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פרק  - 00מוקדמות
00.01

תיאור העבודה
העבודה נשוא חוזה זה הינה הנחת המקטע הצפוני של קו ההולכה לביוב ,להלן קו ""AYN
שמטרתו חיבור שפכי הרצליה למערכת הולכת השפכים של "איגודן"
העבודה מחולקת לשלושה מבנים כמפורט:
מבנה  - 1מקטע  - AYN1-AYN9כולל ביצוע אתרים ופירי עבודה  AYN1-AYN8דחיקת צנרת
בין פירים  AYN1-AYN9בתשעה ( )9מהלכי דחיקה והתקנת שוחות בקרה  AYN1-AYN9ו
 AYN12ושיקום האתרים.
מבנה  – 2מבנה אופציונאלי -מקטע ( AYN9-AYN12מקטע בביצוע ע"י אשטרום) כולל ביצוע
אתרים ופירי עבודה  AYN9-AYN12דחיקת צנרת בין פירים  AYN1-AYN9אלו בשלושה ()3
מהלכי דחיקה והתקנת שוחות בקרה  AYN10ו .AYN11ושיקום האתרים.
מבנה  – 3עבודות נוספות ונלוות – כולל העתקת קו סלקום בשדרות רוקח ,הטיית קו
לשוחה  , AYN4חיבור זמני של המטש לשוחה  AYN12התקנת אמצעי ניטו במקטע -8AYN
 AYN9וכל העבודות המפרוטות במפרט וכבתב הכמויות
T

מובהר כי הביצוע של מבנה  2הינו אופציונלי בלבד וע"פ שיקול דעתו של המזמין  ,לקבלן
לא תהיה טענה/תביעה/דרישה מכל סוג שהוא על החלטה לא לבצע את מבנה  2על כל
המשתמע מכך.
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מבנה - 1
•

התקנת קו הולכה ראשי לביוב ,גרביטציוני ,בשיטת דחיקת
( )PIPE JACKINGבאורך כולל של  4,450מטר ועל פי החלוקה הבאה:

-

•

צינורות

-

כ 4,090-מטר  -דחיקת צנרת מפיברגלס משוריין ( )GRPבקוטר פנים  1,570מ"מ או
מבטון מזוין בקוטר פנים  1,600מ"מ ומיועד לדחיקה תת קרקעית ( MICRO
 )TUNELINGבשיטת "ראש סגור" ( )CLOSE SHIELDהכל כמפורט במפרט
המיוחד בשישה מהלכי דחיקהAYN1-AYN2, AYN2-AYN3, AYN4-AYN5, :
.AYN6-AYN7, AYN7-AYN8, AYN8-AYN9

-

דחיקת צנרת מפיברגלס משוריין ( )GRPבקוטר חוץ  1,500מ"מ בשני מהלכי
דחיקה 170 ,מטר בחציית הרכבת במקטע  AYN5-AYN6ו 190מטר בחציית שדרות
רוקח במקטע . AYN3-AYN4

-

מהלכי הדחיקה נבדלים באורכם ובמתווה שלהם (בקווים ישרים או קשתות).

 על פי קידוחי הקרקע מהלך הדחיקה בין פירים  AYN5-AYN9יהיה מעל מפלספני מי התהום  ,מהלך הדחיקה בין פירים  AYN1-AYN5יהיה בגבול מפלס פני מי
התהום
בניית אתרים ופירי עבודה:

•

•

מקטע AYN1-AYN9

בניית אתר ופיר הוצאה  AYN1בשטח גני יהושע
בניית אתר ופיר דחיקה  AYN2בשטח גני יהושע
בניית אתר ופיר הוצאה  AYN3בשטח מרכז הספורט הלאומי
בניית אתר ופיר דחיקה  AYN4סמוך לחניון רפידים
בניית אתר פיר הוצאה  AYN5בסוללה האקוטסית סמוך לרחוב רפידים בתחום
רצועת ההכרזה של כביש  20סמוך לנתיבים המהירים המתוכננים בשטח מוגבל
בניית אתר ופיר דחיקה  AYN6בחורשה הסמוכה לגן הבוטני ולשטח הטלויזיה
החינוכית לשעבר.
בניית אתר ופיר הוצאה  AYN7בתחום רצועת ההכרזה של כביש  20בשטח מוגבל
בתחום רצועת ההכרזה סמוך לנתיבים המהירים המתוכננים בשטח מוגבל
בניית אתר ופיר דחיקה  AYN8צמוד לתחום רצועת ההכרזה של כביש  20ולתחום
הנתיבים המהירים המתוכננים ,בשטח מוגבל
בניית שוחות בקרה לביוב:

 בניית שוחה  AYN1על קו " "Aקיים ופעיל בניית שוחה AYN4 התקנת שוחות בקרה לביוב מחוליות טרומיות לצורך תחזוקת הקו בעתיד וחיבוריצרכנים בפירים ,AYN2, AYN3, AYN5, AYN6, AYN7 AYN8, AYN9, AYN12
 בניית שוחות חיבור סמוכות לשוחות הבקרה בפירים AYN2A, AYN3A, T288החזרת המצב לקדמותו ושיקום נופי באתרים AYN1,AYN2, AYN3, AYN4, AYN5,
AYN6, AYN7,AYN8, AYN9,AYN12

•

התקנת דופן כפולה בחציית קווי מים ורדיוסי מגן

•

השחלת צנרת  GRPבקוטר  1,400מ"מ בחציית מסילת הרכבת וקו מקורות במקטע
AYN2-AYN3

•

עבודות נוספות.

הכל כמפורט במפרט מיוחד זה ,בתוכניות ובכתבי הכמויות.
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מבנה - 2מבנה אופציונאלי  -מקטע ( AYN9-AYN12מקטע בביצוע ע"י אשטרום)
•

התקנת קו הולכה ראשי לביוב ,גרביטציוני ,בשיטת דחיקת צינורות
( )PIPE JACKINGבאורך כולל של כ 2,000-מטר מפירי דחיקה לפיר ההוצאה על פי
החלוקה הבאה:
-

כ  1870מטר -דחיקת צנרת מפיברגלס משוריין ( )GRPבקוטר פנים  1,570מ"מ או
מבטון מזוין בקוטר פנים  1,600מ"מ ומיועד לדחיקה תת קרקעית ( MICRO
 )TUNELINGבשיטת "ראש סגור" ( )CLOSE SHIELDהכל כמפורט במפרט
המיוחד בשני מהלכי דחיקה .AYN10-AYN11 AYN9-AYN10

-

כ 130-מטר  -דחיקת שרוול פלדה " 48או שרוול  GRPבקוטר פנים  1,130מ"מ
בחציית מסילת רכבת במקטע AYN12-AYN11בשיטת מיקרוטונלינג
( (MICROTUNNELINGוהשחלת צינור  GRPבקוטר  1,000מ"מ.

מהלכי הדחיקה נבדלים באורכם ובמתווה שלהם (בקווים ישרים או קשתות).
•

בניית אתר ופיר הוצאה  AYN9בתחום רצועת ההכרזה של כביש  20בשטח מוגבל ביצוע
תקרה פריקה ,ניקוי השטח ומסירתו לקבלן אחר.

•

בניית אתר ופיר דחיקה  AYN10בתחום רצועת ההכרזה של כביש  20בשטח מוגבל
בתחום רצועת ההכרזה צמוד לתחום הנתיבים המהירים המתוכננים.

•

בניית אתר פיר הוצאה  AYN11בתחום רצועת ההכרזה של כביש  20בשטח מוגבל
בתחום רצועת ההכרזה בתחום הנתיבים המהירים המתוכננים.

•

בניית אתר ופיר דחיקה  AYN12בשטח מט"ש הרצליה הפעיל.

•

התקנת שוחות בקרה לביוב מחוליות טרומיות לצורך תחזוקת הקו בעתיד וחיבורי
צרכנים בפירים  AYN10ו AYN11

•

החזרת המצב לקדמותו ושיקום נופי באתרים  AYN11 , AYN10וAYN12-

•

עבודות נוספות.

הכל כמפורט במפרט מיוחד זה ,בתוכניות ובכתבי הכמויות.
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מבנה - 3עבודות נוספות ונלוות
•

הטיית קו ביוב  Tמרחוב רפידים לשוחה  AYN4מרדיוס מגן של קו מים כולל :

•

-

ביצוע דחיקת צנרת  grpבקוטר פנים  500מ"מ באורך כולל של  360מטר

-

חיבור לשוחות קיימות ,ובניית שוחות על קו קיים במעלה

-

תכנון וביצוע הסדרי תנועה לעבודות ברחוב רפידים

-

שיקום שטחי העבודה והחזרת מצב לקדמותו

חיבור זמני של מט"ש הרצליה לשוחה  AYN12כולל :

•

00.02

-

התקנת שוחות טרומיות בשיטת "קייסון"

-

חפירה והנחה של צינור פלדה בקוטר  "8באורך כ 250מטר ,כולל חיבור לקו
קיים

-

התקנת מערך מגופים בחיבור לקו קיים.

-

חפירה מדופנת והנחה של צינור פלדה בקוטר  "12כולל בניית שוחה על קו
קיים באורך כ  50מטר.

-

בניית שוחה על קו קיים ומערך מגופים.

העתקת קו סלקום ברחוב שטרית כולל
-

תכנון וביצוע הסדרי תנועה

-

חפירה פירי קידוח

-

ביצוע קידוח  HDDל 6צינורות יק"ע בקוטר  50מ"מ ,באורך כ  135מטר

-

ביצוע כבילה ע"י חברת סלקום על חשבון הקבלן

-

שיקום שטחי העבודה והחזרת מצב לקדמותו

•

הספקה והתקנת מערכת ניטור שקיעות במקטע  AYN8-AYN9כמפורט בסקר הקרקע
נספח י"א למסמך ד'2

•

בניית שוחה  AP7בגני יהושע

•

עבודות נוספות

מרכיבי העבודה
לצורך ביצוע עבודות העיקריות שפורטו לעיל תידרשנה מגוון עבודות תכנון ,אישורים ,בנייה
והחזרת המצב לקדמותו ,שסדרן ותיאורן כמפורט בהמשך ,ועיקרן כדלקמן:
א .השגת היתרי העבודה והאישורים הנדרשים לרבות תאום הנדסי לצורך ביצוע העבודה
וביטוחים ,מבעלי תשתיות ורשויות ובהן בין היתר:
תש"ן ,קצא"א ,נתג"ז ,חברת חשמל ,מקורות ,בזק ,פרטנר ,סלקום ,הוט ,רשות
העתיקות ,רכבת ישראל ,נתיבי איילון ,גני יהושע ,מי הרצליה ,מי שרונים ,מי אביבים,
רשויות עירוניות וכל המפורט בהמשך.
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ב .תכנון מהלך הדחיקה ושלבי הביצוע ואישורם אצל המזמין.
ג .תכנון וביצוע "אתרי העבודה" ,כמפורט להלן:
תכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ,פרסום ,סלילת נתיבי גישה כולל עבודות עפר ודיפון,
שילוט ,תמרור ,צביעה ,התקני בטיחות בתנועה ,אמצעי מיגון ,אמצעים לניתוב התנועה,
תשלומים לפיקוח משטרתי וכל הנדרש ,על פי תוכנית התנועה שיאושרו על ידי הקבלן
אצל הרשויות המוסמכות .תוכניות הסדרי התנועה יתייחסו לכל שלבי העבודה ובזה:
בניית אתרי העבודה ,בניית הפירים ,עבודת הדחיקה והחזרת המצב לקדמותו.
 ביצוע מדידות בשטח אתר העבודה ביצוע עבודות לאיתור תשתיות בתוואי הקו ובאתרי עבודה לפי הנחיות בעליהתשתית וניהול הפרויקט.
 ביצוע עבודות קרצוף וריבוד אספלט לפני ביצוע הסדרי תנועה ועם החזרת המצבלקדמותו ,לפי דרישת נתיבי איילון ופרטי הביצוע המקובלים והמאושרים על ידם.
 תכנון וביצוע פירוק תשתיות קיימות לצורך העתקתן ,הטייתן ,סילוקן לאתרהסילוק או אחסונן לצורך שימוש בעתיד או בנייתן מחדש ,ובזה :תשתיות קיימות,
מעקות ,עמודי תאורה ,עמודי שילוט ,צנרת ,שילוט ,מדרכות ,אבני שפה ואבני גן,
קירות אקוסטיים ,סוללות עפר ,גדרות ,פירים של חברת החשמל ,פירים של חברת
"בזק" ,אבנים משתלבות ,תמרורים ,צנרת השקייה ,שוחות בקרה לביוב ,למים
ולניקוז ,חפירת תעלות מדופנות ובנייתן מחדש.
 תכנון וביצוע הנחת תשתיות זמניות על פי הצורך ,כגון :צנרת ניקוז ,מעבירי מים,תעלות עפר וכיו"ב.
 תכנון וביצוע שימור עצים או עקירת עצים ,שיחים ,משטחי דשא לצורך סילוקם אונטיעתם מחדש ועל פי תוכנית הפיתוח הנופי שתימסר לקבלן.
 תכנון וביצוע עבודות חפירה בשטח ודיפון החפירה ,על פי תוכנית שתאושר לקבלן,לצורך קבלת משטח עבודה מיושר ומתאים לדרישות העבודה ,כולל :דיפון החפירה
ע"י קיר כלונסאות ,קירות סלארי או שיגומים ,חפירה בשטח וסילוק החומר החפור
אל אתר סילוק מאושר.
 תכנון וביצוע קיר ניקיון באתרים הגובלים בנתיבי איילון. תכנון וביצוע ארגון אתר העבודה על פי דרישות העבודה לשלבי הביצוע השוניםובזה :תנועה ,סימון ,משרדי האתר ,גידור ושילוט ,אמצעי ביטחון ובטיחות,
תשתיות מים ,ביוב ,חיבור לתשתיות חוץ ,אינסטלציה ,העמדת ציוד העבודה,
תאורה וכל הנדרש על פי התקנות והחוקים.
 תכנון וביצוע עבודות חשמל לאתר העבודה על פי דרישות העבודה לשלבי הביצועהשונים כולל תשתיות ,חיבור לתשתיות חוץ ,תאורה וכל הנדרש על פי התקנות
והחוקים .כולל כל התשלומים הנדרשים.
 תכנון וביצוע דרכי גישה לאתרי העבודה ,כולל עבודות עפר ,ניקוז ,תאורה זמניתוכיוב
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ד.

תכנון ובניית פירי העבודה לצורך עבודת דחיקת הצנרת על פי תוכנית הדחיקה
ובהתאם למגבלות השטח ,בעומקים המתחייבים ,ובדגש על ההגבלות והסייגים
הכרוכים בביצוע העבודה ובזה :איסור מוחלט על השפלת מי תהום ונקיטת אמצעים
מחמירים למניעת גלישת בנטונטייט אל דרכי הנסיעה.

ה.

תכנון ודחיקת צנרת
תכנון ודחיקת צנרת ראשית מפיברגלס משוריין ( )GRPבקוטר פנים  1,570מ"מ או
מבטון מזוין בקוטר פנים  1,600מ"מ ומיועד לדחיקה תת קרקעית ( MICRO
 )TUNELINGבשיטת "ראש סגור" ( )CLOSE SHIELDעל פי תוכנית העבודה ולוח

הזמנים שהוכתב לקבלן ,על פי התוואי והשיפועים המתוכננים.

תכנון ודחיקת צנרת מפיברגלס משוריין ( )GRPבקוטר חוץ  1,500מ"מ מיועד לדחיקה
תת קרקעית ( )MICRO TUNELINGבשיטת "ראש סגור" ()CLOSE SHIELD
במקטע  AYN3-AYN4ו. AYN5-AYN6
על פי תוכנית העבודה ולוח הזמנים שהוכתב לקבלן ,על פי התוואי והשיפועים
המתוכננים.
תכנון וחציית מסילות הברזל ונתיבי איילון בהתאם להנחיות רכבת ישראל ונתיבי
איילון כולל תכנית מעקב שקיעות רצוף ,בשעות ובזמנים שייקבעו על ידי רכבת ישראל
•
•
•

במקטע  AYN2-AYN3ע"י דחיקת צנרת ראשית מפיברגלס משוריין ()GRP
בקוטר פנים  1,570מ"מ או מבטון מזוין בקוטר פנים  1,600מ"מ והשחלת צנרת
צנרת  GRPבקוטר חוץ  1,434מ"מ .
במקטע  AYN5-AYN6ע"י דחיקת צנרת  GRPבקוטר חוץ  1,500מ"מ
במקטע  AYN11-AYN12ע"י דחיקת צנרת  GRPבקוטר פנים  1,130מ"מ בשיטת
והשחלת צינור  GRPקוטר  1,000מ"מ באורך כ 130-מטר.

ביצוע הדחיקה בלפחות שני ראשי עבודה ראש עבודה למכונה לצנרת ראשית ,וראש
עבודה למכונת דחיקה לצנרת בקוטר חוץ  1,500מ"מ על פי תוכנית העבודה ולוח
הזמנים שהוכתב לקבלן ,על פי התוואי והשיפועים המתוכננים.

ח.

תכנון אספקה והתקנת שוחות בקרה טרומיות לביוב בפירי העבודה ,על פי התוכניות,
ועל כל מכלוליה ובזה :יציקת גוש עיגון ורצפה ,אספקה והתקנת החוליות הטרומיות,
עבודות חשמל ותאורה ,מערכי מדרגות מפלב"מ  ,מערכות ניקוז ואוורור ,השלמת
קטעי הצנרת  GRPקוטר  1,600מ"מ לחיבור בין קטעי צנרת הדחיקה ולהכנה
לחיבורים צידיים ,דרכי גישה ,גידור ,סימון ושילוט.

ט.

תכנון ובניית שוחה חדשה  AYN1על קו ביוב " "Aקיים ופעיל ,על פי הפרט שבתוכניות.

י.

תכנון ובניית שוחה חדשה  AYN4על פי פרט שבתכניות

יא.

תכנון וביצוע עבודות חשמל בשוחות  AYN4ו AYN12

יב.

תכנון וביצוע השחלת צנרת  GRPקוטר  1,400מ"מ בחציית מסילת הרכבת -2AYN
 3AYNכולל ההכנות הנדרשות בפירי העבודה.

יג.

תכנון וביצוע החזרת המצב לקדמותו לאתרי העבודה שיכללו מרכיבים של החזרת
המצב לקדמותו ומרכיבים של פיתוח שטח ונטיעות ,על פי תוכנית הפיתוח הנופי
ובהתאם להנחיות מהרשות או בעלי הקרקע.
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יד' .החזרת מצב "נתיבי איילון" לקדמותו לאורך קו " ,"AYNכולל הסדרי תנועה ,קרצוף
קטעי הכביש המיועדים לקרצוף ,סלילה מחדש ,צביעת מסלולים ,סימון ,תמרור,
שיקום פיתוח וגינון בצידי הדרך ,וכל הנדרש על פי הנחיות "נתיבי איילון" והתוכניות
ולצורך החזרת המצב לקדמותו.
•

מובהר כי הסדרי התנועה ,החזרת המצב לקדמותו ושיקום נופי וכן שילוט וכל יתר
ההתארגננות לפני ואחרי העבודה וכל השינויים שיידרש הקבלן לבצע בנתיב המהיר
כתוצאה מחוזה זה כלולה בהצעת המחיר של הקבלן לביצוע במסגרת הצעתו לסעיפים
השונים ולא תשולם תמורה נפרדת .

•

הקבלן מבצע את העבודה במסגרת חוזה זה אך כחלק ממכלול עבודתו בנתיב המהיר
וחלק מהסדרי התנועה והשיקום הנופי משולמים ע"י נתיבי איילון במסגרת חוזה נפרד
לנתיב המהיר ואינם חלק מהתמורה של הקבלן ע"פ חוזה זה ואינם כלולים בו

טו .תוכניות עדות ,תיק מתקן מסירה ותקופת הבדק הקבלני.
00.03

מבנים פאושליים
במסגרת חוזה זה יבוצעו  2מבנים כמבנים פאושליים – מבנה  1ומבנה 2
עבור המבנים הפאושלים ,תכולת הסעיפים בכתב הכמויות הינם לצורך הערכה של הקבלן
את היקף העבודה ובניית הצעתו .ותכולת המוקדמות היא משלימה ומוסיפה על המפרט
המיוחד וכתב הכמויות  .לצורך הגשת החשבון יש להתייחס לכל המרכיבים ולא תהיה
תוספת בגין אי התאמה בין המסמכים (כתב כמויות ,מפרט מיוחד ,מוקדמות ותכניות).
שלבי התשלום יהיו לפי אבני דרך באחוזים מהסכום הכללי הפאושלי של כל מבנה כמפורט
בנספח התשלומים.
מובהר כי כתב הכמויות הינו כתב ככמויות מנחה כאמור ,אשר ישמש בין היתר ככל שיידרש
לצורך הגדלת עבודה או במקרה ולא יבוצע חלק מהעבודה לצורך קיזוז סעיפים שאינם
יבוצעו.

00.04

היקף המפרט
כל האמור להלן במפרט מיוחד זה בא להשלים את המפרט הכללי ואינו מבטל אותו אלא
אם צוין במפורש אחרת או נובע באופן חד משמעי מנוסח המפרט המיוחד.
"המפרט הכללי"  -המפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת וועדה בינמשרדית מיוחדת
בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון (האוגדן הכחול) וכן אופני המדידה
ותכולת המחירים המצורפים לפרקיו השונים של המפרט הנ"ל ובמיוחד פרק  - 54המפרט
הכללי לעבודות דחיקה ומנהור ,בהוצאה האחרונה שלהם בעת פרסום החוזה .מפרט זה
אינו מצורף לחוברת החוזה והקבלן יכול לעיין בו במשרדי המזמין.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט
הכללי לבין האמור במפרט המיוחד ,לרבות לצרכי ביצוע או תשלום ,ייחשב כעדיף האמור
במפרט המיוחד.
אין זה מן ההכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה
הנוסף במפרט מיוחד זה.
בדיקת תנאי העבודה על ידי הקבלן
במשך תקופת הכנת ההצעה על ידי הקבלן ,לפני ההגשה ,חייב הקבלן לבדוק ולבוא בדברים
עם העיריות ,הרשויות המוסמכות ,בעלי הזכויות במקרקעין ובעלי ומפעילי מערכות
התשתית הקיימות ,כדי לבדוק את תנאיהם ודרישותיהם בנושאים השונים וכן להכיר את
אזור העבודה ומשטר הפעילות באתר העבודה בשגרה ובזמנים חריגים.
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00.05

בדיקת התכנון
לפני תחילת העבודות ולצורך תכנון הקבלן על הקבלן למדוד ,על חשבונו ,גבהים לאורך
התוואי הכוללים  I.L.של מערכות קיימות דוגמת ביבים ,ניקוזים ,קווי בזק ,הוט ,חשמל
וכל מערכת תשתית אחרת הקיימת בתוואי.
לתשומת לב הקבלן ,בדיקת התאמת התכנון בשטח ,כולל חפירות לאיתור תשתיות תת
קרקעיות ,גישוש ,מדידת רומים של צנרת ביוב ,מים ,בזק ואחרים וכל הנדרש לצורך קבלת
תמונה מלאה של מצב השטח ,הינן דרישות תכנון וביצוע ויהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.
יש להודיע למתכנן במקרה של אי התאמה בין המדידה לתכניות טרם ביצוע העבודות .כמו
כן יש להודיע למתכנן על כל מכשול נוסף אשר לא סומן בתכניות.
לא ייבדקו ויאושרו לקבלן תכניות לביצוע עד לקבלת נתוני השטח ,המערכות הקיימות ,
היתרי עבודה מבעלי התשתיות ועדכון התכנון בהתאם.
כל שינוי בעבודה או עדכון כתוצאה מבדיקת התכנון לא יהווה עילה לארכה או לתשלום
נוסף כלשהו.
הקבלן נדרש לעכב רכישת השוחות והצנרת עד לקבלת תכניות תנוחה וחתך לאורך חתומות
לביצוע .קבלן שיקדים לרכוש צנרת ושוחות ייעשה זאת על אחריותו ועל חשבונו.

00.06

דרישות לקבלן
בנוסף למפורט לעיל ,העבודות שתבוצענה בכל המבנים והפרקים ע"י הקבלן תכלולנה כחלק
ממחיר היחידה השונים בכתב הכמויות גם את כל הפעילויות שתידרשנה לצורך ביצוע
העבודה ולא ישולם בגינם תשלום נפרד והינם כלולים במחירי היחידה השונים ,הכל כנדרש
בתוכניות ,במפרטים ובשאר מסמכי חוזה/חוזה זה ,לרבות:
ביצוע תיאומים עם כל הרשויות ,בעלי התשתית והגורמים הרלוונטיים המוסמכים וקבלת
כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע העבודות.
מובהר בזאת כי המזמין הגיש תוכניות לתיאום ההנדסי של עיריית ת"א -יפו ולאישור בעלי
התשתיות והרשויות השונים .הקבלן ימשיך את הטיפול מול כל גורם שיידרש על חשבונו
(כלול בהצעת המחיר) לצורך השלמת האישורים הנדרשים וקבלת כל ההיתרים והרישיונות
הנדרשים לביצוע העבודה.
•

קשרי קהילה פרסום ומידע לציבור – במהלך הפרוייקט יועסק ע"י המזמין יועץ קשרי
קהילה .הקבלן ישתף פעולה עם יועץ קשרי הקהילה ככל שיידרש ,וכן יהיה אחראי על
פרסום מקומי לתושבים ולסוחרים בהתאם לדרישות הרשויות ולהמלצות היועץ
לרבות הכנה ,הדפסה וחלוקת פליירים ,שלטי מידע ,פגישות עם סוחרים/דיירים וטיפול
בתלונות הינם באחריותו המלאה של הקבלן ועל חשבונו הכל כמפורט בנספח י"ג
למסמכי החוזה

•

ככל שיידרש הקבלן יהיה אחראי גם להוצאת היתר בנייה וכל אישור אחר הנדרש כולל
לצורך הצבת מבני אתר (מחנה קבלן) זמניים ,שטחי אחסון וכל דבר אחר שנדרש ע"פ
דרישת הרשויות לצורך ביצוע העבודה  ,במידה ותהייה בקשה כזאת דבר זה לא לא
ישפיע על לוח הזמנים

•

ביצוע עבודות מדידה ,סימון והתוויה של העבודות באמצעות מודד מוסמך ,כולל
שמירה וחידוש של נקודות קבע ונקודות אבטחה של תוואי הקווים ,ע"י מודד מוסמך.

•

הקמת שטח ההתארגנות ,שילוט הפרויקט ,הקמת משרדי אתר למפקח ,בקרת איכות,
הבטחת איכות ולקבלן וכל השטחים והמבנים הזמניים הנדרשים לצורך ביצוע לפי
מסמך זה ולפי תנאים כללים לחוזה.

•

הגנה ,דיפון ושמירה על יציבות דפנות החפירות לרבות שימוש בדיפונים מתועשים
והבטחת בטיחותם ויציבותם במשך כל תקופת ביצוע העבודה .תכנון וביצוע דיפון
ותימוך של דפנות התעלות והחפירות ייעשה ע"י מהנדס קונסטרוקטור מומחה של
הקבלן ,לפי המלצות והנחיות של יועץ קרקע וביסוס ושל יועץ בטיחות של הקבלן
ותאושר על ידי המתכנן מטעם המזמין.
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•

שמירה על החפירה ואתרי העבודה ביבש והגנה מפני שיטפונות ככל שיידרש כולל ביצוע
מובלי ניקוז זמניים.

•

הכשרת דרכי גישה זמניות לצורך העבודה ,תיאום ותשלום לבעלי הקרקע במידת
הצורך ואחזקתם לאורך כל התקופה.

•

שמירה על מרחקים מינימליים מתשתיות קיימות ,עיליות ותת-קרקעיות ,תמיכתן
והבטחת שלמותן ,יציבותן והמשך פעולתן התקינה הכל לפי היתרי העבודה ויועץ
הבטיחות

•

תכנון וביצוע של הסדרי תנועה זמניים לכל תקופת העבודה לרבות אביזרי תנועה
ובטיחות ותמרור ושל דרכים עוקפות זמניות וקבלת אישורים מהמשתמשים בשטח
והרשויות הרלוונטיות .אחזקה של אביזרי הבטיחות ,התמרור והתנועה לכל תקופת
הביצוע כמו כן ,החזרת המצב לקדמותו בסיום העבודות .כולל סלילה והחזרת המצב
התנועתי לפי דרישות הגורם הרלוונטי.

•

פינוי וסילוק עודפי עפר ופסולת לאתר מאושר ע"י הרשויות לרבות הצגת מסמכים
רלוונטים ואישורי סילוק והטמנה ככל שיידרש.

•

פינוי ,טיפול וסילוק פסולת מאסבסט צמנט עפ"י דרישות משרד לאיכות הסביבה
והנחיות הרשויות לאתרי הטמנה מורשים לקליטת פסולת אסבסט וקבלן מורשה
לפינוי אסבסט ,בהתאם לדרישת הרשויות וכמפורט בנספח הבטיחות.

•

עבודה  ,24/6כולל ימי שישי ,ומוצאי שבת כמפורט בסעיף .00.29

•

הכנת תוכניות עדות  AS MADEותיק מתקן ,לפי הנחיית המזמין ,והעברתם לבדיקת
ואישור המפקח ,המתכנן מטעם המזמין ומזמין העבודה.

•

עבודה בנוכחות מי תהום על כל המשתמע מכך .מובהר בזאת כי חל איסור על שאיבת
מי תהום אזורית והשפלה של מי התהום .הקבלן ייערך לעבודה לביצוע פירי העבודה,
חפירי העבודה והדחיקה בתוך מי תהום .בכל מקרה שתידרש שאיבה מקומית של מי
תהום הקבלן יבצע זאת באישור המפקח ועל חשבונו לרבות טיפול בכל האישורים
והתשלומים הנדרשים לכך.

•

טיפול בפניות ככל שידרש מול כל גורמי חוץ לרבות :עירייה ,משטרה ,תושבים,
סוחרים ,חברות עירוניות ,לרבות נוכחות בפגישות במידה ויהיה צורך.

•

הפעלת מערכת בקרת איכות מטעם הקבלן ע"י חברה חיצונית שתאושר ע"י המזמין,
כמפורט במסמכי החוזה ובהמשך -יש צורך לקבל את אישור המזמין  /המתכנן לתכנית
בקרת האיכות

•

מסירת העבודה למזמין נתיבי איילון  /איגודן ,ומסירת שטחים חזרה למפעילי מט"ש
הרצליה ,הדיור הממשלתי ,גני יהושע ,עיריית ת"א ,או לכל גורם אחר המחזיק בקרקע.

•

החזרת המצב לקדמותו או פיתוח האתר על פי תוכנית פיתוח האתר.

• מערכת בקרה לניטור שקיעות במבנים הצמודים לאתרי העבודה ולתוואי הדחיקה.
עבור כל העבודות שפורטו לעיל לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר ייחשב ככלול במחיר
הפאושלי של העבודה בכתב הכמויות.
תשלום שוטף עבור השימוש במים ,חשמל תקשורת ועוד הינו באחריות הקבלן ועל חשבונו
והתמורה תהיינה כלולה במחירי היחידה.
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00.07

נושאי תכנון שיחולו על הקבלן
עבור חלק מהעבודות בפרויקט על הקבלן לבצע תכנון לביצוע של העבודות ו/או של פריטים
ומרכיבים שונים שידרשו לביצוע העבודה .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,הכוונה בין השאר
לנושאים כדלקמן:
• תכנון לוח הזמנים ושלבי הביצוע של כל מרכיבי העבודה לפי הוראות ,הנחיות
ורשימת עדיפויות הכלולות במסמכי החוזה ,ואשר תימסר על ידי המפקח במהלך
ביצוע העבודות.
• תכנון אתר הקבלן ושטחי התארגנות לרבות מבנים זמניים וכל הציוד הנלווה הנדרש
וקבלת כל האישורים הנדרשים מכל הרשויות ובעלי התשתיות.
• תכנון ההתארגנות באתרי העבודה לרבות תוכניות בטיחות ,ככל שיידרש.
• תכנון חיבורי תשתיות ,מים ,חשמל ,אינסטלציה ,תקשורת זמנית וקבועים בכל
אתרי העבודה עבור משרדי הפיקוח הקבלן ומערך הדחיקה והשוחות.
• תכנון לביצוע של הסדרי תנועה זמניים וסופיים לרבות הצבתם ואחזקתם לכל
תקופת הפרויקט.
• תכנון דרכי גישה ,כולל הסדרי ניקוז לדרכי הגישה ,תאורה זמנית וכיוב'.
• הצהרת תכנון הביצוע ) (METHOD STATEMENTלפרטי הביצוע השונים כמפורט
וכנדרש במפרט המיוחד (בין השאר תוכניות של מבצעי החיבור לקווים קיימים,
עבודות ההשחלה ועוד).
• תכנון תמיכות ודיפון של חפירות לקירות לסוגיהם כולל דיפון מתועש ,לתעלות,
לשוחות ולמבנים על ידי מהנדס קונסטרוקציות ,יועץ קרקע וביסוס ויועץ בטיחות.
• תכנון של עבודות ניקוז והגנה כנגד הצפה של מים ,כולל שפכים ,מכל מקור שהוא,
כדי לאפשר ביצוע העבודה ביבשת והצגת תכנית לפינוי מהיר של האתר בתרחיש
הצפה
• תכנון מעבירי מים מובלי ניקוז מתקני כניסה וקירות מוצא על ידי מהנדס
קונסטרוקציות ,יועץ קרקע וביסוס .
• תכנון של הגנה ,תמיכה ודיפון על שלמות ויציבות מערכות תשתית עיליות קיימות
ובכלל זה עמודים ,ושל מערכות תת-קרקעיות קיימות ,כולל העתקה זמנית שלהם
לתוואים חלופיים ,במידה ויידרש ,והתקנתן מחדש בגמר העבודה ,כולל התקנת
קווים זמניים עוקפים של הקטע בו תבוצע העבודה ,ובכלל זה שאיבה זמנית עוקפת
של קווי ביוב.
• תכנון חיבורי החשמל ,שימוש בגנרטורים (עם משתקי קול) וכל האמצעים הנדרשים
לצורך הפעלת מכונות הדחיקה והציוד הנלווה ללא הפרעה לציבור
• תכנון תוכנית הדחיקה ,באמצעות מתכנן מטעם קבלן הדחיקה ,והתאמתה לציוד
הדחיקה המוצע ולצנרת הדחיקה שהוגדרה לקבלן ,כולל תחנות ביניים ופריסת
הצנרת.
• תכנון פירי העבודה.
• תכנון תקרות פריקות לפירי העבודה המתאימות לעומסים כבדים ע"י מהנדס
קונסטרוקציות.
• תכנון שוחות הבקרה בתוך פירי הדחיקה בהתאם לתכניות.
• תכנון הטיות זרימת ביוב זמניים במידה הצורך לרבות כל מערך השאיבה.
• הכנת תוכניות בדיעבד/עדות והגשתן לאישור המפקח.
• עבודות תכנון ,בדיקה ,שיוגדרו לקבלן במפורש ,כמפורט במפרט מיוחד זה.
• תכנון העתקת קו סלקום בקידוח  HDDבשדרות רוקח.
• פיקוח עליון של מתכנני הקבלן – תדירות הפיקוח העליון תהיה לפי דרישת המפקח,
לרבות כתיבת דו"חות פיקוח.
תוכניות הקונסטרוקציה תבוצענה בתאום עם יועץ הקרקע והביסוס ויועץ הבטיחות
שיועסקו על ידי הקבלן.
את כל מסמכי התכנון שעל הקבלן להכין ,כמפורט לעיל ,כולל חישובים ,מפרטים ונוהלי
בקרה וטיב ,על הקבלן להגיש לאישור המזמין  ,המתכנן מטעם המזמין והמפקח מראש.
משכי התכנון יילקחו בחשבון בבניית לוח הזמנים שיגיש הקבלן לאישור המפקח.
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כל נושאי התכנון שפורטו לעיל ו/או נושאים נוספים שהמפקח יורה לקבלן לתכנן ,יהיו
באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו ויחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות .לקבלן לא תהיה תביעה כלשהי הנובעת מביצוע העבודות שפורטו לעיל ו/או תביעה
לפיצוי כלשהוא בגין ההוצאות שיגרמו לו ו/או להארכת משך תקופת ביצוע העבודה.
עבודת התכנון כולה תעשה על פי תנאי השטח ,תנאי הקרקע ,דרישות ההתקנים הרלונטיים,
על פי התקנים הישראליים ו/או תקנים זרים המאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
כל התכניות הדורשות את תכנון ו\או אישור הקונסטרוקטור (פירים ,שוחות ,צנרת דחיקה
ועוד) מטעם הקבלן יתוכננו ויאושרו על ידי קונסטרוקטור אחד מאושר (כמפורט בנספח ד'
למסמך ד' ,)2לא יאושר פיצול תכנון ואישור בין קונסטרוקטורים שונים.
00.08

מעמד "תוכניות המתכנן"
לקבלן יימסרו תוכניות לביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,להלן "תוכניות המתכנן" ,חלקן
תוכניות עקרוניות וחלקן תוכניות מפורטות ומחייבות.
התוכניות העקרוניות ישמשו לקבלן כבסיס לתכנון עבודתו והערכת עלותה.
תוכנית עקרונית הינה תוכנית מנחה המציגה את הצעת המתכנן לביצוע העבודה הנדרשת
(כגון בניית אתר העבודה ,בניית הפירים וכיו"ב) .הקבלן רשאי להציע הצעת ביצוע חלופית
שתייעל את העבודה ותקצר את זמן הביצוע ,כמובן ללא הורדת איכות העבודה או איכות
המוצר או נוחיות האחזקה לפי שיקול המזמין ,ובכפוף לפרמטרים קשיחים (שלא ניתנים
לשינוי) ולמגבלות שונות כמפורט במסמכי החוזה ,ובין היתר תוואי הצינור ומאפייניו ,החתך
לאורך ,מיקום האתרים ושוחות הבקרה ,ממדיהן ותכולת הציוד.
תוכניות מפורטות ומחייבות
תוכנית מפורטת ומחייבת הינה תוכנית לביצוע שיש לפעול על פיה ולבצעה כלשונה.
אלא אם מצוין במפורש כי תוכנית מסוימת הינה מחייבת ,רשאי הקבלן לעשות שימוש
בתוכנית שנמסרה לו או לעשות בה שינויים ותוספות או להציג תוכנית חלופית .תהיה בחירת
הקבלן אשר תהיה הוא יידרש לקבל אישור המתכנן מטעם המזמין .
אם בחר הקבלן לאמץ את תוכנית המתכנן המחייבת ,ושאינה מחייבת (התוכנית העקרונית),
הוא יידרש להציגה כתכנון הקבלן ולהביאה לאישור המתכנן מטעם המזמין
מרגע שתאושר "תוכנית הקבלן" ישא הקבלן בכל האחריות לתכנון על כל המשתמע מכך.
המתכנן רשאי ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,להורות לקבלן לבצע שינויים בתוכניות שהוגשו
על ידו או לפסול את תוכנית הקבלן לביצוע העבודות השונות .במקרה זה יידרש הקבלן לתקן
את תוכניות הקבלן עד אשר יאושרו על ידי המהנדס או לבצע את העבודות השונות על פי
"תוכנית המתכנן".
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין שינויים שיציע לתוכניות המתכנן.
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להלן פירוט "תוכניות המתכנן" שיימסרו לקבלן ,נושאן ,מעמדן (עקרוניות או מפורטות
מחייבות) והדרישות לקבלן המבצע:
נושא "תוכנית
המתכנן"
א .תוכנית הדחיקה

הדרישה לקבלן

"תוכנית המתכנן ומעמדו"

 Iתוכנית התווייה
וחתך לאורך

תוכניות התווייה ותנוחה -
מפורטות  -מחייבות

 IIתוכנית דחיקה

לא תוצג לקבלן תוכנית דחיקה הצגת תוכנית דחיקה מפורטת
כולל בין היתר :פריסת צנרת,
שלבי ביצוע ,סדר הדחיקה,
חישובים ושיטות ביצוע,
כמפורט במפרט
איפיון צינור הדחיקה  -מחייב הצגת ספק מאושר לאספקת
צנרת  +התחייבות וניסיון
היצרן.
הצגת מפרט ייצור ותוכניות
פרטי צינורות דחיקה
מטיפוסים המתאימים
לפרויקט וחישובים סטטיים

 IIIאפיון צינור
הדחיקה

ביצוע על פי התוכנית

ב .תוכנית בניית האתר
 Iתוכנית הסדרי
תנועה

תכנית הסדרי תנועה עקרונית

הכנת תוכניות הסדרי תנועה
שתאושרנה ע"י הרשויות,
נתיבי איילון ומשטרת ישראל.

 IIתוכנית בניית אתר
העבודה

תוכנית עקרונית לכל אתר
עבודה כוללת :תחום שטח
העבודה ,עבודות עפר ,עבודות
פירוקים ,עבודות העתקת
תשתיות ,הסדרי תנועה,
החזרת המצב לקדמותו.
עבודות עקירה ושימור עצים
כמפורט בסקר הנטיעות
ובתוכניות

 IIIתוכנית "שיקום
נופי" ותכניות
"גינון והשקייה"
לאתרי העבודה

עבור אתרים  9 ,1-7תוכנית
מפורטת מנחה ,לצורך הערכת
היקף העבודה

 IVתוכנית פירי עבודה

תוכניות עקרונית לסוגי
הפירים השונים

הצגת תוכנית אתר מפורטת
לכל אתר עבודה על בסיס
"תוכנית המתכנן" כולל:
גבולות האתר ,תוכנית
העמדה ,מיקום משרדים,
מחסנים ,ציוד משטחי העבודה
השונים ,אבטחה ובטיחות
ותיאום הביצוע ההנדסי
ברשויות השונות ,הצגת תכנית
קונסטרוקטובית למובלי
ניקוז ,מעבירי מים ,מתקני
כניסה וקירות מוצא.
באתרים  1-9תכנון ע"י
אדריכל נוף מטעם הקבלן
ואישור התכניות מול הרשויות
הרלוונטיות באתר  12החזרת
המצב לקדמותו
הצגת תוכנית מפורטת של
הפירים כולל :לרבות תצורה,
פתרון הדיפון ,השאיבה,
האיטום ,פרטי חדירת הצנרת
על בסיס התוכנית העקרונית,
קונסטרוקציה וכד'
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נושא "תוכנית
המתכנן"

הדרישה לקבלן

"תוכנית המתכנן ומעמדו"

ג .תוכניות שוחות הבקרה לביוב
 Iתוכנית בינוי
(אדריכלית)

תוכניות בינוי (אדריכלות)
מפורטות  -מחייבות **

 IIתוכנית
קונסטרוקציה

לא תוצג לקבלן תוכנית
קונסטרוקציה לשוחות למעט
תכנית לבניית שוחה 1AYN
על קו קיים.
תוכנית מפורטת  -מחייבות **

 IVתוכניות אחרות
ופרטי ביצוע

תוכניות מפורטות  -מחייבות
***

 IIIתוכנית חשמל

00.09

ביצוע על פי "תוכנית המתכנן".
** לגבי שוחות המוקמות בתוך פירי
העבודה ,אם הקבלן ישנה את תצורת
פיר העבודה ,הוא יתכנן מחדש ויגיש
לאישור גם את שוחת הבקרה כך
שתתאים לתצורת הפיר (לרבות
אדר' ,חשמל ,קונס' והתקנות) ,בכפוף
לכך שגודלה לא יקטן ותכולתה
ומאפייניה לא ישונו.
הצגת תוכנית קונסטרוקציה
חתומה ע"י קונסטרוקטור ומפורטת
הכוללת חישובים סטטיים לכל שוחה
ביצוע על פי "תוכנית המתכנן"
** לגבי שוחות הממוקמות בתוך פירי
עבודה ,אותה הערה כמו בשורה ג' .I
ביצוע על פי "תוכנית המתכנן",
*** אלא אם קיימת תלות ישירה בין
תכנון הקבלן לבין תוכניות פרטים
אלו ,הן תתוכננה מחדש ע"י הקבלן
ותוגשנה לאישור המפקח ,בכפוף לכך
שתכולתן ,מאפיינן ודרישות
המינימום שבהן לא ישונו.

חברה לבקרת איכות מטעם הקבלן
א .מערכת בקרת והבטחת איכות
הקבלן יספק ויפעיל על חשבונו מערכת בקרת והבטחת איכות
יעילה לפי המפורט להלן.

((Quality )QC & QA

 החברה שתמונה על ידי הקבלן לבקרת איכות תאושר על ידי המזמין. חברת בקרת איכות תעמוד בדרישות הסף ,כמפורט בנספח ד' למסמך ד' - 2דרישותסף ליועצים ,מהנדסים ,מתכננים שיועסקו על ידי הקבלן.
 החברה המפעילה את מערך בקרת האיכות תהיה חיצונית ,ולא פנימית של הקבלן. החברה תפעיל מערך בקרת איכות שיהיה אחראי על בדיקת כל העבודות והחומריםאשר ישמשו בפרוייקט זה.
 בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:▪

מעבדה מוסמכת (או מעבדות מוסמכות).

▪

צוות מדידה בראשות מודד מוסמך בעל ניסיון בעבודות קבלניות מורכבות.
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▪

צוות מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה בראשות מהנדס בקרת איכות בעל
ניסיון בעבודות פיקוח על עבודות מסוג חוזה זה.

מהנדס בקרת איכות לא יהיה אחד ממהנדסי הביצוע של הפרוייקט ,אלא חיצוני.
כל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור המפקח מראש.
המפקח רשאי לאשר מעבדה מוסמכת ,זו או אחרת ,לשם בדיקות מסויימות בלבד
ולאשר מעבדה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות אחרות.
כמות כח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן תתאים להיקף
העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע ,באישור המפקח מראש.
אין להתחיל בביצוע שום חלק של הפרוייקט בטרם אישר המפקח את הרכב מערך בקרת
האיכות של הקבלן בשלמותו.
ב .תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן
מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות עפ"י
מפרט/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה .את כל הנ"ל
יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרוייקט ובאופן כזה שמועדי נטילת המדגמים,
ביצוע הבדיקות ,הרישום והדיווח לא יעכבו את שלבי העבודה הבאים (שביצועם תלוי
בתוצאות הבדיקות והמדידות) ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרוייקט.
כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים חוזה זה ,אלא אם
כן נקבעה באחד ממפרטי החוזה או ע"י המפקח כמות בדיקות שונה מהנ"ל.
מערך בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות במתכונת של
יומני דיווח מיוחדים לבקרת איכות לכל אחד מהנושאים הבאים בנפרד:
▪ עבודות עפר דיפון ותימוך
▪ עבודות דחיקת צנרת והנחת צנרת בחפירה פתוחה
▪ עבודות שאיבת מי תהום
▪ עבודות בטון יצוק באתר
▪ עבודות איטום
▪ עבודות הרכבת צנרת ,אביזרים וציוד
▪ עבודות לשיקום אתרים וגינון.
▪ עבודות חשמל וציוד אלקטרו-מכני
▪ עבודות צנרת ,אביזרים ומסגרות פלדה בשוחות הבקרה.
וכל עבודה אחרת שתידרש ע"י המפקח כמפורט במפרט זה ובתוכניות.
תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרט
המיוחד להלן.
בנוסף לאמור לעיל יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן תיעוד שוטף של שלבי העבודה
השונים ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שיתאר את מצב העבודות
השונות וכן אירועים מיוחדים ,אם יהיו לאורך תקופת הביצוע.
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ג .דיווח למפקח
מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתיאום מלא ובצמידות למפקח .הדיווח של מערך
בקרת האיכות למפקח יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל.
לאחר כל פעילות בדיקות ו/או מדידות יוגש היומן הרלוונטי לבדיקה ואישור של
המפקח .רק לאחר שהמפקח אישר בחתימתו את הרישום ביומן ואת התאמתו לדרישות
התקנים והמפרטים הרלוונטיים ,וכן שתוצאות הבדיקה ו/או המדידות מאפשרות
המשך ביצוע העבודות ,יוכל הקבלן להמשיך בביצוע העבודות הבאות ,עפ"י סדר
העבודות שבלוח הזמנים שאושר לפרוייקט.
ד .להלן תיאור שלבי הבקרה שיידרשו:
.1

בקרה מוקדמת
בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה של כל שלב כפי שיוצג בתרשים העבודות של
הקבלן .היא תכלול בחינה של דרישות החוזה ,בדיקת כמות ,איכות וזמינות
חומרים וציוד ואישורם ,הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות ,בדיקת שטחי
העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה .מהלך הבדיקה
המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת האיכות.
בקרה מוקדמת תכלול גם ארגון ותיאום ביצוע ניסיוני של כל עבודה חדשה
ומורכבת (ככל שהדבר ניתן) ,על פי תוכנית ולוח זמנים שיכין מערך הבקרה.

.2

בקרת מעקב שוטף
ביקורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט המיוחד והן
כוללות בדיקות מעבדה ואחרות עד להשלמת כל שלב של העבודה .דו"חות המעקב
השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח של בקרת האיכות.
הקבלן יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים לפחות אחת לשבועיים אשר יכללו
רישום הבדיקות הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש במפרטי החוזה
ולמצויין בתוכנית בקרת איכות ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות שבוצעו.
הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:
א .לוח זמנים ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותיאור הפעילות ,תאריך התחלה,
תאריך סיום ופעילויות שהסתיימו.
ב.

שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר ,בטונים וכו').

ג.

שלבי בדיקת בקרת איכות (בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב שוטף) ,מיקומם
וסוגם.

ד.

פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר.

ה .תוצאות הבדיקה ,כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או יינקטו ,או כאשר
תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין ,יצויינו בדו"ח ביחד עם תאריך משוער
לקבלתן .תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון
שלאחר קבלתן.
ו.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם ולפני צירופם לעבודה תוך הבטחת
מסירה נאותה ,מניעת נזקים ואחסנה נאותה.

ז.

הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח בכל הקשור בבקרת איכות.

ח .הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם הקבלן (מהנדס בקרת
האיכות).
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 .3בקרה בסיום הפרויקט
א .בדיקות תקינות העבודות והציוד המותקן לפני מסירה למזמין
ב .בדיקת איכות תוכנית לאחר ביצוע
ג .בדיקת תכולת תיק מתקן
ד .הרכב צוות בקרת האיכות
הקבלן יגיש פירוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות ,מיומנותם והכשרתם,
סמכויות ושטחי אחריות .בראש הצוות יעמוד מהנדס בקרת איכות ,כמפורט
בנספח ד' למסמך ד' -2דרישות סף ליועצים ,מהנדסים ,מתכננים שיועסקו על ידי
הקבלן.
ה .ביצוע בקרת איכות
הקבלן יגיש את תוכנית בקרת האיכות תוך  15יום מקבלת צו התחלת עבודה ויקבל
את אישור המפקח לגבי כל הקשור לפרטי השיטה ,טפסים לשימוש ,תהליך הדיווח
והמגעים השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות .העבודות לא יחלו לפני קבלת אישור
זה.
בתוכנית זו יוצגו הנושאים הבאים:
 .1המערך הארגוני של בקרת האיכות.
 .2תוכנית למימוש בקרת האיכות ,כולל אצל קבלני המשנה ,שבה תופיע רשימה
מלאה של הבדיקות ,כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה ,המבוססת
על הדרישות שבמפרטי החוזה ושיפורטו בסעיפים המתאימים.
כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתוכנית הבקרה שהקבלן יגיש
תעשנה ע"י מעבדה או מבדקה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח.
המעבדה תצוייד באופן שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט לבצען באתר.
מעבדה זו והמעבדות מחוץ לאתר יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה של הקבלן.
למרות האמור יוכל המפקח לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם תוכנית
בקרת האיכות מקובלת עליו .תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה לגבי חלקים
שבקרת האיכות שלהם לא אושרה.
המפקח יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע
בדיקות מדגמיות ,לבדיקות תהליכי ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות במטרה לבחון
את מערך הבקרה שבאתר .שימוש זה ייעשה ללא תשלום נוסף לקבלן.
אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן יהיה עליו לנקוט באמצעי
תיקון כפי שיורה המפקח .במקרה של היעדר היענות מהירה מצד הקבלן לתביעות
המפקח יחוייב הקבלן להפסיק את העבודה כולה .הפסקת עבודה ,כאמור בסעיף
זה ,לא תהווה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות כספיות נוספות
מעבר למצויין בחוזה .הקבלן יודיע בכתב למפקח על כל שינוי במערך בקרת האיכות
של הפרוייקט .שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של המפקח .למען הסר ספק,
כל שינוי מעין זה ,גם אם יקבל את אישור המפקח ,לא יזכה את הקבלן בכל תשלום
נוסף.
ראה פירוט למערך טפסי בדיקות בקרת איכות בנספח.
ו .על הקבלן לשתף פעולה עם האחראי על הבטחת האיכות מטעם המזמין ולתת לו
את כל הסיוע והעזרה הדרושים לצורך עבודתו.
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00.10

יועצים ,מתכננים מהנדסים וקבלני משנה
רשימת היועצים ,המתכננים ,המהנדסים וקבלני משנה שהקבלן נדרש בהעסקתם למשך
הפרוייקט ודרישות הסף לכשירותם בנספח ד' למסמך ד' - 2דרישות סף ליועצים,
מהנדסים ,מתכננים וקבלני משנה שיועסקו על ידי הקבלן.

00.11

סקר קרקע
דו"ח סקר הקרקע מצורף לנספח המיוחד בנספח י"א -סקר קרקע  .דו"ח זה הוא דו"ח
אינפורמטיבי בלבד (".)"FACTUAL REPORT
הקבלן נדרש לבצע פענוח ואינטרפטציה של הדו"ח כדי לגזור ממנו את הפרמטרים לתכנון
הדחיקה ,הפירים וכל המרכיבים האחרים בפרויקט.
דו"ח קרקע מקיף לאורך תוואי קו הדחיקה המבוסס על מספר קידוחים שמיקומם מסומן
בתוכניות בוצע ע"י המזמין .תוצאות הקידוחים והבדיקות כלולות בנספח י"א לסמך ד'-2
סקר קרקע.
הדו"ח הנ"ל צורף למסמכים אך ורק לנוחות המציע .אין הדו"ח מייצג בהכרח את התנאים
כפי שיהיו בפועל בקטע הנבדק ובכל תחום העבודה ,אין המזמין ערב לנכונותו ולא תחול עליו
כל אחריות בקשר לנתונים המפורטים בדו"ח ,גם אם יימצא במהלך ביצוע העבודה כי המצב
בפועל בשטח שונה.
באחריותו הבלעדית של הקבלן לבדוק ,לאמת את הנתונים המפורטים בדו"ח ולהשלימם
בכל תחום העבודה ,באמצעות יועץ קרקע וביסוס שיועסק ע"י הקבלן ,וזאת כדי לוודא את
התנאים השוררים בפועל לאורך רצועת העבודה ולהכין את הצעתו בהתאם.
הקבלן בעת הכנת הצעתו יסייר באתר העבודה ,יבדוק את המצב בשטח ,התנאים ,תוואי
דרכי גישה ,תנאי הקרקע ,מערכות התשתיות העיליות והתת-קרקעיות והמתקנים הקיימים
ויבסס את הצעתו על הבדיקות הנ"ל.
בכל מקרה בעצם הגשת הצעתו ייחשב הקבלן כמי שביצע בדיקות בשטח ,חקר ובדק את כל
תנאי הקרקע לאורך תוואי רצועת העבודה וביסס את הצעתו על בדיקות ודו"חות שהוכנו
ע"י יועץ קרקע וביסוס שיועסק על ידו .לא תהיה לקבלן זכות ו/או טענה כלשהם בכל הקשור
להכרת או אי הכרת תנאי השטח ,תנאי העבודה ותנאי ומבנה הקרקע.
כל ההוצאות והעלויות שתגרמנה לקבלן בגין הכנת הצעתו ,כולל כל המתואר והמפורט לעיל,
יחולו במלואן על הקבלן ,ייחשבו ככלולים בעלויות הכנת ההצעה והקבלן לא יהיה זכאי
לתבוע בגין כך תשלום ו/או פיצוי כלשהו מהמזמין.

00.12

דרישות סף ליצרני צנרת הדחיקה וספחיהן
ההנחיות בסעיף זה חלות הן על צנרת מתוצרת מקומית והן על צנרת המיוצרת והמסופקת
מחו"ל.
במסגרת העבודה יתקשר הקבלן עם יצרני צנרת דחיקה (בטון או .)GRP
יצרנו הצנרת יעמדו בתנאי הסף המפורטים במסמך א'.
ספחי צנרת יסופקו על ידי אותו יצרן הצנרת.
כל אחד מיצרני הצינורות שעימם יתקשר הקבלן (בטון מזויין לדחיקה ,צנרת  )GRPיהיה
מחוייב לדרישות הבאות:
▪

ניסיון מוכח בייצור חרושתי של צינורות דחיקה בקטרים הנדרשים ,על פי הדרישות
המפורטות בטופס החוזה.

▪

קיים מערך בדיקת איכות על פי התקנים המחייבים ויאפשר ביקורים במפעל ככל
שיידרש כמפורט בפרק "אספקת צנרת דחיקה" במפרט המיוחד
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▪

בדיקת התכנון והתוכניות של מהלך הדחיקה והתאמתם לצינור המוצע ואישור יצרן
הצינורות.

▪

אחסון הצינורות במפעל המייצר אותם ו/או במחסן שבאחריות המפעל.

▪

שינוע הצינורות והובלתם משער המפעל עד לאתר העבודה .במקרה של צינורות
המיוצרים בחו"ל כמובן גם הובלתם מהמפעל עד לנמל ישראלי.

▪

לאפשר ביקור נציגי המזמין במפעל ייצור הצינורות בכל עת ובדיקת תהליכי הייצור
ובקרת האיכות.

▪

מתן שירות שדה של היצרן או מי שהוסמך על ידו במשך כל תקופת ביצוע העבודה כולל
מתן התרעות למפקח על כל פגם בעבודות ההתקנה העלול לפגוע בכשירות ו/או בטיב
הצינורות ו/או על כל פגם שנגרם כבר לצינורות עצמם.
נציג מוסמך של יצרן הצנרת המיוצרת בחו"ל יהיה מחוייב ב 4-ביקורים של יומיים
לפחות באתרי העבודה.

▪

מתן אחריות מלאה לטיב הצינורות למשך  10שנים לפחות ממועד קבלת העבודות ו/או
ממועד תחילת תקופת הבדק ,המאוחר מבניהם ,כמפורט בטופס הצהרת יצרן המצורף
בנספח  8.3למסמך א'.
הקבלן מתחייב להביא לידיעת יצרני הצינורות את דרישות סעיף זה ואת יתר הדרישות
הכלולות במסמכי החוזה והקשורות ליצרני הצינורות ולהמציא למזמין את
כתב אחריות יצרן הצינורות ,הצהרת יצרן הצינורות ,והצהרה על נסיון קודם של יצרן
הצינורות בנספח  8.3למסמך א'– מסמכי יצרני הצנרת כשהם ממולאים וחתומים
כנדרש.
הקבלן ימסור טופס נפרד ממולא ע"י כל אחד מיצרני צינורות הדחיקה שצינורות
מתוצרתם הקבלן מציע לספק ולהתקין במסגרת חוזה זה.

00.13

דרישות סף לעבודות דחיקת צנרת
בנוסף לאמור בפרק זה ובפרק  - 06בהמשך ,להלן דרישות הסף לדחיקת צנרת:
במידה ויבוצע מבנה  1בלבד ,דחיקת הצנרת תיעשה בשני צוותי דחיקה שיפעלו בו זמנית:
• צוות אחד עבור דחיקת צנרת ראשית בקוטר פנים  1,550מ"מ ומעלה
• צוות שני עבור דחיקת צנרת בקוטר חוץ  1,500מ"מ
במידה ויבוצעו  2המבנים ,דחיקת הצנרת תיעשה בשלושה צוותי דחיקה שיפעלו בו זמנית:
• שני צוותים דחיקת צנרת ראשית בקוטר פנים  1,550מ"מ ומעלה
• צוות שלישי עבור דחיקת צנרת בקוטר חוץ  1,500מ"מ וצנרת בקוטר חוץ  1,229מ"מ
 דחיקת הצנרת תיעשה בשתי משמרות וכן ,ככל שניתן ,ברציפות  24שעות ביממה ושישהימים בשבוע .הקבלן יפעל לקבלת רישיונות העבודה לביצוע העבודה ברציפות וכן  24שעות
ביממה .הצעת המחיר כוללת עבודה  24שעות ביממה ולא ישולם תשלום נוסף בגין זה (ראה
גם סעיף  029למסמך זה)
 דחיקת צנרת במכונת  - TBMראש סגור ( )Closed Shieldבלבד. קבלן דחיקת הצנרת יהיה עם ניסיון מוכח כמפורט במסמך א' כל צוות דחיקה יכלול לפחות: מפעיל מכונת הקידוח והדחיקה .מפעיל המכונה יהיה עם ניסיון קודם מוכח שללפחות  5שנים ולפחות  5,000מ' דחיקה וניסיון קודם מוכח בסוג המכונה שיפעיל
בפרוייקט ובתנאי קרקע דומים לתנאי הקרקע בפרוייקט .מפעיל המכונה יאושר ע"י
המזמין.
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 שני עובדים נוספים. לדחיקה מנהל עבודה  -שני מנהלי עבודה לדחיקה לכל אחת מעבודות הדחיקה.הדרישות למנהל עבודה לדחיקה
בנוסף לצוות הניהול כמפורט בסעיף זה וביתר מסמכי החוזה ,הקבלן יהיה אחראי לכך
שקבלן המשנה לדחיקה ימנה מנהל עבודות דחיקה וסגן במשרה מלאה ,אשר יהיה נוכח
באתר עבודות הדחיקה בכל זמן ביצוע העבודות ועד סיומן המלא ומסירתן למזמין .זהות
מנהל עבודות הדחיקה ,לרבות פירוט ניסיונו הקודם והשכלתו יועברו לאישור המזמין
מראש ובכתב ,והעסקתו בפרויקט תהיה כפופה לאישור המזמין בכתב.
מנהל עבודות הדחיקה יהיה נוכח באתר בזמן עבודה של משמרת אחת מבין השתיים,
ויהיה בכוננות בזמן משמרת שניה ,כך שהגעתו לאתר במקרה הצורך תתאפשר תוך לא
יאוחר משעה אחת.
בכל מקרה מנהל עבודות הדחיקה יוודא כי בשעות הלילה או במקרים מיוחדים (חופשה,
מחלה ,משמרות ועוד) ימונה במקומו מחליף (סגן מנהל עבודות הדחיקה) בעל ניסיון וידע
מתאימים כנדרש ממנהל עבודות הדחיקה והוא יאושר ע"י המזמין מראש ובכתב.
למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו המקצועי ,לדרוש את החלפת מנהל עבודות
הדחיקה או סגנון בהודעה מראש של  7ימים ,והקבלן חייב לדאוג להחלפת הנ"ל במנהל
אחר שיאושר על ידי המזמין.
מנהל עבודות הדחיקה וסגנן יכירו היטב ויהיו בקיאים בהפעלת כל הציוד המשמש
לביצוע עבודות הדחיקה ,לרבות אופני הטיפול ,התיקון ,התחזוקה והיבטי בטיחות.
מנהל עבודות הדחיקה וסגנו יהיו בעלי ניסיון בביצוע עבודות דחיקה קודמות ע"י מכונת
 TBMבאורך  1000מ' לפחות ,ובקטרים של  1,500מ"מ ,ב 5-השנים האחרונות .מנהל
עבודות הדחיקה וסגנו יהיו בעל יכולת דיבור ,קריאה וכתיבה באנגלית לפחות.
תפקידו של מנהל עבודות הדחיקה דחיקה יכלול בין היתר:
א.

ריכוז עבודות התכנון של הדחיקה על כל המשתמע מכך (צנרת ,דחיקה ,תחנות
ביניים ,פירים ועוד) לרבות אישורן כנדרש עי המזמין והרשויות המוסמכות וכן
ריכוז וניהול העבודה המקצועית של הדחיקה בפועל.

ב.

מתן הנחיות וניהול צוות מפעילי מכונה ומפעילי הציוד הנלווה.

ג.

בקרה על הרכבת מערכות של תחנה ראשית ושל תחנות ביניים.

ד.

הפעלת מודד לסימון ציר דחיקה וכיוון מערכת ניווט.

ה.

בקרה על ניהול הזמנת צינורות דחיקה וחומרים נלווים וכן בקרה על תקינותם
ועמידתם בתנאים הנדרשים.

ו.

בקרה על הפעלת מערכת הפרדת חול והזרקת בנטונייט.

ז.

ביצוע בדיקות צמיגות בנטונייט.

ח.

בקרה על לחצי מערכות הידראוליות בתחנה ראשית ובתחנות ביניים.

י.

בקרה על סטיות מהציר המתוכנן והיגוי המכונה.

יא .קבלת החלטות במקרי תקלות ,ווידוא ביצוען.
יב.

הפעלת המודד מוסמך לפי התוכנית בקרת האיכות לבדיקת מנהרה לבדיקת ציר
המנהרה מבחינת כיוון וגובה לפי המפורט במפרט המיוחד

יג.

הכנת תוכניות עבודה יומיות ושבועיות וכן קביעת לוח זמנים לנושאי הדחיקה.

יד.

הכנת דוחות יומיים ותקופתיים בהתאם לצורך.
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מנהל עבודות הדחיקה יכין דוח יומי שיכלול בין היתר:
תאריך ,שעה ,משמרת.
מספרי צינורות שנדחקו.
סה"כ אורך מנהרה בסוף משמרת.
לחץ בתחנה ראשית ולחץ בתחנות ביניים.
כמות בנטונייט ולחץ במערכת.
מספר עגלות לכל צינור.
שיפוע ,נטייה והיגוי של ראש הקידוח.
מיקום ראש הקידוח ביחס לציר המנהרה (סטיות)
מנהל עבודות הדחיקה ישתתף בישיבות טכניות ובישיבות סטטוס שבועיות ,וידווח
באופן שוטף לפיקוח ולבקרת איכות בתדירות ובפורמט עפ"י דרישות המזמין ,כפי
שיסוכמו בתחילת הפרויקט.
00.14

תוכנית עבודה ,לוח זמנים ,מגבלות והתניות
לוח הזמנים לביצוע יהיה  36חודשים להשלמת כל העבודות במכרז (מבנה  ,1מבנה  ,2ומבנה
.)3
הנחיות בנושא לוחות זמנים ולוח זמנים שלדי מפרוטות במסמך ב' -חוזה ההתקשרות
הקבלני.
על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכנית עבודה מפורטת שתכלול גם שמות ופרטי קבלני
המשנה וצוות התכנון שבכוונתו להעסיק ולוח זמנים מפורט כמפורט במסמך ב'.
עבור הכנת תוכנית עבודה ,לוח זמנים ותוכנית התארגנות לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר
ייחשב ככלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
עבודות באתרים  AYN1 AYN2 AYN3מוגבלות ללוחות הזמנים של פרוייקט הקו הירוק,
יש לתאם עם מנה"פ מטעם נת"ע את לוחות הזמנים לעבודוה באתרים אלו.
הגישה המתכוננת לאתר  AYN6הינה דרך מתחם ששייך למנהל הדיור הממשלתי וייתכן
שתוגבל הגישה דרך המתחם בתקופות מסויומות בהתאם להסכם בין הקבלן למנהל הדיור
הממשלתי
על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודות באתר  AYN12בשטח מט"ש הרצליה מוגבלות בשל
הצפות במכון בעונת החורף.

00.15

עבודה בתחומי הדרך של נתיבי איילון
מובהר בזאת שחלק נכבד מהעבודות במסגרת חוזה זה מתוכנן בתחום רצועת ההכרזה של
נתיבי איילון (כביש  ,)20ובזה :תוואי הדחיקה ,הפירים ,דרכי הגישה והיציאה מהאתרים,
התנגשות עם עבודות תכנון ופיתוח (כגון הנתיבים המהירים ,גשרים ,הרחבות וכיו"ב).
כל העבודות בתחום ההכרזה של נתיבי איילון יבוצעו בתאום ,באישור ועל פי הנחיות נתיבי
איילון.
הנחיות נתיבי איילון לביצוע עבודות הדחיקה יושמו בתכנון המתכנן ואושרו על ידי נתיבי
איילון באופן עקרוני ,עם זאת ייתכנו עבודות פיתוח מתוכננות שיבוצעו ע"י נתיבי איילון
ויחייבו שינויים בסדר העדיפויות של לוח הזמנים ,שינוי בשיטת העבודה או בתוכנית
העבודה של הקבלן (כגון מעבר לקטע דחיקה חלופי או הקדמת ביצוע בקטע דחיקה מסויים).
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00.16

תחום העבודה
תחום העבודה המותר ייקבע בהתאם לאישורים של הרשויות השונות ובעלי הקרקע לאורך
תוואי קו הביוב את רוחב הרצועה להלן " -רצועת העבודה" ואת גבולות השטח בו רשאי
יהיה הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות ,לרכז חומרים ,כלים ,ציוד.
אם לא יצוין אחרת ,רוחב רצועת העבודה לחפירה פתוחה לקו הביוב בשטח פתוח שתעמוד
לרשות הקבלן תהיה ברוחב מקסימלי של  6מטר (כלומר  3מטר לכל צד ממרכז החפירה -
הצינור) .ייתכן כי במקומות מסוימים לאורך התוואי ,רוחב החפירה יוגבל לתחום צר יותר
מהנקוב לעיל ,לפי אילוצי השטח ודרישות בעלי הקרקעות .כל עבודות הדיפון המתועש
יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט הטכני המיוחד וכלולים במחירי היחידה של הנחת צינור.
מובהר בזאת כי מחירי היחידה כוללים דיפון חרושתי.
בכל מקרה תיאסר עבודה ו/או אחסנת ציוד ,כלים ,חומרים וערימות עפר מחוץ לתחום
רצועה זו ,למעט נסיעה והובלת חומרים בדרכי הגישה המוסדרות .תיאסר כל פגיעה
במתקנים שלאורך רצועת העבודה ומחוצה לה ,במשך כל תקופת ביצוע העבודה .כל
ההוצאות שתגרמנה לקבלן מהמתואר לעיל ו\או כיסוי נזקים כתוצאה מאי מילוי ההוראות,
תהיינה על חשבונו ולא ישולם לו כל פיצוי ע"י המזמין.
הקבלן רשאי לפנות אל בעלי הנכסים ו/או בעלי הזכויות במקרקעין הגובלים ברצועת
העבודה ,לנהל איתם משא ומתן ולקבל את אישורם לאחסנת ציוד ,כלים ,חומרים וערימות
עפר ו\או להרחבת רצועת העבודה בתחום נכסיהם .כל ההוצאות שתגרמנה לקבלן בגין
המשא והמתן ,בגין התשלומים שיידרשו ע"י בעלי הנכסים עבור השגת רשותם והסכמתם,
ובגין שינויים כתוצאה משינוי רוחב הרצועה יהיו על חשבון הקבלן לבדו.

00.17

היתרים ואישורים לשימושי קרקע
במשך תקופת הכנת ההצעה ע"י הקבלן ,לפני ההגשה ,חייב הקבלן לבדוק ולבוא בדברים עם
כל הרשויות המוסמכות ,בעלי הזכויות במקרקעין ובעלי ומפעילי מערכות התשתית
הקיימות כדי לבדוק את תנאיהם ודרישותיהם בנושאים הבאים:
א.

סוג ומהות ההיתרים והרישיונות הדרושים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה בתחום
העבודה.

ב.

ההיתרים הדרושים להתקנת דרכי גישה זמניות לאתרי העבודה והשימוש בהן ,כולל
הסדרי תנועה מנתיבי איילון ,דרכי גישה מחניונים פתוחים וסגורים ודרכי גישה
משטחים פתוחים מוחזקים או פנויים.

ג.

היתרים דרושים לשימוש זמני במקרקעין מחוץ לתחום העבודה כדי שישמשו כדרך
מעבר ,כשטח אחסון זמני של חומרים ,ציוד ,כלי רכב ,אחסון של עודפי עפר ופסולת
ולכל שימוש אחר שיידרש לצורך ביצוע העבודות.

ד .היתרים לשימוש זמני לשימוש מקרקעין להקמת האתר המרכזי בו יותקנו מבנה משרד
המפקח בכלל זה קבלת רישיון בנייה אם יידרש ע"י הרשות המקומית ,כולל תשלומי
אגרות.
ה .תשלומים כגון ארנונה ,אגרות ,היטלים ,מיסים וכיו"ב' לאתרי העבודה ואתרי
התארגנות יהיו כלולים במחיר הפאושלי של בניית האתר.
כל דרישה אחרת.
ו.
כל ההוצאות שתגרמנה לקבלן בגין המתואר לעיל ,כולל תשלומים שיידרשו ע"י רשויות
מוסמכות שונות ,יחולו במלואן על הקבלן ,ייחשבו ככלולות בהצעת הקבלן והקבלן לא יהיה
זכאי לתבוע בגינן תשלום ו/או פיצוי כלשהו מהמזמין.
המזמין לא יכיר בכל תביעות שמקורן יהיה בעובדה שהקבלן לא בדק ולא קיבל מראש את
כל המידע וההיתרים הדרושים ,כולל הארכת משך ביצוע העבודה ,הנובעות מאי הכרת תנאי
כלשהו ,תנאי מזג אוויר ,כולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בתוכניות ובשאר
מסמכי חוזה זה.
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00.18

רישיונות אישורים
מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי חוזה ,מובהר בזאת כי המזמין החל את הטיפול מול
הרשויות בקבלת אישורי תכנון והוא יעביר לקבלן חומר רלוונטי ואת כל האישורים הקיימים
שבידיו.
עם זאת ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודה יידרש הקבלן להמציא למזמין ולמפקח את
כל הרישיונות ,התנאים לביצוע העבודה והאישורים לביצוע העבודה לפי התוכניות
והמפרטים וכן כל עבודה זמנית נדרשת ,כולל היתרי בניה ,לצורך עבודות הקבלן מכל
הרשויות המוסמכות ,מבעלי הזכויות במקרקעין וממפעילי ובעלי מערכות התשתית השונות
ו/או מכל גורם אחר שיידרש.
הרשויות המוסמכות ,בעלי הזכויות ,ומפעילי ובעלי התשתיות השונות שהוזכרו בסעיף זה
הינם ,בין היתר:
מפעילי תשתיות :נתיבי איילון ,רכבת ישראל ,חברת חשמל ,חברת "בזק" ,חברת
•
 ,HOTחב' "סלקום" ,חב "פרטנר"" ,מי הרצליה"" ,מי שרונים" "מי אביבים" "גני
יהושע" "מנהל הדיור הממשלתי" תש"ן ,חברת מקורות ,קצא"א ,נתג"ז איגודן וכד'.
רשויות מקומיות :ובהן עיריית תל אביב ,הרצליה ,רמת השרון על כל מחלקותיהן.
•
בעלי זכויות בקרקע כגון רשות מקרקעי ישראל ,קק"ל וכד'.
•
רשות העתיקות.
•
אין להתחיל בביצוע עבודה ללא אישור משטרתי ורישיון לבצוע העבודה המונפק ע"י
הרשויות המקומיות ו\או נתיבי איילון.
הקבלן מתחייב להשיג את הרישיונות ,האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ולעבוד
בהתאם לתנאיהם .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות ,התשלומים ,האגרות
ודמי הרישיונות שידרשו על ידם ולספק להם על חשבונו את כל הערבויות והביטוחים
שתידרשנה על ידם לצורך הוצאת הרישיונות ,האינפורמציה והאישורים ,כאמור לעיל.
כל העלויות המתחייבות מהפעולות שיהיה על הקבלן לבצע לצורך הוצאת האישורים,
והתשלומים לסוגיהם ,כמפורט לעיל ,כולל אגרות רישיון מכל רשות מוסמכת ועלות ערבויות
וביטוחים וכד' ,אלא אם צוין אחרת במפורש ,יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות
במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.
עם זאת מוסכם ,כי המזמין ישא בעלויות הפיקוח של כל רשות מוסמכת ,ככל שיידרשו ,בגין
עבודות דחיקת צנרת בלבד .עלויות אלה יוחזרו לקבלן כנגד הצגת קבלות תשלום ,ללא
תוספת ריבית והצמדה במסגרת התשלום הקרוב שיבצוע לקבלן על פי נספח התשלומים.
כמו כן ,מובהר כי הקבלן יצטרך לתאם את עבודתו מול כל רשות נדרשת וככל שנדרש לרבות
הסדרים מולם להצבת פקחים ,הסדרי תנועה ,פיקוח וכל נושא אחר שיידרש.
אין להתחיל בביצוע עבודה ללא אישור משטרתי ורישיון לבצוע העבודה המונפק ע"י
הרשויות המקומיות.
כל הנושאים המפורטים להלן וכל אישור אחר שיידרש הינו באחריות הבלעדית של הקבלן
וכלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.
כל מקרה בעצם הגשת הצעתו ייחשב הקבלן כמי שביצע בדיקות בשטח ,חקר ובדק את כל
תנאי הקרקע לאורך תוואי רצועת העבודה ,וביסס את הצעתו על בדיקות ודו"חות שהוכנו
על ידי יועץ קרקע וביסוס שיועסק על ידו .לא תהיה לקבלן זכות ו/או טענה כלשהם בכל
הקשור להכרת או אי הכרת תנאי השטח ,תנאי העבודה ותנאי ומבנה הקרקע.
כל ההוצאות והעלויות שתגרמנה לקבלן בעת הכנת הצעתו ,כולל כל המתואר והמפורט לעיל,
יחולו במלואם על הקבלן ,ייחשבו ככלולים בעלויות הכנת ההצעה והקבלן לא יהיה זכאי
לתבוע בגין כך תשלום ו/או פיצוי כלשהוא מהמזמין.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-17.

יולי 2021
עמוד  22מתוך 40

00.19

מדידה וסימון
תשומת לב הקבלן מופנית לנאמר בתנאים הכלליים של החוזה ובסעיף מס'  570016במפרט
הכללי.
כל עבודות המדידה והסימון תבוצענה על ידי מודד מוסמך של הקבלן שיועסק על ידי
הקבלן ועל חשבונו ,במערכת הקואורדינאטות והרומים ששימשה להכנת המדידות
ששימשו כרקע וכבסיס לתכנון.
לצורך ביצוע כל עבודות המדידה ,הסימון ועדכון התוכניות יעסיק הקבלן בקביעות ,במשך
כל תקופת ביצוע העבודה ,מודד מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק העבודה .המודד
המוסמך ימצא באתר העבודה כל שעות העבודה ובמשך כל תקופת הביצוע .בידי המודד
הנ"ל ימצאו בקביעות כל המכשירים ,הציוד ,התוכנות הדרושות לעבודה במערכת
ממוחשבת ,ויעמוד לרשותו כל כוח העזר הדרוש לעבודות המדידה והסימון.
על המודד יהיה לחדש בכל עת כל סימון אשר נעלם מכל סיבה שהיא ואשר לדעת המפקח
יהיה דרוש לצורך ביצוע העבודות ,וזאת עד מועד השלמת כל העבודות ומסירתן למזמין.
המודד המוסמך יהיה בעל ניסיון של לפחות  3פרויקטים קודמים שבוצעו להנחת צנרת
בדחיקה בשיטת "מיקרוטונלינג" ויאושר מראש לפני תחילת ביצוע העבודה על ידי המפקח.
במידה והמודד לא יאושר על ידו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,יהיה על הקבלן להחליפו במודד
מוסמך אחר שיענה על הדרישות .המזמין והמפקח רשאים בכל עת להורות לקבלן להחליף
את המודד המוסמך שלו במודד מוסמך אחר ,הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי.
הקבלן יקבל מהמפקח את מדידות המקור ששימשו לתכנון המפורט .השלמות מדידה ו\או
חידוש המדידה יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
לפני תחילת העבודה יסמן הקבלן ,באמצעות מודד מוסמך ,על חשבונו ,את תוואי קירות
הכלונסאות והקירות התומכים ,תוואי ורומי קווי הביוב והשוחות במורד ובמעלה ,מיקום
השוחות ,מיקום המבנים והמתקנים המתוכננים ,לפי האיתורים והסימונים בתוכניות ו/או
לפי הוראות המפקח ,וימדוד ויאזן מחדש את פני הקרקע ,וקווי הביוב הקיימים.
באותם קטעים שיורה המפקח יבצע הקבלן מדידות חדשות ממוחשבות ויכין תשריטים
הכוללים תוכנית אתר חדשה וחתכים לאורך ו/או לרוחב ,הכול לפי הוראות שיינתנו לו על
ידי המפקח .בתוכניות החדשות שיוכנו על ידי הקבלן יפורט מיקום כל העצמים והמכשולים
הקיימים בשטח ,אלו שלאורך תוואי העבודה ואלו החוצים את תוואי העבודה ,כגון :בניינים
ומבנים; דרכים; קווי ביוב ,קווי ניקוז ומים כולל סימון השוחות הבנויות עליהם ומדידת
רום תחתית השוחות הקיימות; מעבירי מים ,תעלות ניקוז; עמודי חשמל ,עמודי תאורה,
עמודי טלפון ,תמרורים וכד'; קווי טלפון תת-קרקעיים ,קווי חשמל תת-קרקעיים ,כבלי
טלוויזיה תת-קרקעיים; קירות ,גדרות ,עצים וכד'.
כל התשריטים יהיו ממוחשבים במלואם וישורטטו על פי כל כללי המקצוע על גיליונות נייר
תקניים בגודל ( A0לרבות תוכנית מפתח לסביבה ולגיליונות) .תדפיסי התוכנית יועברו
למפקח ,יחד עם תקליטורי  CDשל קבצי המדידות.
בקר מטעם המזמין יבדוק ויאשר את נכונות המדידות ,הסימון ,השרטוט והרישום
בתוכניות ,אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לנכונותם.
בנוסף לסימון בשטח של תוואי הקירות ותוואי הקווים ,המתקנים והמבנים ,על הקבלן יהיה
לסמן תוואי קו הבטחה המקביל לתוואי הקירות והקווים המתוכננים ולמדוד אותו .מטרת
תוואי קו ההבטחה הינה לאפשר בכל עת בדיקה ,חידוש וסימון של תוואי העבודה במקומות
בהם סימון התוואי יפגע כתוצאה מביצוע העבודות .מול כל נקודה שתסומן בתוואי העבודה
תסומן נקודה על תוואי קו ההבטחה .הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחה שונה
של התוואים ,מותנה באישור מראש של המפקח.
את כל נקודות הסימון של תוואי הקירות ושל תוואי הקווים ,המתקנים והמבנים יסמן
הקבלן על ידי יתדות עץ או ברזל במידות מינימאליות של  2.5/5/7.5ס"מ .היתדות תוחדרנה
לקרקע לעומק של כ 50-ס"מ .רישום מספרי היתדות יעשה בצורה ברורה באמצעות צבע
עמיד בתנאי מזג אוויר ובלתי נמחק .באופן דומה יעשה סימון נקודות תוואי קו ההבטחה.
הקבלן יעביר למפקח רשימת קואורדינאטות מפורטת של כל נקודות הסימון של תוואי
העבודה ושל תוואי קו ההבטחה.
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בסיום העבודה יעדכן הקבלן (על ידי מודד מוסמך) את התוכניות שהוכנו ויסמן עליהן את
כל העבודות שתבוצענה על ידיו ,על כל פרטיהן ,הכל כנדרש בסעיף במפרט זה.
נקודות הסימון של תוואי העבודה ושל תוואי קו ההבטחה תכללנה בתוכניות בדיעבד
(תוכניות עדות) שתוכנה על ידי הקבלן בסיום העבודה.
אחריות הקבלן עבור מדידה וסימון היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע ,על חשבונו ,בכל עת ,כל
תיקון במדידה ובסימון ,אם כתוצאה משגיאה (של כל צד שהוא) ואם כתוצאה משינוי
תוכניות.
לא ישולם בנפרד עבור עבודות המדידות והסימון שפורטו במפרט מיוחד זה ,עבור כל
המדידות הנוספות שתידרשנה על ידי המפקח בכל שלב של העבודה ובכל מקום ,וכן עבור
העסקת מודד מוסמך שימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודה ,מסירת תקליטורי CD
והפקת תדפיסי/צילומי תוכניות למפקח ,וההוצאות תחשבנה ככלולות במחירי היחידה
השונים שבכת ב הכמויות .על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם
לעבודה ו/או למועד השלמתה עקב עבודות המדידה ,השרטוט והסימון בכל שלב של העבודה
ו/או עקב המתנה לסיום עבודות המדידה והכנת תוכניות לביצוע .תביעות לפיצוי כלשהו ו/או
הארכת זמן ביצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון.
אם הקבלן לא יבצע המדידה והסימון הנדרשים בכל שלב שהוא תוך שבוע מיום קבלת
ההוראה מאת המפקח ו/או מיום סיום העבודה ו/או אם המודד שיועסק על ידי הקבלן לא
יהא מודד מוסמך ,רשאי המפקח לבצע את המדידה והסימון על ידי מודד מוסמך שיבחר על
ידו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
בקרת מדידה תתבצע על ידי המזמין מעת לעת ,על הקבלן לשתף פעולה עם מודד הבקרה
ולספק לו את כל מה שדרוש.
בקרת המדידה הינה תנאי הכרחי לאישור החשבון.
תיעוד העבודה

00.20

באחריותו הבלעדית של הקבלן ,ועל חשבונו ,לתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים
משני סוגים:
00.21

צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך של כ 30-דקות כולל
צילום ע"י רחפן.
צילומי  Stillsצבעוניים של שלבי העבודה השונים .ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י
הקבלן עם מנהל הפרויקט .תוצרי הצילום יועברו לרשות "איגודן" ,באמצעות המפקח,
במהלך העבודה.
תיאום ימי הצילום יהיו על פי דרישת המפקח.
צילומי  CCTVבתוך קווי הביוב כפי שיפורט בהמשך.
כל מה שפורט לעיל יבוצע עבור כל אתר בנפרד.
תוכניות בדיעבד (תוכניות עדות) AS MADE

התוכניות בדיעבד שתוכנה על ידי הקבלן ,באמצעות מודד מוסמך ,תענינה על הדרישות
המפורטות בסעיף מס'  57002של המפרט הכללי ועל אלה המפורטות להלן:
התוכניות והקבצים לאחר ביצוע (להלן" :תוכניות לאחר ביצוע" ,או " ,"As-Madeאו
"בדיעבד" ,או "עדות") ,יוכנו לפי הסטנדרטים הנדרשים באיגודן כך שיתאימו למערכת המידע
הגיאוגרפית הממוחשבת (.)GIS
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לצורך עדכון פרטי עבודות הביוב לאחר בצוע ( )AS MADEיש לציין על גבי התוכניות לכל
הפחות את הנתונים בהתאם להנחיות כדלקמן:
א .שוחות בקרה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אובייקט השוחה יוצג לפי קנ"מ של המידות האמיתיות שלה ,לרבות מיקום המדויק של
המכסים.
מספור ושם השוחות לפי רציפותן.
מידות אופקיות של השוחה (ס"מ).
מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח.
 - I.Lרום מוחלט כלפי הים בתחתית צינורות הכניסה והיציאה.
 - T.Lרום מוחלט כלפי הים בפני המכסה.
 - G.Lרום מוחלט כלפי הים של פני הקרקע.
 - Hעומק השוחה (מ').
סוג שוחה וחלקיה  -טרומית או יצוקה כולל חומרי המבנה לרבות שרטוט פרט מלא של
כל שוחה וכל חלקיה (כגון :מכסים ,פודסטים ,סולמות ,מעקות ,ציוד וכד').
דגם ,קוטר ועומס המכסה.
סוגי אטמי החוליות וסוג ודגם מחברי הצינורות.
לציין ביצוע תא בקרה חדש על קו ביוב קיים ,היכן שבוצע.

ב .קווי ביוב וצנרת
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עובי הקו לפי קנ"מ של הקוטר האמיתי ()POLYLINE
קוטר  הצינור (מ"מ) ועובי דופן .לצינור בטון או פיברגלס  -קוטר פנימי .לצינור פלסטי
( - )PE ,PVCקוטר חיצוני.
אורך (מ') בין השוחות ואביזרים לאורך הקו.
מרחק (מ') בין מרכזי השוחות.
שיפוע (.)ׂ%
סוג הצינור :פלדה  ,פוליאתילן ,GRP ,בטון או אחר.
דרג הצינור לרבות הרכבו (זיון ,מוספים ,חומר הגלם וכד').
שיטת ביצוע :חפירה וכיסוי ,קידוח אופקי ,דחיקה וכד'.
מיקום הריתוכים\חיבורים בצנרת.
מיקום הקו ביחס לאבן השפה או במקרה ולא קיימת ,ביחס לנקודת אחיזה אחרת
בשטח.
סימון שרוולים לרבות קוטרם ,סוגם ,ונתונים לגבי .IL
בדחיקה :תוכנית פריסת צנרת הכוללת את מספר תעודת הזהות של כל צינור וצינור על
פי דו"ח בקרת האיכות ,מיקום המחברים ,מיקום תחנות ביניים לשעבר IL ,לכל צינור,
וסוג ואורך כל אלמנט.
בהשחלה IL :של הצינור המושחל בכל כניסה/יציאה משוחה ,סנדלים/תמיכות צנרת,
דיוס.

ג .כלונסאות וקירות תמך
בכל מקום בו בוצעו כלונסאות (בפירים ,קירות תמך ועוד) יש לציין בתוכניות פרוט של כל
מרכיבי הכלונסאות  -מיקומם ,קוטרם ועומקם ,סוג הבטון ופרטי זיון ,מיקום ומידות עוגני
הקרקע לסוגיהם ,מיקום ,רום ומידות קורות קשר של העוגנים ,סוג בטון ופרטי זיון ורום
ראש הקירות; בקירות תומכים  -מידות הקירות ,סוג הבטון ,פרטי זיון ,תפרים ,נקזים ,רום
ראש הקירות ,מעקות ,רום הקרקע בחזית הקיר ורום הקרקע בגב הקיר וכד'.
הקבלן יציין ויסמן בתוכנית  As-Madeכל מבנה או תשתית נלווים שביצע ,כגון העתקת
מערכות מקומיות מים ,ביוב וניקוז ,דרכי גישה קבועים ,עבודות פיתוח וכד'.
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הערות:
א .תוכנית לאחר בצוע חייבת לכלול "מקרא" ,המתאר את פרטי הביצוע.
ב .גיליונות החתכים לאורך יהוו מסמך נלווה בלבד.
ג .כל פרטי הבצוע יסומנו על גבי התנוחה ,כולל מידות אופקיות ואנכיות.H ,T.L ,I.L :
ד .אם קיימים מספר גיליונות ,יש להבטיח את החפיפה והרציפות בהתאם .וכמו כן יש לצרף
תרשים סביבה כולל "מפתח גיליונות".
ה .תוכניות לאחר בצוע ( )AS MADEיכללו בין היתר את גם את הפרטים כדלקמן:
•
•
•
•
•
•
•

תווית " "As-Madeסטנדרטית של איגודן שבה יופיעו המרכיבים הבאים:
ציון כותרת "תוכנית לאחר בצוע" או "תוכנית ."AS MADE
שם ופרטי המודד.
שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין.
שמו וחתימתו של הקבלן המבצע.
שמו וחתימתו של נציג המזמין.
וכמו כן תאריך הבצוע ,מספר החוזה ,הזמנה או כל הסכם אחר.

-

הכנת תוכניות לאחר בצוע תיעשה על גבי תוכניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה העבודה
בפועל .התוכניות בדיעבד תהיינה בקנ"מ של מפות התכנון .החלוקה לגיליונות תהיה
זהה לזו של תוכניות המתכנן .הקבלן יידרש להכין גם חתכים לאורך ולרוחב ופרטים,
לפי הוראות המפקח ,של עבודות שיבצע

-

לצורך סימון פרטי הבצוע ( )AS MADEיש:
o
o
o

לצבוע באדום רק קווי ביוב שבוצעו במסגרת העבודה.
לצבוע באפור עם סימון " "Xאת הקווים הקיימים שבוטלו.
לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים התואמים.

-

בתוכניות שיוגשו למפקח לצורך אישור חשבונות ביניים אין למחוק את הנתונים
המקוריים המתוכננים .את השינויים לעומק התכנון יש לסמן ע"י העברת קו בצבע
שחור על הנתון המתוכנן ,ורק לצדו יש לציין את הנתון החדש לאחר בצוע .בתוכניות
לאחר ביצוע סופיות שיוגשו למזמין ,אין להראות מערכות מתוכננות אלא רק את מה
שבוצע בפועל.

-

את המדידות לאחר בצוע יש לבצע ע"י מודד מוסמך .מודד הבקרה יאשר את
התוכניות.
התוכניות תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקאד  2000לפחות .לאחר שהתוכניות
לאחר ביצוע נבדקו ואושרו באופן סופי ע"י כל הגורמים ,הקבלן ימסור למפקח  2סטים
בנייר חתומים יחד עם קבצים בפורמט  ,DWG+PDFוכן קבצים סרוקים של התוכניות
החתומות בפורמט .PDF
המדידה תהיה מחולקת לשכבות :שכבות לנושאי הקירות ,שכבות לנושא קווי הצינורות
לפי סוג צינור ולפי קוטר ,שכבות טקסט וכד' .סוגי השכבות ושמותיהן ,הצבעים ,סוגי
הקווים והמאפיינים השונים בקובץ האוטוקאד יתאימו לסטנדרטים הנדרשים
באיגודן ,על מנת להתאימם למערכת ה .GIS-כל האובייקטים הכלולים בתוכנית
בדיעבד יהיו אמיתיים ולא סמלים (.)Symbols
התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על
שינויים או תוספות בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים או
התוספות הנ"ל.

-

-

-
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-

הקבלן נדרש להגיש למפקח את התוכניות והקבצים בתוך  20יום ממועד סיום העבודות
בכל מקטע ומקטע של דחיקה .לא הגיש הקבלן את התוכניות והקבצים במועד ,רשאי
המזמין לבצע מדידות ע"י מודד מטעמו לצורך מפת העדות ולקזז עלות המדידה
בתוספת  15%הוצאות כלליות מחשבונות הקבלן.

-

לכל חשבון חלקי ולחשבון הסופי תצורף תוכנית בדיעבד הכוללת את פרוט העבודות
החלקיות או הסופיות שבגין ביצועם הוגש החשבון החלקי/הסופי .דפי הכמויות
שבעבורם מוגש החשבון יחתמו הן על ידי הקבלן והן על ידי המודד המוסמך שלו ,כמו
גם כל התוכניות בדיעבד שהוא מגיש ,יחד עם כל חשבון חלקי ובסיום העבודה יחד עם
החשבון הסופי .המזמין יהיה רשאי לעכב כל תשלום לקבלן (ביניים וסופי) עד לקבלת
תוכנית בדיעבד בהתאם לאמור לעיל.
העלויות להכנת תוכניות בדיעבד כמתואר לעיל ,והגשתן כנדרש ,לרבות דפי כמויות
לחשבונות חלקיים וסופי וכל ההוצאות הנלוות ,תיקון התוכניות ועדכונן בהתאם
להערות המזמין (במידה ותהיינה) ,יחשבו ככלולות במחירי היחידה השונים של העבודה
ולא ישולם עבורן בנפרד.

-

00.22

עבודה בנוכחות מי תהום
לא תותר שאיבת מי תהום אזורית והשפלת מי תהום בכל שלבי הביצוע בפרויקט ,ביצוע שאיבה
מקומית בשלבי יציקת הרצפות לאחר יציקת הרצפה בפירי העבודה ובחפירי ההשחלה תבוצע
באישור מראש של המפקח בשטח .כל האישורים ההיתרים והתשלומים לצורך השאיבה הנ"ל
וקבלת היתר הפקה מרשות המים ויתר הרשויות הינו באחריות בלעדית של הקבלן ועל חשבונו.

00.23

עבודה ליד מערכות תשתיות קיימות
פגיעה כלשהי בתשתיות קיימות או פגיעה בתפקודן התקין מהווה עבירה פלילית.
בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים תת-קרקעיים ו/או לעמודים קיימים
של חשמל ,תאורה ,טלוויזיה בכבלים ,פיקוד ואיתות ,בזק ,דלק ,מים ,ביוב ניקוז וכו' ,תבוצענה
העבודות בזהירות המרבית ,תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים והמערכות
ויציבות העמודים הקיימים .בכל מקרה של חפירות סמוכות לנ"ל ,תבוצע העבודה בנוכחות
המפקח ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים ו/או עמודים אלה ,אם יידרש
על ידי הרשות הרלוונטית .הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום
דמי הפיקוח יחול על הקבלן.
בכל מקרה שתפגע צנרת תת-קרקעית ו/או עילית ו/או עמודים ו/או מערכות אחרות כלשהן
עקב עבודתו ומעשיו ו/או מחדליו של הקבלן הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות
המפקח ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג הנובעת מהפגיעה .אחריותו של
הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית ומוחלטת.
מערכות הצנרת התת-קרקעית לסוגיהן הנמצאות באתר סומנו בתוכניות על ידי המתכנן באופן
משוער ,על פי מיטב המידע שאסף וקיבל מהמודד ,מהרשויות השונות ומבעלי מערכות
התשתיות .הסימון בתוכניות הוא אינדיקטיבי בלבד ,אינו מדויק ואיננו מחייב ,וייתכנו
מערכות חסרות .בטרם יחל הקבלן בעבודה עליו לוודא את מיקומן המדויק של התשתיות
השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד (בין אם סומנו ובין אם לא סומנו בתוכניות) וזאת
באמצעות איסוף אינפורמציה מכל הגורמים הרלבנטיים ,מדידה על ידי מודד מוסמך וכן
חפירות גישוש ואיתור בידיים ,שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים וכיו"ב,
ורק לאחר מכן יורשה להתחיל בביצוע העבודה.
חפירות הגישוש והאיתור תבוצענה בנוכחות המפקח ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות
האחראית על המערכת התת-קרקעית הרלבנטית כאמור לעיל .במידה ויימצא כי יש שינוי בין
הסימון בתוכניות לבין הממצאים בשטח על הקבלן להודיע מיידית למפקח ולמתכנן בטרם יחל
בביצוע העבודה.
חפירות לגילוי הצינורות ,הכבלים השוחות והמתקנים למיניהם ,איסוף אינפורמציה ותיאום
עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל
חלים במלואם על הקבלן ללא תשלום נוסף.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-17.

יולי 2021
עמוד  27מתוך 40

במקומות בהם לא ניתן לבצע חפירות גישוש לאיתור התשתית ,או במקומות בהם יורה
המפקח ,על הקבלן לבצע איתור של התשתית הקיימת על ידי שימוש באמצעים מיוחדים
לבדיקות ללא הרס ,במקרה זה התשלום יהיה על חשבון המזמין כנגד הצגת חשבוניות ורק
לאחר קבלת אישור המפקח לסכום בכתב מראש.
למען הסר ספק ,מידע לא מושלם או שגוי ,מערכות קיימות חסרות שלא סומנו בתוכניות ו/או
אי דיוקים בסימון התשתיות והמתקנים בתוכניות ,לא יהוו עילה לקבלן לעכב את העבודה,
וכמובן לא יתקבלו תביעות כלשהן מצד הקבלן לתוספת תשלום בגינם.
קבלת האישורים ,במידה ויידרש תכנון העתקת התשתיות ,זמנית או קבועה ,בין אם ישירות
על ידי הקבלן או בין אם לפי הזמנת הקבלן על ידי מתכנן מטעם מפעיל התשתיות וביצוע
התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המתקנים והמערכות הנ"ל יהיו
באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו .תשלומים שעשויים להידרש עבור תכנון ,היתרים,
פיקוח מצד בעל התשתית ,ביטוחים ורישיונות ,יחולו במלואם על הקבלן .המזמין לא יכיר בכל
תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו בשטח העבודות .לקבלן לא תהיה תביעה כלשהיא
הנובעת ממידע ו/או דיוק הסימון של מערכות השירותים התת-קרקעיות הנ"ל בתוכניות.
00.24

עבודה מתחת וליד עמודי טלפון וכבלי טלפון ותקשורת תת-קרקעיים
הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס חטיבת מרכז של חברת "בזק" בעת ביצוע עבודות באזור
עמודי הטלפון ,שוחות הטלפון וקווי וכבלי הטלפון ,ובתאום עם מפקח תשתיות של חברת
"הוט" ,ושל מפקחי חברות התקשורת הסלולריות בעת ביצוע עבודות ליד הקווים והכבלים
שלהם.
העבודות תעשנה אך ורק בהשגחה צמודה ובנוכחות מפקחים אלה .הקבלן יתאם ויזמין את
הפיקוח לפחות  7ימים לפני תחילת ביצוע העבודות.
האחריות הבלעדית על התיאום והזמנת המפקחים הנ"ל היא של הקבלן לבדו .הקבלן יהיה
אחראי לכל פיגור בעבודה ו/או לכל נזק שייגרם עקב אי נוכחותם באתר של כל המפקחים
שיידרשו.
במידה ויידרש על ידי חברת "בזק" ו/או על ידי חברת "הוט" ו/או על ידי חברות טלפון/תקשורת
סלולרית לבצע עבודות במערכות שלהם ,לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסתם לעבוד
באתר .הקבלן מתחייב לתת להם את כל הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהייה לו כל תביעה במידה
ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודים ,קווים וכבלים על מנת לאפשר את ביצוע העבודות.
בעת ביצוע עבודות ליד עמודי טלפון של חברת "בזק" תחולנה גם הדרישות הבאות;
ככלל המרחק המינימלי המותר במקומות שלא יבוצעו תמיכה ודיפון של דפנות החפירה
מעמודי הטלפון הוא  3מ'.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאים אלו ,כולל תשלומים לאגרות רישיונות ופיקוח על עבודת
הקבלן והתשלומים המתחייבים למפקחים שימונו על ידי בעלי הקווים השונים ,תחשבנה
ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.
עבור ביצוע חפירות גישוש ואיתור זהירות בידיים לאיתור תוואי כבלים תת-קרקעיים לסוגיהם
לא ישולם בנפרד והינם כלולים במחירי היחידה .

00.25

אמצעי זהירות
בנוסף לאמור במסמכי החוזה ,לרבות בנספח הבטיחות המצורף למסמכי החוזה ,בעת ביצוע
העבודות יחולו על הקבלן גם הדרישות ,ההוראות וההנחיות ,כמפורט להלן:
 )1כדי לאפשר את ביצוע העבודות הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות ו/או דרכים עוקפות,
פיגומים ,דיפונים ותמיכות ,מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש ,לרבות
שמירה ,כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של
חפירות ,בורות ,תעלות ,ערימות עפר ,חומרים ומכשולים אחרים באתר (מודגש שוב
שדרכי הגישה לא יהיו בתוואי צנרת קיימת).
 )2בכל משך תקופת ביצוע העבודה ,ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך
החפירות והתעלות באתר העבודה בפרט ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים
להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטויות ,כולל דיפונים ותמיכות לאורך התעלות
החפורות והחפירות למבנים ,גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט.
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 )3כאשר החפירה נחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי והוראות התקן הישראלי לחפירות
ליסודות ,על הקבלן לקבל חוות דעת בכתב של יועץ מומחה להנדסת קרקע וביסוס ,של
יועץ בטיחות ושל קונסטרוקטור מוסמך ,שיועסקו על ידו במשך כל תקופת ביצוע
העבודה ועל חשבונו ,על שיטות החפירה ,התמוך ,הדיפון וההגנה של דפנות החפירות,
כדי להגן על העובדים ,על קווי ביוב קיימים ועל המבנים הקיימים בסביבה .על סמך
חוות דעתם והמלצותיהם יכין הקבלן תוכנית תמוך ודיפון החפירה .חוות הדעת,
הנחיותיו של יועץ הקרקע ותוכנית הדיפון והתמיכה שיכין הקבלן באמצעות יועץ
הבטיחות והקונסטרוקטור ,תובאנה לאישור המתכנן מטעם המזמין.
 )4לפני עבודה במנהרת צינורות ,יכין הקבלן תכנית בטיחות באמצעות יועץ בטיחות
שיועסק על ידו .תשומת לב הקבלן למסמך הוראות הבטיחות לעבודות במנהרה
המצורפות למסמכי החוזה .יש לקבל את אישור יועץ הבטיחות של המזמין לתכנית
הבטיחות.
 )5לפני תחילת העבודה ובכל מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות
כמפורט במסמך זה ,יזמין הקבלן לאתר העבודה ,על חשבונו ,מפקח בטיחות של משרד
העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ,ויבצע את כל הנחיותיו.
אם לא התקיים אחד או יותר מהתנאים דלעיל ,חל איסור מוחלט להתחיל בביצוע
העבודה ויש לפנות למזמין ולמפקח בנושא .בכל מקרה ,גם אם לא מפורט הדבר
במפרטים ובכתב הכמויות ,רואים את העלות הכוללת של העבודות ,הציוד ,והחומרים
המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות שחלק מהם מפורט במפרט מיוחד זה ,כולל העסקה
על חשבונו של יועץ קרקע וביסוס ,יועץ בטיחות ומהנדס קונסטרוקטור מוסמכים במשך
כל תקופת ביצוע העבודה וביצוע עבודות תמוך ודיפון לפי הנחיותיהם ,ככלולים במחירי
היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד.
00.26

עבודה מתחת וליד קווי מתח גבוה ועליון וליד כבלי חשמל תת-קרקעיים
בעבודות שתבוצענה מתחת ובסמוך לקווי מתח גבוה ו/או מתח עליון וליד כבלי חשמל תת-
קרקעיים על הקבלן לקבל לפני תחילת העבודה ,במהלך תקופת ההתארגנות ,אישור חברת
החשמל לתנאי העבודה מתחת ו/או בסמוך לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד
שהוא מפעיל לביצוע העבודה לבין קווי המתח הגבוה ו/או העליון העיליים והכבלים התת-
קרקעיים.
הקבלן יתאם ויזמין פיקוח של חברת החשמל לפחות  7ימים לפני תחילת ביצוע עבודות מתחת
ו/או בסמוך לקווי מתח גבוה ו/או מתח עליון וליד כבלי חשמל תת-קרקעיים .העבודה תבוצע
אך ורק בהשגחה צמודה ובנוכחות המפקח של חברת החשמל.
האחריות הבלעדית על התיאום והזמנת המפקח של חברת החשמל היא של הקבלן לבדו.
הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור בעבודה ו/או לכל נזק שייגרם עקב אי נוכחותו באתר של
המפקח.
העבודה תבוצע על פי התנאים שיוכתבו על ידי נציגי חברת החשמל ,לרבות:
ביצוע עבודה בהתאם להוראות בנספח הבטיחות ולהנחיות יועץ הבטיחות מטעם הקבלן.
תאום התוכניות מול המחלקות הרלוונטיות בחברת החשמל.
השגחה צמודה של מפקח/נציג חברת החשמל.
במידה ויידרש על ידי חברת החשמל לבצע עבודות במערכות שלהם ,לקבלן לא תהיינה כל
תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר .הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל
הסיוע האפשרי .כמו כן לא תהייה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור
קווים ,כבלים ועמודי חשמל לסוגיהם על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי תנאים אלו ,כולל תשלומים לאגרות רישיונות ופיקוח על
עבודת הקבלן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן
בנפרד.
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00.27

מניעת הפרעות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והעבודה האחרים,
ויבטיח תנועה חופשית ורצופה בכל הדרכים באזור וגישה חופשית לכל הכבישים ,השבילים,
מבני מט"ש הרצליה ,שטחי התעסוקה והשטחים החקלאיים והמבנים שלאורך תוואי
העבודה ,במשך כל זמן בצוע העבודה ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים למניעת תקלות
והפרעות מכל סוג שהוא.
כמו כן ,מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה
שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא ,לחסום דרכים או לפגוע
במתקנים קיימים ,לשפוך עפר על פני השטח וכד'.
אתרים  AYN7,AYN5ו AYN8סמוכים מאוד למבני מגורים יש לקחת בחשבון כי שעות
הגישה לאתר יהיו מצומצמות ויש לנקוט באמצעים להפחתת מפגעי רעש כמפורט בהנחיות
הדוחות האקוסטיים
דרך הגישה לאתר  AYN6נמצאת בשטח פעיל המחוזק בידי הדיור הממשלתי פעיל .הקבלן
יידרש לחתום על הסכם מול מנהל הדיור הממשלתי ,ולבצע את כל העבודות באתר זה
בתיאום מלא עם מפעילי המתחם ותוך נקיטת כל האמצעים שלהם יידרש הקבלן לשם
הבטחת הגישה והפעילות השוטפת במתחם
אתרים  AYN10ו ( AYN11במבנה אופציונאלי  )02סמוכים לרצועת קווי הדלק והקבלן נדרש
לתאם את העבודה ואת תנאי העבודה עם חברות קווי הדלק ולפעול על פי הנחיותיהם,
במיוחד בנוגע לחציית הדרך את קווי הדלק ,כולל נקיטת אמצעים למיגון צנרת הדלק ,גידור
בטיחות וכל הנדרש .כל התשלומים לפיקוח ולהוצאת ההיתרים יחולו על הקבלן .כל ביצוע
דרישות הרשויות השונות להגנה על קוויהם במהלך הביצוע יחולו על הקבלן (קצא"א ותש"ן).
אתר  AYN12נמצא בשטח מכון הטיפול בשפכים של הרצליה ,שהינו מכון פעיל .הקבלן יידרש
לחתום על הסכם מול מי הרצליה ,ולבצע את כל העבודות באתר זה בתיאום מלא עם מפעילי
המכון ותוך נקיטת כל האמצעים שלהם יידרש הקבלן לשם הבטחת הפעילות השוטפת של
המכון הכל כמפורט במסמך י"ד – הסכם מול מי הרצליה
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד .כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן להארכת משך בצוע
העבודה בגין עיכובים שנגרמו.

00.28

00.29

תיאום עם קבלנים אחרים
ייתכן ובמקביל לביצוע העבודות יועסקו באתר העבודה ו/או בסביבתו קבלנים נוספים על
ידי המזמין ו/או על ידי גורמים אחרים.
לשם תיאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר
הביצוע של עבודות הקבלן ושינוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצוין בחוזה ולא
יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד הקבלן.
עבודת יום ועבודת לילה
בשל לוח הזמנים הקצוב העבודות בחוזה יבוצעו באופן רצוף  24שעות ביממה  ,שישה ימים
בשבוע .באחריות הקבלן לקבל כל אישורי הרשויות לעבודות לילה כאמור לעיל.
אם הקבלן יחליט מיוזמתו לבצע עבודות גם בימי מנוחה ,עליו לפנות לרשויות המוסמכות
ולקבל מהם אישור לביצוע עבודות גם בשעות חריגות .הנושא יובא לאישור המזמין והמפקח
אשר ישקלו את האפשרות לאשר לו ביצוע עבודות בשעות הלילה.
למרות כל האמור לעיל ,הקבלן לא יהיה זכאי בשום מקרה לתוספת תשלום בגין עבודה
בשעות הלילה ו\או בימי מנוחה ,בין אם היא נעשתה לפי דרישת הרשויות ו/או המשטרה ובין
אם נעשתה ביוזמתו ו\או לצורך מבצעי החיבור ,ועליו לקחת זאת בחשבון כחלק ממחירי
היחידה השונים אשר בכתב הכמויות.
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מניעת מטרדי אבק ובוץ
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי אבק ובוץ שמקורם יהיה כתוצאה
מעבודתו ,במשך כל שעות היממה ,ובכלל זאת הרטבה ,התקנת אמצעים להנחתת אבק,
שיקוע באמצעות מרססים ,יניקת האבק במקום היווצרותו וסילוקו באמצעים ממוכנים או
כל אמצעי אחר הדרוש למניעת מטרדים .מובהר בזה כי במידה וייווצרו המטרדים רשאי
המפקח להפסיק את העבודות הכרוכות ביצירת מטרד האבק.
 הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית למניעת היווצרות מפגעי אבק .התוכנית תציין אתכל מקורות האבק האפשריים ואת האמצעים המתוכננים למניעת המפגעים :חומרי
הרטבה וייצוב ,תדירויות ההרטבה ,אמצעי ושיטות ההרטבה וכו'.
 הקבלן מחויב בתוכנית הרטבה עבור כל העבודות בהן נוצר אבק. כל כלי רכב ,ובמיוחד המשאיות הכבדות שייצאו לדרך "איילון" או לרחובות מנקודתהעבודה ,יחויבו בשטיפת גלגלים בלחץ מבוץ.
 כל כלי הרכב היוצאים עם מטען עפר או פסולת חייבים בכיסוי ארגז המטען. הקבלן מחוייב באספקת והתקנת עמודים וגדרות הפרדה אטומים ,בכל גובה שיידרשע"י המפקח ,כולל תחזוקת העמודים.
 הקבלן נדרש לנקוט באמצעים קפדנים באתר ולהציגם לאישור המפקח באתר למניעתגלישת תערובת בנטונייט אל מחוץ לאתר העבודה ואל הדרך .הקבלן יציג תוכנית עבודה
ופירוט הצעדים שינקוט אשר תכלול גם תרחישי תקלה אפשריים לפינוי בנטונייט .פירוט
נוסף בנושא טיפול וסילוק בנטונייט בפרק עבודות הבטון.
 במידה ותהיה גלישת בנטונייט אל מחוץ לגבולות אתר העבודה ,העבודה תיפסק באופןמיידי ויוטל על הקבלן קנס בס"כ  .₪ 5,000במידה ופינוי הבנטונייט לא יושלם בתום
שעתיים מרגע הגלישה יוטל קנס נוסף בס"כ .₪ 5,000
 במידה ויהיו קנסות מרשויות בגין מפגעי אבק ורעש ישולמו על ידי הקבלן. באתרים הסמוכים לרחובות עירוניים תוצב מכונת שטיפה לפי דרישת עיריית ת"א-יפו עבודה בשטחי פארק הירקון לכלים כבדים תוגבל לרכבים פנאומטיים (לא שרשראות).מניעת מטרדי רעש
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מטרדי רעש כדי שרמת הרעש המכסימלית
באתר תותאם למניעת כל פגיעה בנוחות הציבור במשך כל שעות היממה.
כל ציוד החפירה/חציבה/בנייה/עבודה שיופעל בתחום העבודות יחויב לעמוד בדרישות
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) תשל"ט ,1979-כולל הצגת טופס
דיווח (תוספת שנייה לתקנות) עבור כל כלי ,לאישור המפקח.
שעות העבודה של הציוד הנ"ל יהיו כמפורט באישור שיינתן על ידי הרשויות המוסמכות.

00.32

חומרי נפץ ויריות
השימוש בחומרי נפץ ו/או שימוש באמצעי ירייה כלשהם באתר העבודות או בקרבתו
אסורים בהחלט.

00.33

אתרי עבודה והתארגנות ומבנים לעבודת הקבלן והפיקוח
בנוסף אך מבלי לגרוע מהאמור במסמכי החוזה:
-

הקבלן יקים אתר עבודה ראשי במיקום מאושר ע"י הפיקוח ובו יהיו כל המבנים,
החניות והתשתיות הנדרשים בסעיף זה ובתנאים הכללים המפרטים במסמך ג' –
תנאים כללים לחוזה

 .2כל הדלתות והחלונות יצוידו באמצעי סגירה ונעילה כנגד פריצה .בחלונות יותקנו
סורגים.
 .3במידה ויתברר כי אין אפשרות חיבור למערכת חברת החשמל ,הקבלן יספק ויתקין דיזל-
גנרטור בהספק מתאים .הדיזל-גנרטור יהיה עם איטום אקוסטי כדי למנוע מטרדי רעש
לסביבה.
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 .4הקבלן ירכוש  3רישיונות לתכנות ניהול יומני עבודה ממוחשבת של חברת רמדור או כל
תוכנה אחרת שתאושר על ידי המפקח ויתקין במחשבים עליהם יורה המפקח
 .5הקבלן יגדר את שטח ההתארגנות בגדר פח דוגמת "איסכורית" לבנה בגובה  2.00מ' או
גדר מעוצבת לפי דרישת הרשויות כמפורט בסעיף "גידור האתר" ,לרבות התקנת שער דו
כנפי לכניסת כלי רכב וציוד ושער פשפש להולכי רגל.
 .6בסיום העבודה וקבלתה על ידי המזמין ,לאחר קבלת הוראה בכתב מהמפקח ,הקבלן
יפרק את שטח ההתארגנות והמבנה על ציודו ותכולתו ,לרבות הגידור והשערים ,יסלק
אותם מהאתר ,ויחזיר את השטח לקדמותו ,לשביעות רצון המפקח ובעלי הקרקע.
 .7כל האמור לעיל בסעיף זה ( )1.20ובמסמך ג' ,לרבות הפעלתם ,אחזקתם ושמירתם במשך
כל תקופת העבודה ופירוקם בסיום העבודה ,לרבות תשלומי כל חשבונות החשמל ,המים,
אגרת ביוב ,שרותי תקשורת ,ארנונה ,וכד' ,כמפורט לעיל וכפי שיידרש על ידי המפקח
יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות
ולא ישולם עבורן בנפרד.
עבור בניית אתרי העבודה כולל גידור ,ומיתוג הגידור ושטחי ההתארגנות ובניית המבנים
למפקח והקבלן לעבודות דחיקת הצנרת תהיה התמורה לתשלום לבניית האתר כמפורט
בפרק הדחיקה .עבור אתרי עבודה נוספים אם יידרשו לא ישולם בנפרד .ותמורתם תהיה
כלולה במחירי הסעיפים השונים
כריתה ,עקירה והעתקת עצים
המזמין ביצע סקרי עצים וקיבל רשיונות כריתה\ העתקה מפקיד היערות.
עבור אתר  AYN8לא בוצע סקר עצים -האחריות על ביצוע סקר העצים לאתר  AYN8קבלת
רשיונות כריתה\העתקה וכל היוב' באחריות הקבלן ועל חשבונו.
סקרי העצים מצורפים למפרט בנספח י' למסמך ד' - 2סקר עצים ומפרט לשימור ,עקירה
והעתקת עצים.
הקבלן יבצע את הכריתה  /ההעתקה  /שימור העצים לפי הרשיונות וכמפורט בנספח סקר
העצים  -עבור ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד ותמורתם תהיה כללה במחיר הפאושלי
של כל מבנה ומבנה.
במידה ויידרש במהלך העבודה לכרות ו/או לעקור עצים -שלא לפי האמור בסקר וברישיונות
והמפקח יאשר עבודה זו יהיה על הקבלן לקבל אישור מפקיד היערות ומהגורמים הרלוונטים
בשטח.
עקירת עצים ושימור עצים כולל פיצוי נופי כמפורט בנספח סקר עצים ,יישום הפיצוי
באחריות הקבלן ועל חשבונו בהתאם להנחיות פקיד היערות
עבור הטיפול בקבלת האישורים וההיתרים וביצוע כריתת ו/או עקירת העצים ו/או שתילה
חלופית ו/או העתקה זמנית של עצים ופיצוי נופי לא ישולם בנפרד ,אלא אם כן מצוין אחרת
בכתב הכמויות והמחיר ייחשב ככלול במחיר הפאושלי של כל מבנה ומבנה.
הספקת חומרים על ידי הקבלן (צינורות ,אביזרים ושוחות)
בתוך  20יום ממועד הוצאת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המתכנן מטעם המזמין
והמפקח רשימה של כל החומרים ,הצינורות והאביזרים ,בצירוף חישובי חוזק ,תוכניות,
קטלוגים ,תיאור ופירוט מפורט של כל סוגי החומרים (יצרנים ודגמים) שבכוונת הקבלן
להשתמש בהם לביצוע שהוצג על ידי הקבלן בהצעות לחוזה.
לא אישר המתכנן מטעם המזמין או המפקח פריט מרשימת הפריטים הנ"ל ,ימציא הקבלן
פריט אחר לאישורו של המפקח ,וזאת עד שהפריט יאושר על ידי המפקח .רק לאחר קבלת
אישור בכתב מהמתכנן לכל אחד מהפריטים הנ"ל יוכל הקבלן להזמינם ולספקם לאתר.
המתכנן יהיה הפוסק המוסמך היחיד להחליט ולקבוע אם המוצרים המוצעים על ידי הקבלן
מתאימים ועונים על הדרישות במפרטים ,בתוכניות ובכתב הכמויות .חומרים שלא יאושרו
על ידי המתכנן ויובאו לאתר על ידי הקבלן יסולקו מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו והוא
לבדו יישא בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך ללא כל תמורה או פיצוי.
כל החומרים שיספק הקבלן חייבים לשאת תו תקן ישראלי עדכני .בהעדר תו תקן ישראלי
יותר שימוש בתו תקן בינלאומי המוכר על ידי מכון התקנים הישראלי ,וזאת באישור המפקח
מראש ובכתב.
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אם הקבלן ירכוש את הצינורות והאבזרים באמצעות ספק ולא ישירות מהיצרן ,הספק ממנו
הקבלן ירכוש חומרים המיוצרים בארץ ו/או בחו"ל ,חייב להיות ספק מורשה של היצרן .כתב
הרשאה והסמכה של הספק יצורף על ידי הקבלן לרשימת החומרים שיעביר לאישור.
על היצרן והספק ממנו הקבלן ירכוש את החומרים (על שניהם) חלה החובה לשאת תקן 9002
 ISOלפחות.
לרשות היצרן ו/או הספק ממנו ירכוש הקבלן את החומרים ,יעמוד שרות שדה הכולל ,בין
השאר עובדים מיומנים להנחיה של הקבלן בעבודות השונות .המזמין ,באמצעות המפקח,
יהיה רשאי להיות בקשר ישיר עם שרות השדה ,ללא חובת דיווח לקבלן.
היצרן ,באמצעות שרות השדה שלו ידריך את הקבלן באשר לציוד ולמתקנים הדרושים לו
לצורך עבודתו וזאת באישור המפקח בלבד.
שרות השדה של יצרני הצינורות יאשר לכל הפחות אחת לחודש ,או במועד תכוף יותר אם
יידרש על ידי המפקח ,במסמך שישלח לקבלן ,את תקינות עבודת הנחת/דחיקת  /השחלת
הצינורות .אישורים אלה יצורפו לכל חשבון חלקי של הקבלן ויהוו תנאי לאישורו.
הקבלן ו/או שרות השדה יהיו מצוידים בכל הציוד הדרוש לביצוע בדיקות כמפורט
במפרטים ,ויהיו חייבים בחובת דיווח על תוצאות הבדיקות למפקח.
על יצרני החומרים לתת אחריות מלאה לשוחות ולאבזרים ,לתקופה של  5שנים לפחות
ממועד מסירת העבודה למזמין ,או ממועד הארכת תקופת הביצוע ו/או האחריות ,המאוחר
מבניהם .אחריות יצרני הצינורות תהיה לתקופה של עשר ( )10שנים מיום מסירת העבודה
למזמין.
בדיקות מעבדה
המזמין והמפקח רשאים בכל עת לדרוש בדיקה ואישור על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת
(מכון התקנים ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל ו/או מעבדה אחרת ,לפי קביעתם ושיקול
דעתם הבלעדי) של כל פריט או יחידת חומר שהקבלן עומד לספק .נדרשה בדיקה כאמור ,לא
יובא החומר לאתר העבודות עד להמצאת תוצאות הבדיקה .היה החומר באתר העבודות
ונדרשה בדיקה כאמור ,יופסק השימוש בחומר זה או לא יוחל שימוש בו עד להמצאת
תוצאות כמפורט בתנאים הכללים לחוזה (מסמך ג).
גידור זמני מסביב לאתר העבודה
הקבלן יתקין גידור סביב כל אתר העבודה ,לרבות שטחים בהם הוא מניח ציוד ,חומרי בנייה,
אדמה שנחפרה וכד' ,סביב כל החפירות לקירות ,סביב כל התעלות הפתוחות ,לשוחות
ולמבנים ו/או במקומות נוספים שיורה המפקח.
התוואים המוצעים להתקנת הגדרות יהיו על פי האישורים שהתקבלו מהרשויות השונות או
בעלי השטח בנוסף יועברו לאישור המפקח ,במסגרת העבודות שעל הקבלן לתכנן ,במסגרת
תוכנית ההתארגנות לפי תחילת ביצוע העבודה .הכל בכפיפות לתנאים של הרישיונות
ותוכניות הסדרי התנועה ,והנדרש במסמכי החוזה .תוואי הגדרות יוצעו על ידי הקבלן
ויבוצעו רק אחרי אישור המפקח.
בגדרות יותקנו שערים ופשפשים שיתאימו למידות הציוד והחומרים שישמשו את הקבלן
לביצוע העבודות .אם בשלב כלשהוא של העבודה הקבלן משיקוליו הוא יחליט ,והמפקח
יאשר ,לפרק קטע של הגדר כדי לאפשר הכנסת ציוד וחומרים ,יהיה עליו לתקן את הגדר
ולהציב אותה מחדש בסיום של כל יום עבודה.
כל השערים והפשפשים יצוידו באמצעי נעילה .המנעולים יהיו כבדים מטיפוס "רב בריח"
תליה ,יתאימו לפתיחה באמצעות מפתח "מסטר" משותף ,ויסופקו עם שלושה מפתחות לכל
מנעול .ברשות המפקח יימצא בכל עת מפתח מסטר (או מפתחות) לכל המנעולים.
גידור האתרים כולל מיתוג כמפורט בנספח י"ג למסמכי החוזה
עבור הספקת והתקנת הגדרות על כל מרכיביהן ,מיתוג ,תאורה ,השערים והפשפשים וביצוע
כל העבודות המפורטות לעיל ו/או שתידרשנה על ידי המפקח במהלך ביצוע העבודה ,ופירוקן
לפי הוראת המפקח בסיום ביצוע העבודה ,לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר ייחשב ככלול
במחירי היחידה השונים של העבודה שבכתב הכמויות.
אם בשלבים כלשהם של הפרויקט יידרש הקבלן להזיז ,לפרק באופן זמני ולהחזיר את הגדר
כולה או בחלקה ,יעשה זאת ללא תוספת תשלום.
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תיעוד האתרים
א .הקבלן יתעד תחילת עבודתו ואת כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלושה
סוגים :צילומי ווידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ-
 30דקות לכל הפרויקט ,צילומי  STILLSדיגיטליים צבעוניים של שלבי העבודה
השונים וצילומי אוויר צבעוניים של אתר העבודה ,כל חודש ובסיום הפרויקט
ובכמות בהתאם להנחיות המנה"פ.
ב .ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי איילון .סרטי הצילום
יועברו לרשות נתיבי איילון ,באמצעות המנה"פ עם תום העבודה.
ג .על הקבלן להציב בכל אתר העבודה במקומות לפי הנחיות המנה"פ ,לרבות מתקן
תליה בגובה 2 ,מערכות מצלמות כמפורט להלן פירוט המרכיבים:
.I

מערכת שידור אלחוטית
מערכת שידור אלחוטית (רצוי סלולארית) ללא מגבלה של נפח.
ניידות :ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים .אבק/חום.

.II

מערך מצברים
מערך מצברים לתמיכה במערכת לפחות  12שעות ללא חשמל.
אפשרות לחיבור פאנל סולארי.
מערכת טעינה מהירה.
זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים.

.III

מצלמה
רזולוצייה  5 -מגה פיקסל.
עמידות  -עמידה בתנאי חוץ  ,66IPעדשה אנטי סטאטית.
זווית צפיה  -משתנה מ 30-מעלות ועד  360מעלות  -משתנה לפי
המזמין\הפיקוח.
מספר פריימים בשנייה  25 -פריים.
אודיו  -אודיו דו כיווני באתר.
חיבוריות  -חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים
במקביל ללא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה של
תוכנות צד שלישי.
הקלטה  -יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי.

.IV

אתר אינטרנט ייעודי
אתר אינטרנט ייעודי שמציג ווידאו חי מהמצלמות.
הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט  /מזג אוויר  /תאריך שעה.

ד .לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים ,המצלמות ,התקנתם וחיבורם
לתשתיות הקיימות ,תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף ורואים את עבודתו זו
ככלולה במחירי היחידה.
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הסדרי תנועה זמניים
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• לקבלן תימסרנה תוכניות הסדרי תנועה לאתרי העבודה השונים .
• תכניות עבור אתרים  AYN9 , AYN1-AYN7אושרו עקרונית ע"י הרשויות
• עבור כל האתרים הקבלן נדרש להגיש תכנית הסדרי תנועה לאישור ביצוע
• הקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים ,או שינויים בתוכניות אלו ,על חשבונו,
התכניות יוכנו על ידי מהנדס תנועה שיוצג לאישור על ידי המפקח.
התוכניות של הקבלן יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות (עירייה ,משטרה וכד'),
אולם ללא שינוי בהיקף הקצב ו/או במשך הביצוע לא תאושר כל דרישה מכל סוג שהוא בגין
שינוי בתוכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע השונים וכן לא יורשו שינויים שמאריכים את
לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל את הקצב ו/או את מחירי היחידה.
למען הסר כל ספק ,כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט לפי הנחיות רשויות ,משטרה
ודרישות ביצוע ,לרבות הכנת תוכניות שינויים להסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים
ותוספות בתוכניות שיידרשו על ידי הרשויות.
על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים
והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה ותאורה זמנית אל כל האזורים הנפרדים
באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של
הכביש ,ככל שיידרשו ע"י המפקח המקצועי ,המפקח וכל גוף מוסמך אחר.
• קבלני המשנה שיבצעו את הסדר התנועה יהיה קבלנים מוסמכים ומאושרים ע"י הרשויות
הרלוונטיות (עריית תל אביב)
•
•

•

•
•

•
•

•
•

התוכניות של הקבלן יאושרו ע"י הרשויות המוסמכות (עירייה ,משטרה ,נתיבי איילון וכד')
על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט על שלביו השונים
והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות
ואל שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרים תקניים וצביעה זמנית של הכביש ,ככל שיידרשו
ע"י המפקח המקצועי ,המפקח וכל גוף מוסמך אחר.
עבור תכנון אישור וביצוע הסדרי תנועה זמניים לא ישולם בנפרד ותמורתם תהיה כלולה
במחיר הקומפלט של בניית האתר כולל כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי
התנועה הזמניים ובהם תכנון ואישור הסדרי התנועה ,עבודות שילוט תמרור וצבע ,שוטרים,
צוותי אבטחה ,עגלות חץ ,אביזרי בטיחות ,קרצוף וריבוד לפני ואחרי הסדר תנועה ,הסדרי
תנועה לשלבי הביצוע השונים וכל הנדרש.
הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ולצורך שלבי הביצוע נכללים במחיר
בניית האתר ולא ישולמו בנפרד.
הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט ,התמרור והצביעה,
אביזרי בטיחות שונים כגון מעקות בטיחות ,התקני קצה ,סופגי אנרגיה והתקני חיבור
למעקות כנדרש על פי תוכניות הסדרי התנועה הזמניים שהכין המתכנן או על פי תוכניות
הסדרי התנועה הזמניים שיכין הקבלן ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע
העבודות  -ביום ובלילה .הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי
הקבלן ועל אחריותו.
כל התיאום ,האישורים הדרושים מהרשויות  ,הסכמיים עם בעלי הקרקע וקבלת רישיונות
העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן ,על חשבונו
בלבד ,ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים וכן על כל הנחיות הבטיחות
שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה
וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח
המקצועי מטעם היזם או מטעם חב' נתיבי איילון בע"מ או הרשות המוסמכת.
כמו כן נכללים בהקצב הסדרי תנועה ,צבע זמני ,מחיקת סימונים בכבישים ע"י מקרצפת.
בדרך איילון לא יותר שימוש במכונת לחץ מים ולא צביעה בצבע שחור ,התקנת והעתקת
תמרורים ,אביזרי השילוט ,אביזרי הבטיחות וכו'.
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עוד יובהר כי עבודות התקנת המעקות ,פירוקם ,העתקתם ממקום למקום ,הצבתם לפי
תוכניות הסדרי התנועה לשלבי הביצוע ,העברות תנועה ,עבודות אבטחה להצבת ,העתקת
ופירוק המעקות ,התקנת ופירוק אביזרי בטיחות ,תמרורים ושלטים וכל הדרוש לביצוע
העבודה בשלמותה בהתאם לתוכניות השונות כלולות במחיר ולא תשולם כל תוספת בגין
עבודות אלה .הערה חשובה :סוגי הציוד ואביזרי התנועה ,לרבות מעקות בטיחות ,התקני
קצה והתקני חיבור למעקות אחרים ,אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת בהוצאתה
המעודכנת על ידי הוועדה הבינמשרדית ו/או אישורי הוועדה לבחינת התקני תנועה ובטיחות
להצבה בדרך ובאישור רשות תמרור מקומית.
אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים
להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח .עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט
ובהנחיות המפקח (כדוגמת נצנץ שאינו פועל כנדרש ,מעקה פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן
הראשי סך של  ₪ 220ליום עבור כל אביזר פגום.
במקרה של פגיעה בסופג אנרגיה על הקבלן לתקן באופן מיידי את הנזק/להחליף את סופג
האנרגיה על פי הנחיות נתיבי איילון או הרשויות השונות .היה ולא יתוקן הנזק באופן מיידי
יופחת מחשבון הקבלן הראשי סך של  ₪ 1,000ליום עבור סופג אנרגיה פגום.
אם לדעת המזמין הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו
רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר .החלטה בנושא זה תהיה ע"י המפקח ללא
כל זכות ערעור של הקבלן .במקרה כזה התשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים החדש
וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי בתוספת  12%דמי ניהול .המזמין ישלם ישירות לקבלן
האחר בגין העבודה ,אולם האחריות הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע תחול על
הקבלן בלבד.
עבור הפעלת שוטרים ו/או מאבטחים מורשים בשכר ,שימוש בעגלות חץ וצוותי אבטחה
לא תשולם שום תוספת ותמורתם תהיה כלולה במחיר בניית האתר.
למען הסר כל ספק ,כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרוייקט לפי הנחיות רשויות ,משטרה
ודרישות ביצוע ,לרבות הכנת תוכניות שינויים להסדרי תנועה לבקשת הקבלן ו/או שינויים
ותוספות בתוכניות שיידרשו על ידי הרשויות יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן במחירי הקצב
הסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד .השמירה על תנאים אלה ואחרים באחריות הקבלן.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,על כל הנחיות הבטיחות שיקבל
מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה וזאת בין
אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות ובין אם שנמסרו לו באמצעות המזמין עפ"י תיאום
בין המזמין והרשויות ,כאמור לעיל.
אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל ,הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות
כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה יחולו על הקבלן
ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג מצד הקבלן או לדחייה במועד סיום
העבודות.
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו היא נעשית שלא בהתאם
לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל או אם הקבלן לא תיאם מראש את הביצוע
עם הרשויות המוסמכות.
דרכי גישה זמניות ותאורת דרך
על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאיות
לכל חלקי העבודה .הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל סיבה
שהיא.
רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח ,לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים האלה
בכללן או בחלקן במהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאירן במקומן לאחר סיום העבודה.
החלטת המפקח תחייב את הקבלן .על הקבלן לטפל ישירות ,מול הרשויות המוסמכות ובעלי
הקרקע בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות והחזרתם המצב לקדמותו .
תכנון וביצוע דרכי גישה זמניות לאתרי העבודה וכל סידורי הנגישות ,יהיו על חשבון הקבלן
כחלק בלתי נפרד ממחירי היחידה השונים בכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.
הקבלן חייב לתחזק את הדרכים הזמניות לרבות כל התמרור ,אביזרי בטיחות ,תאורה זמנית
לכל אורך דרכי הגישה (כמפורט בנספח עבודות חשמל למפרט המיוחד) ,הסדרי ניקוז ,לרבות
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טיפול באבק ככל שיהיה עי הרטבה של דרכי מצעים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך
אחזקתם הנאותה לכל תקופת הפרויקט.
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שילוט לפרויקט
הקבלן יציב במקומות אשר יורה המפקח ,למשך כל תקופת ביצוע העבודה ,שלטים מפח
מגולוון או מאלומיניום עם מסגרת חיזוק -לפחות  2שלטים ראשיים בכל אתר עבודה (בכל
פיר ,בכל חפיר ובכל שטח עבודה) .כל שלט יהיה במידות מינימליות של  5.0מ'  4.0 xמ' (או
בגדלים קטנים יותר לפי הנחיית המפקח) .כמו כן בכל אתר עבודה בטיילת ובפירים חוף תל
אביב יותקן שלט במידות  1מ'  1 Xמ'.
השלטים והכיתוב יהיו בהתאם לסטנדרט המזמין.
הגודל הסופי של השלט ,צורתו ,הצבעים (גוונים) ,נוסח הכיתוב על השלט ,גודל אותיות
הכיתוב וצורתן יועברו על ידי הקבלן לאישור המפקח לפני ייצור השלט .המפקח יהיה רשאי
לשנות את הצבעים ואת נוסח הכיתוב מבלי שלקבלן תהיה תביעה כלשהי לתשלום נוסף
ו/או לפיצוי כלשהו.
השלטים יוצבו ויותקנו באתר על ידי הקבלן מיד עם הקמת אתרי התארגנות השלטים יקבעו
במקומות על גבי עמודים מצינורות מגולוונים בקוטר מינימלי של " 3שיעוגנו בקרקע
באמצעות גושי בטון וחיזוקים נוספים ככל שיידרש על מנת שהשלט יהיה עמיד לרוחות.
במידה והמפקח ידרוש ,על הקבלן יהיה ,במהלך העבודה ,לפרק את השלטים ולהתקינם
מחדש במקומות אחרים שיורה המפקח לפי התקדמות העבודות.
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להבטחת יציבותו של השלט ולשמירת שלמותו במשך כל
תקופת ביצוע העבודה .כל נזק שייגרם כתוצאה מהתמוטטות או קריסת שלט יחול במלואו
על הקבלן.
בגמר העבודה השלטים יפורקו ויסולקו מן האתר ,על ידי הקבלן ,הכל לפי הוראות המפקח.
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לא ישולם לקבלן בנפרד עבור ייצור ,הובלה והתקנת השלטים ,העתקתם למקום אחר במהלך
ביצוע העבודה (במידה ויידרש על ידי המפקח) ופירוקם בגמר העבודה ,והמחיר יחשב ככלול
במחירח היחידה של החוזה.
סילוק חומרים פסולים ,עודפי חומרים ופסולת
הקבלן יפנה ,מעת לעת ו/או לפי הוראת המפקח או לפי הנחיית הרשויות בגמר העבודה בכל
קטע ו/או בכל שלב אחר של העבודה ,לרבות תוך כדי מהלך ביצוע העבודות ,את כל עודפי
החומרים והפסולת שמקורם בעבודתו ,כולל כלים ,פירוק וסילוק מבני עזר ,שילוט ותמרור,
מחיקת סימני צבע של נתיבי תנועה זמניים וכד' ,הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח,
ינקה היטב את השטח ויחזירו למצבו הקודם שלפני העבודות ,לשביעות רצון המפקח
והרשות האחראית על השטח.
לצורך סעיף זה יוגדרו כעודפים וכפסולת:
עודפי חפירה מיותרים מכל סוג שלא ישמשו למילוי חוזר.
כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר מבחוץ ונפסל על ידי המפקח.
שכבת חישוף ,פסולת ,לכלוך ,צמחיה ועצים וחומר זר אחר המצוי ו/או שנוצר באתר העבודה
ובסביבתו ,בין אם עקב עבודת הקבלן ו/או התארגנותו שם ובין אם לא ,שהמפקח יורה
לסלקו אל מחוץ לאתר.
חומרי בניה מיותרים (כגון :ברזלי זיון ,טפסות ,אריזות ,שאריות בנטונייט ,מלט ,חצץ,
אספלט ,אבני שפה ,אבנים משתלבות וכד').
שאריות צנרת וחלקי שוחות נטושים שלא נעשה בהם שימוש או שאף גורם לא הביע צורך
בהם.
כל עודפי החומרים ,הלכלוך והפסולת יסולקו על ידי הקבלן ויובלו אל מחוץ לאתר העבודה
תוך  24שעות ממועד סיום העבודה בכל שלב ו/או בכל קטע ו/או ממועד קבלת הוראת
המפקח.
המקום אליו יסולקו העודפים והפסולת ,הדרכים המובילות למקום זה ,שיהיה אתר מוסדר
לסילוק פסולת (להלן" :אתר סילוק מאושר") המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה
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לקליטה וטיפול בלכלוך ,פסולת ,פסולת בניין ועודפי חומרים מהסוגים שיפונו על ידי הקבלן
במסגרת עבודותיו ,הרשות להשתמש במקום ובדרכים המובילות אליו ,כל אלה יתואמו על
ידי הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו ,עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל
הרישיונות המתאימים ואישור בכתב מראש מהמפקח ומבעל השטח.
כל התשלומים שיידרשו על ידי בעל אתר סילוק הפסולת המוסדר והמאושר ישולמו על ידי
הקבלן ועל חשבונו .לכל חשבון שיגיש הקבלן בגין ביצוע עבודותיו עליו לצרף אישורים
וחשבוניות מבעל אתר הסילוק המוכיחים כי העודפים והפסולות אכן סולקו לאתר הסילוק
המאושר והמוסדר.
לא תורשה שפיכת חומר בצידי אתר העבודה.
פינוי פסולת אסבסט-צמנט תהיה לאתר הטמנה מאושר ,ובאמצעות קבלן פינוי רשום ,
וכנדרש לפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה והמפרט הבינמשרדי ,ולא ישולם עבור כך
בנפרד.
פינוי החומרים העודפים ,הפסולת והלכלוך ,כולל עודפי חפירה מכל מקור ומכל סוג שהוא,
לרבות סילוקם לאתר מאושר ע"י הרשויות לכל מרחק שיידרש מאתר העבודה ,תשלום
אגרות הטמנה ולרבות הוצאות נלוות יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף והמחיר יחשב
ככלול במחיר החוזה.
ניקוז בנטונייט וניקיון האתר
הקבלן חייב לשמור על ניקיון אתרי הביצוע השונים ,ולהקפיד בעיקר על האמור להלן:
יש למנוע בכל מחיר ובכל האמצעים ,נזילה של עודפי בנטונייט לכיוון הכביש או לרחובות
כלשהם .לצורך זה יבצע הקבלן תעלות ניקוז ,תעלות הגנה ,סוללות ,בורות איסוף ,או כל
כיו"ב כדי למנוע לחלוטין כל אפשרות של זרימת בנטונייט ,ולו גם בכמות קטנה ,לעבר
הכבישים .מודגש כי יש בזה סכנת החלקה לכלי רכב וסכנת חיים למשתמשים בדרך.
כמו כן מודגש כי בור איסוף לעודפי בנטונייט ישמש אך ורק לשאיבה וסילוק מיידי של
הבנטונייט אל מיכלים קבועים או ניידים ,ולא יושאר בשטח כשהוא במצב מלא כבור איגום
(אפילו לא זמנית) .בכל מקרה בור איסוף כזה יהיה מגודר והגדר תהיה מרוחקת משפת הבור
מספר מטרים ותכלול שילוט אזהרה בנוסח שיקבע המפקח .בור כזה יהיה בעומק מקסימלי
של  1מ'.
כל העודפים והפסולת יפונו לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
כלי רכב שיוצאים מהאתר אל כביש או לרחובות כלשהם ,יצאו מהאתר רק לאחר שהגלגלים
נשטפו היטב במים או בלחץ אויר ,והורחקו מהם כל שאריות בנטונייט ,בטון ,או פסולת
אחרת .יש למנוע לחלוטין כל אפשרות שגלגלי הרכב יגרמו לזיהום או לכלוך של כבישים
כלשהם .מודגש כי שאריות בנטונייט שימצאו דרכן אל כבישים פעילים מהווים סכנה של
ממש למשתמשים בדרך ,והקבלן יהיה אחראי בלעדי לקיום הדרישות הנ"ל.
קבלת העבודה על ידי המזמין עם השלמתה
מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה ,העבודה תימסר למזמין ,למפקח ולנציג הפיקוח
העליון בשלמות .מסירת העבודה תבוצע רק לאחר ביצוע מושלם של העבודה על כל שלביה,
לרבות בדיקות ,תיקונים והשלמות במידה וידרשו ,ואישור המפקח לכך.
לפני קבלת העבודה על ידי המזמין והוצאת תעודת קבלת העבודות ,על הקבלן ביחד עם
המפקח לבצע בדיקה סופית של כל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן .אם ימצא המפקח שאופן
ביצוע העבודות מתאים לתנאי החוזה ומשביע את רצונו ,יוציא המפקח דו"ח מפורט על סיום
העבודה.
הקבלן ביחד עם המפקח ונציג המזמין ,ינהל את סיורי המסירה בעזרת טבלת מעקב
("צ'קליסט") שבו יפורט כל פריט ופריט שהותקן.
אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח הוא יודיע על כך לקבלן בכתב .על הקבלן
יהיה לתקן את כל הליקויים ו/או ההשלמות הדרושות לשביעות רצונו של המפקח ,בתוך
הזמן שיקבע על ידי המפקח .עבודות תיקונים כנ"ל לא תהוונה עילה לעיכוב בלוח הזמנים
או לדחיית תאריך גמר העבודות או לדרישות כספיות בגין ניהול מתמשך.
לפני קבלת העבודה יהיה על הקבלן לנקות את השטח מפסולת ,עודפים ולכלוך ולהשיב אותו
למצבו הקודם כמפורט לעיל.
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תנאי בל יעבור למסירת העבודה למזמין והוצאת תעודת קבלת העבודות ,היא הכנת ומסירת
כל המסמכים המפורטים להלן לידי המפקח המזמין:
 אישור קבלת שטחי העבודות מאת כל המפקחים שימונו מטעם הרשויות שבתחוםולאורך תוואי העבודה ,ושל אלה שימונו על ידי הרשויות המוסמכות.
 אישור קבלת חיבורי הביוב ע"י נציג תאגיד המים והביוב האחראי לאותו חיבור. מסירת תוכניות בדיעבד (עדות/לאחר ביצוע  )"AS MADE" -כמפורט לעיל. מסירת תיק מתקן כמפורט בהמשך. עמידה בדרישות המסירה כמפורט בפרק עבודות החשמל ,הסדרי תנועהוקונסטרוקציה.
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן בטרם הושלמו ונמסרו כל המסמכים המפורטים
לעיל ובטרם נתקבלה העבודה בידי המזמין.
כל העבודות המתוארות בסעיף זה תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ויראו את עלותן
ככלולה במחירי היחידה השונים של העבודה ,ולא ישולם עבורן בנפרד.
חתימת המזמין ,המפקח ונציג הפיקוח העליון על מסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר
ביצוע העבודה על ידי הקבלן.
מתן תעודת קבלת העבודות כאמור לעיל איננו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל
תנאי החוזה ,לרבות בתקופת הבדק.
תקופת הבדק
תקופת הבדק תהיה לתקופה של שנתיים מסיום העבודה וקבלת תעודת גמר ,בהתאם
להוראות הקבועות במסמכי החוזה ,לרבות בטופס החוזה ובתנאים בכללים לחוזה.
ערבות הבדק הינה  5%מהיקף העבודה והחשבון הסופי
תיק מתקן
בתום העבודה על הקבלן להגיש תיק מתקן מסודר שיכלול לכל הפחות את הנושאים הבאים:
-

רשימת שמות ומספרי טלפון של כל האנשים המעורבים בפרויקט.
תיאור מקוצר של הפרויקט ומרכיביו.
הוראות אחזקה ותפעול.
תוכניות עדות בהתאם לנוהלי המזמין
דו"חות בדיקות מעבדה.
דו"חות פיקוח ואישור שרות שדה של יצרן הצינורות באתר.
תעודות בדיקה לצנרת והאביזרים במפעל.
מפרטי הצנרת ,הציוד והאביזרים שהותקנו  +קטלוגים.
תעודות אחריות של הצינורות ,האביזרים ,הציוד ויתר החומרים.
תעודות טיב לצנרת ,לציוד ,לחומרים ,ולאביזרים מהיצרן:
()Certificate of Compliance
דו"חות בדיקות אטימות של צנרת ותאי בקרה
צילומי  + CCTVדו"חות.
צילומים המתעדים את הפרויקט.
וכמובן כל מידע נוסף שעשוי לסייע לתפעול ותחזוקת המערכת.

תיק המתקן יוגש למפקח בשלושה העתקים קשיחים וכן ב ,CD-ייבדק ויאושר סופית על ידי
המזמין .המזמין יהיה רשאי לדרוש תיקונים ,שיפורים והשלמות בספר המתקן ,על פי שיקול
דעתו המקצועי.
למען הסר ספק ,הכנת ספר המתקן על כל הטרחה הקשורה בו ,לרבות תיקונים שיידרשו
במידת הצורך והפקת ההעתקים ,כלולה במחיר החוזה.
כמו כן ,הגשת תיק המתקן ,לאחר שאושר על ידי המזמין ,הינה תנאי הכרחי ומוקדם לקבלת
תעודת קבלת העבודות ותשלום החשבון הסופי.
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00.47

הקצבים
בכל סעיף בכתב הכמויות בו מופיעה המילה "הקצב" ,הכוונה היא לעבודה אופציונלית עם
מחיר אומדן מרבי .מחיר סעיף ההקצב המופיע בכתב הכמויות הינו קבוע לא ניתן לשינוי
בעת הגשת מסמכי החוזה על ידי הקבלן.
למען הסר ספק ,הסכום המופיע בהקצב הוא סכום המרבי המוקצב לאותה עבודה המפורטת
בסעיף והוא משמש את המזמין לצרכי אומדן בלבד.
במידה והקבלן יקבל הנחיה בכתב בלבד ,לבצע את העבודה המצוינת בסעיף ההקצב ,בין אם
בשלמותה ובין אם באופן חלקי בלבד ,על הקבלן להגיש הצעה מלווה בניתוח תמחיר מפורט
המפורק למרכיבים .ההצעה תוגש למפקח לבדיקתו ואישורו ,ורק אישור בכתב מהמפקח
יהווה אישור לביצוע העבודה .במידת הצורך יפעלו הצדדים לקביעת המחירים בהתאם
למפורט בחוזה
אין המזמין מתחייב לבצע את העבודה ,בין אם במלואה ובין אם חלקים ממנה ,באמצעות
הקבלן ,וזכות המזמין להתקשר ישירות עם קבלנים אחרים לצורך ביצועה.
כמו כן ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,להחליט שלא לבצע את העבודה המפורטת בסעיף
ה ככל שלא יבוצע ההקצב או יבוצע בחלקו התשלום לקבלן יהיה בהתאם ובאופן יחסי .בכל
מקרה הקבלן אינו זכאי לתשלום ההקצב או חלקו ,אלא אם ביצע עבודה שאושרה ע"י
המזמין ובהתאם להצעה שאושרה הקצב ,ולקבלן לא תינתן הזכות לבוא בטענות או
בתביעות כלשהן בעקבות החלטה זו.
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פרק  - 1.0בניית אתר עבודה לפירים
1.01

דרישות לבניית אתר עבודה לפירים
עבודות הדחיקה והוצאת ציוד הדחיקה יבוצעו ממספר פירים שימוקמו לאורך תוואי הקו
המתוכנן.
ביצוע כל אחד ואחד מהפירים כרוך בביצוע עבודות הכנה וארגון של שטח אתר העבודה
הדרוש לביצועם .עבודות אלה הן בעלות אופי זמני .הן נועדו ליצור את סביבת העבודה
הנדרשת לתקופת העבודה בפרויקט בלבד ובתום הביצוע נדרש הקבלן להחזיר את השטח
לקדמותו או לשנות את הטופוגרפיה והתכסית בהתאם לתכנון הנופי.
הקבלן נדרש ,לתכנן תכנון מפורט ולבצע את עבודות ההכנה והעבודות הזמניות הדרושות
לשם יצירת אתר העבודה וכן לבצע בתום העבודה את החזרת המצב לקדמותו ,או פיתוח
השטח והעבודות הנופיות ,לפי העניין.
בעניין זה יש להדגיש כי צרכי הקבלן לשטחי עבודה ,אחסון והתארגנות בכל אתר ואתר
שונים וכן הם אינם קבועים למשך ביצוע הפרויקט .הצרכים והאילוצים בשטח ההתארגנות
שונים בזמן ביצוע הפיר מאשר בזמן ביצוע פעולות הדחיקה מפיר זה ושונים מהצרכים
לאחר שנגמרו פעולות הדחיקה (או ההוצאה) בפיר זה .בכל אחת מתקופות הביצוע הנ"ל
נדרש הקבלן לשנות את תחומי וגבולות אתר העבודה באופן כזה שמידת ההפרעה שאתר זה
יוצר בשטח תהיה מינימלית .ההחלטה בעניין זה תהיה נתונה בידי הקבלן וכפופה לאישור
המפקח באתר ולכן על הקבלן לקחת בחשבון שהוא יידרש לשנות את תוכנית ההעמדה
והסדרי התנועה הזמניים אליו ,את מפלסיו וניקוזו וכל היוצ"ב תוך כדי ביצוע הפרויקט,
בשלביו השונים.
מיקום הפירים הינו סופי ,חד משמעי ואינו ניתן לשינוי.
אתר העבודה צריך להיות מוסדר וגדול דיו כדי להכיל את כל הפונקציות הנדרשות בבנייה
מסוג זה לשלבי הביצוע השונים (שלב עבודות העפר ,שלב בניית הפירים ,שלב הדחיקה ,שלב
בניית שוחות הביקורת הסופיות ושלב החזרת המצב לקדמותו או הפיתוח הנופי).
במסגרת המכרז ניתנת לקבלן תוכנית עקרונית לבניית אתר העבודה שתגדיר את מעטפת
השטח המוקצה לקבלן ,מיקום עקרוני של קירות הדיפון ,רומי עבודות העפר המתוכננים
וכן פירוט מלא ומפורט של כל התשתיות הידועות לפי המידע שהתקבל מבעלי התשתיות ,
צמחייה ועצים ,המבנים הקיימים או המתוכננים ,המגבלות והמכשולים ותיאור העבודות
הנדרשות לצורך בניית האתר ושיקום האתר או החזרת המצב לקדמותו ,כמפורט בהמשך,
כמיטב האינפורמציה שיש בידי המזמין.
הקבלן נדרש לבקר ולהכיר לפרטי פרטים כל אתר ואתר עבודה ולהעריך את היקף העבודה
הנדרשת לצורך הסדרתם כאתרי עבודה תוך התחשבות מיוחדת בנושאים רבים שעיקרם:
א .הסדרת דרכי תנועה אל האתר וממנו
דרכי הגישה אל האתר וממנו הן בעלות חשיבות מרובה לתכנון האתר.
על הדרך להבטיח נגישות לאתר לכלים כבדים שיידרשו במהלך העבודה.
תוכנית בניית האתר תציג דרכי גישה אפשריות לכל אתר עבודה.
עבור כל אתרי העבודה תוצג לקבלן תוכנית הסדרי תנועה מפורטת עקרונית כמפורט
בהמשך.
באחריות הקבלן לפנות לעיריית ת"א \ משטרת ישראל על מנת לפנות רכבים שחוסמים
את דרכי הגישה.
ב.

עבודות חפירה ודיפון
חלק מהאתרים נמצאים בשטחים בעלי טופוגרפיה קשה במיוחד ונגישות מוגבלת.
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במקומות אלו יידרש הקבלן לעבודות חפירה ועבודות דיפון ותמיכת הקרקע ליצירת
שטח מיושר ומתאים לצרכי עבודתו באחת מהשיטות שיבחר הקבלן ותאושר ע"י
המתכנן (קירות סלארי ,קירות דיפון ,כלונסאות ,קירות שיגומים וכיו"ב) ,כמפורט
בהמשך.
בבניית אתר העבודה על הקבלן להסדיר את מהלך דרכי הניקוז ולבנות קיר ניקיון
באתרים הגובלים בנתיבי איילון למניעת סחף ,כמסומן בתוכנית האתר העקרונית
שתימסר לקבלן.
לכל הפחות פעם בשבוע כל החומר החפור יסולק אל אתרים מאושרים לסילוק פסולת
בניין ,ו/או אל אתר לעירום זמני (לפי העניין) ,במרחק כלשהו מאתר העבודה.

האחריות למציאת שטחים מאושרים לפינוי פסולת כנ"ל או לעירום זמני של חומרי
מילוי חלה על הקבלן .חומר מסוכן ,ככל שיימצא בחפירה ,יסולק בהתאם להנחיות

הטיפול בחומרים מסוכנים.

ביצוע עבודות הדיפון והתמיכה לכשעצמן מחייב התארגנות והסדרי תנועה מיוחדים
ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.
ג.

פינוי תשתיות ,העתקתן או פירוקן
בניית אתרי העבודה תחייב העתקת תשתיות קיימות בהתאם לשלביות הביצוע באתר
עד למצב הסופי וכן פירוק תשתיות קיימות וסילוקן או שמירתן לצורך התקנה בעתיד.
פירוט התשתיות והעבודות הנדרשות לביצוע לצורך בניית האתר כמפורט ב"תוכנית
בניית האתר" שתימסר לקבלן.
עקירת עצים ,שמירת עצים ושתילת עצים מחדש תהיה על פי סקר הנטיעות ותוכנית
הפיתוח הנופי.
התשתיות הקיימות יכולות להיות מסוג:
 עצים ,צמחיה ,דשא ,מערכות השקייה ,ראשי השקיה (כולל השלמה של קטעיצנרת השקיה לחיבור שטחים סמוכים).
 קירות אקוסטיים ,קירות תומכים. גדרות אבן ,גדרות בטון ,גדרות תיל ,גדרות דקורטיביות ,גדרות בטיחות ,מעקות. עמודי חשמל ,טלפון ,תאורה. תשתיות תת קרקעיות (מים ,ביוב ,גז וניקוז). כבלי חשמל ,טלפון ,תקשורת ,בקרה כבלים וכיו"ב. פירי חשמל ,טלפון ואחרים. מעקות בטיחות ,תמרורים ,שילוט ,צביעה ואביזרים על הכביש. אספלטים ,אבנים משתלבות ,אבני שפה ,אבני צד.מודגש בזה שהעבודות לבניית האתר ,ובכללן חפירה ,הריסת קירות ,תימוך זמני,
העתקת תשתית ,בניית קירות תומכים ,יתוכננו על ידי הקבלן ועל חשבונו ,יוגשו על
ידו לאישור המתכנן ורק לאחר אישורן יוכל הקבלן לבצע לפיהן.

ד.

התארגנות באתר
התארגנות באתר במסגרת עבודת הקבלן השוטפת ,על פי תוכנית ההעמדה שתאושר
לקבלן ,ואשר תכלול גם את המערכות הבאות :העמדת המבנים ,העמדת ציוד הדחיקה
והפרדת הבנטונייט ,מחסנים ,תאורה ,גידור ,אמצעי ביטחון ,שילוט ,אמצעי בטיחות
על פי דרישה ,מעקות ,הסדרה וסלילת רחבות ,משטחי עבודה ,חיבור טלפון ,חיבור
מים ,חיבור חשמל לעבודת הקבלן ,חיבור חשמל חירום ,מתקנים סניטריים ,מחסנים
ומשרדים ,חנייה לרכב וכל הנדרש לצורך פעולת האתר על פי דרישות החוק ,דרישות
הבטיחות בעבודה ודרישות העבודה לשלבי הביצוע השונים.
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1.02

תכניות לבניית אתר העבודה
העבודות להקמת אתר העבודה יבוצעו על ידי הקבלן על פי תוכנית בניית האתר או עפ"י

תוכנית הקבלן ,לאחר אישורן .הקבלן יגיש את התכנון שלו (אשר יכלול תוכניות,
חישובים סטטיים ומפרטים משלימים) לבדיקה ואישור של המתכנן .התוכניות יוכנו על

בסיס תוכניות המכרז .אין להשתמש בתוכניות אלה אלא לאחר שהקבלן קיבל את אישור
המתכנן והמפקח .אין לבצע שום פעולת התארגנות ושינויים בשטח הקיים בטרם אושרו
תוכניות הקבלן לבניית האתר.
לקבלן יימסרו תוכניות (להלן "תוכניות המתכנן") לצורך בניית אתרי העבודה ,שיהוו
בסיס לתוכניות הקבלן ,כדלקמן:
א.

סקר עצים
סקר מפורט ומחייב המתייחס לעניין העצים והצמחייה באתר העבודה ובזה:
שימור והגנה על עצים ,עקירת עצים ,הנחיות לנטיעת עצים או כל טיפול אחר הנדרש
 בנספח י'  -סקר עציםהקבלן נדרש ללמוד היטב את הסקר ,לסמן ולמגן את העצים לשימור ולעקירה
ולפעול על פי ההנחיות שבנספח י' לגבי העצים לנטיעה באתרי העבודה ושימור.

ב.

תוכנית "בניית אתר העבודה" ,שהינה תוכנית עקרונית המציגה את גבולות אתר
העבודה ,דרכי הגישה ,עבודות החפירה והדיפון העקרוניות ,פירוט כל העבודות
להעתקת תשתיות סילוקן או פירוקם וכל שאר העבודות כדי לאפשר לקבלן להעריך
נכונה את היקף העבודות הנדרש לצורך בניית אתר העבודה.
הקבלן רשאי לאמץ את תוכנית "אתר העבודה" העקרונית של המתכנן או להציע
תוכנית חלופית לבניית האתר בכפוף לאישור המתכנן .תוכנית הקבלן חייבת לתת
פתרון מלא לכל הנושאים שהוצגו לעיל.
הצגת תוכנית אתר חלופית ושלבי אישורה ע"י המתכנן לא יהוו עילה לקבלן לדחיית
מועד גמר הפרוייקט או לקבלת כל פיצוי אחר .קבלת תוכנית המתכנן אינה פוטרת
את הקבלן מתכנון מפורט של מרכיבי העבודה והצגתם לאישור.
אין זה מן ההכרח שכל העבודות הנדרשות לצורך בניית האתר ותפעולו השוטף
לאורך כל תקופת הביצוע אכן ימצאו את ביטויים בתוכנית או בפירוט העבודות
שיימסר לקבלן או ,לחילופין ,שכל העבודות המופיעות בתוכנית המכרז אכן
תידרשנה .הקבלן רשאי ומעודד לעשות שימוש בניסיונו כדי לצמצם את היקף
האתר והעבודות הנדרשות לביצוע וליעלן.
קודם לביצוע עבודות באתר ,וכתנאי לאישור תוכנית העבודה באתר ,נדרש הקבלן
להציג סקר מצב קיים של האתר שיכלול צילומים וסרטונים מכיוונים שונים
המציגים את מצב העבודה טרם התחלת העבודה ,שיהיו עדות מלאה למצב הקיים
לפני התחלת העבודה.
כל עבודות הפירוק ,העתקה והנחה מחדש ,אחסון ושימור של תשתיות קיימות
יהיה עפ"י הנחיות הגורם האחראי (עיריית תל אביב" ,נתיבי איילון" ,בזק ,חברת
החשמל ,כבלים וכיו"ב).

ג.

תוכנית "פיתוח נופי" של האתר לאחר ביצוע הדחיקה הכוללת מרכיבים של
נטיעות ,דיפון וייצוב קרקע ,החזרת המצב לקדמותו ,השקייה גינון ונוי לפי העניין
וכמפורט בהמשך.
אין זה מן ההכרח שמצב השטח יוחזר בדיוק לקדמותו בהתחשב בכך שהעבודות
לבניית אתר העבודה ישנו באופן מהותי את פני השטח ואופיו .במקומות שבהם לא
יוחזר השטח לקדמותו תוצג לקבלן "תוכנית לפיתוח נופי".
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תוכנית הפיתוח הנופי לבניית האתר תבוא כהשלמה לעבודות להחזרת מצב השטח
לקדמותו להן יידרש הקבלן כגון :סימון מחדש של כבישים ,העמדה מחדש של
עמודי תאורה ,תמרור ,שילוט ,העמדה מחדש של מעקות ,גדרות ,קירות
אקוסטיים ,דרכי גישה לשוחות הבקרה ,ובמיוחד העבודות הנדרשות להחזרת מצב
"נתיבי איילון" לקדמותו כאמור לעיל.
אין זה מן ההכרח שכל העבודות להחזרת המצב לקדמותו יבואו לביטוי בתוכנית
הנופית ולפיכך יש לראות בתוכנית הנופית השלמה לעבודה להחזרת המצב
לקדמותו.
הקבלן יתכנן באמצעות אדריכל נוף מטעמו את עבודות הפיתוח הנופי הגינון
וההשקיה בתיאום ועל פי דרישות נתיבי איילון ,יקבל את אישור נתיבי איילון
והמזמין לתכניות.
הקבלן רשאי להגיש בשמו ,ע"י אדריכל מטעמו ,לאישור נתיבי איילון את התכניות
שהוכנו ע"י המתכנן ,אך אין זה מן ההכרח שהתכניות יאושרו ע"י נתיבי איילון,
לקבלן לא תהיה כל עילה לתוספת בגין דרישות נתיבי איילון לפיתוח השטח הגינון
וההשקייה.
עבודות הפיתוח הנופי כוללות תכנון ,תיאום וביצוע חיבורי מים מתשתית מי
אביבים ו\או תשתית נתיבי איילון לצורך השקייה (ובאתר  4AYNיש לתכנן ולבצע
גם חיבור מים אל השוחה עצמה)
ד.

1.03

תוכנית תוכנית "הסדרי התנועה" ,שתכלול תיאור מפורט של כל העבודות
הקבועות הנדרשות לצורך הסדרי התנועה (כגון הזזת נתיבים ,קרצוף ,ריבוד
הסימון והצביעה) ,ושל כל העבודות המשתנות (מעקות ,תאורה ,שילוט ,תמרור
וכיו"ב) ,המחייבות לשלבי הביצוע השונים.
בגין תכנון ,אישור ,ביצוע של הסדרי תנועה בכול פיר ופיר ו/או בכול אזור עבודה
שהקבלן יידרש ,פירוקם והחזרת המצב לקדמותו הקבלן לא יהיה רשאי לקבל
תוספת מחיר משום סוג ומחירם כלול במחירי היחידה השונים.

סוגי קירות דיפון וקירות תומכים באתר העבודה
במסגרת בניית אתר העבודה יצטרך הקבלן לבצע קירות תומכים ו/או קירות דיפון.
קונסטרוקציות אלה יכולות להיות זמניות ,כלומר בתום הביצוע באתר יש לפרק אותן
במסגרת החזרת המצב לקדמותו ,הפועלות ,או שניתן להשאיר אותן בשטח ואת חלקן הגלוי
לעין לשלב במסגרות העיצוב הסופי של האתר ושילובו בנוף ובמערכת הסביבתית הקיימת
 -במסגרת התוכנית הנופית לבניית האתר.

קירות תומכים יכולים להיות מאחד הסוגים הבאים או משילוב שלהם:
-

קירות בטון מזויין בחתך כלשהו.

-

קירות מקרקע משוריינת מסוג כלשהו.

-

קירות גביונים.

קירות דיפון יכולים להיות מאחד הסוגים הבאים או משילוב שלהם:
-

קירות מכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר זה לצד זה ( ,)soldier pilesעם יציקת ציפוי
או ללא יציקת ציפוי ,בהתאם לאישור המתכנן

-

קירות מכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ושלובים זה לתוך זה (.)secant piles

-

קירות דיאפרגמה ( )slurry/diaphragm wallsבחתך כלשהו.
קירות משיגומי פלדה מוחדרים ,שלובים זה בזה.
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-

קירות מכל אחד מהסוגים הנ"ל עם עוגני קרקע דרוכים או בלעדיהם .העוגנים יכולים
להיות אך ורק עוגנים זמניים ,וגם זאת רק בתנאי שאינם חודרים לקרקע בבעלות
פרטית ואינם חורגים מגבולות זכות הדרך .עוגנים זמניים יישלפו מהקרקע בתום
השימוש בהם ,אלא אם כן הם עשויים סיבי זכוכית שניתנים לחיתוך ע"י מכונות
לקידוח כלונסאות ,ובתנאי שהדבר אושר מראש עם המתכנן.

-

מותר להשתמש במסמרי קרקע ( )nailingכדי לייצב מחפורת זמנית בשיפועים זקופים,
ובלבד שפני המחפורת יובטחו בפני סחף או דרדרת ולמרגלות המדרון יוגדר מרווח
ביטחון (מגודר) שימנע גישת הולכי רגל אל תחתית המדרון.
סוג קירות הדיפון והקירות התומכים ייבחר ע"י הקבלן והוא רשאי לעשות שימוש
בסוגים שונים באותו אתר התארגנות ,ובלבד שהדבר ייעשה עפ"י תכנון שאושר ע"י
המתכנן

בחירת סוג הקירות מושפעת מהגורמים העיקריים הבאים:

1.04

-

תנאי הקרקע ותכונותיה.

-

הקשיחות הנדרשת לקיר כדי שימלא אחר הדרישות התפקודיות הנדרשות ממנו (מניעת
תזוזות ושקיעות של מבנים שכנים או מערכות תשתית תת קרקעית סמוכות ,יצירת
הפרשי הגובה הנדרשים).

-

הביצוע לא יגרום להפרעה סביבתית או לנזק למבנים שכנים (מבחינת רעש ,זעזועים,
תזוזות מבנים ,שקיעות מבנים ,אבק וכיו"ב).

-

הטופוגרפיה הנדרשת באתר ההתארגנות.

-

מרווחי העבודה העומדים לרשות הקבלן ודרכי הגישה לאתר.

-

האפשרות להחדיר עוגני קרקע דרוכים (זמניים או קבועים) או מסמרי קרקע ()nails
ככל שהדבר קשור לעניין בעלויות הקרקע ,מבנים שכנים ומערכות סמוכות של תשתית
תת"ק.

-

מידת הצורך (או אי הצורך) בפירוק הקיר בתום הביצוע.

-

גורמים נוספים ואילוצים של האתר הספציפי.

הדגשים מיוחדים לאתרי העבודה השונים
תשומת לב הקבלן להדגשים הבאים לגבי אתרי העבודה השונים אותם יידרש הקבלן לקחת
בחשבון בהצעתו .כל העבודות המפורטות ,תהיינה כלולות במחיר הפאושלי כמפורט
בהמשך.
להלן תיאור העבודות המיוחדות ומגבלות הביצוע העיקריות לכל אתר ואתר.
אין זה מן ההכרח שכל העבודות והמגבלות יפורטו להלן.

 1.04.1אתרי עבודה במבנה 1
אתר עבודה AYN1

אתר זה נמצא בשטח פארק גני יהושע .באחריות מנהלת פארק גני יהושע ,בניית האתר,
הסדרת דרכי הגישה למעבר הכלים ,זמני הביצוע ,התניות לפעילות האתר (במיוחד בזמן
אירועים) ,נקיטת אמצעי בטיחות וההנחיות לגבי החזרת המצב הקיים בתיאום ובאישור
מנהלת הפארק.
כחלק מעבודות בניית האתר ,לפני ביצוע העבודות תתואם מול מפעילי האתר העתקת
מערכת ההשקיה מתוך תחום האתר ,וכן אספקה והתקנת מערכת בשטח האתר לאחר
סיום העבודות.
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האתר נמצא בפארק פעיל בכל שעות היממה ,בשל כך על הקבלן להציב פקחים \מכווני
תנועה בכל שעות היממה .כמות ומיקום הפקחים\מכווני התנועה יקבעו לפי הוראות
הרשויות ,גני יהושע יועץ הבטיחות והמפקח ,והכמות לא תפחת מ 2פקחים במידה והקבלן
יידרש לפקחים נוספים מעבר ל 2לא תשולם כל תוספת.
הגישה המוצעת לאתר זה הינה דרך חניון גני יהושע ,בחניון מתוכננות עבודות ממושכות
במסגרת פרויקט הקו הירוק של נת"ע ,עבודות נת"ע בחניון יבוצעו בשלבים כאשר בכל
שלב תהיה עבודה בחלק אחר של החניון על הקבלן לתאם מול מנה"פ מטעם נת"ע את לוח
הזמנים לכניסה לאתר ,ולקחת בחשבון שהעבודה יכולה להתבצע בשלבים עקב לוחות
הזמנים .כמו כן באחריות הקבלן לא לפגוע בעבודות שמבוצעות ע"י נת"ע במידה והקבלן
יפגע בעבודות המבוצעות ע"י נת"ע על אחריותו לתקן את המפגעים בהתאם לדרישות
מנה"פ מטעם נת"ע.
הקבלן נדרש להגיע להסדר עם מפעילי מגרש החנייה לגבי מעבר דרך שטח מגרש החניה
כולל תפיסה\ביטול חניות לצורך עבודתו כולל כל התשלומים להם יידרש.
בשטח האתר עצים המיועדים לשימור  -מסומנים בתוכניות ,לפני תחילת העבודות יש למגן
ולשמר את העצים כמפורט בסקר העצים שבנספח י'
תנועת כלים כבדים על שרשראות אסורה בשטח הפארק .תתאפשר תנועת כלים
פנאומטיים בלבד.
אתר עבודה AYN2

אתר זה נמצא בשטח פארק גני יהושע .באחריות מנהלת פארק גני יהושע ,בניית האתר,
הסדרת דרכי הגישה למעבר הכלים ,זמני הביצוע ,התניות לפעילות האתר (במיוחד בזמן
אירועים) ,נקיטת אמצעי בטיחות וההנחיות לגבי החזרת המצב הקיים בתיאום ובאישור
מנהלת הפארק.
כחלק מעבוד ות בניית האתר ,לפני ביצוע העבודות תתואם מול מפעילי האתר העתקת
מערכת ההשקיה מתוך תחום האתר ,וכן אספקה והתקנת מערכת בשטח האתר לאחר
סיום העבודות.
האתר נמצא בפארק פעיל בכל שעות היממה ,בשל כך על הקבלן להציב פקחים/מכווני
תנועה בכל שעות היממה .כמות ומיקום הפקחים\מכווני התנועה יקבעו לפי הוראות
הרשויות ,גני יהושע יועץ הבטיחות והמפקח( ,הכמות לא תפחת מ 2-פקחים)
אתר זה סמוך לאתרי העבודות של הקו הירוק של הרק"ל ,ודרכי הגישה לאתר עוברות
בשטחי העבודה של הרק"ל .לפיכך זמני העבודות יתואמו עם מנה"פ של עבודות הרק"ל
מטעם נת"ע.
יש לקחת בחשבון שהעבודה יכולה להתבצע בשלבים עקב לוחות הזמנים של עבודות נת"ע.
כמו כן באחריות הקבלן לא לפגוע בעבודות שמבוצעות ע"י נת"ע במידה והקבלן יפגע
בעבודות המבוצעות ע"י נת"ע על אחריותו לתקן את המפגעים בהתאם לדרישות מנה"פ
מטעם נת"ע.
הגישה המוצעת לפיר  2תהיה דרך כביש הגישה החדש למימדיון שיבוצע ע"י נת"ע ,ותוכל
להתבצע רק לאחר סיום סלילת הכביש ועבודות תשתיות נוספות המבוצעות באזור ע"י
נת"ע (כמפורט במוקדמות בסעיף לוחות הזמנים)
שיקום האתר כולל גם עבודות פיתוח של אזור הכביש והגינה כמפורט בתכניות שיקום נופי
ותאום עם מנה"פ מטעם נת"ע
הקבלן נדרש להגיע להסדר עם מפעילי מגרש החנייה לגבי מעבר דרך שטח מגרש החניה
כולל תפיסה\ביטול חניות לצורך עבודתו כולל כל התשלומים להם יידרש.
בשטח האתר עצים המיועדים לשימור  -מסומנים בתוכניות ,לפני תחילת העבודות יש למגן
ולשמר את העצים כמפורט בסקר העצים שבנספח י'
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תנועת כלים כבדים על שרשראות אסורה בשטח הפארק .תתאפשר תנועת כלים
פנאומטיים בלבד.
בתחום הפיר עובר קו מים קיים  ,"10על הקבלן לתכנן ולבצע העתקת קו המים בשטח
האתר ,בתיאום עם מי אביבים ומנהלת פארק גני יהושע.
פיר זה ישמש להשחלת צנרת  GRPלכיוון פיר  3AYNועל הקבלן לקחת זאת בחשבון
בבניית לוח הזמנים לביצוע ובתכנון האתר והפיר (עבודה זו כלולה במחיר הפאושלי
לדחיקה).
במסגרת העבודות לבניית האתר על הקבלן לבצע  3קידוחי פיילוט בקוטר " 4בשיטת
 GUIDED AUGER BORINGבתוואי חציית הרכבת (מקטע  )AYN2-AYN3לצורך ווידוא
שהתוואי פנוי ממכשולים.
אתר AYN3

אתר  AYN3נמצא בתווך בין רצועת הרכבת ומרכז הטניס בשטח מצומצם מאוד.
העבודה באתר תיעשה בתיאום ובאישור רכבת ישראל ומרכז הטניס.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה בתשתיות הרכבת ומרכז הטניס.
תשומת לב הקבלן לכך שלצורך הדחיקה בין  2AYNל 3AYN-יידרש הקבלן לאתר את קו
 Tולחצוב בבטון שברצפת הצינור ככל שיידרש למעבר צינור הדחיקה ,תוך נקיטת אמצעים
להשארת קו  Tפעיל ,כמסומן בתוכניות.
אתר זה סמוך לאתר העבודות של הקו הירוק של הרק"ל ,ודרך הגישה לאתר עוברת בשטחי
העבודה של הרק"ל .לפיכך זמני העבודות יתואמו עם מנה"פ של עבודות הרק"ל מטעם
נת"ע יש לקחת בחשבון שהעבודה יכולה להתבצע בשלבים עקב לוחות הזמנים.
כמו כן באחריות הקבלן לא לפגוע בעבודות שמבוצעות ע"י נת"ע במידה והקבלן יפגע
בעבודות המבוצעות ע"י נת"ע על אחריותו לתקן את המפגעים בהתאם לדרישות מנה"פ
מטעם נת"ע.
האתר נמצא בשטח השייך למרכז הספורט הלאומי ,הקבלן יידרש לחתום על הסכם מול
מפעילי מרכז הספורט ולשלם למפעיל עבור תפיסת השטח.
כמו כן בשל הקרבה למגרשי הטניס שעות הפעילות באתר תהיה מוגבלת כך שהעבודות
הרועשות יעשו רק בין השעות .10.00-15.00
דרך הגישה לאתר תהיה בדרך הגישה של רכבת ישראל ויש לתאם עם הרכבת את השימוש
בדרך.
הגישה לאתר זה אפשרית עם משאיות מסוג  SU-9בלבד ,וגם תנועה של משאיות אלו
מוגבלת מאוד ועל כן על הקבלן להציב פקחים \מכווני תנועה בכל שעות היממה .כמות
ומיקום הפקחים\מכווני התנועה יקבעו לפי הוראות הרשויות ,יועץ הבטיחות והמפקח,
(הכמות לא תפחת מ 2-פקחים).
על הקבלן לתכנן את הפיר בהתאם למגבלת העבודה עם משאיות su-9
אתר AYN4

גישה לאתר דרך מגרש החניה ברחוב רפידים .יש לתאם את הגישה עם מפעילי מגרש
החניה כולל כל התשלומים הנדרשים.
אתר  AYN4ישמש גם כאתר המנהלה של הקבלן.
לתשומת לב הקבלן ,על פי סקר העצים יש לבצע העתקת עצים מאתר זה ,ולטעת אותם
מחדש בשטח האתר לאחר סיום העבודות .על הקבלן לאתר שטח בתאום עם אגורונום
עיריית ת"א ,ולתחזק את העצים בשטח זה כל זמן העבודות כולל התקנת והפעלת מערכת
השקייה עד העתקת מחדש לאתר  AYN4לאחר סיום העבודות ,וכן לטפל בעצים בלאחר
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נטיעתם מחדש באתר כמפורט בסקר העצים (נספח י') כולל התקנת הפעלת מערכת
השקייה
לתשומת לב הקבלן מיקום סופי לפיר ושוחה  AYN4יקבע ע"י עיריית תל אביב יפו בגבולות
אתר העבודה המוצע בהתאם לתב"ע רפידים ואילוצי תכנון ע"פ שיקול דעתם.
על כן על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את הגמישות במיקום השוחה וכל המשתמע מכך
מבחינת תכנון האתר ולא תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור השינוי
באתר זה יבוצעו חלק מעבודות חיבור קו  Tלקו  AYNכמפורט בפרק  ,7והקבלן צריך
לקחת זאת בחשבון בתכנון אתר העבודה.
אתר AYN5

הגישה לאתר דרך רחוב רפידים  ,בשל כך על הקבל להציב פקחים/מכווני תנועה בכל שעות
היממה .כמות ומיקום הפקחים\מכווני התנועה יקבעו לפי הוראות הרשויות ,יועץ התנועה
מטעם הקבלן ,יועץ הבטיחות והמפקח ,הכמות לא תפחת מ 2-פקחים.
הקבלן נדרש להגיע להסדר עם העיריה לגבי תפיסה\ביטול חניות לצורך עבודתו כולל כל
התשלומים להם יידרש.
לתשומת לב הקבלן כי דרכי הגישה עוברות בסמיכות לבתי מגורים ויש לקחת בחשבון כי
שעות העבודה יהיו מצומצמות
הקבלן נדרש לפרוץ תוואי דרך הסוללה האקוסטית הקיימת  ,בשל הקרבה לבתי מגורים
יש לבצע גידור גבוה ,ולעבוד בהתאם להנחיות הדוח האקוסטי כולל שימוש בגנרטור
מושתק (נספח ג')
אתר  AYN5נמצא על המדרון המזרחי של נתיבי איילון .הקבלן ייידרש לנקוט באמצעי
הגנה ובטיחות כולל בין היתר הקמת קיר/גדר בטיחות על מנת למנוע הדרדרות של עצמים
לנתיבי איילון כמפורט בנספח הבטיחות.
בגמר בניית האתר יצמצם הקבלן את הפתח בסוללה כמפורט בתכניות ויסדיר דרך גישה
לשוחת הבקרה ויתקין שער אקוסטי כמפורט בדוח האקוסטי.
בשטח האתר יש עצים המיועדים לשימור כמסומן בתוכניות.
אתר AYN6

על פי תוכנית המתכנן הגישה לאתר זה תהיה דרך שטח הטלוויזיה החינוכית לשעבר
הנמצאת בידי הדיור הממשלתי.
המזמין (נתיבי איילון) יחתום על הסכם מול הדיור הממשלתי ,כולל כל התשלומים
שיידרשו וכן לתאם את לוח הזמנים לביצוע ,ושעות הפעילות מול מפעילי המתחם.
הקבלן יהיה מחוייב לכל סעיפי ההסכם ,וכלל התשלומים ובהן בין היתר תשלום של כ-
 ₪ 15,000לחודש עבור שימוש בחניון ,תשלומי ביטוח .כל התשלומים יועבר למנהל הדיור
ע"י נתיבי איילון ויקוזז מחשבון הקבלן.
בשל רגישות המתחם יתכן ותוגבל ו/או תיעצר הגישה דרך המתחם למספר חודשים ,על
הקבלן לקחת חשבון כי העלויות הנובעות מעצירת הפעילות יהיו על חשבונו בלבד.
הקבלן נדרש לאשר את כלל העובדים המגיעים לאתר זה אצל קב"ט רשות המיסים.
בשלב הקמת הסדר התנועה וגידורו בשטח מנהל הדיור הממשלתי ,וכן בשלב פירוק
ההסדר יידרש הקבלן לליווי צמוד במשך כל שעות העבודה של ממונה בטיחות מטעמו.
מדובר על שטח מאוכלס ופעיל ויש בו תנועה של אנשים ורכבים נוספים ,ובשל כך על
הקבלן להציב פקחים/מכווני תנועה בכל שעות היממה .כמות ומיקום הפקחים\מכווני
התנועה יקבעו לפי הוראות הרשויות ,יועץ התנועה מטעם הקבלן ,יועץ הבטיחות והמפקח,
הכמות לא תפחת מ 3-פקחים .כמו כן דרך תגודר דרך הגישה בתוך המתחם כמסומן
בתכניות .בכנ יסה לדרך הגישה יוצב פקח להכווין את התנועה וכן שומר שיהיה אחראי על
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שער האתר  ,השומר ילווה את כלי העבודה הנכנסים משער הכניסה למתחם ועד שער
הכניסה לדרך הגישה
באתר ובדרכי הגישה לאתר ישנם עצים רבים לשימור לגיזום ולעקירה כמפורט בסקר
העצים שבנספח י'.
אתר  AYN6נמצא סמוך למדרון המערבי של נתיבי איילון .הקבלן יידרש לנקוט באמצעי
הגנה ובטיחות כולל בין היתר הקמת קיר/גדר בטיחות על מנת למנוע הדרדרות של עצמים
לנתיבי איילון כמפורט בנספח הבטיחות.
לצורך ביצוע דרך הגישה נדרשות עבודות עפר מסיביות.
הקבלן יידרש לשקם את דרכי הגישה בשטח הדיור הממשלתי כולל עבודות אספלט.
במסגרת העבודות באתר  AYN6הקבלן נדרש לפנות מחסן בשטח  1,100מ"ר ,כולל פינוי
של תפאורות עץ ,קוליסות ,מדפים ועוד לאתר פסולת מורשה .עבור פינוי המחסן לא
ישולם בנפרד והתמורה תהיה כלולה במחיר הפאושלי של בניית האתר.
במסגרת העבודות לבניית האתר על הקבלן לבצע  3קידוחי פיילוט בקוטר " 4שיטת
 GUIDED AUGER BORINGבתוואי חציית הרכבת (מקטע  )AYN5-AYN6לצורך
ווידוא שהתוואי פנוי ממכשולים.
אתר AYN7

אתר זה יבוצע סמוך לבית הלוחם ,והגישה אל האתר תהיה ממגרש החניה של בית הלוחם,
ודרך שכונה קיימת.
כחלק מעבודות בניית האתר ,על מנת להסדיר את הכניסה למגרש החנייה הקבלן יידרש
להחליף את שער החירום הקיים ולספק ולהתקין שער חירום חדש ברוחב  6.0מטרים.
בשל הקרבה לבתים ,והמעבר דרך השכונה ,שעות העבודה באתר והסדרי התנועה אל
האתר יהיו בהתאם לדרישות העירייה ,בנוסף ,בשל הקרבה לבתי מגורים יש לנקוט
באמצעים להפחתת מפגעי רעש כמפורט בהנחיות הדוח האקוסטי כולל שימוש בגנרטור
מושתק והקמת גידור אקוסטי.
על הקבלן להציב פקחים/מכווני תנועה בכל שעות היממה .כמות ומיקום הפקחים/מכווני
התנועה יקבעו לפי הוראות הרשויות ,יועץ התנועה מטעם הקבלן ,יועץ הבטיחות והמפקח,
הכמות לא תפחת מ 2-פקחים.
הקבלן נדרש להגיע להסדר עם העירייה ובית הלוחם לגבי תפיסה\ביטול חניות לצורך
עבודתו כולל כל התשלומים להם יידרש.
בניית דרך הגישה לאתר דורשת עבודות דיפון במדרון כמפורט בתכניות
אתר  AYN7ודרך הגישה לאתר נמצאים במדרון המערבי של נתיבי איילון .הקבלן יידרש
לנקוט באמצעי הגנה ובטיחות כולל בין היתר הקמת קיר/גדר בטיחות על מנת למנוע
הדרדרות של עצמים לנתיבי איילון כמפורט בנספח הבטיחות.
בגמר העבודה הקבלן ישקם את הקיר האקוסטי לכל אורך החניון כולל טיח וצבע לפי
דרישת בית הלוחם ,וכן יציב שער אקוסטי קבוע למעבר רכב כמפורט בתכניות.
אתר AYN8

אתר זה נמצא סמוך לשטח עתיקות מוכרז ,ויידרש פיקוח של רשות העתיקות וביצוע
חתכי בדיקה לדרך הגישה ולפיר
בשל הקרבה לבתים ,והמעבר שכונת המגורים שעות וימי העבודה באתר והסדרי התנועה
אל האתר יהיו בהתאם לדרישות העירייה.
הקבלן נדרש לפרוץ תוואי דרך הסוללה האקוסטית הקיימת ולבצע עבודות דיפון ועבודות
עפר נרחבות ברום ובמדרון הסוללה.
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בשל הקרבה לבתי מגורים יש לבצע קיר אקוסטי זמני כמסומן בתוכניות ובהתאם
להנחיות בדוח האקוסטי (נספח ג).
השלמת תכניות ואישורי תכנון לאתר AYN8

תכניות הפיתוח הנופי הגינון ההשקייה וסקר העצים לאתר זה לא הושלמו – באחריות
הקבלן להשלים ולאשר את התכנון ע"י מתכנן מטעמו.
התיאום ההנדסי לאתר זה טרם הושלם – באחריות הקבלן להשלים את התיאום ההנדסי
לאתר.
באחריות הקבלן לאשר את תכנית הסדר התנועה לאתר מול הרשויות הרלונטיות.

שיקום אתר AYN9

הקבלן יקבל אתר זה מקבלן אחר ויידרש לתכנן ולבצע הסדרי תנועה ולתחזק את דרך
הגישה וכן לשקם את האתר כמפורט בתכניות
שיקום האתר יכלול תכנון וביצוע גשר מעבר מעל תעלת הניקוז להולכי רגל.
תשומת לב הקבלן כי הגישה לאתר לצורך הוצאת המכונה ,בניית השוחה ,ושיקום האתר
תתאפשר בעונה היבשה בלבד ,ובאחריות הקבלן לתכנן לתאם ולבצע עבודות עפר לצורך
מעבר התעלה.
שיקום אתר AYN12

אתר זה נמצא במט"ש פעיל ,כל שעות העבודה יצטרכו להתבצע בתיאום עם הנהלת
המט"ש.
הקבלן יקבל אתר זה מקבלן אחר ויידרש לתכנן ולבצע הסדרי תנועה וכן לשקם את האתר
כולל כל עבודות המצעים והאספלט הנדרשות
 1.04.2אתרי עבודה במבנה 2
אתר AYN9

 אתר זה נמצא בשטחים הפתוחים הגובלים במתחם פי גלילות. דרך הגישה לאתר הינה דרך האחזקה של תש"ן ,בשטחים המוחזקים על ידי גופיםפרטיים.
הקבלן נדרש להגיע להסדר עם המחזיקים בשטחים לגבי דרכי הגישה ותנאי השימוש
כולל כל התשלומים המתחייבים תחת הסדר זה ולקחת זאת בחשבון בהצעתו.
 קבלן נדרש לשמר את דרכי הניקוז  ,לתכנן ולבצע מעביר מים ,מתקן כניסה וקירות מוצעלצורך ביצוע העבודות במידות המפורטות בתכנית.
 מעביר המים וקירות המוצא שיונחו באתר  AYN9יהיו קבועים ויישארו לאחר סיוםהעבודה כחלק מתוכנית פיתוח האתר.
 תיאום העבודה מול חברות הדלק תש"ן וביצוע כל מה שיידרש על ידם כולל ביצוע הגנותעל קווי הדלק לצורך מעבר כלים כבדים על כלים אלו.
פיר זה יימסר לקבלן אחר אשר ישתמש בפיר להוצאת מכונת הדחיקה ויידרש לבנות שוחה
בפיר זה .מועד סיום ביצוע הפיר ודרך הגישה  ,וכן מועד מסירת הפיר יהיה כמפורט
במוקדמות.
היה והקבלו האחר יידרש להוציא את המכונה מהפיר גם לפני המסירה ,הקבלן יאפשר
זאת.
אתר AYN10
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 אתר זה נמצא בתעלת הניקוז הסמוכה לגשר גנדי על לכביש .20 ככל הנראה דרך הגישה לאתר תתאפשר בשלב הראשון דרך הסדר התנועה של הנתיבהמהיר ,אולם בהמשך הקבלן יידרש להסדיר דרך גישה דרך שטחים המוחזקים על ידי
גופים פרטיים.
הקבלן נדרש להגיע להסדר עם המחזיקים בשטחים לגבי דרכי הגישה ותנאי השימוש
כולל כל התשלומים המתחייבים תחת הסדר זה ולקחת זאת בחשבון בהצעתו.
כדי לאפשר את הפעילות השוטפת של מערך הניקוז האזורי יניח הקבלן ,במסגרת בניית
האתר מובל ניקוז במידות המפורטות בתכניות  ,התכנון הקונסטרוקטיבי הינו באחריות
הקבלן.
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האתר עצמו ייבנה במפלס נמוך מהכביש כך שבעת סופה של תקופת חזרה של מעל ל1:5-
שנים ,תהיה זרימה דרך האתר .הקבלן נדרש להציג תכנית לפינוי האתר בהתראה קצרה
בתרחיש של סופה של מעל ל 1:5-שנים .עבור פינוי האתר ובנייתו מחדש לא ישולם לקבלן
והתמורה תהיה כלולה במחיר הפאושלי של בניית האתר.
על הקבלן לקחת בחשבון שהאתר עלול להיות מוצף ,לבצע הגבהה מקומית לפיר ולארגן
את הציוד בהתאם
במידה וייגרם נזק כתוצאה ממזג האוויר כל הנזקים יהיו על חשבון הקבלן ולא יהיה
פיצוי מצד המזמין
 הקבלן נדרש להחזיר את מצב התעלה לקדמותה ,כולל שיקום משטחי ריפ רפ ,טיח מותז,ודפנות התעלה על פי תכנית השיקום הנופי.
 תיאום העבודה מול חברות הדלק תש"ן וקצ"א וביצוע כל מה שיידרש על ידם כולל ביצועהגנות על קווי הדלק לצורך מעבר כלים כבדים על כלים אלו.
אתר AYN11

 אתר  AYN11נמצא בתעלת הניקוז שבשול נתיבי איילון ,האתר העומד לרשות הקבלןמצומצם מאוד ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכנון האתר ובהצעתו .האתר חסום ע"י
נתיבי איילון מצד אחד ורצועת קווי הדלק וכבל חשמל תת-קרקעי מצד שני.
 הקבלן נדרש לתאם את העבודה ואת תנאי העבודה עם חברת החשמל ,קווי הדלק ונתיביאיילון ולפעול על פי הנחיותיהם ,במיוחד בנוגע לחציית הדרך את קווי הדלק ,כולל נקיטת
אמצעים למיגון צנרת הדלק ,גידור בטיחות וכל הנדרש .כל התשלומים לפיקוח ולהוצאת
ההיתרים יחולו על הקבלן .כל ביצוע דרישות הרשויות השונות להגנה על קוויהם במהלך
הביצוע יחולו על הקבלן (קצא"א ותש"ן).
על פי הצעת המתכנן האתר יבוצע במפלס הכביש ,והקבלן יבצע הטייה הזרימה ע"י הנחת
צינור מעקף בקוטר  "32כולל קירות מתקני כניסה ויציאה וכל הנדרש.
היה והקבל יבצע את האתר במפלס נמוך יותר ,הקבלו יידרש לבצע צינור הטייה ,ולבנות
קירות הגנה על האתר.
על הקבלן לקחת בחשבון שהאתר עלול להיות מוצף ,לבצע הגבהה מקומית לפיר ולארגן
את הציוד בהתאם וכן להציג תכנית לפינוי האתר בהתראה קצרה.
עבור פינוי האתר ובנייתו מחדש לא ישולם לקבלן והתמורה תהיה כלולה במחיר הפאושלי
של בניית האתר.
במידה וייגרם נזק כתוצאה ממזג האוויר כל הנזקים יהיו על חשבון הקבלן ולא יהיה
פיצוי מצד המזמין
 ככל הנראה דרך הגישה לאתר תתאפשר דרך הסדר התנועה של הנתיב המהיר במידה ולאתתאפשר הגישה דרך הסדרי התנועה של הנתיב המהיר הקבלן יידרש להסדיר דרך גישה
דרך שטחים המוחזקים על ידי גופים פרטיים וכן להסדיר דרכי גישה מעל קווי קצא"א
ותש"ן לבצע הגנות על הקווים ולקבל את אישור קצא"א ותש"ן.
הקבלן נדרש להגיע להסדר עם המחזיקים בשטחים ובעלי התשתיות לגבי דרכי הגישה
ותנאי השימוש כולל כל התשלומים המתחייבים תחת הסדר זה ולקחת זאת בחשבון
בהצעתו.
 החזרת המצב לקדמותו ושיקום השטח באתר זה כוללת גם את הכנת השרוולים לתשתיותהנתיבים המהירים ,הסטת תעלת הניקוז ,מבנה הכביש והאספלט בין המעקה העתידי
לתעלת הניקוז וכן כל השינויים הנדרשים בעבודות הנתיב המהיר כתוצאה מביצוע אתר
ופיר זה.
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אתר AYN12

אתר  AYN12נמצא בשטח מכון הטיפול בשפכים של הרצליה ,שהינו מכון פעיל .כל העבודות
באתר זה יבוצעו בתיאום מלא עם מפעילי המכון ותוך נקיטת כל האמצעים שלהם יידרש
הקבלן לשם הבטחת הפעילות השוטפת של המכון ,וכן לחתום על הסכם מול מי הרצליה.
כיוון שהמט"ש עלול להיות מוצף בחודשי החורף העבודות בשטח המט"ש עלולות להיות
מוגבלות בחודשי החורף ועל הקבלן להיערך לתרחישים אלו
על הקבלן לקחת בחשבון שהאתר עלול להיות מוצף ,לבצע הגבהה מקומית לפיר ולארגן את
הציוד בהתאם וכן להציג תכנית לפינוי האתר בהתראה קצרה.
עבור פינוי האתר ובנייתו מחדש לא ישולם לקבלן והתמורה תהיה כלולה במחיר הפאושלי
של בניית האתר.
במידה וייגרם נזק כתוצאה ממזג האוויר כל הנזקים יהיו על חשבון הקבלן ולא יהיה פיצוי
מצד המזמין
יש לבצע העתקת תשתיות בשטח הפיר בתיאום ואישור מנהל המט"ש .העתקת התשתיות
תבוצע ללא פגיעה בפעילות השוטפת של המט"ש
סמוך לפיר באתר זה ישנם קווי מתח עליון (עיליים) יש לשמור על מרחק מקווי החשמל
כמפורט במסמך ח'  -נספח בטיחות
1.05

החזרת מצב אתר העבודה לקדמותו
הקבלן יידרש להחזיר את פני שטח אתר העבודה לקדמותו בגמר העבודה.
החזרת השטח לקדמותו יכולה להיות כהשלמה לתוכנית הפיתוח הנופי או ככל הנדרש.
כל העבודות להחזרת המצב לקדמותו תעשנה באישור ובפיקוח גורמי הרשות המעורבים
(חברת "נתיבי איילון" ,גני יהושע ,בית הלוחם ,מגרשי הטניס ,רשויות עירוניות וכיו"ב)
ובהתאם להנחיותיהם.
העבודות להחזרת מצב השטח לקדמותו תכלולנה בין השאר ,גם:
-

הריסה של קירות תומכים או דיפון (בחלקם או בשלמותם) ,גדרות ,מעקות וכיו"ב,
שבוצעו במסגרת בניית האתר והשלמת הפירים לפי תכנית כולל המכסים

-

שבירת קירות הדיפון לפירים עד מפלס מינוס  3.5מטר מתקרת הדיפון כמסומן
בתוכניות.

-

מילוי חוזר לרומים שהיו קיימים לפני תחילת העבודות ,בהידוק מבוקר לרמת ההידוק
המתחייבת בביצוע עבודה זו ועל פי הנחיות המתכנן באתר ובסוגי הקרקע ומבנה
המיסעה המתאימים ,כולל הבאת חומר מילוי מתאים.

-

השלמה באדמת גינון מובחרת בשכבות מהודקות על פי הנחיות יועץ הקרקע.

-

בנייה מחדש של קירות תומכים וקירות אקוסטיים במקומם המקורי.

-

בנייה מחדש של תשתיות עיליות ותת קרקעיות (צנרת מים וניקוז ,תאורה ,עמודים,
שלטים ,תמרור ,מעקות ,גדרות ,קירות וכיו"ב) במקומם.

-

הצבה מחדש של שילוט ,תמרור ,צביעה וסימון כפי שהיה.

-

הנחת אבנים משתלבות ,השלמת אבני שפה ואבני צד.

-

נטיעה של עצים ,שיחים ,דשאים.

-

חיבור לתשתית מים

-

עבודות גידור והסדרת הגישה לשוחות הבקרה לביוב.
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-

עבודות סלילה

וכן כל הנדרש לצורך החזרת השטח לקדמותו בטיב ובאיכות שהיו טרם התחלת העבודה.
המפקח באתר יהיה רשאי להורות לקבלן לשנות ,להוסיף ולשפר את עבודתו אם לדעתו אין
בה כדי "החזרת המצב לקדמותו".
המפקח רשאי להורות לקבלן להחליף תשתיות שפורקו על ידו לצורך שימוש בהמשך אם
לדעתו הן נפגמו.
1.06

מדידה לתשלום
התשלום עבור בניית אתר העבודה כמפורט בסעיף 2.18
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פרק  - 2.0בניית פירי הדחיקה/ההוצאה
2.01

כללי  -היקף העבודה
במסגרת הפרוייקט נדרש הקבלן לתכנן תכנון מפורט ולבצע מבנים שונים ,לתמיכה ודיפון
בשטח ,למערכת פירים לצורך ביצוע קו הביוב בדחיקה בטכניקת  micro-tunnelingוכן
מבנים של שוחות ביקורת סופיות לקו הביוב.
חלק מהפירים מיועדים לדחיקת צינור הביוב ,להלן "פירי דחיקה" ( ,)jacking shaftsוחלקם
להוצאת מכונת ה MINI-TBM-המשמשת לדחיקת המובל ,להלן "פירי הוצאת הציוד"
( )receiving shaftsאו ) .(Exit Shaftsהפירים ממוקמים כמצויין בתוכניות.
מיקום הפירים הינו סופי ומוחלט ואינו ניתן לשינוי.
רומי הפירים והגאומטריה העקרונית שלהן מופיעים בתכניות האתרים.
קוטר המעגל החסום בפירי ההוצאה לא יפחת מ 7.0-מטר
קוטר פירי הדחיקה לא יפחת מ 10.0מטר
רומי הקרקע הינם על פי הצעת המתכנן ואינם מחייבים ,הקבלן נדרש לבדוק את רומי
הקרקע על פי המצב הקיים ובהתאם לתכנון ההאתר שיבוצע על ידו.
כחלק מהעבודות במבנה  1הקבלן ישתמש בפיר  AYN9שיבוצע ע"י קבלן אחר .הקבלן האחר
ימסור את הפיר לקבלן זוכה מכרז זה ,אשר ישתמש בו כפיר הוצאה ויבנה לאחר מכן שוחה
בפיר כמפורט בפרק .6.0
הפיר יימסר לקבלן עם תקרה פריקה עם אוזני הרמה ,הקבלן ירים את התקרה ואחראי
לסלקה לאתר פסולת מורשה.
על הקבלן להכין פתח בקיר הדרומי של תחתית הפיר לצורך הוצאת המכונה והצינור.
וכן ישתמש הקבלן בפיר  AYN12שיבוצע ע"י קבלן אחר .הקבלן האחר ימסור את הפיר
לקבלן זוכה מכרז זה ,אשר ישתמש בו לצורך בניית שוחות כמפורט בפרק .6.0
ביצוע עבודות הבטון יהיה על פי מפרט לעבודות לבניית כלונסאות וקירות דיאפרגמה -
בנספח א.
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2.02

עבודות תכנון מפורט לפירים ע"י הקבלן
על הקבלן לבצע תכנון מפורט לכל העבודות העיקריות והמשניות הכרוכות בביצוע פירי
העבודה כדלקמן:
-

תכנון ואישור פריסת מערך הציוד בפיר וקביעת ממדיו הסופיים וצורתו של הפיר.
עבודות חפירה ,קדיחה ובטון מזוין לקירות דיפון הפיר.
עבודות שיגומים לקירות הפירים.

-

עבודות בטון מוזרק (.)concrete jet grout
חפירת החומר מתוך חלל הפיר ושאיבת מים ככל הדרוש כדי לעבוד בתנאי יובש.

-

קירות וקורות ריאקציה בתחתית הפיר המאפשרים דחיקה של מכונת הTBM-

-

פרטי איטום לרצפת וקירות הפיר ולקטעי הקירות שבהם תתבצע חדירת מכונת
ה.TBM-

וצינורות מובל הביוב וכן פירוק של קורות הריאקציה.

כל עבודה אחרת או נוספת לנ"ל הדרושה לביצוע שלם עפ"י מסמכי החוזה.2.03

"תוכנית המתכנן" ו"תוכנית הקבלן"  -לכל סוגי המבנים
לקבלן תימסרנה תוכניות עקרוניות של פירי העבודה לסוגיהם השונים.
התוכניות העקרוניות מציגות עקרונות לבנייה ,להעמדה ,לאיטום ,לשאיבה ,לתמיכה ועיגון
לשלבי ההקמה והביצוע השונים של הפירים והשוחות .בתכניות ובנספח א מתוארות
אפשרויות שונות לפירים ולשוחות אשר הקבלן רשאי לבחור מתוכן את השיטה המתאימה
לו .הוא אינו רשאי להשתמש בפיר המבוצע בשיטה שונה מאלה המתוארות בתוכניות
ובנספח א.
המידות של פירי דחיקה והוצאה יתאימו לתפקוד הנדרש מהפירים וכן יתאימו לבניית
שוחות הביקורת הסופיות של קו הביוב ,הנבנות בתוכם ,עפ"י המתואר בתוכניות חוזה זה.
לקבלן יימסרו תוכניות אדריכליות מפורטות של שוחות הבקרה בפירים לכל שוחה ושוחה.
התוכנית תציג את כל מרכיבי התכנון של השוחה ,למעט תוכנית הקונסטרוקציה
והחישובים הסטטיים שישלים הקבלן.
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2.04

הנחיות כלליות להצגת תוכנית הקבלן לכל המבנים המתוכננים על ידו
התוכניות תהיינה משורטטות בתוכנת אוטוקד גרסה  2014או מתקדמת יותר ושפת
התו כניות תהיה עברית ,או עברית  +אנגלית ,לפי בחירת הקבלן .מפרטים משלימים יהיו
בעברית.
התוכניות תהיינה מפורטות ברמה הדרושה לביצוע ותכלולנה את כל פרטי המבנה ,מידות,
פרטי זיון ,פרטי איטום ופרטי מחברים מיוחדים.
קנה מידה לתוכניות יהיה  1:50או מפורט יותר ולפרטי בניין יהיה  1:25או מפורט יותר.
לתוכניות פיתוח ותוכניות כלליות יהיה  1:100או  1:250לפי הנחיית המתכנן והמפקח.
כמו כן תכלולנה התוכניות את רשימת שלבי הביצוע הדרושים כלהלן:
-

-

-

-

שלבי הביצוע וסדר הביצוע של מבנים זמניים שונים בתקופת ארגון האתר עד לתחילת
עבודות ביצוע הפיר.
שלבי הביצוע וסדר הביצוע לבניית הפיר עצמו עד (וכולל) לשלב של ביצוע פריצת מכונת
ה MINI-TBM-מתוך הפיר או אל תוכו (לפי העניין) ואיטום הפרצה בפני מים ,גם לעת
הדחיקה וגם למצב הסופי של חיבור הצינור לשוחת הביקורת הסופית.
שלבי הביצוע וסדר הביצוע לבניית שוחת ביקורת בתוך הפיר ,סתימתו והחזרת המצב
בשטח לקדמותו.
בתוכנית שיגיש הקבלן לפירי הדחיקה/ההוצאה יש לסמן בקווים מרוסקים את ההיקף
החיצוני של שוחות הביקורת הסופיות של קו הביוב שייבנו בתוך שוחות הדחיקה או
ההוצאה לאחר דחיקת הקו כדי להראות שהגודל הפיזי של השוחה מתאים לבנייתן.
בשלב ראשון יש להציג לבדיקת המתכנן את התכנון המפורט של כל פירי
הדחיקה/ההוצאה .תכנון הפירים יאפשר בניית שוחות הבקרה ,המוצגות בתוכניות,
בתוכן .בשלב זה יש להציג את התכנון הגאומטרי ושלבי הביצוע של השוחות.
בהמשך יציג הקבלן את התכנון הקונסטרוקטיבי המפורט של השוחות.
התכנון והחישובים הסטטיים יוכנו ברמה מקצועית גבוהה ,לפי כל כללי המקצוע
והתקנים המחייבים ובכפיפות להוראות החוק והתקנות מטעם הרשויות המוסמכות,
בידי מהנדסים רשומים ורישויים עפ"י החוק ,ובעלי ניסיון בתחום הרלוונטי.
החישובים הסטטיים יכללו חישובי יציבות וחישובי חוזק לכל האלמנטים המתוכננים.
החישובים יהיו גם עבור כל אחד משלבי הביצוע וגם עבור המבנה הגמור והשלם.
כל חישובי היציבות ,החישובים הסטטיים לקביעת מומנטי כפיפה ,מומנטי פיתול,
כוחות גזירה ,כוחות ציריים ודפורמציות ,כולל אינטראקציה של מבנה/קרקע ,יבוצעו
באמצעות מחשב ובשילוב חישוב ידני ,במודל אלסטי .חישובי זיון רך ו/או דריכה
יבוצעו באמצעות מחשב ו/או בחישוב ידני.
תוכנות המחשב שישמשו לכל החישובים הנ"ל תהיינה תוכנות מסחריות לחישוב סטטי
של מבני מוטות (מסגרות) ו/או למבני פלטות בטכניקת האלמנטים הסופיים וכן
תוכנות המביאות לידי ביטוי את האינטראקציה בין קרקע למבנה.
תוכנות מחשב שישמשו לחישובי זיון רך ו/או דריכה תהיינה תוכנות מסחריות
המבצעות חישובים בכפיפות לפרמטרים ולנוסחאות שבתקן הישראלי הרלוונטי.

כל החישובים יוכנו גם בכפיפות לאמור בהמשך.
על הקבלן לקבל אישור המתכנן מראש לתוכנות בהן הוא עומד להשתמש בתכנון המפורט
שלו .חישובים שיבוצעו בתוכנה שלא אושרה כנ"ל לא יתקבלו ולא ייבדקו.
נתגלו תוך כדי התכנון המפורט חילוקי דעות בין המזמין (או מי שממונה מטעמו על בדיקת
התכנון הקבלני ואישורו) לבין הקבלן (או המתכנן מטעמו) תהיה פסיקתו של הראשון סופית
ובלתי ניתנת לערעור .לפיכך לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן הנובעות במישרין ו/או
בעקיפין מחילוקי דעות כנ"ל.
הקבלן מתחייב בזה כי המתכננים מטעמו ישתפו פעולה עם הגורמים הבודקים הנ"ל
וימציאו להם את כל הנתונים המשלימים שידרשו ,יופיעו בפניהם למתן הסברים והשלמות
ככל שיידרשו ,תוך שהם נענים מיידית לקריאה ראשונה.
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2.05

הנחיות פרטניות לחישוב סטטי וחישובי זיון למבנים כלשהם בפרויקט זה
א.

חישובי זיון למבנים קבועים או זמניים
בתכנון המפורט של חתכי הבטון המזויין ובחישוב של כמות הזיון בכל חתכי
הרכיבים של מבנים כלשהם בפרויקט זה יש לבצע חישובים לפי האמור להלן:

לכל המבנים שיישארו בשטח כמבנים קבועים ,ובכלל זה גם שוחות הביקורת
הסופיות של הקו (אשר בהן ,כזכור ,נדרשת אטימות למים) ,ייעשה החישוב לפי ת"י

 466/1ות"י  ,466/2תוך שימוש במקדם בטיחות חלקי לעומס המתאים ללחצי מים
ולעומסים הקבועים והשימושיים (לפי ת"י  )466/1ותוך שמירת רוחב סדק חישובי
שלא יעלה על  0.2מ"מ (מחושב לפי ת"י .)466/1
בנוסף ,בכל החישובים של חתכי הבטון הנ"ל יילקח בחשבון חוזק תכן חישובי לבטון
בלחיצה ,לפי  85%של  fcdהתקני.

בכל המבנים הזמניים בשטח ,ובכלל זה פירי הדחיקה/ההוצאה (כל עוד הם
מוגדרים כמבנים זמניים) ,ניתן להשתמש בערך המלא של  fcdלפי ת"י  466/1ורוחב

הסדק החישובי לא יעלה על  0.3מ"מ .עם זאת ,המבנים יבטיחו אטימות למים ,ככל
הדרוש לצורך תקופת הביצוע.
ב.

חישוב סטטי לשוחות הבקרה לביוב
בחישוב הסטטי של שוחות הבקרה לביוב הסופיות של הקו יילקחו בחשבון כל
העומסים הקבועים והשימושיים (המשתנים) שיפעלו על המבנה ,ובכלל זה גם לחצי
קרקע ,לחץ המילוי החוזר סביב השוחה ,לחץ מי התהום שיגיעו למגע עם המבנה,
והשפעת עומסים שימושיים העשויים לפעול על רכיבי המבנה או בקרבתם (ככל
שיהיו).
יש לשים לב כי במקרים שבהם ,במצב הסופי של הפרויקט ,שוחת הבקרה הסופית
מנותקת מפיר הדחיקה (או ההוצאה) ואינה מהווה מבנה מונוליתי אחד איתו ,אין
להסתמך על כך שלחץ הקרקע ולחץ מי התהום התקבל כבר בעבר ע"י מבנה פירי
הדחיקה וההוצאה (שהם ,כזכור ,מבנים זמניים).
במקרים בהם מדובר בשוחת בקרה סופית המחוברת בחיבור מונוליתי לקירות פיר
הדחיקה (או ההוצאה) יש להתחשב בפיר הדחיקה (או ההוצאה) כמבנה קבוע וניתן
להתחשב בתסבולת שלו לקבלת הלחצים של הקרקע והמים.
עם זאת ,בכל מקרה שיש מרווח (או עלול להיווצר בעתיד מרווח) ,ואפילו נימי ,בין
פיר הדיפון לבין מבנה השוחה ,יש לקחת בחשבון לחץ של מי תהום על מבנה השוחה,
ככל שמפלס מי התהום מחייב זאת.
לאחר דחיקת קו הביוב ,ולאחר שבתוך תחום פיר הדחיקה (או ההוצאה) בוצע כבר
מבנה שוחת הביוב הסופית של הקו ,יש לחצוב ולפתוח בקירות מבני פיר הדחיקה
(או ההוצאה) פתחים במידות כ 15/15-ס"מ (או לקדוח פתחים בקוטר כ 15-ס"מ),
מפוזרים בהיקף הפיר ולכל גובה הקירות שלו ,וכן פתחי ניקוז ברצפת פיר הדחיקה
עד אל תוך שכבות הקרקע שתחתיה ,כדי לאפשר את מעבר מי התהום מהצד החיצוני
של הפיר אל הצד הפנימי במטרה לאזן את לחצי המים בשני צידי קיר פיר הדחיקה
(או ההוצאה) ובהתאם לכך לתכנן את המבנה הקבוע של שוחות הבקרה עצמן לקבלת
לחצי מי התהום.
שוחות הבקרה לביוב יכולות בשלב עתידי כלשהו להימצא מלאות בשפכים עד למפלס
אבסולוטי  .+10.0שוחות אלה יש לתכנן גם למצב של לחץ נוזל מן הפנים אל החוץ.
לפיכך בשוחות אלה יבצע הקבלן בדיקת אטימות למצב של שוחה מלאה מים עד
מפלס  +10.0או מכסה השוחה .חישוב סטטי של השוחה יבוצע גם למצב של בדיקה
זו ,כאשר אין עדיין מילוי חוזר מחוץ לשוחה ,בין קירותיה לבין קירות פיר הדחיקה
(או ההוצאה ,לפי העניין).
את כל השוחות יש לחשב ללחץ מבחוץ פנימה ,שכולל גם לחץ עפר וגם לחץ מים
מבחוץ ,שמופעל לכל גובה השוחה ,כאמור לעיל.
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ג.

חישוב סטטי לפירי דחיקה/הוצאה ולתכנון הדחיקה
פרמטרים של הקרקע לצורך תכנון
בנספח י"א למסמך זה מצורף סקר קרקע הכולל לוגים של קידוחי ניסיון וכן תוצאות
בדיקות מיון ומעבדה של מדגמי קרקע שנלקחו מתוך מערכת קידוחי ניסיון שביצע
המזמין .כמו כן מצויין מפלס מי התהום שהתגלה בקידוחים הנ"ל .החומר הנ"ל הוא
לעיון הקבלן ולשימושו לצורך התכנון ,בצד חומר ונתונים משלימים שיספק הקבלן
עצמו כאמור להלן.
המזמין אינו אחראי לכל סטייה שתתגלה (אם תתגלה) בין התיאורים ו/או תכונות
הקרקע ו/או מפלס מי התהום שבדו"ח הנ"ל לבין אלו שיתגלו בפועל בעת הביצוע.
במסגרת עבודות חוזה זה הקבלן נדרש:
)1

לבצע קידוחי ניסיון נוספים ובדיקות נוספות למיון ו/או בדיקות מעבדה ו/או
בדיקות בשטח מכל סוג שהוא ככל הדרוש כדי לאמת ו/או להשלים את נתוני
הקרקע ומפלסי מי התהום הדרושים לו לתכנון ולביצוע הפרויקט .כמות
קידוחים ובדיקות אלה וסוג הבדיקות ייקבעו ע"י יועץ הביסוס שיפעל
בפרויקט זה מטעם הקבלן ,אך טעונים קבלת אישור המתכנן מראש.

()2

לקבוע עפ"י הבדיקות הנוספות הנ"ל את הפרמטרים הדרושים לקבלן לשם
תכנון מפורט של מערכת הפירים לדחיקה והוצאה ושל כל הקירות התומכים
וקירות הדיפון שעליו לתכנן ולבצע במסגרת עבודות ההכנה של שטחי
ההתארגנות ואת הפרמטרים הדרושים לתכנון הצינור והדחיקה שלו.
את קביעת אפיון הבדיקות ,פענוח התוצאות וקביעת הפרמטרים לתכנון
ולביצוע יבצע הקבלן באמצעות יועץ הקרקע שהוא מפעיל לפרויקט זה מטעמו
ועל חשבונו ואחריותו.
הפרמטרים לתכנון שיומלצו ע"י יועץ הקרקע שמטעם הקבלן טעונים קבלת
אישור המתכנן בטרם ייעשה בהם הקבלן שימוש לתכנון המפורט שבאחריותו.
בכל מקרה של חילוקי דעות יקבע הפרמטר הרלוונטי עפ"י הנחיית המתכנן ,אך
הקבלן יישאר אחראי לתכנון ולביצוע.

()3

חישוב אינטראקציה בין מבנה לקרקע יהיה תוך שימוש בתוכנות מסחריות בהן
ניתן לייצג את המבנה והקרקע ע"י אלמנטים אלסטיים בעלי התנהגות
לינארית.
התחשבות בתכונות לא לינאריות של הקרקע מותרת רק אם החישוב יוכיח
שהתזוזות הנגרמות בקרקע אינן פוגעות או מזיקות למבנים קיימים או
לתשתיות תת קרקעיות (או עיליות) קיימות או לכבישים .לעניין זה נזק פירושו
שקיעת קרקע אנכית או תזוזת קרקע אופקית העלולה לגרום לסדיקה כלשהי
או לפגיעה תפקודית של המבנה הניזוק.
בכל מקרה של מעבר הצינור בקרבת קירות דיפון קיימים או מבנים שכנים יגיש
הקבלן לאישור המתכנן חישוב של תזוזות אופקיות ואנכיות של הקרקע כדי
להבטיח שאין השפעה על המבנה השכן או שההשפעה היא קבילה ולא גורמת
לנזקים.

()4

עומסי התכן לחישוב הפירים יהיו לפי התקן הישראלי המתאים ובהתחשב
בפרמטרים של הקרקע.
כוחות שיופעלו ע"י ציוד הדחיקה ייחשבו כעומס שימושי .כח הדחיקה במצב
גבולי של שירות יהיה לפי המחושב ע"י הקבלן בהתחשב בפרמטרים של
הקרקע ,מקדמי חיכוך שמביאים בחשבון הזרקת בנטונייט היקפית (ככל שיש
כזו) ,נתוני הצינור ועקמומיות הקו ובתוספת מקדם התנהגות נוסף של .1.2
הכח הנ"ל יוכפל במקדם בטיחות חלקי  1.6לצורך החישוב במצב גבולי של
הרס.
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2.06

קבלת אישור המזמין לתכנון שנעשה בידי הקבלן  -לכל המבנים (זמניים וקבועים)
כל עבודות התכנון שבוצעו ע"י הקבלן יוגשו למנהל הפרויקט אשר יעביר למתכנן מטעם
המזמין לאישור בהתאם לדרישות לוח הזמנים ובלבד שייוותר בידי מנהל הפרויקט זמן
מספיק לבדיקתן ובידי הקבלן זמן מספיק לביצוע תיקונים בתכנון עד לקבלת אישור המזמין
והמתכנן וזאת מבלי שייפגע לוח הזמנים .בדיקת החומר הנ"ל תיעשה ע"י המתכנן הפועל
מטעם המזמין
כל התכנונים הנ"ל יוגשו למתכנן ב 3-עותקים וכן על גבי תקליטור ( .)CDהמתכנן יעביר את
הערותיו לגבי כל מושאי התכנון בתוך שבועיים
התכנון החוזר ,לאחר קבלת ההערות ,תוך שבוע ימים.
הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים הנדרשים ע"י המתכנן והמזמין ללא דיחוי ויגיש
את התכנון המפורט המתוקן כאמור לבדיקה חוזרת .תהליך הבדיקה ,התיקונים והבדיקה
החוזרת יימשך כנ"ל ,עד שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו כי התכנון הקבלני מתאים
לדרישות החוזה ומניח את דעתם .רק אז יאשר המזמין את התכנון המפורט לביצוע.
האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של התכנון המפורט.
מערכת התוכניות ,המפרטים והמסמכים הנלווים ,אשר אושרו ע"י המזמין כאמור לעיל,
ייחתמו ע"י הקבלן והמזמין ויהפכו לחלק בלתי נפרד מהחוזה.

2.07

הקבלן יספק ,על חשבונו 3 ,סטים של תוכניות הביצוע והמפרט המשלים הנ"ל לשימושם של
המזמין ומנהל הפרויקט .בנוסף לכך יספק הקבלן ,על חשבונו ,קבצים מגנטיים של
התוכניות (בפורמט  )DWGלשימוש המזמין וכן קבצים מגנטיים של המפרט המשלים .כמו
כן יספק הקבלן מספר סטים של העתקי תוכניות ומפרטים ככל שיידרש לצורך הביצוע עבור
גורמי ביצוע הפועלים מטעמו .אין לבצע שום חלקי פרויקט אלא עפ"י תוכניות ביצוע
שאושרו לביצוע ע"י המתכנן ואשר נחתמו על ידו.
אחריות הקבלן לתכנון ולביצוע  -לכל המבנים (זמניים וקבועים)
האמור בסעיף זה בא להוסיף על האמור בעניין אחריות מקצועית וביטוחים מקצועיים
בהסכם זה ובנספחים שלו.
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון שהוא מבצע עפ"י המוטל עליו במסגרת
חוזה זה ,ובכלל זה לנכונות החישובים הסטטיים והתוכניות ,ולהתאמת המבנים השונים
(זמניים או קבועים) ,ולהתאמת הפיגומים ,התבניות ,התמיכות למיניהן ,מתקני השינוע,
אמצעי העזר וכיו"ב  -כל הדרוש לביצוע הפרויקט ומתוכנן ע"י הקבלן וצוותו ,לדרישות
החוזיות ולדרישות המפרטים ,התקנים ,החוקים והתקנות לתכנון ובנייה.
אישור המזמין והממונים מטעמו על תכנון כלשהו שבוצע בידי הקבלן ,או מי מטעמו ,ו/או
אישורם של הנ"ל על ביצוע של חלקי מבנה כלשהם ,תוך כדי הביצוע או לאחריו ,הוא אישור
ברמה העקרונית בלבד והוא לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לשגיאות,
אי דיוקים ו/או ליקויי תכנון או ביצוע כלשהם העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר או
בכל זמן מן הזמנים ולא יגרע ממנה .כמו כן מובהר בזה כי אישור שניתן ע"י המזמין

והממונים מטעמו לא יטיל על מי מהם אחריות כלשהי הנובעת במישרין ו/או בעקיפין
מהליקויים האמורים.

כל נזק הנובע מליקויים בתכנון ו/או בחישובי חוזק או יציבות ,ו/או בהתאמת התכנון
לדרישות החוזה ו/או מביצוע לקוי ,יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.
הקבלן מתחייב בזה לשפות את המזמין על כל נזק שייגרם לפרויקט ו/או לצד ג' כלשהו
והנובע מתכנון לקוי ו/או רשלנות מקצועית ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה בעבודת המתכנן
מטעם הקבלן .האמור כאן בא להוסיף על האמור בחוזה בין הצדדים בעניין אחריות
מקצועית וביטוח.
בנוסף לכך ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לכך שהביצוע בפועל יהיה בכפיפות
לתוכניות הביצוע המאושרות ע"י המזמין.
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2.08

צוות התכנון לפירי דחיקה ולשוחות הבקרה לביוב ולמבנים
צוות התכנון יהיה כמפורט בנספח ד'  -דרישות סף ליועצים ומתכננים שיועסקו ע"י
הקבלן.

2.09

מדידות ואפיצות (טולרנס)  -לכל המבנים
כל המדידות והסימונים ייעשו בידי המודד המוסמך של הקבלן.
כל הסימונים והמדידות ייעשו בציוד בעל דרגת דיוק המאפשרת קבלת האפיצות הנדרשת.
לאורך כל הפרויקט ייעשו הסימונים בקואורדינטות של הרשת הארצית .הקואורדינטות
יהיו בשלושת הצירים ( )z ,y ,xודרגת הדיוק תהיה של   2מ"מ.
הקבלן נדרש לבצע נקודות קבע לאורך הפרויקט שתהיינה מבוטנות היטב בקרקע וקשורות
בהבטחות שמרוחקות מהן בסד"ג  10-15מ' אל נקודות קבע נוספות ,באופן שניתן יהיה
לשחזר נקודת קבע ללא קושי .לכל נקודת קבע יינתן שם ,קואורדינטות ומפלס אבסולוטי
מדוייק אשר יירשמו על גבי נקודת הקבע ויוטבעו בה בטבלת מתכת מבוטנת.
האפיצות הנדרשות לרכיבי הפירים היא כלהלן:
מיקום מרכז הפיר  2  -ס"מ בכל כיוון
מפלס רצפת הפיר  5  -ס"מ
אנכיות קירות פיר  1:100 -ביחס לאנך
לשם ביצוע עבודת התכנון המפורט וכן לצורך הביצוע נדרש הקבלן לבצע מדידת מצב קיים
התחלתית לכל פיר המהווה בסיס לתכנון ולביצוע .המיפוי יהיה במדידה קרקעית בקנ"מ
( 1:250לפחות).
במיפוי יש לכלול טופוגרפיה ,תכסית השטח ומערכות תשתית עיליות ותת-קרקעיות
הנמצאות בקרבה מיידית לפירים .משבצת המדידה לכל פיר תכלול את כל שטח ההתארגנות
לביצוע ועד למרחק של  15מ' סביב גדר אתר ההתארגנות ,לפחות ,וכן את דרכי הגישה אל
האתר וממנו.
המיפוי הנ"ל ייחתם ע"י המודד המוסמך של הפרויקט והוא ישמש גם לצרכי רישוי.

2.10

סוגי קונסטרוקציה לפירי דחיקה והוצאה
פירי הדחיקה וההוצאה יכולים להיבנות כמבנים עגולים או מצולעים (רב צלעון) במידות
המינימליות הנדרשות לשם ביצוע דחיקת מובל הביוב ,באמצעות ציוד הדחיקה/הכרייה
שהקבלן יעשה בו שימוש ,ובלבד שיהיה בתוכם מספיק מרחב כדי לבנות בהם את שוחות
הביקורת של הקו.
קירות הדיפון של הפיר יכולים להיעשות ע"י אחד מהרשומים מטה:
-

קירות מכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר זה לצד זה ( ,)soldier pilesעם יציקת ציפוי
או ללא יציקת ציפוי.

-

קירות מכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר ושלובים זה לתוך זה (.)secant piles

-

קירות דיאפרגמה ( )slurry/diaphragm wallsבחתך כלשהו.

-

קירות משיגומי פלדה מוחדרים ,שלובים זה בזה.

-

ביצוע פיר בטכניקה של קייסון ( )caissonמלמעלה כלפי מטה תוך כדי חפירת החמר,
והזרקת בנטונייט לשם הקטנת החיכוך.

-

קירות מבטון מותז בתנאים המפורטים בנספח

-

ביצוע בכל אחת מהטכניקות הנ"ל בשילוב הקפאה ( )soil freezingשל הקרקע בהיקף.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021
עמוד  21מתוך 106

-

לא יותר שימוש בעוגני קרקע (זמניים או קבועים) לייצור קירות הדיפון.

-

מותר להשתמש בעוגני קרקע דרוכים וזמניים או בעוגני קרקע בלתי דרוכים ,כדוגמת
 DYWIDAG GEWI PILESאו ש"ע מאושר ,לשם ייצוב רצפת תחתית הפיר בפני ציפה
ולחצי עילוי.

-

אין לבצע שאיבה לשם השפלת מי תהום בסביבת הפירים הגובלים בנתיבי איילון.

-

שאיבת מים מתוך המחפורת של הפיר תותר רק לאחר שבוצע "פקק" תחתון ברצפת
הפיר ויובטח כי לאחר חפירת הקרקע ושאיבת המים מתוך חלל הפיר לא יחדרו לתוכו
מי תהום מהסביבה והפיר לא יתרומם או ינוע כתוצאה מכוחות עילוי.
פירוט ההנחיות המחייבות לגבי סוגי הפירים בנספח א'
הקבלן רשאי לבחור בכל אחת מהשיטות הנ"ל ובאתרים שונים להשתמש בשיטות
שונות ,ובלבד שהדבר ייעשה עפ"י התכנון שאושר ע"י מנהל הפרויקט.

בחירת סוגי הקירות מושפעת מהגורמים העיקריים הבאים:

2.11

-

תנאי הקרקע ותכונותיה.

-

מפלס מי התהום בעת הביצוע.

-

תחזית של מפלס מי תהום עתידי (וזאת רק במקרה שייעשה שימוש בקירות הפיר גם
כקירות קבועים של שוחת הביקורת שתיבנה בפיר עבור קו הביוב).

-

הקשיחות הנדרשת לפיר והחוזק הנדרש ממנו כדי שימלא אחר הדרישות התפקודיות
ויהיה יציב וקבוע במקומו ,מובטח בפני תזוזות אופקיות או אנכיות (עילוי).

-

איטום בפני חדירת מי התהום.

-

כושר ותסבולת לקבלת כוחות אופקיים של ציוד הדחיקה והעברתו באמצעות מבנה
הפיר לקרקע באופן שהתזוזות בקרקע תהיינה קבילות ,לא תגרומנה לנזק למבנים
ותשתיות סמוכים ולא תיפגם אטימות מבנה הפיר כנגד מים.

-

הבטחת האפשרות לחדור את קירות הפיר ע"י מכונת הכרייה ( )MINI-TBMבאופן
שלא תיפגע יציבות מערכת הפיר וחוזקו ומבלי שתיפגע אטימותו כנגד חדירת מי
התהום .הנ"ל אמור גם לגבי חדירה מהפיר החוצה וגם מהחוץ כלפי פנים.

-

הביצוע לא יגרום להפרעה סביבתית או למבנים שכנים (מבחינת רעש ,זעזועים ,תזוזות
מבנים ,שקיעות מבנים ,אבק וכיו"ב).

-

המבנה יקיים את כל דרישות החוק והתקנות לגבי בטיחות מבנה ,בטיחות בעבודה
ומניעת הצפה.

איטום פירים
איטום הפיר כנגד חדירת מי התהום היא מחוייבת המציאות כדי לאפשר ביצוע עבודות בפיר
ועבודות כרייה ודחיקת מובל הביוב .מדובר בפירים היורדים אל מתחת למפלס הקבוע של
מי התהום עד כדי מספר מטרים.
קונסטרוקציית הפיר חייבת להבטיח אטימות בכל המקומות שבהם המחפורת יורדת אל
מתחת למפלס מי התהום.
נקודות התורפה העיקריות לחדירת מי תהום הן:
-

החיבורים שבין אלמנטי הקיר המבוצעים זה לצד זה.

-

החיבורים שבין פקק הרצפה לבין הקירות ההיקפיים.

-

הפרצה בקירות הפיר בעת חדירת מכונת הדחיקה/הכרייה.
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האיטום יכול להיות מושג באמצעים כדוגמת הרשומים להלן ,כשהם שלובים זה בזה:
-

איטום בין רכיבים סמוכים של קירות דיאפרגמה יכול להיעשות ע"י הכנסת אטמי
נאופרן אנכיים בקו התפר שבין כל שני אלמנטי קיר לפי פרט עקרוני שבתוכניות או ע"י
איטום של חריץ באמצעות חומר אטימה על בסיס צמנט פולימרי מסוג  water-plugאו
ש"ע.

-

איטום חיבור בין פקק הרצפה לקירות יכול להיעשות ע"י שילוב של אטמים אקטיביים
שימוקמו בתוך חריצים וכן צינורות הזרקה רזרביים ושילוב של הזרקות פוליאוריטן
אל מתחת לפקק הנ"ל לאורך קו החיבור עם הקירות.

-

איטום באזורי חדירת מכונת ה MINI-TBM-יכול להיעשות ע"י פרט איטום היקפי
עשוי טבעות גומי גמישות ומסגרות פלדה אשר לחץ המים מבחוץ לוחץ אותן כלפי מצע
של פח ובכך יוצר את האטימה.

-

אטימה זו צריכה לאפשר המשך תנועה של הצינור הנדחק תוך כדי שמירת האיטום.

-

לשיפור הנ"ל ולהקטנת לחצי המים רצוי לבצע מחוץ לפיר ,סביב אזור החדירה ,הזרקת
בטון ( )concrete jet groutעם תגבור של פולימרים ו/או פוליאוריטן .באזורים אלה ניתן
גם להקפיא את הקרקע לתקופה מוגבלת עד שתבוצע פריצת הפתח בקיר למערכת
האיטום.
הזרקת בטון זו מאפשרת גם את שמירת שיווי המשקל ( )balanceשל מכונת הMINI--
 TBMבעת החדירה ומניעת שקיעה של החרטום הקדמי שלה כלפי מטה עקב המיקום

של מרכז הכובד שלה.

2.12

נקיטה באמצעים נוספים או אחרים לפי תכנון הקבלן.

פריצת פתחים בקירות הפיר לצורך דחיקה
בעת פריצת הפתחים חייבים להישמר גם החוזק הקשיחות והיציבות של הפיר וגם איטומו
בפני חדירת מי תהום.
כדי שעבודת פריצת הקיר תוכל להתבצע באמצעות מכונת ה MINI-TBM-יש להימנע
משימוש במוטות זיון מפלדה בקטע הקיר המיועד לפריצה .בקטע זה ניתן להימנע לחלוטין
מזיון חתך הבטון ואם הדבר לא ניתן לביצוע עקב הצורך בקבלת תסבולת גבוהה יותר לחתך
הבטון ניתן להשתמש במוטות זיון עשויים סיבי פחמן ( )CFRPאו סיבי זכוכית ()GFRP
שהמכונה מסוגלת לחתוך תוך כדי סיבוב ראש החיתוך הקדמי שלה.
יש לבצע הזרקת בטון ( )concrete jet groutמול הפריצה בקיר הפיר (בצד החיצוני) כדי לשפר
את איטום הפיר בעת הפריצה וכדי לספק למכונת ה MINI-TBM-תמיכה שתישא את משקל
החרטום שלה ותמנע שקיעתו כלפי מטה מיד לאחר הפריצה.
יש לשים לב כי כאשר מכונת ה MINI-TBM-פורצת את קיר הפיר יפעל על חרטומה לחץ
חיצוני של הקרקע ושל המים .ההתנגדות ללחץ זה מתקבלת ע"י הג'קים הדוחפים (בכיוון
אופקי) את מכונת הכרייה בעת פריצת הקיר אך כאשר הג'קים האלה משוחררים כדי
לאפשר הכנת קטע צינור לדחיקה יש לספק למכונת הכרייה תמיכה אופקית חלופית שתאזן
לחצים אלה.
הדבר ייעשה ע"י ברגי הידוק שיהיו קשורים אל עוגנים בקיר הפיר ויחבקו את הצד האחורי
של מכונת הכרייה.
שיטת הפריצה תתוכנן בתכנון המפורט של הקבלן באופן מדוקדק כך שאיטום הפיר יישמר
בעת הפריצה ולאחריה ותישמר יציבות מכונת הכרייה וכיוון תנועתה יבוטחו .התכנון יפרט
את כל שלבי הביצוע של פעילות זו.
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2.14

מפרטים לביצוע  -לכל המבנים (זמניים וקבועים)
ביצוע כל העבודות יהיה בכפיפות לפרקים הרלוונטיים להן ,כאמור במפרט הכללי לעבודות
בניין (הספר הכחול) ,על כל פרקיו במהדורה העדכנית ביותר לתאריך חוזה זה בכל פרק
ופרק.
בעניין זה ,ומבלי להמעיט בחלות הפרקים האחרים שבמפרט ,יודגשו במיוחד להלן הפרקים
הבאים:
פרק 00

מוקדמות

פרק 01

עבודות עפר

פרק 02

עבודות בטון מזוין יצוק באתר

פרק 03

עבודות בטון טרום

פרק 05

עבודות איטום

פרק 13

עבודות בטון דרוך

פרק 19

עבודות מסגרות חרש

פרק 23

עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר וקירות דיאפרגמה ()slurry walls

פרק 43

עבודות קירות תומכים מקרקע משוריינת

פרק 51

עבודות סלילה

העבודה תתנהל בכפיפות לאמור במפרט הכללי ,אלא אם כן הוא בסתירה לאמור במפרט
המיוחד לעיל ולהלן .כמו כן העבודה תתבצע לפי המפרט המשלים שיכין הקבלן ,לאחר שזה
אושר ע"י המפקח ,כחלק מאישור התכנון הקבלני ,גם אם הוא בסתירה ביחס למפרטים
הכלליים הנ"ל.
2.15

עבודות עפר באתר העבודה ולחפירת הפירים
( )1כל עבודות העפר מבוצעות לפי המפרט הכללי בפרק .01
( )2כל חומר שנחפר בשטח ,או מוצא מתוך קו הדחיקה עצמו ,ונועד למילוי חוזר ,ייערם
בשטח באופן מסודר ובמקום שלא יפריע לתפעול האתר או לשכנים לאתר ,ככל שממדי
האתר מאפשרים זאת .מילוי זמני זה יבוצע בשיפועים שיבטיחו את יציבות המדרון
של המילוי ואת כללי הבטיחות ועפ"י הנחיות יועץ הקרקע מטעם הקבלן.
ככל שיחסר מקום למילוי זמני יעביר הקבלן את מיטב החומר אל אתר מאושר לצורך
ערום זמני ,שהוא יאתר ,ויחזירו אח"כ לאתר לשימוש המתוכנן לו.
( )3כל חומר שנחפר או הוצא מקו הדחיקה ,ואינו בטיב הראוי למילוי חוזר ,וכן גם עודפי
חפירה שאין מקום לאחסנם באתר או שלא אושרו למילוי חוזר ע"י המפקח ,יסולקו
מיידית מהאתר ללא אחסון זמני או אחסון ביניים כלשהו .הסילוק יהיה אל אתר
המיועד ומאושר לשפיכת פסולת בניין ובמרחק כלשהו מהאתר.
( )4עבודות מילוי תהיינה תמיד בהידוק מבוקר ודרגת הידוק מינימלית תהיה 98%
מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
( )5ניתן להשתמש כחומר מילוי גם בתערובת  CLSMבעלת חוזק  2מגפ"ס לפחות בגיל
 28יום.
( )6חפירות בקרבת צנרות או מערכות תת קרקעיות ,או חפירות לגישוש אחר צנרות
ומערכות כאלה ,תעשינה תמיד בעבודת ידיים ובהשגחה צמודה מטעם הרשות
האחראית על מערכות אלה .היוזמה והטרחה וההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות
בעבודה זו ובהשגחת הרשות האחראית הן באחריות הקבלן ועל חשבונו.
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2.16

מניעת גלישות בנטונייט
הקבלן חייב לשמור על ניקיון אתרי הביצוע השונים ולהקפיד בעיקר על האמור להלן:
הקבלן נדרש לנקוט בכל האמצעים למניעת גלישת בנטונייט בשלב ביצוע קירות סלארי או
כלונסאות בנטונייט או במהלך דחיקת הצנרת.
יש למנוע בכל מחיר ובכל האמצעים נזילה של עודפי בנטונייט לכיוון כביש איילון או
לרחובות כלשהם .לצורך זה יבצע הקבלן תעלות ניקוז ,תעלות הגנה ,סוללות ,בורות איסוף
או כל כיו"ב כדי למנוע לחלוטין כל אפשרות של זרימת בנטונייט ,ולו גם בכמות קטנה ,לעבר
הכבישים .מודגש כי יש בזה סכנת החלקה לכלי רכב וסכנת חיים למשתמשים בדרך.
כמו כן מודגש כי בור איסוף לעודפי בנטונייט ישמש אך ורק לשאיבה וסילוק מיידי של
הבנטוניט אל מיכלים קבועים או ניידים ולא יושאר בשטח כשהוא במצב מלא כבור איגום
(אפילו לא זמנית) .בכל מקרה בור איסוף כזה יהיה מגודר והגדר תהיה מרוחקת משפת הבור
מספר מטרים ותכלול שילוט אזהרה בנוסח שיקבע המפקח .בור כזה יהיה בעומק מקסימלי
של  1מ'.
סילוק עודפי הבנטונייט יבוצע במיכלים סגורים ,אטומים ועמידים ,למקום מאושר ע"י
הרשות ונמצא מחוץ לאתר העבודה.
כלי רכב שיוצאים מהאתר אל כביש איילון או לרחובות כלשהם ייצאו מהאתר רק לאחר
שהגלגלים נשטפו היטב במים או בלחץ אוויר והורחקו מהם כל שאריות בנטונייט ,בטון או
פסולת א חרת .יש למנוע לחלוטין כל אפשרות שגלגלי הרכב יגרמו לזיהום או לכלוך של
כבישים כלשהם .מודגש כי שאריות בנטונייט שימצאו דרכן אל כבישים פעילים מהווים
סכנה של ממש למשתמשים בדרך והקבלן יהיה אחראי בלעדי לקיום הדרישות הנ"ל.
אין לערום בערום זמני באתרים שום שאריות של עודפי חפירה או כיו"ב .חומר חפור הנחפר
בחפירה כללית באתר או מוצא מקידוחי הכלונסאות או מהמחפורות של פירים כלשהם ,או
מקו הדחיקה ,יוצא מיידית וישירות מהאתר אל מקומות המיועדים לשפיכת פסולת בניין
ומאושרים לכך ,או אל מקום לערום זמני שהקבלן יארגן לעצמו ,על חשבונו ,במרחק כלשהו
מהאתר .מותר לאחסן באתר כמויות מוגבלות של חומר למילוי חוזר ככל שגבולות האתר
מאפשרים זאת ובאישור המפקח בלבד.

2.17

איטום המרווח בין השוחה לפיר
מילוי חוזר בין קירות של שוחת ביוב לבין קירות הדיפון שיצרו את שוחת הדחיקה או
ההוצאה באותו מיקום יכול להיעשות ע"י מילוי מבוקר ומהודק או ע"י תערובת ,CLSM
 Controlled Low Strength Materialכדוגמת פיוליט או ש"ע מאושר ,בחוזק של  2מגפ"ס
בגיל  28יום .ליציקת הנ"ל אין צורך בוויברציה או הידוק .מילוי כנ"ל יבוצע סביב קירות
השוחה רק לאחר שבוצע האמור להלן:
.1

הושלמו כל עבודות השוחה ,לרבות ניסוי אטימות.

.3

בוצעו כל תיקוני האיטום הנדרשים ואושרו ע"י המפקח.

 .3נחצבו פתחי ניקוז ברצפת הבטון של שוחת הדחיקה (או ההוצאה) בשטח כולל של
לפחות
 0.5מ"ר בכל חלל סגור שנוצר בהיקף השוחה ,אשר ישמשו לניקוז מים שיצטברו או
יגיעו לאזור המילוי הזה בעתיד .הנ"ל ייחצב באופן שהניקוז יהיה יעיל.
 .4נחצבו פתחי ניקוז בקירות שוחת הדחיקה (או ההוצאה) שיאפשרו כניסת מי תהום
מהקרקע אל המרווח שבין השוחות ובכך ישחררו את לחץ המים מקירות שוחת
הדחיקה (או ההוצאה) ולחץ מים זה יפעל על שוחת הביוב עצמה.
ההחלטה על טיב המילוי החוזר נתונה בידי המפקח באתר.
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום למחיר הפאושלי בגין מילוי חוזר בחומר
גרנולרי או ב.CLSM-
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 2.18המדידה לתשלום לבניית אתרי עבודה ופירים
המדידה לתשלום עבור בניית האתרים והפירים תהיה כמחיר פאושלי לכל אתר ואתר בשמו
ותכלול את כל המפורט בפרק  1ובפרק  2ובזה  :הצגה ואישור תוכנית בניית האתר ,הוצאת
היתרים ותשלומי אגרות ,תכנון אישור וביצוע הסדרי תנועה וגישה ,חפירה ,העתקת
תשתיות ,הגנה על תשתיות ,קירות כלונסאות ,קירות תומכים ,מובלי ניקוז ,מעבירי מים,
דיפון ,שימור ,עקירה ונטיעה מחדש של עצים ,תכנון הפיר ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן,
ביצוע הפיר ,חפירה ,פתחים ,קירות ריאקציה ,תקרה לפיר שבירת הכלונסאות עד מפלס -
 3.50מפני הקרקע ,החזרת המצב לקדמותו ופיתוח אתרים על פי תוכנית פיתוח נופי כולל
חיבור למקור מים ,גינון והשקייה הכל כמפורט בתכניות וכן וכל הנדרש לבניית האתרים
ושיקומם .
לא תיעשה הבחנה לתשלום והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין אימוץ "תוכנית
המתכנן" ,היקף עבודות העפר והקירות התומכים שלהם יידרש הקבלן ,קשיי הביצוע
וכיו"ב.
כמו כן לא תיעשה כל הבחנה לתשלום בגין החזרת המצב לקדמותו של אתר העבודה או,
לחילופין ,בניית האתר על פי "תוכנית הפיתוח הנופי" ,שתימסר לקבלן ,או כל שילוב בין
השניים.
עבודות בניית אתרי העבודה והפירים במבנה  1כוללת שבירת הכלונסאות עד מפלס 3.50-
מפני הקרקע שיקום ופיתוח נופי באתרים  AYN9ו AYN12
עבודות בניית אתרי העבודה במבנה  2כוללת את מסירת פיר  ayn9כולל תכנון תקרה לפיר
AYN9פירוק ושיקום האתר וניקוי השטח  ,ואת מסירת פיר  ayn12כולל תכנון תקרה
לפיר  Ayn12פירוק ושיקום האתר וניקוי השטח.
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פרק  - 3.0צנרת דחיקה
צנרת הדחיקה הראשית
צנרת הדחיקה הראשית במבנה  1ובמבנה  2תהיה מצנרת בטון מזויין לדחיקה או צנרת פיברגלס
 GRPלדחיקה על פי בחירת הקבלן ,כדלהלן:
א.

צנרת דחיקה מבטון מזויין בקוטר פנים  1,600מ"מ כמפורט בנספח ה'  -מפרט מיוחד לצנרת
דחיקה מבטון מזוין.

ב.

צנרת דחיקה מפיברגלס ( )CC-GRPבקוטר פנים  1,574מ"מ בקשיחות מינימלית sn80,000
כמפורט בנספח ו'  -מפרט מיוחד לצנרת דחיקה מ( GRP-באנגלית).

צנרת דחיקה "מיוחדת" במבנה 1
עבור מקטעים:
 - AYN3-AYN4חציית שדרות רוקח
 - AYN5-AYN6חציית מסילת הרכבת מול הגן הבוטני
תהיה הצנרת צנרת דחיקה מפיברגלס ( )CC-GRPבקוטר חוץ  1,499מ"מ קשיחות מינימלית
. 64,000 SN
כמפורט בנספח ו'  -מפרט מיוחד לצנרת השחלה ודחיקה מ( GRP-באנגלית)
צנרת דחיקה "מיוחדת" במבנה 2
עבור מקטע:
 - AYN11-AYN12חציית הרכבת מול מט"ש הרצליה.
תהיה הצנרת צנרת דחיקה מפיברגלס ( )CC-GRPבקוטר חוץ  1,299מ"מ קשיחות
מינימלית .SN64,000
כמפורט בנספח ו'  -מפרט מיוחד לצנרת השחלה דחיקה מ( GRP-באנגלית).
אספקת צנרת דחיקה עודפת "צנרת ספייר" – כחלק מעבודות הדחיקה יספק הקבלן צנרת עודפת
–  2צינורות באורך  2מטר ,ו 2צינורות באורך  3מטר ,מכל קוטר וסוג צנרת שיידחק .הצנרת העודפת
תהיה עם פיות הזרקה .הצנרת העודפת תסופק בהזמנה הראשונה של הצנרת ,והיא תשמר באתרי
הקבלן עד תום עבודות הדחיקה (במידה ויהיה שימוש בצנרת העודפת יזמין הקבלן צנרת נוספת על
מנת להשלים את מכסת הצנרת העודפת).

צנרת דחיקה עם דופן כפולה בחציית קווי מים ו\או רדיוס מגן
בחציית קווי מים \ רצועת נתג"ז \ רדיוס של באר מים יבצע הקבלן דופן כפולה לצינור
צנרת דחיקה מבטון תהיה עם ליינר  HDPEבעובי  5מ"מ ,עם עוגנים אינטגרליים על כל השטח
בכמות של  420יח' לפחות למ"ר ,וכוח שליפה של  30טון למ"ר לפחות ,הליינר יורכב בתבנית הייצור
של הצינור בתהליך היציקה של הצינור על מנת לקבל שרוול ליינר פנימי אינטגרלי עם צינור הבטון,
חיבור הליינרים בין הצינורות יעשה בריתוך ע"י צוות מנוסה של שירות השדה של יצרן הצינורות.
צנרת דחיקה מ  GRPתבוצע עם חבישה פנימית במחברים
המקטעים בהם יבצעו שרוולים מסומנים בתכניות
צנרת הדחיקה תותאם ללחץ של  1בר לפחות ,לפחות  10%מאורך הצנרת תיבדק במפעל ללחץ של
 1.5בר (הבדיקה תתבצע עובר צמד צינורות כך שיבדקו גם מחברי הצינור)
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מערכות פיות הזרקה לצנרת יהיו במרווחים מקסימליים של  11-12מטרים.
צנרת הדחיקה כוללת כל סוגי הצנרת לביצוע עבודות הדחיקה (צנרת ראשונה ,צנרת לתחנות ביניים,
תחנות ביניים ,צנרת עם דופן כפולה ,צנרת עם פיות הזרקה וכו').
הקבלן יתקשר בהסכם עם יצרן צנרת הדחיקה בעל ניסיון של ייצור צנרת ייעודית לדחיקה כמפורט
במסמך א' לתנאי המכרז.
הקבלן יצרף להצעתו לאספקת צנרת את מסמכי האחריות והתחייבות היצרן לצינורות שיסופקו
כמפורט במסמכי החוזה  -הצהרת אחריות יצרן הצינורותPIPE MANUFACTURERS ( .
)CERTIFICATE WARRANTY
פיקוח עליון של יצרן צינורות הדחיקה
במסגרת הצעתו ,מחויב הקבלן לזמן את נציג יצרן הצנרת לבצע לפחות  8סיורי פיקוח עליון באתר
העבודה במהלך ביצוע הדחיקה ,התקנת הציוד ובכל שלב של העבודה ולקבל את אישורו .ביקור
היצרן יכלול לפחות נציג  1מטעם היצרן בעל השכלת מהנדס לביקור וסיור בשטח העבודה למשך
שני ימי עבודה לפחות והשתתפות בפגישות עבודה .עלות הביקור כולל טיסות ,לינה ,אירוח והוצאות
נלוות יהיו כלולות במחיר הפאשולי ולא ישולם בגינם בנפרד.
המפקח או המזמין רשאים בכל עת ועל פי שיקול דעתם לדרוש מהקבלן לזמן את הנציג החברה
לסיור פיקוח עליון באתר העבודה במידה ויהיה בכך הצורך.
לא ישולם לקבלן תוספת עבור הזמנת נציגי יצרן הצינורות ל 3-סיורי פיקוח עליון ומחיר זה יחשב
ככלול במחיר הפאושלי ,במידה וידרשו ביקורים נוספים יגיש הקבלן קבלות להוצאות הנלוות של
סיור זה.
מדידה לתשלום
מדידה לתשלום עבור אספקת צנרת הדחיקה וההשחלה תימדד לתשלום כחלק ממחיר הקומפלט
לביצוע עבודות מנהור ודחיקת צנרת כמפורט בפרק  4להלן ולפי אבני דרך כמפורט בנספח
התשלומים

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021
עמוד  28מתוך 106

פרק  - 4.0עבודות מנהור ודחיקת צנרת
4.01

כללי
פרק זה מתייחס לעבודות מנהור ודחיקת הצנרת כמכלול.
צנרת הדחיקה תהיה כמפורט בפרק .3.0
עבודות המנהור והדחיקה יבוצעו על ידי ציוד ייעודי מותאם לסוג הצינור שבו ישתמש
הקבלן.
מכונת דחיקה תהיה מסוג  TBMעם ראש סגור (.)CLOSED SHIELD
עבודות המנהור והדחיקה יבוצעו מפירי העבודה אל פיר היציאה כמסומן בתוכניות.
עבודות המנהור והדחיקה במבנה  1ייעשו בו זמנית בשני ראשי עבודה.
ראש עבודה אחד לצנרת ראשית (בטון  1,600פנים ,או  1,550 GRPפנים).
ראש עבודה שני לצנרת משנית ( GRPבקוטר חוץ  1,449מ"מ).
עבודות המנהור והדחיקה במבנה  2ייעשו בו זמנית בשני ראשי עבודה  -בנוסף על ראשי
העבודה עבור מבנה .1
ראש עבודה אחד לצנרת ראשית (בטון  1,600פנים ,או  1,550 GRPפנים)
ראש עבודה שני לצנרת משנית ( GRPבקוטר חוץ  1,229מ"מ).
בכל צוותי העבודה לצנרת ראשית תשמש מכונת דחיקה מסוג  TBMעם ראש סגור
(.)SHIELD CLOSED
מיקום הפירים וכיווני הדחיקה אינם ניתנים לשינוי.
עבודות המנהור והדחיקה יבוצעו על פי פרק  54של המפרט הכללי ובמיוחד פרקים  54.1ו-
.54.17
קבלן הדחיקה יהיה בעל ניסיון כמפורט במסמך א'

4.02

הגדרות
•

עומס דחיקת צינורות מותר  -כוח מקסימאלי המותר על הצינור במהלך הדחיקה.

•

החלל הטבעתי  -זהו החלל שנוצר בין הקוטר החיצוני של הצינור המותקן לבין הגבולות
החיצוניים ביותר של המנהרה הנוצרת בחפירה על ידי מגן ה.MTBM-

•

סלעים  -סלעים מוגדרים כאבנים בעלי ממד מקסימלי באחד המישורים גדול
מ 30-ס"מ.

•

אטמי הכניסה והיציאה  -אטמי גומי או נאופרן ייעודיים המותקנים על פני קיר הפיר
ומתלבשים בצורה הדוקה על החלק החיצוני של  MTBMאו צינור הדחיקה על מנת
להקטין את כניסת מי התהום ,תערובת הנדסית או קרקע אל תוך הפיר בזמן הדחיקה.

•

השליטה בפני השטח  -תמיכת לחץ או מכאנית מלאה בפני השטח החפורים במשך כל
זמן העבודה.

•

עפר וקרקע  -הכוונה היא לכל החומר בפני שטח המנהרה ללא קשר לסיווגו ושתכלול,
אך לא תוגבל ,לכל סוגי קרקע רכה ,חצץ ,אבנים קטנות וסלעים ,אבנים ,וחומרים
מעשי ידי אדם.
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•

מגבים ראשיים ותחנת הדחיקה  -מערכת צילינדרים המופעלת בצורה הידראולית
הממוקמת בפיר העבודה על מנת לדחוף קדימה את  MTBMואת שרשרת צינורות
הדחיקה.

•

תחנת/ות ביניים לדחיקה  -מערכת עזר לדחיקה המותקנת בין שני קטעי הצינור הנדחק
על מנת לאפשר התקדמות סלקטיבית של חלקים נפרדים משרשרת צינורות הדחיקה.

•

צינור/ות הדחיקה  -צינורות המותקנים על יד דחיקת צינורות או בתהליך
ה Micro-tunneling-והמתוכננים במיוחד ומסוגלים לשאת את עומסי הדחיקה
בהתקנה בנוסף לעומסי הקרקע.

•

צינור מגן  -מוגדר כצינור פלדה המסוגל לעמוד בהתקנה בדחיקה וכל עומסי הבנייה
או העומסים הזמניים בנוסף לעומסים קבועים.

•

חומר סיכה  -חומר המיושם בין הצינור לבין הקרקע על מנת להקטין חיכוך ,לייצב
ולמלא את החלל הטבעתי.

•

 - Micro-tunnelingמוגדר כהתקנה ללא חפירה פתוחה של הצינור על ידי דחיקת
הצינור מאחורי מכונת חפירה .)MTBM( Micro-tunneling boring machine

•

מכונת חפירה  - )MTBM( Micro-tunnelingמכונת Micro-tunneling boring machine

•

שבירת יתר  -חפירה או קריסה היוצרת חללים מעבר למעטפת חפירה רגילה של מערכת
החפירה.

•

מכשול  -עצמים או מכשולים הממוקמים באזור החתך המיועד לחפירה על ידי
ה MTBM-אשר עוצרים או מעכבים בצורה ניכרת את ההתקדמות קדימה של
ה .MTBM-עצמים או מכשולים אלה יכולים להיות אחד מהדברים הבאים:

הנשלטת מרחוק ,מונחית לייזר או גירוסקופ' ,הניתנת להכוונה ,המספקת שליטה בפני
ה שטח אשר כל הזמן תומכת בפני השטח החפורים על ידי לחץ נוזל ו/או מאזן לחץ
קרקע כאשר הנטייה של הקרקע החפורה לזרום או לרוץ אל תוך ה MTBM-נשלטת.
ה MTBM-יכולה להיות מורכבת מיותר מחלק אחד ובזה מרכיב קדמי מוביל שיכלול
את הראש החותך ומקטע/ים נוסף/ים מאחוריו.

א .סלעים בעלי חוזק של יותר מ.200 MPa-
ב.

חתיכות מתכת גדולות מספיק על מנת לעצור את זרימת התערובת או את
ההתקדמות של ה.MTBM-

ג.

בטון מזוין.

ד.

גזעי עץ גדולים או פיסות עץ משמעותיות.

ה .חפצים מעשה ידי אדם.
ו.

סלעים בקוטר גדול משליש הקוטר החיצוני של  MTBMוחוזק של מעל
.200 MPa

ז.

קרקעית בחוזק גבוה מ.200 MPa-

•

חיתוך יתר  -קוטר חפירה נוסף הנגרם על ידי שיני מדידה המותקנות על שולי ראש
החיתוך המסתובב של ה.MTBM-

•

דחיקת צינורות  -מערכת התקנת צינורות ישירה מאחורי  MTBMעל ידי דחיקה
הידראולית מפיר הדחיקה או נקודת גישה אחרת אל פיר היציאה או נקודת קבלה
אחרת ,בצורה שהצינורות יוצרים שרשרת רציפה מתחת לפני הקרקע.

•

שרשרת הצינורות  -רצף הצינורות המחוברים המשמשים להתקדמות ציוד החפירה.
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•

אבן  -כל חומר אשר ,על פי דעתו של המהנדס ,אינו ניתן לחפירה בשום דרך אחרת
מקידוח ופיצוץ או קידוח וביקוע ייחשב כאבן.

•

הפיר  -חפירה אנכית מחוזקת המיועדת להחדרת או קבלת ציוד הדחיקה והמנהור
צינורות.
מגן  -הציוד הממוקם בקדמת שרשרת הצינורות והמכיל את כל הציוד לחפירה ובקרה
על ההתוויה המגן מספק הגנת  360מעלות למפעילים במקרים בהם יש מפעילים
בחזית.

•

תרחיף  -תערובת מבוססת מים אשר יכולה להכיל תוספים של בטונית ו/או פולימר/ים
להסעת העפר ולאיזון לחץ המים והקרקע.

•

הפרדת תרחיף  -תהליך בו הקרקע החפורה מופרדת מהתרחיף.

•

 4.03הוראות כלליות
•

הקבלן יתכנן ויבנה את המנהרות ודחיקת הצינורות בהתאם למפרט ,מסמכי החוזה
ושרטוטי העבודה שיציג הקבלן כפי שאושרו על ידי המתכנן.

•

הקבלן נושא במלוא האחריות על הבנייה הדרושה ,הביצוע ,בטיחות ,יציבות וביטחון
העבודות .שום קביעה במפרט זה לא תתפרש כפוטרת את הקבלן מאחריותו בהקשר
לבטיחות עובדיו ו/או האנשים הנוכחים בתוך ומסביב למנהרות בזמן העבודה.

•

הקבלן ייקח בחשבון את המידע הגיאוטכני במהלך תכנון הפרויקט ,כולל אך לא מוגבל
לסוג ה ,MTBM-הראש החותך ותצורת כלי החיתוך ,ציוד להפרדת תרחיף ,חומר סיכה
לצינורות וחומרי ייצוב לקדח ותערובות תרחיפים.

•

הקבלן יבצע את פעולות ה Micro-tunneling-בצורה שתגרום למינימום תזוזה של
הקרקע לפני ומסביב לקו הצינור .השיטות הנבחרות של הקבלן ימזערו את השקיעה
והתרוממות פני הקרקע וימנעו נזק למבנים ולתשתיות מעל ובקרבת העבודות התת-
קרקעיות.

•

כל שיטות ה ,Micro-tunneling-ייצוב הקרקע ושליטה במי התהום יהיו תואמות
במלואן .השיטות בשימוש יתאמו בנוסף את המגבלות האפשריות של האתר כגון
השפעות על מתקנים ומבנים קיימים והסכנה לזיהום מי התהום.

•

תחנות ביניים לדחיקה :תחנות ביניים לדחיקה יסופקו במספרים ובמרווחים מספקים
על מנת לוודא השלמת כל קטע ויהיו בעלות יכולות אינדיבידואליות התואמות את
עומס דחיקת הצינורות המקסימאלי המותר לצינור בהתחשב בדרישות המקטעים
העקומים וטולרנסים של המקטעים כפי שמוגדר בשרטוטי הפרויקט ובמפרט זה.
המספר ,היכולות ,הסוג ומיקום תחנות הביניים יאושרו על ידי המהנדס.

•

קיר הריאקציה :קיר הריאקציה (תגובה) לדחיקה יוקם כפי הנדרש על מנת להעביר
את עומסי הדחיקה אל הקרקע בחלקה האחורי של מכונת הדחיקה העיקרית בפיר
הדחיקה .קיר התגובה יהיה בניצב לכיוון המקטע המוצע ויתוכנן לשאת את עומס
הדחיקה המקסימאלי המתפתח במערכת הדחיקה העיקרית כולל מקדם בטיחות
מתאים ומקובל על המהנדס.

•

תוכנית בטיחות :הקבלן יספק ליועץ הבטיחות מטעם המזמין עותק של תוכנית
בטיחות האתר המוצעת לבחינתו ואישורו .התוכנית תכלול סעיפים לתאורה ,אוורור,
ניטור איכות האוויר ,פעילות תת-קרקעית ובטיחות בחשמל.
תוכנית הבטיחות תכלול:
א .קצין בטיחות של המנהרה  -נושא האחריות על הבטיחות במנהרה.
ב.

זיהוי כל הציוד והנהלים הנחוצים לשמירה על בטיחות העבודות במנהרה וצוות
החפירה.
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4.04

ג.

שיטות לפינוי המנהרה במקרה של אזעקת ניטור הגזים ,כשל ציוד הבטיחות ,כולל
התאורה ומערכות האוורור ,אש והצפה.

ד.

נהלי כניסה מחדש לאחר תרחישי הפינוי לעיל.

ה.

פירוט תוכניות הדרכות הבטיחות לפני ובמהלך הבנייה.

ו.

לוחות זמנים לפגישות מוצעות בנושא בטיחות.

ז.

כאשר קיים מקרה חירום או עצירת העבודה העלולים לסכן את חפירת המנהרה,
את המתקנים על פני הקרקע כגון פסי רכבת ,כבישים ותשתיות ,או את המבנים
הסמוכים הקבלן יפעיל כוח עבודה מלא במשך  24שעות ביממה ,כולל בסופי שבוע
וחגים ,ללא הפסקה ,עד שמקרה החירום או תנאי הסכנה הפוטנציאליים אינם
מסכנים יותר את יציבות ובטיחות העבודה או המתקנים על פני הקרקע.

•

הקבלן יספק תמיכה מספקת או אמצעי ייצוב קרקע על מנת למנוע קריסת קרקע אל
תוך המנהרה ולשמור על יציבות ובטיחות המנהרות ובסיסי הפירים.

•

הקבלן יבצע את פעילותו תוך שימוש בשיטות שיאפשרו לו שליטה מלאה על אבק,
אדים ,גזים ושאר אי ניקיונות האוויר.

•

הקבלן יספק ציוד מאושר לניטור איכות האוויר באזורי עבודה מאוישים ואזורי כניסת
אדם לצינורות .הוא ייקח דוגמאות בתנאי העבודה במרווחים המחויבים ובהתאם
לדרישות .הקבלן יגיש את תוצאות בדיקות איכות האוויר למהנדס כפי שיידרש ואחת
לשבוע לפחות.

מכונת Micro Tunneling

לצורך עבודה זו הקבלן יספק ויתקין מכונת מנהור ודחיקה ( )MTBMעם ראש סגור.
מערכות המנהור
.1

תאפשר להתקין את הצינור בהתאם לתנאי הקרקע הצפויים ותנאים גיאוטכניים.

.2

תכלול מגן או  MTBMשיותקנו בראש שרשרת הצינור.
המגן או ה MTBM-יתאימו בצורה בטוחה מסביב לכל היקף החלק המוביל של הצינור.
החיבור בין המגן או ה MTBM-והצינור המוביל יהיה אטום כנגד כניסת מי תהום,
קרקע ,מים עכורים ,חומרי סיכה.

.3

תאפשר יכולת להנחות ולתקן ולשמור על סטייה אנכית ואופקית מהתוואי המתוכנן
במסגרת הטווחים הנסבלים המפורטים.

.4

תאפשר חיתוך יתר ( )OVERCUTמספיק על ראש המקדח של ה MTBM-בהתאם
לתנאי הקרקע ,האורכים והקונפיגורציה של מקטעי המנהרה ,תכונות החוזק של
הצינור והמערכת המשותפת ,במקסימום המתוכנן של עומסי הדחיקה.

.5

תכלול תחנת דחיקה ראשית בפיר הדחיקה ותחנות דחיקת ביניים לאורך הצינור ,כפי
שייקבע ,המסוגלות להפעיל עומס אחיד על טבעת הצינורות ,זאת במהירות תואמת
למהירות התקדמות החפירה.

.6

מערכת הדחיקה ההידראולית תאפשר שחרור הלחץ בעומס הדחיקה המותר של
הצינור.

.7

תכלול מערכת גירוז צינורות אפקטיבית ,אשר תהיה מסוגלת להוריד את החיכוך בין
הצינור לקרקע ,עם מינימום של שלוש נקודות הזרקת חומרי סיכה לצינור .מערכת
הגירוז תהיה תחת בקרה מתמדת ,רישום ושליטה על מנת לשמור על כך שעומסי
הדחיקה יישארו במסגרת קיבולת העומס הבטוח של הצינור ,ומבלי לגרום להרמת
קרקע או איבוד חומר סיכה לפני השטח או מתקנים תת קרקעיים אחרים.
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מערכת הגירוז תכלול שליטה ממוחשבת על ההנעה מרחוק של שסתומי חומר הסיכה
המותאמים מפעם לפעם לאורך המנהרה בה מתבצעת הדחיקה כך שניתן יהיה לקבוע
מראש כמויות מבוקרות של חומר סיכה או זמנים מבוקרים של שאיבת חומרי סיכה.
.8

מערכות המנהור יהיו בעלות חלל טבעתי מסביב לצינור ,אשר מימדיו יתאמו את תנאי
הקרקע ,חומרי הסיכה של הצינור ,עומס הדחיקה האפשרי של הצינור .רדיוס החלל
הטבעתי לא יעלה על  25מ"מ רדיאלי (כלומר ,נמדד על הרדיוס) ,אלא אם כן אושר
אחרת על ידי מתכנן הדחיקה.

.9

מערכות המנהור יהיו בעלות מלאי מתאים של חלקי חילוף באתר ,כאשר רשימה של
חלקים אלה תסופק לאישור מתכנן הדחיקה ,ובעלי גישה טובה לחלקי ציוד חלופיים.

 .10מערכות המנהור יהיו מסוגלות לתמוך באזור המנהרה החפורה ולאזן לחץ של מי תהום
ללא שימוש בייצוב קרקע ,ובעלות היכולת למדוד את לחץ האדמה בשטח העבודה
ולהגיע ללחץ מחושב של איזון לחצים .ההגעה לאיזון לחצי האדמה ומי התהום תתבצע
על ידי שימוש בתמיכה מכאנית בשטח העבודה ואיזון לחץ מים עכורים.
 .11תהיה בעלת היכולת לשלוט בסיבוב הצירי של ה MTBM-עד  ±3מעלות.
 .12תכלול מערכת להעברת עודפי החפירה בעלת קיבולת מספקת לסילוק עודפי החפירה
בקצב פרופורציונאלי לקצב הצפוי המרבי המנהור.
 .13תהיה בעלת מערכת שליטה כללית המאפשרת שליטה מרחוק על כל פונקציות ההפעלה
העיקריות של המערכת ממקום אחד ,בין אם על פני השטח או מתוך פיר העבודה
הראשי.
נתוני מערכת בקרת ההנחיה יבוקרו וישודרו למסוף ההפעלה .המידע המינימאלי
הזמין למפעיל מסוף השליטה יכלול את המיקום האופקי והאנכי של הMTBM-
במטרת היישור של ה MTBM-יחסית להפניה ,גלגול ,נטייה ,יציבה ,קצב התקדמות,

אורך מותקן ,כוחות דחיפה המופעלים על הצינור ,לחצי שטח ,מומנט הפיתול של ראש
המקדח.
 .14ציוד השליטה ישתלב לתוך מערכת החפירה ,סילוק עודפי החפירה ובו זמנית החלפתה
בצינור .כאשר כל צינור נדחק קדימה מערכת השליטה תתזמן את כל פונקציות
ההפעלה של המערכת.

מערכת השליטה תרשום אוטומטית את מיקומו של ה MTBM-ביחס לתוואי המתוכנן
והשיפוע ,שניהם במטרת הלייזר או מיקום הג'ירוסקופ ,מיקום ראש המקדח.
מערכת הרישום האוטומטית תכלול גם מידע בזמן אמיתי כגון לחץ האדמה והקרקע,
גלגול ,זווית השיפוע ,קצב התקדמות ,אורך מותקן ,מומנט הפיתול של ראש המקדח,
עומסי דחיקה ועומסים אפקטיביים ,עומסים ומתיחות עבור כל צילינדר היגוי ,לחצי
מים עכורים וקצב זרימה.
 .15מסוף ההפעלה של מכונת הדחיקה יהיה בעל אפשרות חיבור למחשב חיצוני אשר
תאפשר הורדת חומר ,התחברות והשתלטות על מחשב המכונה בכל זמן נתון.
 .16מכונת ה MTBM-תהיה מסוגלת לחפור ,לרסק ולהעביר במערכת המים העכורים חומר
גרגירי ,אבנים וסלעים בכוח דחיסה בלתי מרוסן של עד  200מגה פסקל ובקוטר השווה
לשליש מהקוטר החיצוני של ה.MTBM-
 .17מים עכורים  -מערכת המנהור תהיה מסוגלת למדוד לחץ קרקע ומי תהום ולבצע את
התיקונים הנחוצים כדי לאזן מנגד את לחץ הקרקע ומי התהום על מנת למנוע אובדן
מים עכורים או זרימה בלתי מבוקרת פנימה של מי תהום וקרקע.
מערכת המנהור תהיה מסוגלת לשלוט בלחץ המים העכורים בפני החפירה על ידי
שימוש במשאבות מים עכורים במהירות משתנה וחיישני לחץ על הזנת המים העכורים
וקווי הפליטה.
מערכת המנהור תכלול מעקף מים עכורים כדי לאפשר שינוי בכיוון הזרימה ו/או
עצירת הזרימה לשטח העבודה.
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מערכת המנהור תספק תהליך הפרדה ,בגודל המתאים למנהרה הנבנית ,סוג הקרקע
הנחפר והשטח המוקצה לעבודה הזמין בכל אזור .יהיה שימוש במפעל הפרדה מכאני
המשתמש בסדרה של מסנני ניעור ,ציקלונים ,ובמידת הצורך צנטריפוגות מתאימות
לסוגי התהליך ונפחי החומרים הנחפרים ,כל אלה יפרידו את הפסולת מהמים העכורים
כך שניתן יהיה להחזיר מים נקיים לפני החיתוך לשימוש חוזר.
הקבלן ינטר את הרכב המים העכורים וישמור על גבולות דחיסותם וצמיגותם כנדרש.
 4.05עבודת מנהור  -כללי
-

שיטות המנהור בשימוש להתקנת הצינורות ישמרו על הצינור בתוך ערכי הסבילות
להתקנה בכל זמן ולא יעמיסו עומסי יתר על הצינור.

-

הקבלן יפעיל את כל המערכות בהתאם למדריך ההפעלה של יצרן ה MTBM-והוראות
ההכשרה .עותקי מדריכי ההפעלה ,מלאים ומעודכנים ,יהיו זמינים לסגל ההפעלה
באתר בכל זמן.
קצב ההתקדמות ונפח החומר הנחפר ינוטרו ויכוונו כנדרש ,על מנת להימנע מאובדן
אדמה ,חפירת יתר והרמת פני השטח.
לא תהיה עלייה מעבר לכח הדחיקה המותר עבור הצינור בכל זמן ,כמפורט בהמשך.
העבודות ייפסקו אם הן יגרמו נזק לצינור או כל הפרעה בפני השטח .הקבלן יציע פעולה
מיידית לבדיקה ואישור מתכנן הדחיקה כדי לתקן את המצב .העלות של תיקונים
נדרשים אלה תחול על הקבלן.
פעולות המנהור יופסקו כאשר הפרמטרים המבצעיים יסטו מאלו הנדרשים לצורך
פעולה מבוקרת .פעולות מיקרו מנהור יחדלו גם במקרה בו אלמנט מהמערכת הדרוש
לשליטה נאותה ופעולה אינו זמין .כל אירוע כזה יובא לתשומת לבו המיידית של מתכנן
הדחיקה.

-

4.06

4.07

פירי דחיקה ויציאה
-

אמצעי זהירות יינקטו כדי לא לגרום לאובדן אדמה במהלך הגנה או כניסת/יציאת
 MTBMמבעד לקיר הפיר .כאשר הדבר הכרחי ,אטם קיר ,או השפלת מי תהום או כל
שיטה מאושרת אחרת תינקט על מנת לצמצם כל אובדן שהוא.

-

כאשר לחץ קרקע חיצונית או לחץ הידרוסטאטי הפועל על פני ה MTBM-גדול מכוח
ההתנגדות של המגן או  MTBMושרשרת הצינורות הקבלן יספק אמצעי מניעה נוספים,
באופן המתקבל על דעתו של מתכנן הדחיקה ,כנגד האפשרות כי שרשרת הצינורות ו/או
מגן או  MTBMידחפו אל תוך פיר הדחיקה.

דחיקת הצנרת
-

לפני כל תחילת פעילות דחיקת צינורות מסוימת יש לדאוג לזמינות של די צינורות
דחיקה ,כמו גם ,במקרה הצורך ,הרכבת תחנות ביניים לדחיקה ,בכדי להבטיח פעילות
רציפה.

-

לפני כל תחילת פעילות דחיקת צינורות על שני הפירים  -המוצא והדחיקה  -להיות
מושלמים.

-

אמצעי זהירות מיוחדים יינקטו כדי להבטיח את מסילות הצינור ו/או מסגרת הדחיקה
בפיר הדחיקה כדי להבטיח את נכונות היישור ,השיפוע ויציבות הצינור .מיקרו-מנהור
לא יחל עד שהבטון או יתר החומרים המרכיבים את תגובת הדחיקה לא ישיגו את
הכוח הדרוש.

-

המיקום של לייזר היישור או ציוד שליטה אטום אחר ימוקם ויישמר כך שלא יושפע
מעומסי הדחיפה של הדחיקה.
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-

הקבלן ישתמש בחומר סיכה מקובל סביב הצינור וישמור על הבנייה של עומס הדחיקה
באמצעות יישום של חומר סיכה כפי שנדרש כדי לשמור על עומסי דחיקה נמוכים
מהגבולות המפורטים במסמך זה .שימוש בחומר סיכה יחל במועד מוקדם ככל
האפשר לאחר התחלת כל קטע וימשיך לאורך הקטע.

-

עוצמת הדחיקה המופעלת על ידי המגבהים העיקריים או על ידי תחנות הביניים לא
תעלה על  65%מכח הדחיקה לצינור כאשר לוקחים בחשבון כל הפחתה או הגבלה של
עומס הדחיקה המורשה של צינורות הדחיקה כתוצאה משימוש בצינורות קצרים
ומיוחדים בקטעים עקומים וכיו"ב.

-

תחנות ביניים יותקנו טרם הגעה של כח הדחיקה הראשית בפיר הדחיקה ל66%-
מכח דחיקת הצינורות המורשה.

-

עומסי דחיקה יועברו לצינורות מבעד לטבעת דחיקה ,אשר תהיה קשיחה די הצורך כדי
להבטיח חלוקה שווה של העומס סביב היקפו המלא של הצינור.

-

כל ההתאמות לקו ולרמה ייעשו בהדרגתיות .אין לעבור את הסטייה הזוויתית
המותרת על כל מחבר צינור.

-

אמצעים יינקטו כדי להבטיח שהמגן ,ה MTBM-או קווי הצינורות יישארו נייחים
כאשר מכונות הדחיקה ימשכו לאחור ,אפילו כאשר לחץ האיזון של שטח העבודה
נשמר.

-

במהלך דחיקת הצינור תוגבל הזווית בין שני צינורות בהתאם להנחיות הצנרת
להבטחת אטימות מלאה במחברים
מילוי בגראוט של החלק הטבעתי ( )annulusהחיצוני סביב צינור הדחיקה המותקן בין
הפירים הסמוכים יושלם מיד לאחר השלמת התקנת הצינורות כדי למנוע כל שקיעת
אדמה בשל תנועה של קרקע לתוך החלל הטבעתי סביב הצינור.
הקבלן יגיש פרטים מלאים על פרוצדורת המילוי בגראוט של המרווח בין הצינור
לקרקע לאישור המתכנן.
הלחץ והכמות של הגראוט המוחדר יבוקרו ויתועדו כדי למנוע נזק לצינור ויציאה
ממיקומם של הצינור וקרקע מעבר לערכי הסבילות המפורטים.
כל החורים להזרקת הגראוט ייאטמו עם המכסה אשר נועד לשם כך וכל גומה נותרת
תיושר עם טיח (.)mortar
גראוט על בסיס בטון יהיה בעל יחס מים/בטון אשר עשוי להשתנות בין  0.65ל 1.0-וכוח
דחיקה מינימאלי למשך  48שעות של  5ק"ג/סמ"ק  psiוכוח דחיקה מינימאלי למשך
 28ימים של  20ק"ג/סמ"ק .הקבלן ינסה למקם את הגראוט אפילו כאשר ידוע כי
האזור הטבעתי מכיל בנטונייט או חומר סיכה פולימרי ויראה כי גראוט לא נעלם טרם
הפסקת פעילות המילוי בגראוט.
גראוט יוחדר בלחץ מספק כדי לאפשר מעבר לאורך האזור הטבעתי וחיתוך היתר סביב
הצינור ולתוך חללים סמוכים ללא התרוממות של פני השטח או נזק למבנים הסמוכים,
בנוסף; לחץ ההחדרה בזרבובית ההחדרה לא יעלה על גבולות הצינור המצוינים של
היצרן או  3.5ק"ג/סמ"ק ,הנמוך מבין השניים .החדרה מבעד לנקודות סביב טבעת
הצינור יבוצעו במרווחים מקסימאליים של  7מ' לאורך קווי הצינור.
הלחץ והנפח של הגראוט יבוקרו על ידי הקבלן כדי למנוע נזק לצינור ופריצה לפני
הקרקע.
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הקבלן ייתן למתכנן התראה מוקדמת של  24שעות לפני כוונתו לאטום בגראוט .הקבלן
ישמור על תיעוד מפורט של עבודות המילוי בגראוט ,כולל ,כמינימום ,את המידע הבא
אשר יהיה זמין למתכנן:
א .מועד ומשך עבודות המילוי בגראוט
ב .פרטים על תערובת הגראוט
ג .נקודות החדרה
ד .כמויות של גראוט והלחץ המופעל על כל מיקום
הקבלן ינקוט בצעדים טרם ובמהלך עבודות המילוי בגראוט כדי למנוע זרימת מי תהום
לתוך האזור הטבעתי וכדי להבטיח כי האזור הטבעתי בין צדה החיצוני של המנהרה
והאדמה ממולא לגמרי על ידי הגראוט וחתום עמו .הגראוט יישאב עד שהחומר
המופרש יהיה בדחיסות דומה לזו שבנקודת ההחדרה.
-

איטום המרווחים בין הצינורות
בגמר עבודת הדחיקה ולאחר פינוי מנהרת הצינורות יאטום הקבלן את המרווח בין
הצינורות .על מנת לקבל רצף זרימה חלק האיטום יבוצע בצמנט פולימרי בלתי מתכווץ
דוגמת "סיקה רפ פאור" ,או "ספיר 610
איטום המרווחים בצנרת  GRPיעשה ע"י חבישות לפי הנחיית יצרן הצנרת.

4.08

קידוח פיילוט ( )PILOTבחציית מסילות רכבת
לפני חציית מסילות הרכבת בדחיקה (מקטעים)-AYN3 AYN5-AYN6 AYN11-AYN12 O
 AYN2יבצע הקבלן  3קידוחי פיילוט לצינור בקוטר " 4בשיטת GUIDED AUGER
 BORINGשיעבור בתוואי המתוכנן לצינור הדחיקה הראשי .הקידוח יבוצע מפיר העבודה
של קטע בדחיקה הנדון.
הקבלן לא יחל בעבודות הדחיקה עד שלא יתקבלו ממצאי הפיילוט שתוואי הדחיקה פנוי
ממכשולים.
ביצוע קידוחי הפיילוט יהיה חלק מתכולת בניית אתר העבודה של פיר הדחיקה במקטע
הרלוונטי.

4.09

סטיות בביצוע דחיקה
מיקרו-מנהור יבוצע בתחום הסטייה המותרת ,כדלקמן:
 במהלך ההתקנה ובכל זמן לאחר מכן הסטייה האופקית מהישר המתוכנן בכל נקודהבצינור לא תעלה על  100 ±מ"מ.
 במהלך ההתקנה ובכל זמן לאחר מכן הסטייה האנכית המורשית המקסימאליתמהציר המתוכנן בכל נקודה בצינור לא תעלה על  50 ±מ"מ.
 בכל נקודת זמן לאחר התקנת המיקרו-מנהור מים ינוקזו באופן חופשי בין כל שתינקודות בתחתית הקיר הפנימי של הצינור ( .)pipe invertלא יורשו שיפועים הפוכים.
 תיקוני הנחיה למיקרו-מנהור יבוצעו באופן כזה שהזווית בין מקטע למקטע של שניחלקי צינור סמוכים לא עולה על  0.5מעלות.
-

4.10

במקרה ויישור ושיפוע המנהרה יהיו מחוץ לשיפוע והיישור המתוכננים אזי הTBM-

יוחזר לקו המישור ו/או שיפוע ביחס של לא יותר מאשר  25מ"מ לכל  8מ' של מנהרה.
במהלך מיקרו -מנהור ובכל עת לאחר מכן ההנחה או ההתרוממות של משטח אדמה
לאורך קו האמצע או יישור המנהרה לא יעלה על  25 ±מ"מ.

ניטור שקיעות
בחציית מסילות הרכבת וכביש  20ובקטעים שבהם עובר קו הדחיקה לאורך כביש  20יבצע
הקבלן ניטור שקיעות.
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ניטור השקיעות ייעשה על פי המפורט בסקר הקרקע שבנספח יא'.
בנוסף על האמור בסקר הקרקע ,הקבלן מחוייב לבצע ניטור בדחיקה בקרבת קירות הדיפון
שבוצעו ע"י הנתיבים המהירים על פי ההנחיות הבאות:
 .1במהלך הביצוע יש לבצע ניטור שקיעות בפני הקרקע עוד לפני הגעת חזית הדחיקה
לקרבת קיר הדיפון במטרה להבטיח כי עבודות הדחיקה מבוצעות בהפסד נפח שלא
יעלה על . 1%
 .2לפני תחילת הדחיקה בסמוך לקיר הדיפון תעשה מדידת מצב קיים בראש הקיר ובקו
הדיקור עם פני הקרקע החזית הקיר.
 .3לפני תחילת הדחיקה יבוצע סקר לאפיון קירות הדיפון הסמוכים לתוואי הדחיקה
שיבחן את מצב הקירות כולל צילום ויכלול תיעוד של סדקים קיימים ו/או קטעי טיח
מתפוררים במידה וקיימים.
 .4במהלך ביצוע הדחיקה בסמוך לקירות הדיפון יש לבצע ניטור שקיעות על קווי ניטור
שימוקמו במרווחים של עד  30מ' זה מזה .אורך כל ציר ניטור יעמוד על  35מטר כשציר
הדחיקה במרכזו .הפריזמות לאורך כל קו ניטור ימוקמו במיקומים הבאים ביחס לציר
הדחיקה.
0 ,±2.5 m,±5 m,±7.5 m, ±12.5 m, ±17.5 m

 .5מדידה ראשונה תעשה לפני תחילת הדחיקה בסמוך לקיר הדיפון.
 .6במידה וימדדו ערכים העולים על  4מ"מ תועבר הודעה מיידית למתכנן לבחינת
המשמעות ההנדסית של הערכים שימדדו.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021
עמוד  37מתוך 106

4.11

חציית קו המטרו
במקטע שבין פיר  AYN8-AYN9מתוכננת בעתיד חצייה של התוואי ע"י  4מנהרות המטרו.
בשל כך יש לבצע מקטע באורך כ 80-מטר של צינורות קטנים (באורך  2.0מטר) ,כמסומן
בתכניות ,וכן להתקין אחר ביצוע מערכת חיישנים כולל חיבורה לפיר  AYN8ואספקה
והתקנת לוח חשמל כולל חיבור חשמל וכל היוב' ביצוע הצינורות הקטנים כלול במחיר
הפאושלי של הדחיקה ,ביצוע מערכת ניטור ישולם בנפרד כמפורט בפרק עבודות נוספות.
התקנת מערכת הניטור תעשה על פי המפורט בסקר הקרקע שבנספח יא'

4.12

בדיקת אטימות של צנרת הדחיקה
בדיקת אטימות במים תערך עבור צנרת בקוטר פנים קטן מ 1,200-מ"מ.
הבדיקה תיערך במים שפירים ועל פי דרישות המפרט הבין משרדי פרק  57סעיפים
 ,570592+57066לצנרת ביוב ,בעומד מים הידרוסטטי  6.0מטר ביחס לנקודה הנמוכה בקו
בקטע הצינור הנבדק .יש להחזיק את המים  24שעות לפני הבדיקה ולהוסיף מים חסרים
במידה והמפלס ירד .לאחר מכן משך הבדיקה יהיה  1שעה לפחות ,ללא ירידת מפלס.
לפני ביצוע בדיקות האטימות ,הקבלן נדרש להגיש לאישור המפקח תוכנית שלבי עבודה
מפורטת לביצוע בדיקות האטימות ,המפרטת בין היתר את סוג הציוד ,סדר הקטעים,
תבנית דו"ח בדיקה לדוגמא ,לוח זמנים ,אופן מילוי וריקון המים וכד'.
כמו כן ,לפני ביצוע הבדיקות ,הקו והתאים חייבים להיות שטופים ונקיים מכל פסולת,
חומרים ,כלי עבודה וכד'.
תוצאות הבדיקה יוגשו למפקח ,בדו"ח ממוחשב ,חתום ומאושר ע"י בקר האיכות של
הפרויקט.
אספקת מים ציוד וחומרים לבדיקות אטימות לצנרת ותאי בקרה ,תהיה על חשבון הקבלן.
עבור בדיקת אטימות לרבות כל הכנות הנדרשות ,הציוד ,הגשת תוכנית עבודה ואישורה
ע"י המפקח ,הכנת הדו"חות ,לא ישולם בנפרד.

4.13

בדיקת אטימות במחברים של צנרת הדחיקה
בדיקות האטימות למחברים תעשה ע"י ציוד מיוחד שיסופק ויופעל ע"י שירות שדה של
יצרן הצינורות או מי שיוסמך על ידו  .הציוד והצוות המפעיל יעמדו לרשות המפקח באתר
למשך כל זמן הנחת הצנרת.
המכונה הייעודית תאפשר ביצוע בדיקת האטימות במחברים בין צינורות הGRP-

באמצעות לחץ מים .הבדיקה תעשה מתוך החלק הפנימי של הצינור במהלך העבודות
להנחת צנרת.

יצרן הצינורות או מי מטעמו יידרש להציג תוכנית לביצוע איטום ראשי הצנרת בהתאם
לתוכנית שלבי ביצוע שתוצע על ידי הקבלן ,וכן יציג את האמצעים לאיטום קצות הצנרת
במקומות הנדרשים והכל לצורך הצגת עמידתו של הספק בכל התנאים לצורך ביצוע
בדיקות האטימות הן לאטימות המחברים והן לאטימות הקו והשוחות כמפורט בסעיף
בדיקות אטימות לצינור.
4.14

הגשות מסמכים
ההגשות הבאות הקשורות לדחיקת צינורות או עבודת מיקרו-מנהור כמתואר ביתר פירוט
במפרט זה הן הגשות חובה:
מערכת המנהור
•

מפרט מלא של מערכת ה.MTBM-

•

שרטוטי ארגון כללי של ה.MTBM-
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•

קונפיגורציות של ראש החיתוך ,לרבות שרטוטים.

•

תאימות ה MTBM-עם התמודדות עם תנאי האדמה הצפויים.

תוכנית דחיקת צינורות
•

תוכנית הדחיקה :פריסת צנרת ,תחנות ביניים.

•

חישובים של כוחות דחיקה צפויים ,לרבות תרשים גראפי עבור כל סגמנט.

•

תוכנית הגירוז של הקבלן ,תערובת ,לחצי משאבות ונפחים עבור כל סגמנט.

•

תוכנית הבקרה והשליטה והפלט.

פירים
•

סידור ציוד המיקרו-מנהור על פני השטח ליד כל פיר עבודה.

•

סידור ציוד המיקרו-מנהור בתחתית כל פיר עבודה.

•

תכנון הקירות האחוריים לדוחקים הראשיים.

•

פרטי אטמי השיגור והקבלה וכל מכשור אחיזת הצינורות.

•

תוכנית השפלת מי התהום.

תוכניות חירום עבור:
•

כוחות דחיקה גבוהים

•

צינור שניזוק

•

היתקלות במכשול(ים)

•

שקיעות

•

אובדן קו או שיפוע

•

התמוטטות מכאנית גדולה

•

תוכנית תיקונים למקרה של שקיעות או התרוממות שנגרמת על ידי המנהור

ניטור המנהור
•

רמות שקיעות צפויות לאורך כל סגמנט

•

תוכנית ניטור פני השטח

•

נהלים לניטור עבודות מנהרה

•

טפסי דיווח מפורטים עם הסבר לכל הפנים של הניטור

אחר
•

מדריך אבטחת/וידוא איכות ()QA/QC

•

ארגון אבטחת/וידוא איכות ()QA/QC

•

קורות חיים של סגל מפתח באבטחת/וידוא איכות ()QA/QC
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נתוני מוצר
•

מים עכורים וצינורות  -למיקרו-מנהור מים עכורים תערובת המים העכורים המוצעת
והתכונות המבצעיות במקומות בהם יש שימוש בתערובת שאינה מים רגילים.

•

חומרי סיכה  -המרכיבים ותכנון התערובת לחומרי הסיכה של הצינורות והנפחים
הצפויים הדרושים לשימוש בכל סגמנט.
גראוט  -תכנון התערובת המוצע למילוי החלל הטבעתי בגראוט.

•

איטום המרווחים הפנימיים בחיבור בין צינורות  -נתוני התערובת ושיטת הביצוע.

•

הגשות מסמכי ציוד
•

מערכות מיקרו-מנהור  -גיליונות המידע של היצרן והמפרטים המתארים בפרטים את
מערכות דחיקת הצינורות או מיקרו-מנהור אשר יהיו בשימוש.

•

תיאור של מדידות שיפוע ויישור ומערכות שליטה כוללות ייצוג מתועד ומובן של
מערכות אלו כפי שנראות על ידי המפעיל.

•

סידור דחיקה הידראולי ,קיבולת מקסימאלית ושיטה להגבלת קיבולת מקסימאלית
של צינור הדחיקה .חישובים אשר מראים בבירור את הקשר בין הלחץ ההידראולי בכל
מסלול דחיקה והעוצמה המיושמת לצינור בזמן דחיקה.

•

תכנון תחנות ביניים ומיקומן מוצעים בשרשרת הצינורות עבור כל מקטע
אינדיבידואלי.

•

תיאור של מערכות גירוז ו/או מילוי בגראוט כולל הצעות לניטור ותיעוד נפחים ולחצים
של חומר סיכה וגראוט מחודר.

•

מכונת ה ,MTBM-אישור מהיצרן כי התצורה המעודכנת מתאימה לקוטר החיצוני של
הצינור המוצע.

•

שיטת הסילוק של עודפי החפירה.

•

תוכנית המינוף והשינוע של הצנרת כולל אישורי בטיחות ובדיקה למתקני הרמה.

הצהרות ודו"חות אבטחת/שליטת איכות
מערכת בקרת איכות תתייחס ל:
•

תיאור של יכולות המערכות בהתמודדות עם תנאי אדמה צפויים.

•

תוכנית לאספקה ,פיקוח ,בדיקות ,העברה ,הקמה והפעלת מכונת החפירה.

•

שיטות המינוף והשינוע של הצנרת.

•

שיטת ההעברה וההקמה המוצעת של מכונות חפירה או מגנים.

•

הפעלת מגן או ( MTBMבכל החלקים) ויציאה מפיר הדחיקה.

•

אחסנת ואחזקת הצנרת.

•

פרטים טכניים הנוגעים לשקיעות ושליטה על יישור המנהרות וסקרי יישור נוספים.

•

פרטים של סידורי ניטור המוצעים לתיעוד התנועות ווידוא המעלות של כל שקיעות/
התרוממות או נזקים לשירותים או מבנים.

•

הסרת פסולת ,כולל שיטות הפרדת פסולת עבור מים עכורים.

•

ניהול וסילוק מי תהום.

•

תערובת והחדרת חומר סיכה ,כולל נקודות החדרה מוצעות ,לחצים ונפחים מצופים.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021
עמוד  40מתוך 106

•

יציאת והוצאת מגן או .

•

סגירה של תחנות דחיקה בינוניות בעת השלמת העבודה על החלק.

•

מילוי בגראוט של שטחים טבעתיים ואיטום חורי הגראוט.

•

פרוצדורות חירום היכן שלא מכוסה על ידי תוכנית הקבלן לביטחון באתר.

•

בדיקת חישובים המציגים כי סידורי פיר הדחיקה וקיר הריאקציה יכולים להכיל
באופן בטוח את עומס הדחיקה המקסימאלי המחושב בלי תנועה מוגזמת או מזיקה.

MT BM

תוכניות חלופיות
הגשת תוכניות חלופיות לאישור לתנאים הפוטנציאליים הבאים:
•

נזק לשלמות המבנית של קו הצינורות ותיקונים;
אובדן והחזרה לקו ואיכות במקרה והקו או האיכות סוטים מערכי הסבילות
המפורטים;
אובדן אדמה לתוך משטח העבודה.
שקיעה או התרוממות יתר של פני השטח.

•

זרימת יתר של מי תהום לתוך משטח עבודה פתוח בצינור דחיקה.
תקלה טכנית משמעותית.
כוחות דחיקה העולים על המצופה והיכן שכוחות הדחיקה עולים על הקיבולת
המקסימאלית הבטוחה עבור הצינור.

•

הסרת ,ניקוי או יצירת אפשרות מעבר להתקדמות קו הצינורות מעבר למכשולים.

•
•
•

•
•

פרוצדורות בטיחות
הפרוצדורות יעמדו בכל דרישות הבטיחות הישימות .פרוצדורות אלו יוגשו למטרות תיעוד
בלבד ולא יהיו נתונות לאישור המהנדס .באופן מינימאלי הקבלן יספק את הבאים:

4.15

•

הגנה מפני אי יציבות קרקע וזרימת מי תהום.

•

בטיחות עבור כניסה ויציאה מהפיר ,כולל סולמות ,מדרגות ,שבילים ומעליות.

•

הגנה כנגד הפעלת ציוד מכני והידראולי ועבור הרמת ונשיאת חומרים וציוד.

•

אוורור ותאורה כולל פרוצדורות ניטור גז.

•

ניטור גזים מסוכנים.

•

הגנה של הפיר ,כולל מחסומי תנועה ,כניסה בטעות או בלתי מורשית וחפצים נופלים.

•

ציוד הגנת חירום.

•

אחריות פיקוח בטיחות.

רישום מנהור יומי של הקבלן
דו"חות יומיים  -הקבלן ישמור על רישום פעילות יומי במהלך פעילות דחיקת הצינורות
ומיקרו-מנהור ובמהלך עיכובים הקשורים לפעילות .הרישום יכלול באופן ספציפי:
•

מידע על סטיית יישור ה MBTM-ועומסי דחיסה ישימים מכל תחנות הדחיקה יתועד
במרווחים שלא עולים על  200מ"מ או  3דקות ,התכוף מבניהם .תיעוד עומסי דחיקה
יכלול כוחות פריצה מקסימאליים הדרושים כדי לאתחל את קווי הצינור אחרי
עצירות.

•

לחץ ההפעלה של מערכות לחץ מאוזנות במהלך הפעלה.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021
עמוד  41מתוך 106

•

קצב הזרימה של מים עכורים לתוך ומחוץ ל ,MBTM-לחץ המים העכורים עבור כל
אחד מה MBTM-והצמיגות והכבידה הספציפית ( )specifity gravityשל המים
העכורים.

•

 ,MBTM cutter torqueמהירות סכין (סיבובים לדקה) ,כיוון החיתוך ולחץ היגוי דחיקה
כאשר קיים.
שגיאות ידועות במידע המתועד יזוהו ויוסברו בהגשת מסמכי הרישום היומי.

•

מיקומי חומרי הסיכה והכמויות המוחדרות.
תיעוד של ניטור אוויר.
תוצאות של בדיקות סקרים הננקטות יחד עם ביצוע התאמות לייזר או ג'יירוסקופ.
אירועים של אובדן אדמה ,סלעים או אירועים לא רגילים אחרים.

•

עיכובים ארוכים משעה לפעילות נורמאלית ,יחד עם הסברים.
תוצאות ניטור שקיעה.

•

מידע המתועד ביד :אם ה MTMB-המשומש לא מתעד באופן אוטומטי את הגורמים
הפעי לים העיקריים המפורטים לעיל או שהגורמים הנוספים לא מתועדים באופן
אוטומטי ,תיעוד מפורט בכתב יד יישמר על ידי הקבלן.

•

•
•
•

•

הרישום ,רשום בכתב יד על נייר ,יבוצע במרווחים של לא יותר ממרווחים של  10דקות
בין האחד לשני עם מינימום של  4קריאות פרמטרים רשומים לכל  3מטר של חלקי
צינור דחופים.
באופן מינימלי הרישום ביד יכלול את הבאים:
-

מיקום של מכונות המנהור ביחס לקו ולשיפוע המתוכנן.

-

כוחות דחיקה המופעלים על הצינור בכל תחנת דחיקה ראשית ותחנה בין-דחיקתית.

-

תאריך ,זמן התחלה וזמן סיום.

-

מיקום של כל אחת ממכונות היגוי הדחיקה.

-

העומס של כל אחת ממכונות היגוי הדחיקה.

-

נטייה ,גלגול וסבסוב.

-

מומנט הפיתול של ראש החיתוך.

-

לחץ הידראולי (על מכונות מנוע הידראולי).

-

נפח חומר סיכה (ממערכות גירוז אוטומטיות).
זמני דיווח על רישומי מנהור

-

הקבלן יספק למהנדס עד שעה  10בבוקר בכל יום עבודה עותק קשיח של רשומות
המנהרה הדרושות כמפורט בזאת עבור  24השעות הקודמות עד החלפת המשמרת
האחרונה.
על בסיס שבועי ,או בעת בקשת המפקח ,הקבלן יספק בנוסף עותק אלקטרוני ,בפורמט
המקובל על המהנדס ,של כל רשומות אוסף המידע מה MTBM-ועבודות שליטת
היישור.
בתוך  7ימים מהשלמת כל מקטע הקבלן יספק למפקח סט שלם של רשומות יומיות
באופן המקובל על המפקח ועותק קשיח של כל רישום אלקטרוני כרשומות קבועות
של המקטע המושלם.

-

הקבלן יבצע מדידה ע"י מודד כמפורט בפרק  54של המפרט הבינמשרדי ,ב 50מטר
הראשונים בכל מהלך דחיקה ,המדידה תבוצע פעמיים ביום ,ובהמשך כל  40מטר
וככל שיידרש ע"י המפקח באתר .בנוסף הקבלן מחוייב לאפשר למודד מטעם המזמין
לבצע מדידה בכל עת שיידרש ע"י המפקח באתר.

-

-
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4.16

אופני מדידה ותשלום לעבודות דחיקת צנרת ראשית
עבור דחיקת הצנרת ישולם כקומפלט עבור כל מקטע דחיקה כולל כל המפורט בפרק  3ופרק
 4ופרק  5ובין היתר את הקמת ציוד הדחיקה ,הפעלתו ,בקרתו ,אספקה והובלת הצנרת על
כל סוגיה (צנרת ראשונה ,תחנות ביניים ,צנרת לפני ואחרי תחנות ביניים ,צנרת בנטונייט,
צנרת עם דופן כפולה ,צנרת ספייר) ,בדיקת לחץ ואטימות לצנרת במפעל ,המנהור ,דחיקת
הצנרת ,נקיטת אמצעים למניעת גלישת בנטונייט ,מדידות ,חדירת הפירים ,ניטור שקיעות,
איטום הגראוט בהיקף הצינור ,איטום המרווחים בין הצינורות ,בדיקת אטימות
למחברים ,ריתוך ליינר  HDPEבקטעי חצייה של קווי מים או רדיוסי מגן ,חבישה פנימית
בחיבור בין צינורות  GRPבקטעי חצייה של קווי מים או רדיוסי מגן ,מדידה לאחר ביצוע,
צילום ווידאו של פנים הצינור לכל אורכו וכל הנדרש ואת אספקה והשחלה של צנרת GRP
בקטרים  1,026 ,1,434מ"מ בצינור הדחיקה בקטעי ההשחלה ,כמסומן בתוכניות וכמפורט
בפרק  ,.5ולפי אבני דרך כמפורט בנספח התשלומים.
לתשומת לב הקבלן מיקום סופי לפיר ושוחה  AYN4יקבע ע"י עיריית תל אביב יפו בגבולות
אתר העבודה המוצע בהתאם לתב"ע רפידים ואילוצי תכנון ע"פ שיקול דעתם .עקב הזזת
הפיר על ציר הדחיקה ,מקטע הדחיקה  AYN4-AYN5שהינו מצינור  GRPאו בטון עלול
להתקצר בעקבות השינוי מקטע הדחיקה  AYN3-AYN4שהינו מצינור  GRPבקוטר חוץ
 1500מ"מ עלול להתארך בעקבות השינוי .לא תשולם כל תוספת לקבלן בעקבות שינוי זה
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פרק  - 5.0השחלת צנרת  GRPבצנרת הדחיקה
הקבלן יספק וישחיל צנרת  GRPבקשיחות  20,000פסקל בתוך צנרת הדחיקה.
צנרת  GRPתהיה צנרת השחלה חרושתית תעשייתית תוצרת " "HOBASובקשיחות
 20,000פסקל כמפורט בנספח ו'
הצינורות יסופקו עם מחברים שטוחים מפלב"מ בעלי קוטר חיצוני זהה לקוטר
החיצוני של הצינור ועם אטם אינטגרלי עשוי  EPDMלפי . EN-681-1
קטרי צנרת ההשחלה
במקטע  - AYN2-AYN3חציית שדרות רוקח -צנרת השחלה מפיברגלס ()CC-GRP
בקוטר חוץ  1,434מ"מ
במקטע  - AYN11-AYN12חציית הרכבת מול מט"ש הרצליה (מבנה  )2צנרת השחלה
מפיברגלס ( )CC-GRPבקוטר חוץ  1,026מ"מ
צנרת הדחיקה תותאם ללחץ של  1בר לפחות
החיבור בין הצינורות ייעשה בפיר ההשחלה לפי הנחיות יצרן הצינורות ותיעשה
מכיוון ההתחברות של הצינורות כדי למנוע התנתקות הצינור.
ביצוע ההשחלה ייעשה על ידי ציוד הנדסי ייעודי וכוחות הלחיצה הפועלים על הצנרת
ינוטרו תוך כדי הביצוע ולא יחרגו מ 80%-סיבולת הצינור.
בקצה הקדמי של צינורות ההשחלה יותקן צינור קצר שינותק ויוצא מפיר ההוצאה
בתום ההשחלה ,צינור זה יהיה פסול לשימוש בתור צינור להולכת ביוב.
לא תותר דחיפה של צינורות ההשחלה על ידי מגע ישיר של כלים הנדסיים ויש
להשתמש בטבעת היקפית שתתאים לקוטר הצינור המושחל.
הצינור יושחלו עם סנדלי תמך חרושתיים דוגמת תוצרת " "PSIדגם  MAאו ש"א2 ,
טבעות על כל צינור ועל פי הפרט שבתוכניות .הסנדלים יאושרו על ידי יצרן צנרת
ההשחלה.
בתום ההשחלה המרווח בין צינור ה GRP-לבין השרוול ייאטם פוליאוריטן מוקצף או
בבטון קל ,זורם ומתפלס תוך נקיטת אמצעים למניעת ציפת הצינור.
בדיקת אטימות לצנרת השחלה בקוטר פנים עד  1,250מ"מ
בדיקת אטימות במים תערך עבור צנרת בקוטר פנים עד  1,250מ"מ.
הבדיקה תיערך במים שפירים ועל פי דרישות המפרט הבין משרדי פרק  57סעיפים
 ,570592+57066לצנרת ביוב ,בעומד מים הידרוסטטי  15.0מטר ביחס לנקודה
הנמוכה בקו בקטע הצינור הנבדק .יש להחזיק את המים  24שעות לפני הבדיקה
ולהוסיף מים חסרים במידה והמפלס ירד .לאחר מכן משך הבדיקה יהיה  1שעה
לפחות ,ללא ירידת מפלס.
לפני ביצוע בדיקות האטימות ,הקבלן נדרש להגיש לאישור המפקח תוכנית שלבי
עבודה מפורטת לביצוע בדיקות האטימות ,המפרטת בין היתר את סוג הציוד ,סדר
הקטעים ,תבנית דו"ח בדיקה לדוגמא ,לוח זמנים ,אופן מילוי וריקון המים וכד'.
כמו כן ,לפני ביצוע הבדיקות ,הקו והתאים חייבים להיות שטופים ונקיים מכל
פסולת ,חומרים ,כלי עבודה וכד'.
תוצאות הבדיקה יוגשו למפקח ,בדו"ח ממוחשב ,חתום ומאושר ע"י בקר האיכות של
הפרויקט.
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אספקת מים ציוד וחומרים לבדיקות אטימות לצנרת ותאי בקרה ,תהיה על חשבון
הקבלן.
עבור בדיקת אטימות לרבות כל הכנות הנדרשות ,הציוד ,הגשת תוכנית עבודה
ואישורה ע"י המפקח ,הכנת הדו"חות ,לא ישולם בנפרד.
בדיקת אטימות במחברים של צנרת השחלה בקוטר פנים מעל  1,250מ"מ
בדיקות האטימות למחברים תעשה ע"י ציוד מיוחד שיסופק ויופעל ע"י שירות שדה
של יצרן הצינורות או מי שיוסמך על ידו  .הציוד והצוות המפעיל יעמדו לרשות
המפקח באתר למשך כל זמן הנחת הצנרת.
המכונה הייעודית תאפשר ביצוע בדיקת האטימות במחברים בין צינורות הGRP-
באמצעות לחץ מים .הבדיקה תעשה מתוך החלק הפנימי של הצינור במהלך העבודות
להנחת צנרת.

יצרן הצינורות או מי מטעמו יידרש להציג תוכנית לביצוע איטום ראשי הצנרת
בהתאם לתוכנית שלבי ביצוע שתוצע על ידי הקבלן ,וכן יציג את האמצעים לאיטום
קצות הצנרת במקומות הנדרשים והכל לצורך הצגת עמידתו של הספק בכל התנאים
לצורך ביצוע בדיקות האטימות הן לאטימות המחברים והן לאטימות הקו והשוחות
כמפורט בסעיף בדיקות אטימות לצינור.
מדידה לתשלום
מדידה לתשלום עבור אספקת והשחלת צנרת תימדד לתשלום כחלק ממחיר הקומפלט לביצוע
עבודות מנהור ודחיקת צנרת כמפורט בפרק  4להלן ולפי אבני דרך כמפורט בנספח התשלומים
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פרק  - 6.0שוחות בקרה לביוב בפירים
 6.01כללי
בפירי העבודה לדחיקה והוצאת הציוד ובנקודות המפגש של צנרת הדחיקה ייבנו שוחות
בקרה לביוב לצורך אחזקה שוטפת ואחזקת שבר של קו הביוב ולצורך חיבורים צידיים של
קווי ביוב ולחיבור בעתיד ,כמסומן בתוכניות.
שוחות הבקרה לביוב יכללו מספר מרכיבים שיאפשרו פעולתן ותחזוקתן הנוחה ובזה מהלכי
מדרגות ,מכסים ,מעקות וסולמות ,מפוח לאוורור מאולץ ,צנרת אוורור מאולץ ,הכנה
למשאבת ניקוז וצנרת סניקה ,חיבור מים ,חיבור חשמל ,לוח חשמל ,הכל כמפורט בתוכניות
המפורטות לשוחת הביוב לכל פיר ופיר.
שוחות הבקרה לביוב יכללו גם צנרת  GRPקוטר  1,600מטר לחיבור קטעי צנרת הדחיקה
עם פרט מיוחד חרושתי למעבר מצנרת בטון קוטר  1,600מ"מ לצנרת  GRPקוטר
 1,600מ"מ.
 6.02בניית שוחות בקרה לביוב בפירים
בסיום ביצוע עבודות הדחיקה יבוצעו שוחות בקרה לביוב בתוך פירי הדחיקה.
שוחות  AYN1ו AYN4-תהיינה שוחות יצוקות באתר לפי תכניות וכמפורט בנספח ב-מפרט
עבודות בטון לשוחות בקרה בפירים.
שאר השוחות תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות כמפורט בתכניות השוחות
כל מרכיבי השוחה יהיו טרומיים ,העונים על הדרישות המפורטות בתקנים הישראלים
וכנדרש במפרטים .השוחות תהיינה מיוצרות ע"י יצרן ישראלי בעל ניסיון של לפחות  5שנים
בייצור שוחות טרומיות ,העומד בדרישות  ,ISO9001:2000נושא תו תקן ( 5988חלק  1וחלק
 )2ובעל מערך שירות שדה להדרכה ופיקוח על טיב הביצוע דוגמת "וופלמן" או
"אקרשטיין" .היצרן יאושר מראש לפני תחילה העבודה ע"י המפקח באתר.
שוחות הבקרה תהיינה במידות שצויינו בטבלה לעיל מחוליות טרומיות לפי ת"י .658
כלל השוחות יתוכננו לאטימות מלאה כנגד כניסת מי תהום.
תקרות השוחות ,ותקרות הביניים ,יתוכננו לעמוד ובעומסי הקרקע ובעומסי רכבים כבדים
השוחות תהיינה מבטון סיגים ב 40-לפחות לפי ת"י  118מסוג רב סיגים ביצור חרושתי עם
תוסף אטימות זייפקס ביחס  1.25%או פנטרון  0.8%כדוגמת תוצרת "ולפמן" או שו"ע.
פלדת הזיון של רכיבי תאי בקרה מלבנים תהיה מרשתות מרותכות ,ממוטות מצולעים או
משילוב שלהם ,הרשתות יתאימו לדרישות ת"י  4466חלק  .3עובי כיסוי הבטון מעל הזיון
יהיה לכל הפחות בעובי של  5ס"מ.
כל העבודות להתקנת השוחה ,לרבות חוליות תקרה ,יישום האטמים בין החוליות וכל
העבודות הדרושות להשלמת הביצוע ייעשו לפי הנחיות ,בהדרכה ובפיקוח של שירות השדה
של היצרן ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות על כל מרכיביהן.
תכניות של גוש העיגון ,תכניות של השוחות הטורמיות ותכנון אופן התקנתם בתוך פיר
הדחיקה יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן ,ויובאו לאישור המתכנן
והקונסטרוקטור.
השוחות יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן כמפורט בנספח ב למסמך ד' - 2מפרט
עבודות בטון לשוחות בקרה בפירים.
מדידה לתשלום עבור אספקה והתקנת שוחות הבקרה ישולם כקומפלט לכל שוחה ושוחה
כולל תכנון השוחה ,אספקה והתקנת השוחה ,החוליות ,הארובות ,התקרות ,הפתחים וכל
הנדרש בסעיף זה ועל פי התכניות .עבור שוחה  AYN12התשלום כולל גם את הספקה
והתקנת הרצפה הטרומית .התשלום לפי אבני דרך כמפורט בנספח התשלומים.
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 6.03התקנת רצפה וגוש עיגון
התקנת השוחה תתבצע על בסיס גושי עיגון לצינורות ,מבטון סיגים ב 40-עם תוספת זייפקס
 1.25%או פנטרון .0.8%
הרצפה תכלול פרט לחיבור לחוליות הטרומיות ותתוכנן לשאת את משקל השוחה.
כחלק מהרצפה תבוצע עוקת ניקוז כמסומן בתכנית
הרצפה תהיה בשיפוע של  2%לכיוון העוקה.
עבודות הבטון ליציקת הגוש יהיו כמפורט בנספח ב' למסמך ד' -2מפרט לביצוע עבודות
בטון לשוחות בקרה ולמבנים קבועים מבטון מזויין.
גוש העיגון והרצפה יתוכנו ע"י קונסטרקטור מטעם הקבלן.
מדידה לתשלום – עבור הרצפה וגוש העיגון ישולם כקומפלט כולל תכנון ע"י קונסטרוקטור
מטעם הקבלן  ,בניית גוש העיגון והרצפה ,עוקת הניקוז ,פרט מחבר לחוליות הטרומיות וכל
הנדרש ,התשלום יהיה לפי אבני דרך כמפורט בנספח התשלומים
 6.04איטום המרווח בין השוחה לפיר
מילוי חוזר בין קירות של שוחת ביוב לבין קירות הדיפון שיצרו את פיר הדחיקה או ההוצאה
באותו מיקום יעשה ע"י תערובת  Controlled Low Strength Material ,CLSMכדוגמת
פיוליט או ש"ע מאושר ,בחוזק של  2מגפ"ס בגיל  28יום .היציקה תעשה בשכבות בהתאם
להנחיות היצרן בעובי של  1.5מ' לכל היותר ,השכבה הבאה תיושם רק כאשר השכבה
הקודמת התקשתה באופן מלא ובאישור של המפקח באתר.
יש לספק לאתר אך ורק  CLSMשייוצר במפעל בטון מאושר ויובל בתנאי בקרה טובים
במשאיות בטון מובא כמשמעותו בתקן הישראלי לבטון מובא ת"י .601
תערובת הבטון שתשמש לייצור החומר בעל חוזק מבוקר  CLSM -תתוכנן על ידי הקבלן ועל
חשבונו והוא יבצע בדיקות מוקדמות של תערובת ניסיונית באמצעות מעבדה מאושרת.
הבדיקות שתעשנה בתערובת הניסיונית נועדו לבדוק את עמידתה בדרישות המפורטות
בסעיפים הרלוונטיים בתקן ישראלי ת"י .26
על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן לבצע בדיקה חזותית של המילוי ב .CLSM-יבדקו
דרגת מילוי ,העדר חללים ,הפרדה ופגמים אחרים ביישום.
משכי הזמנים המינימליים ליישום בין השכבות יבדקו ויקבעו בעת הביצוע על ידי המהנדס
הקונסטרוקטור שיועסק על ידי הקבלן ,בתיאום עם הטכנולוג של מפעל הבטון ממנו תירכש
התערובת ,בהתאם לסוג תערובת ה CLSM-בה ייעשה שימוש ,הכל מותנה באישור המפקח.
ביצוע המילוי המפורט מעלה יבוצע סביב קירות השוחה רק לאחר שבוצע האמור להלן:
הושלמו כל עבודות השוחה ,לרבות בדיקה ויזואלית לאטימות כנגד חדירת מי תהום.
בוצעו כל תיקוני האיטום הנדרשים ואושרו ע"י המפקח.
ההחלטה על טיב המילוי החוזר נתונה בידי המפקח באתר.
מדידה לתשלום עבור איטום המרווח בין השוחה לפיר תהיה כקומפלט עבור כל פיר ופיר
כולל כל המפורט לעיל ולפי אבני דרך כמפורט בנספח התשלומים
 6.05אבזור וצנרת בשוחות בקרה
בניית השוחות ואיבזורן ,יהיו על פי הפרטים שבתוכניות וכמפרט להלן.
עבודות החשמל בשוחות כמפורט בפרק עבודות חשמל.
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צנרת ואביזרים בשוחות
חיבורי צנרת הדחיקה בפירים וספחי הצינורות יעשו באמצעות צינורות  GRPחרושתיים
בקוטר כמפורט בתוכניות ,בדרג צינור וקשיחות כמוגדר לצינורות הדחיקה.
חיבור צנרת הדחיקה לצנרת ולאביזרים מ GRP -בפיר תעשה באמצעות חבקים הידראוליים
מפלב"מ דוגמאת  REPAMAXעם אטם  EPDMתוצרת "קראוס" או ש"א המתאימים
לזרימת ביוב גרביטציוני ובהתאם למפורט בהמשך ובהתאם לקוטר הצינור ולפרטי החיבור
שבתכניות.
בפירים יותקנו קשתות טרומיות חרושתית מ GRP -כמפורט בתוכניות .דרג הלחץ
והקשיחות של הקשת כמוגדר לצינורות הדחיקה .על גבי הקשתות יותקן זקף ביקורת
חרושתי עליו יורכב אוגן עיוור בקוטר  800מ"מ מיוצר לפי תקן  EN-1092-1וכן תותקן הכנה
לחיבור צידי מ GRPבקוטר  600מ"מ.
חיבור בין אביזרים בקוטר שונה ייעשה על ידי אביזר מעבר קוטר מ GRP-של יצרן צינורות
הדחיקה כפי שהוגדר בתנאי המכרז ,בקשיחות ובדרג כפי שהוגדר לצינור הדחיקה וכולל
מחברים דרושים או אביזר מעבר מפלב"מ  316Lוכולל חבקים הידראוליים דרושים לביצוע
החיבור.
כל ספחי הצנרת והקשתות יסופקו ע"י אותו ספק צינורות ה GRP-לדחיקה וההשחלה כפי
שהוגדר בתנאי המכרז ,הקבלן יספק תכנית  SHOP DRAWINGSשל הקשתות ואופן
התקנתן עבור כל פיר לאחר מדידה של הזווית המדויקת ,תכנית זו תוגש לאישור המזמין
והמתכנן.
קטעי הצנרת והאביזרים יעוגנו לקירות השוחה על ידי חבקים מפלב"מ כל  1.0מ' או על ידי
גושי עיגון שיתוכננו על ידי קונסטרוקטור מטעם הקבלן.
אם הקבלן יספק צינורות  GRPלדחיקה יהיו ספחי צנרת ה GRP-של אותו יצרן.
אם הקבלן יספק צינורות דחיקה מבטון ספחי הצנרת יהיו תוצרת  HOBASאו SOBUR
ובנוסף הקבלן יידרש להתקנת מחברים וחבקים הידרואליים למעבר לצנרת מבטון לGRP-

לפי פרט.

כל האביזרים יהיו חרושתיים תעשייתיים  .עבודות חבישה והתקנה באתר ייעשו על ידי קבלן
מומחה בעל ניסיון בעבודות דומות בארץ ובחו"ל ויאושר על ידי שירות השדה של יצרן
הצינורות.
צנרת פוליאתילן למערכי הניקוז תהיה צנרת  +PE100 SDR11לפי ת"י  ,4427בקוטר 90
מ"מ תוצרת פלסים או שווה איכות.
צנרת אוורור
צנרת האוורור תהיה מצינורות  - +PE100 SDR21לפי ת"י  - 4427בקטרים המסומנים
בתוכניות .צנרת  PEתעוגן לקיר המבנה ע"י חבקי פלב"מ  .304קשתות תהיינה חרושתיות,
הצנרת החשופה (מעל פני הקרקע) תהיינה עם תוספים מתאימים וצבע הדרושים לפי
המלצות היצרן לעמידה בפני .UV
מערך ניקוז בשוחות בפירים
מערך הניקוז בשוחות שבפירים יכלול עוקות לניקוז כולל סבכות פיברגלס והכנה להורדת
משאבות טבולות לניקוז ,צנרת פוליאתילן  +PE100 SDR11הצנרת תעוגן לקיר המבנה ע"י
חבקי פלב"מ  .304מגופים ואל חוזרים pn16'' "3פרט חיבור מהיר למשאבת ניקוז וכל
המפורט בתכניות.
מחבר חבק הידראולי
חיבור קשת  GRPלפרטי המעבר יעשה באמצעות חבקי הידרואלים דוגמת חברת "קראוס"
עשוי מפלב"מ  316עם אטמים .EPDM
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תמיכות לצנרת ואביזרים
צנרת ,ואביזרים המותקנים בשוחות ייתמכו ע"י תושבת עפ"י הפרטים שבתכניות.
כל תמיכות הפלדה תהיינה מפלב"מ  .304תמיכות אחרות תהיינה מבטון טרום חרושתי
מתאים לקוטר הצנרת השעונה.
תמיכות יעוגנו לבטון עם ברגי פיליפס או ברגים כימיים.
מכסים
מכסים יבוצעו בתקרת השוחה על פי הפרטים שבתוכניות וכמפורט:
פתחי כניסה ויציאה  -במידות  0.7X0.7מטר.
פתח בזק כבד לכביש במידות  0.72X0.72מטר.
מכסה בזק  1.42X0.72מטר .D 400
מכסה כבד ב.ב D400 .קוטר  60ס"מ.
פתח הוצאת ציוד כבד  -שער דו כנפי במידות  1.20x1.00מטר אשר יכללו גם שבכת בטיחות
פריקה מפיברגלס.
מכסה שוחה מאלומיניום כדוגמאת תוצרת חברת  HALLIDAY PRODUCTארה"ב.
המכסה הינו במבנה אלומיניום מרוג תעופתי ,בעובי  7מ"מ .המחוזק ע"י פרופילים פנימיים,
אשר עבר תהליך אלגון (אנודייז) המקנה לו יכולת עמידה מצוינת באווירה הקרובה לים,
רוויית מלח ,באווירה קורוזיבית של תחנות שאיבה וכו'.
מסגרת המכסה מגיעה צבועה חיצונית ,ומצופה בפריימר ביטומני לחיבור והגנה טובה יותר
לבטון.
המכסה מצויד בבוכנה מפלב"מ  316העוזרת להרמה קלה של הפתח ולנעילה במצב פתוח,
כולל ידית שחרור נעילה.
במסגרת הפנימית של המכסה ישנה תעלה היקפית עם אטם  EPDMהעמיד באווירה מליחה.
הצירים של המכסה הינם מפלב"מ .316
כל מרכיבי המכסים יהיו מפלב"מ  .304המכסים יותקנו על מסגרות ,שיעוגנו בבטון.
בכל המכסים יוטבעו על ידי היצרן ,לפי הסטנדרט של איגודן ,שיימסר לקבלן על ידי המפקח,
הסמל והכיתוב הנדרשים על ידם.
עבודות מסגרות
משטחי עבודה ומערכי מדרגות וסולמות תעשייתיים
תכנון וביצוע מהלך המדרגות יהיו בהתאם להוראות הבטיחות ועל פי תקנות התכנון והבנייה
(בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) תש"ל ,1970-בהתאם לתיקונים העדכניים וכדלקמן:
מידת רום מדרגות עד  17.5ס"מ.
מידת שלח מדרגות מינימום  26ס"מ.
רום  xשלח =  61-63ס"מ (נוסחת התקנות).
פני השלחים יהיו מונעי החלקה .יש לעמוד בדרישות ת"י  - 2279מקדם ההתנגדות להחלקה
ברטוב בסיווג  R10לפחות.
מעקה הצד הפונה לחלל יהיה בגובה  90ס"מ לאורך המהלך ובגובה  105ס"מ במשטחי
ביניים.
המעקות יכללו סף רגל בגובה  15ס"מ.
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המעקה יעמוד בדרישות ת"י  ,1142אשר מתיר במדרגות שבנייני תעשייה בהם אין גישה
לקהל ,מעקה בעל  3אוזניים (יד ותיכון ורגל) שהמרחק ביניהם לא יעלה על
 50ס"מ .וכן לוח רגל אטום שגובהו  15ס"מ לפחות במשטחי הביניים.
בצד מהלך מדרגות הפונה אל קיר יותקן מאחז יד בגובה  90ס"מ ובחתך בקוטר "½,1
ובמרחק שאינו עולה על  8ס"מ מהקיר.
כל המשטחים יהיו מחוספסים ומונעי החלקה כהגדרתם בתקן.
מערכי המדרגות ומשטחי השירות יהיו מודולרים חרושתיים וניתנים לפירוק והסרה מהירה
בעת הצורך ,דוגמת תוצרת "סקופ" או שו"ע.
לכל מערך שייוצר ויסופק תצורף תעודה חתומה ע"י קונסטרוקטור מורשה לעמידה
בדרישות התקנים המחייבים.
מדרגות  -תהיינה מתועשות מודולריות מפלב"מ  304כדוגמת תוצרת " "METALINEעם סף
למניעת החלקה.
מעקים ,מאחזים  -מעקים יותקנו בהיקף פתחים ,בצידי סולמות ומשטחים עיליים ויהיו
פלב"מ  304עפ"י הפרט שבתוכניות ,אלא אם יידרש אחרת יכללו כל המעקות לוח רגל אטום
מפלב"מ במידות  150x4מ"מ.
בשוחות  AYN2B, AYN3B, T228סולמות מעקות מכסים תמיכות לשבכות וכל האלמנטים
מפלב"מ ,יהיו מפלב"מ L316
המעקים ,המאחזים ,המסעדים יהיו חרושתיים תעשייתיים מודולריים ופריקים ,דוגמת
תוצרת " ,"METALINEאו שווה ערך.
המרווחים בין העמודים (הניצבים) ,גובה המעקים ,העיגון ,וכל הנדרש יהיו על פי דרישות
ת"י  1142ולא יותר מ 1.0-מטר מרווח בין העמודים גובה העמוד  1.10 -מטר ,ובמדרגות 90 -
ס"מ ,כהגדרת בתקן.
כל ברגי העיגון יהיו מפלב"מ בגודל מתאים לקיבוע של המעקה לבטון ולבטיחות העובדים.
במעקה נייד ונשלף יובטח החיבור בין קטעי המעקה וכן יבוצע מתקן למניעת השלפות
המעקה ממקומו.
במהלך ההקמה יבטיח הקבלן את הניצבות המושלמת של העמודים ואת אופקיות המושלמת
של מאחז המוטות האופקיים.
לפני התחלת יצור המעקות יעביר היצרן למזמין את תוכנית ייצור המעקות אותן בכוונתו
לספק שתראה את אופן השימוש ביחידות מודולריות חרושתיות על מנת לקבל את המעקה
הדרוש וכן חישובים סטטיים של מעקים בהתאם לחומר הנבחר.
שבכות יותקנו בפתחי הוצאת הציוד במשטחי דריכה במדרגות ובמשטחי עבודה.
השבכות תהיינה מפיברגלס משוריין מונע
דגם  "GRITTOP" TYPE Cבעובי  50מ"מ או ש"ע.

החלקה

דוגמת

תוצרת

"סקופ"

השכבות תותאמנה לעומס מרוכז של  500ק"ג ועומס מפוזר של  1000ק"ג/מ"ר (אלה אם
צויין אחרת).
שבכות תונחנה על גבי פרופיל מתאים בבליטות שיקבעו בבטון.
במשטחי הביניים יותקן בצד הפונה לחלל לוח רגל אטום בגובה  15ס"מ מפלב"מ .304
שבכות תסופקנה עם שלוש תפסניות חרושתיות תעשייתיות מפלב"מ  304לכל מ"ר שבכה.
שבכות על מפתחים גדולים תכלולנה את קורות הפלדה להבטחת כושר הנשיאה של השבכה,
כמפורט לעיל .קורות הפלדה תהיה מפלדה מגולוונת.
קונסטרוקציית הפלדה ,מסגרות ,תמיכות ועיגונים  -יהיו מפלב"מ  ,304ובזה ברגים ,אומים,
פלטות עיגון וכל הנדרש.
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מדידה לתשלום עבור אבזור שוחות הבקרה ישולם כקומפלט כולל מדרגות מפלב"מ,
סולמות ,פודסטים ,מעקות ,מכסים ,סבכות ,מאחזי יד ,גידור ,משטח בטון ,פשפש ,תמיכות
צנרת ,סבכות לעוקות ניקוז מערכות אוורור וניקוז צנרת מ ,GRP-ספחי צנרת הGRP-
בשוחה ,הסתעפות ניקוי ,אוגנים ואוגנים עיוורים ,הכנה לחיבור בעתיד ,קשת וזוויות וכל
המסומן בתוכניות ,מחברי צנרת  GRPלצנרת דחיקה ,חבקים הידראולים ,סימון ושילוט וכל
המפורט במפרט מיוחד זה ובתוכניות ,התשלום יהיה לפי אבני דרך כמפורט בנספח
התשלומים.
 6.06שוחות חיבור עירונית בפירי עבודה
בפירים  AYN2, AYN3, AYN4יבוצעו בנוסף לתאי הבקרה הראשיים תאי בקרה
עירוניים.
שוחה  AYN2Bסמוך לשוחה ,AYN2
שוחה  T228סמוך לשוחה AYN4
שוחה  AYN3Bסמוך לשוחה AYN3

תאי הבקרה העירוניים מופיעים בתכניות של תאי הבקרה הראשיים
התאים יהיו טרומיים ויאובזרו כמפורט בסעיפים לעיל.
בניית שוחת  AYN3Bעל קו  Tקיים תהיה כמפורט לגבי בניית שוחה  T281בסעיפים
7.03.5 7.03.6

מדידה לתשלום עבור תאים  AYN2B T228ישולם כקומפלט כולל תכנון השוחה ,אספקה
והתקנת השוחה ,הארובות ,התקרות ,הפתחים וכל הנדרש וכן אבזור שוחות הבקרה כולל
סולמות ,פודסטים ,מעקות ,מכסים ,סבכות ,מאחזי יד ,מפלב"מ  ,L316סימון ושילוט וכל
המפורט במפרט מיוחד זה ובתוכניות ,התשלום יהיה לפי אבני דרך כמפורט בנספח
התשלומים.
מדידה לתשלום עבור בניית שוחת  AYN3Bעל קו  Tקיים תהיה כקומפלט ותכלול:
הצגת תוכניות עבודה ואישורה על ידי המפקח ,עבודה בשעות חריגות ,הערכות לביצוע
כמבצע ,ביצוע הסדרי תנועה ,חפירות גישוש ידניות מוקדמות לאיתור תשתיות וקו קיים
בנקודת החיבור ,הזמנת מפקחים מטעם בעלי התשתיות כולל תשלום וכן הספקה והנחת
השוחה על כל מכלוליה :קדחים לחיבורים צידיים ,איטום בין החוליות ,תקרה כבדה,
מכסים ומערך סולמות ומעקות מפלב"מ  ,316Lהספקת והרכבת אביזרים תקניים למעבר
וחבור הצינורות לקיר השוחה (אטמים מובנים) ,ביצוע מתעלים ,ביצוע מסגרות ל STOP
 LOGמפלב"מ  316על שני פתחי הצנרת ,ובדיקת האטימות בהתאם להנחיות המפרט.
וכן מבצע התחברות לאחר מסירת קו  AYNכולל הכנת תוכנית הסדרי תנועה ואישורה על
ידי הרשויות המוסמכות ,הצגת תוכניות עבודה ואישורה על ידי המפקח ,עבודה בשעות
חריגות ,הערכות לביצוע כמבצע ,ביצוע הסדרי תנועה ,פירוק התקרה ,חיתוך הצינור הקיים
בשוחה ,פינוי שאריות החיתוך ,השלמת בנצ'יקים ,השלמת  ,STOP LOGשאיבות ומעקפים
במידת הצורך ,הערכות מוקדמת ,החזרת התקרה ,החזרת המצב לקדמותו ,הכנת תוכניות
לאחר ביצוע ,הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הנחת הצינורות והשוחה ובדיקת
האטימות בהתאם להנחיות המפרט.

לתשומת לב הקבלן
אבן דרך לתשלום שוחה AYN2כוללת את ביצוע שוחה  AYN2Bהסמוכה אליה
אבן דרך לתשלום שוחה AYN4כוללת את ביצוע שוחה  T228הסמוכה אליה
אבן דרך לתשלום שוחה AYN3כוללת את ביצוע שוחה  AYN3Bהסמוכה אליה
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 6.07אבזור אופציונאלי לשוחות הבקרה
מערך אוורור מאולץ
צנרת אוורור תהיה מצינורות צמ"ש חרושתיים קשיחות  5000לפי ת"י  1892חלק - 2
בקטרים המסומנים בתוכניות .צנרת צמ"ש תעוגן לקיר המבנה ע"י חבקי פלב"מ .304
קשתות תהיינה חרושתיות.
המפוח יהיה חרושתי תעשייתי צנטריפוגלי עשוי מפי.וי.סי .מסוג שקט עם סלד נמוך דוגמת
תוצרת שבח דגם  355SBIויותאם ל 10-החלפות אוויר בשעה בזמן פעילות מחושב בהתאם
לעומק הפיר ומידותיו ונתוני צנרת היניקה.
המפוח יבוצע כך שניתן יהיה להפעילו עם כניסת אדם לשוחה ואחת לתקופה שתיקבע ע"י
המפקח באתר.
עבור מערך אוורור מאולץ ישולם כקומפלט עבור כל שוחה ושוחה כולל כל המפורט לעיל.
מערכת הניקוז משודרגת
מערכת הניקוז המשודרגת תכלול בנוסף על האמור בסעיף  2 9.05משאבות טבולות לספיקה
של  10מק"ש לעומד המוכתב ועומק שוחת הבקרה .המשאבה תהיה דוגמת תוצרת ""flygt
 .bS 2620המשאבה תסופק עם מעמד מצופי הפעלה ודימום וכבל חשמלי רצוף ואורגינלי
באורך עד  30מטר.
עבור מערך ניקוז ישולם כקומפלט עבור כל שוחה ושוחה כולל כל המפורט לעיל.
 6.08מגופי טריז בשוחה  AYN12 AYN4ומפעילים חשמליים
בשוחה  AYN12יותקן מגוף טריז בקוטר " 40ובשוחה  AYN4יותקן מגוף טריז בקוטר "48
המגוף יהיה תוצרת " "SEGUROדגם  12 -TF-1131-ALאו "רפאל" דגם " "TRS-WWלביוב

וכדלקמן:

כל המגופים יהיו בדרג לחץ ודירוג אוגנים .PN10
המגופים יהיו מסוג אטימה רכה של גומי היקפי מותקן מכנית על גבי טריז לא מגופר
ויתאימו לת"י  ,61המגופים יתאימו לעבודה עם שפכים גולמיים ללא טיפול קדם.
המגופים יהיו בעלי ציר מתרומם OS&Y

חומרי מבנה:
ציר

 -פלב"מ St.st - 316

גוף

Ductile Iron -

מכסה

Ductile Iron -

טריז

( Ductile Iron -עם אטימה רכה)

ציפוי גוף ומכסה המגוף  -אפוקסי קלוי בתנור בעובי  250מיקרון לפחות ,פנים וחוץ .או ציפוי
פנימי של אמייל וחיצוני של אפוקסי.
סימון  -כל מגוף יסומן על גופו ,מוטבע או מובלט ,ברור ובר קיימא הנראה לעין ,גודל אותיות
 3מ"מ לפחות.
הסימון יכלול את הפרטים הבאים:
 שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו הקוטר הנומינלי של המגוף הלחץ הנומינלי של המגוף סימן הדגם לפי קטלוג היצרןבלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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 סימן לזיהוי שנת ייצור או סדרת ייצור סימון על הגו והמכסה לזיהוי החומר ממנו עשויים סימון לזיהוי תקן אוגנים ציון ארץ הייצור סימון כיוון הזרימה6.08.1

כללי
תחתית המגוף חלקה ללא חריצים או שקעים ,המאפשרים הצטברות של לכלוך
ומוצקים.
מעבר  -מעבר מלא .Full Bore -
אטימה מוחלטת בלחץ העבודה.
אטם המגוף יותקן על גבי הטריז באופן המאפשר החלפה פשוטה ללא צורך בפירוק
המגוף מן הקו.
האטם יהיה בעובי העולה על  40מ"מ ,מוגן משחיקה ופגיעה בתוך תעלה מובנית
בטריז המגוף.
האטם יהיה מסוגל לסגירה על אבנים וגופים זרים וזאת מבלי שיגרם נזק לתפקוד
ואטימה של המגוף.
שיטת האטימה  -אטימה דו שלבית דינאמית במומנט הפעלה נמוך מן הנדרש בת"י
 61ללא צורך בשימוש במגוף מעקף .By Pass
למעט אם צויין אחרת ,המגופים יסופקו עם מפעיל חשמלי כמפורט בהמשך.
לכל דגם מגוף המופעל ע"י מפעיל חשמלי ייקבע מומנט מירבי (לצורך קביעת
המפעיל החשמלי).
מומנט מרבי זה יקבע לפי בדיקת מומנטים אשר בוצעה בדגם המוצע על ידי מכון
התקנים הישראלי בהתאם לנוהל בת"י  ,61סעיף  4.2.1וסעיף .4.2.2
המגופים יוגשו לאישור המתכנן בצירוף תעודת הבדיקה של מכון התקנים אשר
בוצעה במהלך חמש השנים האחרונות ,עבור הקוטר והדגם הספציפיים או קטרים
דומים.
כל המגופים והמפעילים החשמליים יסופקו כיחידה אחת על ידי ספק המגופים,
אשר באחריותו התאמת מומנטים בין מגוף למפעיל ,התאמה מכנית מדוייקת
ביניהם ,כיול חשמלי
ובדיקת תקינות פעולתם במפעל ובאתר.
כל המגופים שווי הקוטר יסופקו על ידי אותו יצרן מגופים.
כל המפעילים החשמליים יסופקו מתוצרת אחת.
מגופים בקוטר עד " 20יסופקו עם תעודה לבדיקת התאמה לת"י  61של מגוף
מקוטר ודגם זהה למוצע שבוצעה ע"י מכון התקנים במהלך חמש ( )5השנים
האחרונות.
כל המגופים בקוטר "( 24כולל) ומעלה ייבדקו במפעל היצרן להתאמה לת"י .61
בדיקת עדות  WITNESSED TESTתיעשה לכל המגופים בקוטר " 28ומעלה.
הבדיקה תעשה במימון הקבלן ותתבצע ע"י חברת "צד שלישי" שתקיים את
הבדיקה באתר הייצור של המגופים עפ"י הדרישות בתקנים וכמפורט מטה.
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החברה שתבצע את הבדיקות הדרושות תהיינה בעלת ניסיון מוכח בבדיקות של
מגופים ,על הקבלן להגיש את שם החברה לביצוע הבדיקות וניסיון קודם לאישור
מזמין העבודה.
בגמר ביצוע הבדיקות יגיש הקבלן דוח סיכום של בדיקת הWITNESSED TEST-

אשר יכלול את רשימת הבדיקות ,אופן הביצוע ,ותוצאות כל בדיקה .הדוח ילווה
בתמונות של שלבי הבדיקה השונים.
מהות הבדיקה על פי הרשימה להלן:

התאמת המגוף לדרישות התקן בהתאם לסעיפים  - 2.1סימון  - 3.3.1 -גוף המגוף
ומכסהו - 3.3.2 ,הטריז - 3.3.3 ,אמצעי הפעלה - 3.4 ,מידות - 3.6 ,אוגנים- 3.7 ,
כיוון הסגירה - 4.1 ,עמידות בלחץ הידראולי - 4.2 ,מומנט הפעלה - 4.3 ,אימות4- ,
 - 4חוזק מכני של המגופים ,ו - 4.5.2-בדיקת הרציפות שבתקן הישראלי ת"י 61
( )1997ותיקון מספר  )197( 1ותיקון מספר " :)1997( 1מגוף טריז עשויי מתכת".
6.08.2

חלקי חילוף
בנוסף לאמור בסעיף לעיל בנוגע לחלקי חילוף ,הספק יציע סט חלקי חילוף עבור
המגופים בקוטר  "28ומעלה שיכללו את :כל חלקי המגוף למעט חלקי היציקה (גוף,
מכסה ,וטריז) .אטם טריז חלופי יסופק יחד עם חלקי החילוף של המגוף.

6.08.3

מפעילים חשמליים למגופים
כללי:
מגופים גדולי קוטר ומגופים נוספים ,יופעלו ע"י מפעיל חשמלי וכמסומן בתוכניות.
בחלקן יותקן המפעיל על המגוף ישירות ובחלקן על מוט מאריך כמסומן בתוכניות.
המפעילים החשמליים יהיו מתוצרת " "ROTORKאו " "AUMAויכילו את כל
אופציות התפעול ,הבקרה ,ההגנה ,האינדיקציות וההתראות ,במארז אינטגרלי וכן
את הגיר במידה ויידרש ,כמפורט להלן:
א .תנאי החשמל
המפעילים החשמליים יתאימו למתח של  400X3וולט  10% ,תלת פאזי,
בתדירות של  50הרץ (אלא אם צויין אחרת).
ב.

הספק
ההספק החשמלי והמכני של המפעיל וכן המומנט שהוא יכול להפעיל ,יהיו
גדולים לפחות ב 25%-מההספק הנומינלי והמומנט הנומינלי הנחוץ ,להפעלת
המגוף  ,ו/או ב %-אחר כפי שיחליט המתכנן.

ג.

מהירות הפתיחה והסגירה
קצב הפתיחה והסגירה של המפעילים יהיו בין " 8ל 12"-לדקה ובלבד שזמן
הסגירה או הפתיחה לא יחרוג מ 7-דקות.

ד.

הגנה חיצונית ומארז המפעיל
המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית ,ללא כל הגנה נוספת בפני התזות,
גשם ,אבק וכו' .מארז המפעיל יהיו ברמת אטימות של  .IP68טרמינל
החיבורים ,יהיה מופרד באטימה כפולה מיתר המערכות.
המפעיל יכלול כניסות כבל מתכתיות ברמת הגנה כנ"ל.
כדי להבטיח קיום רמת אטימות גבוה של המארז יתאפשר שינוי כיוון דרגת
מומנט ,מתגי פתוח  /סגור ואיפיון מגעי זיהוי אחרים ללא צורך בפתיחת
המארז (באמצעות שלט חיצוני) ,גם בהעדר הזנה חשמלית באתר.
מערכת חשמל ובקרה תהיה במארז מוגן רעידות.
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חומר מבנה צריך להתאים לתנאי סביבה קורוזיביים ,ללא פינות חדות .גוף
המפעיל יהיה בציפוי מיוחד באבקה ל 350-מיקרון עפ"י מפרט צבע רוטורק -
.MI03614
כל הברגים והאומים יהיו מפלב"מ .316
המפעיל יהיה מסוג  non-intrusiveלמניעת חדירת מים ואבק למפעיל והפעלה
נוחה עם כפתורי הפעלה בוררים מגנטיים (ללא לחצנים).
החלפת הפרמטרים תעשה עם שלט אינפרא אדום המאפשר תפעול Bluetooth

מקומי לאחר קידוד סיסמא.

ה .המפעיל יסופק עם תכנת אינפרא אדום ( Bluetooth /שלט רחוק) המתאים
לעבודה בתנאי סביבה החיצונית .תתאפשר העברת כל נתוני המפעיל למחשב
אישי באמצעות השלט.
ו .תצוגות
 .1תצוגת דיגיטלית רציפה בזמן אמת ,באחוזים ונתוני המומנט( .תצוגה ממצב
סגור לגמרי  100%ועד פתוח לגמרי  .)0%התצוגה בסימנים ונתונים
מספריים לסיוע להפעלת המפעיל ,לכיול ,ולאיתור התקלות.
 .2תצוגת טקסט
תצוגת נתונים ) (LCDניתן לסיבוב לקריאה נוחה בכל כיוון התקנה של
המפעיל .צג רחב עם תצוגה נומרית ותצוגת סימנים ברורים ,ונורות (אדום,
ירוק וצהוב  -הצהוב ניתן לתכנות) .תצוגה ברורה למרחק של לפחות 5
מטרים מהמפעיל ,ותמשיך להציג גם בניתוק ממקור מתח .תצוגה ניתנת
לתכנות מטריציוני ,חדה וברורה ברזולוציה של  168x132לתצוגת פרטי
תפעול ,אזהרה ,וכיול ,כולל גרפיקה ונתוני אוגר הנתונים .חלון התצוגה
בעובי מינימאלי של  9מ"מ (עם אפשרות כיסוי הגנה  ,)UVמאחוריו משטח
אטימה ,LCD ,מאחוריו  LCDגרפי ,ומאחוריו  Backlightבצבע לבן .ועל גבי
הצג ניתן לקבל מלא הנתונים כדוגמת:
 .3נתוני היצרן
נתוני תפעול המפעיל (מומנטים ,מס' ותאריכי הפתיחה והסגירה ,כל
השינויים וכו') .ונתונים סטטיסטיים מיום התקנת המפעיל.
תצוגה עד  1024אירועים האחרונים של המפעיל לצורך איתור תקלות (כולל
האירועים הפנימיים).
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ז.

מנוע והגנות חשמליות
מנוע יהיה ברמת בידוד  ,Fומתאים להפעלה רציפה במשך  15דקות בטמפ'
 40מע' צלזיוס ,או לפחות פי שניים מזמן פתיחה  /סגירה מלאה של המגוף
(הארוך ביניהם) ,במומנט ממוצע של  33%מעבר למומנט מירבי של המגוף.
המנוע יהיה מוגן כנגד עבודה עם פחות משלוש פאזות.
המנוע יכיל הגנה טרמית.
ניתוק חשמלי ומכני של המנוע יהיה ללא צורך בניקוז שמן שבמארז.
מנוע יכבה בעת עצירה עקב מצב נעילת מגוף.

ח .בקרת תפעול והגנות
המפעיל יהיה מצוייד במפסיקי  TORQUEו LIMIT-ניתנים לכוונון ,לעצירת
המנוע במצב פתיחה וסגירה מלאים .מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה
של עליית המומנט ( )TORQUEלפני השלמת מהלך הסגירה .הגיר יכלול
אפשרות להפעלת "מכות פטיש" אוטומטיות בכל עת של תחילת מהלך
הפעולה (סגירה או פתיחה).
המערכת תאפשר הפסקה יזומה של המפעיל גם באמצע פעולתו.
למפעיל מערכת מדידת מיקום מתקדמת  Absolute Position Encoderעם
יתירות ובדיקה עצמית עם לא יותר מ 4-חלקים נעים.
למפעיל מערכת מדידת מומנט באמצעות פרוסת סיליקון  piezoלמדידה
מדוייקת של המומנט על ציר המנוע.
ט .כיוון אוטומטי לפתיחה וסגירה
המערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל ,תתקן באופן אוטומטי את כיווני
הפתיחה והסגירה ,גם במקרה של שינוי פאזות.
י .הפעלה ידנית
המערכת תכיל גלגל להפעלה מכנית ומנוף בורר מצב .הגלגל ומנוף בורר המצב,
לא יסתובבו או ינועו בזמן פעולת המפעיל.
תסופק ידית בוררת מצבים" ,ידני  -אוטומטי" ניתנת לנעילה ,לבחירת מצב
העבודה.
בברירת מצב "ידני" ,סיבוב הגלגל עם כיוון השעון ,לסגירה.
בברירת מצב "אוטומטי" הגלגל יהיה מנוטרל.
מערכת צריכה לאפשר לעבור למצב הפעלה ע"י גלגל ידני בעת חירום גם אם
מערכת המפעיל בפעולה ,ללא גרימת נזק למנוע המפעיל .גלגל הפעלה מחובר
ישירות לציר המגוף (עוקף את המנוע החשמלי).
כל סיבוב של גלגל ההפעלה הידני ש"ע סיבוב אחד של ציר המגוף.
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יא .הפעלה מרחוק
המפעילים יכילו  4מגעים ( )inputלהפעלה מרחוק .מתח הפיקוד יהיה של
 24VDCמוזן מתוך המפעיל או באמצעות הזנה חיצונית (לפי בחירת המזמין).
 .1סגירת מגוף
 .2פתיחת מגוף
 .3עצירת פעולה
 .4פעולת חירום (עוקף את כל שאר הפקודות :מגוף ייעצר ,ייסגר או ייפתח
בהתאם לתכנות מוקדם).
יב .תצוגה מרחוק
המפעיל יכיל  4מגעים ( )outputו 4-מגעים אופציונליים נוספים ,הניתנים
לתכנות לצורך אינדיקציה של הנתונים הבאים:
 .1מגע באחוז פתיחה מתוכנן מראש (בין סגור  -פתוח.)100%-0% ,
 .2פעולת המגוף נעצרה בעת פתיחה כתוצאה מהפעלת מומנט גבוה.
 .3פעולת המגוף נעצרה בעת סגירה כתוצאה מהפעלת מומנט גבוה.
 .4פעולת המגוף נעצרה בעת פתיחה או סגירה כתוצאה מהפעלת מומנט גבוה.
 .5המגוף בתהליך סגירה.
 .6המגוף בתהליך פתיחה.
 .7המגוף בתהליך סגירה או פתיחה.
 .8המגוף "תקוע".
 .9בטרייה פנימית במתח נמוך מדי.
 .10המגוף נמצא בהפעלה ידנית.
 .11מגע מהבהב בעת פעולת המגוף.
 .12סוף הסגירה.
 .13סוף הפתיחה.
יג .אינדיקציה מקומית
התצוגה תכלול  3סמנים מצוירים שיאותתו בעת תקלה ,ויאפשרו זיהוי של סוג
התקלה כמפורט:
 .1תקלה מכנית (מגוף תקוע ,מאמץ יתר וכו').
 .2תקלה חשמלית (חוסר מתח ,איבוד פאזה וכו').
 .3תקלת תקשורת (ניתנה פקודת חרום ,אין אינדיקציות וכו').

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021
עמוד  57מתוך 106

יד .אינדיקציה מיוחדת
המפעיל יצויד במגע מתחלף ( )outputשיופעל בכל אחד מהמצבים הבאים:
 .1איבוד פאזה.
 .2איבוד מתח במערכת ההפעלה.
 .3הופעל מתג הפעלה ידנית.
 .4הופעל מתג עצירה ידני.
 .5פעולת המפעיל הופסקה בגלל חימום יתר.
טו .תנאי עבודה
עד  60הפעלות בשעה לפתיחה וסגירה בניצולת זמן של עד .25%
יז .אוגר נתונים
המפעיל יצויד באוגר נתונים פנימי שיאפשר ניתוח תהליך הפעולה האחרונה,
ונתונים ממוצעים מכל הפעולות עד כה (לצורך הסקת מסקנות לתחזוקה).
יח .תקשורת
אפשרות לתקשורת סלולרית (לצורך איתור תקלות ושינוי קונפיגורציות)
בממשק אינפרא  -אדום עם תוכנת הפעלה מקוונת.
יט .מפעילים חשמליים יסופקו עם מעמד למאריך שיותקן בקומה שבה יותקן
המפעיל כמפורט בהמשך.
מאריך למגופים לחיבור למפעילים חשמליים או ידניים
המעמד החרושתי  ,PEDESTAL -עליו יותקן המפעיל החשמלי או הידני ,יהיה
עשוי מפלב"מ  ,316ובעל אוגן התחברות לפי  .ISO5210לאחר גמר הייצור,
יעבור פסיבציה כימית בטבילה באמבט וציפוי של אפוקסי קלוי בתנור בעובי
 70מיקרון .לחילופין המעמד יהיה עשוי מפלדה צבועה בצבע אפוקסי קלוי
בתנור בעובי  250מיקרון לפחות.
ציר המאריך יותקן על המעמד בשיטה של טבעת חצויה המאפשרת שליפת
הציר ופירוק קל לצורך תחזוקה.
בקצה העליון של הציר יבוצע תבריג אשר יאפשר רתימה של הציר לצורך פירוק
במידת הצורך.
בין הטבעת החצויה ואוגן המעמד יותקן מיסב לחץ גלילי .בית המיסב יצוייד
בפיית גירוז עשויה פלב"מ .316
חוזק המאריך יתוכנן עם מקדם ביטחון של לפחות פי שניים מהמומנט המרבי
המתקבל מן המפעיל החשמלי או הידני .אלא אם נדרש אחרת מבחינת חוזק,
המאריך יהיה עשוי ממוט פלב"מ  304בקוטר  40מ"מ בחתך מלא ,או צינור
פלב"מ  SCH40-2 304בכל מקרה היצרן יאשר כי המוט המאריך המסופק
מתאים לעבודה באפליקציה הנדרשת.
חיבור בין חלקי המאריך יבוצע באמצעות מקשרים  COUPLING -או אוגנים
שרותכו במפעל על מחרטה.
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המאריכים יתמכו אל קיר או קונסטרוקציית פלדה באמצעות תומכי ציר
עשויים פלב"מ  316שעברו פסיבציה בטבילה באמבט וציפוי אפוקסי קלוי
בתנור .התומכים יאפשרו כוונון שלהם כלפי הקיר ויצוידו בברגיי כוונון לצורך
פילוס .התומכים יהיו בעלי חורים אובליים עליהם יחוברו תומכי הציר כך
שתתאפשר הרחקה או קירוב שלהם ביחס לקיר .מיסבי המאריכים יהיו מ-
 HDPEבעובי של  25מ"מ לפחות ,המיסבים יהיו חצויים ויחבקו את המאריך
כך שתתאפשר התקנתם ללא צורך בפירוק המאריך .כמות התומכים תכנונם
וייצורם תהיה בהתאם לאורך המוט המאריך ולפי המלצת היצרן ובאחריות
הקבלן .למען הסר ספק ,באחריות הקבלן (ספק) תכנון וייצור תמיכות אלה.
מידת השיוור (זריקה) של המאריכים לא תעלה על  5מ"מ לכל כיוון.
חיבור המאריך אל ציר תמסורת המגוף יבוצע באמצעות מתקן טלסקופי זכר-
נקבה עשוי פלב"מ  304אשר יאפשר כיסוי על מרווח של פלוס מינוס  70מ"מ.
במצבו הפתוח מרבי תהיה חפיפה של  100מ"מ בין שני חלקי הטלסקופ.
מעבירי כוח (קרדנים) יותקנו לאחר אישור המזמין.
הקרדנים " "Universal Jointsיתוכננו למקדם בטחון של פי חמש מהמומנט
המירבי של המנוע החשמלי .זווית מירבית של הקרדנים תהיה  85%מהמותר
בהוראות היצרן.
בין ציר התמסורת שעל המגוף לבין חיבור קצה המאריך או הקרדן יותקן
מתאם עם סידור אבטחה למניעת השתחררות עקב מהירות סיבוב ורעידות.
המפעיל החשמלי או הידני למגופים עם מאריך יותקן על גבי מעמד חרושתי
במפלסים המוראים בשרטוטים.
מחבר פירוק מאוגן  -המחבר יהיה מחבר פירוק מאוגן דוגמת “dismantling
” jointתוצרת "( ''UNIJOINTעם שני אוגנים) עשוי מפלדה TO EN10025
GGG-50, S235 and/or S275

התקנת המחבר כוללת גם ברגי פלב"מ ,פרטי העיגון ובזה האוגנים הברגיים
מפלב"מ  304הריתוכים וכל הנדרש.
6.08.4

מדידה לתשלום עבור אספקה והתקנת מגוף ,מפעיל חשמלי ,מאריך למפעיל
ומחבר פירוק מאוגן
המגוף ימדד לתשלום כקומפלט  ,המחיר כולל אספקה והתקנת המגוף ובזה:
המפעיל החשמלי ,גיר ,מוט הקישור (או מוט הארכה) למפעיל ,קרדן ,תמיכות
למוט הארכה (כולל תכנון התמיכות) ומסבים ומעמד חרושתי למפעיל מחבר פירוק
מרוגן .במידה ויידרש פתיחת פתחים בבטון להעברת מוט מאריך ,וכל הנדרש
להתקנה מלאה של המגוף ,הגיר ,מוט מאריך ,המפעיל החשמלי והתושבות.
אם לצורך התקנת המאריכים יידרשו משני כיוון ,או גירי עזר או כל אביזר
המתחייב לצורך פעולת המאריכים בשילוב עם המפעיל החשמלי  -תהיה תכולתם
כלולה במחיר היחידה שבכתב הכמויות; ולא ישולם עליהם בנפרד.
המחיר כולל גם הובלה ,התקנה ,כיול ,אטמים ,מסגרות ותמיכות הכל כמפורט
לעיל ובהתאם להנחיות יצרן המגופים והמפעילים החשמליים.
מחיר המגוף יכלול אחריות כוללת ,תיעוד ,והתחייבויות ,לתקופת זמן של  3שנים
על המגוף כולל התחייבות לאספקת חלקי חילוף לתקופה זו.
התשלום יהיה לפי אבני דרך כמפורט בנספח התשלומים.
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6.09

עבודות חשמל
עבודות חשמל יבוצעו בשוחות הבקרה  AYN4ו  AYN12Aהבקרה על פי תוכניות החשמל
וכמפורט בנספח ח' למסמך ד' –2מפרט עבודות חשמל
עבור עבודות חשמל ישולם כקומפלט לכל שוחה ושוחה ,ובהתאם לאבני דרך כמפורט
בנספח התשלומים.

6.10

סימון ושילוט שוחות
במקומות המסומנים בתוכניות ,ליד שוחות הניקוי ושסתום האוויר לקו הסניקה ,בנקודות
התפנית על קו הסניקה ובמקומות שעליהם יורה המפקח באתר יתקין הקבלן שלטים
סטנדרטיים של איגוד ערים דן (ביוב) כמפורט בנספח ז' למסמך ד' - 2סימון ושילוט.
השלטים יהיו מפח אלומיניום בעובי מינימלי של  3מ"מ במידות המצוינות בדוגמא .נוסח
הכיתוב על גבי השלט ,השפות בהן ייכתב והצבעים יהיו לפי סטנדרט איגודן.
הצבעים בהם ייעשה שימוש יהיו בלתי מחיקים ובלתי דוהים ,עמידים בתנאי חוץ ,לרבות
קרינת שמש.
השלט ייקבע במקומו על גבי הקיר החיצוני של השוחה או על גבי עמוד מצינור מגולוון
בקוטר מינימלי של " 3שייקבע בקרקע באמצעות גוש בטון .הצבעים בהם ייצבע העמוד יהיו
אדום ולבן לסירוגין.
עבור שילוט השוחות לא ישולם בנפרד והתמורה תהיה כלולה במחיר אבזור השוחות.
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פרק  - 7.0עבודות נוספות ונלוות
7.01

כללי
במסגרת מכרז זה תבוצענה עבודות נוספות \ נלוות אשר ימדדו לתשלום כמפורט בכתב
כמויות ובפרק זה

7.02

העתקת קו סלקום בשדרות רוקח
תוואי קו הדחיקה במקטע  ayn3-ayn4חוצה קו סלקום קיים ברחוב שטרית .על מנת לבצע
את הדחיקה במקטע זה יש לבצע את העתקת קו סלקום.
העתקת הקו תבוצע ע"י חברת סלקום על חשבון הקבלן בתשלום כהקצב כמפורט בכתב
הכמויות.
הקבלן ידאג להתקשר עם חברת סלקום מיד עם קבלת צו התחלת עבודה  ,ולתאם איתם
את לוחות הזמנים להעתקה ,ולקחת בחשבון את הנושא בבניית לוחות הזמנים.
כל עיכוב בעבודות הדחיקה של הקבלן בשל עיכוב בהעתקת הקו יהיה באחריות הקבלן
בלבד.
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7.03

חיבור מי אביבים
 7.03.1כללי
הקבלן יבצע את העתקת קו " "Tמרחוב רפידים לשוחה  AYN4והוצאתו
מרדיוס מגן של באר מים.
הקו באורך  360מטר יבוצע בדחיקה של צינור  GRPאו צינור בטון בקוטר פנים
 500מ"מ כמפורט בהמשך
עבודת הקבלן כוללת את מסירת הקו למי אביבים בהתאם לנוהל המסירה
המפורט בנספח י"ב ,עבור מסירת הקו למי אביבים לא ישולם בנפרד והתמורה
תהיה כלולה במחירי היחידה השונים.
 7.03.2מיקרו-דחיקה ()Microtunneling
הנחיות כלליות

א.

צנרת דחיקה תהיה מ GRPתוצרת  HOBASאו מבטון בקוטר פנים  500מ"מ.
הקבלן יבנה פירי עבודה לביצוע הדחיקה .פירי העבודה ישמשו לאחר סיום
הדחיקה כשוחות בקרה לביוב ,כמפורט בהמשך.
להלן הדרישות המיוחדות עבור ביצוע העבודה:
סקר קרקע  -על הקבלן לבצע סקר קרקע על חשבונו ,שישמש אותו לתכנון
וביצוע עבודתו .כל האחריות לגבי סוג הקרקע ,מי תהום וכו' הינה על הקבלן
ולא תהיה לקבלן שום טענה ותביעה מהמזמין הנובעת מנושא זה.
מי תהום  -לתשומת לב הקבלן כי העבודה או חלק ממנה תתבצע בסביבת
מי תהום ובקרקע חולית ,הקבלן נדרש לקחת בהצעתו את הנדרש לביצוע
העבודה בסביבה זו כולל כל הציוד ,החישובים וכל הנדרש לביצוע העבודה.
כוחות עילוי  -הקבלן נדרש לתכנן ולהציג חישובים כנגד כוחות עילוי אשר
עשויים לפעול על קווי הביוב ושוחות הבקרה .במידה ויידרש לבצע שוחות
עמוקות יותר מהנדרש בתוכניות  ,רצפות בטון עבות ,וכל עבודה או חומר
נוסף על מנת לבטל את כוחות העילוי לא ישולם לקבלן תוספת והתמורה
תיכלל במחירי היחידה השונים לביצוע העבודה.
עבודה רצופה  -אישור לעבודות לילה יש לקבל מעירית חולון ומכל הגורמים
הרלוונטיים.
החזרת המצב לקדמותו  -החזרת המצב לקדמותו תהיה בהתאם לדרישות
עיריית תל אביב ,איגודן המזמין וכל רשות רלוונטית.
עבודה בשיטת תכנון ביצוע  -הקבלן נדרש לתכנן את כלל מרכיבי העבודה
ולהגיש לאישור המזמין .לצורך כך הקבלן יידרש להעסיק על חשבונו יועצי
משנה ,מהנדסים וכל אשר יידרש לתכנון וביצוע העבודה בשלמותה.
צנרת הדחיקה

ב.

צנרת דחיקה מצינורות בטון מזויין תהיה חרושתית תעשייתית המיוצרת ע"י
יצרן עם ניסיון מוכח בייצור צינורות לדחיקה כדוגמת "אקרשטיין" או
"וולפמן" לפי ת"י  .27לפחות  400מטר צנרת דחיקה לביוב שהונחה בקרקע
ב  5שנים האחרונות.
צנרת הדחיקה מבטון תעמוד בדרישות המפורטות להלן:
.1

הבטון
Concrete
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.2

צמנט

צמנט סיגים מתוצרת נשר ,מסוג B/N
CEM III 42.5
( )Slag cementעם תוסף C-500 NF
 1.5% XYPEX Admixממשקל צמנט

Cement

.3

פלדת הזיון
Reinforcement steel

.4

שומרי מרחק (ספייסרים)
Spacers

.5

אטם ראשי לצינורות דחיקה
Main sealing ring

.6

טבעת הפלדה לצינורות
דחיקה
SS collar

.7

מסמרות הרמה
Lifting anchors

.8

צינוריות להזרקת בנטונייט
Bentonite nozzles

.9

רפיד עץ
Cushion ring

10
(*)

או תוסף פנטרון  1.0%ממשקל הצמנט
חוזק כניעה  ,MPa 500חוזק מתיחה
 ,MPa 550לפי ת"י  4466חלק .4
רשתות הזיון (כלובים צילינדריים)
עשויים במכונת ריתוך אוטומטית.
עשויים מבטון פולימרי
עשוי מגומי  SBRמתוצרת חברת
 CORDESגרמניה .מתאים
 .EN-681דגם CK-89-19/2710
עשוי מפלב"מ  L316בעובי לכל
הפחות  10מ"מ אורך  195מ"מ
מפלב"מ *L316
דגם  DEHAגרמניה /6000-2.5-0065
 600-2.5-0120או שווה ערך עבור
צינורות דחיקה
צינורות בקוטר " 1עם פקק אלן "5.8 1
 DIN 9006מגולוון (ללא עבור צינורות
)600x1020
רפידה במידות / 830x950x16
מחולקת
מ"מ
680x920x16
לארבעה מקטעים .הרפידה עשויה
מעץ רך או דיקט
עובי כיסוי על הזיון מינימום  4.5ס"מ

כל האלמנטים המרותכים לקולר וביניהם כתר העיגונים לבטון
("סטדים") ,יהיו גם הם עשויים מפלב"מ  ,316Lותהיה הפרדה מוחלטת
בינם לבין זיון הצינורות .כחלק מדרישות בקרת האיכות ,המזמין דורש
בדיקת בידוד חשמלי בין הקולר ובין הזיון לכל צינור וצינור ,בשלב ראשון
לפני היציקה ובשלב שני אחרי היציקה.
צנרת דחיקה מ GRP-תהיה מצינורות  GRPבקוטר פנים  500מ"מ
מיועדים לדחיקה דוגמת תוצרת " "HOBASאו SOUBURבקשיחות
מינמלית של  64,000פסקל עם מחברים מפלב"מ 1316

ג.

דחיקת הצנרת
דחיקת הצנרת תיעשה בשיטת מיקרו-דחיקה ( )microtunnelingעם ראש סגור
(.)closed shield
תכולת העבודה ודרישות הביצוע על פי המפורט במפרט הבין משרדי פרק ,54
וכמפורט להלן.
העבודה תתבצע ע"י קבלן רשוי עם ניסיון מוכח בביצוע עבודות דחיקת צנרת
דומות בכפוף לדרישות הסף בתנאי המכרז במסמך א'.
הדחיקה תיעשה מפירי דחיקה אל פירי הוצאה.
פירי העבודה לדחיקה יותקנו כקיסון בקוטר פנים של  3.30מטר לכל הפחות.
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רצפת הקיסון תהיה יצוקה באתר ואטומה.
תוכנית הקיסון ,פרטי הרצפה והאיטום ,חישובי הציפה ותוכניות
הקונסטרוקציה יובאו לאישור המפקח.
עבודות הדחיקה תכלולנה כחלק ממחירי החוזה בין היתר:
-

תיאום הנדסי והיתרים והסדר תנועה על פי תוכנית הסדרי תנועה
מאושרת
פירוק והעתקת תשתיות עיליות ותת קרקעיות
נקיטת אמצעי בטיחות על פי תוכנית יועץ הבטיחות מטעם הקבלן
בניית אתרי עבודה והתארגנות.
פינוי כל החומר החפור ועודפי חפירה לאתר פסולת מאושר ע"י
הרשויות ,כולל תשלום האגרות.
חפירה והקמת פירי עבודה בעומק הנדרש לדחיקה ולהוצאת מכונה.
דחיקת הצנרת.
אספקת מים וחשמל על ידי הקבלן.
שימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט.
הקבלן נדרש לתאם עם הרשויות ו/או בעלי השטח בשטח דרכי גישה
ותנאי שימוש.
עבודות ההכנה הנדרשות לצורך שימוש בשטח יהיו על חשבון הקבלן.
בדיקת אטימות לכל הקו ,לכל אורכו.
מדידה לאחר ביצוע והגשת תוכניות וקבצים לאחר ביצוע ,בפורמט
שיידרש על ידי המזמין.

-

צילום הקו והשוחות בווידאו  +דו"ח ו.CD-
החזרת מצב השטח לקדמותו ,שיקומו ומסירתו לאגפים האחראיים
בעיריית ת"א-יפו (כגון דרכים ו/או שפ"ע).
מסירת הקו למי אביבים ולמזמין

-

-

-

ד .דיוק הקידוח/דחיקה
הסטייה המותרת בכל נקודה ונקודה לא תהיה יותר מ:
סטייה אנכית 5-+ :ס"מ
סטייה אופקית 10-+ :ס"מ

ה .פירי עבודה כשוחות בקרה לביוב
פירי עבודה ישמשו לאחר גמר הדחיקה כשוחות הבקרה לביוב של הקו,
לפיכך מתחייב שכל האמור לגבי שוחות הבקרה לביוב בהמשך יחול על
מבנה הקיסון ובזה סוג הבטון שישמש כקיסון (בטון סיגים ,תוסף זייפקס,
אטימות ותכולת השוחה).
ו.

מדידה לתשלום
מדידה לתשלום עבור דחיקת צנרת בשיטת  ,Microtunnelingתהיה לפי מ"א
שיידחק לפי סוג הצינור וללא תלות בעומק הדחיקה כולל בין היתר:
▪ תכנון הדחיקה ,הגשתו ואישורו ע"י המפקח
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▪ תכנון צנרת הדחיקה ואישורה
▪ הכנת תוכנית עבודה ( )Method Statementואישורה
▪ בניית אתרי העבודה
▪ אספקת צנרת דחיקה מכל הסוגים והאורכים הנדרשים ,צנרת לתחנות
ביניים ,וכיו"ב
▪ דחיקת הצנרת כמפורט לעיל לכל אורכה ולכל מקטעיה על כל מכלול
העבודות הנדרשות ,לרבות תחנות ביניים במידת הצורך.
▪ בקרה שוטפת ממוחשבת לכל מרכיבי הדחיקה כולל הפקת דו"חות מחשב
יומיים (כגון :אורך ומרחק ,סטיות אופקיות ואנכיות ,כוחות דחיקה,
צריכת בנטונייט ,כמות וסוג עפר מסולק ,וכד') .לא יתקבלו דוחות כתובים
בכתב יד!
▪ בקרת שקיעות דיפרנציאליות על פני הקרקע.
▪ שיקום אתרי העבודה והחזרת המצב לקדמותו
▪ תיקון כבישים ומדרכות ככל שיידרש על פי הנחיות בעלי התשתית
▪ שטיפה וצילום הקווים
▪ בדיקת אטימות
▪ הליך מסירה למי אביבים
מדידה לתשלום עבור אתרי העבודה ופירי הדחיקה וההוצאה והפיכתם
לשוחות ביקורת תהיה עבור כל פיר כקומפלט ללא תלות בעומקו כולל בניית
האתר ,תכנון וביצוע הסדרי תנועה וגישה ,תיאום תכנון ,רשיונות עבודה,
הספקה והתקנת הפירים ,חפירה ,אבזור השוחה כמפורט להלן ,בדיקת
אטימות וכל הנדרש להשלמת השוחה בהתאם לתכניות.
 7.03.3שוחות בקרה לביוב
כנאמר לעיל ,פירי העבודה ישמשו כשוחות בקרה לביוב לאחר גמר הדחיקה .שוחות
נוספות תיבנינה על קווים קיימים.
שוחות הבקרה תהיינה חרושתיות טרומיות מבטון ב 40-עם תוספת זייפקס 1.5%
או פנטרון  1.0%במידות ובעומקים על פי הפרט שבתכניות ,ותכלולנה :סולמות,
פודסטים ,מעקות ,מחברי שוחה דוגמת "איטוביב" או שווה איכות ,תקרה ,מכסה,
עיבודים בקרקעית וכל הנדרש.
פירי הדחיקה (שישמשו כשוחות בקרה לביוב)  -יהיו מבטון סיגים ב 40-עם
תוספת זייפקס כאמור לעיל.
השוחות יחושבו לשאת את כוחות העילוי שיפעלו עליהן בהנחה שפני המים כפני
הקרקע במידת הצורך יעמיק הקבלן את השוחה וימלא אותה בבטון.
מודגש בזאת כי כל שוחות הבקרה (למעט פירים המבוצעים בשיטת קייסון),
תוקמנה ביבש ,לאחר שהושפלו מי התהום לגובה של לפחות  40ס"מ מתחת לפני
החפירה.
כל פרטי המתכת והמסגרות ,ללא יוצא מן הכלל ,יהיו מפלב"מ .316L
סולמות יהיו עשויים מפרופילי פלב"מ  316Lעגולים ,לפי פרט.
מכסים יהיו לפי הסטנדרט הנדרש ע"י מי אביבים מסוג ב.ב .עם סמל "מי אביבים"
וכיתוב "ביוב" ,על פי הסטנדרט הנדרש ע"י התאגיד.
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כל השוחות החרושתיות שיותקנו יסופקו עם מחברי שוחה/צינור תואמים לצינורות
המתחברים וכן עם אטמי "איטופלסט" בין החוליות.
מדידה לתשלום
עבור אבזור פירי הדחיקה וההוצאה והפיכתם לשוחות בקרה לא ישולם בנפרד
והתמורה תהיה כלולה במחיר הפיר והאתר.
 7.03.4ביצוע פיר הוצאה ברחוב רפידים
פיר ההוצאה  ,T282מתכונן בכביש רפידים על כל המשתמע מכך .הקמת הפיר
תבוצע בין לילה.
העבודה תתבצע על פי תכנית עבודה ( )Method Statementשיגיש הקבלן .
על הקבלן להעסיק על חשבונו יועץ תנועה אשר יגיש דרישות ותכניות להסדרי
התנועה הדרושים ,תכניות אלו יוגשו ע"י הקבלן לאישור המפקח\המתכנן .על הקבלן
לדאוג לפיקוח משטרתי ,ציוד ותמרור ,אמצעי הבטיחות וכל הנדרש לפי הנחיות
משטרת ישראל ולתאם את העבודה עם עירית ת"א ומשטרת ישראל .קבלת
רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של
הקבלן ,על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה על פי התכניות מאושרות של יועץ
התנועה ,וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק
של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה ,וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י
הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח.
▪ תוכנית הסדרי תנועה מאושרת
▪ חפירה והנחת הפיר ברחוב רפידים  -החפירה ברחוב רפידים תהיה חפירה
מדופנת( ,דיפון החפירה יהיה בהתאם לתוכנית דיפון שיגיש הקבלן ערוכה
וחתומה על ידי מהנדס רשוי ושתאושר על ידי המפקח באתר) ברוחב המינימלי
הדרוש ,התקנת שוחה טרומית במידות פנים  3X2שתשמש כפיר הוצאה כולל
תקרה מתאימה לעומס כבד ,מילוי חוזר מ CLSM-המילוי החוזר תבוצענה 2
שכבות מצע סוג א' בעובי  20ס"מ מהודקות ל ,98%-ושתי שכבות אספלט בעובי
 3ס"מ ו 5-ס"מ.
מדידה לתשלום
מדידה לתשלום עבור אסקה והתקנת פיר הוצאה ברחוב רפידים תהיה
כקומפלט ותכלול:
הכנת תוכנית הסדרי תנועה ואישורה על ידי הרשויות המוסמכות ,הצגת
תוכניות עבודה ואישורה על ידי המפקח ,עבודה בשעות חריגות ,הערכות לביצוע
כמבצע ,ביצוע הסדרי תנועה ,הזמנת מפקחים מטעם בעלי התשתיות כולל
תשלום אגרות ,ניסור האספלט ,הגנה ותמיכה של תשתיות חוצות ,חפירה
מדופנת ,סילוק פסולת החפירה ,אספקה והתקנת פיר ההוצאה ,מילוי החוזר
ב ,CLSM-התשתית לכביש והחזרת המצב לקדמותו ,תכנון וביצוע הסדר תנועה
לצורך הוצאה המכונה ,מילוי מדידה מצבית ומסירה,
כן כולל מחיר ההנחה את הסדרי התנועה הדרושים כולל תשלום ליועץ תנועה,
פיקוח משטרתי ,ציוד ותימרור ,אמצעי הבטיחות וכל הנדרש לפי הנחיות
משטרת ישראל.
עבור תמיכת תשתית חוצה ו/או מיגונה לא ישולם בנפרד.
▪
 7.03.5ביצוע שוחה T281
שוחה  T281הינה שוחה המתוכננת על קו " "Tקיים .הקמת השוחה והנחת הקו

המחבר אליה יבוצעו בין לילה.

העבודה תתבצע על פי תכנית עבודה ( )Method Statementשיגיש הקבלן .
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על הקבלן להעסיק על חשבונו יועץ תנועה אשר יגיש דרישות ותכניות להסדרי
התנועה הדרושים ,תכניות אלו יוגשו ע"י הקבלן לאישור המפקח\המתכנן .על הקבלן
לדאוג לפיקוח משטרתי ,ציוד ותמרור ,אמצעי הבטיחות וכל הנדרש לפי הנחיות
משטרת ישראל ולתאם את העבודה עם עירית ת"א ומשטרת ישראל .קבלת
רישיונות העבודה מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של
הקבלן ,על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה על פי התכניות מאושרות של יועץ
התנועה ,וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק
של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה ,וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י
הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח.
במהלך העבודה נציג איגודן חייב להיות נוכח באתר ,על הקבלן להודיע לאיגודן
ולתאם מועד באמצעות המפקח לכל הפחות  7יום לפני ביצוע העבודה .אין לבצע
עבודה זו ללא נוכחות של נציג איגודן.
להלן שלבי ביצוע עיקריים לחיבור לקו קיים:
▪

תוכנית הסדרי תנועה מאושרת

▪

חפירת גישוש לאיתור תשתיות ונקודות החיבור  -על הקבלן לבצע חפירת גישוש
ידנית לאיתור תשתיות וכן לאתר את נקודות החיבור והתנוחה של קו  Tקיים.
חפירת הגישוש תתבצע בשעות הלילה .הקבלן ראשי להציג חלופה אחרת לחפירת
הגישוש ולהביאה לאישור המפקח .למען הסר ספק הקבלן יהיה האחראי הבלעדי
על שלמותן של התשתיות הקיימות ,וכל התיקונים שידרשו יהיו על חשבונו .על
האישורים התיאומים וההכנות הנדרשות לצורך ביצוע חפירות גישוש יהיו על
חשבון הקבלן ובאחריותו.

▪

הכנת השוחה  -הזמנה והכנה של שוחה טרומית המתאימה לחיבור לצנרת
הקיימת ולצינור החדש ,כולל אביזרים מתאימים לחיבור הצנרת לשוחה וכולל כל
מכלולי השוחה כמפורט בהמשך.
▪ התקנת שוחה טרומית  t281על קו  Tקיים  -התקנת שוחה טרומית על קו קיים
בשלבים:
▪

שלב א :דיפון אזור החפירה לשוחה ,חפירה ואיתור הקו הקיים ,חשיפת
הקו הקיים ותלייתו ,בניית רצפת השוחה ביציקה באתר ,התקנת השוחה
על הקו הקיים ביבש ללא חיתוכו,

▪

שלב ב' בסיום עבודות להנחת קו  AYNוקו  Tולאחר בדיקתם ומסירתם
חיתוך הצינור הקיים ,ואיטום כניסת הקו הקיים והטיית הזרימות לקו
החדש.

▪ העבודה לבניית השוחה חדשה סביב קו ביוב קיים ופעיל של איגודן או עבודה
כלשהי בסביבתו ,חייבת להיעשות בהשגחה מלאה של נציג איגודן ,ובתאום
ובהודעה מראש לפחות  7ימים לפני ביצוע העבודה .מובהר ומודגש בזאת כי אין
לבצע עבודה זו ללא נוכחות של נציג איגודן
▪ עבודות דיפן ,חפירה ,טפסנות ,בניה ,איטום ועבודות גמר לביצוע שוחות הבקרה
לביוב על קו  Tקיים יהיו לפי מפרט עבודות בטון שבנספח א' למסמך ד'.2
▪ לפני ביצוע העבודה הקבלן יגיש תוכנית עבודה מפורטת ()Method Statement
לאישור המפקח שתכלול :אופן חפירה בסביבת קו ביוב קיים ופעיל כולל
דיפונים ,הגנה על קו  Tהקיים ותימוכו ,שלבי בניית השוחה והקמתה על הקו
הקיים ,לוח זמנים ,בטיחות וחומרים ,תוכנית קונסטרוקציה של התא כולל
תמיכת הקו הקיים ,שיתוכנן ע"י מהנדס קונסטרוקציות רישוי מטעם הקבלן+.
▪ בתכנון יציקת הרצפה וביצוע העיבודים יש לקחת בחשבון את דרך ניסור הקו
הקיים .יש להעדיף פתרון של ניסור הצינור והוצאתו בשלב אחד ,בכל מקרה יש
להציג פתרון הנדסי שבו תוצג דרך ביצוע העיבודים וניסור הצינור לקבלת חתך
זרימה נקי וחלק ,ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.
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▪ החזרת המצב לקדמותו  -כולל תיקון ,מדרכות ,אבני שפה ,גדרות ,מעקות,
תמרורים ושלטים ,צביעה וסימוני כביש ,וכל הנדרש להחזרת המצב לקדמותו -
עבור כל שלב
תשומת לב הקבלן מופנית לשמירה על הוראות הבטיחות בחיבור לקו ביוב קיים
כמפורט במוקדמות.
מדידה לתשלום
מדידה לתשלום בניית שוחת  T281ברחוב רפידים תהייה במחיר קומפלט ותכלול:
הכנת תוכנית הסדרי תנועה ואישורה על ידי הרשויות המוסמכות ,הצגת תוכניות
עבודה ואישורה על ידי המפקח ,עבודה בשעות חריגות ,הערכות לביצוע כמבצע,
ביצוע הסדרי תנועה ,חפירות גישוש ידניות מוקדמות לאיתור תשתיות וקו קיים
בנקודת החיבור ,הזמנת מפקחים מטעם בעלי התשתיות כולל תשלום אגרות ,ניסור
האספלט ,הגנה ותמיכה של תשתיות חוצות ,חפירה מדופנת ,סילוק פסולת החפירה,
הספקת חומרי עזר הדרושים ,האמצעים לעבודה ביבש ,מצע ועטיפת חול והמילוי
החוזר ב ,CLSM-התשתית לכביש והחזרת המצב לקדמותו ,מדידה מצבית ומסירה,
וכן הספקה והנחת השוחה על כל מכלוליה :קדחים לחיבורים צידיים ,איטום בין
החוליות ,תקרה כבדה ,מכסים ומערך סולמות ומעקות מפלב"מ  ,316Lהספקת
והרכבת אביזרים תקניים למעבר וחבור הצינורות לקיר השוחה (אטמים מובנים),
ביצוע מתעלים ,התאמת מכסה לרום הכביש ,מילוי חוזר בגב השוחה ב CLSM-וכל
הנדרש , .החזרת המצב לקדמותו ,הכנת תוכניות לאחר ביצוע ,הציוד והעבודה
הדרושים לביצוע מושלם של הנחת הצינורות והשוחה ובדיקת האטימות בהתאם
להנחיות המפרט .אמצעי הגנה לתעלה פתוחה כגון מעקות בטון ניו ג'רזי או כל
אמצעי אחר עפ"י דרישת המשטרה ו\או המפקח באתר.
כן כולל מחיר ההנחה את הסדרי התנועה הדרושים כולל תשלום ליועץ תנועה ,פיקוח
משטרתי ,ציוד ותימרור ,אמצעי הבטיחות וכל הנדרש לפי הנחיות משטרת ישראל.
עבור תמיכת תשתית חוצה ו/או מיגונה לא ישולם בנפרד.
 7.03.6מבצע חיבור שוחה 281T
חיבור שוחה  t281לקו החדש יבוצע רק לאחר השלמה ומסירת של כל קו  AYNושל
קו  .Tהעבודה תכלול תכנון וביצוע הסדר תנועה ,פירוק תקרת השוחה ,הטיית
זרימות ,השלמת מתעלים ,חיתוך הקו הקיים ,איטום פתח הקו המבוטל
לפני ביצוע העבודה הקבלן יגיש תוכנית עבודה מפורטת ()Method Statement
לאישור המפקח שתכלול הסדרי תנועה זמניים לגישה לשוחה ,חיתוך הצינור הקיים
בשוחה ,פינוי שאריות החיתוך ,השלמת בנצ'יקים ,שאיבות ומעקפים במידת הצורך,
הערכות מוקדמת ,רשימת ציוד וחומרים ,סתימת פתח הצינור המבוטל ,בטיחות,
החזרת המצב לקדמותו ולוח זמנים מפורט ברמת שעה .מדידה לתשלום
מדידה לתשלום עבור מבצע חיבור שוחה  T281ברחוב רפידים תהייה במחיר
קומפלט ותכלול:
הכנת תוכנית הסדרי תנועה ואישורה על ידי הרשויות המוסמכות ,הצגת תוכניות
עבודה ואישורה על ידי המפקח ,עבודה בשעות חריגות ,הערכות לביצוע כמבצע,
ביצוע הסדרי תנועה ,פירוק התקרה ,חיתוך הצינור הקיים בשוחה ,פינוי שאריות
החיתוך ,השלמת בנצ'יקים ,שאיבות ומעקפים במידת הצורך ,הערכות מוקדמת, ,
סתימת פתח הצינור המבוטל ,החזרת התקרה ,החזרת המצב לקדמותו ,הכנת
תוכניות לאחר ביצוע ,הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הנחת הצינורות
והשוחה ובדיקת האטימות בהתאם להנחיות המפרט .אמצעי הגנה לתעלה פתוחה
כגון מעקות בטון ניו ג'רזי או כל אמצעי אחר עפ"י דרישת המשטרה ו\או המפקח
באתר .כן כולל מחיר ההנחה את הסדרי התנועה הדרושים כולל תשלום ליועץ
תנועה ,פיקוח משטרתי ,ציוד ותימרור ,אמצעי הבטיחות וכל הנדרש לפי הנחיות
משטרת ישראל.
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 7.03.7הנחת צנרת  PVCבחפירה פתוחה
הקטע בין שוחות  T280-T281יבוצע בחפירה פתוחה מדופנת
הצינורות לקו הביוב יהיו צינורות פי.וי.סי לביוב SN8דוגמת דגם "מריביב" ת"י
 71452תוצרת פלסים בקוטר הנדרש בתוכניות או בכתב הכמויות .הצינורות יסופקו
עם מחברים ואטמים המתאימים לעבודה בשפכים עירוניים וכן מחברים חרושתיים
תעשייתיים לחיבור לשוחה במורד ובמעלה.
הנחת צנרת בחפירה פתוחה תהיה על פי הפרט שבתוכניות ותכלול בין היתר :חפירה
מדופנת ,סילוק עודפי חפירה ,מצע חול נקי הנחת הצינור ,עטיפת חול נקי לצינור
ומילוי חוזר בדיקת אטימות ,החזרת המצב לקדמותו.
מדידה לתשלום עבור הנחת צנרת  PVCבחפירה פתוחה תהיה לפי מ"א צנרת שתונח
ללא תלות בעומק החפירה ,כולל בין היתר :הכנת תכנית שלבי עבודה מפורטת
ואישורה ע"י המפקח ,אספקת הצנרת והחומרים ,חפירה מדופנת והשפלת מי
תהום ,תמיכת תשתיות קיימות חוצות או מקבילות ככל שיידרש ,הנחת הצנרת
ביבש ,עטיפה ומילוי חוזר לפי פרט והחזרת המצב לקדמותו.
 7.03.8התקנת שוחה טרומית  T280על קו קיים
התקנת שוחה טרומית על קו קיים תיעשה תוך כדי הטיות זרימות השפכים ,פירוק
הקו הקיים וטיפול וסילוק קווי אסבסט צמנט ישנים על פי דרישות החוק.
השוחה תהיה חרושתית טרומית על כל תכולתה על פי התוכניות וכנדרש בסעיף
7.03.03
חיבור לצינור הקיים ייעשה עם מחבר צינור שוחה מיוחד כדוגמת "איטוביב" או
שוו"ע.
מדידה לתשלום עבור בניית שוחה על קו קיים ישולם כקומפלט כולל אספקה
והתקנת השוחה והאבזרים ללא תלות בעומק החפירה ,חיתוך הצינור הקיים
בשוחה ,פינוי שאריות החיתוך ,השלמת בנצ'יקים ,שאיבות ומעקפים במידת הצורך,
,סתימת פתח הצינור המבוטל השתית מילוי חוזר בגב השוחה ,החזרת המצב
לקדמותו וכל הדרש להשלמת השוחה.
 7.03.9בדיקת אטימות לצנרת והשוחות
בדיקת אטימות תהיה לכל הקו לכל אורכו לאחר גמר ביצועו ,או בקטעים קטעים
לפי נוחיות הקבלן ובאישור המפקח בלבד.
הבדיקה תיערך במים שפירים ועל פי דרישות המפרט הבין משרדי פרק  57סעיפים
 ,570592+57066לצנרת ביוב ,בעומד מים  3מטר לפחות מעל ראש צינור בנקודה
הגבוהה שלו .יש להחזיק את המים  24שעות לפני הבדיקה ולהוסיף מים חסרים
במידה והמפלס ירד .לאחר מכן משך הבדיקה יהיה  1שעה לפחות ,ללא ירידת מפלס.
בדיקת האטימות לתאי הבקרה לפי המפרט הבינמשרדי סעיף  :5705925בדיקת תאי
הבקרה תיעשה על ידי מילוי כל תא עד גובה המכסה ,ולאחר סתימת כל הכניסות
וסתימת היציאה בתא הבקרה הסמוך שלאחריו .יש להחזיק את המים  24שעות לפני
הבדיקה ולהוסיף מים חסרים במידה והמפלס ירד .תא הבקרה עומד בבדיקת
האטימות אם לא מופיעים בו סימני דליפה במשך  1שעה לפחות.
לפני ביצוע בדיקות האטימות ,הקבלן נדרש להגיש לאישור המפקח תוכנית שלבי
עבודה מפורטת לביצוע בדיקות האטימות ,המפרטת בין היתר את סוג הציוד ,סדר
הקטעים ,תבנית דו"ח בדיקה לדוגמא ,לוח זמנים ,אופן מילוי וריקון המים וכד'.
כמו כן ,לפני ביצוע הבדיקות ,הקו והתאים חייבים להיות שטופים ונקיים מכל
פסולת ,חומרים ,כלי עבודה וכד'.
תוצאות הבדיקה יוגשו למפקח ,בדו"ח אקסל ממוחשב ,חתום ומאושר ע"י בקר
האיכות של הפרויקט.
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אספקת מים ציוד וחומרים לבדיקות אטימות לצנרת ותאי בקרה ,תהיה על חשבון
הקבלן.
עבור בדיקת אטימות לרבות כל הכנות הנדרשות ,הציוד ,הגשת תוכנית עבודה
ואישורה ע"י המפקח ,הכנת הדו"חות ,לא ישולם בנפרד ותמורתה תהיה כלולה
במחירי היחידה להספקה והתקנת הצנרת \ השוחות.
 7.03.10ביטול קו  Tישן
הקבלן נדרש למלא את שוחות קו " "tהישן המבוטלות ולסלק כל מופע עילי של קו
" "tהקיים המתבטל.
הקבלן נדרש לגלות את השוחות ,לפרק ולסלק את מופע השוחות העילי ולאטום את
השוחות במילוי  .CLSMעבודה זו כוללת גם סתימת פתחי הצינורות בבטון ,בשקי
חול ,או בכל אמצעי אחר ,כדי שניתן יהיה למלא אותה ב.CLSM-
עבור ביטול המופע העילי של שוחות קו  tכולל מילוי השוחה ב CLSM-ישולם לפי
יחידה.
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7.04

חיבור זמני של צנרת במט"ש הרצליה לשוחה AYN12B

 7.04.1כללי
מרים צריכה להוסיף
 7.04.2צנרת סניקה לביוב מפלדה
צנרת פלדה בקוטר  "3-"28יהיו צינורות  SCH40בעובי דופן " 3/8מיוצרים לפי ת"י
 530ותקן .AWWA200
הקבלן לא יורשה להתקין צינורות עם פעמון.
כל הצינורות יהיו ללא כל ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית ,אלא אם יצויין אחרת.
כל צנרת הפלדה וספיחיה יהיו עם צביעה חיצונית כמפורט בהמשך.
ספיחי צנרת לאורך קווי הצינורות כמו מעברי קוטר ,הסתעפויות זקפים ,קשתות
וכו' יהיו עשויים בייצור חרושתי .צביעת הצנרת ועובי הדופן של הספחים כטיב
הצינור אליו יחוברו .כל ספיחי הצינורות יתאימו בטיב ובדרג לצינור אליו יחוברו.
ריתוכי צנרת חדירות ,ריתוך אוגנים ,וכל עבודות הריתוך הנדרשות יעשו ע"י רתכים
מורשים מאושרים ע"י יצרן הצינורות ומנוסים בעבודה מסוג הנדרש.
חדירה של צנרת קטנת קוטר (עד " )6תיעשה עם טבעת עיבוי כמסומן בתכניות.
 7.04.3אביזרים חרושתיים למערכת הביוב
 07.04.3.1מגופי טריז
כל המגופים יתאימו לתקן לחץ  .PN ISO16כל המגופים יהיו בעלי תקן
אוגניםPN 1092-2EN16 :
כל המגופים יהיו בהתאם ל .EN558-המגופים יתאימו לאטימה דו-
כיוונית.
המגופים יישאו אחריות של  5שנים לטיב המוצר ופעולתו התקינה.
המגופים יהיו דוגמת רפאל " "TRS-WWלביוב או שוו"ע מאושר ,מסוג
אטימה רכה של גומי ,בעלי ציר לא מתרומם ויתאימו לתקן הישראלי .61
המגופים יתאימו לעבודה עם שפכים גולמיים ללא טיפול קדם
(.)Raw Sewage
חומרי מבנה של המגוף :ציר  -פלב"מ  ,St.st-316גוף  +מכסה -500-7 -
 ,GJS-EN Ductile Ironטריז  -ליבה של GJS-EN Ductile Iron-500-7
בעלת גיפור מושלם של גומי  NBRאו  .E.P.D.Mגלגל יציקת ברזל עם
ציפוי אפוקסי קלוי בתנור בעובי  250מיקרון.

ציפוי גוף ומכסה המגוף  -ציפוי פנים " Enamelאמאייל" בעובי 300
מיקרון לפחות וציפוי חיצוני פוליאוריתן בעובי  200מיקרון לפחות או
ציפוי " Rilasnרילסן" ( )Nylon 11בעובי  250מיקרון לפחות בתנור ,פנים
וחוץ.
סימון  -כל מגוף יסומן על גופו ,מוטבע או מובלט ,ברור ובר קיימא
הנראה לעין ,גודל אותיות  3מ"מ לפחות.
הסימון יכלול את הפרטים הבאים:
-

שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו.

-

הקוטר הנומינלי של המגוף.
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-

הלחץ הנומינלי של המגוף.

-

סימן הדגם לפי קטלוג היצרן.

-

סימן לזיהוי שנת ייצור או סדרת ייצור.

-

סימון על הגוף והמכסה לזיהוי החומר ממנו עשויים.

-

סימון לזיהוי תקן אוגנים.

-

ציון ארץ הייצור.

-

כיוון הזרימה.

 7.04.4סרט סימון
סרט הסימון יותקן מעל עטיפת החול ,כ 30-ס"מ מעל גב הצינור על פי פרט.
עבור צנרת פלדה יותקן הסרט לאורך תוואי הצנרת וייקשר לאביזרים השונים
לאורך הקו ו/או הגמלים.
 7.04.5הנחת צנרת
כללי
בסוף כל יום עבודה ובמקרה של הפסקה ממושכת בעבודה יש לסתום את פי הצינור
שכבר רותך .הקבלן ישמור ויבטיח כי כל קצה צינור אשר אינו בעבודה יהיה סתום
ותמנע כניסת לכלוך אליו.
לפני כיסוי התעלות יש לקבל את אישור המהנדס .היה והקבלן יכסה את החפירה
לפני אישור המהנדס יידרש לגלות שוב את הצינור ע"פ הוראות המהנדס ולא יהיה
זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודה זו.
צנרת פלדה
כל הריתוכים יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מוסמכים לרתך צינורות בעלי "תעודה של
רתך מוסמך" בהתאם לת"י  127אשר עמדו במבחן רתכים.
חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בשרוולים מכווצים ייעשו במידת האפשר ברציפות.
הקטעים שרותכו (מקסימום  4צינורות באזור חקלאי) יחד יורדו לתעלה וירותכו
בה.
לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי ויתוקנו כל הפגמים בו .הורדת הצינורות
לתעלה תעשה בזהירות מירבית באופן שלא ייגרם כיפוף רב מדי העלול לפגוע
בשלמות הצינורות בציפויים הפנימי ,או בעטיפה החיצונית.
בשום פנים אין לכרוך כבל פלדה או שרשרת מסביב לצינור !
החיבורים בתוך התעלה ייעשו ע"י ריתוכי ראש .בידוד הריתוכים בין הצינורות
ייעשה בעוד הצינורות מונחים ליד התעלה.
חיבור קו הסניקה לביוב
חיבור קווי הסניקה החדשים אל מערכת הסניקה הקיימת ,בין אם במכון טיהור
השפכים ובין אם במכון השאיבה מס'  1תהיה לאחר השלמת התנאים הבאים:
א .השלמת ביצוע קטע הקו המבוקש לחיבור.
ב .השלמת בדיקת לחץ וקבלת מסמך אישור.
ג .השלמת ביצוע כל האביזרים לאורך הקו במקטע הנדון.
ד .קבלת אישור המזמין לביצוע החיבור.
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ה .הצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע ניתוקים וחיבורים  -תכנית הערכות מלאה
לרבות לוח זמנים וכלים נדרשים לביצוע.
 7.04.6בדיקות הצנרת
בדיקות לצנרת פלדה
א .בדיקת לחץ
לאחר השלמת הנחת הקו ויציקת כל מבני הבטון הקשורים בו אחרי הכיסוי
החלקי ייבדק הקו בדיקת לחץ הידרוסטטית .הבדיקה תבוצע באורכים אשר
ייקבעו עם המהנדס .בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח ונציג שירות
השדה של יצרן הצינורות.
בדיקה תבוצע על פי ת"י  - 1026חלק  - 4בדיקות לא הורסות  -בדיקת דלף
הידרוסטטית ובהתאם למפורט מטה.
לחץ הבדיקה יהיה  12אטמוספרות לכל הפחות .הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת
לחץ מיוחדת או ע"י חיבור למקור לחץ מתאים ע"ח הקבלן.
ב .הכנות לבדיקת הלחץ
אין להתחיל במילוי הקו אלא  6-7ימים לאחר יציקת מבני הבטון האחרונים.
לפני המילוי יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים והמבנים ולוודא שכל
האביזרים במצב טוב ומוכנים לפעולה ,ובמיוחד יש לבדוק את פעולת שסתומי
האוויר ואטימות הניקוזים .במקרה של בדיקת קטע שאינו מסתיים במגוף חוצץ
יש לאטום את הקצה הפתוח של הקטע ולדאוג לעיגונו הבטוח .יש לבדוק את
מתקן הבדיקה ואת פעולת המשאבה.
ג .מילוי הקו במים
לא יוחל במילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס .הקו ימולא
בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות וכדי לאפשר את יציאת
כל האוויר מהצינורות .מהירות מילוי הקו במים תיקבע ע"י המהנדס .בהתחלת
המילוי יהיו כל מגופי הניקוזים פתוחים וכל ניקוז ייסגר אחרי שהמים ישטפו
ממנו את הלכלוך העלול להימצא בצינורות.
אחרי גמר המילוי ,אך טרם יועלה הלחץ בקו ,ייבדקו כל האביזרים לאטימותם
וייעשו כל התיקונים הדרושים .אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או
פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהקו מלא מים ,ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים
הדרושים .יש לחזור על בדיקה זו עד אשר יתוקנו כל הדליפות.
ד .בדיקת לחץ
לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  24שעות לאחר מילויו במים ,ובצינורות עם
ציפוי פנימי ממלט צמנט  -אחרי 72שעות .מכל מקום ,לא יועלה הלחץ בקו בלי
אישור המהנדס .הלחץ יועלה לאט ובהדרגה עד הגיעו לגובה הדרוש ויוחזק
בגובה זה לתקופת זמן אשר תקבע ע"י המהנדס כך שבראשיתה ובסופה ישררו
אותם תנאי הטמפרטורה.
בעוד הקו נמצא תחת לחץ ,ייבדקו על החיבורים לאטימותם וכל דליפה אשר
תתגלה תחשב כליקוי אשר יש לתקנו .אחרי תיקון הדליפות יועלה הלחץ שנית
ותעשה בדיקה חדשה .יש לחזור על הבדיקות ועל התיקונים כמתואר מעלה ,עד
אשר יהיה אטום בהחלט ,לשביעות רצונו של המהנדס.
הקו ייחשב כאטום אם לא יתגלו כל דליפות הנראות לעיל והלחץ לא "ייפול"
בתקופת הבדיקה .בדיקות הלחץ תעשינה כנגד קטעים אטומים בקצותיהם
באוגנים עיוורים כאשר המגופים פורקו מהם .המגופים יורכבו לאחר הבדיקה.
ה .בדיקות רדיוגרפיה (צילומי ריתוכים)
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בדיקת רדיוגרפיה תתבצע לפי תקן  API 1104ולפי דרישות המפקח.
באתר על חשבון הקבלן .כמות הבדיקות תהיה כ 10%-מכמות הריתוכים בין
הצינורות וכ 30%-מכמות הריתוכים עבור אביזרים חרושתיים.
הבדיקות תתבצענה לפני ביצוע תיקוני העטיפה החיצונית של הצינורות
והאביזרים.
הבדיקות יוזמנו ע"י הקבלן במעבדה רשמית ומוכרת שתאושר תחילה ע"י
המהנדס .מחיר הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו חלק
מעלות בדיקות השדה ומעבדה ולא ישולם עבורם בנפרד.
ו .דגשים ותוספות לבדיקות לצנרת סניקת הביוב מפלדה
בדיקה רדיוגרפית של הריתוכים ,בקטרים קטנים מ ,24"-על פי דרישת המפקח
באתר ,ולא פחות מחמישים אחוז מכלל הריתוכים (.)50%
ז .בדיקות עטיפות הצינורות
הקבלן יתאם עם המפקח הזמנת שרות שדה של יצרן הצינורות לביקורת הקווים
ע"י מכשיר חשמלי.
 7.04.7עטיפת בטון על צינורות קיימים ומתוכננים
תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות,
או בקטעים שיקבעו על ידי המפקח .תושבות ,גושי עיגון ועטיפות הבטון תהיינה
מבטון מזויין ב .30-המתאים לתקנים הישראליים ת"י מס'  118ו 466-או לפי
המסומן בתכניות .פרטי התושבות ,גושי העיגון והעטיפות יהיו בהתאם לפרטים
המופיעים בתכניות וצורת היציקה בהתאם לסעיף מס'  57023של המפרט הכללי.
ביצוע העטיפה תהיה לפי פרט שבתכניות.
 7.04.8שוחות ניקוי ושסתומי אוויר על קו הסניקה
השוחות תהיינה טרומיות חרושתיות אטומות במידות פנים כמפורט בתכניות ובכתב
הכמויות דוגמת תוצרת "וולפמן" או "אקרשטיין" או ש"ע.
תקרת השוחה תהיה  20ס"מ מתחת מפלס הקרקע ,גובה צווארון לא יעלה על
 25ס"מ.
השוחות תכלולנה סולמות ומשטחי הליכה ותהיינה תואמות את הפרט שבתוכניות.
עבודות הרכבת השוחה ייעשו לפי הנחיות ,בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של יצרן
הצינורות והשוחות הטרומיות ,על כל מרכיביהן.
מילוי חוזר סביב השוחות יבוצע בחומר מקומי ,ללא אבנים מהודק בשכבות,
בהתאם לדרישות סעיף מס'  57017של המפרט הכללי ו/או הוראות המפקח.
סולמות ,מעקות ומשטחי דריכה
לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יתקין הקבלן סולמות ,מעקות ומשטחי
דריכה מפלב"מ  316לפי ת"י  5988חלק .1
הסולמות יותקנו בעומקים הגדולים מ 4.50-מ' .הסולמות בהתאם לפרט סטנדרטי
מספר  1אך ללא כלוב הגנה .מעקות בהתאם לפרט סטנדרטי  A1או .B1
משטחי דריכה יהיו משבכות ממוסגרות המתאימות להולכי רגל כדוגמת תוצרת
"סקופ" או שווה איכות או מבטון .חלקה העליון של השבכה יחורץ למניעת החלקה.
השבכות יותקנו על פרופילי פלב"מ  316אשר יחוברו באמצעות ברגי עיגון בתיאום
עם יצרן תאי הבקרה.
עבור סולמות ומעקות נדרש הקבלן לספק אישור קונסטרוקטור לאחר התקנתם.
יש לשים לב לכך ששלבי הירידה והסולמות יותקנו בדופן השוחה אשר בא לא
ממוקמים חיבורים על מנת להבטיח מרחקים מתאימים בין שלבי הירידה.
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 7.04.9אופני מדידה
א .צנרת פלדה למערכת הביוב
המדידה לתשלום עבור אספקה ,חפירה ,הנחת הצנרת וריתוכים תהיה לפי מ"א
של צינורות אשר יסופקו ,מסווג לפי סוג הצינור קוטרו ,וייעודו.
כמו כן יכלול את כל המפורט לעיל ובין היתר :הכנת תכנית דיפון מאושרת,
גידור ,חפירות גישוש ידנית לאיתור תשתיות קיימות ,הגנה ותמיכה של
תשתיות קיימות חוצות ,חישוף ,חפירה מדופנת ,סילוק עודפי עפר ופסולת,
דיפון דפנות החפירה על פי תוכנית הדיפון המאושרת ,חפירת התעלות
לצינורות ,הורדת מפלס מי התהום ,הידוק תשתית ,שכבת אגרגטים ,יריעה
גיאוטכנית ,הנחת הצינורות בתעלות וריתוכם ,הספקת חומרי עזר הדרושים,
נקיטת האמצעים לעבודה ביבש ,מצע ועטיפת חול ,סרט סימון ,מילוי חוזר
בחול מהודק או במיטב החומר החפור ושכבת אדמה גננית בשטחים פתוחים
או מגוננים ,ניקוי ושטיפת הצינורות ,צילומי  ,CCTVסילוק עודפי חפירה
ופסולת לאתר מאושר ע"י הרשויות ,החזרת המצב לקדמותו ,הכנת תוכניות
לאחר ביצוע ,הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של הנחת הצינורות,
בדיקת הלחץ ומסירה למזמין.
מובהר בזאת שעבור תמיכת תשתית חוצה ו/או מיגונה לא ישולם בנפרד.
לא תעשה הבחנה לתשלום בין חפירה וחציבה וחפירה ידנית או כל סוג חפירה.
אספקת צנרת כוללת בין היתר את אספקת הצינורות ,המחברים ,האטמים בין
הצינורות ,בדיקת טיב הצינור והתאמה לתקנים ,קבלת הצינורות בבית
חרושת ,שמירת הצינורות ואחסונם ,הובלת הצינורות לאתר או למחסני
המזמין כולל העמסה ופריקה ,פיזור הצינורות בשטח ,ליווי צמוד של שירותי
השדה וכל האביזרים והחומרים הדרושים לחיבור הצינורות ,שאינם נמדדים
במפורש לתשלום.
כן כולל המחיר כולל אחריות היצרן ,שירות שדה ופיקוח צד שלישי על ייצור
הצינורות במפעל היצרן.
מחיר אספקת צנרת פלדה יכלול ריתוך הצנרת ובדיקת הריתוכים ,העטיפה
החיצונית והצביעה החיצונית כנדרש.
ב .ספחי צנרת ואביזרים חרושתיים
ספחי צנרת כולל מתאמי אוגן ,קשתות וזוויות מעל  15מעלות ,הסתעפויות,
מיצרים וכדומה יימדדו לתשלום לפי יחידות בהתאם לסוגם וקוטרם .מחיר
הספחים יכלול בין היתר אספקה והתקנה מושלמת לרבות כל העבודות הנלוות
והבדיקות המפורטות לעיל.
עבור אביזרי וספיחי צנרת ,שלא יפורטו במפורש לתשלום בכתב הכמויות ,לא
ישולם בנפרד ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידות השונות.
ג.

מגופים  -המגופים יימדדו לתשלום לפי יחידות .המחיר כולל אספקה והתקנה
בשלמות.

ד.

שסתומי אוויר  -המדידה לתשלום תהיה לפי יחידת שסתום אוויר שתותקן
כולל הזקף ,המגוף ואוגנים ושסתום האוויר וצנרת הניקוז מפוליאתילן.

ה.

דרסרים  -ימדדו לפי יחידה .המחיר כולל אספקה והתקנה בשלמות.

ו.

אוגנים  -ימדדו לפי יח' .המחיר כולל אספקה והתקנה בשלמות.
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ז.

חיבור קו הסניקה לביוב למערכת הסניקה הקיימת
חיבור קו הסניקה החדש אל הקו הקיים במקומות השונים יימדד בשלמות
כקומפלט עבור כל אחד ואחד מהחיבורים ויכלול את כל העבודות הנדרשות
לביצוע החיבור לרבות שאיבות זמניות של הביוב וכל הנדרש בשלמות.

ח.

בניית שוחה על קו קיים
בניית שוחה על קו קיים תימדד בשלמות כקומפלט כולל אספקה והתקנת
השוחה על כל מכלוליה לרבות שאיבות זמניות של הביוב וכל הנדרש בשלמות.

7.05

קידוח קרקע באתר AYN1
על הקבלן לבצע קידוח קרקע כמסומן בתכנית  slo-01וכמפורט בנספח ט למפרט זה
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פרק  - 40עבודות פיתוח נופי
40.0

כללי
א .המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הבין משרדי לפיתוח האתר  -פרק 40
ופרק  - 51וכן על המפרט הכללי לעבודות בניין.

ב.
ג.
ד.
ה.

מפרט זה מהווה השלמה למתואר במפרט הבין משרדי ונובע מהאופי הספציפי של
העבודות בפרויקט זה.
יש לציין שאין במפרט זה התאמה בין המספור שניתן בספר הכחול לבין המספור
המופיע במפרט זה.
כל סעיפי פרק  40ופרק  51במפרט הכללי מחייבים את הקבלן בביצוע הסעיף הספציפי
מתוך אותו פרק ,גם אם הדבר לא צוין במפורש במפרט שלהלן.
כל עבודות הפיתוח הנופי יהיו בהתאם להנחיות נתיבי איילון והרשויות הרלוונטיות.

 40.01עבודות פירוק והכנה
 40.01.1כללי
תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  5101במפרט הכללי.
על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם
מסומנים בתוכניות .כל נזק שייגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה
על אחריותו ויתוקן על חשבונו.
פירוק "זהיר" פירושו לצורך שימוש חוזר ו/או העברת החומר המפורק לאחסון
על חשבון הקבלן ו/או המזמין והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה ,פירוק
ואחסון של החומרים עד לשימוש החוזר ,במידה ויהיה שימוש חוזר.
אם לא נוצל החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת הוא יישאר רכוש ויועבר למחסני
כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן.
האבנים המשתלבות המפורקות תועברנה למחסן כאשר הן מסודרות וקשורות על
גבי משטחים .הקבלן יקבל ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת
סידורו במחסן כנדרש וימסור את האישור למפקח .הקבלן יודיע למפקח על כוונתו
לבצע עבודות אלה לפני ביצוען ויקבל אישורו לתחילת הביצוע .כל העבודות בפרק
זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב לפני ואחרי הביצוע
המדויק.
תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות
פירוקים שונות כגון פירוק מיסעות ,מדרכות ,אבני שפה ,בטונים ,קירות מסוגים
שונים ,צמחיה וכו' וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק .סילוק הפסולת והעודפים
פירושו העמסה והובלה לאתר סילוק פסולת מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
הקבלן נדרש להמציא אישור על שפיכת החומר באתר השפיכה המאושר ועליו חלה
חובת תשלום האגרות במידת הצורך.
 40.01.2השבת המצב לקדמותו
השבת המצב לקדמותו ,הן באתר הפירוק והן באתר ההקמה מחדש של המתקן,
ובכלל זה תיקוני ריצוף ,אספלט וכו' ,ייחשבו ככלולים במחיר בניית האתר ולא
ימדדו בנפרד.
 40.01.3ניתוקי וחיבורי חשמל
ניתוקי וחיבורי חשמל לצורך ביצוע העבודה יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך מטעם
הקבלן,
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 40.02עבודות עפר
 40.02.1כללי
הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מספר השלמות:
א .העבודה תבוצע בכלים מכאניים ובמידת הצורך בעבודת ידיים ללא תשלום
נוסף.
ב .במקרה של פגיעה בעצים קיימים יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע ולשתול
תמורתו עץ מבוגר בן  5שנים לפחות ולפי הנחיית נתיבי איילון או הרשות
המקומית
ג .רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע
והאתר כפי שהם ,כולל אפשרות להימצאותם של מערכות ו/או מבנים תת-
קרקעיים ,בין אם סומנו בתוכניות ובין אם לא.
ד .על הקבלן לבצע חפירות גישוש לגילוי כבלים ,מבנים ומערכות תת-קרקעיות
אחרות.
לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים ,בין אם נעשו באמצעות כלים
מכניים או בעבודת ידיים.
במקרה של פגיעות בקווים ו/או במבנים ,אפילו במקרה של עבודת ידיים,
יתוקן כל הנדרש עד להחזרת המצב לקדמותו.
ה .לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם (גם מחוץ לתחום האתר) ,כגון
בניינים ,קירות תומכים קיימים ,מדרגות ,משטחים מסוגים שונים ,גדרות
וכד' ,לא תיעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך ביצוע
התוכנית ,מחשש להתערערות יציבותם .החפירה באזורים אלו תיעשה
בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים בהתאם לפרטי התוכניות או
כפי שיידרש ע"י המפקח.
ו .תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שעבודות החפירה יבוצעו כך שיתאפשר
ניקוז המים בכל שלבי הביצוע כמפורט בסעיף  51.04.04של המפרט הכללי.
 40.02.2כבישה והידוק  -כללי
הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי ובנוסף לאמור בו להלן מספר השלמות:
א .עבודות העפר כוללות הידוק השתית לדרגת צפיפות נדרשת אלא אם צוין
אחרת.
ב .דרגת צפיפות בשכבות מהודקות תהיה כדלקמן:
 .1מסלעות – " 98%מודיפייד א.א.ש.ה.ו" מינימום.
 .2מדרכות ,שבילים להולכי רגל ,אבני שפה וגן כלשהן ומדרגות 98% -
"מודיפייד א.א.ש.ה.ו" מינימום.
 .3חניות ,מיסעות וקירות " 100% -מודיפייד א.א.ש.ה.ו" מינימום.
 .4מילוי בשטחי גינון ובאדמת גן " 92% -מודיפייד א.א.ש.ה.ו" מינימום.
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 40.02.3אדמת גן
א.

חמרה חולית (חמרה "בינונית")  -לפחות  85%חול וללא נזאז ,תמולא
בשטחי הגינון בשכבה אחידה ובבורות עצים לנטיעה .האדמה תהיה יבשה
ונקיה מכל סוגי זרעי העשבים ובמיוחד מיבלית ,דורת ארם צובא (קוצאב),
גומא הפקעים (סעידה) ,חילף החולות וינבוט .כמו כן תהיה נקייה ממזהמי
קרקע שונים ,ממחלות ,מזיקים ,אבנים ופסולת.

ב.

האדמה תהיה בתערובת של  20מ"ק קומפוסט לכל דונם אחד של שטח
פיזור.

ג.

יש להביא את האדמה בשלב מוקדם של העבודה .לפני פיזור האדמה יש
להשקות ולחכות  10ימים לבדיקת נביטת עשביה .אם נבטה עשבייה הנ"ל
יש להחליף את האדמה.

ד.

הקבלן יציג בשטח דוגמא (משאית אחת) לאישור המפקח האדריכל
ואגרונום לטיב האדמה בטרם יחל בעבודות המילוי.
לאחר הבאת דוגמאות האדמה יילקחו דגימות מכל הערימות לבדיקה
מעבדתית כדי לבדוק הרכב מכני ,פוריות והימצאות זרעים ו/או פקעות
עשבים .גיר פעיל לא יהיה מעל  .10%הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך
בנוכחות המפקח.
אם תוצאות הבדיקה המעבדתית יוכיחו על הימצאות אחד מהפגעים
שהוזכרו לעיל הקבלן יחויב לאסוף ולפנות את כל האדמה ולהחליפה
באחרת אשר תיבדק שוב .אין לפרוס צנרת ולבצע שתילות עד לקבלת
התוצאות !
מודגש כי רק לאחר שתאושר הדוגמא כאמור יוכל הקבלן לספק את אדמת
הגן ולהתחיל בעבודות המילוי.

ה.

עובי שכבת אדמת הגן יהיה  30ס"מ מינימום ובהתאם להנחיות היועץ .

ו.

האדמה תמולא ותהודק בדרגת הידוק של " 92%מודיפייד א.א.ש.ה.ו" .לא
תותר שקיעה של יותר מ 2-ס"מ במשך שנה ממועד ביצוע המילוי.

 40.02.4ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים
בכבישים ,מדרכות ,שטחי ריצוף ולאחר גמר עבודות העפר ,במקום שיקבע
המפקח לפי הנחיית היועץ מטעם המזמין בכתב ,יבצע הקבלן ריסוס בחומר
קוטל עשבים ושורשי צמחייה.
בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מספר השלמות:
א.

ריסוס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או
"הייבר  "Xבריכוז של  2ק"ג חומר ריסוס לכל  100ליטר מים ( )2%עבור
דונם אחד.

ב.

הריסוס ייעשה בהתאם להוראות המפקח באתר .הריסוסים יחזרו על
עצמם עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות .על הקבלן
לקחת בחשבון שימוש חוזר בריסוס אחר במקרים מסוימים וזאת עד
להשמדה מלאה של העשבים ובהתאם להוראות המפקח באתר.
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 40.03קירות ,עבודות בטון יצוק באתר ומסלעות
40.03.1

כללי
הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק  40לפיתוח האתר ופרק  02לעבודות
בטון יצוק באתר ובנוסף לאמור בפרקים הנ"ל להלן מספר השלמות:
זיון וביסוס קירות תומכים וקירות גדר ,שיטת חיפוי אבן לקיר ,ע"י קיבוע מכני
או בהדבקה ,תפרי התפשטות וכל אלמנט קונסטרוקטיבי אחר יבוצע בהתאם
לפרטים ולתוכניות המפורטות של מהנדס הקונסטרוקציות מטעם הקבלן.
התכנון המפורט ייעשה על בסיס התוכניות המנחות שתימסרנה לקבלן.
התוכניות המפורטות הנ"ל תובאנה לאישור המפקח לפני הביצוע .מודגש כי
ביצוע העבודות בשטח מותנה בנ"ל והקבלן לא יורשה לבצע עבודות אלה ללא
תוכניות מפורטות ומאושרות על ידי המזמין כאמור לעיל.

40.03.2

חיפוי קירות באבן מסוג כלשהו לרבות קופינג
הכל בהתאם לאמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד פרק  - 14עבודות אבן -
ופרק  40ובנוסף לאמור בהם להלן מספר השלמות:
א.

איטום הקירות (במקרים בהם נדרש) יבוצע לפני החיפוי.

ב.

המישקים ימולאו בגוון לפי בחירת האדריכל ,עובי ועומק בהתאם למצוין
בפרט האדריכלי.

ג.

מידות האבנים ,גמר ,דוגמת ההנחה (צורת החיפוי והקופינג) בהתאם
למצוין בפרט האדריכלי.

ד.

הדבקת החיפוי תיעשה לפי הוראות המפקח ובהתאם למפרט הבינמשרדי
והוראות יצרן ויתאים לתקנים הישראליים .1555,4004,1920

הכל בהתאם לפרטים ,תוכניות ,הנחיות מהנדס קונסטרוקציות והיצרנים,
הנחיות המפקח באתר ,דוגמא באתר לאישור האדריכל ,כולל כל הדרוש עד
לביצוע מושלם של העבודה.
40.03.3

מסלעה/סלעים בודדים מאבן גיר קשה ושטוחה
הכל כמפורט במפרט הכללי פרק  40ובנוסף לאמור בו להלן מספר השלמות:
א.

ב.
ג.
ד.

בשום מקרה אין לייצב מסלעות ע"ג מילוי לא מהודק ,כלומר הסלע
התחתון יונח ע"ג קרקע מהודקת בהידוק מבוקר של " 98%מודיפייד
א.א.ש.ה.ו".
במקרה של הנחת סלע בודד ניתן להניחו ע"ג מילוי מהודק של 96%
"מודיפייד א.א.ש.ה.ו".
שורת הסלעים הראשונה תהיה בעומק  30ס"מ מינימום .סלעים בודדים
יהיו טמונים באדמה בעומק  10ס"מ.
הסלעים יהיו במידות מינימום של  80/100/40ס"מ .אבנים במידות כאלה
לא יהיו יותר מ 30%-מהכמות הכללית .יתר הכמות תהיה מאבנים גדולות
יותר ,ארגזיות (תיבה) ,עם פוגות ישרות ומקבילות.
המסלעה תיבנה כדוגמת בניית בלוקים ,כך שלא תיווצרנה פוגות אנכיות
מתמשכות.
כל המסלעות תיוצבנה בקרקע ע"י בד גיאוטכני עד למרחק של  2.00מ' מכל
צד של המסלעה .את הבד יש לאשר אצל האדריכל מטעם המזמין.
הכל בהתאם לתוכניות ,פרטים ,הנחיות מהנדס קונסטרוקציה ,דוגמא
באתר לאישור האדריכל מטעם המזמין ועד לביצוע מושלם.
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 40.04ריצופים ,אבני שפה ומדרגות מאלמנטי בטון טרומיים ,משטחי גרנוליט
40.04.1

ריצוף מכל סוג וגוון שהוא
כל המפורט להלן מתייחס לסוגי ריצופים שונים ,הכל בהתאם למצוין בתוכניות
ובפרטים השונים :
א .גוון הריצוף  -פני המרצפות יהיה בגוון אחיד לכל שטחן ,כולל השוליים.
הגוון יאושר רק לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש .לא יאושרו
לשימוש מרצפות עם כתמים לבנים או אחרים שגוון הצבע אינו אחיד לכל
שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה עדיין רטובה .כמו כן על הקבלן
להביא אישור מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות אבקה ליציקת הגוון
בכמות לפי הנחיות היצרן.
ב.

הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצוין בכתב הכמויות
ו/או בתוכניות ובכל מקרה ללא פגמים.

ג.

השלמות לריצוף תעשינה אך ורק ע"י ניסור מרצפות במסור חשמלי .באם
רוחב השלמה קטן מ 5-ס"מ יש להשלים את המרווח ע"י יציקה במקום
בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד.
היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב 3-מ"מ .לאחר היציקה יש לנקות
מיידית את הריצוף הצמוד מכל טיט בטון.

ד.

במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים יש להחליף במקומות החיבור
מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק ,ישר ואחיד.

ה .גם אם לא יצוין בתוכניות אחרת על הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא
בשלושה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל מטעם המזמין
והרשות.
ו.

כאשר יש צורך בניסור אבנים משולבות בחיבור לתפרים ,קירות ,אבני
שפה או כל גמר ריצוף אחר אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד
שלמות והניסורים ייעשו באבנים שבתוך שטח הריצוף.

ז.

במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב הריצוף בסיבוב
יהיה בדוגמת בנייה ויימשך עד  1.00מ' מעבר לגמר הרדיוס לתוך הישורת,
על מנת ליצור התחברות דוגמת הריצוף במדרכה הישרה ללא צורך בניסור
מרצפות ובהשלמות.

ח .מידות המרצפות יהיו בהתאם למצוין בכ"כ ו/או בתוכניות ובפרטים
השונים.
ט .חול מצע  -חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים ומכל פסולת
אחרת .דוגמאות מהחול ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של
האדריכל והמפקח בשטח .עובי שכבת החול בהתאם למצוין בפרטים
ובתוכניות .יש למלא ולהדק את החול מתחת לריצופים עד לגבהים
המתוכננים.
י.

חגורת בטון סמויה
בגבול ריצוף ושטחי נסיעה ,בכל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא
צויין במפורש ,תבוצע חגורת בטון סמויה; הבטון ב ,20-חתך החגורה
 10/20ס"מ.
החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ 2-ס"מ מפני
הריצוף ,או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל .עפ"י הנדרש בפרט ,יהיו
זיון לבטון של החגורה הסמויה.
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העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית ,הרטבה ויציקה ביד,
תוך הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת ,יישור בגמר העבודה
וכיסוי החגורה .שפת החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.
ריצוף באבנים משתלבות כולל את הריצוף ,מצע סוג א' מהודק בעובי
 20ס"מ ,מצע החול ,הידוק השתית ,פיזור חול לאחר השלמת העבודה
למילוי מישקים ,הידוק סופי ,כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של
העבודה.
40.04.2

אבני שפה ,אבני תעלה ואבני גן כלשהן
הכל כמפורט במפרט הכללי פרק  40ובנוסף לאמור בו להלן מספר השלמות:
א .אבני השפה תונחנה בהתאם לתוכניות ולפרט האדריכלי.
ב.

גמר האבנים בהתאם למצוין בכ"כ ו/או בפרטים ובתוכניות .באם לא צוין
אחרת גמר האבנים יהיה לפחות בשני צדדים  -בחזית אחת  +צד אחד של
כל אבן.

ג.

בעקומות יש לבצע באבני שפה מנוסרות ,באורך  20-80ס"מ בהתאם
לנדרש .לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני שפה מנוסרות כאמור,
ברדיוס או בעקומות.

ד.

השלמת אבני שפה תיעשה ע"י אבני שפה באורך  0.50או  0.30מ' או ע"י
ניסור אבנים עפ"י הנחיית המפקח.

ה .במקומות בהם יש פינה מעוגלת ברדיוס של  0.50מ' או  0.60מ' ,או בזווית
ישרה של  90מעלות ,יש להשתמש באבן פינה סטנדרטית  -חיצונית או
פנימית ,בהתאם לנדרש .אבני הפינה (אם לא יוחד להן סעיף נפרד בכתב
הכמויות) יימדדו לפי סעיף אבני שפה רגילות.
העבודה כוללת אספקה והנחה ,כיחול מישקים ,יסוד וגב מבטון ב 20-בהתאם
לפרט ,מצע סוג א' ,שימוש באבני פינה סטנדרטיות (לא תותר השלמה בבטון),
ניסור באבנים ,כולל כל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לפרטים ולתוכניות,
דוגמא בשטח לאישור האדריכל ,הוראות המפקח ,כולל כל הדרוש עד לביצוע
מושלם.
 40.05עיצוב מדרונות
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פרק  - 41גינון והשקיה
כללי
א.

המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי  -פרק  - 41השקיה וגינון  -במפרט
הכללי לעבודות בניין .מפרט זה אינו מצורף לתיק מכרז זה ועל הקבלן לרכשו בהוצאה לאור
של משרד הביטחון.

ב.

הגדרת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים (תקנים) לשתילי גננות ונוי"
בהוצאת שה"מ (הוצאה אחרונה).

ג.

לפני תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור האדריכל מטעם המזמין על ביצוע עבודות
עפר סופיות .במידה ותבוצע שתילה ללא אישור עבודות העפר ע"י האדריכל ,כאמור ,יהיה
רשאי האדריכל להורות על פירוק הגינון ושתילתו מחדש ,לאחר תיקון עבודות עפר.

ד.

עבודות הגינון וההשקיה כוללות אספקת כל החומרים ,הכלים ,הצמחים ,האביזרים ,עבודות
הקרקע ,שתילה ,שרברבות ,ריתוך ,הלחמה ,הברזה ,מסגרות ,צביעה ,מנעול ,אחריות וכל
הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודות השונות.

 41.01הכשרת הקרקע
41.01.1

הכשרת הקרקע  -הדברה ,דישון ויישור סופי
א .עם תום פיזור אדמת הגן ,יישורה הסופי והתקנת מערכת ההשקיה
המוצנעת יש להרוות את השטח במים לצורך הנבטת עשבי בר .לאחר
כשבועיים ,במידה והייתה נביטה ,יש לבצע הדברה כמפורט להלן:
בחורף במונע נביטה וב 1%דו קטלון או דלפון ,בקיץ (מרץ-ספט')  -ב2%-
"ראונדאפ" או " 1-1.5%דגונל" .ההדברה תבוצע באמצעות כלים מכניים

ו/או באמצעות עבודת ידיים.

41.01.2

ב.

בתום תקופת שבועיים ,משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים ,יש
לתחח את הקרקע לעומק  25ס"מ ,שתי וערב ,תוך הצנעת דשנים כימיים
כדלקמן :גופרת אמון  50 -ק"ג לדונם ,סופר פוספט  50 -ק"ג לדונם
גופריתי
ואשלגן
 50ק"ג לדונם.

ג.

בגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור סופי ומוחלט לפי התוכנית
המאושרות על ידי המתכנן המזמין והוראות המפקח באתר.

סמוכות לעצים
א .הקבלן יספק סמוכה מעץ עגולה בקוטר  5ס"מ ובאורך  3.00מ"א במצב
טוב ,ישרה ומחוטאת ,יציב אותה בצורה נכונה על יד העץ ויקשור את העץ
אל הסמוכה .יש לרפד מתחת לחבל הקשירה.
ב.

סמוכות פגומות יוחלפו עי" הקבלן עפ"י הנחיית המפקח.

ג.

הקשירה תיעשה עפ"י הנחיות קשירת עצים במפרט הבינמשרדי או עפ"י
הוראות המתכנן.
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 41.02מערכת השקיה
41.02.1

כללי
.1

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטח נוי ,המורכבות
בעיקרן צינורות פוליאתילן.
המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל
הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.

.2

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים
והנחיות המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל
ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

.3

כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ובעלי תו תקן של מכון
התקנים.

.4

התחברות לקו אספקת מים  -על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה לחץ
מים דינאמי ,של  4אטמ' לפני ראש המערכת .הקבלן יודיע למתכנן
ולמפקח בכתב על תוצאות הבדיקה ,לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל
הקבלן בעבודות ההשקיה.

.5

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה ,חתימה
על טופס נהלי תיאום ופיקוח בעבודה (מצורף לסט הפרטים) ,וקבלת
תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן מטעם המזמין והמפקח ,אשר
תישא את החותמת "לביצוע".

.6

המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות
ממוחשבת ע"י מודד מוסמך כולל קובץ  D.W.Gבאוטוקד ,כלומר
תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע ,התכנית תכלול טבלת הפעלה
מעודכנת בהתאם למצב הקיים.

.7

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י
המפקח ,כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

.8

ביצוע העבודה יעשה בשלבים ,הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר
קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע.

השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:
א .התקנת גמל  +שעון המים ,מגוף הידראולי שומר לחץ "ברמד" או ש"ע
ומחשב " XR 1אקווה" או ש"ע לפני ראש המערכת (סוג המחשב יקבע על
ידי קובי לוביץ נתיבי איילון ,מנהלת פארק הירקון ועירית תל אביב.
ב .התקנת ארון הגנה  +ראש מערכת  +מחשב השקיה.
ג .סימון תוואי החפירות -וחפירת תעלות.
ד .פריסת צנרת הובלה ,התקנת מחברים  ,בדיקת נזילות ושטיפה.
ה .כיסוי ראשוני בדיקת לחץ  24שעות .
ו .כיסוי סופי ,הידוק ויישור החפירות ,יישור שטח סופי.
ז .פריסת טבעות טפטוף.
ח .אישור סופי לפני נטיעה ע"י המזמין או מי מטעמו
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.9

בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים בעירייה על חשבונו.

 .10באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע ,יש לקבל אישור מחודש
לתכנית מן המתכנן להתחברות עבור מחשבי השקיה.
 .11על הקבלן להתחבר לעמוד תאורה (מתח  )V 220 D.Cעפ"י כללי חוק החשמל.
עבור מחשב 'סקורפיו' יש לקבל אישור לפני התקנת חיבור החשמל ממנהל
מחלק חשמל באגף תחזוקה של "נתיבי איילון".
מדידה וסימון
.1

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.

.2

המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן מטעם המזמין על אי התאמה בין
המתוכנן לבין המבוצע בשטח ,במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות ,על
הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת
המתכנן.

.3

לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום הימצאותם של טל"כ ,קווי חשמל,
טלפון ,מים,תש"ן  ,קצא"א  ,ביוב וכו' בחברת חשמל ,בזק ,עירייה ,מקורות,
תש"ן ,קצא"א וכו' ,ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב לעבודות המתוכננות
לפני תחילתן.

.4

חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים .מומלץ להשתמש
במתעל.

.5

עומק החפירה בשטחי הגינון כדלקמן:
קוטר צינור

עומק חפירה

 75מ"מ ומעלה

 60ס"מ

 40 - 63מ"מ

 40ס"מ

 32מ"מ ומטה

 30ס"מ

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן ע"י שרוול
מתכת או פלסטית.
בקרקע המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב –  15ס"מ
ולאחר תרופד בחול דיונות בעובי  15ס"מ.
.6
41.02.2

רוחב החפירה יאפשר הנחת הצנרת באופן שיונחו זה לצד זה ,בהתאם לכך יש
להגדיל את רוחב התעלה.
שרוולים לרשת השקיה
א) בכל מקום בו חוצה צינור ההשקיה שביל ,כביש או קיר וכו' ,יש לפתוח
בהם מעבר צר להנחת שרוול ואח"כ להחזיר המצב לקדמותו( ,ע"י מילוי
מהודק של התשתית ,ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות אבני שפה וכו').
ב)

השרוול יהיה בקוטר הכפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.

ג) קצוות השרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ מעבר לשולי המעבר
מתחתיו הם מונחים .
ד) מיקום השרוולים יסומן במפת העדות ,בשטח יסומנו השרוולים ע"י פיני
פלדה בכביש ,וצבע שמן שחור על דופן אחורי של מדרכה ,קיר או שביל.
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ה) בשרוול יושחל חוט משיכה  8מ"מ ,או צינור ההשקיה ע"פ התוכנית.
ו)

בכביש ומגרשי חנייה עומק השרוול  100ס"מ ,במדרכות ,שטחים מרוצפים
ומפרצי חנייה יהיה  60ס"מ נטו.

ז) סוג השרוול וקוטרו יקבע ע"פ התוכנית וכתב הכמויות.
ח) בעת ביצוע שרוולי אורך במדרכות יש להשחיל את צינור ההשקיה בזמן
הנחת השרוול ,במידה ולא ניתן לבצע זאת חובה להשחיל חוט משיכה 8

מ"מ.

ט) קצה שרוול שאינו מסתיים בשטח מגונן אלא בכביש ,מדרכה או שטח
מרוצף אחר כלשהו יונח בתוך שוחת בקורת  80ס"מ קוטר פנימי.
י) הסתעפות  Tוהסתעפות זווית של שרוולים בשטחים סלולים או מרוצפים
יונחו בתוך שוחת בקורת בקוטר פנימי  80ס"מ ,בהתאם לפרט ולפי כמות
השרוולים.
יא) שרוול ארוך בשטח מרוצף יופסק ע"י שוחת בקורת  80ס"מ כל  60מטר.
יב) שרוול רזרבי ייסגר בפקק אינטגרלי של הצינור.
יג) שוחת בקורת עם מכסה פלדה במידות  60/ 60ס"מ ,על המכסה תופיע
כיתובית "השקיה" ,המרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה
 20ס"מ לפחות ,בתחתית הבריכה תהיה שכבת חול של  20ס"מ.
יד) צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
טו) על הקבלן לפתוח סתימות באם נוצרו על חשבונו ולא תשולם תוספת
תשלום עבור עבודה זו.
41.02.3

צנרת ומחברים
 .1צינורות מחומרים פלסטיים  -יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי ,כל
המחברים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.
 .2יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך
פנימה.
 .3כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת טפטוף ,או מתחת
לריצופים ,כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם
גומי  +טבעת כדוגמת" :פלסאון" ,פלסים (עפ"י הסדרה האחרונה
שמומלצת ע"י היצרן) או ש"ע מאושר ע"י הרשות האחראית.
 .4השימוש ברוכבים לחיבור קווי טפטוף יותר לשימוש מצינור  40מ"מ
ומעלה .הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים ,מקוטר
 63מ"מ הרוכב יהיה בעל  4ברגים.
 .5הרוכב ישמש לחיבור שלוחה אחת בלבד ,אין להתקין על רוכב אביזר
ליציאת שתי שלוחות מסוג כלשהו.
 .6אין לחשוף טבעות שמשמשות לאטימה לקרינת שמש.
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פריסת הצנרת וחיבורה
 .1צנרת תונח בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה) ,צנרת
שאינה מונחת בשטח מגונן תושחל בשרוולים.
 .2צנרת פוליאתילן תונח רפויה ,ללא מגע עם עצמים קשים וחדים ,ביום
חפירת התעלה.
 .3חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא
פיתולים.
 .4זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.
 .5יש לאחד קווי השקיה לחפירה מרוכזת במידת האפשר.
 .6צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני ,או כשהתחתון הוא
בעל הקוטר הגדול .צינורות הזהים בקוטרם ,יסומנו בסרטי סימון בצבעים
שונים בכל צומת.
 .7צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
 .8הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין בצורה מצולבת במידה שווה
ע"י מפתחות מתאימים.
החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות (מקדח כוס
עם מוביל) ,קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ 2 -מ"מ מקוטר הרוכב.
 .9מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  2מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
 .10אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה.
 .11ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת
בגובה הקרקע או ע"פ הנחיות בתכנית.
כיסוי ראשוני ,שטיפה ובדיקה
 .1לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את הצנרת
ולסמן בתכנית העדות.
 .2יש לשטוף את הקווים הראשיים ,את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה
וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
 .3לאחר השטיפה ואישור של המפקח יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת
באדמה נקייה מאבנים .בכל מקום בו מחובר אביזר משאירים תעלה
פתוחה באורך  1.0מטר בכל צד.
באדמה המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור
בשכבת חול דיונות בעובי  15ס"מ ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית.
 .4יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,במשך  24שעות .נזילות שיתגלו יש
לתקן ולבדוק שנית .כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור
המפקח.
הרכבת ממטירים
.1

ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש
בסרט טפלון בלבד.

.2

ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי
וכוסו בדשא.
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.3

גובה פני הממטירים עפ"י המלצת היצרן.

.4

הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן .הממטירים יוגנו בזמן
ההתקנה ,למניעת כניסת לכלוך לממטיר.

.5

ריפוד במשטח דשא ,ברוחב  30ס"מ מכל צד ,על השטח הגלוי שנוצר
מהחפירה כדי למנוע סחף אדמה לבית הממטיר.

.6

הממטירים מתוצרת "הנטר"  PGPאולטרה  I -20 -או ש"ע .קוטר הפיה
כמציין בתכניות כולל אל נגר מתכוונן.

אל נגר מתכוונן
אל נגר מתכוונן ל 3-מ" תוצרת "הנטר" יותקן בכל ממטיר ובצנרת מובילה
במקום עליו יורה המתכנן והמפקח באתר
טפטוף
.1

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת,
נכונות גם כאן.

.2

שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת אינטגרלי תוצרת "נען" או
ש"ע בצבע חום בקוטר  16מ"מ  ,ספיקת הטפטפת  2.3ליטר/שעה .

.3

בכל השיחיות ,מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).

.4

הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע.

.5

יש לשטוף צינורות מחלקים  ,לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק
ולשטוף ,לאחר מכן יש לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל הטפטפות
פועלות כנדרש.

.6

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בברכת
ניקוז או במצמד  +פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית.
קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד  +פקק ולא
בקיפול הצינור ,מיקום אביזר השטיפה יסומן בצבע כחול (שמן) על שפת
המדרכה.

.7

פרטים הטמונים בקרקע יהיו מוגנים בבריכת הגנה עפ"י פרט .האביזרים
יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון ,בתחתית יהיה חול כחומר
מנקז.

.8

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י
סופית
 16מ"מ.

.9

מחברי צנרת הטפטוף  -בשלוחות  ,בקווים המחלקים  ,ובקווי השטיפה ,
יהיו תבריג בעלי תו תקן ישראלי מסוג "פלסאון" או "פלאסים" או ש"ע
מאושר ע"י הרשות האחראית.
אין להשתמש בתחליות חבק ,מחברי שן ,מחברי נעץ ,טפטפות נעץ
וטפטפות קו.

 .10בשיחים  -יונחו הקווים לאורך השורות ,מעל פני הקרקע טפטפת לשיח,
אלא אם צוין אחרת .קווי הטפטוף יונחו במקביל לגובה הקרקע .הקווים
יהיו ישרים ללא חזרות .הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ
הנחיות המתכנן לפני הביצוע ,כל שלוחה תחובר בנפרד לקו המחלק
והמנקז.
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לעצים  -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע .מסביב לכל עץ תצא טבעת
מצינור טפטוף כנ"ל( ,המרחק בין הטפטפות כל  30ס"מ) הכוללת:
 10טפטפות לעץ ,אם לא נאמר אחרת ,המקיפה את הגזע במרחק
 30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב 3-יתדות כנ"ל ,ספיקת הטפטפת  2.3ל\ש.
ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל .
 .11ערוגה המכילה קצוות של חמש שלוחות ומעלה ,או כאשר אורך השלוחות
באופן כללי מעל  100מ' תחובר לקו מנקז בהתאם לקוטר המצוין על גבי
התוכנית.
 .12פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .השלוחות
ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון  4מ"מ בצורת ח' באורך  20ס"מ כל  2.0מטר.
 .13בשטחים מידרוניים  -שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל
שורת השיחים .עם מיצבי מתכת כל  1.0מ'.
 .14תוואי הקו המחלק יעבור בשולי תחום הערוגה ,ע"פ הפרט המצורף.
כיסוי סופי
לפני כיסוי התעלות יש לתאם ביקורת עם אחראי ההשקיה בחברת נתיבי איילון
ו/או חברת גני יהושע ו/או עירית ת"א ו/או כל רשות אחרת ככל שיידרש,
לבדיקת עומק חפירה ,קטרי הצנרת ,אביזרי חיבור ,לחץ מים ,נזילות ושטיפת
קווים.
לאחר הרכבת כל האביזרים ,וקבלת אישור המפקח ,יכוסו התעלות סופית
באדמה שאושרה לפרויקט נקייה ללא אבנים .יש לוודא שלא יהיו שקיעות של
פני הקרקע בתעלות ,יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.
41.02.4

ראש מערכת
 .1ראש המערכת יתוכנן ע"פ פרט בתכנית ,סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבע
סופית עפ"י הפרט בתכנית .
 .2על הקבלן לקבל אישור לראש המערכת ממחלקת השקיה של הרשות
המקומית לפני התקנתו בשטח.
 .3כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי ,אך יאפשרו פירוק,
הפעלה ותחזוקה קלה .צינור ברזל עם הברגות יצבע באופן מלא בצבע יסוד
נגד חלודה.
 .4מד המים של מחלקת המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת ובצמוד אליו.
 .5ראש המערכת יכלול רקורד מושלם כדוגמת "פלסאון" או ש"ע כדי לאפשר
פירוק נוח ומהיר של הראש .
 .6בכניסה לראש המערכת יותקן ברז אלכסוני ,הזנת המים אליו תחובר עם
צינור פוליאתילן דרג  10בקוטר ע"פ התוכנית.
 .7שסתום אוויר ממתכת יותקן בכניסה לראש המערכת .המשחרר יותקן
במקום הגבוה של הראש לפני המגוף הראשי ההידראולי.
 .8מד מים למדידת כמויות המים להשקיה יהיה רב  -זרמי ויכיל פלט חשמלי
ל 10-ליטר ,אלא אם צוין אחרת.
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 .9מסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה ויכיל  2רקורדים ,
המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויאפשר להוציא את הרשת מתוכו ולשוטפה ,
ויכיל מדכנים למדידת לחץ  /מורה סתימה .המסננים יהיו תוצרת "עמיעד"
ארוך או ש"ע מאושר ע"י הרשות האחראית רשת מוזרקת מפלסטיק ,דרגת
הסינון בהתאם לתכנית.
 .10המגוף ההידראולי הראשי ברונזה מקטין לחץ  +נווטון ומסנן עד יציאה
למי פיקוד תוצרת "ברמד" או ש"ע.
 .11מגופים הידראוליים משניים עם רקורדים בגוף הברז יורכבו אנכיים לפני
הקרקע .יהיו עשויים ברונזה (לא מצופה)  R 40תוצרת "ברמד" או ש"ע ,
עליהם מורכב ברזון תלת דרכי או בהתאם למצוין בתכנית .
 .12לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי .עם מספר הברז ,חור בלוחית
וסוג ההשקיה.
 .13ביציאה מהמגופים יורכבו מחברי פוליאתילן ולאחריהם מוטות פוליאתילן
המותקנים באופן אנכי .במקרה של ברז ללא רקורד משולב יותקן רקורד
עצמאי לפניו ולאחריו.
 .14יש להשאיר מקום חיבור למגוף נוסף אחד לטפטוף ואחד להמטרה ,כאשר
אלו יהיו סגורים בפקק( .יש להשאיר מרווח של  20ס"מ לפחות בין צידי
הארון לראש המערכת.
 .15הראש יותקן ויוגן בארון/ארונות עילי דגם "אורלייט בלומגארד" או ש"ע
 +סוקל תואם בכפוף לאישור המפקח לא תשולם תוספת מחיר עבור יותר
מארון אחד.
 .16בחירת הצבת ראש המערכת ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם אגף גנים
והמתכנן מטעם הקבלן
 .17יש להכין  2יציאות הכוללות :מסנן  ,3/4ברז כדורי " 3/4לפני המגוף הראשי
ההידראולי בראש המערכת .
 .18עבור מי הפיקוד  -יציאה מברז הידראולי ראשי עם נווטון תלת או דו דרכי.
 .19בראש המערכת יותקן ברז שרות כדורי בקוטר  ,3/4הברז יותקן לפני
המערכת ההידראולית (ברז גן).
 .20כל אביזרי ראש מערכת ישענו על  2תמוכות פסי מתכת לפחות ,המוגנים
מקורוזיה ,בעזרת מיצבי מתכת זוויתיים עם חבקי פליז בקוטר המתאים.
 .21קרקעית הארון תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חול בעובי כולל של  50ס"מ
לניקוז המים.
 .22ארון ראש בקרה ינעל במנעול חצי צילינדר  ,333תואם נתיבי איילון ופארק
יהושוע.
הארון יהיה עם גג נפתח ובתחתיתו מסגרת ברזל המורכבת על סוקל ויסוד
בטון עפ"י פרט עירייה(.פתחים נוספים בארון ראש המערכת עבור צנרת
יבוצע במפעל עפ"י התכנון).
 .23ראש המערכת יכלול מד-לחץ גליצרין ל 16-בר במיקום שיורה המתכנן (גם
אם לא צוין בפרט).
 .24צינור קו אספקת המים ממד-המים לראש המערכת יהיה פוליאתילן
דרג .10
 .25ממד המים יחובר זקף מתכת מגולוון אל תוך האדמה וישמש כ"רגל" .
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 .26בצמוד למד המים ע"ג הגמל יחובר מגוף הידראולי "ברונזה" שומר לחץ"
+מחשב "סקורפיו"  XR 1או ש"ע בתוך ארון.
41.02.5

מחשבי השקיה
 .1סוג המחשב ייקבע עפ"י מיקומו והשתלבותו במערך פרישת "הבקרה
המרכזית" הקיימת בעיר ,נתון זה יימסר ע"י מנהל מחלקת השקיה.
 .2מקור המתח למחשב "סקורפיו" חיבור  DCמעמוד תאורה.
יש לקבל אישור בודק חשמל לחיבור בקר ההשקיה לרשת החשמל
העירונית.
 .3מקורות המתח למחשב ע"פ סדר עדיפויות:
תאורת רחוב  -יש להתקין פחת זרם ע"י חשמלאי מוסמך בתחתית עמוד
התאורה ולחבר את מקור המתח לממיר זרם  - V D.C 12 - V A.C220ע"פ
פרט.
 .4ראש מערכת עם הכנה לאוטומציה  -מפרט טכני:
מחשב "סקורפיו""/אגם"  -ראש המערכת יכלול את הפרטים הבאים:
מד מים  +פלט חשמלי כל  10ליטר .
מסנן " 150 3/4מש" למי פיקוד.
ברזים הידראוליים  -ברזון תלת דרכי ברונזה כולל דסקיות למספור
הברזים.
סולונואידים ( D.Cבהתאם לסוג מקור המתח) ,תלת דרכיים מותקנים ע"ג
פס ממתכת מגולוונת ,עם התחברות ע"י צנרת פיקוד הידראולית  8מ"מ
לברזים ההידראוליים .
מסגרת מיגון תותקן לכל ארון הגנה למחשב.
מחשב "סקורפיו" \ "אגם" יותקן בתוך ארון מפוליאסטר משוריין בצמוד
לארון ראש המערכת בהתאם להנחיות העירייה (סוג המחשב ומיקומו ע"פ
הנחיית העיריה).
בכבלים יהיה צבע שונה לכל גיד ,יש לבדוק בדיקת קצר/נתק בין גיד לגיד.
חיבור כבלים יעשה ע"י ערכת הדבקה (קופסת חיבורים) עם אטימת
אפוקסית.
הצינורות או הכבלים יותקנו לפי התוכניות .אם תידרש בדיקת לחץ
לצינורות הפיקוד ,היא תבוצע כמפורט במפרט המיוחד  -השימוש
באופציית צנרת הפיקוד ההידראולית ע"פ אישור מיוחד בלבד ממנהל מח'
השקיה.
 .5הכבלים החשמליים יהיו מטיפוס  N.Y.Yעם חתך בגודל  10ממ"ר .מס'
הגידים בכבל יהיה מספר הברזים  1 +רזרבה כנדרש.
 .6התקנת המחשב תיעשה ע"י מתקין מוסמך שיאושר שע"י החברה
וההתקנה תבוצע עד להפעלה מלאה של המערכת.
 .7בפיר מס' ( 5מעוז אביב) יותקנו שני ראשי מערכת ושני מחשבים ,אחד
לנתיבי איילון והשני לעירית ת"א.
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הערה
יש להוסיף למחשבי ההשקיה אישור בודק חשמל לחיבור בקר ההשקיה לרשת
החשמל העירונית.
41.02.6

סולונואידים
סולונואידים "בקרה" או ש"ע עפ"י דרישת מתקין מחשב ההשקיה.
התקנת סולונואידים כולל אינטגרציה למחשב העירוני עד להפעלה מלאה של
כל המערכת .הסולונואיד יותקן ע"ג פס מתכת מגולוונת.

41.02.7

שוחת ביקורת בשטחי מדרך
אספקה והתקנה של שוחת ביקורת בקוטר פנימי של  80ס"מ בהתאם לפרט +
מכסה פלדה דגם "מורן" ,סמל העיר וכיתוב השקיה .מסגרת המכסה בגודל
 60\60ס"מ.
תחתית השוחה תמולא בחול לבן בעובי  20ס"מ .
מרווח בין החול לתחתית הצנרת יהיה מינימום  20ס"מ לפחות.

41.02.8

אל נגר HCV

אל נגר  HCVתוצ' "הנטר" או ש"ע יותקן על מס' קווי השקיה .המיקום יקבע
עפ"י הנחייה בשטח.
41.02.9

קופסת הגנה לקו מנקז
העבודה כוללת :
א .שוחת ניקוז בקוטר  32ס"מ" ,ברוקס" או ש"ע  +מכסה.
ב .ברז שטיפה בסיום קו מנקז לשטיפת מע' הטפטוף.

ג.

השוחה תותקן בכל ערוגה שיש בה מ 3-שלוחות ומעלה באורך של  5מ"
לפחות.

העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם להנחיות המפקח בשטח ,הנחיות
היצרן ועוד לביצוע מושלם.
 41.02.10ווסת לחץ ושסתום אנטי ואקום
א .יותקן בשטח בקופסת הגנה לפי פרט.
ב .העבודה כוללת את כל האביזרים לדרושים כולל קופסת הגנה בגובה הקרקע
עד להפעלה מלאה.
סיום העבודה
כשבועיים לפני סוף תקופת הבדק  ,על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב
שקיעת הקרקע  ,בעפר או אדמה מאושר בהתאם להוראות המפקח  .בגמר ביצוע העבודה
על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע .
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון בקו הטפטוף
בתחילת הקו ובסיומו .
על הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ( )AS MADEע"י מודד מוסמך בדיסק
או בסמי אורגינל שיוגש ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין ,ובאין כאלה ע"ג
תכנית מדידה שיכין הקבלן  ,על חשבונו  ,ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית .כמו כן מחויב
הקבלן להעביר את כל אישור של חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.
הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
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 41.03נטיעה ושתילה
41.03.1

כללי
מפרט זה מהווה השלמה למפרט הבינמשרדי פרק  41והוא חלק בלתי נפרד
ממנו וכן ,מהווה הוראות נוהליות ומקצועיות לביצוע השתילה.
בנוסף לאמור במפרט הכללי להלן מס' השלמות:
סימון הצמחים
על מנת לוודא שמקבלים צמח נכון ,על כל סוג צמח ,יהיה שלט עם השם המלא
של הצמח.
בור נטיעה
מידות הבור כמפורט להלן:
עצים בגודל  11 – 7ממיכל  120/120/120ס"מ
אדמת גן לנטיעה
בעת ביצוע הנטיעה יושלמו הבורות באדמה חקלאית פורייה ,שתובא מעומק 1

מ' .על האדמה להיות נקייה מיבלית ,דורת ארם צובא (קוצאב) ,גומא הפקעים
(סעידה) וחילפה .יש לבצע בדיקת אדמה במעבדה מוסמכת.
אחסון עצים מבוגרים באופן זמני
()1
מרוחות.
()2

יש לאחסן לפי הוראות המתכנן  ,שטח האחסון יהיה מוצל ומוגן
שתי אלטרנטיבות לאחסון:
אחסון בתעלה :יש לחפור תעלה בעומק  1.0מ' וברוחב  2.0מ' .אורך
התעלה לפי מס' העצים שבאחסון .את העצים מניחים באלכסון אחד ליד
השני ,מכסים עם העפר שנחפר ומהדקים.
(במקרה של אדמת סלעים יש לנפות מתוך העפר את הסלעים הגדולים או
להביא אדמה נקייה יותר) .ההשקיה תתבצע על ידי שורת מתזים המונחים
לאורך הגזעים.
אחסון על פני השטח  :יש לבחור שטח כנ"ל ,רצוי שיהיה ישר ,ולהניח את
העצים בשורות ישרות אחד ליד השני באלכסון ,לשפוך אדמה חקלאית
על גבי השורשים ולהדק .לאחר מכן יש להניח רשת השקיה במתזים
ולהשקות כנדרש.

חובת דיווח
א .הקבלן ידווח למפקח על גמר ביצוע סופי של עבודות התשתית לשתילה
ולא יתחיל בשתילה לפני אישור המפקח לעבודות התשתית ,כמו כן ידווח
על הכשרת הקרקע ,ריסוסים ,תנועות קרקע ,דישון וישורים בשטח.
ב.

ברורים בנושא סוג הצמחים ,כלי קיבול ,ומרחקי נטיעה יש לקיים עם
המפקח לפני הבצוע וכל שינוי יאושר על ידו.

ג.

על הקבלן להודיע למפקח את מועד תחילת הנטיעה והאישור לתחילתה
יינתן ע"י המפקח.
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סדרי שלבי ביצוע השתילה
סדר שלבים זה מתואם עם המפקח וכן כל הגורמים הקשורים בפתוח האתר.
דווח על סיום כל שלב למפקח ואישור השלב ע"י המפקח ,יאפשר לקבלן
להתחיל בשלב הבא:
א .סימון תחומי מדשאות וערוגות שיחים בחבלים או סיד וכן סימון בורות
העצים.
ב.

מצב קרקע לח עד יבש.

ג.

פתיחת בורות השיחים והעצים לפי קיבולם וסוג הצמחים.

ד.

הכנסת תערובת אדמה ודשנים לפי המפרט או כתב הכמויות.

ה .הנחת צמחים בהתאם לתכנית ליד הבורות.
ו.

העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואח"כ שיחים ומדשאות.

ז.

מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח ,פעם במשתלה ופעם בשטח.

ח .אישור להתחלת הנטיעות טעון אישור המפקח.
ט .השקיה בצינור גומי.
י.

גירוף ,יישור וסילוק עודפי הקרקע ופסולת פחים מחוץ לגבולות האתר.

אחריות קליטה
אחריות לעצים בוגרים  12 -חודשים.
תוך תקופת האחריות ,יוחלפו כל הצמחים שלא נקלטו על חשבון הקבלן.
באם יהיה צורך להחליף צמחיה ,קטעי דשא ועצים ,כאמור ,הביצוע יעשה כל
ראשון לחודש.
41.03.2

גודל הצמחים
.1

.2

כללי :
א.

גודל הצמחים הינו עפ"י חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של שה"מ בהוצאה האחרונה.

ב.

הצמחים יהיו מסוג "מעולה".

ג.

השתילים יהיו בריאים ונקיים באופן מושלם.
הגדרת גודל עצים:
א .עצים מובחרים גודל  - 7ממיכל בנפח  40ליטר לפחות ,קוטר
גזע ".1.5
ב .עצים גודל  - 8מחבית בנפח  60ליטר לפחות ,קוטר גזע ".2

ג.

עצים גודל  - 9מחבית בנפח  100ליטר לפחות.

ד .טיב העצים דרוש אישור מוקדם של האדריכל ומפקח גנים ונוף
בעירייה.
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ה .הקבלן יציג בשטח דוגמאות עצים אשר בכוונתו לשתול ,לאישור
האדריכל והמפקח ,טרם יחל בעבודות השתילה.

.3

ו.

אין לשתול עצים בעלי גזע עם קוצים אלא אם גובה הגזע מפני
הקרקע הוא  2.0מ' לפחות והקוצים מנוקים במשתלה באופן
מוחלט.

ז.

נטיעת עצים בגדלים מס'  7-11מאדמה  -תבוצע בהתאם למפרט
עבור הספקת עצים מבוגרים מאדמה (ראה סעיף .)410367

הגדרת גודל שיחים :
עונתי מכוסיות  100 -סמ"ק
שיח ממיכל מס'  1 - 3ליטר.
שיח ממיכל מס'  3 - 4ליטר
שיח ממיכל מס'  6 - 5ליטר
שיח ממיכל מס'  10 - 6ליטר.

41.03.3

שתילת דשא
 .העבודה כוללת הכשרה ,הכנה ,זיבול ,דישון ,אספקה.
שתילת הדשא ,הידוקו במעגלת והשקייתו המידית לאחר השתילה.

41.03.4

עצי תמר
א.

העצים יהיו זקופים ,נקיים ממחלות ומזיקים והגזעים שלמים ללא
פגמים ושקיעות.

ב.

העצים יועברו עם גוש אדמה ושורשים בקוטר של לפחות  1.80מ',
השורשים ירוססו ב"בנלט" .את הגוש יש לעטוף ולקשור בחבלים
רגילים.

ג.

העצים יינטעו לא יאוחר מ 24-שעות מזמן הוצאתם .בזמן ההעברה יש
לדאוג ללחות

ד.

מתמדת בגוש ע"י השקיה.

ה.

יש להזרים מים בצינור השקיה כל זמן מילוי הבור ,להדק היטב מסביב
לגוש ,לפתוח

ו.

צלחת בקוטר של  2.5מ' ובעומק של  30ס"מ ולהשקות בצינור השקיה.

ז.

כעבור  3ימים יש להשקות שנית ולתקן שקיעות וצלחות במידת הצורך.
יש להמשיך

ח.

בכך מדי שבוע עד הגשם הראשון ,אך לא פחות מאשר עד תום  4חודשים
מנטיעת העץ האחרון באתר

ט.

לפי הוראות המפקח ,הקבלן יסיר את העטיפות ,ישחרר את הכפות
ויגזום את הכפות היבשות עד לבסיסן

י.

העצים יהיו בוגרים מאדמה ,גובה גזע  4.00מ' ,גובה כללי  5.50מ' עם 20

כפות מינימום.
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פרק  - 44גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
44.01.1

גדר מתכת
א.

מעקות בטיחות וגדרות שונים ,סוג ,גובה ודגם בהתאם למצוין בתכניות
ובכ"כ.

ב.

העמודים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים.

ג.

צבע בגוון לפי בחירת האדריכל ובתאום עם הרשות המקומית.

הכל בהתאם לפרט האדריכלי ,הנחיות מהנדס קונסטרוקציות ,הנחיות
היצרן והמפקח בשטח ,דוגמא בשטח לאישור האדריכל ,כולל כל חומרי העזר
והעב' הנלוות וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה.
44.01.2

שערים ממתכת
א .שער כניסה לרכב ו/או שער להולכי רגל (פשפש) מקונסטרוקציית פרופילי
מתכת ומילואה מסבכת פרופילים או גדר רשת בהתאם למצוין בכ"כ
והפרטים.
ב .העמודים מעוגנים בקיר או ביסודות בטון בודדים.
ג .גובה ואורך השערים בהתאם למצוין בכ"כ והפרטים.
ד .צבע בגוון לפי בחירת האדריכל.
הכל בהתאם לתכניות ,הפרט האדריכלי ,הנחיות מהנדס הקונסטרוקציות
והוראות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם.
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פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
האמור בפרק זה בא בנוסף לאמור בפרק  51ופרק  40במפרט הכללי
 51.03מצעים
51.03.1

מצע סוג א'
בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא למצע מאבן גרוסה אשר
יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  51.05.02וטבלה  51.05/02במפרט
הכללי.
הפזור והכבישה יבוצעו בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף .51.05.04
דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  100%מוד .פרוקטור בשטחי
הכבישים והחניות.
באזורי המדרכות דרגת הצפיפות הנדרשת הינה לפחות  98%מוד .פרוקטור.
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טיפול ואחריות הקבלן על השטח עד למסירת העבודה
א.

הקבלן יהיה אחראי משך כל תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה מעבודתו .במידה ויהיו נזקים ,הוא יתקנם ללא דיחוי לשביעות רצונו של
המפקח .תיקון הנזקים על חשבון הקבלן בלבד.

ב.

מסירת העבודה  -עם גמר כל עבודות השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומן,
תימסר העבודה למזמין ולאדריכל .במידה והעבודה תתקבל במועד זה ,יתחיל
הקבלן בתקופת תחזוקה עד למסירתה הסופית של העבודה .התחזוקה תבוצע
בתיאום עם העיריה או הרשות האחראית

ג.

במשך חודשי התחזוקה ,האמורים לעיל ,על הקבלן להחזיק בשטח אדם קבוע
שיהיה אחראי על תחזוקה ,השקיה וניקיון נאותים של השטח כמפורט להלן:

.1

תחזוקת מערכת ההשקיה:
מטרתה תפקוד שוטף של מערכת ההשקיה והדישון כפי שתוכננו כדי שמים ודשן
יגיעו לכל הצמחים בזמן ובכמות המתוכננת וכן להפעלה פשוטה וזולה .האחזקה
כוללת ניקוי מסננים ,טיפול בווסתים ושאר אביזרי המערכת ,ניקוי קבוע של קווי
טפטוף ,בדיקה קבועה של הטפטפות ,הממטירים המתזים וראש המערכת ,החלפת
החלקים הפגומים והלא מתפקדים.

.2

תחזוקת הנטיעות והצמחייה:
התחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים ,גירוף ,קילטור ,ניקוי עשביה ,כיסוח דשא,
טיפול בשולי מדשאה וכו'.
על הצמחייה להיות בכיסוי מלא ומתמיד של השטח ,מראה רענן וגדילה .התחזוקה
כוללת החלפת צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית ,או מופסקת
לחלוטין .גיזום והכוונת הגידול בהתאם לתכנון ,טיפול בצמחים שגמרו לפרוח,
דישון וזיבול קבועים (דשן  20/20/20לפחות שלוש פעמים בשנה בכמות של  15ק"ג
לדונם) ,הדברת עשבי בר (ידנית או כימית) ,כיסוח דשאים בהתאם לגדילה ,אולם
לא פחות מאשר פעם אחת לשבוע כולל יישור פאות הדשא וניקיונו .הכיסוח כולל
כל הפינות ושטחי המגע עם שטחי שיחים ,עצים ואלמנטים שונים המוצבים בתוכו
(כגון פסלים ,ממטרות וכו') ,לא יותר טיפול כימי בפאות.
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 .1תחזוקת האלמנטים ,המתקנים ,האביזרים ומערכות התשתית.
 .2השקיה
אופן ההשקיה
כמויות לאזור שבו כמות המשקעים היא מעל  500מ"מ גשם לשנה (במידה וכמות
המשקעים נמוכה מזו ,יש להוסיף את הכמות החסרה בהשקיה  1 -מ"מ = מ"ק מים
לדונם).
דשא 600 :מ"ק לשנה לדונם.
שיחים :אוהבי מים  450 -מ"ק לשנה לדונם.
חסכני מים  250 -מ"ק לשנה לדונם.
מועדי ההשקיה
מדשאה :ההשקיה בתקופת הקיץ.
מחצית ראשונה של שנה ראשונה  -פעם בשבוע.
מחצית שניה של שנה ראשונה  -פעם בשבועיים.
שנה שניה  -פעם בשלושה שבועות.
שנה שלישית והלאה  -פעם בארבעה שבועות.
שיחים :אוהבי מים  -השקיה כמו מדשאה
חסכני מים  -א .שנה ראשונה  -פעם בחודש
ב .שנה שניה והלאה 4 -פעמים בשנה.
 .3ניקיון השטח
אחת לשבוע ,יבוצע טאטוא משטחים ושבילים מרוצפים וסלולים ,פינוי פסולת כלשהי
לרבות פסולת מאשפתונים.
עב' התחזוקה ,ההשקיה והניקיון שלעיל כלולות במחיר העבודה.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021
עמוד  108מתוך 106

התייחסות למצב הסופי באתרי העבודה
כל אתרי העבודה יוחזרו ,במידת האפשר ,למצב הקיים ,הן מבחינת הטופוגרפיה והן
מבחינת הצמחייה ,בהתאם לתכניות הפיתוח ,גינון והשקיה והן בהתאם למפרט זה.
בחלק מאתרי העבודה יש צורך להוסיף קירות או מסלעות ,לצורך הקטנת שיפוע הקרקע,
בכדי לאפשר מעבר בטוח או בכדי לאפשר כניסה לפיר .יש לבצע את האלמנטים האלה
בהתאם לתכניות הפיתוח ,החתכים ,מפרט זה ומפרט הקונסטרוקטור.
בכל אתרי העבודה יש ליצור גישה באמצעות דרך ממצעים ,כמפורט בתכניות ובמפרט זה.
בכל אתרי העבודה מופיעים אלמנטים ממתכת כגון שערים ,מעקות וגדרות אותם יש לבצע
בהתאם לתכניות הפיתוח ובהתאם למפרט זה ומפרט הקונסטרוקטור.
בכל הפירים ישנו גמל מים הסמוך לכניסה לפירים ובחלקם גם ארון חח"י.
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נספחים
נספח א'  -מפרט לביצוע עבודות כלונסאות וקירות דיאפרגמה
נספח ב' – מפרט לביצוע עבודות בטון לשוחות בקרה ולמבנים קבועים מבטון מזויין
נספח ג' – דו"ח אקוסטי לאתרים

 AYN7 AYN5ו AYN8

נספח ד'  -דרישות סף ליועצים ,מהנדסים ,מתכננים שיועסקו על ידי הקבלן
נספח ה'  -מפרט מיוחד לצנרת דחיקה מבטון מזויין
נספח ו'  -מפרט מיוחד לצנרת השחלה ודחיקה מGRP

נספח ז' – מפרט לשילוט סטנדרטי
נספח ח – מפרט עבודות חשמל
נספח ט' -מפרט מיוחד לבדיקות מעבדה ואספקת שרותי פיקוח גיאולוגי לקידוחי ניסיון
נספח י' – סקר עצים
נספח י"א  -סקר קרקע והנחיות לניטור שקיעות
נספח י"ב  -נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים ,נוהל מסירת הפרויקט  -מי אביבים
נספח י"ג -אישורי תכנון
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מפרט לביצוע עבודות לבניית כלונסאות
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מפרט לעבודות לבניית כלונסאות וקירות דיאפרגמה
3.01

כללי
האמור בפרק זה להלן מתייחס לעבודות ההקמה של מערכת פירי הדחיקה ו/או ההוצאה לקו
הדחיקה  AYNוכן לעבודות דיפון זמני או קבוע  ,ככל שיידרשו.
הפירים יכולים להיות מבוצעים ע"י כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר זה לצד זה ( SOLDIER
 )PILESבצמידות ככל שניתן ,או ע"י קירות דיאפרגמה ( ,)SLURRY WALLSאו ע"י כלונסאות
שלובים זה בזה ( ,)SECANT PILEאו ע"י שיגומים פלדה שלובים זה בזה ,כמתואר בתכניות

המנחות.

ביצוע הכלונסאות וקירות הדיאפרגמה ( )SLURRY WALLSיהיה עפ"י ההנחיות המפורטות
בפרק זה של המפרט המיוחד ,ובהתאם לדרישות פרק  23של המפרט הכללי לעבודות בנין
כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר.
האמור במפרט מיוחד זה מוסיף על האמור במפרט הכללי .במקרה של סתירה יקבע האמור
במפרט המיוחד.
בכל מקום שנאמר להלן "אלמנט ביסוס" הכוונה היא גם ל"אלמנט דיפון" ,וההיפך.
3.02

ציוד לקדיחת כלונסאות או לחפירת קירות דיאפרגמה ,וייצוב קצה עליון
קידוח או חפירה של כל הכלונסאות וקירות הדיאפרגמה יהיה מפני קרקע קיימים ו/או פני
משטחי עבודה זמניים אשר יבצע הקבלן.
סוג המקדח לכלונסאות וסוג המחפר לקירות דיאפרגמה יוצע על-ידי הקבלן אך הוא טעון קבלת
אישור המפקח .בכל מקרה יהיה הציוד מתאים לביצוע הביסוס בכל שכבות הקרקע שבאתר
(מקדחים ומחפרים סגורים למעבר דרך חול ,מקדחי ווידיה וכד') ויהיה מסוגל לחדור לעומקים
ובקטרים ובמידות הרשומים בתכניות .הציוד יתאים גם לחדירת שכבות כורכר קשה או אבן
כורכר ,וגם לחיתוך שורשים .האחריות לכך תחול על הקבלן ,אפילו אם אושר הציוד ע"י
המפקח.
בכל אלמנטי הביסוס והדיפון ,בין אם יש מי תהום או שאין מי תהום ,ובכל סוגי הקרקע
שבאתר ,יציבות דפנות הקידוח תובטח באמצעות תערובת בנטונייט .לא יורשה שימוש בפולימר
לייצוב דפנות הקידוח .יש להקפיד ולשמור על יציבות הדפנות לכל עומק אלמנט הביסוס.
אלמנט הביסוס יבוצע ברציפות לכל העומק כאשר במשך כל זמן הביצוע יהיה הקדח מלא
בנטונייט כנדרש.
יציבות קצה עליון של כלונס  -יציבות זו תובטח על-ידי שימוש בצינור מגן לעומק של
כ 2-מ' לפחות .הצינור יישלף החוצה עם תום היציקה .על צינור המגן יש לתלות צינורות שומרי
מרחק לזיון ,אשר יישלפו עם תום היציקה ,בעוד הבטון לח.
יציבות קצה עליון של קיר דיאפרגמה תובטח ע"י קיר כיוון ( )guide wallבמידות שיקבע הקבלן,
ובלבד שעומקו לפחות  1.20מ' מפני השטח.
ביצוע בשיטת  CFAביצוע כלונסאות היצוקים זה לצד זה מותר גם בשיטת  ,CFAוזאת רק אם
אורך הכלונס לא עולה על  15מ' ,הוא יהיה עם זיון לכל אורכו ,וביצועו נעשה כשאין מי תהום
לכל ארכו.
סטיות (טולרנס לאלמנטי דיפון וביסוס)  -בניגוד לאמור בפרק  23במפרט הכללי לעבודות בנין
(הספר הכחול) ,תהיה הסטייה המותרת בקצהו העליון של כלונס ביסוס ו/או דיפון
 ± 2ס"מ לגבי מיקום בכל כיוון ,והסטייה מהאנך תהיה ( 1:200ביחס לאורך האלמנט) לכל
היותר .יש לבצע אלמנטי ביסוס בדייקנות רבה הן מבחינת מיקום עפ"י הקואורדינטות שלהם
והן מבחינת אנכיות.

3.03

בנטונייט
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קידוח אלמנטי ביסוס ודיפון ויציקתם תוך כדי שימוש בבנטונייט יהיה לפי האמור במפרט
הכללי (הספר הכחול).
בכל שלבי הביצוע של אלמנט הביסוס והדיפון נדרש הקבלן להבטיח עומד בנטונייט הגבוה ב-
 1.5מטר לפחות מעל מפלס פני מי תהום .לצורך כך הוא ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לרבות
יצירת משטחי עבודה מוגבהים זמניים בהתאם למפלס הנ"ל הנדרש.
הצפיפות המדויקת של הבנטונייט תיקבע תוך התחשבות בסוג הקרקע .הקבלן יתקין מערכת
מכלים ומשאבות לסחרור הבנטוניט .המערכת תבטיח את אחידות התערובת במשך כל זמן
הקדיחה ,והכנסת הזיון ,ועל הקבלן לקבל את אישור המפקח מראש לגבי תוכנית העמדת מתקני
הסחרור והשיקוע הנ"ל.
בכל מקרה שידרוש זאת המתכנן ,יחליף הקבלן את תערובת הבנטוניט במחפורת או בקידוח.
יש להוסיף כמויות בנטונייט תוך כדי התקדמות הקידוח והמחפורת כך שיהיה תמיד מלא.
עבודת הקדיחה והחפירה של כל אלמנט ביסוס ,תבוצע ברציפות וללא הפסקות עד לקבלת
החתך הרוחבי הנדרש ,לכל העומק .את היציקה יש לבצע סמוך ככל האפשר לתום הקדיחה אך
לא יותר מאשר  3שעות לאחר שהסתיימה.
בכל מקרה של הפסקה (לילה) בין קידוח וחפירה ליציקה יש לבצע קודם כל ניקוי הקידוח,
בדיקת עומק ,קידוח של  50ס"מ עומק נוסף ,החלפת בנטונייט ,ורק אח"כ להכניס את כלוב
הזיון ולצקת .לחילופין ניתן להפסיק את הקדיחה או החפירה  1.0מ' מהתחתית ולבצע קדיחה
נוספת זו עם חידוש העבודה.
לפני היציקה יש תמיד להחליף את תערובת הבנטוניט ,כמו-כן אין לצקת בטרם וידא המפקח
כי הקידוח נקי ,יציב ,וממוקם כנדרש .הקבלן יחזיק באתר את כל כלי המדידה הנחוצים
לפעולות הבקרה של הבנטוניט.
תכונות הבנטוניט וכל הדרישות לבקרה ובדיקות שונות יהיו לפי המפרט הכללי.
המתכנן בשיתוף עם בקרת האיכות והבטחת האיכות יקבע את כמות הבדיקות הדרושה
להוכחת דרישות הטיב של הבנטוניט .כל הבדיקות תימשכנה עד שהמתכנן יחליט כי המתכונת
של הכנת הבנטוניט מתאימה ומספקת ,וכי הקבלן מקיים הליך קבוע בייצור התערובת .לאחר
מכן תימשכנה רק בדיקות הצפיפות והויסקוזיות ,בכמות שיקבע המפקח.
בכל שלבי העבודה יש להקפיד על שאיבת הבנטוניט מהקידוח אל מיכלי סחרור לצורך שימוש
חוזר ו/או אל מיכלים המיועדים לסילוקו מהאתר .למען הסר ספק ,יודגש בזאת כי סילוק עודפי
בנטונייט יהיה למיכלי איסוף בלבד ,לא יאושר שימוש בבור איסוף באזור הקידוח .יש להימנע
בכל מקרה משפיכה חופשית של בנטונייט מחוץ לקידוחים.
סילוק עודפי הבנטונייט יבוצע במיכלים סגורים ,אטומים ועמידים ,למקום מאושר ע"י הרשות
ונמצא מחוץ לאתר העבודה.
יש לקיים תיעוד מסודר של כל בדיקות הבנטוניט תוך שיוך הבדיקות לכלונסאות עפ"י
מספריהם.
3.04

פלדת זיון
פלדת הזיון לכלונסאות או קירות דיאפרגמה תהיה מסוג פ W400-ממוטות מצולעים לפי ת"י
 4466חלק  ,3כולל מוטות בכל הקטרים והאורכים כמסומן בתכניות.
בכל מקום שיש לפרוץ בשלב מאוחר פתח למעבר צינור הדחיקה (" ,)"soft eyeניתן להשתמש
במוטות סיבי זכוכית  GFRPאו פחמן  CFRPאו כיו"ב ,מסוג שאושר ע"י המפקח ,כדי להקל על
החיצוב .השימוש בנ"ל ייעשה עפ"י התקן האירופי או עפ"י  ,ACIתוך הגבלת מאמצי התכן של
מוטות הזיון למאמצים הנוצרים בחומר בעיבור שלא יעלה על .0.175%
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אין להשתמש במוטות זיון עשויים  CFRPאו  GFRPבכלונסאות המבוצעים בשיטת .CFA
כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  4466חלק  5לכיפוף זיון.
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) .הקבלן יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות,
באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי ,הכל בהתאם להוראות המפקח.
כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של אלמנט
הביסוס והדיפון( .אין להשתמש בכלובי זיון העשויים מרשת מרותכת מראש אלא בכלובי זיון
קשורים בלבד).
על-מנת להבטיח את יציבותה של צורת הכלוב (כשהוא כלוב קשור) ,יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק
וירתך אותם מידי פעם .כיוון האלכסון יהיה מנוגד לכיוון החישוק הלולייני .ריתוך האלכסונים
יכול להיעשות על-ידי אלקטרודות דלות מימן בעלות סימון בין לאומי  ,ASWE 7018אך מותרים
ריתוכים נקודתיים בלבד .בכל האלמנטים יהיה חישוק מרותך בקוטר  14מ"מ כל  3מ' ,אשר
מעצב את המידות המדויקות של החתך הרוחבי של כלוב הזיון הנדרש בתוכניות.
שומרי מרחק לכלוב הזיון של הכלונסאות יהיו על-ידי  3צינורות פלדה " ,3שימוקמו בהיקף
הקידוח בזווית  120זה מזה ,וביניהם יוכנס כלוב הזיון .שומרי מרחק לקירות דיאפרגמה יהיו
ע"י  4צינורות כנ"ל לכל אלמנט שארכו עד  4מ' .הצינורות יישלפו עם תום היציקה ,בעוד הבטון
לח .שומרי המרחק יהיו עד לעומק של לפחות  2/3אורך כלונס.
כלוב הזיון יורד על למפלס המתוכנן ,תוך הבטחת אורך קוצי העיגון הבולטים כלפי מעלה (ככל
שיש כאלו) וייתלה באמצעות עול תליה שיושען על שפות הקידוח או על קירות הכוון .יש להבטיח
את חוזקו של כלוב הזיון כך שלא יינזק בעת התליה והיציקה.
3.05

הבטון והיציקה
סוג הבטון לכל אלמנטי הביסוס והדיפון יהיה ב 40-לפי ת"י .118
התערובת תהיה בדרגת סומך כזו שתאפשר יציקה רצופה באמצעות צינור טרמי ולפחות בעלת
שקיעה " .8גודל האגרגט המקסימלי יהיה  2.0ס"מ.
כלונס יוצק ע"י צינור טרמי בודד .אלמנט דיאפרגמה יוצק ע"י  2צינורות כל עוד הוא באורך עד
 4מ'.
היציקה תבוצע באמצעות משפכי טרמי ברציפות לכל העומק ,צינור הטרמי יגיע עד לתחתית
אלמנט הביסוס ויורם מעט לפי הנחיות המפרט הכללי ליציקה עם צינור טרמי ,כדי לאפשר
זרימה טובה של הבטון.
צינור היציקה יורד לתחתית הקידוח ולתוכו יוכנסו פירורי קל-קר שיוצרים פקק .לאחר מילוי
הצינור בבטון (הנוצק על-גבי הפרורים הנ"ל) יורם צינור הטרמי מעט כדי לאפשר זרימת הפקק
הנ"ל והבטון אל מחוץ לצינור מבלי שהבנטונייט יחדור לתוכו .הרמה זו לא תהיה יותר מ20-30-
ס"מ מעל תחתית הקידוח .אין להרים את צינור הטרמי יותר מהנ"ל אלא כאשר גובה היציקה
יהיה  5מ' מעל תחתית הצינור .בניגוד לאמור במפרט הכללי יהיה הצינור הטרמי טבול תמיד
לפחות  8מ' בתוך בטון טרי.
היציקה תמשך ברציפות עד שיצא מפי הקידוח בטון בריא בעל תערובת אחידה וללא פירורי קל-
קר ו/או סגרגציה ,ו/או בנטונייט ,או לחילופין כאשר ראש הקידוח נמוך מפני משטח העבודה,
תימשך היציקה בתוך הקדוח עד למפלס גבוה ב 1.5-מ' לפחות מהמפלס המתוכנן שבתכניות.
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3.06

לאחר תום יציקת האלמנט ,יחפור הקבלן עד למפלס המתוכנן של תחתית קורת הראש של
הדיפון ,יחצוב את כל היציקה העודפת הנ"ל ויסלק את החומר החצוב אל אתר מאושר לשפיכת
פסולת בניין .החציבה הזו תהיה עד למפלס המתוכנן ,או למפלס שבו המפקח החליט שהבטון
נחשב טוב ובריא (למפלס הנמוך בין הנ"ל).
תשומת לב הקבלן כי כל עבודות החיצוב והסיתות של הקטעים העודפים יבוצע בזהירות ללא
פגיעה בברזלי הזיון  -קוצים של כלוב הזיון.
במקרה של פגיעה בקוצים של כלוב הזיון יהיה על הקבלן להחליף ברזלים אלו לפי הנחיות
המפקח תוך כדי שימוש במחברי  MBTאו עיגון קוצים באמצעות אפוקסי.
אין להתחיל ביציקת אלמנט ביסוס ודיפון בטרם הובטח כי באתר נמצאת ,בפועל כל כמות
הבטון הדרושה לכלונס הנוצק .אין להכניס כלוב זיון אחרי  3שעות מתום החפירה של האלמנט,
אלא אם כן בוצע ניקוי הקידוח ,בוצעה קדיחת  50ס"מ עומק נוסף ,והוחלפה תערובת
הבנטונייט .היציקה תחל מיד בתום הכנסת כלוב הזיון.
רישום ,פיקוח ובקרת איכות
כל שלבי הקידוח החפירה והיציקה יבוצעו בפיקוח צמוד של צוות הבקרה מטעם הקבלן הכולל
מהנדס המתמחה בביצוע ופיקוח על אלמנטים בשיטת הביצוע באתר.
צוות הבקרה יתעד את מהלך ביצוע עבודות הדיפון והביסוס בכל המבנים כולל רישום של
הביצוע הכולל לפחות את הנתונים הבאים:
 מספר הקידוח/האלמנט תאריך קדיחת הכלונס או אלמנט הדיאפרגמה תאריך ושעת התחלת יציקת האלמנט ,שעת סיום היציקה ,רישום כל הפסקה ביציקהשנמשכה יותר מ 10-דקות
 תיאור מהלך הקידוח כולל עובי מילוי ו\או קרקע ,וכל אירוע חריג שקרה במהלך הביצוע תיאור כנ"ל של מהלך היציקה עומק הקדח מפני הקרקע ואורך האלמנט בפועל (האורך היצוק) הופעת מים ו/או פסולת אורגנית ו/או פסולת שאינה אורגנית ו/או כל ממצא חריג אחר בבורהקידוח.
במידה ויהיה חשש לשלמות כלונס מסוים ,או קבוצה של כלונסאות ,המהנדס רשאי לבקש קידוח
גלעין לצורך בדיקת רציפות וטיב הבטון .המפקח רשאי לפסול כלונס אם הפגמים שנתגלו בו הם
מהותיים או שאינם ניתנים לתיקון משביע רצון ,לדעתו .כלונס שנפסל יוחלף בכלונס חדש על
חשבון הקבלן – הכל עפ"י החלטת המפקח.
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3.07

דגימות ובדיקות
בדיקות בטון
בדיקת סומך הבטון (בדיקת שק
יעה) ,תבוצע באתר ,לפני היציקה ,ע"י בקר בטון מוסמך.

בניגוד לאמור המפרט הכללי:
דגימות לקביעת חוזק הבטון ילקחו מכל מיקסר שמספק בטון לאתר .הבדיקות ילקחו מן הבטון
הנשפך מהמערבל אל צינור הטרמי .בנוסף לכך יילקחו דגימות גם מכל אלמנט מתוך הבטון
הנשפך מפי מחפורת או הקדח בתום היציקה ונחשב לדעת הקבלן לבטון טוב ובריא.
שים לב  -מדובר בכמות גדולה של דגימות ויש להיערך בהתאם לרבות כל הנדרש לנטילת
הדגימות ,שינוען ,ביצוע הבדיקות וניהול רישום ומעקב אחר תוצאות הבדיקות.
בכל אלמנטי הביסוס יש צורך לבטן בכל כלונס צינורות פלדה בקוטר "( 2.5קוטר פנימי 53-63
מ"מ ועובי דופן עד  5מ"מ) ,לשם ביצוע בדיקות אולטראסוניות .הצינורות ימוקמו בהיקף
אלמנט הביסוס לפי הנחיות התוכניות ו/או המפקח .הצינורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים
בפקק מוברג תחתון ועליון כך שתובטח אטימותם .חיבורי ריתוך יושחזו ,חיבורי הברגה לא
יגרמו להקטנת חתך נטו של הצינור.

בניגוד למפרט הכללי:

3.08

3.09

-

בכל כלונס שקוטרו  1.2מ' או יותר ,יותקנו  4צינורות בדיקה.

-

בכל כלונס שקוטרו  80-119ס"מ יותקנו  3צינורות בדיקה.

 באלמנטי דיאפרגמה ימוקמו  4צינורות בדיקה לאלמנטים באורך עד  4מ'.כל החיבורים יהיו בריתוך בלבד ללא בליטות של קצף ריתוך אל הצד הפנימי של הצינור.
הצינור יהיה אטום לחלוטין בפני חדירת בנטונייט ו/או מי-צמנט .הצינורות יחוברו בריתוך
אל כלוב הזיון .הצינורות יובלטו כ 60-ס"מ מעל פני אלמנט הביסוס.
קצב ביצוע הבדיקות הסוניות והאולטרא-סוניות ,ומועדן ,יותאם ככל האפשר ללוח הזמנים
של הקבלן ,אך אין המזמין מתחייב כי התאמה זו תהיה מוחלטת .אין להמשיך בביצוע חלקי
מבנה שימנעו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות.
חיתוך פתחי דחיקה בקירות
פתיחת פתחים בקירות דיפון תבוצע בשילוב של חצוב וחיתוך מבלי שיציבות השוחה כולה תיפגע
ומבלי שיחדרו אליה מי תהום .השיטה תוצע ע"י הקבלן וטעונה קבלת אישור המפקח מראש.
קיר ראקציה מבטון מזויין
בכל שוחת דחיקה יבוצע קיר ראקציה מבטון מזויין כדי לאפשר קבלת כוחות הדחיקה של
הג'קים והעברתם לקרקע.
קיר הראקציה יתוכנן לקבלת כח הדחיקה המקסימלי הצפוי ,בתוספת רזרבה של .20%
התכנון ייעשה לפי ת"י  466/1ות"י  ,466/2לפי מקדמי בטיחות חלקיים לעומס .1.6
קיר הראקציה יהיה בממדים כאלה שיצור חלוקה של העומס המועבר לכלונסאות והעברתו
לקרקע ,במאמצי מגע כאלה שתזוזת דיפוני שוחת הדחיקה לא תגרום לסדיקתם ,ולא תגרום
לתזוזות שישפיעו על מבנים סמוכים או תשתיות תת קרקעיות סמוכות .קיר הראקציה יהיה
אמנם ממוקם מול פתח הדחיקה ,אך מבנה השוחה יבטיח  ,בקשיחותו ,את שיתוף כל מבנה
השוחה בקבלת הכוחות .הדבר ייעשה ע"י כך שבמפלס קיר הראקציה יהיה תמיד קיר ציפוי
טבעתי (היקפי) סביב כל השוחה (אם היא עגולה) ,או מערכת הקשחה היקפית אם השוחה
מצולעת.
ביצוע כל עבודות קיר הראקציה יהיו לפי פרק  02של המפרט הכללי ,סוג הבטון יהיה
ב 40-לפחות.
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3.10

פירים משיגומי פלדה
שיגומי פלדה יהיו שיגומים חדשים או משומשים ,אך עשויים מיחידת שיגום אחת לכל אורכם
וללא חיבור ותפרים של חתיכות וקטעי שיגומים .הם יהיו עשויים משיגומים מאותו סוג וחתך
סביב כל שוחת דחיקה.

בתום הביצוע יושארו השיגומים בקרקע ואין לשלוף אותם.
החדרת שיגומים תבוצע ע"י ויברטור בתדירות גבוהה( ,לפחות  )cpm 2400תוך שמירה על רמת
רעש במסגרת המותר בחוק.
טבעות חיזוק אופקיות בשוחות אלה יכולות להיות מבטון מזויין או מפלדה.
3.11

פירים מבטון מותז
האמור להלן מתייחס למקרה שהבטון המותז משמש כחלק קונסטרוקטיבי במבנה.
מותר להשתמש בבטון מותז (ב )40-לבצוע יציקות צפוי של שוחות זמניות אם
יתקיימו התנאים הבאים (במצטבר):
א .בטון מותז יבוצע בשכבות עד ליצירת העובי הסופי הנדרש ,כשנשמרת הפסקה
בין שכבה לשכבה המבטיחה הידבקות מוחלטת של שכבה אחת לקודמת לה.
ב .הבצוע של בטון מותז יהיה עפ"י המפרטים הכלליים פרק ( 54תת פרק )54.10
כשבמקום "מנהרה" הכוונה לשוחה.
ג .התאמת הבטון המותז לדרישות החוזק תיקבע עפ"י חוזק גלילי בטון שיילקחו
לאחר ההתזה ,וזאת בנוסף לבדיקת קוביות מהערבל.
ד .מרחק בין פיית ההזרקה לבין המשטח המותז וזוית ההתזה ביחס לפני
המשטח המותז יהיו כאלה שמבטיחים שלא תהיה תופעת  reboundהגורמת
לירידת חוזק השכבה ו/או ירידת חוזק ההידבקות שלה אל שכבת הרקע.
לעניין זה יש חשיבות רבה במיוחד בהתזה על רקע של כלונסאות עגולים שבהם
זוית הפגיעה של הבטון המותז משתנה לפי קוטר הכלונס.
כדי להקטין את הבעייה ניתן לבצע קודם כל יציקה מיישרת ואח"כ התזה.
ה .את ההתזה לכל גובה (עומק) השוחה יש לבצע בשלבים.
ו .כאשר יציבות השוחה וחוזקה מובטח גם ללא יציקת ההתזה ,ויציקת ההתזה
משמשת לאטימת השוחה בלבד ולא כמרכיב בחוזק שלה ,ניתן לבצע את
ההתזה בלי קשר להתקדמות החפירה .בדרך כלל זה מחייב להתקין טבעות
חיזוק אפקיות מפלדה או בטון מזויין ולהתיז בין אחת לשניה בטון מותז
לאיטום המבנה.
כאשר יציקת ההתזה מהווה מרכיב בחוזק השוחה מבוצעת ההתזה בשילוב
עם החפירה ,כלומר בכל פעם שמבוצע קטע התזה יש להמתין עד לקבלת חוזק
מתאים (מוכח בבדיקות תקניות) ורק אח"כ להמשיך לשלב החפירה הבא .יש
להקצות לכך זמן בצוע בלו"ז הביצוע.
ז .פני הבטון המותז יהיו מישוריים ומוחלקים (אם מדובר במשטח הגלוי לעין
במצב הסופי) ,או מחוספסים ו/או גליים אם מדובר בבטון שאח"כ מבוצעים
כנגדו יציקה נוספת או מילוי קרקע או מילוי .CLSM
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ח.

ט.
י.
3.12

בטון מותז יוכל לשמש כחלק מהמערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה רק אם
הוא מזויין ע"י מוטות זיון מצולעים או רשתות מרותכות ממוטות מצולעים
לפי ת"י .466
בטון מותז יכול להיות מזויין בסיבי פלדה (במקום הזיון הנ"ל) רק במקרה
שמוכח מעל לכל ספק שבשום מקרה ושום מצב עמיסה (אפילו לא סייסמי או
זמני כלשהו) הוא נמצא תחת מאמצי לחיצה.
העובי המינימלי של בטון מותז קונסטרוקטיבי לא יפחת מ 20:ס"מ וכסוי
הזיון יהיה  5ס"מ.
יש לבצע בדיקות להוכחת ההידבקות של הבטון המותז אל שכבת הרקע.

פירים המבוצעים בטכניקה של קייסון
א .כאשר הקייסון יצוק במקום הוא יבוצע ביציקות מעל פני השטח עפ"י
גאומטריית השוחה ,ויוחדר לקרקע ע"י השקעתו תוך כדי חפירה בתוך השוחה
והזרקת בנטוניט אל היקף המבנה מתוך חורי הזרקה בהיקף ,לשם הקטנת
החכוך .השימוש בבנטוניט להזרקה ייקבע בהתחשב במידות הסכין החותכת
בתחתית הקיסון .בכל מקרה המרווח ההיקפי יוזרק בבטון בתום החדרת
הקייסון והבנטוניט יידחק החוצה.
היציקות יבוצעו בשלבים תוך כדי חפירה ושקיעת הקייסון למחפורת תהיה
עקב משקלו בלבד.
בתום החפירה תוצק רצפה שתהיה מחוברת מונוליטית לקירות הקיסון באופן
שהיא תוכל לשמש כחלק אינטגרלי מהמבנה ,וכביסוס שלו במצב הסופי
והקבוע.
הקיסון יתוכנן למצבי העמסים בכל שלבי הביניים ובהחדרה  ,וכן גם לשלב
המבנה הסופי.
המבנה יתוכנן כמבנה בטון מזוין לפי ת"י .466
המבנה יכול להחשב כמבנה קבוע או זמני (לפי הענין).
הצורה הגאומטרית של הקיסון יכולה להיות כלשהי לפי הנדרש בתכניות ,אבל
יש להעדיף צורה סימטרית ככל שניתן.
ב .כאשר הקיסון הוא טרומי ,יחולו עליו כל ההנחיות שבסעיף א' הנ"ל ,ובנוסף
לכך גם האמור להלן:
אם המבנה מוגדר כמבנה קבוע ולא זמני (שבונים אותו לצורך הבצוע של
דחיקת הצינורות בלבד) ,עליו לעמוד בדרישות הת"י לעומס סייסמי תקני.
בהתאם לנ"ל יתוכננו כל המחברים בין רכיביו ,באופן שיבטיח התנהגות מבנית
אינטגרלית של המבנה השלם ,או שתבוצע בתוך השוחה מערכת
קונסטרוקטיבית נוספת מפלדה או בטון מזויין שתפקידה להבטיח את המבנה
במצב סייסמי .במצב כזה יוכלו אלמנטים טרומיים של הקייסון להחשב
כמבנה זמני ולא קבוע.
אם המבנה מוגדר כפיר דחיקה יש לחזק את חלקו התחתון של הקיסון כך
שיוכל לקבל הטרחות הנובעות מכוחות הדחיקה המקסימליים האפשריים
ממערכת הג'קים המתוכננת בו.
בנוסף על האמור לעיל ,אם הקייסון יוגדר כמבנה קבוע יחולו עליו הדרישות לשוחת
בקרה כמפורט בנספח ב' ובפרק  7.0במסמך ד'.2
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נספח ב'

מפרט לביצוע עבודות בטון לשוחות בקרה לביוב
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מפרט עבודות בטון לשוחות בקרה לביוב
4.01

כללי
בתכנון המפורט ובביצוע של כל עבודות הבטון המזויין יש לשמור ולקיים את האמור במפרט
המיוחד להלן .האמור במפרט המיוחד להלן בא להוסיף (או לשנות) את האמור במפרט הכללי
לעבודות בנין ,ובשום פנים לא לגרוע מהאמור בו אלא אם נאמר כך במפורש במפרט המיוחד..
שוחות הבקרה לביוב יהיו יצוקות באתר ,אטומות למים על פי פרטי האיטום שבתוכניות ,ולפי
המפרט הכללי לעב' בטון ,ובכפיפות לת"י .26

על תכנון ובצוע שוחות הבקרה והמבנים הקבועים בשטח יחול כל האמור בפרק  00לעיל,
בסעיפים המתייחסים אליהם.
4.02

תקנים
התקנים המחייבים בפרק זה:
תקנים ישראליים
ת"י  - 3אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים.
ת"י  26על כל חלקיו  -שיטות לבדיקת בטון.
ת"י  466חלק  - 1חוקת הבטון :עקרונות כלליים.
ת"י  466חלק  - 4חוקת הבטון :אלמנטים ומערכות מבטון טרום.
ת"י  - 601בטון מובא.
ת"י  896חלק  - 1מוספים לבטון ולדיס :מוספים לבטון.
ת"י  - 904טפסות לבטון.
ת"י  4466חלק  - 3פלדה לזיון בטון :מוטות מצולעים.
ת"י  4466חלק  - 4פלדה לזיון בטון :רשתות מרותכות.
ת"י  4466חלק  - 5פלדה לזיון בטון :מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים.

4.03

שלבי עבודה בכל עבודות בטון מזויין לשוחות ולמבנים קבועים
כל עבודות הבטון תבוצענה בהתאם לפרק  02במפרט הבינמשרדי .יורשה להשתמש אך ורק
בבטון מובא שיוצר והובל בתנאי בקרה טובים ממפעל שיאושר מראש בכתב ע"י המפקח.
דיווח הקבלן למפקח על סדרי היציקה וכן ההכנות ליציקה ייעשו כמפורט בתת-פרק 0204

במפרט הכללי הבינמשרדי.
באחריות הקבלן להבטיח את רציפות היציקות .עליו להגיש למפקח ,בכתב ,תיאור של
ההתארגנות שלו ליציקות השונות ,כולל סידורים לאספקת בטון ממקור חליפי ,גיבוי לציוד
השאיבה ,והמצאות ציוד נוסף באתר לבצוע עבודות הריטוט ,ההחלקה והאשפרה.
4.04

סוגי הבטון והאגרגטים בבטון לשוחות ולמבנים קבועים
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הבטונים לשוחות יהיו מסוג ב( 40-לפחות) ויהיו עשויים בתערובת מיוחדת המיועדת להבטיח
את אטימותם למים ואת העמידות הכימית שלהם בפני השפעת חומרי הביוב .דרישת
האטימות מחייבת לגבי כל שוחות הביקורת (גם אם הן אינן עתידות להתמלא בשפכים) .על
הקבלן לתכנן את תערובת הבטון ,לבצע בדיקות חוזק ,אטימות ,עבידות ,וכל הנדרש במפרטים,
ולקבל עליה את אישור המפקח מראש ,לפני תחילת השימוש בתערובת.
הבטון יענה גם על הדרישות הנוספות הבאות:
( )I

סוג הבטון בטון סיגים יהיה ב ,40-בתנאי בקרה טובים.

()II

סוג הצמנט יהיה צ.פ ,250 .עמיד סולפטים ,צמנט קלינקר ,או צמנט עם סיגים גלעיניים
מתנורי היתוך .כמות הצמנט בתערובת תהיה  350ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן.
הבטון יהיה עם תוספת זייפקס  1.25%או פנטרון  0.8%משפר אטימות.

( )IIIמנת מים/צמנט לא תעלה על .0.45
( )IVהאגרגטים יהיו מסוג א' לפי תקן ישראלי ת"י  .3גודל האגרגט המקסימלי יהיה ".1
()I

שקיעות הקונוס של הבטון ,נמדד בעת היציקה תהיה ".6

( )VIהבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה של " .3באתר ,יוסף לבטון מוסף מסוג
על-פלסטי ,סופרפלסטיסייזר )SUPER PLASTICIZER( ,העומד בדרישות סעיף מס'
 02014במפרט הבינמשרדי ,מסוג שיאושר מראש ע"י המפקח ,כך ששקיעת הקונוס של
הבטון לפני היציקה תהיה לפחות " .6שקיעה זו תימדד בכל יציקה.
( )VIIככלל לא תאושר הוספת הסופרפלסטיסייזר במפעל אלא באתר בלבד תוך כדי פיקוח
טכנאי של ספק הבטונים ועל פי הוראותיו בלבד.
( )VIIIהסופרפלסטיסייזר הנ"ל לא יהיה מעכב .הקבלן רשאי להוסיף ,בנפרד ,חומר מעכב
שיהיה מתאים לסופרפלסטיסייזר כדי להבטיח שליטה מלאה בתוכנות הבטון ובקצב
התקשותו בטפסות.
הקבלן לא יוכל לקבל אישור לתערובת רק על סמך תערובת שביצע בפרויקט אחר .הוא
יוכל להשתמש ולהיעזר בתכנון תערובת שביצע לפרויקט אחר (כל עוד היא עומדת
בדרישות פרויקט זה) אך יהיה עליו להוכיחן הלכה למעשה בניסויים במסגרת פרויקט
זה.
( )IXלכל הבטונים האטומים למים יש להוסיף תוסף מסוג זייפקס או ש"ע מאושר בכמות
לפי הנחיות יצרן החומר.
לגבי הבטונים מסוג ב ,40-יחוייב הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות של התערובת להוכחת
התכונות הדרושות .במסגרת זו יבוצעו ,בדיקות סומך לפני יישום סופרפלסטיסייזר
ולאחריו ,בדיקות חוזק הבטון בגיל  28 ,14 , 7 ,3ו 60 :ימים ,בדיקות התכווצות ,ובדיקות
אטימות .הבדיקות יבוצעו עד לקבלת התוצאות הדרושות וקבלת אישור המפקח
להתאמה לדרישות .הקבלן יהיה אחראי להתאמת התערובת לדרישות גם לאחר
שאושרה ע"י המפקח ,.ולכך שתערובת זו תסופק לאתר לכל היציקות הרלבנטיות.
לאחר אישור התערובת ,הקבלן יספק למפקח ולמתכנן בכתב ,את רשימת מרכיבי
תערובת הבטון ,תוצאות הבדיקות הסופיות ,וכן הנחיות ליישום הוספת
הסופרפלסטיסייזר באתר לקראת היציקה ,כולל שקיעת הקונוס לפני ואחרי הוספת
התוסף הנ"ל.
בקרת האיכות תבוצע כמתואר בתת-פרק  0209במפרט הכללי הבינמשרדי.
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במהלך יציקת הבטון ילקחו מדגמים ויבוצעו בדיקות חוזק תקניות לקוביות הבטון ,ע"י
המעבדה איתה יתקשר המזמין.
בנוסף ,לנ"ל ,מבטונים אטומים למים ,מסוג ב 40-יילקחו מדגמים נוספים שישמשו
לביצוע בדיקות חוזק ללחיצה כעבור  60יום ממועד היציקה.
הקבלן אחראי לכך שמספר הקוביות שיוכנו יספיק לכל הבדיקות.

 4.05בדיקת אטימות לבטון המיועד לשוחות
תערובת הבטון תיבדק לאטימות לפי ת"י  .26הדרישה של מפרט זה היא כי חדירת המים
הממוצעת לפי ת"י  26לא תעלה על  20מ"מ ,ובשום דוגמת בדיקה לא תעלה על  25מ"מ.
4.06

הפסקות יציקה ותפרי עבודה בכל עבודות בטון מזויין לשוחות ולמבנים קבועים
אין בשום פנים ,להפסיק יציקה במקום שלא נקבע לכך בתוכניות .על הקבלן לנקוט בכל
האמצעים שיידרשו להבטחת רציפות היציקה כולל החזקה באתר של ציוד ואבזרים נוספים
לגיבוי הציוד הדרוש במקרה שזה יתקלקל בעת היציקה ,הספקת בטון משני מקורות וכל אמצעי
אחר שיבטיח את רציפות היציקה.
אם ,על אף האמור לעיל ,תיווצר בכל זאת הפסקת יציקה ,מכל סיבה שהיא ,במקום שלא נקבע
לכך בתוכניות ,יהיה על הקבלן להמשיך בביצוע כמפורט להלן ולפי הוראות המפקח ,כלשונן
וללא עוררין ,כולל פירוק טפסות ,הריסת חלקי בטון שנוצקו ,בחלקם או בשלמותם ,שימוש
בחומרים מיוחדים ,וכן כל פעולה אחרת שתידרש ע"י המפקח ,כל זאת ללא כל תשלום נוסף.
התפרים יבוצעו לפי ההנחיות של המפרט הכללי הבינמשרדי.
תפרי עבודה ,כלומר יציקת בטון חדש על בטון מיציקה קודמת שכבר הספיק להתקשות ,יורשו
רק במקומות המסומנים לכך בתוכניות או במקומות עליהם יורה המפקח.
בכל מקרה שיש להכין משטח בטון ליציקה שתבוצע מעליו או בצמוד אליו בשלב מאוחר יותר,
יש להכין את פני הבטון שיהיו במגע עם היציקה הבאה בחספוס .בהתאם לכך,
כ 4-3-שעות אחרי היציקה הראשונה  ,בטרם הספיק הבטון להתקשות לגמרי ,יש לגרד את פני
הבטון במברשת פלדה ולשטפם בסילון מים חזק ,כדי להרחיק את משקע מי הצמנט ולהוציא
את החומר עד כדי הופעת אבני האגרגט הגס על פני השטח.
לפני המשך היציקה ,יש להרטיב את פני הבטון ולכסותם בשכבת מלט צמנט בעובי של
 1ס"מ אשר יחס הצמנט לחול בו יהיה כמו בבטון הנוצק ללא אגרגט גס.
מנת המים לצמנט במלט זה תהיה גם היא כמו בבטון .את הבטון החדש יש לצקת מיד על שכבת
המלט בעודה טרייה.
בכל מקרה שיציקת קירות ותקרה של שוחה מבוצעת ביציקה אחת ,יש להבטיח הפסקת יציקה
של כשעה בין שלב יציקת הקירות לשלב יציקת התקרה כדי לאפשר שקיעה של הבטונים
בקירות .אין לבצע יציקות אלה ברציפות ללא ההפסקה הקצרה הנ"ל.

4.07

מגבלה ליציקת בטון בשוחות בימים חמים
בכל עבודות הבטון המזויין אין לבצע יציקות של בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ עולה על 320

צלסיוס בצל ,ולכן יהיה צורך בימים כאלה לתכנן את זמני היציקות רק עד שעה
 10בבוקר לערך ולאחר שעה  4אחה"צ ,בהתאם להוראות המפקח .בנוסף לדרישה זו ,יהיה על
הקבלן לוודא שטמפרטורת התערובת אינה עולה על  320מעלות צלסיוס בצל ,כאשר המדידה
תיעשה באתר לפני היציקה.
 4.08פלדת זיון ותכנון הזיון בשוחות הביוב הסופיות של הקו ,ובמבני בטון מזוין בשטח
יולי 2021
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הספקת פלדת זיון ,הכנתה והנחתה בטפסות יהיו כמפורט במפרט הכללי הבינמשרדי ובהתאם
לתוכניות וכתבי הכמויות.
פלדת הזיון תהיה עגולה ,ממוטות פלדה מצולעים בעלי כושר הידבקות משופר לפי
ת"י  4466חלק  .3סוג הפלדה יהיה פ -400Wאו מרשתות פלדה מרותכות מסוג רשתות עיגון
העומדות בדרישות ת"י  4466חלקים  4ו.5-
בפרויקט זה אסור השימוש בפלדה פ.500W -
 4.09כיסוי הבטון על מוטות הזיון ,שומרי מרחק לכל רכיבי הבטון המזויין בשוחות ומבנים קבועים
כלשהם
עובי הבטון לכסוי מוטות הזיון ,יהיה  50מ"מ נטו ,פנים וחוץ.
הרכבת הזיון תעשה כמפורט במפרט הכללי הבינמשרדי ,ובהדגשים הבאים:
.1

שום אלמנט מתכת לא יגע בפני התבנית גם לא מסמרים.

.2

שמירת מידות כסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י רוחקנים מבטון פולימרי עם סיבים וחוט
קשירה  -מוצר חרושתי מוכן ,כגון זה המסופק ע"י דומא שווק לבניין וסחר ( )1996בע"מ,
או שווה ערך מתוצרת אחרת שיאושר ע"י המפקח) .לא יותר לקבלן לייצר באתר את
הרוחקנים מקוביות מבטון.

.3

אין להשתמש לרוחקנים בשברי אבן נסורה ואין להשתמש בחלקי מרצפות ,אבנים
משתלבות או פתרונות מאולתרים דומים.

.4

לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעלות הרוחקנים המתועשים מהבטון הפולימרי היא גבוהה
יחסית לרוחקנים הרגילים מפלסטיק ועליו להביא זאת בחשבון בעת הכנת הצעתו.
4.10

עבודות טפסות ופיגומים לשוחות ומבנים קבועים כלשהם
.1

כללי
עבודות הטפסות והפיגומים לכל המבנים של הפרויקט ,תבוצענה כמפורט במפרט הכללי
הבינמשרדי.
הטפסות והפיגומים יתוכננו ע"י הקבלן לפי ת"י המתאים ,והתכנון יקח בחשבון את לחצי
הבטון עפ"י סוג ותכונות התערובת ,וכן את גובה היציקה ,קצב היציקה ועצמת הריטוט
שיבוצע
התכנון ייעשה בידי מהנדס מבנים רישוי המתמחה בתכנון תבניות ,מטעם הקבלן ועל
חשבונו.

לגבי הטפסות של שוחות הביוב ,נדרש בנוסף לאמור במפרט הכללי ולעיל ,גם האמור
להלן:
א.

כל הטפסות לשוחות למיניהן יבטיחו קבלת גמר סופי של בטון חלק לכל שטחי הפנים
של השוחות (גם שטחים פנימיים וגם חיצוניים) .לפיכך ,הטפסות תהיינה מפלדה ,או
מטפסות מתועשות ,מהסוג המבטיח טפסות חלקות ,קשיחות ואטומות.

ב.

הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט מצופה" .הכוונה
ללוח דיקט עבה ,מצופה מלמין או פורמאיקה בכל שטחו כדוגמת תוצרת  PERIאו
טגו ,או ויזפורם ,או ש"ע מאושר מראש ע"י המפקח.
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.2

ג.

בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו אלמנט.
במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה אפשרית באלמנט
הטפסות ,יותר שימוש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

ד.

פירוק הטפסות ייעשה כמפורט במפרט הכללי הבינמשרדי.

ה.

כל הפינות תהיינה קטומות  2/2ס"מ או מעוגלות בהתאם לסוג התבנית שיבחר
הקבלן ,אלא אם כן נדרש אחרת בתכניות.

ו.

הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל אישורו
לצד הגאומטרי והאסטטי בלבד .תכנון חוזק הטפסות והפיגומים הינו באחריות
הקבלן בלבד.

מריחת הטפסות
מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן ,מיצרן מוכר ,המתאים לחומר הטפסה .חלב
התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים( ,כגון "כרמוליט  .)"350לא יותר שימוש לא בסולר ולא
בשמן .לאחר פירוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות.

 .3אטימת הטפסות לשוחות הביוב וקבלת בטון חלק
כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון .להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן
להדביק רצועות גומי או ספוג בין לוחות הטפסות עד לקבלת משטח אטום שיבחן ע"י
המפקח ולא יאפשר מעבר אור השמש.
לולבי קשירת הטפסות יהיו לפי סעיף  5להלן.
 .4עיצוב שקעים
הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנה בעתיד של סגרים מכניים,
מגלשים ועבור התקנת ציוד וכדומה ,ייעשו בלוחות עץ בלבד .לא יותר שימוש בלוחות
פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג .מטרת דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק
לוחות העץ ,שבשקעים ישאר בטון נקי וחלק ללא שום שיירי חומר המילוי.
המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא
תבוצע בזהירות ללא פגיעה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן.
.5

חיזוק וקשירת הטפסות
קשירת טפסות באלמנטים של מבנה האמור להיות אטום למים תעשה ע"י לולבי קשירה
שמבטיחים את אטימות המבנה.
הדברים אמורים גם למקרה של יציקת קירות עם תבנית בשני הצדדים וגם למקרה של
יציקת קירות ציפוי כשהתבנית נמצאת בצד אחד בלבד.
קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן תעשה כמפורט להלן.
( )1

חיזוק הטפסות ושמירת המרחק ביניהן יעשה כמפורט בסעיף מס'  020844של
המפרט הכללי הבינמשרדי.

( )2

בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה גם לא בחוטים מגולוונים.
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ברכיבים שלהם נדרשת אטימות למים תהיה קשירת התבניות באחת מהאפשרויות
הבאות:
א.

אלמנט קשירה העשוי שתי טבעות שלובות זו בזו ,שימוקמו במרכז עובי הקיר ,ובשני
צידיהן מוטות עגולים עם קונוס קצה ,באופן שתישמר אי הרציפות של אביזר
הקשירה ושלא תתאפשר זרימת מים (קפילארית) לאורך המוטות.
ב.

מוט קשירה עגול עם דיסקיות עיגון המשמשות לחסימת הזרימה הקפילארית
לפי הדוגמה העקרונית להלן:

הדיסקיות שלאורך מוט העיגון יהיו מרותכות למוט בכל ההיקף .כמות

הדיסקיות לאורך נמוט תיקבע ע"י מתכנן התבנית באופן שיובטח האיטום
ותימנע זרימה קפילארית לאורך המוט.
( )3

כל אביזרי הקשירה יהיו מפלדה מגולוונת.

( )4

בכל המבנים ,צפיפות המוטות המחברים את התבניות תקבע ע"י הקבלן בהתחשב
בחוזק ובקשיחות הנדרשת מהתבניות כדי לשמור על המידות והטולרנסים
הדרושים .בכל מקרה מוטות הקשירה יסודרו ברשת אורטוגונלית ומודולארית.

הקבלן ייחשב כאחראי הבלבדי לשמירת יציבות ,שלמות וחוזק הטפסות ,ולהתאמתן
לתפקידן.
4.11

יציקת שוחות ביקורת
יציקת רצפות תהיה תמיד על גבי מצע בטון רזה בעובי  10ס"מ לפחות ,שמבוצע על מצע מהודק,
מחומר מצע סוג א' מהודק עד  100%מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
הרצפה תוצק במפלסים מדוייקים ובשיפועים הדרושים ותוחלק ע"י הליקופטר בכל שטחה ,עד
לקבלת אותה דרגת חלקות שמתקבלת לפני הקירות הנוצקים בתבניות חלקות.
יציקת קירות בעובי כלשהו תעשה באמצעות צינור שפיכה מגומי בקוטר " 4או באמצעות צינור
שפיכה אנכי מפלדה בקוטר כנ"ל ,עם משפך עליון.
בכל מקרה ,אורך צינורות היציקה הנ"ל יהיה כזה ששפיכת בטון חפשי לא תהיה מגובה גדול מ-
 1.5מ'.
מותרת יציקה באמצעות צינור גומי של משאבת הבטון תוך שמירה על המגבלה הנ"ל ,ובלבד
שצינור השפיכה לא יפגע במיקום הזיון והאביזרים המבוטנים.
תבוצע ויברציה לכל הנפח הנוצק ע"י מרטטי מחט בקוטר המתאים לעובי היציקה .כמות
הריטוט ומשך הריטוט לפי המפרט הכללי ,ויש להקפיד להימנע מריטוט יתר.
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4.12

אשפרת בטון לשוחות ביקורת
אשפרת רצפות יכולה להיעשות בהצפה או ע"י כסוי ביריעות ייעודיות לאשפרה והרטבה רצופה,
ותוך מניעת כניסת משבי רוח אל מתחת ליריעות.
אשפרת קירות נעשית ע"י האמצעים הבאים:
יש להרטיב את הטפסות של הקירות באופן יסודי במשך  48השעות הראשונות ממועד היציקה
ועד לפירוקן.
כעבור  48שעות ניתן לפרק את הטפסות ומיד לאחר פירוקן יש להמשיך באשפרה ,כלהלן:
-

בצד פנים  -כסוי ביריעות אשפרה ייעודיות והרטבה  4עד  5פעמים ביום ולדאוג לרטיבות
מתמדת על פני השטח במשך  5ימים .יש למנוע אפשרות של כניסת משבי רוח אל מתחת
ליריעות.

-

בצד החיצוני בלבד  -אפשר להשתמש במערכת יריעות אשפרה כמו לצד הפנימי ,אך
לחילופין ניתן ,מיד לאחר פירוק הטפסות ,להתיז על הקיר בצד חוץ חומר אוטם
" ,"CURING COMPOUNDכגון "קיורינג קומפאונד  "360תוצרת "כרמית" או שווה ערך
מתוצרת אחרת שיאושר ע"י המפקח ,בכמות של  200גר'/מ"ר לפחות.

לאחר סיום תקופת האשפרה ,יש לוודא סילוק מוחלט של החומר המאשפר ע"י שטיפה במים
בלחץ ושפשוף במטאטא קשה ,לפני תיקוני הבטון ויישום שכבות האיטום החיצוני ,במקום
שנדרש לבצע איטום כזה.
 4.13סתימת שקעים של לולבי קשירת הטפסות בשוחות ומבנים קבועים
יש לסלק את כל הקונוסים של לולבי הקשירה הן בצד פנים והן בצד חוץ .כל השקעים שיווצרו
ע"י הקונוסים של לולבי קשירת הטפסות ,ימולאו לאחר ניקוי ושטיפה יסודית במים ,במלט
מוכן המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים (מלט בלתי מתכווץ כדוגמת  ,)water-plugתוך דחיסה
והידוק במוט עץ עד לפני הבטון שסביב השקע .יש לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תוחלק
עם פני השטח ללא בליטה.
תיקון כיסי חצץ ובטון פגום
ככל שיתגלו בבטון ,לאחר פירוק הטפסות פגמים כגון :כיסי חצץ ,חורים או סדקים ,או כל פגם
אחר ,יתוקנו הפגמים בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי וכמפורט להלן ,הכל לפי הוראות
המפקח ולשביעות רצונו המלאה.
כיסי חצץ בפני הבטון ,בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה ולאורך התפרים ,ייחצבו עד
לקבלת בטון "בריא" וסולידי ,ורק לאחר שהחיצוב אושר ע"י המפקח הם ימולאו במלט מיוחד,
מוכן בלתי מתכווץ ,לתיקונים קונסטרוקטיביים ,מסוג שיוצע ע"י הקבלן אך טעון קבלת אישור
המפקח מרא.
השטחים המתוקנים יקבלו אשפרה לפי האמור לעיל ,מיד עם תום ביצוע היציקה לתיקון.
4.14

הארקת יסודות לשוחות ומבנים קבועים
לכל המבנים דרושה הארקת יסודות לפי חוק החשמל.
ההארקה תתוכנן ותבוצע ע"י מהנדס חשמל רישוי הפועל מטעם הקבלן ,בהתאם לדרישות חוק
החשמל  1954ובהתאם לתקנות החשמל (הארקות יסוד) קו"ת  .4271-1981הקבלן ידאג לביצוע
"אלקטרודות הארקת יסוד" ו"טבעת גישור" בהתאם לדרישות הקבועות בתקנות הנ"ל .כמו כן
ידאג הקבלן להתקנת "פס השוואת פוטנציאלים" שיותקן בתוך לוח החשמל.
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עבודת הקבלן תכלול גם התקנה וחיבור של מוליך הארקה בקטע שבין "טבעת הגישור" לבין
"פס השוואת הפוטנציאלים" וכן ביצוע כל החיבורים הנפרדים אל "פס השוואת הפוטנציאלים"
מכל הגופים והשירותים המתכתיים הנמצאים בתוך המבנה והמפורטים בקובץ התקנות.
הארקת שוחות קו הביוב יכולה להיות מחוברת אל הארקת שוחות הדחיקה וההוצאה או
להיות חלק ממנה  -הכל לפי התכנון הקבלני כפי שיאושר ע"י המפקח והמזמין.
4.15

ציפוי פנים לשוחות ביקורת
יבוצע ציפוי פנים של כל שטחי השוחות (רצפה קירות ותקרה) בשוחות שבהם מתקיימת זרימה
פתוחה ,או שצפויות להתמלא בשפכים בשלב כלשהן .הציפוי יבוצע לאחר שהשוחה או המבנה
עמדו בבדיקות האטימות והושלמו כל תיקוני הבטונים ותיקוני הדליפות שנתגלו בעת ניסוי
האטימות.
כל שטחי הפנים (רצפה ,קירות ותחתית תקרה וכן גם במקומות שיורה המפקח) יצופו בשכבת
פריימר "אפיקטלק שקוף" בעובי  30מיקרון ועליו שתי שכבות של "ציפוי אפוקסי  ,"308בעובי
כולל של  400מיקרון ,או חומר שווה ערך שיאושר ע"י המפקח .יש להקפיד שהצביעה באפוקסי
מעל ה"אפיקטלק" תעשה בתוך  4 - 2שעות כאשר הוא עדיין דביק .לפני ביצוע הציפוי ,יש
להחליק את פני הבטון ,לרבות סילוק חוטי קשירה ,ברזלים בולטים ,בליטות וכד' ,וכן לבצע
סתימה ומילוי כל החורים והשקעים .הציפוי ייעשה על הבטון החלק ועל כן החומר צריך להיות
בעל "הדבקה" גבוהה לבטון חלק.
יישום החומר יהיה בהתאם למפרטים והוראות היצרן .הציפוי יבוצע ע"י יצרן חומר הציפוי
והיצרן יחתום על אחריות לשלוש שנים לעמידות הציפוי.

4.16

אטמי מים לשוחות ביקורת
בתכנון השוחות יכלול הקבלן ויתקין אטמי מים .סוג האטמים ופרטי יישומם טעון קבלת אישור
המפקח מראש .המפקח יהיה הפוסק הבלבדי לגבי אישור השימוש באטמים המוצעים .התקנת
האטמים תעשה לפי הנחיות ומפרטי היצרנים ,ובכפיפות לאישור המפקח מראש.
הצלחת האטימה בתפר מותנית בהבטחת ניקיון מוחלט .לשם השגת ניקיון זה ינקה הקבלן ,לפני
סגירת התבניות ,באמצעות שואב אבק תעשייתי את כל אזור תחתית הקירות .שאיבה חוזרת
תבוצע דרך פתחים בתחתית התבנית לפני סגירה סופית.
מותר שימוש באטמים מהסוגים כמפורט להלן:
א .עוצר מים (אטם מים) עשוי סרט אטימה פלסטי מסוג " ,"SINKO-FLEXתוצרת איטומקס
או שווה ערך מתוצרת אחרת שיאושר ע"י המפקח ,בחתך  2.5/1.5ס"מ בקרוב:
ב .אטם תופח על בסיס בנטונייט נתרני ,מתאים לשימוש במתקני ביוב ,בהתאם להמלצת
היצרן.
חתך האטם יהיה לפחות  32X17מ"מ ,כגון  ,QUELLMAXהמסופק ע"י "גטאור" או שווה
ערך מתוצרת אחרת שיאושר ע"י המפקח .שיעור התפיחה לאחר טבילה ממושכת במים
יהיה  200%לפחות ביחס לנפח המקורי.
ג.

עצרי מים עשויים  PVCאו ניאופרן והמיועדים להפסקות יציקה או לתפרים (לפי העניין)
ברוחב לפחות  250מ"מ ,כולל שינון .מתוצרת  SIKAאו ש"ע מאושר.
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נספח ג'
דו"ח אקוסטי לאתרים
AYN7 AYN8 ,AYN56
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נספח ד'

דרישות סף ליועצים ,מהנדסים ,מתכננים
שיועסקו על ידי הקבלן
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נספח ד'  -דרישות מצוות התכנון של הקבלן
במסגרת הפרוייקט יעסיק הקבלן צוות מתכננים שיפעל מטעמו
ועל חשבונו ,בעלי ידע וניסיון כאמור להלן:

מהנדס מבנים

מהנדס רשוי

יועץ קרקע וביסוס
יועץ תנועה

מהנדס רשוי
מהנדס רשוי

מודד

מודד מוסמך

מהנדס רשוי
יועץ בטיחות
בקרת מהנדס רשוי
מהנדס
איכות
אדריכל רשוי
אדריכל נוף
יועץ השקייה
יועצי חשמל

 5שנות ניסיון בתכנון מבנים תת"ק עמוקים מתחת למי
תיהום ומבני דיפון ותמיכה רישום ורישוי בענף הנדסת
מבנים
 10שנות ניסיון בעבודות דיפון
בעל ניסיון בביצוע של הסדרי תנועה בנתיבי איילון,
וניסיון מצטבר של  10שנים לפחות
בעל ניסיון בביצוע עבודות מדידה לדחיקת צנרת ,וניסיון
מצטבר של  10שנים לפחות
בעל ניסיון של  5שנים
בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע בקרת איכות
בפרוייקטים דומים
בעל ניסיון של חמש שנים בתכנון פיתוח נופי גינון
והשקייה בפרוייקטים דומים מאושר ע"י נתיבי איילון
בעל ניסיון של שלוש שנים בתכנון השקייה בפרוייקטים
דומים מאושר ע"י נתיבי איילון
כמפורט בסעיף 8.1.2

צוות התכנון יאושר על ידי המזמין
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עמוד  1מתוך 106

נספח ה'

מפרט מיוחד לצנרת דחיקה מבטון מזויין
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.2

דרישות מפעל המייצר
•

-

צינורות הדחיקה על כל סוגיהם יהיו חרושתיים תעשייתיים.
המפעל המייצר את הצנרת יעמוד בדרישות הבאות:
•
•
•
•

מערכת ניהול איכות לפי ת"י .ISO 9001
תו תקן לתקן  – ISO-14001מערכות ניהול סביבתי.
תו תקן לתקן  - ISO-45001מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.
אישור לתקן ישראל  1923חלק  – 2ייצור אלמנטים מבטון :בטון טרומי -ייצור
ומוצרים
היתר לתקן ישראל  – 27צינורות גליליים מבטון מזויין.

•

.3

-

היצרן יידרש להציג תיק מוצר מלא שיכלול את כל נתוני הצינור המוגמר ,על סוגיו
השונים לפי תקן 27:2000

-

היצרן יבצע את כל בדיקות המוצר המתחייבות על פי התקן וכמפורט בהמשך.
היצרן יאפשר פיקוח חיצוני על תהליך הייצור והבדיקות.
היצרן יספק שירותי שדה ופיקוח על התקנת הצנרת בשטח.

-

היצרן יספק ערבות של  3שנים לטיב הצינור.

הצינור
דרישות הסף לצינור יהיו כדלקמן:
3.1

מידות
-

קוטר פנים  1,600 -מ"מ

-

קוטר חוץ  2,160 -מ"מ

-

עובי מינימלי  28 -ס"מ

-

אורך אופייני –  4.0מטר

אורכים סטנדרטיים  2.0 ,2.5 ,4.0 -מטר ,צינורות לתחנת ביניים ,צנרת
צנרת ראשונה.
אחרונה,
3.2

תקנים מחייבים לייצור הצינור
ת"י  - 27צינורות גליליים מבטון ובטון מזויין.
ת"י  - 1צמנט :צמנט רגיל.
ת"י  4466חלק  - 4פלדה לזיון בטון רשתות מרותכות.
ת"י  – 3אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים.
ת"י  – 896מוספים לבטון ודייס.

3.3

תערובת הבטון
ערכי הסף לבטון יהיו כדלקמן:
 חוזק אופייני של הבטון - חוזק אופייני בפועל סוג צמנט כמות הצמנט בתערובת - יחס מים צמנט -אגרגטים
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3.4

מוספים לבטון
•

מוסף לשיפור אטימות מסוג  NF500C XYPEX ADMIXבתכולה של 1.25%
ממשקל הצמנט לפחות או מוסף מסוג " "PENETRONבתכולה של 0.8%
ממשקל הצמנט.
מוסף על פלסטי בהתאם לת"י  896מסוג  ENT-10או GLENIUM 770
. 0.6l/100kg cement

•

3.5

ברזל זיון
•

ברזל הזיון יורכב משילוב של מוטות אורכיים ,מוטות ספירליים וחישוקים
המיוצר במכונה לייצור כלובים מרותכים ,בשתי שכבות.
הזיון יהיה לפי ת"י  4466חלק  :4פלדה לזיון בטון :רשתות מרותכות.

•

כיסוי מינ' מעל ברזל הזיון יהיה  45מ"מ.

•

הפלדה תהיה פלדה רתיכה.

•

ערכים אופייניים של הפלדה במתיחה (גבול תחתון) יהיו:

•

גבול כניעה מינימאלי MPa 500=fyk

•

חוזק למתיחה מינימאלי

•

התארכות בשבר 7%

•

3.6

אביזרים נוספים

 -טבעת המחבר

-

 -רפידת העץ

-

 אטם -צינורית להזרקה בנטונייט-

 -מתקני הרמה

-

 תחנות ביניים -טבעת אטימה

-

3.7

MPa 550=ftk

תהיה מפלדה  ST-37-2בעובי של  18מ"מ וברוחב של
לפחות  300מ"מ.
הטבעת תחובר לצינור באמצעות מסמרות מרותכות .לא
יהיה כל מגע בין המסמרות לזיון
תהיה עמידה במים ,במידות של  1650*2060*30מ"מ ומודל
אלסטיות של  3,500ניוטון/מ"מ
האטם יהיה חרושתי מסוג CK-Z-/30
שלוש צינוריות להזרקת בנטונייט בקוטר  "Ø1עשויות
פלדה מגולוונת באבץ חם עם פקק אלן  DIN906מותקנות
כל צינור שלישי לפחות.
מילוי פתחי ההזרקה ימולא בתום ביצוע הדחיקה בחומר
איטום דוגמת נאטצם.35-
לפחות  2עוגנים מסוג DEHA TYPE 6000-20-0180
מותקנות בראש הצינור או מהצדדים.
 2יחידות לצינור בראש הצינור או מהצדדים.
על פי תוכנית הדחיקה של הקבלן
זויתן  90מעלות בהיקף הקולר במידות  5*60*30מ"מ

הגשת מסמכי הצנרת
כללי :הקבלן יגיש את מסמכי היצרן של הצינור המוצע כדלקמן:
•

פרטים ,כולל מימדים וערכי סבילות ייצור של הצינורות המוצעים.

•

תכונות וחוזק של חומרי יצירת הצינור ,כולל תכנון קריסת דחיסת בטון וזיון
פלדה.
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3.8

•

קוטר וריווחי מרכז למרכז של כל החיזוקים.

•

מידע על מחברי הצינור עבור צינורות סטנדרטיים ,לא סטנדרטיים ומיוחדים.

•

ניתוח וחישוב תכנון צינור ,כולל חישובים עבור קיבולת דחיקה מקסימאלית
מורשית.

•

הוראות אחסון ,אחזקה ,העברה והתקנה.

•

גיליונות קטלוג סטנדרטיים.

•

פרוצדורות ייצור.

בדיקות איכות הצינור במפעל
בדיקות האיכות במפעל יכללו:
3.8.1

רשימת בדיקות לצנרת דחיקה (לכל בדיקה טופס בקרת איכות נפרד).

3.8.2

קוטר פנימי לפי  EN-639סעיפים 6.1.2+6.4.1

3.8.3

אורך פנימי לפי EN-639 ;6.1.3+6.4.2

3.8.4
3.8.5

ישרות לפי EN+639 ;6.1.4+6.4.3

ישרות המשטח הפנימי – כנ"ל

3.8.6

סטיות בקצות הצינור EN-639 ;6.1.5+6.4.4

3.8.7
3.8.8
3.8.9
3.8.10
3.8.11
3.8.12
3.8.13
3.8.14
3.8.15

עובי דופן לפי EN-639 ; 6.1.6+6.4.5
בדיקת אטמים לפי EN-639 ; 6.49
חוזק הבטון לפי EN-640 ; 4.1
סדיקה ,חורים ,מראה כללי לפי BS; 6.4.11; ; 639-EN-5911-120 ;8.2
בדיקת לחץ ,סטייה זוויתית וכוח גזריה לפי 6.4.12L; ; 639-EN
בדיקת לחץ בחיבור בין שני צינורות לפי 5911BS )120( ;18.6.3
עובי כיסוי ברזל זיון בבטון H; 8.2 (120) 5911BS
בדיקת לחץ הדרוסטטי EN-640 ;4.2.1
בדיקת מעיכה לפי 640EN ;4.2.2

בנוסף ,טופס בדיקה כללית לצינור המוגמר (גימור ותיקונים ,צביעת טבעת הפלדה,
ניקוי חורי בנטונייט ,הרכב אטם גומי; הרכבת טבעת עץ ומסקנות בקר האיכות.
3.9

כח הדחיקה המותר
כוח הדחיקה המותר:
ALLOWED JACKING FORCE=1297 Ton

מקדם הביטחון
SAFETY FACTOR – 0.8

ד .העניין) ברוחב לפחות  250מ"מ ,כולל שינון .מתוצרת  SIKAאו ש"ע מאושר.
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1.0 GENERAL
a).
1.1 Definitions
The definitions given in the relevant standards which are referred to in
the specification shall apply for the terms used in this specification.
1.2 Materials
All pipes shall comply to the Clause 2.4 of the Technical Specification
hereof.
1.3 Inspection and Testing
The Contractor shall supply, furnish and prepare the necessary test
pieces and samples of all materials and supply the labour facilities and
appliances for such testing as may be required to be carried out on his
premises according to this specification. If there are no facilities at his
own works for making the prescribed tests the Contractor shall bear the
cost of carrying out the tests elsewhere.
The Engineer or his representative or nominated inspection authority
shall have full access to all parts of the plant that are concerned with the
testing, furnishing or preparation of materials for the performance and
testing of work under this Specification.
The Contractor shall furnish the Engineer or his representative or
nominal inspection authority with reasonable facilities and space (without
charge) for the inspection, testing and obtaining of such information, as
he desires regarding the character of material in use and the progress
and manner of the work.
b).
The manufacturer shall provide results of tests conducted, in accordance
with the EN or ISO standards given in the Specification. The inspection
should be proved for at least 6 years back, made from a European or US
accredited institute.
c).

1.4 Marking of Pipes and Fittings
d).
e). All markings described below shall be legible and indelible unless
otherwise specified.
All pipes and fittings shall be marked as specified in of ISO 25780 and
ISO 10467. The manufacturer’s name Identification mark and the PN
rating shall be marked legibly and indelibly on the pipes together with the
information shown below.
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Markings should be in such a way that it does not initiate cracks or other
types of failures and that normal storage, weathering, handling,
installation and use shall not affect the legibility of the markings.
During the manufacturing process, the pipe should be marked with
pertinent product information along the pipe.
Specifications require at least the following information to be included.
The following marking shall be on the outside of each pipe:
a) the number of the International Standard;
b) the nominal size (DN) and the diameter series, e.g. A, B1, B2;
c) the stiffness rating in accordance with Clause 4 of ISO 25780
d) the pressure rating in accordance with Clause 4 of ISO 10467;
e) for pipes intended for the conveyance of surface water or sewage,
the code-letter
“C”;
f) the manufacturer's name or identification as well as brand;
g) the date of manufacture, in plain text or code;
h) the maximum applicable Relining force fi applicable
1.5

Protection during Delivery
The Contractor shall provide methodology of protection of pipes, to the
approval of the Engineer and obtain written approval prior to the pipes
and fittings leaving the place of manufacture and shall maintain such
protection until the items reach their destination in order to guard
effectively against damage during handling, transit and storage and
ingress of foreign matter inside the pipes & fittings.
f). The Supplier shall provide necessary details to the shipping line on
precautions to be taken during loading/unloading, handling & transport
of the pipes & fittings and other components, in the sea. Supplier shall
provide to the purchaser a set of recommendations of manufacturer for
handling, loading, unloading, transporting and storing.

1.6 Storing, Handling and Hauling of Pipes
All materials shall be stored in an approved location and in such a
manner as to preserve their quality and condition as recommended by
the manufacturer.
All materials should be carefully inspected at the time of delivery and any
defective material set aside before accepting the delivery into stores.
Any such defects should be notified to the supplier immediately.
Materials and components shall be handled in such a manner as to avoid
any damage or contamination and in accordance with all applicable
manufacturers recommendations.
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1.6.1 Transport and Delivery
For transporting bulk loads, vehicles should be provided with a clean flat
bed, free from nails or other projections, which may cause damage. If
high sided lorries are used, special care must be taken to prevent
slippage of the pipes.
Care should be taken to avoid positioning pipes and fittings near or
adjacent to exhaust systems or other heat sources and to avoid possible
contamination from materials such as lubricating or hydraulic oils,
gaseous, solvent and other aggressive chemicals.
Metal chains or slings should not be brought into direct contact with the
material. Webbed slings of polypropylene or nylon are recommended.
Straight pipes should be supported.
The finished and protected pipes are then carefully packed into
manageable units prepared for shipments. For transport smaller pipe
diameters can be nested in larger pipe diameters.

1.6.2 Off Loading
1.6.2.1 Pipes
When lifting by crane, nonmetallic wide band slings should be used.
Chains or end hooks should not be used. Care should be taken to avoid
damage to pipes and pipe ends during lifting.
Nested pipes should be lifted with at least two flexible straps. For lifting
of the nested pipes a padded arbor can be used. Optional where pulling
procedure is not possible the pipes can be pushed from the nesting as
well.
Hooks should not be used to lift fittings which are generally supplied in
cardboard boxes or polyethylene bags.

1.6.3 Storage at Depot
Materials of different polymer manufacture should be kept separately
and clearly identified.
Pipes should preferably be stored under cover and protected from direct
sunlight until required for use. Where storage facilities necessitate the
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material to be exposed externally, suitable good protective sheeting
should be used.
All pipe stacks should be made on sufficiently firm, leveled ground and
free from stone to support the weight of the pipes and any necessary
lifting equipment. Stacking heights should be kept to a minimum and
without exceeding the manufacturer’s recommendation and adequate
space allocated for lifting machinery to manoeuvre (more carefully and
often with difficulty) without causing accidental damage.
On site pipes should not be stacked higher than 2 meters to prevent
accidents. Place wedges and chocks between the layers to keep them
stable.
Care should also be taken to avoid contact with solvents and other
aggressive chemicals. If stacked at a later date (see Table 1), the height
depends on the soil conditions, local handling equipment and safety
features. Wooden chocks should be inserted under the first layer to
prevent the pipes from becoming covered in mud during rainfall or
freezing to the ground.
a).
b). Table 1: STORAGE OF PIPES
Diameter DN
150 - 200
250
300, 350
400
500
600, 700
800 - 1200
> 1400

Number of pipe layers
8
7
6
5
4
3
2
1

1.7 Manufacturer's Certificate
The Contractor shall supply to the Engineer a certificate stating that each
item supplied has been subjected to the tests laid down herein and
conforms in all respects to this Specification or such other Specification
which has been submitted to and approved by the Engineer.

1.8

Quality and Workmanship
All pipes, fittings and accessories shall be manufactured in compliance
with the ISO 9001:2015 quality management system standards for the
manufacturing factory. In addition to product quality control tests the
manufacturers also must perform and satisfy type tests to demonstrate
long term performance of pipe as detailed in relevant standards. Quality
Management System Certification should be from an organization
accredited to issue such certification and the manufacturer shall have
this certification valid during the supply and delivery of the materials.
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Documentary evidence regarding accreditation together with the scope
of certification should be provided.
1.8.1 Production Quality Control
Pipe performance shall be checked during production.
For all ordered pipe dimensions
• the initial specific ring stiffness,
• the ultimate axial compressive force (if intended to be pushed),
• the resistance to failure in a deflected condition and
• the initial specific longitudinal tensile strength
shall be assessed on at least 1 % of the production of all ordered
nominal sizes according to test methods defined in ISO 25780 and ISO
10467.

1.8.1.1

Initial specific ring stiffness
The initial specific ring stiffness,” S0” shall be determined using
methods given in ISO 7685/EN 1228.
The determined value of initial specific ring stiffness shall not be
less than the applicable value of S0,min, in TABLE 2.

TABLE 2
Minimum initial specific ring stiffness values
Nominal stiffness [N/m2]
Nominal
stiffnesses
defined in ISO 10467 Additional nominal stiffnesses
and EN 14364
500

2500

15 000

50 000

160 000

630

4000

16 000

64 000

200 000

1000

5000

20 000

80 000

320 000

1250

8000

32 000

100 000

640 000

2000

10000

40 000

128 000

1 000
000

1.8.1.2

Initial resistance to failure in a deflected condition
The initial resistance to failure in a deflected condition shall be
determined using a method given in ISO 10466/EN1226.

1.8.1.3

Initial specific longitudinal tensile strength
The initial specific longitudinal tensile strength shall be
determined in accordance with method A or method B of ISO
8513/EN 1393.

1.8.1.4

Ultimate
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The ultimate longitudinal laod shall be determinated in accordance
with ISO 25780
1.8.2 Quality Assurance (Q/A) at Manufacturer’s Works
Only raw materials tested to the applicable specifications and complying
with the product specifications may be used for pipe production. In
particular, the raw materials properties shall be determined during initial
qualification and incoming goods inspection.

2.0

2.1

TECHNICAL REQUIREMENTS
SPECIALS AND ACCESSORIES

FOR

GRP

PIPES,

FITTINGS,

Scope

g).
h). This specification covers GRP pipes and associated fittings for the
use in sewer.

2.2

Reference Standards
i). The following Standards of the latest issues in effect form part of
this Technical Specifications to the extent specified herein:

ISO 10467

ISO 25780

EN 14364

MUC KSP A 2000

Plastics piping systems for pressure and nonpressure drainage and sewerage — Glassreinforced thermosetting plastics (GRP) systems
based on unsaturated polyester (UP) resin
Plastics piping systems for pressure and nonpressure water supply, irrigation, drainage or
sewerage — Glass-reinforced thermosetting
plastics (GRP) systems based on unsaturated
polyester (UP) resin — Pipes with flexible joints
intended to be installed using jacking techniques
Plastics piping systems for drainage and sewerage
with or without pressure - Glass-reinforced
thermosetting
plastics
(GRP)
based
on
unsaturated polyester resin (UP) - Specifications
for pipes, fittings and joints; German version
Assessment and certification of HOBAS CC GRP
pipe systems made of glass-fibre-reinforced
unsaturated polyester resins (CC pipes, joints and
fittings) for water supply and sewage disposal

2.3 Definitions
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The definitions given in the relevant standards which are referred to in
the specification, shall apply for the terms used in this specification.

2.4 Materials
The type and grade of materials to be used in the production of CC-GRP
pipes and fittings shall be one of the following types.
The pipe shall be produced using chopped glass filaments and polyester
resins with or without fillers and if applicable additives necessary to
impart specific properties to the resins. The pipe and fitting may also
incorporate aggregates and a thermoplastic liner.
For all raw materials used the supplier must have a detailed test program
and specifications to be certified by an independent authorized
certification institution. The test program and material specifications
have to be acc. to MUC KSP A 2000.
The mechanical performances of the resins such as tensile and flexural
properties have to be checked in regular intervals (e.g. 1/year).

2.4.1 Resin Systems
The manufacturer shall use only unsaturated polyester resin systems
with a proven history of performance in this particular application. The
historical data shall have been acquired from a composite material of
similar construction and composition as the proposed product.
The resin used in the structural layers shall have a temperature of
deflection of at least 70° C when tested in accordance with method A of
ISO 75 – 2: 1993.
2.4.2 Glass Reinforcements
The reinforcing glass fibers used to manufacture the components shall
be of highest quality commercial grade E-glass glass filaments with
binder and sizing compatible with impregnating resins. It shall comprise
either an alumino-borosilicate glass or an alumino-calco-silicate glass,
with or without other oxides.

2.4.3 Aggregates
Generally, it is possible to mix unsaturated polyester resins with various
filling materials of natural or artificial origin. These filler materials are
used to achieve certain mechanical properties (stiffness).
The size of particles in aggregates and fillers shall not exceed 1/5 of the
total wall thickness of the pipe or fitting or 2.5 mm, whichever is the
smaller.

2.4.4

Additives
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Resin additives, such a curing agents, pigments, dyes, thixotropic
agents, etc., when used shall not detrimentally affect the performance of
the product.
2.5

Manufacture
Manufacture pipe by the centrifugal casting process to result in a dense,
non-porous, corrosion-resistant, consistent composite structure. No
exterior pipe color required. The outer and inner protective layers shall
be a minimum of 0.5 respectively 1 mm thick. The resin-rich inner layer
shall not contain any filling and reinforcing materials.
The inner protective layer does not affect the pipe’s structural behavior
(e.g. stiffness) to any great extent (< 5% of the actual stiffness). Due to
low hydraulic friction it reduces incrustation and deposits and displays
adequate chemical resistance. The outer protective layer contains resin
as well as filling and reinforcing materials (no fiber reinforcement) and is
designed to protect the pipe’s structural layer from external impact
(weather, mechanical damage, exposure to UV and chemicals).

2.5.1 Wall construction
2.5.1.1. Inner protective layer
Unless otherwise specified, the inside of all pipes, bends, elbows and
fittings, excluding couplings, shall have an inner pure resin liner of
minimum 1 mm thickness.
The inner protective layer shall provide good hydraulic performances
(Hazen Williams ≥ 150) and prevent incrustation as well as chemical
attack.
The resin used in the inner layer need not conform to the temperature of
deflection requirements given in 2.4.1 as it is not part of the structural
pipe – wall laminate. Although the inner layer may not contain any filler
and reinforcement, coloring pigments and inhibitors for fire retardation
are permissible.
2.5.1.2. Structural layer
The structural layers shall consist of glass fiber reinforcement and a
thermosetting resin, with or without aggregates or fillers.

2.5.1.3 Outer protective layer
The design of the outer layer of the pipe shall be formed of a
thermosetting resin with or without aggregates or fillers and without a
reinforcement of glass. The outer protective layer shall have a minimum
thickness of 1 mm and protect the structural layer against extraneous
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causes (atmospheric conditions, mechanical damage, UV and chemical
stress).
The outer layer shall have a sand content with a minimum percentage of
65 % of sand against ultra – violet influences.
The resin used in the inner layer need not conform to the temperature of
deflection requirements given in 2.4.1 as it is not part of the structural
pipe – wall laminate.

2.6

Couplings
Jacking pipe shall be field connected with a stainless-steel coupling, slip
lining pipes shall be field connected with a GRP coupling (fwc or flush)
that contains a full face gasket made of EPDM rubber compound as the
sole means to maintain joint water tightness. The rubber has to be in
compliance with the requirements of EN 681 – 1. The joints must meet
the performance requirements of ISO 8639.
There shall be no leakage on the joints even when the pipes are
deflected and subjected to applied lateral loading, internal or external
hydrostatic pressure.

2.7

Mechanical Requirements
Below requirements have to be met for the initial type test.

2.7.1

Abrasion properties of pipes for initial type test (ITT)
The abrasion behavior shall be tested according to CEN/TR 15729. The
resin rich inner layer shall not be completely worn away after 200,000
cycles. No glass fibers shall be exposed. Abrasion resistance shall be
approved by a Certificate of an independent certification body or
authority e.g. TÜV.

2.7.2 Chemical resistance (ITT)
The requirement applies only to pipes in compliance with ISO 10467.
The requirements of chemical resistance are defined in ISO 10467
(Strain corrosion test with sulphuric acid solution). Additionally for initial
type test the strain corrosion test with sodium hydroxide (pH value:
10±0.5) has to be generated. The specific requirements for pipes with
stiffness greater than SN 10,000 have to be determined. Testing has to
be carried out according to ISO 10952.

2.7.3. Water Jet Cleaning
As the pipes are intended to be used in a sewer system that may requires
cleaning with high pressure water jet cleaning, the pipes shall be tested
acc. to DIN 19523 method 1 (material testing) and method 2 (practical
testing) and fulfill all the requirements.
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2.8

Final Acceptance at site
All pipes, fittings, valves and accessories shall conform to the
specification at site. Engineer shall carryout necessary inspections at
site prior to final acceptance.

3. Texts for Invitations to Tender
Pipe Supply (and Installation Work)

3.1 Pipes and Fittings
3.1.1 CC-GRP Jacking Pipe (with Stainless Steel Coupling)
GRP pipe made of centrifugally cast glassreinforced polyester resin (GRP) with a wall
design in accordance to ISO 25780 and ISO
10467 including inner full resin layer not
containing any glass or sand of less than 1 mm
thick and a stainless steel coupling mounted on
one end (with full face double lip gasket seal) shall
be supplied, and installed properly by jacking
taking the manufacturer’s instructions into
consideration.
DN1600
Outside diameter:
OD 1720 mm
Inside diameter:
ID 1574 mm
Length:
2-6 m
Stiffness Class (SN) 80,000 N/m²
PN:
2
Wall thickness (min): s 73 mm
Coupling type:
Stainless steel flush joint
Allowable jacking force*: 6.932kN
DN1400
Outside diameter:
OD 1499 mm
Inside diameter:
ID mm
Length:
2-6 m
Stiffness Class (SN) 64,000 N/m²
PN:
2
Wall thickness (min): s 60 mm
Coupling type:
Stainless steel flush joint
Allowable jacking force*: 4.718kN

3.1.2 CC-GRP sliplining Pipe (with GRP Coupling)
GRP pipe made of centrifugally cast glassreinforced polyester resin (GRP) with a wall
design in accordance to ISO 25780 and ISO
10467 including inner full resin layer not
containing any glass or sand of less than 1 mm
thick and a stainless steel coupling mounted on
one end (with full face double lip gasket seal) shall
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be supplied, and installed properly by jacking
taking the manufacturer’s instructions into
consideration.
3.1.2.1Outside diameter:
OD 1434 mm
Inside diameter:
ID 1350 mm
Length:
1-3 m
Stiffness Class (SN) 20,000 N/m²
PN
2
Wall thickness (min): s 42 mm
Coupling type:
STAINLESS STEEL flush joint
3.1.2.2Outside diameter:
Inside diameter:
Length:
Stiffness Class (SN)
PN
Wall thickness (min):
Coupling type:

OD 1280 mm
ID 1200 mm
1-3 m
20,000 N/m²
2
s 40 mm
STAINLESS STEEL flush joint

3.1.2.3Outside diameter:
OD 1026 mm
Inside diameter:
ID 970 mm
Length:
1-3 m
Stiffness Class (SN) 20,000 N/m²
PN
1
Wall thickness (min): s 28 mm
Coupling type:
stainless-steel flush joint
Allowable relining force*:
*The allowable relining force (kN) corresponds to a
safety factor of max. 1.75 times the calculated
ultimate failure load.

3.1.3 Segment Bend
Segment bend made of centrifugally cast glassreinforced polyester resin (GRP), compatible with the
pipe system under item ........, shall be supplied,
transported to the site required, and installed properly
taking
the
manufacturer’s
instructions
into
consideration.
Segment bend will be at the same PN and
stiffness of the pipe to which they connect, and at
least at the stiffness of 20,000 N/m²
Coupling:
stainless steel flush joint coupling
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שילוט חיצוני
 פרט שלט מתקן מוצב על גבי עמוד סימון ,או על גדר המתקן
פקק כיפה על פי
דרישות המפרט

לוגו
סטנדרט איגודן
על רקע לבן
כיתוב
סוגSpacer Bold :
גוון :שחור
RAL 9005

קו ביוב מאסף הרצליה

תא בקרה

40

AYN 9

רקע ושוליים
גוון :לבן
RAL 9003

03-7914511

מסגרת
50

גוון :ירוק
RAL 6032

150
עם רקע וכיתוב ,שלט אלומיניום
,עמיד בתנאי חוץ לקרינת השמש
ע לתמרורי "שוו(לחות ורטיבות
).צ"מע

"3עמוד בקוטר
יסוד בטון +צבוע אדום לבן
מ מתחת לפני "ס 60בעומק
מ"ס 50x50x50הקרקע במידות

פני קרקע
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דוגמאות נוספות:

קו ביוב מאסף הרצליה

תא בקרה

AYN 11
03-7914511
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 פרט שלט קו מוצב על גבי עמוד סימון

פקק כיפה על פי דרישות
המפרט

לוגו
סטנדרט איגודן
על רקע לבן

קו ביוב
מאסף הרצליה

כיתוב
סוגSpacer Bold :
גוון :שחור
RAL 9005
רקע ושוליים
גוון :לבן
RAL 9003

40

יש לתאם כל עבודה באזור
עם אגוד ערים דן

מסגרת
גוון :ירוק
RAL 6032

03-7914511
50

150
עם רקע וכיתוב ,שלט אלומיניום
,עמיד בתנאי חוץ לקרינת השמש
ע לתמרורי "שוו(לחות ורטיבות
).צ"מע

"3עמוד בקוטר
יסוד בטון +צבוע אדום לבן
מ מתחת לפני "ס 60בעומק
מ"ס 50x50x50הקרקע במידות

פני קרקע
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 פרט שלט קצה קו מוצב על גבי עמוד סימון
פקק כיפה על פי
דרישות המפרט

לוגו
סטנדרט איגודן
על רקע לבן
כיתוב
סוגSpacer Bold :
גוון :שחור
RAL 9005

קו ביוב מאסף הרצליה

AYN

40

קצה קו
להמשך בעתיד

רקע ושוליים
גוון :לבן
RAL 9003
מסגרת
גוון :ירוק
RAL 6032

03-7914511
50

150

עם רקע וכיתוב ,שלט אלומיניום
,עמיד בתנאי חוץ לקרינת השמש
ע לתמרורי "שוו(לחות ורטיבות
).צ"מע

"3עמוד בקוטר
יסוד בטון +צבוע אדום לבן
מ מתחת לפני "ס 60בעומק
מ"ס 50x50x50הקרקע במידות

פני קרקע
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 פרט שלט אזהרה מוצב על גבי עמוד סימון או על גדר המתקן
פקק

כיפה על פי
דרישות המפרט

לוגו
סטנדרט איגודן
על רקע לבן
כיתוב
סוגSpacer Bold :
גוון :שחור
RAL 9005

מי ביוב !סכנה
הכניסה אסורה
לא לשתיה

40

خطر مياه مجاري
ممنوع الدخول
غير صالح للشرب

רקע ושוליים
גוון :לבן
RAL 9003

WARNING! SEWAGE
KEEP OUT
DON'T DRINK

מסגרת
גוון :ירוק
RAL 6032

50

150
עם רקע וכיתוב ,שלט אלומיניום
,עמיד בתנאי חוץ לקרינת השמש
ע לתמרורי "שוו(לחות ורטיבות
).צ"מע

"3עמוד בקוטר
יסוד בטון +צבוע אדום לבן
מ מתחת לפני "ס 60בעומק
מ"ס 50x50x50הקרקע במידות

פני קרקע
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 שלט מוצב על זקף הידרנט הסנקת מים בפיר צרכן
(החץ מראה את כוון הזרימה)

כיתוב
: Spacerסוג
Bold
כחול :גוון

ברז הסנקת מים
לשטיפת התא

24

32

 שלט מוצב על זקף חיבור לביובית ממשאבת ניקוז בפיר צרכן.
(החץ מראה את כוון הזרימה)
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כיתוב
סוגSpacer :
Bold
גוון :חום

חיבור לביובית
ממשאבת ניקוז

24

32

 שילוט פנימי פולט אור
 7.1ארון חשמל

 7.2מפסק זרם ראשי
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 7.3ארון תקשורת

 7.4פתח חילוץ

 7.5מכוון יציאה (להציב בקומה תחתונה ובפודסט ביניים .בתחילת עליה במדרגות – חץ אלכסוני,
בתחילת סולם – חץ למעלה)
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 7.6מכוון מילוט (להציב בפיר מדרגות בכל קומה)

 7.7שלט יציאה (להציב בפודסט עליון ליד פתח היציאה)
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 מדבקות לסימון צנרת בפנים התא (החץ בכיוון הזרימה)
 8.1מי רשת – צנרת מים לשטיפה

 8.2מי ביוב – צנרת חיבור צרכנים או צנרת ביוב בסיפון

 8.3צנרת מעבר אויר

 8.4צנרת אוורור התא

 8.5צנרת סניקה ממשאבת ניקוז לביובית או לתוך קו AY
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נספח ח'
מפרט לביצוע עבודות חשמל ותקשורת
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.8

עבודות חשמל

 8.1כללי
 8.1.1תאור עבודה
המפרט מתייחס לביצוע עבודות חשמל בקרה ותקשורת בשוחות הבקרה לביוב
לאורך קו הדחיקה .AYN
עבודות אלה כוללות:
 חיבור חשמל מחברת החשמל לשוחה  AYN04ולשוחה .AYN12חיבור חשמל לשוחה  AYN12בשלב א' יתבסס על חיבור מלוח חשמל קיים
במט"ש (הרצליה) ובשלב הסופי חיבור החשמל יהיה חיבור חשמל קבוע
מחברת החשמל.
 לוח חשמל ראשי לכל שוחה חיצוני/פנימי כמפורט ובהתאם להנחיות. לוח חשמל חיצוני הכולל בורר הזנות וחיבור לגנרטור נייד. מתקן חשמל כוח ,תאורה ,פיקוד ומ.נ.מ. מערכת הארקות  /הארקת יסוד מערכת בקרה ,תקשורת ,אלחוט וטלפון מערכת גילוי עשן בלוחות החשמל .AYN04 שונות. כמו כן מתייחס מפרט זה לביצוע פירוק והעתקה של עמודי תאורה קיימיםבמחלף קק"ל ,כולל מתקן תאורה זמנית.
מודגש בזאת ,שעבודות הקבלן כוללת מתקן חשמל ובקרה (המפורטים לעיל)
מושלמים הכוללים את כל הדרוש להשלמת המתקן ,לשביעות רצון המזמין
והמתכנן ,גם אם אביזרים ו/או ציוד מסוים לא מופיע בתכניות.
 8.1.2דרישות סף לקבלן החשמל
קבלן רשום כקבלן חשמל ברישום הקבלנים ,סיווג  160קבוצה א' סוג .1
א 2 .עובדים לפחות בעלי רישיון חשמלאי בדרגה הנדרשת לביצוע העבודות
לפי מכרז  /חוזה זה  -חשמלאי הנדסאי.
ב .ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות חשמל בתחומי עבודה של מכרז/חוזה
זה לרבות:
 מתקני בקרה בהיקף I/O 1000 מתקני בקרה באלחוט מתקני שאיבה עבודות תשתיתג .קבל החשמל יובא לאישור המזמין.
 8.1.3נציגי קבלן החשמל
הקבלן יעסיק בקביעות כל זמן ביצוע עבודות החשמל חשמלאי מורשה בתור
מנהל עבודה בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" ,אשר יהיה איש הקשר בין המפקח,
המהנדס והקבלן ,וישתתף בכל ישיבות התיאום של הפרויקט  -להלן נציג
הקבלן.
הקבלן יעסיק מהנדס חשמל בעל רישיון "חשמלאי מוסמך" אשר יהיה מהנדס
הבטיחות של הפרויקט ,יהיה אחראי על תאום חברת חשמל בנושא קליטת
החיבור ועבודות מתח גבוה ,ויהיה אחראי בטיחות של הקבלן לכל העבודות
המבוצעות במסגרת הפרוייקט.
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נציג קבלן החשמל יבצע פיקוח צמוד על עבודת החפירה והחציבה ,ויאשר כל
קטע לפני ביצוע המילוי והנחת כבלים וצנרת.
נציג קבלן החשמל יוודא כי כל העובדים הינם בעלי רישיון חשמלאי תואם לסוג
העבודה אותה הם מבצעים ,וימסור דו"ח חתום בנושא למפקח.
 8.1.4בדיקת מתקני חשמל
בדיקת מתקני חשמל שתבוצע בשני שלבים:
א .בדיקת חח"י  -וחיבור השוחה לרשת חח"י.
ב .בדיקת מתקני חשמל במתח נמוך על ידי מהנדס בעל רישיון "מהנדס
חשמלאי בודק" שיאושר על ידי היועץ אשר יבדוק את כל המתקן ויאשר
חיבורו למתח.
ג .בדיקה טרמוגרפית בהעמסה מלאה.
על הקבלן לספק מתקן מאושר בטוח לשימוש .הקבלן ישלם ישירות את אגרות
הבדיקה הנדרשות לחברת החשמל ואת שכר הבודק.
הקבלן יבדוק כל המתקנים ויתקן כל הליקויים לפני הזמנת הבודקים .הקבלן
יגיש לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות.
הקבלן יתקן כל ליקוי שיתגלה בבדיקות ,כל זאת במסגרת מחירי היחידה ולא
יקבל על כך כל תשלום נוסף.
 8.1.5הוראות כלליות
מסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם:
א .מפרטים כלליים  34 ,16 ,08 ,01 ,00שבהוצאת הועדה הבין משרדית
במהדורתם האחרונה.
ב .תקן ישראלי.
ג .חוק החשמל תשי"ד על עדכוניו שפורסמו בתקנות.
ד .תקנות חברת החשמל בדבר מתקנים במתח נמוך וחיבורם לרשת.
ה .בהעדר תקן ישראלי תקן גרמני .VDE
סדר עדיפות המסמכים הינו חוק החשמל ,תוכנית ,מפרט ,תקן ישראלי ,מפרט
כללי בהעדר תקן ישראלי יקבע תקן  ,VDEהקודם עדיף לפי הסדר שלעיל.
 8.1.6בטיחות
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ,והמתחייבים מהעבודות
שהוא מבצע ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות משרד העבודה ,כללי
המקצועות השונים ,הנחיות בטיחות של חברת החשמל .על הקבלן לגדר אזורי
עבודה ואזורי חפירה שבתחום ביצועו.
בהתאם לצורך יתקין הקבלן שלטי אזהרה ,גדרות זמניות וידאג לתאורת
אזהרה וכל האמצעים הדרושים.
הקבלן יידע את כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו בדבר הוראות הבטיחות
וההנחיות המפורטות לעיל ויהיה אחראי למילוי הוראות אלו על ידי העובדים
ועל ידי קבלני המשנה.
המפקח באתר יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן הערות המתייחסות
לנושא הבטיחות כולל דרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י
הקבלן .צוינו הערות כאמור ביומן הקבלן ,יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל
דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחום
הבטיחות ו/או הנחייה שינתנו ,אם יינתנו ,מפעם לפעם ע"י המפקח בנושא זה,
לא תפתור את הקבלן אלא תוסיף לכל חובה המוטלת עליו לפי כל חוק ו/או נוהג
בטיחות כלשהם.
הקבלן מודע לכך שבאזור עשויה להיות תנועה של ציוד כבד ו/או רכב כבד.
הקבלן ידאג לתדרך את אנשיו בהתאם כדי שינהגו בזהירות המיוחדת
המתחייבת מכך כדי להימנע מתאונות.
עבודת הקבלן תהיה כפופה לנוהלי העבודה באתר.
כל עבודה הקשורה בביצוע שינויים תחת מתח ו/או מיתוג מתקן מתח גבוה
תבוצע לפי פקודת עבודה אשר תיערך על ידי מהנדס הבטיחות ,תיחתם על ידי
מנהל העבודה והעתקה יימסר למפקח.
מפקח האתר יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה
של אי קיום תנאי הבטיחות ,עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות
רצונו.
הפסקת עבודתו של הקבלן לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו ,הן מהבחינה
הכספית והן מבחינת לוח הזמנים אשר לו התחייב.
 8.1.7רשימה מינימלית של מסמכים תוכניות ודוגמאות להגשה במהלך הביצוע
דוגמא
מבנה לוח

דו"ח בדיקה

X

X

לוחות חשמל
צנרת

מפרט

X
X

תעלות וסולמות
כבלים

X
X

עמודים

X
X

גופי תאורה

X

אבזרי כוח ופקוד

X

ביסוס עמודים

X

X

X

X

ציוד בקרה,
תקשורת ומכשור

X

X
X

רשימת ציוד לוחות

תכניות

X
X

X

הרשימה לעיל הינה מינימאלית ואינה גורעת מזכות המפקח לדרוש דוגמאות,
מפרטים ,תוכנית בצוע ודוחות בדיקה כפי שיידרש מפעם לפעם ובהתאם
לצרכים ,ו/או כמצוין במפרטים המיוחדים .על הקבלן לכלול במחיריו עלות
ההגשות למיניהן ,שכן לא ישולם עבורן בנפרד.
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 8.1.8ספר מתקן החשמל
ספר מתקן החשמל יכלול את כל מערכות החדשות ושילובן במערכת החדשה
ו/או הקיימת.
הקבלן יתקין וימסור בחמישה עותקים בעברית ספר מתקן מלא אשר יכלול:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

ספר ההדרכה.
סט מפרטים טכניים מלאים לציוד.
דפים קטלוגיים.
דפי הסבר לאיתור ראשוני של תקלות ואופן הטיפול הנדרש.
דף איתור תקלות מהיר (.)TROUBLE-SHOOTING
תרשימים עקרוניים של המערכות.
שרטוט מפורט של סכמות החיווט והחיבורים.
דפי כיול הגנות חתומים.
שילוב והפניות לספרי יצרן כגון לספר הדיזל גנרטור או ספר מערכות
אל -פסק.
סט תוכניות  AS MADEכולל  CDעם התוכניות .AS MADE
דו"ח בודק החשמל ודו"ח בדיקת רעש.

ספר המתקן יועבר לאישור המהנדס לפני שכפולו.
הערה:

הוראות בדבר תוכניות ,ספרי מתקן ,תיעוד והדרכה שלעיל ,הינן
בסיסיות למתקנים כולם .הוראות ספציפיות במפרטים המיוחדים
יהוו תוספת להוראות הכלליות.

 8.1.9הפעלת מתקנים וחיבורם לרשת
מודגש כי מרגע שחובר מתקן חשמל כל שהוא לרשת ,כל הפסקה תהייה כרוכה
בפקודת הפסקה כמפורט לעיל .אי לכך מודגש ומסוכם כי כל מתקן ייבדק באתר
בדיקה מלאה לרבות סימולציה מלאה של הציוד ושל מערך הבקרה במתכונת
זהה לבדיקת קבלה ,לפני שיאושר חיבור המתקן לרשת.
לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן ציוד עזר וכוח אדם כנדרש ,ציוד בדיקה
ומדידה ,מעבדת בדיקות לציוד מתח גבוה וכיול הגנות.
שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן (הן לגבי ציוד שסופק והותקן
על ידו והן לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין) לא יחשבו כמושלמים ולא יאושר
חיבורם לרשת אלא אם יבדקו ופעולתם אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית
(התאמה לדרישות התקן/המפרט הטכני) והן מבחינה תפעולית ,כאשר המערכת
החשמלית תפעל לשביעות רצונו של המזמין או בא-כוחו המוסמך לכך
בסימולציה.

הבדיקות השגרתיות הנכללות במחיר הסעיפים השונים יכללו:
א .בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי
בחלקי המתקן השונים.
ב .בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע.
ג .כיול ההגנות של כל מפסק ומנוע .כיול הגנות מפסקים במתח גבוה יכלול
סימולציה מלאה.
ד .בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון (בדיקה תחת מתח של
כניסות/יציאות לבקר המתוכנת) ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י
תכנית החיבורים.
תעודת כיול הגנות ,חתומה ע"י נציג הקבלן ,כפי שכוילו ההגנות ,תימסר למפקח
ולמהנדס לפני הפעלת המתקנים.
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8.1.10

קבלת המתקן

א .קבלת המתקן על ידי המזמין תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות
למיניהן ויסופקו למזמין כל תעודות הבדיקה האישורים ואישורי ההפעלה
וכן לאחר שימסרו כל ספרי המתקן ,ספרי הפעלה ,תוכניות לפי ביצוע הכל
קומפלט לשביעות רצון המהנדס כפי שצוינו במסמכי ההסכם השונים.
ב .הקבלן יזמן המהנדס לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה ובדיקות
שייערכו על ידי הקבלן.
המהנדס יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק
זמן שיקבע במשותף עם הקבלן ,ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע .לאחר פרק
הזמן הנ"ל יערוך המהנדס ביקורת קבלה נוספת ויאשר את המתקן .היה ולא
מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרישות לביקורות נוספות ,כפוף להחלטתו
הבלעדית של המהנדס ,תנוכה מחשבון הקבלן עלות הביקורות הנוספות של
המהנדס ושל המפקח עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון
המהנדס והמזמין.
8.1.11

תכולת תנאי המוקדמות

על הבקשה לקבלת הצעות חלים תנאי "מוקדמות" ,004 ,003 ,002 ,001 ,000
 009 ,008 ,007 ,005של המפרט הכללי  00שבהוצאת הועדה הבין משרדית
במהדורה העדכנית ביותר ביום הוצאת המכרז.
8.1.12

הגנה על העבודות מפגעי מזג האוויר ,תנאי סביבה

על הקבלן להגן על העבודות ,על הציוד ועל המערכות כך שלא יינזקו ע"י תופעות
מזג האוויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים ,אבק קורוזיה ,רוח
וכיו"ב .במקרה של גרימת נזק ,ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית ,והוא
מתחייב לתקן את הנזקים על חשבונו הוא ,לפי הוראות המהנדס ולשביעות
רצונו המלאה של המפקח.
אם לא נאמר אחרת במפרטים המיוחדים ,יהוו תנאי הסביבה וההגנה שלהלן
מפרט מחייב:
טמפרטורת עבודה

 0 ÷ 50מעלות צלסיוס

לחות

 0 ÷ 95ללא קונדנס

הגנה פיזית לפריטי ציוד

IP20

הגנה פיזית לציוד נגיש לציבור IP42
ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום
תביעות בגין הוצאות אלו.
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 8.2תיאור העבודה
להלן תיאור מפורט של העבודה הכלולה במסגרת זו:
חיבור חברת החשמל

8.2.1

איגודן הזמין חיבור חשמל נפרד ,עבור השוחות  ,AYN04גודל החיבור כמפורט.
עבודת הקבלן תכלול:
 תאום מול חח"י לקבלת החיבור. ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלת החיבור. הגשת תכניות חתומות ע"י בעל רישיון מתאים. תשלומים לחח"י בגין רכישת זכויות החיבור. הזמנה ותשלום לחח"י בגין קבלת חיבורים ארעיים לצורך ביצוע הקידוח -והדחיקה התת קרקעיים.
 גומחת בטון בנויה (דו צדדית או כפולה) עבור לוח מונים של חח"י  +לוחצרכן.
 ביצוע כל דרישות חח"י וקבלת החיבורים הנדרשים.לוח חשמל

8.2.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
8.2.3

לכל שוחה לוח חשמל המוזן מרשת חברת חשמל ו/או הכנה לחיבור דיזל
גנרטור חיצוני.
גודל הלוח ותכולתו לפי צרכי השוחה ,הלוח יותקן פנימי/חיצוני בהתאם
להנחיות.
בכל לוח שדה נפרד או תא נפרד למערכת הבקרה.
לוח חיצוני בורר הזנות וחיבור לגנרטור נייד ,יותקן בתוך גומחת בטון
מתאימה עם דלתות חיצוניות מפח מגולוון כולל אטמי גומי לדרגת
אטימות  ,IP56כולל הכנה למנעול רתק או אחר בהתאם לדרישות המזמין.
מבנה הלוחות ,פוליאסטר משוריין ,אטום ומוגן ברמה  ,IP66ומוגן
UVויכלול סוקל מתאים לסוג ההתקנה בשטחה (למשטח בטון או אחר)
בהתאם לנדרש ולהנחיות המתכנן.
כניסת הכבלים אל הלוח דרך כניסות כבל פלסטיות בעלות אטימות
גבוהה ,כניסת הכבלים רק מחלקו התחתון של הלוח.
כל ציוד הלוח יותקן בתוכו כאשר אביזרים נבחרים בלבד (כמו ידית
מ.ז .ראשי או מנורות סימון) יותקנו לחזית.
הלוח יכלול מקום שמור ואת כל ההכנות הדרושות לתוספות בעתיד של
.30%
יתר פרוט הלוח וציודו ראה בתכניות ובהמשך.
מתקן חשמל ,כוח ,פיקוד תאורה ומ.נ.מ.

א .כל מתקן החשמל ,כוח ,פיקוד ,תאורה ,מ.נ.מ .ועוד יהיו תעשייתיים,
כבלים בתעלות פלב"מ ו/או בצנרת פלב"מ .לפי כמות הכבלים בתוואי.
ב .סוג הפלב"מ S.S.304B
ג .כל האביזרים וגופי התאורה ,באזור המועד להצפה יהיו אטומים ומוגנים
לטבילה ,ברמה .IP68
ד .כל האביזרים וגופי התאורה באזור שמעל אזור ההצפה יהיו אטומים
ומוגנים ברמה  IP66לפחות.
ה .כל כבלי החשמל יהיו דגם .N2XY/FR1/HF
ו .כבלי הפיקוד השונים יהיו דגם .NYCY/FR1/HF
ז .כבלי חוגים אנלוגיים יהיו זוגות ,מפותלים סיכוך כפול עם בידוד עליון
מסוג .N2XY/FR1/HF
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ח .כל אביזר ,יכלול כניסות כבל פלסטיות בעלות אטימות גבוהה (אום
מתהדק ולוחץ על הכבל גומיית אטימה).
ט .יתר פרוט המתקן וציודו ראה בתכניות ובהמשך .
גופי תאורה
8.2.4
א .כל גופי התאורה שיותקנו מעל אזור ההצפה יהיו במבנה פלסטי,
פוליקרבונט LED ,אטומים ומוגנים ברמה  IP66לפחות.
ב .גופי התאורה שיותקנו באזור ההצפה ,יהיו כנ"ל אך אטומים ומוגנים
ברמה .IP68
ג .גופי התאורה ,יכללו כניסות כבל מקוריות אטומות ,ויותקנו שיפועית
לקיר ע"י משולשים פלב"מ ,עפ"י פרט שיוכתב ע"י המזמין/מתכנן.
ד .כל אביזר יכלול כניסות כבל אטומות ברמה גבוהה  -מקוריות של היצרן.
ה .יתר פרוט גופי התאורה ראה בהמשך ובתכניות.
אביזרים (מפסיקי בטחון ,תיבות לחצנים ,קופסאות חיבורים וכו')

8.2.5

א .האביזרים השונים שיותקנו מעל אזור ההצפה ,יהיו במבנה פלסטי
אטומים ומוגנים ברמה  IP66לפחות.
ב .האביזרים שיותקנו באזור ההצפה יהיו אטומים ומוגנים ברמה .IP68
ג .כל אביזר יכלול כניסות כבל אטומות ברמה גבוהה  -מקוריות של היצרן.
ד .יתר פרוט האביזרים ראה בהמשך ובתכניות.
מערכת הארקות

8.2.6

א .הארקת יסוד
 ביסודות המבנה ,תבוצע מערכת הארקת יסוד תקנית. מערכת ההארקה זו תכלול גם קופסאות ליציאות חוץ ,וכן יציאת פניםאל פס השוואת הפוטנציאלים.
 בהיקף המבנה ,במפלס הרצפה התחתונה יכין הקבלן קורת בטוןהיקפית עם פס ברזל מגולוון ,כטבעת הארקת יסוד היקפית עם כניסה
למבנה עצמו כל  2מ'.
 יתר פרוט מערכת הארקת היסוד ,ראה בתכניות ובהמשך.ב.

הארקת מתקן
 בשוחה ,יבצע הקבלן מערכת הארקה מושלמת כמפורט בתכניתהארקת יסוד העקרונית.
 מערכת זו כוללת: פס השוואת פוטנציאלים. הארקת צנרת המים. גשר על פני גמל מוני המים. הארקת כל חלקי המתכת ,מעקות ,צנרת אוורור וכו'. -קופסאות ליציאות חוץ.

ג.

התנגדות מערכת ההארקה
 התנגדות כללית של מערכת ההארקה צריכה להיות נמוכה מהנדרש(בתקן ובחח"י) לפי החיבור הספציפי.
 במידה וההתנגדות תהיה גבוהה יותר ,יידרש הקבלן לשפר אותה ע"יהחדרת אלקטרודות לקרקע לפי הנחיית המפקח והמתכנן.
 -יתר פרוט מערכת ההארקות והארקת היסוד ראה בהמשך ובתכניות.
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מערכת בקרה ,תקשורת ,אלחוט וטלפון

8.2.7

א .בקרים מתוכנתים ,סלולאריים
 כל שוחת ביקורת תתחבר לבקרה מרחוק אל מרכז הבקרה "רידינג". שיטת התקשורת (הלוך ושוב) תהיה סלולארית  .GPRSכרטיסי SIMיסופקו ע"י המזמין.
 כל שוחה תקבל בקר עם תקשורת סלולארית מסוג: ,INVENTIA/MT101הכולל גם:
 כניסות /יציאות דיסקרטיות לפי הצורך. כניסות אנלוגיות לפי הצורך. ערוץ תקשורת  MODBUS /RS485או אחר לפי הצורך.תוצרת ודגם של יחידת הקצה לשידור סלולר תיקבע סופית ע"י
המזמין.
 השוחות  ,AYN04 ,AYN12יקבלו בנוסף גם בקר מתוכנת מסוג: MODICON/M221שישמש הרחבה לבקר הסלולארי ויקלוט את ה:
 I/Oאינדיקציות מהצרכנים ,רוטורקים ,משאבות ,מצופים ,מפסיקי
גבול וכו' יחידת הקצה לשידור סלולר או רדיו תחובר לבקר המתוכנת
באמצעות ערוץ תקשורת  MODBUS/RS485שפורט קודם ,אור אחר
בהתאם לנדרש להפעלת המערכת.
 בקר זה יכלול גם ערוץ תקשורת נוסף מסוג .ETHERNET-TCP/IP מערכת הבקרה תכלול גם ספקי כוח כפולים ,מיוצבים ,עם יחידת בורראלקטרוני  -אוטומטי ביניהם ,ומגעים יבשים לבקרה (תקלה וכו').
 מערכת הבקרה תכלול מגן ברק  -פורק ספייקים ,איכותי כמו DEHN/VM230או שווה ערך מאושר.
ב.

קו תקשורת  -בזק
 שוחות  AYN12 ,AYN04יחוברו לרידינג גם בקו תקשורת. קו התקשורת יהיה בפס רחב ,נתוניו יוכתבו ע"י המזמין ,ויזומן ע"יהקבלן.
מערכת גילוי עשן וכיבוי אש

8.2.8
-

מערכות אלו ,יהיו מערכות כתוביות אנלוגיות מבוקרות.
הרכזות יהיו תקניות בארץ ,ויישאו תו תקן ישראלי .1220
בלוחות חשמל  60Aומעלה תבוצע מערכת גילוי עשן ע"י גלאים בתקרת
הלוח.
בלוחות חשמל  100Aומעלה תבוצע גם מערכת כיבוי אש ע"י גאז חליפי
.FM200
מערכת הכיבוי תפוקד מהרכזת ,ותכלול משוב לרכזת לסימון מיכל
מלא -מיכל ריק.
קווי הפיקוד והבקרה ,יהיו מבוקרים ,חוג סגור  ,CLASS Aעם נגד
חוסם.
הרכזת תכלול מגע שיחובר לבקרה שבשוחה.
יתר פרוט המערכת ראה בהמשך מפרט זה.
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 8.3לוחות חשמל
8.3.1

כללי
לוחות חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  08.07במהדורה האחרונה
ובהתאם לחוק החשמל.
הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח מתמיד של
מכון התקנים הישראלי ,בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי ת.י.ISO 9001 .
הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ובעל אישור הסמכה תקף של
יצרן מקור למבנה הלוח .הלוחות ייבנו בהתאם לתקן ישראל  - 61439לוחות
מיתוג ובקרה על כל חלקיו ,או  IEC61439ללוחות מיובאים.

הגדרות
 לוח שיטה (סיסטם) .Assembly System -סדרה שלמה של אביזרים מכאניים וחשמליים ,כפי שהוגדרו על ידי
היצרן המקורי (מבנה ,פסים ,יחידות תפקוד וכיו"ב) ,אשר ניתנים
להרכבה בהתאם להוראות יצרן מקורי על מנת לקבל לוחות חשמל
בהרכבים שונים.
 יצרן מקורי Original Manufacturer -ארגון אשר תכנן את הסיסטם ,בדק אותו בהתאם לתקנים ,ותיעד את
הנתונים בקטלוגים.
 יצרן  -מרכיב Assembly Manufacturerארגון האחראי לביצוע הלוח.
כל הלוחות יבנו מפוליאסטר משוריין .הלוחות יהיו ממין ASSEMBLY( TTA
 ,)TYPE TESTמערכת חישובי עמידות לקצר תתבסס על הנחיות תקן
 ,IEC1117החישובים יתבססו על לוח מאושר TYPE TEST ( TTA
 )ASSEMBLYלזרם  250אמפר לפחות.
סוג הלוח

TYPE TESTED ASSEMBLY FORM
2b

תנאי סביבה

 30מעלות צלסיוס 95% ,לחות ללא
קונדנס

דרגת הגנה דלתות סגורות

IP66

דרגת הגנה דלתות פתוחות

IP31
 55מעלות צלסיוס

טמפרטורת פסים מקסימלית
בזרם נומינאלית
 45מעלות צלסיוס
טמפרטורת מגע מקסימלית
חתך פסים מינימאלי
IEC 60890 AMENDMENT 1
הלוחות יכללו דלתות חיצוניות סוגרות ,ודלתות פח פנימי עם צירים ,עליהן
יותקנו אביזרי הפיקוד והבקרה.
דלת הלוח תהודק ע"י נעילת אקסצנטר בשלוש נקודות עם מנעול מסטר ללוח
בריח יחיד לדלת .בירגי נעילה ידיות נעילה ,התקני אקסצנטר יבוצעו ממתכת
מוגנת נגד קורוזיה המנעול כדוגמת ת.מ.ש LK002DS .עם מוטות תואמים ,לא
יתקבלו התקנים פלסטיים.
כל אביזרי חיבור ברגים וכדומה יהיו פלב"מ דלתות הפנים יהיו צבועות אפוקסי
הפנלים והפרופילים הפנימיים יהיו מגולוונים כנ"ל ומעוגלים בפינות הדפנות.
הפנלים ימוספרו .הפנלים יכללו ידיות נשיאה.
גילוון פחים יהיה באבץ חם או בכבישה לקבלת ציפוי בעובי  80מיקרון לפחות.
כל החיווט יבוצע מלפנים ,מכסי תעלות חיווט יפנו כלפי חזית הלוח.
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הלוחות יהיו מפוליאסטר משוריין יהיו לוחות קשיחים מוגני  UVבעלי דרגת
אטימות  IP67 ,IP66לקופסאות עד  80/80ס"מ ,בעלי ידיות נעילה אקסצנטריות
כבדות עם נעילת מנוף בשלוש נקודות.
הערה:
לוח בורר הזנות וחיבור לגנרטור נייד ,יותקן בתוך גומחת בטון מתאימה עם
דלתות חיצוניות מפח מגולבן כולל אטמי גומי לדרגת אטימות .IP56
8.3.2

תכניות
הקבלן יכין תוכנית לוח לביצוע ויגישה לאישור המזמין בלוויית רשימת ציוד
מפורטת ומלאה ודפי קטלוגים .התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי
מהדקים מלאים לכוח ולפיקוד.
לא יאושרו תוכניות פיקוד מקוצרות או שימוש בסטנדרט עבור מספר מעגלים.
תוכניות פיקוד וסכמות חיבור לבקר ,יוגשו יחד עם התוכניות לאישור הלוח.
כל פריט ציוד אשר יותקן בלוח ישא תו תקן  IECרלוונטי ,ובהיעדר תו תקן
ימציא הקבלן אישור להתקנת הציוד בלוחות חשמל על ידי מכון התקנים
הישראלי או מעבדת הסמכה שוות ערך .לא יותקן בלוחות ציוד אשר אינו בעל
תו תקן  IECאו שאין לו היתר שימוש ממכון התקנים.
בניית הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הקבלן ,אשר אושרו על ידי המפקח.

8.3.3

סכמות סינופטיות ושילוט
לוחות מעל  250אמפר יכללו סכמות סינופטיות לציוד עיקרי .דלת הלוח תכלול
שילוט מלא לרבות רשימת ציוד שבפנל .בתוך הלוח ליד ידיות המפסקים יותקן
שילוט נוסף.
כל השילוט בקליט סנדוויץ' מסומרר ,כולל מספר מעגל ,תאור ,חתך הכבל וכיול
המפסק.
ציוד המותקן לפני מפסק זרם ראשי ישולט בצבע אדום.
סכמות מימיק יותאמו לכיוון ידיות המפסקים.
שילוט מפסק ראשי או הזנה ללוח יכלול את רישום מקור ההזנה ומקום ניתוק
ההזנה.
צבע שילוט לפי מפרט  08סעיף .08.07.09.02

8.3.4

מבנה טרמי
הקבלן יערוך מאזן טרמי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תכניות הלוח.
לוחות יבנו לעבודה בטמפרטורת סביבה עד  50מעלות צלזיוס .פתחי אוורור
עם פילטרים יותקנו בלוחות לפי הצורך ולפי דרישת המפקח.
בלוחות נבחרים לפי דרישת המזמין ,יותקנו מאווררים צירים  300 CFMאחד
לתא ופתח אוורור עם פילטר  0.15מ"ר.
בלוחות יותקן גוף חימום  200 Wכולל הבטחה והיגרוסטט בכל תא.

8.3.5

תאורה בלוח
בלוחות יותקן גוף תאורה מוגן מים עם נורת  PL 13Wכולל הבטחה ומפסק
גבול בעל מבנה פלסטי המופעל בפתיחת הדלת החיצונית של התא  -לכל תא.
גוף התאורה וכן מפסק הגבול יהיו אטומים ומוגנים  IP66לפחות.
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8.3.6

ציוד על הדלת
ציוד המותקן על דלת הפנימית של הלוח יוגן ברמת  , IP65הציוד יוגן מאחור
מפני נגיעה מקרית על ידי לוח פלקסיגלס שקוף מוחזק לדלת.
ידיות למפסקים יצוקים תהיינה ידיות מצמד .כיוון ההפעלה של כל הידיות על
הלוח יהיה אחיד.
ידית מפסק ראשי תותקן לחזית ותכלול סידור מצמד מקורי ,ונעילה ע"י מנעול
תליה.

התקנת ציוד פיקוד על הדלת תבוצע כלהלן:
ציוד בקרה ומודדים  -קו עליון  190ס"מ מרצפת החדר.
ציוד סימון ובוררים  -קו תחתון  ,60קו עליון  200ס"מ מרצפת החדר.
כל הידיות והכיסויים כלולים במחיר המפסקים.
עבור צירי חיבור להפעלת מפסקים אשר אורכם מעל  5ס"מ תותקן תמיכה
לדופן התא.
8.3.7

פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח
פסי הצבירה בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתכניות.
חיזוקי הפסים יבנו להחזקת זרם קצר של  50ק"א .המבצע יבטיח כושר
התפשטות של פסי הצבירה בתנאי עבודה נומינאליים.
הפסים יבנו נחושת אלקטרוליטית קשיחה 99.8 % ,מוליכות יחסית ,מצופים
בדיל.
פסים מעל  250אמפר יצבעו בצבע חיצון מיוחד המונע תופעות זחילה וקשתות.
צביעת הפסים תבוצע לאחר התקנת חורים עבור חיבורי כבלים ולפני הרכבה
בלוח .יש להבטיח קטע פס צבוע באורך  30ס"מ מדופן לוח ובקטע מחבר שבין
מפסק לפס ראשי בלוח .הצבע על בסיס אפוקסי בעובי  400מיקרון עם מקשה
דוגמת  2 - K - EPO - GRUNDתוצרת . AEG
לחילופין תאושר התקנת שרוולים מתכווצים בחום דוגמת רייקם .מודגש כי
צביעת פסים או התקנת שרוולים לא ישמשו להקטנת חתך הנחושת.
הקבלן יגיש לאישור חישוב חתכי פסי הצבירה בכל הלוחות לפי תקן IEC60890
 ,לטמפרטורת עבודה  50מעלות צלזיוס.
הקבלן יגיש לאישור חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל הלוחות לפי התכניות.
חיווט פנימי עד  250אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים
מבודדים ובחתכים בהתאם למפרט כללי סעיף .08.07.0701
חיווט פנימי בחתך עד  10ממ"ר ניתן לבצע במוליכים מבודדים בתעלות חיווט
ובלבד שישמר אוורור נאות למוליכים .אין לבצע חיווט בחתך שמעל
ל 10-ממ"ר בתעלות חיווט.
חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בתוואי נפרד מחיווט שלאחר מפסק ראשי.
חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים מכנית.
מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:
 חום או אפורפזות
אפס ( - )DENכחול
 צהוב ירוקהארקה

8.3.8

חיווט פיקוד
חיווט פיקוד יבוצע במוליכים גמישים .כל מוליך ישולט במספר המהדק בשני
קצותיו ,על ידי טבעת פלסטית מודפסת.
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הקצה לחיבור של חוט גמיש יאוחד בסופית מתאימה לחוצה במכשיר מתאים.
חיווט פיקוד יבוצע במוליכים עם בידוד מטיפוס  HALOGEN FREEבעלי
עמידות משופרת לחום ושריפה  90 -מעלות צלסיוס.
חתך מינימאלי לחיווט הפיקוד  1.5ממ"ר .כל מוליך יחובר למהדק נפרד.
המהדקים מטיפוס מהדק מסילה לחתך  2.5ממ"ר לפחות ,חד קומתיים.
חיווט מעגלים הניזונים לפני מפסק ראשי של הלוח יבוצע בכבלים ,ההתקנה
בתוואי נפרד עם שילוט אזהרה.
כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה והתקנה באתר ,יבוצע חיבור
גידי פיקוד על ידי סרגלי מהדקים נשלפים .מיקום הסרגלים יהיה נגיש לבקרה
ולתחזוקה לאחר הפעלת הלוח.
מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן:
פיקוד כללי  - 230Vלבן

8.3.9

פיקוד 24V

 -כתום

מתח ישר +

 -אדום

מתח ישר -

 -שחור

בקרה

 -סגול

מבנה הלוח
כל הלוחות בפרויקט יבנו לפי סטנדרט זהה .מבנה הלוח יוגשו לאישור המהנדס,
להחלטתם הסופית.
באחריות הקבלן לבדוק ,לוודא ולתאם התאמת מידות הלוחות למקום
ההתקנה ו/או לנישות ,ארונות ופתחי מעבר במבנה .בהתאם לצורך יספק
הקבלן את הלוחות בקטעים ובהתאם לתוואי שינוע הציוד .עלות פירוק הלוח
לקטעים וחיבורו מחדש באתר ,כלול במחיר הלוח.
צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על  40ס"מ ,בין ציר לציר .הצירים מנירוסטה
דוגמת  EMKA 128או ת.מ.ש ZR100 - 30 .פתיחה  180מעלות .הלוחות יכללו
פנלים פנימיים מלאים ממתכת.
בתקרת הלוח יותקנו פלנצ'ים עבור גלאי עשן ונחירי כיבוי ,מותקנים על גבי ציר
פסנתר ,באופן שיאפשר תחזוקת מתקן הגילוי והכיבוי ללא צורך בניתוק מתח
בלוח.

 8.3.10מעבר כבלים בתחתית לוחות
בכל הלוחות שמותקנות בהם מערכות כיבוי אש ,יכלול מבנה הלוח פלטת פח
לאטימת חלקו התחתון.
יש להתקין כניסה מתאימה לכל כבל וכבל הכוללת פתח עגול ומעבר אנטיגרון
פלסטי למניעת חיתוך הכבל.
יש להתקין פתחים רזרביים עבור לפחות  50 %כבלים נוספים ולאטום כל פתח
כזה באטימה ניתנת להסרה.
כניסת כבלים ללוחות תבוצע תמיד מלמטה בלבד .בלוחות אטומים ברמת IP43
ומעלה יבוצעו הכניסות דרך מעברי אנטיגרון פלסטיים.

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021

 8.3.11ציוד הלוח
ציוד הלוחות יהיה זהה בכל הפרויקט ,ציוד הגנות ומתנעים יהיה מתוצרת יצרן
אחד ,הקבלן יבחר את הציוד מבין הספקים הבאים:
.1

מפסקים

Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace

.2

מא"זים

Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace

.3

מפסקים בעומס

Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace

.4

מגענים

Siemens, ABB Sace Telemechanique

.5

שנאי זרם

 Ganz, IMEמד נע

.6

שנאי בקרה

חולדה ,ברק כח ,רוזן מילר

.7

מגענים

Telemechanique, Eaton, ABB

.8

ממסרי בקרה נשלפים

Izumi, Omron

.9

לחצנים ומפסקים

Siemens, Izumi, Eaton, Omron, Baco, Telemechanique, ABB

.10

ציוד מדידה

SATEC

.11

ממסרי פחת

Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace

.12

הגנות למתח יתר

Eaton, Schneider, Phoenix

.13

מהדקים

Phoenix, Wago, Wieland

.14

ממסרי חוסר מתח

Omron, Carlo Gvazzy, Broyce control

.15

שנאים מבדלים

חולדהBender ,

.16

ספקים ומטענים

Lambda, Dizitec

18

מתנע רך

SOLCON / ABB / SCHNEIDER

בחירת ציוד המיתוג תבטיח סלקטיביות מלאה.
בחירת מתנעים והגנות מנוע תבטיח רמת מתאם סוג " "2לפי .IEC 947-4-1
מפסקים יצוקים מפסקים בעלי ידית אנכית ,הגנות אלקטרוניות :LSI
מפסקים לזרם מעל  160Aיכללו הגנה כנ"ל ובנוסף גם הגנה מגנטית נוספת
מתכווננת ,עם השהיה מתכווננת ליצירת סלקטיביות.
מאמ"תים זעירים( IEC 947 :תעשייתי) עם "חלון" אדום במצב מחובר.
מגענים 1 ,IEC 947 - 4 - 1 TYPE " 2" -CORDINATION :מיליון פעולות,
.AC - 3
ממסרי פיקוד נשלפים :ממסר על סוקט כולל נורית  LEDומנוף ידני לנעילה.
לכל מתח הפעלה סידור פינים שונה למניעת החלפה.
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מפסקי פיקוד :מפסקי פיקוד מסוג פקט בעלי ידית הפעלה סובבת .לא יאושרו
מפסקי פיקוד דמויי מאמ"ת.
הגנות פחת :הגנות  .TYPE Aבמעגלים הניזונים מאל  -פסק לציוד מחשבים
ו/או מיישרים וציוד מייצר הרמוניות תהיינה כדוגמת  SIתוצרת
.SCHNEIDER
ממסרי חוסר מתח :ממסרים מבוססי מיקרופרוססור לבדיקת כל פאזה בנפרד,
 2מגעים.
כושר ניתוק מינימלי של הציוד לפי תקן  IECסיווג  35 KA ,ICSלמפסקים
יצוקים חצי אוטומטיים 10 KA ,לפי  I.E.C 947-2למאמ"תים זעירים ,אלא
אם צוין אחרת בתוכנית או בכתב הכמויות.
מפסקים יצוקים המסומנים כמגבילי זרם קצר לא יאפשרו התפתחות זרם קצר
של  10ק"א ומעלה.
כל המפסקים היצוקים יהיו ניתנים להפעלה מפני הלוח באמצעות ידית מצמד,
אלא אם צוין אחרת.
 8.3.12מגעי עזר לפיקוד
המפסקים יכללו בלוק  2מגעי עזר הכלול במחיר .מגענים יכללו בלוק  4מגעי
עזר הכלול במחיר.
 8.3.13חתך וחיבורי כבלים
מחיר הלוחות והאביזרים כולל נפח מתאים בתאי הלוחות לחיבור נאות
ומסודר של הכבלים השונים ,וכן פסי צבירה לחיבור הכבלים למפסק.
כל חיבורי הכבלים יבוצעו באמצעות נעל כבל ,בורג ,אום ואום הבטחה אל
הפסים הנ"ל .ביצוע החיבורים בעזרת מפתח מומנט מבוקר וסימון החיבור
הכולל מצב הבורג והאום על פסי הצבירה.
 8.3.14ציוד מדידה
הגנות לציוד מדידה יכילו מגבילי זרם קצר.
מכשיר מדידה יהיה רב-מודד אלקטרוני כדוגמת  POWERMETERתוצרת
 SATECכולל ממשק תקשורת  RS485/MODBUSומתאים לתדר ולמתח של
הלוח בהתאם לתוכניות .מתח האספקה  24V DCנפרד ממתח המדידה.
רב מודד בהזנת לוח מהשנאי  /גנרטור יהיה כדוגמת  PM175כולל נתח איכות
חשמל לפי  EN50160כולל  2מוצאי תקשורת.
רבי מודדים אחרים יהיו כדוגמת  PM135 EHכולל בדיקת הרמוניות.
ממיר התקשורת יאפשר חיבור טורי של  30רבי-מודד ויכלול פרוטוקול
תקשורת מוכח בצד המודד ובצד המחשב  ETHERNET-TCP/IPלרבות יישום
הערכים לתוך הרגיסטרים בבקר.
 RS485מודדי אנרגיה יהיו מודדים דיגיטליים תלת פאזיים משגרי פולסים
בשיעור  1PULSE/KWHדיוק  1%אורך הפולס  15ecלפחות ,כולל חיווט אל
בקר מתוכנת מרכזי.
רמת דיוק נדרשת  0.5%למתח וזרם ואנרגיה 1% ,לשאר נתוני המדידהIEC ,
 .687/61036טמפרטורת עבודה עד  50מעלות צלסיוס ,מבנה .IP311
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המיתמרים יהיו לזרם תלת פאזי .הם יתחברו לשלושה משני-זרם בעלי מוצא
 0-5אמפר .מתאימים לזרמי יתר של  8אמפר .וזרם שיא .Inx10
המיתמרים יתאימו לתדר הרשת לפי התכניות.
מוצא המתמר יהיה אנלוגי  4-20מיליאמפר חוג זרם בודד חוג זרם בודד מתאים
ליניארית להספק או לממוצע הזרם ב 3 -הפאזות ( - )RMSלפי תוכניות הפיקוד
והוראות המפקח .המיתמרים יהיו מתוצרת "קונלאב" או שווה ערך.
מערכת משני זרם והמיתמרים יבטיחו רמת דיוק של .0.2%
 8.3.16הגנות ברקים ומתחי יתר
פסי צבירה יוגנו כנגד ברקים ע"י הגנות  , CLASSBעם נתיכי הגנה נשלפים ,
הגנות דוגמת  DEHNPORTלגל  10/350לפי  IEC 1024או שווה ערך מאושר,
זרם פריקה  75KAלפחות ,מתח שיורי  3.5KVלכל היותר.
שדות מתח ייעודיים ,מתחי אל פסק ,הזנות לציוד מחשבים ,יוגנו ע"י הגנות
 , CLASSDדוגמת  , DEHNRAILמתח שיורי  0.6KVלכל היותר.
ציוד הגנת ברקים יותקן בצמוד למפסק הראשי של הלוח .החיווט יבוצע
בהתאם להוראת היצרן .החיווט יבוצע בתוואי קצר וישר ככל הניתן אל פס
הארקה ראשי של הלוח.
 8.3.17פרוק הלוח לצורך הובלה
כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה והתקנה באתר ,יבוצע חיבור
גידי פיקוד על ידי סרגלי מהדקים נשלפים .מיקום הסרגלים יהיה נגיש לבקרה
ולתחזוקה לאחר הפעלת הלוח.
 8.3.18הגשת תכניות לאישור
להלן פרוט מסמכי הגשה ראשית לפרויקט ,יוגש עם תכנית לוח ראשון:
-

קטלוג והוראות הרכבה  -יצרן מקור
תיעוד אישורי תקן של יצרן המקור
תעודת הסכם ידע והסמכה מיצרן המקור ליצרן המרכיב
אישורי ISO 9001
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הגשת תכניות לאישור תכלול את המפורט להלן:

חד קווי
חישוב ופרטי חיזוק פסי צבירה
פיקוד כללי
פיקוד מפורט לכל אביזר
פיקוד מפורט לכל מנוע
סרגלי מהדקים
מראה לוח דלת ,פנלים ,ללא פנלים
חתך עקרוני
חתך בכל תא
מאזן טרמי
דפי קטלוגים
רשימת ציוד בפורמט  EXCELLכולל תוצרת
ודגם
אישור התאמה למקום ההתקנה
אישור בקרת איכות על עמידה בדרישות
המפרט
אישור בדיקת סלקטיביות לפי טבלאות יצרן

לוח עד
100
אמפר

לוח עד
250
אמפר

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

וכן מסמכים ופרטים נוספים אשר יתבקשו באם ידרשו לצורך הבהרת פרטי הביצוע
כפי שיידרש ע"י המהנדס ו/או המפקח .תכניות תוגשנה לאישור בגיליונות  + A4מדיה
מגנטית .תרשימים חד קווים ייערכו בהתאמה למבנה תאי הלוח ,ויכללו תאור התא
בו מותקן הציוד.
 8.3.19בדיקת הלוחות
א .הקבלן יערוך טופס בדיקות הלוח לפי ת.י , 9002 .טופס בדיקה של הלוח
על ידי מחלקת ביקורת איכות של הקבלן יוגש למפקח לפני זימון בדיקה
של
המפקח .טופס הבדיקה יכלול אישור לכל אחד מסעיפי המפרט שלעיל
ובנוסף אישור בדיקת פיקוד לכל מעגל פיקוד ולכל מהדק.
ב .הקבלן יערוך תכניות לוח כפי שבוצעו ) - (AS MADEחתום ומאושר.
ג .הקבלן יערוך ויחתום על טופס "הצהרה על התאמה לתקן ישראלי ת.י.
 61439לכל לוח המיוצר לפי ."TTA
ד .הקבלן יעביר המסמכים שלעיל לאישור המתכנן כתנאי לזימון בדיקת
הלוח.
ה .הקבלן יודיע למפקח מועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה .בדיקת
הלוחות תבוצע באתר או במפעל היצרן ,לפי בחירת המפקח .בדיקת
הלוחות במפעל לא תגרע מאחריות הקבלן לטיב הלוחות בסיום
ההתקנה באתר.
ו .הקבלן יספק אישור התאמה לתקן לכל לוח בהתאם למפורט מטה חתום
על ידי בקר איכות של מפעל הלוחות.
ז .עלות כל דרישות המפרט כלולות במחיר מבנה הלוח ,למעט ציוד חשמלי
המפורט בנפרד.
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נספח א'
הצהרה  -התאמה לתקן ישראלי ת"י 61439
שם הפרויקט:

_______________________

כתובת:

_______________________

שם היצרן:

_______________________

מצהירים על אחריותנו לכך שלוחות חשמל
שם ודגם המוצר_______________________ :
אשר סופקו בפרויקט:

_______________________

יוצרו לפי תקן ת"י  61439על כל חלקיו.
המסמך נכתב (מקום)

______________ תאריך _________________

באנו על החתום:
יצרן לוח החשמל

א.

שם החותם _________________
מהנדס החשמל המתכנן את מתקן החשמל

ב.

שם החותם _________________
מספר רישיון _________________
 8.4גילוי וכיבוי אש בלוחות
כאמור תבוצע מערכת זו כדלקמן:
-

גילוי עשן /אש  -בלוחות חשמל שהמפסק הראשי בהם  60Aומעלה.

-

כיבוי אש  -בלוחות חשמל שהמפסק הראשי בהם  100Aומעלה.

מתקני גילוי וכיבוי אש בלוחות יבנו לפי מפרט  34ובהתאם לתקן הישראלי ותקן U.L

.
המערכת תכלול מרכזיה לקיבולת אזורים נפרדים דגם "סימפלקס" או צרברוס או
טלפייר בנויה לפי התקן הישראלי המאפשרת פעולת המערכת כמתואר במפרט
ובתכניות.
המרכזייה הנ"ל תיבנה בתיבת פח דקורטיבי ואורגינלי בעל גימור נאות ,משותף לכל
מערכות המשנה ,עם דלת פלקסיגלס שקופה בחזיתו ועם מנעול צילינדרי ,להתקנה על
הקיר.
המרכזייה תכלול  4אזורי גילוי מותקנים ומערכות גילוי וכיבוי עם הצלבת אזורים ב-
 2לוחות שונים.
א .ספק כוח אוריגינלי  24וולט זרם ישר.
ב .מצבר ניקל קדמיום למערכת המאפשר פעולתה התקינה במשך  24שעות ולאחר
מכן הפעלת סולואידים ,תאורת נצנץ ואזעקה נמשכת במשך שעה אחת.
ג .אינדיקציות לתקינות ,תקלה ואזעקה של כל אזור בנפרד וכן בדיקה וביטול
פעולה.
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ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.
כה.

צופר אזעקה פנימי זעיר ,עם לחצן השתקה.
בקרה רצופה על תקינות מוליכי המעגל והגלאים ומתן אזעקה על תקלה בהם
(שיטת  2מוליכים).
ממסר פיקוד להפסקת חירום בלוח חשמל ראשי  220וולט.
לחצני ניסוי ,ריסט ,בדיקת נוריות לכל אזור ,ביטול צופר ותקלה מותקנים על
הדלת.
ממסר השהיה אלקטרוני ניתן לכוון  0-40שנ' ,אזעקה לפני כיבוי.
ממסרים בעלי מגעים  10אמפר להפעלת הנפצים מותאמים לזרם המתוכנן כולל
נגדים ומגבילי זרם ,לכל אזור ממסר נפרד.
מטען מצברים אוטומטי לטעינת טיפין וטעינה מאומצת לאחר הפסקת חשמל
ממושכת.
ממסר להפעלת מנורות אזהרה וצופרים  +ממסר להשתקת צופרים.
מפסק מפתח לנטרול המערכת לשם ניסויי הפעלתה.
שילוט חרוט וכן חריטה בעברית על גבי ה"חלונות" המוארים של מנורות הסימון
בכרטיסי האזורים.
דף הוראות מודפסות להפעלת המערכת במסגרת דקורטיבית לתליה על הקיר.
הקבלן יגיש תוכנית ייצור המרכזייה לאישור המפקח.
הגלאים יהיו גלאים מטיפוס פוטואלקטרי לפי התקן הישראלי.
כל הציוד יהיה מאושר לפי התקן הישראלי או .UL
גז הכיבוי יהיה מאושר . NFPA 2001
מכלי הגז יבנו לפי תקן VIII ASME UNIFIRED PRESSURE VESSEL – SEC
 , CODEוהתקן הישראלי.
בפתח המכל יותקן שסתום הנפתח ע"י סולונואיד .הסולונואיד יבטיח אטימות
מוחלטת של המיכל .המיכל יצוייד במנומטר למדידת לחץ הגז במיכל שיכלול
סימון לירידת לחץ מתחת לנדרש.
נפח מיכל הגז יקבע על ידי הקבלן בהתאם לנפח הלוחות פלוס נפח התעלות,
ויחושב להצפת הלוח בשיעור  10 %בטמפרטורה  10מעלות צלזיוס.
צנרת הפיזור תהיה מנחושת  TYPE-Mהעומדת בדרישות תקן . ASTM-B- – 88
בכל לוח יותקנו  2נחיריים לפחות או נחיר לכל  4מטר אורך.
על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון מפורט ורשימת פריטים של מערכת
הגילוי והכיבוי .תכנון המערכת בהתאם לתקן הישראלי באחריות הקבלן.
חווט המערכת לפי .CLASS-A
התקנות יבוצעו לפי תקן ישראלי  1220-3מהדורת אחרונה.
המערכת על כל מרכיביה תעמוד בדרישות התקן הישראלי .על הקבלן לזמן בודק
מכון התקנים לאישור המערכת ולהגיש למזמין את אישור מכון התקנים
למערכת ,כל זאת במסגרת מחירי יחידה ובמסגרת לוח הזמנים.

 8.5קבלים
קבלים יהיו קבלים יבשים סיווג  HEAVY DUTYדלי הפסדים :אם לא צויין אחרת
הספק הקבל הנקוב מתייחס למתח עבודה של .440V
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

אפיון ריפוי עצמי ,מותקנים במכלים פלסטיים בעלי בידוד כפול ומערכת הגנה
נגד התפוצצות הקבל ,טיפוס .MKK
ההפסדים לא יעלו על  0.5וואט לקוא"ר.
טמפרטורת סביבה ממוצעת ל 24-שעות מעל  45מעלות צלזיוס.
נגד פריקה פנימי ונתיך פנימי לכל קבל.
עמידה במתחי יתר . VDE 0650 – PART4 10%
עמידה בזרם יתר הרמוני .30%
דרגת אטימות  IP 42לפחות.
תקן  55 ,CLASS D, IEC 831 - 1 / 2מעלות צלסיוס בתא הקבלים.
מגענים יהיו מגענים ייעודיים לקבלים בעלי נגדי התנעה (INRUSH
) ,RESISTORזרם נומינאלי למגען לפי  125%לפחות של הקבל.
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 8.6תוואים
8.6.1

סולמות כבלים ,פרופילי פלב"מ ,תעלות ושאר עבודות מתכת
כל עבודות המתכת עבור מתקני החשמל יבוצעו מפלב"מ  S.S304Bכולל
תמיכות רתומים וחיזוקים .נקודות העיבוד והריתוך יקבלו פסיבציה ,ריתוך
באתר יאושר לעבודות קונסטרוקציה ותמיכה בלבד.
סולמות ותעלות ישאו תו תקן  IS 61537או  .IEC 61537אם לא צוין אחרת,
יתוכננו הסולמות והמתלים לפי משקל של  60ק"ג למטר אורך כבלים על סולם,
 30ק"ג למטר אורך כבלים בתעלה.
סולמות הכבלים יבנו פח מכופף כשלד אורך ויכללו מדפים ברוחב כמפורט
בתוכניות נטו ומוטות תמיכה לדופן .הסולמות יבנו לנשיאת משקל של  80ק"ג
למטר .הסולמות כולם יהיו מגולוונים לרבות פחי קשירה וקונזולות.
הסולמות יבנו שלבים מתפרקים מקטעי ישורת ,קשתות והתפצלויות
אורגינליות ללא ריתוך באתר .מרחק בין שלבים עד  30ס"מ.
תעלות יבנו מפח פלב"מ  1.0מ"מ עובי ,עם מכסה דוגמת לירד או בטרמן  -יבואן
אמבל NIEDAX ,יבואן קצנשטיין אדלר.
כל אביזרי עזר לרבות קשתות והסתעפויות יהיו אורגינליים ויחוזקו על ידי
ברגים .לא יותר ריתוך תעלות וסולמות באתר.
ציוד התליה קונזולות וכיוצא בזה יהיה מתועש כדוגמת בטרמן  -יבואן אמבל
או לירד או מולק לפידות ,כולל מחברים ותפסים אורגינליים של היצרן,
תואמים לציוד התליה המסופק .לא יאושר שימוש בזרועות מרותכות .כל
חיזוקי התעלות והסולמות יהיו כאלה ,כך שאם אחד מהם השתחרר עדיין
ישמר במלואו חיזוק המוביל .עיגוני תמיכות לתקרות בטון יבוצעו ע"י  4ברגים
"ג'מבו" לתומך.
א .כל עבודות ריתוך ינוקו משרידי ריתוך ויקבלו פסיבציה ,כנדרש עבור
טיפול באזור ריתוך פלב"מ.
ב .כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך
נחושת  16ממ"ר בתחילתם ובסופם ולכל חלק אחר שאינו מרותך לסולם
המאורק.
ג .תעלות המותקנות אנכית כוללות מחזיקי כבל כל  60ס"מ.
ד .כל הברגים יהיו מברגי פלב"מ כאשר ראש הבורג מסוג שאינו יכול לפגוע
בכבלים  -לכוון הנחת הכבלים.
ה .מחיר הסולם או התעלה כולל כל ציוד תליה ,קונזולות ,תפסים מחברים
ועבודות מתכת בכל גובה שיידרש וכן הארקה.
ו .פרופילים יהיו מסוג  U.L.Z.מחורצים פלב"מ כדוגמת פוייכטוונגר תעשיות
או פקר פלדה או טולצינסקי.
משך כל עבודות הבניה על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מעברים ופתחים
כנדרש עבור מעבר התעלות בקירות /קורות /תקרות וכד' ,לא יוכרו כל תביעות
בגין פתיחת מעברים לתעלות המפורטות בתכניות.

8.6.2

תעלות פלסטיות
תהיינה קשיחות דוגמת  IBOKOאו פלגל עם מחזיקי כבל ואלמנט הקשחה
פנימי לכל מ"א .צבע התעלות יהיה אחיד בכל הפרויקט כל התעלות כוללות
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מכסים .בקצוות התעלות יותקן אוטם סטנדרטי של היצרן מחוזק ע"י בורג.
מכסים יוחזקו על ידי בורג כל  1מא' .תעלות מותקנות אנכית כוללות מחזיקי
כבל כל  60ס"מ .במקום שנדרשות מחיצות בתעלה תותקנה מחיצות מלאות
סטנדרטיות של היצרן להפרדה .חיבורי תעלות ,קשתות ,זוויות ,הסתעפויות
יהיו אורגינליים.

8.6.3

צנרת
כל הצנרת הקלה במתקן בין שמותקנת ביציקה ובין שמותקנת בהתקנה חשופה
תהיה צנרת בסוג "פנ" צינור פלסטי כפיף כבה מאליו ,נושאת אישור תו תקן
ישראלי  ,61386לחיצה  ,A5הולם  ,A5טמפרטורה  ,C2טמפרטורה גבוהה .D2
צבע הצנרת יהיה בהתאם למערכת אשר הצנרת משרתת כלהלן:
ירוק
 חשמל תקשורת טלפון כחול תקשורת מחשב צהובאדום
 גילוי אשחום
 כריזהסגול
 בקרהחום
 בטחוןעל כל הצינורות יסומן בכיתוב "כבה מאליו".

 8.7נקודות מאור ו/או כוח
בנוסף על הנאמר במפרט  08לעבודות חשמל ,יכללו כל הנקודות חיבור מושלם מהלוח
לאביזר הסיום .כולל כבל מהלוח מותקן בתעלה (במקום שיש תעלה) עד לאזור
הנקודה ומשם כבל בצינור עד לאביזר הסיום .כל האביזרים כבים מאליהם.
א .קופסאות חיבורים לפי הצורך.
ב .קופסאות חיבורים מפלסטיק משוריין אטומות בדרגת  IP66/IP68בהתאם
לאזורי ההצפה ,המכסה מחוזק בברגים .הכבלים נכנסים דרך כניסות כבל.
ג .קופסאות פלסטיות בקירות בניה ויציקות בטון תהיינה קופסאות קוניות לפי
תקן ישראלי .145-1
ד .אביזר סיום מחובר ע"י ברגים.
ה .כל אביזר לרבות קופסת הסתעפות ישולט בשלט בקליט סנדוויץ' מסומרר.
 8.8ביצוע חיבור של כבל כוח אל מנוע
סעיף זה יכלול ביצוע החיבור לרבות חיתוך הכבל ,פתיחתו ,התקנת נעלי כבל בצד מנוע
ובצד לוח ,צינור מגן שרשורי גמיש ממתכת בעל עטיפה פלסטית דוגמת חיש צינור
גמיש בע"מ ,כולל פיטנגים ומחוזק עם שלות למנוע ,קונזולות תמיכות ואביזרי עזר
נוספים אשר ידרשו במידה וידרשו להשלמת הביצוע ברמה של מתקן תעשייתי ומפסק
ביטחון במקום שנדרש בתכניות.
מפסקי הביטחון יהיו מטיפוס  CAM-SWITCHלניתוק בעומס מלא של  6 INבקופסת
פוליאסטר /פוליאמיד כדוגמת ברטר  GZ 880עם ידית אנכית או  AEGאו טלמכניק.
באזור ההצפה  -מפסק ביטחון אטום ומוגן ברמה .IP68
באזור שמעל אזור ההצפה  -מפסק ביטחון אטום ומוגן ברמה .IP66
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בכל מקרה של שימוש בכבל  4גידי לחיבור מנוע ו /או לוח כאשר אין חוט הארקה צהוב
 /ירוק בכבל ,יש להתקין בשני קצוות הכבל שרוול מתכווץ דוגמת ריקם בצבע צהוב /
ירוק על המוליך הכחול או השחור עבור גיד ההארקה ולכווצו בחום.
בכל מקרה יש לחזק את הכבל ו /או הצינור באמצעות שלות מתאימות תוך שמירה על
גמישות החיבור לגבי רעידות ותנועות של המנוע.
בתוך הקופסא מופרדים הגידים לפי הפאזות כאשר כל גיד מסומן במספר הכבל וסימן
הפאזה .החיבור באמצעות נעלי כבל .סדר החיבורים אחיד לפי מספרי הכבלים .מספור
הכבלים זהה בלוחות ובחיבורים (בשני הקצוות של הכבלים) .יש לשמור על לולאות
עודף של הגידים בתוך קופסאות החיבורים ,אך בצורה שגיד לא יילחץ למהדקי /ברגי
הפאזות.
החיבור ולחיצת הברגים יהיה בהתאם להוראות יצרני הציוד.
מחיר החיבור כולל חיבור בצד המנוע ובצד הלוח לרבות ביצוע הכניסה ללוח מהלך
בלוח וחיבור למהדקים ,חיבור מפסק ביטחון התאמת הגידים כנ"ל קטע הכבל הגמיש,
הפעלה ובדיקת היחידה.
 8.9סימון אביזרים
כל אביזר יסומן על ידי שלט סנדוויץ' בקליט שחור (אלא אם נדרש במפורש צבע אחר)
על לבן מסומרר לאביזר ויכלול את מספר המעגל ממנו ניזון האביזר.
 8.10כבלים
כבלי כח יהיו כבלים בעלי בידוד  XLPEלפי תקן ישראלי .1516
כבלים במבנה יהיו בעלי מעטה חיצוני מעכב בעירה סוג  N2XY-FR-3לפי תקן
 IEC 60332-3לפחות.
כבלים חסיני אש במבנה יהיו כבלים לעמידות של  180דקות סוג - FE 180 - E 90
 NHXHXבהתאם לתקן  EN 50200לכבלי פיקוד ולתקנים , EN 50268 , EN 50266
 EN 50267לכבלי כוח.
כבלי פיקוד יהיו כבלים מטיפוס  N2XY-FR-3 ,N2XBY-FR-3עם גידים ממוספרים.
כבלי תשתית בקרקע ו/או בצנרת יהיו כבלים מטיפוס .IEC 60332-1 - N2XY-FR-3
בהתקנה בתוואי משותף יותקנו כבלים מסוגים שונים על גבי מובילים נפרדים וישמר
מרחק של  5ס"מ בין סוגי כבלים שונים בהשקה ובהצטלבות .אם לא יצויין אחרת,
ישמר מרחק של  1ס"מ בין כבלים העוברים על גבי מובילים משותפים.
כל גידי פיקוד ישולטו במספר המהדק אליו מחובר הגיד .בכבלים גמישים המוליך
החשוף ילחץ על ידי סופית תקנית בחיבורים .מחיר הכבל כולל החיבורים גם כאשר
קטעי החיבור הינם קצרים.
כל הכבלים והמוליכים יהיו עם מוליכי נחושת בחתך עגול (לא סקטוריאלי) למתח KV

. 0.6 / 1

כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על הבידוד החיצוני
שלהם.
לא יותר ביצוע מופות בכבלים ,כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקודות המוצא
והסיום.
הערה :לא ימדדו כבלים ומוליכים במתקן או חלקי מתקן הנמדדים בשיטת נקודות.
כבלי תשתית יותקנו באופן ידני בהשחלה /במשיכה .משיכת הכבלים תבוצע על ידי
כננת עם מאמץ מבוקר בהתאם להנחיות יצרן הכבל .הכננת תבצע ניתוק המשיכה
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אוטומטית במעבר מעל למאמץ המתיחה המותר .בכל פניה בחפירה או בשוחה יותקנו
גלגלות לשמירת כיוון המשיכה ולהבטחת רדיוסי כיפוף תקניים .קשירת החוט המושך
לכבל תבוצע בערסל חביקה תיקני.
כבלים המיועדים לחיבורי שטח חשופים לשמש יכללו גידים מבודדי  XLPEהכוללים
הגנה כנגד קרינת  .UVלחלופין באישור מיוחד של המתכנן יאושרו כפפות כבל
ושרוולים מתכווצים מוגני  UVלהגנת גידים החשופים לשמש (כלול במחיר ולא ישולם
בנפרד).
בהתאם לצורך תבוצע המשיכה בין שוחות בקטעים הכבל ימשך וייפרס על הכביש
ויוחדר אחר כך בחזרה לשוחה להמשך התוואי.

קצוות כבלים בשטח ובלוחות יאטמו על ידי כפפות ראש כבל מתכווצות רייקם או  3 Mאו
אלסטימולד לכבלים בחתך  16ממ"ר ומעלה .תשלום עבור כפפות ראש כבל לפי כתבי כמויות.
קונסטרוקציית עזר ,במידה ותידרש ,להתקנת כננות וגלגלות נכללת במחירי היחידה של
הכבלים.
 8.11סימון כבלים
הכבלים שיונחו בקרקע ו /או במגשים ו /או על גבי סולמות יסומנו בסימון פלסטי
נטול הלוגן מיוחד כפי שיורה המהנדס ,סימונית דוגמת " "TIPTAGאו "קריצ'לי"
אוריגינאלית ועליה מספר הכבל ,קשורה לכבל על ידי  2סרטים ( , ) BANDאו שלט
סנדביץ קשור כנ"ל מאושר על ידי המפקח .סימון כבלים יבוצע בלוח  ,כניסה/יציאה
ממבנה ,כניס/יציאה לפיר אנכי ,מעבר אזור אש ,בכל שוחת כבלים בקרקע.
 8.12אביזרים מוגני התפוצצות
כל האביזרים לכח ומאור באיזורים שהוגדרו כמוגני התפוצצות יהיו בדרגה
 ZONE 1 /CLASS 1 /DIV 1 ,EEX-DE-IIC-T5ובדרגת אטימות .IP68
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

נתונים חשמליים (גודל מפסק  ,מספר פזות ,מצבים ועוד) ראה תכניות חשמל.
מבנה מתכתי (אלומיניום) צבוע.
שילוט סנדביץ בעברית.
שתי נקודות עבור כניסות כבל (הברגות).
כמות כניסות הכבל כמוראה בתכנית.
מפסיקי הביטחון יהיו דוגמת  APPLETONאו שווה ערך מאושר ,עם כניסות
כבלים.
לחצני הפיקוד יהיו דוגמת  APPLETONאו שווה ערך מאושר ,עם כניסות כבלים.
בכמות כנדרש  +אחת רזרבית.
כניסות הכבל לכבלים בלי שריון יהיו מקוריים דוגמת .APPLETON
כניסות הכבל לכבלים משוריינים יהיו מקוריים דוגמת .APPLETON
יחידות השקעים יהיו דוגמת  , APPLETONכמות פזות ועוצמת הזרם כמצוין
בתכנית.
גופי התאורה יהיו כדוגמת  APPLETONאו שווה ערך מאושר.
גופי תאורת חירום ושלטי יציאה יהיו דוגמת  APPLETONאו שווה ערך מאושר
ויעמדו בדרישות ת"י  20חלק .2.22

 8.13גופי תאורה
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 8.13.1דרישות כלליות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט  08ויכללו נורות  LEDוציוד הפעלה
כנדרש.
רפלקטורים ,כיסויים ,מפזרים וכל החלקים הפריקים לצרכי תחזוקה
יאובטחו כנגד נפילה על ידי צירים או שרשרת קשירה.
הברגים ,האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות
והשתחררות בתנודות ורעידות.
גופי תאורה יהיו בעלי חוזק מכני סביר  IK09לפחות.
גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק  2.2ויהיה בעל תו
תקן ישראלי או של ארץ המוצא שלו.
גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה
אלקטרונית ייעודית אינטגרלית .ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות
ההתקנה המקוריות של היצרן .מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר
תאורה קבועה ויציבה ,ללא תלות בשינויים במתח הרשת (.)10%±
כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סדרתי ולא חד פעמי ,הקבלן יצרף
להצעתו דף קטלוגי מפורט המתאר את עמידת הגוף במפרט זה.
אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את
כלל האביזר לחמש שנים ,כמו כן תינתן אחריות ישירה של יצרן הגוף.
לכל גוף תאורה יש לספק קבצי עקומות פוטומטריות מאושרות על ידי
מעבדה מוסמכת.
כל הגופים שלא צוין לגביהם אחרת יהיו במבנה פלסטי ,רמת האיטום
לגופים שבאזור ההצפה  ,IP68רמת הגנה לגופים שמעל אזור ההצפה .IP66
הקבלן יוודא שניתן לפתוח את גוף התאורה בצורה שהזכוכית נשארת
מחוזקת למכסה שלה והמכסה איננו מתפרק מהגוף אלא נשאר תלוי על
הצירים או שרשרת פלב"מ.
רפלקטורים ,כיסויים ,מפזרים וכל החלקים הפריקים לצרכי תחזוקה
יאובטחו כנגד נפילה על ידי צירים או שרשרת קשירה פלב"מ.
הברגים ,האומים ושאר האביזרים יהיו מובטחים נגד התפוררות
והשתחררות בתנודות ורעידות.
כל הברגים והצירים ימרחו בגריז גרפיט או מוליבדן מתאים לתנאי
לוחות ומליחות גבוהים לפני ההתקנה הסופית.
כוונון הפנסים והאלומות שלהם יבוצע לפי הוראות המפקח באמצעות
לוקס מטר.

 8.13.2אישורים ותקנים
תנאי לאישור גוף תאורה יהיה עמידה בתקנים המפורטים מטה:
(יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי
ותעודות בדיקה ממעבדות מוסמכות  ISO17025בארץ הייצור עבור התקנים
כמפורט להלן).
א .תקן ישראלי  20חלק  2.5 ,2.3 ,2.2 ,1תעודת מכון התקנים תאשר את הגוף
על כל מרכיביו.
א .תקן ישראלי  961חלק ( 12.3פליטת הרמוניות בקו הזרם).
ב .תקן ישראלי  961חלק ( 12.5תנודות מתח והבהובים בקו האספקה).
ג .תקן ישראלי  961חלק  2.1ו/או ( EN55015הפרעות משודרות בתדר רדיו
מציוד תאורה).
ד .תקן ( IEC/EN61547חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטיות לציוד
תאורה).
ה .תקן  IEC60598דרגת ההגנה מפני הלם חשמלי מסוג .II
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ח.

ט.
י.
יא.
יב.

תקן ( IEC62471בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה)-
רמת .RG0
תקן ( IEC62031דרישות בטיחות מנורות .)LED
תקן ( IEC62717 ,IEC62722אורך חיים ושרידות מנורות .)LED
תקן ( IEC62262עמידות בהולם מכני) IK09 ,לפחות.
תחשיב תאורה של המתקן העונה לדרישות המפרט והתכניות ,חישובי
תאורה יבוצעו עם מקדם הפחתה .0.7
מודגש כי באחריות הקבלן ליידע את הספקים בדבר מיקום התקנת הציוד
שכן הקבלן והספק אחראים להתאמת הציוד במקום ובתנאי ההתקנה
בהתאם לכל תקן ותקנה עדכניים.
רכש גופי תאורה יתבצע לאחר אישור גופי התאורה על ידי המפקח.

הערה:
גופי תאורה תוצרת חוץ יכללו תעודות בדיקת התאמה לתקן הרלוונטי ממכון
התקנים הישראלי.

 8.13.3גופי תאורה בטכנולוגית LED
.1

גופי תאורה יעמדו בדרישות תקן נוספות:
א .תקן ישראלי  61347חלק ( 2.13דרישות מיוחדות לציוד בקרה ).(LED
ב .תקן ( IEC62031דרישות בטיחות מנורות .)LED
ג .תקן ( IEC62471בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה) –
רמת .RG0
ד .תפוקת אור יציבה ברמת שינוי מתח רשת של .10%±

.2

דרישות טכניות נוספות:
א .נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה 100%
לפי  ,L79כאשר בדיקת תפוקת האור ) (Imמתבצעת עם גוף התאורה
בשלמותו.
ב .אורך חיים מינימאלי של כל גופי התאורה  50,000שעות עבודה יהיו לתקן
 ,L70במדידות שנעשו בטמפרטורת עבודה של  ,cº55וכמות האור לא
תפחת מ 80% -לאחר משך אורך החיים שהגדיר היצרן ,כמות מקורות אור
כושלות לא יעלה על .(L80/F20) 20%
ג .לאחר  6000ש"ע בטמפרטורה של  55ºcשטף האור הנותר לא יפחת מ97% -
משטף האור ההתחלתי.
ד .בטיחות קרינה בהתאם לתקניםPhoto biological safety ,62471 ,62778 :
 ,IECENוכן ברמה של קבוצת סיכון עד .RG-0
ה .רמת מסירת הצבע  CRIתהיה מינימום .80%
ו .הנצילות האורית ההתחלתית של נוריות ה LED -בגופי התאורה בפרויקט
לא תפחת מ 130 -לומן לוואט.
ז :Mac Adam .תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום  2לפי אליפסות
( Mac Adamעבור תאורת פנים) ,ערך שיושג באמצעות מיון הדיודות
) (BINNINGבמפעל היצרן.
ח .אמינות :תקלות נוריות  LEDיהיו ברמה של  ,F10כלומר כמות נוריות
 LEDאשר חדלו לעבוד לא תעלה על  10%מהנוריות הקיימות בגוף  ,במשך
אורך החיים שהוגדר.
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 :ZHAGAכל גופי הלד בפרויקט יהיו מיצרנים החברים בארגון יצרנים
כגון  ,ZHAGAכך שבגוף תאורה ניתן יהיה להחליף את רכיב  LEDבלבד
(אם יש צורך) ואין צורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו.
הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן התאורה ,בעלי תקן ,ואורך
חיים מוצהר של חמש שנים לפחות.
גופי התאורה יהיו בעלי קבצי  IESאו  LDTממעבדה פוטומטרית
מוסמכת ,עפ"י תקן  .79-LM IESהקבלן יבצע חישובי תאורה להוכחת
עמידה בדרישות.
מקורות האור מסוג  LEDיהיו מתוצרת אחד מאלהNICHIA, :
 .KUMIED, PHILIPS LUMILEDS, CREEכל הנורות בעלות גוון זהה.
טמפרטורת גוון הצבע לא תעלה על  ,3000ºKעצמת התאורה בגוון מעל
 6000ºKלא תעלה על  45%עצמת התאורה ב( .4000ºK -ערכי שיא – פיק).
גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק  0.92לפחות בהעמסה מלאה,
או בכל מצבי העמעום האפשריים ,בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל
תחום מתח רשת.

 8.13.4תאורת חירום ושילוט
 כל האביזרים והחלקים בגופי תאורת חרום ושילוט יישאו אישורי תותקן בהתאמה לתקן הישראלי הרלוונטי .גוף התאורה כמכלול
יישא אישור תו תקן ישראלי  20כולל חלק  2.22בתקן.
 גוף התאורה יספק תפוקת אור תוך  0.5שניות מנפילת מתח רשתחברת חשמל ,תפוקת אור מלאה תוך  60שניות לכל היותר.
 מסירת צבע לא תפחת מ.Ra>40 -א .תאורת חרום
תאורת חירום תבוצע באמצעות גופי תאורה חד/דו תכליתיים הכוללים
נורות  LEDתפוקת האור בעבודה ממצבר תהיה גבוהה מ 50% -של
תפוקת האור הנומינאלית .גוף התאורה יכלול משנק אלקטרוני בעל
מתנד בתדר שמעל  .25HZהמטען לטעינה מהירה ומעבר לטעינת טיפין
בטעינה מעל .95%
המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  180דקות אם לא צוין אחרת ,מצבר
אטום תואם תקן .IEC60285
גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק והמצברים,
הכוללת תצוגת נורת  LEDגלויה ,לחצן בדיקה.
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של
המצברים פעם בחודש .הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת
.LED
גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  20חלק  2.22בחלקים הרלוונטיים.
ב.

תאורת שילוט
תאורת שילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית  ,LEDגופי תאורה
תכליתיים.
דו
גוף התאורה בהתאם לתקן ישראלי  20חלק  .2.22אותיות צבע לבן על
רקע ירוק גובה  120מ"מ ,רוחב  12מ"מ.
המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  180דקות אם לא צוין אחרת ,מצבר
אטום תואם תקן  .IEC60285טכנולוגית ניקל מטל תואם לעבודה
בטמפרטורה של  45מעלות צלסיוס לפחות.
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גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר והמצברים ,הכוללת
תצוגת נורת  LEDגלויה לתקינות הטעינה.
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של
המצברים פעם בחודש .הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת
.LED
גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  20בחלקים הרלוונטיים.
גופי תאורה יהיו במבנה אלומיניום כדוגמת דגם ( EL-622 LEDפלזמה),
תוצרת אלקטרולייט.
ג.

תאורת מילוט
תאורת מילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית  ,LEDעם עדשת
פיזור מותאמת לתנאי ההתקנה.
המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  180דקות אם לא צוין אחרת ,מצבר
אטום תואם תקן  .IEC60285טכנולוגית ניקל מטל תואם לעבודה
בטמפרטורה של  45מעלות צלסיוס לפחות.
גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק והמצברים,
הכוללת תצוגת נורת  LEDגלויה לתקינות הטעינה.
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה של
המצברים פעם בחודש .הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל תצוגת
.LED
גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  20בחלקים הרלוונטיים.
תאורת מילוט תבטיח הארה ברמת מינימום של  1 Luxבכל שטח תוואי
המילוט ,אחידות אורית מינימאלית  5 Lux ,1/40מינימום באזורי
מדרגות מכשולים בדרך ובאזור ציוד גילוי כיבוי ולוחות חשמל.
הקבלן יגיש תחשיב בתכנת מחשב להוכחת איכות התאורה הנדרשת בכל
תוואי המילוט בפרויקט.
גופי תאורה יהיו כדוגמת תוצרת  MACKWELLיבואן אנלטק דגם
.XYLUX LD4

 8.14איטום מעברים נגד התפשטות אש
לאחר השחלת כל הכבלים יבוצע איטום מעברים בפירים אנכיים ובמעבר בין אזורי
אש .כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי .755
א .מעברים אנכיים ייאטמו על ידי לוחות דוגמת  KBS PANEL SEALמצמר
מינרלי במשקל מרחבי של  160ק"ג למ"ק לפחות .בתחתית המעבר
תותקן תעלת רשת כדי לתמוך פיזית באיטום .לאחר התקנת הלוחות יש
לבצע צביעה ואיטום על ידי חומר ציפוי דוגמת FLAMMSTIK KBS
עד
והכבלים
המעבר
לציפוי
 50ס"מ ממפלס רצפה/תקרה .הציפוי יבוצע בעבודה מקצועית נקייה,
שכבות ציפוי אחידות והגבלת שטחי הציפוי באופן נקי.
א .מעברים אופקיים בחתך גובה עד  25ס"מ ייאטמו על ידי שקיות חומר
מעכב בעירה דוגמת  .KBS SEALBAGSלפני התקנת השקיות יש לבצע
ציפוי הכבלים ב 50 FLAMSTICK -ס"מ משני צידי המעבר כמפורט עבור
המעברים האנכיים.
ב .מעברים אופקיים בחתך גובה מעל  25ס"מ ייאטמו בהתאם למפרט
מעברים אנכיים.
מדידת עבודות האיטום תבוצע לפי שטח החתך של המעברים ברוטו .מוסכם כי
עבודות האיטום יבוצעו בקטעים ומעברים קטנים והמדידה לפי צירוף שטחי החתך

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021

בכל הפרויקט .מחיר האיטום למעברים אנכיים כולל עלות התמיכות כמפורט לעיל.
כל מחירי האיטום כוללים ציפוי הכבלים אשר לא יימדד בנפרד ,והוא כלול במחיר
איטום המעבר.
 8.15תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן
תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן יבוצעו לפי תוכניות גילוי אשר יאושרו על ידי
ספק המערכת .נקודה סופית במערכת גילוי אש ועשן תכלול יתרת צנרת באורך
 2מטר באופן שיאפשר לספק המערכת לקבוע מיקום מדויק של הגלאי בהתאם לתנאי
השטח והתקן.
צנרת תשתית למתקני גילוי אש תהיה צנרת פ"נ בצבע אדום קוטר  20מ"מ.
תשתית גילוי אש תבוצע בהתאמה לחיווט .CLASS-A

 8.16מערכת הארקות
עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד מושלמת במתקן בהתאם לחוק
החשמל קובץ תקנות  4271וכמפורט להן.
 8.16.1הארקת יסודות
א .טבעת הארקת היסוד תהיה פס פלדה שטוח  40X3.5מ"מ מרותכת לעליות
מהכלונסאות או מהיסודות העוברים ,מרותכת כל  4מטר לחישוקי קורת
היסוד וכוללת יציאות חוץ כמוראה בתכניות.
א .שימוש בברזל בנין עגול במקום הפס השטוח המפורט בפסקה זו ,מחייב
אישור מיוחד של המפקח.
ב .טבעת הגישור תהיה מפס פלדה  40X3.5מ"מ כמפורט לעיל בסעיף א'
ותותקן במישור האופקי הנמוך שבהיקף המבנה.
ג .יציאות החוץ תהיינה פס פלדה במידות כמפורט לעיל בסעיף א' מגולוונים
מרותכים לטבעת הארקת היסוד ,ויוצאים אל מחוץ למבנה בגובה פני
הקרקע .הפס יוצמד לקורת היסוד ע"י פיליפס " 1/4כולל שילוט ,כולל
קופסה אטומה  ,IP447כמפורט בתכניות.
ד .כל ברזלי האורך העולים מהכלונס ירותכו אל טבעת חובקת עשויה פס
ברזל  40X3.5מ"מ .מטבעת זו תבוצע עליה בראש הכלונס ע"י פס כנ"ל אל
טבעת הגישור כמפורט בסעיף ב'.
ה .בכל רשת תחתונה של כל יסוד עובר ,ירתך הקבלן את אחד מברזלי האורך
אל כל ברזלי הרוחב ,וכן את אחד מברזלי הרוחב אל כל ברזלי האורך.
מרשת זו יעלה פס ברזל  40X3.5מ"מ אל טבעת הארקת היסוד ההיקפית
כמפורט בסעיף ב'.
ו .במידה והמבנה מבודד תבוצע טבעת תחתונה מתחת לבידוד הכוללת קורת
בטון היקפית עם פס ברזל מגולוון  40X3.5מ"מ כטבעת הארקת יסוד כולל
התחברות לטבעת הארקת יסוד ההיקפית של המבנה כמפורט בתכניות.
 8.16.2פס להשוואת פוטנציאלים
הפס להשוואת הפוטנציאלים יהיה מנחושת מצופה בדיל במידות כמפורט
בשרטוט.
הפס יצויד בברגים מצופים קדמיום .כל בורג עם דסקיות ,דסקית קפיצית
ואום .הפס יכלול ברגים בכמות כנדרש בורג נפרד לכל מוליך כולל  2ברגים
שמורים עבור תוספת מוליכים בעתיד.
גודל הברגים כנדרש עבור המוליכים המתחברים.
 8.16.3חיבור לצנרת המים
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פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לצנרת המים הקרים ע"י חיבור לבורג "1/2
שירותך בראשו לצנרת זו ,או ע"י שלה כבדה מצופה קדמיום .נקודת החיבור
וכן צורת החיבור יאושרו תחילה ע"י המפקח.
 8.16.4אלקטרודות הארקה
האלקטרודות תהיינה מוטות פלדה עגולים  19מ"מ קוטר באורך  4מטר כ"א,
מצופים נחושת ,מוחדרים אנכית לקרקע .מיקום האלקטרודות יסומן לקבלן
בזמן הביצוע .האלקטרודה תחובר במוליך ישירות לפס השוואת הפוטנציאלים.
כמו כן יבוצע גישור בין האלקטרודות מבחוץ .כל אלקטרודה תוגן בשוחת
ביקורת קלה  60ס"מ קוטר עם מכסה .קשיחות השוחה 40 :טון בכביש.
 8.16.5הארקת תעלות/סולמות
כל התעלות והסולמות יוארקו על ידי מוליכי נחושת  25ממ"ר ע"י ברגים דגם:
 Uבולץ .התעלות תוארקנה למוליכים הקיימים ,כל  5מטר .לפני ביצוע מערכת
הארקת תעלות אלו ,יש לקבל אישור המתכנן.
מודגש בזה שמוליכי הארקה מיוחדים להארקת תעלות/סולמות יותקנו בכל
התוואים בתעלות/סולמות/פטות .גם אם עוברים באותו תוואי מוליכי הארקה
לצרכנים שונים .כאמור בעבור מוליכי ההארקה של התעלות לא משולם בנפרד
והם כלולים במחירי היחידה של התוואים עצמם.
 8.16.6הארקת מערכות עזר
כל מערכות העזר ,תעלות מיזוג אוויר ,צנרת מים מסוגים שונים ,צינורות גאז,
מגובים ,מכונות שונות ,מסילות עגורנים  -יוארקו כנדרש בחוק החשמל .פרטי
ההארקה ימסרו בזמן הביצוע ע"י המתכנן.
 8.16.7מדידת התנגדות
עבודת הקבלן כוללת ביצוע מדידות התנגדות הארקה ,רישומה על גבי תכנית
ומסירתה למפקח .להלן פירוט הנקודות (עבור כל פס השוואת פוטנציאל
בנפרד):
-

כל אלקטרודה בנפרד
צנרת המים הקרים
הארקת יסוד
התנגדות כללית

 8.17מערכת גילוי אש/עשן
עבודת הקבלן כוללת גם ביצוע מערכת גילוי אש/עשן כמפורט להלן.
א .לוחות חשמל לזרם  60Aלמעלה  -גילוי עשן.
ב .לוחות חשמל לזרם  100Aומעלה  -גילוי וכיבוי אש בגז .FM200
מודגש בזה שביצוע מערכות אלו מחייב אישור נפרד/נוסף של המפקח.
 8.17.1מכון התקנים הישראלי/תקן אמריקאי
המערכת על כל אביזריה ומרכיביה (כגון רכזת ,גלאים ,מנורות סימון ,לחצני
ניפוץ ,סירנות ועוד יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי לפי תו תקן
ישראלי ת"י ( 1220חלקים  )1,2וכן מתקן גילוי האש (קוים ,התקנה חיבורים
ועוד) יבוצעו עפ"י ת"י ( 1220חלק  )3יבדקו ויאושרו על -ידי מכון התקנים
באתר .בנוסף תהיה המערכת (גילוי עשן וכיבוי אש) בעלת תו תקן אמריקאי
 .UL/FMהקבלן יקבל אישור מוקדם ממכון התקנים למערכת
המתוכננת/מוצעת .לשם כך יגיש הקבלן את התכניות המצורפות למכרז זה.
במידה וידרשו תוכניות נוספות כמו תוכניות ביצוע ו/או ייצור ,יוכנו אלה ע"י
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הקבלן ועל חשבונו .לאחר השלמת העבודה בשטח ,יוזמנו בודקי מכון התקנים
לבדיקת וקבלת המערכת במקום .כל שינוי ו/או תוספת שהנ"ל ידרשו ,ייעשו
ע"י הקבלן ועל חשבונו ,כולל בדיקות חוזרות ,עד קבלת המתקן בשלמותו ע"י
מכון התקנים וללא הערות כלשהן .הקבלן יציג אישור ממכון התקנים להוכחת
דרישה זו.
מערכת שלא אושרה במלואה ע"י מכון התקנים לא תתקבל.
 8.17.2תיאור המערכת
 8.17.2.1אזורים תעשייתיים
-

רכזת ממוענת .
גלאי עשן אלקטרואופטיים בלוחות החשמל.
גלאי עשן אלקטרואופטיים בכל אזורי המבנה (רק לפי
דרישה).
צופרים מקומיים.
לחצני ניפוץ אזעקת אש.
מערכת כיבוי אש בלוחות החשמל ע"י גז  FM200תקני.

 8.17.2.2גלאים
הגלאים יסופקו כשהם בעלי שלוש צורות (מבנה) להתקנה
כדלקמן:
 התקנה לתקרת בטון. התקנה לתקרה מונמכת. התקנה בלוח חשמל.התקנת הגלאים בלוח החשמל תהיה כזו המאפשרת שליפתם
ו/או טיפול בהם ללא צורך בהפסקת החשמל בלוח .כל גלאי
יכלול בסיס וכן נורת סימון תקינות ו/או פעולה .מכל גלאי
ו/או מכל קבוצת גלאים יהיה ניתן לחבר נורת סימון חיצונית
לאזעקה (שתותקן מעל דלת החדר).
 8.17.3רכזת ממוענת
-

סוג :הרכזת תהיה רכזת ממוענת ( (addressableאנלוגית.
קיבולת :לפי הנדרש בשוחה  20% +שמור .כתובות לגלאים ולחצנים
(לפחות)
כל כתובת גלאי בודד או קבוצה של גלאים כפי שיוחלט באתר.
קיבולת כתובות כיבויים 2 :לפחות
כתובות :צג  LCDעם כתב בעברית.
מבנה :להתקנה לקיר מתכתי ,צבוע.

א .יציאות:
 לרכזת משנית. למדפסת תקנית (.)SR232C לחייגן טלפון אוטומטי. לשני מגעים יבשים .230V4A ליחידת כיבוי אש (הצלבת אזורים). ליחידת אזעקה (סירנות וכו').ב .כניסות:
 -גלאי עשן אלקטרואופטיים
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ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

 גלאי עשן  P.V.C.אלקטרואופטיים (ללוחות חשמל). גלאי חום וקצב עליית חום. לחצני ניפוץ. מגעים יבשים שונים.תכנות מהחזית.
סוללה :פנימית ,ניקל קדמיום נטענת ,עם קיבולת לפעולה מלאה ,ללא
אספקה חיצונית במשך תקופה כנדרש בתקן (לפחות  48שעות).
קווי בקרה :כבלים מסוככים ,זוג מוליכים או שני זוגות כנדרש .כל הקווים
מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית" לגילוי נתק או קצר בקו .כל תקלה
תתבטא ברכזת ע"י זמזום וכתובת ברורה בתצוגה .כל הקווים חוג סגור
.Class A
נטרול/השתקה/הדממה :נטרול פעולות מסוימות (פעולת גלאים או
התראות או צופרים וכו') תעשה מהחזית ע"י קוד גישה .הנטרולים יהיו
ברמות שונות לפי קוד הכניסה של בעל התפקיד המתאים.
חזית/לוח בקרה :תצוגת  ,LCDבעברית ,המציינת את מיקום התקלה,
אירועים ו/או הנחיות לביצוע (שיוגדרו באתר).
לוח מקשים  +תכנה להגדרת כל האזורים ויתר פעולות המערכת (תכנות):
אמינות גבוהה בפני התראות שווא.
מטען :אוטומטי לסוללה מקורי עבורה (טעינה מואצת ,טעינה דולפת,
בהתאם לצרכים).
הצלבת כתובת :הצלבה של שתי כתובות (או יותר) .כל כתובת בנפרד
מזעיקה כפי שתואר קודם .שתי הכתובות יחד מפעילות את מערכת
הכיבוי ,או דומה.
אגירת מידע :בזיכרון המערכת ייאגר מידע (היסטוריה) בנושאים הבאים:
 גלאים שפעלו אירועים שטופלו מערכות כיבוי אש שפעלו תקלות במערכת כל המידע הנ"ל אפשר יהיה להדפיסו במדפסת כולל ציון מועדהופעת האירוע.

יב .שונות:
 בדיקה עצמית  TESTשל כל הרכזת וכל איזור בנפרד. בדיקה עצמית של כל הגלאים במערכת ,שינויים ברגישותם מהרכזת,קבלת נתונים לגבי רגישות.
 כל גלאי עם אופציה להדפסת נתונים אלו במדפסת  -תכנות המערכתלעבודה במשטרים שונים (יום ,לילה ,שבת וכו').
 השתקת אזעקה לכתובת מסוימת לא תמנע את פעולת האזעקהלכתובת אחרת (במידה וזו תפעל).
 8.17.4כתובות גלאים ואביזרים נגד חוסם
כל גלאי ,לחצן ,מנורת סימון וכו' יכלול יחידת כתובת מקורית פנימית,
המאפשרת לרכזת הממוענת לזהות אותו אישית.
כל אביזרי החשמל הנוספים (סירנות ,פעמונים ,מנגנוני הפעלה למיכלי גאז וכו')
יכללו יחידת כתובת חיצונית מפוקדת אישית מהרכזת ושולטת על האביזר.
כל אביזר בקווי הבקרה (גלאי ,כתובת ,לחצן וכו') יכלול נגדים חוסמים על מנת
לבודד את איזור התקלה בקו.
 8.17.5צופר חיצוני
הצופר יהיה מוזן ממקור המתח של הרכזת (מתח רשת/גנרטור/סוללה פנימית)
וישמע למרחק של  200מטר לפחות.
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 8.17.6לחצני אזעקה
הלחצנים יהיו כתובתיים אורגינלים למערכת זו ,צבועים אדום עם שילוט ,בעלי
חזית שקופה לניפוץ לצורך ההפעלה .הלחצן יהיה ננעל במצב פעולה ,החזרה
והחלפת החזית השקופה יחייב פתיחתו ע"י מפתח .הפעלתו תגרום
להתראה/אזעקה בלוח הבקרה.
 8.17.7מנורות סימון
מנורות הסימון שתותקנה מעל דלתות החדרים שאינם איזור עצמאי (שהם
חלק מאזור) תחוברנה במקביל לגלאי האזור ותופעלנה במקביל לפעולתו של
אותו גלאי .הנורה תהיה מהבהבת.
 8.17.8קווי פיקוד ובקרה
כל קווי הפיקוד והבקרה יהיו כנדרש בת"י  1220חלק .3
כל חייגי הבקרה יהיו חוג סגור .Class A
 נקודות סמויות :כל הנקודות הנ"ל תהיינה צנרת מריכף  16קוטר,מטיפוס כבה מאליו ,סמויה (בחללי תקרות מונמכות ,תחה'ט ו/או
ביציקות).
 כבלים לאביזרי המערכת :קווי הבקרה שיותקנו בין חלקי המערכתהשונים ,יושחלו בצנרת הגנה כמפורט לעיל .כבלים אלו יהיו
תעשייתיים בחתך  0.75ממ"ר לפחות ,עם צפוי עליון אדום כנדרש
בתקן .כמות גידים ,סכוכים ועוד  -כנדרש עבור המערכת.
 8.17.9תוצרת
מערכת גילוי העשן/אש על כל אביזריה תהיה אחת התוצרות הבאות:
"סימפלקס"" ,צרברוס"" ,נויטפייר".
 8.18מערכת כיבוי אש אוטומטית
עבודת הקבלן כוללת גם ביצוע מערכת כיבוי אש אוטומטית בלוחות החשמל לזרם
 100Aומעלה .המערכת על כל אביזריה תענה לדרישות התקן  ULהאמריקאי.
 8.18.1לוחות חשמל
מערכות כיבוי אש בגז חליפי תקני יותקנו לכיבוי אש בכל לוחות החשמל .גודל
המערכות (קיבולת המיכלים) כנדרש בתקן ,כיבוי אש בלוחות יבוצעו בהתאם
לדרישות התקן.
 8.18.2חישוב ותכנון לייצור/ביצוע
הקבלן יגיש לאישור המתכנן ,חישוב כמות הגז הדרושה לכיבוי אש בלוח
החשמל הנדון.
כמו כן יוגש תרשים מפורט של התקנת המיכל וצנרת הפיזור הדרושה.
כל הנ"ל יבוצע עבור כל מערכת כיבוי בנפרד.
כל הנ"ל יבוצע ע"י יצרן/ספק מערכת הכיבוי או מורשה מטעמו.
 8.18.3מיכל/מיכלי גאז (לכיבוי אש)
המיכל ומערכת הפיזור יהיו בעלי קיבולת ומבנה המבטיחים הצפה כוללת
" "total floodingשל כל החלל המוגן .סוג הגז FM200 :קיבולת כמצוין .הגז
יענה בכל לדרישות התקן האמריקאי  .NFPA-2001הגז יאוחסן במיכל
באחסנה נוזלית .המיכל יתוכנן לעמידה בלחץ העולה ב 50%-לפחות על הלחץ
המכסימלי העשוי להתפתח בו בטמפרטורה של  55Cמעלות לפחות .המיכל
יסופק עם תעודת בדיקה של מוסד מוכר המאשר דרישות אלה וכן שהוא עונה
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לתקנים הרלוונטיים (של מדינת המוצא) למטרה לה הוא נועד .גודל המיכל
כמפורט בכתב הכמויות .המיכל יותקן למקומו (כפי שיסומן באתר ע"י המפקח)
ע"י סידורי התפיסה וההתקנה האוריגינלים.
 8.18.4מנגנון הפעלה ובקרה
על המיכל יותקן מנגנון הפעלה חשמלי/ידני כמפורט להלן:
-

שסתום חשמלי להפעלת הגז ,מוזן מהרכזת.
מד לחץ עם סקלה צבעונית לסימון לחץ הגז במיכל.
שסתום ביטחון מכני לשחרור לחץ יתר המופעל כשהלחץ במיכל עולה
על  60אטמוספרות.
סידור התראה לרכזת (מגע חשמלי) להתראת "מיכל-פעל"( .מפסק
לחץ) .כתובת לרכזת.
סידור הפעלה (ע"י לחצן ניפוץ) חשמלי בסמוך.
סידור הפעלה מכני ידני.

 8.18.5צנרת ונחירי פיזור
צנרת הפיזור תהיה עשויה צינורות לחץ ,סקדיול  40ללא תפר לפי תקן ASTM-
 .A53קוטר הצינור הראשי לפיזור הגז יהיה " .1קוטר הצנרת לפיזור גאז יהיה
כפי שיימסר ע"י המתכנן .הצנרת תהיה מגולוונת .אביזרים בצנרת דרג 300LB
לפחות .אין להשתמש בזוויות רק בקשתות .התקנת הצנרת תהיה קשיחה
ותבטיח יציבות בזמן פריקת הגז (התחשבות בעומסים הסטטיים והדינמיים
בזמן פריקת הגז) .החיבור בין הצנרת למערכת ההפעלה ע"י קטע גמיש מתאים,
הצנרת תיצבע בשכבת צבע עליון אדום לאחר שנצבעה בשכבות צבע תחתונות
מתאימות לצביעה על גלוון .הנחירים יהיו מוצר תעשייתי מברונזה עם ציפוי
כרום או מפלדת אל חלד .מבנה הנחירים ספירלי ,לפיזור הגז בזווית  21מעלות.
(כמות מפזרים תיקבע באתר ע"י המתכנן) .מערכת הפיזור תהיה כזו המבטיחה
הצפת החלל המוגן במשך  4שניות לכל היותר.
 8.18.6אחזקה  ,שרות ,אחריות ,הדרכה למערכות גלוי וכיבוי
א .אסמכה
הקבלן יציג מסמך מאת יצרן המרכזת והגלאים שהוא מוכר ומוסמך על
ידם לתחזק ולטפל ברכזת מסוג זה.
ב.

פיקוח פס"ק
הקבלן יציג מסמך מאת המחלקה לפיקוח סכנות קרינה (פס"ק) שבנחל
שורק המאשר שהמעבדה שברשותו לניקוי הגלאים הרדיו-אקטיביים
נמצאת בהשגחתם ועונה לדרישותיהם.

ג.

מתקנים וציוד
הקבלן יוכיח כי ברשותו הציוד והמתקנים המתאימים לבדיקת והחלפת
גלאים בשטח ו/או במעבדה ,וכן לאחזקה שוטפת ותקינה של כל רכיבי
המערכת בהתאם להוראות היצרן.

ד.

שירות
הקבלן יתחייב בכתב לתת שירות אחזקה ותיקונים למערכת ולספק
חלפים במשך  10השנים הקרובות לפחות ,מיום מסירת המתקן .מתן
השרות יהיה כפוף להנחיות שבתקן  N.F.P.A.העדכני והמתאים
למערכת המוצעת.

ה .הדרכה
הקבלן מתחייב להדריך את מי שייקבע ע"י המזמין להפעלה ,אחזקה
וטיפול במערכת .ההדרכה תבוצע ע"י הקבלן במעבדתו ועל ציודו
וההשלמה תבוצע בסיום ההדרכה באתר על המערכת עצמה.
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 8.18.7ציוד מוצע
כל הציוד המוצע ע"י הקבלן יהיה מדגמים ותוצרת הנמצא בייצור שוטף לפחות
שנתיים דוגמת זה המפורט במפרט ו/או שווה ערך מאושר ע"י המזמין ,פרט
למקרים בהם יידרש ציוד מסוים מוגדר ,תוך הדגשה שאין מקום לציוד אחר.
יחד עם הצעתו יצרף הקבלן קטלוגים מפורטים עם נתוני ותכונות הציוד המוצע
על-ידו וכן רשימת מתקנים בארץ בהם הותקן הציוד הנ"ל .כמו כן יפרט הקבלן
בפרק "ציוד מוצע" את דגמי הציוד המוצע על-ידו .מודגש בזה שחלק מהציוד
מוכתב מראש ולגביו אין כל חלופה.
מערכת הכיבוי תהיה דוגמת  TYCOאו שווה ערך מאושר.
 8.19מערכת הבקר
 8.19.1בקרים מתוכנתים
א .מתכונת בסיסית
 דגם הבקר ,המבוקש .INVENTIA /MT 101 יחידת שידור  /קליטה סלולארית כולל .SIM  12כניסות דיסקרטיות ( 24VDCמינימום).  4יציאות דיסקרטיות מגע יבש.  2כניסות אנלוגיות. כרטיס מודם לתקשורת (מובנה בבקר המתוכנת או ככרטיס נוסף)עבור התחברות לתקשורת קווית בזק או אחר בהתאם להחלטת
המזמין.
 ערוץ תקשורת ( .RS485/MODBUSמובנה בבקר המתוכנת אובכרטיס נוסף).
 ערוץ תקשורת ( .ETHERNET-TCP/IPמובנה או בכרטיס נוסף). ספק מיוצב ,איכותי – מקורי ,בהספק כפול מהנדרש. מגן ברק .VM230ב .יחידת הרחבה הכוללת (במידה ודרוש)
  14כניסות דיסקרטיות מגע יבש.  10יציאות דיסקרטיות. הבקר יקבל  I/Oמהמערכות השונות בשוחה ,ישדר/ויקלוט אותן מולמרכז רידינג ,בשידור סלולארי.
ג .תוספת בקר מתוכנת
 במידה וכמות ה I/O :בבקר  MT101לא מספיקה ו/או עבור השוחותהכוללות סגרים ממונעים ,יותקן בנוסף לבקר שפורט בסעיף הקודם
גם בקר מתוכנת מסוג  MODICON/M221הכולל:
  :D/IPכניסות דיסקרטיות  :D/OPיציאות ממסר  :AN/IPכניסות אנלוגיות  :AN/ OPיציאות אנלוגיותהבקר יכלול ערוץ תקשורת .ETHERNET-TCP/IP
 כמות הכניסות  /יציאות ,כפורט בתכניות ותיקבע סופית לקראתהביצוע.
בקר זה יתחבר באמצעות ערוץ תקשורת טורי RS485/MODBUS :אל
הבקר מהסעיף הקודם.
מערכת הבקרה תהיה מלווה בציוד נוסף כדלהלן:
 ספק כח תוצרת למדא  5A :230-24V-DCאו שווה ערך. מגן בפני שינוי מתח ברשת מדגם  VF230או שווה ערך. מד מתח .0-30V DC -מערכת שלושה שקעים כ"א  1X16Aדגם ישראלי.
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ד.

שוחות AYN12 ,AYN4
הבקרים בשוחות אלו יתחברו ליחידת  ,SWITCHע"מ להציג אותם
במרכז רידינג גם דרך רשת בזק.

 8.19.2דרישות ספציפיות לבקר
מסמך זה בא להגדיר את הדרישות הספציפיות לבקר עבור מערכות הבקר
למתקן .הבקר שיסופק ויותקן יאפשר בכל עת באמצעות רשת תקשורת
מתאימה לשדר ולקלוט אינפורמציה הדרושה במתקן.
בקר נועד לעבודה בסביבה תעשייתית עם אווירת אבק רעשים אלקטרו
מגנטיים וטמפרטורה סביבה גבוה ויחובר לרשת .על הבקר לעמוד בתנאים אלו
מבלי להיכנס לתקלה.
התכנה תוגן בזיכרון הבקר באמצעות סוללה נטענת ,אשר תאפשר שמירת
זיכרון הבקר ללא חיבור החשמל לתקופה ארוכה.
באמצעות תכנת הפעלה של הבקר ניתן יהיה לשמור התכנה על גבי דיסק מגנטי
וניתן יהיה באמצעות קבוצת פקודות פשוטה ,לטעון התכנה מחדש למערכת
הבקר.
הבקר יכלול פונקציה המגדירה את הנתונים הבאים:
 מצב הבקר מצב בסיס הכרטיסים מצב כל אחד מהכרטיסים המותקנים מצב מצברמצבי הבקר ומצב בסיס הכרטיסים יוצגו גם בלד על בסיס ה .CPU-נתונים אלו
יהיו מוצגים במילה או במילים באופן שניתן "לקרוא" ולהגדיר ברשימת
התקלות והאירועים של צג אלפאנומרי שיותקן בחזית הלוח ו/או מערכת
 .HMIאות מצב הסוללה יוגדר כסוללה חלשה אולם בעת הודעת האות,
הסוללה עדיין תאפשר שמירת זיכרון הבקר לפרק זמן סביר להחלפת הסוללה.
תכנת הבקר תאפשר טיפול במספרים גדולים חיוביים ושליליים כפל ,חילוק,
השוואה ,פעולה בקבצים ,הוצאה והכנסה מטבלה לטבלה ,מעבר בינרי לBCD-
ועוד (על המציע להגיש את רשימת הפונקציות האפשריות) פעולה בסברוטינות
תהווה יתרון.
תכנת הבקר תהיה מוגדרת בפונקציה ובדיאגרמת סולם.
התכנה תאפשר להציג את תכנת הבקר ,כולל מספר ה RUNG-או
ה NET-כולל סטטוס הרכיבים והמעגל באופן ברור .כרטיסי הכניסה והיציאה
יהיו מבודדים אופטית .לד יציין את מצב הכניסה או היציאה ,מצב היציאה
יצויין באופן בלתי תלוי בחיבור העומס.
 8.19.3מפרט מיוחד למבנה לוח הבקר (שדה בקר)
מהדקים :מהדקי הכניסות או היציאות מלוח הבקר ,יהיו מהדקים כדוגמת
פניקס ויסודרו בקבוצות בהתאם למפסקים או אלמנטים המוגדרים וירוכזו
בפס מהדקים מוגדר ( )TBהכל בהתאם למתואר בתוכניות .כל קבוצת מהדקי
( )TBתסומן בהתאם למוגדר בתוכנית ,כל מהדק בקבוצה יסומן בשני סימנים,
האחד מספר הכניסה או היציאה והשנייה מספר המפסק או האלמנט .כל ה-
 I/Oלשטח או ללוחות משנה ,יוגנו במהדקי נתיך.
שיוך מהדקים :כל קבוצת מהדקים השייכת לאביזר מסויים תופרד מהאחרים
באמצעות חוצץ ותסומן כדלהלן :מצד אחד :בשם האביזר (כתיבה אנכית
לאורך כל קבוצת המהדקים) מצד שני :במספר הפונקציולי של המהדק.
סימון מהדקים :בצד הכניסה מהבקר יסומן המהדק במספר  ,I/0בסוף כל
קבוצת מהדקים השייכת ל JB-מסויים יותקנו  10מהדקים שמורים ללא חיווט
עם סימון "שמור".
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סימון מוליכים :המוליך המתחבר למהדק מצד הבקר יסומן במספר I/0
באמצעות "סופית דגלון" או באמצעות סימונית פלסטית לבנה עם רישום.
סימון גידים :סימון הגיד של המוליך המתחבר מהשטח (מהאביזר או האלמנט)
יהיה כסימון המהדק שאליו המוליך מתחבר ,הסימון יתבצע כנ"ל.
מהדקים רזרביים :קבוצת מהדקים מיוחדת תוקצה עבור  I/0רזרבים .מיקום
הקבוצה יהיה כזה שהמוליך המתחבר יגיע לכל מקום בתא המהדקים.
חווט ותעלות חווט :כל חווט הפיקוד יעשה ע"י מוליכים גמישים
 1ממ"ר .כל המוליכים יהיו מבודדים לטמפרטורה של  90מעלות צלסיוס .כל
החווט בתוך עמודה יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק.
של
רזרבה
עם
הקבלן
ע"י
יסופקו
התעלות
כל
 50%לפחות .כל החווט למכשירי המדידה ולאביזרי הפקוד והמנורות מותקנים
על דלת יבוצעו כאמור על ידי מוליכים גמישים אשר יקשרו ביחד ליצירת צמה
אחידה .הצמה תיעטף ע"י צינור לבן מפותל גמיש .יש לדאוג לעודף באורך
המוליכים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת הדלת .כל המוליכים הגמישים
יחוברו על ידי סופיות עם לחיצה.
שילוט :שילוט בר קיימא על גבי הכרטיסים של הבקר המתוכנת הכולל פירוט
כניסות ויציאות של הבקר כמפורט בתכניות ועפ"י דרישות המזמין ו/או
המתכנן.
 8.19.4צבעי המוליכים יהיו כדלהלן:
אדום
אפור
חום
כחול
סגול
כתום
ורוד

+ 24
- 24
פזה 230V
אפס 230V
כניסות 24V
יציאות 24V
יציאות 230V
ציוד אנלוגי
לבן
24V +
שחור
 24Vסימון מוליכים :כל מוליך פיקוד יסומן בשני קצותיו ע"י שרוולים פלסטיים
ממוספרים.
כיסויים :כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת וכן פסי
החיבור ,פסי צבירה בתוך הלוח וכן נקודות החיבור על הדלתות יכוסו בכיסוי
פרספקס שקוף מתפרק ע"י ברגים .על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה.
התקנת ציוד :כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולבן  3מ"מ עובי
שיותקן לאורך כל עמודה .כל ההתקנות יעשו ע"י אומים מרותכים או פרסנציס
כך שניתן יהיה להתקין אביזר ללא צורך בגישה לאום.
תא תוכניות :בכל דלת יהיה תא עבור תוכניות חשמליות של כל תא.
דגם מהדקים :כל המהדקים יהיו כדוגמת מהדקי פניקס.
ציוד נוסף בלוח :בנוסף לכל האמור ,יותקנו ויחווט בלוח 2 :שקעים
ל.230V/16A-
מנורת פלורסצנט ( 20Wהדלקת אינטרלוק דלת) ,לתאורת פנים הלוח.
הציוד הזה ,התקנתו וחווטו יהיו חלק ממחיר הלוח והקבלן לא יקבל כל תוספת
עבור כך.
פס הארקה :בתחתית הלוח יותקן פס הארקה.
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התקנת ציוד :ציוד הבקר יותקן על גבי פנלים מתאימים בתא הלוח .יש להקפיד
על הוראות יצרן הבקר בקשה למרחקים בין הבסיסים ולתנאי האוורור
הדרושים.
 8.19.5תכניות מבנה וחיווט
הקבלן יגיש לאישור המתכנן והמזמין תוכניות מבנה ,חיווט וייצור של לוחות
הבקרים כשהן כוללות פירוט מלא של ציוד ויתר הנתונים ,ברמה של תוכניות
ביצוע .הקבלן ייגש לייצר את הלוחות לאחר קבלת האישורים המתאימים.
 8.19.6רשת תקשורת מרכיבי המערכת העיקריים
א .בקרים מתוכנתים  -בלוחות החשמל שבשוחות.
ב .רשת תקשורת  -סלולארית .GSM /GPRS
ג .תקשורת קווית בזק
ד .יחידות מתג תקשורת ()SWITCH
ה .קשר אינטראקטיבי לטלפונים סלולאריים.
ו .הקבלן יכין תוכנית מפורטת של כל רשת התקשורת במתקן הכוללת פירוט
ציוד ,כבלים ,ויתר הנתונים הדרושים .תוכנית זו תוגש לאישור המתכנן
והמזמין.
 8.19.7תכנות תוכנת הבקר IEC

תכנות הבקר יבוצע ע"י בית תכנה מקצועי מוכר ותסופק ע"י הקבלן .התכנות
יבוצע על תכנת ה Unity-שסופקה יחד עם הבקר .הקבלן יהיה אחראי בפני
המזמין להכין את התוכנה ולהתקינה בבקר המתוכנת ,להריצה ולהפעילה
באתר כולל העברת הדרכה מלאה למפעיל/מפעילים בשטח .כתיבת התוכנה
למתקנים תבוצע על ידי בית תכנה שישמש כקבלן משנה ויאושר על ידי המתכנן,
בעל ניסיון קודם בהכנת תוכנה למתקנים דומים .כקבלן משנה להכנת התוכנה
יאושר קבלן אשר ביצע מתקנים דומים לפחות בגודל דומה או גדול יותר,
בשנים האחרונות ובנוסף ,כותב התוכנה הראשי יהיה בעל ניסיון בכתיבת
תוכנה עבור מתקנים דומים לפחות בתהליך דומה.

בתי התכנה המאושרים לפרויקט הינם:
א .אל רם בע"מ ,טלפון .03-6418996
ב PCS .בקרה בע"מ ,טלפון .09-7662610
ג" .טכסל" (אלקו).
ד" .אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ".
ה .א .מרום יועצים בע"מ.
ו .אדגן בקרה 0528082402 -
הקבלן יציג רשימה של פרויקטים מאנשי קשר בהם אנשי הצוות המוצע
כתבו תוכנה.
 8.19.8תכנה יישומית IEC

 8.19.8.1עבודות הכנה
על סמך רשימת  I/Oשתוכן ע"י הקבלן ותאושר ע"י המתכנן,
ותרשימי פיקוד של המתכנן יכין הקבלן תוכניות ביצוע
 SHOP DRAWINGSהכוללות:
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 הכנת תרשים  P& Iמפורט כולל כל חוגי הבקרה. הכנת רשימת  I/Oמלאה בחתך מתקנים ,בחתך מנועים,בחתך כרטיס הבקר.
 הכנת תאור פעולת המערכת. התאמת תרשימי הפיקוד לבקר המתוכנת שיסופק ולציודהמסופק בפועל לרבות אביזרי פיקוד ,שערים ,ברזים ,ציוד
מיתוג בלוח וכדומה ,מהדקי חיבור בקר ,ציוד שטח ולוח
מתנעים.
 תיאור חוגי הבקרה. רשימת מסכים ותיאור מילולי של כל אחד מהמסכים/מסכימשנה/חלונות.
 מסמך מלא יוגש לאישור המתכנן והמזמין. רשימת כתובות ונתונים שיוצגו במסך שבלוח הבקרהמתוכנת.

8.19.8.2

כתיבת התוכנה
 כתיבת תוכנת בקר מתוכנת לרבות תכנה יישומית IECדיאגרמת סולם ,על פי מסמכי עבודה שהוכנו בשלב א' לעיל
ואושרו ע"י המתכנן והמזמין וכן כתבי הפרוגרמה שהוכנו
ע"י המתכנן.
 התאמות נדרשות בהתאם לציוד אלקטרו-מכני שיסופקבפועל ובהתאם לתוכניות הביצוע של יצרן לוחות החשמל
וספקי משנה למיניהם.
 הקמת מערך התקשורת כולל קישוריות לתכנות מדידה,לתוכנות דוחות ,לתוכנות אחזקה.

 8.19.8.3סימולציה ובדיקות
-

סימולציה במשרדי המתכנת כולל סימולציה מלאה לתהליך
ולכל הפרמטרים.
סימולציה חוזרת במשרדי המתכנן והמזמין.
הצגת הסימולציה למזמין ,בדיקות ,ביצוע תיקונים לפי
הנחיות המתכנן וביצוע כל התיקונים עד לאישור התוכנה
להתקנה באתר.
בדיקות  I/Oאצל יצרני לוחות  MCCואישור חיבור .I/O

 8.19.8.4התקנה באתר
-

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

התקנת רשת התקשורת לבקרים ולפרטי הציוד השונים.
טעינת התוכנה בבקר ובמחשב והפעלה.
בדיקת .I/O
ביצוע התקשורת למסך שבחזית.
ביצוע התקשורת מול יתר הבקרים במתקן.
כיול מדידות אנלוגיות ,איפוס המדידות ועדכון הפרמטרים.
הפעלת המתקנים במצב ידני ואוטומטי.
הפעלת תהליך.
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8.19.8.5

הרצה והפעלה
-

הרצת המתקן והפעלתו ,הפעלה אינדיבידואלית והפעלה
מתואמת עם יצרני הציוד.
הפעלת חוגי בקרה באופן מבוקר.
הפעלת ובדיקת כל המערכות.
הפעלת תהליך מלאה.
מסירת המתקן.

 8.19.8.6תיעוד בהתאם לביצוע
 תיעוד התוכנה תיעוד לכל שלב בדיאגרמת סולם לכל מגעולכל חוג בקרה
 הדרכת מפעילים -מסירת תיעוד התכנה  ,AS MADEצרוב על גבי .CD

 8.20מכשור

 8.20.1מד גובה אולטרה-סוני
 8.20.1.1חלקי המכשיר
 משדר (תחום כפי שיוכתב ע"י המזמין). .Signal Transmitter ( - Cableכבל מקורי באורך כנדרש לעבודה בסביבה רועשת). יחידת תכנות (.)Programmer 8.20.1.2תכונות המכשיר
 דיוק  2-3%מהסקאלה כולל נטרול השפעת שינויטמפרטורה.
 סטייה  1-2%מהמדידה עצמה. חיתוך ובטול סיגנל נמוך. לא מושפע מרעידות או מכות מקריות. לא רגיש לשנוי ריכוז הנוזל. מגע יבש לתקלה .OUT OF ECHO בדיקה עצמית למערכת.  5מגעים יבשים  - C.O.ניתנים לתכנות. תצוגה מקומית. יציאה אנלוגית אקטיבית מבודדת .4-20 mAמכשיר זה יהיה דוגמת  MILLTRONICSדגם:
 HYDRORANGER Iאו " - PULSARמגטרון" או
 - ENDRESS+HAUSERאו שווה ערך מאושר.
יציאת תקשורת כולל פרוטוקול  RS485/MODBUSאו אחר לפי
דרישה.
 8.20.1.3מצופי פיקוד
מצופי הפיקוד ,יהיו בעלי מבנה אגס עם כבל אורגינלי באורך 15
מטר .המצוף יכלול מגע פנימי (אמפולת כספית או מיקרוסוויץ
מכני לפי בחירת המתכנן) ,מחליף ,לזרם נומינלי  2אמפר לפחות;
במתח  230וולט או  DC 24Vבתנאים  .A.C.-11הקבלן יבדוק
ויוודא שהחומר ממנו עשויים המצופים וכבל החשמל עמידים
בנוזל בהם מתוכנן להתקין את המצוף הנ"ל.
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מצוף זה יהיה דוגמת  FLYGT ,ENH-10או S.J. ELECTRO
" SYSTEMSמגטרון" או שווה ערך מאושר.
המצופים יתלו בבור הנוזל כשהם נישאים מפרופיל פלב"מ 316
אותו יספק ויתקין הקבלן לקירות בור הנוזל או למעקה .פרטי
פרופיל נושא זה יאושרו תחילה ע"י המפקח.
 8.21סימון ושילוט
 8.21.1אביזרים
כל האביזרים ,גופי תאורה ,קופסאות חיבורים והסתעפות (חשמל ,תקשורת
וטלפונים) ,קופסאות לחצנים ,ח"ק שונים (לחשמל ,תקשורת ,מסופים
וטלפונים) ,מ"ז שונים (למאור ,ביטחון ,פיקוד) ,לוחות חשמל ,גלאי עשן/אש
ועוד ,ישולטו בשילוט סנדוויץ' חרוט דו-גווני .גוון השילוט יהיה כתב שחור עם
רקע לבן ,כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם רקע אדום .השילוט יקבע
למקומו ע"י ברגיי פח ,או מסמרות פלסטיות מתאימות .רשימת שילוט תוגש
לאישור לפני הביצוע.
 8.21.2כבלים/גידי כבלים
כל כבל ישולט בשני קצותיו ולאורך כל  10-15מ' לפי מספר המעגל .השילוט,
יהיה סנדוויץ' חרוט קשור לקצה הכבל או סימניות פלסטיות ,מסילה עם
שרוולים דוגמת קריצ'לי .כל גידי הכבלים (כח ופיקוד) יסומנו לפי מספר
המהדק המתחבר .הסימון יהיה דוגמת "פנדואיט" שרוול פלסטי המתלבש על
הגיד (ומתאים לגודלו) בו כתוב מספר המהדק.
 8.21.3צנרת טלפונים/מסופים
כל צינור ישולט בשני קצותיו ע"י שילוט לפי מספר הנקודה או התיבה .שילוט
זה יהיה חבק פלסטי בו כתוב (ע"י עט בלתי מחיק) השילוט או טבעת אלומיניום
בה טבוע השילוט ,או שלט סנדוויץ' חרוט קשור לצינור .רשימת שילוט תוגש
לאישור לפני הביצוע.
 8.21.4אופן טיפול באדם מתחשמל
הקבלן יתקין שלט לטיפול ,ניתוק והרחקה של אדם (נפגע) מתחשמל .צורת
הערכה וגודל הכתב יהיו כנדרש בחוק .כמו כן יכלול השלט הסברים ע"י ציור
של שלבי הטיפול/ניתוק.
 8.21.5הארקה
כל נקודות ההארקה תשולטנה ע"י שילוט "הארקה לא לנתק" .השילוט ,שלט
סנדביץ חרוט לבן על רקע אדום ,יותקן בסמוך לנקודה או מדבקיה פלסטית
מתאימה.
 8.21.6תוואים תת קרקעיים
כל התוואים התת-קרקעיים יסומנו על פני השטח ע"י שילוט מתאים.
השילוט יהיה מוצקת מתכת ,בה כתוב סוג המערכת (חשמל או טלפונים או
תקשורת) .השלט יהיה מותקן בכבישי אספלט או בקרקע ביסוד בטון מתאים.
שלט זה יותקן במפתחים של  15מטר ובכל פנייה.
 8.22תיאום ,אישור וקבלה
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לקבלת העבודה ע"י המוסדות המוסמכים.
העובדה שקיים פיקוח על עבודותיו אינה משחררת את הקבלן משום התחייבות כלפי
חברת החשמל" ,בזק" ,רשות מקומית ו/או אחרים.
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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 8.22.1בזק הנדסה
א .צנרת טלפונים
הקבלן יאשר בחברת בזק את תכנית צנרת הטלפונים בשוחה ,AYN4
.AYN12
כל ההכנות לטלפונים כולל צנרת ההזנה ,יתואמו עם מפקח "בזק".
הקבלן יזמין את המפקח לשטח ,ויציג בפניו קטעי עבודה בהתאם
לדרישותיו .עם השלמת המתקן ימציא הקבלן אישור מאת "בזק" בדבר
קבלת המתקן ללא הסתייגות שהיא.
ב.

תוואי חפירה
הקבלן יתאם עם בזק הנדסה את כל תוואי החפירה.

 8.22.2מכבי אש ומכון התקנים הישראלי
כל מתקני גילוי וכיבוי האש המבוצעים ע"י הקבלן במסגרת זו (ציוד ,מכשירים,
מתקן ואביזרים) יבדקו ע"י מכבי אש ומכון התקנים .כל הציוד יהיה בעל תו
תקן ישראלי או אמריקאי .כל הזמנת הבדיקות והתשלומים עבורן כלול
במסגרת ביצוע העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד .הקבלן יציג אישור
שהמתקנים הנ"ל התקבלו על ידם ללא הסתייגויות ועונים לדרישותיהם.
 8.22.3מערכות מתח נמוך מאוד
כל מערכות המתח הנמוך מאוד ,יבדקו ע"י מומחה מורשה מטעם החברה
המייצרת את הציוד הנ"ל .אותו נציג בודק ימציא אישור/תעודה המאשרת
שהמערכת פועלת ,תקינה ,ומתאימה ליעדה .בנוסף יבדקו מערכות אלו ע"י
נציגים מטעם המזמין (אנשי בטיחות ,חברת ביטוח ,מכבי אש וכו') .כל
הערותיהם ודרישותיהם יבוצעו ע"י הקבלן בשלמות .כולל בדיקות בלוחות
לאחר התקנתם ,בדיקת הבדדה ,בדיקת חיזוק ברגים סופי ,כיוון הגנות
והשהיות ועוד כנדרש ולאפשר פעולה תקינה של לוחות החשמל.
 8.22.4בודק מוסמך  /פרטי
עם גמר ביצוע המתקן ולפני מסירה סופית של המתקן לידי נציג המזמין ,יזמין
הקבלן בודק מוסמך (בעל רישיון חשמלאי בודק או מהנדס בודק בעל תוקף).
לצורך הבדיקה יגיש הקבלן לבודק את כל התוכניות הדרושות לבדיקה וקבלה
של המתקן ,כשהן מעודכנות בהתאם לביצוע .העבודה תחשב כגמורה רק לאחר
בדיקה סופית של המתכנן ,נציג המזמין ,בודק מוסמך וקבלת המתקן כולו על
ידם ללא הסתייגות ו/או דרישות כלשהן .כל שינוי או תיקון שהנ"ל ידרשו,
יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
הבדיקה תעשה לכל שוחה בנפרד .דו"ח הבדיקה יוגש הן לחח"י והן למזמין.
הבודק יהיה נוכח גם בזמן הבדיקה והחיבור של השוחה לרשת .הבודק ,יבדוק
את תכניות ה AS MADE :של כל שוחה בנפרד ,ויחתום שהן תואמות את
המבוצע בפועל בשוחה.
 8.22.5מניעת תאונות
הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות שנקבעו ע"י
השלטונות המוסמכים בקשר לביצוע עבודות בהן יעסוק הקבלן .בנוסף
לשמירה על כל אמצעי הבטיחות המפורטים במסמך ג' על הקבלן להקפיד
במיוחד על אמצעי בטיחות בעבודות חשמל .בכל לוחות החשמל שיוכנסו
לעבודה במתח ,ינקטו אמצעי בטיחות וזהירות.
הקבלן ינעל במנעולים את כל ידיות המפסקים ,חדר חשמל ועוד .כמו כן יש
לשלט בשילוט בר קיימא  -אדום (כנדרש בחוק) "זהירות  -חשמל"  -את כל
הלוחות והמכונות שהם תחת מתח .הקבלן ימנה אחראי (חשמלאי מוסמך)
המכיר היטב את המתקן שיטפל בלעדית בכל הנושא של הכנסת מתח וכדומה.
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 8.22.6הפעלה והרצה
עבודת הקבלן כוללת גם הפעלה והרצת המתקן .הפעלה והרצה זו תבוצע
בשלבים לפי הנחית היזם ובזמנים מתאימים לו .הקבלן יידרש להופיע לאתר
עם צוות חשמלאים מקצועיים (אלו שביצעו את המתקן) ,להפעיל להריץ ,לבדוק
פעולת אביזרי פיקוד ,לכוון הגנות ,לכוון זמני השהיה וכו' ,וכל יתר הדרוש על
מנת למסור למזמין ולקבלן הראשי מתקן פועל ובדוק.
 8.22.7ציוד מוצע
כל הציוד המוצע ע"י הקבלן יהיה מדגמים ותוצרת טיב מעולה מאושרים ע"י
המזמין והמתכנן ,הנמצאים בייצור שוטף לפחות שנתיים ,דוגמת זה המפורט
במפרט ו/או שווה ערך מאושר ע"י הקבלן הראשי ,פרט למקרים בהם יידרש
ציוד מסוים מוגדר ,תוך הדגשה שאין מקום לציוד אחר .יחד עם הצעתו ,להצעת
הקבלן יצורפו קטלוגים מפורטים עם נתוני ותכונות הציוד המוצע על-ידו וכן
רשימת מתקנים בארץ בהם הותקן הציוד הנ"ל.
מודגש בזה שהדגמים המוצעים ע"י הקבלן ומפורטים על ידו בפסקה הבא
חייבים לעמוד בדרישות המפרט בדייקנות.
 8.22.8מדידה ותשלום עבור עבודות חשמל
עבור עבודות החשמל כולל כל המפורט בפרק זה ובתכניות לא ישולם בנפרד
ותמורתם תהיה כלולה במחיר הפאושלי של שוחת הבקרה לביוב.
 8.23פירוק והעתקת עמודי תאורה קיימים במחלף קק"ל
 8.23.1תיאור העבודה
-

-

פירוק עמודי תאורה קיימים כולל יסוד הבטון ,זרועות ,פנסים
ואביזרים נלווים.
הפירוק כולל חפירה או חציבה מסביב ליסוד ושליפתו מהקרקע
והתקנת עמוד התאורה במיקום החדש על בסיס יסוד בטון חדש
כמפורט בתכניות
ובהתאם להנחיות נציגי חברת נתיבי איילון והמתכנן.
התקנת מערכת תאורה זמנית בצמתים כמפורט ובהתאם להנחיות.
יתר פרוט העבודות ,ראה בתכניות ובהמשך.

 8.23.2כללי
עבודות פירוק והעתקה של מתקני תאורה יבוצעו בהתאם למפרט הטכני של
נתיבי ישראל פרק  08מתקני חשמל ובקרה ,תת פרק  02מתקני תאורה.
ובהתאם להנחיות ודרישות של נציגי חברת נתיבי איילון.
העתקת עמודי התאורה כוללת התקנת עמודי התאורה על בסיסי בטון חדשים
(עפ"י פרטי ביצוע שיתקבלו ע"י חברת נתיבי ישראל/איילון) ,העתקת עמודי
התאורה כוללת התחברות לקווי תאורת חוץ קיימים ועפ"י דרישות
וסטנדרטים של חברת נתיבי ישראל.
עבודות פירוק והעתקה של עמודי התאורה כוללים את כל הדרוש להשלמת
מתקן תאורת החוץ במחלף כנדרש בתקן .ולשביעות המזמין והמתכנן גם אם
אבזרים ו/או ציוד מסוים לא מופיע בתכניות.
עבודות פירוק והעתקה יבוצעו בתיאום מלא מול הרשויות הרלוונטיות ולפי
כללי הבטיחות הנדרשים ,העבודות כוללות התחברות למצב הקיים והחזרת
המצב לקדמותו.
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 8.23.3תאורה זמנית
עקב הצורך בפירוק/העתקה של עמודי תאורה בקטע ( AYN07 -AYN06מחלף
קק"ל) ,יידרש הקבלן לבצע באותם קטעים תאורה זמנית.
עבודות להתקנת מתקן תאורה זמנית יבוצעו בהתאם למפרט הטכני של נתיבי
ישראל פרק  08מתקני חשמל ובקרה ,תת פרק  02מתקני תאורה .ובהתאם
להנחיות ודרישות של נציגי חברת נתיבי איילון.
התאורה הזמנית תבוצע על עמודי עץ ו/או עמודי בטון בגובה  8.5ו/או  10.0מ'
מפני הכביש .העמודים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו עמודים תיקנים ,מאושרים
ע"י חברת נתיבי ישראל והמתכנן .גובה העמודים מפני הכביש יקבע למעשה
במועד ההתקנה ,בתיאום עם המפקח ,נציג חברת נתיבי ישראל והמתכנן הכל
עפ"י התוואי הסופי שיקבע והתנאים הטופוגרפיים בקטעי ההתקנה.
הנחיות למקור הזנה של מתקן/מתקני התאורה הזמנית ,יש לסכם עם נציג
מחלקת התאורה של חברת נתיבי ישראל.
עבודת הקבלן תכלול הזמנת בסיסי בטון עיליים להצבה ישירה לקרקע ,בסיסי
הבטון במידות  1.0X1.0X1.0מ' לפחות יכללו במרכז היסוד שרוול  PVCכבד
" 12קוטר לפחות (לתוכו ניתן יהיה להשחיל את העמוד) ,וכן גם ווי הרמה
מתאימים שיאפשרו הרמה והצבה של הבסיסיים באמצעות מנוף או שו"ע.
עבודת הקבלן תכלול הובלת הבסיסיים לאתר והצבתם הכל מושלם כולל
עבודת מנוף ,הובלת העמודים לאתר והצבתם הכל מושלם כולל עבודת מנוף,
כולל התקנת עוגנים במידת הצורך ,כולל הספקה התקנה וחבור חשמלי של כבל
הזנה מתאים ,כולל כל האביזרים הנלווים (אביזרי כבל התא"מ יהיו מקוריים).
עבודת הקבלן תכלול התקנת כבל תא"מ בחתך  4X16ממ"ר נחושת ו/או 4X25
ממ"ר אלומיניום לפחות כולל אביזרי עזר מקוריים שיותקנו בעמודים ,על כל
עמוד יותקן פנס רחוב .הפנסים יילקחו ממאגר הפנסים שיפורקו מהעמודים
ע"י הקבלן עצמו ו/או ממאגר גופי תאורה ישנים תקינים ומתפקדים של הקבלן.
כל פנס יצויד בזרוע מתאימה ,עשויה צינור פלדה מגולבן " 2קוטר הכל בהתאם
למפורט עקרונית בתכניות ובהתאם להנחיות נציגי חברת נתיבי ישראל.
אספקת החשמל לעמודי התאורה הזמנית ,תבוצע מקו הזנה תת קרקעי ו/או
עילי קיים המזין מערך עמודי תאורה סמוכים לקטע ו/או הקטעים הזמניים
ו/או תוך תיאום מוקדם עם נציגי חברת נתיבי ישראל.
מודגש בזאת ,שעבודות הקבלן כוללת מתקן תאורה (המפורט לעיל) מושלם
הכולל את כל הדרוש להשלמת המתקן ,לשביעות רצון המזמין והמתכנן ,גם
אם אביזרים ו/או ציוד מסוים לא מופיע בתכניות.
בסיום הפרויקט יסלק הקבלן את כל אביזרי התאורה הזמנית.
 8.23.4מדידה ותשלום עבור פירוק והעתקת עמודי תאורה
עבור עבודות פירוק והעתקת עמודי תאורה במחלף קק"ל כמפורט בפרק זה
ובתכניות לא ישולם בנפרד ותמורתם תהיה כלולה במחיר הפאושלי לאתרי
העבודה הרלוונטים.
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נספח ט'
מפרט מיוחד לבדיקות
מעבדה ואספקת שרותי
פיקוח גיאולוגי לקידוחי
ניסיון
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פרק  - 01מפרט מיוחד לקידוחים
תנאים כלליים
הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד ,החומרים וכח האדם הדרושים לביצוע תקין של עבודת
הקידוחים והבדיקות באתר ובדיקות המעבדה .כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה
עם המזמין וכל גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח מטעם המזמין,
לרבות הרשויות המקומית ,חברת החשמל ,בזק ,טל"כ ,הג"א ,מכבי אש ,משטרת ישראל ואחרים.
אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין ,רשויות המוסמכות והמפקח מטעם המזמין.
חובת קבלת רישיונות לביצוע העבודה ובכלל זה ,רישיון לביצוע עבודות חפירה בתוך ומחוץ לתחומי
האתר ,חלה על הקבלן ועל חשבונו .כל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי הרישיונות ובהתאם
להגבלות שתוטלנה על הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין .בכל הנושאים הטכניים של העבודה
ישמש המהנדס הגיאוטכני כבא-כוחו של המזמין ויהיה היחידי הרשאי לשנות תהליכי הקדיחה
והבדיקות .הקבלן מצהיר בזה שידועים לו תנאי השטח ,דרכי הגישה ,מקורות המים ואפשרות
החיבור אליהם וכל שאר הגורמים הקשורים בעבודה באתר המסומן במפה כשטח החקירה .דרכי
הגישה לנקודות הקידוח יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה ותקנות
התעבורה .על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות (כגון :אגף תנועה ,משטרת ישראל,
המפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה .הרשות להיכנס
לשטח ה קידוחים תובטח ע"י המזמין ,אולם על הקבלן לבדוק ולהודיע מראש למזמין על קשיים
שעלולים להיווצר בכניסה לשטח וכו' .בגמר העבודה ולאחר קבלת כל שלב יסתום הקבלן את חורי
הקידוח ,אלא אם קבל הוראה מופרשת להתקין בהם צנרות תצפית או להשאיר אותם פתוחים
למטרת תצפית על מי תהום ו/או לכל מטרה אחרת .הקבלן יגיש עם הצעתו רשימה מלאה של ציוד
שיש בדעתו להוציא לשטח לשם ביצוע העבודה כתיקונה ועליו לקבל את אישור המהנדס הגיאוטכני
לשימוש בו לפני תחילת העבודה.
מיקום הקידוחים ,מספרם ועומקם
מיקום
המיקום המדויק של כל קדוח יסומן באתר ע"י מודד מוסמך מטעם המזמין ועל חשבון המזמין .על
הקבלן לבצע את הקידוחים במקומות המסומנים והוא אינו רשאי לסטות מהם אלא באישור
המהנדס הגיאוטכני מטעם המזמין.
כמות
ההנחה היא שמספר הקידוחים והבדיקות יהיה בהתאם למצוין בכתב הכמויות ,אולם המזמין
רשאי להקטין או להגדיל את מספרם וזאת ללא שינוי במחירי היחידה.
עומק
הקידוחים ירדו לעומק משוער של  8עד  30מטרים מפני הקרקע ,אולם המזמין שומר לעצמו את
הזכות להקטין או להגדיל את עומק הקידוחים מבלי שהדבר ישפיע על מחירי היחידה.
הסדרי תנועה זמניים לקידוחי ניסיון ,רישיון עבודה והיתר לביצוע
על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע קידוחי הניסיון ,הוא יהיה אחראי לביצוע
ואחזקת דרכי גישה אל כל נקודות קידוח .תכנון הסדרי התנועה הנדרשים לטובת ביצוע העבודה
יעשה באמצעות מהנדס תנועה מטעם הקבלן שיאושר קודם ע"י המזמין.
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תכנון הסדרי התנועה הנדרשים הינו באחריות הקבלן .אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור,
הפעלת צוות אבטחה כולל עגלת חץ תקנית ואביזרי הבטיחות כנדרש על פי תכניות הסדרי התנועה
ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  -ביום ובלילה ,הצבתם בשטח
ואחזקתם לכל משך תקופת הביצוע ייעשו על ידי הקבלן ועל אחריותו .כל התאומים והאישורים
הדרושים מהרשויות המתאימות וקבלת רישיון עבודה והיתר לביצוע ייעשה על ידי הקבלן .הקבלן
מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות
המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה ,זאת בין אם נמסרו לקבלן
במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המזמין .סוגי הציוד ואביזרי התנועה והבטיחות
אשר יורשו לשימוש ,יהיו על פי המפורט בחוברת "התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאת
משרד התחבורה המעודכנת בזמן ביצוע העבודות .אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת
תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח .עבור חלקי ציוד
ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח מטעם המזמין (כדוגמת מבזק שאינו פועל
כנדרש ,אביזר בטיחות פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן מידי יום סך של  ₪ 200עבור כל אביזר
פגום .אם לדעת המזמין ,הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,
רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר .החלטה בנושא זה תהיה של המפקח מטעם
המזמין ,ללא כל זכות ערעור של הקבלן .במקרה כזה תנוכה מהקבלן  5%דמי ניהול מעלות ההסכם
והמזמין שלם ישירות לקבלן אחר בגין העבודה ,אולם האחריות הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה
לביצוע תחול על הקבלן בלבד .אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל ,הפסקות עבודה ו/או הפרעות
ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאלה ,וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו
בגין אלה  -יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג שהוא או
לדחייה מועד סיום העבודות .המפקח מטעם המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל
מקרה שלדעתו נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל ,או כאשר
הקבלן לא תאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות .לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב
מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד הרשויות.
עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עליות ותת קרקעיות
בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל ,בזק ,מים ,ביוב ,תיעול
וכיו"ב ,תבוצענה העבודות בזהירות המרבית ,תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של
הקווים הקיימים .בכל מקרה של קידוחים סמוכים לתשתיות תהיה העבודה בנוכחות המפקח
מיוחד מטעם הרשות האחראית לקווים אלה .הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של
הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי המזמין בכפוף להצגת חשבון מפורט שיוגש ע"י הרשות
האחראית .בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של
הקבלן ,הוא יתקן זאת באופן מידי בכפיפות להוראות המפקח ,ויישא בכל האחריות הכספית ו/או
אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל .אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית.
בטרם יחל הקבלן בעבודות עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן הוא
אמור לעבוד ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות .החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת -
קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו .בכל
מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם.
לוח זמנים
הקבלן יגיש למפקח תוך  12ימי עבודה ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע
העבודה ,על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו .לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר כל שלבי הביצוע
והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע ,כולל אספקת חומרים ,ניצול ציוד מכל סוג
שהוא ,שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים בהתאמה
ללוח הזמנים המחייב .כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים ,מעקב ,עדכון וכד' יחולו על
הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד .לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי להגשת כל חשבון חודשי.
במידה ולא יוגש לוח זמנים מעודכן עם החשבון ,יידחה החשבון ע"י המפקח .מודגש כי לוח הזמנים
ייקח בחשבון תקופת התארגנות של לפחות חודשיים .מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח
הזמנים המאושרת על ידי המזמין ,תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינוי וטעונה אישור
בהתאם לראות עיניו הבלעדית של המזמין .אי מתן אישור מהמזמין פירושו שאין הסכמה לשינוי
בלוח הזמנים .מובהר כי מתן אישור או אי מתן אישור של המזמין ללוח הזמנים אינו בה להחליף
את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים .מודגש כי לא תתקבל כל טענה או תביעה (כספית
או בנושא שינוי בלוח הזמנים) עקב עיכובים של חברות התשתיות השונות וכי על הקבלן לקחת
בחשבון שצפויים עיכובים של חברות התשתית בזמן הגשת הצעתו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל
ומאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המפורט ,להלן פירוט פעילויות
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משנה כולל משכי הזמן המרביים להשלמתן .מובהר ומודגש שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף זה
נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע וכוללים את משך ההתארגנות של הקבלן והזמן הנדרש לקבלת כל
האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע .לא קיבל הקבלן מאת המזמין
אישור על השלמת פעילויות המשנה האמורות עד למועד ההשלמה המרבי הנקוב ביחס לפעילות
כאמור להלן ,ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה ו/או על פי כל דין ,יחויב הקבלן
בתשלום הפיצויים המוסכמים החודשיים כקבוע בסעיפי החוזה ,וזאת בגין כל חודש של עיכוב או
חלק מחודש של עיכוב בביצוע פעילות המשנה ביחס למועד שנקבע להשלמתה .פירוט פעילויות
המשנה:
מס' תיאור תמציתי של הפעילות

מועד סיום נדרש מיום הוצאת צו התחלת
עבודה (שבועות)

1

התארגנות וקבלת רישיונות

8

2

השלמת כל הקידוחים בשטח

2

3

השלמת כל בדיקות הקרקע במעבדה ,הפצת 5

דוח מסכם והגשת חשבון סופי

עבודות לילה ועבודות במשמרות
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ויידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות
במשמרות ו/או בעבודות בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרישיון ו/או לוחות הזמנים של
הפרויקט .המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את
ביצוע העבודות לעמידה בלוח הזמנים גם אם לא יינתנו היתרים ורישיונות לעבודות לילה על ידי
תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום .המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה
מטעמי בטיחות ,מגבלות שטח וקידום לוח זמנים.
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פיקוח גיאו הנדסי צמוד
קידוחי ניסיון והתקנת צינורות התצפית יבוצעו תחת פיקוח גיאוהנדסי צמוד של מפקח בעל תואר
ראשון בגיאולוגיה או בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות
בפיקוח על קידוחי ניסיון .המפקח יתעד בצילומים את כל הקופסאות המדגמים וכל ארגזי הגלעין.
כל ארגז ו/או קופסה יתועדו באמצעות תמונה (אין להכניס מספר ארגזים לתמונה) .כל התמונות
יהיו בפורמט  JPGצבעוניים ,ברזולוציה גבוהה ויועברו באופן דיגיטלי לרשות המזמין בנוסף לצירוף
התמונה לעותק הקשיח .המפקח יכין בסיום קדיחת כל קידוח לוג זמני ולאחר השלמת בדיקות
המע בדה לוג מפורט של כל קידוח .במקומות בהם יותקן צינור תצפית יכין המפקח תרשים מפורט
בו יצוינו פרטי צינור התצפית שהותקן ,חתך הקרקע ,מפלס פני הקרקע ,מפלס ראש צינור התצפית
ומפלסי מי התהום שנמדדו בצינור התצפית.
הגדרות
קרקע
כל חומר הנמצא מעל לשכבת סלע האם .חומר זה יכלול שכבות קרקע ,אבנים בודדות ,צרורות
הניתנים לשבירה או להיות מוזזים ע"י החדרה ,שכבות חול וכורכר בעל ליכוד חלש עד בינוני.
סלע
סלע שתית ,או גושי סלע או כורכר מלוכד היטב או קרקע שבה תכולת המסלע מחייבת לבצע קידוחי
גלעין ומתקבל בהם לפחות  70%גלעין מסלע ,יוגדרו כסלע באישור המהנדס הגיאוטכני.
שיטות הקדיחה
כל שיטת קדיחה תאושר מראש ע"י המהנדס הגיאוטכני .ידוע לקבלן שמטרת קידוחי הניסיון היא
להוציא מדגמים מופרים ובלתי מופרים משכבות שונות לבדיקות מעבדתיות ולאפשר ביצוע בדיקות
חוזק באתר .כל הבדיקות יבוצעו בקרקע בלתי מופרת בתחתית הקידוח.
ההתקדמות בשכבות קרקע בלתי מלוכדות תעשה בעזרת מקדח חלזוני ,מקדח צינורי או דגימה
יבשה .השימוש בשטיפה יורשה רק באישור מוקדם של המהנדס הגיאוטכני .קוטר הקידוח יהיה
כזה שיאפשר הוצאת מדגמים בלתי מופרים בקוטר של  9ס"מ לפחות .בשכבות קורקר סלעי תעשה
דגימת גלעין באמצעות מקדח גלעין כפול-דופן מטיפוס " "T6או שווה-ערך ,מצויד בכתר יהלום
ובמרחיבים תקינים.
קטעי קידוחים שבהם לא בוצעו בדיקות באתר כנדרש או שלא נלקחו מהם מדגמים כנדרש לא
יאושרו והקבלן לא יקבל עבורם תשלום מלא ,אלא כפי שיקבע ע"י המהנדס הגיאוטכני .הקבלן
יידרש במקרים אלו לבצע על חשבונו קידוחים נוספים ולהוציא מדגמים או לבצע בדיקות נוספות
באותם הקטעים שנפסלו על ידי המהנדס הגיאוטכני.
הגנה על דפנות הקידוח
חלק מהקדוחים ירדו מתחת למפלס מי-התהום .על הקבלן להגן על דפנות הקדוחים כנדרש מפני
התמוטטות באמצעות צינורות-מגן או בוץ-קדוח (בנטוניט) על מנת לאפשר קדיחה מסודרת וקבלת
חתך קרקע אמיתי ומדגמים מייצגים של כל שכבה ושל כל חומר בנפרד.
דגימה
מדגמים מופרים
מדגמים מופרים יינטלו בשיטה שתאושר מראש ע"י המהנדס הגיאוטכני .לא ישולם כל תשלום נוסף
עבור נטילת מדגמים מופרים ואריזתם ומחירם כלול במחירי היחידה לקידוח ובדיקות .המדגמים
יילקחו כל מטר ובכל שינוי שכבה או כפי שיקבע על ידי המהנדס הגיאוטכני .המדגמים המופרים
יונחו בשקיות ניילון בתאים נפרדים בקופסאות קרטון חדשות ונקיות.
מדגמים בלתי מופרים
מדגמים בלתי מופרים יינטלו מעומקים שיקבעו ע"י המהנדס הגיאוטכני .במידת הצורך יידרש
הקבלן להשתמש בדגם בוכנה ( .)Piston Samplerקוטר המדגמים הבלתי מופרים יהיה לא קטן מ-
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 9ס"מ על כל מדגם יסומן מס' הקידוח ,תאריך ,עומק ,צד עליון וצד תחתון .המדגמים יאטמו בפרפין
וישמרו במקום מוצל כשהם מכוסים ומוגנים מפגי רוח ,שמש ,גשם וכד' עד העברתם למעבדה.
צינורות תצפית
הצורך בהתקנת צינורות תצפית לצורך מעקב אחר מפלס מי התהום באתר יקבע במהלך הביצוע.
כל צינור התצפית יהיה עיוור בחלקו העליון עד לעומק  3מ' מפני הקרקע .חלקו התחתון של צינור
התצפית יהיה מחורץ (מעומק  3מ') ועד תחתית צינור התצפית .ברווח שיוותר בין צינור התצפית
לדופן הקידוח תותקן שכבת חול דק כפילטר .עובי החריצים יתאים לדרוג החול .בראש צינור
התצפית תותקן שוחה בראש צינור תצפית .יש לקבל מהמזמין אישור לפרטי הצינור העיוור ,הצינור
המחורץ ,שכבת החול והשוחה לפני התקנתם.
בדיקות באתר
א .בדיקות להחדרה תקנית )(SPT

הבדיקה להחדרה תקנית תבוצע בשכבות החוליות כל  1.5מטר או בעומקים שיקבעו ע"י המהנדס
הגיאוטכני .הבדיקה תעשה בהתאם לתקן אולם בעזרת התקן מיוחד המבטיח נפילה חופשית של
המשקולת.
ב .בדיקות חוזק גזירה באתר )(VT

הבדיקה של שכבות חרסיתיות נקיה מצרורות בכנפת גזירה תבוצע כל  1.5מטר או בעומקים שיקבעו
ע"י המהנדס הגיאוטכני.
רשום ממצאי הקדוחים
במשך בצוע כל קדוח וקדוח הקבלן ינהל יומן שבו ירשמו במדויק וברציפות כל הפעולות השגרתיות
והחריגות שאירעו וכן כל מידע שהתגלה במהלך העבודה .המידע יכלול ,בין היתר:
א .תאריך ,מיקום ,מספר וקוטר של הקדוחים ,שיטת הקדיחה ,מזג האוויר
ב .עומק מי התהום בתחילתו ובסיומו של כל יום עבודה
ג .עומק נטילת המדגם
ד .תיאור רטיבות המדגם  -יבש ,לח ,רטוב ,רטוב מאוד
בגמר כל קדוח ימציא הקבלן למהנדס הגיאוטכני העתק מכל רשום לכל מדגמי הקרקע ,הן
בקופסאות הקרטון והן בשקיות.
כל קופסאות המדגמים וכל ארגזי הגלעינים יתועדו בצילומים .כל ארגז ו/או קופסה יתועדו
באמצעות תמונה אחת בלבד (אין להכניס מספר ארגזים לתמונה) .כל התמונות יהיה בקבצים
בפורמט  JPGצבעוניים ,ברזולוציה גבוהה ויועברו באופן דיגיטלי לרשות המזמין בנוסף לצירוף
התמונה לעותק הקשיח של הדו"ח בהדפסה צבעונית.
אופני מדידה
חפירה בעבודת ידיים
סעיף זה יבוצע רק לפי אישור מראש של המזמין .עבור חפירת בור כדי לגלות צינורות וכבלים תת-
קרקעיים .העבודה כוללת חפירה לעומק עד  2מ' (או יותר אם נדרש כך) ,גילוי זהיר של כבלים
וצינורות וכן סתימת הבור ותיקון המדרכה או הכביש בסיום העבודה .ישולם כחלק ממחיר
הקומפלט עבור קידוח יחיד.
קדיחה בקרקע
קדיחה בשכבות קרקע תימדד מפני הקרקע עד לאותו עומק שאליו הגיעה הקדיחה .המדידה תיעשה
במטרים וחלקיהם והתשלום ייעשה כחלק ממחיר הקומפלט עבור קידוח יחד.
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האורך הכללי לצורך סעיף זה יכלול את סך כל האורכים שמהם נלקחו מדגמים בלתי מופרים או
מופרים ואשר בוצעו בהתאם להנחיות מפרט זה ובאישור המהנדס הגיאוטכני .קידוח שלא יבוצע
לעומק הנדרש לא ישולם עבורו אלא באישור בכתב מאת המהנדס הגיאוטכני .לא תשולם כל תוספת
עבור שימוש בבנטוניט ו/או בצינורות מגן כנדרש .לא תשולם כל תוספת עבור ניהול יומן קידוחים
כנ"ל.
לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור נטילת מדגמים מופרים ואריזתם בקופסאות קרטון
ובשקיות ורואים את הפעולות והחומרים הנ"ל כאילו נכללו במחירי היחידה לקדיחה .מחיר
היחידה כולל גם את סתימת הקידוח בתערובת דייס ומדידת המפלס ההתחלתי ומיקום הקידוח
ע"י מודד מוסמך והכנת תכניות עדות בסוף העבודה.
קדיחה בסלע
קדיחה בשכבות סלע תימדד מפני הקרקע עד לאותו עומק שאליו הגיעה הקדיחה .המדידה תיעשה
במטרים וחלקיהם והתשלום ייעשה לפי מחיר קומפלט לקידוח יחיד.
האורך הכללי לצורך סעיף זה יכלול את סך כל האורכים שבהם נלקחו גלעיני סלע ואשר בוצעו
בהתאם להנחיות מפרט זה ובאישור המהנדס הגיאוטכני .קידוח שלא יבוצע לעומק הנדרש לא
ישולם עבורו אלא באישור בכתב מאת המהנדס הגיאוטכני .לא תשולם כל תוספת עבור אספקת
ארגזי עץ .לא תשולם כל תוספת עבור ניהול יומן קידוחים כנ"ל.
לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור סידור הגלעינים בארגזי העץ ,הפרדת המדגמים בקוביות
עץ ,סימון מרווחי הקידוח ,ציון סוג הקידוח ,צבע ואחוז המים החוזרים .מחיר היחידה כולל את
כולל את סתימת הקידוח בתערובת דייס וגם מדידת המפלס ההתחלתי ומיקום הקידוח ע"י מודד
מוסמך והכנת תכניות עדות בסוף העבודה.
מדגמים בלתי מופרים
מדגמים בלתי מופרים שאורכם עולה על  0.25מטר יחושבו לצורך תשלום לפי מספרם ומחיר
היחידה והתמורה מגולמת במחיר הקומפלט של קידוח יחיד .מדגמים בעלי אורך קטן מ 0.25-מטר
יפסלו ולא ישולם כל תשלום עבורם .מחיר היחידה כולל את צינור הדגימה ,העבודה וכל הסידורים
והאביזרים הדרושים לצורך הוצאת המדגם הבלתי מופר ,חתימתו בפרפין ,אחסונו והעברתו
למעבדה.
אספקה והתקנת צינורות תצפית
עבור אספקת כל הציוד הנדרש להתקנת צינור תצפית (ישולם בהתאם למחיר היחידה קומפלט לכל
קידוח יחיד.
בדיקה להחדרה תקנית
כל בדיקה להחדרה תקנית שבוצעה בהתאם למפרט זה תתקבל כבדיקה ותהיה זכאית לתשלום
כחלק ממחיר קומפלט של קידוח יחיד.
בדיקת חוזק בכנפת גזירה באתר
כל בדיקה בכנפת גזירה שתבוצע בהתאם למפרט זה תתקבל כבדיקה הזכאית לתשלום בהתאם
למספר ולמחירי היחידה כחלק מתשלום קומפלט לקידוח יחיד.
בדיקת להחדרת קונוס פיזומטרי CPT
הבדיקות להחדרת קונוס פיזומטרי  CPTיבוצעו וידווחו בהתאם להנחיות המפורטות בתקן ASTM
 D5778 - 12ולעומק עד  30מ'.

שמירה
על הקבלן לדאוג לשמירה על ציודו ואין המזמין אחראי עבור כל אבדן ונזק שיגרם לציוד ,עלות
השמירה כלולה במחירי היחידה של הקידוחים והבדיקות.
אחסון מדגמים
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על הקבלן לדאוג על חשבונו לאחסון המדגמים באתר באופן שלא תשתנה תכולת הרטיבות במדגמי
הרטיבות ובמדגמים הבלתי מופרים .המדגמים יונחו במקום מוצל ,תחת כסוי ויהיו מוגנים מפני
גשם ,רוח ,שמש וכו' עד להעברתם למעבדה.
ארגזי גלעין
התשלום עבור ארגזי הגלעין כלול במחיר הקדיחה בסלע.

אספקת מכלית מים
בקידוחים בהם יהיה צורך בשימוש במים עבור קדיחה בסלע ישולם עבור מכלית מים בהתאם
לכתב הכמויות ובתנאי שהקבלן יספק מכלית עם מיכל מים בנפח של לפחות  4מ"ק .במקרה של
עבודה עם יותר ממכונת קידוח אחת במשמרת המכלית תחלק מים בין מכונות הקידוח וישולם על
מכלית מים אחת בלבד למשמרת .לא ישולם על המים בנפרד .לא ישולם עבור אספקת מכלית מים
להכנת תמיסת בנטונייט לטובת תמוך קידוח בקרקע.
סתימת קידוחים בתערובת דייס
התמורה עבור סתימת קידוחי הניסיון בתערובת דייס בתום כל קידוח כלולה במחירי היחידה
לקידוח בקרקע וסלע.
התארגנות
התמורה עבור התארגנות כוללת את סימון המיקום המדויק של כל קדוח באתר ע"י מודד מוסמך,
הובלת הציוד והחומרים לאתר והחזרתם בגמר העבודה ,התקפלות ,פירוק וסילוק של כל הכלים
והחומרים מהאתר וכן ניקוי השטח והחזרתו למצבו הקודם בגמר העבודה.
העברות בין הקדוחים
הכמות לתשלום לפי סעיף זה תהיה כמספר הקדוחים שאושרו על ידי המהנדס הגיאוטכני בניכוי
יחידה אחת ,ותכלול את התמורה המלאה עבור העברת הציוד ,הכלים ,החומרים והצוות מקדוח
לקדוח.
תכנון הסדרי תנועה
עבור תכנון הסדרי התנועה לא ישולם בנפרד והמחיר כלול במחיר קומפלט לכל קידוח יחיד.
צוות שוטרים ומפקחים לצורך הכוונת תנועה
עבור העסקת שוטרים בשכר ומפקחים לצורך הכוונת תנועה אבטחה לא ישולם בנפרד והמחיר כלול
במחיר קומפלט לכל קידוח יחיד.
"צוות אבטחה"
עבור "צוות אבטחה" לרבות עגלת חץ וכל האביזרים הנדרשים לפי תכנית הסדרי תנועה לא ישולם
בנפרד והמחיר כלול במחיר הקומפלט של קידוח יחיד.
עבודות לילה ועבודות במשמרות
הקבלן לא ידרוש עבור עבודות בשעות הלילה או במשמרות כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים
את המחירים כאלו נלקח דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.
עבודות אחרות
כל יתר עבודות הקבלן אשר אינן באות לידי ביטוי בסעיפי כתב הכמויות רואים אותן כאילו נכללו
במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

תאריך _____________________
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

חותמת הקבלן וחתימתו _______________
פ.מ6377-15 .

יולי 2021
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לכבוד
מרים בן דוד בלשה ילון

04/05/2021
כ"ב באייר התשפ"א

הנדון :סקר וחוות דעת לעצים בפרויקט פירים  1עד  3גני יהושע .
סקר העצים נערך לפי בקשת הפונה ,ערכתי באתר סיור מקצועי והוצגו בפני תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של האתר .נערך סקר מפורט המוצג להלן לצורך מתן חוות דעת לקבלת היתר בנייה
ורשיונות לכריתת עצים לצורך היתרי בנייה .להלן סקר עצים ,חוות דעת ונספח עצים שנערכו על פי התיקון לחוק התו"ב מס'  89ובהתאם להנחיות פקיד היערות על ידי כאגרונום מומחה המוכר על
ידי משרד החקלאות .הסקר כולל חוות דעת ,הנחיות ופיצוי נופי באשר לעצים הכלולים בשטחי התכנית.

תכולה:
•
•
•
•

טבלת עצים הכוללת מספר העץ (קוד) ,שם בוטני של העץ ,קוטר גזע בגובה 1.3מ' ) ,)DBHגובה העץ ,ניקוד :נדירות העץ +חשיבות נופית /אקולוגית +בריאות העץ ,ערכיות העצים ,ייעוד
(שימור/העתקה/כריתה) ,פיצוי נופי ,נימוקים לכריתה  /העתקה.
הנחיות ל שימור עצים
תכנית מדידה עם סימון כל העצים.
צילומי העצים
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לכבוד
מרים בן דוד בלשה ילוןmiriam-b@bj-is.com

06/06/2021
כ"ו בסיון התשפ"א

הנדון :סקר וחוות דעת לעצים בפרויקט  AYNפיר  4גוש  6646חלקה .88
סקר העצים נערך לפי בקשת הפונה ,ערכתי באתר סיור מקצועי והוצגו בפני תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של האתר .נערך סקר מפורט המוצג להלן לצורך מתן חוות דעת לקבלת היתר בנייה
ורשיונות לכריתת עצים לצורך היתרי בנייה .להלן סקר עצים ,חוות דעת ונספח עצים שנערכו על פי התיקון לחוק התו"ב מס'  89ובהתאם להנחיות פקיד היערות על ידי כאגרונום מומחה המוכר על
ידי משרד החקלאות .הסקר כולל חוות דעת ,הנחיות ופיצוי נופי באשר לעצים הכלולים בשטחי התכנית.

תכולה:
•
•
•
•

טבלת עצים הכוללת מספר העץ (קוד) ,שם בוטני של העץ ,קוטר גזע בגובה 1.3מ' ) ,)DBHגובה העץ ,ניקוד :נדירות העץ +חשיבות נופית /אקולוגית +בריאות העץ ,ערכיות העצים ,ייעוד
(שימור/העתקה/כריתה) ,פיצוי נופי ,נימוקים לכריתה  /העתקה.
הנחיות ל שימור ,העתקה
תכנית מדידה עם סימון כל העצים.
צילומי העצים
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טבלת סקר העצים
תיאור האתר וסביבתו :שדה נטוע בין מסילה לחניון

טבלת עצים
הערות והתניות:
•כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה /העתקה מפקיד היערות העירוני.
• בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב השחתת עץ /כריתה
והינה מעשה פלילי על פי חוק.
• גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט.
•יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור להלן ,לפני תחילת העבודות בפועל.
•כריתת עץ ללא רישיון עקירה ,חיגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.
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טבלת סקר העצים
כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מיקום
מצב
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ
) (cm) (mגזעים
)(0-5) (0-5

סך
ערך חופת
סטאטוס
המין העץ ערכיות
מוצע
)(0-20) (0-5) (0-5

תכונות

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

שמירת
מרחק
בריא קטן מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

 630תות לבן

1

4.5

12

1

5

5

4

2

16

שימור

 631תות לבן

1

4

12

1

5

5

4

1

15

שימור

632

אלון
התבור

1

שדה
נטוע

2.5

8

1

5

5

5

1

16

עץ צעיר,
בריא קטן

633

אלון
התבור

1

שדה
נטוע

2.5

8

1

5

5

5

1

16

עץ צעיר,
בריא קטן

634

אלון
התבור

1

2.5

7

1

5

5

5

1

16

עץ צעיר,
בריא

פיקוס
635
השקמה

1

6

25

1

5

5

4

2

16

שדה
נטוע
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שימור

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

בריא

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

שווי התכנות
הערות
העץ העתקה
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מיקום
מצב
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ
) (cm) (mגזעים
)(0-5) (0-5

סך
ערך חופת
סטאטוס
המין העץ ערכיות
מוצע
)(0-20) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

פיקוס
636
השקמה

1

שדה
נטוע

6

25

1

5

5

4

2

16

פיקוס
637
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

העתקה לפי
העתקה בריא יפה מפרט
אגרונומי

פיקוס
638
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

פיקוס
639
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

פיקוס
640
השקמה

1

שדה
נטוע

5

25

1

5

5

4

2

16

העתקה לפי
העתקה בריא יפה מפרט
אגרונומי

1

שדה
נטוע

5

30

1

5

5

4

2

16

העתקה לפי
תחום פיתוח
העתקה מהעתקה מפרט
אגרונומי

641

זית
אירופי
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שימור

3

תחום פיתוח

3

תחום פיתוח

שווי התכנות
העץ העתקה

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מיקום
מצב
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ
) (cm) (mגזעים
)(0-5) (0-5

סך
ערך חופת
סטאטוס
המין העץ ערכיות
מוצע
)(0-20) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

1

שדה
נטוע

5

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
מהעתקה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

פיקוס
643
השדרות

1

שדה
נטוע

6

40

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
מהעתקה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

פיקוס
644
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

פיקוס
645
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

פיקוס
646
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

642

זית
אירופי
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שווי התכנות
העץ העתקה

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מיקום
מצב
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ
) (cm) (mגזעים
)(0-5) (0-5

סך
ערך חופת
סטאטוס
המין העץ ערכיות
מוצע
)(0-20) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

פיקוס
647
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

פיקוס
648
השקמה

1

שדה
נטוע

6

30

1

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

פיקוס
649
השקמה

1

שדה
נטוע

6

25

2

5

5

4

2

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא יפה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

1

2.5

7

1

5

5

4

1

15

עץ צעיר,
בריא

תחום פיתוח

 651אלון מצוי

1

2.5

7

1

4

5

5

1

15

עץ צעיר,
נדרס

תחום פיתוח

 652אלון מצוי

1

2.5

7

1

4

5

5

1

15

עץ צעיר,
בריא

תחום פיתוח

 653אלון מצוי

1

2.5

7

1

4

5

5

1

15

עץ צעיר,
בריא

1

2

7

1

4

5

5

1

15

עץ צעיר,
בריא

650

654

אלון
השעם

אלון
התבור
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שווי התכנות
העץ העתקה

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

655

זית
אירופי

1

656

אלון
התבור

1

תיאור
מקום

שדה
נטוע

מיקום
מצב
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ
) (cm) (mגזעים
)(0-5) (0-5

סך
ערך חופת
סטאטוס
המין העץ ערכיות
מוצע
)(0-20) (0-5) (0-5

5

30

2

5

5

4

2

16

2.5

7

1

5

5

5

1

16

שימור

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

שמירת
מרחק
מהעתקה מהשורשים
והעץ על פי
מפרט
עץ צעיר,
בריא

תחום פיתוח

 657תות לבן

1

שדה
נטוע

5

15

1

5

5

4

2

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

 658תות לבן

1

שדה
נטוע

5

15

1

5

5

4

2

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

659

אלון
השעם

1

חורשה
מאחורי
החניון

3

660

זית
אירופי

1

חורשה
בין
החניון
למסילת
רכבת

3.5

6

38

1

1

5

5

5

5

4

4

1

1

עץ צעיר,
בריא

15

15
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שימור

שמירת
בריא,
מרחק
עבר
מהשורשים
גיזומים
והעץ על פי
חזקים
מפרט

3.5

שווי התכנות
העץ העתקה

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מיקום
מצב
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ
) (cm) (mגזעים
)(0-5) (0-5

אלון
הגלעין

2

חורשה
בין
החניון
למסילת
רכבת

2.2

 663תות לבן

1

חורשה
בין
החניון
למסילת
רכבת

3.5

664
עד
665

פיקוס
השקמה

2

חורשה
בין
החניון
למסילת
רכבת

3.8

666
עד
667

אלון
הגלעין

2

חורשה
בין
החניון
למסילת
רכבת

2.2

פיקוס
668
השקמה

1

חורשה
בין
החניון
למסילת
רכבת

3.8

661
עד
662

3

12

23

5

23

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

סך
ערך חופת
סטאטוס
המין העץ ערכיות
מוצע
)(0-20) (0-5) (0-5

4

4

4

4

4

1

2

2

1

2

עץ צעיר,
בריא

15

16

16

שימור

שימור
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שמירת
בריא,
מרחק
הגזע
מהשורשים
מכוסה
והעץ על פי
בחול מילוי
מפרט

3.5

שמירת
בריא,
מרחק
הגזע
מהשורשים
מכוסה
והעץ על פי
בחול מילוי
מפרט

3.5

עץ צעיר,
בריא

15

16

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שווי התכנות
העץ העתקה

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

669

אלון
השעם

1

תיאור
מקום
חורשה
בין
החניון
למסילת
רכבת

מיקום
מצב
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ
) (cm) (mגזעים
)(0-5) (0-5

2.2

7

1

5

5

סך
ערך חופת
סטאטוס
המין העץ ערכיות
מוצע
)(0-20) (0-5) (0-5

4

1

15

סה"כ
עצים:
40
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תכונות

עץ צעיר,
בריא

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

שווי התכנות
העץ העתקה

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
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טבלת מסכמת – ערכיות העצים
מין העץ

שם מדעי

ערכיות גבוהה ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה
)(0-6
)(7-13
)(14-16
) (17-20מאוד

סה"כ

אלון הגלעין

Quercus ilex

4

4

אלון השעם

Quercus
suber

3

3

אלון התבור

Quercus
ithaburensis

5

5

אלון מצוי

Quercus
calliprino

3

3

זית אירופי

Olea
europaea

4

4

Ficus
פיקוס השדרות
microcarpa

1

1

Ficus
פיקוס השקמה
sycomorus

15

15

Morus alba

5

5

40

40

תות לבן
סה"כ
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טבלת עצים מסכמת
•

להלן סיכום כמות העצים עבור כל מין עץ המופיע בסקר על פי סטאטוס ,בסוגריים מופיעים מספרי העצים ולפני הסוגריים הכמות של העצים:
מין העץ

העתקה

שימור

אלון הגלעין
אלון השעם
אלון התבור
אלון מצוי
זית אירופי

כמות( 3 :מספרי עצים)642 ,655 ,660 :

פיקוס השדרות

כמות( 1 :מספרי עצים)643 :

פיקוס השקמה

כמות( 13 :מספרי עצים,649 ,664-665 ,668 :
,636 ,638 ,639 ,644 ,645 ,646 ,647 ,648
)635

תות לבן

כמות( 5 :מספרי עצים,631 ,657 ,658 ,663 :
)630

סה"כ

כמות22 :

כמות( 1 :מספרי עצים)641 :

כמות( 2 :מספרי עצים)637 ,640 :

כמות3 :
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כריתה
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סיכום וחוות דעת אגרונומית כללית
עצים לשימור ישולבו בתכנון ואין לפגוע בהם .נטיעות חלופיות בתעלות גידול ונפח מספק .יש למצוא חלופות תכנוניות לשימור עצים ערכיים

מפרטים אגרונומיים
מפרט טכני לשימור העתקה וכריתת עצים
מפרטים אלו ייקראו רק ביחד עם סקר העצים ונספח העצים המהווים מסמך מחייב לתכנית זו.
ביצוע עבודות בקרבת עצים לשימור ,העתקה וכריתה וכן ביצוע כריתות והעתקות רק לאחר קבלת רשיונות העתקה וכריתה תקפים מפקיד היערות

פרק  :1מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3-4.5מ' (מרחקים ספציפיים בהתאם לטבלת עצים) -מהיקף הגזע ובאזור היטל הצמרת – כלומר המעגל שקוטרו כקוטר
הצמרת בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע (במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי האגרונומית נא לעבוד לפי הסעיפים
 1.10-1.14להלן).

ניתן לקבל אישור לעבודה במרחק קטן מהמצוין לעיל ,רק בהתאם להנחיות הח"מ ורק מכיוון העבודות בהתאם למין העץ  .אישור כזה יחייב מפרט
מיוחד לעץ המדובר וליווי ופיקוח צמוד של אגרונום
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פרט מספר  :1עצים בגובה הפיתוח
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פרט מספר  :2עצים הנמוכים מפיתוח -פרט כיסוי לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח גבוה מהעץ ,ליישום בעת העבודות בפיקוח צמוד על ידי אגרונום:
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פרט מספר  :3עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ מצד אחד:
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פרט מספר  :4עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ:

 1.1במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה קרשים אופקיים או אסכורית  .הגדר תקיף את העץ במרחק  3.5מ' מכל כיוון ותתנשא לגובה  2.5מטרים.
לעיתים יינתנו הקלות למרחק במקרים של אתר בנייה קטן וחוסר אפשרות לתנועה בהתאם להמלצות האגרונומית  .ראו להלן סכמות הגנה על עצים במפרט זה ושלט עץ לשימור.
עמוד  17מתוך 43

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

 1.2נקודת עצירה ראשונה -יש לתאם עם האגרונומית סיור לאחר ביצווע הגידור ובטרם נעשתה כל עבודה בשטח ,אין לחפור ואין לבצע עקירות או
כל עבודה אחרת ,לפני קבלת אישור האגרונומית או אגרונום פיקוח צמוד
פרט מספר  :5עצים שניתן להתקרב אליהם מצד אחד בהתאם לטבלה מצורפת:

פרט  -5שמירת מרחק מעצים לפי הטבלה שלעיל ,הנתון 1מ' מוחלף בכל אחד מהמרחקים בטבלה בהתאם לעץ המדובר

 1.3אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור  ,ואין לחפור סביבו או לגזום נופו  .אין לחפור תשתיות ,תעלות ,בורות ,חפירה ארכיאולוגית ,אין לקדוח ואין לבצע
כל שינוי בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו  3-4.5מ' בהתאם לטבלה לעיל!)
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 1.4ייתלה שלט עץ לשמור על כל עץ או קבוצת עצים המגודרים יחד (במידה ומתאפשר גידור יחד רק לעצים קרובים זה לזה שאין ביניהם עצים לכריתה)  ,נוסח השלט להלן .גודל
השלט  , 40X30עשוי מחומר קשיח והכיתוב בחריטה או הטבעה .השלטים יתוחזקו ויישמרו משך כל העבודות בשטח.
 1.5הקבלן יעסיק אגרונום מלווה לפיקוח צמוד על כל עבודות השימור וההעתקה באתר ועד  4מ' ממנו ,העסקת האגרונום למשך כל זמן העבודות.
 1.6יש לקבל מהח"מ אישור לגוזם המומחה שנבחר -התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית .לביצוע כל עבודות השימור והטיפול בעצים לשימור .
 1.7גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד ,בפברואר מרץ ואילך או לפי הנחיות אחרות במידה ויינתנו על ידי האגרונומית .גיזומים ייעשו רק בהתאם
לפרקים הבאים במפרט זה -פרק  :2סניטציה דילול ענפים והפחתת משקל .פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחה .פרק  :4כבילת ענפים.
 1.8יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקיית עזר באמצעות טפטוף בקרבת הגזע ,או באמצעות מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ .כמות מים הינה -
 0.7 -0.3קוב להשקייה  ,כתלות בעונה (הנחיות מפורטות בהתאם לפרק ה' במפרט זה -פרק  -5השקייה)  .להשקיית עץ לשימור יש להוסיף אפטייק ( )Uptakeנוזל המכיל חומר אורגני
המסייע לקליטת דשנים ומוסף עם הדשנים  .יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן
אחר על פי התייעצות עם היצרן).
הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו
 1.9לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי הנחיית האגרונומית בשטח /גוזם מומחה בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים קיימים ובאיזו כמות ובאלו
קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות ,החפירה תהיה לעומק  50- 40ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית .הבוררות יכוסו מיידית  ,עקב הסכנה הפוטנציאלית.
 1.10במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי פטרייתי (פונגציד) ולאחר
התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש  2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
 1.11אין לפגוע בעץ לשימור .האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן.
1.12

נקודת עצירה שנייה :אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת רק על ידי הגוזם המומחה מלווה

העבודה ובנוכחות מפקח האתר ורק לאחר קבלת אישור האגרונומית להליך ורק לאחר קבלת אישורם.
 1.13בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות .אין לבצע חפירות כלל .כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם המומחה והמפקח .אם
נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת הגוזם המומחה המלווה.
 1.14במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב השורש.
 1.15מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון ,בלזם לק או שו"ע .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח.
 1.16במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח ,יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשים.
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 1.17יצוין שוב כי קריעת שורשים לא מבוקרת ולא חיתוך עי גוזם מומחה בהתאם לסעיפים לעיל מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.

פרק  :2סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל:
 2.1פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין-משרדי  41.5על ידי הגוזם המומחה תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיקוח עליון של האגרונומית.
 2.2יש לבצע סניטיציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול ענפים ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז תהיה סכנה
מוחשית להינתקות ענפים!  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ .אין לגזום חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי המקצוע (גוזם ואגרונומית).
רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה יכול לבצע אותה וההוראות מכוונות איליו.
 2.3יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע בנוף העץ ,ענפיו
וגזעיו.
 2.4כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב .פרק  3להלן.

פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
 3.1ניקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.
 3.2אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
 3.3משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד מקומות החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
 3.4מריחת משחת גיזום תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
 3.5כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.

פרק  :4כבילת ענפים יבוצעו לפי הצורך לאחר הנחיית אנשי מקצוע :גוזם מומחה -הח"מ -קונסטרוקטור
 4.1כבילות יבוצעו בין ענפי כובד .ברגי ההברגה יהיו מגולוונים בעובי  16מ"מ .טבעות הקשירה יהיו בעומס  3טון ועם הברגה פנימית מתאימה 16 -מ"מ .כבלי הפלדה בעובי  8מ"מ וכן חבקים 8
מ"מ לכבל הפלדה.
 4.2קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי טיפוס מתאים ויציב.
 4.3יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות ,ולקשר בכבלי המתכת וחיזוק על ידי חבקים.
 4.4לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים.
 4.5כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונגציד או במשחת גיזום המכילה פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.
עמוד  20מתוך 43

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

 4.6מיקום הכבלים ,הזוויות המדויקות ביניהם  ,גובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם המומחה הנבחר בלבד בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץ.
 4.7יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנקודת עיגון חיצונית ,לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע :גוזם מומחה ,קונסטרוקטור
ואגרונומית.
 4.8במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס על העץ יש לנקות על פי פרק  3לעיל.
 4.9מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכבלים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת כבלים מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית והגוזם המומחה ולבצע גיזום
הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.
תמיכת עץ ( :אם יידרש)
 .1על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ או מתכת המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה
פיזיקלית.
 .2בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה
ברוח.
 .3יש לחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .4לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
 .5על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ (עמוד חשמל או עמוד טלפון שהוצא משימוש ללא סדקים) או עמוד מתכת מגלוונת (קוטר עמוד המתכת כקוטר עמודי החשמל /טלפון מעץ או
 4צול) המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .עומק העיגון  1.5מ' .ורוחב  0.7מ' .בעמודי מתכת נדרש ריתוך בחלק התחתון קוצי מתכת לאחיזה יציבה .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד
אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה פיזיקלית .בעמודי מתכת יש לרתך זווית עליונה מעוגלת שקוטרה חצי מהיקף הגזע הנתמך.
 .6בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה
ברוח.
 .7יש להחליק זיזים ולחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .8לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
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פרק  : 5השקייה:
 5.1יש להעביר השקייה בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע .לכל גזע לפחות ארבע טפטפות מתווסתות בספיקה  2ל/ש' מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  30ס"מ.
 5.2הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  1מ' לערך.
 . 5.3לכל עץ לשימור יש לתת השקיית עזר לפי הטבלה להלן  ,רק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית .ההשקייה במשך כשעה ,או לפי  0.7 -0.3-קוב להשקייה
לעץ על פי הטבלה להלן המבוססת על מקדמי התאדות .
השקיית עץ לשימור וכן עץ כהכנה להעתקה ולאחר העתקה לפי מפרט:
תקופת השקיה

קיץ  -מאי עד ספטמבר

אביב  -מרץ ,אפריל,
אוקטובר ,נובמבר

חורף  -דצמבר ,ינואר,
פברואר
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תדירות

כל  7ימים

כל  7ימים

שבועיים מגשם אחרון מעל
 10מ"מ

כמות לכל השקיה
(מ"ק /עץ)

0.67

0.58

0.34

הכנת גומת השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכלית
הכנת גומה לעץ לשימור כוללת הערמת סוללת עפר במרחק  3מ' מגזע העץ (כלומר החל מ  3מ').
הסוללה תהיה בגובה  0.7מ' וברוחב  1.0מ' ,בעלת שיפועים מתונים .האדמה לסוללה תובא מחוץ
לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.
העבודה כוללת עבודה ,הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה.
התמורה תימדד לפי :גומת השקיה לעץ.
הערה :כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים ,ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם
למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו ,כאשר ייבדקו מדדי חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף
 6.1תוספת קרקע לעצים אשר שורשיהם נחשפו .לעצים שצוואר השורש שלהם מחוץ לאדמה עקב סחיפת קרקע או סיבות אחרות -כגון חפירה שבוצעה לידם בעבר וגרמה לחישוף
שורשים .יש לבצע תוספת קרקע גננית סביב בסיס הגזע תוספת קרקע תבוצע במקומות בהם יש חשיפת שורשים .במידה ומדובר באתר מוגבה יש להתקין קיר /מתרס זמני למניעת
היסחפות הקרקע .
 6.2הקרקע המוספת תהיה קרקע גננית  ,שבוצעו עבורה בדיקות קרקע והיא תקינה .
 6.3יש להוסיף דשן כללי ולערבב בקרקע זו .כמות הדשן לפי הוראות היצרן לעץ בוגר על פי הדשן הספציפי שיהיה בשימוש.

סכמות:

עמוד  23מתוך 43

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

עמוד  24מתוך 43

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

עמוד  25מתוך 43

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

עמוד  26מתוך 43

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

פרק  :7הוראות ומפרט טכני בנוגע לעצים להעתקה
מפרט העתקה:
.1.1

טרם תחילת העבודות יש לתאם מול הרשות ובליווי האגרונומית את המיקום איליו יועתקו העצים העתקה בפועל תבוצע רק לאחר קבלת אישורים לעקירה /העתקה מפקיד
היערות העירוני/אזורי .ולאחר ביצוע תיאומים עם הרשות באשר ליעד ההעתקה ,על האדריכל לספק תכנית השקייה ,התחברות ולראש מערכת קיים ומיקומים לעצים
המועתקים באתר היעד

טרם תחילת העבודות יש למספר כל עץ בתווית מחודשת עי המודד לפי מספרי העצים ונ.צ .במדידה החתומה עי המודד
 7.1הכנות להעתקה:
 7.1.2הקבלן יתקין מראש חיבור למערכת השקייה לעץ לשם הכנה ולמקום אליו מעתיקים ויוודא פעילותה התקינה.אם יידרש ירכוש הקבלן מונה מים ,ראש מערכת ומרכיבים אחרים ככל
הנדרש .פעילות ורכיבי מערכת ההשקייה בהתאם לשיקולים מקצועיים והנחיות הגוזם המומחה המלווה בשטח .נקודת העצירה ראשונה -סיור פקוח עליון עם האגרונומית יתואם
במועד זה
 7.1.3על הקבלן והגוזם המומחה שנבחר לביצוע ההעתקה לוודא קיום אמצעי והסדרי בטיחות להעתקת העץ .כולל תיאום עם המשטרה למעבר בכבישים ,וכל אמצעי הבטיחות הנדרשים .על
הקבלן לוודא שאין בשטח תשתיות העלולות להינזק ולקבל אישורי חפירה באתר ממנו מעתיקים והאתר היעד איליו מעתיקים .על הקבלן להיות מבוטח בביטוחים הנדרשים.
 7.1.4על הקבלן לארגן מראשו להכין באתר את כל הציוד הנדרש להכנות להעתקה
 7.1.5ביצוע ההעתקה על ידי גוזם מומחה שיאושר ללווי העבודה על ידי פקיד היערות /אגרונומית בהתאם לאמור במפרט זה .במקרה של ספק ההוראות הקובעות הן אלו שיינתנו על ידו
במהלך העבודה.
 7.1.6הכנת העץ להעתקה תחל מייד עם התקבל הוראות אלו ,ללא דיחוי.
 7.1.7יש להניח צינורות טפטוף סביב העץ המיועד להעתקה ,שלוש כריכות לפחות .פתחי טפטפות מתווסתות במרחק  30ס"מ זו מזו.
 7.1.8ביצוע השקיית רוויה כשלוש פעמים בשבוע בעונת קיץ .בחורף ההשקייה תבוצע בתקופות של הפסקת גשמים בלבד .לעיל בפרק  -5טבלה מופרטת .
 7.1.9יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן אחר על פי התייעצות עם היצרן ועם
האגרונומית ).
 7.1.10הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו ,עם תחילת ההשקייה ושוב כל שלושה שבועות .המטרה עידוד יצירת שורשים
קרובים לעץ .השקיית ודישון הכנה אלו צריכים להיעשות לפחות שלושה חודשים לפני ההעתקה .הכנה ארוכה מזו -טובה אף יותר .ניתן להחדיר הדשן גם באמצעות השקייה ידנית.
 7.1.11יש לבצע סניטציה בלבד וניקוי פצעים ללא גיזום כולל מריחת משחת גיזום .ולאחר שלושה שבועות עד חודש להתחיל בביצוע תעלות בהדרגה בהיקף העץ במרחק לפחות  4מ' מהגזע או
במרחק שייצור גוש שורשים שלא יקטן מפי  8מקוטר הגזע ועומקו לא יקטן מ 1 -מ' .התעלות לא יבוצעו באותו מועד אלא במרווחים של חודש לכל פאה.
 7.1.12עצים יועתקו רק לאחר הכנה כמתואר להלן  .במועדים המצוינים במפרט זה
 7.1.13לפני ביצוע התעלות כהכנה להעתקה יבוצעו בורות גישוש בארבע נקודות סביב העץ במרחקים על פי סעיף  ,7.1.11בשלב זה תתואם נקודת עצירה שנייה והזמנת האגרונומית
לשטח כדי לבדוק סוג וכנות השורשים בבורות הגישוש ובהתאם להחליט על המשך מיקום התעלות .ייתכן ותהיה הנחייה לעשות סביב העץ בור שאינו שווה במידותיו לכל
צד.
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 7.1.14לאחר ביצוע התעלה ההיקפית ההדרגתית בידי הגוזם המומחה בכלים ידניים במידה רבה ככל האפשר -יש למלא אזור זה במצע קל המורכב בעיקרו מפרלייט וורמיקוליט ()80%
וקומפוסט על פי תקן  ,)20%( 801וכן אוסמוקוט ,שיונח בסמיכות לפתחי הטפטפות .לחילופין אפשר להניח יריעה גיאוטכנית  280גר' למר ,על דפנות התעלות ולכסות בקרקע המקומית
שהוצאה.העתקה תבוצע רק לאחר שלושה חודשים לפחות  ,תקופה בה העץ יגדל שורשים חדשים ,צעירים לאזור חיצוני זה.
 7.1.15יש לסלק כל פסולת בניין וכל חומר זר מאזור גוש העץ .השארתם תפגע בחדירת הדשן.
 7.1.16תיחום גוש השורשים יבוצע עי עיטוף ביריעה מחוזקת בהדרגה סביב העץ במרחקים הנכונים מעבר לגודל פי  8מהיקף הגזע ללא חיתוך שורשים וניתוק תחתי ,העיטוף יהיה עי שרינקג'/
יריעה גיאוטכנית  280גר' מ"ר /לוחות עץ.
 7.1.17העתקת רפסודה -העתקת עץ בשלמות :הפרדה הדרגתית בכל פאה ופאה תבוצע בהתאם להנחיות מעלה .בכל מקרה ארגוז וחפירה הדרגתית הינו הכרחי לשם העתקת עץ בהכנה
ממושכת .העתקת רפסודה תבוצע עי יצרת ארגז נפרד לעץ לפי ההנחיות להלן בסעיף  ,7.3.11לאחר ארגוז הפאות ,יידחקו צינורות מתכת באורך מתאים אל מתחת לגוש השורשים,
זאת לאחר הכנה בהתאם לסעיף  7.3.11להלן
 7.1.18חיתוך שורשים היקפיים לקראת יצירת גוש להעתקת העץ ילווה מיידית במריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (בנלט או שו"ע) על החתך לכל שורש בקוטר  2צול ומעלה .וכן
הורמון השרשה בריכוז  PPM 2000מסוג  KIPAאו שו"ע.
 7.1.19ריסוס והדברת מחלות ומזיקים בהתאם למצב העץ ורק לאחר קבלת הנחיות האגרונומית בלבד.
 7.1.20הקבלן יוודא קיום סידורי בטיחות ודרך גישה לביצוע ההעתקות .הקבלן יוודא קיום והבאת ציוד מתאים לאתר להנפה ,הזזה ומיקום העץ מחדש.
 7.1.21המקום להעתקה איליו יסומן בעזרת יתד בולטת צבועה ,במרכז המקום המתוכנן .ייתכן ותידרש העתקה אל מחוץ לאתר הבנייה ,יש להיערך לכך.
 7.2גיזום העץ .:
 7.2.1כל גיזום בעץ המיועד להעתקה יבוצע על ידי הגוזם המומחה בלבד .עצים המועתקים בשלמות בהעתקת רפסודה לא ייגזמו אלא רק לסניטציה  .גיזומי הכנה יבוצעו החל מחודש
פברואר או לפי הנחיות האגרונומית לאחר ביצוע התעלה ההיקפית  .גיזומים יבוצעו בדכ מספר ימים לפני ההעתקה ולא קודם לכן .אין לגזום זרועות שמעל  3צול .יש להעתיק עם רוב
הנוף .בכל מקרה יש להשאיר יותר משלושה רבעים מנוף העץ .יש לבצע סניטציה ולנקות ענפים יבשים ורקובים .יש לבצע חיטוי פצעים ורקבונות בפונגציד (קוטל פטריות) על ידי ריסוס
עד נגר .עבודות אלו יבוצעו רק על ידי הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה.
 7.2.2זרועות צפופות ידוללו ,תוך השארת ענפי שלד .יש להימנע מקיצור מסיבי של ענפים .יש להשאיר זרועות שלא נגזמות למלוא אורכן במידת האפשר.
 7.2.3נוף העץ וצורתו יישמרו לא יאושרו גיזומים מסיביים ושאינם מתחשבים בצורת העץ ופרישת נופו!
 7.2.4פצעי הגיזום יימרחו בהקפדה במשחת עצים אנטי פטרייתית מסוג "לק בלזם" או "ביילטון" או שו"ע .כל חתך יימרח .במידה ונוצרו קרעים בענפים יש לבצע חתך ישר ורק לאחר מכן למרוח
כאמור במשחת גיזום.
 7.2.5נקודת העצירה השלישית -סיור פקוח עליון עם האגרונומית יתואם במועד זה

 7.3ביצוע ההעתקה:
 7.3.1העתקה בפועל תבוצע רק לאחר קבלת אישורים לעקירה  /העתקה מפקיד היערות העירוני  /האזורי ולאחר ביצוע תיאומים עם הרשות באשר ליעד ההעתקה .על האדריכל /מתכנן השקייה
לספק תכנית השקייה ,התחברות ולראש מערכת קיים ומיקומים לעצים המועתקים באתר היעד
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7.3.2

7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13
7.3.14
7.3.15
7.3.16
7.3.17

על הקבלן לארגן ולהכין באתר את כל הציוד הנדרש להעתקה  .ההעתקה לעץ תתבצע בין החודשים מרץ -מאי או אוקטובר לעצים ירוקי עד .בין החודשים ינואר-פברואר לעצים נשירים
ובין החודשים מרץ -סוף מאי לעצי פיקוס ודקלים ואחרים העמידים לחום .או לפי הנחיות האגרונומית רק לאחר הכנת העץ במשך שלושה חודשים לפחות לאחר ההכנה כמתואר לעיל
הכוללת בין השאר:הכנת גוש טרום העתקה (סעיף  7.1לעיל) .נקודת העצירה הרביעית -סיור פקוח עליון עם האגרונומית יתואם במועד זה
אין לבצע העתקה בימי שרב !
יש לדאוג לדרך גישה נקייה ממכשולים ממקום העץ למקומו החדש.
העתקה תבוצע בשעות קרירות .יש לסמן על גבי הגזע לפני הוצאתו את מיקום צד צפון בצבע אדום .ולשמור על מיקום יחסי זה .יש לשתול העץ במקומו החדש כשצוואר השורש בהתאמה
לגובהו המקורי מעל פני הקרקע.
שורשי העץ ייעטפו בשקי יוטה או ביריעה גיאוטכנית תוך קשירה או בשרינקג'  .יש לכסות עלוות העץ ברשת צל שתושאר לאחר העברת העץ למשך שבועיים .יש לעטוף את הגזע ביריעה
גיאוטכנית. ,
ריסוס והדברת מזיקים ומחלות רק לפי הוראה מופרשת מהאגרונומית
יש להימנע מפציעת הקליפה והענפים בזמן ההרמה וההעברה .יש למרוח משחת גיזום על כל פצע ובקצות הענפים הגזומים כולם.
העברה תיעשה בקרקע יבשה יחסית כדי למנוע התפוררות הגוש.
יש להימנע בזמן ההעברה מקריעת שורשים .זאת על ידי גיזום במזמרה של השורשים החורגים מהגוש בזמן ההרמה על ידי המנוף מהקרקע ,עובדים מבחוץ פנימה בזהירות תוך הימנעות
מקריעת שורשים .קצות השורשים הגזומים יימרחו גם הם במשחת גיזום .חיתוך שורשים החורגים מגוש השורשים יתבצע רק באמצעות כלים ידניים מושחזים .החיתוך יהיה בניצב לגוש
כדי ששטח החתך יהיה קטן ככל האפשר .חיתוך שורשים וניתוק לעצים המועתקים ללא רפסודה יהיה עי כניסת הגוזם לבור וחיתוך מתחת לגוש תוך משיכה עדינה על ידי כלים מכניים
מלמעלה וחוזר חלילה .לאחר ניתוק הדרגתי ועדין בכל חלקי הגוש גם התחתונים ייעטף הגוש כולו עי שרינקג' /יריעה גיאוטכנית  280גר/למ"ר וחיזוק במוטות
העתקת רפסודה -העתקה בשלמות  :לכל עץ ארגוז בארבע פאות צד ועיטוף עי יריעה גיאוטכנית 280גר' /מ"ר וחיזוקה במוטות מתכת או עי לוחות עץ ליצירת ארגז  .סביב הגוש
תוצמד רשת מתכת (לולים) ותחוזק אל הדפנות למניעת התפוררות כלשהיא .כעת יש לבצע ניתוק החלק התחתון עי דחיקת צינורות מתכת אל מתחת לגוש  ,הדחיקה תתבצע
מהצד בעומק  1.5מטר לפחות מפני הקרקע המקוריים בעומק זה לא קיימים כמעט שורשים .למוטות המתכת בתחתית ייעשה ריתוך של מוטות זקופים שיהוו מסגרת סביב העץ
ללא פגיעה בנופו .לחלק העליון של המוטות יחוברו הכבלים המתרכזים אל המנוף לשם הרמה .כך שהעץ המועתק בשלמות יורם בצורה אנכים עם המבנה סביבו ללא מגע בגזע
ובענפים ,הובלת העץ תיעשה בצורה אנכית
העברת העצים תיעשה עי משאית מנוף בעלי חוזק מחושב ומתאים למשקל המשוער של העץ .הנפת העץ תתבצע עי אחיזה בתחתית הגוש ולא בגזע .הרמה באמצעות קשירת
כבלים /רצועות או כל אמצעי אחר לגזע לא מאושרת והיא פסולה .בעצים המועתקים באמצעות רפסודה -יורם הגוש באמצעות ריתוך מוטות מתכת ויצירת מבנה סביב העץ  ,כאשר
המוטות מחוברים לתחתית הרפסודה לצינורות המתכת וכך העץ מורם כאשר הינו במצב אנכי ללא סטיות  .העץ מורם עם הגוש כולו ויונח על משאית ללא דפנות
במקרה שאין אפשרות להרים את העץ עי אחיזה מלמטה (אין הכוונה לעץ בהעתקת רפסודה) ניתן לקשור ברצועות רחבות ברוחב  10ס"מ לפחות את הגזע מתחת לענפי שלד
עיקריים ולרפד בחצאי צמיגים שיוכנו גם הם מראש
יש לדאוג להרטבה מתמדת של נוף העץ והגוש במשך הזמן בו הם שוהים מחוץ לבור .העברה לאתר הנטיעה המיועד תבוצע בו ביום ,אין להשאיר עצים מחוץ לאדמה למשך יותר מ4
שעות .במקרה של תקלה יש לכסות במזרני ספוג מכל הכיוונים ולהרטיב אותם היטב .המזרנים יוכנו מראש יחד עם כל הציוד.
יש להכין קרקע גננית דומה ככל האפשר לקרקע ממנה נלקח העץ ,ושני שקי קומופסט לפי תקן  .801כמו כן יוכן דשן סטרטר או שו"ע בכמות  1ק"ג לעץ .השקים והדשן יעורבבו בקרקע
המקומית שתוצא מהבור לשתילה מחודשת ובקרקע גננית מיובאת  .יש להקפיד על ערבוב הקרקע והקומפוסט היטב
יש לחפור בור לעץ המועתק בקוטר וגובה גדולים מגודל גוש השורשים ולמלא אותו במים.
יש לרסס את גוש השורשים החשוף בהורמון השרשה מסוג  KIPAאו שוו"ע.
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7.3.18
7.3.19
7.3.20
7.3.21
7.3.22

העברת העץ תתבצע בזהירות תוך הימנעות מטלטול גוש השורשים.
העץ יונח בבור מלא מים תוך שמירה על כיוונו המקורי .הנחה כאשר צוואר השורש אינו שקוע יחסית לגובה פני קרקע סופי.
בתחתית הבור יונח חצי מכמות הקומפוסט ועליו שכבת אדמה דקה .שאר הקומפוסט יעורבב באדמה שתמלא את הבור
הסרת המוטות המחזיקים וניתוק המנוף רק לאחר הנחת העץ ,מילוי אדמה והידוקה היטב .יש למרוח הגזע בלובן למניעת נזקי קרינה ,ריכוז מינימאלי .40%
יש לבצע הנחת טפטוף סביב העץ הנשתל מחדש .לבצע שלוש כריכות צינור עם טפטפות מתווסתות במרחק  30ס"מ זו מזו ובספיקה של  2ל'/ש ולאפשר טפטוף רציף עד לרוויה,
להשקות כך לפחות שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה שבועות ואז לצמצם בהדרגה .יש לבצע השקיות במשך כל הקיץ בעונה הראשונה לאחר ההעתקה ,ובחורף בעת עצירות גשמים.
ההשקיייה לפי סעיף  5.3לעיל .

הערות נוספות:
 .1תקופת אחריות להעתקה הינה שנה .במקרה של תמותת עץ מהעתקה יוחלף בשו"ע ממשתלה באישור הח"מ
 .2פיקוח עליון לבדיקת היקלטות העצים יתואם מול האגרונומית למועדים הבאים :שבועיים לאחר ההעתקה .חודש לאחר ההעתקה ,שלושה חודשים לאחר
ההעתקה
 .3בתקופת האחריות על הקבלן המבצע לנקוט באמצעי אחזקה והשקייה ודישון נאותים לפי המפרט כאן ולפי המפרט הבין משרדי פרק  41א' לעבודות גינון
ואחזקה.
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טבלת סקר העצים
תיאור האתר וסביבתו:

טבלת עצים
הערות והתניות:
•כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה /העתקה מפקיד היערות העירוני.
• בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב השחתת עץ /כריתה
והינה מעשה פלילי על פי חוק.
• גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט.
•יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור להלן ,לפני תחילת העבודות בפועל.
•כריתת עץ ללא רישיון עקירה ,חיגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.
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טבלת סקר העצים
מספר
העץ

שם העץ

כמות
עצים

כתובת

תיאור
מקום

) (mגובה

קוטר
)(cm

כמות
גזעים

מצב
בריאותי
)(0-5

מיקום
העץ
)(0-5

אזור
ערך המין חופת העץ סך ערכיות
שורשים
)(0-20
)(0-5
)(0-5
) (mמוגן

442

תות לבן

1

טניס גני
יהושע

7

60

1

3

5

4

3

15

435

וושינגטוניה
חסונה

1

גני יהושע
ערוגות

8

45

1

5

5

2

3

15

234

צפצפת
הפרת

1

גני יהושע
מדשאה
כניסה
לגנים

10

65

1

5

סה"כ
עצים:
3
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5

4

5

19

התכנות
שווי העץ
העתקה

הערות

ייחודי
ביותר
לשימור
מוקפד עפי
מפרט
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טבלת מסכמת – ערכיות העצים
מין העץ

שם מדעי

וושינגטוניה
חסונה

Washingtonia
Robusta

צפצפת הפרת

Populus
euphratica

תות לבן

Morus alba

סה"כ

ערכיות גבוהה ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה
)(0-6
)(7-13
)(14-16
) (17-20מאוד
1
1

1

סה"כ
1
1

1

1

2

3
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טבלת עצים מסכמת
•

להלן סיכום כמות העצים עבור כל מין עץ המופיע בסקר על פי סטאטוס ,בסוגריים מופיעים מספרי העצים ולפני הסוגריים הכמות של העצים:
מין העץ

שימור

וושינגטוניה חסונה

כמות( 1 :מספרי עצים)435 :

צפצפת הפרת

כמות( 1 :מספרי עצים)234 :

תות לבן

כמות( 1 :מספרי עצים)442 :

סה"כ

כמות3 :

העתקה
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טבלה מרכזת כולל סטטוסים לעצים
מספר
העץ

שם העץ

כמות עצים

) (mגובה

442

תות לבן

1

7

60

435

וושינגטוניה
חסונה

1

8

45

1

1

10

65

1

 234צפצפת הפרת

סך ערכיות
)(0-20

ערכיות העץ

סטאטוס
מוצע

1

15

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
מהשורשים
מעט רקבונות
והעץ על פי
מפרט,

15

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

19

ערכיות גבוהה
מאוד

שימור

) (cmקוטר כמות גזעים

סה"כ
עצים3 :

עמוד  7מתוך 20

תכונות

בריא

המלצות

שמירת מרחק
מוקפדת
עץ בר ייחודי
מהשורשים
בריא גדול
והעץ על פי
מפרט

נימוקים
לכריתה/העתקה
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סיכום וחוות דעת אגרונומית כללית
עצים לשימור ,בקרבתם ייחפרו פירים לקוו ביוב  . AYNהעצים יגודרו ויישמרו על פי מפרט שימור

מפרטים אגרונומיים
מפרט טכני לשימור העתקה וכריתת עצים
מפרטים אלו ייקראו רק ביחד עם סקר העצים ונספח העצים המהווים מסמך מחייב לתכנית זו.
ביצוע עבודות בקרבת עצים לשימור ,העתקה וכריתה וכן ביצוע כריתות והעתקות רק לאחר קבלת רשיונות העתקה וכריתה תקפים מפקיד היערות

פרק  :1מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3-4.5מ' (מרחקים ספציפיים בהתאם לטבלת עצים) -מהיקף הגזע ובאזור היטל הצמרת – כלומר המעגל שקוטרו כקוטר
הצמרת בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע (במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי האגרונומית נא לעבוד לפי הסעיפים
 1.10-1.14להלן).

ניתן לקבל אישור לעבודה במרחק קטן מהמצוין לעיל ,רק בהתאם להנחיות הח"מ ורק מכיוון העבודות בהתאם למין העץ  .אישור כזה יחייב מפרט
מיוחד לעץ המדובר וליווי ופיקוח צמוד של אגרונום
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פרט מספר  :1עצים הנמוכים מפיתוח -פרט כיסוי לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח גבוה מהעץ:

פרט  -1כיסוי לעץ אשר נמוך מהתכנון -נועד לגשר על הפרשי הגובה ,ליישום בעת העבודות בפיקוח צמוד עי אגרונום
פרט מספר  :2עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ:
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פרט  -2אדנית מוגבהת לעץ אשר גבוה מהפיתוח לגישור הפרשי גובה – לפי הטבלה לעיל

 1.1במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה קרשים אופקיים או אסכורית  .הגדר תקיף את העץ במרחק  3.5מ' מכל כיוון ותתנשא לגובה  2.5מטרים.
לעיתים יינתנו הקלות למרחק במקרים של אתר בנייה קטן וחוסר אפשרות לתנועה בהתאם להמלצות האגרונומית  .ראו להלן סכמות הגנה על עצים במפרט זה ושלט עץ לשימור.
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 1.2נקודת עצירה ראשונה -יש לתאם עם האגרונומית סיור לאחר ביצווע הגידור ובטרם נעשתה כל עבודה בשטח ,אין לחפור ואין לבצע עקירות או
כל עבודה אחרת ,לפני קבלת אישור האגרונומית או אגרונום פיקוח צמוד
פרט מספר  :3עצים שניתן להתקרב אליהם מצד אחד בהתאם לטבלה מצורפת:

פרט  -3שמירת מרחק מעצים לפי הטבלה שלעיל ,הנתון 1מ' מוחלף בכל אחד מהמרחקים בטבלה בהתאם לעץ המדובר

 1.3אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור  ,ואין לחפור סביבו או לגזום נופו  .אין לחפור תשתיות ,תעלות ,בורות ,חפירה ארכיאולוגית ,אין לקדוח ואין לבצע
כל שינוי בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו  3-4.5מ' בהתאם לטבלה לעיל!)
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 1.4ייתלה שלט עץ לשמור על כל עץ או קבוצת עצים המגודרים יחד (במידה ומתאפשר גידור יחד רק לעצים קרובים זה לזה שאין ביניהם עצים לכריתה)  ,נוסח השלט להלן .גודל
השלט  , 40X30עשוי מחומר קשיח והכיתוב בחריטה או הטבעה .השלטים יתוחזקו ויישמרו משך כל העבודות בשטח.
 1.5הקבלן יעסיק אגרונום מלווה לפיקוח צמוד על כל עבודות השימור וההעתקה באתר ועד  4מ' ממנו ,העסקת האגרונום למשך כל זמן העבודות.
 1.6יש לקבל מהח"מ אישור לגוזם המומחה שנבחר -התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית .לביצוע כל עבודות השימור והטיפול בעצים לשימור .
 1.7גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד ,בפברואר מרץ ואילך או לפי הנחיות אחרות במידה ויינתנו על ידי האגרונומית .גיזומים ייעשו רק בהתאם
לפרקים הבאים במפרט זה -פרק  :2סניטציה דילול ענפים והפחתת משקל .פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחה .פרק  :4כבילת ענפים.
 1.8יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקיית עזר באמצעות טפטוף בקרבת הגזע ,או באמצעות מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ .כמות מים הינה -
 0.7 -0.3קוב להשקייה  ,כתלות בעונה (הנחיות מפורטות בהתאם לפרק ה' במפרט זה -פרק  -5השקייה)  .להשקיית עץ לשימור יש להוסיף אפטייק ( )Uptakeנוזל המכיל חומר אורגני
המסייע לקליטת דשנים ומוסף עם הדשנים  .יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן
אחר על פי התייעצות עם היצרן).
הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו
 1.9לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי הנחיית האגרונומית בשטח /גוזם מומחה בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים קיימים ובאיזו כמות ובאלו
קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות ,החפירה תהיה לעומק  50- 40ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית .הבוררות יכוסו מיידית  ,עקב הסכנה הפוטנציאלית.
 1.10במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי פטרייתי (פונגציד) ולאחר
התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש  2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
 1.11אין לפגוע בעץ לשימור .האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן.
1.12

נקודת עצירה שנייה :אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת רק על ידי הגוזם המומחה מלווה

העבודה ובנוכחות מפקח האתר ורק לאחר קבלת אישור האגרונומית להליך ורק לאחר קבלת אישורם.
 1.13בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות .אין לבצע חפירות כלל .כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם המומחה והמפקח .אם
נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת הגוזם המומחה המלווה.
 1.14במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב השורש.
 1.15מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון ,בלזם לק או שו"ע .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח.
 1.16במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח ,יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשים.
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 1.17יצוין שוב כי קריעת שורשים לא מבוקרת ולא חיתוך עי גוזם מומחה בהתאם לסעיפים לעיל מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.

פרק  :2סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל:
 2.1פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין-משרדי  41.5על ידי הגוזם המומחה תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיקוח עליון של האגרונומית.
 2.2יש לבצע סניטיציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול ענפים ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז תהיה סכנה
מוחשית להינתקות ענפים!  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ .אין לגזום חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי המקצוע (גוזם ואגרונומית).
רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה יכול לבצע אותה וההוראות מכוונות איליו.
 2.3יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע בנוף העץ ,ענפיו
וגזעיו.
 2.4כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב .פרק  3להלן.

פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
 3.1ניקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.
 3.2אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
 3.3משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד מקומות החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
 3.4מריחת משחת גיזום תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
 3.5כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.

פרק  :4כבילת ענפים יבוצעו לפי הצורך לאחר הנחיית אנשי מקצוע :גוזם מומחה -הח"מ -קונסטרוקטור
 4.1כבילות יבוצעו בין ענפי כובד .ברגי ההברגה יהיו מגולוונים בעובי  16מ"מ .טבעות הקשירה יהיו בעומס  3טון ועם הברגה פנימית מתאימה 16 -מ"מ .כבלי הפלדה בעובי  8מ"מ וכן חבקים 8
מ"מ לכבל הפלדה.
 4.2קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי טיפוס מתאים ויציב.
 4.3יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות ,ולקשר בכבלי המתכת וחיזוק על ידי חבקים.
 4.4לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים.
 4.5כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונגציד או במשחת גיזום המכילה פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.
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 4.6מיקום הכבלים ,הזוויות המדויקות ביניהם  ,גובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם המומחה הנבחר בלבד בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץ.
 4.7יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנקודת עיגון חיצונית ,לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע :גוזם מומחה ,קונסטרוקטור
ואגרונומית.
 4.8במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס על העץ יש לנקות על פי פרק  3לעיל.
 4.9מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכב לים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת כבלים מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית והגוזם המומחה ולבצע גיזום
הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.
פרק  :5תמיכת עץ ( :אם יידרש)
 .1על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ או מתכת המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה פיזיקלית.
 .2בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  , Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה ברוח.
 .3יש לחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 . 4לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
 . 5על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ (עמוד חשמל או עמוד טלפון שהוצא משימוש ללא סדקים) או עמוד מתכת מגלוונת (קוטר עמוד המתכת כקוטר עמודי החשמל /טלפון מעץ או
 4צול) המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .עומק העיגון  1.5מ' .ורוחב  0.7מ' .בעמודי מתכת נדרש ריתוך בחלק התחתון קוצי מתכת לאחיזה יציבה .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד
אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה פיזיקלית .בעמודי מתכת יש לרתך זווית עליונה מעוגלת שקוטרה חצי מהיקף הגזע הנתמך.
 .6בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה ברוח.
 .7יש להחליק זיזים ולחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .8לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
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פרק  : 5השקייה:
 5.1יש להעביר השקייה בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע .לכל גזע לפחות ארבע טפטפות מתווסתות בספיקה  2ל/ש' מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  30ס"מ.
 5.2הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  1מ' לערך.
 . 5.3לכל עץ לשימור יש לתת השקיית עזר לפי הטבלה להלן  ,רק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית .ההשקייה במשך כשעה ,או לפי  0.7 -0.3-קוב להשקייה
לעץ על פי הטבלה להלן המבוססת על מקדמי התאדות .
השקיית עץ לשימור וכן עץ כהכנה להעתקה ולאחר העתקה לפי מפרט
תקופת השקיה

קיץ  -מאי עד ספטמבר

אביב  -מרץ ,אפריל,
אוקטובר ,נובמבר
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תדירות
כמות לכל השקיה
(מ"ק /עץ)
הכנת גומת השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכלית

כל  7ימים

כל  7ימים

שבועיים מגשם אחרון
מעל  10מ"מ

0.67

0.58

0.34

הכנת גומה לעץ לשימור כוללת הערמת סוללת עפר במרחק  3מ' מגזע העץ (כלומר החל מ  3מ') .הסוללה תהיה בגובה  0.7מ' וברוחב  1.0מ' ,בעלת שיפועים מתונים .האדמה לסוללה תובא
מחוץ לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.
העבודה כוללת עבודה ,הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה.
התמורה תימדד לפי :גומת השקיה לעץ.

הערה :כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים ,ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם
למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו ,כאשר ייבדקו מדדי חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף

 6.1תוספת קרקע לעצים אשר שורשיהם נחשפו .לעצים שצוואר השורש שלהם מחוץ לאדמה עקב סחיפת קרקע או סיבות אחרות -כגון חפירה שבוצעה לידם בעבר וגרמה לחישוף
שורשים .יש לבצע תוספת קרקע גננית סביב בסיס הגזע תוספת קרקע תבוצע במקומות בהם יש חשיפת שורשים .במידה ומדובר באתר מוגבה יש להתקין קיר /מתרס זמני למניעת
היסחפות הקרקע .
 6.2הקרקע המוספת תהיה קרקע גננית  ,שבוצעו עבורה בדיקות קרקע והיא תקינה .
 6.3יש להוסיף דשן כללי ולערבב בקרקע זו .כמות הדשן לפי הוראות היצרן לעץ בוגר על פי הדשן הספציפי שיהיה בשימוש.

סכמות:
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תמונות העצים
234

435
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לכבוד
מרים בן דוד בלשה ילוןmiriam-b@bj-is.com

06/06/2021
כ"ו בסיון התשפ"א

הנדון :סקר וחוות דעת לעצים בפרויקט  AYNפיר  5מלא גוש  6627חלקות .798 800
סקר העצים נערך לפי בקשת הפונה ,ערכתי באתר סיור מקצועי והוצגו בפני תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של האתר .נערך סקר מפורט המוצג להלן לצורך מתן חוות דעת לקבלת היתר בנייה
ורשיונות לכריתת עצים לצורך היתרי בנייה .להלן סקר עצים ,חוות דעת ונספח עצים שנערכו על פי התיקון לחוק התו"ב מס'  89ובהתאם להנחיות פקיד היערות על ידי כאגרונום מומחה המוכר על
ידי משרד החקלאות .הסקר כולל חוות דעת ,הנחיות ופיצוי נופי באשר לעצים הכלולים בשטחי התכנית.

תכולה:
•
•
•
•

טבלת עצים הכוללת מספר העץ (קוד) ,שם בוטני של העץ ,קוטר גזע בגובה 1.3מ' ) ,)DBHגובה העץ ,ניקוד :נדירות העץ +חשיבות נופית /אקולוגית +בריאות העץ ,ערכיות העצים ,ייעוד
(שימור/העתקה/כריתה) ,פיצוי נופי ,נימוקים לכריתה  /העתקה.
הנחיות ל שימור ,כריתה
תכנית מדידה עם סימון כל העצים.
צילומי העצים
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טבלת סקר העצים
תיאור האתר וסביבתו :חורשה זמנית וסוללה בשולי השטח העירוני גבול עם איילון .עצי מכנף  .עג הסוללה עצי שיטה כחלחה שאינם נכללים בחוק והם לסילוק וקטילה

טבלת עצים
הערות והתניות:
•כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה /העתקה מפקיד היערות העירוני.
• בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב השחתת עץ /כריתה
והינה מעשה פלילי על פי חוק.
• גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט.
•יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור להלן ,לפני תחילת העבודות בפועל.
•כריתת עץ ללא רישיון עקירה ,חיגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.
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טבלת סקר העצים
כמות
עצים

תיאור
מקום

מספר שם
העץ העץ

מכנף
נאה

1

סך
מיקום ערך חופת
מצב
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

רפידים
פינת
אופיר

6

25

3

5

4

2

14

שימור

נטוי

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

2.5

מכנף
 2עד 3
נאה

2

רפידים
פינת
אופיר

9

40

5

5

4

3

17

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

6

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

2.5

מכנף
 5עד 8
נאה

4

מכנף
נאה

1

1

4

9

15

3

5

4

2

14

שימור

נטוי

רפידים
פינת
אופיר

9

35

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט
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התכנות
הערות
שווי העץ
העתקה
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מספר שם
העץ העץ

כמות
עצים

תיאור
מקום

סך
מיקום ערך חופת
מצב
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

10

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט

התכנות
שווי העץ
העתקה

11

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

כריתה

בריא
חורשה
זמנית

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

17592.96

12

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

9

40

4

5

4

3

16

כריתה

בריא
חורשה
זמנית

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

14074.37

13

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

9

40

4

5

4

3

16

כריתה

בריא
חורשה
זמנית

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

14074.37

14

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5

15

3

5

4

2

14

שימור

שמירת
מרחק
גזע נטוי
במידה מהשורשים
רבה והעץ על פי
מפרט

15

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

9

35

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט
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מספר שם
העץ העץ

כמות
עצים

תיאור
מקום

סך
מיקום ערך חופת
מצב
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

16

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט

17

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

כריתה

בריא
חורשה
כריתה
זמנית
ופיצוי נופי
מסועפים
נמול

תחום פיתוח

18

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

כריתה

בריא
חורשה
כריתה
זמנית
ופיצוי נופי
מסועפים
נמול

תחום פיתוח

 19עד מכנף
נאה
21

3

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
בריא
מרחק
חורשה
זמנית מהשורשים
מסועפים והעץ על פי
מפרט
נמול

 22עד מכנף
נאה
23

2

רפידים
פינת
אופיר

8

40

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט

עמוד  6מתוך 37

התכנות
שווי העץ
העתקה

17592.96

17592.96

3

הערות
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סך
מיקום ערך חופת
מצב
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

מספר שם
העץ העץ

כמות
עצים

תיאור
מקום

 24עד מכנף
נאה
25

2

רפידים
פינת
אופיר

8

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

6

 27עד מכנף
נאה
32

6

26

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

40

5

5

4

3

17

שימור

בריא
חורשה
זמנית

שמירת
מרחק

20

3

5

4

1

13

שימור

שמירת
מרחק
גזע נטוי
מהשורשים
קטן
והעץ על פי
מפרט

רפידים
פינת
אופיר

8

36

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריא
מהשורשים
מסועף
והעץ על פי
מפרט

33

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

8

40

4

5

4

3

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט

34

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

8

40

4

5

4

3

16

שימור
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שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט

תחום פיתוח

3

3

התכנות
שווי העץ
העתקה

הערות
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מספר שם
העץ העץ

כמות
עצים

תיאור
מקום

סך
מיקום ערך חופת
מצב
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5.5

15

3

5

4

1

13

שימור

שמירת
מרחק
גזע נטוי
מהשורשים
קטן
והעץ על פי
מפרט

 36עד מכנף
נאה
46

11

רפידים
פינת
אופיר

7

33

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
בריאים
גודל מהשורשים
בינוני והעץ על פי
מפרט

 47עד מכנף
נאה
49

3

35

רפידים
פינת
אופיר

8.5

40

4

5

4

3

16

שימור

שמירת
מרחק
בריא
חורשה מהשורשים
זמנית והעץ על פי
מפרט

50

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

7

18

5

5

4

3

17

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

51

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5.5

13

4

5

4

2

15

שימור
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בריא

שמירת
מרחק
קטן יובש מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

התכנות
שווי העץ
העתקה

הערות
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מספר שם
העץ העץ

כמות
עצים

תיאור
מקום

סך
מיקום ערך חופת
מצב
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

52

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5.5

13

3

5

4

1

13

שימור

שמירת
מרחק
קטן יובש מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

55

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5.5

13

3

5

4

1

13

שימור

שמירת
מרחק
קטן יובש מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

56

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5.5

13

4

5

4

1

14

שימור

שמירת
מרחק
קטן יובש מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

57

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

6.5

15

4

5

4

2

15

שימור

שמירת
מרחק
גזע נטוי
מהשורשים
במקצת
והעץ על פי
מפרט

58

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5

13

3

5

4

1

13

שימור

שמירת
מרחק
קטן יובש מהשורשים
והעץ על פי
מפרט
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התכנות
שווי העץ
העתקה

הערות
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כמות
עצים

תיאור
מקום

מספר שם
העץ העץ

59

מכנף
נאה

1

סך
מיקום ערך חופת
מצב
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

רפידים
פינת
אופיר

5

13

3

5

4

1

13

כריתה

תכונות

אזור
נימוקים
המלצות
שורשים
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

התכנות
שווי העץ
העתקה

כריתה
קטן יובש
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

1114.93

62

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5.5

15

3

5

4

2

14

כריתה

קטן נגזם
כריתה
או נחתך
ופיצוי נופי
בעבר

תחום פיתוח

1484.36

63

מכנף
נאה

1

רפידים
פינת
אופיר

5

12

2

5

4

1

12

שימור

שמירת
מרחק
קטן נטוי
מהשורשים
יובש
והעץ על פי
מפרט

סה"כ
עצים:
59

עמוד  10מתוך 37

הערות
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טבלת מסכמת – ערכיות העצים
מין העץ

שם מדעי

מכנף נאה

Tipuana tipu

סה"כ

ערכיות גבוהה ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה
)(0-6
)(7-13
)(14-16
) (17-20מאוד

סה"כ

38

14

7

59

38

14

7

59
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טבלת עצים מסכמת
•

להלן סיכום כמות העצים עבור כל מין עץ המופיע בסקר על פי סטאטוס ,בסוגריים מופיעים מספרי העצים ולפני הסוגריים הכמות של העצים:
העתקה

מין העץ

שימור

מכנף נאה

כמות( 52 :מספרי עצים,55 ,56 ,57 ,58 ,63 :
27- ,33 ,34 ,35 ,36-46 ,47-49 ,50 ,51 ,52
,14 ,15 ,16 ,19-21 ,22-23 ,24-25 ,26 ,32
)1 ,2-3 ,4 ,5-8 ,9 ,10

כמות( 7 :מספרי עצים,13 ,17 ,18 ,59 ,62 :
)11 ,12

סה"כ

כמות52 :

כמות7 :
סה"כ לכריתה 83,526.91 :ש"ח

עמוד  12מתוך 37

כריתה
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סיכום וחוות דעת אגרונומית כללית
עצים לשימור ישולבו בתכנון ,אין לפגוע בהם .שימור על פי מפרט השימור המחייב בסוף מסמך זה .פיצוי נופי יינתן כשתילות עצים בריאים גודל  8לפחות בשטח הפרויקט .נטיעות חלופיות
במדרכות יהיו בתעלות גידול

מפרטים אגרונומיים
מפרט טכני לשימור העתקה וכריתת עצים
מפרטים אלו ייקראו רק ביחד עם סקר העצים ונספח העצים המהווים מסמך מחייב לתכנית זו.
ביצוע עבודות בקרבת עצים לשימור ,העתקה וכריתה וכן ביצוע כריתות והעתקות רק לאחר קבלת רשיונות העתקה וכריתה תקפים מפקיד היערות

פרק  :1מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3-4.5מ' (מרחקים ספציפיים בהתאם לטבלת עצים) -מהיקף הגזע ובאזור היטל הצמרת – כלומר המעגל שקוטרו כקוטר
הצמרת בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע (במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי האגרונומית נא לעבוד לפי הסעיפים
 1.10-1.14להלן).

ניתן לקבל אישור לעבודה במרחק קטן מהמצוין לעיל ,רק בהתאם להנחיות הח"מ ורק מכיוון העבודות בהתאם למין העץ  .אישור כזה יחייב מפרט
מיוחד לעץ המדובר וליווי ופיקוח צמוד של אגרונום

עמוד  13מתוך 37

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

פרט מספר  :1עצים בגובה הפיתוח
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פרט מספר  :2עצים הנמוכים מפיתוח -פרט כיסוי לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח גבוה מהעץ ,ליישום בעת העבודות בפיקוח צמוד על ידי אגרונום:
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פרט מספר  :3עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ מצד אחד:
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פרט מספר  :4עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ:
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 1.1במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה קרשים אופקיים או אסכורית  .הגדר תקיף את העץ במרחק  3.5מ' מכל כיוון ותתנשא לגובה  2.5מטרים.
לעיתים יינתנו הקלות למרחק במקרים של אתר בנייה קטן וחוסר אפשרות לתנועה בהתאם להמלצות האגרונומית  .ראו להלן סכמות הגנה על עצים במפרט זה ושלט עץ לשימור.

 1.2נקודת עצירה ראשונה -יש לתאם עם האגרונומית סיור לאחר ביצווע הגידור ובטרם נעשתה כל עבודה בשטח ,אין לחפור ואין לבצע עקירות או
כל עבודה אחרת ,לפני קבלת אישור האגרונומית או אגרונום פיקוח צמוד
פרט מספר  :5עצים שניתן להתקרב אליהם מצד אחד בהתאם לטבלה מצורפת:

פרט  -5שמירת מרחק מעצים לפי הטבלה שלעיל ,הנתון 1מ' מוחלף בכל אחד מהמרחקים בטבלה בהתאם לעץ המדובר
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 1.3אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור  ,ואין לחפור סביבו או לגזום נופו  .אין לחפור תשתיות ,תעלות ,בורות ,חפירה ארכיאולוגית ,אין לקדוח ואין לבצע
כל שינוי בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו  3-4.5מ' בהתאם לטבלה לעיל!)
 1.4ייתלה שלט עץ לשמור על כל עץ או קבוצת עצים המגודרים יחד (במידה ומתאפשר גידור יחד רק לעצים קרובים זה לזה שאין ביניהם עצים לכריתה)  ,נוסח השלט להלן .גודל
השלט  , 40X30עשוי מחומר קשיח והכיתוב בחריטה או הטבעה .השלטים יתוחזקו ויישמרו משך כל העבודות בשטח.
 1.5הקבלן יעסיק אגרונום מלווה לפיקוח צמוד על כל עבודות השימור וההעתקה באתר ועד  4מ' ממנו ,העסקת האגרונום למשך כל זמן העבודות.
 1.6יש לקבל מהח"מ אישור לגוזם המומחה שנבחר -התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית .לביצוע כל עבודות השימור והטיפול בעצים לשימור .
 1.7גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד ,בפברואר מרץ ואילך או לפי הנחיות אחרות במידה ויינתנו על ידי האגרונומית .גיזומים ייעשו רק בהתאם
לפרקים הבאים במפרט זה -פרק  :2סניטציה דילול ענפים והפחתת משקל .פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחה .פרק  :4כבילת ענפים.
 1.8יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקיית עזר באמצעות טפטוף בקרבת הגזע ,או באמצעות מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ .כמות מים הינה -
 0.7 -0.3קוב להשקייה  ,כתלות בעונה (הנחיות מפורטות בהתאם לפרק ה' במפרט זה -פרק  -5השקייה)  .להשקיית עץ לשימור יש להוסיף אפטייק ( )Uptakeנוזל המכיל חומר אורגני
המסייע לקליטת דשנים ומוסף עם הדשנים  .יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן
אחר על פי התייעצות עם היצרן).
הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו
 1.9לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי הנחיית האגרונומית בשטח /גוזם מומחה בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים קיימים ובאיזו כמות ובאלו
קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות ,החפירה תהיה לעומק  50- 40ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית .הבוררות יכוסו מיידית  ,עקב הסכנה הפוטנציאלית.
 1.10במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי פטרייתי (פונגציד) ולאחר
התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש  2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
 1.11אין לפגוע בעץ לשימור .האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן.
1.12

נקודת עצירה שנייה :אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת רק על ידי הגוזם המומחה מלווה

העבודה ובנוכחות מפקח האתר ורק לאחר קבלת אישור האגרונומית להליך ורק לאחר קבלת אישורם.
 1.13בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות .אין לבצע חפירות כלל .כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם המומחה והמפקח .אם
נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת הגוזם המומחה המלווה.
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 1.14במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב השורש.
 1.15מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון ,בלזם לק או שו"ע .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח.
 1.16במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח ,יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשים.
 1.17יצוין שוב כי קריעת שורשים לא מבוקרת ולא חיתוך עי גוזם מומחה בהתאם לסעיפים לעיל מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.

פרק  :2סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל:
 2.1פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין-משרדי  41.5על ידי הגוזם המומחה תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיקוח עליון של האגרונומית.
 2.2יש לבצע סניטיציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול ענפים ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז תהיה סכנה
מוחשית להינתקות ענפים!  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ .אין לגזום חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי המקצוע (גוזם ואגרונומית).
רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה יכול לבצע אותה וההוראות מכוונות איליו.
 2.3יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע בנוף העץ ,ענפיו
וגזעיו.
 2.4כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב .פרק  3להלן.

פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
 3.1ניקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.
 3.2אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
 3.3משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד מקומות החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
 3.4מריחת משחת גיזום תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
 3.5כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.

פרק  :4כבילת ענפים יבוצעו לפי הצורך לאחר הנחיית אנשי מקצוע :גוזם מומחה -הח"מ -קונסטרוקטור
 4.1כבילות יבוצעו בין ענפי כובד .ברגי ההברגה יהיו מגולוונים בעובי  16מ"מ .טבעות הקשירה יהיו בעומס  3טון ועם הברגה פנימית מתאימה 16 -מ"מ .כבלי הפלדה בעובי  8מ"מ וכן חבקים 8
מ"מ לכבל הפלדה.
 4.2קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי טיפוס מתאים ויציב.
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 4.3יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות ,ולקשר בכבלי המתכת וחיזוק על ידי חבקים.
 4.4לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים.
 4.5כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונגציד או במשחת גיזום המכילה פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.
 4.6מיקום הכבלים ,הזוויות המדויקות ביניהם  ,גובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם המומחה הנבחר בלבד בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץ.
 4.7יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנקודת עיגון חיצונית ,לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע :גוזם מומחה ,קונסטרוקטור
ואגרונומית.
 4.8במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס על העץ יש לנקות על פי פרק  3לעיל.
 4.9מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכבלים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת כבלים מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית והגוזם המומחה ולבצע גיזום
הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.
תמיכת עץ ( :אם יידרש)
 .1על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ או מתכת המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה
פיזיקלית.
 .2בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה
ברוח.
 .3יש לחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .4לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
 .5על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ (עמוד חשמל או עמוד טלפון שהוצא משימוש ללא סדקים) או עמוד מתכת מגלוונת (קוטר עמוד המתכת כקוטר עמודי החשמל /טלפון מעץ או
 4צול) המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .עומק העיגון  1.5מ' .ורוחב  0.7מ' .בעמודי מתכת נדרש ריתוך בחלק התחתון קוצי מתכת לאחיזה יציבה .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד
אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה פיזיקלית .בעמודי מתכת יש לרתך זווית עליונה מעוגלת שקוטרה חצי מהיקף הגזע הנתמך.
 .6בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה
ברוח.
 .7יש להחליק זיזים ולחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .8לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
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פרק  : 5השקייה:
 5.1יש להעביר השקייה בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע .לכל גזע לפחות ארבע טפטפות מתווסתות בספיקה  2ל/ש' מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  30ס"מ.
 5.2הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  1מ' לערך.
 . 5.3לכל עץ לשימור יש לתת השקיית עזר לפי הטבלה להלן  ,רק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית .ההשקייה במשך כשעה ,או לפי  0.7 -0.3-קוב להשקייה
לעץ על פי הטבלה להלן המבוססת על מקדמי התאדות .
השקיית עץ לשימור וכן עץ כהכנה להעתקה ולאחר העתקה לפי מפרט:
תקופת השקיה

קיץ  -מאי עד ספטמבר

אביב  -מרץ ,אפריל,
אוקטובר ,נובמבר

חורף  -דצמבר ,ינואר,
פברואר
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תדירות

כל  7ימים

כל  7ימים

שבועיים מגשם אחרון מעל
 10מ"מ

כמות לכל השקיה
(מ"ק /עץ)

0.67

0.58

0.34

הכנת גומת השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכלית
הכנת גומה לעץ לשימור כוללת הערמת סוללת עפר במרחק  3מ' מגזע העץ (כלומר החל מ  3מ').
הסוללה תהיה בגובה  0.7מ' וברוחב  1.0מ' ,בעלת שיפועים מתונים .האדמה לסוללה תובא מחוץ
לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.
העבודה כוללת עבודה ,הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה.
התמורה תימדד לפי :גומת השקיה לעץ.
הערה :כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים ,ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם
למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו ,כאשר ייבדקו מדדי חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף
 6.1תוספת קרקע לעצים אשר שורשיהם נחשפו .לעצים שצוואר השורש שלהם מחוץ לאדמה עקב סחיפת קרקע או סיבות אחרות -כגון חפירה שבוצעה לידם בעבר וגרמה לחישוף
שורשים .יש לבצע תוספת קרקע גננית סביב בסיס הגזע תוספת קרקע תבוצע במקומות בהם יש חשיפת שורשים .במידה ומדובר באתר מוגבה יש להתקין קיר /מתרס זמני למניעת
היסחפות הקרקע .
 6.2הקרקע המוספת תהיה קרקע גננית  ,שבוצעו עבורה בדיקות קרקע והיא תקינה .
 6.3יש להוסיף דשן כללי ולערבב בקרקע זו .כמות הדשן לפי הוראות היצרן לעץ בוגר על פי הדשן הספציפי שיהיה בשימוש.

סכמות:
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פרק  :8מפרט לעצים חלופיים
 8.1גודל עצים חלופיים שיינטעו יהיה על פי המפורט בטבלה לעיל.
 8.2גודל סטנדרטי נקבע על פי התקן המופיע בחוברת "סטנדרטים לצמחי נוי" בהוצאת שה"מ ,משרד החקלאות.
 8.3עץ בגודל  8יישתל ממיכל  60ליטר לפחות ,קוטר הגזע בגובה  20ס"מ מעל צוואר השורש יהיה  2צול לפחות .גובה השתיל יהיה  3.50מ' לפחות.
 8.4לכל שתיל יהיו לפחות שתי זרועות מעוצבות בגובה  1.90מ' ומעלה.
 8.5גוש השורשים ללא פיתולים ,מרבית השורשים חיוניים ,צוואר השורש יהיה מעט מעל פני הקרקע במיכל.
 8.6בחירת עצים תיעשה במשתלה על ידי איש מקצוע ,ובהתאם לסטנדרטים המקובלים ולמפרט העירוני.
 8.7אין לבחור עצים מעוקמים וללא עיצוב ראשוני של זרוע מובילה על ידי המשתלה.
 8.8השתילים יהיו ללא שיבוש בעשבים רעים במיכל ,וגדלים בקרקע המתאימה לקרקע המקומית .הווה אומר חמרה וחמרה חולית באזור החוף וקרקע טרה רוסה או כבדה באזור ההר.
 8.9העצים יגיעו לשטח כאשר הזרוע המובילה קיימת וזרוע משנית אחת לפחות ,לא יתקבל עץ בו נגזמו כל הזרועות עד לגזע .
8.10

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

פרק  :9מפרט לכריתת ועקירת עצים
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

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

06/06/2021
כ"ו בסיון התשפ"א

הנדון :סקר וחוות דעת לעצים בפרויקט  AYNפיר  6גוש  6627חלקה .682
סקר העצים נערך לפי בקשת הפונה ,ערכתי באתר סיור מקצועי והוצגו בפני תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של האתר .נערך סקר מפורט המוצג להלן לצורך מתן חוות דעת לקבלת היתר בנייה
ורשיונות לכריתת עצים לצורך היתרי בנייה .להלן סקר עצים ,חוות דעת ונספח עצים שנערכו על פי התיקון לחוק התו"ב מס'  89ובהתאם להנחיות פקיד היערות על ידי כאגרונום מומחה המוכר על
ידי משרד החקלאות .הסקר כולל חוות דעת ,הנחיות ופיצוי נופי באשר לעצים הכלולים בשטחי התכנית.

תכולה:
•
•
•
•

טבלת עצים הכוללת מספר העץ (קוד) ,שם בוטני של העץ ,קוטר גזע בגובה 1.3מ' ) ,)DBHגובה העץ ,ניקוד :נדירות העץ +חשיבות נופית /אקולוגית +בריאות העץ ,ערכיות העצים ,ייעוד
(שימור/העתקה/כריתה) ,פיצוי נופי ,נימוקים לכריתה  /העתקה.
הנחיות ל שימור ,כריתה
תכנית מדידה עם סימון כל העצים.
צילומי העצים
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טבלת סקר העצים
תיאור האתר וסביבתו :חורשה עצים בוגרים סמיכות לאיילון .עבודה ליד העצים יתעשה בהתאם למפרט שימור מחייב המופיע במסמך זה

טבלת עצים
הערות והתניות:
•כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה /העתקה מפקיד היערות העירוני.
• בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב השחתת עץ /כריתה
והינה מעשה פלילי על פי חוק.
• גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט.
•יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור להלן ,לפני תחילת העבודות בפועל.
• כריתת עץ ללא רישיון עקירה ,חיגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.
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טבלת סקר העצים
כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

איקליפטוס
600
המקור

1

חורשה

15

20

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

15

15

איקליפטוס
603
המקור

1

חורשה

15

30

איקליפטוס
604
המקור

1

חורשה

15

30

1

איקליפטוס
605
המקור

1

חורשה

15

33

1

601
עד
602

2

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
הערות
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

4

5

3

1

13

שימור

שמירת
מרחק
יובש קל מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

4

5

3

1

13

שימור

שמירת
מרחק
יובש קל
מהשורשים
מגדמים
והעץ על פי
מפרט

4

5

3

2

14

שימור

שמירת
מרחק
יובש קל מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

4

5

3

2

14

שימור

שמירת
מרחק
יובש קל מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

4

5

3

2

14

שימור

שמירת
מרחק
יובש קל מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

עמוד  4מתוך 108

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
606
המקור

1

חורשה

20

40

1

4

5

3

2

14

שמירת
מרחק
יובש קל עץ
שימור
מהשורשים
גדול
והעץ על פי
מפרט

3.5

אלה
אטלנטית

1

חורשה

4.5

15

1

5

5

5

2

17

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
608
המקור

1

חורשה

20

45

1

4

5

3

2

14

שמירת
מרחק
יובש קל עץ
שימור
מהשורשים
גדול מאוד
והעץ על פי
מפרט

4

איקליפטוס
609
המקור

1

חורשה

20

45

1

4

5

3

2

14

שמירת
מרחק
יובש קל עץ
שימור
מהשורשים
גדול מאוד
והעץ על פי
מפרט

4

איקליפטוס
610
המקור

1

חורשה

6

15

1

4

5

3

1

13

שמירת
מרחק
יובש נטוי מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3

607

שימור
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

אלה
אטלנטית

1

חורשה

4

15

3

5

5

5

2

17

שימור

שמירת
מרחק
נטוי בריא מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
612
המקור

1

חורשה
סמוך
לאיילון

24

60

7

4

5

3

5

17

שימור

יובש אך
שמירת
ענק רב
מרחק
גזעי קוטר
מהשורשים
כללי כל
והעץ על פי
הגזעיםעל
מפרט
 4מטר

איקליפטוס
613
המקור

1

חורשה

8

15

1

4

5

3

1

13

כריתה

יובש

כריתה
ופיצוי נופי

איקליפטוס
614
המקור

1

חורשה

11

20

8

3

5

3

3

14

כריתה

יובש
צמיחה
הרבה
גזעים
מגדם

כריתה
ופיצוי נופי

איקליפטוס
615
המקור

1

חורשה

15

40

5

4

5

3

3

15

שימור

יובש
מסועף

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

611
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הערות

3

הפניה
לפרט
שימור 3
במפרטי
השימור
תחום פיתוח

תחום פיתוח

1555.05

2073.46
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
616
המקור

1

חורשה

15

27

1

4

5

3

2

14

שימור

שמירת
מרחק
יובש קל.
מהשורשים
סלנדר
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
617
המקור

1

חורשה

8

13

2

2

5

3

1

11

שימור

שמירת
מרחק
יובש ניוון מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
618
המקור

1

חורשה

8

25

2

3

5

3

2

13

שימור

שמירת
מרחק
יובש נטוי
מהשורשים
מעט
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
619
המקור

1

חורשה

9

37

2

3

5

3

2

13

כריתה

איקליפטוס
620
המקור

1

חורשה

11

25

4

4

5

3

2

14

כריתה

נטוי.גדם
עבר

איקליפטוס
621
המקור

1

חורשה

16

43

1

5

5

3

3

16

שימור

שמירת
מרחק
גדול בריא
מהשורשים
יחסית
והעץ על פי
מפרט

עמוד  7מתוך 108

יובש שבר
כריתה
בעבר
בגובה  4ופיצוי נופי
מטר

תחום פיתוח

7096.39

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

4319.66

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
622
המקור

1

חורשה

16

40

1

5

5

3

3

16

שימור

שמירת
מרחק
גדול בריא
מהשורשים
יחסית
והעץ על פי
מפרט

4

איקליפטוס
623
המקור

1

חורשה

13

27

1

4

5

3

2

14

כריתה

יובש קל

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

5038.53

איקליפטוס
624
המקור

1

חורשה

13

27

1

4

5

3

2

14

כריתה

כריתה
יובש קל
נטוי מעט ופיצוי נופי

תחום פיתוח

5038.53

איקליפטוס
625
המקור

1

חורשה

16

40

1

5

5

3

2

15

שימור

שמירת
מרחק
בריא גדול
מהשורשים
יחסית
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
626
המקור

1

חורשה

8.5

13

1

3

5

3

1

12

שימור

שמירת
מרחק
מנוון יבש מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
627
המקור

1

חורשה

8.5

27

1

3

5

3

1

12

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

עמוד  8מתוך 108

בריא

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
628
המקור

1

חורשה

9

27

1

3

5

3

2

13

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט,
חיתוך
שורשים
מבוקר –
עפ"י
מפרט,
כבילות
ופיצוי נופי

3.5

איקליפטוס
629
המקור

1

חורשה

8

25

1

5

5

3

1

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט,
חיתוך
שורשים
מבוקר –
עפ"י
מפרט,
כבילות
ופיצוי נופי

3.5

איקליפטוס
630
המקור

1

חורשה

8

15

1

3

5

3

1

12

שמירת
בריא ,נכרת מרחק
שימור
בעבר מהשורשים
והתחדש והעץ על פי
מפרט

עמוד  9מתוך 108

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

631
עד
632

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

9

20

1

5

5

3

1

14

שימור

שמירת
בריא,
מרחק
מתפצלים
מהשורשים
בגובה 1
והעץ על פי
מטר
מפרט

633
עד
634

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

9

20

1

5

5

3

1

14

שימור

שמירת
בריא,
מרחק
מתפצלים
מהשורשים
בגובה 1
והעץ על פי
מטר
מפרט

איקליפטוס
635
המקור

1

חורשה

9

27

1

5

5

3

2

15

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט,
חיתוך
שורשים
מבוקר –
עפ"י
מפרט,
כבילות
ופיצוי נופי

איקליפטוס
636
המקור

1

חורשה

9

20

1

5

5

3

2

15

שימור

עמוד  10מתוך 108

בריא

שמירת
בריא,
מרחק
מתפצל
מהשורשים
בגובה 1
והעץ על פי
מטר
מפרט

3.5

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ
637
עד
638

איקליפטוס
המקור

2

639

אלה
אטלנטית

1

תיאור
מקום

חורשה

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5
8

25

3.5

13

4

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

0

0

0

0

0

כריתה

העץ מת

כריתה

5

5

5

2

17

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
640
מינים
שונים

1

חורשה

9

30

1

5

5

3

2

15

שימור

שמירת
בריא,
מרחק
התקלפות
לא תקינה מהשורשים
של קליפת והעץ על פי
מפרט
הגזע

אלה
אטלנטית

1

חורשה

3.5

11

1

5

5

5

2

17

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
642
המקור

1

חורשה

6

10

2

5

5

3

2

15

שימור

641

עמוד  11מתוך 108

בריא

שמירת
בריא,
מרחק
התחדש
מהשורשים
לאחר
והעץ על פי
כריתה
מפרט

0

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

איקליפטוס
643
המקור

1

חורשה

9

28

1

5

5

3

2

15

שימור

איקליפטוס
644
המקור

1

חורשה

8

28

1

3

5

3

2

13

שימור

עמוד  12מתוך 108

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן
שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט,
חיתוך
שורשים
מבוקר –
עפ"י
מפרט,
כבילות
ופיצוי נופי

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט,
בריא ,קצת חיתוך
מנוון
שורשים
מבוקר –
עפ"י
מפרט,
כבילות
ופיצוי נופי

3.5

בריא

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
645
המקור

1

חורשה

9

32

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט,
חיתוך
שורשים
מבוקר –
עפ"י
מפרט,
כבילות
ופיצוי נופי

3.5

איקליפטוס
646
המקור

1

חורשה

10

45

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט,
חיתוך
שורשים
מבוקר –
עפ"י
מפרט,
כבילות
ופיצוי נופי

3.5

2

שער
כניסה
למתחם
חינוכית

4.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

700
עד
701

סייגרוס
רומנזוף

25

1

5

5

2

4

16

שימור
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בריא

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

סיגלון עלי-
702
מימוסה

1

חניית
כניסה
מתחם
חינוכית
צד דרום

5

 703סיסם הודי

1

חניית
כניסה
מתחם
חינוכית
צד דרום

4

תויה מינים
704
שונים

1

שער
כניסה
למתחם
חינוכית

4.5

פנסית דו-
705
נוצתית

1

שער
כניסה
למתחם
חינוכית

4.5

23

10

18

25

1

2

1

1

4

5

5

1

4

4

4

4

4

4

3

4

2

2

4

4

14

15

16

13

שימור

שימור

שימור

כריתה

עמוד  14מתוך 108

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

שמירת
בריא ,עבר מרחק
גיזומים מהשורשים
חזקים והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

העץ מנוון,
העץ נגוע
במזיקים
ומחלות,
התקלפות
לא תקינה
של קליפת
הגזע ,לא
מטופל

כריתה

בריא

הערות

צמוד
לגדר

1099.55

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

40

1

5

4

2

4

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

1

5

4

3

3

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

1

שער
כניסה
למתחם
חינוכית

6

1

כניסה
למתחם
חינוכית

7.5

38

טרכיקרפוס
708
פורטון

1

וושינגטוניה
706
חסונה

707

שלטית
מקומטת

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

כניסה
למתחם
חינוכית 3.5
ליד מבנה
שומרים

23

1

5

4

3

3

15

שימור

 709סיסם הודי

1

בתוך חצר
של מבנה 7.5
שומרים

35

1

5

4

4

3

16

שימור

שמירת
בריא ,צמוד מרחק
לגג לקיר מהשורשים
מבנה והעץ על פי
מפרט

3.5

 710סיסם הודי

1

בתוך חצר
של מבנה
שומרים

17

1

5

4

4

2

15

שימור

שמירת
מרחק
בריא ,צמוד
מהשורשים
לגדר פח
והעץ על פי
מפרט

3.5

7
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בריא

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

1

כניסה
למתחם
חינוכית 9.5
ליד מבנה
שומרים

30

1

כניסה
למתחם
חינוכית
ליד מבנה
שומרים

23

אראוקריה
713
רמה

1

כניסה
למתחם
חינוכית 9.5
ליד מבנה
שומרים

 714מכנף נאה

1

 715סיסם הודי

אראוקריה
711
רמה

712

716
עד
717

פיקוס
בנימינה

אלביציה
צהובה

8

30

1

1

1

4

40

1

מדשאה
בין חניות

5

30

1

2

מדשאה
בין חניות

7.5

35

1

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן
שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

4.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

5

4

4

4

17

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

4.5

0

0

0

0

0

כריתה

העץ מת

כריתה

5

4

4

2

15

שמירת
בריא ,אין
מרחק
צמרת ,עבר
שימור
מהשורשים
גיזומים
והעץ על פי
חזקים
מפרט

3.5

5

4

3

3

15

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

5

5

4

4

4

3

4

2

17

14

שימור

שימור

שימור
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בריא

בריא

בריא

0

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

1

חנייה
צמודה
לגדר עם 4.3
מוזיאון
הטבע

23

 719סיסם הודי

1

חנייה
צמודה
לגדר עם
מוזיאון
הטבע

30

 720סיסם הודי

1

חנייה
צמודה
לגדר עם 3.5
מוזיאון
הטבע

10

סיגלון עלי-
721
מימוסה

1

חנייה
צמודה
לגדר עם
מוזיאון
הטבע

4

10

1

חנייה
צמודה
לגדר
המזרחית
עם
מוזיאון
הטבע

5

718

722

פיקוס
מעוקם

פיקוס
מעוקם

5

28

1

1

1

4

1

5

4

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

3

15

14

15

14

16

שימור

שימור

שימור

שימור

שימור
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תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן
שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
בריא ,עבר מרחק
גיזומים מהשורשים
חזקים והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
בריא ,ריבוי
מהשורשים
גזעים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

בריא

בריא

בריא

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

723

פיקוס
מעוקם

1

חנייה
צמודה
לגדר
המזרחית 4.5
עם
מוזיאון
הטבע

25

724

פיקוס
מעוקם

1

חנייה
צמודה
לגדר
המזרחית 6.5
עם
מוזיאון
הטבע

33

725

פיקוס
מעוקם

1

חנייה
צמודה
לגדר
המזרחית 6.5
עם
מוזיאון
הטבע

30

1

חנייה
צמוד
6.5
לעמדת
כיבוי אש

25

 726סיסם הודי

1

1

1

1

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

2

15

16

16

15

שימור

שימור

שימור

שימור
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תכונות

בריא

בריא

בריא

בריא

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן
שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

30

2

5

4

4

2

15

שמירת
בריא ,ריבוי מרחק
שימור
ענפים מהשורשים
והצטלבויות והעץ על פי
מפרט

3.5

25

1

5

4

4

2

15

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

1

5

4

4

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

1

5

4

4

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

0

0

0

0

0

כריתה

העץ מת

כריתה

סיגלון עלי-
727
מימוסה

1

חנייה
צמוד
6.5
לעמדת
כיבוי אש

 728סיסם הודי

1

חנייה
צמוד
לקרטוניה

6

729

ערער רם

1

כביש
מזרחי
צמוד
לחומת
בטון

4

730

ערער רם

1

כביש
מזרחי
צמוד
לחומת
בטון

3.5

13

731

בומבק
צייבה

1

כביש
מזרחי

5

40

732

אילנתה
בלוטית

1

3.5

20

10

1

5

4

4

3

16

שימור

שימור

עמוד  19מתוך 108

בריא

בריא

0

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

 733סיסם הודי

1

חנייה
מתחם
שנאים

12

33

1

5

4

4

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

 734סיסם הודי

1

חנייה
מתחם
שנאים

9

30

1

5

4

4

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

סיגלון עלי-
735
מימוסה

1

חנייה
מתחם
שנאים

6

27

1

4

4

4

2

14

שימור

שמירת
מרחק
בריא ,גזע
נטוי במידה מהשורשים
רבה
והעץ על פי
מפרט

3.5

סיגלון עלי-
736
מימוסה

1

חנייה
מתחם
שנאים

8

30

1

5

4

4

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

 737סיסם הודי

1

חנייה
מתחם
שנאים

6

20

1

5

4

4

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5
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הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

 738סיסם הודי

1

חנייה
מתחם
שנאים
אמצע
שיחים

4

איקליפטוס
750
המקור

1

חורשה

15

33

איקליפטוס
751
המקור

1

חורשה

18

30

1

איקליפטוס
752
המקור

1

חורשה

5

25

1

0

אלה
אטלנטית

1

חורשה

4

15

2

5

753

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

20

2

5

4

4

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

1

4

5

3

2

14

שימור

בריא,
ענפים
יבשים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

4

5

3

2

14

שימור

בריא,
ענפים
יבשים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

0

0

0

0

כריתה

העץ מת

כריתה

5

5

2

17

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט
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הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
754
המקור

1

חורשה

7

20

2

3

5

3

2

13

שימור

עבר
גיזומים
חזקים,
ענפים
יבשים,
ענפים
נטויים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
755
המקור

1

חורשה

8

25

1

4

5

3

2

14

כריתה

בריא,
ענפים
יבשים

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

4319.66

איקליפטוס
756
המקור

1

חורשה

18

50

1

5

5

3

3

16

כריתה

בריא

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

21598.5

איקליפטוס
757
המקור

1

חורשה

15

30

1

5

5

3

2

15

כריתה

בריא

כריתה
ופיצוי נופי

תחום פיתוח

7775.46

איקליפטוס
758
המקור

1

חורשה

10

25

2

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
759
המקור

1

חורשה

18

40

1

5

5

3

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

4.5
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הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
760
המקור

1

חורשה

16

30

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

4.5

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

14

17

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

פנסית דו-
763
נוצתית

1

חורשה
צמוד גדר

8

27

4

2

5

4

3

14

שימור

פנסית דו-
764
נוצתית

1

חורשה
צמוד גדר

7

27

1

4

5

4

2

15

בריא ,שבר כריתה
כריתה
ופיצוי נופי
ענפים

איקליפטוס
765
המקור

1

חורשה

10

30

3

4

5

3

3

15

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

761
עד
762

שימור

עמוד  23מתוך 108

ענפים
יבשים,
שמירת
שבר
ענפים ,גזע מרחק
נטוי במידה מהשורשים
רבה ,לא והעץ על פי
מפרט
מאוזן,
ענפים
נטויים

בריא

6412.67

תחום פיתוח

3.5

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
766
המקור

1

חורשה

5

30

2

3

5

3

2

13

שימור

שמירת
גזע נטוי
מרחק
במידה
מהשורשים
רבה ,שבר
והעץ על פי
ענפים
מפרט

3.5

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

15

33

1

5

5

3

3

16

שימור

בריא,
ענפים
נטויים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
769
המקור

1

חורשה

15

27

1

5

5

3

3

16

שימור

בריא,
ענפים
נטויים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
770
המקור

1

חורשה

10

33

2

4

5

3

3

15

שימור

שמירת
מרחק
בריא ,גזע
נטוי במידה מהשורשים
רבה
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

15

30

1

5

5

3

2

15

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

767
עד
768

771
עד
772
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בריא

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
773
המקור

1

חורשה

12

23

3

3

5

3

2

13

שימור

עבר
גיזומים
חזקים,
ענפים
נטויים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
774
המקור

1

חורשה

12

25

1

3

5

3

2

13

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

775
עד
779

איקליפטוס
המקור

5

חורשה

16

35

1

5

5

3

2

15

שימור

איקליפטוס
780
המקור

1

חורשה

10

28

1

4

5

3

2

14

שימור

שמירת
מרחק
בריא,
ריקבונות מהשורשים
בגזע והעץ על פי
מפרט

3.5

1

חורשה

8

33

3

2

5

3

3

13

שימור

העץ מנוון ,שמירת
מרחק
ענפים
יבשים ,מהשורשים
ענפים והעץ על פי
מפרט
נטויים

3.5

781

פיקוס
הגומי
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בריא

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
782
המקור

1

חורשה

12

50

2

4

5

3

3

15

שימור

בריא ,גזע שמירת
נטוי במידה מרחק
רבה ,מהשורשים
ענפים והעץ על פי
מפרט
יבשים

3.5

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

14

27

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
785
המקור

1

חורשה

17

33

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

12

27

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
788
המקור

1

חורשה

12

30

3

4

5

3

2

14

שימור

שמירת
מרחק
בריא ,גזע
נטוי במידה מהשורשים
רבה
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
789
המקור

1

חורשה

12

30

1

0

0

0

0

0

כריתה

783
עד
784

786
עד
787
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העץ מת

כריתה

הערות
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תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

איקליפטוס
790
המקור

1

חורשה

15

30

1

0

0

0

0

0

כריתה

העץ מת

כריתה

791
עד
793

איקליפטוס
המקור

3

חורשה

14

30

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

794
עד
796

איקליפטוס
המקור

3

חורשה

17

48

1

5

5

3

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
797
המקור

1

חורשה

9

30

1

1

5

3

2

11

כריתה

גזע נטוי
במידה
רבה ,העץ
מנוון

כריתה

איקליפטוס
798
המקור

1

חורשה

20

80

2

5

5

3

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
799
המקור

1

חורשה

20

100

1

5

5

3

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ
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אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

1555.09

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

איקליפטוס
המקור

10

איקליפטוס
810
המקור

1

811
עד
812

איקליפטוס
המקור

2

813
עד
814

איקליפטוס
המקור

2

800
עד
809

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

חורשה
מצוק
לכיוון
נתיבי
איילון

17

27

1

5

5

3

2

15

שימור

שמירת
מרחק
בריא ,העץ
מהשורשים
במדרון
והעץ על פי
מפרט

חורשה

8

20

3

4

5

3

2

14

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

חורשה

חורשה

13

8

30

27

1

1

5

3

5

5

3

3

2

2

15

13

שימור

בריא

בריא

עבר
גיזומים
חזקים,
שימור
ענפים
יבשים,
שבר ענפים
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הערות
כבר
נכללו
בסקר
קודם
כ123-
 132לכן
אפשר
למחוק
כן ,אך
לשמור
התמונות
בתיקייה

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
815
המקור

1

חורשה

8

17

3

3

5

3

2

13

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
816
המקור

1

חורשה

9.5

23

1

3

5

3

2

13

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
817
המקור

1

חורשה

8

27

1

3

5

3

2

13

שימור

שמירת
מרחק
בריא ,גזע
נטוי במידה מהשורשים
רבה
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
818
המקור

1

חורשה

8

12

3

5

5

3

2

15

שימור

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
819
המקור

1

חורשה

10

25

1

3

5

3

2

13

שימור

שמירת
מרחק
העץ נגוע
במזיקים מהשורשים
ומחלות והעץ על פי
מפרט

3.5
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בריא

הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
820
המקור

1

חורשה

10

15

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
821
המקור

1

חורשה

10

20

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
822
המקור

1

חורשה

12

25

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
823
המקור

1

חורשה

13

27

3

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
המקור

5

חורשה

17

40

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

824
עד
828
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הערות
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
829
המקור

1

חורשה

17

50

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

830
עד
832

איקליפטוס
המקור

3

חורשה

17

40

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

833
עד
842

איקליפטוס
המקור

10

חורשה

17

35

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
843
המקור

1

חורשה

13

20

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
844
המקור

1

חורשה

17

27

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
845
המקור

1

חורשה

17

17

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
846
המקור

1

חורשה

10

23

1

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

847
עד
848

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

15

23

3

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
849
המקור

1

חורשה

6

13

2

3

5

3

2

13

שימור

שמירת
גזע נטוי
מרחק
במידה
רבה ,מהשורשים
ענפים והעץ על פי
מפרט
יבשים

3.5

איקליפטוס
850
המקור

1

חורשה

6

12

2

3

5

3

2

13

שמירת
מרחק
גזע נטוי
שימור
מהשורשים
במידה רבה
והעץ על פי
מפרט

3.5
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

851
עד
853

איקליפטוס
המקור

3

חורשה

15

20

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

854
עד
855

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

15

27

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
856
המקור

1

חורשה

15

13

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

15

40

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
859
המקור

1

חורשה

10

17

1

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

857
עד
858
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
860
המקור

1

חורשה

9

45

1

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
861
המקור

1

חורשה

11

15

3

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
862
המקור

1

חורשה

11

25

3

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
863
המקור

1

חורשה

11

25

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
864
המקור

1

חורשה

12

23

4

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

עמוד  34מתוך 108

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
865
המקור

1

חורשה

12

25

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
866
המקור

1

חורשה

12

33

1

4

5

3

3

15

שימור

בריא,
ענפים
נטויים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

867
עד
868

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

7

23

3

4

5

3

2

14

שימור

בריא,
ענפים
נטויים

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

869
עד
870

איקליפטוס
המקור

2

חורשה

12

40

1

5

5

3

3

16

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
871
המקור

1

חורשה

15

33

1

5

5

3

2

15

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5
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כמות
מספר
שם העץ
עצים
העץ

תיאור
מקום

מצב מיקום ערך חופת סך
סטאטוס
גובה קוטר כמות
בריאותי העץ המין העץ ערכיות
מוצע
) (cm) (mגזעים
)(0-20) (0-5) (0-5) (0-5) (0-5

תכונות

אזור
התכנות
נימוקים
שורשים שווי העץ
המלצות
העתקה
לכריתה/העתקה
) (mמוגן

איקליפטוס
872
המקור

1

חורשה

8

20

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
873
המקור

1

חורשה

8

27

1

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
874
המקור

1

חורשה

10

30

2

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

איקליפטוס
875
המקור

1

חורשה

10

30

1

4

5

3

2

14

שימור

בריא

שמירת
מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

3.5

סה"כ
עצים:
212
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טבלת מסכמת – ערכיות העצים
מין העץ

שם מדעי

אילנתה
בלוטית

Ailanthus
altussima

איקליפטוס
המקור

Eucalyptus
camadulensis

ערכיות גבוהה ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה
)(0-6
)(7-13
)(14-16
) (17-20מאוד

1

132

26

סה"כ

1

1

5

164

איקליפטוס
מינים שונים

Eucalyptus spp

1

1

אלביציה
צהובה

Albizia lebbeck

2

2

אלה אטלנטית

Pistacia
atlantica

5

5

אראוקריה רמה

Araucaria
heterophylla

2

2

בומבק צייבה

Bombax ceiba

1

1

וושינגטוניה
חסונה

Washingtonia
Robusta

1

1

טרכיקרפוס
פורטון

Trachycarpus
fortuni

1

1

מכנף נאה

Tipuana tipu

1

1

סיגלון עלי-
מימוסה

Jacaranda
mimosifolia

5

5

סייגרוס
רומנזוף

Syagrus
romanzoffianum

2

2
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מין העץ

שם מדעי

ערכיות גבוהה ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה
)(0-6
)(7-13
)(14-16
) (17-20מאוד

סה"כ

סיסם הודי

Dalbergia
sissoo

12

12

ערער רם

Juniperus
excels

2

2

פיקוס בנימינה

Ficus
benjamina

1

1

פיקוס הגומי

Ficus elastic

פיקוס מעוקם

Ficus oblique

5

פנסית דו-
נוצתית

Koelreuteria
bipinnata

2

שלטית
מקומטת

Peltophorum
dubium

1

1

תויה מינים
שונים

Thuja spp.

1

1

סה"כ

1

8

169
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1
5

1

28

3

7

212
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טבלת עצים מסכמת
•

להלן סיכום כמות העצים עבור כל מין עץ המופיע בסקר על פי סטאטוס ,בסוגריים מופיעים מספרי העצים ולפני הסוגריים הכמות של העצים:
מין העץ

העתקה

שימור

אילנתה בלוטית

כריתה
כמות( 1 :מספרי עצים)732 :

איקליפטוס המקור

כמות( 149 :מספרי עצים,873 ,874 ,875 :
,865 ,866 ,867-868 ,869-870 ,871 ,872
,857-858 ,859 ,860 ,861 ,862 ,863 ,864
847- ,849 ,850 ,851-853 ,854-855 ,856
830- ,833-842 ,843 ,844 ,845 ,846 ,848
,820 ,821 ,822 ,823 ,824-828 ,829 ,832
811- ,813-814 ,815 ,816 ,817 ,818 ,819
,794-796 ,798 ,799 ,800-809 ,810 ,812
,783-784 ,785 ,786-787 ,788 ,791-793
,771-772 ,773 ,774 ,775-779 ,780 ,782
,761-762 ,765 ,766 ,767-768 ,769 ,770
,645 ,646 ,750 ,751 ,754 ,758 ,759 ,760
631- ,633-634 ,635 ,636 ,642 ,643 ,644
,622 ,625 ,626 ,627 ,628 ,629 ,630 ,632
,609 ,610 ,612 ,615 ,616 ,617 ,618 ,621
)600 ,601-602 ,603 ,604 ,605 ,606 ,608

איקליפטוס מינים שונים

כמות( 1 :מספרי עצים)640 :

אלביציה צהובה

כמות( 2 :מספרי עצים)716-717 :

אלה אטלנטית

כמות( 5 :מספרי עצים,611 ,639 ,641 ,753 :
)607

אראוקריה רמה

כמות( 2 :מספרי עצים)711 ,713 :

בומבק צייבה

כמות( 1 :מספרי עצים)731 :
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כמות( 15 :מספרי עצים,789 ,790 ,797 :
,623 ,624 ,637-638 ,752 ,755 ,756 ,757
)613 ,614 ,619 ,620
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העתקה

מין העץ

שימור

וושינגטוניה חסונה

כמות( 1 :מספרי עצים)706 :

טרכיקרפוס פורטון

כמות( 1 :מספרי עצים)708 :

מכנף נאה

כריתה

כמות( 1 :מספרי עצים)714 :

סיגלון עלי-מימוסה

כמות( 5 :מספרי עצים,721 ,727 ,735 ,736 :
)702

סייגרוס רומנזוף

כמות( 2 :מספרי עצים)700-701 :

סיסם הודי

כמות( 12 :מספרי עצים,734 ,737 ,738 :
,709 ,710 ,715 ,719 ,720 ,726 ,728 ,733
)703

ערער רם

כמות( 2 :מספרי עצים)729 ,730 :

פיקוס בנימינה

כמות( 1 :מספרי עצים)712 :

פיקוס הגומי

כמות( 1 :מספרי עצים)781 :

פיקוס מעוקם

כמות( 5 :מספרי עצים,722 ,723 ,724 ,725 :
)718

פנסית דו-נוצתית

כמות( 1 :מספרי עצים)763 :

שלטית מקומטת

כמות( 1 :מספרי עצים)707 :

תויה מינים שונים

כמות( 1 :מספרי עצים)704 :

סה"כ

כמות193 :

כמות( 2 :מספרי עצים)705 ,764 :

כמות19 :
סה"כ לכריתה 67,882.55 :ש"ח
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סיכום וחוות דעת אגרונומית כללית
עצים לשימור ישולבו בתכנון .אין לפגוע בהם .ייעשה מאמץ ומציאת חלופות תכנון לשמר עצים .קיימים עצי איקליפטוס ענקיים ערכיים ביותר לשימור מוקפד

מפרטים אגרונומיים
מפרט טכני לשימור העתקה וכריתת עצים
מפרטים אלו ייקראו רק ביחד עם סקר העצים ונספח העצים המהווים מסמך מחייב לתכנית זו.
ביצוע עבודות בקרבת עצים לשימור ,העתקה וכריתה וכן ביצוע כריתות והעתקות רק לאחר קבלת רשיונות העתקה וכריתה תקפים מפקיד היערות

פרק  :1מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3-4.5מ' (מרחקים ספציפיים בהתאם לטבלת עצים) -מהיקף הגזע ובאזור היטל הצמרת – כלומר המעגל שקוטרו כקוטר
הצמרת בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע (במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי האגרונומית נא לעבוד לפי הסעיפים
 1.10-1.14להלן).

ניתן לקבל אישור לעבודה במרחק קטן מהמצוין לעיל ,רק בהתאם להנחיות הח"מ ורק מכיוון העבודות בהתאם למין העץ  .אישור כזה יחייב מפרט
מיוחד לעץ המדובר וליווי ופיקוח צמוד של אגרונום
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פרט מספר  :1עצים בגובה הפיתוח
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פרט מספר  :2עצים הנמוכים מפיתוח -פרט כיסוי לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח גבוה מהעץ ,ליישום בעת העבודות בפיקוח צמוד על ידי אגרונום:

עמוד  43מתוך 108

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

פרט מספר  :3עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ מצד אחד:
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פרט מספר  :4עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ:

 1.1במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה קרשים אופקיים או אסכורית  .הגדר תקיף את העץ במרחק  3.5מ' מכל כיוון ותתנשא לגובה  2.5מטרים.
לעיתים יינתנו הקלות למרחק במקרים של אתר בנייה קטן וחוסר אפשרות לתנועה בהתאם להמלצות האגרונומית  .ראו להלן סכמות הגנה על עצים במפרט זה ושלט עץ לשימור.
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 1.2נקודת עצירה ראשונה -יש לתאם עם האגרונומית סיור לאחר ביצווע הגידור ובטרם נעשתה כל עבודה בשטח ,אין לחפור ואין לבצע עקירות או
כל עבודה אחרת ,לפני קבלת אישור האגרונומית או אגרונום פיקוח צמוד
פרט מספר  :5עצים שניתן להתקרב אליהם מצד אחד בהתאם לטבלה מצורפת:

פרט  -5שמירת מרחק מעצים לפי הטבלה שלעיל ,הנתון 1מ' מוחלף בכל אחד מהמרחקים בטבלה בהתאם לעץ המדובר

 1.3אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור  ,ואין לחפור סביבו או לגזום נופו  .אין לחפור תשתיות ,תעלות ,בורות ,חפירה ארכיאולוגית ,אין לקדוח ואין לבצע
כל שינוי בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו  3-4.5מ' בהתאם לטבלה לעיל!)
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 1.4ייתלה שלט עץ לשמור על כל עץ או קבוצת עצים המגודרים יחד (במידה ומתאפשר גידור יחד רק לעצים קרובים זה לזה שאין ביניהם עצים לכריתה)  ,נוסח השלט להלן .גודל
השלט  , 40X30עשוי מחומר קשיח והכיתוב בחריטה או הטבעה .השלטים יתוחזקו ויישמרו משך כל העבודות בשטח.
 1.5הקבלן יעסיק אגרונום מלווה לפיקוח צמוד על כל עבודות השימור וההעתקה באתר ועד  4מ' ממנו ,העסקת האגרונום למשך כל זמן העבודות.
 1.6יש לקבל מהח"מ אישור לגוזם המומחה שנבחר -התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית .לביצוע כל עבודות השימור והטיפול בעצים לשימור .
 1.7גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד ,בפברואר מרץ ואילך או לפי הנחיות אחרות במידה ויינתנו על ידי האגרונומית .גיזומים ייעשו רק בהתאם
לפרקים הבאים במפרט זה -פרק  :2סניטציה דילול ענפים והפחתת משקל .פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחה .פרק  :4כבילת ענפים.
 1.8יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקיית עזר באמצעות טפטוף בקרבת הגזע ,או באמצעות מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ .כמות מים הינה -
 0.7 -0.3קוב להשקייה  ,כתלות בעונה (הנחיות מפורטות בהתאם לפרק ה' במפרט זה -פרק  -5השקייה)  .להשקיית עץ לשימור יש להוסיף אפטייק ( )Uptakeנוזל המכיל חומר אורגני
המסייע לקליטת דשנים ומוסף עם הדשנים  .יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן
אחר על פי התייעצות עם היצרן).
הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו
 1.9לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי הנחיית האגרונומית בשטח /גוזם מומחה בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים קיימים ובאיזו כמות ובאלו
קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות ,החפירה תהיה לעומק  50- 40ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית .הבוררות יכוסו מיידית  ,עקב הסכנה הפוטנציאלית.
 1.10במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי פטרייתי (פונגציד) ולאחר
התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש  2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
 1.11אין לפגוע בעץ לשימור .האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן.
1.12

נקודת עצירה שנייה :אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת רק על ידי הגוזם המומחה מלווה

העבודה ובנוכחות מפקח האתר ורק לאחר קבלת אישור האגרונומית להליך ורק לאחר קבלת אישורם.
 1.13בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות .אין לבצע חפירות כלל .כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם המומחה והמפקח .אם
נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת הגוזם המומחה המלווה.
 1.14במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב השורש.
 1.15מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון ,בלזם לק או שו"ע .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח.
 1.16במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח ,יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשים.
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 1.17יצוין שוב כי קריעת שורשים לא מבוקרת ולא חיתוך עי גוזם מומחה בהתאם לסעיפים לעיל מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.

פרק  :2סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל:
 2.1פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין-משרדי  41.5על ידי הגוזם המומחה תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיקוח עליון של האגרונומית.
 2.2יש לבצע סניטיציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול ענפים ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז תהיה סכנה
מוחשית להינתקות ענפים!  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ .אין לגזום חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי המקצוע (גוזם ואגרונומית).
רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה יכול לבצע אותה וההוראות מכוונות איליו.
 2.3יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע בנוף העץ ,ענפיו
וגזעיו.
 2.4כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב .פרק  3להלן.

פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
 3.1ניקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.
 3.2אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
 3.3משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד מקומות החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
 3.4מריחת משחת גיזום תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
 3.5כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.

פרק  :4כבילת ענפים יבוצעו לפי הצורך לאחר הנחיית אנשי מקצוע :גוזם מומחה -הח"מ -קונסטרוקטור
 4.1כבילות יבוצעו בין ענפי כובד .ברגי ההברגה יהיו מגולוונים בעובי  16מ"מ .טבעות הקשירה יהיו בעומס  3טון ועם הברגה פנימית מתאימה 16 -מ"מ .כבלי הפלדה בעובי  8מ"מ וכן חבקים 8
מ"מ לכבל הפלדה.
 4.2קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי טיפוס מתאים ויציב.
 4.3יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות ,ולקשר בכבלי המתכת וחיזוק על ידי חבקים.
 4.4לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים.
 4.5כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונגציד או במשחת גיזום המכילה פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.
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 4.6מיקום הכבלים ,הזוויות המדויקות ביניהם  ,גובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם המומחה הנבחר בלבד בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץ.
 4.7יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנקודת עיגון חיצונית ,לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע :גוזם מומחה ,קונסטרוקטור
ואגרונומית.
 4.8במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס על העץ יש לנקות על פי פרק  3לעיל.
 4.9מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכבלים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת כבלים מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית והגוזם המומחה ולבצע גיזום
הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.
תמיכת עץ ( :אם יידרש)
 .1על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ או מתכת המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה
פיזיקלית.
 .2בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה
ברוח.
 .3יש לחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .4לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
 .5על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ (עמוד חשמל או עמוד טלפון שהוצא משימוש ללא סדקים) או עמוד מתכת מגלוונת (קוטר עמוד המתכת כקוטר עמודי החשמל /טלפון מעץ או
 4צול) המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .עומק העיגון  1.5מ' .ורוחב  0.7מ' .בעמודי מתכת נדרש ריתוך בחלק התחתון קוצי מתכת לאחיזה יציבה .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד
אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה פיזיקלית .בעמודי מתכת יש לרתך זווית עליונה מעוגלת שקוטרה חצי מהיקף הגזע הנתמך.
 .6בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה
ברוח.
 .7יש להחליק זיזים ולחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .8לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
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פרק  : 5השקייה:
 5.1יש להעביר השקייה בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע .לכל גזע לפחות ארבע טפטפות מתווסתות בספיקה  2ל/ש' מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  30ס"מ.
 5.2הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  1מ' לערך.
 . 5.3לכל עץ לשימור יש לתת השקיית עזר לפי הטבלה להלן  ,רק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית .ההשקייה במשך כשעה ,או לפי  0.7 -0.3-קוב להשקייה
לעץ על פי הטבלה להלן המבוססת על מקדמי התאדות .
השקיית עץ לשימור וכן עץ כהכנה להעתקה ולאחר העתקה לפי מפרט:
תקופת השקיה

קיץ  -מאי עד ספטמבר

אביב  -מרץ ,אפריל,
אוקטובר ,נובמבר

חורף  -דצמבר ,ינואר,
פברואר
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כל  7ימים

כל  7ימים

שבועיים מגשם אחרון מעל
 10מ"מ

כמות לכל השקיה
(מ"ק /עץ)

0.67

0.58

0.34

הכנת גומת השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכלית
הכנת גומה לעץ לשימור כוללת הערמת סוללת עפר במרחק  3מ' מגזע העץ (כלומר החל מ  3מ').
הסוללה תהיה בגובה  0.7מ' וברוחב  1.0מ' ,בעלת שיפועים מתונים .האדמה לסוללה תובא מחוץ
לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.
העבודה כוללת עבודה ,הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה.
התמורה תימדד לפי :גומת השקיה לעץ.
הערה :כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים ,ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם
למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו ,כאשר ייבדקו מדדי חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף
 6.1תוספת קרקע לעצים אשר שורשיהם נחשפו .לעצים שצוואר השורש שלהם מחוץ לאדמה עקב סחיפת קרקע או סיבות אחרות -כגון חפירה שבוצעה לידם בעבר וגרמה לחישוף
שורשים .יש לבצע תוספת קרקע גננית סביב בסיס הגזע תוספת קרקע תבוצע במקומות בהם יש חשיפת שורשים .במידה ומדובר באתר מוגבה יש להתקין קיר /מתרס זמני למניעת
היסחפות הקרקע .
 6.2הקרקע המוספת תהיה קרקע גננית  ,שבוצעו עבורה בדיקות קרקע והיא תקינה .
 6.3יש להוסיף דשן כללי ולערבב בקרקע זו .כמות הדשן לפי הוראות היצרן לעץ בוגר על פי הדשן הספציפי שיהיה בשימוש.

סכמות:
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פרק  :8מפרט לעצים חלופיים
 8.1גודל עצים חלופיים שיינטעו יהיה על פי המפורט בטבלה לעיל.
 8.2גודל סטנדרטי נקבע על פי התקן המופיע בחוברת "סטנדרטים לצמחי נוי" בהוצאת שה"מ ,משרד החקלאות.
 8.3עץ בגודל  8יישתל ממיכל  60ליטר לפחות ,קוטר הגזע בגובה  20ס"מ מעל צוואר השורש יהיה  2צול לפחות .גובה השתיל יהיה  3.50מ' לפחות.
 8.4לכל שתיל יהיו לפחות שתי זרועות מעוצבות בגובה  1.90מ' ומעלה.
 8.5גוש השורשים ללא פיתולים ,מרבית השורשים חיוניים ,צוואר השורש יהיה מעט מעל פני הקרקע במיכל.
 8.6בחירת עצים תיעשה במשתלה על ידי איש מקצוע ,ובהתאם לסטנדרטים המקובלים ולמפרט העירוני.
 8.7אין לבחור עצים מעוקמים וללא עיצוב ראשוני של זרוע מובילה על ידי המשתלה.
 8.8השתילים יהיו ללא שיבוש בעשבים רעים במיכל ,וגדלים בקרקע המתאימה לקרקע המקומית .הווה אומר חמרה וחמרה חולית באזור החוף וקרקע טרה רוסה או כבדה באזור ההר.
 8.9העצים יגיעו לשטח כאשר הזרוע המובילה קיימת וזרוע משנית אחת לפחות ,לא יתקבל עץ בו נגזמו כל הזרועות עד לגזע .
8.10

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

פרק  :9מפרט לכריתת ועקירת עצים
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

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

עמוד  55מתוך 108

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

תמונות העצים
603

601-602

עמוד  56מתוך 108

600

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

606

605

עמוד  57מתוך 108

604

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

609

608

עמוד  58מתוך 108

607

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

612

611

עמוד  59מתוך 108

610

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

615

614

עמוד  60מתוך 108

613

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

618

617

עמוד  61מתוך 108

616

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

621

620

עמוד  62מתוך 108

619

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

624

623

עמוד  63מתוך 108

622

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

627

628

עמוד  64מתוך 108

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

629

630

עמוד  65מתוך 108

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

636

635

עמוד  66מתוך 108

631-634

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

640

639

עמוד  67מתוך 108

637-638

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

643

642

עמוד  68מתוך 108

641

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

646

645

עמוד  69מתוך 108

644

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

703

702

עמוד  70מתוך 108

700-701

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

706

705

עמוד  71מתוך 108

704

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

709

708

עמוד  72מתוך 108

707

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

712

711

עמוד  73מתוך 108

710

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

715

714

עמוד  74מתוך 108

713

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

719

718

עמוד  75מתוך 108

716-717

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

722

721

עמוד  76מתוך 108

720

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

725

724

עמוד  77מתוך 108

723

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

728

727

עמוד  78מתוך 108

726

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

731

730

עמוד  79מתוך 108

729

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

734

733

עמוד  80מתוך 108

732

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

737

736

עמוד  81מתוך 108

735

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

751

750

עמוד  82מתוך 108

738

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

754

753

עמוד  83מתוך 108

752

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

757

756

עמוד  84מתוך 108

755

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

760

759

עמוד  85מתוך 108

758

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

764

763

עמוד  86מתוך 108

761-762

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

767-768

766

עמוד  87מתוך 108

765

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

771-772

770

עמוד  88מתוך 108

769

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

775-779

774

עמוד  89מתוך 108

773

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

782

781

עמוד  90מתוך 108

780

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

786-787

785

עמוד  91מתוך 108

783-784

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

790

789

עמוד  92מתוך 108

788

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

797

794-796

עמוד  93מתוך 108

791-793

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

800-809

799

עמוד  94מתוך 108

798

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

813-814

811-812

עמוד  95מתוך 108

810

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

817

816

עמוד  96מתוך 108

815

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

820

819

עמוד  97מתוך 108

818

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

823

822

עמוד  98מתוך 108

821

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

830-832

829

עמוד  99מתוך 108

824-828

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

844

843

עמוד  100מתוך 108

833-842

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

847-848

846

עמוד  101מתוך 108

845

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

851-853

850

עמוד  102מתוך 108

849

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

857-858

856

עמוד  103מתוך 108

854-855

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

861

860

עמוד  104מתוך 108

859

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

864

863

עמוד  105מתוך 108

862

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

867-868

866

עמוד  106מתוך 108

865

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

872

871

עמוד  107מתוך 108

869-870

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

875

874

עמוד  108מתוך 108

873

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

לכבוד
מרים בן דוד בלשה ילון

02/02/2021
כ' בשבט התשפ"א

הנדון :סקר וחוות דעת לעצים בפרויקט קו ביוב  aynהרצליה תל אביב פיר  7גוש  6626חלקה .51
סקר העצים נערך לפי בקשת הפונה ,ערכתי באתר סיור מקצועי והוצגו בפני תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של האתר .נערך סקר מפורט המוצג להלן לצורך מתן חוות דעת לקבלת היתר בנייה
ורשיונות לכריתת עצים לצורך היתרי בנייה .להלן סקר עצים ,חוות דעת ונספח עצים שנערכו על פי התיקון לחוק התו"ב מס'  89ובהתאם להנחיות פקיד היערות על ידי כאגרונום מומחה המוכר על
ידי משרד החקלאות .הסקר כולל חוות דעת ,הנחיות ופיצוי נופי באשר לעצים הכלולים בשטחי התכנית.

תכולה:
•
•
•
•

טבלת עצים הכוללת מספר העץ (קוד) ,שם בוטני של העץ ,קוטר גזע בגובה 1.3מ' ) ,)DBHגובה העץ ,ניקוד :נדירות העץ +חשיבות נופית /אקולוגית +בריאות העץ ,ערכיות העצים ,ייעוד
(שימור/העתקה/כריתה) ,פיצוי נופי ,נימוקים לכריתה  /העתקה.
הנחיות ל שימור ,העתקה ,כריתה
תכנית מדידה עם סימון כל העצים.
צילומי העצים
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טבלת סקר העצים
תיאור האתר וסביבתו :אתרים לאורך נתיבי איילון וכן בגני יהושע .לאורך איילון צמחיית צידי דרך שיחים ועצים אופייניים טיפול אקסטנסיבי .בגני יהושע עצים בוגרים וותיקים וכן נדירים טיפול
אינטנסיבי

טבלת עצים
הערות והתניות:
•כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה /העתקה מפקיד היערות העירוני .
• בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב השחתת עץ /כריתה
והינה מעשה פלילי על פי חוק.
• גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט.
•יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור להלן ,לפני תחילת העבודות בפועל.
• כריתת עץ ללא רישיון עקירה ,חיגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.
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טבלת סקר העצים
כמות
עצים

כתובת

תיאור
מקום

) (mגובה

קוטר
)(cm

מספר
העץ

 197סיסם הודי

1

חניון
משמואל
ברקאי

חניון

13

50

 203זית אירופי

1

חניון
משמואל
ברקאי
מתחת
לחומה

מדרון

סיסם הודי

4

 600סיסם הודי

1

205
עד
208

שם העץ

מדרון מעל
בית הלוחם
איילון
מאחורי
המכולה

כמות
גזעים

מצב
בריאותי
)(0-5

מיקום
העץ
)(0-5

3

5

אזור
ערך המין חופת העץ סך ערכיות
שורשים
)(0-20
)(0-5
)(0-5
) (mמוגן
4

3

15

שווי העץ

17671.5

5.5

15

5

5

4

2

16

2827.36

8

30

3

5

4

2

14

25446.96

3.5

20

3

5

4

2

14

2827.44

1

סה"כ
לכריתה:
45,945.9
סה"כ כלל
העצים:
48,773.26

סה"כ
עצים:
7
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התכנות
העתקה

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

טבלת מסכמת – ערכיות העצים
מין העץ

שם מדעי

ערכיות גבוהה ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה
)(0-6
)(7-13
)(14-16
) (17-20מאוד

סה"כ

זית אירופי

Olea
europaea

1

1

סיסם הודי

Dalbergia
sissoo

6

6

7

7

סה"כ
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טבלת עצים מסכמת
•

להלן סיכום כמות העצים עבור כל מין עץ המופיע בסקר על פי סטאטוס ,בסוגריים מופיעים מספרי העצים ולפני הסוגריים הכמות של העצים:
מין העץ

העתקה

שימור

זית אירופי

כריתה

כמות( 1 :מספרי עצים)203 :
כמות( 6 :מספרי עצים)197 ,205-208 ,600 :

סיסם הודי
כמות1 :

סה"כ

עמוד  6מתוך 22
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טבלה מרכזת כולל סטטוסים לעצים
מספר
העץ

שם העץ

כמות עצים

) (mגובה

197

סיסם הודי

1

13

50

203

זית אירופי

1

5.5

15

16

 205עד
208

סיסם הודי

4

8

30

14

ערכיות גבוהה

600

סיסם הודי

1

3.5

20

14

ערכיות גבוהה

) (cmקוטר כמות גזעים

1

סך ערכיות
)(0-20

ערכיות העץ

סטאטוס
מוצע

15

ערכיות גבוהה

כריתה

כריתה ופיצוי
נטוי רקבונות
נופי

ערכיות גבוהה

העתקה

העתקה לפי
מפרט
אגרונומי,

תחום פיתוח

כריתה

יובש ענפים כריתה ופיצוי
נופי
רב

תחום פיתוח

כריתה

בריא ,גזע
כריתה ופיצוי
נטוי במידה
נופי
רבה

תחום פיתוח

סה"כ
עצים7 :
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תכונות

בריא

המלצות

נימוקים
לכריתה/העתקה
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סיכום וחוות דעת אגרונומית כללית
עצים בתחומי חפירות לפירים וקו ביוב סומנו לכריתה ופיצוי נופי .עצים לשימור על פי מפרט שימור בהקפדה יתרה

מפרטים אגרונומיים
מפרטים אלו ייקראו רק ביחד עם סקר העצים ונספח העצים המהווים מסמך מחייב לתכנית זו.
ביצוע עבודות בקרבת עצים לשימור ,העתקה וכריתה וכן ביצוע כריתות והעתקות רק לאחר קבלת רשיונות העתקה וכריתה תקפים מפקיד היערות

פרק  :1מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3-4.5מ' (מרחקים ספציפיים בהתאם לטבלת עצים) -מהיקף הגזע ובאזור היטל הצמרת – כלומר המעגל שקוטרו כקוטר
הצמרת בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע (במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי האגרונומית נא לעבוד לפי הסעיפים
 1.10-1.14להלן).

ניתן לקבל אישור לעבודה במרחק קטן מהמצוין לעיל ,רק בהתאם להנחיות הח"מ ורק מכיוון העבודות בהתאם למין העץ  .אישור כזה יחייב מפרט
מיוחד לעץ המדובר וליווי ופיקוח צמוד של אגרונום

עמוד  8מתוך 22

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

פרט מספר  -1עצים הנמוכים מפיתוח -פרט כיסוי לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח גבוה מהעץ:

פרט  -1כיסוי לעץ אשר נמוך מהתכנון -נועד לגשר על הפרשי הגובה ,ליישום בעת העבודות בפיקוח צמוד עי אגרונום
פרט מספר  2עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ:
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פרט  -2אדנית מוגבהת לעץ אשר גבוה מהפיתוח לגישור הפרשי גובה – לפי הטבלה לעיל

 1.1במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה קרשים אופקיים או אסכורית  .הגדר תקיף את העץ במרחק  3.5מ' מכל כיוון ותתנשא לגובה  2.5מטרים.
לעיתים יינתנו הקלות למרחק במקרים של אתר בנייה קטן וחוסר אפשרות לתנועה בהתאם להמלצות האגרונומית  .ראו להלן סכמות הגנה על עצים במפרט זה ושלט עץ לשימור.

 1.2נקודת עצירה ראשונה -יש לתאם עם האגרונומית סיור לאחר ביצווע הגידור ובטרם נעשתה כל עבודה בשטח ,אין לחפור ואין לבצע עקירות או
כל עבודה אחרת ,לפני קבלת אישור האגרונומית או אגרונום פיקוח צמוד
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פרט מספר  :3עצים שניתן להתקרב אליהם מצד אחד בהתאם לטבלה מצורפת:

פרט  -3שמירת מרחק מעצים לפי הטבלה שלעיל ,הנתון 1מ' מוחלף בכל אחד מהמרחקים בטבלה בהתאם לעץ המדובר

 1.3אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור  ,ואין לחפור סביבו או לגזום נופו  .אין לחפור תשתיות ,תעלות ,בורות ,חפירה ארכיאולוגית ,אין לקדוח ואין לבצע
כל שינוי בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו  3-4.5מ' בהתאם לטבלה לעיל!)
 1.4ייתלה שלט עץ לשמור על כל עץ או קבוצת עצים המגודרים יחד (במידה ומתאפשר גידור יחד רק לעצים קרובים זה לזה שאין ביניהם עצים לכריתה)  ,נוסח השלט להלן .גודל
השלט  , 40X30עשוי מחומר קשיח והכיתוב בחריטה או הטבעה .השלטים יתוחזקו ויישמרו משך כל העבודות בשטח.
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 1.5הקבלן יעסיק אגרונום מלווה לפיקוח צמוד על כל עבודות השימור וההעתקה באתר ועד  4מ' ממנו ,העסקת האגרונום למשך כל זמן העבודות.
 1.6יש לקבל מהח"מ אישור לגוזם המומחה שנבחר -התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית .לביצוע כל עבודות השימור והטיפול בעצים לשימור .
 1.7גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד ,בפברואר מרץ ואילך או לפי הנחיות אחרות במידה ויינתנו על ידי האגרונומית .גיזומים ייעשו רק בהתאם
לפרקים הבאים במפרט זה -פרק  :2סניטציה דילול ענפים והפחתת משקל .פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחה .פרק  :4כבילת ענפים.
 1.8יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקיית עזר באמצעות טפטוף בקרבת הגזע ,או באמצעות מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ .כמות מים הינה -
 0.7 -0.3קוב להשקייה  ,כתלות בעונה (הנחיות מפורטות בהתאם לפרק ה' במפרט זה -פרק  -5השקייה)  .להשקיית עץ לשימור יש להוסיף אפטייק ( )Uptakeנוזל המכיל חומר אורגני
המסייע לקליטת דשנים ומוסף עם הדשנים  .יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן
אחר על פי התייעצות עם היצרן).
הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו
 1.9לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי הנחיית האגרונומית בשטח /גוזם מומחה בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים קיימים ובאיזו כמות ובאלו
קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות ,החפירה תהיה לעומק  50- 40ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית .הבוררות יכוסו מיידית  ,עקב הסכנה הפוטנציאלית.
 1.10במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי פטרייתי (פונגציד) ולאחר
התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש  2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
 1.11אין לפגוע בעץ לשימור .האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן.
1.12

נקודת עצירה שנייה :אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת רק על ידי הגוזם המומחה מלווה

העבודה ובנוכחות מפקח האתר ורק לאחר קבלת אישור האגרונומית להליך ורק לאחר קבלת אישורם.
 1.13בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות .אין לבצע חפירות כלל .כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם המומחה והמפקח .אם
נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת הגוזם המומחה המלווה.
 1.14במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב השורש.
 1.15מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון ,בלזם לק או שו"ע .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח.
 1.16במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח ,יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשים.
 1.17יצוין שוב כי קריעת שורשים לא מבוקרת ולא חיתוך עי גוזם מומחה בהתאם לסעיפים לעיל מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.
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פרק  :2סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל:
 2.1פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין-משרדי  41.5על ידי הגוזם המומחה תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיקוח עליון של האגרונומית.
 2.2יש לבצע סניטיציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול ענפים ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז תהיה סכנה
מוחשית להינתקות ענפים!  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ .אין לגזום חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי המקצוע (גוזם ואגרונומית).
רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה יכול לבצע אותה וההוראות מכוונות איליו.
 2.3יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע בנוף העץ ,ענפיו
וגזעיו.
 2.4כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב .פרק  3להלן.

פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
 3.1ניקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.
 3.2אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
 3.3משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד מקומות החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
 3.4מריחת משחת גיזום תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
 3.5כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.
 4.1במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס על העץ יש לנקות על פי פרק  3לעיל.
 4.2מיד י שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכבלים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת כבלים מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית והגוזם המומחה ולבצע גיזום
הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.

פרק  : 5השקייה:
 5.1יש להעביר השקייה בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע .לכל גזע לפחות ארבע טפטפות מתווסתות בספיקה  2ל/ש' מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  30ס"מ.
 5.2הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  1מ' לערך.
 . 5.3לכל עץ לשימור יש לתת השקיית עזר לפי הטבלה להלן  ,רק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית .ההשקייה במשך כשעה ,או לפי  0.7 -0.3-קוב להשקייה
לעץ על פי הטבלה להלן המבוססת על מקדמי התאדות .
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השקיית עץ לשימור וכן עץ כהכנה להעתקה ולאחר העתקה לפי מפרט
תקופת השקיה
תדירות
כמות לכל השקיה
(מ"ק /עץ)
הכנת גומת השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכלית

קיץ  -מאי עד ספטמבר

אביב  -מרץ ,אפריל,
אוקטובר ,נובמבר

כל  7ימים

כל  7ימים

חורף  -דצמבר ,ינואר,
פברואר
שבועיים מגשם אחרון
מעל  10מ"מ

0.67

0.58

0.34

הכנת גומה לעץ לשימור כוללת הערמת סוללת עפר במרחק  3מ' מגזע העץ (כלומר החל מ  3מ') .הסוללה תהיה בגובה  0.7מ' וברוחב  1.0מ' ,בעלת שיפועים מתונים .האדמה לסוללה תובא
מחוץ לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.
העבודה כוללת עבודה ,הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה.
התמורה תימדד לפי :גומת השקיה לעץ.

הערה :כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים ,ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם
למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו ,כאשר ייבדקו מדדי חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף

פרק  : 6תוספת קרקע גננית לעצים:
מבוא :לעצים שצוואר השורש שלהם מחוץ לאדמה עקב סחיפת קרקע או סיבות אחרות -כגון חפירה שבוצעה לידם בעבר וגרמה לחישוף שורשים.
בסיס הגזע.
 6.1תוספת קרקע תבוצע במקומות בהם יש חשיפת שורשים .במידה ומדובר באתר מוגבה יש להתקין קיר /מתרס זמני למניעת היסחפות הקרקע .
 6.2הקרקע המוספת תהיה קרקע גננית  ,שבוצעו עבורה בדיקות קרקע והיא תקינה .
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 6.3יש להוסיף דשן כללי ולערבב בקרקע זו .כמות הדשן לפי הוראות היצרן לעץ בוגר על פי הדשן הספציפי שיהיה בשימוש.

סכמות:
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פרק  :7הוראות ומפרט טכני בנוגע לעצים להעתקה
מפרט העתקה:
.1.1

טרם תחילת העבודות יש לתאם מול עיריית ירושלים ובליווי האגרונומית את המיקום איליו יועתקו העצים טרם תחילת העבודות יש לתאם מול עיריית ירושלים ובליווי האגרונומית

את המיקום איליו יועתקו העצים העתקה בפועל תבוצע רק לאחר קבלת אישורים לעקירה /העתקה מפקיד היערות העירוני/אזורי .ולאחר ביצוע תיאומים עם הרשות באשר
ליעד ההעתקה ,על האדריכל לספק תכנית השקייה ,התחברות ולראש מערכת קיים ומיקומים לעצים המועתקים באתר היעד
טרם תחילת העבודות יש למספר כל עץ בתווית מחודשת עי המודד לפי מספרי העצים ונ.צ .במדידה החתומה עי המודד
 7.1הכנות להעתקה:
 7.1.2הקבלן יתקין מראש חיבור למערכת השקייה לעץ לשם הכנה ולמקום אליו מעתיקים ויוודא פעילותה התקינה .פעילות ורכיבי מערכת ההשקייה בהתאם לשיקולים מקצועיים והנחיות הגוזם
המומחה המלווה בשטח .נקודת העצירה ראשונה -סיור פקוח עליון עם האגרונומית יתואם במועד זה
 7.1.3על הקבלן והגוזם המומחה שנבחר לביצוע ההעתקה לוודא קיום אמצעי והסדרי בטיחות להעתקת העץ .כולל תיאום עם המשטרה למעבר בכבישים ,וכל אמצעי הבטיחות הנדרשים.
 7.1.4ביצוע ההעתקה על ידי גוזם מומחה שיאושר ללווי העבודה על ידי פקיד היערות בהתאם לאמור במפרט זה .במקרה של ספק ההוראות הקובעות הן אלו שיינתנו על ידו במהלך העבודה.
 7.1.5הכנת העץ להעתקה תחל מייד עם התקבל הוראות אלו ,ללא דיחוי.
 7.1.6יש להניח צינורות טפטוף סביב העץ המיועד להעתקה ,שלוש כריכות לפחות .פתחי טפטפות מתווסתות במרחק  30ס"מ זו מזו .זאת במידה ותגיע עונת יובש.
 7.1.7ביצוע השקיית רוויה כשלוש פעמים בשבוע בעונת קיץ .בחורף ההשקייה תבוצע בתקופות של הפסקת גשמים בלבד.
 7.1.8יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן אחר על פי התייעצות עם היצרן).
 7.1.9הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו ,עם תחילת ההשקייה ושוב כל שלושה שבועות .המטרה עידוד יצירת שורשים
קרובים לעץ .השקיית ודישון הכנה אלו צריכים להיעשות לפחות שלושה חודשים לפני ההעתקה .הכנה ארוכה מזו -טובה אף יותר .ניתן להחדיר הדשן גם באמצעות השקייה ידנית.
 7.1.10יש לבצע גיזום החל ממחצית השנייה של חודש פברואר כאמור בסעיף ב' ולאחר שלושה שבועות עד חודש לבצע חיתוך שורשים שיתבצע לאחר שהגוזם המומחה יבצע חפירה זהירה של
תעלה בהיקף העץ במרחק לפחות  4מ' מהגזע .זאת לצורך יצירת גוש שורשים שלא יקטן מפי  8מקוטר הגזע ועומקו לא יקטן מ 1 -מ'.
 7.1.11עצים יועתקו רק לאחר הכנה כמתואר לעיל .במועדים המצוינים במפרט זה
 7.1.12לאחר ביצוע התעלה ההיקפית בידי הגוזם המומחה בכלים ידניים במידה רבה ככל האפשר -יש למלא אזור זה במצע קל המורכב בעיקרו מפרלייט וורמיקוליט ( )80%וקומפוסט על פי
תקן  ,)20%( 901וכן אוסמוקוט ,שיונח בסמיכות לפתחי הטפטפות .העתקה תבוצע רק לאחר שלושה חודשים לפחות  ,תקופה בה העץ יגדל שורשים חדשים ,צעירים לאזור חיצוני זה.
 7.1.13תיחום גוש השורשים יבוצע עי עיטוף ביריעה מחוזקת בהדרגה סביב העץ במרחקים הנכונים מעבר לגודל פי  8מהיקף הגזע ללא חיתוך שורשים וניתוק – עדיין .אפשרות נוספת היא
ארגוז הדרגתי בכל פאה ופאה ,ואז ניתוק .יישקלו שתי האפשרויות בהתאם לעונה ,והחלטה משותפת של האגרונומית והגוזם  .בכל מקרה ארגוז וחפירה הדרגתית הינו הכרחי לשם
העתקת עץ בהכנה ממושכת.
 7.1.14חיתוך שורשים היקפיים לקראת יצירת גוש להעתקת העץ ילווה מיידית במריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (בנלט או שו"ע) על החתך לכל שורש בקוטר  2צול ומעלה .וכן הורמון
השרשה בריכוז  PPM 2000מסוג  KIPAאו שו"ע.
 7.1.15הקבלן יוודא קיום סידורי בטיחות ודרך גישה לביצוע ההעתקות .הקבלן יוודא קיום והבאת ציוד מתאים לאתר להנפה ,הזזה ומיקום העץ מחדש.
 7.1.16המקום להעתקה יסומן בעזרת יתד בולטת ,במרכז המקום המתוכנן .ייתכן ותידרש העתקה אל מחוץ לאתר הבנייה ,יש להיערך לכך.
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 7.2גיזום העץ .:
 7.2.1כל גיזום בעץ המיועד להעתקה יבוצע על ידי הגוזם המומחה בלבד .גיזומי הכנה יבוצעו החל מחודש פברואר או לפי הנחיות האגרונומית בטרם ביצוע התעלה ההיקפית ועם ביצוע הדישון
 .אין לגזום זרועות שמעל  3צול .יש להעתיק עם רוב הנוף .בכל מקרה יש להשאיר יותר משלושה רבעים מנוף העץ .יש לבצע סניטציה ולנקות ענפים יבשים ורקובים .יש לבצע חיטוי
פצעים ורקבונות בפונגציד (קוטל פטריות) על ידי ריסוס עד נגר .עבודות אלו יבוצעו רק על ידי הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה.
 7.2.2זרועות צפופות ידוללו ,תוך השארת ענפי שלד .יש להימנע מקיצור מסיבי של ענפים .יש להשאיר זרועות שלא נגזמות למלוא אורכן במידת האפשר.
 7.2.3פצעי הגיזום יימרחו בהקפדה במשחת עצים אנטי פטרייתית מסוג "לק בלזם" או "ביילטון" או שו"ע .כל חתך יימרח .במידה ונוצרו קרעים בענפים יש לבצע חתך ישר ורק לאחר מכן למרוח
כאמור במשחת גיזום.
 7.2.4נקודת העצירה השנייה -סיור פקוח עליון עם האגרונומית יתואם במועד זה
 7.3ביצוע ההעתקה:
 7.3.1העתקה בפועל תבוצע רק לאחר קבלת אישורים לעקירה  /העתקה מפקיד היערות העירוני  /האזורי ולאחר ביצוע תיאומים עם הרשות באשר ליעל ההעתקה .על האדריכל לספק תכנית
השקייה ,התחברות ולראש מערכת קיים ומיקומים לעצים המועתקים באתר היעד
 7.3.2ההעתקה לעץ תתבצע בין החודשים מרץ -מאי או לפי הנחיות האגרונומית רק לאחר הכנת העץ במשך שלושה חודשים לפחות לאחר ההכנה כמתואר לעיל הכוללת :גיזום עצים (סעיף ב
לעיל) והכנת גוש טרום העתקה (סעיף א' לעיל) .נקודת העצירה השלישית -סיור פקוח עליון עם האגרונומית יתואם במועד זה
 7.3.3אין לבצע העתקה בימי שרב !
 7.3.4יש לדאוג לדרך גישה נקייה ממכשולים ממקום העץ למקומו החדש.
 7.3.5העתקה תבוצע בשעות קרירות .יש לסמן על גבי הגזע לפני הוצאתו את מיקום צד צפון בצבע אדום .ולשמור על מיקום יחסי זה .יש לשתול העץ במקומו החדש כשצוואר השורש בהתאמה
לגובהו המקורי מעל פני הקרקע.
 7.3.6שורשי העץ ייעטפו בשקי יוטה או ביריעה גיאוטכנית תוך קשירה או בשרינקג'  .יש לכסות עלוות העץ ברשת צל שתושאר לאחר העברת העץ למשך שבועיים.
 7.3.7יש להימנע מפציעת הקליפה והענפים בזמן ההרמה וההעברה .יש למרוח משחת גיזום על כל פצע ובקצות הענפים הגזומים כולם.
 7.3.8העברה תיעשה בקרקע יבשה יחסית כדי למנוע התפוררות הגוש.
 7.3.9יש להימנע בזמן ההעברה מקריעת שורשים .זאת על ידי גיזום במזמרה של השורשים החורגים מהגוש בזמן ההרמה על ידי המנוף מהקרקע ,עובדים מבחוץ פנימה בזהירות תוך הימנעות
מקריעת שורשים .קצות השורשים הגזומים יימרחו גם הם במשחת גיזום.
 7.3.10יש לדאוג להרטבה מתמדת של נוף העץ והגוש במשך הזמן בו הם שוהים מחוץ לבור.
 7.3.11יש להכין קרקע גננית ושני שקי קומופסט .השקים יעורבבו בקרקע המקומית שתוצא מהבור לשתילה מחודשת ובקרקע גננית מיובאת  .יש להקפיד על ערבוב הקרקע והקומפוסט היטב
 7.3.12יש לחפור בור לעץ המועתק בקוטר וגובה גדולים מגודל גוש השורשים ולמלא אותו במים.
 7.3.13יש לרסס את גוש השורשים החשוף בהורמון השרשה מסוג  KIPAאו שוו"ע.
 7.3.14העברת העץ תתבצע בזהירות תוך הימנעות מטלטול גוש השורשים.
 7.3.15העץ יונח בבור מלא מים תוך שמירה על כיוונו המקורי .הנחה כאשר צוואר השורש אינו שקוע יחסית לגובה פני קרקע סופי.
 7.3.16הסרת הקשירות וניתוק המנוף רק לאחר הנחת העץ ,מילוי אדמה והידוקה היטב .יש למרוח הגזע בלובן למניעת נזקי קרינה
 7.3.17יש לבצע הנחת טפטוף סביב העץ הנשתל מחדש .לבצע שלוש כריכות צינור עם טפטפות מתווסתות במרחק  30ס"מ זו מזו ובספיקה של  2ל'/ש ולאפשר טפטוף רציף עד לרוויה,
להשקות כך לפחות שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה שבועות ואז לצמצם בהדרגה .יש לבצע השקיות במשך כל הקיץ בעונה הראשונה לאחר ההעתקה ,ובחורף בעת עצירות גשמים.
ההשקיייה לפי סעיף  5.3לעיל .
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הערות נוספות:
 .1תקופת אחריות להעתקה הינה שנה .במקרה של תמותת עץ מהעתקה יוחלף בשו"ע ממשתלה באישור הח"מ
 .2פיקוח עליון לבדיקת היקלטות העצים יתואם מול האגרונומית למועדים הבאים :שבועיים לאחר ההעתקה .חודש לאחר ההעתקה ,שלשוה חודשים לאחר
ההעתקה
 .3בתקופת האחריות על הקבלן המבצע לנקוט באמצעי אחזקה והשקייה ודישון נאותים לפי המפרט כאן ולפי המפרט הבין משרדי פרק  41א' לעבודות גינון
ואחזקה.
פרק  :8מפרט לעצים חלופיים
 8.1גודל עצים חלופיים שיינטעו יהיה על פי המפורט בטבלה לעיל.
 8.2גודל סטנדרטי נקבע על פי התקן המופיע בחוברת "סטנדרטים לצמחי נוי" בהוצאת שה"מ ,משרד החקלאות.
 8.3עץ בגודל  8יישתל ממיכל  60ליטר לפחות ,קוטר הגזע בגובה  20ס"מ מעל צוואר השורש יהיה  2צול לפחות .גובה השתיל יהיה  3.50מ' לפחות.
 8.4לכל שתיל יהיו לפחות שתי זרועות מעוצבות בגובה  1.90מ' ומעלה.
 8.5גוש השורשים ללא פיתולים ,מרבית השורשים חיוניים ,צוואר השורש יהיה מעט מעל פני הקרקע במיכל.
 8.6בחירת עצים תיעשה במשתלה על ידי איש מקצוע ,ובהתאם לסטנדרטים המקובלים ולמפרט העירוני.
 8.7אין לבחור עצים מעוקמים וללא עיצוב ראשוני של זרוע מובילה על ידי המשתלה.
 8.8השתילים יהיו ללא שיבוש בעשבים רעים במיכל ,וגדלים בקרקע המתאימה לקרקע המקומית .הווה אומר חמרה וחמרה חולית באזור החוף וקרקע טרה רוסה או כבדה באזור ההר.
 8.9העצים יגיעו לשטח כאשר הזרוע המובילה קיימת וזרוע משנית אחת לפחות ,לא יתקבל עץ בו נגזמו כל הזרועות עד לגזע .
8.10

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

פרק  :9מפרט לכריתת ועקירת עצים
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

טרם תחילת העבודות יש למספר כל עץ בתווית מחודשת עי המודד לפי מספרי העצים ונ.צ .במדידה החתומה עי המודד
כריתות ועקירות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורי כריתה כחוק מפקיד היערות העירוני ועם כניסת הרישיון לתוקף ולא לפני מועד זה.
כריתות ועקירות יבוצעו רק על ידי גוזם עצים מומחה.
יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כסגירת האתר ,גדרות ,אמצעי בטיחות אישיים ,שלטי אזהרה ,מחסומים וכו.
כריתות עצים יבוצעו בפלחים ולא תבוצע הפלת עץ או גזע במלואו.
העקירה כוללת ניקיון שלאחר העבודה וכן גידוד והוצאת גוש השורשים וסילוקו .
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תמונות העצים
600

205-208
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לכבוד
מרים בן דוד בלשה ילון

26/04/2021
י"ד באייר התשפ"א

הנדון :סקר וחוות דעת לעצים בפרויקט קו ביוב  aynהרצליה תל אביב פיר  8גוש  6626חלקה .5
סקר העצים נערך לפי בקשת הפונה ,ערכתי באתר סיור מקצועי והוצגו בפני תכניות מדידה ותכניות אדריכליות של האתר .נערך סקר מפורט המוצג להלן לצורך מתן חוות דעת לקבלת היתר בנייה
ורשיונות לכריתת עצים לצורך היתרי בנייה .להלן סקר עצים ,חוות דעת ונספח עצים שנערכו על פי התיקון לחוק התו"ב מס'  89ובהתאם להנחיות פקיד היערות על ידי כאגרונום מומחה המוכר על
ידי משרד החקלאות .הסקר כולל חוות דעת ,הנחיות ופיצוי נופי באשר לעצים הכלולים בשטחי התכנית.

תכולה:
•
•
•
•

טבלת עצים הכוללת מספר העץ (קוד) ,שם בוטני של העץ ,קוטר גזע בגובה 1.3מ' ) ,)DBHגובה העץ ,ניקוד :נדירות העץ +חשיבות נופית /אקולוגית +בריאות העץ ,ערכיות העצים ,ייעוד
(שימור/העתקה/כריתה) ,פיצוי נופי ,נימוקים לכריתה  /העתקה.
הנחיות ל שימור ,כריתה
תכנית מדידה עם סימון כל העצים.
צילומי העצים
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טבלת סקר העצים
תיאור האתר וסביבתו :אתרים לאורך נתיבי איילון וכן בגני יהושע .לאורך איילון צמחיית צידי דרך שיחים ועצים אופייניים טיפול אקסטנסיבי .בגני יהושע עצים בוגרים וותיקים וכן נדירים טיפול
אינטנסיבי

טבלת עצים
הערות והתניות:
•כריתת עצים והעתקתם תבוצע רק לאחר קבלת רישיונות עקירה /העתקה מפקיד היערות העירוני .
• בעת חפירות ,חישוף קרקע או כל עבודת בנייה אחרת אין לחפור ליד שורשי עצים ,אין לגרום לקריעה שלהם בשום אמצעי .קריעת שורשים או כל פגיעה בהם תיחשב השחתת עץ /כריתה
והינה מעשה פלילי על פי חוק.
• גיזומים ,עיצוב עצים ,חיתוך שורשים ,סניטציה וכל עבודה כלשהיא בעץ לשימור תבוצע על ידי אגף גנים או בפיקוח מפקח מאושר על ידי אגף גנים מטעם הנהלת הפרויקט.
•יש להתקין הגנה זמנית סביב העצים המוגדרים לשימור במשך כל זמן העבודה בהתאם למפרט שימור להלן ,לפני תחילת העבודות בפועל.
•כריתת עץ ללא רישיון עקירה ,חיגורו ,פגיעה בשורשיו או נופו והעתקת עץ ללא רישיון העתקה הן עבירות פליליות והאחריות תחול על הקבלן או מי מטעמו.

עמוד  3מתוך 29

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

טבלת סקר העצים
מספר
העץ

שם העץ

כמות
עצים

449

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

9

450
עד
458

איקליפטוס
המקור

9

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

8

459

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

11

460

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

6

461

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

6

כתובת

תיאור
מקום

) (mגובה

קוטר
)(cm

35

25

20

20

15

כמות
גזעים

2

3

2

2

2

מצב
בריאותי
)(0-5

4

4

4

4

3

מיקום
העץ
)(0-5

5

5

5

5

5
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אזור
ערך המין חופת העץ סך ערכיות
שורשים
)(0-20
)(0-5
)(0-5
) (mמוגן

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

15

15

15

14

12

שווי העץ

8466.57

38876.9

2764.61

2764.61

1166.29

התכנות
העתקה

הערות

דר' רקפת הדר גבאי ,אגרונומית ובוטנאית ,נייד ,054-9107292 :טלפון ,02-6516115 :פקס.02-5703325 :
dryy@zahav.net.il

מספר
העץ

שם העץ

כמות
עצים

462

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

7.5

463
עד
465

איקליפטוס
המקור

3

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

7.5

466

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

8.5

467

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

7

468

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

7

כתובת

תיאור
מקום

) (mגובה

קוטר
)(cm

17

25

25

25

15

כמות
גזעים

2

3

1

4

1

מצב
בריאותי
)(0-5

5

4

4

4

4

מיקום
העץ
)(0-5

5

5

5

5

5
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אזור
ערך המין חופת העץ סך ערכיות
שורשים
)(0-20
)(0-5
)(0-5
) (mמוגן

3

3

3

3

3

1

3

2

2

1

14

15

14

14

13

שווי העץ

2496.78

12958.97

4319.66

4319.66

1555.05

התכנות
העתקה

הערות
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תיאור
מקום

) (mגובה

מספר
העץ

איקליפטוס
469
מינים שונים

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

10

470
עד
472

איקליפטוס
המקור

3

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

11

473

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

10

474

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
נתיבי
איילון

9

487

איקליפטוס
המקור

1

תל ברוך
מערב
שדה ליד
תיבי איילון

13

שם העץ

כמות
עצים

כתובת

קוטר
)(cm

45

40

40

35

45

כמות
גזעים

3

4

2

3

3

מצב
בריאותי
)(0-5

4

4

3

3

3

מיקום
העץ
)(0-5

5

5

5

5

5

סה"כ
עצים:
27
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אזור
ערך המין חופת העץ סך ערכיות
שורשים
)(0-20
)(0-5
)(0-5
) (mמוגן

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

15

15

14

14

14

שווי העץ

15268.13

33175.3

8293.82

6349.93

10496.84

התכנות
העתקה

הערות
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טבלת מסכמת – ערכיות העצים
ערכיות גבוהה ערכיות גבוהה ערכיות בינונית ערכיות נמוכה
)(0-6
)(7-13
)(14-16
) (17-20מאוד

מין העץ

שם מדעי

איקליפטוס
המקור

Eucalyptus
camadulensis

24

איקליפטוס
מינים שונים

Eucalyptus
spp

1

סה"כ

25
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2

סה"כ
26
1

2

27
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טבלת עצים מסכמת
•

להלן סיכום כמות העצים עבור כל מין עץ המופיע בסקר על פי סטאטוס ,בסוגריים מופיעים מספרי העצים ולפני הסוגריים הכמות של העצים:
העתקה

מין העץ

שימור

איקליפטוס המקור

כמות( 23 :מספרי עצים,467 ,468 ,470-472 :
450- ,459 ,460 ,461 ,462 ,463-465 ,466
)449 ,458

איקליפטוס מינים שונים
סה"כ

כריתה
כמות( 3 :מספרי עצים)473 ,474 ,487 :
כמות( 1 :מספרי עצים)469 :
כמות.4 :
סה"כ לכריתה 40408.72 :ש"ח

כמות23 :
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טבלה מרכזת כולל סטטוסים לעצים
סך ערכיות
)(0-20

ערכיות העץ

סטאטוס
מוצע

מספר
העץ

שם העץ

כמות עצים

) (mגובה

2

15

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
ענפים יבשים ,מהשורשים
שבר ענפים והעץ על פי
מפרט

449

איקליפטוס
המקור

1

9

35

15

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
ענפים יבשים ,מהשורשים
שבר ענפים והעץ על פי
מפרט

 450עד איקליפטוס
המקור
458

9

8

25

3

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
שבר ענפים
מהשורשים
יובש ענפים
והעץ על פי
נטוי
מפרט

459

איקליפטוס
המקור

1

11

20

2

15

שימור

שמירת מרחק
שבר ענפים
מהשורשים
יובש ענפים
והעץ על פי
קטן נטוי למדי
מפרט

460

איקליפטוס
המקור

1

6

20

2

14

ערכיות גבוהה

שמירת מרחק
שבר ענפים
מהשורשים
יובש ענפים
והעץ על פי
קטן נטוי למדי
מפרט

461

איקליפטוס
המקור

1

6

15

2

12

ערכיות
בינונית

שימור

שמירת מרחק
מהשורשים
והעץ על פי
מפרט

462

איקליפטוס
המקור

1

7.5

17

2

14

ערכיות גבוהה

שימור

) (cmקוטר כמות גזעים
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תכונות

בריא

המלצות

נימוקים
לכריתה/העתקה
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מספר
העץ

3

15

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
שבר ענפים מהשורשים
יובש ענפים והעץ על פי
מפרט

14

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
שבר ענפים מהשורשים
יובש ענפים והעץ על פי
מפרט

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
שבר ענפים מהשורשים
יובש ענפים והעץ על פי
מפרט

שימור

שמירת מרחק
שבר ענפים
מהשורשים
יובש ענפים
והעץ על פי
קטן
מפרט
שבר ענפים
כריתה ופיצוי
יובש ענפים
נופי
רב

כמות עצים

) (mגובה

 463עד איקליפטוס
המקור
465

3

7.5

25

466

איקליפטוס
המקור

1

8.5

25

1

467

איקליפטוס
המקור

1

7

25

4

14

468

איקליפטוס
המקור

1

7

15

1

13

ערכיות
בינונית

469

איקליפטוס
מינים שונים

1

10

45

3

15

ערכיות גבוהה

כריתה

 470עד איקליפטוס
המקור
472

3

11

40

4

15

ערכיות גבוהה

שימור

שמירת מרחק
ענפים יבשים ,מהשורשים
שבר ענפים והעץ על פי
מפרט

איקליפטוס
המקור

1

10

40

2

14

ערכיות גבוהה

כריתה

ענפים יבשים,
נטייה שבר
ענפים

473

שם העץ

סך ערכיות
)(0-20

ערכיות העץ

סטאטוס
מוצע

) (cmקוטר כמות גזעים
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תכונות

המלצות

כריתה ופיצוי
נופי

נימוקים
לכריתה/העתקה

תחום פיתוח
תחום הפיר

תחום חפירת
הפיר
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מספר
העץ

שם העץ

כמות עצים

) (mגובה

474

איקליפטוס
המקור

1

9

35

487

איקליפטוס
המקור

1

13

45

סך ערכיות
)(0-20

ערכיות העץ

סטאטוס
מוצע

תכונות

המלצות

נימוקים
לכריתה/העתקה

3

14

ערכיות גבוהה

כריתה

ענפים יבשים,
נטייה שבר
ענפים

כריתה ופיצוי
נופי

תחום פיר קו
ביוב

3

14

ערכיות גבוהה

כריתה

שבר יובש
ענפים

כריתה ופיצוי
נופי

תחום פיר קו
ביוב

) (cmקוטר כמות גזעים

סה"כ
עצים:
27
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סיכום וחוות דעת אגרונומית כללית
עצים בתחומי חפירות לפירים וקו ביוב סומנו לכריתה ופיצוי נופי .עצים לשימור על פי מפרט שימור בהקפדה יתרה ,אין לפגוע בהם .יותר גיזום עצים הסמוכים לעבודות עי גוזם מקצועי ובפיקוח
אגרונומי של החמ

מפרטים אגרונומיים
מפרט טכני לשימור העתקה וכריתת עצים
מפרטים אלו ייקראו רק ביחד עם סקר העצים ונספח העצים המהווים מסמך מחייב לתכנית זו.
ביצוע עבודות בקרבת עצים לשימור ,העתקה וכריתה וכן ביצוע כריתות והעתקות רק לאחר קבלת רשיונות העתקה וכריתה תקפים מפקיד היערות

פרק  :1מפרט והוראות בנוגע לעצים לשימור
אין לפגוע בעצים לשימור ואין לחפור ליד שורשיהם עד מרחק  3-4.5מ' (מרחקים ספציפיים בהתאם לטבלת עצים) -מהיקף הגזע ובאזור היטל הצמרת – כלומר המעגל שקוטרו כקוטר
הצמרת בהיטל קרקע .כאשר מעבירים קו אנכי מחלקה הרחב היותר אל הקרקע (במידה ונעשות חפירות מאושרות על ידי הנהלת הפרויקט ועל ידי האגרונומית נא לעבוד לפי הסעיפים
 1.10-1.14להלן).

ניתן לקבל אישור לעבודה במרחק קטן מהמצוין לעיל ,רק בהתאם להנחיות הח"מ ורק מכיוון העבודות בהתאם למין העץ  .אישור כזה יחייב מפרט
מיוחד לעץ המדובר וליווי ופיקוח צמוד של אגרונום
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פרט מספר  :1עצים הנמוכים מפיתוח -פרט כיסוי לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח גבוה מהעץ:

פרט  -1כיסוי לעץ אשר נמוך מהתכנון -נועד לגשר על הפרשי הגובה ,ליישום בעת העבודות בפיקוח צמוד עי אגרונום
פרט מספר  :2עצים הגבוהים מפיתוח -אדנית מוגבהת לעץ כדי לגשר על הפרשי הגובה כאשר הפיתוח נמוך מהעץ:
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פרט  -2אדנית מוגבהת לעץ אשר גבוה מהפיתוח לגישור הפרשי גובה – לפי הטבלה לעיל

 1.1במהלך הבנייה תוקם סביב כל עץ לשימור הקרוב לבנייה -גדר הגנה זמנית הבנויה קרשים אופקיים או אסכורית  .הגדר תקיף את העץ במרחק  3.5מ' מכל כיוון ותתנשא לגובה  2.5מטרים.
לעיתים יינתנו הקלות למרחק במקרים של אתר בנייה קטן וחוסר אפשרות לתנועה בהתאם להמלצות האגרונומית  .ראו להלן סכמות הגנה על עצים במפרט זה ושלט עץ לשימור.
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 1.2נקודת עצירה ראשונה -יש לתאם עם האגרונומית סיור לאחר ביצווע הגידור ובטרם נעשתה כל עבודה בשטח ,אין לחפור ואין לבצע עקירות או
כל עבודה אחרת ,לפני קבלת אישור האגרונומית או אגרונום פיקוח צמוד
פרט מספר  :3עצים שניתן להתקרב אליהם מצד אחד בהתאם לטבלה מצורפת:

פרט  -3שמירת מרחק מעצים לפי הטבלה שלעיל ,הנתון 1מ' מוחלף בכל אחד מהמרחקים בטבלה בהתאם לעץ המדובר

 1.3אין לבצע עבודות כלשהן בקרבת עץ לשימור  ,ואין לחפור סביבו או לגזום נופו  .אין לחפור תשתיות ,תעלות ,בורות ,חפירה ארכיאולוגית ,אין לקדוח ואין לבצע
כל שינוי בפני הקרקע בתחום המעגל הסטרילי שקוטרו  3-4.5מ' בהתאם לטבלה לעיל!)
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 1.4ייתלה שלט עץ לשמור על כל עץ או קבוצת עצים המגודרים יחד (במידה ומתאפשר גידור יחד רק לעצים קרובים זה לזה שאין ביניהם עצים לכריתה)  ,נוסח השלט להלן .גודל
השלט  , 40X30עשוי מחומר קשיח והכיתוב בחריטה או הטבעה .השלטים יתוחזקו ויישמרו משך כל העבודות בשטח.
 1.5הקבלן יעסיק אגרונום מלווה לפיקוח צמוד על כל עבודות השימור וההעתקה באתר ועד  4מ' ממנו ,העסקת האגרונום למשך כל זמן העבודות.
 1.6יש לקבל מהח"מ אישור לגוזם המומחה שנבחר -התאמתו לביצוע סוג זה של עבודות יכולה להיקבע רק על ידי האגרונומית .לביצוע כל עבודות השימור והטיפול בעצים לשימור .
 1.7גיזום וטיפולים אורטופדיים ייעשה על ידי גוזם מומחה מלווה הפרויקט בלבד ,בפברואר מרץ ואילך או לפי הנחיות אחרות במידה ויינתנו על ידי האגרונומית .גיזומים ייעשו רק בהתאם
לפרקים הבאים במפרט זה -פרק  :2סניטציה דילול ענפים והפחתת משקל .פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחה .פרק  :4כבילת ענפים.
 1.8יש להשקות עץ לשימור במשך כל זמן הבנייה כדי למנוע התנוונותו .השקיית עזר באמצעות טפטוף בקרבת הגזע ,או באמצעות מכלית לפחות פעם בחודש במשך הקיץ .כמות מים הינה -
 0.7 -0.3קוב להשקייה  ,כתלות בעונה (הנחיות מפורטות בהתאם לפרק ה' במפרט זה -פרק  -5השקייה)  .להשקיית עץ לשימור יש להוסיף אפטייק ( )Uptakeנוזל המכיל חומר אורגני
המסייע לקליטת דשנים ומוסף עם הדשנים  .יש לפזר ולהצניע דשן יכלול אחוז נמוך של זרחן ואחוז גבוה של חנקן כדוגמת  20:12:20או שו"ע בהרכב דומה ,או דשן ( 20:20:20או דשן
אחר על פי התייעצות עם היצרן).
הדשן יפוזר בצורה אחידה בסמוך לטפטפות  ,כמות של כ 300-גר' לעץ .יש להשקות מיד לאחר יישומו
 1.9לפני תחילת העבודות ולפני ביצוע כל שינוי בשטח יש לחפור בורות גישוש על פי הנחיית האגרונומית בשטח /גוזם מומחה בשטח כדי לאבחן האם יש שורשים קיימים ובאיזו כמות ובאלו
קטרים בקירבת אזורים עתידיים לעבודות ,החפירה תהיה לעומק  50- 40ס"מ או כפי שייקבע בשטח על פי הנחיות האגרונומית .הבוררות יכוסו מיידית  ,עקב הסכנה הפוטנציאלית.
 1.10במידה ויתגלו בחפירה לצורך הבנייה שורשי עץ ,על הגוזם המומחה לחתוך על ידי מזמרה חדה ולמרחם במשחת גיזום המכילה פונגציד .או לרסס בחומר אנטי פטרייתי (פונגציד) ולאחר
התייבשותם למרוח משחת גיזום .לאחר מכן להוסיף בסביבת השורש  2-3ליטרים קומפוסט ולערבב בקרקע המוחזרת.
 1.11אין לפגוע בעץ לשימור .האחריות על כל נזק שהוא שייגרם לעץ לשימור תחול על הקבלן.
1.12

נקודת עצירה שנייה :אם יתעורר הצורך בעבודה בקירבת העץ במרחק קטן מהאמור לעיל יש לעשות זאת רק על ידי הגוזם המומחה מלווה

העבודה ובנוכחות מפקח האתר ורק לאחר קבלת אישור האגרונומית להליך ורק לאחר קבלת אישורם.
 1.13בעבודה בקירבה פחותה מהמרחק האמור לעיל לעץ לשימור יש לעבוד במשנה זהירות .אין לבצע חפירות כלל .כל חפירה ושינוי קרקע ייעשה בנוכחות הגוזם המומחה והמפקח .אם
נתקלים בשורשים יש לעצור העבודה ולאבחן מצבם בעזרת הגוזם המומחה המלווה.
 1.14במידה ונדרשת העמקת חפירה וחיתוך שורשים יש לבצע חיתוך נקי במסור חד לרוחב השורש.
 1.15מקום החתך יימרח בפונגציד דוגמת קוציד או משחת גיזום כדוגמת ביילטון ,בלזם לק או שו"ע .כל חתך בשורשים יש למרוח למניעת אילוח.
 1.16במידה ומאובחן קיום שורש כלשהוא על ידי אחד הגורמים בשטח ,יש לקיים התייעצות בשטח ולחפש דרך להמשיך העבודות ללא פגיעה או חיתוך שורשים.
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 1.17יצוין שוב כי קריעת שורשים לא מבוקרת ולא חיתוך עי גוזם מומחה בהתאם לסעיפים לעיל מהווה עבירה פלילית ומוגדר כהשחתת עץ.

פרק  :2סניטציה ,דילול ענפים והפחתת משקל:
 2.1פעולות אלו יבוצעו לפי האמור במפרט זה ובמפרט בין-משרדי  41.5על ידי הגוזם המומחה תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי ובפיקוח עליון של האגרונומית.
 2.2יש לבצע סניטיציה -הסרת ענפים יבשים ,הפחתת משקל לענפים כבדים ,ודילול ענפים ממקום ההסתעפות .אין לבצע דילולים מסיביים ,העץ לא צריך להיות דליל מידי שכן אז תהיה סכנה
מוחשית להינתקות ענפים!  ,אין להפחית חלק ניכר מנוף העץ .אין לגזום חלקים ניכרים ,אין לקצר ענפים אלא רק לאחר ביצוע שיקול מקצועי והתדיינות בין אנשי המקצוע (גוזם ואגרונומית).
רק הגוזם המומחה שאושר לביצוע העבודה יכול לבצע אותה וההוראות מכוונות איליו.
 2.3יש למרוח מריחת משחת גיזום המכילה פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון)  .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות .משחת גיזום תיושם לכל חתך ולכל פצע בנוף העץ ,ענפיו
וגזעיו.
 2.4כמו כן יש לבצע דילול וניקוי רקבונות לאחר בדיקה מדוקדקת של הענפים מקרוב .פרק  3להלן.

פרק  :3ניקוי רקבונות ומריחת משחת גיזום המכילה פונגציד.
 3.1ניקוי רקבונות בעצים ייעשה על ידי הוצאת חלקים רקובים באמצעות מפסלות ופטיש עד לרקמה יבשה שאינה לחה.
 3.2אזור הרקמה היבשה הסמוך לפצעים יחוטא על ידי תמיסת כלור .5%
 3.3משחת הגיזום תכיל פונגציד (כגון לק-בלזם או ביילטון) ותימרח על חתכים ליד מקומות החלקים הרקובים שנוקו ועל פצעי העצים בגזע ,בענפים ובשורשים,
 3.4מריחת משחת גיזום תיעשה גם על חתכים לאחר גיזום נוכחי .משחת הגיזום תהיה בשכבה בעובי  1מ"מ לפחות.
 3.5כל הכלים יעברו חיטוי באקונומיקה לפני ואחרי ביצוע הפעולות.

פרק  :4כבילת ענפים יבוצעו לפי הצורך לאחר הנחיית אנשי מקצוע :גוזם מומחה -הח"מ -קונסטרוקטור
 4.1כבילות יבוצעו בין ענפי כובד .ברגי ההברגה יהיו מגולוונים בעובי  16מ"מ .טבעות הקשירה יהיו בעומס  3טון ועם הברגה פנימית מתאימה 16 -מ"מ .כבלי הפלדה בעובי  8מ"מ וכן חבקים 8
מ"מ לכבל הפלדה.
 4.2קידוח לצורך כבילה ייעשה לאחר נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים ובאמצעי טיפוס מתאים ויציב.
 4.3יש להכניס ברגי הברגה לאחר קידוח בנקודות הנבחרות ,ולקשר בכבלי המתכת וחיזוק על ידי חבקים.
 4.4לכל חיבור כבל יהיו שלושה חבקים תקניים.
 4.5כל פצע שנוצר מהברגה ומתיחה יחוטא מיידית בפונגציד או במשחת גיזום המכילה פונגציד כגון תפזהיל או ביילטון או שו"ע.
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 4.6מיקום הכבלים ,הזוויות המדויקות ביניהם  ,גובהם ונטייתם ייקבעו על ידי הגוזם המומחה הנבחר בלבד בעת שעלה למעלה ובחן מקרוב העץ.
 4.7יידרש אישור קונסטרוקטור למיקום הכבילות ואופן חיבוריהם זה לזה או לנקודת עיגון חיצונית ,לאחר התייעצות ושיתוף פעולה בין אנשי המקצוע :גוזם מומחה ,קונסטרוקטור
ואגרונומית.
 4.8במידה ומתגלים רקבונות בעץ לאחר הטיפוס על העץ יש לנקות על פי פרק  3לעיל.
 4.9מידי שלושה חודשים יש לבצע בדיקה מקרוב לכב לים ,חוזקם ויציבותם .מתיחת כבלים מעידה על נטיית ענף לנפילה .במקרה כזה יש לתאם עם האגרונומית והגוזם המומחה ולבצע גיזום
הענף על ידי סניטציה  ,דילול -וכמוצא אחרון הקצרה.
פרק  :5תמיכת עץ ( :אם יידרש)
 .1על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ או מתכת המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה פיזיקלית.
 .2בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  , Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה ברוח.
 .3יש לחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 . 4לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
 . 5על התמיכה להיבנות מעמוד מסיבי מעץ (עמוד חשמל או עמוד טלפון שהוצא משימוש ללא סדקים) או עמוד מתכת מגלוונת (קוטר עמוד המתכת כקוטר עמודי החשמל /טלפון מעץ או
 4צול) המיוצב על ידי בטון מזוין לקרקע .עומק העיגון  1.5מ' .ורוחב  0.7מ' .בעמודי מתכת נדרש ריתוך בחלק התחתון קוצי מתכת לאחיזה יציבה .העמוד יתמוך העץ באלכסון כנגד
אלכסון העץ ,ליצירת זווית בטיחותית  ,המקנה תמיכה פיזיקלית .בעמודי מתכת יש לרתך זווית עליונה מעוגלת שקוטרה חצי מהיקף הגזע הנתמך.
 .6בראש העמוד תותקן חצי טבעת בצורת  ,Uמרופדת בגומי רחב ומחוזקת סביב גזע העץ ברצועה אלסטית רחבה .המגע לא יהיה הדוק למניעת פציעה תוך מתן גמישות לתנועה ברוח.
 .7יש להחליק זיזים ולחטא מקום המגע במשחת גיזום המכילה פונגציד (חומר מחטא) .
 .8לפי שיקול דעת מקצועי של הגוזם המומחה בשטח ניתן לחבר הענף הנתמך בשיטה אחרת ,ובלבד שלא יהודקו התמיכה /הרצועות וכדומה לגזע באופן שימנע התעבותו.
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פרק  : 5השקייה:
 5.1יש להעביר השקייה בטפטוף ולהניח כמה כריכות סביב כל גזע .לכל גזע לפחות ארבע טפטפות מתווסתות בספיקה  2ל/ש' מרחקי הטפטפות הרצויים יהיו  30ס"מ.
 5.2הצינור יעוגן על ידי עוגני מתכת לקרקע כל  1מ' לערך.
 . 5.3לכל עץ לשימור יש לתת השקיית עזר לפי הטבלה להלן  ,רק בחורף וכאשר יורדים גשמים ברצף ניתן לנתק זמנית .ההשקייה במשך כשעה ,או לפי  0.7 -0.3-קוב להשקייה
לעץ על פי הטבלה להלן המבוססת על מקדמי התאדות .
השקיית עץ לשימור וכן עץ כהכנה להעתקה ולאחר העתקה לפי מפרט
תקופת השקיה

קיץ  -מאי עד ספטמבר

אביב  -מרץ ,אפריל,
אוקטובר ,נובמבר
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תדירות
כמות לכל השקיה
(מ"ק /עץ)
הכנת גומת השקיה לעץ לשימור המושקה עי מכלית

כל  7ימים

כל  7ימים

שבועיים מגשם אחרון
מעל  10מ"מ

0.67

0.58

0.34

הכנת גומה לעץ לשימור כוללת הערמת סוללת עפר במרחק  3מ' מגזע העץ (כלומר החל מ  3מ') .הסוללה תהיה בגובה  0.7מ' וברוחב  1.0מ' ,בעלת שיפועים מתונים .האדמה לסוללה תובא
מחוץ לדיסקית ההשקיה ולא תהיה כל חפירה בקרבת העץ.
העבודה כוללת עבודה ,הספקת אדמה וכל מה שנחוץ לביצוע מושלם של הגומה.
התמורה תימדד לפי :גומת השקיה לעץ.

הערה :כיוון שאין בידי נתוני בדיקת קרקע ועומק בית שורשים ,ייתכן וקביעת הכמות תשתנה בהתאם
למעקב האגרונומי שייעשה לעצים אלו ,כאשר ייבדקו מדדי חיוניות צמרות וחלק טרמינלי של הנוף

 6.1תוספת קרקע לעצים אשר שורשיהם נחשפו .לעצים שצוואר השורש שלהם מחוץ לאדמה עקב סחיפת קרקע או סיבות אחרות -כגון חפירה שבוצעה לידם בעבר וגרמה לחישוף
שורשים .יש לבצע תוספת קרקע גננית סביב בסיס הגזע תוספת קרקע תבוצע במקומות בהם יש חשיפת שורשים .במידה ומדובר באתר מוגבה יש להתקין קיר /מתרס זמני למניעת
היסחפות הקרקע .
 6.2הקרקע המוספת תהיה קרקע גננית  ,שבוצעו עבורה בדיקות קרקע והיא תקינה .
 6.3יש להוסיף דשן כללי ולערבב בקרקע זו .כמות הדשן לפי הוראות היצרן לעץ בוגר על פי הדשן הספציפי שיהיה בשימוש.

סכמות:
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פרק  :8מפרט לעצים חלופיים
 8.1גודל עצים חלופיים שיינטעו יהיה על פי המפורט בטבלה לעיל.
 8.2גודל סטנדרטי נקבע על פי התקן המופיע בחוברת "סטנדרטים לצמחי נוי" בהוצאת שה"מ ,משרד החקלאות.
 8.3עץ בגודל  8יישתל ממיכל  60ליטר לפחות ,קוטר הגזע בגובה  20ס"מ מעל צוואר השורש יהיה  2צול לפחות .גובה השתיל יהיה  3.50מ' לפחות.
 8.4לכל שתיל יהיו לפחות שתי זרועות מעוצבות בגובה  1.90מ' ומעלה.
 8.5גוש השורשים ללא פיתולים ,מרבית השורשים חיוניים ,צוואר השורש יהיה מעט מעל פני הקרקע במיכל.
 8.6בחירת עצים תיעשה במשתלה על ידי איש מקצוע ,ובהתאם לסטנדרטים המקובלים ולמפרט העירוני.
 8.7אין לבחור עצים מעוקמים וללא עיצוב ראשוני של זרוע מובילה על ידי המשתלה.
 8.8השתילים יהיו ללא שיבוש בעשבים רעים במיכל ,וגדלים בקרקע המתאימה לקרקע המקומית .הווה אומר חמרה וחמרה חולית באזור החוף וקרקע טרה רוסה או כבדה באזור ההר.
 8.9העצים יגיעו לשטח כאשר הזרוע המובילה קיימת וזרוע משנית אחת לפחות ,לא יתקבל עץ בו נגזמו כל הזרועות עד לגזע .
8.10

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

פרק  :9מפרט לכריתת ועקירת עצים
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

טרם תחילת העבודות יש למספר כל עץ בתווית מחודשת עי המודד לפי מספרי העצים ונ.צ .במדידה החתומה עי המודד
כריתות ועקירות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורי כריתה כחוק מפקיד היערות העירוני ועם כניסת הרישיון לתוקף ולא לפני מועד זה.
כריתות ועקירות יבוצעו רק על ידי גוזם עצים מומחה.
יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים כסגירת האתר ,גדרות ,אמצעי בטיחות אישיים ,שלטי אזהרה ,מחסומים וכו.
כריתות עצים יבוצעו בפלחים ולא תבוצע הפלת עץ או גזע במלואו.
העקירה כוללת ניקיון שלאחר העבודה וכן גידוד והוצאת גוש השורשים וסילוקו .
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הקדמה
הנדסה גיאוטכנית  -אפשרויות ומגבלות
הנדסה גיאוטכנית מטפלת בקשרי הגומלין שבין קרקע למבני הנדסה אזרחית המושתתים
עליה או עשויים ממנה .לצורך עבודתו עומדים לרשות המהנדס הגיאוטכני כלים משוכללים,
המאפשרים לו להרים תרומה משמעותית לבטיחות ולכלכליות של המבנים שבהם הוא עוסק.
כנגד זאת ,חשוב לזכור כי מטבעה אין ההנדסה הגיאוטכנית יכולה להיות מדע מדויק.
תכונותיהם של מרבצי קרקע וסלע טבעיים (וכן של מילויים מעשי-ידי אדם) עלולות להשתנות
בצורה קיצונית ממקום מקום .כיוון שגם בסקרים המקיפים ביותר ניתן לחשוף ולבדוק רק חלק
זעיר ממסת הקרקע המושפעת על ידי המבנה או משפיעה עליו ,יוצא שכל אינטרפולציה בין
קדוחים או מחשופים אינה יכולה (גם במקרה הטוב) לחרוג ממסגרת של ניחוש מלומד.
בעבודה זו נעשה מאמץ לקבל את מרב המידע במסגרת המשאבים שהוקצו לה .עם זאת ,אין
לשכוח שהמסקנות המובאות בה מסתמכות על כמות סופית של נתונים ,ולכן אינן
מתיימרות (גם אם עשוי להתקבל רושם כזה) לתת תמונת-מצב מדויקת של השתית .תמונה
כזו מתחילה להתגלות רק בעת בצוע עבודות החפירה למבנה וליסודותיו ,ולכן חיוני כי המהנדס
הגיאוטכני ישותף בשלב הבצוע וכי תינתן לו אז האפשרות לבחון את מסקנותיו נוכח המידע
הנוסף שיתגלה.
ההמלצות המובאות בדוח תקפות בעת כתיבתו .עם זאת יש לזכור כי בעתיד ,כתוצאה
מתהליכים טבעיים או ממעשי ידי אדם ,עלולים להשתנות התנאים באתר הנדון ובסביבתו.
כמוכן עשויים לחול שינויים בתקנים או בתחיקה או הצטברות של ידע חדש .תהליכים אלו,
שאינם בשליטת הח"מ ,יביאו לכך שממצאי הדוח יאבדו את תקפותם ,בשלמות או באופן
חלקי .לפיכך מודגש בזה כי יש לבחון מחדש את הדוח ,ואין לעשות בו שימוש כלשהו ללא
בחינה מחדש ,לאחר תקופה של שנתיים מיום כתיבתו.
על מנת למנוע אי-הבנות הנובעות ממידע חלקי ,אין להשתמש בדוח זה אלא למטרה
שלשמה נועד ,ואין לצטטו או להעתיקו אלא במלואו.
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 .1מבוא
 .2נתונים
 .2.1השתית ותכונותיה
 .3מסקנות והמלצות
 3.1פרמטרי הקרקע לתכנון
 3.2מפלסי מי תהום
 3.3התקנת הקו והשוחות בחפירה פתוחה
 3.4פירים עמוקים
 3.5עוגני קרקע
 3.6שאיבת מי תהום
 3.7סיכונים סיסמיים
 3.8הנחיות לביצוע הדחיקה
 3.9הנחיות לביצוע עבודות חפירה בתחום פיר מס' 5
 3.10הנחיות לביצוע עבודות חפירה בתחום פיר מס' 6
 3.11הנח הנחיות לביצוע עבודות חפירה בתחום פיר מס' 7

 .4סיכום
נספח:

א'  -תכנית מיקום קידוחי ניסיון
ב'  -לוגים של קידוחי הניסיון
ג'  -הנחיות להתקנת מערכת רציפה לניטור השפעת הדחיקה בחציית מסילות רכבת
ד'  -הנחיות להתקנת מערכת רציפה לניטור השפעת הדחיקה על מבנים סמוכים
ה'  -מפרט יצרן לדוגמא Leica Nova TM50

ו'  -מפרט יצרן לדוגמא ל RSMK-FIX adhesive -של חברת  Rothbucher Systemeלהדבקת
פריזמות על קירות מבנים
ז'  -תוכנת  ARGUSשל חברת  Soil Instrumentsלהצגת תוצאות ניטור הנדסי גיאוטכני
גיאודטי ושליחת התראות בעת מדידת ערכי סף מוגדרים מראש.
ח'  -מפרט מיוחד לקירות דיאפרגמה יצוקים באתר
ט'  -מפרט מיוחד לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
י'  -מפרט מיוחד לכלונסאות במקדח חלזוני CFA

יא'  -מפרט מיוחד לחיפוי מדרונות ביריעה ארוגה מסיבי קוקוס במשקל  400גר'/מ"ר
יב'  -מפרט מיוחד לביצוע מיגון באמצעות "כוורות"
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 .1מבוא
במסגרת פרויקט הרחבת מערכת הביוב בגוש דן מתכננת חברת איגודן להתקין קווי ביוב חדשים
שיחברו בין מט"ש הרצליה ועד לחיבור לקו קיים בגני יהושע .ביצוע הקו יעשה בדחיקה .מתכנני
הפרויקט ,מחברת בשה ילון מערכות תשתית בע"מ ,פנו לחברת א .גיאומכניקה בע"מ בבקשה לערוך
באתר סקר גיאוטכני ולייעוץ ברמה של תכנון מפורט לביסוס מבנים במתכונת (מכרז תכנון  DBביצוע)
הסקר הגיאוטכני באתר כלל את הפרטים הבאים:
 .1סיור באתר לימוד התנאים הגיאוטכניים.

 31 .2קידוחי ניסיון (ראה נספח א') שירדו לעומק מרבי של  40מ' מפני הקרקע שבוצעו ע"י קבלן
קידוחי הניסיון משה בר במלך שנת  .2018הקדיחה נעשתה במכונה סיבובית בשילוב עם
בדיקות להחדרה תקנית .מדגמים מופרים ובלתי מופרים הוצאו מהקידוחים והובאו למעבדה
למיון הסתכלותי.

 .3שני קידוחי ניסיון (ראה נספח א') שירדו לעומק מרבי של  10.45מ' מפני הקרקע שבוצעו ע"י
קבלן קידוחי הניסיון שותפות ל.מ.ן בחודש פברואר  . 2014הקדיחה נעשתה במכונה סיבובית
בשילוב עם בדיקות להחדרה תקנית .מדגמים מופרים ובלתי מופרים הוצאו מהקידוחים
והבורות והובאו למעבדה למיון הסתכלותי ובדיקות אינדיקטיביות.

 .4קידוח ניסיון (ראה נספח א') שירד לעומק מרבי של  24.45מ' מפני הקרקע שבוצעו ע"י קבלן
קידוחי הניסיון אריה צ'ציק בחודש מאי  . 2004הקדיחה נעשתה במכונה סיבובית בשילוב עם
בדיקות להחדרה תקנית .מדגמים מופרים ובלתי מופרים הוצאו מהקידוחים והבורות והובאו
למעבדה למיון הסתכלותי ובדיקות אינדיקטיביות.

 .5שני קידוחי ניסיון (ראה נספח א') שירדו לעומק מרבי של  38.45מ' מפני הקרקע שבוצעו ע"י
קבלן קידוחי הניסיון ת.ה.ל בשנת  .2004הקדיחה נעשתה במכונה סיבובית בשילוב עם בדיקות
להחדרה תקנית .מדגמים מופרים ובלתי מופרים הוצאו מהקידוחים והבורות והובאו למעבדה
למיון הסתכלותי ובדיקות אינדיקטיביות.

הדוח המוגש בזה נכתב בהסתמך על ממצאי הסקר ועל התוכניות כפי שנתקבלו מהמתכננים .ההקדמה
לדוח זה מהווה חלק בלתי-נפרד ממנו.
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 .2נתונים
 2.1תיאור האתר
בהתאם לתוכניות הקיימות מתוכננת התקנת קו ביוב בקוטרים " 1200 ,48ו 1600 -מ"מ לאורך כ-
 6,400מ' בין מט"ש הרצליה ועד לקו שפד"ן קיים החוצה את גני יהושע בתל אביב .הדחיקה תעשה ב-
 11מקטעים שונים ותכלול  12פירי דחיקה ויציאה.
 2.2השתית ותכונותיה
סקר הקרקע שנעשה באתר כלל  37קידוחי ניסיון שבוצעו במכונות קידוח סיבובית ושירדו לעומק מרבי
של  40מ' .תוכנית מיקום קידוחי ניסיון מצורפת בנספח א' ולוגים של קידוחי הניסיון מצורפים בנספח
ב'.
ממצאי הסקר שבוצע באתר ,העלו כי חתך הקרקע הטבעי הינו הטרוגני בעיקרו ומרכבת מהשכבות
הבאות:
שכבה עליונה הכוללת חול חרסיתי עד חול טיני בצבעים חום כתמתם ,חול אדמדם עד חום .עובי
השכבה משתנה ממקום למקום .נחשפו שכבות חול דק נקי בצבע צהוב מתחת לשכבה זו ולעיתים
נחשפו שכבות חול כעדשות בגוף השכבה העליונה .השכבה העליונה כוללת גם עדשות חרסית רזה
ולעיתים שמנה בצבע חום כהה ובעוביים שהשתנו ממקום למקום.
שכבת חרסית שמנה ולעיתים רזה בצבעי חום בהיר עד כהה בעובי שבין אפס ועד כשמונה וחצי מטרים.
לעיתים נחשפו שכבות חול חרסיתי וחול טיני כעדשות בגוף שכבת החרסית.
שכבת חול חרסיתי בעובי שבין אפס ועד כעשרה מטרים .לעיתים נחשפו שכבות חרסית כעדשות בגוף
שכבת החול החרסיתי.
שכבה תחתונה הכוללת חול דק נקי ,חול כורכרי עד כורכר חולי היורדת לתחתית העומק שנבדק.
לעיתים נחשפו שכבות חרסית ,חול טיני וחול חרסיתי כעדשות בגוף השכבה התחתונה.
מפלסי מי התהום נחשפו בקידוחי הניסיון בעומקים של  7.7מ' ועד כ 22 -מ' מפני הקרקע .יתכנו מים
שעונים שיצטברו על עדשות חרסיתית בחתך.
 .3מסקנות והמלצות
 3.1פרמטרי הקרקע לתכנון
פרמטרי הקרקע עבור כל שכבה לתכנון הפירים ועבודות הדחיקה והשפעתם על הכבישים והמבנים
הסמוכים ,תכנון עבודות החפירה והדיפון עבור חפירות פתוחות להנחת הקו מפורטים בטבלה הבאה
מס' .1
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טבלה מס'  :1פרמטרי הקרקע לתכנון
פרמטר

שכבה עליונה
חול חרסיתי
עד חול טיני

שכבת ביניים
חרסית

שכבה תחתונה
חול וחול כורכרי

משקל מרחבי מעל מי תהום
(טון למ"ק)
משקל מרחבי מתחת למי תהום
(טון למ"ק)
קוהזיה (טון למ"ר)

1.8

1.7

1.9

2

1.9

2.2

0

0

0

זווית חיכוך

34

26

37

מודול אלסטיות
(ק"ג לסמ"ר)

300

150

350

 3.2מפלסי מי תהום
בפרויקט מתוכננת התקנת פירים שירדו לעומקים שונים ודחיקה לאורך תוואי הקו .עקב המוליכות
ההידראולית הגבוהה של השכבות החוליות העליונות ביחס למוליכות ההידראולית של שכבת הביניים
החרסיתית תתכן הצטברות של מים שעונים מעל שכבת הבינים החרסיתית .מפלסי המים השעונים
משתנים ממקום למקום ובמהלך השנה ותלויים בעומק פני השכבה האטומה ,היקף החלחול בעונות
הגשומות והיקף החידור התת קרקעי במהלך השנה .יש להביא בחשבון את האפשרות לחשיפתם
במהלך הביצוע והשפעתם האפשרית על הביצוע והתכנון.

 3.3התקנת הקו והשוחות בחפירה פתוחה
הקו והשוחות שיותקנו בחפירה פתוחה יונחו על פני שתית טבעית לאחר הרטבת השתית והידוקה.

במידה ובתחתית החפירה תיחשף שכבת מילוי המילוי ייחפר עד לחשיפת קרקע טבעית .במידה
ובתחתית החפירה תיחשף שכבת חרסית תבוצע הסרה של החרסית לעומק של לפחות  40ס"מ מתחת
לרצפת השוחה .החלפת הקרקע להסרת שכבת המילוי או חרסית תעשה במידות שיקבעו לפי עקרון
פיזור המאמצים בתת הקרקע ביחס פזור של ( 1:1עבור מטר עובי החלפת קרקע תידרש הרחבה של
מטר מכל צד של תחתית החפירה) .המילוי החוזר עד לרום הביסוס יעשה משכבות מצע סוג א' .המילוי
החוזר יפוזר בשכבות אופקיות בעובי שלא יעלה על  20ס"מ .כל שכבה תורבץ במים ותהודק במכבש
רוטט מטיפוס מאושר לצפיפות השווה ל –  98%לפחות מהמקסימום לפי .ASTM D1557
בשתית חולית מעל מי תהום ניתן לבצע חפירות זמניות להנחת הקו והתקנת שוחות עם שיפועי צד שלא
יעלו על  1V:1.5Hלכל היותר במדרגות שלא יעלו על  4מ' גובה עם ברמות ברוחב של  80ס"מ (ראה
תרשים מס' .)1
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תחום מותר
למעבר כלי
עבודה

>2m

>2m

ברמה ברוחב  80ס"מ

תחום מותר
למעבר כלי
עבודה

1:1.5

1:1.5
≤4m
1:2
1:1.5

≤4m

1:1.5

1:2

תרשים מס'  :1מרחק מותר לכלי עבודה מדופן חפירה ושיפועי חפירה זמנית מותרים להתקנת קו
ושוחות בשתית חולית טבעית מעל מי תהום.

במידה ויחשפו מי תהום ,ו/או שהחפירה תעשה בשכבות חרסית ומילוי יש לבצע את החפירה בשיפועים
מתונים יותר .האחריות לזיהוי אזורים אלו והתאמת שיפועי הקרקע המתאימים לתנאי הקרקע ומפלס
מי התהום הינה באחריות המבצע.

מילוי סביב הקו יעשה בחול מצומנט עם  8%צמנט או שומשומית בהתאם להנחיות המילוי שיקבעו על
ידי מתכנן הקו למילוי חוזר .יתרת המילוי החוזר יעשה משכבות החומר המקומי הטבעי שנחפר
בהתאם לסדר השכבות שמקורי במטרה לשמור על אופי משטר הזרימה התת קרקעי בחתך .המילוי
יהודק בשכבות בעובי שיקבע כתלות בציוד ההידוק בו יעשה שימוש .בכל מקרה עובי השכבות המרבי
לאחר הידוקן לא יעלה על  15ס"מ .עיבוד השכבות והידוקן בהתאם להנחיות המפרט הכללי וכתלות
בסוג השכבה.

 3.4פירים עמוקים
בתנאי הקרקע שנתגלו באתר האפשרות המועדפת לדיפון פירי הקידוח והדחיקה היינה עם קירות
דיאפרגמה (סלארי) ,בכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר או בכלונסאות  .CFAהצורך בשימוש בבוץ
קדוח (בנטוניט) או בכל דרך אחרת בכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר שתבטיח את יציבות דפנות
הקדוח יקבע במהלך ביצוע כל פיר כתלות בעומק מפלס מי התהום ,עומק שכבת החול ויציבות
הקידוחים .בחירת סוג הדיפון המתאים ביותר לכל פיר והתכנון הקונסטרוקטיבי יעשה ע"י המבצע
תוך התחשבות בעומק הפיר ,תנאי הקרקע ומפלס מי התהום הקיימים בתחומי הפיר וסביבתו.
השלמת היציקה כנגד הכלונסאות תעשה במהלך חפירת הפיר.
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פרמטרי הקרקע לתכנון עבור כל שכבה מפורטים בסעיף . 3.1
מפרטים לביצוע קירות דיאפרגמה (סלארי) או כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר מצורפים בנספחים
ח' ,ט' ו-י'.

 3.5עוגני קרקע
עקרונית ניתן לוותר על שימוש בעוגנים בפירים באמצעות קבלת סמכים אופקים בראש הפיר ,במפלסי
ביניים ובתחתית הפיר .במידה ויישקל שימוש בעוגנים יש לבחון תחילה את חוקיות החדרת עוגנים
למקרקעין הסמוכים ואת אפשרויות ביצוע העוגנים ללא פגיעה בתשתיות תת קרקעיות קיימות בסמוך
לפירים.

במידה ויוחלט על שימוש בעוגנים התכנון הקונסטרוקטיבי של העוגנים יעשה ע"י המבצע בהתאם
להנחיות הבאות :העוגנים יהיו מסוג קבוע או זמני בהתאם לתכנון ויעמדו בדרישות פרק  26במפרט
הכללי ותקן בריטי  .B.S. 8081 1989עוגנים קבועים יסופקו עם הגנה כפולה כנגד קורוזיה .עומס מותר
לא יעלה על  50טון לעוגן .תסבולת העוגן תחושב לפי יתד הרס בזווית  60°מעל האופק היוצאת ממרחק
של  2מ' מקצה העוגן .אורך העוגן הנדרש יקבע לפי האורך הנדרש לפי חישובי תסבולת העוגן בתוספת
אורך חופשי של  4מ' .העוגנים יבוצעו בזווית של  20°-25°מתחת לאופק בקידוחים עם שרוול מגן
בקוטר מזערי של " .6הזרקת הדייס הצמנטי תעשה בלחץ של עד  30אטמ' בהזרקה כפולה .בנוסף יותקן
צינור דיוס נוסף להזרקה אופציונלית נוספת במידה ותתקבל זחילה במהלך דריכת העוגנים.
יש להביא בחשבון את האפשרות של פריצת דייס במהלך דיוס העוגנים.
תכנון וביצוע העוגנים הינו באחריות המבצע ואליו להגיש לאישור המזמין ומתכנני הפרויקט תוכניות,
חישובים ומפרטים לאישור התכנון.

 3.6שאיבת מי תהום
במידה ותידרש שאיבת מי תהום השאיבה תתוכנן ע"י המבצע .במסגרת התכנון תיבדק השפעת השפלת
מי התהום על מבנים ותשתיות קיימים שיושפעו מהשפלת המים.

 3.7סיכונים סיסמיים
בהתאם למפת התקינה להעתקים לא ידוע על העתקים פעילים או חשודים כפעילים בקרבת האתר
ובמרחק הקטן מחמישה ק"מ מהאתר .עפ"י מפת התקינה לאזורים החשודים בהגברת שתית חריגה
לא קיים באתר חשד לפוטנציאל של הגברת שתית חריגה באירועים סיסמיים .בהתחשב בחתך הקרקע
באתר יש לסווג את האתר כמתאים לקטגוריה  Dעפ"י ת"י .413
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 3.8הנחיות לביצוע הדחיקה
הדחיקה תבוצע במכונת קידוח המצוידת במקדח סגור המתאים לקידוח בשכבות גרנולריות חוליות,
חוליות טיניות ,חוליות חרסיתית עם ובלי צרורות עד שכבות כורכריות וכן בשכבות חרסית .בכל מקרה
על הקבלן לספק את מכונת הקידוח והמקדחים המתאימים לביצוע הקידוח.

הקדיחה תבוצע בהתאם לדרישות פרק  57.04של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של החברה
הלאומית לדרכים (פרק משנה רביעי :מעברי צנרת מתחת לתשתית תחבורה ושירותים) ובהתאם
להוראות המהנדס הראשי של חברת מקורות מס'  332.019לקידוחים אופקיים בהתאמות הנדרשות.
על הקבלן להגיש לאישור מקדים תכנית עבודה מפורטת שתכלול :שיטת הקידוח וסוג המכונה ,קטרי
המקדחים בהם יעשה שימוש בכל שלבי הקידוח ,שיטת העבודה עם תרחיף הבנטוניט ,סוג התרחיף
ותכונותיו ,שיטת העבודה במהלך התקנת הדייס ,סוג הדייס ותכונותיו ,לוח זמנים מפורט לביצוע
עבודות הקדיחה.

במהלך הביצוע יש לעקוב אחר קצב הקידוח ,כמויות החומר שיתקבלו מהקידוח והתאמתם לחתך
הקרקע ,לחץ המכונה והתפתחות שקיעות בפני הקרקע ובמבנים הסמוכים לתוואי הדחיקה .במטרה
למנוע פגיעה במבנים הסמוכים לתוואי הדחיקה תעשה הדחיקה בהפסד נפח שלא יעלה על  1%בתנאים
אלו השקיעה המרבית הצפויה בפני הקרקע לא תעלה על  4מ"מ .במטרה לעמוד בתנאים אלו הדחיקה
תעשה תוך הקפדה על העקרונות הבאים :שימוש במקדח ראש סגור ,הקפדה על רמת ביצוע גבוהה,
הגבלת קדיחת היתר ככל הניתן ) (Overcutשימוש בתרחיף מייצב לייצוב דפנות הקידוח במהלך
הדחיקה ודיוס של הרווח שיתקבל בין דופן הקדוח לסגמנטים שידחקו לתוך הקדח לאחר השלמת
הדחיקה .בהקפדה על תנאים אלו ניתן יהיה לבצע את הדחיקה ללא פגיעה בקיים המבנים והתשתיות
הסמוכים לתוואי הדחיקה.
ניטור השפעת הדחיקה יעשה בהתאם להנחיות נספחים ג' ,ד' ,ה' ו' ו -ז'.
 3.9הנחיות לביצוע עבודות חפירה בתחום פיר מס' 5

פיר מס'  5יבוצע בתחום בו קיימת כיום סוללה אקוסטית מזרח לכביש  20הבנויה מסוללת עפר .בתחום
המיועד להקמת הפיר מתנשאת הסוללה לגובה מרבי של כ 5.7 -מ' עם שיפועי צד של  1:2.4במדרון
המזרחי ושיפוע צד של כ 1:2 -במדרון המערבי .לפני ביצוע פיר מס'  5חלקה המערבי של הסוללה
הקיימת יוסר ובתחום הפיר יבוצע דיפון שיאפשר את הקמת הפיר .השיפוע הזמני של המדרון המערבי
לא יעלה על  .1:1.5לאחר השלמת הפיר ישוקם בחזרה המדרון המערבי .תכנון השיקום יעשה עפ"י
החלופות הבאות:

•

ביצוע קיר תמך תחתון שיאפשר להסדיר את המדרון המערבי של הסוללה בשיפוע צד שלא יעלה
על  . 1:2קיר התמך יבלוט מעל קו הדיקור התחתון של המדרון וישמש כקיר ניקיון שימנע
התפתחות דרדרת עד להתבססות צמחיה במדרון המשוקם.
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•

ביצוע המדרון המערבי בשיפועי צד העולים על  1:2ועד  1:1.5יתאפשר באמצעות שימוש ביריעות
גיאגרייד בעלות חוזק מתיחה של  200 kN/mבכיוון הראשי (בכיוון רוחב הסוללה) ,חוזק של 30

 kN/mבכיוון המשני (בכיוון אורך הסוללה) ועיבור מרבי בכיוון הראשי שלא יעלה על  . 6%פריסת
היריעות תעשה בהפרשי גובה שלא יעלו על  60ס"מ.

•

ביצוע המדרון המערבי בשיפועי צד העולים על  1:1.5ועד  1:1יתאפשר באמצעות שימוש
ביריעות גיאגרייד בעלות חוזק מתיחה של  200 kN/mבכיוון הראשי (בכיוון רוחב הסוללה),
חוזק של  30 kN/mבכיוון המשנה (בכיוון אורך הסוללה) ועיבור מרבי בכיוון הראשי שלא יעלה
על  . 6%פריסת היריעות תעשה בהפרשי גובה שלא יעלו על  45ס"מ.

המילוי החוזר יעשה משכבות החומר המקומי הטבעי שנחפר .המילוי יהודק בשכבות בעובי שיקבע
כתלות בציוד ההידוק בו יעשה שימוש .בכל מקרה עובי השכבות המרבי לאחר הידוקן לא יעלה על 15

ס"מ .עיבוד השכבות והידוקן בהתאם להנחיות סעיף  51.04.14.02במפרט הכללי וכתלות בסוג
השכבה .התחברות למדרון הזמני תעשה במדרגות.

פני המדרון המוסדר יוגן כנגד התפתחות ארוזיה באמצעות התקנת יריעה ארוגה מסיבי קוקוס במשקל
 400גר'/מ"ר ושתילת צמחיה ו/או זריעה המתאימה לסביבת האתר .שיטת השתילה ,סוג הצמחייה,

אחוז הכיסוי יקבעו ע"י יועץ מתאים בעל ניסיון בעבודה בסביבה דומה .התקנת היריעה הארוגה תעשה
בהתאם להנחיות המצורפות בנספח.
 3.10הנחיות לביצוע עבודות חפירה בתחום פיר מס' 6

פיר מס'  6יבוצע בתחום בו קיים מדרון ממערב לכביש  .20בתחום המיועד להקמת הפיר מתנשא
המדרון הקיים לגובה מרבי של כ 14 -מ' עם שיפועי צד של עד  . 1:2.05לפני ביצוע פיר מס'  6יבוצע
דיפון שיאפשר לבצע חפירה זמנית בתחום המיועד להקמת הפיר ואת הקמת הפיר בהמשך .השיפוע
הזמני במהלך הקמת הפיר בפני המדרון המערבי לא יעלה על  . 1:1.5לאחר השלמת הפיר ישוקם בחזרה
המדרון .מוצע כי תכנון השיקום יעשה באמצעות ביצוע קיר תמך תחתון שיאפשר להסדיר את המדרון
המערבי של הסוללה בשיפוע צד שלא יעלה על  . 1:2קיר התמך יבלוט מעל קו הדיקור התחתון של
המדרון וישמש כקיר ניקיון שימנע התפתחות דרדרת עד להתבססות צמחיה במדרון המשוקם .המילוי
החוזר יעשה משכבות החומר המקומי הטבעי שנחפר .המילוי יהודק בשכבות בעובי שיקבע כתלות
בציוד ההידוק בו יעשה שימוש .בכל מקרה עובי השכבות המרבי לאחר הידוקן לא יעלה על  15ס"מ.
עיבוד השכבות והידוקן בהתאם להנחיות סעיף  51.04.14.02במפרט הכללי וכתלות בסוג השכבה.

התחברות למדרון הזמני תעשה במדרגות .פני המדרון המוסדר יוגן כנגד התפתחות ארוזיה באמצעות
התקנת יריעה ארוגה מסיבי קוקוס במשקל  400גר'/מ"ר ושתילת צמחיה ו/או זריעה המתאימה
לסביבת האתר .שיטת השתילה ,סוג הצמחייה ,אחוז הכיסוי יקבעו ע"י יועץ מתאים בעל ניסיון בעבודה
בסביבה דומה .התקנת היריעה הארוגה תעשה בהתאם להנחיות המצורפות בנספח .כחלופה ניתן לייצב
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את פני המדרון באמצעות כוורות למניעת ארוזיה במילוי קרקע מקומית ,אגרגט גרוס או בטון בהתאם
לקביעת אדריכל הנוף .התקנת הכוורות תעשה בהתאם להנחיות המצורפות בנספח.
 3.11הנחיות לביצוע עבודות חפירה בתחום פיר מס' 7

פיר מס'  7יבוצע בתחום בו קיים מדרון ממערב לכביש  . 20בתחום המיועד להקמת הפיר מתנשא
המדרון הקיים לגובה מרבי של כ 14 -מ' עם שיפועי צד של עד  . 1:9לפני ביצוע פיר מס'  7יבוצע דיפון
שיאפשר לבצע חפירה זמנית בתחום המיועד להקמת הפיר ואת הקמת הפיר בהמשך .השיפוע הזמני
במהלך הקמת הפיר בפני המדרון המערבי לא יעלה על  . 1:1.5לאחר השלמת הפיר ישוקם בחזרה
המדרון המערבי .מוצע כי תכנון השיקום יעשה עפ"י החלופות הבאות:

•

ביצוע קיר תמך תחתון שיאפשר להסדיר את המדרון המערבי של הסוללה בשיפוע צד שלא יעלה
על  .1:2קיר התמך יבלוט מעל קו הדיקור התחתון של המדרון וישמש כקיר ניקיון שימנע התפתחות
דרדרת עד להתבססות צמחיה במדרון המשוקם.

•

ביצוע המדרון המערבי בשיפועי צד העולים על  1:2ועד  1:1.5יתאפשר באמצעות שימוש ביריעות
גיאגרייד בעלות חוזק מתיחה של  200 kN/mבכיוון הראשי (בכיוון רוחב הסוללה) ,חוזק של
 kN/mבכיוון המשני (בכיוון אורך הסוללה) ועיבור מרבי בכיוון הראשי שלא יעלה על  . 6%פריסת
היריעות תעשה בהפרשי גובה שלא יעלו על  60ס"מ.

המילוי החוזר יעשה משכבות החומר המקומי הטבעי שנחפר .המילוי יהודק בשכבות בעובי שיקבע
כתלות בציוד ההידוק בו יעשה שימוש .בכל מקרה עובי השכבות המרבי לאחר הידוקן לא יעלה על 15

ס"מ .עיבוד השכבות והידוקן בהתאם להנחיות סעיף  51.04.14.02במפרט הכללי וכתלות בסוג
השכבה .התחברות למדרון הזמני תעשה במדרגות .פני המדרון המוסדר יוגן כנגד התפתחות ארוזיה
באמצעות התקנת יריעה ארוגה מסיבי קוקוס במשקל  400גר'/מ"ר ושתילת צמחיה ו/או זריעה
המתאימה לסביבת האתר .שיטת השתילה ,סוג הצמחייה ,אחוז הכיסוי יקבעו ע"י יועץ מתאים בעל
ניסיון בעבודה בסביבה דומה .התקנת היריעה הארוגה תעשה בהתאם להנחיות המצורפות בנספח.

כחלופה ניתן לייצב את פני המדרון באמצעות כוורות למניעת ארוזיה במילוי קרקע מקומית ,אגרגט
גרוס או בטון בהתאם לקביעת אדריכל הנוף .התקנת הכוורות תעשה בהתאם להנחיות המצורפות
בנספח.

 .4סיכום
הסקר הגיאוטכני גילה כי באתר קיימות שכבה עליונה של חול חרסיתי עד חול טיני ,שכבת חרסית
שמנה ורזה ,שכבת חול חרסיתי ושכבת תחתונה הכוללת חול ,חול כורכרי עד כורכר חולי .עדשות
ביניים מקומיות בעוביים משתנים הכוללות חול ,חול טיני ,חול חרסיתי וחרסית אותרו בחלק
מהקידוחים בעומקים משתנים .באתר נחשפו מי תהום אך יש להביא בחשבון התפתחות של מי תהום
שעונים על עדשות החרסית בעומקים רדודים יותר.
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הדוח כולל הנחיות לתכנון הקו בחפירה ומילוי והנחיות לתכנון הפירים ,עבודות הדחיקה ,וניטור
השפעת עבודות הדחיקה המבנים הסמוכים לתוואי הדחיקה.

מערכת של אבטחת-איכות ובקרת-איכות ייושמו במגמה לקבל ביצוע הנדסי תקין ובאיכות גבוהה .דוח
זה מוגש תוך הבנה שהמזמין יביא לידיעת כל המתכננים והיועצים הקשורים בפרויקט את
ההמלצות השייכות לעניין ,יוודא כי הן ייושמו בתוכניות ובמפרטים המתאימים ,יבטיח כי הקבלן
וקבלני המשנה אמנם יבצעו אותן באתר וידאג להזמין את מהנדס הביסוס לאתר בעת בצוע העבודות.

ההמלצות המובאות בדוח תקפות בעת כתיבתו .עם זאת ,יש לזכור כי בעתיד עלולים התנאים להשתנות
בהשפעת תהליכים טבעיים או מעשי ידי אדם ,הן באתר הנדון והן באתרים שכנים .כמוכן עשויים לחול
שינויים בתקנים כתוצאה מתחיקה או מהצטברות ידע חדש .מכאן שממצאי הדוח עלולים במשך הזמן
לאבד את תקפותם ,בשלמות או באופן חלקי ,בגלל גורמים שאינם בשליטת הח"מ.

לפיכך מודגש בזה כי יש לבחון מחדש את הדוח ,ואין לעשות בו שימוש כלשהו ללא בחינה מחדש ,לאחר
תקופה של שנתיים מיום כתיבתו.

אהוד (אודי) קירשנבויםM.Sc. ,

א .גיאומכניקה בע"מ
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17
21
22

18.00-18.45

18

8 10 12 22

19
23

(-) :

- 20
RW-280NB-2

05/07/2018 :
05/07/2018 :
8.20 :' ,
20.45 :' ,

20.00-20.45 :

(°)

R.Q.D. T.C.R.
(%)
(%)

182333/668973 :.
10.39 :' ,
:
:

S.P.T./
V.T.
1 2 3 (N)
20.00-20.45
10 10 12 22

(' )
20.45

(-) :

- 20
RW280NB3

05/07/2018 :
05/07/2018 :
9.50 :' ,
12.45 :' ,

0.00-12.45 :

182349/669018 :.
:' ,
:
:

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

15
1

0.30
0.80

1.00-1.45

2
3
4
5

6

2.00-2.45

7

1

8 10 18
7

8

3.00-3.10

50

15

(SP-SM)

2
2.80
3.10

>50

6
4.00-4.45

7

4

8 14 14 28

5

8

6

(SP+G)

9

7
8.00-8.45

10

3

(SP+G)

8

5 15 15 30
8.70

9

11
10.00-10.45

12

10

8 17 17 34
(SP-SM)

11

13
12.00-12.45

14

6 12 11 23

12
12.45

(-) :

- 20
RW-295SB-1

20/06/2018 :
20/06/2018 :
(-) :' ,
16.45 :' ,

0.00-16.45 :

182240/669290 :.
17.21 :' ,
:
:
/

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.60

1.00-1.45

8

9 12 21

)

1.10

2.00-2.45

1
2

6 12 15 27
3.00-3.45

3

9 11 16 27
4.00-4.45

4

10 14 19 33

5
6.00-6.45

6

8 13 17 30

7
8.00-8.45

8

10 13 18 31
10%(SP+K)

9

10.00-10.45

10

13 15 21 36

11
12.00-12.45

12

15 17 22 39

13
14.00-14.45

14

15 20 25 45

15
16.00-16.45

17 21 28 49

16
16.45

(-) :

- 20

-

RW-295SB-2

20/06/2018 :
20/06/2018 :
15.80 :' ,
19.45 :' ,

182236/669348 :.
17.49 :' ,
:
:

0.00-19.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

1
2

0.12
0.70

1.00-1.45

3
4
5
6
7
8
9

6

8

9

1

17

(SC)
1.80

2.00-2.45

3

7

5

12

(SM-SP-SM)

9

17

(SM)

3.00-3.45

6

8

2
2.50

3
3.50

4.00-4.45

4

11 17 18 35
20%-

10

5

(SM+G)

6.00-6.45

11

9

9

9

6

18

6.40

7

12
8.00-8.45

13

8

11 16 22 38

9

14
10.00-10.45

15

10

20 30 50 >50

11

16
12.00-12.45

17

12

22 37 50 >50
15%

,

13

(SP+G)

18
14.00-14.45

19

14

24 41 50 >50

15

20
16.00-16.45

21

16

15 18 25 43

17
22

18
19.00-19.45

23

15 16 18 34

19
19.45

(-) :

- 20

-

RW-295SB-4

20/06/2018 :
20/06/2018 :
(-) :' ,
14.45 :' ,

182225/669432 :.
19.40 :' ,
:
:
/

0.00-14.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.30
0.60

1
2
3
4
5
6
7
8

1.00-1.45

7

9 15 24

1

)
1.60

2.00-2.45

6

6

7

13

2

)
2.70

3.00-3.45

7

3

9 10 19
15%

4.00-4.45

7 13 15 28

4

)
5.00

9
6.00-6.45

10

6

9 10 15 25

7

11

(CH)
8.00-8.45

12

5

8

10 15 17 32

9

13
9.60

10.00-10.45

14

10

10 14 16 30
(SC)
11.20

15
12.00-12.45

16

14 18 19 37

12
(SM)

17

13.30

14.00-14.45

18

17 14 19 33

11

13
14

(SP)
14.45

(-) :

- 20
RW-295SB-5

20/06/2018 :
20/06/2018 :
(-) :' ,
12.45 :' ,

0.00-12.45 :

182217/669492 :.
23.44 :' ,
:
:
/

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.50

1
2
3
4
5
6
7
8

1.00-1.29

7 50

>50

)

1
1.40

2.00-2.45

5

2

8 14 22

3.00-3.45

3

8 10 10 20
4.00-4.45

(CH)

4

6 10 17 27

5

9
5.60

6.00-6.45

10

8 11 11 22

(SC)

6.00

(SP)

6.60
7.00

(SC)

11
8.00-8.45

12

9 13 14 27

9.00

10.00-10.45

(CH)

11

12.00-12.45

15 19 21 40

9
10

17 14 18 38

15
16

7
8

(SP+K)

13
14

6

12
12.45

(-) :

RW-712-1

10/04/2018 :
10/04/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

0.00-15.45 :

182372/672875 :.
:' ,
:
:

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.10
0.30

(SC)

1.00-1.45

4

6

8

(CH)

2.00-2.45

5

6

1

14

8

2

14
2.70

3.00-3.45

5

7

9

16

3
(SC)
3.80

4.00-4.45

5

7 10 17

4
(SP-SM)

4.70

5
6.00-6.45

6

8 11 19

6

(SC)

7
7.40

8.00-8.45

7

9 13 22

8

(SM)
8.80

9
10.00-10.45

5

7 13 20

10

(SP-SM)

11.20

12.00-12.45

11
12

7 10 13 23

13
(CL-SC)

14
15.00-15.45

8 11 17 28

15
15.45

(-) :

RW-712-2

12/04/2018 :
12/04/2018 :
13.30 :' ,
15.00 :' ,

182321/672718 :.
:' ,
:
:

0.00-15.00 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.80
1.10

1

(CH)

U.D.
U.D.

2
3
4

1

1.70

2
2.40-2.85

3

3

4

7
3

(CH)

5
4.00-4.45

6

7

8

9

4.10

17
(CL-CH)

4

4.80

5
7

(SC)
6.00-6.45

8

6 10 11 21

6.00

(CH)

7

9
8.00-8.45

10

6

6.60

8

8 11 13 24
(SC)

9

11
10.00-10.45

12

8 14 16 30

10.30

10
11

(SP-SM)
11.80

13
14

12
12.50-12.95

10 13 15 28

(SC)
13.30

15

13
14

(SP-SM)
15.00

(-) :

15

- 20 '
RW-712-3

11/12/2018 :
11/12/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

:.
:' ,
:
:

0.00-15.45 :

(°)

R.Q.D. T.C.R.
(%)
(%)

S.P.T./
V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.28

1
2
3

0.80

1.00-1.45

9 13 14 27

(SC)

1
1.50

4
U.D.

2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3.00-3.45

4

5

7

12

5

9

3

4.00-4.45

3

4

4

5.00-5.45

4

8 11 19

5

(CH)

6.00-6.45

5

6

9 11 20

7.00-7.45

7

7

9 14 23

8.00-8.45

8

7 13 17 30
8.60

18

9.00-9.45

9

8 16 22 38
19
20

10.00-10.45

11 26 31 >50

(CH/SC)

10
10.70

21
22
23
24

11.00-11.45

11

11 22 28 >50
12.00-12.45

(SC)

12 20 34 >50

25

12
12.50

(SP-SM)13.10

26

13.50-13.95

27

10 17 26 43

13
14

(CH)

28
15.00-15.45

13 19 23 42

15
15.45

(-) :

- 20
RW-713-1

02/09/2018 :
02/09/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

0.00-15.45 :

1

3
4
5
6
7
8
9

182250/672471 :.
:' ,
:
:

S.P.T.

V.T.

20
1
2

-

2

(' )

3 (N)
0.24
0.40

1.00-1.45

5

6

8

14

5

9

7

11

1

(SM)
1.45

2.00-2.45

4

4

(CH)

3.00-3.45

5

4

2

3.80

4.00-4.45

5

8

3

7

4

15

5

(CH)

10
6.00-6.45

11

5

6.20

5 10 15

7

12

(SM)
8.00-8.45

13

8

8.20

9 13 22

8
9

14
10.00-10.45

15

6

10

10 13 17 30
(SC-SM)

11

16
12.00-12.45

17

12

6 12 15 27
12.60

13
18

14

(SP-SM)
15.00-15.45

19

15 19 24 43

15
15.45

(-) :

- 20
RW-713-2

02/09/2018 :
04/09/2018 :
(-) :' ,
15.00 :' ,

S.P.T.
1

5
6
7
8
9
10

182210/672288 :.
:' ,
:
:

0.00-15.00 :
V.T.

1
2
3
4

-

2

(' )

3 (N)
0.08
0.20

1.00-1.45

3

3

5

1

8

1.40

2.00-2.45

6

2

7 11 18

2.40

3.00-3.45

6

6

8

3

14

(CH)

4.00-4.45

4

6 10 12 22

4.35

5

11
6.00-6.45

12

6

(SC)

10 12 13 25

7

13

7.50

8.00-8.45

14

8

14 17 25 42

(SM)
8.90

9

15

10
16

11
12

(SP-SM)

13
17
14
15.00

04.09.2018-

15

10

15

:

- 20

-

RW-713-3

04/09/2018 :
04/09/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

182188/672088 :.
:' ,
:
:

0.00-15.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

1
2

0.08

.

0.50

1.00-1.45

3
4
5
6
7

9

8 10 18
(SM - SP-SM)

2.00-2.45

4

4

5

9

6

12

5

6

8

10

1

2.10

2

3.00-3.45

3
(CH)

U.D.

9

1.20

4

4.70-5.15

6

7 10 17

5
5.60

6
11
7
7.50-7.95

12

7

7

8

15

9

17

8

13
9.00-9.45

14

7

8

(SM - SP-SM)

9
10

15
11.00-11.45

16

9

11

9 11 20
11.80

12

17
13.00-13.45

18

7

13

9 12 21
(CH-CL)

14

19
15.00-15.45

20

7 10 12 22

15
15.45

(-) :

- 20
RW-713-4

04/09/2018 :
04/09/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

S.P.T.
1

5
6
7
8
9
10

182186/671930 :.
:' ,
:
:

0.00-15.45 :
V.T.

1
2
3
4

-

2

(' )

3 (N)
0.38
0.60

.
1.00-1.45

1

13 14 16 30
1.60

2.00-2.45

3

3

5

8

8

14

(CH)

3.00-3.45

5

6

2

3.80

4.00-4.45

5

7

3

9

4

16

5

11
6.00-6.45

12

5

7

8

6

15

7

13
8.00-8.45

14

8 12 15 27

(SM)

8
9

15
10.00-10.45

16

10

12 17 21 38

11

17

11.50

12.00-12.45

18

6

8 10 18

(SP-SM)12.10

12
13

19

(CH)

14

15.00-15.45

20

9 10 10 20

15
15.45

(-) :

RW-714-1

23/07/2018 :
23/07/2018 :
18.60 :' ,
20.45 :' ,

0.00-20.00 :

182179/671401 :.
:' ,
:
:
/

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.80

1
(SM)

1

1.60

2.00-2.45

2

8

2

9 11 20

3

3
4.00-4.45

4

9

4

9 12 21

5

5

(CH)
6.00-6.45

6

6

10 11 13 24

7

7
8.00-8.45

8

8

9 12 14 26
8.80

9

9
10.00-10.45

10

11 13 15 28

10

(SP - SP-SM)

11.20

11
12.00-12.45

12

12

12 15 20 35

13

13
14.00-14.45

14

14

14 17 22 39

15

13
16.00-16.45

14

(SP+K)

16

16 23 26 49

17

13
18.00-18.45

14

11

18

17 21 28 49

19

13

(-) :

RW-714-1

23/07/2018 :
23/07/2018 :
18.60 :' ,
20.45 :' ,

20.00-20.45 :
V.T.

14

182179/671401 :.
:' ,
:
:
/

S.P.T.
1 2 3 (N)
20.00-20.45
11 13 17 30

(' )
20.45

(-) :

RW-714-2

24/07/2018 :
24/07/2018 :
18.60 :' ,
20.45 :' ,

0.00-20.00 :

182183/671225 :.
:' ,
:
:
/

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

1

1
(SC)
2.00-2.45

2

1

2

1 13 14
2.90

3
4.00-4.45

4

9

4

9 11 20

5

5
6.00-6.45

6

3

6

10 11 14 25
(CH)

7

7
8.00-8.45

8

8

9 11 13 24

9

9
9.70

10.00-10.45

10

8 11 14 25

10
(CL-SC)
10.80

11

11
12.00-12.45

12

12

12 14 17 31

13

13
14.00-14.45

14

14

13 15 18 33
(SC)

15

13
16.00-16.45

14

16

14 16 19 35

17

13
18.00-18.45

14
13

9 10 12 22

18.30

18
19

(SM)

(-) :

RW-714-2

24/07/2018 :
24/07/2018 :
18.60 :' ,
20.45 :' ,

20.00-20.45 :
V.T.

14

182183/671225 :.
:' ,
:
:
/

S.P.T.
1 2 3 (N)
20.00-20.45
8 11 13 24

(' )
20.45

(-) :

RW-714-3

25/07/2018 :
25/07/2018 :
(-) :' ,
20.45 :' ,

0.00-20.00 :

182193/6709732 :.
:' ,
:
:
/

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.60

1

1

1.50

2.00-2.45

2

2.00

2

3.10

3

9 10 13 23
(CH)

3
4.00-4.45

4

11 13 15 28

5
6.00-6.45

6

4

(SC)
5.10

5

6.20

6

(SP)

12 16 19 35

7

7
8.00-8.45

8

8

14 17 21 38

9

9
10.00-10.45

10

10

15 18 23 41

11

11
12.00-12.45

12

12

16 20 26 46

13

13

(SP+K)
14.00-14.45

14

14

14 22 27 49

15

13
16.00-16.45

14

16

13 19 24 43

17

13
18.00-18.45

14

18

15 20 24 44

19

13

(-) :

RW-714-3

25/07/2018 :
25/07/2018 :
(-) :' ,
20.45 :' ,

20.00-20.45 :
V.T.

14

182193/6709732 :.
:' ,
:
:
/

S.P.T.
1 2 3 (N)
20.00-20.45
16 23 28 >50

(' )
20.45

(-) :

RW-714-4

27/07/2018 :
27/07/2018 :
21.96 :' ,
30.45 :' ,

0.00-20.00 :

182196/670809 :.
21.30 :' ,
:
:
/

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.80

1
1
2.00-2.45

2

9 11 14 25

(CH)

2
2.80

3

3

(CL-SC)
3.90

4.00-4.45

4

10 13 15 28

(S)

4.80

5

5
6.00-6.45

6

6

11 14 16 30

7

7
8.00-8.45

8

(SP-SM)

8

18 23 26 49

9

9
10.00-10.45

10

4

10

14 16 17 33
10.60

11

11
12.00-12.45

12

12

16 23 29 >50

13

13
(SP-SM)
14.00-13.00

14

14

21 26 47 39

15

13
16.00-16.45

14

15 17 20 37

16.30

17

13
18.00-18.45

14

16

13 17 20 37

18
(SP+K)

19

13

(-) :

RW-714-4

27/07/2018 :
27/07/2018 :
21.96 :' ,
30.45 :' ,

20.00-30.45 :
V.T.

14

182196/670809 :.
21.30 :' ,
:
:
/

S.P.T.

(' )

1 2 3 (N)
20.00-20.45
14 18 23 41
(SP+K)

13

21.30

22.00-22.45

14

22

10 13 16 29

23

13
24.00-24.45

14

24

11 14 18 32

25

13
26.00-26.45

14

12 16 19 35

26

(SP-SM)

27

13
28.00-28.45

14

28

13 17 20 37

29

13
30.00-30.45

14

21

14 19 23 42

30
30.45

(-) :

RW-715-1

26/07/2018 :
26/07/2018 :
(-) :' ,
20.45 :' ,

0.00-20.00 :

:.
:' ,
:
/

:

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

1

(CL-SC)

1
1.70

2.00-2.45

2

13 9

8

17

2
(SM-SC)
2.80

3

3
4.00-4.45

4

4

10 12 15 27
(CH)

5

5

6.00-6.45

6

6

13 19 30 49
6.80

7

7
8.00-8.45

8

8

21 12 22 43

9

9

(SC)
10.00-10.45

10

10

16 17 19 36

11

11

11.40

12.00-12.45

12

9 13 15 28

12
(SP - SP-SM)
12.80

13

13
14.00-14.45

14

14

13 17 21 38

15

13
16.00-16.45

14

16

14 19 23 42
(SP+K)

17

13
18.00-18.45

14

18

15 18 24 42

19

13

(-) :

RW-715-1

26/07/2018 :
26/07/2018 :
(-) :' ,
20.45 :' ,

20.00-20.45 :
V.T.

14

:.
:' ,
:
/

:

S.P.T.
1 2 3 (N)
20.00-20.45
16 21 26 47

(' )
20.45

(-) :

- 20 '
RW-721-1

14/10/2018 :
15/10/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

0.00-15.45 :
S.P.T.

V.T.
1
1
2
3

182212/671285 :.
21.36 :' ,
:
:
/

2

(' )

3 (N)
0.14
0.50

1.00-1.45

7 13 15 28

)

1
1.60

4
5
6
7
8
9

(SP)

2.00-2.45

4

4

6

10

(CL)

2
2.60

3.00-3.45

5

3

7 10 17

4.00-4.45

5

4

8 11 19

5

10

(CH)
6.00-6.45

11

6

6

9 13 22

7

12
7.90

8.00-8.45

13

8 11 17 28
(CH)

14

9.30

15
16

10.00-10.45

7 15 16 31

8
9
10

(SC)
10.70

11
17
12.00-12.45

18

12

10 14 18 32
(CL)

13
19
14
14.40

20
21

15.00-15.45

12 15 21 36

15

(SC)
15.45

(-) :

- 20 '
RW-722-1

15/10/2018 :
15/10/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

182214/671150 :.
21.65 :' ,
:
:
/

0.00-15.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.19

1
2
3
4
5
6
7
8

0.60

1.00-1.45

5

9 10 19

5%

)

1
1.70

(SP)

2.00-2.45

3

5

6

11

(SC)

2
2.60

3.00-3.45

4

5

7

12

3

(CL-CH)
3.60

9
10

4.00-4.45

7

4

9 12 21

5

11
6.00-6.45

12

7

9 11 20

6
(CH)

7

13
8.00-8.45

14

8

8 22 15 37

15

9.10

9

16
10.00-10.45

17

10

9 13 16 29

11

18

(SM/SC)
12.00-12.45

19

12

13 17 21 38

20
13.20

13
14

21
(SC)
15.00-15.45

22

14 20 26 46

15
15.45

(-) :

YUG-BC-714-1

22/07/2018 :
22/07/2018 :
18.70 :' ,
20.45 :' ,

0.00-20.00 :

182174/671425 :.
18.96 :' ,
:
:
/

S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)
0.80

1

1
2.00-2.45

2

5

7 10 17

2

(CH-CL)
3.20

3
4.00-4.45

4

4

7 10 16 26
(CH)

5

5
6.00-6.45

6

6.20

7 11 17 28

8.00-8.45

8 11 16 27

8

(CH-CL)

9

9

9.40

10.00-10.45

10

7

9 13 22

10
(SP - SP-SM)
11.20

11
12.00-12.45

12

13
14.00-14.45

14

12 17 22 39

15

13
16.00-16.45

14

(SP+K)

16

13 16 22 38

17

13
18.00-18.45

14

11
12

11 16 21 37

13
14

6
7

7
8

3

18

17 21 26 47

19

13

(-) :

YUG-BC-714-1

22/07/2018 :
22/07/2018 :
18.70 :' ,
20.45 :' ,

20.00-20.45 :
V.T.

14

182174/671425 :.
18.96 :' ,
:
:
/

S.P.T.
1 2 3 (N)
20.00-20.45
9 11 14 25

(' )
20.45

(-) :

- 20
04/02/2018 :
04/02/2018 :
(-) :' ,
10.45 :' ,

-

YUG-DC-100SB-1

182225/669928 :.
19.79 :' ,
:
:

0.00-10.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

16
2
3
4
5
6
7
8
9

0.28

1.00-1.45

5

8 13 21

2.00-2.45

4

4

1

)
2.00

6

10

(SM)

3.00-3.45

5

6

7

3

13
(SP)

4.00-4.45

4

7

8

4

15

4.50

5

10
6.00-6.45

11

6

7 14 17 31

7

12

15%
8.00-8.45

13

6

5

8

(SP+K)

8

13

9

14
10.00-10.45

15

2

2.60

10 18 23 41

10
10.45

(-) :

- 20
04/02/2018 :
05/02/2018 :
(-) :' ,
15.26 :' ,

-

YUG-DC-100SB-2

182225/670041 :.
20.28 :' ,
:
:

0.00-15.26 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.25

,

,

1.00-1.45

7

9

9

18

7

15

5

9

)

8

1

(SC-SM)

2.00-2.45

6

0.57

2.10

3.00-3.45

4

4

3
1-3

4.00-4.45

4 11 11 22

(SP)

10

4

5.30

6.00-6.45

11

7
8.00-8.45

8

7 12 14 26

9

14
10.00-10.45

15

10 17 22 39

10%

1-4

10
(SP+K)

11

16
12.00-12.40

17

5
6

10 11 10 21

12
13

2

12

12 36 50

13
18

19

14
15.00-15.26

12 50

15.26

(-) :

15

- 20
04/02/2018 :
04/02/2018 :
(-) :' ,
10.45 :' ,

-

YUG-DC-100SB-3

182224/670121 :.
20.57 :' ,
:
:

0.00-10.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

16
2
3
4
5
6
7
8
9

0.24

)

1.00-1.45

6

(SM)

2.00-2.45

4

1.00

9 11 20
6

7

13

5

9

8

14

2.20

3.00-3.45

3

4
6

3
4
4.45

5

10
6.00-6.45

11

5

9

9

6

18

7

12

15%
8.00-8.45

13

(SP+K)

8

6 10 17 27

9

14
10.00-10.45

15

2

(SP)

4.00-4.45

4

1

12 20 22 42

10
10.45

(-) :

- 20
05/02/2018 :
06/02/2018 :
(-) :' ,
10.45 :' ,

-

YUG-DC-150NB-2

182303/669998 :.
20.23 :' ,
:
:

0.00-10.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

1
,

2
3
4
5
6
7
8
9

0.45

,

)

1.00-1.45

20 19 24 43

1-3

2.00-2.45

4

5

7

12

0.88

(SP)

1.90

(CL-CH)

2.65

1
2

3.00-3.45

3

5

7

3

12
(SC-SM)

4.00-4.45

3

4

5

4

4.25

9

5

10
(SP)

6.00-6.45

11

4

7

8

6

15
6.80

7

12
8.00-8.45

13

5

8 12 20

8
10%
(SP+K)

9

14
10.00-10.45

15

10

7 10 16 26

10.45

1.9

:

- 20
05/02/2018 :
06/02/2018 :
(-) :' ,
15.45 :' ,

-

YUG-DC-150NB-3

182297/670118 :.
20.80 :' ,
:
:

0.00-15.45 :
S.P.T.

V.T.
1

2

(' )

3 (N)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.38

,
1.00-1.45

,

)

1

1.05

10 12 16 28
2.00-2.45

5

6

6

2

12

3.00-3.45

9

3

9 11 20
3.60

4.00-4.45

4

6

9

4

15

5

(SP-SM)

10
6.00-6.45

11

6

7 13 14 27

6.50

7

12
8.00-8.45

13

8

7 11 14 25

9

14
10.00-10.45

15

10

5 12 16 28

11

(SP)

16
12.00-12.45

17

7

12

9 15 24

13
18

14
15.00-15.45

19

15

6 12 20 32

15.45

1.6

:

HDPE
120 N
U.V.

ASTM D 1505

Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient
Technique.

ASTM D 5199

Test Method for Measuring Nominal Thickness of Geotextiles
& Geomembranes.

ASTM D 1603

Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics.

ASTM D 1693

Test Method for Environmental Stress-Cracking of Ethylene
Plastics.

ASTM D4437

Practice for Determining the Integrity of Field Seams Used in
Joining Flexible Polymeric Sheet Geomembranes.

ISO 13426-1

GEOTEXTILE AND RELATED PRODUCTS, STRENGTH OF
INTERNAL STRUCTURAL JUNCTIONS - PART 1: GEOCELLS.

J

J

ASTM D 1505
ASTM D 5199
ASTM D 1603

ASTM D 1693
ASTM D4437

*

30 45

0.6 1.0

ספח יב'
והל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
והל מסירת הפרויקט
מי אביבים

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
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פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

מחלקת פרויקטים – נוהל מסירת הפרויקט
מנהל מחלקת פרויקטים

 .1רקע
.1.1

הנוהל דן בתהליך מסירת הפרויקטים משלב הטיפול של מחלקת פרויקטים לאחריות
מחלקת האחזקה.

 .2מטרות
 .2.1מטרת החברה היא להביא את תהליך ביצוע הפרויקט בצורה מיטבית על פי תכניות,
מפרטים ותקנים ,במסגרת תקציב מאושר ובפרק זמן מוגדר.
.2.2

הנוהל מגדיר סמכויות ,תהליכים חוצי ארגון ,אחריות בכל שלב וקביעת לוח זמנים

 .3הגדרות
 3.1פרויקט מצוות – עבודה לפיתוח או שיפור וחידוש מערכות מים/ביוב המתבצעת ביוזמת עיריית
תל אביב-יפו במסגרת שיפור ושדרוג כל התשתיות ברחובות העיר .בפרויקט מסוג זה משתתפות
מעבר לתאגיד מי אביבים גם מספר מחלקות של עת"א וכל מחלקה מפעילה קבלנים שונים:
• מחלקת דרכים
• מחלקת מאור
• מחלקת גינון מחלקת תיעול
• מחלקת ניקוז
חברות תשתית:
• חברת החשמל
• חברות תקשורת
• בזק
העבודות של קבלן התאגיד משולב בין עבודות יתר מחלקות/חברות התשתית.
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מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:
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אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 3.2פרויקט ביוזמת התאגיד – עבודות המתבצעות ביוזמת התאגיד לשם פיתוח או שיפור רשת
המים/הביוב .הפרויקטים מתבצעים על ידי תכנית העבודה השנתי אשר נגזרת מתוך התכנית
הרב שנתית.
 3.3פרויקטים חיצוניים :עבודות להוספת ,שינוי ,שיפור או חידוש של מערכות מים/ביוב
המתבצעות בדרך כלל במתחמים חדשים .החברות היוזמות מתחלקות לסוגים כדלקמן:
3.3.1
•
•
•
•
•

חברות עירוניות
אחוזת חוף
חלמיש
משכ"ל
אתרים
חברה לפיתוח יפו העתיקה וכעוד

 3.3.2חברות ממשלתיות
• נתיבי איילון
• נת"ע
• איגוד"ן ועוד
3.3.3

יזמים פרטיים

 3.4חיבור בית .עבודות ביצוע הוספה ,שינוי ,חידוש או שיפור של חיבורי מים/ביוב לבתים .העבודות
הינם ברוב המקרים ביוזמת גורמים פרטיים או עירוניים (עבור מתקנים עירוניים כגון בתי ספר,
גנים ,מקלטים וכו).
במקרים מעטים החיבורים נעשים ביוזמת התאגיד בעקבות שינויים באיכות המים ,כשל טכני וכו'.
 3.5הפרויקטים של התאגיד מנוהלים על ידי מנהל פרויקט/מפקח .המחלקות של עת"א וחברות תשתית
מנהלות גם הן את את הפרויקטים באמצעות מנהלי פרויקטים .בנוהל הם יקראו – מנהל פרויקט
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 .4שיטה
יש להבחין בתהליך המסירה בין סוגי הפרויקטים כמתואר לעיל ,בהתאם לגורמי הפנים והגורמים
החיצוניים המשתתפים בפרויקט וביוזם הפרויקט.
 4.1מסירת פרויקט מצוות
בפרויקטים מצוותים קיים תהליך עבודה שמשלב מספר קבלנים שמבצעים תשתיות שונות
באותו רחוב.
אי לכך תתבצע כאן מסירה בשני שלבים:
•

מסירה של עבודות הקבלן של התאגיד ממחלקת פרויקטים למחלקת האחזקה .לאחר שלב
זה עבודות התאגיד מסתיימות וקבלנים של תשתיות אחרות מתחילים.

•

מסירת הפרויקט של כל התשתיות ברחוב לרבות מים וביוב.

 4.1.1לקראת סיום העבודות על הקבלן המבצע להודיע בכתב ביומן העבודה  3ימים ,לכל המעט,
על המועד המתוכנן לסיום העבודות .תהליך זה ייקרא טרום מסירה מנהל
הפרויקט/המפקח יעבור עם מנהל העבודה של הקבלן על כל תוואי הפרויקט כולל חיבורים
ואביזרי מים ,חיבורים ושוחות ביוב ויאשר את התקינות של כל הפריטים .במידה ויימצאו
ליקויים – ייקבע בתאום מועד חדש .תהליך הטרום מסירה יתועד ביומן העבודה.
השלב הזה כולל
בקווי מים:
•

שטיפה

•

צילום טלוויזיוני

•

חיטוי

•

בדיקת כלור נותר (בדיקת איכות מים)

•

מבחן לחץ
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מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
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אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

בקווי ביוב:
•

שטיפה,

•

צילום טלוויזיוני

•

מבחן הידרוססטי

בסיום תהליך הטרום מסירה יקבע מנהל הפרויקט/המפקח מועד למסירה למחלקת האחזקה.
המועד יהיה  10ימים לפחות מיום ההודעה.
במסירה ישתתפו:
•

נציג הקבלן (מנהל העבודה מחויב)

•

נציג מחלקת האחזקה

•

המתכנן

•

מנהל הפרויקט/מפקח

•

נציג מחלקת תאום הנדסי של עת"א

•

נציג מחלקת הדרכים של עת"א

בסיום המסירה מנהל הפרויקט/המפקח יוצא פרוטוקול (ייקרא תעודת מסירה) .על תעודת המסירה
יחתמו כל הנוכחים.
התפוצה של תעודת המסירה :
•

כל הנוכחים

•

מנהל מחלקת אחזקה

•

מנהל האזור

•

מנהל מחלקת פרויקטים

•

מנהל מדור
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במידה ויימצאו ליקויים הם יירשמו בתעודת המסירה .כמו כן ירשם מי האחראי לביצוע (בדרך כלל
הקבלן) ומה פרק הזמן הדרוש להשלמה .מנהל הפרויקט/המפקח אחראי לוודא את השלמת הליקויים
בפרק הזמן שנקבע במסירה .לאחר מכן יוציא מנהל הפרויקט/המפקח תעודת השלמה.
משלב המסירה יעברו הפרויקטים לאחריות מחלקת האחזקה.
במעמד המסירה יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המפקח תכניות בדיעבד .מנהל הפרויקט/מפקח יבדוק
את התאמת תכניות בדיעבד לביצוע בשטח וכן לחישובי הכמויות שמהווים בסיס לחשבון הסופי.
לקבלן יש אחריות על איכות הביצוע של הפרויקט על פי ההסכם (בדרך כלל  12חודש) מתאריך תעודת
המסירה או תעודת ההשלמה .זאת תקופת הבדק .במשך תקופה זאת ,במידה ומתגלים ליקויים ,יתריע
מנהל מחלקת האחזקה בפני מנהל מחלקת הפרויקטים על הצורך לקרוא לקבלן לטיפול בליקוי.
באחריות מחלקת הפרויקטים לתקן את הליקוי באמצעות הקבלן ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן
לאחר ההשלמה וזאת בפרק זמן סביר ולא ארוך מהמוגדר בפק"ע.
 4.1.2הפרויקט לא מסתיים לאחר המסירה וקבלנים נוספים נכנסים לרחוב ועלולים לפגוע במערכות
המים או הביוב .במידה ואכן יש פגיעות באחריות מנהל הפרויקט של עת"א לפנות לתאגיד ,דרך
מרכז השליטה והבקרה על מנת לטפל בפגיעה .הטיפול יעשה על ידי מחלקת האחזקה.
 4.1.3בסיום עבודות של כל התשתיות האחרות ברחוב ,מנהל הפרויקט של עת"א מזמן מסירה של כל
בעלי התשתיות .זהו תהליך הקרוי סיור מסירה ראשון עפ"י נוהל מסירת פרויקטים החדש (עבודות
תשתית) מ .3/10/2010
למסירה זאת מוזמנים בין היתר מנהל הפרויקט/מפקח של התאגיד .באחריותו לבדוק את שלמות

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

כל מערכות המים והביוב .הדגש כאן במספר נקודות:
•
•
•

בדיקה שכל המכסים (של שוחות ביוב ומים) גלויים
בדיקה של ניקיון ושלמות של כל שוחות הביוב
בדיקה שכל המערות העיליות (הידרנטים ,חיבורי בתים) שלמים ותקינים

כל הפגיעות ,במידה וישנן ,תתוקן באחריות מנהל הפרויקטשל עת"א באמצעות הקבלנים שלהם.
הפגיעות יתועדו בתעודת מסירה ראשונה.
לאחר התיקונים של כל הליקויים (כולל הפגיעות בתשתיות מים וביוב) מנהל הפרויקט של עת"א
מזמין את מנהל הפרויקט/מפקח של התאגיד למסירה סופית .באם אכן התיקונים הושלמו מנהל
הפרויקט של עת"א מוציא תעודת גמר.
באחריות מנהל הפרויקט/מפקח להעביר את תעודת הגמר לגורמים בתאגיד:
•

מנהל מחלקת פרויקטים

•

מנהל מדור פרויקטים

•

מנהל מחלקת אחזקה/מנהל מחלקת מתקנים

 4.2מסירת פרויקט ביוזמת התאגיד
 4.2.1בנוהל זה כלולים פרויקטים של קוים מגיסטרלים ותחנות שאיבה .בפרויקטים אלה ,בנוסף
למנהל הפרויקט/מפקח ,יהיה מעורב נציג מחלקת מתקנים כמפקח עליון.
 4.2.2לקראת סיום העבודות על הקבלן המבצע להודיע בכתב ביומן העבודה  3ימים ,לכל המעט ,על
המועד המתוכנן לסיום  .תהליך זה ייקרא טרום מסירה מנהל הפרויקט/המפקח יעבור עם
מנהל העבודה של הקבלן על כל תוואי הפרויקט כולל חיבורים ואביזרי מים ,חיבורים ושוחות
ביוב ויאשר את התקינות של כל הפריטים .במידה ויימצאו ליקויים – ייקבע בתאום מועד
חדש .תהליך הטרום מסירה יתועד ביומן העבודה.

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

השלב הזה כולל
קווי מים:
•
•
•
•
•
•

שטיפה
צילום טלוויזיוני
חיטוי
בדיקת כלור נותר (בדיקת איכות מים)
מבחן לחץ
בדיקה הארקה לבניין וביצוע גישור

קווי ביוב:
•
•
•

שטיפה
צילום טלוויזיוני
מבחן הידרוססטי

תחנות שאיבה:
•
•
•
•
•
•
•
•

בדיקת איזון משאבות וציוד סובב
בדיקת לוח חשמל
בדיקת לוח פיקוד
בדיקות קרקע לביסוס (צפיפות של שכבות ביסוס ,בדיקות אולטראסוניות לכלונסאות)
בדיקות חוזק לבטון
בדיקות של ניקיון הפלדה לפני צביעה
בדיקות עובי צבע
בדיקות איטום של תאים רטובים

 4.2.3בסיום תהליך הטרום מסירה יקבע מנהל הפרויקט/המפקח מועד למסירה למחלקת האחזקה.
המועד יהיה  10ימים לפחות מיום ההודעה.

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

במסירה ישתתפו נציג הקבלן (מנהל העבודה מחויב) ,נציג מחלקת האחזקה/מחלקת מתקנים,
המתכנן ומנהל הפרויקט/מפקח.
בסיום המסירה יוצא פרוטוקול (ייקרא תעודת מסירה) .על תעודת המסירה יחתמו כל הנוכחים.
התפוצה של תעודת המסירה:
•
•
•
•
•
•

כל הנוכחים
מנהל מחלקת אחזקה
מנהל מחלקת מתקנים
מנהל האזור (במידה ולא השתתף)
מנהל מחלקת פרויקטים
מנהל מדור

 4.2.4במידה ויימצאו ליקויים הם יירשמו בתעודת המסירה .כמו כן ירשם מי האחראי לביצוע (בדרך
כלל הקבלן) ומה פרק הזמן הדרוש להשלמה .מנהל הפרויקט/המפקח אחראי לוודא את השלמת
הליקויים בפרק הזמן שנקבע .לאחר מכן יוציא מנהל הפרויקט/המפקח תעודת השלמה.
משלב המסירה יעברו הפרויקטים לאחריות מחלקת האחזקה.
במעמד המסירה יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המפקח תכניות בדיעבד .מנהל הפרויקט/מפקח יבדוק
את התאמת תכניות בדיעבד לביצוע בשטח וכן לחישובי הכמויות שמהווים בסיס לחשבון הסופי.
 4.2.5לקבלן יש אחריות על איכות הביצוע של הפרויקט על פי ההסכם (בדרך כלל  12חודש) מתאריך
תעודת המסירה או תעודת ההשלמה .זאת תקופת הבדק .במשך תקופה זאת ,במידה ומתגלים
ליקויים ,יתריע מנהל מחלקת האחזקה /מנהל מחלקת מתקנים בפני מנהל מחלקת הפרויקטים
על הצורך לקרוא לקבלן לטיפול בליקוי.
באחריות מחלקת הפרויקטים לתקן את הליקוי באמצעות הקבלן ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן
לאחר ההשלמה וזאת בפרק זמן סביר ולא ארוך מהמוגדר בפק"ע.

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 4.3מסירת פרויקטים חיצוניים
 4.3.1בפרויקטים חיצוניים האחריות למסירה בידי מנהל הפרויקט של היזם.
תפקיד מנהל הפרויקט/מפקח מסתכם בבקרה על איכות הביצוע.
לקראת סיום עבודות הקבלן מנהל הפרויקט/המפקח יוודא שבוצעו הפעולות הבאות:
קווי מים:
•
•
•
•
•
•

שטיפה
צילום טלוויזיוני
חיטוי
בדיקת כלור נותר (בדיקת איכות מים)
מבחן לחץ
בדיקה הארקה לבניין וביצוע גישור

קווי ביוב:
•
•
•

שטיפה
צילום טלוויזיוני
מבחן הידרוססטי

 4.3.2לאחר גמר כל פעולות הקבלן מנהל הפרויקט/המפקח ידרוש ממנהל הפרויקט של היזם לקבוע תוך
 10ימים מועד למסירה.
במסירה ישתתפו:
•
•
•
•
•

מנהל הפרויקט של היזם
הקבלן
מנהל הפרויקט/מפקח של התאגיד
המתכנן
נציג מחלקת האחזקה

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

מנהל הפרויקט של היזם ירשום ויפיץ את תעודת המסירה .על תעודת המסירה יחתמו כל הנוכחים.
התפוצה של תעודת המסירה :
•
•
•
•
•

כל הנוכחים
מנהל מחלקת אחזקה
מנהל האזור
מנהל מחלקת פרויקטים
מנהל מדור

 4.3.3במידה ויימצאו ליקויים הם יירשמו בתעודת המסירה .כמו כן ירשם מי האחראי לביצוע (בדרך
כלל הקבלן) ומה פרק הזמן הדרוש להשלמה .מנהל הפרויקט/המפקח אחראי לוודא את השלמת
הליקויים בפרק הזמן שנקבע .לאחר מכן יוציא מנהל הפרויקט/המפקח תעודת השלמה.
משלב המסירה יעברו הפרויקטים לאחריות מחלקת האחזקה.
 4.3.4במעמד המסירה יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המפקח תכניות בדיעבד.
 4.3.5ליזם יש אחריות על איכות הביצוע של הפרויקט על פי ההסכם (בדרך כלל  12חודש) מתאריך
תעודת המסירה או תעודת ההשלמה .זאת תקופת הבדק .במשך תקופה זאת ,במידה ומתגלים
ליקויים ,יתריע מנהל מחלקת אחזקה בפני מנהל מחלקת הפרויקטים על הצורך לקרוא ליזם
לטיפול בליקוי.
באחריות מחלקת הפרויקטים לתקן את הליקוי באמצעות היזם ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן
לאחר ההשלמה וזאת בפרק זמן סביר.

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 4.4מסירת חיבורי בית
 4.4.1מסירת חיבורי הבית היא לידי היזם מבחינת ההתאמה לדרישותיו ולמחלקת האחזקה מבחינת
התקינות.
באחריות מנהל הפרויקט/המפקח להחתים את היזם על אישור הביצוע
עבודות חיבורי בית הן עבודות קטנות שמתבצעות בדרך כלל ביום אחד.
הודעה על תאריך הביצוע של החיבורי תשלח ע"י מנהל המדור למרכז שליטה ובקרה אשר מיידעת ,בין
היתר גם את מחלקת האחזקה.

 4.4.2בגמר חיבור הבית בצורה מיטבית ,החתימה של היזם מצד אחד ומנהל הפרויקט/מפקח של
התאגיד מהווה תעודת מסירה.
יחד עם החשבון הסופי יעביר הקבלן למנהל הפרויקט/המפקח תכניות בדיעבד.
באחריות מנהל מדור חיבורים לדווח מדי חודש על השלמת הביצוע של חיבורי המים והביוב למחלקת
הרישוי של התאגיד עם העתק למחלקת האחזקה.

 4.4.3לקבלן יש אחריות על איכות הביצוע של הפרויקט על פי ההסכם (בדרך כלל  12חודש) מתאריך
תעודת המסירה או תעודת ההשלמה .זאת תקופת הבדק .במשך תקופה זאת ,במידה ומתגלים
ליקויים ,יתריע מנהל מחלקת האחזקה בפני מנהל מחלקת הפרויקטים על הצורך לקרוא לקבלן
לטיפול בליקוי.
באחריות מחלקת הפרויקטים לתקן את הליקוי באמצעות הקבלן ולמסור למחלקת האחזקה את המתקן
לאחר ההשלמה וזאת בפרק זמן סביר (בדגש על פקיעת המועד המוגדר בפק""ע) .

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 .5אחריות לנוהל:
 5.1אחריות לעדכון – מנהל מחלקת פרויקטים
 5.2אחריות לפעולה – מנהל מחלקת אחזקה ,מנהלי אזורים ,מנהלי המדורים ,מנהלי
פרויקטים/מפקחים

 .6נספחי
 6.1תעודת מסירה
 6.2תעודת מסירה ראשונה
 6.3תעודת השלמה
 6.4תעודת התחייבות

לכבוד
מי אביבים – מחלקת תכנון
רחוב שאול המלך 37

תאריך _____________
באמצעות פקס 03-6423568

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

תל אביב יפו

הנדון  :אישור ביצוע חיבור מים  /ביוב  /תיעול

פרטי הקבלן  /יזם  /מזמין החיבור
שם משפחה ושם פרטי
כתובת פרטית

רחוב

מס' בית

שם משפחה ושם פרטי של הממונה באתר

טלפון

פקס

יישוב

מיקוד

טלפון

כתובת החיבור
רחוב

מס' בית

גוש

חלקה

מגרש

אני מאשר בזה שחברת מי אביבים ביצעה חיבור מים /ביוב  /תיעול
בכתובת הנ"ל והתקינה מד מים בקוטר "___ מס' ___________ :
החיבור נעשה במקום ובצורה שאני קבעתי לפי תכנית אינסטלציה סניטרית  ,שאושר על ידי חברת מי אביבים
עפ"י התכנית האדריכלית של הבניין ולפי מדידה של מודד שלי.
נעשתה בדיקה הארקה לבניין וביצוע גישור.
ידוע לי כי אם יהיה צורך לעשות שינויים במקום החיבור ,בגובה ,בכיוון כיוצא באלה  ,חברת מי אביבים
תעשה אותם ותחייב אותי בכל ההוצאות הכרוכות בכך .הנני מתחייב לשלם את ההוצאות הנ"ל עפ"י דרישת
חברת מי אביבים לפני הביצוע (או תוך  15יום מיום קבלת הדרישה).

הערות המפקח________________________________________________________________ :
__________________________________________
שם משפחה ושם פרטי של הקבלן או הממונה באתר
______________________________
שם משפחה ושם פרטי של נציג מי אביבים

__________________
תפקיד

___________________
חתימה
___________________
חתימה

תאריך________

תעודת מסירה

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

פרטי פרויקט
רחוב
פק"ע
קבלן
תכנית
הסתייגויות
תיאור ההסתייגות
1
2
3
4
5
6
7
8
9

להשלמה עד

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

העבודות בפרויקט התקבלו למעט ההסתייגויות הר"מ.

קבלן

מחלקת אחזקה

מנהל
פרויקט/מפקח

תאריך_________

תעודת השלמה
פרטי פרויקט

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

רחוב
פק"ע
קבלן
תכנית
תעודת מסירה מתאריך
הסתייגויות מתעודת מסירה
תיאור ההסתייגות
1
2
3
4
5
6
7
8
9

הושלם

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

ההסתייגויות כפי שנרשמו בתעודת מסירה מתאריך_______ הושלמו

מנהל פרויקט
שם:
חתימה:

תאריך________

תעודת מסירה ראשונית
פרטי פרויקט
רחוב

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

פק"ע
קבלן
תכנית
תעודת מסירה מתאריך
הסתייגויות מתעודת מסירה
תיאור ההסתייגות
1
2
3
4
5
6
7
8
9

הושלם

פרק :פרויקטים
בתוקף21.03.2017:

124-014
מספר:
שם הנוהל  :נוהל מסירת הפרויקט
תאריך עדכון אחרון21.03.2017 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך09.04.2017 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

עבודות עבור תשתיות מים/ביוב/ניקוז הושלמו והופעלו.
האחריות על תקינות המערכות עד למסירה יהיו באחריות מחלקת הדרכים עת"א

קבלן

נציג עת"א

מחלקת אחזקה

מנהל
פרויקט/מפקח

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

מחלקת פרויקטים – נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
מנהל מחלקת פרויקטים

 .1רקע
.1.1

הנוהל דן בתהליך בדיקת איכות ביצוע פרויקטים משלב הטיפול של מחלקת פרויקטים
לאחריות מחלקת האחזקה.

 .2מטרות
 .2.1מטרת החברה היא להביא את תהליך ביצוע הפרויקט בצורה מיטבית על פי תכניות,
מפרטים ותקנים ,במסגרת תקציב מאושר ובפרק זמן מוגדר ,לבצע ולתעד כל בדיקות איכות
הנדרשות בהתאם לפרוגרמת איכות וסעיפי מפרטים הטכניים במכרזי מסגרת קבלניים.
.2.2

הנוהל מגדיר סמכויות ,תהליכים חוצה ארגון ,אחריות בכל שלב וקביעת לוח זמנים.

 .3הגדרות
 3.1פרויקט מצוות – עבודה לפיתוח או שיפור וחידוש מערכות מים/ביוב המתבצעת ביוזמת עיריית
תל אביב-יפו במסגרת שיפור ושדרוג כל התשתיות ברחובות העיר .בפרויקט מסוג זה משתתפות
מעבר לתאגיד מי אביבים גם מספר מחלקות של עת"א וכל מחלקה מפעילה קבלנים שונים:
• מחלקת דרכים
• מחלקת מאור
• מחלקת גינון מחלקת תיעול
• מחלקת ניקוז
חברות תשתית:
• חברת החשמל
• חברות תקשורת
• בזק
העבודות של קבלן התאגיד משולב בין עבודות יתר מחלקות/חברות התשתית.

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 3.2פרויקט ביוזמת התאגיד – עבודות המתבצעות ביוזמת התאגיד לשם פיתוח או שיפור רשת
המים/הביוב .הפרויקטים מתבצעים על ידי תכנית העבודה השנתי אשר נגזרת מתוך התכנית
הרב שנתית.
 3.3פרויקטים חיצוניים :עבודות להוספת ,שינוי ,שיפור או חידוש של מערכות מים/ביוב
המתבצעות בדרך כלל במתחמים חדשים .החברות היוזמות מתחלקות לסוגים כדלקמן:
3.3.1
•
•
•
•
•

חברות עירוניות
אחוזת חוף
חלמיש
משכ"ל
אתרים
חברה לפיתוח יפו העתיקה וכעוד

 3.3.2חברות ממשלתיות
• נתיבי איילון
• נת"ע
• איגוד"ן ועוד
3.3.3

יזמים פרטיים

 3.4חיבור בית .עבודות ביצוע הוספה ,שינוי ,חידוש או שיפור של חיבורי מים/ביוב לבתים .העבודות
הינם ברוב המקרים ביוזמת גורמים פרטיים או עירוניים (עבור מתקנים עירוניים כגון בתי ספר,
גנים ,מקלטים וכו).
במקרים מעטים החיבורים נעשים ביוזמת התאגיד בעקבות שינויים באיכות המים ,כשל טכני וכו'.

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 3.5סוגי עבודות ושיטות הביצוע:
עבודות מים
(צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי וציפוי פנים בטון צינורות  ,HDPEאביזרי
מים (מגופים ,הידרנטים וכו)).
עבודות ביוב וסניקה
(צינורות  PVCצינורת בטון ,צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאטילן תלת שכבתי וציפוי פנים בטון
רב אלומינה .שוחות בטון שוחות פוליאטילן).
ריסוק צינורות ביוב והשחלת צינורות  – HDPEקידוח אופקי גמיש
שרוול צינורות מים וביוב
ניפוץ צינורות קווי ביוב
קידוחים צינורות מים וביוב
 3.6הפרויקטים של התאגיד מנוהלים על ידי מנהל פרויקט/מפקח.

 .4שיטה
 4.1הגדרות של איכות בהתאם למסמכים מטה:
א.

נוהל החברה בנושא מסירות פרויקטים (.)124-014

ב.

הסכם מס'  875-2019-1לביצוע עבודות במערכות מים ,ביוב ותיעול – הסכם פיתוח

ג.

מכרז פומבי מס'  422/18לביצוע עבודות שרוול ,ניפוץ ,קידוחים אופקיים ,מנהור ושימוש
בטכנולוגיות חדשות בתשתיות מים ,ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו – הסכם לעבודת
ללא חפירה

 4.2שלבי ביצוע בדיקות:
א.

בשלב סיור קבלני בקבלת תיק תכנון לביצוע יסוכמו/יאושררו בדיקות איכות נדרשות.

ב.

בשלב מסירה ראשונית של הפרויקט – יוגשו בדיקות חיטוי ושטיפה.

ג.

בשלב מסירה הסופי של הפרויקט – יוגשו שאר הבדיקות.

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 4.3סוגי הבדיקות:
הנחת קווי מים (חפירה):
מס

שם הבדיקה

עיתוי  -לפני
ביצוע

1

בדיקת קבלן מבצע

פגישת הזנק

קבלן ראשי או
קבלן משנה

2

בדיקת סוג
האביזר/צינור

לפני תחילת
העבודה

התאמה לדרישות
מפרט

3

בדיקת תוואי

לפני תחילת
ביצוע

התאמה לתכנון

4

הסדרי תנועה

לפני תחילת
ביצוע

התאמה לתכנית
הסדרי תנועה

5

שילוט תדמית

לפני תחילת
ביצוע

6

צילום תדמית

7

בדיקת  100%קרקע
בתעלה

בשלבים
משמעותיים
מיד לאחר חפירת
תעלות

לפי שיקול דעת
מנהל פרויקט
לפי שיקול דעת
מנהל פרויקט
לקביעת הידוק של
קרקע במילוי חוזר

8

בדיקת  100%של
מצע

לפני פיזור מצע
כביסוס לכביש

לקביעת הידוק
מצע

9

בדיקת צפיפות
שדה של חומר
מילוי

לאחר הידוק חומר
מילוי

לקביעת רמת
הידוק קרקע

אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה

בדיקת צפיפות של
מצע

לאחר הידוק מצע

לגילוי רמת הידוק
מצע

אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה

10

עיתוי – ביצוע

עיתוי  -סיום

בקרה
תיעוד על ידי
מסמך
אישור קבלן
משנה ע"י ועדת
מכרזים
תעודות משלוח
ספק.
רישום ביומן
מדידה ע"י
מודד מוסמך
(בכל קטע
בנפרד) רישום
ביומן
אישור מפקח
הסדרי תנועה.
תעודת בדיקה
אין
אין
אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה
אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

11

בדיקת מרש"ל
לאספלט בטון

לפני פיזור אספלט
או בשער המפעל

בדיקת תערובת
האספלט

12

בדיקת גלילי
אספלט בטון

אחרי התקשות

בדיקת עובי שכבה
וצפיפות

13

בדיקות בטון לפי
ת"י 118

תוך כדי יציקה

חוזק בטון בלחיצה

14

בדיקת לחץ
לצינורות

15

בדיקת רישיון רתך
צינורות פלדה

בגמר הנחת
צינורות והרכבת
אביזרים
לפני תחילת
עבודות ריתוך

לגילוי נזילות

16

בדיקות לא הורסות
לריתוך צינורות
פלדה

ביום השני
לעבודות ריתוך
צינורות פלדה

אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה
בדיקות אספלט
– לפי דרישת
מחלקת דרכים
אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה
בדיקות אספלט
– לפי דרישת
מחלקת דרכים
אישור מעבדת
בטום
תעודת בדיקה
לפי החלטת
מנהל הפרויקט
אישור ביומן
עבודה

לגילוי מיומנות
רתך

אישור מפעל
"צינורות"
אישור ביומן
עבודה

גילוי כשלים
בריתוך

אישור מעבדה
אישור ביומן
עבודה
העדפה
ראשונה-
רדיוגרפיה
כאשר לא ניתן
לבצע
רדיוגרפיה יש
להתייעץ עם
המעבדה לשם
עריכת בדיקה
אחרת.

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

17

בדיקת אישור רתך
צינורות HDPE

לגילוי מיומנות
רתך

ביום השני
לעבודות ריתוך
צינורות
HDPE

18

בדיקת וידיאו
בתוך צינורות מ –
"8

לאחר גמר
הנחת
צינורות

לגילוי כשלים
בתוך הצינור

19

בדיקת איכות מים

לאחר כל
הפעולות
כולל שטיפה
וצילום ,לפני
חיבור
לאספקת מים

לגילוי איכות
המים

אישור המפעל
המספק
צינורות
HDPE
אישור מעבדה
צילום וידיאו
אישור ביומן
עבודה
אישור מעבדה
מוסמכת
אישור ביומן
עבודה

הנחת קווי ביוב (חפירה):
מס

שם הבדיקה

1

בדיקת קבלן מבצע

עיתוי  -לפני עיתוי  -ביצוע
ביצוע
פגישת הזנק

2

בדיקת סוג
האביזר/צינור

לפני תחילת
העבודה

3

בדיקת תוואי

לפני תחילת
ביצוע

4

הסדרי תנועה

לפני תחילת
ביצוע

5

שילוט תדמית

לפני תחילת
ביצוע

עיתוי  -סיום

בקרה
קבלן ראשי
או קבלן
משנה
התאמה
לדרישות
מפרט
התאמה
לתכנון

התאמה
לתכנית
הסדרי
תנועה
לפי שיקול
דעת מנהל
פרויקט

תיעוד על ידי
מסמך
אישור קבלן
משנה ע"י ועדת
מכרזים
תעודות משלוח
ספק.
רישום ביומן
מדידה ע"י מודד
מוסמך
(בכל קטע
בנפרד) רישום
ביומן
אישור מפקח
הסדרי תנועה.
תעודת בדיקה
אין

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:
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מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

6

צילום תדמית

בשלבים
משמעותיים

7

בדיקת  100%קרקע
בתעלה

מיד לאחר
חפירת תעלות

8

בדיקת  100%של
מצע

לפני פיזור מצע
כביסוס לכביש

9

בדיקת צפיפות
שדה של חומר
מילוי

לאחר הידוק
חומר מילוי

לקביעת
רמת הידוק
קרקע

בדיקת צפיפות של
מצע

לאחר הידוק
מצע

11

בדיקת מרש"ל
לאספלט בטון

לפני פיזור
אספלט או
בשער המפעל

12

בדיקת גלילי
אספלט בטון

אחרי התקשות

13

בדיקות בטון לפי
ת"י 118

תוך כדי יציקה

14

בדיקת לחץ
לצינורות פלדה
לקוי סניקה בלבד

בגמר הנחת
צינורות והרכבת
אביזרים

אישור מעבדת
לגילוי רמת
קרקע
הידוק מצע
תעודת בדיקה
אישור מעבדת
בדיקת
קרקע
תערובת
תעודת בדיקה
האספלט
בדיקות אספלט
– לפי דרישת
מחלקת דרכים
בדיקת עובי אישור מעבדת
קרקע
שכבה
תעודת בדיקה
וצפיפות
בדיקות אספלט
– לפי דרישת
מחלקת דרכים
אישור מעבדת
חוזק בטון
בטום
בלחיצה
תעודת בדיקה
לפי החלטת
מנהל הפרויקט
לגילוי נזילות אישור ביומן
עבודה

10

לפי שיקול
דעת מנהל
פרויקט
לקביעת
הידוק של
קרקע במילוי
חוזר
לקביעת
הידוק מצע

אין
אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה
אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה
אישור מעבדת
קרקע
תעודת בדיקה

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

15

בדיקת רישיון רתך
צינורות פלדה לקוי
סניקה בלבד

16

בדיקה הידראולית
לצינורות בטון
ו pvcושוחות בטון
או בדיקת לחץ
אוויר
בדיקות לא הורסות
לריתוך צינורות
פלדה לקוי סניקה
בלבד

18

בדיקת אישור רתך
צינורות HDPE

19

בדיקת וידיאו בתוך
צינורות

17

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

לפני תחילת
עבודות ריתוך
בסיום עבודות
ההנחה של
צינורות והתקנת
שוחות
ביום השני
לעבודות ריתוך
צינורות פלדה

לפני תחילת
ריתוך
לאחר גמר הנחת
צינורות

אישור מפעל
לגילוי
מיומנות רתך "צינורות"
אישור ביומן
עבודה
לגילוי חוסר אישור ביומן
העבודה
אטימות

גילוי כשלים אישור מעבדה
אישור ביומן
בריתוך
עבודה
העדפה ראשונה-
רדיוגרפיה
כאשר לא ניתן
לבצע רדיוגרפיה
יש להתייעץ עם
המעבדה לשם
עריכת בדיקה
אחרת.
אישור המפעל
לגילוי
מיומנות רתך המספק צינורות
HDPE
אישור מעבדה
לגילוי
כשלים בתוך צילום וידיאו
אישור ביומן
הצינור וכן
עבודה
בדיקת
שיפועים

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

עבודות ניפוץ (ביוב):
מס

שם הבדיקה

1

בדיקת קבלן
מבצע
בדיקת סוג
האביזר/צינור

עיתוי -
לפני
ביצוע
פגישת
הזנק
לפני
תחילת
העבודה

עיתוי  -ביצוע

עיתוי -
סיום

בקרה
תיעוד על ידי מסמך
קבלן ראשי או
קבלן משנה
התאמה
לדרישות מפרט

אישור קבלן משנה ע"י
ועדת מכרזים
תעודות משלוח ספק.
רישום ביומן

4

הסדרי תנועה

לפני
תחילת
ביצוע

התאמה לתכנית
הסדרי תנועה

אישור מפקח הסדרי
תנועה .תעודת בדיקה

5

שילוט תדמית

לפני
תחילת
ביצוע

לפי שיקול דעת
מנהל פרויקט

אין

6

צילום תדמית

7

בדיקת אישור
רתך צינורות
HDPE
בדיקת צינורות
 HDPEואביזרים

לפי שיקול דעת
מנהל פרויקט
לגילוי מיומנות
רתך

אין

2

8

בשלבים
משמעותיים
לפני
תחילת
ביצוע
לפני
תחילת
הביצוע

התאמה
לדרישות המפרט

אישור ספק צינורות
HDPE
תעודות משלוח

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

עבודות שרוול (מים ,ביוב):
מס

שם הבדיקה

1

בדיקת קבלן
מבצע

עיתוי -
לפני
ביצוע
פגישת
הזנק

עיתוי  -ביצוע

עיתוי -
סיום

בקרה
תיעוד על ידי מסמך
קבלן ראשי או קבלן
משנה

אישור קבלן משנה
ע"י ועדת מכרזים

2

בדיקת סוג
האריג
והשרפים

לפני
תחילת
העבודה

התאמה לדרישות
מפרט

תעודות משלוח
ספק.
רישום ביומן

3

בדיקת עובי
דופן של
השרוול
בדיקת
התאמה למי
שתיה (עבור
שרוול
צינורות מים)
הסדרי תנועה

אחרי
השרוול

התאמה לתקנים ,לפי רישום ביומן
שיקול דעת ,אורכי
הקו
תעודת משלוח
התאמה לתקן ת"י
תעודה של מכון
5452
התקנים

4

5

לפני
תחילת
ביצוע
לפני
תחילת
ביצוע

התאמה לתכנית
הסדרי תנועה

אישור מפקח הסדרי
תנועה .תעודת
בדיקה

6

שילוט תדמית לפני
תחילת
ביצוע

לפי שיקול דעת
מנהל פרויקט

אין

7

צילום תדמית

לפי שיקול דעת
מנהל פרויקט

אין

8

בדיקת
החלשות

אחרי
השרוול

9

בדיקת כפיפה
ׁ(שיעור
כפיפה,
אלסטיות
ומאמץ
הכפיפה)

אחרי
השרוול

עמידה של מודול
אלסטיות ב 50%
לעומת ערכו
הראשוני
עמידה בבדיקת
כפיפה לפי מודל
D790

תעודה של מעבדה
מוסמכת

בשלבים
משמעותיים

תעודה של מעבדה
מוסמכת

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

10

בדיקת
הידראולי

בסיום
העבודות

בדיקת אטימות

רישום ביומן

11

בדיקה
וויזואלית

בסיום
העבודות

בדיקת חיתוך השרוול
בדופן התא ,ואיטום
בין השרוול לצינור

רישום ביומן

12

צילום וידיאו

בסיום
העבודות

לגילוי כשלים

אישור מעבדה צילום
וידיאו
אישור ביומן עבודה

תחנות שאיבה:
•
•
•
•
•
•
•
•

בדיקת איזון משאבות וציוד סובב
בדיקת לוח חשמל
בדיקת לוח פיקוד
בדיקות קרקע לביסוס (צפיפות של שכבות ביסוס ,בדיקות אולטראסוניות לכלונסאות)
בדיקות חוזק לבטון
בדיקות של ניקיון הפלדה לפני צביעה
בדיקות עובי צבע
בדיקות איטום של תאים רטובים

קרקע:
•

בדיקות הידוק מצע

ארקות יסוד לבתים:
•

באחריות מנהל פרויקט/מפקח לוודא שהקבלן מבצע ארקת יסוד .להפעיל בודק מוסמך
לבדיקת ביצוע פס גישור.

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 4.4כל הבדיקות הנדרשות יהיו מלווים במסמכים ודוחות רלוונטיים ויהיו ללא ליקויים כתנאי להגשת
אישור חשבון סופי.
 4.5לקבלן אחריות על איכות הביצוע של הפרויקט על פי ההסכם כולל תקופת בדק.
 4.6באחריות מחלקת הפרויקטים לוודא את תיקון הליקויים באמצעות הקבלן ולמסור למחלקת
האחזקה את הפרויקט לאחר ההשלמה מלאה.
 4.7לטובת מסירה למחלקת אחזקת נבדקים בנוסף הנושאים הבאים:
•
•
•
•

בדיקה שכל המכסים (של שוחות ביוב ומים) גלויים
בדיקה של ניקיון ושלמות של כל שוחות הביוב
בדיקה שכל המערות העיליות (הידרנטים ,חיבורי בתים) שלמים ותקינים
תקינות התקנת ארקת יסוד ובדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך לפסי גישור

 4.8מסירת חיבורי בית
ביצוע חיבורים מנוהל על ידי מפקח צמוד שבאחריותו לוודא שהעבודה מבוצעת בלפי כל הכללים
והתקנות באיכות המיטבית ולכן אין צורך בביצוע בדיקות איכות .כמו כן ביצוע שטיפות קווי מים מבוצע
לפי הנחיות מנהלת מחלקת איכות המים.

 .5אחריות לנוהל:
 5.1אחריות– מנהל מחלקת פרויקטים
 5.2אחריות לפעולה –מנהלי מדורי ביצוע פרויקטים

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:
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שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 .6נספחים
 6.1תעודת מסירה
 6.2תעודת מסירה ראשונה
 6.3תעודת השלמה
 6.4תעודת ביצוע בדיקות איכות
 6.5רשימת בדיקות איכות לפי סוגי ושיטות הביצוע
 6.6תגזירים של פרקים רלוונטיים מהמכרזים:
א .הסכם מס'  875-2019-1לביצוע עבודות במערכות מים ,ביוב ותיעול – הסכם פיתוח
ב .מכרז פומבי מס'  422/18לביצוע עבודות שרוול ,ניפוץ ,קידוחים אופקיים ,מנהור ושימוש
בטכנולוגיות חדשות בתשתיות מים ,ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו – הסכם לעבודת
ללא חפירה

תאריך _____________

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

לכבוד
מי אביבים – מחלקת תכנון
רחוב שאול המלך 37
תל אביב יפו

באמצעות פקס 03-6423568

הנדון  :אישור ביצוע חיבור מים  /ביוב  /תיעול

פרטי הקבלן  /יזם  /מזמין החיבור
שם משפחה ושם פרטי
כתובת פרטית

רחוב

מס' בית

שם משפחה ושם פרטי של הממונה באתר

טלפון

פקס

יישוב

מיקוד

טלפון

כתובת החיבור
רחוב

מס' בית

גוש

חלקה

מגרש

אני מאשר בזה שחברת מי אביבים ביצעה חיבור מים /ביוב  /תיעול
בכתובת הנ"ל והתקינה מד מים בקוטר "___ מס' ___________ :
החיבור נעשה במקום ובצורה שאני קבעתי לפי תכנית אינסטלציה סניטרית  ,שאושר על ידי חברת מי אביבים
עפ"י התכנית האדריכלית של הבניין ולפי מדידה של מודד שלי.
נעשתה בדיקה הארקה לבניין וביצוע גישור.
ידוע לי כי אם יהיה צורך לעשות שינויים במקום החיבור ,בגובה ,בכיוון כיוצא באלה  ,חברת מי אביבים
תעשה אותם ותחייב אותי בכל ההוצאות הכרוכות בכך .הנני מתחייב לשלם את ההוצאות הנ"ל עפ"י דרישת
חברת מי אביבים לפני הביצוע (או תוך  15יום מיום קבלת הדרישה).

הערות המפקח________________________________________________________________ :
__________________________________________
שם משפחה ושם פרטי של הקבלן או הממונה באתר
______________________________
שם משפחה ושם פרטי של נציג מי אביבים

תאריך________

__________________
תפקיד

___________________
חתימה
___________________
חתימה

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

תעודת מסירה
פרטי פרויקט
רחוב
פק"ע
קבלן
תכנית
הסתייגויות
תיאור ההסתייגות
1
2
3
4
5
6
7
8

להשלמה עד

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

9

העבודות בפרויקט התקבלו למעט ההסתייגויות הר"מ.

קבלן

מחלקת אחזקה

מנהל
פרויקט/מפקח

תאריך_________

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

תעודת השלמה
פרטי פרויקט
רחוב
פק"ע
קבלן
תכנית
תעודת מסירה מתאריך
הסתייגויות מתעודת מסירה
תיאור ההסתייגות
1
2
3
4
5
6
7
8

הושלם

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

ההסתייגויות כפי שנרשמו בתעודת מסירה מתאריך_______ הושלמו

מנהל פרויקט
שם:
חתימה:

תאריך________

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

תעודת מסירה ראשונית
פרטי פרויקט
רחוב
פק"ע
קבלן
תכנית
תעודת מסירה מתאריך
הסתייגויות מתעודת מסירה
תיאור ההסתייגות
1
2
3
4
5
6
7

הושלם

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

8
עבודות עבור תשתיות מים/ביוב/ניקוז הושלמו והופעלו.
האחריות על תקינות המערכות עד למסירה יהיו באחריות מחלקת הדרכים עת"א

קבלן

נציג עת"א

מחלקת אחזקה

מנהל
פרויקט/מפקח

תאריך________

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

תעודת ביצוע בדיקות איכות
פרטי פרויקט
רחוב
פק"ע
קבלן
תכנית
בדיקות מעבדה מתאריך
רשימת הבדיקות (לצרף תעודות ,צ'יק ליסט מפרוגרמת איכות בחתימת מנהל
פרויקט):
שם הבדיקה
1

עבודות מים
(צינורות פלדה עם
עטיפה חיצונית
פוליאטילן תלת שכבתי
וציפוי פנים בטון
צינורות HDPE
אביזרי מים (מגופים,
הידרנטים וכו)).

2

עבודות ביוב וסניקה
(צינורות PVC
צינורת בטון

תאריך בוצע/
לא בוצע

תיאור

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

3
4
5

צינורות פלדה עם
עטיפה חיצונית
פוליאטילן תלת שכבתי
וציפוי פנים בטון רב
אלומינה.
שוחות בטון שוחות
פוליאטילן)
ריסוק צינורות ביוב
והשחלת צינורות
HDPE
שרוול צינורות מים
וביוב
ביצוע ארקת יסוד ופס
גישור

עבודות עבור תשתיות מים/ביוב/ניקוז הושלמו והופעלו.
האחריות על תקינות המערכות עד למסירה יהיו באחריות מחלקת הדרכים עת"א

קבלן

נציג עת"א

מחלקת אחזקה

מנהל
פרויקט/מפקח

הסכם מס'  875-2019-1לביצוע עבודות במערכות מים ,ביוב ותיעול

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 1.19.3הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנדרשות על פי דין כולל המפורט להלן טרם מסירת אתר העבודה
לחברה בסיום העבודות:
1.1.1.1

ריכוז כל בדיקות האיכות שבוצעו בפרויקט.

1.1.1.2

בדיקה ויזואלית של כל מרכיבי העבודה (אביזרים ,כבישים ,מדרכות וכד')
ובדיקת תקינותם.

1.1.1.3

מילוי טופס "הכנה למסירת קו" (יסופק ע"י החברה) ,לתיאום מועד מסירת
הקו יימסר על ידי הקבלן לחברה בתיאום עם מנהל הפרויקט מטעם החברה,
כולל תיק מתקן (תיק הכנה למסירת הקו) ב 3-עותקים ,אשר כל תיק יכיל
את המסמכים הבאים:
 1.1.1.3.1טופס "הכנה למסירת קו" (יסופק ע"י המזמין).
 1.1.1.3.2קובץ תוכניות לאחר ביצוע בפורמט  DWGחתום ע"י מודד
מוסמך (במידה והמדידה בוצעה ע"י מודד מטעם הקבלן).
 1.1.1.3.3חשבונית ששולמה לכל אביזר/פריט שהותקן בפרויקט.
 1.1.1.3.4העתקים מכל תוצאות בדיקות האיכות (בדיקות הורסות)
שבוצעו בפרויקט ,ע"י נותני השירותים השונים.
 1.1.1.3.5תוצאות בדיקות מעבדה של חיטוי הקווים ,כולל טופס ריכוז
ביצוע חיטוי קווי מים.
 1.1.1.3.6העתקים של כל ההזמנות שבוצעו לנותני השירותים השונים
במהלך ביצוע הפרויקט.
 1.1.1.3.7אישור נציגי השירות של יצרני/ספקי החומרים והאביזרים.
 1.1.1.3.8תוצאות בדיקות לחץ ו/או אטימות.
 1.1.1.3.9דוחו"ת תוצאות צילומים רדיוגרפיים של הצנרת.
 1.1.1.3.10דוחו"ת פיקוח עליון.

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

 1.1.1.3.11תעודות אחריות ומפרטים טכניים מטעם יצרני /ספקי הציוד
והאביזרים.
1.1.1.3.12

מנהל הפרויקט יבצע סיור מקדים עם הקבלן ב"אתר העבודה"
לפני מועד המסירה ויוציא פרוטוקול המסכם את המשימות
שעל הקבלן לבצע כדי להכין את העבודות שבוצעו בפרויקט
למסירה למחלקת אחזקת התשתיות של החברה וגורמים
נוספים ,ככל שיידרש.

 1.1.1.3.13המסירה תתבצע בנוכחות נציגי הקבלן ונציגי החברה.
 1.20.3תיק מסירה
1.1.2

עם סיום העבודה יכין הקבלן תיק מסירה.

1.1.3

תיק המסירה יכלול את כלל האישורים ,הצילומים ,הדו"חות וכן את תכניות העדות.

1.1.4

תיק המסירה יכלול קלסר או קלסרים אשר מאורגנים עם חוצצים ,אשר ביניהם יתועד
כלל החומר בנושאים הבאים:
 1.1.4.1תכניות עדות
 1.1.4.2צילומי קווים ודוחות מעבדת הצילום.
 1.1.4.3צילומי אל-הרס (רנטגן ואחרים).
 1.1.4.4דו"חות שירות שדה.
דו"חות בדיקות השלמת עטיפה על ידי מכשיר "HOLIDAY-
1.1.4.5
 "DETECTORבמתח של  25000kVעל ידי נציג שרות השדה.
בדיקות מעבדה מכל סוג שיבוצעו במהלך העבודה.
1.1.4.6
דו"חות בדיקות לחץ ואטימות לקווי לחץ ו/או גרביטציה חתומים ע"י נציג
1.1.4.7
המזמין.
דו"חות בדיקת אטימות קווים ושוחות הידרוסטטים חתומים ע"י נציג
1.1.4.8
המזמין.
אישורי חיטוי ע"י בעל רישיון משרד הבריאות.
1.1.4.9
 1.1.4.10תעודות משלוח של כלל המוצרים שסופקו בפרויקט.

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

1.1.4.11

דו"ח מאזן בטבלה של כלל החומרים שסופקו ע"י המזמין ובוצעו בפרויקט,
כולל המקטעים בהם הותקנו ,כמות שסופקה ותאריך הספקה ,כמות
שהוחזרה ותאריך החזרה ,הדוח יגובה בתעודות הנפקה וזיכוי מול המזמין.

1.1.5

הגשת תיק מסירה מלא ותקין ,הינו תנאי הכרחי להגשת חשבון סופי.

1.1.6

הכנת תיק המסירה והגשתו בעותק קשיח ודיגיטלי כלול במחירי היחידה השונים ולא
תשולם בעבורו כל תוספת.

 8.15התמורה כוללת את כל הנדרש במפרט הטכני ,מסמכי המכרז ובהסכם ואת כל ההוצאות
הישירות והעקיפות של הקבלן עבור השירות כולל אספקת עובדים ,שעות עבודה ,ציוד ,כלים,
לרבות אמצעי הובלתם ,ולהוביל על חשבונו את כל כח האדם ,הציוד ,הכלים והאמצעים
הדרושים לביצוע השירות ,לאתר העבודה וממנו ,לרבות ,הוצאות ,הכנתם לעבודה ,אחזקת
כלי הרכב ,תיקונים ,דלק ,החלפת שמנים ,טיפולים ,ביטוחים ,רישיונות ולרבות כל הוצאה
אחרת הכרוכה בביצוע השירות לרבות התארגנות וביצוע כל ההכנות לצורך ביצוע כל
העבודות ,הובלה והצבת הציוד ,פירוק הציוד והובלתו בסיום העבודות ,ניקוי ,והחזרת האתר
לקדמותו שילוט כלי רכב ,אספקת בגדי עבודה והסדרי בטיחות ,כולל אספקת כל הציוד,
הפריטים ,האביזרים ,צנרת וכ"ו הנדרשים לביצוע העבודות כולל צילום ושטיפת הקוים
שהונחו ,חיטוי ,בדיקות קרקע וריתוכים לביצוע העבודות בשלמות ומקצועיות כולל עמידה
בלוחות זמנים לשביעות רצון החברה ומעבר אליהם לא ישולם כל תשלום נוסף.
 1.24בדיקות שדה ומעבדה
בדיקות מעבדה הורסות ולא הורסות לקביעת איכות וסוג החומרים וטיב העבודה המסופקים
ומבוצעים ע"י הקבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט הכללי והחלטת מנהל הפרויקט.
הקבלן יתקשר עם מעבדה ו/או מעבדות מוסמכות לשם ביצוע כל הבדיקות הנדרשות לבדיקת
איכות וטיב החומרים והעבודה המסופקים ע"י הקבלן (לחלופין  ,רשאי המזמין לבצע הבדיקות
בכוחות עצמו ישירות אל מול המבדקות השונות ע"ח הקבלן) .לפני תחילת העבודה יעביר
הקבלן את פרטי המעבדה לאישור מנהל הפרויקט .הזמנת המעבדה לביצוע הבדיקות באחריות
מנהל הפרויקט ועפ"י הנחיותיו.
סוגי הבדיקות שיש לבצע במהלך כל פרויקט:
.1
.2

בדיקת  100%חומר מקומי לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית (כל שינוי במקור
החומר).
בדיקת צפיפות שדה של חומר מקומי ,כולל בשתית להנחת שוחות– בדיקת הידוק שתית
(כל  100מטר).
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.3
.4
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.9
.10
.11
.12
.13

בדיקת  100%חומר מילוי/מצע לאפיון החומר לבדיקת צפיפות מרבית (כל שינוי במקור
החומר).
בדיקת צפיפות שדה של חומר מילוי/מצע בכל שכבות המילוי (כל  100מטר).
בדיקת מרש"ל לבטון אספלט בשער המפעל או לפני פיזור האספלט בשטח.
בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט (כל  100מטר  4גלילים).
בדיקות בטון לפי ת"י  118כולל בדיקות בטון קשוי ובטון קל בהתאם לדרישת מנהל
הפרויקט.
בדיקות שוטפות לטיב החומרים והמלאכות ,לרבות אטמים וצינורות.
בדיקת לחץ ואטימות לקווי לחץ וגרביטציה וכן לשוחות הביוב והניקוז.
צילומים רדיוגרפים .כ 15% -לפחות מהריתוכים בפרויקט או על פי הנחיות מנהל
הפרויקט (נציג החברה) כפי שיורו תוצאות הצילומים.
בדיקות השלמת עטיפה על ידי מכשיר " "HOLIDAY-DETECTORבמתח של
 25000kVעל ידי נציג שרות השדה.
צילום וידיאו לכלל קווי מים " 6ומעלה וכן לכלל קווי ביוב וניקוז (כל אורך הקו ובתוכו,
כולל חיבורי חלקות בביוב).
בדיקות מעבדה לאיכות המים לאחר ביצוע החיטוי על ידי בעל מקצוע בעל רישיון
בתוקף של משרד הבריאות ועל פי הנחיות משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע
החיטוי .

הקבלן יהיה חייב להודיע למנהל פרויקט מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע ,על הקבלן לקחת
בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן.
תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה בחשבון .הקבלן יישא בהוצאות כל הבדיקות שידרשו בהתאם
להוראות מנהל הפרויקט .תוצאות המעבדה יוגשו בדו"ח ויכילו בנוסף לנתונים גם פרק של ניתוח
הנתונים ומסקנות.
 2.4קידוח אופקי
 1.1.1קודם לביצוע הקידוח ,בתאום עם המתכנן ויועץ קרקע ,הקבלן יבצע בדיקות קרקע עד
לעומק של  1מ' מתחת לעומק המתוכנן של הקידוח .על פי דוח שיוכן ע"י יועץ הקרקע
יקבע קוטר הקידוח  ,עומקו ועובי הדופן כך שימנעו סטיות במהלך הקידוח או
התרוממות של הכביש בו יבוצע הקידוח .על הקבלן לנהוג על פי הנחיות דוח זה וכמובן
הנחיות מנהל הפרויקט (נציג החברה).
 3.1.13איכות הבטון והיציקה
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1.1.6.1

תנאי בקרה :תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל
סוגי הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב על-ידי מנהל הפרויקט תנאי בקרה
בינוניים.

1.1.6.2

ציפוף הבטון :יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים ,וכן על
אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת על ידי ציפוף מתאים ובעזרת כלים
מתאימים המאושרים על ידי מנהל הפרויקט.
בדיקת הבטון :לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות.
שיטות לקיחת המדגמים ,כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י  ,26בהוראת מנהל
הפרויקט יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י  .106כל הבדיקות
תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.

1.1.6.3

 – 04.110ביצוע חציות כביש ורחוב
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מילוי כל חציית כביש או רחוב או דרך או כל ביצוע של תוואי היוגדר כחצייה על ידי נציג
המזמין ,יהיה בחול בשכבות של  20ס"מ ,ויכלול הידוק באמצעי מכאני ככל הניתן או אמצעי
ידני ,וכן בנוסף יהיה גם בהרטבה.
ההידוק יהיה מבוקר על ידי מפקח עד לגובה של תחתית מבנה הכביש.
במידה ולא מוגדר בשטח באופן ברור מבנה הכביש ,יש למלא חול עד לגובה של  -50ס"מ מהקו
האדום (הגובה העליון של הכביש).
יש לוודא את סילוקו של כלל החומר המקומי (ושלא יוחזר חזרה כמילוי) וכן להחתים את נציג
המזמין ביומן העבודה שאכן כך בוצע.
מגובה זה ( -50ס"מ) יבוצע מילוי מצע סוג א' בשתי שכבות ,כל שכבה  20ס"מבהידוק של 100%
מוד א.א.ש.הו ויסופקו בדיקות הידוק על ידי מעבדה מוסמכת עבור המצעים.
 10ס"מ אחרונים יהיו מבנה אספלטי בשתי שכבות אספלטיות  5+5ס"מ.
הערה  :במידה וקיים מבנה אספלטי אחר בכביש אשר העובי יותר מ 10ס"מ יש להיצמד למבנה
הקיים ולשמור על  40ס"מ מצעים מתחתיו בהתאמה.
בכח חוסר בהירות בנושא מבנה הכביש ,יביא הקבלן את הנושא לידיעת נציג המזמין ,וזה יערב
את מחלקת דרכים בעת"א לקבלת הנחיות מתאימות.
הקבלן יבצע בדיקת גלילי אספלט לקביעת עובי וצפיפות האספלט (כל  100מטר  4גלילים) ,על ידי
מעבדה מוסמכת.
 6.2.11צינורות פלדה
1.1.1.1

הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  .530הצינורות יהיו בעובי
דופן".5/32
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1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
1.1.1.9

כמו כן ,שומר לעצמו המזמין את האפשרות להנחות את הקבלן בכתב ,להשתמש
בעובי דופן שונה מהמוגדר לעיל.
הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט ,מפמ"כ  266חלק .1
צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך.
הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית APC3 ,או טריו תלת שכבתי עובי כולל 2400
מיקרון ,על פי מפמ"כ  266חלק .4
הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריועל פי מפמ"כ  266חלק .5
הספחים כגון קשתות ,הסתעפויות ,מעברי קוטר ,וכו' יהיו ספחים מוכנים
המיוצרים בביה"חר ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות.
הקבלן יספק את הצנרת ואת כל האביזרים אם ידרש כגון מגופים שסתומי אויר,
ברזי שטיפה וכבוי ,לפי המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות ובהתאם לדרישות
החברה.
הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים .הבדיקה תבוצע בלפחות ב15%-
מסך הריתוכים לאורך כל צינור ו/או בהתאם להוראות מנהל הפרויקט .בכל
מקרה של בדיקה לא תקינה יש לפעול עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט.

 6.19בדיקות הידראוליות ושטיפת קווי מים
1.1.7

בדיקה הידראולית לקווי מים
כל קטע וקטע ,בנפרד ,ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות.
1.1.7.1
בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו
1.1.7.2
בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות
הלחץ של הצינורות.
לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האוויר והניקוז
1.1.7.3
שלאורך קטע הקו הנבדק.
 1.1.7.4לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי
העיגון והתושבות (לפחות  15יום) ,אם אכן קיימות.
 1.1.7.5הבדיקה תעשה בלחץ פנימי של  12אטמ' אלא אם נדרש בכתב הכמויות או
ע"י מנהל הפרויקט לחץ בדיקה אחר .הלחץ ייבדק בנקודה הנמוכה של
הקו.
 1.1.7.6את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים
ולעגנם באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה .פרטי העיגון יוגשו למפקח
לאישור.
 1.1.7.7מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אוויר בקו .לאחר
מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה
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1.1.7.8

1.1.7.9

הנדרש .לחץ הבדיקה יוחזק בקו כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל
אורכו.
אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים או ירידת לחץ
במשך הבדיקה ,יאשר מנהל הפרויקט את הקו .אם יימצאו ליקויים או
ששיעור הדליפה המותרת יעלה על הערכים בטבלה המצורפת להלן ,על
הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידי מנהל הפרויקט ולחזור על
הבדיקה עד שהקו יימצא תקין ולשביעות רצונו המלאה של מנהל
הפרויקט.
משך הבדיקה  0.5שעות לקווים בקוטר עד "4ובאורך עד  50מטר 6 ,שעות
לקוים בקוטר  12 ,''6-14שעות לקווים בקוטר  ,''16-24ו 24-שעות לקווים
בקוטר מעל  ,''24בהן אל יירד הלחץ מהמותר.

להלן טבלה המרכזת את מהירות המילוי וההפסד המכסימלי המותר לכל סוגי הקווים :
קוטר הצינור
(אינץ')

מהירות מילוי
(מ"ק/שעה)

24
20
16
12
10
8
6
4

50
32
21
11
7
5
2.5
1.1

1.1.8

הפסד מקסימלי מותר
לאורך  1000מטר
(ליטר ל 24-שעות)
1350
1150
900
700
500
360
300
180

שטיפת קווי מים
1.1.8.1

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות
הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של
כל המערכת  -צינורות ואביזרים.
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1.1.8.2
1.1.8.3

השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת
והוצאתם מן הנקודות הנמוכות (דרך ברזי שטיפה).
כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה
של לא פחות מאשר  1.0מ'/שניה .השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו
נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט ,אך לא פחות מאשר
מחצית השעה .לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכנית
השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים ,הוצאתם ,מקורות המים ,גודל
החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים ,רק לאחר אישור מנהל הפרויקט יוכל
הקבלן לבצע את השטיפה.

למען הסר ספק ,כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויות
1.2

חיטוי קווי מים
עם גמר ביצוע השטיפה בקווי המים ,ולאחר שמנהל הפרויקט יקבע כי המים היוצאים
1.2.1
מכל נקודה הם צלולים ,יתיר ביצוע חיטוי הקווים ,ע"י גורם מוסמך,כמפורט להלן :
פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות ,האביזרים ,ספחים וכו' .חומר
החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר .תמיסת המים והכלור
תוכנס לקווים ותושאר בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות.
אם יהיה הריכוז בין  1ל 10-מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 24-שעות נוספות.
אם הריכוז לאחר  24שעות או  48שעות פחות מ 1-מ"ג לליטר כלור ,יש להוציא את
התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתוך  48שעות יהיה גדול מ1-
מ"ג לליטר.
בתום החיטוי לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט ,יועבר דו"ח ,חתום ע"י גורם מוסמך,
1.2.2
למפקח ולמשרד הבריאות .לאחר אישור מנהל הפרויקט ,תרוקן ותישטף המערכת והקו
ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא תעלה על 0.2
מ"ג לליטר.
עבודות חיטוי קווי המים יבוצעו על פי הנחיוןת משרד הבריאות העדכניות למועד ביצוע
1.2.3
החיטוי ויעודכנו מעת לעת בהתאם לדרישות הרשויות ונהלי המזמין.
עבודת החיטוי תבוצע על ידי אדם הנושא תעודה בתוקף מטעם משרד הבריאות לחיטוי
1.2.4
קווים ומתקני מים.
למען הסר ספק ,כל הדרישות שתוארו לעיל כלולות במחיר להנחת צנרת בכתב הכמויות
 7.3צינורות פלדה לביוב
כללי
7.3.1
7.3.1.1

הצינורות יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  .530הצינורות יהיו בעובי דופן
 5/32" :לצינורות בקוטר עד ל 3/16" ,4"-לצינורות בקטרים " 6"-8ו1/4"-
לצינור בקוטר " 10ומעלה.
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7.3.1.2
7.3.1.3
7.3.1.4
7.3.1.5
7.3.1.6

7.3.1.7

הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי חרושתי במלט רב אלומינה ,מפמ"כ  266חלק .1
צינורות יהיו ללא פעמון לריתוך.
הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית  / APC3טריו תלת שכבתי ובעובי של 2,400
מיקרון לפחות ,בעלי מפמ"כ  266חלק .4
הצינורות יהיו עם עטיפה חיצונית טריו בעלי מפמ"כ  266חלק .5
הספחים כגון ברכיים ,קשתות הסתעפויות וכו' ,יהיו ספחים מוכנים ,המיוצרים
בביה"חר ,ללא פעמון לריתוך ובעלי ציפויים זהים לאלה של הצינורות .במידה
ויידרש יספק הקבלן את כל האביזרים ,כגון שסתומי אויר ,ברזי שטיפה ,לפי
המופיע בתוכנית ובכתב הכמויות ובהתאם לדרישות מחלקת מתקנים בתאגיד.
הקבלן יבצע בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים .הבדיקה תבוצע ב15%-
מהריתוכים לאורך כל צינור .בכל מקרה של בדיקה לא תקינה ,יש להוסיף עוד 2
ריתוכים לבדיקה.

 7.13בדיקה הידראולית לקווי סניקה לביוב
בדיקות הידראוליות לקווי סניקה לביוב ייעשו כפי שהם מבוצעות לקווי מים
1.2.5
בסעיף  6.6לעיל.
 7.14שטיפת קווי ביוב וסניקה
לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות
7.14.1
הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של
כל המערכת  -צינורות ואביזרים.
השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת
7.14.2
והוצאתם מן הנקודות הנמוכות.
כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה
7.14.3
של לא פחות מאשר  1.0מ'/שניה .השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו
נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט ,אך לא פחות מאשר
מחצית השעה .לפני ביצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכנית
השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים ,הוצאתם ,מקורות המים ,גודל
החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים ,רק לאחר אישור מנהל הפרויקט יוכל
הקבלן לבצע את השטיפה.
 12בקרת איכות בשרוול:
 1.1הקבלן יבצע בדיקה של השרוול הכוללת היחלשות החומר עקב זחילה .מודול האלסטיות
יחושב כ 50% -מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת.
 1.2הקבלן יכין דוגמאות ל  .CIPP -בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"י החברה לביצוע השרוול.
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

הקבלן יחתוך את הדוגמאות מתוך קטע  CIPPשעברו אשפרה והקשיה בשוחת ביניים או
בנקודת הסיום בצינור בעל קוטר זהה ויחזיקה בשקיות חול.
הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל
לכל אורכו ויגיש את דו"ח הצילום לאישור המפקח.
לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה ,יקלף הקבלן שכבה של קטע מהצינור המשרוול.
הקבלן יבצע בדיקה במעבדה מוסמכת לקטע צינור משרוול באורך של  1מטר לפחות ,אשר
יספיק לביצוע  5מדגמים.
בדיקות המעבדה יבוצעו בהתאם לדרישות תקן  D790ויכללו את הפרמטרים :שיעור הכפיפה
האלסטית ומאמץ הכפיפה של השרוול.
יובהר כי במידה ותוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יאושרו ע"י החברה ,לא תשולם לספק
התמורה לביצוע העבודות והקבלן יידרש לבצע את השרוול מחדש ללא עלות נוספת.
הדוגמאות יהיו רחבות ,זאת על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים
לבדיקת כפיפה ובדיקת מתיחה.
שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר ימדדו בצינורות גרביטציה וצינורות לחץ
בהתאם לשיטות בדיקה .D790
ה CIPP -יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה.
הקבלן יבצע את הבדיקה לאחר שה CIPP -התקרר והגיע לטמפ' הסביבה.
הקבלן יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים הבאים
וכמפורט להלן:
 1.13.1כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו לא
תעלה על  100ליטר ליום לכל אורך הקטע ,ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו.
 1.13.2הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור ,בנקודה הנמוכה ביותר  -לא יעלה על  3מטר
של מים.
 1.13.3כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע
המפוקק שבסוף הצינור בכיוון הזרימה.
 1.13.4הבדיקה תתבצע במשך  1שעה לפחות( .יובהר כי נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה
כלולות ב 100 -ליטר ליום).

 13.3.1.4את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ,שטיפת וחיטוי קווים לרבות המים,
אספקתם והובלתם ,הציוד והאביזרים.
 13.3.2.6מחירי היחידה כוללים את כלל העבודות והבדיקות לרבות :צילומי רנטגן לריתוכים ,צילומי
וידיאו בתוך הצינורות ,בדיקת לחץ ,שטיפה וחיטוי .המחיר כולל את החזרה על כלל הבדיקות באם לא
יעמדו בתקנות ובדרישות המזמין.
 21.10בדיקות איכות :
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1.13.5
1.13.6
1.13.7
1.13.8
1.13.9

1.13.10
1.13.11
1.13.12
1.13.13
1.13.14
1.13.15
1.13.16
1.13.17

תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור המזמין .כל המסמכים הקשורים לאישור
החומרים לשימוש יועברו למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה .המפקח עשוי
לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה נוספות על החומרים שיוגשו לאישור.
בדיקות אלו יבצע קבלן הציפוי לכל תא וידווח בכתב על התוצאות .המזמין רשאי
לבצע בדיקות אלו לאישור התהליך בכל אחד משלבי הציפוי .בדיקות האיכות יבוצעו
 24שעות לפחות לאחר סיום הציפוי.
בדיקת מראה  -מראה הציפוי יהיה אחיד ללא כתמים ,נזילות ,בועות ,מכתשים או
פגמים ויזואליים אחרים .לא ימצאו שטחים ללא כיסוי של ציפוי.
במידה וימצאו נזילות ובועות יש להשחיז אותן וליישם שכבה חדשה בצורה מקומית
בהתאם למפרט הטכני.
בדיקת פורוזיביות  -תבוצע על המשטחים המצופים לפי method B ASTM G62
( .)Holiday Detector Testאזורים שנתגלתה בהם פורוזיביות או חוסר ציפוי
מספיק ,יעברו בדיקת עובי בהתאם למפרט הטכני ובאזורים בהם יש לבצע תיקון
ציפוי/עובי ציפוי  -ייבדק עובי ציפוי בהתאם למפרט הטכני.
עובי הציפוי ייבדק במד עובי ציפוי לא הרסני .לא ימצא אזור עם עובי נמוך
מהמינימום הנדרש במפרט ,אזורים הנמוכים מהנדרש במפרט יצבעו בשכבת PVC
נוספת.
יש לכייל את מד העובי לפני תחילת המדידות בנוכחות בא כוח הלקוח.
טעות המכשיר לא תהיה יותר מ +/- 2 -מיקרון.
המדידה תתבצע בשלשה אזורים בתוך התא.
במידה ושתי מדידות מתוך  12המדידות יראו עובי שווה או פחות מ 1500 -מיקרון
או מדידה אחת תראה עובי שווה או פחות מ 1450 -מיקרון יש לבצע שכבה נוספת.
הדבקות צבע  -בדיקות הידבקות צבע הרסניות לפי תקן ( ASTM -D -3359חיתוך
קוביות בציפוי הדבקת סרט דביק והסרתו) .אזורים אלו יעברו תיקון צביעה על ידי
הקבלן בשכבת לפי המפרט הטכני.
העבודה כוללת שירות שדה ופיקוח של יצרן החומר/יבואן החומר/ספק החומר
בארץ.
הקבלן ינהל יומן עבודה עם רישומים של תנאי סביבה ,פעילות ,בדיקות טיב לכל אחד
מימי העבודה עם פירוט שעות יומי.

 22.10צינורות פוליאתילן
הצינורות והאביזרים יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי.
 22.10.1מיון הצינורות יהיה כדלהלן:
ת"י  4427עבור מערכת מים ,ות"י  5392עבור מערכת ביוב.
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חומר +PE100 -
יחס מידות תקני :SDR 11,13.6,17
לפי הלחץ הנומינלי דרג 16,12.5,10 :בר
הרכבה וחיבור הצינורות ביניהם יעשו ע"י ריתוך פנים ,או ע"י אבזרי התכה חשמלית
( )-Fusion Electroהתאם להוראות חיבור בכתב מטעם היצרן ומאושרות ע"י
המפקח.
רתך הצינורות יהיה בעל תעודת הסמכה ברת תוקף מטעם היצרן,
המאשרת את יכולתו וכושרו לבצע חיבורי הצנרת מפוליאתילן .כמו כן הקבלן יקבל
אישור ספק הצינורות עבור ציוד הריתוך .הקבלן יזמן על חשבונו את שרות השדה של
יצרן הצינורות והאביזרים ,ויקבל אישור כי עבודתו תואמת את דרישות היצרן.
הצינורות והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מיצרן המנהל מערכת ניהול איכות
מאושרת עפ"י ISO-9002
לכל הספקת צנרת ואביזרים יצורף מכתב אישור מהספק (יצרן) על מקור חומר הגלם
וסוג חומר הגלם.
 22.10.2דרישות מיצרן הצינורות:
22.10.2.1

תווי התקן ושאר האסמכתאות יצורפו להצעת המחיר על פי דרישה.

22.10.2.2

היצרן יהיה בעל ניסיון בייצור צינורות .היצרן יציג ניסיון מצטבר של החברה
בפרויקטים שבוצעו בארץ.

22.10.2.3

לספק הצינורות יהיה מערך שרות שדה  ,הכולל מהנדס בעל ניסיון בהתקנת
הצינורות  ,אנשי שטח מנוסים .

22.10.2.4

ספק הצינורות יהיה אחראי ויספק אחריות כוללת לצינורות בתנאים שיוגדרו
במסמכי

 22.11ניקוי חיטוי ובדיקת לחץ
 22.11.1שטיפת וניקוי קווים:
לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני חיבור
הצנרת לקו הקיים והפעלת המערכת ,תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת  -צינורות

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

ואביזרים  .השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן
הנקודות הנמוכות (דרך ברז שטיפה ) .כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר
מהירות זרימה של לא פחות מעשר  1.0מטר לשנייה .השטיפה תמשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים
לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח ,אך לא פחות מאשר מחצית השעה .לפני ביצוע השטיפה,
יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים ,הוצאתם,
מקורתם ,גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים .רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את
השטיפה.
 22.11.2חיטוי קווי מים:
לאחר גמר ביצוע השטיפה בקווי המים ,לאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים מכל
נקודה הם צלולים ,יתיר המפקח את ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן:
החיטוי תכלול את כל המערכת ,כולל צינורות ,אביזרים ,ספחים וכו' .חומר החיטוי יהיה
תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר .תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר
בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות .אם יהיה הריכוז בין  1ל  10מ"ג
לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל  24שעות נוספות .אם הריכוז לאחר  24שעות או  48שעות
פחות מ –  1מ"ג לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר
בתוך  24שעות יהיה גדול מ –  1מ"ג לליטר .בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף
המערכת ,והקו ימולא במים נקיים ,עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כל שהיא לא תעלה על
 0.2מ"ג לליטר.
עבודות חיטוי יעשו על ידי בעל דוגם מוסמך ומעבדה המוסמכים לכך על ידי משרד הבריאות
ובנוכחות המפקח ,בקטעים ובאורך כפי שיקבע ,מבלי שתשולם לקבלן כל תוספת מחיר.
לאחר החיטוי ולפני מסירת הצנרת מבצעים בדיקה בקטריולוגית ע"י מעבדה מוסמכת כדי
לוודא שביצוע החיטוי עבר בהצלחה וכי המים חופשיים מזיהום.
כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתו ותחת פיקוחו של מפקח אזור.
בכל מקרה תהליך החיטוי יבוצע בהתאם להנחיות מעודכנות של משרד הבריאות "הנחיות
לניקוי מערכת אספקת מי שתיה" .מבצע החיטוי צריך להיות בעל היתר \ רשיון משרד הבריאות לביצוע
חיטוי של מערכות מי שתיה .בסוף ביצוע החיטוי מבצע החיטוי ינפיק מסמך המתאר את ביצוע החיטוי,
כולל מיקום ,כתובת ,אורך צנרת ופרטי מבצע החיטוי כולל העתק הרישיון שלו.
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בנוסף יצרף את תוצאות הבדיקה שהועברו למשרד הבריאות.
ובדיקת לחץ -לחץ בדיקה  12בר.

מכרז פומבי מס'  422/18לביצוע עבודות שרוול ,ניפוץ ,קידוחים אופקיים ,מנהור ושימוש בטכנולוגיות
חדשות בתשתיות מים ,ביוב וניקוז ברחבי העיר תל אביב יפו
 .12בקרת איכות :
 1.1הקבלן יבצע בדיקה של השרוול הכוללת היחלשות החומר עקב זחילה .מודול האלסטיות
יחושב כ 50% -מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת.
 1.2הקבלן יכין דוגמאות ל  .CIPP -בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"י החברה לביצוע השרוול.
 1.3הקבלן יחתוך את הדוגמאות מתוך קטע  CIPPשעברו אשפרה והקשיה בשוחת ביניים או
בנקודת הסיום בצינור בעל קוטר זהה ויחזיקה בשקיות חול.
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל
לכל אורכו ויגיש את דו"ח הצילום לאישור המפקח.
לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה ,יקלף הקבלן שכבה של קטע מהצינור המשרוול.
הקבלן יבצע בדיקה במעבדה מוסמכת לקטע צינור משרוול באורך של  1מטר לפחות ,אשר
יספיק לביצוע  5מדגמים.
בדיקות המעבדה יבוצעו בהתאם לדרישות תקן  D790ויכללו את הפרמטרים :שיעור הכפיפה
האלסטית ומאמץ הכפיפה של השרוול.
יובהר כי במידה ותוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יאושרו ע"י החברה ,לא תשולם לספק
התמורה לביצוע העבודות והקבלן יידרש לבצע את השרוול מחדש ללא עלות נוספת.
הדוגמאות יהיו רחבות ,זאת על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים
לבדיקת כפיפה ובדיקת מתיחה.
שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר ימדדו בצינורות גרביטציה וצינורות לחץ
בהתאם לשיטות בדיקה .D790
ה CIPP -יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה.
הקבלן יבצע את הבדיקה לאחר שה CIPP -התקרר והגיע לטמפ' הסביבה.
הקבלן יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים הבאים
וכמפורט להלן:
 1.13.1כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו לא
תעלה על  100ליטר ליום לכל אורך הקטע ,ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו.
 1.13.2הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור ,בנקודה הנמוכה ביותר  -לא יעלה על  3מטר
של מים.
 1.13.3כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע
המפוקק שבסוף הצינור בכיוון הזרימה.
 1.13.4הבדיקה תתבצע במשך  1שעה לפחות( .יובהר כי נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה
כלולות ב 100 -ליטר ליום).

 21.10בדיקות איכות :
תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור המזמין .כל המסמכים הקשורים לאישור
1.1.1
החומרים לשימוש יועברו למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה .המפקח עשוי
לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה נוספות על החומרים שיוגשו לאישור.
בדיקות אלו יבצע קבלן הציפוי לכל תא וידווח בכתב על התוצאות .המזמין רשאי
1.1.2
לבצע בדיקות אלו לאישור התהליך בכל אחד משלבי הציפוי .בדיקות האיכות יבוצעו
 24שעות לפחות לאחר סיום הציפוי.
בדיקת מראה  -מראה הציפוי יהיה אחיד ללא כתמים ,נזילות ,בועות ,מכתשים או
1.1.3
פגמים ויזואליים אחרים .לא ימצאו שטחים ללא כיסוי של ציפוי.
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1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13

במידה וימצאו נזילות ובועות יש להשחיז אותן וליישם שכבה חדשה בצורה מקומית
בהתאם למפרט הטכני.
בדיקת פורוזיביות  -תבוצע על המשטחים המצופים לפי method B ASTM G62
( .)Holiday Detector Testאזורים שנתגלתה בהם פורוזיביות או חוסר ציפוי
מספיק ,יעברו בדיקת עובי בהתאם למפרט הטכני ובאזורים בהם יש לבצע תיקון
ציפוי/עובי ציפוי  -ייבדק עובי ציפוי בהתאם למפרט הטכני.
עובי הציפוי ייבדק במד עובי ציפוי לא הרסני .לא ימצא אזור עם עובי נמוך
מהמינימום הנדרש במפרט ,אזורים הנמוכים מהנדרש במפרט יצבעו בשכבת PVC
נוספת.
יש לכייל את מד העובי לפני תחילת המדידות בנוכחות בא כוח הלקוח.
טעות המכשיר לא תהיה יותר מ +/- 2 -מיקרון.
המדידה תתבצע בשלשה אזורים בתוך התא.
במידה ושתי מדידות מתוך  12המדידות יראו עובי שווה או פחות מ 1500 -מיקרון
או מדידה אחת תראה עובי שווה או פחות מ 1450 -מיקרון יש לבצע שכבה נוספת.
הדבקות צבע  -בדיקות הידבקות צבע הרסניות לפי תקן ( ASTM -D -3359חיתוך
קוביות בציפוי הדבקת סרט דביק והסרתו) .אזורים אלו יעברו תיקון צביעה על ידי
הקבלן בשכבת לפי המפרט הטכני.
העבודה כוללת שירות שדה ופיקוח של יצרן החומר/יבואן החומר/ספק החומר
בארץ.
הקבלן ינהל יומן עבודה עם רישומים של תנאי סביבה ,פעילות ,בדיקות טיב לכל אחד
מימי העבודה עם פירוט שעות יומי.

 22.15בקידוחים :בגמר ההתקנה והבדיקות יש לבצע צילום וידאו פנימי לצינור ,דו"ח הצילום יועבר
למפקח לאישור .

 23.4.7בריתוכים :בגמר ההתקנה והבדיקות לדופן הצינור יש לבצע צילום וידאו פנימי
לצינור ,דו"ח
הצילום יועבר למפקח לאישור .

 24.8שטיפה וחיטוי:
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לאחר השלמת שרוול הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני
חיבור הצנרת לקו הקיים והפעלת המערכת ,תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל
המערכת – צינורות (כולל השרוול) ואביזרים  .השטיפה תעשה על ידי הזרמת מים לתוך
הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות (דרך ברז שטיפה ) .כמות
המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות מעשר
 1.0מטר לשנייה .השטיפה תמשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות
רצונו המלאה של המפקח ,אך לא פחות מאשר מחצית השעה .לפני ביצוע השטיפה ,יגיש
הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים ,הוצאתם,
מקורתם ,גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק המים .רק לאחר אישור המפקח יוכל
הקבלן לבצע את השטיפה.
לאחר גמר ביצוע השטיפה בקווי המים ,לאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים מכל
נקודה הם צלולים ,יתיר המפקח את ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן:
החיטוי תכלול את כל המערכת ,כולל צינורות ,אביזרים ,ספחים וכו' .חומר החיטוי יהיה
תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר .תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים
ותושאר
בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות .אם יהיה הריכוז בין  1ל 10
מ"ג
לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל  24שעות נוספות .אם הריכוז לאחר  24שעות או 48
שעות
פחות מ –  1מ"ג לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז
הנותר
בתוך  24שעות יהיה גדול מ –  1מ"ג לליטר.
בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת ,והקו ימולא במים
נקיים ,עד
ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כל שהיא לא תעלה על  0.2מ"ג לליטר.

פרק :פרויקטים
בתוקף11.04.2019:

124-018
מספר:
שם הנוהל  :נוהל בדיקות איכות ביצוע פרויקטים
תאריך עדכון אחרון10.04.2019 :
גרסה מס'00:

אחראי :מנהל מחלקת פרויקטים

פורסם ב :אוגדן נהלים בתאריך02.05.2019 :

אישור מנהל אגף/מחלקה:
תאריך __________ :חתימה _________:

אישור מנכ"ל :תאריך__________ :
חתימה__________:

עבודות חיטוי יעשו על ידי בעל דוגם מוסמך ומעבדה המוסמכים לכך על ידי משרד
הבריאות
ובנוכחות המפקח ,בקטעים ובאורך כפי שיקבע ,מבלי שתשולם לקבלן כל תוספת מחיר.
לאחר החיטוי ולפני מסירת הצנרת מבצעים בדיקה בקטריולוגית ע"י מעבדה מוסמכת כדי
לוודא שביצוע החיטוי עבר בהצלחה וכי המים חופשיים מזיהום.
כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתו ותחת פיקוחו של מפקח אזור.
בכל מקרה תהליך החיטוי יבוצע בהתאם להנחיות מעודכנות של משרד הבריאות "הנחיות
לניקוי מערכת אספקת מי שתיה".
מבצע החיטוי צריך להיות בעל היתר \ רשיון משרד הבריאות לביצוע חיטוי של מערכות מי
שתיה.
בסוף ביצוע החיטוי מבצע החיטוי ינפיק מסמך המתאר את ביצוע החיטוי ,כולל מיקום,
כתובת,
אורך צנרת ופרטי מבצע החיטוי כולל העתק הרישיון שלו.
בנוסף יצרף את תוצאות הבדיקה שהועברו למשרד הבריאות.

ספח יג'
אישורי תכ ון
 .1מקטע הקו בין שוחות  –AYN1-AYN4תואם דרך מערכת תיאום ה דסי
של עיריית ת"א  2020-5553ראה מכתב סיכום.
 .2מקטע הקו בין שוחות  –AYN4-AYN6תואם דרך מערכת תיאום ה דסי
של עיריית ת"א  2020-5563ראה מכתב סיכום.
 .3מקטע הקו בין שוחות  –AYN6-AYN8תואם דרך מערכת תיאום ה דסי
של עיריית ת"א  2020-5550ראה מכתב סיכום.
 .4מקטע הקו בין שוחות  AYN8-AYN12תואם באופן פרט י עם בעלי
התשתיות השו ים ,ראה אישורים של חברות:
 תג"ז
 קצא"א
 חברת חשמל
 בזק
 פרט ר
 סלקום
 הוט
 רשות העתיקות
 מקורות

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

פ.מ6377-15 .

יולי 2021

לכבוד
חב' בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
לידי אנג' גב' מרים בן דוד
ע"י מייל miriam-b@bj-is.com :

תאריך 61/66/02 :
תיאום מס' T-1836/02 :

א.נ,.

הנדון  :תכנון עבודות חפירה – קו הולכה לביוב –  – AYNסמוך לכביש מס' 02
 .1בהמשך לבקשתכם מיום  11/11/01רצ"ב סימון קווי סלקום ישראל בע"מ .
 .0האינפורמציה המצורפת בזאת ניתנת לצורך תכנון בלבד ואינה מהווה את אישור חב'
סלקום ישראל בע"מ לביצוע כל עבודה בשטח ע"י הקבלן.
 .3הנכם מתבקשים לתכנן את עבודתכם כך שקצה גבול העבודות יהא במרחק של  3.1מ' לפחות
(ובמידה ולא  ,תיבחן האפשרות להקטנה בשטח הביצוע) ,מהתשתית האופטית התת קרקעית של
חב' סלקום ישראל בע"מ .כל זאת בכדי למנוע פגיעה אפשרית בתשתית ובמתקנים התת
קרקעיים .בעת תכנון חציות ,מעל ו/או מתחת לתשתית האופטית של סלקום ישראל בע"מ ,יש
לשמור מרחק אנכי מינימלי של  1.5מ'.
 .4יש לקבל את אישור חברת סלקום ישראל בע"מ מחדש במידה והתכנון אינו סופי.
 .5אישור סופי לביצוע עבודות ינתן אך ורק לאחר העתקת תשתית חברת סלקום ישראל
בע"מ בנקודת החציה בין בירים . AYN3 – AYN4
 .6לקבלת היתר עבודה יש להפנות את הקבלן להפנות את הקבלן המבצע בצירוף מכתב זה
והתשריט המצ"ב לחברת סלקום ישראל בע"מ  -תחום תשתיות לסיבים אופטיים .לבירורים
ניתן לפנות לנציגי חברת סלקום בטלפונים הבאים:
 ראיד נאשף052-8388265 :052-9984640
 חלי גפני: רונן בן חיים052-2499346 : משרד 052-9989350 :פקס052-9987970: .7תודה על שיתוף הפעולה .
סלקום ישראל בע"מ
מח' נכסים ובינוי
תחום תשתיות לסיבים אופטיים
אינג' ראיד נאשף
מנהל תשתיות ארצי
סלקום ישראל בע"מ

סלקום ישראל בע"מ  -מחלקת נכסים ובינוי  -תחום תשתיות לסיבים אופטיים
רח' הגביש  11א.ת .פולג-נתניה 24121 ,
טל 154-4462821 .פקס154-4469491.

עמוד  1מתוך 1

מרים בן דוד  -בלשה-ילון
>Yaniv Berko <yanivb@eapc.co.il
יום שני  19אוקטובר 16:19 2020
מרים בן דוד  -בלשה-ילון
Ofer Gottlieb; Keren Lukianov; Keren Lukianov
בין מטש הרצליה לגני  AYNתיק  17-1020בקשה לחידוש אישור תכנון קו הולכה לביוב RE:
יהושע

:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא

שלום מרים,
כפי שרשמתי למטה  ,אין לקצא" א התנגדות לתיכנון העקרוני ברמה ההנדסית  ,אך יש לקחת בחשבון כי יידרש בשלב מקדים
לעבודה לחתום על כתבי התחייבות בין בעל התשתית )איגודן(  ,הקבלן המבצע מול קצא"א  -כתב ההתחייבות דורש המצאת
ביטוח
כמו כן ,נידרש בשלב מקדים לבצע מדידות אל-הרס בשאיבת עפר ולהעביר לאישור ובדיקה – כרוך בתשלום אגרה
לשלב העבודה – נידרש פיקוח צמוד וגם נידרש בתשלום אגרה
בברכה,
יניב ברקו  ,אגף הנדסה
ממ"ח תשתיות ,נכסים והנדסה ימית
קו צינור אירופה אסיה בע"מ  ,ת.ד 801 .אשקלון 78101
פקס08-6740679 :
טל08-6740683 :

><miriam-b@bj-is.comמרים בן דוד  -בלשה-ילון From:
Sent: Sunday, October 18, 2020 12:51 PM
>To: Yaniv Berko <yanivb@eapc.co.il
>Cc: Ofer Gottlieb <Oferg@Epstein.co.il
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לחידוש אישור תכנון קו הולכה לביוב Subject:
842-6377
יניב שלום,
בהמשך לתכתובת שלנו מ,2018
לקראת יציאה למכרז מבקשת לוודא האם אישורכם לתכנון של קו  AYNעדיין עומד בעינו )כפוף לתנאים שנדרשו בזמנו כמובן(
מצרפת את תכנית הקו הכללית על רקע תצ"א ,ואת גיליון  ayn-lo-07שם ישנה חצייה של הקווים על פי המידע שקיבלנו מכם בזמנו.
בברכה

]From: Yaniv Berko [mailto:yanivb@eapc.co.il
Sent: Thursday, June 7, 2018 11:37 AM
מרים בן דוד To:
1

'Cc: Keren Zohar Tulchinski; 'Yuda Keren
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

מרים שלום,
לקצא"א אין התנגדות עקרונית לתיכנון שהוצא על ידכם.
כפי שנרשם בעבר ,טרם שלב החפירה יידרש לבצע גישוש בפועל בשאיבת עפר לקביעת מיקום וודאי של קו הדלק ,וכמו כן תידרשו
להעביר מסמכים חתומים של בעל התשתית והקבלן המבצע )כתב התחייבות ,ביטוח ואגרת פיקוח וכו'(
בברכה,
יניב ברקו  ,אגף הנדסה
ממ"ח תשתיות ,נכסים והנדסה ימית
קו צינור אילת אשקלון בע"מ  ,ת.ד 801 .אשקלון 78101
פקס08-6740679 :
טל08-6740683 :

][mailto:miriam-b@bj-is.comמרים בן דוד From:
Sent: Thursday, June 07, 2018 11:04 AM
To: Yaniv Berko
'Cc: Keren Zohar Tulchinski; 'Yuda Keren
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

842/6377
יניב שלום,
בהמשך לשיחתנו אשמח לקבל אישור עקרוני לפרויקט )כמובן עם מספר התיק(
לקראת היתר חפירה הקבלן יבצע את שאיבת העפר כנדרש..
תודה מראש,

]From: Yaniv Berko [mailto:yanivb@eapc.co.il
Sent: Wednesday, May 30, 2018 9:18 AM
מרים בן דוד To:
'Cc: Keren Zohar Tulchinski; 'Yuda Keren
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

שלום מרים,
2

יידרש לבצע מדידה בשאיבת עפר טרם הוצאת אישור עבודה מבחינת קצא"א והעברת המסמכים הרלוונטיים )כתב התחייבות
,ביטוח וכו'(
ברמה העקרונית התיכנון בחצייה שכזו הוא אפשרי )כמובן בכפוף לחתימה על הניירת והמדידת אל-הרס(
קרן,
נא העבירי טופס אגרה ליום מדידות למרים
תודה
בברכה,
יניב ברקו  ,אגף הנדסה
ממ"ח תשתיות ,נכסים והנדסה ימית
קו צינור אילת אשקלון בע"מ  ,ת.ד 801 .אשקלון 78101
פקס08-6740679 :
טל08-6740683 :

][mailto:miriam-b@bj-is.comמרים בן דוד From:
Sent: Thursday, May 17, 2018 3:55 PM
To: Yaniv Berko
'Cc: Keren Zohar Tulchinski; 'Yuda Keren
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

842/6377
יניב שלום,
נעשתה מדידה של דיטק של מיקום ועומק הקו כ –  50מטר מנק' החצייה – ראה ענן צהוב
בנק' זו עומק הקו היה  2.03מטר
באזור החצייה בוצעה רק מדידה של מיקום הקו.
בברכה

]From: Yaniv Berko [mailto:yanivb@eapc.co.il
Sent: Sunday, May 13, 2018 8:46 PM
מרים בן דוד To:
Cc: Keren Zohar Tulchinski
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:
3

שלום מרים,
כלומר ישנה חצייה של רצועת קצא"א והפיר נמצא מחוץ לרצועה
האם בוצעה מדידה של עומק ומיקום קו קצא"א ע"י די-טק באיזור החצייה המתוכנן ?
בברכה
יניב
][mailto:miriam-b@bj-is.comמרים בן דוד From:
Sent: Sunday, May 06, 2018 5:24 PM
To: Yaniv Berko
Cc: Keren Zohar Tulchinski
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

842/6377
יניב שלום רב,
ראשית אני מתנצלת על תהליך התיאום המסורבל.
בשל ריבוי הפרויקטים והתשתיות באזור נאצלנו שוב לחזור לתוואי מערבי לנתיבי איילון.
אתר  AYN11מתוכנן בין נתיבי איילון לרצועת קצא"א.
תוואי הקו עצמו חוצה פעם אחת את קו קצא"א) )הקו שלנו בעומק של מעל  10.0מטר( ולאחר החצייה הוא מקביל לקו קצא"א )אך
לא נכנס לרצועה(
לתשומת ליבך הרצועה מופיעה בהתאם לקובץ שקבלנו ממכם ,וכן התוואי שקבלנו ממכם תואם את הגישושים שנערכו ע"י דיטק
בקטע )מסומנים בקובץ(.
נודה לאישורכם לתכנון,
בברכה

]From: Yaniv Berko [mailto:yanivb@eapc.co.il
Sent: Sunday, March 4, 2018 4:31 PM
מרים בן דוד To:
Cc: Keren Zohar Tulchinski
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

שלום מרים,
מסכם את הנושא רק שלא נישכח
הבעלים הוא איגודן
צינור בטון בקוטר  800מ"מ
את בודקת את נושא המדידה עם די-טק אם קיים )ומעבירה את הנתונים בהתאם( אחרת תידרשו לבצע מדידה
את מוסיפה לשרטוט Z ,Y,Xשל קו קצא"א  +גוש וחלקה
4

בברכה
יניב
][mailto:miriam-b@bj-is.comמרים בן דוד From:
Sent: Wednesday, February 14, 2018 2:28 PM
To: Yaniv Berko
Cc: talf@Epstein.co.il; Michal Aharon; Keren Zohar Tulchinski
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

842/6377
יניב שלום,
בהמשך לשיחתנו-
מצ"ב קבצי  PDFשל תנוחה וחתך עם תוואי מעודכן של קו  AYNוסימון קו קצא"א )קובץ שקבלנו מכם(.
על פי המידע שבידנו ישנה חצייה אחת של הקו )מסומנת בענן(
נודה לאישורכם לתכנון
תודה מראש

]From: Yaniv Berko [mailto:yanivb@eapc.co.il
Sent: Sunday, November 19, 2017 3:14 PM
מרים בן דוד To:
Cc: talf@Epstein.co.il; Michal Aharon; Keren Zohar Tulchinski
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

שלום מרים,
נכין ונשלח אותו ,רק צייני בבקשה את  2נק' המדידה המבוקשות  XYפחות או יותר )של החציה ואיזור השוחה המבוקשת(

בברכה,
יניב ברקו  ,אגף הנדסה
ממ"ח תשתיות ,נכסים והנדסה ימית
קו צינור אילת אשקלון בע"מ  ,ת.ד 801 .אשקלון 78101
פקס08-6740679 :
טל08-6740683 :

5

][mailto:miriam-b@bj-is.comמרים בן דוד From:
Sent: Sunday, November 19, 2017 2:58 PM
To: Yaniv Berko
Cc: talf@Epstein.co.il; Michal Aharon; Keren Zohar Tulchinski
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

842/6377
יניב שלום,
בהמשך לשיחתנו אודה לך אם תוכל לשלוח לי טופס לתיאום איתור תשתיות לתיאום תכנון קו ,AYN
תודה מראש

מרים בן דוד From:
Sent: Monday, November 13, 2017 10:27 AM
'To: 'Keren Zohar Tulchinski
Cc: Yaniv Berko
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: RE:

842/6377
קרן שלום,
בנוסף לחצייה לגבייה נעשה גישוש בהמשך,
ישנו מקטע של כ 170מטר בו אנו נמצאים בתחום הרצועה ממש בגבולה...
הקו שלנו מבוצע בדחיקה )ללא חפירה( בעומק כ 15מטר.
וכן פיר עבודה שנמצא בתוך הרצועה
אודה להתייחסותך

]From: Keren Zohar Tulchinski [mailto:kerenz@eapc.co.il
Sent: Monday, November 13, 2017 9:15 AM
מרים בן דוד To:
Cc: Yaniv Berko
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject:
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מרים שלום,
מצורף קובץ עם תוואי רצועת קווי הדלק של קצא"א.
נבקשכם להטמיע אותו בתכנית על רקע העבודות המבוקשות ,ולהחזיר את התכנית בפורמט  PDFלעיוננו.
תוואי קווי הדלק שנשלח הינו ל"התרשמות בלבד" ואיננו מתאים לצרכי תכנון מפורט.
לצורך תכנון מפורט וביצוע החציה תידרשו לבצע מיפוי ) (Z:Y:Xשל קווי הדלק ולשלוח אלינו תכנית בתנוחה וחתך.
המיפוי יעשה באמצעות מדידת אל -הרס בשיטת שאיבת עפר )ע"י על ידי חברה שמתמחה בתחום זה( ותחת פיקוח
צמוד של מפקח מטעם קצא"א.
תודה
בברכה,
קרן-זהר טולצ'ינסקי
מתאמת תשתיות ,אגף הנדסה
חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ
ת.ד 801 .אשקלון 78101
טלפון08-6740682 :
פקס08-6740679 :
דוא"לkerenz@eapc.co.il :

][mailto:miriam-b@bj-is.comמרים בן דוד From:
Sent: Thursday, November 09, 2017 4:18 PM
To: Keren Zohar Tulchinski
בין מטש הרצליה לגני יהושע AYNתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב Subject: Fw:

מרים בן דוד
מהנדסת
מ"בלשה ילון מערכות תשתית בע
נייד 0528348530 :משרד 048603600 :שלוחה 657
מאת :אירינה מטיושינה
נשלח :יום חמישי  09נובמבר 13:33:10 2017
אל :מרים בן דוד
נושא :RE :תיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב  AYNבין מטש הרצליה לגני יהושע
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מאת :מרים בן דוד
נשלח :יום חמישי  09נובמבר 13:27:15 2017
אל :אירינה מטיושינה
נושא :FW :תיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב  AYNבין מטש הרצליה לגני יהושע

[Keren Zohar Tulchinski [mailto:kerenz@eapc.co.il :From
Thursday, November 9, 2017 11:04 AM :Sent
 :Toמרים בן דוד
Yaniv Berko :Cc
 :Subjectתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב  AYNבין מטש הרצליה לגני יהושע

מרים שלום,
התכנית לא נפתחת כלל )כנראה בגלל גודל התכנית(.
אבקש לקבל בפורמט אחר אולי ב DWG
תודה
בברכה,
קרן-זהר טולצ'ינסקי
מתאמת תשתיות ,אגף הנדסה
חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ
ת.ד 801 .אשקלון 78101
טלפון08-6740682 :
פקס08-6740679 :
דוא"לkerenz@eapc.co.il :
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 :Fromמרים בן דוד ][mailto:miriam-b@bj-is.com
Thursday, November 09, 2017 10:02 AM :Sent
Hofit Polak :To
 :Ccתיוק תיוק; Tal Fogel
 :RE :Subjectתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב  AYNבין מטש הרצליה לגני יהושע

842/6377
חופית שלום,
בהמשך לשיחתנו
מצ"ב קובץ  PDFעם תכנית של קו  AYNבתוואי המעודכן-באדום כוללת סימון קו קצא"א )עם הדגש צהוב(
)עבור שאר תוואי הקו אין חפיפה עם הקו שקיבלנו ממכם(
אודה לאישורך לתכנון /לקבוע פגישה אצלכם לתאם את מעבר הקו.
בברכה

[mailto:anna@eapc.co.il] Anna Litman :From
Wednesday, September 13, 2017 10:16 AM :Sent
 ;Hofit Polak :Toמרים בן דוד
Yaniv Berko; Keren Zohar Tulchinski :Cc
 :RE :Subjectתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב  AYNבין מטש הרצליה לגני יהושע

שלום רב,
מצ"ב קובץ הנדרש.
בברכה
אנה
Hofit Polak :From
Wednesday, September 13, 2017 9:40 AM :Sent
 :Toמרים בן דוד; Anna Litman
Yaniv Berko; Keren Zohar Tulchinski :Cc
 :Subjectתיק  17-1020בקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב  AYNבין מטש הרצליה לגני יהושע

אנה שלום,
נא להעביר להם את תוואי קווי הדלק  +הרצועות:
אשקלון – חיפה ,ק"מ101-104 :
מרים שלום,
עליכם לעדכן תכניות ,להעלות את קו הדלק והרצועה על גבי התכנית ולשלוח לבדיקה חוזרת ע"ג קובץ .PDF
נא לציין מס' פנייה 17-1020
בברכה
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חופית

 :Fromמרים בן דוד ][mailto:miriam-b@bj-is.com
Monday, September 11, 2017 2:48 PM :Sent
Hofit Polak :To
 :FW :Subjectבקשה לאישור תכנון קו הולכה לביוב  AYNבין מטש הרצליה לגני יהושע

842/6377
חופית שלום רב,
מצ"ב מכתבנו בבקשה לאישור תכנון קו  AYNעבור איגודן
ולהלן קישור לגמבו מייל להורדת תוואי הקו בפורמט  DWGותכניות בפורמט PDFעל רקע תצ”א:
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=4549726259444574367A44464B3342347436653838673D3D
נודה לאישורכם לתכנית
10

בברכה
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מרים בן דוד  -בלשה-ילון
דוד הסל )חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל( ><support@ingl.zendesk.com
יום שני  21דצמבר 15:03 2020
מרים בן דוד  -בלשה-ילון
תיוק בלשה-ילון; Ofer Gottlieb; Noah Burstein
]חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל[ לגבי :קו הולכה לביוב  AYNמספר פניהNKZ-1239 :

:מאת
:נשלח
:אל
:עותק
:נושא

 -##הקלד את תשובתך מעל שורה זו ##-
בקשתך )  (NKZ-1239עודכנה .להוספת עוד הערות ,השב לדואר אלקטרוני זה.

כ די ל ס ייע בה גנה על
 , Micro so ftפ רטיותך
מנע הו ר דה Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

דוד הסל)חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל(
21בדצמ׳ GMT+2 15:03 ,2020

שלום,
מצ"ב אישור תיאום הנדסי של נתג"ז לתכנון המוצע .אישור גז-NKZ-1239 7193-ו 2-התכניות המוזכרות בו.
כדי לקבל היתר עבודה על היזם לפנות לאגף התפעול בנתג"ז )פרטי התקשרות בסוף ההודעה( ,בצירוף מסמך
זה וסט קשיח של התוכניות המתואמות.
על מנת לסייע בלוחות הזמנים ככל הניתן ,אנו מעבירים אליכם עוד בשלב זה מסמך הרשאה לעיון בטרם
חתימה מול נתג"ז שתתבצע בשלב הפקת היתר העבודה .
בנוסף יש למלא את טופס הפרטים להרשאה.
את כל ההתנהלות בנושא מסמכים אלה יש לעשות מול אגף התפעול בנתיבי הגז הטבעי לישראל:
טלפון אגף תפעול.03-6270415 :
כתובת אימייל: eshel@ingl.co.il
בברכה,
אגף אישורי תשתיות  - TMNGבע"מ
רח' יהדות קנדה  ,5אור יהודה6037505 ,
טל'03-6924535 :
דוא"ל: Coordination@tmng.co.il
קרית עתידים • מגדל עתידים • ת.ד  • 58177ת"א 6158101
כ די ל ס ייע
בה גנה על
פ רטיותך
Micro so ft
מנע Office
הו ר דה
או טו מטית של
תמונה זו
מהאינט רנט
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DD-MM-YYYY
לכבוד

שלומי זעירא
טל'03-6270454 :
פקס'03-5611321 :
דוא"לzeira@ingl.co.il :
מגדל עתידים ,קומה 32
קרית עתידים ,ת.ד58177 .
תל אביב 6158101

באמצעות דואר  /פקס [לא בדוא"ל]

סימוכין___________ :

שלום רב,
הנדון :בקשתך לתיאום עבודות ב_____ לפי תוכנית/יות ______
 .1בקשתך לתיאום עבודות שבנדון לפי תוכניתך  /תוכניותיך ______________ [שם התוכני/ות] ,מס'
________________ ,מהדורה ___________ מתאריך _________ למטרת ______________
ב______________ ,התקבלה במשרדי נתג"ז.
 .2מצ"ב  3עותקים של כתב הרשאה מס' ___________ [ ]Number/Yearמטעם נתג"ז המפרט את התנאים לצורך
ביצוע העבודות המבוקשות על ידכם בתחום תשתית מערכת ההולכה לגז הטבעי.
 .3מובהר ,כי טרם ביצוע העבודות המבוקשות על ידכם ,הינכם נדרשים לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף  4לכתב
ההרשאה ,ובכלל זה לקבל היתר עבודה כהגדרתו בכתב ההרשאה.
 .4לשם קבלת אישורנו לתיאום העבודות הנכם מתבקשים לפעול כדלקמן:
א .לחתום כדין על  3עותקי כתב ההרשאה המצ"ב ולהעבירם לידי __________ מחברת נתג"ז (חתימה על כל דפי כתב
ההרשאה לרבות התכניות (לכשיצורפו) ויתר הנספחים).
ב .לשלוח אלינו אישור על ביצוע העברה בנקאית בסך של ________  ₪בגין _________  ₪בתוספת מע"מ עבור דמי
טיפול בבדיקת הבקשה [יש למחוק ככל שכבר שולמו] [יש להוסיף עלויות מיגון אם ישנן לפי ההנחיות הטכניות].
ההעברה הבנקאית הנ"ל תתבצע לחשבון שלהלן :חשבון מס'  ,200800/46סניף מס' ( 901ראשי ירושלים) ,בנק לאומי
לישראל בע"מ.
חשבונית מס וקבלה יומצאו לכם לאחר העברת התשלום.
מובהר ,כי תנאי למתן היתר העבודה (כהגדרת מונח זה בכתב ההרשאה) הינו העברת תשלום עבור פיקוח מטעם
נתג"ז על העבודות שבנדון ושמירה על תשתית חשופה של נתג"ז.
ג.

להעביר לידינו ערבות בנקאית ,בסך הנקוב בסעיף  14.1לכתב ההרשאה ,ובנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההרשאה.

ד .להעביר לידינו אישור עריכת ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח ב' לכתב ההרשאה בצירוף החתימות הנדרשות.
ה .למלא אחר כל התנאים הנוספים שייקבעו על ידי החברה בכתב ,ככל שייקבעו ,ויצורפו לכתב ההרשאה.
 .5מובהר ,כי מכתב זה אינו מהווה אישור תכנוני או אישור לביצוע או אישור אחר כלשהו ביחס לעבודות.
 .6אין כתב ההרשאה המצ"ב מהווה תחליף לכל דרישה המתחייבת בדין בקשר עם ביצוע העבודות.
 .7בכל שאלה ,נא ליצור קשר עם הח"מ לפי הפרטים שבכותרת.
 .8מכתב זה יהא בתוקף למשך  6חודשים ממועד חתימתו.
בכבוד רב,
שלומי זעירא
סמנכ"ל תפעול

עמוד  0מתוך 21
מגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,תל אביב  ,6458101טלפון ;03-6270400 :פקס ;03-5611320 :דואר אלקטרוניingloffice@ingl.co.il :

כתב הרשאה לתיאום עבודות
בתחום תשתית מערכת הולכת הגז הטבעי
סימוכין מס' Number/Year

עמוד  1מתוך 21
מגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,תל אביב  ,6458101טלפון ;03-6270400 :פקס ;03-5611320 :דואר אלקטרוניingloffice@ingl.co.il :

כתב הרשאה מס'  07/2016לתיאום עבודות בתחום תשתית מערכת הולכת הגז הטבעי
 .1מטרת כתב ההרשאה
יוזם העבודות שפרטיו הינם:
__________________ ,מס' חברה ___________ וכתובתו ____________________ (להלן:
"המבקש"),
מבקש לקבל אישור לתיאום ביצוע עבודות בסמוך למערכת הולכת הגז הטבעי ,וכתנאי לקבלת האישור האמור,
חתם על כתב הרשאה זה על נספחיו (להלן" :כתב ההרשאה").
על סמך הצהרות והתחייבויות המבקש כאמור בכתב ההרשאה ,נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,ח.פ.
 ,513436394שנציגה וכתובתה לצורך כתב הרשאה זה הינם:
___________,
ממגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,תל אביב ( 6158101להלן" :החברה" או "נתג"ז"),
נותנת בזאת למבקש את כתב ההרשאה למטרת תיאום ביצוע העבודות המפורטות בסעיף  1להנחיות הטכניות
המצ"ב כנספח א' לכתב ההרשאה (להלן" :העבודות") ,בשטח המצוי בתחום תשתית מערכת הולכת הגז הטבעי
המסומן בתכנית/יות המאושרת/ות ___________ (להלן" :התכנית/יות המאושרת/ות") המצורפות לכתב
הרשאה זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן" :שטח ההרשאה" ו/או "האתר").
המבקש רשאי לבצע את העבודות באמצעות קבלן או קבלנים מטעמו ,אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע במאום
מהתחייבויותיו עפ"י כתב הרשאה זה ומ אחריותו הבלעדית ליידע ו/או לדאוג להתחייבויות מתאימות של
קבלן/נים כאמור ,לפי מיטב הבנתו ושיקול דעתו .המבקש נדרש ליידע את נתג"ז בדבר זהות הקבלן הראשי
מטעמו לביצוע העבודות עפ"י כתב ההרשאה ,וזאת טרם תחילתן של העבודות ,ובהתאם לנוסחו של היתר
העבודה .הקבלן הראשי מטעם המבקש יחתום גם הוא על כתב הרשאה זה או יאשר כי הוא מודע לקיומו
ולתוכנו.
מובהר כי ההרשאה הניתנת תחת כתב הרשאה זה הינה אישור על כך שבוצע תיאום של ביצוע העבודות מול
נתג"ז  ,ולא תיחשב משום אישור כלשהו של נתג"ז ביחס לאופן ביצוע העבודות או משום הסכמה אחרת בקשר
אליהן ,והכול כפי שיפורט בכתב הרשאה זה להלן.
 .2הנספחים לכתב ההרשאה


התוכנית/ות המאושרת/ות



נספח א'  -הנחיות טכניות



נספח א' - 1אישור עבודת ריתוך ואש גלויה



נספח ב'  -אישור עריכת ביטוחים



נספח ג'  -נוסח ערבות בנקאית

 .3כללי
 .3.1התנאים המפורטים בכתב הרשאה זה יהוו חלק בלתי נפרד מהיתר העבודה שיינתן למבקש על ידי אגף
התפעול של החברה (להלן" :היתר העבודה") ,אם וככל שיינתן.
 .3.2כותרות הסעיפים בכתב ההרשאה מובאות לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות כתב ההרשאה.
 .3.3כתב ההרשאה ונספחיו מהווים מסמך אחד בלתי ניתן להפרדה .נתגלו סתירה או קושי בפרשנות בין
מסמכי כתב ההרשאה :בנושא טכני ,סדר העדיפות של ההוראות יהא הסדר הבא( :א) ההנחיות הטכניות
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(נספח א'); (ב) התכנית/יות המאושרת/ות; (ג) יתר נספחי כתב ההרשאה; (ד) גוף כתב ההרשאה .בכל נושא
אחר ,סדר העדיפות של ההוראות יהא כדלקמן( :א) נספחי כתב ההרשאה; (ב) גוף כתב ההרשאה.
 .4כניסת ההרשאה לתוקף
הרשאת נתג"ז ביחס לתיאום ביצוע העבודות עפ"י כתב הרשאה זה תיכנס לתוקפה במועד בו יתקיימו כל
התנאים המפורטים להלן:
 .4.1התקבלו אצל החברה  3עותקים של כתב ההרשאה חתומים במלואם ע"י המבקש;
 .4.2המבקש העביר את התשלום בגין הטיפול בבדיקת הבקשה [יש למחוק ככל שכבר שולם] [ובגין עלויות
מיגון תשתיות החברה] כמפורט במכתב החברה המלווה כתב הרשאה זה;
 .4.3המבקש העביר לידי החברה את אישור עריכת הביטוחים (נספח ב' לכתב ההרשאה) (סעיף  13להלן)
בצירוף החתימות הנדרשות;
 .4.4המבקש העביר לידי החברה ערבות בנקאית בנוסח המצורף כנספח ג' לכתב ההרשאה (סעיף  14להלן);
 .4.5המבקש מילא אחר תנאים נוספים במידה וקבעה החברה וצורפו בכתב לכתב ההרשאה;
 .4.6כתב ההרשאה נחתם ע"י סמנכ"ל התפעול בחברה ,מר שלומי זעירא;
 .4.7המבקש קיבל היתר עבודה מאגף התפעול של החברה.
 .5תקופת כתב ההרשאה ולוח זמנים
הרשאת נתג"ז עפ"י כתב הרשאה זה תהיה בתוקף החל ממועד התקיימות כל התנאים המפורטים בסעיף 4
לעיל ועד מועד פקיעת היתר העבודה (להלן" :תקופת ההרשאה") .המבקש ישלים את ביצוע העבודות עד מועד
פקיעת ההרשאה .מובהר ,כי במידה והמבקש יפנה לחברה בבקשה להאריך את תקופת ההרשאה ,יהא עליו
לשוב ולהגיש לחברה בקשה חדשה לתיאום העבודות ,כאשר הוא מודע לכך שבקשה כאמור עשויה (בין היתר)
להידחות ו/או לגרור נזקים ו/או עלויות נוספות שיידרשו ממנו כתנאי לאישור הארכה כאמור.
 .6הצהרות והתחייבויות המבקש
כללי
 .6.1המבקש מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של פגיעה ,נזק או הפרעה למיתקן גז ,כהגדרת מונח זה בחוק משק
הגז הטבעי ,התשס"ב ,2002-עשויים להיגרם נזקים משמעותיים ,ובכלל זה נזק פיסי חמור לגוף ,לרכוש
ו/או לסביבה ,ו/או נזק ממוני גבוה לנתג"ז ו/או ללקוחותיה; ובשל כך הוא מתחייב לנקוט משנה זהירות
בביצוע העבודות ובפיקוח עליהן ,לבצען ברמת מקצועיות ומיומנות גבוהה ולהקפיד הקפדה יתירה על
ענייני הבטיחות בכלל והשמירה על צינור הגז בפרט ,במהלך העבודות.
 .6.2המבקש יהא אחראי בלעדית לכל פעילותם של הקבלנים (ובכלל זה הקבלן הראשי ,המתכננים ,היועצים
וכיוצ"ב) והעובדים מטעמו בקשר לביצוע העבודות ,ובכלל זה ביחס להתחייבויות כאמור בכתב הרשאה
זה ,והוא פוטר את החברה מכל אחריות כאמור .המבקש מתחייב לבצע את העבודות באמצעות בעלי
מקצוע מקצועיים ומיומנים בעלי הסמכה וסיווגים מתאימים לביצוע העבודות לפי הדין ,סוג העבודות
וטיבן.
 .6.3המבקש מצהיר ומתחייב כי העבודות יבוצעו בהתאם לכל הוראות ומסמכי כתב ההרשאה ועפ"י כל
הוראות הדין ו/או רשות מוסמכת .כמו כן ,ומבלי לגרוע מסעיף  11להלן ,המבקש מתחייב למלא אחר כל
ההוראות הסבירות של החברה ושל מי מטעמה ,ככל שיינתנו ,לשביעות רצונה המלאה של החברה.
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 .6.4המבקש מצהיר כי ידוע לו שצינור הגז מוליך חומר מסוכן ,ועל כן במידה שלדעת החברה יש לבצע הפסקה
של העבודות מכל סיבה הקשורה בתשתית החברה ,הוא מתחייב להפסיק את העבודות במועד שתורה לו
החברה.
בטיחות ושמירה באתר
 .6.5המבקש ינקוט במהלך ביצוע העבודות בכל האמצעים הנדרשים למניעת גרימת כל נזק לאדם ,לצינור הגז,
לתשתיות ונכסים של החברה ו/או אחרים ,לרבות באמצעי זהירות ובטיחות קפדניים ,ומבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,יקיים את כל הוראות הדין הנוגעות לעבודה ולבטיחות בעבודה ,לרבות פקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל ,1970-והתקנות והצווים שפורסמו מכוחה ,וכן תקנים רלבנטיים .החברה
תהיה רשאית להוסיף הוראות ונהלי בטיחות וגהות באתר שיחייבו את המבקש .למען הסר ספק ,המבקש
מצהיר כי העבודות נעשות ביוזמתו וכי החברה לא תיחשב כ"מזמין" או כ"מבצע בניה" לפי תקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח ,1988-בכל הקשור עם העבודות.
 .6.6המבקש ידאג לכך שבמהלך ביצוע העבודות יהיו באתר שמירה ,גידור וכל אמצעי זהירות ו/או בטיחות
אחר ,ככל הנדרש לשם שמירה על ביטחונם ונוחיותם של הציבור והשוהים באתר ,במשך כל שעות
היממה .המבקש יהא אחראי לשמור ולהשגיח על כל החומרים ,הציוד והמתקנים שלו ו/או של מי מטעמו
שיימצאו באתר.
 .6.7על המבקש לדאוג לנוכחות של מנהל עבודה וממונה בטיחות מוסמכים מטעמו ומפקח מטעם נתג"ז
במהלך שעות ביצוע העבודות.
 .6.8המבקש מתחייב למסור לחברה הודעה מיד עם קרות נזק או פגיעה מכל סוג במהלך ו/או כתוצאה מביצוע
העבודות ,ולהפסיק את כל העבודות עד לקבלת הנחיות מהחברה.
סביבת האתר ותשתיות סמוכות
 .6.9המבקש מצהיר בזאת כי בדק את האתר ,הדרך אליו ,סביבתו ,מצבם הטופוגרפי ,טיב הקרקע וכל
הנתונים הנוגעים לביצוע העבודות מבחינה פיסית ,תכנונית ומשפטית ,וקיבל מהחברה בכתב את המידע
הרלבנטי עבורו על תשתיותיה באתר ובקרבתו וכן את המידע הנדרש מכל גורם אחר רלבנטי.
 .6.10המבקש יבדוק קיומם של תשתיות ומתקנים של נתג"ז ושל צדדים שלישיים (לרבות תשתיות חשמל ,בזק,
מים ,גז ,דלק ,כבלים וכיו"ב) בתחום וקירבת האתר ,ויהא אחראי לקבלת ההיתרים ו/או האישורים
הנדרשים מאותם צדדים שלישיים לביצוע העבודות ,וכן לפעול לפיהם .החברה תהיה רשאית לדרוש כי
המבקש יציג בפניה אישור/ים כאמור כתנאי מוקדם לביצוע העבודות.
 .6.11במידה שיימסרו למבקש על ידי החברה ו/או מי מטעמה נתונים כלשהם בעניין זה (עפ"י שיקול דעתה של
החברה) ,לא יהיה בכך כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי ,ועל המבקש לבדוק ולוודא את נכונות
המידע ,מידת דיוקו ושלמותו בעצמו ועל חשבונו בלבד.
תיאום ביצוע
 .6.12המבקש יתאם לפחות  7ימי עבודה מראש ,את המועד המדויק לתחילת ביצוע העבודות עם אגף התפעול
וחדר הבקרה של נתג"ז ,כמפורט בסעיף  2.2לנספח א' לכתב ההרשאה .כמו כן ,המבקש יודיע לחדר
הבקרה של נתג"ז על התחלת וסיום ביצוע העבודות באתר בכל יום עבודה.
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סימון ,ניקיון ופינוי האתר
 .6.13המבקש יציב שלטי  /אבני סימון לאורך תוואי תשתית המבקש ויסמן את שטח ההרשאה ,במתכונת
שתאושר מראש ובכתב על ידי החברה ,וידאג לתחזוקה שוטפת של הסימונים האמורים.
 .6.14המבקש ידאג לסדר וניקיון שוטפים באתר ויסלק מהאתר לפי הצורך ובכל עת שיידרש על ידי החברה,
את כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו.
 .6.15המבקש יהא אחראי לקבל מאת החברה אישור בכתב על גמר העבודות ופינוי האתר ,מבלי שיהיה
באישור זה משום ויתור כלשהו מצד החברה על טענותיה ו/או זכויותיה לפי כתב הרשאה זה ו/או הדין.
מיד בגמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת אישור כאמור לעיל ,המבקש ינקה את האתר ואת סביבתו
ויסלק ממנו את כל החומרים המיותרים והפסולת מכל סוג שהוא שתימצא בו ,יחזיר את המצב בשטח
ההרשאה לקדמותו לרבות באמצעות מילוי כל תעלות ובורות החפירה ושיקום פני השטח ,פינויו מכל אדם
וחפץ ,למעט פינוי מתקנים שהמבקש מורשה להשאירם לפי הדין והמפורטים בתוכנית/יות המאושרת/ות
המצורפת/ות לכתב הרשאה זה ,והכל לשביעות רצונה המלאה של החברה.
לא מולאו הדרישות המופיעות לעיל ,רשאית החברה לעשות כן על חשבונו של המבקש לאחר שניתנה לו
הודעה של  7ימים מראש (למעט במקרים דחופים המחייבים בנסיבות העניין פינוי מיידי) ,ומבלי שהחברה
תהיה אחראית לכל נזק ,הפסד ו/או אובדן שנגרם בשל כך.
 .6.16המבקש מתחייב להגיש לחברה תכנית לאחר ביצוע ( )AS-MADEלאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם
למפורט בהיתר העבודה .הערבות ,כהגדרתה בסעיף  14.1להלן ,לא תשוחרר עד שתוגש התכנית הנ"ל.
 .7ביצוע תיקונים ועבודות תחזוקה ופיתוח
 .7.1המבקש מצהיר בזה כי הוא מודע לחשיבות הלאומית החיונית והבטיחותית שבתחזוקתה התקינה
והשוטפת של תשתית החברה ולזכויותיה לפי דין ביחס לכך ,בין בשוטף ובין בחירום ,ומתחייב לאפשר
ביצועה של תחזוקה כאמור על ידי החברה ו/או מי מטעמה ללא מפריע ובכל עת.
 .7.2למען הסר ספק ,מובהר כי לחברה לא תהא זיקה כלשהי לתשתית המבקש והיא לא תיחשב כמחזיקה בה
או כשומרת שלה .המבקש יהא אחראי על פי דין למצב התקין של תשתיותיו באתר בכל עת.
 .7.3ככל שעקב העבודות יהא ,לדעת החברה ,צורך בתיקון ו/או בשינוי מכל סוג בנוגע לתשתית החברה ו/או
בנוגע לאופן פעילותה בשטח ההרשאה (לרבות אופן התפעול ,התחזוקה ו/או השמירה של התשתית
הקיימת של החברה) ו/או בנוגע לעבודות בנייה חדשות שמבקשת החברה לבצע עפ"י תכניות שאושרו טרם
אישורן של העבודות ,בין אם מדובר בשינוי ו/או תיקון במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר סיומן ,אזי
החברה תחליט (לאחר התייעצות עם המבקש ,אולם בכל מקרה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי) כיצד יבוצע
התיקון ו/או השינוי ,ובכלל זה רשאית החברה לדרוש את מיגון ו/או העתקת תשתית המבקש .למען הסר
ספק ,מובהר כי במידה שהעבודות יבוצעו שלא בהתאם לכתב הרשאה זה ,לרבות התוכנית/יות
המאושרת/ות ,לא יבוצע תיקון או שינוי לפי סעיף זה לעיל ויחולו הוראות סעיף  7.4להלן.
ככל שהחברה תבצע את התיקון ו/או השינוי בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ,ישפה המבקש את
החברה במלוא עלויות החברה בקשר לתיקון ו/או השינוי בהתאם להוראות סעיף  12להלן (סעיף השיפוי)
בתוספת תקורה בשיעור של  10%עבור הוצאות כלליות .ככל שהמבקש יבצע את התיקון ו/או השינוי,
יישא המבקש במלוא עלויות התיקון ו/או השינוי ,יבצעו בהתאם להנחיות החברה ,לרבות לעניין לוח
זמנים ומתן התחייבויות דומות לאמור בכתב הרשאה זה ,וישלימו לשביעות רצונה המלאה.
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למרות האמור לעיל לעניין התייעצות עם המבקש ,במקרה שיהא צורך בתיקון ו/או שינוי כאמור באופן
מיידי ו/או דחוף ,החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע תיקון ו/או שינוי כאמור ללא
התייעצות מוקדמת עם המבקש ,וזאת מבלי לגרוע מאחריות המבקש כאמור לעיל.
 .7.4בכל מקרה בו המבקש לא ישלים ו/או יבצע באופן לקוי את העבודות או את התחייבויותיו לפי כתב
הרשאה זה  ,החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר שנתנה על כך למבקש התראה של 7
ימים מראש ,ומבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחר/ת העומדים לחברה על פי כתב ההרשאה ו/או הדין,
להשלים ו/או לתקן את הדרוש ,בעצמה ועל חשבון המבקש .במקרה כאמור ישלם המבקש לחברה ,מיד
עם דרישתה הראשונה ,את העלויות בקשר לביצוע הפעולות דלעיל בתוספת תקורה בשיעור של  10%עבור
הוצאות כלליות.
למרות האמור לעיל לעניין מתן התראה של  7ימים מראש ,במקרה שיהא צורך בהשלמה ו/או תיקון
כאמור באופן מיידי ו/או דחוף ,לרבות על מנת למנוע סיכון לאדם ו/או לרכוש ,החברה תהא רשאית ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע תיקון ו/או שינוי כאמור ללא התראה מראש ,וזאת מבלי לגרוע מאחריות
המבקש כאמור לעיל.
 .7.5מובהר כי אין בכתב ההרשאה כדי להגביל או לאסור על החברה להמשיך בפעילותה ולבצע כל פעולה
הנדרשת לפי שיקול דעתה בשטח האתר או בסביבתו ,למעט שבמקרה שבו המבקש טרם סיים את ביצוע
העבודות ומדובר בעבודת חפירה ו/או קידוח ו/או חדירה אחרת מתחת לפני הקרקע ,תודיע לו החברה
מראש ,ככל שניתן (למעט במקרים דחופים או באירועי חירום) ,על כוונתה לביצוע עבודה כאמור ,ובמידה
ולמבקש טענות כלשהן ביחס לעבודה כאמור עליו למסור אותן טרם ביצוע עבודה כאמור ,ככל שהן נובעות
מדרישות הנדסיות ובטיחותיות מקובלות ,ובכפוף לזכויות המבקש ,החברה ומדינת ישראל לפי הדין.
 .7.6למען הסר ספק ,מובהר כי ,מבלי לגרוע מזכויות החברה לפי כתב הרשאה זה ,המבקש אינו רשאי לתקן
בעצמו נזק שנגרם לתשתית ,מתקנים ,נכסים ו/או טובין של החברה.
 .7.7המבקש יתחזק במיומנות ,בזהירות וברמה מקצועית גבוהה את התשתית שהקים באתר ,לרבות תוך
תיקון מהיר של תקלות למניעת נזק ,וכן ישמור על בטחונה ובטיחותה באופן שוטף.
 .7.8ככל שלאחר גמר ביצוע העבודות ,יבקש המבקש לבצע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תשתית המבקש,
אזי המבקש יתאם עם החברה מראש ובכתב את מועדי ואופן ביצוע העבודות ו/או התיקון הנ"ל ,ובמקרה
שנדרש תיאום עפ"י דין ,יקבל את אישורה המוקדם בכתב וינהג בהתאם להנחיותיה.
 .8אישורים ,רישיונות ומילוי הוראות חוקיות
 .8.1המבקש מתחייב כי יחזיק בידיו במועד הנדרש את כל האישורים ,ההיתרים ,ההסכמות והרישיונות
הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות וכן לשימוש בתשתיותיו בכל עת לאחר מכן ,ובכלל זה מכל
הרשויות הרלוונטיות ,בעלי מקרקעין ,בעלי תשתיות אחרים ובעלי זכויות במקרקעין ,ואין בכתב הרשאה
זה בכדי לפטור את המבקש מכך.
 .8.2מובהר כי אישור החברה לביצוע העבודות מתייחס לשטח ההרשאה בלבד ,ואין לגזור ממנו הרשאה או
הסכמה לתנאים מסוימים בכל שטח אחר.
 .8.3אין בהוראות כתב הרשאה זה כדי לפרט את דרישות הדין בקשר לעבודות בסמוך לתשתית החברה (או כל
הוראת דין אחרת) .על המבקש מוטלת האחריות להתעדכן בהוראות כל דין שיהיה בתוקף מעת לעת
בקשר לעבודות ולקיימן במלואן.
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 .9תשלומים בקשר עם ביצוע העבודות
 .9.1המבקש מצהיר ומתחייב כי יישא במועד הנדרש במלוא העלויות הכרוכות בביצוע העבודות ובמילוי כל
התחייבויותיו כאמור בכתב הרשאה זה ,בין אם יוטלו על החברה ובין אם יוטלו במישרין על המבקש,
לרבות בקשר עם תיקונים ,השלמות ותוספות ,וכן כל מס ,הוצאה ,ארנונה ,אגרה ,ביול ,היטל או תשלום
חובה ,ולרבות תשלומים לחברה ולצד ג' כנדרש עפ"י דין ו/או הסכם ו/או כתב הרשאה זה.
ככל שמוטלות/חלות ו/או יוטלו/יחולו על השטח בו תונח תשתית המבקש עלויות כמפורט לעיל שלא בגין
הימצאותה של תשתית המבקש במקרקעין ,אשר מוטלות או חלות לפי אופיין על המחזיק או עושה
השימוש במקרקעין או על בעל זיקה קרובה למקרקעין ,הנ"ל יחולו על המבקש בהתאם לשיעור אחזקתו
במקרקעין ,כפי שייקבע על ידי החברה בהתייעצות עם המבקש.
 .9.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי החברה לא תישא בכל תשלום ו/או הוצאה כלשהם ביחס לעבודות,
למתקנים ולרכוש המבקש ,הפעלתם ו/או תחזוקתם ,והמבקש פוטר בזאת את החברה מכל תשלום
והוצאה כאמור.
 .9.3המבקש ישלם לחברה מראש את עלות הטיפול בבדיקת בקשתו לתיאום העבודות ועלות מיגון תשתיות
החברה [למחוק ככל שלא רלוונטי] ,כמפורט במכתב החברה המלווה כתב הרשאה זה .כאמור לעיל ,כתב
ההרשאה לא ייכנס לתוקף לפני פירעונם המלא של התשלום עבור העלויות דלעיל .כמו כן ,מובהר כי תנאי
למתן היתר העבודה הינו העברת תשלום עבור פיקוח מטעם נתג"ז על העבודות שבנדון ושמירה על תשתית
חשופה של נתג"ז .סכומיהם של התשלומים הנזכרים בסעיף זה לעיל חושבו או יחושבו ,לפי העניין ,על
בסיס התעריפים המפורטים בסעיף  9.4להלן.
 .9.4המבקש מתחייב לשפות את החברה ולשלם את מלוא עלויות והוצאות החברה בקשר לעבודות ,אף אם לא
היו ידועות בעת מתן כתב הרשאה זה ,אשר יכללו ,בין היתר:
(א) עלויות פיקוח לפי ימי הפיקוח בעלות של ( ₪ 1,800בתוספת מע"מ) ליום פיקוח.
(ב) עלויות שמירה על תשתית חשופה של נתג"ז בעלות של ________ ( ₪בתוספת מע"מ) ליום שמירה.
(ג) עלויות מיגון תשתיות בסך של ______________ ( ₪בתוספת מע"מ) ליום עבודה.
במידה שהתעריפים שיהיו נהוגים בחברה במועד התשלום יגדלו או יפחתו לעומת התעריפים המפורטים
לעיל ,ישלם המבקש לחברה את הסכומים ששולמו בחסר ,או יהיה זכאי להחזר התשלומים ששולמו
ביתר ,לפי העניין .החברה תהא רשאית להתנות את המשך ביצוע העבודות בהשלמת הסכומים ששולמו
בחסר כאמור.
 .9.5מובהר בזאת ,כי החברה תהא רשאית להוסיף לחשבון הסופי שיישלח למבצע עלויות והוצאות נוספות
שנגרמו לה בגין ביצוע העבודות ,שלא היו ידועות לה לפני חתימתה על כתב ההרשאה (כגון ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,הוצאות בגין שכ"ט ליועץ חיצוני בגין בדיקת עדכונים בתוכניות המבקש ,עלויות פיקוח
נוספות וכו') ,והמבקש מתחייב לשלם לחברה את הסכומים הנוספים שיצוינו כאמור.
 .9.6המבקש מתחייב לשלם לחברה את מלוא העלויות וההוצאות בהן הוא מחוייב לפי כתב הרשאה זה בתוך
( 14ארבעה עשר) ימים ממועד הוצאת חשבון סופי על ידי החברה .במקרה שהמבקש יהא זכאי להחזר
תשלומים לפי כתב הרשאה זה ,החברה תשלם זאת למבצע בתוך ( 30שלושים) ימים באמצעות זיכוי או
כנגד חשבונית מתאימה ע"י המבקש.
 .9.7כל סכום שלא ישולם לחברה במועדו ,יזכה את החברה לקבל מהמבקש חיוב בגין הצמדה למדד המחירים
לצרכן של אותו סכום ,ובנוסף המבקש ישלם (למפרע מיום הפיגור הראשון) ריבית פיגורים הידועה בשם
ריבית פיגורים חשכ"ל על אותו סכום ,וכל זאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד אחר.
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 .9.8כל החשבונות אשר יוגשו למבקש ע"י החברה חתומים על ידי מי מטעמה בקשר להתחייבויותיו לפי כתב
הרשאה זה ייחשבו לנכונים כל עוד לא הוכח אחרת והמבקש מתחייב לשלמם לחברה ,אלא אם יוכח
שאינם נכונים ורק את אותו החלק שהוכח שאינו נכון.
 .9.9מובהר בזה כי אין בתשלום מי מהתשלומים המפורטים בסעיף  9זה לעיל כדי להקנות למבצע זכות כלשהי
בשטח ההרשאה.
 .10אחריות
 .10.1המבקש יישא באחריות המלאה המוטלת עליו עפ"י דין לכל נזק ,הפסד ,אובדן ו/או הוצאה ,מכל מין וסוג
שהוא ,שייגרם ,במעשה או במחדל ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע העבודות ו/או הפעלת ו/או תחזוקת
התשתית שהוקמה על ידו ו/או אי מיגונה של התשתית ,לגוף ו/או לרכוש של כל אדם ,תאגיד או גוף אחר,
לרבות החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו ובכלל זה בעלי תשתיות אחרים ו/או מדינת ישראל
ו/או מי מטעמה (להלן בסעיפים  10ו" - 11-נזק שבאחריות המבקש") ,וזאת בין אם האירוע ו/או הנזק
התרחש בתחומי האתר או מחוצה לו ובין אם המבקש מילא אחר הוראות כתב הרשאה זה ובין אם לאו.
 .10.2המבקש יהא אחראי לפעול ,באחריותו ועל חשבונו ,לתיקון כל נזק שבאחריותו .התיקון יתבצע על חשבונו
של המבקש ,תוך  10ימים (או בפרק זמן קצר יותר ,אם המפקח מטעם החברה קבע כי מדובר בתיקון
דחוף) ,בהתאם להנחיות המפקח ולשביעות רצונה של החברה ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת
העומדת לחברה לפי כתב ההרשאה ו/או לפי כל דין.
 .10.3אין בביצוע העבודות (או חלק מהן) באמצעות קבלן ו/או מי מטעמו של המבקש כדי להסיר ו/או לגרוע
מהמבקש את מלוא האחריות לפי כתב ההרשאה ועפ"י הדין .כמו כן ,לא יהיה בהטלת אחריות או
התחייבות כאמור בכתב הרשאה זה על המבקש ,כדי להסיר מאחריות או התחייבות המוטלת על קבלן,
מתכנן ו/או צד ג' עפ"י דין ו/או הסכם אחר ,וכתב הרשאה זה לא יפורש לטובת צד ג' ,למעט אם נקבע בו
במפורש אחרת.
 .10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המבקש יישא באחריות מלאה כלפי החברה לכל נזק ,הפסד ,אובדן ו/או
הוצאה שיגרמו לחברה כתוצאה מאיחור בסיום ביצוע העבודות ו/או סירובו להפסיק את ביצוען לדרישת
החברה .אישור החברה למבקש להמשיך בעבודות חרף איחור כאמור לא יגרע מאחריותו זו של המבקש.
 .10.5אין באישור תוכנית/יות המבקש ע"י החברה כדי לגרוע מאחריות המבקש לפי כתב הרשאה זה והדין,
ואין באישור כאמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר לכך .למען הסר ספק ,מובהר כי ככל
שיימסרו למבקש על ידי החברה ו/או מי מטעמה מידע בקשר עם תשתיותיה ,לא יהיה בכך כדי להטיל על
החברה אחריות כלשהי או כדי לגרוע מאחריות המבקש ,ועל המבקש לבדוק ולוודא את נכונות המידע,
מידת דיוקו ושלמותו בעצמו.
 .11היעדר אחריות של החברה
 .11.1החברה ומדינת ישראל לא יהיו אחראיות לכל נזק שבאחריות המבקש והמבקש פוטר אותן מכל נזק
כאמור .המבקש מצהיר כי הוא מבצע את העבודות על סיכונו שלו והוא מתחייב ומצהיר במפורש כי לא
תהיה לו כל טענה ,דרישה או תביעה כנגד החברה ,מדינת ישראל ומשרד הביטחון בגין נזק שנגרם לרכוש
המובא על ידו או עבורו לאתר או לעסקו ,גם אם נגרם עקב רשלנות מצד החברה ,מדינת ישראל או משרד
הביטחון והוא פוטר אותם במפורש מאחריות לנזק כאמור.
 .11.2המבקש מאשר כי אין באישור החברה לתוכנית/יות המצורפת/ות לכתב ההרשאה ו/או בהוראה ,הנחיה
ו/או הדרכה שניתנה מכוח כתב הרשאה זה ,כדי לגרוע מאחריות המבקש או כדי להטיל על החברה ו/או
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מי מטעמה אחריות כלשהי .למבקש לא תהיה כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה בקשר עם מעשה
ו/או מחדל של החברה בשל הוראה ו/או הדרכה שניתנו עפ"י כתב הרשאה זה או שלא ניתנו.
 .12שיפוי
 .12.1המבקש מתחייב לשפות את החברה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן ו/או צד ג' (להלן" :הצד
המשופה") ,תוך  7ימים מדרישתו הראשונה של הצד המשופה ,בגין כל נזק שבאחריות המבקש .השיפוי
דלעיל משמעו שהמבקש ישלם במקום הצד המשופה כל סכום מכל סוג שמי מהם יחויב או יידרש לשלמו
(לרבות שכר טרחה עו"ד ומומחים) בעקבות תביעה ,קנס או דרישה חוקית .חובת השיפוי עקב תביעה
כאמור לעיל ,מותנית בכך שהחברה הודיעה למבקש אודות קבלת התביעה ,מסרה לו את מסמכי התביעה
ואפשרה לו הזדמנות סבירה להתגונן מפניה על חשבונו ,בין על ידי צירופו כצד ג' בתביעה ,ובין על ידי
שיתופו (בהיעדר ניגוד עניינים) בהגנת החברה מפני התביעה ,לפי בחירת החברה.
המבקש מתחייב להשיב לחברה כל סכום כאמור ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית
פיגורים הידועה בשם ריבית פיגורים חשכ"ל ממועד תשלומו על ידי החברה ועד למועד השבתו על ידי
המבקש בפועל לחברה .מובהר ,כי אין באמור כדי לגרוע מחובתו של המבקש לשפות את החברה ו/או מי
מטעמה בגין כל הוצאה שהמבקש אחראי לה לפי כתב ההרשאה.
 .12.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של תביעה נגד החברה ו/או מדינת ישראל בשל מעשה ו/או מחדל
שבאחריות המבקש לפי כתב הרשאה זה ,רשאית החברה לייפות את כוחו של המבקש לנהל את הגנתן
מפני התביעה ,ובלבד שיתקיימו כל אלה )1( :המבקש יודה בחובת השיפוי בגין התביעה באישור מבטחו
(ככל שהחבות מבוטחת); ( )2ההגנה מפני התביעה תנוהל בשקידה ראויה ותופקד בידי משרד עורכי דין
מתאים שיאושר על ידי החברה; ( )3יונהגו הסדרים לשביעות רצונה של החברה ,שיאפשרו לה לעקוב אחר
ניהול ההגנה מפני התביעה ,ובמקרה הצורך ליטול את ניהולה בחזרה לידי החברה (יובהר ,כי בכל מקרה
בו החברה תבחר ליטול לידיה את ההגנה מפני התביעה ,ההוצאות בגין הגנה זו יושתו על המבקש בלבד).
 .13ביטוח
 .13.1מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של המבקש לפי כתב הרשאה זה ו/או הדין ,מתחייב המבקש
לערוך את הביטוחים המפורטים בנספח ב' לכתב ההרשאה ("אישור עריכת ביטוחים") למשך כל תקופת
ביצוע העבודות בתוספת תקופת תחזוקה של  12חודשים.
 .13.2מוסכם בין הצדדים כי כתנאי לכניסתו לתוקף של כתב ההרשאה ,המבקש ימציא לחברה את "אישור
עריכת הביטוחים" בצירוף חתימת המבטח ,ואי ביצועה של התחייבות זו יהווה הפרה יסודית של
התחייבויותיו לפי כתב הרשאה זה .המבקש יהא רשאי לקיים התחייבות זו באמצעות המצאת אישור
כאמור מטעם המבטח של הקבלן הראשי מטעמו ,בכפוף לכך שיצויין על גבי האישור שהביטוחים
המפורטים בסעיפים (א) ו(-ב) לאישור הורחבו לכלול את המבקש כמבוטח נוסף .מבלי לגרוע מכל סעד
אחר ,החברה תהא רשאית למנוע מהמבקש ביצוע כל פעולה ,לרבות אי מתן אישור התחלת עבודה,
במקרה שאישור עריכת הביטוחים לא יומצא לידיה במועד.
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 .14ערבות בנקאית
 .14.1להבטחת ביצוע מלוא ההתחייבויות של המבקש על פי כתב הרשאה זה ובהתאם להוראות כתב הרשאה
זה ,וכתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף של כתב ההרשאה ,מתחייב המבקש להפקיד בידי החברה במעמד
החתימה על כתב הרשאה זה ערבות בנקאית אוטונומית בסך של ( 100,000מאה אלף) ש"ח בנוסח
המצורף כנספח ג' לכתב ההרשאה (להלן" :הערבות").
 .14.2הערבות תהא בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד  90ימים לאחר תום תקופת ביצוע העבודות.
במידה שתקופת ביצוע העבודות תוארך – יוארך תוקפה של הערבות בפרק זמן מקביל .כמו כן ,ככל שיהא
בכך צורך ,יוארך תוקפה של הערבות עד שתוגש תכנית לאחר ביצוע כאמור בסעיף  6.16לעיל .הארכת
הערבות כאמור בסעיף זה לעיל תתבצע עד  14ימים לפחות לפני מועד הפקיעה הצפוי של הערבות
המקורית .במידה שהקבלן לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ,החברה תהא רשאית להציג את
הערבות שבידיה לפירעון מלא; לחילופין ,החברה תהא רשאית לפנות לבנק מוציא הערבות ,ולדרוש ממנו
לחדשה ו/או להאריכה כאמור ,הכל לפי שיקול דעתה ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות המוקנים לה על פי
כתב ההרשאה ו/או על פי כל דין.
 .14.3החברה תהא רשאית לגבות מהערבות כל סכום כפיצוי ו/או לשם החזרת הוצאות שהחברה נשאה בהן
בקשר לאי עמידה של המבקש בהתחייבויותיו ו/או אחריותו על פי כתב הרשאה זה ,לרבות הוצאות
מיידיות לתיקון נזק שנגרם לתשתיות של החברה ומבלי להיזקק לפסק דין ,אסמכתא משפטית או הוכחת
תביעה כלפי הבנק הערב ומבלי לפגוע בזכותה של החברה להפעיל סעד או תרופה אחרים המוקנים לה על
פי כתב ההרשאה או על פי דין.
 .14.4החברה תודיע למבקש לפחות ( 10עשרה) ימים לפני מועד הגביה על כוונתה לגבות מהערבות סכום
כלשהו .גבתה החברה סכום כלשהו מהערבות ,חייב המבקש תוך ( 7שבעה) ימים מיום קבלת הודעה על
הגביה ,להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי שבטרם הגביה ובתוספת הפרשי הצמדה כמוגדר
בנוסח הערבות.
 .14.5המבקש יישא על חשבונו הבלעדי בכל ההוצאות ,העמלות והתשלומים הכרוכים בהוצאת הערבות,
הארכתה ובכל הנוגע אליה.
 .15הפרת הוראות כתב ההרשאה
לא מילא המבקש אחר הוראה מהוראות כתב הרשאה זה ,או הוראות המפקח מטעמה ,רשאית החברה בכל עת
להורות למבצע להפסיק את העבודות מיד וללא צורך במתן התראה מראש .אם ניתנה התראה על הפרה,
וההפרה לא תוקנה לשביעות רצונה המלאה של החברה עד תום המועד שקבעה החברה ,יפסיק המבקש את
העבודות מיד בתום מועד זה .החברה לא תישא באחריות כלשהי בשל הפסקת העבודות כאמור .אין באמור כדי
לגרוע מכל סעד ו/או זכות שהחברה זכאית להם לפי כתב הרשאה זה ו/או לפי הדין.
 .16העדר יחסי "מזמין-קבלן" ו"עובד-מעביד"
בין החברה לבין מבקש או מי מטעמו לא יחולו יחסי עובד-מעביד ,מזמין-קבלן ,שותפות ,מיזם משותף וכיוצ"ב
בקשר לביצוע העבודות ,לרבות בשל העמדת מפקח מטעמה .המבקש אינו רשאי לייצג את החברה מתוקף כתב
הרשאה זה.
 .17היעדר זכויות
 .17.1המבקש מצהיר כי ידוע לו שכתב הרשאה זה איננו מקנה לו ו/או למי מטעמו זכויות ו/או זיקות הנאה
ו/או טובות הנאה ו/או חזקה מכל מין וסוג במקרקעין ו/או בתשתיות החברה ו/או מדינת ישראל ,אלא
אם הוקנו לו במפורש בחוק.
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 .17.2מובהר ,כי לא יהא בהנחת תשתית המבקש או בשימוש בה כדי להגביל באופן כלשהו את זכויות החברה
להשתמש בשטח ההרשאה ובשטח הסמוך לו ,למעט כמפורט בסעיפים  7.3ו 7.5-לעיל ,או כדי להגביל
פעולות של צדדים שלישיים ,למעט כמפורט בסעיפים הנ"ל ,בשינויים המחוייבים.
 .18העברה
כתב הרשאה זה ניתן למבקש בלבד ולא ניתן להמחאה ו/או להעברה ,להסבה ו/או לשעבוד ,כולו ו/או מקצתו,
במישרין או בעקיפין ,אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש וביחס לאותם סעיפים לגביהם הסכימה החברה כי
יבוצעו ע"י גורם אחר .החברה תהא רשאית לבצע כל אחת מהפעולות הנזכרות בסעיף זה לעיל כלפי מדינת
ישראל ו/או חליפה על פי דין ו/או צדדים קשורים של החברה באמצעות מתן הודעה למבקש.
 .19סודיות
המבקש לא יגלה מידע מכל סוג שהוא הקשור בחברה ובתשתיותיה ,לרבות מיקום תוואי צינור הגז ,אשר הוא
נחשף אליו במסגרת ביצוע העבודות ,במישרין ו/או בעקיפין ,ללא הגבלת זמן ולאחר סיום העבודות ,הפסקתן
ופקיעת כתב הרשאה זה מכל סיבה .המבקש רשאי למסור לרשויות המוסמכות פרטים הנדסיים וטכניים
לצורך קבלת היתר לביצוע העבודות כנדרש ממנו עפ"י דין.
 .20אי ויתור
אי שימוש של מי מהצדדים בזכות עפ"י כתב הרשאה זה לא יחשב כויתור וייעדר תוקף אלא אם נעשה במפורש
ובכתב .ויתור כזה לא יהווה ויתור לעתיד ו/או השתק בעניינים אחרים.
 .21שונות
 .21.1כתב ההרשאה איננו חל על עבודות שאינן מפורטות בו.
 .21.2כל שינוי בכתב ההרשאה אין לו תוקף אלא אם נחתם ע"י מורשי החתימה של החברה.
 .21.3סעיפים  13 ,12.1 ,11 ,10.4 ,10.2 ,10.1 ,9.3-9.7 ,8.3 ,8.1 ,7.8 ,7.7 ,7.1-7.4 ,6.12-6.15 ,6.10 ,6.1-6.8ו19-
הינם סעיפים יסודיים ומהותיים מבחינת החברה והפרתם תזכה את החברה לבטל את ההסכם מיידית.
 .21.4הוראות לחברות תקשורת
ככל שהמבקש הינו חברת תקשורת ,יחולו בנוסף התנאים הבאים( :א) כתב ההרשאה ניתן למבקש בתנאי
יסודי כי תשתית המבקש תהא לשימושו הבלעדי של המבקש ,וכי המבקש לא יהא רשאי להשכיר ,למכור
או להעביר בדרך אחרת את זכות השימוש בתשתית (קנים  /צנרת) לגורם שלישי כלשהו; (ב) הוראות כתב
ההרשאה באות במקום החובות החלות על החברה מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב-
 ,1982אם וככל שחלות.
 .21.5המבקש מסכים כי מקום השיפוט לגבי כל עניין שעילתו בכתב הרשאה זה ו/או הפרתו הוא בבית המשפט
המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.
 .21.6חתימת המבקש על כתב ההרשאה תהווה ראיה חלוטה כי המבקש קרא והבין את כל האמור בכתב
ההרשאה ויבצע את העבודות בהתאם לו.
 .21.7כתובות הצדדים לצרכי כתב הרשאה זה יהיו כאמור ברישא לכתב ההרשאה .כל הודעה של צד אחד
למשנהו ,למעט הנחיות המפקחים באתר מטעם החברה ,תיעשה בכתב ,תימסר במסירה אישית ו/או
תישלח בדואר רשום ו/או בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ותיחשב כאילו הגיעה ליעדה :במסירה אישית עם
מסירתה ,בדואר רשום כעבור  3ימי עסקים משליחתה ,בפקס עם אישור אצל השולח על קבלת המשלוח
אצל הנמען ,ובדואר אלקטרוני תוך יום מהמשלוח.
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מטעם החברה לצורך כניסתו לתוקף של כתב ההרשאה
שלומי זעירא ,סמנכ"ל תפעול

__________ ______________ ______
חותמת החברה תאריך
חתימה

מטעם המבקש
___________________
חותמת המבקש
________ ______________________ __________ ______________
חתימה
תפקיד
שם מלא
תאריך
________ ______________________ __________ ______________
חתימה
תפקיד
שם מלא
תאריך

מטעם הקבלן הראשי
___________________
חותמת הקבלן הראשי
________ ______________________ __________ ______________
חתימה
תפקיד
שם מלא
תאריך
________ ______________________ __________ ______________
חתימה
תפקיד
שם מלא
תאריך

אישור חתימה בשם המבקש ע"י עו"ד  /רו"ח

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ________________ ,מ ,____________________-מאשר/ת בזה כי חתימת המבקש דלעיל נעשתה על ידי
המוסמכים על פי דין לחתום בשמו.

_____________________________
תאריך

_____________________________
חתימת עו"ד/רו"ח

אישור חתימה בשם הקבלן הראשי ע"י עו"ד  /רו"ח

אני הח"מ ,עו"ד  /רו"ח ________________ ,מ ,____________________-מאשר/ת בזה כי חתימת הקבלן הראשי דלעיל נעשתה על
ידי המוסמכים על פי דין לחתום בשמו.

_____________________________
תאריך

_____________________________
חתימת עו"ד/רו"ח
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נספח
תכנית/יות מס' ___________________
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נספח א'  -הנחיות טכניות
[יש להוסיף הנחיות בנוגע למיגון והנחיות ספציפיות לעבודות]
 .1העבודה המותרת
 .1.1העבודה המותרת ע"י נתג"ז בשטח ההרשאה בכפוף לכניסתו לתוקף של כתב ההרשאה היא כדלהלן:
__________________________________________________________ (להלן" :העבודות").
 .1.2במידה שהמבקש יהא מעוניין לבצע שינוי ו/או סטיה מהתוכניות שהוגשו לנתג"ז לצורך תיאום תכנוני של
העבודות ואושרו על ידה ,או במידה שהמבקש יהא מעוניין להגדיל את היקף העבודות ,המבקש יפנה לאגף
ההנדסה בנתג"ז לצורך תיאום מחודש וקבלת הנחיות מעודכנות להגנה על מערכת הולכת הגז.
 .2אין להתחיל בביצוע העבודות אלא לאחר התקיימות התנאים שלהלן:
 .2.1קיום כל תנאי סעיף  4לכתב ההרשאה;
 .2.2המבקש תיאם את מועד תחילת ביצוע העבודות עם אגף התפעול וחדר הבקרה של נתג"ז (טל'03- :
 6270453ו ,03-6270430/431/480-בהתאמה) ,לרבות בדוא"ל ובפקס 7 ,ימי עבודה לפני המועד המתוכנן
לתחילת ביצוען ,וקיבל אישור בכתב למועד תחילת ביצוע העבודות;
 .2.3המבקש הודיע לחדר הבקרה של נתג"ז על התחלת ביצוע העבודות בתחילת כל יום עבודה .הודעה כאמור
תינתן גם עם סיום העבודות בכל יום עבודה.
 .2.4בכפוף לסעיף  3.2להלן ,המפקח נוכח בשטח ההרשאה ונתן את אישורו לתחילת העבודות בחתימתו ביומן
העבודה של המבקש.
 .3פיקוח
 .3.1המבקש יבצע את העבודות רק בנוכחות נציג שמינתה נתג"ז לכך (להלן" :המפקח") כאמצעי להבטיח
שהמבקש מקיים את תנאי כתב ההרשאה ומסמכים אחרים מטעם נתג"ז ,ואת הוראות נתג"ז והוראותיו,
לשם מניעת גרימת נזק לתשתית מערכת הולכת הגז הטבעי ,ויישמע לכל ההוראות הסבירות של המפקח
ויפעל על פיהן ,ככל ובמידה שיינתנו.
 .3.2המפקח יהא רשאי לבצע בקרה מדגמית בלבד ,ונוכחותו במקום ביצוע העבודות באה בנוסף לנוכחותו
הרצופה של המפקח מטעם המבקש.
 .3.3המפקח יהיה רשאי לדרוש מהמבקש תיקון ,שינוי ו/או הריסה של כל חלק מהעבודות שלא בוצע בהתאם
לתנאים ו/או להוראות הנזכרים בסעיף  3.1לעיל ,וכן להורות על הפסקת העבודות ,כולן או חלקן ,ככל
שלא תבוצענה בהתאם לתנאים או להוראות דלעיל .המבקש מתחייב לפעול בהתאם לכל הדרישות /
הוראות המפקח כאמור ולוחות הזמנים לביצוען .במידה שהמבקש לא יפעל כאמור ,המבקש יפנה את
שטח ההרשאה מכל אשר הונח בו תוך  7ימים מקבלת דרישה בכתב .ככל שהמבקש לא יפנה את שטח
ההרשאה כאמור ,נתג"ז תהא רשאית לעשות זאת על חשבונו של המבקש.
 .3.4המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקת כל אדם הפועל מטעם המבקש אם אותו אדם התנהג ,לדעת
המפקח ,באופן בלתי הולם ,או שאינו מוכשר למלא את תפקידיו או שנוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו.
המבקש יישמע לכל הוראות המפקח כאמור ויפעל בהתאם להן.
 .3.5המפקח ,לפי שיקול דעתו המקצועי ,רשאי להתנות את ביצוע העבודות במילוי תנאים נוספים ע"י המבקש,
לרבות במקרים של סכנה לתשתית באתר ו/או סכנה לחיים ,ובלבד שמדובר בתנאים סבירים ומקובלים.
 .3.6בסיום העבודות ידאג המבקש לקבל את אישור המפקח בדבר סיום ביצוע העבודות לשביעות רצונו.
המפקח לא יימנע ממתן אישור אלא מטעמים סבירים.
 .3.7אין בנוכחות המפקח באתר כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המבקש לבצע את העבודות לפי דרישות כל
דין ורשות מוסמכת ,אף אם לא ניתנה למבצע הנחיה כלשהי מהמפקח בקשר אליהן ,או כדי לגרוע
מאחריותו הבלעדית של המבקש לגבי בטיחות ביצוע העבודות ,טיב העבודות וביצוען ,טיב החומרים וכל
התחייבויותיו כלפי נתג"ז וכלפי כל צד ג' ,או כדי להטיל אחריות כלשהי על נתג"ז ו/או המפקח לגבי טיב
העבודות או ביצוען (למעט אחריות לנזק שיארע כתוצאה ממתן הנחיה על ידי מי מהם ,שהנ"ל עמדו על
קיומה אף לאחר קבלת הודעה בכתב מאת המבקש המפרטת את נימוקי המבקש לאי קיום ההנחיה).
המבקש מצהיר כי הוא פוטר את המפקח ואת נתג"ז מכל אחריות לגבי המפורט לעיל וכי הפיקוח לא
ישחרר את המבקש מהתחייבויותיו כלפי נתג"ז ולא יטיל על המפקח ו/או נתג"ז אחריות כלשהי מעבר
לאחריותם לפי כתב ההרשאה והדין.

עמוד  14מתוך 21
מגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,תל אביב  ,6458101טלפון ;03-6270400 :פקס ;03-5611320 :דואר אלקטרוניingloffice@ingl.co.il :

 .4הנחיות כלליות לביצוע העבודות
 .4.1ההנחיות הטכניות במסמך זה ובכתב ההרשאה אינן גורעות מהוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לאופן
ביצוע העבודות וחובת המבקש לבצען בהתאם להוראות אלה .בכלל זה ,העבודות יבוצעו עפ"י הוראות
תמ"א  37על נגזרותיה.
 .4.2כל העבודות יבוצעו תחת הנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל העבודה מטעם המבקש .כמו כן ,המבקש
ינהל יומן עבודה ("פנקס כללי" כמוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח)1988-
כמקובל .מפקח נתג"ז יהא רשאי לדרוש מהמבקש להכין תכנית ניהול סיכונים לביצוע העבודות .התכנית
תוּכן ותיחתם על ידי ממונה בטיחות שהוסמך לכך ,כאשר ההכנה תתבצע בהנחיית מפקח קווים מטעם
נתג"ז.
 .4.3המבקש יתאם את עבודותיו עם מבצעי עבודות אחרים הנמצאים בשטח ההרשאה וסביבתו כפי הצורך,
ויינקטו אמצעים למזער הפרעות עד כמה שניתן.
 .4.4במשך ביצוע העבודות באתר ובכל מקום שיידרש לצורך ביצוען ,במשך כל שעות היממה ,המבקש אחראי
לשמור ,לגדר ולנקוט בכל אמצעי זהירות ו/או בטיחות שיידרשו לשם שמירה על בטחונו ונוחיותו של
הציבור ,לרבות שמירה על כל המטלטלין ,החומרים והציוד של המבקש מעת הבאתם לאתר ועד
לפינויים ממנו .מבלי לגרוע מכך ,אם בקשר לאמור ניתנה הנחיה סבירה מנתג"ז ו/או מרשות מוסמכת
כלשהי  -המבקש יהא אחראי לביצועה.
 .4.5המבקש יבצע בדיקות מעבדה ומדידות של מודד מוסמך וימציא את תוצאותיהן לנתג"ז ,לפי דרישתה.
 .4.6עבודות כלי צמ"ה בסמיכות למערכת ההולכה מותרות רק לאחר איתור קו הגז ,עומק הכיסוי שלו
ואישור מפורש לביצוע העבודות הנ"ל .במידה שתידרש חשיפה של צינור הגז ,יבוצע הדבר על פי
הפרוצדורה הרלוונטית של נתג"ז ופיקוח צמוד של פקח קווים מטעם נתג"ז.
 .4.7המבקש יציב שלטי  /אבני סימון לאורך תוואי תשתית המבקש ויסמן את שטח ההרשאה ,במתכונת
שתאושר מראש ובכתב על ידי נתג"ז ,וידאג לתחזוקה שוטפת של הסימונים האמורים.
 .4.8המבקש ידאג לסדר וניקיון שוטפים באתר ויסלק מהאתר לפי הצורך ובכל עת שיידרש על ידי נתג"ז ,את
כל הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו.
 .4.9המבקש יהא אחראי לקבל מאת נתג"ז אישור בכתב על גמר העבודות ופינוי האתר ,מבלי שיהיה באישור
זה משום ויתור כלשהו מצד נתג"ז על טענותיה ו/או זכויותיה לפי כתב הרשאה זה ו/או הדין .מיד בגמר
ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת אישור כאמור לעיל ,המבקש ינקה את האתר ואת סביבתו ויסלק ממנו את
כל החומרים המיותרים והפסולת מכל סוג שהוא שתימצא בו ,יחזיר את המצב בשטח ההרשאה לקדמותו
לרבות באמצעות מילוי כל תעלות ובורות החפירה ושיקום פני השטח ,פינויו מכל אדם וחפץ ,למעט פינוי
מתקנים שהמבקש מורשה להשאירם לפי הדין והמפורטים בתוכנית/יות המאושרת/ות המצורפת/ות
לכתב הרשאה זה ,והכל לשביעות רצונה המלאה של נתג"ז.
לא מולאו הדרישות המופיעות לעיל ,רשאית נתג"ז לעשות כן על חשבונו של המבקש לאחר שניתנה לו
הודעה של  7ימים מראש (למעט במקרים דחופים המחייבים בנסיבות העניין פינוי מיידי) ,ומבלי שהחברה
תהיה אחראית לכל נזק ,הפסד ו/או אובדן שנגרם בשל כך.
 .4.10הסעת כלי רכב כבדים מעל ובסמוך לצנרת הגז ,כאשר פני השטח מעל הצינור או בסמוך לו מותרים רק
לאחר קבלת אישור מפורש בהיתר העבודה מנתג"ז ופריסת העומסים אם נדרש.
 .4.11ניתן להקים חומות ,שערים ,גדרות וכיו"ב רק לאחר תיאום מראש עם המפקח .בגמר העבודות יסיר
המבקש את האמור.
 .4.12אין לאחסן ציוד ומכשירים ולהקים ערמות עפר בתחום רצועת הצינור.
 .4.13יש לשמור על הגובה המקורי של פני הקרקע לאחר העבודות.
 .4.14בכל מהלך העבודות יש לאפשר נגישות מלאה לרכב הצלה וכיבוי אש לתחנות הגז (תחנות הגפה ותחנות
להפחתת לחץ) ,לשוחות וכן לנקודות מדידה של הגנה קתודית ולתוואי הולכת הגז .יש לאפשר גישה
לכל האמורים לעיל במצב חירום ,ע"י נתג"ז ו/או מי מטעמה .נתג"ז לא תהיה אחראית לכל השפעה
כתוצאה מהפעלת מערכת ההגנה הקתודית.
 .4.15אין לסלק או להזיז שלטים או סימונים הקשורים למערכת הגז הטבעי ללא אישור המפקח .במידה וניתן
אישור להזיז  /לסלק שלט  /סימון ,יש להחזירם למקומם הקודם.
 .4.16הידוק הקרקע ,קידוחים ,החדרת מוטות לקרקע וכדומה ,בקרבת מערכת ההולכה ,מחייבת אישור מראש
של נתג"ז ,ובמקרה הצורך רק לאחר נקיטת צעדי בטיחות.
 .4.17מילוי בורות בתחום רצועת הצינור ייעשה לאחר מדידה ( .)as madeיש לקבל אישור נתג"ז מראש למילוי
בורות.
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 .4.18מילוי התעלה בה מונח הצינור חייב להיעשות בפיקוח צמוד של נתג"ז ,ועל פי מפרטי הכיסוי של נתג"ז.
 .4.19בחצייה של צנרת תת קרקעית את צנרת הגז יש להקפיד על מרווח מינימאלי נקי של  2מ' בין דופן צינור
הגז לדופן צינור המבקש .כמו כן ,יש להקפיד על זווית חצייה בניצב.
 .4.20הצינורות של נתג"ז מוגנים בהגנה קתודית .בחלק מהמקרים ,מתקנים הקשורים למערכת ההגנה
הקתודית נמצאים מחוץ לרצועת הצינור .אין לנתק או לערוך שינויים במערכת ההגנה הקתודית ללא
אישור נתג"ז מראש.
 .4.21בחצייה של צנרת הגז ע"י תשתית תת קרקעית רלוונטית יש להתקין נקודת מדידה ולוודא את ההשפעה
החשמלית ההדדית ,הנובעת מההגנה הקתודית .נקודות המדידה יהיו בבעלות נתג"ז ו/או מדינת ישראל.
 .4.22המבקש ימסור לנתג"ז בטרם ביצוע העבודות תכנית לניהול סיכונים בעבודתו באזור קו צינור הגז.
 .4.23בעבודות ריתוך וחיתוך צנרת ,יש למלא אחר הוראות מסמך "אישור עבודת ריתוך ואש גלויה" המצ"ב
כנספח א' 1לכתב ההרשאה .לא תבוצע עבודת ריתוך ללא היתר ביצוע מיוחד חתום ע"י סמנכ"ל התפעול
 /מנהל האחזקה בנתג"ז.
 .5דרישות ביטחוניות
המבקש מתחייב לתאם מראש את העבודות עם מנהל הביטחון (מנב"ט) של נתג"ז ולקיים את כל ההוראות
הסבירות שנתן בענייני ביטחון ,וכן לקיים את נהלי נתג"ז והרשויות המוסמכות בקשר לכך .בכלל זה ,המבקש
ימסור לנתג"ז מידע הנדרש לה בקשר לכך.
צנרת ומתקני נתג"ז שנחשפו על ידי המבקש ,יהיו נתונים תחת שמירה צמודה ורצופה עד סיום העבודות
וכיסויים המוחלט .הקבלן ימסור למנב"ט נתג"ז הודעה בכל עת שצנרת ו/או מתקן של נתג"ז נחשפו כאמור
ומנב"ט נתג"ז יפעל להצבת שמירה צמודה כאמור ,לרבות בכל מקרה אחר לשיקול דעתו הבלעדי של מנב"ט
נתג"ז .עלות השמירה תשולם ע"י המבקש.
רכבי ביטחון של נתג"ז ו/או מטעמה מורשים להיכנס לשטח העבודות בכל עת.
 .6הודעה למוקד חירום נתג"ז במקרי חירום
במקרי חירום יש לדווח מיד לחדר הבקרה בנתג"ז בטלפון החירום *6778 :או .03-6270430/1
 .7התנהגות במקרי נזק
במקרה של פגיעה במערכות הקשורות למערכת הולכת הגז יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:
א .יש להתרחק מהמקום במהירות .אין להשתמש ברכבים או בכל גורם אחר העשוי לגרום לניצוץ או הצתה
(כגון :מכשירי קשר ,טלפונים סלולאריים ושלט רחוק).
ב .לאחר התרחקות של כ 200-מ' מנקודת הפגיעה יש להודיע על כך מייד למוקד החירום של נתג"ז שלעיל
ולפעול לפי הנחיותיו.
ג .יש למנוע כניסה של גורמים בלתי מורשים לאזור התקרית ולפעול בהתאם להנחיות נתג"ז.
 .8תוכנית As Made
לאחר תום ביצוע העבודות ,המבקש ימסור לנתג"ז ,על חשבונו ,תכניות עדות ( )As Madeבהתאם למפורט
בהיתר העבודה .הגשת התוכניות תהווה תנאי לקבלת האישור על גמר העבודות הנזכר בסעיף  6.15לכתב
ההרשאה .הערבות ,כהגדרתה בסעיף  14.1לכתב ההרשאה ,לא תשוחרר עד שהתכניות תוגשנה כאמור .ככל
שלא יוגשו תכניות כאמור עד תום  90ימים לאחר תום ביצוע העבודות ,נתג"ז תהא רשאית להכין על חשבון
המבצע תכניות כאמור ולשם כך לבצע את כל פעולות המדידה הדרושות.
 .9אנשי קשר:
מטעם המבקש:
_________________________ טל' _________________ :טל' נייד__________________ :
מטעם הקבלן:
_________________________ טל' _________________ :טל' נייד__________________ :
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נספח א' - 1אישור עבודת ריתוך ואש גלויה
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נספח ב'  -אישור עריכת ביטוחים
לכבוד:
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
מגדל עתידים ,קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב 6158101
(להלן" :החברה")

תאריך ..................

באמצעות ........................................ :בע"מ
הנדון :אישור עריכת ביטוח ע"ש ( ........................................................להלן" :המבצע") בכל
הקשור לביצוע עבודות ע"י המבצע /או מי מטעמו בקשר עם כתב הרשאה מס' ..............
(להלן " :ההסכם")
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום  ....................ועד ליום ( .....................להלן" :תקופת העבודות") וכן במשך
תקופת תחזוקה מורחבת בת  12חודשים לאחר מכן (תקופת העבודות ותקופת התחזוקה יקראו יחדיו" :תקופת
הביטוח") ,ערכנו על שם המבצע ,קבלנים ,קבלני משנה מטעמו (מכל דרגה) וכן על שם החברה ו/או מדינת ישראל
ו/או משרד הביטחון ,פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מס' .............................הכוללת את פרקי הביטוח המפורטים
בהמשך ,כאשר היקף הכיסוי הניתן על-פי הפוליסה אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסה לביטוח
עבודות קבלניות הידועה כ"-ביט" מהדורה _________:
)א( פרק  - 1אבדן או נזק לעבודות
ביטוח המבטח את העבודות במלוא ערכן מפני אבדן או נזק אשר עלול להיגרם במשך תקופת העבודות .הביטוח
יכלול כיסוי לרכוש סמוך/רכוש עליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח בגבול אחריות שלא יפחת מסך
.₪ 2,000,000
)ב(

פרק  - 2ביטוח חבות כלפי צד שלישי
המבטח חבות בשל פגיעה גופנית ו/או אבדן או נזק לרכוש העלול להיגרם במשך תקופת הביטוח לצד שלישי
כלשהו ,בכל הקשור לביצוע העבודות ,בגבול אחריות בסך של  $ 10,000,000לאירוע ובמצטבר ע"פ הפרק.
פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הפרק כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הפרק אינו כולל כל הגבלה לעניין חבות בשל:
א .תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.
ב.
למען הסר ספק מובהר כי גבול אחריות חל במלואו גם ביחס לנזק לתשתיות הגז ,לרבות תשתיות נלוות
אחרות ,שהינן תת-קרקעיות.
מוסכם במפורש כי רכוש החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ייחשב כרכוש צד שלישי על פי פרק
זה.

)ג(

פרק  - 3ביטוח חבות מעבידים
המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם במשך תקופת הביטוח למי מהמועסקים בביצוע
העבודות תוך כדי ועקב העסקתם בביצוע העבודות כאמור ,בגבול אחריות של  $ 5,000,000לתובע ,לאירוע
ובמצטבר לתקופת הביטוח.



הפוליסה כוללת סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ,וכל
אדם הבא מטעמם ,אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הפוליסה דלעיל קודמת לכל ביטוח אשר נערך על-ידי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון.
אי קיום תנאי הפוליסה והתנאותיה בתום לב ע"י המבצע ו/או מי מטעמו ,לא תגרע מזכותה של החברה ו/או
מדינת ישראל ו/או משרד הביטחון לקבלת שיפוי על-פי הפוליסה.
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בנוסף ,אנו מתחייבים כי הפוליסה הנ"ל לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם
תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי החברה לפחות  30יום מראש.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסה הנ"ל וחובת הנשיאה
בהשתתפויות העצמיות על-פיהן חלה על המבצע בלבד.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור לעיל.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)
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נספח ג'  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית
לכבוד
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
ממגדל עתידים ,ק"33
קריית עתידים
תל אביב 6158101
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
 .1על פי בקשת _______ (להלן" :הקבלן") ,אנו הח"מ __________ ,ערבים בזה כלפי נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ (להלן" :החברה") בערבות אוטונומית ,מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום
של  100,000ש"ח שהחברה עשויה לדרוש מאת הקבלן בקשר עם כתב ההרשאה לביצוע עבודות בתחום תשתית
מערכת הולכת הגז הטבעי (סימוכין מס' _________) (להלן" :כתב ההרשאה").
הסכום הנ"ל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה כשהמדד הבסיסי הינו מדד חודש _________ שהתפרסם ביום _________ (___
נקודות) [המדד הידוע במועד החתימה על כתב ההרשאה] (להלן" :סכום הערבות").
 .2אנו מתחייבים לשלם לכם ללא תנאי כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  7ימים מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן
שהוא ,ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן ,מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים
לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או לממש
בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.
 .3אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום שייקבע על ידכם מתוך סכום
הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום
הערבות .לפיכך ,במידה שלא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי
יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
 .4אנו נשלם לכם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  2לעיל.
 .5אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכן לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב
ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה המוענקת לקבלן על פי כל דין.
 .6הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית.
 .7ערבות זו ניתנת להסבה על ידיכם לטובת מדינת ישראל.
 .8ערבות זו תישאר בתוקף עד יום __________ [ 90ימים לאחר תום תקופת ביצוע העבודות] בשעה ( 12:00ועד
בכלל) ,וכל דרישת תשלום על פי ערבותנו זו חייבת להימסר עד מועד זה .לאחר המועד הנ"ל – הערבות תהא
בטלה ומבוטלת .על אף האמור ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו להאריך או לחדש את הערבות לפי שיקול
דעתכם.
בכבוד רב,
_______________
[שם הבנק  /חברת הביטוח]
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תאריך22-06-2018 :
לכבוד:
אגף הנדסה (תיאום תשתיות)
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
קרית עתידים ,מגדל עתידים 8
ת.ד58177 .
תל אביב 6158101

הנדון :אינפורמציה לגבי הייזם והקבלן הראשי לצורך תיאום והרשאת עבודה
יש להחזיר הטופס כשהוא מלא ,בפרטי הייזם ופעם נוספת בפרטי הקבלן הראשי בכתב ברור וקריא לכתובות
הדוא"ל הבאותplan@ingl.co.il ; eshel@ingl.co.il :
שם הפרויקט________________________________________________________________ :
______________________________________________________

____________________

תכולת העבודה המבוקשת לצורך תיאום הנדסי__________________________________________ :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

כל פרטי החברה בדיוק כמפורט ברשם החברות

שם איש הקשר_______________________________________________________________ :
תפקיד_____________________________________________________________________ :
שם הייזם /חברה_____________________________________________________________ :
מס' עוסק מורשה /ח.פ_________________________________________________________ :.
כתובת_________________________________________________________________ :
____________________________________________________________________________
דוא"ל (מייל)________________________________________________________________ :
מספר טלפון _______________________________ :מספר פקס__________________________ :
מספר פניה _________________________ :מספר /סימוכין אישור הנדסי___________________ :
אינפורמציה נוספת כולל משך ביצוע_________________________________________________:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
מגדל עתידים ,קומה  ,32קריית עתידים ,תל אביב  ,6458101טלפון ;03-6270400 :פקס ;03-5611320 :דוא"לingloffice@ingl.co.il :
טופס פרטים להרשאה 358573

לכבוד

תאריך21/12/2020 :

איגודן באמצעות מרים בן דוד,
בלשה ילון מערכות תשתית בעמ
באמצעות המערכת המקוונת לתיאום תשתיות
של נתג"ז

סימוכין :גז – 7193
מס' פניה1239-NKZ :

הנדון :קו הולכה לביוב  - AYNתיאום הנדסי נתג"ז

.1

תכניתכם להנחת קו ביוב גרביטציוני בקוטר  1,600מ"מ עבור איגודן התקבלה ונבדקה ע"י חב'
נתיבי גז.

.2

שם התוכניות:
שם תכנית

מספר תכנית

חתך לאורך AYN8-AYN10

AYN-PR-03

תכנית דחיקה מקטע

AYN-LO-05

תאריך
מהדורה R0
מיום 01/05/2017
מהדורה R0

AYN8 – AYN9
מיום 03/04/2017
 .3תיאור הנדסי כללי:
 3.1תכנון להנחת קו ביוב גרביטציוני בקוטר של  1,600מ"מ עבור איגודן החוצה את רצועת
הגז הסטטוטורית בה אין עדיין קו גז.
 3.2התכניות הנ"ל הועברו ביום .16/12/2020
 3.3העבודות המוצעות חוצות את תמ"א /37ט ,רידינג  -קסם.

 .4הנחיות הנדסיות:
עמוד  1מתוך 3
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לנתג"ז אין התנגדות לתכנון בהתאם להנחיות הבאות:
 4.1יש לבצע סימון פיזי של רצועת נתג"ז בשטח על ידי מודד מוסמך ובהתאם להנחיות
מפקח נתג"ז בשטח.
 4.2החצייה של הרצועה של נתג"ז תבוצע על פי המפורט בתכניות הנ"ל ובמיוחד תכנית
החתך.
 4.3המפלס של הקדקוד ) (T.L.של קו הביוב יהיה באיזור החצייה של רצועת נתג"ז ,בין
הנקודות  93ל 94-של קו הביוב 12 ,מטרים לפחות.
 .5כל העבודות יבוצעו בפיקוח צמוד של נציג נתג"ז באתר העבודה.
 .6אישור זה הינו הנדסי בלבד ואינו מהווה היתר /הרשאת עבודה ,לצורך קבלת היתר
והנחיות ביצוע יש לפנות לאגף התפעול בנתיבי הגז הטבעי לישראל:
קרית עתידים ,מגדל עתידים  -ת.ד ,58177 .תל אביב 6158101
טלפון ,03-6270453 :פקס03-5611321 :
 .7מסמך זה תקף לשנה מיום הוצאתו .לחידוש יש לפנות לאגף ההנדסה בנתג"ז לתיאום
מחדש.
 .8כל שינוי מתוכנית זו יבטל אישור זה .במידה ויבוצעו שינויים כלשהם ,יש להעבירם אלינו
לאישור מחודש.
 .9כמו כן ,אין באישור זה ,במסגרת ההליכים התכנוניים והתב"ע משום ויתור על זכות כלשהי
של נתג"ז
הנובעת מתמ"א  ,37חוק משק הגז הטבעי לישראל ,התשס"ב - 2002או תקנות הקשורות
במערכת ההולכה לגז טבעי ,ובכלל זה ויתור בקשר לרצועת צינור הגז.
בכבוד רב,

דוד הסל
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קבצים מצורפים
טופס_פרטים_להרשאה.pdf
טיוטא-כתב_הרשאה_לתיאום_עבודות_בתחום_מערכת_הולכת_הגז_הטבעי.pdf
גז-NKZ-1239.pdf7193-
main_6377AYN-PS-AYN-LO-05-R0.pdf
sec_6377AYN-LSEC-AYN-PR-03-R0.pdf

כ די ל ס ייע בה גנה על
 , Micro so ftפ רטיותך
מנע הו ר דה Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

דוד הסל)חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל(
15בדצמ׳ GMT+2 11:17 ,2020

מרים שלום,
אנא שלחי את הקבצים מ 8/12/20-לכתובת הדוא"ל שלנו שלמטה.
משום מה איננו יכולים להורידם מהמערכת.
בברכה,
אגף אישורי תשתיות  - TMNGבע"מ
רח' יהדות קנדה  ,5אור יהודה6037505 ,
טל'03-6924535 :
דוא"ל: Coordination@tmng.co.il
קרית עתידים • מגדל עתידים • ת.ד  • 58177ת"א 6158101
כ די ל ס ייע
בה גנה על
פ רטיותך
Micro so ft
מנע Office
הו ר דה
או טו מטית של
תמונה זו
מהאינט רנט

כ די ל ס ייע בה גנה על
 , Micro so ftפ רטיותך
מנע הו ר דה Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

מרים בן דוד
8בדצמ׳ GMT+2 11:10 ,2020

842/6377
סילביאן שלום,
מצב תוכניות מעודכנות עם סימונים וכיתובים לפי דרישתך,

בברכה

2

.מנע הו ר דה אוטומטי ת של תמונה זו מהאינט רנט , Microsoft Officeכ די ל סייע בה גנה על פ רטיו תך

From:מרים בן דוד  -בלשה-ילון
Sent: Monday, December 7, 2020 12:01 PM
To:חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל><support+id1239@ingl.zendesk.com
' <noahb@Epstein.co.il>; <Oferg@Epstein.co.il>; 'Noah Burstein'Cc: 'Ofer Gottliebתיוק
בלשה-ילון><filing@bj-is.com

]Subject: RE:חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל[ לגבי :קו הולכה לביוב  AYNמספר פניה-NKZ1239 :
סיליביאן שלום,
בהמשך לשיחתנו מצ"ב קובץ הגז שקיבלתיממכם ב2017
בברכה
.מנע הו ר דה אוטומטי ת של תמונה זו מהאינט רנט , Microsoft Officeכ די ל סייע בה גנה על פ רטיו תך

From:מרים בן דוד  -בלשה-ילון
Sent: Tuesday, December 1, 2020 12:39 PM
To:חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל ><support+id1239@ingl.zendesk.com
'<noahb@Epstein.co.il>; <Oferg@Epstein.co.il>; 'Noah Burstein' Cc: 'Ofer Gottliebתיוק
בלשה-ילון ><filing@bj-is.com

]Subject: RE:חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל[ לגבי :קו הולכה לביוב AYNמספר פניה-NKZ1239 :

8426377
סילביאן שלום,
מצורף האישור לקיבלנו בזמנו מנתגז .אז עומק הקו שלנו היה 14.60
היום עומק הקו שלנו ) 13.20העומק קטן מעט לאחר תאום עם קו המטרו(
בברכה

3

.מנע הו ר דה אוטומטי ת של תמונה זו מהאינט רנט , Microsoft Officeכ די ל סייע בה גנה על פ רטיו תך

קבצים מצורפים
main_6377AYN-PS-AYN-LO-05-R0.pdf
sec_6377AYN-LSEC-AYN-PR-03-R0.pdf

כ די ל ס ייע בה גנה על
 , Micro so ftפ רטיותך
מנע הו ר דה Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

מרים בן דוד
7בדצמ׳ GMT+2 12:01 ,2020

סיליביאן שלום,

בהמשך לשיחתנו מצ"ב קובץ הגז שקיבלתיממכם ב2017

בברכה
.מנע הו ר דה אוטומטי ת של תמונה זו מהאינט רנט , Microsoft Officeכ די ל סייע בה גנה על פ רטיו תך

From:מרים בן דוד  -בלשה-ילון
Sent: Tuesday, December 1, 2020 12:39 PM
To:חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל><support+id1239@ingl.zendesk.com

' <noahb@Epstein.co.il>; <Oferg@Epstein.co.il>; 'Noah Burstein'Cc: 'Ofer Gottliebתיוק
בלשה-ילון><filing@bj-is.com
]Subject: RE:חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל[ לגבי :קו הולכה לביוב  AYNמספר פניה-NKZ1239 :
8426377
סילביאן שלום,
מצורף האישור לקיבלנו בזמנו מנתגז .אז עומק הקו שלנו היה 14.60

היום עומק הקו שלנו ) 13.20העומק קטן מעט לאחר תאום עם קו המטרו(
בברכה
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.מנע הו ר דה אוטומטי ת של תמונה זו מהאינט רנט , Microsoft Officeכ די ל סייע בה גנה על פ רטיו תך

קבצים מצורפים
COMP_INGL_WTR4394.dwg

כ די ל ס ייע בה גנה על
 , Micro so ftפ רטיותך
מנע הו ר דה Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

מרים בן דוד
1בדצמ׳ GMT+2 12:38 ,2020

8426377
סילביאן שלום,
מצורף האישור לקיבלנו בזמנו מנתגז .אז עומק הקו שלנו היה 14.60
היום עומק הקו שלנו ) 13.20העומק קטן מעט לאחר תאום עם קו המטרו(
בברכה
.מנע הו ר דה אוטומטי ת של תמונה זו מהאינט רנט , Microsoft Officeכ די ל סייע בה גנה על פ רטיו תך

קבצים מצורפים
גז WTR4394.pdf4452 -

כ די ל ס ייע בה גנה על
 , Micro so ftפ רטיותך
מנע הו ר דה Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

חן אלמליח)חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל(
2בנוב׳ GMT+2 16:04 ,2020

שלום,
פנייתך מספר -NKZ 1239הועברה לבדיקה הנדסית בחברת  TMNGמטעמנו.
נא לציין מספר פנייה זו בכל התקשרות עמנו.
ניתן לברר סטטוס טיפול לפי מס' פניה בטלפון  03-6924535\601מול סילביאן זילברמן.

5

מענה ראשוני יינתן בתוך  14ימי עבודה
חן אלמליח • רכזת תכנון סטטוטורי • אגף ההנדסה
טל | Plan@ingl.co.il03-6270490
קרית עתידים • מגדל עתידים • ת.ד  • 58177ת"א 6158101
כ די ל ס ייע
בה גנה על
פ רטיותך
Micro so ft
מנע Office
הו ר דה
או טו מטית של
תמונה זו
מהאינט רנט

כ די ל ס ייע בה גנה על
 , Micro so ftפ רטיותך
מנע הו ר דה Office
או טו מטית של תמונה זו
 .מהאינט רנט

מרים בן דוד
19באוק׳ GMT+3 10:23 ,2020

Form Summary

תפקיד

מתכנן

Email

miriam-b@bj-is.com

שם משפחה

בן דוד

טלפון

048603610

שם חברה

בלשה ילון מערכות תשתית בעמ

כתובת חברה

נשר

6

נושא הפניה

קו הולכה לביוב AYN

תאור הפניה

ב 28.4.18קיבלנו את אישורכם לתכנון קו  AYN -קו הולכה לביוב ממטש הרצליה
לגני יהושע אשר יבוצע בדחיקה לקו בקוטר פנים  1600מ"מ
לקראת יציאה למכרז נודה לחידוש האישור.
מצב אתנוחה כללית של הקו ,וכן תנוחה וחתך מפורטים באזור החצייה של קו נתגז
וכן האישור שהתקבל בזמנו

שם היזם

איגודן

מיקום גאוגרפי

מקביל לנתיבי איילון בין מחלף שבעת הכוכבים למחלף קקל

תשריט  /תוכניותPDF / Word

_לנתגז .zip

קובץDWG

6377AYN-S.dwg

קבצים נוספים

REF-1603092191

DropBox Reference

Final Row
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קבצים מצורפים
layoutPDF-a0d1371fc6ed9ddfe4a38fb6a39ab895.pdf

דואר אלקטרוני זה הוא שירות מאת חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל .נשלח על ידי Zendesk

][DWVGY-GPPK8
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חברת החשמל לישראל
תשתית
מחלקת
דן
מחוז

לכבוד :בלשה  -ילון
המסילה  20א
נשר
מס' פקס04-8603601 :
הנדון  :קידוח אופקי
ב תל אביב-יפו
ברחוב נתיבי אילון
סימוכין
AYN 8-10
פנייתכם מיום 07/12/2020
מספר תאום עיריית תל אביב
תאום חברת החשמל
39873
במענה למכתבך הנ"ל הריני להודיעך כי הנני מאשר את ביצוע העבודה לפי התוכניות שהוגשו לחברת החשמל.
חידוש לתאום מספרנו 33880
חברת החשמל שומרת לעצמה את הזכות להניח בעתיד כבלים ומתקני חשמל בתוואי הנדון בהתאם להזמנות של
לקוחות החברה.
להלן תנאי העבודה המותרים בקרבת כבלים של חברת החשמל:
לצורך ביצוע העבודה ,חובה על היזם לפנות מיידית לחברת החשמל ולהזמין על חשבונו הארכת צנרת תת"ק
קיימת עד לאבן השפה החדשה.
המרחק האופקי בין קצה החפירה לבין כבלי חשמל תת קרקעיים קיימים יהיה מינימום  2מטר.
במקומות ההצטלבות עם כבלי חשמל תת-קרקעיים יהיה המרחק האנכי בין קידוח אופקי לבין כבלי החשמל הנ"ל
לפחות  2מטר.
אין לעבוד בכלים מכאניים מעל הכבלים ובקרבתם למעט פירוק וקרצוף אספלט.
במקומות שבהם מונחים כבלים תת-קרקעיים חובה לגלותם בעבודת חפירה ידנית באמצעות את חפירה בלבד.
אין לשנות את מפלס הקרקע הסופי שמעל כבלי החשמל של חב' החשמל ללא אישור החתום מטה.
חל איסור מוחלט לגעת ,לדרוך ,להזיז ,להגביה ו/או להנמיך את כבלי החשמל.
אין לצקת יסודות בטון ,כוכים ,תאים ו/או לטעת עצים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים ללא אישור מהחתום
מטה.
לפני תחילת ביצוע העבודה חובה על הקבלן המבצע להצטייד בסרטי אזהרה צהובים זהירות כבלים באדמה
ולהניחם במקום סרטי האזהרה שיוצאו מהאדמה בעת החפירה.
המרחק בין קצה החפירות ובין צלע עמוד החשמל ,תח' טרנספורמציה ,ארון החלוקה ו/או ארון מונים הקרוב
ביותר יהיה לפחות  2.5מטר.
חל איסור מוחלט לערער את יסודות עמודי החשמל ו/או לנסר ו/או לחצוב ו/או לפגוע בכל דרך שהיא ביסודות
עמודי החשמל.
חובה על המבצע לשמור על מרחקי בטיחות מרשתות חשמל עיליות עפ"י החוק.
בעת הבצוע אין להשאיר כבלים תת"ק גלויים ללא שמירה צמודה של הקבלן המבצע.
אישור זה בתוקף רק לאחר שנחתם ידנית ע"י נציג חברת החשמל לאחר סיור בשטח העבודה.
בזמן ביצוע העבודה עליכם לאחוז בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים עפ"י חוק החשמל ועפ"י כל דין.
מאושר.
מספר טלפון מתאם0523996054 :
07/12/2020
תאריך:
03-6373173
מספר פקס:

בברכה

ולדינגר רוברט

מדור תאום ופקוח
גורמי חוץ

תאריך :

 15נובמבר 2020
כ"ח חשון תשפ"א

תיק בזק מס'

א560-20-5435

תיק לקוח מס'
לכבוד :
מרים בן דוד
בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ

א.ג.נ,.

הנדון - :רמת השרון הקו מתחיל ממטש הרצליה ,חוצה את כביש  20ומונח סמוך אליו עד שכונת
אפקה צנרת ביוב,
פנייתכם מתאריך 05/11/2020

תוכניתAYN-LO

מ LO-05 -עד

 LO-07כפי שהוגשה מקובלת על חברת בזק.

לקבלת היתר לביצוע העבודות ,אבקש מילוי טופס הבקשה המצ"ל ע"י הקבלן המבצע.

בברכה
אולגה סגל
מהנדסת תאום תשתיות

חטיבת טכנולוגיה ורשת אגף תכנון בניין עזריאלי המנור  7חולון טל 03-5763666.פקס03-6265664.

12/2/2020

Partners

:קבצים מצורפים

6377AYN-S.dwg | ✏ 

sec_6377AYN-LSEC-AYN-PR-04-R1.pdf | ✏ 
main_6377AYN-PS-AYN-LO-07-R1.pdf | ✏ 

sec_6377AYN-LSEC-AYN-PR-03-R2.pdf | ✏ 
main_6377AYN-PS-AYN-LO-05-R1.pdf | ✏ 

main_6377AYN-PS-AYN-LOG-KL-01-mazeget-taza-R2.pdf | ✏ 

main_6377AYN-PS-AYN-LO-05-R1.pdf | ✏ 

sec_6377AYN-LSEC-AYN-PR-03-R2.pdf | ✏ 

sec_6377AYN-LSEC-AYN-PR-04-R1.pdf | ✏ 

פרטנר-EXT844189.dwg

שאלון

Email

SMS

הוספת תגובה

 בדחיקהAYN ביצוע קו הולכה לביוב

:Work description

שול נתיבי איילון דרום בין מחלף שבעת הכוכבים עד צפון תל אביב

:Work location

AYN  קו8426377

:# Program

מרים

:First name

בן דוד

:Last name

0528348530

:Cell phone number

בלשה ילון ערכות תשתית בע"מ

:Office / company name

בקשה לאישור תכנון

:Request type

איגודן

:Initiator

:מעוניין לקבל התראות על פניה זו

פרטי הפניה
EXT844189

:מזהה

מרים בן דוד

:פותח הפניה

15:00:50 27/10/2020

:תאריך יצירה

הוחזר לפונה

:מיקום הפניה

הדפס

https://partners.partner.co.il/request.aspx?sr_type=5&row_id=844189

מרים בן דוד
EX_Infrastructure_user
1/2

12/2/2020

Partners

נושא :קו AYN
לקראת יציאה למכרז מבקשים חידוש אישור לפנייה מס,
ביצוע קו AYN
מקטע AYN8-AYN12
המקטעים הצפוניים יותר מקודמים דרך התאום ההנדסי של תל אביב
יבוצעו במקטע זה  3פירי דחיקה עמוקים ו 2פירי הוצאה עמוקים ,וכן דחיקת קו בעומקים מעל  10מטר ללא חפירה

אינה אברמסון )פרטנר( 15:22:17 01/12/2020 -
אישור לתכנון בלבד
לחברת פרטנר יש תשתית אופטית תת קרקעית בתוואי שבנדון,
מיקום הכבלים סומן על גבי התוכנית. DWG/
במידה ותוך כדי ביצוע נידרש לבצע עבודות העתקה העמקה מיגון על תשתיות פרטנר עקב
התנגשות בתוואי המערכות כל העלויות כאמור יחולו על חשבון היוזם.
א .הסימון אינו מדויק ולא לפי קנה מידה ומשמש לאינפורמציה לצורך תכנון בלבד ,ואינו מהווה אישור לביצוע כל עבודה
בשטח ע"י קבלן.
ב .בחפירה פתוחה יש לשמור מרחק של 1מ' לפחות מתשתית אופטית תת קרקעית ,ובמקרה של
חצייה מעל ו /או מתחת לתשתית אופטית תת קרקעית יש לשמור מרחק מינימום
של  0.5מ'.
ג .בקידוח אופקי יש לשמור מרחק של  1.5מטר לפחות מתשתית אופטית תת קרקעית מכל כיוון.
ד .בכל תכנון עבודה המחייבת שינוי גיאומטרי יש לדוג לתוואי חלופי ולשוחות קיימות של חברת
פרטנר בתוואי מדרכה מתוכנן.
אישור לתכנון הנ"ל תוקף ל 12-חודשים מיום חתימתו.
לחידוש תיאום לאחר שפג תוקפו יש להעביר בקשה מחודשת כולל תוכניות לביצוע.

2/2

https://partners.partner.co.il/request.aspx?sr_type=5&row_id=844189

