מקור ברוך ג' 1-
העבודות כוללות :
עבודות פיתוח ותשתיות

מסמך ג' 1
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
מס'398/2016 :

פרק מוקדמות  +מפרט מיוחד
יוני 2018
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פרטי המזמין ,המתכננים והיועצים
א  .המזמין
מוריה  -חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
כתובת :כיכר ספרא  , 2ירושלים
טלפון02-6297613 :
פקס02-6297539 :
ב.

ג.

מנהל הפרויקט
משרד דוד אקרשטיין בע"מ
כתובת :גבעת שאול  , 40ירושלים
טלפון02-6517603 :
פקס02-6517604 :
רשימת מתכננים ויועצים:

 . 1אדריכלות והשקייה
ארד סימון אדריכלים
כתובת :אגריפס  , 8ירושלים
טלפון02-6243298 :
פקס02-6243297 :

 . 2אגרונום
אדיר ייעוץ ופיקוח – אדיר אלווס
כתובת :ת.ד , 309 .מושב חגור 45870
טלפון052-2333555 :
פקס03-9032190 :

 .3עבודות חשמל תאורה ותקשורת:
 EECCיעוץ חשמל
כתובת :בית הדפוס  12גבעת שאול ,ירושלים
טלפון02-6525442 :
פקס02-6525443 :

 .4קונסטרוקציה
צבי סלע
כתובת :חיים ויטל  , 29ירושלים
טלפון02-6510276 :
פקס02-6522833 :

 .5נגישות
שק"ל  -שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים
מיוחדים(.אירנה רובין)
כתובת :רח' יד חרוצים  , 11א"ת תלפיות ,ת"ד  , 53105ירושלים
. 91530
טלפון0523815372 02-6720157/8 :
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פקס02-6725208 :

 .6קרקע וביסוס
יועץ קרקע – דורון אשל
כתובת :ת.ד 756 .הרצליה 46106
טלפון052-2513884 09-9582652 :
פקס057-7970592 :

 .7תנועה
אייל קראוס כבישים ותנועה
כתובת :רח' בית הדפוס  , 22גבעת שאול ,ירושלים 9548326
טלפון02-5328814 :
פקס02-5710373 :

 .8תאום תשתיות
יו.די.סי הנדסה
כתובת :בית הדפוס  22ירושלים
טלפון02-5354666 :
פק ס02-5404302 :

 .9כבישים וניקוז
אייל קראוס כבישים ותנועה
כתובת :רח' בית הדפוס  , 22גבעת שאול ,ירושלים 9548326
טלפון02-5328814 :
פקס02-5710373 :

 .10מים ו ביוב
תה''ל מהנדסים
כתובת :בית הדפוס  22ירושלים
טלפון054-7724737 02-6524454 :
פקס02-6513782 :

 .11בטיחות
קו בטיחות
כתובת :שלם  , 3רמת גן
טלפון03-6205208 :
פקס03-5255099 :

 .12בזק
ניסים רמתי
כתובת :העסקן  , 20ירושלים
טלפון02-6722201 :
פקס02-6722203 :
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רשימת מסמכים למכרז/חוזה מס' 398/2016
המסמך
מסמך א'
מסמך ב'
מסמך ג'1

מסמך מצורף

מסמך שאינו מצורף

חוברת המכרז – חלק (בחוברת חוזה כללי)
כללי ,על נספחיה
חוזה קבלנים של (בחוברת חוזה כללי)
מוריה בע"מ כולל כל
נספחיו
המפרט הכללי לעבודות בנין ,כולל אופני המדידה לתשלום
עפ"י לוח הפירסומים מיום  1.1.2009לרבות דפי תיקון עד
למועד הגשת ההצעות.
תאריך
מהדורה
מפרט
מס'
הוצאה
המעודכן ביותר האחרון
 00מוקדמות
עפר
 01עבודות
האחרון
המעודכן
ביותר
02

עבודות בטון יצוק
באתר

המעודכן
ביותר

האחרון

03

עבודות בטון
טרום

המעודכן
ביותר

האחרון

05

עבודות איטום

המעודכן
ביותר

האחרון

06

נגרות אומן
ומסגרות פלדה

המעודכן
ביותר

האחרון

08

עבודות חשמל

המעודכן
ביותר

האחרון

11

עבודות צביעה

המעודכן
ביותר

האחרון

13

עבודות בטון דרוך

המעודכן
ביותר

האחרון

14

עבודות אבן

המעודכן
ביותר

האחרון

19

מסגרות חרש

המעודכן
ביותר

האחרון

23

עבודות כלונסאות
קדוחים ויצוקים
באתר
עוגני קרקע

המעודכן
ביותר

האחרון

המעודכן

האחרון

26
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המסמך

מסמך מצורף

מסמך ג'2

מפרט מוקדמות
ומפרט מיוחד ואופני
המדידה לתשלום
כולל נספחים
בקרת איכות עצמית
של הקבלן

מסמך שאינו מצורף
ביותר
40

עבודות פיתוח
האתר

המעודכן
ביותר

האחרון

41

עבודות גינון
והשקיה

המעודכן
ביותר

האחרון

51

סלילת כבישים
ורחבות

המעודכן
ביותר

האחרון

54

עבודות כרייה
תת-קרקעית

המעודכן
ביותר

האחרון

57

קווי מים ,ביוב
ותעול

המעודכן
ביותר

האחרון

59

עבודות בזק

המעודכן
ביותר

האחרון

)*(יש דף תיקון לפרק
וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי במידה והם רלבנטיים
לביצוע הפרוייקט.

מסמך ג'3
מסמך ג'4
מסמך ג'5
מסמך ג'6

כתב הכמויות
מסמך ד'
מסמך ה' 1רשימת תוכניות
מסמכים
ו'-1ו'4
מסמכים
ז'-1ז'2
מסמך ח'
מסמך ט'
מסמך י'
מסמך יא'
מסמך יב'
מסמך יג'
מסמך יד'
מסמך
ט"ו

התקנים הישראליים
המפרט הטכני לסלילת כבישים בעירית ירושלים (להלן
מפרט עירית י-ם)
המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור – נתיבי ישראל
(לשעבר מעצ החברה הלאומית לדרכים בישראל)
מסמכי הגיחון
נספח בטיחות לקבלן
תכן מבנה
נוהל מסירות
סקר אגרונום
מסמכי סלקום ופרטנר
מפרטי חברת חשמל ירושלים
מתקני משחקיה ,ש"ע איכות לפי הנחיות העדכניות של
שפ"ע
פרוגרמה לגן משחקים ברח' הזית
מכרז פומבי מס'  790/2017של חברת "מוריה" להתקשרות
לתכנון,אספקה והתקנה של מתקני משחקים ,מתקני כושר,
הצללה ומשטחי בטיחות בגינות ציבוריות בירושלים.

הערה:
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המפרט הכללי ,מסמך ג' 1דלעיל ,הוא המפרט הכללי לעבודות בנין ,שבהוצאת הועדה
•
הבין-משרדית המשותפת למשרד השיכון ,משרד הבטחון ומע"צ.
מסמך ג'  7הנו מפרט חב' הגיחון לעבודות מים ביוב וניקוז במהדורתם האחרונה.
•
הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים כל פרקי המפרטים הנ"ל ,בהוצאתם האחרונה
•
והעדכנית ליום פרסום המכרז ,והוא מתחייב לבצע עבודותיו בכפיפות לדרישות הכלולות
בהם ולדרישות חוזה זה.
בכל מקום שבאחד המסמכים דלעיל נאמר "תנאי החוזה לביצוע ע"י הקבלן (מדף ,")3210
•
יש לראות את הדברים כמתייחסים לסעיפים המתאימים בחוזה לביצוע עבודות ע"י
קבלן ,של חב' מוריה בע"מ ,מהדורת ינואר  2014וכן התוספת להסכם המהווה חלק בלתי
נפרד ממנו ,המהווה את תנאי החוזה עם הקבלן לביצוע חוזה זה.
הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים כל המסמכים הנ"ל

בהוצאתם האחרונה והמעודכנת ,כי קראם והבין את תוכנם
והוראותיהם וכי הוא מכיר היטב כל פרטי הפרויקט ומסוגל
לתכנן ולבצע אותו לשביעות רצונם המלאה של המפקח והמזמין
בכפיפות להוראות החוזה על כל חלקיו ,מסמכיו ונספחיו
ובמסגרת לוח הזמנים הנקוב.
הקבלן מצהיר כי ברשותו הידע והנסיון הדרושים ,כושר הביצוע

הנדרש ,וכן הכישורים המקצועיים הנדרשים ,וכן הכושר והיכולת
הכספית הדרושים כדי לבצע את הפרויקט ,ברציפות וללא
עיכובים בכפיפות להוראות כל מסמכי החוזה.
הקבלן מצהיר כי קיבל את כל המידע המשלים הדרוש לו לשם

הכנת הצעתו ,כי הוא ביקר באתר ומכיר היטב את תנאי האתר
והקרקע ,וכי לקח בחשבון את הנ"ל בעת הכנת הצעתו.
הקבלן מצהיר כי מחירי היחידה שבכתב הכמויות בחוזה ,לאחר

הנחה ,כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג
שהוא המתחייבות מביצוע פרויקט זה בכפוף להוראות החוזה על
כל מסמכיו ונספחיו ,ואת הרווח הקבלני.
הקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט ,נשוא מכרז/חוזה זה ,בכפוף

לתנאי והוראות המכרז/חוזה על כל מסמכיו ונספחיו ,במסגרת
לוח הזמנים הנקוב ,ולשביעות רצונם המלאה של המפקח
והמזמין ,ולפי ההנחה שניתנה בהצעתו למחירי היחידה הכלולים
בכתב הכמויות.
מובהר כי על הזוכה למלא אחר דרישות מוריה ,כמפורט במסמכי ההליך ובהודעת הזכיה.
בכלל האמור ,ככל שהזוכה לא יעביר למוריה את המסמכים שיתבקשו על ידה (כגון:
ערבות ביצוע ,אישור קיום ביטוח כנדרש במסמכי ההליך וחוזה חתום) ,ובמועד שיתבקש
על ידה ,תהא רשאית ועדת המכרזים ,אך לא חייבת ,לבטל את זכייתו ולהתקשר עם גורם
אחר ,זאת מבלי לגרוע מסמכותה של מוריה לנקיטה בצעדים נוספים נגד המציע ,לרבות
חילוט הערבות אשר צורפה להצעתו.
_________________________

_________________________

חותמת הקבלן וחתימתו

תאריך
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המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 398/2016
פרק  – 00מוקדמות
מפרט זה בא להשלים ,להוסיף ו/או לשנות את פרק  00במפרט הכללי (מהדורה עדכנית
ביותר) ,או פרקים רלוונטיים אחרים שלו.
00.01

תאור העבודה9............................................................................

00.02

לוח זמנים לביצוע העבודה 10...........................................................

00.03

עבודות לילה ,שעות נוספות ועבודה במשמרות 12.................................

00.04

עבודות בשטחים מוגבלים12............................................................

00.05

עבודות תוך הפרעות לעבודת הקבלן בזמן הביצוע 13.............................

00.06

עבודות יומיות (רג'י)13...................................................................

00.07

סילוק עודפי עפר ופסולת14.............................................................

00.08

ניקיון השטח תוך כדי ביצוע ובגמר העבודה15......................................

00.09

הגנה מפני מים והתחשבות במזג האוויר 15.........................................

00.10

עבודות שיתוכננו על ידי הקבלן/הצוות ההנדסי שלו 16..........................

00.11

הסדרי תנועה לביצוע העבודה 18.......................................................

00.12

בטיחות וגיהות 18..........................................................................

00.13

שמירה על ערכי הנוף והגנות מפני רעש ואבק באתר 19...........................

00.14

עתיקות 20.................................................................................. .

00.15

טיפול במערכות תשתית קיימות 20....................................................

00.16

אתר העבודה 21........................................................................... ..

00.17

מדידות 21.................................................................................. ..

00.18

התכניות ,כתב הכמויות והמחירים 21.................................................

00.19

קביעת מחירי יחידה לסעיפים חסרים 24............................................

00.20

בקרת איכות 24........................................................................... ..

00.21

שימוש בשווה ערך 25.....................................................................

00.22

חישובי כמויות וחומר מדידה לאחר ביצוע נילווה לכל חשבון 25................

00.23

התחייבויות הקבלן לפעולות שונות שאינן נמדדות לתשלום 25.................
(רשימה חלקית).
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00.24

תיעוד האתר28...........................................................................

00.25

תכניות "עדות לאחר ביצוע" (29...................................... )As Made

00.26

חשבון סופי ,תיקי מסירה ומסירת העבודה למזמין 30.........................

00.27

ביקורת מוריה /גורמים אחרים 33...................................................

00.28

עבודה ,ציוד וחומרים34................................................................

00.29

קבלנים אחרים/נוספים35.............................................................
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 00.00מוקדמות
 00.01תיאור העבודה
הפרויקט עוסק בפיתוח ,בנייה ,החלפה ושידרוג תשתיות שונות במספר רחובות במרכז
העיר ירושלים.
בשלב הנוכחי הפרויקט במספר רחובות/קטעי רחובות בשכונת מקור ברוך בירושלים
והמזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב לקבלן את גבולות העבודה לרחובות סמוכים
עפ"י תוכנית המצורפת למסמכי המכרז ,לשקול דעתו של המזמין .לפיכך מודגש כי למוריה
זכות ברירה (אופציה) להורות לקבלן לבצע עבודות ברחובות סמוכים ,באמצעות מתן צווי
התחלת עבודה נפרדים לכל מקטע ,במהלך תקופת הביצוע .אין באמור כדי ליצור
התחייבות או מצג בפני המשתתף לתכולת העבודות האמורה.
מובהר כי טרם ביצוע הפרויקט הקבלן יבצע מינימום  3בורות גישוש במקומות שונים
בכביש (עפ"י דרישת המפקח) לאיתור התשתיות ומיקום וגובה יסודות המבנים בקצה גבול
הרחוב .הגישושים יבוצעו בתיאום מראש מול חב' הניהול וצוות היועצים מטעמם,
והנתונים יימסרו לאחר החפירות בקבצי  DWGו PDF-חתומים ע"י מודד מוסמך .הכל
יסתיים תוך  3שבועות ממתן צ.ה.ע.
עוד מובהר כי בכתב הכמויות של הפרויקט ישנם סעיפים המתייחסים לבטונים לחיזוק
היסודות לקירות הקיימים .מודגש כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לגרוע סעיפים אלו
ו/או לצמצם את הכמויות ,במידה ולא יידרשו חיזוקי קירות ,מבלי שתהיה לקבלן כל
טענה בגין צמצום תכולת העבודה ,אפילו אם מדובר בסכום גדול מהיקף החוזה.
למותר לציין כי צמצום תכולת העבודה יביא גם לצמצום משמעותי של לוחות הזמנים עפ"י
לו"ז שייקבעו באותה עת בתיאום בין ניהול הפרויקט והקבלן ,ויאושר ע"י המזמין.
מובהר כי חלה חובה על הקבלן להשלים תיאומים עם כל גורמי התשתית טרם כניסתו
לפרויקט ,ולקחת בחשבון תיאום וקבלת אישורים מול חברת החשמל ,בזק ,גיחון ושאר
גורמי התשתית המושפעים והם חלק מהפרויקט.
מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לאפשר לקבלן מטעם חח"י להשתלב בפרויקט לביצוע
עבודות החשמל בלו"ז מתואם מראש במסגרת היתר העבודות שלו .בכל מקרה חברת
החשמל תבצע שיקום שטח סופי עם גמר זמני עד לכניסת הקבלן לעבודות הגמר ברחוב.
בכל מקרה של מחלוקת בין הקבלן לבין קבלן חח"י תכריע דעתו של המפקח.
הקבלן מודע לעבודה שבאיזור יש תנועה של הולכי רגל ורכבים ועליו לאפשר תנועה בכל
שלבי העבודה ולקבל אישורים על כך מכל הגורמים כולל נציגי המנהל הקהילתי
והתושבים.
להלן פירוט אלמנטים מרכזיים ועיקריים הנכללים בפרויקט.
מובהר ,כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים ,כאמור ,כפי שאין גם בפירוט
עבודות נלוות כלשהן ,כדי לגרוע מכך שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות ו /
או הנדרשות לביצוע הפרויקט ,על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.
נדרשת תשומת לב הקבלן לכך :
 במידה והרחוב ייסגר תנועת רכבים ,הקבלן נדרש להשאיר מעבר רציף להולכי רגל (כוללעגלות תינוקות וכו).
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 הפרויקט מבוצע בתוואי זכות דרך צר מאוד ,סמוך לבתים ,חצרותף מוסדות וכו' בהם ישתנועה רבה של הולכי רגל עם עגלות וכו' .הקבלן מחוייב לתאם את העבודות מול הבתים
הסמוכים ,לתאם את העבודות והשלביות מול המנהל הקהילתי בכל השלבים ולהישמע
להוראותיהם.
 במסגרת הפרויקט הקבלן נדרש לבצע פחים מוטמנים .מוריה שומרת לעצמה את הזכותלהפעיל קבלן אחר להצבת הפחים ,הכל בהתאם לכתוב בכתב הכמויות.
מוגדש ,כי טרם ביצוע הבורות ,יש לקיים סיור מקדים עם מנה"פ ומזמין העבודה לאישור
המיקומים הסופיים – תנאי לביצוע הבורות.
כמפורט בכתב הכמויות ,ישנם סעיפים שכוללים מתקני משחקים המיועדים לגן ברחוב הזית.
מובהר ומודגש כי מוריה רשאית לגרוע ו/או לצמצם את תכולת העבודות ובכלל זה להורות
לקבלן במהלך ביצוע העבודה כי לא ירכוש ולא יתקין את מתקני המשחקים .בכל מקרה
כאמור ,תהיה מוריה רשאית להתקשר עם ספק מתקנים לתכנון ביצוע מתקני המשחק גומי
והצללה .נגרעה תכולת העבודה והורתה מוריה לספק מתקנים ו/או לקבלן אחר לבצע את
העבודות בגן ,לא יהיה הקבלן הזוכה במכרז זה זכאי לתוספת תשלום ו/או פיצוי כלשהו למעט
קבלת תקורה בשיעור של  4%כנגד מתן שירותי קבלן ראשי לספק המתקנים ,ואחריות הקבלן
להיבטי הבטיחות בגן ולשיתוף פעולה עם ספק המתקנים ו/או כל גורם אחר שיבצע עבודות
במתחם ,מטעם מוריה.
כן מובהר כי בכל מקרה בו תבצע מוריה את המתקנים ומשטחי הבטיחות באמצעות ספק אחר,
הדבר אינו גורע מאחריות הקבלן הזוכה במכרז זה למסירת כל העבודות ,וכן מסירת שטח הגן
לעיריית ירושלים על כל הכרוך והנובע בכך.
 עצים בוגרים – מיד עם קבלת צ.ה.ע .הקבלן יזמין את העצים וישמור עליהם במשתלה במטרהלנטוע עצים בוגרים ככל הניתן .לא יושלם בנפרד על שמירת/טיפול בעצים ,הכל כלול ממסגרת
סעיף העצים שבכתב הכמויות.
חניות קיימות – הקבלן מחוייב לתאם את ביטול החניות בזמן העבודות מול רשות החניה
ויישא במידת הצורך בכל העלויות הנדרשות ,הכל כלול במחירי היחידה.

 00.02לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות בנספח  – 2לוחות זמנים ,ושאין עבורן סעיף
מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש
כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
תקציר לוח הזמנים.
.1

משך ביצוע כללים ושלבים
לוח זמנים לביצוע העבודה
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א .משך ביצוע הפרויקט הוא  30חודשים קלנדרים מיום צ.ה.ע.
ב .כאמור לעיל ,המזמין רשאי ,באמצעות הודעה בכתב לקבלן במהלך תקופת
צו
הביצוע/
התחלת עבודה נפרד ,להרחיב את גבולות העבודה של הפרויקט ולכלול רחובות
נוספים ולהוציא צווי התחלת עבודה נפרדים בהתאם ללו"ז שיקבע מנה"פ.
מובהר כי הרחבת העבודה האמורה הינה אופציה בלבד ובמידה שיידרש הקבלן,
יבצע אותם ע"ב המחירי היחידה הנקובים בחוזה ובהצעת המחיר עם ההנחה
המלאה ,הכל בהתאם לחוזה ומפרטי מוריה.
ג .משך הביצוע יחושב בחודשים קלנדאריים מיום קבלת כל צו התחלת עבודה.

.2

.3
.4
.5

.6

.7

.8
.9
.10
.11

ד .מוריה אינה חייבת לממש את זכות האופציה הנתונה לה ,והיא רשאית לבצע את
העבודות גם באמצעות קבלנים אחרים ו/או לפרסם מכרזים נפרדים למקטעים
אלה ,הכל לפי שקול דעתה המוחלט.
הקבלן יגיש למפקח תוך  14ימי עבודה ממתן צו התחלת העבודה .לוח זמנים מפורט
ומחייב לביצוע העבודה ,על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו .לוח הזמנים יהיה
ויוגש ממוחשב בתוכנת  .MS PROJECTכל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח
הזמנים ,מעקב ,עדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.
לוח זמנים זה לאחר אישור מנהל הפרוייקט יהיה חלק ממסמכי החוזה.
מודגש כי לוח הזמנים ייקח בחשבון תקופת התארגנות של לפחות חודש ולפחות
חודשיים למסירות וכן תקופת בנ"מ של  20%מתקופת הביצוע בפועל.
תקופת ההתארגנות :
א .תקופת ההתארגנות תהא עד  4שבועות מיום קבלת צו התחלת עבודה.
ב .תקופת ההתארגנות המפורטת לעיל תיכלל במשך ביצוע הפרויקט.
ג .הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגנות והעבודות ,מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה"
ימשיך ויתקדם בביצוע העבודה ,בקצב הדרוש ,על מנת להשלימה ,בהתאם לפרקי
הזמן שמצוינים בחוזה.
מובהר ,כי בעת הכנת לוח הזמנים יובאו בחשבון כל החגים המקובלים במדינת
ישראל :יהדות ,איסלאם ונצרות ,תנאי האקלים והפסקות עבודה של עד חודשיים (2
חודשים) מסיבות כלשהן ,כגון הוראות משטרת ישראל ו/או עיריית ירושלים ו/או
מסיבות שונות ואחרות כולל סיבות שאינן נצפות מראש וזאת בנוסף לחגים.
מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט,
תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינויי וטעונה אישור בהתאם להחלטתו
הבלעדית של מנהל הפרויקט .אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת
מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.
מובהר כי אישור  /אי אישור מנהל הפרויקט /המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף
את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.
לא תינתן לקבלן ארכה בלוחות הזמנים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה
ו/או להארכת שעות העבודה לא יאושרו ע"י הגורמים הרלוונטיים.
בגין עיכובים מהסיבות שנמנו לעיל לא תוארך תקופת הביצוע ולא ישולמו פיצויים
על ידי המזמין.
מדי חודש בחודשו ,עם החשבון החלקי הקבלן יגיש לוח זמנים מעודכן לאישור מנהל
הפרויקט ,על בסיס לוח הזמנים כפי שאושר בתחילת העבודות.
צירוף לוח זמנים לחשבון החלקי ,מהווה תנאי לקבלת החשבון החלקי לבדיקת מנהל
הפרויקט.
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00.03

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12

.13

00.04

עבודות לילה ,שעות נוספות ועבודה במשמרות
 .1עבודות לילה יבוצעו ללא כל תוספת או שינוי במחירי היחידה.
 .2מובהר בזאת כי ככלל תנאי הרישיון וההיתרים מוגבלים לביצוע העבודה בשעות
היום.
 .3במקרים מיוחדים בלבד בהם ביצוע עבודות בשעות היום עלול לגרום להפרעות
בטיחות מיוחדות ,להפרעות לתנועה ו/או למרקם החיים וכו' ,יוכל הקבלן
לבקש לבצע העבודות בעבודת לילה וזאת בתנאי שיקבל את כל האישורים
לכך מהגורמים הרלוונטיים.
המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן
ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח הזמנים ,גם אם לא יינתנו היתרים
ורישיונות לעבודות לילה ,ע"י תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום.
התשלום עבור תגבור כנ"ל כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות ולא
תימדד לתשלום בנפרד.
עבודות לילה במידה ותאושרנה ,תהיינה מוגבלות בשעות והקבלן יצטרך לבצע
העבודות בשלבים.
התשלום עבור עבודה במספר צוותים ובמשמרות (כולל עבודה במשמרות לילה)
כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות ולא תשולם לקבלן תוספת בגין כך,
מעבר למחירים הנקובים בכתב הכמויות (בניכוי הנחת הקבלן).
מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע עבודות לילה מטעמי בטיחות,
מגבלות בשטח ,הנחיות העירייה ו/או המשטרה  ,הדבקת פיגור בביצוע ,מזעור
הפרעות למבנים סמוכים (בי"ס ומתנ"ס) וכו'.
במידה ולא יאושר לקבלן לבצע העבודות בעבודות לילה ,יהיה על הקבלן לתכנן
ולבצע העבודות בשיטות שימזערו ההפרעות לציבור ושלא יהיה בהם שום שמץ של
סיכון בטיחותי.
לביצוע עבודות לילה על הקבלן לתכנן העבודות ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות
הדרושים לעבודה בלילה לרבות תאורה זמנית ולרבות מניעה של מטרדי רעש
וזעזועים.
במקום שטרם ניתן היה להקים מערכת תאורה זמנית או במקום שאינו מכוסה
בתאורה הזמנית ,ידאג הקבלן לספק על חשבונו מערכת תאורה ניידת המספקת את
צרכי העבודה והבטיחות שתאושר ע"י מנהל הפרויקט.
על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה ועליו לקחת
בחשבון כי לשם עמידה בלוח הזמנים הנדרש לביצוע העבודות ,יהיה עליו לתכנן
ולארגן את עבודתו במספר צוותים ובמשמרות .העבודה תתבצע בימים א'-ו' כאשר
שעות העבודה המותרות הן  .22.00 – 06.00עבודה ב 2-משמרות וביום ו' תותר
העבודה עד שעה לפני כניסת השבת .הקבלן לא יקבל עבור שעות אלו ,שעות נוספות
או שעות עבודת לילה תשלום נוסף כלשהו.
אין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ובמועדי ישראל .על הקבלן לפעול על פי תנאי
הרישיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מהעירייה והמשטרה.
עבודות בשטחים מוגבלים
 .1על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה ,העבודה תתבצע
בשטחים מוגבלים.
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 .2על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם ,כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים
הנדרש.
 .3התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה ועבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים
והמשמעויות הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות .לא
יינתן בשל כך שום פיצוי ועבודה בשטחים מוגבלים לא תימדד לתשלום בנפרד.
00.05

עבודות תוך הפרעות לעבודת הקבלן בזמן הביצוע:
על הקבלן לתכנן ,לארגן ולתאם עבודותיו ,כך שיתבצעו בהתאם ללוח הזמנים
המאושר ,תוך כדי כך שהקבלן מאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן
יאפשר גם ביצוע עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית אחרים באותו תא שטח
במקביל לעבודת הקבלן.
על הקבלן מוטלת האחריות לתזמון עבודותיו עם העבודות המשלימות של גורמי
התשתית ועם הגורמים השונים והרשויות המתאימות ועם קבלנים שונים העובדים
או שיעבדו באתר .מובהר בזאת ,כי על הקבלן לקחת בחשבון בתכנון עבודותיו ולוח
זמנים את האפשרות של עיכובים בביצוע עבודות משלימות ע"י אחרים או עקב
אילוצים חיצוניים או אחרים ,הנחיות המשטרה וגופי בטחון וחירום כמו גם היותו
של האיזור מרכזי ,הומה אדם ,וכו' .לא תוכר תביעה של הקבלן להארכת לוחות
זמנים או לפיצוי עקב עיכובים כאלו.

00.06

עבודות יומיות (רג'י)
 .1כללי
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן
מראש ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר מנהל
הפרויקט החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת (סעיף חריג)
אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל ,כלים וכו'.
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט
ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.
שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט אולם האחריות לניהול
העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.
בכתב הכמויות נכללים סעיפים לעבודות ברג'י.
התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה כפי המפורט במחירון דקל
בהנחה של ( .10%בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין) התשלום הוא
עבור שעות עבודה בפועל של הכלים והצוותים באתר העבודה -
המחירים כוללים את זמני הסעת הכלים וניהול העבודה ע"י הקבלן
ולא ישולם על כך בנפרד.
במקרה ומנהל הפרויקט יורה בכתב לקבלן לבצע עבודות שהתשלום
עבורן יהיה ברג'י ויחידת המדידה היא "יום עבודה" ,המחיר יהיה
עבור  9ש"ע עבודה .במקרה של זמן עבודה פחות מ  9 -ש"ע כלי ו/או
פועל (מקצועי/בלתי מקצועי) ישולם חלק יחסי ממחיר היחידה.

מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י
א .מחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:
 .1שכר יסוד ,כולל כל התוספות.
 .2כל ההיטלים ,המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
ב.
ג.
ד.
ה.

הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום העבודה
וממנו).
הוצאות הקשורות בהשגחה ,ניהול העבודה ,הרישום ואחסנה.
הוצאות כלליות ,הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
רווחי הקבלן.
במידה ומנהל הפרויקט יורה על הפעלת הקבלן ברג'י בסעיפים שאינם נכללים בכתב
הכמויות ,מחיר היחידה יהיו בהתאם לאמור בחוזה הקבלנים של מוריה.
עבודות שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן תוספת בגין קבלן משנה.
מחיר כולל גם הובלה ,שינוע של הציוד וחמרי העזר ,ניהול עבודה ,מפעילים ואת כל
חומרי העזר כגון :דלק ,שמנים ,בלאי ,עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י
אותו פועל או כלי ,זולת אם המחירון הרלוונטי מציין מחירים נפרדים לפריטים אלה.
אם נראה למנהל הפרויקט ,כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם יעילים
בהתאם לנדרש ,לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יצטרך להחליף
אותם על חשבונו ,וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

 .2חלוקה לסוגים
א .החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים.
ב .מנהל הפרויקט יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם שיועסק
בעבודה הנ"ל בהתאם לסעיפי מחירון דקל.
ג .החלטת מנהל הפרויקט תינתן לאחר שהמהנדס המוסמך מטעם הקבלן
יגיש לו רשימה של האנשים המועסקים ברג'י כאמור ואת הסיווגים
המוצעים על ידו.
מחירים לעבודות ציוד מכאני  -בתנאי רג'י
הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון
)1
"דקל" ,במהדורה המתאימה למדד החוזה.
המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל,
אחזקת ציוד ,הובלתו ממקום העבודה והחזרתו ,ההוצאות
הכלליות של הקבלן ורווחיו.
התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה
)2
זמני נסיעה ,בטלה ו/או הוספה כל שהיא.
יום עבודה נחשב  9שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.
)3
כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.
תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י
לפרק עבודות הרג'י בכוח אדם וציוד מכני ,מוקצב סכום במחירי
)1
ההסכם ללא כתב כמויות מפורט ולא כולל מע"מ.
00.07

סילוק עודפי עפר ופסולת
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

כל פסולת ,לסוגיה השונים ,תמויין ותסולק לרבות עודף חפירה/חציבה שיקבע
על ידי המפקח ,לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי
המשרד לאיכות הסביבה ועירית ירושלים.
על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל (לרבות
אגרות) ,בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים
השונים בכתב הכמויות.
הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י
עיריית ירושלים ודרכי הגישה אליהם.על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן
העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון.
על הקבלן להציג לפיקוח אישורים מוסמכים על שפיכת החומרים באתרים
המורשים שיצאו מהאתר באותו חודש עם הגשת החשבון החודשי.
על הקבלן להגיש מידי חודש בחודשו עם החשבון החלקי ,אישורי שפיכה
לאתר פסולת ו/או לאתר סילוק עודפי עפר ,בהתאם לחומר שהוצא מהאתר.
חומר מקורצף  -חומר מקורצף הינו רכוש המזמין ,במידה והמזמין ידרוש,
יעביר הקבלן את החומר הנ"ל למקום שיורה המפקח (מחיר ההובלה כלול
במחירי היחידה).

00.08

ניקיון השטח תוך כדי הביצוע ובגמר הביצוע
 .1בגמר ביצוע הפרויקט ,וכן באופן שוטף ,וכן מידי פעם (עפ"י הוראת המפקח),
יהיה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק פסולת ,שיירים ויתר
חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו ,או מכל
מקור אחר כולל סילוק צריפים ,שילוט זמני ותמרורים זמניים ומבני עזר
אחרים ,לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
פירוק וסילוק של גידור זמני ו/או גידור בטחון יבוצע רק באישור מראש
.2
מהמפקח.
 .3על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים
שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.
 .4קיום כל הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן ולא ימדד לתשלום.

00.09

הגנה מפני מים והתחשבות בתנאי מזג האוויר
 .1הגנה מפני שיטפונות ,נזקי זרימת מים ונזקי הצפות.
א .על הקבלן לדאוג להגן על עבודותיו כך ששטחי העבודה לא יוצפו ולא יפגעו
במי גשמים ו/או במים ,ביוב ,דלוחים או נוזלים אחרים שמקורם
בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.
ב .כמו כן אחראי הקבלן לכך שלא ייגרמו עקב עבודותיו ,נזקים לצד ג',
לדרכים ,ונכסים קיימים.
ג .לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו עבודות הגנה והסדרה ,סוללות חסימה,
תעלות הגנה והטיה ,בורות עבודות שאיבה ,וכיו"ב  -כל הדרוש כדי
לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום
להצפות ונזקים לגורמים אחרים או לעבודות אשר בוצעו זה מכבר.
ד .תכנון החפירות והתעלות ,כולל כל ההגנות הנדרשות ,ביצועם והפעלת
משאבות וכל אשר יידרש למניעת שיטפונות ופגיעה באזורי העבודה,
בדרכים ונכסים קיימים ובנוחות הציבור.
ה .כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי
הגנה נאותים והן אם לא עשה כן ,יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי ,על
חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
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הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני
השפעות אקלימיות כגון :סידורים מיוחדים ליציקת בטון ,כיסוי שטחי
בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.
ו .בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ,ולא יימדד בנפרד
לתשלום.
 .2מניעת נזקים עקב תנאי מזג אוויר.
א .לא תבוצענה עבודות בתנאי מזק אוויר העלולים לפגוע בטיב המלאכה ו/או
בטיב החומרים ו/או בטיב המוצר הסופי.
ב .לא תבוצענה עבודות בתנאי מזג אוויר העלולים לגרום לסכנות
בטיחותיות.
ג .האמור לעיל לא חל על עבודות שיוגדרו על ידי מוריה ו/או על ידי מנהל
הפרוייקט כדחופות ושמטרתן לטפל בהסרת מפגעים בטיחותיים
שהקבלן נדרש לכך על ידי מנהל הפרוייקט במפורט לבצע בתנאים
האמורים.
00.10

עבודות שיתוכננו על ידי הקבלן/הצוות ההנדסי שלו
 .1כללי
א .בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט,
תיאום ,אישור וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש
לביצוע העבודה ,ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים
ומורשים וכן לבצע עבודות שונות ,עבודות עזר או כעבודות משלימות
לעבודות העיקריות.
ב .כל ההוצאות הכרוכות בעבודות התכנון שיבוצעו על ידי הקבלן/הצוות
ההנדסי שלו וכל הכרוך בתיאומים ,בטיפול להשגת האישורים והביצוע
לכל עבודות העזר הנ"ל וחלות על הקבלן ,ושאין עבורן סעיף מפורש
למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם עבורן בנפרד והתמורה
עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ובנוסף לאמור בשאר סעיפי המכרז,
מובהר בזה כי בין היתר מדובר ,בעבודות הבאות:
ג .הסדרי תנועה לשלבי ביצוע ,דרכי גישה ,גשרונים למעבר הולכי רגל כולל
מעקות ומאחזי יד ,רמפות זמניות ומשטחי עבודה זמניים ,תאורה
זמנית ,רמזורים זמניים :הקבלן הוא האחראי לתכנון ,תיאום ,אישור
וביצוע הסדרי התנועה לשלבי הביצוע ,בתאום עם המזמין ובכפוף
להנחיות העירייה ,המשטרה והגורמים המוסמכים ,מנהל הפרויקט,
התושבים ,הסוחרים ,המינהלים הקהילתיים וכו'  -כולל לקבלת כל
האישורים ,ההיתרים והרישיונות.
ד .ניהול תכנון התנועה והאחריות לקבלת האישורים.
ה .דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות/חציבות :הקבלן אחראי לתכנון,
אישור וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש ,לאלמנטי מבנה או לקרקע,
לשם ביצוע מחפורות (בורות ,תעלות) על-יד כבישים ו/או על-יד
צינורות ומערכות תת-קרקעיות ו/או על יד עמודים שונים ו/או על יד
מבנים או חלקי מבנים שונים.
ו .הסדרי בטיחות באתר :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור וביצוע הסדרי
הבטיחות באתר ככל שיידרש.
ז .מערכי פלטות וקורות גישור זמניות :הקבלן אחראי לתכנון פלטות וקורות
פלדה ו/או פלטות וקורת פלדה ו/או בטון מזוין ,כולל מעקות ,לכיסוי
זמני של בורות ,תעלות ולגישור זמני שיאפשר מעבר לכלל משתמשי
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הדרך מעל החפירים ולהתקנת מערכי הגישור הזמני ולשינועם לפי
הצורך .הקבלן אחראי לתכנון ,אישור וביצוע מערכי הגישור כך
שיתאימו לעומסים והכוחות הדינמיים שיופעלו עליהם ע"י כלי הרכב.
ח :SHOP DRAWINGS .הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות
עבודה מדויקות ( )SHOP DRAWINGSשל אלמנטי הריצוף למיניהם
ולאופן התקנתם המדויק ,כמו גם לעבודות מסגרות וכל עבודה
הדורשת .Shop Drawings
ט .תכן תערובות בטון :הקבלן אחראי לתכנון תערובות הבטון .לא תשולם
לקבלן תוספת עבור הוספת מוספים איזה שהם לבטון ,זרזים ,מעכבים
וכו'.
י .פיגומים ,תמיכות :הקבלן אחראי לתכנון ,אישור ולביצוע פיגומים,
תמיכות ,טפסות  /תבניות לכל האלמנטים היצוקים באתר ,ולכל
העבודות ומתקני עזר שונים.
יא .עבודות לילה :תכנון עבודה והתארגנות לביצוע עבודות לילה בכבישים
כגון :ביצוע תשתיות ,חציות ,עבודות עפר ,עבודות מבנה ,עבודות
ריצוף ,קרצוף ,ריבוד ,צביעה והקמת מתקנים סמוך למסעה וכו'
כמפורט במפרט המיוחד.
 .2אופן התכנון ורמת התכנון
א .התכנון והחישובים הסטטיים יוכנו ברמה מקצועית גבוהה ,לפי כל כללי
המקצוע והתקנים המחייבים ובכפיפות להוראות החוק והתקנות
מטעם הרשויות המוסמכות ,בידי מהנדסים מורשים עפ"י החוק ,ובעלי
נסיון בתחום הרלבנטי .העסקת מתכננים אלה טעונה קבלת אישור
המפקח מראש.
ב .החישובים הסטטיים יכללו חישובי יציבות וחישובי חוזק לכל האלמנטים
המתוכננים .החישובים יהיו גם עבור כל אחד משלבי הביצוע ,וגם עבור
המבנה הגמור והשלם.
ג .כל חישובי היציבות ,החישובים הסטטיים ודפורמציות ,יבוצעו באמצעות
מחשב .חישובי זיון רך ו/או דריכה יבוצעו באמצעות מחשב.
ד .תוכנות המחשב שישמשו לכל החישובים הנ"ל תהיינה תוכנות מסחריות
לחישוב סטטי של מבני מוטות (מסגרות) ופלטות בטכניקת האלמנטים
הסופיים.
ה .תוכנות מחשב שישמשו לחישובים תהיינה תוכנות מסחריות המבצעות
חישובים בכפיפות לפרמטרים ולנוסחאות שבתקן הישראלי הרלוונטי.
ו .התכניות תהיינה ברורות ומדוייקות ,ותכלולנה את כל המידות והפרטים
הדרושים לביצוע העבודה ,להנחת דעתו של המזמין .התכניות תהיינה
משורטטות ע"י בעלי מקצוע מנוסים ,והשרטוט יהיה באמצעות מחשב
ותוויין ( )PLOTTERבתכנת אוטוקד.
נתגלו ,תוך כדי התכנון המפורט ,חילוקי דעות בין המזמין (או מי
ז.
שממונה מטעמו על בדיקת התכנון הקבלני ואישורו) ,לבין הקבלן (או
המתכנן מטעמו) ,תהיה פסיקתו של המזמין סופית ובלתי ניתנת
לערעור .לפיכך לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן ,הנובעות במישרין
ו/או בעקיפין מחילוקי דעות כנ"ל.
ח .הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים הנדרשים ע"י מנהל הפרוייקט
ללא דיחוי ,ויגיש את התכנון המפורט המתוקן כאמור ,לבדיקה חוזרת.
תהליך הבדיקה ,התיקונים והבדיקה החוזרת ,יימשך כנ"ל ,עד
שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו כי התכנון הקבלני מתאים לדרישות
המכרז/החוזה ,ומניח את דעתם .רק אז יאשר המזמין את התכנון
המפורט לביצוע.
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ט .האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של התכנון המפורט.
י .מערכת התכניות ,המפרטים והמסמכים הנלווים ,אשר אושרו ע"י המזמין
כאמור לעיל ,ייחתמו ע"י הקבלן והמזמין ויהפכו לחלק בלתי נפרד
מהחוזה.
יא .הקבלן יספק על חשבונו  3סטים של תכניות הביצוע והמפרט המשלים
הנ"ל ,לשימושו של המזמין והמפקח .בנוסף לכך יספק הקבלן ,על
חשבונו ,קבצים דיגיטאליים של התכניות (בתוכנת אוטוקד) לשימוש
המזמין ,וכן קבצים דיגיטאליים של המפרט המשלים.
 .3תבניות ,פיגומים ,ווי הרמה ,תמיכות וחיזוקים זמניים ,דיפון זמני
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

התבניות ליציקות השונות המבוצעות באתר ,וכן התמיכות והחיזוקים
הזמניים הדרושים ,הדיפונים הזמניים לחפירות/חציבות כלשהן,
יתוכננו ע"י הקבלן ,ויבוצעו על ידו.
תכנון כל הנ"ל ייעשה בידי מהנדס רשוי ובעל נסיון מוכח בתכנון של
המערכות הנ"ל ,מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן.
התכנון הנ"ל ייעשה עפ"י כל כללי המקצוע ,התקנים הרלבנטיים
החוקים והתקנות ,ויכלול חישובים סטטיים ,חישובי חוזק חומרים,
וכן שרטוטים ותכניות ,ככל שיידרשו לתאור העבודה שיש לבצע .תכנון
של דיפון זמני לחפירות וחציבות יהיה מתוך הנחה שאסורות תזוזות
קרקע כלשהן ,היינו לחצי קרקע במצב "מנוחה" .כל התכנון הנ"ל
יימסר למפקח לפני ביצוע העבודה.
יחד עם זאת ,מודגש במפורש בזה ,כי הקבלן נושא לבדו באחריות
לתכנון ולבצוע של מערכות התבניות ,התמיכות והחיזוקים הזמניים,
הדיפונים הזמניים ,למחפורות וכיוב' ,ככל הנדרש לבצוע פרויקט זה.
העובדה ,שבתכנונו לקח הקבלן בחשבון את הערות המפקח אם היו,
ואף פעל לפיהן ,אינה גורעת מאומה מאחריות הקבלן ,ואינה מטילה על
המפקח ו/או על מתכנני הפרויקט מטעם המזמין אחריות כלשהי בקשר
לנ"ל.
האחריות של הקבלן כאמור לעיל היא אחריות מוחלטת לבטיחות ,וכן
לנזקים כלשהם לחלקי המבנה ,ו/או לצד שלישי כלשהו.

 .4רשימות ברזל – על הקבלן להכין רשימות ברזל ולפיהן להזמין את הזיון לאתר.
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור ביצוע האמור לעיל.

00.11

הסדרי תנועה לביצוע העבודה
 .1כללי
כל העבודות והפעילויות המפורטות בנספח  4ושאין עבורן סעיף מפורש
למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,לא יימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד
והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
הסדרי התנועה והבטיחות קשורים זה לזה .יש לקרוא פרק זה יחד עם נספח
מס'  5בטיחות וגיהות.

18

00.12

בטיחות וגהות
 .1כללי
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות בנספח  – 5בטיחות וגיהות ,ושאין
עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד
והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

00.13

שמירה על ערכי הנוף והגנות מפני רעש ואבק באתר.
 .1שמירת הנוף
על הקבלן לשמור על ערכי הנוף באתר ובקרבתו המיידית .אין לפתוח דרכים
זמניות ללא אישור המפקח מראש .אין לעקור עצים או להזיז סלעים
ממקומם ,אלא אם היתיר זאת המפקח מראש ,ובכתב.
הקבלן לבדו ישא בכל נזק שיגרם עקב אי שמירה על הנ"ל ,ויהיה עליו להחזיר
את המצב לקדמותו על חשבונו הבלעדי ,ולפי הנחיות המפקח או בהתאם
להוראות מחלקת איכות הסביבה של העירייה.
 .2התארגנות מוקדמת להזמנת עצים בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול העצים
במשתלות ,העברה ,שתילה ,קליטה וגידול עד למסירה לעירייה.
ו .תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בהתארגנות מוקדמת להשגת עצים
כנדרש ,מאושרים ע"י שפ.ע וכן ע"י המזמין ,לרבות ליווי וביקורת
במשתלות ע"י אגרונום מוסמך מטעם הקבלן (ועל חשבונו) ומאושר ע"י
שפ"ע במהלך גידול העצים במשתלות ,להבטחת התאמת העצים
מבחינת גודלם ומבחינת בריאות העצים וניקיון ממחלות ומזיקים.
ז.

ח.

אגרונום מטעם הקבלן (ועל חשבונו) יבצע ליווי וביקורת במשתלות
ובאתר ,להבטחת טיפולי ההכנה לעצים ,אריזתם ושינועם תוך הגנה
על העצים בעת העברתם לאתר ,ליווי והנחיית שתילתם וליווי במהלך
הקליטה והגידול עד למסירה לעירייה.
על הקבלן לקחת בחשבון את תאריכי שנת השמיטה ולארגן את
עבודתו בהתאמה.

 .3ניטור ופעולות מתקנות למניעת מפגעי רעש ,אבק ,זיהום הסביבה
הקבלן אחראי לתכנון ,לאישור ולביצוע הניטור אחר עצמות הרעש שמחוללת
עבודתו ,למעקב שוטף אחר התוצאות ולתכנון ,אישור וביצוע כל הכרוך
ביישום הפעולות המתקנות ככל שיידרשו לעמידה בחוקים ,בדרישות התקנים
והתקנות הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה (היבטי מניעת מפגעי רעש
מעבר לתחום המורשה ומניעה כנ"ל של מפגעי רעש מעבר למשכי הזמן
המורשים ,מניעת מפגעי אבק ,מניעת מפגעים מזיהום מנוזלים (סולר ,ביוב,
נוזלים מזהמים אחרים) ,מניעת זיהום אויר (מאבק ,מגזי פליטה מהציוד).
 .4מיגונים אקוסטיים
הקבלן אחראי לתכנון מפורט ,לאישור ולביצוע של כל המיגונים האקוסטיים
ככל שיידרשו לביצוע העבודות במימשק עם מבנים ומתקנים שבהם ישנה
אוכלוסיה העלולה להיות בעלת רגישות מוגברת לרעש כגון בתי הורים/אבות,
גני הילדים ,כיתות לימוד ,מעבדות ,מרפאות ,קרבה למגורים וכו'.
 .5שמירה כנגד התפשטות אבק  -שיקוע אבק
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בהתאם להנחיות מחלקת איכות הסביבה בעיריית ירושלים ובהתאם
להוראות כל דין.
הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד לתשלום.
 .6טיפול בחומרים מסוכנים
הקבלן באמצעות יועץ איכות הסביבה מטעמו ישלב ב QMP-הליכים לצורך
ניטור ,בקרה ופיקוח למניעת זיהום הסביבה מחומרים מסוכנים ו/או נוזלים
מזהמים ולטיפול בסביבה במקרה של אירוע זיהום .תהליכים אלו יעמדו
בדרישות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים .צוות בקרת האיכות בניהול יועץ
איכות הסביבה מטעמו יבצע פיקוח ובדיקה של כל עבודות ההתקנה מבחינת
חומרים מסוכנים ואדמות ו/או נוזלים מזהמים ופעולות הדרושות לצורך
סילוקם של אלו ,טיפול בהם והשלכתם כראוי.
 .7בדיקת ציוד העובד בתוואי  -תקנות למניעת מפגעים ורעש (הנפלט מציוד הבניה)
העדכניות.

.8

00.14

בכפוף לכל דין ,הקבלן מחויב בבדיקת הציוד העובד בתוואי.
לפיכך נדרש הקבלן לבצע הבדיקות כפוף לנדרש לכל סוגי הציוד בו הוא
משתמש ולהציג לניהול הפרוייקט טופס מאושר וחתום על ידי מבדקה
מוסמכת.
הבדיקות הנן על חשבון הקבלן  -לא תשולם כל תמורה עבורן ויש לראותן
ככלולות במסגרת מחירי היחידה.
לא תשולם כל תמורה עבור המתואר לעיל ויש לראות המתואר ככלול במסגרת
מחירי היחידה.
עתיקות

 .1ידוע לקבלן שהעבודה תבוצע בפיקוחם של נציגי רשות העתיקות.
 .2במידה ובמהלך העבודות יתגלו עתיקות ויהיה צורך בבירור לגבי ממצאים
ארכיאולוגיים ,ו/או במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע בורות או חתכי
בדיקה ארכיאולוגיים או ביצוע חפירות הצלה ארכיאולוגיים וכו' ,הקבלן עלול
להידרש לסירוגין להפסיק עבודותיו בקטע מסוים בו יבקשו הארכיאולוגים
לברר לגבי הממצאים .במקרה כזה עליו לאפשר לארכיאולוגים לנקות ,לברר
ולתעד את הממצאים ובמידת הצורך ,לפי הנחיית מנהל הפרויקט ,לסייע
לארכיאולוגים בעבודתם בתוך תחום הסדרי התנועה לביצוע של עבודות
הקבלן ,לספק ציוד וכלים ברג'י לסייע לעבודות החפירות הארכיאולוגיות.
האמור כלול במחירי העבודה ועל הקבלן לגלם זאת בהצעתו.
00.15

טיפול במערכות תשתית קיימות
עבודות גילוי ,תמיכה ,שמירה ו/או העתקה זמנית של כבלי חשמל ,בזק ,תקשורת,
תאורה ,פיקוד/בקרת רמזורים ,וכו' וקווי תשתיות רטובות (מים ,ביוב ,ניקוז) וכו'
כל התשתיות ומבנים ככל שיידרש בתוואי העבודות.
 .1במידת הצורך ,לפי הנחיית ניהול הפרויקט ו/או בעל התשתית ובתאום מלא
אתם ובמידת הצורך גם בפיקוחם בנוסף לפיקוח ע"י המפקח ,תבוצענה
עבודות גילוי ,חשיפה מלאה ו/או חלקית ,תימוך ותלייה ושמירה על תשתיות
ומבנים ,ו/או עבודות העתקה והתקנה זמנית ו/או סופית של התשתיות .ביצוע
עבודות מעין אלו ובסביבת תשתיות ומבנים יעשה ע"י הקבלן ושלוחיו תוך
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נקיטת הסדרי בטיחות מבוקרים (ע"י הקבלן) בעת עבודות מתחת ,ליד ו/או
בסביבתן של תשתיות אלו.
.2

.3

עבודות אלו אפשר שתתבצענה בכמה אופנים (ובנוכחות מפקח מטעם בעל
התשתית).
א .עבודות חפירה זהירה ,גילוי התשתיות למיניהן (כבלי החשמל ,תקשורת,
פיקוד ,קווי מים/ביוב ,ניקוז וכו' כל סוגי התשתיות) ,איגודם במידת
האפשר אך רק בהנחיית מהנדס חשמל ,נציגי חברת החשמל ויועץ
בטיחות בלבד ,ובכפוף לאישור ולפי הנחיות בעל התשתית ,קשירתם,
תמיכתם ותלייתם בצד החפירה או תלייתם תוך כדי תימוכם במקומם
הקיים מעל החפירה.
העתקה זמנית של התשתיות לתעלה חלופית לתוואי שיקבע באתר ע"י
ב.
המפקח.
העתקה זמנית עילית של התשתיות לתשתית על קרקעית זמנית ,כפי
ג.
שייקבע ע"י המתכננים ,גורמי התשתיות ומנהל הפרויקט.
עבודות ניתוק וחיבור בתיאום וע"י הגורם המוסמך לפי קביעת בעל
ד.
התשתית.
הכל ,רק בתאום ובאישור בעל התשתית ומנהל הפרויקט.
ה.
עבור ביצוע עבודה זו ישולם לקבלן ,באם יידרש ואם לא נאמר בפירוש
בתאור ,שכלול במחירי היחידה.

00.16

אתר העבודה
כללי
כל העבודות והפעילויות המפורטות בנספח  2שאין עבורן סעיף מפורש למדידה
לתשלום בכתב הכמויות ,לא יימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד והתמורה עבור
ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

00.17

מדידות
כללי
כל העבודות והפעילויות המפורטות בנספח  3שאין עבורן סעיף מפורש למדידה
לתשלום בכתב הכמויות ,לא יימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד והתמורה עבור
ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

00.18

התכניות כתב הכמויות והמחירים
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ,ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה
לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
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 .1התכניות
א .התכניות המצורפות להצעה זו הן תכניות "למכרז בלבד" המיועדות
להבהיר את סוגי העבודות והיקפן ,והן באות כדי לאפשר לקבלן להגיש
את הצעתו .עם תחילת הביצוע יועברו לקבלן תכניות מאושרות
"לביצוע" ,ובהן עשויים לחול שינויים לא מהותיים והשלמות
מהתכניות שהוכנו לצורך קבלת ההצעה .הקבלן יבצע את העבודה רק
על פי תכניות המסומנות "לביצוע" .קביעת הגדרתו של שינוי אם
מהותי או לא נתונה בלעדית בידי המפקח .תכניות המאושרות לביצוע
יועברו עפ"י קצב ביצוע העבודות ועפ"י לוח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן
ויאושר ע"י המפקח.
ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן ,להוסיף ,לשנות ,לבטל או לתת
פרוט נוסף בתכניות לקראת הביצוע ותוך כדי הביצוע מבלי שהקבלן
יוכל לתבוע עקב כך תשלום נוסף ,שינוי במחירי יחידה או זמן ביצוע
נוסף.
על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען של העבודות לפי התכניות
)1
ומסמכי החוזה את כל המידות ,הנתונים והמידע המובאים
בהם.
בכל מקרה שתמצא טעות ,סתירה או אי התאמה בנתונים
)2
במפרט הטכני ,בכתב הכמויות ובין התכניות השונות ,עליו
להודיע על כך בהקדם האפשרי למנהל הפרויקט ולבקש את
הוראותיו.
ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד
)3
ע"י הקבלן לידיעת מנהל הפרויקט.
ג .למרות כל האמור לעיל ,היה כי יתווספו תכניות ,לא יהיה בכל השינויים
בתכניות ובעבודה ,כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן
בהצעתו ,ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים.
ד .תשלום עבור תכניות.
הקבלן יקבל במהלך הביצוע ,על חשבון המזמין 3 ,סטים של
)1
תכניות לביצוע ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת
חוזה זה ,וכן  3עותקים של כל תכנית חדשה או מעודכנת
לביצוע.
הקבלן רשאי לצלם לעצמו ועל חשבונו כל תכנית או מפרט בכל
)2
כמות.
סט מעודכן של תכניות הביצוע מתוך אלה שנמסרו לקבלן ,ישמר
)3
בשלמות על ידי הקבלן  ,במשרדו שבאתר העבודה ,בכל משך
תקופת הביצוע.
על הקבלן להחזיק בנוסף ,במשרד או באתר העבודה ,את כל יתר
)4
המסמכים המפורטים בחוזה ,לרבות המפרטים וכיו"ב.
המזמין ,מנהל הפרויקט ,ו/או מתכננים ויועצים ,יהיו רשאים
)5
לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות באתר העבודה,
בכל שעה במשך היום ,בכל תקופת ביצוע העבודה.
הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט ,לפחות שבועיים מראש ,על
)6
כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך
ביצוע העבודה ,או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.
הקבלן יחזיק ברשותו ,במשרדו שבאתר העבודה ,העתק מכל
)7
תכנית שנמסרה לידו ע"י מנהל הפרויקט .כל זאת לשם תיאום
הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה .במקרה שהתגלתה
סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר
התכניות ,על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט או המפקח ולא
יבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה.
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)8

מנהל הפרויקט רשאי לספק לקבלן ,מזמן לזמן ,במהלך ביצוע
העבודה ,כל תכנית ,שרטוט ,הוראה ומפרט נוסף ,כפי שיהיה
דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את
העבודה בהתאם לאותן התכניות ,שרטוטים ,הוראות ומפרטים.
על שינוי ביחס לתכניות ,למפרטים ולתנאים שפורסמו בשלב
המכרז יחולו הוראות פרק ח' לחוזה.

 .2תכולת המפרטים
יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן
ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.
כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע ועל חשבונו אלא אם
כן צוין במפורש אחרת.
א .כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת
תוכניות ומפרטים משלימים מיוחדים .הנ"ל ,לאחר שיאושר לביצוע
ע"י מזמין העבודה ,יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות
והמפרטים של החוזה.
ב .ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד
בסתירה לדרישות המפרטים והתכניות המנחות ,ובתנאי שהדבר אושר
במפורש (ובכתב) ע"י המפקח.
ג .בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל \
המהנדס וכיו"ב ,הכוונה לאישור האדריכל \ המהנדס וכיו"ב מטעם
המזמין ,אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.
ד .עבודות עבור רשויות נוספות למוריה כגון :הגיחון ,בזק ,חברת חשמל,
חברות כבלים ,יבוצעו על פי המפרטים והתכניות של אותן רשויות.
ה .ביצוע עבודה כל שהיא בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר
עומד בסתירה לדרישות המפרטים והתכניות המנחות ובתנאי שהדבר
אושר על ידי מנהל הפרוייקט.
 .3כתב הכמויות
א .הכמויות המופיעות בכתבי כמויות מטרתן לשקף את אופי העבודה
העומדת להתבצע .אין מבטיחים לקבלן ,כי הוא אמנם יידרש להוציא
לפועל את כמויות העבודה באותו ההיקף שצוין בכתבי הכמויות  -לא
עבור פריט מסוים כלשהו ,ולא עבור קבוצת פריטים כלשהי  -וזאת על
אף הסברה כי כתבי הכמויות ,בכללותם ,משקפים אמנם את העבודה
העומדת להתבצע.
ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד,
ו/או של כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם (להוסיף לכמות או להפחית
ממנה ואף לבטל סעיפים שלמים מכתב הכמויות) .שינויים אלה,
במידה ויעשו ,לא יהוו סיבה לשינוי במחיר היחידה ולא תשולם לקבלן
כל תוספת שהיא עקב שינוי בכמות או ביטול סעיפים הרשומים בכתב
הכמויות המקורי ובחוזה עם הקבלן.
ג .עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות במסמכי החוזה ושעל הקבלן
להוציאן לפועל ,ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב
הכמויות ,לא ישולם בנפרד  -והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
ד.

23

כתב הכמויות חולק למבנים לצרכי נוחות אולם רואים את המבנים
ה.
כיחידה אחת באופן שבו:
ההתייחסות לגבי הכמות לסעיפים זהים הכלולים במבנים
)1
שונים תהיה לכלל הכמות שבחוזה באופן שבו ניתן יהיה
להשתמש בכמויות ממבנה אחד עבור עבודות שיבוצעו במבנים
אחרים ולהיפך.
בנוסף לאמור בסעיף-משנה ( )5לעיל ,למוריה תהיה הזכות
)2
לערוך שינויים ו/או תוספות ו/או הפחתות בכמות סעיפים
הזהים הכלולים במבנים שונים בכתב הכמויות ,ב 50% -מסה"כ
הכמות הכלולה בכל הסעיפים הזהים במצטבר.
במידה ומצא הקבלן כי הוא נדרש לבצע עבודות אשר להן אין לדעתו
ו.
כיסוי בכתב הכמויות עליו לפנות בכתב למפקח ולקבל אישורו מראש
 30יום טרם המועד המתוכנן לביצוע העבודה .במידה ולא פנה הקבלן
בכתב תוך  30יום כאמור לא תתקבלנה תביעותיו ורואים כאילו כלולות
העבודות במחירי העבודה השונים של החוזה.
 .4תאור סעיפים ותכולתם
א .כל תאור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות  -אינו בהכרח
מתאר את העבודה בשלמותה .התיאור המלא כולל את כל הרשום
בתכניות ,במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין ,המתכנן ומנהל
הפרויקט.
ב .כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע
מהאמור בהם.
ג .מחירי היחידות בכתב הכמויות הינם מחירים שלמים עבור ביצוע המתואר
בסעיפי כתב הכמויות ,כולל את כל הנדרש למילוי דרישות החוזה.
 .5מדידה לתשלום
א .תשומת לב הקבלן מופנית להדגשות וההבהרות לסעיפי ומחירי כתב
הכמויות הנכללות ב"הקדמה לכתב הכמויות" ובפרק המפרט המיוחד
וכן בסעיפי החוזה בכללותם.
ב .כל העבודה תימדד נטו ,לפי האמור במסמכים המצוינים לעיל (לפי סדר
עדיפות המסמכים ובהעדר פירוט – לפי ת"י ( 34אלא אם צוין אחרת
להלן) בהתאם לפרטי התכניות ,כשהן גמורות ומושלמות ,ללא כל
תוספת עבור פחת (שלא יימדד לתשלום) וכד' ומחירה כולל את ערך
חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעים ממנו.
ג .מחירי היחידה בכל סעיפי כתב הכמויות כוללים גם אספקה והנחה/
התקנה/ביצוע וגמר מלא ומסירות של פריט התשלום במלואו ,כולל כל
מרכיבי הביצוע (אלא אם נאמר במפורש אחרת בכתב הכמויות) .המונח
"אספקה" כולל הזמנת/ייצור המרכיבים ,אספקת כל הכמות הנדרשת
לביצוע העבודה כולל פחת ,הובלה ,טעינה ,פריקה ,שינוע ,שמירה עבור
כל המוצרים הנדרשים לביצוע הסעיף (וזאת עפ"י התכניות,הפרטים
השונים המפרטים ו/או הוראות הפיקוח) גם אם נושא האספקה אינו
מצוין במפורש.
00.19

קביעת מחיר יחידה לסעיפים חסרים
 .1כקבוע בחוזה קבלנים מוריה.

00.20

בקרת איכות
כללי
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עבור כל העבודות והפעילויות שאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב
הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות
שבכתב הכמויות.
פרוייקט זה מבוצע בבקרת איכות עצמית של הקבלן.
 .1תיאור מערך הבטחת האיכות ובקרת האיכות של חברת מוריה.
 .2פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא– בקרת איכות
עצמית של הקבלן.
 .3תיאור ניהול מערכת האיכות

00.21

שימוש בשווה ערך
 .1בכל מקרה בו ניתנה במסמכי המכרז לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או
פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם  -יהיה על הקבלן
להגיש למנהל הפרויקט או המפקח את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו
על-ידו לקבלת אישור.
מנהל הפרויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את
החלטתו אולם החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת
הבקשה המפורטת של הקבלן וכל עוד לא אושרה בקשת הקבלן רואים את
בקשתו כאילו נפסלה.
אישור או פסילת בקשת הקבלן לשינוי ,לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות
הזמנים ו/או תביעות עתידיות.
 .2אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות ,יחולו עליו כל
ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרויקט או המפקח ו/או יועצים
מטעם המזמין .הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.

00.22

חישובי כמויות וחומר מדידה לאחר ביצוע
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה
לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות.
 .1חישוב הכמויות לחשבונות חלקיים ולחשבון הסופי יערכו ויחושבו במחשב.
 .2לכל חשבון חלקי יצרף הקבלן מדידות (בקובץ  PLT ,DWGו –  2עותקי נייר)
לאחר ביצוע חתומות ע"י מודד מוסמך מטעמו ובהן תוצג המדידה המפורטת
והמצטברת של כל העבודות ,עבור כל העבודות שעבורן מוגש החשבון.
 .3בכל מסירת חשבון חלקי ו/או סופי יכללו שרטוטי התנוחה ,החתכים הרוחביים
וחישובי הכמויות ,על פי המדידות לאחר ביצוע שיבוצעו ע"י מודד מוסמך
מטעם ועל חשבון הקבלן.
 .4דרך ושלבי הגשת השרטוטים ,המדידות והחישובים ואופן עריכתם יהיו בהתאם
להוראות והנחיות בחוזה ובמסמך זה.
 .5חישוב הכמויות יוגש לבדיקת מנהל הפרויקט ו/או המפקח עד  25לכל חודש,
מאחר וב –  5לכל חודש העוקב ,המזמין מעביר חשבונות חלקיים לאישור
היזם.
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00.23

 .6איחור במסירת החשבונות כולל חישובי הכמויות לאחר הראשון בכל חודש,
יגרום לדחיית מועד הגשת החשבונות ובהכרח לדחיית תשלום לקבלן .לא
יינתן פיצוי לקבלן במקרה והחשבונות כולל חישובי הכמויות הוגשו לאחר
הראשון לכל חודש ועקב כך יהיה איחור במועד התשלום לקבלן.
התחייבויות הקבלן לפעולות שונות שאינן נמדדות לתשלום (רשימה חלקית)
הסעיפים הבאים באים להוסיף או להשלים או להדגיש את האמור במספר סעיפים
מתוך מסמכי המכרז לגבי פעולות שבאחריות הקבלן ושעל הקבלן לבצע ושאין עבורן
סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות (רשימה חלקית בלבד)  -ושהתמורה
עבורם כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תימדד בנפרד לתשלום.
על הקבלן לכלול בסכום התמורה הכוללת שהגיש בהצעתו את התמורה הנדרשת
עבור כל האמור בסעיפים הבאים.
לא יוכרו כל טענות ו/או תביעות בגין הקשיים ,המגבלות וההוצאות שיושתו על
הקבלן עקב הקשיים המתוארים בסעיפים הבאים.
 . 1בנוסף לאמור ביתר סעיפי המכרז ,התחייבויות הקבלן כוללות בין
היתר:
א .שטחי התארגנות ומערך משרדים עבור עצמו ועבור הניהול ,הבקרה
והפיקוח :המזמין מאתר מקום למיקום משרדי הקבלן אולם אין הדבר
גורע מהקבלן להיות אחראי לאיתור ,הכנת והקמת שטחי ההתארגנות
לכל צרכיו העצמיים כולל עבור מערך בקרת האיכות מטעמו וכן ,גם
מערך משרדים עבור הניהול ,הבקרה והפיקוח למכרז נוכחי זה
(התמורה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד)
ב .יחד עם זאת ,מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו
תחילה לאישור מנהל הפרויקט ,לרשויות מוסמכות ולמשטרת ישראל
וכי אין הדבר מחויב ששטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו יאושרו.
במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח
ההתארגנות ,יעשה הדבר על חשבון הקבלן.
ג .תוך  14יום מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י מוריה,
ימציא הקבלן למנהל הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר .התכנית
תכלול סימון הגידור ,מקומות האחסון ,משרדי אתר ,שתי מצלמות
לתיעוד העבודות ,דרכי נגישות ,שינוע לאתר וממנו ,חניה ,דרכים
זמניות ,מילוי זמני וחפירות זמניות ,נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו
ותאורה.
ד .מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן עלולים להיות מפוצלים ,בכל קטע של
האתר ,שבו מבצע הקבלן עבודה ,יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר
שבו תתבצע העבודה.
ה .מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית ההתארגנות,
ובלבד שאם חפץ מנהל הפרויקט להעיר על התכנית יעשה כן בתוך 15
ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית .על מוריה ו/או על מנהל
הפרויקט לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן
האישור.
ו .מודגש ,כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשויות ולפעול על
פי דרישותיהן ככל שתהיינה.
 . 2הוצאת היתרי חפירה ורישיונות על שמו.
 .3כל הכרוך בתכנון ואישור תכניות הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע ,תכנון
דרכי גישה זמניים ,תכנון חניות זמניות ,הסדרי בטיחות ונגישות לכלל
משתמשי הדרך ,כולל הנגשת נכים וביצוע לפי התכנון המאושר.
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 .4מדידות ותיעוד:
ב .ביצוע מדידות וסימון  -לצורך ביצוע העבודות ,כולל בדיקת ואישור
המדידות שנמסרו לקבלן ,כולל הכנת מדידות לפני ,במהלך ולאחר
ביצוע .המדידות תבוצענה ע"י מודד מוסמך ,לפני ,במהלך ובסיום
העבודות ,כולל קבצי  REGו ,DIS -כולל עריכת המדידות בתכניות
לפי הוראות מנה"פ והפקת קבצי  DWGו .PLT -מודגש בזה כי הקבלן
נדרש לביצוע מדידות תיעוד עבודותיו במהלך העבודות ,לפני כיסוי
העבודות.
ג .מודגש בזה כי הקבלן נדרש להגיש את מדידות התיעוד של עבודותיו
במהלך העבודות ,עם כל חשבון חלקי ,כתנאי לבדיקת ואישור החשבון.
ד .ביצוע תיעוד מפורט של מצב האתר והמחוברים הצמודים והגובלים באתר
(תיעוד מקדים ,תיעוד שוטף במהלך העבודות ותיעוד בסיומן) ,ותיעוד
מצב צנרת ביוב (עבור בדיקת צנרת ביוב ,אך המטלה תופעל רק בהנחיה
בכתב של מנהל הפרויקט) וניקוז תת קרקעיים .התיעוד יבוצע בצילומי
סטילס וצילומי וידיאו .כולל עריכה ,הדפסה.
ה .באחריות הקבלן לצלם את כל קטעי העבודות ,הצנרת (תשתיות רטובות
ו/או תשתיות לכבלים חשמל ,תאורה ,תקשורת ,בזק ,רמזורים ,בקרה
וכו') ו/או הנחת כבלים בתעלות ללא צנרת וכו' ,לפני כיסוי ו/או יציקה,
ולהגיש קובץ תמונות למפקח לפני יציקה .הקובץ יהיה על בסיס
 EXCELויכלול את פרטי מועד הביצוע ,תחום הביצוע לפי מספרי
חתך ציר רכבת וחתימת מודד מוסמך מטעם הקבלן .
 .5תאום עם כל גורמי התשתית וסיורים עם כל המפקחים מטעם גורמי התשתית.
 .6הכנת לוחות זמנים מפורטים ע"י מומחה להכנת לוחות זמנים ,כולל עדכון
ותחזוקה שוטפת ,שבועית של לוחות הזמנים ,כולל הצגת ומסירת לוחות
הזמנים למזמין וכולל כל השינויים הנדרשים לקבלת אישור המזמין ללוחות
הזמנים המפורטים לביצוע העבודה ובמהלכה.
 .7הצגת ואישור צוות הפרויקט מטעמו.
 .8התארגנות למוכנות לכניסה לעבודה מיד בתום תקופת ההתארגנות.
 .9הסדרת (אספקת ,התקנת ,תחזוקת ,פינוי) שירותים לעובדי הקבלן בסמיכות לכל
מקום בו יבוצעו עבודות.
 .10אספקה ומסירת דוגמאות לבדיקה למנהל הפרויקט של דוגמאות אבן ריצופים,
מעקות ואלמנטים של ריהוט רחוב נוספים המיועדת לשימוש בפרויקט.
 .11ספריית מסמכים :הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא
חייב להמציא בהתאם לסעיפי החוזה וכן מסמכים שהמציאה לו מוריה
והורתה לו על שמירתם.
 .12דיווח לרשויות המוסמכות על העבודות ושמות אנשי המפתח  :באחריות הקבלן
לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה
והמסחר .באחריות הקבלן לדאוג לדווח למוקד העירייה (טל'  )106על תחילת
העבודה וכמו כן על שמו של מנהל העבודה שיהיה איש קשר זמין במכשיר
סלולארי במשך  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
 .13תדרוך צוות הקבלן :הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע ,את האחראי
לביצוע השלד ,את מנהל העבודה הראשי ,האחראי על הבטיחות ואת מנהלי
העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין.
 .14העברת חומר הנדסי/טכני :הקבלן אחראי להעביר את החומר ההנדסי והטכני
הרלוונטי שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לעובדים העוסקים בביצוע העבודה,
לרבות קבלני המשנה מטעמו .כמו כן ,מתחייב הקבלן ,כי במידה שיורה לו
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מנהל הפרויקט יעביר את החומר ההנדסי והטכני גם לקבלנים אחרים
המועסקים באתר ע"י מוריה וע"י הרשויות השונות ועובדיהם.
 .15בקרת איכות עצמית  :הקבלן אחראי ,באמצעות מערך בקרת איכות מטעמו,
לבדוק באופן שוטף (לפי פרוגרמה מאושרת ע"י המזמין לבקרת האיכות
העצמית) מתקנים ,מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ,וכן לבקר,
לבדוק ,לנטר ולתקן ככל שיידרש את שיטות העבודה ואת הביצוע באתר שלו
ו/או של קבלני משנה מטעמו ,לשם אישורם או פתיחת אי התאמות והליך
לתיקונם ו/או פסילתם ובנייתם מחדש.
רשימת מטלות עיקרית לבקרת האיכות העצמית מצורפת בנספח מס' .7
מובהר כי המזמין יפעיל מערך הבטחת איכות מטעמו לבקר את מערך בקרת
האיכות של הקבלן.
 .16תשלום אגרות עקירת והעתקת עצים.
 .17תשלום אגרות פינוי ופיזור חומר לסוגיו באתרים מורשים לפי סוג החומר
המפונה.
 .18ביצוע העבודה המתוכננת במסגרת הפרוייקט בשלמותה.
 .19החזרת המצב בשטח לקדמותו בכל מקום שלא בוצעו בו עבודות.
 .20הכנת תיק מסירת העבודה לפי נהלי העירייה והגורמים האחרים.
 .21חתימה על מסמכים :הקבלן אחראי לחתום ,לפי דרישת מוריה ,על אישור לפיו
ביצע את העבודות בהתאם לתכניות ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך
שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג.
 .22מסירת העבודות לגורמים המוסמכים.
 .23אחריות בתקופת הבדק.
תיעוד האתר
כללי
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה
לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות
תיעוד האתר
 .1הקבלן יתעד את אתר העבודה ואת המחוברים הצמודים והגובלים בו לפרטיהם,
כמפורט בהמשך ,בתחילת העבודה ,באופן שוטף ויומי במהלך העבודה
ובסיומה .התיעוד יהיה באמצעות צילומי  STILLSדיגיטאליים צבעוניים של
שלבי העבודה השונים וצילומי וידיאו צבעוניים ,כולל צילומי טלביזיה במעגל
סגור של מערכות הביוב והניקוז (עבור אלו יש סעיף למדידה לתשלום בכתב
הכמויות ,אך הזמנת ביצוע העבודה תתבצע בכתב בלבד ע"י מנהל הפרויקט)
לפני התחלת העבודה ובסיומה ,ובמקרה של חשד לתקלות במהלך העבודה,
גם במהלכה.
 .2מטרת הצילום לפני העבודה לתעד אם ישנם ליקויים במרכיבי הרחוב שאינם
כלולים בעבודה והקבלן אינו אמור להפר את מצבם ,כדי שלא ניתן יהיה
לטעון אח"כ כי נגרמו ליקויים למרכיבים אלו באשמת עבודת הקבלן.
 .3הקבלן נדרש לתעד את הליקויים הקיימים באתר ,שתיקונם אינו נכלל בתכולת
עבודתו :הגדרות ,הבתים ,מדרגות ,כניסות לעסקים ,לבתים ,חלונות ראווה,
שלטים ,חצרות במימשק עם העבודה ,העמודים ,פילרים ,האספלט ,ריצופים,
המדרכות ,ריהוט הרחוב ,השוחות ,ערימות עפר ופסולת ,מזגנים ,מערכות
מדידה וכו'.
 3 .4העתקים מהתיעוד ורשימת ליקויים באתר יועבר מיד למנהל הפרויקט.
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 .5במהלך העבודה ,באופן יום-יומי ושוטף הקבלן יתעד את הפעילות באתר בצילומי
וידיאו וצילומי סטילס.
 .6מטרת הצילומים במהלך העבודה היא לתעד באופן יומי ומפורט את ההתנהלות
הבטיחותית ואת העבודה המתבצעת באתר.
 .7בסיום העבודה יצלם הקבלן את כל האתר כתיעוד לביצוע העבודה בשלמותה
וכתיעוד לכך שלא גרם נזק לסביבה.
 .8ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם המנהל והמפקח.
 .9סרטי הצילום יועברו לרשות המזמין ,באמצעות מנהל הפרויקט עם תום
העבודה.
 .10בתאום עם הגיחון ,הקבלן יתעד את מצב צנרת הביוב והניקוז שבאתר ע"י
צילומי וידיאו פנים במעגל סגור בתחילת העבודה ובסיומה.
 .11מובהר בזאת לקבלן כי במידה ובמהלך העבודה או בסיומה יזוהה נזק לקיים
באזור העבודה שלא תועד מראש ע"י הקבלן בתחילת העבודה ,יראו הקבלן
כמי שגרם הנזק והקבלן יהיה אחראי לביצוע התיקונים ולאחריות לנזקים.
 .12הקבלן ימסור את קלטות הוידיאו ,צילומי הסטילס הנלווים ודוחות הצילום של
תיעוד האתר על כל מרכיביו שפורטו לעיל למנהל הפרויקט  /מפקח טרם
תחילת העבודות באתר  -ובסיומן.
 .13לגבי צילומי וידיאו של פנים צינורות הביוב והניקוז ,לפני התחלת העבודות
באתר ובסיומן הקבלן יעביר עותקים נוספים עבור הגיחון למנהל הפרויקט
שיעביר העותקים לגיחון.
 .14התשלום עבור כל הצילומים הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן.
 .15התמורה עבור ביצוע הצילומים המפורטים לעיל כלולה במחירי היחידות שבכתב
הכמויות.
 .16הקבלן ייקח בחשבון את עלות העבודות הנ"ל ויכלול את התמורה עבור עבודות
אלו בסכום התמורה הכוללת שידרוש בהצעתו.
00.25

תכניות "עדות לאחר ביצוע" ()AS MADE
כללי
 .1הקבלן יכין ,וימסור למנהל הפרויקט לאישורו ,תכנית לאחר ביצוע עבור כל
תכנית שקבל לביצוע ,כך שהתכניות לאחר ביצוע יתארו באופן מדויק ועל פי
מדידת מודד מוסמך במהלך הביצוע ,את הפרטים ,הרומים ,המיפלסים של כל
האלמנטים שביצע הקבלן ,בהקבלה למתוכנן בתכניות שקבל הקבלן לביצוע.
תכניות לאחר ביצוע ימדדו על פי נספח מס'  – 3מדידות.
 .2התכניות לאחר ביצוע יימסרו למנהל הפרויקט  /מפקח על גבי דיסקים בפורמט
 , DWGכולל קבצי  DISו  ,REG -וכן קבצי –  PLTכפי שייקבע ע"י מנהל
הפרויקט/המפקח ,וכן בהדפסה בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת
הקבלן ,המהנדס והמודד המוסמך אשר הכין אותם.
 .3תכניות לאחר ביצוע יוגשו בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ובהתאם למפרט
האחרון של עיריית ירושלים ,בפורמט המתאים לאחסון התכנית במערכת
 GISשל עיריית ירושלים.
 .4תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתכניות לאחר ביצוע של עבודות מים ,ביוב
וניקוז יוכנו בפורמט חב' הגיחון לרבות מילוי כרטיסי האביזרים והפרטים
הדרושים בתכנית ה"קולטנית" של הגיחון או בכל פורמט או תוכנה אחרת
בשימוש ובדרישה של הגיחון.
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 .5המידע בתכניות לאחר ביצוע יראה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר
ביצוע בכל אותן הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי
שידרשו המפקח והמתכנן.
תכניות ודיסקים אלו יהיו חתומות ומאושרות על ידי הקבלן ומודד מוסמך.
 .1תכניות "עדות לאחר ביצוע" ( ,)AS MADEיוכנו ע"י הקבלן באופן רציף
ומצטבר במהלך הביצוע ובתום השלב הסופי.
 .2תכניות העדות לאחר ביצוע יוכנו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ותחתמנה ע"י
המודד המוסמך ,ע"י מהנדסים רשויים מטעם הקבלן –לפי המקצועות
הרלוונטיים וכן ע"י הקבלן.
 .3התכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט ,תוך שימוש בצבעים
ובסימבולים אחידים ,על פי הנחיות מנהל הפרויקט.
 .4התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ,על רקע קואורדינאטות
המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות מנהל הפרויקט.
 .5יש להגיש תכניות עדות בשלבי הביצוע בכל חשבון חלקי לבדיקת המפקח
והמתכננים.
 .6הגשת תכניות ה  AS MADE -מצורפת לכל חשבון חלקי הינה תנאי לקבלת
החשבון ע"י המפקח.
 .7טרם המסירה ,יעביר הקבלן את התכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל הפרויקט
לחתימה ובדיקה.
 .8הגשת תכניות ה  AS MADE -הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט,
המפקח והמתכנן.
 .9הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל חתומות
ומאושרות ע"י המתכנן.
 .10התכניות הסופיות לאחר ביצוע תימסרנה תוך  30יום לאחר גמר העבודה ולפני
הוצאת תעודת גמר.
 .11המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות בחשבון הסופי ,ומסירתן לידי
מנהל הפרויקט הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.
 .12עבור כל המתואר בסעיף זה :המדידות ,הכנת התכניות ועריכתן ,המדיה
הדיגיטלית ,העתקות אור וכו' ,לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות והקבלן לא יזוכה עבורן בתשלום נפרד.
 .13לא עמד הקבלן בדרישות סעיף זה ,רשאית מוריה לאחר  60יום להכין תכניות
 AS MADEעל כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים ,על חשבון הקבלן ובתוספת
 18%פיצוי מוסכם לטובת מוריה ולקזז הסכום מחשבונות הקבלן.
הנחיות למדידה והכנת תכניות "עדות לאחר ביצוע" יבוצעו בהתאם למפורט בנספח
מס'  -3מדידות.
00.26

חשבון סופי ,תיקי מסירה ומסירת העבודה למזמין
 .1כללי
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש
למדידה לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל
הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות
פורמט הכנת חשבונות ובכללן החשבון הסופי תתבצע לפי נהלי מוריה.
עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור מנהל
הפרויקט והמפקח בשלשה עותקים את התיקים הבאים  -להלן תכולת
התיקים:
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 .2תיק חשבון סופי
א .חישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה (בתוכנת )EXCEL
ב .תכניות לאחר ביצוע סקיצות חתומות ע"י מודד מוסמך
ג .פירוט כמויות וחישובי כמויות – מלא
ד .ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים
ה .ריכוז יומני עבודה חתומים
ו .אישורי מסירה
ז .תיק מסירה
)1

תכניות לאחר ביצוע צבעוניות :הקבלן יגיש תכניות לאחר ביצוע,
תכנית לאחר ביצוע מול כל תכנית לביצוע שקבל ,עפ"י העיקרון
כי מול כל התכניות והנתונים שנמסרו לקבלן עליו למסור חזרה
תכניות מקבילות של מדידה לאחר ביצוע ,מדודות ,ערוכות.
העריכה בפורמט ובשכבות בהתאמה לעריכה בתכניות הביצוע
ולמפרט ה GIS -של העיריה .סוג הקווים ,צבע ,עובי ,סימון,
שכבות יהיה לפי הסידור שבתכניות לביצוע.

)2

בתכניות יצויינו נתוני מדידות שנמדדו ע"י מודד מוסמך מטעם
הקבלן התכניות לאחר ביצוע ,ובהם הפרטים של כל מרכיבי
העבודות.

)3

התכניות לאחר ביצוע תחתמנה ע"י הקבלן ומודד מוסמך מטעם
הקבלן.

)4

את התכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות לגיליונות כמפורט
להלן :
•

גיליון א  -תנוחה של מדידת כל התשתיות וכל האלמנטים
הבנויים התת קרקעיים ,קירות ,עמודי תאורה ,רמזור,
יסודות לעמודי חשמות (קטנריס) ,שוחות וכו' ,ע"ג רקע
גיאומטריה סופית.

•

גיליון ב – מדידת הפיתוח ,ריצופים ,אדריכלות ,תכסית,
השקיה ,עצים ,פרטים ,כפי שבוצע.

•

גיליון ג  -כביש ,קווי גובה ,תנוחת ניקוז.

•

גיליון ד – מדידת תכנית תנועה סופית כפי שבוצע ,כולל
שילוט ,תמרור וסימוני כביש.

•

גיליון ה  -חתך למערכות על פי מדידות כפי שבוצע ,עפ"י
מה שנמסר לביצוע לקבלן.

•

גיליון ו – מדידת בורות נטיעה לעצים עם סימון  4פינות,
כולל נתוני ( XYZמיקום מרחבי ועומק)

)5

 :CDעל הקבלן לצרף  CDבפורמט  PLT ,DWGעפ"י פירוט הגיליונות
בסעיף קודם

)6

תכניות לביצוע :על הקבלן יש לצרף העתקים צבעוניים של כל התכניות
"לביצוע" מן המתכננים ,בגרסתם האחרונה בצרוף  CDבפורמט
 PLT ,DWGולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגרסה

31

)7

מסמכים -יש לצרף את המסמכים הבאים:
•

העתק טופס היתר חפירה ("קרלוס") חתום ומאושר.

•

היתר בניה (אם קיים בפרויקט)

•

חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט
קבלת עבודות בעיריית ירושלים.

•

החתמת כל המתכננים על התכניות לאחר הביצוע,
לאישור התאמת הביצוע לתכנון ,בצרוף מכתב נלווה של
מתכנים המפרט את מהות העבודה ,פירוט מיקום
העבודה ורשימת התכניות לביצוע.

•

אישור קבלת העבודה ע"י גורמי חוץ עירוניים (בזק,
הגיחון ,עירייה )...לפי מפרט קבלת עבודות בעריית
ירושלים.

•

מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור :תאריך החתימה ,שם
החותם ,תפקידו בחברה ,חתימתו וחותמת החברה

)8

מדידות הבקרה :יש לצרף את מדידות הבקרה של מודד הבקרה שהופעל
ע"י מנהל הפרויקט בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן.

)9

 A.Mשל החציות :יש לצרף תכניות לאחר ביצוע של החציות כולל חתך
לאורך וטבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית.

 )10תיק תיעוד צילומים ו :CD-צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני
ואחרי עם תאריכים .מס סידורי ומפה עם פירוט מיקום הצילום.
 )11צילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות ובוידאו
המצורף ומותאם לתכנית שלאחר ביצוע.

כולל הקלטת ודו"ח

 )12יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו( .לתשתיות
אורכיות ,חציות וחיבורים לקולטנים)
 )13יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה ,בדיקות בקרת האיכות,
ובדיקות הבקרה.
 )14יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה,
מס' שכבה ,מיקום הנטילה ותכנית עליה מסומנות הבדיקות שנלקחו.
 )15סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי.
 )16עותק של כל יומני העבודה חתומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט /מפקח.
 )17על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים ,ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו
ידרוש מנהל הפרויקט ו /או המפקח מטעמו.
 )18התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי
עיריית ירושלים.
 )19השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה.
 )20התמורה עבור כל האמור לעיל לא תשולם בנפרד .על הקבלן לקחת בחשבון
את כל האמור לעיל ולכלול התמורה במחירי היחידות שבכתב
הכמויות.
.3

מסירת העבודה למזמין
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א .הקבלן יודיע למנהל הפרויקט כי לדידו ,העבודות מוכנות למסירה
לגורמים הרלוונטיים .
ב.

תנאי מקדים לעניין הודעה זו הינו הגשת "תיק מסירה" לפי
הנוהל העירוני ,כדי לוודא שכל הנושאים באחריות הקבלן הושלמו
ובוצעו בהצלחה ,כולל ראיות לעמידה בדרישות כל התקנים ,התקנות
והחוקים הישראלים הרלוונטים וכן תאימות ועמידה בכל הדרישות של
המפרט הטכני הספציפי.

ג.

תיק מסירה  -עם סיום העבודה /המקטע שהוגדר יגיש הקבלן
להנהלת הפרויקט ,להבטחת האיכות ולקבלן המקבל את השטח
לביצוע השלב הבא (אם קיים כזה) ,תיק/תיקים הכוללים את מסמכי
האיכות באופן הבא:
טפסי בקרה לביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת (מנהל
)1
בקרת האיכות) הרלוונטי.
תעודות בדיקה של המעבדה לכל הבדיקות שנעשו – כולל
)2
טבלאות ריכוז של התעודות חתומות ע"י המבא"ת.
מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך.
)3
אי ההתאמות שנפתחו במהלך הפרויקט.
)4
אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון :סוג חומר,
)5
מוצרים שו"ע ,מיקום כלונס וכיו"ב.
תכניות עדות ( ) AS MADEלפי נוהל הכנת תכניות עדות.
)6
טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל ,פלדה וכו'.
)7
טבלאות וריכוזי אספקת ציוד ,חומרים ואלמנטים ,כגון :ציודי
)8
חשמל ,תאורה וכו'..
רשימת תכניות  ShopDrawingsלפי מקצועות ,כגון :פלדה,
)9
אדריכלות ,מסגרות וכו'..
 )10הצהרת מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם.
 )11פרוגראמת הבדיקות המלאה חתומה ע"י המבא"ת ומנהל
האיכות מטעם הקבלן.

ד.

את תיק

כחלק מנוהל המסירה על מנהל הפרויקט לאשר
המסירה שהגיש הקבלן.

במידה וימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה ,יודיע מנהל
ה.
הפרויקט בכתב לקבלן על הליקויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק
המתוקן
ו.

מנהל הפרויקט יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך  28ימים מקבלת תיק
המסירה המתוקן והמושלם.

ז.

במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא
המזמין לקבלן תעודת גמר  /אישור מסירה או יודיע לקבלן על פרטים
מבין העבודות אשר חייבים לעבור השלמות נוספות.

במקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבודות לקויות
ח.
באופן מלא או חלקי אשר הקבלן חייב לתקן ,על הקבלן לתקן את כל
הפרטים הרשומים בתוך מגבלות הזמן שנקבעו על ידי מנהל הפרויקט.
העבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר אישור מנהל הפרויקט
ט.
והגורמים השונים כי תוקנו כל הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת
העבודות ע"י הגורמים השונים והוצאת תעודת גמר סופית ע"י המזמין.
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ביקורת מוריה/גורמים אחרים
00.27
עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה
לתשלום בכתב הכמויות ,לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה
במחירי היחידות שבכתב הכמויות
הקבלן/המבצע חייב לאפשר ולסייע ,לבקרים ,לעובדי מחלקות ביקורת ,למבקרים
מטעם גורמים הקשורים לפרויקט והמתואמים לצורך העניין עם מוריה (נציגי עיריית
ירושלים ,נציגי צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים ,משרד התחבורה ,האוצר ,הגיחון,
חח"י ,גורמי תשתית וכו') ,וכן למי שמונה לעניין זה על ידי מוריה ו/או ע"י מי
מהגורמים הנ"ל לקיים ביקורת מקצועית באתר העבודה ו/או במקומות הייצור של
החמרים.
הקבלן יסייע לגורמים המבקרים בכל הנדרש לביצוע עבודתם.
00.28

עבודה ,ציוד וחומרים
 .1עבודות
א .כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון ,בכפיפות
לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של
המפקח.
ב .עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכד' של רשות מוסמכת
תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ,תקנות וכד' .המפקח רשאי לדרוש
שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות,
תקנות וכו' של אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה ,באם
יידרש תוך  10ימים מעת הבקשה.
 .2ציוד
א .כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור
המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו
ואישורו של אותו ציוד ,כולו או בחלקו).
הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח ,יסולק מן המקום על ידי הקבלן
ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.
על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין מכל הסוגים אך
ב.
ורק עבור הנדרש לביצוע העבודה.
על הקבלן לדאוג כי במקום יהיו חלקי חילוף או כלים רזרביים
הדרושים למקרה של תקלות טכניות.
דרישה זו חלה באופן מיוחד לגבי ציוד לעבודות המחייבות רציפות
ביצוע.
 .3חומרים
א .עם התחלת העבודה ,ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר
מסוים ,על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר
בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים
לצורכי בדיקה.
ב .החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו
את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה .כל סטייה בטיב החומר
מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של
החומר הפסול מהמקום ,על חשבון הקבלן.
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00.29

ג .הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר
ובכמות המתקבלת על דעת המפקח .כל הבדיקות כולל בדיקות
שוטפות במהלך העבודה תבוצענה על חשבון היזם במעבדה מוסמכת
שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני
הצדדים.
קבלנים אחרים/נוספים
 .1במסגרת ביצוע הפרוייקט יתכן וישולבו על ידי מוריה בע"מ "קבלנים אחרים".
 .2הקבלנים האחרים יבחרו על ידי מוריה בע"מ במכרזים נפרדים ו/או מו"מ ,ועל פי
נוהלי מוריה בע"מ.
 .3הקבלן יהיה רשאי להשתתף במכרזים אלה ,אך לא יהיה לו יתרון או עדיפות
כלשהי על פני המשתתפים האחרים במכרזים אלה.
 .4הקבלן כקבלן ראשי יאפשר לקבלנים אלו לעבוד בתחום אחריותו לרבות כל
התיאומים והאישורים הנדרשים ,ולהשתמש בכל התשתיות הקיימות באתר
לרבות הסדרי תנועה ללא תוספת תשלום מעבר למחירי היחידה אשר בכתב
הכמויות.
 .5מוריה שומרת לעצמה את הזכות לצרף קבלנים אלה (כולם או מקצתם) כקבלני
משנה שמוכתבים לקבלן.
 .6מוצהר בזה במפורש בניגוד לאמור במפרט הכללי הבין משרדי ,מוריה בע"מ לא
תשלם תמורה כלשהי לקבלן בגין מילוי התחייבויותיו על פי האמור בסעיף זה לעיל,
ו/או בגין פעילותם של הקבלנים האחרים במסגרת פרוייקט זה ,בין כקבלנים
עצמאיים ובין כקבלני משנה כאמור לעיל.
הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם הקבלנים האחרים באמצעות המפקח.
המפקח רשאי להורות לקבלן ,היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות הקבלנים
האחרים .לא תשולם כל תוספת עבור התאום עם הקבלנים האחרים ,ועבור שינוי
סדרי העבודה עקב עבודות הקבלנים האחרים.

_______________
שם הקבלן :
חתימת הקבלן______________ :
______________
תאריך:
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מסמך ג' - 2מפרט מיוחד
פרק  - 08עבודות חשמל ותאורה.
 08.0תיאור העבודה והנחיות כלליות
 08.0.1מפרט זה ,כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצוע עבודות תאורת
חוץ ,ביצוע ותשתיות שכונת מקור ברוך שלב ג' קבלן החשמל יהיה מאושר ע"י
הממונה על המאור בעיריית ירושלים ,ובעל כל הסיווגים התאימים לסוג העבודה
והיקפה ,על פי הפרק הרלוונטי ,ומאושר באופן מלא ברשם הקבלנים כאמור.
 08.0.2הנחיות ומפרטים:
• כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן:
• מפרט טכני פרק  - 08מתקני חשמל ובקרה ,תת-פרק  02מערכות ומתקני תאורה,
במהדורתו האחרונה והעדכנית
• מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים
מאלומיניום או פלדה בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט .1989
• מפרט כללי למתקני חשמל  -פרק  08בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של
המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטיים לעבודה זו.
• מפרט כללי לעבודות עפר /שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר  1990בהוצאת
מעצ חברה הלאומית לדרכים.
• מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא
עירוניות בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים.
• מפרט כללי לעבודות תאורה בהוצאת מחלקת המאור של עיריית ירושלים
במהדורתו העדכנית והאחרונה.
 08.0.3חוק החשמל – בהוצאתו האחרונה.
• הערה :מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל ,במקרה של סתירה בינו
למפרטים הנ"ל ,המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה
• מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן
החשמל בכפיפות לתוכניות ,למפרט הטכני כדלקמן ,לתקנים הישראליים ,לחוק
החשמל תשי"ד - 1954 ,למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר  -פרק  08ולכל
דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה .לגבי אופני מדידה
ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך.
• סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק ,הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני
וכלכלי שיאושר ע"י המהנדס היועץ ,למעט גופי תאורה.
• כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.
 08.0.4טיב העבודה
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העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר .עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי
מקצוע מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי  -חוק החשמל ,תקנות בדבר
כללים לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל .כל סטייה מתקנות
אלו תחייב את הקבלן לבצע זאת ,כך שיתאים לאמור .ביצוע העבודה ייעשה בהתאם
לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות ,כאשר המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב
הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט  -מחייב את הקבלן .כן ייעשה ביצוע העבודה בהתאם
לתקנות מתקני חשמל ,להוראות המפקח ולשביעות רצונו .למרות כל האמור לעיל ,יפרק,
יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים לדרישות.
ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח.
 08.0.5צוות הקבלן
•

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה .כמו כן מתחייב
הקבלן להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן:

•

מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  -חשמלאי בעל רישיון
"הנדסאי".

•

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של
העובדים.

•

במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו
באחר.
מרכיבי העבודה:
ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות.
אספקה ,הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה
והשחלת כבלים בצינורות.
אספקה ,הובלה והתקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.
תכנון וביצוע יסודות בטון/קולנסים לעמודי תאורה רגילים בגבהים כמפורט
בתוכניות.
תכנון וביצוע יסודות בטון/קולנסים לעמודי תאורה גבוהים בגבהים כמפורט
בתוכניות.
אספקה ,הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה רגילים בגבהים המפורטים
בתוכניות ,כולל זרועות ,על יסודות בטון.
אספקה ,הובלה והתקנה של עמודי תאורה גבוהים כולל מערכות הורדה
אינטגרליות ,מערכת בלימת חירום ,כתר ,גופי תאורה ,ציוד ולוחות הפעלה וכיו"ב.
ביצוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני
בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח – כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן.
אספקה ,הובלה ,התקנה והפעלה בשלמות מגשי אבטחה ,פנסי תאורה כולל כל
האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.
אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.
פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם עיריית ירושלים.
לרבות ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות.
אספקה ,הובלה ,התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החדשה ,לרבות יחידות קצה
לבקרה ע"פ הנחיות מחלקת המאור של עיריית ירושלים.

08.0.6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

התחברות למתקני תאורה קיים כמפורט בתוכניות.
ביצוע של מתקני הארקת יסודות ותשתיות בגשרים ומנהרות לרבות הכנות של
מעברי צנרת כמפורט בתוכניות המנחות לרבות הגשת תוכניות מפורטות לביצוע
לאישור של המזמין והמתכנן.
ביצוע מתקן תאורה מתחת לגשר מעל רחוב הרכבת.
ביצוע מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שינויים ,העתקות
והתאמות ע"פ שלבי הביצוע .הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין מראש
וכן לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של עיריית ירושלים.
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• ביצוע תשתיות לסיבים אופטיים בהתאם למפרט תשתית לסיבים אופטיים של
עיריית ירושלים.
• טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק ,ותיקון כל הליקויים
שיתגלו ללא תוספת תשלום ,העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.
 08.0.7תיאומים ואישורים לביצוע העבודה:
• על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל
האישורים הנדרשים במסמכי המכרז ,במפרטים ,בתכניות וכיו"ב.
• אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה ,לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים
וציוד ,לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם ,אשור ציוד וחומרים ,אישור
לתכנון אספקה וכיו"ב.
• על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים
לפרויקט  :בזק ,ח"ח ,HOT ,ק.צ.צ.א ,.קמ"ד ,רשות שדות התעופה ,צה"ל (ח"א),
מקורות ,רשות העתיקות ,רכבת ישראל ,המשטרה ,הרשות המקומית ,מ.ע.צ .וכיו"ב לפני
תחילת העבודה.
• הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל על
הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה ,ולקבל אישור לכל
פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.
• כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים ,התעודות והרישיונות
כלולות במסגרת החוזה .לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול
הזה.
• הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל ,כך שתקופת ביצוע העבודה של
הפרויקט ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת הצעות"
ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה .לא תינתן לקבלן כל תוספת זמן
עבור הטיפול הזה.
• טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה
זכות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.
• אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז ,לא היה
לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת.
• כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו
כנדרש יזקפו לחובת קבלן החשמל.
• לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות החשמל
על כל שלבי הביצוע ,בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר
לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.
• אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף
לעיל ,לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.
• מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו בתאום
עם קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש ,בשום אופן לא תעוכב העבודה בכביש
ע"י קבלן החשמל ,האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל בכביש ,בזמן ובמקום
הנדרש ובכל שלבי הביצוע ,הוא באחריות הבלעדית של קבלן החשמל.
• כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן.
• כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים ,התעודות והרישיונות
הנ"ל ,כלולות בחוזה.
• הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר .כל נזק
שיגרום הקבלן לתשתיות אלו (חשמל ,בזק ,מים ,דלק וכד') יותקן ע"י הקבלן ועל חשבונו,
וישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.
 08.0.8אישור שלבי העבודה:
כל שלב משלבי העבודה ,המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין ,טעון
אישורו של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו .אישור כזה לכשיינתן
לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן
בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה.
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על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים
באמצעות יתדות .עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום.
מדידות נוספות  -ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  -לפי דרישות
המפקח  -עד לקביעת המיקום הסופי של העמודים או של ארונות .לא תשולם לקבלן כל
תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו .רק לאחר קבלת אישור בכתב  -יתקין הקבלן את
העמודים או הארונות במקומם.
 08.0.9אישור ציוד ונתונים טכניים:
על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמפקח לציוד אשר הינו נדרש
לספק ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון .כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור
מכון התקנים הישראלי .עם הגשת הדרישה לאישור הציוד ,הקבלן יספק מפרטים טכניים
של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה .הפניה לאישור הציוד תהיה תוך
 10ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה ,לפי המקדים .ציוד לא יירכש
ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא
התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמפקח .אין אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל
הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר .הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט
ובכתב הכמויות ,או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין .לצורך הנ"ל הקבלן
יביא למשרד המפקח באתר דוגמאות לקבלת האישור.
 08.0.10חלופה לציוד המוצע – שווה-ערך.
• הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו.
• הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור ,למוצר המוגדר.
• אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד ,תלווה הצעת
החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות.
• אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות
עוררין בנדון.
 08.0.11תוכניות AS MADE -
מובהר לקבלן בזאת כי התשלום הסופי בשיעור של  5%מהיקף עבודתו יאושר וישולם לו אך
ורק לאחר השלמת תוכניות  AS MADEממוחשבות .עם גמר העבודה ,ולפני הגשת חשבון
סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט של  3העתקים מכל התוכניות אשר ביצע כולל מדיה
מגנטית .התוכניות יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו ,יאושרו ויחתמו ע"י מודד מוסמך מטעמו.
התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסגרת
הפרויקט ,פירוט מדויק ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט חתכי כבלים,
מספרי עמודים ,גובה עמודים והספק נורות בפנסים .מסירת תוכניות אלה מהווה תנאי
לקבלת תעודת גמר .ביצוע התוכנית יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל
תוספת בגין ביצוע תוכניות .AS MADE
 08.0.12אופני מדידה ותשלום  -כללי
•  08.19.1כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08ו 00-של המפרט הכללי ,המתאים
והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות ,כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב
הכמויות .תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד ,קצר וממצה .כל
הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים
כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות .כדי להסיר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה השונים :בדיקת המתקנים בשלבים,
התאומים עם חברת החשמל ,בזק וכיו"ב הם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים
העלולים להיגרם מכך ,התיאומים עם הקבלנים האחרים :פתיחה של אספלט קיים;
מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת-קרקעיים קיימים;
חציבות; כל עבודות העפר הדרושות (בשלמות) לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות
הלוואי.
•  08.19.2שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם ,כנאמר לעיל ,וכן פיצול
העבודה עקב שלבי הביצוע של הכבישים ,לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה.
•  08.19.3במקרה ורשום "אספקה בלבד"  -המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום
"הובלה והתקנה"  -המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל
חומרי העזר הדרושים.
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•  08.19.4באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה ,התקנה הובלה וכיו"ב אזי נאמר כי
הסעיף כולל את כל הנדרש עד המסירה בשלמות למזמין ,ללא תוספת במחיר בגין
עבודות נוספות מסוג כל שהוא.
•  08.19.5בנוסף לאמור במפרט הכללי  -תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות
עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח ,סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור
העמודים בעזרת (שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים).
•  08.19.6לא ישולם כל תשלום עבור :איבוד זמן ,עבודה בשעות לא מקובלות ,פיצול שעות
עבודה ,פיצול חלקי עבודה ,תיאומים ,ביקורות ,כיוונים ,פנסים ,ביקורת חברת החשמל
וקבלת אישורה .המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב
הכמויות.
•  08.19.7לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת
העבודה בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין .מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי
הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות.
•  08.19.8כל המחירים כוללים אספקה ,התקנה וחיבור  -אלא אם מצוין אחרת .מדידת
הכמויות כמוגדר בפרק  08.00.00 -אופני מדידה של מתקני חשמל.
 08.0.13פריטים לתשלום
אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:
▪
 08.20.1חפירת תעלות :המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או
•
למובילים בכל סוג קרקע באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך כולל
ריפוד וכיסוי חול ,מילוי החפירה סתימה והידוק בשכבות של  20ס"מ עד לקבלת צפיפות
מכסימלית לשיעור הדוק של  %95לפי  .MOD AASHTOהחזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה ,העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה .הכול לפי
המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין.
המדידה לפי מטר אורך.
•
 08.20.2פתיחת כביש :פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל
•
חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש אספלט או בטון (בקו ישר) בעזרת מכשירים
מכאניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי,
תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים ואספלט הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב
לקדמותו ,הכול לפי המפורט במפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך.
 08.20.3פתיחת מדרכה/שביל :המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך
•
הנחת צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש ,מילוי
התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט פלסטי ,תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב
לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני .המדידה לפי מטר אורך.
 08.20.4צינורות מגן מובילים לכבלים :המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו
•
בתעלה חפורה כולל כל האביזרים ,חיבורים ,אטמים ,פקקים ומופות כולל אספקה
והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה  8מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט
סטנדרטית.
המדידה לפי מטר אורך.
▪
 08.20.5צינור פי.וי.סי :.אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל
•
האביזרים ,חיבורים ,אטמים ,פקקים ומופות ,כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט
בפריט תשלום  08.00.04עשוי חומר פי.וי.סי .בקוטר " 4ועובי דופן  5.4מ"מ לפי ת"י .858
 08.20.6צינורות :אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום  08.00.04סוג
•
החומר והמידות כמפורט בכתב הכמויות.
 08.20.7תאי מעבר :המחיר כולל הובלה ,אספקה ,חפירה והצבת תא
•
ביקורת למעבר כביש כולל:
מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות יצוקים לפי ת"י
08.20.7.1
•
.489
חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י .658
08.20.7.2
•
תקרה לתא מעבר.
08.20.7.3
•
הכנת צנרת כניסה לתאים.
08.20.7.4
•
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העבודה כוללת חפירה ,התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ
▪
בתחתית התא הכל לפי תכניות פרט.
 08.20.8יסודות לעמודים :היסוד יבוצע לפי תוכנית פרט מנהדס קונסקרוקציה
•
ממוחה מטעם הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר היסוד ,לרבות קבלת אישור מנה"פ
והתאמת תכנון הביסוס במידת הצורך .כמו כן המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה ,יצוק
מבטון ,חפירה חציבה או פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך,
הכנת והתקנת תבניות עץ ,יציקת בטון ב ,30-בורגי היסוד מתאימים והכנסתם ,הרכבת
מסגרת ,השחלת שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון ,מילוי סתימה הידוק וסילוק
עודף החומרים בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו .יסוד בטון:
יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום  08.00.33ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט
סטנדרטית.
• כבלים תת-קרקעיים :המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור
שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה ,גלילת הצינור והנחתו לפי
הנחיות המפרט הטכני ,אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים .המדידה לפי מטר
אורך .כבל תת-קרקעי :כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום  08.00.19להתקנה תת-
קרקעית מסוג  N2XYלפי ת"י.
• כבל נחושת שזור :אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום בחתך
כמפורט בכתב הכמויות.
• גופי תאורה (פנסים) :המחיר כולל אספקה ,הובלה ,הרכבה ,חיבור וכל הציוד
הדרייברים .כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונת (באם ייידרש על ידי הפיקוח) .כולל
הספקה והתקנת כבל  N2XY 3*2.5ממ"ר ל -1000-וולט בתוך העמוד כולל חיבורי
החשמל במגש אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט
בכניסת הכבל לפנס .המדידה לפי יחידה.
• מגשי אבטחה :המחיר כולל בסיס מפח ,מהדקים ,חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז
חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט.
• המדידה לפי יחידה.
• עמודים וזרועות מפלדה :כמפורט בפריטי תשלום  08.00.32ו .08.00.34 -המחירים של כל
הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן
כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה ,את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת
הסגסוגת וכו'.
• עמודים רגילים (כולל העמודים משולבים למצלמות ללא תוספת תשלום).
• זרועות יחידות וכפולות
• שרשרת לדלת תא אביזרים.
▪ זרועות :כמפורט בפריט תשלום  .08.00.34מחיר הזרועות כולל את התכנון ,את הברגים,
את האביזרים ,את הייצור ,את הצביעה ,את הגלוון ,את הסימון ,ואת בדיקת הזרועות
בהתאם לדרישות מפרט זה .המדידה ביחידות ,כשהזרועות ממוינות לפי סוג (יחידה או
כפולה) ,ובציון האורך (הגובה Hוהבליטה E(.
▪ כל פגם בעמוד ,בזרועות ובבורגי היסוד (כגון שריטות ,פגיעות וכו') יתוקן על ידי הקבלן
ועל חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין ,שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את
הפריטים הנ"ל.
 08.0.14אחריות:
• למען הסר ספק  :האחריות אינה כוללת אחריות שבר במקרה של פגיעת צד שלישי
במתקן.
• הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקנה של המוצרים ,
הציוד  ,החומרים  ,וכל חלק מהם שסופקו על ידו .
• האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות ,
עבודה  ,חומרים וביצוע סופי .
• האחריות תהיה כמפורט להלן החל מיום אישור המתקן  ,קבלתו ע "י מנהל
הפרויקט והמזמין וחתימת פרוטוקול מסירה סופית ע "י מנהל הפרויקט כמפורט
• לכבלי חשמל –  5שנים.
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•
•
•
•
•

גופי תאורה  10 -שנים.
ציוד הדלקה לגופי תאורה דרייברים –  10שנים.
עמודי תאורה וזרועות  10 -שנים  -בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.
מרכזיות ולוחות חשמל – שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.
בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש ,ופריט אשר הוחלף,
בחדש תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  -והכול על חשבון
הקבלן .כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  48שעות בימי חול מיום מתן
ההודעה.

 08.1שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות
• השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:
• הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.
• סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל.
• אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו..
• חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.
• הנחת צנרת ,השחלת חוטי משיכה ,הנחת גיד הארקה  Cu35במקביל לצנרת
בחפירה.
• אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.
• כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.
• השחלת כבלים.
• אישור המפקח לביצוע.
 8.1סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה:
• על הקבלן לסמן ע"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי
מכרז/חוזה זה באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה
ולסמן בעזרת יתדות על גבי מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחים .אין לסמן
עמוד במרחק קטן מאשר  5מ' מתיל חיצוני של קו חשמל מתח גבוה עילי ו 2.5 -מ'
מ מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.
 8.1.1חפירות ותעלות
(סעיף  08.02במפרט הכללי)
• כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף " 08.02עבודות
עפר" של המפרט הכללי למתקני חשמל (.)08
• החפירות להנחת כבלים וצינורות תת-קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית
ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים:
• לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה .הדבר יבוצע
ע"י הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים.
• עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש ,בכל מקרה של מעבר מעל או מתח
למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור
בכתב של מהנדס האתר והמפקח .לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את
האספלט הקיים בתוואי החפירה .החפירה כוללת חיתוך שורשים במידת הצורך.
• כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על 20
ס"מ למטר בכבלים ועל  10ס"מ למטר בצינורות.
• רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  40ס"מ אם לא צוין אחרת .קווי הפתיחה חייבים
להיות ישרים ויש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה
מפתיחת כבישים.
•

בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי
 10ס"מ בתחתיה התעלה ,שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים (הנמדדים
בנפרד) בעובי של  10ס"מ.
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• במקרה של מעבר כביש או כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור PVCקשיח
 110ס"מ עובי דופן  5.4מ"מ במספר וכמות כמצוין בתוכניות.
• ביצוע החפירה :כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא,
או בין יסוד ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים .המילוי
המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר ,ולאחר שכל
העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח .המילוי המוחזר ייעשה בשכבות
שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  20ס"מ .השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים
תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש .יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע או
עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.
• אישור חפירה ומילוי :עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם
כמפורט להלן טעונים אישורו של מפקח .לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני
קבלת אישור המפקח בכתב.
• מילוי :בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצורכי מילוי יובא
מבחוץ עפר נקי חפשי מאבנים ,מטין ,מחומרים אורגאניים ,וכל חומר מזיק אחר
העפר המובא והמקור ממנו טעונים אישור המפקח.
• יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו
של המפקח.
 8.1.2צינורות
(סעיף  08.03במפרט הכללי)
•  08.9.1צינורות לתאורה
• 08.9.1.1קוטר  110מ"מ בחציות כבישים יהיו  PVCקשיח בע"ד  5.4מ"מ ,ת"י .1531
• 08.9.1.2קוטר  110מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ,ת"י .4519
• 08.9.1.3קוטר  75מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ,ת"י .4519
• קוטר  50מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה ,ת"י .4519
•
•

•
•
•
•

•
•

בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  8מ"מ ,כל קצוות
הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן .לא תשולם כל תוספת כספית בגין
ביצוע האמור בסעיף זה.
הנחת צנרת :הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש .הקבלן אחראי לסילוק המיותר
של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה .הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע
חול נקי (ים או דיונות א ו ש"ע באישור המפקח) שיעטוף את הצנרת .עובי שכבות החול
כמתואר בסעיף חפירה/חציבת תעלות .מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט סימון על פי
פרט.
חיבורי צנרת מסוג  P.V.Cקשיח :קטעי צינורות פלסטיים מסוג P.V.Cקשיח ,תת-
קרקעיים ,יחוברו בשיטת תקע ושקע .האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב
בתוך החריץ של השקע .יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.
צינורות לתאורה :צינורות פלסטיים תת-קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד
ללא מופות.
כניסות לתאים :כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת
המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר ,התא או התעלה ואשר
ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים.
חוטי משיכה :בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  8מ"מ .קצותיו
של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט
באורך  20ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור  -הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא
תשולם תוספת כספית.
סגירת קצוות צנרת :בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים
אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת
שנקבע – הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.
בדיקה וכיסוי :לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים
מפסולת ומגופים זרים .רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור בסעיף
הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.
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• סימון ומיפוי :לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים
הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות
הביצוע - AS MADEסימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח
וכיתוב מתאים.
 8.1.3כבלי חשמל
הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי N2XYבעלי עטיפה מחומר פלסטי .סוג הכבלים
יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה הכבלים יתאימו לת"י
 547בעדכונו האחרון .צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן .בזמן הנחת הכבלים,
והכנסתם לתוך העמודים או לתוך מרכז הדלקה ,יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא
תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון
בר קיימא .הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות (3העתקים) סופיות של הנחת כבלים
וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה .כל קצוות הכבלים ,בחתך של 10
ממ"ר ומעלה ,יסתיימו במפצלת מתכווצת ("כפפה")
 8.1.4בריכות ,תאי-מעבר
• תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים .הבריכות ייבנו
לפי תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:
• תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  80/100ס"מ ובגובה  50ס"מ ,כמות החוליות
תהיה בהתאם לעומק הדרוש ,כולל מכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י  489כולל שילוט
וסמל ע"פ סטנדרט העירייה.
• התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  10ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.
• גוף התא יורכב מ 2-או  3חוליות גליליות טרומיות ,מתאימות לת"י  658מטיפוס .201.1
• הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה ,כך שתחתית
הצינורות יהיו בגובה  20ס"מ מתחתית הבריכה .הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או
קידוח בלבד.
• החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.
• תחתית הבריכה תונח שכבת חצץ ,עם אגרגט מירבי של " 1ובעובי  20ס"מ .פני החצץ יהיו
נמוכים ב 10 -ס"מ מתחתית הצנרת.
• מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות
בתכניות הביצוע.
• מכסה שוחה  -מכסה המותקן במדרכה מרוצפת ,יהיה יצוק מדגם  Material:GG-20לפי
תקן  DIN1691העומד בעומס  B125לפי ת"י  .489מכסה המותקן במדרכת אספלט או
בשטח פתוח יהיה מטיפוס  103.2כדגם "כרמל  "33עם מכסה העומד בעומס  B125לפי
ת"י  .489מכסה המותקן בכביש יהיה מטיפוס  ,103.1כדגם "כרמל  "33של וולפמן"
העומד בעומס  D400לפי ת"י  .489פתח המכסה יהיה בקוטר  50ס"מ לתאים בקוטר 60
ס"מ .בתאים בקוטר  80ס"מ יהיה הפתח בקוטר  60ס"מ .כל המכסים יכללו סמל
העירייה והמערכת (תאורה/רמזורים/בקרה וכיו"ב).
 8.2יסודות לעמודי תאורה
•

היסודות לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע .על
הקבלן לספק למפקח לפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי
התאורה .על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע ,תנאי
הביסוס ,לקביעת המידות סופיות של היסודות שידרשו .החישובים ,התוכניות
והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זה .יועץ הקרקע
יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס .מהנדס ,המאושר ע"י
המזמין ,אשר בדק ואישר את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן והקבלן מתחייב
מראש ,בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות שיקבל מהנ"ל.
מחיר לתכנון הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה של
היסודות בהצעתו של הקבלן ולא תידרש תוספת על כך.

•

יציקת היסודות תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ
הוראות המפקח .גובה היסוד בגינון  5ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  20ס"מ
מתחת לפני הקרקע .באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה.
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•

יציקת בטון תבוצע לפי פרק  02מפרט כללי ,ולפי תכנית פרט סטנדרטית .סוג הבטון ב30-
לפחות ( 30ק"ג צמנט למ"ק לפחות) .סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים
לא תעלה על  3מ"מ .הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  5מ"מ מציר היסוד .מקום
מעברי ההספקה (במשטח המאוזן של היסוד) לא יסטה יותר מ 10 -מ"מ לגבי ציר היסוד.

•

הברגים לפי ת"י  ,812סעיף  ,209.6ינוקו מעודף חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני
הכנסתם לתוך הבטון 4 .ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  30*5מ"מ ,ינוקו מכל שומן
באמצעות טטרה-כלור-פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין .בורגי היסוד יגלוונו
אבץ חם  80מיקרון או בהתזה.

•

הברגים הנקיים (ללא חלודה או ציפוי) יוכנסו לתוך יציקת הבטון.

•

מפלס הקרקע המ סומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה
הקיים או העתידי .בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ 10-ס"מ מתחת
למפלס האספלט ו/או הריצוף .בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו  10ס"מ ממפלס הסופי של
הקרקע .המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים.

•

אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים
כנדרש לקבלת צפיפות הגדולה ביותר.

•

שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.

•

על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או מכון התקנים לתכונות החוזק של
הברגים והתאמתם לדרישות התכנון.
 8.2.1עמודים וזרועות
• עמודי תאורה מפלדה עד גובה  6מטר
הערות:
 .1בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן.
 .2כל העמודים יהיו צבועים על פי מפרט עירייה.
 .3עמוד תאורה משולבים במצלמות ,יהיו עם הפרדה בין המערכות ודלת שירות לכל
מערכת ,המחיר יהיה נכון לעמוד זה כעמוד רגיל ולא יתקבל עליו כל תוספת.
•
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

כללי
ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר ע"י מחלקת המאור של עיריית י-
ם ,אשר הוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי ,נמצא תחת ביקורתו.
מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  ISO-9001ובעל תעודת הסמכה של רתכים
הקבלן/יצרן עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים .על הקבלן לעמוד
בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים:
תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך .המוסד או
המומחה ייקבעו על ידי מנה"פ בתאום עם מח' המאור של עיריית י-ם.
הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של מנה"פ בתאום עם מח' המאור
של עיריית י-ם.
על הקבלן להודיע למנה"פ מועד ומקום ביצוע הריתוכים .זו תימסר לפחות שבוע
לפני ביצוע הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג המזמין לפקח על הריתוך.
כל העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.
צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז .העמוד יתאים
לעמידה במהירות רוח של  47מטר לשנייה לפי ת"י  .414העמודים והזרועות יתוכננו
עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י  414בהוצאתו האחרונה ,תוך התחשבות
בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי.
תכנון וביצוע העמודים והזרועות יהיה לפי ת"י ( 812בהוצאתו האחרונה) בהעדר
הוראה אחרת ,העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים  -יתוכננו ויבדקו
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לעומסי רוח הפועלים על  2פנסים לפחות בשטח  0.22מ"ר כל אחד לפחות (שטח
מלבני שווה ערך) במשקל של  20.7ק"ג כל אחד .כמו כן תיערך בדיקת פיתול
המתאימה לעומס פנס אחד .בורגי היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם
לפרטים בתכנית .לכל עמוד ,בין אם מיועד לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני
פתחים.
ו .עם הגשת ההצעה למכרז יגיש הקבלן/היצרן תכנית מפורטת של העמוד ,של הזרוע
(כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים) ושל יסודות הבטון לעמודים וחישובים סטטיים
מפורטים ,כולל חישוב כוחות הניסוי .רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס גשרים
ראשי ,רשאי הקבלן לבצע את העמודים ואת הזרועות בתיאום מלא עם מפקח
מטעם מ.ע.צ .כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק.
ז .יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראלים או
אמריקאיים) להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון ,ע"י העמקת התבריג
וכיו"ב ,ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.
ח .על הקבלן להביא על חשבונו תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניון או גוף אחר
המוסכם על המזמין ,המאשרת את התאמת העמודים והזרועות המסופקים
לדרישות ת"י  812ולמפרט הזה .מועד הבדיקות יתואם ויערך בנוכחות נציג מח'
המאור של עיריית י-ם עליו יוחלט ע"י המפקח .במידה וידרשו שינויים בתכנית
הביצוע (כולל הגדלת עוביים ,שינוי בפרטים) הם יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום
נוסף.
יש להקפיד בזמן הטעינה ,ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות ולהימנע מחבלות,
ט.
מכות ושריטות .הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות
רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה .אין לגרור או לזרוק את העמודים על
הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה .כל פגיעה בציפוי כתוצאה
מפעולת ההובלה ,הטעינה והפריקה ,תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס,
המפקח ,אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.
יש להקפיד בזמן ההעמסה ,ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות ולהימנע
י.
מחבלות ,מנזקים ממכות ומשריטות .אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע .הרמת
העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים ,כגון עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או
כבלי פלדה .כל פגיעה בציפוי  -כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה  -תותקן
על חשבון הקבלן לפי הוראות המהנדס המפקח ,אשר רשאי גם לפסול את העמודים,
הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.
יא .באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות
בעמודים .העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים .בין שתי שכבות של
עמודים תונח שכבה חוצצת .את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה
יציבה שתמנע מפולת וסכנה לאנשים הנמצאים בסביבה
יב .אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה .במידה וידרשו
שינויים בתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עובי ,שינויים בפרטים וכיו"ב) הם יבוצעו ע"י
היצרן ללא תשלום נוסף ,וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט ,החוזה וכיו"ב.
• פירוט
העמודים יהיו בנויים מפלדה מגולוונת ע"פ מפרט העירייה לעמודי פלדה
א.
וזרועותיהם ,לפי תוכניות פרטים לעמודים ,ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה
במהדורתם האחרונה.
פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  4צלעות ,שיתחברו לעמוד לשם
ב.
חיזוק .הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של  8מ"מ לפחות.
הגנה בפני שתוך (קורוזיה)  -ציפוי כל הברגים ,האומים ,השייבות וכל חלקי המתכת
ג.
של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם ,בין אם הם גלויים או מוסתרים (מלבד חלקי
בורגי העיגון שבתוך היסוד ,אותם אין הכרח לגלוון) .הציפוי ייעשה בטבילה חמה
(גלוון) על פי התקן הישראלי ( 918בהוצאתו האחרונה) בעוביים הבאים :פחים וכו':
עובי הציפוי  80מיקרון לפחות (בניגוד לת"י  918הדרוש  60מיקרון) .ברגים על
חלקיהם :עובי הציפוי  56מיקרון לפחות .כל עבודות הריתוך ייעשו לפני הגלוון .לא
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יורשה כל ריתוך לאחר מכן .במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את
הברגים ,האומים ,והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה ,אך עובי בגלוון לא יהיה פחות
מ 56-מיקרון.
הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או
ד.
אמריקאים) להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון  -ע"י העמקת
התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן .בבורגי יסוד אפשר
להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד ובתוספת כ 5 -ס"מ מאורכו המוחדר
אל תוך היסוד .במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים,
האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה ,אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה פחות
מ 56 -מיקרון .בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו למ.ע.צ מגולוונים כנדרש
במפרט זה ,כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג.
המתכנן ו/או המפקח רשאים לדרוש בורגי נירוסטה (פרט לבורגי יסוד) במקרה כזה
ה.
על הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת  -מכון התקנים ,טכניון  -לתכונות
החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון .כמו כן גם אישורים של המעבדות
הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו מחליד .ההזמנה כוללת אספקת  4בורגי יסוד עם 8
אומים ו 8-דסקיות לעמוד רגיל שביר כמסומן בתכנית המצורפת ,אם לא צוין אחרת
בכתב הכמויות.
לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  6מ"מ לפחות אשר ייסגר באמצעות בורגי
ו.
אלן שקועים ,מוגנים בפני חלודה .הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.
סימון העמודים והזרועות :נוסף לסימון לפי ת"י  812כל עמוד וכל זרוע יסומן
ז.
במספר רץ (בכל הזמנה) אשר יוטבע בשעת הייצור.
הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד.
ח.
ט .לבורג יחוברו:
 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. מוליך  10ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד (ראה בסעיף העמוד). מוליך הארקה  2.5ממ"ר למנורה על העמוד. הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.
י.
 8.2.2הצבת העמודים
עמודי הת אורה יוצבו מעבר למעקה פלדה או מדרכות .במקומות בהם עמודי
תאורה יהיו מעבר למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם התקנת
המעקות בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופים ללא הגנה וכל זה כדי
למנוע התנגשות קשה של כלי רכב בעמודי תאורה.
העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.
העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים.
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות
האומים והדסקיות ,כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.
באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד ,ייעשה זאת הקבלן
ללא תשלום נוסף.
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י
משחה מונעת החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב
מאוחר יותר ,יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם
האומים .לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים יעטפו הברגים
והאומים ביוטה רוויה בזפת .לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים,
האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד תום השרוול,
ויוצק בטון מסביב לפלטה .על הקבלן למרוח זפת חמה גם מתחת לפלטה
ובחלקו הפנימי כ 30 -ס"מ לפני הצבת העמודים.
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•

חיבור הבסיס לבורגי יסוד
יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ 7-ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו .יש
להבטיח שיפועים וסידורי ניקוז ,שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם
תחתית הבסיס וימנעו מגע הבסיס בבטון .בורגי יסוד וכל הברגים האחרים
וכן האומים והדסקיות יסופקו למ.ע.צ מנירוסטה כנדרש במפרט זה,
כאשר האומים המגולוונים מוברגים כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספר
דסקיות אשר גם הן יגלוונו .יש להבטיח חיץ חשמלי בין הבסיס לבורגי
היסוד ע"י דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או חומר
עמיד אחר בעובי של  10מ"מ לפחות ובקוטר של  10ס"מ לפחות ,שנמצא
בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון .לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח
את הברגים ,האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה
(מאושרת על ידי מהנדס גשרים ראשי) כגון של חב' DENSO.החיץ ייבדק
בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע ,על ידי היצרן ועל חשבונו.
בדיקת החיץ תבוצע בנוכחות המפקח .לאחר בדיקת החיץ יש לכסות
ולאטום את האומים במשחת אלסטקס (תוצרת אסקר פז או שווה ערך)
לעובי אספלט של  2ס"מ לפחות מכל צד.

• מגש אבטחה בעמוד תאורה
(סעיף  08.09במפרט הכללי)
המגש יהיה בהתאם לחלופות הבאות:
מבנה מפוליקרבונט ,על פי הנחיות מחלקת המאור בעיירה.
•

מא"ז לאבטחה יהיה דו קוטבי עם ניתוק "אפס" .A6, KA10

•

מהדקי  SOGEXIלחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.

•

בורג הארקה " 3/8מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד 4
ממ"ר ,לבורג הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.

•

מהדקי יציאה פלסטיים ,עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל
אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך ,המהדקים יהיו על תשתית
הפרשפן.

•

כבל  2.5*3ממ"ר לכל פנס (מוליך יציאה מהנטל ,מוליך " "10ומוליך הארקה).

•

חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.

•

שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.

•

הערה :מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה
בהתאם לתקן  .IEC 898סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן.
הארקות למתקן תאורת חוץ
(סעיף  08.05במפרט הכללי).

•

ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:

•

 08.15.1מוליך נחושת חשוף בחתך  35ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס
להארקת כל העמודים 2 .קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של
העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת .נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף
העמוד .מהבורג הקבוע בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך  10ממ"ר לבורג
הארקה במגש האבטחה.

•

 08.15.2התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה
בהתאם למפורט בתוכניות .לאלקטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף  35ממ"ר.
האלקטרודה תהיה מפלדה מצופה נחושת בקוטר  19מ"מ ובאורך  3מטר לפחות (2
יחידות של  1.5מטר כ"א) .האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  60ס"מ עם מכסה

8.2.3
8.2.4
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לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  489כולל כיתוב ושילוט הארקה ,הכול כמפורט
בתכניות.
 8.3גופי תאורה ,נורות וציוד הדלקה
•

כללי

•

גוף תאורה אלבני לד של חברת שריידר 48 ,ואט ,פנס יהיה צבוע בגוון מפרט
עירייה ,או של  NERIמסופק על ידי מחסני תאורה או שווה ערך.

•

אחריות לגופי תאורה

▪ גופי התאורה לעמודי תאורה  6מטר.

▪ הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס ,וכן
מכלול אביזרים ,דרייבר  .אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על
כל מרכיביו .בעת אישור פנס ימסור הקבלן למזמין יחד עם פנסים
לדוגמה כתב אחריות של הספק .כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום
העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן .מובהר מעבר לכל
ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים ,הנורות והאביזרים לאחר
שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם.
▪ כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט
להלן:
•

•

-

•
•

•

•

•

-

תקופת האחריות
גוף הפנס  10 -שנים.
דרייבר  10 -שנים.
(בתקופת האחריות לא יראה כל סימן לכלוך מכל סוג שהוא בתוך הפנס וכל סימן חלודה
שהוא בפנס בשלמותו).
נורה לפי המלצת יצרן הנורה – כפי שמופיע בדף הנתונים.
▪ האחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות
שרופות ,עבודה ,חומרים וביצוע סופי.
בדיקת הציוד
לפני הזמנת הגופים ,נורות והציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים לאישור של
המתכנן והמפקח כמפורט להלן:
סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן הפנס.
הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המפקח והמתכנן.
הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה.
חובת אספקת מסמכים נלווים
▪ מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים
בכל דרישות תקן ישראלי  20חלק  , 2.3בדרישות המפרט טכני המפורט
לעיל ,בדרישות חוק החשמל ובדרישות פרק  08המפרט הכללי ,וכן
שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.
▪ תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים ,המעידה על עמידות גוף התאורה
המסופק לדרישות תקן ישראלי  20חלק  ,2.3בצרוף צילום של הפנסים
הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד .עם כל משלוח של פנסים יש לצרף
מסמך בדיקות .C.O.C , T.O.C
הגנת הגוף בפני חשמול.
▪ גוף התאורה יוגן באמצעות הארקת כל חלקי המתכת שבו ,ויתאים לדרגת
הגנה לפי קטגורית .-I CLASS
סימון ושילוט
▪ על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל 10*15
ס"מ לפחות ,שתראה מתחתית עמוד התאורה.
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 8.3.1מרכזיות הדלקה דגם עיריית ירושלים עדכני לתאריך הביצוע
• כללי
המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד.
המרכזייה שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות דגם העדכני ביותר
ליום הביצוע ,היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד מפורטת לאישור המתכנן
והמפקח וזאת לפני תחילת הייצור .הציוד במרכזיה יהיה ע"פ תקן  898סוג
הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל .המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות
הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה של עיריית ירושלים
ודרישות חברת החשמל ,מחלקת חל"ב.
המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר ,מוגנת מים  , IP65מתאימה להתקנת
חוץ לפי תקן .43629
המרכזייה תהיה מורכבת על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות
מתכת ונעילה.
מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין ,מחולקת ל 3 -ארונות:
ארון עבור מונה חשמל ,ארון עבור מרכזית התאורה וארון עבור יחידת קצה
(בקר) .הארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.
הארגזים יותקנו על יסוד בטון .אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת
של כ 10 -ס"מ מכל צד ו 5 -ס"מ במרווח שבין הארונות .היסוד יבלוט מעל
הקרקע ויכלול ברגים לחיזוק הארגז ,מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת
בתוך היסוד.
הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם.
כל הברגים ,הצירים ,ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות
קפיציות .כל חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד
המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.
הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים .נוסח
השילוט יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.
המרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי  PLעם מנורה ומפסק ,מגני ברק
עם נתיכים ,פס אפס ,פס הארקה ,מהדקים כיו"ב.
הנחיות ודרישות לייצור המרכזייה:
על הקבל להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש .הערות ועדכונים יסומנו
על תוכנית ייצור המרכזייה .רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור
המרכזייה .יש לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור
המרכזיות בפרויקט .היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן .ISO9002
•

כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין
בקופסאות  .CIהכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים
בארגזים ובקופסאות.

•

כל החיזוקים יהיו מגלוונים.

•

הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח.

•

הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  INBARמדגם  – FGIכמות לפי
תוכנית .הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין ,עם דרגת אטימות לא
פחות מ – .IP65

•

כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.

•

המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות “.”INBAR
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•

יש להתקין בדלת הלוח  2תיקי תוכניות .האחד עבור תוכנית  AS MADEשל
מרכזת התאורה והשני עבור תוכנית  AS MADEשל מתקן התאורה בכביש.

•

 .יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.

•

כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים בפנלים.

•

פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל.

•

ציוד מיתוג (מאמ"תים ,מ"ז ,פקטים ,מגענים וכו') יהיה מתוצרת אחידה בהתאם
לתקן  898כמפורטMERLIN GERIN ,ABB, SIMENS,G &F, LEGRAND, :
.ROCKLWELL

•

כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ – . KA10

•

כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.

•

ממסר ועין פוטו-צל FCומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן
בתוכנית.

•

הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של
הארגז.

•

חיבורים לפס " "0ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים .כל מוליך " "0ו"הארקה"
יחובר לבורג נפרד .חיבורים לפסי " "0ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו
העדכנית.

•

פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.

•

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה .לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של
מעגלים שונים.

•

חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך.

•

מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  PGכדי להבטיח כניסה ישירה של
הכבלים למהדקים.

•

התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה ,עם סטופרים בצדדים.

•

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית ,גוף
התאורה יותקן מעל חזית הלוח.

•

רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות CIבברגים עם
אומים ולא בורגי פח.

•

לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר" ,פתיחת מכסי קופסאות
CIתתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".

•

שילוט – יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת .נוסח
השלטים – ראה תוכנית עדכנית .סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.

•

סרגלי מהדקים  -יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.

•

יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.

•

סכמות כוח ופיקוד -ע"פ תוכנית עדכנית.

•

יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות

•

תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת
הביצוע.
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•

•

על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל ,תקנים וכללי
המקצוע .כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח.

•

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י
מפקח והמתכנן.

•

ארון לוח חברת החשמל

•

בתוך תא חברת חשמל יותקנו  2לוחות עבור מונים תלת-פאזיים מפרטינקס בעובי
 5מ"מ .לפי מידות  450*300מ"מ עם חריץ עבור החוטים .באותו תא יותקן ארגז
( CI4) D4מפוליקרבונט עם מבטחים  DIN 00 3*125אמפר .את ארגז המבטחים
יש לקבל בחברת החשמל מחלקת אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת
אחזקה של חברת החשמל .הארגז D4יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות
המונים .בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב
לארגז המבטחים יש לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה .החלק התחתון
מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי
הסגירה .המסד יהיה יציקת בטון בגובה  300מ"מ לפחות מעל פני הקרקע .בתוך
המסד יותקן לפני היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי .בגודל " 4כמגן על
כבל הזנה של חברת חשמל .עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו
ביציקה צינורות שרשורים קשיחים " 4לפחות .בין שני התאים הצמודים זה לזה
יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה ומפסק הראשי .החוטים יושחלו בתוך
צינור מרירון  29מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י חבקים מתאימים המודבקים
לדפנות .על ידי ארגז D4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת  40*4מ"מ
לפחות עם  3ברגים " 3/8מגולוונים.

התקנה
הארונות יותקנו לפחות  50ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי
רכב יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.
חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה .המשטח ימוקם בקרבת
הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה להתנגשות ברכב
המתחזק.
כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל .ע"י חבקים
מתאימים או באמצעות סרט אל-חלד.
הכבלים על העמוד יוגנו על ידי תעלת פח הגנה מגולוונת מתאימה ,עד גובה  3מטר
מהרצפה .הכבלים יחוזקו על העמודים עד  0.4מטר מתחת לחוט הרשת.
החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל.
לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי
חברת החשמל ,אחרי סידור הליכים משרדיים.
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פרק  – 40עבודות פיתוח
כללי
העבודות נושא פרק זה תבוצענה בכפוף להוראות פרק  – 40פתוח באתר של המפרט הכללי
לעבודות בנין.
בנוסף לאמור בסעיף  40002של המפרט הכללי כנ"ל ,תבוצענה העבודות גם בכפוף לאמור
בפרקים הרלוונטים של המפרט הכללי כדלקמן:
פרק  – 04עבודות בניה
פרק  – 05עבודות איטום
פרק  – 06נגרות ומסגרות אומן
פרק  – 09עבודות טיח
פרק  – 11עבודות צבע
פרק  – 19מסגרות חרש
עבודות פירוק  -ראה פרק  24להלן.

קירות תומכים ,סלעיות וגדרות
40.1
 40.1.1קירות כללי
במסגרת עבודתו נדרש הקבלן לבצע קירות תומכים גדרות וקירות פתוח ,חלקם
חדשים וחלקם כהשלמה לצד ו/או ע"ג קירות וגדרות קיימים.
 40.1.2קירות אבן
כללי
סוג האבן ומרקמה טעונים אישור מוקדם ובכתב של המפקח .הקבלן יביא
דוגמאות אבן לאישור המפקח .האבן תתאים לדרישות המפרטים (בינמשרדי,
עיריית י-ם ,מפרט טכני מיוחד.
האבן שנבחרה לחיפוי קירות חדשים ונדבכי ראש :אבן "ביר זית" בגוון צהוב .על
פי דוגמה לאישור האדריכל .עיבוד תלטיש צפוף ועדין לקירות ומסמסם צפוף
לנדבכי הראש.
אבן לקירות קיימים-יהיה כדוגמת הקיר הקיים ובעיבוד דוגמת הקיר הקיים.
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הביצוע יהיה לאחר אישור דוגמה והשוואה בשטח.
קירות אבן מורכבים
קירות אבן מורכבים – קירות אבן בהם יוצקים את גב הבטון כנגד האבן ,יבוצעו
על פי הנדרש במפרט הכללי ובכפוף לתקן ישראלי .2378
חיפוי קירות בלוחות אבן
א.
כללי
 )1חיפוי אבן על גבי קירות ,יבוצעו גם על פי הנדרש במפרט הכללי ובכפוף
לתקן ישראלי .2378
שכבות החיפוי של הקיר כוללות:
)2
(א) שכבת הרבצה ממלט בעובי  2-3מ"מ.
(ב) שכבת בטון בעובי  4ס"מ.
(ג) לוחות האבן יחוזקו לקיר .
(ד) הזוויתנים ,רשתות הזיון ,העיגונים ,יהיו מגולוונים.
(ה) חוטי הקשירה לאבן יהיו מנירוסטה.

 )3מערכת העיגון
מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים:
א .עוגנים מגולוונים קוטר  8מ"מ לקשירת הרשת שבגב הבטון.
העוגנים יקבעו בצפיפות של  60ס"מ בכל כיוון.
ב .רשת הזיון בקוטר  5מ"מ במשבצות  15/15ס"מ מגולוונות .הרשת
תמוקםבאמצע הגב הבטון .הרשת תעוגן לעוגנים.
החפיפה בין רשתות תהיה של " 2עיניים" לכל הפחות.
הרשת תכופף על הפאה העליונה של הקיר לפחות  20ס"מ ותקושר עם קוצים
לבטון.
ג .בהעדר שן מבטון ,יותקנו זוויתנים מגולוונים לתושבת הציפוי מתחת לשורה
התחתונה .בלוח האבן יבוצע חריץ לשם השענתו על הזוויתן.
בכל אבן יעשו  4קדחים לתפיסת האבן אל הרשת.
ד .כל אבן תיקשר אחורה אל רשת הברזל בעזרת ארבעה עוגנים מפלב"ם .316
שני עוגנים הקבועים בפאה העליונה ועוגן בכל הפאות צידית .קוטר העוגנים
 3.4מ"מ והם יעוגנו בקידוחים בפאות האבן שעומקם  30מ"מ וקוטרם 4
מ"מ .עומק הכנסת העוגנים לקדחים באבן 25 ,מ"מ לפחות.
 .)4ההכנות לביצוע החיפוי
א .יש לנקות את שטח הקיר ולהרטיבו במים.
על שטח הקיר תבוצע שכבת מלט צמנט  1:3בעובי  2-3מ"מ ,בתוספת חומר
מגביר הדבקות מסוג סיקה  1או ש"ע .שכבה זאת תכסה את הקיר באופן
מלא ותוחזק במצב רטוב במשך  3ימים.
 )5עבודות החיפוי
א .גב הבטון יוצק בין האבן וקיר המבנה מתערובת של בטון עשיר צמנט
( 330ק"ג צמנט למ"ק בטון לפחות) .תערובת הבטון תהיה מורכבת מחול
ועדש מדורג ,בגודל שיאפשר חדירת התערובת לכל החללים הנדרשים.
יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת לכל היותר ,תוך הידוק מירבי
שיבטיח מילוי החלל ,הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת הזיון הנ"ל.
ב .בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון .השלמת הפנים
העליונים של היציקה תהיה בשיפוע קל כלפי חוץ למניעת חדירת מים
אפשרית .משטח גמר היציקה יהודק אך לא יוחלק.
ג .לפני כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ראשונה ,יש להרטיב היטב
ולהספיג במים את כל אזורי היציקה ,ובכללם היציקה הקודמת ,זאת מבלי
לפגוע בדרישה לאשפרת הקיר במשך שבוע לפחות.
 )6הכיחול
 .1התערובת לכיחול המישקים בין האבנים תוכן כלהלן :שלושה נפחים
חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל
מים/סיקה עד לסומך המתאים לכיחול.
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התמהיל מים/סיקה יהיה ביחס  .1:1כמו כן יש להוסיף לתערובת הכיחול
ערב משפר הדבקה .לתערובת הכיחול יש להוסיף לפי גוון האבן ,או כל
גוון אחר לפי הוראות האדריכל.
 .2רוחב המישקים כמפורט לעיל
 .3הביצוע של הכיחול:
 ניקוי הטיט לעומק  3סנטימטרים – סמוך למועד הבנייה ולא יאוחרמשבעה ימים מעת הבנייה.
 ניקוי דפנות האבן לעומק  3סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשתפלדה חשמלית ובעבודת ידיים .יש להקפיד לא לפגוע בעוגנים.
 סילוק כל החתיכות ופירורי הטיט. ניקוי החלל הניזכר לעיל במים. הכנת החומר בצורה הנכונה – הקפדה על מינון נכון וקבוע של צמנט לבן,קוורץ וחול (או ללא חול) ומוספים כדלעיל.
 גוון הכחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידיהאדריכל
ובאישורו.
 הקפדה על ערבוב נכון  -רצוי במיקסר. מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה. גמר הכחול על ידי מכשיר שידחוס מצד אחד ויאפשר גימור על משטחישר
ולא בעיגול מצד שני.
 לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המכשור ולהדק את הכחול(ולסתום
סדקים אם נפתחו).
 הכחול יהיה במישור האבן או במישור פנימי מפני האבן כ 3-מ"מ פנימה.במקרה זה פני האבן באותם ה 3-מילימטרים ינוקו מכל פירור
ואבק.
 אשפרה –  5ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח ,ע"י התזה מתמדת שלמים על פניה.
 לאחר האשפרה ,בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון. תוך כדי הכחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך וביחוד משיירי צמנטובטון.
בדיקת שליפה
הקבלן יבצע בדיקת שליפה לאבן להוכחת חוזק ההדבקות כנדרש במפמ"כ.
 40.1.3קירות תומכים וגדרות
מפרט טכני לפירוק ובניה מחדש של קיר לשימור.
 .1העבודה כוללת:
 1.1פירוק מבוקר של קטעים או פירוק מלא של קיר אבן ,המיועד לשימור.
 1.2אחסון מסודר של האבנים המפורקות מהקיר הנ"ל.
 1.3התקנת הקיר מחדש באבנים מהפירוק.
 .2מפרט טכני כללי
המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית (הספר הכחול)
מהווה חלק בלתי-נפרד ממפרט טכני זה באותם הפרקים ואותן המהדורות אשר
מתיחסים לעבודות מסוג העבודות לפי חווה וה ,כאילו היה המפרט הכללי
מצורף לחוזה .הקבלן מאשר בזה כי המפרט הכללי הנ"ל מוכר לו ,ומצהיר בזאת
על הסכמתו לראות במפרט הכללי חלק מהחוזה כאמור לעיל בסעיף זה .כמו-כן,
מפרט מכון התקנים לענין חיפוי חזיתות באבן מהווה חלק מחוזה זה.
 40.1.4מפרט טכני מיוחד
א .המפרט הטכני המיוחד לביצוע הפרויקט לעיל ,הינו המפרט הטכני המצורף ובו
השלמות ,תוספות או דרישות מיוחדות בנוסף או בניגוד למפרט הכללי הבינמשרדי ,כל
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העבודות נשוא חוזה זה תיעשינה ,אם לא צויין אחרת במפורש ,בהתאם למפרטים הנ"ל
או ,בהעדר מפרטים או תקנים כאלה ,לפי הוראות המהנדס האדריכל ו/או הוראות
המפקח .לפי הוראות המהנדס האדריכל ו/או הוראות המפקח.
המפרטים הטכניים קובעים את דרכי הביצוע הנכונות של העבודות המופיעות בתכניות
ו/או ברשימת הכמויות .המפרטים הטכניים מהווים השלמה בלבד לתכניות ו/או
לרשימת כמויות ,ואין הדבר מחייב שכל עבודה המתועדת בתכניות ו/אן ברשימת
הכמויות תפורט כמפרטים הטכניים.
ב .תיאור כללי
קיר אבן לשימור עשוי מאבן בשני צדדים וקופינג.
 40.1.5ציוד
הציוד שהקבלן ישתמש בו לפירוק החזיתות יהיה כזה ,אשר יבטיח את שלמותן של האבנים
בכל שלבי העבודה .יש לוודא ניתוק כל אבן מהרקע שבגב הקיר ומהאבנים הצמודות
שמסביב בזהירות מלאה ,תוך הבטחה ושמירה שהאבנים ישמרן במצבן שלפני הפירוק .אי-
לכך ,רוב עבודת הפירוק תיעשה במכושים ,אזמלים ובעבודה ידנית.
השלמת פירוק פנים הקיר לאחר פירוק האבן יכולה להיעשות בקונגו .השימוש בציוד הוא
פועל יוצא של יכולת המבצע לפרק את האבנים מבלי לפגוע בהן.
בשום מקרה לא ניתן יהיה למוטט חלקים בצורה בלתי-מבוקרת ,אשר עלולה לסכן את
יציבות הקיר.
 40.1.6ניתוק מערכות
פעולה ראשונה לפני התחלת עבודות הפירוק וההריסה תהיה ניתוק מוחלט של המערכות
המתחברות לקיר ,ככל שקיימות מערכות כאלה .חשמל ,מאור ,מים ,ביוב ,טלפון וכו' .על
הקבלן חלה החובה לקבל מכל הרשויות הנוגעות בדבר את כל האישורים הדרושים לצורך
ביצוע הניתוקים הללו ,וכן קבלת אישור נוסף מהמפקח.
מודגש בזאת ,כי לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן בנוגע למערכות אלה ,כל פגיעה שתיגרם
למערכות אלה ,נזקים שייגרמו וכל פגיעה מסוג כלשהו  -הינה באחריות הקבלן בלבד ,לא
תשולמנה לקבלן תוספות הנובעות מעבודות לאיתור המערכות ,תשלום עבור נזקים מסוג
כלשהו ,תשלום עבור תיאומים שונים ועבור עיכובים שונים ,תשלום עבור תיאומים שונים
ועבור עיכובים שונים שייגרמו לו ,כל המפורט לעיל כלול במחירי היחידה של הסעיפים
השונים.
פגיעה במערכות שונות שאינן מיועדות לניתוק בתחום העבודה או מחוץ לתחום העבודה,
תחייב את הקבלן בביצוע תיקונים ,וזאת על חשבונו בלבד .המפקח יהיה הפוסק האחרון
בנושא זה ,עבור כל העבודות הקשורות במערכות קיימות לא ישולם בנפרד ,והן כלולות
במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.
 40.1.7הסדרי תנועה בכבישים
תשומת לב הקבלן מוסבת לעובדה ,כי חלק מעבודותיו תתבצענה בקרבת תנועה לאורך
כביש קיים  .על הקבלן לתאם עבודות ההריסה עם רשויות העיריה ומשטרת ישראל ,ולקבל
אישורם לכל פעולה הנעשית במדרכות ובכבישים.
על הקבלן לבצע את עבודותו במקומות אלה בצורה שלא תגרום הפרעה לתנועה של הולכי
רגל וכלי רכב העוברת בתחום עבודתו ובקרבתו ,ולדיירי הסביבה ולשירותים הקיימים
באתר העבודה ,רואים את הקבלן כאילו ,כלל במחירי היחידה שבהצעתן את כל ההוצאות
הנוספות העלולות להיגרם לו לצורך מילוי הדרישה הנ"ל בגין ביצוע העבודה בקטעים
ובהפסקות ו/או בעבודות לילה כפי שיוכתב לו על-ידי המפקח ועל-ידי גורמים שונים
המעורבים בביצוע הפרויקט ,ובגין נקיטת האמצעים הדרושים להכוונת התנועה בעת
הביצוע כגון :שלטים ,תמרורים ,פנסי תאורה ותאורת בטחון ,מעקות בטיחות וגדרות,
הצבת פועלים להכוונת התנועה בכל מקום ובכל עת שתידרש ,ובכל אמצעי אחר שיידרש
על-ידי המפקח ו/או משרד התחבורה ו/או משטרת ישראל.
הכנת גידור ביטחון בין איזור העבודה לבין איזור הולכי הרגל.
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על-מנת להבטיח כל האמור לעיל יחוייב הקבלן להגיש למפקח תכנית המפרטת באופן
מדוקדק את אופן ביצוע העבודות המוצע על-ידו בקרבת התנועה ,שלבי ביצוע העבודות ,וכן
אלטרנטיבות לתנועה חלופית בעת סגירת קטעי כביש קיימים .לא יחל הקבלן בעבודתו
בטרם אושרה בכתב תכנית עבודתן ,כאמור לעיל.
 40.1.8פיגומים לביצוע העבודה
א .לצורך פירוק מבוקר של האבן ,בשלב א'
הקבלן יספק ויקבע על חשבונו פיגומים יציבים (בנויים לפי דרישת התקנות הממשלתיות
והתקן המחייב) הדרושים לביצוע העבודות השונות .רוחב המעברים של הפיגומים יהיה 80
ס"מ לפחות ,והם יהיו מוגנים היטב במעקות ,לוחות רגליים וכו'.
הקבלן מחוייב לבדוק היטב את הפיגומים ,שלבי סולמות וכו' לפני התחלת העבודות
ובהמשכן ,כדי להבטיח את יציבותם המוחלטת .השימוש בפיגומים תלויים אסור בהחלט.
אין לחבר פיגומים לחלקי מבנה ללא אישור המהנדס .הרמת עובדים או הורדתם במכונות
הרמה אסורה בהחלט .אין לבצע עבודות מתחת למכונות הרמה.
ב .לצורך בניה מחדש ,לשלב ב'
אין כל התחייבות של המזמין לספק לקבלן פיגומים כלשהם לשלב הבניה מחדש.
 40.1.9גדרות בטחון מסביב למקומות העבודה
הקבלן יתקין גדרות בטחון מסביב למקום העבודה ,יחזיק אותן במצב תקין במהלך
העבודה ,ויסלק אותן עם השלמת העבודה .כמן-כן יסדר מעקות ,אמצעי תאורה ,שלטי
אזהרה וכל אמצעי אחר שיהיה דרוש על-מנת להביא את האתר למצב שיש בו בטיחות
מלאה לפועלים ולציבור .הכל לפי דרישות הבטיחות ,הוראות התקנים וכו'.
עם מסירת השטח לידי הקבלן רואים את הקבלן כאחראי בלעדי בשטח בכל נושא
הבטיחות .אחריות זו תהיה בכל תקופת ביצוע העבודה ,ולאחריה במשך שנה נוספת.
 40.1.10אחריות למבנים ולמתקנים קיימים
הקבלן מתחייב לנהוג בכל אמצעי הזהירות הדרושים על-מנת שלא לפגוע במתקנים על-
קרקעיים ו/או תת-קרקעיים (כגון מבנים ,קירות תמך ,צנורות ,כבלים ,קווי מים ,חשמל,
ביוב ,ניקול ,תקשורת וכד').
הקבלן אחראי לשלמותם ,ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם כתוצאה מביצוע העבודה.
 40.1.11פינוי פסולת בניין וניקוי שטח
במקביל לעבודות הפירוק יוציא הקבלן מהשטח את פסולת הבנין והאשפה ,כך שלא ייווצרו
מצבורי פסולת בשטח.
המפקח רשאי להורות לקבלן מדי פעם להוציא קטעים ולנקות מקומות שונים מפסולת בנין
ואשפה ,והקבלן חייב לבצע זאת ללא דיחוי.
הקבלן ינקה מדי פעם ועל-פי הוראות המפקח את הכבישים והמדרכות אשר לוכלכו
בפסולת הבנין .העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה נקי מכל פסולת בנין ואשפה ,מיושר,
וכאשר כל השטחים הציבוריים ,מדרכות וכבישים מסביב לבנין נקיים לחלוטין.
 40.1.12ת קנות עבודה ממשלתיות ועירוניות
הקבלן ימלא בדייקנות אחר כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו על-ידי
השלטונות בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים .לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן
על-סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל ,וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי ,עקב איחור
שנגרם על-ידו וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי ,עקב איחור שנגרם על-ידו מפאת אי-
מילויין של התקנות הנ"ל.
מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבנים שבאתר ,על הקבלן לפעול לפי תקנות
משרד העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות ,וזאת תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות
המירביים הנדרשים להגנה על העוברים והשבים ,על הפועלים העוסקים במלאכת ההריסה,
ועל כלי רכב ניידים ונייחים בתחום העבודה ולידו.
 40.1.13שמירה
הקבלן יהיה אחראי על שמירת האבנים שפורקו עד לשלב של מסירת כל העבודה למזמין.
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 40.1.14כללי
את כל ההוצאות הכרוכות במילוי כל התנאים במפרט טכני זה לקח הקבלן בחשבון
בחישו בי הצעתו .לא תשולם כל תוספת עבורן ,והן תהיינה כלולות במחירי היחידה של
עבודות הבנין וההריסה ובכל יתר העבודות הכלולות בחוזה זה.
 40.1.15כתב כמויות
עבודות ההריסה ישולמו בהתאם לכתב הכמויות עבור המבנה כקומפלט ,כולל הריסה
ופירוק מלאים ,והוצאת החומר אל מקום שפיכה מאושר ,וכן כל הפעולות המפורטות
במפרט זה.
 .4מפרט מיוחד לפירוק חזיתות המיועדות לשימור ,כולל איחסון ובניה מחדש
תוכן פרקי משנה
4. 1
א .זיהוי והגדרת תחום קטעי הקיר לשימור
פירוק הקיר
ב.
צורת פירוק האבן מקירות לשימור
ד.
הובלה ואחסנה של אבנים מחזיתות לשימור
ה.
בניה מחדש של הקיר לשימור.
ו.
זיהוי והגדרת תחום החזית לשימור
4.2
בהתאם לתוכניות האדריכל.
 40.1.16צורת פירוק האבן מקיר לשימור
כל אבן ואבן תפורק בזהירות מירבית ,כך שלא תיפגע בשום צורה בשלבי הפירוק ,וכן
בשלבי ההובלה והאחסנה,
עבודה בקומפרסורים לפירוק האבנים המיועדות לשימור אסורה בהחלט.
אין לעבוד בכלים כלשהם ישירות מצד החזית ,על-מנת שלא לפגוע באבן ,אלא רק בחלקן
האחורי ומהצדדים .בשלב ראשון יש להפריד את האבן מגב המילוי הקיים ,על-ידי נעיצת
איזמלים בחומר או על-ידי כלי הקונגו .מיד לאחר ההפרדה בין האבן וגב החומר יש להוציא
ביד את האבן ולהעבירה מהפיגום לקרקע ביד או בסל עם גלגלת .אין בשום פנים לזרוק את
האבן מהקיר אל הקרקע .ככלל ,זריקת האבן בכל שלבי הפירוק ,ההובלה ,האחסנה והבניה
מחדש אסורה בהחלט ,הורדת האבנים מהפיגום לקרקע תיעשה ביחידות ,דהיינו :אבן אחת
ואחר-כך אבן נוספת וכו' ,אין בשום פנים לערום ערימת אבנים על הפיגום ולהוריד אותן
במרוכז.
יש לנקות את גב האבן משיירי עפר וחמרי מליטה ,האבן תובל לאיזור האחסון נקיה מכל
דבר.
 40.1.17הובלה ואחסנה של אבנים מקיר לשימור
אחסנת האבן שפורקה מהקירות תעשה בתאום עם המפקח בשטח .על הקבלן יהיה
לנקות את השטח ולהסדיר את המקומות המתאימים לאיחסון.
העברת האבן אל מקום האיחסון תיעשה במרוכז בצורה מסודרת ובקטעים מוגדרים על-
פי המקומות שהאבן תאוחסן.
כל פעולות העברת האבן תיעשינה באופן ידני ,כולל העמסה מסודרת על רכב ,פריקה
מהרכב וסידור בשטח האיחסון .אין בשום פנים להעמיס את האבן בכלים מכניים שונים
או לפרוק אותה מהרכב בשפיכה מכנית או בהרמה בג'ק מכני של החלק האחורי של
המשאית.
לפני התחלת פירוק קיר לשימור יכשיר הקבלן את השטח המיועד לאיחסון .הקבלן יתכנן
ויבצע את האיחסון כך ,שתהיינה דרכי גישה נוחות לכל ערימה וערימה ולכל פריט,
וסידור נאות בצורה מובטחת וברורה ,כל זאת על-מנת לשמור על האבן בתקופה שבין
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הפירוק והבניה מחדש ,וכן לתת אפשרות קלה למצוא את האבן הנדרשת בשלב של
הבניה מחדש.
הקבלן יגדיר את השטח בהתאם להנחיות המפקח ,סימון ושילוט כל שטח האיחסון
יבוצע בהתאם להנחיות המפקח ללא כל תשלום נוסף.
 40.1.18בניה מחדש של קיר אבן לשימור
 40.1.19הפיגומים יסופקו על-ידי הקבלן.
 40.1.19.1הבניה מחדש תבוצע באופן מדוייק לחלוטין ,כפי שהיה קיר האבן לשימור
במקורו ,ללא סטיות כלשהן ,כמפורט:
 מידות הקפיצה בגובה הקיר יהיו בהתאם לתוכנית האדריכל. בניית שורות האבן תהיה בהתאמה לשורות האבן המקוריות בקטע הקיר שלאפורק.
 40.1.20בניית אבן
בניית האבן תיעשה כציפוי על קיר בטון.
עיגון כל אבן ללא יוצא מן הכלל) ייעשה בשני חוטים מגולוונים בקוטר  5מ"מ שייקשרו
היטב לרשת הפלדה (רשת הפלדה נכללת במחיר הכולל ולא תימדד בנפרד).
הרשת מגולוונת :עיגון רשת הפלדה אל הרקע ייעשה לפי מפרט מכון התקנים ,חיפוי
בקיבוע ברטוב.
החורים באבן (בחלק העליון) יהיו בעומק  3ס"מ לפחות.
החורים ימולאו בצמנט אפוקסי ,והחוטים יוכנסו לתוכם ,יש לדאוג לכך שהחוט יהיה
ארוך למדי ,כדי לקשרו לרשת הפלדה היטב.
המישקים יהיו ישרים ובעובי אחיד 10 ,מ"מ האפקיים ו 10-מ"מ האנכיים .הסטיה
המותרת היא  1מ"מ.
אין להשתמש בטריזים פנימיים.
הטריזים החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו למחרת והמישקים ינוקו מיד לעומק 1
ס"מ לפחות.
במידה ויתגלו בשלב מסוים סטיות כלשהן מדיוק ביצוע הקיר לפי הקיר המקורי או
ליקויים שונים אחרים בביצוע ,יפורקו חלקי הקיר החדש שנבנו וייבנו מחדש ,וזאת על
חשבון הקבלן .המפקח והאדריכל יהיו הפוסקים הבלעדיים בכל הנושאים הקשורים לענין.
 40.1.21יציקת בטון
יציקת הבטון מאחורי האבן תהיה בעובי מינימלי של  3ס"מ.
הבטון יהיה מורכב מ 1.5-חלקים חול ,חלק סומסומיה ו 1-חלק צמנט או  1חלק חול2 ,
חלקים סומסום ו 1-חלק צמנט.
הקבלן יקפיד על היציקה שלא תדחף את האבן מחד ,ושתהיה מלאה מאידך; לפיכך ,יש
לצקת מחצית גובה אבן ולא יותר בבת אחת:
יש לעשות הפסקה של כמה שעות בין יציקה ליציקה .לפני היציקה יש להשקות את האבן
היטב מאחור ,את הבטון ואת הזיון.
הקבלן חייב להעסיק צוות קבוע שיודע את עבודתו ,ולא להחליף צוותים.
לא תורשה הדבקה מכל סוג שהוא ,אלא אם צויין אחרת בתכנית הביצוע .יש להשקות
את הקירות ,תוך כדי התקדמות העבודה.
 40.1.22כיחול
הכיחול ,בצמנט לבן בהיר כאבן ,יאושר על-ידי האדריכל בטרם יתחילו בביצועו.
הרכב המלט לכיחול יהיה  3חלקי חול דק מנופה ,תלק  1צמנט אפור 2 ,חלקים צמנט לבן
(או ללא צמנט אפור).
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להרכב זה יש להוסיף מים עם דבק אקרילי מסוג 'פורמולה  '1תוצרת 'שחל' או שווה-
ערך ,ביחס .1:1
המישק האופקי והאנכי יהיו שקועים כ 2-מ"מ.
פני הכיחול יהיו ישרים ,באופן שהקנטים של האבן יהיו חשופים ונקיים.
 40.1.23אופני מדידה
כל עבודות הפירוק של קיר האבן לשימור ,הובלת האבן ,אחסנה מיוחדת ושמירה על
שלמות האבן ,הכל כמפורט בסעיפים שבמפרט זה תימדד כקומפלט לכל העבודות
והפעולות.
כולל :כל עבודות הבניה ,התאמות נדרשות ,בניית פיגום ,הובלה ,בניה מחדש ,התאמת
אבני פינה ואבני קופינג לקיר הקיים ,גב ביטון ,רשת פלדה בגב הבטון ,קשירת כל אבן
לרשת ,מילוי גב בטון ,טיפול בפוגות .הכל כמפורט בסעיפים שבמפרט זה תימדד
כקומפלט לכל העבודות והפעולות.
 40.1.24עבודות בטון
סוג הבטון
סוג הבטון אם לא צוין אחרת בתוכנית יהיה ב .30 -
תנאי בקרה
תנאי הבקרה יהיו טובים לכל סוגי הבטון.
מעברים ,שרוולים ,חורים וכדומה .

כללי
לפני יציקתם של הבטונים ,על הקבלן לברר את כל הפרטים הקשורים להכנות הדרושות
בבטונים בעבודה זו .באחריות הקבלן להכין תכניות של כל המעברים ,חריצים ,פתחים,
מגרעות ,שרוולים ,סרגלים ,פרופילים ועוגנים/ברגים לביטון וכו' ,הכל על מנת שיוכל
לעצבם ו/או להתקינם בטפסנות מראש .לא תורשה חציבה בבטון לאחר יציקתו.
מודגש במפורש כי אין זה מן ההכרח כי כל הפרטים הנ"ל יסומנו על גבי כל תכניות העבודה
שיקבל הקבלן ,ועליו יהיה ללקט את כל הפרטים הדרושים מתוכניות של המתכננים
והיועצים השונים בעבודה זו ואף לקבל הסברים ופרטים משלימים מהמפקח.
על הקבלן לקבל את אישורו של המפקח לכל הפרטים הנ"ל לפני היציקה .לא תורשה יציקה
ללא אישור הקבלן בכתב כי כל המידע הדרוש לו אומנם נמצא בידו וכי הוא נקט בכל
האמצעים הדרושים להוצאה לפועל של כל האמור לעיל ללא צורך בהריסה או חיצוב של
חלקי בטון יצוקים.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראת סעיף זה יחשבו ככלולים במחירי היחידה ולא יימדדו
בנפרד ,אלא אם יוחד להם סעיף מיוחד בכתב הכמויות.
אלמנטים מבוטנים
לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים הדרושים לקשר עם פריטים אחרים ,כגון
מעקות שערים וכו' יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור המפקח .אישור המפקח לא פוטר את
הקבלן מאחריות.
חיבור אלמנטי בטון
חיבור אלמנטי בטון בין אלמנטי בטון חדשים לאלמנטי בטון ישנים יעשה דלקמן :
פני הבטון ישן ינוקו מתגמירים  ,אבן ,צבע ,טיח וכו'.
הבטון יחוספס לעומק של  5מ"מ וינוקה.
יחוברו קוצים/עוגנים בקוטר  12מ"מ ובאורך  70ס"מ כל  25ס"מ לבטון הקיים לעומק 30
ס"מ עם דבק אפוקסי
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פני הבטון הישן יורטבו .ע"ג הבטון בעודו לח תיושם מריחה סיקה טופ  EC – 110 -בעובי
 2 – 3מ"מ.
ע"ג המריחה כנ"ל בעודה רטובה תבוצע היציקה החדשה.
מחיר בטונים למיניהם כמוצג בכתב הכמויות ,הנוצקים ע"ג ו/או כנגד בטון קיים יחשב
ככולל גם את כל האמור לעיל ובכלל זה ניקוי ,חספוס ,חציבה ומריחת סיקה טופ – 110
 , ECקוצים וכו' ,הכל כמפורט לעיל.
עבודות וחומרי עזר למיניהם כגון קלקר להפרדה ,שרוולים ,קיטומים ,חציבות ,חשיפת
ברזל זיון קיים לצורך התחברות וכו' הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ייחשבו ככלולים
במחירי היחידה ולא יימדדו בנפרד.
 40.1.25איטום קירות ומרתפים
איטום קירות תמך במקומות שידרש ע"י המפקח בכתב ,יבוצע כדלקמן:
השתית תנוקה מלכלוך פסולת ואבק ותוחלק.
א.
האיטום יעשה בשכבה אחת של יריעות ביטומניות משופרות מסוג פוליפז
ב.
 S.B.S 4מ"מ לפי תקן ישראלי  1430חלק  ,3היריעות תולחמנה ותודבקנה הדבקה מלאה
לתשתית כדלקמן:
מריחת שכבת פריימר ביטומני מסוג  GS/474או שווה ערך בשיעור של 300
.1
גר'/מ"ר .יש להמתין לייבוש השכבה לפני יישום היריעות .יש לכסות את שכבת היסוד
ביריעות .זמן ייבוש הפריימר  4 -2שעות ולא יותר מ 16 -שעות.
את יישום היריעה יש לבצע בהלחמה לכל שטח מגע ובחפיות מעבר  10ס"מ לרוחב
.2
ולאורך עם להבה ומרית מעוגלת ו"לגהץ" את החפיה עד צאת הביטומן מתוך החפיות.
יש להקפיד שלא לשרוף את היריעות בעת הביצוע .הופעת עשן מראה על שרפת זיון היריעה
– פוליאסטר.
במקרה של פגם או שרפת פוליאסטר יהיה צורך להלחים טלאי שיעבור את הפגם ב20 -
ס"מ לפחות מכל צד.
תיקון הפגמים ייעשה על חשבון הקבלן.
החלק העליון של היריעה יקובע באמצעות פרופיל אלומיניום מתוצרת מתכות ארד 40/3
מ"מ ומילוי מסטיק "מסטיאול  " Dאו מסטיק פוליאוריטני חד הרכבי.
ע"ג האיטום תיושם שכבת הגנה מלוחות פוליסטרן מוקצף  P-30בעובי  3ס"מ.
ג.
איטום קירות יימדד לפי שטח במ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל ובתוכניות לרבות
ד.
שכבת הגנה מפולסטירן מוקצף.
 40.1.26ניקוז הקירות התומכים
ניקוז הקירת התומכים יעשה באמצעות נקזים בקוטר " 4מ .P.V.C -בהפרשי גובה
כמסומן בתכניות ובתדירות כל  2מ"ר קיר .מאחורי הנקזים בגב הקיר ,יונחו כיסי חצץ
עטופים בבד גיאוטקסטיל לא סרוג במשקל  200גר'/מ"ר ,במידות  40/40/040ס"מ.
ניקוז קירות תומכים יחשב ככלול במחיר ולא ימדד בנפרד.
 40.1.27בנית גדרות בבלוקים
סוגי הבלוקים
בהיעדר כל דרישה אחרת בתוכניות יהיו סוגי הבלוקים לבניה בלוקי בטון חלולים בעלי תו
תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  5סוג א'.
מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.
אופן הבנייה
חיבור ו קירות בלוקים אל אלמנטי בטון וקירות בנויים קיימים יבוצע ע"י יצירת שינני קשר
(שטרבות) ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי.
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בכל פינה חופשית אנכית או אופקית וכן כל  3מ' לאורך הקיר אם לא נדרש בתוכניות אחרת
תבוצע חגורה ברוחב  20ס"מ ובעובי הקיר שתכלול  2מוטות מצולעים בקוטר  12מ"מ
וחישוקי קלמרה קוטר  6מ"מ כל  20ס"מ
החגורות יעוגנו אל אלמנטי הבטון ע"י קוצים בקוטר  12מ"מ באורך  70ס"מ ע"י קדחים
ודבק אפוקסי.
תכולת מחירים
בניגוד לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים את כל החגורות למיניהם (אופקיות,
אנכיות ,שטרבות וכו') לרבות זיון כנדרש ,קוצים עם דבק אפוקסי וכו'.
 40.1.28עבודות טיח
כללי
הטיח יהיה טיח חרושתי מובא ,טיח צמנט יהיה כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית נושא
תו תקן ,לא יותר יצור טיח באתר .יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות היצרן ויאושפר  5ימים
לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף לאמור בתקן  1920חלק  1ו.2 -
פינות חיזוק
בכל פינה תותקן פינת חיזוק מגלוונת גרמנית מהספקת גולד או ש"ע.
פינות חיזוק תחשבנה ככלולות במחיר הטיח ולא תימדדנה בנפרד.
 40.2ריצוף ,אבני שפה מדרגות ומשטחים
כללי:
כל עבודות הריצוף יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  14ופרק  40כולל אופני המדידה
שבו.
בנוסף כמפורט להלן:
אספקת והרכבת האבן טבעית או התעשייתית על פי תכניות ופרטים בתוכניות האדריכל.
(מידות ,חיתוכים ,חיבורים ,עיבודים וכו').עיבוד המישקים אנכיים ואופקיים וכיחול (טיב,
עיצוב ,גוון וכו') ולפי דוגמה מאושרת ע"י האדריכל.
מיקום הסוגים השונים ודוגמת הריצוף לפי תכניות ופרטים .כל הגוונים לבחירה ואישור
האדריכל ,ועל פי דוגמה מאושרת בשטח של  4מ"ר לפחות.
ההנחיות לריצוף באבנים משתלבות בכפוף למפרט היצרן והמפרט הבינמשרדי הכללי בנוסף
להנחיות להלן.
כל עבודות הריצוף כוללות הכנה לתאי קליטה ותאורה ויבוצעו לאחר הנחת כל שרוולי
תשתיות ,בהתאם לכל תכניות היועצים.
אבני הריצוף המתועשות יהיו בגמר צבע אלא אם נאמר במפורש אחרת.
האבנים לריצוף יהיו משני סוגים כדלקמן:
 .1אבנים מבטון מתועש בסוגים הבאים -
אבן מבטון מתועש דגם "יפו" בגדלים שונים ,בעובי  8ס"מ –.גוון שחור מק"ט  1488תוצרת
אקרשטיין.
אבן לריצוף רצועת ההליכה מבטון מתועש במידות 25*25* 6 :ס"מ – גוון שחור מק"ט 1578
תוצרת אקרשטיין ריבוע.
אבן לריצוף רצועת העזר מבטון מתועש במידות 12.5*12.5 *6 :ס"מ תוצרת אקרשטיין דגם
אקרסטון גוון שחור בזלתי בגמר מסותת מק"ט .661239xx
 .2אבנים טבעיות בסוגים הבאים -
אבן טבעית מסוג “ביר זית” בגוון צהוב ,בעיבוד מסמסם צפוף ועדין על פני כל השטחים
הגלויים( .ללא זמלה)  .אבנים מן הסוג הנ"ל יהיו אבנים לריצוף משטחים ,אבני מדרגות,
אבני שפה ,אבני דופן ,אבני מעבר ,אבני גן וכן כל אבן אחרת המצוינת בפרטי האדריכל
ובכתב הכמויות.
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שאר האבנים שאינן מצוינות ברשימה זו כגון :חבקים ,אבן מעבר ,אבן תעלה ,אבן שפה וכו'
יהיו בגוון שחור פחם.
מודגש כי בכל מקרה הביצוע יהיה בכפוף לאישור דוגמא ע"י האדריכל.
ביצוע ריצוף:
פילוס והדוק שכבת המצע.
פיזור החול הגרוס ופילוסו באמצעות שבלונה בשכבה בעובי לפי פרט.
ריצוף על פי הדוגמה של ה אדריכל כולל השלמה והתאמה לקוי השוליים והקפדה על גובה
רצוף אחיד.
ביצוע הדוק ראשוני באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי.
פיזור חול יבש על גבי המשטח ,החדרה ומילוי המישקים באמצעות מטאטא.
ביצוע הידוק שני באמצעות פלטה ויברציונית מתאימה מכוסה בתחתיתה ביריעת גומי.
קו/קווים להתחלת דוגמת הריצוף
במידה שלא צוין בתוכניות/בפרטים על הקבלן לקבל הוראות המפקח לגבי תכנית הריצוף
והשילוב בין חומרים שונים -אבן טבעית ואספלט .כמו כן על הקבלן לקבל הנחיות המפקח
לגבי מרווח בין אבנים טבעיות לסגירה בכיחול שגודלו לא יעלה על  1ס"מ.
אופן סגירת מרווח קטן מ 3 -ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות ,ערוגות מוגבהות,
ספסלים וכו' .תהיה בבטון הכולל פיגמנט דומה לצבע המרצפות ולא יהא לכך תשלום נפרד
מסעיף עבודת הריצוף.
דוגמת הריצוף לפי תכניות ופרטים.
על פי דוגמה מאושרת של  4מ"ר לפחות .העבודה והתאמת אבני השפה כוללת ניסור
והתאמת אבנים לזוויות מעוגלות .לא תשולם תוספת לניסור והשלמת אבן במידות
טרפזיות.
חגורת בטון סמויה
בהיעדר דרישה אחרת בתוכניות ,תבוצע חגורת בטון סמויה ,אשר תכלל במחיר הריצוף ולא
תמדד בנפרד .חתך החגורה יהא  10X30ס"מ מינ' ויהא מבטון ב 20 -כולל  2ברזלי אורך
בקוטר  8וברזל קושר קוטר  6כל  20ס"מ .פני החגורה יונמכו מפני הריצוף הסמוך ב3 -
ס"מ ויהא בשיפוע של  10%כלפי חוץ .ראה פרטים אדריכלים בהתאם.
ריצוף אבן משתלבת מפרוק
אבן משתלבת עפ"י הקיים יש למיין את האבנים ולקבל את אישור המפקח והאדריכל לפני
הביצוע .הדוגמה לפי הקיים .השלמות אבן יבוצעו במידת הצורך לפי הסעיף הבא.
ריצופים וביצוע אלמנטים שונים מאבן טבעית
כללי
עבודות האבן תבוצענה בהתאם לאמור בפרק  14במפרט הכללי ולפי האמור במפרט מיוחד
זה.
טיב אבני הריצוף
האבן שנבחרה היא אבן “ביר זית” בגוון צהוב ,בעיבוד מסמסם צפוף ועדין על פני כל שטח
האבן והמדרגה( .ללא זמלה)
הביצוע לפי המופיע בכתב הכמויות בתכניות ובפרטים ,הביצוע לאחר אישור דוגמת אבני
ריצוף ומדרגה בשטח.
האבנים תונחנה ע"ג מצע טיט בעובי כ –  5ס"מ ,כמפורט בפרטים.
גוון וסיתות אבני הריצוף וטיבן טעונים אישור האדריכל בכתב
הקבלן ימציא לפי בקשת המפקח תעודות בדיקה ממעבדות מכון התקנים או הטכניון
כהוכחה לאיכות האבנים ותדירות הבדיקות במחצבה.

63

האבנים יהיו חדשות ,בריאות ושלמות ,ללא בועות אויר ,ללא סדקים ,עם שפות נמשכות
ומלאות ופינות שלמות ובעלות גוון כדוגמא המאושרת.
חוזק ללחיצה
יהיה גדול מ –  500ק"ג/ס"מ ויבדק בשני כיוונים לפי ת"י 106
התאמת אבני הריצוף לדרישות החוק תיקבע בהתאם לסעיף  107לת"י ,הגודל המירבי של
המנה יהיה  1000אבנים.
שעור השחיקה – יהיה קטן מ –  3מ"מ ,הבדיקה תבוצע לפי שיטת "בימו"
ב –  400סיבובים ,בהתאם לת"י  .8הגודל המירבי של המנה יהיה כ –  1000אבנים.
חוזק לכפיפה – יהיה לפחות  50ק"ג/ס"מ .הבדיקה תבוצע לפי ת"י  ,8גודל המנה כנ"ל.
ספיגה למים – תהיה קטנה מ – 2.2%
מידות אבני הריצוף
מידות אבני הריצוף וצורתן יהיו כמצוין בתכניות ובכתב הכמויות .העובי המינימלי של
אבני הריצוף במדרכות  6ס"מ ,במסעות  8ס"מ .מידות אורך אבני הריצוף המלבניות לא
יעלה על פי שניים מן הרוחב אלא אם מצוין אחרת במפורש בתכניות או בכתב הכמויות .לא
יורשה השימוש באבנים אשר עוביין קטן מהעובי המינימלי כאמור לעיל.
חיתוך הריצוף
יעשה ע"י גליוטינה או משור .לא יעשה שימוש בשברים או בחלקים פגומים.
אבני שפה מאבן בחתכים שונים כמתואר
לאבן לא יהיו פינות חדות אלא קיטום או עיגול לפי המפורט בתכניות כדי למנוע שבירת
הפינות.
כיחול אבני ריצוף
הכיחול יהיה בתערובת של  50%חול ערד 15% ,חרס טחון 35% ,מלט לבן מגוון.
הריצוף יוחזק במצב רטוב לפחות  3ימים מיום ההנחה .למחרת יתחיל ביצוע הכיחול
וכיחול יבוצע בשפיכה נוזלית אל המישקים ויטוטא במטאטא כביש גס לאחר חדר יבוש.
הכיחול יהיה שקוע כ –  5מ"מ משולי האבן .במקרה של סטיות בביצוע הכוחלה ,יהיה על
הקבלן לפרק את הקטע השגוי של הריצוף ולבצעו מחדש ,על חשבונו.
הקבלן ישלב אבני ריצוף ישנים שימצאו באתר ,בתוך משטחי ריצוף החדשים על פי הנחיות
האדריכל ובאמצעות המפקח כולל ניקוי האבן וסיתות וכל הנדרש.
ריצוף באבן טבעית יימדד לפי שטח במ"ר ויכלול גם הכל כמפורט לעיל ובתוכניות .
ט .משטח גומי
משטח גומי על גבי תשתיות בטון
מתקני המשחק או הכושר יותקנו על גבי משטח גומי המותקן על גבי רצפת בטון ,כדלקמן:
כללית:
ביצוע רצפת הבטון ומשטח הגומי יהיו על ידי ספק מתקני המשחק ו/או מתקני הכושר
ובאחריותם הבלעדית.
רצפת בטון:
רצפת הבטון תהיה בעובי מינימלי של  10ס"מ לפחות ובכל מקרה תהיה מתאימה למתקנים
המתוכננים להיות מותקנים על גביה .יציקת הרצפה תעשה על גבי מצע סוג א' מהודק,
הרצפה תכלול רשת ניילון וזיון ברשת ברזל לפחות והיא טעונה אישור של מהנדס מטעם
ספק המתקנים.
משטח גומי:
כללית :משטח הגומי יהיה תואם את דרישת מכון התקנים הישראלי.
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המשטח יהיה כדוגמת משטח בטיחות TPV100 :תוצרת חברת נ.ע .לבה בע"מ או שווה
ערך.
חומר הגרגירים ואיכותם:
משטח הבטיחות  TPV100מורכב מגרגרי גומי צבעוניים ( 100%צבע) המבוססים על חומר
פוליאוליפין אלסטומר ואינו מכיל פוליפרופילן ,גודל הגרגיר למשטחי הבטיחות של גני
משחקים הוא  1-4מ"מ ,בשילוב עם גרגירים בגודל של  0.5-1.5מ"מ ,יוצר משטח מגובש,
צפוף וחלק יותר למראה ,העמיד יותר בפני בלאי במיוחד בגני שעשועים המותאמים
לצרכיהם של ילדים שונים ,ומותאם ביותר לאזורי משחק רטובים.
משטח הגומי באזור מתקני המשחקים ו/או מתקני הכוש יבוצע על ידי ספק המתקנים
ובאחריותו הבלעדית.
יציקת הגומי נעשית באופן הבא:
מריחת פריימר ( stobielast s136תוצרת  )Stockmeierעל גבי שכבת בטון.
יציקת שכבת  2.5-4( SBRמ"מ) בעובי משתנה לפי דרישת מכון התקנים ועל פי גובה
הנפילה מהמתקנים.
מריחת שכבת פריימר ( stobielast s136תוצרת  )Stockmeierעל גבי שכבת .SBR
יציקת שכבה עליונה של  TPVבעובי  15מ"מ ( 100%צבעוני ובדוגמאות על פי בחירת
הלקוח/האדריכל) המורכב מגרגרי גומי  100TPVצבעוניים המבוססים על פוליאוליפין
אלסטומר ואינו מכיל פוליפרופילן ,גודל הגרגיר  1-4מ"מ .שכבה זו מורכבת  100%מגרגירי
חומר ה TPV100-וללא כל גרגרי גומי שחורים מעורבבים.
אחריות:
האחריות על משטח הגומי הינה לתקופה של  10שנים למעט שריפה וחיתוך מכוון.
 .1הקבלן ימסור למנהל את פרטי קבלן המשנה לביצוע הגומי לאישור.
 .2הקבלן יגיש דוגמאות של פתיתי  S.B.Rו  E.P.D.M -לאישור.
 .3הקבלן יספק תעודת מת"י לפני ההתקנה לקבלן המבצע.
ביצוע משטחי גומי כולל גם יציקת משטח בטון ומחיר ביצוע היציקה כלול במחיר משטח
הגומי .יציקת הבטון תבוצע במישור אחד או במישורים שונים" :גבעות מלאכותיות" או
בכל גאומטריה אחרת בהתאם לתוכניות האדריכל והמחיר בכל מקרה יהיה אחיד .ביצוע
יציקת הבטון על פי הנחיות יצרן משטח הגומי ובאחריותו.
מדידה  :מ"ר.
 40.3מסגרות וריהוט רחוב
כללי
א.
כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה
הבינמשרדית ובכפוף לדרישות התקן הישראלי מס' .1498
מחירי הפריטים כוללים גם:
הקבלן יספק אחריות יצרן מלאה על מתקני המשחק והספורט כולל ונדליזם
למשך חמש שנים וכן מחירון לתחזוק מתקני המשחק והספורט לשנתיים לאחר
האחריות.
העבודה באתר
ב.
על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו להתקין מתקני ריהוט שונים בשלוב
הקירות ובתוך הריצוף ולכן עליו לעשות מראש הכנות מתאימות בקירות,
פירוק מזערי במקרה של ריצוף ותיקון סביב הרגל לאחר ההרכבה ,או קידוח
במקרה של אספלט/בטון והשלמתו לאחר ההרכבה.
פרטי חיבור ועיגון
ג.
פרטי החיבור והעיגון חייבים באישור מראש של הקונסטרוקטור והמפקח;
כל שינוי בפרטי עיגון וחיבור יעשה אך ורק באישורם.
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חלקי מתכת
ד.
 .1כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים.
 .2בכל מקום בו ייפגע הגלוון יש לתקן בצבע עשיר אבץ (גלוון קר) עד קבלת כיסוי
מלא וגוון אחיד.
 .3ריתוכים והתאמות בשטח ינוקו ויטופלו נגד חלודה בגלוון קר במקום כנ"ל.
כל חלקי המתכת המגלוונים יצבעו כמפורט לעיל.
הובלת חלקי ריהוט רחוב צבועים לאתר תבוצע תוך הגנה על הצבע ע"י עטיפה מלאה
ביריעות פלסטיות מתאימות לזעזועים.
ברגים ואומים יהיו שקועים ולא יבלטו מעל המשטח וכל החיבורים יובטחו נגד פתיחה
מקרית בעת השימוש ע"י תבריגים בעלי מילוי פלסטי מתהדק .פרקים מסתובבים
וצירים יהיו ממוסבים עם אפשרות לסיכה.
כל הריהוט וחלקי המתכת יהיו צבועים בגוון RAL 7039
פחים טמונים:
במידה והפחים יבוצעו ע"י קבלן המסגרת של עירית ירושלים לביצוע פחים טמונים,
הקבלן הראשי יעביר לקבלן הפחים הטמונים את שטח העבודה ויתן נתונים על גבהים
של מפלס השטח בו יותקנו הפחים.
אופני מדידה
כל אלמנטי ריהט הרחוב ,יחשבו ככוללים גם את כל המפורט במפרט ובתוכניות וכן את
כל עבודות החיבור העיגון החפירה הביסוס וכו' ,אף אם לא צוינו במפורש במסמך
ממיסמכי החוזה.
עבודות מסגרות כללי
40.3.1
תוכניות
עבודות מסגרות תבוצענה גם על פי המפורט בפרק  06ופרק  19של המפרט הכללי
לעבודות בניין התוכניות המצורפות למכרז אינן תוכניות עבודה מפורטות .תוכניות
אלו מחייבות פירוט סופי ע"י הקבלן (תוכניות ייצור  ,)shop drawingsכולל השלמת כל
הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה לביצוע מדויק  .הקבלן יכין תוכניות
עבודה לנ"ל ויעבירן לאישור המפקח לפני ביצוע העבודה.
דוגמאות
על הקבלן יהיה לבצע ,לפני תחילת הייצור השוטף דוגמאות של מספר פריטים שיקבעו
בהתאם לדרישות האדריכל ו/או המפקח .הפריטים יהיו מושלמים לרבות פרזול
ואביזרים על הקבלן יהיה לקבל אישור המפקח בכתב לחומרים ,מוצרים ,פרזול
ואביזרים לפני תחילת ביצוע הדוגמאות .דוגמאות שתאושרנה על ידי המפקח תתקבלנה
בגמר העבודה (במצב תקין) ומורכב על פי התוכנית כפריט מושלם המהווה חלק מהזמנת
עבודה זו .לא תשולם תוספת כלשהיא עבור ביצוע הדוגמאות.
גלוון וצבע
גלוון
כל חלקי המתכת שיסופקו במסגרת מכרז חוזה זה יגולוונו כמכלולים לאחר בצוע
העיבודים והריתוכים ,הסרת שלקות וליטוש .הגלוון יבצע בחם ,בטבילה באמבט ,או
בהתזת אבץ (לאלמנטים העשויים מפרופילים דקים) כשעובי הגלוון המזערי הוא 80
מיקרון ,הכל לפי דרישות ת"י  .918הגלוון יחשב ככלול במחירי העבודה ולא יימדד
בנפרד .האמור בסעיף זה עדיף על האמור ביתר מסמכי המכרז/חוזה.
צבע כללי
עבודת הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד וההכנה
הנדרשות.
כל הצבעים למיניהם שיסופקו על ידי הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו בגוון לפי
בחירת האדריכל מקטלוג .RAL
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עבודות הצבע של מוצרי מסגרות תבוצענה ע"י מפעל מאושר לפי תקן .ISO 9002
הכנת השטח
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת החומר.
הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה ,או באמצעות אלקלי
חם בהתזה.
התזת גרגירי פלדה מסוג  GL (ANGULAR) GRIT 40בגודל  0.5 – 1.0מ"מ.
ניקוי באמצעות אוויר 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
על פי החלטת המפקח מוצר פגום בגלוון יפסל ויוחזר לגלוון.
צביעה
איבוק בשיטת ה )TRIBO (FRICTION -או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס
פוליאסטר טהור מסוג  )HB (HIGH BILDבעלת תכונות  OUT FREE GASINGבעובי
 80מיקרון לפחות בשכבה אחת .האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה  7000מאושרת
לפי תקן  B.S.Gהגרמני לדהייה או שווה ערך.
הקלייה
למשך  10דקות .לאחר

קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 155 - 140
מכן  220 - 180למשך  20דקות נוספות.
קירור
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד .אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם
ירדה הטמפרטורה לרמה של  C 40 - 35לפחות.
טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 185 -למשך  15דקות.
בקרת 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 תימדד לפני הצביעה.
חידוש צבע על מוצרי פלדה
אלמנט י פלדה קיימים כגון מעקות גדרות שערים וכו' אשר המפקח ידרוש את צביעתם
בכתב יצבעו כדלקמן.:
כל החלודה תוסר באמצעים מכניים
האלמנטים יצבעו בשכבה ראשונה של ממיר חלודה המתאים לסוג הצבע הנבחר דוגמת
פירושקוף  100תוצרת פרומגן או עוצר חלודה  769מסוג ניר-לט או ש"ע הכל עפ"י הנחיות
יצרן הצבע העליון.
האלמנטים יצבעו בשכבה אחת של צבע אפוקסי בעובי  60מיקרון ובשתי שכבות של צבע
פוליאוריטני כדוגמת מטל רסט של ניר לט או ש"ע כנ"ל בעובי  60מיקרון כל שכבה
אופני מדידה
כל עבודות הגלוון והצבע כנ"ל ע"ג מוצרי פלדה חדשים תחשבנה ככלולות במחיר מוצרי
הפלדה ,ולא תמדדנה בנפרד.
חידוש צבע על גדרות פלדה ימדד לפי מ"ר ויכלול הכל כמפורט לעיל לרבות השלמת
רגליות פלדה מעוגנות בבטון במקום חסרות או פגומות.
כל אלמנטי המסגרות ,יחשבו ככוללים גם את כל המפורט בתוכניות וכן את כל עבודות
החיבור העיגון החפירה הביסוס וכו' ,אף אם לא צוינו במפורש במסמך ממיסמכי החוזה.
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 40.4מתקני משחק
תאור עבודה ומפרט טכני
 40.4.1תאור עבודה ותנאים כלליים
 .1חוזה מסגרת זה כולל עבודות פיתוח ,אחזקה ,שיפוץ ,אספקה והתקנה של ריהוט
ומתקני משחקים (להלן  :המתקן) לגנים ומגרשי משחקים ,על פי תקציבי העירייה.
 .2הקבלן יהיה אחראי לעמידת המתקן בתקן הישראלי ולטיב ,האיכות וחוזק
החומרים ,בהתאם למפרט הטכני המיוחד.
 .3הקבלן מתחייב לספק בכל תקופת החוזה חלקי חילוף בשלמותם למתקן ,לכל אורך
חיי המתקן.
 .4על הקבלן לספק למנהל לפני תחילת ביצוע העבודות את המסמכים הבאים:
 4.1תוכנית המתקנים הכולל מרחקי בטיחות.
 4.2מפרטים טכניים מלווים בשרטוטים לכל סוג מתקן שיסופק.
 4.3אישור קונסטרוקטור לביסוס כל המתקנים.
 4.4אישור מת"י או מכון בדיקות מוסמך (כפוף לאישור המזמין) למתקנים לפני
ההתקנה.
 .5על הקבלן לספק למנהל הפרויקט את המסמכים הבאים לאחר גמר ביצוע
העבודות:
 .1בדיקה של מכון התקנים לכל מתקן משחקים ,אשר יסופק על ידו .על
הקבלן לתקן על חשבונו כל פגם שימצא במתקן על ידי הבודק ולבצע בדיקה חוזרת
אשר תאשר את ביצוע תיקוני הפגמים.
 .2הוראות אחזקה לכל המתקנים.
 .3אישור קונסטרוקטור לאחר הביצוע לביסוס המתקנים.
 .4תעודת אחריות לכל המתקנים ע"פ המפרט הטכני של כל יצרן.
 .5המסמכים הנ"ל יצורפו לחשבון כתנאי לאישור התשלום.
 .6באחריות הקבלן הכנת שטח לקליטת מתקנים במגרשי משחקים על פי מחירי כתב
הכמויות ,אלא אם כן החליט מנהל הפרויקט אחרת .בכל מחירי כתב הכמויות
מתחייב הקבלן לפרק את המתקן הקיים אם נדרש .הקבלן מתחייב לפנות את חלקי
המתקנים שפורקו על פי הוראות המפקח למחסני העירייה או לאתר סילוק פסולת
מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.
 .7מבלי לגרוע מיתר הוראות ההליך ביחס ללוחות הזמנים ,מובהר כי זמן אספקת
מתקנים משולבים ו/או הצללות יהיה עד  30יום קלנדריים ,ולמתקנים הבודדים עד
 24יום קלנדריים ,ממועד קבלת פקודת עבודה ביחס לכל גן.
 .8השגחה מטעם הקבלן – במשך תקופת ביצוע העבודה ועד למסירת המתקן לעירייה.
הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה בשטח העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצועה
של העבודה ,בכל מקרה לא יישאר בשטח מתקן בשלבי הרכבה ללא שמירה של
הקבלן.
 .9גידור האתר הקבלן מתחייב לגדר את האתר בצורה תקנית במשך תקופת הביצוע –
ועד למסירת המתקן לעירייה .כל נזק שייגרם לאדם ו/או רכוש בגין אי ביצוע גידור
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ושמירת כללי הבטיחות בעבודה כנדרש ,יחולו אך ורק על הקבלן.
 .11בכתב הכמויות הוגדרו מתקנים משולבים שהמחיר שלהם כולל את כל הרכיבים
הדרושים לקבלת מתקן שלם .לא תשולם עבור מתקנים אלו כל תוספת בגין רכיבים
שכלולים בתיאור המפרט של המתקנים.
 .12המחיר בגין כל מתקן המוזכר בכתב הכמויות כולל את עלות התכנון ,אמצעי
החיבור ,חומרי העזר ,עבודות ההתקנה ,ההובלה ,היסודות הדרושים למתקנים אם
נדרש לפי העניין ,הצביעה ,הכל קומפלט לקבלת מתקן מושלם.
 .14המזמין יזמין במהלך תקופת החוזה עבודות אחזקה ושיפוץ במתקנים .העבודות
יבוצעו בצורה מקצועית והמתקנים המשופצים יתוכננו על ידי הקבלן כך שהתוצאה
תהיה מתקנים מושלמים כשכל אמצעי הזהירות והבטיחות יילקחו בחשבון.
 .16התמורה לביצוע העבודות תהיה על פי מחירי היחידות לרכיבים השונים שיוזמנו
בכתב על ידי המזמין לצורך ביצוע העבודה  ,וזאת מתוך המחירים הנקובים בכתב
הכמויות.
 40.4.2מתקני משחק
כללי
בכל מקום בו מוגדר דגם מתקן הכוונה היא לדוגמת הדגם המצויין או מתקן שווה ערך
ואיכות ,בתנאי שאושר ע"י המזמין .כל מתקן שווה ערך יהיה חייב באישור מכון
התקנים עפ"י הדרישות והתקנים המחייבים .לא תאושר התקנת מתקנים שאינם בעלי
תו תקן גם אם הינם עומדים בכל דרישות שו"ע.
מובהר בזה כי במתקנים שבהם לא צויינו במסמכי המכרז ובתיאורי המתקנים
שבמסמכי המכרז תכונות ופרטים ,יקבעו התכונות והפרטים החסרים לפי התכונות
והפרטים המפורטים של היצרן.
הקבלן רשאי להציע חלופה שהוא רואה אותה כשוות ערך ואיכות תוך פרק זמן שלא
יעלה על שבועיים ימים מקבלת פקודת העבודה לביצוע כל גן.
התחום האפשרי לשינוי במידות המתקנים הם שינויים בגבולות עד  4%מהמידות
המצויינות בדגם המקורי.
תקן המיתקנים
כל מתקני משחקים אשר יוצבו באתרי משחקים או בגנים ציבוריים בירושלים יעמדו
בדרישות ת"י מס'  , 4198בכל חלקיו ובהוצאתו האחרונה במועד ההתקנה.
 .1המתקנים יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו .תכניות המתקנים יאושרו ע"י מהנדס
קונסטרוקטור שיועסק ע"י הקבלן ועל חשבונו .כל תכניות המתקנים המאושרות ע"י
המהנדס הקונסטרקטור יוגשו לאישור מנהל הפרויקט מיד לאחר חתימת החוזה.
 .2המיתקן יתוכנן ע"י הקבלן ועל חשבונו ויאושר ע"י מנהל הפרויקט באופן שלא יהיו
בו חלקים ,רכיבים או אבזרים שעלולים להילכד בהם חלקי גוף של הילד
והמשתמשים.
 .3אמצעי חיבור ,כגון ברגים ואומים במקומות נגישים יהיו מגולוונים ,יהיו מכוסים
בכיפות או שיהיו שקועים.
 .4חוליות ש ל שרשראות יהיו מגולוונות וקצרות ,כדי למנוע אפשרות של היתפסות
האצבעות בין חוליות השרשרת לבין חלקי החיבור.
 . 5לא יהיו מקומות נגישים במיתקן ,שבהם עלול ילד להיפגע או להיחנק ,או להיצבט
או להישרט או להיפגע .לדוגמה ,כדי למנוע היתפסות של הראש ,אסור שמרחק בין
שלבי סולם או סורגים למיניהם יהיה קטן מ  400 -מ"מ ולא יהיה גדול מ  220 -מ"מ,
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כאשר זווית הסולם כלפי הקרקע היא בין  44-14מעלות (המירווח משתנה כפונקציה
של זויות הסולם).
 . 6עיצוב המיתקנים צריך להיות כזה שלא תתאפשר נפילה של ילד מגובה לפי התקן
והחוק.
 .7משטחי ההחלקה ומשטחי הישיבה יהיו ללא חיבורים.
 . 8כל המתקנים יאושרו ע"י מהנדס בטיחות שיועסק על חשבון הקבלן .התכניות
המאושרות על ידי מהנדס הבטיחות יוגשו לאישור מנהל הפרויקט.
 .9אמצעי עלייה (סולמות ומתקני טיפוס)
כל אמצעי העלייה יצויידו במאחז יד בשני הצדדים .דרישה זו חלה מגובה  0מטר
באמצעי עלייה למתקנים המיועדים לילדים מוגבלים; מגובה  0.4מטר לילדים עד גיל 4
ומגובה  0.9מטר לשאר הילדים .אם מאחז היד עגול ,קוטרו לא יהיה קטן מ  48 -מ"מ
ולא יהיה גדול מ  10 -מ"מ ,כך שהיד תוכל ללפות מעל לשני שלישים מהיקף המאחז.
 .10סימון מתקנים
כל מתקן יסומן במקום נגיש ובולט לעין בעברית ,בסימון ברור על לוחיות מפח מגולבן
בעובי  4.4מ"מ ,באותיות ובספרות שגודלן לפחות  8מ"מ .בלוחות יירשם :שם יצרן,
מס' קטלוגי ,שנת ייצור והתקנה ,הגבלת גיל ילדים לשימוש ,תו תקן ,ספרור אותיות או
שמות עפ"י דרישת האגף .הלוחות יוצמדו למתקן בצורה שלא ניתן להורדה ביד אדם.
בשלטים המיועדים למתקני ילדים בגיל שמעל  1שנים יכתב בנוסף "ילדים עד גיל 1
שנים חייבים בליווי מבוגר".
 40.4.3מבנה מתקנים למשחקים
 .1הגימור
כל מתקני המשחקים צריכים להיות בעלי גימור טוב וחלק ושבמקומות הנגישים לא
יהיו פינות חדות או מחוספסות.
 .2חומרים
מתכת
כל החלקים כגון :פחים ,קפיצים ,צינורות ,שרשראות ,ברגים וכו' יהיו עשויים מפלדה
מגולבנת.
 .3צביעת פלדה מגולבנת:
הכנת שטח לפני גלוון ע"י התזת חול לדרגה . SA24
גלוון מוצרי מסגרות ע"י טבילה באבץ חם ,לפי ת"י . 948
הכנת שטח לצביעה :שיוף קל ע"י נייר ליטוש  400ושטיפה ע"י מדלל . 1-400
שכבה ראשונה – צבע יסוד "אפוגל" או שווה ערך בעובי של  40-60מיקרון .המתנה
לייבוש
של  21שעות.
שכבה שניה ושלישית – שתי שכבות של צבע פוליאורתן אקרילי דו רכיבי עליון
"גלזוריט -
 " 24או שווה ערך בעובי של  34-10מיקרון לכל שכבה ,עם המתנה  21שעות לכל שכבה.
לעירייה הזכות להזמין צבע "גלזורט  " 24או שווה ערך בכל גוון מתוך קטלוג.
 .4צביעה בתנור ע"י אבקת פוליאסטר טהור ,בגוון הנדרש.
עובי שכבות הצבע
ביקורת עובי שכבות הצבע בעבודות המתכת :תערכנה בדיקות בעזרת מיכשור מתאים
לאימות עובי שכבות הצבע ע"י המפקח או ע"י מכון התקנים הישראלי.
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צביעת מתקני פלסטיק ופיבר בצבע אנטי גרפטי
 .5כבלי פלדה
כבלים עשויים מחוטי פלדה יהיו מגולוונים בעלי חוזק גבוה .הכבלים יצופו בפרופילן
אדום עמיד בקרינה אולטרה סגולית .מומלץ שהכבלים יהיו כל האפשר מחוץ לתחום
הגישה ,כדי למנוע הילכדות ידיים .טבעות מתיחה של כבלים יהיו מצוידות בתפסים
ויהיו מנירוסטה .הטבעות יהיו מוגנות מפני פתיחה ללא כלי עבודה .אין להשתמש
בכבלים מפוליפרופילן ,מפוליאתילן או מחומרים דומים.
 .6שרשראות
השרשראות יהיו מפלדה מגולבנת בהתאם לתקן הגרמני  DIN 684-4984חלק  . 2קוטר
התיל שממנו עשויות חוליות השרשרת יהיו  6מ"מ לפחות .החוליות יהיו קצרות ,כדי
למנוע היתפסות אצבעות בין חוליות השרשרת לבין חלקי החיבור .מחברים ,כגון:
טבעות ,ברגים ,אומים ומסמרות יהיו מפלדה מגולבנת .את השרשרת ישחילו בתוך
צינור מפלסטיק שקוף.
 .7מיסבים
מסבים יהיו חליפים .המסבים יהיו בעלי סיכה עצמית ומוגנים מפני חדירת לכלוך
וגופים זרים .תקן המסבים יהיה כזה ,שיידרש טיפול תחזוקתי מועט ככל האפשר.
עודפי חומרי הסיכה במסבים ,אם ישנם ,לא ילכלכו את המיתקן ואת המשתמשים בו.
ניתן גם להשתמש במיסבי טפלון באשור מכון התקנים בישראל.
 .8רכיבים עשויים צינורות
הצינורות יהיו מפלדה מגולבנת ,בעלי חתך עגול .קצוות הצינורות יהיו סגורים .רדיוס
הכיפוף של הצינורות מכופפים שחתכם עגול יהיה שווה לקוטר החיצון של הצינור כפול
.1.5
 .9קפיצי פלדה ספירליים
הקפיצים הנושאים במתקנים יהיו מפלדה מיוחדת מגולוונת בקוטר תיל  20מ"מ
לפחות ,שעברה תהליך חיסום וצבועים במערכת צביעה רב גוונית.
 .10עץ
חלקים עשויים עץ יורכבו באופן שלא תהיה הצטברות של מי גשם ושל מי טל על
המיתקן.
 .11טיב העץ
העץ המיועד לייצור רכיבים למיתקני משחקים יהיה עץ אורן אירופאי או אמריקני או
עץ מזן אחר שאינו נופל באיכותו מעץ האורן המוכר לעיל ,או בולי עץ לעמוד חשמל
וטלפון בקוטרים  20-47ס"מ.
העץ המיועד לייצור רכיבים למיתקני משחקים יהיה עץ אורן אירופאי או אמריקני או
עץ מזן אחר שאינו נופל באיכותו מעץ האורן המוכר לעיל ,או בולי עץ לעמוד חשמל
וטלפון בקוטרים  20-47ס"מ.
אין להשתמש בעץ פגוע בחרקים או בעץ רקוב .תכולת הרטיבות בעץ לא תחרוג מ -
 , 20%אלא אם העץ מיועד לצביעה ובהוראות היצרן של צבע המגן מצוינת תכולת
רטיבות אחרת .בודקים את תכולת הרטיבות בעץ כמתואר בתקן הבין לאומי 3430-
. ISO 4974
התכונות הפיסיקליות והמכניות של עץ מנוסר ייבדקו כמתואר בתקן הבין לאומי
( ISO 8374-4984לצורך בדיקות השוואתיות של סוגי עץ שונים) .תכונות הנבדקות הן:
מידות גיאומטריות ,אחוז תכולת הרטיבות בעץ ,צפיפות ,חוזק הכפיפה ,מודול
האלסטיות וחוזק הלחיצה במקביל לסיבים.
קורות העץ תהינה עשויות עץ חדש שלא היה בשימוש קודם ואין בו חורי מסמרים או
ברגים מיותרים.
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 .12דירוג העץ
דרגת העץ של קורות מנוסרות שאורכן מעל  4.4מטר אורך תהיה לפחות  4לפי הדירוג
הנקוב במסמך הפיני משנת ) 4979ראה סעיף  ,2סעיף משנה מסמכים זרים( .דרגת העץ
של קורות מנוסרות שאורכן עד  4.4מטר יהיה לפחות  4לפי מפרט ההספקה הפיני
המוזכר לעיל.
 .13גימור העץ וחיסונו נגד מזיקים
כל העץ לייצור מיתקני משחקים יחוסן מפני מזיקים באימפריגנציה כמפורט במפרט
המכון מפמ"כ  , 262חלקים  . 4 , 3בגמר החיסון יעבור העץ יבוש ותכולת הרטיבות של
העץ תהיה עד  20%לאחר  2שבועות לפחות .אין צורך בחיסון העץ כמפורט לעיל ,אם
גימור המיתקנים נעשה באמצעות חומרים מיוחדים המתאימים לשימוש בחוץ ,כגון:
לכות או צבעים המכירים אמצעי הגנה נגד מזיקים .אימפריגנצית העץ נעשית ע"י מלחי
מערכת ( . C . C . Aהכוללים :נחושת נגד ריקבון ,ארסניק נגד חרקים וכרום כחומר
מקשר).
המערכת מתואמת לסוגי העץ .ייבוש העץ יעשה במשך  3שבועות לפני צביעתו.
 .14יישום הגנה על עץ מפני מזיקים במפעל:
אימפריגנציה נעשית ע"י חב' "ישקול סכר בע"מ" באזור התעשייה אשדוד צפון ,טלפון:
 , 08-8464347או בעתלית בחב' "ד"ר פירון" או מעץ מעובד כמפורט במפעל בחו"ל או
שווה ערך באישור המפקח.
 .15דיקט ימי
דיקט ימי בעובי  30-20מ"מ (  MARIN PLYWOODאו שווה ערך) לבניית דמויות
למתקני
משחקים מעץ שעמידים בפני לחות וברטיבות.
 .16צביעת דמויות מדיקט ימי
שיוף העץ.
צבע יסוד "דור לוקס" או שווה ערך בעובי  10-40 -מיקרון בגוון לבן .המתנה לייבוש של
 21שעות.
שכבה שניה ושלישית – שתי שכבות של צבע עליון "גלזוריט  " 24או שווה ערך בעובי
של  34-10מיקרון לכל שכבה .ניתן להזמין צבע "גלזוריט  " 24או שווה ערך בכל גוון.
פלסטיק למגלשות
פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית/פלסטיק מוקשה יצוק .הפלסטיק המחוזק בסיבי
זכוכית יתאים לדרישות שלהלן:
השרף
השרף יהיה פוליאסטר )כגון "מפרפולרל  " LV444של "מכתשים"( או שרף אחר שווה
ערך ,המתאים להקשיה בטמפרטורה אופפת או בטמפרטורה גבוהה בתוספת של
הזרזים ושל היזמים ההכרחיים ,בהתאם להמלצות יצרן השרף .השרף יכיל לפחות
 40%מוצרים לא מתנדפים ,ולא יכיל שום פיגמנט או מילוי.
החיזוק
חומר החיזוק יהיה מסיבי זכוכית בדרגה מתאימה .גימור סיבי הזכוכית יתאים לשרף
שמשתמשים בו.
חלקים עשויים מפלסטיק יעמדו בתנאי מזג אויר .תנאי מזג האויר לצורך הבדיקות הם
מ  + 40 -מעלות עד מינוס  4מעלות בכל מקרה החומרים שהמתקן עשוי מהם וחומרי -
הגימור לא יהיו רעילים .כל מושבי הנדנדה יהיו מושבי פעוטות עשויים מסגרת מתכת,
מושב ומשענת מלוחות עץ .חיבור הקורה העליונה לדורגלים יהיה בעזרת מחבר תואם
ממתכת בעזרת ברגים ולא באמצעות ריתוך.
 .17אמצעי חיבור במתקני משחקים
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ברגים ,אומים ולולבים לחבורי חלקי העץ
יהיו מגולבנים או מצופים בקדמיום בשיטה אלקטרוליטית עם פסיבציה .אם
משתמשים בברגים או בלולבים במקומות נגישים ,יכוסו הברגים בכיפות פלסטיק או
שיהיו שקועים .אומים כנ"ל נגישים יהיו שקועים מתחת לפני השטח של הרכיבים
המהודקים באמצעותם .כל הברגים והאומים יהיו מובטחים נגד היפתחות עקב
זעזועים .לצורך ההבטחה מפני היפתחות יש להשתמש באמצעים האלה:
דיסקיות קפיציות או דיסקיות חיכוך;
אומי אוקולון;
אמצעים אחרים המבטיחים הגנה דומה ובטוחים לשימוש;
 .18מחברים וחיבורים:
מחברים וחיבורים יתוכננו באופן שיהיו אטומים לחדירת מים.
מחברים:
 .1למתקני משחק ממתכת אנטי ואנדלים המבוססת על קונקטור חכם מיציקת מתכת
(קונקטור  )2000המאפשר מגוון רחב של שילובים בהתאמה מלאה לשטח.
 .2שיטת חיבור זו מונעת פגיעה במתכת )כגון חיתוך ,קידוח וריסוק( ומעניקה
למתקנים גימור ברמה גבוהה ואורך חיים ממושך.
 .3קיימים שני סוגי מחברים:
 .4מחבר נושא פלטפורמה.
 .5מחבר למעקות.
 .19ריתוך
 .1הריתוך ייעשה על ידי רתכים מוסמכים ,שהוסמכו בהתאם לנדרש בתקן הישראלי
ת"י  427חלק . 2
 .2הריתוכים יהיו בעלי חדירה מלאה וללא סדקים ,נקבובים וסיגים.
 .20יסודות בטון
 .1יסודות הבטון ואמצעי החיבור המעוגנים בבטון ,לכל מתקן יתוכננו ע"י מהנדס
קונסטרקטור על חשבון הקבלן .תכניות היסודות יוגשו לאישורו של מנהל הפרויקט מייד
לאחר חתימת החוזה.
 .2כל המתקנים יעוגנו ביסודות בטון ב ( 30 -לפי  340ק"ג מלט למ"ק בטון מוכן) עם
סולמות ממוטות פלדה מצולעת בקוטר  42מ"מ כל  24ס"מ ,לעיגון ברגים לצורך חבור
של המתקנים ליסודות הבטון.
 .3כל היסודות למתקנים יוקמו על ידי הקבלן ועל חשבונו .מחיר היסודות לכל המתקנים
כלול במחירי היחידה בכתב הכמויות.
 .21כללי
 .1נדנדות
מושבי הנדנדה יהיו מושבי פעוטות עשויים מסגרת מתכת מושב ומשענת מלוחות עץ.
חיבור הקורה העליונה לדורגלים יהיה בעזרת מחבר תואם ממתכת בעזרת ברגים ולא
באמצעות ריתוך ,מושבי לוח מתכת מצופים גומי ,מושבי פעוטות מסוג ערסל מצופים
גומי.
 .2משטחי דריכה
משטחי הדריכה במתקנים משולבים יהיו עשויים פח מנוקב בעובי  3מ"מ לפחות מצופים
בפוליאוריטן בהתזה עובי הציפוי  2מ"מ לפחות .מידות המשטחים יהיו לפי אורך צלע
מינימלי  4.30מ' .המשטחים יוצבו על גבי עמוד מרכזי בקוטר  40צול ו/או על  1עמודי
צינור בקוטר " . 3 " – 1
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 .3מעקות
מעקות המתקנים יהיו עשויים ממתכת ,לוח פח ו/או לוח פלסטיק יצוק (פוליאתילן),
קוטר הצינור ההקפי יהיה  4.4צול והסורגים הפנימיים יהיו מצינור ½ צול .המעקות
יתחברו לצינורות ההקפיים שיהיו בקוטר ¾ בקוטר  2צול .החיבור בין המעקות
לצינורות הראשיים יהיה באמצעות מחבר מיציקת מתכת .קצה העמודים המרכזיים
יסגר באלמנט מיציקת מתכת בצורת כיפה.
 .4גגונים
הגגונים של המתקנים המשולבים יהיו עשויים אחד מחלופות הבאות:
גגון מפח מנוקב בעובי  4.4מ"מ.
גגון כיפות פלסטיק.
גגון מיציקת פוליאתילן.
לפי בחירת העירייה ,שטחם של הגגונים יהיה גדול ב  40% -משטח המשטח אותו
הם מכסים ,ויוצבו על גבי עמודי המתקן המשולב .החישוב על פי יח' קומפלט.
 .5לוחות משחק
לוחות המשחק יהו נתונים בתוך מסגרת פוליאתילן ,אותה יחזיקו מ  2 -הצדדים
 ½ 2עמודי מתכת בקוטר  2צול .בקצות העמודים מתאם כיפתי ,החיבור בין
מסגרת פוליאתילן לבין העמודים יהיה באמצעות מחבר מיציקת מתכת .קוביות
המשחק יהיו עשויות פוליאוריטן רך ובטיחותי ולא מעץ או מתכת.
הצללה/סככה
הקבלן הראשי יתקין הצללה/סככה מעל אזור מתקני המשחק או חלק ממנו בהתאם
לתכניות האדריכל או הנהלת הפרויקט.
על הקבלן לוודא שתכנון ההצללה/הסככה יהיה מתואם מול התכנון של המתקנים של
כל גן וגן ציבורי ו/או אתר ואתר ציבורי.
הקבלן המבצע מחויב להציג למפקח ולמזמין העבודה את מיקום העמודים וצורת פריסת
הבד מעל המתקנים מראש כולל הדמיה .יש לקבל אישור בכתב מהפקח ו/או ממזמין
העבודה לפני ביצוע העבודה בכל אתר ואתר.
הפריסה תהיה בצורת ממברנה כולל עמוד מרכזי ,בצורת מפרשים ,מסדרת ספיידר או
בהתאם לתכנון האדריכלי .הכל לפי בחירת הרשות ובאישור קונסטרוקטור מוסמך
ורשוי מטעם הקבלן לחישוב הסטטי.
הקבלן חייב לצרף תכנית התקנה (בקיץ) ופירוק (בחורף) לפי המלצת קונסטרוקטור
מוסמך ורשוי מטעם הקבלן עבור כל אתר ואתר ו/או עבור כל אזור מתקנים.
כל ההצללות/הסככות שיבוצעו במסגרת מכרז זה יעמדו בכל דרישות התקן הישראלי
ת"י ( 748סוככים להגנה בפני קרינה על סגולית  )UVהעדכני .ההצללות יהיו מכוסים
ביריעות אריג רשת או בבד ,מצופה ולא מצופה ,המיועדים למנוע מעבר של אחוז מסוים
של קרינת אור דרכם.
מקדם ההצללה המינימאלי של בד הסככה יהיה  90אחוז לפחות.
אריג הסככות יחסום מעבר של  90אחוז קרינה על סגולית ( )UVלפחות.
בד ההצללה יהיה בד ארוג מפוליפרופילן או מפוליאתילן בדחיסות גבוה ( .)HDPהבד
יהיה ארוג בחוט מונופילמנט.
חוזק הבד לקריעה :שתי  kN/m 18לפחות וערב  kN/m 24לפחות .הבדיקות יבוצעו לפי
תקן .ASTM D 4595
גווני הרשת/כיסוי הנפוצים יהיו :ירוק ,כחול ,בז' ואפור .יחד עם זאת למזמין העבודה
שמורה האופציה להזמין רשתות/כיסויים בגוונים שונים ,לדוגמא :רשת פסים וגוונים
אחרים.
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בד הסככות יעמוד בתקן הישראלי ת"י  – 5093דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או
ציבורי.
שולי רשת הסככות ,או יריעות הכיסוי למיניהם יהיו סגורים ותפורים בקצוות .שולי
הבד יקופלו ויתפרו בתפירה כפולה ו/או משולשת על מנת להבטיח את חוזק הקצוות וכן
להבטיח כי הקצוות לא יפרמו .ניתן להבטיח את קצוות הבד גם על ידי תפירתם בחוט
תפירה (אוברלוק) ו/או על ידי תפירת שרוך העשוי מחוט מסוג מונופילמנט.
עמודי הסככות יהיו עשויים מפלדה.
העמודים יהיו בקוטר " 8לפחות ובעובי דופן של  6מ"מ .קוטר העמודים יותאם לגודל
הסככות ולעמידה בכוחות ובעומסים המופעלים על הסככה ואשר חלקם מוגדר בתקן
הישראלי ת"י  ,414וכן בפונקציות אחרות שיוצבו על העמוד כגון תאורה ,מצלמות וכו'.
יש לקבל אישור קונסטרוקטור מוסמך ורשוי מטעם הקבלן לחישוב הסטטי עבור כל
סככה וסככה.
העמודים יצופו באבץ חם המתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י  .918עובי שכבת האבץ
 60מיקרון לפחות.
חלקי ואביזרי הפלדה שבסככות יהיו מצופים באבץ או עשויים מפלדת אל חלד.
לאחר הגלוון העמודים יצבעו בצבע פוליאסטר טהור בשיטה של ציפוי באבקת צבע
קלויה בתנור ,או בצבע פוליאוריתן דו מרכיבי בהתזה .עובי שכבת הצבע  50-70מיקרון,
בגוון לבחירת האדריכל.
הקבלן יספק חישובים סטטיים ודינמיים (עומסי רוח וכו') עבור כל סככה .וכן יספק
שרטוטים המפרטים את מבנה הסככה ואת היסוד ומידותיו הנדרשים לביסוס בקרקע.
החישובים ושרטוטים אלו יהיו מאושרים על ידי מהנדס קוסטרוקטור מוסמך ורשוי
מטעם הקבלן ,בכתב.
על הקבלן המתקין סככה להציג אישור מהנדס קונסטרוקטור מוסמך ורשוי מטעמו ועל
חשבונו ,המאשר את מבנה הסככה לאחר ההתקנה באתר.
על הקבלן לספק לכל סככה מסמכי הצהרה המאשרים את בד הקירוי בסככה עפ"י
הדרישות המפורטות לעיל (עמידות בדליקה לפי דרישת התקן הישראלי ת"י ,5093
עמידות בקרינה ( )UVלפי דרישת התקן הישראלי ת"י  ,748מפרט היצרן לבד הסככה.
סככות מפרש
כיסויי הסככה יהיו עשויים בצורת מפרשים בצורת משולשים.
קצה בד המפרש יהיה מקופל וייתפר כך שיווצר שרוול שבתוכו יושחל כבל העשוי מפלדה
מגולוונת או מפלדת אל-חלד בקוטר המתאים לדרישות החוזק של האזור ,כמפורט
בתקן הישראלי ת"י  – 414עומסים אופייניים בבניינים :עומס רוח.
כל פינת יריעה מפינות כיסוי הבד תהיה מחוזקת ב 3-שכבות בד ברדיוס של לפחות 40
ס"מ .לפינה תיתפר גם רצועת בד בעלת  2שכבות לפחות אשר תחובר לעמוד.
קצוות כבלי הפלדה יחוברו לצורת מענב ויחוברו לטבעות בעמודים בעזרת מחברים
מתאימים ואביזרי מתיחה .כל אביזרי החיבור יהיו מוגנים בפני שיתוך (קורוזיה).
עמודי הסככה יהיו עשויים מצינור פלדה בקוטר " 8לפחות ,או עמוד מפרופיל פלדה שונה
אך בחוזק זהה לחוזק צינור כנ"ל.
גובה הסככה יהיה בהתאם למתחם המיועד לסיכוך ,או על פי הגדרת ההזמנה.
המפתח בין העמודים יהיה עד ל 7 -מטר.
הסרת הרשתות והתקנתן בשתי פעימות בשנה  -לפני החורף ובאביב.
סככות צל עם עמודים בהיקף ועמוד מרכזי תומך (ממברנה)
הסככות תהיינה עשויות מיריעת אריג רשת ,כמפורט לעיל ,המחוזקות בהיקף על ידי
כבלים המחוברים לעמודים בהיקף הסככה ,כאשר במרכז הסככה עמוד מרכזי אשר
תומך את הסככה במרכז.
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חוזק אריג הרשת עבור סככות מהסוג הזה יהיה 200 :ק"ג לכל כיוון .משקל סגולי
מינימאלי  320גרם למטר מרובע.
קצה בד הסככה יהיה מקופל וייתפר כך שייווצר שרוול שבתוכו יושחל כבל העשוי
מפלדה אל חלד בקוטר המתאים לדרישות החוזק של האזור ,כמפורט בתקן הישראלי
ת"י  – 414עומסים אופייניים בבניינים :עומס רוח.
תפירת קצות הסוכך תעשה בעזרת חוטי תפירה מסוג מונופילמנט.
כל פינת יריעה ואזור החיבור לעמוד התומך המרכזי יהיה מחוזק ב 3-שכבות בד כנ"ל
ברדיוס של לפחות  40ס"מ .בכל מקום בו יהיה חיבור לעמוד תיתפר גם רצועת בד בעלת
 2שכבות לפחות אשר תחובר לעמוד.
קצות כבלי הפלדה יחוברו לצורת מענב ויחוברו לטבעות בעמודים בעזרת מחברים
מתאימים ואבזרי מתיחה .כל אבזרי החיבור יהיו מוגנים בפני שיתוך (קורוזיה).
משטח הכיסוי יהיה מתוח .הכבלים ייצרו קו מתוח ושלם.
עמודי הסככה יהיו עשויים מצינור פלדה בקוטר " 8לפחות ,או עמוד מפרופיל פלדה שונה
אך בחוזק זהה לחוזק צינור כנ"ל.
גובה הסככה יותאם למתקנים הנמצאים בשטח המיועד להיות מכוסה ע"י הסככה ,או
עפ"י הגדרת ההזמנה.
תכולת מחירים
כל המחירים בכתב הכמויות יכללו את רכיבי המחיר הבאים:
אספקה ,הרכבה במקום ,צביעה לפי הצורך ונקיטת אמצעי זהירות בפני הנזקים בזמן
ההרכבה .צביעת כל חומר מגולבן לפי מפרט המיוחד והכל לביצוע מושלם של המשימה.

פרק  - 41עבודות גינון והשקייה
 41.2מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה
מפרט מיוחד לעבודות גינון והשקיה בנוסף על המפרט הבינמשרדי
מפרט זה אמור להשלים את ההנחיות לכל הסעיפים המיוחדים שאין במפרט הכללי,
ולא להפחית מההנחיות ,אלא להוסיף.
כללי
 41.2.1מתקנים קיימים בשטח
עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה ,חשמל
וטלפון ,ריהוט גן וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו
ובאישורה .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה .אופן
ביצוע העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח .אישור זה
לכשיינתן ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם
למתקנים עיליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה.
נתקל הקבלן ,באקראי ,במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי ,יודיע על כך מייד למפקח
ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.
 41.2.2מדידות וסימון
עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות ,יסמן הקבלן את המקום
המיועד לעץ לפי התוכניות .לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה
בשתי נקודות לכל בור .כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה .כל שינוי במיקום
יחייב אישור המפקח.
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 41.2.3חיבור למקור מים
הקבלן יצטייד במכתב הפנייה אל מח' המים של הרשות המקומית ,לביצוע חיבור המים.
תיאום מקום החיבור והעבודות הכרוכות בכך ,יהיה לפני ביצוע עבודות פיתוח כלשהן
באתר.
תיאום בצוע העבודה ,עם כל הגורמים ,יהיה באחריות הקבלן ,מד המים יירשם על שם
הקבלן עד למסירת הפרוייקט לאחזקת הרשות .
למען הסר ספק התשלומים עבור חשבונות צריכת המים יהיו על חשבון הקבלן עד למסירת
הפרוייקט לאחזקת הרשות המקומית.
 41.2.4בדיקת לחץ
התכנית מבוססת על לחץ באטמוספרות ,כפי שידוע בעת התכנון.
חובה על הקבלן להצטייד במד ספיקה דיגיטלי ,כולל מד לחץ ומחברים שונים.
הקבלן יבדוק באמצעות מד ספיקה דיגיטלי ,את לחץ המים כפוף לספיקה .תחום הספיקות
שייבדק ויהיה בין  0מק"ש עד הספיקה המרבית .נתוני הבדיקה ימסרו בכתב למתכנן ,לפני
ביצוע עבודות השקייה כלשהן .בדיקת הלחץ בפועל ע"י הקבלן ,מהווה תנאי לביצוע מערכת
ההשקייה.
 41.2.5תקנים
כל אבזרי ההשקיה והצינורות יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים עפ"י כל תקן
ישראלי ,אמריקאי ו/או ארופאי ובהתאם להנחיות העירייה.
מדידה וסימון למערכת ההשקיה
 .1מדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
 .2להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע
הקואורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
 . 3מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח יסומנו על ידי יתדות .תוואי החפירה
יסומן על ידי אבקת סיד .על כל סטייה בשטח ממפת התכנון ,יש להודיע למתכנן/מפקח.
המשך הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן.
 41.2.6ניקוי השטח
על הקבלן לנקות את שטח העבודה בסוף כל יום עבודה ,לסלק את הגזם ,שאריות צמחים,
פסולת וכו' באופן שיימנע כל הפרעה למהלך התנועה באתר ובסביבתו.הקבלן ירחיק את
הפסולת מחוץ לאתר .אל אתר סילוק פסולת המאושר ע"י הרשויות המוסמכות .בחירת
המקום לסילוק ,הדרכים המובילות אליו ,וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על אחריותו
הבלעדית של הקבלן.
קבלן או מי מטעמו שימצא ,כי סילק פסולת כלשהיא לאתר לא מאושר ,תהיה העיריה
רשאית להפסיק את עבודתו עפ"י חוזה זה לאלתר ,ללא כל פיצוי עקב כך והדבר יחשב
כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן.
 41.2.7חסכון במים
השטח יושקה על פי תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח,
בשעות המותרות להשקיה בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב
מרבית לחיסכון במים ,הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של
נציבות המים ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.
על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות ההפעלה ו/או עפ"י הורא
המפקח ,יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים המקסימליים.
הכנת תוכנית עדות ()MADE– AS
עם השלמת העבודה ,לקראת המסירה הראשונה וכן לקראת המסירה סופית (עיריה) על
הקבלן
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להכין ,באמצעות מודד מוסמך מפה מצבית ( )AS-MADEבשיטת מדידה דיגיטלית.
המדידה
תבוצע בסיום כל שלב בהכנת מערכת השקיה ובסיום עבודת הנטיעות כולה.
בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידה גם על גבי דיסקטים בפורמט ( DXFאו
מדיה ופורמט אחרים כפי שיקבע בכתב ע"י המפקח).
מספרי הקודים למפות ולפרטים השונים יהיו לפי המפרט המשותף למיפוי פוטוגרמטרי של
בזק וחברת חשמל.
כל הפרטים במפה ייוחסו לרשת הקואורדינטות – ישראל חדשה.
המפה המצבית תתייחס לכל רוחבה של רצועת הדרך וכן למרכיבים מיוחדים מחוצה לה,
אשר קיבלו טיפול גנני ,לפי דרישות הפיקוח.
המידע יכלול ,עבור עבודות השקיה :מדידה עפ"י הפעלות ,תוואי הצנרת ,קטרי הצינורות,
עומק הטמנת הצנרת ,פירוט ומיקום האביזרים ,פרוט ומיקום ראש ההשקיה ,פירוט
ומיקום מקור מים ,תקשורת מחשבים ,מקור חשמל ,נק' חשמל כולל מהלך צנרת חשמל,
בקרת השקיה ,כבלי פיקוד ,ציוד אלחוט.
עבור נטיעות :מיני הצמחים ,מרווחי השתילה ,גבולות אזורי צמחים ממינים שונים
בהתאמה למפת ההשקיה.
על הקבלן לדאוג להעביר לפיקוח את התכנית כ  14יום לפני הגשת חשבון אחרון מבעוד
מועד כך שלמתכנן ההשקיה תהיה אפשרות לעדכן את תוכנית ההפעלה .באחריות הקבלן
להציג לפיקוח תוכנית הפעלה כתנאי למסירה הסופית.
לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור הכנת תוכנית עדות כנ"ל והיא תהיה כלולה במחירי
היחידה לביצוע עבודות הגינון וההשקיה.
 41.2.8צנרת ומחברים
 . 1צינורות מחומרים פלסטיים יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו
בלחץ הנדרש של המערכת את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון .יש לאטום את
פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה .יש למנוע חשיפת טבעות
גומי ,המשמשות לאטימה ,לקרינת שמש.
 . 2המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה.
הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה  4,ברגים מגולוונים ובעלי טבעת נירוסטה.
 .3כל המחברים יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה( .אין להשתמש במחברי שן
ו/או תחילת נעץ) .מחברי "פלסאון" או "פלסים" או ש"ע באישור מתכנן ההשקיה.
 41.2.9חפירה ועומקי חפירה
חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים.
בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית.
א .עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן
עומק חפירה בס"מ
קוטר הצינור
 50ס"מ מכסימום.
 75מ"מ ולמעלה
 40ס"מ
 63-40מ"מ
 30ס"מ
 32-25מ"מ ומטה
 41.2.10טפטוף
א .כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש המערכת נכונות גם כאן.
מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
ב .לעצים – יוטמנו צינורות מובילים בקרקע ,מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור
טפטוףכאמור שתכלול  10טפטפות לעץ ,ו 20 -טפטפות לדקל הטבעת תקיף את הגזע
במרחק  30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב 3 -יתדות ותוטמן בקרקע בעומק  5-10ס"מ .ביצוע
הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחיה.
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ג .לשיחים ,קו הטפטוף יעבור מעל השיח ,בחלק העליון של השיפוע.
ד .בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת השיחים.
במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.
חפירה והנחת שרוולים
 41.2.11הכנות לחפירה
לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות
תשתית תת קרקעיות כגון :קווי חשמל ,טלפון ,כבלים ,סיבים אופטיים ,מים ,ביוב וכו'
ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה .עליו להכין את הדרוש על
מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה .כולל סימון ברור של התעלות
והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות ,וייצובן כנגד התמוטטות.
 41.2.12שרוולים למעבר צנרת
בשלב ראשון יש לחפש שרוולים קיימים .יש לחפור במספר מקומות לפי התכנית .כל מקום
בו חוצה הצינור שביל ,מדרכה ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים ,יש לפתוח בהם מעבר
צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו( ,ע"י מילוי מהודק של מצע ציפוי אספלט,
החזרת מרצפות ,אבני שפה ,ועוד) .עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן ,אלא אם נדרש
אחרת ע"י המתכנן .ביצוע מעבר כביש ,קיר ,שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב
מהמפקח.שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית  .בתוך
השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי  8מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות
והשרוולים יאטמו .במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים
בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.
שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו  20ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים .יש לסמן
במפה את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר
ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע  .את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.
עומקי חפירה לשרוולי  / P.V.Cמתכת  /פוליאתילן /אחר
עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן הכביש.
שרוול החוצה כביש יונח בעומק של  100ס"מ לפחות מתחת לפני הכביש הסופיים .אם לא
נקבע אחרת בתוכנית .שרוול במדרכות  ,ריצופים וכדו' יונחו בעומק של  40ס"מ .
 41.2.13בריכת הגנה
כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא
ביקורת .המכסה בגובה הריצוף /אספלט .מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה,
יהיה מינימום  20ס"מ .בתחתית הבריכה ,תהיה שכבת חצץ בעובי  10ס"מ .הבריכה תונח
ע"ג חגורת בטון בחתך  20X20ס"מ ,לרבות זיון .הבטון מסוג ב .20-בריכה במדרכה -בריכת
בטון בקוטר  80ס"מ עם טבעת ומכסה יצקת ברזל במידות  60/60ס"מ .על המכסה יוטבה
סמל הרשות המקומית וכתובת "השקיה" .המחיר כולל  :אספקה ,חפירה /לרבות בידיים,
התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ,מצע וכל העבודות הדרושות.
 41.2.14ראש בקרה (ראש מערכת)
 . 1התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות ,כולל מד מים מגופים וארון
הגנה .מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון ,הקבלן יסמן את מיקום
המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.
 .2יש להעביר למתכנן צילום של ראש המערכת מורכב במפעל ולקבל אישורו לפני הרכבת
ראש המערכת לשטח.
 .2אביזרי הראש יורכבו קומפקטית .ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה ,הפעלה
ופירוק כל אביזר בצורה נוחה .כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני
קורוזיה,
המגופים יהיו עשויים מברונזה או פליז .המגופים ההידראוליים לטפטוף עשויים פלסטיק.
 . 3רקורדים יותקנו בהתאם להנחיות המפקח .הרקורדים יותקנו במקום שיאפשר פרוק
נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא :לפני ואחרי מד מים
ו/או מסנן.
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 .4האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם למעט מגופים ייקבעו על פי פרט בתכנון,
מגופים יורכבו לפי סדר יורד של הקטרים המטרה לחוד וטיפטוף לחוד.
 .5היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד
והירידה לקרקע ע"י זקיפים מ -פולאטילן דרג  10במוטות בלבד מאונכים לקרקע.
 .6יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.
 .7הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה.
כמו כן יש לצרף טבלת הפעלה עטופה בניילון ,למינציה ולהצמידה לדלת הארון.
 .8בתחתית ארון ההגנה יש להכניס שכבת חצץ דק .עובי השכבה  10ס"מ.
 .9המגופים ההידראוליים יורכבו כך שתחתיתם תהיה  20ס"מ לפחות מפני החצץ.
 .10מסנן אוטומט עם מפסק זרימה עלה בארון הגנה עילי .יש להטמין  2מיכלי חופית
ממולאים בחצץ לכל מסנן אוטומטי.
ארון הגנה –על קרקעי
א .הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל 10-שנים ברמת אטימות 65
–  IPובתקן עמידות  VDE. 0660הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים
לראש הבקרה +מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול  +מכסה למנעול.
ב .הארון יותקן על גבי סוקל מוכן בגובה של  20ס"מ מעל פני השטח ,כך שתאפשר פתיחה
קלה של דלת הארון .
ג .הארון יהיה מפולס ,כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה.
ד .המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם 2 ,ממפתחות ימסרו למפקח ואחד
יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.
ה .סדר הארונות בהתאם לפרט בתכנית השקיה.
ו .הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  20ס"מ מדופן הארון.
ז .בארון המשאבה ובארון ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.
יחידת קצה אלחוטית
המחשב יהיה מסוג "אגם" או ש"ע מאושר ע"י הרשות המקומית ובעלת יכולת לתקשר עם
מחשב אזורי ומרכז בקרה במשרדי המחלקה.
היחידה תהיה בעלת תוכנת הפעלה עצמאית ,כאופציה לחוסר תקשורת עם מרכז הבקרה.
תשלוט באופן עצמאי על עד  12מגופים וקבלת מינימום  4חיוויים .תתריע על כל חריגה
מתכנית ההשקייה .על כל חריגה מתכנית ההשקייה ,תסגור ברז ויעבור לברז הבא.
סוגי החריגות :ספיקה מעל ומתחת למתוכנן
פתיחת מגופים ללא תכנית
אי פתיחה של מגופים עם תכנית
חיווי על חריגות שונות ע"י חיישנים (טנסיומטרים ,מדי לחץ וכו').
תפעיל ותבקר השקייה ,עפ"י חישובי כמויות.
תפעיל ברז ראשי עם השהיית זמן מילוי קווים ,לפני הפעלת מגופי ההשקייה.
יכולת לעבוד במתח  .D.C.עם צריכת מתח נמוכה.
תחובר לסוללה נטענת.
תחובר למקור אנרגיה  ,24 V.DCלעמוד תאורה ,או תא סולארי .הכל בהתאם לנתוני
השטח ולדרישות הרשות מקומית( .התא הסולארי או החיבור לעמוד תאורה יימדדו
בנפרד).
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תוגן במארז צמוד לארון המגופים ,או על בסיס בטון .המארז נעול ממתכת עם ציפוי
היפוקסי צבוע בתנור במידות הדרושות  +אנטנת משטח פח על תורן.
התיאור ותכולת המחיר :אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים
לבצוע מושלם של העבודה .התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,על גבי בסיס בטון.
שרוולים ,כבלים ,רישוי קשר ,אינטגרציה ,הדרכה ,שירות ואחריות לשנתיים.
(המחיר כולל :כבלים ,או צינוריות פיקוד ,לחיבור ברזים המרוחקים מעל  20מ' מיחידת
הקצה האלחוטית וכן ,אינו כולל תא סולארי ,או חיבור לעמוד תאורה).
חיבור יח' קצה אלחוטית לתא סולארי או עמוד תאורה:
תא סולארי יותקן על עמוד מתכת קוטר " 2בגובה  6מ' .המצבר יהיה מסוג מאושר ע"י
הרשות המקומית ,עם תו תקן .התא יהיה עם הספק  , 10Wעם סוללה נטענת בעוצמה של 7
אמפר/שעה.
ההתקנה תהיה ע"י מתקין מורשה של החברה המספקת.
לחילופין ,על פי תנאי השטח ,יחידת קצה האלחוטית ,תחובר למקור מתח מעמוד תאורה.
בתחתית עמוד התאורה יותקן פחת זרם וכן ממיר זרם .24 V.DC - 220.V.AC
העבודה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך ,על פי התקנים של חב' החשמל וכן בתיאום ובהנחיות
המחלקה לשירותים הנדסיים במנהל התפעול.
סולונואיד :סולונואיד תלת דרכי ,דו גידי פולסים ( ,12V - 24V ,LATCHבהתאם
להוראות היצרן) AC ,או  DCתוצרת "בקרה""/ברמד" או ש"ע ,עם אפשרות הפעלה
ידנית.
יותקן אנכית על פס מתכת מגולוונת ,או אלומיניום ,כולל מחברי צנרת לפיקוד ,בקוטר 8
מ"מ דרג  10והתחברות לברזים הידראולים .סרגל הסולונואידים ,יוצמד אל דופן ארגז
ראש המערכת בברגי פיליפס ,או באופן אחר שיבטיח את יציבותו .סרגל הסולונואידים
יהיה עם אפשרות התקנה של סולונואיד נוסף ,מעל למתוכנן.
התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן ,הדרכה ,שירות ואחריות לשנתיים.
אופן המדידה :יח' .סולונואיד תלת דרכי פולסים AC ,24V ,או  DCמותקן על פס מתכת
מגולוונת.
טיפול ואחזקת מערכות השקיה
במערכות בהם קיים בקר פריצה לא תאושר השקיה ללא הפעלתו
מערכת ההשקיה וכל אבזריה הן רכוש העיריה ויהיו במצב תקין לחלוטין בעת המסירה
הראשונה.
הקבלן יבדוק את הרשת ויודיע למפקח על כל פגם או תקלה שאינם תלויים בו
הדורשים תיקון .לא תוכר כל תביעה הנובעת ממצב המערכת לפני תחילת העבודה .הקבלן
יהיה אחראי ,בתקופת עבודתו ,לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה .עליו
לתקן תוך  12שעות משעת גילוי התקלה ,נזילות ,דליפות ופיצוצים בצנרת ובאבזרים.
תקלות רציניות
הכרוכות בפריצת מים חזקה ,יש לתקן מיד עם גילוין או להפסיק את זרימת המים עד
לתיקון
התקלה .חלקי מערכת פגומים או לא תקינים יוחלפו בחדשים ע"פ הוראת המפקח ביומן,
ועל
חשבון הקבלן .כל האבזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר .מוצרים שאין
להם תקן יקבלו את אישור המפקח .האביזרים הדרושים לתיקון יסופקו ע"י הקבלן ועל
חשבונו בכל קוטר נדרש .הקבלן אחראי אחריות מלאה לשלמות מערכת ההשקיה כולה,
לשמירה על הציוד והאביזרים מפני גניבה השחתה וכיו"ב .לצורך כך ידאג לבטח את
המערכת בהתאם ,ולנקוט בכל אמצעי סביר למניעת נזק למערכת.השטח יושקה על פי
תוכנית הפעלה שהוכנה מראש ע"י המתכנן ואושרה ע"י המפקח ,בשעות המותרות
להשקיה בהתאם לעונת השנה ,לצרכיי המקום ולצמחיה ,תוך תשומת לב מרבית לחיסכון
במים ,הקבלן יקפיד על מילוי כל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של נציבות המים
ושאר הרשויות הנוגעות בדבר.על כל חריגה מכמות המים המומלצת להשקיה עפ"י תוכניות
ההפעלה ו/או עפ"י הוראות המפקח ,יקוזז קבלן מחשבונו מחיר עלות המים במחירי המים
המקסימליים.

 41.2.15תחזוקה בתשלום
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תחזוקה בתשלום תתבצע ממועד המסירה הסופית ולפרק זמן שייקבע במסמכי החוזה
ובהתאם לנהלי משהב"ש.
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מפרט טכני צמחיה
 41.4תת פרק  -גינון ונטיעות
העבודה כוללת צמחי כיסוי שיחים ועצים מסוגים שונים .
העבודה תכלול הספקת צמחים ,הכנת השטח לנטיעה ,שתילתם ,טיפול וטיפוח עד לקליטה,
כולל הסדרת מערכת השקיה חדשה עבורם.
מידות הצמחים אופן עיצובם ,הגדרתם ,עצים במיכל או עצים שגודלו באדמה והוכנו
להעתקה לאתר הנטיעה וכל יתר הדרישות מפורטות בכתב הכמויות ובמפרט טכני זה.
לאחר מסירת העבודה ,באישור מחלקת שפ"ע של הרשות המקומית והמתכנן ,יתחזק
הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון למשך  12חודשים .התחזוקה כוללת החלפת שתילים
שמתו ,גיזום עצים ,זיבול וכל שאר העבודות הקשורות בתחזוקה שוטפת של הצמחייה.
 41.4.1כללי והגדרות
א .המונחים "שתילה"/לשתול" פירושם גם "נטיעה/לנטוע/לטעת" ולהפך.
ב .פרק זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי .העבודה תבוצע כנדרש
בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.
ג .הקבלן אחראי לזיהוי ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה.
ד .כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור
השתילה ופריסת מערכת ההשקיה.
ה" .צמחים" במכרז /חוזה זה כוללים את כל סוגי הצמחים המצוינים (עצים ,ערער צמחי
כיסוי).
ו" .שתילים" במכרז/חוזה זה מתייחסים לכל הצמחים ,לסוגיהם.
הספקת צמחים מידי המזמין
המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו כמות כלשהי מכלל הצמחים
הדרושים לעבודות במכרז/חוזה זה.
באם יחליט על כן המזמין יודיע המפקח לקבלן על מיני הצמחים ,כמויותיהם
ומקור האספקה.
הקבלן אחראי לתיאום האספקה ,הובלה תקינה ,אחזקת הצמחים ושמירתם
באופן מקצועי ובטוח ,ונטיעתם ושתילתם.
עבור צמחים שיסופקו ע"י המזמין ישולם לקבלן לכיסוי כל עבודתו והוצאותיו
כמפורט בהוראות מכרז/חוזה זה סכום המהווה  45%ממחירי היחידות שצוינו ואושרו
במכרז/חוזה זה.
41.4.2

תנאי נטיעה
הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה.
אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.
אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה.
מקור חומר הריבוי וטיב השתילים
דרישות טיב ,איכות ,גודל וסיווג ,יהיו עפ"י הוראות מפרט זה ועפ"י ההנחיות
לשתילי נוי של משרד החקלאות ,בהתאם לקבוצות הצמחים :עצים ,שיחים,
ורדים ,עונתיים ,וכו' .אופן שתילתם :בגוש אדמה או חשופי שורש.
כל הצמחים לסוגיהם שיישתלו  /יינטעו במסגרת מכרז  /חוזה זה יהיה מסוג "
מעולה" כמפורט בחוברת " סטאנדרטים לצמחי נוי " של משרד החקלאות.
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41.4.3

41.4.4

הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא
נקלט על חשבונו הוא ,כולל בתקופת האחזקה.
השתילים יתאימו לקריטריונים ויהיו ממקור משתלה המאושרת ע"י המפקח.
האישור חייב להינתן מראש.
הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ובעלי נוף
מסועף ,כלומר יחס נכון בין נוף לשורש ולגודל המכל ,מעוצבים (כאשר נידרש
עיצוב) ,נקיים מפגעים (מחלות ,מזיקים ,נמטודות ,או אחרים) ,ללא שיבוש
בעשבים .טיב המכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.
המיכל השומר על שלמות גוש השורשים יהא שלם.
שתילים ממכל יהיו מפותחים לפי גודל המכל ושורשיהם ימלאו לפחות  80%מנפח
המכל.
על כל צמחי הערערים והוורדים ,תהא תווית זיהוי המין והזן-על כל צמח .התווית
תהא כתובה/מודפסת באופן בלתי-מחיק לתקופה של  12חודש לפחות .בנוסף / 3 -
 1מכמות העצים ,מכל זן ומין יהיו מסומנים בשמם הבוטני ובשם המשתלה.
יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח ,לפני הבאת השתילים לשטח ,או
לקבל אישורו של האדריכל להתאמת הצמח-לגבי עצים ודקלים בלבד
במשתלה/במטע .לסיור בדיקה זה (לגבי עצים/דקלים) יש לתאם עם האדריכל
חודש מראש ולרכז את כל העצים /התמרים שיש לאשר לסיור אחד.
הקבלן יוודא שהשתילים עברו הקשחה במשתלה להתאמתם לתנאי השתילה בגן,
ויספק אישור לכך מהמשתלה המגדלת .אין באישור ההקשחה בכדי לפטור את
הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לקליטה והתפתחות הצמחים.
בנוסף לאישור כל השתילים ע"י המפקח והאדריכל ,לפני הבאתם לשטח יש
לאשרם פעם נוספת לפני השתילה.
המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות .הזמנת
כמות תהיה ע"פ רישום ביומן העבודה.
לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.
שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל .האישור יהיה בכתב ומצורף
לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.
לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית ,אלא באישור
בכתב מהמפקח.
הזמנת שתילים
על הקבלן לבצע ,באישור /הוראת המפקח הזמנה במשתלה עבור ורדים ,דקלים,
צמחים מיוחדים ו/או בוגרים וכן מרבדי דשא ,לפי שלבי העבודה אשר יוגדרו בידי
המפקח.
העצים יוזמנו תוך  14יום מיום חתימת החוזה ,לכמויות שתצוינה בידי המפקח.
על הקבלן להביא אישור להזמנה/ות.
אישור יתקבל אך ורק בצורת חשבונית/יות מהמשתלה/ות ובה פרוט העצים
שהוזמנו.
הצגת החשבונית/יות הינה תנאי לתשלום ,אך התשלום/ים יהיו בכל מקרה
כפופים למפורט ביתר נספחי מכרז/חוזה זה.
לכל הזמנה יציג הקבלן למפקח אישור על המקדמה הכספית ששולמה
למשתלה/ות בעת ההזמנה ,ופירוט ההזמנה.
כל השתילים האחרים הדרושים לבצוע העבודה ,יוזמנו במועד מתאים להבטחת
אספקתם במועד הנדרש ,לשתילתם  /נטיעתם ,כפי שיקבע המפקח.
מרווחי השתילה /נטיעה
יהיו כמצוין בתוכניות וברשימת הצמחים.
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41.4.5

41.4.6

41.4.7

41.4.8

המרחק משולי המדרכה ,קיר ,מדשאה וכו' יהא  50%מהמרווח המצוין ובמרווחי
שתילה הקטנים מ 75 -ס"מ יהא  66%מהמרווח המצוין.
השתילה/נטיעה תבוצע בשורות מקבילות זו לזו ומקבילות לקוי האורך של
שבילים/מדרכות /קירות מדשאות וכו' .בכל מקרה של ספק יקבל הקבלן הנחיות
מהמתכנן.
בור נטיעה
חפירה במכרז/חוזה זה פירושה גם חציבה ,ולא תשולם כל תוספת עבור חציבה -
באם תידרש.
לכל שתיל הנשתל בגוש ,או שתיל חשוף  -ייחפר בור ,שנפחו יכיל בקרקע תחוחה
או במצע מנותק את כל מערכת השורשים של השתיל ,ברווחה ,ללא קיפול
ודחיסה.
אין לחפור בור נטיעה עמוק מידי ,לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה
יותר מן הרצוי לבריאות צוואר השורש שלו .באדמה בלתי מחלחלת ,אין לחפור או
לחצוב בור נטיעה עמוק מהשכבה המעובדת בהכשרה עמוקה של השטח .אם
עומק השורשים מחייב העמקת יתר ,יש לדאוג לניקוז הבור ,וכן באדמות
אטומות ,בשטחי מסלע או בקרקעות בלתי-מנוקזות.
החפירה תעשה בעבודות ידיים או בכלי מכני ו/או ידני.
תקינות מידות הבור תאושר בכתב ע"י המפקח ,לפני מילוי הבור באדמה גננית,
ולפני שתילה  /נטיעה.
הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר ,את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו.
הקבלן יספק את אדמת הגן הדרושה למילוי הבור ,ויכין את תערובת המילוי על
חשבונו וללא מדידה ותשלום נפרד ,לצורך תערובת המילוי ורק לאחר מכן תאושר
הנטיעה.
בורות לעצים
חפירה לעצים בשטחי גינון  -המחיר כולל :חפירה זהירה ו/או חציבה במידות
בהתאם למפרט וכתבי הכמויות ,פינוי החומר החפור ,דישון וזיבול אדמת הגן,
מילוי הבור בעת השתילה ,השקיה  -הרבצת מים לרוויה והשקיית העצים כל
תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות.
חפירה לעצים בשטחים מרוצפים :המחיר כולל את כל העבודות הדרושות
בהתאם לנ"ל .פירוק ,ריצוף בהתאם לצורך ,תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק
תשתיות ,ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה ,או אבן גן בהתאם לפרט.
בורות נטיעה במדרון בעת חפירת הבור ,יש להעביר את עודף האדמה ליצירת
תלולית בקדמת הבור בצד המדרון וזאת על מנת ליצור בור מפולס ,שימנע את
בריחת מי-ההשקיה.
פתח לנטיעת עץ-באזור הציבורי
בור נטיעה לעצים יבוצע לפי המפרט המיוחד במדריך העירוני של עירית ירושלים.
ולפי פרטים.
שתילה בגוש אדמה
בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם .בעת
הנטיעה ,יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.
שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה .בודקים את תקינות
הגוש ומערכת השורשים .במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש ,מפוררים
בזהירות את מעטפת הגוש ומישרים את השורשים.
מניחים את השתיל בבור ,מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט (הידוק שלא
יפגע במבנה הקרקע) .לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה
גובה צוואר השורש כפי שהיה במכל או בקרקע המשתלה.
במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים ,יש להלבין את הגזע והענפים באזורים
החשופים ,כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה ,עד לקליטת הצמח.
נטיעת עצים
הוראות כלליות:
יבקרו הקבלן והמפקח יבקרו באתר ההוצאה ויסמנו את העצים המיועדים
להעברה .מועד ההוצאה ,מועד ההעברה וזמן השתילה יהיו כמפורט במפרט.
הקבלן יציע עצים מתאימים ,העומדים בדרישות לשתילי נוי של משרד החקלאות.
(עפ"י חוברת הסטנדרטים לשתילי נוי בהוצאת משרד החקלאות.)1990 ,
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כל העבודות העתקת עצים  -הוצאה מהקרקע ,הובלה ונטיעה  -יבוצעו בזהירות
מרבית .הקבלן ידאג להכנת דרך גישה פנויה ממכשולים ,ממקום ההוצאה למקום
השתילה.
העתקת עצים הינה עבודה העשויה לגרור בעקבותיה עבודות נוספות כגון:
ניתוק קווי חשמל ,פגיעה בשבילים ,כבישים ,צנרת מים ומערכות ביוב.
הקבלן אחראי על כל העבודות הנ"ל ,לרבות קבלת אישורים מהרשויות
המוסמכות.
בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו
וסומנו.
יש להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ.
ההעתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות אחר הצהרים
המאוחרות ,כדי לצמצם איבוד מים מרקמות העץ.
בעת הוצאה ,העברה ונטיעת העצים ,יורם העץ במנוף לגובה הדרוש ,תוך כדי
ניתוק איטי של השורשים במזמרה או במסור ללא קריעתם .יש להימנע מפגיעה-
קילוף ושפשוף בעץ ,בגזע ,או בשורשים ותוך התחשבות מלאה בסביבה (בני אדם,
מבנים ,קווי חשמל ,שאר צמחי הגן וכו').
יש להקפיד בזמן ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח.
בכל עבודות נטיעת עצים ,מכל גודל שהוא לא יינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע בשיעור
שמעל  10%מהיקפו ולאורך יותר מ -30מ"מ .עץ שנפגע עמוק מפני הקמביום הינו
פסול.
בשתילה יש להקפיד שעומק צוואר השורש יהיה זהה לגובה שהיה במקומו
הקודם.
האחריות לקליטת עצים הינה על הקבלן .כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י
הקבלן ויוחלף בעץ אחר.
בכל מקרה של העתקת עצים גדולים יש לקבל לכך אישור מראש ובכתב
מהרשויות המוסמכות ,לביצוע ההעתקה ותנאיה.
המזמין שומר לעצמו זכות לספק את העצים בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצים
מהמכרז ,ללא מתן פיצוי לקבלן .במקרה זה יבצע הקבלן את כל העבודות הנלוות
לנטיעה :חפירת הבורות ,מילוי אדמת גן ,דישון ,זיבול ומילוי הבור חזרה בעת
השתילה ,השקיה לרוויה בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה ,עד למסירה
סופי ת של העבודה .העבודה תבוצע בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם מספק
העצים ,הכל בהתאם להנחיות המפקח.
התשלום במקרה זה יהא  50%ממחיר סעיף נטיעת העץ.
הקבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהיא ,כולל הבאת
מיכלית לשטח ,עד להפעלת מערכת השקיה סופית.
במידה והקבלן ישתול עצים בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון העירייה
ו/או האדריכל ,הקבלן יוציא את העץ מיידית מהשטח וישתול עץ חדש ,הכל על
חשבונו.
אישור עצים  -יאושרו ע"י סימון או ע"פ דוגמא ,לפני הבאתם לשטח.
עצים ממכל כלשהו  -יאושרו ע"פ דוגמה שתובא לאתר ע"י וע"ח הקבלן.
 41.4.9תמיכה וקשירת עצים
תמיכת עצים  -תעשה בכל נטיעת עץ מכל גודל ומכל שהוא ,כדלקמן:
סמוכות לעצים
41.4.10
כל עץ בכל גודל שהוא ייתמך בשתי ( )2סמוכות.
הסמוכות שיסופקו ע"י הקבלן תהיינה בגובה מינימום  2.5מ' וכן תהיינה  0.5מ'
לפחות גבוהות מהעץ הנשתל .הסמוכות תהיינה מעץ אקליפטוס בחתך עגול או
מרובע בקוטר  7ס"מ ,מקולפות ומחוטאות .יש לטמון את הסמוכה בקרקע בעומק
 0.5מ' ,ובמרחק כ 20 -ס"מ ,מפני גזע העץ ,ומשני צידי העץ .ועליו מושחלת
צינורית שקופה (אלסטית) באורך  25ס"מ.
הקשירה תהא מקצועי חבל פוליפרופילן שחור (בעובי  6מ"מ) ,מושחל בצינורית
P.V.C
שקופה ,אשר תגן על הגזע.
יש להעמיד שתי סמוכות  ,לכל עץ ,בניצב לכיוון הרוח.
הקשירה תהיה בצורת  ,8בנקודת הכיפוף של העץ ובאופן שהעץ יוכל לנוע קלות
ברוח.
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נעיצת הסמוכות בקרקע תבוצע מחוץ לגוש השורשים של העץ ובמרחק שלא
יקטן מ 30 -ס"מ מפני גזע העץ.
 41.4.11טיפול העשבייה
יש לטפל בעשבייה חד-שנתית ע"י ריסוס ב"גול" או ש"ע בריכוז של  ,0.15%על
גבי
הצמחים זאת עד לשלב כיסוי השטח ע"י הצמחים.
 41.4.12קיטום
בכדי לקבל צמח מפוצל בעל שיווי משקל אסתטי וכצמחי כיסוי לקבלת כיסוי
שטח מהיר
ואחיד יש צורך לבצע קיטום בתקופת האביב ו/או הסתיו המוקדם.
 41.4.13מידות הצמחים
מידות הצמחים  -טבלה א'  -צמחים במכלים
הגדרת הצמח גודל כלי
בכתב הכמויות

צמח בכלי
 1ליטר
(מס)3 .
צמח בכלי
 3ליטר
(מס)4 .

 1ליטר

 3ליטר

גיל

גודל בור
(בס"מ)

קומפוסט
(בליטר)

סופר פוספט
אשלגן כלורי

30X30X30

 3ליטר

השטח
לכל
יישום
קטנים
כשהמרווחים
מ 1.45X-1.45מ' לפי
הכמות במפרט .יישום לכל
בנפרד
שתילה
בור
גדולים
כשהמרווחים
מ 1.45X-1.45מ'  -בשיעור
של  4גר' סופר פוספט וכן
 2.5גר' אשלגן לכל  10ליטר
תערובת למילוי הבורות.

חד-שנתי
בעל נוף
30X30X30
מסועף
דו-שנתי בעל
נוף מסועף

צמח בכלי
 5ליטר
(מס)5.

 5ליטר

צמח בכלי של
 10ליטר
(מס)6 .

 10ליטר

 3שנים לפחות
בעל נוף מפותח
ומסועף

צמח בכלי של
 25ליטר
(מס)7 .

 25ליטר

 3שנים לפחות
בעל נוף מפותח
ומסועף

 2-3ליטר

50X50X50

 12ליטר

70X70X70

 30ליטר

ערער בכלי של
 3ליטר

 3ליטר

 1שנה לפחות

30X30X30

כבול גס (במקום
קומפוסט) 5
ליטר 2 ,ליטר
למ"ר כבול גס
לכל  2 +ליטר
לכל בור

ערער בכלי של
 10ליטר (גודל
מס' )5

 10ליטר

 2.5שנים
לפחות

70X70X70

 5ליטר כבול גס
לכל בור
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ערער בכלי של  25ליטר
 25ליטר (גודל
מס' )6

עץ/צמח

גודל כלי

קוטר גזע

מיכל
(מס' ) 6

 10ליטר

1/2” 3/4”-

חבית
(מס' )7

25-60
ליטר

”1” - 1.25

 20ס"מ

”2” - 3

 20ס"מ

”3” - 4

 50ס"מ

 ”8”25
תלוי בסוג
העץ

 50ס"מ

בוגר
מהקרקע
(מס' )8
בוגר
מהקרקע
(מס' )9
בוגר
מהקרקע
(גלגל מס'
)10/11

גובה
מדוד
מעל
צוואר
השורש

"אקסמפלר
מיוחד"

גובה
שתיל

80X80X80

גיל

1.20
מטר

2.002.20
מטר
תלוי בסוג  3שנים
לפחות
 2.5מטר
תלוי בסוג 5-10
שנים
העץ
ע"פ
הנדרש

15-20
שנה
לפחות

 10ליטר
כבול גס
לכל בור

גודל הבור
(מטר)
------------אורך /רוחב
עומק
0.7 X0.7
(מינימום)

0.8 X 0.8
(מינימום או כנדרש
במפרט המיוחד)
1.00
1.00
עומק
קוטר
1.25
קוטר

1.00
עומק

1.50
קוטר

1.50
עומק

קומפ'
(ליטר)

10
ליטר

אשלגן כלורי+
סופר פוספאט

יינתנו בתערובת
המילוי ,בשיעור של 4
גרם סופר פוספט וכן
 2.5גרם אשלגן לכל 10
ליטר תערובת מילוי
15
לי
טר

75
 65או על
פי המפרט
100
85
100
או לפי
מימד
הגוש

* ראה גם דרישות ייחודיות לגבי סעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה.

 41.4.14מידות הצמחים  -טבלה ב'  -עצים במיכלים ומהאדמה
* ראה גם דרישות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות  -בסוף מפרט טכני זה.
* בטבלה זו נכללו גם מידות שתילים שלא צוינו בכתב הכמויות/ברשימת הצמחים .נתונים
אלו ישמשו אך ורק באם יאשר המפקח  -מראש ובכתב  -סטייה ממידות המכלים/צמחים
שצוינו בכתב הכמויות.
הערות לטבלאות א-ב
קוטר הגזע יימדד בגובה  20ס"מ מפני פני מצע הגידול בכלי/בקרקע.
.1
גובה הצמח  -ראה גם הוראות המפרט הטכני המיוחד.
.2
"אקסמפלר מיוחד"  -ראה הוראות במפרט הטכני המיוחד.
.3
הגזע של כל העצים מעוצבי-הגזע יהיה ישר ,חלק ,נקי מענפים צדדיים עד
.4
ההסתעפות הראשונה ולא יהיו פצעי גיזום אשר קוטרם עולה על  1/4קוטר הגזע
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ליד הפצע.
שיח מעוצב על גזע  -מידות הבור והזיבול  -לפי גודל המיכל .מידות הצמח -
.5
כמפורט במפרט הטכני
 41.4.15מסירה לעירייה ,תחזוקה ,אחריות
א .לאחר השלמת כל העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה לשביעות רצון המפקח תימסר
העבודה (="אתר העבודה) למזמין ולרשות המקומית.
ב .מהלכי המסירה ותנאיה  -כפי שיפורטו להלן.
ג .הקבלן מצהיר שהינו מודע לדרישה שהעבודות שביצע תימסרנה לעירייה ולא תבוצע
מסירה/סיור מסירה /קבלה ללא השתתפות נציג העירייה ואישורו.
ד .לאחר סיום המסירה של כל העבודות בשלמותן ,יתחזק הקבלן על חשבונו (כלול
במחירי כתב הכמויות ואינו למדידה ותשלום בנפרד) ,במשך שנה קלנדרית אחת
שלמה.
ה .שלבי המסירה יהיו כדלקמן:
 .1מסירה ראשונה (=קבלה ראשונה)  -ממועד זה  -תחושב תקופת האחזקה על חשבון
הקבלן.
 .2מסירה סופית (=קבלה סופית)  -עם תום  12חודשי האחזקה החלה על הקבלן כמפורט
במסמכי מכרז/חוזה זה ,וכפוף לאישור תקינות כל העבודות .אישור תקינות העבודות
כפוף לאישור המזמין והעירייה.
מסירה ראשונה לעירייה
בגמר העבודה יימסר השטח מסירה ראשונה לעירייה ותחל תקופת האחזקה.
אישור מסירה ראשונה יהא בכתב .בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות ,שטח הגן
מיושר ובמצב נאות וכל שאר העבודות המצוינות בתכנית ו/או במפרט מושלמות.
אם העירייה לא תקבל את הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים או פגם ,הקבלן ימשיך לתחזק
ללא תשלום את השטח ,בהתאם למפורט בהמשך פרק זה ,עד למסירה ראשונה.
הקבלן רשאי לבקש מסירה של שטחים בשלבים ,אם השטח מוגדר באופן פיזי ברור,
כדוגמת כביש מפריד ,מערכת השקיה נפרדת וכו' ,אך המזמין אינו מתחייב לאשר מסירה
בשלבים והדבר נתון לשיקול-דעתו הבלעדי.
במסירה ראשונית הקבלן יספק למזמין העבודה ולעירייה תכניות עדות (",("AS MADE
הכוללת :דומם ,צומח ,השקיה וגודל שטחים.
הקבלן יספק  3סטים של תוכניות ,חתומות בידי הקבלן ומודד מוסמך.
אחזקה
הקבלן חייב באחזקת כל עבודות הגינון ,ההשקייה והצומח שבוצעו במסגרת
מכרז/חוזה זה לתקופה של  12חודש ,החל ממועד אישור המסירה הראשונה לעירייה.
האחזקה כוללת :עישוב שיתבצע ע"י עידור או קילטור או ע"י ריסוס בקוטלי
עשבים ,עיבוד השטח; הדברת מחלות ומזיקים; השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או ע"פ
הוראות המפקח; יישור שקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה; גיזום ועיצוב עצים
והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם; שתילת מילואים והגנתם ,הגבהת והוספת
סמוכות לעצים בהתאם להתפתחות וצמיחת העצים; תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז;
זיבול או דישון ע"פ הנדרש ע"י אגף הגננות או כמפורט בטבלה המצורפת ושמירה יומיומית
על ניקיון האתר ,כולל משטחים ,כגון מדרגות ,רחבות ומתקנים הנמצאים בכל שטח הגן.
הקבלן יהיה אחראי ,בתקופה זו ,לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת
ההשקיה .עליו לתקן תוך  12שעות משעת גילוי התקלה ,דליפות בצנרת ובאביזרים .תקלות
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רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות ,יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת
המים עד לתיקון התקלה.
חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים ,כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן
יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח ומחלקת הגננות בעירייה.
במקרה של חבלה בזדון ונדליזם הגורמות לנזקים יתוקן הנזק ע"י הקבלן .הקבלן
רשאי להעביר התביעה לתשלום לחב' הביטוח.
בנוסף למצויין במפרט טכני מיוחד זה תבוצע האחזקה על-פי כל המפורט בנספח
האחזקה של עיריית ירושלים.
השלמת תשלומים לסעיפי כתב הכמויות בגין אחזקה
א .השלמת תשלומים לסעיפי כתב הכמויות בתקופת האחזקה תהא חודשית
ותשולם רק
לאחר אישור בכתב של המפקח באגף הגננות של עיריית ירושלים .הדרישות הבאות
יהוו תנאי לאישור חשבון כל חודש וחודש:
 תקינות מערכת ההשקיה השקיית הגן ע"פ תכנית ההפעלה. הדברת עשבים רב-שנתיים (יבלית ,כוסאב ,דשא וכו') מופע בריא ונאה של הצמחים תשלום חשבונות מים שוטפים ניקיון מעשבים חד-שנתיים גיזום עצים ושיחים יישור וסיקול הקרקע שתילת מילואים עיצובים וקשירת עצים ותמיכתם.ב .החל מסוף החודש ה 4 -לאחזקת הגן ועד סוף החודש ה( 12 -סה"כ 9
תשלומים) זכאי
הקבלן להשלמת ערך העבודות שעוכב בידי המזמין ,לפי סעיפי הכמויות שבוצעו על-
ידו על-פי סעיף  ,41בשיעור  2%מערך העבודות לכל תשלום .ערך העבודות הינו
מכפלת כמות ביצוע סעיף במחיר היחידה בחוזה כך שבסוף תקופת האחזקה תשולם
לקבלן כל ההשלמה שעוכבה לצורך האחזקה ( 9חודשים  2% Xלחודש  -סה"כ .)18%
סוף תקופת האחזקה מוגדר ,כאמור במסמכי המכרז/חוזה = מסירה סופית
לעירייה.
אחריות
41.4.16
הקבלן אחראי לקליטת כל הצמחים במשך תקופת האחזקה והטיפול ,דהיינו
למשך  12חודשים.
על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו ,בשתילים חדשים.
טיב השתילים שיוחלפו ,מקורם ואופן שתילתם  -כנדרש במסמכי החוזה.
שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שהיו פגומים ,חולים ,מנוונים או
בלתי-מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח .אחריותו של
הקבלן לשנה ,החל ממסירת השטח לעירייה ,האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר,
עבודות הפיתוח ,הדברת העשבים ומערכת ההשקיה.
מסירה סופית לעירייה
41.4.17
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בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית לעירייה .אם מצב הגן לא ישביע
רצון העירייה ,יתקן הקבלן את הדרוש .משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן
והעירייה לא תאריך לשם כך את תקופת התחזוקה.
תשלום עבור מים
הקבלן חייב לספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע הגינון ומערכת
ההשקייה בתקופת השתילה וכן במשך כל תקופת אחזקת שטחי הגינון עד למסירה סופית
של הגינון ומערכת השקייה לאחזקה ע"י עיריית ירושלים.
הקבלן ידאג לחיבור מים אצל הגורמים המתאימים וישלם על חשבונו ל"גיחון"
או לכל מחלקה אחרת בעירייה המספקת מים לגינון:
 .1עבור חיבורי המים ומוני המים (שעון המים) כולל על העלויות הנדרשות.
 .2עבור כל צריכת המים עד מסירה סופית של שטחי הגינון לעירייה ,בתום  12חודשי
אחזקה.
 .3לאחר גמר שנת אחזקה יעביר הקבלן את מוני המים למחלקה המתאימה בעירייה,
בהליך מוסדר כפי שייקבע ע"י המפקח.
 .4הקבלן יוכל למסור את השטח לעירייה רק לאחר השלמת תשלומים עבור המים.
 .5חיובי המים ,בגין השימוש במים במהלך כל תקופת הביצוע והאחזקה יקוזזו
מהתשלומים המגיעים לקבלן ,אלא אם יציג הקבלן אישורים שכל חיובי המים מדי
חודש בחודשו משולמים על-ידו ישירות לעירייה/לגיחון ,באופן שהינו לשביעות רצון
המפקח.
הקבלן אחראי לאחזקת כל השטחים למשך  12חודשים עד למסירה הסופית לעיריה.
הזמנת שעון מים ותשלום עבור צריכת המים בתקופת הביצוע והאחזקה השנתית תהיה
באחריות הקבלן ועל חשבונו.
יש לקבל אישור מנציג מחלקת הגננות לטיב השתילים ולגודל בור הנטיעה לפני נטיעת
העצים.
 41.4.18מפרט טכני לשימור עצים  -מקור ברוך ירושלים
להלן מפרט עבודה לביצוע שימור העצים באתר:
מודגש כי המפקח על עבודות השימור יהיה בהכשרתו אגרונום/הנדסאי נוף בעל ניסיון
מוכח בתחום ומאושר ע"י משרד החקלאות.
בסמכות המפקח בשטח לבצע שינויים ו/או התאמות למפרט זה בהתאם לממצאים בשטח.
הקבלן המבצע יגיש לאישור המפקח ,את פרטי בעלי המקצועות :גוזם מומחה (מוסמך
משרד החקלאות ובעל היתר לעבודה בגובה) ומנהל עבודה וניסיונם ,לפני תחילת העבודה.
בסמכות המפקח ו/או העירייה לאשר ו/או לא לאשר את העסקתם.
בסמכות המפקח לדרוש החלפת העובדים ,מכל סיבה שהיא ,בכל שלב במהלך ביצוע
העבודה.
בכל מקרה שיש צורך בבצוע חפירה בסמוך לעצים (מרחק של  3מ' מגזע העץ) ו/או גזום
עצים – יש לזמן את המפקח ולבצע העבודות עפ"י הנחיותיו.
א .תיאור כללי  -עצים לשימור:
באתר  71עצים שהוגדרו כעצים לשימור ,מצבם הכללי טוב וגודלם בינוני  -גדול ,יש
לשמרם עפ"י ההנחיות להלן:
 .1גידור ושילוט:
 1.1גידור פח איסכורית בגובה  2מ' יבוצע מסביב לעץ במרחק של פי  10מגזע העץ למניעת
פגיעות מכאניות ולמניעת הידוק הקרקע באזור זה.
 1.2ניתן לבצע גידור של מספר עצים כקבוצה אחת .
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 1.3ע"ג הגדר יותקן שילוט ברור "עץ מוגן לשימור" – מצ"ב דוגמא לשלט.
 .2איסור עבודות חפירה בקרבת עצים :
 2.1אין לבצע חפירה כלשהיא ואף לא עבודות חישוף בקרבת העצים – בתוך השטח המגודר
– ללא תאום מראש ופיקוח צמוד של המפקח .
 .3איסור עבודות מילוי קרקע:
במרחק של עד  1מ' מגזע העץ לא יתבצע מילוי קרקע/מצעים.
3.1
מילוי באזור זה יבוצע עפ"י פרט מצ"ב בעזרת טוף אובר סייז /חלוקי נחל
3.2
בתאום ואישור המפקח.
 .4השקיה ודישון:
 4.1בכל מקרה בו יזוהו סמני חסר לעצים ועפ"י דרישת המפקח – תבוצע השקית העצים.
באחריות המבצע תאום אספקה ותקנת חיבורי מים לצורך ההשקיה.
האביזרים הדרושים  -לרבות בקר השקיה ,צנרת טפטוף ו/או התזה לצורך השקיה
סדירה של העצים – בתאום ואישור המפקח.
 4.2בכל מקרה בו יזוהו סמני חסר לעצים ועפ"י דרישת המפקח  -דישון כל עץ בדשן איטי
תמס בשחרור איטי ל  6 -חודשים כדוגמת "מולטיקוט" בכמות של  500גר' לעץ
מוצנע בקרקע.
 4.3לאחר יישום הדשן תבוצע השקיית רוויה לעץ.
 .5גיזום:
הרמת נוף העץ וגיזום סניטציה לדילול ענפים מנוונים/מתים ,החדרת אור למרכז
5.1
העץ והסרת ענפים עם
פוטנציאל לשבר  -עבודות הגיזום יבוצעו עפ"י דרישה ,בתאום ואישור המפקח.
פצעי גיזום ופצעים ישנים ינוקו ,יחוטאו ויטופלו ע"י – מריחת משחת גיזום
5.2
המכילה פונגיצידים כדוגמת "נק טק" או ש"ע.
 .6קשירת העצים:
 6.1בכל מקרה של חשש משבירת ענפים ו/או קריסת העץ ,בייחוד בעצים שבקרבתם בוצעה
חפירה – תבוצע קשירה בעזרת כבלי מתכת.
 6.2הקשירה תבוצע בתאום עם המפקח ותאושר ע"י קונסטרוקטור.
 .7כללי:
 7.1קבלנים שמבצעים עבודות באתר יחתמו על טופס "התחייבות לעבודה זהירה בקרבת
עצים" כדוגמת המצ"ב – לפני תחילת עבודתם חתימת הקבלן
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פרק  – 51עבודות סלילת כביש
מפרט מיוחד זה בה להשלים ,להוסיף או לשנות את פרק  51במפרט הכללי או פרקים
רלוונטיים אחרים שלו.
חפירה בתחום הדרך:
בכל מקום בו מוגדר בחוזה זה ובכתב הכמויות חפירה ,הכוונה היא חפירה ו/או חציבה
בקרקע בכל סוג שהוא ,כולל חפירת תעלות ,חפירה בעבודות ידיים בשטחים מוגבלים וכו'.
עבודות הכנה ופירוק.
51.1
עבודות פירוקים – כללי
51.1.1
מודגש כי כל סעיפי החפירה/חציבה במסגרת עבודה זו כוללים פירוק תת קרקעי כלשהו
שיידרש ,לרבות מערכות תשתית וכבלים.
פירוק תת קרקעי ועל קרקעי לא יימדד לתשלום ולא ישולם בנפרד וכלול במחיר סעיפי
היחידה של עבודות העפר –חפירה ו/או חציבה ו/או מילוי.
לפני קביעת המחיר לעבודות העפר הכוללים את עבודות הפירוק וההריסה יהיה על הקבלן
לבקר במקום ולבדוק אתה מצב הקיים ,לרבות סוג החומרים ,מיקום וצורת אלמנטים
שונים ,ולקבוע את מחיר עבודות העפר בהתאם למציאות והדרישות באתר.
עבודות הפירוקים כוללות פירוק וסילוק אלמנטים תת-קרקעיים ,כגון יסודות בטון או
צנרת ישנה ,פירוק זהיר של אלמנטים כגון גדר רשת ,אבני ריצוף וכדומה ,אשר לדעת
המפקח ראויים לשימוש חוזר .חומרים לשימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן ועל-חשבונו לפי
הוראות המפקח ,לרבות אחסנת החומרים לפי סוגים ,באתר.
כל חומרי הפירוק וההריסה האחרים יפונו למקום שפיכת פסולת מאושר ע"י הרשויות לכל
מרחק שהוא ,כולל תשלום אגרות דרושות.
הריסה ופירוק
51.1.2
א .העבודה כוללת הריסה ופירוק של מבנים ,מרצפים,ריצוף מסוג כלשהו ,קירות בטון,
שוחות ,אבני שפה ,מדרכות ,איים ,גדרות ,שוחות וכו'.
ב .חישוף באזורי מילוי ,הסרת צמחיוה ,עקירת שיחים ,עקירה וסילוק של עצים וגדמי
עצים שאינם מופיעים בתכנית העקירה ו/או העתקה ו/או שימור.
ג .עבודות הריסה ופירוק של צריפים ,מבנים ומשטחי בטון קיימים כולל את חיתוך מוטות
זיון ,פירוק ,צנרת מסוג כלשהו ,כבלים ,תאים ,שוחות ויסודות בטון.
ד .עבודת ההריסה והפירוק יבוצעו באופן מקצועי ובעבודה זהירה ,בכלים ומכשירים
מתאימים ,מבלי לפגוע בתקינות אלמנטים לשימוש חוזר ומבלי לפגוע במערכות תשתית
ומבנים.
ה .פירוק מדרכה מרוצפת  -העבודה כוללת פירוק הריצוף והעברת המרצפות למקום אחסון
לפי הוראות המפקח ,הסרת שכבת החול ,חריש במצע הקיים לעומק המבנה ,פילוס
והידוק מבוקר של המצע לצפיפות  98%מוד פרוקטור לרבות תוספת מצע סוג א' לפי הצורך
במפלסים הדרושים.
ו .פירוק האספלטים בכביש ובמדרכות לא ימדדו בנפרד .התשלום עפ"י מ"ק עבודות העפר
חפירה/חציבה ו/או מילוי.
ז .פירוק קירות  /גדר אבן  -העבודה תבוצע בהתאם למפורט במפרט הכללי .סעיף זה
מתייחס לפירוק והריסת קיר גדר מבטון ו/או אבן ו/או בלוקים בכל עובי שהוא .העבודה
תבוצע בזהירות מבלי לפגוע במבנים ו/או מתקנים אחרים ו/או בחלקים של הקיר שאינם
להריסה .לא תשולם תוספת מחיר על הובלת הפסולת .התשלום יהיה לפי מ"א מדוד לפני
הפירוק .עקב הצורך בפירוק קירות גדר קיימים בחזית הבתים הגובלים לדרך ,מובהר ,כי
לא יבוצע כל פירוק של גדרת קיר או מבנה קיים ללא אישור ותיאום מראש של המפקח על
העבודה.
ח .פירוק מדרגות בטון כולל גם את פירוק משטח הבטון שמתחתן.
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ט .פירוק מעקות ,גדרות רשת ,אבני שפה וכו' ,כולל גם את פירוק יסודות הבטון שלהם.
י .העבודה כוללת פינוי ההריסות למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות ,ופינוי חלקי מבנים
ואלמנטים אשר לדעת המפקח ניתנים לשימוש חוזר למקום אחסון לפי הוראות המפקח.
יא .התאמת תאים שונים  -העבודה כוללת התאמת גובה מכסים של תאים שונים כגון
מים,ביוב ,טלפון וכו' לגובה פני האספלט או הריצוף בכבישים ו/או במדרכות .העבודה
כוללת פירוק התקרה הקיימת ,שבירת הבטון ,יציקת טבעת בטון והרכבת המכסה בגובה
חדש ,וכל הכלים ,החומרים והעבודות הדרושים לביצוע מושלם של העבודה .התשלום יהיה
לפי יחידות.
יב .העתקת עמודים  -העבודה תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת
המפקח.העבודה מתייחסת לעמודי חשמל ,טלפון ,תאורה וכו' .לפני ביצוע העבודה יש
לתאם ולקבל אישורים מתאימים מהנוגעים בדבר (חב' החשמל לישראל" ,בזק" ,הרשות
המקומית ,וכו') .העבודה תבוצע בפיקוח נציג הגוף המתאים .סעיף זה מתייחס גם לעוגנים.
העבודה כוללת חפירת יסודות ,פירוק מילוי הבור בבטון  ,הובלה ,הצבה ,ניתוק הקווים
(חשמל ,טלפון וכו') וחיבורם מחדש לאחר הצבת העמוד במקומו החדש ,ועל העבודות,
הכלים ,הציוד והחומרים הדרושים לביצוע מושלם .התשלום יהיה לפי יחידות .המדידה
להריסה ולפירוק לפי יחידות כמפורט בכתב הכמויות.
עקירת צמחיה
51.1.3
עצים המויועדים לעקירה יסומנו לקבלן על-ידי המפקח .התשלום הינו אך ורק לעצים
שסומונו בתכנית העקירה כעצים לעקירה .העצים ייעקרו על שורשיהם ויפונו מהשטח
כחלק מפינוי פסולת .המדידה לעקירה לפי יחידה.
העתקת עצים
51.1.4
העתקת עצים על שורשיהם כולל גיזום מקצועי לפני העקירה ונטיעתם מחדש .העברת
העצים למקום נטיעה שיקבע ע"י המתכנן ,העבודה תבוצע אך ורק ע"י גנן בעל מקצוע
ובהדרכת נציג מחלקת הנטיעות של העיריה ובהתאם לסעיף  4103של המפרט הכללי .כולל
קבלת אישורים ותשלם לקק"ל.
המדידה :יח' עץ עקור ונטוע במקומו החדש ,כולל אחריות כמצויין בפרק  41.2ע"פ תכנית
העתקה והעקירה בלבד.
קרצוף בכביש אספלט קיים לעומק כלשהו
51.1.5
קרצוף כביש אספלט קיים ,ברוחב ובעובי לפי הנדרש.המחיר כולל סילוק החומר ,למקום
שפיכה מאושר ,וטאטוא השטח .הקרצוף יבוצע באמצעות מקרצפת שתסופק על ידי הקבלן.
המחיר כולל הובלת המקרצפת וכל הכלים הנלווים.השטחים המיועדים לקרצוף יוגדרו
לקבלן ע"י מנהל הפרויקט ו/או המפקח והמתכנן בסיור שיערך בתחילת הביצוע וכמפורט
בפרטים בתוכניות ועל הקבלן לסמן את כל השטחים המיועדים לקרצוף ולקבל אישור מנהל
הפרויקט ו/או המפקח.האזורים המקורצפים ינוקו בצורה מושלמת ,לשביעות רצונו
המלאה של מנהל הפרויקט ו/או המפקח לפני פיזור האספלט עליהם.
מחיקת שטחי צבע בקרצוף  -העלמה קבועה של סימוני צבע
51.1.6
עבודה זו מתייחסת להעלמת סימון צבע מסוג כלשהוא לרבות אי תנועה מסומן
בצבע,מעברי חצייה ,חיצים ,פסי אורך וכו' – מעל פני המיסעה לצמיתות.מחיקת משטחי
צבע בכל גוון שהוא "להעלמת סימוני צבע" באמצעות הסרה מכאנית בכדוריות פלדה,
מריחת צבע שחור ופיזור חול קוורץ על הצבע.העבודה תבוצע לפי המפרט החדש של מע"צ
החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ.
ניסור אספלט בהתחברויות
51.1.7
הניסור במסור מכאני .ולפי הנחיות מפורשות של מנהל הפרויקט ו/או המפקח בכתב בלבד
ורק במקומות שיוגדרו לקבלן .ניסור בגבולות חפירה למבנה מסעה מתוכננת בהתחברויות
בין אספלט קיים וחדש .הסעיף יופעל לתשלום אך ורק רק באותם מקרים בהם הורה מנהל
הפרויקט ו/או המפקח על ניסור האספלט והפרדתו לפינוי מהשכבה שמתחתיו,כולל ניסור
במקומות שידרשו ושאינם כלולים בסעיפים אחרים כמפורט לעיל .ניסור מסעות בגבולות
חפירה ,פירוק ,ניסור עבור ביצוע אבני שפה בפתיחת תעלות למערכות השונות וכו' כלולים
במחירי היחידות של כל אחד מהסעיפים השונים בכתב הכמויות ולאי ימדדו ולא ישולמו
בנפרד.
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פרוק אספלט קיים עד עומק כלשהו הפרוק כולל פרוק ו/או קרצוף עמוק של שכבת/שכבות
האספלט וריבודים .
הערה :העבודה תתבצע בקטעים קצרים וצרים .לא תתקבל כל תביעה בגין פיצול העבודה
לקטעים קטנים וצרים.
ביצוע העבודה יעשה לפי השלבים הבאים:
א .ניסור המיסעה בהיקף השטח המועד לתיקון .הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני לכל עובי
השכבה האספלטית ובניצב לפני המיסעה .הקטע המנוסר יהיה בעל צורה ריבועית או
מלבנית כאשר צלעות החיתוך המקבילות וניצבות לכיוון התנועה.
ב .האספלט יסולק מתוך הקטע שהיקפו נוסר ,עד לפני שכבת התשתית .פירוק האספלט
ייעשה באופן זהיר ובמידת הצורך גם בעבודת ידיים על מנת למנוע ערעור השכבה
האספלטית מסביב לבור או את שכבת התשתית שמתחת.
התאמת מסגרות ,מכסים ,שבכות ,תאי ביקורת וקולטני ניקוז מכל סוג שהוא ,כולל
אספקה והתקנה של מסגרות ומכסים מרובעים במקום מכסים עגולים.
העבודה כוללת התאמת רומי תאים למפלסי התכנון באספלט ,בריצופים ,והחלפת מכסים
עגולים ומרובעים בריצופים ,בתחום עבודות הפיתוח של הפרויקט ,בהם קיימים תאים-
מים ,תאורה ,רמזורים, ,בקרה וכדומה HOT.ביוב ,תקשורת ,בזק,
בתחום המיסעה והמדרכות ,יפורקו המכסים הקיימים על תושבותיהם ותקרותיהם
ויותאמו רומיהם לרומים המתוכננים ,ע"י הגבהתם או הנמכתם.
העבודה כוללת:
א .עבודות עפר -חפירה ו /או חציבה ,פינוי  ,מילוי חוזר ,הידוק ,בטון יבש עד תחתית שכבות
האספלט הסופיות.
ב .שבירת הבטון הקיים וחשיפת הזיון לאורך מינימאלי של  55ס"מ .סיתות ויישור קצות
הקירות השבורים.
ג .אספקה והנחת ברזל הזיון הנוסף וקשירתו לקיים ,עם חפיפה.
ד .אספקת כל המכסים לעומס רכב  40טון במסעה ו –  25טון במדרכה .סוג המכסים יהיה
תואם את תשתית השוחה עליה הוא מונח (ביוב ,מים ניקוז ,תקשורת וכו' – בהתאמה),
יהיה מאושר ע"י בעל התשתית ,יהיה תואם מבחינת צורת המכסה והכיתוב לתשתית ,אך
המסגרת בהתקנה בריצופים תהיה ריבועית ותואמת לממשק עם אלמנטי הריצוף.
ה .התקנת המכסה ברום המתוכנן.
כוון התקנת המסגרת בריצופים יהיה כזה שיתאים לכוון הנחת הריצוף ,ויתואם עם
המנהל /המפקח .התשלום יהיה פעם אחת עבור התא ועבורה
האדריכל ועם
התקנה/התאמה הסופית .לא ישולם עבור התאמות זמניות ,לחילופין ,יותר לקבלן להתקין
חוליות טרומיות שתתאמנה במידותיהן לתא הקיים .במידת הנדרש יספק הקבלן מדרגות
ברזל תקינות ויתקינן בתא.תקרות התאים יכללו טבעות יצקת למכסים לסוגיהם  -ב.ב.
כבד/בינוני – בהתאם לקוטר הדרוש .יותר שימוש בתקרות טרומיות תקניות.המכסים
יקבעו כאשר רום פניהם יתאים במדויק עם פני משטח האספלט/ריצופים בו הם קבועים.
לא תורשה כל סטייה ,בליטה או שקיעה ,של המכסה מפני המשטח הנ"ל.
ו .תאים לביטול.
תאים לביטול יהרסו לחלוטין ,או יהרסו חלקית ,עד מתחת למבנה השכבות ,ימולאו בחומר
גרנולרי ויהודקו כנדרש ,הכל עפ"י הוראת מנהל הפרויקט ו/או המפקח.
 . 1המדידה :תהיה לפי יחידה ,ללא תלות במיקום התא (בתחום המיסעה  /מדרכות-
אספלטים /ריצופים)
 . 2התשלום :כולל כל העבודה המתוארת לעיל וכן פרוק והעברת חלקי המתכת למחסן בעל
התשתית ,יציקות הבטון המזוין וההשלמות השונות ,אספקת כל חלקי המתכת החדשים
הדרושים ,כולל רינגים ויתר ההוצאות הכרוכות בבצוע העבודה.

95

 51.3עבודות עפר
עבודות עפר תבוצענה לפי מפרט ( 51מרץ .)2014
פרק זה יבוצע בליווי צמוד של יועץ קרקע וביסוס
כל העבודה תבוצע לפי ה"מפרט הכללי לעבודות בנין" בהוצאת הוועדה הבין משרדית
המהדורה המעודכנת .הקבלן מצהיר שיש ברשותו המפרט הנ"ל והוא מכיר את תוכנו .בכל
מקום במסמכי מכרז/חוזה זה בו מופיעים המושגים "חפירה"" .חציבה".
"חפירה/חציבה" או חפירה ו/או חציבה ,הכוונה לחפירה ו/או חציבה על הקבלן לקחת זאת
בחשבון בעת מתן מחירי היחידה ולא תוכר כל תביעה בנושא זה ( .המחיר לסעיף
חפירה/חציבה כולל גם הובלה ופיזור העפר לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשויות).
לפני ואחרי השלמת עבודות החפירה הכלליות תבוצע מדידה שתגדיר את כמות החפירה
והמילוי שבוצעה בפועל .מילוי מחמר מובא רק באישור המפקח.
כל הכמויות תימדדנה לאחר ההידוק.
 .1יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות לאחר עבודות עפר (צורת דרך) דיוק
המפלסים בשכבות מתחת לתשתית הכביש הן באזורי חפירה והן בגמר המילוי )-( 10 -מ"מ,
(ולא תותר סטייה כלפי מעלה) לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך על
הצפיפות ועל תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה בצורת הדרך (כגון גשם ,התייבשות,
היווצרות חריצים ובועות ע"י כלים מכניים וכדו') ,יבצע הקבלן על חשבונו את העבודה
מחדש ,לפני שממשיכים בעבודות.
בניגוד לאמור במפרט הכללי יבוצע הידוק שטחים במסגרת מכרז/חוזה זה בכל אזורי
החפירה ,לאחר גמר העבודה כאמור בסעיף הנ"ל במפרט הכללי .ובאזורי מילוי (הידוק פני
קרקע טבעיים או קרקע לאחר חישוף) .לכל הרוחב כולל הדיקורים.
..2במקומות בהם יתגלו תנאי שתית נחותים ,ע"פ הנחיות יועץ הקרקע  ,תבוצע החלפת
לעומק אשר יקבע ע"י מהנדס הקרקע .חומר המילוי יתאים לדרישת
קרקע
חומר "נברר" ע"פ פרק 51
מהדורת  1998סעיף  510253ויהודק בבקרה מלאה בשכבות בעובי מקסימאלי של 20
לאחר ההידוק .
ס"מ
 .3ייצוב מדרונות עבודות החפירה  /חציבה ומילוי כוללים סידור וייצוב מדרונות כולל
שיפועים ,הרחקת חלקים רופפים וכדומה
ברמות ,יצירת
ישולם בנפרד והנ"ל כלול
ע"פ הנחיות יועץ הקרקע במהלך העבודות .תמורותם לא
במחיר היחידה של עבודות העפר.
מדידה לתשלום :עבודות העפר ,חפירה ו/או חציבה כוללים את כל המתואר בסעיפים,
במפרטים בתכניות וכן כוללים :חפירה/חציבה ,ניפוי וגריסת החומר המיטבי ,סילוק פסולת
ועודפי עפר שאינם נדרשים או מתאימים למילוי ,אחסנת החומר ,הובלה לפיזור ,פיזור
החומר המתאים למילוי בכבישים ובשצ"פים ,הרטבה והידוק ע"פ מפרטים.
 51.4מצעים ותשתיות:
בכפוף להנחיות יועץ הקרקע/מבנה.
ע"פ גיליון פרטי מבנה הכביש.
מצע סוג א' .כולל הוצאת כל האישורים הנדרשים כגון :בדיקת מעבדה ,המפרט הכללי,
בקרת האיכות ,איכות הסביבה והמפקח באתר.
העבודה כוללת:
 מצע סוג א' בעובי  50ס"מ מהודק בשכבות ( 20ס"מ מקס לשכבה לאחר הידוק). 51.5עבודות אספלט
בכפוף להנחיות יועץ הקרקע/מבנה .
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ע"פ גיליון פרטי מבנה הכביש.
מבנה כל אספלטי :
שכבה בעובי  5ס"מ ,תא"צ  ,19דולומיט /גיר ,סוג א' ,ביטומן ;pg70-10
שכבה בעובי  6ס"מ ,תא"צ  ,25דולומיט /גיר ,סוג א' ,ביטומן ( pg68-10שתי שכבות);
שכבה בעובי  7ס"מ ,תא"צ  ,37.5דולומיט /גיר ,סוג ב' ,ביטומן ; pg68-10
ריסוס ביטומן
ריסוס ביטומן מסוג  MS10בשיעור  1ק"ג/מ"ר
הריסוס יבוצע על פני שכבת המצע לפני הנחת האספלט בהתאם להנחיות פרק
 51.4של המפרט הכללי.
התשלום יהיה לפי מ"ר.
ריסוס ביטומן מסוג  MS10בשיעור  0.25ק"ג/מ"ר
הריסוס יבוצע לפני הנחת שכבת אספלט נוספת ,לרבות ניקוי השטח לפני הריסוס.
התשלום יהיה לפי מ"ר.
51.7.1
51.7.1.1

51.7.1.2

51.7.1.3

עבודות בטון ריצוף ואבני שפה
אבני שפה
אבן שפה רגילה ע"פ פרט אדריכל.
כל עבודות אבני השפה יבוצעו לפי הנחיות המפרט הכללי (הספר הירוק).
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,העבודה תכלול את סתימת הרווח בין אבן השפה
לאספלט בטיט צמנטי ו/או באספלט .במידה ואבני השפה יבנו על גבי אספלט
קיים ,התשלום יכלול את הגבהת יסוד הבטון במידה וזה יידרש.
עבודות ריצוף
ריצוף באבנים משתלבות ע"פ פרט אדריכל.
הריצוף יימדד במ"ר לפי שטח הריצוף שבוצע בפועל לפי התכניות או לפי
הוראות המפקח .השטח יימדד נטו לפי אורך הקטע המרוצף והרוחב המדוד בין
הקצוות הפנימיים של אבני השפה התוחמות את הריצוף .התשלום יהווה
תמורה מלאה לחומרים ,לרבות החול ולכל העבודות הנדרשות לקבלת משטח
מרוצף מאושר.
עבודות ריצוף תעמודנה בכל דרישות ת"י . 1571
יציקות בטון
כלל יציקות הבטון ע"פ פרטי קונסטרוקטור
כל עבודות הבטונים וכן הזיון עבורן יבוצעו על פי פרק  62של המפרט הכללי.
מוטות זיון מפלדה מצולעת לפי ת"י  – 739העבודה תבוצע ,תימדד ותשולם
בהתאם למפורט בפרק  62למפרט הכללי .לא יורשה השימוש בפלדה מצולעת
מפותלת .המפעל המצייד את המוטות חייב להיות מצויד בתן תקן .חיתוך
וכיפוף המוטות יהיה בהתאם לחוקת הביטון ת"י  2,1/466ולת"י .4466/5
מדידה תיעשה לפי משקל הברזל בק"ג.
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 54שלבי ביצוע והסדרי תנועה
שילוט ותמרור זמני
אביזרי הבטיחות יוצבו באתר עבודה על פי תכניות שלבי ביצוע מאושרים.
כל האביזרים יסופקו ע"י הקבלן.
האביזרים שהקבלן יספק יהיו רק כאלה המאושרים ע"י "ועדת המומחים של משרד
התחבורה".
בנוסף לאמור בסעיף  00.6.8שבספר הירוק ,לצורך הבטחת בטיחות כלי הרכב ועובדי הדרך
שבתחום העבודה בכל שלביה ,הקבלן יפעל בהתאם לתכניות המפורטות לתמרור זמני של
אתר העבודה בהתאם להתקדמות העבודה ושלבי הביצוע השונים .הקבלן יסמן וישלט את
רצועות העבודה בשלטים ,תמרורים ,סרטים ,פנסים ,מהבהבים ,מעקות בטיחות ואמצעים
נוספים הנדרשים.
התמרורים ,שילוט ויתר האמצעים יהיו בהתאם לחוברת "מדריך הצבת תמרורים ואמצעי
איתות לאבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות להלן " -המדריך".
סוג השלטים והתמרורים ,מספרם מיקומם באתר העבודה המסוים נשוא חוזה זה יעשה
כמפורט בתכניות ובכפיפות להוראות משטרת ישראל ו/או על פי הוראות המפקח באתר.
השילוט ,התמרור והסימון הזמני יהיה מחומר מחזיר אור רב עוצמה במצב תחזוקה טוב.
לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שגמר להתקין ולהציב בשטח
את כל השילוט והאביזרים הנדרשים ולקבל את אישור המפקח.
בנוסף לאמור לעיל הקבלן יחזיק במחסן תמרורים נוספים ( )+10%להחלפת התמרורים
שבשימוש או שיידרש בנוסף .בנוסף לנ"ל על הקבלן להציב על חשבונו מכווני תנועה ,דגלי
אזהרה ומכשירי קשר בהתאם לדרישת המפקח.
עבור העתקת התמרורים או שינויים בהסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינויים
בביצוע לא תשולם כל תוספת שהיא.
כל התמרורים יונחו על גבי חצובות מתאימות עם בסיסי גומי יציבים וכבדים בהתאם
לתכניות ,כמו כן הקבלן יהיה אחראי על תקינותם של כל התמרורים והאביזרים במשך כל
תקופת הביצוע ולא תשולם כל תוספת שהיא בגין זה.
הקבלן יודיע חודש לפני הביצוע האם הוא רוכש את האמצעים או משתמש בחברה מוכרת
לנושא זה .במידה והוא משתמש בחברה מוכרת ,הוא חייב לקבל את אישור המפקח
להתקשרות .במידה והחליט לרכוש או לשכור את האמצעים הדרושים עליו להביא את
החומר שבוע לפני הביצוע.
האספקה הצבה והאחזקה השוטפת של השילוט והתמרור הזמני וכל שאר אמצעי הבטיחות
בין שפורטו לעיל ובין שלא פורטו ונדרשים בעת הביצוע על פי ה"מדריך" ,תיעשה על ידי
הקבלן ללא כל תמורה נוספת.
כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין ,עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן מבחינת גודל,
צבע ,תוכן וכו'.
שלטים בכניסות לאתר העבודה
לפני ביצוע העבודה יש להציב שלטים בכניסות לאתר העבודה ע"פ תכנית.
על הקבלן לספק ולהציב שלטים אלו כולל ביסוסם לפי הנחיות המפקח .עבודה זו הנה על
חשבון הקבלן.
גדרות ומעקות בטיחות
ביצוע המעקה יהיה ע"י הנחת האלמנט כאשר החיבורים בין האלמנטים יהיו זכר-נקבה.
כמו כן יש לחבר בין האלמנטים ע"י צינור פין עליון על פי הנחיות היצרן .בקצוות יותקנו
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אלמנטי קצה אשר יעוגנו אל הקרקע ע"י יתד עיגון מקורי .אורך קטע מעקה לא יפחת
מהמינימום הנדרש.
הכוונת התנועה
עפ"י דרישות המשטרה ו/או המפקח ,על הקבלן לדאוג לנוכחותם של שוטרים לצורך
הכוונת התנועה.
עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן ,כמו כן על הקבלן מוטלת האחריות
לדאוג לתיאום הזמנת השוטרים ולא תשולם בגין זאת כל תוספת.
בנוסף על הקבלן להציב ,על חשבונו ,מכווני תנועה עם שילוט ,דגלי אזהרה ומכשירי קשר,
בהתאם לדרישת המפקח או כעזרה לעבודתם של השוטרים בשכר.
תמרורים ,צביעה ואביזרי דרך
כללי
מפרט מיוחד זה מהווה תוספת ל"מפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין משרדית"
(האוגדן הכחול) על כל פרקיו הרלוונטים ומפרטים כלליים אחרים ,לרבות פרק 00
(מוקדמות) ,בהוצאתם העדכנית ,כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים
אלה.
(המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד
הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצ.ה.ל וכן
הועדה הבין חילית לקביעת סטנדרטים במבני צבא).
מפרט זה עוסק בעבודות להסדרי תנועה סופיים בלבד .יודגש כי על הקבלן להכין תוכנית
שלבי ביצוע זמניים בממשק בין מערכת התנועה הקיימת לבין הכבישים במכרז זה ,על
חשבונו.
העבודה תתבצע עפ"י תכנית ועפ"י הוראות המנהל או בא כוחו.
 .1תמרורים
 .1.1סימון והצבת תמרורים יתבצעו על פי:
"תקנות והנחיות להצבת תמרורים" – בהוצאת משרד התחבורה ,בהוצאתו המעודכנת
ביותר.
 1.2התמרורים יוצבו ויסומנו ע"פ רשימת התקנים הישראליים ,המופיעים בטיוטת "תקנות
והנחיות להצבת תמרורים"  ,2014משה"ת להלן:
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 1.3על הקבלן לקחת בחשבון ,שבשל מגבלות פיסיות יתכן וקיים צורך להציב את התמרור
בהתחשב באילוצי השטח .בכל מקרה ,באחריות הקבלן לדאוג שהתמרור יוצב בנקודה
הנראית לנהג בלי שיפריע לתנועת הולכי רגל וכלי הרכב.
בעת הצעת המחיר ,על הקבלן לקחת בחשבון אילוצים כגון אלו שהוזכרו .לא תשולם
תוספת בגינם.
 .1.4תמרורי צבע
בנוסף ,לסעיפים  1.1-1.3לעיל:
 1.4.1את סימני הדרכים חייבים לראות בצורה ברורה ממרחק סביר כפי שנקבע בתכנית.
 1.4.2הקונטרסט בין הכביש ובין הסימון חייב להבטיח הדרכה ברורה לתנועה באמצעות
סימני הדרך.
1.4.3
א .סימני דרכים יש לבצע על כבישים מסוגים שונים ,הרכב השכבה העליונה על הכביש הוא
שונה ברוב הכבישים וגם האיכות של הכבישים אינה אחידה.
ב .בכדי להבטיח שהסימנים ייראו במרחק סביר ,יתכן שיהיה צורך לצבוע מקומות
מסוימים מספר פעמים בכדי לקבל את הקונסטרסט הדרוש וכדי לענות על הדרישות של
סעיף  1ו .2 -
ג .יהיו גם הבדלים בצבע וגוונים של הכבישים ויש להתחשב גם בעובדה זו .איכות
הסימונים חייבת להיות טובה על כל הכבישים ,סוגיהם ,טיבם וגוניהם כאמור לעיל.
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 .1.4.4במקרה שיהיה צורך לסמן כביש במקום שכבר היה מסומן והסימון הקודם נראה
עדיין  -על הקבלן להקפיד שהסימון החדש יחפוף את הסימון הישן ,בהתאם לתכנית
שיסופקו לו על ידי המזמין אלא אם כן  -ניתנה לו הוראה אחרת.
הצבע צריך לכסות היטב את פני הכביש באופן שלא יראה דרכו כל סימן או גוון
.1.4.5
שחור .יש להציע גם מחיר עבור כל סוגי וצורות צביעה הנזכרים במכרז.
לא מלא הקבלן את אחד מהתנאים הנ"ל לגבי הביצוע ,יהיה המזמין רשאי לבטל
.1.4.6
את החוזה עם הקבלן ,לממש את ערבותו לכיסוי הנזקים שנגרמו או ייגרמו לו ,ולדרוש
פיצויים מהקבלן במידה ותיגרמנה למזמין הוצאות ונזקים בגלל הסימון הבלתי תקין.
 .1.4.7הצביעה ת בוצע במכונה וביד .על הקבלן להודיע מראש על צורת הביצוע ולקבל את
אישור המנהל או בא כוחו לכך.
 . 1.4.8ביצוע הסימון חייב להיות מדויק ובהתאם לתכניות .אם שימת הצבע אינה מניחה
את הדעת ,רשאי המנהל לדרוש צביעה חוזרת ,וזו תבוצע בתוך שעה אחת לאחר ביצוע
השכבה שנפסלה .כל סטייה או טעות בביצוע תתוקן על חשבון הקבלן ,אשר אחראי גם
למחיקת סימונים שגויים על הכביש ,ולתיקון הסימון כנדרש .המחיקה תיעשה במכונת
מחיקה מיוחדת ולא בצבע שחור.
 1.4.9הקבלן חייב לבצע הסימון בצבע במקומות אשר ימסור לו המזמין והספק העבודה
שלו יותאם לפי דרישות המזמין כך שההספק המינימלי יגיע ל  500 -מ"ר ליום
או  3,000מ"ר לשבוע.
 1.4.10עובי הסימון על הכביש בצבע ,יהיה במצב רטוב לפחות  800מיקרון ,או במילים
אחרות ,הסימון בצבע יבוצע בצורה כזו שמגלון צבע יסומנו  9מ"ר על הכביש.
 1.4.11לפי ביצוע העבודה על הקבלן לנקות את הכביש היטב מאבק ,לכלוך ,שמן וכד',
בהתאם לתקן .934
 1.4.12המזמין רשאי לדרוש ביצוע ניסיוני של סימון כבישים ע"ח הקבלן לפי תכניות
שתימסרנה לו ע"י המזמין.
 1.5הצבע
 1.5.1א .על הקבלן להשתמש בסוג צבע מיוחד לסימון הכבישים אשר יתאים לתקן .1871
ב .כאשר יתייבש הצבע הוא חייב להתבלט יפה על הכביש ולתת ברק
משי.
הצבע חייב להיות נוח להברשה ולהיתפס היטב.
 .1.5.2א.
ב .כעבור  5דקות מהצביעה אסור לראות סימני מברשת בשטח שנצבע.
הצביעה חייבת להיות יבשה למגע לא יאוחר מ  15 -דקות לאחר גמר הצביעה
.1.5.3
ויבשה ללחץ לא יאוחר מ  45 -דקות לאחר הגמר ,בתנאי המעבדה בטמפרטורת
החדר .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות שייקבעו ע"י המפקח ,לרבות שלטי
אזהרה ,מחסומים או כיסויים ,כדי להגן על הצבע בעת התייבשותו.
יש לערבב את הצבע היטב לפי השיטה:
.1.5.4
ראשית יש לערבב את הצבע בקופסא המקורית ,אח"כ להוריק מחצית הצבע
לקופסא שנייה ולערבב את שתי הכמויות הנ"ל בנפרד ,לאחר מכן לאחדן שוב
בקופסא אחת .רק לאחר מכן יש להוסיף כמות מדלל בדיוק לפי הכמות
הרשומה בקטלוג של בית החרושת.
לרשות הקבלן חייבים לעמוד כל כלי מדידה מתאימים ,הצבע צריך להיות מקורי
.1.5.5
בקופסאות האורגינליות הסגורות של ביהח"ר.
 .1.5.6א .על הקבלן לציין בכתב בדף ההערות את סוג הצבע ,המדלל או כל חומר אחר בו
ישתמש ,וכן יציין בהתאם לקטלוג את אחוז החומר המדלל.
ב .על הקבלן לקבל אישור מהמנהל לגבי צבע ו/או חומר אחר בו ישתמש לסימון
הכבישים.
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צורת הסימון בכבישים לצביעה בצבע כביש
.1.7
הסימונים יבוצעו בקווים או בעקומות ,בהתאם לתכניות והוראות המזמין.
.1.7.1
קוים אלו יבוצעו בקו מלא או בקווים מרוסקים עפ"י תכנית.
.1.7.2
מידות הסימון תקבענה בתוכניות או בהוראות המנהל או ב"כ.
הצביעה תכלול קווי הפרדה ,או קו מקווקו ,איים ,מעברי חציה ,קווי עצירה ,חיצים  ,אבני
שפה וכל סימון צבע אחר ע"פ התכנית.
צבע מחזיר אור
 1.8.1במידה ויידרש הקבלן ,יפזר הקבלן על-פני השטח הצבוע ,בעודו טרי ,כדוריות העונות
על דרישות תקן  ,1871בשיעור של  200גר' למ"ר ,בצורה שתבטיח אחידות והדבקה
נאותה.
אחריות
 1.9.1הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה למשך  12חודשים מיום הסימון.
במידה והסימון בתקופת האחריות שניתנה ע"י הקבלן לא יהיה תקין לפי הערכת המנהל
או ב"כ ,יהיה על הקבלן לחדש את הסימון באותם המקומות על חשבונו .במקרה
ולא יעשה זאת במשך שבועיים מיום קבלת ההוראה בכתב תהיה רשאית לחדש את
הסימון בכל דרך שתראה לה על חשבון הקבלן.
פיקוח והשגחה
 .2.1הפיקוח וההשגחה יבוצעו ע"י המנהל או בא כוחו.
ביצוע הסימון בצבע
א .הקבלן חייב לבצע הסימון בצבע במקומות אשר ימסור לו המזמין.
ב .עובי הסימון על הכביש בצבע ,יהיה במצב רטוב לפחות  800מיקרון או
במילים אחרות הסימון בצבע יבוצע בצורה כזו שמגלון צבע יסומנו  9מ"ר
על הכביש.
ג .לפי ביצוע העבודה על הקבלן לנקות את הכביש היטב מאבק ,לכלוך ,שמן וכד',
בהתאם לתקן .934
ד .הצביעה תבוצע במכונה וביד ,על הקבלן להודיע מראש על צורת הביצוע ולקבל
את אישור המנהל או ב"כ לכך.
ה .ביצוע הסימון חייב להיות מדויק בהתאם לתכניות :כל סטייה או טעות בביצוע
תתוקן על חשבון הקבלן אשר אחראי גם למחיקת הסימון הלא נכון ולתיקון
הסימון כנדרש .המחיקה תיעשה במכונת מחיקה מיוחדת ולא בצבע שחור.
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פרקים  - 58, 57 ,56עבודות ביוב  ,מים וניקוז
מים בהתאם למפרטי הגיחון

 - 57עבודות ניקוז
העבודה כוללת בניית מתקני כניסה/יציאה ,הנחת צינורות וחיבורם למערכת הניקוז
הקיימת.
מערכות הניקוז יעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי מס' . 27כל משלוח ילווה בתעודת
מעבדה מוסמכת המאשרת התאמה לתקנים השונים הנדרשים לפי מפרט זה .לא יסופקו
ולא יתקבלו מערכות שנפגעו בצורה כלשהיא ותוקנו בין על ידי היצרן או הקבלן או כל
גורם אחר .על הקבלן להקפיד על הסימון כמפורט בסעיף  107שבת"י .27
כל פרטי המערכת ע"פ דרישות ובאישור הגיחון.לא יאושר שימוש בצנרת ש"ע.

.1
.2
.3
.4
.5

הערות כלליות:
כל העבודות בפרק זה כוללות את עבודות העפר הדרושות ,הנחת הצנרת או התאים ומילוי
חוזר של התעלה או החפירה במצע סוג א' מהודק בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי או
בחול ים ,הכל בהתאם לתוכניות ובהתאם לדרישות המפקח.
פרטי הניקוז יבוצעו בהתאם לפרטים של חברת "הגיחון".
עבודות שאינן מפורטות במפרט מיוחד זה תבוצע בהתאם לדרישות חברת "הגיחון".
מכסי התאים יהיו מטיפוס "כבד" ,מאושר על ידי עירית ירושלים.
צינורות הניקוז בין תאי הקליטה לתאי הביקורת יהיו צינורות מסוג  1דרג  2בהתאם לתקן
העדכני.
 57.1קווי צנרת
57.1.1

אספקה והנחה של צינור ניקוז סוג  1דרג  2בקוטר  50ס"מ
תאור העבודה :הספקה והנחת צינורות ניקוז מבטון מזויין בקוטר  50ס"מ,
סוג  1דרג  2עם אטם גומי מיוחד ,מונחים בעומקים כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות,
כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לצינורות ניקוז.
העבודה כוללת:
 .1חפירה ו/או חציבת תעלות.
העבודה כוללת חפירה ,כריה או חציבה בקרקע על כל סוגיה בעומק ,ובשיפועים
הנדרשים בתכניות .רוחב תחתית התעלה יהיה כקוטר החיצוני של הצינור ועוד  40ס"מ.
העבודה כוללת כמו כן ,חציבה וחפירה במבני כבישים קיימים וסיתות ופריצת קירות
קיימים ,ופירוק צינורות ניקוז קיימים .בעת מעבר במבנים כנ"ל ,יש לשמור על שלמות
יתרת המבנה .במקרה של כביש יש לנסר במשור מכני את האספלט בגבול התעלה.
דיוק המפלסים של תחתית החפירה יכול להיות  5- ,0+ס"מ אולם החפירה העודפת
תמולא בבטון( .לא תותר סטייה כלפי מעלה) .החומר החפור יונח לאורך התעלה במרחק
של  2מטר לפחות מקצה התעלה .במידה וימצא מתאים ע"י המפקח  -ישמש למילוי חוזר
של התעלות .במידה ולא ימצא מתאים  -יש להובילו לשטחי המילוי בכביש או לסילוק
אל מחוץ לתחום האתר  -הכל בהתאם להוראות המפקח.
שיפוע מדרונות התעלה צריך להיות יציב ,למניעת מפולות ובהתאם להנחיות המפקח.
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 .2אספקה והנחה של צינורות ניקוז.
העבודה כוללת אספקת צינור בטון מזוין לניקוז בקוטר  40ו  50 -ס"מ סוג  1דרג 2
עם אטם גומי מיוחד על הזכר  ,אטום לתיעול והנחתו לעומקים הנדרשים על פי התכנון.
הצינורות יעמדו בדרישות התקן הישראלי  27העדכני  .הקבלן ימציא למפקח
תעודת מכון התקנים המאשרת את איכות ותקינות הצינורות .למרות זאת רשאי
המפקח לשלוח צינורות נוספים לבדיקה בכמות של  0.5%מכמות הצינורות הכללי.
לפני הנחת הצינורות יש לנקות את תחתית התעלה ,ולפזר שכבת חול ים למלוא
רוחב התעלה בעובי  30ס"מ .מאחר ובמכרז זה (שלב א') לא יבוצעו תאי ביקורת ,
יונחו הצינורות לאורך קוים שלמים ,בקצה האחד יונח הצינור בפתח חור שהוכן
מראש בעת בניית הקיר התומך ובקצהו השני יונח במקום בו אמור להיבנות תא
הביקורת בשלב ב' כך שיחדור במידה מסויימת לתחום תא הביקורת העתידי
וייאטם בקצהו באמצעות פקק מלוח עץ שיוצמד לפתח הצינור או באמצעות מילוי
קצה הצינור בפוליסטירן מוקצף כך שימנע חדירת עפר לצינור הניקוז .הצינורות
יונחו בקווים ישרים ובמפלסים המתוכננים בהתאם לתכניות.
חיבור הצינורות יעשה ע"י המחברים המתאימים המסופקים ע"י היצרן .לאחר
השלמת החיבורים יש למלא את התעלה במצע סוג א' עד לגובה של  30ס"מ מעל גב
הצינור תוך כדי הרטבה והידוק.
בחיבורים עם תאים יוכנס הצינור עד הדופן הפנימית .עודף הצינור ינוסר בעזרת
משור מכני עד לקבלת משטח חלק.
העבודה כוללת כמו כן ,השלמת מלוי התעלה  ,לאחר הנחת הצינורות והמצע  ,בעפר
בעל אינדכס פלסטיות נמוך מ -10%ובעל גרגר מכסימלי בגודל  10ס"מ או במצע סוג
ב' .העפר יפוזר בשכבות של  20ס"מ ,יורטב ויהודק עד לצפיפות של  95%לפי
"מודיפייד א.א.ש.ו ".עד למלוי התעלה .במקומות בהם אין אפשרות ,לדעת המפקח,
להדק במכבש ,יורשה הקבלן להדק בעזרת מהדקים ידניים עד לצפיפות הדרושה.
 57.1.2מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי אורך (במטרים) של צינור שהונח בפועל בהתאם לתכניות ולפי
הוראות המפקח.
התשלום יהווה תמורה מלאה לביצוע כל העבודות ולהספקת כל החומרים הדרושים
לביצוע שלם של העבודה.
57.1.3

חיבור צינור ניקוז לתא ביקורת קיים
תאור העבודה :חיבור צינור ניקוז חדש לתא ביקורת קיים לניקוז.
העבודה כוללת חפירה זהירה סביב התא הקיים עד לגילויה המלא של הדופן אליה
יתחבר הצינור ,ניסור פתח בדופן התא בקוטר החיצוני של הצינור ,הכנסת קצה
הצינור לדופן ואיטום החיבור .העבודה כוללת ,כמו כן ,תיקון הדופן הפנימית
והחיצונית וטיוח איזור העבודה לקבלת דופן חלקה.
העבודה כוללת ,כמו כן ,מילוי חוזר של החפירה במצע סוג א' בשכבות מהודקות
בהתאם לדרישות המפרט הבינמשרדי ותיקון מבנה המיסעה בהתאם לקיים.
העבודה כוללת ,כמו כן ,פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות ,כאשר כל צינור חדש שחובר לתא קיים מהווה
יחידה לתשלום.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא
של העבודה בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.

 57.1.4עטיפת בטון מזויין ב –  20לצינור ניקוז בקוטר  40-50ס"מ
תאור העבודה :אספקת כל החומרים ( כולל ברזל הזיון ) ויציקת עטיפת בטון
מזויין לצינורות ניקוז ,בהתאם לתכניות ולפי הוראות המפקח.
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העבודה כוללת הכנת התבניות ,חתוך  ,כיפוף  ,סידור וקשירת ברזל הזיון,יציקת עטיפת
הבטון מבטון ב  20 -תוך כדי ריטוטו ע"י מרטט מכני ואשפרת הבטון ע"י שמירתו רטוב
במשך שבעה ימים לפחות.
עטיפת הבטון
יציקת הבטון תתבצע בשני שלבים .בשלב הראשון תוצק הרצפה בלבד .רק לאחר
גמר הנחת הצינורות והשלמת הזיון תוצק יתרת עטיפת הבטון.

 57.1.5מדידה ותשלום
סעיף זה אינו לתשלום והוא כלול במסגרת העבודות והחומרים הנכללים בסעיפים
.57.08.0200-57.08.0220
 57.1.6מדידה ותשלום
העבודה תימדד לפי נפח במטרים מעוקבים של עטיפת בטון שבוצעה בהתאם לתכניות
ולפי הוראות המפקח .התשלום יהווה תמורה מלאה עבור ביצוע כל העבודות והספקת כל החומרים.
הדרושים לביצוע שלם של עטיפת/תושבת הבטון.
תאים ומערכות צנרת
שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ ,עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר 50
ס"מ 40 ,טון ממין  ,D400בעומק מעל  1.75מ' ועד  2.25מ'.
שוחה מלבנית במידות פנים  120/100ס"מ ,עם תא שיקוע ומכסה ב.ב .קוטר 50
ס"מ 40 ,טון ממין  ,D400בעומק מעל  2.25מ' ועד  2.75מ'.
קולטן ראשי בינוני צמוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  37/76בגובה  110ס"מ
עם חור לצינור  40מבטון דוגמת  MD-21של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת
תיקנית  C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י .489
קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים  37/76בגובה  65ס"מ כדוגמת  MD-22של
וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים
בכפוף לדרישות ת"י .489
קולטן ראשי משולב בתא ביקורת לא צמוד לאבן שפה במידות פנים  100/120בגובה
עד  233ס"מ כדוגמת  MD-8של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור  50ס"מ מבטון כולל
מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489
תאור העבודה :אספקה והנחה של תאי ביקורת וקליטה טרומיים לצנרת הניקוז ,בהתאם
לתכניות.
העבודה כוללת חפירה או חציבה עבור התא כולל מרווחי העבודה הדרושים לקבלן לביצוע
העבודה ,והידוק קרקע השתית בהידוק מלא .במקרה של חפירת יתר לעומק ,ימלא הקבלן את
החפירה המיותרת בבטון מסוג ב  .10 -לפני תחילת הבנייה יש לצקת רצפת בטון רזה מסוג ב -
 10בעובי  5ס"מ.
העבודה כוללת אספקה של תאים טרומיים  -תאי קליטה או תאי ביקורת לניקוז ,התאים ישאו
תו תקן ישראלי .
התאים יהיו מתוצרת מאושרת על ידי המזמין ,על הקבלן לקבל אישור מן המזמין ומן המתכנן
לפני הזמנת התאים מן המפעל .מידות התאים יהיו בהתאם לתוכניות.
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כל סטיה ממידות אלה מחייבת אישור מוקדם מן המתכנן.
במקרה שהזמין הקבלן תאים לשטח ולא קיבל אישור מוקדם מן המזמין – יהיה עליו לסלק
את התאים מן השטח וכל ההוצאות בגין כך ,כולל תשלום עבור תאים אלה יחול על הקבלן.
צינורות הניקוז יוכנסו עד הדופן הפנימי של התא .הדופן הפנימי של התא יטויח בטיח צמנט
נקי ביחס של  1:2עד לקבלת משטח חלק.
מכסה התא ומסגרתו ורשת תא הקליטה ומסגרתה יהיו מברזל יציקה ומתוצרת שתאושר ע"י
המפקח .המכסאות יתאימו לתקן הישראלי מס'  489ויהיו מסוג  40טון – מכסה כביש .בכל
תא תקבענה מדרגות מברזל יציקה או סולם ,הכל בהתאם לתכניות ומתוצרת שתאושר ע"י
המפקח.
העבודה כוללת ,כמו כן ,מילוי חוזר של התעלה במצע סוג א' מהודק בשכבות בהתאם לדרישות
המפרט הבינמשרדי.
 57.1.7מדידה ותשלום
המדידה תהיה לפי יחידות ,בהתאם לפרוט בכתב הכמויות.
 57.1.8הקמת תא ניקוז על קו קיים
תאור העבודה :התקנת תא ניקוז חדש( תא קליטה/תא ביקורת ) על קו ניקוז קיים.
העבודה כוללת חפירה זהירה עבור התא החדש תוך שמירה על הצינור הקיים ,ניסור הצינור
הקיים ( פירוקו ישולם בנפרד במסגרת סעיף " – פירוק צנרת ניקוז מבטון (בקוטר עד  100ס"מ ")
מיקום התא תוך הכנסת קצה הצינור לדופן ואיטום החיבור .העבודה כוללת ,כמו כן ,תיקון הדופן
הפנימית והחיצונית וטיוח איזור העבודה לקבלת דופן חלקה.
העבודה כוללת ,כמו כן ,מילוי חוזר של החפירה במצע סוג א' בשכבות מהודקות בהתאם
לדרישות המפרט הבינמשרדי ותיקון מבנה המיסעה בהתאם לקיים.
העבודה כוללת ,כמו כן ,פינוי הפסולת למקום שפיכה מאושר.
מדידה ותשלום
המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות ,כאשר כל תא שהותקן על קו קיים מהווה יחידה לתשלום.
התשלום אינו כולל את תא הניקוז וזה ישולם בסעיף נפרד.
התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה
בהתאם לתוכניות ולפי הוראות המפקח.
 57.1.9ניקוי ,שטיפה וצילום ווידאו של מערכת הניקוז הקיימת
כללי
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה
לכלוך וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.
המהנדס המפקח באתר ידרוש את הצילומים בגמר ביצוע קטעי צנרת לפי שיקול דעתו,
תוך מהלך ביצוע העבודה ,ולאו דוקא בסופה ,זאת על מנת לאתר ביצוע לקוי לפני גמר
כל העבודה .הצילום יערך בנוכחות המפקח באתר.
שלב א'  -ניקוי ושטיפה
תאור העבודה :ניקוי מערכת הניקוז הקיימת באתר ,כולל תאי ביקורת ,תאי קליטה,
צינורות הניקוז ,מוצאים וכל מרכיב אחר בהתאם להוראות המפקח.
העבודה כוללת ניקוי מלא ויסודי של מערכת הניקוז הקיימת מכל לכלוך קיים ,כולל
פסולת בנין ,אשפה למיניה וכו' ,כולל ניקוי תאי הביקורת ,תאי הקליטה ,צינורות
הניקוז ,מתקני המוצא וכל מרכיב אחר אותו יורה המפקח.
הניקוי יבוצע באמצעות מכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט הכללי ,למפרט
המיוחד המשלים אותו ולהוראות המפקח .הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולים
בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה ולא ישולם עבור
פעולה זו בנפרד.
העבודה תבוצע בכל האמצעים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה ,כולל עבודת ידיים.
שלב ב'  -צילום ווידאו
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תאור העבודה :ביצוע צילום וידיאו של מערכת ניקוז קיימת לאחר סיום הנחת קו
הניקוז או על פי דרישת המפקח.
הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור ,שתוחדר לצנרת לכל אורכה.
מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה.
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 להחזיק קבלן משנה מיומן ,בעל ציוד ונסיון לביצוע עבודת הצילום,
שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.
ביצוע צילום הצנרת ומסירת צילום מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה
לאחר הביצוע  ,ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות".
המזמין רשאי להזמין בעצמו את "צלם" הצנרת ולהוריד עבודה זו במלואה או בחלקה
מעבודתו של הקבלן .כמו כן רשאי המזמין להביא לאתר "צלם" אחר ולבצע בדיקה
מדגמית של הצנרת .על בסיס בדיקה זו רשאי המזמין להחליט באם לקבל את צילומיו
של הקבלן ולשלם עבורם ,או לא לקבל צילומים אלה ולא לשלם עבורם.
יש להקפיד על סגירה מידית של כל תא מיד לאחר גמר העבודה בו ,ואין להשאיר באתר
תאים פתוחים.
 .1מהלך הביצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך
המתאימים בהתאם למגבלות הציוד .מהלך העבודה יוקרן על גבי מסך טלוויזיה
במהלך ביצוע הצילום.
 .2תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו וכן בעזרת תיעוד קולי ,בעזרת
מיקרופון ,על גוף הסרט ,על ידי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.
 .3תיקון מפגעים
אם במהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת ,יתגלו
מפגעים ,הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של
המפקח.
הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים .לאחר תיקון
המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר יהיה
בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".
 .4הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף ,רק לאחר מסירת
תיעוד הצילום ,שנערך לשביעות רצונו של המפקח .תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו
ודו"ח מפורט בכתב לגבי מימצאים.
.5קלטת וידאו
קלטת הווידאו ,שתישאר ברשות המזמין ,תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו
ויכלול סימון זיהוי שוחות ,פס הקול של הקלטת ויכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי
ביצוע הצילום.
 .6דו"ח צילום
בנוסף לקלטת יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו .דו"ח צילום אינו
מבטל את הדרישה להכנת "תוכניות בדיעבד" .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה
ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
 מרשם מצבי (סכמה) של הצנור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניםבתכניות הביצוע וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו
ומיקומו.
 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול :קטע הקו ,נקודת וידאו ,תאורהמפגע ,הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
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מסקנות והמלצות
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות.
תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.
 .7אחריות הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום
חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.
אם יתגלו פגמים בצינור לאחר סידרת התיקונים על ידי הקבלן ,תחול עלות הצילום
הנוסף על הקבלן.
 57.1.10מסירת מערכת הניקוז לגיחון
תאור העבודה :מסירה של מערכת הניקוז לחברת "הגיחון".
העבודה כוללת ביצוע כל העבודות הדרושות לתיקונים והשלמות של מערכת הניקוז שנעשתה על
ידי הקבלן שעבד באתר ומסירת מערכת הניקוז לחברת "הגיחון".
הקבלן יקבל אישור מסירה מן הגיחון ויעביר אותו לנציג המזמין.
מדידה ותשלום
סעיף זה לא ישולם בנפרד המדידה והתשלום יהיה כלול במחירי היחידה של עבודות הניקוז
השונות בחוזה זה .
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 – 58עבודות ביוב
שמירת זכויות של "הגיחון"  -מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ
(להלן  " :הגיחון " או "מחלקת הביוב")
א .במידה והקבלן הזוכה לא יהיה מסווג לעבודות ביוב ,עליו להציע קבלן משנה מסווג
ומקובל ע"י מח' הביוב .אשור המחלקה יינתן בכתב.
מח' הביוב שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחלטה:
* להפעיל את הקבלן הזוכה במכרז לבצע את עבודות הביוב .
* שלא לבחור כל הצעה שהוגשה ולהעביר את עבודת הביוב במלואה לקבלן של המחלקה.
* כלל לא לבצע את העבודות .
זאת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המחלקה ,ובלי שהקבלן הזוכה יקבל בזה פיצוי כלשהו.
ב .במידה ומח' הביוב תחליט להפעיל את הקבלן  ,יהיה על הקבלן לחתום על חוזה ולהמציא
ערבות בנקאית לקיום החוזה ,על שם " הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ " .
ג .כל התחייבויות והצהרות הקבלן ביחס לטיב  ,איכות  ,ניסיון  ,מס' עובדים  ,לוח זמנים ,
בחוזה ובהזמנה להגשת הצעות ,
חתימת חוזה  ,מתן ערבות  ,וכו' שנתנו ל
.
ניתנות גם לגיחון ,ולגיחון מוקנות כל הזכויות המוקנות ל
במידה ומח' הביוב לא תהיה מרוצה מעבודות הקבלן מכל סיבה שהיא ועל פי
שיקול דעתה תהה רשאית להפסיק את עבודות הביוב  ,ללא שהקבלן המבצע יקבל כל פיצוי
שהוא.
 .58כללי
 58.1.1במסגרת עלות העבודה של כל סעיפי כתב הכמויות ,וללא תמורה נוספת מצד המזמין,
הקבלן יעמיד לביצוע העבודה את כל הציוד ,ויבצע את כל העבודות של אספקה ,ההובלה,
ההתקנה וההעברה של הסדרי תנוע ,לרבות עגלת חץ ,רמזור נייד ,מחסומי מיניגרד ,גדרות
רשת ,מכל הסוגים ,לוחות פלדה לכיסוי תעלות ובורות ,התקנת והזזת שילוט ,תמרורים,
גשרונים למעבר הולכי רגל ,סימוני דרך זמניים ,נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת
הבטיחות והסדרי העבודה באתר העבודה.
 58.1.2המפרט המיוחד לביצוע מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וכולל את המסמכים הבאים:
א .החוזה לביצוע העבודה הנ"ל בין הקבלן לבין מחלק הביוב של הגיחון.
ב .המפרט הטכני הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז " -הגיחון" .המפרט נמצא באתר
אינטרנט של חב' הגיחון:
http://www.hagihon.co.il/upload/sewage_technical_manual(2).pdf#toolbar=0
ג .הנחיות והבהרות למחירון של עבודות ביוב וניקוז של הגיחון – מפעלי מים וביוב
ירושלים בע"מ.
ד .תכניות ביצוע מאושרות ע"י "הגיחון".
ה .תכניות הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע העבודה ,מאושרות ע"י כל הגורמים
הרלוונטיים (במידה ויש צורך לכך).
ו .סטנדרטים למערכות ביוב של חב' הגיחון
ז .כתב כמויות עם מחירי הקבלן הזוכה בחתימת "הגיחון".
 58.1.3במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה ,תינתן עדיפות ,לצורך ביצוע העבודה,
למסמכים בסדר הבא:
א .התכנית
ב .כתב הכמויות
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ג .המפרט המיוחד
ד .הנחיות והבהרות של המחירון המפורט בנקודה ג.1.2.
ה .המפרט הכללי לביצוע רשת ביוב וניקוז " -הגיחון" (במפורט בנקודה ב.)1.2.
ו .תקנים וסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי.
 58.1.4לא תשולם כל תוספת לעבודות המפורטות בכתב הכמויות באם ביצוען יהיה כרוך
בעבודה בתנאים מיוחדים(עבודה בשטחים קטנים או צרים ,עבודת לילה ,עבודה
תוך שמירת תנועת רכבים באזור ,חפירה ליד קו חי וכד').
 58.1.5בהתאם למפרט הטכני להנחת קווי ביוב וניקוז ,על הקבלן לבצע בדיקות אטימות
לאורך מערכת הביוב ,וזאת במהלך ביצוע העבודה.
בעת מסירת הקווים למדור אחזקה של מחלקת הביוב והניקוז:
א .המחלקה תבצע בדיקות אטימות מדגמיות באמצעות הקבלן ועל חשבונו ,בהתאם
להנחיות המחלקה.
ב .הקבלן יסייעה לביצוע צילום קווי ביוב חדשים בקלטת וידאו ולהפקת דו"ח מצב
הקווים .הקלטת והדו"ח המצורף יהיו על חשבון הגיחון .במידה ויתגלו תקלות ,צילום
החוזר יבוצע על חשבון הקבלן.
ג .הקבלן ייתן ליווי צמוד באמצעות מהנדס האתר למודד מטעם הגיחון לביצוע מדידה
להפקת תכניות לאחר ביצוע על ידי הגיחון .הקבלן ימסור למודד סקיצה עם כל
הפרטים הרלוונטיים  ,כולל תאים ממוספרים .במידה ויוחסרו פרטים בסקיצה,
הפעלת המודד לביצוע תיקונים יהיה על חשבון הקבלן.
 58.1.6במהלך העבודה חב' הגיחון תבצע על חשבונה באמצעות מכון התקנים הישראלי
(או מכון אחר) ע"מ לבדוק איכות וצפיפות המצעים למילוי התעלה ,בדיקת
אספלט ,וכו' .במידה ותוצאות הבדיקה יהיו שליליות על הקבלן יהיה לתקן על
חשבונו את כל הליקויים ,כולל החלפת חומרים במידה ויידרש והגיחון יבצע
בדיקה חוזרת על חשבון הקבלן.
 58.1.7מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים
לביצוע מושלם של העבודה.
כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא תמציתית .ההצעה תוגש בהתייחס לכל המטלות
המפורטות במסמכי המפרט האחרים .לא ישולם בנפרד עבור ביצוע פעולה כלשהי או
הספקת חומרים כלשהם המתוארים במפרט ובתוכניות ,גם אם לא נרשמה בסעיפי כתב
הכמויות.
כמו כן מודגש כי לא תשולם שום תוספת למחירים הנקובים בהצעת הקבלן במקרה של
בצוע העבודה בתנאים מיוחדים כגון עבודות בשעות הלילה ,עבודה בכביש סואן ,וכו'...
 58.1.8עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקוי מים קיימים ,כבלים ,בזק ,קווי ביוב וכו'.
מיקום הקווים הקיימים הוא משוער בלבד .על הקבלן לעבוד בזהירות על מנת לא לפגוע
בקווים ובכבלים הקיימים .על הקבלן לבצע חפירות גישוש לפני תחילת העבודה לאיתור
הקווים הקיימים ,ולהניח את הקו החדש בהתאם .במידה וקוים או כבלים יפגעו ,הקבלן
יתקן על חשבונו.
חפירות גישוש יבוצעו אך ורק בהסכמת ובפיקוח (במידה ויידרש) של גורמי תשתיות שונים
(בזק ,חב' חשמל וכו') ,ולאחר קבלת התר חפירה הכולל מידע לגבי הימצאות תשתיות הנ"ל
בתחום התוואי המתוכנן.
 58.1.10מח' הביוב והניקוז תבצע פיקוח הנדסי צמוד מטעמה בכל שלבי ביצוע.
 58.1.11כל סעיפי כתב הכמויות כפופים להנחיות והבהרות למחירון המפורט של עבודות ביוב
וניקוז של הגיחון –מפעלי ביוב ומים ירושלים בע"מ ,למפרט הטכני הכללי לביצוע עבודות
ביוב וניקוז של "הגיחון" ,ולמפרט הטכני המפורט .המשתתף במכרז ,במידה והמסמכים
הנ"ל לא הגיעו לידיו ,יכול לעיין בהם במשרדי מח' ביוב והניקוז של "הגיחון" .בכל מיקרה,
יש לראות את המציע כמי שחתם על המסמכים ,בין אם המסמכים מוחזקים ברשותו ,ובין
אם לאו.
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 58.2תיאור העבודות
מכרז /חוזה זה מתייחס לביצוע:
 58.3רשימת תכניות
מס' גליון

מס' גיחון

נושא התוכנית

Xxxxxxx

7XXX

תנוחה

Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx

7XXX
7XXX
7XXX

חתכים לאורך
חתכים לרוחב
פרטים

 58.4הנחיות והבהרות לסעיפים של כתב הכמויות
 58.4.1תעלות לצינורות ביוב (חפירה/חציבה/פינוי /מילוי תעלות)
מדידה ותשלום החפירות יהיו בהתאם לסעיף  3.7של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב
וניקוז.
מודגש כי בעקבות סוג הקרקע החפור ו/או הצורך לעמוד בתנאי תכנית הסדרי התנועה
הזמניים ,יתכן והקבלן ידרש לבצע דיפון של התעלות .במקרה זה ,יבוצע הדיפון על חשבון
הקבלן ,בהתאם לתהליך ותנאים המתוארים בסעיף  3.1.6של המפרט הטכני הכללי
לעבודות ביוב וניקוז.
 58.4.2הנחת צינורות והרכבתם
צינורות הביוב יהיו כמפורט בתכנית .העטיפה מסביב לצינורות תהיה משומשום או חול ים.
אופן הנחת הצינורות יהיה בהתאם להוראות היצרן  .במהלך כיסוי התעלה  ,הקבלן יניח
לאורך כל התעלה סרט סימון בצבע כתום ,בעומק של כ  80 -ס"מ מתחת לפני השטח
הסופיים .
מדידה ותשלום עבור הנחת צינורות יהיו בהתם לסעיף  6.9של המפרט הטכני הכללי
לעבודות ביוב וניקוז.

 58.4.3אספקת צנורות ומכסים לתאי בקורת
הקבלן יספק את הצנורות בהתאם לקטרים ולחומר שהוגדרו בתכנית .כל הצינורות יישאו
תו תקן מתאים .התשלום יהיה עבור כמות זהה לסעיף של הנחת צינור ,ויכלול אספקת
אביזרים מתאימים לחבור בין הצינורות (בהתאם להוראות היצרן) ,וכמו כן שירות שדה של
ספק הצנרת.
המכסים לתאי בקורת יהיו לפי דגם הגיחון ,קוטר  60סמ' ,ומתאימים לעומס  40טון.
מחיר אספקת צינורות ומכסים כולל הובלה עד לאתר העבודה.
חברת הגיחון שומרת לעצמה את הזכות לספק מכסים וצנורות לקבלן .במידה וכך יוחלט,
סעיפי "אספקה" לא יופעלו ,והקבלן יקבל את החומרים הנ"ל במחסן חב' הגיחון ויוביל
אותם על חשבונו לאתר העבודה .
 58.4.4מפלים לתאי בקרה
תשלום לבניית מפל חיצוני תהיה בהתאם לסעיף  8.3של המפרט הטכני הכללי לעבודות
ביוב וניקוז.
 58.4.5תאי בקרה עגולים
תחתית של כל תאי ביקורת תהיה טרומית (עם תו תקן) ותורכב על שכבת בטון רזה בעובי
כ 5 -ס"מ .במקרים בהם מדובר בבנית כביש במילוי רב ,תורכב התחתית על יסוד בטון
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כמפורט בתכניות (כנ"ל לגבי הצינורות) .הקבלן ייצוק מתעל מבטון  B300על בסיס תחתית
שתסופק עם חורים מוכנים לכניסה ויציאה .הרכבת תחתית וחוליות תאי הביקורת תהיה
בהתאם להוראות היצרן  ,עם שימוש באטם מאושר ע"י היצרן בין התחתית לחוליה
הראשונה  ,בין החוליות ובין החוליה האחרונה לתקרה  .חיבור צינור לשוחה יהיה אך ורק
עם מחבר שוחה לפי מפרטי הגיחון ,ובהתאם להנחיות יצרן הצנורות.
מדידה ותשלום לבניית תאי בקרה יהיו בהתאם לסעיף  8.2של המפרט הטכני הכללי
לעבודות ביוב וניקוז.
מחיר תא הבקרה כולל אספקה והתקנת מחבר שוחה תיקני המתאים לסוג הצינור המונח.
 58.4.6עבודות כלים ופועלים
אופן המדידה והתשלום יהיו בהתאם לסעיף  11של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב
וניקוז.
תשלום פעולה מסוימת לפי אחד מסעיפי פרק זה הינו כרוך באשור מראש של המזמין,
באמצעות המפקח ,ובהתאם לרישום ביומן העבודה.
 58.4.7תיקון אבני שפה
במקרה של חציית אבני שפה ,או פגיעה באבני שפה ,יש לשמור את אבני השפה הקיימות או
להחליפן באבני שפה חדשות בהתאם לחוות דעת המפקח .אבני השפה יהיו בהתאם לת"י
 ,15ובמידות וחתך בהתאם לקיים.
אבני השפה תונחנה על יסוד מבטון ברוחב  30ס"מ ועובי  10ס"מ ,עם משענת של 10X10
ס"מ ,הבטון יהיה ב.-15
 58.4.8עבודות אספלט
כל תיקוני האספלט יבוצעו בהתאם לסעיף  10.8של המפרט הטכני הכללי לעבודות ביוב
וניקוז (כולל אופן מדידה ותשלום).
 58.4.9מילוי תעלות ובורות מבטון CLSM
מיועד לשימוש במקום מצע סוג א' בחציית כבישים ,למילוי בורות בכבישים או בכל מקום
אחר בהם יורה המפקח וישולם כתוספת ביחס למילוי הרגיל ממצעים (תשלום לפי מ"ק,
בהתאם לחתך התיאורטי של התעלה) .בזמן יישום יש להקפיד שמעל צינור יהיה כיסוי של
 20ס"מ בסומסום.
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פרק - 59

בזק

המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע תשתיות תקשורת לבזק ,במסגרת מכרז מקור ברוך ג'.
מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
 .1מפרט לבינוי תשתיות תקשורת ברכבת הקלה
 .2מפרט  01של משרד הביטחון,מפרט כללי לעבודות עפר.
 .3תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  1988פרק ט'.
 .4תקנות הרשות המקומית.
 .5מפרט  1070של חב' בזק חפירה ומילוי תעלות.
 .6מפרט  1071של חב' בזק תאים תת קרקעיים.
 .7מפרט  1072של חברת בזק הנחת צינורות לכבלים תת קרקעיים.
 .8מפרט  1075של חברת בזק השחלת צנרת תת קנית.
 .9מפרט  1077של חברת בזק התקנת ארונות סעף
 .10מפרט  1079של חברת בזק ניקוי צנרת ותאים תת קרקעיים.
 .11מפרט  1080של חברת בזק קידוחים אופקיים
 .12הנחיות חברת בזק להנחת צנרת בשיטת "צנרת קלה"
המפרט הטכני מתבסס על חוברת המפרטים של חברת בזק.
בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים,על הקבלן ליידע את
המפקח ולהמשיך בביצוע
העבודה עפ"י הנחיותיו ,ככלל במקרה של סתירה בין ההנחיות במסמכים
השונים,יפסק לפי הנוהל המחמיר.
תאור העבודה והיקפה
א  .העבודות המתוארת במפרט זה כוללת:
ב .בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת ,חפירות,חציבות,אספקה והנחת צנרת
פלסטית רציפה בין תאי הבקרה ,הנחה ואו בניה של תאי בקרה,מילוי החפירה,הגנות
בטון,ניקוי גובים,החזרת המצב לקדמותו ופינוי החומר העודף לאתר מאושר.
ג .עבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות
הפיתוח
באתר,על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתארגן בהתאם .כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם
בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלות ובקטעים ,לא תשולם כל
תוספת בגין עבודות אלה ,העבודות הנ"ל כלולות במחיר.
ד .אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או
בתכניות ,על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת
הכמויות ו/או התכניות.
ה .המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודות ,ולמסור לקבלן לבצוע רק חלק
מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
חפירה ומילוי
א .מידות עומק החפירה שבכתב הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום הסופי
של הכביש או המדרכה.
ב .לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה,בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו
מוזכרת המילה חפירה,פירושה חפירה
ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע כולל חיתוך/פירוק אספלט ו/או ריצוף ו/או אבני
שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם
ריפוד חול,סרט סימון,מצע סוג א' עד ראש התעלה והידוק.
החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת
ג.
לאחר הנחתה,בהתאם לחתך הטיפוסי.
יש להדק את החול מעל שכבת המילוי הראשונה להניח סרט סימון פלסטי כנדרש,
ולסתום את החפירה בהתאם לחתך הטיפוסי.
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ד .המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ל98% -
 ,בחציות כבישים,אפשר ותבוצע
החלפת החומר ל CLSM -וזאת לפי הוראת המפקח בלבד ,על הקבלן לקבל את
אישורי המפקח ,המתכנן ומפקח בזק
לצנרת לפני כיסויה.
ה .כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים במחיר החפירה
שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.
ו .במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות ,שבה תבוצע עבודת
חפירה זהירה  ,ללא תוספת מחיר.
ז .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 התשתיות
האחרות,וזאת ללא תוספת מחיר.
ח .סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ועלותם כלולה בסעיף החפירה.
ט .מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת,וכל האמור בפרק זה יכלול גם
אספקה,הובלה,הנחה,חפירה /חציבה,הידוק,תושבת
חול,המילוי החוזר,האיטום,חיתוך הצנרת באורכים הנדרשים ,כולל כל האביזרים וכל
הנדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון
המזמין והמפקח.
י .בחציות רכבת עומק החפירה יהיה בהתאם לנתונים שבתכנית חתכים לרוחב,בכל מקרה
מפלס עליון של הצנרת יהיה לא פחות מ 190 -ס"מ ממפלס הרכבת המתוכנן.
יא  .קטעים בעייתיים מבחינה תחבורתית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות
לילה ,כל זאת ללא כל תוספת מחיר.

תאי כבלים
באותם מיקרים שבהם יהיה צורך בבניית תא באתר ,הקבלן יפעיל מטעמו מהנדס
בנין שילווה את כל תהליך בנית התא ,ובסיום הבניה ימציא לבזק אישור בכתב על תקינותו
של התא וכי בנית התא בוצעה בהתאם לתכנית הבניה ובהתאם לדרישות מפרט מס' 1071
של בזק .
א .תאי כבלים ומכסים לתאים יסופקו ע"י הקבלן,אך ורק ע"י מפעלים המאושרים ע"י
בזק ,ע"ג מכסה התא ותקרת התא יוטבעו סמלי בזק בהתאם לדרישת בזק מהיצרנים.
ג .הוספת צווארון לתא עד לגובה של  100ס"מ ,תחשב כחלק מבניית התא ולא
תשולם בעבורו כל תוספת.
ד .חיבור צנרת חדשה לתא ,מפלס תחתון של הצנרת יהיה לא פחות מ 50 -ס"מ
מרצפת התא.
ה .אספקת והתקנת מכסים לתאים על ידי הקבלן ועל חשבונו ,על הקבלן להוביל
את המכסים מהמפעל או מהמחסן לאתר העבודה.
הנחת צנרת
א .לאורך התוואי תונח צנרת מסוג פוליאתילן  75מ"מ יק"ע  ,13.5הצינורות יונחו
בקטעים רציפים
ובקווים ישרים בין התאים,כמות הקנים לביצוע עפ"י הסימון שבתכנית.
הצנרת תונח מצדה הצפוני של תעלת הניקוז ,ואילו תאי הכבלים יונחו מצדה הדרומי
של התעלה ,כך שמפלס צנרת בזק בנקודת המעבר מתחת לתעלת הניקוז תהיה נמוכה
מתחתית התעלה.
עיקרי ההנחיות לביצוע :
 .1לפני הנחת הצנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.
 .2מתחת לקנים -שכבת ריפוד חולית בת  10ס"מ.
 .3הנחת סרט סימון עם כיתוב זהירות צנרת בזק
 .4הצינורות יונחו בקו ישר ללא הצלבות ,הצינורות יאוגדו (באמצעות אזיקונים או
חוט מתכת שזור) לפני הנחתם בחפיר ב 2-קבוצות של  4קנים כל אחת ,ותונחנה
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בחפיר אחת על גבי השנייה.
 .5החיבור לתאים בקצוות ייעשה באמצעות מופת פעמון
 .6כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים עם חבל משיכה  8מ"מ העשוי
מפוליפרופילן המותאם לכוח משיכה של  700ק"ג,.חבל המשיכה יהיה רציף
ללא קשרים
 .7כל הצינורות שבשימוש יהיו עם סימון תו תקן בזק.
 .8החפירה והנחת הצנרת בתעלה המשותפת תבוצע בהתאם לחתך לתאום
תשתיות.
מפרט הקנים
הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים בלחץ
.1
אויר פנימי של  10בר
הקנה יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית ( )UVבהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה
כמוגדר בת"י .499
רדיוס הכיפוף של הקנה ללא גרימת פחיסה ,יהיה עפ"י ת"י  1531סעיף .3.12
.2
מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר יושחל לא יהיה
.3
יותר מ 0.15-בהתאם לנוהל
" 000356 "BELLOCOREמ.1992-השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת
על טכנולוגיה מוכחת של
ציפוי הפנים בשכבת סיליקון.
 .4בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי ,ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של
הצינור לאורך  2סיבובים
מהתוף ,עפ"י ת"י  1531סעיף .3.6
 . 5כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה מפוליפרופילן  8מ"מ,חבל המשיכה יהיה
רציף ללא קשרים.
 .6הצינורות יהיו מדגם צינור :
"אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת
"סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ
"מופחת חיכוך" של חברת א.ש .פלסט בע"מ.
 . 7באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ללא שימוש במחברי צנרת,
היתר חריג יינתן רק באישור המתכנן ו/או מפקח בזק ,כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם
ע"י שימוש באטמי צנרת תקניים.
תכניות תאומים ואישורים
א .העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן.
ב .העבודה תבוצע תוך תאום ופיקוח צמוד של חברת בזק .תחילת העבודה בשטח
תתואם עם מחלקת הפקוח של חברת בזק ,אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חב'
בזק .התכניות המאושרות לביצוע ימסרו על ידם לקבלן
תכניות עדות
א .במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השינויים שבוצעו
לעומת התכנון המקורי.
ב .עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן
שבוצע (תכניות עדות).
ג .תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  AUTOCADהקבלן
ימסור למזמין סט אחד ודיקט מתכניות העדות שהכין.
ד  .הקבלן יציין בשדה כותרת של התכניות "תכנית עדות .הוכנה ע"י ()--------
בתאריך (.)-------
הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד.
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בטיחות
א .על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות
של חברת בזק המופיעות בחוברות המפרטים  1070-1080לבינוי תשתיות תקשורת.
תנאים מקומיים
א .על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת
אפשרויות הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את
התנאים בנוגע למכשולים,קשיים בהתקנה,קרבה למערכות אחרות,וכד' ופוטר בזה
את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.
אחראיות
א .תחילת האחראיות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות על ידי המתכנן ומפקח בזק.
ב .תקופת האחראיות תהיה  24חודש מהתאריך הנ"ל.
ג .הקבלן יהיה אחראי לפעולה התקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד ואביזרים
שסיפק.
ד .כל חלק שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו
ה .הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב ליקויים במתקן במשך תקופת
האחראיות.
מדידה ומחירים
א .העבודה תימדד נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת,שאריות או חומרים
שנפסלו,מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.
ב .המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה,התקנה וחיבור ואת כל העבודות
וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה.
ג .חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.
ד .מחיר חפירה כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים ,חפירה
ו/או חציבה של תעלה,ריפוד חול,סרטי סימון,מילוי מצע סוג א',כיסוי והידוק.
ה .מחירי הצנרת כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט,חבל משיכה,מופות חיבור
(אם יאושר השימוש בהן),איגוד הצנרת ,בדיקת הצנרת והעברת מנדריל לפני
מסירתה ופקקים תקניים לאטימת הצנרת.
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מסמך ג– '3
בקרת איכות עצמית של הקבלן.
 .1בקרת איכות (ב"א  ) QC -והבטחת איכות (ה"א )QA-
1.1
בקרת איכות
(ב"א) -כללי

אם לא נאמר אחרת ,במפורש ,במפרט המיוחד ,הקבלן יפעיל בפרויקט ,מטעמו,
במימונו ועל חשבונו ,משך כל תקופת הביצוע ,מערכת בקרת איכות עצמית (להלן
בקרת איכות).
מערכת בקרת האיכות ,הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית ,אשר תבצע את
ניהול האיכות בפרויקט .במסגרת זו ,מערכת בקרת האיכות תבדוק ,תבקר ,תנטר,
תאשר ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה ,הספקים והיצרנים מטעמו,
הקשורים לפרויקט.
ניהול האיכות בפרויקט ,באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית ,מטיל על הקבלן את
האחריות לבדוק ולוודא ,באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן ,שהעבודות שעליו
לבצע בפרויקט לרבות :חומרים ,מוצרים ,מבנים ,מלאכות והתקנות ,ישיגו את
האיכות המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם.
הפעלת מערכת בקרת האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם.
כבסיס לפעילות מערכת בקרת האיכות ישמשו כול דרישות האיכות המפורטות
בתוכניות ,במפרט המיוחד כולל פרק המוקדמות ,ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו
וביתר מסמכי ההסכם.
את כל הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה ,יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים
של הפרויקט ובאופן שמועדי פעילויות הבקרה ,נטילת המדגמים ,ביצוע הבדיקות,
התיעוד והדיווח לא יעכבו את שלבי העבודה ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים
של הפרויקט.

1.2
הבטחת איכות
(ה"א) -כללי

הבטחת האיכות הינה באחריות חברת "מוריה" ותופעל על ידה .הבטחת האיכות
תבוצע באמצעות מערך ניהול הפרויקט ,מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית
מקצועית נפרדת ,אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין ,לצד מערך ניהול הפרויקט.
תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי ,בחינה ,בקרה וניטור פעילות מערך בקרת האיכות,
על מנת לוודא את תקינות תפקודה.
עם מתן צו התחלת העבודה ,ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות
בפרויקט.

1.3
תחומי הפעילות
של מערך בקרת
האיכות

מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן ,בכפוף
לתחומי העבודה הנכללים בהסכם:
•

תחום עבודות עפר וסלילה

•

תחום עבודות מבנים ובטון

•

תחום עבודות חשמל ,תאורה ,מערכות ותקשורת

•

תחום עבודות ניקוז ,צנרת מים ביוב

•

תחום עבודות גינון  ,השקיה ,עיצוב נוף ושיקום סביבתי

• כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם ,אשר לא נכלל בתחומים שלעיל.
למזמין שמורה הזכות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו על-ידי הקבלן.
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1.4
הגורמים
המבצעים

בקרת האיכות בפרויקט תנוהל ,תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצונית עצמאית,
שאינה קשורה ארגונית לקבלן ,המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה
ו/או גישור ומבנים ,עמה יתקשר הקבלן לצורך הבקרה בפרויקט .החברה תהיה בעלת
ניסיון מצטבר מוכח של  4שנים ,לכול הפחות ,בביצוע בקרת איכות בפרויקטים בעלי
אופי והקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט.
מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק
בביצוע של הפרויקט.

1.5
צוות בקרת
האיכות ומבנה
אירגוני

צוות בקרת-איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע בדרך כלשהי.
צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים:
•

מנהל בקרת איכות (מב"א) -בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת
האיכות .מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס אזרחי רשוי ,בעל וותק וניסיון
מקצועי מוכח של  7שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם ובעל וותק
וניסיון מקצועי מוכח של  3שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.

•

ממונה בקרת איכות תחומי (מבא"ת) -בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש
תחומי העבודה השונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים .ממונה בקרת
האיכות התחומי יהיה מהנדס רשוי ,בהתאם לתחום הבקרה המתאים ,בעל
וותק וניסיון מקצועי מוכח של  5שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם,
עליהן הוא ממונה ,ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של  2שנים לפחות בתחום
בקרת האיכות.

•

בקרי איכות – בכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי ,יעבדו בתחומי הבקרה
השונים ,בקרי איכות נוספים ,שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או
היקפי מטלות מערכת בקרת האיכות .בקרי האיכות יהיו מהנדסים או
הנדסאים ,בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח של  3שנים לפחות בתחום
העבודות נשוא ההסכם ,בהם הם עוסקים ,ובעלי וותק וניסיון מקצועי
מוכחים של שנה אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.

•

מודד ראשי -הצוות של מערכת בקרת האיכות יכלול "מודד ראשי" ,אשר
יעבוד בכפוף למנהל בקרת האיכות .המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות.
מודד זה יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות לנשוא
הפרויקט של  5שנים לכל הפחות.

•

מודדים -בכפוף למודד הראשי ,יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה,
שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות.
צוותי המדידה יכללו מודדים בעלי ניסיון מקצועי של  2שנים לכול הפחות
בעבודות דומות לנשוא ההסכם.

מספרם המזערי של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כמוגדר במפרט המיוחד.
גודל צוות מערכת בקרת האיכות ,היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה האירגוני
והכפיפויות במערכת ,יפורטו בתוכנית בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת
פרויקט ויוגש לאישור המזמין .ההיקף הכולל של משאבי האנוש
המקצועיים/הנדסיים בצוות בקרת האיכות והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את
אישור מנהל הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט.
בנוסף לאמור לעייל ,במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או מנהל
הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בהתאם לנגזר מהיקפי העבודה
והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב ,ללא תשלום תוספת לקבלן.
כל עובד בצוות בקרת האיכות (לרבות שינויים במהלך הפרויקט) טעון אישור מנהל
הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט .גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים ,גם אם הם
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עומדים בדרישות הסף כמתואר לעייל ,לפי שיקול דעתם הבלעדית .ניתנה הוראה כזו,
ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.
מערכת האיכות של מנהל בקרת האיכות תהיה כפופה ישירות להנהלה הבכירה ביותר
של הקבלן במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו.
מנהל בקרת האיכות בפרויקט יהיה כפוף ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן
והן למנהל האיכות הראשי של הקבלן.
1.6
מטלות מערכת
בקרת האיכות

מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי
האיכות הנדרשת .המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר
והמוצרים והחומרים המסופקים לאתר.
הבקרה תכלול גם את כל הספקים ,יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן.
הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק.
מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות ,המבדקים ,הבדיקות והמדידות
הנדרשות על פי מסמכי ההסכם או הנגזרות מהדרישות הנ"ל .כמות הבדיקות
המזערית תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם.
מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר ,להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות
הבאות:
•

הקמת תכנית ברורה של פיקוח ,בקרה ,ניטור ובדיקות ,כולל שיטות לזיהוי
והבטחת עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר הסופי
יעמוד בדרישות מסמכי ההסכם ,כולל לגבי קבלני המשנה ,היצרנים והספקים
הקשורים לפרויקט .תכנית זו חייבת לקבל את אישור מנהל הבטחת האיכות
ומנהל הפרויקט ,אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שינויים בנושאים
והסעיפים השונים.

•

בניית תהליכי בחירה של קבלני משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן
תהליכים המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני
שילובם בעבודות.

•

יישום תהליכי זיהוי ,טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות ,בתהליכי
העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי
העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.

•

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,
הפיקוח והבדיקות המעבדתיות ,בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות
האיכות שהושגו.

.I
מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר:
•
•
•
•
•
•

הכנת תוכנית בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה
הכנת דוח בקרת איכות חודשי ,הכולל את תאור העבודות שבוצעו בחודש
האמור באתר ואת פעילות בקרת האיכות בהתאם.
קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם.
בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות  ,וניהול רשימת תוכניות
ועדכונה באופן שוטף.
אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצרנים לאספקת חומרים
ומוצרים לפרויקט ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.
אישור קבלני משנה.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.7
תכנית בקרת
האיכות

אישור ציוד ייעודי וצוותי -עבודה.
בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד ,כולל אישורם
בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות
והבטחת הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.
תכנון ,ליווי ובקרת ביצוע קטעי דוגמא.
בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות :פיקוח ,בדיקות
מעבדה ,מדידות ובדיקות אחרות ,עד להשלמת כל שלב של העבודה.
בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר
בקרה ,ניהול ,מעקב ותיעוד אי התאמות וסגירתן.
ניהול ישיבות איכות שבועיות.
ניהול יומן בקרת איכות יומי.
תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה
חודשיים.
דיווח למזמין העבודה.
מסירת העבודה בהתאם לדרישות המזמין ועיריית ירושלים.

החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל
הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות לפרויקט ,תוך שבועיים ממועד
מתן צו התחלת העבודה.
תוכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות
בפרויקט תוך פירוט הפעילויות התהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי
העבודה והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם .התכנית תספק הנחיה
והדרכה לצוות בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם כל
היבטי העבודה.
תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:
•

תיאור מבנה ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן
לרבות כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע,
הבטחת האיכות וניהול הפרויקט.

•

פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות ,רשימת עובדים ,מיומנותם והכשרתם,
תחומי אחריותם וסמכויותיהם.

•

פירוט נתוני המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט.

•

רשימות קבלני המשנה ,יצרנים וספקים ,אשר יועסקו בפרויקט ,כולל אנשי
האיכות שלהם ואישורי עיסוקם והכשרתם (פרק זה יושלם במהלך
הפרויקט ,כאשר לא יתחיל קבלן משנה /ספק/יצרן בעבודה בפרויקט לפני
שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות).

•

פרוט תוכנית בדיקות ושכיחותן ,הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות
המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.

•

תוכנית פיקוח ,בדיקה ,בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים
הכלולים בפרויקט .לכול סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את
שלבי הבקרה במקביל לשלבי הביצוע השונים ,כולל תרשימי תהליכים,
מעקב וטיפול באי התאמות ,רשימות תיוג ,טבלאות ריכוז וטפסים נוספים
עפ"י הצורך.

•

פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי ,טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות
התוכניות ,המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניעת
הישנות מקרים דומים.
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1.8
דוחות בקרת
איכות הנדרשים
להגשה יחד עם
מסמכי
החשבונות
החלקיים
והחשבון הסופי

פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות
לרבות תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח ,הבקרה ,בדיקות
המעבדה והמדידות על מנת לאפשר הצגת רמות האיכות שהושגו .כמוכן
תתואר תוכנות המחשב בהן יעשה שימוש.
נוהל לביצוע מדידות בקרה.
נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים
לרבות פירוט הדו"חות התקופתיים ותכולתם.
דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט.

הקבלן נדרש לצרף את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון
הסופי.
מנהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע
הנדרש.
מודגש בזה כי עם הגשת החשבון הסופי ,יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.
להלן הדוחות הנדרשים:
•

דוח בקרת איכות חודשי ובו תאור העבודות שבוצעו בחודש עבורו מוגש
החשבון ,ופעילות בקרת האיכות בהתאם.

•

טבלת ריכוז מצטברת ,מפורטת ,של אי התאמות בפרויקט ,עדכנית למועד
החשבון( .כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט ,מתחילתו ועד למועד ההגשה,
לרבות הסגורות והפתוחות).

•

טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרויקט ,עדכנית למועד החשבון.

•

טבלת ריכוז ניכויים ("קנסות") מפורטת ומצטברת ,בגין ליקויים בעבודות
השונות ,בהתבסס על הדרישות החוזיות ,מפרטיות וכד'.
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מסמך ד'
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 398/2016
כתב כמויות והמחירים
תנאים כלליים
.1

התחשבות עם תנאי החוזה
כתב הכמויות מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים
והמתוארים בחוזה ,בתכניות במפרטים ובאופני המדידה והתשלום.
המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי
התנאים הנזכרים באותם מסמכים ,על כל פרטיהם .אי הבנת תנאי כלשהו ,או אי-
התחשבות בו ,לא תוכר על ידי המנהל כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות
ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

.2

מחירי היחידה
מחירי היחידה המוצגים בפרטי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:
כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם
א.
נכללים בה) והפחת שלהם.
כל העבודה הדרושה באתר לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה ,לרבות עבודות
ב.
הלוואי והעזר הנזכרות במפרטים ובמפרט המיוחד והמשתמעות מהם במידה
ואין עבודות אלו נמדדות בפריטים נפרדים.
השימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,דרכים זמניות
ג.
וכו' ,הרכבתם ופירוקם.
הובלת והסעת כל הנ"ל לאתר וממנו ,העמסתם ופירוקם ,אחסנתם ושמירתם וכן
ד.
הובלת עובדים לאתר וממנו.
הוצאותיו הכלליות של הקבלן ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה הוצאותיו
ה.
המוקדמות והמקריות.
רווח הקבלן.
ו.
בדיקות מוקדמות ובדיקות סופיות של החומרים וטיב המלאכה.
ז.
עבודות סימון ומדידה.
ח.
המסים ,והאגרות למיניהן ,דמי ביטוח לעובדים וכו'.
ט.

.3

כמויות
כל הכמויות הרשומות להלן הן באומדנא בלבד .התשלום יהיה לפי הכמות שבוצעה ממש
לאחר מדידה בשטח ,ובכפיפות לאופני המדידה והתשלום הכלולים במפרטים ובכתב
הכמויות.
עבודות העפר ימדדו בהתאם למדידות התיאורטיות שבתכניות כשהן גמורות וקבועות
במקומן .לא תשולם תוספת עבור מרחבי עבודה ,שיפועים טבעיים ,הפסדים בגלל הידוק,
הובלה וכו'.
כל המידות הן לאחר כבישה והידוק .לא תשולם תוספת עבור עבודה בקוים לא ישרים
ובשטחים קטנים .כמו כן ,לא יתחשבו בשינויים עונתיים של פני הקרקע.
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מסמך ה'  - 1רשימת התכניות
מקור ברוך ג' - 1רשימת תכנית
תחום

אדריכלות
ופיתוח

כבי שים וניקוז

קונסטרוקציה
תאורה
ותק שורת

שם התכנית

מס' תכנית

תאריך

קנ"מ

תכנית אדריכלית מתחם  - 3הריסה ופירוק

א0-

19.3.18

1:500

תכנית אדריכלית מתחם  - 3איזור ג1-

א1-

19.3.18

1:250

תכנית אדריכלית מתחם  - 3איזור ג1-

א2-

19.3.18

1:250

תכנית אדריכלית מתחם  - 3גן רחוב הזית

א3-

19.3.18

1:100

תכנית צמחיה איזור ג1-

א4-

9.4.17

1:250

תכנית צמחיה איזור ג1-

א5-

9.4.17

1:250

תכנית ה שקייה

א6-

9.4.17

1:250

תכנית ה שקייה

א7-

9.4.17

1:250

תכנית אדריכלית מתחם  - 3חתכי רחובות

א8-

19.3.18

1:100

חוברת פרטים

פ1-

1.9.17

ללא

מפת מפתח

1507/03

21.2.18

1:500

תנוחה ורומים  -גליון 1

1507/01

21.2.18

1:250

תנוחה ורומים  -גליון 2

1507/02

21.2.18

1:250

חתכים לאורך

1507/200

24.4.18

1:100/1000

חתכים רוחביים-רחובות ר ש"י ,אלפנדרי

1707/301

21.2.18

1:200/200

חתכים רוחביים-רחובות אלפנדרי ,יוסף הנ שיא

1707/302

21.2.18

1:200/200

חתכים רוחביים-רחובות ר שב"ם

1707/303

21.2.18

1:200/200

חתכים רוחביים-רחובות נבון ,בר גיורא

1707/304

21.2.18

1:200/200

חתכים רוחביים-רחוב הזית

1707/305

21.2.18

1:200/200

פרטי מבנה

1507/350

11.4.18

1:10

תנוחה ניקוז  -מפת מפתח

1507/400

26.3.18

1:500

תנוחה ניקוז  -גליון 401

1707/401

26.3.18

1:250

תנוחה ניקוז  -גליון 402

1507/402

26.3.18

1:250

ניקוז  -חתכים לאורך

1507/410

26.3.18

1:500/50

פרטי קונסטרוקציה בפיתוח

ק1-

28.11.16

ללא

פרטי קונסטרוקציה בפיתוח

ק2-

28.11.16

ללא

תכנית תאורה ותק שורת  G1גליון 3

5186

8.5.18

1:250

תכנית תאורה ותק שורת  G1גליון 4

5186

8.5.18

1:250

9.10.16

ללא

הסדרי תנועה  -מפת מפתח

4/5

5.2.16

1:500

תכנית מים ג'-1תכנית כללית

1210-102-105

1.7.16

1:500

תכנית מים ג' 1תנוחה -גליון ג 1.1

1210-102-106

1.7.16

1:250

תכנית מים ג' 1תנוחה -גליון ג 1.2

1210-102-107

1.7.16

1:250

תכנית ביוב ג'-1תכנית כללית

1310-102-105

1.8.16

1:500

תכנית ביוב ג' 1תנוחה -גליון ג 1.1

1310-102-106

1.8.16

1:250

תכנית ביוב ג' 1תנוחה -גליון ג 1.2

1310-102-107

1.8.16

1:250

ת שתיות בזק  -תכנית כללית

811/15

20.3.18

1:500

ת שתיות בזק  -גליון 1

811/15-1

20.3.18

1:250

ת שתיות בזק  -גליון 2

811/15-2

20.3.18

1:250

ת שתיות

תאום ת שתיות תנוחה

300025

1.3.18

1:250

תכן ומבנה

דו"ח תנאי הקרקע במתחם

1.6.18

סקר עצים

13.3.18

ללא

סקר עצים על גבי תכנית מדידה

1/1

13.3.18

1:500

סקר עצים על גבי תכנית פיתוח

2/1

13.3.18

1:500

תנועה
מים

ביוב

בזק

סקר עצים

חוברת פרטים

וכן תכניות נוספות אשר תתווספנה (במידה ותתווספנה) לצורך השלמה ,הסברים
ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם.
___________________
חתימת הקבלן
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