך בייבוש כנ"ל) ,כך שבפני הבטון יהיו ספוגים מים
אך על פניהם לא יהיו מים חופשיים (פני הבטון יראו לחים עד יבשים).

.7.2

התזת הבטון :ההתזה תבוצע בשכבות בעלות עובי של  7.5÷5ס"מ .אופן התזת
הבטון יהיה בדיוק כפי שבוצע בניסוי השדה ואושר על ידי המפקח.
יש לשים לב שהשכבה המותזת האחרונה בעובי  5ס"מ תהיה באמצעות תערובת
דירוג  1המתאימה ליישום איטום.
להלן סדר ההתזה:
 .7.2.1שכבה ראשונה :שכבה מיישרת בעובי  5ס"מ תבוצע לאחר התקנת הרשת
מעל הקרקע במרווח של כ  3.0ס"מ .
 .7.2.2עבודות הכנה לביצוע שכבה מספר  :2ווידוא כי השכבה הקיימת נקיה,
מחוספסת ולחה ,התקנת רשת זיון.
 .7.2.3שכבה מספר  :2שכבה קונסטרוקטיבית בעובי  5ס"מ
 .7.2.4עבודות הכנה לביצוע שכבה מספר  :3ווידוא כי השכבה הקיימת נקיה,
מחוספסת ולחה ,התקנת רשת זיון .במידה והקיר עבה יותר מ 15-ס"מ
פעולת יציקה שכבה מס'  3תבוצע מספר פעמים בעוביים של  5ס"מ כל
פעם.
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 .7.2.5שכבה מספר  :3שכבה קונסטרוקטיבית בעובי של  5ס"מ תבוצע עם
תערובת דירוג  1לקבלת איטום\חיפוי אבן.
 .7.2.6מרווח הזמן בין שכבה לשכבה יותאם לתנאי מזג האוויר ,ולזמן תחילת
התקשרות הבטון .השכבה הבאה תותז על הקודמת לאחר תחילת
ההתקשרות של הראשונה ,כך שהבטון לא ייתלש ולא יגלוש .אין לתת
לשכבת הבטון שהותזה להתקשות ולהתייבש לפני התזת השכבה הבאה
אחריה .אם התקשתה והחלה להתייבש יש לפרק את השכבה המותזת
ואת השכבות המותזות מתחתיה ,עד לקבלת משטח הבטון שהיה לפני
ביצוע ההתזות .כמו כן יידרש הקבלן לחזור על כל פעילות הניקוי וכן
יחזור על כל שלבי הביצוע כמפורט לעיל.
 .7.2.7לאחר השלמת שכבת הבטון המותז יוחלקו פני הבטון במברשות שיער
עדינות לקבלת פני בטון מוחלק ומוכן לקבלת שכבות האיטום וחיפוי
האבן.
 .7.2.8שכבות הבטון המותז תבוצענה כאשר כל שכבה תיבנה על ידי מעבר מספר
פעמים של הפיה המתיזה מעל לשטח המותז .הבטון יצא מהפיה בזרם
אחיד ללא הפסקות .במקרה של הפסקות בזרימת הבטון יש להסיט
הצידה את הפיה ולהפסיק להתיז לתוך השטח עד שיתקבל זרם אחיד.
המרחק בין הפיה ופני הבטון יהיה בדרך כלל בין  60ל 150 -ס"מ .באופן
כללי יש להחזיק הפיה בניצב לשטח המותז ,אך אם יש צורך להתיז דרך
רשת הזיון יש להחזיקה קרוב יותר ובזווית מתאימה שתבטיח מניעת
היווצרות חללים הצמודים לרשתות הזיון על מנת לאפשר כיסוי המוטות
מסביב ולאפשר סילוק החומר המותז בחזרה .אין להשתמש לשימוש חוזר
בנפולת ההתזה.
התזת הבטון לכל עובי החתך תתבצע לאחר סיום כל שורת מסמרים .אין
להמשיך בחפירת המדרון לפני הגעת הבטון לחוזק לחיצה של  20מגפ"ס.
התזת הבטון תסתיים  45ס"מ (שלוש עיניים של רשת הזיון) מעל תחתית
רשת הזיון על מנת לבצע חפייה עם הרשת שתותקן מתחת.
 7.2.9במידה ועובי הקיר גדול מ 15-ס"מ יישומה של שכבה התזה מס'  2תבוצע
מספר פעמים עד להגעה לעובי הרצוי כאשר שכבה מס'  3משמשת כשכבה
הסופית.
.7.3
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הבטחת מישוריות ההתזה :על מנת להבטיח את מישוריות הקיר לזאת המתוכננת
יש להתקין על גבי חזית החפירה סרגלי יישור "מייאקים".
מייאקים הינם סרגלי יישור או שומרי מרחק המשמשים את המתיז לקביעת
מישוריות הקיר ועוביו המדויק .המייאקים יותקנו לפני ההתזה במידות
המתאימות לקבלת קווי קיר בטון מותז במישורים מתוכננים .המייאקים יהיו

ישרים וארוכים ויעוגנו לגובה הקירות ויקשרו ו/או ירותכו לרשתות הזיון.
המייאקים יותקנו במרחקים של כל כ 2.0-מ' וההתזה תבוצע בין המיאקים לקבלת
קו בטון מיושר עם המייאקים .לאחר ההתזה תבוצע החלקת פני הבטון ויישורו
בין מיאק למיאק וזאת כנדרש לקבלת קו בטון חיצוני במישורים ישרים
המתוכננים.
.8

אשפרה
.8.1

מיד לאחר סיום היישום של שכבת הגמר יש להתחיל באשפרת הבטון המותז.
האשפרה צריכה להבטיח שפני הבטון המותז לא יתייבשו אף חלקית בתקופה של
 7ימים .הבטון המותז רגיש לסדיקה ,להתקלפות ולהחלשת מרקם פניו באם הוא
אינו מקבל אשפרה מתאימה.

.8.2

מיד לאחר שפני הבטון החלו להתקשר יכסה הקבלן את פני הבטון ביריעות מבד
גיאוטכני מכוסה ברדיד מפוליאתילן בהדבקה טכנית העומד בדרישות התקן
האמריקאי ASTM C-171כדוגמת היריעות המשווקות ע"י חברת "תייטקס" או
שווה ערך מאושר .היריעות יורטבו לפני הצמדתם לבטון .לצורך תליית יריעות
האיטום על הקבלן להכין ולהתקין מראש סרגלים עליהם ניתן לתלות את בדי
האשפרה וזאת לכל אורך הקירות המותזים.

.8.3

.9

למרות כל המתואר לעיל מודגש בזאת שהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב
אשפרה לקויה או שימוש בחומר לא מתאים .על הקבלן לאשר מראש אצל המפקח
את שיטת שמירת הרטיבות והלחות מתחת ליריעות האשפרה .במידה ויתגלו סדקי
התכווצות ,פגיעה בטיב מרקם הפנים או תקלות אחרות בבטון המותז כתוצאה
מאשפרה לקויה ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המפקח והמתכנן לביצוע
הפעולות והעבודות לתיקון הנדרש .במקרה והנזק הנגרם הוא ללא תקנה (עפ"י
שקול דעתו של המפקח) יהיה על הקבלן לסלק שכבות הבטון המותז ולהתחיל
מחדש בניקוי בהתזת חול ותהליך התזת בטון.

בדיקות במהלך ביצוע העבודה
.9.1

הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנדרשות במפרט הכללי:
 .9.1.1בדיקות סומך הבטון הטרי.
 .9.1.2בדיקות חוזק הלחיצה של הבטון הטרי לפני התזתו.
 .9.1.3בדיקות חוזק של בטון קשוי (גלילים).
 .9.1.4בדיקות חוזק הידבקות לסלע או לשכבת הבטון הקודמת.
 .9.1.5בדיקת עובי.
 .9.1.6בדיקות ויזואליות לפגמים.
 .9.1.7בדיקות ספיגות.
 .9.1.8בדיקות חוזק למתיחה לא ישירה (בקיעה).
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.10

.9.2

אופן ביצוע הבדיקות וכמות הבדיקות ליחידת שטח\נפח של בטון מותז יהיו
בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי.

.9.3

במקומות שבהם נדרש לקדוח גלילים לצורך ביצוע הבדיקות יש לקבל את הנחיות
המתכנן למיקום הקדחים.

בדיקות נוספות
 .10.1בדיקות שלמות ההתזה ועובי הכיסוי :במקביל לנ"ל תיעשה על ידי המהנדס
בדיקה ויזואלית לשלמות ההתזה במקומות הקריטיים ושהגישה קשה אליהן .אם
לפי דעת המהנדס לא התקבלה באזורים אלה התזה מושלמת או עובי הכיסוי אינו
מספיק ,ייפסל הקטע הפגום ותעשה התזה מחודשת ע"י הקבלן ,הכול לשביעות
רצונו של מנהל הפרויקט .במקומות שקיים חשד שעובי הכיסוי אינו עונה על
הדרישות ייעשו במקום ,לפי הוראות מנהל הפרויקט ,בדיקות עובי כיסוי הבטון
המותז על פני המוטות בשיטה לא הורסת .אם הבטון המותז לא עמד בבדיקה
יטופל האזור ע"י פירוקו וביצוע בטון מותז מחדש.
 .10.2בדיקת אימפקט אקו :שיטה נוספת של בדיקות בפרויקט זה הן הבדיקות הבלתי
הורסות.
בשיטה זו ניתן לזהות חללים בתוך הקירות והפרדות של שכבות בעובי הקיר באופן
מדויק.
 .10.3ביצוע הבדיקות הנ"ל יהיה בהתאם לתקן האמריקאי .ASTM-D-00-5882
להלן טבלה לביצוע בדיקות אימפקט אקו בהתאם לשטח הקיר.

שטח הקיר בעובי עד  45ס"מ
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מספר בדיקות שיש
לבצע
על הקיר הקיים

עד  100מ"ר

3

מעל  100מ"ר עד  150מ"ר

4

מעל  150מ"ר עד  200מ"ר

5

מעל  200מ"ר עד  250מ"ר

6

מעל  250מ"ר עד  325מ"ר

7

מעל  325מ"ר עד  400מ"ר

8

מעל  400מ"ר עד  500מ"ר

9

כמות המדגמים שנכשלו
ללא פסילת האלמנט
1

2

3

מעל  500מ"ר ולכל  125מ"ר מדגם נוסף
נוספים או חלק מהם
.11

4

תכניות סימון הקטעים לביצוע
לאחר ביצוע הדוגמא ואישורה וקביעה סופית של המודולים לביצוע ,אורך הקטעים
וכמות הצוותים לביצוע ,יכין הקבלן על גבי הפריסות של הקירות את סימון הקטעים
המבוצעים (תוך מספורם) בשלבים וכן את קווי הפסקות היציקה ,נקודות הבקרה
המתוכננות בכל קטע והבדיקות הנדרשות ויגיש לאישור המתכנן

 02.02.19פלדת זיון לבטונים
.1

פלדת הזיון לבטונים עבור כל הפרויקט (כולל כלונסאות) תהיה ממוטות מצולעים רתיכים
לפי ת"י  4466חלק  ,3בחוזק פ . 500-במידה ויהיה שימוש ברשתות מרותכות אלה יהיו
ממוטות מצולעים לפי ת"י  4466חלק .4

.2

כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  466לכיפוף זיון.

.3

ככלל ,אין לרתך זיון מצולע ,אלא אם התקבל לכך אישור מפורש בכתב מהמפקח .אם
יינתן אישור כזה ,יהיה הריתוך באמצעות אלקטרודות בעלות סימון ( ASWE 7018דלות
מימן) והריתוך יהיה לפי הנחיות ת"י ( 466חלק  ,)1ובכפיפות להנחיות המפקח .לאחר
בצוע הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך (שלקה).

.4

הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות ,באמצעות ביצוע בדיקות
מתיחה לריתוך מדגמי ,הכל בהתאם להוראות המפקח.

.5

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק
של הזיון מבחינת מפלס ומיקום אופקי .בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי
המינימלי  5ס"מ (ככלל עובי הכיסוי משתנה בין האלמנטים השונים ועל הקבלן להיות ער
לזה ולהקפיד על עוביי הכיסוי המסומנים בתכניות).

.6

תמיכות לזיון עליון ("ספסלים") יהיו עשויים מוטות זיון (עגולים ו/או מצולעים) מכופפים
במידות שיבטיחו מיקום נכון של הזיון ,צורת הספסל תבטיח את יציבותו וקוטר המוט
את החוזק הדרוש לתמיכת הזיון .כמות הספסלים תיקבע על-ידי הקבלן כך שהזיון
הנתמך יהיה ישר ויציב.

 02.02.20אופני מדידה ותכולת מחיר
.1
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כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח ,כאמור במפרט הכללי של
נת"י ,ועפ"י תכולת המחירים שבמפרט הכללי של נת"י ,אלא אם כן צויין במפורש אחרת
במפרט המיוחד .לא תשולם תוספת בגין יציקה בעקמומיות ,שיפוע ,בתוואי מעוגל
ובגבהים שונים.

.2

עמודים יימדדו לתשלום לפי נפח ומחירם אחיד ללא קשר לצורתם.

.3

קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.

.4

פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות ,כלול במחירי
הבטון ולא נמדד בנפרד.

.5

בליטות באלמנטי בטון כלשהם ,כלולים בחישוב נפח האלמנט הרלבנטי .הבטון בבליטות
משולם ,אפוא ,במסגרת האלמנט ,והן אינן נמדדות ומשולמות בנפרד ,וזאת ללא תלות
במידותיהן.

.6

פיגומים ,תבניות ,תבניות אבודות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים ,כלולים במחירי
סעיפי עבודות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד ,כולל את כל הכרוך בתכנון
מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות ,ביצועם ,התקנתם ,אחזקתם
השוטפת ,פירוקם וסילוקם בתום העבודה .יסודות זמניים ו/או כל מערכת ביסוס אחרת
הנדרשת למערכת הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם
בנפרד.

.7

תכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות ניסיון כמפורט בסעיף 02.01.03
לעיל לא יימדד לתשלום בנפרד והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה של סעיפי
עבודות בטון מזוין.

.8

גמר בטון חשוף חזותי של חלקי בטון מזויין יצוק באתר יימדד לתשלום לפי שטח .מחיר
היחידה זהה למשטחים אנכיים ,אופקיים משופעים עקומים ומעוגלים ,ומחירי היחידה
כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי הבינמשרדי בעניין בטון חשוף
חזותי ,סעיף  .02.09המחיר זהה לגמר כנ"ל בתבניות פלדה ,לוחות אנכיים או אופקיים,
ולבידים מצופים פורמאיקה.

.9

בטון חשוף חזותי לאלמנטים טרומיים אינו נמדד לתשלום ומחירו כלול במחיר האלמנט
הטרומי.

.10

במקומות בהם הוגדר ע"י האדריכל גמר קירות בטון יהיה בגמר בטון חשוף חזותי ועליו
ישולם בנפרד.

.11

במקומות בהם לא הוגדר בטון חשוף חזותי ,גמר קירות הבטון ותקרות הבטון יהיה גמר
פני בטון חשוף בעל רמת גימור מוכן לצבע ,גימור זה כלול במחירי היחידה של
הקירות/התקרות ולא ישולם בנפרד.

.12

עבוד פני שטח עליונים של תקרות ומרצפי הבטון ע"י החלקה בהליקופטר .באזורים,
בהתאם לסימון האדריכל תבוצע בהחלקת הרצפות על ידי הליקופטר .ההחלקה כלולה
במחירי הבטון ולא תשולם בנפרד .במידה ויידרש יבוצע כרסום עדין בפני
התקרות/מרצפים יהיה הכרסום כלול במחיר היחידה.

.13

מהלכי מדרגות על כל תכולתם (משטחים משופעים ,משולשים ,פודסטים וכיו"ב) יימדדו
במ"ק ויכללו את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה.
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.14

המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטונים יהיו לפי משקל (טון או ק"ג) ,בהתאם
להנחיות בסעיף  02.02.28לעיל ולפי האמור במפרט הכללי של נת"י .שומרי מרחק מסוג
כלשהו ,כלולים תמיד במחיר ולא נמדדים בנפרד.
תמיכות לזיון ("כסאות") עשויים מוטות זיון מכופפים ,לא ימדדו לתשלום .ומחירם כלול
במחירי היחידה.
ריתוכי זיון ,אם נדרשים בתכניות ,ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים לתשלום
ומחירם ,כולל מחיר בדיקתם במת"י ,יהיו כלולים במחירי היחידה.
בכל מקרה שבפרויקט זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד (וכולל)  16מ'
למוט ,לא תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות באופן הנ"ל.
חפיפות זיון שאינן מתוארות בתכניות ,כגון חפיפות זיון של זיון מחלק הנתון בתכניות
באורך כללי ,אינן נמדדות לתשלום ומחירן נכלל במחירי היחידה.
כפי שנאמר לעיל כל מוטות הזיון המצולעים יהיו מברזל זיון רתיך בחוזק פ.500W-
רשתות פלדה מרותכות מברזל משוך בקר לפי ת"י  /4466חלק  4ישולמו בנפרד.

.15

בטון רזה יימדד לתשלום לפי נפח (מ"ק) ללא הבחנה בין יציקות אופקיות ו/או משופעת,
בין יציקות בשטחים גדולים ו/או קטנים ובעובי היציקה .כמות הצמנט המינימלית לא
תפחת מ  300ק"ג /מ"ק וכמות זו כלולה במחירי היחידה.

.16

יסודות לעמודי תאורה התלויים לקירות ימדדו בנפרד לפי נפח .המחיר כולל את תכנון
התבניות ,גמר בטון חשוף חזותי בתבנית פלדה והפילוס באמצעות גראוט מתחת לפלטת
העמוד וכל הנדרש לביצוע האלמנט בשלמותו.

.17

בכל מקום שנדרש בתכנון ,תשולם תוספת עבור יציקת בטון ב 40-במקום ב 30-המצוין
בכתב הכמויות ,אולם אם תיאור הסעיף בכתב הכמויות כולל מראש שימוש בבטון ב40-
או בטון אחר ,לא תשולם תוספת.

.18

קורת שן מבטון מזויין ימדדו לתשלום במ"ק ,בהתאם לחתך של החגורות השונות.
התשלום יכלול את כל הנדרש במפרט הכללי .הזיון ישולם בנפרד.

.19

המדידה לתשלום של כל האלמנטים מבטון המיועדים לפירוק בהתאם למפורט בתוכניות
ולהנחיות שיתקבלו מהמפקח תהיה לפי מ"ק .התשלום יכלול את כל העבודות המתוארות
לעיל וכן את כל החומרים והמלאכות הדרושים לכך ,לרבות התארגנות מתאימה לביצוע,
עבודה בלילות בקטעים ,עבודה בלילה ,התקנת מערכת פיגומים (במידת הצורך) וסילוק
הפסולת למקום שפך מאושר.

.20

צינורות ניקוז שרשוריים ימדדו וישולמו במטר אורך ,המחיר כולל את הצינורות
המחוררים ,את הבד הגיאוטכני שסביבם ופילטר החצץ.

.21

מוטות מייתדים ,המדידה והתשלום יהיו לפי יחידה .המחיר יכלול את הדבק הכימי
שבעזרתו המוטות מעוגנים ,את סיתות הבטון במידת הצורך ,ביצוע הקדחים ,ניקוי
הקדחים בלחץ אויר ואת כל המלאכות הדרושות לביצוע מושלם לפי הנחיות היצרן.
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.22

קירות ציפוי לכלונסאות המבוצעים ביציקה באמצעות תבנית ,המדידה והתשלום יהיו
לפי נפח בטון ויכללו את כל האמור לעיל .התשלום עבור קיר הציפוי יכלול בתוכו גם את
התזת הבטון ברווח בין הכלונסאות במידה ויידרש ואת קידוח ועיגון המוטות המייתדים
לכלונסאות לרבות אספקתם .העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן
בתוכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון ,לא ישולם עבור הנפח שבין
הכלונסאות -נפח זה כלול במחיר היחידה .פלדת הזיון (רשתות) תימדד בנפרד .המחיר
כולל גם את ניקוי פני הכלונסאות והכנת השטח.

.23

קירות ציפוי לכלונסאות המבוצעים בהתזה ,המדידה והתשלום יהיו לפי נפח בטון ויכללו
את כל האמור לעיל .התשלום עבור קיר הציפוי יכלול בתוכו גם את התזת הבטון ברווח
בין הכלונסאות במידה ויידרש ואת קידוח ועיגון המוטות המייתדים לכלונסאות לרבות
אספקתם .העובי לחישוב הינו אך ורק העובי התיאורטי המסומן בתוכניות מפני הקיר
לפני מישור כלונסאות הדיפון ,לא ישולם עבור הנפח שבין הכלונסאות -נפח זה כלול
במחיר היחידה .פלדת הזיון (רשתות) תימדד בנפרד .המחיר כולל גם את ניקוי פני
הכלונסאות והכנת השטח.

.24

בטון מותז ,המדידה לתשלום של הבטון המותז על משטחים המיועדים לייצוב תהיה לפי
נפח של המדרון/הקיר שהוכן להתזת הבטון כמסומן בתכניות ,לרבות פינות הקירות,
ותתבצע לשני הכיוונים (אנכי ואופקי) ועפ"י הפרטים שבתכניות.
המדידה תוך הבחנה בין הסעיפים השונים .המחיר כולל רשת אקספנדד שתבוצע
במסגרת ההתזה הראשונית לייצוב .מודגש בזאת שהשכבה המיישרת הראשונה משולמת
לפי עובי  5ס"מ עובי גם אם בפועל העובי גדול יותר עקב חציבה גסה של הקבלן.

.25

נקזים אורכיים וכיסי חצץ כלולים במחיר היחידה של הקירות התומכים .הנקזים יותקנו
בקירות התומכים על פי המפורט בתכניות.

.26

יסודות וקירות תומכים ,המדידה והתשלום יהיו לפי נפח בטון והמחיר יכלול את כל
האמור לעיל .המחיר יכלול ביצוע רולקות במפגש קיר -יסוד לצורך ביצוע עבודות איטום.

.27

סוג הבטון בכל חלקי הקיר התומך (יסוד וקירות) יהיה ב 40 -ועליו לא תשולם תוספת
בגין סוג הבטון.

.28

מישקי התפשטות עפ"י סעיף  02.02.17לעיל ,המדידה והתשלום יהיו לפי מחיר יחידה
לכל רוחב שהוא .המחיר כולל אטמים ,עצר מים מ PVC-תוצרת חברת סיקה או ש"ע
מאושר ,סתימה באטם מסוג סיקה או ש"ע מאושר ,צינור  ,PVCברזל מגולוון בקוטר 25
מ"מ ובאורך עד  60ס"מ ,לוחות קלקר ולבד בקצה הצינור וכל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה בהתאם לתכניות .מחירי היחידה כוללים את פח הסגירה בחזית הקיר היכן
שנדרש כולל את קיבועו המכאני.

.29
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מילוי בטון רזה מסביב לאלמנטים שונים יימדד בנפרד במ"ק.

.30
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הכנת שרוולים בקורות עבור המערכות (חשמל ,ניקוז וכדו') כלולה במחירי היחידה של
אלמנטי הבטון ולא תשולם תוספת כסף בגין ביצוע ההכנות הנ"ל.

פרק  -4עבודות בנייה
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  04של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מבניהם הוא
הקובע.
 04.01כללי
04.01.01

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון או מפלדה בהתאם
למצוין במפרט הכללי .יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י
הוצאה בזמן היציקה של קוצים בקידוח עבור שטרבות בטון ,או הכנסת
קוצים בקידוח ויציקות לאלמנטי בטון קיימים.

04.01.02

כל הקירות ומחיצות הבניה הפנימיים ייבנו בבלוקי בטון ובהתאם להנחיות
יועץ בטיחות ודרישות עמידות אש

04.01.03

כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן ישראלי.

04.01.04

בניה בשטרבות ומילוי בבטון כלולות בעבודה ,ולא תשולם תוספת כל שהיא
עבור בטונים או שטרבות( .המדידה נטו שטח הבנייה ,עבודת עמודים
וחגורות בטון כמוגדר בעבודת השלד).

04.01.05

דגדג העבודה כוללת חגורות אנכיות ואופקיות מבטון מזויין ב 30-בתוספת
ברזל ,ובמקומות הגבוהים מעל  3.0מ' יבוצעו  2חגורות אנכיות ואופקיות,
והכל בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור

 04.02הצבה וביטון מלבנים
 04.02.01פתחים בתוך קירות בנויים ,ייוצב המשקוף שיהיה מפח ,או עץ (כמפורט בתכניות
העבודה) ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה
במלט ,וזאת ע"י הכנסת המלט עם קופסאות בעבודה ידנית .במידה והבנייה לא
מוכנסת למשקוף יהיה צורך בביצוע תבניות ויציקה מסביב לכל המשקוף עם בטון
ובכל מקרה המחיר יהיה אחיד ותלוי בדרגת דיוק העבודה של הקבלן
 04.02.02הצבת המלבנים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם מיושרים על מוט ואנך,
תמוכים היטב עם מספר חיזוקים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין
פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח של  15מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית
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04.03

חגורות בניה

 04.03.01חגורות הבניה יהיו מבטון ב .20-הזיון יהיה כמצוין בתוכניות .בהיעדר ציון
כנ"ל נקבע בזאת שכל חגורה תכלול  4מוטות פלדה בקוטר  8מ"מ עם חישוקים
בקוטר  6מ"מ במרחקים של  20ס"מ.
 04.03.02בקצוות חופשיים וכן בקירות ו/או מחיצות באורך גדול (ללא אלמנטים
קונסטרוקטיביים ניצבים) יש לצקת חגורת בטון אנכית בעובי הקיר וברוחב של 20
ס"מ כל  3מטרים .הזיון יהיה כנ"ל ויקשר לזיון החגורות האופקיות
04.04

תכולת העבודה
העבודה כוללת בין השאר:

 04.04.01כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה .בהתאם
למצויין במפרט ,הכללי( ,לרבות יציקות בטון ,הוצאות קוצים ,קידוח קוצים ועיגונם
לבטון ,גמר בשינני קשר וכו')
 04.04.02עבודת הבניה כוללת את כל החומרים ,העבודה ,הפיגומים ,הציוד ,ההובלה
והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי
 04.04.03עשיית כל הגומחות ,שקעים עבור אינסטלציה ,נגרות ,מסגרות וכדומה והתיקונים
לאחר קביעת החלקים או האביזרים של כל הקבלנים באתר
 04.04.04חגורות ועמודונים מבטון כולל זיון כנדרש ,קוצים ,אפוקסי וכל הנדרש על פי הפרטים
והמפרט
04.05

אופני מדידה

 04.05.01עבודות בנייה נמדדות נטו בניכוי פתחים ששטחם עולה על  20.0מ"ר ,ובניכוי כיסים
לצורך גרירת דלתות וחלונות
 04.05.02קירות ומחיצות יימדדו במטרים רבועים בציון החומר והעובי
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פרק - 05עבודות איטום
 .05.01איטום גגות מעל חניון ופירים
 1.1קורת ראש מעל לקיר הכלונסאות
על גבי קיר דיפון הכלונסאות ,בקצה העליון ,תבוצע קורת בטון המקשרת מעל
הכלונסאות בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
מידות הקורה יהיו בהתאם לתכנון הקונסטרוקטור ,יציקת הקורה תהיה בתוספת ערב
קריסטלי מסוג "' "WT 200או שו"ע.
כמות התוסף ,סוג התערובת וכד' יקבעו על ידי הקונסטרוקטור ובהתאם להנחיות ספק
החומר תוך כדי הקפדה על התנאים הדרושים.

 1.2עצר מים מתנפח
בהפסקת יציקה ,על פני הקורה יש להצמיד שתי רצועות עצרי מים מתנפח
" " SIKA SWELL Pאו שו"ע על בסיס פולימרי במידות של  25 X 7מ"מ.
העצר יודבק על גבי מסטיק מסוג " "SIKA SWELL Sאו שו"ע.

 1.3מערכת ניקוז
שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של
האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים
סביבו .אביזרים לניקוז יהיו מסוג " "DALLMERאו שו"ע בעלי אטם אל חוזר וצווארון
ביטומני המיועד לחיבור עם מערכות האיטום שבגג .חיבור למערכת האיטום יבוצע ע"י
הלחמת הצווארון על גבי שכבות האיטום מסביב למעבר .דגם המרזב ,התעלה ,סבכות,
נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה.

 1.4השלמת שיפועים
בקטעים אופקיים של הגג יש לצקת בטון ב 20-בשיפועים .שיפוע מינימאלי יהיה .1.5%
עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה  4ס"מ .פני הבטון יהיו מוחלקים בהליקופטר,
נקיים ,יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום .יש להמתין כ 14-יום לייבוש
שכבת השיפועים לפני תחילת עבודות האיטום.
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 1.5רולקות ו/או קיטומים
לאורך חיבורים בין שטחים אופקיים לשטחים אנכיים יש לבצע רולקה במידות 5X5
ס"מ באמצעות תערובת "שק בטון ב "30-או שו"ע .יש להמתין כ 48-שעות לייבוש
הרולקה לפני תחילת עבודות האיטום.
קיטומים יבוצע בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון :קפיצה בין מפלסים,
חיבור תקרה-קיר תת קרקעי וכד'.

 1.6הכנת השטח
לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום,
לדוגמא :מעקות חיצוניים ,צינורות החודרים לאיטום ,מרזבים או צינורות ניקוז,
שרוולים ,פינות ,וכד' .יש להכין את המשטח לקבלת האיטום ,לנקותו מלכלוך ,אבק,
אבנים ,שמן ,חוטי ברזל וכו'.
באזורי חפיפה בין שלבי הביצוע יש להרכיב מערכת להגנה זמנית בעזרת לוח קלקר
בעובי  2ס"מ ,ויציקת בטון הגנה בעובי  3ס"מ.
בעת ביצוע שלב ב' יש לפרק את בטון ההגנה ולוח הקלקר ולחשוף את מערכת האיטום
הקיימת לצורך חפיפה בין שכבות האיטום.

 1.7איטום תפר התפשטות
יש לפרק את לוחות הקלקר באזור המיועד לקבלת האיטום ,לעומק כ 20-ס"מ בתוך
התפר.בתוך התפר יש להדביק רצועה של יריעת  EDPMבעובי  1.2מ"מ וברוחב כ40-
ס"מ .הדבקת היריעה תבוצע על גבי דבק מסוג " "SILURUBאו שו"ע .מעל היריעה יש
לבצע מילוי ע"י לוח צמר סלעים במשקל של  80ק"ג/מ"ק .הלוח יבלוט מעל לפני הבטון
בצידי התפר כ 3-ס"מ.מעל התפר יש לרתך  2יריעות ללא שיריון מסוג ""FLEXOBIT
או שו"ע ,בעובי  5מ"מ כל אחת .יריעה תחתונה ברוחב  25ס"מ ,יריעה עליונה ברוחב 50
ס"מ .היריעות ירותכו באופן ממורכז ורציף לכל אורך התפר.

 1.8פריימר
על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני על בסיס סולבנט מסוג " GS
 "474או שו"ע בכמות של  300ג"ר/מ"ר
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 1.9שכבת ביטומן חם

על גבי הפריימר יש לבצע שכבה של ביטומן חם מסוג " "105/25או שו"ע  2בכמות של כ-
 2ק"ג\מ"ר.

 1.10יריעת חיזוק
בחיבור לשטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק.
היריעה תהיה ברוחב מינימום של  30ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי
הרולקה ,כך שמינימום  15ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15-ס"מ על גבי
השטח האנכי.
יריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז  "R5על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.

 1.11יריעה ראשונה לאטימה
בכל שטח הגג הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  "R5על בסיס S.B.Sבעובי 5
מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י
אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות
יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו
לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם
השיפוע.

 1.12יריעת חיפוי תחתונה
בחיבור לשטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפוי תחתונה .היריעה
תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה
על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של  3ס"מ
מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.
יריעת החיפוי תהיה מסוג "פוליפז  "R5על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
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 1.13יריעה שנייה לאטימה
בכל שטח הגג הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז  "R5או שו"ע על בסיס S.B.S
בעובי  5מ"מ .ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר .ההלחמות וההדבקות
תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר .החפיפות הצדדיות לאורך היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-ס"מ ,החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות
הסמוכות יהיו לא פחות מ 20-ס"מ .העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי
מעלה עם השיפוע.
על היריעה השנייה להיות מולחמת במקביל ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי יריעה.

 1.14יריעת חיפוי עליונה
בחיבור לשטחים אנכיים ,על גבי הרולקות יש להלחים יריעת החיפוי עליונה .היריעה
תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה ,תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה
על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של  5ס"מ מעל יריעת
החיזוק.יריעת החיפוי תהיה "פוליפז  R5בגמר אגרגט" על בסיס  S.B.Sבעובי  5מ"מ.
בקצה יריעת החיפוי יש לקבע סרגל אלומיניום במידות  1.5X7X5X30מ"מ בעזרת
ברגי דפיקה  M6כל  20ס"מ .מעל הסרגל יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג
" "SAPIR THANE 230או שו"ע על גבי פריימר מסוג " SAPIR THANE
 "PRIMERאו שו"ע.

 1.15איטום במעברי צינורות
במעברי צנרת חשמל או מ.א .יש להרכיב אביזרי אטימה בצורת "מקל סבא" בקוטר
" 4עשויים פח מגולוון בעובי  1.5מ"מ ,בעלי שוליים ברוחב  20ס"מ לחיבור עם מערכת
איטום.
קיבוע שרוולים יהיה ע"י ברגים מגולוונים  8מ"מ ודיבל פלסטיק ,על גבי מצע של
מסטיק ביטומני "פזקרול  "18או שו"ע.
במעברי צינורות  PVCאו  HDPEבודדים יש להרכיב אביזר אטימה חרושתי מסוג
" "DALLMER DELBITבעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית לחיבור עם מערכת
האיטום בהלחמה .המרחק המינימאלי בין צינור לצינור או בין הצינורות לדפנות
אנכיים של קירו ,מעקות ,עמודים וכד' יהיה  50ס"מ.
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הרכבת אביזר האטימה תבוצע באמצעות הלחמת הצווארון הביטומני על גבי מערכת
האיטום שבוצעה בשטח הגג סביב מעבר הצינורות .יש להדק את האביזר על גבי
צינורות באמצעות חבק נירוסטה.
במעבר קבוצה של צינורות ,תעלות או כבלים צמודים יבוצע דרך פירים מסודרים בעלי
קירות וגג אטום.
בניית הפירים תהיה בהתאם לתוכניות של אדריכל וקונסטרוקטור ואינה כלולה
במחיר עבודות האיטום.

 1.16בדיקת הצפה
בסיום עבודת האיטום ולפני ביצוע הגנת האיטום תעשה בדיקת הצפה של השטחים
שנאטמו בהתאם להנחיות שבת"י  1476על חלקיו (לרבות חלק  )1השטח יוצף ברום של
 50מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך  72שעות.
מחיר הבדיקות כלול במחיר יחידת האיטום .לא ישולם תשלום נוסף עבור ביצוע
בדיקות.

באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה – יש לתקן את המקום הפגום ולחזור על בדיקת
ההצפה עד לקבלת תקרה אטומה .על מנת שכל קטעי הגג ימולאו במים ,יבצע הקבלן
הגבהות מקומיות זמניות" ,סטופרים" או יאטום זמנית פתחים קיימים.

את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה
דליפה .במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה הנחיות
לפתיחה מיידית של המרזבים .למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה
ו/או טענה לתשלום נוסף עבור עבודות המפורטות בסעיף זה.

סתימת פי המרזבים תבוצע רק בעזרת בלונים באופן אשר לא יזיק למערכת האיטום,
אך תמנע ביעילות את יציאת המים מהגג.

יש לוודא כי פני המים אינם גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות
החיפוי .אם קיים מקום כזה ,יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום
ההצפה .דבר זה יתואם עם המפקח .במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית ההכרחית
לביצוע ההצפה.
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לאחר סיום  72שעות הצפה מלאה של התקרה ובעוד התקרה מלאה במים ורק לאחר
שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה ,יראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה
בהצלחה.

בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות ,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן הגג
ממים ,ייובש ויתוקן .כל התיקונים יהיו על-חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים בפנים
המבנים (נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה) .הצפות ותיקונים חוזרים יבוצעו אף
הם על-חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח.

ההצפות ושלב קבלת האיטום של התקרה יסתיימו ,כאשר עם תום ההצפה ,לא יהיו
נזילות ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת ,באישור בכתב מהמפקח.

בכל בדיקת הצפה שהיא יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי.

 1.17יריעת  HDPEלהגנה
על גבי כל שטח האיטום יש לפרוס יריעת  HDPEלהגנה בעובי  1.5מ"מ המשמשת
להגנת האיטום וכמערכת הגנה נגד זרמים תועים.
חיבורים בין היריעות יבוצעו בריתוך כפול .תבוצע בדיקת החיבורים באמצעות לחץ
אוויר.

 1.18הגנת האיטום
בשטחים האופקיים יש לצקת בטון ב 20-להגנת האיטום בעובי  5ס"מ.
על גבי שכבת האיטום העולה על גבי שטחים אנכיים יש להדביק לוחות קלקר F30
להגנה בעובי  3ס"מ .הדבקת הלוחות תבוצע בצורה נקודתית באמצעות מסטיק
ביטומני "פזקרול  "18או שו"ע.

 1.19שכבת ניקוז
מעל בטון הגנה תבוצע שכבת ניקוז בהתאם להנחיות של יועץ פיתוח.
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 1.20גמר
ביצוע גמר כמתוכנן לפי אחרים.

 05.02איטום קירות פיתוח
 2.1הכנת השטח
יש לנקות את כל חלקי הבטון המיועדים להיות במגע עם הקרקע מאבק ,לכלוך ,חול
וכד' .לסתת ,להסיר ולנקות היטב אזורי סגרגציה ,לחתוך את כל הקוצים היוצאים
מהקיר בעומק  2ס"מ ולסתום את כל החורים בתערובת של "ספיר  "620או שו"ע .על
השטח להיות נקי וחלק לחלוטין לקבלת האיטום.
חורי דווידגים יש לסתום באמצעות פקקים מתועשים דגם " "KPאו שו"ע בעומק כ2-
ס"מ מפני הבטון .מעל הפקקים יש לבצע מילוי בתערובת "ספיר  "620או שו"ע.
יש לבצע קיטום פינות  90מעלות בזווית  45מעלות במידות  1X1ס"מ בצידי התפרים
ובמידות  2X2ס"מ ביסוד הקיר.
העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן ,בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום,
שקיבל הסמכה על ידי יצרן החומר.
לפני ביצוע האיטום יכנס מנהל הפרויקט את כל הגורמים הקשורים באיטום לישיבת
תיאום בה ילובנו כל הפרטים הקשורים לביצוע האיטום על פי מפרט זה.
ניתן להתחיל בעבודות האיטום כעבור  72שעות לפחות לאחר סיום האשפרה .אשפרת
הבטון תבוצע ע"י מים בלבד ללא "קיורינג קומפאונד".

לפני תחילת עבודות האיטום יש להגן באופן זמני על משטחי בטון ואלמנטים אחרים
הלא מיועדים לקבלת האיטום ועלולים להתלכלך בחומר האיטום בזמן היישום.
ההגנה תבוצע ע"י עטיפת ניילון או חומר אחר.

 2.2איטום תפרי התפשטות
יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ 5-ס"מ.
יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך ,אבק ,חומרים רופפים וכד'.
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יש לדחוס אל תוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ 0.5-ס"מ יותר גדול מרוחב
התפר.
על גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן
מסוג " "SAPIR THANE 230או שו"ע ,על גבי פריימר מסוג " "SAPIRאו שו"ע .עובי
הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר.
האיטום יבוצע לכל אורך התפר כולל בקטעים שלא במגע עם קרקע.

מעל התפר העובר בדפנות של האלמנטים הפונים לקרקע ,יש להלחים רצועה של יריעה
ביטומנית מסוג "פוליפז  "R5או שו"ע בעובי  5מ"מ וברוחב  25ס"מ .הלחמת היריעה
תבוצע רק בשולי התפר .שיעור הריתוך יהיה  .100%ריתוך היריעה יבוצע על הביטומן
החם המרוח בצדי התפר.
 2.3רולקה
בחיבור בין שטחים אופקיים ואנכיים יש לבצע רולקה במידות  5X5ס"מ באמצעות
תערובת "בטון פיקס  "185או שו"ע.
 2.4הגנה ואיטום
על פני הבטון המוכנים לקבלת האיטום יש לבצע התזה של חומר איטום ביטומני דו
רכיבי מסוג "פלקסיגום" או שו"ע בעובי  2מ"מ שכבה יבשה .שכבות האיטום יהיו
כדלקמן:
פריימר:
ראשית ,יש לבצע שכבת פריימר .הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי
מינימלי ביותר.
בשכבת פריימר זו ,סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.
השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם.
שכבה זו ,צריכה להתייבש תוך דקות ספורות .זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג
האוויר.
יש להדגיש ,שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר ,צבעו יהיה
בצבע חום.
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מיד לאחר הקרישה ,החומר הופך לצבע שחור ודביק .במצב זה ,יש לעבור לשלב הבא.
במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות ,יהיה צורך לבצע שכבת
פריימר נוספת.

שכבת איטום:
יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך כלפי מעלה עד למפלס
הנדרש .זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר השטח האופקי הצמוד רווי במים
מהתזה שבחלק העליון.

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים .יש לקחת בחשבון שהעובי
המותז בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית.

עובי מינימאלי של שכבת האיטום היבשה יהיה  2מ"מ .ייבוש השכבה לצורך בדיקת
עובי יהיה לפחות  24שעות.

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה
הביטומנית באופן רצוף .במידת הצורך ,תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 20
ס"מ.

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום ,להכין גם את רצועת השטח המיועדת
לחפיפה שנעשתה בשלב קודם .רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה
מושלם ללא כל פגם.

סביב צינורות הניקוז יונח שק של חצץ עטוף בבד גיאוטכני בהתאם להנחיות
הקונסטרוקטור.

במידת הצורך ,יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של
חומר האיטום מסוג "מסטיגום ספיד" עד להשלמת השכבה.

יש להמתין לייבוש שכבת האיטום לפחות  3ימים לפני הרכבת שכבות הגנה.
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אין להשאיר איטום חשוף יותר מ 7-ימים .במידת הצורך יש להגן על החלקים
החשופים באופן זמני ע"י בד גיאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.
 .2.4.1בדיקות האיטום
-

בדיקת כמות החומר :לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד
את השטח המיועד לביצוע איטום.
יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה .יש לקחת בחשבון
כי נדרש  1.75ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה 1
מ"מ כלומר לקבלת עובי שכבת האיטום היבשה  2מ"מ נדרש  3.5ק"ג/מ"ר של
החומר הטרי .יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר נמצאת באתר
לפני תחילת העבודה.

-

בדיקת עובי שכבת האיטום :תבוצע ע"י קליבר (רצוי דיגיטלי) ,באמצעות
דקירת שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה.

-

בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ–  24שעות לאחר ביצוע האיטום.

-

הבדיקה תבוצע ב  5-מקומות במפלסים שונים לכל  100מ"ר.

-

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני .במידה
ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו  5בדיקות נוספות.

-

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן
לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי
הנדרש.

אין לאשר חורים בשכבת האיטום.
 2.5הגנת האיטום
על גבי שכבת האיטום יש להדביק בד גיאוטכני במשקל  200גר'/מ"ר .הדבקת הבד
תבוצע בעזרת מריחות של חומר איטום ביטומני "אלסטומיקס" או שו"ע או על גבי
התזה נוספת של חומר איטום כאשר החומר עדיין טרי .הדבקת קצה עליון של הבד
תהיה בצורה רצופה .אין לאפשר קיפולים בשכבת הבד לפני הרכבת יריעת הגנה.
מעל הבד הגאוטכני הרכבת יריעות  HDPEשטוחות להגנה בעובי  0.5מ"מ ,בחפיפות
של כ 15-ס"מ .קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם דסקיות כל כ30-
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ס"מ ,רק מעל קצה האיטום .באזור חפיפות תבוצע הדבקה נקודתית של רצועות יריעה
בוטילית להדבקה עצמית
מסוג " "SCAPA TAPES 318או שו"ע.

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את חלקי
היריעות הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי קיבוע
בתערובת "ספיר  "620או שו"ע.

 2.6מילוי חוזר
ביצוע מילוי והידוק לפי הנחיות של הקונסטרוקטור.

 05.03אחריות הביצוע
 05.03.01כללי
הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  7שנים החל מתאריך קבלת העבודה
כללית או חלקית) ע"י המזמין .קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים
בגמר העבודה ,אחריות זו תכלול:

תיקון האיטום באזור הנפגע.
תיקון האזור הנפגע (כגון :טיח ,צבע וכו').
כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.
אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן ,והמזמין אינו יכול מסיבות
שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם ,יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים
מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ  7ימים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין .אחריות
הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים.
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 05.03.02לוח זמנים
הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים ,כח האדם מיומן ומספיק ,כלים וכו' הנדרשים
להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב .דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת
של חומרים מיובאים ,כדי למנוע מחסור כלשהו.

 05.03.03ביקורת על הביצוע
אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום .בכל
המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי (פנימי או חיצוני) .על
הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או שונות
ברצפות ,קירות ,שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם.
סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:
•

ע"י גשם טבעי

•

ע"י הרטבה מלאכותית (התזות מים).

•

ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח (בריכת מים).

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה.
על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות.

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום .בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי
ביטוי בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה,
באחריות הקבלן לעצור את העבודה וליידע בעוד מועד את יועץ האיטום/המפקח,
אשר יקבעו כיצד לנהוג .רק לאחר קבלת הנחיות ובהתאם להן ,ימשיך הקבלן
בעבודתו.
קבלן האיטום יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו .לצורך
זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו ,ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו
להבטחת דרישה זו.
כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע"י המפקח מטעם מזמין העבודה ויקבל את
אישורו לפני שיתחיל בשלב הבא של עבודות האיטום .לא יתחיל הקבלן בשלב הבא
של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על שלב קודם.
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לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח (לספק ולאחסן באתר)
את כל החומרים הנדרשים לביצוע עבודות איטום.
על קבלן האיטום לקבל אישור בכתב מהמפקח מטעם מזמין העבודה על התחלת
העבודה.
על הקבלן לדאוג לכך כי כל עבודות האיטום יבוצעו התאם להנחיות הבטיחות בענף
הבניה ובהתאם לנוהלי הבטיחות המקובלים באתר העבודה .לפני תחילת העבודה
יש לבצע את כל ההכנות הנדרשות לכך לרבות :סולמות ופיגומים תיקנים ,מטף
כיבוי אש במקרה של עבודה עם חומרים דליקים ,רתמות ,קווי חיים ,ציוד הגנה
אישי וכד'.
כל הציוד יעבור בדיקתו של ממונה על הבטיחות באתר העבודה ויקבל את אישורו
בכתב.
במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות בחללים הפנימיים על הקבלן לבצע
את כל תיקוני האיטום הדרושים בהתאם להנחיות מתכנן האיטום ,וזאת מבלי
להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום.

 05.03.04עבודות בתקופת החורף
באופן כללי יש להימנע מביצוע עבודות האיטום במשטחים החשופים לגשם בתקופת
החורף.
במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים ,יש להודיע
ליועץ האיטום מבעוד מועד ,על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים
בתכנון.
כמו כן יש לקחת בחשבון כי זמני המתנה לייבוש התשתית עלולים להתארך ויהיה צורך
להתאים את מערכת האיטום לעבודה בעונת הגשמים.
התאמות אלה עשויות לכלול :החלפת חומרים ,תוספת של שכבות שונות ,שימוש
באלמנטים לאוורור וכד'.

עלות התוספות והתאמות הנ"ל אינה כלולה במחיר עבודות האיטום.
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 05.03.05הערות כלליות
העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי ,אשר יקבל את אישורו של יועץ האיטום
לפני תחילת העבודה.
לפיקוח ו/או למזמין ו/או למתכנן ישנה הזכות לא לאשר את קבלן האיטום ללא מתן
הסבר כל שהוא והנמקות.

על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת קבלן רשום בתוקף ,תעודת קבלן אוטם מוסמך
בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת .1752
עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים ,בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע
האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר.
כמו כן על הקבלן להעסיק מנהל עבודה באופן קבע עבור האתר .על מנהל העבודה לנהל
רישום לפרוגרמת בקרת איכות עצמית לכל עבודות האיטום הנעשות באתר.
מחובתו של קבלן האיטום ,מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום ,לסגור את
השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום ,בדיקת איטום ע"י הצפה
או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה.

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות לפגיעה.
אם לא יתאפשר הדבר ,נציג קבלן האיטום חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע ההגנה.

על הקבלן הראשי מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור ,לדאוג לשלמותו ותקינותו של
האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת השלב הרלוונטי ,וינקוט בכל האמצעים
הדרושים ולשביעות רצונו המלאה של המפקח .כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום ,לפני
מסירת השלב הרלוונטי יתוקן לאלתר על ידי קבלן האיטום ועל חשבון האחראי על
הפגיעה.
לאחר ביצוע תיקון תבוצע בדיקת אטימות חוזרת בהתאם להנחיות של יועץ האיטום.
בסיום כל שלב של עבודת האיטום ,תבוצע בדיקה של הקבלן הראשי ובקר האיכות
מטעמו והמפקח בטרם יימסר האזור שנאטם ועליו בוצעה שכבת הגנה ,גמר או ריצוף.
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זימון פיקוח עליון של מתכנן יבוצע בהתאם לסעיף " 05.04פיקוח עליון".

כל עבודות האיטום יבוצעו בכפוף להנחיות המפורטות במסמכים הבאים:
-

מפרט טכני לאיטום

-

ת"י  ,1752/2 ,1752/1 ,1430/3ות"י  1547חלקים3,2,1

-

פרק  05במפרט כללי לעבודות בניה (ספר כחול)

-

הוראות היצרנים של חומרי האיטום

במקרה ותתגלה סתירה בין ההנחיות שבמסמכים הנ"ל להנחיות שבמפרט הטכני
לאיטום על המפקח לדווח למתכנן ולקבל את הנחיותיו לביצוע העבודה.

מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה :לרבות פריימר ,רולקות ואיטומן ,תגבור האיטום ברולקות ,איטום
מסביב למוצאים מפני הגג ,עיבוד פינות ,אספקת והרכבת סרגלים לחיזוק ולקיבוע ,כל
עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן ,עיבוד מסביב למוצאי מים ומרזבים,
מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות
להגנות האיטום לרבות מדה ,קלקר וכד' שכבות לבידוד תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון
וכד' הכל כנדרש במפרט הטכני לאיטום.

מערכות האיטום המתוכננות ,תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של יצרני
החומרים.

פרטי ביצוע ,נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.
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 05.03.06אופני מדידה
אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:
עבודות לפי יחידת קומפלט  -בהתאם למחיר קומפלט המוסכם .עבודה זו תימדד
ביחידת קומפלט.
עבודות לינאריות  -בהתאם למחיר למ"א המוסכם .עבודה זו תימדד במטר אורך.
עבודות שטח  -בהתאם למחיר למ"ר המוסכם .עבודה זו תימדד בפריסה כלומר
תכלול :שטחים אופקיים ,אלכסוניים ,אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום.

 05.03.07שיטות מדידה
היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.
מנהל העבודה שיועסק על ידי קבלן האיטום יהיה בהיקף מישרה מתאים על מנת
להבטיח הכנת דפי מדידות של השטחים שטופלו באיטום וכמו כן יאשרם באותו יום
ולפני ביצוע ההגנות על שטחי בטון.
מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות ,הגליפים והשטחים הנסתרים של האיטום
תתבצע אך ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות.
דפי המדידה של העבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא ניתן
יהיה לראות את השטח שכוסה בשכבת איטום  -לא ייבדקו ולא ישולמו .האחריות לקיום
נוהל המדידה השוטף ( ברמה יום יומית) מוטלת על כתפי הקבלן.
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•

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר :כולל שטחים אלכסוניים ,עליה על שטחים
אנכיים וכד' .מחירי היחידה יכללו בתוכם :חפיפות ,בדיקת אטימות הגגות וכד'.

•

קיבוע היריעות בעזרת סרגלים ,פרופילים או אלמנטים אחרים יימדד בנפרד
במ"א.

•

בדיקת האיטום ע"י הצפות ,המטרות וכד'  -כלול במחיר היחידה של האיטום,
באחריות הקבלן הראשי.

•

שיפועים בבטון  -יימדד בנפרד במ"ק.

•

בידודים תרמיים  -יימדדו בנפרד במ"ר.

•

הגנות איטום  -יימדדו בנפרד במ"ר.

מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש ,בגלל ביצוע
לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ו/או כתבי
הכמויות.
מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר ,הספקתו לאתר וביצוע העבודה עד
לשלמותה .שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה.
מחיר ביקור מכון התקנים או גורם מוסמך אחר לבדיקת מערכות האיטום – יתומחר
בנפרד ואינו כלול במחיר היחידה של האיטום ,באחריות הקבלן הראשי.
מחיר בדיקות המטרה מכון התקנים או גורם מוסמך אחר – יתומחר בנפרד ואינו כלול
במחיר היחידה של האיטום ,באחריות הקבלן הראשי.
המחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב
הכמויות.
במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום ,אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע
עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים  -עבודה זו תימדד בנפרד ,בכפוף
למחירון המוסכם בחוזה ,כגון :דקל או אחר.

 05.04פיקוח עליון
לפני הזמנת פיקוח עליון על המפקח באתר לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו בשטח
להנחיות שבמפרט הטכני לאיטום ובפרטי האיטום הרלוונטיים.
בעת ביצוע עבודות האיטום באתר ,יבדוק המפקח הצמוד באתר ,כל שלב משלבי
העבודה וייתן את אישורו לפני תחילת השלב הבא של עבודות האיטום.
לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי שקיבל את אישור המפקח על השלב
הקודם.
שלבי העבודה בהם יש לזמן את יועץ האיטום לפיקוח עליון לשם בדיקת עבודות
האיטום יהיו בהתאם לאזור בו מבוצע האיטום ,גודל האזור שנאטם ,שיטת עבודת
האיטום ,סוג החומרים וכד'.
תזמון היועץ יהיה בהתאם לשלבי העבודה ,לרוב יגיע היועץ לאחר גמר הכנות השטח,
ואישורו של המפקח הצמוד באתר ועם תחילת עבודות האיטום או במהלכן.
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לפני ביצוע כל שלב של עבודת איטום הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים
הנדרשים לאיטום אותו אזור ,לאחסנם במקום ראוי ,ולקבל אישור מהמפקח על
התחלת העבודה.
באחריות המפקח באתר לזמן ביקורי פיקוח עליון לפחות  48שעות מראש.
לקראת ביקור פיקוח עליון יש לוודא כי ישנם דרכי גישה ואמצעים תקניים כגון:
סולמות ,פיגומים ,רתמות ,תאורה ,חצובת חילוץ במידת הצורך וכו' המאפשרים
בדיקת העבודות בצורה בטיחותית ויסודית .יש להכין את כל האלמנטים הנ"ל לפני
הגעת המתכנן לאתר.
באחריות המפקח באתר לדאוג לאישורי כניסה לאתר ולתאם את מועד הביקור עם כל
הגורמים הרלוונטיים.
בכל ביקור פיקוח עליון נדרשת השתתפות של נציג חברת הניהול (מפקח באתר) ,נציג קבלן
ראשי ונציג קבלן האיטום.
במהלך ביקור פיקוח עליון תבוצע בדיקה מדגמית של עבודות האיטום המתבצעות באתר.
באחריות המפקח באתר לדווח למתכנן על כל מקרה של אי התאמה בין פרטי האיטום
המתוכננים והמצב הקיים בשטח ובמידת הצורך לתאם ביקור פיקוח עליון לצורך בדיקת
המצב הקיים על ידי המתכנן.
במידה ועבודות האיטום באתר מתבצעות בשלבים ,במסגרת פיקוח עליון תערך בדיקת
קטע ניסוי של כל אלמנט .כל קטע ניסוי יאושר ע"י המתכנן במסגרת ביקורי פיקוח עליון.
באחריות המפקח באתר לבדוק את העבודות שיבוצעו בשלבים הבאים ולדווח למתכנן על
התקדמות העבודות בצירוף דו"ח פיקוח צמוד.
לצורך ביצוע פיקוח עליון כנדרש ,באחריותו של המזמין ו  /או מי מטעמו להודיע ליועץ
מבעוד מועד ,ובהתראה סבירה על סיום השלבים העיקריים של העבודות כמתואר בסעיף
הבא.
מועדים עיקריים לזימון ביצוע פיקוח עליון – על פי החלטת המפקח
א .סיום עבודות הכנת השטח לפני יישום איטום בכל מקום המוגדר במפרט הטכני
לאיטום.
ב .גמר עבודות איטום בכל מקום המוגדר במפרט הטכני לאיטום.
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פרק  – 06עבודות נגרות ומסגרות
מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.00כללי
כל עבודות הפלדה יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק  06מהדורה חמישית,
יולי " – 2008מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה" ,למפורט במפרט המיוחד ,ולתקנים הישראלים
והזרים המפורטים בסעיף  19001במפרט הכללי.
כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה ,אספקה ,עבודה וכל סוג של חלק ,אביזר או
חומר הדרושים להתקנתם ,וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה
מלאה ומושלמת של הפריט.
אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית ,סימני תפרים ,סימני
ארגון ,שמות מסחריים של המערגלים וכיו"ב.

מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק ( 06מהדורה יולי  .)2008כל
דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה ,לבין מספור המפרטים
האחרים או הסעיפים המפורטים בכתב כמויות.
כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים הנהוגים ,המקובלים ,במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע מהשורה
הראשונה .הנגרים והרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י  .127סיבולות המתכת
כמפורט בפרק  6ו .19-הקבלן יהיה אחראי למדידות ויבצע מדידות באתר לפי התכנית לפני היצור
לאימות המידות המדויקות .כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים אספקה ,עבודה וכל
סוג של חלק ,אביזר או חומר הדרושים להתקנתם ,וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות
מסמכי החוזה.
לכל האלמנטים יספק הקבלן  SHOP DRWINGלאישור האדריכל.

ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות
הריצוף ,ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן .יש לאשר מיקומים מדויקים עם המתכנן
לפני קיבוע והרכבה בשטח .כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות התקפים
והעדכניים .המתכת תהא מגולוונת וצבועה בתנור.
בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:
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-

מכסה לתא בקרה

-

מעקות ומאחזי יד

-

גדר

-

דלת רפפה

-

ארון פח לפילר

תכולת העבודה והמחיר:
כל הפריטים כוללים הובלה ,אספקה ,עבודה וכל סוג של חלק ,אביזר או חומר הדרושים
להתקנתם ,כל המרכיבים הדרושים על מנת לשלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית ,תיקונים
הנדרשים בשטח לאחר הביצוע וכל העבודות הקשורות להבטיח התקנה מלאה כמתואר בפרק זה,
והדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט .יודגש כי
העבודה כוללת גם את התקנת ועיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש,
והשבת הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קיים .עבודות הנגרות והמסגרות כוללות את הפיגומים ואת
כל העבודות הזמניות.
06.00.01
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כללי לעבודות מסגרות

06.00.01.01

בהעדר הגדרה אחרת ,כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בגילוון חם ,וצבועים
בתנור בגוון  RALעל פי בחירת האדריכל .רמת הגלוון תתאים לסביבה
קורוזיבית.

06.00.01.02

מובהר בזה שהמזמין עשוי לשנות מיקום של דלתות ,פתחים ,ושרוולים במבנה,
וכן לשנות את מידות הדלתות והפתחים בשיעור של עד  10%תוספת/גריעה בכל
מידה ,ללא שינוי במחיר המבנה.

06.00.02

מלבנים

06.00.02.01

כל המלבנים יהיו מתועשים ויבוצעו מפח פלדה מכופף בעובי מזערי כמפורט ,או
מפרופילים מפלדה המיועדים למטרה זו.

06.00.02.02

חיבורים של חלקי מלבן יבוצעו ב"גרונג" ( 45מעלות) .החיבורים יבוצעו בריתוך,
ולא ייעשה בהם שימוש בניטים/ברגים או כל אמצעי חיבור גלוי אחר.

06.00.03

פרזול

06.00.03.01

בכל דלת יותקנו לפחות  3צירי ספר ,עפ"י ת"י ,מותאמים למשקל הכנף ,לכוחות
המופעלים על הכנף ,ולשימוש מאומץ .כנף הציר המשולבת במלבן תהיה שקועה
במלבן או סמויה .כנף הציר המשולבת בכנף תהיה שקועה בתוך ,שקע המתאים

במדויק למידות הכנף .הצירים מנירוסטה  /316מברזל .עובי הפח  3מ"מ
לפחות .מידות הציר לפחות  .4" X 35הצירים כוללים מסבים.
06.00.03.02

בכל דלת סטופר יציב ממתכת ותפס קפיצי לכנף במצב פתוח ,המיועדים לשימוש
מאומץ.

06.00.03.03

בדלתות יותקן מנעול צילינדר וידית בהתאם ומצויין בדרישות האדריכלות.
בדלת דו כנפית בנוסף למנעול הצילינדר יותקן בריח נעילה עליון ותחתון לעיגון
הדלת למסגרת המשקוף.

06.00.04
06.00.04.01

עבודות מסגרות
תיאור

06.00.04.01.01

כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בדרישות עבודה זו יחייבו
כאילו חזרו וכתבו אותם במלואם ,כחלק ממפרט זה.

06.00.04.01.02

סטנדרטים ומפרטים ,אשר מקובלים על ידי רשויות אחרות
והקבלן חפץ להשתמש בהם במקומם של מפרטים אשר צויינו
במפרט זה .יוגשו ע"י הקבלן לאישור האדריכל .ניתן יהיה
להתבסס על חלופות המפרטים רק לאחר שהקבלן קיבל את
אישורו של האדריכל בכתב

06.00.04.01.03

המסמכים והמוצגים ,אשר יידרש הקבלן להציג (מבלי להגביל
לרשימה זו בלבד) ,יהיו שרטוטים ,מפרטים ,דוגמאות מושלמות,
נתונים תכנוניים.

06.00.04.02

התאמה לתקן ישראלי
כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון
התקנים הישראלי ,לעמידות נגד אש ,לפרק זמן המצורף בדף הדלת לפי
הוראת  /הנחיית התקן הישראלי הרלוונטי המחמיר מבין כולם.

06.00.05
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פרזול לעבודות מסגרות

06.00.05.01

כל פריטי הפירזול יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן ,בין שצויין הדבר
בתוכניות וברשימות האדריכל ובין אם לא ויהיה כלול במחיר הסופי

06.00.05.02

כל הפירזול יהיה מסוג מעולה ,בהתאם למפורט בשירטוטים ,בכתב
הכמויות והמחירים של האדריכל ,וביתר מסמכי החוזה .בהעדר

פירוט ימליץ האדריכל והקבלן יציע פריט ,אשר יהא עליו לקבל אישור
מהאדריכל והמפקח לפי דוגמא
06.00.05.03

על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני
ביצוע תחילת העבודה

06.00.05.04

על הקבלן להכין  Mock-upלאישור אדריכל

06.00.06

תכולת העבודה

06.00.06.01

כל האלמנטים כוללים מלבנים ,כנפי מתכת ,צבע בתנור ,גלוון חם,
איטום ופירזול וכל המתואר בתכניות ברשימות ובמפרט הטכני בפרק
 ,06אלא אם כן נרשם אחרת בתיאור הסעיף.

06.00.06.02

מידות האלמנטים הינן מידות פתח הבניה וסטיות עד  10%במידות לא
תחייבנה שינוי במחיר.

06.00.06.03

הזזת דלתות ,פתחים ושרוולים ללא שינוי בהצעתו של הקבלן.

06.00.07

אופני מדידה

06.00.07.01

מוצרי המסגרות ימדדו לפי יחידות ,כמצויין בסעיפי כתב הכמויות,
כאשר המוצר מושלם ,צבוע ,מזוגג ומורכב במקומות.

06.00.07.02

המחיר כולל מלבנים וביטונם ,זיגוג ,צביעה בגוון ,או בגוונים
שונים,מסוג חומר ובגוון לבחירת האדריכל ,אלא אם נאמר אחרת
בתכניות ,איטום וכיו"ב.,כל האביזרים הנדרשים להרכבת האלמנטים
השונים ''הפרזול לפי רשימה המופיעה בתכניות ,מנעולי בהלה ,מחזירי
שמן 'מחזירים קפיציים ,צירים הידראוליים 'מנעולים חשמליים ,עיני
הצצה ,ידיות ,מנעולים מכל סוג לפי רשימה שבתכניות ,פסי הגנה
וכיו"ב.

 06.01הנחיות ואופני מדידה מיוחדים
א .העבודות לא תמדדנה ,והן תבוצענה באופן מושלם כמופיע בתכניות וכמתואר במפרטים
ובפרטים.
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ב .עיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הנדרש על פי פרט עיגון
כמפורט בחוברת הפרטים הסטנדרטיים הנילוות למפרט טכני מיוחד זה כבסיס לתכולת
המחיר ,והתאמתו לכל עבודה דורשת אישור קונסטרוקטור .שימוש בפרט עיגון/ביסוס
שאינו סטנדרטי דורש אישור קונסטרוקטור ותמחור נפרד.
ג .אין לבצע ריתוכים בשטח .כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים.
ד .אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה נקודתית ,סימני
תפרים ,סימני ארגון ,שמות מסחריים של היצרן וכיו"ב.
ה .יש לחבר מעקות וחלקי מאחזי יד על ידי ריתוך אינסרט או ריתוך עם מחברים פנימיים,
לפי בחירת היצרן ,אלא אם צוין אחרת בחיבורי  Tאו צלב ,יש לעבד את קצות
האלמנטים המתחברים על מנת שיתאימו לתוצרת הצינור אליו הם מתחברים ולרתך
סביב.
ו .יש לבצע שינויים במעקות על ידי כיפוף .יש לבצע עקומות פשוטות ומורכבות על ידי
כיפוף הצינור במכונות מיוחדות על מנת לייצר עקמומיות אחידה עבור כל תצורה
נדרשת .יש לשמור על חתך גלילי של הצינור לאורך כל הכיפוף ,ללא קריסה ,עיוות,
פיתוח ,סדיקה או כל פגיעה אחרת בפני המעקה החשופים.
ז .הקבלן יספק משקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על  12מ' אלא אם צוין אחרת
בתכניות.
ח .הקבלן יספק משקי החלקה עם שרוולים פנימיים הנמשכים לפחות  50מ"מ מכל צד של
המישק ,יש למקם את המישקים במרחק שלא יעלה על  150מ"מ מעמודים ,כפי שמצוין
בתכניות .אם יש צורך להקל על התפשטות ההתכווצות ,יש לספק פתחי שחרור בקצוות
תחתונים של הצינור במקומות סמויים.
ט .הקבלן יספק עיגון בקצה מאחז יד בחיבור לקיר ,אלא אם צוין אחרת בפרטים
המצורפים.
י .יש לסגור קצוות פתוחים של הצינורות על ידי ריתוך לוחות פלדה בעובי  5.0מ"מ במקום
או על ידי מחברים מתועשים ,מלבד מקומות בהם מרחק בין קצה הצינור ופני הקיר
הסמוך הנם  6.35מ"מ או פחות .חיבורים ,אוגנים ומתאמים :הקבלן יספק חיבורי קיר,
סורגי קצוות אוגנים ומתאמים שונים ועוגנים הנדרשים לחיבור בין חלקי הצינורות
וחיבורי המעקות ומאחזי יד לעבודות אחרות .יש לספק אינטרסים ואביזרי עיגון אחרים
לחיבור למאחזי היד לבטון או לקירות הבלוקים.
 06.02הערות כלליות
 06.02.01איכות הפריטים והחיבורים
א .מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים .בהעדר פרטי חיבורים בתכניות ,יהיו
אלו חיבורים הנכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים .במידה ולא ניתן
מכל סיבה שהיא לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש ,יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית
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ב.
ג.

מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישור המתכנן .הוא הדין לגבי פרופילים שונים
מהמתוכנן.
מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן ,אלא
אם צוין אחרת בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.
כל חומרי העזר כגון ברגים ,חומרי הלחמה ,ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים וממין
משובח ביותר .כל החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.

 06.02.02דרישות עבודה כלליות
כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע
מדרגה ראשונה .הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף  19.032במפרט הכללי.
המתכנן רשאי לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו
אינה משביעה רצון.

עבודות ריתוך:
לא יבוצע ריתוך בשטח .עבודות הריתוך יבוצעו אך ורק במפעל ,לפני גלוון וצביעה.
אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות .אין להאריך אלמנטים
בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף .חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומנים
ומאושרים לפי תכניות .ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון החלקים.
בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  1225סעיף  11.9.61ובדיקת רנטגן או
בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף  11.9.6.2כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת
ועל חשבון המבצע.
הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג ריתוך מלא,
ללא שלקה (סיגים) הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים.
עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה .לאחר גמר עבודות הריתוך והגלוון הצורה
והגיאומטריה של האלמנטים יישארו ללא שינוי ישרים ללא עיוותים או שינוי מידות.

עבודות חיבור באמצעות ברגים:
בכל מחבר באמצעות הברגה יסומנו מיקום החורים ,קוטרם המדויק של החירור  -ע"ג
האלמנטים המתחברים וע"ג פחי הקשר .אין להשתמש באלמנט בו נעשו חורים שלא ע"פ
תכניות ללא אישור בכתב .כל החורים יבוצעו במפעל ,טרם הבאת האלמנט לאתר.
הברגים שבשימוש יהיו מתאימים בקוטרם ,באורכם ,בחוזקם ,בפרטי ההברגה ובכוח
הדריכה לנדרש בת"י .אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.
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באלמנטים מגולוונים יהיו הברגים ,הדסקיות והאומים מגולוונים .בכל מקרה יוצמדו שני
אומים מהודקים היטב לכל בורג.
הרכבתה ברגים ודריכתם תתבצע לפי התכניות ע"י עובדים מיומנים ומנוסים ובפיקוח של
מנהל העבודה.

מידות:
כל המידות בתכניות מחייבות ,במיוחד לגבי מידות של פרופילים ,מוטות ,עמודים וגדרות.
את כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר .לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור
האדריכל בלבד ובנוכחות המפקח .כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר
בחתימת ידם של האדריכל והמפקח .לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות
שונות וכו' ,ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.
הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות
הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך
קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקציית הפלדה.
הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:
עמודים וקורות פלדה  ±2.0מ"מ.
הדיוק במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למיניהם  1.5מ"מ.

 06.03תהליכי אישור ובדיקה לעבודות מסגרות
א .הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור  SHOP DRAWINGבקנ"מ  1:1עד קנ"מ
 1:50לכל אלמנט מסגרות ,אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים ,האטמים,
הפירזולים ושיטת הרכבתם .שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י
מכון בדיקה מוסמך .הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח
הבדיקה .כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות
ע"י הקבלן ועל חשבונו .כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח .תחילת
העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן.
ב .הגשת דוגמאות לאישור האדריכל של כל אלמנט ,לפחות  2יחי' מכל סוג.
ג .הקב לן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי האלמנטים על פי הפרט ,כולל גילוון,
צבע וחומר הכיסוי ,שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל/מפקח .דגמי
הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים
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של העבודה הסופית .דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה ,מחוזקת ומחובקת כדי
לשאת בעומסים המוטלים .כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו.
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם
של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי .דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה
לאיכות עבור הפרויקט.
אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי,
אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.
דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.
על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח
לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.
כאשר נתנה הוראה על ידי האדריכל/המפקח ,הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם
מאתר הפרויקט.

הקבלן יבנה דגם דמי-חזותי כדלהלן:
 .1מכל המעקות ,והגדרות–  2מ"א דוגמא
 .2דלת רפפה וארון לפילר –  1יחי' קומפלט
 06.04עבודות צבע וגלוון חם
תהליך הגלוון:
תהליך הגלוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י .918
הגלוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר :חספוסים ,קוצים ,אפר ,שאריות פלקס ,נקודות
מגע בין פריטים ,עיוותים ושטחים בלתי מצופים.
כל האלמנטים החיצוניים הכוללים פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולוונים ,הגלוון והכיפוף
יבוצעו עפ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות.

טיפול לאחר גלוון:
לאחר הגלוון יש להחליק ,במידת הצורך ,את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תיגרמנה
פציעות ולא יהיו חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה .אין להשתמש בדסקת השחזה.

צביעה על גלוון:
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מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור" או ש"ע.
הקבלן רשאי להציע צבעים שווי ערך לאחר קבלת אישור המפקח.
צביעה על גלוון מחייבת שכבה ראשונה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע למתכת
המגולוונת.

צביעת הפלדה:
כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל ,ISO 9002-באתר מותרים
תיקונים בלבד .גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג .RAL
הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור.
כל חומרי הצביעה יסופקו במכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאושרת על ידי
המפקח .המכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.
אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.
אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון :ערפל ,גשם ,טל או לחות יחסית
מעל  .90%אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על המשטח הנצבע.
הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות.
הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר  4שעות מאז שנוקו והוכנו לצביעה.

 06.05טיפול באלמנטי מסגרות ופרזול
הובלת הקונסטרוקציה:
יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים.
היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי
פשתן ,סזל או מנילה.
יש להניח בין החלקים השונים סמרטוטים ,יוטה או כל דבר רך.בעת ההרמה ע"י
העגורן ,יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו ,כך שלא ייווצרו מאמצים ,בלתי
מתוכננים בקונסטרוקציות .על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג.
יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר.
אחסון הקונסטרוקציה:
האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר .אין להניח חלק על חלק
ללא הפרדה ביניהם.
שמירה על אלמנטי הפרזול:
לאחר הרכבת אלמנטי הפרזול ואישור האדריכל והמפקח ,על הקבלן
לשמור על כל האלמנטים עד למסירת הפרויקט .כל פגיעה באלמנטי
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הפרזול בזמן העבודה תוחלף על חשבון הקב לן.
 06.06פירוט עבודות המסגרות
מכסה מרובע לתא בקרה
יש לתאם מול גורמי התשתית הרלוונטיים.
מידות 60/60 :ס"מ
גמר :ברזל יצוק לריצוף אבן משתלבת ,של אקרשטיין או ש"ע
כולל :תוספת אלמנט זיהוי לתשתית
אופן מדידה :יח'

מעקה בטיחות להולכי רגל מעוגן לקיר
מידות :גובה  110ס"מ לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :
אופן מדידה :מ"א
*מעקה הבטיחות יהיה על פי הפרט ויותאם לכל קיר בהתאם לפרישה – האלמנטים האנכיים
יהיו אנכיים אבסולוטית והאלמנטים האופקיים יהיו מקבילים לראש הקיר /המדרכה

מעקה בטיחות להולכי רגל מעוגן לקיר
מידות :גובה  120ס"מ לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :
אופן מדידה :מ"א
* מעקה הבטיחות יהיה על פי הפרט ויותאם לכל קיר בהתאם לפרישה – האלמנטים האנכיים
יהיו אנכיים אבסולוטית והאלמנטים האופקיים יהיהו מקבילים לראש הקיר /המדרכה

גדר דגם "כנרת" או ש"ע מעוגן לקיר
מידות :גובה  200ס"מ לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
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גווןRAL7039 :
אופן מדידה :מ"א
*מעקה הבטיחות יהיה על פי הפרט ויותאם לכל קיר בהתאם לפרישה – האלמנטים האנכיים
יהיו אנכיים אבסולוטית והאלמנטים האופקיים יהיו מקבילים לראש הקיר /המדרכה

מעקה הגנה להולכי רגל
מידות :לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :
אופן מדידה :מ"א

ארון פח עבור פילר
מידות :לפי פרישה אדריכלית
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.
כולל :דלת רפפה ,מנעול ,צירים וכל הנדרש להשלמת הארון
גווןRAL7039 :
אופן מדידה :יח'

דלת רפפה לנישה בקיר
מידות :לפי פרישה אדריכלית
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור.
גוון RAL7039 :אופן מדידה :מ"ר

מאחז יד לאורך מדרגות/רמפות או משולב במעקה בטיחות
מידות :גובה  90ס"מ לפי פרט
גמר :מגולוון באבץ חם וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :
אופן מדידה :מ"א

98

פרק  – 08מתקני חשמל

(דרך חברון מקטע )21

 08.01מתקן תאורה
 08.01.01כללי :
במסגרת עבודות הרכבת הקלה הקו הכחול קטע  21דרך חברון יבוצעו עבודות תאורה.
מתקן התאורה החדש מבוסס על עמודי תאורה קונים עגולים בגובה  12-14מטר.
גופי התאורה יהיו מסוג לד.
מתקן התאורה החדש יתחבר ל 3-מרכזיות תאורה:
מרכזיית תאורה קיימת מספר  137בצומת רוזמרין דרך חברון.
מרכזייה חדשה במקום מרכזייה קיימת מספר  362שתפורק  ,תותקן בצומת לתחנת דלק
הצפונית ,ומרכזיה חדשה  Aשתותקן בצומת הדרומית לגבעת המטוס.
לאורך התוואי המתוכנן קיימות מערכות רבות אחרות קיימות ומתוכננות .על קבלן
התאורה
לבצע את העבודה בהתאם לתוכניות התאורה יחד עם תכנית תאום המערכות על מנת
לתאם
את הנחת צנרת התאורה עם המערכות האחרות ,הצטלבויות ,תוואי במקביל ובסמיכות
רומים וכד'.
 .1ת י אור העבודה והיקפה
העבודות במסגרת מכרז זה כוללת בין היתר:
 1.1ביצוע תשתית לתאורה הכוללת חפירה ,צנרת ,תאי מעבר ,חציות כביש ,יסודות לעמודי
תאורה ,כולל תשתית למערכת בקרת תאורה "דאלי".
 1.2ביצוע מתקן תאורת חוץ עם עמודי תאורה מפלדה עם זרועות ופנסי לד לתאורת רחוב .
 1.3התקנת עמודים על יסודות עמודי קטנרי עם מתאם בין פלטת היסוד של עמוד התאורה
לברגי היסוד של הקטינרי.
 1.4ביצוע חיבורים של מתקן תאורת הרחובות כולל חיבור כבלים תת קרקעיים ,והארקות
והתקנת מגשי חיבורים .
 1.5ביצוע חיבורים וניתוקים של מתקנים קיימים לצורך התאמת המערכת החדשה למרכזיות
קיימות.
 1.6פירוקים והעתקת עמודי תאורה קיימים הנמצאים בשטח העבודה.
 1.7התקנת מרכזיות תאורה חדשות ,פירוק מרכזיה קיימת ,וחיבור למרכזית תאורה קיימת.
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 1.9ביצוע מתקן תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע.
 1.10ביצוע תשתית לחיבור מצלמות שיותקנו ע"י אחרים על מספר עמודי תאורה ,כולל צנרת
ותאי מעבר.

 .2מפרטים ותקנים
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:
2.1

חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות.

2.2

תקן ישראלי לתאורת חוץ – ת"י " – 1862תאורת דרכים".

2.3

הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.

2.4

מפרט טכני לתאורת חוץ של אגף המאור בעיריית ירושלים במהדורתו העדכנית
ביותר.

2.5

המפרט הטכני המיוחד ,רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.
המפרט הטכני המיוחד להלן כולל השלמות והבהרות למפרט טכני מורכב
לתאורת חוץ של מחלקת המאור ,עיריית ירושלים .העדיפות בין המסמכים עפ"י
סדר הופעתם ,בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים
השונים על הקבלן ליידע את המפקח ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו.
במקרה של סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים ,יפסק לפי הנוהל המחמיר.

2.6

המפרט הכללי למתקני חשמל  ,פרק  08בהוצאת משרד הביטחון.

 08.01.02תשתיות תת קרקעיות
 .1חפירות
1.1

החפירות עבור הצנרת יהיו בעומקים בהתאם לאמור בכתב הכמויות ,באופן שעומק
קצה עליון של צינור לא יקטן מ 90 -ס"מ.
לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות
בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע ,לרבות
עבודות ידיים.
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1.2

החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת
לאחר הנחתה .יש להדק את החול .מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט
סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל" כנדרש ,לסתום את החפירה בעפר ולהדק
במצע סוג א'  .פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.

1.3

על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות (בזק ,ח"ח ,הגיחון ,מקורות ,מחלקת
המאור בעירית ירושלים וכד') לתוואי החפירה לפני הביצוע.

1.4

על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת ,האחריות להימנע
מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה
במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו
ועל חשבונו.

1.5

על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות לצנרת שהניח לפני כסויה.

1.6

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים מחיר החפירה
שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

1.7

חציות כבישים או מסילה מתוכננת יבוצעו בעומק הדרוש בהתאם לתוכנית חתכים
בחציות  .באחריות הקבלן לוודא בהתאם לתוכנית תאום המערכות המעודכנת ,
שלא חל שינוי במערכות קיימות אותם יש לחצות .מיקום מפלס וכד' .עומק
מינימאלי מתחת למסילה הוא  1.8מפני הצינור.
בחציות יוחלף חומר המילוי ב CLSM -לפי פרט חפירה בחציה.

.2
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צינורות
2.1

הצינורות לתאורה יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק עם תו תקן מסוג
"קוברה" או "מגנום" דו שכבתי גמיש בקוטר חיצוני  80מ"מ  ,או במידות
אחרות כמצוין בתוכניות

2.2

הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים ישרים
רצופים ושלמים ללא חיבורים או מופות .קצוות הצינורות יבלטו  50ס"מ
מפני יסוד הבטון.

2.3

בחצית כבישים יונחו צינורות פלסטיים קשיחים כבדים מסוג PVC
בקוטר ".4

.3
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2.4

כל הצנרת שתונח לתאורה/חשמל/תקשורת תסופק עם חבל משיכה
מניילון שזור שחור בקוטר  8מ"מ עם רזרבת קשירה  20ס"מ בקצוות.

2.5

באחריות הקבלן לסמן באופן בולט וברור את קצוות הצנרת התת קרקעית
שבוצעה .הסימון יהיה בר קיימא בשטח ויסומן ע"י הקבלן ,עם מידות
ממבנים קיימים ,בתכניות העדות שיכין.

2.6

עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת:
2.6.1

לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.

2.6.2

הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות.

2.6.3

חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ
נשיפה.

2.6.4

קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום –על מנת למנוע חדירת
חול וגופים זרים לחלל הצינור .מחיר האטמים כלול במחיר
הצנרת ולא ישולם בנפרד.

שוחות מעבר
3.1

התאים ישמשו כתאי מעבר ,תאי בקרה או תאי חיבור בהתאם למפורט
בכתב הכמויות.

3.2

תאים שבשטח הכביש יעמדו בעומס של  40טון ,במדרכות בעומס של 12.5
טון .כל סוגי התאים יישאו אישור מכון התקנים הישראלי.

3.3

החיבור בין הצינורות לתא יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת שקע-
תקע.

3.4

התאים יוצבו על שכבת חצץ בעובי  10ס"מ.

3.5

יש להתאים את המכסה לפני המשטח העליון של המדרכה ו/או פני
הכביש.

3.6

מכסי התאים יהיו מכסים ייעודיים עם חותמת "המחלקה למאור עיריית
ירושלים – לפי הנחיית מפקח מחלקת המאור .כל המכסים יהיו מסוג
המשתלב ביציקה ,לפי סטנדרט העירייה.

.4

3.7

מידות התאים שבתוכניות ובכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות
לאחר עיבוד.

3.8

עומק התא יימדד מפני המכסה העליונים ועד לתחתית התא במרכזו.

3.9

שוחה לאלקטרודה הארקה תהיה שוחת בטון בקוטר  60ס"מ נטו .בתוך
השוחה יש להכניס את אלקטרודת ההארקה מפלדה עם ציפוי נחושת 19
מ"מ ואורך  3מטר .השוחה תהיה בעלת מכסה בטון ותמולא בתחתיתה
 20ס"מ חצץ ,הכל לפי הפרט בתכניות.

יסודות בטון לעמודים
4.1

מידות היסודות שבתכנית ובמפרט העירוני הן מידות מינימום
לאינפורמציה .

4.2

באחריות הקבלן לספק תכנית יסוד חתומה ע"י קונסטרוקטור המאשר
את עמידת היסוד בתנאי השטח ובהתאם לעמוד המתוכנן  .התכנית
תסופק לכל סוגי היסודות .התכנית תוגש לאישור בשני עותקים למחלקת
המאור ,למתכנן החשמל ולמתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט  .אין לבצע
לפני קבלת אישור.

4.3

לכל יסוד בטון ייחפר בור המתאים לגודל היסוד.

4.4

היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב 30-לפחות ויבוצעו לפי המידות
שיפורטו בהמשך .היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח.

4.5

היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  5ס"מ.

4.6

לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו
כאמור  50ס"מ מפני היסוד.

4.7

גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  28ס"מ מתחת למפלס הסופי.

4.8

בכל יסוד יש לעגון  4ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  50-60מיקרון.
בחלק העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה  18ס"מ .הברגים
יחוברו ביניהם בשתי מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח 40x4
ס"מ .לכל בורג יותקנו  3אומים ודיסקית מצופה באבץ כנ"ל .הארקת יסוד
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תעשה ע"י ברזל מגולוון  40x4מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ויעלה כ-
 60ס"מ מעל היסוד.
4.9

מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד.

4.10

באחריות הקבלן לקבל את אישורי מחלקת המאור ליסוד לפני סגירת
הבור ולהציג אישור לבטון ב.30-

4.11

מידות היסודות יהיו לפחות ע"פ המפורט ב"טבלת היסודות לעמודי
תאורה" במפרט העירוני למאור ,עדכון אחרון ומעודכן לתקופת הביצוע.

4.12

לפני היציקה יבדקו ההכנות לתאורה ,לרבות הארקת יסוד ,ברגי העיגון
והכנת הצנרת .,רק לאחר הבדיקה וקבלת אישור המפקח יוכל הקבלן
לבצע את היציקה .

 .5הארקה
5.1

מוליך הארקה שזור מנחושת  70ממ"ר יותקן בחפירות במקביל למסילה או
בחציות של המסילה ,מוליך  35ממ"ר יותקן בקטעי כביש שאינם מקבילים או
חוצים את המסילה .מוליך הארקה יותקן גלוי בחפירה  -במקביל לצינורות (ולא
בתוכם)  .יש להשאיר רזרבה של  1.5מ' לכל יסוד לצורך חיבור העמוד בעתיד,
ללא חיתוך המוליך אלא ע"י קיפולו והשחלתו בצינור נפרד  29מ"מ לפחות
ביסוד ולהמשיכו לעמוד או לחיבור הבא  .לא מאושר חיתוך של מוליך הארקה
וחיבור בעזרת מהדקי קנדי או כול חיבור אחר כדי להיכנס עם מוליך הארקה
ליסוד .מוליך הארקה יחובר לפס הארקה בעמוד באמצעות נעל מתאימה לפי
דרישות ח"ח .

 08.01.03עמודי תאורה
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.1

העמודים לתאורת רחוב יהיו עשויים פלדה מגולוונת ,חתך קוני ,צבועים בגוון
הצבע שיידרש לפי סטנדרט העירייה וע"פ כל ההנחיות והדרישות במפרט העירוני.

.2

באחריות הקבלן להגיש חישובי קונסטרוקטור ובדיקת מכון התקנים לעמידות
העמוד ברוח מצויה של  47מטר לשנייה .העמודים יסופקו ממפעל בפיקוח מכון
התקנים לפי תקן ישראלי – ת"י  812ויישאו תו תקן.

.3

החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.

.4

הזרועות יהיו מטיפוס "קשתית" עשויות פלדה מגולוונת בגוון טבעי ויתאימו
לראש העמוד עפ"י מפרטי העירייה .זרועות יחידות \כפולות או משולשות יבוצעו
לפי דרישה עם זוויות שונות בין הזרועות  .הקבלן יכין תכנית לאישור עבור כל
טיפוס של זרוע.

.5

כל עמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך .בפתח ציוד יותקן מגש
ציוד עם מהדקי מסילה עבור כל הכבלים ומאמ"ת  10k A/C- 6A+Nלהגנה על
פנס בנפרד שבראש העמוד .פתח יותקן בעמוד ובכיסוי הדקורטיבי לפי
כל
המפרט העירוני.

.6

עמודי תאורה כוללים גם שילוט עם מספרים לעמודים לפי מפרט העירייה.
המספור כולל שינויים בכל העמודים הקשורים למרכזייה ושהמעגלים שלהם שונו
בעקבות העבודה בכביש .

.7

העמודים יכללו גם מתקן לדגלים לפי פרט סטנדרטי של העירייה.

.8

העמוד יהיה מסוג המאושר לשימוש בעיריית ירושלים ועפ"י מפרטי מחלקת
המאור .על הקבלן לקבל אישור של המתכנן לעמודים לפני הזמנתם.

.9

עמודי תאורה עליהם מתוכננת מצלמה ,יבוצעו עם הכנה הכוללת פתח נוסף,
צינור פלדה " 1פנימי ובסיס מתאם למצלמה ,כמפורט בתוכנית .התקנת
המצלמה ע"י אחרים.

08.01.04
.1

פנסים (גופי תאורה)
אפיון טכני של פנס לעמוד תאורה
1.1

גוף התאורה שיסופק יהיה אורגינלי שיורכב בארץ הייצור .הגופים
שיסופקו יהיו ע"פ המוגדר בכ"כ או ש"ע ,בכפוף לאישור העירייה.

1.2

דרגת אטימות לתא אופטי  , IP66דרגת בדוד  CLASS IIתחזוקה ללא
כלים.

1.3

מבנה גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום צבוע בתנור באבקת
פוליאסטר.
החופה מחוברת לג"ת ע"י ציר וננעלת ע"י סוגר הנפתח ללא כלים.

1.4
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תא אפטי יהיה מרפלקטור אלומיניום טהור מצופה אנודייז עם כיסוי
זכוכית מחוסמת  IP66תא בית הנורה מתכוונן אנכי ואופקי.

.2

1.5

ציוד הפנס יהיה אינטגרלי על גבי מגש מבודד שמותקן על גוף הפנס ונשלף
ללא כלים פתיחת החופה תנתק את הזנת החשמל לפנס

1.6

כל הפנסים יהיו מטיפוס .CUTOFF

1.7

באחריות הקבלן לקבל את אישור מחלקת המאור לפנס לפני התקנתו.

1.8

באחריות הקבלן להגיש חישובי תאורה לביצוע עבור אזור העבודה של
הפרויקט.

מפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי LED

גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:
 2.1גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק  2.3ויתאים
לעבודה
בטמפרטורות סביבה של (  ) 104עד ( ,)+35יש להציג תעודת בדיקה
מלאה.
 2.2גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת
הפעלה
אלקטרונית אינטגרלית ייעודית המותקנת בתוך גוף תאורה (.)Driver

ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן.
מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ,ללא
תלות בשינויים במתח הרשת בתחום של . ± %10
 2.3גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג ( 2בידוד
כפול)
בהתאם לדרישות תקן ישראלי 20.
 2.4גוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של .KV/10KA10
 2.5גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים IK-08

לפחות בהתאם לדרישות תקן .IEC62262
 2.6מקורות האור יהיו מסוג . LED
 2.7מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  80%לפחות.
 2.8גוון מקור האור יהיה בהתאם לדרישת העירייה.
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 2.9אורך חיי מקור האור ( LEDכאשר היא מותקנת בגוף התאורה) וגוף
התאורה ,יהיה  50,000שעות לפחות (מתייחס למקור האור ולמערכת
ההפעלה .)Driver 4
 2.10יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי:
• בדיקה מלאה לתקן ישראלי  20חלק  ,2.3לרבות תחום טמפרטורת
סביבה ,קיימות מגן מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברים
לדרישות תקן ישראלי  61347חלק . 2.13
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק 2.1.
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי ( 62471בטיחות פוטו
ביולוגית),בהתאם לסוג גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62031דרישות בטיחות מנורת ה
.)LED
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC62262דרגת הגנה מפני הולם מכאני
IK-08

• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC61547תאימות וחסינות אלקטרו
מגנטית לציוד תאורה)
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן  – RFI ) EN-55015הפרעות משודרות
בתדר רדיו מציוד תאורה).
• דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכות
,ISO17025ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט  IESאו ,LUMDAT
עבור כל סוג גוף תאורה מוצע .המדידה תתבצע בהתאם לדרישות תקן
.LM-70
• תעודת בדיקה לאורך חיים בהתאם לתקן  IESLM-82ולתקן IES TM21

.
• תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן .IESLM-79
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 08.01.05פרוק מתקן תאורה
.1

עבודת הקבלן כוללת גם פרוק מתקן תאורה קיים הנמצא בתחום העבודות
עפ"י הצורך ובתאום עם מחלקת מאור רחובות ,ירושלים ,לרבות מתקנים
פרטיים ובתאום עם אותם גורמים.

.2

הפרוק יכלול :עמודים ,פנסים ,זרועות ,קופסאות ,חיבורים ,כבלים ומוליכים ,תאי
מעבר ,ומרכזיית תאורה .הציוד פגום יפונה מהאתר ע"י הקבלן ,ציוד תקין יועבר
למחסני העירייה או למקום אחר בתחום ירושלים עפ"י הנחית המפקח ,לאחר
ניקוי  ,בתאום עם נציג מחלקת המאור .מחיר הובלה והפינוי מאתר כלולים במחיר
פרוק רשת התאורה.

 08.1.06מרכזיית תאורה
מרכזיות התאורה תהיה מדגם  2019העדכני ביותר למועד הביצוע.
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.1

המרכזייה תיוצר במפעל אשר אושר ע"י מכון התקנים כמייצר עפ"י ת"י
 1419ועומד בדרישות וע"י מחלקת המאור.

.2

המפעל המייצר יקבל את אישור ה"ממונה" על מבנה הלוח ,מכאנית
וחשמלית לפני ואחרי הרכבתו.

.3

התוכנית של המרכזייה ,תתאים לתוכנית העקרונית הקיימת במחלקת
המאור ,בגרסתה המעודכנת למועד הביצוע.

.4

ארון המרכזייה ייבנה מפוליאסטר משוריין.

.5

סמל עיריית ירושלים – "המחלקה למאור" יקבע באמצע הדלת הקרובה
לארון הפיקוד האלחוטי כפי שמוגדר בדגמים הנ"ל.

.6

יוכנו חיזוקים לכבלים הנכנסים והיוצאים מהמרכזייה.

.7

חלקי המתכת של המרכזייה המיועדים לצביעה יעברו טיפול אנטי
קורוזיבי וצביעה כפי המפורט בתקן ישראלי  1419והנחיות המחלקה
למאור באותו הזמן.

.8

כל הצירים ,הברגים והאומים יהיו מגולוונים באבץ חם ובעובי של 70
מיקרון לפחות או מצופים בקדמיום.

.9

במקומות אשר יקבע ע"י ה"ממונה" יבוצע מבנה מגן למרכזייה עפ"י
הנחיות מנהל הפרויקט.

.10

הרכבת יחידת הפיקוד והבקרה האל חוטית ,תבוצע עפ"י הזמנת
המחלקה.

.11

הבסיס למרכזייה יהיה תואם בגודלו את המוגדר בתיאור המרכזייה עפ"י
השרטוטים במפרט ומסוג המוגדר בת"י  812בתיאור לבסיס עמודי
תאורה ,בכל מקרה לא יהיה חלש מבטון ב – .30

.12

מרכזיית התאורה תכלול הכנה לבקר תאורה "דאלי".

.13

מפסק ראשי במרכזייה יהיה מפסק אלקטרוני.

מחיר אספקת והתקנת מרכזיית הדלקה כולל:
 .1אספקת המרכזייה על כל מרכיביה כמפורט לעיל.
 .2הובלה ממפעל הלוחות/הספק למקום ההרכבה.
 .3התקנת המרכזייה על היסוד (היסוד ישולם בנפרד).
 .4שילוט המעגלים בהתאם להוראות המפרט אלא אם התקבלה הנחיה שונה
מה"ממונה".
 .5חיבור היציאות למרכזייה ,כולל הארקות.
 .6חיבור פס ההארקה באמצעות מוליך נחושת גלוי ושזור  35ממ"ר לאלקטרודת
הארקה
 .7ביצוע הזמנת החיבור ,תאום מיקומה של המרכזייה עם חברת החשמל וה"ממונה"
והעברת ה"טסטים" .
 .8אספקה והתקנת יחידת קצה/בקר ,או לפי החלטת העיריה העברת עלות יחידת
הקצה למחלקה למאור .
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 08.01.07מתקן תאורה זמנית לשלבי הביצוע עם עמודי עץ ורשת אווירית
.1

לצורך תאורה בשלבי הביצוע יבוצע מתקן תאורה זמני בהתאם לשלבי הביצוע.
עבודת הקבלן כוללת גם הכנת תכנית תאורה זמנית בכל שלב של העבודה ובהתאם
להתקדמות העבודות באתר וכולל גם אישור התכנית במחלקת המאור .

.2

כל שינוי בתאורה זמנית יחייב את הקבלן בעדכון התכנית לתאורה זמנית וקבלת
אישור מחדש.
תכנון ואישור תאורה זמנית כלולים במחירי העבודה ולא ישולמו בנפרד.

.3

המתקן יבוצע באמצעות עמודי עץ חדשים בגובה  10מטר ,בקוטר " 6לפחות ,מעץ
מלא מטופל (צבע) למניעת ספיגת מים .העמודים יותקנו בתוך שרוול מתכתי
שישוקע ביסודות בטון גלויים שיונחו בהתאם לתוכנית שתאושר .מידות היסודות
המינימליות  100x100x100ס"מ .

.4

זרועות לפנסים יהיו במידות  2x5מטר מחוזקים לעמודים בצורה טובה עפ"י פרט
בתוכנית בתוספת חבקים מתכתיים עפ"י הצורך לאבטחה נוספת.

.5

כבלי ההזנה בין העמודים יהיו עבור התאורה הזמנית מסוג תיל אווירי מבודד
(תא"מ) בחתך  5x25מ"מ מחוזקים ומתוחים בין העמודים.

.6

מתקן התאורה ייבדק מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י מהנדס בניין מנוסה מטעם
הקבלן ועל חשבונו ,ויאושר בכתב על ידו.
הבדיקה תכלול את כל המכלול ,עמודים ,יסודות הבטון ,זרועות ,פנסים וכבלי
הזנה עיליים המתוחים בין העמודים.
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.7

עבודת הקבלן כוללת גם הכנת תכניות ביצוע למתקן ואישורן במחלקת המאור,
חיבור המתקן לרשת עירונית וקבלת אישור מהנדס בודק לפני החיבור לחשמל.
כ"כ כוללת העבודה שינוע העמודים התחברות לרשת התאורה העירונית בהתאם
לשלבי הביצוע.

.8

מתקן התאורה הזמני יעמוד בתנאי מזג האוויר ומהירות הרוח הצפויים בהתאם
למקום ההתקנה  ,אך לא פחות ממהירות רוח של  47מ/ש בהתאם לתקן ת"י .812

.9

הקבלן נדרש לתחזק את מתקן התאורה הזמנית ללא תוספת מחיר ,ועליו לקחת
בחשבון את עלות אחזקת מערכת התאורה מיום התקנתה ועד לפרוק המתקן
הזמני בסיום העבודות .כולל אחזקת הפנס ,החלפת ציוד פגום עפ"י הצורך ,החלפת
נורות שרופות עד לסיום העבודה בכביש.

.10

הקבלן נדרש להעתיק את מתקן התאורה הזמני בהתאם לתוכניות שלבי הביצוע,
כל העתקות  ,הפירוקים והתקנות כלולים במחירי התאורה הזמנית ללא תשלום
נוסף בגמר העבודות בכביש יפורק המתקן הזמני יפונה מהאתר ויוחזר לקבלן.

 08.01.08הפעלה ראשונית וניסוי תאורה
.1

בגמר בצוע מתקן התאורה (זמנית או קבועה) יכוונו כל הפסים לזווית הנכונה עד
לקבלת תוצאות אופטימליות למתקן התאורה שבוצע.

.2

הבדיקות יעשו בשעות החשיכה בנוכחות הפקוח המתכנן ונציג מחלקת המאור
בעיריית ירושלים.
הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מכשיר פוטמטרי בדרגת רגישות טובה
שיסופק ע"י הקבלן לצורך הבדיקה.
עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן כל הליקויים והכיוונים הדרושים עד לקבלת
אישור מחלקת המאור בעיריית ירושלים .מחיר הבדיקה כלול במחיר העבודות
ולא ישולם בנפרד.

 08.01.09ח ו מרים וציוד
.1

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון
התקנים (עם תו תקן).

.2

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המפקח וכן לקבל אישור אגף המאור בעירית ירושלים לכל הציוד שבכוונתו
להתקין ,לחפירה ולצנרת .אין להזמין ציוד לפני קבלת אישור בכתב ממחלקת
המאור של העיריה.
אם בכוונת הקבלן להציע גוף תאורה אחר למאופיין בכ"כ כש"ע ,גוף התאורה
המוצע חייב להיות מסוג לד מדגם המאושר ע"י עיריית ירושלים .על הקבלן
להגיש חישובי תאורה לאישור העיריה עם הדגם המבוקש.

.3

כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן ו/או אגף המאור יוחלפו ע"י
הקבלן מייד ועל חשבונו.

.4

צביעה:
צביעת חלקי מתכת מגולוונים תבוצע בגוון  RALשיבחר בשלב הביצוע לאחר ניקוי
חיצוני מכל לכלוך לפי מפרט "אפוקל" צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגלוונת
(לאווירה לא ימית) .הקבלן יספק תעודת אחריות ל 5-שנים מהמפעל.

.5

שילוט
באחריות הקבלן לספק ולהתקין שילוט עבור כבלים כולל בשוחות מעבר ,עמודים
צינורות ואביזרים כגון :לוחות  ,גופי תאורה קופסאות חיבורים .השילוט יהיה
שלט סנדויץ למתקנים ועל הכבלים הן במוצא והן ביעד  ,על השילוט ייכתב מספר
המעגל .פירוט יתר על השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר
מאוחר יותר.
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מחיר השילוט כולל במחיר היחידות בכתב הכמויות .כן יהיה שילוט סנדויץ
בארונות חשמל  ,דלתות לארונות עם לוחות חשמל  ,כולל במחירי היחידה האחרים
ולא ימדדו בנפרד.

 08.01.10אחזקת תאורה
.1

אחזקת מתקן התאורה הזמני והקבוע תבוצע על פי הנחיות המפרט העירוני ועל
פי הנחיות מפקח מחלקת המאור.

.2

מרכיבי האחזקה :איתור תקלות ותיקונן ,החלפת ציוד פגום לפי הצורך ,החלפת
נורות שרופות ,יישור עמודים מתיחת כבלים אוויריים.

.3

תיקון תקלה ייעשה בתוך  12שעות מרגע קבלת ההודעה .טיפול במפגע בטיחותי
ייעשה בתוך  3שעות מרגע קבלת ההודעה.

.4

אחזקת תאורה קבועה תשולם לפי סעיף אחזקה חודשית בכ"כ .אחזקת מתקן
התאורה הזמנית ,כלולה במחירי היחידות של סעיפי התאורה הזמנית

 08.01.11תאומים אישורים ובדיקות
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.1

העבודה תבוצע תוך תאום שוטף בכל שלבי הביצוע עם הפיקוח מטעם מחלקת
מאור רחובות של עירית ירושלים.

.2

עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למחלקת "פיקוח מאור רחובות" ויתאם אתם
את כל העבודות שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת.

.3

על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.

.4

צנרת הכנה לכבלי תאורת רחובות תתואם עם המפקח ועם אגף המאור בעירייה
ותבוצע בהשגחתו .הקבלן יזמין את המפקח מטעם אגף המאור לבדיקת הצנרת
לאחר הנחתה ולפני סתימת החפירה ויקבל אישורו לתקינות הצנרת שבצע עם
השלמתה .לאחר גמר ביצוע יידרש הקבלן להציג דו"ח מדידות מדגמיות לעומק
צנרת בעזרת מכשיר מתאים .התוצאות ירשמו בתכניות עדות.

.5

על הקבלן לתאם עם אגף המאור של העירייה את כל עבודות החבורים ,העמודים
והפנסים ולקבל את אישורו לעבודות שביצע.

.6

בגמר הביצוע יזמין הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים לגודל החיבור של
המתקן ויתקן את כל הליקויים שימצא הבודק עד לקבלת אישור הבודק לחיבור
זרם למתקו.

.7

בדיקות בודק מוסמך יכללו גם מדידות התנגדות הארקה של כל היסודות לעמודי
תאורה ולעמודי קטינרי ולכל שוחות הארקה .תוצאות התנגדות הארקה ביחס
לאדמה לא יעלו על הנתונים להלן:

יסוד לעמוד קטינרי\תאורה < 40Ω
יסוד לעמוד קטינרי הזנה (15Ω < ) injection
אלקטרודת הארקה בשוחה < 30Ω
.8

הקבלן יבצע בדיקת פילוס לכל התאים\שוחות\יסודות לארונות\מרכזיות\יסודות
לעמודי תאורה ויסודות לעמודי קטינרי שיבוצעו בשלב זה .הבדיקה תעשה ביחס
למפלס פיתוח סופי מתוכנן בשלב  INFRA 2כולל מדידת גובה אבסולוטי בכל
הפינות של התא\יסוד לארון (או בארבע נקודות לתא עגול) .
עבור שוחות ויסודות לארונות\מרכזיות לא תתאפשר סטייה מעבר ל  1±ºביחס
לשיפוע הפיתוח סופי בעומק התקרה המתוכנן .
עבור יסודות לעמודי קטינרי יידרש פילוס של כל הברגים\יסודות ביחס לשיפוע
סופי מתוכנן והקבלן יציג במדידה את נקודות הגובה של הברגים ביחס לשיפוע
הפיתוח ואת מיקום הברגים ביחס לציר העמוד .

.9

הקבלן יגיש דוח מדידת עומק של כל הצנרת בחציות מתחת לתוואי מסילה מתוכנן.
לא תאושר חצייה שבוצעה בעומק קטן מ  180ס"מ ביחס לגובה מסילה סופי
מתוכנן (קצה עליון של הצנרת).

.10

בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה
פוטרת את הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

 08.01.12אופני מדידה ותכולת מחירים
.1

העבודה תימדד לפי ההוראות הבאות:
1.1

ת"י  1861חלק " 7כללים למדידה של עבודות בניה :עבודות חשמל
ותקשורת".

1.2

פרק  08.00במפרט הכללי על כל סעיפיו פרט אם צוין אחרת.

העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חומרים
שנפסלו ,מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי
החפירה.
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.2

המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה ,התקנה וחבור ואת כל העבודות
וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה.

.3

מחיר חפירה כולל בין היתר חפירה ו/או חציבה של תעלה בכל כלי ,לרבות עבודת
ידיים וגישושים ,ריפוד חול ,סרט סימון ,כיסוי והידוק בשכבות מבוקרות
ומדידות עומק.

.4

מחיר יסודות הבטון כוללים בין היתר חפירה ,טפסנות ,בטון ,זיון ,ברגי יסוד ,פס
הארקה ,שרוולי מעבר לכבלים וכיסוי .בנוסף כולל המחיר גם את תכנון היסוד ע"י
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו.

.5

כבל ההזנה  3 x 2.5ממ"ר מפתח הציוד שבעמוד ועד לפנס כלול במחיר גוף
התאורה ולא ישולם עבורו בנפרד.

.6

מחיר שוחות כוללים בין היתר ,חפירה ,פינוי ,מילוי חוזר ב ,C.L.S.M-שכבת חצץ,
תאים ,תקרות תאים ,מכסים לרבות כיתוב יעוד התא לפי סטנדרט עיריית
ירושלים.

.7

מחיר העמוד כולל בין היתר הספקה ,הובלה ,העמדה ,תכנית יצרן  ,בורג הארקה,
הכנה להתקנת מגש חיבורים ,אומים ,דסקיות ,שילוט ,חיזוק מכסים וכל העבודות
וחומרי העזר דרושים .מגש הציוד וצביעה ימדדו בנפרד.

.8

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל בין היתר גם את ציוד ההצתה ,פנלים
לנורות הלד ,התקן חיבור גופי התאורה לזרוע ,ואת קטע הכבל המחבר בין פתח
הציוד בעמוד לפנס כולל חיבורו במגש החיבורים שבעמוד .כן כוללים המחירים
התקנה מושלמת של הפנסים לרבות כל החיזוקים ,המתלים ,ברגי החיזוק,
קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים לרבות חישובי תאורה.

.9

תוספת למחיר חפירה עבור חציית אספלט ותיקון משטח אספלט ו/או ריצוף ימדד
במ"ר לחתך התאורטי של החפירה בקירות זקופים.

.10

מחירי צנרת כוללים בין היתר חבלי משיכה ופקקים לאטימת הצנרת בקצוות .

.11

מחירי כבלים ומוליכי הארקה כוללים בין היתר חיבור מושלם בקצוות ,כפפות
מפצלות בקצוות  ,וכל חומרי העזר הדרושים לביצוע החיבור.

.12

מחירי העבודה כוללים את כל הדרוש לביצוע בשלבים כולל ניתוקים ,התחברויות,
תאומים עם רשויות ,בדיקות ,תאומים עם הסדרי ביצוע והסדרי תנועה ,עבודה
בשעות לא שגרתיות וכדו' .

.13

תאורה זמנית
מחירי היחידות לסעיפי התאורה הזמנית כוללים תכנון מפורט מלא  ,אישור
תכנון והקמה של מתקן התאורה הזמנית על פי הנחיות המפרט הטכני העירוני,
תאום עם מחלקת המאור וקבלת אישורם לתכנון ולביצוע ,תאום שלבי הביצוע עם
מפקח מטעם מחלקת המאור ,כולל פירוק בגמר העבודה והחזרתו למחסני הקבלן.
תחזוקת מתקן התאורה הזמנית לכל תקופת התקנתה כמפורט בסעיף " -אחזקת
תאורה" ,כלולה בסעיפי התאורה הזמנית ,ללא סעיף נפרד.
כמו כן כלול במחירי היחידות העתקת העמוד והיסודות ייחד עם כל מכלול הציוד
עוגנים ,עמודי משען כבלים ,ככל שיידרש ובהתאם לשלבי הביצוע .
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. 14

פירוקים
מחיר הפירוקים ,עמודים ,תאים ,מגשים ,פנסים ,מרכזיות וכד' כוללים הובלת
הציוד המפורק למחסני העירייה ,כולל כל העבודות והתאומים הנדרשים למסירת
הציוד וקבלתו במחסני העירייה.

.15

מתקן הארקת יסוד להארקת קירות /תעלות (סעיף )08.010.0730
מתקן הארקת יסוד לתעלה ,מעקה בטון או קיר בטון בהם משולבים יסודות לתאורה
יימדד לפי אורך של המתקן (מעקה בטון ,קיר תעלת ניקוז) ,בקטע בו מבוצעת
הארקה ,ולא לפי אורך מוליכי הארקה ,בכל כמות של מוליכי הארקה שתידרש.
הארקת יסוד תבוצע עפ"י חוק החשמל ,כולל יצירת רציפות חשמלית באמצעות
ריתוכים של ברזלי זיון אופקיים ואנכיים בקוטר  12מ"מ לפחות ובעזרת פס פלדה
במידות  4X50ממ"ר טמונים ביציקות הבטון של המעקה/הקיר לכל אורכם ,וביצוע
ריתוכים אל ברזלי הזיון של המבנה ואל פס הארקות היוצא אל פתח.העמוד וכלוב
בירגי היסוד של ע.ת .או עמוד קטינרי בכל נקודות החיבור ,כולל כל ברזלי הזיון ופסי
הארקות ,כולל יציאות חוץ בקצוות מכל צד של הקיר בפינות ,בקופסה משוריינת דגם
"פטיש" או שווה איכות מאושר במידות  X1515ס"מ ובעומק  10ס"מ ,לרבות בורג
ופס מגולוון .הקופסה שקועה ביציקה כולל שילוט "הארקה" .המדידה לפי אורך
הקיר או האלמנט מוארק(.הקיר או אלמט אחר שיאורק יבוצע במספר קטעים
ובמספר שלבים).

. 16

יסודות
תוכנית היסודות לעמודי התאורה היא תוכנית מנחה בלבד לצורך תכנון ע"י
קונסטרוקטור של הקבלן .מחיר היסודות יכלול את עלות התכנון של מהנדס
קונסטרוקציה ויועץ קרקע שעל הקבלן להעסיק לצורך הוצאת תוכנית יסודות
לביצוע ,המותאמות לתנאי המקום .מידות היסוד הסופיות יקבעו עפ"י חישוב מפורט
של קונסטרוקטור מטעם הקבלן בהתאם לעמוד שיסופק ולסוג הקרקע במקום
ובהתאמה לעמידה בדרישות המינימום כפי שמופיעות במפרט הטכני של מחלקת
המאור.
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פרק -8מתקני חשמל-עבודות תשתית עבור תשתיות חח"י
 08.03תשתיות עבור חח"י
 08.03.01כללי והבהרות
.1

העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:
.1.1

חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות.

.1.2

הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ לתשתיות תת קרקעיות.

.1.3

המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.

.1.4

פרק  08במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בהוצאת משרד הביטחון.

.2

במסגרת עבודות הרכבת הקלה ,קו כחול ,קטע  ,21יבוצעו עבודות ,העתקת תשתיות
וחציות עבור חח"י .העבודות יבוצעו בדרך חברון בין צומת רוזמרין-דרך חברון עד לפני
כ 150-מ' דרומה מצומת אשר וינר-דרך חברון .אורך הקטע  1400 -מ'.

.3

בין צומת רוזמרין לבין צומת טאבליה רשת קיימת (מתח גבוה) נמצאת בצד המזרחי של
הרחוב .בהמשך הקטע בצד המזרחי עוברים כבלי מתח גבוה ובצד המערבי גם כבלי מתח
גבוה וגם כבלי מתח נמוך .במסגרת הפרויקט כבלים קיימים מועתקים לצד המערבי,
לאורך שביל האופניים .יבוצעו חציות חשמל רוחביות עבור מערכות רמזורים מרכזיות
תאורה ,הזנת חניון תת-קרקעי ותחנת מיישרים .יבוצע חצית חשמל באזור צומת שדרות
שמואל מאיר להתחברות עם כבלים קיימים .יבוצע חצית חשמל מול תחמ"ש ניידת "רמת
רחל" אשר יכלול כל היציאות של התחמ"ש .יבוצע הנחת צנרת רזרבית לחיבור מתח
עליון של התחמ"ש.

.4

כל העבודה תבוצע בפיקוח של נציגי חח"י .באחריות הקבלן הזמנת פיקוח של חח"י
בהתאם להתקדמות העבודות .הנ"ל כלול במחירי העבודה ולא ישולם בנפרד.

.5

לאורך תוואי העבודות ישנו ריבוי תשתיות קיימות ומתוכננות .בנוסף חלק מהתשתיות
החדשות מתוכננות בתעלות משותפות עם מערכות שכנות .העבודה תבוצע בתיאום רצוף
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עם בעלי התשתיות השכנות כולל ביצוע הפרדות בין תשתיות בהתאם למסומן בתכנית
(בלוק  7לדוגמא).
.6

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את
המפקח ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו .ככלל ,במקרה של סתירה בין ההנחיות
במסמכים השונים ,יפסק לפי הנוהל המחמיר .מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות
לביצוע תשתית עבור חברת החשמל להנחת צנרת ,וביצוע תאי מעבר עבור כבלי חברת
החשמל .כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי
הבטיחות המקובלים והמתאימים לביצוע עבודות תשתית חברת החשמל מסוג החפירה
הנדרש.

.7

חברת חשמל שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות באמצעות קבלן מטעמה .בכל
מקרה עבור עבודות שנקבעו בסטאטוס "על חשבון חח"י" –עבודות אלו יבוצעו במחיר
המחירון של חברת חשמל .באם החליטה חברת חשמל לבצע את העבודות בעצמה/ע"י
קבלן מטעמה ,חייב הקבלן לאפשר את ביצוע העבודות ע"י חברת חשמל ללא תשלום
נוסף.

.8

במקרה בו תבוצע החפירה על ידי חברת החשמל הקבלן אחראי לתאום מועדי הכניסה
והיציאה של חברת החשמל לביצוע ההעתקות בכל מקרה הקבלן יבצע בורות גישוש ויכין
תוכנית מדידה של מיקום וגובה הכבלים ,על הקבלן לקחת בעלות הצעתו את העיכובים
והתיאומים הנדרשים עם חברת החשמל ,ביצוע הדרך במקטעים עם שלבי הביצוע
והעיכובים בביצוע עבודות חברת חשמל.

.9

העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות ,לאורך כבישים מדרכות ,שטחי גינות
ציבוריות מעברי כבישים ,מסילות ברזל ושאר מכשולים .מפקח מטעם חברת החשמל
ו/או המפקח רשאים לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודות ,בין בראשיתן ובין
במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות האחרות של
הקבלן לפי מפרט זה.

.10

על הקבלן לעבוד עפ"י ההיתרים והרישיונות שקיבל מהרשויות ,ולפי תכנון ואישור של
חברת החשמל כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה ,יש לעדכן את הרשות
המתאימה ואת המפקח ולקבל אישור בכתב לביצוע השינוי.

.11

לתשומת לב הקבלן :בשטח קיימים קווים ומתקנים תת קרקעיים רבים .על כן ,כל
העבודות יבוצעו עם התייחסות לתוכנית תיאום מערכות ותשתיות על מנת לתאם הנחת
צנרת תת קרקעית עם אותן מערכות נוספות/קיימות באותו קטע עבודה.

.12

בתשתיות חשמל ותקשורת עירונית יהיה בלוק הפרדה  7ס"מ לאורך הצנרת כמתואר
בתכנית ובכ"כ.
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.13

כל נזק שייגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן .כל ההוצאות
הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים ,התעודות והרישיונות הנ"ל ,כלולות
במחירי סעיפי החפירות המפורטים ברשימת הכמויות.

.14

חברת החשמל רשאית לקבוע את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות ,והיא רשאית
להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר ללא תוספת
תשלום עבור העברת הכלים ממקום למקום.

.15

הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות בגלל עיכוב או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או
אחרת .לא תשולם כל תקורת קבלן ראשי בנושא הפעלת קבלני משנה תאום עם קבלנים
אחרים וכו' .הכל כלול במחירי היחידה.

.16

ייתכן והעבודה תצריך הפעלה בשעות לילה לא שגרתיות ,מפוצלות וכו' .לא תשולם כל
תוספת עבור פיצול זה ,עבור עבודות לילה והן כלולות במחירי היחידה.

.17

המחירים המוצעים יהיו תקפים לכל כמות ולכל צורות הביצוע שעליהן יוחלט .הכמויות
המצוינות להלן בכתב הכמויות הן אומדנא בלבד .מדידה סופית בהתאם לדרישות ואופני
המדידה תיערך עם גמר העבודה ומסירתה.

.18

בגמר העבודה חלה חובה על הקבלן לבצע תוכניות AS-MADEממוחשבות (ללא תשלום
נוסף) ולהגיש אותם לאישור המתכנן והמפקח.

.19

כל הסעיפים כוללים אספקה ,התקנה ,חיבורים ,בדיקה ,ניסוי והפעלה ,אלא אם כן מצוין
במפורט אחרת.

 08.03.02חפירות
הכנות בשטח לפני ובסמוך לעבודות החפירה:
.1

סימון את תוואי החפירות.

.2

איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת-קרקעיים (בעזרת מפות של התשתיות
הקיימות ,סריקה עם גלאים ,בירורים עם נציגי רשויות) וסימון חציות או קירבה
לתשתיות אחרות על התוואי.

.3

הערכות לחפירות גישוש :קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה
ידנית על מנת מיקום תשתית קיימת ועל מנת לא להזיק לתשתיות אחרות או רכוש
הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.
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.4

חפירות הגישוש ימדדו לפי נפח החפירה בהתאם לצורך וכפי שיאושר ע"י המפקח באתר,
הקבלן יודיע מראש למפקח את מידות הבור המתוכנן ויקבל את אישורו.

.5

סילוק המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות ,חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב
את ביצוע קטע התשתית בזמן המוקצב.

.6

הסרה בשלמות של כל אבני השפה ,מרצפות ,צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודה.

.7

הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י העיריה ו/או
המשטרה.

.8

עבודות החפירה יבוצעו בקטעים ,ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח.

.9

לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה.

.10

לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך ,אין
לפזרן במקום .כמו כן ,יש לנקות את השטח.

.11

הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי העיריה והנחיות
המשטרה.

.12

תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים .שינויי התוואי לא
יהיו חדים ,יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים על הצנרת.
החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים
אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח.

.13

באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי ,לאתר בעזרת גלאים מתאימים את
התשתיות הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.
סימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את
הסימונים.
ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע ,במידה והקבלן יצטרך
סימון נוסף בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות ,עלות הסימון הנוסף
יהיה על קבלן הביצוע.

.14

באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים ,כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה,
מרצפות ,תמרורים ,צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.
חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה ,יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות
ובהפרעה מינימלית לסביבה ולעוברי אורח{,בהתאם להנחיות המפקח}
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בכל מקום אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא  -יש להחליפה באבן שפה זהה
חדשה על חשבון הקבלן.
.15

כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה.

.16

במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות /תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה זהירות
בטווח המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכשול ויפעל לפי הפרטים שבמפרט
בלבד.

.17

החזרת ו/או פינוי החומר החפור(חפיר) לתעלה ו/או למקום פינוי אחר כלולים במחיר
החפירה.

.18

רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה.

.19

הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהתעלה
נקייה מעצמים שונים.

.20

הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה
הקודמים בוצעו עפ"י המפרט.

.21

מעל הצינורות ימולא שכבת חול ים בעובי של  30ס"מ לפחות ,לאחר יישור החול הקבלן
יפרוס סרט סימון סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה.

.22

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם בוצעה החלפת חומר
מלאה ובין אם הוחזרה אדמה מקומית ,תעשה בשלבים תוך כדי הידוק בהתאם לסוג
הקרקע ,ובהתאם לדרישות הרשויות השונות ו/או של המפקח.

.23

החפירה תבוצע ברוחב הדרוש לפי כמות הצינורות/כבילה

.24

עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות  100ס"מ ,או לפי הנחיית
המפקח.

.25

הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  5ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני
הנחת צנרת.

.26

לאחר הנחת הכבלים והצנרת ,ימלא הקבלן חול בגובה  30ס"מ מעל קנה עליון מעל
הצנרת ,לאחר מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של  20ס"מ ועליו להניח סרט סימון
בגובה אחיד.
מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע .הקבלן יבצע הרטבה
והידוק עד לצפיפות של  98%ויחזיר את השטח לקדמותו.
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 08.03.03צנרת
.1

.2

הובלה
יש לשמור בזמן העמסה ,הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או
מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.
בדיקות איכות
כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל .ISO 9001:2000
כל הצנרת שתסופק בפרויקט תהיה עם אישור מכון התקנים לתקן ישראלי  -ת"י .1531
צנרת  PVCתהיה בדרג  SN16לפחות
צנרת כפיפה תהיה מסוג "פקסגול" בדרג  10בלבד ע"פ הנחיות חברת חשמל.
מחיר הצנרת כולל את החיבורים בהלחמה או מחבר תקני אחר כולל עבודות בשלבים
וחיבורים בכל שלב
בהתאם להסדרי התנועה והתקדמות הביצוע.

.3

התקנת צינורות
 .3.1בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע ,מעוך או חתוך בחלקו.
 .3.2יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים.
 .3.3אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח.
 .3.4החיבורים יתבצעו ע"י מחברים תקינים.
 .3.5יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת הצינורות
יש לבצע בדיקת צנרת כהכנה להשחלה.
 .3.6כל הצינורות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  8מ"מ העשויים
מפוליפרופילן
 .3.7מחיר צינורות ריקים כולל את חוט המשיכה.
 .3.8קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה ,למניעת כניסת חול ואבנים.
 .3.9יש לאטום את קצה הצינור ולסמן את הצינור .הסימון ימוקם כ 20 -ס"מ מעל לפני
הקרקע.
 .3.10עומק טיפוסי (למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות ,בין קיימות ובין
מתוכננות ,שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות בפרויקט)
של הנחת הקנים הוא בעומק  0.8ל 1.1 -מט' ובחציות כבישים בעומק שבין  1.8ל-
 2.3מטר ולפי התרשימים בתוכנית.

.4

גמר הצינורות בשוחות (גובים)
 .4.1הצינורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית
הגוב  15ס"מ לפחות .קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ 10 -ס"מ.
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יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידו הפנימי והחיצוני לצורך
מניעת מים ומכרסמים.
את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצינור.
לאחר האטימה יש להשאיר כ 2 -מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו
הפנימי של האטם וחוטי המשיכה יהיו קשורים לסולם בתא.

.4.2
.4.3
.4.4

 08.03.04תאי כבלים
.1

באותם מיקרים שבהם יהיה צורך בבניית תא באתר ,הקבלן יפעיל מטעמו מהנדס בנין
שילווה את כל תהליך בנית התא ,ובסיום הבניה ימציא לחברת החשמל אישור בכתב על
תקינותו של התא וכי בנית התא בוצעה בהתאם לתכנית הבניה.

.2

הוספת צווארון לתא עד לגובה של  120ס"מ ,תחשב כחלק מבנית התא ולא תשולם בעבורו
כל תוספת.
באחריות הקבלן לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך כדי התייחסות לפני
הקרקע ,השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה.

.4

בתאים מורכבים שלבי דריכה רחבים בהתאם לגובה התא למעט תאים בקוטר 80
שיסופקו ללא מדרגות .מחיר שלבי הדריכה כלולים המחיר התא.

.5

המילוי החוזר בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע ע"י דיפון ב.C.L.S.M-

.6

תקנים

.3

.7

.6.1

תאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י –  466חלק .4

.6.2

תאי בקרה עגולים מתאימים לת"י –  658חלק .1

.6.3

מכסי יצקת דגם חברת החשמל מתאימים לת"י – .489

.6.4

תקרות מלבניות לתאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י – .489

.6.5

תקרות עגולות לתאי בקרה עגולים מתאימים לת"י – .489

מכסים
.7.1
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התאים יסופקו עם מכסי יצקת בקוטר  60בהתאם לעומס הנדרש עם סמל חברת
החשמל.

.7.2

המכסים יהיו לעומס  12.5טון במדרכות ללא חשיפה לרכב ולעומס  40טון
בכבישים ,חניות ובתנאי חשיפה לעומסי רכבים וזה בהתאם לדרישות תקן ת"י
.489

.7.3

המכסים יהיו עם נעילה.

.7.4

לצורך נעילה ,פתיחה והרמת המכסה יש להשתמש במפתח ייעודי.

 08.03.06אופני מדידה ותכולת מחירים
.1

.2

.3

.4

.5
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עבודות החפירה/חציבה ,המילוי ,הידוק ,שיקומים  -יבוצעו לכל רוחב התעלה שנחפרה.
התשלום  -לפי חתך תיאורטי בלבד .מודגש בזה ,כי עבודות המילוי (בחול ,צמנט,
בנטונייט ,בחומר מוחזר ,בחומר נברר או במצעים למיניהם) ,ההידוק ,הבטונים
והשיקומים הנ"ל ,יבוצעו לכל רוחב התעלות והבורות שנחפרו ולא רק לרוחב התיאורטי.
לא תשולם שום תוספת עבור הכרוך בכך.
בכל מקרה בו התשלום יבוצע לפי נפח (לדוגמא :חפירת /חציבת תעלות ,מילוי תעלות,
בורות גישוש וכו' ,אם בכתב הכמויות התשלום הוא לפי נפח) המידה לצורכי תשלום
תהיה אך ורק לפי רוחב האלמנט שבחתך התיאורטי ולא לפי רוחב התעלה שנחפרו בפועל.
כל העבודות שידרשו לביצוע החפירה לאורך התוואי המתוכנן בהתחשב במגבלות האתר
ברוחב הדרכים ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן .בכל מקרה לא תשולם שום
תוספת ו/או פיצוי עבור שיטת העבודה/חפירה ולא יהיה כפל תשלום עבור חפירה
מסוימת .התשלום לתעלות יהיה רק לפי נפח (במ"ק) של תעלה סופית לכבלי חשמל מתח
גבוה /מתח נמוך ,וכו'  -שבוצעה לפי הוראות הממונה  -לפי הרוחב שבחתך הטיפוסי
והתיאורטי או הוראת המפקח בשטח ולפי עומק הביצוע בפועל ,וללא קשר לכמות ו/או
רוחב ו/או שלבי החפירה  /חציבה והעבודה ,וגם אם בפועל החפירות יתבצעו מספר
פעמים ,בקטעים ,בחפירה חוזרת וכו' .כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה ,פחת חומר,
חפירה חוזרת ,עודפי פינוי ,מילוי ,קשיים ,העתקות וכו' נכללים במחירי היחידות שבכתב
הכמויות ולא ישולמו בנפרד.
במחירי היחידות שבכתב הכמויות נכללת גם התמורה לעבודות הבאות :עבודות הבטחת
הסדרי תנועה ובטיחות ,עבודות הכנה ופרוק ,חפירות גישוש ,גילוי ,תמיכת תשתיות
צנרת ,וכו' ,פרוק דרכים ,מדרכות ,ריצופים ,אבני שפה ,קירות ,גדרות ,הגנה על דפנות
התעלה ,,דיפון ותימוך ,פריצת חורים בגדרות ,קירות תמך ,סילוק ופינוי עודפי חפירה
למקום מאושר על ידי הרשויות ,,החזרת המצב לקדמותו ,וכל פריט ורכיב נוסף או אחר
החיוני לביצוע העבודות ,בין שהוזכר בחוזה או בנספחיו ובין שלא הוזכר.
לא תשולם כל תוספת עבור הרחבת והעמקת החפירה ,תחזוקת התעלה לאחר חפירתה,
גם ובעת שעובדי החברה עובדים בה ,והמתנה לצורך ביצוע תיבת חיבור ("מופה") ,ועבור
עיכוב הכיסוי עד להנחת הכבלים או השחלתם בצנרת.

.6

.7
.8
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בגמר ביצוע כל חצייה הקבלן יבצע בדיקת מנדריל (משחולת) בקוטר מתאים לקוטר
הצנרת שבוצעה ובהתאם לכללי חברת החשמל .הבדיקה תעשה לכל צינור וצינור ולאורך
כל החציות .בגמר הבדיקה הקבלן יתקין פקקים/סגירה בקצוות הצנרת ויקשור אליהם
את חבל המשיכה.
ביצוע בדיקת מנדריל ,ואספקה והתקנת חבל משיכה ופקקים כלולים במחיר העבודה ולא
ישולם עבורם בנפרד.
כמו כן נכללים במחירי היחידה השונים ולא ישולמו בנפרד:
 .8.1הקבלן יבצע בדיקת פילוס לכל היסודות לארונות/מרכזיות שיבוצעו בשלב זה.
הבדיקה תעשה ביחס למפלס פיתוח סופי מתוכנן בשלב  INFRA 2כולל מדידת
גובה אבסולוטי בכל הפינות של היסוד לארון לא תתאפשר סטייה מעבר ל º1±
ביחס לשיפוע הפיתוח סופי בעומק היסוד המתוכנן.
 .8.2הקבלן יגיש דוח מדידת עומק של כל הצנרת בחציות מתחת לתוואי מסילה
מתוכנן .לא תאושר חצייה שבוצעה בעומק קטן מ 180-ס"מ ביחס לגובה מסילה
סופי מתוכנן (קצה עליון של הצנרת).

פרק  08תשתיות חשמל ותקשורת בצנרת מולטיטבולר
כללי
המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע מתקן תשתיות צנרת תת קרקעית – מולטיטבולר
עבור כבלי החשמול והבקרה של הרכבת הקלה בירושלים במסגרת פרויקט הקו הכחול
בירושלים.
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים:
א.

חוק החשמל תשי"ד  1954ותקנותיו העדכניות.

ב.

הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות.

ג.

המפרט הטכני המיוחד רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.

ד.

כל הפרקים הרלוונטים בנושאי חפירות ,צנרת ,סימון ,תאי בקרה וכו' במפרט
הכללי לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים

ה .פרק  08במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בהוצאת משרד הביטחון.
בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את
המפקח ולהמשיך בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו .ככלל ,במקרה של סתירה בין ההנחיות
במסמכים השונים ,יפסק לפי הנוהל המחמיר.

.1

תאור העבודה והיקפה
א.

ב.
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העבודה המתוארת במפרט זה כוללת
)1

חפירות  /חציבות של תעלות בקרקע עבור צנרת .

)2

בניית תאי בקרה בגדלים שונים ע"פ תכנית עקרונית של מתכנן התשתית וע"פ
תכנית מפורטת של הקונסטרוקטור.

)3

צנרת פלסטית רציפה בין תאי הבקרה.

)4

עיגון הצנרת בהתאם לסידור מפורט באמצעות מחזיקי מרחק ומוטות זיון.

)5

כיסוי והגנת צנרת באמצעות CLSM

)6

צנרת פלסטית לחיבור מתאי הבקרה לנקודות אספקה –חשמל\בקרה\תקשורת
לאורך תוואי המסילה.

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות הפיתוח.
בניית מבנה המסילה לא במסגרת מכרז זה .על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתארגן
בהתאם .כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות

ומפוצלות .עבור עבודות בשלבים ,בקטעים ,ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת.
העבודות הנ"ל כלולות במחיר היחידה.
ג.

התשתית מיועדת להובלת חשמל בזרם מעל  630Aולכן העבודה תבוצע ע"י חשמלאים
מורשים בלבד ובפיקוחו ובאחריותו של חשמלאי בעל רישיון מהנדס.

ד.

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

ה.

תכניות עדות ()AS MADE
)1

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת
התכנון המקורי.

)2

לאחר סיום כל שלב ביצוע יכין הקבלן תכניות עדות המפרטות את המתקן כפי
שבוצע (תכניות עדות) .כל התשתית כולל תוואי ,שוחות וחצייה של צנרת תסומן
בברור ע"י מודד מוסמך .

)3

תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  AUTOCAD -גרסה 2010
.

.2

)4

הקבלן ימסור למזמין  5סטים +מדיה מגנטית  CDמתכניות העדות שהכין.

)5

הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י ().............
בתאריך  ".......שם התכנית ומספורה בהתאם לכללי בקרת איכות של הפרויקט .

)6

מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.

)7

הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד.

חפירות:
א.

לפני החפירה יש לראות בתכנית תאום מערכות אלו תשתיות קיימות חוצות את הרצועה
המתוכננת ולסמן כל תשתית ותשתית על מנת להימנע מפגיעה מיותרת.

ב.

החפירות עבור הצנרת יהיו בעומקים משתנים ע"פ תכנית.
העומקים ברשימת הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום הסופי של המסילה,
הכביש או המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ 80 -ס"מ .לצורך עבודה
זו אין הבדל בין חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה,
פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או ריצוף
ו/או אבני שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם ריפוד חול ,סרט סימון ,מילוי מצע סוג א'
עד ראש התעלה והידוק או כיסוי  CLSMכמפורט בתכנית .

ג.
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עבור צנרת לחיבור צרכני משנה ותשתיות נפרדות תבוצע חפירה בעומק  100ס"מ לפחות
.החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת .יש להדק את החול.
מעל הצנרת תבוצע שכבת חול נוספת ומעליה סרט סימון עם מוליך נירוסטה וסימון

"חשמל" (בעברית ובאנגלית) כנדרש מעל שכבת החול והסימון העליונה יש לסתום את
החפירה בעפר ולהדק .פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.
ד.

חפירות לשוחות ותאי מעבר ימדדו מבעוד מועד ע"י מודד מוסמך ויקבלו אישור
קונסטרוקטור למיקום השוחה ולחוזק הקרקע סביב ,על מנת להימנע מפגיעה בתשתית
סמוכה.

ה.

על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות (בזק ,ח"ח ,מקורות ,הגיחון ,ומחלקת תשתיות
בעיריית ירושלים וכד') לתוואי החפירה לפני הביצוע .על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים
של צנרת תת קרקעית קיימת ,האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות
חלה על הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה
מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.

ו.

הקבלן יפנה על חשבונו כל תשתית ישנה ,בין אם היא לביטול בין אם היא הוזנחה בעבר
 ,הנמצאת בתוואי החפירה .

ז.

על הקבלן לקבל את אישורי הפקח  ,המתכנן ונציג המפעיל של הרכבת הקלה לצנרת
שהניח לפני כסויה.

ח.

באחריות הקבלן לצלם את כל קטעי הצנרת לפני יציקה ולהגיש קובץ תמונות למפקח
לפני יציקה .הקובץ יהיה על בסיס  EXCELויכלול את פרטי מועד הביצוע  ,תחום
הביצוע לפי מספרי חתך ציר רכבת וחתימת הקבלן .

ט.

.3

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה ,צילום ,תיעוד וקבלת רישיונות כלולים
במחיר החפירה שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

חומרים וציוד:
א.

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים
(עם תו תקן).

ב.

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח .

ג.

תכניות מפורטות של הטיפוסים השונים של תאי בקרה וסוגי צנרת ומחזיקי מרחק
(ספייסרים) יוגשו לאישור בחוברת  + A3קובץ  . CDורק לאחר קבלת אישור יזמין
הקבלן את החומרים.

ד.
.4

כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.

הנחיות לביצוע צנרת
כללי

א.
)1

לאורך התוואי תבוצע צנרת מטיפוס  PVC SN32או "י.ק.ע"  SDR=13.5בהתאם
לתוואי המסילה לפי הנחיות בתכנית.
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)2

כל הצנרת בפרויקט תהיה עם אישור של מכון התקנים לפי תקן ישראלי ת"י  1531או
תקן ת"י  61386ובהתאם לדרישות בחוק החשמל.

)3

החציות יבוצעו מקצה לקצה ויכללו סרטי סימון עם מוליך נירוסטה או מתכתי אחר
שמאפשר זיהוי מיקום הצנרת באמצעות מכשיר לאיתור תשתיות תת קרקעיות
דוגמת "מגן טכנולוגיות" או ש"ע הסרט יונח במרחק  50ס"מ מעל הצנרת ולא יותר
מעומק  100ס"מ מתחת לפני הקרקע .אם הצנרת עמוקה יותר יותקנו סרטי סימון
עם מוליך נירוסטה בעומק  100ס"מ ובמרחק  50ס"מ מעל הצנרת  .שתי קצוות
החצייה יאטמו בפקקים ויסומנו בקובץ עדות ע"י מודד מוסמך  .סרטי הסימון
כלולים במחיר הצנרת ולא ישולם עבורם בנפרד.

)4

הצינורות יונחו בקטעים רציפים ללא מופות ובקווים ישרים בין תאי הבקרה .כמות
וקוטר הקנים עפ"י הסימון בתכניות הביצוע.

)5

סימון מהלך הצנרת ,מיקום חציות צנרת ומיקום תאי מעבר\חיבור יעשה ע"פ סימון
בשטח ע"י מודד מטעם הקבלן ולאחר אישור המפקח\מנהל ,לאחר ביצוע ,בכל חצייה
ובכל שלב ביצוע יועבר קובץ ממוחשב של מודד מוסך עם ציון מיקום החצייה ,פרוט
החצייה ועומק החצייה .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת

ב.
)1

לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים .ולבצע ריפוד חול ים נקי
בעובי  5ס"מ בתחתית החפירה.

)2

הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות.

)3

הצינורות יבוצעו במקבצים שונים כמפורט בתכניות  .כל מקבץ כולל מספר שורות
ומספר עמודות .קיבוע הצינורות באמצעות מחזיקי מרחק תקניים וקשיחים מחומר
דוגמת פוליסטירן  P30או מוטות פלסטיים קשיחים או ספייסרים אורגינליים של
יצרן הצנרת  .כל מערך הצנרת יקובע באמצעות מוטות ברזל עגול בקוטר  8מ"מ
מצולע קשורים ביניהם לעיגון מרבי של הצנרת ולמניעת קריסת הצינורות במהלך
כיסויים .המוטות יותקנו בין עמודות הצינורות בהתקנה אנכית ובנוסף מוט עליון
לקשירה אופקית של מוטות  .המוטות יוחדרו לקרקע לעומק  50ס"מ לפחות.

)4

לפני קשירת הצנרת ולפני יציקה תתבצע בדיקת מנדריל ויופק דוח ע"י בודק סוג .1

)5

כיסוי הצנרת באמצעות בטון או  CLSMבהתאם לפרטים בתכניות .הכיסוי יוחדר
באמצעים מכאניים עד לתחתית מקבץ הצינורות ויכסה עד  15ס"מ מעל השורה
העליונה של הצינורות  .כל עבודות הכיסוי בבטון או  CLSMיבוצעו בנוכחות מפקח
ויתועדו כולל בדיקה ואישור של החומר ע"י מעבדה מוסמכת .
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)6

ספייסרים ומוטות לקשירה ועיגון של הצנרת יבוצעו כל  50ס"מ .

)7

צינורות יק"ע יסופקו מגולגלים על תוף.

)8

חיבורי צנרת במופות רק באישור המפקח ובשימוש במופות תקניות בלבד
המותאמות ללחץ נשיפה.

)9

קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום –על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים
לחלל הצינור.

)10

שימוש בפקקים תקניים בלבד .מחיר הפקקים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד.

)11

לאחר היציקה ולפני התקנת הפקקים יבצע הקבלן בדיקת מנדריל ויתקין בכל
הצינורות חבל משיכה מניילון שזור בקוטר  8מ"מ המותאם לכח משיכה של 1000
ק"ג .עלות הבדיקה והחבלים כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד .חבל
המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של  8%ביחס לאורך הקנה במצב פריסה ישר.
בדיקת מנדריל תבוצע ע"י בודק סוג  1ויופק דוח חתום בהתאם.

)12

בעניין שלביות ביצוע יש להתקין את הצנרת בין תאים ורק לאחר התקנת התאים
הצנרת תחדור  15ס"מ לתוך התא.

ג.
.1
.2
.3
.4
.5
ד.

לכל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים
)1

סוג הקנה עפ"י קוטרו החיצוני

)2

שם היצרן ,כתובתו וסימנו המסחרי הרשום

)3

המילים– :רכבת קלה והסיווג –חשמל\בקרה\תקשורת.

)4

מיון הקנה

)5

הקוטר הנומינלי (  ) 75ו/או ( )110ו/או ( )160ועובי הדופן הנומינלי

)6

ספרור שנת היצור ומנת היצור

)7

אורך הקנה בתוף

ה.
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כיסוי התעלות
כיסוי  CLSMיהיה לאורך רצועת המולטיטבולר כשבצד המסילה גובהו יהיה כ15
ס"מ מעל הצנרת.
יש למדוד הנ"ל ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן.
בזמן יציקת המילוי יש להקפיד על החדרת החומר המרווחים שבין צנרת
המולטיטבולר.
סטייה מותרת ליישור תנוחת המולטיטבולר עד  5ס"מ.
יש לוודא מיקום צנרת ביחס לתאים המעבר לפני התקנתם

הסימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאים
)1

שם היצרן ,או סימנו המסחרי הרשום

)2

שם המוצר ומיון הקנה.

)3

הקוטר הנומינלי (  ) 75ו/או ( )110ו/או ( )160ועובי הדופן הנומינלי

)4

ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת היצור

)5

ספרור מנת היצור

)6

אורך רץ במטרים
מחברי צנרת (מופות)

ו.
)1

באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ולא יותר שימוש במחברי
צנרת .היתר חריג יינתן רק באישור המתכנן ובתנאי שיעשה שימור במופות
המתואמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

)2

"חבצלת" יצרן "פלסים" צבע שחור .יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות.

)3

דו כיווני ,יצרן "פלסאון" מחבר שקוף.

)4

 – JACKMOONיצרן אמריקאי – מופות תקניות .

)5

מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה – ""AS MADE

ז.
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אטמי צנרת ("מוצצים")
)1

כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוש באטמי צנרת תיקניים למניעת כניסת
חול וסתימת הצנרת ,כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

)2

 – COMFITשימוש בפקקי צנרת לקוטר (צבע "המוצץ" – אדום) תוצרת פלסים.

)3

 – JACKMOONיצרן אמריקאי – אטמי צנרת תיקניים.

ח.

את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל (מנדרול) בנוכחות
המפקח בשטח .לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה כ –  2מטר
מכל צד של חיבור ,עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.

ט.

הצנרת תאטם בנוסף עם חומר למניעת חלחול מים  .לצורך כך יותקנו הצינורות עם
שארית  30ס"מ בתוך התא בתוכם יוזרק חומר האיטום.

י.

תשתיות לצרכני משנה ( :) Secondary Routing
)1

במסגרת ביצוע מולטיטבולר נכללות תשתיות לחיבור צרכני משנה לאורך התוואי .

)2

העבודה כוללת הנחת צנרת בכמות משתנה מהתאים ועד לצרכנים לאורך התוואי .

)3

מיקום מדויק לחיבור צרכני משנה יקבע תוך כדי ביצוע בתאום בין הקבלן לקבלנים
של צרכני המשנה או ע"פ הוראת המפקח באתר.

)4

להלן פרוט חלקי של צרכני משנה שיחוברו לתשתית מולטיטבולר:

א)

WIFI

ב)

מצלמות . CCTV

ג)

רמזורי רכבת . SIG

ד)

AXLE Counter

ה)

מפלגים –גם לבקרת מפלג וגם לחיבור חשמל למנוע המפלג.

ו)

מחסומי חנייה\תנועה .

ז)

– DETECTORSלפני ואחרי צמתים ולפני מחסומי חנייה (היכן שיידרשו).

ח)

Return current

ט)

 VTDוהארקות רכבת .

י)

הזנות מתח  Injectionלקטינרי והזנות מתחי פיקוד לרשת .Ocs

יא)

תשתיות לחיבור ארונות הסתעפות של רשת החשמל .Feeder Box

יב)

חיבורי אפס למסילה

יג)

נקודות בדיקת STRAY CURRENT

יד)

חיבורי גשרים להארקה בין פסים ובין מסילות.

טו) תשתית לעיריית ירושלים (מנת"י)
טז) תשתית למשטרת ישראל
יא .מתודולוגיה לביצוע העבודה:

.5
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)1

באחריות הקבלן הכנת מתודולוגיה לביצוע העבודה .

)2

המתודולוגיה תוגש לאישור המפקח והמתכנן לפני התחלת ביצוע .

)3

המתודולוגיה תכלול תיאור של הקבלן לאופן ביצוע העבודה  ,השתלבות בלו"ז
הפרויקט  ,השתלבות בעבודות יתר הקבלנים ,אופן ביצוע החפירה ,אופן הנחת
הצנרת ,עיגון הצנרת ויציקת הכיסוי ,אופן תכנון וביצוע תאי המעבר וכד'.

)4

הכנת המתודולוגיה כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד .

)5

הכנת המתודולוגיה ואישורה הוא תנאי להתחלת ביצוע .

תאי מעבר וחיבור
א.

התאים יהיו מבטון במידות משתנות ע"פ המפורט בתכניות.

ב.

התאים יהיו מלבנים או מרובעים או עגולים ויכללו קירות ותקרה (רצפה רק לפי דרישה
) עם פתח מתאים למכסה ע"פ תכנית .

ג.

בתחתית התאים יבוצעו פתחי ניקוז ע"פ הפרטים בתכנית .

ד.

התאים יבוצעו עם הכנה לפתחים בכל ארבעת הדפנות ובגבהים הנקובים בתכניות ,עבור
צנרת "פתח עיוור" (בטון בשכבה דקה באזור הפתח) והפתחים יפרצו בשטח בהתאם
לצורך

ה.

כל התאים יצוידו בסולמות ירידת שרות קבועים ביציקת הבטון במפעל  .הסולם יבוצע
בהתאם למיקום הפתח כמפורט בתכנית .הסולמות יהיו מברזל מגולוון ועטוף בגומי
הגנה.

ו.

התאים יבוצעו במפעל חרושתי מוכר ובפיקוח מכון התקנים .כל התאים יאושרו ע"י מכון
התקנים בהתאם לתקן ישראלי מוכר לייצור תאי מעבר \חיבור תת קרקעיים דוגמת ת"י
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ז.

התאים לאורך התוואי יכללו זיון ע"פ תכנית קונסטרוקטור של הקבלן שתוגש לאישור
המפקח או מי מטעמו.

ח.

התאים יכללו תקרות ומכסים לעומס משתנה עד  40טון כמפורט בתכניות.

ט.

התאים יותקנו עם תקרה או ללא תקרה בעומק המאפשר המשך עבודות פיתוח \מסילה
\יציקת בטון שני .ורק לאחר גמר עבודות פיתוח\מסילה\יציקת בטון שני יושלמו התקרות
ו\או המכסים עם הגבהת "צווארון " לקבלת המכסה בגובה פני הריצוף\פיתוח סופיים.
באחריות הקבלן לתאם את גובה המכסה לפיתוח הסופי (אינפרא  .)2הגבהת "צווארון"
תבוצע מאלמנטים טרומיים או יצוקה באתר עם השלמת יציקה במרווחים לתקרה של
התא.

י.

תאי המעבר הנמצאים במרכז המסילה  ,להלן תאי  ,128Z , MVיבוצעו עם תקרה סופית
עם מכסה בגובה התקרה .המכסה יותקן בהתקנה מושלמת עם עיגונים ותומכים .על
המכסה יש לפרוס שכבת חול ים  10ס"מ עובי להגנה .ומעל את המצעים הזמניים של
אינפרא  1עד לחפירה שוב במהלך אינפרא  .2צווארון יושלם באינפרא  2כולל הגבהת
המכסה למפלס המסילה.

יא .המכסים יהיו יצוקים מפלדה כדוגמת בזק מחולקים לשלושה חלקים או עם הכנה
לריצוף או מרובעים ועם כיתוב מוטבע ביציקה בהתאם לסוג התא וייעודו .פירוט הכיתוב
יקבע בשלבי הביצוע .מידות המכסים בהתאם למפורט בתכניות .צורת המכסים של
התאים בהתאם למיקום ההתקנה (בגינון מכסה עגול  ,בריצוף מכסה מרובע מרוצף
\מלבני).
יב .המכסים יכלול מנגנון נעילה המאפשר פתיחה רק באמצעות כלים מתאימים דוגמת
המכסים של חברת  HOTאו "סלקום".
יג .תשתיות לכבילה בתוך התאים :
בתוך תאי המעבר יותקנו מובילים לעיגון הכבלים .המובלים יבוצעו ע"פ תכניות
מפורטות של התאים ויתוקנו צמוד לתקרות \דפנות של התאים  .כל המובילים
המתכתיים ותמיכותיהם יהיו מגולוונים .המובילים יהיו מסוג תעלות פח עם או ללא
מכסה וסולמות כבלים מתועשים מטיפוס "כבד" דוגמת "לירד" או ש"ע מאושר.
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כל עבודות ההכנה כגון ריתוך ,השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון .אין לבצע אחרי הגלוון
כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי.
התמיכות יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זוויתנים מרותכים (ללא ניטים)
ויתאימו לעומס המרבי של הסולם/תעלה עם הכבלים .התמיכה תסופק לאתר כשהיא
מגולוונת כיחידה אחת .קיבוע התמיכות באמצעות ברגי "פיליפס" ,מרחק ההתקנה בין
התמיכות  0.6מטר לכל היותר .הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק
ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע .מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או סולם
המפורטים בכתב הכמויות.
.6

תשתית למשטרת ישראל
א .בתוך תשתית המולטיטבולר תותקן תשתית למשטרת ישראל ע"י צינור  75מ"מ ושוחות
קוטר  60ס"מ סטנדרטיות עם מכסה מרוצף וכיתוב מתאים.
ב .באחריות הקבלן לוודא כי מכסה השוחה מתאים למפלס סופי אינפרא 2
ג .החפירה לתשתית זו כלולה בחפירה לתשתית המולטיטבולר במקום שהתשתיות
צמודות.
ד .במקרים שהתשתיות נפרדות ,לדוגמא :תשתית המשטרה עוברת למדרכה יחד עם שאר
תשתיות עירוניות ,אזי החפירה תיחשב בנפרד.
ה .על הצנרת להיכנס לתא עם רזרבה של  15ס"מ לפחות.
ו .באחריות הקבלן לערוך בדיקת מנדריל אחרי התקנת התשתית .יבוצע ע"י בודק סוג 1
ויוגש דוח על ידו.

.7

תאומים אישורים ובדיקות
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א.

עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח מח' תשתיות ויתאם אתם את כל העבודות
שעליו לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת.

ב.

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות,
הנחת מצעים ,אבני שפה ,אספלט ,וכו' .לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר
תאום.

ג.

באחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודה באזורים השונים ובהתאם לתנאי הביצוע בכל
אזור כולל שילוב העבודה בתחום תחנות נוסעים ,כניסת צנרת לתחנות מיישרים  ,תאום
גבהים מול עבודות פיתוח ותשתית מסילה ,תאום עבודות ושלבי ביצוע במעבר צמתים,
תאום עבודות חיבור צנרת לצרכני משנה לאורך התוואי ,כניסות צנרת לעמודי קטינרי
\רמזור והכנות נדרשות לשם כך וכד' .

ד.

על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.

ה.

בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את
הקבלן מבצוע התיקונים שידרשו על ידם.

.8

ו.

כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.

ז.

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

מסירות התשתית
א.

לקראת השלמת ביצוע עבודות מולטיטבולר ייערך סיור לאורך התוואי בהשתתפות נציגי
הקבלן ,ניהול פרויקט ופיקוח ,נציגי התכנון וצוותי התקנות כבלים של הרכבת
(. ) SYSTEM

ב.

מטרת הסיור :העברת התשתית מהקבלן לצוות התקנות כבלים .

ג.

לקראת המסירה יכין הקבלן רשימת בדיקות ע"פ חלוקה לקטעים  .הרשימה תהיה
ערוכה בטבלאות  . Excelתוכן הרשימה יסוכם עם המפקח לקראת גמר ביצוע .

ד.

לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור כל קטע וקטע  .הדוח יכלול רשימת הקנים
בהתאם למספורם בתכנית  .הדוח יכלול תוצאות בדיקת הצנרת שתערך בנוכחות בודק
חיצוני עם רישיון "בודק  . " 1הקבלן יגיש את שם הבודק לאישור לפני ביצוע הבדיקות
.

ה.

בדיקת מנדריל תכלול העברת משחולת בקוטר מתאים דרך כל הצינורות וסיום הבדיקה
ע"י התקנת פקקים בקצוות הצנרת שנבדקה.

ו.

הקבלן יבצע בדיקת פילוס לכל התאים\שוחות\יסודות לארונות שיבוצעו בשלב זה.
הבדיקה תעשה ביחס למפלס פיתוח סופי מתוכנן בשלב  INFRA 2כולל מדידת גובה
אבסולוטי בכל הפינות של התא\יסוד לארון (או בארבע נקודות לתא עגול)  .לא תתאפשר
סטייה מעבר ל  1±ºביחס לשיפוע הפיתוח סופי בעומק התקרה המתוכנן .

ז.

.9
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מסירת התשתית וכל ההכנות המתוארות לעיל כלולות במחיר העבודה ולא ישולם עבורן
בנפרד .גם התשלום לבודק כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

אחריות
א.

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י
המתכנן והמפקח.

ב.

תקופת האחריות היא  24חודש מתאריך הנ"ל.

ג.

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים
שסיפק.

ד.

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל
חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים מיום
ההחלפה.

ה.

הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת
האחריות.

 .10מדידה ומחירים
א.

העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חומרים שנפסלו,
מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.

ב.

המחירים שברשימת הכמויות כוללים אספקה ,הובלה ,אחסנה ,התקנה וחבור ואת כל
העבודות ,תכניות ,אישורים וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה.

ג.

מחיר ,חפירה כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים ,חפירה ו/או
חציבה של תעלה ,ריפוד חול ,סרטי סימון ,מחזיקי מרחק ,מוטות עיגון ,מדידות ,מילוי
מצע סוג א' ,כיסוי והידוק ,בטון או  CLSMע"פ הצורך.

135

ד.

מחירי הצנרת כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט ,חבל המשיכה ,מופות חיבור
(אם יאושר השימוש בהן) ,איגוד הצנרת לפני הנחתה ,בדיקת הצנרת והעברת המושחל
(מנדריל) לפני מסירתה ועודפי חבל משיכה לקשירת האטמים ,ופקקים תקנים לאטימת
הצנרת.

ה.

מחיר התאים כולל תכנון קונסטרוקטור מטעם הקבלן .מחיר התאים כולל את כל הדרוש
לביצוע התא ,הובלתו ,אחסנתו  ,חפירת הבור עבורו ,עיגון ,דיפון ,כיסוי ,התאמת תקרה
ומכסה לגובה הפיתוח ,הכנות לכניסת צנרת ,וכל הדרוש לביצוע תא מושלם.

ו.

העבודה כוללת את התשלומים והסידורים הדרושים לביצוע בשעות לא שגרתיות כולל
הסדרי תנועה ושכירת שוטרים לצורך חציות ועבודות בצמתים או מחוץ לגבולות הביצוע
לא ישולם בנפרד על כל הדרוש לביצוע הסדרי תנועה ו\או התקנים זמניים לעבודה
בשלבים.

פרק  -09עבודות טיח
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  09של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מבניהם הוא
הקובע.

 09.01הכנת שטחים
09.02.01

הכנת הרקע לטיח תוך הקפדה מיוחדת על הרחקת שאריות חומרים ואביזרים
מיותרים ,חיתוך חוטי קשירה ,סתימות ויישור ,איטום חורים וחריצים ,חספוס
שטחים חלקים מדי ,וניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם

09.02.01

יש לסתום את כל הפוגות בקיר ,ולחתוך ברזלים בולטים וחוטי קשירה לעומק 10
מ"מ לפחות ולסתום את החורים במלט עם ערב לשיפור האיטום

09.02.01

יש להגן היטב על פתחים ,אדנים ,סיפים ,כרכובים וכיוצ"ב מפני לכלוך בטיח

 09.02טיח פנים
09.02.01

טיח הפנים יהיה תלת-שכבתי הכולל :שכבת הרבצה ,שכבה מיישרת ,ושכבת גמר
לטיח ,ויבוצע עפ"י המפורט בסעיף  0904במפרט הכללי לעבודות הבניה לרבות עובי
של שכבה .הטיח ייושר בסרגל בשני כיוונים ,בעיבוד לבד.

09.02.01

כל הקנטים והגליפים ללא יוצא מהכלל יהיו חדים וישרים לחלוטין
ומישוריותם תיבדק בסרגל מכל צד של הפינה יחסית למישור הקיר .כל
הקנטים והגליפים יכללו פינות חיזוק  ,X.P.Mלכל הגובה או האורך ,בכל היקף
הפתח\

 09.03פינות וחריצי הפרדה
09.03.01
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הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות .כל הקנטים
והגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל בשני הכוונים

09.03.02

תיקונים
כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השונים
(כגון :נגרים ,מסגרים ,רצפים ,חשמלאים ,שרברבים ,מיזוג אוויר) ,יבוצעו ע"י
הקבלן במסגרת עבודות הטיח  -ללא תשלום נוסף .כל תיקון כזה ייעשה בצורה
שלא יהיו שום שינוי מישור ,התנפחויות וכד' ,כך שלא יובחן מקום התיקון.

 09.04טיח חוץ רגיל
טיח חוץ רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף  090244במפרט הכללי ,לרבות שכבת
הרבצה של טיח מלט כולל ערבים נגד רטיבות כגון "בי.ג'י.בונד" או "אהידרול" של כרמית
או שווה ערך באשור המפקח .מחירי הטיח יכללו גם עבודות בשטחים קטנים בכל מקום
לפי דרישת המפקח.
הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכוונים.

 09.05פינות מתכת

יש לקבוע זויתני מגן עשויים רשת  XPMמגולוונת בפינות קירות ומפגש חיצוני בין
קירות ועמודים ובהתאם להוראות הממונה.

 09.06אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
בהמשך ובהשלמה למפרט הכללי לעבודות בניה מחירי עבודות הטיח כוללים את
המלאכות הבאות:
09.06.01

טיח על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש.

09.06.02

תיקונים והשלמות טיח כולל תיקונים לאחר צביעת שכבה ראשונה על
השטחים המטויחים.

09.06.03

דבקים ומוספים.
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פרק  -10עבודות ריצוף וחיפוי
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  10של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מבניהם הוא
הקובע.
10.01

כללי

10.01.01

להלן דרישות נוספות ,שינויים והתאמות ,ביחס להוראות הנכללות במפרט הכללי
לעבודות בניה ,פרק  – 10עבודות ריצוף וחיפוי (במהדורתו המעודכנת)

10.01.02

בנוסף ,יחולו כל ההוראות המפורטות בחוקים ,בתקנות ,בתקנים הישראליים החלים,
במפרטי מכון התקנים הישראלי ,ועפ"י כל דין

10.01.03

בכל סוג ריצוף ו/או חיפוי ,על הקבלן להכין באתר דיגום של הריצוף/חיפוי ,בשטח של
לפחות  5מ"ר ,לאישור המפקח והאדריכל ,קודם לביצוע עבודת הריצוף/חיפוי עצמה

10.02

חומרים

 10.02.01כל החומרים טעונים אישור מראש של המפקח והאדריכל ,לרבות הסוג ,המימדים,
הגוון ,המרקם ,הקליבר ,חומרי המליטה וההדבקה ,חומרי מילוי ,סיפים וכד' .את כל
הדוגמאות יש להציג במסגרת תערוכת המוצרים ,כמפורט
 10.02.02אין לייצר ו/או לספק לאתר אריחים ,לוחות חיפוי ,יריעות וכל חומר אחר המשמש
לריצוף קודם לקבלת אישור לדוגמאות הנ"ל
 10.02.03החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר ,כאשר על האריזה
מצויינים שם היצרן ,שם הפרויקט ,כינוי המבנה ,ופרוט טכני לגבי המוצרים הארוזים
 10.02.04הקבלן ידאג לאספקת כמות מספקת של מרצפות/אריחים מאותה סידרת ייצור (זהות
מוחלטת של רצפט ,ממדים ,קליבר ,גוון ,טון וכיוצ"ב) ,שתספיק לביצוע כל חלקי המבנה
הרלבנטיים באותה סידרת ייצור (לרבות פחת)
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 10.03שיטות עבודה
 10.03.01בכל מקום שבו יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או בחלקי אריחים ,או שיהיה צורך
לבצע חלקים עגולים ,יש לבצע החיתוך במשור מכני מסתובב מתאים ,וללטש את
הקצוות החתוכים.
 10.03.02מפגש בין אריחים ב 90 -מעלות יחתך מראש ב"גרונג" .יבוצע ע"י סרגל פינה.
 10.03.03מרווחים יישמרו אך ורק באמצעות ספייסרים מתאימים.
 10.03.04יש להקפיד על פיזור אחיד ומלא של חומרי הדבקה או מליטה על גבי האריחים,
ובמיוחד בפינות.

10.04

ריצוף באריחי גרניט פורצלן

 10.04.01האריחים יהיו בממדים ומסוגים כמפורט בתכניות וברשימות הגמר .אריח לשימוש
מאומץ ("הווי דיוטי") יהיה בעובי של  14מ"מ לפחות .כל האריחים יהיו מסוג פול-בודי.
 10.04.02הריצוף ייושם על גבי תשתית חול מיוצב ,או בהדבקה ,או כפי שנידרש לגבי חללים
מיוחדים.
 10.04.03סתימת המישקים בחללים יבשים תיעשה באמצעות תערובת רובה חרושתית מוכנה
אקרילית כדוגמת תוצרת "( "MAPPEIנגב קרמיקה) ,או דבקון ( 130כימאדיר) ,בגוון
המותאם לאריחים ,או ש"ע באישור המפקח.
 10.04.04סביב מחסום הרצפה יש להקפיד על חיתוך מדוייק של האריחים ועל עיבוד נאה של
אזור המפגש ,ועל איטום מוחלט של כל הפוגות.
 10.04.05בגמר הנחת האריחים וככל האפשר בסמוך לכך ,יש להקפיד על הגנת האריחים
באמצעות הנחה יוטה עם גבס על פני כל שטח הריצוף

10.05

תכולת העבודה

 10.05.01תפרי הפרדה (חלוקה) מפסי אלומיניום/פליז
 10.05.02הריצוף והחיפוי יהיה בקווים עוברים ,לרבות ניקוי ודינוג ,מריחת "סילר" ,בכל מקום
שיידרש.
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 10.05.03העבודה כוללת אריחים בחתכים שונים ללא אבחנה במידותיהם.
 10.05.04מרצפות על תשתית של חול מיוצב /חצץ שומשום ,וביצוע "רובה" אקרילית.
 10.05.05בסיום העבודה יספק הקבלן ,וכתנאי לאישור חשבון סופי ,רזרבה של  5%מהאריחים
השונים ,כמפורט במסמכי הפניה /הסכם זה.
 10.05.06העבודה כוללת בין היתר מפתני דלתות ,מזויתנים מפליז במידות  4/60מ"מ בין מפלסים
ובין שטחי ריצוף שונים ,פרופילי אלומיניום להגנת פינות קרמיקה.
 10.05.07ביצוע העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל,
בשיפועים וללא כל הבדל במיקום ,בגודל ובצורת השטח .כמו כן ביצוע ריצוף וחיפוי
בזוויות בהתאם לפרוט שבפריסות השונות.
 10.05.08עיבוד סביב פתחים של צינורות ,מעקות ,שרוולים וכל פתח אחר ע"י חיתוך מדויק של
האריח ,הכל לפי אישור המפקח  ,וסתימת הפתח בחומר מסוג החיפוי לאחר הרכבת
האלמנטים השונים

10.06

אופני מדידה
עבודות ריצוף כוללות גם את העבודות הבאות:

 10.06.01השיפולים יימדדו במטרים ,בציון חומר השיפולים וגובהם.
 10.06.02הגבהות (לארונות ,לפירים וכו') יימדדו במטרים בציון הגובה – המחיר יכלול גם את
בניית הסף.
.
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פרק  -11עבודות צביעה
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  11של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מבניהם הוא
הקובע.
 11.00כללי
 11.00.01להלן דרישות נוספות ,שינויים והתאמות ,ביחס להוראות הנכללות במפרט הכללי
לעבודות בניה ,פרק  – 11עבודות צביעה (במהדורתו המעודכנת).
 11.00.02החומרים יתאימו לתקנים הישראלים הרלבנטיים ולרבות :ת"י  – 691תקן ישראלי
לצביעת יסוד למוצרי מתכת ,ות"י  ,359במידה ואין התאמה לת"י החומרים יעמדו
בדרישת התקן הגרמני  DIN 55900או תקן אחר אירופאי מוכר המתאים למטרות
אלה
 11.00.03כל הצבעים יהיו מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות.
 11.00.04הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים ,אם תידרש ,כלולה במחיר הצביעה.
היות וקיימת בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי ,על הקבלן לקחת בחשבון (זמן
ומחיר) הזמנה מיוחדת של הגוון הרצוי
 11.00.05יש להכין ,לאישור המפקח ,דוגמת צביעה מכל סוג צבע לפרטי מסגרות לפי הנחיות
המפקח.
 11.00.06כל הצביעה בשלש שכבות לפחות ועד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד ,הגוונים לפי
בחירת האדריכל לפי קטלוג "טמבורמיקס" ,כולל בסיס  .Pכולל שכבה נוספת לאחר
ביצוע קבלני המזמין

11.01

הנחיות כלליות לגבי היישום

 11.01.01סוג וכמות השכבות ,אופן יישומן ,עובי כל שיכבה ביבש ,וזמן הייבוש בין שכבה
לשכבה יהיו על פי הנחיות היצרן .כל מערכת צבע תכלול את כל מרכיבי המערכת על
פי הנחיות היצרן.
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 11.01.02יש לקחת בחשבון יישום גוונים שונים וצורות ,ביצוע דגשים וכד' ,לרבות באותם
חללים והכול לפי תכנית לביצוע של האדריכל לכשתאושר ,ו/או הוראות המפקח
באתר.
 11.01.03בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח .שטחים שגוון הצבע
שלהם בלתי אחיד ,ייצבעו ע"י הקבלן בשכבות נוספות עד לקבלת גוון אחיד ,וללא כל
תמורה נוספת

11.02

דיגום צביעה

 11.02.01יש להציג למפקח ולאדריכל חלופות יישום ,מראש
 11.02.02יש לבצע קטע דיגום של כל סוג צביעה ושל כל סוג גוון ומירקם הנכללים בעבודה
בגוון הנבחר ,בשטח כיסוי של לפחות כ –  2.0מ"ר ,בתנאי יישום ותאורה אמיתיים
ככל הניתן ,לאישור המפקח והאדריכל

11.03

יישום

הקפדה על בצוע קפדני של עבודות צביעה .נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:
 11.03.01בהכנת הרקע
 11.03.02ריצוף יימדד במטרים רבועים ,בציון סוג ,עובי ,חומר ומידות האריחים .ריצוף שטחי
ריצוף קטנים או צרים ייכללו בשטח הכללי של הריצוף
 11.03.03במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש ,בין כל שכבה ושכבה.
 11.03.04העבודות תמסרנה כשהן גמורות ובמצב נקיון למופת
 11.03.05הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות ,האריחים והקירות ניקוי מושלם ,לשביעות רצונו
של המפקח

11.04

תכולת העבודה ואופני מדידה נמיוחדים

 11.04.01הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות יעשו על ידי הקבלן ללא כל
תשלום נוסף ומחיר של הנ"ל כלול במחירי היחידה המתאימים
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 11.04.02הכנת קטע נסיוני אם נדרש במפרט המיוחד
 11.04.03הגנה של שטחים צבועים ובלתי צבועים על-ידי כיסוי ביריעות פלסטיק ,או בכל
אמצעי מתאים אחר
 11.04.04ניקוי תוך כדי עבודות הצביעה ובסיומן
 11.04.05תיקוני צביעה בתקופת הבדק.
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פרק  - 13עבודות בטון דרוך (חניון הר חומה)

 13.00כללי
במסגרת פרויקט חניון הר חומה מתוכנת להיבנות תקרת חניון הבנויה מקורות דרוכות דריכת
קדם בחתך קמץ כפול הפוך "( "TTדאבל .)T
 13.01קורות מיסעה טרומיות בעלות חתך קמץ כפול הפוך(")"TT

 13.01.01כללי
.1

הקורות האורכיות של מיסעות הגשר (תקרת החניון) תיוצרנה במפעל כקורות טרומיות
דרוכות בדריכת קדם.

.2

סוג הבטון יהיה ב 60-לפי ת"י  118הצמנט יהיה  CEM-Iללא אפר פחם.

.3

הקורות הן בעלות חתך קמץ כפול הפוך.

.4

פני תחתית קורות הבטון הפונים כלפי פנים החניון יהיו בעלי חזות בטון חשוף חזותי לפי
המפרט הכללי ,בעלי גוון אחיד וללא כתמי צבע שמן וכיו"ב .הקורות תורמנה כשהן
תלויות בקצותיהן.

.5

לצורך יצור הקורות רשאי הקבלן להתקשר עם מפעל ליצור רכיבים טרומיים דרוכים
אשר מקיים במלואן את כל הדרישות הבאות גם יחד:
.5.1

ניסיון מוכח בייצור קורות טרומיות דרוכות (קורות תעלה טרפזיות וקורות קמץ
הפוך ,גם יחד).

.5.2

יכולת לבצע דריכת קדם ע"י שחרור כל הגדילים בקו הדריכה באופן סימולטאני.

.5.3

למפעל תהיה בקרת טיב בטון צמודה מטעם מבדקה מוסמכת.

.5.4

למפעל יכולת לבצע אשפרה גם במשטחי האחסון וגם על קו הייצור.

.5.5

המפעל מקיים מערך בקרה שוטף לייצור תחת מערכת איכות  , ISO - 9002או
מערכת שוות ערך שתאושר ע"י המפקח.

.5.6
.6
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המפעל מאושר כספק ע"י חברת נת"י וכן המפקח.

מודגש בזה כי המפקח רשאי לפסול את המפעל שבחר הקבלן מתוך הנ"ל ,אם יתברר לו
כי המפעל אינו עומד בדרישות הטיב והבקרה הנדרשים ,וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית,
ומבלי שלקבלן תהיה זכות ערעור על כך ,או זכות לתשלום או לפיצוי כלשהו ,או לשינוי
בלוח הזמנים.

 13.01.02הרכב תערובת הבטון ,כיסוי למוטות הזיון וציון דרגת חשיפה
.1

הרכב תערובת הבטון ,סוג הבטון ,סוג הצמנט ,דרישות תפקודיות וכו' יהיו זהים לנאמר
בפרק  02שבמפרט זה אלא אם קיימת דרישה ספציפית בפרק זה.

.2

דירוג סומך הבטון בעת שימתו בטפסות יתאים ליציקות המתבצעות במפעל הטרומי
ויאפשר את קבלת כל התכונות הנדרשות מתערובת הבטון כמפורט בפרק  02שבמפרט
זה.

.3

תכן תערובת לבטון חזותי חשוף -לצורך תכנון התערובת הקבלן ישכור את שירותיו של
יועץ בטונים מטעמו .היועץ יהיה מוכר בעל שם בתחום עם ניסיון של  15שנה לפחות
בתכנון תערובות כעין אלה .יועץ הבטונים לא יהיה טכנולוג הבטון של המפעל המספק
את הבטונים ,אלא גורם אחר בלתי תלוי עם המפעל ,הרכב התערובת יובא לאישור
מנה"פ.

.4

בתכנון התערובת על היועץ לשים דגש על מניעת בועות אויר באלמנטים השונים ומניעת
סגרגציה תוך שימוש בתערובת מתאימה ובטפסות מתאימות.

 13.01.03אחריות הקבלן להשלים התכניות
.1

השלמת תכניות הייצור לכל האלמנטים תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.2

על הקבלן להכין על חשבונו תכניות מפורטות (תכניות בית מלאכה) של כל האלמנטים
הטרומיים כולל אינסרטים ,וכל הנדרש לצרכי הרכבה או חיבור זמני ו/או קבוע במבנה.
לצורך זה על הקבלן להעסיק מהנדס ו/או אדריכל רשוי בעל ניסיון בעבודות מסוג דומה
לביצוע העבודה לפי הנחיות המתכננים.

.3

הקבלן יתכנן את פרטי התלייה של האלמנטים השונים תוך התחשבות באופן השינוע של
האלמנטים החל משלב השינוע במפעל ועד להרכבת האלמנטים בחניון.

.4

הקבלן יהיה אחראי לתכנון כלל העבודה ,ההרכבה וההתאמות הנגזרות לרכיבי המבנה
השונים.

 13.01.04פרוט תכניות ומפרטים שיסופקו על ידי הקבלן
בנוסף לאמור לעיל על הקבלן לספק לאישור המהנדס המתכנן בתוך חודש ימים ממתן צו התחלת
עבודה את התכניות והמפרטים הבאים:
.1

תכניות מיקום של אביזרים לעיגון ולהרכבה הפריקסטים על השלד.

.2

תכניות ייצור של כל האלמנטים יכללו:
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.2.1

פרישת האלמנטים (כל אחד ואחד) קנ"מ .)1:25( ,1:20

.2.2

זיון האלמנט וסידורו קנ"מ .)1:25( ,1:20

.2.3

סידור סרגלי החזית שיקובעו לשולחן היציקה.

.2.4

פרטי קצוות האלמנטים קנ"מ  1:5ליד קצוות אופקיים ואנכיים ,שינויי כיוון ,וכו'.

.2.5

מיקום כל האביזרים באלמנט כולל ווי הרמה ,אמצעי שינוע ,אביזרי חיבור זמניים
וקבועים וכל אביזר אחר הנדרש ליצור ולהרכבה.

.3

פרטי חיבור ואטימה בין האלמנטים לבין עצמם (חתכים אופקיים ואנכיים) קנ"מ .1 :5

.4

מפרט הקבלן שיתייחס לשיטת הייצור ,לפרטי ההרכבה ,השינוע וההנפה.

.5

הקבלן יאפיין בתכניות את אופן ההרכבה תוך התחשבות בהרכבת אלמנטים בעלי שיפוע
לשני צדדים.

.6

הקבלן יתכנן את פרטי התלייה ויסמן אותם בתכניות העבודה.

 13.01.05אשור ותאום
.1

התכניות והמפרטים הנ"ל יועברו לאישור המתכנן .לא יורשה שינוי כלשהו בכמויות הזיון
לדריכה והזיון הרך כפי שהם מתוארים בתכניות העבודה של מתכנן השלד.

.2

הערות לתכניות או אישור התכניות המפורטות של הקבלן על ידי המתכננים ייעשה תוך
 2שבועות מיום מסירתן לאישור.

.3

תיקון הנדרש לאישור חוזר -תוך שבוע אחד.

.4

לא תוכר תביעה להארכת לוח הזמנים ועיתויים המוזכרים לעיל מכל סיבות שהן ,על
הקבלן להגיש התכניות לאישור המתכננים במועד מוקדם מתאים.

.5

כל האמור לעיל כלול בתמורה ,ולא תשולם כל תוספת גם אם בעקבות התכנון המפורט
( )Shop Drawingsיהיו דרישות נוספות אשר יחייבו שינויים ופרטים אחרים מהצעת
הקבלן.

 13.01.06ייצור
.1

הרכיבים הטרומיים ייוצרו במפעל לבטון טרום ,מאושר ע"י מנהל הפרויקט.

.2

שיטת היציקה תבוצע בעזרת ויברטורים להבטחת צפיפות הבטון.

.3

על הקבלן להכין על חשבונו דוגמה אחת מכל טיפוס של אלמנט טרום לפי בחירת
האדריכל ,בצורה מושלמת ,כולל הגמר העליון לאישורו הסופי של האדריכל לפני התחלת
היצור השוטף.

 13.01.07תבניות
.1

התבניות לפלטה תהיינה עשויות תחתית לבידים ודפנות מפלדה.

.2

כל הפינות תהיינה קטומות  15/15מ"מ.
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.3

התבנית תהיה חזקה ויציבה ללא עיוותים כלשהם מבחינת קו אופקי ואנכי ומבחינת
משטחיות הפאות.

.4

התחתית והדפנות יהיו ישרות וללא "גלים" כלשהם.

.5

הדפנות לא יהיו מורכבות מיחידות מודולריות צמודות זו לזו ,אלא מפנלים של פלדה,
אשר אין להם תפרים בכיוון מקביל לציר הקורה.

.6

הפ נלים יהיו מרותכים זה לזה בדייקנות ובאופן כזה שלא יראו שום קווי תפר לאחר
היציקה ודופן הקורה תראה כמשטח אחיד וחלק (לכל אורכה) ללא כל סימני תבנית מסוג
כלשהו.

.7

כל המקצועות של הפלטה הטרומית יהיו בעלי שקעים לכל אורך הפלטה.

.8

כל הלבידים בתבנית התחתית יהיו בעלי רוחב  1.20מ' ובעלי אורך  2.40מ'.

.9

יש להקפיד על אטימות התבניות ולמנוע נזילת "מיץ" בטון בעת היציקה והריטוט.
הקפדה יתרה תיעשה לגבי החיבור בין הדופן לתחתית .האטימה תיעשה על-ידי זוויתני
פינה ואטמי גומי או נאופרן רך .האטמים לא יפגעו בצורת הפינות .הקיטום יהיה משולשי.

.10

על דפנות התבנית ייעשו סידורים לקביעת מרטטי דופן בצפיפות מספיקה על-מנת למנוע
היווצרות קיני חצץ כלשהם ו/או ריכוז בועות אויר לאורך הדפנות.

.11

יש להקפיד על קבלת קו ישר ורצוף לכל אורך דפנות הקורה.

.12

הקבלן יתכנן את התבניות לפלטות ,באמצעות מהנדס מומחה לתכנון תבניות ויגיש את
תכניתו למפקח.

.13

המפקח יבדוק את התכנון ,יעיר את הערותיו ,והקבלן נדרש לתקן את התוכניות עפ"י
הערות הנ"ל עד שהמפקח יאשרן לביצוע .רק לאחר האישור יוכל הקבלן לייצר את
התבניות .אישור המפקח אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב
התבניות ולהתאמתן לדרישות המפרט.

.14

כמות התבניות תהיה לפי קביעתו של הקבלן ,באופן כזה שקצב הייצור והאספקה של
הפלטות יעמוד בדרישות לוח הזמנים .עם זאת חייב הקבלן לקבל את אישור המפקח
לכמות התבניות ,אך אישור המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לעמידה בלו"ז
הפרויקט ,או גורע ממנה.

.15

תחתית הפלטות תהיה בגמר בטון חשוף חזותי הכלול במחירי היחידה של האלמנט
הטרומי ואינו נמדד ומשולם בנפרד.

 13.01.08עמידות באש
לקורות הטרומיות נדרשת עמידות באש של  120דקות.
 13.01.09הדריכה
.1
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כל עבודות הדריכה יבוצעו לפי פרק  13של המפרט הכללי וכן לפי האמור במפרט המיוחד.

.2

הדריכה מבוצעת כדריכת קדם ע"י גדילים בקוטר ".0.5

.3

הוראות לגבי כוחות דריכה ,חוזק הבטון בעת הדריכה ,סוג כבלי הדריכה וחוזקם ,ראה
בתכניות.

.4

יש להקפיד על ביצוע מדויק של הצינוריות לנטרול גדילים בקצות הקורה ,מבחינת
מיקומן ואורכן ,ולמנוע כל אפשרות של כניסת בטון או "מיץ" בטון למרווח שבין
הצינורית לגדיל.

.5

יש להמציא למפקח ,מראש ,תעודות המעידות על טיב פלדת הדריכה ,ועל היותה מיוצרת
במפעל בעל תו תקן בארץ הייצור .הנ"ל יכלול נתונים לגבי חוזק קריעה ,חוזק כניעה,
התארכות בשבר ,מודול אלסטיות ,שטח חתך ומשקל ,ונתונים לגבי רלקסציה.

.6

האישורים והתעודות הנ"ל יתייחסו לכל אחד ואחד מסלילי הפלדה המיועדים לשימוש
בפרויקט זה .המפקח ידגום אחד מכל  10סלילים לשם בצוע בדיקות לאימות תכונות
הגדיל ,שיבוצעו במת"י.

.7

הבדיקות עצמן יהיו ע"ח הקבלן .כל התכונות יתאימו לדרישות ת"י .1735

 13.01.10היציקה
.1

היציקה תיעשה בהתאם לאמור במפרט הכללי תוך הקפדה על ריטוט נכון ומספיק לכל
הפלט ה .הבטון יהיה בגוון אחיד ,מאותה תערובת ,ומאותו סוג צמנט ,בכל היציקות של
הקורות.

.2

שטח המגע בין הפלטות הטרומיות לבין היציקה המשלימה יהיו מחוספסים ,דהיינו פני
האלמנט יהיה מחוספס ללא חלקי בטון רופפים ולעומק  7ס"מ.

.3

במשטח זה יש להקפיד על קבלת דיוק במפלסים ,שכן יש לכך חשיבות רבה לגבי קבלת
דיוק בהצבת התבנית האבודה ובקבלת דיוק של מידת עובי המיסעה .יש להשתמש בשפה
העליונה של התבניות כסרגל המסמן את פני היציקה ולהיעזר בו להחלקה.

.4

סדר יציקת הקורות יקבע על-ידי הקבלן בהתאם לסדר ההרכבה באתר ,אך טעון קבלת
אישור המפקח מראש.

.5

הנחיות משלימות נוספות לנושא יציקת האלמנטים מופיעות בפרק  03במפרט זה.

 13.01.11זיון רך
הזיון הרך יהיה ממוטות פלדה מצולעים בעלי חוזק פ 500W-לפי ת"י  4466חלק  3ולפי המסומן
בתכניות .כעקרון ,אין לבצע ריתוכים בזיון ,אלא אם התיר זאת המפקח מראש ,במקרה זה יהיה
הריתוך ע"י אלקטרודות דלות מימן מסוג ( ASWE 7018ריתוכי נקודה בלבד).
 13.01.12הרכבת הקורות
.1
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הפלטות תורמנה בקצותיהן על-ידי ווי הרמה.

.2

פרטי ווים אלה יעובדו ויתוכננו על-ידי הקבלן באמצעות מהנדס מומחה בכך .אך תכנון
זה טעון אישור המפקח מראש .אין אישור המפקח פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית
לווי ההרמה ,אביזרי ההרמה ,עיגונם של הנ"ל ,ולכל תהליך ההובלה וההרכבה.

.3

ווי ההרמה יעוגנו בדיוק נמרץ ,כך שתובטח הרמת הפלטה ללא סיבוב סביב ציר הפלטה,
ויהיו בעלי תסבולת לקריעה ולשליפה על-ידי כוח אנכי ו/או אופקי הנובע מפעולות הרמת
הפלטה ,הובלתה והנחתה על הסמכים ,תוך הבטחת מקדם בטחון מתאים.

.4

הנחת הקורות על הקירות/קורות המיועדים לכך תהיה בדיוק נמרץ מבחינת מפלס
ומיקום .המיקום והמפלסים יקבעו על-ידי מודד מוסמך ,שיהיה נוכח גם בעת ההרכבה.

.5

הפלטות יונחו ע"ג פרט השענה שיכלול רצועות סמך ניאופרן לא משוריין בצד המזרחי
וע"ג סמכי ניאופרן משוריינים בצד המזרחי

.6

בקצוות הפלטות יותקנו צינורות דיוס אנכיים מ PVC -ובקוטר של  75מ"מ ,דרך
הצינורות יבוצע דיוס לאחר הרכבת הפלטה ואך ורק באישור המתכנן.

.7

הקבלן יהיה אחראי ליציבות הקורות בעת ההובלה ,ההרכבה וההצבה .הקורה תיוצב על-
ידי טריזים וכד' ותהיה יציבה בכל זמן ההקמה וההרכבה .במידת הצורך תחוברנה קורות
שכנות זו לזו על-מנת להשיג יציבות בעת ההרכבה וההובלה ,ויעשה שימוש בשבלונות
פלדה מיוחדות (שיתוכננו וייוצרו על-ידי הקבלן) בכדי לקבל מרווחים קבועים ומדויקים
בין קורות סמוכות.

 13.03אופני מדידה ותכולת מחיר
 13.03.01קורות דרוכות דריכת קדם בעלות חתך קמץ כפול הפוך (דאבל טי ")"TT
.1

המדידה לתשלום של הפלטות הטרומיות הדרוכות ,תהיה במ"ק של בטון הפלטה .מחיר
היחידה כולל את כל הכרוך בייצור הספקה והרכבה של קורות המיסעה הטרומיות ,על
כל חלקיהן ואביזריהן ,כשהן מבוצעות לפי סעיף  13.1על כל סעיפי המשנה שלו ,ועפ"י
התכניות והמפרט הכללי של נת"י ללא הבחנה בין המידות השונות והפרטים השונים.

.2

מחיר היחידה כולל הכנת תכניות מפורטות ע"י הקבלן לגיאומטרית האלמנטים.

.3

מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בתכנון התבניות ,הכנת
התבניות ,הבטון ,פלדת הזיון הרכה לרבות ריתוכים של פלדת הזיון ,חישוקים ,לרבות
אביזרי העיגון המשוכנים בבטון (אינסרטים) על שתי חלקיו (הזכר והנקבה) ,פלדת
הדריכה ,עבודות הדריכה כולל כל המפורט במפרט הכללי (תכולת המחירים לעבודות
דריכה) ,היציקה ,הריטוט ,האשפרה והחספוס ואת עבודות השינוע וההובלה בתחומי
מפעל הייצור.

.4

כמו-כן כולל המחיר גם קבלת פני בטון חשוף חזותי (אשר לא תימדד בנפרד) את ההכנות
הדרושות עבור ההשלמות היציקה שמעל ,וכן את שינוע והרכבת הפלטות הטרומיות,
במקומם המתוכנן כנדרש.
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.5

מחיר היחידה כולל גם את כל החומרים ,והמלאכות הכרוכים בהעמסת הקורה במפעל
הייצור לרבות הובלה ,פריקה באתר ,הרמת הפלטה והרכבתה במקומה ,כולל מצע
האפוקסי לתושבת ,יציקות גראוט נדרשות דרך הקורה לתושבת הבטון ,ייצוב הפלטה
באופן זמני לפי הצורך ,תמיכתה ,אביזרי ההרמה המבוטנים בפלטה וכיו"ב בכל שלבי
השינוע וההרכבה.

.6

שים לב :לא ישולם עבור ". "double handling

.7

מחיר היחידה כולל גם התקנת שרוולים עבור תשתיות ומערכות שונות אשר מתוכננות
לעבור בתוך הקורות במידת הצורך.

.8

עמידות באש ל 120-דקות כלולה במחיר וכן התקנת הפלטות בשיפוע כלשהו.

.9

סמכי הניאופרן נמדדים בנפרד ואינם כלולים במחיר היחידה.

.10

המחיר כולל אלמנט טיפוסי לדוגמה לאישור.

.11

השלמות היציקה מעל לקורות אינן נכללות במחירי היחידה והן משולמות בנפרד
במסגרת פרק .02

.12

מחיר היחידה כולל גמר בטון חשוף חזותי בתחתית הפלטות.

.13

מחיר היחידה כולל את דרגת החשיפה של הבטון כפי שמצוין לעיל.
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פרק  - 14עבודות אבן (מקטע )21
 14.01הנחיות כלליות  -קונסטרוקציה

 14.01.01תיאור כללי
.1

עבודות אבן בקיבוע רטוב לחיפוי קירות בטון ולנדבכי ראש יבוצעו בהתאם לדרישות ת"י
 2378ובתוספת מפרט ר"י – פרק  14ובתוספת דרישות משלימות כלהלן.

.2

תכנון מפורט לעבודות האבן לרבות חישובים ותכניות מפורטות לכל סוגי האבנים יעשה
ע"י המתכנן מטעם הקבלן ובאחריותו על בסיס תכנון האדריכל ,על בסיס התקנים ועל
בסיס הדרישות המשלימות במפרט מיוחד זה .התכנון יוגש לאישור מנהל הפרויקט,
המתכנן והאדריכל מטעם המזמין.

.3

טיפוסים (סוגים) שונים של האבנים לרבות מידותיהן ועוביין יהיו לפי פרטי האדריכל
בהתאם לתכנון האדריכל.

.4

עבודות אבן הכוללת חיפוי אבן של רמפה קונזולית באבן ,לרבות מישור אנכי של יסוד
הבטון של הרמפה .חיפוי פינת השביל הקונזולי יעשה ע"י אבן פינה .לא יאושרו חיבורים
ב"חיתוך גרונג" .הכל ע"פ פרט שימסר לעת ביצוע.

 14.01.02דרישות משלימות לתכנון מפורט של מתכנן הקבלן לביצוע עבודות האבן בקיבוע רטוב
.1

בדיקות
יש לבצע את כל הבדיקות המפורטות בת"י ( 2378לפני חיפוי האבן ,במהלך החיפוי ובגמר
החיפוי) .הבדיקות ייכללו בין היתר:
1.1
1.2

בדיקות תכונות כל סוגי האבנים להתאמה לדרישות התקן ע"י מעבדה מוסמכת
מאושרת לרבות בדיקת התאמה לסביבת כפור.
בדיקות שליפה של עוגנים לרשתות וזוויתנים קומתיים מתוך קירות בטון (קירות הרקע)
ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת.

2

איטום קירות בטון (קירות רקע)
יש לתכנן ולבצע איטום קירות הבטון לפי דרישות ת"י  ,2378לרבות תכנון וביצוע ניקוז מים
בגב הקירות ובתחתית הקירות.

3

דרישות לאביזרי מתכת לעיגון (אמצעי הקיבוע הרטוב)
3.1
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הרשתות יהיו מפלדה מגולוונת .עובי הגלוון  80מיקרון לפחות.

4

5

3.2

הווים לקיבוע האבן יהיו עשויים מפלדה בלתי מחלידה בלבד – פלב"ם  316לפחות.

3.3

הזוויתנים הקומתיים (כל  5 .3מ' לגובה) לתימוך האבנים יהיו מפלדה מגולוונת בעובי
גלוון  80מיקרון .בהתאם לגודל האבנים השונות הזוויתנים יהיו מפרופילים מעורגלים
בהם (פרופילים סטנדרטיים) או מפחים מכופפים.

3.4

עיגון הרשתות ועיגון הזוויתנים הנ"ל לקיר יבוצע בעזרת עוגנים (מייתדים) כימיים
בלבד .העוגנים יהיו מגולוונים .עובי גלוון  80מיקרון לפחות .קוטר העוגנים הכימיים
לרשתות יהיה  8מ"מ לפחות .קוטר העוגנים הכימיים לזוויתנים יהיה  12מ"מ לפחות.

3.5

אין להשתמש בעוגנים מכאניים.

שיטות חיפוי בקיבוע רטוב
4.1

חיפוי קירות מאבנים מנוסרות יבוצע בהתאם לת"י  2378בשיטת הרכבה או בניה
לבחירת המבצע .עובי

4.2

מלט המילוי או הבטון היצוק בגב האבן יהיה  50מ"מ לפחות.

כמות הווים לקיבוע רטוב
אבנים מנוסרות
כמות הווים לקיבוע אבן מנוסרת תהיה לפי דרישות ת"י .2378

6

7

חיפוי קצוות ופינות של קירות
אבנים מנוסרות
6.1

הקצוות והפינות של האבנים ינוסרו לפי פרטי האדריכל.

6.2

האבנים יעוגנו כמפורט לעיל בעזרת רשתות מעוגנות ,ווים וזוויתנים ,ובנוסף ,כל אבן
תעוגן בעזרת זוג מייתדים כימיים בלבד מפלב"ם  316לפחות ,בקוטר  6מ"מ לפחות עם
ראש משוקע באבן.

6.3

השקע באבן יוסווה בעזרת פקק מודבק מאותו סוג של אבן.

נדבך ראש (קופינג)
אבנים מנוסרות
7.1

נדבכי ראש (קופינג) יודבקו ע"י דבק מסוג  C-2כהגדרת ת"י  4004שיעמוד גם בדרישות
ת"י .1551

7.2
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בנוסף כל אבן תעוגן בעזרת מייתד כימי אחד בלבד מפלב"ם  ,316לפחות בקוטר  8מ"מ
לפחות עם ראש משוקע באבן .השקע באבן יוסווה בעזרת פקק מודבק מאותו סוג של
אבן.

7.3

8

9

יש להקפיד על שימוש של אבן קופינג בעיבוד תלטיש ב 3-פנים -כאבן ראשית ,ושימוש
באבן קופינג בעיבוד תלטיש ב 4-פנים כאבן קצה

שן בטון לתימוך האבנים
8.1

הנדבך התחתון של האבנים בתוך הקרקע בלבד יונח על שן בטון המעוגנת לקיר הבטון
במקום זוויתן קומתי .גובה השן המינימאלי יהיה  30ס"מ ורוחב השן יעבור את הפן
החיצוני של האבן ויהיה לפחות  20ס"מ.

8.2

עיגון השן יבוצע בעזרת מייתדים כימיים בלבד או לחילופין יבוצע מראש בתבנית קיר
הרקע.

מישקים גמישים
9.1

מישקים גמישים אופקיים יבוצעו במפלס הזוויתנים הקומתיים (כל  5 .3מ' לגובה).

9.2

מישקים גמישים אנכיים יבוצעו כל כ 12-מ' לכל היותר ויבוצעו בדיוק מול מישקי
ההתפשטות של קיר הרקע.

 10עבודות חיפוי אבן באלמנטים טרומיים
 10.1עבודות חיפוי אבן מסוגים שונים באלמנטים טרומיים של קיר אקוסטי וקירות תמך
קרקע משוריינת ,הגלויים לעין בלבד ,יבוצעו במפעל טרומי בלבד כחלק אינטגראלי של
ייצור האלמנטים הטרומיים בהתאם לתכנון מפורט של פרטי חיפוי אבן באלמנטים
שיעשה ע"י מתכננים מטעם הקבלן כמפורט במפרט מיוחד זה בפרק  03לעיל ובפרק 43
בהמשך.
 10.2יש להדגיש שקווי האבנים לא יחרגו מקווי הבטון של אלמנט טרומי.
 10.3חיפוי קירות באבן טבעית גיר קשה מסוג ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם .הביצוע בקיבוע
רטוב ,לרבות רשת זיון ,עוגנים ,עיבוד מישקים ומילויים כדוגמת הקיים
 11קטעי דוגמת חיפוי האבנים באתר הבניה
 11.1לפני התחלת החיפוי של האבנים באתר הבניה יבצע הקבלן קטעי דוגמת חיפוי האבן לכל
סוגי האבנים בנפרד במידות  3 X3מ' לפחות לכל קטע ,לרבות קטעי דוגמת נדבכי ראש
באורך  3מ' לפחות לאישור מנהל הפרויקט ,המתכנן והאדריכל מטעם המזמין .קטעי
הדוגמא יבוצעו בהתאם לדרישות תכנון האדריכל ותכנון מפורט מאושר של המתכנן
מטעם הקבלן ויכללו בין היתר:
 11.1.1אבנים מסוגים שונים עם מידות ,עובי וגמר לפי התכנון.
 11.1.2המישקים והכיחול.
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 11.1.3כל אמצעי הקיבוע הרטוב.
 14.01.03אופני מדידה ותכולת מחיר לעבודות אבן
.1

מחירי עבודות האבן יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות בהתאם להסדרי
תנועה זמניים ,בהתאם לדרישות הבטיחות ,לרבות דרישות לעבודות בסמוך ומעל
כבישים פעילים ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים
קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/עם חלקי העבודות שבוצעו בשלבים
קודמים.

.2

כל עבודות חיפוי האבן בקירות אשר יבוצעו באתר הבניה ,ימדדו לתשלום לכל סוגי
העבודות (ר כיבים) בנפרד ולכל סוגי האבנים השונים בנפרד לפי שטח (מ"ר) ללא הבחנה
במידות שונות של האבנים ומחיר היחידה יכלול בין היתר את תכנון מפורט מאושר
שיבוצע ע"י מתכננים מטעם הקבלן ,את כל הבדיקות הנדרשות ,את קטעי הדוגמא ,את
כל האביזרים והחומרים המסומנים בתכנון האדריכל ובתכנון מפורט מאושר הנ"ל וכל
המלאכות הנדרשות לקבלת מוצר מוגמר.

.3

לא ישולם בנפרד עבור כל סוגי זוויתנים מגולוונים לתימוך האבן ,לרבות עבור עיבוד
החריץ או הנסיגה באבן ועבור עוגנים מגולוונים לתפיסת הזוויתנים ומחירם ייכלל
בסעיפי עבודות חיפוי האבן.

.4

נדבכי ראש יימדדו לתשלום לכל סוגי האבנים השונים בנפרד לפי אורך (מ') .ומחיר
היחי דה יכלול בין היתר את קטעי הדוגמא ,את כל האביזרים והחומרים המסומנים
בתכנון האדריכל ובתכנון מפורט מאושר הנ"ל וכל המלאכות הנדרשות לקבלת מוצר
מוגמר.

.5

איטום וניקוז מים בקירות בטון (קירות רקע) לא ישולמו בנפרד ומחירם ייכלל בסעיפי
עבודות חיפוי האבן.

 14.02כללי
.1

מפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק .)1991( 14
כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

.2

פרק  14ופרק  40במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של
העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף ,אופני מדידה ,בקרת איכות וכמפורט
בכתב הכמויות.

.3

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ,ויכללו ,את כל הפרקים
הרלוונטיים של המפרט הכללי ,הקשורים לביצוע העבודה ,לפי הפרקים הסטנדרטים.

.4

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה ,אספקה ,עבודה וכל סוג של חלק,
אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה ,כוחלה וכדומה .עבודות ריצוף
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כוללות שכבת חול וטיט-צמנט .כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה נדרשת כדי לענות
לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.
.5

בקירות אבן ,העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,החלקים והחומרים ,הציוד
והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי.

.6

במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

14.02.02

.6.1

חיפוי קירות.

.6.2

נדבכי ראש (קופינג).

.6.3

אבן פינתית מאבן.

.6.4

ריצוף אבן באבן טבעית.

.6.5

אבן גן רחבה מאבן טבעית בגמר מסותת.

.6.6

מדרגות

בדיקות אבן לאבן גיר קשה
הקבלן יבצע בדיקות הקדם -ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי המפקח וכדלהלן:
.1

.2

14.02.03
.1
.2
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בדיקות קדם-ייצור :יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם –ייצור ממקומות
שונים ,באזור שממנו יש כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור המתכנן .יש
לבצע את הבדיקה הבאה בהתאם לדרישות תקן  378של  SIIוחוקיים ישראליים
נוגעים:
א.

" :ASTM C97ספיגה ומשקל סגולי לצובר ) (Bulk specific Gravityשל אבן
בנייה טבעית".

ב.

" : ASTM C170חוזק ללחיצה של אבן בנייה טבעית".

ג.

" :ASTM C99מודול שבירה של אבן בנייה טבעית".

בדיקה אקראית במהלך הייצור :דוגמאות שמספקות עבור בדיקה אקראית ייבחרו
בצורה אקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה .תסופק ערכת דוגמאות אחת עבור
כל  200מ"ר של ייצור אבן ,כדי לבסס את אחידות מקור האבן.

תכונות האבן (לאבן גיר קשה)
האבן תהיה נקייה ורחוצה ,בעל משקל סגולי לפחות  2.6טון/מ"ק ובמידות לפי הפרטים
בתכניות ובכתבי הכמויות .סוג וגוון האבן יהיו אחידים.
האבן תיבחר בהתאם לדוגמא באישור המפקח והאדריכל .אבן אשר לפי דעת האדריכל
והמפקח לא מצליחה לענות לדרישה זו ,עלולה להידחות ע"י המפקח והאדריכל בכל עת
במהלך העבודה .הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית
בחומר אחר שהתקבל.

הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר שהתקבל.

.3

14.02.04

טיפול ומשלוח

.1

אריזה וטעינה:
1.1
1.2

לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח ,תוך שימוש בכל
אמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה.
אין להשתמש בשום חומר העלול לגרום לכתמים או שינויי צבע לשם אחסון או אריזה.

.2

אחסון והגנה באתר:
 2.1עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון ,יש להערים אותה על גבי עץ או
פלטפורמות בגובה לפחות  8ס"מ מעל פני הקרקע ,ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים
כדי למנוע הכתמה בעת האחסון.
 2.2אם האחסון אמור להימשך זמן רב ,יש להשתמש גם בפוליאתילן או יריעת פלסטיק
מתאימה אחרת ככיסוי מגן כללי.

3

ניקוי:
 3.1האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי .אחרי השלמת ההתקנה ,הקבלן
ינקה בזהירות את האבן ,יסיר את כל הלכלוך ,כתמי ושיירי מלט ,לכלוך ,ו/או כל גורם
אקראי המכתים את פני האבן באתר.
3.2

ניתן להשתמש במברשות פלדה או בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם
משויפים או מושחזים ,אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות
אחרות ,העלולים לגרום לשינויים בצבע ,אסור בהחלט .יש ליצור קשר עם
היצרן/הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים.

 14.02.05הגשות
.1

מאבני החיפוי ,הקופינג – יוגשו  4אבנים מכל סוג.

.2

מאבני הפינה – יוגשו  2אבנים מכל סוג קיר.

 14.02.06דגמי דמי )(Mock- ups
 .1הקבלן יספק דוגמאות של חומרים ,אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף  3210בסעיף .35
בטרם יזמין אותם כמו כן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל לפני
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.2

.3

.4
.5
.6
.7

התקנתם באתר ,הרכיבים המותקנים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר
על ידי האדריכל.
הקבלן יספק דגמי דמי ,שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל/מפקח.
דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים
של העבודה הסופית .דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה ,מחוזקת ומחוברת כדי לשאת
בעומסים המוטלים .כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים.
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם
של המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי .דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה
לאיכות עבור הפרויקט.
אישור דגמי הדמי אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי,
אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.
על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך
כל זמן ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.
דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.
כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח ,הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפנה אותם מאתר
הפרויקט.

דגמי הדמי הנדרשים:
 .1חיפוי מכל סוג –  2מ"ר דוגמא.
 .2קופינג מכל סוג –  2מ"א דוגמא.
 .3מדרגות – סט של  3מדרגות 1+מ"ר פודסט דוגמא.
 .4ריצוף ואבני גן מכל סוג –  2מ"ר דוגמא.
 14.03קירות בחיפוי אבן
.1

תכולת העבודה והמחיר:
אספקת והובלת החומרים ,כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניות ,כולל מוט
קשירה מגולוון לרשת מתכת ,רשת מגולוונת ממוטות בקוטר  5מ"מ מרותכים במרחק 150
מ"מ אופקי ואנכי ,קוצים מנירוסטה ,עיבוד סביב נקזים בבטון וביג'יבונד כמפורט ,מילוי
גב בניה בתצורות מעוגלות ומושפעות ,פינות אבן ,חריצים על משטחי אבן ,גמר הקיר מעל
קו משופע ,בניה בגבהים שונים ,פרטי קצה ,ביסוס לקיר האבן וגימורים נדרשים וכל עבודה
הנדרשת להתקנה מלאה ומושלמת של החיפוי ,הקופינג ואבני הפינה .כל הנדרש לפי תקן
אבן ודרישות ת"י .2378

.2
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הנחיות כלליות:

2.1

פרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מזויין עם ציפוי אבן (בניה יבשה).

2.2

הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור .פרק זה יתאר את חיפוי האבן בלבד.
קיבוע האבן לקיר יבוצע לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים ,לתקנות
ולבטיחות.

2.3

הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות ,לאחר אישור בכתב
מהמפקח.

2.4

פתחי המוצא לניקוז יהיו ברוחב  2-3ס"מ לכל גובה שורת האבן ,וצינור הניקוז
שקוע  5ס"מ לפחות מפני האבן בחזית הקיר .אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי
תבוצע באמצעות בטון וביג'יבונד בעבודה ידנית ,לקבלת מגלש שיאפשר הוצאת
מים מהנקז אל חזית קיר האבן .הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן .לא
יותר עיגון באמצעות קוצי פלדה ,קידוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון,
וריתוך הצינור לקוצים.

2.5

ראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית .יותרו קפיצות ודרוגים בהתאם
למצוין בתכניות ובפרטים .כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט .נדבכי
הקיר יבנו אופקית והשורה שלפני האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים
והחיתוכים .התקנת האבנים תעשה במרווח ("פוגה") מקסימלי של  1ס"מ בין אבן
לאבן.

2.6

פני האבן יסותתו בצורת 'מוסמסם' 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.
וכיווניות מסוימת של הסיתות.

2.7

הקבלן לא יחל בבניית שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת על ידי
האדריכל .תיעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד .הקבלן יורשה
להמשיך בבניית שורה נוספת רק לאחר חתימת המפקח על טופס הבקרה .למען
הסר ספק אין בדיקה חלקית זו וחתימה על טופס המאשר לקבלן להמשיך בניית
השורה הבאה מהווה אישור לקבלה סופית של העבודה.

 14.04ביצוע העבודה
א .ביצוע החיפוי
 .1החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות .עבודת האבן
תבוצע בדיוק מירבי ,תשמר המשכיות של שורות ,מישקים בעובי אחיד וכו'.
 .2על הקבלן להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה ,כולל שימוש בשבלונות
ובמכשירי מדידה אופטיים .חיפוי קירות מעוגלים ובתוואים עקומים יבוצע כך ,שההפרש
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שיוצר בנקודות השבר (במישק האנכי) בין נדבך לנדבך לא יורגש ולא יעלה על  1מ״מ .בטון
יימדד בנפרד.
 .3פרטי קשירת האבן לרשת המתכת המפורטת לעיל לפי קונסטרוקטור.
ב .מילוי גב האבן
 .1טיט (מלט) שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב 20 -עם אגרגט דק ,בהתאם
לעובי הנדרש של המילוי.
ג .תפרי הרפיה
 .1יבוצעו בבטון לפי הנחיות קונסטרוקטור ובמקומות המסומנים .בחיפוי שמעל לתפר הפוגה
תהיה פתוחה ונקיה משאריות טיט ,והנחת האבנים תהיה בתצורת רוכסן זו על גבי זו.
ד .קיבוע האבן
 .1אחרי שהותקנה עבודת האבן ,תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה
נאותה ומספקת מפני נזק .הקיבוע ייעשה לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים,
לתקנות ולבטיחות.
 .2כל כתם שנגרם במהלך הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבן ,ופיסות
כאלה יסולקו מהעבודה .במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת
הבנייה ,יספק הקבלן/הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין חומר חדש
זה.
 .3ספק האבן/הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים .הוא יבצע כל חיתוך
וגימור שיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק באופן
סביר מתוך השרטוטים והמפרטים.

 14.05ריצוף ,אבן שפה ,אבן גן ומדרגות
.1

.2

תכולת העבודה והמחיר:
אספקת והובלת החומרים ,פיזור בשטח ע"פ התכניות ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת מצע
מהודק ,שכבת חול ים ,טיט ,הנחת האבנים והידוק סופי ,חיתוך ,יסוד וגב בטון (לאבן שפה
ולחבק) ,תוספת אלמנטי הנגשה.

ביצוע הריצוף:
הנחת הריצוף
ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י
האדריכל .הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר
האפשרי .באבנים שלמות – "אבני קצה" ו/או "חצאים" ,הכל לפי הדוגמה הנדרשת ,לעבר
אבן השפה הנגדית .יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה (למניעת זחילה
של האבנים) .במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש ,אלא רק טרפזי.
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חיתוך האריחים ייעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת .יש להקפיד שהאבן
החתוכה תישאר ללא פגמים ,עם דופן ניצבת ישרה.
לפני הנחת האבנים יש לנקותן פעם נוספת ולהרטיבן.
לוחות האבן יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות ,הכוללות שכבת בטון במידה
ומפורט כך ,ליצירת שיפועים בעובי משתנה ,מצע חול בעובי  3-4ס"מ ומצע טיט בעובי 2
ס"מ.

.3

סימון גאומטריה לריצוף:
יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.
קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  2מ' מקסימום .יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים
בגאומטריות קשתיות .גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם ביצועם.

.4

סטיות אפשריות:
סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על  ±2מ"מ.
סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על  2מ"מ.
בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  10מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  3מ' ופלס מים.
לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.
לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  ±1ס"מ.

.5

ביצוע מדרגות ואבן גן:
האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים והדוקים .לאחר
הנחת ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן .המישקים ימולאו
במלט על בסיס צמנט לבן בגוון האבן (לאישור האדריכל).

 14.06פירוט עבודות האבן
חיפוי אבן טבעית ,חאמי בעיבוד דמוי טובזה בשורות ע"ג קירות בטון
מידות :גובה שורה משתנה ,אורך שורה משתנה  30-50ס"מ ,עובי  8-15ס"מ.
לרבות אבן טרפזית ,בגובה מינימלי  15ס"מ ,גובה מקסימאלי  45ס"מ.
עיבוד :חאמי דמוי טובזה (ללא אבנים שטוחות)
גוון :צהוב
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אופן מדידה :מ"ר

חיפוי אבן פראית ,לקט ע"ג קירות בטון
עיבוד :אבן פראית
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"ר

חיפוי אבן טבעית ,גיר קשה מסוג ביר זית בעיבוד מוסמסם ע"ג קירות בטון
מידות :גובה שורה משתנה ,אורך שורה משתנה  65-43ס"מ ,עובי  5ס"מ.
לרבות אבן טרפזית ,בגובה מינימלי  15ס"מ ,גובה מקסימאלי  40ס"מ.
עיבוד :מוסמסם ללא זמלה
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"ר

אבן ראש (קופינג) טבעית ,גיר קשה מסוג ביר זית  3פנים
מידות :רוחב  20-40ס"מ ,גובה  15ס"מ ,אורך משתנה לפי פרט
עיבוד :טובזה ב 3-פנים ,עיגול  2קנטים עליונים ברדיוס  2ס"מ
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

אבן ראש (קופינג) טבעית ,גיר קשה מסוג ביר זית  4פנים
מידות :רוחב  20-40ס"מ ,גובה  15ס"מ ,אורך משתנה לפי פרט
עיבוד :טובזה ב 4-פנים ,עיגול  2קנטים עליונים ברדיוס  2ס"מ
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

אבן פינה מאבן טבעית ,גיר קשה מסוג ביר זית לחיפוי הקיר
מידות :גובה האבנים משתנה לפי שורות האבן ,לפי פרט.
עיבוד :מוסמסם ללא זמלה בשתי פיאות
גוון :צהוב
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אופן מדידה :מ"א

אבן פינה מאבן חאמי לחיפוי הקיר
מידות :גובה האבנים משתנה לפי שורות האבן ,לפי פרט.
עיבוד :חאמי דמוי טובזה
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

אבן פינה מאבן פראית ,לקט לחיפוי הקיר
מידות :גובה האבנים משתנה לפי שורות האבן ,לפי פרט.
עיבוד :אבן פראית
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

ריצוף אבן טבעית ,גיר קשה מסוג ביר זית
מידות :רוחב  20-35ס"מ ,אורך  35-70ס"מ ,עובי  5ס"מ .לפי פרט
עיבוד :מוסמסם בשני פנים ללא זמלה ,כולל חיתוך ברדיוס
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"ר

אבן גן טבעית ,גיר קשה מסוג ביר זית
מידות 20/10/50 :ס"מ ,לפי פרט
עיבוד :מוסמסם ללא זמלה
גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א

מדרגות אבן גושנית ,מסוג ביר זית
מידות:לפי תוכנית ופרט
עיבוד :מוסמסם בשני פנים ללא זמלה,
כולל פס מחוספס ברוחב  3ס"מ לכל אורך המדרגה וצביעה בגוון ניגודי
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גוון :צהוב
אופן מדידה :מ"א
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פרק  – 18תשתיות רמזורים ותקשורת
 18.1.01תחום המפרט המיוחד
העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל ,התקנים הישראליים ,המפרט הכללי
לעבודות חשמל של הועדה הבין-משרדית  ,מפרטים לבינוי תשתית תקשורת של חב'
בזק  ,מפרט כללי להצבה ואחזקה של רמזורים  -בהוצאת משרד התחבורה ,אגף
התעבורה ,דצמבר .1993
מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים ,הנחיות
תכנון עירית ירושלים לתכנון וביצוע תקשורת עירונית ותשתית רמזורים.
המפרט והתיאורים המתייחסים למכרז/חוזה זה הוא המפרט הכללי לעבודות בניה
של הועדה הבין-משרדית שבהוצאת משרד הביטחון לרבות פרק " "00מוקדמות
ופרק " "08מפרט כללי.
בעדיפות בין המפרטים התנאים ,הדרישות וביצוע העבודה יהיה לפי סדר
העדיפויות כדלהלן :המפרט המיוחד ,פרק  08במפרט הכללי ,או בהתאם לפרק
הקובע.

 18.1.02ביצוע העבודה והספקת חומרים
העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ,תחת פיקוח ולשביעות רצונו של המהנדס
המפקח .הקבלן יספק את כל הציוד והחומר הדרוש (אם לא סומן אחרת) למתקן
החשמל והתקשורת ומתקנים נלווים כולל כל חומרי העזר להשלמת המתקן ואשר
יידרשו .הרשות בידי המזמין לספק בעצמו החומרים והציוד .במקרה זה ייחשבו
המחירים להורדה בהתאם ליחידות המחירים הכתובות בכתב הכמויות של הקבלן.
על הקבלן לעיין היטב בתוכניות ולקבל את כל הפרטים על החומרים הדרושים וכן
עליו לעיין בכל הגורמים המעניינים אותו לקביעת המחירים.

 18.1.03שינויים בתוכניות
שינויים בתוכניות ,באם יש צורך בכך ,יוכלו להיעשות אך ורק בהסכמתו של
המזמין או בא כוחו .כמו כן רשאי המזמין להוסיף תוכניות נוספות להשלמת
התוכניות הקיימות .במקרה זה יישארו בתוקף אותם המחירים כמו בכתב
הכמויות והמחירים המקורי המצורף.
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 18.1.04איכות החומרים
כל החומרים והציוד יהיו מהמין המשובח ביותר ויאושרו ע"י המפקח לפני ביצוע
העבודה .בכל מקרה של שימוש בחומרים אשר קיים לגביהם תקן ישראלי ,ישתמש
הקבלן אך ורק באלה המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי .המפקח רשאי לדרוש
אישור של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה של החומר והציוד ולא
להסתפק באישור כללי של הטיפוס .על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל
החומרים ,האביזרים ויתר חלקי המתקן לשם אישורם לפני בצוע העבודה .בכל
מקרה חייב החומר או המוצר לעמוד בדרישות המפרט ו/או המפרט המיוחד אם
אלה גבוהות מדרישות תו-תקן.
אם ברצונו של הקבלן לשנות איזה חומר שהוא ,ששונה מאלה שבשרטוטים או
במפרט ,עליו לקבל אישור בכתב על כך מאת המזמין או בא כוחו .באם ימצא חומר
או עבודה פגומה או שלא בוצעה כראוי בזמן בדיקה שגרתית של המהנדס המפקח
תוך מהלך ההתקנה ,יהיה על הקבלן לתקן/להחליף זאת מיד ,ועל חשבונו הוא.

 18.1.05איכות העבודה
העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר .עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי
מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם.
על הקבלן להיעזר בקבלני משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות,
אשר לדעת המפקח אינם בתחום הרגיל של עבודתו .במקרים מסוג זה רשאי
המפקח לפסול כל עובד ,יצרן וכו' ,שאינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודה.
המהנדס המפקח יהיה הפוסק האחרון המכריע בכל שאלות איכות הביצוע ואיכות
החומרים .הקבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המהנדס המפקח ללא טענות
ומענות ולשנות ,לפרק ,להרוס ,לתקן ולהתקין מחדש כל חלק עבודה שיפסל על ידי
המהנדס המפקח בכל זמן שהוא עד קבלתן הסופית של העבודות להנחת דעתו
המוחלטת של המהנדס המפקח וזאת ללא תמורה נוספת.

 18.1.06זמני ביצוע והתקדמות העבודה
זמן התחלת העבודה יימסר בנפרד .קצב בצוע העבודות יהיה בהתאם להתקדמות
הקבלנים האחרים של הפרויקט ולפי הוראות המפקח .כל התיקונים הנובעים
מעיכוב בעבודות הנגרמות על ידי הקבלן יהיו על חשבון הקבלן.

 18.1.07ניהול העבודה ע"י קבלן
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הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן בצוע העבודות בא כח שלו במקום בתור מנהל
עבודה .קבלן החשמל יהיה בעל רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות ומנהל העבודה
במקום בעל רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות .מנהל העבודה יהיה עם ניסיון של 10
שנים בהנחת תשתית תקשורת וביצוע מתקני רמזור .

 18.1.08תכולת המחירים
הקבלן יספק את כל החומר וחומרי העזר הדרושים ואת העבודות הדרושות בכדי
להשלים את המתקן שיהיה מוכן לפעולה ,כולל תפעולו הניסיוני .כן יכללו המחירים
את עבודות ההכנה הדרושות ,דמי הובלה של כלי העבודה ,מכשירים וחומרים.
שימוש בכלי עבודה ומכשירים ,הוצאות הנסיעה של הקבלן ואנשיו (עובדיו).
המחירים יכללו גם את כל התשלומים הסוציאליים לעובדים ,דמי בטוח לקבלן
ו/או לעובדים לפי פקודת הפיצויים לעובדים נגד כל מקרה של אסון או תאונה
בעבודה ,ורווח הקבלן.
העבודות תכלולנה את כל הפרטים המופיעים ומוזכרים בתכניות או במפרטים או
המשתמעים מהם ,אף אם הם לא פורטו וצוינו במפורש.
במקרה של חלוקי דעות איזה שהם ,הפוסק האחרון יהיה המהנדס המפקח מטעם
המזמין ובהתאם לתנאי החוזה הכללי. .

 18.1.09תוכניות לביצוע
על הקבלן לדאוג שתמצא בידו מערכת שלמה של שרטוטים אשר רשימתה תצורף
למפרט זה .כמו כן עליו לדאוג לכך שהשרטוטים הנמצאים ברשותו הינם ההוצאה
האחרונה (עקב שינויים העלולים לחול תוך מהלך ביצוע העבודה) .חריגה מהוראה
זו ,תחייב את הקבלן לשאת בהוצאות השינויים שיידרשו.

 18.1.10תוכניות "כפי שבוצע"
הקבלן יכין תוכניות ממוחשבות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתם יחד
עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל או בודק מוסמך .כן ימסור הקבלן
ללא תשלום תוכניות של המתקן המבוצע למתכנן לאחר בדיקה של המפקח בשטח.

 18.1.11אחריות הקבלן לחומרים וציוד
הקבלן יקבל עליו אחריות לתקופה של שנה אחת (אלא אם צוין אחרת) מיום קבלת
המתקן על העבודה והחומרים שהוא מספק .כל הליקויים והקלקולים העלולים
להתגלות במתקן במשך התקופה הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך
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זמן מתאים שיקבע ע"י המפקח .הפיקוח על בצוע העבודה ,בדיקתה ואישורה על
ידי המפקח וחברת החשמל אינם משחררים את הקבלן מהאחריות הנ"ל .האחריות
הנ"ל חלה גם על מערכות מתח נמוך מאוד.

 18.1.12הגדלה/הפחתה בהיקף הכמויות
למזמין תהיה הזכות להגדיל או להפחית את הכמויות המתוארות בכתב הכמויות
ללא כל שינוי של יחידות המחירים המוצעות ,או פסילת פרקים שלמים של העבודה.
הכמויות המסומנות בכתב הכמויות הן מקורבות ואל לקבלן להסתמך בהזמנת
החומרים (כבלים כבדים וכו') על הכמויות הנתונות בכתב הכמויות ,כי אם עליו
לעשות מדידות במקום .כמו כן שומר לעצמו המזמין את הזכות לשינויים
המתקבלים על הדעת בנקודות יציאה ,מיקום מכשירים ,ציוד וכו' עד לזמן של
ההתקנה סופית של הציוד הנ"ל ,בלי תוספת מחיר .באם יסופק ציוד ע"י המזמין
או ע"י אחרים ימצא הציוד בדרך כלל במחסן של המזמין .הציוד הנ"ל יופיע
ברשימה נפרדת במפרט או יצוין בכתב הכמויות "התקנה בלבד" או "ללא הספקה".

 18.1.13איתור חלקי המתקן
המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן טעונים אשור נוסף לפני הבצוע על ידי
המפקח מטעם החברה ,אלא אם נקבעו חד משמעית בתכניות לביצוע( .אין בשום
מקרה להסתמך על מדידה בתכנית  -לפי קנה מידה).

 18.1.14התאמה לתכניות
הקבלן מתחייב לבדוק אם ישנה התאמה בין התוכניות לבין הנתונים המעשיים
במקום העבודה ובכל מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי-התאמה חייב הוא להודיע
על כך מיד למהנדס.

 18.1.15שיתוף פעולה עם עבודות קבלנים אחרים
הקבלן יבצע את עבודתו תוך שתוף פעולה עם הקבלן הראשי לעבודות בניה ו/או כל
קבלן אחר שיעבוד במקום .לפני התחלת הביצוע יתואם לוח התקדמות העבודה של
הקבלן עם אלה של הקבלן הראשי הקבלנים האחרים בשטח .המפקח יהיה רשאי
לקבוע דרגות העדיפות לגבי חלקי העבודה השווים והקבלן חייב לבצע את העבודה
בהתאם לדרגות הנ"ל כפי שנקבעו ,ללא תוספת מחיר.

18.1.16
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ניהול העבודה ע"י קבלן

סיווגים נדרשים לקבלן מבצע:
 240א – 3הנחת קווי תקשורת – קבלן מוכר 3

 18.1.17בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל ,המזמין והרשויות
בגמר העבודה ,תערכנה בדיקות סופיות של המתקן ,צורת עבודתו ,בדיקת פעולת
הרמזורים ,הפעלה ניסיונית ,מעבר צנרת התקשורת ע"י עכבר בקוטר  30מ"מ
לפחות ובאורך  30ס"מ ע"י המזמין או לפי הוראותיו .על הקבלן יהיה לשתף פעולה
אתו בפרוק מכסים ,חבורים וכו' והחזרתם  -ללא כל תוספת במחיר.
כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כוחו יתוקן מיד
וללא השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא-כוחו.
במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין ,הרי רשאי
המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן.
קבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו
לבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך ולמזמין  ,הקבלן ידאג לכך
שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך ,וכל הרשויות האחרות
תתקיים בזמן ,והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך .על הקבלן לקחת בחשבון
שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים אשר יקבעו ע" מפקח כולל הזמניים
ועליו לשאת בכל ההוצאות.

פרק  18.2תיאור העבודה והמתקן
 18.02.01הכנת תשתית רמזורים ותקשורת עירונית ובזק בירושלים.

 18.02.02תכולת העבודה:
במסגרת המכרז יבוצעו התשתיות הבאות:
הקבלן יכין תשתיות קבועות בהתאם לתוכניות המצורפות למכרז.

 18.02.03בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין ולמח' רמזורים בעירית י-ם שלושה העתקים
של תכניות לפי ביצוע  "AS MADE " -כמפורט ,כל התוכניות בניה (מפה) וגם
בדיסק בפורמט קואורדינציה של המדינה על מנת שנוכל להכניסו במערכת .GIS
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פרק  - 18.3דרישות מיוחדות
 18.3.01כללי
ביצוע העבודה יעשה בהתאם לפרק הקובע במפרט הכללי ובכפיפות לתיאורים,
הוראות החוקים ,התקנות והתקנים הכלולים במהדורה האחרונה "המפרט הכללי
לעבודות בניין" כפי שפורסם ע"י הועדה הבין-משרדית מטעם משרד הביטחון,
משרד העבודה ומשרד השיכון ,להלן "המפרט הכללי" .בכל מקרה של סתירה או
אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד או כתב הכמויות ,יהיה כוחם
של אלה האחרונים עדיף.
על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין.

 18.3.02בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל המזמין ורשויות
בגמר העבודה ,תערכנה בדיקות סופיות של המתקן ,וצורת עבודתו ,בדיקת פעולת
המכשירים ,הפעלה ניסיונית וכו' ,ע"י המזמין או לפי הוראותיו .על הקבלן יהיה
לשתף פעולה בפרוק מכסים ,חבורים אביזרי ציוד וכו' והחזרתם  -ללא כל תוספת
במחיר.
כל תקלה או תיקון שיתגלו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד וללא
השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא-כחו .במידה והתיקון לא יבוצע ע"י
הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין ,רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על
חשבון הקבלן.
הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו
לבדיקת המתקן על ידי בודק מוסמך ו/או בודק חברת החשמל( ,לפי החלטתו של
המפקח) הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל ,וכל הרשויות
האחרות תתקיים בזמן ,והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך .על הקבלן לקחת
בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות.

 18.3.03תוצרת ודגמים
כל הציוד המפורט להלן ,לרבות צנרת ,שוחות ,לוחות חשמל ותקשורת ,אביזרי גמר
וכו' -יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות
והתוכניות.
מזכותו של הקבלן ,לספק גם ציוד שווה ערך  -בתנאי שאושר ע"י המתכנן.
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 18.3.04דוגמאות וחומרים
על הקבלן יהיה לספק למתכנן במשרדו דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד
להתקין במתקן .רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמתכנן ,יוכל הקבלן לגשת לעבודות
ההתקנה .על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י
המתכנן או המזמין לפני התקנתם .ציוד שלא יאושר ,יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו
באם יידרש .אישור הנ"ל ,לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן
לטיב החומרים המסופקים כפי שמוגדר במפרט ,התקנים ,ו/או הדרישות במפרט
המיוחד.

 18.3.05צינורות תקשורת ורמזורים
הצינורות יהיו מטיפוס המקובל והמוסכם ע"י חברת החשמל ,ועירית ירושלים
בהתאמה מסוג כבה מאליו .סוג הצנרת וקוטרה בהתאם לתוכניות וכ"כ.
הצינורות להטמנה באדמה יונחו בקו ישר בעומק בהתאם לחוק החשמל ,כולל ריפוד
חול מתחת לצינור בשכבה של  10ס"מ וכיסוי חול מעל הצינור בשכבה של  30ס"מ,
סרט סימון ,מילוי החפירה והידוק מבוקר.
בכל הצינורות יושחל חבל משיכה שזור מניילון בקוטר  8מ"מ לפחות לאחר ניקוי
הצנרת והשחלת "עכבר" בקוטר  30מ"מ ובאורך  30ס"מ .לאחר השחלת
הכבלים/חוטי משיכה ייסתם הצינור בפוליאוריתן מוקצף.

 18.3.06הארקת יסוד
הארקת היסוד תהיה בהתאם לחוק החשמל ה'תשי"ד  1954ותקנותיו.

 18.4עבודות תקשורת בזק
 18.4.1חפירות
הכנות בשטח לפני ובסמוך לעבודות החפירה:
א .סימון של תוואי החפירות.
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ב.

איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת-קרקעיים (בעזרת מפות של
התשתיות.הקיימות ,סריקה עם גלאים ע"י התחברות לכבלים ,בירורים עם
נציגי רשויות) וסימון חציות או קירבה לתשתיות אחרות על התוואי.

ג.

קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא
להזיק

לתשתיות אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.
ד.

סילוק המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות ,חפצים אחרים שיכולים להפריע
ולעכב את ביצוע קטע התשתית בזמן המוקצב.

ה .הסרה בשלמות של כל אבני השפה ,מרצפות ,צמחיה וכו' המפריעים לביצוע
העבודה.
ו.

הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י
העיריה
ו/או המשטרה.

ז.

עבודות החפירה יבוצעו בקטעים ,ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח.

ח.לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה .כיסוי החפירה יבוצע רק לאחר
אישור
המפקח.
ט .לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד
לכך,
אין לפזרן במקום .כמו כן ,יש לנקות את השטח.
י .הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי העיריה
והנחיות
המשטרה.
יא .תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים .שינויי
התוואי
לא יהיו חדים ,יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים
על הצנרת .החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.
יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי
הוראות המפקח.

יב .באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי ,לאתר בעזרת גלאים
מתאימים את
התשתיות הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.
סימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המודד ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע
את הסימונים.
ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע ,במידה והקבלן
יצטרך סימון נוסף בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות,
עלות הסימון הנוסף יהיה על קבלן הביצוע.
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יג .באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים ,כמו כן יוסרו בשלמות אבני
שפה,
מרצפות ,תמרורים ,צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.
חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה ,יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות
ובהפרעה מינימלית לסביבה ולעוברי אורח{,בהתאם להנחיות המפקח} בכל מקום
אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא  -יש להחליפה באבן שפה זהה חדשה
על חשבון הקבלן.
כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט
דרישות מיוחדות מטעם רשויות שאושרו ע"י המפקח.
במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות /תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה
זהירות בטווח המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכשול ויפעל לפי
הפרטים שבמפרט בלבד .החזרת ו/או פינוי החומר החפור(חפיר) לתעלה ו/או
למקום פינוי אחר כלולים במחיר החפירה.
רוחב החפירה יקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה.
הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא
שהתעלה
נקייה מעצמים שונים.
הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי
העבודה הקודמים בוצעו עפ"י המפרט.

יד .מתחת לצינורות תבוצע שכבת חול בגובה  10ס"מ לפחות  ,מעל הצינורות
ימולא
שכבת חול בעובי של  30ס"מ לפחות ,לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט
סימון סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה.
מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה ,בין אם בוצעה
החלפת חומר מלאה ובין אם הוחזרה אדמה מקומית ,תעשה בשלבים תוך כדי
הידוק בהתאם לסוג הקרקע ,ובהתאם לדרישות הרשויות השונות ו/או של
המפקח.
טו .החפירה תבוצע ברוחב הדרוש לפי כמות הצינורות/כבילה.
טז .עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות  100ס"מ .או לפי
הנחיית
המפקח.
תשומת לב הקבלן לדרישה שלהלן:
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הארכת צנרת קיימת והגנת בטון תבוצע בהתאם לפרט המצורף לתכנית.
הנחת שרוולים בחציות כביש יבוצעו ממרכז מדרכה למרכז מדרכה  ,בהתאם
לתכנית
יז .הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  10ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים
חדים
לפני הנחת צנרת.
לאחר הנחת הכבלים והצנרת ,ימלא הקבלן חול בגובה  30ס"מ מעל קנה עליון מעל
הצנרת לאחר מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של  20ס"מ ועליו להניח סרט
סימון בגובה אחיד.
מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע .הקבלן יבצע
הרטבה והידוק עד לצפיפות של  98%ויחזיר את השטח לקדמותו
יח .לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה .סרט האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן
ברוחב כ 16 -ס"מ ועליו כתוב ב 3 -שפות "זהירות כבל תקשורת" ,לפי דרישות
התקן.
יט .לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב
הכמויות בו מוזכרת חפירה ,פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע
כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או ריצוף ו/או אבני שפה לאורך תוואי החפירה
וכולל גם ריפוד חול ,סרט סימון ,מילוי מצע סוג א' עד ראש התעלה והידוק.
18.4.2
א.

ב.

צנרת
הובלה
יש לשמור בזמן העמסה ,הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה
מחבטות או מכות ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.
בדיקות איכות
כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  ISO 9001:2000ובעלי
היתר לסמן תקן לפי ת"י  1531ומאושרים ע"י בזק.
כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון
התקנים
(עם תו תקן).
על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המפקח והמתכנן  ,לצנרת שתונח עבורם.
כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן יוחלפו ע"י הקבלן מיד
ועל חשבונו.
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ג.

התקנת צינורות
בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע ,מעוך או חתוך בחלקו.
.1
יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים.
.2
אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח.
.3
החיבורים יתבצעו ע"י מחברים תקינים.
.4
יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום הנחת
.5
הצינורות יש לבצע בדיקת צנרת כהכנה להשחלה.
כל הצינורות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  8מ"מ
.6
העשויים מפוליפרופילן.
מחיר צינורות ריקים כולל את חוט המשיכה.
.7
קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה ,למניעת כניסת חול ואבנים.
.8
יש לאטום את קצה הצינור ולסמן את הצינור .הסימון ימוקם כ 20 -ס"מ
.9
מעל לפני הקרקע.
 .10עומק טיפוסי (למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות ,בין קיימות
ובין מתוכננות ,שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם
התשתיות בפרויקט) של הנחת הקנים הוא בעומק  0.9ל 2 -מ' ולפי
התרשימים בתוכנית.
 .11הצנרת תונח לפי התווי המסומן בתוכניות ,סוג הצינורות יהיה לפי
המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות.
 .12אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים ,חיבורים,
אטמים ,פקקים ומופות ,כולל אספקה והשחלת חוט ניילון עשוי חומר
פי.וי.סי.

.13

.14
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−

צנרת מפוליאתילן קשיח בעל צפיפות גבוהה ( )H.D.P.Eמוגן ,U.V
ותעמוד בת"י  ,1531ת"י .499

−

צנרת הקשיחה מ P.V.C-קשיח דרג  10ותעמוד בת"י  ,858ת"י 532
(עובי דופן –  5.4מ"מ לפחות).

 −צנרת מריכף (צנרת גמישה) תהיה בת"י  ,ותותקן רק באישור
הפיקוח.
הצנרת תהיה רציפה ,אטומה וחלקה בצידה הפנימי כך שתאפשר השחלת
כבלים בתוכה מבלי לגרום נזק לכבלים בעת ההשחלה .חיבור קטעי
צינורות יבוצע באמצעות מחברים תעשייתיים תיקנים .מחברים בצנרת
פי.וי.סי יצוידו עם גומיות.
התחברות בין צינור מריכף וצינור פי.וי.סי .קשיח יבוצע בהתאם לפרט
בתכנית.

.15

בכל הצינורות יושחל חבל משיכה מניילון שזור  8ממ"ר לפחות ,חבל המשיכה יהיה
רציף ללא קשרים וחיבורים למיניהן  ,בקצוות החבל יהיו ידיות עץ עליהן ילופף
החבל.
יש להגן על צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות ,הפקקים יאטמו את
הצנרת וישמשו כנקודת קשירה לחוט המשיכה ,צנרת עם כבלים תיאטם ע"י קצף
(פוליאוריטן).

.17

במקרה של הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה ,זה מעל זה ,בהפרש גובה של 10
ס"מ ,המרווחים בין הצינורות ימולאו חול בהתאם לחוק החשמל.
בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכו' ,קוי החשמל יבוצעו מתחת
למערכת האחרת.
יש לסמן נקודות סיום של תשתיות חשמל ותקשורת הקבורות בקרקע שלא
מסתיימות בתא מעבר .הביצוע של הסימון יהיה לפי הנחיות המפקח ,לרבות
סימונם ע"ג התכניות.
לאחר השלמת השחלת כבלי ההזנה יאטמו כל המובילים (צנרת) בשני קצותיהם
בכניסה למבנים ,לוחות ,שוחות וכו' בחומר אפוקסי אוטם מים ומוגן – אש ,בר
פרוק ואיטום מחודש.

.16

.18
.19

.20

 18.4.3הצטלבות בין מערכות
א .בהצטלבות צנרת חשמל עם שרות אחר יש לשמור על המרחקים הבאים:
• בהצטלבות בין כבל חשמל לכבלי חשמל במתח נמוך יותר ,הכבל בעל המתח
הגבוה יותר יתקן  30 -ס"מ מתחת לכבל חשמל במתח הנמוך יותר.
• בהצטלבות בין כבל חשמל לצינור מים או ביוב  50 -ס"מ.
ב.

ג.

ד.
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• בהצטלבות בין כבל חשמל לצנרת ו/או כבלי בזק  50 -ס"מ.
במידה ויידרש ע"י המפקח ו/או הרשות (לה שייך השרות אותו יש לחצות) יש
לשמור על מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר ,יש לנהוג כנדרש ולפי
הוראותיהם ,והדבר לא יהווה עילה לתוספת כספית.
במעבר כבלים מעל מכשול ומעביר מים  ,צנרת מקורות  ,צנרת נפט  ,כבלי בזק
וכו' ,יש לבצע את המעבר לפי תוכניות פרטים ובהתאם להנחיות המפקח של
שייכת התשתית.
הרשות לה
בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת לתשתית קיימת המחייב עומק קטן מ -
 90ס"מ מכל סיבה שהיא חייב הקבלן לקבל אישור מהמפקח.

 18.4.4תאי בקרה:
א .התאים יסופקו מספקים מורשים ע"י חברות התשתית ובאישור המתכנן .כל
תא
יצויד במסגרת ומכסה יצוקים מפלדה ועליהם טבועים " חברת בזק" על פי
העניין עם מספור התא ,מספור התא יבוצע בתוך התא על הדופן ועל המכסה,
המספור יעדכן בתכניות שלאחר הביצוע.
ב .בשטח הכביש או אזור המשמש לתנועת כלי רכב ,על תא יונח מכסה פלדה
מותאם לקבוצה  D400ובאזור שאינו מיועד לכלי רכב  B125לפי תקן ישראלי
.489
ג .הקבלן יחפור בור לשוחה בעומק הנדרש מפני הקרקע הסופיים .כולל חציבה
ופתיחת אספלט במידת הצורך.
ד .תא בעומק מעל  1.5מטר או לפי דרישה יצויד בסולם או שלבי טיפוס ,באחריות
הקבלן לתאם בין מיקום הצנרת למיקום הסולם והפתח.
ה .בתחתית התא תונח שכבת מצע מהודק.
ו .לפני הנחת התא יקדח הקבלן חורים בקוטר מתאים להשחלת הצינורות.
מיקום
חדירת הצינור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימלי של  30ס"מ מתחתית התא,
לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצנרת ובשום אופן אין להניח את
מבנה התא על הצנרת.
ז .גובה המכסה יותאם לגובה המתוכנן והמבוצע במיקום התא.
ח .אזור חדירת הצנרת לדופן התאים מצידו החיצוני של התא ייעטף בבטון
.הרווחים שייווצרו בעת חיבור הצנרת ,הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט.
ט .מילוי בחול ים מהודק ברוויה או בשכבות מצע בהתאמה למבנה הכביש מסביב
לתא ,ופינוי עודפי עפר קצוות הצנרת בתוך התאים ובצידם החיצוני
יאטמו נגד כניסת מים וסחף ,באמצעות פוליאוריטן מוקצף ,לאחר השחלת
הכבלים.
18.4.5
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התחברות לתאי מעבר קיימים
חיבור לתא הקיים עבור התחברות קבוצה של צינורות בכמות
הנדרשת לפי תכנית לתא מעבר אחד .העבודה כוללת:
−

ביצוע חפירות סביב התא.

−

פריצת דופן של תא מעבר קיים.

−

הכנסת צינורות ואיטום כניסות.

−

החזרת מצב שטח סביב התא לקדמותו.

−
18.4.6

אספקה והתקנה כל החומרים וציוד העזר הנדרשים.

עטיפת בטון להגנת צנרת
מדידה של עטיפת בטון להגנת צנרת חשמל או תקשורת יהיה לפי מ"א .כולל:
−

בטון .B– 20

−

ביצוע תבניות ליציקת העטיפה.

−

ברזלי זיון במידת הצורך.

−

אספקה והתקנה כל חומרים וציוד העזר הנדרשים.

הערה חשובה :
מפרט זה נכון לעבודות קבלן הפרויקט .אך חברת בזק מבקשת לבצע תשתית העתקת הקוים
ישירות באמצעות קבלן מטעמה ובאחריותה להכין מפרט לקבלן שלה .
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 18.5תשתיות רמזורים
 .1סוג וכמות קנים
•

צנרת בין הצמתים  4X 75קנים יק"ע . 13.5

•

צנרת בין שוחות לעמודי רמזור תהיה בקור  50מ"מ יק"ע . 13.5

•

בחציות צמתים תבוצע צנרת בקוטר  75מ"מ יק"ע . 13.5

•

בחציות רק"ל תבוצע צנרת בכמות של . 8X 75

•

חיבור לתאי תקשורת (מולטי טבולר) בהתאם לנדרש (בצומת מרכזית).

 .2מיקום קנים  /תאים
•

צנרת במדרכות בעומק של  90ס"מ ובכביש בעומק  120ס"מ.

•

תאים במדרכה (נגישות לפתיחה  /עבודה) פריסת תאים במקביל לכביש  /מדרכה ולא
לרוחב המדרכה.

•

מיקום התאים בהתאם לתוכניות.

 .3גודל תאים
•

תא עגול בקוטר  80ס"מ  /תא עגול 100

•

תא  A2עפ"י תקן בזק בחציות כביש עמוקות (רק"ל),

 .4מכסים
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•

יצקת ברזל עם סימון תקשורת /רמזורים עיריית י-ם.

•

בכביש  40( 400-Dט') ,במדרכה  /כביש  1.5מ  25( 250-Cט') ,במדרכה 12.5( 125-B
ט')

תשתיות תקשורת עירונית

18.6

 .1כמות קנים
•

שדרה מרכזית ( 6 X 50 )Back Bondקנים ובהתאם לצרכי לאותו מקטע ,לא פחות מ 2
קנים.

•

כיום נדרשים עוד  2 X 50קנים ייעודיים לטובת מצלמות אבטחה ,ומרכזיות תאורה
במקטעים נבחרים.

 .2סוג קנים
•

יק"ע (יחס קוטר עובי  13.5 )SDRל  50מ"מ ,ול  63מ"מ דגם עירית ירושלים (סימון
צהוב).

•

סרט סימון  -עיריית ירושלים תקשורת ,צבע צהוב.

 .3מיקום קנים  /תאים
•

קנים יונחו במדרכה (במנח אופקי) 30 ,ס"מ בהתאם לתוכניות .

•

תאים במדרכה (נגישות לפתיחה  /עבודה) פריסת תאים במקביל לכביש  /מדרכה ולא
לרוחב המדרכה.

•

מיקום התאים בהתאם לתוכניות.

 .4גודל תאים
•

 2Aבחציות כביש עמוקות (רק"ל) ,חיבור לארונות תקשורת (מולטי טבולר) בהתאם
לנדרש (בצומת מרכזית).

•

תא עגול  - 100תא ביקורת  /התחברות - ,תא מעבר ( 80כאשר אין מרחב ,מדרכה צרה,
קצה גבול עבודה).

 .5מכסים
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•

יצקת ברזל עם סימון תקשורת עיריית י-ם.

•

בכביש  40( 400-Dט') ,במדרכה  /כביש  1.5מ  25( 250-Cט') ,במדרכה  12.5( 125-Bט')

18.7

הגדרות למדידה ותשלום

 18.7.1כללי
א.

ב.
ג.

ד.

ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות (בהתאם לכתב הכמויות) מדידה לפי
מכלולים :כל העבודה בסעיף מסוים נמדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת ,כולל
כל העבודות ,החומרים העיקריים וחומרי העזר .כל זאת מבלי לגרוע מהאמור
במפרט הכללי בסעיף המתאים.
מדידה לפי מרכיבים .כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד (לפי
ההגדרות מטה).עבודות ,חומרי העזר כלולים בכל מקרה.
תיאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי ,על הקבלן להתחשב בתיאורים
המלאים במפרט הכללי ,המפרט המיוחד ,והתיאורים בתוכניות .בכל מקרה כל
סעיף וסעיף בכתב הכמויות כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם צוין אחרת
במפורש.
בכל מקרה ,בו תבוצע עבודה ,שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב
הכמויות של הקבלן ,יעשה החשוב עפ"י המצוין בסעיף חריגים בפרק זה המבוססת
על הסעיף הרלוונטי הנ"ל.

 18.7.2תכולת המחירים
תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:
א .את המפורט בתנאים כללים ,דרישות מיוחדות.
ב .את המפורט בסעיף במפרט הכללי ובנוסף לאמור בסעיפים:
 סימון התוואי לפני הביצוע. חידוש הסימון תוך כדי ביצוע. התקני בטיחות. דיפון ותימוך. עבודה בסמוך למתקנים.ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
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 הכשרת תוואי.כל החומרים ,חומרי העזר והפחת שלהם (פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין).
כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה ,במכשירים,
ומכונות ,סתימות בבטון ,בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע
עבודות הקבלן.
הובלת כל החומרים והציוד ,כלי עבודה ,הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.
תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים
מתואמים עם העבודות האחרות.
אחסנת החומרים והציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו

ח.
ט.
י.
יא.

והגנה עליהם עד למסירתם.
המיסים הסוציאליים ,הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.
הוצאות כלליות של הקבלן( :הן ישירות והן עקיפות) ובכלל זה הוצאותיו
המוקדמות והמקריות.
ההיטלים הממשלתיים כגון :מס קניה ,מכס
רווחי הקבלן.

צינורות
בנוסף לאמור במפרט הכללי הצינורות ימדדו נטו לפי מטר אורך.

שוחות
נמדדות כשהן מותקנות ,כולל מכסה (לעמידה בעומס לפי הגדרה) ,כולל הטפסנות,
הזיון.

אלקטרודות הארקה
נמדדות כולל האלקטרודה ,שוחה כבדה עם מכסה ,חיבורים ואביזרי חיבור
תקניים לאלקטרודה.

הארקת כל מערכות המתכתיות במתקן
הכוונה לכל ההארקות הנדרשות הן מכח חוק החשמל ותקנותיו ,הן מדרישות
בודקי (חברת) חשמל בכל חלקי האתר ובמיוחד התקני עמודי הרמזור.

שילוט
על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שילוט עבור כבלים צינורות ואביזרים  /השילוט
יהיה שלט סנדוויץ' למתקנים ,ושלט נירוסטה עם חבקים על הכבלים הן במוצא,
הן ביעד בשוחות ,על השילוט ייכתב מספר המעגל.
פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר.
מחיר השילוט כלול במחיר היחידות בכתב הכמויות.

חריגים
בהתאם למפרט הכללי במכרז זה.
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עבודות רג'י
אין אישור לבצע עבודות רג'י .בכל אופן ייתן הקבלן מחיר עבור עבודות רג'י
בהתאם לסעיפים המופעים בכתבה כמויות .יחד עם זאת עבודת רג'י תבוצע אך
ורק במידה ויקבל הקבלן מראש אשור בכתב לגבי עבודה מסוימת ביומן הקבלן.
במקרה זה יעריך הקבלן מראש את כמות השעות.
רק במידה והנ"ל יתקבל על המפקח והוא יאשר זאת בכתב ,אזי יבצע הקבלן את
עבודת הרג'י.
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פרק  – 19מבני פלדה (מקטע )21
תת פרק  – 19.05מסגרות חרש
 – 19.05.1תיאור כללי
כל עבודות מסגרות חרש שונות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות
א.
בניה – פרק " – 19מסגרות חרש (קונסטרוקציות פלדה)" ובתוספת הדרישות
המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.
ב .בפרק זה מפורטות הדרישות לעבודות מסגרות חרש הבאות:
.1
.2
.3

מעקות בטיחות מפלדה מגולוונת וצבועה.
גשרי שילוט ומגבילי גובה.
כל עבודות מסגרות חרש שונות המצוינות בתכניות.

ג.

פרופילי הפלדה מכל הסוגים ,ברגים ,דיסקיות ,אומים ,רשתות וכו' יהיו כמפורט
בתוכניות ובהתאם לתקנים ישראליים.

ד.

כל אלמנטי הפלדה יהיו מפלדה מגולוונת באבץ חם בכפוף לדרישות ת"י  918ועובי
הגלוון יהיה כמפורט בתוכניות.

ה.

כל הריתוכים יהיו כמפורט בתוכניות.

ו.

מערכת צביעה למסגרות חרש שונות תהיה ,כלהלן:
הכנת שטחי פלדה מגולוונת לצביעה:
.1
חספוס פני השטח באמצעות התזת חול בזלתי לעומק  15מיקרון לתוך
הגלוון ועד עמימות מוחלטת של ברק הגלוון.
הסרה קפדנית של אבק באמצעות שטיפה במי ברז והמתנה לייבוש מלא.
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.2

שכבה ראשונה:
צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי ,כדוגמת "אפוגל" של חברת טמבור או שווה
ערך מאושר בעובי יבש של  40מיקרון.

.3

שכבה שנייה:
צבע עליון פוליאורתן אליפטי כדוגמת "טמגלס" ברק משי בגווני  RALשל
חברת טמבור או שווה ערך מאושר ,בעובי של  40מקרון יבש עד לכיסוי
מלא.

.4

שכבה שלישית:
כשכבה שנייה.

.5

עובי מינימלי של כלל מערכת צבע הינו  120מיקרון.

.6

במידה ויתגלו פגמים בצבע ,כגון חריצים ,בועות ,או קרטרים ,יש להסירם
בשיוף קל ,לנקות ולצבוע בצבע עליון באותן שטחים שטופלו.

.7

גוון צבע עליון יקבע ע"י מנהל פרויקט.

.8

יישום הצבע יבוצע לפי מפרטי הביצוע של היצרן ובאישור מנהל הפרויקט.

 – 19.05.2מדידה ותשלום
כל עבודות מסגרות חרש ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי פרק " – 19מסגרות
חרש" בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות ובהתאם לתוספת הדרישות המשלימות
כלהלן:
מחירי עבודות מסגרות חרש יכללו ,בין היתר ,ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות
א.
בהתאם להסדרי תנועה זמניים ,בהתאם לדרישות הבטיחות ,לרבות דרישות
לעבודות בסמוך ומעל כבישים פעילים ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע
העבודות ,לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות
בין/ועם חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.
ב.
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עבודות מסגרות חרש ,לרבות מעקות פלדה מגולוונים מסוגים שונים,
קונסטרוקציית מדרגות מפלדה מגולוונת ,פירי מעליות מפלד ,קונסטרוקציית
פלדה מגולוונת באזורי חציית מערכות ותשתיות קיימות ,וכל עבודות מסגרות חרש
שונות וצביעתן  ,ימדדו לתשלום לכל סוגי מעקות ו/או מסגרות חרש הנ"ל בנפרד,
לפי משקל (טון) ,ומחיר היחידה יכלול ,בין היתר ,את כל החומרים והאביזרים
המסומנים בתכניות ,הפקת תכניות ייצור ע"י הקבלן והגשתן לאישור מנה"פ וכל
המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר לפי הדרוש בתכניות ,לרבות בורגי העיגון,
ברגים ,דיסקיות ,דיסקיות קפיציות ,אומים ,אומים כפולים ,זוויתנים ורשתות.
מחיר יחידה של קונסטרוקציית מדרגות ופירי מעליות וכל אלמנט פלדה
.1
המחובר לקונסטרוקציית בטון יכלול ,בין היתר ,גם מייתדים כימיים בקטרים
שונים ושכבת חומר מפלס בחיבור הקונסטרוקציה בין פלטות פלדה לבין
קירות בטון.

.2

מחיר היחידה של קונסטרוקציית פלדה מגולוונת במידות שונות באזורי
חציית מערכות ותשתיות קיימות (קיר ברלינאי) יכלול ,בין היתר ,גישוש
ואיתור מדויק של המערכות ,חיבור פרופילי הקונסטרוקציה לכלובי זיון של
הכלונסאות ,ניסור הפרופילים ,חפירה והחדרת פלטות הפלדה בשלבים בין
הכלונסאות ,השלמת תכנון מפורט בהתאם לתוצאות הגישוש ,הכנת תכניות
ייצור וכל המתואר בסעיף  19.5.1.1ובתכנית .התשלום עבור מחיר יחידה כולל
את כל העבודות ,הכלים והחומרים הנדרשים לביצוע פתרון מלא.

.3

מחיר יחידה של כל קונסטרוקציית פלדה מכל סוג שהוא יכלול הכנת תכניות
ייצור ( )DRAWING SHOPע"י הקבלן והגשת תכניות ייצור חתומות ע"י
מנה"פ.
לאישור
מטעמו,
המהנדס
על הקבלן יהיה לעמוד בכל הדרישות וההערות שיתקבלו על תכניות הייצור
ממנה"פ ומהמתכננים ומטעמו ,וזאת גם כחלק מתהליך אישור תכניות ייצור
שכלול במחירי היחידה בכ"כ לאלמנטי הפלדה.

.4

מכלול בורגי עיגון מגולוונים לחיבור עמודי חישמול עתידי יימדד לתשלום לפי
משקל (ק"ג) ומחיר היחידה יכלול ,בין היתר ,את כל החומרים והאביזרים
המסומנים בתכניות וכל המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר לרבות
דיסקיות ואומים.
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פרק  – 19מבני פלדה (חניון הר חומה)
 19.05מסגרות חרש
 19.05.01כללי
.1

עבודות המסגרות בפרויקט כוללים מגוון של עבודות להלן נסקור את עיקרן:
.1.1

מערכת עיגון לעמודי תאורה

.2

העבודה תבוצע בכפוף למפרט הכללי הבין משרדי פרק  ,19ובנוסף בהתאם לדרישות
המפורטות בת"י  1225חוקת הפלדה.

.3

מודגש שהתוכניות המצורפות למכרז הם תכניות "הנדסיות כלליות" ועל הקבלן להכין
תכניות מפורטות באמצעות מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו.

.4

התכניות שבהכנת הקבלן יכללו את הנדרש בת"י  1225בין היתר:
.4.1

תכניות ייצור

.4.2

תכניות הקמה

.5

כמו-כן הקבלן יערוך תיאומים בין תכניות הייצור ,תכניות הקמה ותכניות ההנדסיות
כלליות.

.6

הקבלן יעביר לפיקוח את התכניות שהכין לפני תחילת הייצור ולקבל את אישורו .אישור
הפיקוח אינו פותר את הקבלן מאחריותו המלאה על התכניות שהוא הכין.

.7

על הקבלן להכין קטע מעקה לדוגמה לפני ייצור האלמנטים ,את הקטע לדוגמא יאשרו
אדריכל ,מתכנן השלד ומנהל הפרויקט.

.8

כמו-כן ,הקבלן מחויב להחזיק בכל תקופת הביצוע מהנדס רשוי מטעמו שיהיה אחראי
על הבטיחות בעת הרכבה בשטח.

 19.05.02תקנים ומסמכים רלוונטיים
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שם

מספר

מבחני רתכים :ריתוך קונסטרוקציות פלדה

( 127חלק )2

ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות

265

ברגים ולולבים משושים וכו'

 374עד 378

אומים ואומים נגדיים וכו'

 379עד 381

ברגים ,לולבים ,אומים וכו'

382

צינורות פלדה בעלי תפרי ריתוך לשימוש כללי

530

סיבולות בבניה  -עקרונות

( 789חלק )1

ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה

918

אישור נוהלי ריתוך :ריתוך קונסטרוקציות פלדה

( 1032חלק )2

.1

.2

שם

מספר

חוקת מבני פלדה

( 1225חלק )1

צינורת פלדה למבנים

1458

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן
ישראלי יחולו עליהם דרישות התקנים הזרים כדלהלן:
.1.1

לגבי חומרים ומוצרים מיובאים – התקנים המתאימים של ארצות מוצאם.

.1.2

לגבי דרכי ביצוע ואיכות העבודה הגמורה – התקנים של הארץ שחוקתה או
תקנותיה שמשו יסוד לתכנון הקונסטרוקציה.

באשר לדרישות ביחס לרתכים ,הרי בנוסף לת"י  ,127תחייבנה דרישות התקן הגרמני
לבחינת רתכים שסימונו .DIN 8560

 19.05.03ציוד
.1

המפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה מצוייד בכל המכונות ,המכשירים והציוד,
אשר דרושים לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט זה.

.2

מכשירי ההרמה אשר יופעלו לצורך הקמת הקונסטרוקציות במקום המבנה יתאימו
למימדים ולמשקל האלמנטים המורמים באמצעותם ,ויהיו יציבים בכל שלבי פעולתם
ובכל מצב שהוא .התמידות והחיזוקים לצורך תימוך ארעי וכן סידורי הגישה וכיו"ב יהיו
יציבים וקשיחים כפי שכללי המקצוע והוראות החוק מחייבים .ציוד אשר לדעת המפקח
אינו ראוי לשימוש יוחלף בציוד המתאים לתפקידו.

.3

המפקח יורשה להיכנס למפעל בכל עת ולפקח על היצור.

.4

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר
הקונסטרוקציה ולהודיע למפקח לפחות  3ימים מראש – הן על מועד התחלתו של כל שלב
ביצוע חדש והן על מועדי סיום של האלמנטים השונים.

.5

לא יוחל בביצוע שלב כל שהוא לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו .כמו כן לא
יתחילו במשלוח האלמנטים  ,המוכנים לגלוון ,למקום המבנה בטרם בוקרו ואושרו
למשלוח ע"י המפקח ,פרט למקרים בהם ויתר מהנדס האתר מראש ובכתב על בקרה זו.

.6

אישור האלמנטים ,או חלקים אחרים כלשהם ,לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה
והבלעדית לכל שגיאה ,טעות ,פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר ,או
לדיוק במידות ,או לטיב העבודה במצב שלאחר ההקמה .על האלמנטים ,או החלקים,
אשר פסל המהנדס ,בין אם במפעל המייצר ,או במפעל לגילוון ,או באתר העבודה ,יוחלפו
או יתוקנו ע"י הקבלן ,הכל לפי הוראות המפקח.

 19.05.04רתכים
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.1

יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני כמפורט להלן ,וברשותם
תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים ,אשר הם מוסמכים לבצע .העסקתו
של רתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים המצויינים בתעודה.

.2

המפקח יהיה רשאי להורות בכל זמן שהוא על הפסקת עבודתו של רתך ,אשר עבודתו
אינה מניחה את דעתו של המפקח ,והקבלן ימלא אחר הוראה זו ללא כל ערעור .הרתך
שהעסקתו הופסקה כאמור ,יהיה רשאי להמשיך בעבודה רק לאחר שעבר מחדש מבחן
תקני כמפורט לעיל ,ועמד בו בהצלחה.

.3

כל ההוצאות הכרוכות במבחנים חוזרים לרתכים תחולנה על הקבלן .אם למרות המבחן
והתעודה ,נמצאה עבודת הרתך בלתי משביעת רצון ,רשאי המפקח להורות על הפסקת
עבודתו של הרתך.

 19.05.05הכנת שטחי ריתוך
.1

שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת ,יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה
המעובדים בהשחזה ,ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר .שטחי הריתוך אשר
לא יענו לדרישות אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף.

.2

יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת,
מכשירי השחזה וכיו"ב ,מכל חלודה ,קליפה מתקלפת ,לכלוך שמן וכדומה ,כדי לקבל
שטחים מתכתיים נקיים לחלוטין.

 19.05.06ביצוע ריתוך
.1

הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה
לגבול העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות.

.2

לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון
והמדויק ,תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות.
האלקטרודות והחלקים המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.

.3

יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך ,אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל
הדפורמציות והמאמצים .החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי
מופרעות עקב התכווצותם של התפרים ,ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת
של האלמנטים המוכנים.

.4

בצוע הריתוך יהיה בהתאם להוראות התקן אשר שימש יסוד לתכנון הקונסטרוקציה.
תפרים מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש
בתכניות.

.5

יש לרתך במצב נוח לביצוע ,תוך הקפדה שחומר האלקטרודות חדור היטב לתוך
ה"שורש" ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך .התפרים יהיו מלאים
ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות ,הכל בהתאם לכללי המקצוע
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ובכפיפות להוראות התקנים שעליהם מתבסס התכנון .במקרה של ריתוך בכמה שכבות
תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו שקדמה לה .עבור אלמנטים שעוביים עולה על 40
מ"מ ,יגיש הקבלן לאישור המפקח את הצעתו לשיטת הריתוך ולמספר השכבות .יש
לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת ,לפני כסויה בשכבה הבאה מעליה .תפרי
מגע ירותכו גם מהצד האחורי ,וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה
בצד זה.
.6

קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות ,דבר שיובטח על ידי המשכת הריתוך מעבר
לקצות התפר על גבי זיזים מוצמדים לצידי החלקים .הקצוות הבולטים של הריתוך
יסולקו לאחר מכן על ידי חיתוך והשחזה .יש למנוע עד כמה שהדבר אפשרי ,ריתוכים
"מעל הראש" .כשטמפרטורת הסביבה ו/או הפלדה היא מתחת ל 10 -מעלות צלסיוס ,או
כאשר הפח עבה ,יהיה הריתוך מותנה במניעת התקררות מהירה של החומר וגם מחימום
מוקדם של הפלדה ,הכל בהתאם לנסיבות ובכפיפות להוראות המפקח.

 19.05.07חומרים
.1

סוג הפלדה כמפורט בת"י  ,1225יהיה לפי תקן הארגון הבינלאומי לתקינה 630 – 1980
 ISOמסוג  , FE 510 ,FE 360אלא אם צויין אחרת בתכניות העבודה ו/או במפרט ,או לפי
התקן האמריקאי  AISCמסוג .A 36

.2

כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה ,מיוצרת ללא למינציה ,חופשית
מקליפת ערגול ,סיבים ופסולת אחרת בלתי מוחדרת בחלודה.

.3

אם יידרש יהיה הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג הפלדה ומקורה ,וכמו כן על
מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים ,המסופקים על ידו .בתעודה יאושר שהפלדה
עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה.

 19.05.08סיבולת
.1

סיבולת היא סטיה בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה למעשה.

.2

הסיבולת להקמה ,להרכבה ,למחברים ולמישקים תהיה עפ"י הנדרש בת"י  1225ו בת"י
.789

.3

על מידות האלמנטים לעמוד בסיבולת הנקובה בתקנים שפורטו לעיל ,באחריות הקבלן
לבדוק את מידות האלמנטים וליידע את המפקח על עמידה בסיבולת ו/או סטיות
שנתקבלו

 19.05.09ברגים
.1

כל הברגים יתאימו לדרישות התקן הבינלאומי  ISO 898/1 – 1978דרגת חוזק הברגים
תהיה בהתאם לנדרש בתכניות ואם לא נאמר אחרת תהיה דרגת החוזק ( 8.8חוזק הברגים
לעמודי תאורה ואביזרי עיגון אחרים יהיה .)5.6
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.2

לולב הבורג יהיה ישר לחלוטין ,ניצב בדיוק נמרץ על הראש ומרכזי כלפיו .אורכו של הבורג
והתבריג יהיו מספיקים כדי שהאום יתלבש עליו במלואו ,וזאת באופן שקצהו החופשי
של הלולב יובלט מהאום לאורך של פסיעת תבריג אחת.

 19.05.10אלקטרודות
.1

לצורכי הריתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות ,בדוקות ומסוג מאושר,
"זיקה  "4או אוניברסל  ,89אשר יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות
העולות על אלו של הפלדה המחוברת באמצעותם .סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי
הפלדה ,לסוג הזרם ולעוצמתו ,וכמו כן למקום התפרים בזמן ביצוע הריתוך .יש לאחסן
את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני השפעות
אקלימיות .אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או
ליקויים כלשהם.

.2

לפני התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות
אשר בהן יש בדעתו להשתמש ,תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג .אישור זה,
לכשיינתן ,לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן
ואיכות האלקטרודות או לטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.

 19.05.11ייצור
.1

כללי
הייצור ,ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון ,בכפיפות להוראות המובאות
במפרט זה ובהתאם לתקנים הנזכרים לעיל.

.2

יישור
לפני התחלת היישור יש לבדוק את הפרופילים ,הפחים וכיו"ב ,שמהם יורכבו האלמנטים
וליישרם לפי האורך ,באמצעות מכונות או מכשירים מתאימים .במידה והמפקח סבור
שניכרת עקמומיות בפחים – תהיה זו עילה מספקת לפסילתם.

.3

תבניות (שבלונות)
השבלונות לצורכי ייצור האלמנטים של הקונסטרוקציה תהיינה עשויות מפח פלדה ,עץ
יבש ,דיקט ,קרטון עבה וכיו"ב ,ותבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים ,תוך שימוש
בכלי עבודה מתאימים .יש להקפיד על הדיוק הדרוש בהתחשב בהתכווצויות הנגרמות
עקב ריתוך.

.4

סימון וחיתוך
.4.1
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הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלונות ומכשירי סימון נכונים,
אשר יהיה בהם כדי להבטיח את הדיוק הדרוש.

.5

.4.2

חיתוך הפלדה יבוצע באמצעים מכניים ,כגון גיליוטינות ,משורים וכיו"ב ו/או
באמצעות מבערי חמצן-גפ"מ .שטחי החיתוך והמקצועות יהיו ישרים חלקים
ונקיים ,ללא פגמים או ליקויים כלשהם.

.4.3

חיתוך לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצן-אציטילן ולא
יחייב עיבוד נוסף ,כל עוד הוא מדויק מבחינת הצורה הנדרשת ונקי ,לשביעות רצונו
של המפקח .לגבי חלקי הפלדה שעוביים אינו עולה על  8מ"מ ,יורשה גם החיתוך
בגיליוטינות ,בתנאי ששטחי החיתוך יעובדו בהשחזה.

ניקוב או קידוח חורים
.5.1

ניקוב חורים יורשה אך ורק שעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה על  2/3מקוטרו של
החור או אינו עולה על  10מ"מ (המידה הקטנה מבין שתי אלה קובעת) ובתנאי
שלא יהיה בו כדי לגרום נזק לדפנות החור או לפלדה שבקרבתו .בכל יתר המקרים
יש לקדוח את החור או לנקב חורים בקוטר קטן מן הדרוש ולהרחיבם לאחר מכן
במקדחים.

.5.2

כמו-כן יש לקדוח או לנקב ,ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים
מדויקים ,אם ברגים אלה סומנו בתוכניות או דרושים למטרת ההרכבה.

.5.3

ההפרש בין חורים אלה לבין קוטרי הברגים המדוייקים (חרוטים) לא יעלה על 0.3
מ"מ .בברגים מעולים ההפרש המותר בין קוטר הבורג לבין קוטר החור יתאים
לדרישות התקן המתאים של ארץ הייצור.

.5.4

החורים לברגים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדויקת ,ניצבים בדיוק נמרץ
לשטחי המגע של החלקים המחוברים וללא סדקים או פגמים אחרים בדפנותיהם.

.5.5

יש להרחיק ממקצועות החלל זנבות חומר ,ולהשאיר את דפנות החורים במצב חלק
ונקי.

 19.05.12בדיקות מעבדתיות
.1
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כללי
.1.1

הקבלן יכין דגימות של הריתוכים העיקריים ,אשר יקבעו למטרה זאת על ידי
המפקח .יש להכין תוך כדי ביצוע הריתוכים המתאימים ,באמצעות אותם רתכים
ותוך שימוש באותם חומרים ,וזאת על מנת שהדגימות תייצגנה בנאמנות את
התנאים במציאות .צורת הדגימות ואופני הבדיקה יהיו בהתאם להוראות ת"י
 ,127וגם הריתוכים הנבדקים חייבים לעמוד בדרישות אותו תקן .יש לסמן את
הדגימות על מנת לאפשר זיהוי הרתכים המתאימים.

.1.2

בנוסף לכך ,באם יידרש על ידי המפקח ,יכין הקבלן דוגמא של צומת או מחבר בה
נפגש מיתר של אגד עם קצות האלכסונים .הדוגמא תתאים לתנאים של צומת זהה
במציאות ,אשר תבחר למטרה זו על ידי המפקח ויהיה עליה לעמוד בדרישות התקן
האמור לגבי ריתוך צמתים.

.1.3
.2

.3

יש לסלק תוך חיתוך ולרתך מחדש את כל התפרים שנפסלו על ידי המפקח .כמו-
כן יש לרתך את המקומות במפסקים ולמלא גומות ,חורי בקרה שנקדחו וכיו"ב.

בדיקות ללא הרס
.2.1

המפקח יהיה רשאי להזמין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללא הרס
באמצעות קרני רנטגן או באמצעים אחרים .בדיקות אלו תבוצענה בהיקף אשר
יקבע ע"י המפקח ,ותכלולנה גם את תפרי הדגימות שהוכנו לצורך בדיקות חוזק
מעבדתיות.

.2.2

על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשירותים הדרושים לביצוע בדיקות
אלו ,כגון סולמות ,משטחי עבודות וכו'.

כמות מינימלית עבור בדיקות לריתוך
.3.1

על הקבלן לבצע את הבדיקות הבאות:
 .3.1.1בדיקה ויזואלית תבוצע ל  100%מהריתוכים
 15% .3.1.2מהריתוכים יבדקו בדיקה מגנטית
 20% .3.1.3מהריתוכים יבדקו בבדיקה אולטראסונית ומגנטית משולבת

.3.2

כמות זאת הינה כמות מינימלית והפקח ראשי לבצע בדיקות נוספות ,עלות
הבדיקות כלולה במחירי היחידה של הפלדה.

 19.05.13גילוון
.1

כללי
גלוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל ,אשר יאושר ע"י המפקח.
הגילוון יעמוד בדרישות ת"י  .918הגילוון יבוצע לאחר הריתוך .לא יורשה ריתוך לאחר
הגילוון!

.2

ניקוי פני השטח והכנתו
.2.1

הניקוי והכנת שטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה ,או התזת גרגרים (גרגרי חול או
מתכת) על פי ההנחיות כדלקמן:

.2.2

צריבה בחומצה
הצריבה בחומצה היא שיטה של הכנת פני הפלדה לצביעה או לצפוי על ידי סילוק
כל קשקשת הערגול והחלודה בתהליך של ריאקציה כימית או תהליכי
אלקטרוליזה ,או שניהם יחד .התוצאה שצריכה להתקבל היא שטח נקי מכל
קשקשת ,חלודה ,זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך התהליך.

.2.3

שלבי ותהליכי הצריבה יהיו כדלקמן:
 .2.3.1הסרת משקעים של שמן ,שומן ,גריז ,עפר ותרכובות אחרות שאינן חלודה,
קשקשת או תחמוצת .ההסרה תיעשה לפני תהליך הצריבה ע"י ממיסים.
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 .2.3.2הקשקשת ,החלודה ,והתחמוצות יסולקו ע"י אחד מהתהליכים הבאים:
.2.4

צריבה בתמיסות חמות או קרות של חומצה גופריתנית ,כלורית או זרחנית,
שעליהן הוספה כמות מתאימה של אינהיביטור להקטנת קצב התקיפה של הפלדה.
בתום התהליך יש לשטוף את המוצר במים חמים בטמפרטורה שעל ל.C ° 60 -

.2.5

צריבה בחומצה גופריתנית בריכוז ( 5% - 10%במשקל) המכילה אינהיביטור כנ"ל,
בטמפרטורה מינימלית של –  , C ° 60עד אשר תסולק כל קשקשת הערגול .לאחר
מכן יש לשטוף שטיפה יסודית במים נקיים ומיד לאחריה טבילה במשך  2-5דקות
בחומצה זרחתית בעלת ריכוז של  1% - 2%מכילה  0.5% - 0.3%זרחת הברזל
כשהתמיסה בטמפרטורה של .C ° 82

.2.6

צריבה בחומצה גופריתנית ( 5%בנפח) בטמפרטורה של  C ° 88 –C ° 77עם

.2.7

כמות אינהיביטור מתאימה ,עד לסילוק כל קשקשת הערגול .מיד לאחר מכן יש
לשטוף במשך  2דקות במים חמים בטמפרטורות שבין . C ° 82 –C ° 77

.2.8

לאחר השטיפה יש לטבול (למשך  2דקות לפחות) בתמיסה של  0.75%ניתן –
דיכרומט ו 0.5% -חומצה אורטופוספטית המכילה אינהיביטור.

.2.9

צריבה בשיטות אחרות תורשה רק במידה ותידרש באופן מיוחד .הבקרה של
תהליכי צריבה דורשת את קיום התנאים הבאים:
 .2.9.1כמות הברזל המומסת באמבטיות הצריבה לא תעלה עד  6%בחומצה
 .2.9.2גופריתנית ולא תעלה על  10%בחומצה מלחית.
 .2.9.3רק מים או קיטור נקיים ישמשו לשטיפות.
 .2.9.4אמבטיות השטיפה יקבלו באופן קבוע אספקה של מים טריים ,והכמות
הכללית של החומצה והמלחים המומחים באמבטיות השטיפה לא תעלה
על  0.2%ממשקל התמיסה או על  2000חלקי מיליון.

 .2.10כדי להתקין את כמויות החומצה והמלחים במי שטיפה ,רצוי לתלות את המוצרים
לאחר הוצאתם מהצריבה ,מעל לאמבטיות הצריבה ,כדי לתת למירב תמיסת
הצריבה להתנקז חזרה לאמבטיה.
 .2.11השטחים שנצרבו יבדקו לנוכחות זיהומים ומשקעי מתכות .שטחים שלא נוקו
כראוי ינוקו פעם נוספת.
 .2.12המוצרים שגמרו את תהליך הצריבה יועמדו על קצותיהם עד להתייבשותם
המלאה.
.3

תהליך הגילוון
כל חלקי הקונסטרוקציה יגולוונו בהתאם לדרישות התקן האמריקאי A 120 – 73

 .ASTMעובי צפוי האבץ יהיה  80מיקרון לפחות .בברגים ,באומים ובשייבות עובי הגלוון
יהיה  56מיקרון.
.4
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גילוון הצינורות

.5

.4.1

הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון.
צינור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה.

.4.2

במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר ,יש לנקב חורים בצינורות
בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח.

.4.3

בכל מקרה לא יעלה שטח החורים על  4%משטח חתך הצינור.

בדיקות הגילוון
כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי ,משקל הציפוי
ואחידות הציפוי בהתאם לדרישות ת"י .918

 19.05.14צביעת אלמנטי פלדה ומחברים מפלדה מגולוונת
כללי
.1
 1.1הכנת שטחים של פלדה מגולוונת לפני הצביעה
כמו בתהליכי צביעה רגילים ,השטח הנצבע חייב להיות מנוקה בקפדנות משאריות
גריז ,שמן ,אבק ,וכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין .פלדה מגולוונת בתהליך הגילוון
באבץ יוצאת נקיה וניתן לצבוע עליה תוך זמן קצר ללא הכנה מיוחדת ,זאת בתנאי
שהמוצר לא הזדהם עקב תהליך השינוע או האיחסון .פחים מגולוונים משווקים
לעיתים קרובות עם שכבת שומן אותה יש להסיר לפני הצביעה.
 1.2ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז נקיים.
יש להיזהר בשימוש בסבונים ודטרגנטים העלולים להשאיר שאריות שיפגמו
בהדבקות הצבע אל המתכת .
 1.3ניקוי משמן ומגריז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף ,מומלץ להשתמש בממיס
"ארדרוקס  "G – 551מתוצרת "כימתכת".
1.4

1.5

טיפול מוקדם של הפלדה המגולוונת לפני הצביעה טיפול מוקדם חייב להיעשות
בזהירות ,תוך התייעצות עם יצרן הצבע וספק הפלדה המגולוונת ,בכדי לא לגרום
נזק לגילוון.
קיימות כמה דרכים להכנת השטח.

.2

ניקוי מכני
ניתן להשתמש במברשות פלדה ידניות לסילוק זיהומים כגון בוץ ,התזות בטון וכדומה.
במקרה שנוצרה "קורוזיה לבנה" ,המורכבת ממלחי אבץ שונים ניתן להשתמש במברשות
ניילון ומים נקיים.

.3

ניקוי כימי
ניקוי כימי כגון צריבה באמצעות תמיסות המבוססות על חומצה אינו מומלץ היות והוא
עלול להזיק לגילוון.

.4

טיפולי שטח כימיים
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.4.1

קיים מגוון נרחב של טיפולי שטח כימיים וציפוי המרה המתאימים לסוגים שונים
של פחים מגולוונים (פוספטציה קרה או חמה וכד').

.4.2

במקרה של טיפול כימי יש להתייעץ עם יצרן ציפוי ההמרה בנוגע לסוג הטיפול
המומלץ ואופן השימוש בו לכל מקרה ומקרה.

.4.3

בפלדה מגולוונת שחלק מציפוי הגילוון שלה נפגם והחלה בה קורוזיה יש לנקות
את השטחים החלודים בהתזת חול קלה לפני הצביעה.

 19.05.15צביעה על חומר מגולוון
.1

שכבה ראשונה  :צבע יסוד אפוקסי  HB 55דו רכיבי .עובי שכבה יבשה  100 :מיקרון
בשכבה אחת או שתים.

.2

שכבה עליונה  :צבע פוליאורתן אוניספיד ,מבריק או משי דו רכיבי .עובי שכבה יבשה 50-
 60מיקרון סה"כ העובי הדרוש  150מיקרון מינימום מעל שכבת הגילוון.

.3

גוון הצבע  RALבהתאם לבחירת האדריכל ובתיאום איתו.

.4

המערכת תוצרת ניר לט או ש"ע מאושר.

 19.05.16הקמת מבנה
.1

כללי
על הקבלן להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה ,אשר תכלול בין היתר ,את הנתונים על
מכשירי ההרמה ,משקל האלמנטים ,סדר ההקמה ,פרטי החימום הארעי ,סידורי בטיחות
וכו' .אישור הפרוגרמה ע"י המפקח לא תפטור את הקבלן מאחריותו והבלעדית להקמת
הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנה.

.2

בקרה בזמן הקמה
בנוסף לבקרה במפעל המייצר ,תיערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה.
אלמנטים שאינם מתאימים לתכניות ו/או שהתעקמו ,או ניזוקו בצורה אחרת בזמן
ההובלה ,האחסנה ,הטפול או תוך תהליכי ההקמה עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים או
לקויים ,אשר לא הובחן בהם במפעל המייצר – יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור
בשם תיקון או החלפה .לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה ,אלא במקרים יוצאים
מהכלל ,אשר לדעת המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוקציה.
דעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את הקבלן.

.3

הקמה
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.3.1

ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע"י המפקח .מכשירי ההרמה ,וכל
ציוד אחר אשר יופעל למטרת ההקמה ,יהיו במצב סביר ,תקין וראו לשימוש
לשביעות רצונו של המפקח.

.3.2

יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה,
על מנת למנוע פגיעות במקומות אלה .ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה.

.4

.3.3

יש להבטיח את יציבות הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה ולשמור על
כל כללי הבטיחות.

.3.4

בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך ,חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים ,אשר יהיה
בהם למנוע מאמצים בלתי מחושבים ,תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות.

.3.5

החיבור הסופי של האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים .אין
לסלק את התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי
המפקח.

חיבורים באתר
למטרת חיבור האלמנטים במקום המבנה ישמשו חיבורי הברגה פרט אם נאמר אחרת.

 19.05.17הרכבת אלמנטים
.1

האלמנטים יהיו גדולים ככל האפשר ,תוך התחשבות באפשרות ההובלה וההקמה ,וזאת
כדי לצמצם את מספר החיבורים הדרושים באתר.

.2

לפני הרכבתם יש לבדוק את כל חלקיהם וליישרם לפי הצורך.

.3

ההרכבה תבוצע על משטחים או על שולחנות הרכבה ,תוך שימוש בשבלונות ,קבועות
ומרותכות אל השולחנות.

.4

מקום החלקים על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הנכון ביניהם יובטחו באמצעות
מלחציים ,ברגים ,שומרי מרחק ,טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי להבטיח
את דיוק צורת האלמנטים המוכנים.

.5

אין להשתמש באביזרים העלולים לגרום נזק לפלדה או לחורי הברגים .ההרכבה חייבת
לאפשר ריתוכים במצב נוח ככל האפשר.

 19.05.18חיבורי הברגה
.1

שטחי המגע של החלקים המחוברים באמצעות ברגים יהיו ישרים לחלוטין ,לשם הבטחת
מגע מלא ביניהם ,כאשר החורים המופיעים בתוכם – מרכזיים .אי דיוקים קטנים
במרכזיות חורי הברגים הרגילים יתוקנו תוך פצירה.

.2

לא תורשה בשום אופן התאמת חורים באמצעות מקבים החודרים לתוכם תוך הקשה
בפטישים או אמצעים אחרים ,העלולים לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.

.3

הדיסקיות הבאות במגע עם שטחים המשופעים תהיינה בעלות עובי משתנה בהתאם
לשיפועים אלה.

 19.05.19ריתוך
.1
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ציוד

.2

.3

.1.1

ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית ,יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול
מכשירי בקרה ,כלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים ,מסיכות הגנה וכיו"ב.

.1.2

יש להחזיקו במצב סדיר ותקין לשביעות רצונו של המפקח.

ריתוך צינורות
.2.1

יש להבטיח ,באמצעות סידורים מתאימים ,שהריתוך יבוצע במצב נוח ולהקפיד
בזמן ההרכבה על התאמה מדויקת של שטחי הריתוך ,וזאת במיוחד לאורך
העקומות המרחביות ,במקומות המפגש של חלקי האלמנטים .לאחר שהחלקים
הותאמו ונקבעו זמנית לשולחן ההרכבה.

.2.2

יש לרתכם תחילה ריתוך נקודתי ואם יידרש – להשלים את הריתוך ,לאחר
שהאלמנטים בוקרו ואושרו על ידי המפקח.

בקרת הריתוך במפעל
.3.1

בקרה זאת תקיף בדיקה חזותית כללית ,בדיקת מידות התפרים ואחידותם,
בדיקת הצליל תוך הקשה בפטישים ,בדיקת התפרים הנראים כלקויים תוך קידוח
חורים בתוכם וכיו"ב.

.3.2

התפרים חייבים להיות נכונים מבחינת הצורה ובעלי חתך שמידותיו אינן קטנות
מהמידות הנומינליות הנדרשות .רוחבם יהיה שווה ,פסיעותיהם אחידות והפלדה
סמוך להם חופשית מקעקועים .כמו-כן יהיו התפרים רצופים ובעלי חדירה מלאה
ללא גומות וחופשיים מסדקי נקבוביים ,סיגים ופסולת אחרת וללא מקומות
שרופים.

 19.05.20מערכת עיגון לעמודי תאורה
.1

במסגרת הפרויקט יבוצע עמודי תאורה.

.2

מערכת העיגון תכלול את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה (ברגים ,פחים וכדו').

.3

מערכת העיגון תשולב באלמנטי הבטון לפני יציקתם ועל הקבלן להיערך בהתאם.

.4

חוזק הברגים יהיה  5.6אלא אם צויין אחרת במפורש.

.5

מערכת העגון תהיה מגולוונת על כל חלקיה.
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 19.05.21אלמנטי מסגרות שונים
.1

כל האלמנטים יהיו מגולוונים וצבועים בצבע ובגוון לפי בחירת האדריכל.

.2

החיבורים באתר יהיו בברגים בלבד.

 19.05.22אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

כללי
.1.1

אלמנט הפלדה ימדדו לפי משקל ויכללו את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה
לרבות ברגים ,מחברים ,גילוון ,צביעה ,שינוע ,הובלה ,הרכבה פירוק וכדו'.

.1.2

מחירי היחידה כוללים שימוש בכל סוגי הפלדות המותרים לפי ת"י .1225

.1.3

מחירי היחידה כוללים הכנת תכניות ייצור והקמה ( )SHOP DRAWINGSעבור כל
האלמנטים.

.2
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.1.4

מחירי היחידה כוללים עבודות תכנון שיבוצעו ע"י הקבלן ,לאלמנטים שיפורטו
להלן באמצעות מהנדס רשוי במדור מבנים ,בעל  10שנות ניסיון לפחות בתכנון
קונסטרוקציית פלדה.

.1.5

מחירי היחידה כוללים את בדיקות הריתוך השונות ,כפי שפורטו לעיל.

מערכת עיגון לעמודי תאורה
הקונסטרוקציה תימדד לפי משקל ותכלול את כל הנדרש לביצוע עבודה בשלמותה.
מחיר היחידה כולל את עלות הברגים ,הפחים ,דיוס וכל דבר נוסף הנדרש לביצוע עבודה
בשלמותה.

פרק  -22אלמנטים מתועשים בבניה
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  22של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מבניהם הוא
הקובע.
22.01

תקרות צמנטבורד

22.01.01

נמכת התקרה תבוצע באמצעות שני לוחות פיירבורד או שו"ע מאושר.

22.01.02

התקרה צריכה להיות עמידת אש ע"פ הנחיית יועץ בטיחות ובאישור האדריכל

22.01.03

התקרה תבןצע מקונסטרוקציה נושאת שתי וערב דו-מפלסית מפח פלדה מכופף
מגולוון ומלוחות צמנטבורד

22.01.04

השלד הנושא יבוצע מפרופילי פח פלדה מכופף מגולוון מסוג  ,F-47עובי  0.8מ"מ
לפחות ,הכוללת אביזרי תליה מפלדה מגולוונת

22.01.05

הלוחות יהיו לוחות מחוזקים לתקרה בעובי  12.7מ"מ .הברגים יהיו ברגים
מתאימים עם ראש שטוח .רווחים בינם לבין הקירות יאטמו היטב ע"י פס איטום
גמיש ,ובאמצעות מסטיק איטום אלסטי על בסיס סיליקון.

22.01.06

איחוי מישקים ,וחיזוק פינות בסרט הדבקה משוריין בהתאם להוראות הספק

22.01.07

התקרות יבוצעו לפי פרטי האדריכל ובהתאם לדרישות בטיחות אש במקומות בהם
נדרש יבוצעו מספר לוחות זה על גבי זה

22.02

בדיקת תקינות
קשירת מערכת התקרות באחריות הקבלן הראשי ומהנדס האתר .על
הקבלן להמציא אישור בדיקת תקינות ממכון התקנים הישראלי.

22.03

תכולת העבודה
העבודה תכלול בין השאר את התכולות הבאות:
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22.03.01

התאמות וסיוע התקנות למרכיבים ,אשר יסופקו ע"י אחרים וישולבו בתקרות
התותבות

22.03.02

ביצוע בשטחים קטנים.

22.03.03

על הקבלן להגיש לאישור תכנית קונסטרוקציה לתליית התקרה .הקונסטרוקציה,
אספקתה ,התקנתה ,הכנת תכניות לאישור וכל הקשור בכך – כלול בתכולת העבודה

22.04

אופני מדידה מיוחדים

22.04.01

לתקרות תותב המדידה היא לפי שטח ,במטרים רבועים של תקרה מושלמת וקבועה
במקומה .המחיר של התקרות כולל הקונסטרוקציה ,המרישים וכל אבזרי התליה
והחיזוק ,הפסים לאורך מישקים והשפות של התקרה במגעה עם קירות ומחיצות,
פתיחה ועיבוד פתחים סביב גופי תאורה ,ופתחים לכל מטרה שהיא; .המחיר כולל
גם את הגימור כנדרש במסמכי החוזה .לא תשולם תוספת בעד שטחים קטנים,
משופעים או בעלי זוויות בלתי ישרות
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פרק  – 23עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר (מקטע
)21
תת פרק  – 23.01תיאור כללי
א .עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל  -פרק " – 23ביסוס עמוק – כלונסאות
קדוחים וקירות  -ביסוס חפורים יצוקים באתר " ובתוספת הדרישות המשלימות
בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.
ב.

סוגי בטון של כלונסאות יהיו כמפורט בתוכניות.

ג.

המרחק בין הכלונסאות ,קוטר ועומק קידוח הכלונסאות לרכיבי בטון שונים יהיה
כמפורט בתוכניות ובהתאם לדרישות דו"ח קרקע.

ד.

צינורות בדיקה מפלדה יהיו כמפורט בתוכניות.

ה.

פלדת הזיון תהיה פלדה מצולעת רתיכה בהתאם למפורט בתוכניות .עובי שכבת
הכיסוי מבטון יהיה כמפורט בתוכניות.

ו.

שיטת ביצוע כלונסאות תהיה שיטת הקשה  ,Micro - Pileבהתאם לדרישות דו"ח
הקרקע וכמפורט בתוכניות.
הקבלן ייקח בחשבון כי יתכן והקידוח יעבור בשכבות קרקע  /סלע מסוגים שונים.
לא תוכר כל תביעה שהיא (תביעת כסף או תביעת זמן) הנובעת מהקושי לחדור אל
תוך שכבת קרקע  /סלע כל שהיא ו/או שכבת בטון כלשהי.
טרם ביצוע העבודה ,יאשר הקבלן אצל מנה"פ את תוכנית עבודתו ואת הציוד
המיועד לצורך ביצוע העבודה .הקבלן יביא בחשבון בבחירת הציוד ובאופן הביצוע.

ז.

שלבי ביצוע:
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.
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תשומת לב הקבלן לדרישות מפרט נת"י 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.
ח.
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תנאים כלליים לביצוע:
 .1קידוח הכלונסאות יבוצע ע"י קבלן בעל סיווג מתאים המאושר ע"י מנהל
הפרויקט.
 .2סימון כלונסאות יבוצע על ידי מודד הקבלן .הסימון יבוצע בהתאם לנתונים
הרשומים בתוכניות.
 .3קידוח 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 ,20-ורק לאחר
שהבטון התקשה לחזור ולקדוח .יש לחזור על תהליך זה בכל עת שנתקלים
במפולת .לא תשולם כל תוספת בגין עבודה זו.
.4

הבטון יעמוד בדרישות מפרט מיוחד פרק  02ופרק  – 23המחמיר מביניהם.
כדי לאפשר את היציקה דרך צינור טרמי יש להבטיח לבטון שקיעת קונוס של
 "8-"7ועבידות גבוהה .לצורך כך נדרש הקבלן לתכנן תערובת מתאימה
הכוללת ערבים כגון כולאי אויר ומעכבים בהתאם לצורך.
התערובת המתוכננת תועבר לאישור מנה"פ בצירוף בדיקות חוזק בגיל 7
ימים ו 28-ימים .הגשת תכנון התערובת תבוצע  30יום טרם ביצוע היציקה של
הכלונס הראשון.

.5

סיתות הכלונסאות:
לאחר התקשות הבטון ,נדרשת פעולת סיתות של ראש הכלונס ,באופן שלא
תיגרם פגיעה בזיון בכלונס .הסיתות יחשוף בטון תקין ועומקו של הסיתות
לא יפחת מ 50-ס"מ.
אם הסיתות לא הגיע למפלס ראש הכלונס ,יבצע הקבלן את הנדרש לפי
הנחיות מנהל הפרויקט :סיתות נוסף 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.
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.6

בדיקת כלונסאות:
כל הכלונסאות יעברו בדיקות אולטראסוניות ו/או סוניות ,לפי דרישות דוח
הקרקע .הבדיקה תהיה ע"פ דרישות מפרט נת"י .
עבור ביצוע הבדיקות בשיטה האולטרסונית יבוטנו צינורות בדיקה מפלדה
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 הצינור תחסם על ידי פקק מוברג.
כל החיבורים יהיו אטומים וימנעו כניסת מים ו/או בטון ו/או חומר אחר לתוך
הצינורות .הצינורות יובלטו  30ס"מ מעל פי הקידוח ויסתמו בפקקי גומי בעת
היציקה .לאחר הבדיקה תבוצע סתימת צינורות הבדיקה ע"י דייס צמנטי.
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 " 3שמתאים לבדיקות
חוזק בטון תקינות .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין ההוצאות
הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע.
עפ"י תוצאות קידוח הגלעין ,יחליט מנה"פ אם לפסול את הכלונס או לאשר את
תיקונו וכל מה שייעשה לצורך התיקון או החלפתו של הכלונס הפסול ע"י
הוספת כלונסאות אחרים ,או שיטה אחרת ,יהיה על חשבון הקבלן.

.7

קיימים אזורים ,בהם יידרשו דיפונים זמניים לטובת חפירה וביצוע מבנים
מתוכננים.
קירות הדיפון הזמניים ,עשויים כלונסאות בקטרים שונים לצורך מניעת פגיעה
בקונסטרוקציות קיימות ,כבישים קיימים ,מערכות קיימות ,הגבלות
סטטוטוריות וכל הגבלה אחרת שגורמת לצורך בדיפונים זמניים.
לצורך כך ,נדרש מהקבלן לשים תשומת לב מיוחדת באזורים אלו ולדרישות
לדיפונים זמניים על מנת למנוע פגיעה באלמנטים קיימים וחריגה מקווי גבול
ביצוע.

על הקבלן לבצע גישושים לאיתור אלמנטים קיימים ,אם דרוש.
באחריות הקבלן להכין תכניות מדידה של אלמנטים קיימים (עפ"י גישושים)
ולהגיש להתייחסות מנה"פ.
ייתכן ויידרש מהקבלן לבצע ניטור על אלמנטים קיימים מסוימים על מנת
בהם.
פגיעה
למנוע
עבור כל אלמנט יהיו לפחות  5נק' בדיקה אשר יוגדרו ע"י מנה"פ בתאום עם
המתכנן.
באחריות הקבלן להגיש פרוגרמה של מיקום ואופן הגישושים להתייחסות
מנה"פ.
סימון/תכנון קירות דיפון אלו ,מפורט באופן עקרוני בתכניות המצורפות
המכרז.
למסמכי
תכנון מפורט לביצוע של קירות זמניים (כלונסאות ומסמרי קרקע/סלע)
בהתאם למצב בפועל ודרישות מנה"פ יבוצע ע"י הקבלן על בסיס גישושים
ואיתור מבנים קיימים ,מניעת פגיעה בתנועה קיימת והתאמה להסדרי תנועה
וקווי גבול עבודה ,התאמה למצב הקרקע בפועל וכל דרישות נוספות שיועלו ע"י
מנה"פ .התכנון המפורט יוגש לאישור מנהל הפרויקט.
הערה :התכנון המפורט של קירות דיפון (כולל כלונסאות ומסמרי קרקע) כלול
במחירי יחידה של הכלונסאות בקטרים שונים ומסמרי קרקע/סלע.
תת פרק  – 23.02מדידה ותשלום
עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל – פרק " – 23ביסוס עמוק – כלונסאות קדוחים
וקירות ביסוס חפורים יצוקים באתר" בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות
ובתוספת הדרישות המשלימות כלהלן:
מחירי היחידה של עבודות כלונסאות יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים
א.
ובמשמרות בהתאם להסדרי תנועה זמניים ,בהתאם לדרישות הבטיחות ,לרבות
דרישות לעבודות בסמוך ומעל כבישים פעילים ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע
העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות
בין/ועם חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.
ב.
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עבודות קידוח ויציקת כלונסאות באתר ימדדו לתשלום לפי אורך (מ"א) של
הכלונסאות לכל סוג הבטון ,קוטר הכלונס ושיטת הביצוע בנפרד.
מחיר היחידה יהיה זהה לעומק כלשהו.

האורך הנמדד לתשלום ,יהיה ממפלס הסיתות -מפלס עליון מתוכנן של כלונס
כמצוין ועד למפלס תחתית הכלונס ,שביצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות,
ולפי הנחיות מנה"פ.
לא תשול ם 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.
לא תשולם כל תוספת תמורה בגין ביצוע כלונסאות באזורים צרים ,צפופים ,נמוכים,
קשים לגישה בעזרת מכונות קידוח מתאימות ו/או בעזרת קידוח ידני.
במידה והקבלן יבצע כלונסאות שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מאשר בתכניות,
עקב שיטת הביצוע שלו או מסיבה אחרת כלשהי ,וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק
בטון עודף בראש הכלונס כדי להתאימו לתכניות ,וזאת בין אם הבטון יסולק במצב
לח או במצב קשוי ,לרבות חציבה וסילוק בקטע העודף הזה של הכלונס לא יימדד
לתשלום ויהיה כלול במחירי היחידה.
מחיר היחידה ,יכלול בין היתר ,את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע
העבודה לרבות:
 .1רמפות זמניות לביצוע הכלונסאות וסילוקן בגמר העבודה.
קידוח כלונסאות ,לרבות הקידוח דרך כל שכבות הקרקע והסלע הקיימים,
.2
כולל סילוק החומר המוצא מהקידוח אל אתר המאושר לשפיכת פסולת,
ונמצא במרחק כלשהו מהאתר.
 .3התקנת כלוב הזיון בין אם בחלקים או כשלם )הזיון עצמו יימדד בנפרד).
 .4שרוולי מגן בעת ביצוע הקידוחים.
מוטות זיון ספירליים אלכסוניים כולל חישוקים בקוטר  16מ"מ לפחות
.5
המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל הריתוכים שלהם לזיון .הכל כנדרש
לחיזוק כלוב הזיון המתוכנן.
 .6צינורות ,שומרי מרחק לכלובי הזיון ,וגלגלות בטון לשימוש זה.
 .7הבטון והיציקה לרבות השימוש בצינור טרמי.
סיתות הכלונס עד לקבלת בטון נקי והכנת ראש הכלונס לפמלס המתוכנן
.8
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  50ס"מ מהכלונס מעל מפלס מתוכנן.
בדיקת הכלונסאות בבדיקות אולטרסוניות וסוניות ,ובדיקות גלעין בהתאם
.9
להחלטת מנהל הפרויקט.
 .10לא תשולם שום תוספת עבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר ויציקת הכלונס
במפלס נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר הכלונס.
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.11

.12

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 ועבור חפירות גישוש.

ג.

פלדת הזיון תימדד לתשלום לפי משקל (טון).
לא ישולם בנפרד על חלוקת כלובי הזיון לחלקים באורך הכלוב (לרבות בתנאי
ביצוע כלונסאות מתחת או בקרבה לקווי מתח גבוה) ועל חיבורם חלקי הכלוב
בהתאם להתקדמות הביצוע.

ד.

צינורות בדיקה ימדדו לתשלום לפי אורכם (מ"א).
עלות סתימת הצינורות בדייס צמנטי לאחר הבדיקה נכללת במחיר הצינורות.

ה.

לתשומת לב :תכנון מפורט של דיפונים זמניים כלול במחירי היחידה ,כמפורט לעיל.
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פרק  – 23עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר (חניון
הר חומה)
 23.01כלונסאות קדוחים בשיטת ההקשה (מיקרופיילים)
 23.01.01כללי
.1

העבודות הכלולות בפרק זה הן:
.1.1

ביצוע כלונסאות לביסוס תקרת החניון בכלונסאות קבועים וזמניים באורכים עד
 40מטרים (שימוש בבטון המתאים לשאיבת מייקו)

.1.2

ביצוע כלונסאות עבור קירות דיפון זמניים וקבועים.

.1.3

ביצוע כלונסאות לדיפון חפירת פירים אנכיים.

.1.4

ביצוע כלונסאות לצורך ביסוס זמני של אלמנטים שונים.

.2

מפרט זה מתייחס לכלונסאות בקוטר של  45ס"מ ו 60-ס"מ מיקרופיילים ,בהתאם
למפורט בתכניות ובעומקים של עד כ 40-מטרים ,ללא הרחבה המבוצעים בשיטת ההקשה
והסיבוב של ראש קדוח ,כאשר הוצאת החומר נעשית באמצעות לחץ אויר .

.3

הכלונסאות יבוצעו אך ורק ע"י קבלן מוכר ומאושר .הקבלן יהיה אחראי בלעדית על
המוצר הסופי .הקבלן אחראי לשיטת קדיחה מתאימה.

.4

ביצוע הקידוח לפי הדרישות ,התאמות דרישות הפלדה לתקן ,טיב הבטון ,היציקה וכו.

.5

יש להבחין בין שני סוגי קידוחים:
.5.1

קידוח כלונסאות בהקשה לעומק של עד  26מטרים  -היציקה תתבצע באמצעות
צינור טרמי עבור קירות דיפון.

.5.2

קידוח כלונסאות בהקשה לעומק מ 26 -מטרים ומעלה -היציקה תתבצע באמצעות
בטון המתאים לשאיבת "מייקו".

.6

עם תחילת העבודות על הקבלן לבדוק את מצב מי התהום בשטח ולהתארגן לביצוע
העבודות בהתאם לכך.

.7

קידוח הכלונסאות יבוצע ממפלס פני ראש הכלונס ומטה (אלא אם צויין אחרת במפורש
בתכניות) .עם זאת הקבלן רשאי לקדוח מפני השטח או אפילו מפני משטח עבודה מוגבה
(לפי הצורך) .משטחי העבודה המוגבהים (אם יהיו) עשויים ממילוי הכביש הקיים ,קרקע
קיימת כלשהיא או מצע מהודק כמפורט בפרק  51במפרט זה ,משטח העבודה באם יהיה
יסולק בתום השימוש בו.

.8

בכל מקרה שהקבלן יבצע את אלמנטי הביסוס ממפלס גבוה יותר מתחתית ראש הכלונס,
יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש אלמנט הביסוס בעודו במצב לח ,או כשהוא
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כבר בטון קשוי (עפ"י שיקול דעתו ובאישור המפקח) תוך שמירה על שלמות הקוצים
שבראש הכלונס.
.9

הכלונסאות הנדרשים לביסוס תקרת החנין בצידה המערבי ייקדחו במינוס ,ממפלס
הקרקע הקיימת .חלקם העליון של הכלונסאות ימולא ב  .CLSMלאחר מכן יסותת
הכלונס באופן זהיר למפלס הנדרש עפ"י התכניות תוך שמירת הברזל הקיים בחלק
שסותת .ביצוע סיתות זה בתקרת החניון המערבי בלבד יבוצע בתוספת תשלום.

.10

יש לבצע אלמנטי ביסוס בדייקנות רבה הן מבחינת מיקום והן מבחינת אנכיות .סטיות
מוצרות יבוצעו בהתאם להנחיות המפרט הכללי של נת"י.

.11

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד את האמור בדו"ח הביסוס (מצורף למפרט זה) הכולל
דגשים לביצוע ,לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

.12

הקבלן המבצע רשאי לקבל את דו"ח בדיקות הקרקע ,אבל אם הוא חושב שלא נעשו
בדיקות קרקע מספיקות לצורך הערכת הביצוע על ידיו ,הוא חופשי וצריך לבצע בדיקות
נוספות כרצונו ועל חשבונו .הסקת המסקנות ויישומן ,הן לגבי המחירים והן לגבי הביצוע,
מבדיקות הקרקע שנעשו על ידי המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי הקבלן
(במידה ותעשינה) ,יהיו על אחריותו הבלעדית של הקבלן.

.13

על הקבלן להביא בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר ע"י יועץ הביסוס הם לצורך
המלצות הביסוס בלבד ובכל מקרה לא יכולות לשקף את מכלול תנאי האתר.

.14

הקבלן ינהל רישום מדויק של מהלך ביצוע העבודה.
הרישום יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע ,לא יאושר
כלונס אם לא ינוהל רישום מסודר.

.15

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בחלק מהעבודות ,העבודה תבוצע באזור קווי מתח גבוה
ו/או חשמל ותקשורת פעילים .הקבלן יתארגן בהתאם עם ציוד מתאים לביצוע בתנאים
אלו .כמו כן יתאם את העבודה בקרבת קוים אלו עם הגורמים הרלוונטיים כנדרש בפרק
המוקדמות במפרט זה.

.16

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בחלק מעבודות הכלונסאות לביצוע ,העבודה תבוצע
בסמיכות לקירות תומכים ,לכבישים קיימים וע"ג סוללות עפר קיימות ו/או מתוכננות.
הקבלן יתארגן בהתאם עם ציוד מתאים לביצוע העבודות בתנאים אלו.

.17

במספר מקומות ,העבודה תתבצע במקום צפוף ומצומצם .הקבלן ייקח זאת בחשבון
בהצעתו.

.18

הדרישות שלעיל והביצוע בתנאים קשים ובקטעים ובאזורים מצומצמים לרבות הפסקות
עבודה כלול במחירי היחידה השונים של פרק  23ולא ישולם בנפרד.

.19

בנוסף לאמור לעיל ובמפרט הכללי להלן דגשים נוספים לביצוע כלונסאות ההקשה:
 .19.1הכלונסאות יבוצעו לפי ת"י  1378מהדורה מעודכנת.
 .19.2הכלונסאות יבוצעו בבקרה מלאה ותיעוד מתאים לכל כלונס כנדרש בת"י 1378
ובמפרט הכללי.
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 .19.3היציקה תבוצע באמצעות משפך קשיח וצינור טרמי בכלונסאות דיפון באורכים
קטנים מ 26-מטרים ובאמצעות צינור " 4המתאים לשאיבת מייקו עד לתחתית
הכלונס בכלונסאות באורך מ 26-מטרים ומעלה המשמשים כביסוס לתקרת
החניון ,יש לצקת ע"י שימוש במנוף עזר להנפת הצינור.
 .19.4קוטר כלוב הזיון יהיה עפ"י המסומן בתכניות (עובי שכבת בטון לכיסוי פלדת הזיון
יהיה  6ס"מ עבור כלונסאות  45ס"מ ו 7-ס"מ עבור כלונסאות  60ס"מ) .הוא יתלה
במרכז חור הקידוח כאשר צינורות שומרי מרחק בחלק העליון של הקידוח
ורוחקנים שומרי מרחק (ספייסרים) מגלגלי בטון חזקים ורחבים המבטיחים את
עטיפת הבטון כמסומן בתוכניות בחלקו התחתון.
 .19.5הקבלן יהיה אחראי לסימון נקודות הקידוח ואחזקתם .הקבלן ישגיח שתנועת
הכלים בשטח לא תפגע בסימון וידאג לסמן מחדש נקודות שנפגעו .יש לוודא את
סימון הקידוח לפני תחילתו ולפני יציקת הכלונס .אין להתחיל ביציקה לפני וידוא
מיקום הכלונס בהתאם לתוכניות .כאשר יש סטייה במיקום הכלונס יש להתייעץ
עם יועץ הקרקע ועם המתכנן לפתרון הבעיה.
 .19.6עם גמר היציקה תיעשה מדידה חוזרת על ידי הקבלן וע"י המזמין .לאחר חשיפת
הכלונסאות יסומנו על תכנית היסודות המרכזים המבוצעים של כלובי הזיון.
התכנית תועבר למתכננים וליועץ הקרקע לצורך אישור או תיקונים .כל התיקונים
שינבעו מהאקסצנטריות של הביצוע יבוצעו על חשבון הקבלן.
 .19.7האורך הסופי של הכלונס יקבע ע"י יועץ הקרקע באופן ישיר או באמצעות הגאולוג
והמפקח הצמודים על פי הממצאים בכל קידוח ,אך לא פחות מהאורך המתואר
בתכניות .תיתכן הגדלת העומק .מכונת הקידוח תהיה מסוגלת לקדוח לעומק של
עד  40מטרים.
 .19.8במידה והקידוח חודר כיסוי ו/או עורקי חרסית או חללים ,יש להוסיף את אורכם
לעומק הכלונס כך שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי ההנחיות.
 .19.9לצורך סיכום החדירה יחשבו קטעי קידוח בסלע בלבד באורך של חצי מטר לפחות
(אלא אם יצויין אחרת במפורש בהנחיות הביסוס).
 .19.10הקבלן יסייע ליועץ הקרקע ולמפקחים למלא את תפקידם.
 .19.11על הקבלן לספק באתר ראי בגודל  30x30ס"מ לפחות לצורך הארת חור הקידוח
ופנס תאורה חשמלי לימים ללא שמש .כמו כן יספק סרט למדידת העומק.
 .19.12המפקח באתר יעביר למשרד יועץ הקרקע והמתכנן את רשימת האורכים
המבוצעים של הכלונסאות ,עובי המילוי ,העובי המצטבר של שכבות הסלע
(שעוביין בנפרד מעל  3-5מ') ועובי חומר המילוי הקיים .לאחר יציקת הכלונס יש
לבצע מדידות של המצב הקיים “ .”As Madeהמשך העבודה תבוצע אך ורק לאחר
אישור המצב הקיים של הכלונסאות ע"י המתכנן.
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 .19.13הקבלן יסייר באתר טרם הגשת הצעתו ויוודא נגישות מכונת הקידוח לכל נקודות
הקידוח והתאמת הציוד שלו לעבודה במקום.
 .19.14מפלס ראש הכלונס יהיה גבוה ב 5-ס"מ מתחתית קורת הראש כדי לאפשר ניקוי
יעיל ומניעת הצטברות קרקע בינו לבין קורת היסוד .אי מילוי הוראה זו יחייב את
הקבלן לבצע חציבת סלע ,סיתות בטון או השלמת יציקה על חשבונו.
 .19.15תיקון מרכזיות הכלונסאות בסטיות שמעל המותר ייעשה באמצעות קורות היסוד
או אמצעים אחרים לפי החלטת הקונסטרוקטור והוראותיו ועל חשבון הקבלן.
 .19.16במקרה של חללים יתקין הקבלן פקק בעומק עליו יורה המהנדס לצמצום הנפח
היצוק של הבטון .הפקק יורכב מאבן ,בטון "יבש" ,סמרטוטים וכו' ויתלה בחוט
קשירה באורך מתאים.
 .19.17במקרה של מפולות ,על הקבלן למלא את הקדוח בבטון ולחדש את הקדיחה לאחר
מספר ימים.
 .19.18מערות-:
.19.18.1מערות שיתגלו תוך כדי קידוח  ,על הקבלן לסתום בבטון ולקדוח מחדש
לאחר  3-4ימים.
 .19.18.2מערות שימצאו תוך כדי יציקה  ,על הקבלן להוציא מיד את הזיון  ,למלא
בטון ולקדוח מחדש.
 .19.18.3הכלונס יחדור לפחות  4.0מ' מתחת למערה.
 .19.18.4קוטר המקדחים יהיה זהה לקוטר שבתכנית.
.19.18.5יבוצע פיקוח צמוד ע"י גיאולוג.
 .19.19על הקבלן להיערך שבמסגרת קידוח הכלונסאות הוא עלול להיתקל במסמרי עפר/
ברגי סלע ובעוגנים .במקרה זה אם יהיה צורך במעבר זמני למכונה סיבובית על
הקבלן לקחת זאת בחשבון ולא תשולם בגין זה תוספת מחיר .כמו כן על הקבלן
לקחת בחשבון כי בחלק העליון של הכלונסאות קיים מילוי אדמה מסוגים שונים,
לא תשולם תוספת עבור שינוי מכונות קידוח או מקדחים במידה ונדרש.
 .19.20קידוח כלונס ייעשה במרחק מינימלי של  4מטרים ( 8-10קטרים) מבור קידוח
פתוח.
 .19.21ניתן לקדוח בסמוך יותר לכלונס רק לאחר  24שעות מיציקתו.
 .19.22על הקבלן לנהל רישום מסודר של יומן קידוחים בדגש על רישום השכבות השונות
בקרקע והגעה למפלס הסלע.
 .19.23דוגמה לטופס תיעוד עבור כלונסאות מצורפת למפרט זה.
 23.01.02סטיות מותרות
.1
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הסטייה המותרת מציר המתוכנן לא תעלה על  10%בקוטר הכלונס.

.2

שיפוע מקסימלי של הכלונס לא יעלה על .2%

.3

המפקח יוודא דרישות אלו לפני היציקה.

 23.01.03ציוד הקידוח וייצוב דפנות הקידוח
.1

קידוח הכלונסאות מחייב שימוש במכונות חזקות ובמקדחים המתאימים לקדיחה דרך
סלע ,בולדרים צורניים ,מילוי קיים בכביש ובסביבתו וצרורות .סוג המקדח לכלונסאות,
יוצע על-ידי הקבלן ,אך הוא טעון קבלת אישור המפקח .בכל מקרה יהיה הציוד מתאים
לביצוע הביסוס בכל שכבות הקרקע והסלע שבאתר ,והאחריות לכך תחול על הקבלן,
אפילו אם אושר הציוד ע"י המפקח.

.2

כאשר הקדיחה איננה בסלע ,יציבות דפנות הקידוח או המחפורת תובטח ע"י צינורות מגן
או כנדרש לפי יועץ הקרקע .יש להקפיד ולשמור על יציבות הדפנות לכל עומק אלמנט
הביסוס .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על שמירת יציבות דפנות הקידוח ,והוא ינקוט
בכל האמצעים הדרושים לכך .בכל מקרה לא יורשה שימוש בפולימר לייצוב דפנות
הקידוח.

.3

בנוסף לכך ,במקרה של שכבת מילוי ניתן לקדוח קדח בקוטר גדול מהמתוכנן יצוק בבטון
ב 20-ולאחר מכן לקדוח במכונת מיקרופייל בקוטר הדרוש לפי התכניות.

.4

לא תוכר כל תביעה שהיא (תביעת כסף או תביעת זמן) הנובעת מהקושי לחדור אל תוך
שכבת הקרקע.

.5

ציוד הקידוח והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב .אם לצורך זה יהיה על הקבלן לבצע
מילוי ליצירת משטח עבודה זמני ,יהיה מילוי זה ,וסילוקו אחר כך ,על חשבון הקבלן ולא
יימדד בנפרד.

.6

קוטר הכלונסאות לביצוע קירות הוא  60 ,45ס"מ ולביסוס הגשרים הוא  60ס"מ.

.7

יציבות קצה עליון של קדח הכלונס :יציבות קצה עליון של קדח הכלונס תובטח בכל
מקרה על ידי שימוש בצינור מגן לעומק של  1.5מ' לפחות .הצינור יישלף החוצה עם תום
היציקה .על צינור המגן יש לתלות צינורות שומרי מרחק לזיון ,אשר יישלפו עם תום
היציקה ,בעוד הבטון לח.

.8

בנטוניט :במידה ויהיה צורך בשימוש בבנטוניט ,יהיה הביצוע לפי האמור במפרט הכללי,
ובהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

.9

שימוש בצינורות מגן :שליפת צינור המגן תתבצע תוך כדי היציקה בתנועה סיבובית,
מבלי שתופרע רציפות היציקה .צינורות אלה יהיו חלק אינטגרלי של מכונת הקידוח
שאישר המפקח לקבלן.

.10

במידת הצורך ישתמש הקבלן בציוד צמ"ה נוסף כדוגמת מנופים לצורך ייצוב הכלובים,
צינורות היציקה וכדו'.

 23.01.04זיון
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.1

הנחיות לפלדת הזיון ראה סעיף  02.02.27בפרק  .02פלדת הזיון תהיה רתיכה סימון . W

.2

כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של
הכלונס .תשומת לב של הקבלן נדרשת לייצוב כלובים מעל עומק של  25מטרים.

.3

תשומת לב הקבלן כי חיבור מוטות הזיון האורכיים לחישוק הלולייני יהיה באמצעות
קשירה בלבד (לא יאושר חיבור בריתוך).

.4

על-מנת להבטיח את יציבות צורת הכלוב ,יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק וירתך אותם מידי
פעם .כיוון האלכסון יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני .ריתוך האלכסונים יכול
להיעשות על-ידי אלקטרודות בעלות סימון בין לאומי  ASWE 7018אך מותרים ריתוכים
נקודתיים בלבד.

.5

בכל האלמנטים יהיה חישוק מרותך בקוטר שבין  12ל 16 -מ"מ כל  3מ' ,אשר מעצב את
המידות המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש בתוכניות.

.6

שומרי מרחק לכלוב הזיון של הכלונסאות יהיו על ידי  3צינורות פלדה ,שימוקמו בהיקף
הקידוח ,בזווית  120מעלות ביניהם ,וביניהם יוכנס כלוב הזיון .הצינורות יישלפו עם תום
היציקה ,בעוד הבטון לח.

.7

שומרי המרחק מצינורות יהיו ב 6-המטרים העליונים של הכלונס .מקצהו התחתון של
כלוב הזיון ועד  3מטרים מתחת לקצה התחתון של הצינורות יינתנו שומרי מרחק
(ספייסרים) מגלגלי בטון חזקים ורחבים המבטיחים את עטיפת הבטון כמסומן
בתוכניות.

.8

כלוב הזיון ירד על למפלס המתוכנן ,תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה
וייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח.

.9

כל פלדת הזיון ,לרבות החישוק הלולייני ,תהיה ממוטות מצולעים רתיכים לפי ת"י 4466
חלק  3בחוזק פ. 500W-

.10

יש להבטיח את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא יינזק בעת התליה והיציקה.

.11

"כלוב" הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא אם יצויין במפורש אחרת
בהנחיות הביסוס.

 23.01.05הבטון והיציקה
.1

הבטון יהיה בעל חוזק ב 40-לפי ת"י  118הכול לפי המתואר בתוכניות.

.2

בכלונסאות התומכים את תקרת החניון על הקבלן להשתמש בתערובת בטון המתאימה
לשאיבת מייקו בצינור  "4ולצקת את הכלונס בצינור משאבה שיגיע עד לתחתיתו של
הכלונס.

.3

בכלונסאות דיפון שאינן תומכים גשר (פירים) ,יציקת הכלונסאות תהיה באמצעות שימוש
בצינור טרמי.
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.4

התערובת תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות הצינור הטרמי או
לחילופין צינור המשאבה (בטון "מייקו") ולפחות בעלת שקיעה ".7

.5

כמות צמנט מינימלית  350ק"ג למ"ק

.6

גודל האגרגט המקסימלי יהיה  19מ"מ.

.7

אין להתחיל ביציקת כלונס בטרם הובטח כי באתר נמצאת בפועל כל כמות הבטון
הדרושה לכלונס זה.

.8

אין להכניס כלוב זיון אחרי  3שעות מתום החפירה של הכלונס ,אלא אם כן בוצע ניקוי
הקידוח ובוצעה קדיחת  50ס"מ עומק נוסף .היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון.

.9

הבטון יצופף בקידוח בעזרת מרטט (ויברטור) מחט ,שיופעל מתחתית כלפי מעלה.

.10

לפני היציקה יש לנקות את אזור החור מערמות חומר שפיך שייווצרו כתוצאה מהקידוח.
היציקה באמצעות משפך יציקה מאושר.

 23.01.06דגימות ובדיקות
הדגימות והבדיקות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי של נת"י תוך דגש על ביצוע הדברים הבאים:
.1

.2

.3
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בדיקות בטון
.1.1

דגימות בטון יילקחו מכל אלמנט ביסוס בעת יציקתו .הדגימות יילקחו הן מן
הערבל והן מתוך הבטון שיוצא ראשון מפי הקידוח ונחשב לבטון טוב ובריא.

.1.2

כמות הבדיקות תיקבע על-ידי המפקח.

קידוחי גלעין
.2.1

המפקח ו/או יועץ הביסוס ו/או המתכנן רשאי להחליט על ביצוע קידוחי גלעין
לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק .במקרה כזה יהיו הקידוחים בקוטר
שמתאים לבדיקות חוזק בטון תקינות.

.2.2

אם יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט ,דהיינו ,היציקה מלאה ורצופה
והחוזק כנדרש  -יחולו התשלומים על המזמין .אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות
על הדרישות ,דהיינו ,היציקה אינה רצופה ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות,
יחולו התשלומים בגין הקדיחה והבדיקות על הקבלן.

.2.3

בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו התשלומים על הבדיקות את כל ההוצאות
הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע הקידוחים ,הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי
ת"י.

בדיקות אולטראסוניות לאלמנט הביסוס הקשוי
.3.1

בכלונסאות בקוטר  60ס"מ ומעלה יבוצעו בדיקות אולטרסוניות בהתאם להנחיות
יועץ הקרקע.

.3.2

צינורות הבדיקה יותקנו בכל הכלונסאות לביסוס הגשרים ומבנים ,עבור קירות
כלונסאות רציפים שאינם נציבי גשרים ייבדק כל כלונס שלישי .בדיקות

אולטראסוניות יבוצעו בכל הכלונסאות בגשרים (תקרת החנין והפירים) וכל כלונס
שליש באלמנטים שאינם גשרים (לכלונסאות בקוטר  60ס"מ בלבד).
.3.3

לצורך ביצוע הבדיקות יותקנו בכלונסאות צינורות בדיקה בקוטר " 2.5עשויים
פלדה (לא יורשה שימוש בצינורות מחומרים אחרים  ,P.V.Cפוליאתילן וכד').

.3.4

הצינורות ימוקמו בהיקף הכלונס לפי ההנחיות בתוכניות ו/או הוראות המפקח.
הצינורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג בקצה העליון והתחתון.
כל החיבורים יהיו בריתוך בהתאם לפרט המופיע בתוכניות והצינורות יהיו
אטומים לחלוטין בפני חדירת בנטונייט ו/או מי בטון .הצינורות יחוברו לכלוב
הזיון כך שאורך הצינורות יהיה ממפלס תחתית הכלונס ועד ל 60 -ס"מ מעל פני
הכלונס .יש לרתך את הצינורות אחד לשני לצורך הבטחת אטימותם ושלמותם.

.3.5

קצב ביצוע הבדיקות האולטראסוניות ומועדן ,יותאם ככל האפשר ללוח הזמנים
של הקבלן ,כדי שלא יגרם פיגור בביצוע .מודגש בזאת שצינורות הבדיקה יגיעו
על לחלק העליון של הכלונסאות המוצעים במינוס ,דבר אשר יאפשר את בדיקתם
כבר בתחילת הפרויקט ולפני ביצוע חציבת הכלונסאות והחפירה.

.3.6

אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה שימנעו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו
הבדיקות.

.3.7

לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי עקב האמור לעיל ,לרבות תביעת זמן ביצוע.

.3.8

בנוסף לבדיקות האולטראסוניות יבוצע פיקוח צמוד לכל כלונס וכלונס ,ללא יוצא
דופן ,ע"י גיאולוג מטעם הקבלן .הגיאולוג ימלא דו"ח מפורט לכל כלונס וכלונס
כדוגמת הדו"ח המופיע בנספח  1בפרק  23במפרט הכללי (הספר הכחול) "טופס
תיעוד לביצוע כלונס" ולהעבירו לכל הגורמים הרלוונטיים עלות העסקת הגיאולוג
כלולה במחיריה היחידה.

.3.9

אין להמשיך בעבודות לפני אישור הדו"ח ע"י המתכנן.

 .3.10לאחר ביצוע הבדיקות וקבלת האישור ייסתמו צינורות הבדיקה בדייס בעל חוזק
ב 40-לפחות.
 23.01.07אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א ,תוך כדי אבחנה בין כלונסאות בקטרים שונים ומחיר
היחידה יהיה אחיד לעומקים השונים כפי שמוגדר בכתבי הכמויות.

.2

האורך הנמדד לתשלום יהיה ממפלס פני הכלונס לפי המתואר בתכניות ועד מפלס תחתית
כלונס שביצע הקבלן לפי האמור בתוכניות והוראות המפקח (אין מדידה לפי שלבי עומק).

.3

שיטת המדידה ותכולת המחיר תהיה לפי הנאמר בפרק  23במפרט הכללי ,אך בהתחשב
בשינויים ובתוספות דלהלן:
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.3.1

מחיר היחידה יהיה זהה לכלונסאות המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים ולאלה
המבוצעים ממפלס ראש סוללה או על גבי משטח עבודה מוגבה .כמו כן לא תהיה
אבחנה בין כלונסאות המבוצעים בסוגי קרקע/סלע שונים.

.3.2

אם הקבלן יבצע אלמנטי ביסוס שראשם מגיע למפלס גבוה יותר מאשר בתכניות,
עקב שיטת הביצוע שלו או מסיבה אחרת כלשהי ,וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק
את הבטון העודף שבראש הכלונס כדי להתאימו לתכניות ,בין אם הבטון יסולק
במצב לח או במצב קשוי ,הקטע העודף של אלמנט ביסוס לא יימדד לתשלום .גם
חציבה וסילוק הקטע העודף של הכלונס לא יימדד לתשלום וכלול במחירי
הפרויקט.

.3.3

מחיר היחידה יהיה זהה לכלונסאות המבוצעים גם עם בנטונייט ולאלה המבוצעים
גם עם צינור מגן לכל אורכם.

.3.4

מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה ,לפי
התכניות וכאמור במפרט הכללי ,ובנוסף לכך גם את:
 .3.4.1סילוק פסולת לאתר מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה.
 .3.4.2הכנת משטחי עבודה ו"ברמות" עבודה (במילוי זמני) לצורך בצוע
כלונסאות ופרוק הנ"ל בסוף הביצוע.
 .3.4.3הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח.
 .3.4.4מוטות זיון ספירליים ואלכסוניים המשמשים לייצוב כלוב הזיון כולל
הריתוכים שלהם לזיון ,וכולל חישוקים מרותכים בקוטר שבין  12ל16-
מ"מ המעצבים את צורת כלוב הזיון.
 .3.4.5שימוש בצינורות מגן.
 .3.4.6צינורות שומרי מרחק לכלובי הזיון.
 .3.4.7הבטון והיציקה המתאימים לשאיבת מייקו בצינור  "4עבור כלונסאות
באורך  26מטרים ומעלה ובאמצעות צינור טרמי בכלונסאות באורך קטן
מ  26מטרים (וכל הציוד והאביזרים הנלווים הנדרשים לכך.
 .3.4.8שימוש במנוף עזר להנפת צינור היציקה.
 .3.4.9סיתות ,חציבה לכל נפח שהוא והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס
במפלס המתוכנן ,להתחברות אל אלמנטי המבנה שמעליו ,כולל ניקוי
הזיון (ללא חיתוך זיון) וכולל סילוק הפסולת.
 .3.4.10סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש אלמנט הביסוס גם כשהבטון במצב
לח וגם כשהוא במצב קשוי (כולל חציבה וסילוק).
 .3.4.11בדיקות ודגימות לכל האלמנטים ,כולל כל בדיקות הבטונים ,הבדיקות
האולטראסוניות ועריכת דו"ח בדיקות.
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 .3.4.12עבודה בקטעים קטנים ,בשטח מצומצם ותחת מגבלות גובה וכן בשלבי
ביצוע שונים.
.3.5

מחיר היחידה אינו כולל סיתות כלונס שנקדח ממפלס גבוה יותר (קידוח במינוס)
וזה יימדד בנפרד אם כך מופיע בתכניות העבודה או עפ"י דרישה של מנה"פ
(כדוגמת כלונסאות תקרת החניון בצידה המערבי ,במידה והקבלן בוחר מרצונו
לצקת את הכלונסאות במינוס ,סיתות/חציבה זהירה של הכלונסאות יבוצעו על
חשבון הקבלן ולא תשולם תוספת לקבלן בגין זה.

.4

כן יכלול המחיר את כל האמור בתוכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד .כל האמור
במפרט המיוחד ,כי הוא על-חשבון הקבלן ואינו משולם בנפרד ,יהיה כלול במחירי
היחידה .פלדת הזיון תימדד בנפרד.

.5

צינורות לבדיקות אולטראסוניות ימדדו בנפרד לפי האורך הכללי שלהם ,המחיר של
צינורות הבדיקה כולל את סתימתם בדייס ב 40-לאחר סיום פרוצדורת הבדיקה ובאישור
מנה"פ.

.6

מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט הביסוס ו/או תיקונים באלמנט הביסוס,
שהמפקח קבע שהוא פגום ,יהיה התיקון כולו על-חשבון הקבלן בלבד ,כשצורת התיקון
והקף התיקון נקבעים על-ידי המפקח והמתכנן בלבד.

.7

המחיר יכלול בנוסף קידוחים בקוטר גדול מהמתוכנן ויציקת בטון ב 20-לצורך קידוח
כלונסאות בקוטר הדרוש לפי התכניות בשכבת מילוי.

.8

לא תשולם תוספת עבור ביצוע כלונסאות מבטון ב ,40-סוג הבטון ב 40-מוגדר כבר
בתיאור הסעיף בכתב הכמויות.

.9

במידה ופני הבטון העליונים של הכלונס אינם נאותים ומתאימים ליציקת האלמנטים
שמעל לכלונס ,יסותתו פני הכלונס עד להגעה לבטון בריא ויוצקו מחדש בתבנית עגולה
וכל זה ללא תוספת תשלום.

.10

במידה ופני הכלונס נוצקו נמוך יותר מהמתוכנן ,ישלים הקבלן את הכלונס עד לגובה
הנדרש
באמצעות תבנית עגולה .הארכת האלמנטים תתבצע באמצעות אביזרי הארכה .מודגש
שלא תשולם לקבלן תוספת בגין זה והנ"ל כלול במחיר היחידה.

.11

מחירי היחידה כוללים גם התארגנות חוזרת של הקבלן לקידוח כלונסאות במפלסים
שונים ובכמויות שונות.

.12

הברזל לזיון יימדד בסעיף הברזל בפרק .02

.13

מחירי היחידה כוללים ביצוע פיקוח צמוד של גיאולוג והוצאת דוחות למזמין העבודה
בצורה מסודרת.
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טופס דוגמה לתיעוד ביצוע הכלו

218

פרק  - 40פיתוח נופי
עבודות פיתוח ושיקום נופי
 40.00כללי
מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  40במפרט הכללי (מהדורה חמישית –
דצמבר  ,)2009או פרקים רלוונטיים אחרים שלו  ,בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של
המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.
העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים ,הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה
בהתאם למסמכי החוזה ,וביצוע העבודה.
בכל מקום בתכניות בפרטים ובמפרטים ,בו מופיעה התייחסות לבטון קונסטרוקטיבי  -יש לקבל
הנחיות ואישור קונסטרוקטור לבטון.
במקרה והסעיף בכתב הכמויות כולל יותר מתכולת העבודה המפורטת במפרט טכני מיוחד זה לגבי
מוצר מסוים ,יגבר הסעיף.
המפרט המיוחד מסתמך על פרק  ,40מהדורה חמישית  -דצמבר .2009
המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:
-

ריצוף אבן משתלבת בגמר אקרסטון.

-

אבן גן רחבה בגמר אקרסטון של חברת אקרשטיין או ש"ע..

-

חבקים לעמודי תאורה ותמרור.

-

אבני הולכה ומישושיות לסידורי נגישות

 40.01דוגמאות
הקבלן יגיש לאישור את הדוגמאות לחומרים הנ"ל של לא פחות מ 2-יח' מכל סוג ,הצבע והגמר
בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.

 40.02דגמי דמי ( )Mock- upsובדיקות
דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:
-

סט קומפלט של חבק לעמוד (מורכב מארבעה רבעים) מכל סוג

-

 3מ"א אבן גן רחבה של חברת אקרשטיין או ש"ע.

-

 3מ"ר אבן משתלבת  25/25 ,12.5/25 ,12.5/12.5בגוון קוקטייל אפורים בגמר מסותת.

-

 3מ"ר ריצוף אבן מישושית ופס מוביל
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דגמי הדמי יוקמו באתר הפרויקט במקום שינחה המפקח .את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה
המתאימה והשלמה ביותר על מנת לדמות תנאים סופיים.
דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט.
דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח ,תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות ,ללא פירוקם או
הזזתם.
הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל אישור המפקח לדוגמא שהכין ,גם אם נדרש
לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח.
למען הסר ספק ,לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר
היחידה.

 40.03ביצוע העבודה
חיפוי אדמה מחישוף עליון:
יבוצע בשטח האתר המיועד לפיתוח .החישוף יבוצע לעמוק של  20ס"מ לפחות .אדמת החישוף
תאסף ותישמר לצורך חיפוי חוזר בשטחי השיקום הנופי .אדמת החיפוי תערם בתחום שטח
ההתארגנות בתאום עם מנהל העבודה.

תכולת מחיר לריצוף:
אספקת והובלת החומרים ,פיזור בשטח ע"פ התכניות ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת מצע מהודק,
שכבת חול ים ,הנחת האבנים והידוק סופי ,חיתוך.

הנחת הריצוף:
ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י האדריכל.
הריצוף יתחיל בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המסומנים בתכניות .התקדמות הריצוף תהיה
בהתאם לחיצים המסומנים מקווי "התחלת הריצוף" .הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני
השפה או התיחום בקו הארוך ביותר האפשרי .באבנים שלמות – "אבני קצה" ו/או "חצאים" ,הכל
לפי הדוגמה הנדרשת ,לעבר אבן השפה הנגדית .יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס
הגב וה (למניעת זחילה של האבנים) .במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש,
אלא רק טרפזי .חיתוך האריחים ייעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת .יש להקפיד
שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים ,עם דופן ניצבת ישרה.
אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות ,מצע סוג א מהודק ,מצע חול בעובי 3-4
ס"מ ומצע טיט בעובי  2ס"מ.
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סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר – מישקים עוברים (רצופים) בכיוון אחד,
ונפסקים בכיוון שני .יבוצעו שכבות מצעים בעובי של  20ס"מ כל אחת .המצע יהיה מסוג א' כמוגדר
במפרט הכללי ,פרק .2014 ,51

סימון גאומטריה לריצוף:
יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.
קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל  2מ' מקסימום .יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים
בגאומטריות קשתיות .גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם ביצועם.

סטיות אפשריות:
סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על  ±2מ"מ.
סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על  2מ"מ.
בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  10מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  3מ' ופלס מים .לבדיקת
אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.
לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  ±1ס"מ.
"קווי שינוי" – עיבוד כיוון דוגמת ריצוף ,שינוי כיוון בריצוף ,מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין
אלמנטים כגון מדרגות ,קירות ,אבן שפה ,ריצוף בקשתות ,ניסור בזווית ,התאמת יחידות מיוחדות
סביב פתחי עצים ,ריהוט ,מתקנים ,אלמנטים סביבתיים וכדומה יהיו כנדרש .במידה והחלק הדרוש
להשלמה יפחת מ 3-ס"מ תורשה השלמה עם בטון מוסף .השלמת היציקה תתבצע תוך יצירת פוגה
זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל מתאים .תערובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע ובגוון הריצוף
שלידו ,עפ"י הוראות והמלצת יצרן האבנים המשתלבות .חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מ-ב .20
כמות הפיגמנט ביחס לצמנט לא תעלה על ( 4%משקל פיגמנט) ,מסך כל משקל הצמנט בתערובת.
גוון בטון ההשלמה יהיה גוון הריצוף על ידו ,אלא אם יצוין אחרת במסמכים .בכל מקום בו מצוין
פיגמנט או גוון הכוונה לצבע באיכות טובה מאושר ע"י המתכנן/המפקח .השלמות הריצוף הנ"ל
יבוצעו בסוף כל יום עבודה אחרי ההידוק.
במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות החיבור מרצפות שלמות או חלקי מרצפות
מנוסרות במישקים קיימים ,ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות מותרות.
באריחי ריצוף ללא מרווחונים ("ספייסרים") יש להשאיר מרווחים של  2-3מ"מ בין אריח לאריח,
לצורך מילוי בחול.
השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין
אבני השפה אינו עולה על  5ס"מ .לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק
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 1צמנט 1.5 ,חלקים חול ו  2חלקים אגרגט שגודלו המקסימלי  6.5מ"מ .יתקבל מהיצרן פיגמנט
מתאים לגוון הריצוף והבטון יהיה על בסיס צמנט לבן.

 40.04פירוט עבודות ריצוף
ריצוף אבן משתלבת במדרכות
מידות 25/25 25/12.5 12.5/12.5 :ס"מ ,עובי  7ס"מ
גמר :מסותת אקרסטון
גוון :קוקטייל אפורים
אופן מדידה :מ"ר
המחיר כולל :טיט ,חול ועבודה.

ריצוף אבן סימון להנגשה (עיגולים)
מידות 20/20/6 :ס"מ
גמר :על בסיס מלט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע
גוון :לפי בחירת האדריכל  ,מנוגד לריצוף
אופן מדידה :מ"ר

ריצוף פס מוביל להנגשה (פסים)
מידות 20/20/6 :ס"מ
גמר :על בסיס מלט לבן מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע
גוון :לפי בחירת האדריכל ,מנוגד לריצוף
אופן מדידה :מ"ר

 40.05פירוט אבני גן וחבקים לעמודים
תכולת מחיר לאבני גן ולחבקים לעמודים
אספקת והובלת החומרים ,פיזור בשטח ע"פ התכניות ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת מצע מהודק,
חיתוכי גרונג ברדיוסים ,יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה (לפי צורך)
ביצוע אבן גן וחבקים לעמודים
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האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים והדוקים .לאחר הנחת ופילוס
האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

אבן גן רחבה בגמר אקרסטון מסותת
מידות 10/20/50 :ס"מ
גמר :אקרסטון מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע
גוון :אפור גרניט
אופן מדידה :מ"א

חבק לעמוד תאורה ורמזורים
מידות :לפי עמוד
גמר :מסותת ,מקטלוג אקרשטיין או ש"ע
גוון :קוקטייל אפורים
אופן מדידה :יח'

חבק לעמוד תמרור
מידות :לפי עמוד
גמר :מסותת ,מקטלוג אקרשטיין או ש"ע
גוון :קוקטייל אפורים
אופן מדידה :יח'

חבק לעמוד נגיפה בתחנות האוטובוסים
מידות :לפי עמוד
גמר :מסותת ,מקטלוג אקרשטיין או ש"ע
גוון :קוקטייל אפורים
אופן מדידה :יח'
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פרק  - 41גינון והשקיה
 41.00כללי
פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה ,יקרא בצרוף לפרק  41במפרט הכללי (מהדורה רביעית -פברואר
 ,)2009והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה :אחזקת גנים ,פרק ( ,41.5מהדורה ראשונה 2001
בהוצאת ועדה בין משרדית  -משרד הביטחון/ההוצאה לאור) ,והנספח הטכני המיוחד לביצוע
עבודות שימור ,העתקה וכריתת עצים בוגרים המצורף כנספח ז' למפרט זה ,ומהווה הרחבה של
העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה ,אופני מדידה ,בקרת איכות וכמפורט בכתב
הכמויות.
העבודה תכלול אספקה של כל העבודה ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע
העבודה בהתאם למסמכי החוזה.
על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד.
על הקבלן לקחת בחשבון שאין בהכרח קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור סעיפי
המפרטים האחרים.
על הקבלן יהיה לתחזק את הפארק מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת שתיל
האחרון לתקופה של שנה .ולבצע טיפול בשטח מגונן כולל טיפול במערכת ההשקיה בשנה השנייה
למשך  9חודשים .עבור תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע.

בטיחות ורישוי
א .מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט
המיוחד.
ב .עבודות בחומרים כימים ,חומרי הדברה ,חומרי חיטוי קרקע ודשנים  -יבוצעו ע"י אנשים
מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו.
ג .השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ,חומרים המורשים לשימוש בשטח
המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות.
סימון
עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות :הקבלן יסמן את המקום המיועד
לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי .הקבלן לא
יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח .כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור האדריכל .כמו
כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.

224

שמירה על עצים וצמחיה קיימים
חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ובשוליו .עם
זאת ,במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או פגיעה בשורשי עצים יעשה
הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים לכך .פעולות הגיזום וחפירת השורשים
ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות המוסמכת בשטח .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור
עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.

שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה
לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים :פיתוח ,גינון והשקיה
והמפקח לקבלת הסבר כללי.
עם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות
השתילים ,כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.
הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים .ללא אישור בכתב
לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:
א .הדברת עשבים
ב .ניקוי השטח בכיסוח או בחישוף קל לפני מילוי באדמת הגן.
ג .מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר.
ד .תיאום סוג הדשנים ,חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע עבודות
הכשרת הקרקע .לא יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או
בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה בשטח.
ה .גמר הכנת קרקע.
ו .לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון ,לפי המיקום ,קוטר הצנרת
ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר ,וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית
רק לאחר פרישה ו/או טמינה של מערכת ההשקיה ,והדברת עשבים.
ז .בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.
ח .אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה (במשתלה).
ט .אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.
י .גמר שתילה.
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על הקבלן לקחת בחשבון ,כי עבודותיו תבוצענה בשלבים ,בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך
התחשבות בצרכי העבודה בכללותה .לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות
ובגין האמור לעיל.
לאחר מסירת העבודה באישור המפקח באתר יתחזק הקבלן את כל שטחי הגינון למשך תשעה
חודשים בהתאם למפרט האחזקה הכללי .התשלום יהיה לפי כתב הכמויות בחשבון של דונם
לחודש .הקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים
הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה.
 41.01דוגמאות
-

על הקבלן לקבל את אישור האדריכל ,על חשבון הקבלן ,לכל מיני וזני הצמחים אשר צוינו
לנטיעה/שתילה במכלים ו/או כעצים חצי-בוגרים מהאדמה.

-

עצים שאספקתם מגידול באדמה במטע יוצגו בפני האדריכל בסיור שיתואם מראש עם
האדריכל לפחות שבועיים לפני מועדו .הסיור יקוים ברכב של הקבלן.

-

כל הצמחים במכלים עד  30ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י האדריכל יישארו למשמרת ליד
משרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן.

-

צמחים במכלים מעל  30ליטר ,עצים חצי-בוגרים יינטעו לאחר אישורם וסימונם כעצי
דוגמא מאושרים.

-

אישור השתילים והעצים שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים
לנדרש .הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשים
לפי מסמכי המכרז/החוזה ולפי הוראות המפקח.

 41.02הכשרת הקרקע לגינון
תכולת העבודה:
ניקוי השטח מפסולת וצמחיה ,כיסוח עשבייה ,הדברת עשבייה ,תיחוח ,מילוי אדמת גן ,יישור גנני,
זיבול ודישון ,עיבודי קרקע ויישור סופי.
תכולת המחיר:
אספקה ,פיזור קרקע גננית ,חפירה ,שתילה ,מילוי בורות באדמת גן ,זיבול ,דישון ,סילוק פסולת
למקום שיורה המפקח ,וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה ,בהתאם למפורט
במפרט ,אחזקת כל שטחי הגינון העצים ומערכות ההשקיה למשך כל תקופת השנה הראשונה
וטיפול בשטח מגונן כולל טיפול במערכת ההשקיה בשנה השנייה למשך  9חודשים ,ממסירה סופית
של כל העבודה בהתאם לדרישות המזמין והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק  .41.5אדמת גן ומצע
לשתילה יימדדו בנפרד בפרק .40
כללי:
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קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה .פרישת קווי טפטוף עפ"י דרישות
אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה.
אחריות לצמחיה למשך  9חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה .בתקופת האחזקה
נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין .מחיר אחזקה לפי דונם.
היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים ,קוטר גזע וכמויות
(בהפרשים של מאות אחוזים) או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו לקבלן
בהתאם לתקן שוהם.
עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל
כמויות השתילים ,כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.
לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ולהראות את המדידה הראשונה למפקח ,לצורך
מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה .עלות המים היא עד למועד מסירה סופית ובמשך  9חודשי
האחזקה .בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ הנמדד במונה – ע"פ החלטת המפקח.

 41.02ניקוי פסולת והסרת צמחיה
בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא ,על הקבלן לנקות את השטחים וכן
לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת.
העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום.
הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי המפקח.
כמו כן ,תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן לבצע בכלים
מכניים .עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת ,יישור השטח מהמצב שלאחר הניקוי
והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל .הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר
והטלתו לאתרי פסולת מאושרים ,ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת .חובת תאום
ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו יישא בכל
ההוצאות.

 41.03עיבוד הקרקע
לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק
 50ס"מ באמצעות משתת רוטט ,כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.
יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י קלטרת או מגרפת יד עד לקבלת פני שטח
חלקים .העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת ,או יבשה ,אך לא בקרקע בוצית.
כל פסולת ואבן הגדולים מ 5-ס"מ אשר יתגלו במהלך העבודה יורחקו מהשטח לאתר אשפה מאושר
 -על חשבון הקבלן.
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לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות.

 41.04הדברת עשביה
לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח ,תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:
השקיית הקרקע בכמות של  15מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  3שבועות ,עד להופעת עשביה
חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה .במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת
לעידוד והנבטת עשבייה .לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם
להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.
אין לרסס צמחיה צמאה ,אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה .בכדי למנוע
נזקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן במשטח .במידה ולמרות זאת יש נזקים
מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו ,הכל עפ"י הוראות המפקח.
לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה ,אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת
אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא .לפי הצורך ,העונה ,סוגי העשבים ,יעילות
ההדברה ,סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף .כיסוח עשבייה לפי
הנחיות יבוצע בכל שלב ,תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.
תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן .העבודות בחומרים כימיים
יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור.
עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה.
לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף .לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל ,כלומר
טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו  1-2פעמים לפני ואחרי המילוי .בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה
מלאה של העשבייה הרב שנתית.

 41.03תיחוח
לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח המזמין/אדריכל,
על קבלן הגינון לבצע תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע .התיחוח ייעשה לעומק מינימלי של  40ס"מ
בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום.
כמו-כן ,תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני
בעבודת ידיים ,הפיכת הקרקע בעזרת "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר.
במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.

 41.04זיבול ודישון שטחי הגינון
מידות:
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עומק  30-70ס"מ
תכונות החומר:
הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי  801ויאושר על סמך בדיקת מעבדה שיוצגו
למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.
אופן מדידה:
זיבול – מ"ק בשטחי הגינון ,שיחים ושתילים וכל המתואר בסעיף זה.
המחיר כולל:
הובלה ,אספקה ,ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן ,פיזור ,תיחוח ,מים והשקייה וכל
המתואר בסעיף זה.
זיבול:
שטחי גינון – זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר 25 ,מ"ק לדונם
עצים אחרים  -תוספת  50ליטר קומפוסט לעץ
דישון:
לעצים – דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  5ק"ג לעץ.
לשטחי גינון –  100ק"ג סופרפוספט לדונם ,ו 120 -ק"ג אשלגן כלורי לדונם
במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה  -אזי מומלץ לדשן בשפר  3בכמות של  0.5ליטר
למ"ק מים בכל השקיה.
את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י כלים
ידניים או במתחחת .זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על
חשבונו (וכן סילוק הזבל הקודם).
בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  1.5מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל והדשן
יעשה רק בבורות .הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה
ולאחר הדברת עשבים .מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי  30קוב לדונם.
בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.
תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר .עונת הדישון משתנה
בהתאם לתנאי מזג האוויר.

 41.05אדמת גן
תיאור ותכולת המחיר:
אספקה ,הובלה ,פיזור במקומות הדרושים בשטח ע"פ תוכנית או למקום שיורה המפקח בשטח,
בעובי השכבה הדרוש ולפי הרומים הדרושים ,תוספות כימיות (דשנים) ,תוספות אורגניות
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(קומפוסט) וכל תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע ,ניקוי וחפירת
השטח מכל פסולת ,כורכר מצעם וכד' ופינוי לשטח מאשור ע"י המפקח ,פיזור אדמת הגן בשטחי
הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת.

אופן מדידה:
מ"ק נטו ,בחישוב מכפלת גודל השטח בעובי שכבת המילוי (עומק המילוי יקבע לפי ממוצע מדידות
שכמותן ומיקומן יקבעו ע"י המפקח) ,או בחישוב לפי ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי.
א .לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת
קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח.
באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט.
ב .יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח .האדמה תהיה אחידה בכל
חלקיה ללא רגבים ,ללא גושים או שרידי קרקע נזזית .בכל מקרה תהיה האדמה אדמת חמרה
חולית ( 85%חול לפחות בבדיקת מעבדה) .האדמה לא תכלול אבנים שגודלן מעל  3ס"מ ,ושיעור
האבן נפחית לא יעלה על .5%
ג .יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפני המילוי.
ד .בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנה למטרה זו
במתחם .במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד ,ללא אספקה.
 41.06בדיקות קרקע
א.

כל אספקה של אדמה גננית לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח ,האישור לאספקת
האדמה יינתן על סמך תוצאות בדיקות הקרקע.

ב.

הבדיקות תלקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד ,ובאתר עצמו בשטח המוערם
ולאחר הפיזור ,וזאת לבדיקת התאמת האדמה למקור .במקרה של חוסר התאמה ,יהיה על
הקבלן לפנות את האדמה על חשבונו לאתר פסולת מורשה.

ג.

הבדיקות יבוצעו על חשבון המזמין באמצעות אחת ממעבדות השדה של משרד החקלאות
או מעבדה מורשית אחרת ,המלצות המעבדה ו/או המפקח יחייבו את הקבלן.

ד.

במקרה של פסילת האדמה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פיזורה (אם תהיה),
לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפנות מהאתר כל אדמה שנפסלה על
חשבונו.

ה.

במקרה של אדמה המאושרת בתנאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או דישון
אורגני ו/או תוספות של חומרים אחרים ו/או שטיפה ,יהא על הקבלן להוסיף את החומרים
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הדרושים ו/או לבצע בה פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה  /מפקח על חשבונו,
בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר כלשהי.

ו .הערכים לבדיקת הקרקע
להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:
ערך

סעיף

הרכב מכני

1

חרסית  ,סילט ,חול

יחידת מידה
%

ערך נדרש
חרסית – עד 60%
חרסית +סילט – עד 80%

2

חומציות בסיסיות בקרקע

PH

בין 6-8

3

מוליכות חשמלית EC

Ds/m

עד 2

4

רוויה SP

%

עד 80%

5

נתרן חליף SAR

יחס

עד 5

6

תכולת סידן  +מגנזיום mg+ca

מאק/ליטר

עד 15

7

נתרן Na

מאק/ליטר

עד 6

8

גיר כללי

%

עד 20%

9

דלתא F

יחס

3000

10

PAR

יחס

עד 1

11

חנקן חנקתי N\NO3

מג'/ק"ג

15-20

12

 Kבמיצוי

מאק/ליטר

1

13

 Pאולסן

מג'/ק"ג

15-20

14

כלוריד CI

מאק/ליטר

עד 6

 41.07נטיעה
העבודה והמחיר כוללים:
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כל העבודות ,החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ ,בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט
הכללי לעבודות גינון פרקים  41,41.5ובכלל זה :הצבת העץ ונטיעתו ,מילוי בורות באדמת גן ,סימון,
סילוק פסולת למקום שיורה המפקח ,השקיה (מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית) ,אחזקה ואחריות
עד המסירה וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה .המחיר כולל כל הטיפולים
הנדרשים טרום שתילה -הדברת מזיקי קרקע ,דשני ראש לקומפוסט ,וכל הטיפולים הנדרשים
לאחר שתילה -הידוק במעגילה ,ריסוסים ודישון .חפירת הבור והתמיכה לעץ יימדדו בנפרד.
אופן מדידה :יח' (עץ)

כללי:
התארגנות מוקדמת להזמנת עצים ,בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים במשתלות,
העברה ,שתילה ,קליטה וגידול עד למסירה לעירייה.
תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהתארגנות מוקדמת להשגת עצים כנדרש ,מאושרים ע"י ש.פ.ע
וכן ע"י המזמין (הזמנה מוקדמת ממשתלות מאושרות ע"י ש.פ.ע והמזמין ,ליווי וביקורת במשתלות
ע"י אגרונום מוסמך מטעם הקבלן [ועל חשבונו] ומאושר ע"י שפ"ע במהלך גידול העצים במשתלות,
להבטחת התאמת העצים מבחינת גדלם ומבחינת בריאות העצים וניקיון ממחלות ומזיקים).
כנ"ל גם ליווי וביקורת במשתלות ובאתר ,ע"י האגרונום הנ"ל מטעם הקבלן ,להבטחת טיפולי
ההכנה לעצים כהכנה להעברתם ,אריזתם ושינועם תוך הגנה על העצים בעת העברתם ,ליווי
והנחיית שתילתם וליווי במהלך הקלטת והגידול עד למסירה לעירייה.
על הקבלן לקחת בחשבון את תאריכי שנת השמיטה ולארגן את עבודתו בהתאמה.
הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.
אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות ,וכן אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או
בסמוך לה.
חל איסור לביצוע עבודות הנטיעה כולן או מקצתן בימי גשמים ועד  5ימים לאחר גשם ,לפי הכרעתו
של המפקח .לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות
כלשהן.

מקור חומר הריבוי וטיב השתילים:
א.
ב.
ג.
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דרישות טיב ,איכות ,גודל וסיווג ,יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות,
בהתאם לקבוצות הצמחים :עצים ,שיחים ,ורדים ,עונתיים ,וכו'.
אופן שתילתם :בגוש אדמה חשופי שורש.
הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על
חשבונו הוא ,כולל בתקופת האחזקה.

ד .השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון.
הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ,ובעלי נוף מסועף,
כלומר יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המיכל ,מעוצבים (כאשר נדרש עיצוב) ,נקיים
מפגעים (מחלות ,מזיקים ,נמטודות ,או אחרים) ,ללא שיבוש בעשבים .טיב המיכל וגודלו
ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.
ה .השורשים מקוצצים ,והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.
ו .שתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל
קטן למיכל גדול יותר.
ז .יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח ,לפני הבאת השתילים לשטח.
ח .יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן.
ט .כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפני הבאתם לשטח ,ופעם נוספת
לפני השתילה.
י .המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות.
יא .לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.
יב .שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל .האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון
שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.
יג .לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית ,אלא באישור בכתב
מהמפקח.
הזמנת שתילים:
א.

תוך  10ימים מקבלת צו התחלת העבודה ,יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים
מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות דשא.

ב.

הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה ,יוזמנו
במועד מתאים להבטחה אספקתם במועד הנדרש.

שתילת חשופי שורש:
א.

ב.
ג.
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יינטעו בעונה המתאימה ,מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מיד לאחר הוצאתם
ממקום האחסון או מהאריזה וזאת במינים שניתן לאחסנם (לפי ההמלצות המקצועיות
לכל מין ומין).
כדי למנוע התייבשות שורשי השתילים ,יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה מאווררת,
לחה כגון קרקע לחה ,נסורת לחה וכו'.
לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשים -
שהשורשים יהיו בריאים ,בעלי קליפה שלמה ,ללא גידולים ועפצים .השתיל ,ע"פ הדרישות
לשתילי נוי .יש לסלק במזמרה שורשים צולבים ,מסולסלים ופגועים ולחדש חתכים
בקצוות של שורשים קרועים ולקצר שורשים בודדים החורגים מגודל הבור המומלץ.

ד .בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוסף למערכת השורשים ,כפי שמוגדר
בהמלצות לשתילי נוי.
ה .יש לשתול את הצמח כך שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה בקרקע במשתלה.
ו .בעת השתילה יוחזק השתיל ,כך ששורשיו בבור יהיו חופשיים ,מילוי האדמה ייעשה
בהדרגה עם הידוק בין השורשים ,כך שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.
ז .לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה (כדי להביא את השתיל למקומו
הסופי) .עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית
השורשים אך לא בעודף להבטחת אוורור נאות בקרקע.
ח" .שתילה ברטוב" (במים)  -לצמחים קשים לקליטה או שתילים שמועברים לא בזמנם
ולשאר צמחים ,תבוצע שתילה ברטוב אם לא צוין במפרט.
ט .בשיטה זו ממלאים את הבור ב 2/3 -מיום או מזרימים מים לבור ,במשך כל זמן השתילה
ומוסיפים קרקע לבור כך שנוצרת עיסת בוץ דלילה.
י .השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה ,עד להתקשות
העיסה ועמידה עצמית של הצמח.
יא .בתום השתילה יש לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים (גזע וזרועות) בלובן,
למניעת פגיעת קרינה עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.
שתילה בגוש אדמה:
א.
ב.

ג.

ד.

בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם .בעת הנטיעה ,יוצאו
השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.
שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה .בודקים את תקינות הגוש
ומערכת השורשים .במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש ,מפוררים בזהירות את
מעטפת הגוש ומישרים את השורשים.
מניחים את השתיל בבור ,מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט (הידוק שלא יפגע במבנה
הקרקע) .לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש
כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה.
במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים ,יש לצבוע ,להלבין את הגזע והענפים באזורים
החשופים ,כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה ,עד לקליטת הצמח.
תהליך שתילה:
העץ יונח במרכז הבור ,כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו .את הקרקע
המשופרת מוסיפים בשלבים ,ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות .יש לחזור על כך
בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור.
שיטת ההשקיה  -יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע ,במידה ולא אפשרי
יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.
תדירות ההשקיה  -בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע.

234

לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת.
כיוון שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה ,יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי
כל שתילה.
עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר ,יועבר תוך שלושה חודשים עם גוש אדמה
חשוף שורש.

 41.08בורות לעצים
מידות 150/150/150 :ס"מ באזורי גינון ,בורות שתילה בודדים במדרכה וחפירה בערוגות
המשכיות תהיה גם היא לעומק של  150באורך משתנה על פי הפרט .בפרטי בורות שתילה עם
תקרות בטון רוחב הבור יהיה לפי פרט.
יש לזמן את האדריכל והאגרונום בכל נקודות העצירה על פי התרשים מטה.
תכולת עבודה ומחיר:
-

חפירה לעצים בשטחים מגוננים :המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י מודד ,חפירה זהירה
במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות ,פינוי החומר החפור ,בדשן בשחרור מבוקר לשנה
בכמות של  5ק"ג לעץ ,זיבול אדמת הגן ב 50 -ליטר קומפוסט מועשר לעץ ,הצנעת הדשן
והזבל בשכבת קרקע בעומק  30-70ס"מ ,מילוי הבור בעת השתילה ,השקית הנחתה,
השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח
הנטיעה ,עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון.

-

חפירה לעצים בשטחים מרוצפים :המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף
לעיל בתוספת הבאה  -פירוק ריצוף בהתאם לצורך ,תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית
ותשתיות ,בעבודה זו יש לקחת בחשבון ביצוע תקרת בטון (נכלל בכמויות הקונסטרוקטור),
הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט ,והתקנת מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י
פרט אדריכל (נמדד בכמות נפרדת).
מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה
ובהתאם למיקום הבור עפ"י התכנית ,בשטחים מגוננים או מרוצפים .טרם חפירת
הבורות ,על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקומם.
בורות השתילה במכרז זה אינם סטנדרטיים ,ויש להקפיד לבצעם בהתאם לפרטים.
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באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ולוודא שאין
בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות אשר עלולות להינזק .באחריותו לתאם עם כל
הגורמים הנוגעים ,כגון :חברת חשמל ,בזק ,כבלים ,רמזורים ,מחלקת מים וניקוז וכו' .במידת
הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש .למען הסר ספק ,הכל כלול במחיר היחידה.
בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות  24שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה ,לרבות הכנה של
אדמה גננית למילוי הבורות.
מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים ,עליו לגדר את הבורות כך שלא
יהוו מפגע בטיחותי .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבור והגנה מפני נפילה לתוכו
ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.
בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן :בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת
הגן ולערמה בסמוך לבור החפירה .יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או
ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות .כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה
בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח .הקבלן יספק את
יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה.

 41.09סמוכות לעצים
מידות :קוטר  8ס"מ ,גובה  3מ'
תכונות החומר  :עץ אורן מקולף מחוטא ,שלם לכל אורכו ,בחתך עגול אחיד וללא סימני ריקבון
ו/או חדירת מזיקים.
אופן מדידה :לפי יחי' (יחידה כוללת  3סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת).
העבודה והמחיר כוללים :אספקה והצבת הסמוכות ,השחלת שטיכמוס ,קשירה לעץ.
מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה (במידה ויש כאלה) יוסרו במועד עליו יורה
המפקח/האגרונום.
הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל (בהתאם למיקום נטיעת העצים) ובגובה
הדרוש לפי מידות גזע העץ.
הסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן ייטמנו בקרקע בעומק  0.5מ'  3 -סמוכות לכל עץ .עליהן מושחלת
צינורית שקופה אלסטית (שטיכמוס) באורך  25ס"מ.
הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח ,במרחק  15ס"מ לצידי העץ .הקשירה תהיה בצורת  ,8בשתי
נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.

 41.10מגביל שורשים
רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע.

238

מידות :גובה  150ס"מ

תכונות החומר :יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיבים לא ארוגים מחוברים בחום .עמידה
לחדירת שורשים לפי תקן בינלאומי .DIN4062
אופן מדידה :מ"א
העבודה והמחיר כוללים :אספקה והובלת החומרים ,התקנה לפי הוראות יצרן.
ככלל ,לא יותקנו מגבילי שורשים אלא אם תינתן הוראה מפורשת בכתב לגבי התקנתם .זאת ,כדי
לא להגביל את צמיחת העצים באותם מקומות שניתן לשתול עצים ללא מגבילי השורשים
(המפריעים להתפתחות העץ בטווח הארוך) .בבורות שתילה בתווך עם תשתיות ,בעצים הקרובים
לקירות תמך ומבנים  -אך ורק במקומות שיורה עליהם המפקח ,בתאום עם האדריכל ויועצי
התשתיות  -יותקנו מגבילי שורשים ,בגובה ובקוטר לפי הנחיית המפקח .בצמוד לקירות יש לקבל
את אישור קונסטרוקטור להנחת מגביל השורשים.

 41.11מערכת אוורור הקרקע
בבורות נטיעה לעצים ברצועת הרחוב ובמדרכות.
מידות :צינור שרשורי וצינור  PVCבקוטר "4
אופן 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 "4
עטוף 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 UV
למשך  10שנים לפחות .המכסה יהיה בצבע שחור ויותקן בגובה פני הקרקע המתוכננים ,בסמוך
לדפנות בור הנטיעה ,במיקום עקבי בכל הבורות הרצופים/סמוכים.

 41.12יריעה גיואטכנית
יריעות גיאוטכניות מבד לא ארוג במשקל  400ג"ר/מ"ר ,לרבות עיגון.
הנ"ל יבוצע לאחר הנחת האגרגטים בבור השתילה.
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 41.13שימור עצים בסביבת עבודה
 41.12.01מפרט כללי:
א .לפני תחילת העבודה ,יש להקיף את השטח סביב לעצים בגדר קשיחה ואטומה בגובה  2מ'.
הגדר תמוקם במרחק של  2.5מ' מהחלק החיצוני של הגזע (קליפת הגזע) בצורת ריבוע .
ב .אין לאפשר כל עבודה בשטח המגודר .במידת הצורך יתבצע גיזום זהיר ומינימאלי להרמת
גובה נוף העץ או לביצוע הקצרה של הנוף בחלקו החיצוני.
ג .את העבודה הגננית יבצע גוזם מוסמך (גוזם מומחה מאושר מטעם משרד החקלאות) החפירה
באזור בית השורשים תתבצע באופן זהיר ,במידת הצורך יופעלו כלים כגון :מחפר סילוני ,לחץ
מים וחפירה ידנית לפינוי אדמה בקרבת השורשים המיועדים לחיתוך.
ד .שורשים שנחשפו יטופלו על פי הנחיות אגרונום בכתב לפני תחילת הביצוע.
ה .ליווי צמוד של העבודה יתבצע ע"י יועץ אגרונומי מוסמך ומאושר ע"י משרד החקלאות.

 41.13.02מפרט מיוחד:
א.

לפני תחילת כל עבודות הפיתוח ,על קבלן הפיתוח חלה החובה לסמן את גבול העבודה ואת
העצים המיועדים לשימור.

ב.

לא תותר עבודת כלים מכאניים כגון  :שופל ,תותר עבודת מחפרון בלבד.

ג.

באחריות הקבלן להגן על העצים תוך הקפת העצים בגדר איסכורית בצורת ריבוע במרחק של
 2.5מ' מגזע העץ (קליפת הגזע) .הגדר תיוצב בעזרת יתדות ברזל .

ד.

באחריות הקבלן להעסיק אגרונום מאושר ע"י משרד החקלאות בעל ידע וניסיון בעבודות מסוג
זה ,אגרונום זה יאושר ע"י המזמין טרם התחלת העבודות  .למען הסר ספק – העסקת
האגרונום ואישורו ע"י המזמין הנו תנאי להתחלת העבודה  ,האגרונום יפקח על ביצוע העבודה
וייתן ייעוץ בשלבי הביצוע לגבי שמירת העצים מפגיעה מכאנית או מניעת כל נזק אחר שייגרם
לעצים במהלך הביצוע .

ה.

באחריות הקבלן להעסיק גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות בעל יידע
בעבודות מסוג זה ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות ,על הגוזם להחזיק באישור ביטוח נדרש
ובאישור לעבודה בגובה ,גוזם זה יאושר ע"י המזמין טרם תחילת העבודות  ,למען הסר ספק
העסקת הגוזם ואישורו ע"י המזמין הינו תנאי להתחלת העבודה .תפקידו של הגוזם ללוות את
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כל שלבי הפרויקט לרבות גיזומי הכנה למניעת שבר ענפים עקב עבודות עם הכלים המכאניים
עבודות סניטציה ,הרמת נוף ודילול נוף העצים להפחתת ההתאיידות וליצירת איזון בין נוף
העץ למערכת השורשים שנפגעה ,טיפול אורטופדי בפצעים או בפגעים שנוצרו במהלך העבודה
.הגיזום יבוצע באופן מקצועי ובהתאם להנחיות משרד החקלאות .בכל מקרה אין לדלל יותר
מ 10%-מנוף העץ ,כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת עצים מהסוג "נקטק" או ש"ע.
ו.

כל העבודות לחיתוך השורשים ילוו ע"י הגוזם שיבצע חיתוך שורשים נקי ללא קריעות  ,יש
לחתוך שורשים עקשניים באמצעות משור שרשרת  ,השורשים יטופלו בדרך הבאה  -כל שורש
משמעותי שמתגלה ,יש לחשוף אותו ולנקותו בעזרת מברשת או לחץ מים או לחץ אוויר  .חיתוך
השורשים יבוצע באמצעות משור מכאני ,יש להשאיר פצע חלק .לאחר ביצוע עבודות חיתוך
השורשים יש לרסס ולטפל באזור הפגוע .מיד בסיום החפירה /חציבה על הגוזם לרסס את אזור
בית השורשים נגד פטריות בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל  1ליטר
מים  +פוליקור  550במינון של  0.1%יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים
שנחשף ,חתכי שורשים בקוטר מעל  5ס"מ ומעלה יטופלו בנוסף לאמור מעלה גם במשחת
גיזום.

ז.

עבודות החפירה המתמשכות בקרבת העצים עלולה ליצור מצב של עקה ,אי לכך יש צורך
בהשקיה סדירה לעומק בית השורשים ,על הקבלן לתאם ולהסדיר מראש חיבור למקור מים
פעיל לצורך השקיה סדירה של העצים תכנית ההשקיה תיקבע ע"י המפקח לפי מצב העצים
בשטח .מערכת ההשקיה תכלול את כל האבזרים לפיקוד ,הולכה ,סינון ,טפטוף הכול בהתאם
להוראות המזמין.

 41.14העתקת עץ
עבודות הכנה להעתקת העץ:
אישורי העתקה ,סימון העץ ,הכרת שטח העתקה ושטח הנטיעה הסופית.
א.

על הקבלן ובאחריותו לקבל בכתב את האישורים להעתקה מהרשויות המוסמכות (פקיד
היערות) .מיקום נטיעת העץ המועתק ייקבע בתאום מראש עם הרשות המקומית ע"י
משרד תכנון הפרויקט.

ב.

על הקבלן לקבל אישורי חפירה הן באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה ולוודא שאין בשטח
עבודתו תשתיות תת קרקעיות שעלולות להינזק .באחריותו לתאם עם הגורמים הנוגעים
בדבר כמו חברת חשמל ,בזק ,כבלים ,מחלקת רמזורים ,מחלקת מים וניקוז וכו' .כל נזק
שיגרם לתשתית תת קרקעית יתוקן מיד באחריות הקבלן ועל חשבונו.

ג.

במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת קרקעיות רשאי המפקח לדרוש
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מהקבלן ועל חשבונו חפירות גישוש לאיתור התשתיות.
ד.

על הקבלן לדאוג לכל סידורי הבטיחות הדרושים לצורך ההעתקה לרבות :גידור השטח,
אביזרי בטיחות ,שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם ומניעת נזקי גוף
ורכוש לו ולכל צד שלישי.

ה.

על הקבלן בעת ביצוע העבודה להיות מבוטח ביטוח מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צד ג'.
גובה הכיסוי ייקבע על ידי המזמין לפני תחילת העבודה.

ו.

באחריות הקבלן ועל חשבונו לדאוג להסדרי הבטיחות בתנועה לרבות קבלת אישורי תנועת
ממשטרת ישראל כולל שכירת שוטרים לשם הכוונת התנועה ,הכול לפי הצורך.

ז.

על הקבלן לתאם מראש חיבורי מים לצורך השקיית העץ המועתק ולהתקין מראש חיבור
מים ,כולל רכישת מונה מים (במידת הצורך) וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה
סדירה של העץ המועתק ,הן בשטח בו נמצא כעת והן בשטח אליו יועתק ,לרבות אספקה
והתקנת מערכת פיקוד/חיבור למערכת הקיימת ,בהתאם להנחיות המפקח.

ח.

על הקבלן לסמן לפני העתקת העץ את מיקום הצפון ע"ג גזע העץ באופן בולט ובלתי מחיק,
באזור צוואר השורש (נקודת החיבור לקרקע הטבעית) .שתילת העץ מחדש תעשה כך
שכיוון הצפון המקורי ישמר ובהתאמה לגובה צוואר השורש המקורי ,אלא אם נתנה
הוראה אחרת מהמפקח.

ט.

על הקבלן לארגן את כל הציוד הדרוש להעתקה מראש על מנת למנוע תקלות העלולות
לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה (שלב  ,)2לרבות תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות
והכבילה הדרושים לשם ייצוב העץ באתר השתילה.

י.

הקבלן יסמן בעזרת יתד סימון עגול (בעובי  10מ"מ) בגובה הבולט  80ס"מ מעל פני הקרקע
את מיקום נטיעת העצים החדשה ,היתד תסמן את מרכז הגזע .המיקום יסומן בלוויית
המפקח.

הכנת העץ להעתקה:
-

חפירת גישוש :על הקבלן לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה המפקח לבדיקת היקף ועומק
מערכת שורשי העץ המיועד להעתקה.

-

כשבוע לפני העתקה על הקבלן להכין גומה סביב גזעי העצים ,ולהשקות לרוויה את העצים
המיועדים להעתקה.

גיזום:
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-

העצים הינם צעירים ובעלי נוף מועט .יש להשתדל להימנע מגיזום העצים ולהעתיקם על
נופם המלא .במקרה הצורך יאושר גיזום נקודתי ע"י המפקח ויבוצע לפי הנחיותיו .גיזום
העצים יבוצע ע"י גוזם מוסמך ומקצועי ,על הקבלן לקבל את אישור המפקח להעסקת
הגוזם ,למפקח שמורה הזכות לפסול  /לאשר כראות עיניו את הגוזם .הגוזם ילווה את כל
שלבי העתקה ,לרבות שלב חיתוך השורשים שיבוצע ידנית ע"י הגוזם.

-

ב מידה ולא יינתנו הוראות מיוחדות ע"י המפקח יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי ההוראות
הבאות :יש לגזום ענפים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה ,יש לדלל זרועות
ובדים צפופים אך יש להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ בשלמותם,
העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם (אין להשאיר זיזים)
וענפים/גזעים שילדיים יושארו שלמים ובלתי גזומים .בכל מקרה אין לגזום ולהסיר יותר
מאשר משליש מנפח העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת הגזע והענפים בעת
ביצוע הגיזום.

-

כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר
יאושר ע"י המפקח.

-

ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן",
ריכוז מינימאלי .40%

עטיפת הגזע המרכזי:
למניעת פגיעה בגזע בעת העתקה על הקבלן לעטוף בבד יוטה (כותנה) חום או לחילופין ביריעה
גיאוטכנית את הגזע הראשי.

כיסוי נוף העץ המועתק ביריעת צל  +מתזים :
במידה וההעתקה תתבצע בחודשים החמים (שלא כהמלצתנו) ,יש לכסות את נוף העץ למניעת דיות
יתר .יש לכסות את כל עלוות העץ ביריעת צל  ,50%רשת צל זו תשמש לפחות  14ימים לאחר העברת
העץ למקומו הסופי ,או בהתאם להוראות המפקח.
כמו כן לפי הצורך  ,יש להציב מספר מתזים בעלי ספיקה נמוכה ( ) 3-5לכל עץ ,המתזים יותקנו מעל
נוף העף לצורך הקטנת ההתאיידות .

ריסוס נגד מזיקים:
במהלך תקופת ההמתנה להעתקה ואחרי פעולות ההכנה יש לדאוג לריסוס העלווה בחומרים נגד
כנימות עלה/פטריות /מזיקי גזע לפי הוראות המפקח בלבד.
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העתקת העץ לאתר הנטיעה הסופי:
כללי:
על הקבלן להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לרבות:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

התקנת מערכת השקיה כנדרש.
הסדרת דרך זמנית להובלת העץ.
על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית לכיסוי (שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה
לשטח) ,העדיפות היא לאדמה מקרבת גוש העץ המקורי.
אספקה והכנת קומפוסט וכפיסי עץ לחיפוי עליון.
הכנת אמצעי קשירה ועיגון במידת הצורך.

ניתוק בית השורשים:
א.

על הקבלן להתארגן מראש לספק לשטח את החומרים והציוד הדרוש לצורך ביצוע
העתקה ,לרבות :מחפרון בעל כף צרה ,ציוד לחיתוך שורשים ידני ,חומרי ריסוס ,ניילון
ניצמד וכו'.

ב.

ניתוק השורשים יבוצע בהתאם לאישור המפקח בהתאם לשיקולי מזג אויר והציוד הנדרש.
לא תורשה העתקה בימי חמסין ו/או בימי סערה ,מועד העתקה נתון לשיקול דעתו
הבלעדית של המפקח ויתואם מראש עם הקבלן ורק אחרי שהמפקח משוכנע כי הקבלן
מוכן עם כל הציוד הדרוש.

ג.

עבודות העתקה יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.
אופן ניתוק בית השורשים:
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-

על הקבלן לחפור ברדיוס של לפחות  1מ' ממרכז הגזע .הפעולה תבוצע באיטיות ובזהירות
תוך התקדמות מהחוץ כלפי פנים.

-

על הקבלן לחפור לעומק של כ 1 -מ' סביב הגוש ובמרחק של כ 1 -מ' ממרכז הגזע (ובהתאם
לגודל בית השורשים והוראות המפקח בשטח) .החפירה תבוצע בניצב לרדיוס הגוש כך
שיהיה חיתוך נקי של שורשים .על הקבלן להיערך לגיזום ידני – מרבית עבודת ניתוק
השורשים תבוצע באופן ידני בעזרת משור מכני ,עתים מושחזים ,מזמרות וכו' .אין לבצע
בשום פנים ואופן קריעה או שבירה גסה של שורשים היקפיים.

-

בגמר חיתוך השורשים יש למרוח כל חתך שורש שקוטרו עולה על  2ס"מ במשחת גיזום
מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר יאושר ע"י המפקח.

-

מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על הקבלן לרסס את אזור החפירה נגד פטריות
בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל  1ליטר מים  +פוליקור 550
במינון של  0.1%בתמיסה ,יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים שנחשף,
בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה מסוג  KIPAבריכוז של.ppm 2,000

-

בעזרת מחפרון יש לנתק באיטיות ובזהירות את חלקו התחתון של גוש השורשים ,הפעולה
תבוצע בהדרגה מכל צידי הגוש.

 עם השלמת הרמת הגוש וחשיפתו על הקבלן לעטוף את כל גוש השורשים בכל היקפוותחתיתו ביריעת "ניילון נצמד" ולהדקו באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית
גוש השורשים.
העברת העץ:
א.

העברת העץ תבוצע בעזרת משאית מנוף כנדרש ,הנפת העץ לא תתבצע מגזע העץ בשום
מקרה .ההרמה תתבצע מתחתית גוש האדמה בלבד.

ב.

את ההעברה יש לעשות בצורה איטית ורצופה כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים
ויישאר בשלמותו.

ג.

העצים יועמסו על גבי משאית בעלת דפנות פתוחות ,עיגון העץ למשאית יעשה ע"י חגורת
בד בלבד למניעת חבלה בגזע.

ד.

גוש השורשים יונח בצורה אנכית כשגזע העץ זקוף על משטח הסעה בעל כושר הובלה
כנדרש ,קשור ומהודק ויוסע למקום הנטיעה באיטיות ,תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות
הנדרשים ,ההעברה תבוצע תוך  3שעות מניתוקו מהקרקע.

בור הנטיעה ונטיעת העץ:
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א.

גודל בור הנטיעה ייקבע בהתאם לקוטר גוש השורשים .מידות הבור :אורכו ,רוחבו ועמקו
יהיו גדולים ב 1/3 -ממידות גוש השורשים המועתק.

ב.

על הקבלן לחפור ו/או לחצוב מבעוד מועד את בור הנטיעה.

ג.

אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה ,חומר החפירה  /חציבת
הבור יפונה מהשטח לאתר שפיכה מאושר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ד.

על הקבלן להכין מבעוד מועד אדמה גננית שתאושר ע"י הפיקוח לפני הבאתה לשטח,
אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה.

ה.

במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח ,הנטיעה תבוצע בבור מלא מים.

ו.

טרם הנחת העץ בבור הנטיעה ,יש להסיר לחלוטין את הניילון הנצמד ולהניח את גוש
שורשי העץ במרכז הבור על גבי שכבת המצע כמפורט מטה.

ז.

העץ יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה ,חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית
מעורבת בקומפוסט מאושר העונה על תקן  801בשיעור  .5%תוך הקפדה על גובה צוואר
השורש הסופי כך שיתאים לפני השטח הקיימים ובהתאם לכיוון הצפון המקורי ,אלא אם
נתנה הוראה אחרת מהמפקח .כל זאת בשעה שהעץ מוחזק ע"י המנוף ,העץ ישוחרר מכבלי
המנוף רק לאחר ייצובו.

ח.

בגמר מילוי האדמה והידוקה הידני על הקבלן לבצע גומת השקיה ולהשקות לרוויה גומה
זו

ט.

כאשר מסתיים שלב מילוי האדמה והעץ עומד יציב ,יש להסיר את הקשירות .יש להניח
את קו הטפטוף במעגלים כך שיכסה את כל השטח מעל לבור הנטיעה ,יש לקבע את הצינור
לקרקע בעזרת יתדות עיגון מתאימות ולבדוק את תקינות מערכת ההשקיה שהוכנה מבעוד
מועד .לאחר מכן יש לפזר שכבת כפיסי עץ (רסק גזם) מעל כל שטח בור הנטיעה על גבי
שלוחות הטפטוף ,עובי השכבה לפחות  10ס"מ.

י.

על הקבלן לבצע עבודות תמיכה ייצוב וכבילה מיד עם סיום השתילה במידת הצורך .למען
הסר הספק ,שיטת הכבילה תיקבע ע"י מהנדס הפרויקט.

יא .על הקבלן להפעיל את מערכת ההשקיה כך שתישמר לחות בכל הגוש המועתק ומאידך
שלא יוצף הגוש.

טיפול ואחזקת העץ המועתק באתר הנטיעה הסופי:
אחזקת העץ המועתק תעשה במסגרת אחריות הקבלן ( 12חודשים) מיום ההעתקה ועד יום המסירה
הסופית ללא כל תוספת מחיר ,על הקבלן לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות לרבות:
א .עבודות השקיה –
יש לדאוג להשקיית העצים לפי התכנית הבאה:

246

חודש  :12,1-2פעמיים בשבוע למשך שעה אחת כל פעם ( 1ליטר/מ"ר/יום).
חודש  :10-11 ,3-4פעמיים בשבוע למשך שעתיים כל פעם (1ליטר/מ"ר/יום).
חודש  :5-9פעם בשבוע למשך שש שעות כל פעם ( 8ליטר/מ"ר/יום).
יודגש כי נושא ההשקיה הוא חיוני להצלחת ההעתקה!
ב .עבודות גיזום.
ג .ריסוס נגד מזיקים ומחלות.
ד .דישון.
ה .ייצוב העץ.
ו .הוראות הפיקוח שיינתנו מעת לעת ע"י המפקח.
הנחיות לשימור באזור שטח העבודה:
א.

לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן דרכי גישה ומקומות עמידה עם מנהל הפרויקט.

ב.

העבודה תתבצע ללא גרימת נזק כלשהוא לצמחים או לאלמנטים דוממים בסביבה ובכלל
זה :עצים ,מדשאה ,שיחים ,קירות בנויים ,מדרגות ,מערכות השקיה וכו'.

ג.

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל נזק שיגרם תוך כדי עבודת ההעתקה.

ד.

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי בדבר אחריות הקבלן לגרימת הנזק ,החלטתו תהיה סופית
ותחייב את הקבלן.

 41.15.00מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי
כללי:
 .1ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,
שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.
 .2התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת
ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח ,אשר תישא את החותמת "לביצוע".
 .3על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  ,AS MADEכלומר
תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע( .בפורמט דיגיטלי – תכנת אוטוקד).
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 .4כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם,
וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ,בתכנית ובכתבי הכמויות.
 .5הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח ,כך
שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
 .6ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור
המפקח על השלב המבוצע.
 .7מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על
ידי משרד הביטחון – פרק .41.03
 .8במידה ובאזורי הפרויקט קיימים ראשי מערכת ומחשבי השקיה ,יש לפרקם בצורה זהירה
ולהעביר למחסני העירייה ,העבודה תעשה בתאום עם האחראי על ההשקיה בעיריית
ירושלים.
 .9במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשקיה הקיימת בגבולות השטח המתוכנן יש
לחבר המערכת הקיימת לחדשה בהתאם להנחיות הנהלת הפרויקט ומתכננת ההשקיה.
 .10מחירי היחידה כוללים :אספקה ,התקנה והפעלה מושלמת של הציוד ,עבודה ,אביזרי
חיבור הנדרשים ,הוצאות ישירות ועקיפות ,ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות
טיב.

 41.15.01ביצוע מערכת השקיה
מעברי שבילים ,מדרכות ,קירות וכבישים
 .1בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,ריצוף ,כביש וכו' יש לפתוח בהם ,מעבר צר להנחת
השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר את המצב
לקדמותו .עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד .על הקבלן
לתחזק את החציות ,כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור .הכל על חשבון הקבלן .תיקון
מדרכות ,אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים ,יהיה
כלול במחירי היחידה השונים.
 .2שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע עמיד למים.
 .3השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים .שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים
בשטח – על הקבלן לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות המתכנן והמפקח ,לפתוח סתימות
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בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין .עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה
ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.
 .4שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה – יהיה מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ מים
בקוטר מינימלי  110מ"מ דרג  10או בהתאם לתכנית.
ראש השרוול בעומק  100ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.
במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.
שרוולים במדרכות ,ריצופים ומפרצי חניה – עשויים פוליתילן ללחץ מים בקטרים 75-
 50מ"מ דרג  6או פוליתילן ללחץ מים בקוטר  110מ"מ דרג  ,10בהתאם למצוין בתכנית
וכתב הכמויות .ראש השרוול טמון בעומק  40ס"מ.
השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.
 .5שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית.
 .6המדידה :שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.
המחיר כולל :אספקה ,הנחת השרוול ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים וחוט משיכה ואת
כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

תאי בקרה:
 .1כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך
תא הביקורת .המכסה בגובה הריצוף.
מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה ,יהיה מינימום  20ס"מ.
בתחתית הבריכה ,תהיה שכבת חצץ בעובי  10ס"מ.
הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  20X20ס"מ ,לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח ,הבטון
מסוג ב ,20 -או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.
 .2בריכה במדרכה – בריכת בטון בקוטר  60ס"מ או  80ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן"
של וולקן או ש"ע .כיסוי פני המכסה יהיה בהתאם להנחיות האדריכל.
בריכה בשטח גינון – בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.
מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".
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 .3המדידה :יחידה – תא ומכסה .המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים,
מחברים ,מצע וכל העבודות הדרושות.

 41.15.02צנרת פוליתילן:
מחברים:
 .1יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
 .2כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן ,למערכת המטרה ,קווי טפטוף או מתחת
לריצופים ,כבישים וכו' ,יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון"" ,פלסים" או ש"ע.
חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי " M16פלסאון" ש"ע .אין להשתמש בתחיליות
ומחברי שן.
חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".
 .3המדידה :צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור .מחיר היחידה כולל:
אספקת החומר ,חפירה לעומק הנדרש ,הנחת הצינור ,אביזרי חיבור  -מצמדים ,ניקוי
התעלה מאבנים ועצמים קשים ,כיסוי התעלה ,בדיקת הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.
לא ישולם בנפרד עבור מצמדים ,רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא
תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה ,כתוצאה מהתפצלויות נוספות
בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
צינור הפוליאתילן באזור סלעי (אשר עלול לגרום חבלה לצינור) ,ירופד בחול והכל כלול
במחיר היחידה.
פרישת הצנרת וחיבורה:
 .1צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה) .צנרת שלא עוברת
בשטח מגונן תעבור בשרוולים.
 .2צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .צינורות זהים בקוטרם ,יסומנו
בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
 .3קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית וממטיר .
 .4כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר 25מ"מ.
ממטירים:
 .1ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  20ס"מ משולי הדשא.
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 .2ממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל-נגר פנימי .כולל במחיר
היחידה.
 .3אל נגר-חיצוני יורכב ,במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר .לאחר שהורכבו
הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים .המחיר כולל :אספקת אל-
נגר ,פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח ,הרכבת אל-נגר ואחר הרכבת הממטיר מחדש.
 .4מדידה :יחידת ממטיר קומפלט .מחיר יחידת ממטיר וגיחה כוללת :אספקה ,התקנה,
אבזרי חיבור ,הכל בהתאם לנדרש.
סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח.
קווי טפטוף
 .1כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת ,נכונות גם כאן.
מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
 .2שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  16מ"מ ספיקת הטפטפת 2
ליטר/שעה .הטפטפת אינטגרלית בצינור.
 .3בכל השיחיות יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
 .4הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.
הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  30ס"מ כשהם צמודים לשולי
הערוגה (לחגורת הבטון) .קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  32מ"מ ,אם לא נאמר אחרת
בתכנית.
 .5כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בבריכת ניקוז או במצמד
 +פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית .קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו
במצמד  +פקק ולא בקיפול הצינור.
 .6קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.
 .7פרטים מוגנים בבריכת הגנה ,כולל מכסה בקוטר  30ס"מ מינימום ,מסוג המשווק ע"י
"עומר" או ש"ע .האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון.
בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.
 .8בשיחים -יונחו הקווים לאורך השורות ,מעל פני הקרקע טפטפת לשיח ,אלא אם צוין
אחרת .קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני ,הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.
הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע.
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 .9פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל
מגולוון  6מ"מ בצורת ח באורך  30ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים ,כל  2.0מטר.
 .10בשטחים מדרוניים  -שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת השיחים.
במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל צמח.
 .11המדידה :שלוחת טפטוף במטר אורך.
מחיר יחידה כולל :אספקת חומר ,אבזרי חיבור ,חפירת תעלות,
ושלוחות הטפטוף הרכבתה ,הצנעתה ,ווי ייצוב – הכל בהתאם לנדרש.

פריסת

הצנרת,

במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה ,יתקין הקבלן על חשבונו
תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.
 .12לעצים  -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש .מסביב לכל עץ תצא
טבעת מצינור טפטוף  ,טפטפת  3.5ליטר/שעה.
הכוללת 10 :טפטפות לעץ ,ו 15 -לדקל אם לא נאמר אחרת ,המקיפה את הגזעבמרחק 30
ס"מ .כל טבעת תיוצב ב  3 -יתדות כנ"ל.
ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.
מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י
הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות.
תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה .הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול.
ממנו יצא צינור עיוור  16מ"מ לגומה ,בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.
המדידה :טבעת טפטוף  -יחידה.
המחיר כולל :אספקת צנרת ,אבזרי חיבור ,מייצבים ,הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ,
חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.
ראש מערכת (ראש בקרה):
 .1מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים .מיקום הראש ,צורת
הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.
 .2מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.
 .3לכל ראש יורכב ברז כדורי ".3/4
 .4מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית.
מקוטר " 1ומעלה יהיו עשויים מברונזה ,עליהם מורכב ברזון תלת דרכי ,שסתום אנטי
ואקום " 1/2ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית.
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 .5במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל
מדכנים למדידת לחץ ,או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.
 .6בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.
 .7מדידה :ראש מערכת קומפלט –יחידה.
המחיר כולל :אביזרים ,מגופים ,אביזרי חיבור ,אספקה ,התקנה ,חיבור ראש המערכת
למקור המים ,למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח ,אחריות טיב וכל העבודות המפורטות
הדרושות.
 .8כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג (מגופים ,ווסתים וכו') ,אלא אם צוין
אחרת בתכנית.
 .9ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ( מז"ח ) יורכב מעל פני הקרקע בהתאם
לפרט בתכנית ( .לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת ).
המחיר כולל :מז"ח 2 ,מגופים בקוטר המז"ח ,ברז גן " ,3/4רקורדים ,אבזרי חיבור,
ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח ,אספקה והרכבה.
בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים .הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים
שהוצא ע"י משרד הבריאות.

ארון ראש מערכת:
 .1הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע .הכל בהתאם למופיע בתכנית,
בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח.
 .2ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.
 .3אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים ,לפחות 10
ס"מ מהדופן .אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.
 .4גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת
על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון ,במקרה שמידות ראש
המערכת יהיו גדולות ממידות הארון ,יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם ,על
חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.
 .5ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות .MASTER
על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב-בריח" ,בהתאם לדרישות מחלקת גינון.
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 .6הארון יהיה מרוחק כ 40 -ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות .השטח שבין
הארגז לאבן שפה יכוסה בשכבת חצץ ,או טוף בעובי  10ס"מ .משני צידי שכבת החצץ תונח
אבן גן שקועה בגובה הקרקע  .אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם לתכנית האדריכל.
 .7התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  50ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות
הסוקל ופילוס האדמה בתחתית הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת
מילוי בצידי הסוקל ופילוס הסוקל ,יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.
הנחת הארון על גבי הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם
במקום המיועד לכך.
יש לבדוק את פילוס הארון שוב.
מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק .יש לפזר את המילוי בצורה אחידה
מכל צידי הסוקל במקביל.
 .8מדידה :קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכתב הכמויות .מחיר
הארון כולל :אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה ,מנעול מסטר.
שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון .סביב ארון ראש המערכת
ומחשב השקיה יורכב חבק הגנה ממתכת  +מנעול.

בקר ההשקיה:
 .1מחשב המחיר כולל :אספקת המחשב ,הרכבה ,כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה,
חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך.
המחיר כולל :תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז ,לרבות אספקה והתקנה של
שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן
החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח.
הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות.
 .2המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.
בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה למי פיקוד  .הכוללת חיבור צינורית מי פיקוד
למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית בגוף המגוף (לא מחויב שהמחשב
יותקן בסמוך לראש המערכת)
מדידה :סולונואיד – יחידה.
סולונואידים :המחיר כולל אספקה ,חיבור למגופים ולמחשב ,הרכבה על פס סולונואידים,
הכלול במחיר היחידה .הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.
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סיום עבודה
 .1לאחר תקופה של  6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן לסתום את
הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח.
במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו
בשטח בזמן הביצוע.
 .2יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש
הנתונים למתכנן או למפקח.
 .3בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  AS MADEבדיסקט בתוכנת
תת
אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה ,כולל מידות ,קטרים ,צנרת
קרקעית ותאי ביקורת .כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה .התכניות
תימסרנה למזמין כ 14 -יום אחר גמר העבודה ,לפני חשבון סופי.
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
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פרק  - 42ריהוט רחוב
ריהוט חוץ
 42.00כללי
פרק  42במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס
לעבודות מתקנים וריהוט האתר ,אופני מדידה ,בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ,ויכללו ,את כל הפרקים הרלוונטים של
המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.
העבודה תכלול אספקה של כל הריהוט ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע
העבודה בהתאם למסמכי החוזה ,וכן את התקנתו כולל עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת
הקרקע\חיפוי \ריצוף למצב קיים.

 42.01דוגמאות
מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה ,על הקבלן להציג דגם ("אב טיפוס") של כל אחד
מהמוצרים לאישור אדריכל הנוף והמפקח.
אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור .הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם
לדגם שנבדק ואושר .הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו.

במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות:
 ספסלים אשפתונים מתקני אופניים ברזיותתת פרק  42.02ריהוט חוץ
תכולת העבודה והמחיר:
אספקה של כל הריהוט ,חלקים וחומרים ,ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם
למסמכי החוזה ,וכן את התקנתו כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת
הקרקע\חיפוי\ריצוף למצב קיים .בברזיה – חיבור למים קומפלט.
תכונות החומר:
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כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות .המתכת תהא מגולוונת וצבועה בתנור;
העץ מטופל באימפרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; גמר בטון לפי המפורט.
ביצוע העבודה:
ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות
הריצוף ,ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן .יש לאשר מיקומים מדויקים עם האדריכל
לפני קיבוע והרכבה בשטח.
 42.02.01פירוט העבודות הקשורות בריהוט חוץ
מתקן קשירה לאופניים
דגם :סטנדרט עיריית ירושלים ולפי פרט
מידות :צינור בקוטר  "2לפי פרט ולפי דוגמה קיימת
גמר :נירוסטה מוברש
אופן מדידה :יח'
ספסל  contourשלושה מקומות כולל מאחז יד
דגם contour :שלושה מקומות כולל מאחז יד ,תוצרת  health & comfortאו ש"ע.
מידות :לפי פרט ולפי סטנדרט ירושלים
גמר :לפי פרט ולפי סטנדרט ירושלים
אופן מדידה :יח'
אשפתון
דגם" :לביא" ,מק"ט  3066תוצרת שחם אריכא או ש"ע
מידות 80/53 :ס"מ ,לפי מפרט יצרן.
גמר :לפי מפרט יצרן.
אופן מדידה :יח'
ברזייה
דגם" :אביב" ,תוצרת שחם אריכא או ש"ע כולל מתקן שתיה לכלבים
מידות :לפי מפרט יצרן.
גמר :לפי מפרט יצרן.
אופן מדידה :יח'
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פרק  – 44גדרות ומעקות
 44.00כללי
פרק  44במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה ,המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס
לעבודות גידור ,אופני מדידה ,בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטים של
המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים.
יש לקחת מידות בשטח לאחר בניה טרם ייצור והתקנת השערים; לא תתקבל כל טענה ביחס
לסטיות בין המתוכנן לתוצאה הבנויה בפועל והכל על אחריות הקבלן.
תכולת המחיר :מדידה ,אספקה ,הובלה ,התקנה וביסוס לפי הנחיות קונסטרוקטור .למען הסר
ספק ,לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.
במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:
 שער נגרר חשמלי שער (פשפש) חד כנפי 44.01דוגמאות
מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה ,על הקבלן להציג דגם ("אב טיפוס") של כל אחד
מהמוצרים לאישור האדריכל והמפקח.
אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור .הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם
לדגם שנבדק ואושר .הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו .על הדוגמאות להישאר בשטח העבודה
עד למועד סיום העבודה.

 44.02תהליכי אישור ובדיקה לעבודות מסגרות
הקבלן יגיש לאישור המתכנן שרטוטי יצור  SHOP DRAWINGבקנ"מ  1:1עד קנ"מ  1:50אשר
יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים ,האטמים ,הפירזולים ושיטת הרכבתם .שרטוטים אלה יהיו
מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך .הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי
והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה .כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן
יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבונו .כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפקח.
תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן.
הקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי השער והגידור על פי הפרט כולל גילוון ,צבע וחומר
הכיסוי ,שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי המתכנן/מפקח .דגמי הדמי האלה יורכבו
כדי לדמות תנאים סופיים ,תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה הסופית .דגמי דמי
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אלה יוקמו בצורה מתאימה ,מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים המוטלים .כל פרטי העגינה
והתמיכה יותקנו.
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת המתכנן והמפקח.
על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי המתכנן/מפקח לאורך כל זמן
ביצוע הפרויקט ,ללא פירוקם או הזזתם.
דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע .כאשר ניתנה הוראה על ידי המפקח ,הקבלן יהרוס את
דגמי הדמי ויפנה אותם מאתר הפרויקט.
מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים .בהעדר פרטי חיבורים בתכניות ,יהיו אלו חיבורים
הנכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים .במידה ולא ניתן מכל סיבה שהיא לספק
מוצרים בהתאם לפרט הנדרש ,יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע
ולקבל אישור המתכנן .הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.
מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות היצרן ,אלא אם צוין
אחרת בתכניות ויקבלו את אישור המתכנן והמפקח באתר.
כל המידות בתכניות מחייבות במיוחד לגבי מידות של פרופילים ,מוטות ,עמודים וגדרות .את כל
יתר המידות על הקבלן לקחת באתר .לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור המתכנן בלבד
ובנוכחות המפקח .כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת ידם של המתכנן
והמפקח .לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו' ,ויוודא שמצויים בידו כל
הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.
כל חומרי העזר כגון ברגים ,חומרי הלחמה ,ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקניים וממין משובח
ביותר .כל החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.

 44.04שערים
תכולת המחיר :מדידה ,אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש ,ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע
העבודה ,התקנה והרכבה בשטח בהתאם למסמכי החוזה.
תכולת העבודה :כל הנדרש להתקנת ועיגון האלמנטים לרכיבים הבנויים ,כולל חיבורים לקיר או
לריצוף בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף ,בהתאם לתוכניות .לכל פרטי העיגון
והביסוס נדרשים פרטי והנחיות קונסטרוקטור וכן חישובים סטטיים .על הקבלן להשלים את הקיר
על חשבונו במידה והתקנת המעקה פגעה בשלמות הקיר או בשלמות הריצוף ,ולהשיב את הקרקע \
חיפוי \ ריצוף למצב קיים .כל הפרזול יהא עשוי מתכת מגולוונת לפי תקן ,צבוע בתנור בצביעה
אלקטרוסטטית לפי בחירת האדריכל.

 44.04פירוט עבודות שערים וגידור
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 44.00.02שער נגרר לרבות מנוע
מידות :אורך  6מ' ,גובה  2.2מ'
גמר :מגולוון וצבוע בתנור
גוון :לפי בחירת אדריכל
אופן מדידה :יח'

 44.00.10שער (פשפש) חד כנפי
מידות :גובה  2.0מ' ,רוחב לפי פרט
גמר :מגולוון וצבוע בתנור
גווןRAL7039 :
אופן מדידה :יח'
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פרק  -50משטחים חסיני שחיקה (נוף)
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  50של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מבניהם הוא
הקובע.
 50.01ציפוי הרצפה בצבע אפוקסי
50.01.01

תאור המערכת
ציפוי אפוקסי ב  -2שכבות ובעובי  4מ"מ ,עם גמר מחוספס וגוון כנדרש ,לרבות
הכנה כימית ו/או מכנית של פני משטח הבטון בתוספת גרגירי "MASTER-
 - "TOPהקיים .השכבה מורכבת מקוורץ או ש"ע

50.01.02

50.01.02.01

ליטוש פני שטח הבטון באמצעות דיסק יהלום ייעודי ,הסרה של 150
מיקרון משכב הבטון העליונה

50.01.02.02

ספי יציקה יש לחרוץ עם דיסק  Vלעיגון היציקה

50.01.02.03

תפרי דמה – יש לפתוח באמצעות דיסק  '5ולמלא באפוקסי גמיש מסוג
טמפלור FLEX

50.01.02.04

סדקים נימיים בבטון – יש לפתוח באמצעות דיסק  '5ולמלא באפוקסי
גמיש מסוג טמפלור FLEX

50.01.02.05

ניקיון יסודי לאחר כל פעולה

50.01.02.06

שאיבת אבק יסודית לאחר כל פעולה

50.01.03
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הכנת השטח

הערות

50.01.03.01

פרק זמן לדריכה ראשונית  24שעות

50.01.03.02

צלוב סופי של היציקה  7ימים בטמפ' של 250

50.01.03.03

עובי יבש של היציקה  500מיקרון

50.01.03.04

גמר מתקבל – חלק בעל ברק גבוהה

 50.02הגנה
לאחר סיום עבודת הציפוי תכוסה הרצפה בקרטונים גליים שיודבקו בסרט דביק
לשיפוליים ,ומעליהם שכבת ניילון עבה עם חפיפות בין הגליונות .כל זאת ,כולל חידוש
תקופתי של הקרטונים והניילונים (לפחות אחת לשבוע) ,כלול במחיר היחידה של הציפוי.
כיסוי ציפוי יושאר עד לקבלת הפרויקט ע"י המזמין.
לא יתקבלו פגיעות מכל סוג ברצפה לאחר יציקתה .על הקבלן מוטלת אחריות בלעדית
לשמירה על הריצפה.
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פרק  – 51עבודות סלילה
51.01

עבודות הכנה

 51.01.01כללי
.1

.2

.3
.4

.5
.6

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח גם אם אינם
מסומנים בתכניות .כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה
על אחריותו ויתוקן על חשבונו.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לפרק באופן זהיר את האלמנטים
שנדרשים לפירוק ברחוב .אלמנטים שניתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר במסגרת
עבודות הפיתוח ,יותקנו מחדש.
המפקח ינחה את הקבלן בכל הנוגע לפינוי אלמנטים מפורקים.
בכל מקרה של פירוק אלמנט לשימוש חוזר ,על הקבלן לדאוג לאחסנתו באתר
והובלתו למחסן ושמירתו במצב תקין עד להתקנו מחדש עפ"י תכניות הביצוע ,וכל
זאת בחשבונו של הקבלן.
כל הפירוקים בכל הסעיפים של פרק זה בכתב הכמויות כוללים פינוי הפסולת
לאתר שפך מאושר ,כולל אגרות והיטלים ,גם אם לא צוין כך במפורש.
החלטה בדבר שימוש ב CLSM-תתקבל בשטח ע"י המפקח ותבוצע לאחר קבלת
הנחייתו בכתב.

 51.01.02חישוף
.1

.2
.3

.4
.5
.6
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באזורים בהם קיימת הרחבה של הדרך הקיימת ,יש להסיר צמחיה ולחשוף את
השתית בתוואי המתוכנן ,לעומק מינימלי של  20ס"מ .בכל מקרה ,יסולקו שורשים
וחומר אורגני עד להגעה לשתית נקיה.
יש לבצע חישוף הנ"ל גם במקומות בהם מתוכננות עבודות חפירה.
אבנים ,בולדרים וסלעים גדולים יפונו תחילה ויישמרו עד לתום העבודה ולאחר
מכן יוחזרו ויפוזרו בשטחים מישוריים ובתחתית מדרונות לפי הנחיות אדריכל
הנוף וזאת ללא תוספת תשלום.
במסגרת החישוף יפונו גם צמחיה ,גדמי עצים או קווי תקשורת ותשתיות
המיועדים לביטול.
אדמת חישוף אשר תוגדר ע"י אדריכל הנוף או המפקח כראויה לשימוש כחומר
חיפוי/גינון ,תוערם במקום שיורה המפקח לשימוש עתידי.
כל החישוף למעט החישוף לשימוש כחומר חיפוי/גינון  ,יסולק מהאתר לפי הנחיות
המפקח בשטח ללא תוספת תשלום .

.7

חישוף למבנים יבוצע רק במקומות בהם לא מתבצעות עבודות חפירה ותינתן
הוראה מפורשת של מנהל הפרויקט לביצוע חישוף פני שטח כהכנה לעבודות מילוי

 51.01.03פירוק אספלט
.1
.2

.3
.4
.5

פירוק מסעות ומדרכות אספלט יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף  51.01.02.04במפרט
נתיבי ישראל במהדורתו העדכנית.
העבודות כוללות ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני ,לכל עובי הכובע
האספלטי הקיים ,תוך הקפדה על מניעת כל פגיעה במבנים/מתקנים מחוץ לתחום
הפירוק ובמבנים/מתקנים תת-קרקעיים בתחום זה.
הנ"ל מתייחס למיסעות קיימות וגם לקטעים קצרים  /צרים בהתאם לשלבי ביצוע
העבודות והסדרי התנועה הזמניים.
במידה שנפגע אספלט שאינו מיועד לפירוק ,יתקן הקבלן את האזור הפגוע על
חשבונו ובהתאם לשביעות רצונו של המפקח.
ניסור האספלט הנמדד לתשלום הינו רק הניסור שבקו ההתחברות הסופית
שבשכבה העליונה בלבד ואינו קשור לניסורים שהקבלן מחויב לבצע במסגרת
"המדרגות" באספלט לטובת חיבור השכבות החדשות עם הישנות.

 51.01.04פירוק מדרכות אספלט
.1
.2
.3

.4

פירוק מסעות ומדרכות אספלט יבוצעו בהתאם לאמור בסעיף  51.01.02.04במפרט
נתיבי ישראל במהדורתו העדכנית.
פירוק האספלט יבוצע ע"י ניסור במסור מכני של השכבות האספלטיות בקו התפר
מוגדר ע"פ התכנית ,ולא פירוק טלאים ע"ג טלאים.
העבודה כוללת פירוק כל שכבות המבנה של המדרכה לכל העומק עד מפלס
השתית .לא תשולם תוספת תמורה עבור שכבות חריגות בחומרים בתכונות ובעובי
השכבות.
על הקבלן למנוע כל פגיעה במדרכה מחוץ לתחום הפירוק .במקרה של פגיעה
תתוקן המדרכה הפגועה שמחוץ לאזור הפירוק ותובא למצב מיטבי ע"י הקבלן ועל
חשבונו על פי הוראות המפקח באתר.

 51.01.06פירוק אבני שפה ותיחום מכל סוג
.1
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העבודות כוללות פירוק אבני-שפה מכל סוג ומכל חומר ,לרבות אבני גן ,אבני אי,
אבני תעלה וכיו"ב וסילוקן .בנוסף לפירוק ולהרחקת אבני-השפה כוללת העבודה
גם את פירוק תושבת הבטון ,וכן חגורות בטון מכל סוג ,כולל בטון מזוין.

.2

.3

לפני הפירוק תנוסר שכבת האספלט של המיסעה הסמוכה במרחק של עד  65ס"מ
מהאבן .הניסור יבוצע באופן שיאפשר בהמשך הביצוע חיבור במדרגות להשלמת
מסעה אספלטית חדשה ,בהתאם לתכניות.
על הקבלן למנוע כל פגיעה במיסעה ו/או במדרכה ו/או במשטח הצמוד לאבן השפה
בעת הפירוק .במקרה של פגיעה תתוקן הפגיעה ותובא למצב מיטבי ע"י הקבלן ועל
חשבונו על פי הוראות המפקח באתר.

 51.01.07סילוק ערמות אדמה או פסולת
.1

.2
.3

סילוק ערמות עפר או פסולת ,הנמצאות בשטח העבודה טרם ביצוע העבודה ,יבוצע
לאחר שנמדדו ,קודם להתחלת עבודות-עפר כלשהן בשטח ,לרבות חישוף כאמור
לעיל.
החומרים יסולקו ע"י הקבלן לאתר שפך מאושר.
המחיר כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

 51.01.08פירוק מעקות פלדה
פירוק המעקות יכלול את כל חלקיו של המעקה כולל ביסוס ,עמודים ואביזרים נלווים
קיימים.

 51.01.11פירוק גדרות
פירוק גדרות מכל סוג יבוצע לרבות ביסוס ,עמודים ואביזרים נלווים קיימים.

 51.01.12ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים
 .1לאחר גמר עבודות העפר יבצע הקבלן ריסוס בחומר קוטל עשבים בשטחי מדרך ובאזורים
שיורה המפקח בכתב ,כאמור בסעיף  51014במפרט הכללי.
 .2הדברת עשביה באופן הבא:
 .2.1השקיית הקרקע בכמות של  15מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  3שבועות ,עד
להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה .במידת הצורך יפרוש
הקבלן מערכת המטרה ניידת לעידוד והנבטת עשבייה .לאחר הופעת העשבים וקבלת
עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה
מוחלטת של עשביה.
 .2.2אין לרסס צמחיה צמאה ,אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה.
בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן במשטח .במידה ולמרות
זאת יש נזקים מריסוסים אלו ,יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו ,הכל עפ"י הוראות
המפקח.
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 .2.3לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה ,אלא רק לאחר ביקור המפקח
במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא .לפי הצורך,
העונה ,סוגי העשבים ,יעילות ההדברה ,סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה
יבוצע מחזור ריסוס נוסף .כיסוח עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל שלב ,תדירות ומקום
שיורה על כך המפקח.
 .2.4תכשירי ההדברה יכילו בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או
"הייבר  ”Xאו ש"ע בריכוז של  2ק"ג חומר הריסוס לכל  100ליטר מים ( )2%עבור דונם
אחד.
 .2.5תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן .העבודות
בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי
חיים באזור.
 .2.6עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה.
 .2.7לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף .לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות
לעיל ,כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו  1-2פעמים לפני ואחרי המילוי .בכל מקרה
הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית.

 51.01.13פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי ואלמנטים שונים מבטון מזויין כגון
מדרגות וכדו'
 .1על הקבלן לפרק ו/או להרוס קטעים של קירות בטון מזויין ו/או אלמנטים מבניים שונים
כגון מהלכי מדרגות וכדו' כפי שמפורט בכתב הכמויות ,בתוכניות ובהתאם להנחיות
מנה"פ בשטח .בנוסף ,יפורק חיפוי האבן של מקטעי קירות שונים .עבודות ההריסה יבוצעו
בדרך שלא תגרום נזק כלשהו לקטע הקיר שאינו להריסה ,למבנים הסמוכים ולמתקנים
שונים הסמוכים ושאינם טעונים הריסה.
 .2שיטת החיתוך והניסור בשלבי העבודה תבחר ע"י הקבלן ,אך היא טעונה אישור מראש של
המפקח .לא תותר הריסה באמצעות פיצוצים מבוקרים .כל פסולת ההריסה תסולק
מהאתר למקום שפך מאושר ע"י הרשויות.
 .3על הקבלן לדאוג שבעת פעולות ההריסה לא יגרם נזק לכלי רכב ו/או להולכי רגל .כדי
להרוס את חלקי יסודות המיועדים להריסה יחפור הקבלן לעומק הדרוש ולאחר ביצוע
ההריסה וסילוק הפסולת ימלא את המחפורת שנותרה בחומר מצע מובא ומאושר ע"י
המפקח ויועץ הקרקע והמהודק לפי הנחיות יועץ הקרקע.
 .4עבודות ההריסה יהיו באחריות הבלעדית של הקבלן באמצעות מהנדס מורשה שיתכנן
את ביצוע הריסות ויבצע פיקוח על העבודות כדי להבטיח את תנאי הבטיחות הנדרשים.
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 .5לפני תחילת הביצוע הקבלן יציג בפני הפיקוח את תעודות רישיון המהנדס האחראי לתכנון
וביצוע ההריסות.
 .6לאחר פירוק קטעי הקירות מבטון ,הקבלן יבצע הטלאת בטון בקצה הקירות באמצעות
ברזלים מייתדים ,רשת ברזל ויציקת בטון .גמר הבטון של ההטלאה יהיה בהתאם
להנחיות האדריכל .הקבלן יציע פרט לאופן ביצוע ההטלאה לאישור המתכנן.
 .7פירוק כל אלמנטי הקירות כולל גם את פירוק הביסוס והוא נכלל במחיר היחידה.

 51.01.14פירוק תעלות בטון
 .1במספר אזורים קיימות תעלות בטון אשר יידרשו לפירוק.
 .2יש לפרק את כל התעלות האלו באופן מלא (כולל הביסוס) ולאפשר הרחבת
הכביש/מדרכות כנדרש.

 51.01.15פירוקים עמודים
.1

הקבלן יפרק את כל העמודים הנדרשים לפירוק.

.2

תמרורי תנועה ,שלטי רחוב ,שלטי פרסום וכד' יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר
שימוש חוזר .הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפירוק כולל הבצע,
השלט וכד'.

.3

העבודה כוללת את פירוק העמודים לרבות היסוד ,ניקויים מבטון ,צביעתם מחדש
ואחסונם באתר או בכל מקום אחר עליו יורה המפקח ו/או בעל השלט.

.4

העבודה כולל גם את סתימת הבור שנפער במקום בו היה היסוד .הבור ימולא
בחומר הנדרש בהתאם להוראת המפקח ולשביעות רצונו.

 51.01.16העתקת אנדרטאות ופסלים
בתחום הפרויקט קיימים מספר אנדרטאות ופסלים המיועדים לשימור ו/או להעתקה,
שהקבלן אחראי לפירוקם הזהיר ,אחסונם והעתקם למקום חדש לפי התכניות .לגבי כל
אלמנט תינתן הנחיה נקודתית ע"י האדריכל ושפ"ע.
הקבלן נדרש להציג בפני המפקח והאדריכל טרם תחילת העבודות את כל הכלים ,השיטות
והאמצעים לביצוע עבודות ההעתקה או השימור של כל פסל ואנדרטה.
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תכולת העבודה והמחיר:
•

כלל העבודות הנדרשות לטיפול בכל אחד מהאלמנטים ,כל אחד בפני עצמו.

•

העבודות יכללו בין השאר ,אך לא רק:
 ניסור הביסוס במסור ייעודי העתקה זהירה במנוף אחסון בתחום שטחי ההתארגנות של הקבלן בצורה שלא יינזק בשום שלב החזרת האלמנט למקומו החדש וקיבועו בהתאם לתכניות ובהתאם לפרטיהקונסטרוקטור והאדריכל.

אופן המדידה :קומפלט

 51.01.17חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו
.1
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כללי
.1.1

סעיף זה מתייחס לחפירות גישוש לצורך בדיקת השתית לביסוס הקירות התומכים
בפרויקט ,הפירים ומבנים שונים בפרויקט.

.1.2

במסגרת הפרויקט על הקבלן לבצע חפירות וקידוחי גישוש על מנת לאתר תשתיות
קיימות ,חשיפת בסיסי קירות קיימים או לצורך גילוי מפלס הסלע במקומות
מסוימים על מנת לאשר את ההנחות התכנוניות שעל פיהם בוצע התכנון.

.1.3

עבודה זו תבוצע תמיד בעבודת ידיים ,תוך השגחה צמודה של המפקח ,ושל מפקח
מיוחד מטעם הרשות האחראית למערכת השירותים הרלוונטית.

.1.4

החפירה תהיה בשלביות ובזהירות .אם יימצאו תשתיות ,החפירה תיפסק וידווח
למהנדס ולמנהל הפרויקט.

.1.5

היוזמה ,הטרחה והתשלומים הכרוכים בהזמנת המפקח מטעם הרשות ,וכן דמי
הפקוח ,יהיו מעניינו הבלעדי של הקבלן ועל-חשבונו הבלעדי.

.1.6

העבודה תכלול תמיד חפירה ,תימוך ודיפון המחפורת בהתאם לצורך תוך שמירה
על שיפועי חפירה מותרים ובטוחים ,מדידת מיקום הצנרת וסימונה בתוכניות,
סתימת המחפורת במילוי חוזר מהודק מהקרקע המקומית ופרוק הדיפון הזמני.

.1.7

הקבלן יעסיק מנהל מאושר ע"י משרד העבודה ,אשר יהיה נוכח כל תקופת מהלך
הביצוע .במידה ויש ספק ,תיפסק החפירה ויוגש דו"ח כתוב ליועץ הקרקע ,בצירוף
צילומים על מנת לאפשר הערכת מצב.

.1.8

הקבלן יעצור את החפירה ברגע שהוכח כי היסוד או הצנרת נמצא ,ויודיע ליועצים.
לאחר בדיקת האתר ,החפירה תמולא עם האדמה שהוצאה קודם .הבור הממולא
יהודק ידנית.

.1.9

הקבלן צריך לצלם את הממצאים בטרם וגם במשך העבודה.

 .1.10על הקבלן למדוד את שקיעת עמודי המתקנים ,השכנים כדי לוודא האם החפירה
פגעה בהם או גרמה להם נזק .קריאת האפס תתבצע מספר ימים לפני תחילת
החפירה .הקריאה הבאה תיעשה כאשר החפירה תתחיל .יש לבצע קריאה אחרונה
ביום אחרי מילוי בור החפירה והידוקו .המודד אשר יבצע את המדידות יגיש דו"ח
תוצאות לכל הגורמים הרלוונטיים.
 51.01.18חציבת /סיתות זהיר כלונסאות קיימים
.1

כללי
היכן שנדרש יבצע הקבלן חציבה זהירה של כלונסאות תוך שמירה על ברזל זיון קיים
וללא פגיעה בו.

 51.01.19אופני מדידה ותכולת מחירים לפירוק
.1

המדידה של סעיפי הפירוק תהיה על פי הסיווג בכתב הכמויות.

.2

המדידה תבוצע ביחידת מ"ק עבור קירות מבטון או קירות אבן המיועדים להריסה
וכן אלמנטי בטון אחרים (מדרגות וכדו') ,וביחידת מ"ר עבור קירות זמניים
מקרקע משוריינת המיועדים להריסה ,נמדד מתחתית מפתן פילוס לראש הקיר.
התשלום יכלול את כל העבודות המפורטות לעיל שלא ימדדו בנפרד .התשלום
יהווה תמורה עבור כל העבודה ,חומרים ,כלים ,מנופים ,ציוד ,פיגומים כולל יתר
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,לרבות תכנון אישור וביצוע ההטלאה בקצה
הקיר ,סילוק הפסולת מהאתר וכן החפירות שיבוצעו לצורך ההריסה והמילוי
החוזר.

.3

המחיר יכלול בנוסף לאמור בפרק  51.01במפרט לסלילה וגישור של נת"י ,גם את
האמור לעיל.

.4
.5
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חפירות גישוש  -יהיו כלולים במחירי היחידות השונות ולא ישולמו בנפרד והם
יכללו בין היתר את האמור לעיל.
חציבה/סיתות זהיר של כלונסאות קיימים  -המדידה תבוצע לפי יחידת נפח
ותכלול את כל הנדרש לביצוע העבודה בשלמותה.
חשוב להדגיש שבמידה והוגדר לקבלן לבצע סיתות ע"י מנה"פ או עפ"י התכנון
ישולם לקבלן בגין זה ,במידה והדבר נדרש כתוצאה מהחלטת הקבלן לקדוח
כלונסאות במינוס ללא אישור מנה"פ לא ישולם לו בגין הסיתות.

51.02

עבודות עפר

 51.02.01כללי
.1

עבודות עפר תבוצענה לפי מפרט הכללי הבינמשרדי פרק  51וכמפורט להלן .עבודות
ריצוף למיסעות תעמודנה גם בדרישות ת"י  1571וגם פרק  51.15במפרט .51

.2

לא תשולם כל תוספת כספית בגין חפירת ובניית מדרגות התחברות למבנה הכביש
או המדרונות הקיימים .הנ"ל כולל את הביצוע והחומרים הנדרשים (מילוי החוזר
או מילוי מובא/נברר) לשם ביצוע מדרגות התחברות ע"פ תוכנית פרטי הביצוע ו/או
הנחיות מנהל הפרויקט.
באזורים בהם יידרש לבצע עבודות מילוי של מעל  30ס"מ ,לצורך התחברות בין
מבנים נדרש לפעול כדלקמן:
פירוק האספלט הקיים
.3.1
מילוי מצע סוג ג'.
.3.2
בניית מבנה מתוכנן חדש
.3.3
יש לתת דגש לכך שבשלב זה נדרש להכין את התשתית גם עבור רצועת הרק"ל.
חקירת קרקע משלימה :
לאחר החפירה לתחתית מבנה רצועת המסילה ,יש לבצע חפירות גישוש בכדי לקבל
באופן מדויק את השינויים בחתך הקרקע לאורך המסילה.

.6

החפירה לפירים האנכיים תתבצע בשלבים כאשר בכל חפירה ייחפרו לא יותר מ 2
מטרים עומק.

.7

הקבלן ייתן דעתו על אופי הפעולות המחזוריות (חציבה ,פינוי חומר ,התזה
ראשונית ,קידוח מסמרים ,התזה סופית וחוזר חלילה) בעת הגשת הצעתו למכרז
והן בתהליך הביצוע תוך הדגשה שלרשותו עומדים שטחים מצומצמים.

.8

הקבלן רשאי להשתמש בחפירה באמצעות פיצוץ תוך תאום עם מנה"פ והמתכנן.
במקרה זה על הקבלן לעמוד בכל המתואר לעיל בדגש על מגבלות ,הכנת חוק אתר,
התקנת גיאופנים ,יריעות מגן וכדו'.

.3

.4
.5

 51.02.02חפירה (וחציבה) כללית באתר
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.1

חפירה בשטח האתר כוללת חפירה ו/או חציבה בכל סוג סלע וקרקע ,ניפוץ החומר
גריסתו וניפויו באמצעות כלים מכניים ,על מנת להתאימו לדרישות האיכות של
חומרי המילוי המאושרים בפרויקט.

.2

במידה והחומר ,לאחר ניפוצו ,גריסתו וניפויו ,ימצא לא מתאים לדרישות ,אזי
יובא מילוי העונה לדרישות התכנון ממקור שאינו בתחום שטח הפרויקט.

.3

החומר הלא מתאים יפונה מהאתר ע"י הקבלן לאתר שפך מאושר.

.4

חפירה להחלפת קרקע – גבולות/תחום החלפת הקרקע ועומקה ייקבעו בשלב
הביצוע ע"י מתכנן תכן מבנה הכביש ,לאחר גמר חפירה למפלס שתית המסעה
הקיימת או לשתית המסעה החדשה וביצוע בדיקות לאפיון הקרקע כולל בדיקות
תפיחה בהתאם להנחיית יועץ תכן המבנה.

.5

בכל הקטעים בהם מתבצעות עבודות עפר יש לזמן את מתכנן מבנה הכביש במהלך
ביצוע העבודות  ,לרבות אישור תחתית עבודות העפר ,טרם ביצוע מבנה הכביש.

.6

פסולת בתוך החפירה לא תמדד בנפרד והטיפול בה כלול במחיר החפירה ולא
ישולם בנפרד.

.7

כל סעיפי החפירה כוללים במחירם גם חציבה ,בכל כלי שיידרש וללא תלות באופן
העבודה ומישכה .

.8

יש להכין תחתית החפירה למבני גשר או קירות תמך והידוקו .

.9

יש לבצע תחתית חפירה אחידה למדרכות ושבילי אופניים.

.10

עומק החפירה לרצועת הרק"ל תקבע בהתאם לעובי בטון מתוכנן של כ 60-ס"מ ו-
 30ס"מ עבור מצעים.

.11

באזורי תחנות (רציפים) – נדרש החלפת קרקע של  80ס"מ.

 51.02.03חפירה לאורך הדרך והובלת החומר למילוי תעלות ניקוז וערוצים באזורי הרחבת כביש
בקטעים בהם מתוכננת הרחבת הכביש מעל תעלות ניקוז קיימות פתוחות נדרש לבצע
מילוי באמצעות חומר מילוי מקומי ,עפ"י ההנחיות הבאות:
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•

ניקוי פני המדרונות משני צדי התעלה והקרקעית מעשביה ,לכלוך וכל חומר אורגני
אחר ויצירת מדרונות יציבים בשיפוע מקסימאלי של ( 1אנכי)( 1.5 :אופקי) (לא
יורשה שיפוע תלול יותר בהתחברות).
מילוי תעלת הניקוז עד פני קרקע טבעיים בסביבת התעלה בחומר מקומיA-6 , A-
( 4לא יורשה שימוש בחומר מסוג  .A-7רק במקרה של מחסור בחומר מקומי ניתן
למלא בחומר מילוי אינרטי ואטים שעונה על הדרישות המפורטות בסעיף 51.02.0083
מילוי מובא להחלפת קרקע .כמו כן הנ"ל ישולם במסגרת הסעיף האמור ללא כל
תוספת תשלום.

•

המילוי יבוצע בשכבות של  20ס"מ כ"א בהידוק מבוקר תוך התחברות לדפנות
התעלה במדרגות .רוחב המדרגה המינימלי (כלומר מידת החדירה בתוך הקרקע

הטבעית במדרון התעלה) יהיה לפחות  1.0מ' ,גובה המדרגה המכסימלי הינו  0.5מ'.
רוחב רצועת ההידוק המינימלי יהיה  2.0מ' (רוחב שיאפשר ביצוע הידוק של השכבה
התחתונה).
 51.02.04קרקע יסוד מקורית
חישוףהידוק פני השתית לאחר חישוף יבוצע לדרגת הידוק נדרשת לפי המפרט הכללי
הבינמשרדי פרק .51
.1

השתית תבוצע סמוך להנחת שכבת המבנה הראשונה ותהודק בכפיפות להוראות
לסעיף "הידוק" של המפרט הכללי .פני השתית יהיו חלקים ללא כל הפרדה
).(Segregation

.2

הסטיות המותרות של פני-השתית מהגבהים הנדרשים בתכניות לא יפחתו ממינוס
 40מ"מ ולא יעלו על פלוס  5מ"מ.

.3

הקבלן יסלק או ישבור את גושי-האבן ויפורר את גושי-העפר הנמצאים על פני
השטח המיועד להפלסה.

.4

שתית שלא תעמוד בדרישות המפורטות לעיל ו/או בדרישות המפרט הטכני
המיוחד ,תחרש ותהודק מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו ,עד שתושג רמת הביצוע
הנדרשת.

 51.02.05הידוק מבוקר
 .1הידוק פני השתית לאחר חישוף יבוצע לדרגת הידוק נדרשת לפי המפרט הכללי
הבינמשרדי פרק .51
 .2לאחר איפיון החומרים באמצעות בדיקות אינדיקטיביות ובדיקות יחסי צפיפות-
רטיבות.כל עבודות ההידוק תהינה בבקרה מלאה ,בשכבות בעובי מכס'  20ס"מ.
 .3הידוק השתית יבוצע בהתאם לסוג הקרקע ,בהתאם למפורט להלן:
קרקע מסוג  A-2-4בכל עומק –  95%מינימום
קרקע מסוע  A-2-6כאשר עומק השתית קטן מ 100-ס"מ –  95%מינימום
קרקע מסוע  A-2-6כאשר עומק השתית גדול מ 100-ס"מ –  93%מינימום
קרקע מסוג  A-6עד ( A-7-6)5בכל עומק –  90%עד 93%
קרקע מסוג ( A-7-6 )<5בכל עומק –  87%עד 90%
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 .4ההידוק בקרקעות חרסיתיות שמנות סוג נחות מ A-7-6)5(-יבוצע באמצעות מכבש
רגיל כבש.
 .5קרקעות גסות גרגר ( )A-2-6 ,A-2-4תהודקנה ברטיבות אופטימלית.
 .6קרקעות דקות גרגר ( )A-7-6 ,A-6תהודקנה ברטיבות המרבית בה ניתן לעבוד
ולהדק את הקרקע על מנת להגיע לצפיפות הדרשות (בדרך כלל רטיבות בסביבות
גבול הפלסטיות מינוס  ,1%פלוס .)3%
 51.02.06טיפול בשתית
 .1שתית חפורה יש ליישר ולהדק ל 96%-מודיפייד אאשטו .
 .2יש לבצע ריסוס יסוד על השתית עפ"י הנחיות תקן  161חלק  2טבלה .3

 51.02.07מילוי מובא
על כל חומרי המילוי להיות מאושרים בהתאם למפרט הבינמשרדי.
 51.02.08עבודות עפר למבנים
.1

.2

כללי
.1.1

עבודות העפר למבנים השונים יבוצעו וימדדו לתשלום עפ"י מפרט נת"י המעודכן
(המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור) פרק  ,51.02למעט המקרים בהם צויין
במפורש אחרת בתוכניות.

.1.2

יש לקבל אישור מנהל הפרויקט ויועץ הקרקע של הפרויקט לכל חומרי המילוי
למבנים לפני הבאתם לאתר.

.1.3

יש לוודא כי תחתית החפירה למבנים תהיה ראויה ליסודות ולסלק כל מילוי קיים,
פסולת או חומר אורגני בתחתית החפירה ויש לקבל אישור יועץ הביסוס לתחתית
החפירה.

.1.4

לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים ,שקעים ומדרגות .המילוי
הנוסף או המצע כאשר מבוצעים ,יונחו מיד לאחר סיום הידוק השתית על מנת
לשמור על רטיבות ההידוק.

.1.5

במידת הצורך יש לבצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות יועץ הביסוס.

חפירה/חציבה  -למבנים
.2.1
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בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה "חפירה" ,תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה
בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר הרלבנטי.

.2.2

חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים
(פטישי שבירה הידראולים ,דחפורים -מרטשים ,מחפרים וכיוב') ועבודת ידיים,
כאשר המחיר זהה לשתי השיטות (למעט חפירת ידיים לגילוי צנרת שירותים תת-
קרקעית).

.2.3

מדידת מצב קיים לצורך התחשבנות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על
חשבונו אך טעונה אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.

.2.4

רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד את האמור בדו"ח הביסוס (מצורף למפרט זה)
הכולל דגשים לביצוע ,לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

.2.5

על הקבלן להיות מודע שהאזור בו יש לחפור /לחצוב הינו אזור הטרוגני המאופיין
בשכבות מילוי ,סלע בלוי וסלע קשה (יש לעיין בדו"ח הקרקע).

.2.6

על הקבלן לקחת זאת בחשבון בהיערכות עם ציוד מתאים.

.2.7

ככלל על הקבלן להשתמש בציוד ייעודי מתאים לצורך ביצוע החציבות בדגש על
הפירים האנכיים ע"מ לבצע את העבודה ביעילות ולוח הזמנים שהוגדר.

.2.8

מנהל הפרויקט ראשי לדרוש שינוי בציוד הקבלן אם לטעמו הציוד אינו מתאים
ובגינו עלולים להיגרם עיכובים בלוח הזמנים ולא תשולם תוספת לקבלן בגין זה.

.2.9

עבודה בכלים קטנים ,בחלק מהאזורים בפרויקט יידרש הקבלן לעבודה באמצעות
כלים קטנים כדוגמת מחפרונים וכדו' משיקולי תמרון ,ביצוע ומשקל .בחלק
מהאזורים יוגבל השימוש בפטישים הידראוליים וברייקרים ויבוצע שימוש
במכרסמת ( )Road Headerבלבד .במקרים אלה על הקבלן להיערך בהתאם ,לא
תשולם תוספת עקב שימוש בכלים קטנים וייעודיים ועל הקבלן לקחת זאת
בחשבון בעת הגשת ההצעה.

 .2.10על הקבלן להיערך שבעת עבודות החפירה לפירים ובכלל עלולים להתגלות מים,
במקרה זה על הקבלן להיערך לציוד מתאים לשאיבת המים ופינויים למקום
מאושר לכל משך העבודות וזאת ללא תוספת תשלום בגין זה.
 .2.11בכל מקום בו יבוצע פיצוץ יושם כיסוי באמצעות יריעה מעל לאזור המיועד לפיצוץ
לצורך מניעת נתזים.
.3
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חפירה ליסודות ,לראשי כלונס ,לקורות יסוד ,ולהחלפת קרקע  -למבנים
.3.1

חפירות ליסודות ,לראשי כלונס ,לקורות יסוד ולהחלפת קרקע ,יבצע הקבלן מפני
החפירה כללית ו/או מפני השטח הקיים ועד למפלס תחתון של הבטון הרזה.

.3.2

יש לנקות את תחתית החפירה משברי סלעים.

.3.3

תחתית החפירה תהודק ל 96%מודיפייד פרוקטור.

.3.4

בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנטי ביסוס או ראשי הכלונסאות תהיינה
קרובות לכביש פעיל ו/או בסמוך לתשתיות פעילות יהיה על הקבלן לדפן את

המחפורת ולגדר אותה כדי להבטיח את המחפורת מפני התמוטטות מקומית.
דיפון זה יתוכנן על-ידי מהנדס מבנים מטעם הקבלן .סוג הדיפון ותכנונו טעון
אישור המפקח מראש .בתכנון הדיפון יש להתחשב בעומסי הכביש ,או מבנים
סמוכים ,לפי העניין.
.4

חפירה כללית באתר  -למבנים
.4.1

חפירה כללית באתר תבוצע לפי הנחיות המפורטות בפרק  51.02וכמפורט להלן.
תחום עבודות החפירה לפי הוראות מנהל הפרויקט.

.4.2

תשומת לב הקבלן כי עבודות החפירה מבוצעות לעיתים בסמיכות לקווי תשתיות
פעילים לרבות קווי בזק וקווי תקשורת אחרים ,קווי גז ,חשמל ומים ועליו לנקוט
בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה שהיא במערכות אלו.

.4.3

בנוסף לאמור שם מודגש במפורש כי במהלך ביצוע עבודות החפירה בתחום הסמוך
לחלקי המבנים השונים מחויב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך
שמירת פני הבטון של חלקי המבנה כבטון חשוף נקי מכל לכלוך ופיח מצינורות
הפליטה של ציוד החפירה.

.4.4

שיפועי חפירה זמניים מותרים במידה והחפירה אינה מיוצבת באמצעות אלמנטים
כגון מסמרים /עוגנים תהיה לפחות 1V:2

.5

.6
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חפירת/חציבת פירים אנכיים  -למבנים
.5.1

במסגרת הפרויקט תבוצענה עבודות חפירה לפירים אנכיים לעומקים של עד כ20-
מטרים.

.5.2

החפירה תבוצע בשטחים מצומצמים יחסית תוך ביצוע תימוך החפירה באמצעות
ברגי סלע.

.5.3

על הקבלן להתחשב בתנאים הגיאולוגיים והגיאומטריים הקיימים ולהתאים את
ציוד החציבה ופינוי החומר החפור באמצעות כלים מתאימים הקבלן ייתן דעתו
על כך כבר בשלב ההצעות למכרז כאשר מודגש בפניו שבכל אתר (בכל פיר) יהיה
צורך בשימוש במנוף אחד לפחות.

עבודות מילוי למבנים
 .6.1מילוי מהודק למבנים
 .6.1.1המילוי יבוצע מחומר נברר מילוי מובא למבנים (חומר א') כנדרש במפרט
הכללי של נת"י ,ולפי המסומן בתוכניות ו/או בדוחות הביסוס לגשרים
ולמבנים השונים.

.6.2

.6.3

.6.4

.6.5

.7

 .6.1.2מילוי יהודק בשכבות של  20ס"מ לדרגת הידוק של  98%מודיפייד
פרוקטור .ההידוק יהיה ע"י מכבש ויברציוני עד למרחק  1.5מ' מהמבנים
הקיימים .בקרבת המבנים יהיה הידוק ללא ויברציה.
מילוי מצע לפלטות גישה ומעל לתקרת החניון
 .6.2.1שכבות מצע תבוצענה מתחת לפלטות הגישה .שכבות המצע תהיינה
עשויות מצע א' לפי המפרט הכללי פרק  51מהודק בעובי משתנה לא פחות
מ 12-ס"מ ,בהתאם לשיפועי פלטת הגישה ,דרגת הידוק  100%מודיפייד
פרוקטור וגודל גרגר מקסימלי ".1.5
 .6.2.2פני שכבת מצע זו יעובדו בהתאם לשיפועי הכביש המתוכננים ומפלסיו.
עובי שכבת המצע הנ"ל מתחת לפלטות גישה יהיה  1.0מ' לפחות.
 .6.2.3מעל לתקרת החניון תבוצענה שכבות של מצע א' עד לגובה של  1מטרים
ומעליהן ייושם מבנה הכביש והכל לפי הנחיות מתכנן הכביש.
מצע מהודק כהחלפת קרקע
 .6.3.1בכל מקרה שהמפקח ידרוש החלפת קרקע בתחתית סוללות ,ו/או יסודות
ו/או קירות תומכים ,וכיו"ב ,יהיה החומר מצע א' לפי המפרט הכללי של
נתיבי ישראל ,בהתאם למסומן בתוכניות ו/או בדוחות הביסוס.
 .6.3.2דששדההידוק יהיה בשכבות של  20ס"מ תוך הרטבה אופטימלית לדרגת
הידוק  98%מודיפייד פרוקטור ההידוק יהיה ע"י מכבש ויברציוני עד
למרחק  1.5מ' מהמבנים הקיימים .בקרבת המבנים יהיה הידוק ללא
ויברציה ובכלים קטנים
מלוי בצידי יסודות ומעליהם
המילוי יהיה מילוי חוזר למבנים בהתאם לדרישות המפרט הכללי של נת"י ,מהודק
עד  98%מודיפייד פרוקטור.
מילוי מובא
למילוי ישמש חומר אשר אינו נחות בטיבו מ"חומר נברר" העומד בדרישות מפרט
 51הנ"ל ,אולם עם תפיחה חופשית קטנה מ.35%-

אופני מדידה ותכולת מחיר לעבודות חפירה ומילוי למבנים
.7.1

כללי
 .7.1.1תכולת מחירי החפירה /חציבה וכן שיטות המדידה יהיו לפי האמור
במפרט הכללי של נת"י ובמפרט המיוחד .מודגש כי המחיר יכלול את
סילוק עודפי העפר עד למרחק כלשהו מהאתר ,אל אתר שפיכת פסולת
המאושר על-ידי הרשויות.
 .7.1.2במידה והחציבה תתבצע באמצעות פיצוץ מחיר החפירה כולל גם התקנת
גיאופונים במבנים סמוכים וביצוע עבודות ניטור ,יריעות מגן וכדו'.
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 .7.1.3מחיר סוללות הגנה ,בפני מים ושיטפונות ,וניקוז/שאיבת מים מתחתית
החפירה כלולים במחירי היחידה ולא ימדדו לתשלום בנפרד.
 .7.1.4תכנון וביצוע של דיפון זמני ,שנדרש לחפירות על-יד כבישים ,תשתיות
כלשהן ,חלקי מבנה כלשהם וכן גם פירוקו בתום השימוש בו .אינו נמדד
בנפרד ומחירו כלול במחירי הפרויקט.
.7.2
.7.3
.7.4

.7.5
.7.6
.7.7
.7.8

.7.9

.7.10

.7.11
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הידוק תחתית המחפורת :יימדד בנפרד ,לפי שטח ,במ"ר ויכלול את ניקוי
הקרקע /סלע משברים וחלקי סלע רופפים.
חישוף פני השטח :יימדד בנפרד ,לפי שטח במ"ר ,כולל שטחים בהם תינתן הוראה
מפורשת של מנהל הפרויקט לביצוע חישוף כמפורט לעיל.
חפירה /חציבה כללית באתר :תימדד לתשלום לפי נפח במ"ק ,כולל כל תחום
עבודות החפירה שיאושרו לביצוע מראש ע"י מנהל הפרויקט כחלק מעבודות
החפירה הדרושות לביצוע הפורטל ואלמנטים אחרים לרבות תחום עבודות
החפירה ,מרווחי עבודה ,שיפועי חפירה וכיו"ב.
מחיר היחידה כולל עבודות חציבה בשלבים (עבור הפורטל והפירים) ואת אופייה
המורכב עקב עבודה בשטחים מצומצמים כפי שתואר לעיל.
חפירה ליסודות לראשי כלונס ולקורות יסוד :תימדד לפי סעיפי החפירה
המתאימים במפרט הכללי .מלוי חוזר בצידי היסוד נמדד בנפרד.
חפירה לצורך החלפת קרקע :תימדד במ"ק.
חפירה לגילוי מערכות שירותים תת קרקעיים :תימדד ותשולם לפי הנפח של
החפירה שתבוצע בפועל ,ואושר לתשלום על-ידי המפקח .המחיר יהיה זהה עד
לעומק של  4מ' .מידות המחפורת שיש לבצע יקבעו על-ידי המפקח .בחישוב הנפח
לתשלום יתחשב המפקח בשיפועי חפירה זקופים (גם אם בוצעה חפירה בשיפוע),
וללא מרווחי עבודה כלשהם ,ובמידות המחפורת שנקבעו על ידו .המחיר כולל את
כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד .לא ישולם עבור חפירת יתר או עבור
מלוי חפירת היתר.
מילוי :נמדד לפי נפח במ"ק ,ללא הבחנה בין מילוי המתבצע מחוץ לתחום נציבי
הקצה או קירות ובין מילוי בתחום שבין הקירות .המחיר כולל את אספקת
החומר ואת כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד וכולל עיבוד שיפועי
המדרונות וההידוק המבוקר ,וכן את חיתוך המדרגות בסוללות הקיימות.
מילוי מצע א' או מילוי מובא למבנים עבור פלטות גישה ומתחת לקירות תומכים:
נמדד לפי נפח במ"ק .והמחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי והמיוחד.
ההידוק המבוקר הנדרש כלול במחירי המילוי.
מצע מהודק כהחלפת קרקע :נמדד לפי נפח במ"ק .והמחיר כולל את אספקת
החומר ואת כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד.

.7.12

51.03

מלוי בצידי יסודות ומעליהם :נמדד לפי נפח במ"ק .מחיר היחידה כולל את כל
החומרים והמלאכות הכרוכים באספקת החומר ופיזורו והידוקו – לא תשולם
תוספת עבור עבודה במקומות צרים ומרווחי עבודה קטנים.
לא ישולם עבור מלוי של מרווחי עבודה גדולים מ 70 -ס"מ בצידי היסודות.

שכבות מצע ותשתיות

 51.03.01מצע א'
.1

מצעים יבוצעו כחלק מהמבנה במקומות בהן יש החלפת מדרכה קיימת בחדשה,
וככל שיידרש במבנה מסעה חדש.

.2

טיב מצע סוג א' ורמת ההידוק הנדרשת בהתאם למפורט במפרט הכללי
הבינמשרדי פרק .51

.3

שכבות המצע יהודקו בשכבות של  15-20ס"מ לרמת צפיפיות נדרשת של 98%
מודיפייד אאשטו.

.4

עובי המצעים מתחת לרצועת המסילה ורצועת הכביש יקבע באופן סופי בהתאם
לממצאים בשטח .יש לקבל הנחיית המפקח בשטח בהתאם לממצאים.

.5

מצעים למסילה יעמדו בדרישות הבאות :

.6
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נפה מ"מ

נפה מס'

אחוז עובר משקלי

75

"3

100

37.5

"1.5

80-100

19

"3/4

60-85

4.75

#4

30-55

2

#10

20-40

0.075

#200

5-15

מילוי מסביב לרצועת המולטיטבולר ותאי המולטיטבולר – יבוצע ע"י .CLSM

 51.03.02מילוי בתערובת ( CLSMבחנ"מ)

51.04

.1

שימוש ב CLSM-נדרש ברצועת המסילה לאורך המולטיטבולר ותאי
המולטיטבולר.

.2

כמו כן ,בכל מקום בו ידרש שימוש ב CLSM-יעשה שימוש בתערובת בעלת חוזק
בינוני לפחות העומדת בכל דרישות המפרט הכללי הבינמשרדי פרק .51

.3

הקבלן יציג למזמין את הרכב התערובת קודם הספקתה לאתר.

.4

באופן כללי שימוש בבטון בחנ"מ יבוצע במקרים הבאים:
.4.1

במקרים בהם לא ניתן להדק בעזרת כלים מכאניים מפאת רוחב המסעה.

.4.2

התאמות מקומיות במדרכות ,במיוחד בקרבת תאי בקרה.

.4.3

באזורי צנרות תשתית ,בדגש על מולטיטובולר וניקוז ,אשר לא ניתן להדק
בסמכיות אליהם.

.4.4

באופן כללי ,לא יותר שימוש בבחנ"מ בקטעים שבהם רוחב המילוי עולה
על  1.5מטר ,אלא באישור מראש של הפיקוח.

.5

מילוי בורות ב  CLSM -יהיה בהוראת הפיקוח בלבד.

.6

ה CLSM-יספוק לאתר במיקסר ישירות למיקום היישום .לא יותר שימוש בעודפי
חומר שאוחסן באתר .

שכבות אספלטיות במיסעות
כל השכבות האספלטיות וכן הציפויים (ציפוי יסוד וציפויים מאחים) יבוצעו לפי
המפורט במפרט נת"י לעבודות סלילה אספלטית – פרק  51.04מהדורה .2016.51.04.01

 51.04.02חיבור למסעה הקיימת
בכל הקטעים בהם מבוצעת התחברות אספלט למבנה מסעה קיימת לצורך הרחבתה יש
להקפיד על ביצוע ההנחיות הבאות:
ההתחברות למסעה קיימת תבוצע במדרגות בשיפוע שאינו חורג משיפוע החפירה
.1
המותר.
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.2

ההתחברות תבוצע במדרגים בגובה שלא יעלה על  20ס"מ .בקטעי התחברות של
השכבות האספלטיות ,יבוצעו מדרגות בגובה של שכבה אספלטית אחת (מקסימום
 5ס"מ) וברוחב שלא יפחת מ 30-ס"מ.

.3

באזורי ההתחברות למסעה הקיימת ,בטרם ביצוע הריבוד ,יש לחספס את המסעה
הקיימת באמצעות קרצוף ,כמוגדר במפרט נתיבי ישראל.

.4

באזורים בהם נדרש לחבר בין אספלט חדש לאספלט קיים ,יש לבצע ניסור לטובת
ביצוע המדרגות.

.5

במקרה של ניסור האספלט בקו ההתחברות ,התשלום הינו רק עבור השכבה
העליונה וללא קשר למדרגות ולניסורי ביניים שהקבלן יידרש לעשות בשכבות
תחתונות של האספלט הקיים עבור החיבור של השכבות החדשות לקיימות .כל
המדרגות הנדרשות נכללות במחיר היחידה של שכבת האספלט העליונה.

 51.04.03קרצוף פני אספלט קיים
 .1יש לקרצף את שכבות האספלט במקומות הנדרשים ,בכל עומק שהוא.
 .2הקרצוף יבוצע בשיטת הקרצוף הקר ובהתאם להנחיות סעיף  51.04.09.01במפרט
נתיבי ישראל.
 .3אם במהלך הקרצוף נתעררה/התפוררה שכבת האספלט ,ימשיך הקבלן לקרצף
קרצוף נוסף בהתאם להוראות המפקח עד להגעה לשכבה יציבה.
 .4כמו כן תקורצף המסעה באזור החיבורים למסעה חדשה בהתאם לפרט התחברות.
 .5קטעי מסעה קיימת שיתפרקו תוך כדי עבודת הקרצוף ,יסללו מחדש ע"פ הנחיות
יועץ תכן מבנה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 .6סדקים המופיעים במיסעת הכביש יטופלו בהתאם לאמור למפרט  ,51טרם הריבוד.

 51.04.07אופני מדידה ותכולת מחירים
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.1

המדידה לפי מ"ר על פי הסווג בכתב הכמויות .המחיר כולל בין היתר את כל
האמור במפרט לסלילה וגישור פרק  51.04של חברת נת"י.

.2

חיבור למסעה קיימת כאמור לעיל לא ימדד בנפרד (אלא רק הניסור בשכבה
העליונה) והוא כלול במחיר היחידה של סעיפי שכבות האספלט.

פרק  – 54עבודות מנהור (חניון הר חומה)
 54.01כללי
כל העבודות הכלולות בפרק זה תתבצענה לפי פרק "( 54עבודות מנהור") במפרט הכללי
.1
של נת"י במתכונתו המעודכנת וההפניות למפרטים כללים אחרים הכלולים בו ,אלא אם
צוין אחרת.
ההפניה שלהלן לסעיפים שונים בפרק  54ב"מפרט הכללי" נועדה להדגשת יתר ואין היא
.2
באה לשחרר את הקבלן מבצוע כל העבודות בהתאם כל העבודות בהתאם לכל הסעיפים
האחרים באותו פרק ,גם אם אינם מוזכרים במפורש.
בפרק זה מתוארות עבודות ההשלמה לעבודות שתוארו בפרק  51לעיל והן כוללות:
.3
 .3.1קידוח ברגי סלע לצורך ייצוב החפירה והדיפון
 .3.2מילוי חללים קארסטיים באמצעות בטון שאוב
 54.02ברגי סלע מגולוונים בקוטר  28מ"מ ,מוחדרים לקרקע בקירות דיפון ,קוטר הקדח ",-"5
באורך עד  15מטרים
 54.02.01כללי
.1

העבודות יבוצעו בהתאם למפרט טכני זה ,המפרט של נת"י ות"י ( 940חלק .)4.1

.2

המסמרים (ברגים) יבוצעו בקירות דיפון (מיקרופיילים) ,עבור אלמנטים שונים כגון
קירות וכגון פירים אנכיים.

.3

המסמרים (ברגים) לא יהיו דרוכים ,האום בקצה הפלטה יהיה נעול כנגד פלטת פלדה
במידות המתוכננות.

.4

העבודה תתבצע בתוך אזורים מצומצמים כגון פירים קטנים ולעתים עם תקרה מעל ועל
הקבלן לקחת זאת במסגרת הכנת הצעתו ובמסגרת הביצוע.

.5

אורך המסמרים יכול להגיע עד ל  15מטרים ,העבודה בתוך הפירים תחייב שימוש בברגים
קצרים והארכתם ע"י אביזרי חיבור מתאימים כפי שמופיע בתכניות (".)"Couplers

.6

אורך קטע בורג להארכה לא יקטן מ  4מטרים ויכלול שני מחברים על המוט (בקצה אחד
"מוט נקבה ומקצה השני מוט זכר").

.7

קצה הבורג (או רצה קטע הבורג האחרון) יהיה בעל הברגה באורך של  15ס"מ לפחות.

.8

המוט יהיה מברזל מצולע בעל חוזק כניעה  ,fsk = 500 Mpaבקצה הבורג יש לחבר פלטת
פלדה עם קוצים לפי המסומן בתכניות.

.9
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הקבלן שיבצע את התקנת המסמרים (ברגים) לחיזוק יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע
עבודת קידוח מסמרים (ברגים) בקוטר המוט והקדח המפורטים בתכניות .כמו כן ,הקבלן
יהיה בעל ציוד קדיחה מתאים לביצוע כל עבודות ההתקנה.

.10

הקבלן המבצע וציוד הקבלן טעונים אישור מראש של יועץ הקרקע והמפקח .אישור ציוד
הקדיחה אינו משחרר את הקבלן מהאחריות המלאה לטיב הציוד ולתקינותו.

.11

קידוח מסמרים (ברגים) יבוצע בציוד מתאים לחתך הקרקע המתגלה באתר.

.12

על הקבלן לקחת בחשבון ,כי במקרה של חוסר יציבות בדפנות הקדח ,הקידוחים יבוצעו
בשימוש בצינור מגן .Casing

.13

מודגש שהמפקח רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש שימוש בצינור מגן ועל הקבלן לבצע
בהתאם והדבר כלול במחירי היחידה.

.14

לפני הכנסת מוטות הזיון המפקח יבדוק את הקדח באמצעות פנס או מראה כדי לוודא
שלא חלה כל הדרדרות והוא נקי ויציב .במידת הצורך הקבלן מחויב לנקות את הקדח
לפני הכנסת המוטות.

.15

מוטות הפלדה וכן כל האביזרים המשלימים את המסמרים (ברגי הסלע) ,לרבות האומים
והדסקיות ,יהיו מגולוונים בחם לפי ת"י  .918במידה וייווצרו פגמים בגלוון במוטות או
אביזרים הקבלן יתקן את הנזק על ידי צביעה באפוקסי לפי מפרט צביעה שיקבע.

.16

החדרת המוטות המגולוונים לתוך הקדחים תבוצע תוך שימוש בשומרי מרחק מפלסטיק
אשר ימקמו את מוטות הפלדה במרכז הקידוח .שומרי המרחק יאפשרו את זרימת הדייס
הצמנטי.

.17

במקרים בהם נדרש לחלק את מוטות הזיון למספר חלקים כגון למוטות ארוכים ,או
מסיבות של מגבלות ביצוע באתר וכו" ,החיבור בין המוטות לאורך ייעשה באמצעות
אביזר מיוחד המכונה מחבר או "."Coupler

.18

חיתוך חלקי של המוט הבולט מעבר לאורך הנחוץ לשם הברגה ועיגון בפלטת העיגון
במישור הקיר יאושר רק במקרים מיוחדים ויבוצע כך שלא יגרם כל נזק לעוגן ולמסמר.

.19

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי העבודה בתוך הפירים הינה באזור צפוף ובמקום מוגבל
הדורש עבודה ,במכונות קטנות ,והתארגנות מתאימה ומיוחדת לצורך ביצוע העבודה.

 54.02.02הדייס
.1

הדייס הצמנטי יוזרם לקדח בלחץ של כ 10-אטמוספרות דרך צינורית הזרקה אשר תחדור
עד לקצה הקדח המרוחק מהחזית וכך שהדייס יזרום כלפי פני הקיר ,צינור ההזרקה
נשלף תוך כדי ההזרקה או בסיומה .מילוי הדייס בשיטה זו יבטיח את רציפות התערובת
וכיסוי נאות של מוט הזיון לכל אורכו .על הקבלן לקבל את אישור יועץ הקרקע והמפקח
לציוד הזרקות הדייס לפני הביצוע.

.2

הרכב הדייס ,ערבולו והחדרתו ייעשו בכפיפות לדרישות תת פרק  54.11של המפרט הכללי
הבין משרדי ,תוך הקפדה על כמות צמנט מינימלית של  450ק"ג /מ"ק ,אגרגט מקסימלי
 2מ"מ וחוזק של ב 40-לפחות.
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.3

לתשומת לב הקבלן ,לפני ביצוע הדייס יש לבצע בדיקות מוקדמות במעבדה מאושרת
להוכחת עמידות תערובת הדייס המתוכננת בדרישות המפורטות במפרט הכללי כמצוין
לעיל .לא יותר להשתמש בבדיקות מוקדמות שבוצעו במקום אחר או עבור עבודה אחרת.

.4

מודגש שהקרקע באתר יכולה להיות מורכבת מסוגי קרקע שונים ויתכן שכדי למלא את
הקדח בדייס הקבלן יידרש להזרים כמויות גדולות יותר מהמחושבות בצורה תאורטית.

.5

הקבלן יגיש את פרטי התערובת המוצעת על ידו לאישור המפקח ,בליווי תעודות המעידות
על תכונות הדייס והתאמתו לביצוע "מסמרי עפר".

 54.02.03ניסיונות שליפה -בדיקות מקדימות לאימות התכנון ()Verification Tests
.1

לפני תחילת הביצוע על הקבלן לבצע מסמרים (ברגים) לבדיקה ולשליפה בהתאם להנחיות
המפקח .לצורך ניסיונות השליפה יבוצעו לפחות  6מסמרים .במידה ויהיה צורך או
שיבוצעו מסמרים במספר תצורות קרקע יתכן הצורך בבדיקות נוספות.

.2

מסמרי עפר /ברגי סלע אלו ימתחו עד לשליפתם המלאה תוך מעקב מלא על העומסים
והדפורמציות ,וזאת על מנת לבדוק ולאמת את ההנחיות התכנוניות של הקיר.

.3

פרוגרמה לביצוע הבדיקות תימסר לקבלן הזוכה.

.4

במקומות בהם עלולות להיות בעיות של זחילת הקרקע ,הבדיקות יכללו בדיקות
מתאימות עם כוח קבוע משתייר למדידה ובדיקת הזחילה.

.5

ניסיונות השליפה יבוצעו בשיתוף מעבדה מאושרת בהתאם להנחיות המסמכים הבאים:
.5.1

ת"י  940חלק "– 4.1תכן גיאוטכני :חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות-
מסמור

.5.2

קרקע ובירוג סלע".

.5.3

מסמך ׁ ׁASTM-D-44335המצורף למפרט זה.

.5.4

במידת הצורך יש להשתמש במסמך הבא:
FHWA 0-IF 03-017 GEOTECHNICAL ENGINEERING
CIRCULAR NO.7 SOIL NAILS

.6

הקבלן יספק לצורך הבדיקה את כל המתקנים הנדרשים כגון ג'ק (דורכן) מכויל בשישה
החודשים האחרונים לתחום הכוחות הצפויים בניסיונות ,מחברים ,משטח עבודה ,פיגום,
מפעילים לציוד ,וכו'.

.7

מודגש שעל הג'ק להיות מכויל בתחום של  0.5טון עד  40טון בדיוק של עד . 2%

.8

מדידת ההתארכות תתבצע באמצעות מערכת של חצובה יציבה ושעון "דפלקטומטר" עם
אפשרות מדידה של דפורמציות עד עשירית מילימטר .השעון והחצובה ימוקמו מאחורי
המוט והג'ק לקבלת התזוזות של קצה המוט.

.9

המעבדה רק תבצע מדידות ותתעד את הבדיקה שתבוצע על ידי הקבלן.
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.10

דיוס מסמרי העפר /ברגי סלע לבדיקות המוקדמות יהיה לאורך חלק מהקדח בלבד .אורך
הדיוס הנדרש יקבע ע"י יועץ הקרקע באתר ,אך לא יעלה על  80%מאורך הקדח .בכל
מקרה יש להשאיר את  1.5מטר העליונים לא מדוייסים .הקבלן יציע שיטה לבקרה על
אורך הדיוס הנדרש ויקבל את אישור המפקח.

.11

לפני ביצוע ניסיונות השליפה יש לוודא את האורך המדוייס של המסמר באמצעות מוט
שיוחדר אל הקדח עד שיגיע לדייס.

.12

בזמן הדיוס של מסמרי השליפה תתכן שקיעה מסוימת של הדייס שעלולה להקטין את
האורך המדוייס .על הקבלן לעקוב לאחר הדיוס על שקיעות אלה ולהשלים דייס ככל
שיידרש על מנת להבטיח את האורך המדוייס ואת האורך החופשי המדויק לפי הנדרש.
אם מסמר לניסוי לא יתאים לאמור לעיל יבוצע מסמר ניסוי חדש במקומו.

.13

כמות המסמרים לבדיקה תקבע סופית באתר על ידי יועץ הקרקע.

.14

ההוצאות לביצוע מסמרים וניסיונות השליפה עבור מסמרים ראשונים יחולו על הקבלן
בלבד והתמורה עבורם תיכלל במחיר היחידה.

.15

כל דו"ח מעבדה יכלול בין היתר הצהרה אם המסמר עומד בדרישות המפרטים והתקנים
או לא עומד בדרישות המפרטים והתקנים.

 54.02.04בדיקות מעקב ()Proof Tests
.1

בדיקות המעקב באות לאמת את חוזק והתנהגות של המסמרים בקירות.

.2

כמות המסמרים שיבדקו תהיה כ 5% -מהכמות הכללית של המסמרים .המסמרים
שיבחרו לצורך הבדיקה ידויסו עד ל 1.5 -מ' לפחות מפתח הקדח .פריסת הבדיקות בהיקף
הפרויקט תכלול את כל האזורים השונים לאורך הדיפון ואין למקד אותה במקום אחד.

.3

הכוח לבדיקה בכל מסמר יקבע על ידי יועץ הקרקע בשיתוף המתכנן .פרוגרמה תועבר
לקבלן עם תחילת ביצוע המסמרים .כוח השליפה בבדיקה יקבע סופית כך שלא יגרם נזק
כלשהוא במסמר והתזוזות שימדדו יהיו בתחום הצפוי.

.4

אם יתברר מתוך הבדיקה שהתנהגות המסמרים אינה עונה על הדרישות יהיה צורך
בביצוע בדיקות נוספות במסמרים נוספים בהתאם להחלטת המפקח.

.5

בכל מקום שבוצע מסמר לקוי ,הקבלן יבצע מסמר נוסף לידו במקומו ועל חשבונו.

.6

לאחר ביצוע ניסיונות המעקב הקבלן ישלים את הדייס במסמר הנבדק ויעשה שימוש בו
לתמיכת הקיר בהתאם לתכניות.

.7

בדיקות המעקב יבוצעו בשיתוף מעבדה מאושרת בהתאם להנחיות המסמכים הבאים:
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.7.1

ת"י  940חלק "– 4.1תכן גיאוטכני :חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות-
מסמור

.7.2

קרקע ובירוג סלע".

.7.3

מסמך ׁ ׁASTM-D-44335המצורף למפרט זה.

.7.4

במידת הצורך יש להשתמש במסמך הבא:
ENGINEERING

GEOTECHNICAL

0-IF 03-017

FHWA

CIRCULAR NO.7 SOIL NAILS
.8

ההוצאות לביצוע בדיקות המעקב יחולו על הקבלן בלבד והתמורה עבורם תיכלל במחיר
היחידה.
כל דו"ח מעבדה יכלול בין היתר הצהרה אם המסמר עומד בדרישות המפרטים והתקנים
או לא עומד בדרישות המפרטים והתקנים.

 54.02.05שלבי ביצוע ,סגירת המסמרים והתזת הבטון
.1

ביצוע מסמרי העפר יהיה בהתאם להתקדמות החפירה שבחזית הקיר .לאחר שעבודות
העפר הגיעו למפלס שורה מסוימת של מסמרים יש לבצע מיד את כל המסמרים באותה
שורה לפני שממשיכים בעבודות החפירה .לאחר ביצוע המסמרים יש לסגור את האומים
בצורה פסיבית כנגד הפלטה ,ולבצע יציקת בטון בין הפלטה לכלונסאות באמצעות בטון
יבש כדי להבטיח מגע מושלם ביניהם להעברת הכוחות.

.2

המוט יוחדר לקדח בקוטר ".5

.3

כל בורג /מסמר יהיה נעול אל הסלע או אל יציקת הבטון באמצעות פלטה ואום מגולוונים,
כאשר הנעילה תיעשה עם מפתח מכויל לכוח מתיחה של  1.5טון.

.4

כל בורג יחדור לפחות  3מ' לסלע ,בכל קידוח יש למדוד ולרשום את האורך עד לפני הסלע.

.5

במידת הצורך ,לאחר כל שלב של חפירה יש לבצע התזת בטון ברווח בין הכלונסאות בעובי
של  15-20ס"מ לפחות כמסומן בתכניות .חוזק הבטון בהתזה יתאים לב.40-

.6

ציוד הקבלן להתזת בטון ושיטת הביצוע טעונים אישור הפיקוח .לא אישר המפקח את
הציוד ,הקבלן יביא אחר במקומו עד לקבלת האישור.

.7

מודגש שהעובי הנדרש של  10ס"מ הוא העובי המינימלי ,ולצורך כך הקבלן ייקח בחשבון
שבממוצע העובי של ההתזה יהיה גדול יותר.

.8

ההוצאות לביצוע התזת הבטון תחול על הקבלן בלבד והתמורה עבורה תיכלל במחיר
המסמרים.

 54.02.06מסמרים (ברגי סלע) ואביזרי העיגון
המסמרים (ברגים) ואביזרי העיגון יהיו כולם בהתאם למצוין במפרט הכללי פרק  54ולדרישות סעיף
זה.
.1
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הברגים יהיו מהסוגים הבאים
.1.1

ברגים בקוטר  28מ"מ עשויים ממוט מצולע ומוברגים בקצה או שו"ע מאושר.

.1.2

פלדת הברגים תהיה בעלת חוזק אופייני (חוזק כניעה) fsk=500 MPa

.1.3
.2

.3

.4

מערכת הברגים תכלול פלטת עיגון ,אום והברגה אשר יסופקו ע"י היצרן כמערכת
אחת.

אביזרי חיבור ()Couplers
.2.1

אביזרי החיבור יהיו של חברת דומא מסוג  DBARאו שוו"ע מאושר.

.2.2

מודגש שיהיו מוטות בעלי קצוות זכר ונקבה על אותו קטע מוט.

.2.3

קצה המוט עליו תותקן הפלטקה והאום יהיה בעל הברגה לפחות  150מ"מ.

.2.4

האביזרים יהיו בעלי תיעוד המוכיח שחוזק החיבור אינו פוחת מחוזק המוט בשום
מקרה .התיעוד יהיה של מוסד מוסמך לאישור שיטות בניה.

אומים
.3.1

האומים יהיו אביזרים מקוריים של החברה המייצרת את המוטות בלבד.

.3.2

האומים יהיו בעלי תיעוד המוכיח שחוזק החיבור שלהם אל המוט אינו פוחת
מחוזק המוט בשום מקרה .התיעוד יהיה של מוסד מוסמך לאישור שיטות בניה,
או בדיקות לפי תקן מערב אירופאי ,או אמריקאי המתאים למקרה.

פלטות עיגון
.4.1

פלטות העיגון יהיו מפלדה מעולה מסוג  ,Fe 510בהתאם לת"י  1225ותסופק ע"י
יצרן הברגים.

.4.2

מידות פלטות העיגון יהיו בהתאם למפורט בתכניות.

.5

שומרי מרחק מפלסטיק
שומרי המרחק יהיו בנויים מפלסטיק עמיד מפי.וי.סי קשיח כך שהקוטר הפנימי יהיה
מותאם לקוטר המוטות והקוטר החיצוני לקוטר הקידוח כמפורט בתכניות.

.6

ברגים שעוברים דרך חללים (מערות)

.7
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.6.1

במידה ובמהלך הקדוח מתגלה חלל (מערה) ,על הקבלן להמשיך בקדיחה ולחדור
לסלע רציף לפחות  4מ' (או אחרת לפי הנחית המהנדס).

.6.2

במהלך היציקה ירכיב הקבלן על מוט העיגון ,שרוול בד גיאוטכני כך שהיציקה
תמלא את הקצה המעוגן וימנע מלוי החלל הגבוה יותר.

תיעוד
לכל משלוח ,הקבלן יספק את התעודות הבאות של בדיקות עצמיות של המפעל שיכלול
בין היתר:
.7.1

תכונות גיאומטריות כגון :חתך ,קוטר חיצוני ,עובי הברגה וכו'.

.7.2

תכונות מכניות :כוח מקסימלי ,כוח כניעה ,התארכות בכוח מקסימלי.

.7.3

משקל המוטות למטר אורך.

.7.4

תיעוד של אביזרים כנדרש.

.7.5

סימון המזהה את המנה שאליה שייך המוצר.

.7.6
.8

.9

עובי גלוון.

אימות התיעוד
.8.1

המוצרים והתיעוד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת בארץ.

.8.2

נתוני מוצר נבדק יאמתו אם תוצאות הבדיקה של המעבדה הנ"ל לא יסטו
מהתוצאות המפורטות בתיעוד של הבדיקה העצמית ב.5%± -

.8.3

אם התוצאות לא יאומתו ,החומר ייפסל ויסופק חומר אחר במקומו ללא כל
תוספת תשלום.

.8.4

מספיק שאחד הנתונים ממנה מסוימת יסטה כאמור כדי לפסול את כל המנה.
(מנה :כמוגדר בת"י )1735

אספקה ואחסון
.9.1

כל החומר יסופק באריזות מקוריות של המפעל ,לרבות סימון היצרן והתעודות
הנדרשות .האריזה תגן על החומרים בזמן ההובלה והאחסון נגד כל אפשרות של
נזק ,זיהום ,קורוזיה (במיוחד נגד נוזלים העלולים לגרום לקורוזיה) ותספק הגנה
לתבריגים של המוטות והגלוון.

.9.2

לא יתקבל כל חומר שניזוק בזמן ההובלה והאחסון -חומר שניפסל יוחלף ללא כל
תוספת תשלום.

 54.02.07אופני מדידה ותכולת מחיר
.1

המדידה של מסמרי הקרקע תהיה במ"א תוך הבחנה בין קוטר הקדח וקוטר מוט הפלדה.

.2

המחיר כולל את כל החומרים והעבודה הדרושים להתקנת מסמרים (ברגים) ,לרבות
אביזרי הפלדה ,אביזרי חיבור להארכת מוטות ( ,)couplersאלמנטי העיגון (לרבות פלטת
העיגון המגולוונת) ,עבודות הקידוח לרבות באזורים בהם קודחים דרך כלונסאות קיימים
וחזית בטון קיימת ,מסמר (בורג) מגולוון בקטרים שונים ,הדייס ,בדיקות שליפה ואימות,
הקמת פגום נייד ,עבודה במכונה קטנה במשקל כולל של עד  5טון ,שימוש במנוף לצורך
הורדת והוצאת המכונה והציוד ,עבודה במנות קטנות ובמספר שלבים רב ,וכל הנדרש
לביצוע העבודה המושלמת.

.3

המחיר כולל הרחבת מסמרי קרקע (ברגי סלע) באמצעות דייס בלחץ גבוה במידת הצורך
ודיוס חללים בסלע במידת הצורך ,וכן עבודה בשטח עבודה קטן ,צפוף ומצומצם בעל
מגבלות רוחב וגובה (עבודה מתחת לתקרה מעל) ,עם מכונות קטנות המתאימות לאתר.
המסמרים /ברגים יכללו צינוריות הזרקה המאפשרות הזרקה כפולה כחלק ממחיר
היחידה.

.4

לא תשולם כל תוספת עבור כמויות דייס החורגות מפעמיים מהכמויות התיאורטיות
(כמות תאורטית שווה לשטח חתך הקדח מוכפל באורך הקדח) ,או עבור הקמת סוללה
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ו/או פיגום למיקום מכונת הקידוח ו/או ציוד אחר במקומות הנדרשים ,ו/או שימוש
בכמות גדולה של אביזרי חיבור ( )Couplersבכמות כפי שיידרש.
.5

אלמנטי העיגון ,שומרי המרחק מפלסטיק ,צינורות הדיוס ,ויצקת בטון בקצה העליון של
הבורג (בקטע שבין קצה הדיוס לפלטקת העיגון) וכל האביזרים והחומרים הנדרשים,
יסופקו ע"י הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד והם כלולים במחיר היחידה.

.6

התשלום עבור המסמרים יכלול בתוכו גם את יציקת הבטון בין פלטקת הפלדה לבין
הכלונסאות.

.7

במידה ובזמן הקידוח מתגלים חללים ,וכמויות הדיוס חורגות מפעמיים הכמות
התאורטית ,התוספת תשולם בהתאם לסעיף  .54.01.0020יח' המידה הינה מ"ק -נוסחת
ההמרה ממספר שקים במשקל  50ק"ג כל אחד ליח' מ"ק דייס תהיה 1 :מ"ק בטון = 26.3
שקים
במידה ויידרש יבוצע שרוול למניעת בריחת דייס לפי סעיף .54.01.0025

.8

מחיר היחידה כולל שימוש בצינור מגן  Casingבמידת הצורך ו/או עפ"י דרישת המפקח
ויועץ הקרקע.

.9

במידה ומתגלים חללים כמתואר לעיל ויש צורך לבצע קידוח חוזר לאחר מילוי החלל-
קידוחים אלו לא ישולמו בנפרד והינם כלולים במחיר היחידה.

.10

מחיר היחידה יכלול את השימוש במכונות קידוח ידניות במידת הצורך.

.11

רישום בטופס
 .11.1נדרש לתעד את עבודות התקנה של כל מסמר עפר בטופס מיוחד שדוגמא ממנו
מצורפת למפרט זה .לנוחיות צורף טופס ריק ,וטופס בו יש דוגמא של רישום ביצוע
המסמר.
 .11.2יש להעביר העתק של הטפסים למתכנן במהלך הביצוע.

.12

בקרה
 .12.1יבוצע פיקוח צמוד ע"י מעבדה בלתי תלויה מטעם המזמין לביצוע המסמרים.
 .12.2המעבדה תמלא דו"חות מפורטים לכל מסמר ומסמר בהתאם לטופס המופיע
במפרט המיוחד.
 .12.3יש להעביר העתק של הטפסים למתכנן במהלך הביצוע.

 54.03בטון שאוב ב 30-למילוי חללים קארסטיים (נמוך ממפלס העבודה ובצדדים)
מלוי חללים קארסטיים גדולים במקומות בהם לא כדאי למלאם בדייס צמנטי ימולאו
.1
באמצעות בטון שאוב.
שאיבת הבטון תבוצע לפי שלבים ופרקי זמן כפי שיאושרו על ידי המפקח ,ותוך התחשבות
.2
בכושר הנשיאה של הטפסות /דיפון .הבטון יהיה ב 20-ובר שאיבה.

288

.3

289

כאשר המילוי של החללים נמצא בצדדים נדרשת תמיכה בתבניות ופיגומים לצורך
היציקה .הנ"ל נכלל במחיר הסעיף המתאים בכתב הכמויות.
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טופס לביצוע ברגי סלע (דוגמא)
קיר בקומה אמצעית בין חתכים  19+60 ÷ 19+40תאריך__01-01-03
שם המפקח משה כהן שורה 1

מספר 18

קוטר "5

אורך  14מ' שיפוע 18°

עבודות קידוח
שעת סיום  9.30מכונת קידוח אטלס קופקו
שעת תחילה 8.30
צינור מגן – ללא צינור מגן
סוג המקדח ספירלה
סוג קרקעות  8מ' חמרה חולית 4 ,מ' חול נקי
הערות הקדח נבדק ונמצא נקי לפני הכנסת המוט.

מוט השיריון
קוטר Ø 36

אורך  14מ'

סוג מצולע סוג שומרי מרחק פלסטיק משופר

כמות שומרי מרחק  7סוג המחבר X

כמות מחברים X

הערות מוטות מגולוונים לפי המפרט

דיוס
שעת תחילה  11.00שעת סיום  11.05לחץ משאיבה  10אט
נפח הקדח  41ליטר כמות הדיוס  52ליטר יחס של נפח הקדח/כמות הדייס 1.27
הערות  :הדייס ביחס מים צמנט 0.42
כמות דייס בהרחבה  100 :ליטר
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טופס לביצוע ברגי סלע (דוגמא)
קיר במפלס________ בין חתכים __________תאריך_ _________
מספר ___ קוטר ____ אורך ___ מ'
שם המפקח ________שורה ____
שיפוע ___

עבודות קידוח
שעת תחילה _________ שעת סיום ________
סוג המקדח ______ צינור מגן _____
סוג קרקעות ___________________
הערות _______________________

מכונת קידוח _______

מוט השיריון
קוטר____ אורך ___ סוג ____ סוג שומרי מרחק_______
כמות שומרי מרחק ___ סוג המחבר __

כמות מחברים ____

הערות _____________________

דיוס
שעת תחילה _________

שעת סיום__________לחץ משאיבה ______

נפח הקדח _____ כמות הדיוס _____ יחס של נפח הקדח/כמות הדייס _____
הערות ___________________________
כמות הדייס בהרחבה _______________ :
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פרק  - 51.05ניקוז
 51.05עבודות ניקוז ומניעת סחף
 51.05.1כללי
 .1בנוסף לאמור בכל מסמך אחר ,על הקבלן לדאוג לכך ששטחי העבודה באזור העבודה לא
יוצפו במי גשמים או ממקור כלשהו אחר .לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו  -סוללות
חסימה ,מעבירי מים זמניים ,מעברים אירים ,תעלות ,דיפונים זמניים וכיו"ב -כל הדרוש
כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים
לגורמים אחרים.
 .2תכנון וביצוע כל אשר נדרש למניעת שיטפונות והעברת נגר בזמן ביצוע ,ייעשו ע"י הקבלן
ועל חשבונו.
 .3ביצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ,ולא יימדד בנפרד לתשלום.
לפני תחילת עבודה בנחלים יש לתאם עם רשות הניקוז את הכניסה לעבודה בנחלים.
הסדרי ניקוז זמניים להסדרת נחלים ולביצוע מערכות הניקוז של הכביש הינם באחריות
הקבלן.
מובהר לקבלן שהחל בתאריך ( 1/9תחילת חודש ספטמבר) בכל שנה של עבודה ,על ערוצי הנחל
להיות פתוחים ללא חסימות.
לא ניתן במהלך החורף לבצע חסימות באפיקי הנחלים.
במידה והחליט הקבלן שלצורך קידום עבודתו הוא נידרש בחציה קבועה במהלך החורף ,עליו
להגיש תכנון של החציה (ללא חסימת האפיק) בהתאם להנחיות חב' נת"י  -הנחיות לתכנון
ניקוז והידרולוגיה ,יולי  – 2015סעיף  -3.2.4הסתברות תכן למתקני חצייה זמניים.

 51.05.0715-51.05.1077צינורות ניקוז מבטון מזויין
חומרים
כל הצינורות בפרויקט יהיו נושאי ת"י  27חדש – צינורות גליליים מבטון ובטון
מזויין הצינורות שיסופקו לאתר עם בטון מזויין בלבד ובסיווג כדלקמן :
אטומים למים עם אטם מובנה לפי תקן  EN – 681-01או ת"י  11124חלק ב'
דרג הצינור – 5
סוג הצינור – 1
בנוסף לכל האמור לעיל ,על צינורות בטון מזויין בפרויקט חלים סעיפים 51.05.02.0
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ו 51.0.5.06סעיפי המשנה במפרט הכללי של חב' נת"י ,למעט אותם מקומות שבהם יש שינויים
והם יעשו לפי המפרט המיוחד.

דרישות הביצוע
עבודות הביצוע להנחת הצינורות יבוצעו בהתאם למסומן בתכניות ולפי המפרט הכללי של חב'
נת"י פרק  51.02.05פרק חמישי :עבודות עפר למבנים  /מתקנים תת קרקעיים למעט ההנחיות
המפורטות בהמשך .
בניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י ,חומרי המילוי של התושבת והמילוי החוזר עד
תחתית שכבות המבנה יהיו מחול מיוצב עם  8%צמנט בהתאם למפורט במפרט הכללי הבין
משרדי והמפורט מטה:
חול מיוצב עם  8%צמנט.
תכונות החול הן כדלקמן:
עובר נפה ;100% – )#4( 4.75
עובר נפה  – )#200( 0.075מכסימום ;25%
אינדקס פלסטיות ( – )PIמכסימום .6%
מילוי בדייס חול צמנטי יהיה כאמור להלן:
חול מעורבב עם צמנט בכמות של  8%ממשקל התערובת בתכולת רטיבות המתאימה לקבלת
דירוג סומך ) עבור דייס חול צמנט (במצב הרטוב של  .S-8ייצור הדייס יהיה אך ורק במפעל ,
בשיטה שעומדת בדרישות ת"י  118להכנת בטון .בדיקות באתר יבוצעו על מדגמים קדוחים 14
ימים לאחר שפיכת החומר .התוצאות הדרושות הן:
 .1חדירות לפי  ASTM-D-5084לכל היותר  5× 10-5 -ס"מ/שניה ;
 .2חוזק גלילים לפי ת"י  - 26לפחות  1מגפ"ס.

דרך הביצוע של המילוי בדייס החול הצמנטי עם תושבת הוא כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.

298

לאחר יישור והידוק השתית בתחתית התעלה והחפירה  ,תפוזר שכבה בעובי  20ס"מ
לכל היותר של חול מיוצב ב 8% -צמנט ברטיבות הטבעית של החול ;
על פני השכבה תונח ותפולס הצנרת ;
לאחר הנחת הצינורות או התאים ופילוסם ,יש להרטיב את תערובת החול צמנט עד
רטיבות לפני רוויה;
התערובת הרטובה תפוזר במקביל בשני צדי הצינור או התא עד לגובה של חצי עד
שליש מגובה הצינור והתא .פיזור התערובת יבוצע דרך שרוול יציקה ולא בשפיכה
חופשית מהמערבל;

ה .לאחר התקשות וייצוב השכבה ,תוך מספר שעות ,ניתן להמשיך בפיזור התערובת
הרטובה עד פני התשתית או עד פני תקרת התא;
ו .יש להמתין לפחות  21שעות לפני ביצוע מילוי מעל התעלה /החפירה.
ז .יש לאטום ולקבע את הצינורות והתאים למניעת תזוזות אופקיות ואנכיות במהלך
פיזור התערובת.
מדידה :בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י
תשלום :בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י ,כולל ביצוע התושבת והמילוי החוזר עד
לתחתית שכבות המילוי באמצעות חול מיוצב עם 8%צמנט בהתאם למפרט המיוחד לעיל .
לא ישולם בנפרד עבור מילוי בחול צמנטי ,הנ"ל כלול במחירי היחידה.
 51.05.2093-2165תאי קליטה משולבים/קולטנים במיסעות/קולטן לחיבור נקז מחורץ
חומרים
כל האלמנטים יהיו אלמנטים טרומיים מיוצרים ע"י מפעל בעל תו תקן ישראל.
כל הרשתות (רשת+מסגרת) יתאימו לעמוס  D400לפי ת"י 489
דרישות ביצוע :ביסוס התא מעל השתית החפור בבטון יבש בעובי של  15ס"מ ו 5-ס"מ שכבת
פילוס מחול מיוצב עם  8%צמנט בהתאם למפורט במפרט הבין משרדי ( הספר הכחול ).
מילוי חוזר – מילוי חוזר עד לתחתית שכבות המבנה בחול מיוצב עם  8%צמנט.
מדידה :בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י
תשלום :בניגוד לאמור בסעיף  51.05.12.03.10במפרט הכללי של חב' נת"י בסעיפים הקטנים
הבאים .

התכולה לתשלום היא כדלקמן :
בסעיף קטן ב  3המילוי החוזר לתשלום כולל שכבת ביסוס של התא בעובי  15ס"מ מבטון יבש,
שכבת פילוס ומילוי חוזר בחול מיוצב עם  8%צמנט עד לרום המתוכנן של פני המילוי או עד
לתחתית שכבות המצע והתשתית במבנה הדרך
בסעיף קטן ב  – 7כל העבודות הנדרשות לחיבור הצינור לקולטן כולל אטם מסוג "עוצר מים"
שמסופק ע"י היצרן של האלמנטים הטרומיים לניקוז.

 51.05.1253-51.05.9999תאי בקרה מלבניים ועגולים
חומרים
מודגש כי בניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י ,כל השוחות יהיו שוחות טרומיות (כולל
גם שוחות שצ"פ) מיצרן מאושר ולפי ת"י  5988חלק  – 1תאי בקרה טרומיים :כללי.
299

דרישות ביצוע :ביסוס התא מעל השתית החפור בבטון יבש בעובי של  15ס"מ ו 5-ס"מ שכבת
פילוס מחול מיוצב עם  8%צמנט בהתאם לדרישות המפרט הבין משרדי
מילוי חוזר – מילוי חוזר עד לתחתית שכבות המבנה בחול מיוצב עם  8%צמנט
מדידה :בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י
תשלום :בניגוד לאמור בסעיף  51.05.12.03.09במפרט הכללי של חב' נת"י בסעיפים הקטנים
הבאים
התכולה לתשלום היא כדלקמן:
בסעיף קטן ב 3 -המילוי החוזר לתשלום כולל שכבת ביסוס של התא בעובי  15ס"מ מבטון יבש,
שכבת פילוס ומילוי חוזר בחול מיוצב עם  8%צמנט עד לרום המתוכנן של פני המילוי או עד
לתחתית שכבות המצע והתשתית במבנה הדרך
בסעיף קטן ב  – 6כל העבודות הנדרשות לחיבור הצינור לשוחה  /תא כולל אטם מסוג "עוצר
מים" שמסופק ע"י היצרן של האלמנטים הטרומיים לניקוז.

 51.05.2851יריעות גיאו-תא
חומרים
יריעות הגיאו-תא יהיה בעלי ת"י  1463חלק  – 7מוצרים גיאוסינתטיים :מערכות ריתוק תאיות
(כוורות גיאוטכניות).
דרישות ביצוע
בניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י ,קצה היריעה לא יעוגן ע"י ביצוע "כתף" אלא ע"י
חגורה מבטון מזויין במידות כמצוין בפרטים ובתכניות.
בניגוד לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י ,המילוי יעשה לרום של  2.0ס"מ מעל לגובה דפנות
הגיאו-תא.
מדידה  :בהתאם למפרט הכללי של חב' נת"י .חגורות בטון מזויין ימדדו בנפרד .
תשלום  :בנוסף לאמור במפרט הכללי של חב' נת"י ,מחיר היחידה כולל גם יישום בגיאו-תא
ואת חיבורו לחגורות הבטון המזויין.
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– 51.17הסדר תנועה מקדים לרכבת קלה במקטע  21דרך חברון (תמרור ,צביעה ואביזרי דרך)
 51.17.01כללי
.1

המפרט הטכני המיוחד מתבסס על המפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל לעבודות סלילה
וגישור פרק . 51
בנוסף חלות על העבודה הדרישות המיוחדות של עיריית ירושלים ,ובכללן המפרט הטכני
לריהוט רחוב של המחלקה לבטיחות בדרכים בעיריית ירושלים.
גרסת התכנית עשויה להשתנות עד למועד ההפעלה.

.4

למכרז מצורפות תכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי העבודה השונים .במקרה ויידרשו
הסדרים נוספים או שונים ,על הקבלן לקבל את כל האישורים.

 51.17.02תיאור העבודה
.1

.2

.3

תחבורה ציבורית:
.1.1

במרחב הפרויקט עוברים מספר קווי אוטובוסים.

.1.2

בכל מהלך העבודה יש לשמור על שירות אוטובוסים תקין ,סככות ,עמודים לעצירה,
שילוט ועוד .השינויים בקווים ,אם יידרשו ,ייעשה בתיאום עם עיריית ירושלים,
משרד התחבורה ,משטרת ישראל ומפעילי הקווים.

.1.3

יתכנו שינויים במסלולי קווים במהלך העבודה שאינם קשורים לפרויקט
המבוצע במסגרת מכרז זה.

הולכי רגל:
.2.1

במרחב הפרויקט קיימת פעילות הולכי רגל לאורך הרחוב ,בצמתים ובכניסה
לחצרות ,בתים ומגרשים.

.2.2

בכל שלב משלבי הביצוע ,תובטח תנועה תקינה של הולכי רגל על ידי קיום מדרכות
ומעברים ברוחב הנדרש וכן הגנות ליד אתרי העבודה.

עבודות הכרוכות בביטול פניות בצמתים:
.3.3
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חלק מהעבודות כוללות ביטולי פניות בצמתים ושינויים במסלולי התנועה מהמצב
הנהוג לפני תחילת העבודות .בחלק מהתכניות נדרשת הכוונה בשילוט ובאמצעים
אחרים.

.3.4

העבודות כוללות עבודה בקטעי דרך ובצמתים מרומזרים ,עם המגבלות באזורי
עבודה כאלה ויש להיערך לכך .יידרשו גם שינויים לתכניות רמזור לצמתים השונים
במהלך חלק מהסדרי התנועה.

 51.17.03הסרה/העלמה של סימני צבע
 .1על אף האמור במפרטים השונים ,לא תותר שום מחיקה בצבע שחור גם לא באופן זמני.
.2

עבודות הסרה  /העלמה של סימני צבע יבוצעו על פי מפרט נתיבי ישראל פרק :51.32.03.04
"העלמה  /הסתרה של סימני צבע".

 51.17.04שלטים ותמרורים
.1

השלטים והתמרורים יבוצעו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה .התמרורים
יהיו בגודל עירוני או בינעירוני ע"פ מהירות הנסיעה המותרת וע"פ תוכנית.

.2

במקרים מיוחדים יידרשו תמרורים גדולים יותר אף בכביש עירוני .כפי שיצוין בתכנית או
ע"פ הוראת המפקח בשטח.

.3

התמרורים יבוצעו ע"פ מפרט חברת נתיבי ישראל ,פרק  ,51תת פרק  -31עבודות שילוט
ותמרור.

.4

לעניין סימון שלטים ותמרורים (סעיף  51.31.04.03.01במפרט נתיבי ישראל) ,לוגו חברה
יבוצע ע"פ דרישת המזמין.

 51.17.05הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי העבודה:
 .1העבודות יבוצעו ע"פ מסמכי ההנחיות של משרד התחבורה הרלוונטיים ,במהדורתם
האחרונה ,לפרק זה:
" 1.1הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים" –משרד התחבורה.
 " 1.2הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" –משרד התחבורה.
" 1.3המדריך להסדרי תנועה באתרי העבודה בדרכים בין עירוניות" -מע"צ –החברה
הלאומית לדרכים.
" 1.4התקני תנועה ,בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך" משרד התחבורה.
.2
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העבודה תבוצע על פי מפרט נתיבי ישראל פרק  – 51תת פרק  " :35הסדרי תנועה זמניים
לבטיחות באתרי עבודה".

.3

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שהעבודות יתבצעו בדרכים עורקיות ובסביבתן
הסמוכה .על כן ,מחייב שההסדרים יהיו תקינים בכל עת ,גם מבחינת התמרורים
והשלטים וכן מבחינת סימון הכבישים שיחודש ככל שנדרש כדי למלא את ייעודו.

 51.17.06מפרט טכני מיוחד לסימון כבישים
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.1

כל הסימונים יהיו בהתאם ללוח התמרורים של משרד התחבורה.

.2

סימון כבישים וצביעת אבני שפה יבוצעו ע"פ מפרט חברת נתיבי ישראל פרק  ,51תת פרק
32

פרק  – 69עבודות משלימות בגשרים (חניון הר חומה)
 69.01סמכים אלסטומרים
.1

לצורך השענת הקורות על רצועת הכלונסאות המערבית לאורך החניון ,ייעשה שימוש
בניאופרנים משוריינים של חברת  MAURERומסוג .TYPE C

.2

הסמכים עבור הקורות יהיו מהסוג והגודל כמצוין בתכניות .הם יוצבו על גבי תושבות
הסמכים אשר יוכנו על קירות חזית של נציבי הקצה .פני התושבות יהיו אופקיים
והסמכים יונחו עליהן ,כך שיווצר מגע מלא בין הסמך והתושבת.

.3

הסמכים הם סמכים מרובי שכבות ,משוריינים מתוצרת חברת  MAURERמגרמניה או
שווה ערך מאושר ,הסמך יהיה כמסומן בתכניות ועפ"י הנחיות היצרן.

.4

כתנאי לאישור הסמכים לסוגיהם יציג הקבלן בטרם הזמנתם:
א .תעודות מקוריות של כתב ההרשאה של היצרן ליצור סמכים על פי הוראות 3- 2005
 EN-1337אשר הוצא על ידי גורם אשר הוסמך רשמית למתן כתבי הרשאה לבקרת
איכות הייצור של הסמכים על פיהם.
ב .אשור תהליך היצור ומערכת בקרת איכות עצמית של היצרן ברמה של .ISO 9002
ג .על הקבלן לפרט בעת ההזמנה של הסמכים את הדרישות הנ"ל ולוודא כי תעודות
הבדיקה של היצרן כוללות את כל המידע הנדרש כמפורט לעיל.
ד .ולאחר אספקת הסמכים יציג הקבלן:
 .aדו"ח בקרה של המבדקה העורכת במסגרת כתב ההרשאה כנ"ל את בקרת
האיכות החיצונית של היצרן המאשר כי הסמכים הכלולים במשלוח המסוים
ומספריהם הנקובים בדו"ח  -יוצרו על פי הדרישות אשר בכתב ההרשאה,
ובהתאם לדרישות התקן .EN-3-1337 2005
 .bכמו כן ,על הקבלן להציג את המסמכים הבאים:

304

א.

.Manufacture certificate

ב.

.Letter of guarantee

ג.

.Declaration of conformity

ד.

דו"ח לבדיקת גומי.

ה.

דו"ח לבדיקת .Shear modulus

התאמה צריכה להיות מתאימה לדרישות התקן .EN-3-1337 2005

ה .כל אחד מן הסמכים יישאו סימן המעיד כי הם מיוצרים במסגרת השגחה מתמשכת
כמצוין בכתב ההרשאה ,או גורם אחר אשר הוסמך בגרמניה רשמית למתן כתבי הרשאה
לבקרת איכות הייצור של הסמכים על פיהם.
ו.

בהעדר מסמכים מאושרים כמפורט לעיל ,יהיה המפקח רשאי לפסול את הסמכים ועל
הקבלן יהיה לספק סמכים כנדרש לעיל ללא דיחוי וללא ערעור.

ז .כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר תהיינה כרוכות בביצוע הבדיקות הנ"ל ,במידה
וייעשו ,וכן אספקתם של סמכים נוספים במקום אלה אשר שמשו לעריכת הבדיקות -
יחולו על חשבון הקבלן לבדו .מודגש בזה במפורש כי כל אלה לא יהוו עילה לתביעות
קבלן מכל סוג שהוא ,הן לתשלומים נוספים ו/או להארכת לוח הזמנים לביצוע העבודות.
ח .אם בדעת הקבלן להציע סמכים העונים לדרישות תקן שונה מן האמור לעיל ,יהיה עליו
להמציא מראש את כל המסמכים המאשרים כי כל תכונות החומרים המרכיבים אותם
וכל תכונות הסמכים המוגמרים שוות ערך לדרישות התקן כמפורט לעיל ,ולקבל אישור
מראש ובכתב מאת המפקח לסמכים המוצעים על ידו.
ט .יחד עם כך מודגש במיוחד כי המזמין אינו מתחייב לאשר סמכים חלופיים.
י.

הסמכים יונחו במקומם המיועד בנציבי הקצה על גבי התושבות מבטון .מומלץ להשתמש
באמצעי עזר לשמירת הסמכים במקומם המדויק בעת הרכבת הקורות -הדבקת סמך
באפוקסי כמתואר בתכניות .לפני הנחת הקורות על הסמכים יש לבצע הכנות בהתאם
לתכניות ,יש לפזר עליהם שכבה דקה של טיט צמנט או לבצע התקנת תבנית ליציקת
דייס דרך שרוולי דיוס.

יא .במידה ובעת הרכבת הקורות יתברר כי יש צורך לבצע תיקונים ברום או בציר המיסעה,
יהיה על הקבלן להרים את המבנה לשם כך מן הסמכים .לפני הורדת הקורות מחדש על
הסמכים יש לנקות את פני הסמכים ולפזר עליהם מחדש שכבה דקה של טיט צמנטי או
לצקת דבק אפוקסי מיוחד בין הסמך לתחתית הקורה ,הכל בתיאום ובאישור מתכנן
הגשר.

יב .אופני מדידה ותכולת מחירים
ניאופרנים בודדים ימדדו ביח'.
.1
.2
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המחיר יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה כולל הדבק המיועד להדבקת הניאופרן
אל הקורה.

 69.01.02סמכים אלסטומרים לא משוריינים
.1

הסמכים בהם ייעשה שימוש לצורך השענת קורות הקמץ הכפול ע"ג קרות הכלונסאות
הזמניים הינם סמכים אלסטומרים מניאופרן לא משורייו של חברת קלנברג
( )CALENBERGמסוג  Compact Bearing S70או שווה איכות מאושר.

.2

הסמכים יהיו רצועות ניאופרן בעובי  20מ"מ לצורך השענת הקורות הטרומיות

.3

יש להדביק את רצועות סמכי הניאופרן לקורה באמצעות .Sika Grout 31

אופני מדידה ותכולת מחירים
.1

ניאופרנים בודדים ימדדו ביח'.

.2
הקורה.

המחיר יכלול את ביצוע העבודה בשלמותה כולל הדבק המיועד להדבקת הניאופרן אל

 69.02תפרים
 69.02.01כללי
.1

בתקרת החניון משולבים תפרים ברוחב של  8ס"מ ו בין שני המקטעים ( Aו  )Bולאורך
השפה המערבית של החניון.

.2

התפר יהיה מסוג  DB-130של חברת  MAURERאו שוו"ע מאושר התפר יכלול כיסוי
פח ואת כל האביזרים הרלוונטים.

.3

הרכבת התפר -הרכבת התפר תבוצע לפי הנחיות היצרן ועל ידי צוות מאומן בעבודות
מסוג זה שעבר הכשרה מתאימה ,והמאושר ע"י היצרן בכתב ,במידת הצורך הקבלן יביא
צוות מתאים מחו"ל להרכבת התפרים.

.4

תכניות עבודה-
תכניות שהוכנו ע"י המתכנן הן תכניות כלליות המתארות את התפר והגיאומטריה
הכללית המתארות את התפר והגיאומטריה הכללית שלו .על הקבלן להכין תכניות
עבודה מפורטות של התפר הכוללות :
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1.1

פרוט כל החלקים.

1.2

פרוט כל החומרים הנדרשים.

1.3

פרטי הניקוז.

1.4

תכניות הרכבה.

.5

1.5

על הקבלן לוודא שכל המידות תואמות את הביצוע בפועל של התקרה .יש לערוך
מדידה של תפרים על ידי המודד שיבדוק את האורכים והמפלסים הקיימים
והקבלן יבדוק גם את התאמת התפר לתכניות האדריכלות בגירסתם המעודכנת.

1.6

הקבלן יפרט בתכניות גם את התאמת החלקים השונים לתקנים ולדרישות .רק
לאחר שהמהנדס בדק את תכניות העבודה המפורטות של הקבלן ,ניתן יהיה
להזמין את התפר מהיצרן .בדיקת המהנדס היא עקרונית בלבד ומודגש בזה
שהקבלן יהיה האחראי הבלעדי על נכונות התכנית שהוכנה על ידו.

אחריות הקבלן וחלקי חילוף
הקבלן יספק תעודת אחריות חתומה על ידי היצרן של התפר לעשר שנים לפחות,
האחריות תהיה על תקינות התפר בשלמותו וכל חלקיו.
כמו כן הקבלן ימסור לחברת מוריה חלקים נוספים של התפר באורך של לפחות  20מ'
מכל סוג הנדרש ,כולל כל האביזרים הנדרשים ,למקרה שיהיה צורך לביצוע החלפה של
חלק שנפגע בעתיד.
ברשימת החלקים שהקבלן יגיש לאישור הפקוח ,יכלול גם את החלקים הנוספים להחלפה
כנדרש.

 69.02.02אופני מדידה ותכולת מחירים
.1

תפרים נמדדים ביחידות של מטר אורך בפן העליון של התפר כפי שבוצע בפועל בשטח.
מחירי היחידה כוללים את החלקים ,החומרים הנדרשים ,העבודה ,הבדיקות ,ניסור
האספלט וסילוקו ,כיסוי פח ,החלקים להחלפה ,פרטי הגנה מפני אש (למשך  120דקות),
הבאת צוות מיוחד מחו"ל אם ידרשו ,הכנת תכניות עבודה מפורטות ,שינוע והרכבה
באתר וכל הנדרש לביצוע מושלם של התפר בהתאם לדרישות המפרט והתכניות.

.2

מחירי היחידה כוללים סיתות אלמנטים במידת הצורך

.3

מחירי היחידה כוללים סגירת תחתונה מפח וקיבועה לבטון באמצעים מכאניים
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נספח ו'

דוח סקר קרקע

308

נספח ז'

נספח טכני לטיפול בעצים בוגרים
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מפרט טכני מיוחד
לביצוע עבודות שימור ,גיזום ,העתקה וכריתת עצים בוגרים
פרויקט :רכבת קלה קו כחול ,ירושלים
פרויקט:

רכבת קלה ,קו כחול ,ירושלים (קטע )21

מיקום:

ירושלים

מנהל פרויקט:

א .בלוך תשתיות

מנהל תכנון:

דאל

אדריכל נוף:

אהרונסון אדריכלים

יועץ אגרונומי מטעם התכנון:

חנוך בורגר אגרונומים (פיקוח עליון)

קבלן זוכה ,להלן:

"הקבלן"

פיקוח צמוד מטעם הקבלן ,להלן:

"מפקח העצים" ,כהגדרתו להלן

קבלן מבצע/משנה מטעם הקבלן ,להלן:

"קבלן הגיזום" ,כהגדרתו להלן

תוכן המסמך:
 .1מוקדמות;
 .2מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות כריתת עצים;
 .3מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שימור עצים קיימים בתחום שטח העבודה;
 .4מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות העתקת עצים ואחזקת העצים המועתקים.
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 .1מוקדמות
 .1.1כללי
 .1.1.1במסגרת עבודה זו ,יבוצעו על ידי הקבלן עבודות שימור ,גיזום ,העתקה
וכריתת עצים בוגרים .במפרטים להלן יפורטו מלוא הדרישות וההנחיות לאופן
ביצוע העבודה.
 .1.1.2המפרטים המצורפים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מנספח העצים אשר הוגש
לפקיד יערות ארצי במשרד החקלאות ,כחלק מן התנאים לקבלת רישיונות
העתקה וכריתה .תכולתם מחייבת את הקבלן או מי מטעמו אשר יבצע את
העבודות בפועל.
 .1.1.3לפני תחילת העבודות על הקבלן לקבל רישיונות כריתה והעתקה תקפים
ממנהל הפרויקט.
 .1.1.4על הקבלן להעסיק בפרויקט זה בעל מקצוע בתחום העצים לליווי ופיקוח צמוד
של כלל העבודות (להלן" :מפקח העצים") ,שהינו בעל ניסיון של לפחות 5
שנים בתחום העצים ,לרבות בנושאים :גיזום ,העתקה ,שימור וביצוע עבודות
בקרבת עצים ,והינו בעל תעודת הסמכה ,כגון :אגרונום/אדריכל נוף/הנדסאי
נוף/גנן סוג .2
על הקבלן לקבל את אישור מנהל הפרויקט והיועץ האגרונומי מטעם התכנון,
להעסקת מפקח העצים ,זאת טרם תחילת העבודות.
 .1.1.5כל מחלוקת ו/או אי התאמה ו/או דרישה לשינוי ו/או הרחבה של הנחיות מפרט
זה יאושרו מראש ובכתב על ידי היועץ האגרונומי מטעם התכנון.
 .1.1.6הגורם אשר יבצע את עבודות הגיזום ,ההעתקה ,השימור והכריתה בפועל
(להלן" :קבלן הגיזום") יהיה בעל שתי התעודות הבאות (במצטבר):
 .1.1.6.1תעודת הסמכה מטעם משרד החקלאות כ"גוזם מומחה".
 .1.1.6.2תעודת הסמכה תקפה מטעם משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג',
אשר עבר הכשרה כנדרש בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה
(התשס"ז  ,)2007ע"י מוסד/מדריך המוכר ע"י משרד התמ"ת
לצורך העברת הדרכות אלה.
בנוסף ,קבלן הגיזום הינו בעל ידע ,מיומנות וניסיון מוכח בביצוע עבודות
גיזום וכריתת עצים ,בדגש על ניסיון מוכח בתחום העתקות עצים.
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קבלן הגיזום יאושר ע"י הפיקוח (מנהל הפרויקט והיועץ האגרונומי מטעם
התכנון) ,קודם כניסתו לעבודות.
למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יעסיק הקבלן קבלני משנה
מטעמו ,הקבלן בעצמו יישא באחריות המלאה כלפי המזמין לביצוע העבודות
כנדרש על פי מפרט זה.
עוד יודגש כי הסכמת הפיקוח למסירת עבודה לקבלן משנה ,לא יהיה בה כדי
לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לקיום מלוא התחייבויותיו על פי מפרט
זה.
 .1.2תיאור העבודה
 .1.2.1כחלק מעבודות ההכנה לביצוע הפרויקט ,יידרשו עבודות כריתה והעתקה של
עצים בוגרים בגבול הפרויקט וכן עבודות לשימור עצים בגבול הפרויקט
ומחוצה לו ,אשר מיועדים לשימור אך עלולים להיפגע במסגרת העבודות.
 .1.2.2עבודות הכריתה יבוצעו בסמוך למועד תחילת העבודות בפועל בשטח.
 .1.2.3עבודות ההעתקה יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים של הפרויקט ,כל זאת בהתאם
למועדי ההעתקה שיפורטו להלן .למען הסר ספק ,כל סטייה ממועד ההעתקה
המפורט ,מחייבת אישור מראש ובכתב של מפקח העצים וכן את הנחיותיו.
 .1.2.4העבודות יבוצעו על פי מפרט זה ,על פי סקרי העצים ונספחי העצים של
הפרויקט ועל פי רישיונות ההעתקה והכריתה שהתקבלו.
 .1.3סימון העצים
 .1.3.1לפני ביצוע כל עבודת שימור ,העתקה וכריתה ,על קבלן הגיזום לוודא כי כל
עץ בו מבוצעת עבודה כלשהי סומן על ידי מודד מוסמך בעזרת שילוט ברור
על גבי העץ .סימון העצים ייבדק ויאושר על ידי היועץ האגרונומי מטעם התכנון
לפני תחילת העבודה.
 .1.4אחריות קבלן הגיזום ,בטיחות וביטוח
 .1.4.1חוקים ותקנות  -כל העבודות יבוצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים ,לתקנות
ולצווים של ממשלת ישראל ,או רשויות מוסמכות אחרות (לרבות :הרשות
המוניציפאלית ,משטרה ,רשות כבאות ,חברת חשמל ,בזק וכד').
 .1.4.2תקנים  -כל העבודות אשר יבוצעו וכל החומרים/רכיבים/אביזרים/ציוד וכיו"ב
אשר יסופקו וישמשו לביצוע העבודות יעמדו בכל התקנים והמפרטים הכלליים
שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים (במהדורתם העדכנית ביותר).
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 .1.4.3קבלן הגיזום ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או
בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום החוקים ,התקנים ,התקנות
וההוראות המקומיות והממשלתיות וכללי הבטיחות הקפדניים ביותר הקשורים
לנושא העבודה וכן הוראות כל דין בעניינים אלו ו/או הוראות שימסרו לו בע"פ
או בכתב ע"י המזמין או מי מטעמו.
 .1.4.4קבלן הגיזום ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט
מואר ,גידור השטח ,מעקות זמניים ,מחסומים ,אישורי משטרה (תכנית
תנועה) לחסימת נתיבים ,אביזרי בטיחות ,שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב
וכל הדרוש לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי.
 .1.4.5בעת ביצוע העבודה על קבלן הגיזום להיות מבוטח ביטוח מקצועי לו ולעובדיו
וכן ביטוח צד ג' ,בגובה כיסוי התואם את תכולת העבודה.
 .1.4.6על קבלן למנות יועץ בטיחות מטעמו ,לערוך סקר סיכונים ולבצע את עבודתו
עפ"י הנחיות היועץ ,אלא אם יאמר אחרת מראש ובכתב ע"י מנהל הפרויקט.
 .1.5ניקוי ופינוי פסולת ושמירה על ערכי טבע
 .1.5.1כל פסולת שהינה תוצר עבודתו והתארגנותו של קבלן הגיזום בשטח וכן כל
חומר זר או פסולת אחרת אשר הייתה קיימת לפני תחילת העבודה בתחום
העבודה ולכל עומק ,ובכלל זה פסולת המצויה בתחום עבודות החפירה,
תסולק ע"י קבלן הגיזום ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה ,לאתר מורשה
להטמנת/סילוק פסולת ,המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ולאחר קבלת
אישור מפקח העצים.
 .1.5.2על קבלן הגיזום לנקות את השטח בסוף כל יום עבודה ולסלק כל פסולת שהינה
תוצר עבודתו ,באופן שתמנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר וסביבתו ,אל
אתר מורשה כאמור לעיל.
 .1.5.3על קבלן הגיזום להחזיק את אתר עבודתו ואת האזורים המשמשים למעבר
להולכי רגל ורכב נקיים ומסודרים כל העת ,ללא כל הפרעה.
 .1.5.4פסולת המכילה חלקי צמח פוריים של עצים ושיחים ממינים פולשים (כגון:
פרקנסוניה סיכנית ,שיטה כחלחלה ,קיקיון מצוי ,שיח הטבק וכו') תטופל
בהתאם להנחיות משרד החקלאות/רט"ג/המשרד להגנת הסביבה ,לרבות
הטמנה עמוקה וכו'.
 .1.5.5באחריות קבלן הגיזום לוודא כי בכל עת אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בעץ
אשר לא קיימת לגביו הנחיה ברורה לביצוע במסגרת סקר העצים.
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 .1.5.6באחריות קבלן הגיזום לוודא כל העת כי אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בערכי
טבע מוגנים ולא מוגנים (עצים ,צמחיה ,גיאופיטים ,סלעים וכו').
 .1.5.7היה והורה פקח מטעם רט"ג או נציג המזמין על קיומם של ערכי טבע ונוף
מיוחדים או נדירים העלולים להיפגע כתוצאה מעבודת קבלן הגיזום ,על קבלן
הגיזום מוטלת האחריות להימנע מכל פגיעה בהם ,אלא לאחר תאום הפעולות
שינקטו לפינויים ו/או שימורם ,עם רט"ג ו/או נציג המזמין.

 .2מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות כריתת עצים
 .2.1תיאור עבודות הכריתה
 .2.1.1רק לאחר סימון של העצים המיועדים לכריתה עפ"י סקר העצים ורק לאחר
סימונם ואישור מפקח העצים ,רשאי קבלן הגיזום להתחיל בביצוע עבודות
הכריתה.
 .2.1.2קבלן הגיזום יחל בעבודת הכריתה רק לאחר שבידיו רישיון כריתה בר תוקף
מטעם קק"ל.
 .2.1.3העצה שהינה תוצרת עבודות הכריתה הינה רכוש המזמין וכל שימוש בה טעון
את אישורו.
 .2.1.4אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי גוף
ורכוש לו ולכל צד שלישי.
 .2.1.5נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לפגוע בעת ביצוע עבודות
כריתה או פינוי ,בעצים המיועדים לשימור ו/או העתקה.
 .2.1.6ניקוי השטח ופינוי הגזם ,הגדם ושארי הגדם לאתר פסולת מורשה ,כמפורט
בסעיף הבא.
 .2.1.7במקרה של כריתת עצים ממינים פולשים ו/או כאלה בעלי נטייה להתחדשות
מהגדם ,יש למרוח את הגדם בחומר מסוג "גרלון" ,אשר תעשה בהתאם לגודל
העץ/קוטר הגזע ובהתאם להוראות היצרן והנחיות מפקח העצים ובכל מקרה
עד תמותה מלאה (גם אם הפעולה תבוצע מספר פעמים).
מודגש בזאת כי מריחת הגרלון תעשה מייד בתום כריתת הגזע ,בעוד הגדם
טרי (בעץ רב-גזעים ,יש למרוח את כל גדמי העץ).
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מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שימור עצים קיימים
בגבול שטח הפרויקט

 .2.2סימון והגנה
 .2.2.1לפני תחילת כל עבודת פיתוח ,על הקבלן חלה החובה לוודא את סימון גבול
העבודה וכן לוודא את סימון את העצים הנמצאים בתחום שטח העבודה
והעצים הנמצאים במרחק  5מ' מחוץ לגבול זה.
 .2.2.2באחריות קבלן הגיזום להגן על העצים המיועדים לשימור (שהם כל העצים
שאינם מיועדים להעתקה או לכריתה) ,באמצעות הקפת הגזע בגליל מתכת
איסכורית במרחק של  1מ' מהגזע ובגובה שיגן על גזע העץ מפגיעה ,לפחות
עד גובה ההתפצלות הראשונה ובכל מקרה לא פחות מ  2מ' .יש לקבע את
פרט ההגנה לקרקע באמצעות יתדות ברזל .עצים הקרובים זה לזה ,ניתן
לעטוף ביחד כקבוצה .עבודות הגידור יבוצעו בכל העצים שבתוך גבולות
הפרויקט ,כולל רצועה ברוחב  5מ' מעבר לגבולות הפרויקט.
*קבלן הגיזום רשאי להציע כל פתרון אחר להגנה על העצים בכפוף לאישור
היועץ האגרונומי מטעם התכנון /מפקח העצים מראש ובכתב.
 .2.2.3כל העצים לשימור ישולטו ע"י שילוט בולט ובמידות שלא יקטנו מ40X40 -
ס"מ .לדוגמא:

 .2.2.4במידה ומתחם העבודות יגודר באופן מלא בגדר קבועה או באיסכורית אין צורך
לגדר עצים הנמצאים מחוץ לגדר.
 .2.3גיזום ואחזקת העצים המוגדרים לשימור
 .2.3.1למען הסר ספק ,כל עבודות השימור יבוצעו בהתאם לנוהל "עבודה בקרבת
עצים" של משרד החקלאות במהדורתו העדכנית .נוהל זה הינו מסמך מחייב
ומהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
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 .2.3.2כל עבודות הגיזום יבוצעו תחת פיקוח אגרונומי מלא ,כאשר כל עץ ייבחן לגופו
וייתנו הנחיות פרטניות בהתאם למצב העץ והצורך בגיזומו .בכל מקרה הנחיות
הגיזום אינן גורפות.
 .2.3.3להלן פרוט עבודות הגיזום והטיפול שיש לבצע בכל העצים בתחום הפרויקט
(עד  5מ' בגבול הפרויקט כלפי חוץ) אשר מוגדרים לשימור:
 .2.3.3.1הסרת זיזים;
 .2.3.3.2גיזום סניטציה מלא;
 .2.3.3.3הרמת נוף מבוקרת;
 .2.3.3.4גיזום ענפים בעלי גידול מעוות/לא רגולרי;
 .2.3.3.5הקצרת ענפים הנדרשת לצורך הקטנת משקל ו/או לעיצוב
צורת/צללית העץ;
 .2.3.3.6דילול/הסחת ענפים לצורך איזון ועיצוב שלד העץ ,מניעת ענפים
מצטלבים ומתחרים ,החדרת אור לפנים העץ וכו';
 .2.3.3.7הסרת/דילול ענפי מים וחוטרים ("חזירים").
 .2.3.3.8טיפול במזיקים ו/או מחלות בהתאם להנחיית מפקח העצים.
 .2.3.4חל איסור מוחלט על קריעת ענפים.
 .2.3.5יש למרוח כל חתך שקוטרו עולה על  4ס"מ במשחת גיזום מסוג "נקטק" או
שו"ע .סוג המשחה טעון אישור מפקח העצים .מודגש בזאת כי מריחת משחת
הגיזום תעשה מייד עם חיתוך ענפי /גזע העץ ,בעוד הפצע טרי.
 .2.3.6בגמר הטיפול בעץ ,על העץ להיות מאוזן ומעוצב ולא תהיה בו כל הפרעה או
סכנה לסביבה ולעוברי אורח והעץ יהיה נקי מכל מפגע בריאותי שעלול להזיק
לו.
 .2.4חפירה ומילוי בקרבת גזעי העצים
 .2.4.1שלבי הפיתוח בפרויקט ילוו בגיזום לפי הצורך ,אשר יבוצע על ידי קבלן הגיזום,
כהגדרתו לעיל ,שתפקידו לבצע חיתוכי נוף ושורשים כנדרש ובהתאם להנחיות
מפקח העצים.
 .2.4.2כל עבודות הפיתוח בקרבת העצים יבוצעו תחת פיקוח צמוד מלא ,כאשר כל
עץ ייבחן לגופו וייתנו הנחיות פרטניות בהתאם למצב העץ והצורך בטיפול.
 .2.4.3בכל העצים המיועדים לשימור ואשר חלה בהם פגיעה בבית השורשים ,יידרש
קבלן הגיזום לבצע עבודות סניטציה ,הרמת נוף ודילול נוף להפחתת
ההתאיידות וליצירת איזון בין נוף העץ ביחס למערכת השורשים שנפגעה.
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הגיזום יבוצע באופן מקצועי ובהתאם להנחיות הגיזום של משרד החקלאות
והנחיות מפקח העצים ובכל מקרה אין לדלל יותר מ 30% -מנוף העץ .כל
פצעי הגיזום והחתכים בענפים שקוטרם  4ס"מ ומעלה ימרחו באופן קפדני
בשכבה מלאה של משחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע.
 .2.4.4במידה ונפגע בית שורשים של עץ המיועד לשימור יש לפעול כמפורט :יש לבצע
חיתוך מיידי של השורשים הפגועים ,כולל ריסוס השורשים החשופים נגד
פטריות בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל  1ליטר מים
 +פוליקור  550במינון של  0.1%בתמיסה ,יש לערבב את התמיסה היטב
ולרסס על גוש השורשים שנחשף ,בנוסף יש לרסס את אזור השורשים
בהורמון השרשה מסוג  KIPAבריכוז של .ppm 2,000
 .2.4.5רדיוס השורשים המוגן נקבע בהתאם למין העץ ,קוטרו וסוג העבודות
המתבצעות בקרבתו .מקדם קביעת רדיוס השורשים המוגן יקבע אך ורק ע"י
היועץ האגרונומי מטעם התכנון בשיתוף אדריכל הנוף.
 .2.4.6כאשר מבוצעת חפירה בקרבת עץ להנמכת מפלס הקרקע ,יש לבנות תמיכה
זמנית או קבועה ,כדוגמת מסלעה או קיר ,בהתאם לצורך .באזור המילוי שבין
התמיכה לעץ ,יש להקפיד למלא באדמה גננית מועשרת בקומפוסט ולספק
השקיה קבועה.
 .2.4.7במידה ויהיה צורך במילוי קרקע בקרבת גזעי עצים ,אשר עולה על מפלס גובה
צוואר השורש ,תיבנה לכל עץ "אדנית" ברדיוס מינימאלי של  100ס"מ מקצה
הגזע ומסביב לכל היקפו .מודגש בזאת כי אין לבצע חיתוך שורשים לצורך
בניה זו .חלק הגזע ה"טמון" ימרח באופן קפדני בשכבה מלאה של זפת קרה
לכל אורכו .בשום אופן אין למלא את החלל שנוצר בין דופן האדנית לגזע העץ
באדמה ,אולם ניתן למלאו בחומר גרנולארי כגון טוף/פרלייט ,עד מדרג של 10
מ"מ.
 .2.4.8למען הסר ספק ,במידה וקבלן הגיזום סבור כי אחוז הגריעה מקוטר שורשים
המוגן עולה על  ,30%באחריותו להתריע בפני המזמין  /מפקח העצים  /היועץ
האגרונומי מטעם התכנון וזאת טרם ביצוע העבודה ולקבל הנחיות ופתרונות
אגרוטכניים למניעת נזק בלתי הפיך לעצים.
 .2.5קשירה ועיגון
 .2.5.1כל עץ שנפגע במהלך העבודות באופן המסכן את יציבותו יעוגן מיידית בהתאם
להנחיות מהנדס (קונסטרוקטור) ולאחר אישורו בכתב.

 .2.6אחריות לשימור ,לאחזקה ולגיזום העצים
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 .2.6.1תקופת האחריות לשימור העצים הינה עד למסירת השטחים בסיום כל תקופת
האחזקה .בתקופה זו על קבלן הגיזום לדאוג ולבצע את כל פעולות האחזקה
הדרושות ,לרבות:
.2.6.1.1

תיקון פעולות הגיזום כנדרש ובהתאם להוראות מפקח העצים;

.2.6.1.2

טיפול במזיקים ומחלות;

.2.6.1.3

תחזוקת אמצעי הכבילה/ייצוב ,במידה ויהיו כאלה;

.2.6.1.4

אחזקת מערכת ההשקיה;

.2.6.1.5

הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת.

 .2.6.2על קבלן הגיזום לבקר בשטח לפחות אחת לשבוע (משך כל תקופת הפרויקט)
ע"מ לבחון את מצב העצים ,לבדוק תקינות מערכת ההשקיה ,לזהות ולטפל
בענפים ושורשים שנפגעו במהלך העבודה .עליו להתריע בפני מפקח העצים
ו/או היעוץ האגרונומי מטעם התכנון על כל התדרדרות במצב העצים ולקבל
הנחיותיהם לטיפול הנדרש.
 .2.6.3החפירה ,המילוי וההידוק המתמשכים בקרבת העצים עלולים להביא את
העצים למצב של עקה .על קבלן הגיזום לדאוג לאוורור מתמיד ומניעת הידוק
מתמשך ולהסדיר מערכת השקיה יעילה למערכת השורשים.
 .2.6.4על קבלן הגיזום לדאוג משך כל תקופת ביצוע הפרויקט לשטוף את עלוות
העצים מן האבק שעלול להצטבר עליה ,פעולה זו תבוצע לפחות אחת לשבוע
באמצעות מיכלית או מערכת ההשקיה הקיימת ,באופן שלא יגרם כל נזק
לעלווה.
 .2.6.5על קבלן הגיזום לתאם ולהסדיר מראש חיבור למקור מים פעיל ,לצורך השקיה
סדירה של העצים המיועדים לשימור בתחום העבודה ,זאת למשך כל פרק
הזמן בו תבוצענה עבודות הפיתוח .כל עץ העלול לסבול מן העבודות
המתבצעות בקרבתו יושקה בכל תחום הנוף בהחזר יומי מלא לפי
התאיידות ובתדירות של פעם בשבוע.
 .2.6.6למזמין הזכות לקנוס קבלן אשר גרם במזיד ו/או שלא במזיד
לפגיעה/השחתת עץ עקב אי ציות להנחיות המפורטות מעלה ,בסכום כפול
מערכו החילופי של העץ כנקוב בסקר העצים.
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 .3מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות העתקת עצים ואחזקת העצים
המועתקים
 .3.1כללי
 .3.1.1מפרט זה מתייחס להעתקת עצים בוגרים בתחום הפרויקט כמפורט להלן:
כמות

מועד העתקה

מין העץ
אדר סורי

4

אוקטובר-פברואר

אלה א"י

7

ינואר-מרץ

אלה אטלנטי

1

ינואר-מרץ

זית אירופי

25

כל השנה

מיש דרומי

2

דצמבר-פברואר

סה"כ עצים להעתקה

39

 .3.1.2מודגש בזאת כי מועד ההעתקה המדויק יקבע ע"י מפקח העצים ו/או היועץ
האגרונומי מטעם התכנון בהתאם לאילוצי הפרויקט ולשיקולים מקצועיים
וקבלן הגיזום ייערך כנדרש לצורך עמידה בלו"ז שיוגדר ע"י מפקח העצים.
 .3.1.3הצלחת העתקת עצים בוגרים תלויה בקיום העקרונות שלהלן:
 .3.1.3.1מועד העתקה מתאים;
.3.1.3.2

עבודות הכנה מקצועיות;

.3.1.3.3
העץ;

שמירה על נפח גוש שורשים שלם בעת העתקה ,הנפה והובלת

.3.1.3.4

הכנה נאותה של הבור במקום הנטיעה החדש;

.3.1.3.5

השקיה סדירה;

.3.1.3.6

אחזקה.

 .3.2כל העתקה תכלול  4שלבים כמפורט
שלב  :1עבודות מקדימות.
שלב  :2עבודות הכנה להעתקת העצים.
שלב  :3העתקת העצים לאתר הנטיעה הסופי.
שלב  :4טיפול ואחזקת העצים המועתקים באתר הנטיעה הסופי.
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 .3.2.1טבלת שלבי ההעתקה
תיאור השלב

שלב
מס'
1

עבודות מקדימות

2

עבודות הכנה

משך/
ימים

גיזום

30

השקיה

ריסוס

כלים
מכאניים

+

ציוד
ואביזרים
+

2.1

אדר סורי

30

+

+

+

+

+

2.2

אלה א"י

30

+

+

+

+

+

2.3

אלה אטלנטית

30

+

+

+

+

+

2.4

זית אירופי

7

+

+

+

+

+

2.5

מיש דרומי

30

+

+

+

+

+

+

+

+

3

העתקת העצים לאתר
הנטיעה הסופי

24
שעות

4

טיפול ואחזקת העצים
המועתקים באתר
הנטיעה הסופי

 5שנים

+

+

+

 .3.2.2במפרט שלהלן יפורטו העקרונות והנחיות הביצוע לשלבים  .1-4יחד עם זאת,
ההוראות הסופיות לביצוע הנן ההוראות שינתנו בשטח ע"י מפקח העצים ו/או
היועץ האגרונומי מטעם התכנון ,גם במידה והן שונות או סותרות את האמור
מפורשות במפרט זה.
 .3.2.3העבודות השונות יבוצעו תחת פיקוח המזמין או מי מטעמו ,לא תבוצע כל
עבודה מבלי שתתואם מראש עם מפקח העצים וללא נוכחותו .יודגש כי
המעבר בין שלב ביצוע אחד לשלב שאחריו ,יעשה רק לאחר אישור מפקח
העצים.
 .3.2.4ההעתקה (שלב  )3תבוצע לכל מקום אשר יוגדר בנספח העצים ,או למקום
אחר לפי ההנחיה של מנהל הפרויקט או מפקח העצים.
 .3.2.5ההעתקה תבוצע תוך  24שעות מתחילת החפירה לצורך הכנת גוש השורשים
להעתקה .יובהר כי הנפת העץ למקומו החדש תעשה תוך  4שעות לכל היותר
מועד ניתוקו הסופי של גוש השורשים מהקרקע.

שלב  :1עבודות מקדימות
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 .1הכרת אתר העתקה ואתר הנטיעה הסופית
 .1.1על קבלן הגיזום לבקר בשטח הפרויקט ,לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת
מגבלות שטח הנטיעה החדש .עליו להיערך באופן הנדרש לביצוע העבודות כפי
שיפורטו להלן.
 .2תאום ואישורים
 .2.1על קבלן הגיזום מוטלת האחריות לתאם ולקבל בכתב את כל האישורים ו/או
הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים מהרשויות המוסמכות (משטרה ,חח"י ,בזק,
כבלים ,פקיד היערות ,קק"ל ,רט"ג ,רשות העתיקות וכו') לצורך ביצוע הפרויקט על
כל שלביו.
 .2.2מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי העתקת העצים תעשה אך ורק לאחר שימצאו בידי
קבלן הגיזום :רישיון העתקה תקף מפקיד היערות האזורי ,רישיון חפירה ואישור
מנהל הפרויקט למיקום הנטיעה החדש.
 .2.3על קבלן הגיזום לקבל אישורי חפירה הן לאתר ההעתקה והן לאתר הנטיעה החדש
ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות שעלולות להינזק.
באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים ,כגון :חברת חשמל ,בזק ,כבלים ,רמזורים,
מחלקת מים וניקוז וכו' .במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום התשתיות התת
קרקעיות ,יערוך קבלן הגיזום חפירות גישוש לאיתור התשתיות טרם מועד החפירה.
 .2.4באחריות קבלן הגיזום לתאם ולוודא מראש הימצאותו של מקור מים קבוע אליו
יתחבר לצורך השקיית העצים ,הן באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה החדש .עליו
לוודא כי לחץ המים הקיים במקור מתאים לצורך השקיית העצים .כמו כן ,על קבלן
הגיזום להסדיר מראש את חיבורי המים ,כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים
הדרושים לצורך השקיה סדירה של העצים ,כפי שיפורט בהמשך.
 .3הכנת ציוד וחומרים
 .3.1על קבלן הגיזום להתארגן מראש ולספק לשטח את החומרים והציוד הנדרשים
במפרט ,לרבות:
 .3.1.1ציוד מכני לחפירה /חציבה עד לעומק  150ס"מ.
 .3.1.2מנוף בעל כושר הרמה מתאים למשקל הגוש והעץ הכולל.
 .3.1.3משאית הובלה מתאימה למשקל הגוש ולרוחבו.
 .3.1.4ציוד לחיתוך שורשים ידני ומכני.
 .3.1.5ציוד וחומרים לריסוס גוש השורשים בחומרי חיטוי ובהורמוני השרשה.
 .3.1.6ציוד לניתוק גוש השורשים לרבות :כבל מתכת מתאים וציוד לשימוש בו ,או
צינורות הנפה וציוד להחדרתם ,לפי משקל הגוש ומידותיו ,הכל לפי הוראות
מפקח העצים.
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 .3.1.7רשת ברזל מולחמת מסוג רשת יציקה או "אוסטרלית" ,או רשת מצוקים.
 .3.1.8בד כותנה או יוטה מסוג נמתח ומתכלה.
 .3.1.9ניילון ניצמד.
 .3.1.10ציוד מתאים להתזת פוליאוריטן מוקצף.
 .3.1.11ציוד נלווה :גנרטור ,קומפרסור ורתכת.
 .3.1.12מצעים ,דשנים ,חומרי חיפוי ,חומרי הדברה כנדרש במפרט.
 .3.1.13מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,על קבלן הגיזום לספק את כל הציוד והחומרים
הנדרשים עפ"י המופרט לעיל ולהלן ,ועליו להיות ערוך ומוכן לפני תחילת ביצוע
העבודות.
 .4הכשרת דרכי גישה והסדרי התנועה באתר ההעתקה וממנו אל אתר הנטיעה החדש
 .4.1על קבלן הגיזום להכשיר דרכי גישה זמניות המתאימות לתנועת כלי צמ"ה ,מנופים,
משאיות וכל הציוד הנדרש והנחוץ לביצוע העבודות עפ"י המפרט שלהלן .דרכים אלו
יאפשרו תנועה בטוחה ונוחה לביצוע העבודה.
 .4.2באחריות קבלן הגיזום להיערך כנדרש לצורך פינוי ופרוק מכשולים וכל אלמנט שיש
בו כדי להוות גורם מפריע למעבר ו/או לביצוע העבודות .קבלן הגיזום יתאם עם כל
ה גורמים הנדרשים ויקבל את אישורם לפרוק ופינוי ובמידת הצורך יפעל להחזרת
המצב לקדמותו.
 .4.3כמו כן ,על קבלן הגיזום חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום
ממנו יועתקו העצים למקום הנטיעה החדש ,ולהכשירו כך שיהיה פנוי מכבלי חשמל
ותקשורת עיליים ולוודא שהדרך מאפשרת מעבר ונסיעה בטוחה ופנויה מכל מכשול
שעלול למנוע את המעבר .באחריות קבלן הגיזום לאשר מראש את מסלול הנסיעה
ע"י נהג המשאית ובנוכחות מפקח העצים.
 .5סימון העצים וסימון מיקום הנטיעה החדש
 .5.1כל עץ להעתקה יהיה מסומן בשלט שנקבע על ידי מודד מוסמך בהתאם לנספח
העצים הקובע את סטאטוס העץ להעתקה.
 .5.2מיקום הנטיעה החדש יסומן בלוויית המתכנן /נציג המזמין /מפקח העצים .המודד
יסמן בעזרת יתד סימון הבולט  80ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום נטיעת העצים
החדש .היתד תייצג את מיקום מרכז הגזע .כמו כן ,יציין המודד על גבי היתד או בכל
אמצעי בולט וברור אחר את גובה הנטיעה המתוכנן (פני הקרקע המתוכננים) ואת
מספר העץ המיועד.
 .5.3על קבלן הגיזום לסמן לפני עקירת העץ ,באופן בולט ובלתי מחיק (אך מבלי להסב
נזק לעץ) ,את גובה צוואר השורש על גבי הגזע (נקודת החיבור לקרקע הטבעית).
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שתילת העץ מחדש תעשה כך שגובה צוואר השורש המקורי יישמר ,אלא אם נתנה
הוראה אחרת ממפקח העצים.
 .6בור הנטיעה
 .6.1על קבלן הגיזום להכין את בורות הנטיעה לעצים המועתקים לפני הכנת העצים
להעתקה .הבורות יהיו בקוטר ובעומק הנדרש ע"י מפקח העצים ובכל מקרה מידות
הבור :אורכו ,רוחבו ועמקו יהיו גדולים פי  1.5ממידות גוש השורשים המועתק .מודגש
בזאת כי במקרה בו יאלץ קבלן הגיזום להשאיר בורות חפורים ,עליו לגדר את הבורות
כך שלא יהוו מפגע בטיחותי לעוברי אורח ובכלל .מיקום הבורות יקבע עפ"י התכנית
ובהתאם לסימון המודד ,כאמור לעיל.
 .6.2אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לאחר החפירה לשימוש חוזר בעת הנטיעה ,אלא
אם יורה מפקח העצים אחרת .כל חומר מהחפירה/חציבת הבור שאינו מתאים
לשימוש חוזר ,כאמור ,יפונה ע"י קבלן הגיזום ועל חשבונו מהשטח לאתר מורשה
לסילוק פסולת.
 .6.3מילוי בור הנטיעה בגמר ההעתקה יעשה עם הקרקע שנחפרה תוך כדי הכנת העץ
המועתק וניתוק הגוש ,זאת לעידוד פעילות מיקרוביאלית ומיקוריזה .ערמת האדמה
שהושארה לשימוש חוזר בקרבת בור הנטיעה תשמש להשלמת כמות האדמה
הנחוצה.
 .6.4בכל מקרה ,על קבלן הגיזום להכין מבעוד מועד אדמה גננית אשר תאושר ע"י הפיקוח
טרם הבאתה לשטח .טיב האדמה ייבדק מראש ע"י מעבדת שדה מוסמכת
המאושרת ע"י המזמין .על האדמה המובאת לעמוד בערכים הנדרשים בהתאם
לטבלה שלהלן .אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה ,במרחק של לפחות  5מ' מהבור,
כך שהערמות לא יהוו מכשול בזמן ההעתקה .מודגש בזאת כי אין לנסוע על גבי
אדמת המילוי ויש להימנע מהידוקה.
הערכים לבדיקות קרקע
להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך:
ערך

סעיף

ערך נדרש

יחידת מידה

1

הרכב מכני
חרסית  ,סילט ,חול

%

חרסית – עד 50%
חרסית+סילט – עד 70%

2

חומציות בסיסיות בקרקע

PH

בין 6-8

3

מוליכות חשמלית EC

Ds/m

עד 2

4

רוויה SP

%

עד 80%

5

נתרן חליף SAR

יחס

עד 5

6

תכולת סידן  +מגנזיום mg+ca

מאק/ליטר

עד 15

7

נתרןNa

מאק/ליטר

עד 6
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8

גיר כללי

%

עד 20%

9

דלתא F

יחס

3000

10

PAR

יחס

עד 1

11

חנקן חנקתי N\NO3

מג'/ק"ג

15-20

12

 Kבמיצוי

מאק/ליטר

1

13

 Pאולסן

מג'/ק"ג

15-20

14

כלוריד CI

מאק/ליטר

עד 6

 .6.5הבור ימולא במים מבעוד מועד לבדיקת יכולת הניקוז .במידה וימצא כי קצב
החלחול/ניקוז נמוך מידי יש לבצע פעולות כגון :פיזור שכבת טוף בתחתית הבור
והשחלת צינור ניקוז בקוטר המתאים ,הכל בהתאם להוראות מפקח העצים .מוכנות
הבורות והתאמתם לנטיעה תאושר מראש ע"י מפקח העצים.
 .7מערכת השקיה
 .7.1באחריות המזמין/מפקח העצים לספק לקבלן הגיזום מקור מים (אחד או יותר,
כנדרש) אליו יהיה רשאי להתחבר לצורך השקיית העצים .על קבלן הגיזום להסדיר
מראש את חיבורי המים ,כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך
השקיה סדירה של העצים .למען הסר ספק ,העצים יושקו דרך מונה מים המיועד רק
לכך ,כך ניתן יהיה לעקוב אחרי כמויות ההשקיה לעצים המועתקים.
 .7.2קבלן הגיזום יכין תכנית השקיה אשר תביא בחשבון את כל מוקדי ההעתקה
המתוכננים .התכנית תפרט את פרישת הצנרת ואת פרטי ראשי המערכת .התכנית
תאושר מראש ע"י מפקח העצים.
 .7.3לפחות שבוע לפני מועד ההעתקה המתוכנן ,יספק קבלן הגיזום ויתקין את ראשי
מערכת ,כך שיוכל מפקח העצים לבחון ולאשר את כשירותם.
 .7.4ראשי המערכת יבוצעו בהתאם לפרטים המאושרים ויכילו את הרכיבים הבאים:
מחשב השקיה ,מונה מים ,וסת לחץ ,מסנן לטפטוף  120מש ,ברז ראשי וברזים
חשמליים עפ"י צורך.
 .7.5ראש המערכת יהיה סגור ונעול בקופסת הגנה מתאימה.
 .7.6עם גמר הנטיעה ,יותקנו לכל עץ שלוחות טפטוף להשגת כיסוי ברווחים של  0.5מ'
 0.3 Xמ' .השלוחות יפרשו מגזע העץ ועד מטר מעבר לקצה הגוש המועתק .הצינור
יעוגן כל  2מ' באמצעות יתד  Uעשויה ברזל מגולוון.
 .7.7כל חיבורי הצנרת יבוצעו באביזרי חיבור דוגמת פלסאון או שו"ע .לא יהיה שימוש
במחברי "שן".
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 .7.8ההשקיה תופעל מייד בגמר נטיעת העץ המועתק ותכסה את כל אזור גוש השורשים.
 .7.9בכל העתקת קיץ (יוני-יולי-אוגוסט) או בכל מועד בו יורה מפקח העצים ,יכין קבלן
הגיזום קו התזה הכולל מתז/ממטירון בפיזור של  2מ'  2 Xמ' ,מתזים אלו יתקנו על
הקרקע ו/או בצמרת העצים ,לפי הוראות מפקח העצים.
 .7.10בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או
עפ"י צורך ,קבלן הגיזום יהיה ערוך לגיבוי מערכת ההשקיה ,באמצעות מקור מים
חליפי נייד (מיכלית  +צינור מים) זאת בכל עת שיידרש לכך ובהתראה מיידית.
 .7.11קבלן הגיזום יהיה אחראי לתקינות ותפעול מערכת ההשקיה בכל תקופת ביצוע
העבודות וכן בתקופת האחזקה.

שלב  :2הכנת העצים להעתקה
 .1חפירת גישוש
 .1.1על קבלן הגיזום לבצע חפירת גישוש במקום בו יורה מפקח העצים ,זאת לצורך
בדיקת היקף ,עומק ,פיזור וצפיפות מערכת שורשי העץ המיועד להעתקה .כמו כן,
בעצים רב-גזעיים ייבדק אזור חיבור הגזעים השונים ,מטרת הבדיקה לאשש את
ההנחה כי מדובר בעץ אחד ולא במספר עצים צמודים.
 .1.2בנוסף ,חפירת הגישוש תעשה לצורך בחינת סוג הקרקע/מסלע הקיים בשטח ,הן
בסביבת העצים המיועדים להעתקה והן בשטח אליו יועתקו העצים .החפירה תבוצע
בנוכחות מפקח העצים ובמספר נקודות כפי שיורה מפקח העצים ולעומק כ 2 -מ' ,או
בהתאם להנחיות מפקח העצים .ממצאי החפירה יקבעו את שיטת ההעתקה ,את
קוטר הגוש שיועתק ואת הכלים המכאניים הנדרשים בהתאמה.
 .2גיזום העצים והגנה על הגזעים המרכזיים
 .2.1בכל העצים המיועדים להעתקה יבוצע גיזום בסיסי שמטרתו סניטציה והרמת נוף כדי
לאפשר עבודה קרובה לעץ במינימום נזק .בהעתקות קיץ (יוני-יולי-אוגוסט) ובמקרים
מיוחדים לפי הוראות מפקח העצים ,יבוצע גיזום להקטנת נוף העצים.
 .2.2במידה ונדרש לבצע גיזום להקטנת הנוף ע"י מפקח העצים יבוצע גיזום ענפים וגזעים
לפי ההוראות הבאות :יש לגזום ענפים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה,
יש לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את
שלד העץ בשלמותם .העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים שיוסרו יגזמו עד בסיסם
(אין להשאיר זיזים) וענפים/גזעים השייכים לשלד יושארו שלמים ובלתי גזומים .בכל
מקרה אין לגזום ולהסיר יותר משליש מנפח עלוות העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת
פצעים בקליפת הגזע והענפים בעת ביצוע הגיזום.
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 .2.3הגיזום יבוצע במסגרת שבעת הימים שלפני מועד ההעתקה .בכל מקרה מועד הגיזום
ייקבע ע"י מפקח העצים.
 .2.4כל פצעי הגיזום והחתכים שקוטרם עולה על  4ס"מ ימרחו באופן קפדני בשכבה
מלאה של משחת גיזום מסוג "נקטק" או חומר אחר אשר יאושר מראש ע"י מפקח
העצים.
 .2.5בהעתקות קיץ (יוני-יולי-אוגוסט) ובמקרים אחרים לפי הוראות מפקח העצים ,ענפי
העץ החשופים וגזעו ימרחו או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן"
בריכוז מינימאלי  ,40%להגנה מפני קרינה.
 .2.6במקרה חריג בו חלף זמן בין מועד גיזום העץ למועד ההעתקה ,יש להעריך את
עוצמת הצימוח החדש .במידה והחל כיסוי עלווה חדשה יש לרסס בקאולין בריכוז
 5%עם משטח טריטאון  ,0.025%הכל בהתאם להוראות מפקח העצים.
 .2.7במקרים של עצים רב גזעיים ו/או עצים בהם קיימות זווית חדות בין הגזעים או ענפי
שלד מרכזיים העלולות להתפשק ו/או להישבר ,על קבלן הגיזום לדאוג לקיבוע
בעזרת מוטות מתכת אשר יקדחו אל הגזעים/ענפים ,הכל בהתאם להוראות מפקח
העצים.

 .3חיתוך השורשים
 .3.1יש לחשוף את גוש השורשים באמצעות חפירה אשר תחל במרחק של  2מ' מחוץ
לשולי הגוש המתוכנן ,כך שתיווצר תעלה בעומק  1.5מ' לפחות .הדופן הפנימית
תהיה גוש השורשים הניצבת לתחתית התעלה ,הדופן החיצונית תהיה בשיפוע 1:2
לפחות .רוחב התעלה ועומקה יאפשרו גישה נוחה לכלי העבודה לצורך הכנת גוש
השורשים הסופי וכן ניתוקו מהקרקע.
 .3.2גוש השורשים יוקטן למידותיו הסופיות על ידי חפירה איטית וזהירה לגילוי מערכת
השורשים ,תוך התקדמות מהחוץ כלפי פנים (לכיוון הגזע) ,בניצב לרדיוס הגוש (לגזע
העץ) ובכל היקף גוש השורשים .עבודת החפירה /חציבה תבוצע תוך שמירה על
שלמות הגוש ותלווה בגוזם מומחה לביצוע חיתוך נקי של שורשים .על גוזם לוודא
שלכל עומק החפירה הנ"ל לא נשארו שורשים המחוברים לקרקע.
 .3.3קוטר הגוש הסופי יהיה פי  6עד פי  10מקוטר הגזע (כפי שרשום בסקר העצים)
ועומקו יהיה עד  120ס"מ .יחד עם זאת ,קוטר הגוש לא יקטן בכל מקרה מ 1.5 -מ'.
בכל המקרים עומק הגוש לא יקטן מ 0.7 -מ' .למרות כל האמור :צורתו ,גודלו ועומקו
של גוש השורשים המועתק ייקבעו נקודתית וביחס לכל עץ ועץ ,בהתאם לסוג הקרקע
ולמבנה מערכת השורשים וצפיפותם ,זאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מפקח
העצים.
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 .3.4על קבלן הגיזום להיערך לגיזום ידני – מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן
ידני בעזרת מס ור מכני ,עתים מושחזים ,מזמרות וכו' .אין לבצע בשום פנים ואופן
קריעה או שבירה גסה של שורשים היקפיים ובכלל.
 .3.5בגמר חיתוך השורשים יש למרוח באופן קפדני כל חתך שורש שקוטרו עולה על 4
ס"מ בשכבה מלאה של משחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע.
 .3.6מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על קבלן הגיזום לרסס את גוש השורשים
שנחשף כנגד היווצרות פטריות בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם
אבקה ל  1ליטר מים  +פוליקור  550במינון של  0.1%בתמיסה ,יש לערבב את
התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים החשוף ,בנוסף יש לרסס בהורמון השרשה
מסוג  KIPAבריכוז של .ppm 2,000
 .3.7לאחר שהובא גוש השורשים לממדיו הסופיים והושלמו כל עבודת חיתוך השורשים
והטיפול בהם ,כאמור לעיל ,על קבלן הגיזום לעטוף ("לארגז") את גוש השורשים
החשוף בשכבות הבאות:
 .3.7.1שכבה ראשונה :עטיפת הגוש בבד כותנה מסוג נמתח ומתכלה ,באופן
שיכסה את כל גוש השורשים החשופים לכל היקפו וגובהו ובמספר כריכות
אשר ישמור על שלמותו.
 .3.7.2שכבה שנייה :על גבי הבד ימתח קבלן הגיזום רשת אוסטרלית/רשת מצוקים
אשר תהדק את גוש השורשים לכל היקפו וגובהו .על גבי הרשת ,יש למתוח
שכבות ניילון נצמד .כל השכבות הללו יוחדרו כ 50 -ס"מ לתחתית בית
השורשים וכ 50 -ס"מ על גבי פני הגוש העליונים (פני הקרקע הטבעיים).
.3.8

על קבלן הגיזום להדק את הרשתות באמצעות מתיחה ,כך שתארוז ותאחז בחוזקה
את גוש השורשים .המתיחה תבוצע באמצעות ציוד ייעודי המותאם לביצוע פעולה זו.
יש חשיבות גדולה לשמירת גוש שלם הן בשלב הניתוק והן בשלב העברה.

.3.9

עפ"י הנחיית מפקח העצים ובהתאם לצורך ,במקרים בהם ניכרת התפרקות הגוש,
יבצע קבלן הגיזום אטימת הגוש בפוליאוריתן מוקצף ,לפי הנחיות היצרן.

 .3.10עפ"י הנחיית מפקח העצים ,על קבלן הגיזום לשמור את תכולת החפירה ,אשר
תשמשו כחומר מילוי בבור הנטיעה החדש כאמור לעיל ו/או למילוי הבור שנשאר
לאחר הוצאת העץ.
 .3.11שולי החיתוך ימולאו באדמה גננית מטיב מאושר.

שלב  :3העברת העצים לאתר הנטיעה הסופי
 .1כללי
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 .1.1על קבלן הגיזום להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לכל אחד מן העצים
המיועדים להעתקה ,לרבות:
 .1.1.1התקנת מערכת השקיה (טפטוף והתזה כמפורט לעיל).
 .1.1.2הסדרת דרכי גישה והסדרי תנועה מאושרים להובלת העצים ונטיעתם
כנדרש.
 .1.1.3חפירת בור בו יונח העץ המועתק.
 .1.1.4אדמה גננית למילוי (שתאושר ע"י מפקח העצים לפני הבאתה לשטח).
אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה ,על קבלן הגיזום להשתמש גם בעודפי
החפירה ,כמפורט לעיל.
 .1.1.5ערמת קומפוסט –  300ליטר ליד כל בור.
 .1.1.6דשן מלא איטי תמס (המתפרק במהלך  8חודשים עפ"י הוראות היצרן)
מסוג "אוסמוקוט" או שו"ע – בכמות  3ק"ג לעץ.
 .1.1.7הכנת מיקוריזה ליישום במילוי החוזר בבורות העצים המועתקים לפי
הוראות היצרן.
 .1.1.8ערמת פרלייט מס'  6בכמות של  4 - 1מ"ק ליד כל בור זאת כדי ליצור
שכבה של  50 – 30ס"מ בהיקף הגוש.
 250 - 500 .1.1.9גר' הורמון השרשה מספר  8לכל עץ ,לפי הגודל.
 .1.1.10רסק עץ לחיפוי עליון בכמות שתספיק לשכבה בעובי  10ס"מ עד לפחות
מטר מחוץ להיקף הגוש המועתק.
 .1.1.11הכנת אמצעי כבילה ועיגון במידת הצורך.
 .1.2על קבלן הגיזום לארגן מראש את כל החומרים והציוד הדרוש להעתקה ,על מנת
למנוע תקלות העלולות לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה ,לרבות :התאמת הכלים
והציוד לגודל גוש השורשים ונוף העץ וכן למשקלו הכללי של העץ המועתק ,תאום
ורכישת כל ציוד הבטיחות ,הקשירה והכבילה הדרושים לשם הנפת העץ ,הובלתו,
ייצוב העץ באתר הנטיעה וכו'.
 .2ניתוק תחתית גוש השורשים
 .2.1לאחר שנותקו השורשים ההיקפיים והושלמה עטיפתו של הגוש ,כאמור לעיל ,ניתן
יהיה לנתק את השורשים התחתונים .מודגש בזאת כי פעולת ניתוק גוש השורשים
מחייבת הקפדה יתרה לשמירת שלמותו של גוש השורשים ,תוך הימנעות מקריעה
גסה של שורשים.
 .2.2גוש השורשים ינותק לכל היותר ארבע שעות אחרי תחילת החפירה .ההעתקה
תסתיים בשלמותה שתים עשרה שעות אחרי תחילת החפירה.
 .2.3עבודות ניתוק הגוש והנפתו יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.
328

 .2.4ניתוק גוש השורשים יתאפשר בשלוש שיטות:
שיטה א' :גוש השורשים ינותק בתחתיתו בעזרת תנודות עדינות לכל הכיוונים
ועבודת באגר /מנוף עדינה יש לנתק את הגוש מן הקרקע ,כאשר גוש השורש
יישאר שלם .לצורך כך ,בין השאר יש לדאוג כל העת לשלמות הרשת ולהידוקה
תוך כדי ביצוע הניתוק.
שיטה ב' :גוש השורשים ינותק בתחתיתו באמצעות כבל פלדה שזור בעובי
מתאים ,אשר ירתם לשני טרקטורים ובתנועת משיכה עדינה ,איטית ומתואמת בין
שני הצדדים ,יוחדר הכבל תחת הגוש עד ניתוקם המלא של השורשים מהקרקע.
 .2.5לצורך עיגון העץ בזמן ניתוק גוש השורשים ,על קבלן הגיזום לעגן את נוף העץ
באמצעות מנוף בעזרת רצועות הרמה .על קבלן הגיזום לדאוג שאזור הקשירה
ירופד באמצעים מתאימים כגון :בד יוטה ,שמיכה ,מזרון ,שקי "ביג בג" וכד' במספר
שכבות/כריכות למניעת חבלה אפשרית בקליפת הגזע ובענפים.
 .3הנפת העץ והגוש
 .3.1הנפת עץ וגוש השורשים במשקל כולל של עד  15טון תוכל להיעשות בעזרת
קשירות לגזע העץ .הנפת עץ וגוש השורשים במשקל כולל מעל  15טון תעשה
בהרמה מבסיס הגוש זאת בעזרת החדרת משטח הרמה עשוי צינורות או מוטות או
אמצעי אחר שיהיה מאושר על ידי מפקח העצים.
 .3.2קביעת סוג/גודל המנוף וחוזק רצועות ההרמה הנדרשים בהתאמה להערכת משקל
העץ ,הינה באחריותו הבלעדית של קבלן הגיזום ועליו להיערך לכך כנדרש .יודגש
בזאת כי לא תעשה כל פשרה באשר לגודל גוש השורשים ו/או גודל נוף העץ בשל
ציוד כלשהו שאינו מתאים.
 .3.3בשלב ניתוק השורשים (בכל אחת מן השיטות שלעיל) ייתמך העץ ע"י זרוע מנוף או
מחפר אליו מעוגן העץ .העץ יונף אך ורק לאחר שמערכת השורשים נותקה במלואה.
 .3.4ההנפה שלא מבסיס הגוש (צינורות /מוטות וכד') תבוצע מתחת להתפצלות הענפים
הראשונה ותוך הקפדה על הגנת הגזע מפני חיגור ופגיעה מכאנית ,זאת על ידי
ריפוד קפדני של הגזע בשכבות של חומרים כגון :בד יוטה ,שמיכה ,מזרון ,שקי "ביג
בג" וכד' במספר שכבות/כריכות ,ו/או על ידי החדרת מוטות פלדה בקוטר עד 20
מ"מ דרך הגזע ,זאת תוך הקפדה על חיטוי ואטימת חור ההחדרה של המוטות והכל
באישור מפקח העצים.
 .3.5מודגש כי מרגע שהונף העץ ,על קבלן הגיזום לדאוג ולהרחיק עוברי אורח וסקרנים
ולהבטיח את ביטחונם של עובדיו או מי מהנמצאים בסביבת העץ המונף.
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 .3.6עם השלמת ניתוק הגוש והנפתו ,על קבלן הגיזום להשלים ולעטוף את תחתית גוש
השורשים ברשת אוסטרלית אשר תחובר לרשת האוסטרלית הקיימת בהיקף גוש
השורשים וכן ביריעת ניילון נצמד ,ולהדקה באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות
תחתית גוש השורשים (מספר הכריכות של הניילון יהיה כזה שיישא את עומס הגוש
בשלמותו משך כל שלב ההובלה).
 .4העברת עצים בהובלה
 .4.1עצים אשר מועברים למקום הנטיעה החדש בהובלה ,יועמסו ויונחו על גבי משטח
משאית בעלת דפנות פתוחות וכושר נשיאה מתאים.
 .4.2גוש השורשים יונח על משטח המשאית בצורה אנכית (גזע זקוף) ויעוגן למשטח
המשאית באמצעות רצועות קשירה מתאימות העשויות בד בלבד (בשום אופן אין
להשתמש בשרשראות מתכת) .על קבלן הגיזום לדאוג שאזור הקשירה (נקודת
החיכוך עם גזע וענפי העץ) ירופד באמצעים מתאימים כמפורט לעיל.
 .4.3למען הסר ספק ,אין להשכיב עצים או להניחם אחד על גבי השני.
 .4.4העצים יוסעו למקום הנטיעה בנסיעה רצופה ואיטית כך שהגוש לא יקבל מכות או
זעזועים ושלמותו תישמר ,כל זאת תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
העברת העץ תבוצע לכל היותר תוך שעתיים מעת מניתוקו מהקרקע.
 .4.5בכל מקרה ,על קבלן הגיזום חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין
המקום ממנו יועתקו העצים למקום הנטיעה החדש ,שהינו נקי ממכשולים ומאפשר
נסיעה בטוחה ועליו להיערך בהתאם ,לרבות ליווי המשאית ע"י גוזם מצויד במסור
מכני ואמצעי טיפוס (שהמקרים בהם יופעל הגוזם לצורך הקטנת גוש השורשים או
גיזום הנוף ,תוך כדי הובלה ,מצריכים את אישור מפקח העצים) .דגש מיוחד יינתן
לאיתור קווי חשמל ותקשורת לאורך הציר ובחינת מידת השפעתם על מעבר העץ.
 .4.6במקרים בהם לא ניתן יהיה לחלץ גוש שורשים מלא ו/או במקרים של עץ חשוף
שורש ,העץ יובל על צידו כאשר כל גוש השורשים ייעטף בבד כותנה רטוב ואז
ההעתקה תעשה לכל היותר תוך שעה .כמו כן ,יודגש כי במקרים אלו העץ יינטע
במקום הנטיעה החדש בפרלייט מלא ,זאת בשונה מההנחיות המפורטות בהמשך.
 .5הנטיעה
 .5.1במידה ולא ניתנה הוראה אחרת ממפקח העצים ,הנטיעה תבוצע בבור מלא מים.
באחריות קבלן הגיזום למלא  1/3מעומק הבור טרם הנטיעה.
 .5.2יש לערבב לתוך המים שבתוך הבור  250-500גר' הורמון השרשה מס' .8
 .5.3העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך הנפתו.
טרם הנחת העץ בבור הנטיעה ,יש להסיר לחלוטין בצורה עדינה את כל הניילון
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הנצמד (והפוליאוריטן במידה וייושם) ,בד הכותנה והרשת יושארו .גוש שורשי העץ
יונח במרכז הבור כפי שיפורט להלן.
 .5.4חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת בקומפוסט בשיעור  .10%העץ
יונח אנכית בתחתית בור הנטיעה תוך הקפדה על התאמת גובה צוואר השורש
המקורי לגובהו הסופי ,כך שיתאים לפני השטח הקיימים/המתוכננים כפי שסימן
המודד (אלא אם נתנה הוראה אחרת ממפקח העצים) .מודגש בזאת כי בכל מקרה
אין לקבור את אזור צוואר השורש ובעת הנחת העץ בבור הנטיעה יש להביא בחשבון
שקיעה טבעית שעלולה לקרות עם הזמן בשל מסת העץ.
 .5.5כאשר העץ מונח במקום ולפני תחילת המילוי החוזר ,יש לבצע חתכים בכל היקף
הבד העוטף את הגוש כדי לאפשר פריצת שורשים החוצה .לאחר מכן יש למלא את
בור הנטיעה במים ולמלא את החלל שבין גוש השורשים לדופן הבור בפרלייט  6אשר
עורבב מראש עם קומפוסט בשיעור  10%ועם מיקוריזה לפי הוראות היצרן ,כל זאת
בשעה שהעץ עדיין מוחזק ע"י המנוף.
 .5.6על קבלן הגיזום לפזר את ה"אוסמוקוט" בצידי הגוש תוך כדי מילוי הפרלייט והאדמה
באופן אחיד.
 .5.7על קבלן הגיזום לבצע הידוק של הפרלייט באמצעות דריכה ,ובמקביל יש להמשיך
במילוי מים ואדמה גננית.
 .5.8בגמר מילוי החלל שבין דופן הבור לגוש השורשים ,יש להסדיר גומת השקיה בקוטר
העולה על מידות הגוש המועתק ,כזו אשר תכיל השקיית רוויה ידנית שתינתן מייד
בגמר הסדרת הגומה.
 .5.9רק לאחר שווידא קבלן הגיזום כי העץ עומד יציב ,יוכל לשחרר את העץ מכבלי המנוף
ולהסיר את הקשירות.
 .5.10מיד בסיום העבודות שפורטו לעיל ,על קבלן הגיזום לבצע עבודות תמיכה ,ייצוב
וכבילה לייצוב העץ (במידת הצורך ועפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה של
הפרויקט) .בכל מקרה שיוחלט לבצע תמיכה/עיגון ,על קבלן הגיזום לדאוג לסימון
פרטי התמיכה/העיגון בסס"ל בצבע זוהר ,למניעת נזקים לעוברי אורח ובכלל.
 .5.11עם גמר הנטיעה יבצע קבלן הגיזום את הפעולות הבאות:
 .5.11.1הסדרת שטח העבודה ,לרבות ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה.
 .5.11.2הסרת כל אמצעי העזר להנפה כולל עטיפות ,ריפודים ורצועות ,חיתוך
קצוות המוטות אם הוחדרו וטיפול קפדני בפצעים שנוצרו בתהליכי ההנפה
כולל משחת גיזום.
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 .5.11.3תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ובעת נטיעתו ,לרבות חידוש גיזום
בענפים שניזוקו ,טיפול בפצעי גזע ומריחת משחת גיזום ,חידוש שכבת
הלובן עפ"י דרישת מפקח העצים וכל פעולה נוספת אשר ידרוש מפקח
העצים.
 .5.11.4התקנת והפעלת מערכת ההשקיה בהתאם להנחיות מפקח העצים.
 .5.11.5כיסוי נוף העץ הגזום ביריעת צל למניעת דיות יתר בהעתקות קיץ (יוני-יולי-
אוגוסט) ובמקרים מיוחדים לפי הוראות מפקח העצים .יש לכסות את כל
עלוות העץ ביריעת צל בצפיפות של  ,70%יריעת צל זו תישאר במקומה
למשך  30ימים ,ולאחר מכן יש להסירה.
 .5.12באחריות קבלן הגיזום למלא אדמה בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש
הראשון שלאחר הנטיעה.
 .6חיפוי עליון
 .6.1על קבלן הגיזום להכין חומר חיפוי ממקור אורגני וקשה פירוק כגון גזם מרוסק (כפיסי
עץ) נקי מכל פסולת.
 .6.2איכות החיפוי ומידת התאמתו טעונה את אישור מפקח העצים מראש ,לשם כך יביא
קבלן הגיזום דוגמא אותה יאשר מפקח העצים ובהתאם יספק את החיפוי לשטח
הפרויקט.
 .6.3החיפוי יפוזר כחודש מגמר הנטיעה ע"מ לבחון שאין שקיעות בקרקע המצריכות מילוי
חוזר.
 .6.4החיפוי יפוזר ברדיוס של כ 3 -מ' בגומה סביב העץ ,עד לגבולות בור השתילה,
לקבלת שכבה בעובי של  15 – 10ס"מ לפחות .יש להקפיד כי אזור צוואר השורש
יהיה נקי מחיפוי למניעת לחות קבועה והיווצרות ריקבון.
 .6.5החיפוי יפוזר על גבי שלוחות הטפטוף זאת רק לאחר שווידא קבלן הגיזום כי הצנרת
תקינה ושלמה.

שלב  :4טיפול ואחזקת העצים המועתקים
 .1על קבלן הגיזום ובאחריותו לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות עד למסירה סופית של
הפרויקט ובכל מקרה לא פחות מחמש שנים ממועד ההעתקה ,לרבות:
 .1.1עבודות השקיה – יש להשקות את העץ פעם בכל שבוע עד למועד המסירה הסופית
לפי התכנית הבאה:
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 .1.1.1חודש  :1-2 ,12פעם בשבוע 1 :ליטר/מ"ר/יום (אלא אם ירד גשם משמעותי
באותו השבוע).
 .1.1.2חודש  :10-11 ,3-4פעם בשבוע 3 :ליטר/מ"ר/יום (אלא אם ירד גשם
משמעותי באותו השבוע).
 .1.1.3חודש  :5-9פעם בשבוע 5 :ליטר/מ"ר/יום.
אנו מדגישים כי נושא ההשקיה הוא חיוני להצלחת ההעתקה!
 .1.2עבודות גיזום בהתאם להוראות מפקח העצים.
 .1.3ריסוסי מזיקים ומחלות.
 .1.4דישון (בהתאם לדרישות מפקח העצים).
 .1.5ייצוב העצים ותחזוקת אמצעי הכבילה/עיגון.
 .1.6הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י מפקח העצים.
 .1.7לקראת תום שנת האחזקה הראשונה ,קבלן הגיזום יעקור ויסלק עצים מתים אשר
לא נקלטו וזאת רק לאחר שהורה על כך מפקח העצים.
 .1.8בנוסף לאמור בס"ק  ,1.7במקום כל עץ שמת ייטע קבלן הגיזום עץ מאותו מין בגודל
 , 10יתקין שתי סמוכות כמקובל ויחבר טבעת טפטוף כנדרש ובהתאם להנחיית
מפקח העצים.
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נספח ח'

הסדרי תנועה זמניים
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כללי

.1

מצורף לחומר המכרז תכנון של הסדרי תנועה זמניים – בסטאטוסים שונים .רשאי הקבלן
להציע שינויים שיאושרו ע"י הפיקוח ,רשות תמרור מקומית ומשטרת ישראל .לחילופין ניתן
להשתמש בהסדרי התנועה הזמניים המצורפים לחומר המכרז והן מאושרות ע"י רשות תמרור
מקומית וע"י המשטרה אחרת יהיה על הקבלן לאשרם או להציע תכנון אחר.

.2

הקבלן ימשיך ויתחזק את ההסדר ,ככל הנדרש ,בהתאם לשלבי הביצוע .תחזוקת ההסדר
כוללת את האלמנטים הבטיחותיים בהתאם לתכניות הסדרי התנועה וכל הדרישות הנילוות,
וכן את האחזקה הפיזית של ההסדר – אספלט כביש ומדרכות ,אבני שפה ,תאורה וכל הנדרש.

.3

בגין תכנון ,קבלת אישור העירייה והמשטרה ,ביצוע ,תחזוקה שוטפת ופיקוח צמוד ועליון על
כל הסדרי התנועה הזמניים בפרויקט ,יהיה הקבלן זכאי להקצב חודשי כמפורט בכתב הכמויות
אשר ישולם לקבלן החל מגמר ההתארגנות ,ביצוע הסדר התנועה הראשון ותחילת עבודה
בשטח (המאוחר מביניהם) ועד למועד בו לא יהיה צורך בהסדר תנועה זמני פרוס בשטח .לא
ישולם הקצב עבור חודש מלא או חלקי חודש בו לא היה פרוס הסדר תנועה זמני.
על אף האמור לעיל ,במקרה שהמועד המקורי להשלמת הפרויקט יוארך על ידי המזמין בהתאם
להוראות ההסכם ,התשלום בגין ביצוע הסדרי התנועה בתקופה שלאחר מועד השלמת העבודות
המקורי ,יהיה בהתאם להסדרי התנועה שבוצעו על ידי הקבלן בפועל ,כמפורט בסעיף להלן.
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה ,הקצב ו/או פיצוי אחר מכל סוג שהוא
בגין ביצוע הסדרי תנועה בתקופה שלאחר מועד השלמת הפרויקט המקורי ,ככל שהעיכוב
במועד השלמת הפרויקט נובע מהפרה של הקבלן את הוראות מסמכי ההסכם .מובהר כי גם
אם במידה ובשטח הפרויקט יפרוס הקבלן ויבצע יותר מהסדר תנועה אחד – סכום ההקצב
החודשי לא ישתנה ולא יגדל בהתאמה למספר ההסדרים – הסכום הינו קבוע וסופי.
ההקצב החודשי כולל בתוכו את כל ההסדרים שיבצע הקבלן בפרויקט ,בין אם ניתן לחזות
אותם כיום ובין אם יתעורר הצורך בביצועם במהלך הפרויקט.
בנוסף ,הסכום המשולם בהקצב החודשי עבור הסדרי תנועה יכסה ויכלול גם אזורים מחוץ
לפרויקט ו/או הגובלים עם הפרויקט ואשר לעבודות על הפרויקט יש השפעה עליהם ,כלומר:
במידה ויהיה צורך בהצבת אביזרי בטיחות ע"פ הנחיית ממונה הבטיחות של הקבלן ,של מזמין
העבודה ,מנהל הפרויקט או כל גורם אחר ,ההקצב כולל גם את האזורים שמחוץ לגבול
הפרויקט.

.5
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אישור תכנית נוספת/חלופית כנ"ל (של מתכנן מטעם הקבלן) לא יגרום לשינוי במחירי היחידה,
ו/או בלוח הזמנים ,ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו .כמו כן ,מובהר כי בכל מקרה לא
ישלם המזמין עבור אמצעי בטיחות מעבר להקצב המפורט בכתב הכמויות .מובהר כי לא ישולם

עבור תכנון ואישור הסדר תנועה גם אם ההסדר לא בוצע – בין אם בגלל סיבות הקשורות
במזמין העבודה ובין אם סיבות הקשורות בכל גורם אחר.
.6

יש לציין כי ההקצב המפורט בכתב הכמויות הנו סכום קבוע וסופי עבור הסדרי התנועה אשר
יבוצעו במסגרת העבודה בתוך התקופה שעד למועד השלמת הפרויקט המקורי ,במגבלות
המפורטות לעיל .ההקצב יכלול את כל העבודות הפיזיות הכרוכות בהסדרי התנועה  -בין היתר
ביצוע ופירוק ריבודי אספלט זמני ,לרבות אספלט קר לסגירת תעלות של תשתיות אותן יהיה
על הקבלן לבצע ,כולל מעקות הולכי רגל (מכל סוג שידרש) ,מדרכות זמניות ,אבני שפה,
ריצופים ,שלטים פריפריאלים וכן כל עבודה אחרת שתידרש ע"י הגורמים המאשרים
הרלוונטים ,החל משלב התכנון ,הביצוע והאחזקה של ההסדר ,ולא יתקבלו כל טענות או
בקשות בדבר הגדלה של סעיף זה.

.7

ההקצב כפי שמופיע בכתב הכמויות כולל גם עבודות צביעה ותמרור סופיים בהחזרת המצב
לקדמותו טרם הביצוע או לפי התוכנית המאושרת שיוצא הקבלן מהעירייה.

שילוט ,תמרור ואמצעי בטיחות זמניים
.1

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ועובדי הדרך שבתחום
אתר העבודה.

.2

הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים ,תמרורים ,סרטים ,פנסים מהבהבים ,מעקות
בטיחות קבועים או זמניים ,ואמצעים נוספים הנדרשים ,כולל צביעת פסי צבע זמניים בצבע
כתום כנדרש בתכניות הסדרי תנועה לשלבי הביצוע .מודגש כי סימון הצבע הכתום יכיל
כדוריות להחזרת האור ע"פ מפרט נתיבי ישראל ,או ע"פ הבהרות והנחיות שיעביר מנה"פ
במהלך הביצוע.

.3

תנאי לביצוע העבודות באתר יהיה המצאותו של "מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה"
(קורס של נתיבי ישראל) באתר במשך כל שעות פעילות האתר .נושא תפקיד זה יערוך סיורים
יומיים בתחילת ובסיום כל יום עבודה ,יבצע מעקב שוטף ביומן מיוחד על אמצעי הבטיחות
באתר ומצב הסדרי התנועה ,יטפל מול ממונה הבטיחות בתקלות ומפגעים ולמעשה ינהל את
כל נושא הסדרי התנועה באתר.
יובהר כי האמור בסעיף זה הינו בנוסף ומבלי לגרוע מהדרישות בהתאם לנוהל הבטיחות של
מוריה.

.4

אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני וכל שאר אמצעי הבטיחות בין שפורטו לעיל ובין שלא
פורטו ונדרשים כנ"ל בעת הביצוע על פי תכניות התנועה וע"פ ה"מדריך" תיעשה על ידי הקבלן.
כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין ,ייעשה בהתאם לתכנית הסדרי תנועה מאושרת,
ובמקרים חריגים עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן מבחינת גודל ,צבע ,תוכן וכו'.
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.5

מוריה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק באתר בכל עת את תקינות המערכות ותיפקודן ,וכל
חריגה מקיום הדרישות המפורטות לעיל של מערכת השלטים ,התמרורים ויתר אמצעי
הבטיחות ,תנוכה מחשבונו של הקבלן בהתאם לטבלת הניכויים המצורפת לנוהל הבטיחות של
מוריה.

.6

עבור העתקת תמרורים או שינוי הסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינוי בביצוע לא
תשולם כל תוספת שהיא.

.7

עבור כל השילוט והתמרור הזמני הנ"ל ישולם לקבלן במסגרת ההקצב להסדרי התנועה
הזמניים ,ולא תשולם כל תוספת שהיא עבור תכנון ,אישור,ביצוע ,אחזקה ופיקוח עליון עבור
הנ"ל.

.8

במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות המפורטות במסמכי החוזה ועל פי דרישות הפיקוח ,שומרת
לעצמה חב' מוריה הזכות להתקין בעצמה אמצעי הבטיחות ולחייב את הקבלן במחירם (המחיר
בו תחוייב מוריה) לרבות תוספות ותקורות של  25%אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן
מאחריותו כלפי כל גורם שהוא וכלפי האמור במסמכי חוזה זה.

.9

במידה והסדר תנועה זמני שביצע הקבלן יימצא לא תקין והקבלן יתמהמה בתיקונו ,רשאי
המפקח לפרק את הסדר התנועה שהתקין הקבלן ולהתקין הסדר תנועה ע"י קבלן חיצוני .כל
עלויות הפירוק ,האחזקה השוטפת ,תקורות מוריה כמפורט לעיל ינוכו מחשבון הקבלן .מוריה
רשאית להשאיר את ההסדר פרוס בשטח לכל משך זמן ,בלי הגבלה ,ולפי הצורך.

מחירי יחידה בגין ביצוע הסדרי תנועה זמניים בתקופה שלאחר מועד השלמת הפרויקט
מובהר כי במקרה של ביצוע הסדרי תנועה זמניים לאחר המועד המקורי להשלמת הפרויקט כמפורט
בסעיפים 00.09 :ו 00.05-לעיל ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום בהתאם להסדרי התנועה שיבוצעו
על ידו בפועל ,עפ"י מחיר היחידה במחירון "נתיבי ישראל" המעודכן למועד הגשת ההצעה,
בהפחתה של  20%או לפי ההקצב הקיים (הנמוך מבין השניים).
למען הסר ספק ,מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו רק במקרה שמועד השלמת הפרויקט הוארך על
ידי המזמין ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם .הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה ,הקצב ו/או
פיצוי אחר מכל סוג שהוא בגין ביצוע הסדרי תנועה בתקופה שלאחר מועד השלמת
___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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נספח ט'

לוח זמנים
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תוספת למוקדמות למפרט מיוחד
 .1לוח הזמנים המפורט יומצא על ידי הקבלן לאישור המזמין לא יאוחר מ 14 -ימים קלנדריים מיום
הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין.
מובהר בזאת כי לעניין לוח הזמנים המפורט יחולו ,בנוסף להוראות הכלולות בסעיף ( 00.07לוח
זמנים ודווח) למסמך ג'( 1מוקדמות למפרט מיוחד) ,גם ההוראות המפורטות בנספח א' (של נספח
לוח הזמנים) לתוספת זו .מובהר בזאת כי הוראות נספח א' (של נספח לוח הזמנים) לתוספת זו ייראו
כמשלימות ומוסיפות על ההוראות הכלולות בחוזה ובמסמך ג'( 1מוקדמות למפרט מיוחד) לעניין
לוחות הזמנים .עם זאת ,מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין המסמכים האמורים ,תגבר ההוראה
המחמירה יותר עם הקבלן ו/או המקלה עם המזמין ,לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של
המזמין.

נספח א' לתוספת  -לוח זמנים
לוח זמנים מפורט

א.
.1

.2

.3

.4
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במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה .לוח הזמנים המפורט
יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי והמשאבים העומדים לרשותו ולרשות קבלני המשנה
שלו .לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפשר למנהל הפרויקט ולמזמין להבין
היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן.
לוח הזמנים המפורט יבנה על בסיס לוח שנה הכולל ימים ללא עבודה :ימי שישי (ערבי שבת),
שבתות ,ערבי חגים ,חגים וכן ימים בהם אין עובדים ,כפי שיוכתבו ע"י המזמין ובהם תיאסר עבודת
הקבלן.
לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות ופעילויות שאינן
תלויות בקבלן באופן בלעדי (כגון :פינוי מטרדים ,עבודות של חברות תשתיות אחרות ,אילוצים
חיצוניים וכד') .לצורך כך ,על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על פי המוגדר להלן:
 3.1הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי .כל הפעילויות בפרויקט יקושרו
באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות שבפרויקט.
 3.2תזמון העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות מרווח זמן
בטחון מתוכנן מראש ( )BUFFERיחידה ,בסוף כל הנתיב/ים הקריטי/ים ,לפני אבן דרך מס 8
"סיום כלל העבודות הקבלניות מחתך  287עד חתך  359וגו' ".
 3.3בהיעדר הגדרה אחרת יתכנן הקבלן את לוח הזמנים כך שהוא יותיר מרווח של  15%מזמן
הביצוע על הנתיב הקריטי (באמצעות פעילות מרווח זמן בטחון) .בנוסף הוא יתכנן את
הפרויקט באופן שהוא מותיר מרווחי זמן סבירים (כלומר ,גדולים מ 15% -ממשך הנתיב)
מתוכננים מראש על הנתיבים המזינים את הנתיב הקריטי .זאת בכדי לאפשר ספיגה של תקלות
ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו .למען הסר ספק ,כל הנתיבים שאינם מוגדרים
כקריטיים יתכנסו לפעילות מרווח זמן הבטחון או לפעילויות המקדימות לה.
 3.4למען הסר ספק :המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות אינם חלק ממרווחי
הביטחון המוגדרים לעיל.
לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:

.5

.6
.7
.8
.9

ב.

לוח זמנים מתוכנן בסיסי
.1

.2

.3
.4
ג.
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 4.1כל פעילויות הביצוע.
 4.2כל פעילויות התכנון (אם נדרשות במסגרת העבודות) ,לרבות מרווחי זמן סבירים לפי ההסכם
לצורך מתן האישורים ע"י המזמין.
 4.3כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות  /גופים מוסמכים ורשויות מוסמכות.
 4.4כל פעילויות הייצור והאספקה של מרכיבים שונים (לדוגמא :חלקים טרומיים ,מעקות ,ועוד,
שאינם באתר).
 4.5פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות שבאחריות
הקבלן ,לרבות קבלנים ממונים.
 4.6כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען ,כולל אילוצי בד"ק.
 4.7בלוח הזמנים יציג הקבלן את כל אבני הדרך החוזיות ומטלות הביניים על פי הנחיית מנהל
הפרויקט .אבני הדרך יהיו מקושרות ומותנות בפעילויות הביצוע.
פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום של כל
פעילות .לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה  22י"ע .פעילויות ארוכות יותר
יחולקו לתתי פעילויות ,זאת על מנת לאפשר מעקב שוטף אחר הביצוע בפועל של הקבלן .הגבלת
משך הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות שאינן תלויות בו.
לכל הפעילויות יציג הקבלן את הכמויות האופייניות שמבוצעות במסגרת הפעילות ואת המשאבים
לסוגיהם שהוא מתכנן להעמיד לצורך ביצוע הפעילות.
לוח הזמנים המפורט יכלול את הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משכי הביצוע הריאליים של
פעילויות אלו ומועדי הביצוע.
לוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור מנהל הפרויקט והמזמין תוך  14ימים קלנדריים מיום
מסירת צו התחלת העבודה .ויעודכן ע"י הקבלן עפ"י ההערות שימסרו על ידם.
למען הסר ספק המזמין יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שהוא נדרש לבצע בקשר לפרויקט ,כל
"מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ,בין אם הוא מוגדר ע"י פעילות ובין אם
הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט (למשל על-ידי מרווח כולל ,מרווח חופשי ,מרווח פרויקטלי,
מרווח זמן Project Buffer ,או  Feeding Bufferוכיוצא באלו) ,ולקבלן לא תהיה כל טענה או
תביעה בכל הקשור והכרוך בכך.

לוח הזמנים המפורט ייבדק מבחינת הרצף הלוגי ,ימצאו הנתיבים הקריטיים ,נתיבים קריטיים
נסתרים ותיבדק יכולת העמידה בתאריכי היעד של הפרויקט .לוח הזמנים יעודכן עד אשר יאושר
ע"י מנהל הפרויקט ,יועץ הלו"ז והמזמין ויקרא להלן "לו"ז מתוכנן בסיסי".
הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו .הלו"ז המתוכנן
הבסיסי ישמש לתאום ותזמון כל העבודות הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן והמבוצעות ע"י
קבלנים אחרים.
הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את מיטב
מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר-ביצוע.
הלו"ז המתוכנן הבסיסי ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה.
עדכון תקופות הביצוע החוזיות

.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

.8

ד.

תקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות בסעיף  00.07בחוזה הינן משכי הזמן המרביים לביצוע ,אלא
אם החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם ,באמצעות הוראת שינוי שיוציא מנהל הפרויקט.
משכי הזמן המרביים לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני בוחן לעמידת הקבלן בלוח הזמנים
וכן לשם חישוב הפיצויים המוסכמים.
לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש בפגישת עדכון לוחות זמנים כדי לשקף את
התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל (להלן "דו"ח חודשי") .הקבלן ימסור עדכון לגבי כל פעילות
ב לוח הזמנים :האם התחילה ומתי ואם לא ,מתי מתוכננת להתחיל ו/או האם הסתיימה ומתי ואם
לא מתי צפויה להסתיים .הנתונים יאושרו ע"י מנהל הפרויקט ,יוזנו במהלך הפגישה ויבדקו
משמעויותיהם .במידת הנדרש ,יראה הקבלן דרכי פעולה לקיצור משך לוח הזמנים ועמידה ביעדים.
במידה והקבלן ירצה להוסיף פעילויות או לשנות את הרצף הלוגי המקורי ,העדכון יתבצע רק לאחר
דיון בנושא עם יועץ הלו"ז ומנהל הפרויקט ובחינת כל המשמעויות הנגזרות מהשינוי ואישור מנהל
הפרויקט.
בפגישת עדכון לוחות הזמנים יהיו נוכחים צוות הניהול של הקבלן ,מנהל הפרויקט ויועץ לוחות
הזמנים.
הדו"ח החודשי יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף עם מנהל הפרויקט
ועם המזמין.
כל שינוי בלוח הזמנים חייב באישורו של מנהל הפרויקט ,אך לא יהיה באישור כאמור כדי להוות
אישור להארכת משכי הזמן המרביים לביצוע ,המוסכמים לצורך גביית פיצויים מוסכמים בשל
איחור בעמידה בלוחות הזמנים ,אלא אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת.
לאחר הפגישה ,אחת לחודש ,יגיש הקבלן דו"ח חודשי .הדוח ינתח את סטאטוס הביצוע ואת עמידת
הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות .הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים והשיטות שבהן
מתכוון הקבלן לנקוט כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור שנוצר.
כל ההוצאות להכנת הלו"ז המפורט ,הלו"ז הבסיסי ,הלו"ז המעודכן והדו"חות לרבות קבלת נתוני
הנתיבים הקריטיים והקריטיים הנסתרים וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל תקופת ביצוע העבודה ,עד
לסיומה ולמסירת העבודה למזמין ,הדפסתו ושכפולו בכל מספר עותקים שייקבע ע"י מנהל
הפרויקט ,חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי כתב הכמויות.
יועץ לוחות זמנים

 .1המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו( ,להלן" :יועץ הלו"ז" או "יועץ לוחות הזמנים") .זהותו של היועץ
תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או להתנגד למינוי אם בפעולה ואם במחדל.
למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי שתהיה לקבלן זכות להתנגד
לכך.
 .2בתהליך הכנת לוחות הזמנים  -החל בהגשת לוח הזמנים המפורט ע"י הקבלן ,המשך בלוח הזמנים
הבסיסי וכלה בלוחות העדכון כנדרש לעיל הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הלו"ז ו/או נציגו
ולמסור לו כל מידע ,נתונים והסברים דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה :הגדרת הפעילויות,
הקשרים בין הפעילויות ,משכי הביצוע של הפעילויות ,פעילויות שהסתיימו והמועדים בהם
הסתיימו וכדומה באופן שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז תעשה בשקיפות מלאה.
 .3מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הינו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי של תוכנת
( MS~PROJECTמגרסה  )2016על כל יכולותיה ,אולם האחריות המלאה על עדכון לוחות הזמנים
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כמו גם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי המערכת הממוחשבת היא על
הקבלן בלבד .קובץ המסטר לניהול הנתונים יימצא אצל יועץ לוחות הזמנים.
 .4הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה לשם הכנסת
מידע נוסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים לשימוש המזמין ,וכי לא תהא לקבלן כל
עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצדו.
אחריות הקבלן

ה.
.1
.2

.3

.4
ו.

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית של הקבלן
לעריכת לוח הזמנים ,לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוזיות.
הקבלן יפעל תמיד ,לכל אורך תקופת ביצוע העבודה ,על-פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון,
אשר קיבל את אישורו של מנהל הפרויקט ,ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל אחד משלבי
העבודה ,יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט/ינקוט ,כדי להתגבר על הפיגור
ולא לסטות ממועד סיום העבודה.
מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא כל
תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת ,לעדכן בהתאם את לוח
הזמנים.
הערה :סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ"כוח עליון".
הגשת חשבונות

 .1חשבונות הקבלן יוגשו בליווי הדו"ח החודשי המעודכן ומאושר ע"י יועץ לוחות הזמנים.
 .2לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן.
 .3עדכון לוח הזמנים כל חודש ע"י הקבלן יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן.
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נספח י'

בקרת איכות
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נספח בקרת איכות
בקרת איכות עצמית של הקבלן
על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא נדרש למלא אחר כל האמור במסמך זה ,לצורך הערכת עלות העמדת מערכת
בקרת האיכות כמפורט.
מובהר ,כי עבור העמדת מערכת בקרת האיכות לא תשולם לקבלן כל תוספת מעבר לסעיפי כתב הכמויות.
מנהל הפרויקט בשיתוף מערכת אבטחת האיכות ,יהיו המאשרים הבלעדיים בכל הנוגע לנושא בקרת האיכות
העצמית של הקבלן.
מבנה מערכת בקרת האיכות של הקבלן יוצג למנהל הפרויקט מייד עם קבלת צ.ה.ע ,ולא יאוחר מ  14י"ע
לאחריו.
המזמין יאשר או יעביר את הערותיו לרשימת המועמדים בתוך חודש מקבלתה .במקרה ולמזמין יהיו הערות
לרשימת המועמדים ,יתקן הקבלן את הרשימה בתוך  14ימים מיום קבלת הערות המזמין ויקבל את אישור
המזמין לרשימה המתוקנת בתוך  14יום ממועד קבלתה אצל המזמין.
הקבלן לא יחל בביצוע העבודות בשטח טרם אישור צוות בקרת האיכות על ידי המזמין (למעט
עבודות/בדיקות הנדרשות לצורך הכנות והתארגנות (כגון קידוחי ניסיון ,חפירות ניסיון וכדומה).
מסמך זה יכלול את שם החברה החיצונית שתבצע את בקרת האיכות ,ואת נושאי התפקידים ע"פ המפורט
במסמך ג .3על נושאי התפקידים לעמוד בדרישות המפורטות במסמך ג .3הקבלן יגיש במועד זה לאישור מנהל
הפרויקט קורות חיים של המועמדים לתפקידים הנ"ל ,ורק אישור מנהל הפרויקט יאפשר את העסקתם
בפרויקט בתפקיד שיאושר.

תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לנושאים הבאים:
.1

תוכנית בקרת איכות – לתשומת לב הקבלן ,המועדים המפורטים להלן סותרים את המועדים
המפורטים בנספח בקרת האיכות .לעיניין המועדים ,יגבר המפורט בסעיף זה להלן.
לא יאוחר מחודש ( 30יום) לאחר קבלת צ.ה.ע עליו להגיש את תוכנית בקרת האיכות לפרויקט ,על פי
המפורט במסמך זה .לאחר קבלת הערות של אבטחת האיכות ,על הקבלן לתקנה עד להשגת אישור
אבטחת האיכות ומנהל הפרויקט .אי השגת אישור כאמור תהווה עילה להטלת ניכויים ע"פ שיקול
דעתו של מנהל הפרויקט.
דרישות לתכנית בקרת האיכות:
דרישות עיקריות לתכנית בקרת איכות – ראה במסמך זה בנוסף לכך על תכנית בקרת האיכות לכלול:
• תיאור מפורט של כל שלבי ותהליכי בקרת האיכות (ראה גם פירוט מטה);
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• תרשים ארגוני של הפרויקט עם השתלבות מערך בקרת איכות;
• טפסים כלליים :ריכוזים מיניהם של בקרה מוקדמת ושוטפת ,ריכוז מעקב לאחר דוחות פיקוח
עליון ,דוגמת מעקב שכבות;
• נהלי בקרת האיכות כוללים רשימות תיוג ומסמכים אחרים הרלוונטיים;
• רשימת נקודות עצירה והבדיקה;
• תכנית בדיקות מעבדה של בקרת האיכות לכול סוגי עבודות וחומרים והמחולקת לשלבי הבקרה.

.2

נושאי תפקידים הכרחיים – לכל משך הפרויקט על הקבלן להציב לכל הפחות מב"א (מנהל בקרת
איכות) וכן  2מבא"תים (מנהל בקרת איכות תחומי) לתחומי עבודות עפר וסלילה ,בטונים ועבודות
תשתיות – שני אנשים נפרדים ,אשר יאושרו ע"י מנהל הפרויקט .אי הצבת נושאי תפקידים אלו
תהווה עילה להטלת ניכויים ועצירות עבודה ע"פ שיקול דעתו של מנהל הפרויקט ,ללא פיצוי לקבלן.
מבא"תים ומב"א אלו ,יהיו נוכחים באתר באופן קבוע בכל שעות הפעילות ולא יועסקו בפרויקטים
אחרים במקביל .מב"א (מנהל בקרת איכות) ילווה את הפרויקט ויתמוך במבא"תים  ,וייתן מענה
מקצועי למזמין העבודה במידת הצורך .כמו כן ,במהלך ביצוע עבודות שאינן מתחום התמחות
המבא"ת/מב"א המוצבים דרך קבע באתר ,כגון :נוף ,גינון והשקיה ,תאורה ,עבודות מים ,ביוב ,מתכת
וכד' ,על מערכת בקרת האיכות ,להציב באתר בקרי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות אלו.

.3

אישור קבלני משנה – על הקבלן להציג לאישור מזמין העבודה את כל קבלני המשנה שיעבדו מטעמו
בפרויקט ,וישיג את אישורם טרם כניסת הקבלן לעבודה בהתאם לאמור במסמכי המכרז .מזמין
העבודה יהיה רשאי לפסול קבלן משנה ללא פיצוי לקבלן הראשי ו/או לדרוש את החלפתו במהלך
ביצוע העבודות ,ללא פיצוי כנ"ל כאמור.

.4

מעבדה – שרותי המעבדה לפרויקט יהיו במתכונת כפי שמתוארת בשאר מסמכי המכרז והחוזה.
המתואר במסמך זה בנושא המעבדה מובא למקרה בו ירצה הקבלן להפעיל מעבדה באופן עצמאי –
על חשבונו ולצרכיו הבלעדיים .מזמין העבודה לא מתחייב להכיר ו/או לקבל את תוצרי עבודת
המעבדה מטעם הקבלן.
בגין שרותי המעבדה ,בנוסף לחיוב על-פי תנאי החוזה ,יבוצע חיוב גם במקרים הבאים:
4.1

בגין בדיקות שתוצאותיהן אינן עומדות בתקנים ובדרישות החוזה ,יחויב הקבלן בעלות
הכוללת של הבדיקה לפי תעריף מכון התקנים (ללא הנחת מזמין).

4.2

בגין בדיקות חוזרות לבדיקות שתוצאותיהן אינן עומדות בדרישות ,יחויב הקבלן בעלות
הכוללת של הבדיקות לפי תעריף מכון התקנים (ללא הנחת מזמין) .על הקבלן מוטלת
האחריות הבלעדית להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות הדרושות והוא לא יורשה לגשת
לביצוע השכבה הבאה או השלב הבא בטרם בוצעו הבדיקות במעבדה ונתקבלו תוצאות
העונות לדרישות חוזה זה.

מובהר בזה כי זו תהיה אחריותו הבלעדית של הקבלן ליזום את הזמנת הבדיקות במעבדה המבצעת,
זאת מבלי להמתין ליוזמת המפקח.
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מובהר בזה כי זו תהיה אחריותו הבלעדית של הקבלן ליזום את הזמנת הבדיקות במעבדה המבצעת,
זאת מבלי להמתין ליוזמת המפקח.
.5

.6

ניכויים עקב אי עמידה בדרישות האיכות והביצוע – סכומים שלא יוחזרו לקבלן:
5.1

בגין אי הצבת בקר איכות (מב"א ,או כל אחד מהמבא"ת האחרים הנדרשים לעיל) אשר
יתפקד באתר כמפורט במסמכי המכרז ,יחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם בסכום
של  ₪ 50,000בכל חודש .סכום זה ינוכה על ידי המזמין מכל חשבון החודשי הרלוונטי
שיוגש על ידי הקבלן

5.2

בגין אי התאמה שתיפתח עקב ביצוע עבודה לקויה שלא ניתן לתקנה באמצעות שום תוכנית
תיקון ,או שהקבלן לא תיקן אותה משיקוליו הוא ואשר תישאר פתוחה עד לסוף הפרויקט,
יחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם בסכום של  ₪ 3,000ליום לאחר המועד שנקבע
לסגירתה .סכום זה ינוכה על ידי המזמין מחשבון הקבלן הראשון שיוגש לאחר קביעת
המזמין בדבר קיומה של אי התאמה כאמור .ניכוי זה יבוא בנוסף לניכוי בגין אי מילוי
הוראת מפקח ע"פ חוזה מוריה.

5.3

בגין אי מילוי הוראת מפקח ו/או הבטחת האיכות בכל הקשור להנחיות ביצוע ואיכות ,יוטל
קיזוז בסך  .₪ 20,000הטלת הקיזוז אינה פוטרת את הקבלן מלתקן את הליקוי ולבצע את
הוראת המפקח ו/או הבטחת האיכות ללא דרישה לתשלום נוסף מצידו.

5.4

בגין אי הגשת תוכנית איכות לפרויקט ואישורה אחרי קבלת הערות המפקח/הבטחת
האיכות ,יוטל קיזוז של  ₪ 50,000החל מהחשבון החודשי מספר  ,2ועד לאישור סופי של
התוכנית.

מערכת בקרת האיכות תנוהל באמצעות תוכנה אינטרנטית שתוגדר ע"י מזמין העבודה בהמשך.
הקבלן אחראי לתפעל את המערכת ולהזין את כל הנתונים הנדרשים ,בהתאם להדרכה שתינתן לו
ע"י נציג מזמין העבודה .הקבלן יקצה כח אדם נפרד לנושא זה – מעבר לבקרי האיכות התחומיים.
לא יאושר מצב בו אחד מבקרי האיכות מזין נתונים למחשב במקום לבצע את עבודת הבקרה .כח
האדם הייעודי לתפעול התוכנה כלול בצוות בקרת האיכות של הקבלן ולא תשולם עבור כח האדם
והעבודה כל תוספת.
בנוסף לניהול מסמכי איכות במערכת ,צוות בקרת האיכות יידרש למילוי מסמכים שונים באופן
ממוחשב (שימוש בתוכנת  )OFFICEובטפסים שונים -כול זה בהתאם לסוג המערכת ,שתקבע ע"י
מזמין העבודה .הנושא ידון בתחילת הפרויקט בישיבת איכות ,שבה יוגדרו המסמכים למילוי ידני
(במחשב) ולא במערכת.
רשימות תיוג מאושרות על ידי הבטחת האיכות במסגרת אישור תכנית בקרת האיכות ,ימסרו ע"י
בקרת האיכות לאנשי התוכנה (מערכת אינטרנטית) לצורך הטמנתן לתוך המערכת.
תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות (ארגנו במערכת אינטרנטית) תדון בישיבת איכות בתחילת
הפרויקט .באופן עקרוני התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות פיקוח עליון ,סיכומי
מסירות ,מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות ועוד.
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 .7בקרה מוקדמת
ישיבות מוקדמות (ישיבות התנעה):
על בקרת איכות לתאם ולנהל ישיבות מוקדמות (ישיבות התנעה) לכל סוגי העבודות בפרויקט.
הישיבות יתואמו מראש ובכל מקרה לא פחות משבוע לפני תחילת עבודות בפועל .לישיבות יזומנו נציגי
מנה"פ ,מתכננים ,הבטחת איכות ,קבלן ראשי ,קבלני משנה ,ספקים ,מודד ראשי ,נציג מעבדה – הכול
בהתאם לסוג העבודה ודרישות מפרט המיוחד או מנה"פ/מנהל ה"א/מתכננים.
מטרת הישיבות – להכיר תכניות ,פרטים ומפרט מיוחדים ואופן ביצוע עבודות ע"י קבלן המבצע ,בירור
וקבלת תשובות הקשורות לתכנון וביצוע.
עד מועד עריכת הישיבות ,על בקרת האיכות לאשר את קבלני המשנה וציודם ,ספקים וחומרים הקשורים
לעבודה .חובת בקרת האיכות להציג את האישורים הנ"ל בישיבה.

קטעי ניסוי (קטעי הוכחת יכולת של הקבלן):
לכל סוג עבודה חדשה ולכל קבוצת ביצוע חדשה יבוצעו קטעי ניסוי (הוכחת יכולת של קבלן/קבוצה/צוות);
קטעי ניסוי יתועדו בטפסים מיוחדים ,בצירוף מדידות ,תעודות ,תמונות ומסמכים אחרים רלוונטיים .טופס
ייעודי לקטע ניסוי יוגש בתכנית בקרת האיכות.
על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו לתאם את מועד ביצוע קטעי הניסוי מראש ,כדי למנוע מצבים של דחיות
בשל אי זמינות מתכנן/נים רלוונטי/ים.

 .8בקרה שוטפת
באחריות בקרת האיכות לנהל ריכוזי רישומי בקרה שוטפת (רשימות תיוג ותוצאות הבדיקות שוטפות) לכל
סוגי העבודות שמבוצעות בפרויקט .פורמטים של ריכוזי בקרת האיכות יתואמו עם הבטחת האיכות ויאושרו
על ידה.
נקודות בדיקה ועצירה:
רשימת נקודות בדיקה ועצירה יש להגיש בתכנית בקרת האיכות .בסמכותה של
הבטחת האיכות להוסיף ו/או לשנות את הרשימה;
על בקרת האיכות להודיע בכתב (במייל) לפחות  48שעות מראש על התרחשות של כל נקודות בדיקה ועצירה.
על הקבלן לקחת בחשבון כי בדיקות נקודות עצירה עלולות להידחות עקב אי זמינות מתכנן רלוונטי ולכן
מומלץ לתאם את בדיקות הנקודות בעוד מועד.
בנקודות העצירה על בקרת האיכות להציג להבטחת האיכות את כל החומר של הבקרה המוקדמת והשוטפת
הרלוונטי לשלב הביצוע.
בנקודות בדיקה ועצירה על בקרת האיכות למלא ולהציג טפסים ייעודיים ,כפי שיסוכם עם הבטחת האיכות.
הבטחת האיכות תאשר בכתב את המשך הביצוע בנקודות עצירה ובהתאם למסמכי בקרת האיכות ,בדיקות
ומדידות של הבטחת האיכות.
הודגש כי ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות להמשך ביצוע אין הקבלן רשאי לבצע עבודות מעבר לנקודה
עצירה.
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דוחות פיקוח עליון:
א .על בקרת האיכות לנהל ריכוז של כל דוחות הפיקוח העליון תוך ציון נקודות חשובות מהדוחות
ודרישות לתיקון ליקויים.
ב .פורמט הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות.
ישיבות איכות:
א .על בקרת האיכות לדאוג לתאם ולנהל ישיבות איכות בפרויקט.
ב .לישיבות יזומנו נציגי מנה"פ ,הבטחת האיכות והקבלן הראשי.
ג .בישיבות ידונו ליקוים שהתגלו בביצוע עבודות ,אי התאמות הפתוחות ונושאים
אחרים של איכות וטיב ביצוע.
מעקב שכבות:
א .על בקרת האיכות לנהל באופן שוטף מעקב שכבות לכול התוואים ואלמנטים המבוצעים כולל מילוי
למבנים ומילוי חוזר למבנים.
ב .מעקב שכבות ינוהל בקובץ  .EXCELפורמט של מעקב השכבות יתואם עם הבטחת האיכות.
מעקב לאחר קבלת תכניות וביצוע על פי תכניות מעודכנות:
א .בקרת האיכות חייבת לבצע מעקב אחר קבלת תכניות מניהול הפרויקט .המעקב יבוצע באופן שוטף
ומיד לאחר קבלת תכנית מעודכנת.
ב .באחריות בקרת האיכות לוודא כי הביצוע בפועל נעשה על פי תכניות מעודכנות.
ג .תכניות מבוטלות יסומנו בבירור.
בקרה צמודה מלאה:
א .בתכנית בקרת האיכות יוגדרו עבודות שתבוצענה בבקרה צמודה מלאה של בקר שטח.
ב .על הקבלן ועל בקרת האיכות לקחת בחשבון כי גם בעבודות לילה ידרשו בקרי שטח צמודים
לעבודות שיוגדרו מראש בתכנית בקרת איכות.
אי התאמות
א .מודגש בזה כי על בקרת האיכות לפתוח אי התאמות גם על פי דרישה של ניהול הפרויקט ו/או
הבטחת האיכות.
ב .אי התאמות הנ"ל תקבלנה סימון ( QAהבטחת האיכות) לעומת אי התאמות בקרת האיכות
שתסומנו כ.QC-
ג .צוות בקרת האיכות ידאג למילוי ועדכון שוטף של ריכוז אי התאמות באופן ידני ,אם הדבר לא
מתאפשר ע"י מערכת אינטרנטית .ריכוז מעודכן (באם הוא מהמערכת או מבוצע ידנית) יופץ לכל
הגורמים הרלוונטיים פעם בשבוע לפחות במועד שיתואם עם ניהול הפרויקט.
דרגות אי התאמות כדלקמן:
דרגה  :1אי התאמות עם ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שלא נדרש תיקון,
.i
אולם נדרש תיעוד המקרה;
דרגה  : 2ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שנדרש עבורם ביצוע תיקון מסוג
.ii
כלשהו;
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דרגה  : 3ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שדורש פירוק (לדוגמה ,שימוש
.iii
בחומר לא מאושר) ו/או פנייה למתכנן לקבלת הנחיות ו/או אישור האלמנט שבוצע.
במקרה שכזה הפנייה למתכנן תבוצע אך ורק דרך ניהול הפרויקט ,אלא אם יסוכם אחרת.
בדיקות קבלה
א .בדיקות קבלה תבוצענה בסיום ביצוע אלמנט/קטע/חלק או כל הפרויקט – הכול בהתאם למסמכי
החוזה ובהתאם לדרישות מפרטים ו/או ניהול הפרויקט/הבטחת האיכות .על בקרת האיכות לנהל
ריכוז כל בדיקות הקבלה ככל שבוצעו ע"י בקרת או הבטחת האיכות.
ב .תוצאות בדיקות האלו ירוכזו בריכוז בקובץ  .EXCELהפורמט של הריכוז יתואם עם הבטחת
האיכות.
ג .תעודות ,תוצאות בדיקות קבלה וריכוז התוצאות יוטמעו לתוך המערכת האינטרנטית בתיקיה
הייעודית.
ד .בנוסף לנאמר בנושא המערכת האינטרנטית שלעיל ,בסיום ביצוע עבודות על בקרת האיכות למסור
לבדיקה ולאישור הבטחת האיכות את תיקי בקרת האיכות.
ה .תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות תדון בישיבת איכות בתחילת הפרויקט .באופן עקרוני התיק
יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות פיקוח עליון ,סיכומי מסירות ,מעקב לאחר קבלת
עדכון תכניות ועוד.
ו .התיקים יערכו וינוהלו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות בכתב.
ז .בתום ביצוע העבודות (בנוסף לתיקי המסירה) הקבלן ימסור מדיה דיגיטלית (דיסק
קשיח/DVD/CD/כרטיס זיכרון/דיסק און קי) שתכלול את כל מסמכי בקרת האיכות המחולקים
לפי נושאים/תיקים/עבודות/קטעי עבודה וכדומה – הכול בתאום מראש עם מנהל הבטחת האיכות.

.9

פעולות וסמכויות הבטחת האיכות
מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות.

מבלי לגרוע מסמכויות הנתונות בידי מנה"פ על פי מסמכי החוזה יהיו בידי הבטחת האיכות סמכויות הבאות
מול מערך בקרת האיכות:
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9.1

סמכות לאשר ,לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש לאישור.

9.2

סמכות לראיין ,לבחון ,לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.

9.3

סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת ,העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של
הקבלן ,או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה
שונה לביצוע בדיקות אחרות ,או לאשר או לפסול את עובדי המעבדה באתר ללא צורך
בנימוק.

9.4

סמכות לבחון ,לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות
לדרישות העבודה.

9.5

סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות,
לרבות צוותי המדידה ,ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר ,בהתאם לצורכי הפרויקט.

9.6

סמכות לבחון את פעילות ואמינות של צוות מודדים של בקרת האיכות ,לערוך מדידות
עצמאיות ו/או מדידות אימות/משותפות בכול עת ובכול שלב ביצוע.

9.7

סמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך
בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים באופן לקוי.

9.8

סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר ,כולל בדיקות מדגמיות של
מוצרים בעלי תו-תקן או תו-השגחה.

9.9

סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים (כגון עקב
שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס לקבוע במפרט ,הצורך בבדיקות חוזרות במקרים של
ספק וכו').

9.10

סמכות לקיים ביקורים ,מבדקים ולעיין ביומני הבקרה ,טפסי הבדיקות וכל מסמך
אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

9.11

סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות (כגון
החלפת אנשי צוות).

9.12

סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר
לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך
הבקרה באתר.

9.13

סמכות לוותר על ביצוע קטעי ניסיון או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות
הנדרשת בתקנים ו/או במפרטים.

9.14

סמכות לבצע פעולות פיקוח ,מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך ,ומבדקים של
איכות תוצאות העבודה בכל עת ,ללא כל הודעה מראש.

9.15

סמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה באישור הפיקוח במקרים בהם ,להערכת
צוות הבטחת האיכות ,מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות ,או אי-
התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש .מקרים כאלה לא יהוו עילה בידי הקבלן
לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג
כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

9.16

סמכות לבחון מסמכי בקרת איכות בנקודות בדיקה ועצירה ולעיר על השלמת בדיקות,
מדידות ותהליך הבקרה.

9.17
9.18
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סמכות לתת אישור או לא לתת אישור להמשך ביצוע בנקודות העצירה.
סמכות לפסול כל עבודה או חלק ממנה שיראו חזותית כבלתי-מתאימים או כלא אחידים.

9.19

סמכות לבצע בדיקות עצמאיות ו/או בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן
באמצעות מעבדה אחרת .הבדיקות תהיינה מסוגים שונים ותכלולנה מדגמים מפוצלים
לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות
בדיקות של מערך בקרת האיכות לבין תוצאות בדיקות של צוות הבטחת האיכות.

 .10בדיקות מעבדה של הבטחת האיכות

בהתאם לסמכויות הבטחת האיכות במהלך ביצוע תבוצענה בדיקות אימות ובדיקות
משותפות מטעם הבטחת האיכות.
הבדיקות תבוצענה בתאום מראש.
על בקרת איכות ומעבדת בקרת האיכות לשתף פעולה מלאה עם בודקי מעבדה מטעם
ה"א.
הודגש בזה כי באם התקבלו תוצאות שונות בין בדיקות של שתי מעבדות ,תוצאה
הסופית תקבע בהתאם לתוצאה חמורה יותר בין שתי התוצאות .בסיכום בין בקרת
והבטחת איכות יהיה ניתן לבצע בדיקות חוזרות ,אולם התוצאה החמורה יותר בין
התוצאות תקבע כתוצאה סופית.
 .11מדידות הבטחת האיכות

לשם מעקב לאחר ביצוע מדידות בקרת איכות ולבדיקה מדגמית של טיב ביצוע הקבלן
יערכו מדידות על ידי מערכת הבטחת האיכות.
המדידות יבוצעו בשלוש שיטות:
מדידת אימות:
א .בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה וימדוד שטח ו/או
מיקום אלמנט.
ב .בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות
(סטיות עומדות בסטיות מותרות לפי מפרטים או תקנים) המדידות
תועברנה להבטחת איכות.
ג .בשלב שלישי תבוצע מדידת ע"י מודד ה"א.
ד .באם תוצאות המדידות הבטחת האיכות זהות למדידות מודד בקרת
האיכות יינתן לקבלן אישור להמשיך בעבודות.
ה .באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות ,אז תבוצע מדידה משותפת.
מדידה משותפת:
א .פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן
ובאותן נקודות מדידה ,כל מודד ישתמש בכלים משלו.
ב .תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני
המודדים .הקבלן מחויב לשתף פעולה עם מודד הבטחת האיכות בברור דיוק
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המדידות והעבודות שביצע ,לצרף את המודד המוסמך מטעמו לכל
הבדיקות והבירורים הנדרשים ע"י מודד הבטחת האיכות עד לברור סטיות
במדידה ככל שיתגלו ועד להגעה להסכמה לגבי תוצאות המדידה והצורך או
אי הצורך בתיקון עבודות.

___________________

חתימה וחותמת הקבלן
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מבנה פיקוח
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 .1מבנה לפיקוח
לפני ביצוע העבודה ,יספק הקבלן ויציב על חשבונו מבנים שישמשו כמשרד שדה לשימושו הבלעדי
של צוות הניהול והפיקוח .המבנים יוצבו במקום שיאושר ע"י מנהל הפרויקט/המפקח והרשויות
הנוגעות בדבר ,הכל באחריותו הישירה של הקבלן.
במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים בכללותם,
לרבות חיבורם למערכות העירוניות ,כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם לנדרש עקב שלבי הביצוע
ו/או הוראת המפקח .כל זאת ללא כל תמורה נוספת ,וכלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
המבנים למשרדי השדה יענו על הדרישות הבאות:
צוות הניהול והפיקוח מטעם מזמין העבודה יכלול  2בעלי תפקידים שישהו באתר באופן קבוע ,
1.1
והמבנים שיספק הקבלן יהיו בגודל מתאים – לכל איש צוות חדר עבודה נפרד .מידות כל אחד מהמבנים
יהיו בשטח שלא יקטן מ –  42מ"ר ויכלול  2משרדים ,שירותים ומטבחון .בנוסף ובנפרד יספק הקבלן חדר
ישיבות בשטח לפחות  36מ"ר .גובה התקרה יהיה לפחות  2.5מ' .שטח כל חלון (חלון אחד לפחות לכל חדר
ובחדר הישיבות שניים) יהיה לפחות  1.0מ"ר .כל החלונות והדלתות יצויידו במתקני סגירה ונעילה נאותים,
יהיו אטומים בפני חדירת מים ויותקנו בהם רשתות נגד חרקים וכן סורגים שתי וערב ממוטות ברזל רתיכים
בקוטר  12מ"מ לכל הפחות ,במרווחים של  15ס"מ לכל כיוון.
1.2

המבנים יהיו חדשים מסוג מבנה טרומי מטיפוס מאושר על ידי המפקח.

1.3

רצפת המבנה תהיה ריצוף טרצו ו/או קרמיקה.

המבנה יחובר לרשת החשמל של חברת החשמל (או לחילופין לגנרטור או מקור אנרגיה שיאושר ע"י
1.4
המפקח .במקרה שבו החשמל לא יהיה חשמל רשת ,יספק הקבלן מערכת אל פסק למחשבים ,מרכזות ושאר
ציוד רגיש)  .כל החללים בו יהיו ממוזגים ותותקן בו תאורה פלואורסצנטית תקנית .כמו כן ,יותקנו בכל
חדר לפחות שמונה שקעים לחיבור אביזרי החשמל השונים מפוזרים ברחבי החדר .הקבלן יתקין ,שני קווי
חוץ ,כולל חיבור לחדרים השונים ,כאשר לכל עמדה יחוברו שני הקווים .הקווים יהיו חסומים לחיוג לחו"ל.
1.5

מיקום משרדי השדה והשירותים יהיה טעון אישור המפקח.

המשרדים יועמדו לרשות המפקח שבוע ימים לפני תחילת העבודה ו/או  14ימים לאחר תאריך צו
1.6
התחלת העבודה  ,לפי המוקדם .מילוי דרישה זו יהיה יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי הראשון.
1.7

ריהוט המבנה:
המבנים ירוהטו ויצוידו ע"י הקבלן עפ"י המפורט להלן (כל הפריטים יהיו חדשים):

א.
ב.
ג.
ד.

ה.
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 2שולחנות משרדיים בגודל  200 x 80ס"מ לפחות עם מגירות הניתנות לנעילה.
 18כסאות ,כאשר  2מתוכם יהיו ברמה של כסאות מנהלים על גלגלים.
 1שולחן אובלי (לחדר ישיבות) בגודל  300 x 150ס"מ לפחות.
 2ארונות עץ עם מדפים בגודל  40 x 240 x 350ס"מ 1 ,ארונות עץ עם מדפים בגודל 40 x240x250
ס"מ  1,ארונות מתכת סגורים עם מנעול חיצוני בגודל  80 x 40 x 200ס"מ ו 2 -כונניות עץ בגודל
 60X120X1.6עם מדפים ודלתות נגררות.
 4עמדות מחשב עפ"י המפרט הבא 2 :מחשבים ניידים ותחנת עגינה ,גדול מסך בין  "13עד ,"14
מעבד מסידרת  I7ומעלה ,בעל זכרון פנימי  RAMלפחות  16גיגה ,כונן  ,DVDחיבור לאינטרנט
מהיר ( )100 MB/SECבאמצעות שיטת  ADSLו/או כבלים (חיבור אחד שישרת את כל המחשבים

דרך ראוטר בשיטת שידור של  .)5GHzתחנת העגינה תחובר למסך שטוח בגודל לפחות " ,22עכבר
ומקלדת אלחוטיים ויתר החלקים הנדרשים להפעלת המחשב ותחנת העגינה ...במחשב תותקן
מערכת הפעלה  Windows 10וחבילת אופיס  365הכוללת  , ,OUTLOOKתכנת MS-PROJECT
לניהול לוחות זמנים ,AutoCad ,בנארית ועורך  PDFמתקדם (כדוגמת )Foxit Phantom
ו .מכונה משולבת לצילום ,הדפסה וסריקת מסמכים צבעוניים בגודל  A3ו A4-הכוללת מתקן לצילום
חבילות נייר ברצף (פידר) ,כולל אחזקתה השוטפת ,טונרים ונייר צילום כמה שיידרש לכל תקופת
הפרויקט.
ז .מגרסת נייר (פתיתים ,לא רצועות) ,מתקן מי שתיה חמים/קרים מינראליים ,מכשיר מיקרוגל,
טוסטר ומקרר משרדי ,כולל אספקת חלב טרי לשתייה ,קפה ,תה ,כוסות ,סכו"ם ,צלחות ,חומרי
ניקוי וכל הנדרש ע"מ לאפשר עבודה בתנאים סבירים לכל אורך הפרויקט .אספקת החומרים תהיה
למשרדי המפקח באתר כך שלא תיווצר תלות במשרד הקבלן בשטח.
ח .מסך טלוויזיה  ''72לחדר ישיבות או מקרן כולל מסך הקרנה.
ט .על כל הציוד להיות חדש מהחנות .בנוגע לתחזוקת כל הציוד הנ"ל ,הקבלן יתקשר עם חברות
אחזקה אשר יתנו שרות תוך  6שעות ממועד ההודעה לכל תקלה במערכת המחשב בתקופת אחזקת
המשרד ע"י הקבלן ושרות תוך  24שעות לכל המאוחר לשאר המערכות .ההעתק מהסכמי
התקשרות יועברו לפיקוח.
י .הציוד המצוין לעיל ייועד אך ורק לשימוש צוות הניהול והפיקוח .לקבלן יהיה ציוד נפרד שימוקם
במשרדיו.
יא .ליד המבנים בכל אתר התארגנות יוכשר שטח חניה ל 15 -מכוניות עבור מזמין העבודה.
יב .יותקנו שירותים ייעודיים לשימוש צוות הפיקוח.
 .2משרד לצוות הבטחת איכות
משרד בגודל  24מ"ר או קטן יותר על פי דרישה בכתב מהמפקח בגימור זהה למשרדי הפיקוח בסעיף
 ,1מרוהטים עם  2שולחנות 6 ,כסאות ו  2ארונות מתכת  40X200X200ס"מ שניתנים לנעילה.
המשרד יחובר לקו בזק ולאינטרנט באמצעות ראוטר אלחוטי דומה למשרדי הפיקוח.
במשרד תותקן עמדת מחשב זהה למשרדי הפיקוח ,כולל מדפסת הזרקת דיו צבעונית .צוות הבטחת
האיכות יחובר למדפסות הרשת והסורק הנמצאים במשרדי צוות הניהול והפיקוח.
 .3הערות:
א .כל התוכנות הרשומות לעיל תהינה מקוריות.
ב .הקבלן ידאג לחוזי שירות עם יצרני התוכנות לכל תקופת העבודה באתר.
ג .הקבלן יהיה אחראי לשמירת משרדי השדה והשירותים ,ניקויים היום יומי ואחזקתם השוטפת,
לרבות אספקת נייר למכונת הצילום ,המדפסת ולמכשיר הפקס ,וכן יהיה עליו לדאוג לכל החיבורים
הדרושים לרשת המים ,הביוב ,החשמל ,הטלפון ואינטרנט.
ד .למען הסר ספק מודגש כאן שהגשה ואישור של חשבון חלקי ראשון בפרויקט מותנית בהקמת
המבנים למנהלת האתר מטעם המזמין ,אספקת הציוד וחיבור לתשתיות כמפורט לעיל .אי עמידה
בכל אחת מהדרישות לעיל הקשורות לאספקת חומרים ו/או תחזוקת משרדי הקבלן במהלך
הפרויקט יקימו למזמין את הזכות לבצע עבודות אלה בעצמו תוך חיוב הקבלן בהוצאותיה ועוד
 25%כהוצאות כלליות ומימון בהתאם להוראות סעיף ( 56ט) לחוזה .מוריה תהיה זכאית לנכות
סכומים כאמור מכל חשבון שיגיש הקבלן ,בהתאם להוראות סעיף  70לחוזה.
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ה.

יובהר כי כל ההוצאות הקשורות במחנה הקבלן – הראשוניות והשוטפות וכן האחריות לפעילותם
התקינה של כל האמצעים הכלולים בסעיף זה הנם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן ולא ישולם
עליהם בנפרד.

___________________

חתימה וחותמת הקבלן
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כללי

.1

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת למניעת השפעה שלילית של זרמים תועים על צנרת
מתכתית תת קרקעית של חברת "הגיחון" במקטעי הקו הכחול בירושלים.
העבודות המוצגות במפרט זה אינן רצופות וייעשו בהתאם לקצב התקדמות הקמת הרכבת.
.2

העבודה כוללת שלושה מרכיבים עיקריים
 .2.1.1שלב ראשון :התקנת והפעלת מערכת הגנה קתודית עם אנודות הקרבה .מטרת
מערכת ההגנה הקתודית היא ביטול תאים גלוונים שנוצרים בחיבורים בין צינורות
חדשים לצינורות קיימים ועליית פוטנציאלים טבעיים של הצנרת שנמצאת בתחום
רצועת הרכבת הקלה.
 .2.1.2שלב שני :ניטור קיומם ,כיוונם וגודלם של זרמים תועים ע"י מדידות פוטנציאלים
של צנרת מתכתית תת קרקעית ותשתיות נוספות ,לפני ואחרי הפעלת הרכבת
הקלה אשר מופעלת באמצעות זרמי  .DCלפני ביצוע המדידות יש להתקין מערכת
נקודות (תחנות) מדידה שתהיינה מחוברת לצנרת/תשתית הנמצאת ברצועת
הרכבת.
 .2.1.3שלב שלישי :ביצוע ניקוז חשמלי של הזרמים התועים ע"י התחברות באופן
מבוקר בין צנרת מתכתית תת קרקעית לקוטב ( )-של מישרי הזרם שמזינים את
הרכבת הקלה עם חשמל בקטע הקו הכחול.
לצורך ביצוע פעולת ניקוז חשמלי יהיה צורך בהקמת מערכת נקודות מדידה (ארון
עילי) בהן יבוצעו חיבורי כבלים לצינורות המים של חברת הגיחון (או לכל תשתית
אחרת ,בהתאם לצורך) .יחוברו גם מיישרי הזרם של הרק"ל דרך כבל חשמל מאסף
 N2XY 1x120mm²ויותקנו תאי ייחוס קבועים ואנודות מגנזיום.

איור  - 1תרשים חיבור הצנרת למסילה ,דרך ארון בקרה
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.3

תיאור העבודות להגנה קתודית – שלב ראשון

.4

כללי
 .4.1.1ברוב נקודות ההתחברות בין קו קיים לקו חדש של צנרת הגיחון תוכננה תחנת
מדידה .בנוסף ,תוכננו תחנות נוספות בקירבת ההתחברויות.
 .4.1.2תחנת המדידה כוללת קופסת ביקורת בהתקנה תת קרקעית בשוחה ,אנודות
הקרבה מסוג מגנזיום ,אלקטרודת ייחוס קבועה בקרקע (כמויות בהתאם
לתוכנית).
 .4.1.3קרוב למיקום החיבור בין צינור קיים לצינור חדש יש להתקין אנודות הקרבה
(מספר אנודות ,אופן התקנתם בהתאם לתוכנית הפרטים המתאימה למיקום ולפי
מפרט להתקנת אנודות).
 .4.1.4ככלל ,יש להעמיק את האנודות המוטמנות כך שמרחקן האנכי מהתשתית המוגנת
יעלה על  150ס"מ.
 .4.1.5סמוך לנק' ההתחברות בין צינור קיים וחדש יש לחבר לצינור  2כבלים :אחד
 N2XY 1x50mm²ושני .N2XY 1x10mm²
 .4.1.6נוסף לכך ,יש להטמין אלקטרודת ייחוס קבועה מסוג גופרית-נחושת ובנוסף קופון
פלדה עם שטח פנים של  1סמ"ר ,בצמוד אליה .אלקטרודת הייחוס צריכה להתאים
להתקנה תת-קרקעית .על הקבלן להציג תעודת כיול עבורה.
 .4.1.7כל הכבלים יחוברו לצנרת בשיטת ) pin brazing (PBאו ) .cad-weld (CWעל
הקבלן להציג הסמכה בתוקף לשיטת  ,PBאו להציג ניסיון מוכח בשיטת  ,CWלפני
תחילת העבודה.
 .4.1.8לאחר חיבור הכבלים לצנרת ,יש לבודד את החיבורים בהתאם לתוכנית
המתאימה.
 .4.1.9בסיום ,יש לתלות את הקופסא על דופן השוחה באופן מסודר ונוח לשליפה.

.5

חפירות וקידוחים
 .5.1.1יש לסמן את תוואי החפירות ואת מקומות הקידוחים בהתאם לתוכניות.
 .5.1.2הקידוחים להתקנת האנודות יהיו בעומק משתנה ובהתאם לכלל לפיו יש להקפיד
על מרחק אנכי של  1.5מ' לפחות בין קצהו התחתון של הצינור לבין קצה העליון
של האנודה .קוטר הקידוחים  40 -ס"מ .מרחק בין קידוחים סמוכים יהיה  3מ'.
 .5.1.3חפירות להטמנת כבלים יהיו בעומק של  1-1.2מ' בתעלה עצמאית ,או בתחתית
תעלת הצינור ,בהתאם למקרה.
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.6

התקנת אנודות מגנזיום
 .6.1.1יש להתקין  2אנודות מגנזיום  HPבמשקל  48ליברות כ"א ( 96ליב' כולל מילוי) בכל
נקודת התחברות בין הצינור החדש לישן (אלא אם סומן אחרת בתכניות).
 .6.1.2על האנודות להתאים לתקן ( ASTM B843-13על הקבלן להציג תעודת יצרן)
ולהכיל כבל באורך מתאים לחיבור לקופסא .אין לבצע מופות והארכת כבלים.
 .6.1.3האנודה צריכה להיות בשק מילוי בתערובת גבס ובנטונייט חרושתיים.
 .6.1.4יש להתקין אנודה אחת בלבד בכל קידוח ,במיקומים המתוארים בתוכנית התנוחה
ולפי הפרט המתאים בגליון הפרטים.
 .6.1.5טרם ההתקנה יש להוריד את עטיפת הניילון מהאנודה (באם קיימת) ולוודא את
שלמות בידוד הכבל.
 .6.1.6במידה והתגלה פגם בכבל/בידוד יש לדווח על כך למפקח ולתקן את הליקוי .על כל
תיקון שכזה להיבדק ולקבל את אישור המפקח טרם התקנת האנודה בקידוח.
 .6.1.7יש לעטוף בשרוול גמיש את קטע כבל האנודה שיותקן בקידוח ,זאת למניעת פגיעות
במהלך מילוי הקידוח.
 .6.1.8יש לקשור חבל לגוף האנודה ולהוריד את האנודה באמצעותו לקידוח .אין להוריד
את האנודה באמצעות הכבל! על כבל האנודה להישאר במצב רפוי כל משך
ההתקנה.
 .6.1.9הערה :טרם התקנת אנודות בקידוחים יש להשרותם במיכל מים במשך שעתיים
לפחות עד לכדי רוויה מלאה של שק המילוי ,לחילופין ניתן להציף את הקידוח עם
האנודה במים למשך זמן זהה.
 .6.1.10אספקת המים תהא באחריות הקבלן.
 .6.1.11כיסוי האנודות בקידוחים ייעשה בשכבות אדמה מקומית (ללא אבנים) של  50ס"מ
תוך הרטבה והידוק.
 .6.1.12יש להותיר את כבל האנודה בקידוח רופף בעת מילוי הקידוח.
 .6.1.13יש לבצע מדידת תקינות אנודות לאחר התקנתן ,ביחס לתא ייחוס נייד.

.7

התקנת תא ייחוס וקופון
 .7.1.1יש להתקין אלקטרודת ייחוס מסוג  CSEהכוללת קופון  1סמ"ר עם כבל חרושתי
באורך מתאים לחיבור לקופסא .אין לבצע מופות והארכת כבלים.
 .7.1.2את האלקטרודה יש להטמין כ 60-ס"מ מהצינור או התשתית הנבדקת.
 .7.1.3יש להשחיל בשרוול גמיש את כבל האלקטרודה ,זאת למניעת פגיעות במהלך
הכיסוי.
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 .7.1.4מאפייני אלקטרודת ייחוס:
.7.1.4.1

סוג :גופרית-נחושת .ייעודי להטמנה תת קרקעית.

.7.1.4.2

אורך חיים נקוב 30 :שנים.

.7.1.4.3

כבל בחתך  AWG#14לפחות.

.7.1.4.4

יש לצרף תעודת כיול לכל אלקטרודה.

 .7.1.5נדרש לבצע מדידה ביחס לאלקטרודת ייחוס ניידת שתוצב בסמוך ,טרם הכיסוי,
לוודא את תקינותה.
.8

הנחת כבלים וחיבורם לצנרת
 .8.1.1חיבורי הכבלים לצנרת יבוצעו באופן תת קרקעי לפני כיסוי הצינור ,בהתאם
לסימונים בתכניות.
 .8.1.2את חיבור הכבל לצינור יש לבצע בשיטת  ,PIN BRAZINGאו .CAD-WELD
 .8.1.3על הכבלים המוטמנים להיות מונחים בתוך שרוול גמיש  50מ"מ בתעלת הכבלים.
 .8.1.4יש להשאיר את הכבלים מעט רפויים בתעלות.
 .8.1.5אין לבצע מופות או הארכות כבלים ללא אישור מראש!

.9

תחנות מדידה
 .9.1.1תחנות המדידה יכילו קופסת בקרה בתוך שוחות בטון תת קרקעיות ,או באופן
עילי ,בהתאם לפרט המתאים.
 .9.1.2לשוחה יותקן מכסה מתאים לפי הנחיית אדריכל/הגיחון.
 .9.1.3כל קצוות הכבלים ,מכל האלמנטים שפורטו לעיל ,יוכנסו ויחווטו בקופסת
הבקרה.
 .9.1.4חיווט הכבלים בנקודות המדידה ייעשה בהתאם לתרשימי החיווט.
 .9.1.5יש להתקין שאנט  0.1אוהם וגישורים חשמליים ,כמצוין בתוכנית ,בכל אחת
מהקופסאות.
 .9.1.6יש לסמן את קצוות הכבלים שבקופסאות המדידה בצבעים ובתוויות כמפורט
בתוכנית.
 .9.1.7קופסת המדידה תהיה בגודל  40x30x20ס"מ מפוליאסטר ובדירוג  IP65לפחות .על
הקופסא להכיל מנעול פרפר.
 .9.1.8בסיום ,יש לתלות את הקופסא על דופן השוחה באופן מסודר ונוח לשליפה .יש
להותיר רזרבת כבלים מתאימה לשליפת הקופסא מחוץ לשוחה ,בהתאם לכך.

361

 .9.1.9יובהר כי מחיר היחידה לתחנת מדידה תכלול את כל רכיביה ,לרבות אספקה
והתקנת :לוח פרטינקס ,אנטיגרונים בתחתית הקופסא ,סימוני כבלים וסימונים
נוספים בתוכה ,שילוט ,מנעול פרפר וכל אלמנט אחר הנדרש להתקנתה המושלמת.
. 10

התקנת גשרוני אביזרים
 .10.1.1על צנרת הגיחון להיות רצופה חשמלית לכל אורכה והסתעפויותיה (באזור העבודה
של הרכבת).
 .10.1.2יש להתקין גישור חשמלי על כל אביזרי הצנרת המתכתית (מגופים ,מדי מים ,וכו').
 .10.1.3סוגי וחתכי כבלי הגשרונים מפורטים בפרט בגליון הפרטים.
 .10.1.4את חיבור הגשרונים יש לבצע באמצעות חיבור נעלי כבל על ברגים שרותכו לאוגני
האביזרים.

. 11

התקנת חיוצים
 .11.1.1לא מתוכננות התקנות חיוצים על צנרת הגיחון .אין להתקין חיוצים ברצועת
העבודה!

. 12

בדיקות קבלה
 .12.1.1יש לבצע מדידות פוטנציאלים טבעיים לצנרת בכל תחנות המדידה ,טרם חיבור
האנודות.
 .12.1.2לאחר חיבור האנודות יש לבצע מדידות פוטנציאל  On, Offומדידת זרמי הגנה
ממקבצי האנודות.
 .12.1.3יש לבצע מדידת תקינות אלקטרודות ייחוס ואנודות בזמן התקנתן.
 .12.1.4כל הבדיקות תבוצענה לפי תקן  ISOאו  ENמתאים.
 .12.1.5את תוצאות המדידות יש להגיש בטופס מתאים כצרופה לתוכניות העדות.
 .12.1.6ביצוע המדידות החשמליות הינו חלק אינטגרלי מהעבודה .טופס המדידות ,כשהוא
מלא בשלמותו ,מהווה חלק בלתי נפרד ומשלים לתוכניות העדות ועל הקבלן
להגישו יחד איתן.

. 13
. 14

תיאור העבודות לניטור קיומם ,כיוונם וגודלם של זרמים תועים – שלב שני
כללי
 .14.1.1לאורך מסילת הרכבת וכל כ 500-מטרים לערך ,יותקן ארון שייעודו ניקוז זרמים
תועים.
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 .14.1.2אל ארונות אלו יבוצע חיבור גלווני לתשתית החשודה בהשפעת שלילית לזרמים
תועים .החיבור יתבצע באמצעות כבלים מהתשתית אל הארון ,לרבות כבלי
אלקטרודת ייחוס וכד'.
 .14.1.3מארון זה יבוצע חיבור לכבל  N2XY 1x95mm2שיוטמן ויחובר אל כבל מאסף
במולטיטבולר או ישירות אל חדר המיישרים הקרוב.
 .14.1.4הערה :הכבל המאסף והחיבור בחדר המיישרים אינם נכללים בשלב אינפרה .1
. 15

ארון בקרה
 .15.1.1במקומות המסומנים בתוכנית יותקנו ארונות בקרה לניקוז זרמים תועים ובאופן
בו תהיה אליהם גישה נוחה וקלה לתחזוקה.
 .15.1.2על הארונות להיות מפוליאסטר ובמידות המצוינות בתוכנית ( 60x110ס"מ לארון
ובתוספת מסד מתאים) .צבע הארון יהיה בהתאם להנחיות אדר' נוף .יש להוסיף
צביעה נגד .UV
 .15.1.3על הארון להיות בדירוג  IP65לפחות.
 .15.1.4יש להתקין את מסד הארון ביציקת בטון ,בהתאם לגובה המסומן בתוכנית
ולהשחיל ארבעה שרוולי גישה בקוטר  63מ"מ כ"א ,למסד.
 .15.1.5יש להתקין בארון לוח פרטינקס עם חורים ,בהתאם לתוכנית.
 .15.1.6חזית הארון תהיה משולטת ,בהתאם לסימון בתוכניות ונעולה עם מנעול צילינדר
אחיד.
 .15.1.7על כל הכבלים בארון להיות מסומנים היטב וברור ומותקנים בחזית הלוח ,בהתאם
לתוכנית החיווט.
 .15.1.8יש להתקין דיודה ושאנטים ,בהתאם לצורך ולפי טבלת השאנטים בתוכנית.
 .15.1.9יובהר כי מחיר היחידה לארון יכלול את כל רכיביו ,לרבות אספקה והתקנת :מסד
המיישר (כולל ביטון) לוח פרטינקס ,צביעה בצבע נוגד  ,UVאנטיגרונים בתחתית
הארון ,מסד הארון ,סימוני כבלים וסימונים נוספים בתוכו ,שילוט ,צילינדר נעילה
וכל אלמנט אחר הנדרש להתקנתו המושלמת.

. 16

שרוולי הכנה
 .16.1.1בהתאם לתוכניות ,וכדי להשלים את חיבור המערכת בשלב אינפרה  ,2על הקבלן
להטמין שרוולים בקוטר  100מ"מ שיחברו את מסדי הארונות אל פתחי
המולטיטבולר ,בהתאם לסימון בתוכניות.
 .16.1.2על השרוולים להכיל תיל השחלה מפלדה.
 .16.1.3את השרוולים יש להטמין בעומק  1.0-1.2מ'.
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 .16.1.4יש להניח כבל בנוסף לשרוול ,היכן שצוין בהתאם בתוכניות.
 .16.1.5ביצוע חיבור בין כבל  N2XY 1x95mm2לכבל  N2XY 1x120mm2באמצעות מופה
ייעודית ,לפי פרט בגיליון פרטים (היכן שנדרש באינפרה .)1
 .16.1.6התקנת קופסאות חלוקת זרם בתוך חדרי מיישרי הזרם ,לחיבור בין מסילת
הרכבת לארונות הביניים ,תתבצע במסגרת אינפרה .2

. 17

תיאור עבודות לניקוז חשמלי – שלב שלישי
א .לפני הפעלת הרכבת
 .17.1ביצוע מדידות פוטנציאלים טבעיים של מבנים מתכתיים תת קרקעיים בקרבת פסי
הרכבת (כולל צינורות) .המדידות תבוצענה בכל תחנות המדידה שהוטמנו.
 .17.2חיבור אנודות הקרבה לצינורות (דרך נקודות מדידה).
 .17.3ביצוע מדידות פוטנציאלים .ON/OFF
 .17.4את תוצאות המדידה יש לרשום בטפסים ייעודים לכך ,בהתאם לתקן .EN5012
 .17.5בנוסף יש למדוד באופן מגמתי את ההתנגדות הצירית של פסי הרכבת ,ואת התנגדות
פסי הרכבת כלפי הקרקע (אינפרה .)2
ב .אחרי הפעלת הרכבת (אינפרה )2
 .17.6יש להתקין בכל נקודת מדידה אוגר נתונים עם יכולת דגימה של  1שניה לכל הפחות ,על
מנת למדוד מדידות פוטנציאלים באופן רציף.
 .17.7יש לבדוק את השינויים של הפוטנציאליים הטבעיים או לחלופין פוטנציאלי ההגנה
וכיוון השינוי ( )+או ( ,)-אזורים אנודים ( שינוי כיוון (.) )+
 .17.8באזורים אנודים ,לפני ביצוע ניקוז חשמלי ,יש למדוד את השינוי בהתנגדות פסי הרכבת
כלפי קרקע והתנגדות הצירית של פסי הרכבת.
 .17.9באם יתגלו שינויים גדולים מביצוע בדיקות ההתנגדות לפני הפעלת הרכבת ואחרי
הפעלת הרכבת נדרש לתקן את הבידוד ולבצע מדידה חוזרת.
 .17.10באמצעות אוגר הנתונים יש למדוד גודל הזרמים התועים שחוזרים למיישר בקופסא
לחלוקת זרם המותקנת בתוך חדר חשמל הנמצא במיישר (ניקוז חשמלי).
 .17.11יש לחבר אותם לקוטב ( )-של מישר הזרם הקרוב דרך כבל מאסף ( .120לסגור את
המפסק בתוך ארון לחלוקת זרם).
 .17.12את המדידות הנ"ל יש לבצע פעמיים בשנה ,בעונת הגשמים ובעונת היובש.
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נספח יג'

נספח מערכת מים הגיחון
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נספח יד'

נספח מערכת ביוב הגיחון
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נספח טו'

הסכם לביצוע עבודות
תשתית מים וביוב ניקוז ובניה הגיחון
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נספח טז'

נספח הסברה
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נספח פרסום והסברה מלוות לפרויקט בביצוע -מקטע  21קו כחול

מבוא
•

חברת צוות אב לתחבורה ממתגת אתרי עבודות בהתאם לסטנדרט הנהוג בישראל ובעולם.

•

אתר עבודות שאיננו ממותג צורם לעין בסביבה העירונית ויוצר תחושת הזנחה וניכור בקרב
התושבים והציבור הכללי .בנוסף ,גדר "עלומה" ולבנה יוצרת חיץ בין הציבור לאתר
העבודות ואינה מעבירה מידע או מתקשרת עם ציבור התושבים .לעומתה ,גדר ממותגת
משמשת פלטפורמה להעברת מידע ותקשורת עם הציבור ובכך מעוררת אמפתיה בסביבת
עבודה שאינה אמפתית.

•

על מנת ליצר מיתוג מתקשר ,ממוקד ואסתטי ,יש לייצר שפה אחידה ונהירה ולמתג את
הגדרות כך שיהיו כלי אסתטי מחד ,אך גם פרקטי ושיווקי מאידך.

הגדרות
• "הצוות"  -צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים וצוות ההסברה מטעמו.
• "הקבלן"  -הקבלן שנבחר לאחר הליך מכרזי לביצוע עבודות התשתית.
• ממשק העבודה של הצוות מול הקבלן יתבצע באמצעות מנהלי הפרויקטים.
• "גדר קבועה"  -גדר מחוזקת/מקובעת לקרקע בעלת פרופיל אחורי מסגרת ברזל חזית פח
(איסכורית)/לוקובונד ,זוהי גדר בעלת צד חלק המתאים להדבקת מדבקת מיתוג.
• "גדר זמנית"  -גדר רשת (יפו/ירושלים)  -יחידת גדר רשת ברזל מגולוון ,הגדר מוצבת בתוך
 2בסיסים.
• "גדר ג'רזי"  -גדר רשת המקובעת לקרקע באמצעות בטונדות הניתנות להזזה (ע"י הקבלן).
• "שילוט תדמית"  -שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות .גודל
השלט יהיה על פי הפרוט שבנספח ( .1בהמשך נספח זה)
• "שילוט הכוונה"  -יש להציב שילוט הכוונה לציבור בשטחי העבודות על פי הנחיות
ההיתר ועל פי מפרט טכני כפי שמופיע בנספח ( .1בהמשך נספח זה)
• "שלט פרטי קבלן"  -שילוט ובו פרטי הקבלן המבצע ,השילוט יופק בשפה העיצובית
שנקבעה ולאחר אישור התכנים על ידה והטמעתם בגריד העיצובי .השילוט יוקם על פי
המפורט בנספח ( .1בהמשך נספח זה)
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חלוקת אחריות בין המזמין לקבלן ושירותים נדרשים
•

טרם קבלת צו תחילת עבודות באחריות צוות ההסברה ,לקיים סיור שטח עם הקבלן באתר
העבודות.

•

באחריות הצוות להעביר גרפיקות סופיות להפקה לקבלן תוך פרק זמן סביר שאינו עולה על 21
יום מקבלת תכנית גידור מפורטת מהקבלן.

•

באחריות הצוות להעביר כתב כמויות ומיקומים המבוסס על תשריט שטח הגידור של הקבלן
ורשמים מסיור השטח.

•

הקבלן אחראי להצבת גדרות אתר העבודות תוך  14יום מקבלת צו תחילת העבודה (גידור
היקפי).

•

הקבלן אחראי להפיק ולמתג את הגדרות ,בהתאם למפרט בנספח  ,1תוך  14יום מקבלת
הגרפיקות להפקה ,זאת בכפוף לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י הצוות או לחליפין דוגמאות
הדפסה ישירות מבית הדפוס המבצע.

•

האחריות לאיכות ההדפסה ובכלל זה הרזולוציה והצבעוניות של השלטים המופקים תהיה
בכפוף לצבעוניות האייריס המאושר ו/או דוגמאות ההדפסה .בכל מקרה באחריות הקבלן אשר
את הצבעוניות מול הצוות.

•

הקבלן ו/או חברת השילוט מטעמו מחויבים להפיק דוגמאות גידור ממותגות בגרפיקה שעוצבה
ע"י ספק הצוות לאישור מוקדם .דוגמאות השילוט יותקנו במתחם העבודה על פי הנחיות
הצוות.

•

הקבלן אחראי להפקת שילוט הכוונה ,תדמית ופרטי קבלן בשטח אתר העבודות על פי המפורט
בנספח ( .1בהמשך נספח זה)

•

הקבלן אחראי לספק את כל המידע הרלוונטי לתוכן שעתיד להיכלל בשלט פרטי הקבלן .מידע
זה יאושר ויעוצב על ידי ספק של הצוות וישלח אל הקבלן להפקה.

•

באחריות צוות ההסברה לקיים בקרה על הגידור הממותג על בסיס שבועי.

•

הקבלן יהיה אחראי על קבלת כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להקמת הגידור ההיקפי,
ולהדבקת מדבקות ,צביעת סמלים או רכיבים גרפיים ,או חיבור כיסויים אל הגידור הזמני.

•

באחריות הקבלן להצמיד "מספר רץ" של השלט על גבי כל אחד מן השלטים המוקמים בשטח
(לאחר ההקמה) .מטרת ה"מספר הרץ" הינה להקל בהגדרת איזה מספר שלט תקול על מנת
שניתן יהיה להחליפו בזמן הקצר ביותר .נדרש להפיק מספרי שלט שיישארו עמידים וקבועים
לאורך תקופת הפעילות.
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•

במקרה ויידרש לגדר עצים לשימור  ,הקבלן יפעל על פי מפרט הטכני שבנספח ( .1בהמשך
נספח זה)

•

הצוות הינו הגורם המפקח על המיתוג בשטח .כל פעילות הקשורה לנראות השלטים בשטח
תתבצע בכפוף להנחיות הצוות ולמתן אישורה ושביעות רצונה מאיכות העבודה המבוצעת בכל
שלב ושלב ,לרבות בהחלפת שלטים תקולים ,העברת שילוט וכדומה .את פירוט התקלות
והליקויים יעביר הצוות באמצעות טופס ליקויים (להלן :נספח  3בהמשך נספח זה))

•

במקרים בהם הצוות יתריע על תקלות ו/או פגיעות מהותיות בשלטי הפרסום והמיתוג,
באחריות הקבלן לתקן את התקלה ואף במקרה הצורך להחליף את השלטים התקולים על
חשבונו ,כך שהשלט יחזור למצב איכותי ותקין כחדש ,עד  7ימי עבודה מקבלת העדכון.

•

על הקבלן לשמור ולתחזק באופן מתמיד וקבוע את הגידור ההיקפי של האתר ,לרבות  -ניקיון
הגדר וסביבת האתר ,תיקון ליקויים ונזקים בגדר.

•

הקבלן מחויב בהחלפת השלטים התקולים בכל מקרה של פגיעה בשלטים ובכלל זה מקרים
של השחתה ,פגיעה מהותית בשלטים ,גרפיטי הפוגע בנראות השלטים ,כתבי נאצה וכיו"ב.

•

במידה ותידרש העתקה של הגידור ,באחריות הקבלן ועל חשבונו ,לבצע העברה מסודרת של
שלטי הפרסום ולהתקינם מחדש על פי הנחיות ובתיאום מלא עם הצוות.

•

במידה שיחולו שינויים בפני השטח וכתוצאה מכך תידרש הוספת או שינוי בגידור ,באחריות
הקבלן לבצע את ההשלמה הנדרשת בתוך  7ימי עבודה על בסיס מדידה חוזרת שתועבר על ידי
חברת השילוט לצוות.

•

על הקבלן לקחת בחשבון החלפת גרפיקה מלאה של כל שטח הגדר כל  12חודשים.

פירוט מלא לטיפול בגדרות לפני כל הזזה של הגדר מופיע בנספח ( 2בהמשך נספח זה).

בעלי תפקידים  -דרישות
•

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן או מי מטעמו ישמש כממשק העיקרי בין הקבלן לבין
הצוות בסוגיות של הסברה ,שיווק ויחסי ציבור.

•

מנהל הפרויקט יספק את פרטי הקשר של גורם נוסף מטעמו ,ועמם ניתן יהיה ליצור
קשר בכל עת ( 24שעות ביממה) ,לטיפול בשאלות דחופות ומתהוות אשר תתקבלנה
מהצוות.

הגבלות על פרסום ויחסים עם כלי התקשורת
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למעט באישורו המוקדם של הצוות ,ולמעט כנדרש על פי חוק ,הקבלן:

•

לא יתקשר עם נציגי העיתונות ,הטלוויזיה ,הרדיו או אמצעי תקשורת אחרים בכל
נושא הקשור לביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה תפעול ותחזוקה.

•

במקרים בהם יאושר לקבלן להגיב לתקשורת  ,יעביר הקבלן לצוות הודעה מראש
בפרק זמן סביר אודות הודעות מתוכננות לעיתונות בנוגע לסוגיות אלה ויאפשר לו
להגיב עליהן ולאשרם.

•

לא יציג הודעות או שלטים כלשהם למעט כפי שיידרש לשם שמירה על בריאותם
ובטיחותם של המשתמשים בנכסים הצמודים ,הולכי הרגל והנהגים.

•

לא יאשר לאדם כלשהו לצלם או להסריט בחלק כלשהו של העבודות או על חלק מן
המערכת.

הנחיות כלליות לאופן הקמת גידור אתר העבודות ואתרי התארגנות
•

על הקבלן לגדר את שטחי העבודות בגדר קבועה כברירת מחדל .במידה ולא יקבע אחרת
ויאושר בכתב על ידי הצוות ו/או יידרש אחרת על ידי הרשות המקומית ,מהנדס תנועה ו/או
מנהל הפרויקט מסיבות בטיחותיות ,גדר עבודות הולכי רגל תהיה קבועה בעלת צד חלק
המתאים להדבקת מדבקת מיתוג.

•

באם לא ניתן להתקין גדר קבועה ,על הקבלן לנמק מדוע (הצבה זמנית והזזה דחופה ,אילוצים
הנדסיים ועוד) נימוקים אלו ייבחנו על ידי הצוות ובאם יתקבלו הנימוקים ותאושר הקמת גדר
שאיננה קבועה ,אלא גדר רשת ,לא ניתן יהיה למתגה בשל שיקולים בטיחותיים .אולם ,באם
הקבלן יבסס את הגדר כך שתעמוד במנופי רוח ולאחר אישור מהנדס בטיחות מטעם הקבלן
(גדר ג'רזי) ,ניתן יהיה למתגה ,בתיאום עם הצוות ועל פי המפרט בנספח ( 1בהמשך נספח זה).
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מיתוג אתרי עבודות בשלב ההקמה  -תרשים מהלך עבודה ולוחות זמנים
פירוט השלבים בסעיף הבא.

ביצוע סיור שטח מקדים של צוות
ההסברה עם מנהל הפרויקט (סיור

הפקה והתקנה ע"י קבלן מבצע
מטעם מנהל הפרויקט

גידור)

ביצוע בקרה שבועית מטעם צוות

ההסברה שעל הגידור בשטח

שליחת כתב כמויות ומיקומים למנהל
הפרויקט במכרז בצירוף נספח

בחינת דוגמה על גבי

מעקב של צוות ההסברה מול מנהל

פרסום והסברה מפורט בנושא מיתוג

הגדר באתר על ידי צוות ההסברה

הפרויקט בטיפול בליקויים

גדרות

בניית תכנית גידור מפורטת ע"י

הצוות מכין קבצים גרפיים מותאמים

המשך ביצוע בקרה (צוות הסברה)

מנהל הפרויקט והצגתה לצוות

על פי מערך

שוטפת אחת לשבוע הכוללת

ההסברה טרם קבלת צו תחילת

הגידור המתוכנן ומאשרם אל מול

מעקב טיפול בליקויים קודמים ואיתור

עבודה

הגורמים הרלוונטיים

ליקויים חדשים

מיתוג אתרי עבודות בשלב ההקמה  -פירוט מהלך עבודה ולוחות זמנים

א .טרם תחילת מהלך מיתוג הגדרות ולעתים טרם הצבת הגידור (חלקו או כולו) מתבצע סיור
שטח מקדים של נציג הצוות עם מנהל הפרויקט בשטח אתר העבודות .במהלך סיור זה נבחן
השטח ,מאפייניו הטופוגרפיים ,הסביבתיים ,נראותו לציבור ונבחנות נקודות ראויות לציון.
ב .צוות ההסברה מכין ושולח כתב כמויות ומיקומים לקבלן .כתב כמויות זה מבוסס על הרשמים
מסיור השטח ועל תשריטים שהתקבלו מהקבלן .כתב הכמויות נשלח לקבלן במכרז בצירוף
נספח פרסום והסברה מפורט בנושא מיתוג גדרות (להלן :מסמך זה)
ג .הקבלן יכין תכנית גידור מפורטת ויציגה לצוות ההסברה ,תוך  14יום מקיום הסיור בשטח,
טרם קבלת צו תחילת עבודה.
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ד .הגרפיקות למיתוג השילוט והגדרות יבוצעו ויסופקו לקבלן ע"י הצוות על בסיס פרישת גרפיקה
ומידות שימסרו לצוות ע"י הקבלן תוך  21יום מקבלת תכנית הגידור.
ה .הפקת הגרפיקה והדבקתה על הגידור והשילוט לכלל המתחם תבוצע ע"י הקבלן תוך  14יום
מקבלת הגרפיקות ,זאת בכפוף לקבלת אייריס מאושר וחתום ע"י הצוות או לחליפין דוגמאות
הדפסה ישירות מבית הדפוס המבצע.
ו .לאחר שהקבלן מפיק דוגמאות גידור ממותגות בגרפיקה שעוצבה ע"י ספק הצוות לאישור
מוקדם,
ז* .הפקת הדוגמאות מהווה בסיס לאישור כלל השילוט .דוגמאות השילוט על פי המפרט הטכני
שיוגדר כולל הדפסה ,יוצבו בשטח וייבחנו בהיבט הטכני והשיווקי ע"י הקבלן והצוות.
ח .לאחר אישור הדוגמאות ,הקבלן יקים ויתקין שילוט/גידור ממותג/תדמיתי באתרי העבודה
השונים  -זאת מיד עם צו תחילת העבודות ומיד עם תחילת העבודות באתר( ,או בכל שלב אחר,
כגון עבודות תחזוקה) וכל זאת בהתאם להנחיות הגידור שיקבעו בהיתר העבודה ובהתאם
להנחיות הצוות.
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נספח  - 1מפרטי גידור

הכנת תכניות ביצוע מפורטות באחריות הקבלן.
יודגש כי מפרטי הגדר הנ"ל אינם באים להחליף את המפרטים הסופיים שיתקבלו מחברת מוריה
ובהתאם
לתכנית הקבלנית .במידה וקיים הבדל בין המפרטים יש להתבסס על אלו שהתקבלו ממוריה.

גדר איסכורית/לוקובונד
•

גובה הגדר יהיה  2.4 /2מטר (או בהתאם לתכנית הגידור ,יתכנו גבהים שונים) ,מבוססת
ומותקנת בכפוף לאישור מהנדס קונסטרוקציה על גבי האיסכורית יודבק חיפוי (מדבקה) של
גרפיקה שיכסה את פני כל הגדר בצד הפונה לציבור ולא יחרוג ממנו.

•

מיתוג הגדר יהיה מבוסס על יח' (מקטעים) ברוחב  6מטר למעט מקטעים בהם יידרש שינוי
ברוחב היחידות בהתאם לתנאי השטח .גודל היחידות יקבע בשלב עיצוב החומרים .בנוסף
יותאמו מידות לשערים ,פתחים וחלונות ייחודיים בהתאם לגודלם בשטח.

•

חיפוי הגרפיקה יודבק לגדר האיסכורית/לוקובונד באופן שיאפשר פירוק והתקנה חוזרים
פשוטים ומהירים על ידי הקבלן.

•

אופן ביצוע חיפוי הגרפיקה על גבי גדר האיסכורית/לוקובונד יקבע על ידי הצוות בהתאם
למיקום ההתקנה .

.1

מפרט חיפוי גדר בפח ממותג  -על בסיס איסכורית קיימת

•

גובה 2.0 /2.4:מטר (עשוי להשתנות בהתאם לתכנית הגידור)

•

אורך יח' :בהתאם לתנאי השטח

•

מסגרת אחורית :מסגרת פרופיל ברזל /עץ לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן

•

פח חיפוי :פח מגלוון  0.5מ"מ על גבי הקונסטרוקציה (להתקנה על גדר איסכורית קיימת)

•

גרפיקה :מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

•

חלונות הצצה :חלון גודל  60X20ס"מ ,על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה  +חיפוי
פוליקרבונט  10מ"מ .לכל הפחות יח' אחת כל  40מטר.

•

התקנה :על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת פשוטה על ידי
הקבלן.
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.2

מפרט חיפוי גדר בלוקבונד ממותג – על בסיס איסכורית קיימת

•

גובה 2.0 /2.4:מטר (עשוי להשתנות בהתאם לתכנית הגידור)

•

אורך יח' :בהתאם לתנאי השטח

•

מסגרת אחורית :מסגרת פרופיל ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן לוקבונד
חיפוי :לוקבונד  3מ"מ על גבי הקונסטרוקציה (להתקנה על גדר איסכורית קיימת)

•

גרפיקה :מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש

•

חלונות הצצה :חלון גודל  60X20ס"מ ,על בסיס מסגרת בנויה בקונסטרוקציה  +חיפוי
פוליקרבונט  10מ"מ .לכל הפחות יח' אחת כל  40מטר.

•

התקנה :על גבי גדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה.

.3

מפרט חיפוי גדר שמשונית ממותגת  -על בסיס איסכורית קיימת

•

גובה :גובה 2.0 /2.4:מטר (עשוי להשתנות בהתאם לתכנית הגידור)

•

אורך יח' :בהתאם לתנאי השטח

•

מסגרת אחורית :מסגרת פרופיל עץ/ברזל לפי תכנון ואישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן
(להתקנה על גדר איסכורית קיימת)

•

גרפיקה :שמשונית איכותית עבה ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש ,מתוחה על מסגרת.

•
.4

התקנה :הצמדה לגדר איסכורית קיימת באופן המאפשר פירוק והתקנה חוזרת
מפרט שילוט תדמיתי

•

שלט עבודות תדמיתי יוצב בתחילת ובסוף כל מקטע עבודות .גודל השלט יהיה על פי הפרוט
שלהלן .הגודל הקטן יותר (סעיף קטן  2להלן) יבוצע רק במקרים בהם בלתי אפשרי להציב את
השלט הגדול בשל תנאי השטח.

•

במידה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי ,יוצב שלט נוסף הפונה לכיוון התנועה
המרכזי בצומת /בציר.

•

במידה וישנם מספר צירי גישה לשטח העבודה ,יוצבו שלטים בנקודות קריטיות (לפי הגדרת
נציג ההסברה) בכל אחד מהצירים.

•

מידות השלט והגרפיקה תימסר לקבלן על ידי נציג ההסברה באחריותו ובמימונו .הקבלן
אחראי לתכנון ואישור השלטים ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעמו ועל חשבונו .הפקת

376

הגרפיקה ,ביצוע השלטים והתקנתם יבוצעו על ידי הקבלן מסעיף תקציבי מתאים בכתב
הכמויות.
•

מרחק תחתית שלטים מפני הקרקע/מדרכה/כביש הנו  230ס"מ.

•

מפרט גדלים לשילוט תדמיתי:
רוחב  250ס"מ גובה  366ס"מ
רוחב  200ס"מ גובה  280ס"מ
רוחב  400ס"מ גובה  300ס"מ
רוחב  600ס"מ גובה  200/300ס"מ
רוחב  1200ס"מ גובה  300/400ס"מ

•

שלט פח מגולוון  0.5מ"מ גב צבוע עפ"י בחירה ,חזית מצופה מדבקת ויניל עם דבק חזק,
הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות
מקסימאלית מחשיפה לשמש.

•

השלט יחוזק בקונסטרוקציית ברזל פנימית ,צבוע עפ"י בחירה ,מסגרת ברזל מרובע ,פרופיל
 25/60מ"מ.

•

השלט יורכב ע"ג שני עמודי ברזל צבועים עפ"י בחירה ,בנויים בצורת מסילות פרופיל מרובע
 80/80מ"מ ,עובי דופן  3.8מ"מ ,מוצבים עם ספייסרים משני צידי השלט.

•

הכל כאמור לעיל ,כולל חפירה ,הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש ,יהיה לפי התיאור לעיל  ,אך
באישור הקונסטרוקטור מטעם הקבלן .

5

מפרט שילוט הכוונה

•

שלט הכוונה ע"ג  2עמודים מרובעים:

•

עמודים 2 :עמודים מרובעים  5*5ס"מ ,צבועים

•

פלטה :פח  0.5מ"מ 60 ,ס"מ רוחב *  120ס"מ גובה

•

הפלטה מוכנסת לעמודים עם חריץ ועם ברגי נעילה לחיזוק משני הצדדים ומכסה פלסטיק
שסוגר את העמוד מלמעלה.

•

גרפיקה :מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ+גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש .הכל כאמור לעיל ,כולל חפירה,
הצבה ויציקת בטון וכל הנדרש ,יהיה לפי התיאור לעיל ,אך באישור הקונסטרוקטור מטעם
הקבלן .
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.6

שילוט גדרות  -עצים לשימור

•

חומר  -לוח לוקבונד  3מ"מ

•

גודל  -על פי תנאי השטח

•

גרפיקה  -מדבקת ויניל עם דבק חזק ,הדפסה דיגיטאלית צבע מלא ,באיכות מקסימאלית לתנאי
חוץ  +גימור  UVאיכותי לעמידות מקסימאלית מחשיפה לשמש .הכנת תכניות מפורטות וביצוע
ע"י ובאחריות הקבלן.

הבהרה :כל העלויות הכרוכות בתכנון וביצוע כל הנדרש להתאמת הגידור לנשיאה עצמית ולנשיאת
מיתוג נוסף ולעמידה בכל העומסים הנדרשים  -חלות על הקבלן וכלולות במחירי היחידה של
עבודות הגידור ו/או הבטיחות.
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נספח  :2ההנחיות לטיפול בגדרות לפני כל הזזה של הגדר
נספח זה בא לתת מענה לתחזוקת הגדרות הממותגות באתרי העבודה .הנוהל נכתב בכדי שכלל
הגורמים המעורבים (מנהל פרויקט ,קבלן ראשי,חברת השילוט ו/או קבלני משנה וכו') יקבלו
הנחיות מעשיות ומחייבות לטיפול נכון ומקצועי בגדר הממותגת ,במטרה לשמור על תקינותה
לאורך זמן.
לפני כל הזזת גדר יש לפעול על פי השלבים הבאים:
א) יש לצלם את קטע הגדר לפני הפירוק.
ב) יש לכתוב את מספרי הלוחות שאמורים להתפרק (כל חלקי הגדר אמורים להיות ממוספרים
בהקמה הראשונה) .בנוסף ,יש לסמן בספריי זוהר כל לוח שעתיד לזוז.
ג) יש לבצע מדידה של שטח המיתוג החדש ולוודא שיש מספיק לוחות מיתוג על מנת לכסות את
השטח .במידת הצורך יש להפיק חלקי גרפיקה חדשים.
ד) לפני הפירוק יש להפריד את המדבקות בין חריצי הלוחות בעזרת סכין יפני.
ה) יש לשחרר כל הברגים המחזקים את הלוחות.
ו) לאחר הפירוק הלוחות יונחו על גבי משטח ישר ונקי שגודלו לפחות כגודל הלוח( .אין להשעין
את הלוחות על קיר או במצב מאונך).
ז) הרכבת הלוחות מחדש תתבצע רק בהתאם למספרם הסידורי ו/או על פי הנחיית צוות תכנית
אב  .יודגש כי רק לוחות תקינים יורכבו מחדש .במידת הצורך יש להפיק לוחות חדשים להרכבה
במקום הפגומים.
ח) הלוחות יקובעו מחדש לגדר הקבועה בעזרת הברגים המתאימים ובחורים הקיימים בלוחות.
ט) יש לוודא התאמה של הגדר המורכבת לצילום הגדר לפני פירוקה.
י) ההתקנה הושלמה רק לאחר קבלת אישור הצוות.
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נספח : 3טופס בקרת שילוט ומיתוג אזורי עבודות
תאריך בקרה ______________
שעה_________________
שם מבצע הבקרה _______________
אזור הבקרה (רחוב /מתחם)_______________

פרמטרים לביצוע בקרת שילוט ומיתוג:


פירוט אזורי מיתוג חסרים (תיאור במילים כולל מספרי לוחות שחסרים)_
________________________________________________________________
________________________________________________________________



ניקיון כללי ורמת תחזוקה של הגדר (טקסט חופשי)__
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 פירוט מהות הליקויים שנמצאו (נא ציין מספר השלט והליקוי שנמצא ):
מספר שלט_____ תיאור הליקוי ______________ האם צולמה תמונה של הליקוי

כן  /לא

מספר שלט_____ תיאור הליקוי ______________ האם צולמה תמונה של הליקוי

כן  /לא

מספר שלט_____ תיאור הליקוי ______________ האם צולמה תמונה של הליקוי

כן  /לא

מספר שלט_____ תיאור הליקוי ______________ האם צולמה תמונה של הליקוי

כן  /לא

❖

למי דווחו הליקויים (ציין שם ותיאור תפקיד)
________________________________________________________________

❖

תאריך הדיווח לגורם האחראי
_____________

הערות כלליות ,תובנות והמלצות:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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כתב כמויות מקטע  21קו כחול
אומדן
סעיף

תאור

1

שילוט מקטע עבודות תדמיתי(שלט פרטי קבלן) ע"ג פח
מגולוון  0.5מ"מ (על פי המפרט במסמך זה) ,דו צדדי כולל
קונסטרוקציה רגלי ברזל ותשתית יציקת בטון באדמה
מידה  366 X250ס"מ (ייתכנו שלטים במידות אחרות)
כולל מיתוג חזית השלט
המחיר כולל הדפסה הפקה והתקנה

יח'
מידה

יח'

כמות
מוערכת

3

אומדן מחיר
למ"ר ב ₪

8000

סה"כ
אומדן מחיר
כולל

24,000 ₪

מיתוג חזיתי באמצעות מדבקת ויניל מודפסת פרוצס
עמידה לתנאי חוץ ( )UVומיועדת להתקנה ע"ג גדר פח
מגולוון  1מ"מ ע"ב מסגרת ברזל
ע"פ הערכת מידות :
שלב  2400 :1מ' גובה 2
שלב  2400 :2מ' גובה 2
שלב  2800 :3גובה 1.5

2

סה"כ  7840מ"ר למיתוג
( 80%מהגדר בניכוי כניסות /שערים /מרווחי שדה
ראייה)
התחשיב כולל את הקמת תשתית הגדר המבוצעת על ידי
הקבלן

3

תחזוקה ואחזקת מיתוג גידור קבוע
( כולל תחזוקה ,בקרה ופיקוח ,החלפת לוחות ,הזזת
לוחות ,ניקיון ,מבוסס על  30%מסך העלות)

מ"ר

7840

250

סה"כ לכלל הפעילות

•
•
•
•
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המחירים המופיעים בכתב הכמויות הינם אומדן לעלויות המיתוג
כל אומדני המחיר בטבלה הנ"ל כוללים הפקה והתקנה
המחירים כוללים עלות גידור פח קונסטרוקציה אחורית ברזל ו/או גדרות רשת ו /או
איסכורית המהווים תשתית גידור קיימת של הקבלן (אלא אם כן צוין אחרת)
כלל ה המחירים בטבלה זו אינם כוללים מע"מ

₪ 1,960,000

₪ 588,000
₪ 2,550,400

נספח יז'

נספח מערכת הולכת גז
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נספח יח'

נספחי מערכות חברות התקשורת
מפרט טכני – פרטנר לעבודות תשתית
מפרט טכני – תשתיות הוט
מפרט טכני – סלקום
מפרט טכני – סלקום
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נספח יט'

נספח תשתיות חשמל – קידוח אופקי
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