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מסמך ג'2-
מפרט טכני מיוחד
כללי
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.
על כן 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 תשמע כל טענה של הקבלן בנושא זה.

פרק 02
עבודות בטון מזוין יצוק באתר
 02.00.01כללי
א.
ב.

פרק  02של המפרט הכללי ייקרא בצרוף למפרט מיוחד זה אשר מהווה הרחבה של העבודה
ביחס לבטון יצוק באתר ,שיטות מדידה ,בקרת איכות ובהתאם למפורט בכתבי הכמויות.
העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל ,חומרים ,ציוד וכל הדרוש ליישום בטון בהתאם
לדרישות מסמכי הביצוע.

 02.00.02הגשות
א.

תכנית טפסות:
תכניות ביצוע של הטפסות ואופן הרכבתן יציגו את כל הטפסות הדרושות .בתכניות יוצגו
סידורים כלליים ,מימדים של פחי פלדה ,לוחות לבידים ,חומרי מילוי ופרטים נוספים.
תכניות הביצוע יפרטו הנחה ,הקמה ,ביסוס ,תמיכות זמניות ,הפסקות יציקה ואופן
ביצועם ,מיקום אינסרטים ,שרוולים ושאר האביזרים הדרושים.
תכניות או תיאור של שיטות תמיכה יסופקו גם כן.

ב.

ג.

תערובת בטון לאישור
תערובת בטון עבור כל סוג בטון הכלול בעבודה תוגש ע"י הקבלן לאישור המפקח .הקבלן
יפרט את כל המרכיבים של התערובת כולל מוספים .כל התערובות אשר יהיו בשימוש
ואשר יתוכננו על ידי המומחה מטעם הקבלן ,לפי חלוקה לרכיבים השונים ,יוגשו למפקח
לפחות  15יום טרם מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות המעידות על
תכונות התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות במפרטים.
בדיקות מעבדה ותעודות
הקבלן יגיש לאישור המפקח את כל תעודות הבדיקה ,אישורי ספקים ותוצאות בדיקות
המאשרים את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקנים.
תעודות תוגשנה עבור :צמנט ,מוספים ,פלדת זיון ,עוצרי מים ,חומרי אשפרה ,תעודות
אישור לפלדה רתיכה ,חומרי תפרים וכל שאר החומרים בשימוש.

02.00.03
א.

בטון
לא יותר ערבוב בטון באתר ללא אישורו המפורש של המפקח .אישור כזה לא יוענק
.1
אלא אם כן יוכיח הקבלן לשביעות רצונו של המפקח שמצויה במקום מערכת
אבטחת איכות ,אשר תבטיח שאיכותו של בטון שעורבב באתר תהיה זהה או תעלה
על איכותו של הבטון המוכן.
והיה ולא יוסכם אחרת ,הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי  ,601שהוכן
.2
בתנאי 'בקרה טובים'.
.3

.4
.5

ב.

חומרים

הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של :כל החדירות דרך הבטון,
המדרכות ,נסיגות או "שן" באלמנט בטון ,חריצי ניקוז ,הארקה והגנה מפני ברק,
וכן הלאה בהתאם למסמכים והדרישות של כל המלאכות ,בין אם אלה מוצגים
בתוכניות ,או שאינם מוצגים .כאשר פרופיל בטון המבנה הנדרש שונה מזה המוצג
בתוכניות הקונסטרוקציה ,יש לקבל את אישור המפקח לשילוב הבדלים אלה לפני
היציקה.
לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא אם הותר הדבר במפורש על
ידי המפקח.
סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכניות העבודה ויבוצעו בתנאי 'בקרת איכות
טובים' .כאשר הוראות אלה חסרות ,יהיו ערכי המחדל של סוגי הבטון כלהלן:
ב 20 -לבטון רזה ובטון למילוי חללים
ב 40 -לקירות תומכים.

צמנט
הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך .היצרן והמותג יועברו לאישור המפקח .בכל
אלמנטי הבטון הצמנט יהיה מסוג  CEM-1 52.5Nלפי התקן הישראלי .במידה והקבלן
מעונין ליבא צמנט עליו לקבל אישור המפקח מראש .הקבלן לא ישנה מותג וסוג הצמנט ללא
אישור המפקח מראש.

ג.

ד.
ה.

ו.

ז.

ח.

ט.

אגרגטים
 .1בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי הנומינלי של האגרגט על  20מ"מ ללא אישור
מפורש של המפקח .כאשר נדרשים אגרגטים קטנים יותר לצורך הנחה משביעת רצון
של הבטון באלמנטים צפופים כמו קירות דקים ,או קורות עם זיון צפוף ,תערובת
הבטון תתוכנן מחדש כשהיא מכילה אגרגטים קטנים יותר ותקבל אישור מוקדם של
המתכנן.
 .2בנוסף לבדיקת האגרגט המצוינת במפרט הכללי ,האגרגטים ייבדקו כדי
להבטיח שתכולת הכלוריד יון הכוללת בתערובות הבטון לא תעלה על
הגבולות שנקבעו בטבלה  4.3.1בסטנדרט  ACI 318לפי דרגת חשיפת
האלמנט שבנדון.
מים
מקור המים יאושר ע"י המפקח.
פלדת זיון
פלדת הזיון תהיה בעלת תכונות הידבקות טובים ,מוטות מפלדה מצולעת ורתיכה מסוג פ-
 500Wלפי ת"י . 5/4466 ,3/4466
אביזרי מתכת
 .1שומרי מרחק ,כסאות ,תמיכות ,קשירות ,חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים
הדרושים כדי להציב ,לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויק -
יעמדו בדרישות התקן  ACI SP-66ויאושרו ע"י המתכנן.
 .2הכיסאות וכל יתר אביזרי המתכת המשמשים לתמיכה יהיו מגולוונים או מצויידים
בקצוות פוליאתילן בצפיפות גבוהה ,הדוקים ( )Snug fittingהמאפשרים יצירת
מרווח בן  6מ"מ בין המתכת לכל משטח חשוף של הבטון.
רוחקנים
רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף  02072של המפרט הכללי ,אולם רוחקני פלסטיק לא
יאושרו.
הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים .עלות הרוחקנים תכלל במחירי
היחידה.
טפסות
כל הטפסות יעמדו בדרישות לבטון חשוף חזותי עפ"י סעיף  020841במפרט הכללי.
הטפסות למיניהן יעמדו בדרישות המפרט הכללי.
שימוש בחוטי קשירה או מוטות החודרים את הבטון לא יותר ,הקבלן יאשר מראש את
פרטי החיזוקים של מערכת הטפסות בהקשר זה.
חומרי אשפרה
אשפרת קירות תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקו האמריקאי ASTM-
 C-309כל החומרים יקבלו אישור של המפקח.

02.00.04
א.

ביצוע עבודות בטון

עבודות בטון במזג אויר חם.

הקבלן ינקוט בצעדים מיוחדים כדי להבטיח שהטמפרטורה הגבוהה ביותר במהלך תהליך
ההידרציה תהיה  65מעלות צלזיוס ,ושמקסימום הפרש בין המרכז ופני השטח של האלמנט לא
יעלה על  20מעלות צלזיוס .הצעדים שינקטו יכללו (בכפוף לאישור המפקח) שימוש במים מקוררים
או קרח או תערובת של שניהם ,שימוש במרכיבי קירור בעת היציקה או שימוש בבידוד.
בנוסף למצוין במפרט הכללי לא תותר יציקה בימים בהם הטמפרטורה עולה על .32 C
טפסות
ב.
תכנון ,הקמה ,הרמה ותחזוקה של כל הטפסות לבטון כולל מרסנים ותומכים ,יהיו בהתאם
לדרישות ת"י  . 904תכנון וביצוע הטפסות יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן .תכניות הטפסות
יוגשו למפקח ע"י הקבלן לפני תחילת העבודות .המצאת תכניות אלו ,עם זאת ,אינם גורעות
מאחריותו של הקבלן להשלמה מוצלחת של העבודה.
בכל מקום שלא נדרש אחרת בסעיפים המתאימים ,יהיו הטפסות עשויים מלבידים
חדשים בעובי  21מ"מ לפחות ,כנדרש במפרט הכללי.
דרישות לעיצוב הטפסות בשטחי בטון הנשארים גלויים לעין מפורטים להלן בסעיפים
המתאימים.
קשירת הטפסות תעשה אך ורק באמצעות אביזרי קשירה מתועשים אשר אושרו מראש על
ידי המפקח ובכל מקרה  -מודגש בזאת במפורש  -לא תורשה קשירת הטפסות באמצעות
חוטי קשירה מכל סוג שהוא ,גם אם הם מגולבנים.
אביזרי הקשירה יחולקו על פני שטח האלמנט הנוצק במרחקים שווים ובאופן מודולרי.
תכנון התבניות שנעשה ע"י מהנדס מומחה לכך מטעם הקבלן יכלול גם את תכנון אביזרי הקשירה
ופרישתם בתבניות.
שומרי מרחק לקביעת מוטות הזיון במקומם יהיו עשויים מקוביות בטון בעלות עובי מתאים או
מאביזרים עשויים פלסטיק  -עבור חלקי מבנה אחרים ,הכל בהתאם למרווחים המסומנים
בתכניות .שימוש במוטות פלדה ,שברי מרצפות וכו'  -לא יורשה .כל פינות הבטון תהיינה קטומות
ע"י סרגלים משולשים במידות  2 x 2ס"מ ,אלא אם צויין אחרת.
מחיר עיצוב הטפסות ,כולל אמצעי קשירתם ,הבטחת הכסוי הדרוש באמצעות שומרי מרחק,
עיבוד הפסקות יציקה והבלטת קוצים דרכן ,קיטומי פינות ,הכנת שקעים ובליטות – יהיו כלולים
במחירי היחידה של עבודות הבטון עפ"י הסעיף
המתאים בכתב הכמויות.
פלדת זיון
ג.
 .1חפיית מוטות תבוצע כמצויין בתכניות .חפית מוטות
במקומות אשר אינם מצויינים בתכניות תוגש לאישור
ע"י המתכנן ו -המפקח.
 .2כיסוי הבטון על הזיון מצוין בתכניות.
 .3הצבת אביזרים שונים :עוגנים ,ברגים ,כולל גם אך לא מוגבל לאלה המיועדים
למבנים ,בסיסים ומסגרות ,בסיסי מעקות ,מתלים ואינסרטים ,תמיכות לצנרת,
שרוולי מעבר ,כבלים ,צינורות ,נקזים וכל החומרים הקשורים לבטון ,יאובטחו
למקומם כשהבטון נוצק .ברגי עיגון יוצבו באמצעות שבלונות ,יאובטחו מיקומם
ומפלסים יבדקו ויובטחו באופן קשיח כדי למנוע תזוזתם בעת יציקת הבטון.
יציקת הבטון
ד.

ה.

 .1משקי עבודה יהיו במקומות המסומנים בתכניות.
 .2כללי :בטון אשר לא נוצק עפ"י התכניות מסיבה כלשהיא או כולל פגמים יחשב כלא
מתאים לדרישות מפרט זה ויסולק ע"י הקבלן על חשבונו ,אלא אם כן המפקח אישר
תיקונו .אישור לתקן את הפגום אינו מאשר החלק הפגום אלא רק לאחר שהתיקון
השביע רצונו של המפקח.
 .3הסרת תבניות
הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות .ACI 347
התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד.
כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע.
תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק בבטון
על מנת למנוע נזק ופגיעה .התבניות ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור
המפקח.
אשפרת הבטון
כללי:
.1
אשפרת הבטון תושג ע"י מניעת אובדן נוזלים ,שינויי טמפרטורה מהירים ופציעות
מבניות.
תשומת לב רבה תינתן לאשפרה נאותה לכל אלמנטי הבטון.
תהליכי האשפרה יתאימו לדרישות התקנים .אשפרת הבטון תימשך לא פחות
משבעה ( )7ימים אחרי יציקת הבטון.
אין דרישות מיוחדות למשטחים הנותרים מכוסים ע"י תבניות למעט במקרים בהם
הטמפ' קיצונית כאשר המפקח ידרוש הרטבת התבניות לצורך הורדת החום.
כל שאר המשטחים החשופים ,בתנאי מזג אויר רגילים ,יקבלו אשפרה באמצעות
אחת משתי השיטות להלן בכפוף לאישור המפקח והמתכנן.
כיסוי ביריעות:
.2
מיד לאחר השלמת עבודות הגמר יפרשו יריעות פוליאתילן עם אריג מולחם מסוג
"טייטקס" באופן כזה שמשטח הבטון לא יינזק ותהיה חפיה מספקת לכיסוי סגור
ונמשך.
היריעות יישארו במקומם לפרק של שבעה ( )7ימים .מי שתיה רגילים יוזרמו תחת
היריעות  7ימים ללא הפסקה ע"י מערכת המטרה מיוחדת שיבצע הקבלן על גבי
המיסעה והרכיבים האחרים.

.3

נוזל  -ממברנה
נוזל האשפרה ייושם מיד לאחר היעלמות המים מעל הבטון לאחר עבודות גמר ולפני
שנגרם כל נזק כתוצאה מהידרציה של הבטון ולפני כל בדיקה של המשטח.
הנוזל ייושם באמצעות מרסס מאושר לציפוי דק ואחיד של הבטון.
החומר ייושם בשני שלבים .שכבה שניה תיושם  30דקות לאחר יישום השכבה
הראשונה.

הנוזל ייושם בשכבה אחידה ונמשכת בכמות לא פחותה מגלון אחד ל 27 -מ"ר של
בטון חשוף לכל שכבה.
השטח המטופל יוגן ע"י הקבלן מכל נזק פרק זמן של לפחות שבעה ( )7ימים.
 .4במשקי עבודה ובתחום קירות וסביב זיון הבולט מהאלמנט שנוצק
במקומות בהם לא ניתן ליישם יריעות או נוזל ממברנה תבוצע אשפרה
מקומית על ידי שימוש בחול ים נקי אשר יורטב לרוויה  .עם תום תקופת
האשפרה יישטף החול והמשטח ינוקה.

02.01.0010

בטון רזה ב 20-מתחת לאלמנטים מבניים.

תיאור ודרישות ביצוע
.1
תחת כל יסוד ו/או קורה יוצק בטון רזה בעובי  5ס"מ כמסומן בתוכניות לאחר אישור הידוק המצע
ע"י המפקח .הבטון הרזה יהיה מסוג ב.20-
על הקבלן להקפיד למלא כל חלל שנוצר ולהגיע למפלס המצוין בתוכניות .פני הבטון הרזה יוחלקו
על ידי סרגל החלקה ידני ויעובדו לגיאומטריה הנדרשת לרבות סביב ובין הכלונסאות.
המדידה לתשלום
.2
המדידה תיעשה במ"ר ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה .המדידה
תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.

 02.01.0020קירות תומכים יצוקים באתר.
הקירות יבנו בשלבים כמסומן בתכניות.
לאחר חישוף הקרקע למפלס המתוכנן והכנת תחתית החפירה כמפורט בסעיף  01.030תבוצע
החלפת קרקע בהתאם להנחיות המפקח/יועץ הביסוס.
פלטת היסוד לקיר התומך תוצק מעל מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ.
הקירות יוצקו בקטעים שאורכם לא יעלה על  8מטרים ו/או בהתאם לתפרים המסומנים בתכניות
בשלב יציקה אחד לכל גובהם ,אלא אם סומן קו הפסקת יציקה בתכניות.
התבניות ליציקת הקירות יהיו עשויים מלבידים חדשים כנדרש בסעיף  02.00.04לעיל.
שטחי הבטון הבאים במגע עם הקרקע יוכנו לקבלת שכבת איטום כמפורט בפרק .05
חיפוי אבן ואביזרי עיגון בראשי קירות ראה פרקים  14ו .19
ניקוז הקירות יעשה ע"י נקזים מצינור  P.V.Cבקוטר " ,4את פתח הכניסה מצד המילוי יש לעטוף
בכיס חצץ במידות  30x40ס"מ עטוף ביריעה גיאוטכנית במשקל  200גרם/מ"ר.
בראשי קירות תומכים הגובלים עם המדרכה מתוכנן נדבך ראש ("קופינג") אבן ומעוגן מעקה
בטיחות להולכי רגל על פי הפרטים בתכניות אדריכלות.

המדידה לתשלום
המדידה לקירות התומכים תהיה לפי מ"ק ,מחושב על פי המידות התאורטיות בתכניות לפי פירוט
הסעיפים המופיע בכתב הכמויות.
המחיר כולל נקזים ואת כל החומרים והמלאכות הנדרשים לבצוע הקיר כמפורט לעיל.
תפרים ,חיפוי אבן ופלדת הזיון ימדדו בנפרד.

 02.01.0030מוטות זיון מפלדה מצולעת ורתיכה מסוג פ 500W -לפי ת"י ,3/4466
5/4466
העבודה תבוצע בכפיפות לפרק  02של המפרט הכללי עבודות בטון באתר ,תת פרק " 01עבודות
בטון יצוק באתר".
המדידה והתשלום עבור פלדת זיון לבטונים יהיו לפי משקל (טון או ק"ג) ,בהתאם להנחיות המפרט
הכללי .שומרי מרחק מסוג כלשהו ,כלולים תמיד במחיר ולא נמדדים בנפרד.
תמיכות לזיון ("כסאות") עשויים מוטות זיון מכופפים ,לא ימדדו לתשלום ומחירם כלול במחירי
היחידה.
ריתוכי זיון ,אם נדרשים בתכניות ,ו/או והותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים לתשלום ומחירם,
כולל מחיר בדיקתם במת"י ,יהיו כלולים במחירי היחידה.
במקרה של ריתוך למוטות זיון ,יש לבצע את הריתוך על ידי שימוש באלקטרודות מתאימות דלות
פחמן  7018ובהתאם לנוהלי ריתוך שיוגשו מראש לאישור המפקח .יש להימנע ממצב של ריתוך יתר
המקטין בצורה משמעותית את קוטר המוטות בפרט בחישוקים אליהם מרותכים סולמות למערכת
הדריכה.
בכל מקרה לא יורשה שימוש בריתוך לצורך הארכת מוטות זיון מכל סיבה שהיא.
בכל מקרה שבפרויקט זה נעשה שימוש במוטות פלדה מצולעים באורך עד (וכולל)  15מ' למוט ,לא
תשולם תוספת מחיר כלשהי עבור שימוש במוטות באופן הנ"ל.
חפיפות זיון שאינן מתוארות בתכניות ,כגון חפיפות זיון של זיון מחלק הנתון בתכניות באורך כללי,
אינן נמדדות לתשלום ומחירן נכלל במחירי היחידה.
מחירי היחידה כוללים את אספקת הפלדה ועיבודה למידות ולצורות הדרושות ,הרכבת כלובי הזיון,
שימת הזיון וכו' .לא ישולם עבור פחת וסולמות לתמיכת זיון שאינם מפורטים בתכניות.
הביצוע והתשלום לפי סעיף של ברזל מצולע רתיך מפלדה פ 500W -יהיה לכל האלמנטים בפרויקט.

 02.01.0040מישקי התפשטות בקירות ציפוי כלונסאות וקורת ראש.
במסגרת עבודה זו על הקבלן לבצע תפרי התפשטות בקירות ציפוי כלונסאות ובקורת ראש מעל
כמסומן בתכניות.
בתפרים יש ליצור הפרדה לכל גובה קירות הציפוי והקורת ראש מעל במירווחים של עד  8מטרים
באמצעות לוחות פוליסטירן בעובי  2ס"מ והתקנת משולשים לקיטום פינות.
איטום התפרים יעשה ע"י חומר אלסטומרי כדוגמאת "סיקה פרו  "3או ש"ע מאושר בחתך של x2
 2ס"מ.
הסתימה תבוצע כנגד גיבוי ספוגי שיוכנס לתפר לאחר הוצאת הקלקר ,ניקוי ויישום פריימר
בהתאם להוראות היצרן.
המדידה לתשלום
מישקי התפשטות ימדדו במטר אורך ללא הבחנה בין קירות הציפוי והקורת ראש ,המחיר כולל
את כל החומרים והמלאכות המצויינות במפרטים ובתכניות לקבלת תפר מוגמר ומושלם.

 02.01.0050רולקות בטון  7/7ס"מ

א .תאור ודרישות ביצוע
בכל מפגש של משטחים אופקיים ואנכיים יבוצעו רולקות בטון במידות  7/7ס"מ קעורות.
הרולקות יבוצעו בעזרת מלט צמנטי משופר בפולימר.
מחיר רולקות במפגש יסוד וקירות לצורך ביצוע איטום כלול במחירי היחידה ואינו נמדד בנפרד.

 02.01.0060קורות ראש מבטון ב 40-יצוקות במפלס עליון של כלונסאות.
קורות ראשי כלונסאות תוצקנה במידות ומפלסים בהתאם למסומן בתכניות ,על גבי שכבת בטון
רזה בעובי ממוצע של  5ס"מ (עבור הבטון הרזה ישולם בנפרד).
היציקה תחל לאחר אישור הכלונסאות ע"י יועץ הביסוס.
הקורה תוצק בקטעים שאורכם לא יעלה על  8מטרים ו/או בהתאם לתפרים המסומנים בתכניות.
היציקה תבוצע כנגד טפסות התבניות ליציקת הקורות יהיו עשויים מלבידים חדשים כנדרש
בסעיף  02.00.04לעיל .לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה.
שטחי הבטון הבאים במגע עם הקרקע יוכנו לקבלת שכבת איטום כמפורט בפרק .05
מעל הקורה מתוכנן נדבך ראש ("קופינג") אבן ומעוגן מעקה בטיחות להולכי רגל על פי הפרטים
בתכניות אדריכלות.

המדידה לתשלום
המדידה תהיה לפי מ"ק ,מחושב על פי המידות התאורטיות בתכניות.
המחיר כולל את כל החומרים והמלאכות הנדרשים לבצוע הקורה כמפורט לעיל ,וכן את סיתות
הכלונס עד לבטון בריא כנדרש ,יישור וסידור פלדת הזיון .
תפרים ,חיפוי אבן ופלדת הזיון ימדדו בנפרד.

 02.01.0070בטון ב 40-בקיר דיפון יציקה כנגד כלונסאות.
קיר הדיפון יבוצע באמצעות כלונסאות בקוטר של  50ס"מ כל  60ס"מ.
קידוח ויציקת הכלונסאות לרבות אופן המדידה והתשלום ראה בפרק .23
בחזית הכלונסאות יש לצקת קיר ציפוי (שכבה מיישרת) בעובי מינימלי של  10ס"מ כולל מחצית
קוטר הכלונסאות בהתאם לפרטים בתכניות.
לאחר יציקת הקורות ראשי כלונסאות וחפירה בחזית הכלונסאות תוך הגנה על המרווח שבין
הכלונסאות למניעת בריחת הקרקע בין הכלונסאות באמצעות בטון מותז ,יריעות וכד' ,יש לבצע
ניקוי של פניי הכלונסאות ולעגן בו מוטות מיתדים ,כמפורט להלן:
ב.

ניקוי הכלונסאות יעשה כדלקמן:
 .1בשלב ראשון יבוצע הניקוי בשילוב עם עבודות איזמל ופטיש לחץ אויר ,וזאת עד
להסרת כל שכבות העפר וחלקי בטון רופפים.
 .2בשלב שני יבוצע הניקוי ע"י התזת חול בזלתי (המאושר ע"י המשרד להגנת
הסביבה) בלחץ אויר.
 .3הניקוי יבוצע בכל שטח הכלונס הגלוי לעיין (כמחצית היקף הכלונס לערך).
 .4השטח הגלוי לעיין לאחר הניקוי של הכלונסאות אמור להיראות כפני בטון בריא
ונקי מכל פסולת וכמו כן מחוספס כדי ליצור הידבקות טובה עם קיר הציפוי (שכבה
מיישרת).
 .5אם תהינה בליטות בטון החורגות מעובי  6ס"מ יהיה צורך לסתת אותן כדי ששכבת
היציקה המיישרת תהיה בעובי הנדרש.

 .6על הקבלן לבצע על חשבונו עיבוי של היציקה המיישרת או עבודות נוספות אחרות
כפי שיקבע ע"י המפקח אם כתוצאה מאי דיוקים בביצוע קיימים סטיות באנכיות
הכלונסאות.
ג.

עיגון מוטות מיתדים בכלונסאות יעשה כדלקמן:
 .1קידוח אלכסוני בשיפוע קל ( )10%של חורים כמפורט בתוכניות.
יש לתת תשומת לב מיוחדת לניקוי החורים מאבק ע"י שימוש בלחץ אויר עד
לסילוק כל האבק שבחור.
 .2הזרקת דבק אפוקסי לחורים לעגון המוטות .יש להשתמש בדבק מסוג:
 HILTY RE500 SDתוצרת "הילטי" או ש"ע מאושר.
יש להקפיד על ערבוב והזרקה בהתאם להוראות היצרן.
 .3הכנסת מוטות מיתדים לחורים .המוטות יהיו מברזל מצולע נקיים מחלודה.
המוט יהיה בעל וו תקני כמפורט בתוכניות.
 .4בדיקות שליפה תבוצע ל 3% -מכמות המוטות לפי הנחיות המפקח .כוח השליפה
מיתד.
מוט
לכל
טון
3.0
יהיה
הנדרש
המינימלי

יציקת קיר הציפוי (שכבה מיישרת) תעשה עם תבנית חיצונית בלבד וזאת רק לאחר קבלת אישור
המפקח להשלמת קורות הבטון ועבודות הניקוי והעיגון של מוטות המיתדים ,עבודות האיטום
והניקוז כמפורט בפרק .05
חזית הקיר ציפוי והקורה מעל יחופו באבן על פי הפרטים בתכניות אדריכלות וכמפורט בפרק .14
המדידה לתשלום
קיר ציפוי יצוק כנגד כלונסאות (שכבה מיישרת עם תבנית חיצונית בלבד) ימדד במ"ק ,מחושב על
פי העובי התיאורטי המסומן בתכניות מפני הקיר לפני מישור כלונסאות הדיפון ללא הנפח שבין
הכלונסאות .המחיר כולל את עבודות הניקוי ועיגון מוטות מיתדים בכלונסאות ,הגנת המרווח בין
הכלונסאות מבריחת קרקע וכן כל החומרים והמלאכות לקבלת קיר מושלם ומוגמר וקבלת
העבודה
ע"י המפקח .
המחיר כולל ביצוע מדגם ניסיון לפני התחלת העבודה שיכלול ששה מוטות מיתדים ושליפתם
לצורך אימות כוח השליפה המינימלי האמור לעיל.
תוצאות הניסוי יועברו למתכנן לצורך קבלת אישורו להמשך העבודה.
פלדת הזיון תמדד בנפרד.

פרק 05
עבודות איטום
05.10

איטום שטחי בטון הבאים במגע עם הקרקע

עבודות האיטום יש לבצע על שטחי הבטון הבאים במגע עם הקרקע ,ואשר יסומנו על ידי המפקח
ובכפיפות מלאה לפרק  05של המפרט הכללי סעיף  05063ולפי הסדר הבא:
א .הכנת השטח כולל חיתוך אביזרי קשירה בעומק  2ס"מ וסתימת השקעים במלט אפוקסי ,תיקוני
בטונים ,סתימת חורים וקני חצץ ,רולקות בטון  7/7ס"מ כמפורט בסעיף  02.01.0050לעיל.
ב .מריחה ב 3 -שכבות:
 .1שכבה ראשונה ( (Primerעם תמיסת אספלט בתוספת מים לדילול ,או שווה ערך (באישור
המפקח).
 .2שכבת אספלט ראשונה עם ביטומן  40/50בכמות של כ 1.5 -ק"ג/מ"ר או שווה ערך
(באישור המפקח) שכבת ארג זכוכית מודבקת מעל.
 .3שכבת אספלט שניה עם ביטומן ( 40/50רק לאחר ייבוש השכבה הראשונה) בכמות 2.0
ק"ג/מ"ר ,או שווה ערך (באישור המפקח) שכבת ארג זכוכית מודבקת מעל.
סה"כ עובי השכבות יהיה לא פחות מ 3 -מ"מ.
אין למרוח שכבת אספלט לפני אישור המפקח.
אין להתחיל בעבודת המלוי לפני שכל השכבות התייבשו .יש להגן על שכבות האטום על ידי הדבקה
של לוחות קלקר בעובי כולל של  2ס"מ עליהם ,למעט במקומות בהם מותקנות יריעות ניקוז.
המדידה תהיה לפי מ"ר של שטחי האיטום שבוצעו ,המחיר כולל את כל המפורט לעיל לרבות הכנת
השטח ,הרולקות והגנה באמצעות לוחות קלקר כנדרש.

פרק 08
עבודות חשמל ותשתיות תקשורת
תנאים כלליים
פרק 08.1
 08.1.01תחום המפרט המיוחד
העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל ,התקנים הישראליים והאירופאים ודרישות חברת
החשמל לישראל ,המפרט הכללי לעבודות חשמל של הועדה הבינמשרדית מהדורה אחרונה ,המפרט
והתיאורים המתייחסים למכרז/חוזה זה הוא המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית
שבהוצאת משרד הביטחון לרבות פרק " "00הקדמות ופרק מפרט כללי  08לתאורת "חוץ" .מפרט
בזק לעבודות בינוי ורשת תוספות ( ,)2-13מפרט התקנת תשתית רמזורים – משרד התחבורה.
 08.1.02ביצוע מתקן החשמל
העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ,תחת פיקוח ולשביעות רצונו של המפקח .הקבלן יספק את
כל הציוד והחומר הדרוש (אם לא סומן אחרת) למתקן התאורה והחשמל ומתקנים נלווים כולל כל
חומרי העזר להשלמת האינסטלציה אשר יידרשו .הרשות בידי המזמין לספק בעצמו החומרים
והציוד .במקרה זה ייחשבו המחירים להורדה בהתאם ליחידות המחירים הכתובות בכתב הכמויות
בסעיפי האספקה .על הקבלן לעיין היטב בתוכניות ולקבל את כל הפרטים על החומרים הדרושים
וכן עליו לעיין בכל המסמכים לקביעת המחירים.
 08.1.03ניהול העבודה ע"י קבלן
מנהל העבודה באתר העבודה יהיה בעל רישיון חשמלאי ממשלתי מסוג "חשמלאי הנדסאי
מוסמך" לפחות ויחויב להיות מאושר ע"י המתכנן/המפקח ונציג עירייה ,כמו כן באתר
העבודה יהיה מצוי תמיד יומן עבודה יומי .
הקבלן יתאם עבודתו עם כלל הרשויות הנדרשות לטובת חיבורים זמניים וקבועים

,אישורי חפירה ,העתקות וכל הנדרש לביצוע העבודה .

 08.1.04איתור חלקי המתקן
המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן טעונים אשור נוסף לפני הבצוע על ידי המפקח ,אלא אם
נקבעו חד משמעית בתכניות לביצוע( .אין בשום מקרה להסתמך על מדידה בתכנית  -לפי קנה
מידה).
 08.1.05תיאום עם אספקות ראשיות
הקבלן ידאג לכל התיאומים עם נציגי הרשויות ,במקום והמפקח בדבר האספקות לחשמל ,למיתקן,
על סמך הבירורים הטכניים שנעשו עם חמ"י
 08.1.06תאומים
מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם
המתקן ולא תשלום כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אלו ,ללא הבדל אם התאום הוא עם
קבלנים משנים אחרים ,או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי.
 08.01.07תכניות
תכניות ומפרטים שיתווספו במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו כאילו הופיעו בהסכם
והנם כלולים במחירי ההצעה שעליהם התחייב הקבלן.
הקבלן יתאם את תוכניות הביצוע עם חברת חמ"י ,ויעדכן את התוכניות בהתאם .במידה ויהיו
שינוים בתוכניות יש לאשר כל שינוי ע"י המתכנן.
 08.1.08בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל ,המזמין והרשויות

בגמר העבודה ,תערכנה בדיקות סופיות של המתקן ,צורת עבודתו ,בדיקת פעולת המכשירים,
הפעלה ניסיונית וכו' ,ע"י המזמין או לפי הוראותיו .על הקבלן יהיה לשתף פעולה אתו בפרוק
מכסים ,חבורים וכו' והחזרתם  -ללא כל תוספת במחיר.
כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כוחו יתוקן מיד וללא השהיות
לשביעות רצונו של המזמין או בא-כוחו.
במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין ,הרי רשאי המזמין לעשות את
התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן.
הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן
על ידי בודק מוסמך ,הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי בודק מוסמך,וכל הרשויות
האחרות תתקיים בזמן ,והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך .על הקבלן לקחת בחשבון
שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים אשר יקבעו ע" מפקח כולל הזמניים ועליו לשאת בכל
ההוצאות.
א .רשימת הבודקים
• מהנדס בודק מוסמך.
• בודק חברת החשמל .
• מעבדה מאושרת לבדיקת תאורה
• המפקח.
• המתכנן.
• נציגי אגף חשמל של העיריה.
על הקבלן לבצע את הבדיקות המפורטות להלן:
בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.
• בדיקות התנגדות הארקה (חלקים או כל המיתקן) לפי הנחיות המפקח.
• הארקה.
• מוליכות (התנגדות ההולכה) חלקים או כל המיתקן.
כמו כן תבוצענה הבדיקות הבאות:
• בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.
• בדיקת מגר לכל הכבלים והציוד.
• התאמת מנגנוני יתרת זרם ,ממסרי פיקוד והשהייה ,שעונים וכו'.
• בדיקת דיוק מכשירי המדידה.
• התאמת תכניות פיקוד.
• בדיקת פעולות והפעלת הציוד.
• בדיקת תאורה בהתאם לת"י
 08.1.09תכניות עדות “ ”AS MADEבנוסף לנאמר בפרק המוקדמות
הקבלן יכין תכניות ממוחשבות בפורמט  DWG, PLTשל המתקן כפי שבוצע במציאות לשם
הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן ע"י עיריית מגדל העמק וכו' .תכניות אלה יכללו מספרי
עמודי תאורה בהתאם למספור שינתן ע"י נציג מזמין  .כן ימסור הקבלן ללא תשלום תכניות
ממוחשבות של המתקן המבוצע למזמין ( 3סטים).
 08.1.10אחריות
הקבלן יקבל לאחריותו בזמן מתן צו התחלת עבודה את מערכת התאורה הקיימת על כל מרכיביה
עד לסיום הפרויקט .מסירת התאורה הקיימת תבוצע בשיתוף נציגי הקבלן והעירייה .המתקן
יימסר לקבלן כשהוא דולק במלואו ומידה וימצא כי ישנם פגמים אשר מונעים הדלקת המתקן הם
יתוקנו ע"י העירייה או המזמין (באמצעות הקבלן ובתשלום) .הקבלן ידאג לפעולתה הרציפה
והתקינה של המערכת בעת בצוע הפרויקט עד סיומו  .הטיפול במערכת הקיימת ובתחזוקתה
לאחר המסירה ועד לסיום הפרויקט כלול במחירי היחידה .

תקנים וחוקים
08.01.11
המפרט הטכני המיוחד הנ"ל בא כהשלמה של המפרטים הבאים ובנוסף למפרטים שלהלן יתאימו
כל העבודות החומרים ורכיבי המערכת לאמור בתקנים ובמפרטים הבאים כמצוין (אינם
מצורפים):
המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית בהוצאת משרד הביטחון כל הפרקים הרלונטיים לרבות
פרק  08משנת .2015
כל הפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטים לעבודה זו בין אם
המפורטים להלן או שלא מפורטים.
ת"י  – 489מכסים לתאי בקרה.
ת"י  – 658חוליות בטון לתאי בקרה.
ת"י  – 858צנרת  PVCלכבלי חשמל.
ת"י  – 918ציפוי אבץ בטבילה חמה .פלדה מוכנה לגלוון.
ת"י  - 981מיון דרגות הגנה של מעטפות לציוד חשמלי.
ת"י  12464חלק . 2
הנחיות והוראות חברת החשמל.
חוק החשמל על כל התקנות המעודכנות.
התקנים הישראלים הישימים.
תאור העבודה והמתקן
פרק 08.2
חברת מוריה לפיתוח ירושלים מתכננת שיקום והסדרת חניות ברחוב אל אסמעי
08.02.01
 08.02.02במסגרת המכרז יבוצעו התשתיות הבאות:
 .1ביצוע מערכת תאורה חדשה עם התחברות למערכת תאורה קיימת.
 .2שינויים במרכזיית מאור קיימת לצורך התחברות מעגלים חדשים והתקנת דלתות פח.
 .3ביצוע תשתית למערכת תקשורת עירונית .
 .4ביצוע תשתיות למערכות בזק והעתקת קו קיים.
 .5החלפת ג.ת על עמודי חח"' קיימים לצורך מתן פתרון תאורה זמנית לכביש קיים באזור
עבודה
 .6ביצוע תאורה זמנית במידה ויידרש.
 .7ביצוע עבודות מעל תוואי חשמל מ.ג של חמ"י – יידרש תאום ופיקוח חמ"י
ביצוע חציות בכביש משה דיין לצורך התחברות למרכזיית מאור קיימת
08.02.03
טיפול במרכזיה קיימת כולל תוספת  2מעגלים  ,רכזת לבקרת תאורה –
08.02.04
דגם עיריית ירושלים  ,התקנת גומחה עם דלתות מפח מגולוון –  2מ"מ .

דרישות מיוחדות
פרק 08.3
 08.3.01דוגמאות וחומרים
על הקבלן יהיה לספק לאישור למהנדס ,לכל נציגי אגפי החשמל בעירייה ולמפקח דוגמאות
מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במיתקן במיוחד מגופי התאורה ,אביזרי גמר וציוד מיוחד
אחר .רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס ,יוכל הקבלן לגשת לעבודות הרכישה וההתקנה.
על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה – מאושרים ע"י התקן ,המהנדס
ו/או המזמין לפני התקנתם.
ציוד שלא יאושר ,יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו באם יידרש .אישור הנ"ל ,לא יגרע במאומה
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים במתכונת אותם דגימות כפי
שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.
 08.3.02תוצרת ודגמים
כל הציוד המפורט להלן ,לרבות גופי תאורה ,צנרת וכבלים כל הציוד  -יסופק ויותקן בהתאם
לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות .מזכותו של הקבלן ,לספק גם ציוד שווה ערך -
בתנאי שאושר ע"י המפקח ,על מנת להסיר ספק ,ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות
הבאות :חשמליות מכניות ,פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים ,מיצרן מוכר בעל
שרות שוטף ואמין.
הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן (במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת
המצוינת)  -תשמר למפקח .
א .לג"ת תינתן אחריות של  10שנים לפחות .האחריות תהיה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.
ב .המפקח יחתום על דגם ג"ת לפני התקנתו ולמתכנן תהיה אפשרות לבחון מדגמית את ג"ת
לאחר התקנתם בעזרת מנוף שיסופק ע"י הקבלן.
ג .על ג"ת יסומן מיקום הנורה ומצב הרפלקטור עפ"י חישוב התאורה עבור אותו מקום ולפי
סוג ג"ת.

 08.3.03עמודי תאורה
עמודי התאורה קונים עגולים בגובה  10 ,8מ' יהיו בהתאם לשרטוט ,כולל כל פרטי הבצוע,
וכדומה .האחריות לעמוד ,על כל מרכיביו ,תהיה ל  10 -שנים לפחות .הקבלן יציג תעודת בדיקה
של מכון התקנים לכל מנת העמודים שתסופק ע"י הקבלן.
 08.3.04גופי תאורה
כללי
גופי התאורה לפרוייקט דגם  TECEO -בהתאם לייעוד ותוכנית תוצרת חברת  SHREDERספק
סיטילייט כולל יחידת קצה אלחוטית ל DALI -מסוג ( VEmesh DALI Bridge Nodeשל
שטייניץ לירד ) אשר תותקן בתוך גוף התאורה ,תוך חיבור לממשק ה DALI -והתנעה רכה.
על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המהנדס עירייה  ,מתכנן והמפקח לפני
רכישתם.
א .הפנסים יישאו תווי תקן ישראלי ,לחילופין במידה והיצרן אינו תחת פיקוח מכון התקנים
הישראלי ,אזי על הקבלן באמצעות ספק הפנסים ,להעביר למזמין רשימת פנסים עם מספרים
סידוריים שלהם ואישור מכון התקנים על כך שנבדקה מנה מהפנסים המזוודים עם הציוד
המיועדים לפרוייקט ,לעמידות הפנסים המזוודים והמסופקים בתקן ישראלי  20 -חלק 2.3
מנורות :מנורות לתאורת כבישים ורחובות.
זאת לכל דגם פנס (לכל שינוי בסוג הפנס ו/או סוג הנורה ו/או הספק הנורה תידרש בדיקה
נפרדת).
כל העלויות הכרוכות בבדיקות מכון התקנים יחולו על הקבלן וכלולים במחיר הפנסים
והעבודה.
הקבלן יצרף אישורים על בדיקות מנה(.כלול בהצעת מחיר).

ב .חיווט הפנס יהיה עם מוליכים גמישים מבודדים סיליקון בחתך  1.5ממ"ר כולל סופיות,
החיווט יעמוד בטמפ'  180מעלות צלסיוס לפחות ,המהדקים יעמדו בטמפ' של  150מעלות
צלסיוס לפחות ויהיו מקובעים למגש הציוד.
ג .גופי התאורה יהיו מחומר ומצבע מוגן  ,U.Vהצבע יהיה תואם לגוון הצבע של העמודים ,או
לפי הנחיית האדריכל ,על הקבלן לקבל מהמפקח הנחייה מדויקת לגבי הגוון הסופי שיבחר
ע"י המזמין וזאת לפני הזמנת הפנסים.
ד .על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המתכנן ו/או המפקח ,לפני רכישתם,
בצרוף אישור של נציג יצרן גופי התאורה בארץ על התאמת הגופים לדרישות המזמין וכיוונם
לעקומות הפוטומטריות בהתאם לנדרש בכתב הכמויות והמפרט.
ה .בעת אישור גופי התאורה ימסור הקבלן למזמין יחד עם גופי התאורה לדוגמה ,כתב אחריות
של הספק ,לתקופות כפי שפורטו במפרט .כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות כחלק
מכתב האחריות הכולל של המתקן .מובהר לקבלן כי הוא האחראי כלפי המזמין לטיב גופי
התאורה הנורות וציוד ההדלקה שסיפק לפרוייקט ,כתב האחריות של הספק ינוסח כך שישפה
את הקבלן ואת המזמין כל אחד לחוד ושניהם ביחד.
ו .אם בכוונת הקבלן לספק גופי תאורה שווה ערך עליו להודיע למזמין בכתב באמצעות המפקח
כי בדעתו להגיש בקשה לאישור גופי תאורה שווה ערך ולענות על הדרישות הבאות:
 .1גופי התאורה המוצעים כשווה ערך יהיו רק מהסוגים המאושרים בעירייה.
 .2גופי התאורה המוצעים כשווה ערך יעמדו בדרישות ובתקנים כפי שפורטו בסעיפים
שלעיל.
 .3הקבלן יבצע ניסוי תאורה בשטח
 .4הקבלן יגיש יחד עם הבקשה להחלפת גופי תאורה לשווה ערך:
• גוף תאורה חדש ומאובזר כולל ציוד ונורה לדוגמה.
• פרוספקטים טכניים של גוף התאורה והציוד המותקן בפנס.
• אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בת"י  20חלק .2.3
• עקומה פוטומטרית בפורמט  IESכפלוט מודפס וגם כקובץ על מדיה מגנטית.
• חישובי תאורה מלאים על בסיס התוכניות לביצוע באותם מיקומי וסוגי עמודי
תאורה ,גובהי העמודים ואורכי הזרועות ,כפי שמופיעים בתוכניות השטח והפרטים
הטכניים לביצוע.
• החישובים הפוטומטריים יראו את התוצאות לקטעים ישרים ,לכל צומת וצומת,
בקרבת מעברי חצייה ותחנות הסעה.
• וכן לכל מקום אחר בפרוייקט הדורש התייחסות ספציפית מבחינה פוטומטרית.
הצעת הקבלן תידון לאחר שיספק את כל הנדרש לעיל ,בפני וועדת שווה ערך של המזמין  ,המתכנן
והפיקוח ,הוועדה רשאית לדרוש מהקבלן השלמות ותוספות לחומר שהוגש גם אם לא נזכרו לעיל
במפורש .ההחלטה הסופית לגבי אישור גופי תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין.
דרישות מספק גופי התאורה בארץ
על המשיב לצרף את האישורים הבאים (במידה וישנם):
 .1האם לספק יש אישור ממכון מוסמך ,כדוגמת מכון התקנים הישראלי ,טכניון וכו' ,המעיד כי
ארגונו של המשיב בארץ הינו בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  ,ISO- 9001:2008בתחום של
"מערכות תאורה ותחום החשמל"( .יש לצרף אישור או תעודה בתוקף) .יש לציין פרק זמן בו
היה מוסמך המשיב.
 .2האם לספק יש כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ ,אשר מסמיך
את המשיב למתן שרות ,אחריות ,חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה .יש לפרט כמה
זמן מייצג המשיב את היצרן או משמש כנציגו הרשמי (יש להציג כתב הסמכה רשמי).
 .3האם לספק יש הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי
התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המשיב למזמין .במקרים בהם זכויות הקניין
בגופי התאורה שייכות לצד שלישי ,יפורט הדבר בהצהרה ,בתוספת הסבר מקור זכותו של
המשיב להציע למזמין את גופי התאורה.

 .4האם לספק יש הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור
שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם .יש לציין מהי תקופת האחריות למתן
רכיבים חלופיים לתקופה של  7שנים לפחות מזמן הרכישה).
 .5מהו ניסיונו של המשיב בביצוע תכנון וחישוב תאורה ,יצור ו/או אספקת גופי תאורה .יש לפרט
היכן בוצעו העבודות ,מהותן והיקפן.
 .6משך כמה זמן המשיב הינו בעל זיכיון בארץ לאספקת גופי תאורה של יצרן הגופים המוצעים
על ידו.
 .7אישור רו"ח המעיד על גובה המחזור השנתי הנובע מביצוע תכנון ,יצור ו/או אספקה של גופי
התאורה בכל אחת משלוש השנים האחרונות.
 .8מהו הניסיון של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורת כבישים ושצ"פ מבוססי  ,LEDאשר
הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב (יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ),
במהלך השנים .2014-2020
נדרשת הרשימה כמפורט להלן (במידה וקיים):
• אתרים שבהם בוצעה ההתקנה,
• כמות ,הספק ,דגם גופי התאורה ,תאריך ההתקנה ,שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין,
• דגם והספק מקורות האור ) (LEDשסופקו בהתקנה זו ,כולל שם יצרן ה,LED -
• שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל.
 .9מי אחראי בחברת המשיב למתן תמיכה טכנית .האם בעל התפקיד הינו עובד מן המניין בחברת
המשיב ,האם בעל רישיון חשמלאי מתאים ומה ניסיונו בהתקנת גופי תאורה ועריכת חישובים
פוטומטרים רלוונטיים.
מפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי LED
העירייה מבקשת מידע לגבי גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  LEDבעלי תפוקת אור ,הספק
חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון ,בהתאם
לדרישות המזמין ותקן ישראלי.
על גופי תאורה להתאים לדרישות כמפורט להלן:
 .1גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  20חלק ( 2.3יש להציג תעודת בדיקה מלאה לכל
דרישות ת"י  )20או בדיקת מעבדה מאושרת במערב אירופה .במידה ובמועד הגשת החומר יוגש
דו"ח ממעבדה מאושרת  -ISO17025המשיב יעביר תוך  6חודשים מיום ההגשה גם בדיקה של
מכון התקנים (יש לצרף התחייבות חתומה ע"י עו"ד).
 .2גוף התאורה יהיה בעל מבנה יציב ,להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור
וממערכת ההפעלה.
 .3גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית
אינטגראלית ייעודית ) – (Driverההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של
היצרן .מערכת ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ,ללא תלות בשינויים
במתח הרשת (.)10%+
 .4גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי ,ליישום דרישות
תקני התאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר ,ויאפשרו קיום עוצמת
התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.
 .5גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  2בהתאם לדרישות תקן ישראלי 20-
.)IEC60598-2.3( 2.3
 .6גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  IP-66בהתאם לדרישות תקן ישראלי .20
 .7גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IK-08בהתאם לדרישות תקן
.IEC62262
 .8גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.
 .9גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  0.9לפחות בהעמסה מלאה ,בהתחברות ישירה
לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
 .10מקורות האור יהיו מסוג  LEDמתוצרת  LUMILED , CREEאו  NICHIAשווה תכונות,
איכות וערך.
 .11מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  65%לפחות.

 .12אורך חיי גוף התאורה הנדרש  70000שעות לפחות בטמפרטורה סביבה של  25מעלות צלסיוס,
עבור ירידת שטף האור עד  80%משטף האור ההתחלתי (כלומר ירידה של לכל היותר 20%
בשטף האור).
 .13גוון מקור האור יהיה יציב בגוון  4000Kבהתאם להצהרת היצרן .על הספק יהיה להחליף כל
גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון .תינתן עדיפות לגופי תאורה שיש להם
גרסאות גם עם מקורות אור בגוון .3000K ,6000K
 .14גוף התאו רה המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת
החשמל ,וכמפורט להלן:
יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי או תעודות בדיקה
ממעבדות מוסמכת : ISO 17025
• תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  20חלק .2.3
• תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  61347חלק ( 2.13בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה בהתאם
לתקן  ,IEC-61347-2-13ממעבדה מוסמכת לתקן.ISO 17025
• תעודת בדיקה מלאה ממעבדה מוסמכת לתקן  ISO 17025להתאמה לתקנים הבאים:
א .לתקן ( IEC-61000-3-2פליטת הרמוניות בקו הזרם).
ב .לתקן ( IEC-61000-3-3תנודות מתח והבהובים בקו האספקה).
ג .לתקן ( IEC61547תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה).
יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן : ISO17025
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62471השפעה פוטו-ביולוגית) של מעבדה מאושרת,
בהתאם לסוג גוף התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62031דרישות בטיחות מנורת ה.)LED -
• תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC62262דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים )IK-08
• דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכת לתקן  ,ISO17025ובנוסף יסופק קובץ
דיגיטלי בפורמט  IESאו , LUMDATעבור כל סוג גוף תאורה מוצע.
אחריות ותחזוקת גופי התאורה
 .1על המשיב לפרט ,לכל דגמי גופי התאורה ,מהי תקופת האחריות (במסגרתה יוחלף כל גוף
תאורה שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות או אינו מספק עוצמת הארה בהתאם לדרישות
המזמין עלות החלפת גופי התאורה והעבודה תחול על הספק).
 .2על המשיב לפרט ולהגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה.
טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים
הערות למילוי הטבלה( :הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המשיב בלבד וההתייחסות
תהיה לתוכן המסמכים כפי שפורטו לעיל).
 .1המשיב ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים.
 .2על המשיב למלא את הנתונים בטבלה ,באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה
המפורטים בטבלה להלן ,יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש.
 .3יש לגבות את התשובות ע"י המסמכים הנדרשים ,שיצורפו על ידי המשיב לטבלה זו .המסמכים
ימוספרו כמפורט בטבלה ,יש לסמן את מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף
המשיב ,ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.
 .4תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המשיב להתייחס לדרישות בהרחבה.
 .5תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ויש להתייחס ליתר סעיפי הדרישות המפורטות
לעיל.
טבלת ריכוז מסמכים ,התחייבויות ואישורים
יש לצרף אסמכתאות כגון אישורי בדיקה,טופסי הבדיקה והתוצאות
הדרישה
תעודת הסמכה ........לתקן  ISO-9001:2008בתחום תאורה
וחשמל ,ממתי בתוקף
כתב הסמכה מאת היצרן למתן שירות אחריות , ......ממתי

מסמך
מס'
1
2

תשובת המשיב

הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי התאורה ...וכתב התחייבות
לשיפוי המזמין במקרה של תביעת צד ג'.....
הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה ביצור שוטף........
ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה .........אשר הותקנו בארץ
ו/או במערב אירופה , , .....ממתי בתוקף
הצהרה כי המשיב...בעל ניסיון בביצוע תכנון תאורה ,יצור ו/או
אספקת גופי תאורה , ,ממתי בתוקף
הצהרה כי המשיב...בעל זיכיון בארץ לאספקת גופי תאורה ,של
יצרן הגופים המוצעים על ידו ,ממתי בתוקף
הצהרה לגובה מחזור שנתי עסקי של המשיב בשלוש השנים
האחרונות .יש לצרף אישור רו"ח.
מק"ט גופי התאורה המוצעים
מפרט טכני של גופי התאורה המוצעים הכולל פירוט המבנה,
חומרים ,וכו'.
שם היצרן/ארץ ייצור
גדלים חשמליים (סעיפים  12-15יש להגיש נתונים לכל גודל
ולכל גוון צבע
ניתן להגיש בצורת טבלה ,מגובה באישורי בדיקת מעבדה).
שטף אור (לומן) של מכלול גוף התאורה
גוון אור (טמפ' קלווין) של מקור האור
צריכת חשמל כוללת ((Wשל מכלול גוף התאורה
אורך חיים של גוף התאורה ומקורות האור בטמפרטורת סביבה
( 25 )Taמעלות צלזיוס :
לפי מודל אירופאי ( B 50: B 20חובה לציין)אL80-
בL70-
לפי מודל אמריקאי  TM21אL80 -
בL70-
דרגת הגנה חשמלית Class-2
דרגת הגנה מפני לחות ואבק IP66
דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים IK08
תעודות בדיקה מלאה לת"י  20-2.3לכל דגמי גופי התאורה
המוצעים;
לחילופין,עד לסיום בדיקת מת"י,
 CB-TEST , IEC-60598-2-3: IEC-60598-1לגוף התאורה
המוצע.
תעודות בדיקה מלאה לת"י  61347-2-13לכל דגמי גופי התאורה
המוצעים.
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC-61000-3-2פליטת
הרמוניות בקו הזרם).
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC-61000-3-3תנודות מתח
והבהובים בקו האספקה).
תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC61547תאימות וחסינות
אלקטרו מגנטית לציוד תאורה).
תעודת בדיקה להתאמה לתקן  IEC62471ברמת EXEMPT-
GROUP
או ב"רמה " 1לפחות.
תעודת בדיקה להתאמה לתקןIEC 62031
מקדם ההספק של גוף התאורה  0.9לפחות ,בהספק מלא ובכל
תחום מתח הרשת
דו"ח מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכת לתקן
- ISO17025יש להגיש עקומות פוטומטריות ע"ג מדיה
דיגיטלית בפורמט :IESו.LDT-
אמצעי תפיסת גו"ת על ראש עמוד ,זרוע.
מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגראלית ) - (Driverכולל
שמירה על תאורה קבועה ויציבה...
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 08.3.05פרוק תאורה קיימת
הפירוק יעשה בתאום לסדר פעולות המאושר על ידי המפקח .הפרוק כולל פרוק עמודי תאורה
מכל סוג (עמוד או תמרור מואר) ,כולל זרועות וג"ת .פינוי כל הנ"ל למחסן העירייה ו/או למקום
שיורה המפקח .הפינוי יהיה בתיאום מח' התאורה של העירייה כנגד תעודת ניפוק.
 08.3.06תאורה זמנית
תאורה זמנית לתאורת הכבישים והולכי הרגל בתחום הכביש המחוברת למרכזית תאורה עירונית.
מערכת התאורה הקיימת בתחום הפרויקט תימסר לקבלן לאחר סיור משותף עם נציגי העירייה
ולאחר שווידא כי כל ג"ת דולקים ,הכבלים מחוברים והמערכת מתפקדת .לאחר מסירת מתקן
התאורה לקבלן יהיה הקבלן אחראי על פעילותה הרציפה של המערכת ותחזוקתה והמרתה
לתאורה זמנית במידת הצורך עד לסיום הפרויקט .אם יתעורר צורך (לפי החלטת המפקח) תותקן
תאורת כביש זמנית על עמודי עץ או פלדה לפי דרישת המפקח .יתכן שימוש באביזרים שיפורקו
במהלך העבודות או גופי תאורה ממחסן העירייה ו/או אחרים .במהלך מסירת האביזרים
המשומשים יבדוק הקבלן את האביזרים אותם קיבל  ,וייקחם לאחריותו המלאה.
הקבלן יידרש במהלך העבודה להעתיק/להזיז את מע' התאורה הזמנית ברחבי האתר .לא ישולמו
הזזות אלו בנפרד  .המחיר לתאורה זמנית – קומפלט וכולל התקנה ,הזזה ופירוק לכל התקופה.
חיבור תאורה זמנית בתיאום עם מחלקת תאורה .באחריות הקבלן הכנת תוכניות של תאורה
זמנית על רקע הסדרי תנוע זמניים וקבלת אישור עירייה .
בכל אופן ,העבודה תבוצע קומפלט עפ"י הסעיפים ,על הקבלן לכלול את כל הוצאתיו הנדרשות עד
להפעלה מושלמת ולא תשולם כל תוספת.
 08.3.07התחברות לשוחה קיימת
במהלך הפרויקט תתכן הנחת צנרת בתוואי קיים ,והתחברות אל שוחה קיימת .התחברות זו,
תכלול הכנת פתח מתאים בשוחה ,הכנסת הצנרת לתוך השוחה ואטימת הפתח בבטון.
הכל לפי דרישות המזמין או הרשות האחראית על השוחה.
 08.3.08התחברות לעמוד קיים
במהלך הפרויקט תתכן הנחת צנרת בתוואי קיים ,והתחברות אל עמודים קיימים .התחברות זו,
תכלול חציבות והחדרת צנרת חדשה בתוך יסוד קיים ,החלפת מגש אביזרים במידה והדרש.
הכל לפי דרישות המזמין או הרשות האחראית על המתקן.
הגדרות למדידה ולתשלום

פרק 08.4
 08.4.01כללי
ככלל תימדדנה העבודות לפי אחת מהשיטות (בהתאם לכתב הכמויות) מדידה לפי
א.
מכלולים :כל העבודה בסעיף מסוים נמדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת ,כולל כל העבודות,
החומרים העיקריים וחומרי העזר .כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי למתקני חשמל
פרק  08בסעיף המתאים.
מדידה לפי מרכיבים .כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד (לפי ההגדרות
ב.
מטה) .עבודות ,חומרי העזר כלולים בכל מקרה.
תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי ,על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים
ג.
במפרט הכללי ,המפרט המיוחד ,והתיאורים בתוכניות .בכל מקרה כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות
כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם צוין אחרת במפורש.
בכל מקרה ,בו תבוצע העבודה ,שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב הכמויות
ד.
של הקבלן ,יעשה החשוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל.
תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:
 08.4.02תכולת המחירים
א .את המפורט בתנאים כללים ,דרישות מיוחדות.
ב .את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל.
ג .קיום התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

כל החומרים ,חומרי העזר והפחת שלהם (פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין).
כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה ,במכשירים ,ומכונות,
סתימות בבטון ,בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מבצוע עבודות הקבלן.
הובלת כל החומרים והציוד ,כלי עבודה ,הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.
תאום עם כל הגורמים הרשויות ,לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח ובצוע בשלבים
מתואמים עם העבודות האחרות.
אחסנת החומרים והציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם
עד למסירתם.

בעבודות עפר יכללו בנוסף לאמור לעיל:
א .המדידה והסימון ,וזיהוי מתקנים אחרים בשטח וקבלת אישורים מהרשויות לחפירה.
ב .אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.
ג .בדיקת המתקנים ע"י הרשויות שהעבודה בוצעה עבורם.
ד .חפירה בתנאי תשתית קיימת.
ה .חפירה בידיים או בכלים שונים.
ו .מילוי חוזר בהתאם לגבהים המתוכננים עד גובה תחתית המבנה והחזרת המצב
לקדמותו.
ז .מדידת עומק החפירה ממפלס צורת הדרך.
 08.4.03כבלים ,חוטים ,מוליכים וכו'
הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד .שאריות ופחת לא ימדדו .הנ"ל כוללים חומר עיקרי,
חיזוקים ,קשירת שלות ,שלטי זיהוי ,סופיות ,סגירות ,מחברים ,מופות ,זויות ,כיפופים ,חיבורים
גמישים וכו'.
הכבלים וגיד הנחושת בין עמודים ובין השוחות יהיו ללא מופות.
 08.4.04פתיחת כביש אספלט
במחיר ייכלל התאום עם הרשות הממונה על הכביש לבצוע הפתיחה גם אם תידרש
פתיחה/סגירה בשלבים בשיעור שתרשה הרשות בשעות יום או לילה ,תשלום לשוטרים עבור
הכוונת תנועה ,הנחת הצנרת ,מילוי כורכר או חומר אחר ,לפי אשור המפקח ,הידוק מבוקר
כמפורט לפי סוג הכביש והחזרת המצב לקדמותו .המחיר כולל נסור הכביש וביצוע שכבות
המבנה ואספלטים על פי הכביש הקיים.
הנ"ל יימדד במטר אורך כתוספת לחפירה (האחריות לתיקון 3שנים).
 08.4.05מעבר במדרכה/שביל קיים יכלול את עבודות הפרוק והחזרת המצב לקדמותו ע"י שימוש
חוזר במרצפות אם הן לא נשברו ולא נפגמו .אך עם נשברו ישלים הקבלן את המרצפות החסרות.
יימדד במטר אורך כתוספת לחפירה.
 08.4.06צינורות
בנוסף לאמור בסעיף  ,08.4.03הצינורות ימדדו נטו לפי מטר אורך.
איטום צנרת לשימוש בעתיד ע"י הפקקים .סימון קצה הצינור וחוט השחלה והפקקים ייכלל
במחיר הצינור ולא יימדד בנפרד.
הצנרת בין שוחות ובין עמודים תהיה רציפה וללא מופות.
 08.4.07חפירה/חציבה
בנוסף לנאמר בסעיפים הנ"ל ,מודגש שלא תינתן שום תוספת עבור תעלות (חפירה/חציבה) בהם
יותקנו מספר צינורות ,עבודת ניקוז מי תהום וכן עבור חפירה בידיים או חפירה בתוואי תשתיות
קיימות .רוחב ועומק החפירה יהיה לפי הוראות מפורשות בכתב של המפקח  .עומק התעלה
נחשב מפני השטח הסופיים או מפני השטח
הקיימים לפי החלטת המפקח .כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון כי יבוצעו קטעים מסוימים בהם
יהיה צורך להעמיק חפירה לעומק מעבר ל  1.20מ' לצורך חצית מערכות שונות ,ובכל מקרה כולל
סימון תוואי ,ריפוד חול ,כסוי חול ,סרטי סימון ,לבני הגנה מכנית ו/או תחליף מאושר ,מלוי

בחומר מצע שאושר ע"י המפקח הדוק והחזרת פני השטח לקדמותו לא כולל אספלט או אבנים
משתלבות ,במידה וקיימים בשטח שעבור תיקונם ישולם בנפרד .כל חומר עודף יסולק מהשטח
לפי הוראת המפקח.
 08.4.08שלט מואר על עמוד תאורה קיים
המחיר יכלול את העבודות המתוארות בפרק דרישות מיוחדות.
 08.4.09שוחות
נמדדות כשהן מותקנות ,כולל מכסה וחשוק מפלדה קומפלט ל  12.5 -טון או  40טון (לפי סוג
ומיקום השוחה) .כולל החפירה וחציבת פתחים לצנרת וסגירתם ע"י טיט צמנט .גובה המכסים
יותאם לגובה הסופי של הסביבה בהתאם להוראות המפקח.

 08.4.10אלקטרודות הארקה
נמדדות כולל האלקטרודה באורך מינימלי ,שוחה כבדה עם מכסה ,חיבורים ואביזרי חיבור
תקניים לאלקטרודה.
 08.4.11שלוטים
על הקבלן לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים ,צינורות ,עמודי תאורה ואביזרים כגון :לוחות,
מפסיקים ,בתי תקע ,קופסאות חיבורים .השילוט יהיה שלט סנדויץ למתקנים ,ושלט נירוסטה לפי
דרישות המפקח ,עם חבקים על הכבלים הן במוצא והן יעד ,על השילוט יכתב מספר המעגל.
על עמודי תאורה יותקן שלט נירוסטה עם סימון מספר עמוד ,רשום נוסף בהתאם לדרישת
המזמין .על ג"ת בזמן ההתקנה יכתב מס' ג"ת וכן מקום מס' עמוד תאורה ,מיקוד הנורה וסוגה.
מספור העמודים יבוצע עפ"י מספור שיוגש למפקח ע"י עירית טבריה.
פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או ימסור מאוחר יותר .מחיר השילוט
כלול במחיר היחידות בכתב הכמויות.
כן יהיה שלוט סנדויץ' בארונות חשמל ,דלתות לארונות עם לוחות חשמל וכו' .כל השילוט לסוגיו
השונים כלול במחירי היחידה האחרים ולא ימדוד בנפרד.
 08.4.12גופי תאורה
בנוסף לאמור ,במחיר גופי התאורה יכללו כל ציוד ההפעלה ,מקור האור ,הרפלקטורים וכל חלקי
העזר הדרושים אם אין תכ' מפורטת לגוף התאורה.
במחיר הגופים יכללו התנאים הבאים:
 תאום הגופים עם הגורמים השונים. לא תינתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים.מחיר ג"ת הינו ליחידה בודדת בתנאים המופיעים בפרק דרישות מיוחדות
 08.4.13עמודי תאורה
בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע.

 08.4.14חיבור לעמוד/ארגז תאורה קיים
יכלול במחיר את התאום עם הרשות לגבי אופן החיבור כולל העבודות הנדרשות לבצוע החיבור,
כגון התקנת שרוול מצינור חצוב ביסוד או הגנה אחרת ,הפרוק והחיבור מחדש וחומרים קטנים
אחרים ,ימדוד כמכלול.
 08.4.17בדיקה
בדיקת המתקן מתייחסת לכל הפרויקט או מערכת בנפרד לפי הוראות המפקח .על הקבלן לקחת
בחשבון בעת קביעת המחירים את כל הבדיקות שידרשו במסגרת העבודות הנכללות בחוזה זה.

מחיר הבדיקה כולל גם פיצול הבדיקות לשלבים ולחלקי מתקן ,בדיקות חוזרות ובדיקה כוללת
של הפרויקט כולו יכלול במחירי היחידה ,הכול בהתאם לדרישות המפקח.
בדיקת מתקן תאורה בשלבים :כל שלב יבדוק ע"י בודק מוסמך ובדיקה סופית תהיה של חברת
החשמל ,ללא קשר לזמני ביצוע למתקן .הקבלן אחראי לטיב עבודתו עד לקבלתו הסופית של
המתקן ע"י מזמין והעירייה.
 08.4.18הספקת חומרים/ציוד ע"י המזמין
אם יחליט המזמין לספק חומרים/ציוד כלשהו אזי יהיה על הקבלן לקבל את החומרים/ציוד
במחסן הספק להוביל לאתר העבודה ,לאחסן ולנקוט בכל הפעולות הדרושות הכלולות בשיטות
מדידה השונות למעט התשלום לספק עבור החומר/הציוד.
 08.4.19פירוק עמוד תאורה קיים
הפירוק בתאום עם רשות המקומית כולל פירוק מכני וחשמלי ,פירוק גופי התאורה והובלת הציוד
למחסני העירייה או לאתר הטמנת פסולת .מחיר היחידה של הפירוק כולל גם את פירוק יסוד
הבטון של עמוד התאורה הקיים ,מילוי בור וסילוק הפסולת למקום שיורה המפקח .מחיר היחידה
כולל תשלום אגרות הטמנה.
פירוק עמוד תאורה קיים והעתקתו למקום חדש
08.4.20
כולל את המתואר בסעיף  08.4.19והחלפת כבל חשמל קיים לכבל חדש ורציף ללא מופות בין ע.ת.
המועתק לע.ת .הקיימים.
קבלה סופית של מתקן
08.4.21
בגמר העבודות יערך סיור קבלה של המתקן.
על אף הקבלה ע"י הפיקוח והמתכנן ,ונציגי הרשות המקומית ,הקבלן יראה כאחראי בעתיד
לאיכות העבודה ,או לליקויים שיתגלו בהמשך בעבודות השונות שבוצעו על ידו .לכבלים,
לחיבורים ,הזנות וחפירות וכו' לתקופה בהתאם למצוין בחוברת ההסכם.
כמוכן לאחר ביצוע סיור קבלה ועברת המתכנן דו"ח כולל הערות (במידה וקיימות) יתקן הקבלן
את הדרוש תיקון ללא עוררין ויערך סיור קבלה סופי לבדיקות תיקון הערות ע"י המתכנן .
 08.4.22תאורה זמנית
תמחור תאורה הזמנית הינו לחודש ,כולל את 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.

תשתיות תקשורת
 18.1תכולת הפרק
פרק זה בא להורות על ביצוע תשתיות תקשורת ,בנוסף להוראות הכלולות בתכניות ,בפרק
 18של המפרט הכללי לעבודות בניה ,במפרטים של חברות התקשורת (במידה ולא צורפו

על הקבלן לדרוש לקבלן לפני תחילת העבודות ) ,בתקנים ,במפרטי מכון התקנים
הישראלי ובכל שאר מסמכי ההזמנה להציע הצעות/חוזה זה.
יש לשים לב כי סעיפי כתב הכמויות לפרק זה ,הינם בפרק .08
18.2

ביצוע העבודות
ביצוע העבודות יהיה על פי המפרט הטכני של חברת התקשורת עבורה מתבצעת התשתית.

18.3

צנרות
א .צינורות הפלדה יהיו בהתאם למפרט חברות התקשורת.
ב .צינורות קוטר 50 , PVC 110או  63יהיו בהתאם לאפיון חברות התקשורת השונות
וימדדו בתקן .1531
ג .עובי דופן הצינורות בקידוח גמיש יהיה בהתאם לנדרש לצורך ביצוע הקידוח אך לא
יקטן מיק"ע  13.5 , 11לגבי צינורות פוליאתילן.

 18.4אופני מדידה ותכולת המחירים
 18.04.1כללי
א .אופני המדידה ותכולת המחירים יהיו בהתאם להוראות הכלולות במפרט
הכללי לעבודות בניה והמפרטים הטכניים של חברות התקשורת .להלן
ההוראות לגבי הסעיפים המפורטים בהמשך.
ב .בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי לעבודות בניה ובהוראות המפרטים
הטכניים של חברות התקשורת כוללים המחירים:
 )1ביצוע באחריות הקבלן ,תיאום סיורים וסימונים עם כל חברות
התשתית לצורך סימון ואיתור של התשתיות באזור העבודה ,גילוי
הקווים על ידי מכשירים וביצוע אימות פיזי לכל תשתית טרם התחלת
החפירות.
 )2הוצאת היתרים באחריות הקבלן מכל חברות התשתית לאתר .
 )3סימון בשטח של כל המערכות.
 )4אחריות בלעדית על שלמות כל התשתיות החוצות או מקבילות לתוואי
העבודה כולל קווי השקיה מקומיים ותשתיות ארציות ומקומיות.
18.04.2

חפירת תעלה והנחת צנרת מערכות בזק בהתאם לפרט בקטעים בהם לא נדרשת
החלפת אדמה מלאה
תכולת המחירים
חפירת תעלה והנחת צנרת מערכות תשתית ,כוללת בין היתר את אספקת
החומרים וביצוע הפעולות הבאות:
א .חפירה לעומק המפורט ע"פ חתך טיפוסי בתכניות  /חתך לאורך ובהתאם
למפרט חברות תקשורת.
ב .פיזור שכבת חול/חמרה (שכבה אחת) בהתאם להוראת המפקח כמפורט
במפרטי חברות.
ג .אספקת והנחת סרטי סימון דגם בזק.
ד .הנחת וסידור צינורות בקוטר  63\50מ"מ יק"ע  13.5 \ 11כולל חוט משיכה
 8מ"מ ,מחברים ואטמי צנרת (דגם בזק).
ה .השחלה של חוטי משיכה ת"י  753פוליפרופילן קוטר  8מ"מ בכל צינור (דגם
חברות התקשורת).
אופני המדידה
חפירת תעלות והנחת צנרת תמדד לפי אורך נטו של הצנרת המונחת בתעלות,
במ"א.

 18.04.3מילוי תעלה ע"י מצע א'
תכולת המחירים
מילוי תעלה ע"י מצע א' כוללת בין היתר ,החלפת חומר החפור למצע א' מהודק
בהידוק מבוקר בשכבות לצפיפות  100%ופינוי החומר החפור לאתר שפיכה
מאושר ע"י המפקח כולל כל האישורים הנדרשים.
אופני המדידה
מילוי התעלה כלול במחיר היחידה של החפירה ולא ישולם בנפרד.
 18.04.4הספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה
תכולת המחירים
מחיר אספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה כולל ,בין היתר ,את המפורט להלן:
הספקת והתקנת הצנרות.
השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים (שרוולים).
אספקת והשחלת חוט משיכה  8מ"מ ,חומרי חיבור ,אוטמים ,תומכות ,קשתות,
מצמדות ,מחברים וכל הנדרש במפרטים ובתוכניות.
אופני המדידה
המדידה לפי אורך ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא ,במ"א.
 18.04.5חיבור צנרת חדשה לתא קיים
תכולת המחירים
חיבור צנרת חדשה לתא קיים ,כולל בין היתר:
גילוי וניקוי התא.
חציבת פתח הכנסת הצינורות כולל מופות.
ביטון ותיקון טיח התא.
הכל בהתאם למפרט בזק והחברות השונות.
אופני המדידה
המדידה לפי כניסת כל חבילת הצנרת קומפלט לתא.
 18.04.6תאים (עגול ,מלבני)
תכולת המחירים
העבודות הכרוכות בביצוע תאים (עגול ,מלבני) בהתאם למפרט חברות התקשורת
הרלוונטית ,כולל בין היתר:
חפירה ומילוי סביב התא ב – .CLSM
הספקת התא לרבות טבעות רצפה ותקרה ומכסה ע"פ איפיון חברת תקשורת.
אופני המדידה
בהתאם ליחידות מבוצעות ,ביחידה קומפלט.
 18.04.7תאי בזק ,פרטנר ,סלקום הוט
תכולת המחירים
ביצוע תא טרומי תקני כולל הספקה ,חפירת בור ,הנחה ושאר העבודות הנדרשות
לצורך התקנת התא ,לפי תוכניות בזק ודרישות מפרט הבזק ולפי תוכניות חב'
סלקום ומפרט חב' סלקום ,לרבות הצבת מכסה בזק ו/או סלקום והאביזרים,
והספקת והתקנת כל האביזרים הדרושים.
אופני המדידה
בהתאם ליחידות מבוצעות ,ביחידות קומפלט.
 18.04.8בנית תא על קו קיים
תכולת המחירים
בניית תא על קו קיים כוללת את כל העבודות הנדרשות להגנה על הקווים ע"פ
דרישות הפיקוח ,לרבות גילוי הקו הקיים וחריצים ברצפה ובדפנות לצורך
חפירה ,הספקת והתקנת התא ,מילוי ומכסה מתאים ע"פ ת"י.

אופני המדידה
בהתאם ליחידות מבוצעות ,ביחידות קומפלט.
 18.04.9הריסת תאי תקשורת
תכולת המחירים
הריסת תאי תקשורת מכל סוג וגודל ,פירוק מכסה והעברתו למחסני חברת
התקשורת ,פינוי הפסולת ומילוי חפיר התא בחומר מילוי מובא מהודק.
אופני המדידה
בהתאם ליחידות מבוצעות ,ביחידות קומפלט.
בדיקת לחץ לצינורות  50מ"מ.
18.04.10
תכולת המחירים
המחיר כולל בדיקת לחץ בהתאם למפרט חברות התקשורת.
אופני המדידה
בדיקת לחץ לא תשולם בנפרד והעבודה כלולה במחיר היחידה של הצינור.
העברת מנדרול לצינורות  110מ"מ ו/או  50מ"מ
18.04.11
תכולת המחירים
המחיר כולל העברת מנדריל לצינורות  110מ"מ 50 ,מ"מ  63 ,מ"מ  75מ"מ
בהתאם למפרטים ולתקן.
אופני המדידה
העברת מנדרול לא תשולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הצינור.
גילוי כבילים
18.04.12
המחיר כולל
סימון כבילים בעזרת מגלה כבילים אלקטרוני ,לרבות התחברות לקו תקשורת,
שליחת אות וגילוי הקו על פני השטח והכנסת מוליך מתכתי אם נדרש.
סימון המיקום ואורכו בהתאם לדרישות הפיקוח.
אופני המדידה
עבודות גישוש וגילוי כבלים משולמות במסגרת הקצב כללי ולא ישולם בנוסף גם
בנפרד.
גישושים לגילוי צנרת
18.04.13
תכולת המחירים
המחיר כולל חפירה ידנית ,אם באמצעות מחפרון או חפירה זהירה ידנית ,בהתאם
לדרישות הפיקוח ,לצורך איתור תשתית תת קרקעית בעומק עד  3מטר ובאורך
של עד  6מטר.
אופני המדידה
עבודות גישוש וגילוי כבלים משולמות במסגרת הקצב כללי ולא ישולם בנוסף גם
בנפרד.
גילוי תאים
18.04.14
תכולת המחירים
המחיר כולל גילוי תאי תקשורת קיימים ומכוסים ע"י מודד גלאי אלקטרוני,
עבודת טרקטור ופועלים.
אופני המדידה

18.04.15

עבודות גישוש וגילוי תאים משולמות במסגרת הקצב כללי ולא ישולם בנוסף גם
בנפרד.
ניקוי תאים
תכולת המחירים
המחיר כולל ניקוי תאי תקשורת מכל סוג מפסולת אדמה ולכלוך כלשהו ,לרבות
שאיבת מים ,בהתאם להנחיות המפקח.
אופני המדידה
המדידה ביחידות מבוצעות – עבור תאים קיימים בלבד.

18.04.16

בניית צווארונים לתאים
בניית תוספת צווארון לתאים חדשים או ישנים בגובה עד  1מטר תימדד לפי
יחידה.

פרק 14
עבודות אבן
14.050.0100

נדבך ראש (קופינג) מאבן "חאמי" לקירות פיתוח
אבן "חאמי" בהתאם למוגדר בפרט והתכנית .מודבק טיט צמנט
אופן עיגון בהתאם לתקן ותוכניות קונס' .הקופינג הינו המשכי לחיפוי חזית הקיר
שתי וערב.
העבודה כוללת :אספקה והנחה וכל יתר העבודות לקבלת מראה מושלם
מדידה :מ"א

14.050.0140

חיפוי קירות באבן "חאמי"
חיפוי קירות באבן "חאמי" במידות עפ"י פרט .אופן החיבור בהתאם
לתקן ותכניות הקונסטרוקטור .כולל פוגות אופקיות ואנכיות בלתי מתמשכות כמוגדר
בפרטים כולל מילוי כוחלה בגוון האבן עד רוחב של  20מ"מ אנכי ואופקי.
סידור הנחה רומי לרבות ביצוע בקירות משופעים ורדיאליים ללא תוספת מחיר גמר
האבן בעיבוד גרזן מראה טיבעי
העבודה כוללת :אספקה והתקנה כולל עיבוד ומילוי פוגות
מדידה :מ"ר

פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
23.00.01

כללי

א.

במסגרת העבודה נדרש הקבלן לבצע קיר דיפון כלונסאות בקוטר  50ס"מ .לביצוע
הכלונסאות נדרש הקבלן ליצור רמפה זמנית לפי סעיף  01.060לעיל.
 )1העבודה תבוצע בהתאם לפרק  23במפרט הכללי הבין משרדי (הספר הכחול)
במהדורתו העדכנית ובהתאם לדו"ח יועץ הקרקע.
 )2הכלונסאות יבוצעו בשילוב שתי שיטות קידוח ,כולל שילוב באותו כלונס
בהתאם לתנאי הקרקע המשתנים:
❖ קידוח יבש סיבובי עם מכונה חזקה ככל שיידרש ,כדוגמת M-350 – C-800
כולל שימוש במקדחי וידייה ואוגר.
❖ מכונת מיקרופייל לצורך חדירה בסלע הגירי.
 )3הכלונסאות יקדחו עם צינור מגן עליון למניעת מפולות בתחום בו קיים
מילוי/חומר שפיך.
 )4ביצוע הכלונסאות יבוצע באמצעות מערך כפול של מכונות קידוח וציוד
בשני מוקדים בו זמנית על מנת לעמוד בדרישות הלו"ז להסדר תנועה שלב
.0
 )5ציוד הקדיחה טעון קבלת אישור המפקח מראש.

ב.

על הקבלן להעסיק ,על חשבונו ,מודד מוסמך .המודד יסמן את הכלונסאות ויבטיח
את מיקומם ואנכיות הקידוחים כנדרש .הקמת מתווה לעבודות קידוח כלולה במחיר
העבודה והיא הכרחית ,חובת הקבלן למספר את הכלונסאות בהתאם למופיע
בתוכניות ולשמור על סימון זה במשך כל שלבי העבודה והבדיקות
על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ( )AS MADEבתוכנת אוטוקאד
מעודכנת על רקע התכנון.
תכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמין .התוכנית תבוצע ע"י מודד
מוסמך .הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה .לא תשולם תוספת מחיר עבור
תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים
בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.

ג.

ד.

ה.
ו.

אחריות כוללת של הקבלן :
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע
הקרקע.
יועץ
להנחיות
ובהתאם
במפרט
המתוארת
בכל מקרה ,האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות
בקידוח חלה עליו בלבד .אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים
לאבטחת שלימות הכלונסאות ,הוא יעשה זאת על חשבונו.
נדרשת תשומת לב והקפדה מיוחדת של הקבלן לנושא הבטיחות באתר ,בכל
מהלך ביצוע הכלונסאות באתר.
בקרת איכות תעשה ע"י הקבלן באופן רצוף למילוי הוראות מסמכי החוזה
בכל שלבי הביצוע לרבות באמצעות בדיקות איכות ומילוי הטפסים
הנדרשים בהתאם להנחיות המפרט הכללי ופרוגרמת בקרת האיכות
לפרויקט.
קדיחה וייצוב הדפנות
יש לוודא את מרכזיות מכונת הקדוח ואת אנכיותה לפני תחילת הקדיחה
ותוך כדי מהלכה.
הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי.
יש להשתמש בצינור מגן למניעת מפולות בחלק העליון של הקדוח .אורך
הצינור יהיה לפחות  3.0מ' ויבלוט  0.7מ' מפני הקרקע.

-

הכלונסאות יבוצעו בדייקנות רבה מבחינת מיקום אנכיות וקוטר.
לא יאושר כלונס שסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על  2.5ס"מ ,ו/או
סטיית צירו מהאנך עולה על  1%מאורכו.
הקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הקדוח והוא ינקוט בכל
האמצעים הדרושים לשמירת היציבות בפני מפולות לרבות מילוי הבור
בבטון רזה/דייס (ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט) וקידוח חוזר עד להצלחה.
את היציקה יש לבצע מיד עם תום הקידוח (לאחר אישור המפקח) .אין
להשאיר בשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה ,אלא אם כן אישר זאת
המפקח בגלל תקלה.
עומק הכלונס הנדרש בתכניות הוא אורך הכלונס בסלע רציף
ושלם .במידה ויתגלו חללים ,כיסי חרסית סלע בלוי או כל הפרעה
אחרת תידרש העמקה בהתאם להנחיות מהנדס הביסוס והמפקח
וכלוב הזיון יוארך בהתאם.

-

-

-

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי והיחיד לקביעת העומק של כל אחד ואחד
מהכלונסאות .לפיכך אין לבצע קדיחת כלונסאות ללא נוכחות רצופה של
בקר האיכות במשך כל תהליך הקדיחה .כדי שהנ"ל יקבע את עומק
הכלונסאות סופית.
הקבלן יהיה אחראי לסימון המדויק של הכלונסאות ,לשמירה על שלמות
המתווה במשך כל זמן עבודתו והעברת המתווה לרשות המזמין עם גמר
עבודתו.
לאחר סיום הקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח ע"י מקדח שטוח וסגור
ובעזרת לחץ אויר ומשאבה.
הקבלן ידאג לכך שהוצאת המקדח מהבורות תעשה בזהירות ותוך מניעת
מפולות לתוך בור הקידוח.
עבודת הקדיחה תבוצע ברציפות לכל עומק הכלונס המתוכנן ויש לתכנן את
העבודה כך שהיציקה תעשה ברציפות ותוך זמן מינימלי מגמר הקידוח ולא
יותר משעה אחת .במידה וחל עיכוב ביציקה ,ובכל מקרה לא יותר מ2 -
שעות ,יש לעכב את גמר הקידוח לפחות  1.0מטר האחרון עד סמוך למועד
היציקה.
לפני התחלת הקידוח יש להבטיח הספקה רציפה של הבטון מהמפעל ,כך
שיציקת הכלונס תבוצע באופן רציף וללא הפסקה.
זיון
זיון הכלונס יהיה בצורת כלוב ,מפלדה מצולעת רתיכה מסוג פ500W-
.1
ועפ"י ת"י  . 4466כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת
בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של האלמנט הרלוונטי .על מנת להבטיח
את יציבותה של צורת הכלוב יחבר הקבלן בריתוך חישוקים טבעתיים

כמפורט בתכניות .קשירת מוטות הזיון תהיה כך שתימנע תזוזתם
בעת הרמתם והכנסתם לבור הקידוח וכן בעת היציקה.
 .2שומרי מרחק לכלוב הזיון יוכנו אך ורק מצינורות פלדה בקוטר 7.5
ס"מ שימוקמו בהיקף כלוב הזיון ובסטייה של  120מעלות זה מזה
בהיקף הכלוב .אורך שומרי המרחק יהיה כ 60% -מעומקו של
האלמנט וימוקמו בחלקו העליון .שומרי המרחק ישלפו לאחר גמר
יציקת האלמנט.
 .3כלוב הזיון יבוצע בדיוק לפי התכניות לרבות חפיות ,מקומם וכו' ויורד
לקידוח עד תחתיתו ואח"כ יורם כלפי מעלה כמצוין בתכניות וייתלה
על עול תליה שישען על דפנות הקידוח .יש להקפיד על גובה התליה
אשר יבטיח בליטת קוצי הזיון כלפי מעלה באורך הדרוש .הרמת כלוב
הזיון ממצב אופקי לצורך הכנסתו לקידוח יעשה על ידי קורת הרמה
מפני התכופפות או עיוותים .כלוב זיון
שתשמור על צורת הכלוב
שחל בו עיוות או כיפוף בזמן ההרמה  -ייפסל לשימוש.
 .4במקרה שבמהלך הקדיחה ,התברר כי יש צורך להעמיק את הכלונס,
יש לקבל הנחיות מדויקות ובכתב מהמפקח לגבי התאמת ברזל
האלמנט.
הבטון והיציקה
הבטון יהיה בעל חוזק ב 40 -לפי ת"י  .118כמות הצמנט תהיה כ450 -
.1
ק"ג למ"ק בטון .התערובת תהיה בדרגת סומך כזו תאפשר יציקה רצופה
באמצעות משאבה .מומלץ בטון בעל שקיעת קונוס של  S7-S8ומנת מים
שתבטיח את החוזק הנדרש .גודל האגרגט מקסימלי  2ס"מ.
 .2כלוב הזיון יוכנס לתוך הקדח ,כאשר הבטון נמצא כבר בדרכו לאתר.
במקרה של תקלה והבטון אינו מגיע בתוך  2שעות ,יש לפנות את הבור
ובעזרת המקדח של מכונת הקידוח לנקות שנית את קרקעית הבור.
 .3תערובת הבטון והצורך להשתמש בתוספות ,המיועדות לעכב את
התקשרותו (או ערבים אחרים למיניהם) וזמן עיכוב הדרוש ,תוצע בעוד
מועד ע"י הקבלן ותאושר קודם ע"י המפקח.
.4

.5

יציקת הבטון ,בכלונסאות תיעשה תמיד בעזרת צינור יציקה ממתכת ללא
חיבורים .קצהו התחתון של הצינור יגיע עד לתחתית הבור .בתחילת
היציקה ,יש להעלותו ב 0.2 -מ' מעל קרקעית הבור ,כדי לאפשר זרימת
הבטון .אסור לקבלן להשתמש בצינור קצר יותר מעומק הקדח הגורם
לנפילת הבטון ,בתחילת היציקה מגובה גדול מ 0.2 -מ'.
אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שכל הבור יתמלא בבטון.
במהלך היציקה ,כאשר מפלס הבטון בתוך הבור הולך מתרומם ,יישאר
כל הזמן קצה צינור היציקה  2.5מ' לפחות בתוך הבטון הטרי ,מודגש כי
אין לשלוף ,בשום פנים ואופן ,את הצינור מתוך הבטון במהלך היציקה.

 .6במקרה שבזמן היציקה הבטון אינו זורם חופשית דרך צינור הטרמי (זה סימן
שהוא סמיך מדי) יש לבדוק שוב את שקיעתו ,ובמקרה הצורך יש לשנות
את התערובת בתיאום מראש עם המפקח.
טיב הבטון ושקיעתו ייבדקו עם כל משלוח (ערבל) של בטון טרי המגיע
.7
לשטח .קוביות לבדיקת חוזק הבטון תילקחנה ותיבדקנה מכל אלמנט,
בהתאם לתקנים הרלבנטיים (ת"י  ,26ת"י  ,118ת"י .)601
שלושה שבועות לאחר סיום יציקת הבטון ולאחר קבלת אישורו של
.8
המפקח ,ניתן להתחיל בהכנת ראש האלמנטים לקראת יציקת הקורה
המקשרת את ראשיהם .על הקבלן לסמן באופן ברור את מפלס ראשי
הכלונסאות ולבחור את אמצעי שבירת החלק העודף בהתאם לכמות שיש
לסלק (בעזרת איזמל או פטיש אוויר) ,הכל במטרה שלא להרוס את
הבטון מהחלק הנמצא מתחת למפלס ראש האלמנט.
הסיתות ייעשה בזהירות עם פטיש אויר ידני במשקל עד  6.0ק"ג בלבד
מבלי לפגוע במוטות הזיון המשמשים כקוצים בתוך קורת ראשי
האלמנטים ויבטיח אי היווצרות סדקים באלמנטים היצוקים .החפירה
סביב ראש האלמנט והסיתות הנ"ל וכן כל העבודה הכרוכה בזה לקבלת
בטון בריא מאושר ע"י המפקח בראש הכלונס ,יהיו על חשבון הקבלן.
לפני יציקת הכלונס יש להבטיח שאורך המוטות הבולטים מעל פני ראש
.9
הכלונס יהיה כמתוכנן.
אין להתחיל ביציקת הכלונס בטרם דאג הקבלן שתהיה הספקה סדירה
.10
של הבטון מהמפעל שתבטיח יציקה רציפה של האלמנט ללא הפסקה.
דגימות ובדיקות
בדיקות בטון
.1
בדיקת סומך הבטון (בדיקת שקיעה) ,תבוצע באתר ,לפני היציקה ,ע"י בקר בטון
מוסמך.
דגימות בטון תלקחנה מכל ערבל הן בעת יציקת הכלונס (בטון מהמערבל) והן
מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתום היציקה ונחשב לבטון טוב ובריא .כמות
הבדיקות תהיה לפי דרישות המפקח.
כל כלונס שלישי יבדק בבדיקה סונית.

.2

קדוחי גלעין
המפקח רשאי להחליט על בצוע קדוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק.
אם יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט ,דהיינו ,היציקה מלאה ורצופה
והחוזק כנדרש  -יחולו התשלומים על המזמין.
אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות ,דהיינו ,היציקה אינה רצופה ומלאה
ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות ,יחולו התשלומים בגין הקדיחה והבדיקות על
הקבלן .בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו התשלומים על הבדיקות את כל ההוצאות

.3

הישירות והעקיפות הכרוכות בבצוע הקדוחים ,הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי
ת"י.
בצוע לקוי
בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי ,יידרש הקבלן לבצע את התיקון
הנדרש על חשבונו .סוג התיקון ייקבע ע"י המפקח והוא עלול לכלול תוספת
כלונסאות ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או עוגן קרקע קבוע ו/או תיקון הכלונס
הפגום עצמו.
הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי
שיטת התיקון.
ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס ,במיקומו ,בחוזקו ,ברציפות
הבטון ,בזיון הכלונס  -בכל הנ"ל ו/או במקצתו.
במקרה זה ,כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הנוספות ,התיקונים או יציקת
כלונסאות חדשים יחולו על הקבלן.

יומן עבודה
על בקרת האיכות של הקבלן לנהל יומן עבודה שיכלול את הדברים הבאים:
שעת התחלת הקידוח.
שעת גמר הקידוח.
עומק הקידוח לפני היציקה.
שעת התחלת היציקה.
שעת גמר היציקה.
כמות הבטון שהוכנסה לקידוח.
אירועים מיוחדים כגון :הפסקות בזמן הקידוח או היציקה ,שינויים במצב
כלוב הזיון ,שקיעתו ,התרוממותו או תזוזתו ,הפסדי בטונים וכו'.
חתך הקרקע  -מיון השכבות לפי עומקים ,כולל לקיחת מדגמים מכל שכבה.
מדידה לתשלום
המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך (מ"א) ,בציון קוטר הכלונס ללא הבחנה בין
כלונסאות המבוצעים בשיטות קידוח שונות וללא תלות באורך הכלונס ו/או בין
כלונסאות דיפון וביסוס .מחיר היחידה לא ישתנה גם אם אורך הכלונס יהיה גדול
יותר עקב תנאי הקרקע .לא תשולם תוספת עבור שימוש במנופים וכיוצ"ב.
האורך הנמדד לתשלום יהיה ממפלס פני הכלונס כמצויין בתכניות.
לא תשולם שום תוספת עבור ביצוע כלונסאות ממפלס יותר גבוה ויציקתם למפלס
נמוך יותר ועל הקבלן לכלול עבודות קדיחה ויציקה נוספים בעת ביצוע
הכלונסאות ועבורם לא ישולם בנפרד ויכללו במחיר הכלונסאות.
המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבצוע מכלול העבודה לרבות:

-

-

-

התארגנות לביצוע מכלול העבודה והבאת מערך כפול של מכונות קידוח בשתי
השיטות מספר פעמים לאתר עפ"י שלבי הביצוע הנדרשים ועפ"י הנחיות
המפקח באתר.
שימוש במכונות מיקרופייל ומכונות סיבוביות חזקות עם שיני וידיה ,שיני
יהלום ,מקדחי בורג ושילובם במהלך הקידוח כל פעם תוך התקדמות
הקידוח.
התחלת קידוח בשיטה אחת והמשך בשיטה שנייה התשלום יהיה לפי פעם
אחת של אורך הכלונס .כמו כן ,במידה ונדרש קידוח מקדים בשיטת
מיקרופייל והרחבת הקדח באמצעות מכונה חזקה לקוטר הסופי התשלום
יהיה לפי פעם אחת של אורך הכלונס עפ"י הקוטר הסופי.
ייצוב דפנות על ידי צנורות מגן בקטע העליון.
מילוי הבור בבטון רזה/דייס (על פי הנחיית מנהל הפרויקט) וקידוח חוזר עד
להצלחה.
ביצוע כלונסאות באורכים שונים.
הכנסת כלוב הזיון (הזיון עצמו ימדד בנפרד)
שומרי מרחק מסוגים שונים.
בטון ויציקה באמצעות משאבה ,לרבות כמות בטון עודפת.
סיתות וחציבת ראשי הכלונסאות עם פטיש ידני במשקל עד  6.0ק"ג לקבלת
בטון בריא ונקי מכל פסולת אחרת.
ניקוי האתר משיירי יציקה ,אדמת הקידוח ובטון וסילוקה אל אזור שפיכה
מאושר ע"י הרשויות.
מחיר היחידה יהיו אחידים בכל שכבות הקרקע ,הסלע ,הבולדרים וכו'
שימצאו באתר.
במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן ע"י המפקח להעמיק את הכלונס
מעבר למסומן בתכניות ,ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה
הנקובים שבהצעתו של הקבלן ללא כל תוספת עבור הגדלת העומק.

פרק 40
עבודות פיתוח נופי

עבודות בניה וריצוף :

כל העבודות בפרק זה יבצעו בהתאם למפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון ,להלן "הספר הכחול"
כמפורט בכתב הכמויות .כל הסעיפים כוללים אספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות להשלמת
העבודה עפ"י התוכניות .מדידת הסעיפים  -כמפורט בכתב הכמויות.
אבני שפה
העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,הכנת תבניות ליסודות ובנית אבן השפה עם יסוד
וגב בטון ב .20-אבני השפה יהיו מאלמנטים טרומיים שונים ו/או מאבן טבעית בהתאם לאמור בכתב
הכמויות ובתכניות.
גומות לעצים
אלמנטים טרומיים יהיו בעלי תו תקן.
היסוד וגב הבטון ב .20 -היציקה תהיה כנגד תבניות עץ .חלק הבטון שצריך להיות מכוסה באדמת גן יהיה
בגמר בטון חשוף עם פינה קטומה .במקרה של אבני שפה מאבן טבעית על הקבלן לקבל את אישור המתכנן
לסוג האבן.
האבן צריכה להתאים לדרישות התקן הישראלי מס'  .19אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה ,בעלת
זוויות שלמות ,ללא סדקים ,פגמים או בועות אוויר.
יש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות .דיוק ההנחה צריך להיות  1סנטימטרים
במיקום ו 3-מילימטרים במפלס ,אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ 2-מילימטרים בין אבן אחת לשכנתה.
המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על  1ס"מ .בקשתות בעלות רדיוס קטן מ 3-מטר ,יש להשתמש באבני שפה
שאורכן  50ס"מ בלבד.
לאחר ההנחה ,יש להכין את התבניות לגב הבטון ,לצקת את הגב מבטון מסוג ב  20 -ולמלא את הרווחים
בין האבנים בטיט צמנט .לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את האבנים ולהסיר מהם כל לכלוך.
יש לבדוק את אבני השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבנים כאשר כל בדיקה תכלול 3
דוגמאות לפחות .יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אורך לפחות כאשר כל בדיקה
תכלול שלוש דוגמאות לפחות.
העבודה כוללת ,כמו כן ,אבני שפה מונמכות ואבני שפה שקועות במבנה המיסעה ,בכל מקום
התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע שלם של א.ש
המדידה :אבני שפה לפי אורך.
גומות לפי יחידה קומפלט.
העבודה כוללת אספקת חומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת מצע מהודק (הידוק שתית ושכבת המצע
נמדדים בנפרד) ,שכבת חול ים ,הנחת האבנים והידוק סופי .האבנים יהיו מסוגים שונים ,שכבה אחת
בצבע .דוגמת ההנחה תהיה כמפורט בתוכניות .אם לא ניתן להשלים משטח מאבנים
שלמות ,יש לחתוך אבנים במכשיר מכני ,אך בכל מקרה ,לא יהיה שימוש בחלקי אבנים הקטנים מ10/10 -
ס"מ .השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט תעשה רק באישור המפקח ובכל מקרה רק ברווחים הקטנים מ2 -
ס"מ .סביב תאי ביקורת ,עמודים וכד' תעשה השלמה ביציקה עם חצץ פולייה ופיגמנט .היציקה תהיה עד
לעומק המצע .לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול ים .ההידוק יעשה עם פלטה וברצונית.
לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  -/+ 1ס"מ.
לא תשולם תוספת עבור ניסור אספלט במשיקים.

40.053.0442

ריצוף באבנים משתלבות דגם 'טוסקנה' במידות  25/25ו/או
 12.5/12.5ס"מ
ריצוף מדרכות בריצוף אבנים משתלבות דגם 'טוסקנה' בעובי  6ס"מ מונחים ע"ג מצע חול
ומצעים מהודקים .האבנים בגוון וגמר לפי בחירת האדריכל ו/או בהתאם לתוכניות
והפרטים כולל מסדרת סופרסטון תוצרת חברת אקרשטיין או ש"ע ,הכל בהתאם
לפרטים .לא תהייה תוספת מחיר לריצוף במשטחים  ,בעקומות ובמעגלים ,התאמות
וניסור במסור יהלום בלבד.
העבודה כוללת :מצע חול ,אספקה והנחה וכל יתר העבודות הנדרשות לקבלת משטחים
מושלמים באישור המפקח.
מדידה :מ"ר

 40.053.2502אבן סימון לעיוורים
ריצוף עם בליטות/פסים במידות  20\20ס"מ בעובי  6ס"מ מונחים ע"ג מצע חול ומצעים
מהודקים .האבנים בגוון ניגודי כולל מסדרת סופר סטון תוצרת חברת אקרשטיין או
ש"ע.
ביצוע בהתאם לפרטים והתוכניות ,התאמות וניסור במסור יהלום בלבד.
העבודה כוללת :מצע חול  5ס"מ ,אספקה והנחה וכל יתר העבודות הנדרשות לקבלת
משטחים מושלמים באישור המפקח.
המדידה :מ"ר
40.01.0700

אבן גן דגם 'רמות' במידות  12.5/18.75/50ס"מ -עבור פתחי עצים במדרכות
אבן גן דגם 'רמות' בגוון אפור בגמר סופרסטון ללא סיתות ,במידות  12.5/18.75/50ס"מ
תוצרת אקרשטיין או ש"ע ,כולל יסוד וגב ב 20-בטון .לא יורשו השלמות ביציקת בטון.
כמו כן ,השימוש בגליוטינה לא יאושר  -אלא במסור יהלום בלבד .לא תהייה תוספת מחיר
להנחה ברדיוסים ובעקומות.
העבודה כוללת :אספקה ,הנחה ,יסוד בטון
המדידה :מ"א

פרק 41
עבודות גינון והשקיה

המהווה השלמה לנאמר בפרק  41במפרט הכללי
41.0

כללי :
עבודות הפיתוח הנופי כוללות הכנת השטח לגינון ,נטיעות וביצוע עבודות השקיה.
.1
עם קבלת הוראה מהמפקח להתחלת עבודות הגינון ,על הקבלן לוודא שהשטח נקי מכל
פסולת ,מיושר בהתאם לתכנית היישור ואינו מהודק .באם לדעתו של המפקח הודקה
האדמה יתר על המידה בשעת הפיזור והיישור ,יהיה על הקבלן להפוך את האדמה לעומק
של לא פחות מ 25 -ס"מ ע"י עידור ידני
או חריש בכלי מכני שיאושר למטרה זו .יישור סופי ותיחוח של האדמה יעשה ללא תשלום
נפרד.
כל המפורט בפרק הזה כלול בפרקי שתילה ונטיעה ולא ישולם תוספת.
עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה ,השקיה וטיפול בנטיעות .הקבלן יבצע את
.2
העבודה באמצעות חברות ו/או קבלני משנה מאושרים ע"י עיריית ירושלים ובעלי נסיון
מקצועי מוכח בעבודות דומות בהיקף ובמהות .יש לקבל מראש אישור לקבלן שיבצע
עבודה זו.
המפרט הנ"ל כולל :
.3
מפרט לעבודות הכנה לגינון והשקייה.
א.
מפרט טכני לעבודות השקייה.
ב.
מפרט לעבודות גינון.
ג.

א'

אדמת גן מובאת
כולל תוספת תערובת לשתילה וייצוב הקרקע
אספקה ופיזור של אדמת גן מטיב מאושר ע"י המפקח .אדמת גן משכבה עליונה של עד 1
מ' ,פוריה ונקיה מחומרים אורגנים ופסולת .הקבלן יערוך בדיקת קרקע ע"י מעבדה של
משרד החקלאות ויקבל אישור מהמעבדה שהקרקע מתאימה לגידולי חקלאות ,כולל
בדיקה עבור חומרים רעילים.
מליחות הקרקע לא תעלה על  4מילימוס .הבדיקה תבוצע ע"י מעבדה מורשה על
ידי משרד החקלאות על חשבון הקבלן .עלות הבדיקות תהייה בסכום שלא יעלה על 2%
מהסכום הכולל של סעיף זה .הקבלן יגיש לפיקוח תעודת בדיקה של ממצאים
המחיר כולל :אספקה ,הרמה והובלה ,פיזור והידוק לכל מקום שידרש לפי תכנית גינון.
המדידה :מ"ק.

ב'

טיוב הקרקע
טיוב הקרקע על ידי דשנים וקומפוסט כלול במחיר השתילה ולא תהייה תוספת מחיר
עבור החומרים והפיזור.
לאחר השמדת העשבייה יטייב הקבלן את הקרקע ע"י פיזור זבל קומפוסט אורגני תוצרת
"גבעת עדה" או ש"ע.
הבנוי מזבל פרות ומקבל השלמה של מקירו אלמנטים .טיב הקומפוסט יהיה בהתאם
לדרישות תק"י לאמינות הרכב כימי .הקומפוסט יהיה מסוג שעבר חיטוי נגד זרעי בר
ויהיה נקי מחומרים רעילים .הקומפוסט עובר קומפוסטציה ברמה גבוהה ולאחר נשלח
לבדיקות מעבדה של מיצוי ושריפה.
התכולה לאחר השרפה :
תכולת החומר האורגני היא כ55% -
 , 1.5% Nחנקן זמין
 , 0.75% P 205זרחן
 , 0.65% K 20אשלגן
כל השאר הינו חומר מינרלי שהפך לאפר בשרפה.
הכמות  20קוב לדונם.
כמות לדשא  20 :קוב לדונם  120 +ק"ג  /דונם סופר פוספט מעושר  80 +ק"ג/דונם אשלגן
כלורי.
הקומפוסט יוצנע בקרקע מיד לאחר הפיזור ולא מאוחר מ 6 -שעות לאחר הפיזור.
עומק ההצנעה  20-40ס"מ במחרשת אתים במקומות שניתן ע"פ החלטת הפיקוח.
העבודה כוללת ישור סופי ומדוייק לאחר ההצנעה.
במידה ולא ניתן לעלות על השטח עם כלי עבודה לעיבוד קרקע ,יש למלא כל בור שתילה
בכמות של :
עצים בוגרים  /דקלים  /עצים מחבית  2 -פחים (פח =  20ל').
שיחים ממיכל  10ל'  1 -פח.
ממיכל  5ק"ג  3 /ק"ג חצי פח.
העבודה כוללת :יישור סופי ומדויק לאחר ההצנעה.

המחיר כלול במחיר הנטיעות והשתילה ולא תהיה שום תוספת מחיר עבור סעיף זה.

דישון באוסמוקוט פלוס ()OSMOKOTE

ג'

דשנים מנרלים בשחרור מבוקר עם טמפרטורת הקרקע בצורת כדורים של חומרי הזנה
המצופים במעטפת חצי חדירה על בסיס שרף אורגני טבעי
הכמויות המומלצות :
צמחי כיסוי ,הרכב כימי  .15-8-11משך השיחרור  12-14חודשים לפי הכמויות הבאות:
 110גר' לעץ.
 לעצים מכל הסוגים 50גר' לשיח.
 לשיח ממיכל  10ל' 20גר' לשיח.
 לשיח ממיכל  3ל' 10גר' לשיח.
 לשיח ממיכל  1ל'באוסמוקוט ידשנו בשלב של הכנת הבור לנטיעה בכל האיזורים למעט איזור מדשאה
ולמעט איזורים של מי תהום.
מחיר הדישון כבר כלול במחיר נטיעת עצים ושיחים.
ד'

ישור גנני
אחרי פיזור מצעי הגידול השונים יתבצע יישור גנני בעבודת ידיים של כל שטחי הגינון,
כולל עיבוד שיפועי ניקוז לפי תכנית טופוגרפיה של אדריכל הנוף.
המחיר כלול במחיר המצעים

41.02
א'

מפרט טכני לבצוע מערכת השקיה
ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקייה לשטחי גננות נוי ,המורכבות
מצינורות פוליאתילן .לצורך זה נחשבת מערכת ההשקייה לשטחי נוי והחל מראשי
המערכת וכוללת את כל הצנורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן .אספקת
המים לראש המערכת באחריות המזמין.
 לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור ההשקיה המתוכננתולידע את המתכנן ,על כל סטייה מהלחץ המצויין בתכנית.
 תחילת הבצוע תהיה רק לאחר קבלת אשור ו/או המפקח המתכנן וקבלת תכניתמעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן ,אשר תישא את החותמת ל"ביצוע".
 טיב החומרים  -כל האביזרים ,הצינורות והחומרים יהיו חדשים ,תקינים ועומדיםבתקן האחרון של מכון התקנים (מיא"מ) .למוצרים שאין תקן ,תהיה ההחלטה לאשר
שימוש בהם ,בידי המפקח בלבד.
-

ב'
ג'

מועד ביצוע העבודה  -אם חלפה שנה ויותר מגמר התכנון יהיה על הקבלן לקבל
אישור מחדש לביצוע .כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז ,חייבת לקבל אישור המפקח
לביצוע.
בסיום העבודה על המבצע להגיש למזמין העבודה תכנית אימות כלומר תכנית
מצב קיים בשטח לאחר ביצוע (.)AS MADE

מדידה וסימון :
עלות הצנרת כוללת בתוכה גם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתה ,חפירה וכיסוי.
עלות ראש הבקרה כוללת בתוכה גם את החיבור למקור המים וחסימות במידה וידרש.
עלות המחשב כוללת בתוכה גם התקנה ושירות בשטח לשנה.
המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע כולל הגבהים.
יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח.
על כל סטייה בשטח מהתכנית המבצע ו/או המפקח יעדכן את המתכנן ויקבל את אישורו.
ברזים ומגופים ממטירים ומתזים יסומנו ע"י יתד.
קווי המים יסומנו ע"י אבקת סיד.
חפירה :
חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים,
ביוב ,טלפון ,או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת .יש לקבל אישור עבודה מהמפקח .על
המבצע להכין את כל הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה.
עומקי החפירה יהיו כדלקמן למעט עומקי שרוולים:

קוטר צינור (מ"מ)
63 - 75

50

40 - 50
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עומק חפירה רצוי (ס"מ)
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חפירת תעלות ושוחות תעשה בכילים מכניים או בעבודת ידיים .מומלץ להשתמש
במתעל.
במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים ,עצים קשים או חדים התעלה תועמק ב15 -
ס"מ מהעומק המצויין ותרופד באדמה נקייה.
צינורות המסומנים בתכנית המונחים זה ליד זה ,ניתן להעביר באותה תעלה ,אך אין
להניחם זה על זה .לשם כך יש להגדיל את התעלה ע"י הרחבתה.
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל יש להגן על הצנרת בשרוול
פי.וי.סי או חיפוי בחול ומרצפות לאחר תיאום עם המתכנן.
במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל ,קיר ,כביש וכדומה יוכנס הצינור לתוך
השרוול .יש לפתוח מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו.
השרוול יהיה מחומר קשיח ,עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל
דרכו .השרוול יבלוט  50ס"מ משולי המעבר ,תחתיו הוא מונח.
יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק של השרוול לאחר התקנתו ע"י יתדות
סימון.
צינור החוצה כביש יהיה מפלדה מגולוונת או מפי.וי.סי לחץ מים דרג  .10עומקו יהיה
 30ס"מ מתחת לגובה קרקע מקומית ,כלומר  90ס"מ מתחת לגובה הסופי של הכביש.
שרוול העובר במדרכה עומקו יהיה  20ס"מ מתחת למצע המדרכה בקרקע מקומית
כלומר  50ס"מ מתחת לגובה המדרכה.
שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת הגינה ,הכל בהתאם למצויין
בתכנית.
שרוול קיים יחשף בקצוות וצינור ההשקייה יושחל דרכו.
הסתעפות צנרת השקייה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכת בטון (ביוב) בקוטר  60או 80
ס"מ עם מכסה בגובה הריצוף .במכסה יוטבע סימון רשת השקייה.
לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיים או מתוכנן ,יש לחפור תעלה במרחק של  2מטר
מהעץ (פרט לצינורות הטפטוף).

צנרת ומחברים :
 הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפוייה ,ללא מתיחה .אין לכופף אתהצינור בקשת חדה מדי .במקומות בהם יונח הצינור בקשת חדה ,יש ליצור אותה
באמצעות זוית מתאימה .יש לוודא שהצינור יונח
בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או חדים.
לא תעשינה כל עבודות בצינור פוליאתילן ,אלא בתום  24שעות מפריסתו או עד שהצינור
ייצור לעצמו את צורתו הסופית (רפויי וללא פיתולים).
 צינורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשום אופן לא זה על זה .ישלסמן בנפרד צינורות זהים בוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.
 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. מקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו מתחת לקיר ,או בקיר בתוך שרוולבאישור המפקח והמתכנן.
 אין לחבר קו הארקה (חשמל) לקו כלשהו במערכת. הקווים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל והדשןויישור גס.
 על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם.כל חבורי המתכת והתברוגות יעטפו בפשתן או בטפלון ,מתכת בפשתן ,פלסטיק בטפלון.
כל אביזרי החיבור יעמדו בלחץ הנדרש של מערכת השקיה – (ראה תוכנית השקיה).
 כל המחברים לצנרת פוליאתילן להמטרה וטפטוף יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים,החיבורים לשלוחות טפטוף יהיו בהתאם לסוג הצנרת או ע"פ הנחיות בתוכנית.
 הרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור .ניתןליצור זוית (פאזה) בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית שאינה על בסיס נפט.

-

 41.1.03טפטוף :
-

-

על הצינור לעבור במחבר בעזרת טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום המחבר .סגירה
והידוק ייעשה במפתחות מתאימים.
חור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים כדי שלא יהיו נזילות (מקדח כוס עם מוביל)
קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ 2-מ"מ מקוטר המחבר.
יש להקפיד להוציא את דיסקית הצינור שנקדחה.
יש למנוע חשיפת טבעות גומי ,המשמשות לאטימה לקרינת שמש.
קצה צינור יסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק.
כל אביזרי החיבור יהיו מסוג פלסאון בלבד (אין אישור בשימוש רוכבים ו/או אביזרי
שן).
המעבר מקוטר לקוטר יותקן תמיד על הקוטר הגדול יותר במרחק של  2מ' מאזור
יציאה.
יש להגן על שסתומים ,וסתים ,ברזים לשטיפה וכניסה ע"י בריכת הגנה מנוקזת
מיציקת בטון אא אם נדרש אחרת בתכנית או בכתב הכמויות.
אין לכסות את הצינורות בתעלות ואם המחברים טרם נבדקו בלחץ וטרם
נשטפו כל הצנורות .כסוי התעלות יהיה רק לאחר אשור המפקח .מדידית
הצנורות תעשה לפני סגירת התעלות.
תבוצע שטיפת קווים ראשייים וספי שלוחות לפי סדר ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה
סביר וזהה
אחר שלוחה .יש להקפיד שסילון המים היוצא משלוחה יהיה בזרם
בעוצמתו לסילון המים בשוחות האחרות.
לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים .בכל מקום
בו יש אביזר ,יש להשאיר תעלה פתוחה באורך  1.0מטר מכל צד .כמו כן יש לאטום את
כל הפתחים כך שהאביזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.
יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי  15ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.
לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,כשמשך העמידה בלחץ יהיה
 24שעות .במידה שתתגלנה נזילות יש לתקנן ולבדוק שנית כיסוי סופי של התעלות
לאחר קבלת אישור המפקח.
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן ,יבוצע הכיסוי הסופי.
הכיסוי ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים .את התעלות יש למלא ולהדק תוך כדי הרטבה
עד גובה השטח.
יש לדאוג למילוי כל שקיעה בעתיד ,עד שיתקבלו פני שטח ישרים.
המדידה  :מ"א מדוד בציר הצינור וכולל את כל האמור לעיל ,כולל חפירה לכל סוגי
הצנרת וכיסוייה.
סוג הצנרת הטפטוף המרחקים בין הטפטפות והשלוחות וכן האורך המכסימלי
המותר של השלוחות יהיו ע"פ מפת התכנון .בכל שוחות העצים והמדשאות יהיה סוג
טפטוף זהה (של אותו יצרן).
במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים מתאימים לסוג צנרת הטפטוף בהתאם
להנחיות בתכנית ולפי מפרטים של מיא"מ ובהתאם לדרישות של כל יצרן.
קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים יונחו על גבי הקרקע וייוצבו ביתדות ברזל
מגולוון בצורת ח באורך של  40ס"מ ובמרחק של  2מטר זו מזו .בצורה רפוייה ללא
מתיחה.
קווי הטפטוף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות ,טפטפת לשיח .קווי הטפטוף
יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני .הקווים יהיו ישרים ללא חזרות (אלא אם נדרש
אחרת בתכנית ההשקיה)
המרחק מהקו המחלק לטפטפת הראשונה לא יעלה על מחצית המרחק בין הטפטפות.
בשטח המיועד לשיחיה חדשה ,יונחו קוי הטפטוף לפני ביצוע השתילה .
קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת ,המקיפה את הגזע ועליה  8טפטפות
של  2.3ליטר לשעה( ,אלא אם נדרש אחרת בתכנית ההשקיה) רק לאחר סימון מיקום
העץ ע"י מתכנן הצמחיה.
קווי הטפטוף להשקיית דקלים יקיפו את הגזע עם  15טפטפות של  2.3ליטר לשעה
(אלא אם נדרש אחרת בתכנית) ,רק לאחר סימון מיקום הדקל ע"י מתכן הצמחיה.
בשטחים מדרוניים יש להניח שוחות טפטוף במקביל לקווי הגובה.
לכל עץ במדשאה להגיע עם קו טפטוף.
אין להרכיב טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצורכי תיקון בלבד.
כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח למעט המגוף.
אין לחבר תחילות של קו טפטוף.
שטיפת הצנרת  -יש לשטוף צינורות מחלקים ואחר כך לחבר אליהם את שלוחות
הטפטוף ולשטוף .יש לדאוג שמיכל שלוחה יצא זרם מים הזהה בעוצמתו בשלוחות
אחרות ,רק לאחר השטיפה יש לחבר קו מנקז ולשטוף.

-

צינור מנקז ללא בריכת הגנה יסתיים במצמד  +פקק (ללא קיפול צינור).

-

יש לתת צינור מנקז (בקוטר הצינור המחלק)  +בריכת ניקוז הגנה וברז שטיפה לכל
ערוגה בה מעל  3שלוחות באורך  5מ' לפחות.

-

הצינורות המחלקים והמנקזים יונחו בעומק  30ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה
(לחגורת בטון).

-

קצוות השלוחות שאינן מחוברות לקו המנקז ייסגרו ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו
ע"י סופית או טבעות פוליאתילן בקוטר המתאים.

 טפטפות לעץ יורכבו על צינורות מקוטר  16מ"מ ומעלה דרג  2.5או  4אטמ' בעזרתמחרר המיועד לכך.
המדידה  :מ"א ,כולל כל האמור לעיל והטמנה במידת הצורך.
 41.1.05ראש בקרה :
-

מיקום מדוייק של ראש הבקרה יקבע ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המזמין
והמתכנן.
על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים .ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר
גישה ,הפעלה ופרוק בצורה נוחה וסדר הרכבתם יבוצע ע"פ פרט בתכנית השקייה
אביזרי ראש המערכת יהיו ע"פ סכמת ראש המערכת בתוכנית השקיה.
יש להשאיר מקום לחבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אביזר הסתעפות
 90מעלות עם פקק( .גם אם לא צוין בפרט שבתכנית).

 רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתכנית. הרקורדים יותקנו בכל מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד ,דוגמאת מד מים ,מסנןברזים מגופים וכו' בשאר המקומות חיבור אביזרי ראש המערכת יבוצע באמצעות
הדבקה בלבד.
 הברזים יורכבו במקביל לקרקע עם זויות רקורד. היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה יחוברו ע"י רקורדים ויהיו מחומרקשיח ,פי.וי.סי או פוליאתילן.
 אביזרי ראש הבקרה ישענו על תומכות בצורת  Yשיונחו מתחתם .בעיקר חשובלהתקין תומכות כאלו משני צידי ראש הבקרה.
 בסוף ראש הבקרה יורכב פקק. ראש הבקרה יוגן ע"י ארגז הגנה בגודל שיכלול את כל אביזרי ראש הבקרה .מדותהארגז תילקחנה לאחר שראש הבקרה יהיה בנוי בשטח ובהתאם למידותיו( .סוג
הארגז בהתאם לתכנית השקייה).
 אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של  20ס"מ ,הגובה מינימלי יקבע לפי האביזר הנמוךביותר מעל רצפת הארגז.
 המרחק בין אביזרי ראש הבקרה לארגז לא יקטן מ 20 -ס"מ .המרחק יהיה גדול יותר אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צינורות מגולוון בגלוון חם צבוע בצבע יסוד וצבע עליון בהתאם לקביעת אדריכל הנוף אלא אם נדרש אחרת בתכנית השקייה. תחתית הארגז תהיה מנוקזת באמצעות שכבה של  20ס"מ חצץ גס. המחיר כולל ארגז ראש בקרה ,שכבת חצץ בתחתית הארגז ,מכסים לארגז ענבר,צירים ,מנעול ,מפתח מסטר וידיות( ,אלא אם נדרש אחרת בתכנית השקייה ).וכל
העבודות הנדרשות לעיגון הארון למקומו.
מדידה  :קומפ'.
מחשב השקיה
מחשב השקיה –מסוג סקורפיו מורחב מוטורולה" או ש"ע יותקן בתוך ארגז תוצרת
"אורלייט בלומגארד" או ש"ע ויוזן ממתח  24 V DCאלא אם נדרש אחרת בתכנית
השקיה .המחשב ישלוט על ברזים הידראוליים המותקנים בראש הבקרה  .יש להכניס
בתוך משטח בטון את החיווט וכן את החיווט המספק חשמל למחשב .המחשב כולל את
כל האביזרים הדרושים בהתאם להוראות היצרן.
מדידה :יח'

מפרט עבודות שתילה
אחריות הקבלן להזמנת גידול צמחיה  -מידית
הקבלן מתחייב בזה להזמין מידית את כל כמות העצים ושיחים והאקסמפלרים עם
חתימת החוזה וזאת על מנת להבטיח כמות ,גודל ואיכות חומר שתילה כפי שנדרש
בתוכניות .רשימת המשתלות המגדלות יימסרו לאדריכל הנוף ולמפקח לאישור ,לפני
חתימת הסכמי גידול החומר .מועד הנטיעה הסופי יוגדר על ידי הקבלן לאחר אישור
עקרוני ממפקח הפרויקט .אחריות לאספקת שתילים לפי המפרט נשארת באחריות הקבלן
הראשי בלבד .במקרה של נזקי טבע לפני מועד השתילה ,הקבלן יצטרך לספק שתילים
ממקור אחר על חשבונו .במידה ואין להשיג חומר מתאים בעת הנטיעה ,האדריכל יקבע
שתילים חליפיים לפי חומר קיים בשוק והקבלן מתחייב לספק אותו ללא כל תוספת מחיר.
כל שינוי בתוכניות הנטיעה דורש אישור המפקח בכתב .הקבלן יודע שעשוי לחול שינוי
במועד ביצוע קטעים שונים בפרוייקט כולו
ויערך בהתאם אספקת השתילים .יש להזמין את העצים שיחים ואקסמפלרים בהתאם
לחוברת רשימת צמחים והערות המצורפת לתכנית שתילה.
בור נטיעה
בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן :
בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן ,ולהערימה בסמוך לבור החפירה.
כל המצעים אשר מתחת לאדמת הגן יסולקו על ידי הקבלן לאתר שפיכה מאושר ע"י
הרשות המקומית .מחיר חפירת הבורות כלול במחיר הנטיעה.
זיבול בור נטיעה בזבל קומפוסט אורגני סעיף  41.1.130כלול במחיר השתילה בכמות של
:
עץ בוגר מס'
עץ בוגר מס'

 2 - 7פחים (פח  20 -ל')
- 8

"

"

_____________________________________
עץ חצי בוגר מס'  2 - 9פחים (פח =  20ל')
"
עץ חצי בוגר מס' " - 10
__________________________________
שיח ממיכל מס'  , 8מס'  60 - 7ליטר  1 -פח
_____________________________________
שיח  5ליטר מס'  1/2 - 5פח
שיח  3ליטר מס'  1/2 - 4פח
שיח  1ליטר מס'  1/3 - 3פח
להלן מידות בור לנטיעה
גודל הכלי בהתאם לפירוט בסעיף 41.2.05
א .עצים בוגרים  /מהאדמה ודקלים (מס' )10, 9במידות X140 X 140עומק  140ס"מ
ב .באקסמפלרים בוגרים מהאדמה מס'  8במידות  100 X 100 X 100ס"מ
ג.

עצים מחבית כלי מס'  8במידות  100 X 100 X 100ס"מ.

ד .שיחים ממיכל  110ל'  50 /ל' וכלי מס'  8במידות  100 X 100 X 100ס"מ.
ה .שיחים ממיכל  50ל'  25 /ל' כלי מס'  7במידות  90 X 90 X 90ס"מ.
ו.

שיחים ממכיל  25ל'  10 /ל' כלי מס'  6במידות  80 X 80 X 90ס"מ.

ז .צמחים ממיכל  3ליטר מס'  4במידות  50 X 50 X 50ס"מ.

יש למלא כל בור נטיעה במצע גינון לפי סעיף א' בפרק ( 41.01עבודות הכנה לעבודות גינון
והשקיה) להוסיף לכל בור כמות קומפוסט ודשן אוסמוקוט פלוס ( )OSMOKOTEלפי
סעיפים ב' וה' – בפרק ( 41.01עבודות הכנה לעבודות גינון והשקיה

טבלה א'  -סווג שתילים הנמכרים במיכלים
כינוי הגודל

גודל הכלי
לפחות מנפח

ועד נפח

הערות

 0.01ליטר

 0.1ליטר

"תבנית"

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת
או בדמוי "חישתיל"

 0.1ליטר

 0.25ליטר

מספר 1

כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או
בדמוי "חישתיל" כנ"ל

 0.25ליטר

 1.0ליטר

מספר 2

 1.0ליטר

 3.0ליטר

מספר 3

 3.0ליטר

 6.0ליטר

מספר 4

 6.0ליטר

 10.0ליטר

מספר 5

 10.0ליטר

 25.0ליטר

מספר 6

 25.0ליטר

 60.0ליטר

מספר 7

החל מגודל זה מופיע סווג נוסף ,לשתיל
עם גוש הנחפר מהאדמה

 60.0ליטר
("חבית")

ומעלה

מספר  8ומעלה

ראה בחלק ב' כפי שהוא מפורט לגבי
עצים הנחפרים מהאדמה.

סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש השורשים הנחפר מהקרקע טבלה סווג ב' (משלימה לטבלה א')
מס' בדים עובי הקפי
כל הבדים
הכרחיים
מעל גובה נמדד בס"מ
*
 190ס"מ
מפני קרקע

הסוג והכינוי
לאיכות השתיל

גובה
השתיל
בס"מ

עובי גזע קוטר/עו
נמדד ע"פ מק
גוש
קוטר
השורש
מ"מ
(החל מ) -
(החל מ ) -בס"מ
(החל מ-
)1
170
 25ס"מ
 25מ"מ
250
 35ס"מ
(כ)1" -

0
1

א' מעולה
 7.5ס"מ

 50מ"מ
(כ)2" -

 35ס"מ
 40ס"מ
 50ס"מ

250
300
350

1
2
2

 5.0ס"מ
 10.0ס"מ
 25.0ס"מ

מעולה
א'
מעולה

מס' 8

 75מ"מ
(כ)3" -

 50ס"מ

350

3

 20.0ס"מ

מעולה

מס' 8

 60ס"מ
 60ס"מ

400
450

3
3

 25.0ס"מ
 35.0ס"מ

א'
מעולה

מס' 9

 60ס"מ

450

3

 30.0ס"מ

מעולה

 70ס"מ

450
450

3
3

 35.0ס"מ
 50.0ס"מ

א'
מעולה

מס' 10

 70מ"מ
 70מ"מ

450
450

3
3

 40.0ס"מ
 60.0ס"מ

א'
מעולה

מס' 11

 100מ"מ
(כ)4" -

 125מ"מ
(כ)5"-

מס' 7

בדרך כלל המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו  50ס"מ לפחות
* מדידת ההיקף נעשית  10ס"מ מהסתעפות הבד מהגזע.
א'

טיב השתילים  -על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש ,בריאים
מכל מחלות ומזיקים ללא עשבי בר ומזיקים ,עם מערכת שורשים מפותחת ועם ענפים
ושורשים מקוצצים או גזומים לפי סוג וגודל השתיל ומיכל השומר על שלמות גוש
השורשים .השתילים יתאימו בתכונותיהם לסווג א' של דירוג המשתלות.

ב'

שתילה ונטיעה  -עונת הנטיעה המומלצת היא בסתיו ,הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג
אויר מתאימים ,לא תורשה שתילה ונטיעה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה.
הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים ,מילוי הבור
באדמת גן מעורבת בדשן ,הידוק ,יצירת גומה והשקאה .הקבלן יספק דשן אורגני רקוב,
או כופתיגן אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם ערמת אדמת הגן ,המיועדת למילוי
הבור.

ג'

אספקה  /נטיעת צמחים ממיכל  1ליטר גודל מס' 3
חפירת בור נטיעה ודישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים יהיו
מפותחים בהתאם לגודל מס'  3לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת
הצומח .מינימום  1ליטר לפחות  6ענפים שאורך כל ענף או שלוחה מינימום  10ס"מ ,טיפול
ואחריות לקליטה כמפורט לעיל.
יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים אלו ע"י האדריכל.
המחיר כולל  :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום
שידרש לפי תכ' גינון ,תקופת אחריות ותחזוקה.
מדידה  :יח'.

ד'

אספקה  /נטיעת צמחים  3/5ליטר ממיכל גודל מס' 5 ,4
חפירת בור לנטיעה ודישון לפי המפרט הכללי .כל היתר כאמור לעיל .הצמחים יהיו
מפותחים בהתאם לגודל מס'  4לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה
להנדסת הצומח .מינימום  4ליטר ,לפחות  8ענפים מפותחים באורך כל שלוחה/ענף 15
ס"מ ,טיפול ואחריות לקליטה כמפורט לעיל .יש לאשר את המשתלה המספקת צמחים
אלו ע"י האדריכל.
המחיר כולל  :אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הרמה והובלה לכל מקום
שידרש לפי תכ' גינון ,תקופת אחריות ותחזוקה.
המדידה  :יח'.

ה'

אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מס' 8
אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מהאדמה סטנדרט קוטר הגזע יהיה " 2מדוד בגובה 20
ס"מ מעל לקרקע .גובה גזע  2.00מ' לפני פיצול הענפים תחתון .הנוף כולל ענפים רחבים
ומלאים .גוש השורשים עטוף סל יוטה ומתכת מתכלה באדמה.
תקנים לגבי שורשים ,גזע ,ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה
להנדסת הצומח .בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי .טיפול ואחריות קליטה
כמפורט לעיל .פרוט סוג הצמחיה ראה תכ' גינון .לכל עץ יספק ויניח הקבלן סמוכת עץ
מקולפת ומחוטאת לכל אורכה עובי הסמוכה בבסיסה " 2קוטר ואורכה  2מ' .העמדת
הסמוכה בצמוד לגזע וכנגד כיוון הרוח.
המחיר כולל אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הובלה ,הרמה ונטיעה בכל
מקום שידרש לפי תכ' גינון ,אחריות ותחזוקה.
מדידה  :יח'.

ו'

אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מספר 9
אספקה ונטיעה של עצים בוגרים מאדמה .קוטר הגזע יהיה " 3ומעלה בגובה  20ס"מ
מעל לקרקע .גובה גזע  2.50מ' לפני פיצול ענפים תחתון .הנוף כולל ענפים
רחבים ומלאים .גוש השורשים עטוף בסל יוטה ומתכת מתכלה באדמה .תקנים לגבי
שרשים ,גזע ענפים וצמרת לפי תקנים של משרד החקלאות ,המחלקה להנדסת הצומח.
בור נטיעה ודישון לפי הוראות במפרט הכללי .טיפול ואחריות קליטה כמפורט לעיל .פרוט
סוג הצמחייה ראה תכ' גינון .לכל עץ יפסק ויניח הקבלן סמוכת עץ מקולפת ומחוטאת
לכל אורכה .עובי הסמוכה בבסיסה " 2קוטר ואורכה  2מ'.
העמדת הסמוכה בצמוד לגזע ונגד כיוון הרוח.
המחיר כולל אספקה ,חפירת בורות ,דישון ,מילוי אדמת גן ,הובלה ,הרמה ונטיעה בכל
מקום שידרש לפי תכ' גינון.
מדידה  :יח' ,כולל תקופת תחזוקה ואחריות וסמוכה לפי מפרט ארגון הגננים.

טיפול ואחזקה ואחריות עד למסירת העבודה
כל הצמחיה ומערכת ההשקיה
תטופל ותוחזק לתקופה של  12חודשים מיום גמר עבודות השתילה וקבלה ראשונית של החלק
האחרון של העבודה באישור אדריכל הנוף והמפקח .
בתום תקופה זו תערך מסירה סופית לגורמי העיריה  .צמחים אשר לא נקלטו או לא
הראו כל סימני צימוח יחשבו לצמחים שלא נקלטו ויוחלפו בחדשים ,ללא כול תוספת
במחיר תקופת אחריות ואחזקה זו כלולה במחיר הנטיעות ולא תשולם
כל תוספת מחיר.
הזמנת שעון מים ותשלום עבור צריכת המיים בתקופת הביצוע והאחזקה השנתית תהיה
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
יש לקבל את אישור נציג מחלקת הגננות לטיב השתילים מכל סוג ולגודל בור הנטיעה לפני
נטיעת העצים בפועל.

פרק  – 42ריהוט חוץ
42.020.0020

עמוד מחסום לרכב דגם"ירון"
עמוד מחסום דגם "ירון" בקוטר  15ס"מ מינימום ובגובה  60ס"מ מינימום.
כולל גילוון וצבע RAL 7039
המחיר כולל :אספקה ,חפירה ומלוי חוזר ,ביסוס ,עיגון ,הנחה ,החזרת המצב לקדמותו
או השלמת ריצופים/סלילה.
מדידה :יח'

42.020.0120

מדרגות אבן טבעית  40/15ס"מ
מדרגות בחתך  32/15-17ס"מ(רום ושלח) ,באבן טבעית מסוג גיר קשה ו/או אחר לבחירת
האדריכל כולל פס חרוץ להנגשה בהתאם לתקן בהתאם לפרט לרבות יסוד בטון ב,30-
מצע מהודק וזיון הבטון.
העבודה כוללת :אספקה הנחה ,יסוד בטון
מדידה :מ"א

42.041.0012

ספסל דגם 'אילון'
תוצרת 'שחם אריכא' או ש"ע ,לפי פרט דגם 'אילון' במידות  190/59ס"מ וגובה  80ס"מ
עם בסיס מיציקת ברזל .מושב הספסל והמשענת מלוחות עץ אורן צבועים.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה
מדידה :יח'

42.041.0012

אשפתון
תוצרת 'שחם אריכא' או ש"ע ,לפי פרט דגם 'רותם' עשוי מבטון טרום בקוטר  44ס"מ,
גובה  75ס"מ ,לרבות מכסה נירוסטה ומיכל מפח מגולוון בנפח  45ליטר.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה
מדידה :יח'

42.020.0130

סככת תחנת אוטובוס
בהתאם לפרט מאושר ע"י עיריית ירושלים .המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,אישור
מחלקת שפע
מדידה :יח'

42.020.0140

ספסל משולב פרגולה
בהתאם לפרט מאושר ע"י עיריית ירושלים.
המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,אישור מחלקת שפע/אדר' העיר
מדידה :יח'

99.00.0160

סביל מים (שוקת-ברזייה)
סביל מים שיפוץ קומפלט כולל חיפוי אבן טבעית מנוסרת ומסותתת .כולל ביצוע מסגרת
היקפית עם משקוף מאבן טבעית בעיבוד טובזה .הסדרת מדרגות כדוגמת הקיים .החלפת
ברז ושסתום עם לחצן .חיבור למקור מים .כולל חיבור לניקוז .כל העבודות הנוספות
הנדרשות למתקן מושלם עפ"י הנחיות מפקח .הכל בהתאם לפרט עקרוני בתכניות.
מחיר היחידה כולל :אספקה והנחה וכל יתר העבודות לקבלת מראה מושלם
מדידה :קומפ'

פרק 44
מעקות
 44.022.0050מעקה בטיחות בגובה  1.10-1.20מ' ע"ג קירות
מעקה בטיחות מותקן ע"ג קירות .מפרופילים כולל צבע בתנור בגוון  .7039 RALכולל
גלוון חם לכל האלמנטים המחיר כולל התקנה ע"פ הפרטים והתוכניות לרבות במקטעים
ברדיוס ושיפועים ללא כל תוספת מחיר .העיגון יבוצע לראש קיר הבטון בקידוח ומוסתר
מתחת לחיפוי .
לא יורשו השלמות וריתוכים של אלמנטים באתר ,הקבלן ימדוד את האורך המדויק
ויחלק את השדות במפעל בתהליך היצור כך שהביצוע יהיה מושלם ללא צורך
בחיתוך/ריתוך באתר .
המחיר כולל :אספקה ,התקנה
המדידה :מ"א
44.022.0200

מאחז יד לכבש או מדרגות
מאחז יד לכבש או מדרגות בקוטר " 1 1/2מותקן לקיר או לצידי מעקה ע"י צינור קוטר
 16מ"מ  .מאחז היד מגולוון וצבוע.
צינור חיצוני עם כיפוף בקצוות מאחז בהתאם לתקן ,מורכב בגובה  90-95ס"מ מפני
המשטח המוגמר או מפני קצה השלח במדרגות ,מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4
ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור ,לרבות חיזוקים לקיר מעקה ורוזטות לכיסוי
החיבור ,לפי דרישות ת"י .1918
המחיר כולל :אספקה ,התקנה
מדידה :מ'

פרק 51
עבודות עפר וסלילה
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  00במפרט הכללי או פרקים רלבנטיים
אחרים לו.כל העבודות יבוצעו ע"פ הגרסה המעודכנת למפרט הבין משרדי  ,להלן הספר הכחול,
לסלילה אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד ובמסמכי החוזה  .יש לראות את המפרט המיוחד
כהשלמה למפרט הכללי (הספר הכחול) ,לתוכניות ולכתב הכמויות ,ועל-כן אין זה מן ההכרח שכל
העבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.
במידה ותהי אי התאמה בין מה שמתואר למפרט זה לביו המתואר בספר הכחול יש לפנות למנהל
הפרוייקט והמתכנן.
כל העבודות סימון כבישים שילוט תמרור יבוצעו ימדדו וישולמו ע"פ ההנחיות במפרט הכללי
לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים.
כל העבודות הניקוז יו ע"פ ההנחיות במפרט הכללי של תאגיד המים והביוב של "הגיחון".
מחירי היחידה של כל תוצרי עבודת הקבלן – פירוקים ,חישוף ,עודפי עפר ,וכיוצ"ב ,וכן פינוי פסולת
של אחרים – כוללים בין היתר אגרות הטמנה ולא תשולם תוספת.

תשומת לב הקבלן לשילוב עבודות העפר למבנים בעבודות העפר הכלליות לצורכי כבישים ופתוח
בפרויקט .סך עבודות העפר בפרויקט מחולק לעבודות עפר למבנים (בפרק זה ) עבודות עפר
לכבישים (פרק  )51ועבודות עפר לפתוח הנופי (פרק  . )40התשלום עבור עבודות העפר למבנים
יבוצע במסגרת עבודות העפר הכלליות במבנה  01של כתב הכמויות.

בקרת איכות

בקרת האיכות תבוצע לפי הדרישות במפרט הכללי ,פרק  .51להלן מספר הדגשים:
במסגרת בקרת האיכות אשר הקבלן מחוייב לבצע על עבודתו יבצע צוות בקרת האיכות
מטעם הקבלן את הבדיקות המפורטות להלן:
 .1חפירה/חציבה:
א .מדידת מצב קיים ומיפוי שטח ע"י מודד מוסמך.
ב .בקרת סימון תחומי חפירה/חציבה.
ג .בדיקת שיפועי חפירה זמניים.
 .2בדיקת סימוני בטיחות בחפירה כנדרש בתקנות העבודה.
מילוי:
א .בדיקת מיון ,דירוג וסיווג לחומרי המילוי השונים.
ב .בדיקת צפיפות הידוק שוטפת בכל איזורי המילוי ובכל השכבות.
ג .בדיקת קיום שיגרת חידוש סימונים וסימון שכבות על גבי קירות תומכים לבקרה על
עובי פיזור שכבות המילוי.
 .3ניהול יומן ודיווח:
כל האינפורמציה הקשורה בביצוע עבודות העפר ,תרוכז ביומן בקרת איכות בצורה
טבלאית ברורה.
הטבלה תוכן על ידי הקבלן ותאושר על ידי הפקוח מראש.
ביצוע כל הבדיקות על ידי צוות בקרת האיכות של הקבלן יהיה תנאי מקדים לביצוע
הבדיקות ואישור המפקח.
צוות בקרת האיכות של הקבלן יבצע את כל הבדיקות הנ"ל ובדיקות נוספות אשר עליו לבצע למיטב
שיפוטו המקצועי .תיעוד כל הבדיקות יוגש בסיום כל שלב למפקח .המפקח רשאי לדרוש חזרה על
בדיקות מסוימות במידה ותוצאותיהן אינן משביעות רצון או אינן עומדות בקריטריונים הדרושים.
הקבלן לא יוכל להמשיך בביצוע עבודתו טרם קבלת חתימת המפקח ביומן העבודה על אישורו

 01.010חפירה/חציבה למבנים
א) המדידה לתשלום עבור כל העבודות המפורטות בפרק זה תתבצע לפי ההנחיות המפורטות
בסעיפים המתאימים בפרק  01ו 51 -שבמפרט הכללי (הספר הכחול) ,אלא אם כן צויין אחרת
במפורש במפרט טכני זה.
ב) תשומת לב הקבלן מופנית בין היתר להוראות פרק ט' "חפירות ועבודות עפר" של פקודת
הבטיחות בעבודה (המעודכנות ליום הביצוע) סעיפים  111עד  126ועל הקבלן לפעול בהתאם
להוראות אלו .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה או אחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על
הבטיחות בעבודה לפי כל חוק או הוראה אחרת ,או לפי הנהוג והמקובל .בכל מקרה על הקבלן
לעבוד על-פי התקנות והחוקים המעודכנים ביותר לתקופת העבודה בפועל.
ג) בכל מקום במכרז/הסכם זה שבו נאמר "חפירה" ,תהיה הכוונה לחציבה ו/או חפירה בכל
סוגי הקרקע והסלע באתר.
א .כל פעולות החציבה בכל שלבי עבודות העפר ,תעשינה ע"י כלים מכאניים כבדים ,פטישי
אויר (קומפרסורים) ,פטישים פניאומטיים מתנייעים וכו' .הקבלן יגיש לאישור המפקח את
רשימת הציוד המכאני כולל סוג ,גודל ,אנרגיה וכד' והוא יוכל להשתמש בציוד זה רק לאחר
אישורו של המפקח .תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי באזורים רבים בפרויקט יידרשו
עבודות בכלים קטנים עקב הקירבה לבתים ,קירות ומערכות שונות .הקבלן יתאים את כלי
העבודה למגבלות המקום.
ב .חל איסור על שימוש בחומרי נפץ ובפיצוצים מכל סוג שהוא בפרויקט זה.
ג .סילוק עודפי חפירה ו/או חציבה ,וכן סילוק חומר מפורק כלשהו ,יהיה תמיד עד מרחק
בלתי מוגבל מהאתר אל מקום שפיכה המאושר על ידי הרשויות כמפורט בפרק המוקדמות
של מפרט זה.
ד .בטרם יחל הקבלן את עבודתו באתר ,עליו לבצע מדידת איזון גבהים לאימות המצב הקיים
בשטח .מדידה זו תבוטא במפה טופוגראפית בקנ"מ  1:250או מפורט יותר .מפה זו לאחר
שתאושר על ידי המפקח תהווה בסיס לחישוב הכמויות .כל המיפוי והמדידות לצורכי
חישוב כמויות הם על חשבון הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד.
ה .מדידה לתשלום של כל עבודות העפר תהיה לפי נפח ,בכפיפות לאמור בשיטות המדידה
ובתכולת מחירי עבודות העפר בסעיף  01.00.02שבמפרט הכללי וכן כל האמור במפרט
המיוחד בסעיפים לעיל ולהלן .בניגוד לאמור במפרט הכללי ,יהיה המחיר כולל סילוק
החומר אשר לא יאושר על ידי המפקח לשימוש חוזר ,מהאתר עד למרחק בלתי מוגבל
מהאתר.
ו .מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה בסמיכות ליסודות של
מבנים כלשהם ,ו/או ליד כביש פעיל ועפ"י קביעת המפקח יש בכך כדי להקטין את בטיחות
המבנה הנ"ל ,ו/או את בטיחות כלי הרכב (לפי הענין) ,יבצע הקבלן את החפירה ו/או
החציבה בעבודות ידיים ,תוך כדי ביצוע דיפון זמני מהסוג שיאושר ע"י המפקח מראש.
ז .שיפועי חפירה המסומנים בתוכניות לעבודות העפר למבנים בכל המקומות המצוינים ,הינם
שיפועים על פיהם יחושבו הכמויות התיאורטיות של עבודות העפר למבנים .השיפועים
בפועל ,יענו על דרישות תקנות הבטיחות בעבודה והינם באחריותו הבלעדית של הקבלן
המבצע .בכל מקרה בו השיפוע היציב בפועל יחייב ביצוע תמיכה או דיפון זמני ,יההי על
הקבלן לבצעם על פי תיכנונו ועל חשבונו למעט רמפה זמנית לביצוע כלונסאות דיפון.
א.

תאור ודרישות ביצוע
חפירה/חציבה למבנים בכל קרקע שהיא תחשב ממפלס קרקע הקיים (קרקע מילוי או
ערימות) עד למפלס התחתית כמצוין בתוכניות החפירה או בהעדר סימון כזה למפלס
העליון של ראש הכלונס/קורת הקשר/היסוד .החפירה תבוצע בהתאם לתוכניות החפירה
של הקירות ובהתאם לחתכים הטיפוסיים בתכניות.
במסגרת סעיף זה תבוצע גם החפירה של הרמפה הזמנית לביצוע הכלונסאות דיפון (מחיר
החפירה והסילוק של הרמפה הזמנית ושל אלמנטי הבטון כלול במחיר הסעיף של הרמפה
ולא ישולם בנפרד),
החפירה תבוצע בכלים מתאימים ובצורה המדויקת הנדרשת בסמוך לכלונסאות דיפון.
בנוסף לכתוב בפרקים  01ו  51 -של המפרט הכללי לעבודות בניה (הספר הכחול) יש לציין
שבכל מקום בו כתוב חפירה למבנים הכוונה ,במקרה זה היא לחפירה ו/או חציבה בכל

ב.

קרקע שהיא בכל צורה ובכל מרווח עבודה ,במקרה של סלע תחשב החציבה בסלע כחלק
ממלאכת החפירה/חציבה ולא ישולם בעבורה בנפרד .
החומר הנחפר ימוין על ידי הקבלן .חומר אשר יתאים לדרישות המילוי הזמני לטפסות
יערם בנפרד ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי חוזר .חומר בלתי מתאים יסולק מהשטח
למקום שפיכה מאושר על ידי הרשויות .עירום חומר – לכל מטרה שהיא ,חייב באישור
העירייה והמפקח.
הקבלן נדרש לעמוד גם בתנאים הבאים:
א) שיפועי חפירה/חציבה ייעשו על פי הנחיות דו"ח קרקע סעיף .5
ב) תשומת לב הקבלן מופנית ,בין היתר להוראות פרק ט' של "חפירות בעבודות עפר של
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) .1970
ג) אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על
הבטיחות בעבודה לפי כל חוק ,או הוראה אחרת ,או לפי הנהוג והמקובל.
ד) בכל מקרה ,על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים ,המעודכנים לתקופת העבודה
בפועל .את הסעיפים הנ"ל ,ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנושא עבודות בניה" ,של
המוסד לבטיחות וגיהות ,מעודכן לחודש יולי .1993
מדידה ותשלום
עבודות חפירה/חציבה למבנים תימדדנה במ"ק .המדידה תאורטית לפי הנדרש בתוכניות.
המחיר כולל חפירה/חציבה ,מיון ועיבוד החומר ,אחסנת חומר זמנית בעירום במקום
כלשהו בתחומי העיר שינתן לקבלן על ידי המפקח ,הובלה והובלה חוזרת מערום לשטחי
המילוי ופיזור בשכבות ,סילוק חומר פסול למקום שפיכה מאושר בכל מרחק מהאתר
והמצאת תעודה מאתר השפיכה המורשה ,.מחיר היחידה כולל תשלום עבור אגרות
הטמנה.

 01.020חציבה עבור יסודות עוברים לקירות תומכים
א.

תאור ודרישות ביצוע
באזורים בהם קיימת שתית סלעית יציבה תבוצע חציבה ליסודות ממפלס עליון של
היסודות המסומן בתוכניות ועד למפלס התחתית המסומן כנ"ל בתוכניות .החציבה תבוצע
בצורה מדוייקת וקפדנית במיוחד ובהתאם למידות ולחתכים של היסודות הנתונים
בתוכניות.
החומר החצוב ימוין על ידי הקבלן .חומר אשר יתאים לדרישות המילוי יערם בנפרד
ויאוחסן עד לשימוש כחומר מילוי חוזר .חומר בלתי מתאים יסולק מהשטח למקום שפיכה
מאושר על ידי הרשויות.
הקבלן נדרש לעמוד גם בתנאים הבאים:
א) תשומת לב הקבלן מופנית ,בין היתר להוראות פרק ט' של "חפירות בעבודות עפר של
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) .1970
ב) אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל חובה ואחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על
הבטיחות בעבודה לפי כל חוק ,או הוראה אחרת ,או לפי הנהוג והמקובל.

ג)

ב.

בכל מקרה ,על הקבלן לעבוד עפ"י התקנות והחוקים ,המעודכנים לתקופת העבודה
בפועל .את הסעיפים הנ"ל ,ניתן למצוא בחוברת "תקנות בנושא עבודות בניה" ,של
המוסד לבטיחות וגיהות ,מעודכן לחודש יולי .1993

מדידה ותשלום
עבודות חציבה ליסודות עוברים ,תימדדנה במ"ק .המדידה תאורטית לפי מידות
האלמנטים נטו המופיעים בתוכניות.

 01.030הכנת תחתית החפירה והידוקה
בסיום שלב החפירה לכל אלמנט טמון בקרקע ולפני התחלת המילוי החוזר ,יש לפעול לפי
להלן:
יש לחפור ולסלק כל מילוי קיים ,פסולת או חומר אורגני מתחתית החפירה במידה ואלו
מופיעים .יש לקבל אישור בכתב מהמהנדס הגיאוטכני לתחתית החפירה.
השתית תורטב ותהודק בבקרה מלאה לצפיפות מינימאלית מוגדרת לפי סוג השתית ,על פי
בדיקת  Mod. AASHTOהצפיפות הנדרשת תקבע לפי טבלה  51.04/05במפרט הכללי
לעבודות סלילה פרק .51
לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים ,שקעים או מדרגות .המילוי
הנוסף או המצע יונח מיד לאחר סיום הידוק השתית על מנת לשמור על רטיבות ההידוק.
באזורים בהם השתית מורכבת ממילוי הנדסי קיים (בתחום כביש קיים) נדרש לבצע
"עיבוד שתית" :חרישה ותיחוח לעומק  20ס"מ בשכבת מצעים קיימים ,ביצוע הידוק
והרטבה של התחתית המתוחחת תוך הידוק מבוקר לצפיפות מינמאלית של M.A 96%
ולאחר מכן התקנת מצעים חדשים תוך הידוק מבוקר כנדרש.
באזורים בהם השתית מורכבת מחרסית /חוואר רווי (יתכן עקב מים כלואים או נגר עילי),
השתית תהיה לא יציבה.לייצוב השתית נדרש לנקז/לשאוב את המים מתחתית החפירה
ולרבדה ע"י החדרת שברי אבן (גיר קשה או דולומיט בלבד) בגודל  15-10ס"מ ,שיפוזרו
ויהודקו בשלבים עד להשגת יציבות מלאה של השתית .מעל השכבה המיוצבת כנ"ל ולפני
ביצוע המילוי החוזר ,ייפרס בד גיאוטכני לא ארוג מסוג "אורים" במשקל של  400גרם/מ"ר
לפחות או שווה ערך מאושר למניעת חלחול "דקים" מהמצע לבקלאש.
באזורים של שתית סלעית ,יש לנקות את עודפי החציבה באמצעות מטאטא רחוב עד
לקבלת מחשוף סלע רציף ונקי.
אופני מדידה:
הכנת תחתית החפירה והידוקה תימדד לפי שטח במ"ר המחיר יכלול את כל האמור לעיל
ללא הבחנה בין סוגי שתית.
שברי אבן ("בקלש") ימדדו במ"ק.

בד גיאוטכני ימדד במ"ר.

 01.040מילוי מובא
חומר מילוי מובא יהיה "חומר נברר" (מצע סוג ג' כההגדרתו במפרט הכללי פרק  .)51מודגש כאן
בהגדרת חומר נברר כלול גם חומר נברר אטים במידה ויידרש ,עם הגבלה על אחוז הדקים בהתאם
להגדרות של יועץ תכן המבנה או יועץ הביסוס.
טיבם של החומרים ומקור אספקתם יהיו כפופים לאישור המפקח.
על הקבלן להבטיח כי שטח ביצוע עבודות המילוי והידוקו יהיה חופשי מכל פסולת יבש ,יציב
וניתן
להידוק בכל שלבי ביצוע העבודה.
הציוד להידוק אשר בכוונת הקבלן להשתמש בו ,צריך לקבל את אישור המפקח.
ההידוק בסמוך לקירות התומכים (ברוחב  1מטר) יבוצע במכבש לא ויבראציוני על פי אישור
המפקח.
החומר יפוזר ויהודק בשכבות ,עובי השכבה לאחר הידוק לא יעלה על  20ס"מ.
דרגת הצפיפות לאחר ההידוק לא תהיה קטנה מ  - 98%מודיפייד א.א.ש.ט.ו.
אופני מדידה:
המלוי ימדד במ"ק של נפח המלוי המהודק בהתאם למפלסים ולשיפועים על פי התכניות.
המחיר יכלול את אספקתם והבאתם של חומרי המילוי לאתר ,פיזורם והידוקם כנדרש.

 01.050עבודות פירוק והריסה.
עבודות הפירוקים וההריסות במידה וידרשו ,יבוצעו אך ורק לאחר שנמדדו ואושרו ע"י המפקח.
מקום סילוק חומרי ההריסה והפסולת יוצע על ידי הקבלן ויאושר ע"י עיריית ירושלים והמפקח.
על הקבלן להרוס קירות תומכים ,מעקות בטון ומבנים שונים (שאושרו כאמור ע"י המפקח) כולל
פלטות יסוד עד למפלס תחתית מבנה המסעה של הדרך או עד למפלס שיורה המפקח.
על פי דרישה מפורשת של המפקח ידרש הקבלן לבצע ניסור של רכיבי בטון קיימים לצורך פירוקם
וסילוקם מהאתר.
רכיבי בטון בהם נדרשת התאמה במיקום למפלסים המתוכננים ,פירוק הבטון תוך הקפדה שלא
לפגוע במוטות זיון קיימים יבוצע בכלים ידניים שאושרו ע"י המפקח.
ניסור רכיבי בטון מזויין כלשהם ישולם לפי מטר בהתאם לפירוט הסעיפים בכתב הכמויות.
עבודות ההריסה והפירוק יימדדו כנקוב בסעיפים השונים של כתבי הכמויות .המחיר כולל את כל
המלאכות והאמצעים הנדרשים ושימוש בכלי עבודה ,ציוד הרמה והובלה מכל סוג שהוא אשר
יידרשו לפירוק ,להריסה ולהרחקת הפסולת מהאתר למקום מאושר.

 01.060רמפה זמנית לביצוע כלונסאות דיפון
א.

תאור ודרישות ביצוע
לאורך רחוב אל אסמאעי ,בקצה מדרכה מתוכננת בצד דרום-מערב מתוכנן קיר דיפון
כלונסאות בתחום מדרון סוללה קיימת .לביצוע הכלונסאות נדרש הקבלן ליצור דרך גישה

בשיפועים וברוחב המאפשרים גישה נוחה ובטוחה למערך כפול של כל הציוד הנדרש לביצוע
הכלונסאות דיפון על מנת לעמוד בדרישות הלו"ז להסדר תנועה שלב .0
הרמפה תבוצע עם חומר מילוי גרנולרי מובא או כל חומר אחר ללא פסולת שיאושר מראש
ע"י המתכנן מהודק בכדי שמכונות הקידוח והציוד ינועו על הרמפה וכן שמכונות הקידוח
יוכלו לקדוח דרך המילוי הגרנולרי ולבצע את הכלונסאות המתוכננים.
מפאת הרוחב הצר הנותר בהסדר תנועה שלב  0נדרשים אלמנטי בטון טרומיים לתימוך
הרמפה הזמנית כמתואר בחתכים הטיפוסיים של הקירות בתכניות.
בגמר ביצוע כלונסאות הדיפון וקורת הראש שמעל ועל פי שלבי הביצוע יפרק ויסלק הקבלן
את מכלול המילוי שבוצע ברמפה ,פירוק האלמנטים הטרומיים וסילוקם מהאתר.

ב.

מדידה ותשלום
המדידה לתשלום מכלול רמפה זמנית תהיה קומפלט .המחיר יכלול את כל החומרים
והעבודות כמתואר לעיל לרבות התכנון והביצוע של האלמנטים הטרומיים ,חומרי המילוי
והידוקם ,פירוק וסילוק מהאתר על פי שלבי הביצוע.

 01.060דו"ח יועץ קרקע ויעץ ביסוס
הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את
עבודות העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח ,ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות
המתוארות בכתב הכמויות.

עבודות בניה וריצוף :
כל העבודות בפרק זה יבצעו בהתאם למפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון ,להלן "הספר הכחול" כמפורט בכתב
הכמויות .כל הסעיפים כוללים אספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה עפ"י התוכניות.
מדידת הסעיפים  -כמפורט בכתב הכמויות.

אבני שפה ,אבני גן ,גומות לעצים
העבודה כוללת אספקת החומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,הכנת תבניות ליסודות ובנית אבן השפה עם יסוד
וגב בטון  .אבני השפה יהיו מאלמנטים טרומיים שונים ו/או מאבן טבעית בהתאם
למפורט בתוכניות .אלמנטים טרומיים יהיו בעלי תו תקן.
היסוד וגב הבטון ב .20 -היציקה תהיה כנגד תבניות עץ .חלק הבטון שצריך להיות מכוסה באדמת גן יהיה
בגמר בטון חשוף עם פינה קטומה .במקרה של אבני שפה מאבן טבעית על הקבלן לקבל את אישור המתכנן
לסוג האבן.
האבן צריכה להתאים לדרישות התקן הישראלי מס'  .19אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה ,בעלת
זוויות שלמות ,ללא סדקים ,פגמים או בועות אוויר.
יש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות .דיוק ההנחה צריך להיות  1סנטימטרים
במיקום ו 3-מילימטרים במפלס ,אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ 2-מילימטרים בין אבן אחת לשכנתה.
המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על  1ס"מ .בקשתות בעלות רדיוס קטן מ 3-מטר ,יש להשתמש באבני שפה
שאורכן  50ס"מ בלבד.
לאחר ההנחה ,יש להכין את התבניות לגב הבטון ,לצקת את הגב מבטון מסוג ב  20 -ולמלא את הרווחים
בין האבנים בטיט צמנט .לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את האבנים ולהסיר מהם כל לכלוך.
יש לבדוק את אבני השפה לחוזק ולכפיפה לפחות כל שלוש מאות אבנים כאשר כל בדיקה תכלול 3
דוגמאות לפחות .יש לבדוק את בטון היסוד והגב כל שלוש מאות מטר אורך לפחות כאשר כל בדיקה
תכלול שלוש דוגמאות לפחות.
העבודה כוללת ,כמו כן ,אבני שפה מונמכות ואבני שפה שקועות במבנה המיסעה ,בכל מקום התשלום
יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע שלם של א.ש.
המדידה :אבני שפה לפי אורך.
גומות לפי יחידה קומפלט.
ריצוף אבנים משתלבות

העבודה כוללת אספקת חומרים ,חפירה ,הידוק שתית ,שכבת מצע מהודק ,שכבת חול ים ,הנחת האבנים
והידוק סופי .האבנים יהיו מסוגים שונים ,שכבה אחת בצבע .דוגמת ההנחה תהיה כמפורט בתוכניות .אם
לא ניתן להשלים משטח מאבנים שלמות ,יש לחתוך אבנים במכשיר מכני ,אך בכל מקרה ,לא יהיה שימוש
בחלקי אבנים הקטנים מ 10/10 -ס"מ .השלמה ע"י יציקת בטון עם פיגמנט תעשה רק באישור המפקח
ובכל מקרה רק ברווחים הקטנים מ 2 -ס"מ .סביב תאי ביקורת ,עמודים וכד' תעשה השלמה ביציקה עם
חצץ פולייה ופיגמנט .היציקה תהיה עד לעומק המצע .לפני ההידוק יש לפזר שכבת חול ים .ההידוק יעשה
עם פלטה וברצונית .לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל  -/+ 1ס"מ .לא תשולם תוספת עבור ניסור
אספלט במשיקים.
המדידה לפי שטח מ"ר

סלילת כבישים ורחבות :
עבודות הכנת ופירוק
כללי
כל העבודות בפרק זה כוללות גם פינוי הפסולת לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית גם אם
הדבר לא נאמר בצורה מפורשת בגוף הסעיף.
כל העבודות בפרק זה כוללות גם מילוי החפירה במצע סוג א' מהודק בהתאם לדרישות המפרט
הבינמשרדי גם אם הדבר לא נאמר בצורה מפורשת בגוף הסעיף.
העבודה כוללת פרוק אלמנטים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות ופינוי הפסולת למקום מאושר ו/או לפי
הוראות המפקח ,גם אם לא נאמר כך במפורש בכתב הכמויות  .בהתאם להוראות המפקח ,הפרוק יהיה זהיר לצורך
שימוש חוזר
בתחום העבודה .בגמר הפרוק יתוקן\ יוחזר המצב לקדמותו .הפרוק כולל את כל החלקים התת-קרקעיים לרבות
יסודות בטון לכל עומקם ומערכות התשתית כדוגמת צנרת חשמל ,מים ,תקשורת וכד' ופינויים כאמור לעיל.
הקבלן אחראי לתאום וניתוק מערכות התשתית קיימות ,לצורך ביצוע העבודה.
לא תשולם תוספת בעבור פעולות אלו.
המדידה :בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

קירצוף אספלט קיים
תאור העבודה :קירצוף משטחי אספלט לצורך חספוסם לפיזור שכבת אספלט נוספת על גבם.
העבודה כוללת :קירצוף משטח האספלט ע"י מכשיר קירצוף המיועד למטרה זו .עומק הקירצוף יהיה
בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
אם אין פרוט בתכניות  -יהיה עומק הקירצוף סנטימטר אחד.
לאחר גמר הקירצוף יש לטאטא את פני האספלט המקורצפים ולנקות אותם מאבק .במקרה וטיאטוא
אינו מספיק לניקוי ,יש לשטוף את פני השטח בכמויות גדולות של מים.
יש לסלק את הפסולת לאזור שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום
העבודה תשולם לפי שטח של משטח אספלט שקורצף בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
המחיר כולל כל האגרות.

עקירה כריתה גיזום והסחת עצים:
העבודה כוללת כריתת העץ עקירת הגדם והוצאת השורשים .גיזום והסחת ענפים עפ"י הנחיות המפקח כולל בעצים
מכל סוג שהוא ,כולל בהפעלת בעלי מקצוע מורשים עפ"י הנחיות המפקח ופנוי הפסולת למקום מאושר .העבודה
תעשה
בהתאם לכל כללי המקצוע תוך הקפדה יתרה שלא לפגוע במערכות עיליות ,תת קרקעיות ו/או ברכוש פרטי .כל נזק
שיגרם לרשות הציבור ו/או לרשות הפרט יהיה באחריות הבלעדית של הקבלן .ביצוע עבודות אילו ,בתאום והוצאת
היתרים ברשות ,כולל תשלומי אגרות.
המדידה לפי יחידות" .עץ" לעניין סעיף זה -רק אם קוטר הגזע בגובה  1.0מ' מפני הקרקע ,גדול מ  10 -ס"מ

סילוק ערמות פסולת ,כולל סילוק סלעים :
תאור העבודה :סילוק ערמות עפר ופסולת המצויים באתר.
העבודה כוללת העמסת הפסולת על גבי משאיות והובלתן למקום שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית.
מציאת מקום השפיכה ואישורו הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן ובאישור המפקח.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד ותשולם בהתאם לכתב הכמויות.
מחיר היחידה כולל גם תשלום האגרות הדרושות.
פירוק אספלט קיים ( במיסעה ובמדרכה)
תאור העבודה :פרוק משטחי אספלט קיימים וסילוק הפסולת.
העבודה כוללת :חיתוך גבולות השטח המיועד לפרוק במסור מכני למלוא עוביו ,פרוק משטח האספלט לכל
עובי השכבה וסילוקו למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית.
מדידה ותשלום
העבודה תמדד לפי שטח ,במטרים רבועים ,של אספלט שפורק בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
פירוק אבני שפה
תאור העבודה :פרוק זהיר של אבני שפה לצורך שימוש חוזר באבנים.

העבודה כוללת :חפירה וחציבה בחזית ובגב אבני השפה עד לעומק תחתית היסוד ,פרוק זהיר של האבן,
ניקויה וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית.
העבודה כוללת כמו כן ,אחסנת אבני השפה עד לשימוש החוזר בהן .אם אין צורך באבני השפה ,יוביל אותן
הקבלן למחסן הבעלים .הקבלן ימציא קבלה על מסירת אבני השפה.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי האורך ,במטרים ,של אבני שפה שלמות ,הניתנות לשימוש חוזר.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
פירוק מעקה קיים
תאור העבודה :פרוק זהיר של גדר או מעקה ברזל מכל סוג שהוא הנמצאים באתר ומיועדים לפרוק.
העבודה כוללת :חפירה סביב יסודות הגדר או המעקה ,עקירה זהירה של הגדר או המעקה ,ניקוי הגדר או
המעקה מבטון ומלכלוך ,הובלה ומסירת הגדר או המעקה לבעלים .על הקבלן להמציא למפקח קבלה
המאשרת מסירת הגדר או המעקה.
יש לתקן את קצה הגדר או המעקה שנותרו באתר ,כדוגמת הקיים.
מדידה ותשלום
העבודה תשולם לפי אורך ,במטרים ,של גדר או מעקה שפורקו בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
פירוק גדרות ,קירות :
תאור העבודה :פרוק זהיר של גדרות אבן לצורך שימוש חוזר באבני הגדר ,כולל תיקון קצה הקיר הנותר.
העבודה כוללת פרוק זהיר של האבן ,הריסת גב הבטון ,ניקוי האבנים ואחסנתן לצורך שימוש חוזר וסילוק
הפסולת למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
כן כוללת העבודה תיקון קצה הקיר או הגדר הנותרים.
כן כוללת העבודה פירוק היסודות בכל העומקים.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי שטח של פן אחד של הקיר או הגדר שפורקו בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
פירוק ריצוף קיים
תאור העבודה :פירוק זהיר של ריצוף קיים מאבנים משתלבות ופינוי החומר למקום שיורה המפקח.
העבודה תיעשה בהתאם להוראות המפקח ,והוא יורה על המקומות בהם יש לפרק ריצוף קיים.
יש לבצע את הפירוק בצורה זהירה על מנת למנוע פגישה באבנים במידת האפשר .את האבנים המפורקות יש
לנקות ,לפנות למקום אותו יורה המפקח ,ולאחסנן בצורה נאותה על מנת לאפשר שימוש חוזר בהן בהתאם
להוראות המפקח.
את הפסולת יש לפנות למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של שטחי ריצוף באבנים משתלבות שפורק לשביעות
רצונו של המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

הסרת צמחיה וניקוי
תאור העבודה :עקירה זהירה של צמחיה המצויה באתר העבודה בהתאם להוראות
המפקח.
העבודה כוללת חפירה זהירה סביב שורשי הצמח המיועד לעקירה ,הוצאתו ממקומו והנחתו במקום שיורה
המפקח עד לשתילתו החוזרת ,או סילוקו למקום שפיכה מאושר ,בהתאם להוראות המפקח.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים רבועים ,של איזורים מהם נעקרה הצמחיה בהתאם להוראות המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
התאמת מפלסים של תאי בקרה לגובה עד  30ס"מ
תאור העבודה :הגבהת תא קיים מכל סוג שהוא ע"י בנית "צווארון" (תא ביקורת ביוב ,ניקוז ,תא "בזק"
וכו'
העבודה כוללת גילוי התא הקיים וחפירה זהירה סביבו עד לחשיפת תקרתו ,פרוק הצווארון הקיים ויציקה
של צווארון חדש מבטון מזוין על פני התקרה .הצווארון יהיה בגובה הנדרש בהתאם למפלסי הכביש ובעובי
 15ס"מ.
הבטון יהיה ב  ,20 -והוא יוצק בתבניות עגולות מפלדה .בתוך הבטון תונח רשת ברזל בקוטר  8מ"מ
בצפיפות  10*10ס"מ .על הצווארון יונח מכסה ברזל באמצעות טיט-צמנט ביחס  3:1כך שהתוצאה הסופית
תהיה מכסה יציב שאינו מתנדנד ופניו העליונים תואמים לחלוטין את פני האספלט הסופיים.
כמו כן ,כוללת העבודה ניקוי מושלם של התא מכל פסולת ופינוי הפסולת למקום שפיכה המאושר על ידי
הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי יחידות כאשר כל תא קיים שהוגבה מהווה יחידה לתשלום.
התשלום יהווה תמורה מלאה להספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע מלא של
העבודה בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.
התאמת מפלסים של תאי בקרה לגובה מעל  30ס"מ
תאור העבודה :התאמת מפלסים של תאי ביקורת מסוגים שונים בהתאם למפורט בכתב הכמויות למפלס
המתוכנן כולל הריסת התקרה לצורך התאמה זו ובנית תקרה חדשה או הנחת תקרה חדשה טרומית .תאי
הביקורת הינם של צנרת ביוב ,ניקוז ,מים ,טלפון וכד'.
העבודה כוללת :הריסת התקרה של תא הביקורת ,הגבהה או הנמכה של התא ובנית תקרה חדשה בהתאם
למפלס הדרוש .התקרה תיבנה מבטון מזוין ,בהתאם לתכנית הפרט .המכסה ומסגרתו יוחלפו למכסה כבד
( 25טון לפי ת"י .)489
הריסת התקרה תבוצע ללא פגיעה בחלקי התא שאינם מיועדים להריסה.
העבודה כוללת ,כמו כן ,את סילוק הפסולת למקום שפיכה המאושר על ידי הרשות
המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי יחידות ,בהתאם לסוגים השונים של תאי בקרה המפורטים בכתב הכמויות.
המדידה והתשלום יהוו תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה.
פירוק שלטים ותמרורים

תאור העבודה :פרוק זהיר של שלטים ותמרורים המצויים באתר העבודה .בהתאם להוראות המפקח.
העבודה כוללת פרוק זהיר של תמרורים ושלטים ,כולל עמודיהם ותמיכותיהם .השלטים והתמרור ינוקו,
ירוכזו ויאוחסנו זמנית לצורך התקנתם מחדש.
העבודה כוללת כמו כן ,את סילוק יסודות הבטון למקום שפיכה מאושר ומילוי החפירה במצע סוג א'
מהודק בשכבות בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד ותשולם לפי יחידות כאשר כל שלט או תמרור ,כולל עמודו  -ללא קשר לגודלו -מהווים
יחידה לתשלום.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

פירוק גדר רשת
תאור העבודה :פרוק גדר רשת הנמצאת באתר.
העבודה כוללת:
א .פירוק הרשת מעמודי הגדר וגלגולו לסלילים.
ב .ניסור עמודי הגדר בגובה פני היסוד או הקיר עליו הם נשענים.
ג .חפירה סביב יסודות העמודים ,פירוק היסוד ופינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות
המקומית ועל ידי המפקח.
ד .הובלה ומסירת כל אביזרי הגדר לבעלים והמצאת קבלה למפקח המאשרת מסירה זו.
מדידה ותשלום
העבודה תשולם לפי אורך ,במטרים ,של גדר שפורקה ונמסרה לבעלים.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
פירוק עמודי תאורה קיימים
תאור העבודה :עקירה זהירה של עמודי חשמל ,טלפון וכיו"ב הנמצאים באתר ומיועדים לעקירה.
העבודה תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור מהרשות המוסמכת וניתוק הכבילים ע"י רשות זו.
העבודה כוללת :תמיכת העמוד בתמיכות מקורות עץ ,חפירה וחציבה סביב יסודות העמוד ,עקירת
העמוד ,ניקויו והובלתו למחסן הבעלים (חברת החשמל ,חברת בזק וכיו"ב) ,על הקבלן להמציא אישור
ממחסן הבעלים על קבלת העמוד.
כן כוללת העבודה מילוי הבור במצע סוג א' מהודק בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי יחידות ,כאשר כל עמוד מהווה יחידה לתשלום אולם לא תשולם כל תוספת עבור
ניתוק עוגנים כל שהם.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה בהתאם
לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
ניסור אספלט
תאור העבודה :חיתוך מיסעות ומדרכות אספלט בכדי לקבל קצה מעובד בקו ישר וחלק.
העבודה כוללת :חיתוך האספלט למלוא עוביו על ידי מסור מכני ,בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
מדידה ותשלום
העבודה תמדד לפי אורך ,במטרים ,של אספלט שנוסר בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות הדרושים לביצוע מושלם
של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

הדברה בחומר קוטל עשבים :
תאור העבודה :ריסוס משטחים מיועדים לסלילה בחומר קוטל עשבים.
הריסוס יבוצע על ידי קבלן בעל רשיון הדברה מטעם השרותים להגנת הצומח במשרד החקלאות.
הקבלן יגדיר את הצמחיה שבאתר ויתאים את החומר הכימי הקוטל לסוג הצמחיה הקיימת באתר.
על הקבלן להציג למפקח לפני תחילת ההדברה אישור השרותים להגנת הצומת למיכשור ,לסוג הריסוס
הדרוש ולכמותו.
הריסוס יבוצע על פני שכבת המצע התחתונה לאחר יישורה ולפני הידוקה ,אלא אם החליט המפקח לרסס
על פני השתית.
אם תהיה על פני השתית יריעה או שכבה אוטמת – ייעשה הריסוס על פני השתית.
מיד לאחר הריסוס תחל השקיית השכבה מים .הכמות הכוללת להשקיה תלויה בסוג הקוטלים.
לא תותר השקייה בפעם אחת יותר מאשר בכמות של  20ליטר למ"ר וכן לא כמות אשר תגרור רטיבות יתר.
בין השקיה אחת לשניה יש להמתין  6שעות לפחות.
הידוק שכבת המצע התחתונה בקטעים שרוססו יתבצע לאחר  24שעות לפחות מגמר ההשקיה האחרונה.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של שטח שרוסס בקוטל עשבים לשביעות רצונו של
המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
תיקון אספלט קיים :
תאור העבודה :תיקון של אספלט קיים שנפגע.
העבודה כוללת ביצוע כל העבודות הדרושות לתקון מושלם של קטע אספלט קיים שנפגע.
העבודה כוללת ניקוי המיסעה ,ריסוס דרוש והנחת אספלט מסוג "שכבה מקשרת" על פי המפורט במפרט
מיוחד זה בעובי הדרוש וביצוע כל עבודה אחרת דרושה בהתאם לדרישת המפקח עד השלמת העבודה
בצורה מושלמת.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו על פי שטח  ,במטרים מרובעים של קטע אספלט שתוקן לשביעות רצונו של
המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
חפירות גישוש:
תאור העבודה :גילוי זהיר של צינורות וכבילים הנמצאים באתר העבודה או כל עבודת גישוש הנדרשת
במסגרת העבודות ובהתאם לדרישות המפקח.
העבודה כוללת חפירה וחציבה בידיים או בכלים קטנים ,במקומות שיורה המפקח וגילוי הצינור או הכביל.
החפירה תבוצע כך שהכביל או הצינור יגולו למלוא היקפם.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד ותשולם במסגרת סעיף הקצב בכתב הכמויות.
לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים.

תשלום ההקצב בכתב הכמויות יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות,
הדרושים לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.
ניקוי כביש :
תאור העבודה :נקיון יסודי של הכביש קיים לפני הנחת שכבות נוספות עליו ופינוי הפסולת.
העבודה כוללת נקיון יסודי של הכביש בכל אמצעי שהוא ,כולל טאטוא במטאטא מכני ,מטאטא ידני ,מכונת
נקיון ,שטיפה במים ,בלחץ אוויר ,בלחץ מים או כל שטיפה אחרת אותה יורה המפקח.
העבודה כוללת ניקוי הפסולת המונחת על המיסעה וכן נקיון מכני של כל לכלוך אחר המוצמד אליה ,כולל
פסולת בטון או כל פסולת אחרת.
כל פסולת כזו יש לפנות בכל אמצעי דרוש ,כולל פטיש אוויר ,עבודת ידיים או כל אמצעי אחר בהתאם
להוראות המפקח.
העבודה כוללת ,כמו כן ,פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית ועלי די המפקח.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של שטח כביש קיים ששנוקה לשביעות רצונו של
המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה.

עבודות עפר :
עבודות עפר  :חפירה
כל העבודות בפרק זה יבצעו בהתאם למפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון ,כמפורט בכתב הכמויות.
העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה בחומר כל שהוא ,חציבה לרבות משטחי אספלט ,משטחי בטון ,אבני
שפה ,אבן גן ,מדרכות ,ריצוף ושטחי גינון כולל פינוי החומר לאתר שפך מאושר.
החפירה  /חציבה תבוצע לכל עומק דרוש בהתאם לתוכניות.
החפירה  /חציבה תבוצע בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים בהתאם לתנאי השטח.
מודגש כי בתחום העבודה קיימות מערכות תת קרקעיות .על הקבלן לגלות מערכות
אלו ולחפור מסביבן מבלי לפגוע בהן .כל פגיעה שתגרם למערכות התשתית תתוקן מיד ,ע"י הקבלן ועל
חשבונו .במידה ותבוצע חפירת יתר לעומק ו/או לרוחב יחולו
התוספות על הקבלן ,כולל מילוי חוזר מבוקר .בחפירה  /חציבה ליסודות יש לקבל
את אישור מהנדס הקונסטרוקציה לפני יציקת היסוד.
מחירי החפירה ו/או חפירה/חציבה ו/או חציבה כוללים (בין השאר) הידוק של שתית (קרקעית חפירה),
העברת החומר המתאים למילוי בשטח האתר ,לרבות הידוק מבוקר בשכבות של  20ס"מ (לרבות בשטחים
קטנים ובכלים קטנים  .המחיר כולל פיזור המילוי סביב מבנים תת קרקעים שונים (גם אם מבוצע לא
בצמוד לשלב עבודות החפירה) ו/או סילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי (כולל אגרות שפיכה) למקום
שפך מאושר ע"י הרשויות .המחיר כולל חישוף ,חרישה ,הרטבה ,הידוק מבוקר של תחתית החפירה ,כל
אגרה שנדרשת לביצוע עבודה מושלמת .המחיר כולל בין היתר סינון ,גריסה ,עירום כפול ,ביצוע בדיקות
לסיווג החומר עד לקבלת אישור ממעבדה מורשית ,קבלת אישור יועץ הקרקע לחומר נברר (סוג ג').
המדידה לפי נפח מתוכנן תיאורטי( .מ"ק).

צורת דרך – הידוק שתית
העבודה כוללת יישור תחתית החפירה ו/או פני המילוי והידוקם
יישור פני השטח יעשה בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים בהתאם לתנאי השטח.

ההידוק יבוצע בעזרת מכבש בעל  3גלגלים במשקל  12טון לפחות ו/או בעזרת
מכבש רוטט בעל תוצאות הידוק השוות לנ"ל.
תחומי הסטיות המותרות ,טיב החומר ,דרגות הרטיבות והצפיפות יהיו בהתאם למפרט המיוחד בהוצאת
משרד הביטחון ,להלן הספר הכחול פרק  51סלילת מסלולים בשדות תעופה ,כבישים ורחבות .במידה
והעבודה לא תבוצע בהתאם למפורט לעיל ,יתחח הקבלן את פני השטח לעומק  15ס"מ ויבצע הידוק
מחדש כאמור לעיל ,ללא תוספת תשלום.
המדידה לפי שטח( .מ"ר).
התשלום להידוק שתית עבור משטחי אספלט בלבד .ביתר הסעיפים כגון ריצוף אבן משתלבת ,חפירה
ליסודות ,אבני שפה ,מדרגות וכד' הידוק השתית כלול במחיר הסעיף).
אדמת גן
העבודה כוללת אספקת החומר ,פיזורו ובדיקות טיב.
אדמת הגן תהיה מהשכבה העליונה של הקרקע .האדמה תהיה אדמה מקומית.
מפוזרת ,נקיה משורשי צמחים ,מפסולת ומאבנים שגודלן מעל  3ס"מ.
אינדקס פלסטיות .20%-10% :
עובר נפה מס' .80%-20% : 200
דרגת חומציות PH. 5.5-7.5 :
הפיזור ,אם לא נאמר אחרת יהיה בשכבה של  30ס"מ ו/או באדניות ובבורות נטיעה
לעצים העבודה תעשה בכלים מכניים ו/או בידיים לפי תנאי השטח.
המדידה לפי מ"ק.

מילוי
העבודה כוללת אספקת החומרים ,פיזור\הידוק מבוקר (במידת הצורך) ובדיקות טיב.
חומר המילוי יהיה מעודפי החציבה  /חפירה באתר.
מילוי למשטחי אספלט וריצוף ,יעשה עפ"י המפרט המיוחד בהוצאת משרד הביטחון
כמפורט בכתב הכמויות .סוג החומר ועובי שכבות ההידוק יהיו עפ"י הנחיות מהנדס
הביצוע והמפקח.
מילוי לשטחי גינון יהיה מחומר המכיל לפחות  80%אדמה גננית והוא יפוזר ללא הידוק
מכני אלא רק בהרבצה ע"י השקית השטח לרוויה.
לא תשולם תוספת עבור דרישה זו.
המדידה במ"ק לאחר הידוק.
מצעים
העבודה כוללת אספקת החומרים ,פיזור והידוק מבוקר .סוגי המצע ועובי שכבות ההידוק יהיו
בהתאם להנחיות מהנדס הפרויקט .שלבי הביצוע יהיו עפ"י הנחיות המפרט המיוחד
בהוצאת משרד הביטחון פרק  51כולל בדיקות טיב עפ"י המפורט.
המדידה במ"ק לאחר הידוק.
הידוק המילוי בבקרה מלאה :
תאור העבודה :הידוק שכבות העפר עד קבלת הצפיפות הנדרשת .ההידוק יעשה לאחר הרטבת החומר
לרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי בדיקת "מודיפייד א.א.ש.ו" .ההרטבה תבוצע ע"י מיכליות בעלות
משפכים לפיזור הומוגני ומבוקר של המים.

הידוק שכבות המילוי יבוצע ע"י מכבשים מתאימים עד קבלת הצפיפות הנדרשת .השכבות תהיינה בעובי
מכסימלי של  20ס"מ ומקבילות לפני הכביש המתוכנן .בשטחים בהם אין גישה ,לדעת המפקח ,למכבש
גדול ,או יש סכנת פגיעה במבנים או מתקנים ,לדעת המפקח ,בעבודה עם מכבש גדול ,יותר לקבלן לעבוד
עם מכבש ויברציוני קטן או מהדקים פנאומטיים אולם לא תותר סטייה מהצפיפות הנדרשת.
דרישות הצפיפות של החומר הינן:

סוג העפר (לפי שיטת המיון (AASHTO

עומק השכבה מפני
השתית (צורת הדרך)

שעור ההידוק
המינימלי

( A-3עם עובר נפה  200מקסימום )5%

בכל עומק שהוא

98%

( A-3 ,A-2-4 ,*A-1עם עובר נפה  200מעל )5%
A-5 ,A-4 ,A-2-7 ,A-2-6 ,A-2-5
A-5 ,A-4 ,A-2-7 ,A-2-6 ,A-2-5
 A-6עד (A-7-6(5
(**A-7-6(5

בכל עומק שהוא
קטן מ 100-ס"מ
גדול מ 100-ס"מ
בכל עומק שהוא
בכל עומק שהוא

95%
95%
93%
93%
93%

בשכבת שתית מסוג  A-1שעור ההידוק הדרוש הוא לפחות .98%
*
בחרסית תופחת רשאי המפקח לשנות את שעור ההידוק.
**
תכולת הרטיבות תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימלית המוגדרת לפי בדיקת "מודיפייד א.א.שו"
עם סטייה מותרת .0%- ,4%+
כמות הבדיקות הינה בהתאם לסעיף  51028במפרט הכללי לעבודות בניה.
מקום הבדיקה ייקבע ע"י המפקח.
מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של מילוי מהודק בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע שלם של העבודה.
צורת דרך מורחבת :
תאור העבודה :מלוי ,חפירה ,יישור והידוק שתית הכביש ,המדרכות והשוליים או כל שטח אחר בו נדרש
ביצוע צורת דרך ,ע"י הוראה בכתב מהמפקח.
העבודה כוללת חפירה ומלוי של  50+הסנטימטרים העליונים של פני השטח המתוכנן ,יישורו בהתאם
לתכניות והידוקו בהתאם לנדרש במפרט .במקרה וחסר עפר למלוי ,על הקבלן להביא ,על חשבונו ,עפר
מתאים כמפורט בסעיף "מלוי מובא".
דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות  1- ,0+ס"מ (לא תותר סטיה כלפי מעלה) .עבודת ההידוק
תבוצע כמתואר בסעיף "הידוק המלוי" במפרט זה .דרגת ההידוק תהיה כאמור בסעיף  510273במיפרט
הכללי לעבודות בניה וזאת על פי מיון חומר השתית.
תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית .תותר סטיה בתכולת
הרטיבות  .-0 ,+4%כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  51028במפרט הבינמשרדי .בדיקת המפלסים של
צורת הדרך תעשה בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על  20מטר זה מזה.
צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת  +50ס"מ העליונים של פני השטח ,הרטבתם ,יישורם והידוקם.
לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך ,על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה
בצורת הדרך (כגון :גשם ,התייבשות ,היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מכניים וכו') ,יש לחרוש את
השטח לעומק  15ס"מ ולבצע את העבודה מחדש ,כנדרש בסעיף זה.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של צורת דרך מורחבת שבוצעה בהתאם לתכניות ולפי
הוראות המפקח.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות הנזכרות לעיל.
מילוי מובא :
תאור העבודה :הספקת חומר למילוי מחוץ לתחום אתר העבודה ופיזורו בשכבות .עבודה זו תבוצע רק
באישור המפקח .העבודה תבוצע אך ורק לאחר הוראה בכתב מאת המפקח.
העבודה כוללת הספקת חומר שימלא אחר התנאים הבאים:
דרוג החומר המיועד למילוי בעומק שבין פני השתית (צורת דרך) ועד  – 1.0מטר מפני השתית:
נפה

"3

"3/4

4#

10#

200#

תחום דרוג באחוזים

100

50-100

30-80

25-70

6-25

.35%
גבול נזילות מירבי -
אינדקס פלסטיות  -מקסימום .10%
מת"ק מעבדתי בתחום רטיבות של  4%לפחות  -מינימום .10%
החומר יהודק בשכבות של  20ס"מ ובתכולת הרטיבות האופטימלית לעיבוד.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של מלוי מובא מהודק בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
לא תשולם כל תוספת עבור הובלת החומר ממרחק כלשהו .המחיר כולל מחיר הידוק החומר
צורת דרך :
תאור העבודה :מלוי ,חפירה ,יישור והידוק שתית הכביש ,המדרכות והשוליים או כל שטח אחר בו נדרש
ביצוע צורת דרך ,ע"י הוראה בכתב מהמפקח.
העבודה כוללת חפירה ומלוי של  15הסנטימטרים העליונים של פני השטח המתוכנן ,יישורו בהתאם
לתכניות והידוקו בהתאם לנדרש במפרט .אם חסר עפר למלוי ,על הקבלן להביא ,על חשבונו ,עפר מתאים
כמפורט בסעיף "מלוי מובא".
דיוק המפלסים לאחר ההידוק צריך להיות  1- ,0+ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה) .עבודת ההידוק
תבוצע כמתואר בסעיף "הידוק המילוי" במפרט זה .דרגת ההידוק תהיה כאמור בסעיף  510273במפרט
הכללי לעבודות בניה וזאת על פי מיון חומר השתית.
תכולת הרטיבות של החומר צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית .תותר סטייה
בתכולת הרטיבות .0%- ,4%+
כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  51028במפרט הבינמשרדי .בדיקת המפלסים של צורת הדרך תעשה
בכל חתך לפחות ובמרחקים שלא יעלו על  20מטר זה מזה.
צורת דרך בשטחי חפירה תכלול חרישת  15ס"מ העליונים של פני השטח ,הרטבתם ,יישורם והידוקם.
לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך ,על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה
בצורת הדרך (כגון :גשם ,התייבשות ,היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מכניים וכו') ,יש לחרוש את
השטח לעומק  15ס"מ ולבצע את העבודה מחדש ,כנדרש בסעיף זה.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של צורת דרך שבוצעה בהתאם לתכניות ולפי הוראות
המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור החפירה ,המילוי ,היישור ,הרבצת המים ,ההידוק וכן כל העבודות
והחומרים הדרושים לביצוע שלם של צורת הדרך.

מצעים ותשתיות
מצע סוג א' :
תאור העבודה :הספקה ,פיזור והידוק של מצע סוג א' מחומר מחצבה מדורג.
המצע יענה על הדרישות הבאות:
א .אינדקס הפלסטיות לא יעלה על .6%
ב .גבול הנזילות לא יעלה על .25%
ג .המצע יהיה בגבולות הדרוג הבאים:
נפה

"3

"3/4

4#

10#

200#

 %עובר

100

60-100

30-70

20-40

0-15

ד .המ.ת.ק .המינימלי יהיה .60%
ה .המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים.
ו .החומר יובא לאתר כשהוא מעורבב ומורטב מראש.
ז .צפיפות המצע לאחר ההידוק תהיה לפחות  2,100ק"ג/מ"ק.
ח .שווה ערך חול  -מינימום .25%
פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתאם למפלסים שבתכניות ועובי שכבת המצע יהיה בהתאם לתכניות
החתך הטיפוסי לרוחב .במקרים בהם אין אפשרות לעבוד עם מפלסת ,לדעת המפקח ,יותר לקבלן לעבוד
באמצעים אחרים ,לאחר אישור המפקח .לא תשולם כל תוספת מחיר עבור עבודה שתבוצע באמצעים
הנ"ל.
דרגת ההידוק הנדרשת תהיה לפחות  100%לפי "מודיפייד א.א.ש.ו.".
דיוק המפלסים צריך להיות  0+ ,1-ס"מ (לא תותר סטייה כלפי מעלה) אולם עובי השכבה לאחר ההידוק
צריך להיות לפחות כעובי המצוין בתכניות .בדיקת המפלסים של פני המצע המהודק תעשה בכל חתך
לפחות ,ובמרחקים שלא יעלו על  20מטר זה מזה .כמות הבדיקות תהיה כאמור בסעיף  510326במפרט
הכללי.
אם עובי השכבה עולה על  20ס"מ ,יפוזר החומר בשתי שכבות בעלות עובי זהה.
תכולת הרטיבות של המצע צריכה להיות מתאימה לתכולת הרטיבות האופטימלית.
לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני המצע ,על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה במצע
(כגון :גשם ,התייבשות ,היווצרות חריצים ובורות ע"י כלים מיכניים וכו') יש לחרוש את שכבת המצע ולבצע
את העבודה מחדש כנדרש בסעיף זה.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי נפח ,במטרים מעוקבים ,של מצע סוג א' מהודק שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות
המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור הספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע
שלם של העבודה .המחיר כולל הובלת החומר מכל מקום ,המחיר כולל עבודות הידוק ( מבוקר ו/או לא
מבוקר)

עבודות אספלט :
כללי
פרק זה מתיחס לכל עבודת בטון האספלט מאבן גיר דולומיטית ובזלתית המופיעים בכתב הכמויות.
מובהר בזה כי דרישות הביצוע הינן על פי האמור בהמשך ובהסתמך על פרקים  51ו -55של המפרט הכללי
לעבודות בניה .ניכוי ממחיר חוזה לעבודה לקויה יהיה לפי האמור להלן ולפי נוהל מפרט מע"צ ,פרק .32

א.

ב.

דרישות מוקדמות
 .1התערובת תתאים לדרישות שכבה נושאת סוג א'  -בעלת גרגיר מקסימלי של "1/2" ,3/4" ,1
בסעיף  510421במפרט הכללי.
 .2באם יחרגו תכונות האגרגטים מהדרישות שבסעיף  510411רשאי המפקח להפסיק את
אספקת האספלט עד לתיקון הליקויים שהתגלו .אם תתגלה במהלך העבודה סטייה של עד
 10%מהטבלה שבסעיף  ,510411ינוכה ממחיר החוזה למנת העיבוד היומית בשיעור של 2%
לכל  1%סטייה וזאת עד ל 10%-סטייה .מעל סטייה זו מהערכים המופיעים בטבלה תפורק
שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה במקומה.
 .3תכולת הביטומן במרשם התערובת תהא התכולה שתיקבע ותאושר ע"י המפקח בהסתמך על
בדיקות המעבדה (מערכת המרשל).
 .4תערובת אספלטית אשר עמדה בדרישות הנ"ל וביתר דרישות המפרט ואושרה ע"י המפקח
הינה ה"תערובת המאושרת" .קו הדירוג של תערובת זו הינו קו הדירוג המאושר.
 .5אם בדיקות הבקרה של תערובת האספלט במהלך אספקתה יחרגו ממצאי בדיקת התערובת
שאושרה ,ולדעת המפקח חריגה זו מהותית  -או בכל מקרה של שינוי מקור האגרגטים או
טיבם ,תופסק אספקת תערובת האספלט והקבלן יחויב לחזור (על חשבונו) על תכינת הרכב
ומרשם התערובת ,כמפורט לעיל.
 .6דרוג התערובת יהיה בהתאם לדרוג המופיע במפרט  51לשכבה נושאת ,גודל גרגיר מקסימלי
" 3/4ו/או לפי הנחיות המפקח.
 .7בנוסף לאמור בסעיף  - 510411חומרים :ספיגות האגרגט הבזלתי  -מקסימום .3%
דרישות ביצוע
 .1עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכניות ,סקיצות והוראות המפקח.
 .2העבודה במהלך פיזור אחד תיעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק לא יעלה על  7ס"מ ,ובכל
מקרה בהתאם להנחיות המפקח באתר.
 .3מודגש בזאת כי הימצאות מטאטא מכני שואב תקין באתר העבודה הינו תנאי
 .4לתחילת ביצוע העבודה .לפני הריסוס והנחת שכבת בטון-אספלט יטואטא השטח מכל חומר
זר ,מאבק או לכלוך בעזרת מטאטא מכני ושואב אבק ,לשביעות רצונו של המפקח.
 .5רק במקומות בהם אין תוכנית גבהים מפורטת מאושרת ע"י המפקח ,תותר
 .6עבודת פיזור ללא כבלי פלדה כאשר הגששים והמחליקים במקרה זה יתקדמו על גבי מגלש
פירקי באורך מינימלי של  8מטר .מודגש בזאת כי הציוד כולל גם בקר שיפוע במגמר.
 .7בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים שנשברו תוך כדי הידוק השכבה,
 .8רשאי המפקח להפסיק את העבודה ולתבוע בדיקת הנסיבות לנ"ל על חשבון
 .9הקבלן.
 .10במקומות צרים חייב הקבלן להשתמש במגמר צר ברוחב  1.50מטר אשר עונה
 .11לדרישות הביצוע.
 .12במקרה של תקלה ממושכת במפעל האספלט הראשי רשאי הקבלן לספק חומר
 .13ממפעל אחר באם הנ"ל עומד בדרישות המפרט ואושר ע"י המפקח.
 .14לפני האספקה יש לוודא שהביטומן במיכל האספקה בבתי הזיקוק עומד בדרישות התקן.
המפקח רשאי לדרוש בדיקות לטיב הביטומן במיכלי האספקה או במיכל מתקן הערבול.
 .15על הקבלן להמציא לפני אספקת תערובת האספלט וכן במהלך האספקה עותק
 .16מתעודת המשלוח של הביטומן שסופק למפעל האספלט והמיועד לתערובת
 .17האספלט המסופקת לאתר ,בציון תאריך אספקתו ומספר המיכל בבית הזיקוק
 .18ממנו סופק הביטומן .הביטומן יסופק במיכליות מיוחדות לביטומן ישירות מבית הזיקוק
למתקן הערבול .לא תאושר אספקה במיכליות המשמשות להובלת דלקים ,שמנים וכו'.

 .19על הקבלן לוודא שבעת הטיפול בביטומן במפעל הערבול (חימום ,ניקוי צנרת וכו') לא יזדהם
הביטומן בדלקים ושמנים .כמו כן באם קיים חימום ביטומן חשמלי יש לדאוג למניעת
חימום יתר נקודתי הגורם לפיצוח הביטומן ולריכוכו.
ג .ציוד
 .1המכבש הפניאומטי יהיה במשקל מינימלי של  16טון ובעל לחץ חישוק של  110 PSIלפחות.
 .2המכבש בעל שלושת גלגלי הפלדה יהיה במשקל  10טון לפחות.
 .3הקבלן ימציא למפקח תעודות שקילה עדכניות שיעידו על משקל המכבשים לפני תחילת העבודה.
 .4מרססת  -רק מרססת מכנית ,בעלת בקרה אלקטרונית לכמויות הפיזור תאושר לביצוע העבודה.
ד .בקרה
 .1צפיפות המעבדה של תערובת סוג א' שכבה נושאת עליונה ותחתונה לא תפחת מ -2,340ק"ג/מ"ק
(בהתאם לתוצאות בדו"ח הבדיקות של המעבדה המאושרת).
 .2אם צפיפות המעבדה הממוצעת תפחת מערך זה תפורק שכבת האספלט ותיסלל שכבה חדשה
(הערך של  2,340ק"ג/מ"ק בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה כפי שהם כתובים בדו"ח המעבדה
המאושרת).
 .3בכל מקרה שצפיפות המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפחת מעבר ל -50ק"ג/מ"ק
מהצפיפות המעבדתית של התערובת שאושרה ,רשאי המפקח להפסיק את אספקת תערובת
האספלט .האספקה תחודש לאחר בדיקות חוזרות של תכונות התערובת וחזרה על מערכת
מרש"ל.
 .4בנוסף לאמור בסעיף  510467חייב הקבלן בבדיקה יומית של חדירות ביטומן משוחזר .בכל מקרה
של תוצאת חדירות ביטומן משוחזר נמוכה רשאי הקבלן להוציא על חשבונו  3דגימות נוספות
באמצעות מעבדה מאושרת ,כאשר שיחזור הביטומן יילקח מכל דגימה בנפרד .ממוצע כל
תוצאות השיחזור של הביטומן תחייבנה במקום התוצאה המקורית.
 .5לא יותר פיזור תערובת אספלטית שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ165C -
או נמוכה מ.130C -
 .6בנוסף לאמור בסעיף  51046המפקח רשאי לנכות ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט
אשר לגביהן לא ציינו ניכויים בפרק הניכויים.
 .7מודגש בזאת כי צפיפות השדה תהיה לפי סעיף .510464
שכבת אספלט מקשרת :
תאור העבודה :העבודה תבוצע בהתאם למפרט ובהתאם מפרט הכללי הבין-משרדי .האגרגטים
לתערובת האספלטים יהיו מסוג א'.
עובי השכבה בהתאם למפורט בכתב הכמויות.
כמו כן כוללת העבודה גם התאמת מכסים של שוחות שונות לגובה השכבה הראשונה של האספלט.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה בהתאם לכתב הכמויות של שכבת אספלט מקשרת ,לאחר הידוק ,שבוצע בהתאם לתוכניות
ולפי הוראות המפקח.
מחיר היחידה כולל התאמת מפלסי תאי הביקורת לסוגיהם ולא תשולם תוספת עבור עבודה זו.
אספלט מדרכות בעובי  4ס"מ :
תאור העבודה :העבודה תבוצע בהתאם למפרט של מ.א מטה יהודה ובהתאם מפרט הכללי הבין-
משרדי .האגרגטים לתערובת האספלטים יהיו מסוג א'.
כמו כן כוללת העבודה גם התאמת מכסים של שוחות שונות לגובה השכבה הראשונה של האספלט.
מדידה ותשלום

המדידה תהיה לפי שטח ,במטר מרובע ,של שכבת אספלט מדרכות בעובי  4ס"מ לאחר הידוק ,שבוצע
בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
מחיר היחידה כולל התאמת מפלסי תאי הביקורת לסוגיהם ולא תשולם תוספת עבור עבודה זו.

ציפוי יסוד ביטומני : MS - 10
תאור העבודה :הספקה וריסוס התשתית באמולסיה ביטומנית מסוג  MS10-בשעור  1.0ק"ג/מ"ר.
העבודה כוללת :הספקה וריסוס של שטחי התשתית בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
החומר יהיה בעל התכונות הבאות:
התכונה

הדרישה

 .1באמולסיה
א .צמיגות סייבולט פורול ב -25מעלות צלסיוס (שניות)
ב .יציבות באחסנה 24 ,שעות (אחוזים למאה במסה)
ג .ניפוי (אחוזים למאה במסה)

מקסימום 10-20
מקסימום 1
מקסימום 0.1

 .2זיקוק
שארית הזיקוק (אחוזים למאה במסה)

מינימום 32

 .3בשארית הזיקוק
א .חדירות  25מעלות צלסיוס 100 ,גרם 5 ,שניות (עשיריות
המ"מ)
ב .רקיעות  25מעלות צלסיוס  5ס"מ לדקה (ס"מ)
ג .מסיסות בתלת-כלור-אתילן (אחוזים למאה במסה)

מקסימום 300
מינימום 40
מינימום 97.5

השטחים ירוססו רק לאחר אישור בכתב מאת המפקח על גמר שכבת התשתית .הריסוס יבוצע
באמולסיה מסוג  ,MS - 10ללא דילול ותרוסס כמות של  1ק"ג/מ"ר.
לפני הציפוי ינוקה השטח מכל לכלוך וחומר זר ומשכבת התשתית הלא אספלטית יורחקו גם גרגרי אגרגט
בלתי קשור.
ניקוי השטח לפני הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכני ומטאטא יד .המטאטא המכני יהיה בעל יכולת שאיבת
האבק ע"י יניקה.
הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן על פני שטח יבש.
הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ.C10 -
מיכלית הריסוס תהיה מצוידת במוט מדידת נפחים ומשאבה עם מנוע נפרד (עם אפשרות שליטה של
הפעלה והפסקה) לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר למערכת ההתזה .מערכת ההתזה תאפשר
ריסוס דק ואחיד לכל אורכו של צינור ההתזה בשיעור הדרוש.
רוחב ההתזה יהיה ניתן לוויסות וקצות צינור הריסוס יהיו ניתנים לחסימה (ע"מ למנוע זיהום שטחים
הגובלים עימו).
במקומות בהם לא ניתן לרסס באמצעות מיכלית הריסוס ,יותר שימוש בציוד ריסוס ידני מאושר ע"י
המפקח.
לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ריסוס במרסס ידני.
ריסוס בקרבת אבני שפה ,אבני תעלה ,מעקות ,תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמנע אפשרות זיהום
השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"י כיסויים בזמן הריסוס.

לאחר הריסוס ,יש לשמור על השטח נקי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכניים על גביו .הקבלן
יהיה אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.
הציפוי יבוצע לפחות יומיים לפני הנחת השכבה האספלטית ,או אם המפקח יאשר זאת  -בחודשי הקיץ -
לפחות יום אחד קודם לכן ועד לספיגתו ע"י המשטח שצופה.
שטחי ציפוי יסוד שניזוקו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח .על פני שטחים בהם מצויות שלוליות
אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה ,לאחר מכן יורחק החול.
שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס נוסף בהתאם להוראות המפקח.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של ציפוי יסוד שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות
המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע שלם של העבודה.
ציפוי מאחה :
תאור העבודה :הספקה וריסוס של שטחי אספלט באמולסיה ביטומנית מסוג  STEמדוללת במים.
הציפוי ייעשה לפני פיזור שכבת אספלט חדשה.
העבודה כוללת :הספקה וריסוס של שטחי האספלט באמולסיה ביטומנית מסוג  STEבהתאם לתכניות
ולפי הוראות המפקח.
החומר יהיה בעל התכונות הבאות:
התכונה
 .1באמולסיה
א .צמיגות סייבולט פורול ב 25 -מעלות צלסיוס (שניות)
ב .יציבות באחסנה 24 ,שעות (אחוזים למאה במסה)
ג .ניפוי (אחוזים למאה במסה)
ד .מטען חשמלי של החלקיקים
 .2זיקוק
שארית הזיקוק (אחוזים למאה במסה)
 .3בשארית הזיקוק
א .חדירות  25מעלות צלסיוס 100 ,גרם 5 ,שניות (עשיריות המ"מ).
ב .רקיעות  25מעלות צלסיוס  5ס"מ לדקה (ס"מ)
ג .מסיסות בתלת-כלור-אתילן (אחוזים למאה במסה)

הדרישה
מקסימום 30
מקסימום 1
מקסימום 0.1
חיובי

מינימום 45
100-200
מינימום 40
מינימום 97.5

השטחים ירוססו רק לאחר אישור בכתב מאת המפקח על גמר שכבת האספלט .הציפוי יהיה מסוג STE
מדוללת במים .הדילול ייעשה ע"י החברה המייצרת את האמולסיה.
הציפוי ייעשה לפני פיזור שכבת אספלט חדשה.
ניתן להשתמש באמולסיה מהירת שבירה מסוג  STEללא דילול במים כאשר אילוצי התנועה מחייבים זאת.
רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה שמעליו.
לפני הציפוי ינוקה השטח מכל לכלוך וחומר זר.
ניקוי השטח לפני הציפוי ייעשה ע"י מטאטא מכני ומטאטא יד .המטאטא המכני יהיה בעל יכולת שאיבת
האבק ע"י יניקה.
הציפוי יבוצע באמולסיות ביטומן על פני שטח יבש.

הציפוי יבוצע כאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ .10C -
מיכלית הריסוס תהיה מצוידת במוט מדידת נפחים ומשאבה עם מנוע נפרד (עם אפשרות שליטה של הפעלה
והפסקה) לסחרור האמולסיה ושאיבתה באופן מבוקר למערכת ההתזה .מערכת ההתזה תאפשר ריסוס דק
ואחיד לכל אורכו של צינור ההתזה בשיעור הדרוש.
רוחב ההתזה יהיה ניתן לוויסות וקצות צינור הריסוס יהיו ניתנים לחסימה (ע"מ למנוע זיהום שטחים
הגובלים עימו).
במקומות בהם לא ניתן לרסס באמצעות מיכלית הריסוס ,יותר שימוש בציוד ריסוס ידני מאושר ע"י
המפקח.
לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ריסוס במרסס ידני.
ריסוס בקרבת אבני שפה ,אבני תעלה ,מעקות ,תאים וכו' מחייב הקפדה מיוחדת שתמנע אפשרות זיהום
השטחים האמורים להישאר גלויים וזאת ע"י כיסויים בזמן הריסוס.
לאחר הריסוס ,יש לשמור על השטח נקי מאבק ואין לאפשר מעבר רכב וכלים מכניים על גביו .הקבלן יהיה
אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו בשכבת אספלט.
הציפוי יבוצע שעתיים עד  24שעות לפני הנחת השכבה האספלטית .שכבת האספלט תפוזר לאחר התנדפות
המים מהאמולסיה ,התייבשות השטח ,יכולת הציפוי להדבקה ,לא לפני שהציפוי שינה את צבעו מחום
לשחור.
שטחי ציפוי מאחה שניזוקו יתוקנו בהתאם להוראות המפקח .על פני שטחים בהם מצויות שלוליות
אמולסיה יפוזר חול דק שיספוג את עודפי האמולסיה ,לאחר מכן יורחק החול.
שטחים שחסר בהם ציפוי ירוססו ריסוס נוסף בהתאם להוראות המפקח.
מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי שטח ,במטרים מרובעים ,של ציפוי מאחה שבוצע בהתאם לתכניות ולפי הוראות
המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל החומרים והעבודות הדרושים לביצוע שלם של העבודה.
מישק התחברות בין אספלט קיים לאספלט חדש :
תאור העבודה :ביצוע מישק התחברות בין מיסעה חדשה למיסעה קיימת.
העבודה כוללת ניסור קצה האספלט הקיים במרחק בהתאם לתוכניות ,פירוק שכבת אספלט קיימת
בהתאם לתוכניות ,מריחת ציפוי ביטומני ושכבת אספלט מקשרת ,הכל בהתאם לתוכניות ולפי הוראות
המפקח.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי אורך ,במטרים ,של מישק התחברות בין מיסעה קיימת למיסעה חדשה.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים וביצוע כל העבודות ,הדרושים לביצוע
מושלם של העבודה בהתאם לתוכניות ולשביעות רצונו של המפקח.

עבודות קווי ניקוז :
כל עבודות הניקוז תבוצענה ע"פ ההנחיות במפרט טכני כללי לביצוע עבודות ביוב וניקוז של תאגיד המים
והביוב של "הגיחון".
פרק זה מתייחס לעבודות ניקוז ,לרבות קווי צינורות ,מתקני ניקוז ,מעבירי מים ,תאי ביקורת ,שוחות
קליטה ,דיפון וריצוף.
כל העבודות הניקוז תבוצענה ע"פ ההנחיות במפרט הכללי של תאגיד המים והביוב של "הגיחון".
ברחובות אל זיתונה וטאהא חוסיין יבוצעו עבודות ניקוז כחלק מהשלמת קו הניקוז המתוכנן.

מובהר בזה עבודות הניקוז כוללות החזרת המצב לקדמתו כולל סלילת טיוב מבנה כביש מעל צינור וסלילת
אספלט מבוקר.

עבודות עבודות בטיחות וסימון כבישים :
כללי  :כל העבודות סימון כבישים שילוט תמרור יבוצעו ימדדו וישולמו ע"פ ההנחיות
במפרט הכללי לעבודות פיתוח וסלילה של עיריית ירושלים.
עבודות אלה יתואמו עם מחלקת בטיחות בדרכים .
א .העבודה המתוארת להלן מתייחסת לצביעת קווים ,צורות ושטחי סימון על פני הכביש או המשטח עם
ציפוי אספלט או בטון ,לפי הצבע ,הצורות והמידות המתוארים בתכניות ו/או הנחיות המפקח.
ב .סימונים על כבישים יהיו בצבע ,בצורה ובמידות כנדרש בהנחיות משרד התחבורה.
לפני תחילת עבודות הצביעה ,יש להכין את פני הכביש ולנקותו כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה,
ג.
פרק .51
ד .הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם ,לפי תוכניות שתימסרנה לו ע"י המפקח.
ה .ביצוע העבודה חייב להיות מדויק בהתאם לתכניות .כל סטייה או טעות בביצוע ,תתוקן ע"י הקבלן על
חשבונו מיד עם קבלת דרישה מהעירייה .הקבלן יהיה אחראי גם למחיקת הסימון הלא נכון ולתיקון
הסימון כנדרש.
עבודות מחיקה צבע יבוצעו ע"י קרצוף בכדורית בלבד.
ו.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תביעה כלפי העירייה ,אשר עלולים להיגרם עקב הסימון הלא נכון
ז.
שבוצע ע"י הקבלן
ח .את סימני הדרכים חייבים לראות בצורה ברורה ממרחק סביר ,אשר ייקבע ע"י מנהל המחלקה
לבטיחות בדרכים.
ט .הקונטרסט בין הכביש ובין הסימון ,חייב להבטיח הדרכה ברורה לתנועה ,באמצעות סימני הדרך.
בכדי להבטיח שהסימנים יראו ממרחק סביר ,יתכן שיהיה צורך לצבוע כבישים מסוימים מספר פעמים
י.
וזאת על מנת לקבל הקונטרסט הדרוש.
יא .איכות הסימנים חייבת להיות טובה ואחידה על כל סוגי הכבישים כאמור לעיל.
יב .הצבע צריך לכסות היטב את פני הכביש או המשטח באופן שלא יראה דרכו כל סימן או גוון המאפיין
את צבע המשטח (בד"כ שחור).
יג .הקבלן אחראי לכך שלאחר הצביעה ,הסימונים יהיו תקינים ,כלומר יראו בשלמותם במשך כל תקופת
האחריות ,ללא מחיקות ,כתמים ,שברים ,השחרה ,שחיקה ,או כל ליקוי אחר.
יד .סוגי הסימונים יהיו בהתאם ל"לוח התמרורים" – סימון על פני הדרך ,בהתאם לתכניות המחלקה
להסדרי תנועה ובאישור מחלקת בטיחות בדרכים.
טו .הצבע צריך להיות מקורי ,בקופסאות מקוריות וסגורות של ביהח"ר.

פרט תחנת אוטובוס ,יש לתאם מול עירית ירושלים לפני ההזמנה ולקבל אישור העיריה.

פרט עמוד  ,PISיש לתאם מול עירית ירושלים לפני ההזמנה ולקבל אישור העיריה.

הסדרי תנועה זמניים
הקצב הניתן ליח' חודש בכתב הכמויות .ראה תכולת עבודה בפרק  00למפרט זה.

