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רשימת המתכננים
מקצוע

שם

פרטים

ניהול פרויקט

בלוך תשתיות בע"מ

טל':

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

כבישים תנועה
ניקוז

פרייברג מהנדסים  2004בע"מ
בר-כוכבא  23בני ברק5126002 ,

טל:

03-7541000

קונסטרוקציה

צ .המלי  -א .אוחיון מהנדסים בע"מ

טל':

לח"י  28בני ברק5120042 ,

RenanS@Datamap.com
Ohayon@Hemly.co.il

רח' יגאל אלון  126תל אביב6744332 ,
חשמל

טופז הנדסת חשמל ותאורה בע"מ

03-6855330

טל':

04-8124620
Office@Topazengs.net

רח' בונה אליעזר  5חיפה3223703 ,

wisam@Topazengs.net

תכן מבנה

נויה הנדסה

ביסוס ותשתיות

ישראל קלר – יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים
בע"מ

dani@klar.co.il

ת.ד ,800 .בצרי יוסף  ,23קריית אתה2822837 ,

office@klar.co.il

אדריכל נוף

מקום +אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"מ
דרך מנחם בגין  114ת"א6701309 ,

054-3200267
טל':
noam@noya-eng.co.il
טל':

טל':

04-8401397

03-5003950
Benny@ma-com.co.il
amit@ma-com.co.il

אדריכל מבנים

מרסלו פישמן

077-5001067
טל:
office@mf-arch.co.il
marcelo@mf-arch.co.il

גיאולוגיה

עזי זלצמן ,גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

טל'03-7526531 :
Office@Salt-Geo.com

קבוצת מ.מ' .דרום' תכנון וניהול מערכות מים

טל'03-5746751 :
avif.eng@gmail.com
Southeng@gmail.com

רח' המלאכה  8א' רמת-גן52526 ,
הידרולוגיה

אזרחיות בע"מ .רח' אהליאב  6רמת גן,
5252259
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תיאום מערכות

יו .די .סי.

טל':

02-5354666

mazinbarakat@udc-eng.com

מתכנן מים וביוב
אגרונום

סאס נתן

טל':

נגישות

שק"ל

02-5791604
טל':
negishutir@gmail.com

מדידות

מימד -פוטוגרמטריה ,מדידות והנדסה בע"מ
כנפי נשרים  ,68גבעת שאול ירושלים9546457 ,

איתור תשתיות

מאיה – מ.י איתור ומיפוי תשתיות תת קרקע

טל':

050-6509553
sasnatan@gmail.com

02-6522294

meimad@meimad-sur.co.il
טל':

בע"מ .רח' בזלת  14כוכב יאיר – צור יגאל

03-9030636
Office@maya-tm.com

לוחות זמנים

גדעון יעקבי

טל':

עורך המכרז וכמאי

דטהמפ מערכות מידע גיאוגרפיות בע"מ

טל':

054-5344758
gigijacoby@gmail.com
03-7541000
OdedB@Datamap.com

בר-כוכבא  23בני ברק5126002 ,

03-9011747

יועץ בטיחות
לתכנון

על בטוח

טל':

אדריכל מבנים

מרסלו פישמן

077-5001067
טל:
office@mf-arch.co.il
marcelo@mf-arch.co.il

office@al-batuah.co.il
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רשימת מסמכים

המסמך
מסמך א'

מסמך שאינו מצורף

מסמך מצורף
הצעת הקבלן

מסמך ב'

תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן

מסמך ג'

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינ-משרדית (האוגדן
הכחול) ,והמפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נת"י
במהדורה העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות
שם המפרט

מס'
00

מוקדמות

02

עבודות בטון

05

עבודות איטום

08

מתקני חשמל

13

בטון דרוך

14

עבודות אבן

18

תקשורת

19

מבני פלדה

23

ביסוס כלונסאות

24

הריסות ופרוקים

40

פיתוח נופי

41

גינון והשקיה

42

ריהוט חוץ

43

קירות תמך וקרקע משוריינת

44

גידור

51

עבודות סלילה

57

קווי מים ביוב ותיעול

69

עבודות משלימות בגשרים

ע"פ המפרט הכללי
לעבודות בניה ונת"י

ע"פ נת"י

ע"פ המפרט הכללי
לעבודות בניה ונת"י

ע"פ נת"י
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אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים
מסמך ג'1-

תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו

מסמך ג'2-

מפרט מיוחד ואופני מדידה
מיוחדים

מסמך ד'

כתב כמויות

מסמך ה'

מערכת התוכניות

מסמך ו'

סקר גיאולוגי -אין

מסמך ז'

דו"ח קרקע -אין

מסמך ח'

הסדרי תנועה זמניים

מסמך ט'

לוחות זמנים

מסמך י'

בקרת איכות

מסמך יא'

מבנה לפיקוח

מסמך יב'

תכן מבנה  -אין

מסמך יג'

הסכם לביצוע עבודות תשתית
מים ,ביוב וניקוז

מסמך יד'1

מפרט טכני לבצוע קווי מים

מסמך יד'2

מפרט מיוחד לבצוע עבודות ביוב

מסמך ט"ו'

נספח הנחיות איכות סביבה

מספקים לוגים

רשימת המסמכים
המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי
והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל או בהוצאת נתיבי ישראל .כל
המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין
שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז .בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר ,קרא והבין
את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם
המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז.
תשומת לב הקבלן כי בטבלה מעלה מצוינים סעיפים שיבוצעו ויחושבו ע"פ המפרט הכללי לעבודות
סלילה וגישור של נת"י .סעיפים אלו מחולקים לפרקים שיחושבו במלואם ע"פ נת"י ( 43ו)69 -
וכאלה שחלק מהסעיפים בהם יחושבו ע"פ נת"י וחלק ע"פ המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה
הבינ-משרדית ( 02ו .)51 -סעיפים שלא צויין בצדם דבר יחושבו ע"פ המפרט הכללי לעבודות בניה
של הועדה הבינ-משרדית
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הערות
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ,ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לאיתור
באתר  www.online.mod.gov.ilהכניסה לאתר חופשית לכולם.
המסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה ,מאפייניה ,חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע ,ופרטי
צוות המתכננים והיועצים .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובחתימתו על המסמך
הקבלן מאשר כי קרא ,הבין והסכים לכל האמור בו .מובהר ,כי המסמך דנן בא להוסיף על האמור
בחוזה הקבלנים של מוריה .בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה
או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז ,לבין הוראה מהוראות מסמך זה ,תגבר ההוראה הקובעת
חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן.
___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג'  - 1תנאים כלליים מיוחדים

פרק  - 00מוקדמות
 .01תיאור העבודה
העבודות מושא ההזמנה להציע הצעות הן ביצוע פרויקט כביש  17וכביש  117בירושלים.
פרויקט זה הנו חלק מתוכנית החומש  2020-2025לפיתוח הכבישים והתחבורה במזרח העיר
ירושלים ,במסגרתה תחובר שכונת צור באהר לשכונת אום טובא ויוסדר נתיב לתחבורה
הציבורית .העבודות יתבצעו בתחום תכנית המתאר של שכונת צור באהר מס' 2302א' והן
יכללו ,בין היתר:
א.
ב.
ג.

סלילת כביש  17שהיא דרך חדשה באורך  300מ"א ,הדרך מחברת מזרחה לכביש 18
ולכביש אל לתון (כביש  )117מערבה.
שדרוג כביש קיים -כביש אל לתון באורך  500מ"א.
סלילת כביש חדש באורך  200מ"א וחיבורו לכביש אל סדר.

העבודות כוללות בין היתר
 )1עבודות הריסה ופינוי  -הריסת קירות קיימים ,הריסת חלקים מהכביש הקיים.
 )2עבודות בטון –בניית גשר באורך  60מ' יצוק באתר ,עם שני ניצבי קצה ושני נצבים אמצעיים
ובניית קירות תמך מסוגים שונים.
 )3פיתוח  -עבודות פיתוח כולל בניית קירות תומכים מסוגים שונים ,מדרכות ,נטיעת עצים,
ריהוט רחוב לכל אורך התוואי ,התחברות לקירות קיימים ע"פ התכנון ,המפרטים והנחיות
המתכננים.
 )4מערכות מים ביוב וניקוזים  -עבודות תשתית להנחת קווי מים ,כיבוי אש וניקוז כולל
התחברות לקווים קיימים ,תוספת שוחות וחיבורים או התחברות לשוחות קיימות .הקבלן
יביא בחשבון כי עד לחיבורה של מערכת הניקוז לפרויקט אל מחאג'ר שצפוי להיות מבוצע
כשנה אחרי פרויקט כביש  17וכביש  117הוא נדרש לתת פיתרון ניקוז זמני.
 )5מערכות חשמל ותקשורת  -עבודות תשתית להנחת קווי חשמל ,תקשורת ותאורה לכל אורך
התוואי ,כולל התחברות לקווים קיימים ,חיבור למרכזייה קיימת.
 )6שרותי קבלן ראשי  -לכל תקופת הפרויקט הכוללת עבודות מבני דרך וסלילה ,כולל כל שלבי
העבודה העבודה ועבודות שיבוצעו על ידי אחרים.

שלביות הביצוע בכביש 117
 )1העבודות בפרויקט בכביש  117מבוצעות בחלקם באזורים של כבישים קיימים ובחלקם
באזורים פתוחים שבהם יסלל כביש חדש.
 )2על הקבלן להביא בחשבון שבמקריים בהם העבודות מתוכננות באזור של כביש קיים העובר
שיקום והרחבה ,הוא יהיה חייב לאפשר לתושבים גישה לבתים לכל אורך תקופת העבודות
ולכן הוא יאלץ לעבוד במקטעים באורך של עד  50מ' .הרחוב כולו יסגר ויהפוך לרחוב ללא
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)3

)4

)5

)6

)7

מוצא עם כניסה משני צידי מקטע העבודה רק לדיירי הרחוב .הרחוב יחולק למקטעי עבודה
באורך של  50מ' שיבוצעו אחד אחד .כל מקטע עבודה של  50מ' יסגר לתנועה לכל משך
תקופת העבודה .בסיום העבודות במקטע הוא יפתח לתנועה והמקטע הצמוד לו (באורך 50
מ' ) יחסם ויכנס לעבודה.
בכביש  117בקטעי הכביש הקיים הקבלן נדרש להעביר צינור ביוב וניקוז חדשים ,לבצע
קירות תומכים ,לבצע הסדרה והרחבה של הדרך ,לסלול את התוואי ולבצע את כל שאר
העבודות כפי שהן מופיעות בתכניות.
הקבלן יוכל לבחור לבצע כל קטע של  50מ' מתוך כביש  117הקיים במלואו קרי ,לבצע את
הקירות ,התשתיות ,הסלילה והפיתוח של הקטע לסיים את כל העבודות ולעבור לקטע
הסמוך ( 50מ' הבאים) ,לחילופין הקבלן יוכל לבחור לבצע כל קטע של  50מ' במספר שלבי
ביניים ,לדוגמא :לבצע בשלב ראשון רק את תשתיות הביוב והניקוז המתוכננות במקטע
ולעבור למקטע הסמוך ( 50מ' הבאים) וכך הלאה עד שיסיים את הנחת התשתיות בכל כביש
 ,117ורק לאחר מכן לחזור לקטעים הקודמים ולבצע את הקירות ו/או הסלילה ע"פ תוכנית
העבודה שיבחר .מובהר כי תוכנית העבודה בה יבחר הקבלן לבצע את העבודה טעונה את
אישור המפקח.
אם הקבלן יבחר לעבוד על קטע של  50מ' בשלבים ,עליו להביא בחשבון שעם סיום העבודה
בכל שלב ביניים ,עליו להחזיר את המצב בקטע לקדמותו ולסלול אותו .על מנת לאפשר
לתושבי הרחוב לעשות בו שימוש.
לטובת הסלילה הזמנית הנדרשת בסוף כל שלב ביניים הוקצע בכתב הכמויות סעיף יעודי
" 03.51.040.9996אספלט זמני" .הסעיף נועד לצורך כיסוי תוואי הנסיעה של הכביש.
והחזרתו לשימוש זמני של התושבים .השימוש בסעיף זה בכתב הכמויות לא יותר לטובת
שימושים אחרים כמו כניסות לחצר ,השלמות אספלט שונות ,הארכת התוואי וכו'.
במידה והקבלן יבצע כל מקטע של  50מ' בשלמותו לא יאושר לקבלן שימוש בסעיף
הכמויות היעודי " 03.51.040.9996אספלט זמני".

9

 .02האתר
הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר (להלן" :האתר") ,את דרכי
הגישה לאתר וממנו ,את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו
לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות ,נשוא הזמנה להציע
הצעות/חוזה זה .כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כולל
דרכי הכניסה וה יציאה ,הוראות הביטחון של המקום ,שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע
העבודה ,אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש ,כפי שהם
מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז .בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי
לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיודים של מקום העבודה ,כאמור בסעיף
זה.

 .03גידור ושילוט האתר
האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (ראו סעיף  18לחוזה הקבלנים של
מוריה) .בנוסף מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות
אחרות שקשורות לביצוע העבודות ,על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת
תשלום כלשהי.
על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו ,ולהחליף ,במידת הצורך ,ולפי הנחיות המפקח,
את השילוט במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות ,מכל סיבה
שהיא ,על חשבונו.
הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח.
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בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה דו
כנפיים ברוחב  7.0מ' כ"א ובגובה  2.50מ' לכניסת רכבים ,וכן פשפשים לכניסת עובדים,
משולבים בגדר ההיקפית ,העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח
הגדר ,הכל כנדרש בהנחיות העירייה  /היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים ,ובכפוף
לתכנית התארגנות אתר ,והנחיות המפקח .עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה
כלול בהצעת הקבלן .הקבלן נדרש לפחות לשני שלטים לכל כביש.

 .04התארגנות בשטח
 .1על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות
אתר העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים ,כלים וציוד וכן משרדי
הקבלן והמפקח ,הצבת עגורנים וכד' .על התכנית להיות תואמת לדרישות העירייה ו/או היתר
הבניה ,ובהתאם להוראות המפקח.
 .2במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים ,ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן
ו/או של המפקח ,תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר
ההעתקות/ההזזות הללו .מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך
הציבורית.
 .3תקופת ההתארגנות תעמוד על  30יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע .הקבלן יתחיל בביצוע
והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .בכלל האמור ,יבצע הקבלן במהלך תקופת
ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים ,ובכלל
זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש ,וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת
ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות ,הכנת לוח זמנים ,גידור ,מינוי של מנהלי עבודה,
עובדים ,הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים.
 .4מצורפת מטה תצ"א עם סימון למיקום אפשרי של אתר ההתארגנות ומחנה הקבלן .התצ"א
היא בלתי מחייבת ומועברת לקבלן למטרות נוחות בלבד .מובהר כי המזמין לא יישא באחריות
לנכונות המידע הכלול בה או בכל הנוגע לעדכונו ,והקבלן יישא באחריות מלאה לתכנון אתרי
ההתארגנות ומחנה הקבלן ולביצוע כל הבדיקות הדרושות לשם כך .המיקום המוצע אינו מחייב
את הקבלן ,ובמידה וירצה הקבלן להקים את אתר ההתארגנות ו/או את מחנה הקבלן
במיקומים אחרים ,יכין הקבלן תכנית אחרת אשר חייבת באישור הנהלת הפרוייקט והרשויות
– התכנית תוכן בכל מקרה ע"י ועל חשבון הקבלן .בכל מקרה ,ללא קשר למקור התכנית על-
פיה הוא עובד ,יישא הקבלן באחריות מלאה לתכנון כאמור ולביצוע בשטח ,לרבות תשלום
ארנונה ומיסים לשטח זה כלל שיידרש .הקבלן נדרש להכין תכנון מפורט לאתרי ההתארגנות
(בכפוף לאמר מטה) ,לדאוג לכל האישורים הדרושים מאת כל רשות רלוונטית לצורך יישום
וביצוע אתרי ההתארגנות ומחנה הקבלן ,כגון עיריית ירושלים ,משטרת ישראל וכו' ולנייד את
המבנים והאתר בכדי לאפשר את שלבי הביצוע השונים ,והכל (בין אם יחליט הקבלן לאמץ את
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תכנון המזמין לאתרי ההתארגנות ובין אם לאו) ללא תמורה מעבר לסעיפי כתב הכמויות
השונים.

כביש 17

כביש 117

 .5תשומת לב המציעים כי השטחים המוצעים הינם שטח פרטי ,על הקבלן לתאם עם בעלי
החלקות.
 .6תכנית השטח תיבדק ע"י המפקח ,מוריה בע"מ ,עירית ירושלים ,ומשטרת ישראל ,ורק לאחר
אישור התוכנית יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה ,ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות
הרשויות.
 .7המזמין רשאי אולם אינו חייב לאתר מקום למיקום שטח ההתארגנות אולם אין הדבר גורע
מאחריות הקבלן לאיתור ,קבלת אישורים ,תשלום אגרות ותשלומים שונים וכיו"ב .מצורפת
מעלה תוכנית למיקום אפשרי של אתר ההתארגנות ומחנה הקבלן .התכנית היא בלתי מחייבת
ומועברת לקבלן למטרות נוחות בלבד .מובהר כי המזמין לא יישא באחריות לנכונות המידע
הכלול בה או בכל הנוגע לעדכונו ,והקבלן יישא באחריות מלאה לתכנון אתרי ההתארגנות
ומחנה הקבלן ולביצוע כל הבדיקות הדרושות לשם כך .המיקום המוצע אינו מחייב את הקבלן,
ובמידה וירצה יכול הקבלן להקים את אתר ההתארגנות ו/או את מחנה הקבלן.
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 .8התמורה עבור כל האמור לעיל כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

 .05שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,הציוד והחומרים
מוגבלים לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 .06סידורי ניקוז
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה ,יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז
מידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה .ראו לעניין זה
סעיף  26לחוזה הקבלנים של מוריה.

הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת .לצורך
זה על הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים
לרבות פתיחת תעלות ,חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.
היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז ,יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו .על הקבלן לוודא
כי הניקוז אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר.
מערכת הניקוז שתבוצע בכביש  17וכביש  117מתוכננת להתחבר למערכת ניקוז עתידית
שתבוצע בפרויקט כביש אל מחאג'ר .פרויקט כביש אל מחאג'ר צפוי להיות מבוצע כשנה אחרי
פרויקט כביש 17וכביש .117
על הקבלן לקחת בחשבון שעליו לתת פתרון זמני מוסכם על מנהל הפרויקט למערכת הניקוז עד
לחיבורה לפרויקט כביש אל מחאג'ר.
על הקבלן לקחת בחשבון שהוא אחראי לטיפול ותחזוקת מערכת הניקוז והניקוז הזמני עד
להפעלתה ומסירתה לרשויות.
הקבלן המבצע אחראי למסור את מערכת הניקוז לרשויות עם חיבורה לפרויקט אל מחאג'ר
והפעלתה .הקבלן המבצע אחראי על המערכת בתקופת הבדק.

 .07לוח זמנים ודיווח
א .הקבלן יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז .לוח הזמנים ייעשה עד לרמת
פרוט כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה
לרבות העבודות באתר עצמו ,רכש מוצרים ,הזמנת ציוד ומסירה ,משאבים וכו'.
ב .לוח הזמנים יכלול:
 )1רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם ,כולל ציון הנתיב הקריטי.
 )2לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.
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 )3רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו
האמצעים והציוד באתר העבודה.
 )4על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.
 )5לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  1או חשבון
מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
ג .במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור
לדיווחים לגבי התקדמות העבודה ,ציוד ,כוח אדם ,חומרים ,הזמנות וכו'.
ד .לוח זמנים זה מחייב ,לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.
ה .תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה ,אחת לחודש בסמוך להגשת
החשבון .ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את
הלוח זמנים אחת לשבועיים.
ו .במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ,הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים
הנוגעים בדבר ,ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא.
ז .פירוט אבני דרך לפרויקט:
טבלת אבני דרך לפרויקט כביש 17
אבן
דרך
מס'
0
1
2
3
4

5

6

תיאור אבן הדרך
צ.ה.ע.
א"ד  – 1תחילת בצוע נתיב הגשר.
(מחתך  304עד חתך ) 307.5
א"ד  – 2תחילת עבודות על מסעת הגשר.
(מחתך  304עד חתך )307.5
א"ד  - 3השלמת בצוע מסעת הגשר.
(מחתך  304עד חתך )307.5
א"ד - 4השלמת עבודות קבלניות בפרויקט
ללא מסירות.
(מחתך  300עד חתך ) 312
א"ד  - 5סיום מסירות ,פתיחה לתנועה וטקס
פתיחה לתנועה ,עפ"י קביעתו ואישורו של
מנה"פ מטעם המזמין.
א"ד  - 6מרווח בטחון השמור למזמין
העבודה בלבד  -סיום מסירות ,פתיחה
לתנועה וטקס פתיחה לתנועה ,עפ"י קביעתו
ואישורו של מנה"פ מטעם המזמין.

מועד סיום נדרש מיום
צ.ה.ע( .חודשים
קלנדריים)
 0חודשים
 3חודשים
 5חודשים
 9.5חודשים
 15חודשים

 18חודשים

 22חודשים
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טבלת אבני דרך לפרויקט כביש 117
אבן
דרך
מס'
0
1

2
3
4

5

תיאור אבן הדרך

מועד סיום נדרש
מיום צ.ה.ע( .חודשים
קלנדריים)
 0חודשים

צ.ה.ע.
א"ד  -1השלמת המקטע החדש כולל
מסירות לעירייה( .מחתך  201ועד חתך
) 210

 12חודשים

א"ד  - 2העברת תנועה על אספלט שכבה
ראשונה (חתכים )38.5 - 46 + 209-212

 19חודשים

א"ד  - 3השלמת עבודות קבלניות
בפרויקט ללא מסירות
א"ד  - 4סיום מסירות ,פתיחה לתנועה
וטקס פתיחה לתנועה ,עפ"י קביעתו
ואישורו של מנה"פ מטעם המזמין.
א"ד  - 5מרווח בטחון השמור למזמין
העבודה בלבד :סיום מסירות ,פתיחה
לתנועה וטקס פתיחה לתנועה ,עפ"י
קביעתו ואישורו של מנה"פ מטעם
המזמין.

 26חודשים
 29חודשים

 35חודשים

 .08צוות הניהול של הקבלן באתר
הקבלן יעסיק באתר העבודה ,על חשבונו ,במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח,
לצורכי ניהול ,תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי
המכרז.

 .09דרישות מחייבות לביצוע העבודות
להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז .על הקבלנים לעיין היטב בהוראות
החוזה והמכרז ,תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.
א .יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע.
ב .יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  14יום מכניסה לביצוע.
ג .הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו ,על הקבלן לדווח למנה"פ ,תוך
 14יום על חוסרים ,אי התאמה ,סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.
ד .לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים,
בתוך המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין  -תוך  30ימים מיום קבלת צו התחלת
העבודה .התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן את
החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.
15

ה .להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר ,כולל כוח
אדם ,אמצעי מחשוב וניהול ,תקשורת ,משרדים מתוחזקים ועוד.

 .10דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות
מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית .לא תותר כניסה
מגרשים אחרים ,מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין .הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות
המפקח (מקום של משרדים ,מחסנים ,דרכי גישה ,מפעלי יצור מאולתרים ,ציוד ,מכונות וכד').

הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח ,בתוך  7ימים מתחילת העבודה.

מובהר בזאת כי הקבלן יקבל עם סט מסמכי המכרז ,תכנון מפורט להסדרי התנועה הנדרשים
לשלב התחלת העבודות בלבד .הקבלן אחראי על השלמת התכנון המפורט של הסדרי התנועה
הנדרשים לו בפרויקט ועל אישורם בפני כל הרשויות הנדרשות לרבות משטרת ישראל ועיריית
ירושלים (ראה אבני דרך לביצוע סעיף  07במוקדמות וסט התכניות)
הקבלן יהיה אחראי על ביצוע ותיאום הסדרי התנועה הקבועים והזמניים עם כל הגורמים
ובכלל זה משטרת ישראל ועיריית ירושלים .הקבלן יבצע על-פי צורכי הפרויקט את כל
השינויים שיידרשו בהסדרי התנועה הזמניים (ראה נספח ח' "נספח הסדרי תנועה זמניים"
המצורף למסמך זה)

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים .במידת הצורך ולפי ראות עיניו
הבלעדית של המפקח ,רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של
הקבלן ו/או לרבות חומרי הבניה ,מכונות ,ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה .כל הקשור לתחזוקת
הגדרות ,דרכי הגישה החלופיות ,מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן
ולא ישולם בנפרד.

הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית באזור ההתארגנות ,עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.
ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע העבודה ו/או
לכניסה לאתר ,על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה.
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 .11חשבונות ממוחשבים
הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה ,כאשר מוריה רשאית
ליתן הנחיות ועדכונים מעת לעת ,לפי שקול דעתה הבלעדי .לחשבונות יצורפו לוחות זמנים
מעודכנים ומסונכרנים בהתאם לביצוע .בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקח,
כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי במוריה.

 .12מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים
ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן
לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג .אין להתחיל בעבודה ללא קבלת
צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.

 .13יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף 2
לחוזה הקבלנים של מוריה .יצוין ,כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה
ממוחשב במערכת מידע שתיבחר ,ללא תמורה נוספת.

 .14אחריות למתקנים/מבנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן
על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .נגרם נזק כאמור ,נדרש הקבלן לתקן
לאלתר ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר
העבודות שהוזמנו ,אלא אם המפקח הורה לו אחרת .מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה
(כביש האספלט) קיימות תשתיות חשמל ,תקשורת ,מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק
מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו.

 .15מים וחשמל
בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל ,מובהר כי בכל מקרה
שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה ,יישא הקבלן בלבד,
בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך .עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב
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המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע
העבודה ,וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל ,לצורך האמור ,יישא בו הקבלן בלבד.

 . 16שמירה על ניקיון אתר העבודה  ,פינוי פסולת ועודפי עבודות עפר
הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה
מביצוע העבודה ,לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים .בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן
לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם מוסמך ,מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש
במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר ,מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה (נוסף על אלה
שנקבעו ברישיון) בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור .בכלל האמור ,כל הפעלה של
מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר ,ותוך ניטור אבק ורעש .בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן
לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר ,מהווה
מטרד לציבור ,תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או
לחדול מלהפעילו/ה ,מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא.

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

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

 .17תכניות עדות

AS MADE

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

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

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

. 18משרד למפקח
ראו פרוט בנספח י"א – מבני פיקוח

.19

ישיבות תיאום
על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום במועד
ובתדירות שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.
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 .20תעודת אחריו ת
על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות ,מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים,
עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן,
וכן אם הייתה דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה ,למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.
תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה (ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד).
תעודות האחריות יהיו חלק מספר המתקן.

 .21תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל
א .על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור
בטחוני  -הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד .באחריות הקבלן
מסירת הפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין הכוללים שם
ות"ז שישלחו אל המזמין.
ב .על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת
באופן חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת
הצעתו .הגשת רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו
כזוכה בבקשה להציע הצעות.
ג .עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.
ד .הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון ,במסגרת הצעתו ,את כל התנאים והדרישות וההגבלות
המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.
ה .המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים
לפסילת מי מהמועמדים.
ו .הקבלן מצהיר בזאת ,כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה
כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 .22מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"
א .אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק ,על הקבלן לספק אותו כנדרש .עצם חתימתו
של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק ,לפני מילוי
המכרז ,את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.
ב .במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון :האיכות ,הסוג,
הטיב ,המבחר ,הצורה ,האופי והמחיר ,יהיה עליו להציג דוגמאות ,מפרטי יצרנים ותעודות
מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח .האדריכל ו/או היועץ
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הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר ,המוצר או הציוד הינם שווי
ערך לנדרש במפרטים ובתכניות.
ג .למען הסר ספק יצוין ,כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,
במפרטים ,ובכתב הכמויות .כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט .התכניות ו/או כתב
הכמויות ,לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע ,אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד' ,לא
תתקבל לאחר מכן.
ד .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים
אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר ,ע"פ קביעת
האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.
ה .מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,שיקול הדעת הבלעדי ליישום
דרישות המסמכים במכרז  /חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל
הדרישות או חלקן ,ללא מתן הנמקה כלשהי.
ו .באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר
אחר ,יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה ,למעט ההפרש שבין
מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש ,וזאת ללא הסתייגויות.
ז .כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח  /מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת
העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא
עיכוב לוחות זמנים וביצוע.

 .23תיאומי פתחים ומעברים
תיאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות
הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

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

ב  .הכנת פתחים ו/או מעברים
כל המעברים ,פתחים ,חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים ,בין אם צוינו בתכניות ,בין אם
המזמין הורה לבצעם ,או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות ,יהיו כלולים
במחירי היחידה של הבטונים ,לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט
לעיל .כמו כן ,פתחים ,מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה
ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.
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 .24בדיקות מעבדה
ככלל ,הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או
למסירת העבודות לגורם מטעם המזמין .האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,
לפי סעיף  70לחוזה קבלנים מוריה ,לצורך ליווי ,בקרה ,הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה.

 .25כותרות
הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק
להן בפירוש תוכן המסמכים.

 .26יחיד ורבים
כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג' - 2מפרט טכני מיוחד
פרק  - 01עבודות עפר למבנים
כללי
פרק זה מתייחס לכלל עבודות ההכנה ועבודות למבנים הכוללות את הקירות התומכים ,כולל דרכי
גישה ומשטחי עבודה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע המבנים.
כל עבודות העפר יבוצעו בהתאם לדרישות שבפרק " 01מפרט כללי לעבודת עפר" במפרט הכללי
(הספר הכחול).
תחום עבודות עפר למבנים יכלול את כל תחום החפירה ו/או המילוי למבנה כמוגדר בתוכניות לרבות
תחומי עבודה למבנים כלשהם בכל שטח העבודה כפי שיידרש.
תש ומת 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  . )40חלק מהעבודות כדוגמת החפירה הכוללת
באתר מחולקות בין מספר סעיפי תשלום בהתאם לשלבי הביצוע ולאופני המדידה השונים.
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.

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.
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.
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.
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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 רמפות זמניות לביצוע כלונסאות דיפון.
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בקרת איכות
בקרת האיכות תבוצע לפי הדרישות במפרט הכללי ,פרק  .51להלן מספר הדגשים.

במסגרת בקרת האיכות אשר הקבלן מחויב לבצע על עבודתו יבצע צוות בקרת האיכות מטעם הקבלן
את הבדיקות המפורטות להלן:
חפירה/חציבה:
-

מדידת מצב קיים ומיפוי שטח ע"י מודד מוסמך.

-

בקרת סימון תחומי חפירה/חציבה.

-

בדיקת שיפועי חפירה זמניים.

-

בדיקת סימוני בטיחות בחפירה כנדרש בתקנות העבודה.

מילוי:
-

בדיקת מיון ,דירוג וסיווג לחומרי המילוי השונים.

-

בדיקת צפיפות הידוק שוטפת בכל אזורי המילוי ובכל השכבות.

-

בדיקת קיום שיגרת חידוש סימונים וסימון שכבות על גב קירות תומכים לבקרה
על עובי פיזור שכבות המילוי.

ניהול 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 ו/או חציבה למבנים
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א .תיאור ודרישות ביצוע
חפירה/ח
ציבה למבנים בכל קרקע שהיא תחשב ממפלס קרקע הקיים (קרקע מילוי או ערמות) 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 תבוצענה כל החפירות הנדרשות לביצוע המבנים ,לרבות החפירה
ליסודות ,חפירה להחלפת קרקע וגם החפירה של הרמפות הזמניות לביצוע הכלונסאות
דיפון
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
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 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)

שיפועי חפירה קבועה וזמנית יבוצעו על פי הנחיות הדו"ח קרקע סעיף . 3.2
בכל מקרה יש לקבל אישור סופי לשיפוע החפירה ע"י יועץ הקרקע לאחר שביקר
באתר.

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 וגהות ,מעודכן לחודש יולי .1993

תשומת לב הקבלן כי עבודות החפירה מבוצעות לעיתים בסמיכות לקווי תשתיות פעילים
לרבות קווי בזק וקווי תקשורת אחרים ,קווי חשמל ומים ועליו לנקוט בכל האמצעים
הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה שהיא במערכות אלו.
חישוף
חישוף פני שטח יבוצע רק במקומות בהם לא מתבצעות עבודות חפירה ותינתן הוראה
מפורשת של מנהל הפרויקט לביצוע חישוף פני שטח כהכנה לעבודות מילוי.
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מדידה ותשלום
עבודות חפירה ו/או חציבה למבנים תימדדנה במ"ק .המדידה תאורטית לפי הנדרש
בתוכניות.
המחיר כולל חפירה/חציבה ,מיון ועיבוד החומר ,אחסנת חומר זמנית בעירום במקום
כלשהו ,הובלה והובלה חוזרת מערום לשטחי המילוי פיזור בשכבות והידוקן ,סילוק חומר
פסול למקום שפיכה מאושר בכל מרחק מהאתר.
תשלום אגרה לאתר מורשה ע"י הרשויות עבור הטמנת עודפי עפר ופסולת ימדד בסעיף
נפרד.

 01.020הכנת תחתית החפירה למבני גשרים וקירות תמך ,והידוקה
בסיום שלב החפירה לכל אלמנט טמון בקרקע ולפני התחלת המילוי החוזר ,יש לפעול כדלהלן:
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 של שתית סלעית בינונית-קשה יבוצע הידוק ע"י  8מעברים לפחות  +חפיפה של מכבש
ויברציוני כבד .יש לנקות את עודפי החציבה באמצעות מטאטא רחוב עד לקבלת מחשוף סלע רציף
ונקי.
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.
אופני מדידה:
הכנת תחתית החפירה והידוקה תימדד לפי שטח במ"ר המחיר יכלול את כל האמור לעיל ללא
הבחנה בין סוגי שתית.

 01.030מילוי מובא מחומר נברר
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חומר מילוי מובא יהיה "חומר נברר" (מצע סוג ג' כההגדרתו במפרט הכללי פרק  )51עם  18-25אחוז
עובר נפה מס' .200
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.
המילוי מאחורי קירות תומכים ,ממפלס נקז תחתון ועד למפלס תחתית מבנה מסעת כביש יבוצע
מחומר נברר המכיל עד  10%דקים ,המילוי מתחת למפלס נקז תחתון יבוצע מחומר נברר עם 18-25
אחוז עובר נפה מס' .200
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 .המילוי בגב הקירות ומבנים/קירות קיימים
(ברוחב  1-1.5מטרים) יבוצע בשכבות של עד  15ס"מ מהודקות במכבש לא ויבראציוני על פי אישור
המפקח.
אופני מדידה:
המלוי יימדד במ"ק של נפח המלוי המהודק בהתאם למפלסים ולשיפועים על פי התכניות.
המחיר יכלול את אספקתם והבאתם של חומרי המילוי לאתר ,פיזורם והידוקם כנדרש.

 01.040דו"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.
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פרק  - 02עבודות בטון מזוין יצוק באתר
 02.00.01כללי

א .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.
ב.

העבודה כוללת אספקת עבודות מפעל ,חומרים ,ציוד וכל הדרוש ליישום בטון בהתאם לדרישות
מסמכי הביצוע.

ג.

לצורך עבודות הבטון באתר זה ,יהיה על הקבלן להעסיק מומחה מתכנן תערובות עצמאי מטעם
הקבלן אשר אינו עובד במפעלי אספקת הבטון  .שם המומחה וניסיונו הרלוונטי יוגש לאישור
המפקח מיד לאחר צו התחלת העבודה .מתכנן התערובות ייתן ליווי צמוד מתחילת הפרויקט
וידאג להנחיות משלימות ,כפי שיידרש בעת הביצוע .המומחה יועסק על ידי הקבלן ועל חשבונו
ולא ישולם בעבור עבודתו בנפרד .על המומחה להיות בעל ניסיון מוכח ביציקת מיסעות גשרים
בהיקפים דומים לנידרש בפרוייקט זה  .המומחה ילווה את הקבלן בכל הקשור לתכן
התערובות ,לבדיקות המוקדמות ולאופן הביצוע של היציקות השונות בהתאם לתנאי האתר
ולדרישות מסמכי ההסכם.

 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 .כמו כן יסופקו תכניות או תיאור של
שיטות התמיכה.
ב.

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 15
יום טרם מועד היציקה המתוכנן בליווי הבדיקות המתאימות המעידות על תכונות התערובת
וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות במפרטים.

ג.

בדיקות מעבדה ותעודות
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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.

 02.00.03חומרים

א .בטון
.1

לא יותר ערבוב בטון באתר ללא אישורו המפורש של המפקח .אישור כזה לא יוענק
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.

.2

והיה ולא יוסכם אחרת ,הבטון יהיה בטון מובא בהתאם לתקן ישראלי  ,601שהוכן
בתנאי 'בקרה טובים'.

.3

הקבלן יהיה אחראי לבדיקת מיקום ומידות של :כל החדירות דרך הבטון,
המדרכות ,נסיגות או "שן" באלמנט בטון ,חריצי ניקוז ,עוגנים יצוקים באתר
וצנרת ,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.

.4

לא יוספו מים לתערובת בטון מובא באתר עצמו אלא אם הותר הדבר במפורש על
ידי המפקח.

.5

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-לטבלות גישה קירות תומכים ,קירות ציפוי לכלונסאות ,קורות ראש
כלונסאות דיפון ,אלמנטי חיבור שונים
ב 40-לקירות ,נציבי ביניים ,נציב קצה ,קירות כנף  ,ראשי כלונס.
ב 60-למיסעה.

הצמנט יהיה מסוג פורטלנד נקי מעפר וליכלוך .היצרן והמותג יועברו לאישור המפקח .בכל
אלמנטי הבטון לרבות הכלונסאות הצמנט יהיה מסוג CEM-Iלפי התקן הישראלי.
עבור בטונים בחוזק ב 50-ומעלה ובטונים בעלי דרישה לגמר חשוף חזותי יהיה הצמנט מסוג
 CEM-1לפי ת"י  1ללא אפר פחם.
30

ב .אגרגטים
.1

בשום 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 אלמטים 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.

ג .מים
מקור המים יאושר ע"י המפקח.

ד .פלדת זיון
פלדת הזיוןלבטונים (כולל כלונסאות)ממוטות מצולעים רתיכים מפלדה פ 500W -לפי
ת"י  4466חלק  .3כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  466לכיפוף זיון.

ה .אביזרי מתכת
.1

שומרי מרחק ,כסאות ,תמיכות ,קשירות ,חיבורים למיניהם וכל יתר האביזרים
הדרושים כדי להציב ,לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון ומיתרי הדריכה
במקומם המדויק  -יעמדו בדרישות התקן  ACI SP-66ויאושרו ע"י המתכנן.

.2

הכיסאות 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.

ו .רוחקנים
רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף  02.01.09.03של המפרט הכללי ,אולם רוחקני פלסטיק לא
יאושרו.הקבלן יעשה שימוש ברוחקני בטון דחוס סיבי מתועשים .עלות הרוחקנים תכלל
במחירי היחידה.
ז .טפסות
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.
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ח .חומרי אשפרה
.1

שיטת האשפרה למיסעה ולטבלות הגישה תהיה ע"י שימוש ביריעות פוליאתילן עם
לבדמודבק כדוגמת "טייטקס" או ש"ע מאושר .

.2

יריעות פוליאתילן מסוג "טייטקס" או ש"ע  ,יהיו בהתאם ל  CASTM171 -ויהיו
בלי פגמים ולא פחות מ  0.1 -מ"מ עובי.

.3

סרט הדבקה צריך שיהיה עמיד בלחץ ואטום נגד מים .לפני השימוש יעשה הקבלן
ניסוי הדבקה להוכחת טיב ההדבקה ויקבל אישור המפקח.

.4

אשפרת קירות וקורות תבוצע בעזרת חומר אשפרה העומד בדרישות התקן
אמריקאי  ASTM-C-309כל החומרים יקבלו אישור של המפקח.

 02.00.04ביצוע עבודות בטון

א .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 .32C
יציקת המיסעה לא תותר בטמפ' העולה על .28C
ב .טפסות
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.

אין מודדים את מערכת הטפסות בנפרד ורואים את עלותה ככלולה במחירי היחידה
השונים של הסעיפים האחרים לרבות הכללה של עלות רצפת הבטון לביסוס מערכת
הטפסות.
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בנוסף למצוין בת"י  ,904על הקבלן לעמוד בקריטריון תכנון אשר יבטיח כי השקיעה
המירבית של נק' כלשהי על מיסעת הגשר בעת היציקה ולאחריה (ע"ג מערכת הטפסות)
לא תעבור ערך של  4מ"מ.
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
צוין 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.

בטון חשוף חזותי
בטון חשוף חזותי יעובד בתבניות פלדה ו/או בלבידים מצופים פורמאיקה ו/או בלוחות
הכול בהתאם למתואר בתוכניות ובמפרט המיוחד.
לצורך עיבוד פני בטון חשוף חזותי בלוחות אנכיים יש להשתמש בלוחות חדשים
מהוקצעים בשלושה צדדים ו/או בארבע צדדים ,הפאה הבלתי מוקצעת תופנה כלפי
הבטון הנוצק .הביצוע יהיה לפי האמור במפרט הכללי לגבי תבניות בטון חשוף חזותי,
לרבות מריחת התבניות בשמן תבניות מאושר.
קשירת תבניות באלמנטים בעלי גמר בטון חשוף חזותי תעשה לפי הנחיות המפרט הכללי.
לא יותר שימוש בחוטי קשירה (גם לא בחוטים מגולוונים) .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.
כל הפינות תהיינה קטומות במידות  2X2ס"מ ,אלא אם כן צוין אחרת במפורש בתכניות.
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תשומת לב הקבלן מופנית לכך שיש להקפיד על קבלת פני בטון חשוף חזותי ללא כתמים
כלשהם ,ובגוון אחיד ונקי ,לפיכך ,על הקבלן להשתמש בצמנט מסוג  CEM Iללא אפר
פחם בכל הבטונים בעלי גמר בטון חשוף חזותי.
על הקבלן לאשר אצל מזמין העבודה ,אדריכל הפרויקט והמהנדס את שיטת הביצוע
אותה הוא מציע לכל עבודות הבטון האדריכלי השונות .על המבצע להראות את שיטת
הביצוע לקבלת הגמר הרצוי .המזמין ,האדריכל והמהנדס כאמור יכולים שלא לקבל את
השיטה אותה מציע הקבלן ולדרוש שיטות אחרות לשביעות רצונם ועל חשבון הקבלן.
לאחר האישור העקרוני לשיטות העבודה המוצעות ,על הקבלן יהיה להכין על חשבונו קטע
דוגמא במידות  1מ'  1 Xמ' לכל אלמנטי הבטון כאמור שיבוצעו בשטח ההתארגנות של
הקבלן ,הדוגמאות יעשו עם התבניות הסופיות אותן הכין המבצע ויכללו את כל רכיבי
העבודה (זיון ובטון כפי שנקבע במפרט ,אלמנטי חיבור מפלדה למעקות וכדומה) .על
הקבלן לבחון היטב את תכניות המהנדס וכן את פרטי האדריכל ע"מ להבין את הדרישות
במלואן .לאחר ביצוע הקטע לדוגמא יש לקבל את אישור האדריכל והמתכנן לכל לפני
המשך העבודה.

ג .פלדת זיון
.1

חפיית מוטות תבוצע כמצויין בתכניות .חפית מוטות במקומות אשר אינם מצויינים
בתכניות תוגש לאישור ע"י המתכנן ו -המפקח.

.2

כיסוי הבטון על הזיון מצוין בתכניות.

.3

הצבת 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.

ד .יציקת הבטון
.1

משקי עבודה יהיו במקומות המסומנים בתכניות.

.2

כללי :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.
לא יאושר תיקון טבלת בטון .טבלת המסעה תקבל מרקם מיוחד.

.3

הסרת תבניות
הסרת התבנית תבוצע בהתאם לדרישות .ACI 347
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התבניות יוסרו באופן כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד.
כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון אסורה לביצוע.
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.

ה .אשפרת הבטון
.1

כללי:
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.

.2

כיסוי ביריעות:
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.
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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.

 02.00.05מדידה ותשלום – כללי
 .1מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.

 .2נפח בליטות באלמנטי בטון כלשהם ,כלולים ומצורפים לחישוב נפח האלמנט
הרלבנטי .הבטון בבליטות משולם ,אפוא ,במסגרת האלמנט ,והן אינן נמדדות
ומשולמות בנפרד ,וזאת ללא תלות במידותיהן.
 .3מחיר פיגומים ,תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים ,לרבות מערכת
הפיגומים והתמיכות ליציקת המסעה ,כלולים במחירי היחידה של עבודות הבטון
השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד .הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון מפורט עבור
תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות ,ביצועם ,התקנתם ,אחזקתם השוטפת,
פירוקם וסילוקם בתום העבודה .יסודות זמניים ו/או כל מערכת ביסוס אחרת
הנדרשת למערכת הפיגומים וכן עמודים זמניים מבטון או פלדה ,כלולים אף הם
במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד.
 .4מחיר עשיית כל הפתחים ,המעברים ,החורים ומעברי צנרת מכל מין וסוג .קביעת
אביזרי מערכת מכל מין וסוג כגון אינסטלצית חשמל ,תקשורת ,בטיחות וכו' .קביעת
ברגים ,עוגנים וכל אלמנט נדרשד כלולה במחיר הבטון ואינה משולמת בנפרד
 .5תכנון תערובות בטון וביצוע בדיקות החוזק לתערובות ניסיון כמפורט בסעיף נפרד
לעיל לא יימדד לתשלום בנפרד והתמורה עבור הנ"ל כלולה במחירי היחידה של
סעיפי עבודות בטון מזוין.
 .6קבלת בטון חשוף חזותי של חלקי בטון מזויין יצוק באתר יימדד לתשלום לפי שטח.
מחיר היחידה זהה למשטחים אנכיים ,אופקיים משופעים עקומים ומעוגלים,
ומחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד ובמפרט הכללי בעניין בטון
חשוף חזותי .המחיר זהה לגמר כנ"ל בתבניות פלדה ,לוחות אנכיים או אופקיים,
ולבידים מצופים פורמייקה.
 .7בטון חשוף חזותי לאלמנטים טרומיים אינו נמדד לתשלום ומחירו כלול במחיר
האלמנט הטרומי.
 .8עבוד פני שטח עליונים של המיסעה ושל פלטות גישה ע"י החלקה ב"הליקופטר" ו/או
בסרגל ויברציונילא יימדד לתשלום בנפרד ומחירו כלול במחירי היחידה של פלטות
הגישה ושל מיסעת הגשרים.
 .9שרוולים לצנרת חשמל בהגבהות הבטון מהמיסעה ימדדו בנפרד במסגרת פרק .08
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 .10הארקות יסוד לגשר וליתר המבנים ימדדו במסגרת פרק .08
 .11בכל מקום שנדרש בתכנון ,תשולם תוספת עבור יציקת בטון ב 40-במקום ב30-
המצוין בכתב הכמויות לפי סעיף .02.01.0740
 .12בכל מקום שנדרש בתכנון ,תשולם תוספת עבור יציקת בטון ב 50-במקום ב30-
המצוין בכתב הכמויות לפי סעיף .02.01.0750
 .13בכל מקום שנדרש בתכנון ,תשולם תוספת עבור יציקת בטון ב 60-במקום ב30-
המצוין בכתב הכמויות לפי סעיף .02.01.0760
 .14קורות שן מבטון מזויין לא ימדדו לתשלום בנפרד ,מחירם כלול במחירי הבטון
השונים של האלמנט .התשלום יכלול את כל הנדרש במפרט הכללי .הזיון ישולם
בנפרד.
 .15המדידה לתשלום של כל האלמנטים המיועדים לפירוק בהתאם למפורט בתוכניות
ולהנחיות שיתקבלו ממנה"פ תהיה לפי מ"ק .התשלום יכלול את כל העבודות
המתוארות במפרט מיוחד זה וכן את כל החומרים והמלאכות הדרושים לכך ,לרבות
התארגנות מתאימה לביצוע ,עבודה בלילות בקטעים ,התקנת מערכת פיגומים
(במידת הצורך) וסילוק הפסולת למקום שפך מאושר.

 02.01.0010בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים

א .תיאור ודרישות הביצוע
מתחת לפלטות ראשי כלונסאות ,יסודות קירות תומכים ,תעלות ,מעבירים ובכל
המקומות שסומנו בתוכניות ,תיושם שכבת בטון רזה ב 20-אופקית ו/או משופעת בעובי
מינימלי של  5ס"מ ,אשר תבוצע בהתאם למפלסים המתוארים בתוכניות .במקרים בהם
מיושמת שכבת בטון רזה ב 20-ע"ג ארגזי הפרדה יש להתקין ביציקה רשת זיון מרותכת
קוטר  8מ"מ בצפיפות  15/15ס"מ לפחות.
בטון רזה מסוג ב 20-ייושם מתחת לאלמנטים מבניים ע"פ המופיע בתוכניות וכן לכל
האלמנטים הנוספים לפי דרישת המתכנן ,יועץ הקרקע ו/או בקר האיכות .הדרישות
יועברו לקבלן בכתב .ההתייחסות לבטון רזה תהיה ככל בטון על היבטיו השונים לרבות
עיבוד פני הבטון .כאשר נדרשת נסיעה של כלים מכאניים כבדים על גבי הבטון הרזה,
הבטון יהיה בעובי  10ס"מ ותתווסף לו רשת זיון.
ב .המדידה לתשלום
בטון רזה יימדד לתשלום לפי נפח (מ"ק) ללא הבחנה בין יציקות אופקיות ו/או
משופעת ,בין יציקות בשטחים גדולים ו/או קטנים ובעובי היציקה.

 02.01.0015בטון רזה יצוק למילוי חללים ומערות
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א .תיאור ודרישות הביצוע
יתכן ובמהלך עבודותיו השונים של הקבלן יתגלו מערות ,חללים ,סדקים וכו' .עפ"י
החלטות והנחיות המפקח באתר יהיה על הקבלן למלא את החללים והסדקים בדייס בטון
ב 20 -בכדי לסתום את כל החלל שנוצר בתחום שיורה עליו המפקח.
העבודה כוללת גם את ניקוי המערה ,הוצאת החומר והפסולת ,ניקוי כיסי החרסית
השמנה ,התקנת תבניות אבודות ו/או זמניות במידת הצורך,הכל עפ"י הנחיות המפקח.
החללים ימולאו בעזרת ציוד כגון משאבות ,מכשירי הזרקה וכל ציוד אחר שיידרש למילוי
ב .המדידה לתשלום
המדידה לתשלום תהיה לפי נפח בטון (מ"ק) כפי שנוצק בפועל ועפ"י תעודות המשלוח
והמערבלים שיהיו בפועל באתר בנוכחות ובאישור המפקח בלבד.
המחיר יכלול את כל האמור לעיל וכן כל החומרים והמלאכות הדרושים לקבלת עבודה
מושלמת ומוגמרת כמתואר לעיל ועפ"י הנחיות המפקח באתר ,וכן כל ציוד שיידרש
למילוי נפח כל החללים הכל מושלם ומוגמר ,כולל ניקוי המערה ,התקנת תבניות אבודות
ו/או זמניות ופירוקם בסיום העבודה.

 02.01.0040יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב 40-בחתכים כלשהם אין פרוט?
 02.01.0660קירות תומכים מבטון ב 40-בחתכים כלשהם

א .תיאור ודרישות הביצוע
כל חלקי הקירות תומכים יהיו עשויים בטון ב.40-
הקירות יבנו בשלבים כמסומן בתכניות ,בראש הקירות תבוצע הגבהה/כרכוב בחתך קבוע
המהווה המשך של ההגבהות/כרכובים המבוצעים לאורך שפות מיסעת הגשר.
תחתית היסוד תחדור  50ס"מ לפחות לתוך הסלע .לאחר חישוף הקרקע למפלס המתוכנן
יוזמן יועץ הביסוס לאישור השתית ובמידת הצורך תבוצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות
המפקח/יועץ הביסוס .פלטת היסוד לקיר התומך תוצק מעל מצע בטון רזה ב 20-בעובי 5
ס"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.
יציקת הקירות מעל קורת ראשי כלונסאות תבוצע לאחר שחוזק הבטון בקורת ראש הגיע
לחוזק ב 30-לפחות.
שטחי בטון הגלויים לעין במצב הסופי ,יהיו בעלי גמר בטון חשוף חזותי .התבניות עשויות
לוחות אנכיים חדשים מהוקצעים בשלושה ו/או ארבע צדדים כאשר הפאה הבלתי
מהוקצעת תופנה כלפי הבטון הנוצק .שטחי בטון בהם מתוכנן חיפוי אבן יהיו מחוספסים,
ראה פרק .14
שטחי הבטון הבאים במגע עם הקרקע יוכנו לקבלת שכבת איטום כמפורט בפרק .05
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אביזרי עיגון בראשי קירות ראה פרק .19
בגב הקיר יבוצע מילוי מחומר נברר המכיל עד  7%דקים כמפורט בפרק  ,51ניקוז הקירות
יעשה ע"י נקזים מצינור  P.V.Cבקוטר " 4כל  3מ"ר או "צפוף" יותר ,את פתח הכניסה
מצד המילוי יש לעטוף בכיס חצץ במידות  30x40ס"מ עטוף ביריעה גיאוטכנית במשקל
200גרם/מ"ר.
ב .המדידה לתשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי נפח בטון והמחיר יכלול את כל האמור לעיל.תשולם תוספת
עבור ביצוע הבטון ב 40-במקום ב 30-לפי סעיף  .02.01.0740פלדת הזיון תימדד בנפרד לפי
סעיף .02.01.0824תשולם תוספת עבור גמר פני בטון חשוף חזותי לפי סעיף . 02.01.0780

 02.01.0050ראשי כלונס מבטון ב 40-לנציבי ביניים ונציבי קצה

א .תיאור ודרישות הביצוע
במסגרת העבודות ,יהיה על הקבלן לצקת ראשי כלונס מבטון ב 40-לנציבי הביניים ונציבי
הקצה .תערובת הבטון תתוכנן ע"י יועץ הקבלן ותוגש לאישור המתכנן .ביצוע היציקה
יהיה על גבי בטון רזה אשר יבוצע בשלב מוקדם .היציקה תיעשה בשלב יציקה אחד רצוף
ללא הפסקות לרבות במקרים בהם מתוכנן דירוג בשטח הטבלה ("קיקר") .היציקה תבוצע
כנגד תבניות צד בגובה המתאים ליסוד המתוכנן .יציקת טבלאות ראשי הכלונסאות תחל
לאחר אישור הכלונסאות ע"י יועץ הביסוס .הכלונסאות יחדרו לתוך הטבלה כדי  50מ"מ,
כמצוין בתוכניות .על הקבלן להקפיד להציב זיון לולייני כהמשך ללוליין הכלונס גם בתוך
טבלת ראש הכלונסים לאורך  60ס"מ לפחות או כמצוין בתוכניות .במידה והקבלן נתקל
בקשיים לעשות כן הוא רשאי להציב לולאות סגורות ,בעלות חפייה באורך  100פעמים
קוטר המוט במקום המשך הלוליין.
הקבלן יבטיח את כיסוי הבטון הנדרש בתוכניות ע"י שימוש ברוחקנים מתועשים מבטון
סיבי .יש להבטיח לכל הפחות הצבת רוחקן בודד לחצי מ"ר תבנית .הקבלן ישאיר את
תבניות הצד  4ימים לפחות כחלק משיטת האשפרה .עם תום היציקה יבצע הקבלן אשפרה
לחלקו העליון של היסוד על ידי הרטבה ושימוש ביריעות תייטקס .למניעת תזוזת טפסות
הצד על הקבלן להשתמש במוטות קשר אשר יושחלו דרך צינורות פוליאטילן (אפור)
בקוטר המתאים .קצה הצינור יוצב בנסיגה ובמגע עם המעטה יוצב תותב קוני מפלסטיק
אשר יוסר לאחר היציקה טרם ביצוע שכבת האיטום .תחום הפסקת היציקה (עבור עמוד
הנציב) יקבל הברשה לעומק  7מ"מ בשני כיוונים.
ב .המדידה לתשלום
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המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
העבודה .המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות .פלדת זיון תימדד

ותשולם בנפרד לפי סעיף .02.01.0824

 02.01.100קירות ציפוי מבטון ב40 -
א .תיאור ודרישות הביצוע
קירות הציפוי מבטון ,היצוקים כנגד כלונסאות הדיפון ,יבוצעו עפ"י מפרט חברת נתיבי
ישראל ויכללו את ביצוע המוטות ,המיתדים וניקוי פני הכלונסאות עפ"י התכניות.
על הקבלן להגן על המרווח בין הכלונסאות למניעת בריחת הקרקע בין הכלונסאות,
באמצעות בטון מותז ,יריעות וכד'.
העבודה כוללת את ביצוע הקירות ע"י יציקה במקטעים ובכל מקטע יציקה בשלבים לגובה
המתוכנן ,בהתאם לגובה המשתנה המתוכנן..
היציקה תכלול עיבוד פתחי הניקוז האנכיים והתפרים המשולבים בקיר הציפוי.
בקירות בהם מתוכנן חיפוי אבן בנדבכים ,פני הבטון יהיו מחוספסים לשיפור ההידבקות
ליציקה מאחורי האבן.
על הקבלן לתכנן את התבניות בהתאם להפסקות היציקה הנדרשות וכן לקבל קיר בטון
בעל גמר בטון חזותי ו/או מחוספס עפ"י התכנון .הכל ,כנדרש לביצוע מושלם כמתואר
בתכניות .תכנון התבניות יכלול את יציקת קטעי הקירות במשפכים מיוחדים ,כולל
חיתוכים בגמר היציקה עפ"י תכנון הקבלן.
מודגש בזאת ,כי על הקבלן לתכנן באמצעות מתכנן תערובות בטון ,את מכלול התערובות
הנדרשות לקיר הבטון היצוק כנגד הכלונסאות.
כמו כן ,על הקבלן לתכנן את התבניות והטפסות לביצוע קירות כולל תכנון התבניות
ליציקה בגובה ,הסגירה בתחתית התבנית ,התחשבות בתפרי ההתפשטות המתוכננים.
כל התכנון האמור לעיל ,יועבר לאישור מנהל הפרויקט ,כולל תכניות ,פרטים לתבניות קיר
הבטון ,סדר יציקה אנכי ואופקי וכן כל הנדרש לביצוע הקירות.
לפני ביצוע חיפוי האבן על הקבלן לבצע ניקוי כל שטח חזית פני הבטון (בקיר שנוצק כנגד
הכלונסאות) ,חספוס פני הבטונים לעומק  7מ"מ לפחות בכל פני השטח המיועדים לחיפוי
אבן.
ב .המדידה לתשלום
המדידה לתשלום תהיה לפי נפח בטון (מ"ק) כמתואר בסעיף כתב הכמויות .המחיר יכלול
את הביצוע בשלבים ,תכנון תערובת הבטון ,תכנון התבניות ,פרטי סדר היציקה (הן אנכי
והן אופקי) ,היציקה במשפכים ,עיבוד פתחי הניקוז האנכיים והתבנית האבודה הנדרשת
לביצועם ,מכלול המוטות ,המיתדים המצולעים ,הקידוחים בבטון ,דבק האפוקסי לבטון,
ניקוי וחספוס כל שטח פני הכלונסאות באמצעות חול בזלתי כמסומן בתכניות (כולל
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עקמומיות פני הכלונסאות) ,הגנת המרווח בין הכלונסאות מבריחת הקרקע ,כולל ניקוי
וחיספוס פני הבטון במקרה של חיפוי באבן ,וכן כל החומרים והמלאכות לקבלת קיר
מושלם ומוגמר.
מודגש בזאת ,כי עובי הבטון לחישוב הכמות לתשלום הינו אך ורק העובי התיאורטי
המסומן בתכניות מפני הקיר ועד לפני מישור פני כלונסאות הדיפון ולא ישולם עבור נפח
הבטון שבמרווח בין הכלונסאות.

 02.01.130נציבים אמצעיים מבטון ב  40 -בעמודים בחתך עגול משתנה
א .תאור ודרישות הביצוע
את עמודי הנציב מבטון ב 40-יש לצקת על גבי טבלת ראש הכלונסים אשר תבוצע בשלב
מוקדם .גמר הבטון יהיה חלק "חזותי" עם שקעים כמצוין בתכניות .התבניות תהיינה
עשויות פלדה .עובי מעטה הפלדה לא יפחת מארבע מ"מ והקשחות תמוקמנה במרחקים
אשר לא יעלו על  250מ"מ .התבניות ייוצרו ע"י יצרן מוכר עם ניסיון מוכח בייצור תבניות
פלדה.
הטפסות יעמדו בדרישות בטון "חשוף חזותי" במפרט הכללי ובפרט בדרישות סעיף
.02.08.04.01

הקבלן יבטיח את כיסוי הבטון הנדרש בתוכניות ע"י שימוש ברוחקנים מתועשים מבטון
סיבי .יש להבטיח הצבת רוחקן בודד לכל הפחות לכל חצי מ"ר תבנית.
התערובת הבטון תתוכנן ע"י יועץ הקבלן ותוגש לאישור המתכנן .היציקה תיעשה
באמצעות צינור טרמי לכל גובה העמוד ביציקה אחת וללא הפסקות.
פירוק תבניות הצד מותר  7ימים מגמר היציקה .אשפרה תבוצע מיד עם פירוק התבניות
כמפורט בסעיפים הכללים של פרק זה.

ב .המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
העבודה .המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.

 02.01.0270כרכובים (הגבהות) מבטון ב 40-יצוקים לאורך שפות המסעה
ובראשי קירות תומכים.

א .תאור ודרישות הביצוע
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בקצוות מיסעת הגשר ולאורך הקירות התומכים תבוצע יציקת השלמה עשויה בטון ב40-
.
ביציקה זו יש להקפיד על קבלת קו אנכי וקו אופקי רצוף ללא גלים ,בליטות או שקעים,
לכל אורך הגשר והקירות.
גמר הבטון הגלוי לעין יהיה גמר בטון חשוף חזותי חלק יצוק בתבניות פלדה.
התבנית בצד הפנימי (הפונה אל הכביש העליון) עשויה פלדה או לבידים מצופים פורמייקה.
יש לשים לב כי היציקות האלו מהוות מעין אבן שפה ולכן יש להקפיד על קבלת קו רצוף
ללא שום גליות בכוון אנכי או אופקי ,וחלקות מוחלטת ,יש להקפיד על דיוק הפינה
הקטומה.
על הקבלן לתכנן את האמצעים לקשירת תבנית זו אל מיסעת הגשר ואל הקיר תומך ,תכנון
זה יובא לאישור המפקח ,ואין לבצע אותו לפני שהנ"ל אישר את התכנון.
ביציקת ההשלמה יש לעגן את אביזרי החיבור המיוחדים לכברגי העיגון של מעקות הפלדה
וזאת בדייקנות רבה.

ב .המדידה לתשלום
יציקת השלמה לאורך שפות המיסעה ובראשי קירות תומכים רמפות נמדדת לפי נפח,
והמחיר כולל החלקת המשטח העליון ,ועבוד קיטום הפינה.
תשולם תוספת עבור ביצוע הכרכובים מבטון ב 40-במקום ב 30-לפי סעיף .02.01.0740
פלדת הזיון תימדד ותשולם בנפרד לפי סעיף .02.01.0824

 02.01.0290השלמות יציקה והגבהות מבטון ב 50-בחתך כלשהוא לאורך תפרי התפשטות
א .תיאור ודרישות הביצוע
לאורך תפרי ההתפשטות לרוחב המסעה ולרוחב המדרכות יעובדו שקעים ו/או הגבהות
עשויות תערובת בטון מסוג ב 50-עם צ.פ 300 .וכמות צמנט מכסימלית של  480ק"ג למ"ק
בטון בהתאם למידות הנתונות בתכניות .לולאות עיגון התפרים ישולבו בזיון האורכי בשקע
התפר .תבנית צד לסגירת שקע התפר מהווה חלק בלתי נפרד מהתפר עצמו והיא עשויה פח
מגולוון.תפרי ההתפשטות יוצבו במקומם בדיוק נמרץ עפ"י המפלסים המצוינים בתכניות.
מפלסי התפרים יאושרו ע"י מודד הקבלן ומודד המפקח .תערובת הבטון למילוי שקע התפר
תתוכנן ע"י יועץ הקבלן ותכיל ערב מונע הצטמקות מסוג " "STABILMACמינון הערב
מונע הצטמקות יהיה עפ"י הנחיות היצרן אולם בכפוף לניסיון מעשי של יועץ הקבלן.
בהיעדר ניסיון מוכח כזה תיעשה יציקת ניסיון להנחת דעת המפקח .יש לצקת את ההגבהות
ו/או השקעים כאשר התבניות משני עברי התפר מורכבות ומיוצבות במקומן ובמפלס אחיד
משני צידי התפר בדיוק של  2±מ"מ .פני הבטון יהיו חלקים בקו ישר ורציף לכל אורך
התפר.
ב .המדידה לתשלום
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המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
העבודה לקבלת שקעים ו/או הגבהות מושלמות ומוגמרות .המדידה תיעשה עפ"י מידות
תיאורטיות כמצוין בתוכניות.פלדת הזיון תימדד בנפרד לפי סעיף .02.01.0824

 02.01.0320תושבות לסמכים מעל לקורות ראשי הנציבים מבטון ב60-

א .תאור ודרישות הביצוע
בראשי הנציבים האמצעיים ובראש קיר החזית של נציבי קצה מתוכננות הגבהות
המשמשות תושבות לסמכים .המפלס העליון של התושבות יבוצע בדיוק נמרץ בהתאם
לתכניות .לאחר קבלת תכניות ייצור של הסמכים ,המתכנן יעביר מפלס עליון עדכני של
התושבות בהתאם לתכניות ייצור .מפלסי ההגבהות יאושרו ע"י מודד הקבלן ומודד
המפקח .תערובת הבטון תכיל סיבי פוליפרופילן באורך  12מ"מ להגדלת תסבולת הלחיצה
ולמניעת סדיקה .תערובת הבטון תתוכנן ע"י יועץ הקבלן ותוגש לאישור המתכנן .היציקה
תיעשה כנגד תבניות צד עשויות לבידים מצופים חלקים ומושלמים לקבלת גמר בטון חשוף
חזותי חלק .פינות היציקה תיקטמנה במשולש במידות  2X2ס"מ .בהגבהות הבטון תוצבנה
רשתות זיון כמצוין בתוכניות .כיסוי הבטון יובטח ע"י שימוש ברוחקנים עשויים בטון סיבי
מתועש.

ב .המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי יחידה ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
העבודה ,כולל בטון ,תבניות ,יציקה ,גמר חשוף חזותי חלק וכל הנדרש לביצוע מושלם של
התושבת.פלדת הזיון תשולם בנפרד לפי סעיף .02.01.0824

 02.01.0332טבלת מיסעה מבטון ב 60 -לגשר מטיפוס "יציקה מונוליטית באתר" יצוקה ע"ג
מערכת טפסות

א .תאור ודרישות הביצוע
כל העבודות אשר תתבצענה במסגרת סעיף זה תתבצענה בכפיפות לדרישות בפרקים  02ו-
 13שבמפרט מיוחד זה בתוספת הדרישות המשלימות שלהלן .באין התאמה ספציפית
לנושא כלשהוא במפרט זה ,העבודה תבוצע בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות
סלילה וגישור של נתיבי ישראל.
סוג הבטון במיסעה יהיה ב .60-הקבלן יסדר את זיון המיסעה ואת מערכת הדריכה על כל
חלקיה כמפורט בתכניות ויתקין טפסות צד מעוצבות בהתאם לצורת קצות המיסעה.
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המעטה יהיה מלוחות לבידים מצופים חדשים לגמרי בעובי  22מ"מ .הקשחות ("ליגרים")
יוצבו במפתחים שלא יעלו על  30ס"מ.

המיסעה מיועדת להיות יצוקה לכל אורכה בשלב אחד ללא הפסקות יציקה כמפורט
בתכניות .מיסעת הגשר דרוכה דריכת אחר בשלב דריכה אחד.

תערובת הבטון בחוזק ב 60-למיסעה ,תוכן על ידי יועץ הקבלן לתכן בטונים כמפורט
בסעיפי המבוא לפרק זה ,הדרישות המיוחדות לגבי הבטון במיסעה בגשר זה כוללות את
הדרישה לגבי האגרגטים הגרוסים ,כולל החול המודרג ,אשר יוכנו מסלע דולומיטי.
האגרגטים יעברו לפחות שלושה תהליכי גריסה .הם יעמדו בכל הדרישות של ת''י  3עבור
סוג א' .הגודל המרבי הנומינלי של אגרגט הגס יהיה  14מ''מ.
החול יהיה חול דיונות טבעי ,העומד בדרישות ת''י  3לחול טבעי.
הקבלן נדרש לתכנן תערובת בטון הכוללת ערבים להקטנת התכווצות .התערובת תיבדק
במעבדה מוסמכת בבדיקות חוזק ,עבידות ,והתכווצות .יועץ הקבלן יקבע גם את שיטת
היציקה ,קצב היציקה ,כווני היציקה ,עבוד הבטון הנוצק וכיו"ב .התכנון הנ"ל וכן תכנית
היציקה יוגשו לאישור המפקח לפחות  40יום לפני תחילת היציקות .יועץ הקבלן טעון
קבלת אישור המפקח מראש.

חתך המיסעה יוצק לאחר השלמת כל פרטי הזיון .כמו כן יש לסיים את ההצבה ופילוס
הסמכים הקבועים עליהם יוצקים את המיסעה טרם יציקתה .על הטפסות יונחו תבניות
עשויות לבידים מצופים ,כדוגמת “ .”TEGOעל הקבלן להקפיד לעצב את התבניות כך
שחיבור ניצב או משופע בן שני לוחות יבוצע ב"גירונג" בזווית המדויקת של המיסעה מלוח
עץ קשה (לא מעץ אורן).
הקבלן רשאי להציע שימוש בטפסות מתועשות המיוצגות בישראל ע"י נציג קבע בעל
מחלקת תכנון פנימית ,כגון " "PERIאו "( "DOKAאו ש"ע מאושר) ,בעלות אפשרות
כיוונון .יציקה על גבי טפסות כנ"ל דורשת היערכות ראויה ומסודרת.
בכל מקרה על הקבלן לתכנן את מערכת הטפסות .בתוכניות יצויינו מפלסי המיסעה
בחתכים אשר יסומנו במרווחים בני שני מטרים .הקבלן נדרש להציב תבניותיו בדיוק
נמרץ .לתשומת לב הקבלן ,לנוחיותו ניתנו לו בתכניות נקודות עבודה לאורך כל הגשר.

היציקה תתבצע על תבניות אשר יונחו על טפסות .הטפסות יוצבו וייוצבו על מרצפי בטון
יצוקים על מצע מהודק ו/או סלע בריא לקבלת עומסי היציקה .הגדרות מרצפי הבטון יוצגו
ע"י הקבלן כחלק מתהליך אישור הטפסות שעל הקבלן לבצע בטרם תאושר יציקת
המיסעה .לא תאושר הצבה של מערכת הטפסות ללא מרצפי בטון .לאחר אישור הצבת
התבניות ע"י מודד מוסמך ,יש להציב את שכבות הזיון התחתונות .העוגנים ועורקי
הדריכה יוצבו במקומם ויקובעו בכיסאות מיוחדים לכלוב הזיון .מיקום מדויק של ציר
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עורקים אלו מצוין בתוכניות .לאחר אישור הצבת העורקים במקומם ע"י מודד יש להציב
את הזיון בדפנות חתך המיסעה.
הצבת עוגני דריכת האחר האורכית ושאר האביזרים הדרושים להשלמת מערכת הדריכה,
תיעשה ע"י קבלן המשנה לדריכה אשר יאושר מבעוד מועד ע"י המפקח.
בכל אחד משלבי ביצוע היציקה יש לבצעה בשלושה מוקדים לפחות  .על הקבלן להיערך
לעבודה עם שלוש משאבות ושלושה צוותי עבודה .בכל צוות עבודה יופעלו שני מרטטים
לפחות .על הקבלן להכין מבעוד מועד מרטטים חלופיים למקרה תקלה .תוכן גם משאבה
נוספת אשר תמתין באתר למקרה של תקלה או קלקול .כמו כן יש להגיש פרטי מפעל חלופי
לבטון ומשאבה רזרווית אשר יהיו מוכנים להמשך ביצוע במקרה של תקלה לא יאוחר
משעה אחת מקריאה .מפעל הבטון החלופי יאשר מראש בכתב כי קיבל את תכן התערובת
שאושרה וכי מצויים בידיו כל חומרי הגלם הנידרשים להכנת התערובת במקרה של תקלה
במפעל המספק .מפעל הגיבוי לא יהיה רחוק יותר מחצי שעה נסיעה מהאתר.
קצב היציקה יהיה בתחום  50-75מ"ק/שעה.
בתום היציקה של המיסעה יש לבצע במשך כשעתיים סגירת סדיקה פלסטית ע"י שילוב
של הברשה והחלקה .על הקבלן להערך בכח אדם מתאים לביצוע המלאכה .פועל פשוט
מסוגל לבצע אשפרה ראשונית על שטח בן  50מ"ר בזמן סביר.
פני היציקה העליונים ,בכל השטח ,יעברו החלקה באמצעות "הליקופטר".
כהכנה לאיטום המיסעה יעברו פני הבטון העליונים חיספוס באמצעות מקרצפת .עומק
החיספוס יתאים לדרישות מערכת האיטום.

אשפרה:
מיד לאחר פעולות היישור והגימור הסופיות יש לכסות את פני הבטון ביריעות מבד
גיאוטכני מכוסה ברדיד מפוליאתילן לבן מחזיר קרינה ,המאוחות בהדבקה תרמית,
העומדות בדרישות התקן האמריקני  ASTM C-171כדוגמת היריעות המשווקות על ידי
חברת "תייטקס" או שווה ערך .היריעות יורטבו לפני גלגולן על פני הבטון בזהירות בכדי
לא לגרום לפגיעה בפני הבטון הטריים.היריעות יוצמדו לטפסות הצד בצורה שלא תוכל
רוח ליבש את קצוות הבטון .הקבלן יקים מערכת הזלפת מים מתחת לפני היריעות
להבטחת רטיבות מתמדת .האשפרה במתכונת זו תימשך שבוע ימים ,ולאחר מכן תבוצע
אשפרה ע"י המטרת מים עוד שבוע ימים .משך שבועיים אלו לא תבוצע כל עבודה על
מיסעת הגשר .לא תותר תחילת יציקה טרם הימצאות כמות מספקת של יריעות טייטקס
באתר במרחק שאינו גדול מ 50-מטרים.

 36שעות (או לפי קביעת המתכנן) לאחר השלמת היציקה המיסעה תדרך דריכה אורכית
חלקית .דריכה נוספת לשחרור חלקי של הטפסות תבוצע  10ימים ממועד היציקה .דריכה
סופית תבוצע  28יום ממועד היציקה ובלבד שנתקבל חוזק לחיצה נומינלי על הקבלן ליטול
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קוביות בטון לבדיקות בזמנים הבאים –  24שעות 36 ,שעות 48 ,שעות 60 ,שעות  72 ,שעות,
 7ימים ו 28 -יום לפחות.
ב .המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
העבודה לרבות מערכת הטפסות במלואה ומרצפי הבטון לביסוס מערכת הטפסות .
המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.פלדת הזיון תימדד ותשלום
בנפרד לפי סעיף .02.01.0824

 02.01.0570בטון ב 40-בקירות חזית בנציבי קצה
 02.01.0600גושים סוגריים צידיים של קירות נציבי הקצה.
 02.01.610קירות כנפיים מבטון ב 40-בחתכים כלשהם
א .תיאור ודרישות הביצוע
ביצוע היציקה בבטון ב 40-יהיה על גבי ראש כלונס אשר בוצע בשלב מוקדם .תערובת
הבטון תתוכנן ע"י יועץ הקבלן ותוגש לאישור המתכנן .יציקת קירות הכנף תיעשה יחד
עם קירות חזית הנציב וללא הפסקות יציקה אנכיות.
הגושים הסוגרים יוצקו יחד עם הקירות כנף בהתאם לפרטי הפסקות יציקה המתוארים
בתכניות.

שלבי היציקה ,לרבות הפסקות היציקה של כל חלקי נציבי הקצה ועיבוד פרטי
הפסקות היציקה ,יבוצעו לפי המתואר בתכניות ו/או לפי הוראות מנהל הפרויקט.
לא יאושר ביצוע הפסקות יציקה ,שאינו מתואר בתכניות ו/או אושר מראש בכתב
ע"י מנהל הפרויקט.
הטפסות יהיו מלבידים מצופים חדשים כדוגמת " "TEGOאו ש"ע מאושר /בחזית
הקירות מתוכננים שקעים  50/20מ"מ כמסומן בתכניות האדריכלות .עת היציקה יש
להשחיל את הצינור הגמיש של משאבת הבטון לתוך צינורות פלסטיק אשר יוכנו מראש
בקירות .בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת "טרמי" ותמנע נפילת בטון טרי מגובה רב .עם
התקדמות היציקה יש לשלוף את צינורות הפלסטיק בהתאם למפלס הבטון .גובה נפילת
הבטון לא יעלה על  1.0מ' מתחתית צינור המשפך .הקבלן יבטיח את כיסוי הבטון הנדרש
בתוכניות ע"י שימוש ברוחקנים מתועשים מבטון סיבי .יש להבטיח לכל הפחות הצבת
רוחקן בודד כל חצי מ"ר תבנית .הקבלן ישאיר את תבניות הצד  4ימים לפחות כחלק
משיטת האשפרה .אשפרת הבטון תיעשה מייד עם פתיחת תבניות הצד .למניעת תזוזת
טפסות הצד על הקבלן להשתמש במוטות קשר אשר יושחלו דרך צינורות פוליאתילן
(אפור) בקוטר המתאים .קצה הצינור יוצב בנסיגה ובמגע עם המעטה יוצב תותב קוני
מפלסטיק אשר יוסר לאחר היציקה טרם ביצוע שכבת האיטום.
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תיקון פגמים במידה ויתגלו יעשה באישור המתכנן בלבד ועל פי מפרט תיקון מאושר .חל
איסור מוחלט לבצע תיקונים בטיח צמנטי.

ב .המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע.
המדידה תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות .פלדת הזיון תמדד ותשולם

בנפרד לפי סעיף .02.01.0824

 02.01.0590קיר סוגר אחורי של נציבי קצה מבטון ב40-
א .תאור ודרישות הביצוע
על גבי קיר חזית נציב קצה ,יוצק קיר אחורי בו יעובדו תושבת לטבלת הגישה ושקע לתפר
התפשטות .גמר הבטון יהיה גלוי חלק .היציקה תיעשה כנגד מעטות מלבידים מצופים.
יציקת הקיר תיעשה בשני שלבים :שלב ראשון יוצק יחד עם לחיי הגזירה .שלב שני יוצק
לאחר השלמת דריכת עוגני הדריכה בקצה המיסעה ולמעשה עם השלמת ביצוע המיסעה.

ראש הקיר האחורי יבוצע בשלבים הבאים:
 .1יצירת מגרעת לתפר התפשטות ע"י יציקת שן מרכזית בין השקע לפרט תושבת טבלת
הגישה.
 .2יציקת טבלת הגישה.
 .3הצבת תפר התפשטות ויציקת מגרעתו.

הפסקות יציקה מותרות אך ורק במקומות המסומנים בתכניות או באישור המתכנן .דרך
הקיר האחורי יעברו מערכות חשמל ,תאורה ועוד .מעבר הכבלים דרך הקיר ייעשה דרך
שרוולי פלסטיק אשר יוצבו מבעוד מועד.

ב .המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
כולל גם יצירת מעברי מערכות משרוולי פלסטיק והפסקות היציקה .המדידה תיעשה עפ"י

מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות .פלדת הזיון תמדד ותשולם בנפרד לפי סעיף
.02.01.0824
47

 02.01.0670מפתן פילוס מבטון ב 40-לקיר קרקע משוריין

א .תאור ודרישות ביצוע
בטון ב 40-במפתן פילוס לקיר תומך מקרקע משוריינת.
מפתן הפילוס מיועד להוות תשתית מיושרת ומפולסת להצבת נדבך תחתון של קיר קרקע
משוריין .המפתן יבוצע במפלסים כמתוכנן ,במדרגות ובקטעים מחברים לפי התכניות.
מפתן הפילוס יוצק כנגד הסלע ,לאחר החישוף והחציבה למפלסים המתוכנן יוזמן יועץ
הביסוס לאישור השתית ובמידת הצורך תבוצע החלפת קרקע בהתאם להנחיות
המפקח/יועץ הביסוס.

ב .המדידה לתשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי נפח בטון והמחיר יכלול את כל האמור לעיל .פלדת הזיון
תימדד ותשולם בנפרד לפי סעיף 02.01.0824

 02.01.671קיר תומך כולל יסוד מבטון ב 40-בחלק העליון של קיר קרקע משוריין
א .תיאור ודרישות ביצוע
בראשי קירות מקרקע משוריינת יבוצע קיר מבטון ב 40-כולל כרכוב לעיגון מעקה משולב
המהווה המשך של הכרכוב המבוצע לאורך שפת מיסעת הגשר כמסומן בתכניות.
פלטת היסוד לקיר התומך תוצק מעל מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ.
הקירות יוצקו בקטעים שאורכם לא יעלה על  9מטרים בהתאם למיקום התפרים המסומן
בתכניות ובהמשך לתפרים בין אלמנטי הקיר קרקע משוריין.
הקירות יוצקו בשלב יציקה אחד לכל גובהם בהתאם לסימון קווי הפסקת יציקה
בתכניות.
הדרישות למישקי התפשטות בין הקטעים מפורטות בסעיף . 02.01.1050
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
חזית הקיר מחופה באלמנטי קיר קרקע משוריין המעוגנים אל הקיר בטון ע"פ הפרטים
בתכניות עבודה מאושרות של יצרן הקיר קרקע משוריין.
מעל הקיר בטון יוצק כרכוב בטון כמפורט בסעיף  02.01.0270לעיל.

ב .המדידה לתשלום
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המדידה תהיה לפי נפח בטון במ"ק מחושב על פי המידות התאורטיות בתכניות והמחיר
יכלול את כל האמור לעיל .תשולם תוספת עבור ביצוע הבטון ב 40-במקום ב 30-לפי סעיף
. 02.01.0740מישקי התפשטות וכרכוב בטון ימדדו בנפרד .פלדת הזיון תימדד ותשולם
בנפרד לפי סעיף .02.01.0824

 02.01.690טבלת גישה מבטון ב 40-בעובי כלשהוא
א .תאור ודרישות הביצוע
טבלת הגישה תוצק על גבי שכבת בטון רזה אשר נוצק בשלב מוקדם מעל מצע מהודק.
הטבלה תוצק בשיפועים המצוינים בתוכניות וצורתה תכלול עיבוד הקצוות כמופיע
בפרטים שבתוכניות .טרם ביצוע היציקה יבצע הקבלן איטום של מימשק ההתחברות
למיסעה וכן יניח שתי רצועות פוליאסטירן מוקצף (קלקר) בעובי  20מ"מ על שן ההשענה
כמופיע בתוכניות.
בתום היציקה יש לבצע במשך כשעתיים סגירת סדיקה פלסטית ע"י שילוב של הברשה
והחלקה .על הקבלן להיערך בכוח אדם מתאים לביצוע המלאכה .פועל פשוט מסוגל לבצע
אשפרה ראשונית על שטח בן  50מ"ר בזמן סביר.
פני היציקה העליונים ,בכל השטח,יהיו בגמר מחוספס (ללא החלקה) ,החספוס יבוצע על-
ידי סרוק עדין במטאטא בעל זיפים קשים ,לאחר סילוק מי הצמנט העליונים ,ותוך כדי
סגירת הסדיקה הפלסטית.
האשפרה תבוצע על-ידי כיסוי של כל שטח הטבלה ביריעות פוליאתילן מצופה אריג כדוגמת
"טייטקס" מחוזקות על-ידי מסגרות עץ והרטבה מתמדת .יש למנוע כניסות רוח אל מתחת
ליריעות הנ"ל ולמנוע ייבוש פני הבטון.האשפרה במתכונת זו תימשך שבוע ימים ,ולאחר
מכן תבוצע אשפרה ע"י המטרת מים עוד שבוע ימים .משך שבועיים אלו לא תבוצע כל
עבודה על טבלת הגישה.
פירוק תבניות הצד מותר  24שעות מגמר היציקה .יש להמנע מעליה על טבלת הגישה ברכב
עבודה במשך  14יום מתום היציקה.

ב .המדידה לתשלום
המדידה תיעשה על פי נפח במ"ק ותכלול את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע
העבודה לרבות העיבויים והבליטות בקצוות.המחיר כולל את עיבוד פני הבטון .המדידה

תיעשה עפ"י מידות תיאורטיות כמצוין בתוכניות.פלדת זיון תמדד ותשולם בנפרד לפי
סעיף .02.01.0824

 02.01.720רולקות בטון ב 30-משולשות במידות  7X7ס"מ
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א .תאור ודרישות ביצוע
בכל מפגש של משטחים אופקיים ואנכיים יבוצעו רולקות בטון במידות  7x7ס"מ קעורות.
הרולקות יבוצעו בעזרת מלט צמנטי משופר בפולימר.
ב .המדידה לתשלום
המדידה לתשלום היא לפי אורך (מ"א) נטו .מחיר היחידה כולל את כל החומרים
והמלאכות הכרוכים בביצוע לרבות הכנת השטח החלקת הרולקה ועיבוד צורתה
הקעורה.

 02.01.802בטון בעל חוזק מבוקר נמוך ()C.L.S.M
א.

תאור ודרישות ביצוע
במקומות בהם מרווח העבודה או בעיות בטיחות אינם מאפשרים מילוי והידוק נאות,
יבוצע מילוי מתערובת מתפלסת של  CLSMבחוזק של  3.5מגפ"ס אלא אם הוגדר
במפורש אחרת ע"י המתכנן .היציקה באתר תבוצע בשכבות של עד  1.0מ' בכל שלב יציקה,
שתשמש חלופה למילוי המהודק .בכל מקרה ,יישום המוצר יהיה לפי הוראת היצרן .חוזק
המילוי יקבע ע"י המתכנן ,לפי כל מקרה ועניין.

ב .המדידה לתשלום
מילוי בבטון  CLSMימדד במ"ק ויכלול את כל האמור לעיל לכל חוזק נדרש עד 3.5
מגפ"ס.

 02.01.0824מוטות זיון מפלדה מצולעת ורתיכה מסוג פ 500W -לפי ת"י 3/4466
 02.01.0840רשתות פלדה מרותכות לזיון לפי ת"י  4/4466בכל הקטרים והאורכים
העבודה תבוצע בכפיפות לפרק  02של המפרט הכללי עבודות בטון באתר ,תת פרק 01
"עבודות 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.
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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 ,לרבות מיסעת הגשרים.

 02.01.1019נקז אורכי כולל צינור שרשורי מחורר בקוטר  150מ"מ
א .תאור ודרישות ביצוע
מאחורי נציבי הקצה יבוצע צינור שרשורי מחורר עטוף בבד גיאוטכני לאיסוף המים
המנוקזים על ידי היריעות .יציאת הצינורות תהיה אל מפלס הפתוח בחזית ניצב הקצה
תוך שמירה על שיפע זרימה מינימאלי של  .1%הצינור יהיה מסוג וולטה קיז מחורר
בקוטר  150מ"מ עטוף בבד גיאוטכני אשר עוביו יקבע בהתאם לסוג קרקע המילוי מאחורי
הנציבים ובאישור היצרן .צינור הנקז יהיה עטוף גם בחצץ אחיד לא מדורג בגודל BOX
בהתאם לפרטים שבתוכניות.
ב .המדידה לתשלום
המדידה לתשלום היא לפי אורך (מ"א) נטו .מחיר היחידה כולל את כל החומרים
והמלאכות הכרוכים בביצוע לרבות הנחת הצינור ,הכנת מוצאים בקירות הכנף וחיבור
הצינור ליריעות הניקוז האנכיות וכן עטיפתו בחצץ לכל אורכו.

 02.01.1050משקי התפשטות (משקי הפרדה)
 02.01.1060סתימת מישקים בחומר אלסטומרי מאושר
 02.01.1064מכלול מוט מיתד מגולוון מותקן בתוך צינור פלדה ממולא גריז משוכן ביציקת הבטון
א .תאור ודרישות ביצוע
במסגרת עבודה זו על הקבלן לבצע תפרי התפשטות בקירות ,מעקות ,קירות תומכים
כמסומן בתכניות .בתפרים יש ליצור הפרדה באמצעות לוחות פוליסטירן בעובי  2ס"מ,

51

להתקין כל  50ס"מ מוטות מגולוונים בקוטר  16מ"מ ובאורך  70ס"מ ומשולשים לקיטום
פינות.
איטום התפרים יעשה ע"י חומר אלסטומרי כדוגמאת "סיקה פרו  "3או ש"ע מאושר
בחתך של  2 x2ס"מ .הסתימה תבוצע כנגד גיבוי ספוגי שיוכנס לתפר לאחר הוצאת
הקלקר ,ניקוי ויישום פריימר בהתאם להוראות היצרן ובאישור היצרן.

ב .המדידה לתשלום
מישקי התפשטות ימדדו לתשלום לפי אורך (מ"א) .סתימת מישקים בחומר אלסטומרי
מאושר ימדד במטר אורך.מוטות מייתדים ישולמו לפי יחידות.
המחירים יכללו את כל החומרים והמלאכות המצויינות במפרטים ובתכניות לקבלת תפר
מוגמר ומושלם.
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פרק  -05עבודות איטום

 05.01עבודות איטום
 05.01.0010איטום פני הבטון ברכיבים הבאים במגע עם הקרקע בסביבה
מריחת פריימר ושתי שכבות ביטומן

שאינה משתכת -

כללי
סעיף זה מיועד עבור כל אלמנטי הבטון הבאים במגע עם הקרקע.
איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע ייעשה על-ידי מערכת האיטום הבאה:
א.

הכנת השטח כולל חיתוך אביזרי קשירה בעומק  2ס"מ וסתימת השקעים במלט
אפוקסי ,סתימת חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים.

ב.

מריחת יסוד באמולסיה ביטומנית מדוללת במים (בשיעור המצוין
בהוראות היצרן).

ג.

מריחת ביטומן אספלט חם כגון  45/55או ש"ע מאושר בשיעור  1.25ק"ג/מ"ר.

ד.

שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל.

ה.

מריחת ביטומן אספלט כמו סעיף ג' לעיל.

ו.

הצמדת לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  20מ"מ והדבקתו ב"כתמים" לשכבת
האיטום ,כהגנה חיצונית.

מדידה ותשלום
האיטום הנ"ל יימדד לפי שטח ,וללא הבחנה בין שטחים אופקיים לאנכיים או
משופעים .המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום המתוארת לעיל על כל שכבותיה,
כולל הכנת השטח וכולל ההגנה חיצונית( ,ללא הבחנה בין שטחים עליהם מיושמת
מערכת הגנה או מותקנת מערכת ניקוז) וכן כל האמור במפרט הכללי.
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 -05.01.1000מערכת איטום מסעות גשרים ביריעות ביטומניות משוכללות

כללי
על פני כל השטחים של מיסעת הגשר ופלטות הגישה (שטחים עליהם מתוכנן לבצע שכבות
אספלט) תיושם מערכת איטום והגנה ביטומנית מאושרת למיסעות גשרים ע"י חברת נתיבי
ישראל ומיועדת לקבל ציפוי אספלטי בכבישה חמה ו/או מדרכות.
ההנחיות המפורטות להלן מתבססות על מפרט מערכת "כרמל" לאיטום מסעות גשרים
מבטון עליהם מיושמת מסעה אספלטית תוצרת חברת פזקר.
הגדרת השטחים בהם נדרש לבצע מערכת האיטום כמתואר לעיל עפ"י המתואר בתכניות
ולפי הנחיות המפקח.

כל העבודות להתקנת מערכת האיטום על כל חלקיה תבוצענה ע"י קבלן מיומן "אוטם
מורשה" בעל ידע וניסיון עבודה מוכח בביצוע העבודה בשיטה בה אמור להתבצע האיטום
בהיקף של לפחות  10,000מ"ר ביישום מערכות איטום כנ"ל למיסעות גשרים ומבני דרך.
כמו כן להציג אישור הסמכה לביצוע העבודה מכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת.
 1752או מיצרן היריעות של מערכת האיטום הנ"ל.

מועד ביצוע עבודות איטום המיסעה יותאם ללוח הזמנים של הפרויקט כולו במטרה
לצמצם ככל הניתן את פרק הזמן בין ביצוע מערכת האיטום על כל רכיביה ליישום מיסעת
האספלט על גביה.

לפני ביצוע האיטום יבצע הקבלן הוכחת יכולת על שטח של כ 100 -מ"ר בו ישתמש
בחומרים ובשיטות העבודה המפורטים במפרט זה .חלקת ניסוי זו יכולה לשמש לצורך
הסמכתו של קבלן חדש מנוסה בעבודות איטום ע"י היצרן )תחילת העבודה הסדירה של
קבלן האיטום כפופה לקבלת הסמכה בכתב מיצרן חומרי האיטום( .עפ"י שיקול דעתו
הבלעדי של מנהל הפרויקט ניתן לוותר על כך כאשר הקבלן מנוסה בסוג עבודה זה ,וביצע
בעבר איטום שלושה גשרים עפ"י מפרט זה בהיקף של  15,000מ"ר לפחות.
לפני ביצוע האיטום יכנס מנהל הפרויקט את כל הגורמים הקשורים באיטום לישיבת
תיאום בה ילובנו כל הפרטים הקשורים לביצוע האיטום על פי מפרט זה.
בזמן יישום מערכת האיטום לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם ,למעט
כלי רכב הקשורים ישירות בפעולת האיטום וציוד סלילה .לאחר תחילת עבודות האיטום
ועד לגמר יישום שכבת ההגנה לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם .הקבלן
יבצע את כל עבודות האיטום ברצף ,כך שלא יהיו פערי זמן או השהיות בפעולות האיטום
השונות ,למעט השהיות הנדרשות עפ"י מפרט זה.
הקבלן ייתן למפקח התראה של  48שעות לפחות לפני תחילת ביצוע עבודות איטום כלשהן.
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חומרים
כל החומרים בהם יעשה שימוש לצורך יישום מערכת האיטום כמפורט בסעיף זה יאושרו
מראש ובכתב ויהיו מתוצרת מפעל בעל הסמכה ל ISO 9001 -מהדורה  2008ובעל תו תקן
לייצור יריעות  SBSעפ"י ת"י  .1430/3כל החומרים יסופקו מיצרן אחד על מנת להבטיח
את שלמות ואיכות המערכת.

מערכת האיטום מורכבת מהשכבות הבאות:
 .1שכבת יסוד (פריימר)
מריחת חומר אפוקסי על בסיס מים העמיד לסביבה בסיסית (אלקלית) ,בעל הדבקות
טובה לביטומן אלסטומרי (מערכת האיטום) המיושם על שכבת היסוד העומד בכוח
שליפה  1.5מגפ"ס ומאושר לשימוש ע"י יצרן מערכת האיטום ,כדוגמת  XL-100תוצרת
פזקר או ש"ע מאושר.

 .2שכבת איטום (ממברנה ביטומנית אלסטומרית אטימה למים)
שכבת איטום למים ולכלורידים עשויה ביטומן אלסטומרי חם מושבח ב  SBSכדוגמת
"אלסטוגום  "795של חברת פזקר או ש"ע מאושר .יש לצרף לחומר תעודות בדיקה
המעידות כי החומר הינו בעל רמת חדירות זניחה לכלורידים עפ"י ASTM-D 1202
(הבדיקה תתבצע על בטון שגילו  50יום או יותר).
הביטומן יסופק לאתר בגושים בגודל המאפשר הכנסתם למכונה המיועדת להתכת
הביטומן באתר העבודה .המכונה תהיה בעלת דפנות כפולות עם חמום שמן או אויר,
ותאפשר בקרה של טמפרטורת הביטומן החם בסטיות שלא יעלו על  +/-10מעלות
צלזיוס בטווח הטמפרטורות  160-210מעלות צלזיוס.
לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר הבניה.
טמפרטורת הביטומן בזמן ביצוע העבודה תהיה בתחום  175-195מעלות צלזיוס.
הקבלן ימציא למפקח תעודת בדיקה המעידה כי החומר הינו בעל רמות חדירות זניחה
לכלורידים עפ"י  . ASTM-1202הבדיקה תהיה על בטון שגילו  50יום או יותר.

 .3שכבת הגנה (יריעות ביטומנית)
ע"ג שכבת האיטום תיושם שכבת הגנה ומניעת השתקפות סדקים עמידה לאספלט חם
בעובי  3מ"מ לפחות ,כדוגמת פוליפז  SP 3/250של חברת פזקר או ש"ע מאושר,
המיועדת ליישום בין שכבת האטימה הביטומנית לבין שכבת האספלט .היריעה
תתאים לדרישות ליריעה למניעת השתקפות סדקים המופיעה בפרק 51במפרט הכללי
של חברת נתיבי ישראל .על מנת להבטיח הידבקות מלאה בין יריעת ההגנה ולבין
שכבת האיטום תהיה היריעה המשמשת כשכבת ההגנה בעלת גב העשוי פוליאתילן
הניתן לקילוף בקלות מגב היריעה לפני התקנתה מעל שכבת האיטום.
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בנוסף לדרישות המופיעות בפרק  51במפרט הנ"ל ,יהיה יצרן היריעות בעל הסמכה ל-
 ISO 9001מהדורה  ,2008ובעל תו תקן בהתאם לת"י  1430חלק  3ליצור יריעות .SBS
היצרן יאושר ע"י המפקח.

ציוד
חימום הביטומן ייעשה באתר העבודה במתקן חימום מתאים שיאושר מראש ע"י המפקח.
מתקן החימום יהיה בעל דפנות כפולות המכילות שמן תרמי או אוויר ויאפשר בקרת
טמפרטורה של  +/-10מעלות צלזיוס בתחום הטמפרטורות  160-210מעלות צלזיוס.
למתקן יהיה מערבל פנימי ,מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת הביטומן וכן תרמוסטט
לויסות ובקרה של טמפרטורת הביטומן.
בקרה נוספת על טמפרטורת הביטומן תעשה תוך שימוש במד חום דיגיטלי.
לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר העבודה.

הכנת השטח לאיטום
הבטון של המיסעה ,כולל המעקות ,המדרכות ואיי תנועה ,יאושפר במשך  7ימים לפחות
לפני תחילת עבודות האיטום.
אשפרת הבטון תיעשה בהתאם להנחיות המפורטות במפרט זה.
הבטון יהיה בגיל של  21יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום.
פני המיסעה יעובדו בעזרת סרגל ויברציוני .אין לעבד את פני המיסעה בעזרת" הליקופטר"
מחשש לכליאת בועות אוויר מתחת לפני השטח.
את שטח פני המיסעה יש להכין לקבלת ציפוי יסוד ע"י התזת חול ,קרצוף סיכות או התזת
מים בלחץ גבוה ,או בשיטה אחרת שתאושר ע"י מנהל הפרויקט לחשיפת בטון
ללא קרום עליון .תיאור מפורט של עבודות ההכנה הדרושות נמצאות בתקנים
 ASTM D-4259ו.ASTM D-5295 -
לאחר הסרת הקרום העליון ) (laitanceיש להביא את השטח למישוריות של  1.5מ"מ.
את המישוריות מודדים בשיטת "כתם החול".
במידה והמישוריות אינה כנדרש ניתן להשתמש בטיט אפוקסי להחלקת פני שטח.

יש לנקות את המיסעה בעזרת אויר דחוס נקי משמנים ,או להשתמש במטאטא מכאני
השואב את האבק מפני המיסעה .את ציפוי היסוד יש ליישם בעזרת רולר רחב המיועד
בד"כ לצביעה של צבעים על בסיס מים .כיסי חצץ ,שקעים בעומק גדול מ  4-מ"מ ופגמים
אחרים המתגלים בפני השטח יש לתקן בעזרת טיט אפוקסי
יש להמתין  24שעות לפני המשך העבודה.
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לאחר גמר התיקונים יש ליישם בעזרת רולר שכבה של פריימר אפוקסי מסוג XL100
תוצרת פזקר או ש"ע מאושר בשיעור של  200-300גרם למ"ר לאחר דילולו ב 30%-מים (10
ק"ג פריימר  3 +ליטר מים) .את הוספת המים יש לבצע לאחר ערבוב שני הרכיבים ולפני
היישום.
לאחר יישום שכבת הפריימר ,יש להמתין  6-8שעות לייבוש בהתאם לתנאי מזג האויר .את
ציפוי היסוד יש ליישם על בטון יבש ( 48שעות או ויותר לאחר גשם או שטיפת משטח הבטון
במים) ונקי בלבד ,וכאשר טמפרטורת האויר גבוהה מ 10-מעלות צלזיוס ונמצאת במגמת
עלייה .לא תתאפשר עלייה של הציוד הנדרש לביצוע האיטום לפני שציפוי היסוד יהיה יבש
לחלוטין ובלתי דביק לחלוטין.

מפגשי מעקה-מיסעה ,תפר התפשטות-מיסעה ,קולטים-מיסעה ופרטי קצה אחרים

בכל מפגש מעקה-מסעה ,תפר התפשטות במסעה ,קולטנים-מסעה ופרטי קצה אחרים
יגיש הקבלן לאישור מנהל הפרויקט את פרטי האיטום אותם הכין או קיבל ממזמין
העבודה ,ומותאמים לגשר אותו יש לאטום .בכל המפגשים של קיר או מעקה עם פני
המיסעה יש לבצע רולקה בגודל  3X3ס"מ שתיעשה מטיט הרבצה מתועש מתוצרת
תרמוקיר או ש"ע שיאושר ע"י המפקח.
יש לאפשר  3ימי ייבוש לרולקות לפני התקנת מערכת האיטום.

יישום מערכת האיטום (ממבראנה ביטומנית)
גושי הביטומן האלסטומרי כמפורט לעיל במפרט זה יוזנו לתוך מתקן בעל דופן כפול
המיועד לחימום ולהתכת הביטומן תוך שמירה ובקרה על טמפרטורת ההתכה והיישום
המומלצת ע"י יצרן הביטומן .היחידה המיועדת להתכת הביטומן תהיה מצוידת בבוחש
לערבול רציף של הביטומן החם.
לא יורשה חימום חביות באתר הבניה.
לפני ביצוע האיטום בחומר הביטומני יוודא הקבלן כי שכבת הפריימר האפוקסי נקייה
מלכלוך ואבק .במקרה של השהיה ארוכה בין יישום הממבראנה הביטומנית ולבין שכבת
הפריימר יש לשאוב את האבק מפני שכבת הפריימר האפוקסי או לנקותה בעזרת אוויר
דחוס נקי משמן וממים.
הממבראנה הביטומנית תיושם על גבי שכבת ציפוי היסוד לעובי מינימאלי של  2מ"מ,
ובעובי שלא יעלה על  4מ"מ.
הממבראנה הביטומנית תיושם בצורה רציפה ללא תפרים .בכל מקום בו ייווצר תפר קר
יש לבצע חפיפה של  15ס"מ בין שני החלקים .יש להקפיד כי בעת יישום הממבראנה
הביטומנית לא יישפך ביטומן חם לתוך צינורות הניקוז המותקנים בגשר.
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העבודה תיעשה עפ"י כללי הבטיחות הנדרשים לעבודה עפ"י חוק הבטיחות בעבודה
הנהוגים בעבודה עם ביטומן חם ,וע"י אנשים מיומנים בעבודה מסוג זה.

יישום שכבת ההגנה
לפני תחילת היישום של שכבת ההגנה ,על הקבלן לבדוק כי עובי ממבראנת האיטום
מתאים למפורט במפרט זה .יריעות ההגנה ירותכו באופן מלא לשכבת האיטום לאחר
הסרת יריעת הפוליאתילן המותקנת בתחתית יריעת ההגנה ,וזאת בכדי להבטיח הדבקה
מלאה של יריעת ההגנה לממבראנת האיטום .יש לפרוש תחילה את יריעת ההגנה לכל
אורכה וליישרה במקום בו תיושם סופית ,לאחר מכן יש לגלגל את היריעה משני צדדיה
לכיוון מרכז היריעה ,תוך הסרת יריעת הפוליאתילן מגב היריעה.
לאחר מכן יש לפרוש שוב את היריעה משני צדדיה תוך פרישתה וחימום של שכבת
הביטומן האלסטומרי בעזרת מבער גז המיועד לריתוך יריעות ביטומניות.
שאר פרטי הביצוע של שכבת ההגנה יהיו על פי המפורט בפרק  55של המפרט הכללי
הבינמשרדי ,מהדורת  2000ליישום יריעות ביטומניות בין שכבות האספלט.

דגימה ובדיקות מעבדה
המפקח עשוי לדרוש לדגום כמות מספקת מהממבראנה הביטומנית ומשכבת ההגנה
לבדיקות מעבדה שייערכו במועד מאוחר יותר.
כל המסמכים הקשורים לאישור החומרים לשימוש יועברו למפקח שבועיים לפחות לפני
תחילת העבודה.
המפקח עשוי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה נוספות על החומרים שיוגשו לאישור.

אספלט
ביצוע האספלט על פני מערכת האיטום תהיה עפ"י הפרטים בתכניות וכמפורט בפרק .51
טמפרטורת האספלט תהיה גבוהה מ 140-מעלות .יש לבצע מדידה של פני הגשר לאימות
הגבהים לפני ביצוע עבודות האיטום והסלילה.
לפני פיזור האספלט יש לבצע שני מעברים בעזרת מכבש פניאומאטי על גבי היריעות
הביטומניות .יש לשים לב להידוק נאות של התפרים האורכיים.

מערכת חליפית
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לא תאושר החלפת חומרים מתוך מערכת האיטום .המונח שווה ערך תהיה מערכת חליפית
מלאה העונה על כל הדרישות לאיטום מסעות גשרים שתאושר מראש ע"י המפקח ,וקיבלה
את אישורו של מנהל הפרויקט ומתכנן הגשר.

תכניות ייצור
כל העבודות לרבות הכנת שטחים ,יישום המערכות השונות ,עיבוד חיבורים ומפגשים
(מיסעה – מעקה ,מיסעה – תפר התפשטות ,מיסעה – קולטן וכיו"ב) ,רולקות ,יריעות חיזוק
תתבצענה עפ"י הנחיות מפרט פזקר (יצרן יריעות האיטום).
לפני תחילת ביצוע העבודות יש להכין תכניות ופרטים מפורטים ( )shop-drawingsעבור
מערכת האיטום על כל רכיביה .הקבלן יכין זאת באמצעות יועץ מומחה לאיטום המאושר
לעבודות אלו ע"י חברת נתיבי ישראל ושביצע תכנון כנ"ל ל 5-גשרים לפחות.

מדידה ותשלום
המדידה לתשלום היא לפי שטח (מ"ר) ללא הבחנה בין חלקי מבנה שונים (מיסעה ופלטות
גישה) עליהם מיושמת המערכת.
מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע ,לרבות ליטוש פני הבטון
הקיים ,ניקוי והכנת פני השטח ,התקנת מערכת האיטום (שכבת יסוד ,שכבת איטום
ושכבת הגנה) ,ביצוע רולקות בכל מפגש מיסעה עם אלמנט קצה(מעקה ,תפר התפשטות,
קולטנים ופרטי קצה אחרים) וכל עבודה אחרת הנדרשת לצורך התקנת מערכת האיטום
בשלמותה .כמו כן ,הכנת תכניות ייצור  Shop Drawingsשל הפרטים השונים ע"י מומחה
בתחום כמוגדר לעיל.
מודגש בזאת שלא ישולם עבור ביצוע החפיות הנדרשות לשכבות האיטום וכן היריעה
העולה בדופן אנכית על פני הבטון בכרכוב ,כל זאת לקבלת מערכת אטומה במסיעות
הגשרים.
עבור עיבוד פני הבטון בסרגל ויברציוני לא ישולם בנפרד ומחירו כלול במחיר מיסעת הגשר
 .במידה ויידרש קרצוף לתיקון ופילוס פני הגשר לא ישולם בנפרד עבור ביצוע קירצוף פני
הבטון במכונת קירצוף עדינה לעומק  2.0מ"מ לרבות ניקוי פני הבטון ,והנ"ל כלול במחירי
האיטום בכללותה.

 05.01.9000איטום תפר התפשטות בין פלטת הגישה לקירות הכנף ולקירות תומכים
כללי
בין פלטת הגישה לקיר הכנף  /לקירות התומכים יאטם תפר התפשטות.
התפר ברוחב  2ס"מ יבוצע עפ"י הפרטים שבתכניות ,כאשר המילוי ואיטום התפר יכלול
את החומרים הבאים:
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•

פוליסטרן מוקצף בעובי  20מ"מ.

•

פרופיל גיבוי ומעליו סתימה במסטיק אלסטומרי מסוג סיקה פלקס פרו או חומר
אלסטומרי שווה ערך שיאושר ע"י המפקח.

מדידה ותשלום
התפר יימדד לפי מטר אורך והמחיר כולל את כל החומרים והמלאכות האמורים לעיל,
לרבות חומר המילוי ,המופיעים בתכניות לקבלת מכלול תפר מוגמר ומושלם.
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פרק  - 08תאורה ,חשמל ותקשורת
 08.1כללי
מפרט זה נועד להגדיר את כלל הנתונים הטכניים והדרישות המיוחדות לתכנון ,ייצור ,התקנה
והפעלה של מערכות חשמל ,מתקני תאורה ותשתיות לאורך כבישים ,צמתים ,מעברים תת קרקעיים
ושצ"פים ,כולל התייחסות לטיב החומרים והמלאכה ,לרבות הוראות והנחיות לעמידה בדרישות
המזמין "מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ " ועיריית ירושלים.

 08.2הנחיות ,תקנים וסטנדרטים
• חוק החשמל תש"יד –  1954ובתקנות שתוקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות הנוגעות
למיתקן החשמל.
• תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון מס'  )3התשס"ח.2008 -
• הנחיות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לתכנון מאור בדרכים.
• פרק  08במפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרדיזציה של מסמכי
החוזה לבנייה ולמיחשובם.
• מפרט טכני מיוחד של מערכת הרמזורים של עיריית ירושלים – מכרז למתן שירותי התקנה,
אחזקה ושירות למתקני רמזורים קיימים והתקנה ,אחזקה ושרות של מתקני רמזור חדשים.
• ת"י  – 1862תאורת רחובות.
• פרק  18במפרט הכללי לתשתיות תקשורת של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרדיזציה של מסמכי
החוזה לבנייה ולמיחשובם.
• מפרט מאור – המחלקה למאור עיריית ירושלים

 08.3תיאור העבודה
 08.3.1מערכת תאורה

מתוכננת החלפה של כל מערכת התאורה בתחום הפרויקט  ,מתוכננת החלפה של עמודי ,פנסי
התאורה החדשים יהיו מסוג תאורת  LEDעל פי המאופיין בכתבי הכמויות או שו"ע  ,בסוף
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התוואי ובסוף כל קו נדרש לvהשחיל כבל המבודד בשני הקצוות שלו בתוך צינור לצורך
אפשרות חיבור בין מרכזיות מחוץ לתוואי הפרויקט .
לתשתית התאורה מתוכננת צנרת שרשורית דו-שכבתית קוברה בקוטר  75מ"מ  ,יתווסף
צינור  63מ"מ מסוג י.ק.ע עבור הזנת חשמל למצלמות בטחון ובנוסף נדרש גם צינור  50מ"מ
מסוג י.ק.ע הכולל כבל  2.5מ"מ אשר ישמש עבור מערכת תקשורת ושליטה לפנסי התאורה
בעתיד .
מעגלי תאורה בתוואי של הפרויקט מוזנים ממרכזיה חדשה שנמצאת
בצומת עם כביש גישה לבת ספר האום .
ומעגלים מוזנים ממרכזיה קיימת .

 08.3.2תשתיות עבור חברת חשמל מזרח ירושלים

עבודות התשתית עבור חברת חשמל תבוצע בהתאם לתוכניות המאושרות של חברת חשמל,
ובהתאם להנחיות חברת חשמל ועל פי המפרט הביינמשרדי פרק  08ועל פי המופיע
בתוכניות.
בעת הנחת התשתית הקבלן יתאם מול חברת חשמל לוחות הזמנים ,מועדי הנחת הצנרת,
הכבילה וחיבורם.
בעת הנחת תשתית חברת חשמל ,הקבלן יתאם מול חברת חשמל ויזמין מפקח מטעמה
שילווה את החפירה ,הנחת הכבלים וסגירת התוואי.
כל עלויות התיאומים מול חברת חשמל יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות.
חשמל מ"ג מכיל בתוכו העתקות של קווי מתח גבוה ,ביצוע מופות חדשות ואף חיבור לקווי
חשמל קיימים תוך שמירה על קווים קיימים.
חשמל מ"נ מכיל בתוכו העתקת תשתיות חשמל מתח נמוך הכולל העתקת חיבורים וחיבור
צרכנים חדשים.
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 08.2.2תשתיות עבור חברת החשמל מזרח ירושלים
 08.3.3תשתיות עבור חברת בזק

עבודות התשתית עבור חברת בזק תבוצע בהתאם לתוכניות המאושרות של חברת בזק,
ובהתאם להנחיות חברת בזק.
העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק .18
בעת הנחת התשתית הקבלן יתאם מול חברת בזק לוחות הזמנים ,מועדי הנחת הצנרת,
הכבילה וחיבורם.
בעת הנחת תשתית חברת בזק ,הקבלן יתאם מול חברת בזק ויזמין מפקח מטעמה שילווה את
החפירה ,הנחת הכבלים וסגירת התוואי.
כל עלויות התיאומים מול חברת בזק יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות.
ביצוע חציות של בזק

 08.3.4תשתיות עבור תקשורת עירונית

עבודות התשתית עבור עיריית ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות של עיריית ירושלים,
ובהתאם להנחיות העירייה.
העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק .18
כל עלויות התיאומים מול העירייה יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות.

 08.3.5תשתיות עבור רמזורים

עבודות התשתית עבור עיריית ירושלים יבוצעו בהתאם לתוכניות המאושרות של עיריית ירושלים,
ובהתאם להנחיות העירייה ומנת"י (מה זה?).
העבודות על התשתית תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק .18
כל עלויות התיאומים מול העירייה יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות.
יש לדאוג למפקח מטעם הפרויקט בזמן העבודות על ביצוע תשתיות הרמזורים
עבודות הכבילה ייעשו על ידי קבלן רמזורים המאושר במנת"י ונדרש לתאם איתו זמנים ומועדי
כניסה לעבודה.

 08.3.9מעברים תת קרקעיים להולכי רגל
במעבר התת קרקעי מתוכננות עבודות תאורה והארקות – עבודות אלו יבוצעו על פי המפרט
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הביינמשרדי פרק  08ועל פי המופיע בתוכניות המאושרות בעירייה .
גופי התאורה יהיו מבוססי  LEDאשר מאופיינים בכתבי הכמויות או שו"ע.

 08.4ביצוע עבודות תשתית  +מאור בדרכים
 08.4.1מבוא
מפרט זה מתייחס לביצוע עבודות תשתית ועבודות תאורת רחובות לאורך תוואי פרויקט אום
טובא -כבשים  , 117, 17אלמחא'גר.
תנאים כלליים הכוללים :סיווגי הקבלן ,איכות העבודה ,ציוד שווה-איכות ,בטיחות בעבודה,
תיאום עם גורמים ורשויות ,התאמת התוכניות ,המפרט וכתב הכמויות ,בדיקות קבלה
ואחריות הקבלן
תשתית תת-קרקעית ובכללה ,בין השאר :מדידות וסימונים ,חפירות וחציבות ,שמירת
מרווחי בטיחות בהצטלבויות צנרת חשמל עם שירותים אחרים ,עבודות פרוק ,אספקה והנחת
צנרת ,אספקה והתקנת תאי-בקרה ,אספקה ,השחלה וחיבור כבילים ,אספקה והנחת מוליכי
הארקה
הקבלן המבצע יהיה אחראי על התשתיות שביצע (צנרת ,כבלים ,יסודות) ועל אחזקת
התשתיות עד למסירת המערכת למזמין גם ובמידה והקבלן יידרש להפעיל את המערכת או
חלק ממנה בתקופת הביצוע.
אספקה והתקנת גופי-תאורה וציוד הדלקה שבכללן ,בין השאר :דרישות כלליות לגבי גופי -
תאורה ,נורות ,ציוד הדלקה ותקנים .גופי התאורה מסוג גופי תאורת כבישים ,גופי-תאורה
יהיו על-פי הנדרש בנוהל הסמכה לספקים וגופי-תאורה בעירית ירושלים.
אספקה והתקנת עמודי-תאורה שבכללן ,בין השאר :דרישות כלליות לגבי עמודי -תאורה,
נורות ,ציוד הדלקה ותקנים .גופי התאורה מסוג גופי תאורת כבישים ,גופי-תאורה יהיו על-
פי הנדרש בנוהל הסמכה לספקים וגופי-תאורה בעירית ירושלים.
מרכזיות לתאורה ולוחות חשמל שבכללן ,בין השאר :דרישות יצור ,עמידה בתקינה ובדרישות
התקנה ,אספקה ,הובלה והתקנה באתר ,בדיקות חשמליות ובטיחותיות כנדרש
ביצוע מתקני תאורה זמניים/ארעיים על עמודי עץ שבכללם ,בין השאר :ייצור ,אספקה
והתקנה.
ביצוע הארקות שבכללן ,בין השאר :הארקות יסוד בעמודי תאורה ומרכזיות תאורה ,אספקה
והנחת מוליכי הארקה אופקיים ,אלקטרודות הארקה אנכיות ,הארקות יסוד לגשרים,
מעברים תת קרקעיים ולקירות בטון.
 08.4.2הנחיות כלליות

מפרט זה הינו מפרט מיוחד אשר בא כהשלמה למפרט  08הבינמשרדי.
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 08.4.3סיווג קבלני

תנאי סף להשתתפות בפרויקט :
קבלן רשום בפנקס הקבלנים בדרגת סיווג המפורט למטה ,בענפי רישום לביצוע עבודות
הנדסה בנאיות ורשום ברשם החברות בישראל ,כדלקמן:
 -חשמלאות

160

 -הנחת קווי תקשורת

240

 -הנחת קווי חשמל

250

 -תאורת כבישים ורחובות

270

ניסיון מוכח לביצוע עבודות חשמל בפרויקטים דומים ב  5שנים האחרונות .
מעסיק צוות עובדים של  10אנשים לפחות  ,מתוכם  2הנדסאים לפחות עם ניסיון בעבודה
כהנדסאי  5שנים לפחות .
קבלן יעמיד לרישות הנהלת הפרויקט מנהל צוות עבודות חשמל מטעמו  ,בעל רישיון לעיסוק
בעבודות חשמל ,מנהלי העבודה בשטח ישו רישיונות חשמלאי מתאים למתקן  ,לכל אחד
מהעובדים רישיון לעיסוק בעבודות חשמל בתוקף .
צוות עבר הדרכות בטיחות בעבודה ועבודה בגובה

 08.4.4שלב היתכנות ותחילת עבודה

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי החוזה את כל המידות ,הנתונים והמידע
המובאים בהם .בכל מקרה שתמצא טעות ,סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני,
בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות ,עליו להודיע על כך מיד ובכתב למנהל הפרויקט ולבקש
הוראה בכתב.
המזמין יעביר לקבלן את כלל התיאומים ההנדסיים שבוצעו ע"י צוות התכנון מול אותם
הרשויות והגופים במהלך תכנון הפרויקט לצורך קבלת היתרי חפירה והרישיונות המתאימים
לביצוע העבודות המתוכננות.
הקבלן אחראי לתאום עם רשויות וגופים ענייניים כאמור בכל נושא ענייני לפרויקט ובכלל :
 איתור תשתיות קיימות להשגת המידע הנדרש לתכנון העבודה כך שתימנע כל פגיעה בהן תכנון עבודות בקרבת תשתיות קיימות בזהירות הנדרשת למניעת כל ]פגיעה בהן התחברות לתשתיות קיימות על-פי הנדרש במסמכי ההסכם האחרים או בהתאם לצרכיםנדרשים במהלך העבודה באתר.
בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל ,תקשורת לסוגיה
(בזק ,טלביזיה ,וכו)' ,מים ,ביוב ,תיעול ,דלק ,גז וכיו"ב ,תבוצענה העבודות בזהירות המרבית,
תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של קווים קיימים.

65

בטרם יחל הקבלן בעבודות חפירה/חציבה ,עליו לוודא את מיקומן המדויק של התשתיות
השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד ,וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב ,ורק אחר כך
להתחיל בביצוע העבודות .חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מפקח החשמל ומפקח מיוחד
מטעם כל רשות/חברה האחראית על מערכת תשתית תת-קרקעית הידועה באתר ,כאמור
לעיל.
ראה פרק  08.02במפרט הבינמשרדי עבור הכשרת התוואי ,סימון ועבודה הכנה.

 08.4.5שלב גמר העבודה ומסירתה למזמין

בנוסף לאמור בסעיף  08.01.10במפרט  08הבנמשרדי.
לאחר השלמת כל העבודות באתר והשלמת כל חיבורי החשמל ,יזמין הקבלן על חשבונו
ביקורת כוללת של "חברת החשמל" לכל המערכות והמתקנים שהושלמו במסגרת הפרויקט.
הביקורת תבוצע לכל חיבור חשמלי ומעגל בנפרד.
עם חיבור מערכת/מתקן תאורה לרשת החשמל והשלמת העבודה ,יקבע מנהל הפרויקט מועד
מתאים להפעלה ניסיונית של המערכת/מתקן .ההפעלה הניסיונית תבוצע בנוכחות הקבלן,
מנהל הפרויקט ,מפקח החשמל ,המהנדס המתכנן ונציגי העירייה.
הקבלן יפעל לתיקון מיידי של כל הליקויים שנמצאו ,אם נמצאו ,בכל אחד משלבי המסירה
והבדיקות למיניהם.

 08.4.6עדות ותיק מערכת/מתקן

בנוסף לאמור בסעיפים  08.01.09 + 08.01.08במפרט  08הבנמשרדי.
הקבלן נדרש להכין ולהגיש תוכניות עדות  AS MADEלאורך כל שלבי ביצוע העבודות,
כולל בשלבי הכנה ,חפירת תעלות /בורות ,הנחת תשתיות ,מילוי חוזר ,יציקת יסודות,
החזרת המצב לקדמותו ו/או השלמת מבנה כביש בנקודות החציה /חפירה ,קידוחים
אופקיים ,השחלה ,חיבורים ,התאמה והגבהת שוחות /בריכות /תאים.
לאחר בדיקת המתקן והשלמת כל התיקונים ,הקבלן יספק למנהל הפרויקט  5עותקים
(עותק קשיח "נייר" ותקליטור מדיה  )CDמספר המתקן הכולל:
 שם הפרויקט ,שם הרחוב ,מספר הסכם ,פרטי הקבלן הראשי ,פרטי קבלן החשמל ,פרטימנהל הפרויקט ופרטי מפקח החשמל.
 רשימת ציוד הכולל מפרט ,דגם ,ואחריות של כל הציוד במתקן. מפות ותוכניות מצביות. תוכניות הנדסיות בחזקת .AS-MADE -דוחות טכניים ואישורים.
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 ספרות טכנית. -יומני עבודה.

 08.4.7תקופת בדק ואחריות

בנוסף לאמור בסעיפים  08.01.11במפרט  08הבינמשרדי.
תקופת האחריות של הקבלן על מערכת החשמל והתאורה בפרט תחל מהמועד שבו יוצא
אישור למערכת/מתקן.
בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות שונות לפי מרכיבי
המערכת/מתקן כלהלן:
 עמודים וזרועות לתאורה  6 -שנים. פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים  3 -שנים. גופי תאורה ( LEDאחריות על כל חלקי הגוף) –  10שנים. נורות בגופי תאורה נל"ג  1 -שנה. אביזרי-תאורה :משנקים ,קבלים ,נורות ,מצתים –  5שנים. -מרכזיות-תאורה  /לוחות-חשמל –  2שנים.

 08.4.8תשתיות תת קרקעיות
בנוסף לאמור בפרקים  08.03 + 08.02 + 08.01במפרט  08הבינמשרדי.
הקבלן יפעיל מודד מוסמך שיבצע את כל עבודות המדידה והסימון הכרוכות בהצבה נכונה
(הן במיקום ובתוואי והן בגובה ובקביעת רומי הקרקע הקיימים והסופיים) של כל הרכיבים,
וככל שיידרש ע"י מנהל הפרויקט.
כמו כן מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע המודד המוסמך של הקבלן יעמוד לרשות
מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום
נוסף.
ביצוע האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד .מודגש
במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע יעמוד המודד המוסמך של הקבלן לרשות מנהל הפרויקט
ו/או מי מטעמו לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל תשלום נוסף כשביצוע
האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
סימון המיקום של עמודי-תאורה על-ידי המודד המוסמך של הקבלן יעשה רק לאחר שיסומנו
בשטח מיקומי מעקות הבטיחות ,אבני-שפה ,איי-תנועה ,מדרכות וכבישים.
עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות ,יתכן והקבלן
יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים ,בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות
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התשתיות האחרות ,וזאת ללא תוספת מחיר ,גם אם יידרשו אביזרי חיבור לצנרת עקב כך
ו/או חפירות זהירות לגילוי תשתיות אשר בוצעו בשלב קודם.
במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות ,שבה תבוצע עבודת חפירה
זהירה  ,ללא תוספת מחיר.

חפירה לתעלות ולשוחות/תאי-בקרה
חפירות לתעלות ולשוחות/תאי-בקרה תבוצענה בהתאם לתוכניות ולפרטים המוצגים בהן .כל
תעלה תחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין מקור ההזנה ועד ליעדה ,וזאת לפני הנחת
הצנרת ומוליך הארקה.
במידה ובגלל הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע אשר לא מאפשרים ביצוע החפירה בבת אחת,
נתן לבצע את החפירה בחלקים בתיאום ובאישורו של המפקח.
חפירות התעלות לצנרת הכבילים תהיינה בעומק  120ס"מ וברוחב עד  60ס"מ או לפי
התוכניות או כתב הכמויות ולפי כמות הצינורות המונחים ובתוספת  10ס"מ מכל צד ,כולל
 10ס"מ בקרקעית מתחת לרום המתוכנן לתחתית הצינורות  Invert Levelרוחב התעלה
בתחתית יהיה  40ס"מ לפחות אלא אם צוין אחרת במסמכי ההסכם האחרים.
עומק התעלה לא יפחת ממטר מפני השטח הסופיים ,למעט במצב של שימוש ב CLSM
כאמור.
חפירה לשוחות/תאי-בקרה תבוצע בהתאמה לעומק הקבוע בתכנון בהתאם לתוכניות ולפי
המפלסים של תחתיות הצינורות הנכנסים והיוצאים ,כולל הנדרש.
חציות דרכים
חפירה הכוללת פתיחה של מיסעת כביש קיים מאספלט או מבטון תותר רק באישור מיוחד
של מנהל הפרויקט ,בהתאם לתוכניות ,לפי תנאי הקרקע והתשתיות האחרות באתר (בכביש
חדש ,במסגרת עבודות פיתוח ,תותר חפירה גם לפי שלבי ביצוע הסלילה).
 במידה ולא ינתן אישור לפתיחת המיסעה ו/או נדרש בתוכניות ,חציית דרך קיימת(כביש) תבוצע ככלל באמצעות קידוח אופקי .קידוח כזה יבוצע בכל שיטת קידוח
מאושרת ,בכל עומק שיידרש ללא תוספת מחיר לעומק.
 עומק החפירה ורוחב פתיחת הכביש יהיו כפי שמפורט בכתב הכמויות או לפיהתוכניות ,אחרת תהיינה בעומק  120ס"מ וברוחב עד  60ס"מ ולפי כמות הצינורות
המונחים ובתוספת  10ס"מ מכל צד.
 בחציית כביש חדש תבוצענה כל העבודות הנדרשות לתשתיות תת-קרקעיות לפניעבודות הסלילה למיניהן .האחריות לתאום ולביצוע כנדרש היא כולה של הקבלן ולא
תוכרנה תביעות כלשהן מצד הקבלן אם לא יעשה כן.
 בכל צינורות המעבר המותקנים בחציית כבישים יושחלו חבלים שזורים מחומר פלסטימתאים בקוטר 8מ"מ שישמשו להשחלה/משיכה של הכבילים הייעודיים.
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אחריות הקבלן
אין בביצוע ההוראות הכלולות במפרט זה כדי לפתור את הקבלן מאחריותו מבחינת חוק
והוא יהיה הנושא הבלבדי באחריות המלאה ליציבות החפירה ולבטיחות עבודות העפר
והיסודות.
עומקי חפירה חריגים המתוכננים בסמוך ו/או בתוואי כבישים הקיימים עבור ביצוע
תשתיות החשמל והתאורה ,כולל הקפדה על מרווחי פעילות מתנועת רכבים קיימת ומטעמי
בטיחות בעבודה (תימוך /דיפון זמני /מדרגות בחפירה ,סימון ושילוט מתאים ,מעקות הגנה
ובטיחות ועוד)

מילוי חפירה
מילוי חפירה וחציית כבישים תבוצע בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  08.02.04במפרט
 08הבינמשרדי.
עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות  ,ייתכן
והקבלן יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים ,בהתאם לקצב ההתדקמות של
עבודות התשתית האחרות  ,וזאת ללא תוספת מחיר .
המילוי החוזר מעל הצנרת יעשה ממצע סוג א' בגובה  20ס"מ מהודקות בבקרה מלאה ב-
 ,98%בחציות כבישים תבוצע החלפת החומר ל – , CLSMחישוב הכמויות לצורך תשלום
ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.
יידרשו קטעי עבודה שיבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה  ,כל זאת ללא כל
תוספת מחיר.
מדידת מצב קיים (חפירה/חציה)
נדרש למצע מדידת מצב קיים לאחר ביצוע החפירה והנחת התשתיות עוד לפני אישור המפקח
לכיסוי התעלה ,לשם תיעוד העבודות שבוצעו ,טרם כיסויים

 08.4.9מפגש בין תשתיות עבור מערכות שונות
בנוסף לאמור בפרקים  08.03 + 08.02 + 08.01במפרט  08הבינמשרדי.
בהצטלבות צנרת חשמל עם תשתית של שרות אחר ו/או בהתקרבות לתשתית כזו יש לשמור
על המרחקים בין התשתיות השונות בהתאם לתוכניות תאום-מערכות מפורטות לביצוע של
מתכנן הכביש ו/או בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
בהעדר הוראות אחרות יישמרו הכללים הבאים:
 בכל הצטלבות בין כבילי-חשמל לבין מערכת תשתית אחרת כגון טלפון ,טלוויזיה אומים ,ו/או התקרבות ביניהם ,יותקנו קווי החשמל מתחת למערכת האחרת.
 בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין כבילי מתח נמוך ,ו/או התקרבות ביניהם ,יישמרמרווח של 20ס"מ לפחות בין הקווים.
 -בכל הצטלבות בין כביל חשמל לבין צינור מים או ביוב או ניקוז יישמר מרווח של
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50ס"מ לפחות בין הקווים.
 בכל הצטלבות בין כבל חשמל לבין צנרת ו/או כבילי תקשורת "בזק" ו/או כביליטלוויזיה ,ו/או התקרבות ביניהם ,יישמר מרווח של 30ס"מ לפחות בין הקווים.
אם יידרש על -ידי מנהל הפרויקט ו/או הרשות/חברה לה שייכת התשתית אותה יש לחצות
לשמור על מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר ,יש לנהוג כנדרש לפי הוראותיהם והדבר לא
יהווה עילה לתוספת כספית .
בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ120 -ס"מ ,מסיבה
כלשהי ,חייב הקבלן לקבל הנחיה ואישור ממנהל הפרויקט .
במעבר כבילים מעל מכשול (מעביר מים ,צנרת "מקורות" ,צנרת נפט ,כבילי "בזק" וכו').
בכל מקרה של הסתעפויות או מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר
מסיבה כלשהי ,חייב הקבלן לבצע את העבודה לפי תוכנית פרט מתאימה לאחר קבלת אישור
בכתב של מנהל הפרויקט לעומק החפירה .שינוי בעומק התעלה יבוצע בצורה הדרגתית 15
ס"מ לכל 1מ' אורך תעלה ולא יהווה עילה לתוספת כספית.

 08.4.9מפגש בין תשתיות עבור מערכות שונות

 08.4.10כבלים בצנרת תת קרקעית
בנוסף לאמור בפרק  08.05במפרט  08הבינמשרדי.
כל כבלי החשמל בפרויקט יהיו מנחושת מסוג  XLPEמתוצרת מאושרת ע"י מכון התקנים
ונושאי תו תקן לפי ת"י .579

 08.4.11הארקות
בנוסף לאמור בפרק  08.05במפרט  08הבינמשרדי.
אלקטרודות הארקה אנכיות תבוצענה במרכזייה למאור וכן בסוף כל קו תאורה וכן ליד כל
עמוד .האלקטרודות תעמודנה בת"י .1742
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35ממ"ר יונח בחפירה בקרקע כאלקטרודת
הארקה אופקית ,לרבות השחלתו לעמודי התאורה ולמרכזייה למאור דרך צנרת מעבר
לכבילים וחיבורו בתוך העמודים ובמרכזייה למאור לפס הארקות באמצעות נעלי-כביל
ושרוולי-לחיצה תקניים .מהדקי הארקה יעמדו בדרישות ת"י 316.
במקומות בהם נדרשת התפצלות של מוליכי הארקה בקרקע ,תבוצע ההתפצלות ,באישור
מפקח החשמל ,בשיטת חיבורי קדוולד (ריתוך כימי – (CADWELDהיוצרים קשר מולקולרי
עמיד בתנאי שיתוך .מחיר חיבורי קדוולד ,אם יידרשו ,כלולים במחירי מוליך הארקה ולא
ישולם עבורם בנפרד אלא אם נרשם אחרת במסמכי ההסכם האחרים.
בצנרת המעבר מ-. P.V.Cובשוחות/תאי-בקרה ,ביסודות המרכזיות למאור או בצנרת במעבר
מעל מכשול יושחל מוליך ההארקה הגלוי בתוך צינור מריכף בקוטר 29מ"מ

70

ביסודות בטון לעמודי-תאורה יושחל מוליך ההארקה הגלוי והשזור בתוך צינור מריכף בקוטר
29מ"מ שיוכן מראש ביציקת הבטון של יסודות אלה.

 08.4.12פירוק מתקן תאורה קיים

מערכות/מתקני-תאורה קיימים לסוגיהם שנדרש לפרקם יפורקו בשלב ההכנות לעבודות
תשתית רק אם הם מפריעים לביצוע רכיבים ענייניים של הכביש בעבודה וזאת על פי הוראות
בכתב של מנהל הפרויקט.
אין לפרק מערכות/מתקני-תאורה קיימים לפני שהותקנו והופעלו מערכות /מתקני-תאורה
קבועים או מערכות/מתקני-תאורה זמניים חלופיים .כל פרוק של מערכת/מתקן קבועים או
זמניים כאמור או חלק מהם טעון אישור בכתב של מנהל הפרויקט.

ככלל כוללות עבודות הפרוק בהתאם לסוג המערכת/מתקן המפורקים:
 פרוק מכני פרוק חשמלי מלא ,לרבות שליפת כבילי-הזנה ,כך שלא ייוותר מוליך או חיבור או אביזראו חלק חשמלי או מכני אחר של המתקן המפורק או הקשור אליו ,ומחובר למקור מתח
חי.
 החזרת פני השטח לקדמותם פינוי הציוד המפורק למקום שיורה מנהל הפרויקט פינוי הפסולת לאתר פסולת מאושרפירוק מרכזייה קיימת כולל :תאום עם חברת החשמל לניתוק אספקת החשמל ,ניתוק חיבורי
החשמל ,פירוק לוח התאורה והובלת המרכזייה על כל חלקיה למקום שיורה מנהל הפרויקט.
הפירוק של ציוד לא בשימוש ,כולל מרכזיות ישנות ,עמודי תאורה ישנים ,תשתיות חשמל,
חיבורים ממרכזיות או מעמודי תאורה ישנים או מעמודי תאורה זמנית חדשים ,יבוצעו
באישור מראש של מנה"פ ולאחר תאום מראש עם הבעלים של הציוד .באחריות הקבלן לבצע
תאומים אלה בזמן ומראש.
פירוק עמודי חשמל ישנים ,יסודות עמודי חשמל רשת ישנה ,חיבורי צרכן מבוטלים ,פילרים
מבטון שלא בשימוש בתחום הפרויקט ,באחריות הקבלן ועל חשבונו לפרק ולסלק את הפסולת
וזאת במסגרת לוחות המזנים של הפרויקט.

 08.4.13מרכזית מאור
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בנוסף לאמור בסעיף  08.07.06במפרט  08הבינמשרדי.
המרכזיה תבוצע ותבנה בהתאם לדרישות המתוארות בתוכניות ולפי דרישות עיריית
ירושלים.
רכזיה למאור חיבור עד ,3X100Aעשויה ארונות אטומים מפוליאסטר משוריין ,כולל לוח
החשמל בנוי מקופסאות  ,CIכוללת בקר מחיווט אל העירייה ,וכל הציוד והאביזרים
הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל ,בהתאם לתוכניות.
המרכזיה תבנה לפי הפרט הסטנדרטי והמאושר של עיריית ירושלים.

 08.4.14גופי תאורה
בנוסף לאמור בפרק  08.09במפרט  08הבינמשרדי.
כל גופי התאורה ,ציודם ,אביזריהם וזיוודם שיסופקו על-ידי הקבלן יהיו רק
מיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים המאושרים לשימוש בעיריית ירושלים
הנושאים תווי תקן ישראלי ,שעברו הליך להסמכת יצרנים/ספקים וגופי-תאורה בהתאם
לנוהל הענייני של העירייה.
גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י  20ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור בדיקת מנה
על-ידי מכון התקנים הישראלי .
גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי או בעלי אישור התאמה לדרישות ת"י  20וזאת
על פי בדיקת מנה ,דהיינו לכל משלוח של גופי-תאורה יצורף אישור בדיקת מנה על-ידי מכון
התקנים הישראלי.
כל הציוד והאביזרים שיסופקו על-ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות תאורה וחישובי
תאורה.
גופי תאורה אשר יסופקו בפרויקט יהיו גופים מאושרים בעיריית ירושלים ,ומספקים את
רמת ההארה הנדרשת לפי תוכניות חישובי תאורה .גוף התאורה יהיה לפי המופיע בכתבי
הכמויות ובתוכניות או שווה ערך מאושר כאשר מאפייני הגוף הם כלהלן :
עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור  -בגוון  AKZO-150ולפי בחירת המזמין ,מערכת של --
 -לדים (לפי כתב הכמויות) תפוקת אור  ----לומן (לפי כתב הכמויות) הספק כולל של ----וואט (לפי כתב הכמויות) גוף התאורה הינו בעל דרגת אטימות  ,IP-66מפזר אור עם זכוכית
מחוסמת עמידהבהלם טרמי  .IK08מערכת דרייבר אינטגרלית התואמת לתפעול תקין .בעל
4עקומות פוטומטריות שונות לקבלת אופטימיזציה בביצוע התכנון לפי עקומה  ---------לפי
בחירת המתכנן העקומות מאושרות מעבדה  . ISO17025אורך החיים לפחות  60,000שעות
עבודה .צבע האור  3000Kללא שינוי עפ"י דרישת המתכנן .אפשר ות הפעלה בדרייברים שונים
בעלי זרמי  500 mAאו שווה ערך.
כל הציוד המפורט להלן ,לרבות גופי תאורה ,מערכת הבקרה ,אביזרי גמר וכו'  -יסופק ויותקן
בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות .זכותו של הקבלן ,לספק גם ציוד
שוה ערך  -בתנאי שאושר ע"י מנהל הפרויקט ,על מנת להסיר ספק ,ציוד שו"ע יחשב ציוד
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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 למנהל הפרויקט.
בזמן הצגת ציוד שו"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד שו"ע יחד עם הציוד שהופיע בתוכניות
או בכ"כ במידה ולא לא יאושר שו"ע.
קביעתו של מנהל הפרויקט תהיה סופית וללא עוררין.
עבור גופי תאורה ,קביעת שווה ערך יקבע לפי האיפיונים הבאים:
א.

אפיון צורני
יאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה לגבי צבע ,טיב החומרים ,גימור חיצוני ,מידות וכו'.

ב.

אפיון ביצוע
ע"י מתכנן התאורה  -נקודות ההשוואה תהיינה.

-

השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות.

-

גוון האור במעלות קלווין ) (Kומקדם מסירת הצבע .Ra/CRIINDEX

-

איכות החומרים מהם מורכב הגוף.

-

נצילות .μLB

-

התאמה לתקנים אירופים ובין לאומיים ת"י,DIN ,UTE ,CIE.CIBS ,
ע"י הגשת תוכנית חישובי תאורה על בסיס תוכנית התנוחה עם טבלת ריכוז תוצאות
בנקודות שידרשו ע"י המתכנן .
ע"י ניסוי תאורה שיעשה בשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו במועד שיקבע ע"י המפקח
תוך הצגת ג"ת אשר מופיע במכרז וג"ת המוצע.
אפיון תקציבי
יש לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת שווה הערך המוצע .הצעת
אלטרנטיבה תהיה מלווה במסמכים טכניים והשוואה כספית.

ד.

אספקה
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק ,להחליף/להוסיף גופי תאורה שיותאמו באופן
מיוחד לפרטי התכנון בשלבים המתקדמים של הפרויקט.

ג.

כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם למפרט .באם ידרשו להשגת המטרה גופי
תאורה אשר לא נכללו במפרט ,תהיה הוספתם טעונה אישור מראש בכתב ,ממתכנן
התאורה .האישור ילווה ע"י ניתוח מחירים שיבוצע ע"י מתכנן התאורה ויהווה את
הבסיס להתחשבנות עם הקבלן .לא תתקבלנה כל דרישות אחרות.

 08.4.15עמודי תאורה וזרועות תאורה
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עמודי וזרועות התאורה
עמודי התאורה יהיו אחד מסוגי עמודי התאורה המאושרים בעיריית ירושלים ,ויהיו אחד
מהעמודים המתוארים במפרט המאור של עיריית ירושלים.
זרועות לעמודי תאורה יתאימו למפרט המאור של עיריית ירושלים.
כל עמוד יישא תו תקן ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן
הישראלי ולדרישות שבמפרט זה.
העמוד יתאים לסטנדרט עיריית ירושלים ויהיה למהירות רוח של 47מ' שניה לפחות .לא יותר
כל פגם בגלוון עמוד תאורה וזרועותיו.
בעמודי התאורה יהיה פתח ו/או פתחים לאביזרים החל מגובה  600מ"מ מעל הבסיס עבור
מגשי הציוד .מכסה הפתח יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה אשר לא יהיה ניתן להוציאו
מהמכסה (כך שהבורג לא יאבד כאשר פותחים את מכסה פתח העמוד) .גודל הפתח יתואם,
לפני ייצורו ,לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו אליו.
בפתח העמוד יהיו תפסנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים ,כמו כן יהיה בו בורג
פליז "  3/16מולחם לעמוד עם  4דיסקיות פליז רגילות ,אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז,
עבור חבור פס הארקה מנחושת לעמוד ,ופס הארקה מגולבן מלוחית שביסוד העמוד.
פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או מזרח ,ולכיוון שיהיה ניתן לגשת אליו
מהמדרכה ו/או האי אך לא מהצד ולא מהכביש.
בכל מקום אשר בו ניתן הדבר ,ואשר אין בו אבן שפה למדרכה יוצבו העמודים במרחק של
0.8מ' משפת הכביש ,או במישור העצים ,אלא אם ישנה הנחיה אחרת בתוכניות או בהוראת
המפקח.
על כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף מספר העמוד בהתאם להנחיות עיריית ירושלים.
לכל עמוד תהיה זרוע לכל פנס לפי סוג העמוד וסוג הפנס ובצבע גמר זהה לזה של העמוד.
עמודים מפלדה יהיו מגולבנים בגלבון חם ללא בועות וללא פגם בגלבון .הגלבון יעשה לאחר
נקוי יסודי של העמוד בהתזת חול וכימיקלים .עובי הגלבון יהיה לפחות 100מיקרון .העמוד
יהיה באורך כמפורט בכתב הכמויות.
לאחר הצבת העמוד  -ברגיי היסוד ו30 -ס"מ ראשונים של העמוד יצבעו באספלט חם.
יסודות לעמודי תאורה
הבור ליסודות העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאם לתכניות
לצורך היציקות ,כל עבודות הברזלנות תבוצע ע"י ברזלן מקצועי והיציקות תהיינה מבטון ב -
30ובהתאם לשרטוטים
לפני היציקה ,על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי ברגיי היסוד למרכזי החורים
של בסיס העמוד אשר ימוקם על היסוד .ברגיי היסוד יהיו כפי השרטוטים ובמרווחים כמפורט
לעיל .קצה בורג היסוד הבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם .לכל בורג
יסוד יהיו  2אומים ודיסקית מגולבנים .קצות הברגים ימרחו במשחת גריז גרפיט ויולבש
עליהם להגנתם צינור "פד" שהקצה העליון שלו יבלוט מעבר לברגים וימולא בגריז גרפיט.
במידה וחלק מהיסוד בולט מעל פני השטח אזי חלק זה של יציקת היסוד יהיה בתבנית עם
דיקטים בצידה הפנימי ,ועם פינות קטומות ,ולאחר הסרת התבנית יוחלקו כל הפאות של
יציקה זו.
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כמות וקוטר הצנרת ביסוד העמוד יבוצע בהתאם לפרט בתוכניות הפרטים
 08.4.16מערכת תאורה זמנית

מתקן התאורה הזמנית מתבסס על עמודי תאורה מעץ שיותקנו ביסוד טרומי ויוזנו בתשתית
עילית באמצעות כבל תא"מ .מיקום העמוד יקבע לפי תוכניות תאורה זמנית ולפי שלבי
הביצוע.
עמוד העץ יותקן ביסוד טרומי נייד מבטון להנחה עילית ,במידות 655×655×655ס"מ לפחות,
בתוך שרוול מבוטן מצינור-פלדה בקוטר "  10ובאורך  1.6מטר.
היסוד יוצב על משטח מהודק ומיוצב ,היסוד יכלול אביזרים משוכנים תקניים יצוקים בבטון
להרמה.
היסוד ייצבע בפסים של צבע לבן זוהר מחזיר-אור.
אספקת חשמל ופיקוד למתקני התאורה הזמניים תבוצע בתשתית עילית תוך שימוש בעמודי
עץ ארעיים .המרחק בין עמודי העץ ומתיחת הכבלים יבטיחו מרווח חופשי של  6מטר לפחות
בין הכבל לבין פני הכביש בנקודת המתלה הנמוכה ביותר .
שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכאניים יועברו אל הכבל הנושא והכביל הייעודי
יהיה משוחרר מהם לחלוטין .במתיחת הכבל הנושא יש להקפיד לא לעבור על המתיחה
המרבית המותרת לתיל הפלדה בטמפרטורת ההתקנה ,כמומלץ על-ידי יצרן הכבל .
הסתעפויות מכביל עילי יעשו בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על העמודים .הכביל
יוכנס לקופסה דרך כניסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה ,או בצדדיה על-ידי כיפוף
הכביל בקשת כלפי מטה
הכבילים העיליים יהיו מטיפוס NA2XYהכוללים  5מוליכים בחתך  25ממ"ר לפחות ,או כביל
תא"מ (תיל אווירי מבודד) קשורים לכבל הנושא כאמור .חתך המוליכים יהיה כמוצג
בתוכניות.
הכבל הנושא יוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניות.

 08.4.17הארקות אלמנטים קונסטרוקטיביים

בנוסף לאמור בפרק  08.05במפרט  08הבינמשרדי.
הארקת-יסוד תבוצע למבנים כגון :גשרים ,מעברים תחתיים ,קירות תמך ותעלות ניקוז
מבטון שמשולבים בהם עמודי תאורה או מתקני חשמל .העבודה תבוצע לפי שלבי ביצוע
המבנה ולפי הנחיות מנהל הפרויקט .
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ההארקה תהיה הארקת יסוד בהתאם להוראות הדין (ראו גם תקנות החשמל [הארקות יסוד],
התשמ"א )6356ובהתאם לתוכניות ולפרטים הטכניים
במקומות בהם נדרשת התפצלות של מוליכי הארקה בקרקע ,תבוצע ההתפצלות ,באישור
מפקח החשמל ,בשיטת חיבורי קדוולד (ריתוך כימי CADWELD ) -היוצרים קשר מולקולרי
עמיד בתנאי שיתוך .מחיר חיבורי קדוולד ,אם יידרשו ,כלולים במחירי מוליך הארקה ולא
ישולם עבורם בנפרד אלא אם נרשם אחרת במסמכי ההסכם האחרים (גון המפרט הטכני
המיוחד ו/או כתב הכמויות)
ליסודות בטון לעמודי-תאורה תבוצע הארקת-יסוד בהתאם לתוכניות באמצעות פסי-
הארקות בעמודים שירותכו לכלובים של בורגי העיגון ביסודות .ביסודות בטון עם פלדת-זיון
ירותכו מוליכי ההארקה אל מוטות הזיון ,כלובי בורגי העיגון ופס -ההארקות שבעמודים
שוחות/תאי-בקרה לאלקטרודות הארקה אנכיות יותקנו לפי פרטים בתוכניות ,כאשר מיקום
כל שוחה/תא-בקרה יהיה מוגן מפני פגיעה על ידי רכב היורד לשוליים (כגון מאחורי עמוד
התאורה)

 08.4.18אופני מדידה ותשלומים

בנוסף לאמור בפרק  08.00במפרט  08הבינמשרדי.
ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות (בהתאם לכתב הכמויות) מדידה לפי מכלולים :כל
העבודה בסעיף מסויים נמדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת ,כולל כל העבודות ,החמרים
העיקריים וחומרי העזר .כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט .
מדידה לפי מרכיבים .כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד (לפי ההגדרות
מטה).עבודות ,חומרי העזר כלולים בכל מקרה.
תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי ,על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים במפרט
הכללי ,המפרט המיוחד ,והתאורים בתוכניות .בכל מקרה כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות
כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם צויין אחרת במפורש.
בכל מקרה ,בו תבוצע עבודה ,שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב הכמויות של
הקבלן,יעשה החשוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל סעיפים בכתב הכמויות ,לפי
ראות עיניו.
תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:
את המפורט בתנאים הכלליים ,דרישות מיוחדות.
את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל  :08קיום התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה
השונים ולא ימדדו בניפרד.
כל החומרים ,חומרי העזר והפחת שלהם (פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין).
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כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה ,במכשירים ,ומכונות,
סתימות בבטון ,בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן.
הובלת כל החומרים והציוד ,כלי עבודה ,הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.
תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים מתואמים עם
העבודות האחרות.
אחסנת החומרים והציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד
למסירתם.
המיסים הסוציאליים ,הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.
הוצאות כלליות של הקבלן( :הן ישירות והן עקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות
והמיקריות.
ההיטלים הממשלתיים כגון :מס קניה ,מכס וכו'.
רווחי הקבלן.
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פרק  - 13עבודות בטון דרוך בגשרים
 13.01.0320כבלי דריכה לדריכת אחר מורכבים מ 7-13 -גדילים מותקנים בעורק
עגול

 13.01.0360עוגנים קבועים פנימיים לדריכת אחר של כבלי דריכה המורכבים מ-
 7-13גדילים מותקנים בעורק עגול
א .כללי
כל עבודות הדריכה תבוצענה בכפיפות למצוין בפרק  13עבודות בטון דרוך בגשרים של המפרט
הכללי לעבודות סלילה וגישור ,בתוספת הוראות הסעיפים המתאימים במפרט זה.

ב .דריכה
ב.1.

לפני תחילת עבודת הדריכה על הקבלן להציג תעודות כיול תקפה של כל אביזרי
הדריכה ,מטעם מכון התקנים או הטכניון.

ב.2.

על נציג חברת הדריכה לאשר בכתב את הרכיב לפני יציקתו.

ב.3.

מסמכי התכנון מבוססים על השימוש באביזרי דריכה בהתאם לשיטת  .BBVעל פי
שיטה זו נערך התכנון ,ועליה מבוססים הפרטים והכמויות אשר במסמכי התכנון.
כוחות הדריכה הספציפיים מפורטים בתוכניות.

ב.4.

פלדת הדריכה תהיה משוכה בקר ,רפוית מאמצים ,בעלת חוזק אופייני של 1860
מגפ"ס ,תכונות רלקסציה ברמה ( 2הרפיה נמוכה) ומתאימה לדרישות ת"י  1735חלק
 .4הגדילים יהיו  0.6אינטש עם שטח חתך של  150ממ"ר.

ב.5.

הקבלן ימציא למפקח מראש ,תעודות המעידות על טיב פלדת הדריכה ועל היותה
מיוצרת במפעל בעל תו תקן בארץ הייצור ותו תקן ישראלי .התעודות תתייחסנה לכל
הגלילים של הפלדה המסופקת לפרויקט זה.

ב.6.

התעודות יכולות להיות עבור בדיקות שביצע היצרן עצמו (בארץ הייצור) ,ע"י מעבדה
מוסמכת ,אך הקבלן נדרש לספק למפקח ,בנוסף לנ"ל ,גם תעודות מטעם מת"י ,על
עמידת פלדת הדריכה ,אשר תסופק ממפעל בעל תקן ישראלי בתוקף .התעודות יכללו
נתונים לגבי חוזק קריעה ,חוזק כניעה ,התארכות בשבר ,מודול אלסטיות ,שטח חתך
ומשקל ,ונתונים לגבי רלקסציה.

ב .7.לצורך האמור לעיל יבצע מת"י בדיקות מדגמיות לפלדה ,עבור כל התכה.
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ב .8.מיקום ומהלך הכבלים מתוארים בתכניות .על הקבלן למקם הכבלים באופן כזה שלא יזוזו
ממקומם בעת היציקה .מיקום הכבלים יוצב ברמת הדיוק המצוינת בתכניות באמצעות
תמיכות מפלדת זיון (סולמות) במרחקים שלא יעלו על  1מטר .הסולמות יוצבו בנוסף
לחישוקים.
קוטר צינורות מעטה הפח עבור הכבלים:
סוג הכבל
12 C 15S

קוטר פנימי

עובי פח

(מ"מ)

(מ"מ)
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0.6

ב .9.על מנת להבטיח חיכוך נמוך ככל האפשר בעת ביצוע עבודות הדריכה ,יש להגן על השטחים
הפנימיים של מעטות הפח נגד חלודה .לשם הגנה זו יש לבצע ציפוי בשמן הנמס במים ,מהול
במים ביחס .1:10
ב .10.הקבלן ימקם נקזי אויר בשיאי כל אחד מהעורקים .פרט החיבור של הנקז לעורק יועבר
לאישור המתכנן בטרם תחילת עבודות הדריכה.
ב .11.כל הגדילים המהווים כבל דריכה אחד  -יידרכו כיחידה אחת.
ב .12.טרם הדריכה יש לנקות את העורקים אחת לעשרה ימים בלחץ אויר.
ב .13.לאחר השחלת הכבלים והשלמת הדריכה שלהם ולפני הזרקת הדייס ,יש לשטוף את
העורקים בזרם מים חזק ולייבש בלחץ אויר.
ב .14.יציקת קופסאות הדריכה של עוגנים דוממים תבוצע באמצעות בטון ב 50-עם תוסף מונע
הצטמקות לאחר סיום דיוס הכבלים ואישור המתכנן.

ג .דיוס
ג.1.

ביצוע הדיוס יהיה עפ"י ובכפוף לפרק  13במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

ג.2.

שיטת הדיוס תוצג למתכנן לאישור.

ג.3.

תערובת הדייס תהיה מתועשת מתוצרת טמבור או ש"ע מאושר ,בשקים של  20ק"ג .
התערובת תועבר לאישור המפקח לפחות שבוע ימים לפני מועד הבדיקות הראשוניות.
תוצאות הבדיקות תועברנה לעיון המתכנן.

ג.4.

על הקבלן להעביר את תוצאות הבדיקות המוקדמות לפני יציקת קטע המיסעה הראשון.

ג.5.

על הקבלן לוודא בחישוב ,כי כמות הדייס שהוזרקה לתוך שרוולי הכבלים אינה פחותה
מהנפח הנקי הנותר לאחר השחלת הכבלים .לצורך כך מדידת הדייס של העורק תהיה
דרך מונה נוזלים ("שעון").
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ג.6.

בנוסף לדרישות פרק זה ביצוע הדיוס יבוצע בוואקום .על הקבלן לוודא זמינות הציוד
בישראל מבעוד מועד.

ד .שלבי הדריכה
ד.1.

שלבי הדריכה יצוינו בהערות לתכניות ובסעיפים הפרטניים להלן.

ד.2.

דריכה חלקית ראשונית תיעשה  36שעות לאחר גמר היציקה ,או על פי הנחיית המתכנן.
כח הדריכה החלקי עפ"י הנחיית המתכנן אד הוק ועפ"י חוזק הבטון בעליל (על הקבלן
לקחת דגימות נוספות למטרה זו).

ד.3.

התארכויות הכבלים יועברו לאישור המתכנן טרם חיתוך הגדילים ודיוס העורקים.

ה .אביזרי הדריכה
אביזרי הדריכה יהיו מתוצרת אחת משלוש החברות המאושרות .כל האביזרים יהיו מתוצרת
היצרן ,לרבות דסקיות לחץ ותפסניות .התפסניות יהיו מורכבות משלושה סהרים המוחזקים
באמצעות קפיץ .לא יותר שימוש בתפסניות עשויות שני חלקים .מותר לייצר עורקי דריכה
במפעל מקומי ,אולם על נציג חברת הדריכה לאשר את היצרן בכתב לרבות הוכחה לביצוע
הייצור על פי נהלי הייצרן המקורי .המדרך יהיה בעל יכולת פעולה דו שלבית – "Double
" Actionהמבטיח שנסיגת העוגן בעת שחרור הגדילים לא תעלה על  6מ"מ לכל היותר.

ו .עורקי הדריכה
עורקי הדריכה יהיו עשויים פח סלילי בקוטר פנימי כמצויין בטבלה בסעיף ב .8.או בהתאם
להוראות היצרן ע"פ סוג הכבלים .עובי הפח המינ' יהיה  0.6מ"מ .מחברים בין קטעי עורקי
הדריכה יבוצעו באמצעות "מופה" בקוטר גדול מזה של העורקים עצמם .שפת המופה תיאטם
באמצעות סרט בד/גפר דביק ,ברוחב  75מ"מ ,מסוג  SCAPA 3120המסופק ע"י "דבטק בע"מ"
www.davtec.co.il

או

מסוג

4571

TESSA

המסופק

ע"י

"גולדן

טייפ"

 .www.goldentape.co.ilבנקודת שיא לאורך עורקי הדריכה יוצבו נקזי אויר .פרט הנקז יועבר
לאישור המתכנן טרם התקנתו .אטימות חיבור הנקז אל העורק תובטח באמצעות סרטי
ההדבקה כמצויין לעיל .מספר הליפופים של סרט ההדבקה יהיה כזה המבטיח איטום מלא
והגנת החיבור מפני נזילת מי צמנט ו/או נוזלים מהבטון לתוך המעטה.

ז .אופני מדידה ותשלום
עבודות הדריכה בפרוייקט זה ימדדו ב -טון פלדת דריכה לפי סעיף " 13.12.05אופני מדידה
ותשלום לדריכת -אחר" פרק  13במפרט הכללי וישולמו במסגרת סעיפים 13.01.0320
ו.13.01.0360 -
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פרק  - 19עבודות מסגרות חרש
 19.00.01כללי

מפרט מיוחד זה משלים את הדרישות המפורטות במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
של נתיבי ישראל במהדורתו האחרונה .בכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט מיוחד
זה להוראות המפרט הכללי יגברו הוראות מפרט זה.

 19.00.02אלמנטי הפלדה  -תיאור ודרישות מיוחדות

במסגרת חוזה זה הקבלן ייצר ,יספק וירכיב הפרטים הבאים:
מעקות דרך לגשרים וקירות תומכים.
מכלול בורגי עיגון לעמודי תאורה
על הקבלן להביא בחשבון כי כל קונסטרוקציית הפלדה הינה גלויה לעיני הציבור וכי
איכות היצור הנדרשת תהיה מעולה  ,הפרטים ואופני הביצוע יתאימו לדרישות לגבי
קונסטרוקציה גלויה זו.

 19.00.03חומרים

חומרי הגלם יעמדו בדרישות ת"י  1225ות"י .1458

 19.00.04העסקת מטאלורג ,יועץ ריתוכים

הקבלן נידרש להעסיק לצורך הפרויקט מטאלורג מוסמך בעל ניסיון מעשי בנושא יעוץ
ותכנון היצור של מבני פלדה ובעל הסמכת  CWIלפי תקן  AWS D1.1פרק  6ובאישור
הועדה הלאומית לריתוך .היועץ יהיה בעל תעודה מאושרת מטעם הועדה הלאומית
לריתוך המאשרת לו להסמיך רתכים .בין השאר ,היועץ יכין עבור הקבלן את מפרטי
הריתוך ונהלי העבודה הדרושים ליצור הקונסטרוקציה .כמו כן היועץ יסמיך את
הרתכים מטעם הקבלן לביצוע הריתוכים הנדרשים בהתאמה לסוגיהם ולתנוחות
הריתוך המתאימות .היועץ יבקר את עבודת היצור והריתוך באופן שוטף ויוציא דוחות
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מצב להנהלת הפרויקט .היועץ יבדוק באופן שוטף גם את תעודות הבדיקה של
הריתוכים .במקרים של סטיות מאיכות או בגיאומטריה של רכיבים יוכל היועץ להגיש
לאישור המתכנן הצעות לפתרון.
שמו של היועץ בצירוף מסמכים המעידים על ניסיונו ,יוגשו מראש טרם תחילת העבודה
לאישור המפקח.

 19.00.05הייצור

אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד זה ,הפלדה תהיה מסוג  FE360בעלת כושר
רתיכות גבוה .במקומות בהם נעשה שימוש בפרופילי  RHSתהיה הפלדה מסוג .FE430
הקבלן ימציא למפקח אישור מעבדה מוסמכת לגבי סוג הפלדה ,ותכונותיה .בהתאם
להחלטת המפקח יילקחו בדיקות לבחינת התאמת החומר שביצור לדרישות אילו.
התכניות המסופקות במסגרת מסמכי הביצוע הינן "תוכניות כלליות" כמוגדר בת"י 1225
חלק .1
על הקבלן להכין "תוכניות ייצור" עפ"י הגדרתם בת"י  1225חלק  1בהן יפרט את כל פרטי
הפלדה ,סוגי הריתוכים ,חורים ,הכנות לחיבורי חלקים ,חורי ניקוז לאבץ וכד' ,וכן את
חלוקת קטעי הקונסטרוקציה לצרכי ייצור ,הובלה והרכבה.

 19.00.06ההרכבה

על הקבלן לספק "תוכניות הקמה" המציינות את סדר ההרכבה ,הצבת מנופים וציוד אחר,
תמיכות זמניות ,אתרי אכסון ועוד .על הקבלן להביא בחשבון את הדרישות לדיוק מרבי
בהצבת המעקות ולהתאים את שלבי ההרכבה לשלבי יציקת רכיבי הבטון.

על הקבלן לכלול במחירי היחידה את העלויות של התמיכות המיוחדות ,המסועים,
המנשאים הפיגומים המנופים וכל אמצעי העזר שבהם הוא ישתמש לביצוע העבודה .כל
דרישה מצד הקבלן לתשלום עלויות הקשורות באמצעי ההתקנה והרכבה לא תאושר.
סדר הביצוע יוגש לאישור המפקח ורק לאחר אישורו יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודות.

 19.00.07ריתוך
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חומרי הגלם
הקבלן יספק תעודות על בדיקת מעבדה המעדות על התאמת חומרי הגלם לתקנים.

אלקטרודות
לצרכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות ,בדוקות ומסוג מאושר ,אשר
יהיה בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכאניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת
באמצעותם.
סוגי האלקטרודות יתאימו לסוגי הפלדה ,לסוג הזרם ולעוצמתו ,וכמו-כן למקום התפרים
בזמן ביצוע הריתוך .יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין
ומוגן בפני השפעות אקלימיות.אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או
המראות פגמים או ליקויים כלשהם.

לפני התחלת העבודה ,הקבלן יגיש לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר
בהן יש בדעתו להשתמש ,תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג .אישור זה ,לכשיינתן ,לא
יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרודות
או לטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.המפקח רשאי שלא לאשר שימוש באלקטרודות
מסוימות עבור יצור הקונסטרוקציה.

רתכים
יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני מטעם משרד העבודה,
וברשותם תעודות בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים אשר הם מוסמכים לבצע.
תעודות הסמכת הרתכים יימסרו לתיוק אצל המפקח בטרם יחלו העבודות .סוג הריתוכים
והתנוחות יתאימו לנדרש לפרויקט זה .כל הרתכים יבחנו בפועל על ידי יועץ הקבלן לפני
תחילת הפרויקט לתנוחות וסוגי הריתוכים הרלוונטים והוא ינפיק מכתב אישור לגבי
הסמכותיהם ויכולתם לביצוע העבודה.

הגשת מסמכי נהלי ריתוך ושיטות הבקרה
הקבלן מחויב להגיש למפקח את מסמכי ה  WPS -וה PQR -לכל סוגי הריתוכים שברצונו
לבצע .מסמכים אילו יאושרו מראש ע"י המפקח .אין לאשר ביצוע יצור הקונסטרוקציה
בטרם אושרו כל התהליכים המתוארים במסמכים אילו ושיטות לבקרתם.

ביצוע ריתוך
 .1ביצוע הריתוך יהיה בהתאם לנהלי הריתוך ושיטות הבקרה שאושרו מראש ובכפוף להוראות
התקן אשר ישמש יסוד לתכנון הקונסטרוקציה.
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 .2שטחי הריתוך לא יכילו סיגים ופסולת אחרת ,יהיו אחידים וחלקים בדומה לאלה המעובדים
בהשחזה ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר .שטחי הריתוך אשר לא יענו לדרישות
אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף.
 .3יש להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת פלדה,
מכשירי השחזה וכיו"ב ,מכל חלודה ,קליפה מתקלפת ,לכלוך שמן וכדומה ,כדי לקבל שטחים
מתכתיים נקיים לחלוטין.
 .4הריתוך יבוצע בכל המהירות האפשרית ע"י רתכים מנוסים וזאת בעוצמת זרם הקרובה לגבול
העליון של הטווח המומלץ ע"י יצרני האלקטרודות .יש להקפיד על חיבור קוטביות נכון בהתאם
להוראות יצרן האלקטרודות (מופיע בד"כ על עטיפת חבילת האלקטרודות).
 .5לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק,
תוך התחשבות בהתכווצות התפרים ובדפורמציות מקומיות אחרות .האלקטרודות והחלקים
המיועדים לריתוך חייבים להיות יבשים לחלוטין.
 .6יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך ,אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל
הדיפורמציות והמאמצים.
 .7החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם של
התפרים ,ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרשת של האלמנטים המוכנים.
 .8תפרים מופסקים לסירוגין יבוצעו אך ורק במקומות שלגביהם נדרש הדבר במפורש בתכניות.
יש לרתך במצב נוח לביצוע ,תוך ההקפדה שחומר האלקטרודות חודר היטב לתוך ה"שורש"
ומבלי להתיזו על גבי שטחים שאינם מיועדים לריתוך .התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת
הצורה והן מבחינת מספר השכבות ,הכל בהתאם לכללי המקצוע ובכפיפות להוראות התקנים
שעליהם מתבסס התכנון .במקרה של ריתוך בכמה שכבות תבוצע כל אחת מהן בכוון הפוך לזו
שקדמה לו.
 .9יש לסלק מפני כל שכבה סיגים וכל פסולת אחרת ,לפני כסויה בשכבה הבאה מעליה .תפרי מגע
ירותכו גם מהצד האחורי וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד זה.

 19.00.08גלוון

.1

הגנת הקונסטרוקציות השונות מפני קורוזיה תיעשה ע"י ציפוי אבץ בטבילה חמה
(גלוון) בהתאם לת"י  918ולתקן בריטי .BS 5493הציפוי ייעשה לאחר השלמת כל
הריתוכים והעיבודים .טרם הטבילה יש לבצע ניקוי חול בדרגה  .Sa 2.5ציפוי האבץ
בטבילה חמה ייעשה גם על כל הדיסקיות ועל כל אביזרי החיבור ממתכת.
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.2

הגלוון יהיה רצוף ,ללא נזילות וייעשה בהתאם לת"י  .918עובי הגלוון המינ' המוחלט
הנדרש יהיה  80מיקרון.

.3

ברגים ,אומים ודסקיות יהיו מגלוונים בחם בטבילה וצנטריפוגה בעובי גילוון מינימלי
של  56מיקרון ,האומים יהיו מסוג  oversizeמותאמים לברגים מגולוונים בחם.

.4

יותר שימוש בברגים ואומים בתהליך גלוון דיפוזיוני (שיטת שררד.)Sherardizing ,
המפרטים והתקנים היישומים  -תקן ישראלי ת"י  ,4271העובי מינימאלי הכולל
בשיטה זו של ציפוי אבץ  80-100מיקרון .עובי החלק הדיפוזיוני לא יפחת מ 40 -מיקרון
ועובי שכבת הציפוי  40-60מיקרון .לאחר הביצוע תבוצע בדיקת פריכות ע"י מעבדה
מטאלורגית מוסמכת בשיטת הפטיש כדוגמת ת"י  .918סידוק הציפוי בבדיקת פטיש
פוסל את הציפוי .

.5

לאחר חיבור הקונסטרוקציה והידוק האומים יבוצע תיקון לאזור התבריג שסביר
שציפוי הגלוון נפגע בו .יש ליישם שכבת "אבץ קר" מסוג זינגא או  ZRCלכיסוי כל
אזור התבריג והאום .תיקון כנ"ל יבוצע גם באיזורי ריתוכים של מאחז היד העליון
במעקות שיבוצע באתר.

 19.00.09צביעת הפלדה

כל חלקי המתכת יצבעו במערכת הצבע הבאה:
( )1גילוון בעובי  80מיקרון ,לפי ת"י .918
( )2ניקוי שטח בדטרגנטים ,וכן שיוף של כל השטחים המגולוונים עד להסרת כל
השומנים והלכלוך ויצירת חספוס עדין ,באמצעות ניר מים או בד שמיר עדין.
( )3תיקוני הגילוון הפגום מהריתוכים ובכל השטחים שבהם הוא נפגם ע"י שכבה של
צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ  SSPCבעובי  70מיקרון.

()4

שכבת צבע יסוד ראשונה אפוגל (תוצרת טמבור) בעובי
של לפחות  50מיקרון.

()5

שכבה שניה בצבע מולטיפוקסי בעובי  80מיקרון.
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 2שכבות צבע טמגלס עד לקבלת כיסוי מלא של צבע בעובי  50מיקרון כל אחת
בכל אלמנטי הגשר .כל אחת מהשכבות תהיה בגוון שונה לפי הנחיות המפקח.
סה"כ עובי הכולל של כל מערכת הצבע יהיה  )50+50+80+50( 230מיקרון ובכל
מקום בו יפחת העובי הנ"ל תיושם שכבה נוספת.

()6

זמן הייבוש בין השכבות יהיה עפ"י הנחיות היצרן.
הערה:
תהליך תיקון הצבעים במידה ויידרש ע"י המפקח יבוצע בהתאם למצב השורר בשטח בתלות
השכבות שנפגעו .התיקון יהיה בביצוע מכלול מערכת צבע כמתואר לעיל לשחזורה המלא.

 19.05מסגרות חרש
 19.05.2080מעקה גשר מפלדה מגולוונת לאורך שפות המיסעה לרבות פחי חיבור לעיגון בבטון,
ברגים ,דסקיות ,קפיצות ואומים
תאור ודרישות ביצוע
מעל קירות תומכים וקירות דיפון ובקצות מיסעת הגשר במקום המסומן
בתוכניות ,יקים הקבלן מעקה פלדה משולב לרכב והולכי רגל מגולוון בחם וצבוע
בהתאם לפרטים שבתוכניות .סוג הפלדה במעקה ובכל האביזרים הנלווים יהיה
 FE360בהתאם לסיווג בת"י  1225אלא אם צוין במפורש אחרת בתוכניות.
המעקה מורכב מקטעים שייוצרו בשלמותם במפעל ברדיוסים הנתונים בתוכניות.
קטעי המעקות בנויים מניצבים העשויים קורות פחים ומאזנים עשויים צינורות.

הרכבת רכיבי המעקה על גבי מערכות העיגון המוטבעות ברכיבי הבטון השונים
תיעשה באמצעות בורגי עיגון מגלוונים כמפורט בסעיף  19.00.08לעיל .התקנת
בורגי העיגון תיעשה לאחר אישור הצבתם ע"י מודד .יש להקפיד על קבלת קו
רצוף ,חלק ובעל רדיוסי עקמומיות (אופקי ואנכי) קבועים.

שלבי הרכבת המעקות כמתואר להלן:
.1

יציקת המיסעה ו/או החלק העליון של הקירות התומכים בהתאם לגיאומטריה
המופיעה בתוכניות לרבות השארת שקעים ו/או תעלות בקצוות .

.2

התקנת בורגי העיגון של המעקה המגלוונים ובחוזק  5.6לפי ת"י  ,1225בהתאם
לסימון מדויק של המודד .בדיקת התאמה ומרחקים למערכות עיגון סמוכות על
ידי שבלונות שיוכנו מראש לכל שלושה בסיסים.

.3

יציקת חלק עליון של חגורות העיגון של הכרכובים והמעקות.
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.4

הרכבת המעקות פילוסם ודיוס בין בסיסי העמודים והמיסעה בדיס בלתי מתכווץ
מסוג  Sikagrout 214או ש"ע מאושר.

יש להקפיד על עטיפת המעקות בכל שלבי הביצוע של יציקות העיגון השונות
למניעת לכלוך ופגיעה בגמר הסופי.
כל ריתוכי המעקה יבדקו בשלב ראשון  100%בדיקה ויזואלית .לאחר מכן יבוצעו
בדיקות לא הורסות בכמות המפורטת להלן:
 25%מהריתוכים בכל חלקי המעקה יבדקו בדיקה מגנטית.
 50%מהריתוכים בחיבור הפחים הניצבים בעמודים לפלטת הבסיס יבדקו בדיקה
רדיוגרפית (במקום הבדיקה המגנטית).
בכל מקרה דו"ח הבדיקה שיוציא הבודק יאשר את גם את ביצוע הבדיקה
הוויזואלית ואת תקינותה או לחילופין הערות שניתנו למפעל.

המדידה לתשלום
המעקה יימדד לתשלום לפי משקל ב -טון ,נטו בהתאם למשקל התאורטי של
הפלדה ( 7.85טון/מ"ק) ללא חישוב משקל הריתוך,הגילוון ,הצבע ,הפסדי חתוך,
פחת וכו'.
המחיר יכלול כל האמור לעיל לרבות בין השאר (אך לא רק) כל המפורט להלן :
 .1ייצור המעקה לרבות כל חלקי הפלדה של המעקה ,בורגי עיגון ובורגי
חיבור ,פלטת
הבסיס ,אומים ,דסקיות ,תפרים טלסקופיים ,צינורות מכופפים ברדיוס.
.2
.3
.4
.5
.6
.7

גילוון בחם ,תיקוני גלוון קר באתר וכו'
הובלה ,שינוע והרכבת המעקה לרבות כל הכרוך בכך וכן גם את כל
הריתוכים באתר ,פחי מילוי ופחי פילוס .
אספקה וביצוע של הדיס הבלתי מתכווץ במרווח שמתחת לבסיס העמוד.
ביצוע הבדיקות הויזואליות והבלתי הורסות לריתוכים בכמות שהוגדרה.
הכנת תוכניות היצור וההקמה ואישורן לרבות כל התיקונים שידרשו.
העסקת יועץ מטאלורג כפי שפורט בסעיפים הכללים של מפרט זה.

שינויים בצורת המעקה בעוביי וקטרי הצינורות והפחים ובצורתם הכללית לא
יהוו עילה לשינוי מחירי היחידה.
עבור צביעת הפלדה תשולם תוספת לפי סעיף . 19.05.2081
 19.05.6520מכלול קולטנים/צינורות לניקוז מיסעת הגשר
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כללי

לצורך ניקוז האספלט בתחום הגשר מבוטנים בפלטת המיסעה רשתות ניקוז
ריבועים במידות  40/40ס"מ תוצרת וולפמן ,דגם  MR– 40X40 –C / 250או ש"ע
מאושר.
מיקום הקולטנים מסומן בתוכניות.
רשתות הניקוז כוללות משפך מפח פלדה מגולוון בעובי  6מ"מ המסתיים עם צינור
ניקוז בקוטר  150מ"מ.
לפני תחילת העבודה הקבלן יכין וירכיב לדוגמה פרט ניקוז שלם סטנדרטי הכולל
את כל האלמנטים שלעיל בהתאם לפרטים בתוכניות ויאשרה אצל מנה"פ ,רק
לאחר אישור הדוגמה יבצע הקבלן את כל האלמנטים.
האלמנטים יורכבו כיחידה אחת שלמה .האלמנט כולו לרבות החלקים המבוטנים
בבטון יהיו מגולבנים בעובי מינימלי של  80מיקרון.

מדידה ותשלום
אלמנטי הניקוז לרבות רשתות הניקוז ימדדו לתשלום לפי יחידות ,ויכללו את כל
הדרישות שלעיל ,לרבות אלמנט הדוגמה לאישור.

 19.05.6525מכלול קולטנים/צינורות לניקוז תת אספלטי באזור תפר התפשטות מסעת הגשר

כללי
מערכת הניקוז בתחום מיסעת הגשר כוללת נקזים עשויים פלב"מ  L 316מתוצרת
פזקר או ש"ע מאושר.
כל החבורים ייעשו ע"י ברגי פלב"מ שמותאמים לסוג  .L 316הריתוכים ייעשו ע"י
אלקטרודות פלב"מ מסוג שמצוין בתכניות .העבודה תתבצע ע"י רתכים שעברו
מבחן רתכים שאת רמתו יקבע המפקח ,ואשר אושרו ע"י המפקח.
נקזים אלו ימוקמו בסמיכות לתפרי התפשטות בגשר.

מדידה ותשלום
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אלמנטי הניקוז ימדדו לתשלום לפי יחידות ,ויכללו את כל הדרישות שלעיל וכל
הנדרש לביצוע מושלם של הנקז.
 19.05.9001תעלת רשת מגולוונת וצבועה מותקנת מתחת למסעת הגשר

כללי
בנוסף לשני שרוולים בקוטר ” 4בכל כרכוב עבור כבלי חשמל ותאורה נדרש הקבלן
לתלות מתחת למסעה ולכל אורך הגשר שני שרוולים מ  PVCאפור בקוטר ”8
עבור קו מ"ג ושני שרוולים מ  PVCאפור בקוטר ” 6עבור קו מ"נ .
לנשיאת שרוולים אלו ( ” ) 2x8”+ 2x6יש להתקין תעלה ממתכת שתחובר למסעת
הגשר באמצעות אביזרי עיגון מיוחדים (מתוצרת  HALFENאו שווה ערך
מאושר) לקבלת קו רציף בכוון אנכי ואופקי צמוד לתחתית מסעת הגשר .התעלה
תורכב ממקטעים מגולוונים וצבועים כמפורט בסעיף  19.00לעיל.
מידות ומיקום התעלה בסמוך לנציבי הקצה (צירים  1ו  ) 4יותאמו למיקום
ארבעת החורים שבוצעו בקירות החזית של נציבי קצה בכדי לאפשר מעבר של
השרוולים ( ” ) 2x8”+ 2x6דרך קיר החזית עד לשוחה מתוכננת מעבר לפלטת
גישה.
הקבלן יגיש לאישור המתכננים פרט תעלת רשת כולל כל הכלים (פיגומים/במות
הרמה/מנוף סל )...והאביזרים הנדרשים לתליית השרוולים ואופן עיגון מקטעי
התעלה למסעת הבטון וכן פרט מעבר הצינורות דרך החורים בנציבי הקצה .לאחר
עדכון הערות המתכננים במידה ויהיו עד לאישורם הסופי של הפרטים המוצעים,
יכין הקבלן שני מקטעי רשת לדוגמא כולל כל האביזרים בכדי לוודא שפרטי
החיבור מתאימים ומבטיחים הצמדה בין המקטעים והתקנתם בקו רציף בכל
הכוונים.

מדידה ותשלום
תעלת רשת מגולוונת וצבועה מותקנת מתחת למסעת הגשר תימדד לפי אורך
(מ"א).
מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות הנדרשים כמפורט לעיל כולל
תכנון ,ייצור והרכבה של הרשת והצינורות לכל אורך הגשר והחדירה דרך קירות
חזית נציבי הקצה .הצינורות  PVCמשולמים בפרק  , 08תליית הצינורות מתחת
למסעה כלולה במחירי היחידה של התעלה.
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פרק  – 23ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס
 23.00.01כללי

א.

במסגרת העבודה נדרש הקבלן לבצע כלונסאות אנכיים בקטרים שונים קדוחים
ויצוקים באתר.
העבודה תבוצע בהתאם לפרק  23במפרט הכללי של נתיבי ישראל במהדורתו
העדכנית ,לתקו מיקרופיילים ( )1378ובהתאם לדו"ח יועץ הקרקע.
הכלונסאות יבוצעו בשיטת הקשה (מיקרופייל) או בשיטה סיבובית עם מכונות
קידוח מתאימות ו/או בשילוב שתי שיטות הקידוח:
▪

קידוח יבש סיבובי עם מכונה חזקה  M-350 – C-800כולל שימוש במקדחי
וידייה ואוגר.

▪

מכונת מיקרופייל לצורך חדירה בסלע הגירי.

הכלונסאות יקדחו עם צינור מגן עליון למניעת מפולות בתחום בו קיים מילוי/חומר
שפיך.
ציוד הקדיחה טעון קבלת אישור המפקח מראש.
רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד את האמור בדו"ח הביסוס לפני הגשת הצעתו
למכרז זה.
הקבלן המבצע רשאי לקבל את דו"ח בדיקות הקרקע ,אבל אם הוא חושב שלא נעשו
בדיקות קרקע מספיקות לצורך הערכת הביצוע על ידיו ,הוא חופשי וצריך לבצע
בדיקות נוספות כרצונו ועל חשבונו .הסקת המסקנות ויישומן ,הן לגבי המחירים והן
הביצוע ,מבדיקות הקרקע שנעשו על ידי המזמין ומבדיקות הקרקע שתעשינה על ידי
הקבלן (במידה ותעשינה) ,יהיו על אחרויותו הבלעדית של הקבלן .על הקבלן להביא
בחשבון כי בדיקות הקרקע שבוצעו באתר על ידי יועץ הביסוס הם לצורך המלצות
הביסוס בלבד ובכל מקרה לא יכולות לשקף את מכלול תנאי האתר.
• תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי בחלק מעבודות הכלונסאות לביצוע,
העבודה תבוצע בסמיכות לקירות תומכים ,לכבישים קיימים וע"ג סוללות
עפר קיימות ו/או מתוכננות .הקבלן יתארגן בהתאם עם ציוד מתאים לביצוע
העבודה בתנאים אלו.
•

הכלונסאות יבוצעו בבקרה מלאה ותיעוד מתאים לכל כלונס ע"י גיאולוג/
מהנדס גאוטכני מטעם הקבלן ,כנדרש במפרט הכללי.

•

מפלס ראש הכלונס יהיה גבוה ב  5 -ס"מ מתחתית קורת הראש כדי לאפשר
ניקוי יעיל ומניעת הצטברות קרקע בינו לבין קורת היסוד .אי מילוי הוראה
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זו יחייב את הקבלן לבצע חפירה וסיתות עד לבטון נקי כולל השלמת יציקה
על חשבונו.
•

הקבלן יסייר באתר טרם הגשת הצעתו ויוודא נגישות מכונות הקידוח
והתאמת הציוד שלו לעבודה במקום.

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

ג.

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.

ד.

אחריות כוללת של הקבלן :
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט
ובהתאם להנחיות יועץ הקרקע .בכל מקרה ,האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי
היווצרות מפולות בקידוח חלה על הקבלן בלבד .אם לדעתו יש לנקוט באמצעים
נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות ,הוא יעשה זאת על חשבונו.

ה.

נדרשת תשומת לב והקפדה מיוחדת של הקבלן לנושא הבטיחות באתר ,בכל
מהלך ביצוע הכלונסאות באתר.

ו.

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.

ז.

רואים את הקבלן כמי שעיין ולמד את התכניות והמפרטים והוא מבין את היקף
הקידוחים הנדרש ,סוג הקידוחים והמכונות הנדרש ,ולוח הזמנים הנדרש לביצוע
העבודה לפני הגשת הצעתו .רואים בהגשת הצעתו התחייבות להעמיד את כמות
וסוג מכונות הקידוח הנדרש על מנת לעמוד בלו"ז החוזי.

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.
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יש להשתמש בצינור מגן למניעת מפולות בחלק העליון של הקדוח ,במידת הצורך.

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.
תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות.

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 המפקח 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 מ 2 -שעות ,יש לעכב את גמר
הקידוח לפחות  1.0מטר האחרון עד סמוך למועד היציקה.
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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 פ 500W-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.

שומרי מרחק לכלוב הזיון יוכנו אך ורק מצינורות פלדה בקוטר  7.5ס"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.

כלוב 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 שתשמור על צורת הכלוב מפני התכופפות או עיוותים.
כלוב זיון שחל בו עיוות או כיפוף בזמן ההרמה  -ייפסל לשימוש.

המוטות יהיו מעורגלים בחם מחומר גלם מוכר (מנות ,מטילים ,)BILLETS -
כאשר המנות עשויות מחומר אחיד (הומוגני) ובעל רקע טכנולוגי מוכר .המפעל
המייצר את המוטות חייב להיות מצויד ב" -תו תקן" .כל משלוח ילווה תעודה
מתאימה .לא יורשה השימוש במוטות מצולעים מעורגלים שנוצרו מפסי רכבת
משומשים כחומר גלם ,או מחומר גלם אחר ,השונה מהמפורט לעיל.

במקרה 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 כ 450 -ק"ג למ"ק
בטון .דרגת חשיפת הבטון תהיה דרגה  9בהתאם לטבלה  6.3בת"י  466חלק .1
התערובת תהיה בדרגת סומך כזו תאפשר יציקה רצופה באמצעות משאבה .מומלץ
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בטון בעל שקיעת קונוס של  S7-S8ומנת מים שתבטיח את החוזק הנדרש .גודל
האגרגט מקסימלי  2ס"מ.

כלוב 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.

תערובת 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.

יציקת הבטון ,בכלונסאות תיעשה תמיד בעזרת צינור יציקה ממתכת ללא חיבורים.
קצהו התחתון של הצינור יגיע עד לתחתית הבור .בתחילת היציקה ,יש להעלותו ב-
 0.2מ' מעל קרקעית הבור ,כדי לאפשר זרימת הבטון .אסור לקבלן להשתמש בצינור
קצר יותר מעומק הקדח הגורם לנפילת הבטון ,בתחילת היציקה מגובה גדול מ0.2 -
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.

במקרה 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 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 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.
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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 הכלונס
יהיה כמתוכנן.
אין להתחיל ביציקת הכלונס בטרם דאג הקבלן שתהיה הספקה סדירה של הבטון
מהמפעל שתבטיח יציקה רציפה של האלמנט ללא הפסקה.

דגימות ובדיקות
 .1בדיקות בטון
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.

.2

קידוחי 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
הישירות והעקיפות הכרוכות בבצוע הקדוחים ,הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי ת"י.

 .3בדיקות סוניות ואולטרא-סוניות לאלמנט הביסוס הקשוי
בכל כלונס יבוצעו בדיקות סוניות ובדיקות אולטרסוניות .לצורך ביצוע הבדיקות
יותקנו בכלונסאות צינורות בדיקה בקוטר " 2.5עשויים פלדה בעובי דופן מינימאלי
של  2.9מ"מ (לא יורשה שימוש בצינורות מחומרים אחרים  .P.V.Cפוליאתילן וכד').
הצינורות ימוקמו בהיקף הכלונס לפי ההנחיות בתוכניות ו/או הוראות המפקח
וכמפורט בתכניות.
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הצינורות יהיו ישרים לכל אורכם וסגורים בפקק מוברג בקצה העליון והתחתון .כל
החיבורים יהיו בריתוך והצינורות יהיו אטומים לחלוטין בפני חדירת בנטונייט ו/או
מי בטון.
הצינורות יחוברו לכלוב הזיון ,אורך הצינורות כך שהם יהיו ממפלס תחתית כלוב
הזיון שבכלונס ועד ל 60 -ס"מ מעל פני הכלונס.
קצב ביצוע הבדיקות הסוניות והאולטרא-סוניות ,ומועדן ,יותאם ככל האפשר ללוח
הזמנים של הקבלן ,כדי שלא יגרם פיגור בבצוע .אין להמשיך בביצוע חלקי מבנה
שימנעו מלבצע את הבדיקות האלה בטרם בוצעו הבדיקות .לקבלן לא תהיה תביעה
כלשהי עקב האמור לעיל ,לרבות תביעת זמן ביצוע.

 .4ביצוע 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 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
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המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך (מ"א) ,בציון קוטר הכלונס ואורך הכלונס המסומן
בתכניות ,ועפ"י הסעיפים שבכתב הכמויות.
האורך הנמדד לתשלום יהיה ממפלס פני הכלונס המצויין בתכניות ועד מפלס תחתית כלונס לפי
המתואר בתכניות והוראות המפקח.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 מכונות קידוח 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.

-

ביצוע כלונסאות באורכים שונים.

-

הכנסת כלוב הזיון (הזיון עצמו ימדד וישולם 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 כולל תשלום אגרה.

-

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.

-

תשולם תוספת עבור בטון ב 40-לפי סעיף נפרד.
פלדת הזיון תימדד בנפרד לפי סעיף .02.01.0824
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צינורות לבדיקות אולטרא-סוניות ימדדו וישולמו בנפרד לפי אורך כללי
שלהם.
מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט הביסוס ו/או תיקונים באלמנט הביסוס,
שהמפקח קבע שהוא פגום ,יהיה התיקון כולו על-חשבון הקבלן בלבד ,כשצורת התיקון
והקף התיקון נקבעים על-ידי המפקח בלבד.

 23.01.9001קידוח "דריל" לגילוי חללים ומערות לעומקים עד  12מ' בקוטר "2.5

כללי
לאחר השלמת החפירות ו/או החציבות ליסודות ,עפ"י הנחיות
המפקח ,יבצע הקבלן קידוחי "דריל" בקוטר " 2.5לגילוי חללים ומערות.
הקידוחים יהיו בקוטר " 2.5ולעומקים שונים עד כ –  12.0מטר וזאת לאתר חללים
ומערות בתחתית היסודות.
הקידוחים יבוצעו בציוד מיוחד לקידוחים בסלע ובקרקע שיקבלו את אישור המפקח.
הקידוחים יבוצעו עם ליווי גיאולוג מטעם המזמין בנוכחות המפקח ,הקבלן יכין דו"ח
מפורט לכל מהלך הקידוח ,סוגי הקרקע  /הסלע במהלך הקידוח ,נפילות מקדח,
חוסר חומר וכו' ,הכל כדי לוודא שאכן בתחתית היסודות אין חללים ומערות.

מדידה ותשלום
המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך (מ"א) של קידוח בקוטר " 2.5והמחיר יכלול
את המעבדה ,הציוד הנדרש ,הקודחים ,הכנת השטח ,הכנת דו"ח מפורט לכל קידוח
וקידוח כולל מיפוי "לוג" הקידוח ,נפילות מקדח וכו'.
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פרק  24הריסות ופירוקים
עבודות הפירוקים וההריסות במידה וידרשו ,יבוצעו אך ורק לאחר שנמדדו ואושרו ע"י המפקח.
מקום סילוק חומרי ההריסה והפסולת ייקבע על ידי הקבלן בתאום עם הרשויות .על הקבלן להרוס
קירות תומכים ,קירות גדר ומבנים שונים (שאושרו כאמור ע"י המפקח) כולל פלטות יסוד עד
למפלס שיורה המפקח.
על פי דרישה מפורשת של המפקח יידרש הקבלן לבצע ניסור של רכיבי בטון קיימים לצורך פירוקים
וסילוקם מהאתר בכדי שלא לפגוע במבנים סמוכים.
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 במ"ק .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 כולל תשלום אגרה.

 24.01.10הריסת מבנה המכולת
א .תאור ודרישות הביצוע
בסמוך לחתך  55קיים מבנה המשמש כמכולת אותו נדרש הקבלן להרוס.
על הקבלן להרוס את המבנה בשלמות ,כולל תוספת המחסן הצמוד למבנה וכן את המדרגות
החיצוניות ורמפת גישה המוגבהת כולל המעקה פלדה ,לרבות יסודות עד למפלס שיורה
המפקח.
ב .המדידה לתשלום
המדידה להריסת מבנה המכולת תהיה קומפלט .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 כולל תשלום אגרה.
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פרק  - 40עבודות פיתוח
40.00

כללי

00.01

דוגמאות

00.02

א.

מבלי לפגוע בכלליות ,חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת מכרז זה,
מודגש שהקבלן יכין דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל ,בצורה
ובמפרטים ,הכל לפי הוראות והנחיות האדריכל ,המהנדס היועץ ו/או המפקח
(הכל באמצעות המפקח).

ב.

הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות ,במפרטים ו/או
לפי הנחיות בע"פ ,ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור
הסופי .אין להתחיל בביצוע העבודה ,אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר
ולקבלת אישורו הסופי של האדריכל ו/או המהנדס היועץ ,לגבי כל דוגמא
ודוגמא .הדוגמאות תושארנה במקומן באתר עד תום העבודות לצורך השוואה.

ג.

אין משלמים עבור ביצוע דוגמאות ,אי לכך כל הוצאותיו של הקבלן בגין
הוראות סעיף זה ,יחולו עליו בלבד כי לא תוכר ולא תשולם כל תוספת עבור
ביצוע הדוגמאות כאמור.

פגיעה באיטום
כל פגיעה באיטום קיים על גבי תקרות ו/או בכל מקום אחר ,תתוקן על ידי היזם
בעזרת קבלן איטום ובהתאם יחוייב חשבון קבלן הפיתוח.
אי לכך ,על קבלן הפיתוח לנקוט בכל האמצעים ולמנוע כל פגיעה באיטום.

 40.01עבודות הכנה ופרוק

 40.01.010כללי
תת פרק זה מתייחס לעבודות הכנה ופרוק שונים ,הריסה ,ניקוי וסילוק ,בהתאם ובאופן
המתואר בתת פרק זה ,ולפי הנחיות המפקח באתר אשר יש לראותן כמחייבות.
כל עבודות ההכנה והפרוק יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן.

פסולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר ,על הקבלן לסלק מחוץ לגבולות
האתר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה ,רשות מקומית או אזורית או כל
מוסד מוסמך אחר.
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תשלום בגין השלכת הפסולת לאתר הפסולת חלה על הקבלן.

על הקבלן לקחת בחשבון שפרוקים ו/או הריסות שאינם מצויינים בכתב הכמויות ,ובכל
אופן יש להרוס כנדרש בתוכנית ,עליו לבצע ללא כל תמורה נוספת.
הפרוקים וההריסות יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הכנה ופרוק ,ו/או במסגרת עבודות
וסעיפים אחרים .על הקבלן לראות את עלות הסעיפים האלו כנכללים בסעיפים אחרים.

חומרים הראויים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן למחסני המזמין ללא תמורה נוספת או
יסולקו מהאתר לפי החלטת המפקח.

 40.01.011חישוף השטח
ראה הגדרות פרק 51

 40.01.012עקירת עצים
לעץ יחשב צמח שקוטר גזעו מדוד  1.3מ' מעל צוואר השורש לפחות  10ס"מ .עצים שקוטרם
קטן מהנ"ל יעקרו תוך ביצוע עבודות עפר ולא יחשבו לעצים.
כל עקירה לרבות עצים פחות מקוטר גזע של  10ס"מ יהיו אך ורק לאחר ביצוע סקר עצים
ואישור פקיד היערות כנדרש.
העקירה תבוצע על ידי גיזום הנוף וניסור הגזע ליחידות אורך המבטיחות עבודה בטיחותית.
עקירת גוש (גדם) העץ על שורשיו בכלי מכני או בידיים .הרחקת הגדם (הענפים והגזע
המנוסרים) אל מחוץ לאתר למקום ו/או מקומות מותרים ומאושרים על ידי מוסדות
מוסמכים ,באם עץ שנעקר הינו בתוואי מתוכנן של דרך ,כביש ,רחבה וכו' ,יהיה על הקבלן
להחזיר מילוי (עפר) נקי וחופשי משיירי השורשים ,לפזר בתחתית הבור בשכבות של  20ס"מ
ולהדק להידוק של  96%מודיפייד.
כל שכבה תורנית תבוצע כנ"ל עד לפני גובה תחתית המצע.
על הקבלן לקחת בחשבון שעקירת עצים כאמור לעיל וחישוף השטח מכל צימחיה ועישביה
הקיימת ,תבוצע על ידו במסגרת עבודות עפר וללא תמורה נוספת .בכל מקרה ,חישוף עצים
שנעקרו יורחקו מהאתר על חשבון הקבלן.

 40.01.013עקירת גדמי עץ
במקומות שלא בחפירה ,יעקרו גדמי העץ על ידי הקבלן ועבורם ישולם בנפרד לפי יחידה.
להלן דרישות מיוחדות לעקירת הגדמים בשטח החפירה ובמקומות שלא בשטח החפירה:
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עקירת גדמי עצים על שורשיהם בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים ,הכל בהתאם לאפשרויות
במקום ותוך הקפדה לאי גרימת נזקים לקיים בצמוד ,או בתוך הקרקע (קווי מים ,חשמל
וכו').
הרחקת הגדם על שורשיו אל מחוץ לגבולות האתר למקום או מקומות מותרים ומאושרים
על ידי רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת.
על הקבלן לתאם עם הרשויות הנ"ל ,לקבל אישור ולשאת בכל ההוצאות הכספיות או אחרות
הנדרשות על ידי הרשויות הנ"ל.

באם גדמי העצים נמצאים בתוואי מתוכנן של הדרך ,כביש ,רחבה וכו' ,יהיה על הקבלן
להחזיר מילוי (עפר) נקי וחופשי משיירי שורשים לפזר בתחתית הבור בשכבות של  20ס"מ
ולהדק לדרגת צפיפות של  96%לפי מודיפייד א.א.ש.הו .כל שכבה תבוצע כנ"ל עד לפני גובה
תחתית המצע.
עבור עקירת גדמים בשטח החפירה לא ישולם.

 40.01.018התאמת מפלסי שוחות וקולטנים
התאמת תאי ביקורת שונים תבוצע על ידי הקבלן להגבהה ,ו/או להנמכה ממצב קיים למצב
מתוכנן סופי ללא סטיות.

העבודה תיעשה באופן הבא:
הגבהה ממצב קיים לרצוי מתוכנן סופי על ידי יציקת משטח בטון סביב התא הקיים
בעובי  15ס"מ ,עם שתי רשתות פלדה מולחמות  100/100/5מ"מ.

א.

בשטחי הריצוף יורכבו מכסים מסוג "מורן" מתכת יצקת במסגרת ריבועית ,לפי
המעמס הנדרש לעיל.
הנמכה תיעשה על ידי חפירה הדרושה לשם ביצוע מושלם .הסרת המכסה והתקרה
והחזר לגובה סופי מתוכנן.

ב.

גם כאן יוחלפו המכסים כאמור לעיל במידה והקיימים אינם עונים לנדרש.

ג.

התאמת תאי בזק בודדים ו/או כפולים ,תיעשה על ידי הסרת מכסה ,יציקה עם
ברזל להגבהה ,ניסור ,להנמכה והחזרת המכסה לגובה המתוכנן.

ד.

קולטנים יותאמו למצב החדש עם או בלי אבני שפה.

מדידה לפי יחידה כנקוב בכתב הכמויות ללא הפרדה לקוטר ,גובה או נומך ההתאמה.

ניסור אספלט בהתחברויות
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בגבולות שטחי פרוק האספלט ,ובקווי התחברות בין אספלט חדש לישן (פזות) ,ינוסר
האספלט במשור בעל כושר חדירה לכל עובי שכבת האספלט הקיימת.
הניסור יבוצע בקווים ישרים ובצורה ניצבת אלכסונית או כל צורה גיאומטרית אחרת
הנדרשת.
באזורי התחברות ירסס הקבלן בביטומן לקבלת פזות התחברות נדרשות.
המדידה והתשלום יהיו לפי מ"א.
קרצוף אספלט בכביש קיים
ראה פרק 51

 40.01.026פרוק גדרות ושערים
פרוק גדרות ושערים רשת או לוחות פח איסכורית או מכל סוג אחר ,ייעשה בעבודת ידיים.
במידה והחומר הקיים הינו ראוי לשימוש חוזר לפי דעתו של המפקח.
במקרה של חומר בלתי ראוי לשימוש חוזר או שאין בו כל צורך ,יהיה על הקבלן להרוס גם
ע"י כלים מכניים או במשו לב בעבודת ידיים .חומר הראוי לשימוש ירוכז על ידי הקבלן
באתר .פסולת או חומר בלתי ראויים לשימוש חוזר יסולק לאתר פסולת כאמור לעיל.

 40.01.033העתקת נקודות מים
העתקת נקודות מים שונות כגון ברזים ,ברזי שריפה (הידרנטים) וכו' ,תיעשה על ידי בעלי
מקצוע מיומנים לעבודה הנדונה .יש לתאם תחילה עם הממונים באתר את ניתוק הזרם
והמועד הרצוי .חפירה לגילוי הנדרש ,חיתוך ו/או פרוק והרחבה מחדש במקום שלא יעלה
על מרחק של  30מ' .המחיר יכלול את כל עבודות הצנרת והאביזרים הנדרשים לקבלת מוצר
מוגמר.

 40.01.035פינוי פסולת לפי דרישה
פינוי פסולת שלא במסגרת עבודות פרוקים שבתת פרק  4001או במסגרת כל פרק אחר שבו
חייב הקבלן בפינוי וסילוק מהאתר.
במקרה זה ,על הקבלן לפנות את הפסולת אך ורק בהתאם להוראה ודרישה מפורשת מאת
המפקח .על הקבלן להערים את הפסולת בהתאם לצורך לערמות במקומות שהדבר ניתן,
להעמיס על גבי משאיות תקניות בעלות קיבולת של  10או  12מ"ק ,בהתאם למותר בתקנות
ביחס למשאית הנדונה ,ולכסות בכיסוי תיקני כפי הנדרש בתקנות משרד התחבורה.
סילוק הפסולת לאתר מורשה ותשלום אגרות כאמור במפרט זה.

41.01.036

פרוק והריסה שונים
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מבנים ו/או אלמנטים שונים המיועדים להריסה /פרוק ,יבוצעו בכלים מכניים
מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום ו/או בעבודת ידיים.
חומרים או מוצרים הראויים לשימוש חוזר לפי דעתו של המפקח ,יהיה על הקבלן
להעביר למקום ריכוז שיורה המפקח .כל פסולת וחומר אשר אינם מיועדים לשימוש
חוזר לפי דעתו של המפקח ,על הקבלן לסלק מהאתר למקום מותר לשפיכת הפסולת
כאמור לעיל.

40.01.037

גיזום עצים בוגרים
גיזום עצי פיקוס ,דלברגיה או כל סוג אחר ,יבוצע על ידי בעלי מקצוע מיומנים
ומומחים בגיזום העצים לדילול ענפים ,הרמת נוף או הסרת ענפים יבשים.
הביצוע ייעשה בכלי עבודה חדים ומושחזים כגון מזמרות לענפים דקים ,מסורים
מוטוריים ,חשמליים ,או ידניים (מסורי קשת) ,כל הכלים הנ"ל יהיו חדים בכדי לשמור
על חתכים חלקים .כל החתכים יהיו אלכסוניים ויבוצעו בצמוד לגזע ללא השארת
"זיזים".
ענפים כבדים במיוחד יגזמו במספר שלבים לשם בטיחות בעבודה.
במקרים שבצמוד קיימים קווים עיליים של חשמל או טלפון או כל דבר אחר ,על
הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות ולהבטיח שלמותם ואי פגיעה בהם.
סילוק הגזם וענפים עבים חתוכים (מנוסרים) ליחידות אורך מתאימות להעמסה אל
מחוץ לגבולות האתר כאמור לעיל .כל החתכים ימרחו במשחת עצים מיוחדת.

40.01.039

גיזום עצי זית
גיזום ענפים בעצי זית הקיימים ייעשה על ידי בעלי מקצוע מיומנים לעבודות גיזום
כגון גננים מומחים .כל החתכים לדילול ועיצוב העצים יהיו חלקים ואלכסוניים וייעשו
במשורים חדים תוך הקפדה על אי קריעת הקליפה.
מריחת החתכים במשחה מיוחדת לכך מהסוג הנדרש.
סילוק הגזם לאתר הפסולת כאמור בפרק המוקדמות המיוחדות.

40.02.028

אדמה גננית
אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן ובהוראות המפקח ,תהיה חפורה משכבות עליונות
ופוריות ובעומק שלא יעלה על  1.5מ' .האדמה תהיה טרה רוסה (חמרה) קלה עד
בינונית ובשום אופן לא חרסיתית ,נקיה מכל חומר זר ,מעשבים רב שנתיים וחופשיה
ממחלות ומזיקים.
הפיזור יבוצע בכלי מכני ו/או בעבודת ידיים .יישור מדויק בהתאם לגבהים מתוכננים.
עובי השכבה מינימום  50ס"מ.
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על הקבלן חלה החובה להכנסה ,פיזור ויישור ,גם בחלקות המוגבלות המחייבות ביצוע
בידיים בלבד .לאורך שבילים ,אבני שפה וכו' יבוצע יישור לגובה מינוס  3 – 5מפני
האלמנט הנ"ל.
באם המפקח ו/או האדריכל יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה ,תהיה
קביעתם סופית ועל הקבלן לבצע את הפעולה הבאה:
חריש לביטול ההידוק בעומק של  40ס"מ בכלי מכני או עבודת ידיים.
לאחר פיזור האדמה ולפני שקבלן הגינון החל בהכשרת הקרקע ,על קבלן הפיתוח
להשקות את השטח (ע"י פרישת מערכת השקייה זמנית) ,להנביט את העשבייה
ולהשמידה במידה והיא צמחה בחומרי הדברה המותאמים לסוג העשבייה ובמינון לפי
הוראות היצרן.
כל הנ"ל ללא תמורה נוספת.
מקור ,סוג וטיב האדמה מחייבים בדיקה ואישור .כמו-כן ,חלה על הקבלן חובה
לתאום ,קבלת אישור ותשלום אגרות בגין הנ"ל למנהל מקרקעי ישראל בהתאם
לנדרש בחוק ובתקנות האחרונות.
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40.05

ריצוף וחיפוי ,שפות שונות ומדרגות

40.05.010

כללי
תת פרק זה מתייחס לעבודות חיפוי קירות ומסדים ,ריצוף לסוגים של רחבות ,כולל
ריצופי אבן ,משתלבות מסוגים שונים ,מדרגות ,מדרכות ולהנחת אבני שפה כגון:
אבני כביש ,אבני גן וכו' .כמו-כן ,מתייחס תת פרק זה לציפוי מרצפי בטון ומדרגות
באגריגטים גרנוליטיים ומדרגות גושניות טרומיות או טבעיות ,משטחי דק עץ לסוגיו
ועוד  .באם לא נאמר אחרת בתת פרק שלהלן תבוצענה העבודות בהתאם ובכפיפות
לנקוב במפרט הכללי הרלוונטי ותמיד לפי תוכניות.

ריצוף באבנים משתלבות הנחיות

40.05.011

.1

.2

.3

.4

ארגון העבודה:
התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המאושר .אספקת האבנים תבוצע
אך ורק מכוון השטח שכבר רוצף .אספקת החול תבוצע מהכיוון הנגדי.
פיזור החול וישורו:
לאחר קבלת תשתית מוכנה ומאושרת ע"י המפקח ,מפזרים חול דיונות נקי ויבש
בעובי של  4-5ס"מ .החול יפוזר בשכבה אחידה וישרה ללא הידוק.
היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים ("שבלונות") .את סרגלי הצד
יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים :בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון
שקיעת האבנים בעת ההידוק עד  1ס"מ.
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פיזור החול וישורו ,רצוי לישר מדי
פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח
החול המיושר בעת העבודה.
סוג הריצוף והגוון:
המרצפות יהיו מסוגים שונים לפי בחירת האדריכל עם פיגמנט ויתאימו לתקן
ישראלי .האבנים יסופקו במספר גוונים לפי בחירת האדריכל ,צורת ההנחה תהיה
עפ"י הנחיות האדריכל.
הנחת הריצוף:
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה ,למניעת זחילה של האבנים.
ההתחלה תמיד תבוצע באבנים שלמות ו/או חצאים מוכנים מהמפעל.
בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  2-3מ"מ לצורך מילוי בחול אשר מונע
שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים ,ויוצר חיכוך הנועל את
האבנים אחת לשנייה.

 .5השלמת שולי הריצוף:
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לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה ,ערוגות ,קירות ,מכסי ביוב וכו' יש
צורך להשתמש באבני ריצוף מנוסרות.
חיתוך האבנים ייעשה ע"י ניסור במסור שולחני מכני בלבד; כל השלמה אחרת
אסורה.
 .6שינוי כוון בריצוף:
כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף ,יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו ישר
בתאום עם המפקח והאדריכל ,ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות
(אבני קצה או חצאים).
 .7חגורת בטון סמויה:
בגבול ריצוף ושטחי נסיעה ,כל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא צוין במפורש,
תבוצע חגורת בטון סמויה; הבטון ב ,30-חתך החגורה  10/25ס"מ .החגורה תבוצע
מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ 2-ס"מ מפני הריצוף ,או בחתך אלכסוני
כשהיא שקועה כנ"ל; עפ"י הנדרש בפרט ,יהיה זיון לבטון של החגורה הסמויה.
העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית ,הרטבה ויציקה ביד ,תוך
הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת ,יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה ,שפת
החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.
לא ישולם עבור גמר בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף ומחירה ייכלל במחיר
הריצוף.
 .8הידוק הריצוף:
בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של
המשטח (על גבי האבנים המשתלבות) באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות עם
משטח גומי בעלות כח צנטריפוגלי של  2,000ק"ג ותדירות של  100הרץ ובגודל של
 0.5מ"ר לפחות .הידוק זה יבוצע ב 3-מעברים.
הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף יום
עבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני .לאחר ביצוע הידוק הראשוני
ולא יאוחר מ 24-שעות לאחר ביצוע הריצוף ,יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה
נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.
לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב4-
מעברים נוספים.
בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש
 12טון או מכבש פניאומטי כבד ב 8-מעברים ,לפי הוראות המפקח ובהתאם
למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני ,לקבלת מישוריות ומשטח בגבהים
הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

 .9סטיות מותרות בביצוע:
על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים ,כמפורט
בתכניות.
הסטייה המותרת מגובה מתוכנן לא תעלה על  10מ"מ.
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מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל
אלומיניום ברוחב של לפחות  5ס"מ ובאורך של  5מ' והבנוי כך ששקיעתו
המכסימלית עקב משקלו העצמי ,בהישענו על קצוותיו לא תעלה על  1מ"מ.
בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני הריצוף
המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום בו נוצר המרווח
הגדול ביותר.
הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על  5מ"מ.
סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את הקבלן
לרצף מחדש את המשטח .גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.
הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעל על  2מ"מ.
 .10משטח ניסיוני:
לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני באורך
של  2.0מטר וברוחב של  2.0מטר במקום שיורה המפקח.
ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים
המשתלבות ,פיזור תשתית החול ,ביצוע הריצוף ,הידוק ראשוני ,פיזור חול למילוי
המרווחים בין האבנים ,השלמת הידוק הראשוני ,כבישת האימות ,אלמנטי שפה
וכו'.
הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים איתו הוא מתכוון לבצע את
העבודה.
המסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה ,טיב החומרים,
שיטת הביצוע ,טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.
בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים ,יבוצעו בדיקות ,וכן ייבדקו התאמות
הציוד ועובי שכבת החול ,מישוריות משטח ,הסטיות בגובה וכו'.
אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות – יבוצעו קטעים
ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן.
משטחי הניסיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים ולביצוע
של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.

המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המנהל
תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצידו.

הקבלן מוזהר בזה שלא תורשה יציקה בקצוות או במקום אחר לצורך השלמה בבטון
צבעוני או רגיל .בכל מקום בו יווצר הצורך בהשלמה על הקבלן לנסר במסור מוטורי
ליחידות מידה הנדרשות במקום הנדון.
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כשמנסרים יחידות קטנות מ 5 -ס"מ יונחו הנ"ל על גבי טיט וזאת לאחר הידוק הריצוף.
הקבלן מצהיר בזה שידוע לו כי לא תורשה שבירת יחידות ריצוף בגליוטינה ,אין
להשתמש בה בשום מקרה ואין להביאה לאתר .הניסור ייעשה במסור מכני תוך
שימור במים .כשמנסרים ומרצפים השלמות ביחידות מידה קטנות מ 6 -ס"מ,
יונחו הנ"ל ע"ג שכבת טיט ,וזאת לאחר הידוק הריצוף.

 40.05.30אבני שפה ,אבני אי
אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  40.05.01במפרט הכללי לפיתוח האתר ()40
ובהתאם לפרטים בתכניות .המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים ,קשתות
ועקומות מסוג כלשהו ,יחידות באורך  25ס”מ 50 ,ס”מ וכן אבני שפה מונמכות
(משוקעות) בכל המקומות הדרושים.
הפרטים יתאימו לסעיף  40.05.01של פרק  40במפרט הכללי .לא יאושר שימוש באבני
שפה לאחר שבירה באתר ,בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 0.25/0.5
מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש .הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק
לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרויקט לתוואי המוצע .האישור מותנה בסימון של
התוואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות.
למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה ,אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב
בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית כמו כן כוללת העבודה ניסור האספלט להנחת
האבן.
מדידה ותשלום:
מדידה  :מ"א
תשלום  :התשלום יכלול את כל הפעולות המפורטות לעיל ובהתאם למפרט הכללי.

40.05.032

אבן גן בטון טרום
אבן גן בטון טרום  10/20/25/100ס"מ .הנחה על גבי יסוד ומשענת בטון ב ,20 -הכל
מותחם בתבנית לוחות עץ.
גמר האבן חלק מסותת או מגוון  ,לפי בחירת האדריכל.
מידות היסוד  5/20ס"מ ומשענת  10/10ס"מ ,יש להקפיד לקבלת חיבור מלא בין היסוד
ובין המשענת.
כשיוצקים בהפרש זמן (בין היסוד למשענת) יש לנקות היטב ולהסיר את כל השכבות
החוצצות.
חיבור בין האבנים ייעשה בטיט צמנט ביחס  ,1:3יש להקפיד ולנקות היטב את שולי
האבן .אבנים ביחידות קטנות להסדרת רדיוסים או קשתות ,יש לנסר למידות
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הנדרשות במקום לקבלת רדיוס או קשת ללא "שברים" .אין להשתמש ביחידות
שבורות.

40.05.035

מכסים ריבועיים בגמר אבן
המסגרת החיצונית תהיה בזוויתנים מהסוג ,החומר והמידות הנדרשות בתוכניות.
מסגרת פנימית שעליה מותכת רקמת פלדה מגולוונת כנדרש בתוכנית ,גם היא בחומר
ובמידות הנדרשות.
יציקת החלק התחתון במסגרת פנימית בבטון ב 30 -עד למינוס  2.5ס"מ המיועדים
לשכבה עליונה אבן גרניט כאמור במפרט זה ובדגם הנדרש במקום הנדון.
יש להקפיד ולהתקין שקעים (מתכת מגולוונת) ,להסרת המכסים לצורך בדיקה או
ניקוי התא.
מידות בהתאם לתוכנית

40.05.043
.1

חיפוי קירות באריחי אבן
כללי:
חיפוי קירות ו/או ספסלים ו/או אלמנטים שונים יצוקים בטון ,ייעשה לפי התוכניות
ובכפיפות לנאמר בפרק ( 14מפרט כללי לעבודות אבן) וכמתואר להלן:
החיפוי כולל ראש הקיר (קופינג) יבוצע באבן טבעית בגוון ובעיבוד כדוגמת הקיים אשר
תאושר ע"י האדריכל .סוג האבן יענה לכל דרישות התקן לאבן טבעית לחיפוי ת"י
 ,2378ותקן אירופאי לקביעת עובי האבן .ספיגות האבן תהיה קטנה מ.1% -
הגוון והעיבוד הסופי יאושרו לאחר הצגת דוגמא מאושרת.

.2

קיבוע רטוב  -אופן החיפוי:
קיבוע רטוב יבוצע בקירות שגובהם עד  1.20מטרים
הסרת כל בליטות או מילוי שקעים בקיר לקבלת משטחי מגע ישרים (סרגל) לכל
הכיוונים .הסרת בליטות וברזלים שונים תיעשה על ידי חיתוך וליטוש בדיסק לניקוי
יסודי של פני הקיר במים מתוקים.
חיפוי האבן ייעשה בקיבוע מכני ובעזרת טיט בתוספת דביקים מהסוג המאושר על ידי
המפקח ,או בכל צורה אחרת הנתונה ומפורטת בתוכניות ובאישורו של
הקונסטרוקטור.
החיתוכים ,העיבודים והגימור יעשו במפעל לאבן או יוזמנו ישירות מהספק במידות
המתאימות בהתאם לפרטים וכתב הכמויות.
התפרים ימולאו ב"רובה" מוכנה חרושתית המתאימה ליישום באבן טבעית ובגוון
האבן או אחר באישור האדריכל ,כמה ימים לאחר קיבוע האריחים ,כאשר השטח יבש
ונקי.
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לאחר סיום כל עבודות החיפוי יבוצע סילר מגאפוקסי מסדרת  166/167 I-GILאו ש"ע.
הסילר יבוצע ב 2 -שכבות ,לאחר ניקוי וייבוש של המשטח כולו .שיירי החומר שלא
נספגו יוסרו בעזרת מגב או בד נקי.
הקבלן יידרש לבצע בדיקות בקרה לאחר ביצוע כגון בדיקה וסיווג סוג הדבק ,בדיקות
חוזק ושליפה ,ובהתאם להנחיות יועץ האבן ו/או המפקח.
.3

קיבוע יבש – אופן החיפוי
הסרת כל בליטות או מילוי שקעים בקיר לקבלת משטחי מגע ישרים (סרגל) לכל
הכיוונים .הסרת בליטות וברזלים שונים תיעשה על ידי חיתוך וליטוש בדיסק לניקוי
יסודי של פני הקיר במים מתוקים.
חיפוי האבן ייעשה בתליה יבשה באמצעות אביזרי פלב"מ יעודיים מסוג המאושר על ידי
המפקח ,או בכל צורה אחרת הנתונה ומפורטת בתוכניות ובאישורו של הקונסטרוקטור.
החיתוכים ,העיבודים והגימור יעשו במפעל לאבן או יוזמנו ישירות מהספק במידות
המתאימות בהתאם לפרטים וכתב הכמויות.
במידה ויוחלט על מילוי התפרים על ה"רובה" להיות מוכנה חרושתית המתאימה ליישום
באבן טבעית ובגוון האבן או אחר באישור האדריכל ,כמה ימים לאחר קיבוע האריחים,
כאשר השטח יבש ונקי – מילוי התפרים ב"רובה" יהיה לפי שיקול דעת האדריכל
ובהתאם להחלטה בשטח בזמן הביצוע.
לאחר סיום כל עבודות החיפוי יבוצע סילר מגאפוקסי מסדרת  166/167 I-GILאו ש"ע.
הסילר יבוצע ב 2 -שכבות ,לאחר ניקוי וייבוש של המשטח כולו .שיירי החומר שלא נספגו
יוסרו בעזרת מגב או בד נקי.
הקבלן יידרש לבצע בדיקות בקרה לאחר ביצוע כגון בדיקה וסיווג סוג הדבק ,בדיקות
חוזק ושליפה ,ובהתאם להנחיות יועץ האבן ו/או המפקח.
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40.06

גדרות מעקות ומסעדים
כללי
תת פרק זה מתייחס להתקנה והרכבת גדרות ,מעקות ומסעדים העשויים מפלדה או
חומרים אחרים ,כפי הנדרש בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות.
המעקות יהיו עשויים פלדה מגולוונת ,צבועה או בלתי צבועה ,הכל כנדרש .במקרים
שהגדרות או המעקות עשויים מעץ ,ישתמש הקבלן בעץ שעבר תהליך "אימפרגנציה"
ויהיה צבוע בחומרים הנדרשים ,סוג העץ יהיה כמתוכנן.
באם לא נאמר אחרת בתת פרק זה ,תבוצענה העבודות הנ"ל בכפיפות לנקוב במפרטים
הכלליים הרלוונטיים.

כל הפריטים ,לרבות גדרות ,מעקות ,עמודי מחסום וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים
דרך קבע במקומם ,מעוגנים ביסוד ו/או בטון מזוין ,לפי הפרטים והנחיות המתכנן
והמפקח .המדידה לפי יחידה קומפלט או מ"א נטו ,לפי סוג הפריט.
מחיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם ,אלא אם נקבע
אחרת.

פריטים מפלב"מ
כל הפריטים על רכיביהם יהיו עשויים מפלב"מ מס'  ,316מובהר בזאת כי בכל מקום
בו נזכר פלב"מ הכוונה לפלב"מ  316בלבד ,גמר מלוטש משי עדין ,לאחר גמר ריתוכים
וחירור .לא יאושר ביצוע חיבורים מרותכים באתר אלא רק חיבורים 'יבשים' (ברגים
ותותבים מפלב"מ .)316
על הקבלן להמציא למפקח תעודה של מכון מורשה המעידה על טיב וסוג החומר ,עפ"י
בדיקות מחומר שיילקח מהאתר ,כולל הגדרת סוגי הריתוך המותרים לשימוש בסוג
זה של פלב"מ.
כל הריתוכים צ"ל כאלה שאינם גורמים להופעת כתמי חלודה.
המחיר כולל גם הכנת דוגמה מכל פריט לאישור המתכנן/ים והמפקח.

40.06.010

מאחז יד למדרגות ורמפות
ייצור והרכבת מאחז יד לצידי המדרגות בהתאם לתוכניות ולפרטים.
מאחז היד יהיה עשוי פלדת אל חלד (נירוסטה  )316מלוטשת ליטוש מלא ואחיד.
מקומות מרותכים ילוטשו היטב עד כדי קבלת משטחים אחידים ,קצוות הצינורות
יאטמו בלוחיות נירוסטה כנ"ל .עבודות ריתוך ,ליטוש מקומות מרותכים וכו' ,יבוצעו
על ידי בעלי מקצוע מיומנים בעבודות כגון זה.
113

העמודים יכללו רוזטות נירוסטה מתאימות במידות ובקוטר.
לפני תחילת הייצור ,יש לערוך מדידות באתר.
במקרה של חיבור לקיר  :פלטת ביסוס לריתוך ידיות המעקה תותקן בקיר הבטון יחד
עם יציקתו ,או לאחר מכן על ידי סיתות ליצירת שקע בבטון למידות הנדרשות ,וחיבור
ה"פלטה" לבטון בברגי פיליפס "ג'מבו".

40.06.011

א.

גדרות ושערים/פשפשים

יבוצעו לפי פרטי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה ,כולל גילוון בטבילה חמה לעובי
 100מיקרון וצביעה חרושתית (צביעה אלקטרוסטטית בתנור) ולפי המפורט לעיל.
על הקבלן להציג את פרטי ביצוע מראש לאישור האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה
ודוגמאות לפי הנחייתה מפקח; המחיר כולל גם את עלות הדוגמה/אות.

ב.

פלטת ביסוס לריתוך עמודי המעקה תותקן בקיר הבטון יחד עם יציקתו ,או לאחר מכן
על ידי סיתות ליצירת שקע בבטון למידות הנדרשות ,וחיבור ה"פלטה ,לבטון בברגי
פיליפס "ג'מבו" או ביסוד בטון נפרד – לפי קביעת המפקח.
לא תורשה צביעה או הלחמה באתר .כל האלמנטים יוכנו ויצבעו מראש ויורכבו באתר
בעזרת ברגים מגולוונים עם דיסקיות קפיציות .קצוות הצינורות יאטמו בפקקים.
עבודות הריתוך ,ליטוש מקומות מרותכים וכו' ,יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מיומנים
בעבודות כגון זה.

ג.

צירים ,מתקני סגר ,בריחים וכדו' ,ייוצרו ויורכבו בהתאם לתוכניות ו/או לפי
הנחיית/אישור מהנדס הקונסטרוקציה והאדריכל .היצרן (מסגר) רשאי להציע סוגים
שונים לאישור המפקח והמתכננים ,אולם החלטתם תהיה סופית ומחייבת.
כל חלקי המתכת יענו למידות ולעובי הדופן המתוכננים.
חלה חובה על המסגר או הקבלן לקחת מידות באתר.
מדידת שערים/פשפשים לפי יחידה קומפלט כולל גלוון וצביעה.

ד.

צביעה אלקטרוסטטית
 .1הכנת השטח
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים
שאינם מתאימים לצביעה.
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 .2במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט
חם בהתזה ,לחליפין באמצעות אלקאלי חם בהתזה.
 .3התזת גרגירי פלדה מסוג  GL (ANGULAR) GRIT 40בגודל  1.0-0.5מ"מ.
 .4ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
 .5בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמיםב שכבת האבץ.
 .6במידת הצור ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין .36
לפי הנחיית המפקח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.
 .7צביעה
איבוק בשיטת ה TRIBO (FRICTION)-או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של
אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג ) HB (HIGH BILDבעלת תכונות FREE
 GASING OUTבעובי  80מיקרון לפחות שכבה אחת .האבקה תהיה מתוצרת
אוניברקול סידרה  7000מאושרת לפי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך.
הגוון לפי דרישת המזמין.
 .8קלייה
קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  °140-°155למשך  10דקות.
לאחר מכן  °220-°180למשך  20דקות נוספות.
 .9קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר
בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של  °35-°40לפחות.
הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ °185-למשך  15דקות.
 .10בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  1מ"מ לא יהיה קילוף.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.

40.06.012

שערים נגררים
שערים נגררים בהתאם לתוכנית אשר יכללו בין היתר :מסילה ,שער מתכת
קונסטרוקציה וחיפוי פח משני הצדדים .מסילה משוננת ,מנוע מתאים ,אלמנטים
בטיחותיים וכל הנדרש בתוכנית.
על הקבלן להגיש בנוסף להצעתו הכספית גם מפרט טכני למנוע ולכל יתר האלמנטים
האלקטרוניים הנחוצים להפעלה מושלמת ובטיחותית.
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השער יכלול גם זמזם ,אינטרקום ,לחצן פתיחה ופיקוד במיקום שייקבע על ידי
המזמין או האדריכל.
שערים אחרים כגון פשפשים להולכי רגל יכללו אינטרקום כנ"ל ,צירים ומתקני פתיחה
ידניים בנוסף ללחצן פתיחה.
גם כאן קונסטרוקציית מתכת תצופה בפח משני הצדדים.
צביעה אלקטרוסטטית לפי מפרט.
כל המידות של המתכת יענו לנדרש בתוכניות.
מדידה על פי יחידות

 40.06.021עבודות צבע
כללי
באם לא נאמר אחרת להלן ,תבוצענה עבודות הצביעה בכפיפות לנאמר במפרט הכללי
פרק  11ובהתאם למתואר תמציתית בכתב הכמויות.

הכנת מתכת לצביעה
את כל חלקי המתכת המגולוונת יש לנקות היטב להסרת כל לכלוך ובחומרים
מומלצים על ידי יצרני הצבע.
צביעה ביסוד כגון מגינול ,ווישפריימר או חומר מומלץ אחר על ידי יצרני הצבע
לחספוס המתכת ולהתלכדות שכבות הצבע העליון.

צביעה עליונה
לאחר ביצוע הניקוי וצביעה בצבע יסוד כאמור ,יצבעו כל חלקי המתכת בצבע מסוג
איתן או דומה בגוון לפי בחירת האדריכל בהתזה או צביעה במברשות ,הכל "בשכיבה"
עד לכיסוי מלא ולקבלת מוצר אחיד ללא פגמים.
פגמים שיווצרו תוך הובלה מבית המלאכה לאתר ,הם יתוקנו לאחר הרכבה.
משקופים יצבעו גם הם בבית המלאכה אולם בצבע יסוד בלבד .צבע סופי יבוצע באתר.

צביעת עץ
הכנת העץ לצביעה באופן חלק וללא פגעים .צביעה בצבע יסוד או עליון ייעשו כנדרש
בתוכנית .כשצובעים פרגולות עץ ,ייעשה הדבר בלקה שקופה מט לשמירת המראה
הטבעי של העץ.
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צביעה
הכנת המתכת לצביעה תיעשה על ידי שטיפת חול קלה להסרת מלחי אבץ וחספוס פני
הגילוון .עומק החספוס הנדרש  20-30מיקרון .צבע היסוד יהיה מסוג אפוקסי אפוגל
מס'  649-050או חומר אחר שווה ערך מאושר.
עובי השכבה  40-50מיקרון .שכבה זו יש לבצע תוך  20שעות מהכנת המתכת לצביעה.
השכבה תיובש למשך  16שעות מינימום .צבע ביניים מסוג אפוקסי פולירמקיור אפור
 649-500או שווה ערך מאושר .עובי השכבה תהיה  100-130מיקרון ,גם שכבה זו יש
לייבש למשך  16שעות.
הצבע העליון יהיה מסוג "פוליאורטן"" ,טמגלס" או "גלזורית" או מוצר אחר שווה
ערך.
עובי השכבה  35-40מיקרון ,ייבוש השכבה מינימום חמש שעות.
כל עבודות הצביעה תיעשנה בבית המלאכה לצורך קבלת תוצאות רצויות.
ייבוש למשך  72שעות מינימום לפני שיפוע ,בכדי להקטין נזקים מכניים לצבע.
תיקון הפגמים מההובלה מבית המלאכה לאתר ,ייעשה על ידי שיוף במברשת פלדה או
חומרים ואמצעים אחרים ,הסרת לכלוך ואבק ,יישום שכבה אחרת של אפוקסי
פולירמקריור וצבע עליון כאמור לעיל.
גוון הצבע העליון לפי בחירת האדריכל שימסר לקבלן לפני תחילת העבודות.
על המבצע לדאוג שלפני צביעת כל שכבה ,שטח המתכת יהיה נקי מכל לכלוך ואבק.
את עבודת הצביעה יש לבצע במזג אוויר שיתאים לצביעה (לא גשום).
יש לקחת בחשבון שאין לצבוע גם אם הגשם צפוי ב  24 -השעות הבאות.

40.06.022

צביעה על גבי פלדה מגולוונת בשכבה אחת (צביעה אלקטרוסטטית)

הכנת השטח
 .1בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים
שאינם לצביעה .במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר
לטש.
 .2אין לצבוע על גילוון פגוע ,או במקרים בהם אין אדהזיה (הידבקות) בין שכבות
הגילוון.
 .3הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני מתאים או לחילופין באמצעות דטרגנט חם
בהתזה.
מאושר כל אלמנט העונה לדרישות :
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SOLVENT CLEANING SSPC-SP-1-1982
לדוגמא  :ארדרוקס  G-551או דטרגנט . BC-70
 .4טיפול בפני השטח באחת משתי השיטות הבאות:
א .התזת חול קלה
בהתאם לתקן  .SSPC-SP-7ניתן לבצע הניקוי בשיטה זו רק על ידי עובדים
שהוסמכו לכך .ההסמכה תכלול מדידת עובי הגילוון לפני התזת החול
ולאחריה .לא יותר פחת של יותר מ 10 -מיקרון  .מבחן זה יהיה הקריטריון
לבקרת האיכות בזמן העבודה כולה.
ב .טיפול כימי
יש לטבול את החלק באמבט לפוספטיזציה מטיפוס "אבץ פוספט/כרום "6
בהתאם לתקן . BS-3189-1991
 .5ניקוי של שאריות גרגרים ואבק באמצעות אוויר דחוס.
צביעת המשטחים
 .1איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אחד מהחומרים הבאים:
א .אבקה מתוצרת "אוניברקול מקבוצת נירלט" מסדרה  7000על בסיס פוליאסטר
טהור מסוג ( )HIGH BILDבעלת תכונות .OUT FREE GASING
ב .אבקה מתוצרת "טמבור" פוליאסטר סופר דור .TGIC
 .2עובי ציפוי  80-100מיקרון.
 .3גוון ומירקם לפי בחירת האדריכל (ימסר לקבלן לפני תחילת העבודות).

קלייה
 .1בטמפרטורת מתכת  C200ºלמשך  10דקות.
בקרת איכות
.1
.2
.3
.4

בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.
בדיקה מדגמית של עובי הצבע.
בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט ,בהתאם לתקן .2409 ISO
בדיקת הולם ( )IMPACTלפי תקן .2749D ASTM

הערות
 .1בכל מקרה לאחר בחירת סוג הצבע יש להקפיד על מילוי הוראות מפרט היצרן.
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40.10

עבודות שונות

40.10.000

כללי
תת פרק זה מתייחס לעבודות השונות המתוארות להלן ובסעיפי כתב הכמויות.
העבודות תבוצענה לפי תוכניות ובכפיפות לנאמר במפרטים הכלליים הרלוונטיים,
וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד להלן ,ו/או לפי הנחיות באתר.
פריטים שונים
כל הפריטים ,לרבות ,עמודי מחסום ,מתקני קשירה לאופנועים ואופניים ,ספסלים,
אשפתונים ,ברזיות מים/קולר וכיוצ"ב יימדדו כשהם מותקנים דרך קבע במקומם,
מעוגנים ביסוד ו/או כלונס בטון מזוין ,לפי הפרטים והנחיות המתכנן והמפקח.
המדידה לפי יחידה קומפלט או מ"א נטו ,לפי סוג הפריט.
מחיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם ,אלא אם נקבע
אחרת .מחיר פריטים המעוגנים בריצוף כולל גם את פרט 'חבק תל אביב' ,כחלק
ממחיר הריצוף.

40.10.010

שרוולים למערכת השקייה
הצנעה בעומק  40ס"מ ובכל מקרה לפחות  10ס"מ מתחת למצעים .ריפוד הקרקעית
בחול דיונות והנחת צינור מסוג וקוטר הנדרש בתוכניות.
עטיפת הצינור בחול כנ"ל לכל אורך ורוחב התעלה עד לגובה תחתית המצע.
אורך הצינור יהיה באורך החציה בתוספת  30-50ס"מ מכל צד .את פיות הצינור יש
לעטוף בשקיות ניילון יציבות קשורות לצינור למניעת כניסת אדמה או לכלוך אחר
בתוכן.
הצינורות יהיו מהסוגים הבאים :מתכת מגולוונת ,פי.וי.סי בדרג  ,10פוליאתילן דרג
 10או  ,6הכל כנדרש בכתב הכמויות.
קוטר השרוול יהיה  4צול או יותר ובכל מקרה לא יקטן מ 3-צול .
לפני כיסוי התעלות ופיזור המצע או שכבות עליונות ,יש לבדוק בתוכנית ההשקייה
האם מספר השרוולים וקוטרם מתאים לנקוב בתוכנית.

40.10.011

עובדים ביומית
הקבלן יספק עובדים שונים לעבודות ביומית לפי שעות עבודה ולפי דרישת הפיקוח.
מחיר לשעת עבודה יכלול:
הסעת העובדים לאתר וממנו.
הנהלת עבודה.
כלי עבודה.
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הוצאות ביטוח סוציאלי ואחרות.
הוצאות אש"ל.
כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות ,מימון ורווח קבלני.
מחיר לכלים מכניים יכלול:
הובלת הכלים לאתר וממנו.
כלי מהסוג הנדרש.
שמנים ,דלק ,תחזוקה ומפעיל.
הוצאות ביטוח ותנאים סוציאליים למפעיל.
כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות ,מימון ורווח קבלני.

לא ייווצר כל יחס הנהוג בין עובד למעביד בין עובדי הקבלן למזמין.
כל העובדים יחשבו כעובדי הקבלן.
התשלום יבוצע לפי שעות עבודה למעשה לפי אישורו של המפקח.

40.10.014

ספסלים
הספסלים יהיו מהטיפוס הנדרש בתוכניות ובכתב הכמויות כגון :ייצור וולקן ,שחם
אריכא ,עמית ריהוט רחוב ואחרים  ,רגלי מתכת יצקת ,סרגלים למושב ולמשענת,
לוחות עץ למידות הנדרשות.
ספסלי בטון ,מתכת ,אבן וכו' יהיו כנדרש במסמכי המכרז .הספסלים יהיו עם או בלי
משענת .הצבת הספסלים תיעשה על גבי ריצוף ,אספלט או יסודות בודדים לרגליות
באדמה או במקום אחר ,הכל לפי תוכנית .החיבורים ייעשו בעזרת ברגים מגולוונים.
כשמייצרים ספסלי מתכת לפי תוכנית מיוחדת ,יהיו כל חלקי המתכת מגולוונים
והפחים מחוררים ,או חלקי מתכת אחרים במידות הנדרשות ללא סטיות.
כל חלקי המתכת במקרה זה יהיו מגולוונים וצבועים בתנור בגוון הנדרש על ידי
האדריכל.
סרגלי העץ
אורך הספסלים ומידותיהם לפי הנדרש בכתב הכמויות ובתוכנית
יהיו מהוקצעים וחלקים לגמרי .את הסרגלים יש לצבוע בצבע מהסוג הנדרש
בתוכניות ,כל חלקי העץ יהיו מהוקצעים ומלוטשים היטב ומרוחים בחומרים שקופים
כנגד מזיקים וכנגד פגעים קלימטיים ובגוון לפי בחירת האדריכל.
צבע היסוד יהיה מסוג פשתן קסילמון או ש"ע.
כל היסודות יהיו סמויים ותחת הריצופים או טמונים בקרקע לפחות  10ס"מ מפני
מפלס הפיתוח הסופי.
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כל החיבורים יעשו בהברגות ללא ריתוכים באתר ,כל הברגים יהיו בעלי ראש שטוח
מעוגל ולא יבלטו מפני החומר .האומים אף הם אם יידרשו יהיו נסתרים ולא יהוו כל
מפגע .
באם הספסלים הינם ספסלים רתומים לקיר יהיו המחברים על פי תכניות
קונסטרוקטור ותמיד נסתרים.

40.10.018

אשפתונים
האשפתונים יהיו מוצר מדף מתועש ,עשויים בטון אדריכלי ו/או מחופים בגרנוליט
בגודל ,סוג ובגוון הנדרש ,יצוקים בטון כורכרי או כל יציקה אחרת ואו מתכת ואו
שילוב עץ ומתכת /בטון המאושרת על ידי האדריכל.
ויהיו מוצר שחם י .אריכא ובניו  ,וולפמן ,אקרשטיין עמית ריהוט רחוב או כל יצרן
אחר.
פח פנימי עשוי פח מגולוון למידות המתקן וקשור לשלד המתכת בשרשרת מתכת קלה
בלתי מחלידה (מגולוונת) או מצופה בכרום ניקל.
כל היסודות על ברגיהם ופלטות למינהן ,יהיו מסויים מהעין  ,תחת ריצופים או 10
ס"מ מונמכים מפני הקרקע הסופיים.
כל חלקי המתכת יהיו מגלוונים וצבועים בתנור .לא יאושרו כ ריתוכים לאחר הגילוון.

הצנעת אשפתון בקרקע :האשפתונים יהיו בחלקם מוצנעים בקרקע בהתאם לנדרש
בתוכניות .חפירה לעומק ובמידות הנדרשות בתוספת עומק של  60ס"מ .העמקת הנ"ל
לצורך הסדרת שכבה מנקזת .ניקוז זה יוסדר בשכבת חצץ שיוכנס לשק תפור בצורה
ריבועית למידות החפירה בבד גיאוטכני.
אשפתון יונח על גבי שק חצץ זה .פני האשפתון יבלוט מעל פני הקרקע למידה הנדרשת,

40.10.037

מתקן להעמדת אופניים
ייצור והרכבת מתקן להעמדת אופניים ,חפירה וביטון העמודים בגושי בטון ב30 -
למידות מתוכננות .כל היסודות יהיו סמויים מן העין .
אם לא נאמר אחרת בתוכניות ,עובי דופן הצינור הנשוא יהיה בעובי לא פחות מ3.6 -
מ"מ .כל חלקי המתכת יהיו במידות מתוכננות ללא סטיות.
ריתוכים ,ליטוש ,ניקוי גילוון וצבע כאמור לעיל.
מדידה לפי יחידת מידה שבכתב הכמויות.

40.10.038

תעלת ניקוז יצוקה באתר
תעלת בטון לניקוז תוצק בהתאם לתוכנית המהנדס.
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רשתות ומסגרות התעלה יהיו מדגם "ירדן  "30מק"ט  385444410תוצרת "וולפמן" או
ש"ע מאושר .או עשויות נירוסטה  316בעובי  8מ"מ עשויות בחיתוך לייזר או ש"ע כולל
מחברים לתעלה בפרופילים נירוסטה וברגי נירוסטה כנתון בתכניות.
יש להקפיד ובזמן יציקת התעלה לבטן את המסגרת של הרשת.

40.10.040

מכסי יצקת ריבועיים לשוחות בריצוף
מכסים לתאי ביקורת בשטחי ריצוף משתלב יוחלפו למכסים מיצקת ברזל תוצרת
"וולפמן" או ש"ע מאושר ,עם לוגו של תו תקן .יצוין סוג התא הקיים במקום זה.
המכסים יהיו בעלי מעמס מתאים לכל אזור:
אזורי הולכי רגל ומדרכות – עומס של  12.5טון ( – )B125יש להשתמש במכסה מיוחד
שניתן למילוי בריצוף ,דגם "כרמל  "66או ש"ע מאושר.
אזורי חניות  -עומס של  25טון ()C250
אזורי מסעות ,כולל כניסה ראשית – עומס של  40טון ()D400
כל המכסים יהיו במסגרת ריבועית ופקק עגול בקוטר הנדרש על ידי יועץ
האינסטלציה.

 40.10.046דלתות רפפה
ייצור והרכבת דלתות רפפה לנישות שונות ופתחי איוורור.
כל חלקי המתכת יענו לדרישות ולמידות המתוכננות .כל הריתוכים יהיו מלאים,
היקפיים ומלוטשים.
קדיחת קדחים במסגרת פנימית ושקעים במסגרת חיצונית (זוויתנים) להרכבת ברגים
לייצוב הרשתות.
ריתוך ,גילוון וצביעה כאמור לעיל.
צירים ,מתקני סגר ,בריחים וכדו' ,ייוצרו ויורכבו בהתאם לתוכנית .היצרן (מסגר)
רשאי להציע סוגים שונים ,האדריכל יבדוק ,יתקן בהתאם לצורך ,יאשר או יפסול,
הכל לפי ראות עיניו .על הקבלן לספק דוגמא  1:1לאישור לפני ייצור.
כל חלקי המתכת יענו למידות ולעובי הדופן המתוכננים

40.10.53

מסגרות חרש
בפרויקט מתוכננים שערים ומעקות שונים מפלדה מגולוונת וצבועה ,בהתאם
לפרטים ולתכניות.
כל הפרופילים יהיו חדשים ללא פגמים ופגעי חלודה.
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כללי
א.

מפרט מיוחד זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרקים  20 ,19ו 40-במפרט
הכללי והמיוחד ,או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם ,בנוסף לכל עניין אחר הנאמר
בהם.

ב.

העבודות המוזכרות בפרק זה יבוצעו גם לפי ת"י .1225

ג.

יצרן/קבלן הפרגולות צריך להיות יצרן מוכר בתחום ,אשר יוכל להציג לפחות 3
פרגולות דומות לנדרש במכרז זה ,ברמת ביצוע מעולה של עבודות המסגרות ,הגמר
והצביעה ,אשר ייצר/ביצע במהלך ה 5-השנים האחרונות ומוצבות בשטחים
ציבוריים פתוחים.

גילוון
כל אלמנטי הפלדה יגולוונו בטבילה חמה לעובי  100מיקרון.
אלמנטי פלדה גלויים גם יצבעו בצביעה חרושתית אלקטרוסטטית שתיושם במפעל עפ"י
הנחיות היצרן ,בהתאמה לתנאי הסביבה.
צביעה אלקטרוסטטית
.1

הכנת השטח
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים
שאינם מתאימים לצביעה.

.2

במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט חם
בהתזה ,לחליפין באמצעות אלקאלי חם בתזה.
התזת גרגירי פלדה מסוג  GRIT )ANGULAR( GL 40בגודל  1.0-0.5מ"מ.
ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.
בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.
במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין .36
לפי הנחיית המפקח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.
צביעה
איבוק בשיטת ה )FRICTION( TRIBO-או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של
אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  )HIGH BILD( HBבעלת תכונות OUT
 FREE GASINGבעובי  80מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהיה מתוצרת
אוניברקול סידרה  7000מאושרת לפי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך.

.3
.4
.5
.6
.7

הגוון לפי דרישת המזמין.

.8

קלייה
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קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  140-155למשך  10דקות .לאחר
מכן  220-180למשך  20דקות נוספות.
קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר

.9

בטרם ירדה טמפרטורה לרמה של  35-40לפחות.
הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 185-למשך  15דקות.
 .10בקרת איכות
בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.
בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  1מ"מ לא יהיה קילוף.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.

תכנון מפורט
התכנון המפורט יוכן ע"י הקבלן לפי דרישות המפרט הכללי לעבודות בניה ות"י 1225
ויאושר ע"י מתכנן הקונסטרוקציות.
הקבלן לא יהיה רשאי לסטות מתכניות הקונסטרוקציה שהוכנו ע"י המזמין.
התכנון יבוצע בהתבסס על ההוראה שלא יבוצעו ריתוכים באתר אלא במפעל בלבד .כל
החיבורים באתר יהיו חיבורים יבשים בלבד ע"י ברגים ,אלא אם אושר שימוש בריתוך
באתר מראש ובכתב ע"י המפקח.
חומרים
א .פרופילים ,צינורות ופחים מפלדה
.1

פרופילים מרובעים ו/או עגולים חלולים מעורגלים בחם ( RHSו/או GHS
בהתאמה) וכן כל פחי החיבור המחברים ביניהם יהיו מפלדה בעלת תכונות
השוות לפחות לפלדה מסוג .Fe 360

.2

פרופילים וצינורות אחרים מעורגלים בחם וכן כל פחי החיבור האחרים לרבות
פחים ועוגנים בבטון יהיו מפלדה בעלת התכונות המתוארות במפרט הכללי,
סעיפים .19001

.3

פרופילים מפח מכופף יהיו מפלדה לפי סעיף  2לעיל.

ב .ברגים ,אומים ודיסקיות
.1

ברגים המחברים בין אלמנטי קונסטרוקציה ראשיים (כגון חלקי אגדים ,חלקי
קורות ראשיות וכו') יהיו לפחות מדרגת חוזק  8.8לפי  ISO 1978-899/1כמפורט
בסעיף  3.2של ת"י .1225
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.2

ברגי עיגון יהיו מדרגת חוזק .5.6

.3

ברגים אחרים יהיו לפחות מדרגת חוזק  4.6לפי  ISO 1978-898/1כמפורט בסעיף
 3.2של ת"י .1225

.4

אומים יהיו לפחות מדרגת חוזק מתאימה לדרגת החוזק של הברגים עליהם הן
מורכבות ,כמפורט בת"י  ,1225חלק  ,1טבלה .3.4

.5

דסקיות ודסקיות קפיציות יהיו לפי ת"י  ,1225חלק  ,1סעיף .3.2.3

.6

כל האומים ,הברגים ,הדסקיות והדסקיות הקפיציות יהיו מגולוונים.

.7

ברגי העיגון של אלמנטים קונסטרוקטיביים ראשיים לאלמנטי הבטון ייענו
לדרישות החשובים הסטטיים אך לא יהיו קטנים מ–".5/8

.8

קוטר הברגים שישמשו לחיבור אלמנטים קונסטרוקטיביים לא יקטן בכל מקרה
מ–".1/2

.9

כל חיבורי הברגים יבוצעו בשני אומים או אום ודסקה קפיצית.

ג .ריתוך
.1

כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים ,שהוסמכו כמוגדר בת"י 127
חלק  .2נוהלי הריתוך יתאימו לנדרש בת"י  1032חלק .2

.2

התאמת הפלדה לריתוך :פלדת הריתוך תתאים מבחינה מטלורגית לפלדת
הרכיבים – ראה תקנים ת"י  ,1338ת"י  ,1339ת"י  1340ובכל מקרה חוזק חומר
הרתך (מתכת המילוי) יגדל מחוזק חומר הבסיס (הפרופיל המרותך).

.3

התאמת אלקטרודות :יש להתאים את סוגי האלקטרודות לסוג הפלדה.

.4

הריתוך יהיה מלא לאורך כל קו המגע שבין האלמנטים המחוברים ,אלא אם נקבע
אחרת בתכניות.

.5

נוהל ריתוך יוגש ע"י הקבלן לאישורו של המפקח והריתוך יבוצע רק לאחר קבלת
האישור ,אלא אם יפטור המפקח את הקבלן מראש ובכתב ממילוי דרישה זו.

.6

בדיקות ללא הרס יבוצעו לפי דרישות ת"י  1225סעיף  11.9.6בכל מקרה בו ידרוש
זאת המפקח וכן לפי דרישות תקן אמריקאי למבנה פלדה  AWS D 1.1רמה .C

ייצור קונסטרוקציות
 .1בכל תכניות הביצוע יצוין באופן ברור סוגי הפלדה ,קטרי הברגים ועוביי הריתוך.
השימוש בלהבה אסור בכל שלבי הייצור ו/או ההקמה של הקונסטרוקציה לכל פעולה
שהיא לרבות חיתוך ,חירור וכו'.
 .2כל סימן של שימוש בלהבה שימצא על אלמנט קונסטרוקציה יהווה סיבה מספקת
לפסילת האלמנט כולו ע"י המפקח .הקבלן יהיה חייב להחליפו באלמנט חדש מבלי
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שהדבר יזכה אותו בתמורה נוספת כלשהיא לרבות תמורה כספית ו/או הארכת תקופת
הביצוע.
 .3כל הריתוכים יבוצעו במפעל במהלך הייצור ,למעט ריתוכים שביצועם באתר אושר
מראש ובכתב ע"י המפקח.
 .4כל ההכנות הדרושות לביצוע חיבורים באתר לרבות חירור עבור חיבורים בברגים
ויצירת שיפוע עבור (גרונג) ריתוכים יבוצעו בזמן הייצור.
 .5בזמן הייצור יקבלו כל אלמנטי הקונסטרוקציה סימון ברור ויציב של זהותם.
במקומות בהם מתחבר אלמנט מסוים אל אלמנטים אחרים תסומן גם זהותם של
האלמנטים האחרים.

בקרת איכות
 .1הקבלן ימנה ויעסיק מהנדס מטעמו לצורך בקרת איכות על עבודות מסגרות חרש וחפוי
הכלולות במכרז/חוזה זה .המינוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור המפקח.
 .2המהנדס יכין פרוגראמה לבקרת איכות ויגישה לאישור המפקח.
 .3ביצוע העבודות יחל רק לאחר אישור הפרוגראמה בכתב ע"י המפקח .הפרוגראמה
תיושם במלואה בזמן הביצוע.
 .4הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות
קונסטרוקציית הבטון הקיימת ואת התאמתה לחלקי המבנה המתוכננים העשויים
להתחבר לקונסטרוקציה הקיימת וזאת קודם לתכנון המפורט וביצוע קונסטרוקציית
הפלדה.
 .5הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת המבנה
החדש ,מפלסי המבנים הקיימים לפני התחלת הייצור ,וכן מיקומם ומפלסיהם של
היסודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים לצורך קביעת המידות המדויקות
של קונסטרוקציית הפלדה.
 .6הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:
הדיוק במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למינהם  1.5מ"מ.
הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים  3.0מ"מ.
הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות)  2.0מ"מ.
הדיוק במפלסי העמודים  2.0מ"מ.

הרכבה
על הקבלן לסייר באתר ולבדוק את כל דרכי הגישה ,האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה
האפשריות .שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה המפורטות תוך שהיא
חייבת לקבל מראש ,את אישורו של המתכנן .מודגשות במיוחד הבעיות הקשורות בחיבור
בין האלמנטים הקיימים לאלמנטים החדשים ,כולל תימוכים זמניים נדרשים.
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על הקבלן לנקוט ,בעת ההרכבה ,בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה
ושלמות חלקי המבנה הקיימים.
בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם ,הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע
התהוותם של מאמצים ,בלתי מחושבים ,בחלקים הנושאים.
מערכת התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן.
האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי
הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה.
כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו.
האחריות לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו ,יהיה על
חשבונו.

אופני מדידה ותכולת המחירים
המחירים בפרק זה הינם תמורה מלאה לכל החומרים והמלאכות הנדרשים ע"מ לקבל מוצר
שלם ומוגמר עפ"י כל דרישות התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות .הפלדה תימדד נטו,
בהתאם למשקל התיאורטי ,לפי התוכניות והטבלאות המוסמכות ,אך ללא חישוב משקל
הברגים ,העוגנים ,הריתוך ,הפסדי הפחת וכד' ו/או לפי במדידה לפי פריטים; המחיר כולל
בין היתר את ביצוע המלאכות והחומרים הבאים:
א .כל אלמנטי הפלדה.
ב .ברגי העיגון ,הברגים ,הווים ,ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים ,חיתוך ,ריתוך וכו'.
ג .פלטות העיגון והחיבור.
ד .גילוון ,צבע.
ה .בדיקות לביקורת איכות הריתוך.
ו .בקרת איכות.
ז .תכניות ביצוע.
א .הובלה והרכבה.
ב .חיבור ועיגון ביסוד/ות/כלונסאות הבטון.
ג .כל עבודות הבטון אשר אינן נמדדות בנפרד.

צביעת קונסטרוקצית פלדה מגולוונת
)1

צביעת קונסטרוקצית הפלדה תיעשה עם צבעים סינטטים בהתאם לאמור במפרט
הכללי סניף  11061אלטרנטיבה א'.

)2

שתי השכבות העליונות ייעשו בלקה בעלת גוון כדוגמת סופרלק תוצרת טמבור,
המרייט או שווה ערך .הגוון או הגוונים יקבעו ע"י האדריכל.

)3

הכנת השטחים תיעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף  11034שבמפרט הכללי.
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)4

כל חלקי הפלדה יעברו הכנה כנדרש בסעיף  11035שבמפרט הכללי.

)5

בנוסף לשתי שכבות צבע היסוד הנזכרות בסעיף  ,11061על הקבלן לחדש את צבע
היסוד על קונסטרוקציית הפלדה לפני ביצוע שכבות הצבע הסופיות.
חלקי הקונסטרוקציה שצביעתם תיפגם כתוצאה מעבודת הקבלן ייצבעו מחדש
בהתאם לאמור לעיל .הכנת שטחים אלו תיעשה בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיף
.11033

)6

כל קונסטרוקצית הפלדה תיווצר ותיצבע במפעל הקבלן.
יש לקבל את אישור האדריכל והמפקח לכל אלמנטי הפלדה בגמר ייצורם וצביעתם
במפעל ולפני הרכבתם באתר.

 40.10.056עבודות צבע
כללי
באם לא נאמר אחרת להלן ,תבוצענה עבודות הצביעה בכפיפות לנאמר במפרט הכללי
פרק  11ובהתאם למתואר תמציתית בכתב הכמויות.

הכנת מתכת לצביעה
את כל חלקי המתכת המגולוונת יש לנקות היטב להסרת כל לכלוך ובחומרים
מומלצים על ידי יצרני הצבע.
צביעה ביסוד כגון מגינול ,ווישפריימר או חומר מומלץ אחר על ידי יצרני הצבע
לחספוס המתכת ולהתלכדות שכבות הצבע העליון.

צביעה עליונה
לאחר ביצוע הניקוי וצביעה בצבע יסוד כאמור ,יצבעו כל חלקי המתכת בצבע מסוג
איתן או דומה בגוון לפי בחירת האדריכל בהתזה או צביעה במברשות ,הכל "בשכיבה"
עד לכיסוי מלא ולקבלת מוצר אחיד ללא פגמים.
פגמים שיווצרו תוך הובלה מבית המלאכה לאתר ,הם יתוקנו לאחר הרכבה.
משקופים יצבעו גם הם בבית המלאכה אולם בצבע יסוד בלבד .צבע סופי יבוצע באתר.
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פרק  – 41גינון והשקיה
 41.00כללי
א .הגנן המבצע יהיה גנן בעל:
 .1אישור תקף גנן מספר ( 3סוג  – 1חדש)
 .2אישור תקף רשום בתא קבלני הגינון של הארגון לגננות ונוף
 .3בעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו

ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים ,העצים ,קוטר ,גזע
וכמויות (בהפרשים של מאות אחוזים) ,או ביטול סעיפים בשלמות .הפחתות מחיר או
תוספות ישולמו לקבלן בהתאם להפרש קטלוג:
עצים :עפ"י מחירי קטלוג משתלת גבעת ברנר
ערערים :עפ"י מחירי קטלוג משתלת צמד

ג .עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין את הצמחיה על מנת להבטיח אספקה
סדירה של כל כמויות השתילים.

ד .עונות השתילה – יש להתאים את השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים
בוגרים מהקרקע ,בהתאם להנחיות.

ה .לפני ביצוע העבודות ,על הקבלן להתקין מוני מים שיסופקו ע"י מחלקת המים תמורת
דמי עירבון ע"ח הקבלן הכלול במחיר העבודה ,והחזרתם תקינים בסיום העבודה,
לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה .עלות המים עד למועד מסירה סופית,
ובמשך  90ימי האחזקה ע"ח הקבלן המבצע.

00.02

באם האתר מחולק לשטחים ציבוריים ולשטחים פרטיים ,חל איסור מוחלט למשוך
קווי השקייה משטחים ציבוריים לפרטיים ולהפך ,לשטחי ציבור מקור מים משלהם
ולשטחים פרטיים משלהם.

00.03

בנוסף לפיקוח צמוד של המזמין ופיקוח עליון מטעם המתכנן ,על הקבלן לקחת
בחשבון את הפיקוח הנוסף מטעם הראשות המקומית.
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00.04

על הקבלן חלה חובת תאום למשך כל תקופת הביצוע עם מחלקת גנים ונוף של
העירייה ,בסיום הביצוע ולאחר קבלת אישורו של האדריכל ,על הקבלן להמציא אישור
בכתב מאת מנהל מחלקת גנים ונוף על קבלת העבודה ומסירתה לידי העירייה.

00.08

סימון מיקום העצים ייעשה על ידי הקבלן ביתדות ברזל או עץ ולכל סוג של עץ יש
לקשור סרט בגוון שונה בראש היתד.
קבוצות שיחים יסומנו על ידי "ביזר" סיד כבוי ברצועות שרוחבן לפחות  5ס"מ
בהתאם לסוגי הצמחים.
קווי טפטוף או קווים מוליכים אין צורך לסמן ,אלא לקבל אישור בכתב על תוואי
ובדיקה לפני כיסוי .האישור ינתן על ידי הפיקוח ו/או על ידי האדריכל או מי שיבוא
בשמו.
ממטירים יסומנו ביחידות.

00.09

כל הסימונים יסולקו ע"י הצנעתם בקרקע לאחר בדיקת המפקח וגמר הביצוע.

00.10

כל האמור במסמכים המצורפים למכרז זה כגון :תוכניות ,מפרט מיוחד ,מוקדמות,
או מסמכים שאינם מצורפים כגון :מפרט כללי פרק  ,41מפרט מיא"מ ,כלול במחירי
היחידה לרבות אספקת כל החומרים ,הצמחיה ,המוצרים ותקופת תחזוקה ואחריות
כמוגדר במפרט מיוחד זה.

00.11

הקבלן מצהיר בזה שידוע לו שעליו לקבל אישור מאת המפקח באתר או מאת ב"כ
האדריכל ,ותמיד מטעם העירייה על ביצוע השלב הבא ,לדוגמא :כמות הקומפוסט
המפוזרת ,הצנעה ,בדיקת מערכות השקייה לפי התקדמות ,אישור על התפתחות וטיב
הצמחיה.

00.13

מחירי היחידה כוללים בין היתר אספקת מוצרים ,חומרים ועבודה ,כולל מיסים
והיטלים מכל סוג שהוא הקיימים וכאלה שיהיו קיימים ,פרט למס ערך מוסף .כן
כוללים המחירים את ההוצאות המוקדמות והמקריות ,סימון ומדידה ,שמירה על
החומרים והעבודות המוגמרות ,רווחי הקבלן וכל המתואר במפרטים ובמוקדמות,
תוכניות וכתב כמויות ,הכל לפי חוזה.

00.14

כל אביזרי ההשקיה והצנרת שבהם ישתמש הקבלן לצורך הקמת מערכות ההשקיה
יהיו חדשים ובעלי תקן.
כמו-כן ,על הקבלן להשתמש בצמחים שגודלו במשתלות מוכרות ועומדות תחת פיקוח
של משרד החקלאות.
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00.15

האדריכל ,המזמין או כל אדם שימונה על ידם רשאים לקבוע מאיזה משתלות יסופקו
הצמחים ,שיחים שונים ועצים ,הכל על סמך בדיקות משותפות של ב"כ המזמין,
האדריכל וב"כ הקבלן.

00.16

כל הצמחים יהיו בריאים וחופשיים ממחלות שורש ועלה ומצע חופשי ,מעשבי בר
עונתיים ,ו/או רב שנתיים ,ויענו להגדרות המתוארות בסעיפי המפרט המיוחד.

00.17

הקבלן יתחיל בעבודת נטיעה לאחר שהבורות לעצים במדרכות מולאו באדמת חמרה
קלה עד בינונית ,הוסדרו מגבילי שורשים ,שרוולים לצנרת השקיה בוצע כנדרש והם
נקיים וחופשיים מכל פסולת וניתן להשחיל בתוכם את הצנרת להשקיה.
כל הנ"ל יש לבדוק יחד עם המפקח שיתן את אישורו הסופי לתחילת הביצוע.

00.19

תקופת תחזוקה של עבודות הגינון ומערכות השקייה ,חלה על הקבלן ועל חשבונו הוא
לתקופה של  90ימים קלנדריים ,החלים מיום מסירת תעודת גמר לידי הקבלן
המוכיחה שכל עבודות נושא מכרז זה בוצעו לשביעות רצון המפקח ,האדריכל והיזם.
תעודת גמר זו ,יש לראותה כזמנית (לעבודות גינון והשקייה בלבד) ,ובאה לאשר
שהקמת הגן ומערכות ההשקייה אמנם בוצעו לפי התוכניות ,מתאריך נתינתה לידי
הקבלן מתחילה תקופת תחזוקה ,על חשבון הקבלן כאמור לתקופה של  90ימים
קלנדריים.
התחזוקה תבוצע על ידי הקבלן בעזרת בעלי מקצוע מומחים לתחזוקת הגנים ,וברמה
מקצועית גבוהה ,התחזוקה כוללת בין היתר :דישון ,קלטור ,עבודות ניקיון ,גיזום
והרחקת הגזם וכל פסולת אחרת ,כיסוח מדשאות וחיתוך "קנטים" ,מלחמה
במזיקים ,נברנים ,וסוגי מחלות שורש ועלה.
כל חומרי ההדברה והדישון ,על חשבון הקבלן.
כל יתר העבודות הנקובות במפרט הכללי פרק  41כולל תחזוקת מערכות השקייה,
חלות על הקבלן.

00.20

קבלה ראשונית לכל עבודות הפיתוח ,הגינון וההשקייה ,תיערך על סמך ביקור באתר
שיזומן על ידי הפיקוח ,וירשם פרוטוקול ליקויים לעבודות הפיתוח והגינון ,שעל
הקבלן יהיה לתקן ולבצע לשביעות רצון הפיקוח והאדריכל ,לא יאוחר ממספר ימים
שיוסכם בביקור זה.
קבלה שניה תיערך לאחר תקופה מוסכמת של מספר ימים כאמור ולאחר שהקבלן
תיקן את הליקויים הנזכרים בפרוטוקול הנדון.
קבלה סופית תיערך כעבור  90ימים קלנדריים לתחזוקה של עבודות גינון .באם ימצא
שהעבודה עונה לתוכניות כולל הצמחים וכל הנדרש ,כגון מערכות השקייה ,כמות
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צמחים ,עצים וכו' ,תימסר לקבלן תעודת גמר סופית ,כאשר הערוגות מקולטרות
וחופשיות מעשבים ,העצים קשורים לסמוכות ומעוצבים היטב.
עבודות תחזוקה בתקופה של  90יום כוללות בין היתר :קילטור ותחזוקת קרקע במצב
תקין ונקי ,דישון וזיבול ,תחזוקת מערכות השקייה ואביזריהן ,גיזום שיחים ועצים
לפי הצורך ,עבודות ניקיון ,החלפת צמחים כולל עצים שלא נקלטו .כיסוח מדשאות
וחיתוך קנטים ,מלחמה במחלות ,מזיקים ,ומיני נברנים.
התחזוקה תהיה ברמה גבוהה ובשום אופן לא פחותה מהנדרש במפרט הכללי פרק
.41

00.23

המפקח רשאי לדרוש והקבלן מתחייב להישמע לכל הוראה הנמסרת לקבלן כגון שינוי,
תוספת סילוק פסולת יום-יום מהאתר ,ניקוי האתר וכו' ,כל הנ"ל כלול במחירי
היחידה.

00.24

בגמר העבודה ועוד לפני מסירתה למזמין ,על הקבלן לנקות באופן יסודי את השטח,
לקלטר את הערוגות ולבצע את כל העבודות המתחייבות ממסמכי המכרז.

00.30

תקופת ביצוע מאושרת המתחילה מיום נתינת צו התחלת העבודה ועד ליום סיומה
ימי עבודה
המושלם ומסירת תעודת גמר לידי הקבלן ,לא תעלה על
ימים קלנדריים לתחזוקת שטחי הגינון על חשבון הקבלן
לביצוע ובתוספת
במסגרת תקופת הקליטה ואחריות.
 90ימי תחזוקה חלים מיום מסירת תעודת גמר לידי הקבלן.
עם סיום תקופת תחזוקה תימסר תעודת גמר נוספת המעידה על סיום סופי של
התחזוקה ושכל הצמחים ,העצים וכל יתר האלמנטים בוצעו לפי תוכניות ,ו/או לפי
הוראות באתר.

00.35

על הקבלן חלה חובת הצגת צמחים לאישורו של האדריכל מבחינת התפתחותם ,גודלם
וכו'.

00.36

צמחים אשר לא יעמדו בסטנדרטים הנקובים במפרט מבחינת בריאותם ,התפתחותם,
עיצובם ומבחינת מצע שבהם גודלו ,לא יאושרו על ידי המזמין או ב"כ .במקרה כזה,
על הקבלן להרחיקם מהאתר אפילו אם חלקם או כולם נשתלו כבר ע"י הקבלן.
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00.37

הקבלן יתחיל בעבודות הנטיעה ,אך ורק לאחר הטמנת קווים מוליכים של מערכות
השקייה ,הכשרת הקרקע ,דישון ויישור ,כמו-כן ,תידרש הנבטת עשביה והשמדתה
המוחלטת (ע"י הדברה).

00.38

לפני תחילת העבודות למערכת השקייה ,על הקבלן למדוד את לחצי המים לחץ סטטי
ודינמי באין זרימה ובזמן הזרימה בשעות הבוקר ,הצהריים והערב לאחר שעה .19.00
הלחצים יבדקו בכניסה לראש מערכת ,על כל סטיה מהלחץ הדרוש בתוכניות על
הקבלן להודיע למתכנן ללא דיחוי.

00.39

צנרת המוטמנת בקרקע לא תכוסה אלא לאחר בדיקתה על ידי המפקח ומתן אישור
בכתב.

41.01

הכשרת קרקע

41.01.000

כללי
תת פרק זה מתייחס להכשרת הקרקע לפני תחילת עבודות הגינון לרבות פיזור אדמת
גן  .קווים מוליכים למערכות השקייה יוטמנו בקרקע לפני טיובה .פרישת קווי טפטוף
עפ"י דרישות מתכנן ההשקייה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה.

41.01.001

ניקוי ,חישוף ויישור
בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא ,על הקבלן לנקות את
השטחים וכן לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת.
העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום.
הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על
ידי המפקח.
כמו כן ,תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן
לבצע בכלים מכניים.
עבודת הידיים הינה ללא הגבלות לכל הכמות הנדרשת .יישור השטח מהמצב שלאחר
הניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל.
הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים ע"י
רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת.
חובת תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על הקבלן
והוא לבדו ישא בכל ההוצאות .יישור השטח לדיוק ללא סטיות לפי גבהים מתוכננים.
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יישור הקרקע ייעשה לאורך אבני שפה ,מבנים ,שטחי מדרך וכו' לגובה של  5ס"מ
מראש אבן השפה או בהתאם להנחיה בזמן ביצוע.

41.01.002

הדברת עשביה
לאחר גמר עבודות ניקוי ,חישוף ויישור השטח בחלקות ובאזורים שיורה המפקח,
תבוצע הדברת עשביה על ידי הקבלן באופן הבא:
פרישת מערכות השקייה זמניות (מערכות אלה הינן רכושו של הקבלן) .חיבור
המערכות למקורות המים .השקיית שטחים עד לאחר הנבטת עישביה כשגודל עלותה
מספיקה לקבלת חומרי הדברה לצורך השמדתה.
במועד זה הקבלן יפרק את המערכות הזמניות ויסלקן מהשטח.
הדברת העישביה בעזרת ריסוס בחומרי הדברה אשר יבטיחו השמדתה המוחלטת.
ריסוס יעשה בחומרי הדברה מתאימים לסוג העישביה ובמינון לפי הוראות היצרן.
ביצוע העבודה על ידי בעלי מקצוע לעבודות בחומרי הדברה (רעלים) ובעלי רישיון
תקף.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת תקלות וגרימת נזק לחי,
צומח וכד'.
הקבלן אחראי להשמדה מלאה ומוחלטת של העישביה .במידה ולאחר ביצוע עבודות
הנטיעה והשתילה יתגלו שרידי עשביה או שהעשביה התחילה בנביטה וצמיחה חדשה
על הקבלן לחזור ולהשמידה בחומרי הדברה סלקטיביים .סילוק המרוסס מחוץ
לאתר.

41.01.003

חריש
לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח
המזמין/מתכנן ,על קבלן הגינון לבצע חריש לפני תחילת טיוב הקרקע.
חריש ייעשה בעומק מינימלי של  40ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע
תקין ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום .כמו-כן ,תבוצע העבודה בכל
אותן חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים,
הפיכת הקרקע בעזרת "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר.
במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.

41.01.004

טיוב קרקע
לפני פיזור הקומפוסט ,יבוצע יישור מוקדם של הקרקע בעבודות ידניות ומכניות,
בעזרת כלי מכני המאפשר ביצוע תקין בתנאי המקום.
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יישור יבוצע בזהירות מירבית בכדי לא לפגוע בעצים ,קירות המבנה ,תאי ביקורת ו/או
כל אלמנט אחר הקיים בשטח .יישור ממצב קיים לרצוי מבלי להוסיף אדמה.
יישור ייעשה תוך ביצוע העבודה בתנועת קרקע של  15 ±ס"מ בממוצע על פני השטח.
לאחר בדיקת יישור מוקדם זה על ידי המפקח ,על הקבלן לספק קומפוסט מסוג דשן-
אור או שווה ערך מאושר .הקומפוסט יפוזר על פני השטח המיושר בכמות של  20מ"ק
לדונם ובתפזורת שווה .ניתנת בזה רשות להשתמש בכופתיות מרוכזות ובכמות של
 3,500ק"ג לדונם.
הצנעת הנ"ל מיד לאחר הפיזור ולכל היותר כעבור ארבע שעות מרגע הפיזור ובעומק
של  30ס"מ ,הצנעה תיעשה במתחחת מוטורית ו/או בעבודת ידיים.
לקראת השתילה יבוצע יישור סופי וגירוף ,לאורך אבני השפה ואבני הגן יבוצע יישור
למינוס  5ס"מ מראשי האבנים .יישור מדויק וגירוף בשטחי מדשאות לאישור טרם
פרישת דשא.
מדידה לפי מ"ר והמחיר כולל כל המפורט בסעיף זה.
בשטחי שיחיות יבוצע גירוף סופי לאחר גמר הנטיעה.
ניתן להשתמש גם בטיוב ע"י פיזור זבל פרות שעבר קומפוסטציה מלאה (קומפוסט זה
מיוצר מזבל פרות יבש וחופשי מכל חומר זר בתוספת יסודות כימיים).
לפני הבאת החומר לאתר יציג הקבלן למפקח כמות של  25ליטר לפחות ,עד לקבלת
תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת המעידה על טיב והרכב היסודות שבחומר .תעודה זו
תפרט את הרכב החומרים.

41.01.005

זיבול ודישון
א .לדקלים ,עצים ,שיחים ומטפסים יסופק הזבל בבורות הנטיעה לפי מידות הבור
המצויינות בטבלת "מידות בורות הנטיעה".
ב.

הזבל יסופק לכל שטח השתילה ,ובכל שטחי השתילה אשר מרווחי השתילה בהם
 1.25מ' או פחות .בשטחים אלו יפוזר הזבל ויוצנע לעומק  20ס"מ .כמות הזבל
תהא  20ליטר למ"ר ,בלא קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים לשטחים אלו.
בשטחי שתילה אלה תוכן תערובת לבורות השתילה אשר תכיל  10ליטר זבל
נוספים לכל בור ,אך לעצים תוכן תערובת לפי סעיף יד .1

ג.

הכנת התערובת לבורות הנטיעה/שתילה לכל הצמחים שבתוכנית ,כוללת אספקת
אדמת גן וערבובה עם הזבל כמפורט בסעיף  .1אדמת הגן תהא על פי כל הדרישות
המפורטות להלן בסעיף אדמת גן ועל פי כל הוראות המפרט הבינמשרדי ,על
הקבלן לקבל אישור למקור האדמה וטיבה ,וכן עליו לבצע דגימות קרקע כמפורט
לקבלת האישור.

ד.

בשטחי הדשא :זבל בקר רקוב לחלוטין יבש מפורר או קומפוסט ממקור וטיב
מאושר בשיעור של  30מ"ק לדונם ודשן זרחני ואשלגני בכמות של  80ק"ג ,הפיזור
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יהא שווה ואחיד לכל השטח והצנעה מיד לאחר הפיזור לעומק של  25ס"מ .מקור
הזבל ומיני הדשנים טעונים אישור מראש.
ה .לאישור הזבל/קומפוסט אשר יסופק ,יש להציג אישור היצרן לטיבו ותכולתו ,וכן
תוצאות דגימות מעבדתיות של הזבל/קומפוסט .הדגימות יכללו את דרישות סעיף
 41.01.07במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן הרקבת הזבל/קומפוסט .יש
לבצע דגימה לכל מנה של  50קוב ,ולא פחות מ 3 -דגימות לעבודה.
דרישות הפרמטרים לבדיקת הזבל/הקומפוסט יהיו לפי המפרט הבינמשרדי.
ו.

בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי ,הרי כל אספקת הזבלים/דשנים ,פיזורם
והצנעתם כלולה במחירי השתילה/הנטיעה השונים ,ולא תשולם עבורם בנפרד.

ז.

ההדברה משמעותה הדברה כימית מלאה ,כיסוח מכני של כל שאריות הצמחים,
ופינוי ק"ג לדונם מיכל אחד מסוגי הדשנים.
שארית צמחים מהאתר למקום שפך מותר.

41.01.006

יישור מדרונות
יישור מדרונות יבוצע בציוד מכני מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי
המקום .כמו -כן ,יישור סופי ומדוייק יבוצע בעבודת ידיים בלבד כולל גירוף השטח
לדיוק מתוכנן ללא סטיות ,ו/או לדיוק הנדרש על ידי המפקח ואדריכל האתר
ובהנחיותיהם.
עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הנקוב בכתב הכמויות.
במסגרת העבודה ,חובה על הקבלן להעביר חומר (אדמה) ממקום למקום בתוך גבולות
העבודה לצורך יצירת מצב טופוגרפי רצוי.

41.01.007

ייצוב מדרונות ביריעות קוקוס
החומר לייצוב המדרון יהיה מרשת מסוג "גאוקו  "700מתוצרת דקובה רקולטקס ,או
ש"ע העונה לדרישות הבאות:
-

עשוי מ 100% -סיבי קוקוס טבעיים.

-

משקל  700גר'/מ"ר.

-

רוחב הרשת  4מ'.

-

מרחק בין נקודות השזירה של הרשת קטן מ 1.5 -ס"מ.

-

יחס שטח פתוח/סגור (הצללה) .50%

-

מקדם הסחף (" Cבשיפוע של  0.003 )1:1.5לכל היותר.

-

כח קריעה לכל חוט( 295N :כ 30 -ק"ג) לפחות

-

כח קריעה לרשת לכל מ'( 29,000 N :כ 3 -טון) לפחות.
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פרישת הרשת תיעשה אך ורק לאחר ביצוע עבודות יישור הקרקע כאמור לעיל ,ולאחר
בדיקה ואישורם של אדריכל הנוף והמפקח.
הרשתות יפרשו על גבי המדרון בצורה רפויה מקצהו העליון של המדרון ועד לתחתיתו
(נקודת דיקור) אשר בדרך כלל לאורך אבני שפה של הכביש הקיים.
הפרישה תיעשה תמיד במקביל לקו זרימת המים (בניצב לקווי הגובה).
בקצהו העליון של המדרון יש לטמון את קצה הרשת בתעלה בעומק של  40-30ס"מ
שתיחפר ב"טרנצ'ר" מחפרון ו/או בעבודת ידיים.
להכניס את קצוות הרשת בתוך התעלה עד לקרקעיתה המיושרת ולנעוץ יתדות עיגון
על גבי הרשת (בתוך התעלה) כל  0.50מטר ולכסותה באדמה.
תעלה כנ"ל תיחפר בנקודה הנמוכה (נקודות דיקור) לאורך אבני השפה ,ולבצע ביתדות
כנ"ל .עיגון הרשת על גבי מדרון מיושר יבוצע גם הוא ביתדות ברזל כל  50עד  60ס"מ.
בהתאם לרוחב הרשת ,היתדות תהיינה עשויות ברזל עגול או מצולע לפי בחירת הקבלן
בקוטר מינימום  8מ"מ ובאורך של  40ס"מ ,היתדות תהיינה עשויות בצורת  Uשלם
ולא בצורת "וו" .פרישת הרשתות תיעשה תוך הקפדה על חפיפה של  10-15ס"מ לאורך
הרשת ו 20-15 -ס"מ לרוחב הרשת.
יש להקפיד במיוחד על עיגון הרשתות בנקודות ולאורך רצועות של חפיפה ,כך ששתי
הרשתות יקובעו לקרקע מיושרת ביתד כנ"ל ובמרווחים המוזכרים לעיל.
עפ"י הוראות המפקח בלבד ,ניתן לעגן את הקצה העליון של הרשת לכבל שימתח בין
ברזלי זווית הנעוצים בקרקע במקום לתעלה .גם במצב זה יש להקפיד על הצמדת
הקצה העליון של הרשת לקרקע וכיסויה בבטון מסוג ב –  150לפחות ,וזאת ע"מ למנוע
חדירת מי נגר אל מתחת לרשת.

41.01.008

סקר קרקע מקומית  -בדיקות קרקע מקומית
א .על הקבלן לבצע סקר קרקע מקומית לפני תחילת עבודות הכשרת הקרקע ,ו/או
הבאה ופיזור אדמת גן.
ב .על הקבלן לבצע חפירת  /חציבת בורות לעומק עד  1.20מ' אשר יאפשרו לסוקר
קרקע מקצועי מטעם הקבלן לבדוק ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה.
ג .סוקר קרקע מקצועי (בעל תעודה מקצועית לשביעות רצון המפקח) ,יקבע את סוג
הקרקע  /סלע המקומי ,קיומן של שכבות אטומות ,אבניות והערכה כללית לגבי
מגבלות  -אם צפויות לגידול צמחי נוי לרבות עצים ודקלים.
ד .הבורות ימולאו במים לגובה  60ס"מ לבדיקת קצב החלחול ואיתור בעיות של
קרקע/סלע אטום.
ה .דגימות הקרקע/סלע  -לצורך הבדיקות המעבדתיות יילקחו בנפרד מבורות אשר
אין ממלאים בהם מים.
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זמן חלחול ,מחצית הגובה וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצויין ע"י
הסוקר/המפקח.
ו .הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך מטעם מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות,
או מעבדה מורשית אחרת.
ז .הבדיקות ייעשו במעבדת שרות שדה או מעבדה מורשית אחרת.
ח .בכל נקודה שתיקבע תילקחנה  3דגימות בנפרד לעומק  0 - 30ס"מ 60 - 30 ,ס"מ
 90 - 60ס"מ.
ט .יש לבצע בורות ולקחת דגימות מבור אחד לכל  5דונם שטחי גינון ,אך לא פחות מ-
 3נקודות לאתר.
הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטחי מילוי ל  1 -בשטח בחפירה  /חציבה.
י.

הפרמטרים הנדרשים לבדיקות הקרקע יהיו כמצויין בסעיף "אדמת גן" במפרט
טכני מיוחד זה ובמפרטים כלליים אחרים אשר נכללו בכלל מסמכי מכרז/חוזה זה.

יא .תעודת מקור של כל תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח כשכל הכתוב בתעודות הינו
ברור וקריא.
יב .בתוצאות הבדיקות יצויינו הערכים של הפרמטרים השונים ביחידותה מצויינות
במפרט זה.
יג .אין לבצע כל תוספת אדמת גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל אישור המפקח
(בכתב) ,לאחר עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל.
יד .מדידה ותשלום ביצוע הבורות ובדיקת החלחול ומערכת הבדיקות הנדרשות לכל
בור (בשכבות) בנקודה (מקום) אחד ,מהווה סט למדידה לרבות ביצוע בור לבדיקת
חלחול בנפרד מבור ללקיחת מדגמים ,והתשלום לפי מספר הבורות (על כל
הבדיקות) שיבוצעו בפועל.

בדיקות קרקע לאדמת גן

41.01.009

א .כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם ובכתב של המפקח.
ב.

האישור לאספקת אדמת גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת
הגן.

ג.

הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו.
על הדגימות המובאות למעבדה יצויין מיקום המדגם במדוייק.

ד.

מספר הדגימות הנדרש הינו  3לכל מנה מתוכננת של  400מ"ק אדמת גן ( 2במקור
הקרקע ואחת מערמות באתר) ,אך לא פחות מ 3 -דגימות.
הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות ,לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה.
פיצול הדגימה במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות הנדרש.
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ה .הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית
אחרת.
ו.

תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח ,כשכל הכיתוב בתעודות ברור
וקריא לחלוטין.

ז.

פסילת מקור/ות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר אם תהיה ,לא תזכה את
הקבלן בכל פיצוי שהוא.
הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל על חשבונו.

ח .עלות בדיקות הקרקע לאדמת גן כלולה במחיר אדמת הגן ,ואינה לתשלום לרבות
בדיקות קרקע חוזרות למקור קרקע שונה ,ו/או לאימות ממצאי הדגימות.
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41.01.010

הפרמטרים לבדיקות הקרקע
א .המעבדה תבצע בדיקות לפרמטרים שיצוינו להלן.
ב .תוצאות הבדיקות יצויינו בתעודת המקור ביחידות מדידה על פי המצויין במפרט
זה.
ג .להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים:

הפרמטר

הדרישה

.1

הגדרה של סוג הקרקע

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט
המיוחד

.2

חלוקת (שיעור) המקטעים ב( % -הרכב מכני,
חול ,סילט ,חרסית)

.3

שיעור האבניות ( %האבנים לפי נפח)
מחלקיקים מגודל  4מ"מ עובר
נפה  4ומעלה.

ב .שיעור האבנים לא יעלה על 10%

.4

( PHחומציות הקרקע)

מקסימום  7.9=PHמינימום 5.5

.5

גיר כללי וגיר פעיל (בדיקת גיר פעיל תבוצע
רק באם שיעור הגיר הכללי
בבדיקה עולה על )10%

.6

מוליכות חשמלית (( )E.Cבמלימוס/ס"מ או
דציסימנס/מטר)

מוליכות חשמלית מרבית 2.0 -
מילימוס/ס"מ

.7

תכולת חנקן ( NO3ב( )Mg/Kg-במיצוי
בתמיסה רוויה)

מקסימום  30 -מ"ג/ק"ג

.8

תכולת זרחן ( Pב=Mg/Kg-מ"ג/ק"ג)

מקסימום  15 -מ"ג/ק"ג

א .שיעור החרסית לע יעלה על 35%
ב .שיעור החרסית  +סילט לא יעלה על
50%

.9

תכולת אשלגן ( Kמיצוי בסידן כלורי)
(==meq=/literמיליאק/.ליטר)

א .הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 5
ס"מ

א .גיר כללי 25%
ב .גיר פעיל 8%

מקסימום  10מיליאק/.ליטר

.10

תכולת כלורידים (גר'/ק"ג=gr(/Kg

מקסימום  0.3גר'/ק"ג

.11

בדיקות נתרן חליף (( )SARביחידות)

מקסימום SAR=7.9

.12

תכולת סידן  +מגנזיום ()Mg+Ca
במיליאק/.ליטר ()meq/liter

מקסימום  5מיליאק/.ליטר
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41.02.011

שרוולים  -כללי

א .לפני תחילת העבודה ,הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל ,טלפון ,מים,
ביוב וכו' בחברת חשמל ,בזק ,עירייה ,מקורות וכו' ,ויקבל אישור עבודה בכתב.
ב .חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים .מומלץ להשתמש במתעל.
ג .גובהי כיסוי צנרת השרוולים יהיו כדלקמן:
סוג ,קוטר ומיקום צינור

גובה כיסוי

 P.V.Cבכל קוטר  -במדרכות

 50ס"מ

פוליאתילן בכל קוטר  -במדרכות

 50ס"מ

פוליאתילן  50/75 -מ"מ  -בין
פתחי עצים

 35ס"מ

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת ההשקייה
ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח.
בקרקע המכילה אבנים ,עצים קשים או חדים ,התעלה תועמד ב 15 -ס"מ מהעומק
בסעיף ג'  .3ואחר תרופד בחול בעובי  15ס"מ.
ד .רוחב החפירה יאפשר הנחה חופשית של הצנרת .צינורות המסומנים בתוכנית
כמונחים זה ליד זה ,יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה ,או להעמיק את
החפירה בדרגה אחת לפחות.
ה .לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן ,יש לחפור תעלה במרחק  2.0מטר מהעץ
(מלבד לצינורת טפטוף).
ו .בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,כביש או קיר וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת
שרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו( .ע"י מילוי מהודק של השתית ,ציפוי
אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה וכו') ,כלול במחיר השרוול.
ז .השרוול יהיה צינור  P.V.Cדרג  6ביוב תקני קוטר  110מ"מ  ,בקוטר הכפול לפחות
מקוטר הצינור המושחל דרכו .בתוכו יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ.
שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.
יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים ,וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון
ו/או סימון בצבע שמן ירוק בדופן המדרכה.
ח .יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקייה בזמן הנחת השרוול .במידה ולא ממשיכים
בביצוע המערכת ,יש לסגור את קצוות השרוולים ביריעת פוליאתילן שחורה ולקשור
היטב .שרוולים קיימים בשטח ,יש לגלות את הקצוות ,לפתוח סתימות בשרוול
ולהכניס צינור השקייה במידה ואין.
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ט .שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן ,או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצויין
בתוכנית.
י .שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור  -כלול במחיר השרוול.
יא .כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך
בריכת בטון (ביוב) בקוטר  60או  80ס"מ ,כמפורט בכתב הכמויות.
המכסה (פקק) יהיה בגובה הריצוף ועליו יותקן שלט עם כיתוב השקייה .הכיתוב יהיה
בשבלונה ,בצבע כחול ועל פי דוגמא שתאושר ע"י המפקח.
העבודה כוללת יציקת בטון ועיבוד מסביב השוחה ,או ריצוף במרצפות משתלבות בגוון
הריצוף במדרכה.
מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה (למצע) יהיה  20ס"מ מינימום.
בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ בעובי  10ס"מ.

41.02

עבודות שתילה ונטיעה

41.02.000

כללי
עבודות נטיעה ושתילה יבוצעו אך ורק בגנים בהם קיימת מע' השקייה מושלמת
הכוללת טפטפות ,ממטירים והמע' הנ"ל הינה ממוחשבת או עם קוצבי זמן ,או
בגנים בהם הקבלן יבצע מע' השקייה כנ"ל או השלמה למערכת השקייה קיימת.

תת פרק זה מתייחס לביצוע עבודות נטיעה ושתילה והוא כולל את העבודות
המתוארות בתוכניות ובסעיפי כתב הכמויות .אין זה מן ההכרח שעבודות הנקובות
להלן במפרט המיוחד בתת פרק זה ימצאו את ביטוין גם בכתב הכמויות או
בתוכניות.
כמו-כן ,תת פרק זה כולל את תחזוקת הגינון למשך  90יום החלים מיום גמר כל
הנטיעות והשתילות ובמסגרת הקמת הגן .החלפת צמחים או עצים שלא נקלטו גם
הם על אחריות הקבלן .עבור תחזוקה זו למשך  90ימים כאמור לא תשולם כל
תוספת לקבלן והיא כלולה במחירי היחידות השונות.
כל סעיפי הנטיעה כוללים אחריות לקליטה והחלפת צמחים או עצים שלא נקלטו
מכל סיבה שהיא .כל השיחים והעצים יענו לדרישות הנקובות בחוברת "הגדרת
סטנדרטים" (תקנים) של שה"מ.

טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזה
.1

ההגדרה "שתילים" הינה כללית ומכילה את כל סוגי ,מיני וזני הצמחים
במכרז/חוזה זה.
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.2

כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל
הנדרש .גודל השתילים מבוסס על "הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי
גננות ולנוי" שמתפרסם ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר

.3

השתילים יהיו נקיים מכל מחלות ,מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא ,ללא
הופעת סימני מחסור של מינרלים.

.4

השתילים יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי.

.5

כל הצמחים יהיו מסוג "מעולה" כמפורט בחוברת התקנים (סטנדרטים) של
משרד החקלאות .לא יתקבלו צמחים אטיולנטיים וכאלה המראים סימני
עקה.

.6

על הקבלן לציין את מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה.

.7

שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישת מכרז/חוזה זה,
יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.8

סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח ,והן
מבחינת גודלו ,מראהו ורמת התפתחותו  -ראה פירוט נוסף לדרישות בהמשך.

.9

לכל שתיל מקבוצת המחטניים ,למעט ערערים ,שיחים ומשתרעים .יהיה
קודקוד צמחיה מוביל ,ברור ובולט ובלתי פגוע באופן כלשהו.
שתיל שהמוביל שלו קטום ,יבש ,כפוף או מנוון יפסל.

41.02.001

מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים
א.

כל הצמחים שצויינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל
ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.

ב.

אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל.

ג.

מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  90%מנפחו של מיכל הגידול.

ד.

המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על
הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות ועל
נפחי המיכלים.
השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות ה"תקן"
כפי שצויינו בחוברת הסטנדרטים ,את נפח המיכל כפי שצויין בכתב הכמויות
ויהיו תואמים דרישות המפרט המיוחד.

ה.

הנפחים המצויינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח.

ו.

לא תאושר אספקה ושתילה/נטיעה של צמחים במיכלים שנפחם אינו כמצויין
בכתב הכמויות ,אך המפקח רשאי לאשר צמחים במיכלים שהסטייה בנפחם
אינה עולה על  15%מהמצוין בכתב הכמויות.
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ז.

בניגוד למצויין בחוברת הסטנדרטים של משרד החקלאות לא יאושרו צמחים
במיכלים בתחום הנפח המיוחד לגודל מסויים ,ודרישה מפורשת היא
שהצמחים יהיו במיכלים שנפחם כמצויין בכתב הכמויות.

ח.

אספקת צמחים "בשקית גידול" ("שק גידול") מורשית כתחליף לצמחים במיכל
ו/או לצמח מגודל באדמה בתנאים הבאים:
)1

הנוף העל קרקעי לא יקטן מהנדרש על פי הוראות מסמכי מכרז/חוזה
זה.

)2

לגבי אספקת צמחים ממיכל לא יקטן נפח שקית הגידול בשיעור העולה
על .20%

)3

לגבי אספקת צמחים מן האדמה יהא קוטר השקית  60ס"מ לפחות,
וגובהה  40ס"מ לפחות.

)4

הקבלן יציג תעודות מן המשתלה בדבר התפרקותה בתנאי הקרקע.

)5

אין המזמין מתחייב לאשר אספקת צמחים בשקית גידול שנפחה שונה
מהנדרש ושמורה לו הזכות לדרוש אספקת צמחים כמוגדר בכתב
הכמויות.

ט .בנוסף לצמחים במיכלים  -יסופקו על פי כתב הכמויות צמחים במידות
ובאופנים כדלקמן:

י.

40.02.003

)1

ורדים חשופי שורש (אך ורק בעונת החורף).

)2

ייחורי צמחים עשבוניים מושרשים או בלתי מושרשים  -כמפורט בכתב
הכמויות.

)3

עצים חצי בוגרים ("בכירים")  -על פי הוראות סעיף זה במפרט טכני זה.

)4

עצים בוגרים  -על פי הוראות מפרט טכני זה.

)5

דשאים  -כמפורט בכתב הכמויות.

בכל מקום ולכל עניין שלא צויין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות,
יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד
החקלאות.

דוגמאות  -רשימת צמחים
א.

חתימתו של הקבלן על מסמכי מכרז/חוזה זה מהווה הצהרה שהקבלן בדק
היטב את רשימת הצמחים ,הינו מכיר אותם ,ערך את הבירורים הראשוניים
לגבי מקורות אספקתם ומחירים ,ויש באפשרותו לספקם.

ב.

על הקבלן לקבל אישור המפקח להזמנת שתילים במשתלות.

ג.

חובת מדידת הכמויות הנדרשות לביצוע העבודות חלה על הקבלן .הכמויות
שצויינו בהזמנת העבודה ו/או ברשימת הצמחים הן אומדן בלבד.
145

ד.

הקבלן יידע את המפקח בכתב בדבר מועדי האספקה הצפויים לכל הצמחים
הנדרשים( .עבור כל הזמנת עבודה).

ה.

המפקח רשאי להורות על שינויים בכמויות הצמחים גם לאחר מתן אישור
להזמנת השתילים משיקולים תכנוניים ,ביצועיים ו/או מגבלות בהשגת
הצמחים הנדרשים.
שינויים אלה ,באם יורה המפקח עליהם ,לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי
למחירי היחידות.

41.02.004

מועדי ביצוע הנטיעה/שתילה
חל איסור לביצוע עבודות (כולן או מקצתן) בימי גשמים ועד  5ימים לאחר גשם ,הכל
לפי הכרעתו של המפקח.
לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות
כלשהן.

41.02.005

סימון הנטיעה  /שתילה
א.

יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי ,ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שמכרז/חוזה
זה ,אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון.

ב.

בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי/ורדים.

על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה.
41.02.006

בורות נטיעה/שתילה וכמויות זבל
א .בורות לנטיעה
חפירת בורות לנטיעה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר .העבודה תיעשה בכלי מכני
כגון מחפרון אשר גודלו יתאים לתנאים הספציפיים של המקום ,ו/או בעבודת ידיים
ללא הגבלות בכמויות ,ו/או במקדחה בקוטר מינימלי של  0.8 – 1.0מטר .כל חומר
זר שיתגלה תוך מהלך חפירת הבורות ושאינו אדמה נקיה ,יסולק על ידי הקבלן אל
מחוץ לגבולות האתר כאמור לאתר פסולת מאושר ,ולבורות שהאדמה שנחפרה מהן
התגלתה כבלתי ראויה לגידול גנני או כפסולת ,יספק הקבלן אדמת גן נקיה ,קלה
ופורייה.

הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן:

לדקל בוגר (תמר או
וושינגטוניה)

מידות הבור

כמות הזבל לבור /
ליטר

 180*180*180ס"מ

כמפורט במפרט
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לעץ בוגר (קוטר גזע  20ס"מ
ומעלה)

 120*120*140ס"מ

150

לעץ חצי בוגר ("בכיר")
מעוצב מהאדמה

 100*100*100ס"מ

80

לעץ או לשיח ממיכל
 110,200,60,ליטר ומעלה

 100*100*100ס"מ
מינ'
או גודל מיכל
בתוספת  30ס"מ
בהיקף ובעומק

80

לעץ או לשיח ממיכל  25ליטר
עד  40ליטר

 80*80*80ס"מ

50

לעץ או שיח ממיכל 7.5/10
ליטר

 60*60*60ס"מ

40

לצמח ממיכל  4 - 5ליטר

 40*40*40ס"מ

ראה "תערובת
מילוי" בהמשך

לצמח ממיכל  3ליטר (או
קטן יותר)

 30*30*30ס"מ

ראה "תערובת
מילוי" בהמשך

ב .דישון לעצים
הדישון יהיה מסוג קומפוסט מהסוג הנדרש בתת פרק  4101או שווה ערך מאושר
על סמך דו"ח מעבדה שיוגש על ידי הקבלן בתחילת העבודה או בכופתיות מרוכזות
כנ"ל.
כמות קומפוסט לכל בור לא תפחת מ 15-10 -ליטר ,כמות כופתיות לא תקטן מ5- -
 4ק"ג לכל בור .את הדישון יש לערבב היטב באדמה על שפת הבור לקבלת תערובת
אחידה.

ג .אופן הנטיעה ותמוכות
הוצאת העץ מהכלי בגוש שלם ובלתי מפורר .עצים מהאדמה ניתן לנטוע כשהם
עטופים ביוטה כפי שהתקבלו מהמשתלות ,אך על הקבלן לבצע מספר חתכים ביוטה
כשהעץ מונח בתוך הבור .נטיעה באדמה תחוחה ,נקיה ומזובלת בכמות קומפוסט
דלעיל.
פתיחת גומה והשקייה גדושה .הגומות תחוסלנה לאחר מספר השקיות ולאחר
פרישת קווי טפטוף.
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תמיכה
על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע (מגודל מיכל כלשהו גודל מהאדמה  -למעט זית וחרוב
בוגרים מעל  10שנים) בשתי סמוכות מעץ ועד למכסימום שלוש תמוכות לעץ .התמוכות
תהיינה מקולפות ומחוטאות לכל אורכן כשחלקה התחתון של התמוכה מרוח באספלט
קר .הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה ,שלא יפחת מ 7 -ס"מ .הסמוכה
תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון .כל חלק שיבוא במגע עם הקרקע  10+ס"מ מעל
הקרקע ,יהיו טבולים בקרבוליאום.
יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינמלי של  60ס"מ ובמרחק של  30ס"מ משני צידי
העץ והחלק העל-קרקעי יהא בגובה  2.00מטר .האורך הכללי של הסמוכה  2.60מ' לפחות.
קשירת העץ בצורת הסיפרה " "8לתמוכה ו/או לתמוכות במספר קשרים הנדרשים לעיצוב
וייצוב הגזע.
הקשירה תיעשה על ידי השחלת חוט קשירה דרך צינורית גמישה שקוטרה עד  10מ"מ
למניעת פציעת קליפת העץ.
התמיכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד.

ד .מגן לעץ (מסגרת תומכת)
אם לא נדרש אחרת ,תצבע המסגרת בצבע יסוד עשיר אבץ שתי שכבות בגוון חום ושכבה
אחת של צבע עליון "איתן" של "טמבור" מסדרת "טמבור מיקס" או ש"ע בגוון חום שיאושר
ע"י המפקח.
ה .תחזוקה ואחריות לקליטה
תחזוקה החלה על הקבלן ועל חשבונו הוא במסגרת הקמת הגן ,הינה לתקופה של  90יום
החלים מיום גמר כל העבודה כנאמר במוקדמות.
הקבלן יוחזק כאחראי לקליטה ויחליף כל עץ שלא נקלט מכל סיבה שהיא.
ו .דרישות מיוחדות
גובה גזע  -משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו לפחות
 40%מקוטר הגזע בנקודת התפצלות.
ענף עיקרי (=ענף שלד)  -ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  40%מקוטר
הגזע בנקודת התפצלותו.
גובה כללי  -גובה הצמח כפי שמספיק לאתר העבודות .עצים מעוצבים  -הגובה נמדד
לאחר העיצוב.
רוחב (קוטר) כללי  -רוחב (קוטר) נמדד כשהצמח באתר ולאחר עיצובו.
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.1

עובי הגזע לעצים מאדמה כמוגדר בטבלת סיווג ב' בחוברת "הגדרת סטנדרטים"
("תקנים") של שה"מ ,אך בשום אופן לא פחות מהמידות שלהלן:
עובי הגזע ימדד בגובה  40ס"מ מעל צוואר השורש וגובהו לא יותר מ 2 -מ' עד
לענפים הראשונים ,ובכל מקרה יענה לדרישות לעץ מס'  9כמוגדר בחוברת
שה"מ.

.2

41.02.012

עובי הגזע לעצים ממיכלי  60ליטר לא יקטן מ 1 ¾" -מדוד  60ס"מ מעל צוואר
השורש וגובה הגזע מדוד מעל צוואר השורש ועד לענפים ראשוניים לא יותר מ-
 2.0מ'.

נטיעת שיחים

א.

הגדרות
.1

שיחים שונים המוגדרים בתוכנית כשתיל ממיכל  3ליטר יענו להגדרה
שבחוברת "התקנים" של שה"מ ויהיו בהתאם למיכל שנפחו לפחות  3ליטר
ועד נפח  6ליטר.
מספר בחוברת לכינוי הגודל יהיה מס' .4

.2

לשיחים המוגדרים בתוכנית  10ליטר ,יהיו מגודל כלי בנפח  10ליטר ועד
 25ליטר וגודל הצמח יענה למס' .6

.3

שיחים המוגדרים בתוכנית לגודל כלי  25ליטר יענו לכלי גידול שנפחו 25
ליטר ועד  60ליטר ומספרו הוא  7כמוגדר בחוברת התקנים של שה"מ.

.4

גודל ונוף הצמח יענה להגדרות שבחוברת התקנים של שה"מ ויהיה תמיד
לא פחות מכפול מנפח גוש המצע והמיכל.

ב .בורות לנטיעה
חפירת בורות לנטיעה בכל סוגי הקרקע הקיימת באתר .העבודה תיעשה בכלי מכני
כגון מחפרון ,אשר גודלו יתאים לתנאים הספציפיים של המקום ,ו/או בעבודת ידיים
ללא הגבלות בכמויות ,או על ידי קידוח בורות במקדח שקוטרו מתאים לנאמר להלן.

ג .מידות בורות לנטיעה
לשיחים ממיכלי  1ליטר לא פחות מ 30/30/30 -ס"מ.
לשיחים ממיכלי  3ליטר לא פחות מ 40/40/40 -ס"מ.
לשיחים ממיכלי  10ליטר לא פחות מ 60/60/60 -ס"מ.
לשיחים ממיכלי  25ליטר לא פחות מ 75/75/75 -ס"מ.

149

ובכל מקרה לא פחות ממידות המיכל ובתוספת  15-10ס"מ בהיקף ומתחתיו.

ד .דישון
דישון יבוצע בקומפוסט בלבד ומהטיב המאושר ובכמות ביחס  1:8מהנפח הכללי של
הבור .הדישון יעורבב על שפת הבור באדמה נקיה.

ה .אופן הנטיעה
הוצאת הצמח מהמיכל בגוש שלם ובלתי מפורר .נטיעה באדמה תחוחה ,נקיה ומזובלת
בכמות קומפוסט הנזכרת לעיל.
עומק או גובה הנטיעה ביחס לפני הקרקע המתוכננים בהתאם לגובה צוואר השורש.
פתיחת גומה והשקייה גדושה ,כולל מספר השקיות נוספות עד לחיסול הגומות.

41.02.13

נטיעת עצי זית בוגרים
פתיחת בורות לנטיעה בהתאם לגודל הגוש בתוספת  40-30ס"מ לצדדים ומתחת ,אך
לא פחות מעומק של  1.5מטר.
נטיעה באדמה נקיה וחופשיה מכל פסולת או חומר זר.
העצים יהיו מפותחים ובוגרים ,כשעובי הגזע או מספר גזעים לפחות " .5" - 6גיזום
הנוף וקיצוץ השורשים לפי הנחיות .הקבלן חייב לקבל אישור על כל עץ זית שבדעתו
לנטוע באתר במקום גידולו הטבעי.
האדריכל רשאי לפסול עצים מבלי לנמק .העברת העץ ממקום גידולו למקומו החדש
בכלי הובלה מתאימים ומוגנים ,והנטיעה תיעשה בעזרת מנוף או כלי אחר שיבטיח אי
פגיעה בעצים .ריסוס בלובן ,אחריות לקליטה ,תחזוקה וטיפול למשך  6חודשים מיום
גמר כל הנטיעה .מריחת החתכים במשחת עצים אפורה.

41.02.014

פרחי עונה
שתילת פרחי עונה מכוסיות "חישתיל" או שווה ערך .השתילים יהיו שווים
בהתפתחותם ויבטיחו פריחה מלאה כעבור  10ימים לכל היותר מיום שתילתם .בחירת
סוגי השתילים לפי ההוראות.
מרווחי שתילה ,באם לא קיבל הקבלן הוראה אחרת באתר ,יהיו כ 20/20 -ס"מ או
מרווח מקורב.
באם יידרש הקבלן לשתול פרחי עונה פורחים יספקם בגושים פורחים לפי בחירת
האדריכל.
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41.02.015

מרבדי דשא
מרבדי דשא יהיו מהסוג הנדרש בכתב הכמויות .פרישת מרבדי דשא על גבי שטחים
שיושרו ,גורפו כנדרש וכאמור לעיל .המרבדים יונחו צמוד זה לזה ללא כל מרווח.
במידה ויווצרו מרווחים כל שהם בין המרבדים ימולאו אלה בחול דיונות נקי ,וזאת
לאחר מספר השקיות ולאחר הידוק.
הידוק יבוצע במעגילה שמשקלה מתאים אך לא יותר מ 700 -ק"ג ולאחר מספר
השקיות .בין ההשקייה האחרונה להידוק ,יש לחכות לפחות  5ימים.
מרבדי דשא יהיו כאלה שגודלו באדמות קלות ,ובשום אופן לא באדמות כבדות
וחרסיתיות אשר מהוות שכבה חוצצת וכמעט אטומה.
על הדשא להיות שטוף ונקי מכל המינים האחרים ,עשבים חד או רב שנתיים וחופשי
ממחלות שורש ועלה .טיפול ותחזוקה למשך  90יום לאחר גמר ביצוע כאמור
במוקדמות.
יישור סופי של המדשאה ייעשה ע"י פיזור חול דיונות לקבלת שטח ללא שקעים
ובליטות

41.02.021

41.03

תערובת למיכלים/אדניות ועונתיים
א.

על הקבלן להציג למפקח אישורים על מקור ,סוג ותכולה של כל רכיבי
התערובת.

ב.

בתערובת לעונתיים יהא המשך המורכב מסוג "מולטיקוט  "4 -או ש"ע ,בשיעור
של  50גרם למ"ר ,והכמות בתערובת  250גרם למ"ק תערובת (מחושב לפי שכבה
של  20ס"מ).

ג.

למיכלים/אדניות הדשן יהיה מורכב מסוג "מולטיקוט  "8-או ש"ע ,בכמות של
 4ק"ג למ"ק תערובת.

מערכות השקייה
כללי
 .1ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי ,המורכבות בעיקרן
מצינורות פוליאתילן .
המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל
הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.
 .2ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ולפרטים והנחיות
המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות
לביצוע תקין.
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 .3כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של
מיא"מ.
 .4אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון ,יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש
לתכנית לפני הביצוע.
 .5התחברות לקו אספקת מים  -על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה לחץ מים
דינאמי קוטר ומיקום מקור המים .הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות
הבדיקה ,לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.
 .6התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית
מעודכנת ומאושרת על  -ידי המתכנן או המפקח  ,אשר תישא את החותמת
"לביצוע".
 .7על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות  ,כלומר תכנית
מצב קיים בשטח אחר הביצוע ( .AS-MADEתוכנית העדות תוגש בשרטוט
ממוחשב עפ"י דרישת המזמין).
 .8כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים
להתקנתם  ,וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית.
 .9הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על  -ידי
המפקח ,כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.
 .10ביצוע העבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור
המפקח על השלב המבוצע .שלבי העבודה יקבעו על  -ידי המפקח בתאום עם
המתכנן.

מדידה וסימון
 .1המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים .
 .2המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי-התאמה בין המתוכנן לבין מבוצע
בשטח  ,במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות ,על הקבלן חל איסור
מוחלט לבצע שינוי בתכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.

חפירה
 .1לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל ,טלפון ,מים,
ביוב וכו' בחברת חשמל ,בזק  ,עירייה ,מקורות וכו'  ,ובאחריותו לקבל אישור
עבודה בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן.
 .2חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים .מומלץ להשתמש
במתעל.
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 .3עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן:
קוטר צינור

עומק חפירה

 75מ"מ ומעלה

 60ס"מ

 63 - 40ס"מ

 40ס"מ

 32מ"מ ומטה

 30ס"מ

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת
פלסטית על-ידי מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תאום עם המפקח.
בקרקע המכילה אבנים ,התעלה תועמק ב 15 -ס"מ מהעומק בסעיף ג' .3
ולאחר מכן תרופד בחול דיונות בעובי  15ס"מ של חול דיונות ,לפני השלמת
הכיסוי בקרקע מקומית.
 .4רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת .צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה
ליד זה יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה  ,או להעמיק את החפירה
בדרגה אחת לפחות.
 .5לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן ,יש לחפור תעלה במרחק  2.0מטר
לפחות מגזע העץ.
 .6בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,כביש קיר ריצוף וכו' יש לפתוח בהם מעבר
צר להנחת שרוול ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו ( .על-ידי מילוי מהודק
של התשתית ,שכבות המצע  /תשתית ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה,
גרנוליט וכו' )  -כלול במחיר השרוול.
 .7השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר
הצינור המושחל דרכו .
בתוכו יותקן חוט משיכה מפוליפרופילן שחור בעובי  6מ"מ.
שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  40ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח על-ידי
יתדות סימון מברזל של מודדים.
בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה  /שביל א
בגב הקיר.
 .8יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול .במידה ולא
ממשיכים בביצוע
המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים ,לאחר השחלת החוט כאמור
לעיל .
שרוולים קיימים בשטח  -יש לגלות את הקצוות ,לבדוק שהשרוול תקין לכל
אורכו ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.
 .9שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות  -יהיה מפלדה או מ -
 P.V.Cדרג . 10
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בהתאם לתכנית  .ראש השרוול בעומק עד  100ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים
עפ"י דרישת המפקח.
שרוולים במדרכות ,ריצופים ומפרצי חניה  -עשויים מפוליאתילן תקשורת
בקטרים  50מ"מ או  75מ"מ או מ P.V.C -ביוב (כתום) בקטרים  90מ"מ 110 ,
מ"מ  ,בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות .
ראש השרוול טמון בעומק  40ס"מ  .במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש
במהדקים מכניים.
מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח .
המחיר כולל :את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי מלא ,לרבות
חוט משיכה כאמור לעיל.
 .10שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי
בהתאם למצויין בתכנית.
 .11שרוולים רזרוויים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור ,כלול במחיר השרוול.
 .12כל הסתעפות בצנרת על-ידי מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים
יבוצעו בתוך תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר  60או  80ס"מ  ,כמפורט בכתב
הכמויות/בתכנית .המכסה בגובה הריצוף  .על המכסה יותקן שלט עם כיתוב
"השקיה" ויהיה תואם ריצוף/אספלט.
העבודה כוללת השלמת הריצוף  /האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא .
מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא (למצע) יהיה  20ס"מ מינימום.
בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי  10ס"מ.

צנרת ומחברים
 .1צינורות מחומרים פלסטיים  -יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .
כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.
 .2מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,חפירת התעלות וניקיונם ,הרכבת הצנרת וכל
אביזרי החיבור והצנעתם ,הכל בהתאם לנדרש.
לא תשולם תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה ,כתוצאה
מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
 .3יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
 .4כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה ,קווים
מחלקים לטפטוף או מתחת לריצופים ,כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם
אטמים ללחץ מים כדוגמת "פלסאון" "פלסים" או ש"ע .
אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא.
 .5הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים .מקוטר  75מ"מ הרוכב
יהיה בעל  4ברגים.
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פריסת הצנרת וחיבורה
 .1צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה).
צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.
 .2צנרת פוליאתילן תונח רפויה  ,ללא מגע עם עצמים קשים וחדים ,ביום חפירת
התעלה.
 .3חיבורים והתקנות יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים.
 .4זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה על-ידי אביזר פלסטי מתאים.
 .5צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל
הקוטר הגדול .
צינורות זהים בקוטרם ,יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.
 .6צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.
 .7הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה על-
ידי מפתחות מתאימים.
החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהינה נזילות ( מקדח כוס
עם מוביל) קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב  2מ"מ מקוטר חור הרוכב .יש
להקפיד להוציא את דיסקית הצינור שנקדחה.
 .8מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  1מ' לפחות לאחר ההסתעפות.
 .9אין לחבר קווי ההארקה לצנרת השקייה.
 .10ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בתא הגנה מנוקז מחומר
טרמופלסטי או על-פי הנחיות בתכנית.

כיסוי ראשוני  ,שטיפה ובדיקה
 .1לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן
בתכנית העדות.
 .2יש לשטוף את הקווים הראשיים ,את סופי השלוחות יש לשטוף על-ידי פתיחה
וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
 .3לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים.
בכל מקום בו מחובר אביזר  ,משאירים תעלה פתוחה באורך  1.0מ' לכל צד.
באדמה המכילה אבנים יש לרפד את הצינור בשיכבת חול דיונות בעובי  15ס"מ
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ולכסות בשכבה של  7ס"מ  ,הכלולות במחיר הצינור  ,ומעל שכבה זו את
הקרקע המקומית.
 .4יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן  ,במשך  24שעות .נזילות שיתגלו יש לתקן
ולבדוק שנית.
כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.

כיסוי סופי
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח  ,יכוסו התעלות סופית באדמת גן
נקיה ללא אבנים.
יש לוודא שלא תהינה שקיעות של פני הקרקע בתעלות.
יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות.

ראש מערכת (ראש בקרה)
 .1המחיר כולל אביזרים ,אביזרי חיבור  ,אספקה והתקנת ארגז מכסה ומנעול,
התחברות לקו אספקת מים ,וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת.
 .2כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה
קלה.
 .3סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על-פי פרט בתכנית ו  /או על-פי הנחיות
המתכנן.
 .4לכל ראש יורכב ברז גן " 3/4עם אביזר חיבור מהיר לצינור גמיש בסוף ראש
מערכת תורכב הסתעפות  Tעם פקק.
 .5ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של כל אביזר
ואביזר בראש המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים.
 .6ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ("רקורדים") ולאחריהם צינורות המורכבים
אנכית כלפי מטה ,ועשויים מחומר קשיח (  P.V.Cאו ברזל מגולוון ) ויורדים
ומחוברים לזוויות  90מעלות להמשך חיבור לצנרת.
מתחת לפני הקרקע
 .7אביזרי ( )P.V.Cיהיו מוגנים מקרינת שמש.
 .8במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן
לקרקע ויכיל מדחנים למדידת לחץ.
 .9כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת ,אשר יעוגנו בארגז ראש
המערכת באמצעות בטון או חבקי מתכת מגולבנים שיוצמדו לארון המיגון.
 .10בחירת מיקום הצבת ראש המערכת והארגז תעשה על-פי התנאים במקום ועל-
פי הוראות המתכנן.
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המתכנן יקבע על-פי מיקום הראש את גובה ראש הארגז המתוכנן ביחס לגובה פני
הסביבה.
 .11כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם לאחר ביצוע כל הריתוכים.
יש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג "אוניסול "ZN
של "טמבור" או שווה ערך .ובצבע עליון שתי שכבות מסוג "איתן" של "טמבור"
או שווה ערך בהתאם לדרישות המפרט הבינמישרדי.
 .12ווסתי הלחץ יהיו ישירים מסוג "ברמד" " ,בראוקמן" או "דקה" או ש.ע .מאושר
מראש.
 .13ארגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות "( MASTERמפתח אב") ,מסוג "רב-
בריח" או שווה ערך.
קוטר לשון הנעילה  10מ"מ לפחות.
 .14במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין (תוצרת "ענבר" "אורלייט" וכו')
תכלול עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות ופרטי החברה.
 .15ראש המערכת יכלול מד-לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי " 1/2במיקום שיורה
המתכנן (גם אם לא צויין בפרט).
 . 16ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת (מז"ח) יורכב מעל פני הקרקע
בהתאם לפרט בתכנית.
ועל פי הוראות  /תקנות משרד הבריאות ומיא"מ  ,ומיקומו לפי הוראות
המפקח.
עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח רשמי למפקח .אישור העבודה
יותנה בקבלת אישור זה.

מחשב
.1

המחיר כולל :אספקת המחשב ,הרכבה ,כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה
כגון :סולונואידים ,מטען סולרי ,סוללה נטענת וכו' או לחילופין חיבור למקור
מתח  V - 220קבוע .כל העבודות החשמליות יעשו על-ידי חשמלאי מוסמך.
המחשבים יכללו את כל ציוד התקשורת האלחוטית ,חיבור ראש /י המערכת
למחשב ,צינוריות הפיקוד ,חיווט חשמלי וכו' עד להפעלת ראש/י המערכת
באופן מושלם .הרכבת המחשב על-ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו הדרכה
ואחריות לשנה.

.2

המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או שווה ערך .הארגז יעוגן
על יציקת בטון מזוין,
מחוץ לארגז ראש המערכת .ביציקת הבטון יוכנו  3שרוולים מפוליאתילן בקוטר
 50מ"מ.

157

.3

בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 3/4למי פיקוד הכולל ברז ,מקטין
לחץ ישיר (גוף פליז) ומסנן  155מש'  .מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח.

.4

חיבור הכבלים החשמליים על-ידי ערכת הדבקה (קופסת חיבורים) עם אטימה
אפוקסית.
לכל גיד יהיה צבע שונה .

.5

במקרה של צינורות פיקוד הידראוליות :הצינוריות יהיו בקוטר  8מ"מ דרג 10
ובצבעים שונים.

.6

ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת המזמין.

טפטוף
 .1כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת  ,יחולו גם
על צנרת מערכת טפטוף .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני
לטפטוף.
 .2מחיר יחידה כולל :אספקת חומר ,אביזרי חיבור  ,חפירת תעלות ,פריסת הצנרת ,
הרכבתה ,הצנעתה ,יתדות ייצוב מברזל בקוטר  6מ"מ ובאורך  40ס"מ בצורת .U
 .3שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  16מ"מ ,ספיקת הטפטפת
 2.3-2.1ליטר /שעה ,בצבע חום .הטפטפת אינטגרלית בצינור אלא אם צוין
אחרת ,ובמרווחים המצוינים בתכנית  /בכתב הכמויות.
 .4בכל השיחיות  ,מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).
 .5הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף ג' .3
הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שמצוין בתכנית ויונחו
בעומק  30ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה.
 .6יש לשטוף צינורות מחלקים  ,אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק
ולשטוף.
ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.
 .7כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז ,שיסתיים בבריכת ניקוז
או במצמד  +פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית.
קצוות אחרים של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד +פקק ולא בקיפול
הצינור.
 .8פרטים מוגנים בבריכת הגנה כולל מכסה בקוטר  30ס"מ מינימום ,מסוג תא
מחומר טרמופלסטי ,האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים על-ידי וו מברזל ומבטון.
בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז.
 .9קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר על-ידי קיפול קצה הצינור והידוקו על-ידי
סופית תקנית.
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 .10טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על-פי הוראה מראש ובכתב על-ידי המפקח.
הטפטפות יורכבו על צינורות מקוטר  16מ"מ ומעלה דרג  ,4בעזרת מחרר המיועד
לכך .
 .11הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על  5ס"מ מצוהר השורש של הצמח.
 .12בשיחים -יונחו הקוים לאורך השורות ,מעל פני הקרקע .קווי הטפטוף יתחילו
בצד אחד ויסתיימו בצד שני על-פי הנחיות המתכנן לפני הביצוע.
 .13המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות
בשלוחה.
 .14פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה .השלוחות ייוצבו
ביתדות ברזל מגולוון  6מ"מ בצורת ח באורך  40ס"מ או על-ידי מייצבים
סטנדרטיים ,כל  2.0מטר (אלא אם צויין אחרת ).
 .15בשטחים מדרוניים  -שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת
השיחים.
במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על-יד כל צמח.
 .16לעצים -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף ג' . 3
מסביב לכל עץ תותקן טבעת מצינור טפטוף כנ"ל .
הטבעת כוללת 8 - 6 :טפטפות לעץ ,ו  12 - 6לדקל כמפורט בכתב הכמויות  /או
בפרטים ,ותקיף את הגזע במרחק של  30ס"מ מפני הגזע .כל טבעת תיוצב ב3 -
יתדות כנ"ל.
ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים על-ידי האדריכל.
מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או
בשטח על-ידי המתכנן.
תוואי הקו המחלק לא יעבור בתחום הגומה אלא מחוץ לגומה במרחק  30ס"מ
מינימום ,הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול  .ממנו יצא צינור עיוור  16מ"מ
בצבע חום לגומה בתוך שרוול ויחובר לטבעת צינור הטפטוף .חיבור הצינור
כעיוור לצינור המחלק יהא באמצעות אטם כדוגמת "פלסאון" או שווה ערך.
השימוש במחברי שן אינו מאושר.

טפטוף טמון לדשא
 .1עומק הטמנת שלוחות הטפטוף יהיה  10ס"מ מתחת לגובה פני קרקע סופיים.
 .2שלוחות הטפטוף יהיו במירווחים של  0.4מ' בין השלוחות.
 .3שלוחות הטפטוף יהיו מסוג "אינטגרלי מתווסת" בצבע חום  16מ"מ בספיקה
של  2.3ל"ש או ש.ע מאושר מראש.
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 .4הטמנת שלוחות הטפטוף תעשה באמצעות כלי בעל הנעה עצמית עם מנגנון
ויברציוני להחדרת הצינור לקרקע עם אפשרות לכיוון הטמנה עד לעומק של 30
ס"מ.
 .5השלוחות יוטמנו עפ"י ההפעלות בראש המערכת .לאחר הטמנת כל הפעלה
והפעלה וחיבורה לראש המערכת ישטפו השלוחות באמצעות מי-ההשקייה.
השטיפות יהיו קצרות ( 5-10דקות הזרמת מים להפעלה) וסגירת ההפעלה .כל
הפעלה תישטף באופן זה  10פעמים לפחות.

המטרה
 .1ממטירי גיזרה יוצבו בשולי המדשאה ,בתוך שטח הדשא ,ובמרחק של עד  10ס"מ
מקצה הדשא.
 .2גובה הטמנת הממטירים יהיה  2ס"מ מתחת לגובה של פני דשא מכוסח.
 .3כל ממטיר יחובר לצינורות מובילים/מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן 25/4
מ"מ (או כמופיע בתוכנית).
חיבור הצינור יעשה באמצעות רוכב (מקוטר של  40מ"מ ומעלה) ומצמד הברגה
חיצוני ובאמצעות מסעף " Tפלסאון" או ש.ע .מאושר בקטר "? 32/4מ.

סיום עבודה
 .1יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון.
בקו טפטוף בתחילת הקו ובסיומו ,ולהעביר למפקח רישום מסודר של מדידות
אלו לפי מספרי קווי ההשקיה וההפעלות .בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם
לאישור העבודה.
 .2לאחר תקופה של  6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן
לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם
להוראות המפקח .בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה
בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע .הכנת תכנית העדות תהיה על
חשבון הקבלן.

העתקת עצים

41.05

העתקת עצים (חלופה א')

41.05.001
כללי
.1

מפרט מיוחד זה מתייחס לעבודות הקשורות בהעתקת עצים בוגרים .ההעתקה
תיעשה בגבולות האתר.
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.2

סוגי העצים שיועתקו ממקום גידולם העכשווי ,הינם מהסוגים השונים
והמפורטים בכתב הכמויות.

.3

עבודות נושא המפרט המיוחד שלהלן ,תבוצענה על ידי בעלי מקצוע ,גננים
מומחים ובעלי ניסיון בהעתקת העצים.

.4

עבודת העתקת העצים תיעשה בפיקוח צמוד ורצוף ע"י המפקח והמהנדס.

.5

הקבלן יוחזק אחראי לקליטת העצים ולתחזוקה בפרק זמן מיום גמר הנטיעה,
עד ליום שבו תאושר הקליטה.

.6

תקופת התחזוקה והאחריות החלים על הקבלן הינה לתקופה כדלקמן:
א .כשההעתקה מתבצעת בין החודשים תחילת אפריל וסוף אוגוסט ,לתקופה
של שישה חודשים מיום גמר הנטיעה.
ב.

.7

בין החודשים סוף אוגוסט ותחילת אפריל (תקופת החורף) ,לתקופה של
שנה החלה מיום גמר הנטיעה עד ליום אישור הקליטה.

להבטחת האחריות ,יפקיד הקבלן בידי המזמין ערבות בנקאית ,או כל ערבות
אחרת לשביעות רצונו ,לתקופות הנ"ל.
גובה הערבות יהיה בגובה  10%מהיקף כל העבודה.

גיזום
גיזום נוף העצים יבוצע בדרך כלל בגובה כ 1.0 -מ' מעל ה"מזלגות" ,אלא אם
המפקחים ידרשו אחרת.
גיזום ענפים אלה יבוצע במסורים חדים ובצורה אלכסונית מקביל לגזע המרכזי.
כל הניסורים והחתכים יהיו חלקים לגמרי וללא קליפות קרועות .לשם שמירת שלמות
החתך והקליפה ,יש לנסר תחילה בתחתית הענף ורק לאחר מכן לסמן במדוייק מעל
הענף (בחלקו העליון) ולנסר את הענף להסרתו.
כשהענפים ארוכים ומהווים סכנה לצמוד ,כגון חוטי חשמל ,טלפון ,מבנים וכדו',
ינוסרו הענפים ליחידות אורך של כ 2.0 -מ' לנוחיות ובטיחות בביצוע.
כל החתכים ימרחו במשחת עצים בגוון אפור למניעת ריקבון.
הכנת בורות נטיעה
סימון מדוייק של בורות לנטיעה במקומות המסומנים בתוכנית ו/או לפי הוראות
באתר.
פתיחת בורות לאחר אישור הסימון במידות מינימליות של  1.50/1.50/1.50מ' ,סילוק
כל פסולת או חומר זר וכזה שאינו אדמה ראויה לגינון אל מחוץ לאתר .תוספת אדמה
פוריה ונקיה בכמות המספיקה למילוי הבור סביב גוש השורשים.
תוספת דשן-אור או קומפוסט אחר שווה ערך בכמות של  20ליטר .ערבוב הקומפוסט
באדמה על שפת הבור לתערובת אחידה.
161

הכנת עץ להעתקה
לאחר ביצוע שני הסעיפים דלעיל ,יחפור הקבלן סביב גוש השורשים ובמרחק מהגזע
להבטחת הגוש שיהיה בקוטר מינימלי של  1.20מ'.
חפירה תיעשה במחפרון ו/או בעבודת ידיים לעומק של לפחות  1.20מ' מפני צוואר
השורש.
חיתוך שורשים במזמרות ,ו/או ניסור במסורים בצמוד לפני גוש האדמה ובחתכים
חלקים.
הטיית העץ לכיוון מסויים וניתוק השורש המרכזי.

הובלה ונטיעה
קשירת העץ (גזע) ברצועות ברזנט חזקות ותפורות להערמה על גבי משאיות .הובלה
למקום הנטיעה .הורדת העץ מהמשאית במנוף או בכלי אחר בעל כושר הרמה מתאים,
ובעזרת רצועות ברזנט כאמור לעיל.
מילוי אדמה מטוייבת בתחתית הבור לקבלת צוואר השורש בגובה הקרקע.
הכנסת העץ לתוך הבור ומילוי באדמה מטוייבת סביב הגוש .השקייה בזרם קל תוך
מילוי האדמה .פתיחת גומה והשקייה גדושה.

תיקון גיזום
תיקון גיזום ו/או חתכים בענפים דקים ואחרים שנפגעו כתוצאה מההובלה בכלי
חיתוך חדים .מריחה במשחת עצים כאמור וריסוס בלובן מגובה צוואר השורש עד
לקודקוד ענפים מנוסרים.

טיפול ותחזוקה
טיפול ותחזוקה שינתנו על ידי הקבלן יהיו רק בימים הראשונים לאחר הנטיעה.
הקבלן יוחזק כאחראי לקליטה כאמור בכללי ,למרות שלא הוא ימשיך בטיפול עד גמר
תקופת האחריות .מיום גמר הנטיעה ולאחר מספר השקיות ,על הקבלן לבקר לפחות
פעם בשבוע באתר ,לבדוק את העצים ולהתריע מיד במקרה של חוסר טיפול.
אחריות לקליטה פירושה שהקבלן יחליף כל עץ שלא נקלט בעץ אחר שיסופק על ידו
ושיהיה זהה לעץ שלא נקלט .למה הקבלן לא אחראי  60יום ?

41.05.002

העתקת עצים בוגרים (חלופה ב') בארגוז גוש השורשים מה זה חלופה א'
א.

מבוא
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ב.

.1

העצים המיועדים להעתקה הינם עצים בוגרים מהמינים שצויינו בכתב
הכמויות ומצויינים בשטח/ים אשר צויינו בכתב הכמויות או שהקבלן
יאתרם כמפורט.

.2

בשל עבודות פיתוח נרחבות המתוכננות לביצוע במקום בו גדלים העצים,
יש להעתיקם למקום אחר.

.3

העצים יועתקו למקומות שצויינו בתוכניות ולפי הנחיות מפורטות
שימסור המפקח.

.4

בעבודות ההכנה להעתקה וההעתקה עצמה ,על הקבלן לאחוז בכל
אמצעי הזהירות כדלקמן:
א)

לקבל לידיו כל מידע שניתן להשיג בדבר תשתיות תת-קרקעיות
עיליים קיימים.

ב)

לבצע את כל העבודות באופן שתנועת כלי הרכב והולכי הרגל
תתאפשר במינימום הפרעה ובבטיחות מלאה ,תוך קבלת
רשות/היתר לכל פעולה ,כנדרש על פי חוק הוראות/תקנות מטעם
הרשויות.

ג)

לנקוט בכל אמצעי זהירות בעבודות לרבות שילוט ,מעקות
ואמצעי אזהרה להבטחת אנשים וכלי רכב בסביבה.

ד)

לשמור בקפדנות על לוח זמנים שנקבע ע"י המפקח ,לביצוע
הפעולות הנדרשות והשלמת ההעתקה.

.5

בכל נושא ועניין שלא צויין במפרט טכני מיוחד זה ,יחולו במכרז/חוזה
זה הוראות המפרט הבינמשרדי פרק  41עבודות השקייה ונטיעה.

.6

בחתימתו על הצעה/חוזה זה ,מצהיר הקבלן כי יש לו ניסיון חיובי מוכח
בהעתקת עצים מבוגרים במידות ובגודל העצים המיועדים להעתקה.

עבודות ההכנה
.1

חפירה ו/או חציבה בהיקף העץ באופן שגוש השורשים ישאר במידות נטו
 150*150סמ' ,לעומק שלא יפחת מ 100 -ס"מ.
החפירה/חציבה תבוצע בכלים ידניים ותוך חיתוך נקי ובררני של
השורשים .פצעי חיתוך של שורשים בעובי מ 10 -מ"מ ומעלה יימרחו
במשחה מתאימה.

.2

בניית ארגז במידות הנדרשות ,מלוחות עץ שעברו טיפול באימפרגנציה
(עפ"י התקן הישראלי) .בניית ארגז תבוצע כדלקמן:
א)

תתאפשר פתיחה וסגירה של הדפנות (קירות) ללא גרימת זעזועים
לגוש השורשים.
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ב)

יותקנו חיזוקי פלדה שיבטיחו את יציבות הגוש ושמירת צורתו,
גם בשלב הנפת גוש העץ והובלתו.

.3

במרווח בין גוש העץ ודפנות הארגז ,יש להשלים תערובת השרשה
מתאימה .התערובת תכלול חומר הורמונלי ממריץ התפתחות שורשים
שיושמו לתערובת ,ו/או ביישום על קצות השורשים שנחתכו לפי הוראות
היצרן ובאישור המתכנן.

.4

מילוי המרווח בין הארגז ודפנות החפירה בחומר כגון חצץ שטוף או אחר
באישור המתכן.

.5

כיסוי ,סימון ו/או גידור החלקים העליונים/בולטים של הארגז באופן
שימנע כל נזק ופגיעה לגוף או רכוש.

.6

גיזום ועיצוב נוף העצים במגמה להקטין את נוף העץ ,תוך שמירה על
צורתם האופיינית של העצים ,שלד נכון ובריא.
מניעת פצעי גיזום גדולים בשלד ויצירת שיווי משקל בין נוף השורשים
המוקטן לנוף העץ.
את פצעי הגיזום שמעל  10מ"מ קוטר ,יש למרוח במשחת גיזום
מתאימה.

.7

סילוק כל יתרת החומרים והפסולת מהאתר למקום שפך מותר.

.8

השקייה בתכיפות קבועה ו/או לפי הנדרש בעונת הגשמים.

.9

לאחר תקופה שלא פחות מ 4-חודשים(מתוכם לפחות חודשיים שאינם
בתקופת החורף שבין תחילת נובמבר לסוף מרץ) ,יש לחשוף את הארגז
ולפותחו לבדיקת התפתחות שורשים משניים.
אם ההתפתחות תקינה ,יש להתקדם בהכנות להעתקה .אם לא התפתחו
שורשים משניים ,יש לעכב המשך ההכנות להעתקה ולסגור לחודשיים
נוספים תוך השלמת תערובת להשרשה  -כמו בשלבי ההכנה הראשוניים.

.10

ג.

לאחר סגירה בארגז ,מילויו וחיזוקו לקראת ההעתקה ,יש להעמיק את
החפירה/חציבה לצורך ניתוק השורשים הגדלים כלפי מטה בתחתית
הארגז .פעולות אלו יבוצעו בעת שהעץ קשור/נתמך ,יש לקשור/לתמוך
את העץ באופן זהיר ,ותוך ריפוד והגנה למניעת גרימת נזק לשלד העץ.

העתקה
.1

הרמת העץ וגוש השורשים המאורגז שלו תבוצע בזהירות ותוך שמירה
מירבית למניעת גרימת נזק לשלד העץ ו/או מערכת השורשים שלו.
העץ והארגז יקשרו לנוף תוך השלמת ניתוק שורשים (בחיתוך) בתחתית
הארגז.
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חל איסור להניף/למשוך/להרים את העץ ישירות אלא בארגז ו/או
בעטיפתו.

ד.

.2

חפירת בור במידות הגוש בתוספת  50ס"מ לכל כיוון אופקי ואנכי.
למילוי הבור יש להכין תערובת אדמת גן פוריה בתוספת קומפוסט
ממקור וחומר לזירוז צמחיית שורשים כמצויין לעיל.

.3

תחתית ארגז העץ תיעטף ביריעת פלסטיק עשויה מסיבים חזקים
כדוגמת "פלריג" ,בחוזק המתאים למשקל הגוש ,ותיקשר באופן תקין
למניעת נשירת גושי אדמה מתחתית ארגז.

.4

בעת הנטיעה תושלם תערובת הנטיעה בתחתית הבור בגובה מתאים
באופן שגובה העץ במקומו החדש ,לרבות שקיעה אפשרית לאחר הנטיעה
והשקייה ,יהא כמו במקומו המקורי.

.5

העץ יינטע במקומו החדש במפנה לצפון כפי שגדל במקומו המקורי.
הקבלן יסמן את הצפון לפני העתקת העץ.

.6

לאחר הורדת העץ לבור וייצובו העמדה נכונה ,יפורק הארגז ,תושלם
תערובת המילוי והעץ יושקה.

.7

לאחר הנטיעה יש לשמור על השקייה סדירה בתכיפות מתאימה לעונת
השנה ,מזג האוויר ומין העץ.

אחזקה
.1

תקופת האחזקה תהא  6חודשים לפחות ובמניין חודשי האחזקה לא ימנו
חודשי החורף (מתחילת נובמבר עד סוף מרץ).
תקופת האחזקה תחושב מעת שהושלמה נטיעת העץ במקומו החדש.

ה.

ו.

.2

בתקופת האחזקה יבצע הקבלן את כל הפעולות הנדרשות ובמיוחד
השקייה סדירה ,דישון וטיפול בהתחדשות צמחיית העץ .פעולות
האחזקה יבוצעו על פי הוראות המפקח ושיקוליו המקצועיים של הקבלן.

.3

תקופת האחזקה הינה חלק בלתי נפרד מעבודות העתקת העצים,
ותמורת האחזקה כלולה במחיר ההעתקה ואינה לתשלום בנפרד.

אחריות
.1

הקבלן אחראי לקליטת העצים ,התפתחותם התקינה בתקופת האחזקה
והאחריות.

.2

תקופת האחריות הינה  12חודשים וכוללת את תקופת האחזקה.

אופני מדידה
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.1

התשלום הינו להעתקה מוצלחת והתפתחות תקינה עד מלוא תקופת
האחריות ,התנאי לתשלום הינו צירוף העתקה מוצלחת תקינה.
לא ישולם בגין עצים שלא נקלטו ו/או התפתחותם אינה תקינה.
התשלום מהווה תמורה מלאה לכל הפעולות בין שנדרשו במפורט
במפרט זה ובין שהן נדרשות כפועל יוצא של עבודה מקצועית נכונה.
לא תשולם תוספת בגין התארכות תקופת ההכנה ו/או ההעתקה ו/או
האחזקה.

אופני מדידה לצורך תשלום
 .1כללי
1.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים (בסעיפי כתבי הכמויות) ,בכל
התנאים המפורטים במסמכי החוזה כגון :התוכניות ,מפרטים מיוחדים ,מפרטים
כלליים ,תקניים ,כתבי כמויות וכו'.

1.2

מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן בכתבי הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל
ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים כולל המוקדמות
המיוחדות והמוקדמות שבמפרטים הכלליים ,ובכלל זה חומרים  +עבודה  +רווח,
אחריות לקליטה וטיפול במשך  60יום.

1.3

אי הבנת תנאי מתנאי החוזה או ממיסמכים המרכיבים את החוזה כאמור במוקדמות
מיוחדות ,או אי התחשבות בתנאים האלה ,לא תוכר על ידי המזמין כסיבה לשינוי
המחיר של יחידה כלשהי הנקובה בכתבי הכמויות.

1.4

בנוסף לאמור במוקדמות מיוחדות יכללו מחירי היחידה כל הנקוב בהמשך.

1.5

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים
ובכלל זה מוצרים לסוגיהם ,וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה והפחת
שלהם.

1.6

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה ,ובכלל זה עבודות לוואי ועזר
הנזכרות במפרטים ו/או המשתמעות מהם אם עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד.
ובכלל זה בורות לנטיעה בגדלים המתאימים ,מילוי באדמה גננית וכו'.

1.7

השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,ציוד מכני ,פיגומים ,דרכים זמניות וכו' .לרבות
הוצאות הרכבתם ,אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.

1.8

הובלת המוצרים והחומרים השונים לאתר ,הכנסתם ושמירתם באתר ,הובלת ציוד
לאתר וממנו ,הסעת עובדים לאתר וממנו ,פינוי פסולת ,עודפים כל שהם וכו'.

1.9

מבנים לשימוש הקבלן ועובדיו ,כגון מחסנים ,משרדים ,חדרי אוכל ,שרותים ,משרד
למפקח ,ציוד למשרדים וכו'.

 1.10אחזקת האתר תמיד במצב נקי כולל ניקוי המשרדים.
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 1.11הסדרת אספקת חשמל ,מים וטלפון למשרדים כולל למשרד המפקח יהיו על חשבון
הקבלן והצריכה – על חשבון המכון.
 1.12ביצוע מדידות איזון ,התוויה ,חישובי כמויות וכו' ,על ידי מודד מוסמך.
1.13

ביטוח האתר בחברת ביטוח מוכרת ורשומה בישראל ,ביטוח סוציאלי לעובדים.

 1.14תשלום כל המיסים ,אגרות והיטלים.
 1.15רווחי הקבלן וקבלני משנה.
 1.16הוצאות מוקדמות ,ישירות ובלתי נראות מראש.
 1.17כל ההוצאות הנדרשות למילוי תנאי החוזה על מסמכיו.
1.18

כל הנובע מהתוכניות ,כתבי כמויות ,מפרטים וכו' כאמור.

 1.19פיקוח ותאום של מוסדות כולל משטרת ישראל וכדו'.

 .2מדידה

2.1

חפירה ליסודות הקירות תימדד לפי מ"ק בחישוב תיאורטי לפי מידות היסודות ללא
כל תוספת למרווחי עבודה .קידוח כלונסאות במידה ייעשו ויכללו במחיר בטון ,ברזל
וכו' ,הנדרשים לקבלת כלונס מושלם.

2.2

עבור חפירת תעלות לצנרת כלשהיא לא ישולם כלל ומחירה כלול במחיר הצנרת.

2.3

חפירת תעלות גישוש באם יבוצעו כאלה תימדד לפי מ"ק למידות מאושרות על ידי
הפיקוח.

2.4

שתית ,יישור והידוק ,צורת דרך בקרקע או במצע ,תימדד לפי מ"ר ללא הפרדה ,מידות
רוחב בהתאם למידות חוץ בתוספת  20ס"מ לצדדים.

2.5

אדמת גן שתסופק על ידי הקבלן מחוץ לתחום האתר ,תימדד לפי מ"ק מדוד באתר
לפני ואחרי פיזור ויישור .הקבלן יבצע על חשבונו את המדידות כנדרש במפרט מיוחד
זה.

2.6

עבודות בטון תימדדנה באתר לאחר הביצוע בהתאם ליחידת מידה הנקובה בכתב
הכמויות ,מחירה יכלול את העבודה ,התבניות ,הבטון מהסוג הנדרש ,עיבוד פני הבטון
ופגמים.
במחיר יחידת מידה יכלל כל הנדרש אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות .ברזל יכלל
במחיר אלא אם צויין אחרת.

2.7

תפרי התפשטות מכל סוג שהוא במבנים או קירות חיצוניים לא ימדדו והם כלולים
במחירי יחידת מידה של האלמנט הנמדד.

2.8

עבור עבודות איטום ישולם לפי מ"ר ובהתאם לסוג האיטום הנדרש בכתב הכמויות.
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2.9

איטום קירות תומכים יבוצע לפי הוראה מיוחדת ובאם יבוצע תימדד העבודה לפי
מ"ר.

2.10

מאחזי יד בגן לצידי רמפות ,שבילים וכו' ,באם יבוצעו ימדדו לפי מטר.

2.11

טיח יימדד לפי מ"ר נטו ויכלול קיטומי פינות ,שכבת הרבצה ,שכבה מיישרת ונקזים.

 2.12ריצופים מהסוגים השונים ימדדו לפי מ"ר נטו בניכוי כל הפתחים .המדידה תיעשה
בין אבני גן ,שפה או שפות יציקות אחרות .מחיר הריצוף כולל את החומרים הדרושים
מעל המצע.
 2.13עבור צבע ,צביעת קירות תימדד לפי מ"ר.
 2.14מצעים ימדדו לפי מ"ק לאחר דחיסה והידוק ,בדיקות מצעים ע"י הקבלן ועפ"י המפרט
כוללות במחיר היחידה.
 2.15שכבות בטון אספלט וריסוס ביטומני ימדדו לפי מ"ר נטו בין אבני השפה.
 2.16שפות שונות ימדדו לפי מטר ויכללו יסוד ומשענת בטון ,הכל כנתון בכתב הכמויות
ובמפרט.
 2.17מדרגות אבן ימדדו לפי מטר.
 2.18מגיני עצים ,ספסלים ,סריגים ,אשפתונים וכו' ימדדו לפי יחידה כנתון בסעיפי כתב
הכמויות.
 2.19צנרת שרוולים תימדד לפי מטר בהתאם לסוג וקוטר.
2.20

מגבילי שורשים לעצים ימדדו לפי יחידה בהתאם לסוג הנדרש בכתב הכמויות.

2.21

עבודות יומיות תימדדנה לפי שעות עבודה בפועל מאושרים בחתימת ידו של המפקח.

 2.22סעיפים בתת פרק להכשרת קרקע ימדדו לפי מ"ר באתר .סעיפים שלגביהם לא ניתנה
כמות בסעיפי כתב הכמויות יבוצעו ועבורם לא ישולם ,יראו אותם ככלולים ביתר
הסעיפים.
2.23

מערכות השקייה תימדדנה לפי יחידת מידה הנקובה בכתב הכמויות .צנרת לפי מטר
בהתאם לקוטר וסוג ,חפירת תעלות וכיסוי הצנרת כלולים במחיר.
אביזרים שונים כגון ראשי מערכת ,מחשבים ארגזי מיגון וכו' ימדדו לפי יחידת מידה
כנתון בסעיפי כתב הכמויות .והם כוללים את כל חומרי העזר (ניפלים ,מופות ,זויות,
זקפים וכו') וחיבור לרשת.
ממטירים לא ימדדו והם כלולים במחירי היחידה אביזרים למניעת נגר בממטירים
נמוכים בשטח כלולים גם הם במחיר.

 2.24עצים ושיחים שונים ימדדו לפי יחידה בהתאם לדרגת הגודל ובהתאם לסוג
 2.25דשאים ימדדו לפי מ"ר בהתאם לסוג באתר.
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פרק –43קירות תמך מקרקע משוריינת
 43.00כללי
במסגרת הפרויקט ,יהיה על הקבלן לבצע קירות תומכים מקרקע משוריינת בגבהים שונים.
שיטת בניית הקירות הינה קרקע משוריינת בהתאמה לדרישות מפרט מיוחד זה ,המפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור פרק  43ות"י .1630
הקבלן יגיש לאישור המפקח את פרטי שיטת בניית הקירות אשר ברצונו להשתמש בפרויקט זה
בכפוף לעמידתה בתנאים הכללים הבאים:
א .השיטה מאושרת על ידי חברת "נתיבי ישראל".
ב .הקיר יהיה גמיש ,לא יותרו קירות קשיחים אשר עשויים להיסדק בעת הביצוע.
ג .חזית הקיר בנוייה מאלמנטים טרומיים גדולים במידות של כ –  150/150ס"מ.
ד .כל הרכיבים יהיו מתועשים ,מיוצרים במפעל מאושר בעל הסמכה ותו תקן ליצור רכיבים טרומיים
בבקרת איכות מעולה .לא יותר יצור רכיבים באתר.
ה .גיאומטריית הקיר בשיטה המוצעת חייבת להיות אנכית לחלוטין וזהה לגיאומטריה המוצגת
בתוכניות.
ו .גמר הקיר בטון חשוף חלק עפ"י דרישות האדריכל ומתכנן הנוף.

43.01.210

רצועת קיר תומך מקרקע משוריינת בגובה מ 0.00-עד  6.00מטר

43.01.220

רצועת קיר תומך מקרקע משוריינת בגובה מ 6.01-עד  9.00מטר

א .תאור ודרישות ביצוע
 .1כללי
מצורפות למכרז זה תכניות כלליות של הקירות התומכים והקירות מקרקע משוריינת .מיד עם
זכייתו יבצע הקבלן הליך של הצעת שיטה להקמת קירות הקרקע המשוריינת בהתאמה
לדרישות שבתוכניות .לאחר אישור השיטה (אם תאושר ,ראה התייחסות בחלק הכללי של פרק
זה ) ,יגיש הקבלן חישובי יציבות מפורטים לקירות המוצעים על ידו .החישובים יכללו בין היתר
יציבות גלובלית של הקירות ,התסבולת של שכבות הקרקע מתחת למילוי המשוריין ,והערכת
שקיעה מתחת למילוי המשוריין .הקבלן יהיה חייב לתקן כל הערה או התייחסות שהיא שקיבל
מהמפקח עד לשביעות רצונו המלאה ועד למצב בו לא יהיו עוד הערות לתכנון.
לאחר שלב זה ,יכין הקבלן תוכניות יצור מפורטות ( ,(Shop drawingsשל האלמנטים הטרומיים
ופרטי החיבור השונים בהתאם למפורט בתוכניות הנדסיות שבמסמכי המכרז .חישובים ,מפרטים
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ותכניות עבודה יוגשו כשהם חתומים על ידי המהנדסים מטעם הקבלן ועל ידי המהנדס האחראי
לביצוע המבנה מטעם הקבלן.

מודגש בזה במפורש כי התייחסות המזמין ונציגיו לתכנון הקיר שיבוצע על ידי הקבלן הוא עקרוני
בלבד ואין בו כדי לאשר את נכונות החישובים והתכניות על כל פרטיהם ונכונות התכנון של
המומחים מטעם הקבלן ,ולא יהיה בו כדי לבוא במקום ,או לגרוע מאחריותו המלאה והבלבדית
של הקבל ן והמהנדס מטעמו ,בכל הנוגע לתכנון וביצוע הקירות התומכים הנ"ל כולל אחזקתם
במשך תקופת הביצוע ,ולאורך תקופת הבדק.

כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר תידרשנה להכנת תכניות העבודה והחישובים ובדיקתם,
יחולו על הקבלן ,וייראו אותן ככלולות במחירי היחידה הנקובים בסעיפים המתאימים בהצעתו.

 .2דרישות כלליות
כל העבודות הכרוכות בהקמת קירות תומכים בשיטת הקרקע המשוריינת תתבצענה בהתאם
לדרישות התקן הישראלי  ,1630וכן דרישות טכניות נוספות המפורטות במפרט זה.

 .3תיאור הקירות
הקירות ייבנו בתוואי אופקי בעומק ובגובה משתנים כמתואר בתכניות .הקירות יבוצעו בהמשך
לקירות הכנפיים של נציבי הקצה וכן בהמשך לקירות אחרים מבטון מזוין .קווי החזית של כל
הקירות יהיו בתוואי הבנוי ברדיוסים ו/או עקומי מעבר שונים כמתואר בתוכניות.

אלמנטי החזית של הקיר יהיו מבטון חשוף חלק בהתאם לתכניות האדריכל ומתכנן הנוף.

בחלק העליון של הקירות מתוכנן קיר תומך מבטון מזוין יצוק באתר אשר מיועד להבטיח מעבר
מערכות בתחום ללא שריון קרקע ולהוות יסוד לעיגון הכרכוב והמעקה פלדה.

בקצוות הקיר ובפרט בהתחברות לכנפיים של נציבי הקצה ולקירות תומכים ,יהיה על הקבלן
לתכנן וליצר אלמנטים מיוחדים בהתאם למפורט בתוכניות .תכנון ויצור אלמנטים אילו כלול
במחיר הקיר והם ימדדו לפי שטח החזית שלהם כחלק בלתי נפרד מהקירות.

 .4דרישות טכניות משלימות
4.1

חלות:
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מפרט טכני זה חל על קירות תומכים העשויים בשיטת "הקרקע המשוריינת".
הקירות שמפרט זה חל עליהם מורכבים מאלמנטי בטון טרומיים עם או ללא אבן
מטובעת ומעוגנים בקרקע באמצעות שריון מתאים .במפרט מפורטות דרישות
החלות על אלמנטי הבטון ואביזריהם ועל הקמת הקיר.

4.2

אזכורים:
ת"י  1צמנט פורטלנד
ת"י  26חלק  – 4בדיקות בטון
ת"י  103צינורות פלדה המתאימים לחריטת תבריג ווטוות לצינורות.
ת"י  118בטון לשימושים מבניים
ת"י  466חלקים  2 ,1ו4 -
ת"י  1225על חלקיו – חוקת מבני פלדה
ת"י  918צפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל
ת"י  4466חלקים  4 – 1פלדה לזיון בטונים
ת"י  940ביסוס בניינים
ת"י  253מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית
ת"י  1630קירות תמך מקרקע משוריינת

4.3

סקר באתר:
המזמין יספק לקבלן נתוני תת הקרקע מתוך קידוחי נסיון שיבוצעו עבור קירות
הקרקע המשוריינת .תכנון קירות הקרקע המשוריינת יבוסס על התוצאות מסקר
זה .הקבלן רשאי להוסיף קידוחי נסיון ובדיוקת מעבדה נוספים על חשבונו .מטרת
הסקר הנה להשיג מידע על התנהגות קרקע היסוד והקרקע הנתמכת ע"י הקיר
לטווח הבינוני והארוך תחת העומסים הצפויים .בשילוב עם הכנת הסקר יש לאסוף
מידע אודות מכשולים ותנאים ספציפיים הקיימים באתר .כמו כן השפעות
ותופעות רלוונטיות הנגרמות מעומסי רעידת אדמה העלולות לשנות מצב הקרקע
יילקחו בחשבון.

הקבלן יוסיף לסקר הקרקע לפי הצורך ע"פ הדרישות ב -ת"י " 1630מידע לתכן",
וכן ע"פ ת"י  – 940ביסוס בנינים ,וכן על פי דרישת המתכנן ויועץ הקרקע של
הקבלן.

 .5יצור האלמנטים
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5.1

כללי:
 הבטון באלמנטים יהיה מסוג ב 50 -עם צמנט ללא אפר פחם ,בדיקות הבטוןומספר המדגמים יהיו לפי ת"י .26
 יורשה שימוש בפלדה מצולעת בלבד באלמנטים בהם דרוש זיון ע"פ התוכניות. עובי הבטון המינימלי (נטו) לאלמנטים  16ס"מ. אשפרת האלמנטים תעשה עפ"י דרישות המפרט הכללי פרק .02 יש למנוע סדקים פלסטיים על ידי אשפרה מתאימה וסגירת הסדקים מיד עםהופעתם.
 אלמנטים עם סדקים פלסטיים כאלה  -יפסלו ויסולקו מהאתר. אלמנטי החזית יהיו מחוברים בחיבור קשיח לרצועות העיגון וכל אלמנטי החזיתיהיו מעוגנים ישירות ברצועות לקרקע.
 -האלמנטים ייוצרו במפעל בעל תו תקן ליצור רכיבים מבטון טרום ,ובתנאי שהמפעל

יאושר על ידי המפקח .אין להתחיל בייצור האלמנטים לפני קבלת אישור המפקח.
 חוזק הבטון בעת הרמת האלמנט מן התבנית לא יפחת מ 20 -מגפ"ס .חוזק הבטוןבעת הובלת הבטון ושינועו מהמפעל לאתר  -לא יפחת מ 37.5 -מגפ"ס.
 יש להקפיד על דיוק מרבי בביצוע אביזרי העיגון ,מיקומם והצבתם בתוך האלמנטובמיוחד בנקודות הבאות:
 עומק העיגון מידת המרווח להכנסת רצועת העיגון מקבילות החורים עבור ברגי החיבור אנכיות האביזר ביחס לפני הבטון כל אלמנט חזית יהיה מחובר ישירות לרצועות השריון (בלפחות  4נקודות עיגון).הרצועות תהינה תואמות את פרטי השיטה שאושרה ואורכן יהיה מסומן בתכניות
אך לא פחות מאורך המינימאלי המוגדר בתוכניות.
 כל רכיבי הקיר יעמדו בדרישות לקיים לפי ת"י  1630עבור  120שנה.5.2

מידות:
מידות האורך הרוחב והעובי של האלמנטים יהיו בהתאם למין האלמנטים
וכינויים כמפורט בתוכניות הקיר ,וכנדרש בתקנים הישראלים ת"י  466חלקים
4 ,1

 5.3סימון:
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כל אלמנט יסומן במקום שיישאר גלוי לעין בעת האחסנה וההובלה ובצבע עמיד
בתנאי האקלים ,בסימן שיכלול את הפרטים:
 שם היצרן וסימן המסחר הרשום שלו כינוי האלמנט -תאריך ייצור האלמנט

 5.4גימור:
פני האלמנט יהיו בטון גלוי חלק ,גימור האלמנטים יהיה אחיד.
בכל מקרה עובי הבטון באלמנט ייקבע ללא התחשבות בגימורו בחזית .גמר
האלמנט יהיה כמפורט בתכניות.

 .6שריון ואביזרים
בכל אלמנט יעוגנו מחברים אשר יחוברו לשיריון הקרקע בעזרת ברגים ואומים או בעזרת
מחברים מיוחדים בהתאם לשיטה המאושרת .מספרם ואורכם יהיה כפי שיפורט בתוכניות
היצור (פריסת קירות) .השריון יהיה אחיד ללא הארכות או חפיות לכל אורכו אל פנים הסוללה.

במקרה של שימוש ברכיב פלדה יהיו כל הרכיבים מתוכננים לקיים של  120שנה ויהיו מפלדה
מעולה מגלוונת בחם או מפלב"מ.

אביזרים נלווים – ווי הרמה ומוטות הייתוד להרכבה (בהתאם לשיטה) ,יהיו מגלוונים ויעמדו
בדרישות ת"י  .918לווי הרמה יצורפו תעודות היצרן להוכחת טיב וחוזק החומרים.

 .7חומרי מילוי
חומרי המילוי לתחום השריון בקיר יהיה גרנולרי ויעמוד בדרישות ת"י  1630לקטגוריית מבנה
מסוג  .3תכונות כימיות ואלקטרו כימיות – יעמדו בדרישות התקן ע"פ טבלה .4

שכבות המילוי לא יעלו על  20ס"מ כאשר ההידוק ייעשה ע"י מכבש ויבראציוני כבד .הידוק
רצועת המילוי ב –  2.0מ' הקרוב לקיר ייעשה בשכבות של  12.5ס"מ בעזרת מכבש רוטט במשקל
עד  1000ק"ג או מכבש סטטי קווי שלא יעמיס יותר מ  1300ק"ג למ"א ושמשקלו הכולל לא
יגדל מ  1500ק"ג הכל ע"פ ת"י  1630פרק  7.2ובכדי למנוע תזוזות באלמנט המפולס .הידוק
המילוי יעשה לצפיפות שלא תפחת מ Mod AASHTO 98% -לפי  ASTM D 1557ובהתאם
לדרישות יועץ הקרקע.
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 .8מפתן פילוס
מפתן הפילוס מיועד להוות תשתית מיושרת ומפולסת לנדבך התחתון של קיר הקרקע
המשוריינת .מפתן הפילוס יהיה יצוק באתר כנגד הסלע במידות מינמאליות  20 X 60ס"מ או
במידות הגדולות יותר אם יידרש עפ"י החישוב של היצרן .בכל מקום בו מתוכנן שינוי במפלסי
מפתן הפילוס החיבור יהיה על ידי מדרגות משופעות על פי הנחיות היועץ קרקע .לא יותרו
מעברי מפלסים בקטיעה של המפתנים ללא חיבור בשיפוע של  1ל .3
הבטון במפתן הפילוס יהיה מסוג ב .30 -במקרה שבו לא יהיה סלע במפלס המתוכנן יידרש
הקבלן לבצע חפירה להחלפת קרקע לעומק ולמימדים עפ"י דרישות יועץ הקרקע .המילוי
להחלפת קרקע יהיה מחומר נברר עם  18-25אחוז דקים בכפיפות לאישור המפקח ומהודק
לצפיפות יחסית של  98%מוד' א.א.אש.ט.ו.

 .9חציבה/חפירה לקיר
החציבה/חפירה לקיר ולמרווח הדרוש לרצועות העיגון יבוצעו בעזרת כלים מכנים מתאימים
בצורה מדויקת ככל שניתן .החציבה/חפירה תבוצע לאורך המתאים כפי שיפורט בתוכניות
היצור המפורטות לאחר אישורן על ידי המתכנן .הקבלן ידאג לביצוע מדרגות משוננות ברוחב
 50ס"מ לפחות ובגובה  30ס"מ לפחות לצורך התחברות המילוי עם הקרקע הקיים.
במקרה שבו לא יהיה סלע במפלס המתוכנן יידרש הקבלן לבצע חפירה להחלפת קרקע לעומק
ולמימדים עפ"י דרישות יועץ הקרקע .המילוי להחלפת קרקע יהיה מחומר נברר עם  18-25אחוז
דקים בכפיפות לאישור המפקח ומהודק לצפיפות יחסית של  98%מוד' א.א.אש.ט.ו.

 .10הרכבת אלמנטי הקיר
הקירות התומכים יהיו בגובה משתנה וראשם ייגמר במרגות של עד  20ס"מ בהתאם לפרט
הכרכוב ולמפלסים המפורטים בתכניות.
אלמנטי חזית עליונים יעוגנו בקיר תומך שבראש הקיר בהתאם לפרטים בתכניות .אלמנטי
חזית אשר חלקם מעוגן בקרקע וחלקם אלמנטי חזית אשר חלקם מעוגן בקרקע וחלקם בבטון
תבוצע הפרדה עם קלקר  2ס"מ בחלק הבטון.
את הק יר תומך בראש הקיר יש לצקת עם תפרי הפרדה אנכיים במרווחים של עד  9מטרים
בהמשך לתפרים בין אלמנטי הקיר.
על הקבלן יהיה להכין תכנית פריסה מדויקת ומפורטת של כל האלמנטים המהווים את הקטע
המתאים של הקיר ,כולל פרטי יצור וביצוע של האלמנטים וכולל אלמנטים לא סטנדרטיים.
בפרט יש לתכנן את אלמנטי החיבור לנציבי הקצה ואת האלמנטים המיוחדים בהתאם
לפרטים המנחים בתכניות.
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הרכבת האלמנטים נעשית בנדבכים אופקיים.

לאחר הקמת השורה הראשונה של האלמנטים ממלאים בחומר המילוי בהידוק בהתאם
למפרט ,לאחר מכן מחברים את השריון .על השריון מניחים שכבה נוספת של מילוי ומהדקים
אותה .עובי של שכבה יבוצע ע"פ הנקוב בסעיף  .5אחר כך ,ממשיכים עם הרכבת הנדבך הבא
של האלמנטים ,פיזור והידוק של שכבות מלוי נוספות ,הרכבת השורה הבאה של השריון וכן
הלאה.

בעת הרכבת הרכיבים יש להקפיד על נטייה מחושבת פנימה על מנת שלחץ העפר יישר אותם
בעת ההרכבה.

קלינים יכנסו בין האלמנטים כדי להבטיח פילוס נכון .יש לדאוג לתמיכת השורה התחתונה
של האלמנטים עד לגמר המילוי שמאחוריהם.

 .11בקרת איכות
לכל קיר תבוצע בקרת איכות על החומרים ועל הרכבת הקיר .בקרת האיכות תבוצע לפי
הדרישות ב -ת"י  1630ותקנים אחרים רלוונטיים .בקרת האיכות תבוצע ע"י מהנדס בקרת
איכות אשר יוגדר לכל פרויקט .במהלך בקרת האיכות יבוצע מעקב רשום (על פי המפורט
בפרק זה) כך שהמפקח באתר יוכל לקבל לידיו בכל שלב את דו"חות המעקב ולהתעדכן
בנעשה.
 11.1בקרת איכות על חומרים – בקרת האיכות על החומרים תבוצע ע"פ פרוגראמת
הבדיקות של נתיבי ישראל ובהתאם לשלבי העבודה .הבדיקות יחולקו לבדיקות קדם
אשר יבוצעו על חומרים טרם בנית הקיר (או שיוגשו תעודות יצרן וכו' הנדרשות לפני
ביצוע הקיר) ,בדיקות שוטפות במהלך הביצוע ,ובדיקות על הקיר המושלם.
 11.2בקרת איכות על הרכבה – במסגרת בקרה זו יבוצע רישום של כל שלבי ההרכבה עד
לקבלת הקיר המוגמר לרבות יציקת מפתן הפילוס ,הרכבת אלמנטים והתאמה
לתוכניות.

ב .מדידה לתשלום
 .1הקירות ימדדו במטר מרובע של חזית האלמנטים הטרומיים מדוד מראש מפתן הפילוס
ועד פני אלמנט עליון של הקיר .כפי שמוגדר בכתב הכמויות ,קיימת הפרדה של הקירות לפי
גובהם ,קירות עד גובה  6מ' ,ומ  6מ' עד  9מ'  .גובה הקיר מחושב מפני מפתן הפילוס ועד
למפלס פני מדרכה מתוכננת מאחורי הקיר.
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 .2המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הנדרשים כמפורט לעיל לביצוע ,ייצור והרכבה
של האלמנטים השונים לרבות המפורט להלן:
• יצור והרכבה של הקיר כולל כל האלמנטים הסטנדרטיים והבלתי סטנדרטיים
מבטון ב 50-ללא אפר פחם ,השריון וכל אביזרי העזר ,החומרים ,הכלים ,מוטות
הייתוד ,אביזרי הרמה ותמיכות זמניות וכן כל תשומות העבודה הנדרשות לביצוע
מושלם בהתאם לדרישות המפרט.
• מילוי מהודק בשכבות לכל אורך השריון המתוכנן בתוספת חצי מטר לאורך
המחושב.
• גמר בטון חשוף חזותי חלק.
• התחברויות לקירות כנף וקירות תמך מסוגים אחרים וקירות סוגרים בקצוות.
• עיגון אלמנטים עליונים בקיר תומך שבראש הקיר לרבות הקלקר להפרדה כמפורט.
• כל ההוצאות לעריכת החישובים ,התכנון ותוכניות הביצוע והיצור הנדרשים לביצוע
מושלם של העבודה ואישורם.
• בקרת האיכות בהתאם לדרישות.
• עבודות חפירה ,מילוי להחלפת קרקע במידה וידרש ,מפתן פילוס וקיר תומך בראש
הקיר ימדדו בנפרד.
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פרק  - 51עבודות סלילה כבישים ,רחבות ,וניקוז
 51.0כללי
פרק זה מתייחס לכלל עבודות :חישוף ,ניקוי ,עקירה ,פירוק ,הריסה ושינויים במבנים
קיימים ועבודות העפר המתבצעות בתוך גבול העבודה של המבנה ,כולל בתחום דרכי גישה
ומשטחי עבודה זמניים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה.

הערה  :כל העבודות יבוצעו ,ימדדו וישולמו בהתאם לדרישות המפרט הכללי לסלילה וגישור
של חברת נתיבי ישראל ( להלן המפרט הכללי ) שבפרק  " 51עבודות סלילה " בסעיפיו
השונים ובמהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט טכני זה.
בכל מקום בו צוין מפורשות המפרט הבין משרדי בהוצאת משרד ביטחון (להלן המפרט
הבין משרדי) ,אזי העבודות ו/או המדידה ו/או התשלום יהיו בהתאם לדרישות מפרט זה
במהדורתו העדכנית.
למען הסר ספק ,לדוגמא ציון של המפרט הבין משרדי ביחס לאופן ביצוע העבודה אינו
מחייב מדידה ותשלום גם כן בהתאם למפרט הבין משרדי אלא אם הדבר צוין מפורשות
במפרט המיוחד.
בכל מקום שלא צוין שם המפרט אזי הכוונה למפרט הכללי של חברת נתיבי ישראל.

 51.1עבודות הכנה ופירוק
51.01.1

חישוף והורדת צמחיה
העבודה כוללת את כל המפורט במפרט הכללי ,כולל כריתה ועקירת עצים בקטרים
קטנים.
גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע״י המפקח בכתב .עקירת שיחים על שורשיהם תיחשב
כנכללת בעבודת החישוף.
החישוף יבוצע לעומק  20ס"מ .בקטעים בהם תתגלה כמות גדולה של שורשים או
צמחיה  ,יזומן יועץ תכן המבנה למתן הנחיות לטיפול בקרקע הטבעית כולל השלמת
חפירה עד לקבלת קרקע טבעית נקייה משורשים.
בקטעים בהם תתגלה פסולת בניה  ,יש לסלקה לכל עומקה  ,ולמלא באותו חומר מילוי
מובא מתאים.
העבודה כוללת העברת חומר החישוף לשטחים שיורה המפקח ו/או סילוקו מחוץ לשטח
על אחריותו הבלעדית של הקבלן.
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מדידה  :מ"ר לחישוף וסילוק
תשלום :כולל את כל המפורט  ,לרבות האמור במפרט הכללי .לרבות סילוק לאתר
מאושר ותשלום האגרה (כלול במחיר היחידה).

51.01.2

ריסוס והדברה בשטחי סלילה
במדרכות ,בשוליים  ,בשטחים מרוצפים ובשטחים שאינם מצופים באספלט יבוצעו
ריסוס והדברת צמחיה בשלב שכבת מצע ראשונה ,בהתאם לדרישות המפרט הכללי
לעבודות סלילה וגישור שבפרק .51.01
מדידה  :מ"ר
תשלום :כולל את כל המפורט  ,לרבות האמור במפרט הכללי.

51.01.3

פירוק מסעות ,כבישים ומדרכות
בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לפרק מסעות כבישים ומדרכות בהתאם לתוכניות ו/או
לפי הנחיות המפקח בכתב .העבודה כוללת ניסור האספלט והבטון הקיימים ,בקווים
ישרים,
בגבולות השטח המיועד לפירוק ,חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד לשתית מתוכננת,
או לפי הוראת המפקח ,וסילוק חומרי המבנה למקום שייקבע ע’יי המפקח .על הקבלן
להפריד את חומרי השכבות הגרנולריות של כביש/המדרכה מפסולת האספלט ואבני
השפה ולפנותם בנפרד למקום שיקבע ע"י המפקח.
ניצול חומרי התשתית והמצע לשימוש חוזר ייעשה אך ורק לפי הנחיות המפקח ,בכל
מקרה המצע ישמש אך ורק לשכבת מצע תחתונה ,מצע למדרכות ,ו/או שכבות המילוי.
מדידה ותשלום:
המדידה לפי מ"ר.
המחיר כולל את כל המפורט לעיל לרבות האמור במפרט הכללי  ,כולל ביצוע העבודה
בשטחים מוגבלים  ,כולל בצמידות למבנים וקירות קיימים .המחיר כולל גם פינוי
הפסולת למקום שפך המאושר על ידי הרשויות .ותשלום האגרה (כלול במחיר היחידה).

51.01.4

חיתוך מיסעת אספלט קיים
בשטחי סלילה קיימים בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת בגבולות פירוק תעלה
או מעבר כביש או שתילת תעלת ניקוז מבטון או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים,
יבצע הקבלן את הניסור כמפורט :ניסור הבטון אספלט לעומק הקיים בשטח  -בהתאם
להוראות המפקח .הניסור ״עשה במסור מכני שיאושר ע״י המפקח בקו ישר ורציף .לא
יאושר שימוש בפטישי אויר למטרות ביצוע הניסור .במידה ופני הבטון  -אספלט
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מפוררים ,יש להרחיק את קו הניסור עד לאזור של בטון אספלט תקין ואת הקטע
המפורר לפרק לעומק של  5ס"מ לפחות.
מדידה ותשלום:
המדידה לפי מ"א.
המחיר כולל את כל המפורט לעיל לרבות האמור במפרט הכללי.

51.01.5

קרצוף
הקרצוף יתבצע לפי התכניות ובעומק עד  10ס"מ.
קרצוף במקום של התחברות אנכית לאספלט לא-מקורצף ,או בקרבת שוחות ,במקומות
שלא ניתן להשתמש במקרצפת ,יבוצע בעבודת ידיים ,לפי הוראות המפקח ,ובזהירות
כדי לא לפגוע בקיים .אם עקב הקרצוף נתערערה ,נסדקה או התפוררה השכבה ,ימשיך
הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה.
נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באוויר דחוס ,או במטאטא מכני
עד שהשטח יהיה נקי מאבק וגרגרים רופפים .אין מרשים תנועת כלי רכב על השטח
המקורצף לפני הניקוי.
לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני
המיסעה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים.
על פני המיסעה המקורצפת יש לבצע ציפוי מאחה מתחליב ביטומני מסוג  TCEבשיעור
של  0.5ק״ג/מ״ר ובהתאם למפרטים הכלליים.

פסולת הקרצוף
על הקבלן לפנות את החומר המקורצף אל מחוץ לאתר ,לאתר מורשה  ,בכל מרחק
שהוא ,כולל תשלום כל האגרות עקב הסילוק.
כל הפעולות המתוארות כלולות במחיר היחידה.
במידת הצורך ,יהיה על הקבלן לבצע את עבודות הקרצוף בשעות הלילה בתאום מוקדם
עם המשטרה והמפקח על התעבורה ובאישור המפקח.
מדידה ותשלום:
המדידה לפי מ"ר.
המחיר כולל את כל המפורט לעיל לרבות האמור במפרט הכללי  ,כולל ביצוע העבודה
בשטחים מוגבלים  ,כולל בצמידות למבנים וקירות קיימים .המחיר כולל גם פינוי
הפסולת למקום שפך המאושר על ידי הרשויות (כלול במחיר היחידה).
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פירוק תמרורים עמודי תמרור ושלטים
העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד ,שבירת
יסוד

51.01.6

וסילוקו ,מילוי והידוק בחומר המאושר ע"י המפקח ,ניקיון מלכלוך וסילוק התמרור
לאתר הפסולת או למחסני העירייה בהתאם להוראות המפקח .יח' תחשב עמוד או יותר
כולל שלט או יותר המחוברים אליהם.
העבודה תימדד ביח' כמסווג בכתב הכמויות .ותכלול את כל האמור לעיל ותשלום
האגרה (כלול במחיר היחידה).

התאמת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים ללא פרוק תקרה (הגבהת שוחות עד
 30ס"מ)
במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו
למפלסי הכביש המתוכננים.

51.01.7

העבודה כוללת:
-

קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.

-

הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב (כולל סגירת נתיב בעת הצורך).

 בהגבהת המכסה ,הפרש הגובה בין פני המכסה לבין פני התקרה לא יעלה על  25ס"מ.המילוי בין הגבהת השוחה לכביש בהתאמת שוחות מכל סוג שהוא ,יבוצע עם גראוט
צמנטי (בטון) מהיר התקשות ובלתי מתכווץ.
דרישה זו כלולה במחירי היחידה של התאמת שוחות מכל סוג שהוא ולא תשולם
בנפרד.
-

במקרים של רשתות מעל תאי התפיסה ,ברצועת הכביש :ברוחב  50ס"מ מאבני שפה
 /אבני אי הרשתות תהיינה ממין  ,C -250ובמסעה ,מעבר לרצועה זו  ,הרשתות
תהיינה ממין .D – 400
 סילוק הפסולת לאתר פסולת כמפורט לעיל. עבור החלפת המכסה ישולם בנפרד. כל המכסים ,מסגרות ,רשתות לתאי קליטה יענו לדרישות כמפורט בפרק 51.5במפרט זה.
 במידה ויידרש יציב הקבלן מכסה זמני ממין  D-400בכבישים או  B-125במדרכותלשלב הביניים עד לביצוע הסופי .המכסים יהיו לפי ת״י .489
במידה ויידרש תבוצע החלפת המכסה למכסה חדש וישולם עבור כך בנפרד.
 התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח חברת בזק.במידה ויידרש תבוצע החלפת המכסה לכבד וישולם בנפרד עבור ההחלפה.
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במקרה של התאמת קולטנים בכל מקום בו כתוב המכסה הקיים ,יהיה האמור
מתייחס לשבכה מיצקת ברזל ולתושבת השבכה ,וכן לאבן השפה (קולט צד) הקיימת
במידה וקיימת.

העבודה תימדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות ותכלול את כל האמור לעיל
ותשלום האגרה (כלול במחיר היחידה).

51.01.8

פירוק אבן שפה  /אבן אי  /אבן גן
במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה אבני אי או אבני גן .אבנים
שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח ,אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש
חוזר בהן הכול על פי הוראות המפקח.
מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש פרוק מיסעה הכוללת אבני שפה כחלק מעבודות
החפירה ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד ,הפרוק נכלל בסעיפי חפירה ולא
ישולם במסגרת סעיף זה.
העבודה כוללת:
 -קבלת הקטע לפירוק מהמפקח ,סימונו ומדידתו.

•

עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מרבית על שלמותה.

•

פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת.

•

מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו”מ לפי הצורך.

•

אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת.
מדידה ותשלום:
המדידה לפי מ"א.
המחיר כולל את כל המפורט לעיל לרבות האמור במפרט הכללי ותשלום האגרה (כלול
במחיר היחידה).

51.01.9

מילוי CLSM
תערובת בטון מסוג  CLSMתבוצע בהתאם לאמור בסעיף  51.04.11במפרט הכללי.
התערובת תשמש למילוי כהגנה על מערכות במדרכות  ,בכבישים למילוי סביב תאי
בקרה בצידי האלמנטים ,או בכל מקום אחר בהם מרווח העבודה או בעיות בטיחות
אינם מאפשרים מילוי והידוק נאות לפי הוראת המפקח בכתב ובמקום שיורה ,בעובי
כלשהו כולל הסדרת שיפועים.
בצמוד לשוחות ותאי בקרה קיים אזור בו המילוי לא מהודק כנדרש ,באזור זה יש לסלק
את החומר שלא הודק כראוי ולמלא מחדש בCLSM-
במקומות בהם מילוי ה CLSM-יחליף מצעים ,כגון ליד הקירות ,החומר יהיה בעל חוזק
גבוה של  3.5מגפ"ס אלא אם הוגדר במפורש אחרת יצוקה באתר בשכבות של עד  1.0מ'
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בכל שלב יציקה.
המדידה לתשלום לפי מ״ק יציקה בפועל.
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 51.2עבודות עפר
51.02.1

חפירה/חציבה בשטח
חפירה/חציבה
א.
בכל מקום בו מפורט חפירה הכוונה לחפירה/חציבה כולל עבודה בתחום של
שטחים סלולים ו/או מצעים ו/או בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם.

ב.

העבודה כוללת:
 .1חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים ,בולדרים ,סולינג מסעות ,מדרכות שצפי״ם
ובכל התנאים לרבות חפירה במי תהום ו/או בסמוך למבנים קיימים.
 .2חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים ,גדרות לרבות חפירה בזהירות עבודת ידיים
במידת הצורך.
 .3מיון החומרים החפורים ואכסנה זמנית במקרה הצורך לצורך שימושים שונים
כגון :אדמה לצורכי גנון ומילוי תעלות קיימות.
עבור אחסון ביניים של החומר  ,אם יידרש ,העמסתו מאזור האחסון והובלה לאזור
המילוי ,בכל מרחק שהוא ,לא ישולם כל תוספת מחיר ,והנ"ל כלול במחיר
החפירה.

 .4העמסה ופנוי עודפי הפסולת מהאתר ביום יצירתם למקום מאושר ע"י הרשויות
למרחק כלשהו.
 .5פירוק מערכות ,חלקי מבנה ,יסודות של קירות ,אבני שפה וכו' שבתחום החפירה
(במקרה והמבנים הנ״ל לא סומנו לפירוק במסגרת סעיף פירוק מבנים).
 .6חפירה ו/או חציבה לקירות תומכים מכל סוג שהוא.
סעיף זה מתייחס גם לעבודות החפירה לקירות תומכים כמתואר בתכניות.
כל האמור בסעיפי החפירה במפרט המיוחד חל גם על סעיף זה.
 .7בסמיכות לקירות קיימים ומחשש ליציבות הקיר ,תבוצע חפירה זהירה.
החפירה תבוצע במקטעים קצרים ובציוד מתאים ,תחת פיקוח צמוד.
ככל הנדרש ,במקומות בהם אין מצע ו/או מצב המצע הקיים דורש את סילוקו ,תבוצע
החפירה בזהירות בהתאם למצב הקיר .אורך מקטע חפירה יוגבל ל 1.0-מ' ולעומק של
 40ס"מ ויבוצע בדילוגים (מרווח של לפחות  2.0מ' בין קטעי חפירה).
בכל חפירה יבוצע מילוי באמצעות  CLSMבעל חוזק  3-8מגפ"ס טרם חפירת המקטע
הבא.

ג.

שיפועי מדרונות מותרים במילוי ובחפירה כמפורט בסט התכניות

מדידה :לפי מ"ק.
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תשלום :כולל כל האמור לעיל וכל האמור במפרט הכללי .בנוסף לאמור במפרט הכללי
הסילוק יבוצע לאתר עודפי עפר מאושר ו/או אתר לסילוק פסולת .מחיר היחידה כולל
את כל התשלומים לאתר המאושר.

51.02.0180

חפירה למבני גשרים וקירות תמך
בכל מקום שנאמר במכרז/הסכם זה "חפירה" ,תהיה הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי
הקרקע והסלע הקיימים באתר העבודה הרלבנטי.
חפירה בכל סוגי הקרקע הקיימים באתר תבוצע תמיד בשילוב כלים מכאניים ועבודת
ידיים ,כאשר המחיר זהה לשתי השיטות (למעט חפירת ידיים לגילוי צנרת שירותים תת-
קרקעית).
מדידת מצב קיים לצורך התחשבנות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו אך
טעונה אישור המפקח בטרם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.
הקבלן יהיה אחראי על יציבות דפנות המחפורות והמבנים הקיימים הסמוכים לחפירה,
והוא יקבע את שיפועי החפירה שיבוצעו בפועל ,על אחריותו הבלעדית ,כולל ביצוע קירות
דיפון בהתאם לצורך.
לפני תחילת סלילת התוואי לכבישים ,יש לטפל במילוי /בפסולת ,אם ע"י הרחקתו ואם
באמצעות ייצובו .פגיעה ביציבות המילוי מסוכנת ויש להתריע על כך בפני הפועלים בביצוע
החפירה והסלילה.

חפירה ליסודות ,לראשי כלונס ,לקורות יסוד ולהחלפת קרקע
חפירות ליסודות ,לראשי כלונס ,לקורות יסוד ,למפתן פילוס ולהחלפת קרקע ,יבצע הקבלן
מפני החפירה הכללית ו/או מפני השטח הקיים ועד למפלס התחתון של הבטון הרזה .יש
לנקות בצורה יסודית את עודפי הקרקע מתחתית החפירה .במידה ולפי המלסים של הבטון
רזה בתכניות לא תתקבל שתית סלע בריא ורציף תבוצע החלפת קרקע על פי הנחיות היועץ
קרקע.
תחתית החפירה תהודק בבקרה מלאה לצפיפות הנדרש בהתאם לדרישות המפרט הכללי.
בכל מקום שבו החפירות עבור אלמנטי ביסוס או ראשי הכלונסאות תהיינה קרובות לכביש
פעיל ו/או בסמוך לתשתיות פעילות ,יהיה על הקבלן לדפן את המחפורת ולגדר אותה כדי
להבטיח את המחפורת מפני התמוטטות מקומית .דיפון זה יתוכנן על-ידי מהנדס מבנים
מטעם הקבלן .סוג הדיפון ותכנונו טעון אישור המפקח מראש .בתכנון הדיפון יש להתחשב
בעומסי הכביש ,או מבנים סמוכים ,לפי העניין.

שיפועי חפירה קבועה וזמנית יבוצעו על פי הנחיות הדו"ח קרקע סעיף . 3.2
בכל מקרה יש לקבל את אישור סופי לשיפוע החפירה ע"י יועץ הקרקע לאחר שביקר באתר.
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בנוסף לאמור לעיל מודגש במפורש כי במהלך ביצוע עבודות החפירה בתחום הסמוך לחלקי
המבנה של הגשר מחויב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פני הבטון
של חלקי המבנה כבטון חשוף נקי מכל לכלוך ופיח מצינורות הפליטה של ציוד החפירה.

51.02.2

חפירת בורות גישוש
▪

תאור העבודה :חפירה וחציבת בורות גישוש לאיתור מערכות תת
קרקעיות בהתאם למידות ולגבהים הנתונים בתוכניות ובהתאם להוראות
המפקח הרשומות ביומן העבודה.

▪

העבודה כוללת חפירה ,כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בכל עומק
וברוחב כלשהו ,כולל חציבה בסלע מכל סוג שהוא ,וכולל חציבה וחפירה
במבנה כבישים ודרכים הקיימים באתר.

▪

העבודה כוללת ,כמו כן ,עקירת כל הצמחייה ,כולל עצים ,והריסת כל
מבנה או מתקן הנמצאים בשטח החפירה ,כל זאת באם אינם מפורטים
כעבודה נפרדת בכתב הכמויות.

▪

העבודה תבוצע בכלים המכניים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.

▪

על הקבלן לקחת בחשבון שבאתר עלולים להימצא צינורות ,כבלים,
עמודים ,תאים ומבנים שונים .על הקבלן לשמור על שלמותם בזמן
החפירה ו/או החציבה.

▪

דיוק העבודה של החפירה ,החציבה והמילוי צריך להיות  0+ ,5-ס"מ (לא
תותר סטייה כלפי מעלה).

▪ עודפי עפר וחומר שאינו מתאים ,לדעת המפקח למילוי ,יסולקו למקום
שפיכה המאושר ע"י הרשות המקומית ועל ידי המפקח.
מדידה :לפי מ"ק
תשלום :לא ישולם בנפרד  ,וכלול במחיר החפירה .כולל חציבה ,חפירה בידיים ,הובלת
העפר בתוך האתר ,פיזור העפר בשכבות בשטחי המילוי ,וסילוק עפר למקום
שפיכה מחוץ לאתר.
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51.02.3

הידוק מילוי בכבישים
סוג המילוי בכבישים
.1
חומר המילוי בכבישים בקטעי המילוי ,ובקטעי החפירה (במידה ותידרש החלפת קרקע) יהיה מסוג
מילוי נברר.
דרישות החומר יעמדו בדרישות "חומר מילוי נברר" בהתאם לחתכים הטיפוסיים ולפרטים בתכניות
ובהתאמה לדרישות סעיף  51.04במפרט הכללי.
•

גודל גרגר מכסימלי  7.5ס"מ

•

החומר יסווג לפי שיטת מיון של  AASHTOכ A-1, A-2, A-4 -או חומר
מסוג )A-6 (GI<4

•

מת"ק תכנוני מינימלי של ( 8%יקבע במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של
 40ליבראות)

•

שיעור התפיחה במערכת המת"ק בתחום רטיבות העיבוד לא יעלה על 1.0%
המילוי יונח מיד לאחר הידוק השתית.

הידוק מילוי מבוקר
.2
הידוק חומר המילוי בכבישים ובקטעי המילוי יהיה כמפורט:
•

החומר יהודק בבקרה בשכבות בנות  20ס"מ לצפיפות של 98%
 MODIFIED AASHTOבהתאם לדרישות המפרט הכללי סעיף
 51.04.09.5ובדגש על תת סעיף ד'.

•

החומר יהודק כאמור במפרט הכללי  ,בסעיף . 51.04.14

•

בסמוך למבנים (רצועה ברוחב  1.0מ' לפחות) ,עובי השכבות יוגבל לעד 15
ויברציוני.
בהידוק
להשתמש
איסור
וקיים
ס"מ
מבחינת בקרת ההידוק ,מכיוון שברצועה זו שיטת העבודה שונה משאר רוחב
העבודה .תוגדר הרצועה כמנת עיבוד נפרדת ממנת העיבוד בכביש.
מכיוון שיש מגבלה על בדיקות במד גרעיני בסמוך לאלמנטים מבטון,
הבדיקה ברצועה זו תבוצע באמצעות חרוט חול.

מדידה :לפי מ"ק חומר מילוי מהודק.
תשלום :התשלום יהיה כמפורט במפרט הכללי ,ויכלול את כל האמור לעיל.

51.02.4

צורת דרך (הידוק תשתית)
באופן כללי הקרקע הטבעית וחומרי המילוי ,יעובדו לתכולת רטיבות וצפיפות על פי סוג
הקרקע ,בהתאמה להנחיות המפרט הכללי בפרק  51מהדורת מרץ .2014
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במידה ותמצא חרסית  ,יש לסלקה לכל עומקה עד ההגעה לסלע.
במידה ותמצא פסולת בניה בתוואי הכביש ,יש לחפור ולסלקה לכל עומקה
באזורי מילוי יבוצע עיבוד שתית לעומק של  20ס"מ.
קרקעות המילוי יהודקו בהידוק מבוקר לדרגות ההידוק המפורטות במפרט הכללי
ומפרט מע"צ בשכבות של עד  20ס"מ כל אחת .דרגות ההידוק יהיו כמוגדר במפרט.

בגין החפירה וסילוק החומר הפסול ,ישולם בנפרד כמפורט בסעיף  51.02.1חפירה /
חציבה ,לרבות תשלום על האגרות למיניהן.
מילוי בחומר מילוי מובא לכבישים ,שיהודק בהידוק מבוקר  ,יימדד וישולם בנפרד,
כמפורט בסעיף  ,51.02.5מילוי מובא  ,כולל הידוק מבוקר בשכבות בעובי  20ס"מ.
המדידה :עבור עיבוד והידוק השתית המדידה לפי מ"ר.
התשלום :יהיה כמפורט במפרט הכללי

51.02.4

מילוי מובא (כולל הידוק מבוקר)
תיאור ודרישות הביצוע
חומר המילוי המובא בכבישים בקטעי המילוי ,ובקטעי החפירה יהיה מסוג מילוי נברר.
דרישות החומר יעמדו בדרישות "חומר מילוי נברר" בהתאם לחתכים הטיפוסיים ולפרטים בתכניות
ובהתאמה לדרישות סעיף  51.04במפרט הכללי.
הנחיות העבודה יהיו בהתאם לאמור בסעיף  51.02.3לעייל.

מדידה :לפי מ"ק מהודק
תשלום :התשלום יהיה כמפורט במפרט הכללי  ,ויכלול את כל האמור לעיל  ,כולל
הידוק מבוקר בשכבות בעובי עד  20ס"מ.

51.02.5

חיבור בין מבנים:
חיבור בין חומרים שבוצעו שלא באותו זמן ,יבוצע תמיד באמצעות מדרגות חיבור.
המדרגות יהיה ביחס של  1:2בחומרים הגרנולריים ,לדוגמה :שכבה בעובי  15ס"מ תהיה
עם מדרגה אופקית של  30ס"מ לפחות.
בשכבות האספלט ,תבוצע מדרגה בכל שכבה וברוחב של  30ס"מ לפחות.

 51.3מצעים
51.03.1

שכבות מצע ותשתית אגו"ם
מצעים יבוצעו במבנה הכבישים ,מדרכות ושבילים זמניים וקבועים.
המצעים יהיו מסוג א' ,מאבן גרוסה ויהודקו לצפיפות  100%מהצפיפות מוד .אאשטהו.
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המצעים יבוצעו בהתאם לתכניות ולמפרטים .יש לשים לב להידוק השוליים עד לקצה
(בלי להשאיר תלוליות בקצה) .המצעים יפוזרו בשכבות בעובי אחיד או משתנה כפי
שיידרש.
אין לפזר מצע באמצעות שופל.
יש למנוע היווצרות של סגריגציות.
בפרויקט זה עובי שכבות המצע יהיה יחסית קטן ,בניגוד למפרט ,המצע יהיה עם 100%
חומר עובר נפה ".1.5
מדידה :לפי מ"ק מהודק
תשלום :התשלום יהיה כמפורט במפרט הבינ-משרדי  ,ויכלול את כל האמור לעיל.

 51.03.2שכבת מצע משופרת בצמנט
בכבישים עם אבנים משתלבות תבוצע שכבת מצע משופרת בצמנט מתחת לשכבת החול
המטוייב.
 .1תכינת התערובת:
א .דירוג האגרגטים יעמוד בדרישות המפרט הבין משרדי תת פרק ( 51מפרט כללי
לעבודות סלילה) למצע סוג א'  100%חומר עובר נפה ."1.5
ב.

יש לערבב במעבדה מצע עם תכולת צמנט של  6%על בסיס משקל .חישוב אחוז
הצמנט יהיה לפי משקל החומר היבש.

ג.

את החומר יש להדק לפי מערכת מודופייד אאשטהו לצורך קביעת ערך הצפיפות
המקסימלי לקביעת צפיפות השדה.

ד.

יש הכין  3מדגמים בתכולת הביטומן האופטימלית לבדיקת לחיצה בלא-כלוא
לאחר אשפרה של  7ימים והשריית המדגם במים למשך  4שעות טעם הגזירה.

ה.

דיווח התוצאות עם דו"ח ה 100%-של החומר .יתכן ותכולת הצמנט תשתנה
בשיעור של  ±2%בהתאם להנחיות מנה"פ בהתאם לתוצאות החוזק .מחיר
היחידה יישאר ללא שינוי גם במקרה של שינוי תכולת הצמנט.

ו.

ככל שהחומר לא יסופק מוכן לאתר ,שיטת העבודה תכלול פיזור ראשוני של שכבת
המצע.

ז.

פיזור ידני של משקל הצמנט הנדרש לכל מ"ר .מומלץ להניח שקי צמנט בשטח לפי
משקל השקים והפיזור הנדרש של החומר ורק אז לחתוך את השקים ולפזר את
החומר במסביב לשטח המתאים לכל שק.

ח.
ט.

לאחר פיזור הצמנט יבוצע עירבוב של החומר באמצעות מפלסת.
לאחר קבלת עירבוב הומוגני לכל עומק השכבה ,יש להוסיף מים על השכבה ,לבצע
עירבוב נוסף באמצעות מפלסת ורק לאחר מכן להדק את החומר.
יש להקפיד ששיטת העבודה לא תגרום לסגריגציה.

י.
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יא .דרגת ההידוק של החומר תהיה לפחות  100%מהצפיפות המקסימלית.
יב .צפיפות השדה ,תקבע באמצעות קידוח גלעינים.
יג.

יש להקפיד על מפלסי המצע המשופר מכיוון שלא ניתן להשלים חוסרי חומר ,עודף
חומר יקורצף.

יד .במהלך ההידוק ,טרם התקשות השכבה ,יש לבצע בדיקות מישוריות לבחינת צורך
להשלים חומר כל עוד השכבה לא התקשתה.
טו .שיטת העבודה באתר בקטעים וכנראה ויהיה צורך להתקדם בעבודה ולא ניתן
יהיה להמתין  7ימים של אשפרה.
לכן ,האשפרה תהיה באמצעות ריסוס בחומר מסוג ,CURING COMPOUND
הכמות בשיעור  0.25ליטר/מ"ר ויבוצע בתוך  24שעות מסיום ההידוק.
טז .בתחילת העבודה ,יש לבצע קטע ניסיון  /הוכחת יכולת לבחינת העמידה של
התערובת בכל הדרישות האמורות כאן ובמפרט הכללי.

51.03.3

מצע סוג א' מתחת לפלטות גישה

מילוי מהודק מאחורי נציבי הקצה ,מאחורי קירות תומכים ומשני צידי תעלות ניקוז ומעבירים.
המילוי יבוצע ממילוי מובא למבנים חומר א' כנדרש במפרט הכללי של נת"י.
המילוי ממפלס נקז תחתון ועד למפלס תחתית מבנה מסעת כביש יבוצע מחומר א' המכיל עד 10%
דקים ,המילוי מתחת למפלס נקז תחתון יבוצע מחומר נברר עם  18-25אחוז עובר נפה מס' .200
הסוללות יהודקו בשכבות של  20ס"מ לדרגת הידוק של  .Modified AASHTO 98%המילוי יבוצע
בשכבות והשיפוע יעובד באמצעות "חיתוך" של קצות השכבות האופקיות לאחר הידוקן ויישור על-
ידי מכבש גליל שייגרר על-ידי טרקטור בכיוון המדרון המשופע כלפי מעלה וכלפי מטה.
בכל מקום שהסוללה מתחברת אל סוללה קיימת ,יבוצע החיבור על-ידי חיתוך מדרגות (ברוחב
ובגובה על פי הוראות המפקח) בסוללה הקיימת ,וחיבור השכבות החדשות של המילוי אל השכבות
הקיימות תוך הקפדה על הידוק באזור החיבור ,כדי לקבל רציפות מושלמת של הסוללה.
בהתאם לשתית שתתקבל לאחר החפירה יקבע היועץ קרקע את האזורים בהם יבוצע המילוי מחומר
נברר (סוג ג') עם  18-25אחוז עובר נפה מס'  200לפי המפרט הכללי.

מילוי מצע לפלטות גישה
שכבות מצע תבוצענה גם מתחת לפלטות הגישה וגם מעל מפלס פלטת הגישה ועד לשכבות הצפוי
האספלטי .שכבות המצע תהיינה עשויות מצע סוג א' לפי המפרט הכללי פרק  51מהודק בעובי
משתנה ,בהתאם לשיפועי פלטת הגישה ,דרגת הידוק  Modified AASHTO 100%וגודל גרגר
מקסימלי " .1.5פני שכבת מצע זו יעובדו בהתאם לשיפועי הכביש המתוכננים ומפלסיו .עובי שכבת
המצע הנ"ל מתחת לפלטות גישה יהיה  1.0מ'.
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מילוי מהודק להחלפת קרקע
בכל מקרה שהמפקח ידרוש החלפת קרקע בתחתית סוללות ,ו/או יסודות ו/או קירות תומכים
וכיו"ב ,יהיה החומר מלוי מובא מחומר נברר (סוג ג') עם  18-25אחוז עובר נפח מס'  200לפי המפרט
הכללי ,בהתאם למסומן בתוכניות ו/או בדוחות הביסוס של כל גשר ומבנה.
ההידוק יהיה בשכבות של  20ס"מ תוך הרטבה אופטימלית לדרגת הידוק Modified 98%
 AASHTOההידוק יהיה ע"י מכבש ויברציוני עד למרחק  1.5מ' מהמבנים הקיימים .בקרבת
המבנים יהיה הידוק ללא ויברציה תוך הקטנת עובי השכבות בהתאם לצורך.

מלוי בצידי יסודות ומעליהם
החומר יהיה החומר מלוי מובא למבנים חומר א' בהתאם לדרישות המפרט הכללי של נת"י ,מהודק
עד .Modified AASHTO 98%
בהתאם לשתית שתתקבל לאחר החפירה יקבע היועץ קרקע את האזורים בהם יבוצע המילוי
מחומר נברר (סוג ג') עם  18-25אחוז עובר נפה מס'  200לפי המפרט הכללי.

מדידה ותשלום
•

מילוי מובא למבנים חומר א' :נמדד לפי נפח ללא הבחנה בין סוגי המבנים.
המחיר כולל את אספקת החומר ואת כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד לרבות הגבלת
אחוז הדקים במילוי שמעל נקז תחתוןכמפורט לעיל וכולל עיבוד שיפועי המדרונות וההידוק
המבוקר ,וכן את חיתוך המדרגות בסוללות הקיימות.

•

מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') עם  18-25אחוז עובר נפה מס'  :200נמדד לפי נפח .המחיר כולל
את אספקת החומר ואת כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד .ההידוק המבוקר הנדרש
כלול במחירי המילוי.

•

מילוי מצע סוג א' מתחת לפלטות גישה :נמדד לפי נפח .המחיר כולל את כל האמור במפרט
הכללי והמיוחד .ההידוק המבוקר הנדרש כלול במחירי המילוי.

•

מלוי בצידי יסודות ומעליהם :נמדד לפי נפח .מחיר היחידה כולל את כל החומרים והמלאכות
הכרוכים באספקת החומר ופיזורו והידוקו -לא תשולם תוספת עבור עבודה במקומות צרים
ומרווחי עבודה קטנים.

•

לא ישולם עבור מלוי של מרווחי עבודה גדולים מ 70 -ס"מ בצידי היסודות -התשלום על כך כלול
במחיר היחידה.

 51.4עבודות אספלט
51.04.0

הנחיות כלליות:
 .1כל העבודות ,לרבות בדיקות הבקרה ,יבוצעו ע"פ המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור
פרק  51.04בתוספת הנחיות ודרישות נוספות המוגדרות בפרק זה.
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" .2אספלט זמני" (סעיף  03.51.040.9996במבנה  3לכתב הכמויות) – בהתאם לאמור
בפרק  00.01לעיל בענין שלביות הביצוע בכביש  ,117כביש זה יכול שיבוצע
בשלבים/מקטעים .מובהר ,כי הכמות הרשומה בכתב הכמויות בסעיף "אספלט זמני"
מיועדת לשימוש בתוואי המיסעה של כביש  117בלבד ,כאשר ייעשה שימוש בסעיף זה
רק באישור מראש ובכתב ממנהל הפרויקט ורק במקרה בו העבודה תבוצע שלא באופן
רציף כמתואר בפרק  00.01לעיל (דהיינו ,עבודה חלקית בכל מקטע עד לסוף הרחוב
ולאחר מכן חזרה למקטעים הקודמים לשם השלמת העבודות באופן מושלם) .כל שאר
השימושים האחרים הנידרשים לשכבת אספלט זמני כמו כניסות לבתים ,כיסוי
תשתיות וכו' כלולים ומשולמים לקבלן בסעיף ההקצב (" 03.51.998.0002הסדרי תנועה
זמניים ,כולל הובלה והעתקה") ולא ישולמו מסעיף זה.
 .3על הקבלן לקחת בחשבון שעבודות האספלט יבוצעו בתנאים מגבילים ,תחת תנועה
ובהתאם לשלביות הביצוע הנדרשת בכפוף לתכניות והנחיות המפקח .לא תשולם כל
תוספת מעבר למחירי היחידה בגין האמור מעלה.
 .4מדרגות חיבור
מדרגות חיבור בקטעי סלילה כלולים במחיר היחידה של השכבות האספלטיות  /קרצוף
ולא ישולם בגינם בנפרד .התשלום יהיה בהתאם למדידה סופית לשטח האספלט
בלבד .התשלום כולל ניסור ו  /או חיתוך בצדי רצועת סלילה או קידמת הרצועה,
ברוחב בהתאם לפרטי הביצוע לצורך התחברות נאותה .לא ישולם בגין ניסור בנפרד
כולל אבני שפה.
רוחב מדרגה תהיה  30ס"מ ותבוצע בכל שכבה.

 .5תערובות האספלט השונות יתוכננו ויבוצעו על פי פרק  51.04של חב' נתיבי ישראל -
עבודות סלילה-שכבות אספלטיות במיסעות .תכונות השכבות יהיו בהתאם למפורט
בפרק זה
 .6שכבת האספלט העליונה תבוצע בסיום הפרויקט לכל הרוחב והאורך של התוואי ללא
תפרים קרים לאורך הסלילה .בשכבה העליונה לא יבוצעו סימונים זמניים ומחיקות
צבעים.
51.04.1

שכבות אספלט עבור מסלולי התנועה:
 .1שכבות תחתונות יהיו מסוג תא"צ  25מ"מ .האגרגט הגס בשכבות אלו יהיה אגרגט גירי
דולומיטי סוג א' .עובי שכבה  5ו –  7ס"מ ,התערובת תיוצר עם ביטומן מסוג .PG-68-10
 .2שכבה נושאת עליונה תהיה תערובת אספלט מסוג תא"צ  19מ"מ .האגרגט הגס בשכבה
זו יהיה אגרגט גירי דולומיטי סוג א' .עובי שכבה  5ס"מ .התערובת תיוצר עם ביטומן
מסוג .PG-70-10
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המדידה במ״ר עם ציון העובי.

51.04.2

שכבות אספלט עבור מסלולי התנועה בשטח הגשר:
 .1שכבה תחתונה תהיה מסוג תא"צ  12.5מ"מ .האגרגט הגס בשכבות אלו יהיה אגרגט
גירי דולומיטי סוג א' .התערובת תיוצר עם ביטומן מסוג .PG-68-10
 .2שכבה נושאת עליונה תהיה תערובת אספלט מסוג תא"צ  19מ"מ .האגרגט הגס בשכבה
זו יהיה אגרגט גירי דולומיטי סוג א' .התערובת תיוצר עם ביטומן מסוג
.PG-70-10
המדידה במ״ר עם ציון העובי.

 51.04.3שכבות אספלט במבנה מסעה כל  -אספלטי בהרחבות כבישים קיימים
 .1שכבות תחתונות תהיינה מסוג תא"צ  25מ"מ  ,בעובי שכבה  7ס"מ .האגרגט הגס
בשכבות אלו יהיה אגרגט גירי דולומיטי סוג א' .התערובת תיוצר עם ביטומן מסוג 68-
.PG-10
 .2שכבה נושאת לפני עליונה תהיה מסוג תא"צ  25מ"מ  ,בעובי שכבה  5ס"מ .האגרגט
הגס בשכבות אלו יהיה אגרגט גירי דולומיטי סוג א'.
התערובת תיוצר עם ביטומן מסוג .PG-68-10
 .3שכבה עליונה תהיה מסוג תא"צ  19מ"מ  ,בעובי שכבה  5ס"מ .האגרגט הגס בשכבות
אלו יהיה אגרגט גירי דולומיטי סוג א'.
התערובת תיוצר עם ביטומן מסוג .PG-70-10

המדידה במ״ר עם ציון העובי.

51.04.4

ריסוסים
בנוסף לנאמר בסעיף  51.12.08.02של המפרט הכללי מודגשות בזה הנקודות הבאות:
ריסוס יסוד ()PCE
״עשה בתחליב ביטומן  PCEבכמות  1ק״ג/מ״ר .הזמן בין הריסוס ושימת שכבת בטון
אספלט מעליו יהיה לפחות  24שעות ולפי קביעת המפקח .טמפרטורת היישום תהיה
 20-70מעלות צלזיוס.
ריסוס מאחה ()TCE
ייעשה בתחליב ביטומן  TCEבשיעור של  0.35ק״ג/מ״ר.
ריסוס מאחה ייעשה בין שכבות האספלט השונות.
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המדידה במ״ר עם ציון סוג הריסוס.

51.04.5

שכבת בטון אספלט בעובי משתנה
שכבת בטון אספלט בעובי משתנה ,מסוג  19מ"מ  ,אגרגט גס בשכבות אלו יהיה אגרגט
גירי דולומיטי סוג א' .
טיב החומרים ,פיזור וכבישה יהיו בהתאם למפורט בפרק  51.04במפרט חב' נתיבי
ישראל.
המדידה תהיה לפי טון.

 51.5עבודות בטון וניקוז
הערה כללית:
על כל עבודות הניקוז המבוצעות ע"י הקבלן ,יש לקבל את אישור חברת הגיחון בע"מ.
תשומת לב הקבלן שעל כל הדרישות שיתקבלו מחברת הגיחון ,ועל ההשלמות שיהיה על
הקבלן לבצע לצורך קבלת אישורם ,לא ישולם בנפרד והם כלולים במחירי היחידה של
הסעיפים השונים.

51.05.1

עבודות עפר  -כללי
החפירה של תעלות להנחת צינורות ,הרחבת החפירה לבניית שוחות והמילוי החוזר
יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי.
עטיפת החול סביב הצינור שעובייה לא פחות מ 20-ס"מ תהא אגרגט טבעי או גרוס,
עובר כולו דרך נפה  4.75מ"מ ,שיעור הדקים (עובר דרך נפה  75מק"מ , )#200 -לא
יעלה על  5%במשקל ,חופשי מכל חומר אורגני ,אשפה ,חצץ ואבנים.
החול ימולא לכל רוחב התעלה החפורה .שכבת הריפוד (המצע) בחול  ,מתחת לגחון
הצינורות תהיה בעובי  20ס"מ לפחות .הכיסוי בחול מעל גב הצינורות יהיה בעובי 30
ס"מ.
החול יפוזר בשכבות של לא יותר מ 20 -ס"מ שתהודקנה היטב בהרטבת מים .פיזור
שכבות החול עד לגב הצינור והידוקן יעשה במקביל משני צידי הצינורות כדי למנוע כל
לחץ צידי בלתי שווה על הצינור.
המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינורות יעשה בהתאם לחתך הטיפוסי
ויהודק לדרגת צפיפות של  98%תוך הבאת החומר לרטיבות האופטימלית ,הכל כנדרש
המפרט הכללי.
המילוי החוזר יבוצע בהתאם להנחיות סעיף  51.04.10של המפרט הכללי בהתאמה
לסוג הקרקע הטבעית (חרסיתית/טינית או קרקע חולית/או גרנולרית) .מערכות תת"ק
שיונחו בחציבה בסלע ,חומר המילוי יהיה מסוג בחנ"מ ( .)CLSM
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בכל מקרה יש לבצע בדיקות לחומרי המילוי ולקבל את אישורם של המפקח ויועץ
הקרקע ,כי ניתן לבצע את המילוי החוזר .המילוי החוזר יהיה עד לגובה מבנה הכביש
ולפי אישור המפקח.

51.05.2

צינורות
הצינורות לקווי ניקוז יהיו:
צינורות בטון
צינורות מבטון מזוין לניקוז ,אטומים מדויקים ,בקוטר פנים  400מ"מ 500,מ"מ600,
מ"מ 800 ,מ"מ 1000 ,מ"מ ,ו –  1250מ"מ  ,סוג " "1דרג  .3צינורות הבטון תוצרת חב'
וולפמן או שווה ערך ,המתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י .27
החיבור בין הצינור לקיר שוחת הבקרה יהיה על ידי אטם מסוג CONTOUR SEAL
בהתאם לסוג הצינור ,יש לנסר את קצה הצינור (זכר או נקבה) בחיבור לשוחת הבקרה.
הניסור ייעשה במפעל יצרן הצינור .האטמים יהיו גמישים ,רחבים לפי ת״י  1124חלק
 ,2אינטגרליים ,משתלבים בשיקוע.
מחיר האטמים וניסור קצה הצינורות כלול במחיר שוחת הבקרה.
חיבור הקולטנים יהיו מצינורות בטון כנ״ל או פלדה כמפורט להלן:
במקום אשר תורה התכנית ,הצינורות לניקוז יהיו צינורות פלדה בקטרים שונים ,לפי
ת"י  530עם ציפוי פנימי מלט ועטיפת פוליאתילן שחול ,תלת-שכבתי ועליו בטון דחוס,
ללא פעמון לריתוך.
הנחת הצינורות תבוצע בהתאם לחתך הטיפוסי שבתכניות.

אופני מדידה ותשלום
המדידה לתשלום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי
עומק המישפל ( )I.L.של הצינורות בקצות הקטע וקוטר הצינור.
המחיר יכלול אספקת הצינור ,חפירה והנחת הצינורות ,מצע ,עטיפת חול ,המילוי החוזר
עד גובה השתית לכביש קיים או מתוכנן ,עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך ,עבודה ביבש,
עבודות לילה ועבודות בשעות חריגות ,הסדרי תנועה ,התקנת תמרורי אזהרה ,פתיחת
כביש אספלט קיים (כולל כל האמור במפרט המיוחד לעיל) ,הטיית הזרימות ,בדיקת
אטימות ,צילום וידאו במעגל סגור וכל הנדרש בשלמות.

מעבר בכבישים ובמדרכות
עבור הנחת צינורות בחציית כבישי אספלט ,במדרכות ,בשטחים מרוצפים ובמשטחי
בטון קיימים לא תשולם תוספת בנפרד.
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בדיקות
בדיקות האטימות לצנרת ביוב וניקוז תבוצענה בהתאם לאמור בפרק  57במפרט הכללי.
עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצנרת.
בדיקת אטימות מחברים לצינורות שקוטרם  80ס"מ ומעלה ,תעשה על ידי צוות מיומן
של שירות שדה של יצרן הצינורות מבטון מזוין עם ציוד יעודי המוכנס אל תוך חלל
הצינורות וסוגר מישק החיבור משני הצדדים .בדיקת האטימות מבוצעת על ידי הכנסת
אוויר דחוס לחלל החיבור בין הצינורות עד לחץ  0.5בר וסגירת מקור הלחץ .ירידת לחץ
איטית עד  0.2מצביעה על מחבר אטום .ירידת לחץ מהירה לאפס מצביעה על מחבר
שאינו אטום.

51.05.3

הכנת תשתית לשוחות בקרה טרומיות חרושתיות
הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק ,בהתאם למפורט להלן:
)1

חפירה לתשתית ל 20-ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה.

)2

מילוי מבוקר בחול בתוספת  6%צמנט עד לרום תחתית השוחה ,והידוק
מבוקר.

51.05.4

)3

יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל
איזון ומתן אישור של המפקח להנחת התחתית.

)4

הורדת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת מנוף בווי הרמה
מיוחדים המומלצים ע״י היצרן.

שוחות בקרה לניקוז
תאי הבקרה לניקוז יבוצעו מתאים טרומיים חרושתיים.
חוליית תחתית תהיה עם רצפה מונוליטית.
סוג הבטון יהיה ב 30-לפחות.
תאים יתאימו לדרישות ת״י  658או ת״י  466חוקת הבטון חלק  ,4בהתאם לגודלם.
על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים,
המחברים,
החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של  10שנים לפחות.
שוחות הבקרה תהיינה מחלקים טרומיים תקניים ,מלבניים עם עוקה בעומק  25ס"מ.
החיבור והאיטום בין החוליות של התא ,באמצעות אטם אלסטי כדוגמת "איטופלסט".
לאחר בנית השוחה וחיבור הצנרת ,ייעשה המילוי החוזר סביב השוחה בבטון הידראולי
 , CLSM -עד למפלס תחתית הסלילה.
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חיבור צינורות פלדה בקוטר עד " ,16באמצעות מחבר מאלסטומר סינטטי EPDM
כדוגמת "איטוביב" עם תפסים וברגים עשויים פלב"מ_ו ( 304הפתחים בחוליות יוכנו
מראש במפעל היצרן).
חיבור צינורות מבטון מזוין באמצעות אטם אלסטומרי רחב (לפחות  10ס"מ) כדוגמת
"קונטור -סיל" ,אשר יותקן ע"י היצרן במפעל.

תקרות ומכסים לשוחות הבקרה
תקרות בשוחות תהיינה ממין כבד לכביש תקניות ותתאמנה לדרישות ת"י  489חלק 1
המכסים בכבישים יהיו עם סגר ב.ב .תוצרת וולפמן דגם כרמל  H.D. 33לעומס ממין
 D-400ולפי ת"י ( 489מעודכן) או שו"ע.
המכסים במדרכות יהיו עם סגר ב.ב .תוצרת וולפמן דגם  33לעומס ממין  B-125ולפי
ת"י  489או שו"ע.
קוטר המכסה יהיה  50ס"מ בכל עומק שהוא .על המכסה יוטבע סמל עירית ירושלים,
ניקוז ע"פ דוגמת אגף ניקוז בעיריית ירושלים.
על מכסה השוחות יוטבע "עירית ירושלים ,ניקוז" על פי דוגמת אגף הניקוז בעירייה.
במקום שתורה התכנית יהיו המכסים מסוג כרמל  HD-33עם רשת רונדו.
לפני ביצוע המכסים יהיה על הקבלן לאשר מכסה דוגמא באגף הניקוז של עיריית
ירושלים תפסל לשימוש ,תסולק ותורחק מהאתר ,כל מסגרת למכסה שהטבעת מבטון
מזוין סביבה סדוקה ,או שבורה ,או מסותתת.
חלקי המתכת של המכסה יהיו עשויים יציקת ברזל ספרואידלית עם שטחי מגע
מעובדים בחריטה למניעת תנודות.
שלבי ירידה
שלבי הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיקה משוריין ויהיו רחבים לפי הנדרש
בת״י  631חלק  ,2מותקנים ע״י יצרן השוחות בקיר השוחה ,במהלך אנכי בשיטת
"סולם" (זה מעל זה) במרווחים אנכיים של  33ס"מ.

51.05.5

קולטנים
קולטנים למי נגר עילי יהיו מחלקים טרומיים חרושתיים תקניים.
על הקבלן לקבל אישור מאגף הניקוז של עירית ירושלים עבור הדגמים של המסגרות
והשבכות של הקולטנים .אבן שפה דגם "אביב" ( 25טון) מתוצרת "וולקן הנדסה" או
ש״ע.
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הרשת המלבנית במידות חוץ  84X34ס"מ והמסגרת יתאימו למין  ,C-250עשויים
מיציקת פלדה ספירואידלית  ,או לחילופין מחומרים מרוכבים עמידים בפני קרינת ,UV
בהתאם לתקן  )EN124( 489נושאים תו תקן ,ללא אפשרות נעילה.
הרשת תשב במסגרת לאורך  4צלעותיה בצורה שיובטח שימוש יציב ושקט .המסגרת
תשב לאורך לפחות שלוש מצלעותיה (אחת ארוכה ושתי קצרות) על דפנות תא הקליטה.
המסגרת תכלול אוזני עיגון לתאי הקליטה .השבכות יסומנו כנדרש בתקן ויישאו
כתובית "עירית ירושלים".

מדידה ותשלום
.1

עבור קולטנים למי גשם ישולם לקבלן בנפרד.
מדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות.
המחיר יכלול גם את הגדלת מידות התא.
עבור אבן צד (שפה) מברזל יציקה לקליטת מי גשם (בודד) ישולם לקבלן כתוספת
למחיר הקולטן.

.2

עבור שוחות בקרה לניקוז טרומיות ישולם לקבלן לפי יחידה מסווג לפי
מידות השוחה ועומקה.
מחיר המחברים (חיבורי שוחה) יהיה כלול במחיר השוחה ולא תשולם עבורם לקבלן
כל תוספת.
מחיר השוחות כולל עבודות חפירה ומילוי חוזר ב ,CLSM -אספקה והרכבת שוחה
טרומית,
מחברי שוחות ,שלבי ירידה ,ו/א וסולמות ומעקות מפלב"מ  ,L316תקרה מתאימה
ומכסים בקוטר  50ס"מ כמפורט לעיל ,וכולל כל העבודות הדרושות להקמת שוחה
בשלמותה.

51.05.6

צילום ניקוז לאחר

ביצוע
 .1כללי.
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או הנחת צנרת ניקוז ,בהתאם לנדרש
במפרט הכללי ובמפרט המיוחד במסמך ג' ,2-על הקבלן לבצע בדיקה חזותית
באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח ,לאחר סיום העבודות .הצילום
״ערך באמצעות מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור ,שתוחדר לצנרת והניקוז לכל
אורכה.
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מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור (מובל) ובכך לתעד את מצב הצנרת
לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה.
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה ,ויש לקוראו ולפרשו באופן
בלתי נפרד ממסמך זה.
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא
ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס
שניתנו במהלך הביצוע.
הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה ,בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה ,שיעמוד בכל
הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט .אישור העסקת קבלן משנה דומה
לאישור קבלני משנה ,המפורט בחוזה הביצוע (חלק כללי) .הקבלן יספק לקבלן
המשנה תכניות ביצוע .ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין
הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית
עדות".
 .2ביצוע העבודה
 .1שטיפה
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך הצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי
בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.
הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מיכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם
למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו.
 .2עיתוי העבודה
א .ביצוע הצילום ״עשה לאחר הנחת הצנרת ,או ביצוע המובל ,כיסוי והידוק שכבות
העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.
ב .הצילום ״ערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו ,המפקח ו/או המהנדס.
ג.

על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום ,לא פחות מאשר
שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.

ד .הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.
 .3מהלך הביצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך
מתאימים בהתאם למגבלות הציוד .בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי
מסך טלוויזיה ותוקלט בתקליטור .C.D.
 .4תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור  C.D.לשם רישום תמידי וכן בעזרת
תיעוד קולי ,בעזרת מיקרופון ,על גוף התקליטור בצורת הערות המבצע לגבי
מיקום המפגעים וכדי.
על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי .סימון
פנימי של השוחה ״עשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד
ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי תקליטור .C.D.
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 .5תיקון מפגעים
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור
המתועד ,יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע
התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס .הקבלן יתקן הנזקים
הישירים והבלתי ישירים.
לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך
הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
 .6הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע'^ המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת
תיעוד הצילום ,שנערך לשביעות רצונו של המהנדס .תיעוד הצילום יכלול
תקליטור  C.D.ודו״ח מפורט לגבי ממצאים.
 .7תקליטור C.D.
תקליטור  ,C.D.שיושאר ברשות המזמין ,יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו,
ויכלול סימון זיהוי שוחות .פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה
תוך כדי ביצוע הצילום.
 .8דו”ח צילום
במצורף לתקליטור יוגש דו״ח מפורט ,אשר יוכן ע" מבצע עבודה זו .דו״ח צילום
אינו מבטל את הדרישה להכנת תכניות עדות .הדו״ח יהיה כתוב בצורה ברורה
ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
א .מרשם מצבי (סכמה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם
לסימוניהם בתכניות הביצוע ,וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי
לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
ב .דו״ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול :קטע הקו ,נקודת תקליטור,
תיאור המפגע ,הערות וציון מיקום המפגע ב ״מרחק רץ״ לאורך הקו משוחה
סמוכה.
ג.

סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.

ד .מסקנות והמלצות.
ה .הדו״ח ילווה בתמונות של התקלות שנתגלו .תמונות אלו יצולמו מעל גבי מסך
הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה .בנוסף ילווה הדו״ח בתמונות שיבוצעו
בשלב הצילום החוזר לאחר תיקון התקלות.
 .9אחריות הקבלן
בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות
של הקבלן.
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת
או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן.
המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין ,ו/או ע״י המזמין על חשבונו
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של הקבלן .בהמשך ייערך ,על חשבון הקבלן ,צילום חוזר של הקטע אשר תוקן.
כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה.
עלות כל הצילומים  ,כולל הצילומים הנוספים לפני פקיעת תוקף האחריות,
והצילומים החוזרים לקטעים שתוקנו תחול כולה על הקבלן.
 .10אופני המדידה
עבור השטיפה והצילומים לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי
היחידה השונים.

51.05.7

החלפת מכסה קיים ומסגרת בשוחות קיימות מסוגים שונים
על הקבלן לבצע החלפת מכסה קיים בשוחות ניקוז למכסה חדש ממין  D-400במיסעות
ו/או ממין  B-125במדרכות .המכסה החדשה יהיה לפי ת"  489בקוטר  50ס"מ דגם
"כרמל"33-
של וולפמן  ,עם סגר ב.ב .וסמל עיריית ירושלים  ,וכן יעוד השוחה (מים ,ביוב ,ניקוז
וכו').
המכסה יוצב על מסגרת חדשה שתבוצע במסגרת התאמת השוחות.
כמוכן יבצע הקבלן החלפת רשת ומסגרת לתאי קליטה קיימים לרשת ומסגרת ממין
 C-250או ממין . D-400
המכסה ,הרשת והמסגרת הקיימים יועברו לעירייה.

המדידה לתשלום ביח' כמסווג בכתב הכמויות .המחיר יכלול את כל האמור לעיל
ובמפרט הכללי וכן את כל החומרים ,הציוד והמלאכות הדרושים לביצוע מושלם של
העבודה.

51.05.8

בניית שוחת בקרה לניקוז על קו קיים
במקום אשר תורה התוכנית או המהנדס ,יבצע הקבלן בניית שוחת בקרה לניקוז על קו
ניקוז קיים.
העבודה כוללת חפירה וגילוי הנקז הקיים ,בניית שוחה על הקו ,שבירת הצינור הקיים
וביצוע כל העיבודים הדרושים.
מדידה לתשלום
עבור בניית שוחה על קו ניקוז קיים תשולם לקבלן תוספת למחיר השוחה בסעיף נפרד
בכתב הכמויות .התשלום יהיה תמורה מלאה על כל העבודה ,הציוד והחומרים
הדרושים לביצוע העבודה בשלמות.
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51.05.9

חיבור צינור ניקוז חדש לשוחת ניקוז קיימת
במקום אשר תורה התוכנית או המפקח באתר ,יבצע הקבלן חיבור צינור הניקוז החדש
לשוחת ניקוז קיימת .על הקבלן להתקין בשוחה הקיימת פתח לחיבור הצינור החדש,
לבצע עיבוד חדש לאטום המרווח בין הצינור לדופן השוחה.
איטום המרווח יכלול אטם "עוצר מים" (.)water stop
מדידה לתשלום
עבור חיבור צינור חדש לשוחה קיימת ,ישולם לקבלן בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד לעיל וכל הנדרש בשלמות.
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פרק  - 69סמכים ותפרים
69.00

כללי

 69.00.1תיאור העבודה
פרק זה מתייחס לעבודות אספקה והרכבה של הסמכים והתפרים.

במסגרת הפרויקט ,מתוכנן הגשר בסכימה סטאטית בלתי מסוימת כאשר המיסעה נשענת
על סמכים בנציבי הקצה ובנציבי הביניים .בשני קצוות הגשר יותקנו תפרי התפשטות
זמניים וקבועים בחלוקה לשלבים ולאזורים.

כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט מיוחד זה ובהתאם לדרישות השונות
המפורטות במפרטים הכלליים בנושא עבודות הקשורות לביצוע עבודה זו כגון יצירת
הגבהות לסמכים ,אספקה והתקנה של סמכים וכד'.

דרישות פרק זה יש לקרוא יחד עם גיליון תוכנית מס'  090ו 091 -המהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי הביצוע.

 69.00.2הגשות
טרם ביצוע העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח את המסמכים הבאים:
א .תעודות מטעם יצרן הסמכים לכל סמך ותעודת התאמה לדרישות התקינה האירופאית
.EN1337 - Part 1, Part 2, Part 3
ב .תוכניות יצור של הסמכים והתפרים ומפרטי הרכבה של היצרן המותאמים לתנאי
האתר ולגשר זה.
ג .פרטי חומרים הנדרשים לביצוע התקנת הסמכים והתפרים לרבות תערובות בטון ודייס
ועמידת מוספים בתקינה.
ד .תעודת אישור תהליך היצור ברמת .ISO 9002
ה .תעודות בדיקה של מעבדה חיצונית הכוללות פרטים מלאים על תכונות החומרים
המרכיבים ,עמידותם בעמיסות סטאטיות ודינמיות להעברת כוחות אנכיים ואופקיים
לרבות מודול הגזירה של המוצר המוגמר.
ו .מפרטי כל החומרים שבשימוש לצורכי עבודות אילו.
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בהעדר תיעוד מתאים ,לא תאושר הרכבת הסמכים

 69.01.0010אספקה והתקנה של סמכי ניאופרן משוריין עגול מטיפוס  Bלפי EN1337-3

א .תיאור ודרישות ביצוע:
סמכי נאופרן משוריין המותקנים בנציבי הביניים יהיו במידות ועובי המצוינים
בתוכניות .סוג הסמכים יהיה מטיפוס  Bלפי תקן  .B(TYPE( EN1337-1,2,3חתך
השכבות של הסמך מתואר בתוכניות .היצרנים המאושרים הינם ,ALGA, Gumba
 Mageba ,Maurer ,Agomאו ש"ע מאושר.

כפי שפורט בסעיף ההגשות ,על הקבלן לספק יחד עם הסמכים תעודות המעידות על
עמידת הסמך בכל דרישות התקן האירופאי כנ"ל ,ובדרישות נהלי הבדיקה והאישור
כנדרש במכתב ההרשאה ליצרן.

תעודות הבדיקה תתייחסנה הן לחומרי הגלם המשמשים ליצור הסמך והן לסמך
המוגמר ,לרבות לגבי עמידת הסמך בעומסים סטטיים ודינמיים ,וניסוי לקביעת
מודול הגזירה של הסמך המוגמר.

במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע ,בין היתר ,גם את המטלות הבאות:
•

סיתות ויציקת שקעים לתושבות בטון לסמכים (נמדדות בנפרד) .

•

התקנת רשתות זיון לתושבות ויציקת התושבות בבטון ב 60-מיוחד עם סיבי
פוליפרופילן .בדיקת המפלס תבוצע ע"י מודד בדיוק מירבי.

•

התקנת שלוש דסקיות פילוס מתחת לכל סמך.

•

יישום שכבת פילוס מדיס אפוקסי מסוג  Sikadur 41טיקסוטרופי בעובי סופי
של כ 10 -מ"מ מתחת לכל סמך.

•

התקנת סמכי ניאופרן משורין מטיפוס  Bלפי  )Type B( EN1337-3במידות
המצוינות בתוכניות.

הסמכים יוצבו במקומם בדיוק נמרץ מבחינת מיקום ומפלס.שכבת הפילוס תהיה
מפולסת בשני כוונים ,מישורית לחלוטין ,ואופקית .הפילוס יושג ע"י שימוש בשלוש
דסקיות פלדה מגולוונות בעובי  10מ"מ אשר יישארו יצוקות בתוך הדיס .לאחר
שמודד מוסמך יוודא את המישוריות ואת המפלס של שכבה זו ,יש למרוח עליה
שכבה של  SIKADUR 41בעובי הגדול מ  10מ"מ (כ  13-15מ"מ) ,ובעוד החומר
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במצב לח מאד ,להניח את הסמך ולקבע אותו אנכית כנגד הדסקיות .עודפי הדיס
ינוקו ויסולקו.

ב.

מדידה ותשלום:
סמכים ימדדו ביחידות מוגמרות ומורכבות והמחיר כולל את כל החומרים
והמלאכות הכרוכים ביצור ,אספקה והרכבה ,לרבות דסקיות פילוס מפלדה ,שכבת
המצע לפילוס מתחת לסמך ,ושכבת החומר המשמשת להדבקת הסמך ,ולרבות כל
הבדיקות ,מדידות והתיעוד האמור לעיל.

 69.01.0020אספקה והתקנה של סמכי ניאופרן משוריין מרובע מטיפוס  V1לפי DIN 4141

א.

תיאור ודרישות ביצוע:
סמכי נאופרן משוריין המותקנים בנציבי הקצה יהיו במידות ועובי המצוינים
בתוכניות.סוג הסמכים יהיה טיפוס  V1לפי תקן  . (TYPE V1( DIN 4141חתך
השכבות של הסמך מתואר בתוכניות .היצרנים המאושרים הינם ALGA,
 Mageba ,Maurer ,Agom ,Gumbaאו ש"ע מאושר.

כפי שפורט בסעיף ההגשות ,על הקבלן לספק יחד עם הסמכים תעודות המעידות
על עמידת הסמך בכל דרישות התקן האירופאי כנ"ל ,ובדרישות נהלי הבדיקה
והאישור כנדרש במכתב ההרשאה ליצרן.

תעודות הבדיקה תתייחסנה הן לחומרי הגלם המשמשים ליצור הסמך והן לסמך
המוגמר ,לרבות לגבי עמידת הסמך בעומסים סטטיים ודינמיים ,וניסוי לקביעת
מודול הגזירה של הסמך המוגמר.

במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע ,בין היתר ,גם את המטלות הבאות:
•

סיתות ויציקת שקעים לתושבות בטון לסמכים (נמדדות בנפרד) .

•

קידוח (בין מוטות זיון ולאחר סיתות לחשיפתם) שקע לעיגון שגמי גזירה
לסמכים.

•

ישום שכבת מילוי מדיס אפוקסי מסוג  Sikadur 41טיקסוטרופי מתחת
לכל סמך.

•

התקנת סמכי ניאופרן משורין מטיפוס  (TYPE V1( DIN 4141במידות
המצוינות בתוכניות .כאשר שגמי הגזירה נמצאים בשקעים יעודיים.
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•

מילוי החללים בדיס איפוקסי לעיגון הסמך לנציב.

הסמכים יוצבו במקומם בדיוק נמרץ מבחינת מיקום ומפלס .שכבת המילי תהיה
מפולסת בשני כוונים ,מישורית לחלוטין ,ואופקית .הפילוס יושג ע"י שימוש בשומרי
מרחק (דסקיות פילוס) מפלדה מגולוונות בעובי  10מ"מ אשר יישארו יצוקות בתוך
הדיס .לאחר שמודד מוסמך יוודא את המישוריות ואת המפלס של הסמך ,יש לצקת
את שכבת הדיס ומילוי החללים בהם ישנם שגמי גזירה.
בעת ההרכבה יחוברו כל חלקי הסמך בחיבור זמני כולל חלקו העליון של הסמך ,יש
להקפיד על ניקיון הסמך בכל תהליך ההרכבה ולמנוע הדבקות לכלוך לחומר הסיכה.

ב.

מדידה ותשלום:
סמכים ימדדו ביחידות מוגמרות ומורכבות והמחיר כולל את כל החומרים
והמלאכות הכרוכים ביצור ,אספקה והרכבה ,לרבות דסקיות פילוס מפלדה ,שכבת
המצע לפילוס מתחת לסמך ,ושכבת החומר המשמשת להדבקת הסמך ,קידוח
חורים\שקעים לשגמי גזירה ולרבות כל הבדיקות ,מדידות והתיעוד של האמור לעיל.

69.01.0030

תפרי התפשטות מסוג Modular Strip Seal

א .תיאור ודרישות ביצוע:
חומרים
תפר ההתפשטות יהיה מסוג  MODULAR STRIP SEALD-100טיפוסי לגשרים/כבישים
תפר ההתפשטות יהיה מצירוף של פלדה ונאופרן .כל חלקי הפלדה יהיו בחוזק .Fe510
לולאות העיגון יהיה מפלדה בחוזק .FE360
התפר יוכל לעמוד בכל העומסים והתזוזות הקיצוניות והמעותים של הגשר והכביש.

גיאומטריית התפר תהיה כמפורט בתוכניות ובהתיחס גם לצורך בחלוקה לשני
איזורים .הקבלן יכין תוכניות יצור מפורטות ויגישן לאישור המפקח ,הכל בהתאם
לגיאומטריית הגשר ולשלבי הביצוע המתוכננים.

תשומת לב הקבלן מוסבת למורכבות פרטי התפרים במעבר מתחת למדרכה ובאזור
הכרכוב.

פרופיל השפה של התפר (הפרופיל המעגן את ממברנת הניאופרן) יהיה אחיד ולא יותרו
פרופילי שפה המורכבים ומרותכים ממספר חלקים.
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ממברנה לתפר תיוצר מנאופרן ותתאים לדרישות המינימום הבאות:

תכונה

דרישה

חוזק מתיחה

psi 2000

קשיות

70±5

כושר התנגדות באוזון  70שעות ב 104° -פרנהייט 20%
ברזל

ללא סדקים

 pphm 300באויר
טמפ' נמוכה כ 40- -פרנהייט

לא פריך

כל חלקי המתכת יהיו בעובי של לא פחות מאשר  10מ"מ עובי ,יגולבנו בחום ויצבעו
בשכבת צבע הגנה או בפלדה אל חלד.

ביצוע
הרווח בתפר בזמן הובלה לאתר יותאם לטמפ' באתר בזמן הרכבה .יש לייצר את התפר
בדיוק לפי המידות והשיפועים של מגרעת התפר שתחובר בריתוך למוטות הזיון
שמגרעת התפר.
התפר יסופק מהיצרן כולל כל האביזרים הנדרשים להרכבה ויציקת התפר למקום.
התפר יהיה מוגן מפני נזקים בזמן הרכבה בכיסוי פח פלדה .התקנת התפר תהיה תחת
פיקוח של יועץ טכני מוסמך של היצרן בעל תעודה בתוקף.
בשל מגבלת הובלה ,התפר ייוצר בחלקים ,יש לקבוע את מיקום הריתוכים כך שלא
יהיו ריתוכים בתחום נתיבי הנסיעה ,אלא בשוליים או במדרכות.

ב .מדידה ותשלום
המחיר לתפר התפשטות יהיה ליחידת תפר במטר אורך.
המחיר כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בתכנון מפורט ,תוכניות יצור
ואישורן ,ביצור ,הספקה והרכבה ,לרבות שתי שפות הפלדה ,הקוצים ,העוגנים ,פרופיל
הניאופרן,ההגנה על התפר בפני נזקי עבודות הסלילהוסילוקה בתום הבצוע ,ביצוע
בשני שלבים על כל הכרוך בכך לרבות עבודות ניקוי וההכנות להתקנה של התפר בתחום
המדרכה בחלק המערבי של המיסעה וכן כל האמור במפרט ובתוכניות וכל יתר
ההוצאות הדרושות להשלמת הביצוע באופן מושלם.
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כביש  – 117 +17אום טובא צור באהר
מכרז/חוזה מס' 6570/2021
מסמך ח'

נספח הסדרי תנועה זמניים
כסלו התשפ"ב  -נובמבר 2021
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 00.09שלבי ביצוע :הסדרי תנועה זמניים
 00.09.01כללי
.1

מצורף לחומר המכרז תכנון של הסדרי תנועה זמניים לשלב הראשון של תחילת העבודות
בפרויקט בלבד .הקבלן רשאי להציע שינויים להסדרי התנועה הזמניים שיאושרו ע"י הפיקוח,
רשות תמרור מקומית ומשטרת ישראל .לחילופין ניתן להשתמש בהסדרי התנועה הזמניים
המצורפים לחומר המכרז והן מאושרות ע"י רשות תמרור מקומית וע"י המשטרה אחרת יהיה
על הקבלן לאשרם או להציע תכנון אחר .יתר הסדרי התנועה הזמניים והשינויים שידרשו
במהלך הביצוע ,יתוכננו ,יאושרו ,ויבוצעו באחריות הקבלן .לתשומת לב הקבלן קבלת הסדרי
התנועה הזמניים המתוכננים מכתיבה את אופן העבודה ואת שלביות הביצוע כפי שהוסבר
למעלה בפרק המוקדמות.

.2

הקבלן ימשיך ויתחזק את ההסדר ,ככל הנדרש ,בהתאם לשלבי הביצוע .תחזוקת ההסדר
כוללת את האלמנטים הבטיחותיים בהתאם לתכניות הסדרי התנועה וכל הדרישות הנילוות,
וכן את האחזקה הפיזית של ההסדר – אספלט כביש ומדרכות ,אבני שפה ,תאורה וכל הנדרש.

.3

בגין תכנון ,קבלת אישור העירייה והמשטרה ,ביצוע ,תחזוקה שוטפת ופיקוח צמוד ועליון על
כל הסדרי התנועה הזמניים בפרויקט ,יהיה הקבלן זכאי להקצב חודשי כמפורט בכתב הכמויות
אשר ישולם לקבלן החל מגמר ההתארגנות ,ביצוע הסדר התנועה הראשון ותחילת עבודה
בשטח (המאוחר מביניהם) ועד למועד בו לא יהיה צורך בהסדר תנועה זמני פרוס בשטח .לא
ישולם הקצב עבור חודש מלא או חלקי חודש בו לא היה פרוס הסדר תנועה זמני.
על אף האמור לעיל ,במקרה שהמועד המקורי להשלמת הפרויקט יוארך על ידי המזמין בהתאם
להוראות ההסכם ,התשלום בגין ביצוע הסדרי התנועה בתקופה שלאחר מועד השלמת העבודות
המקורי ,יהיה בהתאם להסדרי התנועה שבוצעו על ידי הקבלן בפועל ,כמפורט בסעיף להלן.
למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה ,הקצב ו/או פיצוי אחר מכל סוג שהוא
בגין ביצוע הסדרי תנועה בתקופה שלאחר מועד השלמת הפרויקט המקורי ,ככל שהעיכוב
במועד השלמת הפרויקט נובע מהפרה של הקבלן את הוראות מסמכי ההסכם .מובהר כי גם
אם במידה ובשטח הפרויקט יפרוס הקבלן ויבצע יותר מהסדר תנועה אחד – סכום ההקצב
החודשי לא ישתנה ולא יגדל בהתאמה למספר ההסדרים – הסכום הינו קבוע וסופי.
ההקצב החודשי כולל בתוכו את כל ההסדרים שיבצע הקבלן בפרויקט ,בין אם ניתן לחזות
אותם כיום ובין אם יתעורר הצורך בביצועם במהלך הפרויקט.
בנוסף ,הסכום המשולם בהקצב החודשי עבור הסדרי תנועה יכסה ויכלול גם אזורים מחוץ
לפרויקט ו/או הגובלים עם הפרויקט ואשר לעבודות על הפרויקט יש השפעה עליהם ,כלומר:
במידה ויהיה צורך בהצבת אביזרי בטיחות ע"פ הנחיית ממונה הבטיחות של הקבלן ,של מזמין
העבודה ,מנהל הפרויקט או כל גורם אחר ,ההקצב כולל גם את האזורים שמחוץ לגבול
הפרויקט.

.5

אישור תכנית נוספת/חלופית כנ"ל (של מתכנן מטעם הקבלן) לא יגרום לשינוי במחירי היחידה,
ו/או בלוח הזמנים ,ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו .כמו כן ,מובהר כי בכל מקרה לא
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ישלם המזמין עבור אמצעי בטיחות מעבר להקצב המפורט בכתב הכמויות .מובהר כי לא ישולם
עבור תכנון ואישור הסדר תנועה גם אם ההסדר לא בוצע – בין אם בגלל סיבות הקשורות
במזמין העבודה ובין אם סיבות הקשורות בכל גורם אחר.
 .6יש לציין כי ההקצב המפורט בכתב הכמויות הנו סכום קבוע וסופי עבור הסדרי התנועה אשר
יבוצעו במסגרת העבודה בתוך התקופה שעד למועד השלמת הפרויקט המקורי ,במגבלות
המפורטות לעיל .ההקצב יכלול את כל העבודות הפיזיות הכרוכות בהסדרי התנועה  -בין היתר
ביצוע ופירוק ריבודי אספלט זמני ,לרבות אספלט קר לסגירת תעלות של תשתיות אותן יהיה
על הקבלן לבצע ,כולל מעקות הולכי רגל (מכל סוג שידרש) ,מדרכות זמניות ,אבני שפה,
ריצופים ,שלטים פריפריאלים וכן כל עבודה אחרת שתידרש ע"י הגורמים המאשרים
הרלוונטים ,החל משלב התכנון ,הביצוע והאחזקה של ההסדר ,ולא יתקבלו כל טענות או
בקשות בדבר הגדלה של סעיף זה.
.7

ההקצב כפי שמופיע בכתב הכמויות כולל גם עבודות צביעה ותמרור סופיים בהחזרת המצב
לקדמותו טרם הביצוע או לפי התוכנית המאושרת שיוצא הקבלן מהעירייה.

 00.09.02שילוט ,תמרור ואמצעי בטיחות זמניים
.1

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ועובדי הדרך שבתחום
אתר העבודה.

.2

הקבלן יסמן וישלט את רצועות העבודה בשלטים ,תמרורים ,סרטים ,פנסים מהבהבים ,מעקות
בטיחות קבועים או זמניים ,ואמצעים נוספים הנדרשים ,כולל צביעת פסי צבע זמניים בצבע
כתום כנדרש בתכניות הסדרי תנועה לשלבי הביצוע .מודגש כי סימון הצבע הכתום יכיל
כדוריות להחזרת האור ע"פ מפרט נתיבי ישראל ,או ע"פ הבהרות והנחיות שיעביר מנה"פ
במהלך הביצוע.

.3

תנאי לביצוע העבודות באתר יהיה המצאותו של "מוסמך להסדרת הבטיחות באתרי סלילה"
(קורס של נתיבי ישראל) באתר במשך כל שעות פעילות האתר .נושא תפקיד זה יערוך סיורים
יומיים בתחילת ובסיום כל יום עבודה ,יבצע מעקב שוטף ביומן מיוחד על אמצעי הבטיחות
באתר ומצב הסדרי התנועה ,יטפל מול ממונה הבטיחות בתקלות ומפגעים ולמעשה ינהל את
כל נושא הסדרי התנועה באתר.
יובהר כי האמור בסעיף זה הינו בנוסף ומבלי לגרוע מהדרישות בהתאם לנוהל הבטיחות של
מוריה.

.4

אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני וכל שאר אמצעי הבטיחות בין שפורטו לעיל ובין שלא
פורטו ונדרשים כנ"ל בעת הביצוע על פי תכניות התנועה וע"פ ה"מדריך" תיעשה על ידי הקבלן.
כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין ,ייעשה בהתאם לתכנית הסדרי תנועה מאושרת,
ובמקרים חריגים עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן מבחינת גודל ,צבע ,תוכן וכו'.
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.5

מוריה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק באתר בכל עת את תקינות המערכות ותיפקודן ,וכל
חריגה מקיום הדרישות המפורטות לעיל של מערכת השלטים ,התמרורים ויתר אמצעי
הבטיחות ,תנוכה מחשבונו של הקבלן בהתאם לטבלת הניכויים המצורפת לנוהל הבטיחות של
מוריה.

.6

עבור העתקת תמרורים או שינוי הסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינוי בביצוע לא
תשולם כל תוספת שהיא.

.7

עבור כל השילוט והתמרור הזמני הנ"ל ישולם לקבלן במסגרת ההקצב להסדרי התנועה
הזמניים ,ולא תשולם כל תוספת שהיא עבור תכנון ,אישור,ביצוע ,אחזקה ופיקוח עליון עבור
הנ"ל.

.8

במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות המפורטות במסמכי החוזה ועל פי דרישות הפיקוח ,שומרת
לעצמה חב' מוריה הזכות להתקין בעצמה אמצעי הבטיחות ולחייב את הקבלן במחירם (המחיר
בו תחוייב מוריה) לרבות תוספות ותקורות של  25%אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן
מאחריותו כלפי כל גורם שהוא וכלפי האמור במסמכי חוזה זה.

.9

במידה והסדר תנועה זמני שביצע הקבלן יימצא לא תקין והקבלן יתמהמה בתיקונו ,רשאי
המפקח לפרק את הסדר התנועה שהתקין הקבלן ולהתקין הסדר תנועה ע"י קבלן חיצוני .כל
עלויות הפירוק ,האחזקה השוטפת ,תקורות מוריה כמפורט לעיל ינוכו מחשבון הקבלן .מוריה
רשאית להשאיר את ההסדר פרוס בשטח לכל משך זמן ,בלי הגבלה ,ולפי הצורך.

 00.09.06מחירי יחידה בגין ביצוע הסדרי תנועה זמניים בתקופה שלאחר מועד השלמת הפרויקט
מובהר כי במקרה של ביצוע הסדרי תנועה זמניים לאחר המועד המקורי להשלמת הפרויקט כמפורט
בסעיפים 00.09 :ו 00.05-לעיל ,יהיה הקבלן זכאי לתשלום בהתאם להסדרי התנועה שיבוצעו על ידו
בפועל ,עפ"י מחיר היחידה במחירון "נתיבי ישראל" המעודכן למועד הגשת ההצעה ,בהפחתה של
 20%או לפי ההקצב הקיים (הנמוך מבין השניים).
למען הסר ספק ,מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו רק במקרה שמועד השלמת הפרויקט הוארך על
ידי המזמין ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם .הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה ,הקצב ו/או פיצוי
אחר מכל סוג שהוא בגין ביצוע הסדרי תנועה בתקופה שלאחר מועד השלמת

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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תוספת למוקדמות למפרט מיוחד

 .1לוח הזמנים המפורט יומצא על ידי הקבלן לאישור המזמין לא יאוחר מ 14 -ימים קלנדריים
מיום הוצאת צו התחלת עבודה על ידי המזמין.
מובהר בזאת כי לעניין לוח הזמנים המפורט יחולו ,בנוסף להוראות הכלולות בסעיף 00.07
(לוח זמנים ודווח) למסמך ג'( 1מוקדמות למפרט מיוחד) ,גם ההוראות המפורטות בנספח
א' (לוח זמנים) לתוספת זו .מובהר בזאת כי הוראות נספח א' (לוח זמנים) לתוספת זו
ייראו כמשלימות ומוסיפות על ההוראות הכלולות בחוזה ובמסמך ג'( 1מוקדמות למפרט
מיוחד) לעניין לוחות הזמנים .עם זאת ,מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין המסמכים
האמורים ,תגבר ההוראה המחמירה יותר עם הקבלן ו/או המקלה עם המזמין ,לפי העניין
ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

נספח א' לתוספת  -לוח זמנים
א.

לוח זמנים מפורט
 .1במסגרת שלב ההכנות על הקבלן להכין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה .לוח הזמנים
המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי והמשאבים העומדים לרשותו ולרשות
קבלני המשנה שלו .לוח הזמנים המפורט יהיה בעל רמת פירוט כזו שתאפשר למנהל
הפרויקט ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה המתוכננים ע"י הקבלן.
 .2לוח הזמנים המפורט יבנה על בסיס לוח שנה הכולל ימים ללא עבודה :ימי שישי (ערבי
שבת) ,שבתות ,ערבי חגים ,חגים וכן ימים בהם אין עובדים ,כפי שיוכתבו ע"י המזמין ובהם
תיאסר עבודת הקבלן.
 .3לוח הזמנים של הקבלן צריך לייצג את כל הדרוש להשלמת העבודה לרבות התניות
ופעילויות שאינן תלויות בקבלן באופן בלעדי (כגון :פינוי מטרדים ,עבודות של חברות
תשתיות אחרות ,אילוצים חיצוניים וכד') .לצורך כך ,על הקבלן לערוך את לוח הזמנים על
פי המוגדר להלן:
 3.1הקבלן יכין את לוח הזמנים על פי שיטת הנתיב הקריטי .כל הפעילויות בפרויקט
יקושרו באמצעות קשרים לוגיים ברורים ומתאימים לסוג ההתניות שבפרויקט.
 3.2תזמון העבודות על הנתיב/ים הקריטי/ים יעשה כך שלוח הזמנים יכיל פעילות מרווח
זמן בטחון מתוכנן מראש ( )BUFFERיחידה ,בסוף כל הנתיב/ים הקריטי/ים ,לפני
אבן דרך מס " 8סיום כלל העבודות הקבלניות מחתך  287עד חתך  359וגו' ".
 3.3בהיעדר הגדרה אחרת יתכנן הקבלן את לוח הזמנים כך שהוא יותיר מרווח של 15%
מזמן הביצוע על הנתיב הקריטי (באמצעות פעילות מרווח זמן בטחון) .בנוסף הוא
יתכנן את הפרויקט באופן שהוא מותיר מרווחי זמן סבירים (כלומר ,גדולים מ15% -
ממשך הנתיב) מתוכננים מראש על הנתיבים המזינים את הנתיב הקריטי .זאת בכדי
לאפשר ספיגה של תקלות ועיכובים מבלי לפגוע במשך הפרויקט כולו .למען הסר ספק,
כל הנתיבים שאינם מוגדרים כקריטיים יתכנסו לפעילות מרווח זמן הבטחון או
לפעילויות המקדימות לה.
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 3.4למען הסר ספק :המרווח הכולל והמרווח החופשי לפעילויות לא קריטיות אינם חלק
ממרווחי הביטחון המוגדרים לעיל.
 .4לוח הזמנים אשר הקבלן יגיש לאישור יכלול לפחות את הפעילויות הבאות:
 4.1כל פעילויות הביצוע.
 4.2כל פעילויות התכנון (אם נדרשות במסגרת העבודות) ,לרבות מרווחי זמן סבירים לפי
ההסכם לצורך מתן האישורים ע"י המזמין.
 4.3כל הפעילויות והמועדים לקבלת אישורי בעלי תשתיות  /גופים מוסמכים ורשויות
מוסמכות.
 4.4כל פעילויות הייצור והאספקה של מרכיבים שונים (לדוגמא :חלקים טרומיים ,מעקות,
ועוד ,שאינם באתר).
 4.5פעילויות של גורמים נוספים המתנים את ההתחלה או את הסיום של הפעילויות
שבאחריות הקבלן ,לרבות קבלנים ממונים.
 4.6כל האילוצים החיצוניים על תזמון הפעילויות ומועדי ביצוען ,כולל אילוצי בד"ק.
 4.7בלוח הזמנים יציג הקבלן את כל אבני הדרך החוזיות ומטלות הביניים על פי הנחיית
מנהל הפרויקט .אבני הדרך יהיו מקושרות ומותנות בפעילויות הביצוע.
 .5פעילויות הביצוע בלוח הזמנים יערכו ברמה שתאפשר מעקב חודשי על ההתחלה או הסיום
של כל פעילות .לפיכך המשך המרבי של כל פעילות בלוח הזמנים יהיה  22י"ע .פעילויות
ארוכות יותר יחולקו לתתי פעילויות ,זאת על מנת לאפשר מעקב שוטף אחר הביצוע בפועל
של הקבלן .הגבלת משך הפעילות מתייחסת לעבודות הקבלן ולא לעבודות שאינן תלויות
בו.
 .6לכל הפעילויות יציג הקבלן את הכמויות האופייניות שמבוצעות במסגרת הפעילות ואת
המשאבים לסוגיהם שהוא מתכנן להעמיד לצורך ביצוע הפעילות.
 .7לוח הזמנים המפורט יכלול את הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משכי הביצוע
הריאליים של פעילויות אלו ומועדי הביצוע.
 .8לוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור מנהל הפרויקט והמזמין תוך  14ימים קלנדריים
מיום מסירת צו התחלת העבודה .ויעודכן ע"י הקבלן עפ"י ההערות שימסרו על ידם.
 .9למען הסר ספק המזמין יהיה רשאי לנצל לצורך הפעולות שהוא נדרש לבצע בקשר
לפרויקט ,כל "מרווח" שיהיה קיים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט ,בין אם הוא מוגדר
ע"י פעילות ובין אם הוא מוגדר מתוך חישוב רשת הפרויקט (למשל על-ידי מרווח כולל,
מרווח חופשי ,מרווח פרויקטלי ,מרווח זמן Project Buffer ,או  Feeding Bufferוכיוצא
באלו) ,ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בכל הקשור והכרוך בכך.
ב.

לוח זמנים מתוכנן בסיסי
 .1לוח הזמנים המפורט ייבדק מבחינת הרצף הלוגי ,ימצאו הנתיבים הקריטיים ,נתיבים
קריטיים נסתרים ותיבדק יכולת העמידה בתאריכי היעד של הפרויקט .לוח הזמנים יעודכן
עד אשר יאושר ע"י מנהל הפרויקט ,יועץ הלו"ז והמזמין ויקרא להלן "לו"ז מתוכנן בסיסי".
 .2הלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל חשיבות עליונה למזמין ולהצלחת הפרויקט כולו .הלו"ז
המתוכנן הבסיסי ישמש לתאום ותזמון כל העבודות הנוספות המשולבות בעבודת הקבלן
והמבוצעות ע"י קבלנים אחרים.
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 .3הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי ישקיע את
מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן בסיסי אופטימלי ובר-
ביצוע.
 .4הלו"ז המתוכנן הבסיסי ייהפך למסמך בלתי נפרד מהחוזה.
עדכון תקופות הביצוע החוזיות

ג.
.1

.2
.3

.4
.5
.6

.7

.8

ד.

תקופות הביצוע לאבני הדרך המוגדרות בסעיף  00.07בחוזה הינן משכי הזמן המרביים
לביצוע ,אלא אם החוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם ,באמצעות הוראת שינוי שיוציא מנהל
הפרויקט.
משכי הזמן המרביים לביצוע הנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני בוחן לעמידת הקבלן בלוח
הזמנים וכן לשם חישוב הפיצויים המוסכמים.
לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש בפגישת עדכון לוחות זמנים כדי לשקף את
התקדמות העבודה כפי שבוצעה בפועל (להלן "דו"ח חודשי") .הקבלן ימסור עדכון לגבי כל
פעילות בלוח הזמנים :האם התחילה ומתי ואם לא ,מתי מתוכננת להתחיל ו/או האם
הסתיימה ומתי ואם לא מתי צפויה להסתיים .הנתונים יאושרו ע"י מנהל הפרויקט ,יוזנו
במהלך הפגישה ויבדקו משמעויותיהם .במידת הנדרש ,יראה הקבלן דרכי פעולה לקיצור
משך לוח הזמנים ועמידה ביעדים .במידה והקבלן ירצה להוסיף פעילויות או לשנות את
הרצף הלוגי המקורי ,העדכון יתבצע רק לאחר דיון בנושא עם יועץ הלו"ז ומנהל הפרויקט
ובחינת כל המשמעויות הנגזרות מהשינוי ואישור מנהל הפרויקט.
בפגישת עדכון לוחות הזמנים יהיו נוכחים צוות הניהול של הקבלן ,מנהל הפרויקט ויועץ
לוחות הזמנים.
הדו"ח החודשי יוצג בישיבות התאום החודשיות וישמש כבסיס לתאום השוטף עם מנהל
הפרויקט ועם המזמין.
כל שינוי בלוח הזמנים חייב באישורו של מנהל הפרויקט ,אך לא יהיה באישור כאמור כדי
להוות אישור להארכת משכי הזמן המרביים לביצוע ,המוסכמים לצורך גביית פיצויים
מוסכמים בשל איחור בעמידה בלוחות הזמנים ,אלא אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת.
לאחר הפגישה ,אחת לחודש ,יגיש הקבלן דו"ח חודשי .הדוח ינתח את סטאטוס הביצוע
ואת עמידת הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות .הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים
צפויים והשיטות שבהן מתכוון הקבלן לנקוט כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את
הפיגור שנוצר.
כל ההוצאות להכנת הלו"ז המפורט ,הלו"ז הבסיסי ,הלו"ז המעודכן והדו"חות לרבות
קבלת נתוני הנתיבים הקריטיים והקריטיים הנסתרים וכל דו"ח דרוש אחר במשך כל
תקופת ביצוע העבודה ,עד לסיומה ולמסירת העבודה למזמין ,הדפסתו ושכפולו בכל מספר
עותקים שייקבע ע"י מנהל הפרויקט ,חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים במחירי כתב
הכמויות.
יועץ לוחות זמנים
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.2

 .1המזמין ימנה יועץ לו"ז מטעמו( ,להלן" :יועץ הלו"ז" או "יועץ לוחות הזמנים") .זהותו של
היועץ תקבע ע"י המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או להתנגד למינוי אם בפעולה
ואם במחדל .למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי שתהיה
לקבלן זכות להתנגד לכך.
בתהליך הכנת לוחות הזמנים  -החל בהגשת לוח הזמנים המפורט ע"י הקבלן ,המשך בלוח
הזמנים הבסיסי וכלה בלוחות העדכון כנדרש לעיל הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ
הלו"ז ו/או נציגו ולמסור לו כל מידע ,נתונים והסברים דרושים בצורה מיטבית ובכלל זה:
הגדרת הפעילויות ,הקשרים בין הפעילויות ,משכי הביצוע של הפעילויות ,פעילויות
שהסתיימו והמועדים בהם הסתיימו וכדומה באופן שהעבודה בין הקבלן לבין יועץ הלו"ז
תעשה בשקיפות מלאה.
 .3מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז הינו בעל מומחיות ויכול לסייע בידו להביא לניצול מיטבי של
תוכנת ( MS~PROJECTמגרסה  )2016על כל יכולותיה ,אולם האחריות המלאה על עדכון
לוחות הזמנים כמו גם על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי
המערכת הממוחשבת היא על הקבלן בלבד .קובץ המסטר לניהול הנתונים יימצא אצל יועץ
לוחות הזמנים.
 .4הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין יפעיל את יועץ הלו"ז גם באופן ישיר בקשר לעבודה
לשם הכנסת מידע נוסף מצד המזמין למערכת והפקת דו"חות משלימים לשימוש המזמין,
וכי לא תהא לקבלן כל עילה להתנגדות או תביעה כלשהי מצדו.
אחריות הקבלן

ה.
.1
.2

.3

.4
ו.

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בהוראת נספח זה כדי לגרוע במאומה מאחריותו הבלעדית
של הקבלן לעריכת לוח הזמנים ,לעמידה בלוח הזמנים ובתקופות הביצוע החוזיות.
הקבלן יפעל תמיד ,לכל אורך תקופת ביצוע העבודה ,על-פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן
האחרון ,אשר קיבל את אישורו של מנהל הפרויקט ,ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים בכל
אחד משלבי העבודה ,יציין הקבלן במפורט מה היו ו/או יהיו הצעדים בהם נקט/ינקוט ,כדי
להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה.
מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא כל מתן הסבר לקבלן וללא
כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל דרישה נוספת ,לעדכן בהתאם
את לוח הזמנים.
הערה :סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח הזמנים ולא יוכר כ" -כוח עליון".
הגשת חשבונות

 .1חשבונות הקבלן יוגשו בליווי הדו"ח החודשי המעודכן ומאושר ע"י יועץ לוחות הזמנים.
 .2לא ניתן יהיה להגיש חשבון חלקי ללא לוח זמנים מעודכן.
 .3עדכון לוח הזמנים כל חודש ע"י הקבלן יהווה תנאי לאישור החשבון החודשי של הקבלן.
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בקרת איכות עצמית של הקבלן
על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא נדרש למלא אחר כל האמור במסמך זה ,לצורך הערכת עלות
העמדת מערכת בקרת האיכות כמפורט.
מובהר ,כי עבור העמדת מערכת בקרת האיכות לא תשולם לקבלן כל תוספת מעבר לסעיפי כתב
הכמויות.
מנהל הפרויקט בשיתוף מערכת אבטחת האיכות ,יהיו המאשרים הבלעדיים בכל הנוגע לנושא
בקרת האיכות העצמית של הקבלן.
מבנה מערכת בקרת האיכות של הקבלן יוצג למנהל הפרויקט מייד עם קבלת צ.ה.ע ,ולא יאוחר מ
 14י"ע לאחריו.
המזמין יאשר או יעביר את הערותיו לרשימת המועמדים בתוך חודש מקבלתה .במקרה ולמזמין
יהיו הערות לרשימת המועמדים ,יתקן הקבלן את הרשימה בתוך  14ימים מיום קבלת הערות
המזמין ויקבל את אישור המזמין לרשימה המתוקנת בתוך  14יום ממועד קבלתה אצל המזמין.
הקבלן לא יחל בביצוע העבודות בשטח טרם אישור צוות בקרת האיכות על ידי המזמין (למעט
עבודות/בדיקות הנדרשות לצורך הכנות והתארגנות (כגון קידוחי ניסיון ,חפירות ניסיון וכדומה).
מסמך זה יכלול את שם החברה החיצונית שתבצע את בקרת האיכות ,ואת נושאי התפקידים ע"פ
המפורט במסמך ג .3על נושאי התפקידים לעמוד בדרישות המפורטות במסמך ג .3הקבלן יגיש
במועד זה לאישור מנהל הפרויקט קורות חיים של המועמדים לתפקידים הנ"ל ,ורק אישור מנהל
הפרויקט יאפשר את העסקתם בפרויקט בתפקיד שיאושר.

תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לנושאים הבאים:
תוכנית בקרת איכות – לתשומת לב הקבלן ,המועדים המפורטים להלן סותרים את
.1
המועדים המפורטים בנספח בקרת האיכות .לעיניין המועדים ,יגבר המפורט בסעיף זה להלן.
לא יאוחר מחודש ( 30יום) לאחר קבלת צ.ה.ע עליו להגיש את תוכנית בקרת האיכות
לפרויקט ,על פי המפורט במסמך זה .לאחר קבלת הערות של אבטחת האיכות ,על הקבלן לתקנה
עד להשגת אישור אבטחת האיכות ומנהל הפרויקט .אי השגת אישור כאמור תהווה עילה להטלת
ניכויים ע"פ שיקול דעתו של מנהל הפרויקט.
דרישות לתכנית בקרת האיכות:
דרישות עיקריות לתכנית בקרת איכות – ראה במסמך זה בנוסף לכך על תכנית בקרת האיכות
לכלול:
• תיאור מפורט של כל שלבי ותהליכי בקרת האיכות (ראה גם פירוט מטה);
• תרשים ארגוני של הפרויקט עם השתלבות מערך בקרת איכות;
• טפסים כלליים :ריכוזים מיניהם של בקרה מוקדמת ושוטפת ,ריכוז
•
•
•

מעקב לאחר דוחות פיקוח עליון ,דוגמת מעקב שכבות;
נהלי בקרת האיכות כוללים רשימות תיוג ומסמכים אחרים הרלוונטיים;
רשימת נקודות עצירה והבדיקה;
תכנית בדיקות מעבדה של בקרת האיכות לכול סוגי עבודות וחומרים
והמחולקת לשלבי הבקרה.
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נושאי תפקידים הכרחיים – לכל משך הפרויקט על הקבלן להציב לכל הפחות מב"א (מנהל
.2
בקרת איכות) וכן  2מבא"תים (מנהל בקרת איכות תחומי) לתחומי עבודות עפר וסלילה ,בטונים
ועבודות תשתיות – שני אנשים נפרדים ,אשר יאושרו ע"י מנהל הפרויקט .אי הצבת נושאי תפקידים
אלו תהווה עילה להטלת ניכויים ועצירות עבודה ע"פ שיקול דעתו של מנהל הפרויקט ,ללא פיצוי
לקבלן .מבא"תים ומב"א אלו ,יהיו נוכחים באתר באופן קבוע בכל שעות הפעילות ולא יועסקו
בפרויקטים אחרים במקביל .מב"א (מנהל בקרת איכות) ילווה את הפרויקט ויתמוך במבא"תים ,
וייתן מענה מקצועי למזמין העבודה במידת הצורך .כמו כן ,במהלך ביצוע עבודות שאינן מתחום
התמחות המבא"ת/מב"א המוצבים דרך קבע באתר ,כגון :נוף ,גינון והשקיה ,תאורה ,עבודות מים,
ביוב ,מתכת וכד' ,על מערכת בקרת האיכות ,להציב באתר בקרי איכות בעלי התמחות מתאימה
לעבודות אלו.
אישור קבלני משנה – על הקבלן להציג לאישור מזמין העבודה את כל קבלני המשנה
.3
שיעבדו מטעמו בפרויקט ,וישיג את אישורם טרם כניסת הקבלן לעבודה בהתאם לאמור במסמכי
המכרז .מזמין העבודה יהיה רשאי לפסול קבלן משנה ללא פיצוי לקבלן הראשי ו/או לדרוש את
החלפתו במהלך ביצוע העבודות ,ללא פיצוי כנ"ל כאמור.
מעבדה – שרותי המעבדה לפרויקט יהיו במתכונת כפי שמתוארת בשאר מסמכי המכרז
.4
והחוזה .המתואר במסמך זה בנושא המעבדה מובא למקרה בו ירצה הקבלן להפעיל מעבדה באופן
עצמאי – על חשבונו ולצרכיו הבלעדיים .מזמין העבודה לא מתחייב להכיר ו/או לקבל את תוצרי
עבודת המעבדה מטעם הקבלן.
בגין שרותי המעבדה ,בנוסף לחיוב על-פי תנאי החוזה ,יבוצע חיוב גם במקרים הבאים:
4.1

בגין בדיקות שתוצאותיהן אינן עומדות בתקנים ובדרישות החוזה ,יחויב הקבלן
בעלות הכוללת של הבדיקה לפי תעריף מכון התקנים (ללא הנחת מזמין).

4.2

בגין בדיקות חוזרות לבדיקות שתוצאותיהן אינן עומדות בדרישות ,יחויב הקבלן
בעלות הכוללת של הבדיקות לפי תעריף מכון התקנים (ללא הנחת מזמין) .על
הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות
הדרושות והוא לא יורשה לגשת לביצוע השכבה הבאה או השלב הבא בטרם בוצעו
הבדיקות במעבדה ונתקבלו תוצאות העונות לדרישות חוזה זה.

מובהר בזה כי זו תהיה אחריותו הבלעדית של הקבלן ליזום את הזמנת הבדיקות במעבדה
המבצעת ,זאת מבלי להמתין ליוזמת המפקח.
מובהר בזה כי זו תהיה אחריותו הבלעדית של הקבלן ליזום את הזמנת הבדיקות במעבדה
המבצעת ,זאת מבלי להמתין ליוזמת המפקח.
.5

ניכויים עקב אי עמידה בדרישות האיכות והביצוע – סכומים שלא יוחזרו לקבלן:
5.1

בגין אי הצבת בקר איכות (מב"א ,או כל אחד מהמבא"ת האחרים הנדרשים לעיל)
אשר יתפקד באתר כמפורט במסמכי המכרז ,יחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי
מוסכם בסכום של  ₪ 50,000בכל חודש .סכום זה ינוכה על ידי המזמין מכל חשבון
החודשי הרלוונטי שיוגש על ידי הקבלן

5.2

בגין אי התאמה שתיפתח עקב ביצוע עבודה לקויה שלא ניתן לתקנה באמצעות שום
תוכנית תיקון ,או שהקבלן לא תיקן אותה משיקוליו הוא ואשר תישאר פתוחה עד
לסוף הפרויקט ,יחויב הקבלן לשלם למזמין פיצוי מוסכם בסכום של  ₪ 3,000ליום
לאחר המועד שנקבע לסגירתה .סכום זה ינוכה על ידי המזמין מחשבון הקבלן
הראשון שיוגש לאחר קביעת המזמין בדבר קיומה של אי התאמה כאמור .ניכוי זה
יבוא בנוסף לניכוי בגין אי מילוי הוראת מפקח ע"פ חוזה מוריה.

5.3

בגין אי מילוי הוראת מפקח ו/או הבטחת האיכות בכל הקשור להנחיות ביצוע
ואיכות ,יוטל קיזוז בסך  .₪ 20,000הטלת הקיזוז אינה פוטרת את הקבלן מלתקן
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את הליקוי ולבצע את הוראת המפקח ו/או הבטחת האיכות ללא דרישה לתשלום
נוסף מצידו.
5.4

.6

בגין אי הגשת תוכנית איכות לפרויקט ואישורה אחרי קבלת הערות
המפקח/הבטחת האיכות ,יוטל קיזוז של  ₪ 50,000החל מהחשבון החודשי מספר
 ,2ועד לאישור סופי של התוכנית.

מערכת בקרת האיכות תנוהל באמצעות תוכנה אינטרנטית שתוגדר ע"י מזמין העבודה
בהמשך .הקבלן אחראי לתפעל את המערכת ולהזין את כל הנתונים הנדרשים ,בהתאם
להדרכה שתינתן לו ע"י נציג מזמין העבודה .הקבלן יקצה כח אדם נפרד לנושא זה – מעבר
לבקרי האיכות התחומיים .לא יאושר מצב בו אחד מבקרי האיכות מזין נתונים למחשב
במקום לבצע את עבודת הבקרה .כח האדם הייעודי לתפעול התוכנה כלול בצוות בקרת
האיכות של הקבלן ולא תשולם עבור כח האדם והעבודה כל תוספת.
בנוסף לניהול מסמכי איכות במערכת ,צוות בקרת האיכות יידרש למילוי מסמכים שונים
באופן ממוחשב (שימוש בתוכנת  )OFFICEובטפסים שונים -כול זה בהתאם לסוג המערכת,
שתקבע ע"י מזמין העבודה .הנושא ידון בתחילת הפרויקט בישיבת איכות ,שבה יוגדרו
המסמכים למילוי ידני (במחשב) ולא במערכת.
רשימות תיוג מאושרות על ידי הבטחת האיכות במסגרת אישור תכנית בקרת האיכות,
ימסרו ע"י בקרת האיכות לאנשי התוכנה (מערכת אינטרנטית) לצורך הטמנתן לתוך
המערכת.
תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות (ארגנו במערכת אינטרנטית) תדון בישיבת איכות
בתחילת הפרויקט .באופן ע קרוני התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות
פיקוח עליון ,סיכומי מסירות ,מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות ועוד.

 .7בקרה מוקדמת
ישיבות מוקדמות (ישיבות התנעה):
על בקרת איכות לתאם ולנהל ישיבות מוקדמות (ישיבות התנעה) לכל סוגי העבודות בפרויקט.
הישיבות יתואמו מראש ובכל מקרה לא פחות משבוע לפני תחילת עבודות בפועל .לישיבות יזומנו
נציגי מנה"פ ,מתכננים ,הבטחת איכות ,קבלן ראשי ,קבלני משנה ,ספקים ,מודד ראשי ,נציג מעבדה
– הכול בהתאם לסוג העבודה ודרישות מפרט המיוחד או מנה"פ/מנהל ה"א/מתכננים.
מטרת הישיבות – להכיר תכניות ,פרטים ומפרט מיוחדים ואופן ביצוע עבודות ע"י קבלן המבצע,
בירור וקבלת תשובות הקשורות לתכנון וביצוע.
עד מועד עריכת הישיבות ,על בקרת האיכות לאשר את קבלני המשנה וציודם ,ספקים וחומרים
הקשורים לעבודה .חובת בקרת האיכות להציג את האישורים הנ"ל בישיבה.

קטעי ניסוי (קטעי הוכחת יכולת של הקבלן):
לכל סוג עבודה חדשה ולכל קבוצת ביצוע חדשה יבוצעו קטעי ניסוי (הוכחת יכולת של
קבלן/קבוצה/צוות);
קטעי ניסוי יתועדו בטפסים מיוחדים ,בצירוף מדידות ,תעודות ,תמונות ומסמכים אחרים
רלוונטיים .טופס ייעודי לקטע ניסוי יוגש בתכנית בקרת האיכות.
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על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו לתאם את מועד ביצוע קטעי הניסוי מראש ,כדי למנוע מצבים של
דחיות בשל אי זמינות מתכנן/נים רלוונטי/ים.
 .8בקרה שוטפת
באחריות בקרת האיכות לנהל ריכוזי רישומי בקרה שוטפת (רשימות תיוג ותוצאות הבדיקות
שוטפות) לכל סוגי העבודות שמבוצעות בפרויקט .פורמטים של ריכוזי בקרת האיכות יתואמו עם
הבטחת האיכות ויאושרו על ידה.
נקודות בדיקה ועצירה:
רשימת נקודות בדיקה ועצירה יש להגיש בתכנית בקרת האיכות .בסמכותה של
הבטחת האיכות להוסיף ו/או לשנות את הרשימה;
על בקרת האיכות להודיע בכתב (במייל) לפחות  48שעות מראש על התרחשות של כל נקודות
בדיקה ועצירה .על הקבלן לקחת בחשבון כי בדיקות נקודות עצירה עלולות להידחות עקב אי זמינות
מתכנן רלוונטי ולכן מומלץ לתאם את בדיקות הנקודות בעוד מועד.
בנקודות העצירה על בקרת האיכות להציג להבטחת האיכות את כל החומר של הבקרה המוקדמת
והשוטפת הרלוונטי לשלב הביצוע.
בנקודות בדיקה ועצירה על בקרת האיכות למלא ולהציג טפסים ייעודיים ,כפי שיסוכם עם הבטחת
האיכות.
הבטחת האיכות תאשר בכתב את המשך הביצוע בנקודות עצירה ובהתאם למסמכי בקרת האיכות,
בדיקות ומדידות של הבטחת האיכות.
הודגש כי ללא אישור בכתב של הבטחת האיכות להמשך ביצוע אין הקבלן רשאי לבצע עבודות מעבר
לנקודה עצירה.

דוחות פיקוח עליון:
א .על בקרת האיכות לנהל ריכוז של כל דוחות הפיקוח העליון תוך ציון נקודות חשובות
מהדוחות ודרישות לתיקון ליקויים.
ב .פורמט הריכוז יתואם עם הבטחת האיכות.
ישיבות איכות:
א .על בקרת האיכות לדאוג לתאם ולנהל ישיבות איכות בפרויקט.
ב .לישיבות יזומנו נציגי מנה"פ ,הבטחת האיכות והקבלן הראשי.
ג .בישיבות ידונו ליקוים שהתגלו בביצוע עבודות ,אי התאמות הפתוחות ונושאים
אחרים של איכות וטיב ביצוע.
מעקב שכבות:
א .על בקרת האיכות לנהל באופן שוטף מעקב שכבות לכול התוואים ואלמנטים המבוצעים
כולל מילוי למבנים ומילוי חוזר למבנים.
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ב .מעקב שכבות ינוהל בקובץ  .EXCELפורמט של מעקב השכבות יתואם עם הבטחת
האיכות.
מעקב לאחר קבלת תכניות וביצוע על פי תכניות מעודכנות:
א .בקרת האיכות חייבת לבצע מעקב אחר קבלת תכניות מניהול הפרויקט .המעקב יבוצע
באופן שוטף ומיד לאחר קבלת תכנית מעודכנת.
ב .באחריות בקרת האיכות לוודא כי הביצוע בפועל נעשה על פי תכניות מעודכנות.
ג .תכניות מבוטלות יסומנו בבירור.
בקרה צמודה מלאה:
א .בתכנית בקרת האיכות יוגדרו עבודות שתבוצענה בבקרה צמודה מלאה של בקר שטח.
ב .על הקבלן ועל בקרת האיכות לקחת בחשבון כי גם בעבודות לילה ידרשו בקרי שטח צמודים
לעבודות שיוגדרו מראש בתכנית בקרת איכות.
אי התאמות
א .מודגש בזה כי על בקרת האיכות לפתוח אי התאמות גם על פי דרישה של ניהול הפרויקט
ו/או הבטחת האיכות.
ב .אי התאמות הנ"ל תקבלנה סימון ( QAהבטחת האיכות) לעומת אי התאמות בקרת האיכות
שתסומנו כ.QC-
ג .צוות בקרת האיכות ידאג למילוי ועדכון שוטף של ריכוז אי התאמות באופן ידני ,אם הדבר
לא מתאפשר ע"י מערכת אינטרנטית .ריכוז מעודכן (באם הוא מהמערכת או מבוצע ידנית)
יופץ לכל הגורמים הרלוונטיים פעם בשבוע לפחות במועד שיתואם עם ניהול הפרויקט.
דרגות אי התאמות כדלקמן:
 .iדרגה  :1אי התאמות עם ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שלא נדרש
תיקון ,אולם נדרש תיעוד המקרה;
 .iiדרגה  : 2ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שנדרש עבורם ביצוע תיקון
מסוג כלשהו;
 .iiiדרגה  :3ליקוי או סטייה מדרישות התכנון או המפרט או תקן שדורש פירוק (לדוגמה,
שימוש בחומר לא מאושר) ו/או פנייה למתכנן לקבלת הנחיות ו/או אישור האלמנט שבוצע.
במקרה שכזה הפנייה למתכנן תבוצע אך ורק דרך ניהול הפרויקט ,אלא אם יסוכם אחרת.
בדיקות קבלה
א .בדיקות קבלה תבוצענה בסיום ביצוע אלמנט/קטע/חלק או כל הפרויקט – הכול בהתאם
למסמכי החוזה ובהתאם לדרישות מפרטים ו/או ניהול הפרויקט/הבטחת האיכות .על
בקרת האיכות לנהל ריכוז כל בדיקות הקבלה ככל שבוצעו ע"י בקרת או הבטחת האיכות.
ב .מובהר בזאת כי במסגרת בדיקות הקבלה יש להתייחס אל הגשר כאל מתקן .הקבלן יכין
לגשר תיק מתקן ופגישות הקבלה יכללו בדיקה של סוקר גשרים של המזמין (עיריית
ירושליים) ולמלא את כל דרישות המזמין בקבלת מתקן "גשר".
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ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.

תוצאות בדיקות האלו ירוכזו בריכוז בקובץ  .EXCELהפורמט של הריכוז יתואם עם
הבטחת האיכות.
תעודות ,תוצאות בדיקות קבלה וריכוז התוצאות יוטמעו לתוך המערכת האינטרנטית
בתיקיה הייעודית.
בנוסף לנאמר בנושא המערכת האינטרנטית שלעיל ,בסיום ביצוע עבודות על בקרת האיכות
למסור לבדיקה ולאישור הבטחת האיכות את תיקי בקרת האיכות.
תכולת תיק מסירה של בקרת האיכות תדון בישיבת איכות בתחילת הפרויקט .באופן
עקרוני התיק יכלול את כל מסמכי בקרת האיכות כולל דוחות פיקוח עליון ,סיכומי
מסירות ,מעקב לאחר קבלת עדכון תכניות ועוד.
התיקים יערכו וינוהלו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות בכתב.
בתום ביצוע העבודות (בנוסף לתיקי המסירה) הקבלן ימסור מדיה דיגיטלית (דיסק
קשיח/DVD/CD/כרטיס זיכרון/דיסק און קי) שתכלול את כל מסמכי בקרת האיכות
המחולקים לפי נושאים/תיקים/עבודות/קטעי עבודה וכדומה – הכול בתאום מראש עם
מנהל הבטחת האיכות.

.9

פעולות וסמכויות הבטחת האיכות
מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות.

מבלי לגרוע מסמכויות הנתונות בידי מנה"פ על פי מסמכי החוזה יהיו בידי הבטחת האיכות
סמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות:
9.1

סמכות לאשר ,לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש
לאישור.

9.2

סמכות לראיין ,לבחון ,לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות.

9.3

סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת ,העובדת בשירות מערך בקרת
האיכות של הקבלן ,או לאשר מעבדה זו אישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות
בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות ,או לאשר או לפסול את עובדי
המעבדה באתר ללא צורך בנימוק.

9.4

סמכות לבחון ,לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת
האיכות לדרישות העבודה.

9.5

סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת
האיכות ,לרבות צוותי המדידה ,ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר ,בהתאם
לצורכי הפרויקט.

9.6

סמכות לבחון את פעילות ואמינות של צוות מודדים של בקרת האיכות ,לערוך
מדידות עצמאיות ו/או מדידות אימות/משותפות בכול עת ובכול שלב ביצוע.

9.7

סמכות לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם
מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים באופן לקוי.
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9.8

סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר ,כולל בדיקות
מדגמיות של מוצרים בעלי תו-תקן או תו-השגחה.

9.9

סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים
(כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס לקבוע במפרט ,הצורך בבדיקות
חוזרות במקרים של ספק וכו').

9.10

סמכות לקיים ביקורים ,מבדקים ולעיין ביומני הבקרה ,טפסי הבדיקות וכל
מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

9.11

סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת
האיכות (כגון החלפת אנשי צוות).

9.12

סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן
באתר לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת
תפקוד מערך הבקרה באתר.

9.13

סמכות לוותר על ביצוע קטעי ניסיון או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת
האיכות הנדרשת בתקנים ו/או במפרטים.

9.14

סמכות לבצע פעולות פיקוח ,מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך ,ומבדקים
של איכות תוצאות העבודה בכל עת ,ללא כל הודעה מראש.

9.15

סמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה באישור הפיקוח במקרים בהם,
להערכת צוות הבטחת האיכות ,מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת
האיכות ,או אי-התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש .מקרים כאלה לא
יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי
ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

9.16

סמכות לבחון מסמכי בקרת איכות בנקודות בדיקה ועצירה ולעיר על השלמת
בדיקות ,מדידות ותהליך הבקרה.

9.17

סמכות לתת אישור או לא לתת אישור להמשך ביצוע בנקודות העצירה.

9.18

סמכות לפסול כל עבודה או חלק ממנה שיראו חזותית כבלתי-מתאימים או כלא
אחידים.

9.19

סמכות לבצע בדיקות עצמאיות ו/או בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת
הקבלן באמצעות מעבדה אחרת .הבדיקות תהיינה מסוגים שונים ותכלולנה
מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים
להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות של מערך בקרת האיכות לבין תוצאות
בדיקות של צוות הבטחת האיכות.

 .10בדיקות מעבדה של הבטחת האיכות
בהתאם לסמכויות הבטחת האיכות במהלך ביצוע תבוצענה בדיקות אימות
ובדיקות משותפות מטעם הבטחת האיכות.
הבדיקות תבוצענה בתאום מראש.
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על בקרת איכות ומעבדת בקרת האיכות לשתף פעולה מלאה עם בודקי מעבדה
מטעם ה"א.
הודגש בזה כי באם התקבלו תוצאות שונות בין בדיקות של שתי מעבדות,
תוצאה הסופית תקבע בהתאם לתוצאה חמורה יותר בין שתי התוצאות.
בסיכום בין בקרת והבטחת איכות יהיה ניתן לבצע בדיקות חוזרות ,אולם
התוצאה החמורה יותר בין התוצאות תקבע כתוצאה סופית.
 .11מדידות הבטחת האיכות
לשם מעקב לאחר ביצוע מדידות בקרת איכות ולבדיקה מדגמית של טיב ביצוע
הקבלן יערכו מדידות על ידי מערכת הבטחת האיכות.
המדידות יבוצעו בשלוש שיטות:
מדידת אימות:
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה וימדוד שטח
ו/או מיקום אלמנט.
בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות
(סטיות עומדות בסטיות מותרות לפי מפרטים או תקנים) המדידות
תועברנה להבטחת איכות.
בשלב שלישי תבוצע מדידת ע"י מודד ה"א.
באם תוצאות המדידות הבטחת האיכות זהות למדידות מודד בקרת
האיכות יינתן לקבלן אישור להמשיך בעבודות.
באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות ,אז תבוצע מדידה
משותפת.

מדידה משותפת:
א .פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן
ובאותן נקודות מדידה ,כל מודד ישתמש בכלים משלו.
ב .תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני
המודדים .הקבלן מחויב לשתף פעולה עם מודד הבטחת האיכות
בברור דיוק המדידות והעבודות שביצע ,לצרף את המודד המוסמך
מטעמו לכל הבדיקות והבירורים הנדרשים ע"י מודד הבטחת האיכות
עד לברור סטיות במדידה ככל שיתגלו ועד להגעה להסכמה לגבי
תוצאות המדידה והצורך או אי הצורך בתיקון עבודות.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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 .1מבנה לפיקוח
לפני ביצוע העבודה ,יספק הקבלן ויציב על חשבונו מבנים שישמשו כמשרד שדה לשימושו
הבלעדי של צוות הניהול והפיקוח .המבנים יוצבו במקום שיאושר ע"י מנהל הפרויקט/המפקח
והרשויות הנוגעות בדבר ,הכל באחריותו הישירה של הקבלן.
במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים
בכללותם ,לרבות חיבורם למערכות העירוניות ,כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם לנדרש
עקב שלבי הביצוע ו/או הוראת המפקח .כל זאת ללא כל תמורה נוספת ,וכלול במחירי היחידה
השונים שבכתב הכמויות.
המבנים למשרדי השדה יענו על הדרישות הבאות:
 1.1צוות הניהול והפיקוח מטעם מזמין העבודה יכלול  2בעלי תפקידים שישהו באתר באופן
קבוע  ,והמבנים שיספק הקבלן יהיו בגודל מתאים – לכל איש צוות חדר עבודה נפרד .מידות כל
אחד מהמבנים יהיו בשטח שלא יקטן מ –  42מ"ר ויכלול  2משרדים ,שירותים ומטבחון .בנוסף
ובנפרד יספק הקבלן חדר ישיבות בשטח לפחות  36מ"ר .גובה התקרה יהיה לפחות  2.5מ' .שטח
כל חלון (חלון אחד לפחות לכל חדר ובחדר הישיבות שניים) יהיה לפחות  1.0מ"ר .כל החלונות
והדלתות יצויידו במתקני סגירה ונעילה נאותים ,יהיו אטומים בפני חדירת מים ויותקנו בהם
רשתות נגד חרקים וכן סורגים שתי וערב ממוטות ברזל רתיכים בקוטר  12מ"מ לכל הפחות,
במרווחים של  15ס"מ לכל כיוון.
1.2

המבנים יהיו חדשים מסוג מבנה טרומי מטיפוס מאושר על ידי המפקח.

1.3

רצפת המבנה תהיה ריצוף טרצו ו/או קרמיקה.

 1.4המבנה יחובר לרשת החשמל של חברת החשמל (או לחילופין לגנרטור או מקור אנרגיה
שיאושר ע"י המפקח .במקרה שבו החשמל לא יהיה חשמל רשת ,יספק הקבלן מערכת אל פסק
למחשבים ,מרכזות ושאר ציוד רגיש)  .כל החללים בו יהיו ממוזגים ותותקן בו תאורה
פלואורסצנטית תקנית .כמו כן ,יותקנו בכל חדר לפחות שמונה שקעים לחיבור אביזרי החשמל
השונים מפוזרים ברחבי החדר .הקבלן יתקין ,שני קווי חוץ ,כולל חיבור לחדרים השונים ,כאשר
לכל עמדה יחוברו שני הקווים .הקווים יהיו חסומים לחיוג לחו"ל.
1.5

מיקום משרדי השדה והשירותים יהיה טעון אישור המפקח.

 1.6המשרדים יועמדו לרשות המפקח שבוע ימים לפני תחילת העבודה ו/או  14ימים לאחר
תאריך צו התחלת העבודה  ,לפי המוקדם .מילוי דרישה זו יהיה יהווה תנאי לאישור החשבון
החודשי הראשון.
1.7

ריהוט המבנה:
המבנים ירוהטו ויצוידו ע"י הקבלן עפ"י המפורט להלן (כל הפריטים יהיו חדשים):

א.

 2שולחנות משרדיים בגודל  200 x 80ס"מ לפחות עם מגירות הניתנות לנעילה.

ב.

 18כסאות ,כאשר  2מתוכם יהיו ברמה של כסאות מנהלים על גלגלים.

ג.

 1שולחן אובלי (לחדר ישיבות) בגודל  300 x 150ס"מ לפחות.
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ד.

 2ארונות עץ עם מדפים בגודל  40 x 240 x 350ס"מ 1 ,ארונות עץ עם מדפים בגודל
 40 x240x250ס"מ  1,ארונות מתכת סגורים עם מנעול חיצוני בגודל  80 x 40 x 200ס"מ ו-
 2כונניות עץ בגודל  60X120X1.6עם מדפים ודלתות נגררות.

ה.

 4עמדות מחשב עפ"י המפרט הבא 2 :מחשבים ניידים ותחנת עגינה ,גדול מסך בין  "13עד
 ,"14מעבד מסידרת  I7ומעלה ,בעל זכרון פנימי  RAMלפחות  16גיגה ,כונן  ,DVDחיבור
לאינטרנט מהיר ( )100 MB/SECבאמצעות שיטת  ADSLו/או כבלים (חיבור אחד שישרת
את כל המחשבים דרך ראוטר בשיטת שידור של  .)5GHzתחנת העגינה תחובר למסך שטוח
בגודל לפחות " ,22עכבר ומקלדת אלחוטיים ויתר החלקים הנדרשים להפעלת המחשב
ותחנת העגינה ...במחשב תותקן מערכת הפעלה  Windows 10וחבילת אופיס  365הכוללת
 , ,OUTLOOKתכנת  MS-PROJECTלניהול לוחות זמנים ,AutoCad ,בנארית ועורך
 PDFמתקדם (כדוגמת )Foxit Phantom

ו.

מכונה משולבת לצילום ,הדפסה וסריקת מסמכים צבעוניים בגודל  A3ו A4-הכוללת
מתקן לצילום חבילות נייר ברצף (פידר) ,כולל אחזקתה השוטפת ,טונרים ונייר צילום כמה
שיידרש לכל תקופת הפרויקט.

ז.

מגרסת נייר (פתיתים ,לא רצועות) ,מתקן מי שתיה חמים/קרים מינראליים ,מכשיר
מיקרוגל ,טוסטר ומקרר משרדי ,כולל אספקת חלב טרי לשתייה ,קפה ,תה ,כוסות ,סכו"ם,
צלחות ,חומרי ניקוי וכל הנדרש ע"מ לאפשר עבודה בתנאים סבירים לכל אורך הפרויקט.
אספקת החומרים תהיה למשרדי המפקח באתר כך שלא תיווצר תלות במשרד הקבלן
בשטח.

ח.

מסך טלוויזיה  ''72לחדר ישיבות או מקרן כולל מסך הקרנה.

ט.

על כל הציוד להיות חדש מהחנות .בנוגע לתחזוקת כל הציוד הנ"ל ,הקבלן יתקשר עם
חברות אחזקה אשר יתנו שרות תוך  6שעות ממועד ההודעה לכל תקלה במערכת המחשב
בתקופת אחזקת המשרד ע"י הקבלן ושרות תוך  24שעות לכל המאוחר לשאר המערכות.
ההעתק מהסכמי התקשרות יועברו לפיקוח.

י.

הציוד המצוין לעיל ייועד אך ורק לשימוש צוות הניהול והפיקוח .לקבלן יהיה ציוד נפרד
שימוקם במשרדיו.

יא .ליד המבנים בכל אתר התארגנות יוכשר שטח חניה ל 15 -מכוניות עבור מזמין העבודה.
יב .יותקנו שירותים ייעודיים לשימוש צוות הפיקוח.
 .2משרד לצוות הבטחת איכות
משרד בגודל  24מ"ר או קטן יותר על פי דרישה בכתב מהמפקח בגימור זהה למשרדי
הפיקוח בסעיף  ,1מרוהטים עם  2שולחנות 6 ,כסאות ו  2ארונות מתכת  40X200X200ס"מ
שניתנים לנעילה.
המשרד יחובר לקו בזק ולאינטרנט באמצעות ראוטר אלחוטי דומה למשרדי הפיקוח.
במשרד תותקן עמדת מחשב זהה למשרדי הפיקוח ,כולל מדפסת הזרקת דיו צבעונית.
צוות הבטחת האיכות יחובר למדפסות הרשת והסורק הנמצאים במשרדי צוות הניהול והפיקוח.
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 .3הערות:
א.

כל התוכנות הרשומות לעיל תהינה מקוריות.

ב.

הקבלן ידאג לחוזי שירות עם יצרני התוכנות לכל תקופת העבודה באתר.

ג.

הקבלן יהיה אחראי לשמירת משרדי השדה והשירותים ,ניקויים היום יומי ואחזקתם
השוטפת ,לרבות אספקת נייר למכונת הצילום ,המדפסת ולמכשיר הפקס ,וכן יהיה עליו
לדאוג לכל החיבורים הדרושים לרשת המים ,הביוב ,החשמל ,הטלפון ואינטרנט.

ד.

למען הסר ספק מודגש כאן שהגשה ואישור של חשבון חלקי ראשון בפרויקט מותנית
בהקמת המבנים למנהלת האתר מטעם המזמין ,אספקת הציוד וחיבור לתשתיות כמפורט
לעיל .אי עמידה בכל אחת מהדרישות לעיל הקשורות לאספקת חומרים ו/או תחזוקת
משרדי הקבלן במהלך הפרויקט יקימו למזמין את הזכות לבצע עבודות אלה בעצמו תוך
חיוב הקבלן בהוצאותיה ועוד  25%כהוצאות כלליות ומימון בהתאם להוראות סעיף 56
(ט) לחוזה .מוריה תהיה זכאית לנכות סכומים כאמור מכל חשבון שיגיש הקבלן ,בהתאם
להוראות סעיף  70לחוזה.
יובהר כי כל ההוצאות הקשורות במחנה הקבלן – הראשוניות והשוטפות וכן האחריות
לפעילותם התקינה של כל האמצעים הכלולים בסעיף זה הנם באחריותו ועל חשבונו של
הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד.

ה.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מפרט טכני להנחת קווי מים

חברת הגיחון

פרק  - 1מבוא
 1.1כללי:
1.1.1

1.1.2

מפרט זה מתייחס לעבודות הנחת קווי מים וכן מתקנים ומערכות נוספות הנכללים ברשת המים העירונית.
המפרט חל על כל סוגי העבודות ,ובכלל זה פיתוח רשת מים חדשה ,החלפת רשת מים קיימת ותיקון שבר
ברשת המים.
סדר עדיפויות במקרה של סתירה בין מפרטים:
א .פרטים ספציפיים על גבי תכניות לביצוע.
ב .חוברת פרטים סטנדרטית של המזמין.
ג .מפרט טכני זה.
ד .מסמך רשמי אחר של המזמין (חוזה ,הבהרות לכתב כמויות וכיו"ב).
ה .הל"ת ,הוראות עבודה הקבועות בחוק או המקובלות בשוק (הספר הכחול משרד השיכון וכיו"ב).

 1.2הגדרות:
במפרט להלן על כל סעיפיו יהיו למילים ולמונחים הרשומים מטה הפרושים והמובנים הניתנים להם בזה:
חברת הגיחון בע"מ.
המזמין
מנהל היחידה האחראית על הפרויקט אצל המזמין.
המנהל
עבודה מסוימת הנעשית ביוזמת המזמין.
הפרויקט או העבודה
מי שמבצע את העבודה בפועל.
הקבלן
מהנדס ביצוע מטעם המזמין (כפי שיוגדר ע"י המנהל).
המהנדס
נציג מטעם המזמין ,אשר מונה לנהל את הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו ההנדסי של
מנהל הפרויקט או
הפרויקט
המפקח
רשת המים העירונית ,הנמצאת תחת אחריות המזמין.
הרשת
בכל מקום בו מופיעה המילה "מפרט" ללא הגדרה נוספת ,הכוונה למפרט זה.
המפרט
כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה ,בין אם סופקו על ידי הקבלן המבצע
החומרים
ובין אם סופקו על ידי המזמין.
 1.3מקורות למפרט:
 מפרטים טכניים קודמים.
 חוק תאגידי מים וביוב.
 אמות מידה הנדסיות לתאגיד מים וביוב.
 הל"ת.
 הוראות לתכנון של משרד השיכון.
 תקנים של מכון התקנים.
" הספר הכחול"
 מסמכי ועדת שיפוט של המזמין.
 1.1ציוד כללי:
 1.1.1הקבלן יצייד את עובדיו ,על חשבונו וללא תמורה נוספת מצד המזמין ,בכל הציוד ו/או הכלים ו/או האמצעים
הדרושים לצורך ביצוע המשימות המוטלות עליו ,כולל ציוד ואמצעי בטיחות.
 1.1.2מובהר ,כי הציוד המפורט במפרט זה הינו ציוד בסיסי בלבד ,אשר הקבלן נדרש להחזיק באופן קבוע .ציוד זה
הינו הציוד המזערי ההכרחי לביצוע העבודה .פירוט הציוד במפרט זה אינו פוטר את הקבלן מהחזקת כל ציוד
נוסף שיידרש על -פי כל דין ו/או נוהל ו/או הוראה ו/או לצורך ביצוע העבודות מבלי שהקבלן יהיה זכאי לדרוש
תשלום נוסף בגין ציוד כאמור.
 1.1.3הקבלן יספק על חשבונו וללא תמור ה נוספת מצד המזמין כל ציוד אחר במידה ויידרש על ידי המזמין לצורך
ביצוע העבודה.
 1.1.1הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודה בכל עת ,את הציוד הבא:
 1.1.1.1ציוד לעבודה בדרכים :עגלת חץ ניידת תקנית ,שלטים ,תמרורים ,מחסומים ,גשרונים למעבר עוברי
דרך ,סימוני דרך ו"נצנצים".
 1.1.1.2ציוד בטיחות לירידה לתאים :חצובה וגלגלת הרמה ,רתמת גוף ,גלאי גזים ,מערכות נשימה
פתוחות או סגורות.
 1.1.1.3משאבות ניידות וצנרת סניקה.
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1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
1.1.1.13
1.1.1.11
1.1.1.11
1.1.1.11
1.1.1.11

ציוד מכני הנדסי (לפי הצורך או לפי דרישת המזמין).
אמצעים ומכשירים לגילוי צנרת ושירותים תת קרקעיים אחרים.
פקקים בקטרים שונים לסגירת קווים (בכל קוטר שמעל ".)1
ציוד תאורה לעבודה בלילה.
תאורה ניידת :פנסים אישיים ופנסים על חצובה וגנרטור.
ברזלי קפיץ לפתיחת סתימות.
גנרטורים בהספק מתאים להפעלת המשאבות ,משאבות טבולות ,אביזרים וצנרת .כלי תובלה
ועגלות גרירה.
כלי עבודה ידניים :אתי חפירה ,טוריות ,מעדרים ,מגרפות ,דליים וכיו"ב.
כלי עבודה אישיים כולל מקור כוח (מקדח ,פטיש אוויר ,פטישון ,משחזת וכיו"ב).
מכשירים לגילוי מכסים וקווים תת קרקעיים (מגלי מתכות).
משור לחיתוך אספלט.
מכבש מכני להידוק מצעים בתעלות.
ציוד וכלים להרטבת מצעים ובטון וכיו"ב.
תיק עזרה ראשונה.

 1.1כוח אדם:
 1.1.1באתר העבודה יהיה נוכח בכל זמן העבודות מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן.
 1.1.2כל עובד מטעם הקבלן יהיה מצויד בציוד הבא בכל עת:
בגדי עבודה.

נעלי עבודה בטיחותיות.

אפוד זוהר.

כובע מגן.

משקפי מגן ,אוזניות וכפפות עבודה לפי הצורך.

אמצעי הגנה מרעש חריג.

 1.1הסדרי תנועה ובטיחות:
 1.1.1האחריות המלאה על קיום אמצעי הסדרי תנועה ,ואמצעי בטיחות לעובדים ולעוברי האורח בסביבת אתר
העבודה מוטלת על הקבלן.
 1.1.2על הקבלן לקבל את אישור הגורמים המוסמכים להגבלת השימוש בדרך ולפעול על פי תנאי האישורים.
 1.1.3בעבודה בה נדרשת הצבת שוטרים ו/או פקחי תנועה אחראי המזמין לספק שירות זה .על הקבלן להישמע
להוראות פקחי התנועה ולפעול על פיהן . .מובהר ,כי בכל מקרה הקבלן אחראי להספקת ציוד בטיחות והצבתו
בהתאם לדרישות החוק ,לתנאי הרישיון ולהוראות המזמין.
 1.1.1מנהל העבודה מטעם הקבלן יחזיק בכל עת את ההיתר להגבלת השימוש בדרך באתר העבודה ,כאשר ההיתר
בתוקף וחתום ע"י הגורמים המוסמכים.
 1.1.1כל אביזרי הבטיחות בשימוש להגנת העובדים ,עוברי האורח והסדרי התנועה יהיו נאותים ,בעלי תו תקן ישראלי,
ראויים לשימוש מלא ולא בלויים.

5

מפרט טכני להנחת קווי מים

חברת הגיחון

פרק  - 2הכנת השטח לעבודה
2.1

תחום העבודה:
 2.1.1גבולות תחום העבודה ומידותיה ייקבעו לפי תכניות הסדרי תנועה וההיתר להגבלת השימוש בדרך .הקבלן
לא יורשה לחרוג בפעולותיו מגבולות תחום העבודה שהוקצה לו.

2.2

שטחי אגירה והתארגנות ודרכי גישה:
 2.2.1אישור שימוש בשטחי אגירה:
 2.2.1.1לפני תחילת העבודה אחראי הקבלן לקבל מהרשויות המוסמכות אישורים ורישיונות לשימוש
בשטחי הקרקע ,בדרכים ובשבילים קיימים לצורך התארגנות ואגירת חומרי העבודה ,כלי עבודה
וכל ציוד אחר הנדרש לביצוע עבודה.
 2.2.1.2הקבלן יפעל בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות (רשות מקומית ,משטרת ישראל ,רשות
העתיקות או כל גוף סטטוטורי אחר) וישתמש בדרכים ובשטחים שברשותו ,לפי דרישותיהן
ותקנותיהן.
 2.2.2דרכי גישה:
 2.2.2.1הקבלן יכין דרך עבודה ומשטחי עבודה לאורך התוואי בתוך תחום האתר.
 2.2.2.2דרך הגישה תהיה בעלת רוחב ,יציבות וכושר נשיאה מספיקים לתנועה במהירות סבירה של כלי
הרכב והציוד מכני הנדסי .הדרך צריכה להיות עבירה בכל מזג אוויר.
 2.2.2.3דרך הגישה שיכין הקבלן תאושר על ידי מנהל הפרויקט .בכל מקרה שבו יקבע מנהל הפרויקט כי
הדרך אינה מתאימה לדרישות ,יתקנה הקבלן לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
 2.2.2.1במקרה ולדעת מנהל הפרויקט ,אין הדרכים ,השבילים והכניסות הקיימות מספיקים או מתאימים
לביצוע העבודות ,יתקין הקבלן דרכי גישה נוספות ודרכי ומשטחי עבודה לפי התוואי והפרטים שיאשר
מנהל הפרויקט.
 2.2.2.1למזמין ולצוות הפיקוח תהיה הרשות להשתמש בכל עת בדרכי הגישה שתוסדרנה על ידי הקבלן,
ואף להרשות את השימוש בהם לקבלנים אחרים.
 2.2.2.1הקבלן אחראי למניעת שימוש בדרך הגישה בפני כלי רכב שאינם קשורים לעבודה.
 2.2.2.1הקבלן אחראי לשמור ולתחזק את דרכי הגישה שהותקנו על ידו במצב שמיש במשך כל ביצוע
העבודות ולאורך כל תקופת העבודה.
 2.2.2.1בתום העבודה יהרוס הקבלן את דרכי הגישה ויחזיר את מצב השטח לקדמותו ,אלא אם הורה לו
המזמין להשאיר את הדרכים במצב ראוי לשימוש.
 2.2.2.1מיד עם גמר השימוש בשטח ,יפנה הקבלן אשפה ,פסולת ועודפי חפירה ,ויבצע שיקום השטח ,כולל
החזרת המצב לקדמותו.

2.3

בטיחות ושילוט:
 2.3.1טרם ה תחלת העבודות אחראי הקבלן לערוך סיור בטיחות באתר ,במהלכו ייבדקו ויסומנו מפגעים בטיחותיים
העלולים להתהוות כתוצאה מהעבודות .בסיור יהיו נוכחים המפקח ,הקבלן ויועץ הבטיחות של המזמין.
 2.3.2תכנית הבטיחות של הקבלן תיתן מענה לכל המפגעים העלולים להיות בפרויקט.
 2.3.3כל שטחי העבודה וההתארגנות יהיו מגודרים בכל זמן העבודה .הגדר תהיה גדר תקנית ותתוחזק ע"י הקבלן
בכל שלב העבודות .חובה לגדר גם את שטח העבודה ביום עבודה וגם את שטח ההתארגנות ,החומרים
והאביזרים.
 2.3.1הקבלן יתקין לכל משך תקופת הביצוע ,שני שלטים זמניים (על-פי דוגמת שלט עליה יורה המזמין),
שמידותיהם  2 X 3מ' .השלטים יכללו את שם הפרויקט ,שמם ומספרי הטלפון של המזמין ,המתכנן ,המפקח
והקבלן .השלטים יותקנו על מעמד פלדה מבוטן כשתחתית השלט נמצאת כ– 2.20מ' מעל פני הקרקע.

2.1

ניקיון וסדר:
 2.1.1שמירה על סדר וניקיון באתר העבודה:
 2.1.1.1מתחילת העבודה ועד גמר תקופת הבדק ,יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אשר ייגרם באתר לרכוש
המזמין או לרכוש זר על-ידי עובדיו במזיד או בשגגה .כן יהיה הקבלן אחראי לשמירה על הסדר והניקיון
על -ידי עובדיו באתר העבודות ובשטחים הגובלים בו .הקבלן יהיה אחראי לשמירה על כל תקנות
התברואה אשר תוצאנה על-ידי הרשות המוסמכת .הקבל ן ישלם את כל הקנסות הפיצויים והתשלומים
העלולים להיתבע בקשר לאי קיום הוראות סעיף זה.
 2.1.1.2הקבלן אחראי ,כי באתר העבודה לא יושארו מפגעים בטיחותיים או אסתטיים מכל סוג.
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 2.1.1.3בסוף כל יום עבודה על הקבלן לכסות את התעלות באספלט זמני בעובי  1ס"מ ולבצע ניקיון השטח
הציבורי משאריות של אגרגטים ,לכלוך וכיו"ב.
 2.1.2בעבודות פיתוח (שאינן תיקון שבר) :על הקבלן להחזיק בשטח האגירה  1טון אספלט קר מתחילת הפרויקט,
לשימוש במקרים בהם הוא לא יצליח לספק אספלט חם בסוף יום העבודה .האספלט הקר אינו בנוסף
לאספלט של כיסוי התעלות אלא מיועד לשימוש בפרויקט עצמו.
 2.1.3בסיום העבודות ,או כל חלק מהן ,יבצע הקבלן את הפעולות המפורטות להלן בהתאם להנחיות מנהל
הפרויקט:
 2.1.3.1ניקוי אתר העבודות והשטחים הסמוכים לו; פינוי כל שיירי החומרים ,טיט ,שקי מלט קרועים ,לוחות,
פסולת בניין ,מוצרי בטון וחלקי צנרת ,אבנים ,סלעים ,חלקי ציוד וכיו"ב.
 2.1.3.2איסוף אבנים או שברי סלעים הפזורים בשטח (בעיקר בשטחי אדמה חקלאית).
 2.1.3.3פינוי אשפה ,פסולת ועודפי חפירה למקומות המאושרים לכך על-ידי הרשויות המוסמכות .על-פי
דרישת מנהל הפרויקט ימציא הקבלן אישורים רשמיים מאת אתרי הטמנת הפסולת המעידים על
פעולות פינוי הפסולת ,כולל תאריך המשלוח ,כמות הפסולת והרכבה.
 2.1.3.1פינוי כל החומרים שנותרו באתר ושלא נעשה בהם שימוש ,כולל מוצרי בטון וצינורות .במקרה
שהחומרים שייכים למזמין יחזירם הקבלן לרשות המזמין ,במקום אותו יקבע המזמין.
 2.1.3.1מילוי ויישור בורות ,חפירות ותעלות :יישור כל התלים שהתהוו בעת ביצוע העבודות.
 2.1.3.1החזרת הקרקע למצב בו הייתה לפני התחלת ביצוע העבודות.
 2.1.3.1פירוק וסילוק כל אמצעי הגישה הזמניים ,התמרור ,השילוט ,הגדרות והסדרי התנועה הזמניים שהוצבו
באתר.
 2.1.3.1מחיקת סימונים זמניים שנעשו באתר לצורך ביצוע העבודות.
 2.1.3.1החזרת מצב המעברים הציבוריים ,שנחצו על-ידי תחום העבודות ,לקדמותו.
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פרק  - 3עבודות חפירה
 3.1חיתוך אספלט:
יש לחתוך את האספלט בעזרת מסור אספלט בלבד ולא בשום אמצעי אחר.
 3.2חפירה ומילוי:
 3.2.1עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לגבהים ,לשיפועים ולמידות הנתונים בתוכניות ,ובהתאם
להוראות מנהל הפרויקט.
 3.2.2על הקבלן לשכור מודד מוסמך לצורך סימון תוואי הנחת הצינור על-פי התכנית המאושרת לביצוע,
כולל בדיקת גבהים באם קיים בתכנית התייחסות לגבהים.
 3.2.3י יתכן ובמהלך העבודה יחליט המהנדס לשנות את שיפועי החפירה ,עומק החפירה או את מידות
החתך הכרוכות בכך ועל הקבלן יהיה לבצע את העבודה בהתאם להוראות המהנדס.
 3.3חפירה מעל העומק הדרוש:
במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש ,על הקבלן למלא את החלל שבין המפלס
המתוכנן למפלס החפירה שביצע במצע סוג א' מהודק ל 100% -מודיפייד  AASHTOאו ב  CLSMנוזלי ,על פי
הוראות מנהל הפרויקט.
 3.1פיקוח על עבודות החפירה:
 3.1.1מבנה תחתית החפירה מחייב את בדיקת מנהל הפרויקט ואישורה על ידו לפני הנחת הצינורות ובניית
השוחות.
 3.1.2על הקבלן למסור הודעה למנהל הפרויקט טרם סיום הכנת תחתית החפירה לצורך בדיקתה ואישורה.
 3.1.3הקבלן יתאים את אופן ביצוע החפירה לאפשרויות הקיימות לאורך תוואי החפירה ,והכול בהתאם
לאישור מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקט רשאי לאסור על שימוש באמצעי כלשהו או בכלי מכני זה או
אחר בקטעים מסוימים מסיבות הנדסיות ,טכניות ,או כל סיבה אחרת וזאת ללא כל תשלום נוסף
לקבלן ,אפילו יזדקק הקבלן לבצע חפירה בעבודת ידיים.
 3.1.1עבודות החפירה יכללו בין היתר גם את הכשרת התוואי למעבר כלים מכאניים וציוד ויכלול גם פינוי כל
הפרעה בתוואי הנ"ל ,כולל עקירת צמחיה ועצים הנמצאים בתחום התוואי וכן גיזום ענפים מעל התוואי
והכל באשור מנהל הפרויקט.
 3.1מניעת מפולת:
 3.1.1הקבל ן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע מפולות ,כנדרש בחוק .בכל מקרה בו תהיה סכנת מפולת,
יחפור הקבלן את קירות התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים ,תמיכות ,דיפון וכיו"ב ,ויעשה את כל
הסידורים הדרושים למניעת מפולות.
 3.1.2הקבלן יהיה אחראי לכל מקרי אסון ולכל הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרמו על ידי מפולת בגלל
חוסר חיזוקים או תמיכות ,איחור בהתקנתם ,חיזוק או תמיכה לא מספיקים או תמיכות מחומרים לא
מתאימים או בשיטה לא נכונה או עקב כל סיבה אחרת אשר תגרום למפולת או שקיעת הקרקע.
 3.1שיטת חפירה וחציבה:
 3.1.1הקבלן יספק את כלי העבודה הנדרשים לביצוע החפירה (מחפר ,משאית וכיו"ב).
 3.1.2החפירה תבוצע באמצעות כלים מכאניים המתאימים לביצוע העבודה או בעבודת ידיים וזאת לפי תנאי
השטח ולפי הנחיות מנהל הפרויקט.
 3.1.3קצב התקדמות החפירה תקדים את הנחת הצנרת כך שלא יישארו תעלות פתוחות בסוף יום העבודה,
גם אם לא הונח צינור או שו חה בתוך החפירה .הקבלן יכסה את החפירה ויפתח אותה מיד עם המשך
העבודות.
 3.1.1קצב התקדמות החפירה לא אפשר להגיע לעומק ו/או לאורך הנדרש להנחת הצנרת ,הקבלן יכסה את
החפירה ויפתח אותה מיד עם המשך העבודות .הכל בהתאם לתנאי האישור להגבלת השימוש בדרך
שבידו.
 3.1.1במקרה ותשתית החפירה אינה יציבה ,כגון :חוסר במבנה כביש ,בחולות נודדים ,קרקע בוצית או
הימצאות מי תהום וכדומה ,יש להתריע באופן מידי ולקבל הוראות והנחיות בכתב ממהנדס מוסמך
לאבטחת יציבות התעלה ,והמצע עליו יונח הצינור.
 3.1.1חל איסור על השימוש בחומרי נפץ לצורך חפירה או חציבה.
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במקומות בהם תהיה החפירה עמוקה מעל  1.2מטר (על-פי החוק) יש חובה לבצע דיפון .דיפון ניתן
לבצע ע"י יצירת שיפועים או תמיכות או ע"י שימוש באמצעי הגנה לפועלים שנכנסים לתעלות.
במקרה וידרוש מנהל הפרויקט או המזמין ,יערוך הקבלן תכנית חפירה ,תמיכה ודיפון מאושרת
וחתומה על ידי מהנדס מוסמך (מהנדס קרקע או ביסוס).

 3.1הגנה מפני כניסת מים (מכל מקור שהוא) לתעלה:
 3.1.1על הקבלן לשמור על התעלות החפורות ו/או החצובות יבשות מכל מי ביוב ,מי נגר עילי ,מי תהום או
מים מכל מקור אחר .לצורך כך ידאג הקבלן להבאת כל הציוד הדרוש כגון :משאבות ,מובלים ,צינורות
ניקוז וכיו"ב ,וכן יבצע תעלות הטיה או יניח צנרת לצורך כך.
 3.1.2הסדרת מערכת ניקוז עוקפת במקרה והחפירה תחסום את הניקוז הטבעי של מי הגשם באזור.
 3.1.3בכל מקרה של בעיית כניסת מים לתעלה ,בייחוד במקרה של מי ביוב ,יש להודיע על כך למזמין,
למתכנן ולמהנדס מנהל הפרויקט.
 3.1.1הקבלן יתאם עם מנהל הפרויקט את הבאת כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות לסילוק המים .הקבלן
יאבטח את החפירה בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק (כולל תמיכה ודיפון) לעמוד בפני
מפולות ובפני חדירת מים.
 3.1.1הקבלן ירחיק את המים מהאתר ויובילם למקום אחר באופן שלא יגרמו נזקים לריכוז ציבורי או פרטי
ולא יציפו כל מבנים ,שטחים מעובדים ,חצרות וגנים.
 3.1.1הקבלן יתקן באופן מידי כל נזק שיגרם עקב חדירת נוזלים לעבודות באתר העבודה ,למבנים ,שטחים
מעובדים ,חצרות וכיו"ב.
 3.1תיעוד עבודות בכפוף לרישיון:
 3.1.1לפי דרישת המזמין או המפקח ,הקבלן יציג אישורים בדבר פינוי פסולת ועודפי חפירה לאתר מוסדר
על ידי הרשויות המוסמכות.
 3.1.2לפי דרישת המזמין או המפקח ,הקבלן יציג רישיון עקירת עצים בתחום העבודה ובסביבתה שניתן על
ידי הרשויות המוסמכות.
עומק החפירה:
3.10
 3.10.1עומק התעלה יהיה לפי החתך לאורך המופיע בתכנית לביצוע .במקום שאין פרט מפורש החתך יהיה
לפי הפרטים הסטנדרטיים.
 3.10.2העומק המינימאלי מעל קדקוד הצינור ועד רום פני הקרקע בעת הביצוע יהיה קוטר חיצוני של הצינור
ועוד  10ס"מ.
 3.10.3בכל מקרה שעומק החפירה קטן מהעומק לעיל ,על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט ,ולקבל ממנהל
הפרויקט הוראה בכתב איזו הגנה יש לתת לצינור.
הכנת תחתית תעלה:
3.11
 3.11.1תחתית התעלה תהיה ישרה ,אחידה ויבשה .לשם כך יש ליישר את תחתית התעלה על ידי הסרת
גבשושיות ,אבנים בולטות וכיו"ב .שקעים מקומיים ייושרו על ידי מילוי בחומר מהודק בהתאם להוראות
מנהל הפרויקט .תחתית התעלה תתאים בדיוק לקו המצוין בחתך לאורך ואסור יהיה להניח אבנים,
רגבי אדמה ,בולי עץ וכיו"ב כדי להשיג את תמיכת הצינור לשם הבאתו לגבהים הנכונים.
 3.11.2רגבים ואבנים אשר גודלם עולה על  2ס"מ בכיוון כלשהו יורחקו.
 3.11.3כל חומר בלתי יציב ,מעורער וחופשי ,העלול להימצא בתחתית התעלה יוצא ויורחק ממנה והחלל
שייווצר על ידי כך יטופל בו כמתואר לעיל במקרה של חפירה עמוקה מדי.
 3.11.1תחתית התעלה תהיה מהודקת לצפיפות .AASHTO 100%
ריפוד תחתית תעלה:
3.12
 3.12.1תחתית התעלה תרופד בשכבת חומר מובחר כמפורט להלן:
 3.12.2עובי שכבת הריפוד יהיה  10ס"מ  10% +מקוטר הצינור ולא פחות מ  10ס"מ .בכל מקרה ,עובי
השכבה יהיה  10ס"מ לפחות.
 3.12.3חומר הריפוד יהיה אגרגט בגודל אחיד מסוג שומשום נקי ושטוף .גודל גרגר יהיה בין  3ל  1מ"מ .חומר
הריפוד לא יכיל שום חומר מלבד האגרגט מסוג שומשום.
 3.12.1פני הריפוד ייושרו באופן שיהוו מצע חלק ויציב להנחת הצינורות.
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 3.12.1השכבה תהודק באופן אחיד ותיושר לשיפוע המתוכנן.
 3.12.1אין להניח את הצינורות על תלולית ולאחר מכן להשלים את הריפוד.

מילוי/ריפוד תעלה:
3.13
 3.13.1ריפוד הצינור יחל מיד לאחר הנחתו בתעלה ,קביעת מקומו ושיפועו הנכון והסופי והשלמת כל
הבדיקות הנדרשות עבור הנחת צנרת.
 3.13.2חומר העטיפה יהיה אגרגט בעל גודל אחיד מסוג שומשום נקי ושטוף .גודל גרגר  3עד  1מ"מ .החומר
לא יכיל אבנים ו/או גושי אדמה קשים בכל גודל שהוא ,והוא יהיה בדומה לחומר ריפוד התעלה.
 3.13.3אם החומר לא יכיל כמות מספקת של רטיבות טבעית ,תוגדל מידת הרטיבות כדי לקבל צפיפות רצויה
לאחר ההידוק.
 3.13.1הריפוד יבוצע לכל רוחב תחתית התעלה.
 3.13.1שלב א' בביצוע הריפוד:
פיזור חומר המילוי המתאים לדרישות הנ"ל ,לאורך הצינור .יש לוודא שחומר המילוי
3.13.1.1
ממלא את החללים מתחת לצינור ,ועליו להגיע עד כ 2/3 -מקוטר הצינור.
מילוי זה יורם במידה שווה משני צדי הצינור .ההידוק בצדי הצינור יבוצע בעזרת פטיש
3.13.1.2
העשוי מצינור עם מוט כפוף בצורה כזו שהפועל המפעיל את הפטיש בעמדו ליד הצינור יהדק את
המילוי מתחת לצינור .הידוק זה יבוצע בקפדנות ובזהירות ובאופן שווה מכל צד של הצינור וזאת
לפחות עד  2/3קוטרו של הצינור.
המילוי ייעשה בשכבות בעובי שלא יעלה על  10ס"מ ,מכוון ששכבות עבות יותר עלולות
3.13.1.3
לגרום לכך שהמילוי לא יחדור מתחת לצינור בעת ההידוק ,דבר אשר לא ניתן להרגיש בו לפי
המראה החיצוני של השכבה העליונה .את ההידוק יש לבצע בתנאי רטיבות אופטימאליים.
 3.13.1שלב ב' בביצוע הריפוד:
כיסוי הצינור באותו חומר ריפוד עד לגובה של  20ס"מ מעל קודקוד הצינור.
3.13.1.1
ביצוע הכיסוי והידוקו יעשו בשכבות שלא יעלו על  10ס"מ.
3.13.1.2
ההידוק יעשה כפי שמתואר בשלב הראשון או בעזרת כלים מכאניים שאושרו על ידי
3.13.1.3
המהנדס או שרות השדה של יצרן הצינורות.
התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים:
3.11
 3.11.1כיסוי במצע סוג א':
התעלה תכוסה בשכבות חומר מובחר של מצע סוג א' בלבד על פי הסדר הבא:
ביצוע שכבת כיסוי ראשונה עד לרום של  10ס"מ מעל לרום קודקוד הצינור.
3.11.1.1
הידוק השכבה הראשונה לעיל עד קבלת צפיפות של  100%מודיפייד .AASHTO
3.11.1.2
הנחת סרט סימון לקווי מים או קולחים.
3.11.1.3
המשך כיסוי בשכבות של  20ס"מ והידוקן לקבלת דרגת צפיפות של  100%מודיפייד
3.11.1.1
.AASHTO
לצורך הידוק שכבות החומר הזה יש להשתמש במכבש.
3.11.1.1
כיסוי התעלה במצע סוג א' יבוצע עד לרום פניי שטח קיים.
3.11.1.1
 3.11.2כיסוי ב :)Controlled Low-Strength Material( CLSM
ה  CLSMמהווה תחליף מילוי מהודק סביב צנרת ביוב/ניקוז/מים.
3.11.2.1
שימוש ב  CLSMיעשה רק באישור המזמין ו/או מנהל הפרויקט.
3.11.2.2
השימוש יעשה רק במקומות בהן נדרשת פתיחת כביש לתנועה באופן מידי ,או ביצוע
3.11.2.3
עבודות בכפוף להסדרי תנועה מוגבל לפרקי זמן קצרים.
ה  CLSMיהיה לפי המפרט הטכני של חברת "נתיבי ישראל".
3.11.2.1
אופן ביצוע הכיסוי:
3.11.2.1
 3.11.2.1.1שכבת ריפוד שומשום מעל הצינור עד לגובה כמתואר בפרק הנחת צנרת.
 3.11.2.1.2שכבת ה  CLSMתבוצע מעל שכבת השומשום עד לרום פניי שטח קיים.
 3.11.3כיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים וכיו"ב (ראה איור מס' :)1
בשטחים ציבוריים ,חקלאיים ואחרים בהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיים או עתידי ,אזי ניתן
לכסות את התעלה באופן הבא:
שכבת הגנת הצינור ממצע סוג א' עד לרום  100ס"מ מעל קודקוד הצינור.
3.11.3.1
מעל מצע סוג א' מילוי מחומר מקומי נקי מאבנים בגודל שמעל  10ס"מ ,בכפוף לאישור
3.11.3.2
המילוי על ידי המזמין .גובה השכבה יבוצע עד לרום  30ס"מ מתחת לפני הקרקע.
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שכבה עליונה בעובי  30ס"מ של שכבת האדמה המקומית העליונה ונשמרה בעת
3.11.3.3
החפירה המקורית.
3.11

תנאי מיוחד לכיסוי תעלות:
כאשר עובי הכיסוי מעל קדקוד הצינור הוא פחות מ 10 -ס"מ ,חל אסור מעבר של כלי רכב או ציוד כבד מעל
התעלה ,ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי עבור כל נזק שייגרם לתעלה או לצינור .במקרה זה יש לנקוט
בהגנה על הצינור על-פי המפרטים.

איור מספר :1

בדיקות קרקע באמצעות מעבדה מוסמכת:
3.11
 3.11.1המזמין יתקשר עם מעבדה מוסמכת ,לשם קבלת השירותים הדרושים לביצוע בדיקות הקרקע
הנדרשות בפרק זה.
 3.11.2סוג הבדיקות ,המקומות בהם ייערכו ומועדיהם ייקבעו על ידי מנהל הפרויקט במהלך העבודה.
 3.11.3הקבלן יעמיד לרשות אנשי המעבדה את שירותיו כגון כוח אדם ,כלים ,ציוד וכדומה ,לשם ביצוע
הבדיקות הנדרשות.
 3.11.1במידה ותוצאות בדיקה לא יהיו בהתאם לנדרש בתקן ,אזי:
הקבלן יתקן את הדרוש תיקון לצורך בדיקה נוספת.
3.11.1.1
הקבלן יחויב בעלות הבדיקה הראשונה ובעלות בדיקה חוזרת.
3.11.1.2
 3.11.1המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות מעבדה אחרות .עלות הבדיקה ,במידה ותוצאות הבדיקה
יהיו בהתאם לתקן ,תהיה על חשבון המזמין ללא תוספת רווח קבלן ,על בסיס קבלות שיציג הקבלן.
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פרק  - 4עבודות צנרת
 1.1כללי:
 1.1.1ככלל ,המזמין אחראי לספק צינורות מקוטר " 1ומעלה ישירות לאתר העבודה .הקבלן אחראי על הכנת
שטח האגירה מראש ועל שלמות ותקינות הצינורות מרגע ההספקה והלאה.
 1.1.2שטח אגירת הצינורות ,כולל משטחי הפריקה (ר' להלן) יוצגו ע"י הקבלן לאישור מנהל הפרויקט .מנהל
הפרויקט יאשר ביומן כי השטח תקין או לחילופין – אילו תיקונים נדרשים לשטח האגירה.
 1.1.3הקבלן אחראי לבצע בדיקות ויזואליות לצינורות שסופקו לו ע"י המזמין ולהתריע מידית על ליקויים
למנהל הפרויקט .ההחלטה על שימוש בצינורות שמורה למנהל הפרויקט ולמזמין.
 1.1.1יש לבדוק את הצנרת עם קבלתה לשטח שהיא מתאימה לפרט הסטנדרטי או לפרט ע"ג התכנית
המאושרת לביצוע ,ובעלת תו תקן ישראלי.
 1.1.1הצינורות המסופקים על-ידי הקבלן יישאו תו תקן מאושר של מכון התקנים הישראלי ,וליצרניהם יהיה
היתר מטעם מכון התקנים הישראלי לסמנם בתו תקן.
 1.1.1הצינורות יהיו שלמים ללא פגמים ,סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.
 1.1.1הקבלן יספק צינורות באורך סטנדרטי בלבד ,אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד.
 1.1.1לכל אורך שרשרת האספקה ועד ההנחה הסופית של הצינורות בתעלה החפורה יש להקפיד על הרמה
והנחה של הצינורות לפחות בשני נקודות אוגן .ויש למנוע מצב שהצינור מתעגל או נמתח לצורך
שמירת הציפוי הפנימי של הצינורות.
 1.1.1שירות השדה של יצרן או ספק הצנרת ילווה את ביצוע העבודה ,במתן הדרכה לקבלן ,בביקורים באתר
ומתן הערות והמלצות לביצוע העבודה.
 1.1.10שירות השדה יוזמן מעת לעת על מנת לבדוק את הצנרת והאביזרים ,לייעץ ולהדריך את המזמין בנוגע
לאיכות החומר ואיכות ההתקנה .למזמין שמורה הזכות להורות לקבלן לתקן את כל הליקויים שיתגלו
בעבודתו.
 1.2צנרת פלדה:
 1.2.1הצנרת תהיה מפלדה שייעודה הובלת מים ונוזלים אחרים לפי ת"י  ,130לפי תקן אמריקאי C-200
 ,AWWAולפי מפרט הטכני לצנרת פלדה של המזמין.
 1.2.2הצינורות יהיו מצופים בצדם הפנימי במלט רב אלומינה ,אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות.
 1.2.3הציפוי יעשה לפי תקן אמריקאי  ,AWWA C205ולפי מפרט מכון התקנים מפמ"ר  .211.1ולפי ת"י
.1112
 1.3צנרת :HDPE
 1.3.1הצנרת תהיה מיוצרת על פי תקן ישראלי  ,111ולפי הכתוב בתכנון .המפרט המינימלי יהיה HDPE-
.PE100 SDR-17
 1.3.2הצנרת תהיה בדרג  12לפחות ,אלא אם התקבלה הוראה אחרת ממנהל הפרויקט או מהמזמין.
 1.1שינוע צנרת:
 1.1.1העמסה:
 1.1.1.1כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדים או בולטים העלולים לפגוע בצינורות.
 1.1.1.2הקבלן יאבטח את הצינורות והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה ,על ידי קשירה
וסידורים מתאימים אחרים.
 1.1.1.3בהעמסת צינורות בקטרים שונים ,הצינורות בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו למטה.
 1.1.1.1צינורות מקוטר " 21ומעלה יובלו עם מתקנים מתאימים.
 1.1.1.1כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.
 1.1.1.1יש לחבר את הצינורות לכבלים לפחות בשני נקודות (בצורת  .)Aאין להניף צינורות בנקודת חיבור
אחת למנוף או ל.JCB
 1.1.1.1העמסת המטען במפעל תעשה על ידי היצרן באחת מהשיטות שלהלן:
העמסה באריזה ,העמסה בתפזורת ,העמסה באוכפים .שיטת העמסה של הצינורות
1.1.1.1.1
תהיה בהתאם לסוג הצינור וקוטרו.
האריזות לצורך העמסה יוכנו מראש על ידי היצרן כך שבכל אריזה יהיו הפריטים זהים
1.1.1.1.2
מבחינת סוג ,קוטר ,דרג/מין ואורך.
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 1.1.1.1העמסת צינורות ,שלא בבית החרושת (בשטח ,במחסן המזמין וכיו"ב) וללא אריזה מקורית,
תעשה כך שצינורות בנדבך הראשון (התחתון) יונחו על קורות תמיכה מעץ מסודרות לרוחב
קרקעית ארגז/קרון המוביל .קורות התמיכה ועמודי התמיכה צדיים יהיו שטוחים וללא בליטות
הצינורות יבלטו מעבר לקורות התמיכה כחמישית מאורכם מכל צד.
 1.1.1.1העמסת צינורות על כלי תחבורה ללא דפנות תעשה בצורת מנסרה משולשת עד לגובה המותר
לפי חוקי התעבורה ,ובהתאם להמלצות היצרן.
יציבות הצינורות המועמסים באמצעות אוכפים תובטח על ידי קורות עץ ,או טריזים
1.1.1.10
קבועים משני הצדדים של הצינורות ולכל נדבך של צינורות.
אוכפים ממתכת יהיו מרופדים בחומרים כמו גומי ,או לבד ,כדי למנוע פגיעות בצינורות
1.1.1.11
בזמן ההובלה.
צינורות בעלי מחבר פעמון (בד"כ צינורות בטון) העמסה תעשה כך שהקצוות בהם יש
1.1.1.12
פעמונים (שקע) יהיו מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים (תקע).
 1.1.2הובלה:
 1.1.2.1ההובלה תעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.
 1.1.2.2בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.
 1.1.2.3יש להבטיח דרך גיש ה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעידות .אם עקב
טלטולי הדרך תגרם לצינורות תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית ,יש לבדקם לפני הנחתם בקו.
הובלת המחברים תיעשה בזהירות כאשר הם קשורים ומחוזקים ללא אפשרות של טלטול.
 1.1.2.1אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות ,חום ,שמש ,לכלוך וקרינת
שמש .מומלץ להחזיקם במקום מוצל (תא הנהג ,בתוך צינור וכיו"ב).
 1.1.3פריקה:
 1.1.3.1מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט.
 1.1.3.2טרם הפריקה יש לבצע בדיקת פנים ,חוץ וקצוות הצנרת לוודא שאין פגמים.
 1.1.3.3פריקת הצינורות וכל ציוד אחר יבוצע על-פי הוראות היצרן.
 1.1.3.1בעת עבודה על עגורן או בקרבתו יש לחבוש קסדת מגן ,לנעול נעלי בטיחות ,ללבוש בגדי עבודה
הדוקים ולהשתמש בציוד מגן אחר לפי הצורך.
 1.1.3.1יש לוודא שהמנוף ואזור הפריקה של הצנרת מרוחקת במידה בטוחה מכבלים עיליים (חשמל,
תקשורת וכיו"ב) כלשהם.
 1.1.3.1אין לקרב את המנוף או את אמצעי ההרמה לשפת החפירות.
 1.1.3.1פריקת הצינורות והמחברים תיעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את
שלמות הצינורות.
 1.1.3.1בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות הצינורות החרוטים.
 1.1.3.1אין להפיל ,להשליך ,לגרור או לגלגל צינורות.
הפריקה תיעשה באיטיות ,באופן שהצינורות לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע .אין
1.1.3.10
להשליך את הצינורות ,ואין לגרור אותם או לגלגלם.
בשום מקרה לא יעסקו בפריקת צינורות פחות משני עובדים.
1.1.3.11
 1.1.1אחסנה באתר:
 1.1.1.1משטחי הפריקה יהיו מיושרים ,ללא עצמים בולטים ,חדים וקשים ,עלולים לגרום לפגיעות
במוצרים.
 1.1.1.2משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של כלים מכאניים,
שאפשר יהיה לפזר את החומר חפור ללא פגיעה במוצרים ,ובכדי למנוע הידרדרות המוצרים אל
תוך התעלה.
 1.1.1.3הנחת צנרת בשטח האגירה תהיה רק על ערימות מצע ו/או שקי חול ו/או צמיגים בשתי נקודות
לפחות .בשום מקרה הנחת הצנרת לא תהיה ישירות על הקרקע.
 1.1.1.1מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על משטחי הפריקה.
 1.1.1.1מוצרים בלא אריזה יונחו על גבי תמיכות עשויות קורות עץ ,או ערמות אדמה נקיות מאבנים,
רגבים ועצמים קשים או חדים אחרים .רצוי ,לכסות את ערמות האדמה בשקים או ביריעות
פלסטיות.
 1.1.1.1מוצרים המונחים בצורת סוואר :יש לוודא יציבות הסוואר על ידי תמיכות עץ אנכיות שימנעו
הידרדרות המוצרים.
 1.1.1.1האחסנה באתר תאושר על ידי מנהל הפרויקט ותצוין ביומן העבודה.
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 1.1.1.1צינורות עשויים מחומרים פלסטיים יאוחסנו מתחת לכיסוי אשר יסתיר מהם את קרינת השמש
לחלוטין .מנהל הפרויקט יאשר את כיסוי הצינורות ויציין זאת ביומן העבודה .הצינורות יהיו מכוסים
עד הנחתם בקרקע.
 1.1.1.1צינורות בעלי מחבר פעמון יאחסנו כך שהקצוות בהם יש פעמונים (שקע) יהיו מונחים על גבי
קצוות ללא פעמונים (תקע).
יש להבטיח שלא ייכנס לצנרת פסולת ,עודפי עפר ,אגרגטים או כל דבר אחר.
1.1.1.10
יש לגדר את שטח האחסנה ולמנוע כניסת בלתי מורשים לשטח.
1.1.1.11
 1.1אחסנת מחברים ,אטמים וחומרי עזר לצנרת:
 1.1.1מחברים ,אטמים וחומרי עזר לצנרת יאוחסנו באריזתם המקורית.
 1.1.2מקום האחסון יהיה בתוך מבנה שיגן על החומרים מפני לכלוך ,הרטבה ,קרני שמש ,מקורות חום,
שמנים ,צבעים ומדללים.
 1.1.3אם אטמים מסופקים כשהם קשורים בחבילות ,יש להתיר את סרטי הקשירה מספר ימים לפני
השימוש בהם ,כדי לבטל מעיכות קטנות שנגרמו בלחץ הקשירה.
 1.1.1אטמים יאוחסנו כך שלא יגרם להם עיוות מכל סוג שהוא.
 1.1.1כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התוואי יובטחו מפני הידרדרות אל תוך התעלה ,נגיעה,
חיכוך ופגיעה זה בזה ,וחדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם.
 1.1פיזור צנרת:
 1.1.1פיזור הצינורות פירושו הנחתם על הקרקע לאורך התעלה( ,או התמיכות במקרה של קו על-קרקעי)
מוכנים להנחתם הסופית.
 1.1.2כל צינור יונח קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי ,במקום שלא יפריע לתנועה העוברת ובאופן
שלא ייפגע ממנה.
 1.1.3אם לא נדרש אחרת ,יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה.
 1.1.1כל צינור המונח על הקרקע יובטח נגד גלגול ומלבד זאת יונח בזווית קטנה כלפי ציר התעלה ,כך שאם
בכל זאת יתגלגל לא ייפול לתוך התעלה.
 1.1.1במידת הצורך יש לנקוט באמצעים נגד כניסת מים עיליים או בוץ לתוך הצינורות ,המחברים
והאביזרים.
 1.1.1המחברים פוזרו לאורך התוואי בכל יום רק עבור היקף העבודה לאותו יום.
 1.1.1כאשר נוטלים צינורות ממקום אחסנה לשם פיזורם  -יחולו על הטעינה ,ההובלה והפריקה הדרישות
המפורטות לעיל.
 1.1הורדת צנרת:
 1.1.1לפני הורדת הצינורות לתעלה יש לפעול באופן הבא:
 1.1.1.1לבצע בדיקה ויזואלית של פנים וחוץ הצינור בכדי לוודא ,שלא קיימים פגמים בצינור ושהוא נקי
מחפצים ומגופים זרים ,המונעים את שימושם ותקינותם לאורך השנים .במידה ויש פגם ,אין
להשתמש בצינור ויש להודיע לפיקוח על המשך טיפול בצינור הזה.
 1.1.1.2לבדוק שתחתית התעלה מוכנה להנחת הצינור כמפורט לעיל.
 1.1.1.3לבדוק ש המצע עליו תונח הצנרת (שומשום) יבש ומהודק כנדרש.
 1.1.1.1לוודא ,כי פיזור הצינורות בוצע בצורה שתבטיח הורדתם לתעלה ללא צורך בהעברתם בתוך
התעלה.
 1.1.1.1לוודא ,כי כל הצינורות ,המחברים והאביזרים הם במצב תקין ללא פגם או נזק.
 1.1.1.1לוודא ,כי המחברים ,וכן המתקנים והכלים להנחת הצינורות מוכנים לעבודה.
 1.1.2יש להקפיד ב מיוחד שווים ,שרשראות ,כבלי פלדה וכיו"ב לא יפגעו צינורות.
 1.1.3הצינור ייתלה על גבי אביזר הרמה בעל עומס הרמה מתאים למשקל הצינור ,תוך כריכתו סביב מרכז
הכובד שלו ,כדי להקל על יישור הצינור ועשיית החיבור.
 1.1.1החזקת הצינור תיעשה משני נקודות עיגון בלבד.
 1.1.1צינור בטון בעל חור הרמה חרושתי בדופן הצינור ,יורם ויורד לתעלה בעזרת מתקן הרמה מיוחד
שיורכב על הצינור ויותאם לכלי המכאני .ההנחיות להרמת הצינורות ומתקן ההרמה עצמו יינתנו על ידי
יצרן הצינורות ועל הקבלן לבצע את ההנחה בהתאם להנחיות היצרן.
 1.1חיתוך צינורות:
 1.1.1בהתאם לצורך ,ניתן לחתוך צינורות באתר על מנת לקצרם ,כולל חריטה ומידור (פאזה) של הקצוות.
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מפרט טכני להנחת קווי מים
השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים .אם דבר זה לא יושג בעת החיתוך ,יש לעבד את השטח עד
לקבלת שטחים נקיים וחלקים באמצעות מברשות ברזל עדינות .לפני תחילת החיתוך יש לסמן את
מקום החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לציר הצינור .את הקצה החתוך של הצינור יש
לחרוט לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר בין הצינורות או למחבר בשוחה.
חיתוך צנרת יבוצע בדיסק בלבד .לא יאושר כל חיתוך באמצעים אחרים.

 1.1הנחת צינורות:
 1.1.1צנרת תונח אך ורק במרכז התעלה ולא בצידה וכי המרחק בין הדופן החיצוני של הצנרת לדופן הפנימי
של התעלה יהיה לפחות  20ס"מ.
 1.1.2הרכבת צינורות:
 1.1.2.1ל פני הרכבת הצנרת ,יש לבדוק חזותית את הצינורות ,האביזרים והאטמים ,ולוודא התאמתם
למתוכנן ,כך שאינם פגומים .פריטים שאינם מתאימים ,או שהם פגומים ,יסולקו מן האתר.
 1.1.2.2פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם יאוחסנו זמנית בצד לשם בחינת מצבם .מנהל הפרויקט
יחליט ובאם ניתן להכשיר את הצינורות ,האביזרים והאטמים ולאיזו מטרה.
 1.1.2.3פריטים שימצאו לא ראויים לשימוש ,יסומנו בצבע בולט ויסולקו לאלתר מן האתר.
 1.1.3ניקיון הצינורות במהלך ההנחה:
 1.1.3.1הצנרת תהיה נקייה מלכלוך .יש לסלק לכלוך בקפידה באמצעים רכים וללא גרימת נזק לפריטים.
 1.1.3.2על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הנחתם בתעלה.
 1.1.3.3על הקבלן לחסום את קצותיהם הפתוחים של הצינורות מדי יום בגמר העבודה .על החסימה
להיות קשיחה ויציבה בצורה כזו שגם כאשר ייחפר התעלה למחרת ,הסתימה לא תתרופף ולא
תאפשר הכנסת פסולת ,או אגרגטים לתוך הצינורות.
 1.1.3.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע כניסת מים העלולים לחתור בקרקע מתחת לצינור.
 1.1.3.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע את סחיפת המילוי והריפוד במורד השיפוע.
הנחת קווים זמניים:
1.10
 1.10.1במקרים בהם הורה על כך המזמין ,יונחו קווים זמניים עיליים (לרוב) לטובת הספקת מים לצרכנים
בזמן העבודות.
 1.10.2יש לבצע סגירת מים וחיטוי כנדרש להתקנת צנרת לפני חיבור צרכנים לקו.
 1.10.3יש לשמור על רציפות הארקה במקומות בהם הארקה ע"ג צינורת המים נפגעים.
 1.10.1הארקה תבוצע באמצעות כבל הארקה של  21ממ"ר לפחות מנחושת.
 1.10.1ההארקה תחובר בשני הקצוות לפלדה ,עם חיבור אוויר קנדי וחבק מתאים לצינור פלדה.
 1.10.1יש לאשר את הביצוע עם חשמלאי מוסמך.
 1.10.1יש לאגן את הצינור הזמני לקירות או לעמודים בצורה בטוחה ואיכותית.
 1.10.1אין לאגון את הצינור על תשתיות עיליות אחרות כגון חשמל או תקשורת.
הרכבת צנרת פלדה:
1.11
 1.11.1הקבלן מחויב להשתמש במצמדה בריתוך קווי מים מקוטר " 1ועד בכלל (למעט בצינורות בעלי מחבר
פעמון) על חשבון הקבלן ,לא יאושר ריתוך ללא שימוש במצמדה בקטרים הנ"ל.
 1.11.2כל ההתחברויות לקו חדש/ישן ולאורך הקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד שיסופקו
ע"י המזמין (לא יתקבלו חיבורים לקווים חדשים/ישנים שיבוצעו ע"י חיתוך בצינורות אלא באישור
בכתב ממנהל הפרויקט).
 1.11.3לצורך יצירת זוויות בצינור יש להעדיף קשתות חרושתיות ,ורק במקום שלא ניתן או שהזוויות לא
מאפשרות יאושר ריתוך קשתות ע"י יצירת פלחים מצינור.
 1.11.1בכל הריתוכים של האביזרים יש לבצע תיקוני בטון פנים בתפרי הריתוך לאחר גמר ריתוכם.
 1.11.1בצינורות בגודל " 32ומעלה יש לתקן בטון פנימי בריתוכים גם בחיבורים בין  2צינורות – על-פי הנחיות
יועץ הבטיחות.
 1.11.1תיקוני ציפוי פנים יבוצעו לפחות  21שעות לפני הורדת הצנרת לתעלה .החומר אתו יעבוד הקבלן
לתיקון ציפוי פנים יהיה תערובת ביחס של שניים לאחד ( 2חול 1 ,מלט) בתוספת של  20%חומר
מקשה מהול במים .החומר המקשה יהיה בי .גי .בונד מס'  2או שראקריל  .1000על החומרים להיות
בעלי ת"י  1112לאישור מגע במי שתייה.
 1.11.1בסגירות מים יש להשתמש בחומר נאצטם  31בעל תכונות קישוי מהיר ומאושר לשימוש במי שתייה.
 1.11.1ציפוי/תיקון עטיפה חיצונית של ראש צינור מרותך יבוצע לאחר גמר הריתוך ולפני כיסוי התעלה .יש
להניח על כל היקף ורוחב הראש רשת המסופקת ע"י יצרן הצינורות בגובה של לפחות גובה הבטון של
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עטיפת הצינור .יש למלא ולצפות הראש בתערובת המלט אך ורק לאחר הנחת תבנית מתאימה על
ראש הצינור (כדי שהנוזלים לא יוכלו להיספג בקרקע לאחר הכיסוי).
הנחת צנרת בשרוול:
1.12
 1.12.1יש לוודא את שלמות השרוול ושהוא נקי מאבנים ,לכלוך או כל דבר שיכול לפגוע בשלמות הציפוי
החיצוני של הצינור המשורוול.
 1.12.2יש לוודא שיש מספיק מקום להורדת הצינור המשורוול טרם הכנסתו לשרוול .אין להכניסו בזווית
כלשהיא כלפי השרוול ,אלא בזווית ישרה והמשכית.
 1.12.3אין לדחוף את הצינור המשורוול באמצעות כלים מכניים בצורה שיפגעו בפלדה בקצה הצינור.
 1.12.1ככלל ,השרוול יהיה גדול מהצינור המשורוול ב" ,1אלא אם כן נתנו לקבלן הנחיות שונות על-ידי
המפקח.
 1.12.1ככלל ,יש להשתמש ב"סנדלים" כדי למנוע מגע בין הצינור המשורוול לשרוול ולשמור על שלמות הציפוי
החיצוני.
 1.12.1לאחר גמר שרוול הצינור ,יש למלא את הרווח בין הצינורות בבטון רזה (דייס) ,ולאטום את קצות
השרוול בעצר תופח.
תיקוני בטון פנים בצינורות:
1.13
 1.13.1תיקוני ציפוי פנים יבוצעו לפחות  21שעות לפני הורדת הצנרת לתעלה.
 1.13.2החומר אתו יעבוד הקבלן לתיקון ציפוי פנים יהיה תערובת ביחס של שניים לאחד ( 2חול 1 ,מלט)
בתוספת של  20%חומר מקשה מהול במים .החומר המקשה יהיה בי .גי .בונד מס'  2או שראקריל
 1000או ש"ע.
 1.13.3בסגירות מים יש להשתמש בחומר נאצטם ( 31או ש"ע) בעל תכונות קישוי מהיר ומאושר לשימוש במי
שתייה.
 1.13.1כל החומרים חייבים להיות בעלי ת"י  1112לאישור שימוש במגע עם מי שתייה.
תיקוני בטון חוץ לצינורות:
1.11
 1.11.1ציפוי/תיקון עטיפה חיצונית של ראש צינור מרותך יבוצע לאחר גמר הריתוך ולפני כיסוי התעלה.
 1.11.2החומר אתו יעבוד הקבלן לתיקון ציפוי פנים יהיה תערובת ביחס של שניים לאחד ( 2חול 1 ,מלט)
בתוספת של  20%חומר מקשה מהול במים .החומר המקשה יהיה בי .גי .בונד מס'  2או שראקריל
 1000או ש"ע.
 1.11.3יש להניח על כל היקף ורוחב הראש רשת המסופקת ע"י יצרן הצינורות בגובה של לפחות גובה הבטון
של עטיפת הצינור.
 1.11.1יש למלא ולצפות הראש בת ערובת המלט אך ורק לאחר הנחת תבנית מתאימה על ראש הצינור (כדי
שהנוזלים לא יוכלו להיספג בקרקע לאחר הכיסוי).
צביעת צינורות:
1.11
 1.11.1יש לנקות את הצינור היטב משאריות לכלוך ,אבק וקורוזיה.
 1.11.2יש לצפות את הצינור בצבע יסוד תקני.
 1.11.3הצביעה הסופית תהיה בעלת שתי שכבות ,עד קבלת צבע אחיד ורציף.
 1.11.1יש להשלים את השכבה החיצונית לפי הוראות היצרן לכל צבע.
 1.11.1הצבע יהיה מתאים לצביעת צינורות פלדה ו/או בטון על-פי הנחיות והוראות היצרן.
 1.11.1גוונים לצביעת צינורות:
 כחולRAL 5019 :
 צהובRAL 1021 :
 סגולRAL 4005 :
 תכלתRAL 5012 :
 אדוםRAL 3020 :
 אפורRAL 7039 :
פעולות בצנרת שיש לבצע בסיום התקנת הקווים:
1.11
 1.11.1פעולות השטיפה ,הטסט והחיטוי יבוצעו אך ורק בנוכחות המפקח.
 1.11.2מילוי הקו במים:
יש למלא את הקו במים רק לאחר שכל הבטון הפנימי (תיקוני הבטון) יבש לחלוטין.
1.11.2.1
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יש לוודא ששסתומי האוויר מותקנים ושהם תקינים.
1.11.2.2
יש למלא את הקו באיטיות ולמנוע הלמי מים או רעידות של הצנרת כתוצאה ממהירות
1.11.2.3
זרימה גבוהה.
יש לוודא ניקוז הקו מאוויר טרם תחילת השטיפה והטסט .ניתן לשחרר אוויר דרך
1.11.2.1
שסתומי אוויר  ,הידראנטים או חיבורי צרכן.
המעקף למילוי הקו במים יהיה לפחות " 2ובעדיפות שיהיה על קרקעי.
1.11.2.1
יש לוודא שהמעקף סגור בכל רגע נתון מלבד הצורך למילוי הקו במים.
1.11.2.1
יש להצמיד למעקף אל חוזר למנוע כניסת מים מהצינור החדש לצינורות הקיימים.
1.11.2.1
 1.11.3שטיפה:
יש לבצע שטיפה מכנית לקו באמצעות ספוג תקני שמיועד לשטיפה של הקו בקוטר
1.11.3.1
הרצוי.
את השטיפה רצוי לבצע מהמקום הגבוה אל המקום הנמוך.
1.11.3.2
יש להמתין עד קבלת מים נקיים וצלולים ורק אז להפסיק את פעולות השטיפה.
1.11.3.3
את המים יש להפנות בגרביטציה או באמצעות משאבה טבולה לניקוז עירוני מסודר.
1.11.3.1
יש להתחיל את תהליך השטיפה כשכל מגופי הניקוז פתוחים ושהעליות לצרכנים
1.11.3.1
פתוחות .לאחר יציאת מים ושטיפת החציות והניקוזים יש לסגור אותם ולסיים את השטיפה
באמצעות הספוג.
יש לשטוף גם את החציות בתהליך השטיפה ,כלומר לפתוח אותם בתהליך ולתת למים
1.11.3.1
לזרום עד קבלת מים צלולים ונקיים.
 1.11.1טסט לחץ:
טסט לחץ יבוצע בנוכחות מפקח בלבד.
1.11.1.1
הלחץ התקני שצריך לבצע את הטסט הוא פי  1.1מלחץ העבודה בקו.
1.11.1.2
יש להעמיד את הלחץ למשך  2שעות ,ולבדוק האם הייתה ירידת לחץ.
1.11.1.3
טסט הלחץ צריך לכלול את החציות של הקו.
1.11.1.1
יש להתחיל את טסט הלחץ  12שעות לאחר מילויו במים.
1.11.1.1
 1.11.1חיטוי:
החיטוי יבוצע על-פי הנחיות והוראות משרד הבריאות בלבד.
1.11.1.1
את ה חיטוי יש לבצע באמצעות מחטא ,ודוגם בעלי רישיון בתוקף של משרד הבריאות
1.11.1.2
לחיטוי ולדיגום.
יש למלא את הטפסים כנדרש ולהגישם למזמין בטרם חיבור צרכנים לקו:
1.11.1.3
 טופס  : 1לאחר גמר החיטוי ולאחר קבלת תוצאות של בדיקות המעבדה( .טופס זה
הוא תנאי לחיבור צרכנים לקו).
 טופס  : 2ביום חיבור הצרכנים לקו יש לבצע דיגום נוסף (ואם עבר יותר משבוע
מיום החיטוי צריך גם בדיקות מעבדה על-פי נהלי משרד הבריאות) ,טופס זה יהיה
תנאי לטיפול בחשבון הסופי.
יש לוודא הוצאת חומר חיטוי גם מהחציות.
1.11.1.1
לאחר גמר החיטוי אין להשאיר חומר מחטא (לרוב כלור) בקווים מעבר לדרוש לביצוע
1.11.1.1
החיטוי .יש לשטוף אותם עד קבלת מים שפירים צלולים ונקיים.
במידה ולא בוצעו איטום לקו בסוף יום העבודה ו/או לא בוצעו איטום לעליות במהלך
1.11.1.1
העבודות ,יש לבצע חיטוי ברמה של חיטוי לאחר זיהום מים – על-פי נהלי משרד הבריאות.
 1.11.1תרשים  1מרכז לסדר הפעולות בגמר הנחת קווי מים:
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תרשים  – 1תהליך ביצוע ניקוי ,חיטוי ושטיפת קווים



יש להדגיש שכלל הפעולות צריכות להתבצע בנוכחות מפקח ובחתימתו.
כלל הפעולות יבוצעו דרך חיבור בייפס (בד"כ " )2מקווים קיימים ,שיישאר סגור תמיד למעט בזמן
מילוי הקו או ביצוע פעולות המצריכות מים בקווים החדשים.

ניקוי מכני

שטיפה
במים
טסט לחץ

חיטוי





ניקוי הקו מאבנים ולכלוך באמצעים מכניים.
לרוב בשימוש ספוג פוליאוריטן שמסופק במחסן הגיחון
יש לוודא שקוטר הספוג מתאים לקוטר הקו.



העברת מים שפירים לכל אורך הקו עד קבלת מים צלולים
ונקיים בסוף הקו.




לחץ פי  1.5מלחץ העבודה בקו.
הלחץ צריך לעמוד במקום במשך שעתיים.



באמצעות קבלן חיטוי מוסמך ע"י משרד הבריאות.

(אחד מהאפשרויות)

השהיה

בוכנה

התזה

שטיפה
במים
דיגום

קבלת אישור
מעבדה

דיגום 2





חיבור צרכנים





יש לקחת דיגום באותו יום של סיום החיטוי.
הדיגום יילקח ע"י דוגם מוסמך של משרד הבריאות.
הדגימה תישלח למעבדה מוסמכת לבדיקה הנדרשת ע"י הרשות
להסמכת מעבדות.



קבלת מסמך מהמעבדה של הגיחון – המאשר חיבור צרכנים
למים.
ביום חיבור הצרכנים לקו יש לבצע בדיקות שדה באמצעות דוגם
מוסמך.
אם בדיקות השדה לא יצאו תקינות – יש לשטוף את הקו עד קבלת
תוצאה תקינה.
אם עבר יותר משבוע מהחיטוי יש לבצע גם בדיקות מעבדה.
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פרק  - 5ריתוך
 1.1כללי:
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.1
1.1.1

כל עבודות הריתוך יבוצעו ע"י רתכים מוסמכים בעלי תעודה בתוקף ,ובעלי ניסיון קודם בעבודות ריתוך
מסוג זה ובקוטר צנרת הרלוונטי .הריתוך יבוצע על-פי הסטנדרטים המקצועיים הטובים והעדכניים
ביותר לריתוך צינורות פלדה.
הקבלן יציג תעודת הסמכה אישית מיצרן הצינורות עבור כל רתך שיועסק על ידו בביצוע העבודה.
הקבלן לא יורשה להעסיק רתך עבורו לא הוצגה תעודת הסמכה ו/או שהרתך לא אושר ע"י המזמין
לפני תחילת עבודתו.
המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר רתך לביצוע עבודות ריתוך .במקרה זה הקבלן יצטרך
להעסיק רתך אחר שהמזמין יאשר.
אין לבצע ריתוכים בתנאי מזג אוויר שלא מאפשרים גמר עבודה בצורה טובה ומקצועית .לעניין זה
מנהל העבודה יקבע האם תנאי מזג האוויר מתאימים או לא.
אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע מתנאי מזג האוויר כגון גשם ,רוחות
חזקות ,סופות חול וכיו"ב .במקרים מיוחדים יש לקבל את אישור המפקח ולנקוט בהגנה המתאימה
מפני מזג האוויר.

 1.2חומרים וכלים:
 1.2.1כל החומרים וכל ה כלים המשמשים לריתוך יהיו מסוג מעולה ובאיכות מעולה.
 1.2.2רתכת:
 1.2.2.1יש להשתמש ברתכת מסוג .AM400 – 100% dutycycle
 1.2.2.2יש לרתך בין  11-11אמפר ובמתח של עד .V 32
 1.2.3אלקטרודות:
 1.2.3.1יש להשתמש באלקטרודות  ZIKAבלבד ,בתקן ובסוג המתאים לריתוך סוג הפלדה וקוטר הצינור
המרותך.
 1.2.3.2אין להשתמש באל קטרודות שהתגלה פגם בהם או בציפוי שלהם ,או שנרטבו.
 – 6010 1.2.3.3אלקטרודה סטנדרטית.
 – AWS 7010 1.2.3.1חוזק מוגבר.
 1.2.1ריתוך אוגנים:
 Zika 18 – 7018 1.2.1.1או ZIKA 4 – 7024
 1.2.1.2עובי סטנדרטי של אלקטרודה לשימוש  3.21מ"מ בלבד.
 1.2.1.3במצב שאין הפסקת מים הרמטית ואין ברירה אחרת ניתן לעטוף את האלקטרודה בטפלון.
 1.3הכנות לריתוך:
 1.3.1יש לבדוק את הצינור המותקן שהוא שלם ,אין בו פגמים וסדקים גם חיצונית וגם פנימית.
 1.3.2יש לנקות את שטח הריתוך בשני הצדדים המשיקים בריתוך.
 1.3.3יש לחתוך פאזות כנדרש באמצעות דיסק.
 1.3.1יש להתאים את הצינורות שישיקו אחד לשני בצורה מושלמת וללא מאמצים פיזיים על אף אחד מצדי
הצינור ושאין רווח כלל בין הצינורות שצריכים לרתך.
 1.3.1יש לוודא שכל פני השטח המרותך יבש לחלוטין.
 1.1ביצוע הריתוך:
 1.1.1יש לרתך על-פי כל הוראות המקצוע של הרתכים.
 1.1.2יש להמתין לפחות חצי שעה בין תפר ריתוך אחד למשנהו ולאפשר לריתוך להתקרר.
 1.1.3אין לקרר את הריתוך במים או בכל אמצעי אחר ,מלבד קירור טבעי.
 1.1שימוש בטבעות ריתוך:
 1.1.1ככל ל אין להשתמש בטבעות ריתוך ,אלא לבצע התאמות מלאות של שני ראשי הצינורות המרותכים
ולרתך את הקווים בהמשכיות אחד לשני.
 1.1.2במקרים מיוחדים ו/או בלוחות זמנים צפופים כגון סגירת מים ניתן להשתמש בטבעת ריתוך באישור
המפקח בלבד.
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הטבעת תותקן במצב אופטימלי ,ללא מאמצים פיזיים עליה כאשר הרווח בין ראשי הצינורות המשיקים
הוא המינימלי ביותר האפשרי .הרווח המקסימלי שהטבעת תחפה עליה הוא עד  1מ"מ.
יש לוודא שפנים הטבעת מצופה בטון כנדרש.

 1.1לאחר הריתוך:
 1.1.1גודל תפיחה סטנדרטי צריך להיות בין  0.1-2מ"מ.
 1.1.2יש לתת לריתוך להתקרר במשך שלוש שעות לפחות לפני יישום תיקוני בטון על גביהם.
 1.1פיקוח על ריתוכים והיתוכים תרמיים וחשמליים:
 1.1.1מנהל הפרויקט או נציג מוסמך של יצרן הצנרת ,יפקחו באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך
וההיתוך ויבדקו את טיבם .למען הסר ספק ,האחריות לטיב ולאיכות העבודה מוטלת על הקבלן.
 1.1.2במהלך העבודה השוטפת יהיה רשאי מנהל הפרויקט לדרוש חיתוך דוגמאות לבדיקת טיב הריתוך
והחיבור.
 1.1.3הקבלן אחראי לבדיקה ולכיול של כל הציוד הריתוך וההיתוך העומד לרשותו.
 1.1.1מנהל הפרויקט יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה של הריתוך ובאיזה תפר של כל קו צנרת החייב
בבדיקה זו ,אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים.
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פרק  - 6התקנת מדי מים ואביזרים
 1.1חומרים:
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1

יש להקפיד להתקין את כל האביזרים על-פי מפרט טכני זה ועל-פי הפרט העדכני להתקנת אביזרים.
כל החומרים לעבודות מים והידראוליקה יסופקו ע"י המזמין ,אלא אם נקבע אחרת מפורשות בתנאי
ההתקשרות של המזמין עם הקבלן .הקבלן אינו מורשה להביא אף חומר מן החוץ ללא אישור בכתב
מראש.
כל החומרים והאביזרים יהיו בעלי תו תקן  1112למגע עם מי שתייה של מכון התקנים הישראלי.
לפני התקנת האביזרים יש לנקותם מכל לכלוך או אבק ,ובמיוחד יש לנקות את משטחי האטימה.
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם תוך שימוש בפלס.
התאמה בין האביזרים תהיה מדויקת אך לא מאולצת .לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או
בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים או באוגנים שלהם.
כל האביזרים יהיו בעלי התאמה ל  ,PN16אלא אם צוין אחרת בתכניות.
סדר עדיפות במקרה של סתירה בין הפרטים:
א .הפרט המופיע על גבי התכנית.
ב .הפרט הסטנדרטי של המזמין.
ג .המפרט הטכני.

 1.2אביזרים מאוגנים:
 1.2.1ריתוך האוגנים יבוצע על-פי ההנחיות המקצועיות לריתוך אוגנים.
 1.2.2אטמים :בכל אוגן יותקן אטם מסוג קלינגריט ,אלא אם התקבלה הוראה אחרת מהמפקח או
מהמהנדס .האטם יהיה בגודל ובקוטר המתאים לאוגן .אין לחתוך או לקצר את האטם בשום דרך
שהיא .האטם הוא לשימוש חד פעמי בלבד ,ואין להשתמש באטמים משומשים.
 1.2.3באוגנים מ" 11ומ עלה יותקנו אטמים מקלינגריט בלבד.
 1.2.1יהיה שימוש בברגים ואומים המתאימים בלבד למלוא קוטר ואורך החורים של האוגנים .הבורג יבלוט
מעבר לאום הסוגר אותו בשלושה ס"מ לפחות.
 1.2.1סגירת הברגים תיעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה.
 1.2.1במגופים " 11ומעלה :יש לסגור את האומים באמצעות מפתח מומנט ייעודי ולקבוע את המומנט על-פי
נתוני לחץ העבודה בקו.
 1.2.1אין להתקין תת קרקעית אוגן "דרסר" ללא אישור מפורש ובכתב של המפקח או המהנדס.
 1.3מגופים:
1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.1
1.3.1
1.3.1

לפני הרכבת המגוף יש לבדוק את תקינותו ע"י סגירתו עד הסוף ופתיחתו המלאה.
יש להתקין את המגוף בצורה המשכית להנחת הצינורות .יש להימנע מלהכין את המגוף עם שתי קטעי
צנרת משני צדי המגוף ולרתכו בתוך התעלה (כמו פשטיק) .למעט במקרה של הכנת פיגורות גדולי
קוטר בסדנא מראש.
בקטרים מעל " 11יש להתקין מגוף מעקף בנוסף למגוף הראשי .בהתאם לתכניות ולפרטים שהתקבלו
לעבודה.
עד גודל " 1יש להתקין את המגוף עם הגלגל המקורי עליו ולהשאירו כך באדמה.
מ " 1ומעלה יש להתקין את המגוף עם בוקסה עליו ,ולמסרו כך למחלקת האחזקה של המזמין.
סדר עדיפות למיקום מגופים:
א .במדרכה.
ב .במיסעה ,בנתיב נסיעה ימני ביותר.
ג .בכביש במקום חניית רכבים.

 1.1תאי מגופים:
 1.1.1י ש לוודא שהתא אינו נשען על הצינור ואינו גורם למאמץ ולמשקל על הצינור.
 1.1.2יש לוודא שהצינור של התא מגיע עד גובה מכסה התא ,ולא מבוצעים תמיכות נוספות ע"י שימוש
באבני אקרשטיין או כדומה .באם יש צורך להשלים גובה יש להשתמש בצווארונים מקוריים של ספק
מורשה בלבד.
 1.1.3במידה וה תא עמוק ממטר אחד ,יש להוסיף מוט הארכה עד לגובה מכסה התא מינוס  20ס"מ,
ולהשאירו בתוך התא.
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יש למלא את התא בחצץ עד לגובה הראש של המגוף ,כך שרובו ככולו שקוע בתוך חצץ ולא בא במגע
עם אוויר.
בתא מגופים שציר המגוף עמוק מ 1.2-מ' יש להתקין מוטות הארכה .מוטות ההארכה צריכים להגיע
עד  20ס"מ מתחת למפלס הכביש.
במגופים ללא בוקסה אלא עם גלגל ,יש להכין "מזלג" ע"י הרתך בגובה המתאים ולהשאירו על דופן
התא מבפנים.
כל תא המיועד למגוף " 20ומעלה יש לבצע לו חיבור חשמל ,כולל הזמנת החיבור מחח"י הנחת
שרוולים לכבלי חשמל ,פילרים למוני חשמ ל .במקום בו יש מספר תאי מגופים קרובים אחד לשני יש
לשרשר ביניהם שרוולים לכבלי חשמל.

 1.1עליות מהקרקע:
 1.1.1יש לוודא שבכל העליות מהקרקע נשמרת עטיפת הבטון המקורית של הצינור עד לגובה של  1-1ס"מ.
 1.1.2באם לא נשמר הבטון יש לצקת בטון כראוי עד השלמת הבטון כולו עד צינור החצייה התת קרקעי כולל
הקשת.
 1.1.3יש לצבוע את הצינור פלדה העל קרקעי על-פי התקן של צביעת הצינורות הכתוב לעיל.
 1.1.1במקרים מסוימים ,ובעיקר במקומות בהם קיים חשש לפגיעה של העלייה ע"י רכבים יש לשים עמודי
הגנה מסביב לעלייה.
 1.1.1עליות שנמצאות סמוך לכבישים ראשיים או באי תנועה יש להוסיף מתקן שבירה .על מתקן השבירה
להיות מונח על-פי הוראות היצרן ,כאשר חציו קבור באדמה וחציו על קרקעי.
 1.1.1עליות שנמצאות במקום שיש בהם הולכי רגל או בצמידות למקום כזה (בד"כ בעליות בתוך גינות
ציבוריות) ,יש לבצע את העלייה בגובה  10ס"מ ולצבוע אותה בצבע בולט לעין.
 1.1שסתומי אוויר:
 1.1.1יש לבצע שסתומי אוויר עם מגוף לפניו .המגוף צריך להיות תת קרקעי ,וקרוב ככל האפשר אל הקו
הראשי.
 1.1.2יש להוציא את ה T-מהקו הראשי אל השסתום אוויר מהצד העליון של הקו הראשי בלבד .אין לבצע
את ההתחברות לקו הראשי בשום זווית אחרת.
 1.1.3החצייה מהקו הראשי אל שסתום האוויר חייב להיות בשיפוע כלפי מעלה לכיוון השסתום .השיפוע
חייב להיות לפחות .1%
 1.1.1יש לוודא את תקינות השסתום אוויר לפני הפעלת הקו (גם יציאת אוויר וגם כניסת אוויר).
 1.1ברז כיבוי אש:
 1.1.1על האוגן להיות בגובה  10ס"מ מהקרקע ובמרחק סביר מהקיר שמאחוריו שיאפשר פתיחה וסגירה
של הברז ע"י כלים סטנדרטיים של כיבוי אש ,הכל לפי הפרט.
 1.1.2בשטחי פיתוח יש להתקין אוגן עיוור על הברז כיבוי אש עד גמר עבודות הפיתוח.
 1.1מדי מים:
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.1
1.1.1

סדר עדיפויות למיקום מד מים ראשי:
א .על גבול המגרש בצד הפנימי של הצרכן.
ב .במגרש נעול או חוסר אפשרות אחרת ,בגבול המגרש בצד החיצוני.
ג .באם יש נישה ייעודית למדי מים ,יש להתקין בתוך הנישה גם אם היא מעט בתוך המגרש.
במקום שבו מד המים הועתק מתוך המגרש אל גבולו ,יש להשלים צנרת פנימית בתוך המגרש
מהמיקום המקורי של מד המים אל המיקום החדש .השלמת הצנרת תת קרקעית תיעשה מצינורות
פלדה בריתוך ,על קרקעית מצינורות מגולוונים.
אין להתקין יותר משישה מדי מים לגובה בחנוכייה אחת .מד המים העליון צריך להיות בגובה
מקסימום של  110ס"מ מפני הכביש.
את מד המים יש להתקין על-פי הפרט הסטנדרטי ,במקרים בהם יש  ,UFRיש להתקין  UFRחדש
במקומו.
יש להתקין מקטיני לחץ דירתיים חדשים רק במקום שהתכנון דורש זאת .כברירת מחדל יש לכוון את
המקטין לחץ על  3.1אטמוספרות .יש להקפיד להתקין ולכוון את מקטין הלחץ לפני סגירת המים של
הפרויקט.

 1.1מחברים בין אביזרים:
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יש להשתמש בפשתן לצורך איטום המחברים .אין להשתמש בשום אמצעי אחר.
בבניית חנוכיות ואביזרים על קרקעיים מגולוונים חובה השימוש בצבע בעל תקן לשימוש במגע עם מי
שתייה בלבד ,כדוגמת "פוליאמין  "KSIR 88של טמבור או "אפוקסידן  "HB-19של דנבר צבעים או
ש"ע.

הארקות:
1.10
 1.10.1יש להקפיד על התקנת הארקה על-פי הפרט.
 1.10.2יש להקפיד על שמירת רציפות חשמלית בצנרת הפרטית של הצרכן:
 1.10.3להשלמות צנרת יש להשתמש בצינורות מגולוונים בלבד.
 1.10.1במקום שהצרכן התקין צינורות מפלסטיק ,ניתן להתחבר אליהם באמצעות צינורות פלסטיק.
 1.10.1יש לוודא ולבדוק האם קיים בקרבת מדי המים כבל הארקה של הצרכן ,ולחברו אל נקודת ההארקה
ע"ג מד המים.
 1.10.1בשום מקרה אין לבטל הארקה קיימת של צרכנים.
 1.10.1במקרים שבהם מניחים קו זמ ני לפני ביצוע עבודה להנחת צנרת ,יש לוודא שרציפות הארקה נשמרת
לכל אורך התקופה בין אם היא ממשיכה להתקיים ע"ג קו המים הישן (כל עוד לא מפרקים אותו) או
לחלופין התקנת כבל הארקה במקביל לקווים הזמניים שיחוברו לצנרת פלדה תת קרקעית במקום
אחר.
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פרק  - 7עבודות מוצרי בטון טרומי
 1.1כללי:
 1.1.1מוצרי הבטון יהיו בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות.
 1.1.2כל רכיבי מוצרי בטון ייוצרו לפי התקן הישראלי המתאים ,יוטבעו בתו תקן של מכון התקנים הישראלי,
ויהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין.
 1.1.3מוצרי הבטון יעמדו בלחץ ועומס כנדרש בתקן.
 1.1.1מוצרי הבטון יהיו שלמים ללא פגמים ,סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.
 1.1.1שירות השדה של יצרן ו/או ספק מוצרי הבטון ילווה את ביצוע העבודה ,במתן הדרכה לקבלן ,בביקורים
באתר ומתן הערות והמלצות לביצוע העבודה .שירות השדה יינתן על חשבון הקבלן וללא תמורה מצד
המזמין.
 1.1.1מוצרי בטון יבנו מאלמנטים טרומיים .מוצרי בטון יצוקים באתר יבוצעו רק במקרה שצוין במפורש
בתוכניות ו/או באישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים (תחתית ,חוליה ותקרה) יהיו מתוצרת אחת.
 1.1.1מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים ייוצרו עם סידורי הרמה והנחה  -חורים או ווים ,אשר יתאימו למבנה
ויאפשרו הרמה והנחה נוחים ומדויקים .חורי הרמה לא יהיו חורים עוברים כך שאין צורך לסתום אותם
לאחר הצבת רכיבי התא .הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם לאחר הצבת מוצרי הבטון.
 1.1.1פתחי חיבור צנרת יהיו חרושתיים או יבוצ עו באתר העבודה באמצעות מקדח כוס ויצוידו במחברי
שוחה על פי התוכניות והנחיית מנהל הפרויקט.
 1.1.10מכסים וקולטנים יסופקו ממחסן המזמין על חשבון המזמין ,אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות .הובלת
המכסים והקולטנים ממחסן המזמין ועד לאתר העבודה או החזרתם אל מחסן המזמין תעשה על
חשבון הקבלן.
 1.2מידות תאים ושוחות:
 1.2.1תאי בקרה ושוחות קליטה יתאימו במידותיהם לתוכניות.
 1.2.2המידות המפורטות בכתב הכמויות מתייחסות למידות הפנימיות של תאי בקרה ושוחות קליטה.
 1.3מתעל:
1.3.1

מתעל הינו סידור תעלות ראשיות וסעיפי תעלות בקרקעית התא במפלסים נכונים ועקומות נוחות כך
שהזורם יזרום ללא מעצור ולא התזה .הזווית בין כווני הכניסות והמוצא לא יהיו פחות מ  90מעלות.
המתעלים יעוצבו מבטון חלק ,כאשר גובה המדרגה יהיה לפחות  111%רדיוס הצינור .המתעל יהיה
משופע כלפי קירות השוחה בשיפוע .1:1
 1.3.2תחתית:
 1.3.2.1התחתית תיוצר לפי דרישות ת"י .111
 1.3.2.2התחתית תיוצר ביציקה מונוליתית אחת (ולא יציקה בשני שלבים).
 1.3.2.3הבטון יהיה מסוג ב 100 -והזיון המינימאלי יהיה מסוג  1@20בצורת כוכב.
 1.3.2.1במידת האפשר ,יעשה עיבוד המתעל במפעל.
 1.3.3חוליות הגבהה:
 1.3.3.1החוליות ייוצרו לפי דרישות ת"י .111
 1.3.3.2גובה חוליות יהיה גדול ככל הניתן כך שיבנה תא על מספר מינימאלי של חוליות.
 1.3.3.3חוליות תהיינה עם שקע בקצה האחד ,תקע בקצה השני ,ומלוטשות במשטחים פנימיים.
 1.3.3.1חוליות תותקנה שקע בתוך תקע כאשר ביניהן יהיה אטם מיוחד המיועד לאטימה בין חוליות ,בין
חוליות לתחתית ובין חוליות לתקרה .סוג האטם יהיה תואם לחוליה ולפי הוראות היצרן בלבד.
שימוש באטם אחר או בצורת אטימה אחרת ,תעשה באישור מנהל הפרויקט בלבד.
 1.3.1תקרה:
 1.3.1.1התקרה תיוצר לפי דרישות ת"י .111
 1.3.1.2התקרה תתאים ל"עומס כבד" בלבד ,למעט במקומות בהם אין גישה לכלי רכב באופן מוחלט.
במקומות אלה ,יקבע סוג התקרה על ידי מנהל הפרויקט.
 1.3.1.3התקרה תיוצר עם בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר הן מורכבות על תאי
בקרה.

 1.1שינוע מוצרי בטון:
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 1.1.1העמסה:
 1.1.1.1העמסה ,הובלה ופריקת מוצרי בטון עם מחברים מובנים בדופנם ,תיעשה בזהירות ללא פגיעה
במחבר .כל פגיעה במחבר תפסול את המוצר.
 1.1.1.2כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדים או בולטים העלולים לפגוע במוצרי הבטון.
 1.1.1.3מוצרי הבטון יועמסו על ידי היצרן בלבד בבית החרושת.
 1.1.1.1יש לאבטח את מוצרי הבטון והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה ,על ידי קשירה
וסידורים מתאימים אחרים.
 1.1.1.1בהעמסת מוצרי הבטון בקטרים שונים ,מוצרי הבטון בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו למטה.
 1.1.1.1כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.
 1.1.2הובלה:
 1.1.2.1ההובלה תעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.
 1.1.2.2בעת ההובלה צריכים מוצרי הבטון להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.
 1.1.2.3יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים ורעידות .אם עקב
טלטולי הדרך תגרם למוצרי הבטון תזוזה לגבי התנוחה ההתחלתית ,יש לבדקם לפני הנחתם
בקו.
 1.1.2.1אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות ,חום ,שמש ,לכלוך וקרינת
שמש .מומלץ להחזיקם במקום מוצל (תא הנהג ,בתוך צינור וכיו"ב).
 1.1.3פריקה:
 1.1.3.1מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט.
 1.1.3.2פריקת מוצרי הבטון תיעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את שלמות מוצרי
הבטון.
 1.1.3.3הפריקה תיעשה באיטיות ,באופן שמוצרי הבטון לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע .אין להשליך
את מוצרי הבטון ,ואין לגרור אותם או לגלגלם.
 1.1.3.1מוצרי הבטון לא יונחו בע ת הפריקה על אבנים ,סלעים או כל חומר קשיח אחר אשר עלול לפגוע
בשלמותם.
 1.1.3.1אין לפרוק מוצרי בטון בידיים.
 1.1.3.1פריקה מכנית תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות ,או במלגזה.
 1.1.3.1הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות .אין להשתמש בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים .אין
לתפוס את המוצרים בעזרת ווים.
 1.1אחסנה באתר:
אחסנת מוצרי בטון תעשה בכפוף לאמור בסעיף אחסנת צינורות .בכל מקום בסעיף זה בו מופיעות המילים
"צינור"" ,צנרת"" ,צינורות" יש להתייחס כאילו נאמר "מוצרי בטון".
 1.1חפירה למוצרי בטון:
 1.1.1חפירה למוצרי בטון ומבנים טרומיים כלשהם ,תבוצע בהתאם למידות ,לקווים ולשיפועים המצוינים
בתכנית או לפי הוראות מנהל הפרויקט ,תוך יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת המבניים וציפוי
הקירות במקרה הצורך.
 1.1.2החפירה תיעשה בהתאם למפורט בפרק חפירת התעלות דלעיל.
 1.1.3במקרה שבתחתית ה חפירה נמצא שהקרקע איננה מהווה בסיס יציב למוצרי הבטון ,על הקבלן להודיע
למנהל הפרויקט ולבקש הוראות בכתב כיצד יש לבצע את ביסוס המוצר.
 1.1.1חפירה מיותרת בתחתית המבנה תמולא בבטון רזה.
 1.1.1מחיר החפירה למוצרי בטון כלול במחיר היחידה של בניית מוצר הבטון ,אלא אם כן נאמר אחרת
במפורש בכתב הכמויות או בהתקשרות בין הקבלן למזמין.
 1.1מילוי סביב מוצרי בטון טרומי:
 1.1.1ביסוס מוצרי בטון טרומיים:
 1.1.1.1ביסוס מוצרי הבטון יבוצע בהתאם לתוכניות.
 1.1.1.2בתחתית תאים טרומיים תבוצע רצפת בטון מזויין בעובי  20ס"מ (עם  2רשתות פלדה בקוטר 1
מ"מ ,ובפסיעות של  20ס"מ) ,על-פי הפרט.
 1.1.1.3יש להשאיר חור בפינת הרצפה במידות  10*10ס"מ לצורך ניקוז התא ,ולמלא אותו בחצץ על-פי
הפרט.
 1.1.1.1קרקעית החפירה תהיה נקייה מכל חומר ,מפולסת ומהודקת.
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 1.1.1.1בכל מקרה יבוצע מצע בטון רזה בעובי  1ס"מ.
 1.1.2מילוי בדרכים ושטחים סלולים:
 1.1.2.1מילוי סביב מוצר בטון המונח תת קרקעית ,יבוצע באמצעות שימוש ב  CLSMבהתאם לאמור
להלן:
רוחב :כפי הנדרש לצורך הידוק ,חיזוק ומניעת שקיעות מסביב לתא.
1.1.2.1.1
גובה :הגובה יקבע על פי הנחיית מנהל הפרויקט בשטח .הגובה הינו גובה המוצר
1.1.2.1.2
מתחתית המוצר ( )I.L.ועד לרום פני השטח פחות גובה מבנה הכביש.
 1.1בניית תא בקרה ושוחת קליטה:
 1.1.1עיבוד תחתית:
 1.1.1.1על התחתית יונח בטון למתעל והסתעפויות.
 1.1.1.2סוג הבטון יהיה ב 100 -על בסיס מלט פורטלנד.
 1.1.1.3התחתית תעובד ותוחלק בטיח מלט פורטלנד.
 1.1.2שלבים וסולמות:
 1.1.2.1שלבי ירידה:
בתאים שעומקם (מרום פני המכסה  T.L.ועד לרום תחתית היציאה  )I.L.בין -1.01
1.1.2.1.1
 1.00מטר יקבעו וירתמו בקירות שלבים המתאימים לת"י  131חלקים  1ו.2-
השלבים עשויים מפוליפרופילן עם ליבת פלדה.
1.1.2.1.2
רוחב שלב יהיה  21ס"מ לפחות .משני צדי המדרך תהיינה בליטות למניעת החלקה
1.1.2.1.3
לצדדים.
השלבים ייקבעו ויירתמו בעת יציקת החוליות במפעל ,זה מעל זה במרווח אנכי של 33
1.1.2.1.1
ס"מ (מבנה סולם).
השלב הראשון יהיה בגובה של  10ס"מ מתחת לתקרה ,והשלב האחרון יהיה בגובה של
1.1.2.1.1
 30ס"מ מעל התחתית המעובדת.
בתאים הבנויים על צינורות עד קוטר " , 20השלבים יונחו מתחת למכסה מעל ציר צינור
1.1.2.1.1
הכניסה הראשי.
 1.1.2.2סולמות:
תא בעומק בין  1.01מטר עד  1.00מטר יסופק עם שלבי ירידה חרושתיים מובנים
1.1.2.2.1
בחוליה.
בתא שעומקו מעל  1.00מטר ,יותקן סולם ירידה עשוי מפיברגלס או מפלב"מ .311
1.1.2.2.2
מנהל הפרויקט יאשר בכתב התאמת הסולם לפני התקנתו.
מפרט הסולם:
1.1.2.2.3
 רוחב הסולם 10 :ס"מ לפחות.
 קוטר השלבים 21( 1" :מ"מ) .עובי  1מ"מ.
 קוטר הזקפים 1.1" :עובי  1מ"מ.
 מרחק בין פרטי העיגון לאורך הזקפים עד  1.0מטר.
 מיקום שלב תחתון 11.1 :ס"מ מהרצפה.
 מרחק הסולם מהקיר 30 :ס"מ.
 אמצעי עיגון :בורגי עיגון פלב"מ לעומס  110ק"ג לפחות ולא פחות מ ".1/1
 1.1.3הרכבת מכסה לתא בקרה:
 1.1.3.1המכסה והמסגרת יהיו בעלי עומס זהה לעומס התקרה.
 1.1.3.2כל המכסים ,בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין ,יהיו עם סמל המזמין.
 1.1.3.3במידה והמכסים ו/או הרשתות יסופקו על ידי המזמין ,הקבלן יובילם ממחסן המזמין לאתר
העבודה.
 1.1.3.1כל המסגרות ,בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין ,יהיו מרובעות בלבד.
 1.1.3.1המכסה יונח מעל ציר צינור הכניסה.
 1.1.3.1בכל התאים יותקן מכסה בקוטר  10ס"מ לעומס  10טון.
 1.1.3.1גובה צווארון ,המרחק שבין רום המכסה ( ,)T.L.ותחתית התקרה וההגבהה בניהם ,מרבי הוא 11
ס"מ (כולל עובי התקרה).
 1.1.3.1הרכבת מכסה בשטחים סלולים תהיה כך שהמכסה יהיה מפולס לרום פני השטח הסלול בהתאם
לשיפוע השטח הסלול ,אם לא צוין אחרת בתוכניות.
 1.1.3.1הרכבת מכסה בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים ,שולי דרכי עפר ושירות וכיו"ב למעט ציר
תנועת כלי רכב ,תיעשה כך שהמכסה יהיה בגובה  20ס"מ מעל פני השטח ,אם לא צוין אחרת
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בתוכ ניות .בציר תנועת כלי רכב ,יורכב התא כך שהתא יוגבה מעל פני הדרך ,כאשר סביבו תבנה
הגבהה (רמפה) משופעת מרום פני הדרך ועד לרום המכסה ,משני צדי המכסה.
 1.1.1חיבור צינור לתא בקרה או לשוחת קליטה:
 1.1.1.1חיבור צינור לתא בקרה או שוחת קליטה יבוצע על ידי מחבר שוחה.
 1.1.1.2מחברי שוחה יאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט.
 1.1.1.3מחבר צנרת יהיו על פי דרישות התקן האמריקאי למחברי שוחה .ASTM-C923
 1.1.1.1המחבר יהיה עשוי מגומי  EPDMויתאים לכל סוגי צנרת.
 1.1.1.1מחבר השוחה יותאם לשיפוע הקו.
 1.1.1.1שיפוע קו עד  12%מאפשר הרכבת מחבר שוחה .עבור שיפוע קו מעל  ,12%תינתן הנחייה
לחיבור מטעם המתכנן.
 1.1.1.1פתחים בתא או בשוחה יבוצעו באמצעות מכונת קידוח עם מקדח המבטיח דיוק מרבי של קוטר
הקידוח.
 1.1.1.1אופן הרכבת המחבר לתא ולצינור ,יהיו לפי הוראות היצרן ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1החיבור והאטימה בין הצינורות לבין דפנות התא או השוחה מתבצעים על ידי המחבר עצמו ללא
שימוש בדבקים או חומרי מליטה.
לאחר חיבור הצינור לתא או לשוחה ,ימולא החלל בין דפנות פתח הקידוח למחבר
1.1.1.10
(מצדו הפנימי של התא) על ידי מלט אטימה או חומר הדבקה.
 1.1.1יציקה באתר של תא בקרה ושוחת קליטה:
 1.1.1.1רק אם יידרש לכך ,ייצק הקבלן תא בקרה או שוחת קליטה באתר.
 1.1.1.2זיון הת קרה ,הרצפה ושאר החלקים יבנו על פי התוכניות ותקנים ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
 1.1.1.3כל מרכיבי התא יוכנו מבטון ב ,300 -אם לא צוין אחרת בתוכניות.
 1.1.1.1פירוק התבניות יעשה רק לאחר אישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1.1הרצפה תונח לפחות  21שעות לפני יציקת הקירות.
 1.1.1.1עובי מינימאלי לקירות התא הינו  11ס"מ.
 1.1.1.1הקירות יהיו חלקים וניצבים .כל המישורים כולל גם הרצפה והתקרה יהיו חלקים ומטויחים בטיח
מלט חלק ½  1:1בעובי  1ס"מ מוחלק בכף פלדה עם תוספת מלט בשיעור  1ק"ג/מ"ר.
 1.1.1.1חלקי הבטון יורטבו לאחר היציקה במשך שבעה ימים.
 1.1.1.1בשוחות יצוקות באתר ניתן להניח את הצינור והמחבר ,והשוחה תיבנה על המחבר ,זאת בהתאם
לסוג המחבר ,ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
שלבי ירידה יי קבעו במקומם בקירות לפני יציקת הבטון או בחורים שיבוצעו על ידי
1.1.1.10
מקדחה חשמלית (לא יורשה שימוש בפטיש ואזמל) ,בעומק  12ס"מ .איטום החורים יעשה על ידי
חומר שיקבע על ידי מנהל הפרויקט.
 1.1.1התאמת מכסה תא או קולטן לרום פני השטח:
 1.1.1.1העבודה כוללת חיתוך ופירוק אספלט ,בטון ,ריצוף או כל תכסית אחרת מסביב למכסה.
 1.1.1.2סילוק עודפי תכסית או אחסנה ושמירה עליה.
 1.1.1.3פירוק מכסה ומסגרת.
 1.1.1.1הבאת המכסה לרום פני השטח.
 1.1.1.1קיבוע המכסה בתקרה ופילוסו.
 1.1.1.1ביצוע או הסדרת צווארון מבטון בין תקרת התא למסגרת המכסה.
 1.1.1.1ביצוע חגורת בטון מזוין מסביב למסגרת בהתאם לפרט המזמין.
 1.1.1.1הסדרת התכסית מסביב לתא לקדמותה.
 1.1.1.1החזרת מכסים ישנים (במידה ויש) למחסן המזמין.
 1.1.1הגבהה או הנמכת תא בקרה ושוחת קליטה לרום פני השטח:
 1.1.1.1העבודה תבוצע לפי פרטים של המזמין.
 1.1.1.2העבודה תי עשה על ידי חוליות טרומיות .במידה ולא ניתן להשתמש בחוליות טרומיות ,תיעשה
העבודה באמצעות יציקת בטון מזוין (הגבהה) או חיתוך חוליה קיימת באמצעות משור (הנמכה).
חל איסור על שבירת חוליה באמצעים ידניים (כגון פטיש או אזמל).
 1.1.1.3ההגבהה/הנמכה תיעשה עם בטון יצוק באתר כמתואר לעיל.
 1.1.1.1העבודה כוללת אספקת החומרים הנדרשים ,סיתות ,פירוק תקרה קיימת וקירות ,פינוי פסולת
מהשטח וכל דבר אחר הנדרש להשלמת העבודה.
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פרק  - 8עבודת שיקום פני השטח
 1.1בנייה או תיקון גדרות:
 1.1.1העבודה כוללת :פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח גדרות קיימות בתוואי החפירה ,הספקת החומרים
הדרושים ,כולל גדר חדשה אם נדרש ,הובלת כלים וכיו"ב ,בנייה או תיקון גדר.
 1.1.2העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות או כדוגמת הגדר הקיימת טרם ביצוע העבודה.
 1.2בנייה או תיקון קירות תמך או מסלעות:
 1.2.1הגדרות:
" קיר תמך" :קיר תמך כמוגדר במפרט הבין-משרדי ,עם או בלי ציפוי אבן בבנייה כפרית פראית או
בנדבכים ,בנוי בדרך כלל כקיר כובד.
" סלע" :סלע לצורך בניית מסלעה יהיה בעל אופי שכבתי ,עם תושבת ישרה שניתן לעגן בקרקע.
האבן למסלעות תהייה עם פטינה .סלע (בולדר) לצורך תפיסת מדרון במילוי יהיה עם תושבת
רחבה שתוכל להיאחז בקרקע.
 1.2.2עבודות קירות תמך או מסלעות יבוצעו בהתאם להוראות תכנון הקונסטרוקציה המפורט.
 1.2.3העבודה כוללת פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח אבן קיימת מכל סוג ועובי שהוא בתוואי החפירה,
אספקה והובלת החומרים הדרושים כולל אבן ובטון ,הובלת כלים וכיו"ב ,חפירה ,יישור והידוק הקרקע,
בנייה או תיקון קיר קיים ,ביצוע מילוי מכל סוג שהוא (אם נדרש).
 1.3בנייה או תיקון רצפות ,מדרגות בטון או אבן ,או אבני שפה:
 1.3.1הגדרת "רצפה" :שטח סלול או מרוצף באבן ,מרצפות ,בטון או אחר.
 1.3.2העבודה כוללת פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח רצפות קיימות מכל סוג ועובי שהוא בתוואי החפירה,
אספקה והובלת החומרים הדרושים כולל רצפות וחול ,הובלת כלים וכיו"ב ,חפירה ,יישור והידוק
הקרקע ,בנייה או תיקון רצפה ,ביצוע מילוי בין האריחים מכל סוג שהוא (אם נדרש).
 1.3.3סוג הרצפה שתבוצע תהיה בהתאם לתוכניות או כדוגמת הרצפה הקיימת טרם ביצוע העבודה .שינוי
מה אמור לעיל בסעיף זה ,יבוצע על פי הוראות הרשות המקומית .שינוי זה יבוצע ללא תוספת תשלום
מצד המזמין.
 1.3.1כל הריצופים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בעלות תו תקן ישראלי ובאיכות מעולה.
 1.3.1יש לפרק את הרצפה הקיימת בזהירות ולשמור אותה להתקנה מחודשת .ככלל תינתן העדפה לשימוש
בריצוף הקיים.
 1.3.1העבודה כוללת מילוי חול (או כל חומר תקני אחר) הנדרש בין האריחים.
 1.3.1יש להתאים את כל המכסים בתוואי הריצוף לגובה הריצוף הקיים.
 1.3.1אבני שפה:
 1.3.1.1יש להעדיף פירוק זהיר של אבני השפה הקיימות ולהתקינן מחדש לאחר העבודה.
 1.3.1.2יש לצבוע את אבני השפה כדוגמת הקיים ,בצבע בעל תקן לצביעת כבישים ומדרכות.
 1.1בניית ריצוף ריפרף:
 1.1.1העבודה מתייחסת לציפוי תעלות ואזורי יציאה ממתקני ניקוז ומדרוני סוללות בריצוף אבן על מצע חצץ
במקומות המתוארים בתוכניות ,ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט בשטח ולפרטים שבתוכניות.
 1.1.2חומרים:
 1.1.2.1האבן תהיה חזקה ועמידה במים ,וצפיפותה המינימלית תהיה  2.1טון/מ"ק .לפחות  2/3מהאבנים
תהיינה בעלות ממד מינימלי של ¾ מעובי השכבה הנדרשת בתכנית .הממד המינימלי של כל אבן
ואבן לא יהיה קטן מ ½ -העובי של השכבה.
 1.1.2.2התערובת תהיה מורכבת מחלק אחד של מלט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים .האגרגטים
הדקים יהיו בממדים כאלה ,שכשהם במצב יבש יעברו  100%מהם את נפה מספר  ,11ולא יותר
מ 10% -ממשקם הכולל יעבור נפה מס'  .100לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה
על  1%ממשקל החול הכולל.
 1.1.3אופן הביצוע:
 1.1.3.1השטחים המיועדים לריצוף אבן ,ייושרו לפי הקווים והשיפועים המסומנים בתוכניות .על השטח
המיושר יונח מצע בעובי  10ס"מ מחצץ מדורג מ  1ס"מ עד  10ס"מ לפי תקן ישראלי ת"י .3
 1.1.3.2על מצע הריצוף יונח ריצוף האבן בעובי של  30ס"מ ,האבנים לריצוף יהיו אבנים טבעיות או אבני
מחצבה קשות ,נקיות ובנות קיימא .לפחות שני שלישים של האבנים ,מידתם בכוון ניצב לשטח
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1.1.3.3
1.1.3.1

1.1.3.1

1.1.3.1

הריצוף לא תהיה קטנה מ  30ס"מ ואף אבן לא תהיה קטנה מ  21ס"מ באותו כוון .נפחן הממוצע
של האבנים יהיה  20דצ"ק ואף אבן נפחה לא יהיה קטן מ  11דצ"ק ,בתנאי שאחוז האבנים
הקטנות מ  20דצ"ק לא יעלה על .21%
האבנים יונחו ביד ,סמוכות זו לזו ברציפות והרווחים בין האבנים ימולאו בשברי אבן וחצץ אשר
יוכנסו במכות פטיש .פני הריצוף הגמור יהיו ישרים ורצופים ללא בליטות ושקעים מקומיים.
משטח הריפרף יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי  10ס"מ מהודק לצפיפות  10%מודיפייד
 AASHTOעל שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין ב 20 -בעובי  12ס"מ עם רשת בקוטר " 1כל
 20ס"מ ,ועליה תונחנה מיד האבנים בצורה כזאת ,שתשקענה לתוך הבטון הטרי כ 1-ס"מ
ומשקלן ייערם על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות.
במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון .העבודה
תתחיל מרגל המדרון לכיוון מעלה המדרון .החללים בין האבנים יהיו קטנים ככל האפשר (לא
פחות מ 1 -ס"מ) ימולאו בדיס-מלט .בגמר העבודה יטואטאו פסי השטח במטאטא קשה.
את הריפרף יש לשמור רטוב למשך  1ימים אחרי מילוי החללים בדייס.

 1.1עבודות אספלט:
 1.1.1העבודה תבוצע בכפוף לנוהל שיקום רחובות ושטחים ציבוריים ,בהתאם למפרט הרשות המקומית או
הגורם האחר ,האחראי על השטח הציבורי.
 1.1.2סוג האספלט לכל שכבה ובכל מקום יי קבע על ידי הרשות המקומית .במקום שלא נקבע סוג האספלט
יהיה כדוגמת הקיים.
 1.1.3בכל שלב של עבודות אספלט ,יש לבצע צביעה וסימוני דרך בהתאם לתוכניות הסדרי תנועה והנחיות
הרשות המקומית.
 1.1.1גודל האגרגט יהיה ".3/1
 1.1.1בכל עבודות האספלט נדרש הידוק לרמת  100%מודיפייד .כולל בביצוע אספלט זמני קר.
 1.1.1בכל עבודות האספלט לפני כל שכבת אספלט ירוסס חומר אמולסיה ביטומנית ,על-פי התקן.
 1.1.1אספלט זמני:
 1.1.1.1אספלט זמני יהא אספלט חם .במידה ולא ניתן לספק או לבצע אספלט זמני חם (עקב תנאי מזג
אוויר) ,אזי יבוצע אספלט זמני קר .ההחלטה על ביצוע אספלט זמני היא בידי המזמין בלבד.
 1.1.1.2אספלט זמני יבוצע טרם פתיחת אזור העבודה לתנועת כלי רכב ועוברי דרך.
 1.1.1.3עובי מינימאלי לשכבת אספלט זמני הוא  1ס"מ.
 1.1.1אספלט קבוע:
 1.1.1.1העובי הכולל של האספלט הקבוע נקבע בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות .העובי המינימאלי
לביצוע שכבה אחת ,לפחות  1ס"מ.
 1.1.1.2התשלום עבור ביצוע כל שכבות אספלט הקבוע ,למעט השכבה העליונה ,יחושב על בסיס מטר
אורך תעלה ובכל רוחב שהוא ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1.3התשלום עבור ביצוע השכבה האספלט העליונה יחושב על בסיס מטר רבוע ,כולל עבודות קרצוף
וטיאוט השטח המקורצף ,ריסוס בחומר ביטומני ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.
 1.1.1ציפוי אספלט:
 1.1.1.1ציפוי אספלט יבוצע לפי הוראות ומפרט טכני של הרשות המקומית.
 1.1.1.2עומק הקרצוף יהיה מינימום  3ס"מ .גובה הריבוד יהיה מינימום  1ס"מ.
 1.1.1.3יש להקפיד לבצע שיפועים באספלט לניקוזים עירוניים ,ולמנוע מצב של היווצרות שלוליות.
 1.1.1.1יש להקפיד להגביה את כל המכסים של התאים בכל שטח הריבוד לגובה האספלט .ההגבהה
תבוצע ע"י שימוש בצווארונים תקניים בלבד .לא יתקבל הפרש גובה בין המכסים לבים האספלט
של יותר מ 1-ס"מ.
 1.1.1.1את ריבוד השכבה העליונה יש לבצע עד  12שעות מיום ביצוע הקרצוף.
 1.1.10ביצוע או תיקון פסי האטה:
בניית פס האטה כולל חריצה באספלט הקיים ,ריסוס שכבה ביטומנית ,צביעה ,התקנת
1.1.10.1
"עיני חתול" וכל הנדרש לביצוע פס האטה תקני.
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פרק  - 9מדידות ותכניות עדות
1.1
1.2
1.3

1.1

1.1
1.1
1.1

1.1

1.1

הקבלן אחראי להגיש למזמין את כל המדידות ותכניות העדות לצורך בדיקת חשבונות ולצורך עדכון מערכות
המידע של המזמין בעבודות שבוצעו.
תכנית העדות תוגש בתוך  31ימים מיום סגירת המים האחרונה בפרויקט וזאת לאחר בדיקתה ואישורה על-ידי
המזמין והמתכנן מטעמו.
נכללו במסמכי החוזה תכניות המראות נקודות גובה של פני הקרקע הקיימים ,יבדוק אותן הקבלן לפני התחלת
העבודה .הבדיקה תיערך אך ורק לגבי הנקודות המסומנות בתוכניות ,כגון :נקודות של רשת איזון ונקודות
אופייניות אחרות שנקבעו בתכנית ,מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלו .לא ערך
הקבלן את הבדיקה ,או ערך אותה אך לא ערער על הרומים הניתנים בתוכניות תוך שבועיים ימים מיום צו
התחלת העבודה ,יראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות ,והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות
העפר.
בהגשת כל חשבון חלקי יצרף הקבלן תכנית עדות ) (As Madeחלקית על העבודה שבוצעה ,הכוללת רקע וכן
קובץ מדידה (רשימת קואורדינטות) חתום ע"י מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו .חשבון חלקי שלא יכלול
תכנית מדידה יוחזר לקבלן ולא יועבר לתשלום.
למזמין שמורה הזכות לדרוש מהקבלן מדידה ,שבוצעה על-ידי מודד מוסמך ,של כל סעיף מסעיפי הפרויקט,
לרבות שטח ביצוע אספלט ,צביעה וכו'.
בהגשת תכנית העדות ייכללו פלט גרפי ושני הקבצים הבאים :קובץ של המדידה ,וקובץ של תכנית העדות.
הקבצים יוגשו בפורמט  DWGבגרסת אוטוקד  .2010הקובץ יהיה העתק מדויק של הפלט הגרפי המוגש.
תכנית העדות תוגש ליחידת המידע הגיאוגרפי של המזמין לבדיקה והתאמה של התכנית לדרישות ההגשה
המפורטות .תכנית שלא תעמוד בדרישות תוחזר למגיש לתיקון והגשה מחדש .יודגש כי לא ישולם חשבון סופי
בפרויקט ללא אישור יחידת המידע הגיאוגרפי לתקינות התכניות.
מדידות:
 1.1.1הקבלן אחראי לבצע מדידות של קווי המים שהונחו .המדידות יבוצעו באמצעות מודד מוסמך ,הרשום
בפנקס המודדים.
 1.1.2הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לדיוק המדידות ,ההתוויות ,הסימון וכיו"ב ולשלמות נקודות
הקבע והנקודות האחרות.
 1.1.3פריטים למדידה:
 1.1.3.1בקו אורכי יש לבצע מדידה בכל  10מטר אורך ,בקודקוד הצינור.
 1.1.3.2אביזרי מים וקולחים.
 1.1.3.3בברזי כיבוי אש ובשסתומי אוויר :יש למדוד את גובה האוגן הע"ק.
 1.1.3.1תאים עגולים :יש למדוד את עומק התא ואת התקרה ()T.L. , I.L.
 1.1.3.1תאים מרובעים גדולים :יש למדוד את ארבעת פינות התא ואת העומק והגובה (,)T.L. , I.L.
בנוסף על מדידת האביזרים הפנימיים בתוך התא.
 1.1.3.1בכל מדידה ובכל תכנית מוגשת יש להטמיע את נקודת המדידה ואת  X,Y,Zשל המדידה .לא
תתקבלנה מדידות ללא גובה.
 1.1.3.1הגובה יילקח מקודקוד הצינור.
 1.1.3.1המידע יכלול את קוטר הצינור המונח.
 1.1.1קובץ המדידה:
 1.1.1.1קובץ המדידה יוגש בפורמט  DWGויהיה מסוג .Point
 1.1.1.2הקובץ יכיל שתי שכבות:
 נקודות המדידה בשם " ,"MADובצבע .Magenta
 שכבת טקסט בשם " – "MAD_TEXTעבור מלל נלווה לנקודות המדידה.
 1.1.1.3אין לשמור נתוני תשתית בשכבה  .0שכבה זו מיועדת למסגרת וכותרת בלבד.
תכנית עדות:
 1.1.1יש להגיש כרטיסי אביזר יחד עם תכנית העדות (כרטיס האביזר עשוי להתעדכן מעת לעת ויופץ
בהתאם).
 1.1.2תכנית העדות תהיה בפורמט  DWGהמכיל שכבות ובלוקים מקובלים.
 1.1.3תינתן אפשרות לקבלת קובץ  Templateעם הסטנדרטיים המקובלים להגשת התכניות .קובץ
ה Templateיעודכן ויופץ מחדש מעת לעת.
 1.1.1התכנית תוגש ע"ג רקע פוטוגרמטרי ( )XREFהכולל רשת מים קיימת ,מבנים ,כבישים ,רחובות
ומספרי בתים ,גדרות.
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 1.1.1קבצי מידע של קווים קיימים ורקע ניתן להשיג ביחידת המידע הגיאוגרפי אצל המזמין.
 1.1.1יש להוסיף לפחות  20מטר של הקו הקיים מעבר לנקודות ההתחברות.
 1.1.1על קטעי המים יצוין הקוטר ואזור הלחץ של הקו.
 1.1.1במערכות מדידה אזוריות ובמקטיני לחץ יסומן חץ לציון כיוון זרימת המים.
 1.1.1בקווי מים מ 11"-ומעלה יצורף חתך לאורך של הקו.
 1.1.10על תכנית העדות יש להשלים את המידע הבא:
מספרים לכל האביזרים – ע"פ המספור בכרטיסי האביזר.
1.1.10.1
אותיות לציון סוג האביזר-M :מגוף-S ,שסתום אוויר -H ,ברז כיבוי אש -MK ,מעביר
1.1.10.2
קוטר.
טבלת נתוני אורך וקוטר.
1.1.10.3
ליד כל חיבור צרכן יש לכתוב את מספר מד המים הקיים במקום.
1.1.10.1
כיתובים והערות בנקודות ההתחברות בין קווים ישנים לחדשים.
1.1.10.1
הערות על מגופים סגורים או כל אביזר אחר במצב מיוחד.
1.1.10.1
קווי המים ,המגופים ואביזרי המים האחרים יהיו בשכבות נפרדות ולפי הסיווג הבא:
1.1.10.1
 קו קיים בצבע כחול.
 קו מבוטל בצבע ירוק
 קו חדש בצבע אדום ומודגש.
 1.1.11על הנתונים בקובץ להיות בסטנדרט הבא:
קו המים יהיה  Polylineרציף אחד ממגוף למגוף .
1.1.11.1
כל הפריטים הקוויים השייכים לרשת המים יוגדרו כ POLYLINE -ויהיו בשכבות לפי
1.1.11.2
נספח א'.
כל הפריטים הנקודתיים למגופי מים יוגדרו כ  BLOCKויהיו בשכבות לפי נספח א'.
1.1.11.3
כל הפריטים הנקודתיים לאביזרי המים יוגדרו כ  BLOCKבשכבות לפי נספח א'.
1.1.11.1
כל הפריטים של התאים יוגדרו כ BLOCK-בשכבות לפי נספח א'.
1.1.11.1
כל המספרים והאותיות יהיו קריאים ויישמרו בשכבת  MAIM_TEXTבשכבות לפי
1.1.11.1
נספח א'.
כל הבלוקים השייכים למים/קולחים יהיו קריאים ומודגשים.
1.1.11.1
שכבה  0תשמש אך ורק עבור מסגרות וכותרות.
1.1.11.1
 1.1.12תכנית עדות במתקנים (מערכות מדידה אזוריות ,מקטיני לחץ ,ומערכות הידראוליות אחרות):
התכנית תכלול תכנית תנוחה ,מבט על וחתך לאורך בקנ"מ .1:21
1.1.12.1
התכנית תהיה מפורטת ותכלול מידות גבהים מספור אביזרים תואמים לטבלה ,כיווני
1.1.12.2
זרימה ולחצים בכניסה וביציאה.
לתכנית תצורף טבלת אביזרים עם נתוני יצרן ,דגם וכמויות.
1.1.12.3
ככל שיידרש יתווספו לתכנית פרטים ומפרטים מלאים למבנה המתקן.
1.1.12.1
יש להוסיף תצלום של המתקן.
1.1.12.1
פלט גרפי (תכנית מודפסת):
1.10
 1.10.1התכנית המודפסת תוגש בתוך תיק קרטון הרשום עליו פרטי הפרויקט.
 1.10.2התכנית המודפסת תהיה בקנה מידה של .1:210
 1.10.3על גבי התכנית יהיו חתומים המודד והמפקח.
 1.10.1בכותרת התכנית יירשמו הנתונים הבאים :שם הפרויקט ,מהות העבודה ,מספר תיק הפרויקט ,מס'
תיק תיאום תשתית ,שם קבלן מבצע ,משרד פיקוח ,שם המפקח ,מספר תכנית ,AMקנ"מ ,חודש
ושנת ביצוע.
 1.10.1על גבי התכנית יש לצרף טבלה לסוג הצינור ,עובי דופן ,סוג ציפוי פנימי וחיצוני ,קוטר ואורך לפי קוטר.
תרשים סביבה ,חץ צפון ,מקרא ,מפתח גיליונות.
 1.10.1כל השכבות שאינן רלוונטיות לביצוע העבודה (חשמל ,תאורה ,עצים ,קווי גובה מתוכננים בכביש,
פרטים אדריכליים ,הסדרי תנועה ,צבע בכביש וכו') יהיו ב .XREFיחד עם קבצי ה XREFימסרו
הפונטים וסוגי הקווים שנעשה בהם שימוש בקובץ.
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נספח א' :רשימת שכבות לקובץ תכנית העדות






מס

 1שכבות עבור מצב חדש
 1שכבה עבור מצב קיים
 1שכבה עבור מצב לביטול
 1שכבה עבור טקסט מים
 1שכבה עבור נקודות מדידה
 1שכבה עבור טקסט מדידה
צבע
שכבה

תאור השכבה

שם שכבה

סוג אובייקט

1

קו מים חדש

אדום

KAV_ MAIM_NEW

POLYLINE

2

מגוף חדש

אדום

MAGOF_NEW

BLOCK

3

אביזרי מים חדשים

אדום

AVIZAR_NEW

BLOCK

4

תא מים חדש

אדום

TA_NEW

BLOCK

קו מים קיים

כחול

מגוף קיים

כחול

אביזרי מים קיימים

כחול

BLOCK

תא מים קיים

כחול

BLOCK

קו מים לביטול

ירוק

POLYLINE

מגוף לביטול

ירוק

אביזרי מים לביטול

ירוק

BLOCK

תא מים לביטול

ירוק

BLOCK

כיתובים

שחור

5

6

7

הערות

גודל

בשכבה זו יסומנו רק קוי
מים חדשים
בשכבה זו יסומנו כל
המגופים החדשים

0.30

בשכבה זו יסומנו כל אביזרי
המים החדשים
בשכבה זו יסומנו כל תאי
מגופים חדשים

0.25

POLYLINE

MAIM_KAYAM

BLOCK

BLOCK
MAIM_CANCELL

MAIM_TEXT

HEBTXT

סימבול
דוגמא

בשכבה זו יסומנו רק קוי
מים קיימים ,מגופים
קיימים ,אביזרים קיימים
ותאים קיימים

בשכבה זו יסומנו רק קוי
מים מיועדים  ,אביזרים,
תאים ומגופים המיועדים
לביטול

בשכבה זו ישמר כיתוב
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 .1מבוא
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

במפרט זה מפורטות הדרישות הטכניות לעבודות הנחת רשתות ביוב וניקוז ,על כל מרכיביהן ,לרבות
צנרת ,מתקנים ,תאים ,אביזרים וכל מרכיב נוסף הקשור אליהן.
המפרט תקף לכל סוג של עבודה ברשתות הביוב והניקוז ,לרבות עבודות תיקון שבר ועבודות בתחנות
שאיבה ,מכוני טיהור ומתקנים שונים.
מבלי לגרוע מהאמור במפרט זה ,רשאי המזמין להוסיף דרישות מיוחדות בעבודות מסוימות ,בין היתר
באמצעות "מפרט טכני מיוחד" ,שיימסר לקבלן באותן עבודות.
האמור במפרט זה אינו גורע מזכותו של המזמין ,באמצעות נציגיו המוסמכים כגון מתכנן ומפקח ,להנחות
את הקבלן או להורות לו לבצע שינויים בעבודה ובדרישות הטכניות הרלוונטיות ,וזאת גם טרם ביצוע
העבודה וגם במהלכה.
בכל מקום במפרט ,בו מצוין שהנחיה או אישור לקבלן יינתנו בכתב ,משמעות הדבר היא ,שהנחיה בעל פה
לא תיחשב כהנחיה ,על כל המשתמע מכך ,פרט לענייני בטיחות .במקרים בהם ניתנו הנחיות בענייני
בטיחות בעל-פה אחראי הקבלן לדווח על ביצוען בכתב בתוך עשרים-וארבע שעות.
על הקבלן לתמחר את כל הדרישות הכלולות במפרט זה במחירי היחידות שבהצעתו ,אלא אם כן צוין
אחרת ובאופן מפורש בכתב הכמויות.
בכל מקרה בו חלק מעבודת הקבלן ,ובכלל זה ציוד וחומרים המסופקים על-ידי הקבלן ,מחייב על-פי החוק
עמידה בתקן ,יעמוד הקבלן בחובה זה בין אם הדבר נזכר באופן מפורש במפרט זה ובין אם לאו.
הגדרות:
" מנהל הפרויקט" או "המפקח" :אדם ,שמונה על-ידי המזמין כדי לייצגו ,בין היתר ,באתר העבודה בכל
העניינים הקשורים בביצוע העבודות ובפיקוח עליהן ,ומוסמך לתת הוראות לקבלן.
" הרשת" או "הרשתות" :רשתות הביוב והניקוז העירוניות לרבות מתקני הביוב והניקוז.
" מערכת הביוב" :מכלול רצוף של צנרת ביוב ,שוחות ביוב ומתקנים נלווים כגון מפלים ,מכסים ,מתקני
שיקוע אבנים ,וכל מרכיב אחר ששייך למכלול זה.
" מערכת הניקוז" :מערך של תעלות ,תאי קליטה ואיסוף ,מעבירי מים ,צינורות ניקוז ,מוצאים לואדיות
ונחלים ומתקנים אחרים המיועדים לקליטת נגר עילי ולמניעת הצפות.
" החומרים" :כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה ,בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם
סופקו על ידי המזמין ,כולל :צינורות ,רכיבי תאים ושוחות ,חומרי מלט ,אטמים ,מחברים ,בטון מיובא,
ברזל זיון ,מצעים ,אגרגטים וכיו"ב.
" עבודת שבר" :עבודה המיועדת לתקן שבר או תקלה בחלק מסוים של הרשת.
חשבון סופי:
 1.9.1חשבון הסופי של הקבלן על ביצוע עבודה מסוימת יכלול:
 1.9.1.1חשבון ערוך בהתאם לסעיפי כתב הכמויות שבהסכם בין המזמין לקבלן.
 1.9.1.2אישור קבלת העבודה סטנדרטי חתום על ידי נציג מחלקת האחזקה מטעם המזמין.
 1.9.1.3אישור לטיב ביצוע עבודות האספלט או הריצוף או החזרת מצב לקדמותו בשצ"פ
מטעם הרשות המקומית ,אשר בתחום השיפוט שלה בוצעה העבודה
 1.9.1.4דף ריכוז כמויות :כולל פירוט כל הכמויות שהקבלן ביצע בעבודה בהתאם לסעיפי
ההסכם.
 1.9.1.5מאזן חומרים כולל אישור המפקח והקבלן לכל האבזרים ,החומרים והצנרת שסופקו
לצורך ביצוע העבודה ,בין עם על-ידי המזמין ובין על-ידי הקבלן.
 1.9.1.6יומני העבודה :כולל אישור המפקח לכל שלבי העבודה השונים (חפירה ,הנחת הצנרת,
בניית התאים ,כיסוי התעלה וכו') וכל התכתובות הקשורות לעבודה זו.
 1.9.1.7תכנית לאחר ביצוע ,חתומה על-ידי המפקח.
 1.9.1.8סעיפים חריגים :פירוט והסברים לכל הסעיפים החריגים שלא מופיעים בהזמנה ,חתום
על ידי המזמין .סעיף חריג יהיה באישור מראש בכתב ובטרם תחילת העבודה ,כתנאי
לתשלום.
 1.9.2לפי דרישת המזמין ,חשבון סופי יכלול גם:
 1.9.2.1אישור טיב חומר כגון טיב מילוי ,צפיפות ,הדוקים ,בטון וכו' (על חשבון המזמין)
 1.9.2.2אישור בדיקת אטימות של הקו.
 1.9.2.3אישור שרות שדה של יצרני החומרים והמוצרים
 1.9.2.4דו"ח צילום וידאו פנימי של כל הקו (על חשבון המזמין).
 1.9.2.5דפי מדידות :כולל כל המדידות של העבודה .ניתן להוסיף הסברים למדידות שיצורפו
לדף המדידות הסטנדרטי.
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 .2מעבר בשטחים ונכסים
2.1

2.2

2.3

תחום העבודה:
 2.1.1גבולות תחום העבודה ומידותיה יקבעו לפי תכניות הסדרי תנועה והיתר להגבלת השימוש בדרך.
 2.1.2במידה והעבודה אינה כוללת תוכנית הסדרי תנועה תוגדר רצועת העבודה באופן הבא :תוואי
החפירה להנחת צינור לכל אורך נדרש וברוחב של עד שלושה מטרים בכל צד של הצינור/תוואי
החפירה/התקנת אביזר/תא/וכן בכל עבודה נדרשת .רצועת העבודה ,על כל הנגזר מהגדרתה זו,
תהא מגולמת בתוך מחירי סעיפי כתב הכמויות.
 2.1.3הקבלן לא יחרוג בפעולותיו מתחומי רצועת העבודה ,פרט למקרים בהם קיבל את אישור המזמין
לחריגה בכתב .כל חריגה שלא אושרה על-ידי המזמין תהיה על חשבון הקבלן.
 2.1.4הקבלן לא יבצע כל עבודה שלא נכללת בתוכנית העבודה ,כגון בשטח שאינו ציבורי ,פרט
למקרים בהם קיבל את אישור המזמין לכך מראש ובכתב.
שטחי אגירה ,התארגנות ודרכי גישה:
 2.2.1שימוש בשטחי אגירה/התארגנות:
 2.2.1.1לפני תחילת העבודה אחראי הקבלן להשיג מהרשויות המוסמכות ,ככל שהדבר נדרש,
אישורים ורישיונות לשימוש בשטחי קרקע ,בדרכים ובשבילים קיימים לצורך התארגנות
ואגירת חומרי העבודה ,כלי עבודה וכל ציוד אחר הנדרש לביצוע עבודה.
 2.2.1.2הקבלן יפעל בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות (רשות מקומית ,משטרת ישראל,
רשות העתיקות או כל גוף סטטוטורי אחר) וישתמש בדרכים ובשטחים שברשותו ,לפי
דרישותיהן ותקנותיהן.
 2.2.1.3המזמין לא ישלם לקבלן כל תמורה כספית עבור איתור ,השגה ,שכירה או רשות
שימוש בשטח מסוים כשטח התארגנות או אגירה וכמו כן המזמין לא יישא בכל סוג של
עלות הנובעת משימוש הקבלן בשטח ,ובכלל זה אגרות ,היטלים ,מימון ערבויות וכיו"ב.
 2.2.2הסדרת דרכי גישה:
 2.2.2.1הקבלן יסדיר ,בהתאם לצרכי העבודה ,דרך גישה ומשטחי עבודה לאורך התוואי ו/או
בתחום אתר העבודה.
 2.2.2.2דרך הגישה תהיה בעלת רוחב ,יציבות וכושר נשיאה מספיקים לתנועה במהירות
סבירה של כלי הרכב והציוד המכני-הנדסי .הדרך תהיה עבירה בכל מזג אוויר.
 2.2.2.3המזמין לא ישלם לקבלן כל תמורה עבור הסדרת דרכי גישה ועל הקבלן לכלול הוצאות
אלו במחירי סעיפי העבודה בכתב הכמויות.
 2.2.3אישור מבנה דרך הגישה:
 2.2.3.1דרך הגישה שיכין הקבלן תאושר על ידי מנהל הפרויקט .בכל מקרה שבו יקבע מנהל
הפרויקט כי הדרך אינה מתאימה לדרישות ,יתקנה הקבלן לשביעות רצונו של מנהל
הפרויקט ,לרבות קבלת אישור יועץ בטיחות של המזמין במידת הצורך.
 2.2.3.1במקרה ולדעת מנהל הפרויקט ,אין הדרכים ,השבילים והכניסות הקיימות מספיקים או
מתאימים לביצוע העבודות ,יתקין הקבלן דרכי גישה נוספות ודרכי ומשטחי עבודה לפי
התוואי והפרטים שיאשר מנהל הפרויקט.
 2.2.4הרשאה לשימוש בדרך גישה:
 2.2.4.1למזמין ולצוות הפיקוח תהיה הרשות להשתמש בכל עת בדרכי הגישה שתוסדרנה על
ידי הקבלן ,ואף להרשות את השימוש בהם לקבלנים אחרים.
 2.2.4.2הדרך תהיה סגורה בפני כלי רכב שאינם קשורים לעבודה.
 2.2.5שמירה על דרכי הגישה:
 2.2.5.1הקבלן אחראי לשמור ולתחזק את דרכי הגישה שהותקנו על ידו במצב שמיש במשך
כל ביצוע העבודות ולאורך כל תקופת העבודה.
 2.2.5.2המזמין לא ישלם לקבלן כל תמורה נוספת בגין ההוצאות הקשורות בשמירה על דרכי
הגישה ובתחזוקתן.
 2.2.6סיום השימוש בדרך גישה:
 2.2.6.1המזמין שומר את הזכות ,על-פי שיקול דעתו ,לדרוש מהקבלן להרוס את דרכי הגישה
בגמר העבודה ולהחזיר את מצב פני הקרקע לקדמותו או להשאיר את הדרכים האלה
במצב הראוי לשימוש.
 2.2.6.2המזמין לא ישלם לקבלן כל תמורה נוספת בגין ההוצאות הקשורות בהריסת דרכי
הגישה ו/או שיקומן בגמר העבודה
הטיית זרימת שפכים:
 2.3.1במהלך כל עבודה המחייבת הטיית זרימת שפכים ,יטה הקבלן את השפכים ממעלה הקו למורד
הקו ,משוחה לשוחה ,מעבר לקטע הקו שבעבודה ,ללא הגלשה מחוץ לצנרת הביוב.
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2.4

 2.3.2הקבלן ישתמש בציוד שאיבה ,צנרת ניידת ,פקקים וכל ציוד אחר ,כך שיוכל לבצע את המשימה
על קו יבש מזרימת שפכים על הצד הטוב ביותר וללא הפרעה ופגיעה בסביבה.
 2.3.3הקבלן לא יורשה בכל מקרה להזרים שפכים על פני כביש ו/או אל מערכות ניקוז.
 2.3.4במקרה בו נמצא ,כי הקבלן גרם ,במעשה או במחדל ,להגלשת ביוב אל מחוץ לרשת הביוב,
יהיה המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להטיל על הקבלן קנס בסך ( ₪ 500ללא מע"מ)
בגין כל שעה בה הוזרם ביוב בניגוד לכללי מפרט זה.
הגלשות ביוב מחוץ לרשת:
 2.4.1המזמין יהיה רשאי ,במקרים מיוחדים וחריגים ,לאשר בכתב לקבלן לבצע הזרמת ביוב אל מחוץ
לרשת .במקרה זה יפעל הקבלן כדלהלן:
 2.4.1.1יבצע את העבודה במהירות המרבית מתוך מטרה למזער את הנזק הסביבתי.
 2.4.1.2ייערך בהתאם ויכין מראש צוות עובדים ,רכב שטיפה ,משאבות ,פקקים וכל ציוד אחר
הנדרש לביצוע העבודה.
 2.4.1.3ינסה בכל האמצעים העומדים לרשותו לצמצם את המפגע באמצעים שונים כגון
שאיבת השפכים אל תאי ביוב במורד הזרם.
 2.4.1.4יפנה את החומר שנשאב מהבורות הרטובים או שוחות ביוב ,וירוקן אותו בתא ביוב
עירוני מוסדר לקליטת שפכים המפונים על ידי מכליות ביוב.
 2.4.2בכל מקרה הקבלן לא יטה את זרם השפכים אל רשת הניקוז ,אלא אם כן ניתנה לו הוראה
מפורשת של המזמין לעשות כן.
 2.4.3חל איסור מוחלט לרוקן את תכולת רכב השאיבה אל ואדיות ,נחלים או כל שטח פתוח אחר.

 .3עבודות חפירה
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

הגדרות:
" אדמה" :החומר הנחפר או הנחצב ,או המילוי הדרוש.
" חפירה" :חפירה ו/או חציבה.
האמור במפרט זה מתייחס לחפירה בכל סוגי הקרקע השונים .מובהר ,כי לקבלן לא תעמוד כל זכות טענה
או תביעה כלפי המזמין בגין תנאי חפירה או מילוי מיוחדים וטיב קרקע שונה כגון :אדמת חרסית ,כבדה,
חול נודד ,סלעים ,כורכר ,מי תהום וכיו"ב .מחירי החפירה הנקובים בהסכם הינם סופיים ולא תינתן כל
תוספת עבור תנאי קרקע שיתגלו בהמשך העבודה.
חפירה ומילוי:
 3.3.1עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לגבהים ,לשיפועים ולמידות הנתונים בתוכניות,
ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט.
 3.3.2המזמין ו/או נציגיו באתר העבודה רשאים ,במהלך העבודה ,להורות לקבלן לשנות את שיפועי
החפירה ,עומקה ,או את מידות החתך הכרוכות בכך ,ועל הקבלן יהיה לבצע את הוראות אלה.
 3.3.3התשלום לכל חפירה יהיה על פי קוטר פנימי של הצינור ועומק הצינור ,ללא קשר לרוחב
ולשינויים ,אם היו ,במהלך העבודה.
חפירה מעל העומק הדרוש:
 3.4.1במקרה והחפירה תוצא לפועל בעומק שהוא גדול מהעומק הדרוש ,על הקבלן למלא את החלל
שבין המפלס המתוכנן למפלס החפירה שביצע במצע סוג א' מהודק ל 100% -מודיפייד
 AASHTOאו ב  CLSMנוזלי ,על פי הוראות מנהל הפרויקט.
 3.4.2כל חפירה עודפת ומילוי החפירה למפלס המתוכנן שלא נדרשה על ידי המזמין או לא סומנה
בתכנית תהיה על חשבון הקבלן.
פיקוח על עבודות החפירה:
 3.5.1מבנה קרקעית החפירה מחייב את בדיקת מנהל הפרויקט ואישורה על ידו לפני הנחת הצינורות
ובניית השוחות.
 3.5.2על הקבלן למסור הודעה למנהל הפרויקט טרם סיום הכנת תחתית החפירה לצורך בדיקתה
ואישורה.
 3.5.3הקבלן יתאים את אופן ביצוע החפירה לאפשרויות הקיימות לאורך תוואי החפירה ,והכול בהתאם
לאישור מנהל הפרויקט .מנהל הפרויקט רשאי לאסור על שימוש באמצעי כלשהו או בכלי מכני זה
או אחר בקטעים מסוימים מסיבות הנדסיות ,טכניות ,או כל סיבה אחרת וזאת ללא כל תשלום
נוסף לקבלן ,אפילו יזדקק הקבלן לבצע חפירה בעבודת ידיים.
 3.5.4עבודות החפירה יכללו בין היתר גם את הכשרת התוואי למעבר כלים מכאניים וציוד ויכלול גם
פינוי כל הפרעה בתוואי הנ"ל ,כולל עקירת צמחיה ועצים הנמצאים בתחום התוואי וכן גיזום
ענפים מעל התוואי ,והכל באישור מנהל הפרויקט .מחיר החפירה כולל את העבודה הנ"ל ,אלא
אם כן צוין אחרת בהסכם.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

מניעת מפולות:
 3.6.1הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע מפולות העלולות להיגרם על ידי כמויות החומר החפור
המונח בצד התעלה או מסיבות אחרות .בכל מקרה בו תהיה סכנת מפולת ,יחפור הקבלן את
קירות התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים ,תמיכות ו/או שימוש בכלוב הגנה בטיחותי ,תקין
ומאושר בטיחותית ויעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות.
 3.6.1בכל מקרה של מפולת אדמה מסיבה כלשהי ,יפנה הקבלן את החומר שהתמוטט ,יחפור ויתקן
כל נזק שנגרם .המזמין לא ישלם כל תמורה כספית לקבלן בגין עבודה זו.
 3.6.2כל נזק שייגרם לגוף או לרכוש עקב מפולת ,שאירעה בגלל חוסר חיזוקים או תמיכות ,איחור
בהתקנתם ,חיזוק או תמיכה לא מספיקים או תמיכות מחומרים לא מתאימים או בשיטה לא
נכונה או עקב כל סיבה אחרת ,יחול אך ורק על הקבלן.
אופן ושיטת חפירה וחציבה:
 3.7.1הקבלן יספק את כלי העבודה הנדרשים לביצוע החפירה (מחפר ,משאית וכו').
 3.7.2החפירה תבוצע באמצעות כלים מכאניים המתאימים לביצוע העבודה או בעבודת ידיים וזאת לפי
בחירתו של הקבלן או בהתאם להוראת מנהל הפרויקט.
 3.7.3לא תשולם תוספת עבור תיקונים ,הרחבות יישור הידוק ,החלקה ,חפירה בשטח צר וכו’
הדרושים להשלמת החפירות גם אם העבודות הנ"ל תעשנה בעבודות ידיים .כמו כן לא תשולם
תוספת עבור עבודות ידיים ,תמיכות ודיפון ,גם במקרה של הפרעות או קרבה למבנים ומערכות
תשתית כגון תאי ועמודי חשמל וטלפון ,צינורות וכו’.
 3.7.4הקבלן אחראי להתקדמות עבודת החפירה באופן כזה ,שלא יישארו תעלות פתוחות בסוף יום
העבודה ,גם אם לא הונח צינור או שוחה בתוך החפירה ,או שלא ניתן היה להגיע לעומק ו/או
לאורך הנדרש להנחת הצנרת .הקבלן יכסה את החפירה ויפתח אותה מיד עם המשך העבודות.
עלות הכיסוי והפתיחה של החפירות כלולה במחירי ההסכם ולא תשולם לקבלן כל תוספת על כך.
 3.7.5במקרה בו קיים חשש ,כי תשתית החפירה אינה יציבה ,כגון בחולות נודדים ,קרקע בוצית או
הימצאות מי תהום ,יפנה הקבלן לקבל הוראות והנחיות בכתב ממהנדס מוסמך לאבטחת יציבות
התעלה והמצע עליו יונח הצינור.
 3.7.6חל איסור על הקבלן לעשות שימוש בחומרי נפץ.
דיפון:
 3.8.1במקומות בהם תיעשה חפירה בעומק גדול מ 2.0-מטרים ,וכן בכל מקרה בו יצירת שיפועים או
תמיכות ודיפון הכרחיים לשם מניעת מפולות ,אחראי הקבלן לחפור שיפועים דרושים או לתמוך
ולדפן את קירות החפירה.
 3.8.2המזמין או נציגיו המוסמכים רשאי לדרוש מהקבלן ,בהתאם לצורך ,להגיש תכנית חפירה ,תמיכה
ודיפון מאושרת וחתומה על ידי מהנדס מוסמך (מהנדס קרקע או ביסוס) .עלויות הכנת התכנית
יהיו על חשבון הקבלן.
הגנה מפני כניסת מים (מכל מקור שהוא) לתעלה:
 3.9.1הקבלן אחראי לשמור על התעלות החפורות ו/או החצובות יבשות מכל מי ביוב ,מי נגר עילי ,מי
תהום או כל נוזל אחר .לצורך כך ישתמש הקבלן בכל הציוד הדרוש כגון :משאבות ,מובלים,
צינורות ניקוז וכיו"ב ,וכן יבצע תעלות הטייה ,יניח צנרת או יבצע כל פעולה נדרשת אחרת.
 3.9.2במקרה בו החפירה גורמת לחסימת הניקוז הטבעי של מי הגשם באזור העבודה ,אחראי הקבלן
להסדיר מערכת ניקוז עוקפת זמנית ,בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
 3.9.3במקרה של הימצאות נוזל בחפירה ,ובפרט במקרה של מי ביוב ,יפעל הקבלן באופן הבא:
 3.9.3.1יפעל באופן מיידי לסילוק הנוזל מהחפירה.
 3.9.3.2יודיע על כך למזמין ולנציגו המוסמך (מנהל הפרויקט) ויתאם אתו את הפעולות
הנדרשות.
 3.9.3.3יאבטח את החפירה בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק (כולל תמיכה
ודיפון) לעמוד בפני מפולות ובפני חדירת מים.
 3.9.3.4ירחיק את המים מהאתר ויובילם למקום אחר באופן שלא יגרמו נזקים לריכוז ציבורי או
פרטי ולא יציפו כל מבנים ,שטחים מעובדים ,חצרות וגנים.
 3.9.4הקבלן יתקן באופן מידי כל נזק שנגרם לעבודות באתר העבודה או לצד ג' .תיקון הנזקים יבוצע
על חשבון הקבלן ולפי הנחיות מנהל הפרויקט.
שירותים הכלולים במחיר חפירה:
 3.10.1מחיר החפירה (אלא אם נכתב אחרת במפורש בהסכם בין המזמין לקבלן) יכלול את המרכיבים
המפורטים להלן:
ניקוי כל השטח בו תתבצע העבודה ,כולל שטחי שירות כגון :דרכי גישה,
3.10.1.1
אחסנת ציוד ,מחפרות ושטחים אחרים עליהם יורה מנהל הפרויקט .הניקוי
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3.11

3.12

יכלול כל פסולת וכל חומר זר העלול להפריע לביצוע העבודה לפי הוראות
מנהל הפרויקט.
פתיחת אספלט ,ריצוף או כל ציפוי אחר.
3.10.1.2
העברת חומרים שונים בתוך התעלה.
3.10.1.3
הוצאת והובלת החומר החפור למקום אחסון זמני לאורך התוואי או בסמוך
3.10.1.4
לו.
הפרדת החומר החפור לחומר המתאים למילוי חוזר שיערם בקרבת מקום
3.10.1.5
המילוי וחומר שיש לסלקו מהאתר.
פיזור עודפי הקרקע כמילוי בשטח ,יישור והידוק בכלים מכאניים.
3.10.1.6
העמסה ,פינוי וסילוק עודפי חומרים ממקום העבודה לאתרי שפיכה מאושרים
3.10.1.7
על ידי הרשויות המוסמכות.
חפירת כל ההרחבות הדרושות בתוך התעלות לחיבורי כל האביזרים
3.10.1.8
והצינורות ,לגושי בטון וכו’.
יישור תחתית החפירה ,הובלה ופיזור חומר מילוי מכל סוג שהוא לצורך כיסוי
3.10.1.9
החפירה ,העמקת החפירה במקרה צורך ,כולל סביב תאי בקרה שנבנו,
השקיה במים ,הידוק מכני ,חצית קוים ושירותים תת-קרקעיים ברוחב ובאורך
החפירה ,חפירת בורות גישוש לצורך גילוי קוים שונים .חישוף הקרקע
בשטחי החפירה ,סילוק הצמחייה על שורשיה ,עקירת עצים ושיחים או
העתקתם בכפוף לרישיון עקירה/העתקה.
הידוק תחתית החפירה כך שתתקבל צפיפות של  100%מודיפייד
3.10.1.10
.AASHTO
נקיטת כל האמצעים הדרושים שהאדמה החפורה ,וכמו כן כל החומרים
3.10.1.11
והציוד שהובאו לצורכי העובדה ,לא יפריעו לתנועה או לגישת עוברי רגל
והשארת מעבר חופשי .במקומות שיידרש ,יסדר הקבלן מעברים ברוחב 80
ס"מ לפחות עם מעקות תקניים.
גידור או חסימת הגישה לחפירות ,ובכל מקום שיידרש .הארת הגידור
3.10.1.12
והחסימות בשעות הלילה תבוצע בצורה אשר תבטיח את הציבור בפני
תאונות ומקרי אסון ומפני נזקים לרכוש פרטי או ציבורי העלולים להיגרם עקב
אי מילוי הוראה זו.
תיעוד עבודות בכפוף לרישיון:
 3.11.1הקבלן אחראי לשמור ולהציג במידת הצורך אישורים בדבר פינוי פסולת ועודפי חפירה לאתר
מוסדר על ידי הרשויות המוסמכות.
 3.11.2הקבלן אחראי לשמור ולהציג במידת הצורך רישיון עקירת עצים בתחום העבודה ובסביבתה
שניתן על ידי הרשויות המוסמכות.
דפנות חפירה:
 3.12.1רוחב חפירה:
בהיעדר הוראה אחרת במפרט מיוחד או בתוכניות ,תשמש הטבלה להלן כהנחיה לרוחב תחתית
התעלה (ראה תרשים חתך תיאורטי ,איורים  1או :)2
תרשים חתך תיאורטי
רוחב תיאורטי לתחתית התעלה ([ )Bdס"מ]
קוטר חיצוני של ראש (פעמון) הצינור ([ ) Bcס"מ]
70
עד וכולל 20
80
30 - 21
110
60 - 31
150
100 - 61
175
125 - 101
230
180 - 126
275
225 - 181

3.13

 3.12.2רוחב תעלה תיאורטי הינו מלבן לפי תחתית התעלה .רוחב התעלה בפני קרקע יהיה שווה או
גדול מהרוחב שחושב עבור קרקעית התעלה.
עומק החפירה:
 3.13.1עומק התעלה יהיה לפי החתך לאורך המופיע בתכנית לביצוע.
 3.13.2העומק המינימאלי מעל קדקוד הצינור ועד רום פני הקרקע בעת הביצוע יהיה קוטר חיצוני של
הצינור ועוד  80ס"מ.
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3.14

3.15

3.16

3.17

 3.13.3בכל מקרה שעומק החפירה קטן מהעומק לעיל ,על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט ,ולקבל
ממנהל הפרויקט הוראה בכתב מראש איזו הגנה יש לתת לצינור.
דפנות תעלה:
 3.14.1דפנות תעלה יחפרו זקופים ככל האפשר ,עד לרום של פעמיים קוטר חיצוני של הצינור לפחות.
 3.14.2באם צפויה סכנה להתמוטטות דפנות התעלה ושפותיה ,יש להשתמש באמצעים וסידורים של
דיפון ותמיכות .האמצעים יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לשאת את לחץ הקרקע,
למנוע תזוזות אופקיות של הדיפון ומפולות ,ולמנוע הפרעה להנחת הצינורות.
הכנת תחתית תעלה:
 3.15.1תחתית התעלה תהיה ישרה ,אחידה ויבשה .לשם כך יש לישר את תחתית התעלה על ידי
הסרת גבשושיות ,אבנים בולטות וכו’ .שקעים מקומיים ייושרו על ידי מילוי בחומר מהודק
בהתאם להוראות מנהל הפרויקט .תחתית התעלה תתאים בדיוק לקו המצוין בחתך לאורך ואסור
יהיה להניח אבנים ,רגבי אדמה ,בולי עץ וכו’ כדי להשיג את תמיכת הצינור לשם הבאתו לגבהים
הנכונים.
 3.15.2רגבים ואבנים אשר גודלם עולה על  2ס"מ בכיוון כלשהו יורחקו.
 3.15.3כל חומר בלתי יציב ,מעורער וחופשי ,העלול להימצא בתחתית התעלה יוצא ויורחק ממנה והחלל
שייווצר על ידי כך יטופל בו כמתואר לעיל במקרה של חפירה עמוקה מדי.
 3.15.4תחתית התעלה תהיה מהודקת לצפיפות .AASHTO 100%
ריפוד תחתית תעלה:
 3.16.1תחתית התעלה תרופד בשכבת חומר מובחר כמפורט להלן:
 3.16.2עובי שכבת הריפוד יהיה  10ס"מ  10% +מקוטר חיצוני של הצינור ולא פחות מ  15ס"מ.
 3.16.3חומר הריפוד יהיה אגרגט בגודל אחיד מסוג שומשום נקי ושטוף .גודל גרגר יהיה בין  3ל  5מ"מ.
חומר הריפוד לא יכיל שום חומר מלבד האגרגט מסוג שומשום.
 3.16.4פני הריפוד ייושרו באופן שיהוו מצע חלק ויציב להנחת הצינורות.
 3.16.5השכבה תהודק באופן אחיד ותיושר לשיפוע המתוכנן.
 3.16.6אין להניח את הצינורות על תלולית ולאחר מכן להשלים את הריפוד.
מילוי תעלה:
 3.17.1ריפוד תעלה:
אין לכסות צנרת ללא אישור מנהל הפרויקט או נציג מוסמך אחר מטעם
3.17.1.1
המזמין.
ריפוד הצינור יחל מיד לאחר הנחתו בתעלה ,קביעת מקומו ושיפועו הנכון
3.17.1.2
והסופי והשלמת כל הבדיקות הנדרשות עבור הנחת צנרת כמפורט להלן.
חומר העטיפה יהיה אגרגט בעל גודל אחיד מסוג שומשום נקי ושטוף .גודל
3.17.1.3
גרגר  3עד  5מ"מ .החומר לא יכיל אבנים ו/או גושי אדמה קשים בכל גודל
שהוא ,והוא יהיה בדומה לחומר ריפוד התעלה ,כמפורט לעיל.
אם החומר לא יכיל כמות מספקת של רטיבות טבעית ,תוגדל מידת הרטיבות
3.17.1.4
כדי לקבל צפיפות רצויה לאחר ההידוק.
הריפוד יבוצע לכל רוחב תחתית התעלה.
3.17.1.5
שלב א' בביצוע הריפוד:
3.17.1.6
פיזור חומר המילוי המתאים לדרישות הנ"ל ,לאורך הצינור .יש לוודא שחומר
המילוי ממלא את החללים מתחת לצינור ,ועליו להגיע עד כ 2/3 -מקוטר
חיצוני של הצינור.
מילוי זה יערם במידה שווה משני צדי הצינור .ההידוק בצדי הצינור יבוצע
בעזרת פטיש העשוי מצינור עם מוט כפוף בצורה כזו שהפועל המפעיל את
הפטיש בעומדו ליד הצינור יהדק את המילוי מתחת לצינור .הידוק זה יבוצע
בקפדנות ובזהירות ובאופן שווה מכל צד של הצינור וזאת לפחות עד 2/3
קוטרו חיצוני של הצינור.
המילוי חייב להתבצע בשכבות בעובי שלא יעלה על  10ס"מ ,מכיוון ששכבות
עבות יותר עלולות לגרום לכך שהמילוי לא יחדור מתחת לצינור בעת ההידוק,
דבר אשר לא ניתן להרגיש בו לפי המראה החיצוני של השכבה העליונה .את
ההידוק יש לבצע בתנאי רטיבות אופטימאליים.
שלב ב' בביצוע הריפוד:
3.17.1.7
כיסוי הצינור באותו חומר ריפוד עד לגובה של  10ס"מ  10% +מקוטר חיצוני
של הצינור מעל קודקוד הצינור אך לא פחות מ  15ס"מ .ביצוע הכיסוי והידוקו
יעשו בשכבות שלא יעלו על  10ס"מ בעוביין .ההידוק יעשה כפי שמתואר
בשלב הראשון או בעזרת כלים מכאניים שאושרו על ידי מנהל הפרויקט או
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3.17.2

3.17.3

3.17.4

3.17.5

איור מספר :1

שרות השדה של יצרן הצינורות .התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים
תבוצע בכפוף לאמור להלן.
כיסוי במצע סוג א' (ראה איור מס' :)1
התעלה תכוסה בשכבות חומר מובחר של מצע סוג א' בלבד על פי הסדר הבא:
 ביצוע שכבת כיסוי ראשונה עד לרום של  50ס"מ מעל לרום קודקוד הצינור.
 הידוק השכבה הראשונה לעיל עד קבלת צפיפות של  100%מודיפייד .AASHTO
 הנחת סרט סימון לקווי ביוב או ניקוז.
 המשך כיסוי בשכבות של  20ס"מ והידוקן לקבלת דרגת צפיפות של  100%מודיפייד
.AASHTO
 הידוק שכבות החומר אמצעות מכבש.
 כיסוי התעלה במצע סוג א' יבוצע עד לרום פני שטח קיים.
 התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים תבוצע בכפוף לאמור להלן.
כיסוי ב :)Controlled Low-Strength Material( CLSM
 CLSMמהווה תחליף מילוי מהודק מעל צנרת ביוב/ניקוז/מים .שימוש ב CLSM-ייעשה רק
באישור המזמין או נציגו המוסמך בכתב מראש ,טרם ביצוע העבודה ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי
של המזמין (לדוגמה :במקרים בהם נדרשת פתיחת הדרך לתנועה בלוח זמנים קצר) .הCLSM-
יהיה בצורה נוזלית בלבד.
אופן ביצוע הכיסוי:
 שכבת ריפוד שומשום מעל הצינור עד לגובה כמתואר בפרק הנחת צנרת.
 שכבת ה  CLSMתבוצע מעל שכבת השומשום עד לרום פני שטח קיים.
כיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים וכו’ (ראה איור מס' :)2
בשטחים ציבוריים ,חקלאיים ואחרים ,בהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיימים או
עתידיים ,ניתן לכסות את התעלה באופן הבא:
 שכבת הגנת הצינור ממצע סוג א' עד לרום  100ס"מ מעל קודקוד הצינור.
 מעל מצע סוג א' מילוי מחומר מקומי נקי מאבנים בגודל שמעל  10ס"מ ,בכפוף לאישור
המילוי בכתב ומראש על ידי המזמין או נציגו המוסמך .גובה השכבה יבוצע עד לרום 30
ס"מ מתחת לפני הקרקע.
 שכבה עליונה בעובי  30ס"מ של שכבת האדמה המקומית העליונה ונשמרה בעת החפירה
המקורית.
תנאי מיוחד לכיסוי תעלות:
כאשר עובי הכיסוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ 70 -ס"מ ,חל איסור מעבר של כלי רכב או
ציוד כבד מעל התעלה ,ובכל מקרה יהיה הקבלן אחראי עבור כל נזק שייגרם לתעלה או לצינור.
איור מספר :2
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3.18

3.19

3.20

3.21

אופן המדידה והתשלום לחפירת תעלות:
 3.18.1מחיר חפירת תעלה כולל את כל הכלול בסעיפים  2ו 3-למעט סעיפים ( 3.17.3כיסוי ב)CLSM-
ו( 3.17.4-כיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פתוחים וכו').
 3.18.2יחידת המידה היא מטר אורך.
 3.18.3מחיר חפירת תעלות לצינורות היא לפי קוטר פנימי של הצינור ועומק הצינור.
 3.18.4מדידת אורך התעלה לצורכי תשלום תעשה לאורך הציר האופקי של התעלה בין שתי השוחות
הסמוכות בניכוי מידות חיצוניות של השוחות עצמן.
 3.18.5מדידת עומק החפירה תעשה על פי ההפרש בין גובה פני השטח הקיים בזמן הביצוע ועד לגובה
תחתית הצינור ( .) I.Lלצורכי תשלום יחושב העומק הממוצע של הקטע שבין שתי שוחות
סמוכות.
 3.18.6במקרה ותידרש מדידת רוחב התעלה לחישוב כמויות ,המידה תקבע על פי החתך התיאורטי
כמפורט לעיל.
 3.18.7לא תשולם כל תוספת עבור חפירה מעבר למידות החתך התיאורטי המופיע במפרט.
כיסוי בחומר :CLSM
 3.19.1במידה וחומר מילוי התעלה הינו  ,CLSMאזי תקוזז עלות המצעים ממחיר החפירה ,במידה ולא
צוין אחרת (תוספת על מצע א') בכתב הכמויות.
 3.19.2כמות ה  CLSMוכמות המצעים הן זהות ויחושבו על פי החתך התיאורטי.
 3.19.3במידה וקיים מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות ,הקיזוז ייעשה על פי מחיר זה.
במידה ולא מופיע מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות ,הקיזוז ייקבע על פי כל "הסכם
לביצוע עבודות תשתית מים ,ביוב ,ניקוז ובנייה" שבתוקף ע"פ החלטת המזמין.
כיסוי תעלות בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים:
 3.20.1במידה וחומר מילוי התעלה הינו מחומר מקומי ,תקוזז עלות המצעים ממחיר החפירה.
 3.20.2במידה כמות המילוי בחומר מקומי זהה לכמות המצעים ,הכמות תחושב לפי החתך התיאורטי.
 3.20.3במידה וקיים מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות ,הקיזוז יעשה על פי מחיר זה.
 3.20.4במידה ולא קיים מחיר לאספקה והידוק מצעים בכתב הכמויות ,הקיזוז ייקבע בהתאם לאמור
בסעיף ( 9.2חריגה מסעיפי העבודה) ב"הסכם לביצוע עבודות תשתית מים ,ביוב ,ניקוז ובנייה".
שירותי מעבדה מוסמכת לבדיקות קרקע:
 3.21.1המזמין יתקשר עם מעבדה מוסמכת ,לשם קבלת השירותים הדרושים לביצוע בדיקות הקרקע
הנדרשות באתר העבודה.
 3.21.2סוג הבדיקות ,המקומות בהם ייערכו ומועדיהם ייקבעו על ידי מנהל הפרויקט במהלך העבודה.
 3.21.3הקבלן יעמיד לרשות אנשי המעבדה את שירותיו כגון כוח אדם ,כלים ,ציוד וכדומה ,לשם ביצוע
הבדיקות הנדרשות.
 3.21.4במידה ותוצאות בדיקה לא יהיו בהתאם לנדרש בתקן ,אזי:
 הקבלן יתקן את הדרוש תיקון לצורך בדיקה נוספת.
 הקבלן יחויב בעלות הבדיקה הראשונה ובעלות בדיקה חוזרת.
 3.21.5המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע כל בדיקה אפשרית .עלות הבדיקה ,במידה ותוצאות
הבדיקה יהיו בהתאם לתקן ,תהיה על חשבון המזמין ללא תוספת רווח קבלן.

 .4הכנה לעבודות צנרת (הספקה ,הובלה ,פריקה ,אחסנה ,פיזור ,שמירה והנחה)
4.1

4.2

כללי:
 4.1.1הצינורות ,שהספקתם לצורך העבודה הינה באחריות הקבלן ,יעמדו בכל הדרישות המופיעות
במסמכי ההסכם ,ובכלל זה כתב הכמויות ,המפרט הטכני ,התוכניות ועוד.
 4.1.2צינורות ,אשר לגביהם קיים תו תקן ישראלי או בינלאומי מוכר ,המסופקים על-ידי הקבלן ,יישאו
תו תקן כאמור .
 4.1.3הצינורות יהיו שלמים ,ללא פגמים ,סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.
 4.1.4הקבלן יספק צינורות באורך סטנדרטי בלבד ,אלא אם צוין אחרת במסמכי ההסכם.
 4.1.5בעבודות ,שאורך הצנרת בהן עולה על  70מטרים ,אחראי הקבלן להשיג ליווי של שירות השדה
של יצרן ו/או ספק הצינורות לעבודה ,לרבות מתן הדרכה לקבלן ,ביקורים באתר ומתן הערות
והמלצות לביצוע העבודה .עלויות שירות השדה יחולו על הקבלן בלבד.
צנרת :PVC
 4.2.1צנרת  PVCמיועדת להעברת מי שפכים בגרביטציה בלבד.
 4.2.2הצנרת תהיה בעל דופן מלא .חל איסור מוחלט על שימוש בצנרת  PVCבעלי עובי דופן מובנה.
 4.2.3הצנרת תהיה בעלת עובי דופן מלא SN8 ,לפחות ,מיוצרת על פי ת"י  884ומינם "דופן מעובה".
 4.2.4צנרת  PVCלחץ (מיועדת להנחה בעומקים גדולים) תהא מיוצרת על פי ת"י  532בדרגת עבודה
 10או  12.5בר לפי קביעת המזמין.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

 4.2.5הצנרת תסופק עם טבעת אטימה .טבעות אטימה יתאימו לצינורות ויעמדו בדרישות ת"י 1124
על חלקיו.
 4.2.6הצנרת תצויד במחבר שקוע אינטגראלי .אטימת המחבר תעשה על ידי טבעת גומי בין הצנרת
ובין מגרעת השקוע.
 4.2.7הצנרת תהיה מסומנת בסימון בר קיימא על פי דרישות התקנים המתאימים להם ,כולל סימון תו
תקן ישראלי.
צנרת בטון מזוין:
 4.3.1הצנרת תיוצר על פי ת"י ( 27גרסה  ,)05.2010סוג  ,1דרג בהתאם לתכנית.
 4.3.2הצנרת תהיה עם אטם גומי מובנה (עדיפות בחלק הנקבה).
צנרת צמ"ש (:)GRP
 4.4.1צינור  GRPעמיד לטמפרטורה עד .80°C
 4.4.2מיוצרת על פי תקן ישראלי  ,1892חלק  ,2יוני  1999ולתקן .AWWA-C-950
 4.4.3דרגת קשיחות  5,000 paלפחות.
צנרת פלדה:
 4.5.1הצנרת תהיה מפלדה שייעודה הובלת מים ונוזלים אחרים לפי ת"י  ,530לפי תקן אמריקאי C-
 ,200 AWWAותהא תואמת לדרישות המפרט הטכני לצנרת פלדה של המזמין (לעבודות מים).
 4.5.2הצינורות היו מצופים בצדם הפנימי במלט רב אלומינה ,אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות.
 4.5.3הציפוי יעשה לפי תקן אמריקאי  ,AWWA C205ולפי מפרט מכון התקנים מפמ"ר .266.1
צנרת :HDPE
 4.6.1מיוצרת על פי תקן ישראלי  ,499ולפי הכתוב בתכנון .המפרט המינימלי יהיה HDPE-PE100
.SDR-17
שינוע צנרת:
 4.7.1העמסה:
כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדים או בולטים העלולים
4.7.1.1
לפגוע בצינורות.
הצינורות יועמסו במפעל הייצור או במחסן הספק ויובלו באריזתם המקורית.
4.7.1.2
הקבלן יאבטח את הצינורות והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה,
4.7.1.3
על ידי קשירה וסידורים מתאימים אחרים.
בהעמסת צינורות בקטרים שונים ,הצינורות בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו
4.7.1.4
למטה.
כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.
4.7.1.5
העמסת המטען במפעל תעשה על ידי היצרן באחת מהשיטות שלהלן:
4.7.1.6
 העמסה באריזה
 העמסה בתפזורת
 העמסה באוכפים
שיטת העמסה של הצינורות תהיה בהתאם לסוג הצינור וקוטרו .האריזות
4.7.1.7
לצורך העמסה יוכנו מראש על ידי היצרן כך שבכל אריזה יהיו הפריטים זהים
מבחינת סוג ,קוטר ,דרג/מין ואורך.
העמסת צינורות שלא בבית החרושת (בשטח ,במחסן המזמין וכו’) וללא
4.7.1.8
אריזה מקורית ,תעשה כך שצינורות בנדבך הראשון (התחתון) יונחו על
קורות תמיכה מעץ מסודרות לרוחב קרקעית ארגז/קרון המוביל .קורות
התמיכה ועמודי התמיכה צידיים יהיו שטוחים וללא בליטות הצינורות יבלטו
מעבר לקורות התמיכה כחמישית מאורכם מכל צד.
העמסת צינורות על כלי תחבורה ללא דפנות תעשה בצורת מנסרה משולשת
4.7.1.9
עד לגובה המותר לפי חוקי התעבורה ,ובהתאם להוראות היצרן.
ניתן להגביה דיפון מצדי משטח העמסה של כלי תחבורה על ידי התקנת
4.7.1.10
תמיכות עץ אנכיות ,המוצמדות סמוך למקומות בהם מונחות קורות התמיכה.
העמסת הצינורות תעשה בצורת מנסרה מרובעת עד לגובה הדפנות .מעל
גובה זה ועד לגובה המותר לפי חוקי התעבורה ,יש להעמיס בצורת מנסרה
משולשת.
יציבות הצינורות המועמסים באמצעות אוכפים תובטח על ידי קורות עץ ,או
4.7.1.11
טריזים קבועים משני הצדדים של הצינורות ולכל נדבך של צינורות.
אוכפים ממתכת יהיו מרופדים בחומרים כמו גומי ,או לבד ,כדי למנוע פגיעות
4.7.1.12
בצינורות בזמן ההובלה.
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4.7.1.13
4.7.1.14

4.7.2

הובלה:
4.7.2.1
4.7.2.2
4.7.2.3

4.7.2.4
4.7.2.5

4.7.3

4.7.2.6
פריקה:
4.7.3.1

העמסת צינורות בעלי מחבר פעמון (בד"כ צינורות בטון) תיעשה כך שהקצוות
בהם יש פעמונים (שקע) יהיו מונחים על גבי קצוות ללא פעמונים (תקע).
צינורות  PVCיהיו ארוזים בחבילות ,כשהם מונחים כך שקצוות התקוע
והשקוע יסודרו בדירוג ,באופן שהשקוע יבלוט החוצה ולא יגע בצינורות
שלידו .כל חבילה תחוזק בכל צד ובאמצע על ידי מסגרות מעץ חזק עם סרטי
פלדה .חבילה תכלול צינורות מאותו סוג וקוטר.
ההובלה תיעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.
בעת ההובלה צריכים הצינורות להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.
יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע
טלטולים ורעידות .אם עקב טלטולי הדרך תגרם לצינורות תזוזה לגבי
התנוחה ההתחלתית ,יש לבדקם לפני הנחתם בקו.
הובלת המחברים תיעשה בזהירות כאשר הם קשורים ומחוזקים ללא
אפשרות של טלטול.
אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות ,חום,
שמש ,לכלוך וקרינת שמש .מומלץ להחזיקם במקום מוצל (תא הנהג ,בתוך
צינור וכו’).
אין לערבב טבעות אטימה מקטרים וסוגים שונים באריזה אחת.
כללי:
4.7.3.1.1
4.7.3.1.2
4.7.3.1.3
4.7.3.1.4
4.7.3.1.5

4.7.3.1.6
4.7.3.2

4.7.3.3

מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט.
פריקת הצינורות והמחברים תיעשה בצורה מתאימה
ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את שלמות הצינורות.
בעת הפריקה לא יופעל כוח צירי על קצוות הצינורות
החרוטים.
אין להפיל ,להשליך ,לגרור או לגלגל צינורות.
הפריקה תיעשה באיטיות ,באופן שהצינורות לא יחבלו
בעת המגע עם הקרקע .אין להשליך את הצינורות ,ואין
לגרור אותם או לגלגלם.
בשום מקרה לא יעסקו בפריקת צינורות פחות משני
עובדים.

פריקה בידיים:
צינורות שמשקלם אינו עולה על  60ק"ג מותר להוריד
4.7.3.2.1
מהמשאית בידיים רק כאשר החלק העליון של המטען
נפרק בחבלים או בציוד מכני כמפורט בהמשך.
צינורות אשר אפשר להגיע אליהם מהקרקע בידיים,
4.7.3.2.2
ייפרקו בעבודת ידיים .הפריקה תיעשה ,במקרה זה ,על
ידי שני עובדים לפחות.
פריקה בעזרת קורות משופעות:
ניתן להוריד צינורות שקוטרם אינו עולה על  600מ"מ או
4.7.3.3.1
שמשקלם אינו עולה על  100ק"ג מהמשאיות בעזרת
חבלים וקורות משופעות .כאשר אין ציוד מכני אחר ,יש
להשתמש בשני חבלים לכל צינור.
הקורות צריכות להיות חזקות דיין כדי לשאת את משקל
4.7.3.3.2
הצינור ואורכן יהיה כזה שזווית השיפוע בין הקורה לבין
הקרקע אל תעלה על .30
קורות תונחנה במרחק  1/5אורך הצינור מכל קצה.
4.7.3.3.3
כל חבל ייכרך מסביב לצינור פעם או פעמיים (לפי משקל
4.7.3.3.4
הצינור) כשקצהו האחד קשור היטב אל המשאית
הקצה החופשי של כל חבל ישוחרר על ידי פועל העומד
4.7.3.3.5
על הרכב בעוד שני פועלים נוספים ,אחד בכל קצה בל
צינור ,מניחים את הצינור על הקרקע.
הורדת הצינור לקרקע תיעשה בהדרגה ובאיטיות ובמידה
4.7.3.3.6
שווה בשני הקצוות ,באופן שהצינור יהיה כל העת במצב
אופקי.
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4.7.3.4

4.8

4.9

4.10

4.11

הוצאת הצינור מתוך המטען שעל המשאית מחייבת
4.7.3.3.7
הכנסת טריז ( )WEDGEבמקום שהוצא כדי להבטיח את
הצינורות הנותרים נגד תזוזה.
פריקה בעזרת ציוד מכני:
פריקה מכאנית תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות ,או
4.7.3.4.1
במלגזה.
הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות .אין להשתמש
4.7.3.4.2
בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים .אין לתפוס את
המוצרים בעזרת ווים.
שימוש במלגזה ייעשה תוך הקפדה מפני פגיעה
4.7.3.4.3
בצינורות .שיני מזלג ההרמה חייבות להיות מרופדות.

אחסנה באתר:
 4.8.1משטחי הפריקה יהיו מיושרים ,ללא עצמים בולטים ,חדים וקשים ,עלולים לגרום לפגיעות
במוצרים.
 4.8.2משטחי הפריקה יהיו מרוחקים מתוואי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של כלים
מכאניים ,שאפשר יהיה לפזר את החומר חפור ללא פגיעה במוצרים ,ובכדי למנוע הידרדרות
המוצרים אל תוך התעלה.
 4.8.3מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על משטחי הפריקה .מוצרים בלא אריזה יונחו על גבי תמיכות
עשויות קורות עץ ,או ערמות אדמה נקיות מאבנים ,רגבים ועצמים קשים או חדים אחרים .רצוי
לכסות את ערמות האדמה בשקים או ביריעות פלסטיות.
 4.8.4בהנחה של מוצרים בצורת סוואר ,יש לדאוג ליציבות הסוואר על ידי תמיכות עץ אנכיות שימנעו
הידרדרות המוצרים.
 4.8.5האחסנה באתר תאושר על ידי מנהל הפרויקט ותצוין ביומן העבודה.
 4.8.6צינורות עשויים מחומרים פלסטיים יאוחסנו מתחת לכיסוי אשר יסתיר מהם את קרינת השמש
לחלוטין .מנהל הפרויקט יאשר את כיסוי הצינורות ויציין זאת ביומן העבודה .הצינורות יהיו
מכוסים עד להנחתם בתעלה.
 4.8.7צינורות מבטון יאוחסנו לכל היותר בשתי שורות זו על גבי זו.
 4.8.8צינורות בעלי מחבר פעמון יאחסנו כך שהקצוות בהם יש פעמונים (שקע) יהיו מונחים על גבי
קצוות ללא פעמונים (תקע).
אחסנת מחברים ,אטמים וחומרי עזר לצנרת:
 4.9.1מחברים ,אטמים וחומרי עזר לצנרת יאוחסנו באריזתם המקורית.
 4.9.2מקום האחסון יהיה בתוך מבנה שיגן על החומרים מפני לכלוך ,רטיבות ,קרני שמש ,מקורות
חום ,שמנים ,צבעים ומדללים.
 4.9.3אם אטמים מסופקים כשהם קשורים בחבילות ,יש להתיר את סרטי הקשירה מספר ימים לפני
השימוש בהם ,כדי לבטל מעיכות קטנות שנגרמו בלחץ הקשירה.
 4.9.4אטמים יאוחסנו כך שלא יגרם להם עיוות מכל סוג שהוא.
 4.9.5כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התוואי יובטחו מפני הידרדרות אל תוך התעלה,
נגיעה ,חיכוך ופגיעה זה בזה ,וחדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם.
פיזור צנרת:
 4.10.1פיזור הצינורות פירושו הנחתם על הקרקע לאורך התעלה (או התמיכות במקרה של קו על-
קרקעי).
 4.10.2כל צינור יונח קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופי ,במקום שלא יפריע לתנועה העוברת
ובאופן שלא ייפגע ממנה.
 4.10.3אם לא נדרש אחרת ,יפוזרו הצינורות בצד התעלה שאין בו שפך החפירה.
 4.10.4כל צינור המונח על הקרקע יובטח נגד גלגול ומלבד זאת יונח בזווית קטנה כלפי ציר התעלה ,כך
שאם בכל זאת יתגלגל לא ייפול לתוך התעלה.
 4.10.5במידת הצורך יש לנקוט באמצעים נגד כניסת מים עיליים או בוץ לתוך הצינורות ,המחברים
והאביזרים.
 4.10.6המחברים יפוזרו לאורך התוואי בכל יום רק עבור היקף העבודה לאותו יום.
 4.107כאשר נוטלים צינורות ממקום אחסנה לשם פיזורם  -יחולו על הטעינה ,ההובלה והפריקה
הדרישות המפורטות לעיל.
פינוי צנרת אסבסט צמנט:
 4.11.1בעבודה הכוללת החלפת צנרת ישנה בעלת מבנה חומר אסבסט צמנט ,יפעל הקבלן בהתאם
להוראות "חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א."2011-
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 4.11.2להלן ציטוט חלקי מתוך החוק:
"הגדרות" :עבודת אסבסט"  -עבודה המתבצעת באסבסט ,לרבות תיקון ,פירוק ,הסרה ,הריסה,
פינוי ,חיתוך ,סילוק מפגע ,הובלה ,הטמנה ,כיסוי ,חפירה או קידוח בקרקע שהוטמן בה אסבסט,
ולמעט צביעה של אסבסט צמנט;
סעיף  29א :איסוף האסבסט ופסולת האסבסט באתר העבודה ,עטיפתם באריזה כפולה ואטומה
באופן שימנע דליפה או שחרור ממנה ,סימון האריזה כפי שיורה הממונה ופינוי הפסולת לאתר
פסולת אסבסט לפי הוראות חוק זה;
סעיף  41א :לא יסלק אדם אסבסט או פסולת אסבסט ולא יפנה אותם אלא לאתר פסולת
אסבסט ,לשם הטמנתם".
 4.11.3אישורים :הקבלן יציג תעודת משלוח עבור קבלת הצנרת ממפעיל אתר פסולת אסבסט מורשה.

 .5הנחת הצנרת ,הרכבתה ,בדיקתה וכיסוי חוזר
5.1

5.2

5.3

5.4

הורדת צנרת  -כללי:
 5.1.1לפני תחילת הורדת הצינורות לתעלה לצורך הנחה יש לוודא כי:
 תחתית התעלה מוכנה להנחת הצינור כמפורט לעיל.
 המצע עליו תונח הצנרת יבש ומהודק כנדרש.
 פיזור הצינורות בוצע בצורה שתבטיח הורדתם לתעלה ללא צורך בהעברתם בתוך התעלה.
 כל הצינורות ,המחברים והאביזרים הם במצב תקין ללא פגם או נזק.
 המחברים ,וכן המתקנים והכלים להנחת הצינורות מוכנים לעבודה.
 5.1.2הורדת צינורות פלדה תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים מפלדה בשטחים
עירוניים" של המזמין.
הורדת צינורות בידיים:
 5.2.1בשיטת הורדת צינורות בעבודת ידיים יש להשתמש רק להורדת צינורות שמשקלם אינו עולה על
 60ק"ג.
 5.2.2שני עובדים ירימו את הצינור בקצותיו והוא יועבר לתחתית התעלה על ידי שני אנשים העומדים
בתעלה.
 5.2.3הורדת צינורות בידיים מוגבלת לתעלות בעלות דפנות ישרים ומוצקים אשר אינם מתפוררים
תחת משקלם של העובדים והצינורות .אם דפנות התעלה משופעים או עלולים להתפורר יש
להשתמש בחבלים גם כאשר משקל הצינורות קטן מ 60-ק"ג.
 5.2.4לעובדים בתוך התעלה צריכה להיות גישה נוחה לצינור ,לצורך העברתו לתחתית ,לכך ניתן
להוריד צינורות בעבודת ידיים רק בתעלות אשר עומקן אינו עולה על  1.5מטר.
הורדת צינורות בחבלים:
 5.3.1הורדת צינורות בחבלים לתעלה תיעשה בכפוף להתקיימות התנאים הבאים במצטבר:
 משקל הצינור אינו עולה על  60ק"ג
 קוטר הצינור אינו עולה על  600מ"מ
 אורך הצינור אינו עולה על  3מטרים
 5.3.2לא תיעשה הורדה של צינורות בחבלים לתעלה כאשר חלות המגבלות שפורטו לעיל ,או כאשר
הצינורות עשויים מבטון או בכל מקרה בו קיימת מניעה בטיחותית לעשות כן.
 5.3.3הורדת צינורות בחבלים תיעשה על-ידי שני עובדים לפחות.
 5.3.4צינור שאורכו עד שלושה מטר יורד בעזרת שני חבלים לפחות ,אחד בכל קצה .צינור שאורכו
עולה על שלושה מטר יורד בעזרת שלושה חבלים לפחות.
 5.3.5בהורדת צינורות יש לעגן את קצה החבל החופשי למתקן יציב.
 5.3.6רצוי להשאיר את החבלים על הצינור בשעת ההרכבה ,על מנת לאפשר לעובדים הנמצאים מעל
התעלה לאחוז בחבלים ולעזור בכוונת הצינור בעת הנחתו וחיבורו.
 5.3.7יש להוריד את הצינור באיטיות ובזהירות ,תוך מניעת גרירתו או פגיעתו בדופן התעלה.
 5.3.8במהלך הורדת הצינור אל התעלה וכדי להתאים את קצוות הצינור ,יש צורך בהזזת מה של
הצינור בכיוון ציר הצינור.
הורדת הצינורות בכלים מכאניים הנדסיים:
 5.4.1צינורות שלא ניתן להורידם בידיים או באמצעות חבלים יורדו אל התעלה בעזרת כלים מכאניים
הנדסיים.
 5.4.2יש להקפיד באופן מיוחד על כך שהצינורות לא ייפגעו משרשראות ,ווים ,כבלי פלדה וכיו"ב.
 5.4.3הצינור ייתלה על אביזר הרמה בעל עומס הרמה מותר ומתאים למשקל הצינור ,שייכרך סביב
מרכז הכובד שלו ,כדי להקל על יישור הצינור ועשיית החיבור.
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5.5

5.6

 5.4.4צינור בטון בעל חור הרמה חרושתי בדופן הצינור ,יורם ויורד לתעלה בעזרת מתקן הרמה מיוחד
שיורכב על הצינור ויותאם לכלי המכאני .ההנחיות להרמת הצינורות ומתקן ההרמה עצמו יינתנו
על ידי יצרן הצינורות ועל הקבלן לבצע את ההנחה בהתאם להנחיות היצרן.
חיתוך צינורות:
 5.5.1ניתן לחתוך צינורות באתר ,בהתאם לצורך ,על מנת לקצרם ,כולל חריטה ומידור (פאזה) של
הקצוות.
 5.5.2חיתוך מותר פעם אחת בקטע בין שני תאים .כל חיתוך אחר יהיה אך ורק לפי הוראה של מנהל
הפרויקט.
 5.5.3פעולות החיתוך ,החריטה והמידור יעשו בהתאם להוראות יצרן הצינורות עם כלים המומלצים על
ידי היצרן .כל שינוי בביצוע הוראות היצרן או שימוש בכלים אחרים יהיה באישור מנהל הפרויקט.
 5.5.4חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור ,חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית
הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד.
 5.5.5השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים .אם דבר זה לא יושג בעת החיתוך ,יש לעבד את השטח
עד לקבלת שטחים נקיים וחלקים באמצעות מברשות ברזל עדינות .לפני תחילת החיתוך יש
לסמן את מקום החיתוך סביב לצינור כדי להבטיח חיתוך ניצב לציר הצינור .את הקצה החתוך
של הצינור יש לחרוט לקוטר הדרוש לשם התאמתו למחבר בין הצינורות או למחבר בשוחה.
 5.5.6את הצינור המקוצר יש לתמוך בעת הקיצור לכל אורכו כדי למנוע שבר בדפנות.
הנחת צינורות:
 5.6.1כללי:
 5.6.1.1אין להשתמש בשברי צינורות או חלקי צינורות פרט לקצה אחד בכל קטע.
 5.6.1.2אין להשתמש במחברים מודבקים.
 5.6.1.3צנרת תונח אך ורק במרכז התעלה ולא בצידה וכי המרחק בין הדופן החיצוני של
הצנרת לדופן הפנימי של התעלה יהיה לפחות  20ס"מ.
 5.6.1.4הנחת צינורות פלדה תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים מפלדה
בשטחים עירוניים" של המזמין.
 5.6.1.5שאר סוגי הצינורות יונחו לפי ההנחיות הבאות כאשר ניתן להבחין בשלושה אופנים של
הנחת צינורות:
 הנחה תוך תמיכה רצופה
 הנחה על תמיכות נפרדות
 התקנת צינורות בתלייה
הצינור יכוסה בהתאם להנחיות המפורטות לעיל ויסומן בסרט סימון.
 5.6.2הנחה תוך תמיכה רצופה:
 5.6.2.1הנחת הצנרת תעשה על גבי תחתית התעלות לאחר ריפוד כמפורט לעיל .6יש להבדיל
בשני מקרי הנחה תוך תמיכה רצופה והם:
בשיפועים מתונים  -שיפוע קו עד :12%
5.6.2.1.1
הצינורות חייבים להיות במגע עם הקרקע לכל אורכם ובשום אופן
לא יישאו המחברים את משקל הצינורות .עבור צינור בעל מחבר
שקע אינטגרלי ,יש לחפור בשכבת מצע השומשום גומחות מתחת
למקום המחבר ,כך שניתן יהיה להרכיב את הצינור מבלי להרימו,
ובכדי למנוע את הישענות הצינור על המחברים .לאחר הרכבת
הצינור ,יש למלא את הגומחות בחומר המצע ולהדקו.
בשיפועים תלולים – שיפוע קו מעל :12%
5.6.2.1.2
במקרה ושיפוע הקו הוא מעל  ,12%יש להתקין עיגונים כדי למנוע
תזוזה צירית של הצינורות בהתאם לתוכניות לביצוע .במידה ואין
דרישה לעיגון הקו בתוכניות לביצוע ,על הקבלן להפנות את תשומת
לב מנהל הפרויקט ולפעול בהתאם להנחיותיו.
 5.6.3הנחה על תמיכות נפרדות:
במקרה ויש צורך לבצע תמיכות לצינור ,ולא נמסר לקבלן מפרט מיוחד לביצוע התמיכות ,יפעל
הקבלן כמפורט להלן:
 5.6.3.1מספר התמיכות ומיקומן:
במצב רגיל תידרשנה שתי תמיכות לכל צינור אשר מיקומן יהיה סמוך למחבר אך לא
מתחתיו .בצינורות קטנים יהיה המרחק ממרכז כל תמיכה אל קצה הצינור הקרוב שווה
לחמישית אורך הצינור .כאשר הצינורות מונחים על עמודים כקו עילי ייקבע מספר
העמודים ואופן חיזוק הצינור אליהם באופן שיבטיח את יציבות המבנה כולו ,בהתחשב
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5.6.4

5.7

סטיות:
להלן הסטיות המותרות בעת הנחת הקו בתעלה לגבי התוואי המסומן בתנוחה והגובה הנתון בחתך
לאורך:
#
1
2

5.8

בכל העומסים הסטטיים והדינמיים האפשריים (רוח ,התנגשות ,מפולת אדמה וכו’).
ביצוע התמיכות יעשה על פי התוכניות המאושרות לביצוע.
 5.6.3.2טיפוסי תמיכות:
התמיכות יכולות להיות מבטון או פלדה ,ובלבד שבראש כל תמיכה תהיה "עריסה"
המעוצבת לפי צורתו החיצונית של הצינור הבאה במגע עם הצינור ,על לא פחות מרבע
ההיקף בצינורות גדולים שליש ולא יותר מחצי היקף הצינור .בין הצינור לבין העריסה
יושם חומר גמיש אחר בעובי של כ 5 -מ"מ לפחות .הצינור יירתם אל התמיכה בחצי
חישוק העשוי מפלב"מ שטוח.
 5.6.3.3אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט המיוחד ,כל החלקים העשויים מתכת יהיו
מפלב"מ  304לפחות ,כולל ברגים ואומים.
הנחת צינורות בתלייה:
כאשר יש להתקין בתלייה ,יקבל הקבלן מפרט מיוחד לביצוע העבודה .אין לבצע הנחת צינורות
בתלייה ללא פרט מיוחד .אם לא צוין אחרת בתוכניות או במפרט מיוחד ,כל החלקים העשויים
מתכת יהיו מפלב"מ  304לפחות ,כולל ברגים ואומים.

תיאור
שיפוע הקו (בין תא לתא)
ציר הקו

הסטייה המותרת
עד  10%מהשיפוע המתוכנן לכל צד
כל סטייה אינה מותרת

הרכבת צינורות:
 5.8.1שלמות הצינורות:
לפני הרכבת הצנרת ,יש לבדוק חזותית את הצינורות ,האביזרים והאטמים ,לוודא כי אינם
פגומים וכי הם מתאימים למתוכנן .פריטים שאינם מתאימים ,או שהם פגומים ,יסולקו מן האתר.
פריטים שיש חשש לשלמותם ותקינותם יאוחסנו זמנית בצד לשם בחינת מצבם וקבלת החלטה
על-ידי מנהל הפרויקט .פריטים שימצאו לא ראויים לשימוש ,יסומנו בצבע בולט ויסולקו בהקדם
מן האתר.
 5.8.2בדיקת מפלס במהלך ההנחה:
בעבודות שאורכן מעל  70מטר או לפי החלטת המזמין במהלך הנחת הצנרת ,יבצע הקבלן על
חשבונו מדידה לאימות רום תחתית הצינור ( )I.L.ושיפועו מתאים לתוכניות .המדידה תבוצע על
ידי מודד מוסמך ותתקיים לפחות אחת לכל קטע קו (בין שתי שוחות) ולפני כיסוי הצינור .במידה
ולא ניתן להשאיר צינור ללא כיסוי בתעלה ,תבוצע מדידת ראש כל צינור לפני כיסויו .המודד
מטעם הקבלן ילווה את הביצוע באופן רצוף לכל אורך עבודת הצנרת.
 5.8.3ניקיון הצינורות במהלך ההנחה:
הצנרת תהיה נקייה מלכלוך .יש לסלק לכלוך בקפידה באמצעים רכים וללא גרימת נזק לפריטים.
על הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם ולחסום את קצותיהם הפתוחים מדי יום בגמר
העבודה .על הקבלן להקפיד על הוראה זו במיוחד על מנת למנוע סתימת הצנרת תוך כדי
עבודה .כל תיקון נזק או התקנה מחדש של צנרת עקב סתימתה או כשל טרם המסירה יהיו
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
 5.8.4ניקיון הצינורות בגמר ההנחה:
 5.8.4.1בסיום עבודות הנחת הצנרת ,יבצע הקבלן שטיפה של הקווים אותם הניח באמצעות
ציוד שטיפה בלחץ .חל איסור על שימוש במי שפכים או מי קולחים לצורך הניקוי.
 5.8.4.2הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע כניסת מים העלולים לחתור בקרקע מתחת
לצינור .הקבלן ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע את סחיפת המילוי והריפוד במורד
השיפוע.
 5.8.5הצינורות יונחו ויחוברו בחיבור מלא.
 5.8.6בכל מקרה שמתאפשר ,הצינורות יונחו מהמקום הנמוך לכוון מעלה .הפעמונים יונחו כלפי מעלה
הזרם.
 5.8.7הרכבת צינורות :PVC
 5.8.7.1הוראות לשימוש ,הנחה והתקנה מופיעות בת"י  ,1205המתכוון לסוג צינורות PVC
קשיח כפי שהוגדרו בת"י ( 884לזרימה גרביטציונית של השפכים) טמונות באדמה ,וכן
בהתאם להוראות במפמ"כ .132
 5.8.7.2מותר להניח צינורות  PVCבשיפוע עד .20%
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5.8.8

5.8.9

 5.8.7.3צינורות  PVCמתחברים זה לזה תוך שימוש באטמים ותקיעה ,כאשר אטם מוכנס
לחריץ מיוחד הנמצא במצמדת הפעמון של הצינור.
 5.8.7.4יש להשתמש באטם המסופק על ידי יצרן הצינורות בלבד .לפני הכנסת קצהו הישר אל
הצינור האחד למצמדת הפעמון של הצינור השני יש לפזר על קצהו הישר משחת
החלקה מיוחדת למטרה זו לפי הוראת היצרן .השימוש בכל משחה אחרת אסורה
בהחלט .הכנסת הצינור תעשה תוך סיבוב קל.
 5.8.7.5הצינורות יחוברו בשיטת שקע תקע כאשר יש לתקוע את הצינור עד לסימון המוטבע על
דופנו .מותרת סטייה של  0.5ס"מ מקצה המצמדת החוצה .במידה ולא קיים סימון
מטעם היצרן ,יסמן הקבלן על התקע את מידת החדירה לתוך השקע לפני הרכבת
הצינור.
 5.8.7.6אם נעשה חיתוך של הצינור בשדה ,יש לסמן את מקום הניסור מראש כדי להבטיח כי
מישור המסור יהיה ניצב לציר הצינור .בניסור הצינור יש להשתמש במשור עץ בעל
שיניים עדינות .אחרי הניסור יש לשייף את הקצוות המנוסרים בעזרת שופין וליצור קצה
חלק בעל פאזה קטנה בשיפוע של  15מעלות לערך ,כדוגמת שיפוע של צינור חדש.
הרכבת צינורות בטון:
 5.8.8.1הצינורות בעלי צד זכרי וצד נקבי שיקראו להלן תקע ושקע בהתאמה.
 5.8.8.2לפני תחילת ההרכבה ,יש לנקות היטב את המשטח הפנימי של השקע מאבק ומכל
חומר זר אחר .אפשר להשתמש במים נקיים לצורך הניקוי .במידה והניקוי אכן יעשה
באמצעות מים ,יש לנגב את המשטחים בסמרטוט נקי .שמן וגריז ינוקו באמצעות
סמרטוט טבול בבנזין .אין להשתמש בנפט לצורך הניקוי.
 5.8.8.3הצינורות יונחו בתעלה לפי הגבהים המפורטים בתוכניות.
 5.8.8.4הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה וכיוון התקדמות בביצוע יהיה כלפי המעלה.
 5.8.8.5כיוון הצינורות יהיה כך שהשקע יהיה מכוון כלפי מעלה הקו .התקע יוכנס לתוך שקע
הפעמון בקו ישר ובהתאמה מלאה לשיפוע הנדרש באופן כזה שלא יוותר מרווח בצד
הפנימי של הצינורות ,כך שהקו יהווה צינור אחד עם תחתית ישרה וחלקה.
 5.8.8.6החיבור בין הצינורות יעשה על ידי הרמת תקע הצינור ודחיפתו כלפי המורד אל תוך
השקע.
 5.8.8.7דחיפת הצינורות תיעשה על ידי קורות עץ שיגנו על קצה הצינור כך שהצינור לא יבוא
במגע ישיר עם הכלי הדוחף.
 5.8.8.8הרווח החיצוני המותר בין התקע לשקע לאחר חיבורם יקבע על ידי היצרן.
 5.8.8.9במידה והרווח החיצוני בפועל בין שני צינורות לאחר הרכבתם עולה על הערך המותר
על פי היצרן ,יפורקו הצינורות ויורכבו מחדש .במידה ולאחר הפירוק ,נמצא האטם פגם
מכל סיבב שהיא ,יוחלף הצינור הפגום לאלתר ולא יעשה בו כל שימוש בעבודה.
הרווח החיצוני ,במידה וערכו מותר על פי היצרן ,ימולא במלט.
5.8.8.10
ביקורת לאופן הנחת הצינורות תיעשה על ידי החדרת קרני אור השמש או
5.8.8.11
פנסים מתאימים שיוחדרו לצינורות באמצעות מראה.
בסיום שלב זה ייבדק שיפוע הקו על ידי מודד ויאושר על ידי מנהל הפרויקט.
5.8.8.12
חור הרמת הצינור יאטם לפי הוראות יצרן הצינורות.
5.8.8.13
ההיתוך בין השרוולים בצינורות בטון בעלי שרוול  HDPEאו  PVCיעשה על
5.8.8.14
ידי יצרן צינורות בלבד.
הרכבת צנרת :HDPE
 5.8.9.1הצנרת תחובר בשיטת היתוך לפי הוראות היצרן באמצעות קבלן מורשה מטעם היצרן.
 5.8.9.2הכנת קצות צינורות  HDPEלהיתוך חשמלי:
קצות הצינורות להיתוך יהיו מסוג  .Square Cutהקצוות יבדקו לשלמותם וצורתם
העגולה נכונה וכל הפגמים יתוקנו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט .את קצוות
הצינורות העומדים להיתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך ,שמנים ,שיירי צבע וכדומה
בעזרת חומר ממיס המאושר על ידי יצרן צנרת ה HDPE-ועל ידי גירוד קל של דופן
הצינור.
 5.8.9.3הנחיות לבצוע היתוך חשמלי:
וודא כי שפות החתכים שטוחות לחלוטין ומאונכות לציר הצינור .יש
5.8.9.3.1
לנקות היטב את הפנים המיועדים להיתוך מכל שבב ולכלוך והמנע
ממגע יד בשטחים הנקיים.
יש להקפיד כי במהלך ההיתוך ,השפות המרותכות יהיו סטטיות
5.8.9.3.2
לחלוטין ושלא יופעל עליהם עומס כלשהו.

עמוד  18מתוך 36

5.8.9.3.3
5.8.9.3.4

השתמש במצמד ההיתוך החשמלי ובמכשיר הייעודי לביצוע
ההיתוך על פי הוראות היצרן.
יש להימנע מהפעלת עומס על ההיתוך עד להתקררותו על פי
הוראות היצרן .אין להשתמש בקירור מאולץ או לקרר בעזרת נוזל.

 5.8.9.4רישום ריתוכים:
הקבלן ינהל רישום מסודר וסימון על גבי תרשים הצנרת של כל הריתוכים שבוצעו על
ידו .הרישום יכלול נתוני ההיתוך ,שם המבצע ותאריך.
 5.8.9.5תיקון חיבורים לקויים:
תיקון חיבורים לקויים יעשה לפי הנחיות מנהל הפרויקט .הקבלן יישא בהוצאות התיקון
של כל פגמי החיבור ,לרבות מחיר הבדיקה החוזרת כאשר תידרש .מנהל הפרויקט
יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות או בריתוכים על ידי סימון ברור ויציב על גב הצינור .כל
התיקונים יבוצעו לפי הוראות מנהל הפרויקט ובאישורו.
 5.8.9.6פיקוח על ריתוכים והיתוכים תרמיים וחשמליים:
מנהל הפרויקט או נציג מוסמך של יצרן הצנרת ,יפקחו באופן
5.8.9.6.1
מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך וההיתוך ויבדקו את טיבם.
במהלך העבודה השוטפת יהיה רשאי מנהל הפרויקט לדרוש חיתוך
דוגמאות לבדיקת טיב הריתוך והחיבור .הקבלן אחראי לבדיקה
ולכיול של כל הציוד הריתוך וההיתוך העומד לרשותו.
מנהל הפרויקט יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה של הריתוך
5.8.9.6.2
וב איזה תפר של כל קו צנרת החייב בבדיקה זו ,אולם ללא יוצא מן
הכלל תעבור כל הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים.
 5.8.10הרכבת צנרת פלדה:
הרכבת הצינורות תתבצע בהתאם ל"מפרט הטכני לביצוע קווי מים מפלדה
5.8.10.1
בשטחים עירוניים" ,של המזמין.
העבודה כוללת הרכבה ,חיתוך וריתוך צינורות ,קשתות פלדה בזויות שונות,
5.8.10.2
עם ובלי עין ביקורת ואביזרים אחרים ,תמיכות ועוגנים לאורך הקו ,הכל
בהתאם לתקן ישראלי לצינורות פלדה ,כולל תיקונים בציפוי לאחר ההנחה.
בדיקת הצינורות תעשה על ידי צילום רנטגן על חשבון הקבלן.
5.8.10.3
 5.8.11הרכבת צנרת :GRP
כל העבודות הקשורות לצינורות ואביזרי  GRPיעשו בהתאם להוראות יצרן
5.8.11.1
הצנרת.
נציג היצרן יהיה נוכח בשטח במשך כל עבודות הצנרת במסגרת הפיקוח,
5.8.11.2
דרישותיו יועברו לקבלן באמצעות מנהל הפרויקט.
ההוראות המחייבות להנחת צנרת  GRPהן:
5.8.11.3
 מפרט הנחיות מאת יצרן הצנרת .מפרט ההנחה של היצרן מהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
 מסמך " "AWWA MANUAL M45לצנרת  GRPפרק .8
בכל מקרה של סתירה בין המסמכים ההנחיה לביצוע תיקבע על-ידי מנהל
הפרויקט.
חיתוך צינורות:
5.8.11.4
חיתוך יבוצע במפעל יצרן הצנרת בלבד.
5.8.11.4.1
חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור; חיתוכים
5.8.11.4.2
אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן
ששפת החיתוך תהיה במישור אחד .החיתוכים יבוצעו
בשיטת חיתוך מכאני בלבד .השטחים החתוכים יהיו
נקיים וחלקים בהחלט .ואם דבר זה לא יושג בעת
החיתוך ,יש לעבד את השטח עד לקבלת שטחים נקיים
וחלקים.
תמיכת צנרת:
5.8.11.5
במקרה של צנרת על-קרקעית ,יש לדאוג כי תמיכות הצנרת לא ימוקמו
מתחת למחברי הצנרת .יש לשמור על מרווח של  20ס"מ לפחות בין
התמיכה לבין קצה המחבר.
מחברים ,אוגנים וחלקי חיבור:
5.8.11.6
כל המחברים ,אוגנים וחלקי חיבור לצנרת  GRPיהיו
5.8.11.6.1
חרושתיים .האוגנים המסופקים לפתחי ביקורת יהיו בתקן
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5.9

5.10

 ASAלפי דרג הצינור .כל האוגנים המסופקים על-ידי
הקבלן במסגרת העבודה ייוצרו לפי תקן אוגנים זה.
במידה והתקן הנ"ל לא יתאים לאביזרים מסוימים ,הקבלן
יזמין אוגנים בתקן הנדרש רק לאחר אישור מנהל
הפרויקט.
מחברי צנרת ה  GRPעשויים מפוליאסטר משוריין בסיבי
5.8.11.6.2
זכוכית המודבק באופן כימי לאטם גומי מ.EPDM -
המחבר יחבש בעזרת פוליאסטר משוריין בסיבי זכוכית
הנבנה על אזור החיבור .עבודת החבישה תבוצע על-ידי
צוות מקצועי המוסמך על ידי יצרן הצנרת בלבד.
לצורך השלמת אורך קטע ישר של הצינור ,יתאים הקבלן
5.8.11.6.3
את קטע הצינור עם הקצה החופשי לאורך הדרוש ויחבר
על ידי מחבר חבוש כמתואר לעיל.
מבחן אטימות צנרת (יבוצע רק במקרה של דרישה מצד המזמין):
 5.9.1כללי:
 5.9.1.1שיטת הבדיקה ,המתוארת להלן ,מתאימה רק לקווים גרביטציוניים.
 5.9.1.2מודגש בזאת כי אטימות הקו היא דרישה יסודית של ביצוע העבודה ,והקבלן יספק
אישור בכתב ממנהל הפרויקט שהקו אטום.
 5.9.1.3בדיקת הקו תעשה על ידי הקבלן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ובנוכחותו.
 5.9.1.4הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד והמים הדרושים לביצוע הבדיקה .אין להשתמש
במי שפכים לבדיקות הקו .ההוצאות יחשבו ככלולות במחירי היחידה של הסעיפים
השונים המפורטים בכתב הכמויות.
 5.9.1.5אם בקו כלולים תאי בקרה ,ייבדקו הקטעים בין תא לתא .באין תאי בקרה יקבע אורך
הקטע הנבדק בקטעים עד  500מטר.
 5.9.1.6מנהל הפרויקט יקבע אילו קטעים ייבחרו באקראי ,בכל מקרה לפחות  20%מהאורך
הכולל של הקו.
 5.9.2נוהל ביצוע בדיקת אטימות צנרת:
 5.9.2.1יש לוודא כי חלקי בטון לאורך הקטע עברו הבשלה והתחזקות במהלך שבעה ימים
לפחות.
 5.9.2.2הקצה התחתון של הקטע הנבדק יאטם בפקק מיוחד תוך התקנת אמצעים להכנסת
מים והוצאתם.
 5.9.2.3יש למלא את קטע הקו הנבחן במים דרך הפקק שבקצה התחתון ,עד שהמים מגיעים
בתא בקצה העליון לגובה של  1.5מטר לפחות מעל תחתית התא.
 5.9.2.4צינור בטון ללא שרוול פנימי וצינור פלדה עם ציפוי פנימי ממלט:
 משהים את המים בקו למשך  24שעות ,כדי לאפשר לצינורות לספוג מים.
 ממלאים את הקו במים החסרים עד לגובה של  1.5מטר לפחות מעל תחתית
התא .מפלס מים זה יש לקיים ברציפות למשך  24שעות לפחות.
 5.9.2.5צנרת בקוטר מעל  700מ"מ:
צינורות בקוטר פנימי מעל  700מ"מ ,יבדקו בשילוב שני אופנים:
5.9.2.5.1
 בדיקת אטימות כמתואר לעיל.
 בדיקת אטימות החיבור בין קטעי הצנרת (תפר) על ידי שירות
השדה של היצרן .אישור בדיקה זו יינתן על ידי המזמין טרם
ביצועה.
מנהל הפרויקט יקבע אילו קטעים יבדקו בכל אחת מהשיטות לעיל.
 5.9.3בדיקת אטימות בלחץ:
במידה והמזמין יבקש זאת ,תבוצע בדיקת האטימות בלחץ ,כמפורט ב"מפרט טכני לביצוע קווי
מים מפלדה בשטחים עירוניים" של המזמין.
 5.9.4בדיקה חוזרת:
במקרה והבדיקה לא תעמוד בקריטריונים לעיל ,ירשום הקבלן זאת ביומן העבודה ויודיע למנהל
הפרויקט .על הקבלן לתקן את הקו בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ולערוך בדיקה חוזרת.
מודגש כי כל עבודות התיקון יהיו על חשבון הקבלן.
צילום צנרת פנימי:
 5.10.1המזמין יתקשר עם ספק מטעמו ,לביצוע צילומי וידאו פנימיים של צנרת ביוב וניקוז לכל אורך
הקווים שהניח הקבלן.
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5.11

 5.10.2הקבלן יעמיד לרשות ספק הצילום את כל הסיוע הנדרש לביצוע הצילום ,ובכלל זה כוח אדם,
כלים ,ציוד וכדומה.
 5.10.3הצילום יבוצע בסיום בדיקת הקו כמפורט בסעיף מבחן אטימות צנרת ולאחר ניקוי ושטיפת הקו,
ולפי אישור מנהל הפרויקט.
 5.10.4במידה ותוצאות הצילום יצביעו על פגמים בצנרת ו\או בתאים ,יהיה הקבלן אחראי:
 לתקן את הדרוש תיקון לצורך הסרת הפגמים.
 לשאת בעלות הצילום המקורי וכל צילומים נוספים.
 5.10.5המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לבצע כל בדיקה אפשרית .עלות הבדיקה,
במידה ותוצאות הבדיקה יהיו בהתאם לתקן ,תהיה על חשבון המזמין ללא תוספת רווח קבלן.
אופני המדידה והתשלום לעבודות צנרת:
 5.11.1במידה ולא צוין אחרת בכתב הכמויות ו\או במפרט הטכני המיוחד ,כל העבודות המופיעות
בסעיפים  4ו 5-לעיל ,לרבות פינוי חלקי צינור אסבסט ישנים בהתאם להוראות החוק והתקנים
הרלוונטיים ייעשו על חשבון הקבלן ותמורתן תיחשב ככלולה במחירים לעבודות הנחת צנרת
הנקובים בכתב הכמויות.
 5.11.2כל הפחת בעבודות הנחת הצנרת יהיה על חשבון הקבלן .הקבלן יפנה על חשבונו את עודפי
ושברי הצנרת שהצטברו באתר העבודה.
 5.11.3מדידת אורך הצינורות לצורכי תשלום תיעשה לאורך ציר הצינורות לאחר הנחתם בסיום
העבודה ,ממרכז שוחה או תא אחד עד מרכז שוחה או תא סמוך ,בניכוי שני חצאי המידות
הפנימיות של השוחה או התא בכיוון הצינורות.
 5.11.4במידה וסעיפי חפירה וסעיפי צנרת מאוחדים לסעיף אחד בכתב הכמויות ,יכלול המחיר את כל
העבודות שבסעיפים  1עד  ,5כולל.
 5.11.5המזמין שומר את הזכות לנפק צינורות לשימוש הקבלן .במידה וסעיפי אספקת צנרת והנחת
צנרת מאוחדים לסעיף אחד בכתב הכמויות ,המזמין יקזז מחיר הצנרת שסיפק לקבלן מחשבון
הקבלן.

 .6הכנה לעבודות מוצרי בטון טרומי (הספקה ,הובלה ,פריקה ,אחסנה ,פיזור ,שמירה)
6.1

6.2

מוצרי בטון טרומי:
 6.1.1מוצרי הבטון יהיו בהתאם לתוכניות כפי המצוין בכתב הכמויות.
 6.1.2כל רכיבי מוצרי בטון ייוצרו לפי התקן הישראלי המתאים ,במידה וקיים; יישאו תו תקן מוטבע של
מכון התקנים הישראלי ,ויהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין.
 6.1.3מוצרי הבטון יעמדו בלחץ ועומס כנדרש בתקן.
 6.1.4מוצרי הבטון יהיו שלמים ללא פגמים ,סדקים וליקויים ושטחם הפנימי יהיה חלק לגמרי.
 6.1.5שירות השדה של יצרן ו/או ספק מוצרי הבטון ילווה את ביצוע העבודה ,במתן הדרכה לקבלן,
בביקורים באתר ומתן הערות והמלצות לביצוע העבודה .שירות השדה יינתן על חשבון הקבלן
וללא תמורה מצד המזמין.
 6.1.6מוצרי בטון יבנו מאלמנטים טרומיים .מוצרי בטון יצוקים באתר יבוצעו רק במקרה שצוין במפורש
בתוכניות ו/או באישור המזמין או מנהל הפרויקט בכתב ולפני ביצוע העבודה.
 6.1.7מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים (תחתית ,חוליה ותקרה) יהיו מיצרן אחד.
 6.1.8מרכיבי מוצרי הבטון הטרומיים ייוצרו עם סידורי הרמה והנחה  -חורים או ווים ,אשר יתאימו
למבנה ויאפשרו הרמה והנחה נוחים ומדויקים .חורי הרמה לא יהיו חורים עוברים כך שאין צורך
לסתום אותם לאחר הצבת רכיבי התא .הווים יהיו כאלה שניתן לחתוך אותם לאחר הצבת מוצרי
הבטון.
 6.1.9פתחי חיבור צנרת יהיו חרושתיים או יבוצעו באתר העבודה באמצעות מקדח כוס ויצוידו במחברי
שוחה על פי התוכניות והנחיית מנהל הפרויקט.
 6.1.10במקרים בהם הספקת מכסים וקולטנים נעשית על-ידי המזמין ,הובלת הפריטים ממחסן המזמין
לאתר העבודה או החזרתם אל מחסן המזמין תיעשה על חשבון הקבלן.
 6.1.11תאי בקרה ושוחות קליטה יתאימו במידותיהם לתוכניות .המידות המפורטות בכתב הכמויות
מתייחסות למידות הפנימיות של תאי בקרה ושוחות קליטה.
מתעל ("בנצ'יק"):
 6.2.1הגדרה :מתעל הינו סידור תעלות ראשיות וסעיפי תעלות בתחתית/קרקעית התא במפלסים
נכונים ועקומות נוחות כך שהזרם יזרום ללא מעצור ולא התזה .הזווית בין כווני הכניסות והמוצא
לא יהיו פחות מ .90º-המתעל יעוצב מבטון חלק ,כאשר גובהו (מדרגה) יהיה לפחות 115%
מהרדיוס הפנימי של הצינור .המתעל יהיה משופע כלפי קירות השוחה בשיפוע .1:5
 6.2.2מתעל ייבנה בתחתית/קרקעית כל תא ביקורת במערכת הביוב.
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6.2.3
6.3

6.4

6.5

6.6

מתעל ייבנה בתחתית/קרקעית כל תא ביקורת במערכת הניקוז כאשר הפרש גובה ( )I.L.בין
כניסה ליציאה הינו עד  0.50מ'.

תחתית:
 6.3.1התחתית תיוצר לפי דרישות ת"י .658
 6.3.2התחתית תיוצר ביציקה מונוליתית אחת (ולא יציקה בשני שלבים).
 6.3.3הבטון יהיה מסוג ב 400 -והזיון המינימאלי יהיה מסוג  6@20בצורת כוכב.
 6.3.4במידת האפשר ,יעשה עיבוד המתעל במפעל.
חוליות הגבהה:
 6.4.1החוליות ייוצרו לפי דרישות ת"י .658
 6.4.2גובה חוליות יהיה גדול ככל הניתן כך שיבנה תא על מספר מינימאלי של חוליות.
 6.4.3חוליות תהיינה עם שקע בקצה האחד ,תקע בקצה השני ,ומלוטשות במשטחים פנימיים.
 6.4.4חוליות תותקנה שקע בתוך תקע כאשר ביניהן יהיה אטם מיוחד המיועד לאטימה בין חוליות ,בין
חוליות לתחתית ובין חוליות לתקרה .סוג האטם יהיה תואם לחוליה ולפי הוראות היצרן בלבד.
שימוש באטם אחר או בצורת אטימה אחרת ,תעשה באישור מנהל הפרויקט בלבד.
תקרה:
 6.5.1התקרה תיוצר לפי דרישות ת"י . 489
 6.5.2התקרה תתאים ל"עומס כבד" בלבד ,למעט במקומות בהם אין גישה לכלי רכב באופן מוחלט.
במקומות אלה ייקבע סוג התקרה על ידי המזמין.
 6.5.3התקרה תיוצר עם בליטה או מגרעת להתאמה טובה ולמניעת תזוזה כאשר הן מורכבות על תאי
בקרה.
שינוע מוצרי בטון:
 6.6.1העמסה:
 6.6.1.1העמסה ,הובלה ופריקת מוצרי בטון עם מחברים מובנים בדופנם ,תיעשה בזהירות
ללא פגיעה במחבר .כל פגיעה במחבר תפסול את המוצר.
 6.6.1.2כלי התחבורה יהיו עם רצפה ישרה ללא עצמים חדי או בולטים העלולים לפגוע במוצרי
הבטון.
 6.6.1.3מוצרי הבטון יועמסו על ידי היצרן או הספק בלבד במפעל או במחסן הספק.
 6.6.1.4יש לאבטח את מוצרי הבטון והאביזרים מפני תזוזות ונפילה בעת ההובלה ,על ידי
קשירה וסידורים מתאימים אחרים.
 6.6.1.5בהעמסת מוצרי הבטון בקטרים שונים ,מוצרי הבטון בעלי הקוטר הגדול יותר יונחו
למטה.
 6.6.1.6כבלים ושרשראות לקשירה יהיו מרופדים.
 6.6.2הובלה:
 6.6.2.1ההובלה תעשה בכלי תחבורה בעל אורך וסידורי קשירה מתאימים.
 6.6.2.2בעת ההובלה צריכים מוצרי הבטון להישאר באותה תנוחה כפי שהועמסו.
 6.6.2.3יש להבטיח דרך גישה למשאיות למקום הפריקה והפיזור אשר תמנע טלטולים
ורעידות .אם עקב טלטולי הדרך תגרם למוצרי הבטון תזוזה לגבי התנוחה
ההתחלתית ,יש לבדקם לפני הנחתם בקו.
 6.6.2.4אביזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני פגיעות מכאניות ,חום ,שמש ,לכלוך
וקרינת שמש .מומלץ להחזיקם במקום מוצל (תא הנהג ,בתוך צינור וכו’).
 6.6.3פריקה:
 6.6.3.1מקום הפריקה יתואם מראש עם מנהל הפרויקט.
 6.6.3.2פריקת מוצרי הבטון תיעשה בצורה מתאימה ובמתקנים מתאימים אשר יבטיחו את
שלמות מוצרי הבטון.
 6.6.3.3הפריקה תיעשה באיטיות ,באופן שמוצרי הבטון לא יחבלו בעת המגע עם הקרקע .אין
להשליך את מוצרי הבטון ,ואין לגרור אותם או לגלגלם.
 6.6.3.4מוצרי הבטון לא יונחו בעת הפריקה על אבנים ,סלעים או כל חומר קשיח אחר אשר
עלול לפגוע בשלמותם.
 6.6.3.5אין לפרוק מוצרי בטון בידיים.
 6.6.3.6פריקה מכנית תעשה בעזרת מיתקן הרמה ורצועות ,או במלגזה.
 6.6.3.7הרצועות תהיינה רחבות ולא מתכתיות .אין להשתמש בשרשרות או בכבלים שאינם
מרופדים .אין לתפוס את המוצרים בעזרת ווים.
 6.6.4אחסנת מוצרי בטון תעשה למפורט לעיל בסעיף "אחסנת אביזרים".
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6.7

6.8

חפירה למוצרי בטון:
 6.7.1חפירה למוצרי בטון ומבנים טרומיים כלשהם תבוצע בהתאם למידות ,לקווים ולשיפועים
המצוינים בתכנית או לפי הוראות מנהל הפרויקט ,תוך יצירת מרחב עבודה מספיק להקמת
המבניים וציפוי הקירות במקרה הצורך.
 6.7.2החפירה תתבצע בהתאם להוראות המפרט בסעיף החפירה לעיל.
 6.7.3במקרה שבתחתית החפירה נמצא שהקרקע איננה מהווה בסיס יציב למוצרי הבטון ,על הקבלן
להודיע למנהל הפרויקט ולבקש הוראות בכתב כיצד יש לבצע את ביסוס המוצר.
 6.7.4חפירה מיותרת בתחתית המבנה תמולא בבטון רזה.
 6.7.5מחיר החפירה למוצרי בטון כלול במחיר היחידה של בניית מוצר הבטון ,אלא אם כן נאמר אחרת
במפורש בכתב הכמויות או בהתקשרות בין הקבלן למזמין.
מילוי סביב מוצרי בטון טרומי:
 6.8.1ביסוס מוצרי בטון טרומיים:
 6.8.1.1ביסוס מוצרי הבטון יבוצע בהתאם לתוכניות.
 6.8.1.2קרקעית החפירה תהיה נקייה מכל חומר ,מפולסת ומהודקת.
 6.8.1.3בכל מקרה יבוצע מצע בטון רזה בעובי  5ס"מ.
 6.8.2מילוי בדרכים ושטחים סלולים:
 6.8.2.1בדרכים ושטחים סלולים ,מילוי סביב מוצר בטון המונח תת קרקעית ,יבוצע על ידי
חומר .CLSM
 6.8.2.2ביצוע  CLSMמסביב למוצרי בטון תת קרקעיים:
 רוחב :כל המרווח בין דופן חיצונית של המוצר לדופן החפירה.
 גובה :הגובה יקבע על פי הנחיית מנהל הפרויקט בשטח .הגובה המרבי הינו גובה
המוצר מתחתית המוצר ( ).I.L.ועד לרום פני השטח פחות גובה מבנה הכביש.
 6.8.3מילוי בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים וכיו"ב:
בשטחים ציבוריים ,חקלאיים ואחרים בהם תוואי החפירה אינו בתחום כבישים קיימים או
עתידיים ,אזי ניתן למלא את החפירה כאמור בסעיף החפירה במפרט לעיל.

 .7בניית מוצרי בטון
7.1

בניית תא בקרה ושוחת קליטה (קולטן):
 7.1.1במידה ולא צוין אחרת בתוכניות על הקבלן לבנות תא בקרה במקרים הבאים:
 כל נקודת מפנה אופקית או אנכית.
 כל נקודת הצטלבות בין מספר קוים .אין לחבר הסתעפות לקו ללא תא בקרה (על ידי חיבור
".)"Y
 7.1.2כל מרכיבי התא יהיו חלקים שלמים ותקינים ,כאמור לעיל ,כולל בין השאר :מכסים ,מסגרות,
שלבי ירידה ,סולמות ,מפלים ומחברי שוחה.
 7.1.3תאי בקרה ייבנו מרכיבי בטון טרומיים .מבנה אופייני כולל את הרכיבים שלהן ,המצוינים
מהתחתון לעליון :חוליית בסיס (תחתית) ,חוליות ,תקרה ומכסה.
 7.1.4כל רכיבי תא הבקרה יתאימו זה לזה כמוגדר בקטלוג היצרן.
 7.1.5גודלו הפנימי של תא הבקרה יהיה כמפורט בטבלה להלן:
גודל פנימי מזערי של תא הבקרה וקוטר מזערי של פתח הגישה כתלות בעומק התא
מידות מינימום לפנים תא הבקרה (ס"מ)

עומק תא הבקרה (ס"מ)
תא עגול
עד 80
עד 125
עד 275
עד 375
מעל 375
7.1.6

60
80
100
125
150

תא מרובע (ריבוע או מלבן)
אורך  xרוחב
60 x 60
80 x 80
80 x 120
100 x 120
150 x 150

עיבוד תחתית:
 7.1.6.1על התחתית יונח בטון למתעל והסתעפויות.
 7.1.6.2סוג הבטון יהיה ב 400 -על בסיס מלט "פורטלנד".
 7.1.6.3התחתית תעובד ותוחלק בטיח מלט "פורטלנד".
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הקוטר המינימלי של פתח
הגישה/מכסה (ס"מ)
50
60
60
60
60

7.1.7

שלבים וסולמות:
 7.1.7.1שלבי ירידה:
7.1.7.1.1

7.1.7.1.2
7.1.7.1.3
7.1.7.1.4
7.1.7.1.5
7.1.7.1.6
 7.1.7.2סולמות:
7.1.7.2.1
7.1.7.2.2

7.1.7.2.3

7.2

בתאים שעומקם (מרום פני המכסה  T.L.ועד לרום תחתית היציאה
 )I.L.בין  1.01-4.00מטר יקבעו וירתמו בקירות שלבים המתאימים
לת"י  631חלקים  1ו.2-
השלבים יהיו עשויים מפוליפרופילן עם ליבת פלדה.
רוחב שלב יהיה  25ס"מ לפחות .משני צדי המדרך תהיינה בליטות
למניעת החלקה לצדדים.
השלבים יקבעו וירתמו בעת יציקת החוליות במפעל ,זה מעל זה
במרווח אנכי של  33ס"מ (מבנה סולם).
השלב הראשון יהיה בגובה של  40ס"מ מתחת לתקרה ,והשלב
האחרון יהיה בגובה של  30ס"מ מעל התחתית המעובדת.
בתאים הבנויים על צינורות עד קוטר " ,20השלבים יונחו מתחת
למכסה מעל ציר צינור הכניסה הראשי.
תא בעומק בין  1.01-4.00מטר יסופק עם שלבי ירידה חרושתיים
מובנים בחוליה.
בתא שעומקו מעל  4.00מטר ,יותקן סולם ירידה עשוי מפיברגלס
או מפלב"מ  .316התאמת הסולם לפני התקנתו תהיה בכפוף
לאישור מנהל הפרויקט בכתב .לא תשולם כל תוספת לסולם
פיברגלס/פלב"מ  316בתא חדש.
מפרט הסולם:
 רוחב הסולם 40 :ס"מ לפחות.
 קוטר השלבים 25( 1" :מ"מ) .עובי  4מ"מ.
 קוטר הזקפים 1.5" :עובי  4מ"מ.
 מרחק בין פרטי העיגון לאורך הזקפים עד  1.0מטר.
 מיקום שלב תחתון 17.5 :ס"מ מהרצפה.
 מרחק הסולם מהקיר 30 :ס"מ.
 אמצעי עיגון :בורגי עיגון פלב"מ לעומס  150ק"ג לפחות ולא
פחות מ ".5/8

 7.1.8הרכבת מכסה לתא בקרה:
 7.1.8.1המכסה והמסגרת יהיו בעלי עומס זהה לעומס התקרה.
 7.1.8.2כל המכסים ,בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין ,יהיו עם סמל
המזמין ושנת ייצורם.
 7.1.8.3במידה והמכסים או הרשתות יסופקו על ידי המזמין ,הקבלן יובילם ממחסן המזמין
לאתר העבודה.
 7.1.8.4כל המסגרות ,בין אם סופקו על ידי הקבלן ובין אם סופקו על ידי המזמין ,יהיו מרובעות
בלבד.
 7.1.8.5המכסה יונח מעל ציר צינור הכניסה.
 7.1.8.6במידה ולא צויין אחרת בתוכניות וכתב הכמויות ,בכל התאים יותקן מכסה בקוטר 60
ס"מ לעומס  40טון.
 7.1.8.7גובה צווארון ,המרחק שבין רום המכסה ( ,)T.L.ותחתית התקרה וההגבהה בניהם,
ממרבי הוא  45ס"מ (כולל עובי התקרה).
 7.1.8.8הרכבת מכסה בשטחים סלולים תהיה כך שהמכסה יהיה מפולס לרום פני השטח
הסלול בהתאם לשיפוע השטח הסלול ,אם לא צוין אחרת בתוכניות.
 7.1.8.9הרכבת מכסה בשטחים ציבוריים פתוחים ,חקלאיים ,שולי דרכי עפר ושירות וכו’ למעט
ציר תנועת כלי רכב ,תהיה כך שהמכסה יהיה בגובה  20ס"מ מעל פני השטח ,אם לא
צוין אחרת בתוכניות .בציר תנועת כלי רכב (לא סלול) ,יורכב התא כך שהתא יוגבה
מעל פני הדרך ,כאשר סביבו תבנה הגבהה משופעת (רמפה) מרום פני הדרך ועד
לרום המכסה ,משני צדי המכסה.
בניית שוחת קליטת מי גשם (קולטן) ותעלת חיץ (מערכות עירוניות):
 7.2.1אם לא צוין אחרת בתוכניות ,יבנו קולטנים ותעלות חיץ בהתאם לאמור להלן.
 7.2.2שוחת קליטה/תעלת חיץ תהיה טרומית.
 7.2.3שוחות קליטה ביחידה אחת (קולטן ראשי וקולטנים צדדיים)/תעלת חיץ יחוברו ביניהן בברגי
חיבור ואומים.
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7.3

7.4

7.5

7.6

 7.2.4שוחת קליטה תבנה בצמוד לשפת מדרכה ו/או אי תנועה.
 7.2.5רשת הקליטה ומסגרתה יהיו מדגם "ירושלים לעומס כבד" בלבד .במקרה זה יש לצקת חגורות
בטון מסביב לדפנות הקולטן להתאמה בין הקולטן לרשת.
 7.2.6במקרה בו שיפוע הכביש קטן מ  ,4%ניתן להניח רשת קליטה מדגם "תל אביב ישן" ,אך זאת רק
באישור המזמין מראש.
חיבור צינור לתא בקרה או לשוחת קליטה (קולטן):
 7.3.1חיבור צינור לתא בקרה או שוחת קליטה יבוצע על ידי מחבר שוחה.
 7.3.2מחברי שוחה יאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט.
 7.3.3מחבר צנרת יהיו על פי דרישות התקן האמריקאי למחברי שוחה .ASTM-C923
 7.3.4המחבר מיוצר מגומי  EPDMויתאים לכל סוגי צנרת.
 7.3.5מחבר השוחה יותאם לשיפוע הקו.
 7.3.6שיפוע קו עד  12%מאפשר הרכבת מחבר שוחה .עבור שיפוע קו מעל  ,12%תינתן הנחייה
לחיבור מטעם המתכנן.
 7.3.7פתחים בתא או בשוחה יבוצעו באמצעות מכונת קידוח עם מקדח המבטיח דיוק מרבי של קוטר
הקידוח.
 7.3.8אופן הרכבת המחבר לתא ולצינור ,יהיו לפי הוראות היצרן ולפי הנחיות מנהל הפרויקט.
 7.3.9החיבור והאטימה בין הצינורות לבין דפנות התא או השוחה יבוצעו על ידי המבחר עצמו ללא
שימוש בדבקים ,חומרי מליטה.
 7.3.10לאחר חיבור הצינור לתא או לשוחה ,ימולא החלל בין דפנות פתח הקידוח למחבר (מצדו הפנימי
של התא) על ידי מלט אטימה או חומר הדבקה.
יציקה באתר של תא בקרה ושוחת קליטה:
 7.4.1הקבלן יבצע יציקה של תא בקרה או שוחת קליטה באתר רק במקרים בהם נדרש לכך במפורש.
 7.4.2זיון התקרה ,הרצפה ושאר החלקים יבנו על פי התוכניות ותקנים ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
 7.4.3כל מרכיבי התא יוכנו מבטון ב ,400 -אם לא צוין אחרת בתוכניות.
 7.4.4פירוק התבניות יעשה רק לאחר אישור מנהל הפרויקט.
 7.4.5הרצפה תונח לפחות  24שעות לפני יציקת הקירות.
 7.4.6עובי מינימאלי לקירות התא הינו  15ס"מ.
 7.4.7הקירות יהיו חלקים וניצבים .כל המישורים כולל גם הרצפה והתקרה יהיו חלקים ומטויחים בטיח
מלט חלק ½  1:1בעובי  1ס"מ מוחלק בכף פלדה עם תוספת מלט בשיעור  1ק"ג/מ"ר.
 7.4.8חלקי הבטון יורטבו לאחר היציקה במשך שבעה ימים.
 7.4.9בשוחות יצוקות באתר ניתן להניח את הצינור והמחבר ,והשוחה תיבנה על המחבר ,זאת
בהתאם לסוג המחבר ,ולפי הוראות מנהל הפרויקט.
 7.4.10שלבי ירידה יקבעו במקומם בקירות לפני יציקת הבטון או בחורים שיבוצעו על ידי מקדחה
חשמלית (אין להשתמש בפטיש ואיזמל) ,בעומק  12ס"מ .איטום החורים ייעשה על ידי חומר
שיקבע על ידי מנהל הפרויקט.
אופן מדידה לצורך תשלום הנחת תא בקרה ושוחת קליטה:
 7.5.1מידות התא לצרכי תשלום הן המידות הפנימיות של התא.
 7.5.2אופן מדידת גובה התא לצורכי תשלום יעשה מפני המכסה העליונים ( )T.L.עד לתחתית צינור
היציאה (.)I.L.
 7.5.3מחיר בניית תא בקרה או שוחת קליטה (ר' הבהרה) כפי שהם מופיעים ומפורטים בכתבי
הכמויות או בתוכניות ,יכלול את כל האמור לעיל ,כולל ביצוע מילוי בחומר  CLSMהמתואר לעיל.
 7.5.4מחיר תעלת חיץ יהיה לפי מטר אורך הרשתות המותקנות לרוחב הכביש/שביל.
 7.5.5הבהרה:
בכתב הכמויות או בתוכניות יכולים להופיע מספר סוגים של תאי בקרה או שוחות קליטה כמו:
תעלות חיץ ,תא גלי ,תאים לא סטנדרטים וכדומה .מחיר היחידה של תאים ושוחות תמיד יכללו
את כל העבודות המתוארות לעיל .בתמחור בניית תאי ביוב ,תאי ניקוז ,או שוחות קליטת ניקוז,
יש לקחת בחשבון את בניית כל מרכיבי התא .לא תשולם תוספת לכל רכיב נדרש בתא.
בניית מפל:
 7.6.1מפל הינו אמצעי להעברת זרימה כאשר צינור הכניסה גבוה באופן משמעותי מצינור היציאה.
 7.6.2מידות וגובה מפל יהיו בהתאם לתוכניות.
 7.6.3מפל יבוצע בהתאם לפרטים סטנדרטיים של המזמין.
 7.6.4מפל פנימי:
 7.6.4.1מפל יהיה פנימי אם הפרש הגבהים בין צינור הכניסה לצינור היציאה שווה ל 45-ס"מ
או פחות מכך .במקרה זה יש להתאים ולהגביה את המתעל.
 7.6.4.2עלויות מפל פנימי כלולות במחיר בניית תא בקרה.
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7.7

 7.6.5מפל חיצוני:
 7.6.5.1מפל יהיה חיצוני אם הפרש הגבהים בין צינור הכניסה לצינור היציאה גדול מ  45ס"מ.
המפל יוצמד לדופן החיצונית של התא ויהיה מורכב מזווית  ,90ºמקטע צינור ואביזר .T
סביב המפל כולו תבוצע עטיפת בטון ב 400-בעובי  15ס"מ כולל יסוד מבטון.
 7.6.5.2חפירה ו\או חציבה ,אספקת ובנית מפל כולל אביזר  ,Tצינור וזווית ,עטיפת בטון ב400-
בעובי  15ס"מ מסביב למפל ויסוד מבטון ,חבקים לעיגון לדופן התא פתיחה ואטימת
פתחים בדופן שוחות בקרה ותיקוני בטון נדרשים כולל הסדרת מתעל בתחתית
השוחה.
 7.6.5.3מדידה לצרכי תשלום בניית מפל חיצוני תהיה בהתאם לקוטר וגובה המפל.
 7.6.6מדידת גובה המפל לצורכי תשלום תיעשה מתחתית צינור הכניסה ( )I.L.עד לתחתית הזווית
(.)I.L.
 7.6.7מחיר היחידה של מפל כולל כל העבודות המתוארות בסעיפי הנחת צנרת ובטון טרומי.
עבודות שונות בתא בקרה או שוחת קליטה:
 7.7.1בניית תא על קו קיים:
 7.7.1.1העבודה כוללת כל העבודות המתוארות בפרקים הנחת צנרת ובטון טרומי.
 7.7.1.2בנוסף יש לבצע את העבודות הבאות:
 הטיית הזרימה הקיימת בקו כמתואר בסעיף .2.3
 בניית תחתית התא ועד לגובה  20ס"מ מעל קודקוד הצינור הגבוה ביותר תבוצע
בהתאם לסעיף יציקה לעיל .המשך התא יבנה על ידי חוליות ותקרה טרומיות.
 7.7.1.3במידה ולא ניתן להרכיב מחבר שוחה יבוצע עוצר מים בצנרת בטון ,אסבסט
ופלדה .עבור צנרת מסוג אחר תבוצע אטימה על פי הנחיית מנהל הפרויקט.
 7.7.2חיתוך ופירוק צנרת קיימת בתוך התא החדש.
 7.7.3עיבוד מתעל מבטון ב 400-ייעשה בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט.
 7.7.4תיקוני בטון שונים.
 7.7.5מחיר העבודה:
 7.7.5.1בניית תא על קו קיים כלולה במחיר בניית תא בקרה רגיל כאמור לעיל ולא ישולם
עבורה דבר מעבר למחיר בניית תא בקרה רגיל.
 7.7.5.2במידה וצוין בכתב הכמויות סעיף נפרד ,אזי העבודה היא תוספת על בניית תא ,ומחיר
היחידה הינו התוספת הכספית על מחיר בניית תא.
 7.7.6התחברות צינור לתא קיים:
התחברות צינור לתא קיים כוללת את העבודות הבאות:
הטיית הזרימה הקיימת ,קידוח פתח מתאים לקוטר הצינור ,התקנת מחבר שוחה ,מילוי החלל
בין דפנות פתח הקידוח למחבר (מצדו הפנימי של התא) על ידי מלט אטימה או חומר הדבקה,
עיבוד מתעל מבטון ב ,400 -הרכבת צנרת חדשה ,תיקוני בטון שונים .מחיר היחידה תלוי בקוטר
הקו בלבד והינו עבור עבודת חיבור קצה קו חדש לתא קיים בלבד (יחידה).
 7.7.7תיקון מתעל:
מחיר יחידה לתיקון מתעל יביא את המתעל למצב המוגדר בסעיף מתעל לעיל ,כולל עיבוד
המתעל הראשי ומתעלי ההסתעפויות (חיבורי צנרת) כולל תיקון ועיבוד כל חיבורי צנרת בתא.
 7.7.8הרכבת שלבי ירידה או סולם ירידה בתא קיים:
 7.7.8.1הרכבת שלבי ירידה או סולם בתא קיים יהיה על פי סעיפי סולם לעיל.
 7.7.8.2מחיר שלב ירידה יהיה מחיר שלב (יחידה).
 7.7.8.3מחיר סולם יהיה לפי מטר אורך.
 7.7.9התאמת מכסה תא או קולטן לרום פני השטח:
העבודה כוללת:
 חיתוך ופירוק אספלט ,בטון ,ריצוף או כל תכסית אחרת מסביב למכסה.
 סילוק עודפי תכסית או אחסנה ושמירה עליה.
 פירוק מכסה ומסגרת.
 הבאת המכסה לרום פני השטח.
 קיבוע המכסה בתקרה ופילוסו.
 ביצוע או הסדרת צווארון מבטון בין תקרת התא למסגרת המכסה.
 ביצוע חגורת בטון מזוין מסביב למסגרת בהתאם לפרט המזמין.
 הסדרת התכסית מסביב לתא לקדמותה.
 החזרת מכסים ישנים (במידה ויש) למחסן המזמין.
 7.7.10הגבהה או הנמכת תא בקרה ושוחת קליטה לרום פני השטח:
העבודה תבוצע לפי פרטים של המזמין.
7.7.10.1
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7.7.10.2

7.7.10.3
7.7.10.4
7.7.10.5

העבודה תעשה על ידי חוליות טרומיות .במידה ולא ניתן להשתמש בחוליות
טרומיות ,תעשה העבודה באמצעות יציקת בטון מזוין (הגבהה) או חיתוך
חוליה קיימת באמצעות משור (הנמכה) .חל איסור על שבירת חוליה
באמצעים ידניים (כגון פטיש או איזמל).
ההגבהה תעשה עם בטון יצוק באתר כמתואר בסעיף בטון לעיל.
אין להגביה או להנמיך בכל צורה אחרת מלבד המתואר לעיל.
העבודה כוללת אספקת החומרים הנדרשים ,סיתות ,פירוק תקרה קיימת
וקירות ,פינוי פסולת מהשטח ,וכל האמור לעיל.

 .8עבודות בטון
8.1

8.2

8.3

כללי:
 8.1.1הבטון יהיה מורכב ממלט ,אגרגטים ומים .כמות המלט המזערית בבטון למטר מעוקב אחד:
 בטון מוכן 400 :ק"ג/מ"ק.
 עטיפת צינורות 200 :ק"ג/מ"ק.
 8.1.2יחס האגרגטים בתערובת יהיה  35%זיפזיף ו 65% -חצץ.
 8.1.3כמות המים אשר תוסף לבטון בעת ערבובו תהיה המזערית הדרושה כדי להשיג תערובת טובה
של הבטון בעת יציקתו.
טיב הבטון:
עבור כל יציקה של בטון באתר ,יהא רשאי המזמין לבצע בדיקות לקביעת טיב הבטון ממעבדה מאושרת.
מדגם הבטון אשר ישלח לבדיקה במעבדה ייקבע על ידי מנהל הפרויקט או המזמין.
מלט:
 8.3.1איכות המלט:
 8.3.1.1המלט יהיה מלט "פורטלנד" רגיל ,מתוצרת בית חרושת מוכר והעומד בדרישות ת"י
מספר  - 1מלט "פורטלנד" בהוצאתו העדכנית.
 8.3.1.2אין להשתמש במלט שגילו עולה על שישה חודשים.
 8.3.1.3אין להשתמש במלט שאוחסן באתר במשך תקופה העולה על שלושה חודשים.
 8.3.1.4אין להשתמש במלט שנשפך ונאסף.
 8.3.2הספקת המלט:
 8.3.2.1הספקת המלט תעשה בשקים שלמים ומקוריים המסומנים בסמל היצרן ,או בתפזורת.
 8.3.2.2הספקה בתפזורת תורשה בתנאי שלרשות הקבלן עומדים אמצעי הובלה ואחסון
מתאימים שאושרו מראש על ידי מנהל הפרויקט ובתנאי שהמלט מיוצר על ידי יצרן
מקומי.
 8.3.2.3כל משלוח ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה ,שמות הספק והיצרן
והכמות.
 8.3.2.4בזמן הובלת המלט יש לדאוג להגנתו מפני רטיבות על ידי כיסויו ביריעות בלתי חדירות
או בדרך מתאימה אחרת.
 8.3.3אחסנת המלט:
 8.3.3.1המלט יאוחסן במבנה מתאים אשר יספק הגנה מלאה מפני רטיבות והשפעות מזג אויר
אחרות.
 8.3.3.2המלט יסודר באופן שניתן יהיה לזהות כל משלוח ומשלוח.
 8.3.3.3השימוש במלט ייעשה לפי סדר אספקתו לאתר.
 8.3.3.4מלט המסופק בשקים ,לא יונח במגע ישיר עם הקרקע אלא על פני משטח עץ ,או חומר
דומה המוגבה כ  15-10ס"מ מפני הקרקע.
 8.3.3.5אין לערום את השקים לגובה העולה על עשרה שקים.
 8.3.3.6המלט המסופק לאתר בתפזורת יאוחסן במכלים מתאימים הניתנים לסגירה הרמטית.
 8.3.3.7חל איסור לאחסן המלט לעיל במכלים וארגזים פתוחים.
 8.3.3.8מבלי לפגוע בכל האמור לעיל ,מותר לאחסן במשך  24שעות מלט בשקים או תפזורת,
בכמות הדרושה לעבודת יום אחד מחוץ למבנה האחסנה לעיל ,ובתנאי שינקטו
באמצעים המתאימים להגנתו בפני השפעות אקלים (סידור השקים על משטחי עץ
וכיסויים ,ארגז אטום וכו’).
 8.3.4התאמת המלט לדרישות ובקרת איכות:
 8.3.4.1מנהל הפרויקט רשאי ליטול ,בכל עת ולפי שיקול דעתו בלבד ,דגמים מהמלט לשם
בדיקות איכות שוטפות.
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 8.3.4.2בנוסף לאמור בסעיף לעיל ,מנהל הפרויקט רשאי לעכב את השימוש במלט אשר לפי
שיקול דעתו יש לו יסוד להניח כי הוא מאיכות לקויה ,ואין להשתמש בחומר לעיל אלא
לאחר קביעת איכותו על ידי בדיקה.
 8.3.4.3לא עמד המלט בבדיקה ,יש להרחיק את החומר הלקוי מהאתר ,וזאת תוך  24שעות
מרגע מתן ההוראה ,וכן לבנות מחדש כל מבנה בו השתמשו בחומר הלקוי.
8.4

8.5

אגרגט:
 8.4.1איכות האגרגט:
 8.4.1.1האגרגט יתאים מבחינת טיבו ודירוגו לדרישות ת"י מספר " - 3אגרגטי בטון ממקורות
טבעיים" ,בהוצאתו העדכנית.
 8.4.1.2על אגרגט רחוץ תוך כדי ניפוי נוסף ,תחולנה כל דרישות התקן לעיל פרט להגבלת
תכולת האבק הדק ,הטין והחרסית ל 4% -בלבד.
 8.4.1.3מבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל ובנוסף לעיל ,יש להשתמש באגרגט שגודל גרגיריו קטן
או שווה ל:
 25 מ"מ עבור בטון מזוין.
 50 מ"מ עבור בטון בלתי מזוין (פרט לבטון דבש).
 8.4.1.4במקרים מיוחדים ,ורק לאחר אישור מפורש של מנהל הפרויקט ובדיקות מתאימות,
יותר השימוש באגרגט מסוג אחר בתנאי שיוכח שיש לו תכונות חוזק וקיום דומות
לסוגים שנזכרו לעיל ובתנאי שאינו מכיל חומרים מזיקים.
 8.4.2אספקת אגרגטים:
 8.4.2.1אספקת האגרגטים תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט.
 8.4.2.2כל משלוח ילווה בתעודת משלוח בה יצוינו תאריך האספקה ,שמות הספק והיצרן
והכמות.
 8.4.2.3לא תורשה אספקתם ואחסנתם של אגרגטים באתר אם אינם מתאימים לסוגים
שנקבעו לשימוש מראש.
 8.4.3אחסנת האגרגטים באתר תיעשה בנפרד עבור כל סוג אגרגט.
 8.4.4התאמה לדרישות ובקרת איכות האגרגטים
 8.4.4.1מנהל הפרויקט רשאי ליטול ,בכל עת ולפי שיקול דעתו בלבד ,דגימות מהאגרגט לצורך
ביצוע בדיקות שוטפות של טיב ודרוג.
 8.4.4.2בנוסף לאמור לעיל יהיה מנהל הפרויקט רשאי לעכב או לדרוש פעולות לשיפור איכות
האגרגט (כגון שטיפה או ניפוי) או לפסול לחלוטין את השימוש באגרגט במקרה בו יש
לו יסוד להניח כי הוא מאיכות לקויה או שדרוגו אינו מתאים לדרישות המפרט.
 8.4.4.3משלוח ,או כל כמות אחרת של אגרגט שלא עמד בדרישות לעיל ,והדירוג בכלל זה,
ייחשב כבעל איכות לקויה ומנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן להרחיקו מהאתר ,כולל
חומר שנלקח ממשלוח זה ונעשה בו שימוש בעבודה (כמו הוצאת חומר מהתעלה) .על
הקבלן לסלק המשלוח הלקוי תוך  24שעות מרגע מתן ההוראה.
פלדת זיון:
 8.5.1טיב הברזל וסוגו:
 8.5.1.1בכל מקרה שלא צוין במפורש אחרת תתאים הפלדה לזיון לדרישות ת"י מס' -739
"מוטות פלדה בעל כושר הדבקות משופר לזיון בטון" במהדורתו העדכנית.
 8.5.1.2המוטות ייצרו במפעל בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.
 8.5.1.3מוטות הזיון יהיו מסוג מצולע (אך לא מפותלים) ישרים בהחלט ,פרט לכיפופים
הנדרשים בהתאם לתכנית העבודה.
 8.5.1.4המזמין יהיה רשאי ליטול בכל עת דגימות מהפלדה לשם בדיקות איכות שוטפות.
 8.5.1.5בנוסף לאמור לעיל יהיה מנהל הפרויקט רשאי לעכב או לפסול את השימוש בפלדה,
במקרה בו יש לו יסוד להניח כי היא מאיכות לקויה.
 8.5.1.6לא עמדה הפלדה בדרישות התקן ,על הקבלן להרחיק את החומר הלקוי מהאתר וזאת
תוך  24שעות ממתן ההוראה ,ולבנות מחדש את כל המתקנים בהם השתמש בפלדה
לא תקנית.
 8.5.2הכנת הברזל והתקנתו:
 8.5.2.1הברזל יהיה נקי מקליפות חלודה ,שמן ,גריז וכו’.
 8.5.2.2יש ליישר ,לחתוך ולכופף את הברזל לצורה הדרושה כפי שיפורט בתוכניות.
 8.5.2.3הברזל יורכב בתוך התבניות לפי התוכניות ,תוך כדי שמירה קפדנית על מרחקי החיפוי
המרחקים בין המוטות .כל מקומות ההצטלבות ,ללא יוצא מן הכלל ,יקשרו היטב בחוט
קשירה לשם הבטחת קשיחות מספקת ובכדי למנוע תזוזות בזמן היציקה.
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8.6

8.7

 8.5.2.4עובי חיפוי הבטון ביחס לזיון הברזל יהיה בהתאם למפורט בתוכניות המתאימות ,אך
לא פחות מ 1.5 -ס"מ ביחס לקירות ותקרות ו 4 -ס"מ ביחס לשטחים הבאים במגע עם
האדמה.
 8.5.2.5מערכת הזיון טעונה אישורו של מנהל הפרויקט ולא תבוצע כל יציקה של בטון לפני
שהזיון נבדק ואושר על ידו.
 8.5.2.6כמות הזיון תהיה לפי התכנית ולפחות  50ק"ג למ"ק בטון מוכן.
 8.5.2.7כל יציקה אשר תבוצע בניגוד להוראות אלו תיפסל בלי יוצא מן הכלל וכל ההוצאות
הכרוכות בדבר תחולנה על הקבלן.
 8.5.3התשלום עבור פלדת הזיון יהיה לפי משקלה הנומינלי ,פרט למקרים בהם יצוין במפורש כי מחיר
פלדת הזיון נכלל במחיר הבטון .משקל ברזל הזיון המחושב יעשה בהתאם למידות הרשומות
בתוכניות בלי כל תוספות בעד כיפוף ,פחת ,פסולת ,כח אדם וכדומה.
בטון חרושתי:
 8.6.1לצורך בניית אלמנט שלם וחדש ,ייעשה שימוש בבטון חרושתי בלבד ובכל מקרה לא ייוצר הבטון
באתר העבודה.
 8.6.2סוגי הבטון יסומנו בהתאם לחוזק הנומינלי שלהם .החוזק המינימלי הינו ב.200-
 8.6.3על הקבלן להמציא תעודת משלוח בה מצוין סוג הבטון ,מקורו והיצרן.
 8.6.4בדיקות הבטון יעשו על פי המהדורה האחרונה של ת"י מספר  .26הבטון המובא יהיה בכפוף
לדרישות ת"י " 601בטון מובא" ולת"י  118במהדורתם המעודכנת.
 8.6.5מנהל הפרויקט רשאי לפסול כל יצרן בטון מובא ,משלוח בטון מובא או בטון מיוצר באתר על פי
שיקול דעתו.
 8.6.6יחסי התערובת:
 8.6.6.1בשום מקרה לא תהיה תכולת המלט בבטון לאלמנטים עשויים מבטון פחותה מאשר
 350ק"ג למ"ק בטון מוכן ,אם הבטון מוכן ומעובד בבקרה נחותה.
 8.6.6.2אם תוך כדי מהלך העבודה יתברר ,שחוזק הבטון מאפשר את הפחתת כמות המלט
רשאי מנהל הפרויקט להורות על הפחתה כנ"ל.
 8.6.6.3בשום מקרה לא תהיה כמות המלט קטנה מ 300 -ק"ג למ"ק בטון מוכן.
 8.6.7תעודות בדיקה:
 8.6.7.1כהוכחה להתאמת יחסי התערובת המוצעים לדרישות המפרט ,תשמש תעודת (או
תעודות) הבדיקה של מעבדה מוסמכת ובתנאי שתכיל ותפרט את תוצאות הבדיקות
ופרטיהם כמפורט להלן עבור כל סוג בטון באופן נפרד:
 בדיקת איכות האגרגטים ששימשו להכנת הבטון ודירוגם.
 יחסי התערובת המוצעים כולל מלט ומים.
 אחידות הבטון הטרי.
 ציון אופן העבודה המתאים לתערובת (ציפוף בידיים או בוויברטורים).
 אישור מנהל הפרויקט
 8.6.7.2מבלי לפגוע בכל הנאמר לעיל ,יש לקבל אישור מראש ממנהל הפרויקט על יחסי
התערובת המוצעים ,ואישור זה יינתן על סמך תוצאות הבדיקה לפי סעיף  8.6.3ורק
אם יוכח לפי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט כי:
 8.6.8האגרגטים עמדו בדרישות האיכות כנדרש בסעיפים המתאימים של מפרט זה.
 8.6.9אחידות הבטון הטרי תתאים לתנאי הובלתו ,שימתו וצפיפותו בתבניות ,בהתאם לדרישות
המפרט ובהתאם לשיטות ולכלי העבודה העומדים לרשות הקבלן.
 8.6.10ממוצע חוזק הבטון בניסוי המעבדה בלחיצה בבדיקת  5קוביות 12 ,ס"מ הצלע בגיל  28יום יהיה
שווה לחוזק המפרט להלן או גדול ממנו:
 113% מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה טובה.
 127% מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה בינונית.
 147% מהחוזק הנומינלי אם הבטון מוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה.
 8.6.11אישור יחסי התערובת המוצעים על ידי הקבלן יחייבו כמפורט להלן:
להשתמש להכנת הבטון רק באגרגטים מאותו מקור (או מקורות) ובאיכות
8.6.11.1
שווה לאלה אשר שמשו להכנת הבטון בבדיקות המוקדמות הנ"ל במעבדה.
לשמור על יחסי התערובת מבלי לסטות מהם.
8.6.11.2
להכין את הבטון בשיטת הבקרה שהוצעה על ידו ואושרה על ידי מנהל
8.6.11.3
הפרויקט ,ואשר לפיה נקבעו דרישות החוזק הנדרש עבור הבטון.
בטון מוכן באתר:
 8.7.1ניתן ליצר בטון באתר רק עבור תיקונים קטנים באלמנטים קיימים עד  0.5מ"ק .זאת אך ורק
לאחר אישור מנהל הפרויקט מראש.
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8.8

8.9

8.10

8.11

 8.7.2במידה והקבלן מכין את הבטון באתר העבודה אזי הבטון יוגדר כמוכן ומעובד בתנאי בקרה
נחותה.
 8.7.3בטון יוגדר כמוכן ומעובד בתנאי בקרה נחותה אם נתמלאו התנאים הבאים וכן תנאים נוספים
שניתנו בסעיפים הדנים בציפוף ובאשפרה:
 האגרגט הנו אגרגט תקני המלט והאגרגט נמדדים בנפח.
 כמות המים נקבעת "בהערכה" בכוונה לשמר על אחידות הבטון.
 הערבוב נעשה במערבל מכני תקין ,במשך זמן של  60שניות לפחות.
בטון דבש:
 8.8.1בטון דבש ייעשה מבטון ב 150 -ובתוספת אבני גוויל בכמות שלא תעלה על  35%מנפח הבטון
המוכן ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:
 המידה המכסימלית של האגרגטים לא תעלה על  63מ"מ.
 אין להשתמש באבנים רכות ושטוחות כגון אבני גיר או כורכר.
 האבנים ינוקו מאבק לכלוך ויש להרטיב עד לרוויה לפני הכנסתן לבטון.
 האבנים יוכנסו אל הבטון בזהירות הדרושה על מנת להבטיח ולא יהיה במגע בין אבן אחת
לשנייה.
 8.8.2בכל המקרים ובכל התנאים ,האחריות לטיב הבטון היא על הקבלן בלבד.
הכנות ליציקה:
 8.9.1הקבלן לא יתחיל בשימת הבטון אלא לאחר אישור מנהל הפרויקט .אשור מנהל הפרויקט יינתן
רק אם נתמלאו התנאים הבאים:
 הטפסנות הוכנה והושלמה בהתאם לתוכניות.
 הזיון הוכן ונקבע במקומו בהתאם לתוכניות המתאימות ובהתאם לדרישות המפרט המיוחד.
 רוכזו כל הכלים ,החומרים והאמצעים האחרים הנדרשים להבטחת יציקה רצופה ,כולל
ציפוף הבטון ללא הפרעה.
 הושלמו כל הסידורים האחרים (כגון דרכים ,פיגומים וכו’) המאפשרים יציקה רצופה וללא
הפרעה לעיל.
 8.9.2תבניות:
 8.9.2.1התבניות יכולות להיות עשויות מעץ או מפלדה לפי החלטת המזמין.
 8.9.2.2הקבלן אחראי להכנת התבניות לפני היציקה באופן שיבטיח את אטימות וחוזק
התבניות ,הכול לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט.
 8.9.2.3ביציקת שוחות עגולות ישתמש הקבלן אך ורק בתבניות מתכת עגולות לפי אישור מנהל
הפרויקט.
 8.9.3הובלת הבטון:
הובלת הבטון מהמפעל לאתר העבודה תעשה אך ורק בתוך מערבלי בטון.
הנחת הבטון:
 8.10.1סדר התקדמות :מנהל הפרויקט יקבע את סדר ההתקדמות ומהלך הנחת הבטון.
 8.10.2זמן הנחה :הבטון הטרי יונח במקום ייעודו הסופי תוך  30דקות מזמן הוצאתו מהמערבל.
 8.10.3מיקום הנחה :הבטון הטרי יונח עד למרחק  2מטר ממקום הנחתו.
 8.10.4גובה שפיכת הבטון :שפיכת בטון טרי מותרת עד גובה  1.5מטר מהקרקע.
 8.10.5רציפות בעבודה:
הנחת הבטון באלמנט תבוצע באופן רצוף וללא הפסקה ,בצורה שלא תצריך משיקי בטון (יציקת
בטון במספר שכבות שונות) .על הקבלן לקחת בחשבון עובדה זו מראש ובמידת הצורך לדאוג
לסידורים הדרושים להמשכת העבודה מחוץ למסגרת יום העבודה הרגיל ,כולל אפשרות של
עבודת לילה.
משיקי בטון:
 8.11.1משיקי בטון יבוצעו רק באלמנטים ובמקומות שסומנו בתוכניות לביצוע או שצוינו במיוחד.
 8.11.2משיקי הבטון לעיל יעובדו בהתאם לפרטים הבאים:
 יש לסיים את שטח המגע בצורה מחוספסת.
 יש לנקות את פני הבטון הקשה.
 8.11.3באלמנטים המיועדים לקליטת זורמים שונים ,יש להניח עוצר מים על כל היקף האלמנט ,בהתאם
להנחיית מנהל הפרויקט.
 8.11.4לפני המשכת הנחת הבטון ,יש להרטיב עד לרוויה את שטח המגע אולם במידה שלא יישארו
מים עודפים על פניו.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

ציפוף הבטון:
 8.12.1בטון יצופף בעזרת ויברטורים מכאניים .במידה ולא ניתן לצופף בעזרת ויברטור ,יעשה הציפוף
בעבודות ידיים בתנאי שהציפוף נעשה על פי שיטה קבועה מראש שקיבלה את אישורו של מנהל
הפרויקט.
 8.12.2ציפוף בעזרת ויברטורים:
הוויברטורים ייבדקו מראש על ידי מנהל הפרויקט טרם התחלת העבודה
8.12.2.1
בהם .הבדיקה תכלול את בדיקת התאמתם לאופי העבודה הנדונה ,וכושר
מכני תקין.
פרטי ציפוף הבטון שיקבעו יהיו בהתאם לתוכניות לביצוע ומפרט מיוחד.
8.12.2.2
הקבלן יחזיק באתר העבודה ציוד וכלים בכמות מספקת לשם ביצוע העבודה,
8.12.2.3
כולל ציוד גיבוי מעל המספר הדרוש לציפוף הבטון.
פועלים בעלי הכשרה מתאימה יפעילו את הוויברטורים .כמות הפועלים תהא
8.12.2.4
מספקת לשם ביצוע העבודה.
 8.12.3ציפוף בעבודות ידיים:
ציפוף הבטון יעשה על ידי דקירה במוטות פלדה עגולים ,כתישה בפטישי יד,
8.12.3.1
דפיקה על התבניות בפטישים וכו’.
על פי הוראת מנהל הפרויקט ,הקבלן יקצה מראש את מספר הפועלים
8.12.3.2
הדרוש שתפקידם הוא ציפוף הבטון.
אשפרת הבטון:
 8.13.1אשפרת הבטון תבוצע באחת השיטות הבאות לפי הנחיית מנהל הפרויקט ובתנאי שלא נדרש
במפורש אחרת:
 הרטבה מתמדת במים בעזרת ממטרות גן ניידות ,הזלפה בצינור גן מספר פעמים ביום ,כך
שיובטח שהבטון לא יתייבש ,אלא באופן שטחי בלבד.
 כיסוי משטחי הבטון בשקים רטובים וכו’ ושמירתם רטובים במשך כל תקופת האשפרה.
 כיסוי משטחי הבטון בשכבת מים.
 8.13.2התחלת האשפרה:
בזמן היציקה ,מטמפרטורת הסביבה מעל  ,15° Cיש להתחיל באשפרה לא
8.13.2.1
יאוחר מ 8 -שעות לאחר יציקת הבטון.
בזמן היציקה ,מטמפרטורת הסביבה מתחת  ,15° Cניתן להתחיל באשפרה
8.13.2.2
בבוקר למחרת יום היציקה.
 8.13.3משך האשפרה יהיה שלושה ימים לפחות.
נטילת דגימות:
 8.14.1לצורך בדיקת חוזק הבטון יינטלו דגימות של בטון טרי ותוכנה מהם קוביות ,שתיבדקנה ללחיצה
בגיל  7ו 28-יום ,כולל חוזק הקובייה הבודדת וחוזק הקוביות הממוצע.
 8.14.2שיטות נטילת הדגמים ,צורתם ,הכנתם ,הטיפול בה ובדיקתם יהיו לפי התקנים הישראליים ת"י
 26ות"י .118
 8.14.3במקרה של תוצאות חוזק הבטון לא עמדו בדרישות החוזק התקניות ,יהיה מנהל הפרויקט רשאי
להורות לקבלן:
 להרוס את המבנה כולו או חלקו העשוי בטון לקוי לעיל ולצקת אותו מחדש על חשבון
הקבלן.
 לבצע עבודות חיזוק נוספות מכל סוג שהוא ,על חשבון הקבלן.
 8.14.4נוסף על האמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי להזמין ייעוץ של מהנדס קונסטרוקציה לשם קבלת
הנחיות לפתרון בעיית חוזק הבטון .עלות הייעוץ והפתרון יהיו על חשבון הקבלן.
בדיקת אי חדירות:
 8.15.1מבנה המשמש כמכל קיבול לנוזלים (כגון מכלי שאיבה ,בריכות אגירה וויסות ,אגני שיקוע ,בורות
רקב וכו’) ימולא לפי הוראות מנהל הפרויקט במים כדי להוכיח כי המים אינם מחלחלים ממקום
כלשהו.
 8.15.2הבדיקה תיעשה לפני ציפוי או אטימת המכל ולפני כיסוי המבנה בקרקע.
 8.15.3כל נזילה תתוקן בטיט ½ 1:בתוספת חומר איטום שיקבע על ידי מנהל הפרויקט.
 8.15.4כל ההוצאות הקשורות בבדיקה לעיל ותיקונים נדרשים יחולו על הקבלן.
 8.15.5מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן לבצע בדיקה חוזרת לאי חדירות ,כאשר הבדיקה שנעשתה
לא השביעה את רצונו .בכל מקרה תהיה האחריות המלאה לכל נזילה שהיא על הקבלן.
עטיפה ועיגון בטון לצנרת:
 8.16.1העבודה תבוצע בכפוף לכל האמור לעיל.
 8.16.2החפירה תבוצע כמתואר בסעיף "חפירה למוצרי בטון" והיציקה תהיה כנגד תבניות.
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8.17

8.18

 8.16.3השטחים החפורים יורטבו ויהודקו על מנת להכשירם ליציקת הבטון כנגדם.
 8.16.4כל חפירה מיותרת ,הן בתחתית והן בדפנות ,תנוקה ,תוחלק ותמולא בעת יציקת הבטון תבוצע
מאותו בטון .החומר החפור יסולק כאמור בפרק עבודות חפירה.
 8.16.5בעת ביצוע היציקה יש לוודא כי:
 הצינור יהיה במרווח של  10ס"מ מהזיון ובשום מקרה לא יונח עליו.
 הכנסת הבטון מתחת לצינור כך שלא יישארו חללים.
 8.16.6עובי העטיפה יהיה  15ס"מ לפחות מסביב לצינור .העטיפה תהיה מבטון ב 200-לפחות.
 8.16.7ברזל זיון יהיה לפחות  8כל  20ס"מ לאורך כל צלע של העטיפה לפחות  3בכל צלע וחישוקים
 8מ"מ כל  20ס"מ לרוחב הצינור (מסביב לזיון האורכי) .כיסוי הזיון יהיה  5ס"מ בכל מקום.
יציקת בלוק:
 8.17.1ברזל הזיון יבוצע על פי הוראות מנהל הפרויקט.
 8.17.2עובי הבלוק יהיה על פי התכנון ולא פחות מ 10-ס"מ מסביב לצינור.
 8.17.3בלוק המונח בתוך תעלה יבלוט  15ס"מ פנימה לכל דופן ותחתית התעלה.
 8.17.4היציקה תעשה מבטון ב 200-לפחות.
 8.17.5שלבי יציקת בלוק:
 שלב א' :יציקה עד רום תחתית הצינור.
 שלב ב' :הנחת הצינור והשלמת יציקת הבטון על הצינור.
 8.17.6יש להשאיר "קוצי" זיון לבלוק הבטון בין שלבי היציקה.
 8.17.7שני שלבי היציקה צריכים להתבצע באותו היום.
חישוב מחיר:
 8.18.1מחיר עבודות הבטון כפי שהם מופיעות ומפורטות בכתבי הכמויות או בתוכניות ,כולל את כל
האמור בסעיף הרכבת צינורות ובפרק בניית מוצרי בטון ,חפירה ו/או חציבה ,הספקת חומרים
וחומרי עזר ,הספקה ויציקת הבטון ,יצירת פיגומים ותבניות ופירוקם ,השארת פתחים ,ועשית
חריצים ופינות ,החלקת שטחים (אם לא צוין אחרת).
 8.18.2כמויות הבטון תחושבנה בסעיפים המתאימים לפי המידות המסומנות בתוכניות או לפי הוראות
מנהל הפרויקט.

 .9עבודות שיקום פני השטח
9.1

9.2

9.3

בנייה ותיקון של גדרות:
 9.1.1העבודה (בנייה או תיקון) כוללת פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח גדרות קיימות בתוואי
החפירה ,הספקת החומרים הדרושים ,כולל גדר חדשה אם נדרש ,הובלת כלים וכל מרכיב נדרש
אחר.
 9.1.2העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות או כדוגמת הגדר הקיימת טרם ביצוע העבודה.
 9.1.3יחידת המדידה לצרכי תשלום היא מטר רבוע והתשלום הוא בהתאם לסוג הגדר בכתב הכמויות.
 9.1.4תשלום עבור תיקון חציית גדר קיימת יחושב על פי רוחב תעלה תיאורטי ועוד מטר אחד מכל צד
של הגדר הקיימת ,ויכלול את עבודת ביצוע היסודות לתיקון הגדר.
בנייה ותיקון קירות תמך או מסלעות:
 9.2.1הגדרת "קיר תמך" :קיר תמך כמוגדר במפרט הבין-משרדי בלי או עם ציפוי אבן בבניה כפרית
פראית או בנדבכים ,בנוי בדרך כלל כקיר כובד.
 9.2.2הגדרת "סלע" :סלע לצורך בניית מסלעה יהיה בעל אופי שכבתי ,עם תושבת ישרה שניתן לעגן
בקרקע .האבן למסלעות תהייה עם פטינה .סלע (בולדר) לצורך תפיסת מדרון במילוי יהיה עם
תושבת רחבה שתוכל להיאחז בקרקע.
 9.2.3עבודות קירות תמך או מסלעות יבוצעו בהתאם להוראות תכנון הקונסטרוקציה המפורט.
 9.2.4העבודה כוללת פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח אבן קיימת מכל סוג ועובי שהוא בתוואי
החפירה ,הספקה והובלת החומרים הדרושים כולל אבן ובטון ,הובלת כלים וכו’ ,חפירה ,יישור
והידוק הקרקע ,בנייה או תיקון קיר קיים ,ביצוע מילוי מכל סוג שהוא (אם נדרש).
 9.2.5מחיר יחידה יהיה מטר רבוע והתשלום עבור עבודה תבוצע בהתאם לסוג הקיר או הסלע המצוין
בכתב הכמויות.
בנייה ותיקון של רצפות:
 9.3.1הגדרת "רצפה" :שטח סלול או מרוצף באבן ,מרצפות ,בטון או אחר.
 9.3.2העבודה כוללת פירוק ,שמירה או סילוק מהשטח רצפות קיימות מכל סוג ועובי שהוא בתוואי
החפירה ,אספקה והובלת החומרים הדרושים כולל רצפות וחול ,הובלת כלים וכו’ ,חפירה ,יישור
והידוק הקרקע ,בנייה או תיקון רצפה ,ביצוע מילוי בין האריחים מכל סוג שהוא (אם נדרש).
 9.3.3סוג הרצפה שתבוצע תהיה בהתאם לתוכניות או כדוגמת הרצפה הקיימת טרם ביצוע העבודה או
בהתאם להנחיות הרשות המקומית.
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9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

 9.3.4מחיר יחידה יהיה מטר רבוע והתשלום עבור העבודה יהיה בהתאם לכתב הכמויות.
בנייה ותיקון של מדרגות בטון או אבן:
 9.4.1העבודה תבוצע על פי האמור בסעיף "בנייה או תיקון רצפות" לעיל.
 9.4.2מחיר יחידה יהיה מטר אורך והעבודה תבוצע בהתאם לסוג המדרגה בכתב הכמויות ,כאשר
עומק המדרגה הוא לפי הקיים ועד  50ס"מ .מדרגה או פודסט שעומקו גדול מ  50ס"מ יחושב
וישולם כאמור בסעיף בנייה או תיקון רצפות לעיל.
בנייה ותיקון של אבני שפה:
 9.5.1העבודה תבוצע על פי האמור בסעיף בנייה או תיקון רצפות לעיל.
 9.5.2מחיר יחידה יהיה מטר אורך והעבודה תבוצע בהתאם לסוג המדרגה בכתב הכמויות.
 9.5.3המחיר כולל הסדרת צביעה האבנים בהתאם להנחיות הרשות המקומית.
בניית ריצוף "ריפ-ראפ":
 9.6.1העבודה מתייחסת לציפוי תעלות ואזורי יציאה ממתקני ניקוז ומדרוני סוללות בריצוף אבן על מצע
חצץ במקומות המתוארים בתוכניות ,ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט בשטח ולפרטים
שבתוכניות.
 9.6.2חומרים:
 9.6.2.1האבן תהיה חזקה ועמידה במים ,וצפיפותה המינימלית תהיה  2.6טון/מ"ק .לפחות 2/3
מהאבנים תהיינה בעלות ממד מזערי של ¾ מעובי השכבה הנדרשת בתכנית .הממד
המזערי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ ½ -העובי של השכבה.
 9.6.2.2התערובת תהיה מורכבת מחלק אחד של מלט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים.
האגרגטים הדקים יהיו בממדים כאלה ,שכשהם במצב יבש יעברו  100%מהם את
נפה מספר  ,16ולא יותר מ 10% -ממשקם הכולל יעבור נפה מס'  .100אין להשתמש
בחול המכיל טין במשקל העולה על  6%ממשקל החול הכולל.
 9.6.3אופן הביצוע:
 9.6.3.1השטחים המיועדים לריצוף אבן ייושרו לפי הקווים והשיפועים המסומנים בתוכניות .על
השטח המיושר יונח מצע בעובי  10ס"מ מחצץ מדורג מ  5ס"מ עד  40ס"מ לפי תקן
ישראלי ת"י .3
 9.6.3.2על מצע הריצוף יונח ריצוף האבן בעובי של  30ס"מ ,האבנים לריצוף יהיו אבנים
טבעיות או אבני מחצבה קשות ,נקיות ובנות קיימא .לפחות שני שלישים של האבנים,
מידתם בכיוון ניצב לשטח הריצוף לא תהיה קטנה מ  30ס"מ ואף אבן לא תהיה קטנה
מ  25ס"מ באותו כיוון .נפחן הממוצע של האבנים יהיה  20דצ"ק ואף אבן נפחה לא
יהיה קטן מ  15דצ"ק ,בתנאי שאחוז האבנים הקטנות מ  20דצ"ק לא יעלה על .25%
 9.6.3.3האבנים יונחו ביד ,סמוכות זו לזו ברציפות והרווחים בין האבנים ימולאו בשברי אבן
וחצץ אשר יוכנסו במכות פטיש .פני הריצוף הגמור יהיו ישרים ורצופים ללא בליטות
ושקעים מקומיים.
 9.6.3.4משטח הריף-רף יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי  10ס"מ מהודק לצפיפות 90%
מודיפייד  .AASHTOעל שכבת המצע תונח שכבת בטון מזוין ב 20 -בעובי  12ס"מ
עם רשת בקוטר " 6כל  20ס"מ ,ועליה תונחנה מיד האבנים בצורה כזאת ,שתשקענה
לתוך הבטון הטרי כ 6 -ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים
הסמוכות.
 9.6.3.5במדרונות ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון.
העבודה תתחיל מרגל המדרון לכיוון מעלה המדרון .החללים בין האבנים יהיו קטנים
ככל האפשר (לא פחות מ 1 -ס"מ) וימולאו בדיס-מלט .בגמר העבודה יטואטאו פסי
השטח במטאטא קשה.
 9.6.3.6את הריפ-ראפ יש לשמור רטוב למשך ארבעה ימים אחרי מילוי החללים בדיס.
 9.6.4העבודה תימדד במטר רבוע על פני ריצוף הריפ-ראפ המבוצעים בהתאם לתוכניות ו/או לפי
הוראות מנהל הפרויקט.
 9.6.5מחיר היחידה כולל עבודות חפירה ,הספקת החצץ ,הבטון והאבנים ,פיזור מצע החצץ ויישורו,
הידוק ,הנחת בטון ואבני ריצוף ומילוי החללים בין האבנים הגדולות בשברי האבן ,אשפרה וכל
הנדרש לצורך ביצוע העבודה.
הערה כללית :מודגש בזאת ,כי לא תהיה כל תוספת תשלום עבור ריצוף ו/או בנייה ו/או כל עבודה שתבוצע
באזורים כגון העיר העתיקה בירושלים ,תוואי הרכבת הקלה ,שכונות מעבר לגדר ההפרדה וכיו"ב.
עבודות אספלט:
 9.8.1העבודה תבוצע בכפוף להנחיות הרשות המקומית או כל גורם סטטוטורי אחר בעל סמכות
בשטח העבודה (כגון חברת "נתיבי ישראל") .סוג האספלט לכל שכבה ובכל מקום ייקבע על-ידי
הרשות המקומית.
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9.8.2

9.8.3
9.8.4

9.8.5

9.8.6

בכל שלב של עבודות אספלט ,יש לבצע צביעה וסימוני דרך בהתאם לתוכניות הסדרי תנועה
והנחיות הרשות המקומית עד למסירת הכביש לתחזוקת הרשות .מחיר העבודה כולל הסדרת
צביעה וסימוני דרך יהיה בהתאם להנחיות אלה.
מחיר יחידה לביצוע עבודות אספלט כולל עבודות חיתוך ,פירוק ,וסילוק אספלט קיים ו/או ישן
ועבודות נדרשות להתאמת מפלס מצעים בתעלה לגובה מתאים לביצוע אספלט.
אספלט זמני:
 9.8.4.1אספלט זמני יהא אספלט חם .במידה ולא ניתן לספק או לבצע אספלט זמני חם (עקב
תנאי מזג אוויר) יבוצע אספלט זמני קר .ההחלטה על ביצוע אספלט זמני היא בידי
המזמין בלבד.
 9.8.4.2אספלט זמני יבוצע טרם פתיחת אזור העבודה לתנועת כלי רכב ועוברי דרך.
 9.8.4.3עובי מזערי לשכבת אספלט זמני יהיה  3ס"מ במדרכה ו 6 -ס"מ בכביש.
 9.8.4.4התשלום עבור אספלט זמני יבוצע במטר אורך תעלה ובכל רוחב שהוא ,ובכפוף
לאישור מנהל הפרויקט ,במידה ולא צוין אחרת בכתב הכמויות.
אספלט קבוע:
 9.8.5.1העובי הכולל של האספלט הקבוע ייקבע על-ידי הרשות המקומית או רשות מוסמכת
אחרת .העובי המזערי לביצוע שכבה אחת יהיה לפחות  6ס"מ .
 9.8.5.2התשלום עבור ביצוע כל שכבות אספלט הקבוע למעט השכבה העליונה יבוצע במטר
אורך תעלה ובכל רוחב שהוא ,ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.
 9.8.5.3התשלום עבור ביצוע השכבה האספלט העליונה יבוצע במטר רבוע ,כולל עבודות
קרצוף וטיאוט השטח המקורצף ,ריסוס בחומר ביטומני ,ובכפוף לאישור מנהל
הפרויקט.
 9.8.5.4לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע אספלט בזלת.
 9.8.5.5יודגש כי סוג האספלט הסופי (שכבה עליונה) יהיה בהתאם לקיים טרם ביצוע העבודה
אלא אם כן הורה אחרת המזמין או הרשות המקומית.
בנייה או תיקון של פסי האטה:
 9.8.6.1בנייה או תיקון של פסי האטה יבוצעו במקרה של הריסת פסי האטה במהלך ביצוע
העבודה וצורך לבנייתם מחדש.
 9.8.6.2העבודה כוללת כל הנדרש על-פי החוק לבניית פס האטה כולל חריצה באספלט ,ריסוס
שכבה ביטומנית ,צביעה" ,עיני חתול" וכו'.
 9.8.6.3הסעיף יחושב במ"ר ,והשטח של ביצוע פס ההאטה יופחת מסעיף ציפוי אספלט עבור
אותו מקום.

 .10ציוד וכוח אדם
10.1
10.2

10.3
10.4

הקבלן יצייד את עובדיו ,על חשבונו וללא תמורה נוספת מצד המזמין ,בכל הציוד ו/או הכלים ו/או האמצעים
הדרושים לצורך ביצוע המשימות המוטלות עליו ,כולל ציוד ואמצעי בטיחות.
הציוד הבסיסי ,המפורט להלן ,יימצא באופן קבוע ברשות הקבלן והוא מהווה את המינימום ההכרחי לביצוע
העבודה .רשימה זו אינה פוטרת את הקבלן מהחזקת כל ציוד נוסף שיידרש על-פי כל דין ו/או נוהל ו/או
הוראה ו/או לצורך ביצוע העבודות מבלי שהקבלן יהיה זכאי לדרוש תשלום נוסף בגין ציוד כאמור.
הקבלן יספק על חשבונו וללא תמורה נוספת מצד המזמין כל ציוד אחר ושירות נדרש במידה ויידרש על ידי
המזמין לצורך ביצוע העבודה בהתאם לסעיפי העבודה.
הקבלן יעמיד לצורך העבודה ,בכל עת ,את הציוד הבא:
 ציוד לעבודה בדרכים :עגלת חץ ניידת תקנית ,שלטים ,תמרורים ,מחסומים ,גשרונים למעבר עוברי
דרך ,סימוני דרך ונצנצים.
 ציוד בטיחות לירידה לתאים :חצובה וגלגלת הרמה ,רתמת גוף ,גלאי גזים,
 מערכות נשימה פתוחות ו\או סגורות.
 משאבות ניידות וצנרת סניקה.
 פקקים בקטרים שונים לסגירת קווים (בכל קוטר שמעל ".)4
 ציוד תאורה לעבודה בלילה.
 תאורה ניידת :פנסים אישיים ופנסים על חצובה וגנרטור.
 ברזלי קפיץ לפתיחת סתימות.
 גנרטורים בהספק מתאים להפעלת המשאבות ,משאבות טבולות ,משאבה הידראולית  120מ"ק
ויחידת כוח ניידת ,אביזרים וצנרת
 כלי תובלה ועגלות גרירה.
 כלי עבודה ידניים :אתי חפירה ,טוריות ,מעדרים ,מגרפות ,דליים וכו’.
 כלי עבודה אישיים כולל מקור כוח (מקדח ,פטיש אוויר ,פטישון ,משחזת וכו’).
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10.5

10.6

10.7

 מכשירים לגילוי מכסים לעומק מעל  2מטר וקווים תת קרקעיים (מגלי מתכות).
 מסור לחיתוך אספלט.
 מכבש מכני להידוק מצעים בתעלות.
 ציוד וכלים להרטבת מצעים ובטון וכיו"ב.
 ציוד עזרה ראשונה
ציוד מכני:
על פי דרישת המזמין ,יספק הקבלן ציוד מכני הנדסי (כגון :מחפרון ,משאית) ,ציוד מכני הנדסי מטלטל
(כגון פטיש אוויר) וכן כל ציוד מכני אחר הנדרש לצורך העבודה.
חישוב מחיר לשעת ציוד:
 10.6.1מחיר יחידה מתייחס לשעת עבודה או ליום עבודה ,כאשר החיוב יחל רק ברגע התחלת עבודת
הציוד באתר העבודה עד לסיום באתר העבודה.
 10.6.2מחיר העבודה כולל קריאה להזמנת הציוד ,זמן הנסיעה ו/או ההובלה אל האתר והחזרתו
מהאתר ,שמירה ,עבודת מפעיל הכלי ,הספקת דלק ושמנים ,טיפולים וכל הכלול באחזקת הציוד
כולל רישיון וביטוחים.
 10.6.3התשלום עבור שימוש בציוד ושירות מכני ישולם רק לעבודות אשר לא כלולות בתיאור כתב
הכמויות ו/או המפרט הטכני.
חישוב מחיר לעבודת כוח אדם:
 10.7.1מחיר שעת עבודה מתייחס ל 60-דקות.
 10.7.2מחיר יום עבודה מתייחס ל 8-שעות.
 10.7.3לא ישולמו תוספות בגין עבודה בלילה ,בשבת ,בחג וכיו"ב אלא אם צוין הדבר מפורשות בכתב
הכמויות.

 .11דגשים לעבודות תיקון שבר
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5

11.6

11.7

אספלט קבוע יבוצע מייד בסיום העבודה ו/או בסיום כל יום עבודה .אם לא יבוצע אספלט בפרק זמן זה
יבצע הקבלן אספלט זמני על חשבונו.
האספלט יבוצע בהתאם לאספלט הקיים אך לא פחות מעובי של  11ס"מ בכביש ו 4-ס"מ במדרכה.
מחיר שוחות הבקרה מחוליות טרומיות כולל:
 סימון מיקום השוחה.
 חפירה או חציבה בכל סוגי האדמה בעומק הנדרש ופינוי האדמה והפסולת כנדרש.
 הספקה ,העמסה ,הובלה ,פריקה ,אחסון והתקנת הרצפה ,התקרה והמכסה ,רפידה ומסגרת כולל
ביצוע אטום בין החוליות כנדרש והתאמת גובה מכסה.
 בניית מתעל ("בנצ'יק") ברצפת השוחה מותאם לכניסות ויציאת צנרת .קוטר מתעל יהיה כקוטר פנימי
של צינור הכניסה כולל התחברויות .המתעל יבוצע לפי המפורט לעיל.
 מילוי חוזר סביב השוחה וכל חומר וציוד כנדרש לבניית השוחה.
 החזרת המצב לקדמותו.
מחיר תיקון מתעל ("בנצ'יק") כולל ניקוי התא.
התחברות לשוחה קיימת כולל:
 פקקים וסתימות זמניים ,מעקפי זרימה בכל מרכיביהם כולל חיבורים זמניים.
 שאיבת ביוב במידת הצורך .
 קדיחת חור בשוחה על-פי הוראות היצרן ,התנאים המיוחדים והמפרט הטכני עם ציוד מתאים וכל
החומרים הנדרשים לעבודה.
 אספקה ,הובלה והתקנת מחברי שוחה ואטמים כנדרש ,כולל ביטון הפתחים סביבם במידת הצורך.
 לא ישולם עבור חי בור קו חדש לשוחה קיימת שבוצעה קודם במסגרת עבודה זו גם אם השוחה
הקיימת היא על קו חי בו זורם ביוב.
 כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת ותפעול
תקין.
מחיר עטיפת בטון לצינור כולל:
 עטיפת בטון מסביב לצינור כולל תבניות ,אספקה ויציקת בטון וברזלי זיון ,הכל כמתואר לעיל בסעיף
.8.16
 כל יתר הציוד ,החומרים ,עבודות ההכנה ועבודות העזר הנדרשים לקבלת עבודה מושלמת.
הרכבת תא בקורת חדש על קו קיים כולל:
 גילוי מיקום התקנת התא.
 כל המפורט לעיל לגבי בניית תא/שוחת בקרה חדש.
 סתימת הקו הקיים על-ידי פקקים ושאיבת השפכים במידת הצורך.
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11.8

11.9

11.10

11.11
11.12
11.13

 הרכבת השוחה רק אחרי הרכבת רצפה חרושתית או בניית רצפה מיציקת בטון מזויין ,במיקום
התקנת השוחה על תשתית יציבה ומהודקת כנדרש.
 ביצוע העבודה בשעות פעילות לא רגילות.
 מילוי סביב השוחה בחומר  ,CLSMחול ,חומר מתאים מקומי ומצעים בהתאם לדרישות המפורטות
לעיל.
ניקוי תא/שוחת קליטה (קולטן) במסגרת עבודות תיקון שבר:
 11.8.1במקרה בו תא או שוחה דורש ניקוי לפני התחלת העבודה ישולם לקבלן בגין הניקוי בהתאם
לעומק התשפוכת ,לפי הוראת המזמין בכתב ומראש .הניקוי יכלול :הוצאת כל המוצקים והלכלוך
ופינויים לאתר שפיכה מורשה על פי החוק; שטיפת התא/שוחה וחלקיו ובהתאם לכתב הכמויות.
 11.8.2תשלום תחת סעיף "ניקוי תא/שוחה" ייעשה רק במקרים בהם נדרש הקבלן באופן ספציפי לנקות
תא/שוחה ולא כאשר הניקוי מהווה חלק מעבודה אחרת שמבצע הקבלן בתא או בשוחה.
התאמת גובה מכסה/רשת כולל:
 התאמת גובה שוחה בהתאם לרום פני כביש/מדרכה/שטח מתוכנן ,על-ידי מתאמי אביב ,או פירוק
והרכבת תקרה קיימת ,הוספת חוליות הגבהה ,הכול בהתאם לצורך.
 ניסור האספלט ,חפירה מילוי והידוק בחומר מקומי או מצעים .יציקת בטון ותיקוני אספלט על הבטון
מסביב למכסה.
 ניקוי התא/השוחה וסביבתו.
חפירת גישוש:
 11.10.1חפירת הגישוש יבוצע רק בהתאם להוראה מהמזמין ונוכחות נציגו בשטח בזמן העבודה.
 11.10.2החפירות יבוצעו עם כל אמצעי הזהירות הנדרשים.
 11.10.3כאשר חפירת הגישוש מתבצעת בתחום רצועת העבודה ,כמתואר לעיל ,לא יהיה הקבלן זכאי
לקבל תוספת כספית .סעיף זה נכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים.
 11.10.4תשלום בגין שירותים שבוצעו מעבר לרצועת העבודה ייעשה רק במקרה בו אישר זאת המזמין
מראש ובכתב ,הן לעבודה עצמה והן למחיריה.
 11.10.5חפירת גישוש ,הנעשית עקב דרישת גורמי תשתיות שונים ,באישור המזמין ,תהיה על חשבון
המזמין.
כל עבודות הבטיחות והסדרי תנועה ,לרבות הציוד הדרוש עבורן ,כלולות במחיר הסעיפים בכתב כמויות;
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגין עמידה בדרישות הבטיחות.
הגדרת עלויות אספלט ו/או חפירה תהיה לפי מ"א לפי רוחב של עד  3מטר .כל חריגה מעל  3מטר נדרשת
אישור בכתב מאת המזמין טרם ביצוע העבודה ותחושב לפי מ"ר בהתאם לכתב הכמויות.
לא תשולם תוספת להתקנת תא או קולטן או כל אביזר שהוא על קו קיים וכל העבודה הנדרשת להתקנת
התא על כל מרכיביו וחיבורי הצנרת לתא וממנו כלולים בסעיף התקנת האביזר עצמו בהתאם למחירי כתב
הכמויות.
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08/07/2021
נספח סביבתי  -מוריה
 .1מבוא
עבודות להקמת תשתיות ועבודות בנייה ,ובעיקר אלו המבוצעות בשטח בנוי בקרבת
מגורים ,עלולות לגרום לסיכונים ומפגעים בתחום איכות הסביבה .קבלני הביצוע אחראים
למניעת מפגעים אלה ונדרש למזער ככל הניתן את המפגעים וההשפעות סביבתיות .הקבלן
נדרש לשלב בתהליכי העבודה מערכת ניהול סביבתית כמפורט בנספח זה.
 .2השפעות וסיכונים סביבתיים
ההשפעות והסיכונים הסביבתיים העלולים להיגרם כתוצאה מביצוע הפרויקט הינן ,בין
היתר ,כמפורט בתמצית שלהלן:
 רעש ורעידות כתוצאה מפעולות הבנייה ,הפעלת ציוד הנדסי כבד ומתנועת כלי רכבבאתרי העבודה.
 זיהום אוויר הנגרם מפליטת אגזוזים של משאיות וציוד הנדסי ,והרחפת אבק כתוצאהמפעולות כגון :חפירה ,קידוח ,סיתות ,פריקה והעמסה של חומרי גלם.
 זיהום מים וקרקע  -זיהום נגר עילי בחומרים המצויים באתר ,דליפת חומרים שוניםכגון שמנים ודלקים אל תוך תת הקרקע .כמו כן ,יתכן וקיים בשטח העבודות זיהום
מפעילות סמוכה\היסטורית המועצמת על ידי העבודות הקבלניות באתר.
 סילוק פסולת ועודפי חפירה (להלן יחד גם" :פסולת") – תהליך הבנייה גורםלהיווצרות ולאיתור פסולות ועודפי חפירה שונים כגון פסולת בנייה ,עודפי קרקע
(נקיה/מזוהמת) ,אריזות חומרים ,משטחים ,שאריות חומרים וכד' .פסולת עלולה
לפגוע בסביבה ולגרום לזיהום במידה ואינה מפונה לאתרים מוסדרים בהתאם לסוגה.
 אסבסט  -תהליך החפירה עלול לחשוף אלמנטים העשויים מאסבסט אותם יש לפרק.פירוק אסבסט מצריך היתר מיוחד והסמכה של הקבלן וכמו כן סדרה של פעולות אותן
יש לבצע כדי למנוע התפשטות של סיבי האסבסט.
 פגיעה בערכי טבע  -פעילות הבניה עלולה לגרום לצורך בכריתת עצים או העתקתםו\או לפגיעה באתרי טבע עירוניים סמוכים.
 זיהום תאורה  -תאורת לילה באתרים שונים עלולה לגרום לסנוור שימושים סמוכיםו\או לזיהום אוויר בשטחים פתוחים ואתרי טבע עירוניים הרגישים לתאורת לילה.
 הפרעות לתנועת כלי תחבורה והולכי רגל  -אתר עבודה הממוקם בלב סביבה אורבנית,או בסמוך עורק תחבורה ראשי ,עשוי ליצור הפרעות תנועתיות שונות לכלי רכב,
לאופניים ולהולכי רגל .הדבר יכול לגרום לעומסי תנועה ולפגיעה בקישוריות ונגישות
המרחב הציבורי.
 .3עמידה בדרישות חוק ,היתרים ותקנים רלוונטיים
 על הקבלן לעמוד בכל דרישות החוק הסביבתיות במשך כל תקופת עבודתו בפרויקט,כולל הנחיות רגולטוריות ,היתרים ,רישיונות וכדומה .בכלל האמור ,כל הדרישות
הסביבתיות המופיעות בהרשאות ובהיתרים המאושרים של האתר.
 על הקבלן להכיר את המסמכים הסביבתיים המפרטים את המידע הסביבתי הרלוונטילפרויקט במועד פרסום המכרז .המסמכים הסביבתיים נערכו כתנאי לקבלת היתרים
ואישור התכניות על בסיס המידע הקיים לשלב התכנון בו אושרו .במידה והקבלן
יבקש לשנות את שיטות העבודה השונות מן ההנחות הסביבתיות עליהן מבוסס
התכנון המקורי ,ייתכן והוא יידרש לערוך שינויים במסמך הסביבתי ובמידת הצורך
יהיה עליו להשיג ,על חשבונו ,אישורים מתאימים עבור שינויים אלה (באישור מוריה
או נציג מטעמה).
 על הקבלן להכיר את כל התקנים הרלוונטיים לביצוע העבודות הדרושותבחוזה/מטלה ולוודא כי עבודות אלה מתבצעות בהתאם לתקנים האמורים.

-

על הקבלן להכיר ולהטמיע את כל התקנים הרלוונטיים לאותה העת בנושאי הסביבה
בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים (כגון :רעש ,רעידות ,איכות אויר ,זיהום קרקע,
פסולות וכד').

 .4בעלי תפקידים
על הקבלן למנות בעלי תפקידים כמפורט להלן ,ולהעביר את מינויים לאישור חברת מוריה:
 .1מפקח סביבתי – על הקבלן למנות מפקח סביבתי שירכז תחתיו את כל הפעילויות
הסביבתיות .המפקח הסביבתי נדרש להיות בעל  3שנות ניסיון והשכלה אקדמית
רלוונטית.
 .2יועץ אקוסטי – יועץ בעל הכשרה וניסיון מתאימים וציוד נדרש.
 .3מומחה אסבסט – קבלן מאושר לפירוק ופינוי פסולת.
 .4יועץ קרקע (על פי צורך) – יועץ בעל הכשרה וניסיון מתאימים.
 .5עבודת המפקח הסביבתי
 .1ביצוע סיורים באתרי העבודות בתדירות של אחת לשבוע והגשת דוח סיור לחברה
המנהלת ולנציג מוריה .בסיורים אלו יבדקו בין היתר הדרישות החלות על האתר ע"פ
ההרשאה המאושרת .פערים ידווחו במסגרת דוח הסיור ובאחריות מנהל האתר
והמפקח הסביבתי לטפל בליקויים במסגרת לו"ז שיוגדר בדוח הסיור.
 .2ניהול סיכונים סביבתיים – הכנת מסמך ניהול סיכונים עבור שלבי עבודה חדשים
באתר .המסמכים יתייחסו לעבודות המתעתדות להתבצע ולסיכונים הרלוונטיים,
כגון :רעש ורעידות ,זיהום אוויר ,זיהום מים וקרקע ,סילוק פסולת ועודפי חפירה,
אסבסט ,פגיעה במגוון ביולוגי.
 .3תחקור ודיווח אירועים סביבתיים – אירועי סביבה משמעותיים יתוחקרו על ידי
המפקח הסביבתי ,וידווחו לחברת מוריה .מובהר ,כי אין באמור כדי לפגוע בזכותו של
המזמין או מי מטעמו ,לבצע תחקור נוסף ונפרד של האירועים.
 .4ביצוע הדרכה סביבתית לצוותי הביצוע אחת לשישה חודשים.
 .5ליווי בדיקות ודיגומים חיצוניים ע"י מעבדות מוסמכות כגון פינוי אסבסט ,דיגומי
מים ,דיגומי קרקע ,מדידות רעש וכדומה.
 .6פיקוח על פינויי פסולת לאתרי פסולת מאושרים בלבד ,ע"פ טבלת אתרי פסולת בניה
מאושרים שמתפרסמת ע"י המשרד להגנת הסביבה מעת לעת.
 .7אישור אתרי קליטה לעודפי חפירה טרם תחילת פינוים – ניתן לאשר פינוי עודפי חפירה
לאתרים המאושרים לקליטת עודפי חפירה למילוי .על המפקח הסביבתי להגיש את
האתרים לאישור טרם תחילת פינויים ולכלול את המסמכים הבאים :היתר בנייה ,כתב
כמויות ,בקשה לקליטת עודפים מאתר מוריה.
 .8ריכוז פינויי עודפי חפירה ופסולת אחת לרבעון\בגמר שלב ביצוע  -הגשת הצהרות של
קבלן הביצוע על כמויות פינוי והצהרות של אתרי קליטה על קליטתם.
 .9ניהול חומרים מסוכנים באתר העבודות .התייחסות לאופן אחסון החומרים ,שילוט,
ציוד מגן וחומרי ספיחה ,פינוי פסולת מסוכנת וניהול סיכונים.
 .10פתיחת אי התאמות לנושאי סביבה הדורשים טיפול והתייחסות.
 .11מענה לתלונות הציבור בנושאי סביבה.
 .6תכנית הניהול הסביבתית
 .1על המפקח להגיש תכנית ניהול סביבתית ולהציג בה את תכנית עבודתו ,כולל שיטת
עבודה ולוחות זמנים לביצוע כל הנדרש בנספח זה.
 .2התכנית תוגש לאישור מוריה לא יאוחר מ 45-יום לאחר קבלת צו תחילת עבודה.
 .3הקבלן לא יחל את עבודתו באתר אלא לאחר אישור תכנית הניהול כאמור על ידי מוריה
או נציג מטעמה.
 .4תכנית הניהול הסביבתית תכלול את כלל ההיבטים הסביבתיים בכל אחד משלבי
העבודות לפרויקט כפי שאלו באים לביטוי במסמכי המכרז ,וכן דרישות איכות

.5
.6

הסביבה המפורטות בהיתרים ,במסמכים הסביבתיים וברגולציה הסביבתית
העדכנית.
על הקבלן לעדכן באופן שוטף את תכנית הניהול בהתאם לשלבי הביצוע ,הנסיבות
ודרישות חברת מוריה.
תכנית הניהול תכלול התייחסות לנושאים הבאים על פי רלוונטיות הפרויקט:
א .ריכוז דרישות רגולטוריות
 oהקבלן ירכז את כלל ההיתרים והדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות לפרויקט
כולל המסמכים הסביבתיים ,דרישות החוק ותקנים רלוונטיים לפרויקט.
 oהקבלן יכין צ'ק ליסט של כלל הדרישות להם הוא מחויב מתוקף הדרישות.
 oתכנית זו תכלול סיווג של סוג הדרישה ,גורם מאשר ,מועד נדרש לאישור,
תנאים לאישור ,וסטטוס אישורים.
ב .תכנית לביצוע סקרים ודיגומים:
 oסקר רעש ורעידות :ביצוע מדידות אקוסטיות ורעידות בתחילת כל שלב ע"י
יועץ אקוסטי בהתאם לדרישות ההיתר.
 oסקר קרקעות מזוהמות :ביצוע דיגום קרקע מזוהמת על פי הצורך בהתאם
לדרישות ההיתרים .ביצוע הדיגום יבוצע על ידי חברה בעלת אישורים
והסמכות בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
 oסקר קרינה :ביצוע חיזוי\מדידת קרינה על פי הצורך בהתאם לדרישות
ההיתרים .ביצוע הסקר יבוצע על ידי חברה בעלת אישורים והסמכות בהתאם
לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
ג .שמירה על ערכי טבע:
 oעל הקבלן להכין תכנית וליישם דרישות לשימור ערכי טבע ועצים בהתאם
לדרישות המוגדרות במסמכים הסביבתיים ובסקרים הסביבתיים שנעשו
בשלב התכנון.
 oעל הקבלן ליישם באופן מלא הנחיות שימור ,העתקה וכריתה של העצים
שאושרו ע"י פקידי היערות.
 oעל הקבלן לפעול להגנה על ערכי טבע ואתרי טבע עירוניים בהתאם לדרישות
ההיתרים והמסמכים הסביבתיים.
ד .מזעור רעש ורעידות:
 oעל הקבלן להכין תכנית למזעור רעש ורעידות הנגרמות בעקבות ביצוע
העבודות.
 oהתכנית תתייחס לכלל הדרישות המוגדרות במסמכים הסביבתיים ובסקרים
הסביבתיים שנעשו בשלב התכנון וההיתרים.
 oהתכנית תתייחס בן היתר לנושאים הבאים:
▪ ביצוע מדידות רעש וניטור רציף על פי הצורך.
▪ הקמת גדרות ומיסוכים אקוסטיים.
▪ הגבלת שעות עבודה.
▪ פעולות תפעוליות באתרי העבודה (מניעת רוורסים ,מניעת שימוש
במערכות כריזה ,צעקות עובדים וכד').
▪ תנאים לאישור עבודות לילה.
ה .תכנית למזעור זיהום אוויר ואבק:
על הקבלן לגבש תכנית למזעור מפגעי אבק וזיהום אוויר הנוצר במהלך העבודות
באתר .התכנית תכלול זיהוי של מקורות זיהום פוטנציאלים והצגת אמצעים
למזעור כמות האבק וזיהום האוויר הנוצר במהלך העבודות.

ו .תכנית לניהול פסולת עודפי עפר:
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o
o

הקבלן יציג אישורי התקשרות עם גורמים מורשים לקליטת פסולת הבניין
ועודפי עפר.
פינוי הפסולת לגורמים השונים ילווה באסמכתאות מתאימות ,כגון תעודות
משלוח ,תעודות שקילה ,כתבי כמויות ,אישורי קליטה וכו'.
כל האסמכתאות יישמרו במסמכי התכנית ויהיו נגישים לבקרה של המפקח
ו/או בקרה רגולטורית.
פינוי הפסולת ייעשה ע"י קבלני פינוי מורשים ומוסכמים בלבד.
עודפי חפירה נקיים (חול ,אדמה ,עפר) מוגדרים כפסולת על פי חוק .ניתן לפנות
חומרים אלה לשימוש חוזר כחומרי מילוי לפרויקטים של תשתיות ובניה
לאחר קבלת אישור של החברה המנהלת ו\או מוריה ובכפוף לנהלי עיריית
ירושלים.
אישור אתר פינוי חיצוני כפוף להצגת האישורים הנדרשים כגון היתר בנייה,
כתב כמויות ואישור של הגורם המקבל.
בכל תקופת העבודות ,אתר העבודה יהיה נקי מכל סוג של פסולת .כל הפסולת
שתיווצר במהלך העבודות תרוכז ותאוחסן בכלי אצירה מתאים או באזורים
המיועדים לכך.
אזורים אלה יהיו משולטים ומכוסים בהתאם להוראות רגולטוריות והנחיות
מקצועיות אחרות .פינוי הפסולת יהיה בפרקי זמן סבירים במטרה שלא
תהייה פסולת עומדת באתר העבודה.
בגמר כל שלב ביצוע ו\או אחת לרבעון ו\או על פי דרישת מנהל הפרויקט או
נציג מוריה ,יציג הקבלן אישורי פינוי לפסולת בניה ועודפי עפר .אישורי הפינוי
יכללו טבלה המרכזת את האסמכתאות של הפינוי (תעודת משלוח ושקילה),
חישוב נפחי חפירה ומילוי בצירוף .AS MADE
פסולת אריזות וזרמי פסולת אחרים (כגון :ברזל ,פלסטיק ,אריזות וכד')
יאוכסנו בצורה ממוינת במקום מוגדר ומשולט .זרמים אלו יפונו למחזור ככל
שהדבר אפשרי.
פסולת מסוכנת  -אריזות של חומרים מסוכנים ו/או רעילים ,יאוכסנו
במאצרות מקורות ויפונו לאתר מורשה לטיפול בפסולות אלו .שאריות שמן,
דלק פילטרים יפונו כפסולת מסוכנת לאתרים מורשים.

ז .תכנית לניהול קרקעות מזוהמות
במידה ועל פי המסמכים הסביבתיים ודרישות ההיתר נדרש לבצע סקר קרקע כתנאי
לביצוע חפירה ,הקבלן יתקשר עם יועץ קרקע מוסמך לצורך ביצוע הסקר ויפעל על פי
הממצאים ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .במידה וקיים חשד לזיהום קרקע
הקבלן יבצע את עבודות החפירה בליווי יועץ מוסמך לקרקע מזוהמת ובהתאם
להנחיות המשרד להגנת הסביבה ובתיאום מלא עם מוריה.
פינוי קרקעות מזוהמות יבוצע בכפוף לקבלת אישור מנהל לאתרים מאושרים שייקבעו
על פי בהתאם לסוג הזיהום ולריכוזו .הקבלן ישמור תיעוד של כל החומרים המזוהמים
שפונו מאתר העבודה .עם סיום הפינוי והסילוק של קרקע מזוהמת ,ימציא הקבלן
לבחינתו של מנהל הפרויקט דו"ח מאשר בטרם יגיש את הדוח למשרד להגנת הסביבה
ולרשות המקומית.
ח .תכנית לניהול אסבסט:

במידה ויימצא אסבסט באתר על הקבלן לעצור את העבודות ולזמן קבלן אסבסט
מורשה לליווי העבודות .הקבלן יפעל על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לאחסון
ופינוי אסבסט (גידור ,הרטבה ,שילוט) .קבלת היתר מהמשרד להגנת הסביבה לפינוי
האסבסט הינה באחריות הקבלן .פינוי האסבסט יבוצע לאחר קבלן היתר וע"י קבלן
מאושר לביצוע עבודות הפינוי.
ט .תכנית ניהול אירועי חירום:
הקבלן יכין תכנית אירועי חירום סביבתיים העלולים להתרחש בזמן הפרויקט.
התכנית תכלול סקר סיכונים המגדיר את סוג האירועים העלולים להתרחש ,חומרתם,
הסבירות להתרחשותם והאמצעים לטיפול ולמניעה .התכנית תכלול הגדרת תחומי
אחריות הכוללת צוות חירום ,ונהלי עבודה לכל אירוע שזוהה.
יש לפרט בתכנית מהו הציוד הנדרש לטיפול באירועים שזוהו ונהלי דיווח במקרה של
התרחשות האירוע.
י .ניהול חומרים מסוכנים:
על הקבלן להכין וליישם תכנית לניהול חומרים מסוכנים באתר העבודות .התכנית
תתייחס להיבטים הבאים:
 אפיון וסיווג חומרים מסוכנים באתר. אופן האחסון והעבודה עם חומרים. שילוט עמדות חומרים מסוכנים. ציוד חירום וחומרי ספיחה. רישום ותיעוד חומרים באתר העבודה. הדרכות נדרשות לגבי עבודה ואחסון חומרים מסוכנים ותרגול אירוע סביבהאפשריים.
 היתרים הדרושים בהתאם לאחזקה ושימוש בהתאם לדרישות הרגולציה.יא .מים ביוב וניקוז:
התכנית תכלול התייחסות לניקוז האתר ,לרבות שמירת נתיבי זרימה עיליים פתוחים
ומניעת שיטפונות באתרי ההתארגנות ובסביבה כתוצאה מביצוע העבודות .הקבלן יבצע
עבודות ניקוז בכפוף לקבלת אישורים מהרשות הרלבנטית ,או בהתאם לתכניות
מאושרות בלבד.
תכנית הניהול הסביבתית תתייחס למניעת זיהום של מקורות מים עיליים ו\או מי תהום
כתוצאה מסחיפת חומרים לסביבה .הזרמות של נגר או מי שפילה יבוצעו רק על פי היתר
ובאישור מנהל הפרויקט .במידה ונדרש חיבור לביוב  -באחריות הקבלן לקבל את כל
האישורים הנדרשים כולל עמידה בקריטריוני ההזרמה שנקבעו.
הקבלן יפעיל אמצעים למניעת זיהום מים לרבות אחסון חומרים מזהמים במאצרות
תקניות מקורות ,תדלוק ו\או מילוי שמנים מעל משטחים אטומים בקרה אחר טפטופי
חומרים מסוכנים וזליגת חומרים וניקוי מידי של שפך במידה ונוצר.
יב .תכנית הדרכת עובדים:
הקבלן יציג תכנית הדרכת עובדי ,וקבלני משנה באתר העבודות.
התכנית תכלול נושאים להדרכה ,תדירות הדרכה ,ואופן ניהול מעקב אחר ביצוע
ההדרכות.
תכנית ההדרכה של הקבלן תכלול את הנושאים הבאים:
 -אירועי חירום סביבתיים.

-

הכרות עם דרישות ההיתר ומגבלות סביבה בפרויקט.
אחסון ושימוש בחומרים.
ניהול פסולות ועודפי עפר.
מניעת זיהום אוויר.
מניעת מטרדים.

יג .מבדקים פנימיים:
על הקבלן לבצע מבדקים פנימיים לבחינת העמידה בדרישות ההיתרים ותכנית הניהול
הסביבתית .המבדק יכלול רשימת תיוג לפי הנושאים הרלוונטיים לשלב העבודות.
ממצאי המבדק יסווגו לפי דרגת חומרה ,אופן הטיפול בממצא ומועד לסיום הטיפול.
המבדק העצמי יבוצע לכל הפחות פעם בשנה או על פי דרישת מוריה או נציג מטעמה.

 .7קבלני משנה
כל הדרישות הסביבתיות חלות גם על קבלני משנה הפועלים מטעם הקבלן .באחריות
הקבלן ומפקח הסביבה לוודא כי קבלני המשנה מתנהלים ע"פ אותן הדרישות שבמסמך
זה.
 .8דיווח
כלל הדוחות המוגשים במסגרת הניהול הסביבתי של הפרויקט יועלו למערכת המחשוב
ובקרת המסמכים של מוריה.
במידה ויידרש הקבלן יתאים את עצמו לפורמט הדיווח שהוגדר ע"י מוריה ועשוי להשתנות
מעת לעת.

