קו מאסף ביוב מזרחי וצפוני
בית שמש
מפרט מיוחד
נספח ג'
נספח ג' 1
נספח ג' 2
נספח ג' 3

פרק מוקדמות
תנאים כלליים והבהרות לסעיפי כתב
הכמויות
מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה על
נספחיו
פרויקט מס'  , 125350מהדורה 2.5

אוגוסט 2021
חטיבת הנדסה ,תהל מהנדסים יועצים
רח' אריק איינשטיין  ,5אור יהודה
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קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

תוכן עניינים מפרט מיוחד
עמוד
5

רשימת יועצים
נספח ג'1
מוקדמות
פרק 00.0

6

נספח ג'2
פרק 01.0

תנאים כלליים והבהרות לסעיפי כתב כמויות

27

נספח ג'3

מפרט טכני מיוחד

48

פרק 57.1

עבודות עפר

48

פרק 57.2

עבודות בטון יצוק באתר

62

פרק 57.4

עבודות במי תהום ו/או מים אחרים

64

פרק 57.5

הנחה והתקנת צנרת מפוליאתילן H.D.P.E PE100+

66

פרק 57.6

הנחה והתקנת צנרת GRP

75

פרק 57.7

עבודות מנהור/דחיקה

86

פרק 57.8

קידוחים אופקיים בשרוולי פלדה בשיטת
Auger Boring

112

פרק 57.9

שוחות בקרה לביוב

116

פרק 57.10

בדיקות לאיכות הביצוע

123

פרק 57.11

בקרת איכות

130

פרק 57.12

תיק מסירה

131
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רשימת מסמכי מכרז
לביצוע קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני
מסמך מצורף

מסמך
נספח

נספח

מסמך שאינו מצורף
מפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנייה ,פרקים:
מהדורה
שם הפרק
מס'
2011
עבודות עפר
01
2013
עבודות בטון יצוק באתר
02
2019
עבודות איטום
05
2008
עבודות מסגרות
06
2008
כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר
23
2009
פיתוח נופי
40
2009
גינון והשקייה
41
2014
עבודות סלילה
51
2017
עבודות מנהור
54
1990
קווי מים ,ביוב וניקוז
57
וכל פרק נוסף בהתאם לצורך עפ"י הפניות שבפרקים
דלעיל או במפרט המיוחד.
אופני המדידה המצורפים למפרטים הכללים
והמיוחדים
המפרט מתייחס לפרקים לעיל ,במהדורתם האחרונה.
מפרטים כלליים שונים שלא מצורפים:
• תקנות והנחיות להצבת תמרורים של משרד
התחבורה ובטיחות בדרכים.
• המדריך להסדרי תנועה בדרכים בין עירוניות
של נת"י וכל ההנחיות בדבר חצית כבישי
נת"י ועבודה בקרבתם.
• הנחיות רכבת ישראל לעבודה בקרבת פסי
רכבת.
מפרטים מיוחדים של תאגיד מי שמש ועיריית בית
שמש:
• דרישות לתכנית לאחר ביצוע למערכת מים
וביוב – פיתוח עירוני
• מפרט  GISשל עיריית בית שמש

נספח

חוברת נספח ג' ,1ג',2ג'3
נספח ג' 1

פרק מוקדמות

נספח ג' 2

תנאים כלליים והבהרות
לסעיפי כתב הכמויות

נספח ג' 3

מפרט טכני מיוחד ואופני
מדידה על נספחיו

חוברת נספחים של מפרט טכני מיוחד

נספח ג' 4

דו"ח גיאוטכני כללי

נספח ג' 5

דו"חות גיאוטכניים לחציות
כבישים ורכבת
3
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

מסמך

מסמך מצורף

נספח ג' 6
נספח ג' 7
נספח ג' 8
נספח ג' 9

מסמך שאינו מצורף

מפרט מיוחד לשיקום נופי
מפרט טכני מיוחד לביצוע
עבודות
שימור וכריתת עצים בוגרים
מפרט טכני מיוחד לעבודות
מיוחדות לחציית נחל שורק
וזנוח
הנחיות למזג אויר סוער בעת
בניה

נספח ג' 10

כתב כמויות ואומדן

נספח ג' 11

רשימת תכניות

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון
ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.
כל המסמכים דלעיל מחייבים ,רואים את הקבלן כמי שמסמכים אלו ברשותו והוא עיין בהם,
למד את תכולתם ,הבין את משמעויותיהם וכלל את המשמעויות הכספיות בהצעתו הכספית
במחירי היחידות של כתב הכמויות.
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים למסמכי המכרז ובין
שאינם מצורפים.
הערה:
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו לחוזה ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים
לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון.
מודגש כי פרק  – 00מוקדמות של המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בנייה של משרד
הביטחון אינו חלק ממסמכי המפרט ואינו חל על מסמכי המפרט .בסעיף "פרקים אחרים"
המופיע בפרקים של המפרט הכללי של משרד הביטחון ,המוזכרים במפרט זה לעיל ,אין
להתייחס להפניה לפרק  -00מוקדמות.
הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,הוא קראם והבין
את תכנם ,קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות
המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
_________________
שם וחתימת הקבלן

_________
תאריך:

4
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

רשימת יועצים

יועץ /מתכנן

שם המשרד

ניהול פרויקט

דוד אקרשטיין

המתכנן הראשי תה"ל מהנדסים ויועצים

טלפון

077-3629540

03-6924603

מתכנן

אצטק הנדסה

אדריכלות
נוף

ירמי אפשטיין

מדידות

אלקא מהנדסים בע"מ

08-6288027

יועץ קרקע

אגסי רימון

077-2006417

סקר עצים

דב גולדוין

052-8312766

הסדרי תנועה
לשלבי הביצוע

משה כרמין

מייל

elyashiv@ackerstein-eng.co.il
david@ackerstein-eng.co.il

MohammadM@tahal.com
VeredA@tahal.com

office@az-tek.co.il 03- 5441804

02-5336020

epstein-nof@013.net

elka-ltd@inter.net.il

office@agasi-rimon.co.il

dov.consult@gmail.com

office@mkarmin.com 050 5406322
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קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

נספח ג' 1
פרק  - 00מוקדמות
 00.01תיאור הפרויקט
 00.01.1הפרויקט כולל ביצוע קו מאסף ביוב בית שמש קטע מזרחי באורך כ 5-ק"מ וקטע צפוני
באורך כ 4-ק"מ בקטרים שונים של  200מ"מ עד  1200מ"מ.
תוואי המאסף עובר בתחומי שיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה ושל עיריית בית
שמש וחוצה את שטחי המושבים :זנוח ,מחסיה ,נחם ,וקיבוץ צרעה.
בנוסף יבוצעו קווי ביוב משניים לחיבור תורמי שפכים לאורך המאסף.
הקווים המשניים המחברים לתורמים בקטרים משתנים ובקידוח אופקי ו/או מנהור
הכל בהתאם לתכניות .כמו כן יבוצעו העתקות לקווי ביוב קיימים.
הקווים יונחו ע"י חפירה פתוחה או ע"י דחיקה/קידוח אופקי  /מנהור ”Micro
 “Tunnelingבשרוולי מגן והשחלת קווי ביוב בתוך שרוולי המגן ,בקטרים שונים
בהתאם לתכניות.
לאורך המאסף והקווים המשניים תהיינה חציות כבישים (נת"י לרבות כביש  38וכבישי
רשויות מקומיות) ,חציות רכבת ישראל ,חציות נחלים (שורק וזנוח).
 :00.01.2הפרויקט מחולק בכתב הכמויות ל 3-מבנים כדלהלן:
מבנה מס'  -1קטע מזרחי  -משוחה  S000עד שוחה  S054לאורך כ 5-ק"מ.
במבנה זה נכלל גם ביצוע קווים משניים של  6תורמים שיתחברו לקו הראשי .
כמו כן יבוצעו חציות לתשתיות ע"י מנהורים  /קידוחים אופקיים לקו הראשי ולקווים
המשניים המתחברים אליו באורך כולל של כ 2.0-ק"מ.
פרוט המנהורים/קידוחים לאורך קו ראשי וקווים משניים (מבנה )01
מנהורים בשרוול בטון בקוטר  1200מ"מ והשחלת קו ביוב בקוטר  710מ"מ
בתוכו באורך כולל של כ 910 -מ'.
כנ"ל ,אך השחלת קו ביוב בקוטר  900מ"מ בתוכו באורך כולל של כ 650 -מ'.
חציית רכבת במנהור בשרוול פלדה " 48או בטון בקוטר  1200מ"מ פנימי
והשחלת קו ביוב בקוטר  900מ"מ בתוכו באורך  64מ'.
חציות בקידוחים אופקיים בשרוולי פלדה בקוטר " 36והשחלת קו ביוב בקוטר
 710מ"מ בתוכו באורך כולל כ 137 -מ'.
חציות במנהורים בקווים משניים בשרוולי בטון בקוטר  800מ"מ והשחלת קו
ביוב בקטרים משתנים בתוכו באורך כולל כ 300 -מ'.

מבנה מס'  -2קטע צפוני  -משוחה  S054עד שוחה  S068באורך של כ 1.4-ק"מ.
6
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

מבנה זה כולל ביצוע קווים משניים של תורמים מפעל הר טוב ו-א.ת .נשר שיתחברו לקו
הראשי.
מקטע מבנה  02יבוצעו כולו במנהורים ע"י שרוולי בטון בקוטר  1600מ"מ ויושחלו
בתוכם צינורות ביוב בקוטר  1200מ"מ .אורך מנהורים לקו ראשי במקטע מבנה 02
באורך כולל כ 1.4-ק"מ בחציות כבישים ,תשתיות וחציית נחל שורק .בחציית נחל שורק
(אשר זורם בו מים בכל ימות השנה) הקו יונח בחלקו במנהור ובחלקו בחפירה פתוחה
בשרוול מבטון באורך  28מ'.
פרוט המנהורים/קידוחים לאורך קו ראשי (מבנה )02
מנהורים בשרוול בטון בקוטר  1600מ"מ והשחלת קו ביוב בקוטר  1200מ"מ
בתוכו באורך כולל של כ 1353 -מ'.
מבנה מס'  -3קטע צפוני (המשך)  -משוחה  S068עד סוף הקו באורך של כ 2.5 -ק''מ
מבנה זה כולל ביצוע קווים משניים של  4תורמים שיתחברו לקו הראשי בהתאם
לתכניות כולל חציית רכבת במנהור בשרוול פלדה " 28והשחלת צינור  PE400מ"מ.
במבנה זה יבוצעו חציית תשתיות ע"י מנהורים לקו הראשי ולקווים המשניים אליו
בהתאם לתכניות .כמו כן יחצה קו הביוב המתוכנן את נחל שורק (אשר זורם בו מים
בכל ימות השנה) ובתכולת העבודה יכללו עבודות להסדרת הנחל והנחת הקו המתוכנן.
 00.01.3לאורך קווי הביוב יבוצעו שוחות עגולות ומרובעות מבטון טרומי ושוחות אינטגרליות,
בקטרים שונים ומידות שונות ,בעומקים משתנים בהתאם למיקום בחתך ובתכניות.
חלק מהשוחות יבוצעו ע"ג קווי ביוב קיימים ויכללו עבודות לניקוז הקו ,שאיבת
והטיית השפכים ,הפסקת זרימה זמנית וכל מה שיידרש להתקנת שוחות חדשות ע"ג
קוים קיימים.
 00.01.4לאורך קו ביוב מאסף בית שמש יבוצעו במידת הצורך מערכות דיפון זמניות למניעת
חריגה מרצועת העבודה המוגדרת והבטחת יציבות החפירים באמצעות דיפון החפירים
על ידי מערכות דיפון מתועשות /חרושתיות .על הקבלן להגיש למזמין תכנית של
מערכות התמיכה או שיטת תמיכות מסוג אחר ,חתומה ע"י קונסטרוקטור  ,יועץ קרקע
ויועץ בטיחות מטעמו לפני תחילת הביצוע.
התשלום עבור מערכות דיפון זמניות ,ככל שיידרשו ,כלול במחיר הנחת הקו ולא יימדד
ולא ישולם עבורן בנפרד.
 00.01.5על הקבלן לתכנן ולהקים גדר אסכורית לכל אורך רצועת העבודה לפני תחילת הביצוע
ולפרק את הגדר ולפנותה למקום מאושר על ידי הרשויות בסיום הביצוע ,באישור
המפקח .על הקבלן לתחזק באופן שוטף את הגדר ולשמור על הגדר תקינה ושלמה
במשך כל זמן הביצוע.

7
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

התשלום עבור הספקת ,התקנת ,תחזוקת ופירוק ופינוי הגדר כלול במחיר היחידות של
סעיפים בכתב כמויות ולא ישולם עבורו בנפרד.
 00.01.6לאורך הקו יבוצעו חציות נחל שורק וזנוח במקטעים שונים .בקטעים אלו יבוצעו
עבודות להסדרת הנחל ,תכולת העבודות עבור חציית נחלים כלולה במלואה במחירי
יחידות שבכתב הכמויות כדוגמת הטיית נחל ,ביצוע העבודה בשלבים ,תיאומים מול
הרשויות והגורמים הרלוונטיים ותיאום מול רשות ניקוז שורק לכיש ,שאיבת מים,
ד"ג ,ציוד מכני ,פינוי מים ושפיכתם במקום מאושר וכל העבודות במלואם עבור חציות
נחלים בין שהוזכרו ובין שלא.
 00.01.7לאורך הקו המתוכנן בוצע סקר עצים לאפיון העצים לשימור ,לכריתה ולהעתקה
בתוואי המתוכנן.
טיפול בעצים לרבות שמירה והגנה על העצים הקיימים במהלך הביצוע ,העתקתם
ושתילתם מחדש ,או עקירתם בהתאם למוגדר במפרט סקר עצים המצורף כנספח
למפרט זה יעשה על ידי גנן מוסמך מטעם ועל חשבון הקבלן ובפיקוח אגרונום מוסמך
מטעם ועל חשבון הקבלן .כל פעולה בנושא עצים כפופה לקבלת היתרים ולרישיון
מטעם פקיד היערות .עבור פיקוח ,ככל הנדרש ,של אגרונום מוסמך מטעם הקבלן ,לא
ישולם בנפרד והתמורה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
 00.01.8בהתאם לדו"ח קרקע ישנה היתכנות להימצאות מים אחרים במקומות שונים לאורך
תוואי קו הביוב המתוכנן .דו"ח הקרקע מבוסס על קידוחים שבוצעו במספר מקומות
לאורך הקו המתוכנן אבל בפועל יתכן שימצאו מים במקומות שונים לאורך תוואי
העבודות .היה ויתגלו מים בתעלות וחפירים ואזורי עבודות במקומות שונים לאורך
תוואי העבודות ,בין שמקומות אלו נכללו בדו"ח הקרקע ובין שלא נכללו ולא דווח על
מציאת מי תהום בקידוחים במקומות אלו ,הרי שבזמן ביצוע העבודות הקבלן אחראי
ומחויב לתכנן ולבצע עבודות שאיבת מים להשפלת מפלס המים בכל המקומות
הנדרשים וככל הנדרש לביצוע העבודות .על הקבלן לשמור על חשבונו ,תעלות /חפירים
ואזורי עבודות יבשים במשך כל זמן הביצוע .עבור תכנון וביצוע עבודות שאיבת מים
כלשהי ושמירה על אזורי עבודה יבשים לא ישולם בנפרד .הכל כלול במחיר הנחת הקו.
 00.01.9לאורך התוואי ישנן תשתיות על קרקעיות ותת קרקעיות לרבות קווי מים ,ביוב ,ניקוז,
כבלי בזק ,תקשורת ,קווי חשמל ,קווי השקיה ,וכן אלמנטי טבע ונוף שונים ,מגוונים,
בעלי חשיבות כערכי טבע ונוף ,עתיקות וכו' .הקבלן נדרש לתאום מול כל הרשויות,
גורמי התשתיות והגורמים הסטטוטוריים והאחראים השונים על כל התשתיות
והמרכיבים הנ"ל ולפעול ככל הנדרש עד לקבלת כל האישורים וההיתרים לביצוע
העבודות .ככל שתבוצענה עבודות בסמיכות לתשתיות השונות ובסמיכות למרכיבי
טבע ונוף וכו' יזמין הקבלן ,על חשבונו ,פיקוח מטעם הגורמים האחראים ויבצע עבודות
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רק באישורם ובאישור המפקח .רק התשלום עבור עבודות ופיקוח רשות העתיקות
ישולם ע"י המזמין.
 00.01.10בחיבורי התורמים יותקנו מלכודות אבנים לפני החיבור למאסף הראשי.
 00.01.11בסיום הנחת הקו לאורך התוואי תבוצע דרך שרות חדשה .תוואי דרך שירות הסופי
יקבע בשטח בהתאם להנחיות המפקח באתר .כמו כן תשוקמנה דרכים קיימות
ויבוצעו עבודות להחזרת השטח לקדמותו כולל שיקום נופי עפ"י תכנון.
 00.01.12לאורך התוואי קיימים קווי ביוב ראשיים וכן קווים משניים המתחברים אל הקווים
הראשיים:
קווים אלו חייבים להישאר פעילים ושלמים לאורך כל זמן הביצוע כאשר כל ניתוק
וביטול יבוצע באישור המזמין בלבד.

 00.02תכולת המפרט המיוחד
המפרט המיוחד מהווה תוספת משלימה למפרט הכללי .יש לקרא ולפרשו יחד עם
המפרט הכללי – (המפרט הבין משרדי)( .שניהם גם יחד יקראו להלן "המפרט ") .בכל
מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי ,יקבע
המפרט המיוחד .רואים את הקבלן שעיין ולמד היטב את המפרטים הכללי והמיוחד.
כל המפורט במפרטים הנ"ל (ב"מפרט") כלול במחירי היחידות של כתב הכמויות.
התי אור של הסעיפים בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ואינו כולל את כל תיאורי
העבודה הנכללים במפרט .הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד ביצוע העבודה בהתאם
להוראות הנרחבות יותר המתוארות במפרט.
הערה :מספור הסיעפים המופיע בכתב הכמויות איננו תואם את סעיפי הספר הכחול,
ויש להתייחס לכתוב בסעיפי כתב הכמויות בלבד.

 00.03עדיפות בין המסמכים במכרז
במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכניים השונים של המכרז ,יהיה סדר העדיפות
של המסמכים כדלהלן (הקודם עדיף על זה שאחריו):
עדיפות בין מסמכי המכרז לביצוע
א.
תכניות
.1
כתב כמויות
.2
מפרט מיוחד
.3
המפרט הכללי הבין משרדי ("הספר הכחול")
.4
שאר מסמכי החוזה.
.5
עדיפות בין מסמכי המכרז למדידה לתשלום
ב.
כתב כמויות
.1
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.2
.3
.4
.5

תכניות
מפרט מיוחד
המפרט הכללי הבין משרדי ("הספר הכחול")
שאר מסמכי החוזה

 00.04התאמה בין התקנים ,מפרט ,כתב כמויות ,תכניות
המפרטים (המיוחד והכללי) מהווים השלמה לגבי שיטות ,מפרטים ופרטי ביצוע של
התכניות .אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את
ביטויה הנוסף במפרטים .במקרה של סתירה בין התקן הישראלי לבין המפרט ,יקבע
המפרט .התגלתה סתירה בתיאורי עבודה כלשהי בין המפרט לבין כתב הכמויות ו/או
התכניות ,או התגלו אי התאמות כלשהן במסמכים הנ"ל ,חייב הקבלן להביא את דבר
האי התאמות לתשומת לב המפקח לא יאוחר משבוע ימים לפני התחלת הבצוע של
אותו חלק מהמבנה שלגביו התגלו האי התאמות כאמור לעיל ,והמפקח יקבע איך
תבוצע העבודה .לא הביא הקבלן את דבר האי התאמות לתשומת לב המפקח כאמור
לעיל-תחולנה על הקבלן כל ההוצאות  -בחומר ו/או בעבודה ,ו/או הנזקים שיגרמו עקב
כך.
במקרה של סתירה בין התיאור במסמכים השונים ,יהיה סדר העדיפות בין המסמכים
כמפורט בסעיף "עדיפות בין מסמכים".

 00.05מודד ומכשירי מדידה
מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ילווה את הפרויקט מתחילת הביצוע ועד סיומו.
ככל שהמפקח יהיה זקוק לשירותי מדידות ,הקבלן יעמיד את מודד הקבלן לרשות
המפקח ככל הנדרש .התשלום למודד המוסמך עבור כל שירותי המדידה וכן למתן
שירותי מדידה למפקח ככל שיידרשו יהיה ע"ח הקבלן ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון
בעת הגשת הצעתו ולכלול את העלויות והתמורה הנדרשת במחירי היחידות של
הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן ציוד מדידה חדשני במקום העבודה ויבצע את
עבודות המדידה בהתאם למיטב הפרקטיקה ההנדסית העדכנית .הציוד יתאים
למדידה מדויקת ברמת הדיוק הנדרשת לעבודה .כל המכשירים יהיו תקינים ומכוילים.
המכשירים הנ"ל יעמדו לרשות המפקח ו/או באי כוחו ועל הקבלן לבצע את כל
המדידות עפ"י דרישות המפקח.
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 00.06צילום ותיעוד הפרויקט
על הקבלן לצלם את כל שטח העבודה לפני תחילת הביצוע ע"י צילום וידיאו ורחפן
לצורך תיעוד של המצב הקיים.
ככל שתהיינה תביעות שונות לגבי פגיעת הקבלן באלמנטים ,מתקנים ונכסים שונים
וכו' ,יוכיח הקבלן בעזרת התיעוד המוקדם את מצבם של האלמנטים ,המתקנים
והנכסים הנדונים.
ככל שהקבלן לא יוכל להוכיח בעזרת התיעוד המוקדם כי האלמנטים ,המתקנים ו/או
הנכסים הנדונים היו פגועים טרם עבודתו ,יהיה על הקבלן לתקן את הנזקים על
חשבונו.
במהלך ביצוע העבודות ,על הקבלן לצלם ולתעד את ביצוע העבודות באופן יום יומי
ושוטף באמצעות צילומים ורחפן .הצילומים ימסרו למפקח מדי יום במדיה דיגיטלית
לא ישולם לקבלן בנפרד עבור ביצוע צילומים ורחפן .הכל כלול במחירי היחידות
שבכתב הכמויות.

 00.07מדידת רומים קיימים וסימון לביצוע.
הקבלן יבצע את כל המדידות הנדרשות בעזרת מודד מוסמך ובמדידה ממוחשבת.
לאחר קבלת צו התחלת עבודה ולפני התחלת העבודה יקבל המודד המוסמך מטעם
הקבלן את קבצי המדידות ופוליגון עם רשת הגבהים מאת המודד מטעם המזמין.
המודד המוסמך מטעם הקבלן יקבע שתי נקודות קבע שגובהן יהיה קשור לרשת
הגבהים של המודד מטעם המזמין.
המודד יסמן את התוואי ,השוחות והמתקנים לפי התכניות לביצוע ולפי הנחיות
שיקבל מהמפקח.
הקבלן יבדוק את המדידות המופיעה בתכניות במידה ויתגלו סטיות כלשהן ,עליו
להתריע על כך למזמין תוך  15יום .לאחר תקופה זו ,לא תוכר כל תביעה בגין סטיות
מהמדידה שנמסרה וכל הנזקים שיגרמו בעקבות אי דיווח על סטיות אלו יחולו על
הקבלן לרבות התכנון ,הריסה ובנייה חדשה למקטעים וכו' .
לאחר בדיקת המדידה ולפני התחלת העבודה יגשש הקבלן לאתר את המיקום והעומק
של כל התשתיות הקיימות לאורך התוואי בנוכחות המפקח ונציגי הגורמים ,ויוודא גם
את נתוני קווי חיבורי הביוב הקיימים שאליהם אמורים להתחבר ,ההסתעפויות והקו
המוצעים ,וימדוד את האינברטים שלהם ויודיע מיד למפקח ולמתכנן את נתוני
האינברטים המדודים ,כדי שאפשר יהיה ,במידת הצורך ,לעדכן את התכניות לפני
התחלת העבודה.
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לפני תחילת ביצוע ולאחר סיום עבודות גישוש התשתיות ,יסומנו כל התשתיות
הקיימות בשטח ע"י המודד המוסמך מטעם הקבלן ,לרבות תוואי קו הביוב המתוכנן,
השוחות והמתקנים המתוכננים.
הקבלן יעביר למזמין את קובץ המדידה של סימון התשתיות ותוואי ומרכיבי מערכת
הביוב המתוכננת בקובץ . DWG
על הקבלן לבדוק את ההתאמה לתכנון .במידה והקבלן מזהה סטייה או טעות יפנה
בכתב אל המפקח .לא התריע הקבלן על אי התאמה לפני ביצוע ,כל תביעה בגין כל נזק
שייגרם בעקבות אי התאמה (סטייה או טעות) תחול על הקבלן.

 00.08מדידה וסימון
המודד יסמן את התוואי  ,השוחות והמתקנים לפי התכניות לביצוע ולפי הנחיות
שיקבל מהמפקח.
לא יחל הקבלן בביצוע החפירה  /חציבה עד שיקבל אישור המפקח על סימון התוואי,
השוחות והמתקנים לפי תכניות הביצוע.
לפני הנחת הצנרת הקבלן יגיש למפקח לאישור רום תחתית התעלה כל  20מ' ולא
פחות מ 3-נקודות משוחה לשוחה.
לפני כיסוי קטע צינור וכל תא בקרה אליו הוא מחובר יאושר המיקום ורום התא ע"י
המודד המוסמך מטעם הקבלן .המודד יהיה חתום על צ'ק ליסט להנחת קווי ושוחות
ביוב ובחתימתו מצהיר המודד כי קטעי הצינור המונחים והשוחות נבדקו על ידו
והמיקומים והגבהים נמצאו כפי שנדרש .במידה וימצא טעויות במיקום ,גבהים,
מיקום ,שיפועים – על הקבלן להודיע על כך מיידית ולא תתאפשר הנחת הקו.
המדידות לקווי הביוב יתבצעו בשני שלבי ביצוע כדלקמן:
שלב מדידה ראשון  :לפני הנחת צנרת הביוב ,יבצע הקבלן מדידה לתוואי
.1
הקווים ,למיקום השוחות ול  I.L -לתחתית תעלה ,לאחר ביצוע חפירה /
חציבה וריבוד תעלה ,במרחקים של כל  20מ' .רק לאחר אישור בכתב מהמפקח
באתר יהיה ניתן לקבל אישור להנחת הקו.
שלב מדידה שני :לאחר הנחת צנרת הביוב יבצע הקבלן מדידה  T.Lלצנרת
.2
הביוב לאחר מילוי חוזר עד לקודקוד הצינור כל  20מ' כולל מדידה של I.L
לשוחות לאורך תוואי הקווים .רק לאחר חתימתו ואישורו של מפקח ניתן
יהיה לקבל אישור לכיסוי מלא של חתך התעלה.
על הקבלן להגיש תכניות עדות שהוכנו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן שיצורפו לכל
חשבון חלקי.
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 00.09תכנית שלבי ביצוע
על הקבלן להגיש תכניות שלבי ביצוע לא יאוחר מ 21 -ימים לאחר קבלת צו התחלת
עבודה וטרם תחילת ביצוע.
הנחת הקו תבוצע במעלה השיפוע ,כלומר מהמקום הנמוך לגבוה.
התכנית תכלול :אתרי התארגנות ,שטחי אחסנת צנרת מוצלים ,דרכי גישה ,שלבי
ומקטעי ביצוע ,נקודות התחלה וסיום בכל מקטע וכו'.
יש להגיש את התכניות שלבי ביצוע במדיה ממוחשבת בקבצי  PDFו.DWG -
לא תותר התחלת עבודה בשטח ללא קבלת אישור המפקח ,המזמין והמתכנן בכתב
עבור תכניות שלבי ביצוע.

 00.10שינויים בתוואי
במידה ויחולו שינויים מטעם המזמין לפני תחילת ביצוע מקטע כלשהו ,לא תתקבל
אף תביעה או טענה מצד הקבלן.

 00.11סוגי הקרקע
לאחר קבלת צו התחלת עבודה ,הקבלן יבדוק בעזרת יועץ קרקע  /גיאוטכניקה ,גיאולוג
וכל איש מקצוע מורשה מטעמו ועל חשבונו ,בהתאמה לצורך המקצועי וככל שיידרש,
את המידע המופיע בדוחות הקרקע ונספחיהם מטעם המזמין .במידה ויתגלו סטיות
כלשהן ,על הקבלן להתריע על כך למזמין תוך  60יום .לאחר תקופה זו ,לא תוכר כל
תביעה בגין סטיות מהמידע שנמסר בדוחות הקרקע על נספחיו וכל הנזקים שיגרמו
בעקבות אי דיווח על סטיות אלו יחולו על הקבלן לרבות התכנון ,הריסה ובנייה חדשה
של מקטעים וכו' .
מחירי היחידות כוללים חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר
קשה וסלעים וחפירות בסוגי קרקע שונים ובמי תהום .ככל שהקבלן יזדקק למידע
גיאוטכני ו/או גיאו הידרולוגי ,יתאם ,הקבלן ,יטפל בקבלת כל האישורים וההיתרים
ויבצע את כל הקידוחים והחקר הנדרשים לו .רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי
ניסיון נוספים בהתאם לצורך ,בנוסף לקדוחים המפורטים בדו"ח הגיאוטכני ,ובדק
באופן יסודי את טיב ותכונות הקרקע והנתונים לגבי זרימה עילית ,מי תהום וזרימה
תת קרקעית ,ובסס את תכנית הביצוע שלו בהתאם לסוגי הקרקע והסלע הקיימים .אף
תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה  /חציבה מיוחדים ,מי תהום וזרימות ,חציבה
בסלע ,צורך בפיצוצים וכד' ,לא תוכרנה ולא תובאנה בחשבון.

 00.12הגנת החפירות בפני מים והרחקתם
הקבלן יהיה אחראי לתכנון ,לאישור ולביצוע ,על חשבונו ,את כל הדרוש למניעת
הפרעות ו/או לנזקים לעבודות ו/או לסביבה /לסובב ,בעקבות מי תהום ,מי-גשמים,
שיטפונות ,פיצוץ או זרימות מקווים (מים ו/או ביוב ,ניקוז וכו') ,מי קולחין או זרימות
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מים ו/או נוזלים מכל מקור שהוא .על הקבלן לתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי
מלוי הוראה זו .על הקבלן לשמור על תעלות ,חפירים ואזורי העבודות למיניהם יבשים
לכל אורך תקופת הביצוע יום ולילה .כל ההוצאות הכרוכות למילוי הוראה זו יחולו
בשלמותן ולא תוכר אף תביעה בגין קשיים ו/או נזקים.

 00.13הרחקת עודפי עפר ופסולת והצמחייה העקורה
סילוק עודפים ופסולת :על הקבלן לסלק מאתר העבודה כל עודפי חפירה  /חציבה
ופסולת הכרוכים בעבודתו .לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:
כל עודפי החומר החפור  /חצוב שאין בהם שימוש באתר.
כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש.
תוצרי הפירוקים ו\או ההריסות למיניהם אשר נקבע ע"פ הוראות המפקח
כפסולת לסילוק.
כל לכלוך ,צמחיה וחומר זר אחר וכן ערמות עפר ופסולת המצויים באתר
העבודה עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.
כל לכלוך ,חומר זר ,גרוטאות וכן כל פסולת אחרת המוגדרת ע"י המפקח
ונמצאת באתר עוד לפני כניסת הקבלן לשטח.
עודפי חפירה  /חציבה ופסולת כאמור לעיל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ
לאתר העבודה ,לאתרי שפיכת חומר מורשים ,לפי סוג החומר הנדרש לפינוי לכל מרחק
שהוא ע"פ חוק ועל חשבון הקבלן.
אתרי השפיכה אליו יסולקו עודפי החומר והפסולת יהיו אתרי שפיכה מאושרים על ידי
הרשויות המתאימות .ערימות עפר ופסולת לסילוק  ,יסולקו מיידית מהאתר .אין
לעירום עירום זמני באתר העבודה .סילוק עודפי חומרים והפסולת הינו חלק בלתי
נפרד מכל פריט שבכתב הכמויות ,בין אם הדבר צוין במפורש ובין אם לא ,ולא ישולם
בנפרד.
הקבלן יציג למזמין חוזה התקשרות עם אתרים מוסדר לפינוי העפר והפסולת לסוגיו.
על הקבלן לקחת בחשבון כי במקרה ותתגלה פסולת אסבסט ,כגון צנרת אסבסט צמנט
מבוטלת ו/או מיועדת לביטול ,הוא יידרש לטיפול ופינוי פסולת האסבסט ,באחריותו
ועל חשבונו ,על ידי חברה ייעודית המתמחה ומורשה על ידי הרשויות והגורמים
המתאימים בטיפול ובפינוי אסבסט.
התשלום בעבור ההרחקה של עודפי חפירה /חציבה /הריסה ו/או פסולת לסוגיה לאתר
פינוי מתאים ומורשה ,לרבות תשלום כל האגרות וההיטלים כלולה במחירי היחידות
של כתב הכמויות ולא ימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד ,אלא אם יכללו בכתב
הכמויות סעיפים ייעודיים מתאימים.
תעודות שקילה ,חשבוניות ,וכל המסמכים הרלוונטיים המתעדים את סילוק עודפי
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חפירה /חציבה/הריסה והפסולת מהאתר יוגשו מידי תקופה ויצורפו לחשבונות
החלקיים של הקבלן.

 00.14תאום עם גורמים אחרים
הקבלן יתאם את עבודתו עם כל גורם רלוונטי ככל שיידרש ועם כל גורם אחר שמבצע
עבודות אחרות המיתמשקות ומשפיעות על עבודת הקבלן לרבות כבישים וגשרים.
כנ"ל .לגבי כל גורם אשר הקבלן חייב לתאם עימו ו/או לקבל את אישורו ו/או לקבל
ממנו היתרים עפ"י דין ו/או ככל שהמפקח הורה לו על תאום זה.

 00.15היתר חפירה
לאחר קבלת צו התחלת עבודה על הקבלן לפנות לכל הרשויות שבתחומן תבוצע
העבודה ,לכל גורמי התשתיות והגורמים הסטטוטוריים והמוסמכים שמהם נדרש
הקבלן לקבל אישורים והיתרים ,כולל בין היתר למשטרת ישראל ולכל גורם מוסמך
אחר ,ולטפל בכל הנדרש עד לקבלת כל האישורים וההיתרים מכל הגורמים הנ"ל .בין
היתר ,על הקבלן לפנות ולטפל בכל הנדרש עד לקבלת היתרי החפירה מעיריית בית
שמש והמועצה אזורית מטה יהודה.

 00.16הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת קרקעיים ו/או על קרקעיים ועבודה בסמוך
להם
על הקבלן מוטלת החובה לקבל לפני התחלת העבודה ,מהרשויות והגורמים הנוגעים
בדבר ,את כל המידע הדרוש בקשר למיקום מתקנים עיליים ותת-קרקעיים (חשמל,
תאורה ,תקשורת ,בזק ,סלקום ,פרטנר ,HOT ,קווי מים של מקורות ,קווי מים של
עיריות ותאגידי מים ,דלק ,גז טבעי ,ביוב ,תיעול ,עמודי עירוב וכו').
בנוסף לחובת הקבלן לבצע פעולות גילוי ואימות תשתיות קיימות בתאום עם גורמי
התשתיות ,על הקבלן לתאם את עבודותיו ולקבל את כל האישורים וההיתרים מבעלי
התשתיות ,המערכות והנכסים של הגורמים השונים בקשר לביצוע עבודות בכבישים
ובתוואים שונים ,בממשק עם בעלי הנכסים השונים.
על הקבלן לדאוג להזמנת מפקח/ים מטעם הרשויות/הגורמים המוסמכים ,שיהיו
נוכחים במקום העבודות במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למחוברים ,למתקנים על
או תת-קרקעיים ,או בהצטלבויות עמן .לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת-קרקעי
ועל קרקעי ,ללא נוכחות מפקח מטעם בעל התשתית( .התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה
על חשבון הקבלן) .בכל מקרה של עבודה סמוך למחובר ו/או מתקן על או תת קרקעי,
או הצטלבות איתו ,יבצע הקבלן חפירות גשוש בידיים לגלוי המתקן ,יעבוד בידיים
בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן ,ידפן את החפירה  /חציבה בדיפון
מיוחד ,ויתמוך את המתקן בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות/הגורם הנוגעים.
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נוכחות המפקח מטעם הרשות/הגורם המוסמך ,אינה משחררת את הקבלן מאחריות
לכל הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן תת-קרקעי וכבישים.

 00.17תאום עם חברת בזק
על הקבלן לתאם את ביצוע העבודות מול חברת בזק ולקבל את אישורם והיתרים מהם
לביצוע העבודות .אין להתחיל בשום פנים בעבודות החפירה  /חציבה לפני קבלת
הסימון הפרטני של מערכות בזק ותאום הפקוח על הבצוע עם חב' בזק .התשלום עבור
פיקוח מטעם גורמי התשתית הנ"ל יבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן.

 00.18תאום עם רכבת ישראל ונת"י
על הקבלן לתאם את ביצוע העבודות מול רכבת ישראל ונת"י בהתאם למפרטים שלהם
ולקבל את אישורם ,היתר והרשאה לביצוע מהם לביצוע העבודות.
על הקבלן לתאם זמן רב מראש ,את ביצוע עבודות חציית הרכבת ,כדי לקבל את
האישורים הנדרשים ולתאום המועד לביצוע .מובהר לקבלן כי תאומים אלו עם רכבת
ישראל ונת יבי ישראל ,אורכים זמן רב ועל הקבלן להקדים ככל הניתן את הפניות
לתאום ולקבלת האישורים וההיתרים בנדון.
כל העבודות יבוצעו בתאום ובמידה ויידרש גם פיקוח של נציגי רכבת ישראל ו/או נת"י,
לפי המקרה .התשלום עבור פיקוח מטעם גורמי התשתית הנ"ל יבוצע על ידי ועל חשבון
הקבלן.

 00.19תאום עם חב' חשמל
על הקבלן לתאם מול חברת החשמל את כל העבודות בקרבת ומתחת לקווי חשמל
מ"נ/מ"ג/עליון ו/או בקרבת לכבלי חשמל תת קרקעיים כולל קבלת אישור בכתב
מחברת חשמל.
אין להתחיל בשום פנים בעבודות החפירה  /חציבה לפני בצוע תאום וברור פרטני עם
חברת החשמל לגבי המצאות כבלים תת ועל קרקעיים באתר העבודה וסביבתו .כל
העבודות יבוצעו בתאום ובמידה ויידרש גם בפיקוח של נציגי חברת החשמל .התשלום
עבור פיקוח מטעם חברת החשמל יבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן.

 00.20תאום עם חב' מקורות
על הקבלן לתאם מול חברת מקורות את כל העבודות בקרבת ומתחת לקווי ומערכות
מקורות ,תת ו/או על קרקעיים כולל קבלת אישור בכתב מחברת מקורות.
אין להתחיל בשום פנים בעבודות החפירה  /חציבה לפני בצוע תאום וברור פרטני עם
חברת מקורות לגבי המצאות קווי ומערכות מקורות תת ועל קרקעיים באתר העבודה
וסביבתו .כל העבודות יבוצעו בתאום ובמידה ויידרש גם בפיקוח של נציגי מקורות.
התשלום עבור פיקוח מטעם חברת מקורות יבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן.
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 00.21תאום עם חב' תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן) -קו מוצרי דלק (קמ"ד) ,קצצ"א
ו/או עם חברת נתיבי גז
על הקבלן לתאם מול החברת תש"ן /קמ"ד ,קצצ"א ,נתיבי גז טבעי -כל אחת בנפרד,
את כל העבודות בקרבת ומתחת למערכותיהן ,תת ו/או על קרקעיים כולל קבלת אישור
בכתב מחברות אלו לביצוע העבודות.
אין להתחיל בשום פנים בעבודות החפירה  /חציבה לפני בצוע תאום וברור לגבי סימון
הצינורות והמערכות הקיימים ותאום הבצוע עם כל אחת מהחברות הנ"ל .תש"ן /
קמ"ד .כל העבודות יבוצעו בתאום ובמידה ויידרש גם בפיקוח של נציגי החברות הנ"ל.
התשלום עבור פיקוח מטעם החברות הנ"ל יבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן.

 00.22תאום עם  ,HOTפרטנר וסלקום
על הקבלן לתאם מול חברות הוט ,סלקום ופרטנר ,כל אחת בנפרד ,את כל העבודות
בקרבת מערכותיהן ,תת ו/או על קרקעיים כולל קבלת אישור בכתב מחברות אלו
לביצוע העבודות.
אין להתחיל בשום פנים בעבודות החפירה  /חציבה לפני בצוע תאום וברור כנ"ל עם
חב' הוט ,סלקום ו/או פרטנר.
כל העבודות יבוצעו בתאום ובמידה ויידרש גם בפיקוח של נציגי החברות הנ"ל.
התשלום עבור פיקוח מטעם חברות התקשורת הנ"ל יבוצע על ידי ועל חשבון הקבלן.

 00.23פקוח ארכיאולוגי
תוואי הקו עובר באזור בו ממצאים ארכיאולוגיים.
על הקבלן יהיה לתאם את תחילת העבודה עם רשות העתיקות ,ולהישמע כל הוראות
הנציג מטעם רשות העתיקות ,בתאום עם המפקח מטעם המזמין ,כולל עבודה בידיים
ואף הפסקת העבודה במקומות שונים ולפרקי זמן שונים .התשלום למפקח מטעם
רשות העתיקות יעשה ע"י המזמין .המזמין לא יפצה את הקבלן בגין הפסקת עבודה
כלשהי כתוצאה מהחלטת רשות העתיקות בשטח.

 00.24אתרא קדישא
תוואי הקו עובר באזור בו אתרי קבורה קדומים .אתרא קדישא מטפלת בשימור
אתרים אלו .על הקבלן יהיה לתאם את תחילת העבודה עם נציג אתרא קדישא,
ולהישמע כל הוראות הנציג מטעם אתרא קדישא ,בתאום עם המפקח מטעם המזמין,
כולל עבודה בידיים ואף הפסקת העבודה במקומות שונים ולפרקי זמן שונים .המזמין
לא יפצה את הקבלן בגין הפסקת עבודה כלשהי כתוצאה מהחלטת אתרא קדישא.
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 00.25תאום עם קק"ל
על הקבלן לבצע תאום עם חברת קק"ל לפני תחילת ביצוע העבודות ,ליידעם ולקבל
את אישורם לביצוע העבודות.
ככל שיידרש פיקוח של קק"ל ,יתאם הקבלן עם נציגי קק"ל עד לקבלת האישורים
וההיתרים .הקבלן ישלם את התשלומים הנדרשים עבור ימי פיקוח של קק"ל.

 00.26עבודה סמוך לכביש קיים ודרכים.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים ויבטיח שלא תהיינה כל הפרעות לתנועה בכביש
קיים במהלך העבודה ,ולא יהיה כל סיכון לכביש ולתנועה .העבודה תבוצע בהתאם
להנחיות ודרישות נת"י והמועצה האזורית מטה יהודה ועיריית בית שמש.

 00.27עבודה סמוך למסילת רכבת קיימת
על הקבלן לתאם זמן רב מראש ,את ביצוע עבודות חציית הרכבת ,כדי לקבל את
האישורים הנדרשים ולתאום המועד לביצוע .מובהר לקבלן כי תאומים אלו עם רכבת
ישראל אורכים זמן רב ועל הקבלן להקדים ככל הניתן את הפניה לרכבת ישראל בנדון.
הקבלן יידרש ,בין היתר ,להציג לרכבת ישראל תכניות תנוחה וחתכים לאורך הקידוח,
המציגים בין היתר את מערכות הרכבת ופרטים טכניים הנדסיים נוספים ככל שיידרש,
וכן תכנית עבודה מפורטת ולוח זמנים באופן שיבהיר כי ביצוע העבודה לא יפגע
במערכות ובתפעול הרכבת ויבוצע תוך שמירה על הנחיות הבטיחות.
על הקבלן להתארגן לביצוע העבודה עפ"י ההנחיות המקצועיות והנחיות הבטיחות של
רכבת ישראל .ללא קבלת הנחיות מפורטות וביצוען בשלמותן לא תאושר ביצוע חציית
הרכבת .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ויבטיח שלא תהיינה כל הפרעות
לתנועה במסילת הרכבת במהלך העבודה ,ולא יהיה כל סיכון למסילה ולתנועה.
העבודה תבוצע בהתאם להנחיות ודרישות רכבת ישראל .ביצוע הקידוח האופקי תחת
המסילה יבוצע ע"פ דרישות רכבת ישראל.
ככל שיידרש פיקוח של נציגי רכבת ישראל ,הקבלן ישלם את התשלומים הנדרשים
עבור ימי פיקוח אלו.

 00.28תאום עם קבלנים אחרים
בכל מקרה בו יעבדו באתר העבודה של הקבלן או בקרבתו ,גם קבלנים אחרים (כגון:
עבודות בניה ,כבישים ,מים ,חשמל ,טלפון ,תקשורת ,חשמל ,ניקוז ,תשתיות אחרות
וכו') ,ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים לתאום עבודתו עם עבודת הקבלנים
האחרים ועל כך לא תשולם תוספת מחיר.
בכל מקרה בו יעבדו קבלנים אחרים שונים באתר העבודה הפעיל של הקבלן ,ממונה
הבטיחות מטעם הקבלן יתדרך את הקבלנים הנ"ל בהוראות בטיחות החלים על אתר
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הקבלן ו יוודא כי הקבלנים האחרים בתוך אתר הקבלן פועלים לפי ההוראות ואינם
גורמים למפגעי בטיחות או עובדים בצורה לא בטיחותית.
בכל מקרה בו יעבדו קבלנים אחרים שונים באתר העבודה הפעיל של הקבלן ,ממונה
הסביבה מטעם הקבלן יתדרך את הקבלנים הנ"ל בהוראות שמירה על הסביבה ויוודא
כי הקבלנים האחרים בתוך אתר הקבלן פועלים לפי ההוראות ואינם גורמים למפגעי
סביבה .עבור כל התאום עם הקבלנים האחרים לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה
כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 00.29תכנון הסדרי תנועה זמניים וקבועים
לתכניות המכרז צורפו תכניות של הסדרי תנועה זמניים וקבועים המצורפות למסמכי
המכרז כטיוטה ראשונית ,לידיעה בלבד ולעזר (אם הקבלן יחפוץ להיעזר בתכניות אלו).
הקבלן רשאי להיעזר בתכניות אלו ,לאמץ אותן ולהשתמש בהן  -תחת הלוגו שלו
ובחתימת מתכנן מוסמך מטעמו  -אך האחריות המלאה לתכנון ,תאום ואישור תכניות
הסדרי תנועה ובטיחות לשלבי הביצוע מוטלת כולה על הקבלן.
על הקבלן מוטלת האחריות להכין תכניות הסדרי תנועה זמניים על ידי מהנדסי
תנועה ,כבישים מורשים ומנוסים ובעזרת יועץ בטיחות בתנועה מורשה ומנוסה וכן גם
בעזרת כל בעלי המקצוע המוסמכים הנדרשים ,כולם מטעמו ועל חשבונו .על הקבלן
לתאם ולאשר את התכניות כולן עם הרשויות/הגורמים הרלוונטיים כולל בין היתר עם
הרשויות המקומיות ,המועצה האזורית ,הישובים שבתחומם ו/או בגישות אליהן ומהן
תבוצע העבודה ו/או המושפעים מהעבודה ,נתיבי ישראל ,רכבת ישראל ,משטרת
ישראל וכו' ,לפי הצורך.
על הקבלן לתכנן את כל עבודות הסדרי התנועה הזמניים ולאחר אישורן לבצע אותן
כולל כל המשתמע מהעבודות ,ככל שיידרש כדי לאפשר עבודות לאורך כבישים במספר
שלבים ,ביצוע חציות כבישים וכל הנדרש לביצוע עבודתו בשלמותה .לשם כך על
התכנון של הסדרי התנועה לשלבי הביצוע לכלול בין היתר גם ,ככל שיידרש ,תכנון
לביצוע דרכים זמניות ומעקפים זמניים ,תאורה זמנית ו/או גם עבודות שונות לפי
הצורך ויבוצע ,לאחר קבלת האישורים וההיתרים ,בעבודה לרבות במשמרות ועבודות
לילה – הכל בהתאם לתכניות שיכין הקבלן ,להוראות הרשויות האחראיות,
והמשטרה ,במטרה להבטיח עבודה בטיחותית ,לגרום למינימום הפרעות לתנועת כלי
הרכב ולמשתמשי הדרך השונים ולשמור על שלום הציבור.
על הקבלן יהיה לספק ולהתקין למשך ביצוע העבודה את כל השילוט ,התמרור ואביזרי
הבטיחות ככל שיידרשו להכוונה בטיחותית של התנועה ע"י המשטרה ומח' התנועה
של עירייה בית שמש ושל מועצה אזורית מטה יהודה -לפי מיקום העבודות.
במידה ויידרשו מכווני תנועה במהלך ביצוע הסדרי התנועה על הקבלן לשכור ולהפעיל,
על חשבונו ,אך ורק מכווני תנועה מורשים בעלי תעודת הסמכה מנתיבי ישראל.
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במידה ומשטרת ישראל תדרוש נוכחות של שוטרים ,ניידות וכו' מטעמה ,הקבלן יישא
בתשלום כל ההוצאות הכרוכות בכך.
במידה וכדי לממש את הסדרי התנועה והבטיחות תידרשנה גם עבודות הנדסיות
פיזיות כגון ביצוע דרכים ומעקפים ,שינויים באבני שפה ,מדרכות ,איי תנועה ,מעגלי
תנועה ,במפלסים  ,בתכסית (למשל שינויים מבנה ואספלטים של אזור הנדרש לתפקד
כמיסעה זמנית במקום אי תנועה ,גינון וכו') שינויים בתאורה ,הגנה על תשתיות שונות
וכו' על הקבלן לתכנן את כל פרטי העבודות הנדרשות ,כולל שיקום והחזרת המצב
לקדמותו למצב שמיש ותקין על ידי בעלי מיקצוע מוסמכים ומורשים בתחומים
הנדרשים ולתאם אותן עם הגורמים האחראים על תחומים אלו ברשויות ובמועצות
והגופים האחראיים.
הקבלן לא יהיה זכאי לשום תשלום נוסף ושום הארכת לוח זמנים עבור עיכובים,
קשיים ,וסידורים מיוחדים הכרוכים במימוש כל המפורט לעיל.
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות
הנ"ל .התמורה עבור העבודות הנ"ל כלולה בתמורה שתתקבל במסגרת הסעיפים
השונים בכתב הכמויות.
לא תשולם לקבלן תוספת מחיר עבור תכנון ,השגת אישורי כל הגורמים וביצוע הסדרי
תנועה זמניים מעבר להקצב המופיע בכתב הכמויות.

 00.30חצית מתקנים
בחציית מתקנים קיימים ,ועבודה בקרבתם כגון ליד מתקני טלפון ,תקשורת ,חשמל,
תאורה ,רמזורים ,מערכות מים ,ביוב ,ניקוז ,גז ,דלק וכו' (עמודים ,אנטנות ,ארונות
חשמל ,תקשורת ,רמזורים" ,גמלים" ומערכות מים ,שוחות וכו' מחוברים של מתקני
תשתיות) ,יסודות מבנים או כל מתקן קיים אחר ,ידאג הקבלן לקבלת רשות או רישיון/
היתר (במידה ודרוש) לשם ביצוע סדיר של העבודות .הקבלן מתחייב למלא בקפדנות
אחר תנאי הרישיון /ההיתר ולבצע העבודות בזהירות ובהתאם להוראות .במידה תהיה
דרישה מבעל התשתית או כל גורם אחר לתכנן חיזוק או/ו תמיכות התשתית הקיימת
ע"מ לאפשר ביצוע נשוא מכרז זה ,התכנון ,אישורו וביצועו יחולו על הקבלן ולא תשולם
תוספת מחיר בעבור כל האמור לעיל.
עבודות חפירה /חציבה וכן כל עבודה מסוג אחר ,בקרבת מתקנים קיימים יבוצעו
בצורה כזו שלא יגרם למתקנים שום נזק ותאפשר את פעולתם השוטפת התקינה.
לפני התחלת הביצוע על הקבלן לתאם עם הגורמים המתאימים המחזיקים ומפעילים
את השרות והקשורים במתקן את הפעולות וההנחיות לעבודה בקרבת המתקן.
בכל מקרה שמתקן כל שהוא יפגע תוך כדי עבודתו של הקבלן ,יהיה עליו להודיע על כך
מיידית לבעלים ולאחראים ולכל הגורמים הקשורים במתקן שנפגע ולגשת מיד לתיקון
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הנזק לפי הוראותיהם ועל חשבונו הוא .כל ההוצאות הקשורות בסידורי עבודות
התיקון ,התשלום עבור התיקונים וכל הפיצוי עבור הנזקים יהיו על חשבון הקבלן.

 00.31אמצעי זהירות בעבודות ביוב
על הקבלן לתאם מול תאגיד מי שמש או כל רשות אחרת האחראית על קו הביוב
הקיימים ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות לפי דרישות גורמים אלו.
לא תשולם תוספת מחיר עבור נקיטת אמצעים אלו.
להלן מספר אמצעי זהירות הנדרשים לביצוע העבודה אך לא כולם:
לפני כניסה לשוחת הבקרה ,יש לאוורר את התא כראוי בעזרת מאווררים
.1
מכניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת
תותר הכניסה לתא הבקרה ,אבל רק לנושאי מסכות גז.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות
.2
לפי הכללים הבאים:
לעבודה בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני
התאים הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים .לחיבור אל ביוב קיים  -המכסים
משני צידי נקודת החיבור.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ
.3
לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי
.4
מחליקות .הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל ,אשר את קצהו
החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.
הנכנס לשוחת בקרה יישא מסכת גז מתאימה.
.5
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא
.6
אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

 00.32הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
הקבלן מצהיר בזה כי סייר באופן מפורט באתר העבודה וכי הוא מכיר היטב את תנאי
המקום ,דרכי הגישה אל כל מקום קטע/מקטע /תת מקטע וכו' שבו תבוצענה עבודות,
את המיקום של מתקנים סמוכים וכן את תנאי וטיב הקרקע במקום ,וכי הבין והוא
מכיר את תנאי העבודה על כל מורכבויותיה ואת כל הפעולות והעבודות שיידרש לבצע
וכל המשתמע מכך מבחינת הישימות לביצוע העבודה המתוכננת בלוח הזמנים
ובאיכות הנדרשים וכי תמחר בהתאם את הצעתו.
הקבלן מצהיר בזה כי קרא היטב את כל מסמכי המכרז על כל צורפותיהם ,למד את
התכניות ,המפרטים הכלליים והמיוחדים ואת כתבי הכמויות ,חישב והבין את
התמורה שיקבל עבור העבודה ,לקח בחשבון את כל אותן העבודות המפורטות
במסמכים שלא יימדדו לתשלום ושעבורן לא יקבל תשלום נפרד ואין עבורן סעיפי
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תשלום בכתב הכמויות וכלל את כל העלויות הנדרשות לכיסוי כל התמורה הנדרשת
עבור עבודות אלו במחירי היחידות שנקב בהצעתו בכתב הכמויות וכי יבצע את עבודתו
עפ"י דרישות מסמכי המכרז כלשונם וככתבם .כמו כן מצהיר הקבלן כי הביא בחשבון
בהצעתו את כל תנאי העבודה .לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת
התנאים באתר ,לרבות תנאים אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי בתכניות ו/או בשאר
מסמכי המכרז.

 00.33בצוע בשלבים
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים לפי תכנית עבודה במתאם עם
אבני הדרך החוזיים וכפי שיקבע המפקח .המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות
בכל שלב לפי ראות עיניו .הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות של המפקח לא יזכה את
הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.
כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות סמוי מן העין טעון אישור
המפקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו.

 00.34בדיקות איכות ובקרת איכות
בדיקות איכות:
העבודה תבוצע תוך ביצוע בקרת איכות עצמית על ידי הקבלן באמצעות חברה חיצונית
עמה יתקשר הקבלן על חשבונו והיא בעלת מומחיות בביצוע בקרת איכות בעבודות
כדוגמת העבודות הנדרשות לביצוע במכרז זה.
כל הבדיקות ככל שתידרשנה לפי תכנית בקרת האיכות שיכין הקבלן על ידי יועץ ממונה
בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו והכפופה לאישור המפקח ,ושתבוצענה במהלך
העבודה ,כגון :בדיקות מכלול פרטי העבודות והתאמתן לנדרש ,למפרטים ,לתקנים,
לתכניות וכו' ובין היתר גם בדיקות המידות של מרכיבי העבודות השונים ,בדיקת
איכות לתוואי ועומק ויציבות החפירות לתעלות ,לשוחות ולעבודות השונות ,בדיקות
הדיפונים ,הבטונים ,הזיון וכו' ,בדיקות שיטות ואופן ביצוע העבודות השונות מבחינת
התאמה לאיכות הנדרשת מהתוצרים ,בדיקות החומרים השונים ,הצינורות ,השוחות,
המחברים ,האיטומים ,אופן הביצוע ,בדיקות רדיוגרפיות ,בדיקות אטימות ,צילום
הקווים ,ואחרות לפי המפרט ,בדיקות חומרי הסלילה ,דירוג ,צפיפות ,נזילות ,דרגות
ההידוק ,בדיקות אספלטים ,בדיקות הבנטונייט ,הדייס ,בדיקות איכות למרכיבי
השיקום וכו' ,תהיינה על חשבון הקבלן .הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת כגון
מכון התקנים או הטכניון או שווה ערך ואיכות .בדיקות הקשורות לטיב הצינור
והריתוכים יישלחו למעבדה מוסמכת.
על הקבלן לקבל אישור מראש של המפקח לכל מעבדת בדיקות שבכוונתו להפעיל.
22
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

כל הבדיקות כולל כל הכלול והכרוך בארגון הבדיקות ,בכל העבודות הנילוות הדרושות
לביצוע הבדיקות ,בהפעלת צוותים בודקים במיקצועות השונים באתר ,בהפעלת
מעבדות בדיקה מוסמכות מסוגים שונים באתר ,בהובלת הבדיקות למעבדות וכו' כל
הכרוך בביצוע הבדיקות והעברת דו"חות הבדיקות למפקח ,בדיקת הדוחות ,בדיקות
חוזרות במידת הצורך וכו' עד לקבלת תוצאות המאשרות את תקינות הביצוע ,כלולות
במחירי היחידות שנקב הקבלן עבור הסעיפים בכתב הכמויות  -ולא יימדדו לתשלום
בנפרד.
בקרת איכות:
באחריות הקבלן למנות ,על חשבונו מערך מקצועי של בקרת איכות שתכלול חברה
חיצונית המתמחה  -והיא בעלת ניסיון שלא יפחת מ –  5שנים  -בבקרת איכות של
עבודות כדוגמת העבודות שבמכרז.
חברת בקרת האיכות תפעיל באופן שוטף באתר ,אך לא פחות מפעמיים בשבוע ו/או
יותר בתדירות ככל שתידרש על ידי המפקח ,ממונה בקרת איכות שהוא מהנדס או
הנדסאי בעל ניסיון שלא יפחת מ –  5שנים בבקרת איכות של עבודות כדוגמת העבודות
שבמכרז .על ממונה בקרת האיכות חלה החובה להשתתף בפגישות האתר השבועיות
בניהולו של מנהל הפרויקט  /המפקח והקבלן.
חברת בקרת האיכות תפעיל באופן שוטף ,קבוע ,יום יומי וצמוד באתר בקרת איכות
תחומית למקצועות השונים ,לפי הצורך .בקרי האיכות התחומיים יהיו מהנדסים או
הנדסאים בעלי ניסיון שלא יפחת מ –  5שנים בבקרת איכות של עבודות כדוגמת
העבודות המבוקרות.
על הקבלן לקבל אישור מראש של המפקח לחברת בקרת האיכות ,לממונה בקרת
האיכות ולבקרי האיכות התחומיים שבכוונתו להפעיל.
הקבלן יכין בתקופת ההתארגנות באמצעות מערך בקרת האיכות מטעמו פרוגרמת
איכות לכל ליווי ובקרת האיכות ומערך הבדיקות ובין היתר גם יגדיר את שיטות
התיעוד בפרויקט ,את המרכיבים המבוקרים ושיטות ותדירות הבקרה ,את "נקודות
העצירה" בפרויקט ,את שיטת העבודה בפתיחת וסגירת "אי התאמות" וכו' וכמפורט
בנספח בקרת האיכות  -ויאשרה אצל המפקח.
הקבלן יכין באמצעות מערך בקרת האיכות מטעמו תכנית בקרת איכות שבועית
ויגישה לאישור המפקח יום עבודה לפני מועד פגישת האתר השבועית.
בקרת האיכות תבקר את כל מרכיבי העבודות המבוצעות ובמידה וככל שימצאו
ליקויים תפתח אי התאמות ממוספרות ומדורגות לפי " :הערות קלות"" ,הערות
בדרגת חומרה בינונית" ו"הערות חמורות" ,הכל כמפורט בנספח בקרת האיכות.
מערך בקרת האיכות ינוהל בצורה ממוחשבת בשיטה /תוכנות שתתואם ותאושר על
ידי המפקח.
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 00.35סידור ,פינוי שיירים מהעבודות ,פסולת וכו' ,ניקיון האתר ותוואי העבודות
בגמר העבודה ובכל יום עבודה
מידי יום עם גמר יום העבודה ,הקבלן יפנה מהאתר כולו ,משטחי ההתארגנות
ומאזורי העבודות ערמות ,שיירים וכל פסולת אחרת ו/או שהמפקח יורה לסלקה
מהאתר ובסמוך לו.
על הקבלן לוודא באופן שוטף ,יום יומי ובמידת הצורך ,ככל שנדרש ,גם בכל מהלך כל
משמרות העבודה ,את הניקיון ואי השארת ו/או מניעת הצטברות של מפגעים ,לכלוך,
שאריות של עפר ,אבנים ,חומרי סלילה ואחרים על כבישים ,דרכים או כל מקום שבהם
חומרים כגון אלו ואחרים שהשאיר הקבלן עלולים לגרום למפגעים העלולים לסכן את
התפקוד ו/או את הבטיחות של כבישים ,דרכים ,גישות ,תחומים שמשתמשי דרך
ומשתמשים שונים נזקקים לשימוש בהם.
על הקבלן לוודא בכל עת ומידי יום ביומו בסיום העבודות כי תעלות ומערכות ניקוז
ותיעול ,קירות ,גדרות ,מבני דרך ושדה וכל מרכיבי הפרויקט שבאחריותו הם תקינים,
אינם מהווים מפגע איזה שהוא וממלאים את הפונקציה התפקודית שלשמה הוקמו.
על הקבלן לוודא ולתחזק מדי יום ביומו את כל מרכיבי העבודות ולוודא בין היתר
שהגדרות וכל האלמנטים הזמניים והקבועים שהקים הם יציבים ,תקינים ואינם
בלויים ו/או מסכנים באיזה אופן שהוא מי ממשתמשי הדרך וסביבת העבודות.
על הקבלן לחזק ולתקן חל קי גידור שונים ,איסכורית ואחרים במידה ונמצא בהם
בלאי ו/או פגם.
על הקבלן מידי יום לוודא שכל תעלה/בור ימולאו עד פני קרקע קיים וזאת לפני שיעזוב
את אתר העבודה.
אין להשאיר תעלה/בור פתוחים בשום פנים ואופן.
על הקבלן להקפיד על כיסוי חפירות התעלה בסיום כל יום עבודה על חשבונו.
על הקבלן לוודא מדי יום ביומו כי לא נגרמים מפגעי איכות סביבה אילו שהן בגין
עבודתו או תוצאות עבודתו.
עם גמר העבודה ולפני קבלתה ע"י המפקח הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי,
מסודר .מודגש כי כל המפורט לעיל לא יימדד בנפרד לתשלום ולא תתקבל כל תוספת
בגין פעולות אלו וכי התמורה עבור פעולות אלו כלולה במחירי היחידות שבכתב
הכמויות ,כפי שנקב הקבלן בהצעתו.
בין היתר ,מודגש בזאת ,כי השמירה והגנה על חפירות התעלה כלולה במחירי יח'
להנחת קווי הביוב.

 00.36בוטל
 00.37סעיפי כתב כמויות ו/או שינויים (הגדלה /הקטנה ,ביטול  /הוספה של סעיפים
) בכתב הכמויות
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על הקבלן לקחת בחשבון כי סעיפים שונים כגון ,בין היתר ,סעיפי מילוי בCLSM -

לתעלה ,במקום מילוי סומסום ,סעיפי כ"כ "אתרא קדישא" ,גושי עיגון לאורך קווי
הביוב ,עבודות רג'י (עבודות שונות) וסעיפים נוספים כמפורט בכתב הכמויות  -הינם
סעיפים שיבוצעו אך ורק לפי דרישה בכתב ובאישורו הסופי של המפקח והמזמין.
לקבלן לא תהא כל תביעה ,טענה או בקשה לתמורה בגין אי ביצוע הסעיפים הנ"ל.

 00.38בוטל
 00.39תכניות לאחר בצוע (בדיעבד )AS MADE
במהלך העבודה -ומודגש בזאת כי לפני כיסוי איזה מרכיב שהוא של העבודה ,יכין
הקבלן באמצעות מודד מוסמך ,מדידה ממוחשבת שתכלול תכניות לאחר בצוע
שתכלולנה את נתוני המיקום התלת מימדי של כל אלמנט הנמדד ( ,)Z,Y,Xכולל בין
היתר של המיקום והמפלסים של הקווים ,התאים ,האביזרים ,המבנים והנקודות כפי
שבוצעו למעשה  ,וכן את נתוני הרומים של הצינורות בכניסות אל התאים וביציאות
מהתאים ובנקודות השונות ,רומי המכסים ,עומק התאים ,המידות הפיזיות המדויקות
פנים וחוץ של התאים ,מיקום מדויק של מכסי השוחות ,פרטי האלמנטים כגון סוג
ודרג הצנרת וכו' ,אורכי הקטעים ושיפועיהם ,וכן נתוני קשירת התאים והנקודות
לעצמים בשטח וקואורדינטות של כל תא ונקודה שיאפשרו את אתור התאים והנקודות
אחר הבצוע.
בכל חשבון חלקי ,לכל שלב בביצוע וכן בגמר העבודה לקראת קבלתה ,יגיש הקבלן
למפקח במדיה דיגיטלית את קבצי  ,AS - MADEכולל תכניות ,חישובי כמויות,
(ניתוחי מחיר במידת הצורך) חתומים על ידי מודד מוסמך מטעמו ועל חשבונו/ .כולל
תמונות/יומנים וכל צרופות הנדרשות על מנת לאשר החשבון .כמו כן הקבלן יצרף
בנוסף העתק אחד של התכניות הנ"ל על רקע התכנון המפורט ובקנה המידה של
התכנון ,כולל תרשימים וחתכים ,כשהם חתומים על ידי מודד מוסמך המאשר את
נכונות כל המידות כמתארות באופן מדויק את המצב לאחר ביצוע .יודגש כי הגשת
התכניות ל אחר בצוע (בדיעבד) הנ"ל הינן תנאי הכרחי לאשור החשבונות החלקיים
והחשבון הסופי של הקבלן.
הגשת תכניות עדות תהיה עפ"י מפרט  GISשל תאגיד מי שמש.

 00.40מניעת 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
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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 את כל 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 לכבישים מאתרי העבודה ,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
שיידרש ע"י המפקח ,כולל תחזוקת העמודים.
• הקבלן נדרש לנקוט באמצעים קפדנים באתר ולהציגם לאישור המפקח באתר
למניעת גלישת תערובת בנטונייט אל מחוץ לאתר העבודה ואל הדרך .הקבלן יציג
תוכנית עבודה ופירוט הצעדים שינקוט אשר תכלול גם תרחישי תקלה אפשריים
לפינוי בנטונייט.
• במידה ויהיו קנסות מרשויות בגין מפגעי אבק ורעש ישולמו על ידי הקבלן.

 00.41מניעת 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.

 00.42רציפות דרכי עפר ודרכים חקלאיות
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת רציפות הדרכים החקלאיות ודרכי
העפר הקיימים במשך כל זמן הביצוע כולל נגישות לדרכים ,הצבת תמרורי אזהרה,
אמצעי בטיחות וכו'.
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נספח ג' 2
תנאים כלליים והבהרות לסעיפי כתב הכמויות
המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז

 01.01תנאים כלליים
א.

אופני המדידה ותכולת המחירים
בכתב הכמויות (הכולל מחירי יחידה) מצוינים ראשי הסעיפים של העבודות
שיש לבצע ,בניסוח מצומצם שאינו מפרט את כל המטלות המפורטות בשאר
מסמכי המכרז .התיאור של הסעיפים בכתב הכמויות אינו ממצה את כל
התחייבויות הקבלן המתוארות במסמכים המצורפים :בתנאים מיוחדים,
במסמך המוקדמות ,במפרטים הטכניים ,במסמך ההבהרות לכתב הכמויות,
בתכניות ,בחוזה וביתר מסמכי המכרז.
הכמויות המופיעות בכתבי כמויות אלה מטרתן לשקף את אופי העבודה
העומדת להתבצע .אין מבטיחים לקבלן ,כי הוא אמנם יידרש להוציא לפועל
את כמויות העבודה באותו ההיקף שצוין בכתבי הכמויות  -לא עבור פריט
מסוים כלשהו ,ולא עבור קבוצת פריטים כלשהי  -וזאת על אף הסברה כי כתבי
הכמויות ,בכללותם ,משקפים בדרך כלל את העבודה העומדת להתבצע.
כל האמור במכלול מסמכי המכרז כלול במחירי היחידה הנקובים על ידי
הקבלן בסעיפי כתבי הכמויות ,אלא אם צוין אחרת.
התמורה עבור העבודות לפי המחירים שבכתב הכמויות אותן קבע הקבלן
כוללת את כל התמורה עבור כיסוי ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג
שהוא המתחייבות מהביצוע ,כולל עבור עבודות שאינן נמדדות לתשלום,
תשלומי כל האגרות וכוללת את הרווח הקבלני.
רואים את הקבלן כמי שלמד והבין את תכולת העבודות המתוארת בכל מכלול
מסמכי המכרז ותמחר את סעיפי כתב הכמויות בהתאמה לכל הנדרש לביצוע.
הביטויים "התמורה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות"" ,התשלום
עבורן כלול במחירי היחידות שבכתב הכמויות"" ,לא תשולם /לא ישולם
בנפרד" ,לא תימדד בנפרד"" ,לא תימדד/יימדד לתשלום" ,וכו' ,פרושם גם כן
כי בנוסף לעבודה המפורטת בתוכניות ,במפרט וביתר מסמכי החוזה ,המחיר
כולל גם את העבודה /ות שאליה/ן מתייחסת הפיסקה /הסעיף שלא הוכנסו
לכתב הכמויות ,לא יימדדו לתשלום בנפרד ,ורואים עבודות אלו ככלולות בשכר
החוזה מבלי היותן מפורטות .התמורה עבורן כלולה בתמורה שיקבל הקבלן
עבור מכלול העבודות שביצע ושעבורן ישנם סעיפים למדידה לתשלום בכתב
הכמויות.
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ב.
ג.
ד.

מחירי היחידה כוללים ,בין היתר ,את התמורה לקבלן בגין תאום ,הזמנה,
רכישה ,קבלה ,הובלה ,פריקה ,שינוע ,אחסון ,אספקה ,שמירה וכו' של
מוצרים ,חומרים ועבודה ,כולל מיסים והיטלים מכל סוג שהוא הקיימים
וכאלה שיהיו קיימים באם יהיו קיימים פרט למס ערך מוסף.
כמו כן כוללים המחירים את ההוצאות המוקדמות והמקריות ,עלויות
תשלומים לגורמים שונים עבור פיקוח ,בדיקת תכניות וכו' ,עלויות ערבויות,
ביטוח ,עלויות מימון וכו' ,עלויות סימון ומדידה ,שמירה על החומרים
והעבודות המוגמרות וכל המתואר במסמכי המכרז ,במוקדמות ,במפרטים,
כתב כמויות ,תוכניות  -וכן את רווחי הקבלן.
מחירי היחידות בסעיפים השונים המתוארים במסמך זה כוללים את מלוא
התמורה עבור ביצוע העבודה בכל המקצועות הנדרשים ,לרבות ,בין היתר
עבודות עפר – חפירה /חציבה /גריסה /ניפוי /מילוי ,התאמת החומר החצוב
לחומר מילוי ,העמסה על משאיות וכו' ,מילוי והעמסה חוזרים ונשנים לפי
הצורך ) (DOUBLE HANDLINGסילוק פסולת ,תשלום אגרות והיטלים,
עבודות בטון וקונסטרוקציה למיניהן ,עבודות צנרת לסוגיה ,עבודות קידוחים
אופקיים ומינהור בטכניקות שונות ,דיפונים ,תימוכים ,עבודות דרכים
וכבישים ,ניקוז ,תיעול והסדרת נחלים ,פיתוח נופי וכו' כמתואר במכלול
מסמכי המכרז.
מחירי היחידות בכ"כ כולל בין היתר (אך לא רק) גם את כל הנדרש להכנת
תכניות עבודה והרכבה מפורטות  ,SHOP DRAWINGSאספקת כל
החומרים ,האביזרים הספחים ,חומרי העזר והתקנתם ,כולל כל הדרוש
לתאומים וקבלת אישורים והיתרים ,להקמת והפעלת איזורי ההתארגנות ,כל
הפעולות והעבודות הנילוות והמשלימות וכל הנדרש לביצוע מושלם של כלל
העבודות במקום בין אם הדבר מוזכר מפורשות במסמך זה או בכתב הכמויות,
ובין אם אין הוא מוזכר כלל.
לא תשולם כל תוספת בגין הגדלה או הקטנה או ביטול סעיפים של הכמויות
המופיעות בכתב הכמויות או התוכניות.
לא תשולם כל תוספת בגין הצורך בביצוע מדידות ,סימון ואיזון של הקווים
והמתקנים המתוכננים ,כפי שמוגדר במפרט זה.
מובהר בזאת ,כי במכרז /חוזה זה לא כל חפירה /חציבה זהירה לבורות גישוש
לגילוי מתקנים תת קרקעיים ולא כל עבודת/ות גילוי מתקנים תת קרקעיים,
תימדדנה לתשלום ,אלא רק לפי המובהר להלן:
עבודות ביצוע בורות גישוש בעבודה זהירה ,בעבודות ידיים וכו' ,יימדדו
לתשלום לפי הסעיף בכתב הכמויות רק עבור פעולה/ות של עבודה/ות
מקדימה/ות לברורים ולאיסוף מידע ע"י ביצוע חפירה ו/או חציבה זהירה
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("חפירת גישוש") לגילוי לגבי הימצאות מיתקנים /תשתיות במקום בו
מתוכננת בהמשך עבודה כלשהי ,ובכפוף לכך שהעבודה נעשתה על פי הוראה
בכתב של המפקח.
מטרת עבודה זו היא לצורך גילוי מוקדם לגבי הימצאות ו/או אי המצאות של
מתקנים ותשתיות קיימות שהיו במקום העבודה לפני התחלת עבודה זו שלא
בוצעו על ידי הקבלן או שלוחיו במקום בו מתוכננת בהמשך עבודה כלשהי.
מובהר בזאת כי התמורה עבור עבודת חפירה /חציבה עבור הנחת תשתית
כלשהי כוללת בתוכה גם מעבר מעל ו/או מתחת לתשתיות ומתקנים קיימים
בעבודה זהירה.
אחריות הקבלן כוללת גם את הזמנת מפקח מטעם בעל המתקן /גורם
התשתית ,שיוזמן על ידי ועל חשבון הקבלן להיות נוכח בעת ביצוע עבודות
בסמיכות למיתקנים ולתשתיות שבאחריות אותו הגורם.
עבור כל הכרוך בחציית תשתיות מעליהן ו/או מתחתן בעבודה זהירה ,לא
ישולם בנפרד והתמורה עבור עבודות אלו כלולה במחיר שהציע הקבלן לביצוע
העבודה כולה.
מחיר הנ"ל יהיה כלול במחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

 01.02כתב הכמויות
כתב הכמויות מהווה השלמה לתוכניות ולמפרט ,ועל כן כל פריט המתואר בתוכניות
ו/או במפרט אינו חייב למצוא את ביטויו המלא והמפורט בכתב הכמויות .אף אם ניתן
תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות אין הדבר מחייב מתן תיאורים
דומים ליתרם.
כלל הוא :מתן תיאורים כלשהם ,חלקיים או נרחבים ,לאחד או מספר פריטים מפרק
מסוים אינו גורע מכלליות ההערות העלויות הניתנות בראשי פרקים אלה.
 01.02.1מדידת נפחים
אם לא צוין אחרת ,ימדדו הנפחים במ"ק לפי שיטת השטחים הממוצעים.
 01.02.2מדידת שטחים
בהעדר הוראות אחרות ימדדו שטחים לפי השלכתם האופקית במ"ר.
 01.02.3סילוק או העברת חומרים
כאשר נאמר כי המחיר כולל העברת/סילוק /פינוי חומרים בין שהם עודפי
העפר ,החפירה /החציבה /ההריסה וכו' ו/או פסולת ,בתוך שטח העבודה או
מחוצה לו ,נכללת במחיר העברה למרחק כלשהו ובאמצעים כלשהם.
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 01.02.4קווים ושטחים עקומים ,שטחים קטנים ונפרדים ,בשטחים מוגבלים,
נוכחות מי תהום
לא תשולם כל תוספת עבור עבודות בקווים עקומים ,בשטחים עקומים,
בשטחים קטנים וצרים ,בשטחים מוגבלים ,ובנוכחות מי תהום.
 01.02.5עבודות שלא תימדדנה
רואים הקבלן כמי ששקל וכלל בהצעתו גם את כל התמורה עבור עבודות שונות
שלא יימדדו לתשלום בנפרד ועבור כל ההתארגנויות והדרוש לביצוע העבודה
במגבלות שונות וקשיים שונים כאמור במכלול מסמכי המכרז .
המובא להלן (רשימה חלקית בלבד) ,בא להוסיף או להשלים או להדגיש לגבי
מספר סעיפים מתוך מסמכי המכרז ,שאין עבורן סעיף מפורש למדידה
לתשלום בכתב הכמויות והן לא תימדדנה בנפרד לתשלום.
לא יוכרו כל טענות ו/או תביעות ולא ישולם בנפרד בגין הקשיים ,המגבלות
וההוצאות שיושתו על הקבלן עקב העבודות המתוארות בסעיפים הבאים ועל
הקבלן לכלול בסכום התמורה הכוללת שהגיש בהצעתו את התמורה עבור
ביצוע כל הנדרש בהתחייבויות אלו:
בנוסף או כהבהרה לאמור בסעיפים אחרים של מסמכי המכרז ,מחירי היחידה
השונים כוללים ,בין היתר ,גם את העבודות הבאות שלא יימדדו לתשלום
בנפרד ושהתמורה עבורן כלולה במחיר שהציע הקבלן לביצוע העבודה כולה:
רכש ,אספקה ,הובלה ,פריקה ,שינוע ,עירום ,העמסות ,עירום והעמסות
חוזרות ,double or more handling ,או שינועים נוספים ,ככל שיידרש ,פינוי
חומר ופסולת מסוג כלשהו לאתרי פסולת מתאימים ומורשים ,תשלום כל
האגרות ,ההיטלים ,התשלומים הנדרשים ,שמירה ,ביטוחים ,ביצוע העבודות
בכל המקצועות הנדרשים ,תכנון וביצוע של מספר אלמנטים כמפורט בכתב
הכמויות ובמפרטים ,בניה ,התקנה ,חיבור ,הפעלה ,תיעוד (לפני ,במהלך ולאחר
הביצוע) ,הכנת תיקי מסירה /כל הכרוך בהכנת תוכניות עדות AS MADE/
ו/או ספר /תיקי מתקן (עבור עבודות שתוכננו ע"י מתכננים ויועצים מטעם
המזמין ו/או עבור עבודות שתוכננו ע"י הקבלן) ומסירה של העבודות והציודים
לגורמים המוסמכים לפי המפרט הטכני והתכניות ,תקופת בדק ואחריות.
וכן:
כל עבודות בעלות אופי ארעי באתרי הבנייה כגון :סידור דרכים ארעיות ,מבני
עזר ,כולל מבני עזר לשימוש המהנדס ,ניקוז זמני ,הקמת פיגומים ,עבודות
אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע ,מדידות ,סימון ,אחזקתם במצב תקין ומתוקן,
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פירוק וחידוש הסימון בכל שלביו בין היתר ע"י יתדות ,כמו כן תיקון בסימונים
כתוצאה משינוי תכניות או מאי התאמה ביניהן ,כתוצאה מטעויות מדידה,
תיקון טעות בביצוע ,תאום עם גורמים שונים ,עבודות התארגנות ,מחסנים
למיניהם ,אכסון ומחיצות הפרדה עבור חומרי בניה ,אגרגטים ,צינורות ,מלט,
ברזל ,חומרי עזר וכו' כל הנדרש ,אספקת מים וחשמל לצרכי העובדים
והביצוע ,צינורות זמניים למיכלי מים ,התחברות אל מקור המים ,החשמל
בכל שיטה (חוקית ומאושרת ע"י גורם התשתית) שהיא ,והעברת המים אל
אתר העבודה ,גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים ,הגנה וכיסוי חלקי מבנים,
סילוק מי גשם והגנה משיטפונות ,סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתרי
הבנייה.
וכן:
•

עבודות באזורים מוגבלים ועם קשיי ומגבלות נגישות של כלי ציוד
מכני לרצועת העבודה,

•

ביצוע העבודות תוך עמידה בהגבלות שונות כפי שייקבעו מעת לעת ע"י
המזמין ,כולל עבודה מוגבלת ומתואמת לפי דרישות ותנאים מיוחדים
של העיריה ,המשטרה ,וגורמים נוספים,

•

ביצוע עבודות בקטעים לא רצופים ובשעות שונות של היממה ,כולל
עבודות לילה ומשמרות חלקיות שעות שונות (כל זה עפ"י הוראות
ובכפוף לאישור הגורמים המנדטוריים ,נציגי הרשויות (המזמין, ,
העירייה ,משטרה ,וכו').

•

הגבלות בזמני עבודה בגלל מגבלות שונות,

•

הגבלות ,עבודות והתארגנויות שונות ככל שיידרש לעמידה בדרישות
לשמירה על איכות סביבה (אי חריגה מרמות רעש ,רעידות ,הקטנת
מפגעי אבק ,ניקיון הסביבה ,מניעת זיהום אויר וקרקע וכו'),

וכן:
•

ארגון ,ציוות ,הצגת ואישור צוות הפרויקט מטעם הקבלן.

•

הוצאת היתרי חפירה ורישיונות על שם הקבלן.

•

כל הכרוך בתכנון ואישור תכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע,
תכנון דרכי גישה זמניים ,תכנון חניות זמניות ,הסדרי בטיחות ונגישות
לכלל משתמשי הדרך ,כולל לבעלי מוגבלויות -וביצוע לפי התכנון
המאושר.

•

הכנת לוחות זמנים מפורטים ע"י מומחה להכנת לוחות זמנים ,כולל
עדכון ותחזוקה שוטפת ,שבועית של לוחות הזמנים ,כולל הצגת
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ומסירת לוחות הזמנים למזמין וכולל כל השינויים הנדרשים לקבלת
אישור המזמין ללוחות הזמנים המפורטים לביצוע העבודה ובמהלכה.
•

התארגנות למוכנות לכניסה לעבודה מיד בתום תקופת ההתארגנות.

•

תשלום אגרות ,עקירת והעתקת עצים.

•

הגנה על עצים קיימים  /כולל עצים שנטעו ע"י הקבלן במהלך העבודה
ע"י גידורם ועטיפתם באיסכורית ו/או בלוחות עץ למניעת פגיעה בהם
במהלך העבודות.

•

פינוי חומר ופסולת מסוג כלשהו כולל בטון ,ברזל זיון וכו' לאתרי פינוי
חומר ופסולת מתאימים ,בכל מרחק;

•

תשלום אגרות פינוי ופזור חומר לסוגיו באתרים מורשים לפי סוג
החומר המפונה;

•

תשלום -במידת הצורך -לרשות (מנהל) מקרקעי ישראל ,לרשויות
שונות.
הקבלן יישא בכל התשלומים/אגרות ,היטלים וכו' ככל שיידרשו
רשויות שונות כגון רשות מקרקעי ישראל ו/או אחרות עבור שימוש
זמני ו/או שימוש אחר בקרקע ,ו/או עבור הוצאת חומר/קרקע מהאתר
בין בצורה מעובדת ע"י גריסה ובין חומר/קרקע שאינו מעובד או מעובד
חלקית ואך אינו פסולת מחומר פסול ו/או נחות/שאריות בטון וכו' (כזו
המועברת למקום מאושר לשפיכת פסולת עודפי חפירה /חציבה
ושעבורה הקבלן יישלם לאתר הפסולת את התשלומים הנדרשים).

•

פירוק ופינוי לאתר מורשה של מחוברים מבוטלים בקרקע הנמצאים
בתוואי חפירה  /חציבה  ,כגון צנרת מסוגים כלשהם ,כבלים מבוטלים,
שוחות/תאי ביקורת ,מתקנים ,אביזרים ,וכל תכולת השוחה /תא
ביקורת ,מתקן וכו'.

•

תדרוך צוות הקבלן :הקבלן מתחייב להנחות את צוותו ,כולל בין היתר
את מנהל הפרויקט ,מהנדסי הביצוע ,את האחראי לביצוע השלד ,את
מנהל העבודה הראשי ,את ממונה הבטיחות ,את האחראי על
הבטיחות ,את מנהלי העבודה למיניהם ואת בעלי המקצועות השונים
באשר לחובותיהם על פי דין.

•

העברת חומר הנדסי/טכני :הקבלן אחראי להעביר את החומר ההנדסי
והטכני הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים העוסקים
בביצוע העבודה ,לרבות קבלני המשנה מטעמו .כמו כן ,מתחייב הקבלן,
כי במידה שיורה לו מנהל הפרויקט יעביר את החומר ההנדסי והטכני
גם לקבלנים אחרים המועסקים באתר ע"י הגורמים השונים ,הרשויות
השונות ועובדיהם.
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•

העמדת מנהל הפרויקט וכן את מנהל העבודה שיהיו אנשי קשר זמינים
במכשיר סלולארי במשך  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.

•

דיווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה
והמסחר.

•

דווח למוקד העירייה (טל'  ,)106למוקד תאגיד מי שמש ולגורמים
נוספים כפי שיסוכם עם המזמין בתחילת העבודה.

•

הסדרת (אספקת ,התקנת ,תחזוקת ,פינוי) שירותים ואמצעי היגיינה
לעובדי הקבלן בסמיכות לכל מקום בו יבוצעו עבודות.

•

עבודה מתוגברת לעמידה בלוח הזמנים,

•

עבודה במשמרות,

•

עבודות לילה ככל שיידרשו,

•

עבודות מעל ובצמוד למבנים/מתקנים תת קרקעיים שמיקומם סומן
בתכניות בצורה סכמתית בלבד,

•

עבודות ומעבר ליד ,מתחת ומעל לתשתיות של שירותים תת קרקעיים
שונים שמיקומם סומן בתכניות בצורה סכמתית בלבד.

•

עבודות באזורים שבהם מצויות תשתיות תת קרקעיות רבות שיש
לגלותן ולעבוד לידן בזהירות מרבית ובעבודות ידיים,

•

צוות מיומן לגילוי תשתיות קיימות בעבודות זהירות כולל באמצעות
מכשור לגילוי של צנרת ושירותים תת-קרקעיים באמצעים
אלקטרומגנטיים וכלי שואב עפר לגילוי לא חודרני של תשתיות ,לפני
ביצוע החפירות.

•

עבודות מדידה ותיעוד ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן:
ביצוע מדידות להתארגנות לביצוע ,מדידות לבדיקת ואישור המדידות
שנמסרו לקבלן ,מדידות לסימון לביצוע ,מדידות לבקרת הביצוע
ומדידות לתיעוד הביצוע ע"י מודד מוסמך -לצורך ביצוע העבודות,
כולל ביצוע מדידות לפני ,במהלך ולאחר הביצוע לפני כיסוי העבודות,
תיעוד מיקום ופרטי העבודות כגון דרכים ,מדידה וסימון בתכניות את
תשתיות הביוב צנרת ,שוחות בגודל פנימי וחיצוני אמיתי ואת מיקום
מכסי השוחות -כפי שבוצע ,אבני שפה וגן ,קירות (כולל מדידת
הביסוס) ,גדרות ,מעקות ,עמודים ,התשתיות התת קרקעיות והעל
קרקעיות והמבנים והמתקנים התת והעל קרקעיים הקיימים ואלו
שבוצעו בתוואי העבודות ,וכו' כל פריטי העבודה.
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כולל מסירת קבצי המדידות כולל קבצי  REGו , DIS-כולל מדידה
בחתכי רוחב לפי שיידרש ע"י מנהל הפרויקט .כולל הגשת מדידות
התיעוד של עבודותיו במהלך העבודות ,עם כל חשבון חלקי ,כתנאי
לבדיקת ואישור החשבון .כולל עריכת המדידות בתכניות לפי הוראות
מנה"פ והפקת קבצי  DWGו .PLT -כולל עריכה והדפסה.
•

תיעוד פרטי האתר לפני הביצוע ,במהלך הביצוע ובסיום הביצוע
בצילומי סטילס וצילומי רחפן ווידיאו ממוחשבים .כולל עריכה
והדפסה.

•

אספקה ומסירת דוגמאות של חומרים ושל עבודות לבדיקות בקרת
איכות לפי בקשת מנהל הפרויקט.

•

לא יוכרו תביעות הקבלן לפיצוי בגין עיכובים הנובעים מהליכי בקרת
האיכות ,מאי תאום או מעיכוב עקב אי הופעה או הופעה מאוחרת של
נציגי המעבדות או גורמים שונים ,או מעיכובים בגלל הצורך בתיקון
ליקויים ואי ההתאמות עד לסגירתן ואישור העבודה.

•

צוות כוננות לתגובה מהירה כולל כל הציוד והחומרים הנדרשים
לטיפול במפגעי בטיחות ,מפגעי שבר ו/או חירום  24שעות ביממה7 ,
ימים בשבוע כל משך העבודות;

•

תאום עם כל גורמי התשתית וסיורים עם כל הנציגים ,המפקחים
מטעם גורמי התשתית והגורמים השונים .הזמנת המפקחים מטעם
גורמי התשתית ,רשויות וכו' .לא יוכרו תביעות הקבלן לפיצוי בגין
עיכובים הנובעים מאי תאום או מעיכוב עקב אי תאום ו/או אי הופעה
/או הופעה מאוחרת של מפקחים או גורמים שונים.

•

ניקיון יומי של כבישים ומדרכות בשל עבודות הקבלן (לפי קביעת
המפקח).

•

תיקון מיידי של מפגעי בטיחות ,בורות ,שקעים ומפגעים.

•

תיעוד וארגון ספריית מסמכים :הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל
המסמכים אותם הוא חייב להמציא בהתאם לסעיפי החוזה וכן
מסמכים שהמציאה לו המזמין והורה לו על שמירתם.

•

התייחסות וביצוע כל הנדרש לשמירה על הבטיחות ,הגהות ,איכות
הסביבה ,נגישות לרכב ולהולכי רגל כולל לבעלי מוגבלויות.

•

אספקה והתקנה של כל הנדרש לביצוע העבודה כולל כל חומרי ועבודות
העזר שאין להם ביטוי פרטני במסמכי המכרז.

•

לקיחת אחריות על הבטיחות והגהות כקבלן ראשי על כל קבלנים
אחרים שיעבדו באתר ללא תוספת תשלום (כגון קבלני ביוב של
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התאגיד ,קבלני חברות תקשורת הטל"כ ,קבלני חברת נתיבי ישראל,
חברת החשמל וכדו').
•

הכנת תיק מסירת העבודה (כולל בין היתר הכנת תכניות מפורטות
לאחר ביצוע) לפי נהלי המזמין.

•

חתימה על מסמכים :הקבלן אחראי לחתום ,לפי דרישת המזמין ,על
אישור לפיו ביצוע את העבודות בהתאם לתוכניות ולמפרטים וכן
לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג.

•

מסירת העבודות לגורמים המוסמכים.

•

טיפול ככל הנדרש בתקופת הבדק.

•

טיפול ככל הנדרש בתקופת האחריות.

•

ועוד ,כמפורט במסמכי המכרז.

וכן:
עבוד ות משלימות ,עבודות עזר ,עבודות שונות ,עבודות תכנון ,תאום ואישורים שלא
יימדדו לתשלום ויחולו על הקבלן ועל חשבונו.
בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט ,תיאום ,אישור
וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ,ושיש צורך
לתכננם על -ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות ,עבודות עזר או
כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.
כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים ,בטיפול להשגת
האישורים והביצוע לכל העבודות כולל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל ,חלות על
הקבלן ,ולא ישולם לו על כך בנפרד (אלא אם ישנו סעיף תשלום ברור בכתב הכמויות)
והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ובנוסף לאמור בשאר סעיפי המכרז ,מובהר בזה כי בין
היתר מדובר ,בעבודות הבאות:
•

כל תכניות העבודה המפורטות וכל פרטי הביצוע במקצועות השונים ככל
הנדרש לביצוע כל העבודות המתוארות בתכניות ובמפרטים ובפרט עבודות
הקידוחים האופקיים ,הדחיקה ,המינהור (המיקרו טנלינג) וכו'.

•

דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות/חציבות :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור
וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש ,לאלמנטי מבנה או לקרקע ,לשם ביצוע
מחפורות (תעלות ,בורות).

•

 : SHOP DRAWINGSהקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות הרכבה
ועבודה מדויקות ( )SHOP DRAWINGSולאופן התקנתם המדויק של כל
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אלמנטי הפרויקט ,בכללם ,בין היתר ,אלמנטי הבטון והאלמנטים השונים ,
תמיכות שונות ,למיניהם וכו' שאר מרכיבי הפרויקט.
•

תכן תערובות בטון :הקבלן אחראי לתכנון תערובות הבטון .לא תשולם לקבלן
תוספת עבור הוספת מוספים איזה שהם לבטון ,זרזים ,מעכבים וכו'.

•

פיגומים ,תמיכות ,טפסות /תבניות :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור ולביצוע
פיגומים ,תמיכות ,טפסות  /תבניות לכל האלמנטים היצוקים באתר ,ולכל
העבודות ומתקני עזר שונים.

•

תכניות להסדרי תנועה לשלבי הביצוע :מובהר בזאת ,כי מתכנן מטעם תאגיד
מי שמש הכין תכניות ראשוניות להסדרי תנועה לשלבי הביצוע .תכניות אלו
נמסרות לקבלן כ"טיוטה" כדי לאפשר לקבלן לעשות שימוש בתכניות אלו אם
ימצא זאת לנכון כדי לקדם את העבודות .אך מובהר בזאת כי הקבלן רשאי
לעשות שימוש ב"טיוטות" אלו רק באמצעות מהנדס תנועה מטעמו הרשאי
לקלוט את התכניות על שמו ,להעבירן לתכניותיו עם הלוגו שלו ושל הקבלן,
לשנותן או לא לשנותן ,לאשרן ,להכין תכניות אחרות במקומן וכו'.

•

עם זאת ,מוטלת האחריות על הקבלן לביצוע ההתאמות הנדרשות ,על ידי
תכנון ואישור לביצוע של הסדרי תנועה לשלבי ביצוע והסדרי הבטיחות באתר
ככל שיידרש .כולל כל העבודות הנלוות הנדרשות ביצוע העבודה תוך כדי
נקיטת כל הפעולות והעבודות הנדרשות כדי לאפשר את מירקם החיים כולל
תנועת כלי רכב למיניהם ,פרטי ,תחבורה ציבורית ,רכבי שירות ,רכבי חירום
ובטחון וכו' ,הולכי רגל ,בעלי מוגבלויות וכו' .כל זאת ,בתאום עם המזמין
ובכפוף להנחיות העירייה ,המשטרה והגורמים המוסמכים ,וכו'  -כולל לקבלת
כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות.

•

הקבלן אחראי לתכנון ,אישור ,ניהול וביצוע בין היתר של עבודות דרכי גישה,
התאמות בכבישים ובמדרכות ,גשרונים למעבר כלי רכב ,גשרונים למעבר
הולכי רגל כולל מעקות ומאחזי יד ,רמפות זמניות ומשטחי עבודה זמניים,
תאורה זמנית וכל העבודות הנלוות.

•

מערכי פלטות פלדה וקורות גישור זמניות :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור
וביצוע למערכי פלטות וקורות פלדה ו/או פלטות וקורת פלדה ו/או בטון מזוין,
כולל מעקות ,עבור כיסוי זמני של בורות ,תעלות ולגישור זמני שיאפשר מעבר
כלל משתמשי הדרך מעל החפירים .הקבלן אחראי לתכנון ,אישור ולאופן
התקנת מערכי הגישור הזמני ולשינועם לפי הצורך .הקבלן אחראי לתכנון,
אישור וביצוע מערכי הגישור כך שיתאימו לעומסים והכוחות הדינמיים
שיופעלו עליהם ע"י כלי הרכב.
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•

ניטור ופעולות מתקנות למניעת מפגעי אבק ,זיהום הסביבה :הקבלן אחראי
לתכנון ,לאישור ולביצוע כל הפעולות והאמצעים שיידרשו לעמידה בחוקים,
בדרישות התקנים והתקנות הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה (מניעת
מפגעי אבק ,מניעת מפגעים מזיהום מנוזלים (סולר ,ביוב ,נוזלים מזהמים
אחרים) ,מניעת זיהום אויר (מאבק ,מגזי פליטה מהציוד).

•

עבודות לילה :הקבלן אחראי לתכנון עבודה והתארגנות לביצוע עבודות לילה.
יובהר ויודגש כי לא תשולם כל תוספת תשלום בגין עבודות לילה.

וכן לא ישולם בנפרד ו /או תוספת בעקבות:
הפרעות ועיכובים אפשריים עקב פיצול העבודה כתוצאה מפעילות הבנייה והפיתוח
בשטח ,כל ההוצאות הנובעות מתנאים אקלימיים ,סילוק אל מחוץ לשטח העבודה של
חומרים וציוד שנפסלו,
וכל העלויות יכללו בתוך סעיפי היחידות של הסעיפים השונים.
 01.02.06מחירי היחידה
מחירי היחידה בכל סעיפי כתב הכמויות כוללים (אלא אם נאמר במפורש
אחרת בכתב הכמויות) אספקה והנחה /התקנה/ביצוע וגמר מלא ומסירות,
בדק ואחריות של פריט התשלום במלואו ,כולל כל מרכיבי הביצוע וכולל גם
תכנון במקומות שהדבר צוין במפורש במסמכי החוזה .המונח "אספקה" כולל
הזמנת רכש וייצור ,כל הנדרש לקבלת המרכיבים כולל שחרורם מהמכס וכו'
במידת הצורך ,אספקת כל הכמות הנדרשת לביצוע העבודה כולל פחת ,הובלה,
טעינה ,פריקה ,שינוע ,שמירה ,ביטוח וכו' עבור כל המוצרים הנדרשים לביצוע
הסעיף (וזאת עפ"י התוכניות ,הפרטים השונים המפרטים ו/או הוראות
הפיקוח) גם אם נושא האספקה אינו מצוין במפורש.
מחירי היחידה המוצגים בפרטי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים ,בדגש ,בין
היתר ,בנוסף לכל המפורט במכלול מסמכי המכרז ,גם את ערך:
כל הניהול הנדרש מכל סוג ובכל רמה שהיא;
א.
כל הצוות ההנדסי והמקצועי (קונסטרוקטור ,יועץ קרקע ,תנועה,
ב.
איטום ,הידרולוג ,מודד מוסמך וכו') לסוגיהם ,כולל כל הציוד הנדרש,
בכל תחום ,הכל ככל שיידרש לביצוע מושלם של העבודות ולפי
הדרישות שבמסמכי החוזה.
אספקת והתקנת כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר
ג.
הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה) והפתח שלהם.
כל העבודות ,המלאכות והמקצועות וההתמחויות הדרושות באתר
ד.
לשם ביצוע מיטבי של העבודות בהתאם לתנאי החוזה ,לרבות עבודות
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ה.
ו.

ז.
ח.

הלוואי והעזר הנזכרות במסמכי המכרז ,במפרט וכו' והמשתמעות
ממנו.
כל הפעולות והעבודות הנדרשות והמוזכרות במכלול מסמכי המכרז
כולל כאלו שאינן נמדדות לתשלום נפרדים בכתב הכמויות.
כל העבודות הזמניות והארעיות הנדרשות למימוש העבודות אספקת
והפעלת כל ציוד מכני הנדסי ,כל המתקנים וכל ציוד אחר מסוג כלשהו
וככל שיידרש ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,וכו' ,הובלתם,
הרכבתם ,תחזוקתם ,פירוקם ופינויים מהשטח.
הובלת והסעת כל הנ"ל וכל הקשור ונדרש לצורך ביצוע העבודה לאתר
וממנו.
הוצאותיו הכלליות של הקבלן.

ט.

מודד .

י.

רווחי הקבלן.

 01.02.07יחידות המדידה
תיאור פרטי המלאכה מבוטא ביחידות מידה מטריות .המקרא של יחידות
המידה בכתב הכמויות הוא כדלקמן:
מטר ,מ' ,מ"א  -מטרים ,מטר אורך ,מטר עומק
 מטרים מרובעיםמ"ר
 מטרים מעוקביםמ"ק
 טונותטון
 יחידות ,חתיכותיח'
 קומפלט ,מחיר כולל מוצר מושלם בהתאם לפרט בתכניתקומפ'
 שעות עבודהש"ע
 ימי עבודהי"ע
 חודשי עבודהח"ע
 קילומטריםק"מ

 01.03הבהרות לסעיפי כתב כמויות

כללי  :הבהרה והדגשה בנוגע לכל מחירי היחידה של כל הסעיפים בכתב
הכמויות:
מחירי היחידה של כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים ,בין היתר ,את העלות
והרווח של הקבלן עבור ביצוע כל הפעולות הבאות:
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א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

ח.
ט.

י.

כל הנדרש ליישום ההנחיות לקבלן המפורטות בפרק המוקדמות ,במפרט
(המיוחד והכללי) ובמכלול מסמכי החוזה,
כל התיאומים הנדרשים מול כל הרשויות והגורמים הרלוונטיים לרבות כל
התשלומים ,האגרות וכל הנדרש וקבלת כל האישורים וההיתרים
מודד מוסמך וצמוד ,כולל כל שירותי המשרד הנחוצים ,במשך כל זמן הביצוע,
הכנת אזורי ותוואי העבודות ,כולל חישוף ,יישור קרקע ,פינוי ערמות עפר,
פינוי פסולת ,גיזום ,דרכי שירות זמניות לצורכי ביצוע העבודה ,הכשרת אתרי
התארגנות ,משטחי עבודה לאורך אזור ותוואי העבודות,
הסדרת הניקוז ומניעת הצפות לאחרים בגלל העבודות וכן ההגנה על אזורי
העבודות מפני הצפות.
אספקה ,הובלה ,שינוע ופיזור כל הנדרש וככל הנדרש לביצוע העבודות כגון
הצינורות ,השוחות ,האביזרים וחומרי העזר ממקום אספקתם עד למקום
הביצוע לאורך התוואי,
עבודות מדידה ,סימון של כל הנדרש וברמת הדיוק הנדרשת לביצוע העבודות
לסוגיהן ,כולל סימון תוואי הביוב ,השוחות ,הפירים ,דרכי שירות ,כל
המקומות בהם צפויה חציית דרכים קיימות ,תשתיות קיימות ,עבודה בקרבת
מבנים /מחוברים כלשהם וכו' סימון ומדידת  I.Lו T.L -וכל הנדרש לביצוע כל
העבודות.
תאום וזימון לשטח מפקחים מטעם גורמי הרשויות השונות ,גורמי התשתיות
וכו' ,ונשיאה בכל העלויות ,ככל שיידרש.
כל עבודות החפירה ו/או החציבה ו/או שילוב של עבודות חפירה וחציבה ,על
ידי כל כלי ציוד מכני הנדסי ככל שיידרש ,לכל סוג קרקע וסלע שבאתר ,לכל
עומק ועבור כל תנאי עבודה ,לכל דרגת רטיבות ,שיפוע וכו' של הקרקעות ,כולל
כל הנדרש לביצוע חפירה /חציבה (שיכול ותכתב ותקרא במקומות שונים
במסמכי מכרז זה כ"חפירה" ו/או חפירה/חציבה").
ולהבהרה :המונח "חפירה" ו/או "חפירה /חציבה" יכללו ויתכללו ,קומפלט,
את כל עבודות החפירה ו/או החציבה ו/או החפירה /חציבה ,ו/או וכולל גם
עבודות הריסה של גופי בטון ,גופי בטון מזויין וכו'.
לא תהיה שום התייחסות ושום מדידה לצרכי תשלום ולא תשולם שום תוספת
עבור חציבה ובכל סוג סלע ככל שיהיה ,ו/או הריסת בטון ,בטון מזויין וכו',
ולא תיזקף לזכות הקבלן שום זכות לדרוש פיצוי ו/או תוספת בשל הצורך
בחציבה ו/או בשל תנאי חפירה ו/או בשל חפירה  /חציבה  /הריסה כלשהם.
עבודות חפירה /חציבה וביצוע התעלות ,החפירים ,הבורות ,מכלול העבודות
לסוגיהן ,במקום ובעומק הנדרשים ובהתאם לתכניות ,לפרטים הטיפוסיים
ולחתכים הטיפוסיים והפרטניים שבתוכניות ,למפרט המיוחד ולמכלול
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יא.

יב.

יג.

יד.
טו.
טז.

יז.
יח.
יט.
כ.

כא.

ההנחיות שבמסמכי המכרז ,בכל סוג קרקע ו/או סלע ,מסוג ומחוזק כלשהו,
בכל עומק ,בכל דרגת רטיבות ,שיפוע וכו' של הקרקעות ,כולל תכנון ,ביצוע
ופירוק כל התימוכים ,הדיפונים ,החיזוקים וכו',
כל עבודות פינוי מיידי ו/או אם יאשר זאת המפקח אזי פינוי ממערומים של
כל עודפי החפירה ,החציבה ,ההריסה ,לאתרי פינוי עודפי חפירה /פסולת
מתאימים ,ולכל מרחק ,וכולל תשלום כל האגרות וההיטלים הנדרשים וכן גם,
במידה שתעמוד הדרישה ,אזי גם תשלום לכל גורם ממשלתי .
כל עבודות שינוע חומרים מסוג כלשהו כגון מרכיבי מערכות הביוב ו/או
מרכיבים כלשהם הנדרשים לביצוע העבודה ,חומרי עבודות עפר ,חומרי
סלילה ,תוצרי חפירות ,חומרים לפינוי ,פסולת וכו' באתרים ,כולל שינוע כפול
ויותר DOUBLE HANDLING ,ו/או שינועים ככל שיידרשו ,קומפלט,
ביצוע העבודה כולל ביצוע שיפועי חפירה  /חציבה בהתאם לתכניות ולדו"ח
קרקע ,ו/או המלצות יועץ גיאוטכני מטעם ועל חשבון הקבלן במידת הצורך,
יצירת "ברמות" עם מרווחי עבודה למניעת מפולת עפר ולשמירה על יציבות
החפירות ,וככל שיידרש גם אספקת ,התקנת ,תחזוקת ,פינוי וסילוק של
דיפונים חרושתיים /תעשייתיים ,להבטחת יציבות החפירות ו/או גם ,במקרה
הצורך ,למניעת חריגה מרצועת העבודה המוגדרת בתכניות ,הכל ,כפי שיידרש
להבטחת השמירה על תקנות בטיחות,
עבודה זהירה בקרבת תשתיות ו/או מבנים קיימים כלשהם .זאת בתאום עם
כל בעלי העניין.
ריתוך /חיבור הצינורות ,התקנת  /הנחת /השחלת הצינורות וביצוע כל
האביזרים הנלווים וכל הפרטים לפי התכניות ,מפרטים ,פרטים וכו',
התקנת ,הנחת ,העברת הצינורות מעל/מתחת למכשולים וחציית תשתיות
קיימות כגון קווי מים ,קווי הוט ,סלקום ,פרטנר ,בזק ,חשמל ,תאורה,
תקשורת עירונית ,השקיה ,ביוב ,ניקוז ,דלק ,גז וכד' ,לרבות תמיכת התשתיות
והגנה עליהם בפני פגיעה בעת הביצוע ,וכל הדרוש לשמירה על שלמות ותקינות
תשתיות ומחוברים קיימים ,הכל בהתאם לתאום ואישור בעלי התשתיות,
שאיבת מים תהום באם יידרש ,תוך שמירה על תעלת הצנרת יבשה במשך כל
זמן הביצוע עד לכיסוי סופי של העבודות,
פינוי עודפי חפירה/חציבה לאתרים מורשים לכל מרחק נדרש,
שטיפת הקו ,פינוי כל הפסולת והלכלוך,
בדיקה הידרולית :אספקת והתקנת הציוד והמכשור הדרושים לביצוע מבחן
האטימות .אישור סדר הפעולות לביצוע הבדיקה ,ציוד הבדיקה ואופן התקנתו
על הצנרת הן ע"י המתכנן והן ע"י שירות השדה של יצרן/ספק הצינורות,
צילום וידאו לאורך כל הקווים בהתאם להנחיות במפרט,
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כב.
כג.
כד.

כה.
כו.
כז.

הכנת תכנית עדות לאחר ביצוע ( )MADE-ASלכל הפרויקט בהתאם להנחיות
המפרט,
כל המדידות והתכניות לאחר ביצוע חתומות על ידי המודד המוסמך,
פינוי וסילוק כל האלמנטים והמרכיבים הזמניים ששימשו לביצוע העבודות,
החזרת פני השטח לקדמותם ו/או שיקום נופי ,לפי התכנון ,לרבות דרכי עפר
ו/או אספלט ו/או תכסית אחרת ,תעלות ניקוז ,גדרות וכל אלמנט אחר -
ותיקון נזקים שנגרמו.
מסירות.
בדק.
אחריות.

 01.03.1סעיפי אספקה והנחת צינורות ביוב בכל סוגי הקרקע ולכל עומק נדרש
מחיר הסעיף (יחידת המדידה :מ"א) כולל (בנוסף לתמורה עבור ביצוע
א.
כל שפורט לעיל ב"כללי" בהבהרות שלעיל לסעיפי כתב הכמויות) את
התמורה עבור ביצוע כל הנדרש לקבלת קו ביוב רציף ,בתוואי המתוכנן,
בכל קוטר וסוג בהתאם לתכניות ,טמון בתעלה כמתוכנן ,תקין ושמיש
לחלוטין ,כולל אספקת והתקנת מחברים (כדוגמת מחברי פעמון לצנרת
 ,)GRPחבישות ,ספחים מכל סוג שהוא (מופות ,קשתות ,אביזרי , T

ב.
ג.

ד.

מעברי קוטר ,אטמים ,אביזרי השוחות וכו') ,ריתוכים וחיבורים בין
הצנרת בהתאם להוראות יצרן.
ריתוך הצנרת יבוצע ע"י רתך מורשה של היצרן כולל שימוש במכונה
ייעודית.
הכנת תוואי כולל גילוח ערמות עפר ,העברת ערמות חול קיימות
בתוואי הקו כולל תיאום מול הבעלים לאזור פינוי עירומות החול,
עלויות הובלת פינוי החול ,פינוי פסולת גיזום ודרכי שירות (דרכי
שירות זמניות לצורכי ביצוע העבודה) והכשרת משטח עבודה לאורך
התוואי והכנת אתרי התארגנות.
ביצוע חתך תעלה :המזמין מסר דו"ח גיאוטכני ותוכנית חתכים
עקרוניים .על הקבלן ובאחריותו לבצע חתכי תעלה ע"פ יועץ קרקע
ובטיחות משלו כשעליו לקחת בחשבון ברמות עם מרווחי עבודה
למניעת מפולת עפר ובמידת הצורך לשמירה על יציבות החפירות,
אספקה והתקנה של מערכת דיפונים כולל אחזקה ופינוי וסילוק של
דיפונים חרושתיים /תעשייתיים בסיום העבודות ,תוך שמירה על
תקנות בטיחות .שאיבת מי תהום וכל מקור מים אחר באם יידרש תוך
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ה.
ו.

ז.

שמירה על תעלת הצנרת יבשה במשך כל זמן הביצוע עד לכיסוי סופי
של חתך תעלת צנרת הביוב.
הקמת מערכת דיפון זמניות למניעת חריגה מרצועת עבודה מוגדרת
בתכניות.
הידוק שתית החפירה ע"י מכבש ויברציוני ,הנחת שברי אבן "בקלש"
בעובי  40ס"מ ,פיזור מצע סומסום בתחתית החפירה /חציבה ,וכן כל
שאר פרטי הביצוע לפי המפורט בתכניות ,בפרטים שבתכניות
במפרטים וכו' ולפי הוראות מנהל הפרויקט  /המפקח.
מילוי חתך התעלה במלואו עד לרום פני קרקע בהתאם לחתכים
טיפוסים בתכנית  026-420הכולל עטיפת הצינור עד  50ס"מ מקדקוד
הצינור בסומסום לרבות הנחת זוג צינורות שרשוריים בקוטר  110מ"מ
לאורך הקו .כיסוי התעלה ע"י חומר נברר ( A-2-4חומר מצעים)

ח.

ט.

י.
יא.
יב.

י ג.

והידוקו בהתאם להנחיות בתכניות ודו"ח קרקע ,ניפוי חומר
חפור/חצוב במידה ויידרש למילוי חוזר הכל בהתאם לתוכניות ודו"ח
קרקע ובאישורו של יועץ הקרקע.מילוי סופי ע"ג השכבה הנ"ל ע"י
מילוי חוזר מקומי בהתאם לדו"ח קרקע.
אספקה והנחת רשתות סימון לקו ביוב ברוחב  50ס"מ לפחות ו2-
פסים מוליכים מתכתית מפלדה בלתי מחלידה לאיתור הקו והכל
בהתאם לחתך תעלה טיפוסי.
בדיקה הידראולית לכל הקוים במקטעים בין שתי שוחות לפחות ,כולל
בדיקת אטימות ודליפות ושטיפת קווים (עלות אספקת מים לשטיפת
קווים על חשבון הקבלן כולל הזרמת עודפי המים לאזור ניקוז מוסדר
בתיאום עם רשות הניקוז והגורמים הרלוונטיים לאישור הזרמת מי
השטיפה של קווי הביוב) .על הקבלן לספק את כל האביזרים הנדרשים
עבור בדיקות אלו בכללותם ולבצע את על הבדיקות ההידראוליות
החוזרות עד לבדיקה הידראולית מושלמת.
פינוי עודפי חפירה/חציבה ,פסולת לאתר פסולת מורשה לכל מרחק
נדרש.
החזרת פני השטח לקדמותם ,לרבות דרכי עפר ,תעלות ניקוז ,גדרות
וכל אלמנט אחר ותיקון נזקים שנגרמו.
שאיבת מי תהום ו/או כל מקור מים אחר באם יידרש תוך שמירה על
תעלת הצנרת יבשה במשך כל זמן הביצוע עד לכיסוי סופי של חתך
תעלת צנרת הביוב.
הקבלן יספק את הציוד והמכשור הדרושים לביצוע מבחן האטימות.
סדר הפעולות לביצוע הבדיקה ,ציוד הבדיקה ואופן התקנתו על הצנרת
יאושרו הן ע"י המתכנן והן ע"י שירות השדה של יצרן/ספק הצינורות.
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יד.
טו.

צילום וידאו לאורך כל הקווים בהתאם להנחיות במפרט.
אחזקת מודד מוסמך וצמוד במשך כל זמן הביצוע הכולל הכנת מדידות
לצנרת ביוב כדוגמת מדידת  I.Lו T.L-ותיעוד הקווים .ביצוע תכנית

טז.

יז.

עדות לכל הפרויקט בהתאם להנחיות המפרט וכל המדידות חתומות
על ידי המודד המוסמך.
העברת הצינורות מעל/מתחת למכשולים וחציית תשתיות קיימות כגון
קווי מים ,קווי הוט בזק ,חשמל וכד' לרבות תמיכת התשתיות והגנה
עליהם בפני פגיעה בעת הביצוע ,וכל הדרוש לביצוע תמיכת תשתיות
קיימות.
תמיכות תשתיות תת"ק ו/או עיליות העבודה כוללת :אחריות מלאה
של הקבלן לתיאום מול כל הגורמים הרלוונטיים ,ביצוע חפירות גישוש
לאיתור תשתיות ,תכנון וביצוע תימוך תשתיות קיימות כדוגמת
תמיכות בטון ,פלדה וכד' באם נדרש ,פירוק ופינוי פסולת תמיכות
לאתר פסולת מוסדר וכל מרכיבי העבודה הדרושים לתמיכת תשתיות
עילית ו/או תת"ק.

מודגש כי התמורה המלאה הינה לפי המחיר למ"א צינור ביוב שתומחר בכתב
הכמויות .המחיר הנ"ל הוא מחיר תמורה קומפלט וכולל את כל המרכיבים
הדרושים לביצוע מלא בין שהוזכרו ובין שלא .מודגש כי לא תתקבל תוספת
למחיר למ"א מעבר למחיר היחידה.
הערה :אספקה ,הובלה ,יריעות גיאוטכניות (ישולם בנפרד).

 03.01.2סעיפי ביצוע קידוח אופקי/מנהור
מחיר הסעיף (יחידת המדידה :מ"א) כולל (בנוסף לתמורה עבור ביצוע כל
שפורט לעיל ב"כללי" בהבהרות שלעיל לסעיפי כתב הכמויות) את התמורה
עבור ביצוע קומפלט של מנהור/קידוח אופקי בכל סוג קרקע כולל סלע מסוג
וחוזק כלשהו ,כולל כל העבודות הנדרשות ,קומפלט.
כולל תכנון מפורט ותכניות עבודה קומפלט ,שיוכנו ע"י מהנדסים רשויים
מומחים מטעם הקבלן ועל חשבונו לכל קידוח אופקי/מנהור ,ויוגשו לאישור
המפקח והמתכנן בהתאם להנחיות המפרט המיוחד.
המחיר כולל בין היתר את כל הנדרש לביצוע כולל התארגנות ,חפירה  /חציבה
לבורות קידוח ,תכנון וביצוע דיפון בורות (כדוגמת כלונסאות וכד' לרבות תכנון
התמיכות דיפון לבורות ע"י מהנדס רשוי מטעמו של הקבלן ) ככל שיידרש ,קיר
תגובה ,ביצוע הקידוח ,אספקת השרוול מבטון ו/או פלדה בהתאם לתכניות.
43
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

כולל הובלה לאתר ,ביצוע קומפלט של הקידוח האופקי /מנהור של ה"שרוול",
אספקה והתקנת נעלי סמך ,אטמי קצה ,נשמים וכל האביזרים ,השחלת
הצינורות ,סגירת קצה השרוול ואיטום השרוול בהתאם לפרטים ,התאמת קווי
הביוב לתכנון וביצוע פיר המנהור כולל חיבור קו ביוב בשלמותו ,ניסור
כלונסאות בטון ,שימוש בשרוולי פלדה וכל הדרוש לביצוע מלא הכל לפי
תכניות ופרטים מפורטים לכל קידוח ומנהור של קווי הביוב .המחיר יכלול
מילוי הנפח בין השרוול לצינור ע"י דייס צמנטי ,התחברות לקטעי הקו משני
קצוות ,מילוי הבורות בהתאם להנחיות דו"ח קרקע .כולל ביצוע סיתות
כלונסאות לעומק  3.0מ' מפני קרקע עליונים בסיום העבודה ,והחזרת השטח
לקדמותו בזהה לקיים טרם תחילת העבודות.
מילוי בורות וחללים בין שוחות וקירות של בור כניסה  /יציאה של קידוח:
מודגש כי על הקבלן למלא את בורות הקידוח והחללים לעיל ב CLSM
מהתחתית ועד לגובה  30ס"מ מקודקוד השרוול הגבוה ביותר ובהמשך למלא
את בורות הקידוח  /החללים לעיל בהתאם להנחיות דו"ח קרקע ולהחזיר את
השטח לקדמותו בזהה לקיים טרם התחלת עבודות מנהור/קידוח.
בבורות שבתוכם מתוכננות שוחות ,המילוי החוזר מעל שכבת ה  CLSMלעיל,
תהיה עפ''י פרט מילוי מעל הצינור ולא תשולם תוספת מחיר על מילוי CLSM
ומילוי חוזר מעל ה  CLSMבבורות אלו.
ה  CLSMלעיל יהיה תערובת 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.
מחיר ה CLSM -כלול במחירי היחידה של המנהור והשוחות .לא תשולם
תוספת בגין מילוי CLSM
יש לקחת בחשבון שבתוואי מנהור/קידוח אופקי ישנה קרקע עם התכנות למי
תהום ,כל עבודות סילוק המים ,לרבות שאיבה ,פנוי עודפי מים ,היתר הזרמה
וכל העבודות הדרושות לשאיבת מי תהום כלולות במחירי יח 'לעבודות
מנהור/קידוח אופקי.
לא תהיה תוספת מחיר עבור סוג המילוי .ה  CLSMלעיל כלול במחירי היחידה.
על הקבלן לבצע תיאום מלא מול רכבת ישראל ,נת"י  ,מפעל הר טוב וכל
הגורמים הרלוונטיים לעבודות המנהור כולל הנחיות מפורטות לעבודות
המנהור ואישורם בכתב טרם תחילת העבודות .כמו כן לא יקבל הקבלן כל
תמורה נוספת בגין עבודות תיאום מול הגורמים המוזכרים לעיל ,פיקוח צמוד
מטעם נת"י ,רכבת ישראל על חשבונו של הקבלן וכד' שינויים והנחיות
מיוחדות ופרטניות לעבודות מנהור וקידוח אופקי ע"י רכבת ישראל ,נת"י,
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מפעל הר טוב וכד' והכל כלול במ"א עבודות מנהור/קידוח בסעיפי כתב
הכמויות.
מודגש כי התמורה המלאה הינה למ"א ביצוע "קידוח אופקי/מנהור"
בהתאמה לסעיף המתאים של ביצוע בקידוח אופקי /מינהור ללא חפירה ( (
 NO DIDשתומחר בכתב הכמויות .המחיר הנ"ל הוא מחיר תמורה קומפלט
וכולל את כל המרכיבים הדרושים לביצוע מלא בין שהוזכרו ובין שלא .מודגש
כי לא תתקבל תוספת בגין שיטת קידוח /מנהור שונה שיציע הקבלן ולא
תתקבל כל תוספת מעבר למחיר היחידה ל – מ"א.
יח' לתשלום – מ"א .אשר בתוכו את כל האמור לעיל .
 03.01.3סעיף "שוחות/תאי בקרה" לאורך קווי הביוב
מחיר הסעיף (יחידת המדידה לתשלום :יח' ,קומפלט) כולל בין היתר ,אך לא
רק (בנוסף לתמורה עבור ביצוע כל שפורט לעיל ב"כללי" בהבהרות שלעיל
לסעיפי כתב הכמויות) את התמורה עבור ביצוע קומפלט של סעיף שוחות ואת
העבודות הבאות כדלקמן:
הרחבת עבודות חפירה/חציבה לשוחה ,הידוק שתית חפירה ע"י מכבש
.1
ויברציוני ,הנחת בקלש ,יריעות פוליאתילן ופיזור מצע סומסום
בתחתית השוחה ,יציקת רצפת בטון ובלוק בטון ,חגורות בטון
היקפיות ,ויצקות בטון משלימות סביב השוחה בהתאם לתכניות
מבטון ב 40-חסין סולפטים עם מוסף אטימות פנטרון לפי המפורט
ככתב הכמויות או ש''ע כולל חבקי וברגי נירוסטה .מילוי חוזר מחומר
נברר  A-2-4מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של  20ס"מ כ"א לצפיפות
.2

.3

מינימלית של  98%מודיפייד א.א.ש.ט.ו. .
אספקת חוליות בטון טרומיות בהתאם לקוטר השוחה כולל תחתית
שוחה בהתאם לסוג השוחה בפרטי תכניות ,לרבות הצבתן בצורה
אנכית בהתאם לגובה המתוכנן כולל השלמות יציקה בשוחה ,יציקת
בטון לתעלות בטון בשוחה ועיבוד בנצ'יק מבטון ב 40-חסין סולפטים
בהתאם לפרט הרלוונטי.
עבור הקמת שוחה אינטגרלית ישנו פרט עקרוני בלבד .על הקבלן לתכנן
את השוחה בהתאמה לקווי הביוב ,להגיש את התכניות כולל תנוחה,
חתכים ,התחברויות לקו /קווי ביוב ולהגיש לאישור המפקח טרם
ביצוע השוחה .ביצוע השוחה לאחר אישור המפקח כולל את כל מרכיבי
השוחה האינטגרלית בין שהוזכרו ובין שלא הכל קומפלט.
אספקה והתקנת תקרת שוחה טרומית כולל שני מכסים לעומס כבד
 40טון בקוטר  60ס"מ ובקוטר  40ס"מ ומוט נעילה  +מנעול לכל מכסה
והכל בהתאם לפרט בתכניות.
45
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

.4

.5

מכסי השוחות יהיו מיציקת ברזל עם סמל תאגיד מי שמש מסוג
''קליק-לוק'' דגם ''טניה''.
ביצוע עבודות מסגרות לשוחה מפיברגלס ו/או נירוסטה הכוללות:
שלבי טיפוס ,סולמות ,משטחי דריכה ,פודסטים ,מעקות ,משטחי
ביניים ומוטות טלסקופיים וכל הדרוש בהתאם לפרט שוחה הרלוונטי
לפי סוג השוחה בתכניות ובפרט המתאים יוגשו ע''י הקבלן לאישור
המתכנן.
עבודות איטום בשוחה בין החוליות ע"י עצר מים ,ועבודות איטום
סביב צינורות החודרים לשוחה בהתאם לפרט הרלוונטי וכל הנדרש
על מנת להבטיח שוחות אטומות.

.6

.7

.8

.9

אספקה והתקנת מערכת צנרת ואביזרים בתוך השוחה ומסביב לה
בהתאם לתוכניות כולל חיתוכי צנרת וקדח אובלי בצינור החודר
לשוחה.
אספקה והתקנת מסעף  Tחרושתי לצנרת פוליאתילן ובכל מקום שיידרש
בתכניות או בהוראת המפקח לרבות חיבור וריתוך לצנרת לפי סוג
השוחה בתכניות ובפרט המתאים.
אספקה והתקנת מחברים לצנרת פיברגלס בכניסה לשוחה מסוג מחברי
"עופרה" תוצרת פיברטק או ש"ע ,כל צינור יסופק עם מחבר ויעמוד
בדרישות התקן.
מילוי חלל בין הצינור לחוליה ע"י טיט צמנט מסוג סיקה או ש''ע עפ''י
הנחיות יועץ איטום.

מודגש כי התמורה המלאה הינה לפי המחיר ליחידת שוחת ביוב מותקנת
קומפלט בהתאמה לסעיף המתאים של שוחת ביוב בהתאם לגודל ולעומק
השוחה לפי פרט בתכניות וכפי שתומחר בכתב הכמויות .המחיר הנ"ל הוא
מחיר תמורה קומפלט וכולל את כל המרכיבים הדרושים לביצוע מלא בין
שהוזכרו ובין שלא .מודגש כי לא תתקבל כל תוספת מעבר למחיר היחידה.
יח' לתשלום :קומפלט.
 03.01.4סעיף "תא למלכודת אבנים"
מחיר הסעיף (יחידת המדידה לתשלום :יח' ,קומפלט) כולל בין היתר ,אך לא
רק (בנוסף לתמורה עבור ביצוע כל שפורט לעיל ב"כללי" בהבהרות שלעיל
לסעיפי כתב הכמויות) את התמורה עבור ביצוע קומפלט של סעיף מלכודת
אבנים ואת העבודות הבאות כדלקמן:
.1

עבודות חפירה/חציבה לתא ,הידוק שתית חפירה ע"י מכבש ויברציוני,
הנחת בקלש ,יריעות פוליאתילן ופיזור מצע סומסום בתחתית התא.
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מילוי חוזר מחומר נברר  A-2-4מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20
ס"מ כ"א לצפיפות מינימלית של  98%מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
תא למלכודת אבנים ,מותקן ,קומפלט ,כולל תחתית שוחה ,חוליות,
.2
תקרה ו 4 -או  3תקרות פריקות עם אוזני הרמה בהתאם לפרט,
וכל המפורט בהמשך מפרט בה בפרק שוחות בקרה ובפרט מי שמש.
מודגש כי התמורה המלאה הינה לפי המחיר ליחידת שוחת מלכודת אבנים
מותקנת קומפלט בהתאמה לסעיף המתאים כפי שתומחר בכתב הכמויות.
המחיר הנ"ל הוא מחיר תמורה קומפלט וכולל את כל המרכיבים הדרושים
לביצוע מלא בין שהוזכרו ובין שלא .מודגש כי לא תתקבל כל תוספת מעבר
למחיר היחידה.
יח' לתשלום :קומפלט.

נספח ג' 3
מפרט טכני מיוחד על נספחיו
פרק 57
פרק  - 57.1עבודות עפר
 57.1.01כללי
המפרט הכללי של הוועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה
ולמיחשובם בהוצאת משרד הבטחון ("הספר הכחול") ,מהדורה אחרונה ,פרק  01הוא
המפרט הכללי המנחה לגבי שיטות הביצוע.
מודגש בזה :
אין לקחת בחשבון /לראות ו/או להשתמש בהוראות המפרט הכללי בנוגע לאופני
מדידה ותשלום.
ההנחיות לגבי אופני המדידה לתשלום יקבעו אך ורק לפי ההוראות שבמסמכי מכרז
זה.

 57.1.02הכשרת התוואי לצורך בצוע העבודה
על הקבלן להכשיר את התוואי של העבודה להנחת הצינורות והתקנת התאים ,כולל
פינוי התוואי ממכשולים (חישוף עפ"י הנחיות רשות הטבע והגנים ,קק"ל ,חישוף
לצורך ביצוע דרכי שרות ,פינוי ערימות עפר ,שאריות שבר ,פסולת ,פרוק גדרות,
צמחיה ,שיחים ,עצים (בהתאם לאישור פקיד היערות) ויישור התוואי על מנת לאפשר
עבודה במכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.

 57.1.03ציוד מיכני הנדסי
הקבלן ישתמש בציוד מיכני הנדסי תקין ושמיש ומתאים לעבודה הנדרשת ובהתאמה
לסוג הקרקע ,עפר ,סלע וכו' ובהתאמה להספקי העבודה הנדרשים ועמידה בלוח
הזמנים החוזי.
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בעבודה בכבישי אספלט יעבוד הקבלן עם ציוד מיכני הנדסי על גלגלים .היה והקבלן
יחליט על שימוש בציוד מיכני הנדסי עם זחלים ,יצטרך הקבלן להגן על המשטחים
ולקבל את אשור המפקח לעבודה באופן הנ"ל.
.

אשור או אי התייחסות המפקח בנוגע לסוג הציוד מיכני הנדסי כלשהו אינה משחררת
את הקבלן מלשאת באחריות מלאה עבור:
אי עמידה בלוחות זמנים ובהספקי העבודה הנדרשים ,
א.
כל הפגיעות בכבישים ,קירות ,בניינים ,מתקנים ,עמודים ,אנטנות ,גובלים
ב.
כלשהם וכו' ו/או במתקנים תת או על קרקעיים (הידועים מראש ואלה שאינם
ידועים) ו/או בצד ג' כלשהו,
תי קון הנזקים יעשו ע"י הרשות הנוגעת בדבר ועל חשבון הקבלן ,או ע"י הקבלן ועל
חשבונו ,באם יינתן אישור מהרשות הנוגעת.

 57.1.04בטיחות באתר העבודה
כל העבודות למיניהן ובין היתר גם החפירות ,העבודות בתוך החפירות ,עבודות
הדיפונים ,עבודות הקידוחים האופקיים ,עבודות המנהור ,עבודות התחברויות לקווי
ביוב קיימים ,עבודות בשוחות ובאזורים תחומים ומוגבלים ,עבודות הפירוקים,
עבודות מילוי החפירות וכל העבודה הנדרשות באתרי ומקטעי העבודה ככל הנדרש
לביצוע הפרויקט ,יעשו על פי כל כללי הזהירות והבטיחות הנדרשים ,עם ציודים
למיניהם כשהם תקינים ,רישויים ,בדוקים ומבוקרים ,ועם מפעילים מנוסים ,רישויים
ומיומנים ,ותוך שמירה על רמת תחזוקה גבוהה מאד לכל הציוד והכלים והבטחת
בדיקת ובקרת הבטיחות באתר וסביבתו ברמה הגבוהה ביותר ,להבטחת הבטיחות
באתר של העובדים ,המבקרים ,כל צד ג' כלשהו ,הציוד ,סביבת האזורים בהם
תבוצענה העבודות ,ובהתאם לתקנות והדרישות של רשות מוסמכת (משרד העבודה)
ועל פי כל דין.
בין היתר ,הקבלן יגדר את אתרי העבודות עם פח איסכורית ,סרטי אזהרה ,שלטים
וכו' ויתחזק את כל הנדרש באופן שוטף.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים ,כגון ,בין היתר :גידור האתר ,גידור וכיסוי
בורות ,שוחות ,פירים ,אזורים מסוכנים וכו' למניעת נפילת ונזק לאדם ,לצד ג' כלשהו,
לציוד וכו' ,בין היתר ,על הקבלן להקפיד להתריע באמצעות שילוט ,הודעות ,שמירה,
השגחה וכל הנדרש על מניעת כניסה לאתר של אנשים לא מורשים.
על הקבלן למנות ולהפעיל באתר ,על חשבונו ,ממונה בטיחות רשוי לבטיחות בעבודה
ובתנועה שיכין פרוגרמת בטיחות לאתר ויוודא באופן פעיל את מימושה וכן גם להציב
באתר העבודה באופן שוטף ,יום יומי וצמוד אחראי בטיחות וגיהות בעבודה מוסמך
מטעמו ועל חשבונו ,בכפיפות תפעולית לממונה הבטיחות.
48
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

הקבלן לא ישאיר תעלות ובורות וחפירות פתוחים בסוף יום העבודה ויכסה אותם מידי
יום ביומו .הקבלן יוודא בדיקה שוטפת של תקינות ובטיחות כל ציודו ויקפיד על רמת
תחזוקה מרבית לכל הציוד.
הקבלן יקפיד על ביצוע שיפועי חפירה  /חציבה ,ברמות בחפירה /חציבה ,רוחבי חפירה
 /חציבה בהתאם לדו"ח קרקע ובמקרה של חשש כלשהו לאי יציבות חפירים אילו
שהם ינקוט הקבלן באמצעי זהירות וישתמש במתקני הגנה ובדיפונים חרושתיים/
תעשייתיים ,בתמוכים ובכל אמצעי בטיחות נדרש ותקין תוך התייעצות עם ממונה
ואחראי הבטיחות ,עם יועץ קרקע ,קונסטרוקטור וכל בעל מקצוע הנדרש לשם כך,
מטעם ועל חשבון הקבלן .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להבטחת כל היבטי הבטיחות.
מובהר בזאת כי עבודת הקבלן כוללת אחריות כקבלן בטיחות ראשי על עבודות
הקבלנים האחרים ככל שיבצעו עבודות כלשהן בתחומי אתר העבודות של הקבלן.

 57.1.05גידור ותאורה בלילות
הקבלן יגדר או יחסום את החפירות ,ובמקום שיידרש יסדר ,על חשבונו ,ללא תשלום
נוסף ,את הארתן בשעות הלילה בצורה המבטיחה את הציבור ואת תנועת כלי הרכב
בפני תאונות ומקרי אסון ונזקים לרכוש פרטי או ציבורי ,ויהיה אחראי ,לכל הנזקים
שיגרמו עקב אי מילוי הוראה זו.

 57.1.06החפירה  /חציבה
על הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להנחיות יועץ קרקע ויועץ בטיחות מטעמו ועל
חשבונו לרבות כל עבודות הדיפון הנדרשות.
הרחבת החפירה  /חציבה ליותר מהרוחב התאורטי שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות
העבודה ,לצרכי דיפון או מכל סיבה שהיא ,תעשה רק לפי אישור המפקח .הקבלן יהיה
אחראי לשלמות כל העצים ,הגינון ,המבנים והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התאורטי
של החפירה  /חציבה ,ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כולל הספקת החומרים וכל
הנדרש .מודגש כי בכל מקרה הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום עבור הרחבת
החפירה /חציבה מעבר לרוחב החפירה התאורטי.

 57.1.07עומק החפירה  /חציבה
החפירה  /חציבה תיעשה עד לעומק  60ס"מ מתחת לתחתית (אינברט) הצינור.
במידה ויהיו מי תהום ו/או יגיעו מים /נוזלים ממקור כלשהו ,ישאב הקבלן את
הנוזלים ככל הנדרש להבטחת חפירים יבשים וביצוע העבודות "ביבש".
לאחר החפירה  /חציבה ,הקבלן יהדק את תחתית החפירה ,יניח חומר בקלש (שברי
אבן) ב 2-שכבות  20ס"מ כל אחת לצורך ביסוס טוב של צינור ומניעת עבודה במים,
מעל השכבה הנ"ל תבוצע שכבת סומסום בעובי של  20ס"מ .בכל מקרה שהחפירה /
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חציבה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה  /חציבה
המיותרת בבטון דבש ו/או בהתאם להוראות המפקח .לא יורשה בשום פנים למלא את
החפירה  /חציבה המיותרת בחומר החפור.
טרם הנחת הצנרת ולאחר ריבוד ופיזור שכבת הסומסום בעובי  20ס"מ מתחת לצינור
הביוב בתחתית התעלה ,על הקבלן לבצע מדידה ע"י המודד המוסמך שלו ב 3 -נקודות
לפחות ברוחב חתך התעלה (ב 2 -הצדדים ובמרכז) וכל  20מ"א לאורך התעלה.
מספרי נתוני רומי הצינורות המסומנים בשרטוטים מתייחסים אל התחתית
הפנימית של הצינורות . I.L.
יש להעביר בקובץ ממוחשב  PDFו DWG -למדידת הריבוד למפקח וקבלת אישורו
בכתב להמשך הנחת הצנרת.
עלות ביצוע החפירה  /חציבה  ,דיפון זמני ,שכבת בקלש ,מילוי הסומסום והמילוי
החוזר ,חפירה  /חציבה נוספת בסביבת מים לרבות שאיבת המים להבטחת תעלה
יבשה לכל אורך ביצוע החפירה  /חציבה ,כלולה במחיר הנחת הקו

 57.1.08הנחת הצינורות ועטיפת סומסום
צינורות  GRP , HDPEו PVC-יונחו בתעלה בעטיפת סומסום ,לפי פרטים של חתכים
טיפוסיים בתכניות .בתחתית התעלה תונח שכבת מצע מאבן בקלש ועליה שכבת ריבוד
מסומסום .שכבת הריבוד תהיה מיושרת לפי רום תחתית הצינור המתוכנן בחתך
לאורך.
בנוסף ,במקביל לצינור ובתוך בד גיאוטכני יונחו זוג צינורות שרשוריים לכל אורך
התעלה לניקוז מים תת"ק .אחרי הנחת הצינורות ימולא סומסום בתוך עטיפה של בד
גיאוטכני לכל רוחב התעלה ע"פ הפרט המתאים לסוג הנחת הצינור .יש למלא סומסום
 50ס"מ מעל קודקוד ( )TOPהצינור המאסף ולרוחב כל התעלה כולל מקטע מעל צינור
שרשורי.
לאחר השלמת מילוי הסומסום לאורך הצינור ,בד גיאוטכני ייסגר מעל סומסום
בחפיפה של  2.0מ' לפחות.
להלן פרטי החומרים:
שברי אבן בקלש יהיו בגודל  15 -20ס"מ.
יריעת בד גיאוטכני תהיה מפוליפרופילן לא ארוג במשקל של  400ג"ר/מ"ר .החפיפה
בתפרים של יריעות הבד תהיה  2מ' לפחות.
מחיר יריעת הבד ה גיאוטכני כולל פיזור ופריסה בתעלה אינו כלול במחיר הנחת הקו
וישולם לפי מ.א .של הנחת הקו עפ''י הוראת המפקח.
צינורות שרשוריים יהיו בקוטר  110מ"מ מפוליאתילן דו שכבתי מחורר עטוף בבד
גיאוטכני.
הצינורות יונחו באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר ,ובהתאמה גמורה לשיפוע
הנדרש .הצינורות יותאמו באופן שכל קו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה.
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לאחר סיום עבודות הכנה וקבלת אישור ממודד לשתית יבצע הקבלן עבור צינורות
 HDPEריתוך צינורות בנקניק ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לריתוכים יניח
את הנקניק בתעלה על מצע סומסום .בעבור צינורות  ,GRPחיבורים בין הצינורות
יבוצעו בתוך התעלה .בסיום הנחת הקטע תתבצענה בדיקות נוספות על ידי מודד
מוסמך (מדידת גב צינור כל  10מטר) ונציג שירות שדה של מפעל הצנרת ייתן אישור
למצב הצינור ולתקינות התפרים .במקרה של אי התאמת צינור בגובה או פתיחת תפר
 /פגם בצינור יוציא הקבלן את הקטע הפסול מהתעלה ויתקן על חשבונו.
הנחת הצינורות תעשה לפי מפרטי יצרן הצינורות.

 57.1.09מילוי חוזר לתעלת החפירה  /חציבה
המילוי יכלול שכבת מילוי ביניים מעל שכבת הסומסום מחומר נברר  A-2-4בעובי כולל
 60ס"מ מהודק בהרטבה בשכבות כל  20ס"מ.
השכבה הראשונה בעובי  20ס"מ מהודקת ללא ויברציה.
מעל השכבה הראשונה ,יש להניח סרטי הסימון.
השכבות העליונות בעובי כולל  40ס"מ יהודקו (כל שכבה של  20ס"מ תהודק בנפרד)
ע"י כלים מכניים וויברציוניים בהתאם להנחיות במפרט הכללי פרק .51
מעל שכבה זו יבוצע מילוי סופי ע"י חומר נברר (לא יכיל אבנים גדולות מ 19-מ"מ עם
אחוז דקים  )20-25%כמתואר בדו"ח קרקע .התשלום עבור כל עבודות המיון ,ניפוי וכו'
עבור התאמת החומר החפור לחומר מילוי במידה ויידרש ,כלול במחיר הנחת הקו.
מודגש כי המילוי החוזר לכל חתך התעלה ,יבוצע עפ"י המפורט בתכניות החתכים
טיפוסיים .כמו כן  ,המילוי החוזר לצנרת מעל כיסוי החיבורים (ריתוכים ,חבישות,
חיבורי פעמון )יבוצע רק לאחר גמר ביצוע בדיקות אטימות לצנרת הביוב.

 57.1.10אחסון האדמה החפורה
אם האדמה הנחפרת אינה יכולה להיות מאוחסנת בשטח הפתוח ,הכביש או הרחוב
באופן שישמרו התנאים הנדרשים לשמירת דרכי גישה ,או בגלל דרישות המשטרה,
דרישות המפקח ,או חוסר מקום ,יפנה הקבלן ,על חשבונו ,את כל האדמה החפורה
לאתר מורשה ובכל מרחק שיידרש .כל זאת על חשבון הקבלן ולא תהיה לו כל עילה
לתביעה בנוגע למרחקי הובלה.
אין לאחסן את האדמה החפורה בקרבת החפירה  /חציבה בגלל החשש למפולות עפר.
עודפי אדמה שלא ינוצלו לצורך המיחוי החוזר ,יסולקו לאתר מורשה ע''י הקבלן.
לא ישולם בנפרד על אחסון האדמה החפורה ועל סילוק עודפי אדמה לאתר מורשה
והכל כלול במחירי היחידה של סעיפי הנחת הצנרת.

 57.1.11חפירה  /חציבה עם מערכות דיפון מתועשות
 57.1.11.1בכל המקומות בהן לא ניתן לחפור חפירים בשיפועים ובאופן שיבטיח ,לאחר
בדיקת ובקרת מהנדס גיאוטכניקה ומהנדס בטיחות מטעם הקבלן כי החפירים
יציבים ללא צורך בדיפון ,על הקבלן להשתמש לדיפון החפירים במערכות דיפון
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מתועשות כדוגמת " "E+Sמדגם  double slide railאו ( LTHאו ש"ע) ו/או
במערכות דיפון מתועשות מתאימות אחרות בהתאמה לגיאומטריית החפיר,
לתשתיות בחפירה  /חציבה וכו' .על הקבלן לתכנן את מערכות הדיפון על ידי
מהנדס הגיאוטכני ומהנדס קונסטרוקציה מטעמו ועל חשבונו  .כמו כן ,על
הקבלן לקחת בחשבון כי במקרים של חציית תשתיות נדרש להשתמש
מתועשות.
דיפון
מערכות
של
מיוחדים
באלמנטים
 57.1.11.2על הקבלן לתכנן שלבי ביצוע להנחת הצינור בתעלה עם מערכת תימוך-דיפון
ולאפשר העברה /השחלה /הטיה בטוחה של הצינור לצורך העברתו בין
התמיכות של מערכת הדיפון.
 57.1.11.3תכנון ,בחירה ,אספקתה ,הרכבה והתקנה ,תחזוקה ,פרוק ופינוי של מערכת
התמוך-דיפון חפירות לרבות כל נושא הבטיחות ויכולת עמידה בעומסים של
החפירים ,וכולל התאמה ליכולת ביצוע כל סוגי העבודות הנדרשות בתחום
החפירה  /חציבה לסוגיהן לרבות הנחת צנרת ,בניית קירות (יציקה באתר),
דיפונים ,קידוחים ,דחיקת צנרת וכו'  -בהתאמה לתקנות הבטיחות ,הינה
באחריותו הבלעדית של הקבלן.
הקבלן מחויב לתכנון ולבקרה של כל מערך הדיפונים והתמיכות ושמירה על
יציבות החפירים באמצעות מהנדסי קונסטרוקציה ,קרקע וביסוס
(גיאוטכניקה) וממונה בטיחות בעבודה ,מוסמך -וכן מנהל עבודה צמוד וצוותו
כפי הנדרש ,כולם מטעמו של הקבלן ועל חשבונו.,
 57.1.11.4תכנון וכל מרכיבי העבודות הכרוכות במערך התימוך -דיפון ,יבצע הקבלן
בתאום של הצוות ההנדסי /בטיחותי הרשוי והמוסמך מטעמו כאמור עם
החברה המשווקת ,מספקת  ,מלווה ההתקנה והפירוק של מערכות תמוך-
דיפון .כל רשום לעיל הקשור למערך התימוך -דיפון יהיה על חשבונו של הקבלן,
לא תשולם כל תוספת עבור עבודה זו.
 57.1.11.5התכנית של מערכת תימוך ודיפון חפירות תהיה חתומה על די מהנדס
קונסטרוקציה /מבנים רשוי .התכנית תמצא באתר בידי המפקח ובידי מנהל
העבודה בשטח ,בכל עת ביצוע עבודות החפירה  /חציבה .לא תחל התקנת
מערכת הדיפון ללא המצאת תכנית מאושרת וחתומה ע"י מהנדס מבנים של
הקבלן.
 57.11.1.6התקנת דיפון כולל הובלה והתקנה בשטח ופירוקה בסיום העבודות הינה
באחריות ועל חשבון הקבלן .מחיר הדיפון כלול במחיר מטר אורך הנחת צינור.
 57.1.11.7בוטל
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 57.1.11.8אחריות הקבלן
א .הקבלן הוא האחראי הבלעדי והמוחלט לבטיחות העבודה ואנשיו כולל
צד שלישי ,וימלא במלואן אחרי כל הוראות הבטיחות ,החוקים,
התקנות והכללים של משרד העבודה ,הרשות המקומית ,והמשטרה
כולל הוראות שיינתנו בשטח ע"י המפקח.
ב.

על הקבלן לוודא שחפירת /חציבת תעלות ,מחפורות וכל עבודות
החפירה  /החציבה והמילוי תעשנה באופן בטוח .אם יהיה צורך הוא
ידפן את דפנות החפירה .הוראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את
הקבלן מאחריות זו.

ג.

הקבלן ינקוט בכל כללי הזהירות והבטיחות הנדרשים כחוק ולפי
שיקול דעתו ודעת מומחים באחריותו ,מטעמו ועל חשבונו כפי פורט
לעיל ,להבטחת שלומם של העובדים המתפקדים בתוך התעלות
שנחפרו.

ד.

כל אירוע ו/או תאונה תהיה באחריותו המלאה המוחלטת והבלעדית
של הקבלן והוא בלעדית יישא בכל התוצאות.

ה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף ,הקבלן מחויב לערום את האדמה
שנחפרה במרחק מינימלי הזהה לעומק החפירה  /חציבה באותה
הנקודה ולהקפיד לצמצם למינימום את תנועת הכלים המכאניים ו/או
רכב אחר בסמוך לדופן התעלה .הכל לפי הוראות מהנדס גיאוטכניקה
(קרקע וביסוס) רשוי מטעמו.
ו.

כמו כן על הקבלן לגדר בצורה בטיחותית לחלוטין ו/או לכסות את
החפירים בסיום כל יום עבודה.

ז.

על הקבלן להשאיר את החפירים במצב נקי ,יבש וללא פסולת מיותרת
כל משך ביצוע עבודות הצנרת בחפירים עד למילוי סופי של חתך
התעלה.

ח .ביצוע כל הפעולות הנ"ל לא מפורט בנפרד בכתב הכמויות ,לא יימדד
בנפרד לתשלום והתמורה תמצא את ביטויו בתמורה הכוללת עבור
הסעיפים הנמדדים לתשלום בכתב הכמויות .לא ישולם כל תוספות
בגינם.
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 57.1.11.9מפרט דוגמא מערכת ": "E+S
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 57.1.12חפירה  /חציבה בסמוך למבנים ו/או תשתיות
בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים ,מתקנים ועמודי חשמל ,טלפון,
עמודים למיניהם ,קיימים ו/או כל תשתית ומחוברים אחרים ,יחפור הקבלן את
החפירות בעבודה זהירה ובשיפועי חפירה  /חציבה יציבים בהתאם להנחיות יועץ
הקרקע מטעם הקבלן ובמידת הצורך לפי הנחיות ותכניות של מהנדס קונסטרוקציה
ויועץ קרקע רשויים וממונה בטיחות מטעמו ועל חשבונו יתמוך הקבלן וידפן את דפנות
החפירה  /חציבה ,יתמוך ויבטיח את המבנים ,המתקנים והעמודים הנ"ל ואת כל
הנדרש ,בהבטחה מלאה.
בחפירות הנ"ל בסמוך למבנה ו/או תשתיות על הקבלן להביא לשטח נציגים של בעלי
המחוברים ,התשתיות ,ולבצע את העבודה בתאום אתם.
יש לבצע את העבודה ,תוך שמירה על המבנים ,המחוברים ו/או התשתית וכל צד שהוא
בצורה בטיחותית ובהתאם להנחיות ופיקוח בעל המתקן (לדוגמא חב' החשמל-במקרה
של חפירה  /חציבה ליד עמוד חשמל) ובתאום עם המפקח  -אך באחריות מלאה של
הקבלן גם אם נציגים של בעלי התשתיות ,מתקנים ,מחוברים ו/או המפקח נכחו
במקום ו/או העבודה תואמה אתם.
העבודה תעשה תוך שימוש בכל הנדרש לצורך שמירה על מבנה קיים ו/או תשתית,
וכוללת ,בין היתר ,גם את העבודות הבאות ,כגון ,אך לא רק ,חפירה  /חציבה ותימוך,
דיפון ,שימוש במערכי תימוך-דיפון ,חפירה  /חציבה בידיים ,הובלה ואחסון אדמה
בהתאם לצורך .המחיר כולל בתוכו גם מצב של עבודה בשיטת שינוע כפול או יותר,
ככל הנדרש ,ביצוע כלונסאות דיפון במידת הצורך ,שימוש בכלים מיכניים מיוחדים,
שימוש בכל ציוד מיכני הנדסי שיידרש ,בטרנצ'ר ,גידור ,צוות וציוד וכו'.
התשלום לכל הכרוך בשמירה על יציבות החפירים ,המבנים ,המחוברים למיניהם
ומניעת כל פגיעה איזו שהיא ו/או נזק כלשהו למבנים /מחוברים ו/או תשתיות וכו'
ו/או צד כלשהו כלול במחיר הנחת הקו .לא תתקבל כל תוספת עבור כל המתואר לעיל
.

 57.1.13הסדרת תעלות קיימות
בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת (סמוכה לתוואי הצינורות או נחצית על ידו)
עקב ביצוע העבודה ,על הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר ביצוע העבודה ,להבטיח
במהלך העבודה שהתעלה לא תחסם ותאפשר זרימת המים ,וכן על הקבלן להביא
בחשבון את כל הקשיים והסידורים שידרשו עקב זרימת מים מכל מקור שהוא בתעלה
על מנת להבטיח תעלה יבשה בכל שלבי ביצוע העבודה.
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 57.1.14הטיית זרימת שפכים
במהלך כל עבודה לחי בור למערכת ביוב קיימת המחייבת הטיית שפכים ,יטה הקבלן
את השפכים ממעלה הקו למורד הקו ,משוחה לשוחה ,מעבר לרצועת העבודה ללא
הגלשה מחוץ לצנרת הביוב.
כל עבודה של חיבור  /התחברות /הפסקת פעילות וכו' של מערכת ביוב קיימת תבוצע
רק לאחר תאום מלא ובאישור המזמין.
הקבלן ישתמש בציוד שאיבה ,דיזל גנרטור ,צנרת ניידת/זמנית ,מעקף זמני בין שוחות,
פקקים ,אביזרים ,שטיפה לקווים ,וכל ציוד אחר שיידרש בין שהוזכר ובין שלא,
לביצוע עבודת הטיית השפכים להשלמת התחברות בין מערכת הביוב הקיימת
למתוכננת על הצד הטוב ביותר במהירות המרבית וללא הפרעה ופגיעה בסביבה.
הקבלן לא יורשה להזרים שפכים על פני כביש ו/אל מערכות ניקוז ,ואדיות ,נחלים ו/או
כל שטח פתוח אחר.

 57.1.15חפירה  /חציבה למתקנים
חפירה /חציבה עבור ו/או בסמיכות למחוברים כלשהם ,מתקני ניקוז מבטון ,תעלות
להנחת צנרת מכל סוג ,תאי בקרה מסוגים שונים ,יסודות לגדר ודומה תחשב
כ"חפירה /חציבה למתקנים" .לא ישולם עבור החפירה /חציבה למתקנים והתמורה
תיכלל במחיר לביצוע המתקנים.

 57.1.16שמירת ניקיון וחופש התנועה
על הקבלן לאחסן את החומר הנחפר ואת חומרי העבודה בהתאם למופיע בתכניות
ולנהל את העבודה באופן שישאיר מקום חופשי ובטיחותי לביצוע נאות של העבודה.
הקבלן יקפיד על שמירה על הניקיון וינקה באופן מיידי כל חומר הקשור לעבודה
ושפוזר ברשות הרבים ומשתמשי הדרך.

 57.1.17עבודות אתרא קדישא
העבודות יכללו חפירה /חציבה בכל סוג קרקע ,עירום זמני ,מילוי חוזר ,פינוי וסילוק
עודפי עפר לאתר מורשה לכל מרחק לרבות תשלום אגרה והשבת השטח לקדמותו.
רוחב החפירה  /חציבה לא יהיה יותר מ 6-מ' או עפ"י הרוחב התאורטי של הנחת הקו.
כמו כן ,העבודות עשויות לכלול קידוחי דריל ,כיסוי ממצאים על ידי לוחות בטון טרום
הנשענים על ידי כלונסאות .עבודות אלו יבוצעו אך ורק עפ"י הנחיות נציג אתרא
קדישא ואישור המפקח.

 57.1.18טיפול בחומר החצוב
העבודה תכלול מיון וניפוי החומר החפור והתאמתו לדרישות חומר המילוי לתעלת
הקו ,עפ"י הדוח קרקע ויבוצע בהתאם להנחיות המפקח ובאישורו.
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מגרסה – במידה והקבלן ימצא לנכון לגרוס את החומר ,עליו לתכנן זאת ולהשיג את
פיהם.
על
ולפעול
הרלוונטיים
מהגורמים
האישורים
כל
תכנון והקמת מגרסה ,השגת אישורים ,תפעול המגרסה וסילוקה בגמר ביצוע העבודות
לרבות כל תשלומים ואגרות הכרוכים בכך יחולו בשלמותן על הקבלן ולא תוכר כל
תביעה כספית בגין האמור לעיל .לא תוקם מגרסה ללא הצגת כל האישורים והתכניות
הנדרשים לידי המפקח .לא תוכר כל דחייה בלו''ז הביצוע בגלל הקמת מגרסה.

 57.1.19חציית כבישים ודרכי עפר
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לבטיחות העבודה בחציית כביש ודרך
עפר ,ויישא בכל התוצאות העלולות להיווצר מחמת נזקים לצד שלישי כתוצאה
מהעבודה.
באם ,לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך ,יתקין הקבלן ,בכפוף לתכנית
שהוכנה על ידי מהנדס תנועה /דרכים מטעמו ועל חשבונו (של הקבלן) ושאושרה על ידי
הגורמים הנדרשים והמפקח ,דרך עוקפת לשביעות רצון המהנדס ו/או יבצע את
העבודה בשלבים באופן כזה ,כך שבכל מקרה ובכל שלב לא תחסם דרך לתנועה .הכל,
לפי תכניות מאושרות ובכפוף להסדרי תנועה לשלבי ביצוע מאושרות על ידי הגורמים
המוסמכים ובתאום עם המפקח.
הקבלן יבצע את הטיות תנועה מאושרות ומורשות על חשבונו הוא ,ויסדיר אותן
בהתאם לתכניות הנ"ל ,בצורה שלא תפריע לתנועה הזורמת וכן יכסה השטחים בחומר
מתאים לפי דרישת הרשות האחראית ,או בא כוחה כדי שכלי הרכב לא ישקעו וכדי
לאפשר זרימת כלי הרכב .במקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך היום והיתרי
העבודה לא יאפשרו לא להשאיר הפרעות לתנועה ,הקבלן ישיב המצב לקדמותו באופן
בטיחותי לחלוטין וישוב לבצע עבודות במקום בהקדם האפשרי בהתאם ובאופן לתנאי
ההיתרים והרישיונות.
בכל שלב של העבודות על הקבלן להעמיד – זאת אך ורק לפי התכניות המאושרות
ותנאי ההיתר והרישיון  -את התיחום הבטיחותי הנדרש בהתאם להסדרי התנועה
לשלבי הביצוע שאושרו בהיתרים וברישיונות ,והוא יהיה אחראי להתקין ,לספק,
לנייד ,לתחזק ,ובסיום לפרק ולפנות את כל התקני הבטיחות בתנועה .במידה ויידרש,
הקבלן יספק למקום גם מכווני תנועה  -מורשים ומוסמכים על ידי חברת נתיבי ישראל
בלבד -למשך כל השעות במהלך היממה כפי שיידרשו וכפי שהוגדר בתכניות
המאושרות ובתנאי ההיתר והרישיונות ,הכל ככל הנדרש כדי למנוע הפרעות ,מפגעי
בטיחות ותאונות .העבודה תבוצע באופן כזה שתמנע ככל האפשר הפרעה לתנועה.
לשם כך יהיה על הקבלן לתאם את מועדי העבודות ואופן הביצוע עם הרשויות
המוסמכות ,נתיבי ישראל ,רכבת ישראל ,הרשות המקומית ,המשטרה ,המפקח וכו'.
עבור ביצוע הכביש העוקף ,הקבלן ידאג לדברים הבאים:
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א.

ב.

ד.
ה.

ו.

ז.

החפירה  /חציבה תבוצע לפי הסידורים שיקבעו בתכניות הסדרי התנועה
לשלבי הביצוע המאושרות  ,ע"י המפקח ובהתאם לחוק.
כל שטח עבודה איזה שהוא יסומן ויתוחם ע"י גדרות ,מחסומים ,תמרורים,
שלטים ,עגלות חץ ,מחזירי אור ,תאורת לילה זמנית במידה ויידרש וכו' ,עפ"י
התכניות ,ההיתרים והרישיונות כמובהר לעיל.
חל איסור חמור מיצירת איזו הפרעה כלשהי ,כגון השארת ו/או גלישת ו/או
שפיכת חומרים ,חפץ או כלי עבודה שהם או תנועה של כלי עבודה ,רכבים
ועובדים של הקבלן ו/או מטעמו בתחום השימוש של משתמשי הדרך /על פני
הכביש מחוץ ל תחום העבודה המאושר התחום בהסדר תנועה ובטיחות
כמובהר לעיל .
על הקבלן להקפיד כי התנועות והגישות ,כניסה /יציאה של כלי ציוד מכני,
מערבלי בטון ,רכבי עבודה וכו' יעשו רק דרך הפתחים והגישות המאושרים
בתכניות ובהיתרים והרישיונות .אין ליצור שום הפרעה כלשהי במרחב שמחוץ
להסדר התנועה המאושר.
כל המתקנים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת.
הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שיצירת הפרעה בכבישים ,חסימת כביש ללא
אזהרה מתאימה וכו' פעולות שלא לפי תנאי ההיתרים והרישיונות מהוות
עבירות פליליות והוא אחראי להן וכן לנשיאה בכל הנדרש עבור כל הנזקים
שיגרמו עקב העבודה.
לפני התחלת ביצוע העבודה על הקבלן לתאם עם נציגי הרשויות המתאימות,
המשטרה והמפקח על מועד תחילת העבודה ושלבי הביצוע ולקבל הוראות
הנוגעות לבטיחות ולאפשר לנציגי הגורמים המוסמכים גישה לפיקוח ו/או
בקרה על העבודה.
יודגש כי אין בהוראות אלו לפטור את הקבלן מאחריותו לכל נזק שיגרם
מעבודות החצייה גם אם נקט בכל ההוראות הנ"ל.

 57.1.20דרכי שירות בסיום העבודות
על קבלן לבצע דרכי שירות בסיום העבודות .תוואי סופי של דרכי שירות יקבע עפ''י
תכניות והתאמתן למבוצע בשטח לפני הנחיות המזמין והמפקח באתר .לפני התחלת
הביצוע על הקבלן להשלים תכנון מפורט של הדרכים החדשות ולהגישו לאישור
המזמין .לתיק תכניות המכרז מצורף תכנית דרכי שירות כהצעה בלבד .על הקבלן
להשלים תכנון דרכי שירות ולאשר מול המזמין .כמו כן על הקבלן לתאם את סלילת
דרכים חדשות והרחבת שדרוג דרכים קיימות עם בעלי הקרקע .כל עבודות התיאומים
בנושא דרכי שירות ,סלילת דרכים חדשות והרחבה ושדרוג דרכים קיימות מול נת"י,
חח"י ,קק"ל ,מטה יהודה ,עיריית בית שמש וכל הגורמים הרלוונטיים לרבות העלויות
הנובעות מהתיאומים .
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דרך שירות חדשה בסיום העבודות תבוצע ע"י מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות של 20
ס"מ כל שכבה לצפיפות  98%מוד' א.א.ש.ט.ה.ו ,עובי המצע הכולל לדרך שירות 40
ס"מ .העבודה כוללת הובלת המצע מכל מרחק נדרש ,שינוע המצע לאורך כל תוואי
הדרך שירות ,יישור השטח והידוקו טרם פיזור המצע .פיזור והידוק מצע סוג א'
בשכבות בהתאם למוזכר לעיל .המחיר יכלול את כל העבודות הנדרשות לביצוע הדרך.
שיקום דרך אספלט קיימת ,על הקבלן לבצע שיקום אספלט בהתאם לתוואי המוצע
בתכנית ולפי הנחיות המפקח באתר .עבודות שיקום דרך אספלט כוללות יישור השטח
 ,חישוף ופינוי פסולת ,הידוק שתית הדרך בהידוק ויברציוני ע"י  8מעברי מכבש והידוק
ל לצפיפות  96%מוד' א.א.ש.ט.ה.ו ,,אספקה ,הובלה מכל מרחק נדרש ופיזור מצע סוג
א' מהודק בשתי שכבות של  20ס"מ כל שכבה לצפיפות  98%מוד' א.א.ש.ט.ה.ו ,עובי
המצע הכולל  40ס"מ ,ציפוי מאחה  25ק"ג/מ"ר ומעליו שכבה אספלטית נושאת בעובי
 6ס"מ תא"צ  0.19מ"מ ביטומן  , PG-68-10כולל פינוי פסולת פירוק כביש אספלט ישן
לאתר מטמנה מורשה ,אגרות מטמנה וניקוי השטח מכל פסולת פירוק כבישים.

 57.1.21שמירה על ניקיון הצינורות
הקבלן יכין פרטי סגירה זמנית של הצינורות מאושרים על ידי המפקח לסגירה זמנית
של פתחי הצינור .בכל משמרת ,לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור
המונח בתעלה בפרטי סגירה מאושרים אלו בכדי למנוע חדירת אדמה ,לכלוך או בעלי
חיים לתוך הצינור .כמו כן יש לסתום את פתחי הצינור בפרט סגירה מאושר על ידי
המפקח בכל מיקרה של הפסקת עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע.
על הקב לן לנקות באופן שוטף את הצינור והשוחות מכל לכלוך ,פסולת בנין וכדומה.
לפני עריכת הבדיקה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את הצינורות והשוחות לשביעות
רצונו של המפקח באתר.

פרק  - 57.2עבודות בטון יצוק באתר
 57.2.1תיאור עבודות הבטון
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עבודות הבטון היצוק באתר כוללות בין היתר יציקת בלוקי עיגון מסביב לצנרת תת
קרקעית ,עטיפת צנרת (באישור המפקח בלבד) ,יציקת בטון לרצפת השוחות ,יציקת
בטון באלמנטים משלימים שונים בתוך ומסביב לשוחות ועבודות בטון אחרות כמפורט
בתוכניות ו/או במסמכי החוזה האחרים .כל האלמנטים של הציוד המתכתי ,הצנרת
והאביזרים העוברים דרך הבטון ,יוצבו ויותקנו בתבניות לפני היציקה .כל הבטונים
של שוחות הבקרה ,תא מלכודת אבנים ובכלל ,יהיו מבטון חסין סולפטים עם תוסף
משפר אטימות כגון פנטרון או שווה ערך (נגד חדירת מי תהום לשוחה) .
הקבלן יציג מראש את פרטי הבטון לבקרת האיכות והמפקח קודם הזמנה ויציקה.
כמויות התוספים תהיינה פי הוראות טכנולוג היצרן ובאישור המפקח.
עבור התוספים ,ככל שיידרשו ,לא ישולם בנפרד ומחיר התוספים לסוגיהם כלול
במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 57.2.2סוג הבטון
ב 40-רב סיגים חסין סולפטים כולל מוסף אטימות פנטרון  0.8%או  1.25%זייפקס או
שווה ערך עבור בטון בתוך השוחות ,בלוקי עיגון ,ראשי כלונס וקורת ראש.
ב 40-רב סיגים חסין סולפטים כולל מוסף אטימות פנטרון  0.8%או  1.25%זייפקס או
שווה ערך עבור רצפה מתחת לשוחות מסביב לשוחות ולבלוקים בקרבת קיר השוחות,
כולל חגורות בטון סביב השוחות ומסביב בהתאם לתכניות.

 57.2.3יציקת בלוקי עיגון
במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח ,יצק הקבלן
בלוקי עיגון תחת ו/או סביב לצינורות ו/או לאביזרים.
את הבטון יוצקים נגד אדמה טבעית או אדמה שמהודקת למצב שווה-ערך של אדמה
שתועמק
טבעית .כתבנית לגושי הבטון ,ישמשו קירות אדמה שיורחבו ותחתית התעלה
במידות הדרושות לבלוק העיגון לפי הנחיות המפקח בשטח.
במידה ולפי תנאי החפירה  /חציבה או מסיבה כלשהי יידרש ע"י המפקח לבצע את
בלוקי העיגון עם תבניות ,יבצע זאת הקבלן ויפרק את התבניות רק לאחר התקשות
הבטון.
יש לרטט ול צופף את הבטון ולדאוג שלא יישארו נקבים וחללים של אויר .אבזרי
המתכת הבאים במגע עם הבטון חייבים להיות נקיים משמנים ,זפת ,ניר טול
וכדומה .יש למנוע מגע ישיר בין צינורות ואבזרים מפי.וי.סי .לבטון .הדבר ייעשה
ע"י חיוץ בקרטון או בעטיפה פלסטית אחרת.

 57.2.4תשלום
-

המחיר עבור הבטונים השייכים לשוחות הבקרה כלול במחיר השוחה ולא
ישולם עבורם בנפרד.
המחיר עבור עטיפת הצינור בבלוק עיגון ישולם לפי יחידה ויכלול כל הדרוש
בהתאם לפרט ,כולל תבניות במידה ויידרש.
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פרק  - 57.4עבודה במי תהום ו/או מים אחרים
הפרק מתייחס לעבודות במי תהום ו/או מים אחרים בהתבסס על נתוני אזור הפרויקט ודו"ח
הקרקע ,ראה פרק  ,6.4מי תהום.
כל העבודות להנחת הקו תבוצענה ביבש בלבד.
במידה ותידרש שאיבה בפרויקט ,הקבלן יעסיק הידרולוג ,על חשבונו ,בעל מומחיות
מתאימה בנושא שאיבות מי תהום ו/או מים אחרים.
על הקבלן להתארגן מראש עם תכנית שיכין ההידרולוג מטעמו להבטחת עבודה ביבש ועם
ציוד מתאים וכל הנדרש על מנת לשאוב ולסלק את מי התהום ו/או מים אחרים במידה
ויימצאו ,ולהבטיח את העבודה ביבש.
לפני תחילת הביצוע ,על הקבלן להציג למפקח ולמתכנן את שיטת העבודה המוצעת על ידו
לשאיבת מי התהום ו/או מים אחרים במהלך העבודות השונות ולקבל את אישורם.
הקבלן נדרש לקבל מראש  -לפני מועד התחלת השפלת מי התהום  -היתר הזרמה או אישור
הפקה כחוק מרשות המים או כל גורם רלוונטי לטובת ביצוע שאיבה וסילוק מי תהום ו/או
מים אחרים.
בגין עבודות לשאיבת מי תהום ו/או מים אחרים (במידה ויידרש) לא ישולם בנפרד והנ"ל
ייכלל במחירי הנחת הקו.
העבודה תכלול העסקת יועץ הידרולוג ,תכנון העבודה ,תאום עם המפקח ,תיאום וקבלת רישיון
הפקה/היתר זרימה מגורמים רלוונטיים ותשלומי כל ההיטלים ואגרות ,את אספקת והובלת
הציוד ,התקנת הציוד ,שאיבת מי התהום ו/או מים אחרים ,דיזל גנרטור ותפעולו ,חשמל,
הוצאות הדלק בגין השאיבה ,תחזוקה וכל צוות כח האדם הנוסף שיידרש למטרת שמירה על
תעלת חפירה /חציבה יבשה להנחת הצנרת לכל משך וזמן הפרויקט עד לאישורו ומסירתו
למזמין ,וכל יתר העבודות הנדרשות לעבודות השפלה וסילוק מי תהום ו/או מים אחרים ,בין
שהוזכרו ובין שלא .כל המתואר לעיל לא יימדד לתשלום והתמורה כלולה במחירי הנחת הקו.

 57.4.1כללי
על הקבלן מוטלת האחריות להכין תכנית ניקוז לייבוש ושמירה על תעלת העבודה
יבשה ולקבל היתר הזרמה ע"פ דין מהרשויות הממונות לצורך ביצוע פרויקט זה.
על הקבלן מוטלת האחריות לבחור בשיטות הרצויות לו כפי שאושרו בהיתר ההזרמה,
כדי לסלק את מי התהום ו/או מים ממקור כלשהוא ולהחזיק את החפירות יבשות.
מודגש כי בנוסף לכך ,שיטת הביצוע חייבת להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור
המפקח לאחר ביצוע ניסוי בשטח.
מודגש כי הקבלן יישא בכל מקרה באחריות הבלעדית לסילוק מי התהום ולעבודה
ביבש .אם בגלל אי הצלחה ביבוש האתר עקב שינוי תנאי הקרקע או סיבה כלשהיא
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יאלץ הקבלן לשנות שיטת העבודה ,הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות
או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה.

 57.4.2אחריות הקבלן לסילוק המים
על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר ע"פ היתר
הזרמה והמפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לעבודה ,או לביצוע עבודות סמוכות (גם
כאלה המבוצעות בידי אחרים) ,לרכוש ציבורי או פרטי ,ולא יציפו חצרות ,גינות או כל
שטחים אחרים.
כל הנזקים ,מכל סיבה שהיא ,שייגרמו עקב הרחקת מי התהום ו/או מים אחרים ,יהיו
על חשבון הקבלן ועל אחריותו הבלעדית וזאת ללא הגבלת זמן.

 57.4.3יציבות מבנים ,צנרת ומתקנים
"מבנה"  -צנרת ,תאי בקרה וכל מתקן הקשור להנחת קו הביוב המתוכנן.
הקבלן ייקח בחשבון ,כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום
 רק לאחר השלמתו .לכן ,יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחרהתקשותו ,ואח"כ להבטיח את "המבנה" המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי
השיטות הבאות :ע"י המשך השאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולו ,או
ע"י מילוי חלק "המבנה" התת-קרקעי במים ,עד השלמת "המבנה" כולו.
בכל מקרה האחריות למניעת נזקים ל"מבנה" הינה כולה באחריות הקבלן.
במידה ויגרמו נזקים ,יתקנם הקבלן על חשבונו.
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פרק  – 57.5הנחה והתקנת צנרת מפוליאתילן H.D.P.E PE100+
 57.5.01כללי
העבודות בפרק זה מתייחסות לאספקה ,הנחה ,ריתוך וחיבור צנרת ספחים ואביזרים
()PN10
 .H.D.P.E. PE100+כל הצנרת הינה מדרג SDR17
מ-
ואורך מוט  8מ'.
הצנרת עבור קו הביוב הראשי בקטרים  710מ"מ ו 900 -מ''מ וצנרת עבור תורמים
וקווים משניים בקטרים שונים בהתאם לתכניות.
הצינורות ,הספחים והאביזרים בפרק זה יהיו מוצרים סטנדרטיים תוצרת ישראל
העומדים בתקנים ישראליים .לא יותר שימוש במוצרים שאינם מיוצרים בישראל
ונושאי תו תקן מתאים.
העבודות תבוצענה בכפוף למפרט הכללי פרק  ,57המפרט המיוחד ,התוכניות מאושרות
לביצוע וכן בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.
על הקבלן לצרף הצהרת יצרן חתומה :נוסח ההצהרה מצורף במפרט המנהלי.

 57.5.02דרישות לטיב הצינורות
מקור הצינורות וקבלן הריתוכים לעבודות הצנרת – טעונים אישורו של המזמין.
הצינורות יהיו ממפעל ומסוג שבו ביצעו פרויקטים של הנחת צנרת בגרביטציה.
טיב הצינורות ייבדק כמפורט להלן:
לאחר הבאת הצינורות לאתר ,ולפני הנחתם ,בדיקת היצרן של כל צינור וצינור
א.
על פי נתוני הצינורות בתעודות.
במהלך הנחת הצינורות יילקחו דוגמאות של הצינורות שהונחו.
ב.
אישור המתכנן או המפקח לטיב הצינורות יהווה תנאי הכרחי למעבר לשלב הביצוע
הבא.
אישור כנ"ל יתייחס לשלב הנבדק בלבד ואין בו כדי להוות אישור כללי לטיב הצינורות
לגוף המבצע או טיב הביצוע.

 57.5.03תנאים לביצוע עבודות התקנת צנרת H.D.P.E.
הקבלן יצרף את כל המסמכים המפורטים להלן לצורך אישור מוקדם טרם תחילת
ביצוע עבודות צנרת .המזמין רשאי לפסול על סמך המסמכים שיצרף הקבלן את מקור
הצינורות ו/או את סוג הצינורות ו/או את קבלן הריתוכים ו/או כל חומר ,שיטה או
קבלן הקשורים לעבודות הצנרת.
לא פסל המזמין את הגורמים כאמור לעיל רואים את ההצעה בנושא הצינורות
כמאושרת עקרונית וכאישור זמני.
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על סמך אישור זה ניתן להמשיך בהליכי בדיקת הצינורות ויתר הנושאים המפורטים
בסעיף זה.
אין אישור המזמין על פי סעיף זה מהווה אישור סופי שעל פיו ניתן להתחיל בביצוע
העבודה.
רשימת המסמכים שעל הקבלן לצרף לאישור ספק ויצרן הצנרת היא כלהלן:
הצהרה חתומה על ידי היצרן כי בסוג הצינורות המוצע על ידו בוצעו פרויקטים
א.
דומים .יש לצרף טבלה המפרטת פרויקטים רלוונטיים בארץ ובעולם עם
הפרטים הבאים :תיאור הפרויקט ,שנת ביצוע ,אורך הצנרת וקוטרה ,מיקום
הפרויקט ,מזמין העבודה ופרטיו.
מפרט טכני מפורט של יצרן הצינורות המוצעים המאשר את עמידת הצינורות
ב.
בדרישות המפורטות להלן :שיטות הפריקה ,ההנחה ,החיבור והריתוך של
הצינורות ,את הציוד המומלץ ואופן בקרת החיבורים .יש לצרף הצהרת הקבלן
כי העבודה תבוצע אך ורק על פי שיטות אלו (למעט במקומות שלגביהם נאמר
אחרת בתכניות או המפרט המיוחד).
אישור היצרן לקבלן כי הינו מורשה לבצע את עבודות התקנת הצנרת ,הנחה,
ג.
הלחמה וריתוך בהיקף הנדרש במסגרת עבודה זו.
המזמין או בא כוחו רשאים לפסול את מקור הצינורות ,ספק ויצרן הצנרת ואת שיטות
הביצוע בכל שלב משלבי העבודה במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם
מתאימים או אינם מתבצעים כראוי .במקרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצרן
הצינורות בגורם אחר לשביעות רצון המזמין וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך.
מודגש כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה אשר איננה כוללת את מלוא
הפרטים הדרושים כמפורט לעיל.

 57.5.04תכונות הצינורות
 57.5.04.1כללי
הצינורות יהיו צינורות  PE100+ H.D.P.E.בעלי תכונות כנדרש בתקנים
ישראליים ובת"י  4427לצנרת .H.D.P.E
כאמור לעיל ,יצרף הקבלן להצעתו מפרטים טכניים של היצרן המפרטים את
התכונות הפיזיקליות של הצינורות ,שיטות הבדיקה ,התקנים הרלוונטיים וכן
שיטות ביצוע מומלצות.
כמו כן הקבלן יהיה מצויד בהוראות מפורטות לגבי הובלה ,אחסון ,טיפול
הנחה ,ריתוך ,בדיקות שדה ומעבדה.
 57.5.04.2דרישות כלליות
הצינורות ייוצרו לפי תקן ישראלי  4427על כל חלקיו ויישאו תו תקן
.1
זה.
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תווי התקן ושאר האסמכתאות יצורפו להצעת המחיר.
.2
 57.5.04.3אובליות
האובליות של הצינורות במפעל לא תעלה על  15מ"מ ובשטח לאחר ההובלה
לא תעלה על  25מ"מ .צינורות שלא יעמדו בתנאים יוחזרו על חשבון המפעל
והמפעל יחויב בהוצאות נזק.

 57.5.05דרישות מספק הצינורות
.1

.2

הספק יציג מסמכים המעידים כי יש ברשותו הציוד המתאים והאסמכתאות
הנדרשות לביצוע עבודות הריתוך המופיעות בהצעתו .לחליפין יגיש רשימת
קבלנים המאושרים על ידיו העונים על כל הדרישות דלעיל.
לספק הצינורות יהיה מערך שרות שיספק שרות שדה צמוד באתר הפרויקט,
הכולל מהנדס בעל ניסיון בהתקנת הצינורות ,ואנשי שטח מנוסים המצוידים
בניידת שירות הכוללת את הציוד הנלווה הנדרש.

 57.5.06סימון הצינורות
.1
.2
.3

סימון הצינורות יהיה קבוע ובלתי ניתן למחיקה.
הסימון יכלול את שם היצרן ,תאריך היצור ,סוג חומר הגלם ,קוטר הצינור,
עובי הדופן ,דרג הצינור , SDR ,סימון התקן.
סימון הצינורות יהיה על גבי הצינור עצמו בשלושה מקומות בהיקף הצינור,
כמו כן הכל יתועד על גבי צ'ק ליסט מצורף למפרט זה ,אין לכסות קטע ללא
אישור הצ'ק ליסט אצל המפקח.

 57.5.07אביזרים
הערה :המונח אביזרים בהקשר צנרת  PEמכוון לאבזרי חיבור וריתוך כגון מופות,
מעברים ,קשתות ,הסתעפויות טע וכו'.
כל האביזרים הנדרשים לפרויקט יסופקו ע"׳ ספק הצינורות ויהיו באחריותו
.1
הבלעדית.
הצנרת והאביזרים מהווים מכלול אחד באחריות ספק הצינורות.
.2

 57.5.08בקרה ופיקוח ע"י המזמין
.1
.2

הקבלן וספק הצינורות יעבירו למזמין תוכנית עבודה ולוחות זמנים לייצור
הצינור.
המזמין או מי מטעמו ,יהיה רשאי להגיע בכל עת ובכל שלב של היצור למפעל
הצינורות .היצרן יעביר כל מסמך ,דו״ח יצור ,תוצאות בדיקות מעבדה
הקשורות לחומרי הגלם ואו לייצור וכל חומר אחר שקשור לייצור הצנרת כפי
שיידרש.
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.3
.4

המזמין או מי מטעמו יהיו רשאים לערוך וליזום בדיקות משל עצמם בתיאום
עם היצרן ועל חשבון הקבלן.
במידה ויתגלו סתירות או אי התאמות ויתעורר ספק לגבי עמידת המוצר
בדרישות יהיה המזמין רשאי לפסול את הצינורות שבמחלוקת.

 57.5.09שרות שדה
.1

.2

.3

מערך השירות של ספק הצינורות יכלול אנשי מקצוע שיפקחו ,ינחו ,ידריכו
ויהיו אחראים להנחת והתקנת הצנרת באתר הביצוע של הפרויקט .שרות
השדה יידרש בין היתר כדלקמן:
לאשר את מכונת הריתוך תקינותה ,התאמתה וכוונונה בהתאמה
א.
לצינורות שמותקנים.
להיות נוכח לפחות ב 100%-מהריתוכים המבוצעים באתר וחייב
ב.
לאשר  100%מהריתוכים טרם הורדת הצינור לתעלה.
להיות זמין להגיע לאתר בזמן סביר מקריאה של המפקח.
ג.
הפקת דו"ח בדיקות יומי המבוסס על רשימת תיוג ( (CHECK LISTהמתייחס
לכל הפעולות של הנחת הקו כגון :הובלה ופריקה ,אחסון ,ריתוך ,הורדה
לתעלה כיסוי וכו'
על הספק באמצעות שרות השדה להתריע על כל חריגה באופן הנחת או התקנת
הצנרת בפני המזמין בע"פ ובכתב בזמן אמת .לא תשמע כל טענה המטילה
אחריות על גורם אחר מלבד ספק ויצרן הצינורות לגבי כשלים עתידיים במידה
ויהיו.

 57.5.10הובלה ,פריקה ואחסנה באתר העבודה
ההובלה ,פריקה ואחסנה באתר העבודה יהיו ע"פ ההנחיות אשר יתנו ע"י ספק
הצינורות .הקבלן יצרף מפרט טכני של יצרן הצינורות המפרט את שיטות הובלה,
פריקה ,הנחה ואחסון הצינורות .הקבלן ושרות השדה יהיו אחראים לכך שצינור יהיה
ישר ויימנע עיוות הצינור או פגיעה פיזית בו.
הובלת הצינורות במוטות תיעשה ע"ג משטח נקי ממסמרים או כל עצם או בליטה
חדים ,הצינורות יתמכו לכל אורכם ויקשרו היטב ע"מ למנוע תזוזה בזמן ההובלה .לפני
הפריקה תיערך בדיקה של הציוד המיועד לטפל בצינורות ע"מ לוודא שציוד זה לא
יגרום לנזק בצינורות בזמן הטיפול בהם.
לפריקת הצינורות ישמשו אמצעי הרמה המאושרים ע"י ספק ויצרן הצינורות.
הפריקה תיעשה תחת פיקוח שרות השדה מטעם יצרן הצינורות .תיערך ביקורת לשטח
האחסנה מוצל על מנת לוודא שהמשטח חלק ואופקי וחופשי מעצמים בולטים
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העלולים לפגוע בצינורות .אזור האחסנה יהיה מאושר למניעת פגיעה ונדלית בצנרת
ובציוד ,גניבה או פגיעה אקראית של כלי רכב בצינורות .הצינורות יבדקו באתר.
הצינורות והספחים יאחסנו במקום מוצל מהרגע הגעתם לאתר העבודה ובהתאם
להנחיות היצרן  ,המקום המוצל ימנע חשיפה ישירה של קרני שמש לאורך כל שעות
היום.
ניתן למשוך צנרת וספחים משטח אחסנה מוצל בשלב הכנת הצינורות לריתוך והנחה
בתעלה .על הקבלן לכסות בסוף כל יום עבודה את הצנרת והספחים שאינה בשטח
האחסנה המוצל.
חומר ומסמכי האספקה ייבדקו ויושוו לדרישות המפרט על מנת לוודא שהחומר
שהובא לאתר הינו החומר הנדרש בפרויקט ,החומר ייבדק לאיתור פגמים במקרה וקרו
במהלך ההובלה והפריקה ע"י המפקח באתר.
הטיפול בצנרת ובאביזרי  H.D.P.E.צריך להיות עם תשומת לב מירבית ,מאחר וצנרת
זו רכה יחסית יש לדאוג כי הצינורות והאביזרים לא ימעכו ,יישרטו או יחוררו ,ולא
ייחשפו לשמש ישירה .אין לזרוק את הצינורות במיוחד בעת הפריקה מהרכב .אין
לגרור אותם על פני הקרקע.

 57.5.11הנחת הצינורות
במשך כל ההתקנה והנחת הצנרת יש להתייחס לצינורות ולאביזרים בתשומת לב רבה
ע"מ שלא יינזקו.
בזמן ההתקנה וההנחה יש להימנע מהעמסת הצינור במאמצי מתיחה ו/או לחיצה,
במידה ויש צורך לגרור את הצינור ,באישור המפקח בלבד ,במהלך ההנחה וההתקנה
יש לשים לב כי כוח המתיחה לא יעלה על ערכי הכח המותרים ע"י היצרן והמוגדרים
ככוחות גרירה ) (Drag Forcesואשר יוגדרו המפורש ע"י שרות השדה מטעם יצרן
הצינורות.
הנחת הצנרת תבוצע לפי פרק עבודות עפר במפרט זה ובנוסף לכך יש להקפיד במיוחד
על הנחיות ביצוע כמפורט להלן ובהתאם להנחיות היצרן.
הקבלן ישתמש בציוד מיוחד להתקנה המסופק ע"י יצרן הצנרת ושרות השדה וזאת
ללא כל תמורה נוספת.
על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים.
מודד מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות.
העבודה תתבצע ביבש בלבד .השפלת מים )במידה ויהיו( תבוצע בכל קטע לפני הנחת
הצנרת לפי הנדרש בפרק עבודות במי תהום ו/או מים אחרים.
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תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב ,לפי הנדרש פרק עבודות עפר לעיל וכמפורט:
טרם הנחת הצנרת ולאחר ריבוד ופיזור סומסום בעובי  20ס"מ פחות עובי דופן צינור
הביוב בתחתית התעלה ,על הקבלן לבצע מדידה ע"י המודד המוסמך של הפרויקט
לריבוד ב 3 -נקודות לפחות ברוחב חתך התעלה כל  20מ"א.
מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות
 . I.L.מודגש בזאת כי הנחת הצנרת בתעלה טעונה אישור המפקח בכתב לרומי הריבוד
בתחתית התעלה.
כל הצינורות ואביזרים יונחו בקווים ישרים בשיפועים ובגבהים המסומנים בתוכניות
ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח.
לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון ,ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת ,ע"י מודד
מוסמך בלבד ויקובע מיד במקומו ע"י הידוק סומסום מצדיו לכל אורך הקו שהונח.
הסטיות המותרות מהשיפוע המתוכנן הן 5% :להנחת צנרת.

כלומר אם השיפוע המתוכנן הוא  ,0.5%מותר שהשיפוע יהיה בטווח של
 0.475%עד .0.525%
חיבור צינור פוליאתילן יעשה באמצעות מופה חשמלית או בריתוך פנים עם ציוד תיקני
של ספק ויצרן הצינורות או בא כוחו בהתאם למפורט בחוברת כללי ההנחה וההרכבהשל היצרן.
הריתוכים יבוצעו ע"י אנשים מיומנים של שירות השדה מטעם יצרן/ספק הצנרת
ובסיום העבודה תינתן אחריות של  15שנה לטיב הצנרת ואיכות החיבורים.
פרמטרי הריתוך השונים ,תלויים בקוטר הצינור ובעובי הדופן שלו ,ויבוצעו בהתאם
להנחיות היצרן  .על הקבלן להיות מצויד בשטח במפרט ריתוך לקטרים הרלוונטיים
כולל כל הפרמטרים השונים של זמני חימום ,לחצי הצמדה וכו'.
בזמן ביצוע ריתוך פנים נוצרת בליטה פנימית ( )beedבתוך הצינור .הסרת הבליטה
הפנימית תבוצע באמצעות אביזר חיתוך מיוחד ע"י שירות השדה .הטבעת החתוכה
תונח בצד החיבור לאישור המפקח.
ספחים בקווי פוליאתילן יהיו חרושתיים .אין להכין ספחים בשטח,
ריתוך הספחים בהתאם להנחיות היצרן/ספק .החיתוך יעשה ע"י מכונת חיתוך בלבד
לא יתאפשר חיתוך ידני.
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 57.5.12דגשים לעבודות הריתוך
הרתך ומפעיל המכונה יהיה בקי בשיטות החיבור וההנחה ,מיומן ובעל ידע מוכח
וניסיון לביצוע ריתוכים באופן רציף ובאיכות מעולה .ציוד הריתוך יעמוד בכל
התקנים הרלוונטיים.
הציוד יתוחזק ויכויל באופן שוטף .המכשור יחומם לטמפרטורה מתאימה מדויקת
במקביליות מושלמת ובלחץ המתאים.
יש לבצע ריתוכי ניסיון באתר בתחילתו של כל יום עבודה על מנת לוודא את התאמת
ותקינות הציוד וכן לכיול המכשירים המשמשים את עבודת הריתוך.
בקרת האיכות באתר תבוצע ע"י הקבלן באופן רציף וע"פ נהלי ה –  ISOבמקביל
לפיקוח מצד המזמין ,הקבלן יתעד באופן מלא את דוחות הבדיקה.

 57.5.13בדיקת חומרים וריתוכים
כללי
טיב החומרים ,האביזרים וציוד ההתקנה בשימוש יהיו תחת פיקוח ויעמדו בדרישות
התקנים הרלוונטיים ,המפרט המיוחד ,והנחיות היצרן.
הפיקוח על טיב החומרים ותקינות הריתוכים ייעשה באופן רציף ע"י הקבלן המבצע,
בקרת האיכות העצמית מטעם הקבלן המבצע ,יח' השדה של יצרן הצינורות והמפקח
באתר.
בדיקות הרס תיעשנה באופן מדגמי ע"מ להבטיח את טיב הריתוכים.
ביקורת לפני התקנה
הצינורות ,האביזרים וציוד ההתקנה יעבור בדיקה בטרם השימוש וההתקנה .תיבדק
העמידה בכל דרישות תקני ה  ISO -והמפרטים הטכניים .יבדקו הקטרים ,ערכי ,SDR
וכל הפרטים המזהים של הצינור והאביזרים .אופן האחסנה ייעשה ע"פ המפרט הטכני
והוראות היצרן.
ביקורת בזמן התקנה
תיבדק החפירה  /חציבה והתעלה ע"פ המפורט במפרט הטכני בפרק עבודות עפר.
במידה וקיימים פגמים בפני הצינור בשיעור של יותר מ 10% -מעובי הדופן הנומינלי
של הצינור ייחתך הקטע הנדון והוא יוחלף בזמן ההתקנה .יש לשים דגש על בדיקה
חזותית ואיתור פגמים על פני הצינור.

 57.5.14כשל ותיקון
במפרט ההתקנה של הקבלן יפרט נהלי תיקון כשלים שאותרו במהלך העבודה
והבדיקות כגון תיקון מישקי ריתוך שכשלו בבדיקת ריתוכים ,איתור פגמים מכאניים
בצינור וכל זאת בעוד הצינור מונח בתעלה.
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 57.5.15אישור התקנת הצינורות
אישור סופי להתקנת הצינורות יינתן אך ורק לאחר ביקורת של פני הצינורות
והריתוכים וביצוע כל התיקונים הדרושים .הבאת אישור המעבדה לבדיקות השונות
וכן הצהרה מאת יצרן ומתקין הצינורות שהעבודה בוצעה בשלמות תוך עמידה בכל
התקנים והדרישות הטכניות של יצרן הצינורות ויצרן ציוד הריתוך ולשביעות רצונו
של המפקח ,לרבות בדיקות שדה של ספק הצנרת לטיב הריתוכים בהתאם לתקנים
הרלוונטיים .מודגש כי מחיר הנחת הקו כולל בין היתר אך לא רק בדיקות ריתוכי צנרת
 PEע"י ספק הצינורות.
במעמד האישור הסופי ימסור הקבלן למפקח כתב אחריות של היצרן לעמידות
הצינורות בתנאים בהם הותקנו ל 15-שנים .כמו כן על הקבלן להוציא כתב אחריות
לטיב הריתוכים שבוצעו ע"י בדיקות שדה של יצרן הצנרת כולל אחריות לריתוכים ל15
שנה.

 57.5.16אופני מדידה ותשלום עבור אספקה והנחת צינורות PE100+
התשלום לפי מטר אורך צינור כולל :רכש ,אספקה ,הובלה  ,פריקה ,אחסון ,חפירת
תעלה ,ריפוד התעלה ,הנחת צנרת ,השלמת ריפוד הצינור בתעלה ,פיקוח שירות שדה,
בדיקות בקרת איכות עצמית ,המילוי החוזר ,וכל פירוט העבודות שהוזכרו לעיל לרבות
פירוט עבודות לאספקת והנחת צנרת במסמך הבהרות לסעיפי כתב כמויות וכל
העבודות שיידרשו לביצוע קומפלט למ"א אספקה והנחת הקו.
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פרק  57.6הנחה והתקנת צנרת GRP
 57.6.1כללי
העבודה בפרק זה מתייחסת לאספקה הנחה וחיבור צנרת ,ספחים ואביזרים
מפיברגלס  GRPעם מחבר פעמון כפול בקוטר פנימי  1200מ"מ עם קשיחות טבעתית
של  10,000פסקל ,עמידות ללחץ  5בר וציפוי פנימי Flexible liner
בעובי  1.5מ"מ לפחות.
העבודות תבוצענה בכפוף למפרט הכללי פרק  ,57המפרט המיוחד ,התוכניות מאושרות
לביצוע וכן בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

 57.6.2תקנים ודרישות לצנרת GRP
יצרן צנרת  GRPיהיה מאחת ממדינות ה OECD -או מארה״ב ,אשר עומד בתנאים
של תקינה הנוגעת לצנרת  GRP-המפורטת במסמך זה.
הקבלן ייצרף תעודות תקינה בתוקף מספק ויצרן הצנרת בהתאמה לתקינה המפורטת
כדלקמן:
• ( AWWA M45תכנון צנרת )GRP
• ( AWWA C950צנרת  GRPבלחץ)
• ( ASTM D3262צנרת גרביטציונית להזרמת שפכים)
•

( ASTM D3754צנרת לחץ להזרמת שפכים)

• ( ASTM D3567עובי דופן צנרת )GRP
• ( ASTM D4161מחברי )GRP
• תקן ישראלי ( 1892-2צנרת להזרמת ביוב בלחץ)
• תקן ישראלי ( 1892-3צנרת להזרמת ביוב ללא לחץ)

 57.6.3תכונות צנרת GRP
להלן נתונים ודרישות לצנרת מתוכננת  GRPלקווי ביוב.
באחריותו הבלעדית של יצרן וספק הצינורות לתכנן ולייצר את הצנרת והמחברים
בהתאם לתכנון הקו כולל ביצוע חישובים סטטיים ודינאמיים ,השלמת תכונות
מכניות של הצינור ,בחירת חומרי גלם איכותיים נדרשים והכל בהתאם לנתוני הצנרת
המופיעים במפרט זה והתכניות לביצוע הפרויקט ובדגש על הקו המתוכנן לעומקים
שונים ,הנחת הצינור וסוג הקרקע.
חומר גלם
• שרף פוליאסטר בלתי רווי מתאים לביוב .
• סיבי זכוכית עמידי קורוזיה מסוג . ECR
• חול סיליקה טהור.
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מבנה הצינור
הצינור מורכב משכבות שונות המקנות לצינור עמידות קורוזיבית גבוהה ,עמידות
בשחיקה ,ניקוי ושטיפה בלחץ  200בר ותכונות מכאניות ארוכות טווח לעומסים
פנימיים וחיצוניים.
מבנה הצינור מורכב משכבות כדלקמן:
•

שכבת פנימית בעלת עמידות לביוב גולמי ומשופרת לשחיקה וקורוזיה Flexible
liner

• שכבת חוזק פנימית
• גרעין הצינור
• שכבת חוזק חיצונית
• שכבת הגנה חיצונית לצינור מפני פגיעות מכניות וקרינת שמש בעת התקנת הצנרת.
נתוני צנרת ,מחברים ואביזרים
 1200מ"מ.
קוטר צנרת פנימי:
יחושב ע"י היצרן.
עובי דופן:
קשיחות טבעתית  10,000 :SNפסקל.
 6מ' ו/או בהתאם להנחיות היצרן.
אורך יח' הצינור:
מסוג פעמון כפול  Double Bell Angular Couplingבעל לשונית
מחברים:
מ EPDM -אטימה ומפרידה בין ראשי הצנרת.
 Flexible linerבעובי  1.5מ"מ לפחות עם עמידות ללחץ 200
ציפוי פנימי:
בר בניקוי ושטיפת הקו.
אטימות הצינור ,אביזרים ומחברים :נדרשת אטימות מלאה (דליפה מותרת אפס)
בלחץ  5בר לפחות לכל אורך הקו .בדיקות אטימות אלו יבוצעו ע"י היצרן בלבד.
אביזרי צנרת וספחים :כל האביזרים והספחים הינם חרושתיים כגון קשתות,
הסתעפויות ,הסתעפויות מעבר וכו'.
חיבורים למבנה קשיח (שוחה) :בכל חיבור ממבנה קשיח יש להתקין קטע צינור קצר
באורך מינ' של בין  1פעמים קוטר הצינור ו/או בהתאם לתכניות.
סימון :כל צינור יסומן בצדו הפנימי והחיצוני .הסימון כולל  ,קוטר ,לחץ ,קשיחות,
מספר סידורי ,תקן ,תאריך ייצור.

 57.6.4תנאים לביצוע עבודות התקנת צנרת GRP
הקבלן יצרף את כל המסמכים המפורטים להלן לצורך אישור מוקדם טרם תחילת
ביצוע עבודות צנרת .המזמין רשאי לפסול על סמך המסמכים שיצרף הקבלן את מקור
הצינורות ו/או את סוג הצינורות ו/או כל חומר ,שיטה או קבלן הקשורים לעבודות
הצנרת.
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לא פסל המזמין את הגורמים כאמור לעיל רואים את ההצעה בנושא הצינורות
כמאושרת עקרונית וכאישור זמני.
על סמך אישור זה ניתן להמשיך בהליכי בדיקת הצינורות ויתר הנושאים המפורטים
בסעיף זה.
אין אישור המזמין על פי סעיף זה מהווה אישור סופי שעל פיו ניתן להתחיל בביצוע
העבודה.
לספק הצינורות יהיה מערך שרות ,הכולל מהנדס בעל ניסיון בהתקנת הצינורות,
ואנשי שטח מנוסים המצוידים בניידת שירות הכוללת את הציוד הנלווה הנדרש.
רשימת המסמכים שעל הקבלן לאישור ספק ויצרן הצנרת כדלהלן:
הצהרת יצרן חתומה ,נוסח ההצהרה מצורף במפרט המנהלי.
א.
מסמך חתום על ידי היצרן כי הוא בעל ניסיון מוכח בייצור ואספקת צנרת
ב.
 GRPבשימושים דומים לסוג פרויקט זה .יש לצרף טבלה המפרטת פרויקטים
רלוונטיים בארץ ובעולם משנת  2017ואילך עם הפרטים הבאים :מהות
הפרויקט ,שנת ביצוע ,אורך הצנרת וקוטרה ,מיקום הפרויקט ,מזמין העבודה
ופרטיו.
הקבלן ייצרף חישובים של יצרן הצנרת לעמידות הצינור לתנאי הפרויקט,
ג.
בהתאם לתקן  AWWA M45המראים עמידות הצינור לעומסים סטטיים ,מי
תהום ,עומסים דינמיים והכל בהתאם לתוכניות המפורטות של הצנרת
והפרויקט כולו.
הקבלן ייצרף חישובים הידרוסטטיים לטווח ארוך בהתאם לתקן
ד.
 ,ASTM D2992בדיקה לעמידות כימית בדפורמציה על פי תקן
 ,ASTM D3681בדיקת מחבר על פי תקן  ,ASTM D4161בדיקת שחיקה
לציפוי פנימי עבור שטיפה בלחץ מים עד  200אטמ'.
מפרט טכני מפורט של יצרן הצינורות המוצעים המאשר את עמידת הצינורות
ה.
להלן:
העבודות
את
ומפרט
המיוחד
המפרט
בדרישות
שיטות הפריקה ,אחסנה ,ההנחה ,חיבור של הצינורות ,ציוד מומלץ בקרת
איכות ושירותי יצרן שדה .יש לצרף הצהרת הקבלן כי העבודה תבוצע אך ורק
על פי שיטות אלו (למעט במקומות שלגביהם נאמר אחרת בתכניות או המפרט
המיוחד).
אישור היצרן לקבלן כי הינו מורשה לבצע את עבודות התקנת הצנרת ,הנחה
ו.
וחיבורים בהיקף הנדרש במסגרת עבודה זו ,ועבר הכשרה מתאימה ע"י היצרן.
המזמין או בא כוחו רשאים לפסול את מקור הצינורות ,ספק ויצרן הצנרת ואת שיטות
הביצוע בכל שלב משלבי העבודה במידה ונראה להם כי החומר או העבודה אינם
מתאימים או אינם מתבצעים כראוי .במקרה כזה יהיה על הקבלן להחליף את יצרן
הצינורות בגורם אחר לשביעות רצון המזמין וללא שיהיו לקבלן כל תביעות בקשר לכך.
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מודגש כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה אשר איננה כוללת את מלוא
הפרטים הדרושים כמפורט לעיל.
המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות על ידי גורם מוכר ומוסמך בין לאומי
לצנרת המסופקת ע"פ התקנים המופעים לעיל .עבור בדיקות אלו לא תשולם תמורה
נוספת מעבר לסעיפי כתב הכמויות.

 57.6.5סימון הצינורות
.1
.2
.3

סימון הצינורות יהיה קבוע ובלתי ניתן למחיקה.
הסימון יכלול את שם היצרן ,תאריך היצור ,סוג חומר הגלם ,קוטר הצינור,
עובי הדופן ,דרג הצינור ,סימון התקן.
סימון הצינורות יהיה על גבי הצינור עצמו בשלושה מקומות בהיקף הצינור,
כמו כן הכל יתועד במסמך ממחושב ויועבר למפקח.

 57.6.6בקרה ופיקוח ע"י המזמין
.1
.2

.3
.4

הקבלן וספק הצינורות יעבירו למזמין תוכנית עבודה ולוחות זמנים לייצור
הצינור.
המזמין או מי מטעמו ,יהיה רשאי להגיע בכל עת ובכל שלב של היצור למפעל
הצינורות .היצרן יעביר כל מסמך ,דו״ח יצור ,תוצאות בדיקות מעבדה
הקשורות לחומרי הגלם ואו לייצור וכל חומר אחר שקשור לייצור הצנרת כפי
שיידרש.
המזמין או מי מטעמו יהיו רשאים לערוך וליזום בדיקות משל עצמם בתיאום
עם היצרן ועל חשבון הקבלן.
במידה ויתגלו סתירות או אי התאמות ויתעורר ספק לגבי עמידת המוצר
בדרישות יהיה המזמין רשאי לפסול את הצינורות שבמחלוקת.

 57.6.7שרות שדה
.1

מערך השירות של ספק הצינורות יכלול אנשי מקצוע באתר הפרויקט שיפקחו,
ינחו ,ידריכו ויהיו אחראים להנחת והתקנת הצנרת .שרות השדה יידרש בין
היתר כדלקמן:
שירות השדה יעמיד מערכת בדיקת אטימות לצנרת ,מחברים
א.
ואביזרים לאורך כלל התקנת הצנרת ויבצע בדיקות אטימות בהתאם
לקצב התקדמות התקנת הצינור.
להיות נוכח לפחות ב 100%-מעבודות חיבור קטעי צנרת ע"י מחברים,
ב.
חבישות וכו' .בנוסף להיות נוכח לפחות ב 100%-מעבודות התחברויות
לשוחות כמו כן חייב לאשר  100%תקינות ואטימות כל החיבורים
בפרויקט.
להיות זמין להגיע לאתר בזמן סביר מקריאה של המפקח.
ג.
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.2

.3

הפקת דו"ח בדיקות יומי המבוסס על רשימת תיוג ( (CHECK LISTהמתייחס
לכל הפעולות של הנחת הקו כגון :הובלה ופריקה ,אחסון ,חיבור ,הורדה
לתעלה כיסוי וכו'
על הספק באמצעות שרות השדה להתריע על כל חריגה באופן הנחת או התקנת
הצנרת בפני המזמין בע"פ ובכתב בזמן אמת .לא תשמע כל טענה המטילה
אחריות על גורם אחר מלבד ספק ויצרן הצינורות לגבי כשלים עתידיים במידה
ויהיו.

 57.6.8הובלה ,פריקה ואחסנה באתר העבודה
ההובלה ,פריקה ואחסנה באתר העבודה יהיו ע"פ ההנחיות אשר יתנו ע"י ספק ויצרן
הצינורות .הקבלן יצרף מפרט טכני של יצרן הצינורות המפרט את שיטות הובלה,
פריקה ,הנחה ואחסון הצינורות .הקבלן ושרות השדה יהיו אחראים לכך שצינור יהיה
ישר ויימנע עיוות הצינור או פגיעה פיזית בו.
הובלת הצינורות תיעשה ע"ג משטח נקי ממסמרים או כל עצם או בליטה חדים,
הצינורות יתמכו לכל אורכם ויקשרו היטב ע"מ למנוע תזוזה בזמן ההובלה .לפני
הפריקה תיערך בדיקה של הציוד המיועד לטפל בצינורות ע"מ לוודא שציוד זה לא
יגרום לנזק בצינורות בזמן הטיפול בהם.
לפריקת הצינורות ישמשו אמצעי הרמה המאושרים ע"י ספק ויצרן הצינורות.
הפריקה תיעשה תחת פיקוח שרות השדה מטעם יצרן הצינורות .תיערך ביקורת לשטח
האחסנה על מנת לוודא שהמשטח חלק ואופקי וחופשי מעצמים בולטים העלולים
לפגוע בצינורות .אזור האחסנה יהיה מאושר למניעת פגיעה ונדלית בצנרת ובציוד,
גניבה או פגיעה אקראית של כלי רכב בצינורות .הצינורות יבדקו באתר.
חומר ומסמכי האספקה ייבדקו ויושוו לדרישות המפרט על מנת לוודא שהחומר
שהובא לאתר הינו החומר הנדרש בפרויקט ,החומר ייבדק לאיתור פגמים במקרה וקרו
במהלך ההובלה והפריקה ע"י המפקח באתר.

 57.6.9מקטע פיילוט
על הקבלן לבצע פיילוט להנחת צנרת  GRPב 250 -מ' ראשונים עם צוות שרות שדה
צמוד של ספק הצינורות במשך כל הקמת הפיילוט.
מקטע הפיילוט הנ"ל יבוצעו כל הבדיקות הנדרשות לרבות אטימות צנרת ומחברים.
בסיום הנחת הפיילוט יאשר יצרן וספק הצינורות בכתב את תקינות ושלמות הביצוע
ואת כשירותו של הקבלן להנחת הקו בהתאם להנחיותיו .מודגש כתנאי להמשך
עבודות הנחת צנרת  GRPהינו אישור הפיילוט ע"י יצרן וספק הצינורות ואישורו של
המפקח בכתב.
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 57.6.10הנחת הצינורות
במשך כל ההתקנה והנחת הצנרת יש להתייחס לצינורות ,מחברים ואביזרים בתשומת
לב רבה ע"מ שלא יינזקו.
בזמן ההתקנה וההנחה יש להימנע מהעמסת הצינור במאמצי מתיחה ו/או לחיצה,
במידה ויש צורך לגרור את הצינור ,באישור המפקח בלבד ,במהלך ההנחה וההתקנה
יש לשים לב כי כוח המתיחה לא יעלה על ערכי הכח המותרים ע"י היצרן והמוגדרים
ככוחות גרירה ) (Drag Forcesואשר יוגדרו המפורש ע"י שרות השדה מטעם יצרן
הצינורות.
הנחת הצנרת תבוצע לפי פרק עבודות עפר במפרט זה ובנוסף לכך יש להקפיד במיוחד
על הנחיות ביצוע כמפורט להלן ובהתאם להנחיות היצרן.
הקבלן ישתמש בציוד מיוחד להתקנה (במידה ויידרש( המסופק ע"י יצרן הצנרת
ושרות השדה וזאת ללא כל תמורה נוספת.
על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים.
מודד מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה  /חציבה והנחת
הצינורות.
העבודה תתבצע ביבש בלבד .השפלת מי התהום )במידה ויהיו( תבוצע בכל קטע לפני
הנחת הצנרת לפי הנדרש בפרק עבודות במי תהום ו/או מים אחרים.
תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב ,לפי הנדרש פרק עבודות עפר לעיל וכמפורט:
טרם הנחת הצנרת ולאחר ריבוד ופיזור סומסום בעובי  20ס"מ פחות עובי דופן צינור
הביוב בתחתית התעלה ,על הקבלן לבצע מדידה ע"י המודד המוסמך של הפרויקט
לריבוד ב 3 -נקודות לפחות ברוחב חתך התעלה כל  20מ"א.
מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות
 . I.L.מודגש בזאת כי הנחת הצנרת בתעלה טעונה אישור המפקח בכתב לרומי הריבוד
בתחתית התעלה.
כל הצינורות ואביזרים יונחו בקווים ישרים בשיפועים ובגבהים המסומנים בתוכניות
ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח.
לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון ,ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת ,ע"י מודד
מוסמך בלבד ויקובע מיד במקומו ע"י הידוק סומסום מצדיו לכל אורך הקו שהונח.
היה ויידרש לבצע חיתוך קטע צינור וחיבורו באמצעות חבישה – יש לבצע את החיבור
לפי הנחיות יצרן ועם ציוד תיקני -של ספק ויצרן הצינורות או בא כוחו בהתאם
למפורט בחוברת כללי ההנחה וההרכבה של היצרן .מודגש כי עבור חבישות יבצעו
בדיקת אטימה מלאה (דליפה מותרת  )0ללחץ  5בר.
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 57.6.11בדיקות אטימות בשטח
באחריות הקבלן לתאם מול ספק ויצרן הצינורות בדיקות אטימות בשטח שיבוצעו ע"י
צוות שירותי שדה של ספק ויצרן הצינורות.
בדיקות אטימות מחברים יבוצעו ללחץ בדיקה של  5בר:
בדיקות אטימות מחבר ייבצעו ע״י צוות ומכשור ייעודי לבדיקות אטימות של
.1
ספק ויצרן הצינורות.
נדרשת אטימות מלאה למחברים (דליפה מותרת .)0
.2
שיטת הבדיקה ההידראולית לאטימות בשטח תקבע ע"י יצרן וספק הצינורות.
.3
תוצאות בדיקת אטימות מחבר יוגשו למזמין בסיום כל בדיקה ,אחרי שאושרו
.4
ע"י המפקח.
בדיקות אטימות מחבר יבוצעו במקביל ובצמוד להנחת הצנרת – כל צינור מונח
.5
ייבדק המחבר לפני הנחת צינור לאחריו.

 57.6.12אחריות הקבלן וספק הצנרת
הקבלן אחראי להקפדה על הנחיות הביצוע של ספק ויצרן הצינורות ,המתכנן והמפקח
באופן שיבטיח את הנפקת אחריות ספק הצנרת בגמר העבודה ,לטיב ואיכות העבודה,
כולל טיב הצנרת ואיכות החיבורים המהווים תנאי לאחריות הספק לאספקת הצנרת
והאבזרים שבוצעו על ידו לתקופת בדק של  15שנים.
אחריות הספק אינה מחליפה אחריות בלתי מותנית של הקבלן המבצע לטיב העבודה
והחומרים ואחריות ספק הצינורות באה להוסיף על האחריות כאמור.
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פרק  – 57.7עבודות מנהור (דחיקת חוליות בטון טרום/פלדה)
 57.7.7.1כללי
עבודות המנהור יבוצעו בהתאם למפרט זה ולמפרט הכללי לעבודות בניה של משרד
הביטחון – פרק .54
 57.7.2תאור העבודה
העבודה כוללות ביצוע מנהורים על ידי דחיקה של שרוולי מגן מצינורות בטון בקטרים
פנימיים מינימליים של  1600 ,1200 ,800מ"מ ו/או פלדה בקוטר " 28" ,48עבור חציית
רכבת והכל בהתאם לתוכניות .אורך כל מנהור נע בין  300-50מ'.
מודגש בזאת כי הגבהים המופעים בתכניות הינם גבהים של תחתית צינור הביוב
המושחל בשרוול המגן .באחריות הקבלן לתכנן את הדחיקה לרבות גובה תחתית שרוול
המגן בהתאמה לגבהים של תחתית צינור הביוב המופיעים בתכניות .הסטייה המותרת
מהשיפוע המתוכנן של הצינור הביוב המושחל בשרוול המגן הינה .5%
מכונת דחיקה תהיה מסוג  MTBMעם ראש סגור.
 57.7.3להלן פרוט עבודות הקבלן:
עם הגשת ההצעה וכחלק בלתי נפרד מההצעה:
הגשת תיאור טכני מלא ומפורט של שיטות העבודה ,שלבי הביצוע ,במיוחד של
א.
פיר הדחיקה ,החומרים והציוד שבכוונתו להשתמש ,תכנון מפורט ומלא הכולל
חתך לאורך עם גבהים מתוכננים של הקידוח ,מהלך העבודה ,לוחות זמנים,
פרוט מערכת ההכוונה ,הניהוג של ראש הכרייה ותכנית לאתר התארגנות.
לפני תחילת ביצוע העבודות בשטח:
תכנון צנרת הדחיקה ,פירי הכניסה והיציאה ראה פירוט בסעיף 54.16.02
ב.
"תכן" בפרק  54של המפרט הכללי ובהתאם לתקנים (מהדורה מעודכנת)
הרשומים מטה בסעיף זה ,להלן ("התקנים") ,במידה ובוצע שימוש בתקנים
אחרים ,על המתכנן מטעם הקבלן לפרט איזה תקן נלקח ומדוע לא בוצע שימוש
בתקנים המוגדרים בסעיף זה.
ת"י " 27צינורות גליליים מבטן ובטון מזויין".
.1
ת"י  940ביסוס.
.2
ת"י " 466חוקת הבטון" על כל חלקיו.
.3
ת"י " 1225חוקת מבני פלדה" על כל חלקיו.
.4
ת"י  1227עומסים בגשרי דרך וגשרי רכבת על כל חלקיו.
.5
עומסי ריאקציה לכוחות הדחיקה  -עפ"י תכנון הקבלן.
.6
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שלב הביצוע:
ביצוע עבודות עפר וקירות תומכים (זמניים וקבועים) הכנת דרכי גישה ,משטחי
ג.
עבודה ומשטח/אתר התארגנות סביב פירי הכניסה והיציאה.
ביצוע פירי כניסה ויציאה ופירוקם (ע"י הקבלן) לאחר השחלת צינורות הביוב
ד.
וביצוע שוחות בכניסה וביציאה.
המידות הפנימיות ה"נקיות" של פירי הדחיקה המוצעות ע"י המתכנן הינם
הצעה בלבד .המידות סופיות לפירים הינן באחריות הבלעדית של הקבלן
וייקבעו על ידו .יש להגיש את תכנון הפירים לרבות מידות למתכנן לקבלת
אישור.
הקבלן ייקח בחשבון שלאחר גמר עבודות הדחיקה נדרש לפרק הפירים.
יש לפרק לפחות  2מ' עליונים של הדיפון .הגובה יימדד מפני קרקע קיימת.
בהתאם לכך ובהמשך לסעיף ג' ,תימוך הפירים ודיפונם יתוכנן לשני מצבים:
למצב של "קופסא סגורה".
)1
למצב של "קופסא פתוחה" ללא קיר אחורי.
)2
תכניות הפירים וקירות הדחיקה כולל חישובים סטטיים (ראה סעיף 57.7.3
תת סעיף י') יועברו למתכנן לצורך אישורן לפני הזמנת החומרים ולפני הביצוע.
אישור המתכנן אינו פוטר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתכנון
וביצוע כנדרש בחוזה.
תכנון ,יצור ואספקה לאתר של צינורות הדחיקה מסוג 3ג' דרג  5בהתאם לת"י
ה.
" 27צינורות גליליים מבטון ומבטן מזויין" אשר ייבנו לפי התקנים המתאימים
ולפי העומסים הרלוונטיים לעבודה זו כמפורט בפרק .57.7.8
תכניות צינורות הבטון והחישובים הסטטיים (ראה סעיף  57.7.8תת סעיף י')
שלהם יועברו לאישור המזמין בטרם החלה עבודת ייצור הצינורות .אישור
המזמין אינו פוטר את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתכנון וביצוע
כנדרש בחוזה.
דחיקה ישרה ואופקית של שרוול מגן בנוי מחוליות בטון/פלדה
ו.
(ראה סעיף  )57.7.4בקטרים פנימיים מינימליים לפי תכנון וקוטר חיצוני
כפי שיקבע ע"י הקבלן ועבודות נלוות כגון תימוך זמני בחזית ,דיפון קבוע,
איטום הדיפון ,דיוס מגע ומילוי חללים ,סילוק חפורת ,ניקוז זמני ואוורור
זמניים וכן עבודות אחרות המהוות חלק בלתי נפרד מעבודת הדחיקה או
הבאות להשלימן .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שצינורות קו הביוב שיושחלו
בשרוולי המגן יתחברו בשני קצוות המנהרה לשוחות בטון.
איזון (אנכי) וכוון (אופקי) מדויקים ע"י מודד מוסמך ,הדרושים לביצוע
ז.
הדחיקה.
ניקוי שטח אזורי ההתארגנות ופינוי כל פסולת ,חומרים ,מבנים וציוד והחזרת
ח.
המצב בשטח לקדמותו כפי שהיה לפני תחילת העבודות.
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י.

להלן קווים מנחים ,אשר יכללו בדוח החישובים הסטטיים:
כותרת של דוח החישובים תכלול שם הפרויקט ,מיקומו בארץ ,מספר
.1
הפרויקט בהתאם ל" -תהל מהנדסים יועצים בע"מ" ,תאריך כתיבתו,
חתימה של מהנדס רשוי ומספרו על גביו;
יש לצרף לדוח חישובים סטטיים נספח של הצהרת מהנדס רשוי
.2
חתומה;
נתונים גיאומטריים של הצינור ,הזיון שבתוכו ועומקו בתוך הקרקע,
.3
יילקח בחישוב העומק המקסימלי לאורך הקו;
תנאי הקרקע;
.4
הגדרת עומסים ,שילובי העומסים ומקדמי הביטחון שנלקחו בחישוב;
.5
פירוט עומסי התנועה ,עומסי הקרקע יכילו את כל הפרטים הנדרשים
.6
להבהרה מלאה וברורה כיצד חושבו;
תהליך החישוב והנוסחאות אשר בוצעו בהתאם להגדרת התקנים (ראה
.7
סעיף  57.7.3סעיף קטן ב');
כוחות פנימיים (מומנט ,כוחות ציריים וכוחות גזירה) עבור כל אחד
.8
מהעומסים ,ועבור כל אחד משילובי העומסים עם וללא מקדמי בטחון,
יש להציג סעיף זה באופן ברור כולל הנוסחאות ליד התוצאות;
יש להציג חישוב עבור מעטפת העומסים ולהביא בחשבון בשילובי
.9
העומסים את הערך המינימלי ,כשהקטנת העומס גורמת להגדלת
התגובה .העומסים ייחשבו בו-זמניים כשהם מגדילים את התגובה
בצינור .לדוגמא :במידה ויש מי תהום בגובה מסוים ,יש להציג שני
חישובים :אחד עבור מצב עם מי תהום ושני עבור מצב ללא מי תהום
ולקחת בחשבון את המצב שגרם לכוחות הפנימיים המקסימליים;
 .10פרמטרי החוזק של הבטון והפלדה אשר נלקחו בחישוב  .בסעיף זה יש
להתייחס לפרמטרי החוזק הנמוכים יותר מבין התקנים המוגדרים
בסעיף  57.7.3סעיף קטן ב';
 .11כיסוי הבטון ע"ג הזיון יהיה בהתאם להגדרות התקינה הישראלית;
 .12הזיון ההיקפי יתוכנן כזיון מעגלי בשני שכבות;
 .13חישוב רוחב סדק יהיה בהתאם להגדרות ת"י " 27צינורות גליליים
מבטון ומבטון מזויין" מהדורה מעודכנת;
 .14יש לרשום האם נדרש חישוקים להתנגדות לגזירה ,במידה ונדרש ,יש
למקמם בכל היקף הצינור ,אין לעבור את הפסיעה המקסימלית בין
החישוקים בהתאם להגדרות התקנים;
 .15חישוב מפורט של כוח הדחיקה המקסימלי המותר;
 .16יש לצרף לדוח החישובים הסטטיים את תוכניות הייצור כנספחים;
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.17

על גבי התוכניות חובה לרשום :סוג הבטון ,דרגת חשיפה ,גודל אגריגט
מקסימלי והגדרת העומסים שנלקחו בחשבון בתכנון הצינור ,סוג ודרג
של הצינור ,מודל האלסטיות של טבעת ההפרדה;

 57.7.4דרישות כלליות ודרישות מינימליות לפתרונות חלופיים
עבודות הקבלן תבוצענה על פי תוכנית דרכי ביצוע שתוצג למזמין ע"י הקבלן
א.
ותאושר על ידי המתכנן.
בכל עבודות הקבלן וייצור מוצריו תבוצע על ידיו אבטחת איכות וביקורת
ב.
איכות ע"י כוח אדם ייעודי ומתאים לביצוע הנ"ל.
בקרת האיכות תבוצע בכפוף להנחיות "מכון התקנים" המחייבות לצורך קבלת
"תו תקן" למוצרים הנ"ל.
עבודות הקבלן תתבצענה לפי נוהלי בטיחות מאושרים שיציג למפקח,
ג.
המבוססים על חוקי בטיחות קיימים ובמיוחד על ת"י מס' .5567
נוהלי בקרת האיכות יחולו על כל המוצרים והפעולות המרכיבים את העבודה
ובמיוחד עבודות הדחיקה ,עבודות הזרקת הסיכה וכיו"ב.
דרישות מינימליות לפתרונות חליפיים
ד.
העבודה המתוארת במפרט ובתוכניות מתייחסת לדחיקת צינורות ("שרוולי
מגן") מחוליות בטון בנתונים הגיאומטריים והפיסיים ובתוואי המתוארים
במפרט ובתוכניות.
הקבלן רשאי להגיש הצעתו לדחיקת שרוול המגן או כריית מנהרה באמצעות
ציוד ,שיטות ביצוע חליפיות או בקטרים חליפיים ,אולם קבלתה או דחייתה
של הצעה חליפית הינה זכותו הבלעדית של המזמין והוא רשאי לקבל ההצעה
החליפית או לדחותה ללא כל הסבר .כל שיטת ביצוע חליפית או קוטר חליפי
לשרוול המגן חייבים לעמוד בדרישות הבאות:
מידות הקוטר הפנימי של שרוול המגן לא יהיו קטנות מהמידה שצוינה
)1
בתכניות.
שיטת הביצוע חייבת להיות שיטה בדוקה ומוכחת ,קרי שיטת ביצוע
)2
אשר בוצעה בעבר בהצלחה באתרים ובתנאי קרקע דומים בארץ או
בעולם .ההחלטה בדבר טיב ההוכחות המוגשות ע"י הקבלן בדבר היות
השיטה "בדוקה ומוכחת" וכן אישורה או פסילתה של השיטה
החליפית ,נתונה לשיקול דעתו הבלבדי של המזמין.
הקבלן יגיש ,בעת הגשת הצעת המחיר ,תיאור טכני מלא ומפורט של
)3
שיטת הדחיקה ו/או המנהור וכן קוטר הצינור בהם בכוונתו להשתמש
על מנת לבצע את העבודה המתוארת במפרט ובתוכניות ,לרבות
הניסיון הקודם הקיים בעולם בשיטה זו וניסיון חברתו ,או שותפו הזר,
בביצועה.
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)4

)5

)6

)7

)8

התיאור הטכני ,הנלווה להצעת המחיר של הקבלן ,יכיל את כל הפרטים
הנדרשים להבהרה מלאה וברורה של השיטה המוצעת וכן פרטים
הנדרשים לאימות המידע עם הגורמים הרלוונטיים בחו"ל.
במידה והצעתו החליפית של הקבלן זכתה בהזמנה/חוזה ואושרה
עקרונית ע"י המזמין ,ישלים ו/או יעדכן הקבלן את התכנון המפורט
לרבות חישוב סטטי של הצינור ,חישוב סטטי של פיר הדחיקה ,תיאור
ופרוט שלבי ביצוע ,עדכון והתאמת חלקי מפרט ,עדכון חתכים לרוחב,
עדכון והתאמת פרטים וכיו"ב ,ויגישו לאישור סופי של המזמין ,לפני
תחילת הביצוע ,וכתנאי לתחילת הביצוע.
אי הגשת חישובים מפורטים ותוכניות כנ"ל ,או הגשתם ברמת פרוט
שאינה מאפשרת קבלת אישור המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו הבלבדי
של המזמין ,תבטל את זכייתו של הקבלן בהזמנה/חוזה זה והצעתו
החליפית תיראה כאילו לא הוגשה כלל.
הקבלן לא יורשה לשנות את שיטת הביצוע ו/או קוטר הצינור
המתוארים בהצעתו המאושרת ,ללא אישור מראש של המפקח .יחד
עם זאת ,אישור שיטה חליפית זו ו/או מניעת שינויים בה ,אינו פוטר
את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לביצוע העבודה על כל
תנאיה.
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על הבטיחות של העובדים
כנ דרש עפ"י כל תקנה או תקן מחייב ,הוראת חוק אחרות וכן הוראות
מקצועיות של הממונה על הבטיחות מטעם משרד העבודה.

 57.7.5ציר הפרויקט ,מדידות וסימון
הקבלן יקבל קו בסיס לציר המנהרה המסומן בתוכניות וברשימת
א.
קואורדינטות לרבות חתכים וגבהים ,וכן מספר נקודות קבע בעלת
קואורדינטות מוגדרות המסומנות בשטח.
הקבלן באמצעות מודד מוסמך שלו ועל חשבונו של הקבלן יאבטח את נקודות
הקבע שקיבל ,יגדיל את מספרן בהתאם לצורך וישמור את קו הבסיס משך כל
זמן העבודה באופן שיוכל לחדש אותו לצרכיו או לפי דרישת המפקח.
כל המדידות והסימון יהיו על בסיס רשת קואורדינטות ארציות .לא תאושר
עבודת מדידה על בסיס רשתות עירוניות או מקומיות.
הקבלן יבדוק ויוודא נכונות הסימון (קו הבסיס) שנמסר לו לפני תחילת
העבודה ,יסמן את ציר המנהרה ומיקום כל הפירים ,יציגם לאישור המפקח
ויודיע למפקח על כל טעות ,סתירה ו/או אי התאמה בנתוני הסימון (קו הבסיס)
ללא כל דיחוי.
נקודות סימון הצירים ע"י הקבלן יהיו במרחק של לא יותר מ 20-מ' זו מזו.
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סימון הפיר יעשה ע"י ארבע נקודות קבע מוגנות על פני הקרקע ושלא יהיו
מושפעות מתזוזות הנוצרות במהלך הדחיקה .לאחר השלמת הפיר כולל
חפירתו ויציקת רצפת העבודה ,הקבלן יסמן את ציר המנהרה בפיר.
כל המדידות שלעיל יוגשו למפקח על גבי מדיה מגנטית ,משורטטת במערכת
אוטוקאד גרסת  2010לפחות .התוכנית תעודכן לפי הצורך ובהתאם תוגש
למפקח.
נקודות האבטחה ייבחרו כך שניתן יהיה לקשור אותן למדידות שיעשו בפיר
העבודה.
ב.

ציוד
.1
.2

ג.

מודד הקבלן ישתמש בציוד מבוקר ומכויל המתאים לקבלת הדיוקים
הנדרשים במפרט.
מכשיר מדידה  Total Stationיהיה בעל דיוק קריאה של "( 1שגיאה
ממוצעת רבועית " 1.8עד " .)2.0דיוק המרחק יהיה  3מ"מ1P.P.M ±
(מכשיר שווה ערך ל 1610 - T.C-של "ווילד").

.3

מאזנת (רצוי עם פלנו פרלל) הנותנת דיוק של  2± Kואמה מאינבר.

.4
.5
.6
.7

אנך לייזר שזווית האלומה שלו לא תעלה על ".6
מכוון לייזר למערכת המנהור והדחיקה בהתאם לדיוק הנדרש.
כל המכשירים יהיו בעלי תעודת כיול תקפה במשך כל תקופת הביצוע.
מערכת למניעת  DRIFTבאלומת קרן הלייזר.

קביעת נקודות הציר ובניית נקודות הכוון
לאורך תוואי המנהרה יקבעו נקודות רשת-בקרה .קביעת נקודות
.1
הבקרה בתחום הדרוש יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,כולל הסדרי
תנועה נדרשים על מנת לאפשר עבודת מודד הקבלן.
נקודות הבקרה יהיו מאוזנות וקשורות לרשת האיזון הקיימת בשטח.
.2
לכל נקודת קבע יהיו  4אבטחות (בעלות ראיה הדדית וכן אל נקודת
.3
הציר) שמהן אפשר יהיה לחדש בדייקנות הנדרשת את נקודת הציר.
נקודות האבטחה יהיו מחוץ לשטח חפירת הפירים.
כל נקודות האבטחה תהינה מאוזנות בדייקנות הדדית של  ±1מ"מ,
.4
נקודות האבטחה תהיינה מוגנות מכל פגיעה אפשרית ע"י אדם או
מכשיר במיוחד בשעת חפירת ובניית הפיר.
בפתח ,מול מרכז המנהרה יבנה עמוד טריאנגולציה שעליו ניתן להרכיב
.5
מכשירי מדידה ומכשירי לייזר.
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.6

.7

עמוד זה יהיה מאוזן ברשת האיזון הקיימת באזור בדייקנות של ±1

מ"מ .ולא יהיה קשור לרצפת הפיר או לקיר התגובה ,אלא למבנה
חיצוני.
פעולות הבדיקה וההכוונה יעשו מעמוד הטריאנגולציה .על כן יש
לבדוק תזוזות אופקיות ואנכיות של עמוד הטריאנגולציה לפני כל
ביקורת במנהרה .הביקורת למיקום עמוד הטריאנגולציה תעשה
מנקודות הקבע של הפיר.

ד.

בניית נקודות הציר בפיר
בקרקעית הפיר תיקבע נקודת ציר אמיתית ע"י נקודות הקבע שמעל
.1
הפיר.
קביעת נקודת הציר למטה תעשה בדיוק של  2±מ"מ אופקי 1± ,מ"מ
.2
אנכי.

ה.

דיוקים/סטייה מותרת
ציר מתוכנן של המנהרה הוא קו ישר ,המחבר בין נקודת כניסה לבין
.1
נקודת יציאה כפי שהוגדרו בתכניות התנוחה וחתך לאורך.
ציר עבודה המתוכנן ע"י הקבלן הוא קו ישר המחבר את נקודת הכניסה
.2
למנהרה לנקודת היציאה – עבור כל הקידוח.
הסטייה של נקודת היציאה מציר העבודה המתוכנן ע"י הקבלן לא
תעלה על  ±30מ"מ אופקית או אנכית (כלפי למטה) ביחס לנקודות
היציאה של המנהרה מהציר המתוכנן.
ציר זה יוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח לפני תחילת הביצוע.
ציר המנהרה בפועל הוא קו ישר המחבר את נקודות הכניסה בפועל של
.3
המנהרה לנקודת היציאה בפועל בגמר העבודה.
נקודת מטרה לביצוע היא הנקודה של מרכז צינור הדחיקה הראשון
.4
שנדחק ומתקדם תוך כדי עבודה.
הסטייה האופקית או אנכית (כלפי למטה) של נקודה זו ,ביחס לציר
העבודה המתוכנן ,שהוגש ע"י הקבלן לא תעלה על  ±30מ"מ.
במקרה של שינוי בציר העבודה המתוכנן תוך כדי עבודה:
.5
במ קרה של שינוי בציר העבודה המתוכנן תוך כדי עבודה ,יתוכנן ציר
עבודה מתוקן ע"י הקבלן ויוגש לאישור המפקח לפני המשך הביצוע.
• הסטייה האופקית/אנכית המקסימלית המותרת בנקודת היציאה,
לא תעלה על  ±30מ"מ ביחס לנקודת היציאה של המנהרה בציר
המתוכנן.
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• הסטייה אנכית/אופקית המקסימלית המותרת של כל מרכז צינור
לאורך המנהרה ,לא תעלה על  ±30מ"מ ביחס לציר המנהרה
בפועל.
מודגש בזאת כי הסטייה המותרת מהשיפוע המתוכנן של הצינור הביוב
המושחל בשרוול המגן הינה .5%
ו.

מערכת ההכוונה והניהוג
עבודות הדחיקה תבוצענה תוך הפעלת מערכת הנחיה וניתוב הכוללת רכיב
לייזר ,מטרות פוטואלקטריות ,מדי שיפוע ומערכת אופטית למדידת מרחק .על
הקבלן להגיש עם הצעתו את שם היצרן ופרטי המערכת ההכוונה המוצעת על
ידו ,בצרוף קטלוגים ומפרטים טכניים של יצרן המערכת .על הקבלן לקבל את
אישור המזמין לכל מערכת חלופית שתוצע על ידו.

ז.

בקורת מודד הקבלן והמפקח
מודד הקבלן ידאג לכיול מתמיד של הציוד שיהיה ברשותו כאמור
.1
בסעיף א'.
מודד הקבלן יבדוק את מצב התקדמות המנהור או הדחיקה כל בכל
.2
יום עבודה ויעשה מדידות מתאימות לבדיקת דיוק העבודה (מנהרה
ופירים על ציודם) .נקודות המדידה יהיו בתוך שרוול הבטון באזור
מרכזו ,ובכל "ראש" של חולית בטון.
לאחר כל ביקורת המודד ימלא דו"ח מתאים ויציין מרחק רץ מתחילת
.3
המנהרה.
כל יום עבודה יודיע הקבלן למפקח על ביקורת המדידה.
.4
בזמן הביקורת יוגשו למפקח דו"חות הבדיקה שנעשו ע"י מודד הקבלן.
.5
בדיווח יהיו רשומים מועדי הבדיקה ,מרחקים רצים מתחילת
.6
המנהרה ,כל הסטיות האופקיות והאנכיות ביחס לתכנון המקורי ,אם
נעשו תיקונים אופקיים ואנכיים ,מה יהיה גודל התיקון ,באיזה מרחק
הוחל התיקון ובאיזה מרחק רץ חזרו לציר המקורי .מובהר כי בכל
מקרה של סטייה יש לקבל אישור המפקח מראש על ביצוע התיקון
ואופיו.
דו"חות הבדיקה והתיקונים יהיו מלווים בתרשימים:
.7
תרשים להפרשים בגובה .1:500/1:10
א.
תרשים להפרשים בציר .1:500
ב.
בזמן הביקורת של המפקח ,המנהרה תהיה פנויה למדידות הביקורת.
.8
במנהרה תהיה תאורה מתאימה לצורך הבדיקה (ראה סעיף 54.06
("תאורה ואיוורור") בפרק  54של המפרט הכללי).
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.9

בהתאם לסעיף  57.7.5ג' פסקה  :7יש לבקר את מקום עמוד
הטריאנגולציה בטרם תחילת מדידות בתוך המנהרה.

ח.

סטייה העולה על המותר
במקרה של סטייה אנכית או אופקית העולה על המותר בדיוקים
.1
הנדרשים בהתאם לסעיף ד' ,תופסק העבודה מיד ותימסר הודעה
למפקח ולמפקח המדידות.
במקרה של הצטברות סטייה גדולה שומר לעצמו המזמין ,וזאת
.2
בהתאם לקביעתו הבלעדית של המפקח ,להורות לקבלן על הפסקת
עבודתו ,וזאת בכפוף להסכם.
לאור הסטיות האמיתיות במיקום ובגובה יוחלט על ידי המפקח
.3
בתאום עם המתכנן ,איזה תיקונים יעשו בתוואי להמשך המנהרה .או
אם יש צורך לבצע מנהרה חדשה.

ט.

מדידה ומעקב אחרי שקיעת קרקע
הקבלן יבצע מדידות מעקב אחרי שקיעות קרקע לאורך ובסמוך לציר המנהרה.
המדידות תבוצענה ע"י מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו ,כולל הסדרי
תנועה נדרשים ,לביצוע המדידות ואיזונן.
לצורך ביצוע המדידות הקבלן יתקין נקודות קבע לפי הנחיות יועץ הקרקע,
הנחיות נתיבי ישראל ורכבת ישראל.
להלן מיקום ונקודות מינמליות לנקודות מעקב :
נקודה אחת בציר המנהור.
שלוש נקודות במרחק של שני מטר משני צידי ציר המנהור ובניצב לציר
המנהור.
לאורך התוואי ימוקמו נקודות כנ"ל כל  30מ' או לפי קביעת המפקח.
מודד הקבלן יקבע את מפלסי הנקודות ביחס לאפס האיזון הארצי לפני תחילת
עבודות המנהור.
מדידות מעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות המנהרה ,לפחות פעם ביום
עבודה ,פעמיים בשבוע עד חלוף שבועיים מתום גמר המעבר ,ושלושה חודשים
אחרי גמר הביצוע.

 57.7.6הביצוע
א.

הקבלן יבצע את העבודה תוך תאום עם תנאי הפעילות הקיימים באתר
בכפיפות להוראות הרשות האחראית ,וכן תוך תאום ושיתוף פעולה עם גורמים
וקבלנים אחרים שיעבדו במקום ,הכל כפי שיובא לידיעתו מידי פעם על ידי
המפקח.
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הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת הפרעה לתנועת כלי רכב ,לרבות סימון
בפנסים ובדגלים ,שלטים והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב על התאמת העבודה
או חלק ממנה ,לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה
באם יידרש.
ב.

במטרה לוודא העדר התמוטטיות הקבלן יבצע מידי יום וידווח למפקח על גבי
טופס ו/או ביומן עבודה את הנתונים הבאים:
מדידת אורך ההתקדמות היומי (במטרים).
.1
חישוב נפח החפור שהוצא (נפח תיאורטי עפ"י הקוטר החיצוני של
.2
הצינור ונפח תחוח עפ"י מקדם תפיחה של כ 20% -בחרסית רזה וכ -
 10%בקירטון).
ספירת מספר העגלות שהוצאו מחלל הקדח וחישוב נפח החפורת
.3
התחוחה שהוצאה או בשיטת המגן הסגור ספירת מס' המשאיות
המוציאות את הבוצה המיובשת.
הצגת הפער היומי בין כמות החפורת התיאורטית לזו שהוצאה בפועל.
.4
ציון סוג החומר בו בוצעה החפירה  /חציבה באותו יום (חול ,חרסית
.5
וכיו"ב).
ציון אירועים מיוחדים בהם ניתקל בזמן הדחיקה (מכשולים
.6
מלאכותיים ,צנרת ו/או כבלים ,חללים ,שכבות חריגות וכיו"ב).
מדידות מעקב אחר שקיעת הקרקע בהתאם לסעיף ( 57.7.5ט').
.7
על הקבלן לאשר מול המפקח קריטריון להתראה בפני מפולת אפשרית.
.8

 57.7.7התיאור הטכני של הצעת הקבלן
הצעות הקבלן לדרכי ביצוע ולוח זמנים תהיינה מלוות בתיאור טכני מלא ,מפורט
ומנומק לכל אחד משלבי העבודה .המפקח רשאי להתנות את אישורו להצעת הקבלן
בתיקונים שיכניס הקבלן כך שהתכנית תכלול את כל הנדרש בהתאם לכל מסמכי
החוזה .אישור או שינוי התיאור הטכני לפי דרישת המפקח לא יפטרו את הקבלן
מאחריותו הבלעדית לביצוע העבודה תוך עמידה בלו"ז המאושר.
הקבלן לא יתחיל בעבודתו לפני אישורו של המפקח להצעת הקבלן.
הקבלן רשאי להציג בתכניתו חלופות לנרשם במפרט .אך מודגש שהמזמין רשאי לדחות
כל חלופה לפי שיקוליו הבלבדיים ,כאמור בסעיף 57.7.4
התיאור הטכני יוגש מודפס ויכלול את הפרקים הבאים:
ציוד  -תיאור ומפרטים טכניים של הציוד אשר ישמש את הקבלן בכל
.1
העבודות:
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-

כרייה מכנית ודחיקה ,מתאימים לנתוני צינור המגן ולמטלות הקבלן,
כולל מערכת ההכוונה והניהוג של ראש הכריה וכולל תחנות הביניים.
חפירה ו/או חציבה ידנית ובמיוחד תמוך זמני של החזית במקרה של
עפר שפיך.
העמסה ופנוי חפורת ,לאורך המנהרה הנדחקת ומעל פני הקרקע.
ציוד שינוע והרמה.
הזרקת בנטוניט סביב שרוול המגן.
איוורור ,תיאורה.
כל ציוד אחר אשר ייעשה בו שימוש במהלך העבודות.
מדרגות ירידה בטיחותיות לפיר הדחיקה אשר יישארו בבור בסיום
העבודות .המדרגות יפורקו עם מועד פירוק הפיר ויוחזרו לקבלן.
תימוך ציוד העזר וכבלי החשמל בקטעי צינורות.

.2

חומרים  -תקנים ,מפרטים ,מקורות אספקה ,אחסון ,בקרת איכות של חומרים
לעבודה:
צינורות לדחיקה ,אביזריהם ועזריהם;
צמנט ,אגרגטים ומוספים (למבני בטון);
פלדות זיון ,פרופילים וחומרי תמוך אחרים;
בנטונייט וחומרי סיכוך אחרים;
חומרים נוספים אשר ייעשה בהם שימוש במהלך העבודות.
-

.3

שיטות ביצוע -תיאור הבצוע יבהיר את אופן התארגנותו של הקבלן ואת
השיטה בה בכוונתו לבצע את עבודתו מפורט באמצעות שרטוטים ותוכניות.
התארגנות באתר ,לרבות דרכי גישה.
שיטת פינוי החפורת מחזית הכרייה ,ההרמה דרך בור הדחיקה ,עד פני
הקרקע.
שיטת פנוי החפורת לשטחי הפיזור הסופיים ובאישור הרשויות
המוסמכות של אתרי הפיזור בתיאום ובאישורו של המפקח.
שלבי הדחיקה של שרוולי המגן ,ובמיוחד שלבי שילוב תחנות הביניים.
שיטת ההתוויה והמדידה.
שיטת ביצוע פיר הדחיקה לרבות קיר תגובה והגנה על הדפנות.
שיטת ביצוע פיר היציאה.
.3

בקרת איכות על ידי הקבלן  -תיאור ההתארגנות ,השיטה ,מפרטי
( QA/QCאבטחת איכות/בקרת איכות) של הקבלן ,מצבת והרכב כ"א
יעודי לבקרת האיכות ,נוהלי העבודה ודווח עם מעבדות העזר ,נוהלי
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דיווח באתר ובמשרד ,והאמצעים אשר יינקטו על ידו לבקרת איכות
של עבודתו ועבודת קבלני המשנה.

 57.7.8ייצור ואספקה של שרוול מגן מצינורות בטון מזוין טרומיים
א.

צינורות
צינורות הדחיקה יהיו צינורות בטון טרומיים בנויים מחוליות בקוטר פנימי של ,80
 120ו 160 -ס"מ בקוטר חיצוני שיקבע ע"י הקבלן ובאורך  300ס"מ לכל הפחות.
הצינורות יעשו מבטון ב 60-לפי ת"י  ,118וכנדרש בסעיף  4.1לת"י  27וכמפורט בסעיף
"( 54.16מנהור בדחיקה") של המפרט הכללי .הרכב הבטון יבטיח את חוזקו ואת
אטימותו של הדיפון.
הצינורות ייוצרו רק במפעל לאלמנטים טרומיים ,או מפעל לצינורות ,הנושא "תו תקן"
למוצריו והעומד בפיקוח שוטף של מכון התקנים כמפורט בסעיף ב' 2,בהמשך.
תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי המפרט שלהלן מתייחס לצינורות בעלי נתונים
גיאומטריים מסוימים אולם הקבלן רשאי להציע שינויים קלים התואמים תבניות
ייצור ו/או ציוד דחיקה שברשותו .הקבלן יגיש לאישור ה"מזמין" את התוכניות
והחישובים הסטטיים (ראה סעיף  57.7.3סעיף קטן י') של הצינור המוצע על ידו ,החייב
לעמוד בדרישות הנובעות ממפרט זה ובדרישות העומס המוגדרות בהמשך .אישור
ה"מזמין" הינו לביקורת כללית בלבד והאחריות המלאה והבלעדית לתכנון ולייצור
הצינור ויציבותו (בהובלה ,דחיקה ועבודה) מוטלת ונשארת על הספק.

ב.

תכן ותקנים
ת"י  27ותקנים משלימים
.1
תכנון צינורות הדחיקה מתבסס על התקן האמריקאי  ASCE 27-00לצורך
חישוב הכוחות והמומנטים עקב העומסים הפועלים על הצינורות ועל התקן
הישראלי ת"י  466לצורך חישוב הזיון הדרוש ,במידה ויסטה הקבלן מן האמור
לעיל ,יהיה עליו לפרט ולבאר בהרחבה מדוע סטה מן האמור לעיל.
ייצור צינורות מבטון מזוין מתבצע בארץ עפ"י סעיף  54.16לפרק  54במפרט
הכללי ות"י  ,27אולם תקן זה אינו כולל כל התייחסות לדחיקת צינורות ,כגון:
הכוחות האורכיים/ציריים המתפתחים בצינור בעת הדחיקה ופרטי הקצה
החיוניים להעברת כוחות אלו.
מפרט צינורות הדחיקה שלהלן מתבסס על סעיף  54.16במפרט הכללי ות"י 27
בקטעיו הרלוונטיים אולם במיוחד על השלמות ו/או שינויים המוגדרים בתקן
הבריטי לייצור צינורות בטון מזוין המיועדים במיוחד לדחיקהBS 5911 Part :
 ,120מהדורת  .2002השימוש בתקנים אמריקאים ) (ASTMהינו לחומרים
נלווים ואביזרי עזר ,כמפורט בהמשך.
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.2

אישור היצרן לעמידה בתקן
ייצור הצינורות יבוצע רק במפעל קיים ,מנוסה ומוכר הנושא "תו
2.1
תקן" ,כלומר מפעל הנתון למעקב וביקורת רצופים של "מכון התקנים"
ואשר ציודו ,נהליו ,תהליך ייצורו ,חומרי הגלם או ספקיהם ומוצריו
מאושרים ע"י מכון התקנים .הן היצרן המקומי והן היצרן הזר יהיו
טעונים אישור בכתב של ה"מפקח".
יצרן מקומי ,אשר אין לו נסיון קודם ו/או תו תקן ,יהיה חייב להתקשר
עם יצרן זר בעל ידע וניסיון בייצור צינורות לדחיקה ולרכוש ממנו ידע,
ניסיון וכן שירותי יעוץ ופיקוח שוטפים לכל תקופת הייצור.
המפעל יצויד בכל המתקנים והאמצעים אשר יאפשרו ביצוע כל
2.2
הבדיקות הנדרשות לאימות התאמת הצינורות לתקן (הישראלי ו/או
הבריטי כמפורט בהמשך) .מתקני בדיקה אלו יבדקו ע"י "מכון
התקנים" ויקבלו את אישורו .הבדיקות תתבצענה בפיקוח "מכון
התקנים".
הייצור יבוצע עפ"י פרטים אשר בוצעו בהצלחה בעבודות קודמות .לא
2.3
יותר השימוש בפרטי קצה ובפרטי איטום ניסיוניים.
לא יורשה ייצור הצינורות שלא עפ"י האמור בתת-סעיף  2.1לעיל ,אלא
2.4
באם קיבל היצרן תחילה את אישור "מכון התקנים" כאמור מעלה
ובנוסף את אישורו של ה"מזמין" .הקבלן ימסור ל"מזמין" את אישור
מכון התקנים כאמור לעיל לפני תחילת העבודה .לא יוצא צינור מחצר
המפעל אלא אם ייחתם בתו תקן כאמור ,לפני העמסתו.
למניעת אי-הבנה מובהר כי לא יותר ייצור צינורות באתר העבודה!
2.5
כל הבדיקות שתערכנה לצינורות תבוצענה לפי הוראות התקן הישראלי
2.6
(ת"י  ,)27סעיף  54.16למפרט הכללי ו/או התקן הבריטי (BS 5911-

 )2002על פי המחמיר מבין השניים.
.3

דרישות בסיסיות מינימליות ולא פחות מהגדרת התקנים בהתאם לסוג ודרג
הצינור אשר מוגדר לעיל בסעיף ( 57.7.3ו')
א.

חוזק מעיכה ללא סדק – ) (No Crack Crushing Loadלא יקטן מ105 -
קילו-ניוטון למטר אורך אפקטיבי עפ"י טבלה  5בתקן BS-5911-2002

ב.

חוזק בעבודה – ) (Works Proof Loadלא יקטן מ 216 -קילו-ניוטון
למטר אורך אפקטיבי ,עפ"י טבלה  5בתקן .BS-5911 -2002

ג.

חוזק מרבי – ) (Maximum Loadלא יקטן מ 270 -קילו-ניוטון למטר
אורך אפקטיבי ,עפ"י טבלה  5בתקן .BS-5911 -2002
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ד.
ה.

עובי הדופן ,המוצע ע"י הקבלן כחלופה ,לא יקטן בשום מקרה מ30-
ס"מ ולא יגדל מ 35-ס"מ.
סיבולות הייצור ,בקוטר חיצוני ,קוטר פנימי ,עובי הדופן ,ניצבות
וכיוב' ,יהיו כמוגדר בחלק  ,3סעיפים  9עד  15בתקן .BS-5911 -2002

ו.

בדיקות הקבלה לצינורות יהיו כמוגדר בחלק  ,4סעיפים  17עד  18של
תקן .BS-5911 -2002

ז.

גודל מנת הייצור – ) (Batchעפ"י ת"י  27או  BS-5911יהיה כמות
הצינורות (ממין אחד) אשר יוצרו ע"י היצרן בייצור רציף במשך 24
שעות לכל הפחות ושבוע ימים לכל היותר.

ח.

נוהלי הבקרה יהיו כמתואר בסעיף  20לתקן .BS-5911 -2002

ט.

גודל מנת הבדיקה יקבע ע"י ה"מפקח" כמוגדר בסעיף  19.3לתקן BS-

 ,5911 -2002אולם בכל מקרה לא תותר מנת בדיקה העולה על סה"כ
הייצור במשך ששה ימי עבודה.
ג.

בדיקת אטימות הבטון
מכל יציקת צינור יש לקחת לפני היציקה דגימת בטון ליצירת לוח
.1
במידות  20/10/12ס"מ ולהעמיסו בעומד מים של  1.0מ' במשך 48
שעות כנדרש בתקן הישראלי לבדיקת אטימות בטון במבנים.
הצינור יוגדר כאטום אם לא תופיע רטיבות במשטח התחתון של הלוח
.2
לאחר ביצוע האמור לעיל.
במידה והאלמנט יתגלה כלא אטום – יצטרך הקבלן לבצע ,על חשבונו,
.3
כל תיקון שיידרש ע"י ה"מפקח".
הזמנת "מכון התקנים" ,או מעבדה מאושרת ,לשם ביצוע הבדיקה
.4
תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ד.

תבניות ומכונות ייצור
התבניות תהיינה מפלדה ,מעובדות ומיוצרות בדייקנות ובחוזק
.1
שיבטיחו ייצור מדויק של הצינור וחלקות מכסימלית של המשטח
החיצון .הפנים החלקות חיוניות על מנת לאפשר החלקה מכסימלית
בתוך שכבת העפר/החול "המשומן" בעזרת בנטוניט.
הייצור יבטיח בטון בחוזק הנדרש ,בטיב מעולה ,מדויק וחלק במיוחד
.2
בשטח הפנים ובקצוות .כמו כן יבטיח הייצור ניצבות מדויקת בקצוות.
תהליך הייצור יאפשר פירוק מהיר וקל מבלי להזיק לחלק היצוק.
.3
העיבוד והריטוט צריכים להיות מתוכננים כך שהצינור יעמוד בריטוט
.4
מבלי לסבול עיוותים .אין להשתמש בריטוט פנימי.
הציוד ,כולל ציוד המרטטים ,חייב לקבל את אישור ה"מפקח".
.5
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ה.

טיפול בבטון יצוק
במקרה של אשפרה באדים הוא ייעשה במשך  32שעות לפחות .ב50-
.1
מעלות צלסיוס ,השווה ל 7-ימים אשפרה סטנדרטית במים .אם
הטיפול באדים יהיה קצר יותר ,הוא יושלם ע"י אשפרה אקוויוולנטית
במים.
הפיכת הצינור או השכבתו לא ייעשו לפני תום זמן הטיפול.
.2
עם גמר הטיפול יוחזק הצינור  5ימים לח בהמטרה או בכיסוי
.3
פוליאתילן .מותר להחליף את ההמטרה ,או תקופת הכסוי הנוסף,
בציפוי מתאים של הצינור כולו ,באישור ה"מפקח" ,שייעשה מיד אחרי
גמר הטיפול.
הקבלן רשאי להגיש הצעה לשיטת אשפרה חליפית ,לרבות שיטת
.4
אשפרה מואצת ,לאישור ה"מפקח" .השיטה המוצעת תהיה שיטה
מנוסה ומוכחת המיושמת ע"י הקבלן המציע בארצו .טיב ההוכחות
בדבר היות השיטה "מנוסה ומוכחת" יקבע ע"י ה"מפקח" בהתאם
לשיקול דעתו הבלבדי.

ו.

גמר
.1
.2
.3

ז.

הצינורות יהיו חלקים ,ללא מגרעות ,שקעים או חורים וללא ברזל גלוי,
(למעט פתחים לפי סעיף ד).
פני שטח המגע יהיו חלקים כדי שעומס הדחיקה יתחלק שווה.
בצינורות יושארו פתחים להזרקת דייס ,כמוצג בתכניות ,שייסתמו
בגמר הזרקת הדייס או הבנטוניט.

טבעת האטימה
טבעות האטימה (אטמים) תהיינה בצורת עיגול רצוף עשוי מגומי.
.1
טבעת האטימה תהיה האלמנט המבטיח את האטימות בין קטעי
הצינורות .פני טבעת האטימה יהיו חלקים ,נקיים מפגעים ,שקעים או
בליטות .טבעות האטימה תוצבנה כאטם חיצוני בין טבעת הפלדה לבין
הסיב החיצוני של דופן הבטון.
.2

הטבעות תיוצרנה מ E.P.D.M -או מתערובת גומי טבעי וסינטטי מעולה
(ניאופרן) ,כאשר התערובת עשויה מ 50%-גומי טבעי ו 50%-סינטטי
(מדוד על פי נפח) פרט לאחוז קטן שיהיה מורכב מחומר מילוי )(Filler

כגון אבקת פחם או חומרים מייצבים אחרים ,ובלבד שלא יכילו
תחליפי גומי ,שאריות גומי משומש וכד' .קשיות הגומי לא תפחת מ45-
בדרגת .Shore
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.3

חוזק לקריעה של החומר ממנו עשויה הטבעת ייבדק לפיASTM D-

412ויהיה לא פחות מ 19-מגפ"ס ( 190ק"ג/סמ"ר) לחומר המבוסס על
גומי טבעי ו 16-מגפ"ס ( 160ק"ג/סמ"ר) לחומר המבוסס על גומי
סינתטי .ההתארכות תיבדק אף היא לפי  ASTM D-412ותהיה לא
פחות מ.400%-
.4

המשקל הסגולי של האטם ייבדק לפי  ,ASTM D-297יהיה לא פחות
מ 1.15-טון למ"ק ולא יעלה על  1.25טון למ"ק.

.5

.6

נזילה קרה לא תעלה על  12%ותיבדק לפי שיטה של ASTM D-395

בשנויים הבאים:
הדסקית תהיה בעובי של " 6.35( 0.25מ"מ) וקוטרה כקוטר
5.1
חתך הטבעת (ממוצע).
הלחץ המופעל על הדסקית יהיה  0.2מגפ"ס ( 2ק"ג/סמ"ר).
5.2
חוזק הקריעה לאחר בדיקת התיישנות בת  96שעות בחימום אוויר
בטמפרטורה של  158מעלות פרנהייט ( 92.2מעלות צלזיוס) על פי
 ASTM D-573יהיה לא פחות מ 80%-מחוזק הקריעה המקורי.

.7

.8

ח.

הקבלן יציג בפני ה"מפקח" את תוצאות בדיקת חומר הנ"ל שיבוצעו
על חשבונו של הקבלן  /יצרן הצינורות במכון בדיקה רשמי מוסמך .כמו
כן יציג בפניו דוגמאות של טבעות לאישור וכן תוצאות של הבדיקות
המכאניות של הטבעת הגמורה שתבוצענה לפי הוראות יצרן הטבעת.
כל טבעת בנפרד תיבדק למתיחה לפי הוראות היצרן.
הטבעות תוטבלנה בסבון צמחי מתאים שיקטין את מקדם החיכוך
לפני הלבשתן ,למניעת נזק בזמן הלבשת הטבעת והכנסת הצינור.

טבעת הפרדה ומחברים
טבעת הפרדה
.1
בזמן דחיקת הצינורות יש להניח ביניהם טבעות מחומר
א.
מתאים שיחלקו את העומס על פני כל שטח המגע של הצינור.
חומר מומלץ הינו עץ אורן ללא עיניים ,בעובי שלא יקטן מ30 -
מ"מ לפני הדחיקה ובמשקל מרחבי של  650עד  675ק"ג למ"ק
המודבק או מעוגן היטב למקומו.
שטח הטבעת והחומר ממנו היא עשויה יהיו מתאימים
ב.
להבטחת חלוקה שווה של עומס הדחיקה על פני כל שטח המגע
בזמן הדחיקה.
החומר חייב לעמוד בעומס של  1,000טון לפחות המתחלקים
ג.
על פני שטח הטבעת הניצבת במישור ניצב לכוון הדחיקה
בהתחשבות רדיוס הסיבוב (במידה וקיים בהתאם לתוואי).
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ד.

.2

הטבעת חייבת לעמוד בעומס מבלי להילחץ אל מחוץ לשטח
המגע שבין הצינורות ומבלי להתפורר .הטבעת חייבת לקבל את
אישור ה"מפקח" לפני התחלת העבודה.

מחברים (פרט קצה)
פרט הקצה הינו "קצה ישר" ( Fixed Collarאו  )Butt Jointedעפ"י
התקן הבריטי ) (BS 5911-2002והינו הפרט הנדרש מבחינת חלוקת
כוחות הדחיקה על פני שטח דופן הצינור .לא יותר השימוש במחברי
תקע-שקע ( )Rebatedהמפורטים בסעיף  202לת"י .27
במקרה של ייצור מחבר ישר השונה בפרטיו מהמתואר בתכניות ,יגיש
הקבלן את תכניותיו החלופיות ,מותאמות לפרטי הייצור שלו ,ברמת
פרוט הנדרשת להבהרת הפרט ושאינה פחותה מהתכניות המצורפות
למכרז/חוזה זה .התכניות החלופיות יחתמו ע"י היצרן והמהנדס
מטעם הקבלן ויוגשו לאישור ה"מפקח" .לא יוחל בייצור הצינורות לפני
קבלת אישור ה"מפקח".

.3

רצועת פלדה היקפית
מחברים ישרים ,החייבים לעמוד בדרישות BS 5911 -2002 ,יצוידו
גם בטבעת פלדה מגולוונת או צבועה בצבע עשיר באבץ ו/או טבעת
מפלב"מ היקפית ,בעובי שלא יקטן מ 12-מ"מ .הטבעת תשמש כחלק
החיצוני של מערכת האיטום ,אליה תילחץ טבעת האטימה.
רצועת הפלדה תיוצר מפלדה העונה לדרישות סעיף 16.2
ב ,BS 5911 – 2002 -לא יותר השימוש ב .GRP-טבעת הפלדה לא
תחובר לפלדת הזיון של הצינור.
במידה ויתגלו מי תהום ,יש להשתמש בטבעת נירוסטה/פלב"ם .תכנון
הטבעת ובעובי לרבות סוג החומר הינו באחריות הבלעדית של הקבלן
ולא תשולם עליו תשלום נוסף.

י.

פתחים להזרקת דייס
בצינור יהיו חורים (פתחים) להזרקת בנטוניט ו/או דייס ,עפ"י פרטים
טיפוסיים המופיעים בתכניות שיציע הספק.

כ.

בדיקת צינורות לפי BS 5911-2002
כל הצינורות ייבדקו כמוגדר בתקן BS 5911-2002
תשומת לה הספק מופנית לכך ,כי הבדיקות המפורטות להלן ,הן בדיקות
החייבות בביצוע עבור כל מנת צינורות:
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.1

בדיקות  No Crack Load Crushing Testכמתואר בתקן הבריטי הנ"ל.

.2

בדיקות  Joint Face Strength Testכמתואר בתקן הבריטי הנ"ל.

כל מנה שתיבדק בבדיקת  No Crack Load Crushתתקבל או תידחה לפי
הערכים בתקן הבריטי  . BS 5911-2002עבור מנה של  2עד  25צינורות (מנה
קטנה) מבצעים את הבדיקה על  2צינורות ומקבלים את המנה רק אם כל
הצינורות עברו את הבדיקה .עבור מנה של  26עד  150צינורות (מנה גדולה)
מבצעים את הבדיקה על  5צינורות ובוחנים את התוצאה:
אם מספר הצינורות שלא עברו הוא  – 1המנה מתקבלת.
.3
אם מספר הצינורות שלא עברו את הבדיקה הוא  – 2מבצעים בדיקה
.4
חוזרת ,ודוחים את המנה אם  2צינורות ומעלה נפסלים בבדיקה.
י.

שלמות הצינור
במידה ופני הצינור לא יהיו חלקים במידה מספקת ,או שטבעות
.1
ההפרדה לא יוכלו לשאת את העומס וייגרם עקב כך נזק לצינור בזמן
דחיקה ,או שיתברר כי הצינור נפגע מכל סיבה אחרת ,יהיה על הקבלן
לשאת בנזקים שנגרמו עקב כך למבנה.
לא יושאר במנהרה צינור ניזוק או סדוק או בעל קצה שבור ,או בעל
.2
קצוות שמהם התקלפו חלקי בטון .הצינור יוחלף על ידי הקבלן ועל
חשבונו.
צינורות אשר נסדקו או נפגמו בזמן הדחיקה והמצויים עדיין בתחום
.3
הפיר ,יוחלפו על ידי הקבלן ועל חשבונו כך שיוכלו למלא ייעודם הן
בזמן הדחיקה והן לצרכי תיעול .שיטת תיקון או חיזוק הצינורות
ופרטיה יוגשו על ידי הקבלן לאישור ה"מפקח" ,לפני תחילת העבודה,
וייושמו רק לאחר אישורו.
צינור שנבדק (בתוך המנה) ועבר את הבדיקה  -נחשב כשלם וראוי
.4
לשימוש.

יא.

פלדת הזיון
פלדת הזיון תהיה מרשתות מרותכות ,מפלדה בעלת חוזק גבוה ,כמצוין
.1
בתכניות ועפ"י ת"י  4466חלק .4
יש להקפיד על מיקום מדויק ויציב של הזיון לפני יציקת הצינור .שומרי
.2
מרחק יהיו תקניים ומאושרים ע"י ה"מפקח" .לא יורשה השימוש
בשומרי מרחק מאולתרים.
הזיון ההיקפי המינימלי יהיה כאמור בתקנים ולא פחות ממוטות
.3
בקוטר  8מ"מ ובפסיעות מקסימליות של  10ס"מ.
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יב.

דיוק במידות הצינורות
על הקבלן לבדוק את מעגליות הצינורות הקיימים .על מנת לוודא
.1
שהקוטר החיצוני הינו  + tהקוטר הפנימי  t +בכל הכיוונים ,כאשר t

.2

.3

הינו עובי דופן הצינור .מדידת הקוטר החיצוני יכולה להיעשות
באמצעים מכאניים ע"י טבעת מדידה ,או באמצעים אופטיים ע"י מודד
מוסמך .שיטת המדידה ותוצאותיה יוגשו ל"מפקח" לאישור .דרגת
הדיוק והסטייה של מעגליות הצינורות צריכים להיות בגבולות 5±
מ"מ ,תכנון המגן הקדמי ע"י הקבלן ייקח בחשבון את הסיבולות
הצפויות בייצור הצינור.
טבעת המדידה לעיל תיוצר ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ולא ישולם עבורה
בנפרד.
הקבלן ימדוד את מעגליות הצינורות על מדגם של עשרה צינורות
שייבחרו באקראי במפעל הייצור של האלמנטים .על הקבלן להפנות
תשומת לב ה"מפקח" לכל סטייה ממעגליות מושלמת ,וזאת על מנת
לאפשר תכנון סידור הצינורות בתוך המנהרה הנדחקת.
הקבלן יבדוק את פני כל הצינורות המיועדים לדחיקה לגבשושיות או
שקעים מקומיים .וימלא או ישייף את המקומות הדורשים החלקה על
מנת למנוע בליטות שיחרגו מהקוטר החיצוני של הצינור.

יג.

צינורות מיוחדים
הצינור שליד המגן הקדמי יהיה שונה בקצהו מהצינור הסטנדרטי.
.1
השוני נובע מהצורך לחברו בצורה קשיחה למגן הקדמי .חיבור זה יכול
להתבצע בעזרת ברגים שיעוגנו בתוך פני הצינור הראשון ויאפשרו
חיבור למגן הקדמי .הספק יציע את פרטי היצור של צינור זה ,לאישור
ה"מפקח" ,בהתאם לפרטי המגן הקדמי שיתאם עם קבלנים לביצוע.
הצינורות הצמודים לתחנות הביניים יהיו אף הם צינורות בעלי קצוות
.2
מיוחדים המותאמים לגיאומטריה של תחנת הביניים.

יד.

הובלה ושינוע
יצרן הצינורות ,ימציא לאישור ה"מפקח" הוראות בכתב בדבר סדרי ההובלה
והשינוע אותם חייבים יהיו לקיים היצרן ,הקבלן וקבלני המשנה השונים לשם
שמירה על שלימות הצינורות.
הוראות אלו תכלולנה אופני העמסה ,פריקה ,הובלה לאתר והורדה לתחתית
הפיר של הצינורות.

טז.

בקרת איכות
בנוסף על האמור ,יבצע הקבלן את הבדיקות הבאות:
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.1

בדיקות תבניות לפני הביצוע.
בדיקת מידות.
א.
בדיקת מישוריות הדפנות והקצוות.
ב.
בחינת פני תבנית מבחינת גמר חלק.
ג.
בחינת אטימות לתבנית.
ד.

.2

בדיקת זיון ומסגרות.
בחינת סוג ,כמויות ומיקום זיון.
א.
בחינת התקנת וייצוב טבעת פלדה.
ב.

 57.7.9עבודות דחיקה
א.

כללי
מרכיב זה בעבודה כולל דחיקת צינורות בקרקע אשר אופיה עלול להשתנות לאורך
התוואי והיא מורכבת מסוגי חומר שונים .אופי הקרקע מחייב עבודה בחסות מגן
לאורך כל התוואי ,תוך דיפון מיידי של החתך הכרוי .הדיפון המוצג במפרט זה מבוסס
על דחיקת צינורות.
קצב דחיקת הצינורות ביחס לקצב החפירה  /חיציבה יהיה כזה שימנע מפולות
והתמוטטויות בחזית .הקצב ועומק חדירת המגן לעפר יותאמו בכל עת לתנאי העפר
הנחשפים בפועל.
העבודה תבוצע בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף " 54.16מנהור בדחיקה" בפרק 54
של המפרט הכללי .הסיבולות אשר יילקחו בחשבון יהיה המחמיר מבין המוגדרות
במפרט זה למפרט הכללי.

ב.

שיטות קדיחה מאושרות
העבודה כוללת דחיקת צינורות וכריית הקרקע בחזית הקדח .העבודות דחיקה תבוצע
בהתאם להנחיות דו"ח ייעוץ גיאוטכני ,ועל פי הערות המפקח בשטח.
אין תחנות ביניים לדחיקה (.)Intermediate Jacking Station
הקבלן חייב לבצע עבודתו מבור דחיקה יחיד לאחר שהציג מראש את תכנית עבודתו,
מרכיביה ושלביה לאישור המפקח .תכנית העבודה תכלול מיקום מדויק של הבור,
שטחי ההתארגנות שלידו וכל מידע טכני נוסף שיידרש ע"י המפקח.
הקפדה ובקרה מקצועית
.1
עבודת הדחיקה תתבצע ע"י צוות המקפיד על נוהלי ביצוע מדויקים וזהירים
ואשר יבצע את נוהלי הדחיקה תחת פקוח צמוד ,בכל עת .לכן ,הקבלן יצוות
ויאייש באנשים מקצועיים אשר להם ניסיון מעשי קודם ומוכח בביצוע
פרויקטי דחיקה.
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.2

.3

.4

הקבלן ינחה את מנהל עבודתו בהתאם ,יחתימו על מסמך המציין מודעותו
לצורך בעבודה איטית ,בקרה קפדנית של מיקום ראש החיתוך ובקרה קפדנית
על היחס בין כמות העפר המוצא מהמנהרה למרחק הדחיקה ,כמפורט בהמשך.
משמעת ,ריכוז מרבי בעבודה ותשומת לב סביב השעון בעת בצוע הדחיקה הנם
גורמים ראשונים במעלה לאבטחת תקינות העבודה ,אבחנה מיידית בתקלות
ופתרונם בזמן אמת .בהתאם לכך ,על הקבלן להכין הנחיות מפורטות לשגרת
בצוע העבודה ולבקרת איכותה השוטפת בהתחשבות בכל המאפיינים
הקשורים בהשפעתם על מצב מיסעת הכביש ומסת הקרקע מעל הצינור
הנדחק.
בקרת התקדמות ראש החיתוך
על הקבלן למנוע היווצרות חלל חפור פתוח וללא תמיכה לפני האלמנט הראשון
(אלמנט החוד) בדחיקה .משום כך על הקבלן להגביל את חזית החפירה /
חציבה למרחק שלא יעלה על  10ס"מ מחזית אלמנט החוד! בכל מקרה יש
תחילה להשתדל ולנסות להחדיר את אלמנט החוד לאורך כל תהליך הדחיקה
ללא חפירה חזיתית מקדימה ,ולבצע את החפירה  /חציבה רק באזור הפנימי
התחום של קצה אלמנט החוד.
הקבלן ינחה את מפעיל מכונת החיתוך  /המגן המוביל כי חפירת החזית ע"י
זרוע החיתוך  /המחפר המותקן בחזית תהייה ככל האפשר בתחום המגן ולא
תחרוג מ 10-ס"מ אל מחוץ למגן .תשומת לב הקבלן כי עבודה בתנאים אלו
תחייב הימצאות קבועה של מפעיל ליד מערכת הפעלת הג'קים ומחייבת קידום
הדחיקה לעיתים מזומנות .לדוגמה :בהנחה שקצב העבודה המתוכנן הנו
אלמנט יחיד (בין  200ל 400-ס"מ) למשמרת עבודה אחת בת  10ש"ע ובהנחה
של עבודה אחידה ומחולקת שווה ,קצב העבודה הצפוי יהיה  30ס"מ בשעה או
 10ס"מ כל  20דקות .הקבלן יוודא כי מפעיל המכונה והאחראי למערכת
הג'קים אכן מפעילים כוח דחיקה אחת ל 20-דקות וסוגרים את הפער הבלתי-
תמוך שנפתח בחזית .לא תותר פתיחת פער בלתי-תמוך העולה על  10ס"מ!
פקוח -
בעת חציית הקטעים הרגישים לשקיעות לאורך קו הדחיקה ,קרי הקטעים
העוברים בדיוק מתחת מיסעת כבישים ו/או פסי הרכבת ,ישהו בתוך המנהרה
מהנדס בכיר של קבלן הדחיקה ושל הקבלן הראשי ויוודאו כי העבודה מתנהלת
בקפדנות מלאה.
תשומת הלב הקבלן לסעיפים "( 54.16.08בקרת נפחי החפורת") ו54.16.09 -
("בקרת שקיעה בתוואי כבי/מסילת רכבת") שבמפרט הכללי.
הזרקת דייס צמנטי בסיום העבודה
מייד עם סיום תהליך הדחיקה יבצע הקבלן דיוס צמנטי לסתימת וייצוב
החללים והקרקע הנקבובי בין פני הצינורות וקונטור החפירה  /חציבה
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.5

ההיקפי .הדיוס יעשה דרך פתחי ההזרקה באלמנטי הבטון .תשומת לב הקבלן
להקפדה הנדרשת למניעת לחצים יתרים שעלולים לפרוץ ולהרים את מסת
הקרקע ומבנה המיסעה/פסי רכבת מעל הצינור שנדחק.
על הקבלן לבצע דיוס צמנטי בשלבים למניעת ציפה לצינור הביוב המושחל
לצורך שמירה על גבהים מתוכננים של הצינור.
תגובה במקרה של הינזקות הכביש/מסילת רכבת
הקבלן יציג לאישור המפקח ו/או רכבת ישראל ו/או נתיבי ישראל נוהל של
הפעולות שיינקטו על ידו במקרה ומתפתח נזק לכביש/מסילה .בנוסף לפעולות
הקשורות להפסקת הדחיקה ואמצעי ההגנה במנהרה ,הנוהל יכיל גם שמות
וטלפונים של כל אנשי הקשר הרלוונטיים ,נתיבי ישראל ,רכבת ישראל,
משטרה וכד' וכן רשימת ציוד מפורטת להכוונה התנועה כנדרש לעיל.

ג.

נתונים גיאוטכניים
בנספח מצורפים חו"ד גיאוטכניות לכל החציות מתחת לכבישים ומסילת
.1
רכבת .הנחיות עבור מנהורים נוספים אשר אינם חוצים כבישים ,ראה דו"ח
גיאוטכני כללי.
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי כל הנתונים הנ"ל נמסרים
כמידע בלבד.
להסרת ספק ,ראה פרט ,סעיף " 54.02.03אחריות הקבלן ליציבות" פרק  54של
המפרט הכללי ,אחריות הקבלן לגבי תנאי הקרקע ותת הקרקע הינה מוחלטת.
כמו כן פרוש תנאי הקרקע על עבודתו הוא באחריות הבלעדית והמוחלטת של
הקבלן.
אם ,על פי שיקול דעתו הבלעדי של הקבלן ,הדבר דרוש ,מומלץ לבצע מערכת
בדיקות קרקע .כל הבדיקות תהינה על חשבונו של הקבלן ולא ישולם עבורן
בנפרד.
פרמטרים מוצעים לתכנון  -ראה חוות דעת והמלצות גיאוטכניות (מצורף
.2
בנספח).

ד.

בור הדחיקה
בראש המנהור הקבלן יבצע (יתכנן ,יחפור ,יתמוך וידפן ,ויתקין מערכת שינוע) בור
דחיקה ,שמידותיו יהיו במידות המתחייבות ממידות הבוכנות המשמשות לדחיקה
ולכל צורך אחר המתחייב משיטת העבודה המוצעת ע"י הקבלן וממידות הצינור
הטרום של השרוול ,ציוד הכריה ,והציוד לשינוע החפורת וכיוב' .בתחתית הבור הקבלן
יבנה רצפת בטון וכן בור איסוף שיתאים להתקנת משאבה לסילוק מים מהנקזים.
בור הדחיקה יבנה כך שיבטיח את שלמות הכבישים והדרכים והתשתיות האחרות
שסביבו .הקבלן יסדיר קבלת אישור הרשויות המוסמכות לצורת דיפון הפיר בצידיו
הפונים אל כבישים קיימים.
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עם תום הדחיקה הקבלן יפרק (באישור המזמין) את קירות התגובה והקיר האחורי של
פיר הכניסה ויעמיד לרשות המזמין משטח נקי המתאים להשחלת צינורות הביוב בתוך
שרוולי המגן.
ה.

קיר תגובה
בקצה בור הדחיקה ייבנה קיר תגובה לביצוע הדחיקה שיהיה בנוי מקונסטרוקציות
בטון או קונסטרוקציית פלדה או שילוב של שניהם כך שיוכל להעביר את כוחות
הדחיקה מבלי שתזוזה שלו תזיק לפעולת הדחיקה או לסביבתו ,ומבלי שפירוקו
בהמשך יסכן את שלמות פיר העבודה ויציבות מדרונותיו .הקבלן יציג למפקח את
חישובי עמידות הקיר לתזוזות ,בהתאם לכוח הדחיקה המכסימלי שתכנן.

ו.

תהליך דחיקה הצינורות וכריית הקדח
לאחר חפירת הבור ובניית קיר התגובה ,ימקם הקבלן את מערכת הג'קים הראשיים
באופן שניתן יהיה להכניס ביניהם לבין פתח הקדח ,ע"י הורדה מלמעלה ,את הצינורות
המיועדים לדחיקה.
על הקבלן לתכנן ,לספק ,להרכיב ולבצע את מערכת הדחיקה.
על הקבלן להעריך מראש את כוחות החיכוך העלולים להתפתח לאורך המנהרה
ולקבוע ,לאור נתון זה ,ומגבלות הצינורות והציוד את מספר תחנות הביניים אשר
יותקנו לאורך הקדח ,ואת מכלול הפרטים הנוגעים להזרקת בנטונייט או חומר סיכה
שווה לכך ,שתפקידו להקטין את החיכוך שבין פני הצינורות לבין האדמה.
בצינור יהיו חורים (פתחים) להזרקת בנטונייט ו/או דייס עפ"י פרטים טיפוסיים
המופיעים בתכנית הצנורות.
בזמן הדחיקה ישמשו הפתחים להחדרת בנטוניט (חומרי סיכה להקטנת החיכוך)
הזרקת הבנטוניט תבוצע דרך החורים בלחץ החל מן החור הגבוה ביותר ,באופן
שהבנטונייט המוחדר ימלא את כל הרווח שבן הצינור לקרקע.
ההזרקה תבוצע (ראה גם בהמשך) ברציפות ותוך שמירה על לחץ קבוע.
עם קביעת הצינור במקומו הסופי ,בגמר העבודה ,יש להזריק דייס צמנטי דרך החורים
בלחץ ,החל מין החור הגבוה ביותר באופן שהדייס המוחדר ימלא את כל הרווח שבין
הצינור לקרקע.
עם גמר הפעולה יש לדאוג שהחורים יהיו סתומים ואטומים לחלוטין למים.
בגמר ההזרקה ולאחר גמר תהליך דיוס החלל שבין היקף הצינורות לקרקע יסגור
הקבלן את פתחי ההזרקה שבצינור ע"י מילוי מלט עם בי.ג'י .בונד או שווה ערך.
מערכת החפירה  /חציבה אשר תותקן בחזית תתאים הן לחציבה באבן חול כורכרית,
והן לחפירה בחול שפיך חסר קוהזיה ,והן לחפירה בחרסית שמנה נוקשה והן
להתמודדות עם פסולת בחתך הקדיחה.
החלטה בדבר סוג מערכת החפירה /חציבה והמבנה שלה הינה בידי הקבלן ועל
אחריותו.
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מערכת החפירה  /חציבה תהיה עשויה כך שניתן יהיה לכוון אותה לצדדים ולגובה ,ע"י
מערכת ניהוג שתקבל נתונים ממערכת המדידה שפורטה קודם .לכן ,יצורפו למערכת
זו מדי שיפוע ובוכנות ניהוג ,כך שהמפעיל ידע בכל נקודה ובכל זמן את מיקומו
המוחלט של ראש הכרייה ביחס לציר הקדח המתוכנן ,ויתקן את הסטיות שנוצרו.
דחיקת האלמנטים תבוצע בעזרת מערכת ג'קים ראשיים (כמתואר במפרט זה)
הממוקמת על קיר תגובה בבור הדחיקה ,וכן בעזרת תחנות ביניים .הדחיקה תבוצע
כנגד מערכת הצינורות שיוכנסו לשוחה ויידחקו לכוון הדרוש .כח הדחיקה המכסימלי
שמערכת הג'קים יכולה לפתח ,יותאם לסוג הצינורות ותכנון הקדח  -הכל באחריות
הקבלן.
ז.

עבודות ניקוז בזמן הביצוע
כללי
.1
פרק זה בא להרחיב ולהשלים האמור בסעיפים "( 54.01.05.03מי תהום") ו-
"( 54.08ניקוז") של ה"מפרט הכללי" .הפרק דן בעבודות אשר תשמשנה לניקוז
זמני של הקדח ,במשך עבודות הקבלן.
הפרק דן בעבודה הנדרשת על מנת לאסוף ,להטות ,ולסלק מים המופיעים או
זורמים בכל שטח העבודות ,עיליות ותת קרקעיות ,ממקורות טבעיים (מי
גשמים או מי תהום או מים שעונים וכל מים מכל סוג שהוא) או מלאכותיים
(דליפות מצנרת ,השקייה אספקת המים לצורך העבודה וכו') ,עיליים או תת
קרקעיים .זרימה על קרקעית תותר עד למרחק  1מטר עד לתעלת איסוף ו/או
שוחה סמוכה.
הגנת שטח העבודה מחדירת נגר עילי
.2
הקבלן ינקוט בכל הצעדים הנדרשים על מנת למנוע ממי נגר עילי לחדור לבור
הדחיקה ולקדח ולשם כך ינקז את אזור הבור ויסלק את כל המים משטח
העבודה על מנת לוודא שישמר יבש במידה סבירה למטרות ביצוע (כרייה,
תימוך וכיוב').
שאיבת מי התהום מהמנהרה
.3
מים תת קרקעיים לא הופיעו בקידוחי ניסיון .במידה ויצטרך הקבלן יספק,
יפעיל ויתחזק בכמות מספקת ציוד כדוגמת משאבות ,בארות-נקודה ,צינורות
וכל ציוד אחר הנחוץ לבצוע עבודות הורדת מפלס מי תהום או שאיבת המים
שיבטיחו אפשרות לעבודה בטוחה בתנאים יבשים עד גמר השלמת עבודתו.

ח.

פעולות סיום ופינוי שטח העבודה
לאחר שיסתיימו עבודות דחיקת שרוולי המגן והם נקבעו במקומם הסופי ,יש
.1
להזריק דייס צמנטי דרך החורים שבשרוולי המגן ,ברציפות ובלחץ קבוע החל
מן החור הגבוה ביותר ,באופן שהדייס המוחדר ימלא את כל הרווח שבין
הצינור לקרקע .עם גמר הפעולה הקבלן ידאג שהחורים יהיו סתומים ואטומים
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.2

.3

לחלוטין למים .יש לשים לב להזרקת דייס בשלבים למניעת ציפה של צינור
הביוב המושחל.
לאחר גמר עבודות בטון אלו ועם קבלת אישור המפקח הקבלן ינקה את פנים
הצינורות מכל פסולת שיירים ולכלוך מכל סוג שהוא ויטאטא את פנים
הצינורות עד לקבלת מנהרה נקיה לכל אורכה .לאחר מכן הקבלן יסתום את
החריצים שבין צינורות הדחיקה בבטון מתאים.
לאחר שיסתיימו עבודות אלו והקבלן קיבל אישור המפקח עליו לגשת לעבודת
סיום ופינוי שטח העבודה .הקבלן לא יפרק את רצפת הבטון היצוקה בתחתית
הבור.
הקבלן יפרק את קיר התגובה ויסלק את חלקיו משטח העבודה.

פרק  – 57.8קידוחים אופקיים בשרוולי פלדה בשיטת Auger
Boring
 57.8.1כללי
הקדוחים האופקיים יבוצעו ע"י קבלן בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בעבודות
קדוחים אופקיים מסוג הקדוחים האמורים להתבצע.
שיטת הקידוח תקבעה בהתאם לתנאי הקרקע ותבוצע לפי התוכניות וזאת ללא שום
תוספת תשלום.
מודגש בזאת כי הגבהים המופעים בתכניות הינם גבהים של תחתית צינור הביוב
המושחל בשרוול המגן .באחריות הקבלן לתכנן את הקידוח לרבות גובה תחתית שרוול
המגן בהתאמה לגבהים של תחתית צינור הביוב המופיעים בתכניות .הסטייה המותרת
מהשיפוע המתוכנן של הצינור הביוב המושחל בשרוול המגן הינה .5%
הקדוח יבוצע באופן שלא תחפר בשום אופן קרקע לפני השרוול בכדי למנוע מפולות
ויצירת חללים.
הקבלן יבצע את הקדוח בפיקוח צמוד של המפקח שיפסיק מיד את העבודה בכל מקרה
של חשש למפולות כנ"ל.
על הקבלן לעשות את כל הסדורים וההבטחות לבצוע קדוח מדויק מבחינת הכוון
והגבהים ,ובצורה בטוחה באופן שלא יגרם כל נזק .
מודגש בזה שהקדוח יבוצע על פי חתך לאורך מתוכנן וכל קידוח שייסטה מהשיפוע
הנ"ל ייפסל ,ואם יכשל הקדוח (שקיעת השרוול ,איבוד כוון וכו') ,יידרש הקבלן למלא
את הקידוח הנכשל במילוי ( CLSMבחוזק  1.2מגפ"ס לפחות) על חשבון הקבלן ולבצע
קדוח חדש כולל הספקת הצינורות ,ללא כל תשלום נוסף .כמו כן יידרש בור עמוק
ומדופן היטב שיכלול רצפת בטון מזוין למכונת הקדוח .,וכן קיר תגובה מבטון מזוין
מיוחד למשענת התנגדות למכונת הקדוח ,על הקבלן לבצע תכנון כלונסאות לקיר
תגובה ע"י קונסטרוקטור מוסמך ומורשה ,ולהעביר לאישור סופי של המפקח .כמו כן
יידרש בור עמוק מדופן היטב במוצא הקדוח .הצינורות עבור הקדוח יהיו בעובי דופן
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כפי שיפורט להלן .במידה ויידרש יעורגלו ע"י הקבלן בבית מלאכה במיוחד ,וזאת ללא
שום תוספת תשלום .אורכי השרוולים יהיו מצינורות שלמים באורך של כ 10-מ'
לפחות .הצינורות יצבעו מבפנים באפוקסי.
במידה ובמהלך בצוע הקדוח האופקי הקבלן יתקל בקשיים וירצה להגדיל את קוטר
הקדוח ,או במידה והקבלן יחליט מראש לבצע קדוח טלסקופי בקטרים שונים ,לא
תשולם כל תוספת בגין הגדלת קוטרי הקדוח והוספת צינורות.
אחרי השחלת הצנור בשרוול יאטמו קצות השרוול בחול מעורב בביטומן באורך 50
ס"מ.
על הקבלן לבצע את כל התאומים הדרושים לקבלת כל ההיתרים הנחוצים לצורך
ביצוע קידוח אופקי וכל הסדרי התנועה הדרושים בזמן הביצוע .על הקבלן לבצע דוח
קרקע ולעבוד על פיו ולהצמיד יועץ קרקע במהלך ביצוע הקידוח ולעבוד על פי
הנחיותיו .בגמר הקידוח יש לבצע צילום וידיאו ולהגיש דו"ח צילום לאישור מפקח.
 57.8.2נתונים לגבי הקידוח
להלן יצורפו נתונים לגבי כל קידוח אופקי ,הנתונים כוללים את מיקום הקידוח ,אורכו,
עומקו ,קוטרו ,עובי דופן השרוול הנדרש לכל הפחות והצינור המושחל .על הקבלן לבצע
קידוחי ני סיון ולבדוק במיוחד את מפלס המים התת קרקעיים וספיקתם .לא יתקבלו
שום תביעות מצד הקבלן בגין סוגי קרקע שונים ו/או קרקע מעורבת ו/או בולדרים
ונוכחות מי תהום.
על הקבלן לקחת בחשבון את הקשיים וכל הסידורים הדרושים לביצוע קידוחים במי
תהום אם יהיו כאלה ללא תוספת מחיר.
 57.8.3שרוול פלדה לקידוח
אורך צינור בודד לא יפחת מ 10-מטר.
כל השרוולים יהיו חדשים ללא סימני קורוזיה וללא תפרי ריתוך.
עובי הדופן של שרוול הפלדה יהיה אחיד לכל אורכו .אין לאפשר בשום מקרה שימוש
בשרוולים צמודים שעובי הדופן שלהם שונה .מתוך כוונה למנוע מדרגות בפנים
השרוול.
המפקח יחד עם המבצע יבצע בדיקת קבלה של צינורות השרוול לשטח והתאמתם
לדרישות.
 57.8.4הגדרת סטיות מותרות לקידוח אופקי
מודגש בזאת כי הסטייה המותרת מהשיפוע המתוכנן של הצינור הביוב המושחל
בשרוול המגן הינה .5%
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 57.8.5ריתוך שרוולים בזמן קדיחה
השרוולים יסופקו עם פאזות ויחתכו ברמת צינור מים (ריתוך לחדירה מלאה ללא
פגמים) .הרתכים יהיו מוסמכים לפי תקן ישראלי ,127סעיף .4
יבוצעו צילומים על פי שיקול המפקח .
 57.8.6מדידה בזמן קדיחה
יש לדרוש מהקבלן שימוש באמצעי מדידה תקינים במהלך העבודה.
הקבלן יציג למפקח מצב מדידה (תנוחה וחתך לאורך) כל  5מטר ויקבל את אישורו
להמשך עבודות הקדיחה.
 57.8.7תהליך ההשחלה
 57.8.7.1ההשחלה תבוצע בזהירות.
כוח הדחיפה או המשיכה של קטע הקו המושחל יהיה ממורכז ככל האפשר .יש
להעדיף השחלה בכיוון הירידה.
 57.8.7.2כל  10מ' תיעשה בדיקה ויזואלית של החלל שבין הצינור המושחל לבין
השרוול .הבדיקה תיעשה באמצעות פנס .
 57.8.7.3לפני ההשחלה יש לגרד במשחת החלקה את תחתית השרוול .
 57.8.7.4בסוף ההשחלה חובה לבצע צילום וידיאו פנימי של קטע הקו המושחל.
 57.8.7.5קצוות הקידוח יאטמו ע"י הזרקת פוליאוריטן מוקצף בין הצינור לשרוול
וסגירת המרווח בקצה ע"י עטיפה מתכווצת.
 57.8.9תהליך בקרה על הקידוח האופקי
 57.8.9.1ככלל ,תהליך הבקרה על העבודות יעמוד בדרישות הקיימות במפרט הכללי
לעבודות כרייה תת קרקעית  -פרק  54של הוועדה הבינמשרדית וההנחיות
המופיעות במסמך זה משלימות את האמור במפרט הכללי.
 57.8.9.2הקבלן יגיש תיאור טכני מפורט של שיטת הקידוח המוצעת על ידו לצורך
ביצוע העבודה .התיאור יכלול התייחסות להתאמת ציוד הקדיחה לסוג הקרקע
הקיימת ואת כל הפרטים הנדרשים להבהרה מלאה של שיטת הקידוח והציוד
המוצע בהתאם לסוג הקרקע  ,כגון:
מפרטים טכניים של הציוד המשמש לחפירה ולקדיחה (סוג המכונה,
כוח הדחיקה וכוי).
מידות בור הקדיחה (פיר הקידוח) הנדרש.
מפרטים טכניים של החומרים בהם ישתמש לאחסון ומדידת החומר
החפור ולבקרת איכות ביצוע העבודה.
התארגנות באתר ,שיטת פינוי החפורת ,שיטות תימוך ,ניקוז והגנה
בפני הצטברות מים ,שיטות מדידה והתוויה וכו'.
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תכנית עבודה  ,לוח זמנים מפורט ופירוט כוח אדם בכל שלבי העבודה.
פירוט אמצעי הבטיחות שיינקטו על ידו.
ניסיון קודם קיים בביצוע עבודות דומות.
קיר ריאקציה ורצפת בטון יבוצעו לפי דרישת המתכנן ובהתאם לאורך
וקוטר הקידוח וסוג הקרקע בקידוח .התוכניות יוגשו לאישור המתכנן
לפני הביצוע.
הפעלת כוחות דחיקה מעל  600טון  -רק באישור מוקדם של המתכנן.
 57.8.9.3הקבלן ינהל יומן חפירה חצי יומי(לא "יומן עבודה") שבו יתועדו הנתונים
הבאים :
מדידת חפורת בקרקע חולית(ראה סעיף  10.7להלן).
קצב התקדמות עבודות הקדיחה.
תנאי הקרקע (שברי יתר ומפולות מקומיות).
הופעת מים.
מזג האויר.
עיכובים שונים וסיבותיהם.
מעקב אחר כוחות דחיקת השרוול והתאמתם לקצב התיאורטי(גילוי
חריגות במידה וישנן).
 57.8.9.4הקבלן יקפיד  ,בזמן הביצוע ,על אבטחת נקודות קבע למדידות ויוודא את
התאמתן לציר הקידוח.
 57.8.9.5הקבלן יבצע את העבודה ברציפות וללא הפסקות במהלך הדחיקה ,למעט
הפסקות יזומות לצורך ביצוע מדידת פנים ציר הקדח .עבודה רצופה למפעיל
בודד של מכונת הקידוח לא תעלה על  10ש״ע .
 57.8.9.6במידה והקבלן ייתקל בשינוי כלשהו בסוג הקרקע במהלך הקדיחה ,יפסיק
מיד את עבודתו ,ידווח למפקח ,יציע שינויים הנדרשים לדעתו להמשך בטוח
של העבודה וימתין לקבלת אישור המפקח.
 57.8.9.7מדידות מעקב אחר שקיעות תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח
האופקי ,לפחות פעם ביום עבודה ,פעם בשבוע עד חלוף שבועיים תוך שבועיים
מתום ביצוע העבודות וכן לאחר  3חודשים.
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פרק  - 57.9שוחות בקרה לביוב
 57.9.1שוחות הבקרה לביוב כוללות שוחות בקרה ,תאי שיקוע ,ותאי מלכודת אבנים ותא
סגר לביוב ועבור כל סוג שוחה קיים פרט בתכניות .השוחות בחלקן עגולים בקטרים
 125ס"מ 150 ,ס''מ 180 ,ס"מ 200 ,ס"מ 240 ,ס"מ 350 ,ס"מ ובחלקם מרובעים במידות
 2.5X2.5מ' ותאי שיקוע המידות  2.5X3.0מ' .כל השוחות יונחו על בסיס רצפת בטון,
ובהתאם למסומן בפרט .לשוחות יותקנו סולמות ,משטחי ביניים בהתאם לגובה
השוחה כמו כן לחלק מהשוחות יותקן סגר.
חל איסור מוחלט לצקת בשטח שוחות ביוב או חלקים מהשוחות ללא אישור מתכנן
ומפקח.
מכסי שוחות הביוב יהיו בקוטר  60ס"מ לפחות ,דוגמת "מכסה ציר" תוצרת "מנשה
ברוך ושות' – מוצרי תשתית" או שו"ע .מכסה ציר הינו דומה למכסה "קליק-לוק" ,אך
ללא נעילה דגם ''טניה''
• על גבי מכסה השוחה יוטבע עם היציקה:
 .iשם התאגיד/הרשות המקומית
 .iiעיצוב גרפי על פי דרישת התאגיד/הרשות המקומית
 .iiiיעוד השוחה "ביוב"
 .ivתו תקן
 .vעומס מותר
 .viשנת הייצור ,
 .viiשם היצרן
מחיר היחידה לכל שוחה כולל את השוחה ,אביזרים ,סולמות ,מכסים ,מעקות ,צנרת
אוורור ,סגרים ,מפלים ,משטחי ביניים והכל כמפורט בתכניות ובכתב כמויות.
תכניות של השוחות הטרומיות והיציקות באתר יתוכננו ע"י קונסטרוקטור מטעם
הקבלן ולרבות גושי עיגון ותכנון אופן התקנת השוחות בתוך פירי הדחיקה ,ויובאו
לאישור המתכנן.
 57.9.2שוחות בקרה לביוב תהיינה טרומיות חרושתיות דוגמת שוחות "וולפמן" או שווה-ערך
אטומות ומתאימות להתקנה במי תהום ,לפי תקן ישראלי  5988כמפורט להלן:
תחתית לשוחה תחתית טרומית מבטון ,בחלק מהשוחות מתוכנן תחתית יצוקה בשטח.
חוליות גליליות לפי ת"י  658עם תו תקן.
תקרות לשוחה לפי ת"י  489עם תו תקן עם פתחים מתאימים למכסים.
מחברי שוחה גמישים דוגמת "איטוביב" או שווה ערך מאושר על ידי המתכנן ,ומסופק
ע"י "וולפמן תעשיות" או שווה ערך.
בשוחה יותקנו מדרגות מפלב"מ ( L316שלבי טיפוס/ירידה) .התקנת שלבי טיפוס ו/או
סולם תאפשר גישה נוחה למשתמש .מחיר שלבי טיפוס ,שלב ביניים ,משטחי מנוחה,
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סולם ,מעקים וכד' כלול במחיר היחידה של השוחה .משטחי ביניים יש להתקין
בשוחות מעל גובה  5מ' ולפי הנחיות בטיחות ויצרן השוחות .הכל כלול במחיר ובהתאם
לאישור המתכנן/מפקח טרם התקנת השוחות .כמו כן התקנת שלבי טיפוס ו/או סולם
עם גב בהתאם להנחיות יצרן והנחיות יועץ בטיחות .בנוסף התקנת סולמות ,שלבי
ירידה לשוחה יבוצע במפעל על ידי יצרן שוחות ולאחר אישור המתכנן.
עיבוד קרקעית השוחה (בנצ'יק) בבטון ב 40-חסין סולפטים כולל מוסף אטימות פנטרון
 0.8%או  1.25%זייפקס.
רצפת בטון יצוקה באתר מבטון ב ,40-קורת בטון סביב השוחה מבטון ב 40-רב סיגים
חסין סולפטים כולל מוסף אטימות פנטרון  0.8%או  1.25%זייפקס.
אטם בין החוליות ע"י עצר מים כימי מסוג סיקה סוול  2507ומודבר בסיקה סויל " 10
ס"מ.
מכסה לשוחות ביוב על פי ת"י  .489המכסה יהיה עגול טיפוס  D-400קוטר  60ס"מ
עם סימון וסמל התאגיד מוטבע מברזל יציקה (כולל ציון השנה) .יש לאשר דוגמא אצל
התאגיד לפני הזמנת המכסים .כמו כן יהיה מכסה נוסף קוטר  40ס"מ .על המכסים יש
להתקין מוט נעילה עם מנעול.
חפירה ומילוי חוזר :יש לחפור חפירה מינימלית עבור שוחת הביוב תוך הקפדה על
שיפועי חפירה בטיחותיים בהתאם להנחיות יועץ הקרקע של הקבלן  .המילוי החוזר
והידוקו יהיה בהתאם לתוכניות.
מחיר השוחה כולל את כל מרכיבי הפרט הדרושים לביצוע קומפלט של השוחה כולה
בהתאם לפרטי שוחות בתכניות לרבות אך לא רק :עב' חפירה/חציבה בהתאם
לשיפועים נדרשים לפי דו"ח קרקע ויועץ בטיחות ,הידוק שתית במכבש ויברציוני,
שכבת בקלש ,פיזור מצע  ,שכבת סומסום ,הנחת יריעות פוליאתילן יציקת רצפת בטון
ב 40-והנחת חוליה טרומית הכוללת רצפה ,על פי פרט ,הנחת הצינור ומילוי החלל בין
הצינור לחוליה ע"י טיט צמנט מסוג סיקה גראוט  ,3200אספקה והנחת חוליות
טרומיות בהתאם לקטרים וגבהים נדרשים בתכניות ,יציקת בלוק בטון ב 40-עם מוסף
אטימות פנטרון ,ביצוע קדח אובלי בצינור בהתאם לנדרש לפי פרט ,התקנת חבקי
נירוסטה ,ביצוע מערכת אטימה בין החוליות על עצר מים כימי סיקה ,התקנת מכסים
בהתאם לתכניות ,אספקה והתקנת שלבי טיפוס/ירידה לשוחה ,מגן גב ,שלבי ביניים,
משטחי מנוחה ,מעקות ,מדרגות ,עיגונים ,איטומים ,מילוי חוזר סביב השוחה בהתאם
לדו"ח קרקע והנחיות מתכנן ,הכל מותקן מורכב מושלם במקום .כמו כן המחיר יכלול
אספקה והתקנת הצנרת הראשית וצנרת הנכנסת לשוחה (כמות הכניסות לפי צורך).
בשוחות יבשות כוללת צנרת והסתעפות ,ובשוחות עם סגר כולל סגר.
מודגש כי לא תתקבל כל תמורה נוספת מעבר לנקוב במחיר יח' שוחה עבור עבודות
הקמת שוחה וכל העבודות הנילוות אליה ,לרבות בדיקות איטום לשוחה ,בדיקת גובה
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שוחה  I.Lכניסה ויציאה , T.Lצילום ושטיפה וכל הדרוש לביצוע מלא קומפ' של
השוחה.
כל החומרים ,האביזרים ,החבקים ,עיגונים ,עבודות מסגרות וכו' יהיו מפלב"מ L316
והכל כמפורט בתכניות .על הקבלן לבצע תכנון לכל האביזרים על ידי מתכנן
קונסטרוקציה מטעמו ולהביא לאישור המתכנן.

 57.9.3עבודות איטום
השוחות תהיינה אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר .אטימה בין החוליות
תבוצע באטם "אטופלסט" או ש"ע ע"פ הנחיות היצרן .יש להקפיד על ניקוי משטחי
המגע של החוליות עם האטם לפני היישום .בין החוליה העליונה לתקרה ,יש לבצע
איטום ב" -אטופלסט".
רואים את הקבלן כמי שקרא ,למד והבין את מפרט האיטום ופרטי איטום המצורפים
במכרז.
על הקבלן לבצע איטום לכל תאי הבקרה בפרויקט על מנת למנוע חדירת מים ו/או
תהום לתא בקרה בהתאם להנחיות בתכניות ופרטי שוחות .איטום תא בקרה כולל
בתוכו :הכנת השטח לאיטום כולל יישור תחתית לאחר חפירה ,הכנת יסוד בטון לתא
הבקרה ,איטום תפר בין קיר התא ליסוד בטון ,איטום קירות התא ע"י מריחת פנטרון
 ,איטום תפרים בין חוליות התא ואיטום פתחי צינורות ע"י עצר מים כימי מסוג סיקה
סוול  2507או ש"ע לאישור מפקח  ,מודבק על ידי סיקה סוול  Sבעובי  10ס"מ סביב
הצינור  .סתימת פתח בין צינור לקיר התא על ידי סיקה גראוד  3200או ש"ע לאישור
המפקח לפני ביצוע ,לפי פרט מצורף כולל בליטה  15ס"מ .בניית עיבודים לשוחה מבטון
כמו כן יציקה בהיקף התא לפי התוכניות .כל עבודות האיטום שנדרשות בהתאם
לפרטים ותכניות בין שהוזכרו בסעיף זה ובין שלא כלולים במחיר יח' קומפלט לביצוע
השוחה.

 57.9.4חיבור צנרת לשוחה
קידוח חורים בשוחות הבקרה יבוצע במפעל יצרן השוחות .לא תותר ביצוע הקידוח או
חציבה באתר.
חיבור צנרת לשוחה יהיה לפי הוראות יצרן השוחה .חיבור צנרת עד קוטר  710מ"מ
המחברים יהיו מסוג איטוביב או ש"ע מותקן בקדח מתאים שיעשה במפעל צנרת.
חיבור צנרת בקוטר גדול מ 710-מ"מ יהיה מסוג קונטור סיל מותקן בקדח מתאים
שיעשה במפעל צנרת  .לא יותר שימוש בשוחות "משולבות" .
חיבור צנרת לשוחה כלולה במחיר השוחה
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 57.9.5עיבוד הרצפה
בשוחות יבוצע עיבוד תחתית לפי פרטים ועיבוד רצפה כלולה במחיר שוחה.
בשוחות ללא תחתית יונח צינור ללא הפסקה .הנחת הצינור על רצפה מוחלקת מבטון
מזויין עם כיסוי חומר לפי מפרט ולפי פרטי האיטום .הקבלן יספק חולייה טרומית עם
תחתית עם פתחים חתוכים במפעל לפי גודל הצינור ,וחוליה ללא תחתית (בתחתית
שיצוקה בשטח) תהיה עם פתחים חתוכים במפעל לפי גודל הצינור ,שמאפשרים התקנת
חולייה על הקו .לאחר התקנת החולייה ואיטום פנימי ,יצק הקבלן בתוך השוחה עיבוד
עם שיפוע מדפנות התא אל הצינור כלפי פנים כ .2%

 57.9.6מבוטל
 57.9.7התקנת תאים על קווים קיימים
בעד התקנת תאים על קווים פעילים קיימים ,תשולם תוספת למחירי התאים שתכלול:
חפירה זהירה כולל בידיים לגלוי הצינור הקיים ,התקנת התא על הצינור הקיים ,פרוק
הצינור הקיים (בתוך התא) ,כל הסדורים הדרושים לעצירת זרימת שפכים או מים מכל
מקור שהוא בצינור הקיים ,כולל כל פעולות האיטום הנדרש לפי מפרט איטום.

 57.9.8סגרים
דגם הסגר יהיה סגר קיר  ZWP-CSבהתאם לפרט 7א' בתכנית מס'  026-402מיועד
לסגירת פתח צינור כניסה בקיר תא בקרה תוצרת חברת "ז.א.ט .תעשיות" או ש"ע.
כל חלקי ומרכיבי הסגר יהיו מפלב"מ נירוסטה .316
מבנה הסגר :בסיס פלב"ם  316מעובה בעל תושבת אטימה אינטגרלית (לא טבעת
המחוברת לבסיס אלא חלק אחד) ,אליו רתומות מסילות פלב"ם  316משופעות.
לוח הסגר עשוי פלב"ם  316ובצידיו פסי החלקה הנעים בתוך מסילות הפלב"ם ,כך
שהלוח מתהדק אל הבסיס רק בקטע הסופי של המהלך ופרט לקטע זה אין מגע בין
הסגר למשטח .במסילות יותקנו מעצורים הניתנים להסרה שימנעו מלוח הסגר
להישלף .בלוח הסגר קיים אטם מגופר המבטיח אטימה מוחלטת ללחץ חיובי וללחץ
שלילי עד לעמודת מים בגובה  40מטר.
למסגרת מחוברות מסילות פלב"מ  L 316באורך מתאים המאפשרות פתיחה מלאה של
מדף הסגר.
מבנה המסילות יהיה כזה שיבטיח שלא יהיה מגע לאורך כל תנועת המדף בין המדף
לבין תושבת האטימה ,למעט  10מ"מ האחרונים של הסגירה בהם מבנה המסילות
יבטיח הידוק מדף הסגר אל תושבת האטימה.
בראש המסילות יותקן מעצור הניתן לפירוק שיימנע שליפות לא מתוכננות של המדף.
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מדף הסגר יהיה עשוי פלב"מ  L 316בעובי מינימאלי של  6מ"מ ויוחזק בצלעות פלב"מ
 L 316בכמות ובגובה המתאים בכדי להבטיח עמידה בלחץ מינימאלי של  5מטרים.
לצורך החישוב יילקח בחשבון מקדם ביטחון מינימאלי של .2.5
למדף תוצמד מע' אטמים הידראולית כפולה בעלת  6שפתי אטימה .האטם יהיה ניתן
לפירוק והחלפה בשטח באמצעות מפתחות סטנדרטיים .הסגר יספק אטימה מלאה
ומוחלטת.
גודל הסגר יקבע ע"פ קוטר הפתח בקיר ולא ע"פ קוטר צינור הכניסה!
הפעלה :ציר פלב"מ ואום אלומיניום ברונזה .הפעלה תת קרקעית טלסקופית עם ידית
נשלפת.
התקנה :קיבוע לקיר באמצעות עוגני חץ ,אמפולות כימיות או אמצעי שקיל אחר
שיאושר ע"י המתכנן .איטום בין מסגרת הסגר לקיר יבוצע באמצעות סיקה – פרו.
אבטחת איכות :הן יצרן הסגר והן הספק יהיו בעלי הסמכה לתקן  ISO9001במהדורתו
האחרונה ,יצרן הסגר יספק הדרכה וליווי להתקנה ובסיומה יספק אישור התקנה
בהתאם להנחיותיו.
אישור זה יהווה תנאי לקבלת העבודה.
שירות ואחריות :הסגר כולל אחריות יצרן של  10שנים.
ספק הסגר יחזיק מחלקת שירות שדה בפיקוחו של מהנדס .לא תאושר מח' שירות שדה
שבה המהנדס המפקח אינו עובד הספק.
למען הסר ספק על הקבלן לבצע סגר מלא הכולל את כל האביזרים להפעלתו לרבות
גלגל הפעלה בתוך כן מורכב על תקרת תא בקרה.
מחיר אספקה והתקנת הסגר כלול במחיר ביצוע השוחה.
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מפרט טכני לסגר קיר תוצרת חברת ז.א.ט תעשיות מדגם  ZWP-CSאו ש"ע
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פרק  - 57.10בדיקות לאיכות הביצוע
 57.10.1כללי
בדיקות לאיכות ביצוע קווי ביוב ואטימותם תבוצענה בתאום וע"פ הנחיות שירות שדה
של יצרן/ספק צינורות ובנוכחות המפקח במקום .הבדיקות כוללות בין היתר:
 בדיקות לאטימות השוחה. בדיקות לאטימות הקו.יש לאתר את כל המקומות נזילה שיתגלו במהלך הבדיקה ולתקנתם בהתאם להנחיות
המתכנן והמפקח באתר .לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקות עד לקבלת
אישור המפקח על תקינות הבדיקה וביצוע הקווים.
על הקבלן להגיש תכניות עבודה לביצוע עבודות אטימות לאורך כל הקו.
כל הבדיקות לביצוע קווים גרביטציוניים ע"ח הקבלן וכלולים במחיר יח' של כתב
הכמויות.

 57.10.1בדיקת אטימות שוחות
לאחר שתסתיים התקנת השוחות הרטובות ולפני שיבוצע מילוי והידוק עפר סביב
השוחה ,הקבלן יבצע בדיקת אטימות של השוחה וזה כלול במחיר היחידה.
המפקח יאשר את הבדיקה ויתעד אותה ביומן העבודה.
לאחר בדיקת האטימות ע"י המפקח יינתן אישור לכיסוי החפירה סביב השוחה.
במידה ו תתגלה אי אטימות כל שהיא משוחה מכל מקום שהוא ,יתקן הקבלן את
התקלה עד להבאת השוחה לאטימה באופן מוחלט.
לאחר התיקונים תיערך בדיקה נוספת.
על הקבלן מוטלת האחריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל אירועי בדיקת
האטימות בכל קטע וקטע.
לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד פקקי איטום בקוטר מתאים הניתנים
להתקנה והעומדים בלחץ מבלי שישלפו .לאחר ביצוע השוחה סוגרים את הצינורות
בפקקים וממלאים במים את השוחה עד לתקרה ומסמנים את גובה פני המים .לאחר
 24שעות היה ואין שינוי במפלס המים השוחה אטומה .אספקת המים וסילוק המים
לאחר בדיקת השוחות באחריות הקבלן וכלול במחיר יח' לביצוע השוחות.

 57.10.2בדיקת הידראולית לאטימות קווי ביוב
הבדיקה תיעשה בנפרד לכל קטע בין שני תאים לגילוי נזילות ודליפות החוצה .הקטע
הנבדק ינוקה היטב מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו פנימה ,והחיבורים יחשפו כדי
שאפשר יהיה להבחין בהם מבחוץ .הבדיקה תיעשה בטרם כוסו המחברים .הבדיקה
תכלול את השוחות ואת אטימותן.
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עומד הבדיקה יהיה עד תחתית תקרה של השוחה במעלה הקו .שני קצות הקטע ייסתמו
באופן הרמטי בפקקים מיוחדים .המים יוכנסו לקו מצידו התחתון דרך צינור שיותקן
בפקק .בפקק העליון יותקן צינור זקוף בגובה  1.5מ' מעל לראש הצינור אשר דרכו יוכל
להשתחרר האוויר הכלוא שיוצר בעת הכנסת המים מהצד התחתון .עומד הבדיקה לא
יעלה על  7מ' בשוחה הנמוכה .
הקטע הנבדק יישאר מלא במים שיעמדו בתוך הצינורות  60דקות לפחות בזמן זה יש
להוסיף את המים החסרים כדי לשמור על מפלס המים המקורי.
יש לאתר את כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ולתקנם לפי הוראות המפקח
באתר .לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות שתשבענה את
רצונו של מנהל הפרויקט.

 57.10.3בדיקת אטימות ממוחשבת בסיום הנחת קווי ביוב גרביטציוניים
בסיום העבודות להנחת הקווים לאחר ביצוע המילוי החוזר בתעלות יבצע הקבלן
בדיקת אטימות ממוחשבת לכל קטעי קווי הביוב שבוצעו .הבדיקה תבוצע לצורך
אבטחת אטימות קווי הביוב שהונחו ועל פי התקנים השונים הרשומים מטה ובהתאם
להוראות פרק זה .הבדיקה תבוצע אך ורק באמצעות ציוד ייעודי למטרה זו שיאושר
ע"י המזמין לפני ביצוע העבודה והכולל את ציוד הבטיחות הנדרש.
תקנים והוראות תקפים לבדיקה זו:
 EN- 1610התקן  -האירופאי המקובל הכולל בתוכו את כל נושא בדיקות האטימות.
 ASTM C 924בדיקת  -לחץ אוויר לצינורות בטון
 F 1417 ASTMבדיקת  -לחץ אוויר נמוך לצנרת פי.וי.סי.
 UNI – BELL PVC PIPE ASSOCIATION - UN-B-6-98ביצוע  -בדיקות לחץ
אוויר נמוך לקווי ביוב מותקנים
 ATV- M 143E – GERMAN ATV STANDARDSבדיקת  -לחץ אוויר נמוך לקוי
ביוב .
אופן ביצוע הבדיקה
כל קטע ייבדק בנפרד בין שתי שוחות סמוכות ,כששני קצות הקטע יאטמו לחלוטין
לחץ.
בדיקת
למטרת
מתאימים
פניאומאטיים
בפקקים
אחד הפקקים יותאם להחדרת לחץ אויר פנימי לתוך הקו באמצעות מדחס לחץ אוויר.
לחץ אוויר יוחדר בקצב מתאים לתוך הקו ,עד הגעה לרמת הלחץ הדרושה בהתאם
לתקנים.
לאחר הגעה ללחץ יש להמתין  5דקות לייצוב הלחץ הפנימי ,לאחר הייצוב והגעה ללחץ
ראשוני נדרש תחל הבדיקה הממוחשבת למדידת שינויי הלחץ במהלך הבדיקה .
משך הבדיקה לכל קטע יקבע בהתאם לסטנדרטים בהתאם לקוטר הצינור ,אורכו
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והתנאים בו הוא מותקן  .בסיום משך הבדיקה ייבדק הלחץ הנותר בקו ,במידה והינו
מעל למינימום הנדרש בתקן הקו תקין לדליפות ,אחרת תערך בדיקה חוזרת ובמידה
וגם בבדיקה זו הקו אינו עומד יוגדר הקטע הנבדק כלא תקין.
כל הנתונים המספריים יהיו מתוכנתים לתוכנת מחשב שתציין במהלך הבדיקה את
הנתונים השונים .בסיום הבדיקה יודפס גרף המורה על שינויי הלחץ במהלך הבדיקה
ולפיו ייקבע אם הקטע "עבר" או "נכשל" על פי התקן.
לפי התקן האירופאי בדיקה אשר איבדה במהלך ביצועה  15מיליבר או יותר ללא תלות
בלחץ הבדיקה ההתחלתי הינה נכשלת ,בדיקה אשר נשארה בטווח האיבוד בין  0ל –
 15מיליבר היא בדיקה עוברת .
במידה והקו הנבדק תחת מי תהום ישתנו ערכי הלחץ ויתווספו בהתאם לגובה מי תהום
מעל תחתית הצינור .נתוני הבדיקה בסיום הבדיקות יוגש דו"ח מודפס ממערכת
הבדיקה שיכלול את נתוני הבדיקה לכל קטע וקטע בין שוחות ,כולל הנתונים הבאים:
פרטים כלליים
א.
 שם לקוח תאריך ביצוע הבדיקה מקום הפרויקט ישוב ,רחוב ופרטים – מזהים נוספים מספר דוח מספר קטע ,משוחה לשוחהנתוני הבדיקה לכל קטע פרטי  -צינור
ב.
 קוטר צינור נבדק הימצאות מי תהום אורך קטע נבדק סוג צינור חודש ושנת התקנהפרטי מהלך הבדיקה לכל קטע
ג.
 לחץ בדיקה משך בדיקה זמן ייצוב לחץ הפרש לחץ מותר בזמן הבדיקהתוצאות בדיקה לכל קטע
ד.
 הפרשי לחץ בתחילת ,במהלך ובסוף הבדיקהגרף:
 ציר אנכי יתאר את הלחצים ציר אופקי יתאר את הזמן בדקות הגרף יכלול קו לחץ עליון לחץ הבדיקה ההתחלתי וקו לחץ תחתון שיתאר את הלחץ המינימלי המותר במהלך משך הבדיקה .117
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ה.

ו.

גרף לתיאור שינויי הלחצים במהלך הבדיקה
מסקנות והערות לכל קטע
קביעה לגבי תקינות או אי תקינות הקטע הנבדק
הערות נוספות במידה ויידרש
דו"ח סופי לכל הקטעים
הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים לפי סדר:
דף התוכן הכולל את פרטי המזמין ,פרטי המבצע ,פרטי הכנת הדו"ח והערות
כלליות בכתב
טבלה מסכמת מסודרת המסכמת את כלל הקטעים שנבדקו
כל הדו"חות המקוריים המתקבלים ממחשב האטימות הייעודי הכוללים את
נתוני הבדיקה הטכניים
מסמך המסכם את כלל הפרויקט .

 57.10.4בדיקה לישרות קווי ביוב גרביטציוניים
הצינורות יבדקו על ידי קרן לייזר ,בין כל שתי שוחות סמוכות להבטיח שהקווים
ישרים ,נקיים ופתוחים לכל אורכם.
לפני כסוי הקו ,תבוצע מדידה ע''י מודד מוסמך לאישור נתוני  ILשל כל כניסה ויציאה
ומדידות  TLשך קודקוד הצינור כל  20מ' בין שוחה לשוחה,

 57.10.5צילום במעגל סגור של פנים הצינורות (לקווים גרביטציוניים)
לאחר השלמת עבודות הנחת הצנרת הקבלן יבצע בדיקת פנים כל הצנרת והשוחות
( )100%ע"י צלום במעגל סגור :הצילום הטלוויזיוני יוזמן וישולם ע"י הקבלן .על
הקבלן לצילום טלוויזיוני להיות
מאושר ע"י המפקח באתר ,.במידת הצורך יבוצעו צילומים חוזרים לשביעות רצונו של
המפקח באתר .
במקומות בהם יימצאו ליקויים ומפגעים אותם יידרש הקבלן לתקן ,יבוצעו צילומים
חוזרים על מנת לוודא שהליקויים תוקנו עד שהמפקח יאשר שהקטע תקין .התשלום
עבור הצילום יהיה על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה של הצנרת.
לא יאושר חשבון ביניים או סופי לקבלן עד להמצאת הקלטת ,הדו"ח המפורט ותיקון
המפגעים מאושרים ע"י המזמין.
כללי
א.
לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש
)1
במפרט הכללי ובמפרט המיוחד ,על הקבלן לבצע בדיקה חזותית
באמצעות פעולת צלום לאורך הקו המונח ,לאחר סיום העבודות.
הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור ,שתוחדר
לצנרת לכל אורכה.
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)2
)3
)4

)5

)6

ב.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת
ואופן בצוע הנחתה.
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ,ויש לקוראו
ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך זה.
פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת,
שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הבצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי
הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע.
לצורך צלום הקו מחוייב הקבלן להעסיק קבלן משנה מיומן ,בעל ציוד
וניסיון לבצוע העבודה ,שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל
ובדרישות המפרט ,קבלן המשנה יבחר ע"י המזמין אשר ישלם לקבלן
המשנה ועלותו תקוזז מתשלום הקבלן ,דו"ח הבדיקה יוגש תחילה
למפקח ולמזמין בלבד.
בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי
לקבלת העבודה לאחר בצוע ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית
בדיעבד".

ביצוע העבודה
שטיפה
)1
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה
מכל חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע
במהלך פעולת הצילום .הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור
מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים
אותו.
עיתוי העבודה
)2
ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת ,כסוי והידוק שכבות
(א)
העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות
בביצוע השוחות.
הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו ,הפקוח באתר
(ב)
והמהנדס.
על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע
(ג)
הצילום ,לא פחות מאשר  7ימים לפני בצוע העבודה.
הקבלן לא יתחיל את בצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או
(ד)
המפקח.
מהלך הביצוע
)3
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי
אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד .מהלך העבודה יוקרן מעל
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)4

גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום ,יוצג מד מרחק מתחילת
הקטע ,ומד שיפוע אורכי.
תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור וידאו לשם רישום תמידי,
וכן בעזרת תיעוד קולי ,בעזרת מיקרופון ,על גוף הסרט בצורת הערות
המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.
על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי.
סימון במהלך התיעוד יאפשר זיהוי חוזר מעל גבי תקליטור הווידאו.

ג.

תיקון מפגעים
במידה ובמהלך פעולות הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של
)1
התקליטור המתועדת ,יתגלו מפגעים ולחוות-דעת מהנדס יש לתקנם,
הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה
של המהנדס.
הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.
)2
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים.
)3
תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

ד.

הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר
מסירת תיעוד הצילום ,שיערך לשביעות רצונו של המהנדס.
תיעוד הצילום יכלול דיסק און קי ( (USBעם וידאו ודו"ח מפורט לגבי
ממצאים.
)1

דיסק און קי ( (USBעם צילום וידאו שישאר ברשות המזמין ,יכלול

)2

תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,ויכלול זיהוי שוחות.
בנוסף פס הקול יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום.
דו"ח צילום – בנוסף יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו
ב PDF -על גבי הדיסק און קי (.(USB
דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות "בדיעבד".
הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים
הבאים:
מרשם מצבי (סכימה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו
(א)
בהתאם לסימוניהם בתכניות הבצוע ,וכל סימון ותאור אחר על
פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה ,שתכלול:
(ב)
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(ג)
(ד)
(ה)

(ו).

קטע הקו ,נקודת וידאו ,תאור המפגע ,הערות וציון מיקום
המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחח סמוכה.
סיכום ממצאים וחוות-דעת מומחה הצילום לגבי מהות
המפגעים.
מסקנות והמלצות.
רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.
תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה
מתאימה.
אחריות הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו
זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של
הקבלן.
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר,
הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע
הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף,
במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון-תחול על הקבלן.
המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ,ו/או ע"י
המזמין-על חשבון הקבלן.
לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן-על
חשבון הקבלן ,כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.
הצילום החוזר לקטעים שתוקנו יהיו על חשבון הקבלן.

פרק  - 57.11בקרת איכות
 57.11.1ביצע עבודות בפרויקט זה כולל הקמת מערכת ארגונית/מקצועית לבקרת איכות
עצמית באמצעות הקבלן ובאחריותו .מערכת בקרה שתופעל ע"י הקבלן היא חלק
מהמערך הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט.
הקמת מערכת והפעלתה תעשה בהתאם לדרישות של "המפרט הכללי לבקרת איכות
בבצוע הקבלן" בהוצאת משרד הבינוי והשיכון ,מהדורה אחרונה וכן בהתאם למפורט
בחוברת "ההזמנה להציע הצעות".
 57.11.2על הקבלן להציג לאישור תאגיד מי שמש והנהלת הפרויקט ,את מנהל בקרת איכות
המתאים לביצוע התפקיד .על הקבלן לספק מסמכים רלוונטיים לגבי השכלתו של
מנהל הבקרה ,ניסיונו בתחום התשתיות בכלל ובתחום צנרת בפרט הכל בהתאם
למפורט בחוברת "ההזמנה להציע הצעות".

 57.11.3מבוטל
121
קראתי הבנתי ___________
חתימה וחותמת

פרק  - 57.12תיק מסירה
בסיום העבודה ולצורך אישור חשבון סופי ,על הקבלן להגיש תיק מסירה לפי דרישות המזמין
והמפקח.
התיק כולל אך לא רק :
תכנית עדות מלאה לכל הקו ומתקניו לרבות :
.1
•

תוואי הקו

•

דו''ח בדיקות הידראוליות

•

צילום רחפן

•

מיקום ריתוכים/חיבורים

•

שוחות ,מלכודות אבנים וכו :לצרף תמונות פנים של כל שוחה לרבות מספור
השוחה  /המתקן.

•
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

שרוולים

אישור ואחריות ספק הצנרת והשוחות לטיב ואיכות העבודה.
פרוטוקול מסירה מאושר ע"י מפקח.
טופס העדר תביעות.
אישור מתכנן ראשי ומתכננים משניים על תיק מסירה.
בדיקות אטימות.
יומן בקרת "איכות" רומים ,שיפועים ,הידוקים וכו'.
אישורי שטיפה ובדיקה חזותית וצילום פנים בצורת דו''ח.
אישורי ביצוע ע''י רשויות כגון מועצה מקומית מטה יהודה ,עיריית בית שמש וכו'
רכבת ישראל ,רשות הניקוז וכל הגורמים הרלונטיים.
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נספח א'

לוגים של הקידוחים

 .1מבוא
תאגיד מי שמש מתכנן באמצעות חברת תהל קו ביוב מאסף חדש" ,מאסף בית שמש" .הקו החדש בקוטר משתנה של
 600-1200מ"מ ובאורך כולל של כ 9 -ק"מ .תוואי הקו מתחיל בצמת מחצבות זנוח ,ממשיך צפונה לאורך כביש נת"י
מס' ( 3855כביש עוקף בית שמש) דרך מחלף בית שמש (במפגש עם כביש נת"י מס'  .)38לאחר מכן ממשיך הקו לאורך
תוואי נחל שורק עד כ 1.5 -ק"מ מזרחית למט"ש בית שמש ,סמוך לקיבוץ צרעה (תרשים סביבה מוצג באיור  .)1לאורך
התוואי חוצה הקו המתוכנן כבישים ,מסילת רכבת ותשתיות קיימות.

איור  .1תרשים סביבה

[]3

 .2היקף הדוח
דוח זה עוסק בסקירת תנאי הקרקע לאורך תוואי הקו המתוכנן .בהתאם ,כולל הדוח:
•

מתן הנחיות והגדרת פרמטרים לתכנון תעלת הצינור.

•

מתן הנחיות והגדרת פרמטרים לתכנון החציות מתוכננות לאורך התוואי

•

בחינה של הבעיות הגיאוטכניות הקיימות לאורך התוואי ומתן חלופות ראשוניות להתמודד איתן.

דוח זה אינו עוסק בניתוח השקיעות הצפויות עקב ביצוע החציות המתוכננות לאורך התוואי .נושא זה מטופל במסגרת
דוחות נפרדים המוגשים עבור הפרויקט.

 .3מקורות מידע
הדוח שלהלן מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה של הקו המתוכנן ומיקום החציות המתוכננות לאורכו.
ב .סקירת שתית המתבססת על סקירה גיאולוגית וקידוחי ניסיון לאורך תוואי הקו.
ג.

מספר סיורים לאורך התוואי.

 .4נתוני הפרויקט והתוואי
 4.1הפרויקט
א .מתוכנן קו ביוב גרביטציוני חדש באורך כ 9 -ק"מ בין מחצבות זנוח במזרח ועד למט"ש בית שמש המתוכננת
בסמוך לקיבוץ צרעה.
ב .על פי התוכניות ,הקו מתוכנן מצינורות פוליטיאלן וצינורות  GRPבקטרים שונים בהתאם לפירוט המוצג בטבלה
.1
טבלה  .1סוג הצנרת לאורך התוואי
סוג צינור

קטע (בין שוחות)
S000-S044

PE100 ∅7

S059-S102

∅ GRP

PE100 ∅9

S044-S059

ג.

לאורך התוואי מתוכננים מספר קידוחים אופקיים/דחיקות לצורך מעבר טופוגרפיות תלולות ,נחלים ,כבישים,
מסילות ותשתיות קיימות .טבלה  2מציגה את נתוני החציות על פי הנתונים הקיימים.

[]4

טבלה  .2נתוני החציות לאורך התוואי
מיקום
(בקרבת שוחות)

שם החצייה

סוג חצייה

קוטר

S001-S002

חציית רכס טופוגרפי

מיקרוטנלינג

S006-S007

חציית רכס טופוגרפי

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  1200מ"מ

S019-S020

חציית כביש גישה לזנוח

קידוח אופקי ספיראלי

"36

S022-S023

חציית כביש 3855

קידוח אופקי ספיראלי

"36

S032-S033

חציית מטע אתרוגים

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  800מ"מ

S033-S033-1

חציית כביש 3855

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  800מ"מ

S034-S035

חציית מטע אתרוגים

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  800מ"מ

S041-S041-1

חציית כביש 3855

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  800מ"מ

S045-S046

חציית כביש הגישה למחסיה

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  1200מ"מ

S049-S049-1

חציית כביש 3855

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  800מ"מ

S051-S052

חציית מסילת רכבת

מיקרוטנלינג

שרוול פלדה "48
"5/8

S054-S055

חציית נחל זנוח

חפירה פתוחה

-

S059-S060

חציית נחל שורק

חפירה פתוחה

-

S061-S062-S063S064

חציית תשתיות בקרבת
מפעלים

שלושה קידוחי מיקרוטנלינג
עוקבים

S064-S065-S066

חציות כביש  3856ו3855-

שני קידוחי מיקרוטנלינג
עוקבים

S071-S072

חציית כביש 38
(בתחום גשר קיים)

מיקרוטנלינג

S071-2-S071-3

חציית מסילת הרכבת

מיקרוטנלינג

S078-S079

חציית מטע ודרך גישה

מיקרוטנלינג

S079-S080

חציית כביש 3835

מיקרוטנלינג

צינור בטון בקוטר
פנימי  1600מ"מ

S095-S096

חציית נחל שורק

חפירה פתוחה

-
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צינור בטון בקוטר
פנימי  1600מ"מ

שרוול פלדה "28
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 4.2נתוני התוואי
א .התוואי המתוכנן עובר לאורך גבולה הצפון מזרחי של העיר בית שמש ומסתיים בסמוך לקיבוץ צרעה.
ב .בחלקו הגבוה הקו מתחיל צפונית לפניה למחצבת זנוח מכביש  3855ברום  +304מ' וממשיך צפונה ויורד לאורך
נחל זנוח עד למפגש עם נחל שורק ברום של כ  +210-מ' .משם ממשיך הקו מערבה עד למפגש עם כביש  38באזור
מחלף בית שמש .לאחר מכן ממשיך הקו לאורך תוואי מישורי דרך חציית כביש הגישה לקיבוץ צרעה ועד לסופו
בחציית נחל שורק ברום  +175מ'.

 .5מאפיינים גיאולוגים
 5.1סביבה גיאולוגית
הסביבה הגיאוגרפית בה מצוי האתר היא שפלת יהודה ,אזור המעבר בין הרי יהודה ומישור החוף ,הגבעות המצויות
בשולי קמר בית אל (שלוחה של קמר רמאללה הגדול) .אזור השפלה מאופיין במעבר בין סלעי הגיר והדולומיט הקשים
של ההרים (מגיל קנומן-טורון) לסלעים קרטוניים בעיקר ששקעו מאוחר יותר (סנון-אאוקן) בסינקלינות שנוצרו
בשולי המבנים הגבוהים.
 5.2מסלע באתר
כאמור קו הביוב מתחיל באזור מחצבת זנוח ויורד צפונה לאורך נחל זנוח ,לאחר מכן פונה מזרחה לאורך נחל שורק.
איור  2מציג את תוואי הקו ע"ג מפה גיאולוגי .להלן תיאור התצורות לאורך התוואי:
•

בחלק הראשון של התוואי ,לאורך נחל זנוח ,נמצא הקו (ע"פ המפה הגיאולוגית  1:50,000בית שמש )2009 ,על קו
המגע בין כיסוי אלוביאלי לתצורת ע'רב ,על כן ניתן לצפות לכיסוי אלוביאלי של מספר מטרים ותחתיו סלעי
הקרטון של תצורת ע'רב בקטע זה.

•

מהאזור בו נשפך נחל זנוח לנחל שורק ועד לסוף הקו בסביבת היישוב צרעה נמצא הקו בתוך הכיסוי האלוביאלי,
כאשר עומק סלעי המשקע יכול להגיע ל  +10מ' באזור זה.

בהתאם לתיאור הנ"ל ,ניתן להגדיר שתי יחידות גיאוטכניות עיקריות לאורך התוואי:
•

יחידה גיאוטכנית  :1כיסוי אלוביאלי שהתגלה בקידוחי ניסיון שבוצעו לאורך הקו מורכב בדרך כלל מחרסית
בינונית עד רזה עם צרורות עד צרורות גיר וצור מעוגלים במטריקס חרסיתי טיני.

•

יחידה גיאוטכנית  :2תצורת ע'רב המורכבת משכבות של קרטון וחוואר ,בקידוחי הניסיון שבוצעו לאורך הקו
התגלה קרטון רך עד בינוני לבן ושכבות של קרטון חווארי אפור ,בד"כ מופיעה שכבה של צרורות קרטון קשה
מלוכד (נארי) בעובי  1-3מ' בגג השכבה.
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איור  .2מפה גיאולוגית  1:50,000בית שמש ,גיליון  ,I-11ע .סנה ,המכון הגיאולוגי 2010
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 5.3סיכונים סיסמיים
א .על פי ת"י ( 413גיליון תיקון  ,)5תאוצת הקרקע האופקית המרבית החזויה באתר הינה ( 0.1gלהסתברות של 10%
ב 50-שנה).
ב .בהתאם להנחיות ת"י  ,413ג"ת  ,5ועל פי תוצאות בדיקה להחדרה תקנית ומכנף הגזירה (ראה פרק  )6הקרקע
באתר מסווגת מסוג .D
ג.

על פי מפת העתקים החשודים כפעילים ,עדכון  ,2016של המכון הגיאולוגי (איור  ,)3לא קיימים בקרבת התוואי
העתקים פעילים או חשודים כפעילים.

ד .על פי מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות של המכון הגיאולוגי (ראה איור  , )4חלקו המזרחי של
התוואי מצוי באזור החשוד בהגברת שתית חריגה כתוצאה מקיומו של מצע קשה מאוד בבסיס.
ה .על סמך תוצאות גבוהות שהתקבלו בבדיקת  ,SPTהקרקע באתר אינה רגישה להתנזלות.

איור  .2מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים (שגיא  )2016בכחול מסומנים העתקים החשודים כפעילים
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איור  .3מפת אזורים החשודים בהגברות שתית חריגות

 .6חקירת שתית
 6.1כללי
לצורך בחינה ואפיון תת הקרקע לאורך התוואי בוצעו במהלך אוגוסט  2017עשרה קידוחי ניסיון ע"י חברת 'אריה
צ'ציק בדיקות קרקע' .להשלמת הסקר בוצעו במהלך ספטמבר  12 2019קידוחי ניסיון נוספים ע"י חברת משה בר
קידוחים .לאורך קידוחי הניסיון (איפה שהיה ניתן) בוצעו בדיקות להחדרה תקנית ( .)SPTקידוחי הניסיון בוצע
תחת פיקוח צמוד של נציג ממשרדנו .טבלה  3מציגה את נתוני קידוחי הניסיון .סימון ולוגי הקידוחים מצורפים
כנספחים לדוח זה.
טבלה  .3נתוני קידוחי הניסיון
קידוח

נ.צ

רום [מ']

עומק [מ']

מס' שוחה
סמוכה

הערות

א1-

200790/625000

+304

9.0

S001

חציית רכס

א2-

200850/625237

+296.5

10.0

S002

חציית רכס

א6-

200875/625500

+292

5.2

S006

חציית רכס

א7-

200860/625770

+282.5

6.0

S007

חציית רכס

ק1-

200980/625484

+290

8.0

-

קידוח ישן לא בתוואי

ק2-

200944/625816

+286

8.5

-

קידוח ישן לא בתוואי

ק3-

200663/626457

+267

6.0

-

קידוח ישן לא בתוואי

ק7-

199135/629575

+199

5.0

-

קידוח ישן לא בתוואי

ק8-

198926/629510

+200

5.0

-

קידוח ישן לא בתוואי

ק9-

197759/629504

+186

5.5

-

קידוח ישן לא בתוואי
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ק11-

200546/626652

+264

5.0

S020

חציית כביש לזנוח

ק12-

200565/626810

+260

6.8

S022

חציית כביש 3855

ק13-

200657/626790

+260

6.7

S023

חציית כביש 3855

ב33-

200350/627520

+244

10.0

S033

חציית כביש 3855

ב35-

200241/627833

+241

10.0

S035

מנהור מטע אתרוגים

ק14-

200260/627625

+250

4.5

S034

מנהור מטע אתרוגים

ק16-

200320/628185

+231

3.0

S041

חציית כביש 3855

ק17-

200260/628225

+234

10.0

S041-1

חציית כביש 3855

ק4-

200396/628498

+226

5.0

S045

חציית כביש למחסיה

ג46-

200312/628598

+225

10.0

S046

חציית כביש 3866

ק15-

200210/628924

+217.5

10.0

S049

חציית כביש 3855

ק5-

200174/629110

+214

5.0

S051

חציית רכבת

ק6-

200166/629150

+212

7.5

S052

חציית רכבת

ד61-

199719/629428

+208

14.2

S061

מנהור מפעל הר טוב

ד62-

199608/629591

+208.5

8.0

S062

מנהור מפעל מצות

ק19-

199260/629715

198.5

4.5

S064

חציית כביש 3856

ק27-

199165/629800

+201

4.0

S065

חציית 3856+3855

ק20-

199090/629640

+198.5

4.2

S066

חציית כביש 3855

ק21-

198805/629565

+200

6.4

S071-2

חציית רכבת

ק23-

198720/629455

+205.5

9.8

S071-3

חציית רכבת

ק22-

198760/629660

+197.5

5.0

S072

חציית גשר כביש 38

ק24-

197980/629495

+189.8

10.0

S079

חציית כביש לצרעה

ק10-

196781/629279

+175

5.5

S095

חציית נחל שורק
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 6.2חתך קרקע
מקידוחי הניסיון עולה חתך הקרקע לאורך התוואי מורכב משכבת כיסוי אלוביאלית מעל שתית של סלעית (לרוב
קרטון) .להלן תיאור תמציתי של השכבות הנ"ל:
•

יחידה I

חרסית שמנה עד חרסית בינונית מעורבת עם צרורות קרטון וגיר באחוז וגודל משתנה  -בחלקו העליון של התוואי,
בין מחצבות זנוח עד המפגש עם מסילת הרכבת (בסמוך לנחל שורק) ,עובי השכבה הינו כ 3-מ' עד  8-10מ' לפחות.
באופן כללי ,אחוז הצרורות גדל ככל שמתקרבים לתוואי נחל זנוח העובר במקביל וממזרח לכביש  .3855בהתאם ,יש
לקחת בחשבון הופעת שכבות של צרורות קשים במטריקס חרסיתי .בחלקו התחתון של התוואי ,מהמפגש עם מסילת
הרכבת ועד סוף הקו ,הופכת החרסית המרכיבה את שכבת הכיסוי למעט חולית/טינית יותר.
•

יחידה II

סלעי קרטון ,קרטון חווארי וחוואר קרטוני בחוזק בינוני עד בינוני נמוך  -יחידה זו מופיעה תחת יחידה  ,Iכאשר
בחלקו העליון של התוואי ,מופיעה שכבה זו בעומקים רדודים יותר ( 3-5מ') .עם זאת ,שכבות קרטון הופיעו במקומות
נוספים לאורך התוואי בעומקים רדודים מאוד (לדוגמא ,בחציית מסילת הרכבת בסמוך למרכז ביג) .בהתאם ,יש
לקחת בחשבון כי יחידה זו תופיע בעומקים רדודים יותר בהתאם לטופוגרפיה לאורך התוואי .בנוסף ,יש לקחת
בחשבון הופעה של שכבת נארי קשה בראש שכבה זו (עובי הנארי יכול להגיע עד מספק מטרים).
 6.3בדיקות להחדרה תקנית
לצורך הערכת חוזק שכבות הקרקע לאורך התוואי בוצעו בקידוחים בדיקות להחדרה תקנית .מהבדיקות התקבל כי
טווח ערכים של  15-40הקשות מאפיין את שכבת הכיסוי (המורכבת חרסית רזה עד חולית) .ערכים אלו מצביעים על
חרסיות קשות בעלות חוזק גבוה .בדיקות להחזרה תקנית שבוצעו לאורך שכבות הקרטון הניבו ,כצפוי ,מספר הקשות
גבוה מ.50-
SPT
60

40

50

20

30

0

10

0
1
2
3

5
6
7
8
9
ק24-

ק22-

ק17-

ק13-

ק12-

ק11-

ק10-

ק9-

ק6-

ק4-

איור  .4תוצאות בדיקות להחדרה תקנית
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ק3-

ק2-

ק1-

עומק [מ']

4

 6.4מי תהום
בחלק מקידוחי הניסיון הופיעו מים .סביר כי אלו מים שעונים ע"ג שכבות בעלות מוליכות נמוכה (טבלה  4מפרטת
את עומק הופעת המים בקידוחי הניסיון) .לאור העובדה כי תוואי הקו עובר ברובו בסמוך ובמקביל לתוואי נחל זנוח
ונחל שורק ,יש לקחת בחשבון הופעת מים בעבודות בהתאם לעונות השנה ומפלסי המים בנחלים .כמויות המים
עלולות וצפויות להשתנות בהתאם למיקום העבודות ביחס לתוואי הנחל ולשתית הטבעית הקיימת .בפרויקט קודם
שבוצע באזור חלקו התחתון של התוואי הנוכחי ,הופיעו מים בכמויות גדולות בזמן העבודות .בהתאם ,מומלץ לבצע
את העבודות במהלך חודשי הקיץ.
טבלה  .4עומק הופעת המים בקידוחי הניסיון
קידוח

מס' שוחה סמוכה

עומק הופעת מים בקידוח [מ']

ג46-

S046

8.5

ק15-

S049

3.1

ק6-

S052

5.5

ד61-

S061

5.6

ק20-

S066

1.5

ק24-

S079

7.5
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 .7הנחיות לעבודות עפר לאורך התוואי
 7.1חפירה/חציבה
על פי התכניות הקיימות ,החפירה הדרושה עבור תעלת הצינור צפויה להיות לעומק של כ 2-4 -מ' .בהתאם לנ"ל ותנאי
הקרקע המשוערים לאורך התוואי ,החפירה צפויה להתבצע לרוב בשכבת הכיסוי .עם זאת ,עקב מאפייני הטופוגרפיה
לאורך התוואי ,יש לקחת בחשבון כי החפירה תתבצע גם בשתית של סלעי הקרטון ,במיוחד בחלקו העליון של הקו –
בין תחילתו עד אזור המפגש עם נחל שורק.
תכנון וביצוע החפירה/חציבה זמנית לאורך הקו יהיה בהתאם להנחיות הבאות:
א .דפנות החפירה הזמנית יבוצעו לפי השיפועים הבאים:
•

•

יחידה ( Iצפויה להופיע לאורך רוב התוואי) ,חפירות זמניות יבוצעו לפי אחת מהחלופות הבאות:
o

חפירה במדרגות :החפירה תבוצע במדרגות בגובה שלא יעלה על  1.5מ' .בין המדרגות יש לשמור על
מרחק נקי של  1.0מ' לפחות .אף כי מבחינת יציבות ניתן לאשר חפירה אנכית (בגובה הנ"ל) ,על מנת
לאפשר הידוק מיטבי של חומר המילוי בתוך תעלת הצינור ,מומלץ כי שיפוע החפירה יבוצע בשיפוע
מקסימלי .6V:1H

o

חפירה בשיפוע קבוע :החפירה הזמנית תבוצע בהתאם לשיפוע מקסימלי של ( 1:1בהתאם לסעיף
 5.2.2.9בת"י  .)940.1בחפירות גבוהות מ 5-מ' יש לבצע ברמה ברוחב  1מ' לפחות.

יחידה  – IIלפי שיפוע מקסימלי של .3V:1H

בכל מקרה ,חלקה העליון של החפירה הזמנית (עד לעומק מינימלי של  1מ') תתכונן לשיפוע מקסימלי של .1:1
ב .יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ' לכל  4מ' חפירה/חציבה.
ג.

יש לקחת בחשבון כי חלק מהעבודות עלולות להתבצע בנוכחות של מים (בהתאם לעונה בה יבוצעו העבודות).
במקטעים בהם יופיעו מים מומלץ לבצע מקטעי חפירה קצרים על מנת למנוע כניסת כמות גדולה של מים
לחפירה.

ד .בכל מקרה ,במק רה בו יופיעו מים בכמויות משמעותיות ,יידרש לבצע שאיבות מקומיות על מנת לאפשר עבודה
תקינה העבודות .תכנון מערך השאיבה ,במידה ויידרש ,יבוצע ע"י הקבלן .השיטה המוצעת תועבר למתכנן ויועץ
הקרקע לאישור.
ה .במידה ובתחתית החפירה לתעלת הצינור תתגלה חרסית רוויה ובוצית (שלא ניתנת להידוק( ,ידרש להחדיר
לשתית אבנים וחלוקי נחל ("בקלש") בגודל  15-20ס"מ תוך הידוקם עד לייצובה המלא שיאפר המשך העבודה.
ו.

בקטעים/אזורים בהם הקו מתוכנן בסמוך לסוללת הכביש הקיים יש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע
הסוללה הקיימת בין תחתית תעלת הצינור ובוהן מדרון הסוללה.

ז.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לתעלת הצינור
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ח .לאורך קטעים בהם החפירה מתוכננת בפני הקרקע תלולים יותר משיפוע של  ,1V:4Hקו הדיקור העליון של
החפירה לתעלת הצינור יהיה מרוחק מפני המדרון במרחק של  1.5מ' לפחות (ראה סקיצה מצורפת באיור .)4
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איור  .4תיאור סכמטי של סעיף  7.1ו' – בקו מרוסק מדרון טבעי בקו מלא תעלת הצינור הנדרשת

ט .בקטעים בהם לא ניתן יהיה לבצע חפירות פתוחות בהתאם להנחיות ווהגבלות לעיל ,יידרש לתמוך את החפירות
עבור תעלת הצינור .בהתאם לאופי הפרויקט ,מומלץ לבצע את התימוך באמצעות מערכות דיפון זמניים (דיפון
נשלף ,דוגמא מוצגת באיור  .)5יש להכניס זאת לכתב הכמויות .בכל מקרה יש לעדכן ולאשר עם משרדינו את
שיטת העבודה המתוכננת.

איור  .5דוגמא למערכת דיפון זמני
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 7.2מילוי חוזר סביב הצינור
סעיף זה דן בחלופות לחומרי המילוי סביב הצינור .החלופות המוצגות בהמשך נבחנו ביחס להנחיות המפרט הכללי,
פרק  .51בנוסף ,נעשה שימוש במפרטים מקובלים של חברת מקורות עבור הטמנת צנרת.

7.2.1

חומרי מילוי המצריכים הידוק

ראשית ,יש לקחת בחשבון כי שימוש בחומרי מילוי הדורשים הידוק מחייבת התייחסות לגאומטריית חתך התעלה.
למשל ,מתוך המ"ר מקורות:

א .מילוי נברר ("פסולת מחצבה")
החומר יענה לדירוג המוצג בטבלה  ,1בכפוף להסתייגויות הבאות:
•

גודל אבן מקסימלי –  19מ"מ

•

אחוז דקים (עובר נפה 25%-20% – )200#

טבלה  .5דירוג חומר נברר (מתוך טבלה מס' ,51.01/01
המפרט הכללי לעבודות סלילה ,פרק )51

מניסיון בעבודות קודמות ,ניתן הגיע לדרגות ההידוק הנדרשות עבור החומרים הנ"ל ( )90%-95% SPDבאמצעים
קונבנציונליים (מכבש קל או ג'בקה) .עם זאת ,יידרש לבדוק זאת בקטעי ניסוי .יש לקחת בחשבון כי במידה ויופיעו
מים בתעלת הצינור יהיה קשה מאוד להדק את החומר הנ"ל.
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ב .חומר אינרטי אטום
חומר העונה להגדרות הבאות (בהתאם למפרט הכללי ,מפרט :)51

ניתן לשקול שימוש בחומרים עם אחוז דקים גבוה יותר .עם זאת ,כיוון שעבור חומרים אלו יידרש הידוק מסיבי יותר
(אשור עלול להשפיע על תעלת המוביל ובנוסף יחייב רוחב תעלה גדול יותר) ,בשלב זה הם פחות מומלצים.

7.2.2

חומרי מילוי אשר אינם דורשים הידוק (או הידוק מינימאלי)

א .סומסום
חומר מילוי זה נפוץ ביותר למילוי חוזר של תעלות תשתיות .עם זאת,לקחת בחשבון כי עקב היותו חומר גרנולרי בעל
מקדם חדירות גבוה ,מילוי חוזר באמצעות סומסום אינו מומלץ בקטעים הסמוכים לתוואי נחלים קיימים ו/או כאלו
בהם צפויים או מתגלים מי תהום .זאת לאור העובדה כי במקרים אלו תעלת הצינור המלאה בסומסום עלולות
להתפתח בתעלת הצינור זרימות מים אשר יכולות להוביל לסחף ולארוזיה של דפנות התעלה עד כדי נזקים
משמעותיים.

בCLSM .
מאפייני החלופה ידועים .יתרונה בקשיחות המילוי סביב הצינור ,החדירות הנמוכה (וצמצום נזקי ארוזיה עתידיים)
ובכך שאינה דורשת הידוק ובהתאם מאפשרת חתך תעלה קטן יותר.

[]16

 7.3מילוי חוזר מעל קו הצינור
א .מילוי חוזר מעל קו הצינור ניתן לעשות באמצעות אחת החלופות המוצגות לעיל או קרקע חרסית מקומית תחת
ההגבלות הבאות:
•

הקרקע נקייה מצרורות ואבנים גדולות מ 19-מ"מ.

•

לא מתוכנן אלמנט קונסטרוטיבי/תשתית/פיתוח אחר לאורך הקטעים בהם מבוצע מילוי באמצעות קרקע
מקומית.

ב .במקרה בו ייעשה שימוש בקרקע חרסית מקומית ,יבוצע הידוק לא מבוקר באמצעות  6-8מעברי מכבש כבד (עם
רגלי כבש).
ג.

בקטעים בהם מתוכננת תלולית באמצעות חומר מקומי מעל קו הצינור ,יש לתכנן אותה לפי שיפוע מקסימלי של
.1V:3H

 7.4שימוש בבד גיאוטכני
מכיוון שהשתית הטבעית לאורך התוואי מורכבת מקרקעות חרסיתיות ,במקרה בו מילוי תעלת הצינור מתוכנן
באמצעות חומר גרנולרי (סומסום ,מילוי נברר) נדרש שימוש בבד גיאוטכני לצורך מזעור תנועת דקים אל תוך חתך
התעלה.

 7.5הערות כלליות לתכנון המילוי
הסעיפים לעיל דנו בחלופות עבור חומרי המילוי ,להלן הנחיות כלליות לתכנון המילוי.
א .מילוי סביב הצינור יעשה באמצעות החלופות המוצעות לעיל .החלטה על חומר המילוי המובא בכפוף לאישור
החתום מטה.
ב .גובה המילוי המובא ודרגת הידקו ייקבע ע"י המתכנן בהתאם לעובי הכיסוי המתוכנן ,עומסים השימושיים
הצפויים בפני הקרקע (במידה ויש) ,קשיחות הצינור וקשיחות המילוי (בהתאם לדרגת ההידוק).
ג.

יש לקחת בחשבון שקשיחות הקרקע הטבעית לאורך קירות התעלה צפויה להיות נמוכה מזו של חומר המילוי
סביב הצינור .על כן ,במידה ולא נשמר מרחק של  2קטרים לפחות בין דופן הצינור לדופן החפירה ,יש להתחשב
בקשיחות משוקללת של הקרקע הטבעית וחומר המילוי המהודק.

ד .על מנת לצמצם היווצרות "אמבטיה" בתעלת הצינור מומלץ להשתמש בחומר המקומי למילוי חוזר מעל גובה
ההידוק הנדרש.
ה .יש לקחת בחשבון כי גם שימוש בחומר מקומי בראש תעלת הצינור עלול שלא להספיק למנוע הצטברות מים
בתעלת הצינור .על כן ,בקטעים בהם תעלת הצינור מתוכננת בסמוך וקרבת מקורות מים פוטנציאלים (כגון
נחלים) מומלץ לשקול שימוש ביריעות איטום למניעת זרימת מים אל תעלת הצינור.
ו.

מילוי חוזר במדרונות קיימים יבוצע במדרגות על מנת להבטיח "חיבור" מיטבי בין שכבות המילוי והקרקע
הקיימת .בנוסף ,ייתכן שיידרש שימוש באמצעים כנגד ארוזיה של פני השטח לאורך מקטעים אלו (במיוחד בקעים
בהם השיפוע המדרון כלפי תעלת המובא"ר) .הנחיות יימסרו עם התקדמות התכנון ולאחר קביעת חתכים
בעייתיים וקביעת חומרי המילוי.
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 .8חציות לאורך התוואי
לאורך התוואי מתכונן הקו לחצות כבישים ,מסילת רכבת ותשתיות .החציות מתוכננות בשיטת קידוח אופקי
ספיראלי ,מיקרוטנלינג וחפירות פתוחות (פירוט החציות מוצג בטבלה  2לעיל) .התייחסות לחציות כבישים ומסילות
רכבת ניתנת בדוחות נפרדים .סעיף זה מתייחס לחציות המפורטות בטבלה .6
טבלה  .6פירוט החציות הרלוונטיות לדוח זה ותנאי הקרקע המשוערים לאורכן
מיקום
(בקרבת שוחות)

שם החצייה

סוג חצייה

חתך קרקע משוער במפלס
הקידוח

S001-S002

חציית רכס טופוגרפי

מיקרוטנלינג

בעיקר קרטון עד חוואר קרטוני

S006-S007

חציית רכס טופוגרפי

מיקרוטנלינג

בעיקר קרטון עד חוואר קרטוני

מיקרוטנלינג

חרסית עם צרורות עד צרורות
במטריקס חרסיתי

S032-S033
S034-S035

חציית מטע אתרוגים

מיקרוטנלינג

צרורות במטריקס חרסיתי
וחרסית .יש לקחת בחשבון
נוכחות מים

S054-S055

חציית נחל זנוח

חפירה פתוחה

S059-S060

חציית נחל שורק

חפירה פתוחה

S061-S062S063-S064

חציית תשתיות

שלושה קידוחי
מיקרוטנלינג
עוקבים

צרורות במטריקס חרסיתי-טיני

S078-S079

חציית מטע ודרך גישה

מיקרוטנלינג

חרסית עם צרורות .מים הופיעו
בקידוח סמוך

S095-S096

חציית נחל שורק

חפירה פתוחה

צרורות במטריקס חרסיתי
וחרסית .יש לקחת בחשבון
נוכחות מים

הנחיות כלליות:
א .הקבלן המבצע ייקח בחשבון את כל השכבות המתוארות לעיל .חשוב מאוד שהעבודה תבוצע ע"י קבלנים מנוסים
בעבודות דחיקה וקידוחים אופקיים .כמו כן ציוד הקדיחה יתאים לביצוע הקדוחים בעומק ובתוואי הנדרש
ולתנאי הקרקע המפורטים לעיל.
ב .תכונות שכבות הקרקע השונות מפורטות לעיל .התכונות והמאפיינים מתבססות על חקירת קרקע אשר כללה
קידוחי ניסיון ובדיקות שדה .יש לקחת בחשבון כי ייתן ויתגלו שינויים מקומיים בשכבות הקרקע לאורך התוואי.
ג.

בהתאם לשיקול דעתו ,יבצע הקבלן על חשבונו סקר קרקע משלים לצורך השלמת המידע לגבי חתך הקרקע לאורך
התוואי.

ד .על מנת לסייע לעבודה המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת
הציוד ושיטת הקדיחה לסוג הקרקע.
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ה .חציות נחלים שיבוצעו בחפירה פתוחה יבוצעו ע"י החדרת דיפון זמני לחפירה והנחת הצינור לאחר ייצוב תחתית
החפירה (באם יידרש) .יש לקחת בחשבון כי ייתכן ויתגלה קושי מסוים בהחדרת שיגומים לאור העובדה כי באזור
חציות הנחלים הופיעו שכבות של צרורות קשים במטריקס חרסיתי .עם זאת ,קבלן המנוסה בעבודות אלו צפוי
להצליח להחדיר את השיגומים.
ו.

בהתאם לעומק החציות המתוכננות בורות הגישה צפויה להיות בעומק של כ 4.0-8.0 -מ' .בשלב זה מתוכננים
בורות הגישה בחפירות פתוחות .החפירות יבוצעו בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף  .7.1במידה ועקב מגבלות
כלשהן לא ניתן יהיה לבצע את בורות הגישה בחפירה פתוחה ,יידרש לדפן את דפנות החפירה .ניתן לאמץ את
הפרמטרים הנתונים בטבלה  .6בכל מקרה ,תכנון בורות הגישה יבוצע ע"י הקבלן ויוגש למתכנן יועץ הקרקע
לעיון ואישור.

טבלה  .6פרמטרים לתכנון ראשוני של דיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

קוהזיה – C
(טון/מ"ר)

1.8

0.33

2.5

0

2.0

0.3

2.7

0

חרסית
0-4.0
צרורות
4.0-10.0

הערות לטבלה:

ז.

-

הפרמטרים הנתונים לעיל הינם עבור דיפון בגובה עד  8.0מ' .עבור קירות דיפון גבוהים יותר יינתנו
הנחיות מפורטות לאחר קבלת תכניות.

-

מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות
המקובלות (למשל קולומב)

מילוי חוזר של בורות הגישה יבוצע (מעל גובה הצינור) יעשה באמצעות חומר מקומי שיהודק ויורטב לפי סוגו
בהתאם להנחיות המפרט הכללי.

ח .במקרה של דיפון בכלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת כלונסאות סיבובית חזקה  M-250לפחות בכל
בורות הגישה עקב נוכחות של שכבות קשות של צרורות .כמו כן יש לקחת בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט
במקרה של הופעת מים (בדגש על פירים המתוכננים בקרבת נחל שורק).
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 .9דיפון מפעל הרטוב
א .בקטע בין שוחות  S060-S061מתוכנן להניח את הקו בצמוד למפעל הרטוב למלט .הקטע נמצא צפונית לנחל
שורק.
ב .בהתאם לגבהים המתוכננים להנחת הקו יידרש לבצע חפירה צמוד לגבול המפעל בגובה כ 8.0-מ' .בהתאם נדרש
לתכנן דיפון בקטע זה.
ג.

במסגרת סקר הקרקע בוצע קידוח בשטח מפעל הרטוב בסמוך לקיר הדיפון המתוכנן (קידוח ד .)61-ע"פ ממצאי
הקידוח חתך הקרקע במיקום הדיפון מורכב משכבת חרסית עם צרורות עליונה עד עומק כ 2.0-מ' שכבת צרורות
וחלוקים במטריקס טיני-חרסיתי עד עומק כ 9.0-מ' ובתחתית שכבת חוואר המכילה צרורות גיר וצור קשים
שהופיעה עד לסיום הקידוח.

ד .מי תהום הופיעו בקידוח בעומק כ 5.5-מ'.
ה .בהתאם לממצאים נדרש כי הקידוחים יבוצעו באמצעות מכונת כלונסאות חזקה ובשילוב תמיסת בנטונייט.
במקרה של מפולות בשכבת הצרורות יידרש לצקת  CLSMולבצע קידוח חוזר  24שעות לאחר היציקה.
ו.

בטבלה  7מופיעים פרמטרים לתכנון הדיפון בקטע זה ספציפית.
טבלה  .7פרמטרים לתכנון דיפון בין שוחות S060-S061
שכבה  +עומק
חרסית
0-2.0
צרורות
2.0-9.0
חוואר עם
צרורות

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

קוהזיה – C
(טון/מ"ר)

1.8

0.33

2.5

0

2.0

0.3

2.7

0

2.1

0.3

9.0-20.0
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 .10הנחיות נוספות
א .תכניות חפירה ,ודיפון וכן תכניות החציות תועברנה למהנדס הביסוס לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לזמן את המהנדס הגיאוטכני לאתר בתנאים הנ"ל ,אחרי השלמת החפירה ,לבדיקת השתית ,בהתראה נאותה
של יומיים לפחות לפני יום הביקור.

ד .המהנדס הגיאוטכני יבדוק ויאשר באתר את הציוד ושיטת ביצוע של הקבלן הנבחר ,בהתאם להנחיות ולהמלצות
בדו"ח לעיל.
ה .יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט ,יאשר את יציקות וידווח למהנדס הביסוס.
ו.

קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאישור תקינות יסודות (מבחינת נתוני הקרקע) ולאחריותנו במקצועית בפרויקט.

ז.

אין לגשת ליציקה ללא אישור בכתב של המהנדס הביסוס.

ח .יש ליידע את המהנדס הביסוס על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ט .התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.

בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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מאסף ביוב – בית שמש – מזרחי-צפוני
דוחות גיאוטכניים לחציות כבישים ורכבת
נספח ג'5
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תהל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש צפוני ומזרחי .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש  3855כ 170-מ' צפונית לכניסה ליישוב זנוח (כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות הקיימות,
החצייה תבוצע בקידוח אופקי ודחיקת שרוול פלדה.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה מיקום החצייה מסומן באדום

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך של חציית הכביש הקיים מס'  125350-1310-017-205Aמתאריך  10/2020של חברת
תהל.
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו משני צידי החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  3855מעט צפונית לכניסה ליישוב זנוח (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי ודחיקת שרוול שרוול פלדה בקוטר "36
וע"ד ".1/2
ג.

אורך החצייה כ 55.0-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד.

עומק החצייה המינימאלי הוא כ 5.5-מ' מתחת לכביש הקיים.

ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצידו המזרחי של הכביש הקיים לעומק כ 6.5 -מ'.
בור היציאה מתוכנן מצדו המערבי של הכביש לעומק  7.0מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויוצג לח"מ לאישור.
ו.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו בספטמבר  2019משני צידי החצייה .הקידוחים
תוכננו לעומק של  10מ' .הקידוחים בוצעו בליווי צמוד של גיאולוג ממשרדנו .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח
הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוח הניסיון ע"ג תוכנית תנוחה .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק12-

200565/626810

+260.0

6.8

נעצר בסלע קרטון קשה

ק13-

200657/626790

+260.0

6.7

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק3-
ק12-

ק13-

ק4-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער
•

חרסית שמנה עד רזה – שכבת חרסית שמנה עד רזה בצבע חום בעלת פלסטיות בינונית .השכבה מכילה מעט
צרורות דקים .השכבה הופיעה בשני הקידוחים מפני הקרקע ועד עומקים  3.5-5מ' .השכבה עבה יותר בצידו
המערבי של הכביש (ק.)12-

•

צרורות – שכבת צרורות קרטון וצור במטריקס חרסית חומה .השכבה הופיעה בקידוח המערבי בלבד (ק)13-
מתחת לשכבת החרסית בעומק  3.5מ' – מתאים לכך שהקידוח בוצע בסמוך לואדי נחל זנוח .הקידוח נעצר
בשכבה זו.

•

קרטון – שכבת סלע קרטון לבן .השכבה הופיעה בקידוח המזרחי בלבד (ק )12-מתחת לשכבת החרסית בעומק
 5.0מ' .הקידוח נעצר בשכבה זו.

 4.3מי תהום
מים לא הופיעו בקידוחי הניסיון .עקב כך שבור הכניסה לקידוח נמצא בסמוך לואדי נחל זנוח ייתכן שיופיעו מים
שעונים/כלואים ע"ג שכבות אטומות – זאת בהתאם לעונת הביצוע.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת קרטון ושכבת צרורות במטריקס חרסיתי כאשר
גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .החתך מעל ראש הקידוח מורכב בעיקרו מחרסית שמנה.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות והקרטון.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
לצורך הערכת השקיעות בלבד יבוצע חישוב שמרני המניח כי הקידוח כולו מבוצע בשכבת צרורות במטריקס
חרסיתי כאשר חתך הקרקע מעל ראש הקידוח מורכב משכבת צרורות וחרסית שמנה.
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 )1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

𝑆𝑉 𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp − 2𝑖2

כאשר:
•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 % ∗ 400

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון קוטר השרוול בתוספת ".D=37” ,1

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה  ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .בהתאם לשיטת
הקידוח ותנאי הקרקע הצפויים ,הניתוח הנוכחי יבחן את השקיעות המתקבלות עבור טווח של VL=1%-
 .5%טווח זה לוקח בחשבון את הפרש הקטרים הריבועי.
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעות המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת סלע קרטון ושכבת
צרורות במטריקס חרסיתי כאשר גבול המעבר לאורך הקידוח אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני
הקרקע הקיימים מורכב בעיקר משכבת חרסית שמנה .בהתאם לנ"ל ,בוצעו החישובים המוצגים בהמשך עם ערך של
.k=0.4
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו אנכי) ועובי
הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קו שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0
1
2

4
5
6
7
8
9
10
עובי כיסוי

שקיעה מותרת

3.0%

5.0%

2.0%

איור  .4שקיעה מקסימלית צפויה בכביש הקיים
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1.0%

עומק ראש הקידוח מפני השטח [מ']
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 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות המוגדר בדו"ח זה מתקיים עבור דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו ,בכל מקרה מומלץ לשמור על ערכות איבוד נפח מקסימליות של  ,3-4%בהנחה של איכות ביצוע
סבירה בחתך הקרקע הקיים לא צפויים להתקבל ערכים אלו .קריטריון השקיעות מתקבל גם בערכי איבוד
נפח גבוהים יותר.
ב .עקב כך ששכבת הצרורות נמצאת במטריצה של קרקע חרסיתית לא צפויה בשום שלב סכנה לחזית הקידוח
(בשכבת סלע קרטון ובשכבת הצרורות).
ג .יש לקחת בחשבון מעבר אפשרי לאורך הקידוח בין שכבת סלע קרטון לשכבת חרסית עם אחוז צרורות גבוה.
בכל מקרה יש לזמן את הח"מ בזמן ביצוע החפירה של בורות הגישה כדי לבחון את החתך בפועל.
ד .על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נת"י יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי ביצוע
הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.
ה .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע.
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 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:
•

ערך התראה –  3מ"מ.

•

ערך סכנה –  5מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.

[]10

 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 6-מ' .תכנון בורות הגישה יעשה בהתאם להנחיות המובאות
בהמשך סעיף זה .התכנון יועבר ליועץ הקרקע עיון ואישור.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית – .1V:1H

-

שכבת צרורות (רלוונטי לבור הכניסה) – .1.5V:1H

-

שכבת קרטון – .4V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית

1.9

0.35

2.3

צרורות

2.1

0.3

2.7

קרטון

2.2

0.2

3.2

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז.

מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.

ח .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
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ט .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.

 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספח א'
לוגים של קידוחי הניסיון
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  – 3855בסמוך לצומת הכניסה לרח' הרב הרצוג בבית שמש (כמוצג באיור .)1
על פי התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-017-207מעודכנת מ.09.2020
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוח ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

נתונים גיאולוגים קיימים המפורסמים ע"י המכון הגיאולוגי.

ד .סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס'  3855של נת"י בסמוך לכניסה לרח' הרב הרצוג בבית שמש (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר חיצוני  100ס"מ.
ג.

אורך החצייה כ 89.0-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה המינימאלי הוא כ 4.1-מ' מתחת לכביש הקיים.
ה .הכביש במיקום החצייה עובר בקצה מדרון מתון היורד מזרחה .הכביש בחלקו המערבי נמצא בתחום חציבה
– ממערב מופיע מדרון חצוב בסלע קרטוני-חווארי.
ו.

בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצידו המערבי של הכביש לעומק כ 13.5-מ' .בור
היציאה מתוכנן מצידו המזרחי של הכביש לעומק כ 5.0-מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.

ז .קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוח ניסיון אחד שבוצע ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר 2020
בצידו המזרחי של הכביש לעומק  10.0מ' .לאורך הקידוח בוצעו בדיקות החדרה תקנית כל  2מ' .בצידו המערבי של
הכביש לא בוצע קידוח ניסיון עקב מגבלת גישה והערכת תנאי הקרקע מתבססת על נתונים גיאולוגים קיימים וסיור
שטח .איור  3מציג את מיקום החצייה ע"ג מפה גיאולוגית  1:50000טבלה  1מציגה את נתוני קידוח הניסיון .איור
 4מציג את מיקום קידוח הניסיון ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוג של הקידוח מצורף כנספח לדוח זה.

איור  .3מיקום החצייה ע"ג מפה גיאולוגית גיליון בית שמש  .2010סימון בשחור
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

ב33-

200350/627520

+244.0

10.0

ב33-

איור  .4מיקום קידוח הניסיון ע"ג תוכנית תנוחה
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הערות

 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ ממצאי קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע בצידה המזרחי של החצייה כולל את השכבות הבאות:
•

חרסית עם צרורות – שכבת חרסית שמנה חומה עם צרורות גיר וקרטון .מכילה עד כ 20%-צרורות .השכבה
הופיעה מפני הקרקע ועד עומק  5.0מ'.

•

צרורות – צרורות גיריים וחלוקים במטריקס חרסית חומה .השכבה מופיעה מתחת לשכבת החרסית ועד עומק
כ 7.5-מ'.

•

חוואר – חוואר מעט קרטוני בצבע אפור בעל פלסטיות גבוהה.

המדרון בצידו המערבי של הכביש בהתאם למפה הגיאולוגית בנוי משכבת סלע קרטון חווארי השייכת לתצורת
ע'רב .עובי היחידה באזורים אלו הוא כ 30-40-מ' .מעל שכבת הקרטון צפויה להופיע שכבת כיסוי חרסיתית בעובי
של כ 1-2-מ'.

 4.3מי תהום
מים לא הופיעו בקידוח הניסיון .מים שעונים ע"ג שכבות סלע אטימות עלולים להופיע כתלות בעונת הביצוע.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת סלע קרטון חווארי (מיקום בור הכניסה) ושכבת
חרסית עם אחוז צרורות משתנה (מיקום בור היציאה) כאשר גבול המעבר בין השכבות לאורך החצייה אינו
ידוע.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות והקרטון.
ג.

עקב כך וחתך הקרקע צפוי להשתנות במהלך הקידוח נדרש לבצע את בורות הגישה לפני תחילת הקידוח ולזמן
את יועץ הקרקע לעבודות החפירה/דיפון לבחינת חתך הקרקע הצפוי בפועל.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

𝑆𝑉 𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp − 2𝑖2

כאשר:
•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 % ∗ 400

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=1000 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה  ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית שמנה עם אחוז
צרורות משתנה ושכבת סלע קרטון חווארי ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול
המגן ועד פני הקרקע הקיימים מורכב משכבות דומות .החישובים המוצגים בהמשך בוצעו עם ערך שמרני של k=0.4
בהתייחס שחתך הקרקע בתחום הכביש מעל ראש הקידוח מורכב בחלקו משכבת חרסית עם אחוז צרורות גבוה
(ההנחה היא עבור חישוב השקיעות בלבד).
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עובי כיסוי

שקיעה מותרת

2.0%

3.0%

1.0%

איור  .4שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות של המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו בכל מקרה יש לדרוש לביצוע החצייה ערך איבוד נפח מקסימלי של  .1.5-2%ערך זה הינו ערך סביר
בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך ביצוע החצייה בעומק ובשיטה
המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע בחלקו בשכבת סלע קרטון על הקבלן להיערך בהתאם .יועץ הקרקע יזומן לעבודות
החפירה/דיפון של פירי הגישה כדי לבחון את חתך הקרקע בפועל טרם תחילת ביצוע הקידוח.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:
•

ערך התראה –  3מ"מ.

•

ערך סכנה –  5מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 13.5-מ' (בור כניסה) ו 5.0-מ' (בור יציאה) .הבורות נמצאים
מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
•

שכבת חרסית  +צרורות במטריקס חרסיתי – .1V:1H

•

שכבת סלע קרטון (רלוונטי לבור הכניסה) – .4V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית  +צרורות

1.9

0.33

2.5

2.2

0.2

3.85

קרטון
(בור כניסה  2.0מ' ומטה)

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז .מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.
ח .עקב עומקו ומידותיו של בור היציאה יש לבצע את המילוי החוזר לבור זה בלבד באמצעות .CLSM
ט .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
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י.

מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.

 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  – 3855כ 300-מ' דרומית לכניסה ליישוב מחסיה (כמוצג באיור  .)1על פי
התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-017-209מעודכנת מ.02.2021-
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס'  3855של נת"י דרומית לכניסה ליישוב מחסיה (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר  80ס"מ.
ג.

אורך החצייה כ 110-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה המינימאלי הוא כ 5.0-מ' מתחת לכביש הקיים (בשול המערבי).
ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצדו המערבי של הכביש לעומק כ 6.6-מ' .בור היציאה
מתוכנן מצידה המזרחיי של הכביש לעומק כ 7.4-מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י.
תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.
ו.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר 2019
משני צידי החצייה המתוכננת .עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10-מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה
תקנית כל  2מ' (במידת האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוחי הניסיון
ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק16-

200320/628185

+230.8

3.0

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק17-

200260/628225

+234.0

10.0

ק17-
ק16-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער לאורך החצייה כולל את השכבות הבאות:


חרסית שמנה עד רזה – שכבת חרסית שמנה עד רזה בעלת פלסטיות בינונית-גבוהה .השכבה הופיעה מפני
הקרקע ועד עומקים של  1-8.5מ' .עובי שכבת החרסית גדל משמעותית לכיוון מערב (ק )17-בצד המזרחי עובי
השכבה מינימאלי.



צרורות – שכבת צרורות גיר וצור קשים במטריקס חרסיתי .השכבה הופיעה בשני הקידוחים מתחת לשכבת
החרסית בעומקים שונים .הקידוחים נעצרו בשכבה זו.

 4.3מי תהום
מי תהום לא הופיעו במהלך קידוחי הניסיון ולא צפויים להופיע במהלך העבודות.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת חרסית שמנה ושכבת צרורות קשה כאשר גבול
המעבר בין השכבות לאורך החצייה אינו ידוע.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות.
ג.

עקב שוני בחתך בין שני הקידוחים ,בסיום חפירת בורות הגישה יש לזמן את יועץ הקרקע לבחינת חתך
הקרקע בו יבוצע הקידוח בפועל.

[]6

 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

) 𝑆𝑉 (𝑥) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp (− 2𝑖2

כאשר:


𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.



𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק



𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:


𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.



𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור



𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7



כאשר:



𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 (%) ∗ 400

𝑖𝜋√2

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=800 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית שמנה ושכבת
צרורות קשים במטריקס חרסיתי ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן
ועד פני הקרקע הקיימים מורכב מאותן שכבות .החישובים המוצגים בהמשך בוצעו עם ערך של  k=0.5בהתייחס
שחתך הקרקע בתחום הכביש מורכב משכבת צרורות בלבד (ההנחה היא עבור חישוב השקיעות בלבד).
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0

עובי כיסוי

שקיעה מותרת

2.0%

3.0%

1.0%

איור  .4שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות של המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו בכל מקרה יש לדרוש לביצוע החצייה ערך איבוד נפח מקסימלי של  .1.5-2%ערך זה הינו ערך סביר
בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך ביצוע החצייה בעומק ובשיטה
המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע בחלקו בשכבת צרורות קשים על הקבלן להיערך בהתאם .יש לזמן את יועץ הקרקע
לבחינת מחשופי בורות הגישה טרם ביצוע הקידוח כדי לבחון כי חישובי השקיעות שבוצעו אכן תקפים.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:


ערך התראה –  3מ"מ.



ערך סכנה –  5מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 6.6-7.4-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית (רלוונטי בעיקר לבור היציאה) – .1V:1H

-

שכבת צרורות (רלוונטי לבור הכניסה) – .1.5V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית

1.9

0.35

2.3

צרורות

2.1

0.3

2.7

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז.

מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.

ח .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
ט .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.
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 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספח א'
לוגים של קידוחי הניסיון
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Elevation:
G W Table (m):
Total Depth (m):
Vertical Scale:

USCS

Soil Description

Symbols

Drill

Samples

Depth /
Elev. (m)

Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
Borehole:
Project Number:
Location:
Coordinates (x,y):

Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0

100

0

100

0

PL,W,LL

FIELD TEST
100

SPT/ VT/ PM

0.0
230.8

CH
1.0
229.8

Auger
GP

2.0
228.8

3.0
227.8

4.0
226.8

5.0
225.8

6.0
224.8

7.0
223.8

8.0
222.8

9.0
221.8

10.0
220.8

11.0
219.8

12.0
218.8

13.0
217.8

14.0
216.8

15.0
215.8

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G

RQD
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Vertical Scale:

USCS

Soil Description
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Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
Borehole:
Project Number:
Location:
Coordinates (x,y):

Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0

100

0

100

0

PL,W,LL

FIELD TEST
100

SPT/ VT/ PM

0.0
234.0

Fill
1.0
233.0

7

2.0
232.0

30
3.0
231.0

14

4.0
230.0

30
5.0
229.0

CH
Auger

18

6.0
228.0

30
7.0
227.0

25

8.0
226.0

30
9.0
225.0

GP
10.0
224.0

11.0
223.0

12.0
222.0

13.0
221.0

14.0
220.0

15.0
219.0

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G

RQD

Recovery
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  – 3855כ 300-מ' דרומית לכניסה ליישוב מחסיה (כמוצג באיור  .)1על פי
התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-017-209מעודכנת מ.02.2020
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס'  3855של נת"י דרומית לכניסה ליישוב מחסיה (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר  80ס"מ.
ג.

אורך החצייה כ 88-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה המינימאלי הוא כ 3.2-מ' מתחת לכביש הקיים (בשול המערבי).
ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצדו המזרחי של הכביש לעומק כ 5.5-מ' .בור היציאה
מתוכנן מצידה המערבי של הכביש לעומק כ 8-מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י .תכנון
הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.
ו.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר 2019
משני צידי החצייה המתוכננת .עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10-מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה
תקנית כל  2מ' (במידת האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוחי הניסיון
ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק16-

200320/628185

+230.8

3.0

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק17-

200260/628225

+234.0

10.0

ק17-
ק16-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער לאורך החצייה כולל את השכבות הבאות:
•

חרסית שמנה עד רזה – שכבת חרסית שמנה עד רזה בעלת פלסטיות בינונית-גבוהה .השכבה הופיעה מפני
הקרקע ועד עומקים של  1-8.5מ' .עובי שכבת החרסית גדל משמעותית לכיוון מערב (ק )17-בצד המזרחי עובי
השכבה מינימאלי.

•

צרורות – שכבת צרורות גיר וצור קשים במטריקס חרסיתי .השכבה הופיעה בשני הקידוחים מתחת לשכבת
החרסית בעומקים שונים .הקידוחים נעצרו בשכבה זו.

 4.3מי תהום
מי תהום לא הופיעו במהלך קידוחי הניסיון ולא צפויים להופיע במהלך העבודות.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת חרסית שמנה ושכבת צרורות קשה כאשר גבול
המעבר בין השכבות לאורך החצייה אינו ידוע.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות.
ג.

עקב שוני בחתך בין שני הקידוחים ,בסיום חפירת בורות הגישה יש לזמן את יועץ הקרקע לבחינת חתך
הקרקע בו יבוצע הקידוח בפועל.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 )1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

𝑆𝑉 𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp − 2𝑖2

כאשר:
•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 % ∗ 400

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=800 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה  ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית שמנה ושכבת
צרורות קשים במטריקס חרסיתי ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן
ועד פני הקרקע הקיימים מורכב מאותן שכבות .החישובים המוצגים בהמשך בוצעו עם ערך של  k=0.3בהתייחס
שחתך הקרקע בתחום הכביש מורכב משכבת צרורות בלבד (ההנחה היא עבור חישוב השקיעות בלבד).
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עובי כיסוי

שקיעה מותרת

2.0%

3.0%

1.0%

איור  .4שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות של המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו בכל מקרה יש לדרוש לביצוע החצייה ערך איבוד נפח מקסימלי של  .1.5-2%ערך זה הינו ערך סביר
בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך ביצוע החצייה בעומק ובשיטה
המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע בחלקו בשכבת צרורות קשים על הקבלן להיערך בהתאם .יש לזמן את יועץ הקרקע
לבחינת מחשופי בורות הגישה טרם ביצוע הקידוח כדי לבחון כי חישובי השקיעות שבוצעו אכן תקפים.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:
•

ערך התראה –  3מ"מ.

•

ערך סכנה –  5מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 5.5-8-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית (רלוונטי בעיקר לבור היציאה) – .1V:1H

-

שכבת צרורות (רלוונטי לבור הכניסה) – .1.5V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית

1.9

0.35

2.3

צרורות

2.1

0.3

2.7

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז .מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.
ח .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
ט .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.
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 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספח א'
לוגים של קידוחי הניסיון

Client:
Elevation:
G W Table (m):
Total Depth (m):
Vertical Scale:

USCS

Soil Description

Symbols

Drill

Samples

Depth /
Elev. (m)

Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
Borehole:
Project Number:
Location:
Coordinates (x,y):

Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0

100

0

100

0

PL,W,LL

FIELD TEST
100

SPT/ VT/ PM

0.0
230.8

CH
1.0
229.8

Auger
GP

2.0
228.8

3.0
227.8

4.0
226.8

5.0
225.8

6.0
224.8

7.0
223.8

8.0
222.8

9.0
221.8

10.0
220.8

11.0
219.8

12.0
218.8

13.0
217.8

14.0
216.8

15.0
215.8

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G

RQD

Recovery
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G W Table (m):
Total Depth (m):
Vertical Scale:

USCS

Soil Description

Symbols

Drill

Samples

Depth /
Elev. (m)

Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
Borehole:
Project Number:
Location:
Coordinates (x,y):

Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0

100

0

100

0

PL,W,LL

FIELD TEST
100

SPT/ VT/ PM

0.0
234.0

Fill
1.0
233.0

7

2.0
232.0

30
3.0
231.0

14

4.0
230.0

30
5.0
229.0

CH
Auger

18

6.0
228.0

30
7.0
227.0

25

8.0
226.0

30
9.0
225.0

GP
10.0
224.0

11.0
223.0

12.0
222.0

13.0
221.0

14.0
220.0

15.0
219.0

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G

RQD

Recovery

1/1
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  – 3855כ 200-מ' דרומית למעבר הכביש מעל מסילת הרכבת (כמוצג באיור .)1
על פי התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-017-211Aמעודכנת מ.03.2020
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוח ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

נתונים גיאולוגים קיימים המפורסמים ע"י המכון הגיאולוגי.

ד .סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס'  3855של נת"י דרומית למעבר הכביש מעל מסילת הרכבת (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר  80ס"מ.
ג.

אורך החצייה כ 83-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה המינימאלי הוא כ 15-מ' מתחת לכביש הקיים.
ה .הכביש במיקום החצייה עובר במורד מדרון תלול יחסית היורד מזרחה לערוץ נחל זנוח (בנקודה החצייה עובר
בתעלת ניקוז בנויה מגביונים) .בהתאם סביר להניח שהכביש בחלקו המזרחי יושב ע"ג מילוי הבונה את
הסוללה המזרחית של הכביש .גובה הסוללה הוא כ 12-מ'.
ו.

בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצידו המזרחי של הכביש לעומק כ 6-מ' .בור היציאה
מתוכנן מצידה המערבי של הכביש לעומק כ 15-מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י .תכנון
הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.

ז .קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוח ניסיון אחד שבוצע ע"י חברת משה בר קידוחים באפריל 2020
בצידו המזרחי של הכביש לעומק  10מ' .לאורך הקידוח בוצעו בדיקות החדרה תקנית כל  2מ' (במידת האפשר).
בצידו המערבי של הכביש לא בוצע קידוח ניסיון עקב מגבלת גישה והערכת תנאי הקרקע מתבססת על נתונים
גיאולוגים קיימים .איור  3מציג את מיקום החצייה ע"ג מפה גיאולוגית  1:50000טבלה  1מציגה את נתוני קידוח
הניסיון .איור  4מציג את מיקום קידוח הניסיון ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוג של הקידוח מצורף כנספח לדוח זה.

איור  .3מיקום החצייה ע"ג מפה גיאולוגית גיליון בית שמש  .2010סימון בשחור
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק15-

200210/628924

+217.5

10.0

מים בעומק  3מ'

ק15-

איור  .4מיקום קידוח הניסיון ע"ג תוכנית תנוחה
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ ממצאי קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע בצידה המזרחי של החצייה כולל את השכבות הבאות:
•

צרורות – צרורות קרטון וצור במטריקס חרסיתי .השכבה הופיעה מפני הקרקע ועד עומק של כ 3-מ' (מתחת
לשכבה חרסיתית דקה בעובי של כ 0.5-מ').

•

חרסית רזה – חרסית רזה בצבע חום עם מעט צרורות דקים .השכבה הופיעה מתחת לצרורות ועד לעומק כ7-
מ'.

•

חרסית שמנה – חרסית שמנה רכה בצבע אפור-שחור בעלת פלסטיות גבוהה .השכבה הופיעה מעומק כ 7-מ'
ועד לסיום הקידוח בעומק  10מ'.

המדרון בצידו המערבי של הכביש בהתאם למפה הגיאולוגית בנוי משכבת סלע קרטון השייכת לתצורת ע'רב .עובי
היחידה באזורים אלו הוא כ 30-40-מ' .מעל שכבת הקרטון צפויה להופיע שכבת כיסוי חרסיתית בעובי של כ1-2-
מ'.

 4.3מי תהום
מי תהום הופיע בקידוח המזרחי (בסמוך לנחל זנוח) בעומק של כ 3-מ'.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת חרסית רזה (מיקום בור הכניסה) ושכבת סלע קרטון
(מיקום בור היציאה) כאשר גבול המעבר בין השכבות לאורך החצייה אינו ידוע.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות והקרטון.
ג.

במיקום בור הכניסה הופיעה מים במעבר בין שכבת הצרורות לשכבת החרסית האטומה .על הקבלן להיערך
לשאיבה מים בעת ביצוע בור זה.

ד .עקב כך וחתך הקרקע צפוי להשתנות במהלך הקידוח נדרש לבצע את בורות הגישה לפני תחילת הקידוח ולזמן
את יועץ הקרקע לעבודות החפירה/דיפון לבחינת חתך הקרקע הצפוי בפועל.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

𝑆𝑉 𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp − 2𝑖2

כאשר:
•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 % ∗ 400

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=800 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה  ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית רזה ושכבת סלע
קרטון ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע הקיימים
מורכב משכבות דומות ומילוי סוללת הכביש .החישובים המוצגים בהמשך בוצעו עם ערך שמרני של  k=0.3בהתייחס
שחתך הקרקע בתחום הכביש מעל ראש הקידוח מורכב משכבת צרורות ומילוי בלבד (ההנחה היא עבור חישוב
השקיעות בלבד).
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

עומק מהכביש

עובי כיסוי

2.0%

3.0%

1.0%

איור  .4שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

עומק מתחתית סוללה

שקיעה מותרת

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות של המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו בכל מקרה יש לדרוש לביצוע החצייה ערך איבוד נפח מקסימלי של  .1.5-2%ערך זה הינו ערך סביר
בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך ביצוע החצייה בעומק ובשיטה
המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע סביר .בתחתית הסוללה מתקבלת
שקיעה של  4מ"מ עבור ערך איבוד נפח של ( 2%ערך סביר לביצוע).
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע בחלקו בשכבת סלע קרטון על הקבלן להיערך בהתאם .יועץ הקרקע יזומן לעבודות
החפירה/דיפון של פירי הגישה כדי לבחון את חתך הקרקע בפועל טרם תחילת ביצוע הקידוח.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:
•

ערך התראה –  3מ"מ.

•

ערך סכנה –  5מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 6-מ' (בור כניסה) ו 15-מ' (בור יציאה) .הבורות נמצאים
מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
•

שכבת חרסית  +צרורות במטריקס חרסיתי – .1V:1H

•

שכבת חרסית מתחת למפלס מים בעומק  3מ' (רלוונטי לבור הכניסה) – .1V:2H

•

שכבת סלע קרטון (רלוונטי לבור היציאה) – .4V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות .יש לקחת בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט בכלונסאות בור הכניסה עקב מפלס המים הצפוי.
ו.

על הקבלן להיערך לשאיבת מים בביצוע בור הכניסה.

ז.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית  +צרורות

2.0

0.33

2.5

קרטון

2.2

0.2

3.85

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ח .מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.
ט .עקב עומקו ומידותיו של בור היציאה יש לבצע את המילוי החוזר לבור זה בלבד באמצעות .CLSM
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י.

במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.

יא .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.

 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספח א'
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  – 3855כ 150-מ' מזרחית לצומת עם כביש  38החדש (כמוצג באיור  .)1על פי
התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-017-214Bמעודכנת מ.02.2020
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס'  3855של נת"י מזרחית לצומת הכביש עם כביש  38החדש (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר  160ס"מ.
ג.

אורך החצייה כ 160-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה המינימאלי הוא כ 7-מ' מתחת לכביש הקיים (בשול הצפוני).
ה .תוואי הקידוח עובר בעומק של כ 1.6-מ' מתחת לנחל שורק.
ו.

בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצדו הצפוני של הכביש לעומק כ 7.5-מ' .בור היציאה
מתוכנן מצידו הדרומי של הכביש לעומק כ 8-מ' .בור הכניסה מתוכנן בתוך תחום זכות הדרך של נת"י (בור
היציאה מחוץ לתחום) .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע
לאישור.

ז .קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר 2019
משני צידי החצייה המתוכננת .עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10-מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה
תקנית כל  2מ' (במידת האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוחי הניסיון
ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק20-

199090/629640

+198.5

4.2

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק27-

199165/629800

+201.0

4.0

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק27-

ק20-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער לאורך החצייה כולל את השכבות הבאות:
•

חרסית עם צרורות עד צרורות – בקידוח הדרומי (ק )20-הופיעה שכבת חרסית בצבע אפור עם צרורות וחלוקי
נחל מעוגלים בחילופים עם אופקים קשים של צרורות/חלוקים במטריקס חרסיתי.
בקידוח הצפוני (ק )27-הופיעה שכבה עליונה של חרסית חומה עם צרורות (עד כ 1.5-מ') ומתחת הופיעה שכבת
צרורות קרטון גיר וצור במטריקס קרבונטי אפור.
שני הקידוחים נעצרו בעומק של כ 4-4.5-מ' בשכבות צרורות קשות .ממידע מקידוחים סמוכים בכביש 38
החדש שכבת הצרורות באזור זה מופיעה עד עומק משמעותי מעל  10.0מ'.

 4.3מי תהום
מים הופיעו בקידוח הדרומי (ק )20-בעומק של כ 1.5-מ' .קידוח זה בוצע בסמיכות יחסית לערוץ נחל שורק .מפלס
המים צפוי להשתנות בין עונות השנה בהתאם לתקופת הביצוע.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ כלל הממצאים תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבות קשות של צרורות וחלוקים.
ב .על אף שהקידוחים לא הגיעו לעומק הדרוש הקידוח חוצה את אגן נחל שורק שבדומה לאזור נחלי מאופיין
בשכבות אלוביאליות של צרורות וחלוקים במטריקס חרסיתי בעובי משמעותי.
ג.

נתונים קיימים של המכון הגיאולוגי מצביעים גם כן על אזור אלוביום במיקום החצייה ,שמאופיין בשכבות
חרסיתיות וחלוקים.

ד .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות .יידרש גם שימוש בתמיסת בנטונייט בהתאם למפלס המים.
ה .יש לקחת בחשבון הופעת מים בביצוע בורות הגישה (בדגש על הבור המערבי הסמוך לערוץ נחל שורק) .על הקבלן
להיערך בהתאם לשאיבת מים בעת ביצוע הבורות.
ו.

עקב כך וקידוחי הניסיון נעצרו בעומק רדוד מעומק החצייה נדרש לזמן את יועץ הקרקע בזמן עבודות הדיפון
כדי לבחון את חתך הקרקע הצפוי בקידוח ולאשרו.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

𝑆𝑉 𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp − 2𝑖2

כאשר:
•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 % ∗ 400

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=1600 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת צרורות וחלוקים קשים
במטריקס חרסיתי ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע
הקיימים מורכב מאותן שכבות .בהתייחס לכך שהקידוחים לא הגיעו לעומק הדרוש החישובים המוצגים בהמשך
בוצעו עם הערך המחמיר ביותר של .k=0.25
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12
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איור  .4שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות המוגדר בדו"ח מתקיים עבור דרגות איבוד הנפח קטנות
מ .2%-ערך זה הינו ערך סביר בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך
ביצוע החצייה בעומק ובשיטה המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע
סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע ברובו בשכבת צרורות קשים על הקבלן להיערך בהתאם .יש לזמן טרם תחילת הקידוח
את יועץ הקרקע לביצוע עבודות הדיפון כדי לבחון את חתך הקרקע הצפוי בפועל ולאשרו.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:
•

ערך התראה –  4מ"מ.

•

ערך סכנה –  6מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 7.5-8-מ' .בור הכניסה נמצא בתוך תחום זכות הדרך של
נת"י ואילו בור היציאה מחוץ לתחום .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
•

שכבת חרסית  +צרורות – .1V:1H

•

במקרה של הופעת מים יש למתן את השיפוע ל.1V:2H-

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות .יש לקחת בנוסף בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט עקב מפלס המים הצפוי (בור יציאה).
ו.

על הקבלן להיערך לשאיבת מים בביצוע בורות הגישה (בדגש על בור היציאה).

ז.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית  +צרורות

2.0

0.33

2.5

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ח .מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.
ט .מילוי חוזר של בורות בתוך תחום זכות הדרך יבוצע באמצעות חול מיוצב צמנט  8%עד  1מ' מעל ראש הצינור,
לאחר מכן יבוצע המילוי באמצעות חומר אינרטי אטים בהתאם למפרט נת"י למילוי בורות בתוך זכות הדרך
בקרקע טינית/חרסיתית .המילוי יונח בשכבות של  20ס"מ ויהודק לצפיפות של  95%לפי Modified
.AASHTO
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י.

במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.

יא .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.

 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד

[]11

נספח א'
לוגים של קידוחי הניסיון

Client:
Elevation:
G W Table (m):
Total Depth (m):
Vertical Scale:

USCS

Soil Description

Symbols

Drill

Samples

Depth /
Elev. (m)

Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
Borehole:
Project Number:
Location:
Coordinates (x,y):

Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0

100

0

100

0

PL,W,LL

FIELD TEST
100

SPT/ VT/ PM

0.0
198.0

1.0
197.0
W.L.

6

2.0
196.0

Auger

CH-GP
30

3.0
195.0

4.0
194.0

5.0
193.0

6.0
192.0

7.0
191.0

8.0
190.0

9.0
189.0

10.0
188.0

11.0
187.0

12.0
186.0

13.0
185.0

14.0
184.0

15.0
183.0

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G

RQD
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Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
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Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0
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0

100

0
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SPT/ VT/ PM

0.0
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CH-GP

1.0
200.0

2.0
199.0
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Auger
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3.0
198.0

4.0
197.0

5.0
196.0

6.0
195.0

7.0
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8.0
193.0

9.0
192.0

10.0
191.0

11.0
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12.0
189.0

13.0
188.0

14.0
187.0

15.0
186.0

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
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VT (KPa)

Max
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G

S

F
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Gravel

F
S
G
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מס' פרויקט 207351

קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני
חציית כביש  3855בין שוחות S065-S068
דוח ייעוץ גיאוטכני

תפוצה:
תה"ל מהנדסים ויועצים בע"מ
תאגיד מי שמש
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  – 3855כ 150-מ' מזרחית לצומת עם כביש  38החדש (כמוצג באיור  .)1על פי
התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תכנית מס'  125350-1310-017-214B/01מעודכנת מ-
.02.2021
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס'  3855של נת"י מזרחית לצומת הכביש עם כביש  38החדש (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר  160ס"מ.
ג.

אורך החצייה כ 183-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה המינימאלי הוא כ 9.3-מ' מתחת לכביש הקיים (בשול הצפוני).
ה .תוואי הקידוח עובר בעומק של כ 2.0-מ' מתחת לנחל שורק.
ו.

בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצדו הדרומי של הכביש לעומק כ 7.0-מ' .בור היציאה
מתוכנן מצידו הצפוני של הכביש לעומק כ 11-מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י .תכנון
הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.

ז.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר  2019כ-
 90מ' דרום מערבית לחצייה המתוכננת משני צדי תכנון קודם של החצייה .עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל10-
מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית כל  2מ' (במידת האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח
הניסיון .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק20-

199090/629640

+198.5

4.2

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק27-

199165/629800

+201.0

4.0

נעצר בשכבת צרורות קשה

 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער לאורך החצייה כולל את השכבות הבאות:


חרסית עם צרורות עד צרורות – בקידוח הדרומי (ק )20-הופיעה שכבת חרסית בצבע אפור עם צרורות וחלוקי
נחל מעוגלים בחילופים עם אופקים קשים של צרורות/חלוקים במטריקס חרסיתי.
בקידוח הצפוני (ק )27-הופיעה שכבה עליונה של חרסית חומה עם צרורות (עד כ 1.5-מ') ומתחת הופיעה שכבת
צרורות קרטון גיר וצור במטריקס קרבונטי אפור.
שני הקידוחים נעצרו בעומק של כ 4-4.5-מ' בשכבות צרורות קשות .ממידע מקידוחים סמוכים בכביש 38
החדש שכבת הצרורות באזור זה מופיעה עד עומק משמעותי מעל  10.0מ'.

 4.3מי תהום
מים הופיעו בקידוח הדרומי (ק )20-בעומק של כ 1.5-מ' .קידוח זה בוצע בסמיכות יחסית לערוץ נחל שורק .מפלס
המים צפוי להשתנות בין עונות השנה בהתאם לתקופת הביצוע.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ כלל הממצאים תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבות קשות של צרורות וחלוקים.
ב .על אף שהקידוחים לא הגיעו לעומק הדרוש הקידוח חוצה את אגן נחל שורק שבדומה לאזור נחלי מאופיין
בשכבות אלוביאליות של צרורות וחלוקים במטריקס חרסיתי בעובי משמעותי.
ג.

נתונים קיימים של המכון הגיאולוגי מצביעים גם כן על אזור אלוביום במיקום החצייה ,שמאופיין בשכבות
חרסיתיות וחלוקים.

ד .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות .יידרש גם שימוש בתמיסת בנטונייט בהתאם למפלס המים.
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ה .יש לקחת בחשבון הופעת מים בביצוע בורות הגישה (בדגש על הבור המערבי הסמוך לערוץ נחל שורק) .על הקבלן
להיערך בהתאם לשאיבת מים בעת ביצוע הבורות.
ו.

עקב כך וקידוחי הניסיון נעצרו בעומק רדוד מעומק החצייה נדרש לזמן את יועץ הקרקע בזמן עבודות הדיפון
כדי לבחון את חתך הקרקע הצפוי בקידוח ולאשרו.

 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

) 𝑆𝑉 (𝑥) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp (− 2𝑖2

כאשר:


𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.



𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק



𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:


𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.



𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור



𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7



כאשר:



𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 (%) ∗ 400

𝑖𝜋√2

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=1600 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת צרורות וחלוקים קשים
במטריקס חרסיתי ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע
הקיימים מורכב מאותן שכבות .בהתייחס לכך שהקידוחים לא הגיעו לעומק הדרוש החישובים המוצגים בהמשך
בוצעו עם הערך המחמיר ביותר של .k=0.25
איור  3מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12
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9

8

7

6

4

5

3

2

1

0

עובי כיסוי

שקיעה מותרת

2.0%

3.0%

1.0%

איור  .3שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד הנפח שנבחנו.
בהתאם לכך ביצוע החצייה בעומק ובשיטה המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה
של ביצוע סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע ברובו בשכבת צרורות קשים על הקבלן להיערך בהתאם .יש לזמן טרם תחילת הקידוח
את יועץ הקרקע לביצוע עבודות הדיפון כדי לבחון את חתך הקרקע הצפוי בפועל ולאשרו.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:


ערך התראה –  4מ"מ.



ערך סכנה –  6מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 9.3-9.8-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:


שכבת חרסית  +צרורות – .1V:1H



במקרה של הופעת מים יש למתן את השיפוע ל.1V:2H-

א .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ב .בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.
ג.

יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.

ד .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות .יש לקחת בנוסף בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט עקב מפלס המים הצפוי (בור יציאה).
ה .על הקבלן להיערך לשאיבת מים בביצוע בורות הגישה (בדגש על בור הכניסה).
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית  +צרורות

2.0

0.33

2.5

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז.

מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.

ח .מילוי חוזר של בורות בתוך תחום זכות הדרך יבוצע באמצעות חול מיוצב צמנט  8%עד  1מ' מעל ראש הצינור,
לאחר מכן יבוצע המילוי באמצעות חומר אינרטי אטים בהתאם למפרט נת"י למילוי בורות בתוך זכות הדרך
בקרקע טינית/חרסיתית .המילוי יונח בשכבות של  20ס"מ ויהודק לצפיפות של  95%לפי Modified
.AASHTO
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ט .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
י.

מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.

 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספח א'
לוגים של קידוחי הניסיון
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  3856בסמוך להצטלבות עם כביש ( 3855כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות
הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-017-214A/01מעודכנת מ-
.02.2021
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס'  3856של נת"י בסמוך להצטלבות עם כביש ( 3855כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר  160ס"מ.
ג.

אורך החצייה כ 115-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה המינימאלי הוא כ 6.5-מ' מתחת לכביש הקיים (בשול המזרחי).
ה .תוואי הקידוח עובר בעומק של כ 5.5-מ' מתחת לתעלת הניקוז המקבילה לכביש.
ו.

בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצדו המזרחי של הכביש לעומק כ 10.0-מ' .בור
היציאה מתוכנן מצידה המערבי של הכביש לעומק כ 11-מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.

ז.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר 2019
משני צידי החצייה המתוכננת .עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10-מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה
תקנית כל  2מ' (במידת האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוחי הניסיון
ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק19-

199260/629715

+198.5

4.5

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק27-

199165/629800

+201.0

4.0

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק19-

ק27-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער לאורך החצייה כולל את השכבות הבאות:


חרסית עם צרורות – שכבה חרסיתית עם צרורות (כ 20%-צרורות) .הופיעה בשני הקידוחים מפני הקרקע ועד
עומק של  0.5-1.5מ'.



צרורות – שכבת צרורות גיר קרטון וצור במטריקס קרבונטי אפור .השכבה הינה מלוכדת וקשה לקידוח.
השכבה הופיעה מתחת לשכבת החרסית ועד לעצירת הקידוחים בעומקים של  4-4.5מ' עקב קושי בקידוח.
ממידע מקידוחים סמוכים בכביש  38החדש ידוע כי שכבת הצרורות באזור זה ממשיכה עד עומקים גדולים
מעל  10.0מ'.

 4.3מי תהום
מים לא הופיעו בקידוחי הניסיון .בהתאם לעומק הפירים וממידע מקידוחים סמוכים ייתכן שיופיעו מי תהום
בעומקים של כ 6.0-מ' מפני הקרקע.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ כלל הממצאים תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבה קשה של צרורות מלוכדים במטריקס קרבונטי אפור.
ב .על אף שהקידוחים לא הגיעו לעומק הדרוש נתונים קיימים של המכון הגיאולוגי מצביעים על אזור חשיפה של
יחידת קונגלומרט (קונגלומרט נחשון) .יחידה אשר מאופיינת בצרורות וחלוקים מלוכדים .עובי היחידה
באזורים אלו מגיע לעומקים משמעותיים של  10-20מ'.
ג.

קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות .יש לקחת בחשבון גם שימוש בתמיסת בנטונייט.

ד .בכל מקרה עקב כך וקידוחי הניסיון נעצרו בעומק רדוד מהדרוש יש לזמן את יועץ הקרקע בזמן ביצוע דיפון
בורות הגישה כדי לבחון את חתך הקרקע בפועל ולאשרו טרם ביצוע הקידוח.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

) 𝑆𝑉 (𝑥) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp (− 2𝑖2

כאשר:


𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.



𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק



𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:


𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.



𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור



𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7



כאשר:



𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 (%) ∗ 400

𝑖𝜋√2

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=1600 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%

[]7

 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת צרורות וחלוקים קשים
במטריקס חרסיתי ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע
הקיימים מורכב מאותן שכבות .בהתייחס לכך שהקידוחים לא הגיעו לעומק הדרוש החישובים המוצגים בהמשך
בוצעו עם הערך המחמיר ביותר של .k=0.25
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0

עובי כיסוי

שקיעה מותרת

1.5%

3.0%

1.0%

איור  .4שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות המוגדר בדו"ח מתקיים עבור דרגות איבוד הנפח קטנות
מ .1.5%-ערך זה הינו ערך סביר בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך
ביצוע החצייה בעומק ובשיטה המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע
סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע ברובו בשכבת צרורות קשים על הקבלן להיערך בהתאם .יש לזמן את יועץ הקרקע
בביצוע בורות הגישה כדי לאשר את חתך הקרקע בפועל טרם תחילת ביצוע הקידוח.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:


ערך התראה –  4מ"מ.



ערך סכנה –  6מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 10-11-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:


שכבת חרסית  +צרורות – .1V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית  +צרורות

2.0

0.33

2.5

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז.

מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.

ח .מילוי חוזר של בורות בתוך תחום זכות הדרך יבוצע באמצעות חול מיוצב צמנט  8%עד  1מ' מעל ראש הצינור,
לאחר מכן יבוצע המילוי באמצעות חומר אינרטי אטים בהתאם למפרט נת"י למילוי בורות בתוך זכות הדרך
בקרקע טינית/חרסיתית .המילוי יונח בשכבות של  20ס"מ ויהודק לצפיפות של  95%לפי Modified
.AASHTO
ט .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
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י.

מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.

 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד

[]11

נספח א'
לוגים של קידוחי הניסיון

Client:
Elevation:
G W Table (m):
Total Depth (m):
Vertical Scale:

USCS

Soil Description

Symbols

Drill

Samples

Depth /
Elev. (m)

Date started:
Date finished:
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WR / WL
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Project Number:
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5
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4.0
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5.0
196.0
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195.0
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194.0

8.0
193.0

9.0
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11.0
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12.0
189.0

13.0
188.0

14.0
187.0

15.0
186.0

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G
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מס' פרויקט 207351

קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני
חציית כביש למחסיה וכביש  3866בין שוחות S045-
S046
דוח ייעוץ גיאוטכני

תפוצה:
תה"ל מהנדסים ויועצים בע"מ
תאגיד מי שמש
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש  3866בסמוך לחיבור הכבישים לכביש ( 3855כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות הקיימות,
החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-002-110מעודכנת מ.04.2021
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש מס' ( 3866כביש לנס הרים) של נת"י בסמוך לחיבור הכבישים עם כביש 3855
(כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר  120ס"מ.
ג.

אורך החצייה מתחת לכביש  3866הינו כ 235.0-מ' (לא כולל פירי גישה) בנוסף מתוכנן קידוח אופקי לכיוון צפון
באורך של כ 196.0-מ'.

ד .עומק החצייה המינימאלי מתחת לכביש  3866הוא  7.1מ'.
ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצדו הצפוני של כביש  3866לעומק כ 8-מ' ,בור היציאה
מתוכנן מצידו הדרומי של כביש הכניסה למחסיה לעומק כ 7.5-מ' ,בור היציאה הצפוני מתוכנן לעומק כ6.5-
מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות
בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.
ו.

בצידו הצפוני חוצה הקידוח קווי מים קיימים (עומק של  5.0מ' מתחתית צינור) .ככל הידוע צינורות אלו הם
צינורות פלדה אשר אינם רגישים לשקיעות.

ז.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים (קידוח אחד בשנת
 2017וקידוח השלמה בספטמבר  )2020לאורך תוואי הקידוח .עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10.0-מ' .לאורך
הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית כל  2מ' (במידת האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח הניסיון .איור 3
מציג את מיקום קידוחי הניסיון ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק4-

200396/628498

+226.0

5.0

נעצר בשכבת קרטון

ג46-

200312/628598

+225.0

10.0

ק4-

ג46-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער לאורך החצייה כולל את השכבות הבאות:


חרסית עם צרורות עד צרורות במטריקס חרסיתי – חילופי שכבות של חרסית רזה עם צרורות קרטון וצור
וצרורות וחלוקים במטריקס חרסיתי – חומר ואדי אופייני (סמיכות לנחל זנוח) .השכבה מופיעה בקידוח
הצפוני מפני הקרקע ועד עומק של  8.5מ' .בקידוח הדרומי הופיעה מפני הקרקע ועד עומק כ 2.0-מ'.



קרטון – שכבת סלע קרטון מעט גירי קשה (נארי) .השכבה הופיעה בקידוח הדרומי (ק )4-תחת שכבת החרסית
ועד לסיום הקידוח בעומק  5.0מ' .שכבה זו לא הופיעה בקידוח הצפוני כלל.



חוואר – שכבת חוואר מעט קרטוני בצבע חום-אפרפר .השכבה הופיעה בקידוח ג 46-מעומק  8.5מ' ועד לסיום
הקידוח בעומק  10.0מ'.

 4.3מי תהום
מי תהום הופיעו בקידוח ג 46-בלבד בעומק  8.5מ' .מים אלו ככל הנראה מים שעונים ע"ג שכבת החוואר האטימה
– הופיעו במעבר בין שכבות הקרקע העליונות לשכבת החוואר.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת קרקע אלוביאלית – חרסית עם צרורות וצרורות
במטריקס חרסיתי ובשכבת סלע קרטון כאשר גבול המעבר בין השכבות לאורך החצייה אינו ידוע.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות והקרטון .יש לקחת בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט במקרה של הופעת מים.
ג.

עקב שוני בחתך בין שני הקידוחים ,בסיום חפירת בורות הגישה יש לזמן את יועץ הקרקע לבחינת חתך
הקרקע בו יבוצע הקידוח בפועל.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

) 𝑆𝑉 (𝑥) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp (− 2𝑖2

כאשר:


𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.



𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק



𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:


𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.



𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור



𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7



כאשר:



𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 (%) ∗ 400

𝑖𝜋√2

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=1200 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעה המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית עם צרורות עד
צרורות קשים במטריקס חרסיתי ושכבת סלע קרטון ,כאשר גבול המעבר לאורך החצייה אינו ידוע .חתך הקרקע בין
ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע הקיימים מורכב בעיקר משכבות חרסית וצרורות .החישובים המוצגים בהמשך
בוצעו עם ערך של  k=0.3בהתייחס שחתך הקרקע בתחום הכבישים מורכב משכבת צרורות בלבד (ההנחה היא עבור
חישוב השקיעות בלבד).
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו שחור אנכי)
ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קו שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

7

8

5

6

4

3

2

1

0
1

3

כביש למחסיה

4
5
6

כביש 3866

7
8
9
10
11
12
שקיעה מותרת

3.0%

2.0%

1.0%

איור  .4שקיעה אבסולוטית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות של המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו בכל מקרה יש לדרוש לביצוע החצייה ערך איבוד נפח מקסימלי של  .1.5-2%ערך זה הינו ערך סביר
בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך ביצוע החצייה בעומק ובשיטה
המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע בחלקו בשכבות צרורות קשים (ואף שכבת סלע קרטון) על הקבלן להיערך בהתאם.
יש לזמן את יועץ הקרקע לבחינת מחשופי בורות הגישה טרם ביצוע הקידוח כדי לבחון כי חישובי השקיעות
שבוצעו אכן תקפים.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:


ערך התראה –  4מ"מ.



ערך סכנה –  6מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 8.0-6.5-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של
נת"י .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית/צרורות (בור כניסה) – .1V:1.5H

-

שכבת קרטון (ייתכן ותופיע בבור היציאה) – .3V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות .יש לקחת בחשבון גם שימוש בבנטונייט בכלונסאות בור הכניסה.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית/צרורות

1.9

0.33

2.5

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז.

מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.

ח .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
ט .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.
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 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תהל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש צפוני ומזרחי .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש הגישה ליישוב זנוח (כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח
אופקי ודחיקת שרוול פלדה.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך של חציית הכביש הקיים מס'  125350-1310-017-205Bמתאריך  02/2020של חברת
תהל.
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוח ניסיון שבוצע בנקודה החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס'  3855מעט צפונית לכניסה ליישוב זנוח (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי ודחיקת שרוול שרוול פלדה בקוטר "36
וע"ד ".1/2
ג.

אורך החצייה כ 80.2-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד.

עומק החצייה המינימאלי הוא כ 3.9-מ' מתחת לכביש הקיים.

ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצידו הצפוני של הכביש הקיים לעומק כ 5.6 -מ' .בור
היציאה מתוכנן מצדו הדרומי של הכביש לעומק כ 4.9-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י.
תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויוצג לח"מ לאישור.
ו.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוח ניסיון שבוצע בספטמבר  2019מצידה הצפוני של החצייה.
הקידוח תוכנן לעומק של  10מ' .הקידוח בוצע בליווי צמוד של גיאולוג ממשרדנו .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח
הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוח הניסיון ע"ג תוכנית תנוחה .לוג של הקידוח מצורף כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוח הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק11-

200546/626652

+264.0

5.0

נעצר בסלע קרטון קשה

ק3-

ק4-
ק11-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער


חרסית רזה – שכבת חרסית רזה בצבע חום בעלת פלסטיות בינונית .השכבה מכילה מעט צרורות קרטון דקים.
השכבה הופיעה מפני הקרקע ועד עומק של כ 4-מ'.



קרטון – שכבת סלע קרטון לבן מעט חווארי .השכבה הופיעה מתחת לשכבת החרסית ועד לסיום הקידוח
בעומק  5מ' .הקידוח נעצר בשכבה זו עקב קושי השכבה.

 4.3מי תהום
מים לא הופיעו בקידוחי הניסיון .ייתכן שיופיעו מים שעונים/כלואים ע"ג שכבות קרקע/סלע אטומות – זאת
בהתאם לעונת הביצוע.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות וממצאי חקירת הקרקע תוואי החצייה צפוי לעבור ברובו בשכבת סלע קרטון מעט
חווארי .ייתכן מעבר בחתך משולב של שכבת חרסית רזה וקרטון לאורך החצייה ,עם ההתקדמות לכיוון פיר
היציאה (עומק הקידוח קטן).
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הקרטון.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
חישוב השקיעות בלבד יבוצע בהנחה מחמירה שכל חתך הקרקע מעל ראש הקידוח מורכב משכבת קרקע חרסיתית
רזה .הפרמטרים לחישוב השקיעות יילקחו בהתאם.
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2
)
2𝑖 2

כאשר:

𝑆𝑉 (𝑥) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp (−



𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.



𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק



𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:


𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.



𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור



𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7



כאשר:



𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 (%) ∗ 400

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון קוטר השרוול בתוספת ".D=37” ,1

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ממקרי עבר נמצא
כי  VLעבור קרקעות חרסיתיות וקידוח אופקי עם ראש פתוח ,ערך סביר של איבוד נפח נע בין ,2%-1%
כאשר בביצוע טוב ניתן להגיע לערך נמוך מ 1%-ובביצוע גרוע לערך גדול מ .2%-הניתוח הנוכחי יבחן את
השקיעות המתקבלות עבור טווח של  .VL=1%-5%טווח זה לוקח בחשבון את הפרש הקטרים הריבועי.
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעות המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית שמנה עד רזה עם
כניסה אפשרית בחלק הקידוח התחתון לשכבת צרורות במטריקס חרסיתי .כאשר חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן
ועד פני הקרקע הקיימים מורכב משכבת חרסית .בהתאם לנ"ל ,בוצעו החישובים המוצגים בהמשך עם ערך של .k=0.5
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו אנכי) ועובי
הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קו שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עובי כיסוי

שקיעה מותרת

3.0%

5.0%

2.0%

איור  .4שקיעה מקסימלית צפויה בכביש הקיים
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1.0%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות המוגדר בדו"ח זה מתקיים עבור דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו ,בכל מקרה מומלץ לשמור על ערכות איבוד נפח מקסימליות של  ,3-4%בהנחה של איכות ביצוע
סבירה בחתך הקרקע הקיים לא צפויים להתקבל ערכים אלו.
ב .מודגש כי הקידוח צפוי להתבצע ברובו בשכבת סלע קרטון מעט חווארי .בנוסף ייתכן מעבר בשכבת חרסית
רכה יותר ולכן יש לקחת בחשבון דרגות קושי שונות במהלך הקידוח .על הקבלן להיערך בהתאם.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נת"י יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי ביצוע
הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:


ערך התראה –  5מ"מ.



ערך סכנה –  7מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 6-7-מ' .תכנון בורות הגישה יעשה בהתאם להנחיות
המובאות בהמשך סעיף זה .התכנון יועבר ליועץ הקרקע עיון ואישור.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית – .1V:1H

-

שכבת קרטון – .4V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית  -עד  4מ'

1.9

0.35

2.3

קרטון  4 -מ' והלאה

2.2

0.2

3.2

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ז.

מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.

ח .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
ט .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.
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 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תהל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש צפוני ומזרחי .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של כביש הגישה ליישוב זנוח (כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח
אופקי ודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך של חציית הכביש הקיים מס'  125350-1310-017-205Bמתאריך  02/2020של חברת
תהל.
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוח ניסיון שבוצע בנקודה החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של כביש נת"י מס' ( 3835כביש לצרעה) מעט מזרחית ליישוב (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי ודחיקת צינורות בטון בקוטר של 1600
מ"מ .הקידוח יבוצע בשיטת .Microtunneling
ג.

אורך החצייה כ 91-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד.

עומק החצייה המינימאלי הוא כ 4.5-מ' מתחת לכביש הקיים.

ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצידו הדרומי של הכביש הקיים לעומק כ 8.5 -מ' .בור
היציאה מתוכנן מצדו הצפוני של הכביש לעומק כ 6.5-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י.
תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויוצג לח"מ לאישור.
ו.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוח ניסיון שבוצע בספטמבר  2019מצידה הצפוני של החצייה.
הקידוח בוצע לעומק של  10מ' .הקידוח בוצע בליווי צמוד של גיאולוג ממשרדנו .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח
הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוח הניסיון ע"ג תוכנית תנוחה .לוג של הקידוח מצורף כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוח הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק24-

197980/629495

+189.8

10.0

מים ב 7.4-מ'

ק3-

ק4-
ק24-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון
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 4.2חתך קרקע משוער
•

חרסית רזה עד שמנה – שכבת חרסית רזה עד שמנה בצבע חום בעלת פלסטיות בינונית .השכבה מכילה מעט
צרורות דקים .השכבה הופיעה מפני הקרקע ועד עומק של כ 5-מ'.

•

חרסית עם צרורות – שכבת חרסית רזה עם צרורות גיר וצור .השכבה מכילה כ 20%-צרורות .הופיעה מתחת
לשכבת החרסית ועד לעומק של כ 7-מ'.

•

צרורות – שכבת צרורות גיר וצור במטריקס חרסיתי .השכבה הופיעה מתחת לשכבות החרסית ועד לסיום
הקידוח בעומק  10מ'.

 4.3מי תהום
מים הופיע בעומק כ 7.5-מ' – כלומר רום של כ +182.5-מ'.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות וממצאי חקירת הקרקע תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת חרסית רזה עד שמנה
המכילה צרורות גיר וצור דקים יחסית באחוז משתנה עד כ.20%-
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות .יש לקחת בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט עקב הופעת המים.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

𝑆𝑉 𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp − 2𝑖2

כאשר:
•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 % ∗ 400

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=1600 mm

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-3%
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 5.2קריטריון התכן
קריטריון השקיעה המותרת בכביש מהיר נלקח לפי  .Taylor &Francis 2007ע"פ מקור זה השקיעה במסעה בכביש
מהיר תוגבל ל 20-מ"מ .בהתאם למקדם ביטחון של  ,2השקיעות המותרת תוגבל ל 10-מ"מ.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית שמנה עד רזה עם
תכולת צרורות משתנה (עד כ .)20%-כאשר חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע הקיימים מורכב משכבת
חרסית .בהתאם לנ"ל ,בוצעו החישובים המוצגים בהמשך עם ערך של .k=0.5
איור  4מציג את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע ועומק
ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קו אנכי) ועובי
הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קו שחור אופקי).
שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
12

11

10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
עובי כיסוי

שקיעה מותרת

2.0%

3.0%

1.0%

איור  .4שקיעה מקסימלית צפויה בכביש הקיים
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0.5%

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']
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 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעות של המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד הנפח
שהוגדרו בכל מקרה יש לדרוש לביצוע החצייה ערך איבוד נפח מקסימלי של  .1.5-2%ערך זה הינו ערך סביר
בהתאם לשיטת הביצוע המתוכננת באמצעות  .Microtunnelingבהתאם לכך ביצוע החצייה בעומק ובשיטה
המתוכננת לא צפוי לגרום לערכי שקיעות גבוהים מהמותר בהנחה של ביצוע סביר.
ב .מודגש כי הקידוח יבוצע בחלקו בשכבה אשר מכילה צרורות קשים .על הקבלן להיערך בהתאם.
ג.

על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נת"י יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי ביצוע
הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.

ד .המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע.

 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הכביש כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל הכביש .בתחום הכביש עצמו יותקנו חתכים כל  10מ' לאורך תוואי
הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:
•

ערך התראה –  5מ"מ.

•

ערך סכנה –  7מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 6-7-מ' .תכנון בורות הגישה יעשה בהתאם להנחיות
המובאות בהמשך סעיף זה .התכנון יועבר ליועץ הקרקע עיון ואישור.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית  +צרורות – .1V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והכביש הקיים/תעלת ניקוז לאורכו/אלמנטים תומכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות כולל שיני וידיה .יש לקחת בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט עקב הופעת מים.
ו.

בהתאם לעומקי בורות הגישה יש לקחת בחשבון הופעת מי תהום בזמן החפירות .על הקבלן להיערך עם ציוד
שאיבה מתאים כדי לאפשר עבודה ביבש בתחתית הבורות.

ז.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית  -עד  7מ'

1.9

0.35

2.3

צרורות 7 -מ' והלאה

2.1

0.3

2.8

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ח .מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.
ט .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
י.

מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.
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 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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לוגים של קידוחי הניסיון
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון  +חתך קרקע

 .1מבוא
חברת תהל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש צפוני ומזרחי .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של מסילת רכבת קו בית שמש-ירושלים בק"מ ( 51+350כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות הקיימות,
החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  microtunnelingודחיקת שרוול פלדה.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן באדום

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית מסילת הרכבת הקיימת מס'  125350-1310-017-211Bמתאריך 02.2020
של חברת תה"ל.
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של מסילת הרכבת קו בית שמש-ירושלים מזרחית למפגש המסילה עם כביש ( 3855כמוראה
באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
פלדה בקוטר " 48וע"ד של ".5/8
ג.

אורך החצייה כ 55-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה הוא כ 8-מ' מתחת לציר המסילה הקיים ,כאשר המסילה בנקודת החצייה יושבת על גבי סוללה
בגובה של כ 4-מ' (מעל פני הקרקע הטבעיים באזור).
ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מדרום למסילה לעומק כ 6-מ' .בור היציאה מתוכנן
מצידה הצפוני של המסילה לעומק דומה .הבורות מתוכננים כבורות מדופנים .הבורות מתוכננים מחוץ לגבול
רצועת הרכבת .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.
ו.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מתבסס על שני קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת צ'צ'יק קידוחים באוגוסט .2017
עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10-מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית כל  2מ' (במידת האפשר).
טבלה  1מציגה את נתוני קידוחי הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוח הניסיון ע"ג קטע מתוכנית התנוחה .לוגים
של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק5 -

200174/629110

+214.0

5.0

קידוח נעצר בשכבת סלע קשה

ק6 -

200166/629150

+212.0

7.5

קידוח נעצר בשכבת צרורות קשה

איור  .3מיקום קידוח הניסיון ע"ג תוכנית תנוחה
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער (מתחת למבנה מסילת הרכבת) כולל את השכבות הבאות:
•

צרורות – שכבת צרורות גיר וצור במטריקס חרסית רזה .השכבה הופיעה בשני הקידוחים מפני הקרקע ועד
עומק של כ 2-מ' .בנוסף הופיעה השכבה בקידוח הצפוני (ק )6-מעומק כ 5.5-6-מ' ועד לסיום הקידוח שנעצר
בשכבה זו עקב קושי בקידוח.

•

חרסית רזה – שכבת חרסית רזה חומה-צהבהבה עם צרורות דקים .השכבה הופיעה בקידוח הצפוני בלבד (ק-
 )6מעומק כ 2-מ' ועד עומק של כ 5.5-6-מ'.

•

קרטון – שכבת סלע קרטון לבן עם מעט צרורות צור .השכבה הופיעה בקידוח הדרומי בלבד (ק )5-מעומק כ2-
מ' ועד לסיום הקידוח בעומק  5מ' .הקידוח נעצר בשכבה זו עקב קושי בקידוח.

איור  4מציג את חתך הקרקע המשוער לאורך תוואי החצייה (מצורף גם בנספחים).

איור  .4חתך קרקע משוער

 4.3מי תהום
מי תהום הופיעו בקידוח ק 6-בעומק של  5.7מ' – כלומר ברום של כ +206.5-מ'.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת חרסית עם צרורות עד צרורות במטריקס חרסיתי
ושכבת סלע קרטון כאשר גבול המעבר בין השכבות לאורך החצייה אינו ידוע.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הקרטון והצרורות .יש לקחת בחשבון גם שימוש בתמיסת בנטונייט עקב הופעת מים.
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 .5השפעת החצייה על המסילה
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
)

כאשר:

𝑥2

2𝑖 2

𝑆𝑉 (𝑥 ) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp (−

•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷2

𝑖𝜋400√2

∗ )𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 (%

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון החישוב יתייחס לקוטר הגדול מקוטר השרוול ב ,1"-כלומר ”.D=49

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה  ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד הנפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-1.5%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן
טווח איבודי נפח של .0.5-2%
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בנוסף לחישוב המוצג לעיל ובהתאם לדרישות ר"י ,בוצע ניתוח באמצעות שיטת חישוב נוספת המשמשת את חברת
הרכבות הגרמנית  .DBעקרונות השיטה מוצגים באיור .5

איור  .5עקרונות שיטת חישוב של חברת הרכבות הגרמנית .DB
 5.2קריטריון התכן
על פי דרישות רכבת ישראל ,קריטריון השקיעה המותרת הנו  4מ"מ שתתפתח לאורך מפתח של  10מ'.

 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית עד צרורות
במטריקס חרסיתי ושכבת סלע קרטון ,כאשר גבול המעבר ביניהן לאורך החצייה אינו ידוע .חישוב השקיעות בלבד
יבוצע בהנחה מחמירה שכל תוואי הקידוח בתחום הכביש עובר בשכבת הקרקע החרסיתית כולל צרורות .חתך הקרקע
בין ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע הקיימים מורכב משכבות צרורות במטריקס חרסיתי ומבנה סוללת הרכבת.
בהתאם לתנאים הנ"ל ,החישוב בוצע עם ערך של  k=0.3ו.Bk=3 -
איורים  6ו 7-מציגים את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע
ועומק ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קווים
שחורים אנכיים) ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחורים אופקיים).
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שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
7

8

5

6

3

4

1

2

0

1

3

תחתית סוללה

4
5
6
7

פני מסילה

8
9
10
11

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

12
2.0%

1.0%
עובי כיסוי

1.5%
DB criteria

0.5%
שקיעה מותרת

איור  .6שקיעה אבסולוטית צפויה במסילה הקיימת
שקיעה דיפרנציאלית צפויה בפני השטח
0.08%

0.07%

0.06%

0.05%

0.04%

0.03%

0.02%

0.01%

0.00%
1

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

DB criteria

עובי כיסוי

שקיעה מותרת

איור  .7שקיעות דיפרנציאליות צפויות במסילה הקיימת
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עומר ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעה המקסימלית המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד
נפח שהוגדרו .קריטריון השקיעה הדיפרנציאלית מתקיים עבור דרגות איבוד נפח קטנות מ .1.5%-בהנחה של
איכות ביצוע סבירה באמצעות מכונה עם ראש סגור בשיטת  micro tunnelingלא צפויים להתקבל ערכים
גבוהים מאלו.
ב .ע"פ קריטריון  DBשקיעה קטנה מהמותרת מתקבלת בעומק גדול מאוד של כ 20-מ' .עומק זה אינו סביר
לביצוע החצייה הנ"ל בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת ( – )Microtunnelingשיטת  DBאינה לוקחת בחישוב
את שיטת הביצוע ואיכות הביצוע .על כן אין להתחשב בקריטריון בחישוב זה ויש להסתמך על החישוב בשיטת
.Peck
ג.

כפי שניתן לראות בתחתית הסוללה מתקבלת שקיעה מקסימלית של  5.5מ"מ בעבור דרגת איבוד נפח של 1.5%
(ערך סביר לביצוע החצייה) .בהתאם לא צפוי להיגרם נזק גם לסוללה.

ד .על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות רכבת ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.
ה .הקידוח צפוי לעבור בשכבות בעלות דרגות קושי משתנות משכבת חרסית דרך צרורות ועד סלע קרטון .על
הקבלן להיערך בהתאם.
ו.

המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את כל שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

ז.

אם יתגלו חללים ,תוך כדי קדיחה או לאחר השלמת הקדיחה ,בין צינור המגן לבין דופן הקדוח ,על המבצע
למלא את החללים בדייס לפי מפרט הבין משרדי .לצורך הנ"ל יש להתקין ,טרם הקידוח ,ע"ג ולאורך השרוול
המגן (בחלקו החיצוני) שלושה צינורות דרכם יבוצע הדיוס במידת הצורך .הקבלן יעביר למתכנן לעיון ואישור
את שיטת הדיוס המתכננת.

ח .במקרה של נטישת הקידוח מכל סיבה שהיא (התקלות בתשתיות קיימות ,הופעת פסולת בנפח משמעותי וכו'),
יש לבצע מילוי מלא של כל חלל הקדח באמצעות בטון/דייס .יש לבצע ניטור של נפח הבטון ולבחון זאת ביחס
לנפח הקדח בפועל.
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 .6ניטור התזוזות בחציית מסילת הרכבת
א .על פי דרישות רכבת ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוח .הניטור יבוצע
בהתאם ל"-מסמך הנחיות תכנוניות למערכות חוצות ומקבילות לרצועת הרכבת" של רכבת ישראל סעיף
.10.2.2
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוח בשישה חתכים לפחות בהתאם לסקיצה המוצגת באיור  .8יש
לוודא שבמסגרת תוכנית ניטור השקיעות במהלך הביצוע מתקינים נקודות ניטור במיקומים המפורטים:

ג.

•

תחתית תעלות הניקוז הקיימות.

•

בוהן סוללת הרכבת.

•

פני המצעים של הסוללה.

ניטור התזוזות בתחום ההשפעה של הקידוח על המסילה יבוצע במהלך הקידוח כל  60דקות או לאחר כל
מעבר רכבת.

ד .המדידות יבוצעו ע"ג ראש הפס בכל המסילות הנחצות ובמרחק של  20מ' לפחות מכל צד של ציר הקידוח.
ה .דיוק המדידה הנדרש הינו  ± 1מ"מ.
ו.

ז.

להלן ערכי סף לניטור בזמן הביצוע:
•

ערך התראה –  2מ"מ

•

ערך סכנה  4מ"מ.

סימון החתכים יופיע בתוכנית .במידה והשקיעה הנמדדת בפועל גבוהה מהערכים הנקובים ,על הקבלן לעצור
את עבודתו באופן מידי עד לגיבוש פתרון למצב.

ח .הניטור יבוצע עד  7ימים לאחר גמר הביצוע .מדידה נוספת של כל נקודות המדידה תבוצע לאחר הגשמים
הראשונים.

איור  .8סכמה עקרונית למיקום מדידים לניטור שקיעות בזמן הביצוע
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 6-מ' .הבורות מחוץ לגבול רצועת הרכבת .הבורות
מתוכננים כבורות מדופנים .תכנון הבורות יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית  +שכבת צרורות – .1V:1H

-

שכבת קרטון– .4V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והמסילה הקיימת/תעלות ניקוז לאורכה.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות כולל שיני וידיה .בנוסף יש לקחת בחשבון שימוש בתמיסת בנטונייט (בדגש על בור היציאה).
ו.

יש לקחת בחשבון הופעת מים בחפירת בור היציאה .על הקבלן להיערך בהתאם עם ציוד שאיבה מתאים.

ז.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
•

חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה

עומק [מ']

חרסית +
צרורות

בור כניסה (עד  2מ')
בור יציאה (כל העומק)

קרטון

בור כניסה (> 2מ')

משקל מרחבי
(ק"נ/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

20

0.33

2.15

23

0.2

3.3

•

עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4

•

מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).

ח .מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.
ט .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.
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 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון  +חתך קרקע

 .1מבוא
חברת תהל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש צפוני ומזרחי .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה של מסילת רכבת קו בית שמש-ירושלים בק"מ ( 49+860כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות הקיימות,
החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  microtunnelingודחיקת שרוול פלדה.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן באדום

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית מסילת הרכבת הקיימת מס'  125350-1310-017-221מתאריך  02.2020של
חברת תה"ל.
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בנק' החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.
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 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה של מסילת הרכבת קו בית שמש-ירושלים מזרחית לגשר כביש  38מעל המסילה ומערבית
למתחם ביג בבית שמש (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
פלדה בקוטר " 28וע"ד של ".3/8
ג.

אורך החצייה כ 86.5-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק החצייה הוא כ 6.0-מ' מתחת לציר המסילה הקיים ,כאשר המסילה בנקודת החצייה יושבת על גבי סוללה
בגובה של כ 1.5-מ' (מעל פני הקרקע הטבעיים באזור).
ה .בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצפון למסילה לעומק כ 5.0-מ' .בור היציאה מתוכנן
מצידה הצפוני של המסילה לעומק של עד כ 9.5-מ' .הבורות מתוכננים כבורות מדופנים .הבורות מתוכננים
מחוץ לגבול רצועת הרכבת .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך דו"ח זה ויובא ליועץ
הקרקע לאישור.
ו.

מזרחית לחצייה עובר מעביר מים מתחת למסילה .המעביר נמצא במרחק אופקי של כ 8.0-9.0-מ' מציר הקידוח
(בנק' הקרובה ביותר – מצפון למסילה).

ז.

קטע מהתוכנית נתון באיור .2

איור  .2חתך לאורך החצייה
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מתבסס על שני קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר
 .2019עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10-מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית כל  2מ' (במידת
האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוחי הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוח הניסיון ע"ג קטע מתוכנית
התנוחה .לוגים של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק21-

198805/629565

+200.0

6.4

קידוח נעצר בשכבת צרורות קשה

ק23-

198720/629455

+205.5

9.8

קידוח נעצר בשכבת צרורות קשה

איור  .3מיקום קידוח הניסיון ע"ג תוכנית תנוחה

[]5

 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע כולל את השכבות הבאות:
•

מילוי – שכבת מילוי חרסיתי שפוך .עובי המילוי משמעותי בצידה הדרומי של המסילה .בכל מקרה שכבת
המילוי לא צפויה להופיע תחת מבנה המסילה .המילוי הוא תוצר של עבודות סמוכות באתר ביג שמבוצעות
בעת כתיבת דו"ח זה.

•

חרסית רזה עד שמנה – שכבת חרסית רזה עד שמנה בצבע חום עם אחוז נמוך של צרורות דקים עד  2-3ס"מ.
השכבה בעלת פלסטיות נמוכה-בינונית .השכבה הופיעה מתחת לשכבות המילוי ועד לעומקים של  4.5-9.5מ'.
עובי השכבה גדל משמעותית לכיוון דרום.

•

צרורות – שכבת צרורות גיריים קשים במטריקס טיני אפור .השכבה מופיעה מתחת לשכבת החרסית ועד לסיום
הקידוחים .הקידוחים נעצרו בשכבה זו עקב קושי בקדיחה.

איור  4מציג את חתך הקרקע המשוער לאורך תוואי החצייה (מצורף גם בנספחים).

איור  .4חתך קרקע משוער
 4.3מי תהום
מים לא הופיעו בקידוחי הניסיון .מים שעונים/כלואים עלולים להופיע ע"ג שכבות אטומות בהתאם לעונת הביצוע.
 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי החצייה צפוי לעבור בשכבת חרסית שמנה עד רזה עם צרורות דקים .מתחת
לשכבת החרסית מופיעה שכבת צרורו ת קשים .שכבת המילוי העבה בצד הדרומי של המסילה אינו רלוונטי
לחתך בתחום המסילה – יש לציין שחתך הקרקע תואם לקידוחים שבוצעו עבור גשר כביש  38הסמוך (מעל
המסילה)
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח בשכבת
הצרורות הקשים.
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 .5השפעת החצייה על המסילה
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
)

כאשר:

𝑥2

2𝑖 2

𝑆𝑉 (𝑥 ) = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp (−

•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

כאשר:
•
•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷2

𝑖𝜋400√2

∗ )𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 (%

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון החישוב יתייחס לקוטר הגדול מקוטר השרוול ב ,1"-כלומר ”.D=29

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה  ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד הנפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-1.5%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן
טווח איבודי נפח של .0.5-2%
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בנוסף לחישוב המוצג לעיל ובהתאם לדרישות ר"י ,בוצע ניתוח באמצעות שיטת חישוב נוספת המשמשת את חברת
הרכבות הגרמנית  .DBעקרונות השיטה מוצגים באיור .5

איור  .5עקרונות שיטת חישוב של חברת הרכבות הגרמנית .DB
 5.2קריטריון התכן
על פי דרישות רכבת ישראל ,קריטריון השקיעה המותרת הנו  4מ"מ שתתפתח לאורך מפתח של  10מ'.

 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת חרסית רזה עד שמנה
בצבע חום עם אחוז נמוך של צרורות דקים (עד כ .)15%-חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני המסילה מורכב
משכבה דומה וממבנה סוללת הרכבת .בהתאם לתנאים הנ"ל ,החישוב בוצע עם ערך של  k=0.5ו.Bk=3 -
איורים  6ו 7-מציגים את השקיעות האנכיות המקסימליות הצפויות כתוצאה מהקידוח כפונקציה של איכות הביצוע
ועומק ראש צינור הקידוח מפני הקרקע הקיימים .ע"ג האיורים מוצגים קריטריון השקיעות המותרות (ע"י קווים
שחורים אנכיים) ועובי הכיסוי המתוכנן  -עומק ראש צינור הקידוח (קווים שחורים אופקיים).
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שקיעה מקסימלית צפויה בפני השטח [מ"מ]
7

8

5

6

3

4

1

2

0
1

3

תחתית סוללה

4
5

פני מסילה

6
7
8
9
10
11

עומק ראש צינור הדחיקה מפני השטח [מ']

2

12
3.0%

2.0%

1.0%

0.5%

DB criteria

עובי כיסוי

שקיעה מותרת

איור  .6שקיעה אבסולוטית צפויה במסילה הקיימת
שקיעה דיפרנציאלית צפויה בפני השטח
0.00% 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.08% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12%
1
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 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי קריטריון השקיעה המקסימלית המוגדר בדו"ח מתקיים עבור כל דרגות איבוד
נפח שהוגדרו ואף עבור דרגות גבוהות יותר (עד כ .)3%-בהנחה של איכות ביצוע סבירה באמצעות מכונה עם
ראש סגור בשיטת  micro tunnelingלא צפויים להתקבל ערכים גבוהים מאלו.
ב .ע"פ קריטריון  DBשקיעה קטנה מהמותרת מתקבלת בעומק גדול של כ 7.5-מ' .עומק זה אינו סביר לביצוע
החצייה הנ"ל בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת ( )Microtunnelingבקוטר המתוכנן (עומק של  7מ' שווה ל-
 10פעמים קוטר הקידוח) – שיטת  DBאינה לוקחת בחישוב את שיטת הביצוע ואיכות הביצוע .על כן אין
להתחשב בקריטריון בחישוב זה ויש להסתמך על החישוב בשיטת .Peck
ג.

כפי שניתן לראות בתחתית הסוללה מתקבלת שקיעה מקסימלית של  1.5מ"מ בעבור דרגת איבוד נפח של 2%
(ערך סביר לביצוע החצייה) .בהתאם לא צפוי להיגרם נזק גם לסוללה.

ד .רוחב אגן השקיעות (המרחק מציר הקידוח בו השקיעה מתאפסת) המתקבל בחישוב הוא כ 7.0-מ' ,בנוסף
במרחק של  5.0מ' מציר הקידוח מתקבלת שקיעה בערך של  0.1מ"מ (בהנחת ערך איבוד נפח מחמיר) – בהתאם
לא צפוי להיגרם נזק למעביר המים הסמוך כתוצאה מביצוע הקידוחים (ראה פרופיל שקיעות רוחבי באיור 8
מטה).
ה .על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות רכבת ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.
ו.

המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את כל שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

ז.

אם יתגלו חללים ,תוך כדי קדיחה או לאחר השלמת הקדיחה ,בין צינור המגן לבין דופן הקדוח ,על המבצע
למלא את החללים בדייס לפי מפרט הבין משרדי .לצורך הנ"ל יש להתקין ,טרם הקידוח ,ע"ג ולאורך השרוול
המגן (בחלקו החיצוני) שלושה צינורות דרכם יבוצע הדיוס במידת הצורך .הקבלן יעביר למתכנן לעיון ואישור
את שיטת הדיוס המתכננת.

ח .במקרה של נטישת הקידוח מכל סיבה שהיא (התקלות בתשתיות קיימות ,הופעת פסולת בנפח משמעותי וכו'),
יש לבצע מילוי מלא של כל חלל הקדח באמצעות בטון/דייס .יש לבצע ניטור של נפח הבטון ולבחון זאת ביחס
לנפח הקדח בפועל.
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שקיעה מקסילית צפויה בפני
השטח [מ"מ]

מרחק אופקי מציר הקידוח [מ']
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.6
ניטור התזוזות בחציית מסילת הרכבת
א .על פי דרישות רכבת ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוח .הניטור יבוצע
בהתאם ל" -מסמך הנחיות תכנוניות למערכות חוצות ומקבילות לרצועת הרכבת" של רכבת ישראל סעיף
.10.2.2
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוח בשישה חתכים לפחות בהתאם לסקיצה המוצגת באיור  .9יש
לוודא שבמסגרת תוכנית ניטור השקיעות במהלך הביצוע מתקינים נקודות ניטור במיקומים המפורטים:

ג.

•

תחתית תעלות הניקוז הקיימות.

•

בוהן סוללת הרכבת.

•

פני המצעים של הסוללה.

ניטור התזוזות בתחום ההשפעה של הקידוח על המסילה יבוצע במהלך הקידוח כל  60דקות או לאחר כל
מעבר רכבת.

ד .המדידות יבוצעו ע"ג ראש הפס בכל המסילות הנחצות ובמרחק של  20מ' לפחות מכל צד של ציר הקידוח.
ה .דיוק המדידה הנדרש הינו  ± 1מ"מ.
ו.

ז.

להלן ערכי סף לניטור בזמן הביצוע:
•

ערך התראה –  2מ"מ

•

ערך סכנה  4מ"מ.

סימון החתכים יופיע בתוכנית .במידה והשקיעה הנמדדת בפועל גבוהה מהערכים הנקובים ,על הקבלן לעצור
את עבודתו באופן מידי עד לגיבוש פתרון למצב.

ח .הניטור יבוצע עד  7ימים לאחר גמר הביצוע .מדידה נוספת של כל נקודות המדידה תבוצע לאחר הגשמים
הראשונים.
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איור  .9סכמה עקרונית למיקום מדידים לניטור שקיעות בזמן הביצוע
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 5.0-9.0-מ' .הבורות מחוץ לגבול רצועת הרכבת .הבורות
מתוכננים כבורות מדופנים .תכנון הבורות יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבת חרסית  +שכבת צרורות – .1V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
והמסילה הקיימת/תעלות ניקוז לאורכה.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות כולל שיני וידיה.
ו.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
•

חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה

עומק [מ']

מילוי+
חרסית

בור כניסה (עד  4.5מ')

צרורות

ז.

בור יציאה (עד  9.5מ')
מתחת לעומק
החרסית

משקל מרחבי
(ק"נ/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

18

0.35

2.3

20

0.31

2.7

•

עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4

•

מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).

מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.

ח .מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.
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 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספחים:
נספח א'

לוגים של קידוחי הניסיון

 .1מבוא
חברת תה"ל מתכננת עבור תאגיד המים מי שמש את קו מאסף ביוב בית שמש מזרחי וצפוני .במסגרת פרויקט זה
מתוכננת חצייה מתחת לגשר כביש  38של נת"י אשר מגשר מעל נחל שורק (כמוצג באיור  .)1על פי התוכניות
הקיימות ,החצייה תבוצע בקידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת צינורות בטון.
הדוח הנוכחי עוסק ב )1( :סקירת חתך הקרקע באזור החצייה המתוכננת; ( )2מתן הנחיות והמלצות לתכנון החצייה
ו )3( -ניתוח השקיעות הצפויות והשפעתן על הכביש הקיים והמלצות להפחתת הסיכונים הכרוכים בביצוע החצייה
הנ"ל.

איור  .1תרשים סביבה ע"ג מפה טופוגרפית  .1:50000מיקום החצייה מסומן בשחור

 .2מקורות מידע
הדוח הנוכחי מתבסס על הנתונים הבאים:
א .תכנית תנוחה וחתך לאורך לחציית הכביש הקיים .תוכנית מס'  125350-1310-017-215מעודכנת מ.09.2020
ב .חקירת קרקע המתבססת על קידוחי ניסיון שבוצעו בסמוך למיקום החצייה.
ג.

סיור שטח שבוצע באזור החצייה.

[ ]3

 .3נתוני החצייה
א .מתוכננת חצייה מתחת לגשר כביש  38של נת"י אשר מגשר מעל נחל שורק (כמוראה באיור .)1
ב .על פי התוכניות הקיימות ,החצייה מתוכננת באמצעות קידוח אופקי בשיטת  Microtunnelingודחיקת שרוול
בטון בקוטר חיצוני של  2.0מ'.
ג.

אורך הקידוח הוא כ 170.0-מ' (לא כולל פירי גישה).

ד .עומק ראש הקידוח מפני הקרקע לאורכו נע בין  4.0-6.0מ' .בנקודת המעבר בסמוך לנציבי הגשר עומק הקידוח
הוא כ 5.5-מ' מפני הקרקע.
ה .מרחקים אופקיים של הקידוח מנציבי הגשר בהתאם לפירוט להלן:
•

נציב ביניים – מרחק צירי  12.0מ'.

•

נציב קצה – מרחק צירי  10.0מ'.

ו.

בהתאם לנתונים הקיימים עולה כי בור הכניסה מתוכנן מצדו המערבי של הגשר לעומק כ 7.5-מ' .בור היציאה
מתוכנן מצידו המזרחי של הגשר לעומק כ 10.5-מ' .הבורות מתוכננים מחוץ לתחום זכות הדרך של נת"י.

ז.

מרחק בורות הגישה מנציבי הגשר הוא מעל  50.0מ' .תכנון הבורות ייעשה בהתאם להנחיות המובאות בהמשך
דו"ח זה ויובא ליועץ הקרקע לאישור.

ח .קטעים מהתוכניות נתון באיור .2

איור  .2חתך אורך  +רוחב של הקידוח
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 .4סקירת השתית
 4.1כללי
אפיון תת הקרקע באזור החצייה מבוסס על קידוחי ניסיון שבוצעו ע"י חברת משה בר קידוחים בספטמבר 2019
משני צידי הגשר .עומק היעד של הקידוחים תוכנן ל 10-מ' .לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות החדרה תקנית כל  2מ'
(במידת האפשר) .טבלה  1מציגה את נתוני קידוח הניסיון .איור  3מציג את מיקום קידוחי הניסיון ע"ג תצ"א .לוגים
של הקידוחים מצורפים כנספח לדוח זה.
בנוסף מסתמכת הערכת תנאי הקרקע על קידוחים שבוצעו ע"י מכון התקנים לטובת ביסוס הגשר לעומק  30.0מ'.
טבלה  .1נתוני קידוחי הניסיון
שם קידוח

נ.צ.

רום
[מ']

עומק קידוח
[מ']

הערות

ק21-

198805/629575

+200.0

6.4

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק22-

198760/629660

+197.3

5.0

נעצר בשכבת צרורות קשה

ק22-

ק21-

איור  .3מיקום קידוחי הניסיון ע"ג תצ"א כולל סימון תוואי כללי של החצייה
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 4.2חתך קרקע משוער
ע"פ קידוחי הניסיון ,חתך הקרקע המשוער לאורך החצייה כולל את השכבות הבאות:
•

חרסית שמנה עד רזה – שכבת חרסית שמנה עד רזה אשר מכילה צרורות גיר וקרטון דקים .השכבה מופיעה
מפני הקרקע ועד עומק של  2.5-4.0מ'.

•

צרורות – שכבת צרורות גיר וצור קשים במטריקס חרסיתי-טיני .השכבה הופיעה בשני הקידוחים מתחת
לשכבת החרסית ועד לסיום הקידוחים בשכבה זו .בקידוח ניסיון שבוצע במיקום נציב הקצה של הגשר שכבה
זו ממשיכה עד עומק של כ 18.0-מ'.

 4.3מי תהום
מים לא הופיעו בקידוחי הניסיון הרדודים .בקידוח שבוצע עבור ביסוס הגשר הופיעו מים בעומק כ 8.0-מ' .יש לציין
שמפלס המים במיקום זה עלול להשתנות עונתית במטרים בודדים.

 4.4עיקרי הממצאים
א .ע"פ התוכניות הקיימות תוואי הקידוח צפוי לעבור ברובו בשכבת צרורות וחלוקים קשים במטריקס חרסיתי-
טיני .תיתכן כניסה חלקית לשכבת חרסית.
ב .קידוח כלונסאות הדיפון (במידה ויידרש) יבוצע באמצעות מכונה חזקה  M-250לפחות המסוגלת לקדוח
בשכבות הצרורות.
ג.

יש לקחת בחשבון הופעה של מי תהום בחפירת בורות הגישה .על הקבלן להיערך לשאיבת מים .עומק המים
באזורים אלו משתנה עונתית.
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 .5השפעת החצייה על הכביש הקיים
 5.1כללי
נהוג לאפיין את פרופיל התזוזות האנכיות במישור הניצב להתקדמות חפירת המנהרה באמצעות פעמון גאוסPeck, ( .
 ) 1969היה הראשון להציע שימוש בצורה זו כדי לתאר את פרופיל השקיעות האנכי במישור הניצב לציר התקדמות
המנהרה באופן הבא:
𝑥2

𝑆𝑉 𝑥 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ exp − 2𝑖2

כאשר:
•

𝑣 – Sפרופיל התזוזות האנכיות בפני השטח.

•

𝑖  -מבטא את המרחק האופקי מציר המנהרה לנקודת העקמומיות המרבית של פרופיל אגן השקיעות בעומק

•

𝑥 – מרחק אופקי מציר המנהרה.

 .zנהוג להעריך פרמטר זה לפי (:)Mair et al., 1993

𝑡𝑧 ∙ 𝑘 = 𝑖

כאשר:
•

𝑡𝑧  -עומק ציר המנהרה ביחס לפני השטח.

•

𝑘  -פרמטר הקשור לרוחב אגן השקיעות .עבור קרקעות חוליות מקובל לאמץ טווח של  .0.25-0.45עבור

•

𝑧 – עומק בו מעוניינים לחשב את פרופיל אגן השקיעות.
קרקעות חרסיתיות מקובל טווח ערכים של .0.5-0.7

•

𝑥𝑎𝑚𝑆  -מתאר את השקיעה המקסימאלית מעל ציר המנהרה .נתון ע"י:
𝜋𝐷 2
𝑖𝜋√2

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐿 % ∗ 400

כאשר:
•
•

𝐷 – קוטר הקידוח .במקרה הנדון .D=2.0 m

𝐿𝑉  -פרמטר אובדן הנפח ,אשר מבטא את היחס בין איבוד הנפח בפרופיל שקיעות פני הקרקע ושטח חתך

המנהרה ,ותלוי במספר גורמים כגון סוג הקרקע ,שיטת הביצוע ובעיקר איכות הביצוע .ערכי איבוד נפח
בהתאם לשיטת הקידוח המתוכננת נעים בין  1-2%בביצוע סביר ואף נמוך מכך .בהתאם דו"ח זה יבחן טווח
איבודי נפח של .0.5-2%
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 5.2קריטריון התכן
כיוון שאין קריטריון מוסכם לחצייה הנוכחית תיבחן השפעת הקידוח על נציבי הגשר .יצוין כי הגשר מבוסס על
כלונסאות ומוערך כי מפלס הקצה העליון של הכלונסאות הוא כ 2.0-מ' מתחת לפני הקרקע הקיימים .במובן זה
המקרה המחמיר יותר שייבחן הוא עבור הנציב הקצה שנמצא במרחק קצר יותר ומפלס גבוה יותר ביחס למפלס
הקידוח.
 5.3הערכת השקיעות הצפויות
בהתאם לחתך הקרקע המשוער והתוכניות הקיימות ,החצייה צפויה להתבצע לאורך שכבת שכבת צרורות וחלוקים
קשים במטריקס חרסיתי-טיני .חתך הקרקע בין ראש שרוול המגן ועד פני הקרקע הקיימים מורכב משכבה דומה
ומשכבת חרסית שמנה עד רזה .החישובים המוצגים בהמשך בוצעו עם ערכי ( k=0.3מחמיר בשקיעה אבסולוטית
המתקבלת בהתייחס לחתך הקרקע המורכב מצרורות) ו( k=0.5-מחמיר ברוחב אגן השקיעה המתקבל בהתייחס
לשכבות חרסית מעל ראש הקידוח).
איורים  4+5מציגים פרופיל שקיעות בניצב לציר הקידוח כדי לבחון השפעה אפשרית על נציבי הגשר .האיורים מציגים
שקיעות עבור ערך איבוד נפח של ( 2.0%הערך המחמיר בטווח הנבחן) וכשהקידוח בעומק  6.0מ' (עומק מוערך ממפלס
הביסוס של נציב הקצה.

מרחק אופקי מציר הקידוח [מ']
10

8
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4

2

-2

0

-4

-6

-8

-10

0
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6
8
10
12
14
16
18
20
22

איור  .4פרופיל שקיעות ניצב k=0.3
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שקיעה מקסילית צפויה בפני השטח [מ"מ]
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שקיעה מקסילית צפויה בפני השטח [מ"מ]
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איור  .5פרופיל שקיעות ניצב k=0.5

 5.4מסקנות והמלצות
א .מהניתוח המוצג לעיל עולה כי ערכי השקיעות מתאפסים במרחק של  8.0מ' מציר הקידוח (עבור ערך  kמחמיר(.
ב .בנוסף מרחק נקי בין תוואי הקידוח לכלונסאות הנציב הוא כ 6-פעמים קוטר הכלונס (בהנחה שכלונסאות
הנציב בקוטר  1.5מ') .מרחק מיוחס להפחתת תסבולת בכלונס הוא  3פעמים קוטרו.
ג .בהתאם לסעיפים א' +ב' לא צפויות להיגרם שקיעות/הפחתת תסבולת בביסוס נציבי הגשר.
ד .מודגש כי הקידוח יבוצע ברובו בשכבת צרורות קשים על הקבלן להיערך בהתאם.
ה .על מנת לוודא את הנ"ל ,ובהתאם לדרישות נתיבי ישראל יבוצע ניטור רציף בכל משך הביצוע על מנת לוודא כי
ביצוע הקידוח אינו מניב שקיעות אשר חורגות מאלו המותרות.
ו.

המבצע יעקוב ,תוך כדי התקדמות בקדיחה ,אחר סוג וכמות החומר החפור וידאג להתאמת הציוד ושיטת
הקדיחה לסוג הקרקע .יש לקחת בחשבון את שכבות הקרקע שתוארו לעיל.

ז.

יש לקחת בחשבון תיקון של שקיעות שיופיעו בדרך המצעים שמעל ראש הקידוח.
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 .6ניטור התזוזות בחציית הכביש
א .על פי דרישות נתיבי ישראל יש לבצע מעקב אחר שקיעות הקרקע לאורך ובסמוך לציר הקידוחים .הניטור
יבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ב .נקודות המדידה יותקנו בניצב לציר הקידוחים .חתך אחד יותקן מחוץ לתחום הגשר כדי לבקר את איכות
החפירה טרם הגעת חזית הקידוח אל אזור נציבי הגשר .בתחום הגשר עצמו יש להתקין נקודות מדידה על
עמודי/קירות הנציבים ומעל ציר הקידוח כדי לבקר את איכות הקידוח.
ג.

חתכי המדידה יכללו נק' מדידה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור סעיף ( 57.04.03.03.06ד):
" )1נקודה אחת בציר הקידוח;"
 )2שלוש נקודות במרחק של שני מטר ביניהן ,משני צידי ציר הקידוח האופקי ,בניצב לציר
הקידוח;"

ד .מדידות המעקב תבוצענה במקביל לקצב התקדמות הקידוח האופקי בהתאם לדרישות סעיף 57.04.03.03.06
(ו) של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ,פרק .57
ה .ערכי שקיעות גבוליים לביצוע עבודות הקידוח:
•

ערך התראה –  3מ"מ.

•

ערך סכנה –  5מ"מ.

במידה ובזמן הניטור ערכי השקיעות חורגים מערכים אלו יש לעצור את העבודות עד להתייעצות עם יועץ
הקרקע והמתכנן.
ו.

בנוסף למדידת השקיעות לעיל מומלץ ,כאמצעי בקרה נוסף ,לבצע השוואה בין כמות החומר החפור והנפח
התאורטי (בהתאם להתקדמות חזית הקידוח) .הבקרה תבוצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיף 57.04.03.04.03
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .מקדם תפיחת החומר (הדרוש לצורך החישוב) יימסר לאחר ביצוע
החפירות הראשונות ואפיון החומר החפור בפועל.
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 .7בורות הכניסה והיציאה
עומק הבורות הצפוי ע"פ חתך האורך של הקידוח הוא כ 7.5-10.5-מ' .הבורות נמצאים מחוץ לתחום זכות הדרך
של נת"י ובמרחק גדול מנציבי הגשר .הבורות יתוכננו בהתאם להנחיות בהמשך .התכנון יועבר לאישור הח"מ.
א .דפנות החפירה הזמנית לבור הכניסה יתוכננו בהתאם לשיפועים הבאים:
-

שכבות חרסית/צרורות – .1V:1H

-

במידה ויופיעו מים במהלך החפירות יש למתן את השיפוע – .1.5V:1H

ב .בחפירה מעל  4מ' יש לתכנן ברמה ברוחב  1מ'.
ג.

בכל מקרה ,נדרש לשמור על מרחק אופקי בהתאם לשיפוע של  1V:2Hבין תחתית החפירה לבור הקידוח
ואלמנטים סמוכים.

ד .יש לבחון את ההנחיות בסעיפים א'-ג' לעיל .במידה ולא ניתן לעמוד במגבלות אלו באחת מפאות הבורות יידרש
לתכנן דיפון לחפירה.
ה .במידה ומוחלט על דיפון שיבוצע באמצעות כלונסאות יש לקחת בחשבון שימוש במכונת קידוח חזקה M-250
לפחות .יש לקחת בחשבון גם שימוש בבנטונייט עקב הופעת מים אפשרית.
ו.

יש לקחת בחשבון הופעת מים בביצוע בורות הגישה עקב הקרבה לנחל שורק .על הקבלן להיערך לשאיבה
וסילוק של המים .מפלס המים משתנה בהתאם לעונות השנה.

ז.

תכנון הדיפון יבוצע בהתאם להנחיות וההנחות הבאות:
 .1חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי יעשה בהתאם לפרמטרים בטבלה :2
טבלה  .2פרמטרים לתכנון הדיפון
שכבה  +עומק

משקל מרחבי
(טון/מ"ק)

מקדם לחץ עפר
אקטיבי ka -

מקדם לחץ עפר
פאסיבי kp -

חרסית עד  3.0מ'

1.8

0.33

2.5

צרורות מ 3.0-מ'

2.0

0.3

2.7

 .2עבור קיר קונזולי יש להכפיל את עומק ההטמנה (הדרוש ליציבות הקיר) המתקבל במקדם ביטחון של .1.4
 .3מקדמי לחץ העפר הצדי חושבו תחת ההנחה של פני קרקע אופקיים בצד האקטיבי והפסיבי .במידה
ומבצעים חפירה בשיפוע מעל או מתחת לקיר יש לחשב את מקדמי לחץ העפר באחת מהשיטות המקובלות
(למשל קולומב).
ח .מילוי חוזר של בורות מחוץ לזכות הדרך יבוצע באמצעות חרסית מקומית שתורטב ותהודק לפי סוגה בהתאם
להנחיות המפרט הכללי .יש לנפות מהמילוי צרורות גדולים מ 10-ס"מ.
ט .במידה ויבוצע דיפון באמצעות כלונסאות ,לאחר סיום העבודות יש לפרק  2מ' עליונים של הדיפון לפחות ולבצע
מעליהם את המילוי החוזר בהתאם לשאר המילוי שיבוצע.
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י.

מומלץ לעבד את פני השטח בתחום בורות הגישה בשיפוע של כ 1.5% -על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע
הצטברות של מי נגר על קרקעי באזורים אלו.

 .8הנחיות נוספות
א .תוכניות חפירה ודיפון וכן תוכניות סופיות של החצייה תועברנה למהנדס הגיאוטכני לעיון ותאום.
ב .הקבלן יהיה קבלן רשום.
ג.

יש לבצע את כל העבודות המפורטות בדו"ח זה אך ורק תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה של מעבדה מוסמכת.
המפקח יהיה בעל הכשרה מקצועית נאותה וניסיון מוכח בתחום עבודות המפורטות בדו"ח זה .המפקח יהיה
נוכח באתר בכל מהלך העבודה וידאג למילוי הוראות המפרט וידווח למהנדס הגיאוטכני.

ד .קיום פיקוח עליון וקיום פיקוח הנדסי צמוד במהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של המפקח הצמוד
באתר הינם תנאי לאחריותנו המקצועית בפרויקט.
ה .יש ליידע את המהנדס הגיאוטכני על כל שינוי או סטייה מהתכנון הידוע ומפורט בדוח זה.
ו.

התוצאות של כל הבדיקות מעבדה הנדרשות בדו"ח זה תועברנה למשרדו של הח"מ לעיון ואישור.
בכבוד רב,
יובל רימון

נעם לויד
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נספח א'
לוגים של קידוחי הניסיון

Client:
Elevation:
G W Table (m):
Total Depth (m):
Vertical Scale:

USCS

Soil Description

Symbols

Drill

Samples

Depth /
Elev. (m)

Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
Borehole:
Project Number:
Location:
Coordinates (x,y):

Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0

100

0

100

0

PL,W,LL

FIELD TEST
100

SPT/ VT/ PM

0.0
200.0

Fill

1.0
199.0

2.0
198.0

CH-GP
3.0
197.0

Auger

4.0
196.0

5.0
195.0

GP
6.0
194.0

7.0
193.0

8.0
192.0

9.0
191.0

10.0
190.0

11.0
189.0

12.0
188.0

13.0
187.0

14.0
186.0

15.0
185.0

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G

RQD

Recovery
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Elevation:
G W Table (m):
Total Depth (m):
Vertical Scale:

USCS

Soil Description

Symbols

Drill

Samples

Depth /
Elev. (m)

Date started:
Date finished:
Drilling Contractor:
Checked by:
Supervised by:
WR / WL

Project Name:
Borehole:
Project Number:
Location:
Coordinates (x,y):

Recovery

Sieving

LAB TEST

(%)

(%)

(%)

0

100

0

100

0

PL,W,LL

FIELD TEST
100

SPT/ VT/ PM

0.0
197.3

1.0
196.3

CH
11

2.0
195.3

30

Auger
3.0
194.3

GP

4.0
193.3

5.0
192.3

6.0
191.3

7.0
190.3

8.0
189.3

9.0
188.3

10.0
187.3

11.0
186.3

12.0
185.3

13.0
184.3

14.0
183.3

15.0
182.3

SPT (blows/penetration)
N

Atterberg limits

W
PL

LL
Sieve analisys

Penetration
VT (KPa)

Max
Min

G

S

F

Fines
Sand
Gravel

F
S
G

RQD

Recovery

1/1

מאסף ביוב – בית שמש – מזרחי-צפוי
שיקום ופי
ספח ג'6
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רשימת מסמכים למכרז/חוזה מס'....................

עמוד
מסמך שאיו מצורף
מסמך מצורף
המסמך
-------------------------------------------------------------------------------על ידי הקבלן )מדף (3210
מסמך ג'

המפרט הכללי לעבודות ביין
ומפרטים כלליים אחרים

שה
שם
מס'
--------------------------------------1995
 40פיתוח שטח
1993
גיון
41
 51כבישים ופיתוח 1984
המסמכים הכלליים הם אלה בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הביוי
והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל – מהדורה עדכית.
המסמכים ה"ל מחייבים את הקבלן על הקבלן לרכוש מסמכים אלו אשר מהווים חלק מהמכרז.
אחריות למתקים קיימים בתחום העבודה.
כללי.
בוסף לאמור בספר הירוק סעיף  00.6.4מודגש בזאת כי באתר העובדה וסביבתו קיימים שירותים
ומתקים עיליים ותת-קרקעיים שוים כגון :קווי חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב ,יקוז ,תאורה וכו' .לפי
התחלת העבודה יוודא הקבלן את מיקום השירותים ה"ל )בין שהם מסומים בתוכיות ובין שאים
מסמים( ,על מת למוע פגיעה בהם .בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשלמות המתקים שבתחום
העבודה ,במשך תקופת העבודה .ביגוד לאמור בסעיף  29של מדף  3210במידה של פגיעה בשירותים
כלשהם ,יהיה הקבלן האחראי הישיר לכל זק שייגרם וכל הוצאות התיקוים ,ישירות ועקיפות ,יהיו על
חשבוו.
תאים כלליים
משך ביצוע הפרוייקט ותכון ההתקדמות
הזמן המוקצב לביצוע עבודות שיקום ופי הוא  6חודשים לאחר גמר החת הקו .יש אפשרות לבצע את
העבודות בשלבים בהתאם להתקדמות החת הקו בתאום עם המזמין.
לוח הזמים יעודכן כל חודש על ידי הקבלן ויוגש ביחד עם כל חשבון חלקי.
מפרט טכי.
המפרט הטכי הוא בהתאם למפרט כללי של עבודות ביה – משרד הביטחון הוצאה לאור –
פרק  40פיתוח
פרק  41גיון
פרק  51כבישים ורחבות
מודגש בזאת כי המפרט הטכי המיוחד וכל מפרט אחר המוזכרים בו יחולו ביחס לעייים הטכיים
ההדסיים המוזכרים בהם בלבד .מודגש כי בכל הפיה וספת למפרט כללי של עבודות ביה תהא ההפיה
לאותו סעיף בלבד ולא לכל פרק או סעיף אחר לרבות פרק  00מוקדמות.

תיאור כללי של העבודה.

העבודה מתייחסת לשיקום ופי של אזורי החת
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הקו ,כדלקמן:

מבה  :1משוחה  S00עד S 054
מבה  :2משוחה  S054עד S065
מבה  :3משוחה  S065עד S096
תחום העבודה וקווי דיקור :טרם הכיסה לעבודה ובהתאם לתכית המאושרת הקבלן יסמן את קווי
הדיקור בשטח בהתאם לרצועת העבודה ,את מיקום עבודות הקבלן ודרכי הגישה בהן יעשה שימוש.

יקוז :בכל שלב בביצוע יקוט הקבלן את כל פעולות החוצות למיעת הצפות ושטפוות ,זק למדרוות
עפר ולשטחי חקלאות ,בהתאם לתכיות מהדס יקוז.
הגה על אזורים רגישים :שטחים רגישים ועצים לשימור יגודרו וישמרו בפי פגיעה על פי סקר עצים
מצורף.

מחה קבלן ,אתר התארגות ודרכי גישה :בהתאם לתכיות מתכן הפיסי )תהל( ומהדס התועה
והכבישים )משה כרמין(

מיעה והפחתת מפגעי ומטרדי אבק :הרטבה שוטפת של משטחי עבודה והתארגות ושל תיבי הסיעה של
משאיות ורכב עבודה בדרכי עפר ובתחום העבודות .כלול במחיר היחידה.

הקבלן יציב על חשבוו -כלול במחיר היחידה ,גדר רשת זמית כתומה בגבול הכביש וגדר אסכורית בצד
הפימי סביב גבול העבודות .הקבלן יתחזק את הרשת במהלך העבודות וייפרק אותה בגמר העבודות.

עקירה /העתקת עצים ושמירת עצים קיימים  -הכל בהתאם לסקר עצים של אגרוום הפרויקט .ראו כתב
כמויות של האגרוום.

הגה על אזורים רגישים  -שטחים רגישים מבחיה סביבתית ועצים לשימור יגודרו לשמירה מפי פגיעה.

ארכיאולוגיה  -יתבצע תאום מלא עם רשות העתיקות בכל מהלך עבודות החפירה.
לפי תחילת העבודות יש לסמן את ציר קו המים המתוכן וקווי הדיקור משי הצדדים בסרטים .הסימון
יעשה על פי החיות מהדס תה"ל  ,אדריכל הוף וציגי קק"ל.

עבודות חישוף  -לפי תחילת העבודות ועליית רכבים על רצועת הקו יתבצע חישוף לעומק  40ס"מ.
החישוף יכלול חישוף צמחייה קיימת ,כולל גיאופיטים ,יחד עם העפר לאחסון בערמות זמיות .אדמת
החישוף מערמות זמיות תפוזר יחד עם הצמחייה ברצועת הקו לאחר החת הקו.

שימור סלעים/אבי טרסה  -כל אבי הטרסות ו/או סלעים אשר יחשפו בזמן החפירה יאוחסו באופן זמי
לשימוש חוזר בעבודות השיקום הופי ,היכן שדרש בהתאם לתכית.
דרכים:
דרכי גישה זמיות מכבישי תיבי ישראל לאזור רצועת הקו ,בהתאם לתכיות מהדס משה כרמין ומדד
בפרד .הכיסה והיציאה משטחי ההתארגות ואזור רצועת הקו תהיה רק דרך החיבורים בהתאם
לתכיות .כמו כן לא יהיו עבודות כלשהן ועליית כלי רכב מעבר לגבול רצועת הקו .אין לחרוג בעבודות עפר
מגבול הרצועה .לפי תחילת העבודות יש לבצע חישוף השטח לעירום בערמות זמיות לפיזור חוזר לאחר
פרוק הדרך בגמר העבודות .הדרך תפורק בגמר העבודות ,האספלט יפוה למקום שפיכה מאושר והשטח
יחופה באדמת חישוף מערמות.

החת דרכי שירות קבועות באזור רצועת הקו לאחר גמר העבודות .תוואי דרכי האספלט והמצעים שהיו
קיימים בתחום רצועת הקו ייסלל מחדש ,כולל חיבור לדרכים חדשות ,בהתאם לתכיות מהדס תהל.

דרכי עפר  -תוואי דרך עפר קיים בגבול רצועת הקו ישוקם מחדש ,כולל דרכי עפר חדשות במידת הצורך,
בהתאם להחיות באתר בזמן הביצוע.
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לפי תחילת העבודות הקבלן יסמן את כל קווי התשתיות באתר בהתאם לתכיות ההדסיות שצורפו
למכרז ו/או בהתאם לחפירות גישוש לוודא את המיקום המדויק של הקווים .כל פגיעה בקווים תת-
קרקעיים ועליוים תהיה באחריות הקבלן והתיקוים על חשבוו.

כל העבודות כוללות אספקה ,הובלה ועבודות חפירה דרשות לביצוע העבודות.
הקבלן יכין דוגמא בשטח ,לאישור האדריכל ,של פרטי ביצוע כגון:
 חיפוי שוחות באבי לקט גדרות מסלעות הצבת ערמות עפר זמיות דוגמת שתילה בין אבי הבקלה בחלאו כל פרט אחר אשר יידרש.
אין להתחיל בביצוע אלא לאחר קבלת אישור המתכן לדוגמא.
שתילת צמחיית חלים
ייצוב אפיק החל והמדרוות יתבצע על פי תכיות משרד לביא טיף – הצבת אבי בקלה וסלעים .בייהם
יוחו כיסי שתילה על ידי ציור )שרוול( בקוטר  28ס"מ ובעומק  80ס"מ – מפי קרקע טבעית ועד למפלס
עליון .כמות הכיסים תהיה  :כיס אחד לכ 2-מ"ר.
לאחר החת השרוול יש למלא אדמת חישוף ולאחר מכן תתבצע השתילה.
השתילה תתבצע בתקופת החורף ,לאחר שירדו לפחות  70מ"מ של מי גשם .לאחר השתילה הקבלן ישקה
כל צמח בפרד על ידי מכלית או החת טפטפות זמיות בכמות של  5ליטר לצמח .אחזקה והשקיה של
הצמחייה הן לתקופה של  3חודשים ,כלול במחיר היחידה.
בתקופת הקיץ הקבלן ישקה פעמים בחודש בכמות של  10ליטר לצמח לתקופה של  6חודשים .סה"כ 12
מועדי ההשקיה .סעיף זה מדד בפרד.
תאום העבודות – הקבלן יתאם את עבודתו עם הגופים הבאים:
תאגיד מי שמש
תהל מהדסים
הקרן הקיימת לישראל
תחזוקה ,אחריות
הקבלן יתחזק על חשבוו לתקופה של  3חודשים את אזורי הטיעות מיום המסירה הראשוית – כלול
במחיר היחידה.
בתום תקופת שלושת החודשים תהיה מסירה סופית .מיום המסירה הסופית הקבלן יתחזק בתשלום
בהתאם לסעיפי מכרז לתקופה וספת של  9חודשים.
האחזקה כוללת :
 שתילה של צמחים חדשים במקום אלו שלא קלטו עישוב שיתבצע ע"י עידור או קלטור ההשקיה בהתאם למפורט לעילמסירה סופית:
בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית לרשויות .אם מצב השטח לא ישביע את רצון המזמין הקבלן
יתקן את הדרוש בהתאם לסעיפי המכרז .משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן ,לא תוארך
לשם כך את תקופת האחזקה.

גידור לרצועת העבודה
הגידור יתבצע על ידי הקבלן ועל חשבוו ובאחריותו.
מיקום הגידור יהיה כדלקמן:
בגבול רצועת העבודה בצד הכביש:
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עיגון הזוויתים בקרקע במרחק של כ 4-מטר בין

הצבת זוויתים משולשים )בזמטים( בגובה  2מטר.
העמודים.
חיבור גדר רשת פלסטית )גליל יריעות בגובה  1מטר( .הרשת קשרת על יד חוט ברזל לזוויתים.

בגבול רצועת העבודות בצד הפימי של רצועה הקו:
הצבת גדר אסכורית בגובה  3מטר .הגדר תעוגן ביסודות בטון בהתאם לפרט המצורף.
בגמר העבודות הקבלן יפרק את הגדר ויפה את החומרים מהאתר על חשבוו.
הקבלן אחראי לאחזקת הגדר במשך כל תקופת הביצוע .מדי יום במשך הביצוע במקרה של פגיעה כלשהי
בגדר הקבלן יחליף/יתקן את הקטע הדרש.

רשימת גיליוות
שם התכית
שיקום ופי
שיקום ופי
תכיות כלליות –
שיקום ופי
קטע טיפוסי – שיקום
ופי
הגדלה וחתכים
טיפוסיים

מס' גיליוות  -מבה 02
צפוי
) NOF_12חלק(
NOF_13 - NOF_21

מס' גיליוות  -מבה 01
מזרחי
NOF_1 - NOF_11
) NOF_12חלק(

ק"מ
1:500
1:500

C ,B ,A

1:2500

D

1:250

רשימת פרטים
מס' הפרט
פ1/
פ2/
פ3/
פ4/
פ5/
פ6/
פ7/
פ8/
פ9/
פ10/
פ10/א
פ11/
פ12/

שם הפרט
הסתרה לשוחות ביוב בשטח פתוח
מדגם סכמתי לרצועת הקו בקרבת חורשה קיימת
מסלעה במקום של הפרשי טופוגרפיה חדים וחיבור בין רצועת הקו וקרקע קיימת
טרסה בגבול רצועת הקו במקום של הפרשי טופוגרפיה חדים וחיבור בין רצועת הקו
וקרקע קיימת
גדר רשת – הצבת גדר רשת מפירוק או הצבת גדר חדשה בגבול מטעים קיימים
ערימות זמיות מאדמת חישוף לפיזור חוזר בגמר העבודות
גדר מרשת פלסטי בגבול רוצעת העבודה בצד הכביש
דרכי שירות ברצועת הקו – לפי תכיות תהל
פרט דרך אספלט ברצועת הקו ,לפי תכיות תהל
גידור חצר שירות :גרד דגם ציון משופר א' – מק"ט  8013ו -פשפש ציון – מק"ט
 ,3003תוצרת גדרות אורלי
חלופה :גידור חצר שירות על גבי רצועת בטון  -הגדר דגם ציון משופר א' – מק"ט
 8013תוצרת גדרות אורלי
גדר אסכורית בגבול העבודה בצד הפימי של רצועת הקו
חלים – שתילת צמחיית חלים בין אבי הבקלה כולל שרוול .פרט אבן הבקלה
בהתאם לתכון יועץ היקוז .העבודות רק במבה  2א' ו2-ב'.

פרויקט מאסף ביוב מזרחי
בית שמש
נספח ג'7

מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות
שימור וכריתת עצים בוגרים

נערך ע"י דב גולדוין

יולי 2020
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פרויקט מאסף ביוב מזרחי בית שמש
מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות כריתה ,העתקה ושימור עצים בוגרים
שם התכנית :תאגיד מי שמש -פרויקט מאסף ביוב מזרחי -בית שמש
ניהול הפרויקט :חברת דויד אקרשטיין בע"מ -הנדסה
תכנון :חברת תה"ל יועצים ומהנדסים בע"מ.
אדריכלות נוף :ירמי אפשטיין -אדריכלות נוף

תוכן המסמך:
 .1מוקדמות.
 .2מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות כריתת עצים.
 .3מפרט טכני מיוחד לעבודות שימור כולל עבודות גיזום.
 .4מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות העתקת עצים ואחזקת העצים המועתקים.
 .5סעיפי ביצוע ,תכולת המחיר ואופני מדידה.
 .6נספח א'  -חוברת "הנחיות לעבודה בקרבת עצים" ,משרד החקלאות2013 -
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 .1מוקדמות
 .1.1כללי:
 .1.1.1במסגרת פרויקט זה ,יבוצעו על ידי חברת "תאגיד מי שמש" ,באמצעות קבלנים זכיינים ,עבודות
להטמנת קו ביוב ראשי לאורך כ  9ק"מ לאורך כביש  )10( 3855ומערבה לכיוון נחל שורק .העבודה
מתבצעת בקרבת עצים בוגרים ומפרט זה בא להסדיר ולפרט את אופן ביצוע העבודה בעצים ובקרבת
העצים ,כולל העבודות לשימור ולכריתה.
 .1.1.2המפרט הטכני המיוחד המצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מנספח העצים אשר מוגש לפקיד היערות ,כחלק
מן הבקשה לקבלת היתר בניה ורישיונות כריתה .תכולתו מחייבת את הקבלן בעת ביצוע העבודות
הקשורות לשימור וכריתת עצים קיימים .מוזכר בזאת שפקיד היערות רשאי לשלול את אישורו להיתרים
במקרה של אי קיום תנאיי ההיתר.
 .1.1.3המפרט המיוחד מתבסס על חוברת "הנחיות לעבודה בקרבת עצים" ,משרד החקלאות.2013 -
 .1.1.4כל מחלוקת ו/או אי התאמה ו/או דרישה לשינוי ו/או הרחבה של הנחיות מפרט זה יאושרו בכתב על ידי
נציג המזמין.
 .1.1.5הגוזם /כורת המופעל על ידי הקבלן (להלן "המבצע") יהיה בהכשרתו גוזם מוסמך ,ובעל שתי התעודות
הבאות (במצטבר):
 .1.1.5.1תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה.
 .1.1.5.2תעודת הסמכה בתוקף של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג' ,אשר עברו הכשרה כנדרש
בתקנות הבטיחות לעבודה בגובה (התשס"ז  ,)2007ע"י מוסד /מדריך המוכר ע"י משרד
התמ"ת לצורך העברת הדרכות אלה.
 .1.1.6הגוזם בפועל יהיה בעל ידע ,מיומנות וניסיון מוכח בביצוע עבודות גיזום לרבות עבודות הדורשות טיפוס,
וכן כריתת עצים .הגוזם בפועל יאושר ע"י הפיקוח קודם כניסתו לעבודות .למען הסר ספק לא יורשה
שימוש בקבלני משנה של הגוזם אשר אושר לביצוע העבודה על ידי המזמין לעבודות אלה.
 .1.2פיקוח אגרונומי ודיווח לפקיד היערות:
 .1.2.1נציגי המזמין ,ו נציגי קק"ל הם המאשרים את מבצע העבודה ,את אופן הביצוע ,את מועד הביצוע ואת
איכות הביצוע.
 .1.2.2תפקידי המפקח הם:
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א.
ב.
ג.
ד.

דיווח תקופתי (כולל לפני תחילת העבודה וכן בסיומה) לפקיד היערות אשר אישר את נספח העצים,
הרישיונות וההיתרים .הדיווח יכלול התייחסות לעבודות בעצים ,לקיום תנאי מפרט השימור ולשימור
העצים בכלל.
אישור הגוזם מבצע העבודה.
מתן ואישור פתרונות במהלך הביצוע.
מעקב ,אישור ודיווח לגבי כריתת עצים ועבודות השימור.

 .1.3עבודות מקדימות:
 .1.3.1לפני תחילת ביצוע עבודות הפיתוח יתבצעו עבודות מקדימות שמטרתן:
א .הכנת העצים לקראת עבודות הפיתוח שעלולות לפגוע בענפי העץ ,במערכת השורשים ,ביציבות
העץ והתפתחותו העתידית.
ב .שמירה על בריאות העצים ומניעת פגעים העלולים להיגרם עקב העבודות בסמיכות לעצים.
ג .הסרת מכשולים לביצוע רציף של עבודות הפיתוח.
 .1.3.2העבודות יכולות לכלול את הפעולות הבאות:
א .עבודות סימון כולל גבול העבודה וסימון העצים.
ב .חפירות גישוש.
ג .עבודות גיזום.
ד .עבודות כריתה.
ה .עבודות כבילה.
ו .עבודות אורתופדיה .
ז .עבודות הגנה על גזעי העצים.
ח .עבודות הגנה על שורשי העצים.
 .1.3.3העבודות יבוצעו על פי הנחיות האגרונום המלווה ,על פי מפרט זה ,על פי סקר העצים ונספח העצים
של הפרויקט ועל פי היתרי הכריתה של פקיד היערות.
 .1.3.4העבודות יבוצעו תמיד לפני כניסת כילים מכניים ,ציוד או חומרים לשטח .הטיפול בכל אזור ביצוע יתבצע
לכל היותר חודש לפני תחילת החפירות בפועל.
 .1.3.5הקבלן ידווח ליערן קק"ל האחראי באזור העבודה הרלוונטי לפני כל כניסה לעבודה בעצים וינהג לפי
הנחיותיו.
 .1.4סימון העצים:
 .1.4.1העצים יסומנו בשטח ,באחריות הקבלן ,על ידי מודד מוסמך ,לפני ביצוע עבודה כלשהי בשטח .זה כולל
עבודת שימור ,העתקה וכריתה .על המבצע לוודא כי כל עץ בו מבוצעת עבודה כלשהי סומן על ידי מודד
מוסמך בעזרת שילוט ברור על גבי העץ .סימון העצים יאושר על ידי המפקח האגרונומי ונציג קק"ל לפני
תחילת העבודה.
 .1.4.2העצים יסומנו בבירור תוך הצגת מעמדם במהלך הביצוע:
 .1.4.2.1עצים לשימור – העצים שמיועדים להישאר במקומם ושלא יבוצעו עבודות פיתוח כלשהן
באזור השורשים המוגן כפי שמוגדר בסקר העצים .בעצים אלה יבוצעו עבודות גיזום למניעת
חדירת ענפים לשטח גבולות הביצוע וכן עבודות כנדרש לפי הנחיות היועץ האגרונומי.
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 .1.4.2.2עצים לשימור מיוחד – העצים שמיועדים לשימור בתוך גבולות העבודה ,לכן קיים סיכוי
גבוה לפגיעה בעץ .בעצים אלה יבוצעו פעולות שימור המגדרות בפרק ההנחיות לשימור להלן.
 .1.4.2.3עצים לכריתה – העצים שמיועדים לכריתה לפי נספח העצים ומנהל הפרויקט מחזיק ברישיון
בתוקף לכריתתם.

 .1.5אחריות המבצע ,בטיחות וביטוח:
 .1.5.1חוקים ותקנות  -כל עבודות המבצע יבוצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים ,לתקנות ולצווים של ממשלת
ישראל ,או רשויות מוסמכות אחרות (לרבות :הרשות המוניציפאלית ,משטרה ,רשות כבאות ,חברת
חשמל ,בזק וכד').
 .1.5.2תקנים  -כל העבודות אשר יבוצעו וכל החומרים/רכיבים אשר יסופקו יהיו עפ"י כל התקנים והמפרטים
הכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים (במהדורתם העדכנית ביותר) .כל האביזרים ,החומרים
והציוד שבו ישתמש המבצע יענו על התקנים המקובלים.
 .1.5.3המבצע ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה
ויקפיד על קיום החוקים ,התקנים ,התקנות וההוראות המקומיות והממשלתיות וכללי הבטיחות
הקפדניים ביותר הקשורים לנושא העבודה וכן הוראות כל דין בעניינים אלו ו/או הוראות שימסרו לו בע"פ
או בכתב ע"י המפקח או המזמין.
 .1.5.4המבצע ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים ,לרבות :שילוט ,שילוט מואר ,גידור השטח ,מחסומים,
אביזרי בטיחות ,שלטי אזהרה להולכי רגל ולכלי רכב וכל הדרוש לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי
גוף ורכוש לו ולכל צד שלישי.
 .1.5.5בעת ביצוע העבודה על המבצע להיות מבוטח ביטוח מקצועי לו ולעובדיו וכן ביטוח צד ג' ,בגובה כיסוי
התואם את תכולת העבודה והסיכונים לו ולצד ג'.
 .1.5.6על המבצע למנות יועץ בטיחות מטעמו ,לערוך סקר סיכונים ולבצע את עבודתו עפ"י הנחיות היועץ.

 .1.6ניקוי ופינוי פסולת ושמירה על ערכי טבע:
 .1.6.1כל פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות המבצע והתארגנותו בשטח וכן כל חומר זר או פסולת אחרת
אשר הייתה קיימת לפני תחילת העבודה בתחום כל העבודות לכל עומק ,ובכלל זה פסולת המצויה
בתחום עבודות החפירה ,תסולק ע"י המבצע ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה ,לאתר מורשה
להטמנת/סילוק פסולת ,המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ולאחר קבלת אישור המפקח.
 .1.6.2על המבצע לנקות את השטח בסוף כל יום עבודה ולסלק כל פסולת שהינה תוצר עבודתו ,באופן שימנע
כל הפרעה למהלך התנועה באתר וסביבתו ,אל אתר מורשה כאמור לעיל.
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 .1.6.3על המבצע להחזיק את אתר עבודתו ואת האזורים המשמשים למעבר להולכי רגל ורכב נקיים ומסודרים
תמיד ,ללא כל הפרעה.
 .1.6.4פסולת המכילה חלקי צמח פוריים של עצים ושיחים ממינים פולשים (כגון :פרקנסוניה סיכנית ,שיטה
כחלחלה ,קיקיון מצוי ,שיח הטבק וכו') תטופל בהתאם להנחיות משרד החקלאות /לאיכות הסביבה,
לרבות הטמנה עמוקה וכו'.
 .1.6.5באחריות המבצע לוודא כי בכל עת אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בעץ אשר לא קיימת לגביו הנחיה
ברורה לביצוע גיזום ,כריתה או חפירה ,במסגרת סקר העצים ובכלל.
 .1.6.6באחריות המבצע לוודא כל העת כי אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בערכי טבע מוגנים ולא מוגנים (עצים,
צמחיה ,גיאופיטים ,סלעים וכו').
 .1.6.7היה והורה פקח מטעם רט"ג ,קק"ל או נציג המזמין על קיומם של ערכי טבע ונוף מיוחדים או נדירים
העלולים להיפגע כתוצאה מעבודת המבצע ,על המבצע מוטלת האחריות להימנע מכל פגיעה בהם,
אלא לאחר תאום הפעולות שינקטו לפינויים או שימורם ,עם רט"ג ו/או נציג המזמין.

 .2מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות שימור עצים קיימים
בתחום ובגבול שטח העבודה
 .2.1סימון והגנה:
 .2.1.1לפני תחילת כל עבודה בשטח ,על הקבלן חלה החובה לוודא את סימון גבול העבודה וכן לוודא את סימון
כל העצים הנמצאים בתחום הקו הכחול והעצים הנמצאים במרחק  5מ' מחוץ לגבול זה .הסימון יכלול
את מספר העץ ואת הסטטוס שלו כפי שמפורט בסקר העצים.
 .2.1.2באחריות המבצע להגן על העצים המיועדים לשימור (שהם כל העצים שאינם מיועדים לכריתה),
באמצעות גידור הגזע בגדר מתכת איסכורית במרחק של  1.0מ' מהגזע (קוטר  2מ') ,במקרה של עץ
לשימור מיוחד ,מרחק הגדר מהגזע יצוין בטבלת העצים לשימור מיוחד להלן ובגובה  150ס"מ מעל
הקרקע .יש לקבע את פרט ההגנה לקרקע באמצעות יתדות ברזל .עצים הקרובים זה לזה ,ניתן לגדר
ביחד כקבוצה .עבודות הגידור יבוצעו בכל העצים שבתוך גבולות הפרויקט ,וכן ברצועה ברוחב  5מ'
מעבר לגבולות הפרויקט .כאשר רצועת העבודה עוברת בתוך קבוצת עצים או ליד קבוצת עצים יש
לבנות את גדר האיסכורית כחוצץ בין רצועת העבודה לעצים.
 .2.1.3במידה ומתחם העבודות יגודר באופן מלא בגדר קבועה או באיסכורית אין צורך לגדר עצים הנמצאים
מחוץ הגדר.
 .2.1.4על העצים לשימור יש להציב שלט "עץ לשימור" ,השלט יהיה עשוי מפח מגלוון בגודל .50X50
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 .2.1.5על העצים לשימור "מיוחד" יש להציב שלט "עץ לשימור מיוחד" ,השלט יהיה עשוי מפח מגלוון בגודל
.50X50

 .2.2גיזום ואחזקת העצים המוגדרים לשימור:
 .2.2.1למען הסר ספק כל עבודות השימור יתבצעו בהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים של משרד החקלאות
במהדורתו האחרונה.
 .2.2.2כל העצים ברצועת העבודה או שענפיהם חודרים לרצועת העבודה ייגזמו כך שלא יהיו ענפי צד של עצים
בתוך רצועת העבודה ,החל מהקרקע ועד לגובה  4מ' .עצים נמוכים או כאלה שלא ניתן לבצע גיזום כנ"ל
מבלי לפגוע בשלד העץ ייגזמו תחת הנחיות פרטניות של האגרונום.
 .2.2.3כל השורשים שייפגעו בחפירה שהם מעל עובי  5ס"מ ייגזמו בחיתוך מקצועי בדופן החפירה על ידי גוזם
מומחה .חל איסור מוחלט על קריעת ענפים ושורשים.
 .2.2.4עבודות הגיזום יתבצעו באופן מקצועי בהתאם לכללים המקובלים בתחום זה ובהתאם להנחיות המפקח
בשטח.
 .2.2.5יש למרוח כל חתך שקוטרו עולה על  5ס"מ ,בענף או בשורש ,במשחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע.
סוג המשחה טעון אישור המפקח .מודגש בזאת כי מריחת משחת הגיזום תעשה מיד עם חיתוך ענפי/
גזע העץ ,בעוד הפצע טרי.
 .2.2.6בגמר הטיפול בעץ ,על העץ להיות מאוזן ומעוצב וללא סכנה למשתמשי הדרך ולבריאות העץ.
 .2.2.7באחריות הגוזם המלווה את הפרויקט מטעם הקבלן להתריע על כל מצב בו יציבות העץ התערערה עקב
עבודות החפירה  .לפי הצורך ,ובהנחיית היועץ האגרונומי יבוצעו עבודות קשירה כגון :קשירת ענפים
בכבילה מתכתית ,קשירת ענפים בכבילה שאינה מתכתית ,כמו למשל כבל "קוברה" או שו"ע וכן חיזוק
בעזרת קידוח מוטות מתכת בהתאם להנחיות הפיקוח .למען הסר ספק ,עבודות קשירה או כבילה של
עצים היא כלולה בסעיף "גיזום עץ" כמפורט בהמשך.
 .2.2.8העבודה כוללת ניקוי השטח ופינוי הגזם ,מדי יום לאתר פסולת מורשה.
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 .2.3עבודות "שימור רגיל":
עצים ל"שימור רגיל" הם כל העצים שמחוץ לגבולות העבודה עד למרחק  5מטר ,ו או שנופם
.2.3.1
חודר לרצועת העבודה.
 .2.3.2העצים לשימור על פי התכנון ,מפורטים בטבלת הסקר ושמירתם כוללת את כל עבודות הסימון ,הגיזום
וההגנה המפורטים כאן תחת סעיף "גיזום עץ" .בנוסף ,במקרה של פגיעה שלא צפויה בענפי או בשורשי
העץ ,יבוצעו עבודות שימור נוספות על פי הנחיות היועץ האגרונומי בשטח .למען הסר ספק ,עבודה
שבוצעה על מנת לתקן נזק שעשה הקבלן עצמו לא ייכלל לתשלום.
 .2.3.3לאחר סימון העצים וסימון תוואי העבודות ,יתבצעו עבודות גיזום והרמת נוף שמטרתן למנוע אירועי
שבירה של ענפים על ידי כלים הנדסיים במהלך העבודות .כמוכן ,כל שלבי הפיתוח בפרויקט ילוו בגיזום
לפי הצורך ,אשר יבוצע על ידי גוזם עצים מוסמך בעל תעודת "גוזם מומחה" ,שתפקידו לבצע חיתוכי
נוף ושורשים כנדרש.
 .2.3.4במידה ונפגע בית שורשים של עץ המיועד לשימור ,יש לבצע חיתוך מקצועי מידי של השורשים הפגועים,
כולל ריסוס השורשים החשופים נגד פטריות בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל
 1ליטר מים  +פוליקור  550במינון של  0.1%בתמיסה ,יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש
השורשים שנחשף ,בנוסף יש לרסס את אזור השורשים בהורמון השרשה מסוג  KIPAבריכוז של 2,000
.ppm
 .2.4עבודות קידוח ומנהור:
 .2.4.1עבודות קידוח ומנהור יבוצעו בעומק של  3מ לכל הפחות ,בכל מקטע שיש בו עצים קיימים.
 .2.4.2מפרט הקידוח /מנהור יועבר לאגרונום לבדיקה לחומרים רעילים לעצים שעשויים להיות מוחדרים
במהלך העבודה לבית השורשים של עצים קיימים.
 .2.4.3לא יעשה שימוש בפיצוצים בשטחים בהם עומדים עצים קיימים.
 .2.5עבודות "שימור מיוחד":
 .2.5.1עצים ל"שימור מיוחד" הם עצים שהוגדרו לשימור העומדים בתוך רצועת העבודה ולכן סבירות גבוהה
לפגיעה בבריאותם.
 .2.5.2העצים לשימור מיוחד על פי תכנון ,מפורטים בטבלה להלן .בעצים שייפגעו במהלך הביצוע שלא על פי
התכנון המוקדם ,יבוצעו עבודות השימור המיוחד על פי הנחיות היועץ האגרונומי בשטח.
 .2.5.3למען הסר ספק ,בעצים שהוגדרו ל"שימור מיוחד" ,יבוצעו כל הפעולות המפורטות לעיל לגבי עצים
המיועדים ל"שימור רגיל" כגון גיזום וגידור ,עם דגש מיוחד כמפורט להלן:
 .2.5.3.1הקטנה והרמה של הנוף כדי להקטין את הסיכוי לשבירה או קריעה של ענפים על ידי כילים
הנדסיים הפועלים בתוך הרצועה.
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 .2.5.3.2גידור כל העצים לשימור מיוחד ,משך כל תקופת העבודה ,בגדר איסכורית בגובה  150ס"מ
במרחק של  1מטר מגזע העץ לכל כיוון (קוטר 2מ') .במקרים מיוחדים בהם הגדר אינה מאפשרת
את ביצוע העבודה ,היא תוקטן עד ל 0.5מ' מגזע העץ קוטר 1מ' .ההקטנה על ידי הקבלן טעונה
אישור המפקח.
 .2.5.3.3חיתוך מקצועי וזהיר של שורשים מעל קוטר  5ס"מ במהלך ביצוע של כל חפירה בתוך איזור
השורשים המוגן של העצים.
 .2.5.3.4השקיה לעידוד עצים שלפי הערכת האגרונום המלווה סובלים במהלך הביצוע מכל סיבה.
סידורי ההשקיה כפי שיידרשו על ידי המפקח ,הם חלק מתכולת העבודה של הקבלן ובאחריותו.

 .2.5.4אין לחפור קרוב יותר מ  2מ' מגזע העץ .אם נדרש כן ,אז במקומות הבודדים בהם זה קורה ,יש לבצע
פתרון ל תמיכת קיר התעלה באופן מקומי כדי לאפשר שיפוע חפירה גדול יותר ,הכל לפי הנחיות יועץ
קרקע.
 .2.5.5עצים ששורשיהם נפגעו במהלך העבודות :בכל העצים בתחום העבודות המיועדים לשימור מיוחד ואשר
חלה פגיעה בבית השורשים שלהם ,על הגוזם לבצע עבודות סניטציה ודילול נוף להפחתת ההתאיידות
וליצירת איזון בין נוף העץ ביחס למערכת השורשים שנפגעה .הגיזום יבוצע באופן מקצועי ובהתאם
להנחיות הגיזום של משרד החקלאות והנחיות המפקח ובכל מקרה אין לדלל יותר מ 30% -מנוף העץ.
כל פצעי הגיזום והחתכים בענפים שקוטרם  4ס"מ ומעלה ימרחו באופן קפדני בשכבה מלאה של משחת
גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע .למען הסר ספק אין לגזום עלווה מטמיעה ללא צורך.

 .2.6קשירה ועיגון:
 .2.6.1כל עץ שנפגע במהלך העבודות ,באופן המסכן את יציבותו ,יעוגן מידית בהתאם להנחיות מהנדס
(קונסטרוקטור) ולאחר אישורו בכתב .על הקבלן לשכור את שירותיו של קונסטרוקטור לצורך הכנת
התכנון של עיגון העצים .למען הסר ספק ,עבודות קשירה או כבילה של עצים היא כלולה בסעיף "גיזום
עץ" כמפורט בהמשך.
 .2.7אחריות לשימור ולאחזקת העצים:
 .2.7.1תקופת האחריות לשימור העצים הינה עד למסירת השטחים בסיום כל העבודות .בתקופה זו על המבצע
לדאוג ולבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות ,לרבות:
 .2.7.1.1תיקון פעולות הגיזום כנדרש ובהתאם להוראות המפקח;
 .2.7.1.2טיפול במזיקים ומחלות;
 .2.7.1.3תחזוקת אמצעי הכבילה/ייצוב ,במידה ויהיו כאלה;
 .2.7.1.4השקיה כנדרש;
 .2.7.1.5הוראות הפיקוח הנוספות שיינתנו מעת לעת.
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 .2.7.2על הגוזם לבקר בשטח לפחות אחת לשבוע (בכל תקופת הפרויקט) ע"מ לבחון את מצב העצים ,מצב
הגידור ,החפירה בקרבת עצים ,לזהות ולטפל בענפים ושורשים שנפגעו במהלך העבודה וכו'.
 .2.7.3החפירה ,המילוי וההידוק המתמשכים בקרבת העצים עלולים להביא את העצים למצב של עקה .על
המבצע לדאוג לאוורור מתמיד ומניעת הידוק מתמשך ולהסדיר מערכת השקיה יעילה למערכת
השורשים במקרה הצורך.
 .2.7.4על המבצע לדאוג משך כל תקופת ביצוע הפרויקט לשטוף את עלוות העצים מן האבק שעלול להצטבר
עליה ,פעולה זו תבוצע לפחות אחת לחודש באמצעות מכלית או מערכת ההשקיה הקיימת כך שלא
יגרם כל נזק לעלווה.
 .2.7.5במידה שיידרש להשקיית עצים שנפגעו במהלך העבודות ,על המבצע לתאם ולהסדיר חיבור למקור מים
פעיל ,זאת למשך כל פרק הזמן בו תבוצענה עבודות הפיתוח ועד למסירת העבודה הסופית .כל עץ
העלול לסבול מן העבודות המתבצעות בקרבתו יושקה בכל תחום הנוף בהחזר יומי מלא לפי
התאיידות ובתדירות של פעם בשבוע.

 .2.8טבלת העצים ל"שימור מיוחד"

מספר
העץ

מין העץ

גובה
העץ
(מ')

קוטר
גזע
ראשי
(ס"מ)

1

שיזף מצוי

8

20

11

קרית פקאן

8

25

22

שיזף מצוי

7

15

23

שיזף מצוי

8

15

24

שיזף מצוי

8

25

25

שיזף מצוי

7

15

29

אשל

6

רב גזעי

30

אשל

6

רב גזעי

66

שקד מצוי

6

25

אזור
שורשים
מוגן רדיוס
ממרכז העץ
(מ')

הנחיות שימור
מיוחד -גיזום

1.4

הקטה והרמת
נוף

1.8

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

1.8

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

2.0

דילול גזעים
מצד החפירה

2.0

דילול גזעים
מצד החפירה

1.8

הקטה והרמת
נוף

הנחיות שימור
מיוחד -גידור
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
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הנחיות שימור
מיוחד -חיתוך
שורשים

צפוי שיידרש
חיתוך שורשים
לפי המפרט

צפוי שיידרש
חיתוך שורשים
לפי המפרט
צפוי שיידרש
חיתוך שורשים
לפי המפרט
צפוי שיידרש
חיתוך שורשים
לפי המפרט

הנחיות שימור
מיוחד-
השקיה

הנחיות שימור
מיוחד
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מספר
העץ

מין העץ

גובה
העץ
(מ')

קוטר
גזע
ראשי
(ס"מ)

70

אקליפטוס המקור

15

60

78

אקליפטוס המקור

22

80

79

אקליפטוס המקור

20

70

80

אקליפטוס המקור

23

100

81

אקליפטוס המקור

20

50

82

אקליפטוס המקור

20

60

84

אקליפטוס המקור

10

50

85

אקליפטוס המקור

10

50

93

אקליפטוס המקור

8

15

100

תמר מצוי

3

70

105

זית אירופי

4

10

106

שיזף מצוי

4

15

107

זית אירופי

5

10

114

שיזף מצוי

5

15

116

אקליפטוס המקור

20

60

117

אקליפטוס המקור

15

30

196

חרוב מצוי

8

15

197

חרוב מצוי

7

20

198

חרוב מצוי

7

20

אזור
שורשים
מוגן רדיוס
ממרכז העץ
(מ')

הנחיות שימור
מיוחד -גיזום

4.2

הקטה והרמת
נוף

5.6

הקטה והרמת
נוף

4.9

הקטה והרמת
נוף

7.0

הקטה והרמת
נוף

3.5

הקטה והרמת
נוף

4.2

הקטה והרמת
נוף

3.5

הקטה והרמת
נוף

3.5

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

4.9

הקטה והרמת
נוף

0.7

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

0.7

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

4.2

הקטה והרמת
נוף

2.1

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

1.4

הקטה והרמת
נוף

1.4

הקטה והרמת
נוף

הנחיות שימור
מיוחד -גידור
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
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מספר
העץ

מין העץ

גובה
העץ
(מ')

קוטר
גזע
ראשי
(ס"מ)

199

חרוב מצוי

7

15

203

חרוב מצוי

6

25

204

חרוב מצוי

8

25

335

חרוב מצוי

6

60

363

זית אירופי

5

42.5

364

פיקוס התאנה

6

35

423

בוהיניה מגוונת

5

15

427

אשחר רחב עלים

5

22.5

428

בוהיניה מגוונת

3

10

408

תות מ.ל.י.

8

62.5

אזור
שורשים
מוגן רדיוס
ממרכז העץ
(מ')

הנחיות שימור
מיוחד -גיזום

1.1

הקטה והרמת
נוף

1.8

הקטה והרמת
נוף

1.8

הקטה והרמת
נוף

4.2

הקטה והרמת
נוף

2.9

2.5

הקטה והרמת
נוף

הקטה והרמת
נוף

0.7

הקטה והרמת
נוף

1.1

הקטה והרמת
נוף

0.7

הקטה והרמת
נוף

1.8

הקטה והרמת
נוף

הנחיות שימור
מיוחד -גידור
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 2מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ
גידור גזע
באיסכורית
בקוטר 1מ

הנחיות שימור
מיוחד -חיתוך
שורשים

חיתוך שורשים
מקצועי תוך
כדי חפירה
חיתוך
שורשים
מקצועי תוך
כדי חפירה
חיתוך
שורשים
מקצועי תוך
כדי חפירה

הנחיות שימור
מיוחד-
השקיה

השקיה כנדרש
בחודשי הקיץ

הנחיות שימור
מיוחד

עיגון ליציבות
לפי הצורך

 .3מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות לכריתת עצים
 .3.1תיאור עבודות הכריתה באחריות הקבלן:
.3.1.1

סימון ברור של גבולות העבודה ושל העצים המיועדים לכריתה עפ"י סקר העצים .רק לאחר סימונם
ואישור המפקח ,רשאי המבצע להתחיל בביצוע עבודות הכריתה.

.3.1.2

ווידוא כי קיים לגבי כל עץ לכריתה רישיון כריתה בר תוקף .רישיון זה יהיה פיזית ברשות מנהל העבודה
והקבלן המבצע בשטח.

.3.1.3

תאום מול מפקח קק"ל לפני כל עבודה בעצים או בקרבת העצים.
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.3.1.4

אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים לשם השלמת העבודה ומניעת נזקי גוף ורכוש למבצע ולכל צד
שלישי.

.3.1.5

נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לפגוע בעת ביצוע עבודות כריתה או פינוי ,בעצים
המיועדים לשימור ו/או העתקה.

.3.1.6

ניקוי השטח ופינוי הגזם ,הגדם ושארי הגדם לאתר פסולת מורשה .יש לשים לב כי העצה שהיא תוצרת
עבודות הכריתה הינה רכוש המזמין וכל שימוש בה טעון את אישורו.

.3.1.7

במקרה של כריתת עצים ממינים פולשים ו/או כאלה בעלי נטייה להתחדשות מהגדם ,יש למרוח את
הגדם בחומר מסוג "גרלון" ,זאת בהתאם לגודל העץ/קוטר הגזע ובהתאם להוראות היצרן ,הנחיות
משרד החקלאות והנחיות המפקח ובכל מקרה עד תמותה מלאה (גם אם הפעולה תבוצע מספר
פעמים) .מודגש בזאת כי מריחת הגרלון תעשה מיד בתום כריתת הגזע ,בעוד הגדם טרי (בעץ רב-
גזעים ,יש למרוח את כל גדמי העץ).

 .4מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות העתקת עצים ואחזקת העצים המועתקים
 .4.1כללי:
 .4.1.1במסגרת הפרויקט יועתקו עצי זית בוגרים ממטע חקלאי ,בתוך פוליגונים בהם העצים מיועדים
לכריתה .העצים המיועדים להעתקה מופיעים בנספח העצים ובדוח הסקר וכן העצים סומנו בשטח
בעזרת צבע .בכל מקרה של אי בהירות לגבי זהות העצים להעתקה ,יפנה הקבלן למנהל הפרויקט.
 .4.1.2העצים לא יועתקו בהכרח באותו הזמן או לאותו מקום ,הכל לפי הנחיות מנהל הפרויקט.
 .4.1.3העצים יועתקו לאתר /אתרים שיורה מנהל הפרויקט לקראת מועד ביצוע ההעתקה .מועד זה ייקבע
על ידי המפקח ובכל מקרה לא יותר מ  30יום לפני תחילת הביצוע במקטע הפרויקט הרלוונטי.
במידה שמועד תחילת הביצוע יחייב העתקה בחודשים שאינם נוחים להעתקת העצים (כגון יולי-
אוגוסט) ,ההעתקה תבוצע במועד מוקדם יותר שיאושר על ידי מנהל הפרויקט.
 .4.1.4מפרט זה מתייחס להעתקת העצים במסגרת הפרויקט .מועדי העתקתם מפורט להלן לפי סדר
עדיפות:

-

מין העץ

מועד העתקה א'

מועד העתקה ב'

מועד העתקה ג'

זית אירופי

מרץ -יוני

ספטמבר  -נובמבר

דצמבר  -פברואר

למען הסר ספק ,לא תבוצע העתקה בחודשים יולי ואוגוסט.
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 .4.1.5מודגש בזאת כי מועד ההעתקה המדויק יקבע ע"י המפקח ובהתאם לשיקוליו המקצועיים והמבצע
ייערך כנדרש לצורך עמידה בלוח הזמנים שיוגדר ע"י פיקוח/אגרונום מלווה.
 .4.1.6העתקת עצים תבוצע תחת פיקוח אגרונומי צמוד על ידי מפקח אגרונומי מטעם הקבלן ,אגרונום או
הנדסאי נוף בהכשרתו ,בעל ניסיון בתחום ההעתקה והמאושר על ידי מנהל הפרויקט ועל ידי פקיד
היערות.
 .4.1.7העתקת העצים תבוצע תחת רישיון העתקה בתוקף ותוך תיאום עם פקיד היערות נותן הרישיון.
 .4.1.8העתקת העצים תבוצע תחת מפרט ההעתקה המצ"ב .שינויים יאושרו על ידי המפקח האגרונומי
בכתב ואחרי אישור נציג המזמין ,זאת בהתאם לתכולת רישיון ההעתקה ,בהתאם ללוחות הזמנים
של הפרויקט ובהתאם לאתרי השתילה מחדש המאושרים.
 .4.2ההעתקה תכלול ארבעה שלבים כמפורט:
שלב  :1עבודות מקדימות – התארגנות לוגיסטית.
שלב  :2עבודות הכנה להעתקת העצים – עבודות להכנת העץ להעתקה לרבות השקייה.
שלב  :3העתקת העצים לאתר הנטיעה הסופי – עבודות העתקה בפועל כולל הנטיעה.
שלב  :4טיפול ואחזקת העצים המועתקים באתר הנטיעה הסופי.
 .4.2.1העבודות השונות יבוצעו תחת פיקוח המזמין או מי מטעמו ,לא תבוצע כל עבודה מבלי שתתואם
מראש עם המפקח וללא נוכחותו .יודגש כי המעבר בין שלב ביצוע אחד לשלב שאחריו ,יעשה רק
לאחר אישור המפקח/האגרונום המלווה.
 .4.2.2ההעתקה (שלב  )3תבוצע לכל מקום אשר יוגדר על ידי מנהל הפרויקט ,בתחום התמ"ל או למקום
אחר בתחום העיר לוד.
 .4.2.3ההעתקה (שלב  )3תבוצע תוך שתים עשרה ( )12שעות לכל היותר ממועד ניתוקו הסופי של הגוש
מן הקרקע ותוך עשרים וארבע ( )24שעות מתחילת החפירה בגוש העץ להעתקה.

שלב  :1עבודות מקדימות

 .1הכרת אתר העתקה ואתר הנטיעה הסופית
 .1.1על המבצע לבקר בשטח הפרויקט ,לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת מגבלות שטח הנטיעה
החדש .עליו להיערך באופן הנדרש לביצוע העבודות כפי שיפורטו להלן.
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 .2תאום ואישורים
 .2.1על המבצע מוטלת האחריות לתאם ולקבל בכתב את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים
הנדרשים מהרשויות המוסמכות (משטרה ,חח"י ,בזק ,כבלים ,פקיד היערות, ,רט"ג ,רשות העתיקות וכו')
לצורך ביצוע הפרויקט על כל שלביו.
 .2.2מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי העתקת העצים תעשה אך ורק לאחר שימצאו בידי המבצע :רישיון
העתקה מפקיד היערות האזורי ,רישיון חפירה ואישור מנהל הפרויקט למיקום הנטיעה החדש.
 .2.3על המבצע לקבל אישורי חפירה הן לאתר ההעתקה והן לאתר הנטיעה החדש ולוודא שאין בשטח עבודתו
תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות שעלולות להינזק .באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים ,כגון:
חברת חשמל ,בזק ,כבלים ,רמזורים ,מחלקת מים וניקוז וכו' .במידה ומתעורר ספק בעניין מיקום
התשתיות התת קרקעיות ,יערוך המבצע חפירות גישוש לאיתור התשתיות טרם מועד החפירה.
 .2.4באחריות המבצע לתאם ולוודא מראש הימצאותו של מקור מים אליו יתחבר לצורך השקיית העצים ,הן
באתר ההעתקה והן באתר הנטיעה החדש .עליו לוודא כי לחץ המים הקיים במקור מתאים לצורך
השקיית העצים .כמו כן ,על המבצע להסדיר מראש את חיבורי המים ,כולל רכישת מונה מים וכל
האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העצים ,כפי שיפורט בהמשך.
 .3הכנת ציוד וחומרים
 .3.1על המבצע להתארגן מראש ולספק לשטח את החומרים והציוד הנדרשים במפרט ,לרבות (מודגש בזאת
כי סוג החומרים ושיטת העתקה נתונים לשיקולו הבלעדי של האגרונום המלווה.
הרשימה המפורטת מטה כוללת את רוב האמצעים הדרושים לפני העתקה .האגרונום המלווה על פי
שיקוליו המקצועיים יחליט על אופן הביצוע והציוד הדרוש):
 .3.1.1ציוד מכני לחפירה /חציבה עד לעומק  150ס"מ.
 .3.1.2מנוף בעל כושר הרמה מתאים למשקל הגוש והעץ הכולל.
 .3.1.3משאית הובלה מתאימה למשקל הגוש ולרוחבו.
 .3.1.4ציוד לחיתוך שורשים ידני ומכני.
 .3.1.5ציוד וחומרים לריסוס גוש השורשים בחומרי חיטוי ובהורמוני השרשה.
 .3.1.6ציוד לניתוק גוש השורשים לרבות :כבל מתכת מתאים וציוד לשימוש בו ,או צינורות הנפה וציוד
להחדרתם ,לפי משקל הגוש ומידותיו ,הכל לפי הוראות האגרונום המלווה.
 .3.1.7רשת ברזל מולחמת מסוג רשת יציקה או "אוסטרלית" ,או רשת מצוקים.
 .3.1.8בד כותנה או יוטה מסוג נמתח ומתכלה.
 .3.1.9לוחות עץ גמיש (דיקט) לאירגוז.
 .3.1.10רצועות מתיחה לעיגון אירגוז בית השורשים.
 .3.1.11ניילון ניצמד.
 .3.1.12ציוד מתאים להתזת פוליאוריטן מוקצף.

- 15 -

דב  .ייעוץ

דב גולדוין

052-8312766

מושב תל עדשים dov.consult@gmail.com 1931500
 .3.1.13ציוד נלווה :גנרטור ,קומפרסור ורתכת.
 .3.1.14מצעים ,דשנים ,חומרי חיפוי ,חומרי הדברה כנדרש במפרט.
 .3.1.15מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,על המבצע לספק את כל הציוד והחומרים הנדרשים עפ"י המופרט
לעיל ולהלן ,ועליו להיות ערוך ומוכן זאת לפני תחילת ביצוע העבודות
 .4הכשרת דרכי גישה והסדרי התנועה באתר ההעתקה וממנו אל אתר הנטיעה החדש
 .4.1על המבצע להכשיר דרכי גישה זמניות המתאימות לתנועת כלי צמ"ה ,מנופים ,משאיות וכל הציוד הנדרש
והנחוץ לביצוע העבודות עפ"י המפרט שלהלן .דרכים אלו יאפשרו תנועה בטוחה ונוחה לביצוע העבודה.
 .4.2באחריות המבצע להיערך כנדרש לצורך פינוי ופרוק מכשולים וכל אלמנט שיש בו כדי להוות גורם מפריע
למעבר ו/או לביצוע העבודות .המבצע יתאם עם כל הגורמים הנדרשים ויקבל את אישורם לפרוק ופינוי
ובמידת הצורך יפעל להחזרת המצב לקדמותו.
 .4.3כמו כן ,על המבצע חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום ממנו יועתקו העצים למקום
הנטיעה החדש ,ולהכשירו כך שיהיה פנוי מכבלי חשמל ותקשורת עיליים ולוודא שהדרך מאפשרת מעבר
ונסיעה בטוחה ופנויה מכל מכשול שעלול למנוע את המעבר .באחריות המבצע לאשר מראש את מסלול
הנסיעה ע"י נהג המשאית ובנוכחות המפקח.
 .5סימון העצים וסימון מיקום הנטיעה החדש
 .5.1כל עץ להעתקה יהיה מסומן בשלט שנקבע על ידי מודד מוסמך בהתאם לנספח העצים הקובע את
סטאטוס העץ להעתקה.
 .5.2מיקום הנטיעה החדש יסומן בלוויית המתכנן ,נציג המזמין והמפקח .המודד יסמן בעזרת יתד סימון הבולט
 80ס"מ מעל פני הקרקע את מיקום נטיעת העצים החדש .היתד תייצג את מיקום מרכז הגזע .כמו כן,
יציין המודד על גבי היתד או בכל אמצעי בולט וברור אחר את גובה הנטיעה המתוכנן (פני הקרקע
המתוכננים) ואת מספר העץ המיועד.
 .5.3על המבצע לסמן לפני עקירת העץ ,באופן בולט ובלתי מחיק ,את גובה צוואר השורש (נקודת החיבור
לקרקע הטבעית) .שתילת העץ מחדש תעשה כך שגובה צוואר השורש המקורי יישמר ,אלא אם נתנה
הוראה אחרת מהמפקח.
 .6בור הנטיעה
 .6.1על המבצע להכין את בורות הנטיעה לעצים המועתקים לפני הכנת העצים להעתקה .הבורות יהיו בקוטר
ובעומק הנדרש ע"י המפקח ובכל מקרה מידות הבור :אורכו ,רוחבו ועמקו יהיו גדולים פי  1.5ממידות
גוש השורשים המועתק .מודגש בזאת כי במקרה בו יאלץ המבצע להשאיר בורות חפורים ,עליו לגדר את
הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי לעוברי אורח ובכלל .מיקום הבורות יקבע עפ"י התכנית ובהתאם
לסימון המודד ,כאמור לעיל.
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 .6.2אדמה נקייה מאבנים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הנטיעה ,אלא אם יורה המפקח אחרת .כל חומר
מהחפירה/חציבת הבור שאינו מתאים לשימוש חוזר ,כאמור ,יפונה ע"י המבצע ועל חשבונו מהשטח
לאתר מורשה לסילוק פסולת.
 .6.3מילוי בור הנטיעה בגמר ההעתקה יעשה עם הקרקע שנחפרה תוך כדי הכנת העץ המועתק וניתוק הגוש
ערימת האדמה שהושארה לשימוש חוזר בקירבת בור הנטיעה תשמש להשלמת כמות האדמה הנחוצה.
 .6.4בכל מקרה ,על המבצע להכין מבעוד מועד אדמה גננית אשר תאושר ע"י הפיקוח האגרונומי טרם הבאתה
לשטח .אדמה זו תוערם ליד בור הנטיעה ,במרחק של לפחות  5מ' מהבור ,כך שהערימות לא יהוו מכשול
בזמן ההעתקה .מודגש בזאת כי אין לנסוע על גבי אדמת המילוי ויש להימנע מהידוקה.

 .7מערכת השקיה
 .7.1באחריות המזמין /המפקח לספק למבצע מקור מים (אחד או יותר ,כנדרש) אליו יהיה רשאי להתחבר
לצורך השקיית העצים ,לפני ואחרי ההעתקה .על המבצע להסדיר מראש את חיבורי המים ,כולל רכישת
מונה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העצים .למען הסר ספק ,העצים יושקו דרך
מונה מים המיועד רק לכך ,כך ניתן יהיה לעקוב אחרי כמויות ההשקיה לעצים המועתקים.
 .7.2מודגש בזאת כי על המבצע להתקין מערכת השקייה לעבודות ההכנה ומערכת השקייה קבועה לאחר
סיום עבודות הנטיעה במקום הסופי של העץ המועתק .עבודת ההשקיה היא חלק בלתי נפרד מעבודת
ההעתקה.
 .7.3המבצע יכין תכנית השקיה אשר תביא בחשבון את כל מוקדי ההעתקה המתוכננים .התכנית תפרט את
פרישת הצנרת ואת פרטי ראשי המערכת .התכנית תאושר מראש ע"י האגרונום המלווה .ראשי המערכת
יבוצעו בהתאם לפרטים המאושרים ויכילו את הרכיבים הבאים :מחשב השקיה ,מונה מים ,וסת לחץ,
מסנן לטפטוף  120מש ,ברז ראשי וברזים חשמליים עפ"י צורך.
 .7.4לפחות שבוע לפני מועד ההעתקה המתוכנן ,יספק המבצע ויתקין את ראשי מערכת ,כך שיוכל המפקח
לבחון ולאשר את כשירותם.
 .7.5כל חיבורי הצנרת יבוצעו באביזרי חיבור דוגמת פלסאון או שו"ע .לא יהיה שימוש במחברי "שן".

שלב  :2הכנת העצים להעתקה
 .1גיזום העצים והגנה על הגזעים המרכזיים

 .1.1בכל העצים המיועדים להעתקה יבוצע גיזום בסיסי שמטרתו סניטציה והרמת נוף כדי לאפשר עבודה
קרובה לעץ במינימום נזק .בהעתקות קיץ (יוני-יולי-אוגוסט) ובמקרים מיוחדים לפי הוראות המפקח ,יבוצע
גיזום להקטנת נוף העצים.
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 .1.2במידה ונדרש לבצע גיזום להקטנת הנוף ע"י המפקח יבוצע גיזום ענפים וגזעים לפי ההוראות הבאות:
יש לגזום ענפים/זרועות נמוכים המפריעים לפעולת העברה ,יש לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש
להשאיר ענפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד העץ בשלמותם .העיקרון המנחה הוא שענפים/גזעים
שיוסרו יגזמו עד בסיסם (אין להשאיר זיזים) וענפים/גזעים השייכים לשלד יושארו שלמים ובלתי גזומים.
בכל מקרה אין לגזום ולהסיר יותר משליש מנפח עלוות העץ ויש להימנע מפגיעה ויצירת פצעים בקליפת
הגזע והענפים בעת ביצוע הגיזום.
 .1.3הגיזום יבוצע לכל היותר חודש לפני מועד ההעתקה בפועל .בכל מקרה מועד הגיזום ייקבע ע"י האגרונום
המלווה.
 .1.4כל פצעי הגיזום והחתכים שקוטרם עולה על  4ס"מ ימרחו באופן קפדני בשכבה מלאה של משחת גיזום
מסוג "נקטק" או חומר אחר אשר יאושר מראש ע"י האגרונום המלווה.
 .1.5בהעתקות קיץ (יוני-יולי-אוגוסט) ובמקרים אחרים לפי הוראות המפקח ,ענפי העץ החשופים וגזעו ימרחו
או ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה ומלאה של "לובן" בריכוז מינימאלי  ,40%להגנה מפני קרינה.
 .1.6בהעתקות קיץ רשאי האגרונום המלווה לדרוש כיסוי של רשת צל  60%למניעת התאיידות ולהתקין מתזי
לחות בנוף העץ.
 .1.7במקרה חריג בו חלף זמן בין מועד גיזום העץ למועד ההעתקה ,יש להעריך את עוצמת הצימוח החדש.
במידה והחל כיסוי עלווה חדשה יש לרסס בקאולין בריכוז  5%עם משטח טריטאון  ,0.025%הכל בהתאם
להוראות האגרונום המלווה.
 .1.8במקרים של עצים רב גזעיים ו/או עצים בהם קיימות זווית כהות מידי בין הגזעים או ענפי שלד מרכזיים
העלולות להתפשק ו/או להישבר ,על המבצע לדאוג לקיבוע בעזרת מוטות מתכת אשר יקדחו אל
הגזעים/ענפים ,הכל בהתאם להוראות האגרונום המלווה.
 .2חיתוך השורשים
 .2.1מידות הגוש ייקבעו על בסיס קוטר פי  6מ( DBH-קוטר גזע בס"מ הנמדד בגובה חזה) .יחד עם זאת,
קוטר הגוש לא יקטן בכל מקרה מ 1.5 -מ' .בכל המקרים עומק הגוש לא יקטן מ 0.7 -מ' .למרות כל
האמור :צורתו ,גודלו ועומקו של גוש השורשים המועתק ייקבעו נקודתית וביחס לכל עץ ועץ ,בהתאם
לסוג הקרקע ולמבנה מערכת השורשים וצפיפותם ,זאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של האגרונום המלווה.
 .2.2יש לחשוף את גוש השורשים באמצעות חפירה אשר תחל במרחק של  1מ' מחוץ לשולי הגוש המתוכנן,
כך שתיווצר תעלה בעומק  1מ' לפחות .הדופן הפנימית תהיה גוש השורשים הניצבת לתחתית התעלה,
הדופן החיצונית תהיה בשיפוע  1:2לפחות .רוחב התעלה ועומקה יאפשרו גישה נוחה לכלי העבודה
לצורך הכנת גוש השורשים הסופי וכן ניתוקו מהקרקע.
 .2.3גוש השורשים יוקטן למידותיו הסופיות על ידי חפירה איטית וזהירה לגילוי מערכת השורשים ,תוך
התקדמות מהחוץ כלפי פנים (לכיוון הגזע) ,בניצב לרדיוס הגוש (לגזע העץ) ובכל היקף גוש השורשים.
עבודת החפירה /חציבה תבוצע תוך שמירה על שלמות הגוש ותלווה בגוזם מומחה לביצוע חיתוך נקי של
שורשים .על גוזם לוודא שלכל עומק החפירה הנ"ל לא נשארו שורשים המחוברים לקרקע.
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 .2.4על המבצע להיערך לגיזום ידני – מרבית עבודת ניתוק השורשים תבוצע באופן ידני בעזרת מסור מכני ,עתים
מושחזים ,מזמרות וכו' .אין לבצע בשום פנים ואופן קריעה או שבירה גסה של שורשים היקפיים ובכלל.
 .2.5בגמר חיתוך השורשים יש למרוח באופן קפדני כל חתך שורש שקוטרו עולה על  4ס"מ בשכבה מלאה
של משחת גיזום מסוג "נקטק" או שו"ע.
 .2.6מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על המבצע לרסס את גוש השורשים שנחשף כנגד היווצרות
פטריות בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל  1ליטר מים  +פוליקור  550במינון של
 0.1%בתמיסה ,יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים החשוף ,בנוסף יש לרסס
בהורמון השרשה מסוג  KIPAבריכוז של .ppm 2,000
 .2.7לאחר שהובא גוש השורשים למימדיו הסופיים והושלמו כל עבודת חיתוך השורשים והטיפול בהם ,כאמור
לעיל ,על המבצע לעטוף ("לארגז") את גוש השורשים החשוף בשכבות הבאות:
 .2.7.1שכבה ראשונה :עטיפת הגוש בבד כותנה מסוג נמתח ומתכלה באופן שיכסה את כל גוש
השורשים החשופים לכל היקפו וגובהו ובמספר כריכות אשר ישמור על שלמותו.
 .2.7.2שכבה שנייה :על גבי הבד ימתח המבצע רשת אוסטרלית /רשת מצוקים אשר תהדק את גוש
השורשים לכל היקפו וגובהו .על גבי הרשת ,יש למתוח שכבות ניילון נצמד .כל השכבות הללו
יוחדרו כ 50 -ס"מ לתחתית בית השורשים וכ 50 -ס"מ על גבי פני הגוש העליונים (פני הקרקע
הטבעיים).
.2.8

על המבצע להדק את הרשתות באמצעות מתיחה ,כך שתארוז ותאחז בחוזקה את גוש השורשים.
המתיחה תבוצע באמצעות ציוד ייעודי המותאם לביצוע פעולה זו .יש חשיבות גדולה לשמירת גוש שלם
הן בשלב הניתוק והן בשלב העברה.

.2.9

במקרים בהם סבור האגרונום המלווה כי נדרשת עטיפת גוש השורשים באמצעים קשיחים יותר כמו
ארגוז העץ רשאי הוא לדרוש ביצוע כזה מהמבצע ,הכל לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי של האגרונום
המלווה.

 .2.10עפ"י הנחיית האגרונום המלווה ובהתאם לצורך ,במקרים בהם ניכרת התפרקות הגוש ,יבצע הקבלן
אטימת הגוש בפוליאוריטן מוקצף ,לפי הנחיות היצרן.
 .2.11עפ"י הנחיית המפקח ,על המבצע לשמור את תכולת החפירה ,אשר תשמש אותו כחומר מילוי בבור
הנטיעה החדש כאמור לעיל ו/או למילוי הבור שנשאר לאחר הוצאת העץ.

 .3ניתוק תחתית גוש השורשים
.3.1

לאחר שנותקו השורשים ההיקפיים והושלמה תקופת ההכנה בוצעה עטיפתו של הגוש ,כאמור לעיל ,ניתן
יהיה לנתק את השורשים התחתונים .מודגש בזאת כי פעולת ניתוק גוש השורשים מחייבת הקפדה יתרה
לשמירת שלמותו של גוש השורשים ,תוך הימנעות מקריעה גסה של שורשים.

.3.2

עבודות ניתוק הגוש והנפתו יבוצעו בקרקע יבשה יחסית למניעת התפוררות הגוש.
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.3.3

ניתוק גוש השורשים יתאפשר אחת משתי שיטות .בחירת שיטת הניתוק יעשה עלידי האגרונום המלווה
בלבד.
 .3.3.1שיטה א' :גוש השורשים ינותק בתחתיתו בעזרת תנודות עדינות לכל הכיוונים ועבודת באגר/
מנוף עדינה יש לנתק את הגוש מן הקרקע ,כאשר גוש השורש יישאר שלם .לצורך כך ,בין השאר
יש לדאוג כל העת לשלמות הרשת ולהידוקה תוך כדי ביצוע הניתוק.
 .3.3.2שיטה ב' :גוש השורשים ינותק בתחתיתו באמצעות כבל פלדה שזור בעובי מתאים ,אשר ירתם
לשני טרקטורים ובתנועת משיכה עדינה ,איטית ומתואמת בין שני הצדדים ,יוחדר הכבל תחת
הגוש עד ניתוקם המלא של השורשים מהקרקע.

 .1.1לצורך עיגון העץ בזמן ניתוק גוש השורשים ,על המבצע לעגן את נוף העץ באמצעות מנוף בעזרת רצועות
הרמה .על המבצע לדאוג שאזור הקשירה ירופד באמצעים מתאימים כגון :בד יוטה ,שמיכה ,מזרון ,שקי
"ביג בג" וכד' במספר שכבות/כריכות למניעת חבלה אפשרית בקליפת הגזע ובענפים.

שלב  :3העברת העצים לאתר הנטיעה הסופי
 .2כללי
 .2.1על המבצע להכין מבעוד מועד את אזור הנטיעה הסופי לכל אחד מן העצים המיועדים להעתקה ,לרבות:
 .2.1.1התקנת מערכת השקיה (טפטוף והתזה כמפורט).
 .2.1.2הסדרת דרכי גישה והסדרי תנועה מאושרים להובלת העצים ונטיעתם כנדרש.
 .2.1.3חפירת בור בו יונח העץ המועתק.
 .2.1.4אדמה גננית למילוי (שתאושר ע"י המפקח לפני הבאתה לשטח) .אדמה זו תוערם ליד בור
הנטיעה ,על המבצע להשתמש גם בעודפי החפירה של מיקומו המקורי של העץ המועתק,
כמפורט.
 .2.1.5ערמת קומפוסט –  300ליטר ליד כל בור.
 .2.1.6דשן מלא איטי תמס (המתפרק במהלך  8חודשים עפ"י הוראות היצרן) מסוג "אוסמוקוט" או
שו"ע – בכמות  3ק"ג לעץ.
 250 - 500 .2.1.7גר' הורמון השרשה מספר  8לכל עץ ,לפי הגודל.
.2.1.8

רסק עץ לחיפוי עליון בכמות שתספיק לשכבה בעובי  10ס"מ עד לפחות מטר מחוץ להיקף
הגוש המועתק.

.2.1.9

הכנת אמצעי כבילה ועיגון לייצוב העץ המועתק במידת הצורך.

 .2.2על המבצע לארגן מראש את כל החומרים והציוד הדרוש להעתקה ,על מנת למנוע תקלות העלולות
לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה ,לרבות :התאמת הכלים והציוד לגודל גוש השורשים ונוף העץ וכן
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למשקלו הכללי של העץ המועתק ,תאום ורכישת כל ציוד הבטיחות ,הקשירה והכבילה הדרושים לשם
הנפת העץ ,הובלתו ,ייצוב העץ באתר הנטיעה וכו'.

 .3הנפת העץ והגוש
 .3.1הנפת עץ וגוש השורשים בעזרת קשירות לגזע העץ תוכל להיעשות במשקל כולל של עד  15טון בלבד.
 .3.2קביעת סוג /גודל המנוף וחוזק רצועות ההרמה הנדרשים בהתאמה להערכת משקל העץ ,הינה
באחריותו הבלעדית של המבצע ועליו להיערך לכך כנדרש .יודגש בזאת כי לא תעשה כל פשרה באשר
לגודל גוש השורשים ו/או גודל נוף העץ בשל ציוד כלשהו שאינו מתאים.
 .3.3בשלב ניתוק השורשים (בכל אחת מן השיטות שלעיל) ייתמך העץ ע"י זרוע מנוף או מחפר אליו מעוגן
העץ .העץ יונף אך ורק לאחר שמערכת השורשים נותקה במלואה.
 .3.4ההנפה תבוצע מתחת להתפצלות הענפים הראשונה ותוך הקפדה על הגנת הגזע מפני חיגור ופגיעה
מכאנית ,זאת על ידי ריפוד קפדני של הגזע בשכבות של חומרים כגון :בד יוטה ,שמיכה ,מזרון ,שקי
"ביג בג" וכד' במספר שכבות/כריכות ,ו/או על ידי החדרת מוטות פלדה בקוטר עד  20מ"מ דרך הגזע,
זאת תוך הקפדה על חיטוי ואטימת חור ההחדרה של המוטות והכל באישור האגרונום המלווה.
 .3.5מודגש כי מרגע שהונף העץ ,על המבצע לדאוג ולהרחיק עוברי אורח וסקרנים ולהבטיח את ביטחונם
של עובדיו או מי מהנמצאים בסביבת העץ המונף.
 .3.6עם השלמת ניתוק הגוש והנפתו ,על המבצע להשלים ולעטוף את תחתית גוש השורשים ברשת
אוסטרלית אשר תחובר לרשת האוסטרלית הקיימת בהיקף גוש השורשים וכן ביריעת ניילון נצמד,
ולהדקה באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות תחתית גוש השורשים (מספר הכריכות של הניילון
יהיה כזה שיישא את עומס הגוש בשלמותו משך כל שלב ההובלה).
 .4העברת עצים בהובלה
 .4.1עצים אשר מועברים למקום הנטיעה החדש בהובלה ,יועמסו ויונחו על גבי משטח משאית בעל דפנות
פתוחות (כגול "מוביל") וכושר נשיאה מתאים.
 .4.2גוש השורשים יונח על משטח המשאית בצורה אנכית (גזע זקוף) ויעוגן למשטח המשאית באמצעות
רצועות קשירה מתאימות העשויות בד בלבד (בשום אופן אין להשתמש בשרשראות מתכת) .על המבצע
לדאוג שאזור הקשירה (נקודת החיכוך עם גזע וענפי העץ) ירופד באמצעים מתאימים כמפורט לעיל.
 .4.3למען הסר ספק ,אין להשכיב עצים או להניחם אחד על גבי השני.
 .4.4העצים יוסעו למקום הנטיעה בנסיעה רצופה ואיטית כך שהגוש לא יקבל מכות או זעזועים ושלמותו
תישמר ,כל זאת תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים .העברת העץ תבוצע לכל היותר תוך שעתיים
מעת מניתוקו מהקרקע.
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 .4.5בכל מקרה ,על המבצע חלה החובה לבחון מראש את מסלול הנסיעה בין המקום ממנו יועתקו העצים
למקום הנטיעה החדש ,שהינו נקי ממכשולים ומאפשר נסיעה בטוחה ועליו להיערך בהתאם ,לרבות ליווי
המשאית ע"י גוזם מצו יד במסור מכני ואמצעי טיפוס (שהמקרים בהם יופעל הגוזם לצורך הקטנת גוש
השורשים או גיזום הנוף ,תוך כדי הובלה ,מצריכים את אישור האגרונום המלווה) .דגש מיוחד יינתן
לאיתור קווי חשמל ותקשורת לאורך הציר ובחינת מידת השפעתם על מעבר העץ.
 .4.6במקרים בהם לא ניתן יהיה לחלץ גוש שורשים מלא ו/או במקרים של עץ חשוף שורש ,העץ יובל על צידו
כאש ר כל גוש השורשים ייעטף בבד כותנה רטוב ואז ההעתקה תעשה לכל היותר תוך שעה .כמו כן,
יודגש כי במקרים אלו העץ יינטע במקום הנטיעה החדש בפרלייט מלא ,זאת בשונה מההנחיות
המפורטות בהמשך.
 .5הנטיעה
 .5.1במידה ולא ניתנה הוראה אחרת מהמפקח ,הנטיעה תבוצע בבור מלא מים .באחריות המבצע למלא
 1/3מעומק הבור טרם הנטיעה.
 .5.2יש לערבב לתוך המים שבתוך הבור  250-500גר' הורמון השרשה מס' .8
 .5.3העץ יורד לבור הנטיעה באמצעות אותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך הנפתו .טרם הנחת העץ בבור
הנטיעה ,יש להסיר לחלוטין בצורה עדינה את כל הניילון הנצמד (והפוליאוריטן במידה וייושם) ,בד
הכותנה והרשת יושארו .גוש שורשי העץ יונח במרכז הבור כפי שיפורט להלן.
 .5.4חלקו התחתון של הבור ימולא באדמה גננית מעורבת בקומפוסט בשיעור  .10%העץ יונח אנכית
בתחתית בור הנטיעה תוך הקפדה על התאמת גובה צוואר השורש המקורי לגובהו הסופי ,כך שיתאים
לפני השטח הקיימים/המתוכננים כפי שסימן המודד (אלא אם נתנה הוראה אחרת מהאגרונום המלווה
מודגש בזאת כי בכל מקרה אין לקבור את אזור צוואר השורש ובעת הנחת העץ בבור הנטיעה יש להביא
בחשבון שקיעה טבעית שעלולה לקרות עם הזמן בשל מסת העץ.
 .5.5כאשר העץ מונח במקום ולפני תחילת המילוי החוזר ,יש לבצע חתכים בכל היקף הבד העוטף את הגוש
כדי לאפשר פריצת שורשים החוצה .לאחר מכן יש למלא את בור הנטיעה במים ולמלא את החלל שבין
גוש השורשים לדופן הבור בפרלייט  6אשר עורבב מראש עם קומפוסט בשיעור  ,10%כל זאת בשעה
שהעץ עדיין מוחזק ע"י המנוף.
 .5.6על המבצע לפזר דשן שחרור איטי כמפורט ,בצידי הגוש תוך כדי מילוי הפרלייט (אופציונאלי להחלטת
האגרונום המלווה) והאדמה באופן אחיד.
 .5.7על המבצע לבצע הידוק של הפרלייט (אופציונלי) באמצעות דריכה ,ובמקביל יש להמשיך במילוי מים
ואדמה גננית.
 .5.8בגמר מילוי החלל שבין דופן הבור לגוש השורשים ,יש להסדיר גומת השקיה בקוטר העולה על מידות
הגוש המועתק ,כזו אשר תכיל השקיית רוויה ידנית שתינתן מייד בגמר הסדרת הגומה.
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 .5.9רק לאחר שווידא המבצע כי העץ עומד יציב ,יוכל לשחרר את העץ מכבלי המנוף ולהסיר את הקשירות.
 .5.10מיד בסיום העבודות שפורטו לעיל ,על המבצע לבצע עבודות תמיכה ,ייצוב וכבילה לייצוב העץ (במידת
הצורך ועפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה של הפרויקט) .בכל מקרה שיוחלט לבצע תמיכה/עיגון ,על
המבצע לדאוג לסימון פרטי התמיכה/העיגון בסס"ל בצבע זוהר ,למניעת נזקים לעוברי אורח ובכלל.
 .5.11עם גמר הנטיעה יבצע המבצע את הפעולות הבאות:
 .5.11.1הסדרת שטח העבודה ,לרבות ניקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה.
 .5.11.2הסרת כל אמצעי העזר להנפה כולל עטיפות ,ריפודים ורצועות ,חיתוך קצוות המוטות אם
הוחדרו וטיפול קפדני בפצעים שנוצרו בתהליכי ההנפה כולל משחת גיזום.
 .5.11.3תיקון נזקים שנגרמו לעץ בזמן ההובלה ובעת נטיעתו ,לרבות חידוש גיזום בענפים שניזוקו,
טיפול בפצעי גזע ומריחת משחת גיזום ,חידוש שכבת הלובן עפ"י דרישת המפקח וכל פעולה
נוספת אשר ידרוש המפקח.
 .5.11.4התקנת והפעלת מערכת ההשקיה בהתאם להנחיות המפקח.
 .5.11.5כיסוי נוף העץ הגזום ביריעת צל למניעת דיות יתר בהעתקות קיץ (יוני-יולי-אוגוסט) ובמקרים
מיוחדים לפי הוראות המפקח .יש לכסות את כל עלוות העץ ביריעת צל בצפיפות של ,60%
יריעת צל זו תישאר במקומה למשך  30ימים ,ולאחר מכן יש להסירה.
 .5.12באחריות המבצע למלא אדמה בסביבת העץ במידה וזו שקעה במהלך החודש הראשון שלאחר הנטיעה.
 .5.13עם גמר הנטיעה ,יותקנו לכל עץ שלוחות טפטוף להשגת כיסוי מלא לגוש ההעתקה  1 +מ' לכל כיוון,
ברווחים של  0.5מ'  0.3 Xמ' .השלוחות יפרשו מגזע העץ ועד מטר מעבר לקצה הגוש המועתק.
 .5.14ההשקיה תופעל מייד בגמר נטיעת העץ המועתק ותכסה את כל אזור גוש השורשים.
 .5.15בכל העתקת קיץ (יוני -יולי -אוגוסט) או בכל מועד בו יורה המפקח ,יכין המבצע קו התזה הכולל מתז/
ממטירון בפיזור של  2מ'  2 Xמ' ,מתזים אלו יתקנו על הקרקע ו/או בצמרת העצים ,לפי הוראות האגרונום
המלווה.
 .5.16בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או עפ"י צורך ,המבצע
יהיה ערוך לגיבוי מערכת ההשקיה ,באמצעות מקור מים חליפי נייד (מיכלית  +צינור מים) זאת בכל עת
שיידרש לכך ובהתראה מיידית.
 .5.17המבצע יהיה אחראי לתקינות ותפעול מערכת ההשקיה בכל תקופת ביצוע העבודות וכן בתקופת
האחזקה.
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 .6חיפוי עליון
 .6.1על המבצע להכין חומר חיפוי ממקור אורגני וקשה פירוק כגון גזם מרוסק (כפיסי עץ) נקי מכל פסולת.
 .6.2איכות החיפוי ומידת התאמתו טעונה את אישור המפקח מראש ,לשם כך יביא המבצע דוגמא אותה
יאשר המפקח ובהתאם יספק את החיפוי לשטח הפרויקט.
 .6.3החיפוי יפוזר כחודש מגמר הנטיעה ע"מ לבחון שאין שקיעות בקרקע המצריכות מילוי חוזר.
 .6.4החיפוי יפוזר ברדיוס של כ 3 -מ' בגומה סביב העץ ,עד לגבולות בור השתילה ,לקבלת שכבה בעובי של
 15 – 10ס"מ לפחות .יש להקפיד כי אזור צוואר השורש יהיה נקי מחיפוי למניעת לחות קבועה והיווצרות
ריקבון.
 .6.5החיפוי יפוזר על גבי שלוחות הטפטוף זאת רק לאחר שווידא המבצע כי הצנרת תקינה ושלמה.

שלב  :4טיפול ואחזקת העצים המועתקים
 .1על המבצע ובאחריותו לבצע את כל פעולות האחזקה הדרושות עד למסירה סופית של הפרויקט ובכל מקרה
לא פחות מחמש שנים ממועד ההעתקה ,לרבות:
 .1.1עבודות השקיה – יש להשקות את העץ פעם בכל שבוע עד למועד המסירה הסופית לפי התכנית הבאה:
 .1.1.1חודש  :12,1-2פעם בשבוע 1 :ליטר/מ"ר/יום (אלא אם ירד גשם משמעותי באותו השבוע).
 .1.1.2חודש  :10-11 ,3-4פעם בשבוע 3 :ליטר/מ"ר/יום (אלא אם ירד גשם משמעותי באותו השבוע).
 .1.1.3חודש  :5-9פעם בשבוע 5 :ליטר/מ"ר/יום.
אנו מדגישים כי נושא ההשקיה הוא חיוני להצלחת ההעתקה!
 .1.2עבודות גיזום בהתאם להוראות המפקח.
 .1.3ריסוסי מזיקים ומחלות.
 .1.4דישון (בהתאם לדרישות המפקח).
 .1.5ייצוב העצים ותחזוקת אמצעי הכבילה/עיגון.
 .1.6הוראות הפיקוח שינתנו מעת לעת ע"י המפקח.
 .1.7לקראת תום שנת האחזקה הראשונה ,המבצע יעקור ויסלק עצים מתים אשר לא נקלטו וזאת רק לאחר
שהורה על כך המפקח.
 .1.8בנוסף לאמור בס"ק  ,1.7במקום כל עץ שמת ייטע המבצע עץ מאותו מין בגודל  ,10יתקין שתי סמוכות
כמקובל ויחבר טבעת טפטוף כנדרש ובהתאם להנחיית המפקח.
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 .5סעיפי ביצוע ,תכולת המחיר ואופני מדידה
 .5.1כריתת עץ – סעיף  51.1.030בכתב הכמויות
•

תכולת המחיר :כולל סימון ושילוט ,היתרים נדרשים ,תאום ואישור ,עבודות בטיחות ,גיזום מקדים ,כריתה ,עקירת
הגדם ,פינוי וניקוי .כולל כל הנדרש ,ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

•

יחידה למדידה :עץ

 .5.2גיזום עץ -סעיף  51.01.0031בכתב הכמויות
•

תכולת המחיר :כולל סימון ושילוט ,תאום ואישור ,עבודות בטיחות ,גיזום ענפים או שורשים ,מריחה או ריסוס
הפצעים ,קשירה ועיגון כנדרש ,פינוי וניקוי .כולל כל הנדרש ,ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

•

יחידה למדידה :עץ

 .5.3העתקת עץ -סעיף  ,41.3.300בכתב הכמויות
•

תכולת המחיר :כולל סימון ושילוט ,תאום ואישור ,עבודות בטיחות ,הכנת העצים להעתקה ,הכנת מקומות השתילה
מחדש ,ניתוק ,אריזה ,הנפה ,שתילה מחדש ,הקמת מערכת השקיה( ,הובלה ואחזקה ישולמו בניפרד) .כולל כל
הנדרש ,ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

•

יחידה למדידה :עץ מועתק

 .5.4אחזקה חודשית לעץ -סעיף  41.3.270בכתב הכמויות
•

תכולת המחיר :כולל כל עבודת תחזוקה נדרשת לעץ ,מועתק ולא מועתק ,מחושב לפי  144מ"ר לכל עץ (12מ' X
 12מ') .המחיר כולל :השקיה שבועית (כולל מערכת ההשקיה ומחיר המים) ,גידור והגנה ,גיזום כנדרש .הכל
לפי מפרט האגרונום .כולל כל הנדרש ,ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

•

יחידה למדידה :מ"ר (עץ /חודש =  144מ"ר)

 .5.5גידור עץ באיסכורית -סעיף  41.2.0010בכתב הכמויות
•

תכולת המחיר :כולל סימון ,שילוט ,תאום ואישור ,גיזום מקדים ,גדר מלוחות פח טרפזי בעובי  0.6מ"מ מגולוון
וצבוע ,דגם "איסכורית" או ש"ע ,בעלי גובה גל של  38מ"מ ,בגובה עד  2.0מ' ,לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון
הגדר ,לרבות אביזרי חיבור ,עמודים מברזל זוית  50 X 50מ"מ ,העמודים בכל גובה הגדר ולפחות  40ס"מ
בקרקע או כל פיתרון כולל בטון כדי להבטיח את יציבות הגדר ,תחזוקה עד למסירת העבודה או אישור המפקח.
כולל כל הנדרש ,ציוד ,חומרים ועבודה לביצוע מושלם של העבודה.

•

יחידה למדידה :מ"א גדר איסכורית
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 .6נספח א'  -חוברת "הנחיות לעבודה בקרבת עצים" ,משרד החקלאות2013 -
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הנחיות לעבודה בקרבת עצים
רקע
בכל רחבי הארץ מתבצעות כבשגרה עבודות פיתוח בסמוך לעצים .מניסיוננו ,עבודות אלו הינן גורם מרכזי
בתמותת עצים בתחום העירוני .בחלק מהמקרים לא נראית כל פגיעה בחלקי העץ העליונים ,אך ישנה פגיעה
במערכת השורשים הגורמת לתמותת העץ .פעולה זו של פגיעה במערכת השורשים של העץ אף נחשבת
לכריתה ,כהגדרתה בחוק (ראה להלן).
"כריתה"  -חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים ,וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום
למותו של אילן מוגן או עץ בוגר ,לרבות ריסוס ,הרעלה ,הסרת קליפת העץ ,שרפת העץ ,חיתוך שורשיו ,בנייה בתוך
תחום קוטר צמרתו או עקירה ,למעט עקירה במהלך העתקה.

בעטיין של עבודות פיתוח אלו ,אנו עדים לתמותה מאוחרת של עצים בעקבות אילוח אזור בית השורשים
המביא לחדירת מזיקים ופטריות ולהיווצרות ריקבונות .כבר היום אנו מבחינים בהופעת פטריות "מדף" בעצים
שונים ,לרבות עצי פיקוס שבהם נגרם אילוח בשל פגיעה באזור בית השורשים או בגזע ,המתבטא רק לאחר
כמה שנים.
בחלק מהמקרים עלולה להיגרם קריסה של עצים עקב שינוי דרסטי בשיווי משקלו של העץ וביחס שבין גודל
העץ ועלוותו לבין הגודל והחוזק של בית השורשים; יחס נוף-שורש משתנה לרעת השורש ופוגע ביציבות העץ,
בחוזקו ובתפקודו.
יש לזכור כי בית גידולו של העץ באזור האורבני בתחום המדרכה העירונית לקוי מראש ואינו מהווה בית גידול
אופטימלי לעצים בשל בית שורשים שטחי ומצומצם ,מחסור באוורור קרקע ובחמצן ,הידוק יתר של הקרקע,
חוסר בקרקע ראוייה ,מרחב גידול מוגבל לבית השורשים ,גידול לא סימטרי של מערכת השורשים ,אזור
קליטת מים מוגבל ,ונדליזם ,זיהום אוויר וכו' ,ואלה מגבירים את רגישות העצים במרחב זה לעבודות פיתוח.
נוכח האמור לעיל ,אנו רואים חשיבות רבה בכתיבת נהלים לעבודות בקרבת עצים ,לליווי העבודות ופיקוח ע"י
גורם מקצועי וכן לנקיטת פעולות משלימות כמפורט בהמשך.
את כתיבת החומר ריכזו חנוך בורגר ונעמה לוריא בשיתוף עם ישראל גלון.
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הגדרות
 .1אזור שורשים מוגן* (ראה סכמה א' להלן)
האזור שבו מתרכזת ברובה מערכת השורשים של העץ .באזור זה לא תותר עבודת פיתוח כלשהי ,הן מעל
פני הקרקע והן מתחת לפני הקרקע** הקיימת.
רדיוס אזור זה ייקבע לפי אחת משתי השיטות שלהלן:
שיטה א' :בהתאם להיטל צמרת העץ על פני הקרקע (" ,)"Driplineבעצים צריפיים מובהקים (כדוגמת עצי
ברוש) ייקבע הרדיוס לפי מחצית גובה העץ (ראה סכמה ב' להלן).
שיטה ב' :חישוב מכפלת קוטר גזע העץ*** במקדם שערכו .21
דוגמה לחישוב שיטה ב' 03 :ס"מ =  øגזע
30X12=360
 3.3מ' = R

יודגש כי בכל מקרה ,הערך הגבוה מבין שתי שיטות חישוב הרדיוס הנ"ל ייחשב כרדיוס הקובע.
הערות:
*

באזורים פתוחים שבהם העץ גדל ללא הפרעות ,הרדיוס יחושב עפ"י שיטה ב' בלבד ,כאשר ערך
המקדם לחישוב הרדיוס יהיה .21

** מתחת לפני הקרקע תותר עבודה בעומק העולה על  2.1מ' באמצעות קידוח אופקי בלבד ,כמפורט
בהמשך המסמך.
*** קוטר הגזע יימדד בס"מ בגובה  2.0מ' מפני הקרקע (קוטר בגובה חזה  -קג"ח ,שיטה סטנדרטית
להבעת קוטר גזעו של עץ עומד) .בעץ רב-גזעי ייקבע קוטר העץ כסכום קוטר הגזע המרכזי בתוספת
מחצית מסכום קוטר הגזעים הנוספים.

 .2קג"ח
קוטר העץ הנמדד בגובה החזה של אדם בוגר ( 2.0מ') .המינוח הלועזי המקובל הינו
D.B.H - Diameter at Breast Height
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סכמה א' – אזור שורשים מוגן
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סכמה ב'  -סכמת חישוב רדיוס אזור שורשים מוגן בעצים צריפיים ומעוגלים

רדיוס אזור שורשים מוגן

רדיוס אזור שורשים מוגן
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רקע תיאורטי והנחיות
פגיעה בעץ ,שתוצאותיה עצירת צימוח ,עיכוב גדילה ,קריסה או תמותה ,עלולה להיגרם עקב פגיעה בכל אחד
מחלקי העץ השונים כמפורט:

א .פגיעה בענפי השלד ובענפי משנה


פגיעה בקליפת הגזע והענפים כתוצאה מעבודה לא זהירה של מפעיל הכלי המכני.



שימוש בשלד העץ לעיגון אביזרים שונים ,אביזרי בטיחות ,שילוט וכו'.



גיזום לא מקצועי וללא כלים מתאימים של ענפים המפריעים לעבודת הפיתוח.

משמעות פגיעות אלו היא נזק למערכות ההובלה של העץ ,לרבות שכבת הקמביום ,מקור ודאי לאילוח אזור
הפגיעה ,חדירת פגעים (מזיקים ומחלות) ,נזק למבנה שלד העץ לטווח ארוך ,ולעתים אף תמותת העץ.
הנחיות
 .2כללי :כל עבודת פיתוח ,לרבות :חפירה ,חציבה ושינוי מפלסי קרקע קיימים באזור השורשים המוגן ,תלווה
ע"י יועץ אגרונומי בעל ניסיון בתחום (רשימת יועצים מאושרת מופיעה באתר יחידת פקיד היערות ,משרד
החקלאות ופיתוח הכפר) אשר יכין חוות דעת ומפרט לעבודות השימור וההגנה על העצים ,וזאת בהתחשב
בכל הגורמים המפורטים להלן ,העלולים להשפיע על בריאות העץ .תכנית זו תאושר ע"י פקיד היערות
לפני הכניסה לעבודות באתר.
 .1כללי :הנחיות היועץ האגרונומי לעבודות פיתוח וחפירה באזור השורשים המוגן יתייחסו לשטח המותר
לחפירה ,לעומק החפירה ,להכנה הנדרשת לצורך ביסוס מערכת שורשים חדשה לייצוב העץ ולגידולו
(השקיה ודישון נקודתיים) ולמועד הנכון לכל עבודות ההכנה ועבודות הקרקע; כמו כן ,יינתנו הנחיות להגנה
על הגזע והשורשים באזור העבודה .ההנחיות יכללו תכנית אחזקה של  21חודשים לפחות.
 .0אזור השורשים המוגן בשטח שבו מתבצעת העבודה יגודר באמצעים זמניים קשיחים למניעת כניסת כלי
עבודה כבדים ו השלכת פסולת עבודות פיתוח ובניין ,העלולים לגרום להידוק השטח או לפגיעה מכנית
באחד או יותר מחלקי העץ (ראה סכמה א' לעיל) .האופן שבו השטח יגודר ייקבע ע"י היועץ במסגרת
תכנית העבודה שיכין ,כאמור לעיל.
 .4באזור השורשים המוגן לא תותר הקמת שטח התארגנות ,עירום פסולת ואחסנת חומרים למיניהם או דלק.
 .1אם לא מתאפשר גידור בתחום אזור השורשים המוגן כאמור לעיל ,גזע העץ יוגן מפגיעה מכנית בשתי
שכבות :הראשונה (על הגזע)  -עטיפת הגזע ביריעה זמנית כמו :בד יוטה ,יריעה גאוטכנית ,צינורות
שרשוריים ,צמיגי מכונית וכד'; השנייה (על היריעה) – הצבת גדר כמו איסכורית ,פח גלי וכד' (ראה פרט
עקרוני בסכמה א' לעיל) ,והכול בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי ,כפי שיוגדרו בתכנית העבודה שיכין.
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 .6באזור העבודה (כאמור בסעיף  1ו 0-לעיל) יוצב באופן בולט שלט אזהרה המתריע מפני פגיעה בעצים.
ראה דוגמת שלט להלן.

דוגמת שלט

בתחתית השלט מומלץ לציין את פרטי היזם והחברה המבצעת וכן כי העבריין צפוי לעונש.
 .7כל עבודת פיתוח אשר תבוצע בקרבת עצים בתחום היטל העץ תלווה בגוזם מומחה בעל ניסיון מוכח
בתחום שימור עצים ,אשר יטפל בכל נושאי הגיזום וחיתוך השורשים ,בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי.

ב .פגיעה בגזע המרכזי של העץ
במהלך העבודות בקרבת העץ עלולה להיגרם פגיעה בגזע ,כמו:


פגיעה בקליפת הגזע או בחלקה ואף בשכבות עמוקות יותר כתוצאה מעבודה לא זהירה של מפעיל הכלי
המכני או מפריקת ציוד וחומרים בקרבת העץ.



שימוש בגזע לעיגון אביזרים שונים ,אביזרי בטיחות ,שילוט וכו'.



ערעור יציבות הגזע באזור צוואר השורש כתוצאה מחבלה מכנית.

כאמור ,לפגיעות אלו משמעות בגרימת נזק קשה למערכות ההובלה של העץ ,לרבות שכבת הקמביום ,מקור
ודאי לאילוח אזור הפגיעה ,חדירת פגעים (מזיקים ומחלות) ,פגיעה במבנה שלד העץ וסכנה ליציבות העץ.
הנחיות
בהתאם לאמור מעלה ובהמשך להנחיות :7-2
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 .8כל פגיעה שתיגרם לעץ על כל חלקיו ,לרבות פגיעה בלתי הפיכה אשר תגרום לעיכוב בגידול ולצמיחה
לקויה של העץ ,תחשב ככריתה ,כהגדרתה בחוק.
 .9כל פגיעה בגזע העץ או באחד מענפי השלד ,תטופל מיד באמצעות גיזום מקצועי וטיפול בפגיעה ,זאת
במטרה למנוע נזק בלתי הפיך לעץ.

ג .פגיעה במערכת השורשים
אחד האזורים הרגישים לפגיעה בעץ הינו מערכת השורשים ,במיוחד בעצי רחוב אשר מראש מערכת
השורשים בהם היא מוגבלת.


קיימת שונות בגודל ,בפריסה ובעומק של מערכות השורשים בין מינים שונים.



קיימת שונות בכושר אחיזת הקרקע של מיני עצים שונים.



קיימת שונות ברגישות המינים השונים לשינויים במשטר השקיה.



קיימת שונות ברגישות מינים שונים לחדירת פגעים (מזיקים ומחלות) למערכות השורשים.



קיימת שונות רבה בכושר התחדשות מערכת השורשים של מיני עצים שונים.



קיימת שונות בגודל ,בפריסה ובעומק של מערכות השורשים של מינים זהים; שונות הנובעת מזמינות
החמצן ,סוג הקרקע ,זמינות מים ,מכשולים פיזיים תת קרקעיים (תנאי בית הגידול).

יש חשיבות גדולה לבדיקת היחס בין גובה העץ (הנמדד בס"מ מגובה מפני הקרקע עד קצה נוף העץ) לבין
קוטר גזעו (הנמדד בס"מ בגובה החזה  -קג"ח  2.03מ' מפני הקרקע) .יחס זה מצביע במרבית המקרים על
תקינות הגידול של העץ ,כולל תקינות מערכת שורשיו וחוזקו המכני .היחס התקין (במרבית העצים ,מלבד
הדקליים) הוא ( 43-13יחס אופטימלי =  .)03ביחסים נמוכים או גבוהים מיחס זה ישנה סבירות גבוהה לקיום
בעיה בבית השורשים ואף סכנה לקריסת העץ .על היועץ האגרונומי להתייחס בהנחיותיו גם לנושא זה ,לרבות
הנחיות לגיזום מקצועי לצורך שיפור היחס או לתמיכת העץ במהלך הפיתוח.
דוגמאות לפגיעה במערכת השורשים:


פגיעה מכנית וקריעה גסה של חלק ממערכת השורשים ע"י כלים מכנים שונים .פגיעה מכנית וקריעה גסה
של חלק הארי ממערכת השורשים (מעל  )03%או פגיעה בגזרה של יותר מ 41°-מהיקף בית השורשים
עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לעץ.



שינוי מבנה הקרקע ,שיבוש הריזוספרה ופגיעה ביכולת קליטת חומרי הזנה ומים.



עבודה באזור בית השורשים בתנאי יובש או רטיבות קרקע קיצוניים העלולים לגרום לפגיעה במערכת
השורש.



עבודה באזור בית השורשים בתנאי אקלים קיצוניים או שלא בהתאם לתקופה המתאימה לביולוגיה של
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העץ.


חלק מהפגיעה נוצרת עקב פרק זמן ממושך בביצוע העבודה.



פגיעה עלולה להיגרם עקב שימוש בחומר מילוי חוזר או באדמה גננית שאינם מתאימים.

היערכות מוקדמת ומתאימה ונקיטת פעולות נדרשות טרם ביצוע עבודות הפיתוח עשויות להקטין את מידת
הנזק לעץ.

הנחיות
בהתאם לאמור מעלה ובהמשך להנחיות :9-2
 .23בכל עבודת חפירה בתחום אזור השורשים המוגן תבוצע חפירת גישוש לבדיקת עומק השורשים ,פריסת
השורשים ,בריאות השורשים וסוג הקרקע הקיימת ,בליווי יועץ אגרונומי ,ובהתאם לתוצאות יינתנו
הנחיותיו.
 .22כל העבודות יבוצעו בהתאם לעונת השנה הרצויה להקטנת הפגיעה בכושר התחדשות מערכת השורשים
ולמינימום טרנספירציה מעלוות העץ ,בהתאם להנחיות האגרונום.
 .21לא יבוצעו עבודות בקרקע יבשה או רטובה מאוד ,בהתאם להנחיות האגרונום.
 .20סוג חומר המילוי החוזר לכיסוי החפירה ייקבע ע"י האגרונום ,ובכל מקרה על המבצע לשמר את שכבת
הקרקע העליונה לשימוש חוזר ,ולקבל את הנחיות היועץ האגרונומי באשר לאדמת המילוי המובאת
ולטיובה.
 .24עבודת חיתוך שורשים לצורך החפירה בתחום אזור השורשים המוגן תיעשה באמצעות טרנצ'ר ,מחפר
סילוני או עבודת ידיים בלבד ,ובליווי צמוד של גוזם מומחה ,לתיקון חתכים בשורשים ולטיפול בחתכים
שקוטרם מעל  0-1ס"מ ,כולל ריסוס בחומרים פונגיצידיים במידת הצורך ומריחת משחת גיזום ,בהתאם
להנחיות היועץ האגרונומי.
 .21קידוח אופקי להעברת תשתיות ,כאשר המרחקים אינם מאפשרים חפירה ,יבוצע בעומק העולה על 2.1
מ' (למעט במקרים יוצאי דופן) ,בהתאם להנחיות האגרונום (ראה סכמה א' לעיל) .אם נדרשים כמה
קידוחים אופקיים ,הם יבוצעו זה מתחת לזה (ולא האחד לצדו של האחר).
 .26לא תותר השארת מקום החפירה או החציבה פתוח יותר מ 21-שעות .בפרק זמן זה על הקבלן לדאוג
לכסות שורשים גלויים בבד יוטה או כותנה רטוב או בכל אמצעי אחר למניעת התייבשות או פגיעה
אפשרית בשורשים החשופים; וכן לגידור ולשילוט האזור החפור למניעת מפגע בטיחותי לעוברי אורח,
בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי וליועץ הבטיחות בפרויקט.
 .27היזם והקבלן המבצע אחראיים לפחות  21חודשים על תקינות העצים שבסמוך להם בוצעה העבודה,
__________________________________________________________________________
פקיד היערות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר  ,דרך המכבים ראשון לציון ,ת"ד  21בית דגן 01311
טלפון ;12-6180809 :פקס ;12-6180391 :דואלpninae@moag.gov.il :

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פקיד היערות
תחום
שם הנוהל

תכנון ובניה
עבודות תשתית בקרבת עצים

עדכון אחרון :אפריל 3102

לרבות פעולות אחזקה ,השקיה ,הזנה או כל פעולה אחרת אשר יורה עליה האגרונום.
 .28בכל מקרה של בניית קירות או מבנים בסמוך לעצים ולאחר בדיקת מערכת השורשים תינתן עדיפות
לביסוס הקיר או המבנה בקטע הקרוב לשורשי העץ באמצעות כלונסאות (ביסוס וחפירה אנכי) ,אשר
יקטינו את הפגיעה בבית השורשים.
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ריכוז ההנחיות מתוך המסמך
 .2כללי :כל עבודת פיתוח ,לרבות :חפירה ,חציבה ושינוי מפלסי קרקע קיימים באזור השורשים המוגן,
תלווה ע"י יועץ אגרונומי בעל ניסיון בתחום (רשימת יועצים מאושרת מופיעה באתר יחידת פקיד היערות,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר) אשר יכין חוות דעת ומפרט לעבודות השימור וההגנה על העצים,
בהתחשב בכל הגורמים המפורטים להלן העלולים להשפיע על בריאות העץ .תכנית זו תאושר ע"י פקיד
היערות לפני הכניסה לעבודות באתר.
 .1כללי :הנחיות היועץ האגרונומי לעבודות פיתוח וחפירה באזור השורשים המוגן יתייחסו לשטח המותר
לחפירה ,לעומק החפירה ,להכנה הנדרשת לשם ביסוס מערכת שורשים חדשה לייצוב העץ ולגידולו
(השקיה ודישון נקודתיים) ולמועד הנכון לכל עבודות ההכנה ועבודות הקרקע; כמו כן ,יינתנו הנחיות
להגנה על הגזע והשורשים באזור העבודה .ההנחיות יכללו תכנית אחזקה של  21חודשים לפחות.
 .0אזור השורשים המוגן בשטח שבו מתבצעת ה עבודה יגודר באמצעים זמניים קשיחים למניעת כניסת כלי
עבודה כבדים והשלכת פסולת עבודות פיתוח ובניין ,העלולים לגרום להידוק השטח או לפגיעה מכנית
באחד או יותר מחלקי העץ (ראה סכמה א' לעיל) .האופן שבו השטח יגודר ייקבע ע"י היועץ במסגרת
תכנית העבודה שיכין ,כאמור לעיל.
 .4באזור השורשים המוגן לא תותר הקמת שטח התארגנות ,עירום פסולת או אחסנת חומרים ודלק.
 .1במקרה שלא י תאפשר גידור בתחום אזור השורשים המוגן ,כאמור לעיל ,גזע העץ יוגן מפני פגיעה מכנית
בשתי שכבות :הראשונה (על גבי הגזע) – עטיפת הגזע ביריעה זמנית כמו :בד יוטה ,יריעה גאוטכנית,
צינורות שרשוריים ,צמיגי מכונית וכד'; השנייה (על גבי היריעה) – הצבת גדר כמו איסכורית ,פח גלי וכד'
(ראה פרט עקרוני בסכמה א' לעיל) ,והכול בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי ,כפי שיוגדרו בתכנית
העבודה שיכין.
 .6באזור העבודה (כאמור בסעיף  1ו 0-לעיל) יוצב שלט אזהרה בולט המתריע מפני פגיעה בעצים.
 .7כל עבודת פיתוח ,אשר תבוצע בקרבת עצים בתחום היטל העץ ,תלווה בגוזם מומחה בעל ניסיון מוכח
בתחום שימור עצים ,אשר יטפל בכל נושאי הגיזום וחיתוך השורשים ,בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי.
 .8כל פגיעה שתיגרם לעץ על כל חלקיו ,לרבות פגיעה בלתי הפיכה אשר תגרום לעיכוב בגידול ולצמיחה
לקויה של העץ ,תחשב ככריתה ,כהגדרתה בחוק.
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כל פגיעה בגזע העץ או באחד מענפי השלד תטופל מיד גם באמצעות גיזום מקצועי כדי למנוע נזק בלתי
הפיך לעץ.

 .23בכל עבודת חפירה בתחום אזור השורשים המוגן תבוצע חפירת גישוש בליווי יועץ אגרונומי לבדיקת עומק
השורשים ,פריסת השורשים ,בריאות השורשים וסוג הקרקע הקיימת; ובהתאם לבדיקה ,יינתנו הנחיותיו.
 .22כל העבודות יבוצעו בהתאם לעונת השנה הרצויה להקטנת הפגיעה בכושר התחדשות מערכת השורשים
ולמינימום טרנספירציה מעלוות העץ ,בהתאם להנחיות האגרונום.
 .21לא יבוצעו עבודות בקרקע יבשה או רטובה מאוד ,בהתאם להנחיות האגרונום.
 .20סוג חומר המילוי החוזר לכיסוי החפירה ייקבע ע"י האגרונום .בכל מקרה ,על המבצע לשמר את שכבת
הקרקע העליונה לשימוש חוזר ולקבל הנחיות מהיועץ האגרונומי באשר לאדמת המילוי המובאת ולטיובה.
 .24עבודת חיתוך שורשים לשם החפירה בתחום אזור השורשים המוגן תיעשה באמצעות טרנצ'ר ,מחפר
סילוני או עבודת ידיים בלבד ,ובליווי צמוד של גוזם מומחה לתיקון חתכים בשורשים ולטיפול בחתכים
שקוטרם גבוה מ 0-1-ס"מ ,כולל ריסוס בחומרים פונגיצידיים במידת הצורך ומריחת משחת גיזום,
בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי.
 .21קידוח אופקי להעברת תשתיות ,כשהמרחקים אינם מאפשרים חפירה ,יבוצע עמוק מ 2.1-מ' (חוץ
ממקרים יוצאי דופן) ,בהתאם להנחיות האגרונום (ראה סכמה א' לעיל) .אם נדרשים כמה קידוחים
אופקיים ,הם יבוצעו זה מתחת לזה (ולא האחד לצד האחר).
 .26לא תותר השארת מקום חפירה או חציבה פתוחה יותר מ 21-שעות .בפרק זמן זה על הקבלן לדאוג
לכסות שורשים גלויים בבד יוטה או כותנה רטוב או בכל אמצעי אחר למניעת התייבשות ופגיעה אפשרית
בשורשים החשופים .כמו כן ,בפרק זמן זה על הקבלן לדאוג לגידור ולשילוט האזור החפור למניעת מפגע
בטיחותי לעוברי אורח ,הכול בהתאם להנחיות היועץ האגרונומי ויועץ הבטיחות בפרויקט.
 .27היזם או הקבלן המבצע אחראיים במשך  21חודשים לפחות על תקינות העצים שבסמוך להם בוצעה
העבודה ,לרבות ביצוע פעולות אחזקה ,השקיה ,הזנה או כל פעולה אחרת אשר יורה עליה האגרונום.
 .08בכל מקרה של בניית קירות או מבנים בסמוך לעצים ולאחר בדיקת מערכת השורשים תינתן עדיפות
לביסוס הקיר או ה מבנה בקטע הקרוב לשורשי העץ באמצעות כלונסאות (ביסוס וחפירה אנכי) ,אשר
יקטינו את הפגיעה בבית השורשים.
__________________________________________________________________________
פקיד היערות ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר  ,דרך המכבים ראשון לציון ,ת"ד  21בית דגן 01311
טלפון ;12-6180809 :פקס ;12-6180391 :דואלpninae@moag.gov.il :
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עבודות יקוז
 .1כללי
לאורך מאסף ביוב מזרחי צפוי בית שמש מתוכות עבודות יקוז שוות .עיקר
העבודה היה חציית חל שורק בחפירה פתוחה באזור מפעל הר טוב והסדרת החל
לאחר השלמת קו הביוב.
להלן מפרט לעבודות בתחום ובתוך ערוצי חל.
באחריות הקבלן לתכן ע''י צוות שיכלול הידרולוג ,קוסטרוקטור ויועץ בטיחות
ולבצע את כל העבודות בתיאום ובפיקוח מלא של רשות יקוז שורק לכיש .על
הקבלן לזמן את ציגי רשות היקוז טרם תחילת הביצוע וקבלת החיות ודרישות
מרשות היקוז.
 .2תיאור העבודות
להלן חלק מהעבודות בתוך ובתחום החלים ,הכווה בין השאר אך לא רק כדלקמן:
 העבודות כוללות את האמצעים הדרושים לביצוע עבודות בתוך ובתחום החלים
זוח ושורק.
 תכון וביצוע עבודות יקוז כגון הסדרת חל ,שלבי ביצוע לעבודה בתוך החל,
אמצעי הגה לעבודה ביבש בתוך חל שורק ,משאבות ,דיזל גרטור ,דיזל ,תיאום
ואישור של רשות היקוז וכו'.
 העבודות כוללות עבודות חפירה  /חציבה ,אבן מסוגים שוים ,פירוק בולדרים
קיימים ,הספקה וביצוע בולדרים ואבן ,עבודות בטון וכן ביצוע סוללות עפר,
מעבירי מים וכו' בתוך ובתחום החלים זוח ושורק.
 בחל שורק יש זרימת ביוב קבועה בספיקה של בין  3,000ל 9,000-מק"ש של מי
קולחין ברמה שיוית ממט"ש שורק  -ירושלים.
 יש לציין שכל עבודות החפירה לצורך חציות חל שורק יהיו תחת זרימה בחל
ותחת מי תהום ו/או מים שעויים שיהיו בכל חתך החפירה.
 על הקבלן לקוט בכל האמצעים הדרושים לביצוע ביבש ובדגש עבודה עם
משאבות וד"ג ,על כל המשתמע מכך ,לצורך שאיבת מי התהום ומי החל בזמן
חציית חל שורק.
 לצורך ביצוע ביבש בתוך החל ומיעת זרימה של החל באזור החציה ,הפתרון
המוצע על ידי המתכן היו ביצוע סוללות עפר זמיות ומעבירי מים זמיים
כמופיע בתכיות והכל בתאום ואישור רשות היקוז כאשר בין הסוללות יוחו

ציורות זמיים מפלדה/בטון GRP/אשר ישמשו כמעבירי מים זמיים בתוך
החל.
 .3דגשים לעבודות אלו לרבות עבודות תכון שיחולו על הקבלן
 העבודות שוא מפרט זה כוללות עבודה בתוך ותחום ערוצי חלים.
 לקבלן תימסרה תכיות יקוז עקרויות להסדרת חל שורק כולל תכית
הסדרה זמית לביצוע קו ביוב בתוך חל שורק בחפירה פתוחה.
על הקבלן לבצע תכון לעבודות אלו על ידי מהדס יקוז מטעמו ולהביא
לאישור המתכן ורשות יקוז שורק לכיש .משך התכון יילקחו בחשבון בביית
לוח הזמים ושלבי הביצוע של כל פרויקט מאסף הביוב והחת קווי הביוב ולוח
הזמים שיגיש הקבלן לאישור המזמין והמפקח.
 העבודה בחל שורק וקרוב לוודאי גם בחלקים משמעותיים של העבודה בחל
זוח תתבצע כאשר החל זורם ו\או בוכחות מי תהום ו/או מים שעויים.
לפיכך ,הביצוע של כל חציות החלים – ללא יוצא מן הכלל – יבוצעו בתקופה
ללא גשם וכשחל זוח יבש .חובה לבצע בתקופת הקיץ ואין לדחות לקראת סיום
ביצוע הפרויקט.
 העבודה שוא מפרט זה משולבת עם העבודה של החת מאסף ביוב מזרחי צפוי
וכל מרכיביו .בין שתי עבודות אלה ישן התיות שיחייבו שלביות ביצוע .על
הקבלן להכין ולאשר תכית שלביות ביצוע אצל המזמין לפי תחילת העבודה.
 את כל העבודות יש לבצע בהתאם למפרט הטכי הכללי בהוצאת תיבי ישראל
)ספר כחול( והחיות מתואמות של משרד הביוי והשיכון – לפי מהדורותיהם
האחרוות והמעודכות.
 כל העבודות כוללות גם את אספקת החומרים הדרשים ,עבודות הכה וכל סוגי
העבודות הלוות לביצוע מושלם של המבים.
 התשלום בעבור חציית חל שורק ליד מפעל הר טוב תשולם לפי סעיף קומפלט
לביצוע מושלם של החצייה לרבות החת הציור בשרוול.
 חציות אחרות ועבודות יקוז למייהם במידה ותידרשה תימדדה ותשולמה
לפי הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות ואם אין ציון מיוחד אז לפי היחידות
המופיעות לפי מפרט תיבי ישראל )ספר ירוק(.

 .4החיות רשות היקוז
כל העבודות כדלקמן חלק מתכולת העבודה של הקבלן וכלולה במחירי היחידה ולא
תשולם תוספת בגין עבודות אלו :
 לפי התחלת עבודת הסדרת חל כלשהי על הקבלן לזמן ציג רשות היקוז כולל
מתכן וציג המושב לקבלת החיות להתחלת ביצוע העבודות פיקוח בזמן
העבודות והחיות למסירת העבודות מרשות היקוז.
 על הקבלן להכין קטע דיפון ראשוי של כ 30 -מ' הכולל דפות ותחתית החל
ולבצע עליו תוכית עדות ) .(As-Madeקטע זה ייבחן על ידי המפקח המתכן
ורשות היקוז ,רק לאחר אישור הגורמים ה"ל יורשה הקבלן להמשיך את
הביצוע.
 ידוע לקבלן שעד לקבלת אישור מרשות היקוז למסירה לא ישולם חשבון סופי
וחשבוות ביים ישולמו עפ"י  80%מערך הביצוע ,עבור סעיפי הסדרת חלים.
 על הקבלן המבצע לקבל אישור מרשות היקוז לביצוע עבודות הסדרת חלים.
 דרש מהקבלן יסיון בשיקום חל עם מים זורמים.
 יש להעביר לרשות היקוז דוחות פיקוח עליון ממתכן היקוז/חל מטעם
הקבלן.
 בסיום העבודות יש להגיש תכית עדות מול תכיות הביצוע לבדיקת רשות
היקוז.
 לאחר אישור רשות היקוז על תכיות העדות יש לזמן ציג מרשות היקוז לצורך
מסירת שיקום החלים.
 .5מפרט והבהרה לסעיפי כתב הכמויות – פרק 59
מחירי היחידה כמפורט בכתב הכמויות יכללו  :אספקה ,הובלה ,פיזור ,ציפוף,
הידוק ,אספקת חומרי עזר ,תשלום היטלים ,פיוי ,פירוק ,סילוק לאתר מורשה בכל
מרחק כלשהו ועל הדרוש לביצוע העבודות כמפורט בתכיות.
מחירי בטון יהיה כמפורט בכתב הכמויות ויכללו :הספקה ,הובלה ,משאבות בטון,
ברזל טפסות וכל הדרוש לביצוע העבודה.
מחיר שאיבת מי חל ,מי תהום ו/או מים שעויים בחל שורק כלולים במחירי
היחידה ויכללו :אספקה ,הובלה ,התקה של משאבות ,דיזל גרטור ,דיזל ,מאצרה
וכל הציוד הדרוש לשאיבת המים ,כך שאפשר יהיה לבצע את העבודה ביבש ולאורך
כל תקופת הביצוע.

 .5.1עבודות עפר
 5.1.1חפירה וחציבה בכל סוגי קרקע
יש לבצע בהתאם למפרט הטכי הכללי בסעיפים הרלווטיים.
חפירה וחציבה בכל סוגי קרקע הכוללת ביצוע עבודות חפירה /חציבה,
העמסה ,הובלה משטח האתר לאתר מורשה בכל מרחק כולל אגרות
הטמה .יצירת מדרוות ,וכל הפעולות הכרוכות בהן .העבדות כולל
חפירה/חציבה בתוך ובתחום חלים.
מדידה ותשלום :מדידת פח החפירה לתשלום תבוצע לפי פח החפירה
בפועל .על הקבלן לבצע מדידות ולצרף מדידה לאחר עבודות החפירה
ומדידה לפי ביצוע עבודות חפירה לאחר חישוף.
העבודה כוללת עבודה בתחום חל ובתוך חל זורם או יבש.
 .5.1.2חפירה מצע ותשתית קיימים
יש לבצע בהתאם למפרט הטכי הכללי בסעיפים הרלווטיים.
מדידה ותשלום :מדידת פח החפירה לתשלום תבוצע לפי פח החפירה
בפועל בהפחתת פח החישוף.
 .5.1.3הידוק שטחים )שתית( לאחר חפירה/חישוף.
יש לבצע בהתאם למפרט הטכי הכללי.
מדידה ותשלום :תשלום לפי מ"ר.
 .5.1.4ייצוב שתית על ידי החדרת שברי אבן
ייצוב שתית האמצעות החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט )"בקלש"
מאבים זוויתיות( ,גודל אבן  10-15ס"מ וללא דקים בפיזור בשכבה אחת
של  20ס"מ.
יש לבצע בהתאם למפרט הטכי הכללי.
מדידה ותשלום :תשלום לפי מ"ר )מוכפל במספר השכבות שהוחדרו
לאדמה(
 .5.1.5מילוי מובא מחומר ברר ,מצע סוג ג'
מצע עפ"י הגדרת מע"צ ,אספקה ממחצבה מאושרת מפוזר בשכבות בעובי
מקסימלי של  20ס"מ לאחר הידוק בהידוק מבוקר )המחיר כולל הידוק(,
צפיפות דרשת לפי המפרט )המחיר כולל העמסה ,הובלה לאזורי המילוי
וההידוק( וההידוק הדרש הוא לפחות  95%מודיפייד א.א.ש.ט.ו. .
הגדרת טיב החומרים ואיכות הביצוע תהיה בהתאם למפרט הטכי
בסעיפים הרלווטיים ולפי הכתב בכתבי הכמויות הרלווטיים.

עלות העבודה כוללת את ביצוע כל הבדיקות הדרשות על פי המפרט
ובדיקות אימות ככל שידרוש המפקח.
מדידה ותשלום :לפי מ"ק מצעים מיושם בשטח ,על פי מדידה.
 .5.1.6מצע סוג א'
מצע מפוזר בשכבות בעובי שכבה  20ס"מ ,לאחר ההידוק בהידוק מבוקר
של  100%מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
הגדרת טיב החומרים ואיכות הביצוע תהיה בהתאם למפרט הטכי
בסעיפים הרלווטיים ולפי הכתב בכתבי הכמויות הרלווטיים.
עלות העבודה כוללת את ביצוע כל הבדיקות הדרשות על פי המפרט
ובדיקות אימות ככל שידרוש המפקח.
מדידה ותשלום :לפי מ"ק מצעים מיושם בשטח ,על פי מדידה.
 .5.1.7מילוי תערובת אבים בגודל  5-10ס"מ
האבים שישמשו יהיו אבי גיר ,קשות ובלתי סדוקות ,ללא בליה ,חורים
או גידי עפר .בהתאם לדרש על פי החיות סעיף  51.05.2803במפרט תיבי
ישראל.
האבים תהייה בגדלים משתים בפיזור אחיד בקרוב בטווח של  5-10ס"מ
קוטר :הכל לפי המפורט בתכית .גודל וגוון האבים יאושר על ידי
המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי פח במ"ק .המחיר כולל את אספקת
האבים ,החתם וכל שאר העבודות הלוות ,כולל אספקת החומרים
לביצוע ,המוצג בתכיות.
 .5.1.8מילוי תערובת אבים בגודל  20-30ס"מ
האבים שישמשו יהיו אבי גיר ,קשות ובלתי סדוקות ,ללא בליה ,חורים
או גידי עפר .בהתאם לדרש על פי החיות סעיף  51.05.2807במפרט תיבי
ישראל.
האבים תהייה בגדלים משתים בפיזור אחיד בקרוב בטווח של 20-30
ס"מ קוטר :הכל לפי המפורט בתוכית .גודל וגוון האבים יאושר על ידי
המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי פח במ"ק .המחיר כולל את אספקת
האבים ,החתם וכל שאר העבודות הלוות ,כולל אספקת החומרים
לביצוע ,כפי המוצג בתכיות.
 .5.1.9מילוי תערובת אבים בגודל  20-50ס"מ
האבים שישמשו יהיו אבי גיר ,קשות ובלתי סדוקות ,ללא בליה ,חורים
או גידי עפר .על בסיס הדרש בהחיות סעיף  51.05.2807במפרט תיבי

ישראל ,כאשר האבים תהייה בגדלים משתים בפיזור אחיד בקרוב
בטווח של  20-50ס"מ קוטר :הכל לפי המפורט בתוכית .גודל וגוון
האבים יאושר על ידי המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי פח במ"ק .המחיר כולל את אספקת
האבים ,החתם וכל שאר העבודות הלוות ,כולל אספקת החומרים
לביצוע ,כפי המוצג בתכיות.
 .5.1.10אבים סורות בגודל  60-40ס"מ בעובי  25ס"מ לפחות ובמשקל 0.3-0.2
טון
כל עבודות דיפון באבים יש לבצע בהתאם למפרט טכי מיוחד זה.
האבים שישמשו יהיו אבי גיר ,קשות ובלתי סדוקות ,ללא בליה ,חורים
או גידי עפר ובמשקל מרחבי של  2.5÷ 2.7טון/מ"ק בערך.
האבים תהייה סורות בעובי  25ס"מ ובגודל  50x60ס"מ או  60x60ס"מ:
הכל לפי המפורט בתוכית .גודל וגוון האבים יאושר על ידי המפקח.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי מ"ר מוח על פי מבט על
)אורךXרוחב( .המחיר כולל את אספקת האבים ,החתם וכל שאר
העבודות הלוות ,כולל אספקת החומרים לביצוע ,כפי המוצג בתכיות.
 .5.1.11אבים סורות בגודל  70ס"מ ובעובי  0.40מ' לפחות במשקל  0.9-1.2טון
האבים בסעיף ה"ל מיועדות לשימוש בתור שייים בשי צדדיו של
תחתית החל המוסדר וכן לחיפוי קרקעית חל שורק במבה  .22מידות
האבים תהייה  0.9x0.7מ' בערך בעובי  0.4מ' לפחות .תיאור האבים כפי
המתואר בסעיף .51.09.920
כל הפרטים -בתוכית.
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי מ"ר מוח על פי מבט על
)אורךXרוחב( .המחיר כולל את אספקת האבים ,החתם וכל שאר
העבודות הלוות ,כולל אספקת החומרים לביצוע ,כפי המוצג בתכיות.
.5.1.12

מבוטל

 .5.1.13עצירת המים והסטה זמית לצורך עבודה ביבש ,כולל תאומים ,עבודות
ביבש וכולל תכון ,אישור וביצוע התכיות.
העבודה בחל שורק כרוכה בעבודה תוך כדי זרימות קבועות ורצופות בחל
שורק .על הקבלן לבצע את העבודות בתוך החל ביבש .על הקבלן לבצע
תכון של העבודה ביבש על ידי מהדס יקוז מטעמו ולאשר אותה אצל
המפקח ,המתכן ולאחר מכן אצל הגורמים המוסמכים .התשלום היו חד
פעמי למשך כל הפרויקט ולכל העבודות בתוך ובתחום חל שורק.

 .5.2יריעות שיריון ושוות
 .5.2.2בד גיאוטכי לא ארוג במשקל  200גר\מ"ר
כל העבודות תבוצעה בהתאם למפרט הטכי הכללי בסעיפים הרלווטיים
ולפי הוראות מפקח .במקומות בהם יש צורך להיח יריעות צמודות יש
לדאוג לחפיפה של  30ס"מ לפחות.
סוג הגיאוטקסטיל יהיה מסוג  2בטבלה להלן .משקלו בהתאם להמלצות
היצרים ע בין  180-250גר/מ"ר.
סיווג לקבוצת רמת שרידות )(1
סוג בדיקה

שיטת
בדיקה

קבוצה 1
יחידות

קבוצה 2

קבוצה 4

קבוצה 3

התארכות
50%
<50% ≥50% <50% ≥50% <50%
≥

חוזק במתיחה
חוזק לקריעה
עמידות
בקירה
חוזק פקיעה
חוזק חיבור
בתפירה

ASTM
D 4632
ASTM
D4533
ASTM
D 4833
ASTM
D3786
ASTM
D 4632

≥50%

יוטון

1400

900

1100

700

800

500

400

יוטון

500

350

400

250

300

180

240

יוטון

500

350

400

250

300

180

280

יוטון

3500

1700

2700

1300

2100

950

1100

יוטון

1260

810

990

630

720

450

-

מדידה ותשלום :התשלום יבוצע עבור יישום של מ"ר לפי מדידה )אין
תשלום וסף עבור חפיפות( ולא יכלול מדידה של יריעות ששולמו כחלק
מסעיף\ מבה אחר.

 .5.2.3מעקה בטיחות מפלדה ברמת תפקוד  H4bברוחב פעיל .W7
מעקה בטיחות בהתאם לדרש על פי החיות סעיף  51.33.1572במפרט
תיבי ישראל
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי מ"א .המחיר כולל את אספקת
המעקות ,החתם וכל שאר העבודות הלוות.
 .5.2.4פרט גלישה למעקה פלדה
פרט גלישה למעקה באורך  4מטר בהתאם לדרש על פי החיות סעיף
 51.33.1762במפרט תיבי ישראל
מדידה ותשלום :המדידה תהיה לפי יח' המחיר כולל את אספקת
המעקות ,החתם וכל שאר העבודות הלוות.

 .5.3עבודות בטון יצוק באתר
 .5.3.2כללי
עבודות בטון יצוק באתר יבוצעו בהתאמה לדרישות פרקים  02במפרט
הכללי בעבודות בין ובמפרט הכללי של תיבי ישראל במהדרה העדכית.
מפרט מיוחד זה מהווה הרחבה של העבודה ביחס לבטון יצוק באתר,
שיטות מדידה וכן למפורט בכתבי הכמויות ותכיות העבודה.
המחיר כולל את מכלול החומרים ,אספקתם ,טפסות וכל ציוד הדרש
ליישום בטון בהתאם לדרישות מסמכי הביצוע.
תכון כל התביות הדרושות לבצוע הפרויקט יעשה ע"י הקבלן ובאחריותו
.
בכל מקום שיש ליישם על פי הבטון שכבות איטום אספלט ,יהיו פי
הבטון מעובדים ברמה ובאופן שמתאים ליישום ה"ל.
היציקות יתבצעו תמיד עם תבית .לא תורשה יציקה כגד דפות החפירה,
אלא אם צוין כך במפורש בתכיות.
כל תפרי עבודה )הפסקות יציקה ( יקבלו חספוס יסודי ורצוף לעומק  7מ"מ
וסילוק הצמט מפי הבטון.
כל הפיות היציקה תהיה קטומות .מידת הכתימה תהיה  2X2ס"מ גם אם
בתכיות לא מצוית קטימה כלל פרט וצוין בתכית במפורש לא לבצע
קיטום.
 .5.3.3קורות שן מבטון מזוין ב 30-במידות שוות )חתך מזערי  20/40ס''מ(
קורות שן מצאות בהיקף מתקים שוים ,לאורך משטחי האבן ולרוחב
החל )כדוגמת המפתים( .יש לבצע את העבודות בהתאם למופיע בפרט
ובהתאם למפרט הטכי הכללי בהוצאת תיבי ישראל )ספר כחול ( פרק
 ,02.01פרקי משה .02.01.09 ,02.01.08 ,02.01.07 ,02.01.05
מדידה ותשלום  :בהתאם למפרט הטכי הכללי בהוצאת תיבי ישראל )ספר
ירוק( פרק  ,02.01פרק משה  02.01.15תת סעיפים ,02.01.15.01.01
 .02.01.15.01.02בוסף יכלול המחיר את פלדת הזיון וכל שאר העבודות
הלוות ,כולל חפירה ,כולל בדיקות מעבדה ,ככל שיש צורך.
 .5.3.4תוספת למחיר הבטון עבור בטון ב 40-במקום בטון ב30-
החומרים וריכוזם יהיו בהתאם להוראות סעיף  02.01.0765תוספת למחיר
הבטון עבור שימוש בבטון ב 40-במקום בטון ב 30-בהתאם להוראות
המפרט הטכי המיוחד במפרט תיבי ישראל המעודכן
מדידה ותשלום :יהיו לפי פח הבטון הרלווטי במ"ק.
 .5.3.5עטיפות בטון מסביב לצרת ביוב ו/או מים

עטיפת הבטון תהיה מבטון ב 40-בעובי  50ס"מ לפחות מסביב לשרוול ציור
הביוב.
מחיר היחידה כולל זיון בכמות של  80ק"ג\ מ"ק בטון.
העבודות יתבצעו בהתאם למפרט הטכי הכללי בסעיפים הרלווטיים.
מדידה ותשלום  :יהיו לפי פח במ"ק ויכללו גם את כלל העבודות הלוות
כולל פלדת זיון.
 .5.3.6תוספת למחיר הבטון עבור שימוש במוספי הגה בפי כלורידים ,סולפטים
החומרים וריכוזם יהיו בהתאם להוראות סעיף  02.01.0765תוספת למחיר
הבטון עבור שימוש במוספי הגה בפי כלורידים ,סולפיטים ובקרקעות
אגרסיביות בהתאם להוראות המפרט הטכי המיוחד במפרט תיבי ישראל
המעודכן.
מדידה ותשלום  :יהיו לפי פח הבטון הרלווטי במ"ק.

מאסף ביוב – בית שמש – מזרחי-צפוי
החיות למזג אויר סוער בעת ביה
ספח ג'9
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הערכות למזג אויר סוער באתרי עבודה
בתחזית למזג אויר סוער אין לבצע עבודות באתר אלא באם תקבלה החיה אחרת
מההלת החברה.
יותקן מחסה לעובדים בפי ממזג האוויר ככל שהדבר מעשי.
חל איסור להשאיר תעלה פתוחה או בור פתוח ללא גידור מתאים.
מהל העבודה יערוך ביקורת בטיחות של חפירה ,מילוי ,חציבה או דיפון אחרי הפסקת
עבודה בשל גשם או הצפה ולפי חידושה.
מהל העבודה יבדוק פיגום אחרי הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם ,רוח או
הצפה ולפי חידושה.
אין לאפשר יציאת רכבים עם בוץ ללא וידוא יקיון צמיגים.
אין להשאיר מערומי עפר על המדרכות כאשר ישה תחזית לגשם.
יש לוודא בתחום אתר העבודה סתימת בורות ומהמורות ותיקון קטעים במדרכות
ובכבישים
הגברת מקדם חיכוך /חספוס במקומות שבהם דרש.
יקוי ופתיחת סתימות בקזי ומעבירי מים באתר העבודה
יש לוודא בדיקה ויזואלית לתקיות ראות סימוי צבע קבוע/זמי חידוש צבע זמי וקבוע
במידה ודרש.
יש לוודא תמרורים זמיים וקבועים מיוצבים ומקובעים כדרש.
יש לוודא קבוע גדרות הולכי רגל.
יש לוודא קבוע גדרות סביב האתר)איסכורית וכו('
יש לוודא יקיון תמרורים ושלטים.
יש לוודא שמעקות הבטיחות הזמיים מקובעים ומחוברים כדרש.
יש לוודא תקיות תאורה זמית באתר/רמזורים זמיים.
אין לפרק תמרורים או חלק מהסדר התועה ללא אישור כתוב.
יש לוודא גיזום עצים ועפים הוטים ליפול ואלה הצומחים מתחת לקווי חשמל ,בתחומי
אתר העבודה.
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עבודות אסורות בתאי מזג אויר מסוכן
עבודה בגובה כאשר ושבת רוח חזקה או יורד גשם שוטף.
עבודה על גגות שבירים ,תלולים ו/או חלקלקים או על גגות ללא מעקות ,כאשר
ושבת רוח חזקה או יורד גשם.
הרמת טפסות בעת שושבת רוח העלולה לסכן בי אדם.
הרמת רכיבים טרומיים בעת שושבת רוח העלולה לסכן בי אדם.
הפה או הורדה של ציוד ,כאשר ושבת רוח חזקה.
עבודה במקום מוקף( שוחת ביוב ,תעלה ,מקלט וכד '),כאשר קיים חשש להצפה
עבודה בעת סופת ברקים תחת כיפת השמיים.
עבודה עם מכשיר/מתקן חשמלי ,כאשר קימת סכה של חדירת מים ,רטיבות או
אדים.
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מאסף ביוב – בית שמש – מזרחי-צפוני
רשימת תוכנית
נספח ג'11

תהל מהנדסים יועצים בע"מ
הנושא:
מאסף ביוב מזרחי וצפוני -מי שמש
תוכן התכנית
מס'
תנוחה כללית

לקוח:

רשימת תכניות
למכרז

תאריך:
08.2021

תאגיד מי שמש

פרויקט:
125350
הערות

מס' התוכנית

1
2

תנוחה כללית על רקע תצ"א

125350-1310-002-002

תנוחה כללית

125350-1310-002-003

3

חתך לאורך מקוצר

125350-1310-010-004

4

תנוחה כללית – קווי ביוב קיימים
לביטול

125350-1310-002-005

5

תנוחה כללית – כביש  ,38מחלף בית
שמש

125350-1310-002-006

6

תנוחה כללית – דרכי שירות למאסף
הביוב

125350-1310-002-007

7

חתכים לרוחב

125350-1310-013-008

תנוחה מפורטת בקנ"מ 1:500

8

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 1

125350-1310-002-101

9

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 2

125350-1310-002-102

10

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 3

125350-1310-002-103

11

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 4

125350-1310-002-104

12

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 5

125350-1310-002-105

13

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 6

125350-1310-002-106

14

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 7

125350-1310-002-107

15

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 8

125350-1310-002-108

16

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 9

125350-1310-002-109

17

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 10

125350-1310-002-110

18

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 11

125350-1310-002-111

19

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 12

125350-1310-002-112

20

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 13

125350-1310-002-113

21

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 14

125350-1310-002-114

22

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 15

125350-1310-002-115

23

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 15A

24

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 16

125350-1310-002-116

25

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 17

125350-1310-002-117

26

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 18

125350-1310-002-118

27

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 19

125350-1310-002-119

28

תנוחה וחתך לאורך  -גיליון מס' 20

125350-1310-002-120

125350-1310-002-115A

חציות כבישים/רכבת
קראתי הבנתי ______________
חתימה וחותמת

תהל מהנדסים יועצים בע"מ
הנושא:
מאסף ביוב מזרחי וצפוני -מי שמש
תוכן התכנית
מס'
29

פרט חציית כביש  3855בגיליון מס' - 5
בין השוחות S022 ÷ S023

לקוח:

רשימת תכניות
למכרז

תאריך:
08.2021

תאגיד מי שמש

פרויקט:
125350
הערות

מס' התוכנית
125350-1310-017-205A

30

פרט חציית כביש גישה לזנוח בגיליון
מס' - 5
בין השוחות S020 ÷ S019

125350-1310-017-205B

31

פרט חציית כביש  3855בגיליון מס' - 7
בין השוחות S033-0 ÷ S033

125350-1310-017-207

32

פרט חציית כביש  3855בגיליון מס' - 9
בין השוחות S041-1 ÷ S041

125350-1310-017-209

33

פרט חציית כביש  3856בגיליון מס' 10
בין השוחות S045 ÷ S046

125350-1310-017-210

34

פרט חציית כביש  3855בגיליון מס' 11
בין השוחות S049-1 ÷ S049

125350-1310-017-211A

35

פרט חציית רכבת שורק בק"מ
 51+350בגיליון מס'  – 11בין השוחות
S052 ÷ S051

125350-1310-017-211B

36

פרט חציית כביש  3857בגיליון מס' 14
בין השוחות S065 ÷ S064

125350-1310-017-214A

37

פרט חציית כביש  3855בגיליון מס' 14
בין השוחות S066 ÷ S065

125350-1310-017-214B

38

פרט חציית מתחת לגשר קיים לכביש
 38בגיליון מס'  - 15בין השוחות S072
÷ S071

125350-1310-017-215

39

פרט חציית רכבת שורק בק"מ
 49+860בגיליון מס'  – 15Aבין
השוחות S071-3 ÷ S071-2

40

פרט חציית כביש  3835בגיליון מס' 17
בין השוחות S080 ÷ S079

125350-1310-017-215A

125350-1310-017-217

תורמים

41

תורם מס'  - 2מושב זנוח

125350-1310-026-305

42

תורם מס'  - 3שכונה ב'

125350-1310-026-307

43

תורם מס'  4שכ' חפציבה

125350-1310-026-309

44

תורם מס'  - 6שכונות יגאל אלון

125350-1310-026-311

45

תורם מס'  – 7Aמפעל הר טוב

125350-1310-026-313A

46

תורם מס'  - 7א.ת .נשר וישוב נחם

125350-1310-026-313B

47

תורם מס'  - 9כסלון

125350-1310-026-314

48

תורם מס'  - 10מגרש הספורט

125350-1310-026-317
קראתי הבנתי ______________
חתימה וחותמת

תהל מהנדסים יועצים בע"מ
הנושא:
מאסף ביוב מזרחי וצפוני -מי שמש
תוכן התכנית
מס'
 49תורם מס'  - 11א.ת .הר טוב

לקוח:

רשימת תכניות
למכרז

תאריך:
08.2021

תאגיד מי שמש

פרויקט:
125350
הערות

מס' התוכנית
125350-1310-026-318

פרטים

50

רשימת פרטים

125350-1310-026-400

51

שוחות טיפוסיות – פרטים מס' 1-4

125350-1310-026-401

52

שוחות – פרטים מס' 5-6

125350-1310-026-402

53

שוחות – פרטים מס' 7B,7A,7

125350-1310-026-403

54

שוחות – פרט מס' :3 8
שוחות מס' S071-3,S049-4,S041-1

125350-1310-026-404

55

שוחות – פרט מס'  :3 9שוחה מס'
S031-1

125350-1310-026-405

56

פרט אופייני לכניסה/יציאה
מקידוח/מנהור – פרט מס' 10,11

125350-1310-026-406

57

שוחה מס'  S047יבשה על קו ראשי
ושוחה יבשה בתוך רדיוס מגן – פרט
מס' 12,13

125350-1310-026-407

58

שוחה מס' S049

125350-1310-026-408

59

שוחות – פרט מס'  – 20שוחת בטון
מרובעת
בתוך פיר דחיקה

125350-1310-026-410

60

שוחות – פרט מס'  - 21שוחה
אינטגרלית בתוך פיר דחיקה

125350-1310-026-411

61

שוחה מס'  – S054פרט מס' 22

125350-1310-026-412

62

שוחות – פרט מס'  – 23שוחת בטון
מרובעת

125350-1310-026-413

63

שוחות – פרט מס'  – 24שוחת בטון עם
מפל פנימי

125350-1310-026-414

64

שוחות – פרט מס'  - 25שוחה
אינטגרלית

125350-1310-026-415

65

שוחות – פרט מס'  – 26שוחת T

125350-1310-026-416

66

שוחות – פרט מס'  – 27שוחת S079

125350-1310-026-417

67

פרט הנחת צינור– חתך טיפוסי

125350-1310-026-420

68

פרטים כלליים

125350-1310-026-421

פרטים מי שמש

69

השחלת צינור מים או ביוב בשרוול
פלדה

111
קראתי הבנתי ______________
חתימה וחותמת

תהל מהנדסים יועצים בע"מ
הנושא:
מאסף ביוב מזרחי וצפוני -מי שמש
תוכן התכנית
מס'
 70עמוד סימון לתשתיות תת קרקעיות

לקוח:

רשימת תכניות
למכרז

תאריך:
08.2021

תאגיד מי שמש

פרויקט:
125350
הערות

מס' התוכנית
112

71

שוחת ביקורת לצינורות pvc

301

72

תא ביקורת לצנרת  PE100בקוטר עד
 500מ"מ

302

73

שוחת ביקורת לצינורות D 400 PE100

303

74

פרט הנחת צינורות ביוב D400

341

75

קיר חוצץ מבטון

351

76

בלוק בטון לעיגון צינור בחוליה
טרומית

352

77

בור שיקוע לפני חיבור למאסף
250*300

362

78

תא סגר מכני

363

79

סגר מעל שוחה

תמונה

80

תושבת בטון ועטיפת בטון

5-1-2

שיקום נופי וסקר עצים

81

תכנית כללית

82

שיקום נופי

Nof 1, nof 2

83

שיקום נופי

Nof 3, nof 4

84

שיקום נופי

Nof 5, nof 6

85

שיקום נופי

nof 7

86

שיקום נופי

nof 8

87

שיקום נופי

Nof 9, nof 10

88

שיקום נופי

nof 11

89

שיקום נופי

nof 12

90

שיקום נופי

Nof 13, nof 14

91

שיקום נופי

Nof 15, nof 16

92

שיקום נופי

Nof 17, nof 18

93

שיקום נופי

Nof 19, nof 20

94

שיקום נופי

nof 21

95

קטע טיפוסי – הגדלה

nof -D

96

חוברת פרטים ומדגמים לרצועת הקו

nof -E

Nof A nof b nof c

מושב מחסיה – דרך גישה למאסף
ביוב

97

תנוחה

200-528-11

98

חתכים לאורך ,חתכים לרוחב
טיפוסיים

200-528-12

קראתי הבנתי ______________
חתימה וחותמת

תהל מהנדסים יועצים בע"מ

רשימת תכניות
למכרז

תאריך:
08.2021

תאגיד מי שמש

פרויקט:
125350
הערות

הנושא:
מאסף ביוב מזרחי וצפוני -מי שמש
תוכן התכנית
מס'
 99חתכים לרוחב ,גיליון 1

מס' התוכנית
200-528-13

 100חתכים לרוחב ,גיליון 2

200-528-14

 101פרטים

200-528-15

 102מערכת ביוב  -תנוחה

200-528-61

 103מערכת ביוב – חתך לאורך מאסף ביוב

200-528-62

לקוח:

עבודות ניקוז
התוכניות ימסרו בהמשך
הסדרי תנועה
 104תוכנית כללית

KAV_BIUV_BSM-ALL-01

מרחוב הנציב – כניסה 0

HOLD

מרחוב הרצוג  -כניסה מס' 1

HOLD

 105חיבור ביג – כניסה מס' 2

HT-K10-BSM-02-01-01

 106חיבור ביג – כניסה מס' 3

HT-K10-BSM-03-01-01

 107כניסה לזנוח – כניסה מס' 1

HT-K10-MTY-01-01-01

כניסה דרומית למחסיה – כניסה מס'
108
2

HT-K10-MTY-02-02-01

109
110
111
112

כביש  3866הסדרי תנועה זמניים עבור
קידוח מתחת למסילת רכבת
כניסה מרח' נשר הסדרי תנועה זמניים
עבור קידוח מתחת למסילת רכבת
 3855הסדרי תנועה זמניים עבור
קידוח מתחת למסילת רכבת
שלב  1מקדים לכניסה מס' 1

כרמין הנדסה

HT-K10-MTY-03-01-00
HT-K10-MTY-03-02-01
HT-K10-MTY-04-01-01
OR-K110-103-K10-01-01-03

 113כניסות מס' 1,2

OR-K110-103-K10-02-01-03

 114כניסה מס' 3
 115כניסה מס' 4

OR-K110-103-K10-03-01-02
OR-K110-103-K10-04-01-02

 116כניסה מס' 5

OR-K110-103-K10-05-01-03

 117שלב  6מקדים לכניסה מס' 6

OR-K110-103-K10-06-01-02

 118כניסה 6

OR-K110-103-K10-06-02-02

 119כניסה 7

OR-K110-103-K10-06-03-01

 120כניסות 8,9

OR-K110-103-K10-06-04-01

אור מהנדסים

קראתי הבנתי ______________
חתימה וחותמת

