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מפרטים טכניים מיוחדים
מסמך ג'2-
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרטים הכלליים,לתוכניות ולכתב הכמויות .מודגש
כי המפרט המיוחד בא להוסיף אך לא לגרוע ובכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בכל אי
התאמה בין מפרטים.
אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בכתב הכמויות והתוכניות תמצא את ביטויה במפרט
המיוחד.

מספור ,לשון והגדרות הסעיפים במפרט המיוחד ואופני המדידה לתשלום אינם חופפים בהכרח
את מספרי הסעיפים בכתב הכמויות של חוזה זה ו/או את מספור הסעיפים במפרט הכללי
הבינמישרדי ("האוגדן הכחול") ו/או במפרט נת"י ו/או כל מפרט רלבנטי אחר ,ויש לקרוא אותם
בהקשר של הנושא המתואר לכל עבודה ולכל סעיף .לא תתקבל כל טענה של הקבלן בנושא זה.
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פרק  - 01עבודות עפר למבנים ועבודות הכנה
 01.1כללי
כל האמור בפרק זה להלן מתייחס לעבודות החפירה למבנים המבוצעות במסגרת מכרז זה.
כל העבודות המתוארות בתכניות ובכתב הכמויות יבוצעו לפי ההוראות המדויקות של המפרט
הכללי לעבודות בנין על כל הפרקים שבו ובהוצאה העדכנית ביותר של כל פרק ופרק.
תכולת המחירים ואופני המדידה יהיו בהתאם להוראות המפרט הכללי.
מודגש שגם הפרק  – 00מוקדמות ,הוא חלק מחייב בחוזה.
כל העבודה כפופה לפרק  01במפרט הכללי וכמפורט להלן.
העבודה כוללת עבודות חפירה /,חציבה ,מילוי והכנת תשתית.
עבודות העפר בפרק זה להלן כוללות את עבודות העפר למבנים (חפירה /חציבה ו/או מילוי)
הנדרשות לצורך ביצוע רכיבי מבני דרך המבוצעים במסגרת מכרז זה .תחום העבודות כמתואר
להלן ובפרטים הטיפוסיים בתכניות.
מודגש בזאת כי כל עבודות העפר ועבודות ההכנה תבוצענה בהתאם לדרישות הסביבתיות כמוגדר
במסמכי החוזה ועפ"י הנחיות מנהל הפרויקט.
עבודות עפר לכבישים ראה פרק  51להלן.

 01.2סילוק פסולת ומפגעים
על הקבלן לסלק כל פסולת ,אבנים ,גדמי עצים וכל שאר הפרעות המצויות בשטח העבודה
ומערכות נטושות בקרקע שיתגלו בזמן החפירה .סילוק כל הפסולת ומפגעים אחרים לאתר פסולת
מאושר ע"י הרשות המקומית .ייחשב ככלול במחירי החוזה של הקבלן והוא לא יהיה זכאי לכל
תשלום נוסף.
סילו ק עודפי חומר חפור/חצוב וכן סילוק חומר מפורק ופסולת כלשהי ,יהיה תמיד למרחק כלשהו
מהאתר אל מקום שפיכה שיוצע ע"י הקבלן ושיאושר ע"י הרשויות המוסמכות .הנ"ל אמור גם
לגבי חומרים ופסולת שנחצבו או פורקו ממבנים קיימים ,כבישים ,מדרכות ,צנרות ושוחות וכיו"ב
– בין אם במסגרת עבודות חפירה למבנים או במסגרת חפירה כללית או לכל צורך שהוא.

 01.3חפירה וחציבה
הקבלן יחפור/יחצוב בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה/חציבה וכן יסלק
סלעים וגושי אבן בכל גודל נדרש הקיימים באתר .החפירה/חציבה בשטח תבוצע בכלים
מכניים ו/או בעבודות ידיים .באם יש צורך בתמיכת החפירה ,יבצע הקבלן את כל התמיכות
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הדרושות לפי הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות
לתמיכות הנ"ל.
את יתרת החומר יוביל הקבלן אל מחוץ לשטח האתר .החומר ישמש כמילוי ו/או יסולק
מהאתר למקום שפך מאושר לפי הוראות המפקח .כל חפירה אחרת שנשארה לאחר יציקת
הבטונים כגון :חפירות ,בורות וכו' ,יש למלא חזרה מהחומר החפור ולהדקו במהדק מכני
ובשכבות של  20ס"מ ,לפי האמור להלן.
עבודה זו כלולה במחירי היחידה של החפירה/חציבה.
בכל מקום שמופיע המושג "החפירה" הכוונה היא לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע.
בנוסף לאמור במפרט הכללי המחירים כוללים:
א .עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת הנמצאת בשטח :תאים ,קווי ביוב ,חשמל וכל דבר
שעלול הקבלן להיתקל בזמן החפירה.
ב .בניגוד לאמור במפרט הכללי בקשר להעברת חומרי החפירות ועודפי הריסות – הקבלן חייב
להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף את חומרי החפירות וחומרים אחרים שאינם
נחוצים בשטח העבודה ,למקום שפך בכל מרחק בהתאם להוראות הרשות המקומית
והוראות המפקח.
 01.4חפירה מיוחדת
בכל מקרה שהקבלן יחפור מתחת למפלס המתוכנן ו/או יחרוג מגבולות התכנית ,ימלא הקבלן
את עודף החפירה בחומר מילוי ,מאושר ע"י המפקח ,שכבות של  15ס"מ עם הרטבה והידוק
במכבש ויברציוני עד לצפיפות של לפחות  98%לפי שיטת מודיפייד פרוקטור .עבודה זו תעשה
כולה על חשבונו של הקבלן .בכל מקרה שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן בתכניות לא ייחשב
שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל תמורה כלשהי עבור חפירה זו .מודגש בזאת כי מדידת
הכמויות לחפירה לצורך תשלום הינה מדידה נטו לפי מידות המבנה בלבד.
 01.5מילוי ועודפי חפירה
עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי ,צמחיה ופסולת אחרת שתמצא יסולקו אל מחוץ
לאתר העבודה – למקום שיורה המפקח ו/או יסולק למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית
וללא מגבלת מרחק.
 01.6ייצוב ושמירת הדפנות
א .הקבלן אחראי באופן בלעדי לנושא בטיחות של עבודות החפירה והתימוך שבוצעו באתר
וכן עבודות עפר ותימוך שיבצע בעצמו .על הקבלן לוודא שיפוע מתאים של החפירות על
מנת למנוע מפולות וזאת בתאום עם דרישות יועץ הקרקע והמפקח .שמירת דפנות החפירה
הקיימת כלול במחיר החוזה.
ב .על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה גם במקרה
של גשמים ולדאוג לניקוז השטח.
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 01.7מדידה ותשלום  -עבודות עפר למבנים
עבודות העפר למבנים לא ישולמו בנפרד ויכללו במסגרת סעיפי אלמנטי הבטון השונים כמצויין בפרק
 2בכתב כמויות( .למען הסר ספק הקיר ימדד לתשלום לפי נפח הבטון בלבד)
 01.8ניטור זעזועים
העבודה המתוכננת מבוצעת בסמוך למבנים קיימים שחלקם במצב רעוע .אי לכך תבוצע באתר
מערכת בקרת זעזועים ע"י מכון מוכר ומורשה כגון המכון לגיאופיסיקה (גיאוטק) או ש"ע
מאושר .הניטור יבוצע בהתאם לדרישות התקן הגרמני  DIN 4150חלק .3
עבודות הניטור יבוצעו לכל אורך העבודה לרבות יציקת משטחי אספלט .הזעזועים ימדדו
במעבר כלי רכב שונים עם דגש למעבר כלי רכב כבדים.
לפי דרישת התקן – במקרה של זעזועים ממושכים – אין לעבור מהירות של  2.5מ"מ לשניה
בכל ספקטרום התדירויות.
הדוח של המעבדה יכלול בין היתר:
•

מס' סידורי של המכשיר.

•

תאריך ושעה.

•

מהירות החלקיק מרבית בכיוון הרוחבי.

•

כנ"ל בכיוון אנכי.

•

כנ"ל בכיוון אורכי.

•

הסכום הוקטורי המרבי של שלושת ריכיבי התנודה.

• המדידה תבוצעה כל  5שניות לאורך  2שניות.
נציגי המעבדה יקבעו (ביחד עם הדיירים ונציגי הפיקוח) את מיקום החיישנים וכמותם
הנדרשת לכל אתר ואתר.
כל עלויות הניטור יהיו על חשבון הקבלן וכלולים במחירי היחידה.
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פרק  - 02עבודות בטון מזויין יצוק באתר
02.1

מוקדמות
עבודות הנדסה אזרחית כוללות בין היתר:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

קירות כובד בגבהים שונים לתמיכת כבישים וחניות.
כנ"ל ,אך לתמיכת עבודות פיתוח
קירות תומכים מבטון מזויין.
קירות תומכים מבטון מזויין על גבי כלונסאות
קירות דיפון
ביצוע מבנה בטון חדש בחתך  1448לאחר הריסת מבנה בטון קיים הנמצא בתוואי הפרויקט
 .1בנוסף למפורט להלן ,ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות מפרט כללי
פרקים .02 ;00
•

כל היציקות ,כולל קירות הכובד – ,יבוצעו בבטון בעל חוזק של לפחות ב 30-עם
דרגת חשיפה .3

• בטון רזה – לפחות ב15-
 .2לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם
פריטים אחרים ,יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח .אישורו של
המפקח בנדון לא פותר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או
החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיה על
חשבונו של הקבלן.
 .3כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן ושל בקר
האיכות .נוכחותם נחוצה בכל שלבי היציקה .דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה ,כל עוד
לא הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן .מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר
ביומן העבודה כי אישר כל יציקה לפני ביצוע ובדק את ביצועה.
 .4יש להזמין פיקוח בכל שלבי הבנייה ,יציקת בטונים ועבודות איטום ,ופיקוח עליון לכל
אלמנט ראשון.
02.2

טפסים לבטונים רגילים ולבטונים שיישארו גלויים
הערה :בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה ,הכוונה היא לטפסות ,כמוגדר במפרט הכללי.
 .1הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .904כל התבניות ,לרבות צידם
החיצוני של קירות המבנים התת-קרקעיים יהיו עשויים מלבידים חלקים ונקיים.
 .2הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה ובממדים
הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המפקח ,אך אין אישור התכנון
משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסים לעמוד בפני לחץ הבטון
הנוזלי ,הריטוט ויציבותו הכללית.
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 .3בכל עבודות הבטון נכללים גם עשיית החורים למיניהם עבור פתחים ,דלתות ,כיסים
וחריצים לקונס' פלדה ולאביזרי אינסטלציה ,חורים למערכות שונות ,צנרת ,חריצים,
מגרעות ,שקעים ותעלות למיניהן ,אפי מים ,הפסקות יציקה ועצרי מים .כמו כן כלולים כל
עבודות התקנת וביטון מעברים ,שרוולים ,אביזרים ,צנרת ,פלטקות ,תושבות ,אביזרי עיגון
וכדומה .כמו כן כלול בנ"ל ,סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרושים למערכות
השונות ,משקופים ,עיגונים וכו' שיהיו מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון.
 .4הפסקות יציקה ,באם תורשינה ע"י המפקח תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים על
ידו.
כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה  -חומרי העזר ,הזמן המיוחד ,תמיכות לקוצים וכל
הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחירי היחידה .הקבלן יגיש
 3שבועות מראש את הדרישה להפסקת יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים הנ"ל.
כל האמור לעיל ,כלול במחירי החוזה ולא תשולם כל תוספת על כך בנפרד.
02.3

כיסוי בטון על הברזל
כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון.
העוביים המינימליים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:

02.4

•

 5ס"מ לפחות בכל סוגי המבנים המפורטים – בכל סוגי הבטון היצוקים במגע עם
הקרקע.

•

 3ס"מ לפחות בשאר רכיבי הבטון.

איכות הבטון והיציקות
א .תנאי בקרה  :תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל
סוגי הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.
ב .ציפוף הבטון  :יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים,

וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים
מתאימים המאושרים ע"י המפקח.

02.5

מניעת סגרגציה
יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון
לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.

02.6

בדיקת הבטון
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לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות ,שיטות לקיחת המדגמים ,כמותם
ובדיקתם ,יהיו לפי ת"י  .26בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת עפ"י ת"י
.106
כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.
02.7

אשפרה
בנוסף לאמור במפרט הכללי על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה לתנאי הבטון והאקלים
כמפורט להלן:
על פני האלמנטים יותז מיד לאחר התייבשות הבטון ,חומר החוסם התאדות המים מתוך
הבטון ,נקרא  COMPOUND CURINGתוצרת "כרמית" או ש"ע בכמות  0.25ליטר למ"ר
לפחות או יותר לפי הוראות היצרן .על משטחי הפסקת יציקה וע"ג קירות המיועדים לטיח
אין להתיז  .COMPOUND CURINGעליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות להחזיק את
משטח הבטון הרטוב למשך  7ימים.
הקבלן ימנה עובד אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה ,המהנדס רשאי לדרוש להחליפו
אם לא יבוצעו לשביעות רצונו הוראות האשפרה.
הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון לא יאבד את
חוזקו ,וכן לבצע אשפרה בכדי לזרז את התקשות הבטון ולחסוך תמיכות תבניות.

02.8

קובעי מרחק (ספייסרים)
כל קובעי המרחק (ספייסרים)  -יהיו מבטון טרום בעובי הנדרש בתוכניות.

02.9

בטון חשוף
ביצוע בטון חשוף יהיה לפי הדרישות הבאות:
א .בהיעדר הוראה אחרת יהיה בטון חשוף תמיד מסוג ב  30 -ויוכן בתנאי בקרה טובים
ובדרגת חשיפה .3
ב .הטפסות תבוצענה בהתאם לדרישות ת"י  904מדיקט או לוחות עץ חדשים ,ישרים ובעלי
רוחב אורך ועובי אחידים ,בהתאם להנחיות האדריכל .הטפסות יימשחו בנוזל למניעת
הידבקות בין עץ לבטון ,כגון תוצרת "פז" מס'  6או ש.ע .ההתזה או המשיחה תהיה
בכמות מספקת עד לקבלת משטח רטוב .יציקת הבטון תבוצע בטרם התייבשות הנוזל.
ג .יש להקפיד על כיוון הלוחות ,ההקצעה ,חיבורי לוחות באורך וברוחב ובכו' בהתאם
לדרישות האדריכל .אין לצקת ללא אישור המפקח ונוכחות מהנדס הביצוע של הקבלן.
ד .קשירת הטפסות תעשה על ידי חוטים מגולבנים או לולבים מסוג שיאושר ע"י המפקח.
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ה .בכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי פלסטיק .בהיעדר
הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל  15X15מ"מ .כמו כן ,יבוצע "אף מים" במידות
הנ"ל בתקרות זיזיות.
ו .פגמים בבטון שיישארו לאחר פירוק הטפסות יתוקנו על ידי סתימות בטיט צמנט 3:1
ו/או שפשוף באבן קרבורונדום או לפי הנחיות אחרות של המפקח כולל סיתום הבטון
בסיתות דק וצביעה בצבע על בסיס גומי סינתטי לפי הוראות יצרן הצבע ,כל זאת
על חשבון הקבלן ,ועל כל שטח שיוגדר ע"י המפקח .התיקון יעשה לשביעות רצון
המפקח והאדריכל.
אין להתחיל בביצוע של תיקוני בטון חשוף לפני קבלת הנחיות המפקח והאדריכל
לשיטת התיקון הנדרשת.
ח .הפסקות יציקה יבוצעו רק במקום שבו תוכנן חריץ מתאים .הפסקה בכל מקום אחר
כפופה לאישור האדריכל.
ט .שטחי הבטון החשוף יוגנו ע"י הקבלן באמצעים נאותים כגון כיסוי ביריעות ו/או
לוחות למניעת פגיעות ולכלוך עד גמר בניית המבנה.

02.10

פלדת זיון
פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים רתיכים או רשת מרותכת כמפורט
בתכניות ,על המוטות להיות נקיים מחלודה ,כתמי שומן ,לכלוך וכל חומר אחר.

המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה .כל מוטות הזיון יהיו מסוג
.Pw500
אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח ,מוטות שאורכם אינו
מספיק יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,או יוארכו בהתאם להוראות המפקח
ו/או המהנדס.

יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות
לטפסות.

02.11

אופני מדידה והמחירים
בנוסף לאופני המדידה והמחירים שתוארו בסעיפים לעיל מובאות להלן השלמות נוספות לנושא
המדידה והמחירים:
א .מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי והמיוחד לעיל וההערות המוצגות בתכניות
הקונסטרוקציה מחייבות את הקבלן ויש לראותן כהשלמה לאמור במפרטים.
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כל הדרישות בהערות אלה כלולות במחירי היחידה השונים אלא אם הוצגו
עבורן סעיפים נפרדים בכתב הכמויות.
ב .גמר קירות ו/או קורות בקו מלוכסן ו/או מעוגל בתחתית הקיר/קורה ו/או בחלק
העליון של קיר/קורה אינו נמדד בנפרד וכלול במחיר הקיר/קורה ,אם לא הוצגו לנ"ל
סעיפים נפרדים.
ג .לא תשולם תוספת עבור יציקות בטון והכנת טפסות בכל גובה שהוא באתר ,יציקות
בשפוע ,עבוד בליטות מקומיות ,שקעים וכד' ,כנדרש אלא אם הוצגו עבור הנ"ל סעיפים
מיוחדים בכתב הכמויות.

 02.11.1קירות כובד
קירות כובד בגבהים שונים יתומחרו לפי נפח בטון הנמדד מתחתית יסוד ועד פני
פיתוח העליונים (מ"ק) .המחיר כולל את סוג האבן לפי תוכנית אדריכלית ,בטון ב ,30-דרגת
חשיפה  ,3כל עבודות החפירה הדרושות לביצוע העבודה ,יציקת יסוד ,נקזים ,תפרים ,עיבוד ראש
קיר מבטון מזוין ,מילוי גרנולרי בגב הקיר ,נקזים בגב הקיר מבלוקים חלולים ,קשירת
אבנים בחזית בחוטי נירוסטה ,רשת מגולוונת ,זוויתן ,הפסקות יציקה ,כיחול בסיום העבודה,
עבודות מדידה וכל יתר העבודות המפורטות בתוכנית.
 02.11.2קירות תומכים
קירות תומכים יבוצעו מבטון מזויין ב ,30-דרגת חשיפה  .3מחיר היסוד כולל בין היתר:
עבודות עפר ,בטון רזה ,יסוד/רגל ,נקזים ,תפרים ,זיון הקיר ,מילוי גרנולרי בגב הקיר,
עבודות מדידה וכל יתר העבודות המפורטות בתוכניות .כל העבודות המפורטות כלולות
בנפח הבטון של הקיר לרבות בטון רזה (מ"ק) .חיפוי הקירות באבן וביצוע קופינג ומערכת איטום
בגב הקיר לא כלולים במחירי היחידה של קירות התומכים.
 02.11.3ראשי כלונסאות או קורות ראש
מבטון ב , 30-דרגת חשיפה  -3בחתכים כלשהם ,לרבות סיתות פני הכלונס והכנתו ליציקה.
התשלום לפי נפח היצוק בפועל (מ"ק).
 02.11.4תקרות זיזיות ותלויות
תקרות זיזיות ותלויות בעוביים שונים ,בטון ב 30-דרגת חשיפה  .3המחיר כולל גמר פני
התקרה בגמר גלוי/חשוף בפן התחתון של התקרה ,ביצוע אף מים וקיטומים הדרושים.
התשלום לפי נפח הבטון בפועל (מ"ק).
 02.11.5מעקות בטון
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מעקות בטון בחתכים שונים בטון ב ,30-דרגת חשיפה  . 3יצוקים מעל לתקרות .העבודה
כוללת גמר בטון גלוי/חשוף בצד הנגדי לחיפוי אבן .התשלום לפי נפח בטון בפועל (מ"ק).
 02.11.6יסודות ויסודות למהלכי מדרגות
יסודות עוברים ,יסודות בודדים ,קורות עוברות במפלסים שונים עבור מהלכי מדרגות
בפרויקט .בטון ב ,30-דרגת חשיפה  ,3יכללו עבודות עפר הנדרשות ומילוי חוזר.
התשלום לפי נפח בטון בפועל לרבות בטון רזה( .מ"ק)
 02.11.7מהלכי מדרגות
מהלכי מדרגות משופעים ואופקיים (תלויים ומונחים) בעוביים שונים בבטון ב ,30-דרגת
חשיפה  ,3כוללים עיבוד רום ושלח להנחת האבן על גבי המדרגות וקורות עלות בשני צידי
המהלך .התשלום לפי נפח תאורטי (מ"ק).
 02.11.8קירות ועמודי בטון
קירות ועמודי בטון במידות שונות ,בטון ב 30-בדרגת חשיפה  .3התשלום לפי נפח תאורטי (מ"ק).
 02.11.9פלדת זיון
פלדת זיון ,מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י /4466חלק  ,3בכל הקטרים
והאורכים לרבות עיבוד כיפוף הנדרש .התשלום לפי משקל בפועל (טון) .הסעיף מתייחס
לסעיפים  2.11.3ועד  2.11.8ועבור יציקת כלונסים בפרויקט.
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פרק  - 05עבודות איטום
05.1

כללי
 .1כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי פרק  05או כל חלק רלוונטי אחר ,של המפרט
הכללי.
 .2טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ,ועל כן העבודה
תבוצע אך ורק ע"י קבלנים מעולים שיאושרו מראש ע"י המפקח.
 .3עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט ,לתכניות המצורפות ,התקנים הישראליים ותקנים
אחרים כמצוין במפרט הכללי והמיוחד .כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות
הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח
עליהם או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית.
 .4בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר איטום ,יש לראות כאילו
רשום לידו "או שווה ערך טכני מאושר".
 .5ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות המפרט הזה ו/או המפרטים של יצרן
חומרי האיטום ,ובמקרה של סתירה או אי התאמה על פי החלטת המפקח.
לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום
שברצונו להשתמש.
 .6מחירי החוזה כוללים בנוסף למתואר גם:
א .אחריות ביצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה של  10שנים לפחות.
ב .אחריות מקצועית של הקבלן.
ג .נוכחות של יועץ לאיטום מטעם הקבלן המומחה בתחומו ,לבקרת איכות במהלך הביצוע.
 .7בכל מקרה שהקבלן יגלה כי קיימת סתירה ,אי התאמה ,או טעות בין המפרט הנ"ל לבין
פרק זה ,יודיע על כך מיד למפקח ולא יאוחר מ 20-יום לפני תחילת ביצוע העבודה .המפקח
יורה איך לנהוג.
שינויים כלשהם בעבודות האיטום ,ללא חשיבות ביוזמת מי הוצעו ,יקבלו תוקף ע"י הנחיה
או אישור בכתב של המפקח אך לא יפחיתו מאחריות הקבלן.

05.2

חומרים
כללי
א .כל עוד לא אושר אחרת ,יסופקו כל החומרים לאתר במיכלים סגורים כאשר הם נושאים
סימני היכר ברורים של היצרן וסוג החומר.
ב .על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ביחס למקורות החומרים .הרשות בידי המפקח לפסול
אותם אם יימצא כי אינם תואמים את אישורו המוקדם .רכישת החומר לא תהיה עילה
לרשות השימוש בו.
ג .למניעת עיכובים ,יש להעביר למפקח דגימות ודוגמאות מהחומרים בהם עומדים
להשתמש ,אותם עשוי המפקח להעביר לבדיקות מעבדה וכו' .זכותו של המפקח לקחת
דוגמאות גם תוך כדי העבודה ואף לאחר זמן ביצוע העבודה ואי התאמת החומרים
לדגימות ואישורים המוקדמים ,יביא להפסקה מיידית בעבודה ,פירוק העבודות שבוצעו
עם חומרים לא מאושרים ,ודרישה לסילוק מלא של כל החומרים הנ"ל מהאתר.
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ד .אחריות הקבלן לטיב החומרים והעבודות לא תפחת כהוא זה עקב אישורו וחתימתו של
המפקח.
איטום פני בטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע

05.3

א .חומרים ושלבי ביצוע:
איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע ייעשה על ידי מערכת איטום בשלוש שכבות
כדלקמן:
1

הכנת השטח הכוללת בין השאר סתימת חורים וקני חצץ ותיקוני בטונים באמצעות חומר
מאושר וכן ביצוע רולקות בטון במידות מינימאליות של  6X6ס"מ בחיבור בין אלמנט אופקי
(מרצפים ,ראשי כלונס וכד') ובין אלמנט אנכי (קיר ,עמוד וכד') ועל פי המסומן בתכניות .בגמר
שלב זה יש לאשר את המשך העבודה עם מנהל הפרויקט ובכתב.

2

מריחת שכבת יסוד באמולסיה ביטומנית מדוללת במים (בשיעור המצוין בהוראת היצרן כגון
בפריימר בטומני מסוג  GS 4.7.4או שו"ע מאושר  ,על כל השטח המיועד לציפוי בטומני בכמות
של לפחות  250גרם/מ"ר ( .שכבה )1

3

מריחת שכבה של ביטומן אספלט כגון  25/75בשיעור  1.50ק"ג/מ"ר( .שכבה )2

4

שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל ,בחפיות ,לפי הוראות מפרט החברה הלאומית לדרכים

5

מריחת שכבה נוספת של ביטומן אספלט כאמור בסעיף  3לעיל אך בכמות  2.0ק"ג למ"ר
(שכבה . )3

6

הצמדת לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  20מ"מ והדבקתו בדבק מגע לפני האיטום .העבודה
תבוצע באלמנטים אנכיים ואופקיים.

7

עבודות המילוי תבוצע לאחר ייבוש השכבות.

8

בחיבור בין שני שלבי המבנה שנעשו בזמנים שונים תבוצע חפיפה של  50ס"מ עם האיטום
משלב קודם.

05.4

מדידה ותשלום  -עבודות איטום
התשלום יהיה לפי לפי שטח במ"ר ,וללא הבחנה בין שטחים אופקיים ,אנכיים ומשופעים .מחיר
היחידהיכלול ביצוע של כלל מערכת האיטום המפורטת בסעיפים  05.1-05.3במפרט זה .מלבד
רולקות הבטון שימדודו בנפרד במ"א ולוחות פוליסטרין שימדדו בנפרד במ"ר.
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פרק  - 08עבודות תאורה ,חשמל ותקשורת
08.1

תאור העבודה והנחיות כלליות
 08.1.1מפרט זה ,כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות תאורת חוץ .מתאר
את העבודות מערך התאורה בפרויקט עיסוויה ,בירושלים .תאורת הרחוב תהיה בטכנולוגיית
 LEDגוון אור  3,000קלווין ,על עמודי תאורה בגובה  .8כל התשתית תהיה תת קרקעית,
סטנדרט הפרויקט יהיה ע"פ דרישות והנחיות עיריית ירושלים ,מח' המאור .קבלן החשמל
יהיה מאושר ע"י הממונה על המאור בעיריית ירושלים ,ובעל כל הסיווגים התאימים לסוג
העבודה והיקפה ,על פי הפרק הרלוונטי ,ומאושר ,הקבלן יהיה רשום באופן מלא ברשם
הקבלנים כאמור ,בסיווגים הבאים ( 160חשמלאות כללית א 270 ,2-תאורת רחובות א)2-
שניהם גם יחד.
 08.1.2הנחיות ומפרטים:
כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:
 08.1.2.1מפרט טכני פרק  - 08מתקני חשמל ובקרה ,תת-פרק  02מערכות ומתקני תאורה,
במהדורתו האחרונה והעדכנית
 08.1.2.2מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים
מאלומיניום או פלדה בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט .1989
 08.1.2.3מפרט כללי למתקני חשמל  -פרק  08בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של
המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו.
 08.1.2.4מפרט כללי לעבודות עפר /שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר  1990בהוצאת מעצ
חברה הלאומית לדרכים.
 08.1.2.5מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא עירוניות
בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים.
 08.1.2.6מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצאת מחלקת המאור של עיריית ירושלים במהדורתו
העדכנית והאחרונה.
 08.1.2.7חוק החשמל – בהוצאתו האחרונה.
הערה :מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל ,במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל,
המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.
 08.1.3מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות
לתוכניות ,למפרט הטכני כדלקמן ,לתקנים הישראליים ,לחוק החשמל תשי"ד - 1954 ,למפרט
הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר  -פרק  08ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי
מתקנים מסוג זה .לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים
בהמשך.
 08.1.4סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק ,הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני וכלכלי שיאושר
ע"י המהנדס היועץ ,למעט גופי תאורה.
 08.1.5כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.
 08.1.6טיב העבודה
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ה עבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר .עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע
מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי  -חוק החשמל ,תקנות בדבר כללים לביצוע
אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל .כל סטייה מתקנות אלו תחייב את
הקבלן לבצע זאת ,כך שיתאים לאמור .ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים
ולכתבי הכמויות ,כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב
במפרט  -מחייב את הקבלן .כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל ,להוראות
המפקח ולשביעות רצונו .למרות כל האמור לעיל ,יפרק ,יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל
אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות .ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר
אישור סופי ע"י המפקח.
 08.1.7צוות הקבלן
הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה .כמו כן מתחייב הקבלן להקצות
כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן:
 08.1.7.1מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  -חשמלאי בעל רישיון
"הנדסאי".
 08.1.7.2על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של
העובדים.
 08.1.7.3במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר.
 08.1.7.4הקבלן יהיה מאושר לעבודות חברות התקשורת ,ויציג מסמך המעיד על כך.
 08.1.8מרכיבי העבודה:
 08.1.8.1ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות.
 08.1.8.2ביצוע העתקות תשתיות תקשורת של חברות התקשורת השונות.
 08.1.8.3אספקה ,הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה
והשחלת כבלים בצינורות.
 08.1.8.4אספקה ,הובלה והתקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.
 08.1.8.5תכנון וביצוע יסודות בטון/כלונסים לעמודי תאורה רגילים בגבהים כמפורט
בתוכניות.
 08.1.8.6תכנון וביצוע יסודות בטון/כולנסים לעמודי תאורה גבוהים בגבהים כמפורט
בתוכניות.
 08.1.8.7אספקה ,הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה רגילים בגבהים המפורטים
בתוכניות ,כולל זרועות ,על יסודות בטון.
 08.1.8.8אספקה ,הובלה והתקנה של עמודי תאורה גבוהים כולל מערכות הורדה אינטגרליות,
מערכת בלימת חירום ,כתר ,גופי תאורה ,ציוד ולוחות הפעלה וכיו"ב.
 08.1.8.9ביצוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני
בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח – כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן.
 08.1.8.10אספקה ,הובלה ,התקנה והפעלה בשלמות מגשי אבטחה ,פנסי תאורה כולל כל
האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.
 08.1.8.11אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.
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 08.1.8.12פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם עיריית ירושלים .לרבות
ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות ,הובלת כל הציוד המפורק למחסני
העירייה או לכל מקום אליו יורה המפקח העירוני.
 08.1.8.13אספקה ,הובלה ,התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החדשה ,לרבות יחידות קצה
לבקרה ע"פ הנחיות מחלקת המאור של עיריית ירושלים.
 08.1.8.14התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות.
 08.1.8.15ביצוע של מתקני הארקת יסודות ותשתיות לרבות הכנות של מעברי צנרת כמפורט
בתוכניות המנחות לרבות הגשת תוכניות מפורטות לביצוע לאישור של המזמין
והמתכנן.
 08.1.8.16ביצוע מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שינויים ,העתקות
והתאמות ע"פ שלבי הביצוע .הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין מראש וכן
לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של עיריית ירושלים.
 08.1.8.17ביצוע תשתיות לסיבים אופטיים בהתאם למפרט תשתית לסיבים אופטיים של
עיריית ירושלים.
 08.1.8.18טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק ,ותיקון כל הליקויים
שיתגלו ללא תוספת תשלום ,העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.
 08.1.9תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:
 08.1.9.1על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות
כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז ,במפרטים ,בתכניות וכיו"ב.
 08.1.9.2אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה ,לעבודות הקמה והצבה של כל מיני
מתקנים וציוד ,לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם ,אשור ציוד
וחומרים ,אישור לתכנון אספקה וכיו"ב.
 08.1.9.3על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים
לפרויקט  :בזק ,ח"ח ,חמ"י ,חברת הגיחון ,HOT ,רשות שדות התעופה ,צה"ל (ח"א),
מקורות ,רשות העתיקות ,רכבת ישראל ,המשטרה ,הרשות המקומית ,מ.ע.צ .וכיו"ב
לפני תחילת העבודה.
 08.1.9.4הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל
על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה ,ולקבל אישור
לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.
 08.1.9.5כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים ,התעודות
והרישיונות כלולות במסגרת החוזה .לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת
עבור הטיפול הזה.
 08.1.9.6הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל ,כך שתקופת ביצוע העבודה
של הפרויקט ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת
הצעות" ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה .לא תינתן לקבלן כל
תוספת זמן עבור הטיפול הזה.
 08.1.9.7טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה
זכות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.
19

 08.1.9.8אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז ,לא
תהיה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.
 08.1.9.9כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו
כנדרש יזקפו לחובת קבלן החשמל.
 08.1.9.10לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות
החשמל על כל שלבי הביצוע ,בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת
ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.
 08.1.9.11אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף
לעיל ,לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.
 08.1.9.12מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו
בתאום עם קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש ,בשום אופן לא תעוכב
העבודה בכביש ע"י קבלן החשמל ,האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל
בכביש ,בזמן ובמקום הנדרש ובכל שלבי הביצוע ,הוא באחריות הבלעדית של קבלן
החשמל.
 08.1.9.13כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן.
 08.1.9.14כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים ,התעודות
והרישיונות הנ"ל ,כלולות בחוזה.
 08.1.9.15הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר .כל נזק
שיגרום הקבלן לתשתיות אלו (חשמל ,בזק ,מים ,דלק וכד') יותקן ע"י הקבלן ועל
חשבונו ,וישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.

אישור של שלבי העבודה
08.2
כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון אישורו של
בקר האיכות ולאחר מכן של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו .אישור כזה
לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן
בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.
על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים באמצעות
יתדות .עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום .מדידות נוספות  -ע"י
מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  -לפי דרישות המפקח  -עד לקביעת המיקום הסופי
של העמודים או של ארונות .לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו .רק לאחר
קבלת אישור בכתב  -יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.
אישור ציוד ונתונים טכניים
08.3
על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמפקח לציוד אשר הינו נדרש לספק ולהרכיב
במסגרת העבודה ע"פ התכנון .כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי.
עם הגשת הדרישה לאישור הציוד ,הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או
האנגלית ותעודת בדיקה .הפניה לאישור הציוד תהיה תוך  10ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו
התחלת עבודה ,לפי המקדים עם קבלת תוכניות חתומות לביצוע .ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר
העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב
מהמתכנן והמפקח .אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב
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המוצר .הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות ,או בהתאם לתוצרת ולדגם
המאושרים על ידי המזמין .לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המפקח באתר דוגמאות לקבלת האישור.
חלופה לציוד המוצע – שווה ערך
08.4
הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות"  -על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו.
 08.1.1הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור ,למוצר המוגדר.
 08.1.2אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד ,תלווה הצעת
החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות.
 08.1.3אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין
בנדון.
08.5

אחריות
למען הסר ספק  :האחריות אינה כוללת אחריות שבר במקרה של פגיעת צד שלישי במתקן..
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקנה של המוצרים ,הציוד  ,החומרים ,
וכל חלק מהם שסופקו על ידו.
האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות ,עבודה  ,חומרים וביצוע
סופי.
האחריות תהיה כמפורט להלן החל מיום אישור המתקן  ,קבלתו ע" י מנהל הפרויקט והמזמין וחתימת
פרוטוקול מסירה סופית ע" י מנהל הפרויקט כמפורט

 08.1.1לכבלי חשמל –  5שנים.
 08.1.2גופי תאורה ורפלקטורים לתאורת לד 10 -שנים.
 08.1.3ציוד הדלקה לגופי תאורה (דרייברים)  -לדרייברים  10שנים.
 08.1.4עמודי תאורה וזרועות  10 -שנים  -בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.
 08.1.5מרכזיות ולוחות חשמל – שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.
 08.1.6בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש ,ופריט אשר הוחלף ,בחדש תחול
עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  -והכול על חשבון הקבלן .כל פריט פגום יוחלף
וכל עבודה תתוקן תוך  48שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.
שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
08.6
השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:
הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.
 08.1.1סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.
 08.1.2אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו..
 08.1.3חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.
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 08.1.4הנחת צנרת ,השחלת חוטי משיכה ,הנחת גיד הארקה  Cu35במקביל לצנרת בחפירה.
 08.1.5אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.
 08.1.6כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.
 08.1.7השחלת כבלים.
 08.1.8אישור המפקח לביצוע.
סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה
08.7
על הקבלן לסמן ע"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה
באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי מצע
החפירה את תוואי החפירה והקידוחים .אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר  5מ' מתיל חיצוני של קו
חשמל מתח גבוה עילי ו 2.5 -מ' מ מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.
חפירות ותעלות
08.8
כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף " 08.02עבודות עפר" של המפרט
הכללי למתקני חשמל (.)08
החפירות להנחת כבלים וצינורות תת-קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם למרחבי
העבודה הדרושים ,המידות הם נטו ללא התאים:
 08.1.1לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה .הדבר יבוצע ע"י הקבלן
באמצעות כלים ומכשירים מתאימים.
 08.1.2עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש ,בכל מקרה של מעבר מעל או מתח למכשול
המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנדס
האתר והמפקח .לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה.
החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.
 08.1.3כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על  20ס"מ
למטר בכבלים ועל  10ס"מ למטר בצינורות.
 08.1.4רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  40ס"מ אם לא צוין אחרת .קווי הפתיחה חייבים להיות
ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים.
 08.1.5בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי  10ס"מ
בתחתיה התעלה ,שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים (הנמדדים בנפרד) בעובי של 10
ס"מ.
 08.1.6במקרה של מעבר כביש או כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור  PVCקשיח  110ס"מ
עובי דופן  5.4מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות.
 08.1.7ביצוע החפירה :כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא ,או בין
יסוד ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים .המילוי המוחזר וההידוק
יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר ,ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י
המפקח .המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  20ס"מ.
השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש .יוקפד באופן מיוחד
על הידוק יסודי של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.
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 08.1.8אישור חפירה ומילוי :עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט
להלן טעונים אישורו של מפקח .לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור
המפקח בכתב.
 08.1.9יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של
המפקח.
08.9

צינורות
 08.1.1צינורות לתאורה
 08.1.1.1קוטר  110מ"מ בחציות כבישים יהיו  PVCקשיח בע"ד  5.4מ"מ ,ת"י .1531
 08.1.1.2קוטר  110מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ,ת"י .4519
 08.1.1.3קוטר  75מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ,ת"י .4519
 08.1.1.4קוטר  50מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ,ת"י .4519
 08.1.2בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  8מ"מ ,כל קצוות הצינורות
יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן .לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור
בסעיף זה.
 08.1.3הנחת צנרת :הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש .הקבלן אחראי לסילוק המיותר
של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה .הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע
חול נקי (ים או דיונות או ש"ע באישור המפקח) שיעטוף את הצנרת .עובי שכבות החול
כמתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות .מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט סימון על פי פרט.
 08.1.4חיבורי צנרת מסוג  P.V.Cקשיח :קטעי צינורות פלסטיים מסוג  P.V.Cקשיח ,תת-קרקעיים,
יחוברו בשיטת תקע ושקע .האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של
השקע .יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.
 08.1.5צינורות לתאורה :צינורות פלסטיים תת-קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא
מופות.
 08.1.6כניסות לתאים  :כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת
המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר ,התא או התעלה ואשר ינוקו
תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים.
 08.1.7חוטי משיכה :בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  8מ"מ .קצותיו של
החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך
 20ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור  -הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם
תוספת כספית.
 08.1.8סגירת קצוות צנרת :בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים
אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת שנקבע
– הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.
 08.1.9בדיקה וכיסוי  :לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים מפסולת
ומגופים זרים .רק לאחר הבדיקה והעברת מערכת בדיקה (מנדרול) יסגרו קצות הצינורות
היטב כאמור בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי
הצינורות.
 08.1.10סימון ומיפוי :לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים
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הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות
הביצוע - AS MADEסימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב
מתאים.
08.10

כבלי חשמל
הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  NA2XYבעלי עטיפה מחומר פלסטי .סוג הכבלים יתאים
למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה הכבלים יתאימו לת"י  547בעדכונו
האחרון .צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן .בזמן הנחת הכבלים ,והכנסתם לתוך העמודים או
לתוך מרכז הדלקה ,יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן
א ת המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא .הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות
(3העתקים) סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה .כל
קצוות הכבלים ,בחתך של  10ממ"ר ומעלה ,יסתיימו במפצלת מתכווצת ("כפפה").

בריכות ,תאי מעבר
08.11
תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים .הבריכות ייבנו לפי
תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:
 08.11.1תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  80/100ס"מ ובגובה  50ס"מ ,כמות החוליות תהיה
בהתאם לעומק הדרוש ,כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י  489כולל שילוט וסמל ע"פ
סטנדרט העירייה.
 08.11.2התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  10ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.
 08.11.3גוף התא יורכב מ 2-או  3חוליות גליליות טרומיות ,מתאימות לת"י  658מטיפוס .201.1
 08.11.4הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה ,כך שתחתית
הצינורות יהיו בגובה  20ס"מ מתחתית הבריכה .הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או
קידוח בלבד.
 08.11.5החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.
 08.11.6בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ ,עם אגרגט מירבי של " 1ובעובי  20ס"מ .פני החצץ יהיו
נמוכים ב 10 -ס"מ מתחתית הצנרת.
 08.11.7מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות
הביצוע.
 08.11.8מכסה שוחה  -מכסה המותקן במדרכה מרוצפת ,יהיה יצוק מדגם  Material:GG-20לפי
תקן  DIN1691העומד בעומס  B125לפי ת"י  .489מכסה המותקן במדרכת אספלט או
בשטח פתוח יהיה מטיפוס  103.2כדגם "כרמל  "33עם מכסה העומד בעומס  B125לפי ת"י
 .489מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס  ,103.1כדגם "כרמל  "33של וולפמן" העומד
בעומס  D400לפי ת"י  .489פתח המכסה יהיה בקוטר  50ס"מ לתאים בקוטר  60ס"מ.
בתאים בקוטר  80ס"מ יהיה הפתח בקוטר  60ס"מ .כל המכסים יכללו סמל העירייה
והמערכת (תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב).
08.12

יסודות לעמודי תאורה רגילים
08.12.1היסודות לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע .על הקבלן
לספק למפקח לפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי התאורה .על
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הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע ,תנאי הביסוס ,לקביעת המידות
סופיות של היסודות שידרשו .החישובים ,התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל
רישיון מהנדס מומחה בתחום זה .יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע
לדרישות הביסוס .מהנדס ,המאושר ע"י המזמין ,אשר בדק ואישר את העמוד יבקר את
המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב מראש ,בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את
המסמכים לכל ההנחיות שיקבל מהנ"ל .מחיר לתכנון הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות
לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה של היסודות בהצעתו של הקבלן ולא תידרש תוספת על כך.
 08.12.2יציקת היסודות תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ
הוראות המפקח .גובה היסוד בגינון  5ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  20ס"מ מתחת
לפני הקרקע .באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה.
 08.12.3יציקת בטון תבוצע לפי פרק  02מפרט כללי ,ולפי תכנית פרט סטנדרטית .סוג הבטון ב30-
לפחות ( 30ק"ג צמנט למ"ק לפחות) .סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים לא
תעלה על  3מ"מ .הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  5מ"מ מציר היסוד .מקום מעברי
ההספקה (במשטח המאוזן של היסוד) לא יסטה יותר מ 10 -מ"מ לגבי ציר היסוד.
 08.12.4הברגים לפי ת"י  ,812סעיף  ,209.6ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני
הכנסתם לתוך הבטון 4 .ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  30*5מ"מ ,ינוקו מכל שומן
באמצעות טטרה-כלור-פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין .בורגי היסוד יגלוונו אבץ
חם  80מיקרון או בהתזה.
 08.12.5הברגים הנקיים (ללא חלודה או ציפוי) יוכנסו לתוך יציקת הבטון.
 08.12.6מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה
הקיים או העתידי .בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ 10-ס"מ מתחת
למפלס האספלט ו/או הריצוף .בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו  10ס"מ ממפלס הסופי של
הקרקע .המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים.
 08.12.7אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים כנדרש
לקבלת צפיפות הגדולה ביותר.
 08.12.8שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.
 08.12.9על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות החוזק של הברגים
והתאמתם לדרישות התכנון.
08.13

עמודים וזרועות
08.13.1

עמודי תאורה מפלדה
הערה :בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן.
 08.13.1.1כללי
א .ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר ע"י מחלקת המאור של
עיריית י-ם ,אשר הוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי ,נמצא תחת ביקורתו.
ב .מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  ISO-9001ובעל תעודת הסמכה של
רתכים הקבלן/יצרן עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים .על הקבלן
לעמוד בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים:
 תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך .המוסד אוהמומחה ייקבעו על ידי מנה"פ בתאום עם מח' המאור של עיריית י-ם.
 הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של מנה"פ בתאום עם מח'המאור של עיריית י-ם.
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 על הקבלן להודיע למנה"פ מועד ומקום ביצוע הריתוכים .זו תימסרלפחות שבוע לפני ביצוע הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג המזמין לפקח
על הריתוך.
ג .כל העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני
הבדיקה.
ד .צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז .העמוד
יתאים לעמידה במהירות רוח של  47מטר לשנייה לפי ת"י  .414העמודים
והזרועות יתוכננו עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י  414בהוצאתו
האחרונה ,תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי.
ה .העמודים יכללו הכנות ל"באנרים" לפרסום בסטנדרט עיריית ירושלים,
המתקן כולו יהיה מגולוון וצבוע ע"פ הנחיית האדריכל.
ו .תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י ( 812בהוצאתו האחרונה)
בהעדר הוראה אחרת ,העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים -
יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על  2או  3פנסים לפחות בשטח 0.22
מ"ר כל אחד לפחות (שטח מלבני שווה ערך) במשקל של  20.7ק"ג כל אחד.
כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד .בורגי היסוד לכל
עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית .לכל עמוד ,בין אם מיועד
לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני פתחים.
ז .עם הגשת ההצעה למכרז יגיש הקבלן/היצרן תכנית מפורטת של העמוד ,של
הזרוע (כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים) ושל יסודות הבטון לעמודים
וחישובים סטטיים מפורטים ,כולל חישוב כוחות הניסוי .רק לאחר קבלת
אישור בכתב ממהנדס ,רשאי הקבלן לבצע את העמודים ואת הזרועות
בתיאום מלא עם מפקח מטעם העירייה כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה
ואחרים יוכנו על ידי מהנדס קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו
מורשה כחוק.
ח .יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים
ישראלים או אמריקאיים) להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון,
ע"י העמקת התבריג וכיו"ב ,ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.
ט .על הקבלן להביא על חשבונו תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניון או גוף
אחר המוסכם על המזמין ,המאשרת את התאמת העמודים והזרועות
המסופקים לדרישות ת"י  812ולמפרט הזה .מועד הבדיקות יתואם ויערך
בנוכחות נציג מח' המאור של עיריית י-ם עליו יוחלט ע"י המפקח .במידה
וידרשו שינויים בתכנית הביצוע (כולל הגדלת עוביים ,שינוי בפרטים) הם
יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.
י .יש להקפיד בזמן הטעינה ,ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות ולהימנע
מחבלות ,מכות ושריטות .הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים
ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה .אין לגרור או לזרוק
את העמודים על הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה .כל
פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה ,הטעינה והפריקה ,תתוקן על
חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס ,המפקח ,אשר רשאים גם לפסול את
העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.
יא .יש להקפיד בזמן ההעמסה ,ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות
ולהימנע מחבלות ,מנזקים ממכות ומשריטות .אין לגרור או לזרוק עמודים
על הקרקע .הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים ,כגון עם חגורות
רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה .כל פגיעה בציפוי  -כתוצאה מפעולת
ההעמסה ההובלה והפריקה  -תותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המהנדס
המפקח ,אשר רשאי גם לפסול את העמודים ,הבסיסים ואת הזרועות
כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.
יב .באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע
היווצרות גליות בעמודים .העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים.
בין שתי שכבות של עמודים תונח שכבה חוצצת .את העמודים יש לאחסן
במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה לאנשים
הנמצאים בסביבה
יג .אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.
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במידה וידרשו שינויים בתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עובי ,שינויים בפרטים
וכיו"ב) הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף ,וזאת כדי לעמוד בתנאי
המפרט ,החוזה וכיו"ב.
 08.13.1.2פירוט
א .העמודים יהיו בנויים מפלדה מגולוונת לפי מפרט לעמודי פלדה וזרועותיהם,
לפי תוכניות פרטים לעמודים ,ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם
האחרונה.
ב .פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  4צלעות ,שיתחברו לעמוד
לשם חיזוק .הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של  8מ"מ לפחות.
ג .הגנה בפני שתוך (קורוזיה)  -ציפוי כל הברגים ,האומים ,השייבות וכל חלקי
המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם ,בין אם הם גלויים או מוסתרים
(מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד ,אותם אין הכרח לגלוון) .הציפוי
ייעשה בטבילה חמה (גלוון) על פי התקן הישראלי ( 918בהוצאתו האחרונה)
בעוביים הבאים :פחים וכו' :עובי הציפוי  80מיקרון לפחות (בניגוד לת"י 918
הדרוש  60מיקרון) .ברגים על חלקיהם :עובי הציפוי  56מיקרון לפחות .כל
עבודות הריתוך ייעשו לפני הגלוון .לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן .במקרים
מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים ,האומים ,והדסקיות
בשיטת האלקטרוליזה ,אך עובי בגלוון לא יהיה פחות מ 56-מיקרון.
ד .הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או
אמריקאים) להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון  -ע"י
העמקת התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן .בבורגי
יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד ובתוספת כ 5 -ס"מ
מאורכו המוחדר אל תוך היסוד .במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר
לגלוון את הברגים ,האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה ,אך הגלוון גם
במקרה זה לא יהיה פחות מ 56 -מיקרון .בורגי יסוד וכל הברגים האחרים
יסופקו לעירייה מגולוונים כנדרש במפרט זה ,כאשר האומים המגולוונים
מוברגים עד תחתית הבורג ,גוון וצבע העמוד ע"פ הנחיות האדריכל.
ה .המתכנן ו/או המפקח רשאים לדרוש בורגי נירוסטה (פרט לבורגי יסוד)
במקרה כזה על הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת  -מכון התקנים,
טכניון  -לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון .כמו כן גם
אישורים של המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו מחליד .ההזמנה
כוללת אספקת  4בורגי יסוד עם  8אומים ו 8-דסקיות לעמוד רגיל שביר
כמסומן בתכנית המצורפת ,אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות.
ו .לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  6מ"מ לפחות אשר ייסגר
באמצעות בורגי אלן שקועים ,מוגנים בפני חלודה .הברגים יטבלו בגריז סמיך
בחלקם הפנימי.
ז .סימון העמודים והזרועות :נוסף לסימון לפי ת"י  812כל עמוד וכל זרוע יסומן
במספר רץ (בכל הזמנה) אשר יוטבע בשעת הייצור.
ח .הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד.
ט .לבורג יחוברו:
 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. מוליך  10ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד (ראה בסעיףהעמוד).
 מוליך הארקה  2.5ממ"ר למנורה על העמוד. הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.י .העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.
 08.13.1.3הצבת העמודים
עמודי התאורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות .במקומות בהם עמודי
תאורה יהיו מעבר למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם התקנת המעקות
בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופים ללא הגנה וכל זה כדי למנוע
התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה.
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העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.
העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים.
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות
האומים והדסקיות ,כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.
באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד ,ייעשה זאת הקבלן ללא
תשלום נוסף.
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י
משחה מונעת החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר
יותר ,יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים .לאחר
יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה
בזפת .לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים ,האומים ועל כל פלטת יסוד ועל
החלק התחתון של העמוד עד תום השרוול ,ויוצק בטון מסביב לפלטה .על הקבלן
למרוח זפת חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ 30 -ס"מ לפני הצבת
העמודים.
 08.13.1.4חיבור הבסיס לבורגי יסוד
יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ 7-ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו .יש להבטיח
שיפועים וסידורי ניקוז ,שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס
וימנעו מגע הבסיס בבטון .בורגי יסוד וכל הברגים האחרים וכן האומים
והדסקיות יסופקו למ.ע.צ מנירוסטה כנדרש במפרט זה ,כאשר האומים
המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן
יגלוונו .יש להבטיח חיץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות וצינורות
מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של  10מ"מ
לפחות ובקוטר של  10ס"מ לפחות ,שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון.
לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים ,האומים וחורי הברגים
במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה (מאושרת על ידי מהנדס) כגון של חב'
.DENSOהחיץ ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע ,על ידי היצרן
ועל חשבונו .בדיקת החיץ תבוצע בנוכחות המפקח .לאחר בדיקת החיץ יש
לכסות ולאטום את האומים במשחת אלסטקס (תוצרת אסקר פז או שווה ערך)
לעובי אספלט של  2ס"מ לפחות מכל צד.
מגש אבטחה בעמוד תאורה
08.14
(סעיף  08.09במפרט הכללי)
המגש יהיה בהתאם לחלופות הבאות:
-

מבנה מפוליקרבונט דגם עירית ירושלים.

08.14.1

מא"ז לאבטחה יהיה דו קוטבי עם ניתוק "אפס" .10KA ,6A

 08.14.2מהדקי  SOGEXIלחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.
 08.14.3בורג הארקה " 3/8מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  4ממ"ר ,לבורג
הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.
 08.14.4מהדקי יציאה פלסטיים ,עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד
מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך ,המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן.
 08.14.5כבל  2.5*3ממ"ר לכל פנס (מוליך יציאה מהנטל ,מוליך " "10ומוליך הארקה).
 08.14.6חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.
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 08.14.7שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.
הערה :מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן
 .IEC 898סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן.
א .עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל/מהנדס בודק למתקן שהקים
ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של מהתקן ע"י הבודק.

הארקות למתקן תאורת חוץ
08.15
(סעיף  08.05במפרט הכללי).
ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:
08.15.1מוליך נחושת חשוף בחתך  35ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל
העמודים 2 .קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל
כבל אחת .נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד .מהבורג הקבוע בתא האביזרים
יותקן מוליך גמיש בחתך  10ממ"ר לבורג הארקה במגש האבטחה.
 08.15.2התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט
בתוכניות .לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  35ממ"ר .האלקטרודה תהיה מפלדה
מצופה נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך  3מטר לפחות ( 2יחידות של  1.5מטר כ"א).
האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  60ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  489כולל
כיתוב ושילוט הארקה ,הכול כמפורט בתכניות.
גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה
08.16

גופי תאורה ,פנסים מבוססי LED
גופי התאורה יהיו גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  LEDבעל תפוקת אור ,הספק חשמלי ופיזור אור
אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון ,בהתאם לדרישות המזמין ,תקן ישראלי
והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים .גופי התאורה יהיו  FULL CUT OFFלמניעת סינוור
וזיהום אור ,הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפרויקט זה.

גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן ׁ(תנאי סף – כולם גם יחד):

08.16.1
08.16.2
08.16.3
08.16.4
08.16.5

גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק ( 2.3יש להציג תעודת בדיקה מלאה
לכל דרישות ת"י .)20
גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום ,להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק
ממקורות האור וממערכת ההפעלה.
גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית
אינטגראלית ייעודית ) – (Driverההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות
של היצרן.
גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי ,ליישום
דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר ,ויאפשרו
קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.
גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג ( 2בידוד כפול) בהתאם לדרישות
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תקן ישראלי .20
 08.16.6גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  IP-66בהתאם לדרישות תקן ישראלי
.20
 08.16.7גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IK-08בהתאם לדרישות
תקן .IEC62262
 08.16.8גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.
 08.16.9גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  0.92לפחות בהעמסה מלאה ,בהתחברות
ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
 08.16.10מקורות האור יהיו מסוג  LEDמתוצרת  CREEאו שווה תכונות ,איכות וערך.
 08.16.11מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  75%לפחות.
 08.16.12אורך חיי מקור האור  LEDוגוף התאורה הנדרש  50,000שעות לפחות בטמפרטורה סביבה
של  35מעלות צלסיוס ,מותרת ירידת שטף האור עד .70%
 08.16.13גוון מקור האור יהיה  3000K-4000Kבהתאם לדרישות התכנון .על הספק יהיה להחליף
כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון.
 08.16.14גוף התאורה יכלול מערכת הגנה . Surge – Protection
 08.16.15גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית (מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה – יש להגיש
אישור זה עם הגשת ההצעה) לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני.
 08.16.16גוף התאורה יהא עם אישור  MTBFשל  100,000שעות לפחות.
 08.16.17אישור פוטו-ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 62471או תקן אמריקאי
מקביל (השפעה פוטו-ביולוגית) של מעבדה מאושרת – האישור חייב להיות מותאם לרמת
"."EXEMPT
 08.16.18תעודת אחריות מלאה מקורית של היצרן למשך  10שנים מעת ההתקנה כולל עלות ההחלפה
באתר.
 08.16.19תעודות בדיקה:
 תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  20חלק .2.3 תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  61347חלק ( 2.13בהעדר ת"י תבוצע הבדיקהבהתאם לתקן .IEC-61347-2-13
 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 2.1הפרעות אלקטרומגנטיותמוקרנות).
 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 12.3הפרעות מולכות ,זרמיהרמוניות).
 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 12.5הפרעות מולכות ,שינוייםרגעיים).
 08.16.20יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן : ISO17025
 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62471השפעה פוטו-ביולוגית) של מעבדה מאושרתו/או ( IEC60825קרינת לייזר) ,בהתאם לסוג ג"ת המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.
 תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62031דרישות בטיחות מנורת ה.)LED - תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC62262דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים )IK-08 דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי בפורמט IESאו , LUMDATעבור כל סוג גוף תאורה מוצע.

נתונים טכניים של ג"ת

ערך

כמות נורות  LEDבדגם המוצע
כמות קבוצות  LEDנפרדות )(Light bars
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ערך

נתונים טכניים של ג"ת
כמות נורות  LEDבקבוצה ()bar
אפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה (( )mAיש לפרט)
זרם פעולה של הדגם המוצע ()mA
הספק חשמלי כללי של הדגם המוצע ( ( )Wכולל )driver
שטף אור כללי של הדגם המוצע ( )lmעל-פי ׁ LM79של הדגם המוצע (
 )Absolute Photometryעבור טמפרטורת סביבה Ta=25º
מקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה Ta=35º -40º
נצילות הדגם המוצע (  )lm/Wעבור טמפרטורת סביבה Ta=25º

מס"ד

המסמך/תעודה הנדרשים

1

מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת (במקרה שהייצור
בחו"ל) לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו
המורשה הבלעדי מטעמו להפצה ,שיווק ומתן תמיכה
טכנית ,שירות ,אספקת חלפים ואחריות.

2

תעודות אבטחת איכות  ISO9001מהדורה  2008של
הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי

3

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או של
התקנות גו"ת המוצע – של  3,000גופי תאורה לפחות.

4

תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות
גו"ת המזווד לזרם המוצע בת"י  20חלק  1וחלק  2.3כולל
דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו.

5

קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע
הכולל שרטוטים  ,הסברים ,הוראות ,נוהלי הרכבה,
הפעלה ואחזקה שוטפת.

סימון √ על הערה
צירוף
המסמך

31

מס"ד

המסמך/תעודה הנדרשים

6

דיסק  CDעם קובץ עקומה פוטומטרית בפורמט IES
ו/או  LDTוגם פלט מודפס ) (I-Tableשל אותן העקומה
חתום ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי מעבדה
מאושרת  ISO17025מבוסס על ערכים אבסולוטיים
) .(Absolute Photometryפורמט הקבצים יאפשרו
ביצוע חישובים בתכנה .AGI32

7

הצהרת המבקש על אימות עקומות פוטומטריות

8

תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  61347חלק 2.13
"אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות מיוחדות לציוד
בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור
 "LEDאו לתקן בינלאומי מקביל

9

תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  961חלק 2.1
(הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות) או לתקן בינלאומי
מקביל

סימון √ על הערה
צירוף
המסמך

 10תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי 961חלק 12.3
(הפרעות מולכות ,זרמי הרמוניות) או לתקן בינלאומי
מקביל
 11תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  961חלק 12.5
(הפרעות מולכות ,שינויים רגעיים) או לתקן בינלאומי
מקביל
 12תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 62471או תקן
אמריקאי מקביל (השפעה פוטו-ביולוגית) של מעבדה
מאושרת
 13תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 62031או תקן
אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת (דרישות בטיחות
של מודולים )LED
 14תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC62262או תקן
אמריקאי מקביל (דרגת הגנה מפני הולם מכאני
וזעזועים )IK-08
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מס"ד

המסמך/תעודה הנדרשים

סימון √ על הערה
צירוף
המסמך

 15תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 68-2-6או תקן
אמריקאי מקביל (עמידות מפני רעידות – Vibration
)test
 16תעודת בדיקת התאמה לתקן  IEC 61000או תקן
אמריקאי מקביל (תאימות אלקטרומגנטית (EMC
 17עובד מן המניין אצל הספק המוסמך לנושא בקרת
איכות ,הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום ,שנות הוותק
בתפקידו בעירייה (לצרף אישור רו"ח +קורות חיים)
 18עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה טכנית חשמלית
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום ,שנות הוותק
בתפקידו ביצרן (לצרף אישור רו"ח  +קורות חיים)
 19עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום ,שנות הוותק
בתפקידו ביצרן (לצרף אישור רו"ח  +קורות חיים)

 08.16.21אחריות ותחזוקת גופי התאורה
לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של עשר שנים .הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק
לפעול במהלך תקופת האחריות.

 08.16.22חובת אספקת מסמכים נלווים
מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות תקן
ישראלי  20חלק  , 2.3בדרישות המפרט טכני המפורט לעיל ,בדרישות חוק החשמל
ובדרישות פרק  08המפרט הכללי ,וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.
תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים ,המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק לדרישות
תקן ישראלי  20חלק  ,2.3בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד .עם
כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות .C.O.T , C.O.C
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08.17

מרכזיות הדלקה דגם עיריית ירושלים
08.17.1כללי
המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד .המרכזייה
שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות .היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד
מפורטת לאישור המתכנן והמפקח וזאת לפני תחילת הייצור .הציוד במרכזיה יהיה ע"פ
תקן  898סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל .המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות
הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של עיריית ירושלים ודרישות
חברת החשמל ,מחלקת חל"ב.
המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר ,מוגנת מים  ,IP65מתאימה להתקנת חוץ לפי תקן
.43629
המרכזייה תהיה מורכבת על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה.
מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין ,מחולקת ל 3 -ארונות :ארון עבור
מונה חשמל ,ארון עבור מרכזית התאורה וארון עבור יחידת קצה (בקר) .הארונות יהיו
מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.
הארגזים יותקנו על יסוד בטון .אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ 10 -ס"מ
מכל צד ו 5 -ס"מ במרווח שבין הארונות .היסוד יבלוט מעל הקרקע ויכלול ברגים לחיזוק
הארגז ,מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד.
הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם.
כל הברגים ,הצירים ,ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות .כל
חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי
כבל מתאימים.
הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים .נוסח השילוט יקבע
סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.
המרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי  PLעם מנורה ומפסק ,מגני ברק עם נתיכים,
פס אפס ,פס הארקה ,מהדקים כיו"ב.
הנחיות ודרישות לייצור המרכזייה:
על הקבל להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש .הערות ועדכונים יסומנו
על תוכנית ייצור המרכזייה .רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור
המרכזייה .יש לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור
המרכזיות בפרויקט .היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן .ISO9002
 08.17.1.1כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין
בקופסאות  .CIהכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים
בארגזים ובקופסאות.
 08.17.1.2כל החיזוקים יהיו מגלוונים.
 08.17.1.3הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח.
 08.17.1.4הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  INBARמדגם  – FGIכמות לפי תוכנית.
הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין ,עם דרגת אטימות לא פחות מ – .IP65
 08.17.1.5כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.
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 08.17.1.6המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות ”. “INBAR
 08.17.1.7יש להתקין בדלת הלוח  2תיקי תוכניות .האחד עבור תוכנית  AS MADEשל מרכזת
התאורה והשני עבור תוכנית  AS MADEשל מתקן התאורה בכביש.
 08.17.1.8יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.
 08.17.1.9כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים.
 08.17.1.10פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל.
 08.17.1.11ציוד מיתוג (מאמ"תים ,מ"ז ,פקטים ,מגענים וכו') יהיה מתוצרת אחידה בהתאם
לתקן  898כמפורט.ROCKLWELL ,LEGRAND ,F&G ,SIMENS ,MERLIN GERIN ,ABB:
 08.17.1.12כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ – . 10KA
 08.17.1.13כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.
 08.17.1.14ממסר ועין פוטו-צל  FCומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן
בתוכנית.
 08.17.1.15הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של
הארגז.
 08.17.1.16חיבורים לפס " "0ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים .כל מוליך " "0ו"הארקה"
יחובר לבורג נפרד .חיבורים לפסי " "0ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו
העדכנית.
 08.17.1.17פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.
 08.17.1.18חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך.
 08.17.1.19מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  PGכדי להבטיח כניסה ישירה של
הכבלים למהדקים.
 08.17.1.20התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה ,עם סטופרים בצדדים.
 08.17.1.21התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית ,גוף
התאורה יותקן מעל חזית הלוח.
 08.17.1.22רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  CIבברגים עם
אומים ולא בורגי פח.
 08.17.1.23לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר" ,פתיחת מכסי קופסאות
CIתתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".
 08.17.1.24שילוט – יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת .נוסח
השלטים – ראה תוכנית עדכנית .סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.
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 08.17.1.25סרגלי מהדקים  -יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.
 08.17.1.26יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.
 08.17.1.27סכמות כוח ופיקוד -ע"פ תוכנית עדכנית.
 08.17.1.28יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות
 08.17.1.29תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת
הביצוע.
 08.17.1.30על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל ,תקנים וכללי המקצוע.
כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח.
 08.17.1.31הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י
מפקח והמתכנן.
 08.17.2ארון לוח חברת החשמל
בתוך תא חברת חשמל יותקנו  2לוחות עבור מונים תלת-פאזיים מפרטינקס בעובי  5מ"מ.
לפי מידות  450*300מ"מ עם חריץ עבור החוטים .באותו תא יותקן ארגז (CI4) D4
מפוליקרבונט עם מבטחים  DIN 00 3*125אמפר .את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת
החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של חברת
החשמל .הארגז  D4יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים .בין ארגז המבטחים
ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש לכסות בפלטה
מחומר מבדד מתאים כהגנה .החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק
בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה .המסד יהיה יציקת בטון בגובה  300מ"מ
לפחות מעל פני הקרקע .בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר
פי.וי.סי .בגודל " 4כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל .עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן
למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קשיחים " 4לפחות .בין שני התאים הצמודים
זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה ומפסק הראשי .החוטים יושחלו בתוך
צינור מרירון  29מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י חבקים מתאימים המודבקים לדפנות.
על ידי ארגז  D4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת  40*4מ"מ לפחות עם  3ברגים
" 3/8מגולוונים.
 08.17.3התקנה
הארונות יותקנו לפחות  50ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב יותקנו
לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.
חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה .המשטח ימוקם בקרבת הארונות
במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה להתנגשות ברכב המתחזק.
כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל .ע"י חבקים מתאימים או
באמצעות סרט אל-חלד.
הכבלים על העמוד יוגנו על ידי תעלת פח הגנה מגולוונת מתאימה ,עד גובה  3מטר
מהרצפה .הכבלים יחוזקו על העמודים עד  0.4מטר מתחת לחוט הרשת.
החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל.
לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל ,אחרי
סידור הליכים משרדיים.
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08.18

מתקן תאורה זמני – לשלבי הביצוע
 08.18.1כללי
א .מתקני התאורה יתוכננו ויוגשו לאישור ע"י המתכנן מהנדס חשמל מאושר מטעם
הקבלן .התוכניות יערכו בהתאם לשלבי הביצוע ויוגשו לאישור מראש של המזמין,
המתכנן מטעמו ומחלקת המאור בעיריית ירושלים.
ב .במידה ובתחום העבודה קיים מתקן תאורה פעיל על הקבלן יהא להבטיח רצף ותפקוד
תקין של מתקן תאורה זה בכל שעות החשכה למשך כל תקופת הביצוע .אחריות
תחזוקת מתקן התאורה הקיים בתחום הפרויקט ותקינותו חלה על הקבלן ללא תוספת
תשלום .לפני תחילת העבודות יבצע הקבלן בדיקה למתקן התאורה והקיים בתחום
הפרויקט יתקן ויסדיר במידת הצורך.
במידה ולא קיים מתקן תאורה בתחום העבודה יהא על הקבלן לבצע מתקן תאורה
זמנית להבטחת רצף תאורה במהלך בכל שלב ושלב ע"פ התוכניות.
ג .מתקן התאורה הזמני יאפשר רמת התאורה מתוגברת בתחום העבודה במשך כל
תקופת הביצוע בערך של רמה אחת מעל הנדרש בתקן.
ד .מתקן התאורה זמנית יבוצע רק לאחר קבלת אישור המתכנן/המפקח מראש .מתקן
התאורה הזמנית יסופק על ידי הקבלן ,יותקן ויופעל בשלמות ע"י הקבלן למשך כל
תקופת העבודה במיקום שיקבע ע"פ הפיקוח והמתכנן בהתאם לשלבי הביצוע.
ה .מתקן התאורה הזמנית יפורק ויועתק בהתאם לשלבי הביצוע של עבודות הסלילה,
הגישור ולהסדרי התנועה הזמניים וע"פ הנחיות הפיקוח.
ו .צורך בביצוע תאורה זמנית ,וזמן הפעלתה יקבעו ע"י המתכנן והמפקח ובאישורם
בלבד .לפני הדלקה של כל קטע יבוצע ניסוי וכיוון הפנסים.
ז .המתקן יכלול עמודי עץ זרועות ,כבלי מתיחה ,עם גופי תאורה נורות ,מגשים וכבלים
עיליים .העבודה תעשה בטיב מעולה ובצורה מקצועית כל עבודה שלא תעמוד
בדרישות ,תפורק ותעשה מחדש.
ח .עם התחלת העבודה יגיש הקבלן אל משרד המהנדס או המפקח דוגמא מכל דגם של
כל האביזרים בהם הוא עומד להשתמש במשך העבודה זאת ,לצורך קבלת אישור
וקביעת סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים.
ט .במסגרת עבודות התאורה הזמנית הקבלן תינתן לקבלן האפשרות לבצע שימוש בפנסי
תאורה המיועדים לשימוש במתקן התאורה הסופי .אחריות הקבלן לתקינות ושלמות
גופי התאורה ,אביזרי ההדלקה (דרייברים) תהיה לאורך כל תקופת הביצוע.
י .בסיום השימוש בפנסים במסגרת המתקן הזמני תבוצע בדיקת התאמה ע"י
המתכנן/המזמין לכשירות גופי התאורה ואישור שימושם החוזר במתקן הסופי .גופי
תאורה אשר לא יאושרו יוחלפו בחדשים ע"ח הקבלן ללא תוספת תשלום.
יא .תקופת האחריות שתינתן לגופי התאורה ,ציוד ההדלקה והנורות תחל מיום מסירת
המתקן הסופי למזמין.
יב .לאחר השלמת עבודות התקנת התאורה זמנית על הקבלן להזמין בדיקת בודק מוסמך
על חשבונו.
יג .כל עלויות הזמנת חיבורי החשמל הזמניים למתקן התאורה הזמני לרבות תשלום
חשמל בגין צריכה יהיו ע"ח הקבלן כלולים בתכולת העבודה ללא תוספת תשלום.
יד .בגמר עבודות הסלילה יפורק המתקן הזמני ויפונה למחסני הקבלן .פירוק סופי של
מתקן התאורה הזמני לרבות פינוי מהשטח והחזרתו לרשות הקבלן כלולים ולא
ישולמו בנפרד.
 08.18.2עמודי עץ
העמודים יהיו עמודי עץ אורן מהסוג המטופל בולידן ק .33 -העמודים יהיו ישרים עשויים
מעץ יבש חזק ללא סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך קונית .קוטר העמוד במקום
הצר ביותר יהיה מעל  15ס"מ .העמוד יהיה ישר ללא "בטן" באופן שהאנך ייפול תמיד בתוך
שטח בסיסו .סיקוסים בריאים יותרו בתנאי שרוחב כל אחד מהם לא יעלה על  1/6ההיקף,
ורוחבם הסכומי באותו החתך לא יעלה על  1/3ההיקף .אחוז הלחות בעמודים לא יעלה על
 .5רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים ואשר חוסנו בחומר חיסון נגד מזיקים וטפילים
יותרו לשימוש .החלק הנמצא בקרקע יצבע בצבע בטומני.
יותרו סדקים רק בגבולות הבאים:
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רוחב  15מ"מ.
עומק ¼ מקוטר העמוד במקום הסדק.
אורך מקסימלי  8פעמים קוטר העמוד במקום הסדק.
סה"כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי  40מ"מ לכל
היותר.

 08.18.3הצבת עמודי עץ תתבצע באחת מהדרכים הבאות בהתאם להחלטת המפקח:
א .העמוד יוצב על ידי משטח/יסוד בטון חיצוני יצוק הכולל בתוכו צינור פלדה מגולוון
בקוטר המאפשר החדרת העמוד בתוכו ,כולל ייצוב העמוד והידוקו למניעת תנודות.
ב .עמוד התקוע ישירות בקרקע ייתקע בעומק כ 1/6 -עד  1/5מאורכו הכולל ,אך לא פחות
מ 150 -ס"מ .באדמה חולית וסלעית יחוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב לכל עומק
הבור.
ג .באדמה בוצית יחוזק הבסיס לפי מפרט מיוחד .תחתית העמוד תיחתך בניצב לצדו.
ראשו יעובד לפי שני שיפועים בזוית  45מעלות ביניהם.
ד .העמוד יסומן בדסקית אלומיניום ,שתותקן בגובה  400ס"מ מתחתיתו ,ועליה תוטבע
שנת ייצורו .גודל הספרות  6ס"מ לפחות.
 08.18.4כבל אווירי
א .הכבל יהיה מטיפוס ת.א.מ .בו התיל הנושא הנו חלק מהכבל עצמו .התיל הנושא יהיה
מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל ותנאי התקנתו .הכבל יחוזק לתיל
הנושא בחבקים מבודדים.
ב .שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכנים יועברו אל התיל הנושא והכבל יהיה
משוחרר מהם לחלוטין.
ג .הסתעפויות מכבל אווירי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על
העמודים .הכבל יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה,
או בצדדיה ע"י כיפוף הכבל בקשת כלפי מטה.
ד .הכבלים העיליים יהיו מסוג ת.א.מ .חתך כמפורט בתוכניות וכ"כ.
ה .המרחק בין העמודים לא יעלה על  30מ'.
ו .בחציית כבישים ודרכים יובטח כי מפלס הכבל מעל פני הקרקע בנקודת המתלה
הנמוכה ביותר יהיה לא פחות מ 7 -מטר.
ז .במתיחת בכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על מתיחה מקסימאלית המותרת לכבל
הפלדה כמומלץ ע"י יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה.
ח .הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק.
ט .הכבל הנושא יהיה מוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניות.
 08.18.5ארגז אבטחה
א .ארגז האבטחה יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר הדרושים .אם רשת
האספקה היא בכבלים ,תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז והוא יכלול מהדקים ופתחים
נוספים לכבלים.
ב .הארגז יהיה מחומר פלסטי בעובי  1.5מ"מ (או מחומר אחר בתנאי שיאושר ע"י מפקח
מחלקת התאורה של מע"צ באותו מחוז בו מבוצעת העבודה) עם דלת נפתחת כלפי
מעלה .לפתיחה או סגירה לא יהיה צורך להשתמש בכבלים ולא יישארו בידי
החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן הארגז.
ג .הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק .כל הברגים ,הצירים וכו' יהיו מפלדה
מצופה בקדמיום .הברגים ,האומים ואשר האביזרים לא יתרופפו או ישתחררו עקב
תנודות ורעידות.
ד .את הארגז יש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים ומחורים עם כל חלקי התליה
הדרושים.
ה .בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם כבלים ט.ב.ט בחתך 1.5
ממ"ר לנורות ולרשת.
ו .לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בטון או ברזל .החיזוקים
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יהיו צמודים מסביב לעמוד (או פרופיל הקונסטרוקציה) עם בורגי חיזוק או סרט
נירוסטה.
בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל  1מ"מ עליו יורכבו האביזרים הבאים:
▪ אבטחה לכל נורה – נתיך חצי אוטומטי לזרם  6אמפר עם ניתוק אפס.
▪ מהדקי .SOGEXI
▪ פס הארקה מנחושת.
▪ שלות לחיזוק הכבלים.
▪ חיווט המגש עם מוליכים  2.5ממ"ר.
▪ המהדקים יחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי
בעובי  0.5מ"מ.
האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט לעיל.

08.19

מפרט לתשתיות תקשורת לסיבים אופטיים
א .מפרט טכני זה הוא השלמה למפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"ק לסיבים אופטיים של
עיריית ירושלים .מטרת המתקן ,הכנות תקשורת בעבור זכיינים אשר יבקשו לעשות שימוש עתידי
בצנרת תמורת שכירות התשתית מהעירייה ,מפרט זה מתייחס לתשתית בלבד ללא כל השחלות של
ציוד תקשורת זה או אחר .מפרט הנ"ל הנו חלק בלתי נפרד מחוזה התקשרות עם קבלן ביצוע.
 08.19.1נספח א' -תכנון
 .1הנחת קנים בעומק  0.8-1.0מ' מעל צינור עליון(.ראה תרשים חתך תעלה).
הנחת  6קנים צנרת פוליאתילן  HPDEבקוטר  50מ"מ י.ק.ע (S.D.R) 11 .ו  2קנים
צנרת פוליאתילן  HPDEבקוטר  63מ"מ י.ק.ע(S.D.R) 13.5 .כולל חוט משיכה 8
מ"מ.
 .2התקנת תאי מעבר מבטון
(בריכות) ,בקוטר  100ס"מ ובגובה  150ס"מ (מותנה בעומק ההנחה) ,הכוללת תקרת
בטון העמידה למעמס  40טון בכביש ו  12.5טון במדרכה וכן יצקת עליונה פתח  60ס"מ
דגם עירית ירושלים.
 .3מרחק בין תאי מעבר
התאים ימוקמו בתוואי ישר ,כמו כן בעת ביצוע חציות ,משני צידי החצייה ,בזויות של
 °90ובפניות חדות.
 .4במקומות בהם לא ניתן למקם בריכות ניתן לתכנן על תאי מעבר מסוג  A1כדוגמת
תאי בזק ,בעלי יצקת מלבנית כפולה ,אשר תתאים למדרכה ו/או לכביש.
 .5בשלב זה לא ימוקמו תאי חיבור ,אולם יש לבחון במהלך התכנון  ,כי בעתיד יוותר
מקום לאורך התוואי , ,לטובת מיקום תאי חיבורים על התוואי המתוכנן ,לצורך חיבור
או פיצול כבלים.
08.19.2

נספח ב'  -צנרת תקשורת מסוג פוליאתילן  –HPDEמפרט טכני
 08.19.2.1מפרט הקנים
א .הנחת  6קנים צנרת פוליאתילן  HPDEבקוטר  50מ"מ י.ק.ע (S.D.R) 11 .ו 2 -קנים
צנרת פוליאתילן  HPDEבקוטר  63מ"מ י.ק.ע  (S.D.R) 13.5עפ"י ת"י .1531
ב .הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה ,באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים
בלחץ אויר פנימי של  10בר  +0.5/-0בהתאם לת"י  1531סעיף .3.13
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הקנה יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית ( ,)U.Vבהתאם לדרישות ההגנה
והבדיקה כמוגדר בת"י .499
הקנים יסופקו בצבע שחור .צבע הפסים יהיה צהוב.
חתך הקנה יהיה עגול ,מקסימום אובאליות מותרת – .5%
רדיוס הכיפוף של הקנה ,ללא גרימת פחיסה יהיה עפ"י ת"י  1531סעיף .3.12
פני הקנה יהיו חלקים ,לא יהיו בו חריצים ,בליטות ,שקעים ופגמים אחרים הנראים
בעין בלתי מזוינת וכן לא יהיה חלל בדופן הקנה.
מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר יושחל לא
יהיה יותר מ –  0.15בהתאם לנוהל " 000356 – "BELLCOREמ.1992-
השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח
הפנים בשכבת סיליקון .ערך זה של מקדם החיכוך יושג ללא שימוש בחומרי סיכה.
בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי  ,ביותר ממחצית הקוטר
הפנימי של הצינור לאורך שני סיבובים מהתוף – עפ"י ת"י  – 1531סעיף .3.6
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יא .כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה  8מ"מ ,העשוי מפוליפרופילן (,)PP
המותאם לכח משיכה של  700ק"ג המאפשר השחלת כבלי תקשורת.
יב .חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף של  8%ביחס לאורך הקנה במצב פריסה
ישר (לדוגמא :לאורך תוף בן  1300מ' תסופק תוספת חוט משיכה בת  50מ' מכל צד
של הקנה).
 08.19.2.2לכל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים:
א .סוג הקנה עפ"י קוטרו החיצוני
ב .שם היצרן ,כתובתו וסימנו המסחרי הרשום
ג .המילים :צינור  – HPDEעיריית ירושלים –זהירות סיב אופטי.
ד .מיון הקנה (יק"ע  = S/N 64 )13.5/11/קשיחות טבעתית
ה .הקוטר הנומינלי ( ,)63(/)50בהתאמה ועובי הדופן הנומינלי של הקנה ()5.8(/)4.6
בהתאמה.
ו .ספרור שנת הייצור ומנת הייצור.
ז .אורך הקנה בתוף.
 08.19.2.3הסימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאים
א .שם היצרן ,או סימנו המסחרי הרשום.
ב .שם המוצר :צינור . HPDE
ג .מיון הקנה (י.ק.ע.SN 64/)11/13.5 .
ד .קוטר נומינלי של הקנה.
ה .ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור.
ו .ספרור מנת הייצור.
ז .אורך רץ במטרים.
 08.19.2.4סדר הכיתוב על גבי הקנה יהיה כדלקמן:
א .סימון תו תקן.
ב .מטר אורך רץ.
ג .שנת הייצור/מנת הייצור.
ד 50 .י.ק.ע.SN 64/ 13.5/11/ .
ה – HPDE .מ.ח.
ו .קו ייצור.
ז .לוגו עיריית ירושלים וכיתוב עיריית ירושלים.
ח .זהירות כבל סיב אופטי.
ט .שם היצרן.
 08.19.2.5גודל הכיתוב יהיה בין  7 – 5מ"מ מקסימום.
 08.19.2.6כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  ISO 9002ובעלי היתר
לסמן בתו תקן לפי ת"י ( 1531צפיפות גבוהה  HPDEכמוגדר בסעיף .)1.4.1.3
 08.19.2.7עיריית ירושלים רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י .1531
 08.19.2.8הצינורות יהיו מדגם צינור:
א" .אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת.
ב" .סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ.
ג" .מופחת חיכוך" של חברת א.ש .פלסט בע"מ.
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 08.19.2.9עיקרי ההנחיות להנחת צנרת
א .הנחת קנים בעומק  0.8-1.0מ' מעל צינור עליון(.ראה תרשים חתך תעלה).
ב .מתחת לקנים – שכבת ריפוד חולית בת  10ס"מ.
ג .מעל לקנים  -שכבת הגנה חולית או חומר מילוי בשכבות.בהתאם לסוג החפירה
אספלט או משתלבות.
ד .יונחו שני סרטי סימון – כמופיע בתרשים .על סרטי הסימון יהיה כיתוב "זהירות סיב
אופטי" בשפות עברית אנגלית וערבית.
ה .לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.
ו .הקנה יסופק מגולגל על תוף.
ז .הקנה יורד מהתוף ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי.
ח .הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבות.
ט .הקנים יאוגדו בסרט הדבקה כל  2מטר.
י .חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה.
יא .קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום -על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל
הצינור.
 08.19.2.10אביזרי צנרת
מחברי צנרת (מופות)
שימוש במופות המותאמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

"חבצלת" – יצרן "פלסים" .צבע שחור.
הערה לפיקוח :יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות.
דו כיווני  ,יצרן "פלסאון" מחבר שקוף.
יתרון :כאשר מחברים את שני קצוות הצינור – ניתן לראות כי הותקנו נכון
והגיעו למדרג.
 – JACKMOONיצרן אמריקאי – מופות תקניות.
במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר והם
יתבצעו ע"י מחברים תקניים כמצוין לעיל.
מיקום מחברים אלו יסומנו בתוכניות ה ""AS - MADE

אטמי צנרת
שימוש באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול וסתימת הצנרת ,כדוגמת המצוין ו/או
שווה ערך:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

 - COMFITשימוש בפקקי צנרת לקוטר  50מ"מ (צבע "המוצץ" – אדום) .תוצרת
פלסים.
 – JACKMOONיצרן אמריקאי – אטמי צנרת תקניים.
את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל (מנדרול) ,בנוכחות
המפקח בשטח.
לאחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה ,כ –  2מ' מכל צד של חיבור,
עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.
יש לתת דגש לשימוש באביזרי צנרת תיקנים.
כידוע לך חלק מהצנרת בתוואי הינה לשימוש עתידי והחשש הוא כי במידה ולא יעשה
שימוש באביזרי צנרת תיקנים ,הצנרת תיסתם ובעתיד לא יהיה ניתן להשחיל או
לנשוף את הסיבים האופטיים.
מעבר לשאר הבדיקות המחויבות עפ"י המפרט הטכני  -שימוש במחברים ואטמים
תיקנים הינו תנאי לקבלת התוואי לאחר ביצועו.
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נספח ג'  -תאי מעבר ותאי חיבורים
מפרט טכני והוראות התקנה
תאי מעבר
 08.19.2.11מפרט תא מעבר גלילי (בריכה)
התאים יהיו גליליים בקוטר  100ס"מ ,עם מכסי  40טון בכביש ו –  12.5טון
במדרכה.
קוטר המכסה (יצקת דגם ע .ירושלים) הינו  100ס"מ עם פתח כניסה  60ס"מ .
עובי המכסה –  20ס"מ עגול/מרובע (עפ"י קביעת המתכנן) .המכסה יאפשר
ביצוע התאמה לגובה הרצוי.
התא יורכב מחוליות גליליות בהתאם לעומק החפירה בגבהים של  50ס"מ ו –
 100ס"מ.
בחוליה התחתונה יוכנו במפעל הבטון  6 ,פתחים בקוטר  50מ"מ ו –  2פתחים
בקוטר  63מ"מ בשלושה צדדים (למעט צד המדרגות).
 08.19.2.12מפרט תא מעבר מלבני (גוב)  -תוואי עירוני .לשימוש בשטח צפוף מערכות,
במדרכות עירוניות
תא  –1A, 2Aלפי סטנדרט בזק.
מכסה יצקת מלבני דגם עירית ירושלים 3 ,חלקים ,לעומס  12.5טון 40/טון
המכסים יהיו מדגם יצקת:
"עירית ירושלים" של חברת "יציקת המפרץ".
"עירית ירושלים" של חברת "וולקן" בע"מ.
08.19.2.13מפרט תא מעבר מדגם – Pבאישור מתכנן בלבד
קוטר  61ס"מ ,גובה  80ס"מ (וולפמן) 95 .ס"מ (רדימיקס).
מכסה ומסגרת יצקת ברזל לתא  Pדגם "עירית ירושלים"
תאי מעבר  -מפרט טכני והנחיות להתקנת תאים
08.19.2.14התקנת תא מעבר גלילי (בריכה)
התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה .החיבור בין החוליות יבוטן
בדופן הפנימית והחיצונית.
החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ותפוזר עליו שכבת חצץ בעובי 20
ס"מ.
בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע דיפון בשכבות חול ,כולל הרטבה
והידוק.
התא ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצוינים לעיל.
תקשורת אלחוטית  VEmeshלתאורת רחובות מבוססת דאלי :DALI
עיריית ירושלים מבצעת מערכת בקרת תאורה אלחוטית הנשלטת ממרכז הבקרה של מחלקת המאור
בגבעת שאול .מערכת זו תהא בטכנולוגיית  DALIאלחוטית ,אשר תרוכז למערכת במרכזיית המאור,
ותעביר את נתוני המערכת ותקבל פקודות מהמרכז כאמור.
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•

יחידות קצה אלחוטית ל - DALI -מסוג  - VEmesh DALI Bridge Nodeיחידות אלה ישולבו
בתוך גופי תאורה דאלי ,תוך חיבור לממשק ה DALI -של הדרייברים (למשל דרייברים DALI
מתוצרת  Philipsאו  .)Osramנדרשת יחידה אחת בכל מנורה.

ההתקנה פשוטה  -חיבור לכניסת מתח  ,ACוחיבור דאלי (זוג חוטים) לדרייבר .בהתקנות אופייניות אין כל
צורך באנטנות חיצוניות ,או בקדיחת חורים העלולה לפגוע באחריות יצרן (מקל משמעותית גם על ההתקנה).

כל יחידת קצה מהווה גם ממסר ליחידות הנוספות ,קרי אלה המותקנות בכל המנורות בטווח .מספר
היחידות הכולל הנדרש  -בהתאם למספר המנורות בפועל בהתקנה.
פרמטרים  -יחידת קצה אלחוטית ( DALI Bridge Nodeלפירוט  -ראה )datasheet

ערך אופייני

פרמטר
מתח

85÷305 V - 50/60 Hz

צריכת הספק אופיינית

250÷350 mW

טווח טמפרטורה בעבודה

-10÷70 ˚C

טווח טמפרטורה באחסון

-40÷85 ˚C

לחות

5%÷95%

Altitude non-operating / operating
אורך חיים ב 71 -מעלות

0÷40,000 feet / 0÷10,000 feet
 100,000שעות
/ min. 90% survivals MTBF modeling

רכזת אלחוטית ל - DALI -מסוג  ,VEmesh DALI Gatewayעם ממשק .TCP/IP

רכזת זו מאפשרת את הקישוריות הנדרשת לכל מנורות דאלי ,ללא בקר  ,DALIוהיא מבצעת זו באופן
אלחוטי ,תוך שימוש בטכנולוגית  ,VEmeshהמאושרות ע"י משרד התקשורת.

הרכזת המוצעת כוללת ממשק  TCP/IPלטובת חיבור לאינטרנט באמצעות כבל רשת סטנדרטי ,או
באמצעות חיבור למודם סלולרי באתרים בהם אין אינטרנט זמין.
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לכל רשת תאורה מספיקה באופן עקרוני רכזת אחת .רכזת בודדת תומכת בעד  16,000מנורות דאלי
(בפועל ,קיימת העדפה בהקצאת רכזת אחת לכל  1,000-2,500מנורות) .יודגש כי ככל שכמות יחידות
הקצה בהתקנה גדולה יותר ,כך גם אמינות המערכת גדלה.

אין כל צורך במיקום מיוחד של הרכזת .ניתן להתקינה בכל מקום בסמיכות לחלק מיחידות הקצה
האלחוטיות.

יודגש כי ניתן להוסיף מנורות להתקנה בהתאם לקצב ההתקדמות הפרויקט (גם אם מבוצע בשלבים),
וללא כל צורך בהחלפת הרכזת.

פרמטרים עיקריים  -רכזת אלחוטית ( DALIלפירוט  -ראה )datasheet

ערך אופייני

פרמטר
טווח טמפרטורה בעבודה

-10÷70 ˚C

טווח טמפרטורה באחסון

-40÷85 ˚C

לחות

5%÷95%

Altitude non-operating / operating

0÷40,000 feet / 0÷10,000 feet
 100,000שעות

אורך חיים ב 71 -מעלות

/ min. 90% survivals MTBF modeling

פרמטר
תחום תדר

ערך
915÷917 MHz

הערות
לעבודה בישראל
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הספק מוצא

+15 dBm

אופייני

רגישות

-103 dBm

אופייני

מדלג תדר

47/51

)(CE/US

סטנדרטים

אישור משרד התקשורת

MOC ISM 0.9 GHz
regulations

(דילוגים) Hopsמספר

עד 20

מאפשר עבודה עד לרדיוס
של כ 4 -ק"מ (בהנחת
 200מטר לhop) -

מספר רשתות סמוכות
נפרדות שניתנות להפעלה

250

טווח אופייני מרכזת

מטר300-400

ליחידת הקצה הקרובה ביותר

ספק כוח
ערך אופייני

פרמטר
מחבר

Micro USB-B

מתח מוצא

5V +/-0.25V

אדוות מתח (מקס)
זרם מוצא (מינימלי)

80 mV p-p
1,000mA

ממשקים

מחבר
מתח
תקשורת

סוג
Micro USB-B
)TCP/IP (100Mbit/s

סיכום רשימת רכיבים:

 .1יחידת קצה אלחוטית  DALI Bridge Nodeלהתקנה בפנס.
 .2להתקנה בפילר קיים או בנפרד:
 .2.1פילר במידות  100X80אופציונלי או בארון פילר קיים ל התאורה.
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 ,VEmesh DALI Gateway .2.2עם ממשק TCP/IP
 .2.3בקר תקשורת עם שתי כניסות לפחות ויציאה לתקשורת עם מרכז הבקרה קווית או
מודם מטיפוס  ICSאו בקר קיים של מערכת הבקרה בפרוטוקול .MODBUS
 .2.4ספק כוח לבקרים
 .2.5מערכת מיני  UPSלגיבוי מערכת תקשורת במצב של חוסר זינה ומשלוח התראה למרכז
הבקרה.
הערה
08.20
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר פרקים
מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא תהא לקבלן תביעות
שונות .הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן .התשלום לקבלן ייעשה על סמך
המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות המפורטות .שיטת המדידה
מפורטת במפרט הטכני לעיל.

08.21

תכניות עדות ()as-made
מובהר לקבלן בזאת כי התשלום הסופי בשיעור של  5%מהיקף עבודתו יאושר וישולם לו אך ורק
לאחר השלמת תוכניות  AS MADEממוחשבות .עם גמר העבודה ,ולפני הגשת חשבון סופי יהיה על
הקבלן לספק למזמין סט של  3העתקים מכל התוכניות אשר ביצע כולל מדיה מגנטית .התוכניות
יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו ,יאושרו ויחתמו ע"י מודד מוסמך מטעמו .התוכניות יכללו סימון
מדויק ועומק של כל תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסגרת הפרויקט ,פירוט מדויק ומפורט
של מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט חתכי כבלים ,מספרי עמודים ,גובה עמודים והספק נורות
בפנסים .מסירת תוכניות אלה מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר .ביצוע התוכנית יהיה כלול במחירי
היחידה ולא ישולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע תוכניות .AS MADE

08.22

אופני מדידה ותשלום  -כללי
08.22.1כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08ו 00-של המפרט הכללי ,המתאים והנוגע
לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות.
תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד ,קצר וממצה .כל הפריטים
והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי
היחידות שבכתב הכמויות .כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל המוזכר
להלן כלול במחירי היחידה השונים :בדיקת המתקנים בשלבים ,התאומים עם חברת החשמל,
בזק וכיו"ב הם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך ,התיאומים עם
הקבלנים האחרים :פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים
בקרבת קווים תת-קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות (בשלמות) לתאי
בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.
 08.22.2שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם ,כנאמר לעיל ,וכן פיצול העבודה עקב
שלבי הביצוע של הכבישים ,לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.
 08.22.3במקרה ורשום "אספקה בלבד"  -המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה
והתקנה"  -המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר
הדרושים.
08.22.4

באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה ,התקנה הובלה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף
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כולל את כל הנדרש עד המסירה בשלמות למזמין ,ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות
מסוג כל שהוא.
 08.22.5בנוסף לאמור במפרט הכללי  -תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם
הסימונים הנדרשים והסימון בשטח ,סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים
בעזרת (שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים).
 08.22.6לא ישולם כל תשלום עבור :איבוד זמן ,עבודה בשעות לא מקובלות ,פיצול שעות עבודה,
פיצול חלקי עבודה ,תיאומים ,ביקורות ,כיוונים ,פנסים ,ביקורת חברת החשמל וקבלת
אישורה .המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.
 08.22.7לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה
בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין .מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים
הרשומים בכתב הכמויות.
 08.22.8כל המחירים כוללים אספקה ,התקנה וחיבור  -אלא אם מצוין אחרת .מדידת הכמויות
כמוגדר בפרק  08.00.00 -אופני מדידה של מתקני חשמל.
פריטים לתשלום
08.23
אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:
 08.23.1חפירת תעלות :המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג
קרקע באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול ,מילוי
החפירה בבקרה מליאה והידוק בשכבות של  20ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית לשיעור
הדוק בהתאם לסוג החומר וע"פ המפרט .החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה,
המחיר כולל אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה .הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות
סטנדרטיות של המזמין.
המדידה לפי מטר אורך לסעיפי חפירה.
 08.23.2פתיחת כביש :פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך
ושבירת כביש אספלט או בטון (בקו ישר) בעזרת מכשירים מכאניים ופנאומטיים חפירה
לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי ,תיקון הכביש כולל כל שכבות
המצעים ואספלט כולל  CLSMהנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו ,הכול לפי
המפורט במפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך כולל המילוי החוזר בהתאם לפרט.
 08.23.3פתיחת מדרכה/שביל :המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות
ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש ,מילוי התעלה הידוק וכיסוי
הנחת סרט פלסטי ,תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו כולל מצעים ,הכול
כמפורט במפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך.
 08.23.4צינורות מגן מובילים לכבלים :המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל
כל האביזרים ,חיבורים ,אטמים ,פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור
למשיכה  8מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית.
המדידה לפי מטר אורך.
 08.23.5צינור פי.וי.סי :.אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים ,חיבורים,
אטמים ,פקקים ומופות ,כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום
 08.01.250עשוי חומר פי.וי.סי .בקוטר " 4ועובי דופן  5.4מ"מ לפי ת"י .858
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08.23.6

תאי מעבר :המחיר כולל הובלה ,אספקה ,חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:
 08.23.6.1מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י .489
 08.23.6.2חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י .658
 08.23.6.3תקרה לתא מעבר.
 08.23.6.4הכנת צנרת כניסה לתאים.

המחיר כולל חפירה ,התקנת התא מילוי חוזר ע"פ הפרט שכבת חצץ בתחתית התא הכל לפי תכניות פרט.
 08.23.7יסודות לעמודים :היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מהנדס קונסקרוקציה מומחה מטעם
הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר היסוד ,לרבות קבלת אישור מנה"פ והתאמת תכנון
הביסוס במידת הצורך .כמו כן המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה ,יצוק מבטון ,חפירה
חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך ,הכנת והתקנת
תבניות עץ ,יציקת בטון ב ,30-בורגי היסוד מתאימים והכנסתם ,הרכבת מסגרת ,השחלת
שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון ,מילוי חוזר ב  CLSM -וסילוק עודף החומרים
בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו.
 08.23.8כבלים תת-קרקעיים :המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור
שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה ,גלילת הצינור והנחתו לפי
הנחיות המפרט הטכני ,אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים .המדידה לפי מטר אורך.
כבל תת-קרקעי :כבל תרמופלסטי להתקנה תת-קרקעית מסוג  N2XYלפי ת"י.
 08.23.9כבל נחושת שזור :אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי בחתך כמפורט בכתב הכמויות.
 08.23.10גופי תאורה (פנסים) :המחיר כולל אספקה ,הובלה ,הרכבה ,חיבור וכל הציוד והנורות
לגופי תאורה ,פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה .כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונת .כולל
הספקה והתקנת כבל  N2XY3*2.5ממ"ר ל -1000-וולט בתוך העמוד כולל חיבורי החשמל
במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת
הכבל לפנס .המדידה לפי יחידה.
 08.23.11מגשי אבטחה :המחיר כולל בסיס מפח ,מהדקים ,חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי
אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט.
המדידה לפי יחידה.
 08.1.1עמודים וזרועות מפלדה :המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר
העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה ,את
הדוגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו' כולל צביעת העמודים והזרועות בגוון עליו יורה
האדריכל.
 08.1.1.1עמודים רגילים
 08.1.1.2זרועות יחידות וכפולות
 08.1.1.3שרשרת לדלת תא אביזרים.
זרועות  :מחיר הזרועות כולל את התכנון ,את הברגים ,את האביזרים ,את הייצור ,את
הצביעה ,את הגלוון ,את הסימון ,ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט זה.
המדידה ביחידות ,כשהזרועות ממוינות לפי סוג (יחידה או כפולה) ,ובציון האורך (הגובה H
והבליטה .(E
כל פגם בעמוד ,בזרועות ובבורגי היסוד (כגון שריטות ,פגיעות וכו') יתוקן על ידי הקבלן ועל
חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין ,שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים
הנ"ל.
08.1.2

תאורה זמנית:
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תמחור תאורה הזמנית הינו לחודש ,כולל תכנון ואישור המתקן ואת כל הציוד הנדרש עד להפעלה
מלאה ותקנית של המתקן (יסוד בטונדה ,זרוע ,פנס ,נורה ,עמוד עץ ,כבלים ,קופסאת חיבורים ,תיל
נושא ,עוגנים ,עמודי תמיכה וכיוב') .המזמין רשאי להזמין את השדות לכל תקופה (יום ,שבוע ,חודש,
שנה) כאשר התשלום בחלקיות הן בזמן והן ביחידות ,המחיר כולל הפעלה ותחזוקה ,הספקה הובלה
והתקנה ,פירוק וסילוק המתקן בסוף השימוש .המחיר כולל העתקות ככל שיידרש בזמן העבודות
עקב צרכי הביצוע המשתנים – הסדרי תנועה זמניים וכיוצ"ב .מובהר כי סכום ההקצב בכתב הכמויות
אינו תלוי במספר מתקני התאורה הזמנית הפועלים באתר בו זמנית .התשלום קבוע וישולם כאמור
באופן יחסי אך ורק לזמן בו הוא מוצב בשטח ו/או למועדים בו הוא נדרש ע"פ הנחיית המפקח (משך
הזמן הקצר מביניהם) .המחיר כולל את כל הסדרי התנועה הנדרשים לצורך הצבת המתקן ,הטיפול
והתחזוקה ,העבודות הפיזיות שיידרשו לצורך הקמתו ו/או הטיפול בו.
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פרק  - 14עבודות אבן
14.1

ציפוי קירות בטון באבן
כל עבודות החיפוי בשיטת הלבשה רטובה בהתאם לתקנים  2378חלק  1ו 2
א .קטע קיר לדוגמא
לפני תחילת החיפוי על הקבלן להכין קטע קיר לדוגמא שיכלול פינת מבנה לכל גובה הקומה על
כרכוב באורך של  3.0מ' רק לאחר קבלן אישור המפקח ,יוחל בעבודות האבן.
הקטעים לדוגמא יהיו מושלמים ויכללו את כל מרכיבי העבודה כמפורט בהמשך ובהתאם
לפרטים בתכניות.
ב .הכנות לחיפוי אבן.
לפני התחלת עבודות החיפוי באבן ,ייבדקו השטחים המיועדים לחיפוי למישוריות וכל הליקויים
ו/או הסטיות העולות על  1/2ס"מ ,יתוקנו לפי הוראות המפקח ע"י סיתות הבטונים שחרגו
מקו/מישור הבנין/אלמנט ביותר מ 1/2-ס"מ .השטח המיועד לחיפוי (קירות/אלמנטים מבטון
ו/או בנויים) ,ינוקה היטב מכל לכלוך ויורטב .כתמי זפת ו/או חומרים שמנוניים ,יסולקו
מהקיר/האלמנט ע"י סיתות ,לרבות מלט בנייה רופף ו/או חלקי בלוקים רופפים וחומרים זרים
אחרים.
כל שטח הקיר ו/או האלמנט המיועד לחיפוי ,יחוספס ע"י התזת מלט-צמנט המורכב מ 2-חלקים
של שומשומית נקייה ,חלק אחד של חול מדורג וחלק אחד של צמנט עם מוסף לשיפור האטימה
כגון :בי.ג'י .בונד  ,12עובי המלט המותז יהיה  2-3מ"מ והוא ייעשה באופן הומוגני על פני כל
השטח המיועד לחיפוי ,ההתזה תיעשה לפחות  3ימים לפני החיפוי ותוחזק במצב לח במשך 3
ימים לחות מיום ההתזה.
ג .רשת
חיזוק לוחות האבן לשטחי קירות בנויים ו/או יצוקים ,ייעשה באמצעות רשת מרותכתמגולוונת
של ברזל מצולע בקוטר  5.5מ"מ ,מידות המשבצת  10/10ס"מ .רשת הברזל תחובר לקירות הבטון
באמצעות מחברים מגולבניםמיוחדים המתאימים לקירות הבטון ו/או יחוברו בברגים מגולבנים
ודיבלים מתאימים לאלמנטי הבטון ,במשבצות של  60/60ס"מ או קטנות יותר.
החפיפה בין רשתות תהיה של " 2עיניים" לכל הפחות.
הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת ,יימצאו מראש מוטות ברזל
לקשירה מבלי שיהיה צורך להוסיפם לאחר מכן.
ד .חיזוק לוחות האבן אל הרשת
בכל לוח יהיו  4חיזוקים לפחות ( 2בראש האבן ו 2-בצד האבן) .החיזוקים יבוצעו באמצעות
חוטים מנירוסטה  316בקוטר  4מ"מ אשר יוכנסו לתוך קדח בקוטר  4מ"מ בעומק  3.5ס"מ
שייקדח בראש וצידי לוח כאמור לעיל.

ה .עיגון בזוויתן
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ו.

ז.

ח.

ט.

בכל המקומות הנדרשים ע"פ התקן ,מעל פתחים ו/או במקומות שיורה המפקח יבוצע חיזוק
בזוויתן ,בנוסף לחיזוקים האמורים לעיל .הזוויתן  60/60/6או  70/70/7מ"מ יהיה מגולוון ,ויחובר
אל אלמנטי בטון באמצעות ברגים מיוחדים (מיתד) בקוטר  12מ"מ כל  30ס"מ .בצד האחורי של
כל לוח אבן ,תנוסר מגרעת להושבת האבן עם השענה מינימלית של  15מ"מ לפחות.
סוג המישק
חיפוי אבן יבוצע בהתאם לתכניות והפרטים .מידות האבן תהיינה בהתאם לפרטים בתכניות ו/או
אבנים אשר יותאמו לדרישות באתר .המישקים יהיו ברוחב כ 1-ס"מ ושקוע  1/2ס"מ.
האבנים הבודדות תונחנה בצמוד אחת לשנייה ללא מרווחים (פוגות) .קווי המישקים יהיו עוברים
(רצופים) בכיוון אחד (אופקי) ונפסקים בכיוון השני – מישק מיקשר.
סתימה של המרווחים בין האבנים ,במידה ויווצרו ,תבוצע לאחר גמר חיפוי האבן .הרכב המלט
לסתימת המרווחים יהיה בהתאם לנדרש בסעיף  14038במפרט הכללי ,אך ללא שימוש בסיד.
לתערובת תתווסף אבקת כורכר מנופה חול מחצבה ,מוסף לשיפור האטימות וההדבקות כגון
בי.ג'י.בונד  43של חברת בי.ג'י.בונד.
יש לבצע מישקים גמישים בכל קומה בין האבן שמתחת לזוויתן לאבן היושבת על הזוויתן ,לפי
מפמ"ב  378סעיף .201.4.2
מרווח זה ימולא בספוג פוליאתילן עגול ובתוספת חומר איטום מיוחד .כללית העיגון הוא כמפורט
בציור  9במפרט של מכון התקנים מפמ"כ .378
עבודות החיפוי
לפני תחילת עבודות החיפוי יש להרטיב את כל פני הצד האחורי של האבן .מומלץ להטביל את
האבן באמבטיית מים למשך כ 5-דקות על מנת להבטיח כי בזמן הציפוי הצד האחורי של האבן
יהיה במצב רטוב.
הלוח הראשון יונח על גבי בליטות בטון ו/או זוויתן כמפורט לעיל.
החיפוי יתקדם ב"שורות אופקיות" – נדבך אחר נדבך (אין להרים יותר מנדבך אחד בבת אחת).
לאחר חיזוק האבן אל רשת הברזל (כמפורט בסעיף ד' לעיל) יבוצע מילוי בתערובת בטון מאחורי
הלוחות.
תערובת הבטון תהיה ב 20-לפחות ,דלילה עם אגרגט קטן וחול מחצבה גס ללא סיד.
לתערובת יוסף מוסף לשיפור ההידבקות והאטימות כגון בי.ג'י לשיש של ב.ג .פולימרים בכמות
של כ 15% - 20%-ממשקל המלט.
גובה שכבת המילוי מאחורי האבן יהיה כמחצית גובה האבן ,אך לא יותר מ 20-ס"מ.
אבנים מיוחדות בקיר החיפוי
סוג ,חיתוך האבן ועיבודה כולל סיתות בפינות הבנין ,חשפים ,משקופים ,אדני חלונות ,נדבכים
וכו' יהיה בהתאם למפורט בתכניות והפרטים וכאמור בפרק  14במפרט הכללי ו/או לפי הוראות
המפקח.
על הקבלן יהיה להציג לאישורו של המפקח את שיטת החיתוך ,העיבוד ,הסיתות והביצוע של
פרטים אלו לפני תחילת הביצוע.
הכיחול
 .1התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים.
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התערובת תוכן כלהלן :שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט לבן בתוספת
נוזל תמהיל מים/סיקה עד לסומך מתאים לכיחול.
התמהיל מים/סיקה יהיה ביחס  1:1כמו כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר הדבקה.
לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן ,או כל גוון אחר לפי הוראות האדריכל.
 .2נוהל הביצוע של הכיחול:
א .ניקוי הטיט לעומק  3ס"מ – סמוך למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה ימים מעת הבנייה.
ב .ניקוי דפנות האבן לעומק  3ס"מ באופן מכני ע"י מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים.
יש להקפיד לא לפגוע בעוגנים.
ג .סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט.
ד .ניקוי החלל הנזכר לעיל במים.
הכנת חומר בצורה הנכונה – הקפדה על מינון נכון וקבוע של צמנט לבן ,קוורץ וחול (או
ללא חול) ומוספים כדלעיל.
ה .גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן ע"י האדריכל ובאישורו.
הקפדה על ערבוב נכון – רצוי במיקסר.
ו .מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה.
גמר הכיחול ע"י מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור על משטח ישר ולא
בעיגול מצד שני.
ז .לאחר התייבשות קלה לעבור שוב אם המכשור ולהדק את הכיחול (ולסתום סדקים אם
נפתחו).
הכיחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ 3-מ"מ פנימה .במקרה זה פני
האבן באותם ה 3-מ"מ ינוקו מכל פירוק ואבק.
ח .אשפרה 5 :ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח ע"י התזה מתמדת של מים על פניה.
ט .לאחר האשפרה ,בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון.
י .תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ובייחוד משיירי צמנט ובטון.
 .14.1.1תכולת מחירי היחידה
מחירי החוזה כוללים את חיפוי הקירות לפי כל הנדרש במפרט המיוחד ,במפרט הכללי ובתכניות
הכולל בין השאר :עיבוד האבן" :מוסמסם"" ,טובזה"" ,טלטיש" וחלק מלוטש או כל עיבוד אחר
– הכל לפי הנחיות אדריכל הפיתוח.
כמו כן ,כולל מחיר החוזה את כל האמור במפרט זה ,כל האמור בתכניות ,את המשקופים ,את
ה"קופינגים" ,את כלל אלמנטי העיגון לרבות זוויתנים ,רשת ,חוטי נירוסטה ,ברגים לקיבוע הרשת,
הזויתן והאבנים במקומות הנדרשים לפי התוכניות או/ו תקן  ,2378וכל הבדיקות נדרשות לאישור
האבן ,הכל בהתאם לדרישות התקן  2378על כל חלקיו.
התשלום יבוצע עבור שטח החיפוי בפועל  -מ"ר.
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חיפוי אבן במשולב עם שלבי היציקה (קירות כובד וקיר עם רגל הפוכה)
14.2
העבודה כוללת:
• הכנת חורים למעקות ו/או גדרות בראש הקיר במידת הצורך בהתאם לתכניות בזמן יציקת הבטון.
קידוח החורים בקירות יצוקים לא יאושר בתום העבודה.
• האבן תאושר לחיפוי הקירות רק לאחר קבלת תוצאות בדיקת האבן במכון התקנים ואישורה ע"י
אדריכלית הנוף.
• בכל הפינות בקירות האבן יש להשתמש באבני פינה.
• גובה ראש הקירות ופריסת האבן יבוצעו עפ"י תכניות האדריכלות .על הקבלן להקפיד הקפדה
יתירה על בדיקת ההתאמה בין פרישת הקירות בתכניות אדריכלית הנוף ותכניות קונסטרוקציה.
גובה ראש הקיר הקובע (הכוונה לגובה פני הקופינג) הינו הגובה המופיע בתכניות האדריכליות.
קירות שלא יהיו תואמים את התכניות האדריכליות יפורקו על חשבון הקבלן.
• סוג האבן  -כמוגדר בתכניות ובפרטים הרלוונטיים בהתאם לדרישות המפרט הבין משרדי בנוגע
לאיכות האבן ובכפוף לאישור המפקח והאדריכל .האבן תאושר סופית רק לאחר קבלת תוצאות
בדיקת האבן ממכון התקנים הישראלי .חיפוי האבן אל מישור הקיר באמצעות רשת ברזל אשר לא
תמדד בניפרד.
• חלקי הקיר הגלויים  -חזית ,קופינג וגב הקיר יהיו עם גמר אבן אלא אם צוין אחרת בתכניות .בניית
אבן בחזית הקיר החל ממפלס  )-( 10ס"מ בשטח מרוצף וממפלס  )-( 20ס"מ בשטח מגונן.

ציפוי דו פני:
•

חיפוי דו פני יבוצע ע"פ המתואר בסעיף לעיל.

•

החיפוי הדו פני יבוצע לגובה בהתאם לתוכנית אדריכלית מפני האדמה הגננית ו/או הריצוף
המתוכננים בגב הקיר.

•

חיזוק האבן אל גב הבטון – ע"פ פרט מהנדס קונסטרוקציה.

נדבכי ראש קיר:
•

נדבכי ראש הקיר באבן חאמי מסותת או כל סיתות אחר לפי פרטי האדריכל.

•

עובי נדבכי ראש הקיר –  8ס"מ .רוחב הנדבכים –  40ס"מ לפחות  .אורך – חופשי .אורך מינימלי
יאושר ע" אדריכל הפיתוח.

•

נדבכי ראש הקיר כך שלא יבלטו מעבר לעובי הקיר.

•

כל הפיאות הגלויות של נדבכי ראש הקיר יהיו מסותתים.

•

התשלום בגין נדבכי ראש הקיר (קופינג) – לפי אורך – מ"א.
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פרק  - 23קידוח ויציקת כלונסאות
בצוע כלונסאות בקידוחי הקשה (״מיקרופיילס״)
כללי

23.1

העבודה תבוצע בכפיפות להצעת ת״י  1378מ : 3/91 -״בסוס כלונסאות בסלע בקידוחי הקשה״.
ביצוע הכלונסאות ומעקב אחר הכלונסאות יתנהל בפיקוח צמוד של בקר האיכות ,מהנדס מפקח
ובייעוץ מתכנן ומהנדס קרקע .בנוסף ייערך מעקב ותיעוד צמוד של קבלן כלונסאות .יתכן וידרש
שימוש גם במכונה סיבובית והנ"ל כולל במחיר היחידה של מ"א כלונס ולא תשולם תוספת על כך.
לא יבוצעו עבודות עפר לאחר יציקת כלונסאות ,אלא באישור המתכנן.
עבודת הקידוח יבוצע בפיקוח גיאולוגי צמוד של גיאולוג שיאושר על יגי צוות המזמין.

ביצוע קדיחה

23.2

2.1

קדיחה  -קדיחה תיעשה בלא שתפגע בעבודה קודמת שבוצעה בשטח .קידוח
כלונס סמוך לקודמו שכבר יצוק ייעשה לאחר  24שעות מגמר היציקה.

2.2

סילוק חומר נקדח -
מובא ליציקת כלונס.

חומר נקדח יורחק ויסולק מאזור קדח ,שלא יתערב בבטון

2.3

סטיות
א.

סטיית שיפוע מותרת לציר כלונס מבוצע ,ביחס לציר כלונס מתוכנן ,לא
תגדל מ־  1.5%לכלונס אנכי ולא תגדל מ 4% -לכלונס משופע.

ב.

סטייה מותרת ממרכז מתוכנן בפני קרקע לא תגדל מ 3 -ס״מ.

ג.
2.4

2.5

קדוח שסטייתו מעל המותר ־ ייפסל ,עד לבחינת המתכנן מחדש וקבלת
החלטתו לגבי האמצעים הדרושים לתיקון.

רישום – בקר האיכות ירשום נתונים בעת קדיחה (בציון עומקים כנדרש) כלהלן:
א.
ב.

נתוני מיתקן קדיחה (יצרן ,מודל ,ספיקת מדחס ,לחץ אויר וכדומה);
תאריך ושעת תחילת קדיחה וסיומה;

ג.
ד.

סוג חומר שהוצא (אבקתי ,שבבי ,חרסיתי וכדומה);
מספר או קוארדינטת קידוח שבוצע ,לפי התוויה שבתכנית ביסוס;

ה.

עומק קדח למעשה וסטייה מתכן כלונס ,אם קיימת;

ו.

תיאור חזותי לטיב דופן קדח ,לרבות חלקות ,מפולות ושברים לאורכו;

ז.

הופעת מים בקדח;

עומק קדיחה  -יהיה בהתאם למסומן בתוכנית ובהתאם להוראות המפקח תוך קבלת אשור
מיועץ הקרקע .בכל מקרה עומק החדירה בסלע קשה ורצוף לא יהיה קטן מ 3 -מ׳.
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23.3

ביצוע הנחת זיון ויציקה

 .23.3.1קשירת זיון והנחתו
זיון כלונס ייעשה במוטות אורך ישרים מפלדה מצולעת כמפורט בתקן ישראלי ת״י 739
ומחישוקים לולייניים כמפורט בתקו ישראלי ת״י  580חלק ( 4תיאור סכמטי  -בנספח ב׳).
א.

מיקום כלוב זיון יאובטח על ידי קשירה או תלייה סימטרית לציר קידוח
וכמפורט בתכנית ביסוס.

ב.

עובי כי סוי בטון מפן חישוק חיצוני ועד פן כלונס חיצוני  -לפחות  50מ״מ
ובהתאם לתכנית.
לפני הכנסת הכלוב יש להכניס לכל קדוח שלשה( )3צינורות בקוטר  5ס״מ כשומרי
מרווח ,לכל עומק הקדוח ,שיבטיחו את מרחק הזיון מדפנות הקדוח ,אשר ישלפו
מהקדוח מיד עם גמר היציקה .בכלונסאות משופעים ניתן להסתפק בשני צינורות
כשומרי מרחק.
לחילופין רשאי הקבלן להציע שיטה חלופית להבטחת כסוי הזיון באמצעות יצירת
״גלגלים״ בקוטר  110מ״מ מצינור  P.V.Cממולא בטון עם צינור פלסטיק במרכזו .על
החשוקים המרותכים של כלוב הזיון יולבשו שלושה( )3״גלגלים״ כל  3מ׳ והכלוב
״נוסע״ על הגלגלים תוך כדי ירידה.

ג.

כלוב הזיון בכלונס לא ייגע בתחתית הקדח .מרווח בין תחתית קדח לבין
תחתית כלוב זיון יהיה כפי שמצוין בתכנית הביסוס .יש להוריד את כלוב
הזיון במצב אנכי לחלוטין .תוך הורדת הכלוב יש להבטיח שלא לפגוע בדפנות
הקדוח.

 .23.3.2יציקה
יציקת כלונס תבוצע ביום החפירה  .אורך הקדח ייבדק לפני היציקה .לא תורשה השארת קדוח
פתוח בתום יום העבודה.
א.

היציקה תבוצע בשוקת מתאימה לחדירה לכלוב זיון שתחדור לקדח לפחות
 300מ״מ .הבטון ירוטט באמצעים שיבטיחו מניעת תזוזת הכלוב מציר
מתוכן ותימנע היפרדות בטון מריטוט .מפלס גמר יציקת כלונס יוגבה
ממפלס פני קרקע שבסביבה או מתחתית קורה .הגבהה בגובה של  3ס״מ
ניקוי לפני יציקת קורות קשר ועמוד.

ב.

במידה ויידרש יותקן בקדח צינור מגן למניעת מפולות.

ג.

במידה ויתגלו מים בקדוח ,תקבע שיטת היציקה על ידי המהנדס .במידת
הצורך ,על קבלן להביא בחשבון כי הוא יידרש לצקת באמצעות משאבה
כאשר הבטון זורם מתחתית הקידוח הקדוח כלפי מעלה.
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ד.

במקרה של חדירה דרך שכבות מילוי על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא יידרש
לצקת מתחתית הקדוח באמצעות משאבה.

ה.

ציפוף  -הבטון יצופף בקדוח בעזרת מרטט מחט אשר יופעל כלפי מעלה.

ו.

לא תורשה נפילה חופשית של הבטון מעל לגובה של  2מ׳ .היציקה תבוצע
באמצעות צינור שירד עד  2מ' מתחתית הקדח.

ז.

יציקת הבטון תמשך ברציפות ,ללא הפסקה ,עד לראש הכלונס .בגמר היציקה
יימצא בטון נקי לכל אורך הכלונס ,עד למפלס המתוכנן .עודף בטון יסותת.

ח.

אין להתחיל ביציקה לפני שכמות הבטון להשלמת היציקה בכל הקדוחים
המתוכננים לאותה עת נמצאת באתר.

ט.

החפירה סביב הכלונס וסתות הראש באם יידרשו וכן על יתר העבודות
הדרושות ,יהיו על חשבון הקבלן.

חומרים

23.4

יש להשתמש בבטון מובא בלבד.
טיב בטון יצוק ושיטות לבדיקתו יעמדו בדרישות תקנים ת״י  466חלק  1,2ות״י  26חלקים 4-1
וכמפורט להלן:
א .סוג בטון:ב 30-או מעולה ממנו.
ב .דרגת סומך בטון :עד  S5כמפורט בתקן ישראלי ת״י  216חלק .2
ג.

אגרגט גס :סוג א׳ כמפורט בתקן ישראלי ת״י .3

תחומי דירוג אגרגט :כמפורט בתקן ישראלי ת״י  3טבלה  .2דירוג רב גרגירי  ,19/4.75קוטר
מקסימלי לגרגיר  19מ״מ ,בהתאם לתנאי יציקה.
דגימות ובדיקות

23.5

א .יינטל מדגם מייצג מכל אצווה לבדיקת חוזק לחיצה לקוביות בטון כמפורט בתקן ישראלי ת״י
 26חלק .1
בטון יעמוד בדרישות לסוג כמפורט בתקן ישראלי ת״י  .118תוצאות בדיקה תתאמנה לדרישות
המתכנן.
כשתוצאת בדיקה אחת לא תעמוד בדרישות ,המתכנן יחליט באם לקבל או לפסול את
הכלונס.
כל העבודות הנוספות שיידרשו בגין הלקויים יהיה על חשבון הקבלן.
ב .בכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות להוכחת רציפות ומימדי הכלונס .בצוע הבדיקות
יהיה על פי אישור בכתב מטעם המפקח ובאשור יועץ הקרקע .עלות בדיקות הסוניות תהיינה
כלולה במחיר יחידה של הקבלן לביצוע כלונסאות.
ג.

הבדיקות הסוניות חייבות לענות על כל דרישות המפרט.
הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי התקנים הישראליים או הזרים המתאימים.
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ביקורת ופיקוח

23.6

א.
ב.

כל העבודות תבוצענה בנוכחות פיקוח צמוד של בקר האיכות ,גיאולוג צמוד והמפקח.
יש לרשום את תאריכי הקדיחה של כל הכלונסאות.

ג.

יש לרשום את אורך הקדוח טרם היציקה.

ד.

תוך כדי מהלך יציקת הבטון ,יש לרשום את נפח הבטון שנכנס לכל כלונס.

ה.

כאמור ,הקבלן אחראי לאיכות הכלונסאות ושלמות ביצועם ,אי מילוי הוראות
הסעיפים המצוינים במפרט או בתכניות לשביעות רצונו של המפקח ,יאפשר הפסקת
העבודה בכל עת ו/או אי קבלת העבודה.
במקרה זה יידרש הקבלן לבצע כלונסאות חדשים ,על כל הכרוך ,הכל על חשבונו.

ו.

אם בביקורת האיכות (בדיקות סוניות ,אולטרה סוניות ,קידוחי גלעין בטון ו/או כל
בקורת נוספת) התגלתה איכות ירודה של הכלונס ,כל זאת לפי קביעת המפקח,
ייעשה הקבלן על חשבונו את כל התיקונים ו/או כלונסאות חדשים על פי דרישת
המפקח.

ז.

הקבלן יבצע את העבודה על ידי צוות מאומן ומיומן ,בעל ניסיון בעבודה זו ,אשר
יאושר על ידי המפקח.
זכותו של המפקח לדרוש את החלפת מנהל העבודה או כל עובד אחר .החלפה זו תבוצע
תוך  24שעות ממתן ההוראה.

23.7

נוהל מסירת העבודה למפקח
א.
ב.

מודד מוסמך של הקבלן יכין ויעביר למפקח תכנית ״אימות״ של( )AS MADEכל
הכלונסאות הכל ,לפי הנחיות המפקח.
התכנית הנ״ל תוכן על בסיס סמי אורגינל של תכנית המתכנן שאושרה לבצוע ובה
ירשמו הפרטים הבאים של כל כלונס:
קוטר הכלונס.
.1
.2

מפלס עליון ( )0.Kשל הכלונס.

סטיות מהציר המתוכנן.
.3
ד .לאחר אישור המהנדס ,חתימת הקבלן וחתימת המפקח על תכנית ״האימות״ שהיא
אמנם תואמת את החוזה והמציאות ,תיחשב עבודת הכלונסאות כגמורה ומאושרת.

23.8

מדידה ותשלום
הכלונסאות ימדדו במ״א ,החל מתחתית הקדוח המאושר ע״י המפקח עד למפלס העליון
המתוכנן של הכלונס.
המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בקידוח ,ייצוב דפנות ,הכנסת הזיון ויציקת
הבטון (הזיון יימדד בנפרד) .כמו כן ,מחיר היחידה יכלול את עלות ביצוע בדיקות סוניות.
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פרק  - 24עבודות פירוק והריסה
24.1

סילוק פסולת
סילוק הפסולת אל מקום שפיכה מותר על-ידי הרשות המקומית ולפי הוראות המפקח,
יהיו לכל מרחק שיידרש ,ויכללו במחיר עבודות הפירוקים וההריסה.
על הקבלן לברר לפני הגשת הצעתו את מקום השפיכה המותר ולקחת בחשבון מרחק זה
בעת קביעת מחירי עבודות הפירוקים.

24.2

כללי
 .1הקבלן מצהיר בזה כי ביקר במקום ,ראה ולקח בחשבון מחירי היחידה
במכרז/חוזה זה ,את כל המגבלות וההפרעות הקיימות בעבודה הנ"ל.
 .2ככלל ,בכל מקום בו מדובר על פירוק והריסה ,על הקבלן לסלק ,ללא מדידה
בנפרד ,את הפסולת ועודפי החומר למקום שפך מאושר וזאת רק לאחר שוידא
שהמזמין אינו מעוניין בחלקים שפורקו .האחריות לטיפול בקבלת אישורי סילוק
הפסולת תהיה במלואה על הקבלן.
 .3בכל מקום בו מופיע פירוק או הריסה ,הסמכות בידי המפקח באתר לקבוע ,בלעדית,
אם לפרק או להרוס .הנחיות המפרט וכתב הכמויות מתאימות לשתי הפעולות
גם אם צויינה אחת מהן.
 .4מפרט זה מתייחס לכל סוגי המלאכות כפי שהן באות לביטוי בפרקי המפרט
המיוחד האחרים.
 .5בטרם יגיש הקבלן את הצעתו עליו לסייר במקום וללמוד היטב את המבנה ואופן
פעולתו ומערכותיו וכן את כל המערכות והחלקים המיועדים להריסה .על הקבלן
לברר ולקחת בחשבון את כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד של המקום
ולארגן את אופני הביצוע הנדרשים ,בהתאם לתכניות ולמפרט הכללי והמיוחד.
 .6במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע הריסות ופרוקים שונים .הריסתם של
חלקים אלה תיעשה בציוד המופעל ידנית ,בכפוף לאישורו של המפקח .אסור השימוש בפטישי
אויר .אופן ביצוע ההריסה ומועדה ייעשה בתיאום עם המזמין ,וללא שום נזקים לחלקי בנין
ו/או ציוד הקיים בסביבת מקום העבודה .במידת הצורך יקבע המפקח את תחומי ביצוע
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ההריסה והקבלן לא יחרוג מהם .במידה שתהיה חריגה מהנ"ל יתקן את עודפי ההריסה על
חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו עפ"י הוראות האדריכל והמפקח ולשביעות רצונם.
 .7בעת ההריסה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים למניעת התמוטטות ו/או נזק חלקי למבנה
שבצמוד אליו מבוצעות עבודות פירוק והריסה .עליו לתמוך כל חלק שעלול להיפגע .כל
התמוטטות או נזק מסוג כלשהוא תהיה באחריות הקבלן .בתום ההריסה יתקן הקבלן ,ללא
תוספת מחיר ,את כל המקומות באזור ההריסה ע"י תיקונים שונים שידרשו ע"י המפקח באתר.
העבודות יכללו בין היתר השלמות טיח ו/או מחיצות גבס ,צבע ,ריצוף וחיפוי עד להבאתם
לצורה מושלמת לשביעות רצון המפקח ובעל הנכס הצמוד לאיזור ההריסה .כל עבודות
השיקום והחיזוק לא ימדדו בנפרד.
 .8אופן תימוך האלמנטים הסמוכים לחלקים המיועדים להריסה יקבל את אישור המפקח באתר.
חל איסור להתחיל בעבודות פירוק/הריסה כשלהן באתר ללא קבלת אישור בכתב של המפקח.
 .9דרכי פינוי הפסולת והרחקתה יתואמו ,טרם הביצוע ,עם המזמין והרשויות המוסמכות וכל זאת
בצורה שתבטיח דרכי הרחקה שקטות וללא אבק וכו' ,על מנת לצמצם למינימום את ההפרעות
לתפעולו השוטף של המבנה הקיים ,המבנים השכנים ולשימוש בהם.
 .10כל החלקים שהוצאו מההריסות והקבלן התבקש להעביר למזמין יימסרו ע"י הקבלן למזמין
במצב תקין ויועברו למקום שהמפקח יקבע ,ללא תשלום נוסף .באם המזמין לא יהיה מעוניין
בחלק כלשהו יהיה על הקבלן לסלקו למקום שפך מותר.
 .11כדי למנוע פגיעה במהלך התקין של הפעילות הקיימת בקרבת מקום העבודה רשאי המפקח
לדרוש ביצוע עבודות הפירוק וההריסה בתקופות שונות במשך יום העבודה ,לרבות הפסקות
במשך יום העבודה וכן יצוע עבודות אל מחוץ למסגרת שעות העבודה הרגילות וכל זאת ללא
תוספת מחיר.
 .12בכל מקרה תבוצע העבודה בהתאם לשלבי הביצוע שיידרשו על ידי המפקח באתר.
למען הסר ספק ,לא תשולם שום תוספת במקרה של שינוי סדר שלבי הביצוע.
 .13בכל עבודות התחברות לקיים ,ישמור הקבלן על שלמות חלקי המבנה ,שאינם מיועדים
להריסה .כל נזק שיגרם לחלקי בנין ,ציוד או מתקנים סמוכים למקום העבודה יתוקן על ידי
הקבלן מיידית לשביעות רצון המפקח וללא תשלום .הביצוע ייעשה באופן זהה והמשכי לחלק
הקיים עד לקבלת אחידות בין חלקי המבנה הקיימים והחדשים ולשביעות רצונו המלאה של
המפקח.
 .14על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לבטיחות העובדים באתר .מובהר בזאת במפורש כי דגש
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מיוחד ייושם על בטיחות העובדים בהתאם להנחיות משרד העבודה בשלבי הפירוקים
וההריסות.
על העובדים להיות ממוגנים בכל פרטי ציוד המיגון האישי הנדרש כגון :קסדה ,כפפות ואביזרי
מיגון נוספים בהתאם להנחיות המעודכנות של משרד העבודה.
 .15בכל מקרה בו תוך כדי ביצוע הריסות ו/או פרוק נתקלים בחלקי בנין קונסטרוקטיביים כגון:
)עמודים ,קורות וכו' ) ,על הקבלן להפסיק מיד את ביצוע הריסות באותו מקום ולהודיע למפקח
לקבלת אישור והנחיות להתקדמות העבודה.
 .16בתחילת העבודה ,הקבלן יבצע עבודות פרוק ממוקדות לצורכי גישוש לבדיקת מצב החומרים
וסוג הבניה (מתחת ומאחורי חיפויים השונים) קירות מטויחים ,תקרות מונמכות וכיוצ"ב.
כל העבודות הראשוניות יבוצעו לפי הוראות המפקח ביומן העבודה.
עם ביצוע פירוקי הגישוש הקבלן יציג מיידית בשטח את המימצאים למפקח לצורך בדיקה
ועדכון תוכניות והנחיות של המפקח.
לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעת פיצוי כלשהו לתשלום בגין עבודות שתהיינה עקב
תיקון/עידכון התכניות.
 .17במידה ויש צורך בפירוק קירות/תקרה בלוחות אסבסט יש לבצע פירוק האסבסט והובלתו
ע"י קבלן המורשה לכך .העבודה כוללת את כל האישורים הנדרשים לכך מהמשרד לאיכות
הסביבה.
 .18עבודות פירוק והריסה יכללו בין היתר:
א .עבודות חפירה/חציבה בכל שטח ונפח חפירה הדרושים לביצוע פעולת ההריסה והפירוק.
ב .פירוק ופינוי גדרות/קירות בנויים ויצוקים בגובה כלשהו עם חיפויים שונים כגון :טיח,
חיפוי אבן ,קופינג ,מעקות פלדה ועץ .עובי הקירות לרבות החיפוי עד  40ס"מ.
ג .פירוק ופינוי ביסוס הקיים כגון יסוד עובר או יסודות בודדים במידות כלשהן.
ד .פירוק מרצפי בטון מונחים בעובי עד  40ס"מ.
ה .עבודות ניסור בטון אופקי ואנכי בעובי עד  40ס"מ .כל עבודות הניסור יבוצעו לפי הוראת
מפקח בכתב בלבד.
ו .פירוק קירוי פרגולות מעץ ,קירוי של פח מעורגל ,קירוי בלוחות אסבסט .כל הפירוק של
רכיבי קירוי השונים כוללים את הקונסטרוקציה הנושאת הקיימת.
ז .פירוק ופינוי מהלכי מדרגות קיימים לרבות חיפוי אבן ,יסודות ,קורות יסוד במידות
שונות.
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 .19אופני מדידה לתשלום:
א .פירוק ופינוי גדרות ומעקות בטון וקירות ימדדו לפי נפח הקיר מעל מפלסי פיתוח הקיימים
(מ"ק) .העבודה כוללת בין היתר עבודות גישוש ,עבודות חפירה ,פירוק ופינוי ביסוס תת
קרקעי קיים לכל אורך הקיר ,ציוד מכני כבד ,כוח אדם הנדרש לביצוע הפירוק ,חיתוך
מעקות פלדה ועץ ופינוי פסולת הבניין למקום מאושר .המחירים כוללים ניסור וניתוק
קירות וגדרות ממבנים צמודים ,הכל לפי הוראות המפקח בכתב .עובי הקיר עד  40ס"מ
לרבות חיפויים השונים.
ב .פירוק ופינוי מרצפי בטון קיימים בעובי עד  40ס"מ לרבות עבודות ניסור אופקיים ואנכיים
לפי הוראות המפקח בכתב .העבודה תימדד לפי נפח פינוי מ"ק.
ג .פירוק ופינוי קירוי וחיפוי קל בשטחים אנכיים ואופקיים לרבות קונסטרוקציה הנושאת
תימדד בשטח (מ"ר) .המחיר יכלול בין היתר חיתוך קונסטרוקציית פלדה ופגום הנדרש
לביצוע העבודה .פירוק מבנה – לפי שטח התקרה.
ד .עבודות פירוק ופינוי מדרגות קיימות תימדד בשטח ( השטח ימדד בהיטל אופקי במבט על)
מ"ר.
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פרק  – 26ביצוע ברגי עיגון בסלע
א .מצ"ב מפרט לביצוע ברגי סלע בקיר דיפון .כל העבודות תעמודנה בדרישות ת"י  ,940חלק .4.1
ב .לפי המידע שנתקבל ממהנדס הקונסטרוקציה ,כוח העבודה המתוכנן בברגים יהיה עד  13טון.
ג .מתוכננים ברגים באורך  9מ' לפחות מחזית הכלונס .מומלץ לקחת בחשבון כמויות עודפות הן
לגבי אורכי הברגים והן לכמות הברגים ,כאשר התשלום ייעשה לפי הביצוע בפועל.
ד .חובה להקפיד על ביצוע ברגי נסיון לפני תחילת ביצוע יתר הברגים באתר .לכן ,נדרש להביא
בחשבון תוספת זמן ביצוע של  4שבועות לפחות .בין השאר ,ברגי הנסיון יאפשרו אימות יכולת
הביצוע של הקבלן ,והתאמת התכנון לממצאים בפועל.
ה .מהנדס הקונסטרוקציה יגדיר בתכנית את שלבי החפירה המותרים עד להתקנת הברגים בכל
גובה מתוכנן.
מבוא

26.1

הערה – יש לבצע את העבודה לפי תוכנית המצורפת והמפרט המיוחד של יועץ הקרקע המצורף
למסמכי החוזה.
א .ביצוע ברגי הסלע ייעשה לפי מפרט מיוחד זה ,ולפי התקנים הבאים:
•

תקן Execution of special geotechnical works - Soil nailing EN14490

•

ת"י  940חלק " 4.1חיזוק וייצוב קרקעות למטרות הנדסיות  -מסמור קרקע ובירוג
סלע".

•

ת"י  940חלק " 4.2תכן גאוטכני :חיזוק וייצוב מבנים למטרות הנדסיות  -עוגני קרקע
מדויסים".

ב .מודגש שנדרש לבצע ברגים נסיוניים לפני הייצור והביצוע של שאר הברגים באתר .לכן ,יידרש
פרק זמן של לפחות  4שבועות בין תחילת ביצוע ברגי הנסיון ועד לאישור המשך הביצוע.

26.2
א.

אישור הקבלן ותיק המוצר
הקבלן לביצוע הברגים יאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט ומהנדס הביסוס .לצורך אישור
הקבלן עליו להגיש ,בין שאר המסמכים הנדרשים על ידי המזמין ,רשימה של פרויקטים
קודמים בתנאים דומים ,רשימת ציוד ושם של מהנדס רשום ורשוי מטעמו שיהיה אחראי
על הביצוע של העבודה באתר .המהנדס יהיה בעל נסיון של  5שנים לפחות בביצוע פרויקטים
דומים במהותם והיקפם.
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ב.

הקבלן יגיש תיק מוצר לאישור מהנדס הקונסטרוקציה ומהנדס הביסוס .התיק יכלול בין
השאר :כל הפרטים הטכניים של הפלדה כולל סוג הפלדה ונתוני חוזק (חוזק קריעה ,כניעה
ומודול אלסטיות) ,שומרי המרווח ,יצרני החומרים ,ציוד הקדיחה ,ציוד להכנת הדייס וסוג
הדייס) כולל תעודות מעבדה של בדיקת מערכת דייס מלאה לתערובת זהה שהוכנה על ידו,
נבדקה ונמצאה מתאימה).

ג.

אישור תיק מוצר והציוד של הקבלן לא ישחרר את הקבלן מאחריותו והוא יהיה האחראי
הבלעדי לאיכות העבודה והתאמת העבודה לדרישות המפרט והתכניות.

26.3

תנאי תת הקרקע המשוערים

א .צפוי שהסלע באתר מורכב בעיקר מגיר בעל חוזק בינוני עד גבוה ,מדולמט במקומות ,מכיל
צור במקומות.
ב.

על פני הקרקע קיימת שכבת כיסוי מעפר חרסיתי מעורב בצרורות ורסיסי סלע.

ג.

בחלק מהאתר קיימת אפשרות להמצאות מילוי ישן מעל לסלע.

26.4

מבנה הבורג ונתונים גאומטריים

א .סוג הפלדה יהיה פלדה מצולעת ומגולוונת בקוטר  32מ"מ לפחות ,ולפי המפורט בתכנית.
ב .בתכנון מוט הפלדה ,נדרש שמקדם הבטחון לכוח הקריעה של הפלדה יהיה  2ביחס לכוח
העבודה .לצורך חישוב חוזק המוט ,יש להביא בחשבון עובי מוקרב של  4מ"מ (עבור קורוזיה
עתידית) .לדוגמא ,עבור מוט פלדה בקוטר  32מ"מ ,יש לבצע את חישוב עבור קוטר בפועל של
 28מ"מ.
ג .נדרש גלוון חם בעובי  80מיקרון לפחות כולל תעודה המעידה על גילוון המשלוחים המגיעים
לאתר.
ד .האורך המתוכנן של הברגים הינו  9מ' לפחות ,מדוד מחזית הכלונסאות .נדרשת חדירה של 6
מ' לפחות לתוך הסלע .יתכנו שינויים באורכים הנ"ל אחרי ביצוע מסמרי הנסיון באתר .אורך
זה אינו כולל אורך השירות בראש המסמר ,ולצורך המכרז יש לקחת בחשבון  0.25מ' נוסף
כאשר המידה המדויקת תיקבע לפי התכנית.
ה .הברגים יבוצעו בשיפוע של ( 1 : 3אופקי  :אנכי).
ו .קוטר הקידוח יהיה  10ס"מ לפחות ויתכן שיידרש על ידי צוות המזמין שיהיה בקוטר  15ס"מ.
עטיפת הדייס סביב המוט תהיה  2.5ס"מ לפחות .יש להבטיח את עובי כיסוי הדייס ומרכזיות
המוט על ידי שומר מרווח מיוחד .המרחק בין שומרי המרווח לא יעלה על  1.5מ' .קוטר שומרי
המרווח יותאם לקוטר הקידוח .שומרי המרווח יחוברו למוט הפלדה באמצעות אזיקוני
פלסטיק או פלדה .אסור להשתמש בנייר דבק או סרט הדבקה לצורך זה.
64

ז .בקצה כל מסמר תותקן פלטה במידות  20/20/2.5ס"מ עם אום לדריכה ונעילה ,או לפי תכנון
המפורט של מהנדס הקונסטרוקציה או הנחיות יצרן הבורג .הזווית בין הבורג לפלטה תהיה
ישרה ל צורך קבלת מגע מלא בין הפלטה לאום הנעילה .במידת הצורך הקבלן יבצע יציקות
משלימות בראשי הברגים מבטון ב 40-בלתי מתכווץ לצורך יישור הפלטות או שייבות פלדה
משופעות .לחלופין ניתן להשתמש בפלטות ואומים קוניים עם יכולת התאמה של עד  °15או
בשני אומים האחד מתחת לפלטה ואחד מעליה.
ח .ראש ההבורג יהיה מוגן בתוך יציקת חזית הקיר .יש להקפיד על כיסוי בטון בעובי  7.5ס"מ
מסוג ב 30 -לפחות .באם נדרשת יציקה מקומית לראש של מסמר ,יש להשתמש בבטון בלתי
מתכווץ כנ"ל.
ט .לפני כל יציקה יש להתקין את כל הפלטות ,אומים ,פרטי זיון וניקוז ולהזמין את המתכנן
לאישור לפני בניית הטפסות.

26.5

שלבי ביצוע וסטיות מותרות

א .שלבי ביצוע כלליים:
• חפירה למפלס הברגים ,לעומק עד  1מ' מתחת למפלס הברגים המתוכנן.
• קדיחה ,התקנה ודיוס של הברגים הנסיוניים וביצוע בדיקות שליפה.
• קדיחה ,התקנה ודיוס של הברגים .השארת  1.5מ' אורך חופשי לברגי קבלה .הנ"ל אחרי
קבלת וניתוח תוצאות בדיקות שליפה על הברגים הנסיוניים.
• לפי קדיחת ההברגים יש לרשום בצבע את המספר של כל בורג ליד כל קדח .הצבע יישמר לכל
אורך הביצוע ועד ליציקת הקיר.
• יציקת הקיר כולל שקע לראש הבורג.
• בדיקות שליפה על ברגיי הקבלה לפי סעיף .8
• השלמת דייס בראשי הקדחים של הברגים.
• נעילת כל ההברגים לפי סעיף .7
• השלמת יציקה בראשי הברגים לכיסוי הראשים.

ב .לא יבוצע קידוח במרחק של פחות מ 2.5 -מ' מבורג שגיל הדייס שבו נמוך מ 24 -שעות.
ג .סטיה במיקום המתוכנן לא תעלה על 10 -ס"מ.
ד .סטיה בזווית אופקית או אנכית הנדרשת לא תעלה על .3º
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ה .קידוח שאינו עומד בדרישות ייפסל וימולא בדייס והקבלן יידרש לקדוח קדח אחר תחתיו על
חשבונו.

26.6

דיס

א .הדיוס יבוצע ממפלס תחתית הקדח כלפי מעלה על ידי צינור הזרקה שיותקן עם הבורג לכל
אורכו ועד  0.5מ' מתחת הבורג .בכל מקרה לא יעלה לחץ ההזרקה על לחץ שכבות הקרקע שמעל
מפלס הדייס .אם מכל סיבה שהיא נוצרה אי יציבות של הדפנות או מפולות ,או שלא בוצע
הדיוס בתוך  8שעות יש להעמיק את הקדח ב 0.5-מ' ולבצע את ניקיון הקדח בסמוך למועד
הדיוס החדש.
ב .ההדבקה של הבורג לסלע תיעשה באמצעות תערובת צמנט דייס בעלת חוזק של  300ק"ג/סמ"ר
לפחות.
ג .יש לבצע את הבדיקות הבאות על הדייס :בדיקת כושר הנזילות ) ,(Fluidity Testהפרשת מים
ושינוי נפח ) (Bleeding Testוחוזק לחיצה ,הכל לפי המפורט בתקן  940חלק ( 4.2וסעיפים
רלוונטים אחרים).
ד .יחס מים  -צמנט יהיה בתחום .0.40 - 0.44
ה .לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן דוחות בדיקה של תערובת דייס ,אשר הכין עם אותו ציוד
ובאותה שיטה ,זהה לתערובת המוצעת לאתר.
ו .במהלך ההזרקה של הדייס תימדד כמות הדייס המוזרקת ולחץ ההזרקה ,לכל בורג.
ז .לאחר ייבוש הדייס ושקיעתו תבוצע השלמת דיוס עד ראש ההבורג .בברגים המיועדים לבדיקות
הקבלה יש להשאיר  1.5מ' ללא דיוס בראש הקדח ,עד לאחר הבדיקה.
ח .יתכנו איבודי דייס דרך סדקים או חללים בסלע (בעיקר בנארי ובמעבר בין הנארי לסלע שמתחת)
או במילוי ,על הקבלן להביא בחשבון שיידרש תהליך של מילוי חללים או דיוס מקדים
( )pregroutingלצורך סתימתם כולל קידוח חוזר בדייס לאחר  24שעות.
ט .לא תשולם תוספת עבור הקידוחים החוזרים או עבור כמויות דייס לדיוס חוזר עד לנפח של פי
 3מהנפח התיאורתי של הקדח הריק.

נעילת הברגים
26.7
יש לנעול כל בורג לכוח של  1טון על יד מד מומנט מכויל במעבדה עבור מוט הפלדה ,הפלטה והאום
שבהם ייעשה שימוש באתר.
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26.8

בדיקות מקדימות – ברגי נסיון ובדיקות קבלה – ברגי ביצוע
•

יש לבצע בדיקת שליפה לברגים על פי הנדרש בסעיף  2.6.3.1בתקן  940חלק 4.1

•

בדיקת הברגים תבוצע ע"י מעבדה מאושרת ו/או בפיקוח של מהנדס שיאושר ע"י

מהנדס הביסוס.
26.8.1

תיעוד בדיקות השליפה לברגי נסיון וברגי קבלה:
הקבלן יגיש למפקח נתונים מלאים לגבי הברגים שנבדקו הכוללים:
• נתוני הקידוח ,הדיוס ,כמויות הדייס שהוזרקו ותוצאות בדיקות מעבדה של הדייס.
• נתונים מלאים של בדיקות השליפה ,גרפים וחישובים כולל ניתוח מלא של הנתונים לפי
הדרישות במפרט זה.

26.8.2

השלמת דיוס בברגי הנסיון וברגי הקבלה:
השלמת הדיוס של האזור החופשי בברגי הנסיון וברגי הקבלה תבוצע ע"י הקבלן לאחר
קבלת אישור מהמפקח .יש לוודא שחור הקידוח נקי מחומר מופר ולבצע ניקוי לפי הנחיות
המפקח.

26.9

פיקוח ,תיעוד ובקרת איכות
א .כל שלבי הקדיחה ,ההתקנה ,הדיוס והבדיקות יבוצעו בפיקוח הנדסי צמוד.
ב .יש לנהל רישום של כל בורג ובורג ע"ג טופס הכולל את כל פרטי ביצוע הבורג ,כדוגמת
הטופס בתקן  940חלק  .2הקבלן יגיש את הטופס למהנדס הביסוס לאישור בתחילת
הביצוע.
ג .כל ברגי הנסיון ולפחות שליש משאר הברגים ,ביניהם הברגים המיועדים לבדיקת קבלה,
יבוצעו בפיקוח גאולוגי צמוד .הגאולוג יאושר על ידי נציגי המזמין .הגאולוג יכין דו"ח
פיקוח הכולל תאור חתך קרקע/סלע לאורך הקידוחים וכל מידע אחר הקשור לאופי חתך
תת הקרקע.
ד .בסיום ביצוע הברגים יוגש דו"ח סופי הכולל את כל המידע לגבי ביצוע הברגים באתר,
כולל כל בדיקות השליפה כפי שמפורט בסעיף בסעיף  8.3לעיל .הדו"ח יכלול מפת מדידה
של מיקום הברגים (לפי סעיף  13למטה) ונקודות המדידה לאורך קורת הראש של קיר
הדיפון (לפי סעיף  14למטה) .יש לוודא שמיספור הברגים מתאים למיספור בתכנית
המדידה.
ה .כל דרישות המפרט לעיל הן דרישות מינימאליות .הקבלן רשאי להוסיף על קוטר הקדח
ומוט הפלדה ,ואורך העיגון וכל זאת בתנאי שיתקבל הכוח הנדרש בבורג.
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ו .העבודה תתבצע לפי האמור במפרט זה ,התוכניות המאושרות לביצוע והוראות המפקח.
העבודות תבוצענה בניהול מהנדס מבנים רשוי ורשום לפי הדרישות בסעיף .2א' לעיל.
ז .למפקח תהיה הזכות לפסול בעלי מקצוע ,עובדים וקבלני משנה של הקבלן או כל עובד
אחר מטעמו במידה ובחמש השנים האחרונות הם לא ביצוע לפחות שלוש ( )3עבודות
זהות בהיקפן ובמהותן לעבודה שיש לבצע במסגרת מכרז/חוזה זה.
ח .יש לבצע מדידה  AS MADEשל מיקום הברגים בכל שורת ברגים ולפני כיסוי המסמרים
עם דייס .המדידה תיעשה על ידי מודד מוסמך ולמרכז הבורג .יש להכין תכנית מדידה
של המיקום של כל הברגים ,כולל מיספור הברגים .יש לוודא שהמספרים בתכנית
מתאימים לכל המספרים בדו"חות הביצוע והפיקוח.
ט .לצורך מעקב וניטור של יציבות הקיר ,יש להתקין נקודות קבע בראש הקיר על ידי בורג
מדידה תקני .הבורג יותקן כל כ 8 -מ' אורך .המדידה הראשונה תבוצע אחרי התקנת כל
הברגים בקיר וביצוע החפירה למפלס הסופי .דיוק המדידה יהיה  2±מ"מ לפחות .לאחר
מכן תבוצע מדידה פעם בחצי שנה למשך שנתיים לפחות .תכנית וטבלאות המדידה
יועברו למהנדס הביסוס ומהנדס הקונסטרוקציה.

26.10

אופני מדידה ותשלום
מחיר החדרת ברגי הסלע ימדד לפי מ"א החדרה יבוצע בפועל.
מחיר היחידה יכלול את כל בדיקות המעבדה הנדרשות והמפורטות ולרבות בדיקות קבלה
ובדיקות ניסיון וכל המפורט:
א.

קדיחה ,התקנה ודיוס של הברגים הנסיוניים וביצוע בדיקות שליפה.

ב.

פיקוח גאולוג מאושר.

ג.

קדיחה ,התקנה ודיוס של הברגים .השארת  1.5מ' אורך חופשי לברגי קבלה .הנ"ל אחרי
קבלת וניתוח תוצאות בדיקות שליפה על הברגים הנסיוניים.

ד.

בדיקות שליפה על ברגיי הקבלה לפי סעיף .8

ה.

השלמת דייס בראשי הקדחים של הברגים.

ו.

נעילת כל ההברגים לפי סעיף .7

ז.

השלמת יציקה בראשי הברגים לכיסוי הראשים.

ח.

מסירת דוח פיקוח סופי כמפורט
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פרק  – 40פתוח האתר
כל העבודות יבוצעו על פי המפרט העירוני .האמור בסעיפים הבאים מהווה תוספת למפרט הנ"ל.
40.1

כללי

40.1.1

מטרת העבודה
מטרת העבודה היא ביצוע עבודות פיתוח של כביש טבעת עיסאוויה צפון ,ירושלים.
העבודות כוללות :

40.1.2

שלבי ביצוע העבודה
40.1.2.1

הריסה זהירה ופנוי של כל האלמנטים המיועדים לכך לפי התוכניות והוראות
המפקח.

40.1.2.2

ניקוי וישור השטח עד לגובה חישוף נדרש ותחתית מצעים.

40.2.2.3
40.2.2.4
40.2.2.5

סלילת מצעים לגובה סופי ואישור אדר' על הנ"ל.
בנית קירות פיתוח ואבני שפה.
ביצוע עבודות ריצוף והתקנת ריהוט רחוב.

כל הנ"ל תוך שמירה על בטיחות העוברים והשבים בתחום עבודה.

40.1.3

מדידות וסימון
הערה :יש להקפיד ולדייק בדרישות המדידה והסימון בכדי לבצע היטב את העבודה לפי המפורט
בסעיפים הבאים:
 40.1.3.1המדידות יערכו ע"י הקבלן ,עבורו ,חתומות ע"י הקבלן והמפקח ישמשו בסיס לכל
חישובי הכמויות בפרויקט .תכנית של המיפוי תמסר ע"י הקבלן למפקח .לא ישולם
לקבלן עבור ביצוע עבודה זו.

 40.1.3.2כל המידות יהיו ביח' עפ"י הרשום בכתב הכמויות ,בתכניות ובפרטים ,יש להקפיד על
סימון וביצוע לפי המפרט הבינמשרדי והנחיות אדר' ומפקח.

 40.1.3.3ניהול יומן בקרת ביצוע( .קבלת כל שלב גיאומטרית) וכן על ידי מדידת הקבלן אשר
תאושר בכתב ע"י המפקח וזאת בהתאם לתכניות ,פרטים ומפרט מיוחד .לא ישולם
לקבלן עבור ביצוע עבודה זו.
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 40.1.3.4תחילת העבודה ,רק לאחר אישור המזמין ,המתכנן והמפקח להתווית הגיאומטריה
בשטח ,ולדוגמת ביצוע שתוכן באתר לכל פרט במהלך העבודה ,כמפורט במסמכי
התכנית והפרטים.

 – 40.2אבני שפה ,ריצוף שבילים ורחבות
40.2.1

אחריות הקבלן על ריצופים ואבני שפה

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות
ונמצא מתאים לתכניות.
א .אחריות הקבלן לטיב האבן ,הביצוע וכו' כנדרש תהיה  24חודשים ממתן תעודת גמר.
במסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות החלפת אבנים סדוקות ו/או שבורות
בפינותיהן במידה העולה על  1סמ"ר (בהיטל אופקי) ותיקוני משטחים בהם היו שקיעות,
הכל לשביעות רצון המפקח.
ב .אופן יישום אחריות הקבלן :אחת לשישה חודשים יערך בשטח סיור בשיתוף כל הגורמים
המוסמכים והקבלן ,בסיור זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו,
ויסוכם בכתב אופי ומהות התיקונים הנדרשים .תיקונים אלה יבוצעו תוך  30יום ממועד
הסיור .בכל מקרה דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים שיש לתקן.

40.2.2

אבני שפה טרומיות

במידות ,גוונים וגמרים שונים ,מתוצ' "אקרשטיין" או ש"ע .העבודה כוללת יישום ע"ג יסוד בטון
עובר וע"ג מצע מהודק .לפי התכניות ,הפרטים והוראות המפקח באתר .יישום הפרטים כולל
אבני פינה ורדיוס לפי הצורך .לא יותר כל שימוש בחלקי אבן טרומית שבורים ו/או מנוסרים
ו/או בהשלמות בטון כל שהן .במקרה הצורך ינוסרו האבנים במסור מיכני בלבד ויונחו בהנחה
צמודה המשכית לפרטי הפיתוח .בנוסף ,יענה הביצוע על התנאים בסעיפים  40.02.200.00א-יא.

40.2.3

מדרגות בטון מזויין יצוק באתר בגמר אבן טרומית או בטון גלוי חלק  /מעובד

ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה פרק  .40ביצוע מדרגות מבטון מזוין בגמר אבן טרומית מכל
סוג ו/או בטון גלוי חלק ו/או מעובד לפי פרט אדר' ,לרבות עיגון וקשירת האבן כנדרש.
א .פרטי המדרגות כוללים פס נגד החלקה תוצ' "יעד נגיש" לפי הפרט בגוון מתאים .כלול במחיר
היחידה.
ב .תחילת הביצוע רק לאחר אישור דוגמא באורך  2מ' הכוללת פרטי גמר וקצה .לא ישולם
עבורה בנפרד עבור הדוגמה .במידה ולא תאושר הדוגמה יש לפרק ולפנות מהאתר לאתר
פסולת מורשה ,לפי הוראות המפקח .אישור דוגמא ע"י אדר' ,מפקח והמזמין ,בכתב בלבד.
ג .גמר המדרגה יהיה חלק ושלם ,ללא פוגות/מישקים ברום ובשלח .לא יותרו חריצים בהנחת
האבנים או העיבוד.
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ד .יש לחפור או למלא בהתאם לתנאי השטח ולהכין את הקרקע ליציקת המדרגות.
ה .יש לבצע פלטת יסוד ו /או קורות שן מבטון מזוין ,על פי הוראות המפקח.
ו .מתחת לפלטת היסוד תבוצע שכבת מצע בעובי של  30ס"מ לאחר ההידוק.
יש לעגן את המדרגות ביסוד.

40.2.4

ריצוף שטחי מדרך באבנים משתלבות

מאבן טרומית במידות ,גוונים וגמרים שונים ,מתוצ' "אקרשטיין" או ש"ע .העבודה כוללת יישום
ע"ג חול ים נקי וע"ג מצע מהודק .לפי התכניות ,הפרטים והוראות המפקח באתר.
א .אם לא נאמר אחרת ,החול שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של  50מ"מ .במידה
ויהיה צורך במילוי שקעים קטנים בתשתית או במצע ,אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר.
ב.

פני הריצוף יהיו ישרים בבדיקה בסרגל ישר שאורכו  5.00מ' לפי הנחית המפקח .לא
יורשה שקע שעומקו ,בנקודה כלשהי עולה  3מ"מ.

ג.

פני הריצוף יהיו אחידים וללא רווחים .לא יותרו רווחים ו/או "קלינים" ברוחב העולה על
 2מ"מ.

ד.

העבודות תבוצענה ,תוך שמירה על שיפועי ניקוז מינימליים של .1%

ה .התחברויות לריצוף קיים יבוצעו ,תוך שמירה על מישוריות נאותה וללא שבר והפרשי
גבהים לאורך קווי החיבור ,לשביעות רצון המפקח.
ו.

אבן הריצוף תהיה מסוג א' ,בצבע ,ובצורות אחידות ,בהתאם לתכניות והנחיות המפקח.

ז.

בפינות ובמקומות צרים ,במקרה הצורך ובאישור המפקח ,ינוסרו במסור מיכני בלבד.

ח .אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח.
ט .צורת ההנחה ודוגמת הריצוף תהיה בהתאם לתוכניות והנחיות המפקח.
י.

לא יותר שימוש בחלקי אבן הקטנים מ 5-ס"מ .יש לקחת בחשבון בקביעת מיקום תחילת
הריצוף.

יא .לא יותרו השלמות קטעי ריצוף ו/או חלקיהם בבטון.

40.2.5

ריצוף באבן טבעית

ריצוף שטחי מדרך באבן טבעית לפי תכנית ופרטי אדר' .נתונה ביציקת משטח ו/או יסוד בטון
מזויין בעובי  15ס"מ .האבן מסוג חברונית חלקה ,ללא גידים ונימים ,קשה וצפופה ,שתאושר
ע"י אדר' לפני ביצוע הדוגמאות באתר .בעוביים ועיבודים שונים .לרבות פאזות ,ופוגות לפי
הפרטים .גדלי ועיבודי האבן לפי המצויין בפרטי אדר' ,חמרי המליטה כנ"ל ולפי הנחיות המפקח
ומהנדס קונסטרוקטור .הכל לפי תקן  .378בדיקות ספיגות ,קושי וצפיפות של האבן יבוצעו
המפקח.
דרישות
לפי
הקבלן
ע"ח
במעבדה
כל פרטי הבטון ,סוג הבטון ,הזיון והתפרים ,לפי הוראות מהנדס קונסטרוקטור .יש לקחת
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בחשבון את עובי האבן והכיחול לקביעת עומק יציקת הבטון כך שפני המשטח יתקבלו בגובה
הפיתוח .יש לקבל אישור אדר' באתר לסוג האבן לפני הכנת הדוגמה .תחילת העבודה מותנית
באישור דוגמה על ביצוע קטע בגודל  2מ"ר לפחות ,ע"י אדר' ומפקח .הדוגמא אינה חלק ממשטח
מתוכנן (ע"מ שלא לפגוע ברצף יציקה) ולא תשולם בנפרד .בנוסף ,יענה הביצוע על התנאים
בסעיפים  40.02.200.00א-יא.

 – 40.3קירות תומכים ,קירות פיתוח
כללי
ביצוע קיר מבטון מזוין עם גמר אבן טבעית מכל סוג לפי פרט אדר' ולפי תקן ישראלי  2378לעבודות
אבן ,לרבות עיגון וקשירת האבן כנדרש .סוג ועיבוד האבן ,פוגות ,פאזות וכיחול לפי פרט והנחיות
מהנדס קונסטרוקטור ואדר'.
אבן טבעית תהיה אבן בעלת אחוז ספיגה שאינו עולה על  ,2%ללא גידים ,פגמים ,סדקים וכד'.
בעיבודה לא יותרו שטחים לא מעובדים ולא יאושר עיבוד בו נראים סימני האזמל .העיבוד יהיה ללא
זמלה.
יש לספק  3דוגמאות שונות של אבן לכל עיבוד נדרש בפרטים ובתכניות לפני הכנת דוגמאת ביצוע
באתר.
סוג הבטון ,הטיט ,הזיון  ,תפרים ונקזים יקבעו ע"י מהנדס קונסטרוקטור .אם לא נאמר אחרת,
מישקי ההתפשטות וההתכווצות לאורך הקיר יבוצעו ברוחב  2ס"מ וימולאו בלוחות קלקר .תוך
הקפדה על כך שלוחות הקלקר לא יראו בחזית הקיר .המרחק בין המישקים לא יהיה גדול מ 6 -מ'.
חיפוי האבן גמר קירות פיתוח באבן חברונית "חאמי" יהיה ללא כיחול כך שחזות הקיר תתקבל
כדוגמת "בניה יבשה" .נדבכי האבן יונחו בשורות כשרוחב הפוגה המרבי אופקית ו/או אנכית לא יעלה
על  5מ"מ .גודל פאות האבן לא יקטן מ 25 -ס"מ .עובי האבן לא יקטן מ 7 -ס"מ.

•

כל עבודות הבטון ,לרבות זיון ,תפרים ,נקזים וכל הדרוש יהיו לפי הנחיות מהנדס
קונסטרוקטור ובאישור המפקח לתכניות ביצוע של הקבלן.

•

תחילת יציקת בטון באתר רק לאחר אישור אדר' ומפקח על מיקום ותוואי.

• יציקות מבטון מזוין יבוצעו לפי תכניות מפרט ופרטי מהנדס קונסטרוקטור.

40.3.1

עבודות הבטון

יש לקחת בחשבון את עובי אבן החיפוי והגמר לקביעת עובי יציקת הבטון כך הרוחב והגובה הסופי
יתקבל לפי תכניות ופרטי הפיתוח.
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40.3.2

חיפוי קירות פיתוח

חיפוי קירות פיתוח יבוצע באבן חברונית חלקה ,ללא גידים ונימים ,קשה וצפופה ,שתאושר ע"י
אדר' לפני ביצוע הדוגמאות באתר .בעוביים ועיבודים שונים .בגמר דו-פני לרבות פאזות ,פוגות,
משטחים אפקיים וניצבים .גמר האבן יבוצע עד לעומק של לפחות  20ס"מ מתחת לגובה פני קרקע
מתוכננים .גדלי ועיבודי האבן לפי המצויין בפרטי אדר' ,חמרי המליטה כנ"ל ולפי הנחיות המפקח
ומהנדס קונסטרוקטור .הכל לפי תקן  ,378כולל רשת וקשירה כנדרש .בדיקות ספיגות ,קושי
וצפיפות של האבן יבוצעו במעבדה ע"ח הקבלן לפי דרישות המפקח.
40.3.3

דוגמאות

לכל פרטי הפיתוח יוכנו דוגמאות לפי דרישת האדריכל והמפקח באתר ,ע"ח הקבלן .ביצוע
האלמנטים השונים מותנה באישור הדוגמאות ע"י האדריכל ,המפקח ומזמין העבודה .בקירות
יבוצעו  2מ"א לפחות כולל גמר קצה .יש לקבל אישור אדר' באתר לסוג האבן לפני הכנת הדוגמה.

בנוסף:
א .הבטון ליסודות ,קירות ישיבה וכל המשטחים הבנויים באתר יהיה בטון מזוין ב ,30 -אלא אם
תינתן הנחיה אחרת ע"י מהנדס קונסטרוקטור ובאישור המפקח באתר.
ב .הקבלן יביא אישורים והנחיות בכתב מקונסטרוקטור מוסמך כולל תפרים וזיון לכל פרטי
המפקח.
ולאישור
ביצוע
לפני
הבטון
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פרק  – 42ריהוט רחוב ושונות
העבודות בפרק זה הינן התקנת פרטים מוכנים במפעל ו/או פרטי מסגרות מוכנים במפעל אף הם
לפי פרטי אדר' .ש"ע יאושר רק ע"י המתכנן ,המפקח והמזמין ,בכתב .כל פרטי המעקות והשערים
יהיו לפי פרט אדר' ,תקן ישראלי ובאישור מהנדס הקונסטרוקטור לכל פרטי הביסוס והעיגון.
לרבות קידוחים ,עיגונים וכל הדרוש לביסוס.

מכסים ,סבכות ,מסגרות ,תאי בקורת וקולטנים
מסגרות ,מכסים ,סבכות ותאי בקורת קיימים ומתוכננים על כל סוגיהם יותאמו למפלס החדש
תוך שימוש בחומרים ופרטים על פי מפרט עיריית ירושלים ,לפי הנחייה ובאישור של המפקח
באתר.
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פרק  – 44גדרות ומעקות פלדה
 – 44.1פרטי מסגרות ,מעקות ,גדרות ושערים
א .כל האלמנטים ממתכת (מסגרות) יהיו צבועים בגווני  RALלפי בחירת אדר' ,כמצויין בפרטים.
כל המסגרות מגולוונת וצבועה .כל עבודות המסגרות תכלולנה במחירי היחידה את כל הדרוש לפי
התכניות ,הצבע והצביעה של המתכת ,הכל כנדרש לאספקת והרכבת מוצרים מוגמרים סופיים
במקומם באתר.
ב.

מידות הפרופילים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה ברמה מעולה ובאישור המפקח,
אולם בכל מקרה ,אין להשתמש בפרופילים שאחד או יותר ממידותיהם קטנים מ 20 -מ"מ אלא
אם קיבל הקבלן אישור מראש מאת המפקח.

ג.

הקבלן יאפשר את ביקור המפקח במסגרייה שבה מיוצרים חלקי המסגרות המוזמנים ,כדי
שיעמוד על טיב העבודה והחומרים ויוודא שאלו תואמים את תנאי המפרט.

ד.

הקבלן יגיש בתוך פרק זמן שיסוכם עם המפקח ,דוגמאות אופייניות של אביזרים ופריטים
אחרים שידרוש המפקח ,לאישורו של המפקח .הדוגמאות תישארנה בידי המפקח עד לאחר
קבלת העבודה .הקבלן יורשה לספק פריטים אלה רק בהתאם לדוגמאות המאושרות .מחירי
הדוגמאות ייכללו במחירי הפריטים השלמים שלהן הן שייכות .לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין
הכנת הדוגמאות לפריטים.

ה .הקבלן יעבד לכל מוצר תכנית הרכבה ומבנה המוצר .התכנית הנ"ל תכלול את כל המידע הדרוש
לאדריכל ולמפקח ,חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר והתקנתו במקומו המיועד עפ"י
תכנית כולל חיבורים וחיזוקים נדרשים .התכניות הנ"ל חייבות באישור אדריכל וזאת לפני
תחילת היצור .תכניות מאושרות וחתומות ע"י האדריכל  -תימסרנה לקבלן באמצעות המפקח.
אישור תכניות העבודה וההרכבה ע"י האדריכל ,אינו משחרר במאומה את הקבלן מאחריותו
המלאה והבלעדית לעבודה בהתאם לחוזה.
ו.

ריתוך :לא ייעשו עבודות ריתוך לאחר גילוון המוצרים .במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה
הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים .הריתוך יהיה שווה במראה ,ללא חורים
ומקומות שרופים ומכל הבחינות יתאים לדרישות התקן הבריטי והישראלי.
הריתוך יעשה בפינות ונקודות ,לא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות ורק בליטות הריתוך
ייפצרו ויושחזו עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
במידה והאלמנטים אינם ניתנים לחיבור בריתוך ,יציע המסגר חיבור ברגים והוא יאושר ע"י
המהנדס ,האדריכל והמפקח .טיפול וצביעה באזור ריתוך באלמנטים מגולוונים  -ראה סעיף
בהמשך.

ז.

לא יותרו קצות פרופילים פתוחים .כל קצות הפרופילים ישויפו ויסגרו בפקקי פלסטיק מתאימים
שיאושרו בסוגם וצבעם ע"י האדריכל ויופיעו בתכנית הרכבה ומבנה המוצר שיגיש הקבלן עפ"י
סעיף לעיל.

ח .בחירת אלטרנטיבה ,גווני צבעים וכד' .בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות ,בחירת צבעים,
גוונים ואפיון גמר של המוצרים ,בחירת סוגי חומרים וכד' יהיה האדריכל הקובע הבלעדי ועל
הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל הנ"ל.
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ט .צביעת אלמנטי פלדה מגולוונים ,אם לא התבצעה צביעה בתנור ובאישור המפקח בלבד :מערכת
הצביעה לאלמנטים לפי מפרט " "RALאו ש"ע .מיד לאחר הניקוי והתזת חול ו/או חיספוס מכני
יש לצבוע את הקונסטרוקציה המגולוונת בשתי שכבות צבע AE9 :בעובי  40מיקרון כל אחת
וגלזוריט  21בשתי שכבות בעובי  40מיקרון כל אחת בגוון שיקבע ע"י האדריכל .אחרי ייבוש מלא
של צבע היסוד ,לפחות  24שעות בין שכבה לשכבה יש לצבוע במערכת הצביעה המתוארת לעיל.
יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע .כל שכבת צבע תהיה בגוון שונה.
הצביעה תושלם לפני העברת הקונסטרוקציה למקום הרכבתה .במקום ההרכבה יאושרו רק
תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה וכן השלמת צבע במקומות חיבור וריתוך.
י.

תיקונים בצבע  -יש לבדוק היטב ,לאחר ההובלה את כל פני השטח הצבוע ולקבוע את מקומות
הפגיעה בצבע.
את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד במברשת ברזל חשמלית מסתובבת או באופן מכני אחר עד
לקבלת משטח מתכתי אחיד ,מבריק ונקי .רק אז יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.
כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע ,לפני הרכבת האלמנטים.
אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.
תיקונים בצבע כולל צבע יסוד .AE9
במידה ונדרש לבצע ריתוכים בפלדה מגולוונת ינוקה הריתוך ,יוסרו ה"שלקות" ואזור הריתוך
יצבע בצבע עשיר אבץ שתי שכבות .ע"ג הנ"ל צבע כמפורט.

בכל עבודות המתכת באחריות הקבלן לוודא כי לא יהיו שום פינות ו/או קצות פרופילים שאינם
משויפים היטב ומעוגלים ברדיוס של  3מ"מ לפחות ,לפני צביעה והתקנה באתר.
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פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
51.01

עבודות הכנה ופרוק
הערה :כל הפירוקים  ,התאמות והעתקות בפרק זה יבוצעו עפ"י הנחיית המפקח בלבד וכוללים
סילוק החומרים למקום שפיכה מאושר כולל תשלום אגרת שפיכה.

פירוק אספלט קיים בכבישים ובמדרכות לכל עומק
בנוסף לאמור במפרט ירושלים פירוק האספלט יבוצע לכל עובי קיים של שכבות האספלט

.העבודה תכלול גם ניסור האספלט לכל העובי הקיים.

פירוק אבני שפה

בנוסף לאמור במפרט ירושלים סעיף זה מתייחס לפירוק אבני שפה באזורים בהם לא
מבוצעת חפירה.

עקירת ,כריתת והעתקת עצים (בהיתר מתאים בכתב בלבד)
באחריות הקבלן לספק אישור מהרשות .בכל מהלך העבודה ,אין לפגוע בעצים הקיימים ו/או
תשתיות ציבוריות ו/או פרטיות כל שהן ,ללא אישור בכתב מהאדריכל ,ממחלקת הגננות
העירונית ומזמין העבודה.
טיפול בעצים קיימים :שיקום ו/או עקירה יבוצעו אך ורק לפי הנחיות אגרונום מוסמך ע"י
העירייה ,בכתב ובאתר.
הגנה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה מכל סוג שהוא ,לפי תכנית שימור ,העברה
וכריתת עצים המאושרת ע"י אגרונום הרשות והפרט המנחה הכלול בתכנית .לפני תחילת ביצוע
העבודות באתר יש לתאם פגישה באתר עם אגרונום העירייה .העבודה תתבצע אך ורק לאחר קבלת
הנחיות מפורטות באתר לפני תחילת העבודה וביצוע על פי דרושות האגרונום העירוני וכוללת
גיזום מקצועי של נוף ושרשי העצים והגנתם.
באחריות הקבלן להעביר אישור ביצוע העבודה כנדרש חתום ע"י אגרונום העירייה אל המתכנן,
המפקח ואל מנהל הפרויקט .הגנה ושימור של עצים קיימים הסמוכים לאזור העבודה העצים
תתבצע אך ורק על ידי קבלן המוסמך לכך מטעם הרשות החלה ,אגרונום העירייה.

הסרת צמחיה וחישוף השטח
ניקוי האתר לעומק של  30ס"מ מעל לפני הקרקע הקיימת ופינוי כל הגרד והפסולת ,לפי הנחיות
המפקח ,לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשות .כולל גרוף וישור  30ס"מ עליונים של פני הקרקע
ו/או מצע ,מבלי לפגוע בתשתיות ,בינוי או עצים קיימים .מילוי חוזר יהיה רק בחומר שיאושר
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לכך בכתב ע"י המפקח.
חישוף ופרוק כולל פירוק זהיר של ריצוף ואבני שפה כולל גרוד ופינוי ו/או שימוש חוזר בחומר
התשתיות ,לעומק  30ס"מ ,לפי הוראות המפקח באתר.
א .במקומות המצוינים בתכניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף מכל סוג
כגון :ריצוף אבן ,אריגי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד.
ב .כל פירוק יתר ,מעבר לעבודה שנדרשה ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לשביעות רצונו
המלאה של המפקח באתר.
ג .פרוק משטחי אספלט -לפני פרוק המשטח ,ינסר הקבלן במסור מיכני ,ויתחום את השטח
המיועד לפרוק .הפרוק ייכלל במחיר הסעיף ויכלול את מחיר הניסור ,פינוי הפסולת כנ"ל.
ד .פירוק אבני שפה
•

העבודה כוללת פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות ,אבני גן ,אבני אי ,אבני
תעלה ועוד.

•

העבודה כוללת גם את פירוק תושבת הבטון ,וכן חגורות בטון מכל סוג ,כולל בטון
מזוין.

•

בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה בשטחי מיסעה ו/או המדרך ו/או המשטחים
סמוכים לאבן השפה ובמקרה של פגיעה ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ריסוס בחומר קוטל עשבים ו/או שורשים
יבוצע בהתאם להוראות המפקח בכתב במקומות אשר יוגדרו בזמן העבודה ובכל השטחים
המתוכננים לריצוף באבנים משתלבות .מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים ,עד להשמדה
מלאה של העשבייה .כל עבודות ההדברה יבוצעו כ 4-6 -שבועות לפני מועד השתילה .בכל מקרה
יעשה שימוש בחומר המאושר ע"י המפקח ,לפי כל כללי הזהירות והמינונים הדרושים ולפי הוראות
היצרן בלבד.

51.02

עבודות עפר
חפירה זהירה לצורך גישוש לגילוי צנרת שרוולים ,כבלים ,תשתיות ומתקניים תת קרקעים
קיימים בשטח שאינו מצופה בטון אספלט כולל החזרת המצב הקיים.
חפירה זהירה לצורך גישוש לגילוי צנרת שרוולים ,כבלים ,תשתיות ומתקניים תת קרקעים
קיימים כולל החזרת המצב הקיים.
בנוסף לאמור במפרט ירושלים ביצוע חפירה לפי סעיפים אלו יהיה רק לפי הוראת המפקח בשטח
באזורים בהם לא מבוצעת חפירה ויכלול החזרת המצב הקיים.
מודגש כי כל עבודות הגישוש כלולות במחירי היחידה בשאר כתב הכמויות וכי לא ישולם עליהן
בנפרד.
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חפירה ואו חציבה וסילוק מהאתר
בנוסף לאמור במפרט ירושלים חפירה לפי סעיף זה כוללת גם פירוק אבני שפה הנמצאים בתחום
החפירה וצינורות מים וביוב קיימים כולל סילוק החומר המפורק למקום שפיכה מאושר כולל
תשלום אגרת שפיכה במידת הצורך.

הנחיות לעבודות עפר והכנה למילוי
בקרה מקצועית רציפה
מובא בזה לתשומת לב הקבלן כי תנאי הקרקע ,טיבם וכמות הפסולת והחומר הנחות לאורך
תוואי הכבישים ובסביבתו הם בעלי שונות רבה מאד .הקבלן יחפור לתחתית מצב מתוכנן ואחר
מכן יוזמנו יועץ הקרקע ומתכנן הכבישים לבדיקת הצורך בהחלפות קרקע.
הרחקת מילוי ו/או עפר בלתי מתאים
א.

בתוואי הכביש אין להתחיל בעבודות מילוי אלא רק לאחר ניקוי תחתית מקרקע לא
יציבה ,מפסולת ,מצמחייה על שורשיה ומבוץ .הרחקה זו אינה מהווה החלפת
קרקע.

ב.

בתוואי הכביש תורחק הקרקע החרסיתית לעומק שיא פשר התקנת  200ס"מ "מילוי
נברר" מתחת למפלס שתית הכביש או עד הגעה לסלע

ג.

בקטעים בהם הועתקו ו/או נעקרו עצים יש להבטיח הרחקת שורשים לעומק  2מ'
לפחות וטיפול בשורשים הנותרים באמצעות קוטל שורשים לשביעת רצון אגרונום
המזמין).) .

הידוק קרקע שתית
הידוק קרקע שתית ו/או קרקע מקורית (תחתית חפירה להחלפת קרקע) יבוצע לאחר
חישוף .דרגת ההידוק ותכולת הרטיבות תהיינה בהתאם לאמור בסעיף  51.04.14במפרט
.51
תנאי העיבוד ייקבעו בתחילת העבודה לאחר ביצוע בדיקות יחסי צפיפות-רטיבות ו/או
בדיקות מת"ק על ידי מעבדת העבודה וזאת גם על מנת לאמת את אחוז ( )%המת"ק
שנקבע.
תוצאות הבדיקה יועברו ליועץ תכינת המבנה לפני פיזור חומר המילוי בשטח ,לקבלת
הדרכה והחלטה סופית.
הכבישה של קרקעות דקות גרגר תיעשה באמצעות מכבש "רגלי כבש" בלבד.
עומק העיבוד בקרקעות חרסיתיות אשר תישארנה לאחר הרחקת  200ס"מ העליונים,
לא יפחת מ 40-ס"מ .כל הנדרש לביצוע עיבוד עמוק ,לרבות החפירה ואחסנת החומר
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לצורך החזרתו בתנאי העיבוד הנדרשים ,כלול במחירי היחידה של עיבוד השתית.

מילוי בעפר  -מילוי נברר מובא מבחוץ.
בנוסף לאמור במפרט ירושלים חומר המילוי המובא יעמוד בדרישות הבאות:
חומר המילוי בכל גובה יעמוד בכל הדרישות מ"מילוי נברר" כהגדרתו בסעיף
 51.04.09.05ובמפרט ( 51מהדורת  ,)2014ממקור טבעי בלבד .אין להתיר שימוש
בחומרים תוצרי מיחזור ו/או גריסת מבנים.
המילוי יהודק בבקרה מלאה בשכבות בעובי מכס' של  20ס"מ (מדודות לאחר הכבישה)
ברטיבות אופטימלית לצפיפות של  98%לפחות לפי "מודיפייד פרוקטור".

אין להתיר שימוש במילוי חווארי (קרטון חווארי ,קרטון מעט חוארי ,חוואר קרטוני וכד').
אין להתיר שימוש ב"פסולת מחצבה" (תוצר פיצוץ ,חציבה/חפירות סלע ,המופרד לפני או
במהלך גריסתו הראשונית) עם אחוז ( )%החומר עובר נפה  200מעל  25%וגבול נזילות מעל
.35%

51.06

קווי ניקוז ותאי בקרה

בנוסף לאמור במפרט חברת הגיחון ביצוע צנרת הניקוז ,תאי הבקרה והקולטנים ,כולל גם חפירת
התעלה והבורות לפי התוכניות ,ביצוע הצנרת ,עטיפת הצנרת בחול נקי בעובי  20ס"מ ומילוי חוזר
נברר (ראה פרק  /)51.02או מילוי ב( CLSM-בהתאם להנחיות המפקח בשטח) מהודק עד לגובה
תחתית מבנה הכביש.
הגדרת הצינורות  ,תאי הבקרה והקולטנים :
 מבטון מזויין דרג  3עם אטם מובנה תו תקן ת"י  27מותקן על הנקבה. צינורות פלדה  -עובי דופן ¼ אינץ  ,ציפוי חיצוני בטון דחוס ,פנימי מלט. -תאי הבקרה והקולטנים יהיו מאלמנטים טרומים מאושרים.
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51.08

עבודות שילוט ותמרור
הסדרי צביעה ותמרור
כמו כן ,מפרט זה בה להוסיף אך לא להפחית מהמפרט של עיריית ירושלים לביצוע תמרור וסימון
וכי מודגש כי בכל מקרה של סתירה המפקח יהיה הקובע הבלעדי לסוג התמרור  /צבע וכו' והקבלן
לא יוכל לדרוש תוספת תשלום כלשהי.

.1התמרורים
א .צורת התמרורים ,צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם ,יהיו מתאימים למתואר בתקנות לביצוע
פקודת התעבורה" :הודעת התעבורה (קביעת תמרורים) תש"ל  "1970בדיני מדינת ישראל.
ב.
ג.

צורת האותיות ,הספרות והמרווחים ביניהן יהיו לפי המפורט בחוברת "תקנות והנחיות להצבת
תמרורים - "2014 ,של משרד התחבורה ,המפקח על התעבורה.
מידות התמרורים:
•

צלע תמרור מלבני ומשולש = 60ס"מ

•

קוטר תמרור עגול =  60ס"מ

•

מידות תמרורי שלטים (מסוג 614 ,439-וכדומה) ייבדקו בהתאם למספר השורות ,סוג
האות ,רוחבה וגובהה ,המרווחים בין האותיות ,בין המילים ,השוליים ופסי המסגרת.
על הקבלן לקבל את אישורו של המהנדס לפני ביצוע התמרור.

ד.

פינות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס  25מ"מ למעט תמרורים .108

ה.

הסימנים על הסרט המחזיר אור ,יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור.

ו .כל תמרור יישא על פניו שאינם מכוסים בסרט ,סימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצואן (או
סימולו המסחרי) ותאריך ייצור התמרור.
ז .ייצור התמרורים/שלטים יהיה מחומר מחזיר אור בלבד.
190
החומר מחזיר  -האור יהיה רב עוצמה  HIGH INTENSITYבהתאם למפרט מת"י מס'
מאוקטובר . 1983
סעיף  ,208טבלה  ,3החזרת אור מס' . 2

.2העמודים
א.

העמודים יהיו עשויים צינור פלדה בקוטר " 3ובעובי דופן  2.20מ"מ ,לדרישות ת"י " - 530צינורות
פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".

ב.

אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו ,גובה התקנתם ועומקו
ביסוד ,הכל לפי המפורט בתכניות.

ג.

בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.
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ד.

פני העמודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה .אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד בהתזת חול
לצורך הסרתה.

ה.

העמודים ייצבעו בשכבת אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סינתטית בצבעים שחור-לבן
וכמפורט בתכניות .הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא נקיה מנזילות
צבע .בין כל שתי שכבות צבע יפרידו  24שעות.

ו.

העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  1מ"מ .הקופסה תהיה בקוטר פנימי
כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה.

ז.

מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום.
לפני הצבת העמוד יש לבדוק שלא יהיה מוסתר מעיני הנוהגים ברכב במרחק המתאים .כל סטייה
במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס.

ח.

העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  40ס"מ ממולא בטון ב( 150-לפי ת"י  .)118הצבת העמוד תיעשה
לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה  20ס"מ.

ט.

העמוד יוצב בזהירות ,ובאופן שתמנע מפולת בקירות הבור .העמוד יוצב אנכית ,ולאחר שתוצק כל
כמות הבטון הדרושה ,תמולא שאר החפירה באדמה החפורה .אדמה זו תהודק ידנית.

י.

התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  24שעות לאחר יציקת היסוד.

יא .העבודה כוללת את אספקת התמרורים ואת התקנתם .התשלום יהיה לפי יחידה.

.3הצבת התמרורים לעמודים
א.

התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן (קולר) כמפורט בתכניות ובפרטים.

ב.

כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן .כל הפינות יעובדו וייקטמו .כל הרכיבים יהיו
מגולוונים באבץ ,בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני כן.
כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים.

ג.

תמרורים מרובעים מסוג  108-יורכבו על מסגרת מגולוונת עשויה זויתנים מרותכים לפי התכניות,
ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום.

ד.

התמרורים יותקנו בגבהים המצוינים בפרטים ובתכניות .בדרך כלל ההתייחסות היא אל תחתית
התמרורים ,ואם יש שני תמרורים או יותר ,תתייחס המידה אל התמרור התחתון.

ה.

זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה ,ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון המהנדס.

ו.

העבודה כוללת את אספקת העמודים ואת התקנתם .התשלום יהיה לפי יחידה.

82

.4ביצוע סימני דרכים בצבע
המונח סימני דרכים כמתואר בפרק זה ,כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט
ומשטחי בטון ,על גב אבני שפה או קירות ,הכל לפי הנדרש בתכניות.

4.1

4.2

הצבע
א.

הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס' " 935סימון צבעים לסימון דרכים"
ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות או בלעדיה.

ב.

השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד.

הצורה
א.

צורת הסימנים ,רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכניות הביצוע
וגיליונות הפרטים.

ב.

כל הסימנים על האספלט ,למעט מגרשי חניה יהיו מחזירי אור.

ג.

חצים ,מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה ,יסומנו בעזרת תדמיות (שבלונות) מוכנות
מראש ,ואשר צורתן כמתואר בפרטים.

ד.

קווים עקומים ורצופים ,כדוגמת קשתות בצמתים ,היקפים לאיי-תנועה צבועים קווים
לבנים מסוג  -803וכדומה יבוצעו בעקומות אחידות .קצות העקומות ישיקו למסלולי
הנסיעה .לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים ,או בין פסים ואבני שפה ,אלא אם צוין על
כך בתכניות.

4.3

מידות בסימנים יהיו כמפורט בלוח התמרורים המעודכן ביותר.

4.4

הצביעה
א.

תקופה של  15יום לפחות ,תפריד בין סלילת פני האספלט העליונים ובין ביצוע הסימנים
עליה.

ב.

הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י " .934סימון דרכים  -הכנת
פני כבישי אספלט וצביעת סימנים".

ג.

הצביעה תתבצע אך ורק בשעות היום ,ובהתאם לנדרש בת"י .934
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ד.

שכבת מחזירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב ,בכמות של
 200גרם למ"ר.

ה.

סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתכניות יימחקו על ידי קרצוף הכביש.

ו.

סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה ,או לא יפה (מריחה) ואשר לא תיעשה לשביעות
רצון המפקח ,תמחק על ידי קרצוף הכביש ותיצבע מחדש.

ז.

חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י .934
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