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  םתאים כלליים מיוחדי - 00פרק 

  

  העבודהור תיא 00.01

, לעבודת הפיתוח ללא החת גילה מערב"הקו הירוק", קטע קו הרכבת הקלה לחוזה זה מתייחס /רזמכ

  המסילה ומערכת החשמול.

  

  מרכיבי העבודה העיקריים 00.02

פיתוח האתר הכולל משטחים מרוצפים באבים משתלבות, חיפוי קירות תמך באבן טבעית,  .1

חוב, טיעות בן טבעית, התקת ריהוט ראיד, מדרגות קות, מאחזי עאבי שפה מבטון, מ

 .ושתילה, החת מערכת השקייה וכל עבודות ההכה החוצות לשם כך

הפרויקט כולל תאום עבודות והסדרי תועה לרכב ולהולכי רגל עם דיירים, מוסדות, שטחים  .2

 מפותחים שכים קיימים או בביה.

ם וחדר הגים משולב שירותי חדר מיישרים)קרקעי (- י תתביצוע חדר טכהפרויקט יכלול  .3

  ציבוריים, לרבות עבודות מסגרות, אבן, טיח, צבע וגמר.

בשטח הפרויקט קיימים מספר עצים מיוחדים לשימור; יש להוג בהם במשה זהירות, ולהגן  .4

ן עליהם במהלך העבודות לפי מפרט האגרוום והחיות פקיד היערות. המזמין יספק לקבל

וכמו"כ מיקום עבור העצים ור העצים הדרשים לטיפול העתקה עב\יתהרשיוות כר

 המועתקים.

במסגרת העבודות יבוצעו מתקי אשפה מוטמת ע"פ התכיות והפרטים ובהתאם להחיות  .5

 המתכן ומחלקת התברואה של עיריית ירושלים.

 העבודה כוללת הקמת קוזולה מעל קיר ורחוב קיימים. .6

 סטרוקטור.וחד לפי פרטי והחיות הקות גבוהים במילת הקמת קירוהעבודה כול .7

העבודה כוללת הקמת מערכת טיפול במי גר למוצאות יקוז, כולל הקמת קירות טרסה  .8

 וקטעי ריפרפ.

העבודה תתבצע ליד ובתוך מתחמים פרטיים וציבוריים שוים. דרשת אחריות וזהירות מצד  .9

ט תשתית, ביוי, גיון פגוע בכל אלמוגדרים ולא להקבלן שלא לצאת מתחומי העבודה המ

כיו"ב הקיים בסביבה. יובהר כי כל זק שייגרם כתוצאה מהעבודות לאלמטים כמפורט ו

 לעיל יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבוו.
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  בטון יצוק באתרעבודות  - 02פרק 

  

 החיות כלליות 02.00

  

  תיאור העבודה והאתר .1002.00

בין  .אתר ועבודת הכה והריסההקבלן עבודות בטון יצוק בפרויקט יבצע סגרת ביצוע הבמ .1

  השאר יבצע הקבלן את העבודות הבאות:

 יציקת ראשי כלוסאות בשלבים . 1.1

 יציקת קירות ציפוי על כלוסאות דיפון . 1.2

 יציקת השלמת מיסעת גשר על גבי טפסות וקרומים  . 1.3

 יציקת מעקות בטון . 1.4

 יציקת טבלאות גישה . 1.5

 דותים לרבות יסות קירות תומכיציק . 1.6

 ותאורה OCSיציקת יסודות לעמודי  . 1.7

 יציקת רצפות, קירות ותקרות של מבים . 1.8

אשר כוללת במלואה  מסמכי ההסכםפרקים האחרים של כל עבודה אחרת המפורטת ב . 1.9

 או בחלקה עבודות בטון יצוק באתר.

אל רת תיבי ישרחבביצוע העבודות מפורט במסגרת מפרט מיוחד זה, המפרטים הכללים של  .2

מה"פ ובכפוף ע"י  שיאושרויעשה בשלבים בהתאם לתוכית העבודה . הביצוע והתוכיות

  להסדרי התועה הזמיים המאושרים. 

  

  הסדרי ביצוע וביצוע בשלבים .200.002

(מוקדמות) של חוזה זה, על הקבלן להביא בחשבון כי עבודות הבטון היצוק  00בכפוף למפורט בפרק 

דה המתוכים ולהסדרי התועה ם בהתאם לשלבי ביצוע העבושלבים ובחלקיזה יבוצעו ב באתר בפרק

  הרשויות המוסמכות. המזמין ווהסטות התועה שיאושרו על ידי 

  

  הגשות  .3002.00

 תכית טפסות .1

תכיות הביצוע של בוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור תפרטה  . 1.1

, ליים, מימדים של פחי פלדהו סידורים כלבתכיות יוצגאופן הרכבתן. את  הטפסות 

  לוחות לבידים, חומרי מילוי ופרטים וספים.

תכיות הביצוע יפרטו החה, הקמה, תמיכות זמיות, הפסקות יציקה ואופן ביצועם,  . 1.2

תכיות או כמו כן יסופקו מיקום איסרטים, שרוולים ושאר האביזרים הדרושים. 

 . תיאור של שיטות תמיכה

 ון לאישורתערובת בט .2

2.1 . י ביצוע ף לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור וסבמודגש בזאת, שלפ

ליציקות העבודה על הקבלן להגיש בדיקות מוקדמות לתערובות הבטון המוצעות 
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, יוכל הקבלן ע"י מה"פ אושרההתערובות תהשוות. רק לאחר שאלה תאושרה ו

   .רשים להתחיל ביציקות הבטוים הד

יוגשו למה"פ לפחות  ,לפי חלוקה לרכיבים השוים ,יהיו בשימושבות אשר תערוכל ה . 2.2

יום טרם מועד היציקה המתוכן בליווי הבדיקות המתאימות המעידות על תכוות  15

  התערובת וחוזקה בהתאם לדרישות המפורטות במפרטים.

 דיקות מעבדה ותעודותב .3

הקבלן יגיש כי  ר מודגש בזאתסלילה וגישו בוסף לדרישות המפרט הכללי לעבודות . 3.1

לאישור מה"פ את כל תעודות הבדיקה, אישורי ספקים ותוצאות בדיקות המאשרים 

  את התאמת כל החומרים לדרישות המפרטים והתקים.

עבור: צמט, מוספים,  פלדת זיון, חומרי אשפרה, תעודות  , בין היתר,תעודות תוגשה . 3.2

החומרים  ה וכל שארהדבקה והג ,םבטוי ,שיקוםאישור לפלדה רתיכה, חומרי 

בשימוש. חומרים לשיקום בטוים יהיו כמפורט במפרט זה או שווי ערך שיאושרו 

 ע"י מה"פ. מראש

ויובאו  אשר יוגש לאישור מהל הפרויקט חומרים אילו יהיו מתועשים מתוצרת היצרן . 3.3

 לאתר באריזות סגורות וחתומות. 

 ידי הקבלן. שייוצרו על  דיס לסוגיהם לא יורשה שימוש בבטון או . 3.4

במסגרת בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לכל החומרים יבוצעו בדיקות מקדימות  . 3.5

ואלה  לבדיקה השוואתית של תכוותיהן המתקבלות בפועל לבין הצהרות היצרן

 תוגשה לאישור מה"פ.

  

  ודרישות כלליות חומרים .4002.00

 בטון .1

  שראל.חברת תיבי ירט הכללי של דרישות החומרים כמפורט במפ . 1.1

סוגי הבטון יהיו בהתאם למצוין בתוכיות העבודה או במפרט מיוחד זה ויבוצעו  . 1.2

בתאי 'בקרת איכות טובים'. כאשר הוראות אלה חסרות, יהיו ערכי המחדל של סוגי 

  הבטון היצוק באתר כלהלן:

  לבטון רזה.    20 - ב . 1.2.1

  לציפוי בטון על כלוסאות    30 - ב . 1.2.2

 יסודות,, תומכים קירות, גישה לותבט, כלוס שיאר, כלוסאות    40 - ב . 1.2.3

 אלמט רצפות, קירות ותקרות, ולכל, בטיחות מיסעה, מעקות

  .הבטון סוג צוין לא שעבורו

חלק  466האמורה בת"י  3.2הבטון בכל הרכיבים יקיים את התאים הדרשים בטבלה  . 1.3

 . 4לרכיב מסוג  1

 עבור ממחיר ברכיו הבטון טיבאלמ היחידה שמחיר לכך מופית הקבלן לב תשומת . 1.4

 עבור סעיף בכתב הכמויות,  לפי התמורה ובתוספת 30- בבטון ב האלמטים ביצוע

  ".40- לבטון "ב תוספת

  .לאישור הבטון ספק פרטי את פ"מה לאישור להגיש הקבלן על . 1.5
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 צמט .2

לאישור  וליכלוך. היצרן והמותג יועברו , פסולתהצמט יהיה מסוג פורטלד קי מעפר . 2.1

 פ. מה"

  .CEMI1 42.5N(פרט לבטון רזה) יהיה מסוג  הבטון כל סוגיהצמט ב  

  .CEM1 52.5Nיהיה מסוג החשוף  הצמט בכל סוגי הבטון

. לחומר וליצרן במידה והקבלן מעויין לייבא צמט עליו לקבל אישור מה"פ מראש . 2.2

  פ מראש.ללא אישור מה" במהלך העבודה וסוג הצמט יצרןהקבלן לא ישה 

  . 0.45יעלה על צמט לא מים יחס  . 2.3

 אגרגטים .3

ם המיועדים ליציקה באתר בשום מקרה לא יעלה הגודל המקסימלי ירכיב רעבו . 3.1

  של מה"פ. ובכתב מ"מ ללא אישור מפורש  19הומילי של האגרגט על 

 הבטון של רצון משביעת החה לצורך יותר קטים אגרגטים דרשים כאשר . 3.2

 מכילה כשהיא הבטון רובתעת תתוכן, יםהגשר מיסעת וכמ צפופים באלמטים

  יותר, אך זאת רק לאחר קבלת אישור בכתב ממה"פ. קטים אגרגטים

 להבטיח כדי ייבדקו האגרגטים, הכללי במפרט המצוית האגרגט לבדיקת בוסף . 3.3

 בטבלה שקבעו הגבולות על תעלה לא הבטון בתערובות הכוללת יון הכלוריד שתכולת

  .שבדון האלמט יפתשח דרגת לפי ACI 318 טדרטבס 4.3.1

 מים .4

  ע"פ דרישת המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. מקור המים   

 פלדת זיון .5

תהיה  יסודות, קירות, פלדת זיון לכל הרכיבים השוים כולל כלוסאות, ראשי כלוס,   

סוג  -  ). במקרה של צורך בריתוךW500P( 4466על פי דרישות ת"י  רתיכהמצולעת 

  מה"פ.מראש  על ידי המתכן ושר רודות יאוהאלקט

 אביזרי מתכת .6

שומרי מרחק, כסאות, תמיכות, קשירות, חיבורים למייהם וכל יתר האביזרים הדרושים   

יעמדו בדרישות , כדי להציב, לתמוך ולקשור כהלכה את חלקי הזיון במקומם המדויק

  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.

 )רוחקיםחק (שומרי מר .7

של המפרט הכללי, רוחקי פלסטיק לא  02072 מק"טיעמדו בדרישות  שומרי מרחק . 7.1

  יאושרו.

הקבלן יעשה שימוש ברוחקי בטון דחוס סיבי מתועשים. עלות הרוחקים תכלל  . 7.2

 .במחירי היחידה של הסעיפים השוים

  עובי הכיסוי יהיה כמתואר להלן אם לא מצוין אחרת בתכיות:  . 7.3

 וטבלאות קרות במבים תת קרקעייםמך, קירות ותוס, קירות תהכל בראשי . 7.3.1

  .מ"מ  -50  הגישה

 .מ"מ  40 - במיסעה ובמעקות הבטון . 7.3.2
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 .מ"מ 60 -  בכלוסאות . 7.3.3

  .טפסה ר"למ יחידות מארבע יפחת לא הרוחקים מספר . 7.4

 טפסות .8

  על פי מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור.טפסות ב יעשה שימוש  

 ומרי אשפרהח .9

  הכללי לעבודות סלילה וגישור. פרטבהמדרישות ה ת אשפרה, ע"פחומרי ושיטו  

 רולקות (מעגילות) . 10

בכל מקום המצוין בתכיות או לפי הוראת מה"פ יש לבצע רולקות. הביצוע יהיה ע"פ הדרש   

במפרט הכללי של תיבי ישראל. למען הסר ספק, וכפי שמתואר במפרט הכללי, הרולקות 

  רד.א יימדדו בפדות הבטון וליכללו במחירי היחידה של עבו

 קיטום פיות . 11

  .קיטוםבכל פיות האלמטים יבוצע  .11.1

בחתך  . הקיטום יהיה מחומר פלסטימשולשים  םהפיות ייעשה על ידי סרגלי קיטום .11.2

2x2 יות.  ס"מאלא אם מצוין אחרת בתכ ,  

  הקיטום יכלל במחירי היחידה של עבודות הבטון ולא יימדד בפרד. .11.3

  

  עבודות בטון ביצוע .5002.00

 חםבמזג אויר  עבודות בטון .1

  המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.דרישות ע"פ ה  

 יציקת הבטון .2

תוים הדרשים הלפי ביצוע יציקה יגיש הקבלן לאישור מה"פ תיק מסודר ובו כל  . 2.1

אישור על התערובות שבדקו בשלב מוקדם, פרטי הביצוע, תכן הטפסות  כולל ,לביצוע

של מיקום פרטי מפעל הבטון, שרטוט  ועדי היציקה,דס מטעמו, מחתום ע"י מה

המשאבה ואופן הביצוע, פרטי מפעל חלופי לבטון ומשאבה חלופית, כמות הפועלים, 

מהלי העבודה ואופן חלוקתם, קצב וכיווי היציקה והיערכות לביצוע הפסקות וכל 

תיק ור הפרטים והפרט אחר שיידרש ע"י מה"פ טרם ביצוע העבודה. רק לאחר איש

 ל הקבלן לבצע את העבודה.ה"ל יוכ

 יציקת כל הבטוים תבוצע ע"י משאבת בטון. . 2.2

יש להשחיל את הציור הגמיש של משאבת הבטון לתוך של קירות  בעת היציקה . 2.3

. בדרך זו תבוצע היציקה כבשיטת ״טרמי״ הקירות ציורות פלסטיק אשר יוכו בראש 

שלוף את ציורות היציקה יש ל . עם התקדמותותמע פילת בטון טרי מגובה רב

  מתחתית ציור המשפך. 'מ 1.0בהתאם. גובה פילת הבטון לא יעלה על הפלסטיק 

  שימוש ב״חלוות יציקה״. הלא יורשה  . 2.4

 אשפרת הבטון .3

 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור.דרישות אשפרת ע"פ ה . 3.1
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 יתאימו פרההאש תהליכי .הבטון אלמטי לכל אותה לאשפרה רבה תיתן לב תשומת . 3.2

 יציקת אחרי ימים (7) משבעה פחות לא הבטון תימשך אשפרת .התקים רישותדל

  .466הבטון ובכפוף לדרישות ת"י 

 בהם במקרים למעט תביות י"ע מכוסים הותרים למשטחים מיוחדות דרישות אין . 3.3

 .החום הורדת לצורך התביות הרטבת פ ידרוש"ומה הטמפ' קיצוית

 אחת באמצעות אשפרה יקבלו ,רגילים אויר גזמ בתאי ,פיםהחשו המשטחים שאר כל . 3.4

  .והמתכן פ"מה לאישור להלן בכפוף השיטות משתי

  .פ"ומה המתכן של אישור יקבלו החומרים כל . 3.5

  אשפרה עם יריעות . 3.6

-ASTM-C דרישות תקן לפי פוליאתילן מצופה גיאוטכי בד ביריעות שימוש . 3.6.1

  .עובי מ״מ 0.1 -  מ חותפ ולא פגמים בלי ויהיו  171

 חפייה ותהיה ייזק לא הבטון כזה שמשטח באופן תהיה היריעות תישפר . 3.6.2

 .ומשך סגור לכיסוי מספקת

 לפי .מים גד ואטום בלחץ עמיד ליריעות האשפרה להיות ההדבקה סרט על . 3.6.3

 אישור ויקבל טיב ההדבקה להוכחת הדבקה יסוי הקבלן יעשה השימוש

 פ."מה

 לא .רצופה רטיבות שיבטיח ןבאופ היריעות יוזרמו תחת רגילים שתייה מי . 3.6.4

  כל תקופת האשפרה. במשך אשפרה יריעות גבי על צעידה תותר

  ממברה - אשפרה עם וזל . 3.7

 העומד אשפרה חומר בעזרת תבוצע קורות של ודפות קירות אשפרת . 3.7.1

 . ASTM-C-309 האמריקאי התקן בדרישות

 עבודות חראל הבטון מעל המים היעלמות לאחר מיד ייושם האשפרה וזל . 3.7.2

 של בדיקה כל ולפי הבטון של מההידרציה זק כתוצאה כל שגרם ולפי רמג

  .המשטח

  .הבטון של ואחיד לציפוי דק מאושר מרסס באמצעות ייושם הוזל . 3.7.3

 יישום לאחר דקות 30 תיושם שייה שכבה .שלבים בשי ייושם החומר . 3.7.4

 שלא תפחת בכמות משכתו אחידה בשכבה ייושם הוזל .השכבה הראשוה

 .היצרן תראומהו

 אין .בלבד מים בהתזת יאושפרו ,איטום חומרי לקבל המיועדים בטון משטחי . 3.7.5

 2 הצד תביות את להשאיר הקבלן על במקרים אלו .אשפרה חומרי ליישם

 הקבלן אשפרה יבצע התביות פרוק לאחר מיד .פירוקן טרם לפחות ימים

 לאשפרה ותייעודי עותריבי וכיסוי בההרט י"ע האלמט של הצדיות לפאות

   .זה בסעיף וספים כמתואר ימים 5 למשך
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  עבודות בטון יצוק באתר  02.01

  

  יצוק תחת אלמטים מבייםבטון רזה  102.01.0

 אור ודרישות ביצועית .1

, 51 פרק לדרישות בהתאם הקרקע והחלפת החפירה תחתית הכת ביצוע לאחר . 1.1

 תחת,  לפחות, מ"ס 5 וביעב רזה בטון תלצק הקבלן על, הפרויקט מהל ע״י ואישורה

 .כלוסאות ראשי/כלוסאות ראש קורת או/ו יסוד, רצפה כל

 יציקת הבטון הרזה תעשה כגד תבית צד ופיה יוחלקו באמצעות סרגל. . 1.2

 חלל כל למלא להקפיד הקבלן על .שוצר חלל כל וימלא 20- ב מסוג יהיה הרזה הבטון . 1.3

 .יותבתוכ המצוין למפלס ולהגיע שוצר

  לעבודות סלילה וגישור הכללי המפרט לדרישות יתאים הביצוע . 1.4

  ותכולת מחיר מדידהאופי  .2

 הדרושים והמלאכות החומרים כל את ותכלול ק"מ - ב פח פי על תיעשה מדידה . 2.1

 . העבודה לביצוע

 . בתוכיות כמצוין תיאורטיות מידות י"עפ תיעשה המדידה . 2.2

 .  יםוהש והשיפועים העיבודים את גם כולל המחיר . 2.3

  . מחירי היחידה את ישו לא וצורתו הבטון שכבת בעובי ייםשיו . 2.4

  

  למילוי חלליםבטון רזה  202.01.0

 אור ודרישות ביצועית .1

בעת חפירות למבים ו/או קידוח הכלוסאות עלולים להתגלות חללים אשר יש למלא  . 1.1

 בעזרת בטון רזה. 

 הפרויקט. הקבלן ימלא חללים אלו לפי החיית מהל  . 1.2

   .שוצר חלל כל וימלא 20- ב מסוג היהי הרזה ןטוהב . 1.3

  ותכולת מחיר מדידהאופי  .2

 הדרושים והמלאכות החומרים כל את ותכלול ק"מ - ב פח פי על תיעשה מדידה . 2.1

 . העבודה לביצוע

מדידה בפועל של פח הבטון הרזה אשר יושם למילוי החלל,  י"עפ תיעשה המדידה . 2.2

  ו.ללא קשר למימדיו ומיקומ

  

  ת כלשהםמבטון במידוטבלות יסוד  .0302.01

 תיאור ודרישות ביצוע .1

. הקבלן ייצק את היסודות 40- סוג הבטון ביסודות עבור ביסוס עמודי החשמול יהיה ב . 1.1

  על גבי שכבת בטון רזה מפולסת. 

  המתאים. בגובה צד תביות כגד תבוצע היציקה . 1.2

 .הז במפרט כמתואר אשפרה הקבלן יבצע היציקה תום עם . 1.3
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  ירותכולת מח דהמדיאופי  .2

סעיף חברת תיבי ישראל  מפרט הכללי שלבהתאם למ"ק - מדידה תיעשה על פי פח ב  

02.01.15.01.01  .  

  

  יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון בחתכים כלשהם .0402.01

 תיאור ודרישות ביצוע .1

הביסוס בלן ייצק את . הק40- סוג הבטון ביסודות עוברים ורגלי קירות תומכים יהיה ב . 1.1

ן רזה מפולסת אשר מפלסיה אושרו ע"י מודד ת תומכים על גבי שכבת בטולקירו

  מוסמך. 

  .המתאים בגובה צד תביות כגד תבוצע היציקה . 1.2

 .זה במפרט כמתואר אשפרה הקבלן יבצע היציקה תום עם . 1.3

  כיווים. בשי מ"מ 7 לעומק יוברש)הקיר עבור(היציקה  הפסקת תחום . 1.4

  ירותכולת מח דהמדיאופי  .2

סעיף חברת תיבי ישראל  מפרט הכללי שלבהתאם למ"ק - י פח בעשה על פמדידה תי  

02.01.15.01.01  .  

  

   כלשהם בחתכים מבטון כלוס ראשי 02.01.05

  ביצוע ודרישות תיאור .1

קירות תומכים  לביסוס כלוסאות ראשי לצקת הקבלן על יהיה עבודותיו במסגרת . 1.1

  .בתכיות כמצוין שוות רותצוות ל, במידותו/או ביסוס עמודי חשמו

 . 40- ב יהיה בראשי הכלוסאות  הבטון סוג . 1.2

 ואישורם לכלוסאות בדיקות ביצוע גמר לאחר רק יהיה אלה אלמטים ביצוע . 1.3

  .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור לדרישות ובהתאם

 בשלב תיעשה היציקה. רזה בטון שכבת גבי על ראשי הכלוסאות תיעשה יציקת . 1.4

  .המתאים בגובה צד תביות כגד תבוצע יקההיצ. רצוף דחא יציקה

 דרך יושחלו אשר קשר במוטות להשתמש הקבלן על הצד טפסות תזוזת למיעת . 1.5

 עם ובמגע בסיגה יוצב הציור קצה. המתאים בקוטר) אפור( פוליאטילן ציורות

 שכבת עביצו טרם היציקה לאחר יוסר אשר מפלסיק קוי תותב יוצב המעטה

  .םהאיטו

 תום עם. האשפרה משיטת כחלק לפחות ימים 4 הצד תביות את ירישא הקבלן . 1.6

 ידי על ראש הכלוס/קורת ראש של העליון לחלקו אשפרה הקבלן יבצע היציקה

כמפורט במפרט זה. לאחר פירוק תביות הצד יבצע  ביריעות בכיסוי ושימוש הרטבה

  כ"ל.הקבלן אשפרה לצידי ראש הכלוס/קורת ראש 

  .כיווים בשי מ״מ 7 לעומק הברשה יקבל) הקיר עבור( היציקה סקתפה תחום . 1.7

  ותכולת מחיר מדידהאופי  .2

הכללי לעבודות  במפרט 02.01.15.01.01 לסעיף בהתאם ק"מ - ב פח פי על תיעשה מדידה  

  .  סלילה וגישור
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  כלוסאות יצוקות במפלס עליון של קירות כלשהם  בחתכים מבטון קורות ראש 602.01.0

  ביצוע ודרישות ראותי .1

 וקורות קירות תמך לביסוס כלוסאות ראשי לצקת הקבלן על יהיה עבודותיו במסגרת . 1.1

  .בתכיות כמצוין שוות ותצורות במידות קירות דיפון/קירות תומכים כלוסאות ראש

 . 40- ב יהיה בראשי הכלוסאות  הבטון סוג . 1.2

 רםואישו אותוסלכל בדיקות עביצו גמר לאחר רק יהיה אלה אלמטים ביצוע . 1.3

  .המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור לדרישות ובהתאם

 תיעשה היציקה. רזה בטון שכבת גבי על תיעשה ראשי הכלוסאות והקורות יציקת . 1.4

  .המתאים בגובה צד תביות כגד תבוצע היציקה. רצוף אחד יציקה בשלב

 דרך ויושחל אשר שרק במוטות להשתמש הקבלן על הצד טפסות תזוזת למיעת . 1.5

 עם ובמגע בסיגה יוצב הציור קצה. המתאים בקוטר) אפור( פוליאטילן תציורו

 שכבת ביצוע טרם היציקה לאחר יוסר אשר מפלסיק קוי תותב יוצב המעטה

  .האיטום

 תום עם. האשפרה משיטת כחלק לפחות ימים 4 הצד תביות את ישאיר הקבלן . 1.6

 ידי על ת ראשהכלוס/קורש רא של העליון לחלקו אשפרה הקבלן יבצע היציקה

כמפורט במפרט זה. לאחר פירוק תביות הצד יבצע  ביריעות בכיסוי ושימוש הרטבה

  הקבלן אשפרה לצידי ראש הכלוס/קורת ראש כ"ל.

  .כיווים בשי מ״מ 7 לעומק הברשה יקבל) מעקה/קיר עבור( היציקה הפסקת תחום . 1.7

  ותכולת מחיר מדידהאופי  .2

הכללי לעבודות  במפרט 02.01.15.01.01 לסעיף אםבהת ק"מ - ב חפ פי על עשהתי מדידה  

  .  סלילה וגישור

  

ועיגון  קידוח ובייהם לרבות כלוסאות כגד יצוקות ,כלשהם בעוביים  מבטון ציפוי קירות 702.01.0

  לכלוסאות הקוצים

  ביצוע ודרישות תיאור - כללי  .1

 די בורגי סלע אשר יעוגוי- ם יובטח עלכאשר ייצוב םיקירות הדיפון יבוצעו מכלוסאות קדוח  

  בתוך יציקת הציפוי. יציקת הציפוי תבוצע בדבכים כלפי מטה על פי השלבים הבאים:

  ) 23קידוח כלוסאות ויציקתם (כמתואר בפרק  . 1.1

 )02.01.07ביצוע קורות ראש כלוסאות. (כמתואר בסעיף  . 1.2

 חפירה כללית של דבך למפלס ראשון . 1.3

 מק המסומןכלוסאות לעו חפירה בין . 1.4

 י חזית כלוסאות והתקת מוטות עיגון לכלוסאות וקזים.קוי . 1.5

 התקת ברגים כולל פלטת עיגון בקצה . 1.6

 דיוס ברגים וביצוע בדיקות. . 1.7

 יציקת בטון מישרת (קירות ציפוי)  . 1.8

 לעיל. על פי המתוכן 1.8 עד 1.3 חזרה על שלבים  . 1.9
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 תאור ודרישות בצוע - יקוי פי הכלוסאות .2

 רו יקוי והכה ליציקה י הכלוסאות עבק לאחר שפר צעהיציקה תבו . 2.1

2.2 . סאותיי הכלוע מהצורך  קוי פיבוצע בשילוב עם החפירה הכללית. כדי להימ

קוי יבוצע בשילוב של עבודת איזמל ופטיש ולחץ אויר, וזאת עד להסרת יבפיגומים. ה

 הקבלן התזתע בצי כמו כן. כל שכבות העפר, וחלקי בטון רופפים הדבוקים לכלוסאות

 קוי חול העשה להסרת חלודה ממתכת).יבלחץ אויר (בדומה ל בזלתי חול

2.3 . ס יהסאות הגלוי לעין להיקף של כמחצית היקף הכלוקוי יבוצע בכל שטח הכלו

לערך. לאחר שבוצעה החפירה בחזית קיר הכלוסאות, והחפירה בין הכלוסאות 

 כדרש בתכיות.

מחוספסים כדי ליצור י מכל פסולת, ון בריא וקטוב ישארו כפיפי הכלוסאות  . 2.4

 6 - הידבקות טובה של שכבות הבטון המיישרות. אם תהייה בליטות בטון החורגות מ

ס"מ עובי יש צורך לסתת אותן, כדי ששכבת היציקה המיישרת תהיה בעובי הדרש. 

 הסיתות יהיה על חשבון הקבלן.

יה וכתוצאה מכך יההכלוסים  ותכיסטיות בא אם כתוצאה מאי דיוקים תהייה . 2.5

הן תהייה על חשבון  - צורך בעיבוי היציקה המשלימה או עבודות וספות אחרות 

 הקבלן.

ההגה תהיה ע"י יריעות  .בעת ביצוע התזת חול, יש להגן בפי התפזרות האבק . 2.6

תקות על פוליאטילן עבה, ו/או לוחות לבידים או כיו"ב, המורכבות על מסגרות עץ ומו

 מעלה, הכל לשביעות רצוו של המפקח.מטה ו ות בשפוע כלפייר הכלוסאק אשר

 תאור ודרישות בצוע - הבטון .3

. הזיון יהיה ע"י רשת מרותכת  בשילוב עם זיון ממוטות 118לפי ת"י  30- מסוג בהבטון  . 3.1

 מצולעים.

יש להקפיד על ויברציה טובה וכוה, שכן זרימת הבטון מאולצת ע"י צורת  . 3.2

 קיי חצץ. יקה זו לא יהיוהבטיח שביצל ישכלוסאות וה

מותר לקשור את התבית של יציקה זו אל כלוסאות הדיפון בתאי שהקשירות  . 3.3

 תהייה בקצב מודולרי בשי הכיווים.

תחתית התבית תיוצב אל כלוסאות הבטון באמצעות ברגי חיבור שיכולים להיות  . 3.4

ראה לעין  יהיה בלתי קהציע זה של היצפופים יותר מהמודול ה"ל, בתאי שקט

 ב הסופי של הקיר.במצ

במצב הסופי של הקיר יש לסתום את כל החורים שיצרו אביזרי הקשירה (ולחתוך  . 3.5

חוטי קשירה), באופן כזה שהסתימה תהיה אטומה למים והגוון יהיה זהה לזה של 

 מ"מ. 30הבטון. עומק הסתימה יהיה לפחות 

3.6 . ית יתוכות צד של התבו כך שהפסדפרו העברת קטע לקטע יאפש היציקה ביןת קו

 תקע.- הזיון ללא חיתוכו ויהיו מעובדות בצורת שקע

בחלק התחתון של יציקת כל שלב יעוגו איסרטים לחיבור עם היציקה בשלב הבא  . 3.7

 כמתואר בתכיות.
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היציקה תבוצע בקטעים עוקבים, זה אחרי זה, כשרשתות הזיון משכות מקטע לקטע  . 3.8

היציקה תהיה בבת אחת לכל גובה כוה ומספקת. ל ויברציה ע ידת. יש להקפברציפו

 הקיר.

 היציקה תהיה באמצעות משפכים וללא פתחי יציקה לכל גובה הקיר. . 3.9

מ"מ לעיגון יציקת  8בקטר מגולווים מחוספסים ומהם יבלטו קוצים יהיו פי היציקה  .3.10

  על הקיר. הגב של צפוי האבן

 תיאור העבודה ודרישות ביצוע -  ות)ם (בכלוסאייק גים בבטוןמוטות זיון מייתדים מעו .4

  כדלקמן: באמצעות מוטות זיון מייתדים החבור בין קירות הצפוי לכלוסאות יבוצע  

  הגדול בשי מ"מ מהמוט  המיתד ) של חורים בקוטר10%דוח אלכסוי בשפוע קל (יק . 4.1

 ס"מ. 30 -  20בכלוסאות לעומק של 

בקוטר  ה המיועד לבטוןמקדח וידי עםת טת ומסתובביש להשתמש במקדחה רוט

  . המתאים

מודגש בזאת שעל הקבלן לבצע קידוחים חוזרים וזאת במקרה של  תקלות במוטות 

  זיון בבטון הקיימים הכל כפי שיידרש לביצוע מושלם של הקדח הדרש.

 גון המוטות.יאפוקסי לחורים לע דבקהזרקת יקוי הקדח ו . 4.2

  יקוי הקדח . 4.2.1

ה ע"י החדרת ציורית וח. היקוי יעשמאבק הקיד דחהקאת ת היטב יש לקו    

אל תחתית הקדח והפעלת לחץ אויר ובכמות גדולה.. יש לבצע את הפעולה עד 

  להוצאת כל האבק. אין לשטוף במים!

  תכוות הדבק . 4.2.2

יש להשתמש בדבק אפוקסי מאיכות מעולה עם תעודות המעידות על  . 4.2.2.1

  התאמתו להדבקת בטון לברזל.

 20%- מתיחה בבטון לגזירה ולעל חוזק ה ותעליב לדבק חיחוזק ה . 4.2.2.2

  לפחות.

תוצרת  BS-55תוצרת טריאס או  -  MS-12להשתמש בדבק מסוג יש  . 4.2.2.3

  או שו"ע מאושר. טכוקוט

  הכת הדבק . 4.2.3

הדבק מורכב משי רכיבים בעלי מיון מדויק. יש להקפיד על ערבוב  . 4.2.3.1

  שי הרכיבים לפי יחס הכמויות הכון.

 - ה מסיבובים לא גבובעל מספר  יכאות בערבל מהערבוב חייב להעש . 4.2.3.2

  סב"ל. 450

  יתן להשיג ערבל כזה בהשאלה מהחברות המוכרות את הדבק. . 4.2.3.3

דקות בערך. גוון הדבק יהיה אחיד לאחר  3משך הערבוב חייב להיות  . 4.2.3.4

  הערבול.

  יש להכין דוגמא מכל אצוה של דבק שהוכן. . 4.2.3.5

-2מדגם יהיה את הדוגמה אפשר לצקת לתוך כלי קטן ושטוח. פח ה . 4.2.3.6

יהוי שיאפשר לדעת לאיזה קדח הוא יסומן בסימון זסמ"ק והוא  3
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מתאים. באמצעות המדגם אפשר יהיה לבדוק במהירות התקשות 

  הדבק ודרגת החוזק.

  יישום הדבק . 4.2.4

מ"מ וקוטר המוט המוכס אליו  24במידה וקוטר הקדח יהיה בדיוק  . 4.2.4.1

 20בעומק  מ"מ, תהיה כמות הדבק הדרושה לכל קדח 16יהיה בדיוק 

  סמ"ק. 75 - ס"מ  30 ולכל קדח בעומקסמ"ק  50 - מ ס"

4.2.4.2 .  סת דבק ייש לוודא את הכמות ע"יסוי במוט הראשון ע"י הכ

  סמ"ק בהתאמה. 80- סמ"ק ו 55בכמות 

יש לשפוך את הדבק בכמות מדודה לתוך הקדח ומיד לאחר זאת  . 4.2.4.3

  מ"מ. 16להכיס את מוט הברזל המצולע בקוטר 

 לזול לצדדים.קטה צריכה  תגדותיו וכמוהדבק אמור לעלות על  . 4.2.4.4

יתן למלא דבק בזה אחר זה במספר קדחים ואח"כ להכיס לכולם 

  את המוטות.

דקות. הדבר תלוי  30הדבק שאר וזלי בזמן היישום לפחות  . 4.2.4.5

  בטמפרטורה החיצוית.

הערה:  מוט הזיון המצולע חייב להיות קי ללא חלודה וללא קרום  . 4.2.4.6

  .חדד לתחתית הקשחור, והמוט יוחדר ע

 המוגדר בתוכיות ובאורך בקוטרמפלדה מצולעת ם ות מייתדיהכסת מוט . 4.3

לאחר החדרת המוטות לתוך הקדחים עם הדבק יש לסתום את היקף מרווח החור בין   

שעות.  24הקדח למוט המיתד וזאת כדי למוע זילת הדבק. אין לגעת במוטות במשך 

  .ןתוי היצר החוזק המלא מושג כעבור מספר ימים לפי

  הבדיקת שליפ . 4.4

מכמות המוטות  5% - ל יהיהבדיקת שליפה הקבלן יבצע בדיקות שליפה, גודל מדגם ל  

על הקבלן לבצע  טון לכל מוט מיתד. 5.0כוח השליפה המיימלי הדרש יהיה  הדרש.

י"ח להוכחת יכולת ביצוע לפי תחילת הביצוע וכן בדיקות שוטפות על פי  15מדגם של 

  עיל.הרשום ל

 מחירידה ותכולת דמאופי  .5

המדידה היא לפי פח. הפח לתשלום מחושב לפי המידות התאורטיות שבתכיות  . 5.1

 וללא תלות במידות שבוצעו בפועל. הכלוס לפי הקיר) מפי  –(העובי 

ויקוי פי כת , לרבות המרים והמלאכות הכרוכים בכךומחיר היחידה כולל את כל הח . 5.2

עבור הקוץ ל עלות המוט ות (כולוצים בכלוסאוח ועיגון הקהכלוסאות ולרבות קיד

 והדבק לעיגון) ובדיקות השליפה.

   .בפרד מושולוברגי הסלע ימדדו וי הזיון, הקזים, האיסרטים . 5.3
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  קורות רוחב (דיאפרגמה) של מסעה מבטון בתחום מעל ציבי הקצה 802.01.0

  תיאור ודרישות ביצוע .1

ת ן ובהיקף הקורוה ביתוצק ר התמךיסולית מעל קבקצה מיסעה קוקורות הרוחב  . 1.1

  .הטרומיות, בחתך  ובעוביים משתים כמסומן בתכיות

 .40- הבטון בקורות אלו הוא ב . 1.2

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

 מ"ק. המחיר יכלול את כל האמור לעיל, לרבות הטפסות - מדידה תיעשה על פי פח ב . 2.1

מן כמסו וגמרתשלמת ומקורת רוחב מווכן כל הדרוש לקבלת והכת קרקע מהודקת , 

  .בתכיות

. המחיר הוא אחיד לקורות רוחב בכל . א תשולם תוספת עבור היציקה בשלביםל . 2.2

 .הגבהים, המידות והמקומות

  עבור הזיון ישולם בפרד כאמור בכתב הכמויות. . 2.3

  

  גבי קיר בטוןבחתכים כלשהם, יצוקים על גבי המיסעה או על מבטון  מעקי גשרים ומבי דרך .0902.01

  ות ביצועתיאור ודריש .1

הבטון, כמפורט מעל מסעת  הקוסולה,יוצקו לאורך שפת משתה בחתך  מעקות בטון . 1.1

 בתכיות.

  40- הבטון יהיה ב . 1.2

הבטון יהיה חשוף חזותי (קטעים ללא ציפוי אבן)  והתביות תהייה חלקות, מפלדה  . 1.3

  02.01.15או מדיקטים חדשים כמתואר בסעיף 

  בתכיות.ר תהייה כמוגדהפסקות היציקה  . 1.4

  ידה ותשלום:דמ .2

  האמור לעיל . כל את ותכלול פח במ"ק פי על תיעשה המדידה . 2.1

  תוספת עבור תביות לבטון חשוף יימדדו וישולמו בפרד. . 2.2

  

  כרכובים יצוקים מבטון .0102.01

  תיאור ודרישות ביצוע .1

יסעה, כרכוב יצוק באתר בקצה מיסעת הקוסולה יוצק ביחד עם השלמת יציקת המ . 1.1

 בתכיות. כמפורט

  40- ן יהיה בטוהב . 1.2

ות החיצויות עבור הקטעים המוגדרים כבטון חשוף חזותי (קטעים ללא ציפוי התבי . 1.3

  .02.01.15אבן) תהייה חלקות, מפלדה או מדיקטים חדשים כמתואר בסעיף 

  הפסקות היציקה תהייה כמוגדר בתכיות. . 1.4

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

  ר לעיל .מוהא כל את לולותכ פח במ"ק פי על תיעשה המדידה . 2.1

 ר תביות לבטון חשוף יימדדו וישולמו בפרד.תוספת עבו . 2.2
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השלמת מיסעה מבטון לגשר מטיפוס קורות טרומיות יצוקה על גבי תביות, תביות אבודות,  .1102.01

  קרומים או קורות

  ביצוע ודרישות תיאור .1

. ותבתכי כמסומןטה הפלשל מיימלי . עובי 40- הוא בלטת המיסעה הבטון בפ . 1.1

   ים יעובדו לפי המתואר בתוכיות.ם ושיפועים עליופלסיהמ

קיר יציקת קורות רוחב (דיאפרגמה) בתחום  יחד עםיציקת פלטת המיסעה תהיה  . 1.2

  .התמך ויחד עם הכרכוב בקצה הקוסולה

במסגרת לוח הזמים של הפרויקט יכלול הקבלן פרקי זמן מתאימים לשלבי היציקה,  . 1.3

בטון בשלב יציקה קודם ת הבטון ככל האפשר וההשפעת הצטמקוכזה שתוקטן  באופן

יקבל את החוזק כדרש בתכיות. פרקי זמן אלה טעוים קבלת אישור מהל הפרויקט 

  מראש.

תוך כדי סגירת הסדיקה הפלסטית.  פי המיסעה יעובדו בעזרת סרגל ויברציוי . 1.4

  לעיל. 02.00.05האשפרה תבוצע לפי החיות סעיף 

  ות.קרום וקורות טרומיות פלטגבי - עלה תהיהיציקה  . 1.5

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

  האמור לעיל . כל את ותכלול פח במ"ק פי על תיעשה המדידה . 2.1

היציקה ע״י  המחיר כולל גם את תכון תערובת הבטון, את הבדיקות שלה, ותכון . 2.2

בי עו ע כדלהלן:עובי ומילי מייצג וקבו ע"פהיועץ המיוחד. הפח לצורכי תשלום 

  מסומן בתכיות.תיאורטי כ

  . בפרד ובמחיר הבטון ולא ישולם עבור  כלולתפשטות תפר ה . 2.3

 הזיון של המיסעה יימדד בפרד, במסגרת סעיף פלדת זיון של כל חלקי הגשר.  . 2.4

  

  קירות מבטון בעוביים קבועים ו/או משתים 202.01.1

 תיאור ודרישות ביצוע .1

  .40- בסוג הבטון בקירות התומכים  . 1.1

יציקה. לאחר היציקה יש לבצע אשפרה ה ע"י מודד מוסמך טרםאושרו הקיר ימפלסי  . 1.2

  בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

 שמסומן כפי התפשטות), בלבד (מישקי בתפרים תבוצעה אכיות יציקה הפסקות . 1.3

וגישור.  להסלי לעבודות הכללי במפרט 02.01.06.05בסעיף  הדרישות בתכיות ולפי

 והמתכן פ"מה י"ע מאושר אלסטומרי חומר באמצעות יסתמו תההתפשטו ישקימ

 וגישור. סלילה לעבודות הכללי במפרט 02.01.06.06סעיף  ובהתאם לדרישות

 בקצה " כמתואר בתכיות.4בקוטר  אופקיים קזים באמצעות יוקזו התמך קירות . 1.4

 30קוטר  ,ג"ארו "לא טכיגיאו בבד וףטע ,רחוץ גס חצץ פילטר יוח כל קז של הפימי

   .מ"ס

  פי מדידה ותכולת מחיראו .2

  .מפרט הכללי בהתאם למ"ק  - מדידה תיעשה על פי פח ב . 2.1
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, החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודההאמור לרבות כלול את כל המחיר י . 2.2

  למעט פלדת הזיון, קזים והמישקים שימדדו בפרד.

  

  ןטבלות גישה מבטו .3102.01

  עות הביצואור דרישית .1

  .40- ב הבטון בפלטות הגישהג סו . 1.1

טבלות הגישה תהיה יצוקות בעובי ובגיאומטריה המצוית בתוכיות. הטבלות תהיה  . 1.2

  ס"מ.  5גבי מצע מהודק עליו שכבת בטון רזה בעובי - יצוקות על

יציקת טבלת  מפלסי טבלות הגישה יעוצבו ברומים ובשיפועים המצויים בתוכיות. . 1.3

 סגירת כשעתיים במשך לבצע שי היציקה בתוםכיות. המתואר בתו יישה תבוצע לפהג

. לאחר השלמת אשפרה ראשוית זו והחלקה הברשה של שילוב י"ע פלסטית סדיקה

, אשר בעל זיפים קשים יוברשו פי הטבלה בכיוון יצב לכיוון הסיעה ע״י מטאטא

 . יאושר מבעוד מועד ע״י מה״פ

 ידי על קותמחוז אשפרה ביריעות ההטבל שטח כל של כיסוי ידי על האשפרה תבוצע . 1.4

 ל ולמוע"ה ליריעות מתחת אל רוח כיסות יש למוע מתמדת. והרטבה עץ מסגרות

 תבוצע לא זה שבוע משך .ימים שבוע תימשך זו במתכות האשפרה הבטון. פי ייבוש

 14ך במש עבודה כבבר הגישה טבלת על מעליה להימע יש .הגישה טבלת על עבודה כל

   .היציקה םיום מתו

  טת הגישה תיושם שכבת איטום כמתואר במפרט זה.על פי פל . 1.5

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

ותכלול את כל האמור לעיל, למעט פלדת הזיון שתימדד  מדידת הבטוים תיעשה לפי מ״ק  

  בפרד.

  

  30- במקום ב 40- בטון בתוספת מחיר עבור  .4102.01

  ביצועתיאור ודרישות  .1

 40- לספק בטון בעל תכוות של ב ותרש הקבלן ע"פ התכיבהם דקומות בכל המ . 1.1

  עליו לספק את הבטון בהתאם לדרש במפרט של חברת תיבי ישראל. 30- במקום ב

על הקבלן להגיש לאישור עבור כל אלמט בטון בפרויקט את תערובת הבטון אשר  . 1.2

ם ה (אפשרי מטעוג בטון מומחמתוכת לשימוש, תכון התערובת יהיה ע"י טכול

 מפעל הבטון). 

ערובת הבטון להיות מותאמת לדרישות המיוחדות אשר רשומות במפרט זה, על ת . 1.3

במפרט תיבי ישראל, בתכיות הביצוע וכן במידה ודרשת התאמה מיוחדת 

  לגיאומטריה, סידור הזיון, דרגת החשיפה וכדומה.

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

חברת תיבי  במפרט הכללי של 02.01.15.01.01 "טמקבהתאם ל ק"המדידה תיעשה במ  

  ישראל. 
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  תוספת מחיר עבור גמר פי בטון חשוף חזותי .5102.01

  :תכולת העבודה והמחיר .1

  אספקה, הובלה, יציקה, טפסות וכל הדרש לביצוע מושלם של העבודה.  

  אופן המדידה: מ"ר  

  ןסוג הבטו .2

  חיות הקוים ולקיבח סטרוקטור.סוג הבטון יהיה לפי הם שוים ידרשו במצבי יציקה שו

דרישות מיוחדות של הורדת מת המים הוספת מוספים  להאצת התקשות, עיכוב התקשות 

יופיעו בתכיות,  או יועברו כהוראה לקבלן, או יתואמו אלו או דרישות אחרות.  דרישות 

   מראש על פי בקשות הקבלן, הכל לפי העיין. 

  בטון חשוף .3

שפיהם ישארו בטון חלק שאיו מכוסה בחומרי גמר  בטוןיבי רכ ליםזה כלו וגבס . 3.1

מפורטים בתכיות האדריכלות בטוים גלויים כלשהם ושאיכות הגמר שלהם גבוהה.  

  או על פי הוראת האדריכל. 

הקבלן יעביר בקשות בכתב לביצוע הפסקות יציקה עם סימון הבקשה בתכית.   . 3.2

  הקבלן יקבל החיות בכתב.

מ"מ מצופים בפורמאיקה או טגו או  20עובי  דה או דיקטתהייה מפלן בטולהטפסות  . 3.3

ישרים וחלקים  המאפשרים קבלת פי בטון מרים אחרים על פי החלטת האדריכל,חו

הטפסים יהיו במשטחים גדולים ככל האפשר. הטפסות תהייה  ללא בועות אוויר.

ל ון אחיד שגו קבלקה כך שיתמישוריות לחלוטין,  קיות ומשומות לפי היצי

ת הטפסות תעשה בצורה מסודרת בהמשכיות רצופה ללא  קפיצות הבטוים. הרכב

אופקיות ואכיות בין טפסה לטפסה. הקבלן יגיש לאישור תכיות לסידור הטפסות של 

חזיתות קירות ותקרות. הטפסות יתלכדו בצורה מושלמת למשטח רצוף ואטום 

  י חוץ. צמט כלפ- למיעת זילת מי

ון קיים חלקים וישרים ללא בועות אוויר, ללא ת יתקבלו פי בטרוק הטפסופי אחרל . 3.4

כיסי חצץ, ללא בליטות או חריצים.  אם יוצרו פסי בטון לאורך קווי החיבור בין חלקי 

על הקבלן להגיש לאישור  התביות הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר פירוק הטפסות.

פסות.  פלדת הזיון והט הפרדה ביןל  רחקל שומרי מהאדריכל והמהדס דוגמאות ש

 עשהיללא אפר פחם.  ריטוט הבטון יהיה מבוקר וי CP – 300הבטון יהיה עם צמט  

  במרטטים חיצויים ובמרטטי מחט פימיים.

חיפוי הטפסות יועדו לשימוש מספר פעמים מוגבל שיקבע ע"י המפקח בתיאום עם  . 3.5

 המאושר.  תביותר הפעמים מספר לפויים מעבהאדריכל. אין לחזור ולהשתמש בחי

הפלדה יוקו וילוטשו היטב לפי כל יציקה עד לקבלת פי תבית חלקים וחופשיים 

מחלודה.  יש לבצע את היציקות מיד עם גמר העמדת התביות למיעת היווצרות 

חלודה או פגיעה אחרת לפי השטח של התבית.  לא תאושר יציקה בתבית שעמדה 

 תוקה ותורכב שית. ,ית תפורקשעות.  התב 24 - ה יותר מסגור
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  טפסות  .4

ת הטפסות בהן הוא מתכוון והקבלן יגיש לאישור המפקח והאדריכל או ציגיו את שיט . 4.1

  תו במפרט ובתכיות לגמר פי הבטון ברכיבים השוים יפי ההחיות ש- להשתמש, על

  של המבה.

עבור   )SHOP DRAWING( ייצורתכיות ויגיש  הקבלן יתכן את מערכת הטפסות . 4.2

בטון גלוי לאישור המפקח ולאישור האדריכל.  התוכיות יכללו את סידור הפלטות או 

הלוחות בטפסות, מערכת החיזוקים והקשירות בין הטפסות, שומרי המרחק, קזים 

ה וכל אלמט אחר הראה על פי הבטון.  התוכיות יראו את מקומות הפסקת היציק

. רק לאחר אישור המהדס, י ליצר הפסקות אלופסות כדעו בטשיקב אביזריםואת ה

האדריכל והמפקח רשאי יהיה הקבלן לבצע את הטפסות. האחריות לטיב הטפסות, 

  ולחזקן יחולו על הקבלן בלבד גם אם המהדס, האדריכל והמפקח תו אישורם להן.  

פקח קת המר בדיורק לאחיצורן  הקבלן יזמן את המפקח לבדוק את הטפסות במקום . 4.3

  הביאן לאתר העבודות. שורו יותר לקבלן לואי

הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות, חלוות ואלמטים אחרים וכל  . 4.4

  פתחים ומעברים עבור המערכות השוות. 

לא תותר השארת מוטות או חוטי פלדה חודרים בתוך הבטון (בגמר בטון גלוי, או  . 4.5

שרוולים מחומר  ודרים יבוצעו דרךזוקים החוהחירות כל הקשי לצבע).  בטון מוכן

  עמיד ובלתי מחליד ויישלפו לאחר שחרור התביות. 

יש למרוח את התביות בחומר המתאים על פי : )release agentשמן שחרור תביות ( . 4.6

המקרה.  החומר יותאם לסוג התבית ולסוג הבטון ויאושר על ידי האדריכל והמפקח 

של slip off בפוליאריתן יהיה עץ לבוד מצופות  ר תביותשחרומר לוש.  החופי השימל

 או ש"ע.   precoחברת

  פתחים, מעברים, חורים, חריצים, שרוולים וכו' .5

על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אביזרים, חריצים, שרוולים, פתחים  . 5.1

ת יחד עם יציק כדי שיוכל לבצעם ,ומעברים למערכות השוות בכל האלמטים

  טוים.הב

ורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמד על בורין את תוכית האדריכלות, צל . 5.2

הקוסטרוקציה, המערכות האלקטרומכיות ותאום המערכות ולברר עם כל 

המתכים וקבלי המשה למערכות, את כל ההכות הדרשות להם ובין היתר גם 

, הביוב, החשמל, איסטלציהת הוכיות מערכווכיות הביין לתלבדוק את התאמת ת

המעליות, מיזוג אוויר וכו'.  מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכות 

ויש לבדוק גם את תוכיות המערכות  ,יופיעו בתכיות הקוסטרוקציה או האדריכלות

  של המתכים והקבלים האחרים. 

ים וכו' ם, החריצהשרוולי רים,ות של כל החויכין הקבלן תוכילפי יציקת הבטוים  . 5.3

ויברר עם כל הוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים  ,כדי שיוכל לעצבם מראש

בעבודתם כדי להכין עבורם את הדרש. הקבלן יהיה אחראי לבטון כל הפתחים 
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הכל  –מחדש, לאחר גמר התקת המערכות וזאת להבטחת מילוי דרישות הפרדת האש 

  פקח.  והמ יועץ הבטיחותלפי דרישות 

מיוחד (שיאושר על ידי המפקח) לצורך  בלן יעסיק באתר מהדס/אדריכל רשויקה . 5.4

תאום המערכות, החורים, השרוולים וכל ההכות הדרשות.  האיפורמציה לצורך 

התיאום תמצא באופן מלא בכלל התוכיות השוות של האדריכל, יועצי המערכות 

יות האדריכלות או יופיעו בתכ ח שכל החוריםוהקוסטרוקטור. אין זה הכר

הדס מטעם הקבלן יכין תכית מפורטת של החורים, השרוולים, המ וקציה.הקוסטר

החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטוים.  התכית תועבר לאישור המפקח 

לפי הביצוע. מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האיפורמציה ה"ל היא על 

  של ההצעה.  במחיר הכללי ן וה"ל כלולהקבל

הבטון השוים יעשה ע"י עברים, השרוולים וכו' באלמטי סימון מקום הפתחים, המ . 5.5

  מודד מוסמך של הקבלן. 

המתאימים  P.V.C- לצורך יצירת הפתחים, יכין הקבלן תביות מפח או שרוולים מ . 5.6

יעוותו היציקה ולא  במדויק לגודל הפתחים, ויקבע אותם בתביות כך שלא יזוזו בעת

שסביב כל שרוול או  ,בזמן יציקת הבטוןכי הבטיח ה מלחץ הבטון עליהם. יש לכתוצא

  מעבר לא יוצרו כיסי סגרגציה.

יוכסו בבטוים השוים,  ,על פי הוראה והחלטת המהדס המתכן ,במקומות שוים . 5.7

החריצים   בקירות ותקרות פסי פלסטיק במידות שוות לצורך יצירת חריצים בבטון.

ות טרמית והתכווצות הבטון ה על פעילסקות יציקה מבוקרות, לבקרלו יועדו להפהל

ולמטרות אחרות.  הקבלן יקבל הוראות מפורטות בושא במועד מתאים לפי 

  היציקות. 

, עבור כלל הפעולות הדרשות לביצוע מעברים חורים, חריצים כמפורט בסעיף ו' . 5.8

ודות אלו כלולות במחירי בפרד. כל העלא ישולם ב ,וחריצים אחרים מכל הסוגים וכו'

  ון. עבודות הבט

  בקרה ראשוה של רכיבי בטון למייהם  .6

יבדקו המזמין  ,לאחר היציקה הראשוה של כל אחד ואחד מרכיבי הבטון השוים בביין  

הקבלן ימשיך ביציקת רכיבים מאותו  וציגיו את טיב היציקה והתאמתה לדרישות המפרט.

ימצאו לקויים ביציקה ראשוה. אם לטיב הדוגמה האשור המזמין ק לאחר קבלת סוג ר

יהיה על הקבלן להראות באילו אמצעים הוא עומד לקוט כדי לשפר את עבודתו  ,הראשוה

ולעמוד בדרישות המפרט. המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע שיפורים בתביות, באופן 

קבלת דוגמא מאושרת. ראותיו, עד ללמלא אחר הו היציקה, בתערובת בטון וכד', ועל הקבלן

ן גם רשאי לפסול את הרכיב הראשון שוצק, ולדרוש מהקבלן להרוס אותו ולצקת המזמי

  ללא תוספת מחיר. ,אותו מחדש

  תיקוי בטוים .7

באם יתגלו לאחר היציקה לקויים בבטון בהתאם לקביעת המפקח, הרי שאותם חלקי  . 7.1

על חשבון  המקום הכלו מוק, יסולקבטון שיזכן בטון שאים מתאימים למפרט, ו

באותם מקומות יצוק הקבלן אלמטים חדשים . , בהתאם להוראות המפקחהקבלן

  לגמרי, בהתאם להוראות ולמפרטים מיוחדים שיוכו לצורך זה ע"י המהדס.
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שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי אחר, שיתגלו על פי הבטון ויאושרו ע"י המפקח  . 7.2

כן יסתת ויסיר הקבלן  ו). כמ1:3או במלט צמטי ( הקבלן בבטון , ייסתמו ע"ילתיקון

מעל פי הבטון בליטות או מגרעות וכו'.  אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפי 

ח ואישור שיטת התיקוים על ידו בכתב. הקבלן יבצע דוגמא פקבדיקתם ע"י המ

בטון גלוי תיקוים ב שויעייכל.  לא אישור האדראת לצורך תיקוים, וחייב לקבל גם 

יעשו תיקוים בבטוים מוכים לצבע אלא רק באישור ובתיאום עם לא ומקרה  בשום

  האדריכל.  

יסולק ויוצק מחדש ללא תוספת  ,שתוקן ללא אישור המפקח והאדריכל ,בטון פגום . 7.3

  תשלום.

  דיוק בעבודה     .8

לפי  6היה מכי החוזה, תדרגת הסיבולת הדרשת, אם לא יצוין אחרת באחד ממס . 8.1

  ). 1ק (חל 789לת הדרגות בת"י טב

  ).1( 789לפי טבלת הדרגות בת"י  5דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  . 8.2

  לפי טבלת הדרגות ה"ל.   5דרגת הסיבולת הדרשת לגבי בטוים חשופים, תהיה  . 8.3

  הסטייה המותרת, אם לא דרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט. . 8.4

רק המפורט לגביהם במפרט צורה מקצועית ובהתאם לפבודה יבוצעו מרכיבי העב לכ . 8.5

  הכללי ובמפרט טכי מיוחד זה; הכל בהתאם לתכיות ופרטי האדריכל והיועצים.

 יחי' מכל סוג.  2יש להגיש דוגמאות לאישור האדריכל על כל אלמט, לפחות  . 8.6

  אופי מדידה ותכולת מחיר .9

לי של חברת תיבי ט הכלבמפר 02.01.15.01.01סעיף המדידה תיעשה במ"ר בהתאם ל . 9.1

  ישראל. 

  ושות עד לקבלת גמר בטון אדריכלי.מחיר היחידה כולל את כל ההכות הדר . 9.2

  

  3חלק /4466מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י  .6102.01

 תיאור  ודרישות  הביצוע .1

 4466ות ת"י בהתאמה לדרישכל מוטות הפלדה שיסופקו לאתר יהיו מצולעים רתיכים  . 1.1

 רתיך. W בסימון  3חלק 

במפרט הכללי של  02.01.09פרק ההוראות החלות על הזיון יתאימו לדרישות תת  . 1.2

  חברת תיבי ישראל.

כיסוי הבטון יהיה כמפורט התוכיות ובהיעדר פירוט בהתאמה לדרישות המפרט  . 1.3

  הכללי לעבודות סלילה וגישור. 

 466החיות ת"י היה לפי הריתוך יפ . מה" באישור תעשה רקהארכת מוטות בריתוך  . 1.4

דרש להוכיח כי תסבולת הריתוך ) ובכפיפות להחיות מה"פ. הקבלן יי1(חלק 

  מתאימה לדרישות באמצעות ביצוע בדיקות מתיחה לריתוך מדגמי.

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

  תוספת פחת. טון לפי הכמויות שבתכיות, ללא כל  - המדידה תהיה  על פי משקל ב  . 2.1
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יון וחפיפות זיון שביצע הקבלן (באישור מה"פ) ואשר ים לתמיכת הזספסלים המשמש . 2.2

לרבות  ן מתוארות בתוכיות, לא ימדדו לתשלום, ומחירן כלול במחירי היחידהאי

. שומרי המרחק מסוג כלשהו כלולים בדיקות ובהן בדיקות מתיחה שעל הקבלן לבצע

  .פרדבולא ימדדו  במחירי היחידה של הזיון גם הם

, ו/או הותרו לקבלן ע"י מה"פ, אים מדדים לתשלום ומחירם, בוצעואם  זיון, ריתוכי . 2.3

יהיו כלולים במחירי היחידה של גם הם, , במעבדה מאושרתחיר בדיקתם כולל מ

  הזיון. 

  

   4קזים בקירות תומכים מציורות בקוטר " .7102.01

  תיאור ודרישות הביצוע .1

ם לעמוד בעומסים של לחצי הבטון תאמיהמו SN-8ג סומ PVCיורות הקזים יהיה מצ . 1.1

אשר יופעלו בזמן יציקת הקירות. הקזים יורכבו במקומם המתוכן בהתאם לתכיות 

  מתוכים. הקזים יהיו בשיפוע כלפי חזית הקירות. ובהתאם למפלסי הקרקע ה

לוודא כי  לתי ארוג, ישבגב הקיר מאחורי כל קז יורכב פילטר חצץ עטוף בד גאוטכי ב . 1.2

בגב הקיר.  ע המילויקז במקומו בטרם המשך ביצוה  

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

  יחידות של קז המורכב בשלמות בקיר התומך.המדידה תהיה על פי  . 2.1

2.2 . יגוד לאמור במפרט הכללית לעבודות סלילה וגישור ובתאור הסעיף בכתב הכמויות ב

ז יותאם לעובי רש, אורך הקכל אורך שיידהמחיר עבור הקזים יהיה  זהה עבור 

  בפרד. א מותקן. פילטר החצץ המורכב עם הקז בגב הקיר יימדד וישולםהקיר בו הו

  

ויריעת אטימה    P.Pפילטר מיריעת מורכבות 9 מ"מ של כולל בעובי שכבתיות דו יקוז יריעות 002..811

H.D.P.E הסלע היצוקים אל ציפוי לקירות.  

 הביצוע ודרישות תיאור .1

סאות יותקו רצועות יקוז לפי יישום קיר רווחים שבין הכלודיפון במות הבקיר . 1.1

  הציפוי ולפי ביצוע ברגי הסלע.  

 0.4"מ לפחות בעל ספיקה מ 9בעובי ENKADRAIN יריעות היקוז יהיו מסוג   . 1.2

  ליטר/שיה/מטר לפחות או ש"ע מאושר.  

 תעמוד ההיריע .גבוה יקוז כושר רהמאפש המים ליקוז חלל יהיו בעלות היריעות . 1.3

  הקירות. לגובה בהתאם מהקרקע הקריעה הוצרים ועומסי הצדיים הלחץ בעומסי

 חיי לאורך סתימה ללא שכבת היקוז לתוך מים מעבר תבטיח החיצוית היריעה . 1.4

  .המבה

  .הקצה שמאחורי ציבי המילוי קרקע לסוג החיצוית היריעה חדירות את להתאים יש . 1.5

 ייווצר כי שיובטח כך הכון בכיוון היריעה סידור חלהבטי יש טותבלי עם יעותרי עבור . 1.6

  .לקיר מקז בצמוד חלל

  . הזמתן טרם היקוז יריעת לקבל אישור מה"פ לסוג הקבלן על . 1.7
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תהיה ברוחב המתאים למרחק בין כלוסאות סמוכים, כולל חפייה של  הרצועות . 1.8

  גובה הקיר. ס"מ על כל כלוס ויבוצעו לכלל  10לפחות 

ם לגובה, הרי שתבוצע חפייה לגובה כל רצועה של לפחות מבוצע בשלבי מכיוון שהקיר . 1.9

  ס"מ (בין כל שלב) .  50

 4. בקוטר "P.V.Cז מציור בקיר התומך (בתחתית הרצועה), יותקן  פילטר חצץ וק .1.10

  שיחובר לרצועת היקוז לפי החיות היצרן.

  ם.היריעה בהתא בתחום בו יבוצע בורג סלע יש לחתוך את .1.11

  מחיר דה ותכולתאופי מדי .2

שטח טו (מ"ר) של מרווח מתוכן בין כלוסאות וגובה  לפי היא לתשלום המדידה . 2.1

   תלות בגובה הקיר . מראש כלוס ועד תחתית קיר (רוחב ואורך רצועה) ללא

 לרבות היריעות בביצוע הכרוכים והמלאכות כל החומרים את כולל היחידה, מחיר . 2.2

 לציורות היקוז והפילטרים, לרבות היריעות רחיבו ופרטי תורן בחפיפויבוח הצמדתן

  .עטיפתם

  תשלום. כתוספת יחושב לא היריעות חפיפות שטח ספק הסר למען . 2.3

  מדדו בפרד.ציורות היקוז והפילטרים י . 2.4

  

 )הפרדה מישקי ( התפשטות משקי  .1902.01

 הביצוע ודרישות תיאור .1

 .התפשטות תפרי צעויבו היקוז תי המים ותעלוהתומכים, מעביר הקירות לאורך . 1.1

 חברת של הכללי במפרט 02.01.06.05בסעיף  הדרישות בכל יעמדו התפשטות מישקי

  ת"י.

  . P-30 מסוג ס"מ 2בעובי  ףמוקצ פוליסטירן לוחות יכלול התפר מילוי . 1.2

 .02.01.20סעיף  ראה מאושר אלסטומרי בחומר מישקים סתימת . 1.3

  .02.01.21ף סעי ראה מייתדים מוטות . 1.4

לה לחום הובע מיישום בחום של חומרי איטום לאחר דות חומרים איש לוודא עמי . 1.5

  מכן.

ר כלולה במחיר עבודות באזור מישקי ההתפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומית אש . 1.6

  האיטום ולא תמדד לתשלום בפרד.

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

 מרכיביו כל לע ומוגמר שלםומ תפר )א"מ( אורך מטר לפי תהיה לתשלום המדידה . 2.1

 הדרושים והמלאכות החומרים את גם יכלול והמחיר וכמפורט בתכיות לעיל כמתואר

 הכול ואופקיים אכיים חיםהמיושם במשט ומוגמר מושלם תפר מכלול לקבלת

    בתכיות כמפורט

  בפרד. ישולם לעיל הדרישה פי על התפר איטום . 2.2

  ד.רפב ישולמו המגולווים המיתדים מוטות . 2.3
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  (מסטיק)  לסטומרי מאושרים בחומר אסתימת מישק .1202.01

  אור ודרישות ביצועית .1

 במפרט יאלסטומר בחומר משקים סתימת 02.01.06.06סעיף  ראה לביצוע דרישות . 1.1

  סלילה וגישור וכן הדרישות להלן. לעבודות הכללי

ביצוע  מישקי התפשטות יבוצע בעזרת חומר אלסטומרי מאושר. לפי ם (סתימת)איטו . 1.2

מ"מ  5- בקוטר הגדול בכ ליתי עגואורפרופיל גיבוי מספוג פולי יתקין הקבלן האיטום

במידה והמרווח  ממידת המרווח המיועד לאיטום. הספוג יהיה רציף וללא קרעים.

  המיועד לאיטום משתה יש להתאים גליל רקע בקוטר מתאים. 

שפות התפר, לרבות יקוי  הקבלן ידרש לבצע הכה של פי הבטון המיועדים לאיטום . 1.3

את גליל הרקע כך שלאחר  ןיישורן וכד'. לאחר ההכה יש להתקי, יבוד השפותע

  רוחבו.התקתו המרחק מפי הגליל לשפת התפר יהיה זהה  ל

הקבלן יישם את המסטיק ה"ל בצורה איטית תוך הבטחת שמירת מגע מלא ואחיד  . 1.4

בצורת  קת פי המסטיר יש לעבד אפתעם פי הבטון בצדדים ועם הגליל. לאחר מילוי ה

  מסטיק במרכז השקע לא יהיה קטן ממחצית רוחב התפר. שקע קעור. עובי ה

  בחיבור לבטון בשפות.  יש  להקפיד על קבלת צוואר במרכז התפר ועיבוי . 1.5

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

 של מישק התפשטות.  המדידה לתשלום היא לפי אורך (מ"א) . 2.1

שק ההתפשטות (צד קרקע י מיציד הוא משישאיטום התפר  על הקבלן להביא בחשבון . 2.2

  .וצד פים)

המחיר כולל יקוי והכת שפות התפר, אספקת והתקה גליל רקע פוליאוריתי,  . 2.3

  התפר.איטום וכל הדרש לביצוע מושלם של   מסטיק כ"ל ועיבוד פי התפראיטום ב

  

 מ"מ  25בקוטר  מייתדים מוטות 202.01.2

 יצועבה ודרישות תיאור .1

 מפלדה מייתדים מוטות י"ע יחוברו ההתפשטות התפר צדי ימש המבה קיחל שי . 1.1

 כמסומן ת,לפחו מיקרון 85יהיה  הגילוון עובי 918י "ת לפי חם באבץ מגולווים

  מיקרון. 120 - בתכיות, אך לא יותר מ

 ישרים בקווים שיהיו כך בתוכיות כמסומן מייתדים מוטות להתקין הקבלן על . 1.2

 לתמיכה ייקשרו המישקים. המוטות לקווי צביםיו ,המשטח יפול לזה זה םילומקבי

  .לטפסה שמחוץ מיוחדת

יורכב  בתכיות תוארלמ בהתאם  טרי. לבטון מוטות להחדיר אין ספק הסר למען . 1.3

 תזוזה) לאפשר המיועד המוט קטע של הקצה(המייתד  המוט קצה על סגור שרוול

 וט.מה מעבר לקצה מ"מ 50 יבלוט השרוול

  .המוט על השרוול הרכבת לפי זריבג השרוול את למלא יש . 1.4

 השרוול וגישור סלילה לעבודות בכללי במפרט02.01.06.07.04 בסעיף  לאמר ביגוד . 1.5

   מפלסטיק ולא מפלדה (מגולבן) ויעש יהיה

  .למים ואטום סגור קצה בעל ויהיה המוט המייתד לקוטר יתאים השרוול . 1.6
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  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

 הפלדה ציור לרבות המגולווים, המוטות היחידות פרמס לפי תהיה לתשלום דידהמה . 2.1

 בתכיות. לפי המתואר הכל בגריז הממולא

במישקי  המייתדים מוטות של מושלם לביצוע דרשותה העבודות כל את יכלול המחיר . 2.2

  .התפשטות
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  עבודות בטון טרום – 03פרק 

  

  החיות כלליות 0030.

 דהובתאור הע 03.00.01

המפרט הכללי למוצרי בטון טרום בהוצאת  של 03יה בהתאם לפרק תהי טון טרוםעבודות ב .1

 .זה במסמך מפורטותוההחיות ה המתאימים הסעיפים הוראות ובתוספת משרד הביטחון,

 .הישראליים הרלווטיים התקים לדרישות מלאה בהתאמה והפלטות תיוצרה הקורות

  רומיות לצורך קוסולה .ת טוקורות ופלט ה והרכבה שלקפתכולת העבודה כוללת ייצור, אס .2

הקבלן יוכל לייצר את הקורות הטרומיות ואת הפלטות הטרומיות באתר במסגרת שטח  .3

 ות אשרמוסמך מפעל עם להתקשר מצאה באחריותו (במידה וזה אפשרי) או ההתארג 

 . טרומיים רכיבים ליצור כיצרן מורשה ומאושר

 כי לו יתברר אם ,הקבלן שבחר להמפע את סולפל רשאי רויקטפה מהל כי בזה מודגש .4

 .על כך ערעור זכות תהיה שלקבלן ומבלי ,ומאושר מוסמך מפעל המפעל איו

  

  ת קרום טרומיותקורות ופלטו 03.01

 תערובת הבטון 1.01.030

 .4דרגת חשיפה  40- הקורות והפלטות הטרומיות יהיו עשויות מבטון ב .1

 .CEM1 52.5Nהצמט יהיה מסוג  .2

 מ"מ. 19מלי לשימוש יהיה ט המכסיהאגרגגודל  .3

תערובת הבטון תתוכן ע"י טכולוג בטון מומחה מטעם הקבלן, התערובת תועבר לאישור  .4

  המתכן.

  עבודות בטון יצוק באתר. – 02חיות וספות בפרק ראה ה .5

  

 ייצור  הקורות והפלטות 01.02.30

, תביות, יציקת הבטון שיטת הייצור, הקבלן יגיש לאישור מה"פ מסמך אשר יפרט את .1

  הברזל, אשפרה וכולל את מועדי פירוק התביות, הפה והובלה. סידור

2. יות, על הקבלן לוודא כי מידות הפלטה הקורות והפלטות ייוצרו במידות הרשומות בתכ

  מתאימות למגבלות הובלה והפה אשר מצאות באחריותו הבלעדית.

  למתכן. עעל כל בעיה במידות יש להודי .3

רות על הקרקע, הפלטות יוצקו בתביות עץ או ע"ג בטון רות והפלטות ישיקת את הקולצ אין .4

  .רזה אשר הים באחריות הקבלן ולא ישולם בגים בפרד

הקורות והפלטות ימוייו לפי הטיפוסים וכל קורה/פלטה תסומן לצורך זיהוי בהתאם  .5

  למיקום המתוכן של ההרכבה ולתוכיות הביצוע.

  ויציבים.ל משטחים אופקיים ישרים עות יאוכסו הקורות/הפלט .6
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 הובלה והרכבה 01.03.30

ווי הרמה אשר  4ת הרמת הקורות והפלטות הטרומיות תעשה בצורה אופקית בלבד בעזר .1

עוגו בבטון, תכון ווי ההרמה ייצורם והרכבתם כלולים במחיר עלות הייצור של 

 בפרד. הקורות/הפלטות ולא ישולם בגים

אחריותו של הקבלן. כל זק שייגרם לאלמטים אלה ת/הפלטות יהיו על ת הקורווהפ הובלת .2

קבלן. הקבלן יעביר  את מפרט עקב אחסה, הובלה  והרכבה לא אותה, יתוקן על חשבון ה

התיקון באמצעות חומרים ייעודיים/הזרקה לאישור המתכן. כל התיקוים יהיו על חשבון 

 הקבלן. 

פסילה מוחלטת של הקורה  רויקט רשאי להורות עלל הפיהיה מהר לעיל, האמו על אף .3

ולדרוש החלפת הקורה שיזוקה בקורה אחרת. קורות/פלטות אשר ייפסלו לשימוש 

 ורחקה מהאתר ולא ישולם עבורם .ת

תכון ווי ההרמה הים באחריות הקבלן, התכון יעשה ע"י מהדס רשוי מומחה בהתאם  .4

  .ןאישור המתככון יוגש לתה, 466/4לת"י 

ימים  7מגפ"ס ולא לפי  30 - הרמת הקורות/הפלטות תתאפשר רק לאחר הגעת חוזק הבטון ל .5

 מסיום היציקה ולאחר גמר האשפרה.

ורות והפלטות יוחו במקומן על גבי מצע דיס, בהתאם למופיע בתוכיות. על הקבלן הק .6

פי לומם המדויק והפלטות במק תלקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להיח את הקורו

קוט הקבלן זהירות מרבית כדי למוע ערעור או הזזה של קורה המסומן בתכיות. כן י

  טון בקצוות הקורה.כבתן, ולמוע שבירת בכלשהיא בזמן הר

על הקבלן לייצב את הקורות כמתואר במפרט הכללי עד להשלמת יציקת פלטת המיסעה  .7

ים מכל דת אדמה, או זעזועים אחריחות רוח, רעמכת רכב, כו ןכגד זעזועים בלתי צפויים כגו

  סיבה שהיא.

לדה הקורות הטרומיות ופלטות באזור התפרים ייוצבו זמית בעזרת קורות (אלכסוי) פ

שיחוברו אל קיר הבטון ואל האלמטים הטרומיים.  בתכיות מתוארים פרטים עקרויים 

 ת התמיכות.כרלתמיכות זמיות אך על הקבלן לתכן את מע

התכון יעשה ע"י מהדס רשוי מומחה  - ית באחריות הקבלן התמיכה הזמ תכון אלמטי .8

הייצוב הזמי יחושב לכל  בהתאם לתקים רלבטיים. התכון יוגש לאישור המתכן.

העומסים המתוכים על הקורות לרבות משקל עצמי וכוחות אופקיים העלולים להתרחש 

 במהלך הביצוע. 

די מהל הפרויקט לגבי כל אמצעי יבקש הקבלן אישור מי רכבהוע של ההפי הביצר ליבזמן ס .9

. אישור זה ע"י הרכבה, אשר בכוותו להיעזר בו על מת להשיג החה מדויקת של הקורות

(בין שאישור זה יתן  - מהל הפרויקט לגבי תהליך הרכבה או אמצעי עזר להרכבת הקורות 

ן לא יפתור את הקבל  - וע) צר סופית לביכתהליך שאוש וכהצעה רעיוית של הקבלן א

 מאחריותו הבלעדית לגבי בטיחות העבודה והשגת הדיוק הדרש. 

  בים לאישור מהל הפרויקט לפי הפרוט שלהלן:בין היתר הקבלן יגיש תוכיות וחישו . 10

  תכית סימון קודת התפיסה של הקורות וקביעת ווי ההרמה לרבות חישוב. .10.1

ת האופקית גד סיבוב, טיחו את היציבוזמיות שיבת כוים של תמיבותכיות וחיש .10.2

  קריסה והיפוך של האלמטים בזמן ההרכבה ולאחריה עד השלמת הגשר.
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הבלעדי ליציבות הקורות ולאלמטים שהן ושאות במהלך הביצוע, הקבלן ייחשב כאחראי  . 11

  ויקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת זקים ותאוות.

  

  כולת מחירפי מדידה ותוא 01.04.30

  אספקת  פלטות בטון טרומיות תמדד לתשלום לפי מ"ר.  .1

  אספקת   קורות בטון טרומיות תמדד לתשלום לפי מ"ק.  .2

 ,אספקה ,אחסון ,ייצור לצורך הדרושים והחומרים הייצור בודתע כל את יכללו המחירים  .3

  הטרומיים. המבה חלקי של הפה והרכבה ,שיוע 

 :הבאים המרכיבים את גם הקובים ריםהמחי יכללו ,טבמפור  .4

 יציקת קורות ופלטות טרומיות במפעל טרומי או באתר.  4.1

 הבטון ואשפרתו  4.2

 תביות/ טפסות   4.3

הרמה כולל תכון  ואביזר/ווי עוגים ,פלדה פלטותinserts) , תותבים ( (bolts) לולבים  4.4

 ע"י מהדס רשוי.

 .רותוציו ווליםרש של והרכבה אספקה  4.5

 .בתוכיות המופיע לפי רתיכה מצולעת זיון תפלד  4.6

 תכון תערובת הבטון.  4.7

 .זיהוי לצורך היחידות סימון  4.8

 במפעל, הובלה מהמפעל לאתר והאחסון  הזמי באתר . ואחסון שיוע  4.9

 .העבודה לאתר האחסון מאתר ועשי  4.10

 ודיס בלתי פילוס פחיות אספקת כולל קהמדוי ובמפלס במיקום והצבה הרמה  4.11

 .מתכווץ

 .ברגים וחיבורי ריתוך חיבורי  4.12

 הקורות. יציבות להבטחת זמי ייצוב , אספקה וביצוע של פרט תכון  4.13

 סילוק קורות/פלטות פסולות וייצור חדשות   4.14

 .שפסלו יחידות של והחלפה סילוק או מאושרים תיקוים ביצוע עבור  4.15

 הבטחת לצורך הושאים המשטחים על  (Grout)  צמטי טיט מילוי של והחה אספקה  4.16

 הצורך , כתושבת להחת הקורות/הפלטות. במידת הטיט עודף ויקוי ,ומלא מגע הדוק

 הפה והחת קורות/פלטות הבטון הטרומיות במקומן ע"פ התכית.  4.17

יקת ציים עד לאחר באזור התפר תוות הטרומיות ופלטות טרומיייצוב זמי של הקור  4.18

 השלמת מיסעת הבטון.

תכיות  ,ייצור תכיות כולל ,הדרשות ההגשות כל על סופי אישור וקבלת הגשה ,הכה  4.19

 המוגש החומר כל מבה. של יחידות דוגמאות לאישור ברזל ורשימות תכיות ,הרכבה

 .רשוי מהדס של תחת פיקוח יוכן

סמוכות /תמיכות ,זמיים פיגומים ,זמיות רמותפלטפו ,ייםמז מעברים/הליכה שטחי  4.20

 .וכדומה זמיות

  העבודה. של מושלם ביצוע לצורך הדרושות העלויות יתר כל  4.21
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  עבודות איטום - 05פרק 

  

  החיות כלליות 005.0

 תיאור העבודה 01005.0.

 ן השאר יבצעיבפרויקט, הפרק זה מתייחס לכלל עבודות האיטום, שיבצע הקבלן במסגרת  .1

  בודות הבאות:עהקבלן את ה

בא במגע עם ראשי כלוס, קירות תומכים, וכן כל אלמט בטון אשר  בטון, טבלותאיטום  .2

מיוחד זה וכן בהתאם לדרישות המפרט  הקרקע במריחות חמות בהתאם להחיות מפרט

  .05הכללי הבימשרדי לעבודות ביה פרק 

 .אספלט ו/או מילוי ום שכבתם ייששה טרטות גילפת לרבות איטום משטחי מיסעה קוסולי .3

  

  דרישות מקבלן המשה לאיטום 02005.0.

טום, אשר הוסמך ממכון התקים לבצע יטום באתר זה יבוצעו ע"י קבלן איכל עבודות הא .1

יהיה בעל תעודה של "אוטם באתר של הקבלן ראש הצוות עבודות איטום של גגות שטוחים. 

 קים.מורשה" ממכון הת

ממכון שיתה לו ל ראש הצוות, יציג תעודת אוטם מורשה ש יטום אשר לאאושר צוות אי לא

 ראש הצוות יימצא כל משך העבודות באתר. התקים.

איטום ביריעות דבקות מעצמן לבטון, יבוצע ע"י קבלן המוסמך לעבודה זו ע"י יצרן  .2

 היריעות.

ודת י כל עבם לפתר יוגיע לאהלה מטעמו כחלק מהעבודה, על קבלן האיטום או מהל העבוד .3

את שטח העבודה ולאשר ביומן העבודה כי בוצעו כל עבודות ההכה הדרשות איטום, לבדוק 

לאיטום. היה והקבלן הראשי לא הכין את השטח על פי דרישות המפרט ועל פי כל כללי 

  מפקח.המקצוע, לא תבוצע העבודה המתוכת, עד להשלמת כל ההכות ואישור של ה

  

  לאיטום םאלמטי 0150.

  הבאים במגע עם הקרקע בסביבה שאיה משתכת הבטון פיאיטום  01105.0.

 תיאור ודרישות הביצוע .1

המפורטת להלן תיושם על כל שטחי אלמטי ("במריחות חמות") מערכת האיטום  . 1.1

בטון הבאים במגע עם קרקע במצבם הסופי וכן ע״ג שטחים לגביהם יורה מהל 

  ם.האיטו צע אתבלהפרויקט בכתב שיש 

 ללא, וחזקה יציבה), ושקעים בליטות ללא( חלקה להיות חייבת םטולא התשתית . 1.2

  יש להכיה כמתואר להלן:. אחר זר חומר וכל צבע, שמן, אבק

  יקוי פי הבטון. . 1.2.1

 :תיקון פגמים בפי הבטון . 1.2.2

מ"מ יש לתקן בעזרת שפכטל צמטי  5סגרגציה שטחית עד עומק של  . 1.2.2.1

 , 620וטופ וייעודי כדוגמת סיקה מ
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1.2.2.2 . טי ייעודי  י חצץ עמוקיםסגרגציות וקמכך יש לתקן בעזרת חומר צמ

  .122כדוגמת סיקה רפ או סיקה טופ 

  זילות בטון בין תביות וכדומהושיוף בדיסק של קיטום  . 1.2.3

  ס"מ. 2.5שירה לעומק קקיטום חוטי  . 1.2.4

  סגירת חורי "דיוידג" בעזרת פקקים מתאימים, וטיח פולימרי לא מתכווץ . 1.2.5

 לו בטרם האיטום.מ יטופמ" 0.3ב מעל ברוח םיסדק . 1.2.6

במפרט הכללי (ת"י): עבודות בטון באתר תת  02כל התיקוים בכפוף לפרק  . 1.2.7

 ברכיבי מבים מבטון - : תיקון זקים  02פרק 

 שכבות  3- מריחה ב .2

 יום ויותר. 21גיל הבטון בביצוע האיטום יהיה  . 2.1

)/ "פז טום(בי "115ר מיי"פר) עם פריימר ביטומי מסוג  PRIMERשכבה ראשוה ( . 2.2

   ערך מאושר- או שווה ספת מים לדילול על פי הוראות יצרןוד" (פזקר)/ בתויס

 ג"ר/מ"ר לקבלת שכבה רציפה ואחידה. 250- (באישור מהל פרויקט) בכמות של כ

ערך - ק"ג/מ"ר, או שווה  1.5 - כבכמות של  40/50שכבת ביטומן ראשוה עם ביטומן  . 2.3

 ט).קיופר (באישור מהל מאושר 

 10±60ליישם רשת זכוכית במשקל  עודה חמה ודביקה יששוה בבה הראעל השכ . 2.4

 מ"מ. 3-2.5ג"ר/מ"ר, גודל עין 

 2.0(רק לאחר קרור השכבה הראשוה) בכמות  40/50שכבת ביטומן שיה עם ביטומן  . 2.5

 ערך מאושר (באישור מהל פרויקט).- ק"ג/מ"ר, או שווה

 .מדידהמ"מ בקודת  4 - מסה"כ עובי השכבות יהיה לא פחות  . 2.6

מ"מ, מודבקים  20בעובי  P30איטום באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף על ה ההגה . 2.7

 בעזרת ביטומן חם.

 מתוכת.פי קרקע מתחת לס"מ  10-5גמר האיטום  . 2.8

 אין למרוח שכבת ביטומן לפי אישור מהל הפרויקט. . 2.9

 ת.ויבתכלאורך מישקי התפשטות תולחם יריעת חיזוק ביטומית כדרש  .2.10

 רן מוקצף לפי שכל השכבות התקררו.דבקת לוחות הפוליסטיודת החיל בעבאין להת .2.11

 אופי מדידה ותכולת מחיר .3

ללא הבחה בין , טום הרכיבים תהיה לפי מ״ר בפריסהיאלתשלום עבור המדידה  . 3.1

הפריימר,  ותכלול את כל עבודות ההכה,, שטחים אופקיים לאכיים או משופעים

עזרת לוחות פוליסטרן יטום בעל הא הגהו ת האיטרגלסותשכבות הביטומן, רש

 מוקצף.

יריעות חיזוק באזור תפרי התפשטות לא ימדדו לתשלום והים כלולים במחיר  . 3.2

 האיטום.
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 רולקות  2.0105.0

  תיאור כללי .1

או  - לפי עבודות האיטום על הקבלן לבצע לכל היקף החיבורים בין יסודות לקירות  . 1.1

ם של פי הפרטים הסטדרטיי, ל30- בטון בס"מ מ 5X5ת ודעמודים "רולקות" במי

  החברה.

  הרולקות יכוסו בבידוד ביטומי. . 1.2

 לפי התוכיות הרלבטיות.   הרולקות יבוצעו, בין אם סומו או לא, . 1.3

 אופי מדידה ותכולת מחיר .2

עבודות הרולקות, לרבות החומרים, יכללו במחירי היחידה השוים של הבטון המצויים 

 .  כלשהי  עבורן תוספתולא תשולם  תובכתב הכמוי

  

  מערכת איטום מסעות גשרים ביריעות ביטומיות משוכללות 1.0305.0

 תיאור ודרישות ביצוע .1

  כללי . 1.1

מפרט זה כולל את האספקה וההתקה של מערכת אטימה והגה ביטומית  . 1.1.1

ות לקבל ציפוי אספלטי ומורכב משלש מאושרת למסעות גשרים המיועד

 ימה. טכבת הגה ואבת אטימה, שכששכבות, פריימר, 

 גשרלה טבלות הגישה הסמוכ כוללעל כל פי השטח העליוים של המיסעה,  . 1.1.2

  .איטום התיושם מערכת 

  חומרים . 1.2

כל החומרים בהם יעשה שימוש לצורך יישום מערכת האיטום כמפורט בסעיף  . 1.2.1

 - ע״י מהל הפרויקט ויהיו ממפעל בעל הסמכה לזה יאושרו מראש ובכתב 

9001 ISO  יעות ן לייצור ירובעל תו תק 2000מהדורהSBS  1430/3עפ״י ת״י .  

 מערכת האיטום מורכבת מהשכבות הבאות: . 1.2.2

  יסוד (פריימר)ציפוי  . 1.2.2.1

אפוקסי על בסיס מריחת חומר ב יהיה שימוש יעשה בו היסוד ציפוי      

דבקות טובה יבעל הו יתמים העמיד לסביבה בסיסית (אלקלב

ד תעשה וי היסות ציפבחיר מה"פ. ישיאושר ע"לביטומן אלסטומרי 

 שבועיים לפי תחילת העבודה.ע"י מה"פ 

  ממברה ביטומית אלסטומרית אטימה למים . 1.2.2.2

תהיה  ולכלורידים למים האטומה הביטומית הממברה  א.

כדוגמת  SBS - ב שופרעשויה ביטומן אלסטומרי חם מ

  ״ של חברת פזקר או ש״ע מאושר. 795״אלסטוגום 

בגודל המאפשר  תר בגושיםלא ופקטומרי יססלהביטומן הא  ב.

כסתם למכוה המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. ה

מום שמן או אויר יהמכוה תהיה בעלת דפות כפולות עם ח

המאפשרת בקרה של טמפרטורת הביטומן החם בסטיות 
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מעלות  160-210בטווח הטמפרטורות  C  °10±שלא יעלו על 

  צלזיוס.

 2-4מהטווח לא יחרוג מ ומ" 2.5יהיה  עעובי השכבה הממוצ  ג.

  מ"מ בקודת מדידה.

  לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר הביה.  ד.

הקבלן ימציא למה"פ תעודת בדיקה המעידה כי החומר   ה.

 1202Dהיו בעל רמות חדירות זיחה לכלורידים עפ"י 

ASTM יום ויותר. 50ו הבדיקה תעשה על בטון שגיל 

  םוטעל האישכבת הגה  . 1.2.2.3

ה לאספלט חם, ם תהיה ממברה עמידהאיטו גה עלשכבת ה  א.

מ"מ המיועדת ליישום בין שכבת האספלט  3בעובי של 

  לשכבת האטימה הביטומית.

היריעה תתאים לדרישות ליריעה למיעת השתקפות סדקים   ב.

:  07פרק - סלילה תת- : עבודות 51המופיעה בפרק פרק 

  .51.07.02.04טבלה  –ם גיאוסיתטיים במפרט ת"י מוצרי

דבקות מלאה בין יריעת ההגה לבין שכבת ילהבטיח ה דיבכ  ג.

האיטום תהיה היריעה המשמשת כשכבת הגה בעלת גב 

העשוי פוליאתילן היתן לקילוף בקלות מגב היריעה לפי 

  התקתה מעל לשכבת האיטום. 

במפרט  07 תת פרק 51בוסף לדרישות המופיעות בפרק   ד.

 ISO 9001 - לסמכה ת בעל היצרן היריעו ההכללי, יהי

ליצור יריעות  1430/3, ובעל תו תקן עפ"י ת"י 2000מהדורה 

SBS .  

ליצרן יהיה אישור בתוקף של אגף חומרים ומחקר בחברה   ה.

  ליריעות המיועדות להתקה בין שכבות האספלט.

  ציוד . 1.3

מתקן  .פשיאושר ע"י מה" יש להשתמש לחימום הביטומן במתקן חימום מתאים    

בטווח  C°10± ות ויאפשר בקרת טמפרטורה שלפות כפולהיה בעל דם יהחימו

מעלות צלזיוס. למתקן יהיה מערבל פימי, מד טמפרטורה  160-210הטמפרטורות 

  למדידת טמפרטורת הביטומן, תרמוסטט לויסות ובקרה של טמפרטורת הביטומן.

  התקה  . 1.4

 כללי . 1.4.1

יטה בה בש ידע וסיון ילבדים מיומים, בעהעבודה תבוצע ע"י עו . 1.4.1.1

האיטום או כאלה שקיבלו הסמכה על ידי יצרן  ור להתבצעאמ

  החומר.

כל החומרים המשמשים לאיטום המסעה יהיו מיצרן/ספק אחד. לא  . 1.4.1.2

יורשה ערבוב חומרים במערכת האיטום מיצרים/ספקים שוים 

  באותה מסעה.
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שור יאעל יעביר הקבלן ליום לפי ביצוע האיטום בפו 28פרטי קצה:  . 1.4.1.3

של פרטי הקצה כגון,  SHOP DRAWINGיצוע קט פרטי ברוימהל הפ

 ומהחיבור מערכת האיטום למעקות, לתפרים, לקולטים וכד

: תפרי 02: עבודות משלימות בגשרים תת פרק 69ובהתאם לפק 

  התפשטות. 

  הגבלת תועה . 1.4.2

חלק המיסעה בזמן יישום מערכת האיטום, לא תורשה תועת כלי רכב על     

לת האיטום וציוד סלילה. שירות בפעוהקשורים י כבלמעט כלי ר ,םשאט

לאחר תחילת עבודות התזת חול, ועד ליישום שכבת ההגה, לא תורשה תועת 

  כלי רכב על חלק המיסעה שאטם.

  הלים . 1.4.3

הקבלן יבצע את כל עבודות האיטום ברצף, כך שלא יהיו פערי זמן או השהיות     

  זה. ת עפ"י מפרטוהשהיות הדרש ם השוות, למעטבפעולות האיטו

  פקודת התחלת עבודה . 1.4.4

  שעות לפי ביצוע עבודות איטום כלשהן. 48הקבלן ייתן למה"פ התראה של     

 הכת השטח לאיטום . 1.4.5

ימים  24הבטון בפי המסעה, כולל מעקות, יקבל אשפרה במשך  . 1.4.5.1

לפחות לפי תחילת עבודות האיטום. אשפרת הבטון תעשה כמפורט 

ות יריעות יעודיאתר, ובעזרת בטון יצוק ב תעבודו 02בפרק 

 ASTM C171 – 07המורכבות מבד ויריעה סיטטית התואמות את 

Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete  או

  ש"ע שיאושר על ידי מהל הפרויקט.

חול, או  את שטח פי המסעה יש להכין לקבלת ציפוי יסוד ע"י התזת . 1.4.5.2

ליון. יש לקות את ן ללא קרום ע, לחשיפת בטוקרצוף סיכות""ע"י 

פי הבטון לאחר הסרת הקרום העליון בעזרת אויר דחוס קי 

משמים. או להשתמש במטאטא מכי השואב את האבק מפי 

  המסעה.

לפי תחילת קרצוף יש לבדוק את עובי כיסוי בטון בכל השטח של  . 1.4.5.3

פי מטה, יש מעלה או כל יפיימת חריגה כלהמיסעה. באזורים, בהם ק

  באמצעות מהל הפרויקט, להמשך ביצוע.  , מתכןקבל החיית הל

כמות ציפוי היסוד המיושמת תהיה מספיקה להספגת הבטון, כך  . 1.4.5.4

שפי השטח יהיו ללא ברק בפי השטח כאשר מיישמים ציפוי יסוד 

, דבר הבא על בסיס אפוקסי. יש להימע מיישום עודף של ציפוי יסוד

 . יסוד אפוקסי מבריק בציפויי ע"י מראה וטלבי

את ציפוי היסוד יש ליישם בעזרת ציוד שיבטיח פיזור אחיד של ציפוי  . 1.4.5.5

 היסוד על פי השטח בכמות הדרשת. 
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את ציפוי היסוד יש ליישם על בטון יבש בלבד, וכאשר טמפרטורת  . 1.4.5.6

 ומצאת במגמת עליה. C  °10 - האויר גבוהה מ

שציפוי האיטום לפי דרש לביצוע העליה של ציוד לא תתאפשר  . 1.4.5.7

 התייבש באופן מוחלט ואיו דביק. היסוד

 איטום תפרים וסדקים . 1.4.6

  תשומת לך מיוחדת תיתן לאיטום תפרים וסדקים. . 1.4.6.1

לפי ישום הממברה הביטומית יש ליישם שכבה ביטומית חמה  . 1.4.6.2

 30 - ס"מ משפתי הסדק, לכל אורך הסדק ו 20מ"מ למרחק  3בעובי 

  יו.תוס"מ מעבר לקצו

ס"מ, העשויה  33ל יש להתקין "רולקה" שרצפה שי קיר בכל מפג . 1.4.6.3

בטון משופר בפולימרים, ומעל הרולקה תותקן בריתוך יריעת חיזוק 

ס"מ. יריעת  50מסוג היריעה המשמש ת להגת האיטום ברוחב 

החיזוק תותקן לפי ישום הממברה הביטומית, תותקן כך שתבלוט 

 ן.כוובה הבטון המתס"מ מעל לג 5

 יתיטוממברה ביישום מ . 1.4.7

במפרט זה יוזו לתוך  2גושי ביטומן אלסטומרי כמפורט בסעיף  . 1.4.7.1

מתקן בעל דופן כפולה המיועד לחימום ביטומן תוך שמירה ובקרה 

 על טמפרטורת ההתכה והיישום המומלצת ע"י יצרן הביטומן. 

רבול היחידה המיועדת להתכת הביטומן תהיה מצוידת בבוחש לע . 1.4.7.2

 יטומן החם. בהרציף של 

 ם בצורה רציפה ללא תפרים.טומית תיושהממברה הבי . 1.4.7.3

  ס"מ. 15בכל מקום בו יוצר תפר קר יש לבצע חפיפה של  . 1.4.7.4

 ישום שכבת הגה . 1.4.8

לפי תחילת היישום של שכבת ההגה, על הקבלן לבדוק כי עובי  . 1.4.8.1

ממברת האיטום מתאים למפורט במפרט זה. יריעות ההגה ירותכו 

תקת בתחתית וליאתילן המורת יריעת הפסההאיטום לאחר  לשכבת

יריעת ההגה, וזאת בכדי להבטיח הדבקה מלאה של יריעת ההגה 

לממברת האיטום. שאר פרטי הביצוע של שכבת ההגה יהיו על פי 

במפרט הכללי (ת"י) במהדורתו המעודכת  51המפורט בפרק 

  ליישום יריעות ביטומיות בין שכבות האספלט.

ית ממברה הביטומם קלות את המחריעות יש ליהבמהלך פרישת  . 1.4.8.2

בעזרת מבער גז פרופן, עד להתכה של פי השטח לקבלת הדבקה 

  מלאה של היריעות הביטומיות הפרשות לתוך הביטומן החם.

 החת היריעות תהיה מהמקום המוך לגבוה. . 1.4.8.3

 דגימה ובדיקות מעבדה . 1.4.9

ת יממברה הביטוממה"פ עשוי לדרוש לדגום כמות מספקת מה . 1.4.9.1

  ו במועד מאוחר יותר.מעבדה, שיערכגה לבדיקות ומשכבת הה
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חודשים לכל  36תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור יהיו בות  . 1.4.9.2

היותר. כל המסמכים הקשורים לאישור החומרים לשימוש יועברו 

למה"פ שבועיים לפי תחילת העבודה. מה"פ עשוי לדרוש ביצוע 

  ור.שיוגשו לאיש םפות על החומריבדיקות מעבדה וס

 שימושאושרים לחומרים מ . 1.4.10

יום לפי  30הקבלן יעביר למהל פרויקט רשימת חומרים לאישור לפחות     

  .תחילת ביצוע עבודות האיטום

  אופי מדידה ותכולת מחיר .2

מדידה  לפי מ"ר ללא הבחה בין חלקי מבה שוים (מיסעה ופלטות גישה) עליהם ה . 2.1

  .המערכתמיושמת 

כח אדם, ציוד וכו', וכל ,   SHOP DRAWINGSם, יעלויות החומר המחיר יכלול את . 2.2

הדרש לביצוע האיטום על פי מפרט זה, כולל גם התזת חול ו/או קירצוף סיכות 

כדרש, אספקת ציפוי יסוד, ממברה ביטומית ויריעת הגה. טיפול והכוות תועה 

תשולם  אלת מערכת איטום מושלמת ווכל עבודה אחרת הדרשת לביצוע ואספק

  מור בכתב הכמויות.לא עברת כספית מתוספ

  

 ) RRאיטום חדר השאה ( 205.0

 תאור העבודה 01205.0.

. עבודות האיטום יכללו את כל RRעבודות האיטום המפורטות מתייחסות לחדר מיישרים  .1

אזור אחר שבו  רכיבי חדרים אלו, כולל: רצפת המרתף, קירות, גגות, חדירות צרת וכל

  .למבהם ת לחדירת מיורקימת אפש

כוללת את איטום כל מעטפת המבה וכל האלמטים הבאים במגע עם מים  ודההעב .2

שבפרויקט, גם אם לא מסר לקבלן פרט איטום וגם אם אין התייחסות במפרט הטכי. בכל 

לסטדרט  מקום שהקבלן חושב שלא קיבל החיות, עליו להציע את מערכת האיטום, בהתאם

  המפקח ויועץ האיטום.ר מישוקבל לכך אהפרויקט, ול םהכללי של איטו

  העבודות יבוצעו לפי המפרט הכללי, המפרט המיוחד והתקים הישראלים כדלקמן: .3

  תקים ישראליים . 3.1

  (יריעות ביטומיות),  1430ת"י  . 3.1.1

  (אטום גגות שטוחים) 1752ת"י  . 3.1.2

  תקים ישראלים אחרים רלווטים.  . 3.2

  

  טום רצפת המרתףאי 02205.0.

של  Preprufe® 300Rמסוג כגון מערכת  ריעות דבקות לבטוןצעות יצע באמתף יבות המרפצאיטום ר

  או שו"ע. graceחברת 

  שכבות האיטום ברצפה תת קרקעית .1

  עפ"י מפרט יועץ הקוסטרוקציה. –סלע קיים / קרקע מהודקת  . 1.1

  .ס"מ 5בעובי  בטון רזה מוחלק היטב . 1.2
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 .)prepruf 300R )graceצמה לבטון מסוג דבקת מע HDPEיריעת  . 1.3

ס"מ לכל היותר  60*60ס"מ, כל  10*10יות בטון במידות מרחק מקוב החת קובעי . 1.4

 וסידור הזיון.

לפי הצורך. לפי ביצוע יציקה חובה  –ביצוע תיקוי איטום ביריעות. שטיפת היריעות  . 1.5

אישור המפקח  לזמן את ציגי יצרן יריעות האיטום ולקבל את אישורם בכתב  ואת

 ות המערכת. יבכתב, לתק

 בית:הקוסטרוקטירצפת הבטון  . 1.6

ס"מ, מבטון זורם, צפוף, למיעת סגרגציות  5שכבת יציקה ראשוה בעובי כ  . 1.6.1

  על גבי יריעות האיטום. השכבה בתיאום עם החיות הקוסטרוקציה.

 שאר השכבות בהתאם להחיות המתכן. . 1.6.2

 מרכיבי המערכת .2

. בבקשה graceשל חברת  Preprufe® 300Rרכת מסוג המפרט כתוב על פי המע . 2.1

על הקבלן להציג את כל מרכיבי המערכת לאישור, לרבות חומרים  ערכת שו"ע,למ

משלימים, פרטי החיבורים ופרטי הביצוע, כמכלול שלם. הכל מלווה בתוים טכיים 

  מתאים ובדיקות מעבדה.

 מרכיבי המערכת: . 2.2

2.2.1 . Preprufe® 300R  –  יריעתhdpe עמידות ירת הדבקות עצמית לבטון טבעל .

  מ"מ, לפחות. 1.2מכאיות וכימיות. עובי היריעה  עותפגיולה בפי מע

2.2.2 . Tape Preprufe® – דבק לבטון כולל ציפויסרט הדבקה ייעודי ה Preprufe 

 להצמדה רציפה לבטון בחפיפות.

2.2.3 . Bituthene® LM –  ה משחתית מתקדמת ליישום בסיומת של יריעותממבר

PREPRUFE סאות, בח בחיבור לבטון, בראשירדירות שכלות וכול צ.' 

2.2.4 . Adcor® 500S –    .עצר פולימרי תופח לתפרים בבטון 
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  אחסון החומר המיושם .3

מעלות.  40יהיה באתר מקורה ומאובטח, בטמפרטורה עד  PREPRUFEאחסון יריעות  . 3.1

  השי באתר העבודה. אין לערום משטחים של חומר איטום אחד על גבי

  preprufeת חת יריעוהלהכת תשתית  .4

 : Preprufeאים למערכת מת מצע . 4.1

בטון רזה עם גימור פי שטח חלק, ללא סגרגציות או קצוות חדים של אגרגט (בליטות   

 מ"מ). בטון שלא יעמוד בסטדרט יוחלק ע"י שכבת טיט. 2עד 

 התשתית באלמטים אכיים: . 4.2

 טפסות קבועה . 4.2.1

 יתטפסות זמ . 4.2.2

 מ"מ 19בעובי  OSBלוח  . 4.2.3

  Hydroductוז יק תיריעו . 4.2.4

 כים.סד סמומבי מ . 4.2.5

  קיר מיישר מבטון. . 4.2.6

 כללי:   . 4.3

  פי השטח אים צריכים להיות יבשים, אולם יש לסלק מים עומדים.  . 4.3.1

  על המצע להיות קשיח מספיק, כך שלא יזוז במהלך יציקת הבטון.  . 4.3.2

 מ"מ. 5- ותר מהטפסות עבור הבטון תהייה יציבות ללא בליטות של י . 4.3.3

  כללי - התקה  .5

' עם שוליים בעלי הדבקה עצמית מ 1.2ים ברוחב פקות בגלילסומ Preprufe תויריע . 5.1

מצד אחד על מת לאפשר חפיות מודבקות היטב בין גלילים סמוכים. את יתר החפיות 

  .5°C+. טמפרטורה מיימאלית ליישום: Preprufeיש להדביק באמצעות סרט 

מומלץ  ),13°Cות מ חפבתאים קרים או גבוליים ( Preprufeבעת התקת יריעות  . 5.2

בכל החפיות ועל כל הפרטים החריגים. יש ליישם סרט  Preprufe LTש בסרט להשתמ

Preprufe LT  קיים ויבשים, ואת הציפוי המתקלף יש להסיר מיד לאחר על משטחים

  היישום.

  אופקית .6

  

  

  

  

  

  

  חפיות לאורך היריעות . 6.1

 א פוה כלפיוהציפוי המתקלף, העשוי פלסטיק, כשממקמים את היריעה עם ה . 6.1.1

 החפיות בקצה על מת למוע עירום של שכבות. רג אתדמעלה. יש ל
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משאירים את ציפוי הפלסטיק המתקלף במקומו עד להשלמת תהליך החפייה.  . 6.1.2

יש למקם במדויק את היריעות הבאות כך שיחפפו את היריעה הקודמת על 

 ם. מ"מ לפחות לאורך השוליי 75פי 

ויבש לפי  יקלמעלה הוא עה המוחת מירמוודאים שחלקה התחתון של הי . 6.1.3

ביצוע חפייה. מקלפים את ציפוי הפלסטיק מבין החפיות, תוך הדבקת שתי 

 השכבות זו לזו. 

מוודאים שוצרת הדבקה רציפה ללא קמטים, מהדקים את החפיות בחוזקה  . 6.1.4

 בעזרת גלגלת. 

מוחלט את ציפוי הפלסטיק מכל   לאחר השלמת ההתקה, יש להסיר באופן . 6.1.5

  ם.יעות והסרטיריה

  חתוכיםובקצוות  חפיות קצה . 6.2

מ"מ בקצות הגליל ובקצוות חתוכים, מוודאים שהאזור  75יש לבצע חפייה של לפחות   

 Tapeקי, ומגבים במטלית לחה. ותים ליריעה להתייבש ומיישמים סרט של 

Preprufe  בעזרת גלגלת. ממורכז מעל החפייה. יש להדק בחוזקה  

  

  

  

  

  

  

  

  וחיצויות ותיות פימיהיריעות בפ דועיב  6.3  

בפיות פימיות וחיצויות יש לטפל כפי שמתואר בתרשימים להלן. יש לוודא שכל   

ומהודקות היטב.  Tape Preprufeמ"מ לפחות, שהן מצופות  100החפיות הן ברוחב של 

הדק בחוזקה. יש לקפל את היריעה יש לוודא שקודקוד הפיה מכוסה ואטום בסרט, ול

  יל התשתית ולהימע מחללים.לפרופ התאמה טובה מת להבטיח לע
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  חדירות . 6.4

על מת לאטום מסביב לחדירות כגון צרת שירות, מוליך כליא ברק ועוד, יש  . 6.4.1

לסמן ולחתוך את היריעה בצמוד לחדירה. מכיים יריעה בצורת שושה 

טום יאבסעיף הדן ב 1752ראו תיאור בת"י ויריעה וספת בצורת מסרק (

את יריעת השושה על הרצפה, מדביקים את  תקייםמצרת בגג), חדירות 

הקיפולים, מצמידים את יריעת המסרק ומדביקים את כל החיתוכים בסרטי 

  הדבקה.

ע"י  Bituthene LM . מכיים לשימוש Preprufeעוטפים את הציור בסרט  . 6.4.2

תוך ביצוע  םומיישמים מסביב לחדירות והעיבודיבחישה של שי המרכיבים 

. Preprufe Tape- ל Preprufeאיטום מלא בין יריעת  להבטיח על מת  עגלהה

איטום חדירות של קוצים דרך האיטום יבוצע באמצעות מריחות של משחת 

Bituthene LM .על גבי הקוץ ועל גבי היריעות, כאמור בפרט האיטום  

  תיקון היריעה . 6.5

 הזיון, טפסותהתקת ברזלי  ת היריעה לצורך איתור זקים לפייש לבדוק א . 6.5.1

  ת הבטון. יש לקות בסילון מים אם יש צורך.ויציק

יש לגב את האזור הפגוע בבד לח על מת לוודא שהוא קי מלכלוך ואבק,  . 6.5.2

מעל  Preprufeולאפשר לו להתייבש. לתיקוים קלים יש למרכז טלאי של 

וי פי. יש להסיר את צTape Preprufeות האזור הפגוע ולהדביק באמצע

  סרט.מההפלסטיק 

ם הדבקת שוליים חשופים חלשה, או בהם החפיות לא אטמו, ות בהבמקומ . 6.5.3

  , ולהדק בחוזקה. Tape Preprufeיש לוודא שהאזור קי ויבש, ליישם 

  אכית –תקה ה .7

אופן יש ליישם את היריעה עם פן הפלסטיק העבה הלבן מכוון אל המצע. יש לחבר ב . 7.1

טוח המתאימים ראש ש מחברים בעליתוך שימוש ב ימכאי את היריעה באופן אכ

לתשתית. יתן להתקין את היריעה בכל אורך דרש. יש לאבטח את הקצה העליון של 

מ"מ מתחת לקצה העליון.  50היריעה באמצעות לוח דק וצר, או באמצעות חיבורה 

ס"מ מייצב את היריעה  60ל שימוש במיתדים לאורך היריעה במרחק טיפוסי ש

ם דרך השוליים, הדבר מאפשר ביצוע מיתדי. יתן לבצע אותה אל המצע ומשטח

. מחברים חשופים יש Preprufeחפיות מהודקות היטב, המכוסות לאחר מכן בפס של 

  .Tape Preprufeלטלוא באמצעות 

ביצוע יש לוודא שחלקה התחתון של היריעה המוחת מלמעלה הוא קי ויבש לפי  . 7.2

שתי השכבות זו לזו,  הדבקת החפיות, תוךלסטיק מבין פהחפייה. יש לקלף את ציפוי 

יש להדק בחוזקה. לאחר השלמת  - ולוודא שוצרת הדבקה רציפה ללא קמטים

 ההתקה, יש לוודא הסרה מוחלטת של ציפוי הפלסטיק מכל היריעות והסרטים.

  הסרת הטפסות .8

קפית של יהפסות של קירות מרתף, על הטפסות העל ט Preprufeיתן ליישם יריעות  . 8.1

וסאות וכד', הכל ברציפות ליריעות האיטום של הרצפה. ראשי כל ת המרתף, עלרצפ
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לאחר יציקת הבטון, על הטפסות להישאר במקומה עד שהבטון יקבל חוזק מספיק 

 .בלחיצה ליצירת הדבקה  מספקת של פי השטח

 י)בבטון לפ(N/mm2  10 MPA 10לי של יש להמתין לקבלת חוזק לחיצה מיימא . 8.2

ימים לאחר  4 - . לשם כך יש להמתין כ Preprufeריעות ומכות בית התטפסוהסרת ה

גמר היציקה, לפי הסרת הטפסות. הסרה מוקדמת עלולה לגרום לאבדן ההידבקות 

  בין היריעה לבטון.

ה ברצועת במרתף הבה במספר שלבי יציקה, חיבורי היריעות יעשו בחפיה עם הדבק . 8.3

סרט איטום בקה של דסות תבוצע החר פרוק הטפאלהדבקה דו צדדית ובוסף, 

  חיצוי.

לאחר פרוק הטפסות עוברים על שטחי הקיר האטומים ומתקים כל חור ופגם  . 8.4

רפ" או - ביריעות. חורי מוטות קשירה יש למלא תחילה בבטון פולימרי כדוגמת "סיקה

ט רסי צידי הקיר). לאחר מכן מדביקים מ"מ לפחות (המילוי מש 10שו"ע, לעומק 

  המיועד לתיקון מהצד החיצוי.  preprufe tapeאטימה 

 הגה על האיטום בקירות מרתף .9

גר'  200גבי יריעות חשופות למגע עם הקרקע תבוצע הגה ע"י יריעת ארג גאוטכי במשקל    

  מ"מ. 0.5בעבי  HDPEלמ"ר ומעליה יריעת 

 גמר היריעות מעל הקרקע . 10

 הודק אלצה היריעות ימעל הקרקע. ק ס"מ 10היריעות בקירות יהיה לפחות גמר  .10.1

מ"מ, מהודק בדיבלים קודחים בבטון,  40/5הקיר בסרגל אלומייום קשיח  בחתך 

  ס"מ לכל היותר.  15או שו"ע (כגון מחברת הילטי), כל  spaxעמידים בקורוזיה, מסוג 

על הסרגל ועל הבטון, כולל עד על שולי היריעה,  Bituthene LMמורחים שכבה של  .10.2

ים. הכל בהתאם לפרט איטום. מכסים את והדיבל םל האלומייומלא של סרג יולכיס

  האזור בשכבה צמטית בהתאם לגמר המבה הדרש.

גב יריעות האיטום המיושמות אכית על גבי קירות הדיפון, יהודק ויודבק לקורת  .10.3

  טיפוסי.הראש של קיר הכלוסאות, בהתאם לפרט האיטום ה

 גבלות על השימוש . 11

 יישום היריעה. ום מרגעי 40 בתוך הבטון תאיש לצקת  .11.1

יש להגן על היריעות הגה מכאית והגה מפי קריה בתוך שבוע מהיישום לכל  .11.2

היותר. ההגה תהיה כזו שתבטיח כי לא ייגרם כל זק ליריעות במהלך העבודות 

 האחרות באתר.

 מ' 1חב ורחשופות ב preprufeלהשאיר יריעות  בזמן יציקת בטון באזור מסוים, יש .11.3

 הרצפה. רות לאיטום בהמשךבור התחבות עלפח

יש להגן על היריעות המיועדות להתחבר לאיטום בהמשך, ממי צמט ושיירי בטון  .11.4

שיכולים לכסות על היריעות בזמן יציקת קטע מסוים של הרצפה. ה"ל מאחר שמי 

ולכן  הרמו לאובדן כושר ההדבקות של היריעצמט ושיירי בטון יפעילו את הדבק ויג

ות פועל מיומן אשר תפקידו לקות ולשטוף את . יש למםמערכת האיטולזק ל

 היריעות החשופות מיד לאחר היציקה.
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תערובת הבטון שבשכבה הראשוה שעל מערכת האיטום, תהיה מבטון דחוס  .11.5

הרטבת" היריעות המאפשר יציקה ללא סגרגציות תוך ריטוט מיימלי. יש לוודא "

 המגע. יחבבטון בריא בכל שט

האיטום לכל אורך התהליך, לרבות הכשרת  ות ילוו את ביצוערן היריעי יצציג .11.6

הצוותים המבצעים, ליווי בתחילת העבודות, ליווי אקראי בזמן העבודות ואישור 

 בכתב לפי כל יציקת בטון.

 החלופה לאיטום קירות ביריעות דבקות לבטון לאחר היציק . 12

יריעת  – Preprufe® 800PA ת, יש ליישםוסלאיטום על קירות, לאחר הסרת הטפ .12.1

 איטום להדבקה עצמית. הביצוע עפ"י מפרט היצרן ליריעות ה"ל.

12.2. Preprufe® 800PA  מיושם לאחר היציקה על קירות, בשילוב עם יריעתPreprufe® 

300R .ה מתחת לרצפת המרתףאשר הותק  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רות:קי על Preprufe® 800PAכאשר משתמשים ב  Preprufe® 300Rהכת  .12.3

סביב היקף רצפת הבטון. יש לזהות חפיות  Preprufe® 300R - ון את שכבת הלבחיש   

 Preprufeחשופות ללא שוליים דביקים מוכים ביריעה, אשר מודבקים בסרט הדבקה (

Tapeת להבטיח רציפות במערכת המודבקת, יש לחתוך בזהירות ולהסיר ). על מ

בקווקוו בפרט להלן  כמתואר ,היריעה בלבדהעליון של  שדמ"מ מה 75משולש באורך 

  המתאר חפייה ללא שוליים:
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, Bituthene® LM תקרה יש להשתמש ב- חיבור בין סוגי היריעות לאורך חיבור קיר .12.4

  הכל בהתאם לפרטים.

יטום להדבקה עצמית, שמבוצעת לאחר היה יריעת א Preprufe® 800PA - יריעת ה .12.5

  . "Primer SC1"סוג יעודי מיע"ג פריימר יקת הבטון, צי

הביצוע עפ"י מפרט היצרן ליריעות ה"ל. יש לבצע הכת שטח מלאה עד לקבלת  .12.6

  . Preprufe® 800PAתשתית בטון חלקה וקייה טרם יישום יריעות ה 

אשר  Preprufe® 300Rיריעת ל Preprufe® 800PAיש לבצע פרט חיבור בין יריעת  .12.7

  ודם לכן).ף (כמפורט קתרת לרצפת המחתתותקן מ

 איטום מרווחים בין יריעות, פגמים וחורי דיוידגים  . 13

חורי דיוידגים יאטמו באמצעות פקק ייעודי אשר יוכס בלחץ אל תוך החור ומילוי  .13.1

אריות בבטון פולימרי כגון מסוג "סיקה רפ" או שו"ע, ועד ליישור למישור הקיר. ש

  בה.ית אחידה ויצלקבלת תשתי ןוחומרי תיקון יוקו מפי הבט

במידה ותבוצע מערכת איטום בקירות חפירה פתוחה עם יריעות דבקות לבטון בזמן  .13.2

, יש ליישם טלאי וסף באזור התיקון של חורי הדיוידג Preprufe® 300Rהיציקה מסוג 

  ס"מ.  20X20במידות  Bituthene 8000באמצעות יריעת 

י הדיוידגים וי חורלטמו לאחר מיקת הבטון יאיצקירות הבטון בחפירה פתוחה לאחר י .13.3

  כאמור.

 Bitutheneמרווחים בין יריעות וחורים אחרים בממברה יאטמו ברצועות יריעות  .13.4

 ס"מ לפחות לכל צד. 15כ"ל, בחפיה של  8000
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  חדירות אלומת צרת בקירות  איטום 03205.0.

 HDPEבטון מסוג ות דבקות לעיפתח ייעודי בקירות אטומים ביר אלומת צרת העוברת דרך .1

אליו , מותקן ביציקה. מ"מ לפחות 3ע"י אביזר פלדה הכולל פח מגולוון בעובי יאטמו 

  הצרת. ימ לפחות, למעבר"מ 2.5 מרתכים קים (שרוולים) מפלדה בעובי

  אל הפח., הקים יהיו מרותכים בריתוך מלא, אטום למים .2

  לקיר בדיבלים. מעגיםאת האביזר  .3

תוך של הקים, עבור התחברות "מ מעבר לאזור הריס 20 - בולים ים גדו שולייהלאביזר י .4

   שכבות האיטום.ל

אשר תוחדר ותמלא את " סטופק" מסוגע"י משחה  ,בין השרוול לצרתהשלמת האיטום  .5

, לאחר קיבוע הציור למקומו, או באמצעות טבעות ס"מ לפחות 10המרווח לעומק 

  ."ליקסיל", כאמור בפרטי האיטום

ליריעות האיטום כאמור בפרטי האיטום יבורים בין שולי האביזר חר, התקתו ומידות האביז .6

  הטיפוסיים.

  

  גגות איטום 04205.0.

 לאיטום הגג השכבותסדר  .1

 פי בטון של התקרה הקוסטרוקטיבית מוחלקים היטב. . 1.1

  פריימר. . 1.2

  מ"מ. 2י בעוב 105/25מריחות של ביטומן חם מסוג  . 1.3

, Mמ"מ, סוג  4בעובי  S.B.S ולימרפרות בפטומיות משויבשתי שכבות של יריעות  . 1.4

 ויהיו עם גב חלק.  ,3, חלק 1430היריעות יתאימו לת"י כ"א. 

 גרם למ"ר. 350פליי במשקל  4ייר טול  . 1.5

. שיפועים יבוצעו בשכבת בטון 15כל  6ס"מ עם רשת זיון קוטר  6בטון הגה בעובי  . 1.6

  י דרישה.ההגה עפ"

  הערות כלליות .2

בכל שטחן לתשתית. האיטום יעבור באופן רציף  יולחמו יותהביטומיטום אהיריעות  . 2.1

ס"מ לפחות מעל לכל שכבות המילוי  15וייטפס אכית בהגבהות  על פי כל שטח הגג

 והאדמה. 

משטחו לתשתית. גמר האיטום בהגבהות, בסרגל  100%- האיטום בהגבהות יולחם ב . 2.2

 ומסטיק. מכופף תקי 

ס"מ, מודבקות  3ובי קר בעות קלעות לוחיבוצע באמצ תוהגה על האיטום בהגבה . 2.3

 ליריעות הביטומיות בקודות.

קצה האיטום בחיבור לקורת הראש בהיקף קירות דיפון הכלוסאות ירד אכית על  . 2.4

אל קורת הראש לכל גובהה. קצה האיטום ביריעות  100% - גבי קורת הראש ויולחם ב

דק , מהומ"מ 40X3דות ום שטוח במייקורת הראש באמצעות סרגל אלומי יהודק אל

 ס"מ. 15בדבילים קודחים בבטון כל 
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מעל ל"תפר" הקיים בין קצה הגג לקיר הכלוסאות יש ראשית להלחים רצועת חיזוק  . 2.5

ס"מ  15ס"מ לפחות ( 30מיריעה ביטומית מהסוג שמשתמשים לאיטום הגג, ברוחב 

 חמה מלאה.משי צדי התפר), ובהל

מעברי צרת, כדוגמת  לאיטוםרושתי ביזר חיטופלו ע"י א כל חדירות הצרת בגג . 2.6

"דלמר" או שו"ע, עם גוף המתהדק על הציור ושוליים רחבים להתחברות ליריעות 

 האיטום, הכל בהתאם לפרטים הטיפוסיים.

 איטום תפר בין גגות המבים .3

 תמת בוסף קפיצה בין מפלסי הגגובין גגות המבים קיים תפר אותו יש לאטום (קיי . 3.1

  של המבים).

 5, בעובי M, סוג S.B.S יריעות ביטומיות ללא ארג מסוגל מערכת של האיטום יכלו . 3.2

 אורך התפרכל ס"מ מולחמת ל 30יריעה תחתוה ברוחב  כדלקמן: מ"מ, בשתי שכבות,

  בקטעים. ס"מ מולחמת לרוחב התפר 100, ויריעה עליוה ברוחב בצורה רציפה

מאותו הסוג עם ארג  ביטומית יעהיר יש להלחים בין שתי שכבות היריעות ללא ארג . 3.3

שכבות של יריעות ביטומיות עפ"י הפירוט ה"ל  3סה"כ  שמבוצעת באיטום הגגות.

  לאורך התפר, וכמתואר בפרט האיטום. 

יש להקפיד על חפיפה בין יריעות האיטום של התפר לבין יריעות האיטום של  הגגות,  . 3.4

  ת. וחס"מ לפ 30תי השכבות, ברוחב של בש

  פר כמו בשאר שטח הגגות.באופן רציף לאורך התוצעו הגה יבשכבות ה . 3.5

בעבודה בשלבים יתן לבצע יציקה של בטון הגה על גבי קלקר באזור התפר, לצורך  . 3.6

פירוק מהיר בשלב מאוחר יותר, וביצוע פרט האיטום של התפר. בכל מקרה, אין 

 מכאיות.  ם חשופות ללא הגה מפי פגיעותלהשאיר יריעות איטו

 לה בחדר טרפום תקרה כפוטואי .4

  כללי . 4.1

תיאטם בוסף לאיטום העליון בפים שטח התקרה  24תקרה כפולה בחדר טרפו   

הכפולה, על גבי שכבת התקרה התחתוה, באמצעות מריחות של פוליאוריתן ביטומי 

ה, באמצעות יריעות ביטומיות כמפורט קודם לכן.כדלקמן ומעל, בגג המב  

  םוטשיטת האי . 4.2

ביטומי דו רכיבי מסוג מריחות של פוליאוריתן ות וצע באמצעהאיטום יב . 4.2.1

מ"מ (מדוד ביבש)  3" או שו"ע. האיטום יבוצע בעובי כולל של PB"היפרדסמו 

  לרבות יישום רשת שריון מומלצת ע"י היצרן בין שכבות החומר. 

בה מקשרת בין חומר האיטום בתחילה תבוצע שכבת פריימר שתהווה שכ . 4.2.2

  .ןלבטו

  הכות שטח . 4.3

הבטון עד ליישור עם מישור הבטון. הביצוע ע"י  ות חדות מפייש לסלק בליט . 4.3.1

 דיסק או אבן משחזת לקבלת שטח פים ללא קפיצות ובליטות.

 ס"מ לפחות, וימולאו בבטון פולימרי. 1חוטי קשירה יחתכו לעומק של  . 4.3.2
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רפ  לא עם בטון פולימרי כגון "סיקהמ"מ יש למ 5קיי חצץ וחורים מעל  . 4.3.3

POWERים בב ע מאושר.שו" " אוטון יש למלא מקומית ע"י חרירים קט

" או שו"ע מאושר, או ע"י חומר 602/625שפכטל צמטי כגון "סיקה מווטופ 

האיטום הביטומי איתו מבצעים את האיטום. יש להקפיד ולמלא את כל 

ת מישור שלם. לפי הסתימה יש החורים שבקיר, קטים וגדולים עד לקבל

ון עד לקבלת תשתית חזקה ויציבה. הבט להמפוררים ש ק את החלקיםלסל

 עם גמר התיקוים יש להמתין כאמור עד למועד מתאים לאיטום.

סגרגציה בבטון יש לסתת לקבלת תשתית בטון חזקה, ולתקן עם בטון  . 4.3.4

 " או שו"ע מאושר.POWERפולימרי כגון "סיקה רפ 

וך, לגון אבק, לכמרים זרים כוחהמיועדים לאיטום יהיו קיים מ פי הבטון . 4.3.5

 צבע, שמן, חלב תביות וחומרי אשפרה. 

 ס"מ. 3X3רולקות יבוצעו מבטון פולימרי כאמור במידות  . 4.3.6

  פריימר . 4.4

יש להשתמש בפריימר אפוקסי על בסיס מים מסוג "אקוודור" המתאים לסוג  . 4.4.1

  תאם להוראות היצרן.חומר האיטום. יש להקפיד על הכת הפריימר בה

 - ן, בכמות של כת, בכל שטח הבטובשתי שכבומר ריייז את הפתהיש למרוח/ל . 4.4.2

  גר'/מ"ר. 300

יש להמתין לייבוש הפריימר לפי החיות היצרן, בהתאם לתאי מזג האויר,  . 4.4.3

  לפי מריחת חומר האיטום.

  ביצוע האיטום . 4.5

לואם יש להכין את חומר האיטום באמצעות ערבוב שי רכיבי החומר במ . 4.5.1

חות, ת לפחבמשך דקה א סל"ד) 300( הכבמערבל מכאי במהירות מו

 ובהתאם להוראות היצרן. ה"ל כדי לקבלת תערובת אחידה ומוכה לאיטום. 

לאחר ייבוש שכבת הפריימר כמפורט לעיל, יש ליישם את חומר האיטום  . 4.5.2

מ"מ (מדוד ביבש). יש ליישם רשת  3בשתי שכבות לפחות, ובעובי כולל של 

 ם. שכבות האיטו ןריון מומלצת ע"י יצרן החומר ביש

גרם למ"ר  200 היה באמצעות ארג גאוטכי במשקל שלהאיטום יהגה על  . 4.5.3

יש להמתין לייבוש של מ"מ לפחות.  0.5בעובי  HDPEפוליאתילן יריעת ועליו 

 שכבות האיטום לפי ביצוע שכבות ההגה.

לא יפגעו במערכת האיטום לצורך יציקת הגג יש ליישם תביות אבודות אשר  . 4.5.4

 שמתחת.

  

 ץקירות חו םטואי 05205.0.

איטום קירות חוץ בגמר חיפוי בהדבקה רטובה, יתקבל כחלק ממערכת שכבות הגמר  .1

  שיבוצעו על הקירות. ביצוע שכבות הטיח והגמר עפ"י המפרט הטכי המתאים.

 להלן דגשים לקירות חוץ בחיפוי רטוב: .2
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ר, אל תוך החו ץחבלפקקים גמישים אוטמים  החדרת יעשה ע"יאיטום חורי דיוידגים  . 2.1

 למישור הקיר באמצעות החורשל מילוי  מכן, יבוצע לאחרמ"מ לפחות.  30לעומק 

 " או שו"ע מאושר. POWERכגון "סיקה רפ  בטון פולימרי בלתי מתכווץ

סגרגציה בבטון יש לסתת לקבלת תשתית בטון חזקה, ולתקן עם בטון פולימרי כגון  . 2.2

 " או שו"ע מאושר. POWERפ "סיקה ר

צבע, שמן, חלב תביות וחומרי רים כגון אבק, לכלוך, ם זים מחומרייהיו קי ירקהפי  . 2.3

 אשפרה. 

סילוק שכבות חלשות מפי הקיר יעשה ע"י שיוף במשייפות או ע"י התזת מים בלחץ  . 2.4

 גבוה (גריק) ועד לפתיחת הקבוביות בפי הבטון ושכבת הבטון העליוה הרופפת.

ר בתקן או האמ לתשתית עפ"יזק ההדבקות וחעל שכבות הגמר לעמוד בדרישות ל . 2.5

 הגבוה מבייהם. - עפ"י הוראות יצרן חומרי הגמר

, של חברת "תרמוקיר"  יש למרוח על גבי הקירות שכבת הרבצה צמטית לקירות חוץ . 2.6

 מוכה מראש במפעל. יבשה שכבת ההרבצה תהיה מתערובתאו "כרמית" או שו"ע. 

 .)ון בפי השכבהחלק (ללא שי במלג'וחלק תומ"מ והיא תהודק לקיר  5השכבה  עובי

הדבר פוגע בתכוות החומר.  - מ"מ  7- מ"מ או גדול מ 4 - אין לבצע שכבה בעובי קטן מ

שכבת ההרבצה תבוצע במריחה עם מלג' או בהתזה. בכל מקרה יש לעבור עם מלג' 

בה אל הקיר ולהחליק את פי חלק על פי השכבה לאחר יישומה, להדק את השכ

מ), ללא חורים "מ 1מיוס - עובי אחיד (פלוסה, באפית תהיה מל. השכבה הסוהבהשכ

 או פגמים כלשהם.

מ"מ כל שכבה. חוטי קשירה,  5יבוצע בהרבצה, בשכבות בעובי  חרירים בבטוןמילוי  . 2.7

קע מ"מ לפחות. הש 10אלמטי פלדה, וברזלי זיון המציצים מהבטון, יחתכו בעומק 

  ר.ומשוצר ימולא בשכבת הרבצה כא

 וע השכבה.הספיגו במים לפי ביצר ולב את הקייש להרטי . 2.8

תפרי בו, בחיבורים בין בטון לחומר איטום ביטומי, יש לשים רשת באזורי סדקים . 2.9

מ"מ והיא  10X10הרשת גד אלקלי עם חורים בגודל  למוע סדיקה. , על מתיציקה

ור אם לאמתההביצוע ב ס"מ לפחות. 40ב הרשת תמצא במרכז שכבות ההרבצה. רוח

יש לבצע אשפרה לשכבה ע"י הרטבה  החומר ובליווי מטעמו. פרט יצרןבכפוף למויל לע

  שלוש פעמים ביום, במשך שלושה ימים, כך שהשכבה תשמר בתאי רטיבות כל הזמן.

 

 E.P.D.Mאיטום ברצועות יריעות  06205.0.

ות, סביב רגכל הפתחים כולל משקופי דלתות מסבהיקף  EPDMיבוצע איטום ביריעות  .1

, סביב אלמטי אלומייום, בחיבור בין קוסטרוקציות קלות למבה קירותבכות בפתחים סב

  הבטון וכו'. 

ועד לאטום חיבורים עם תזוזות קלות, בין חומרים שוים  E.P.D.Mאיטום ברצועות  .2

  וכו'. הטריואלמטים שוים, הצמודים זה לזה. כגון בין קיר לווי
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משי צידי ההדבקה, יריעת  יליקוימסטיק סעבה, דבק משחתי  ,רהמערכת כוללת פריימ .3

E.P.D.M  מ"מ וסגירת הקצוות במסטיק. מערכת מתאימה: "רזיסטיט" או מערכת  1בעובי

  מחברת "טרלבורג" המשווקת ע"י חב' "דבטק" או שו"ע.

  שטחם.. מודבקים בכל E.P.D.M - האיטום ע"י סרטי איטום מ .4

" DYNOL 1649" (רזיסטיט) או "FP- 75כגון: "ובדבק עבה  רמההדבקה תכלול שימוש בפריי .5

 Silirub(דבטק) או שו"ע. כמו כן שימוש במסטיק סיליקוי לאיטום קצוות היריעות כדוגמת "

EPDM.או שו"ע "  

שות לפי הדבקה לבטון, יש לפרק את כל שכבות הגמר, לשייף את פי הבטון בדיסקים ובמבר .6

פולימרי מסוג "סיקה רפ  בבטון ם וסגרגציותולמלא חורי םיפלדה עד לחשיפת קצות האגרגט

POWER.או שו"ע "  

  ס"מ לפחות. 7 –רוחב הדבקת סרטי האיטום: לתשתית בטון  .7

  ס"מ לפחות. 4רוחב הדבקת סרטי האיטום: לתשתית פלדה וללוחות צמט בורד  .8

 םיההדבקה, לכן בכל הרווחים המיועדהאיטום מחייב תשתית חזקה ויציבה בכל שטח  .9

  מ"מ לפחות אשר יתמוך את האיטום. 0.7ע פח בעובי קיבו ישה תשתית ע"לאיטום, תע

 .EPDMיש להגן על יריעות ה  . 10

  

  ביריעות ביטומיות  גגותאיטום  07205.0.

 עבודות הכה לאיטום תקרות ביריעות ביטומיות .1

  .1752"י לת בהתאם יעשו ההכות כל  

 איטום התשתית ל . 1.1

בליטות,  יהיו חלקים, ללאי התשתית פ יה.יבכל עוב החייבת להיות יציבה ויבש  

 1-2יש להגיע לרמת בליטות מקסימלית בפי השטח של שקעים, חורים או סדקים. 

סביר להיח כי פי הבטון אים חלקים ויהיה צורך להחליקם. יש למרוח פריימר מ"מ. 

  פי תשתית חלקה. עד לקבלת 105/25חם מסוג  ביטומןו

 ן לאיטום וטיקוי שטחי הב . 1.2

בע וכד'), סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים, שיוף תמים (שמן, ציכללו הסרת כ  

  בליטות ויקוי יסודי מאבק ע"י שואבי אבק תעשייתיים.

  הכת שיפועים . 1.3

יבוצעו בבטון שיפועים הבמידה ולא,  .שיפועי התקרה יעשו בבטון הקוסטרוקטיבי  

קרה בי התגם יבוצע על מקרה, האיטו לשעל גבי האיטום עפ"י דרישה. בכ ההגה

  הקוסטרוקטיבית.

  או יותר, אם קיימת דרישה מיוחדת בתוכיות.  1.5%אחוז השיפוע   

 האופקית בתשתית תיקוים . 1.4

תיקון סדקים בבטון, הראים לעין, יעשה עם יריעה מקומית בוסף ליריעת הגג והיא   

 20- בה יהיה גדול ס"מ ואורכ 33 מ"מ, רוחב 4ו איטום הגג, בעובי תהיה מאותו סוג כמ

  ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון.

  סדר הפעולות:  
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  ס"מ משי צידי הסדק. 20מריחת "פריימר" ברוחב  . 1.4.1

  ס"מ. 5צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברוחב  . 1.4.2

הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פי הסדק באשר פס  הסיד ימע  . 1.4.3

  לסדק. הידבקותה מעל

  בתשתית ושקעים תיקוים . 1.5

ה, מחוררת או ם חלקים ומישוריותם פגומו בשטחים שאייקוים יבוצעתה . 1.5.1

  עם בליטות עד קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד.

התיקוים כוללים: סיתות הבליטות, ליטושן, יקוי יסודי של השטח 

והרטבתו. במידה והטיפול איו מספיק, מבצעים מילוי החורים, השקעים 

  והחלקת השטח.

שתית כדי להגיע לת כית ימולאואההאופקית ו תישימצאו בתשת שקעים . 1.5.2

מתכווץ,  בלתיחלקה וקיה לאיטום. התיקוים יעשו באמצעות מלט צמט 

 בתקןמוכן ממפעל, המיועד לשימושו באתר. המלט מסוג בטון פולימרי, עומד 

ת מהירה. , בעל התחזקוR- 4 בדרגה, בטון לשיקומי והאירופאי הישראלי

  שימליץ היצרן. בחומר למרוח פרימרהיצרן. יש  תוהשימוש בחומר לפי הורא

  לפי התיקון יש לקות את המקום ולהספיגו במים. . 1.5.3

אשפרת התיקוים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במים ולמחרת יכוסו בשקי  . 1.5.4

  ימים. 3יוטה לחים שיוחזקו במצב לח במשך לפחות 

  "רולקות" . 1.6

 .יבין מישורים שוים, אופקי ואכ יבוצעו לאורך המפגש . 1.6.1

. בתוכיות האמור לפי או"מ ס 5X5 במידות וצעובי מבטון תלשומשו רולקות . 1.6.2

מראש ממפעל, מגיע בשקים לערבוב עם  מוכן פולימרי מבטון יבוצעו הרולקות

    "ע.שו או" POWERמים, כגון מסוג "סיקה רפ 

י הבטון בסמוך השכבה יש לשפשף ולהחליק. יש לסלק שיירי חומר מפ את . 1.6.3

 של פי הרולקה. עגלה". יש לבצע "הי שיוף בדיסק"לרולקה. הסילוק ע

 .כאמור הרולקות ביצוע לאחר אשפרה לבצע יש . 1.6.4

ס"מ  2X2המיועדת לאיטום תהיה קטומה. קיטום פיות יעשה במידות  פיה . 1.6.5

 לפחות.

 מוכן, טרפזי ביטומי מפרופיל עשויות יהיו הרולקות, שיידרש מקום בכל . 1.6.6

 "ע,שו אוול" "מלג אוטק" בד" חברת"י ע המשווק כגון, ממפעל מראש

 .מחיר תוספת ללא"ל ה. באתר לפריסה מוכן בגליל המגיע"מ, ס 3*3 ובמידות

  צרת מעברי איטום . 1.7

החודרת דרך התקרות יעשה בעזרת אביזר חרושתי  6" קוטר עדאיטום צרת  . 1.7.1

לל שוליים כוהלאיטום מעברי צרת, כגון של חברת "דלמר" או שו"ע, 

(בלייזר),  במפעל האביזר לגוף תמולחמ ביטומית עהירמיאופקיים (צווארון) 

התחברות לשכבות האיטום וכן שרוול מגומי תרמופלסטי המתהדק  תומשמש
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סביב הציור. בוסף יבוצע הידוק השרוול סביב הציור החודר בבד (חווק) 

  "מ. מ 20ירוסטה ברוחב 

ע"י יציקה  לאטוםיש ו חדירה של אלומת צרת א קטרי צרת גדולים יותר, . 1.7.2

עצמו, הדבק היטב לאיטום מוצקים, מתפלס מ 100%בי, חומר דו רכי של

ביטומי ולחומרים שוים כגון פלסטיק, ברזל וכו', כדוגמת פוליאוריתן 

  " או שו"ע.PB  2kביטומי מסוג "היפרדסמו

 4עובי חומר של  היציקה תבוצע לתוך תבית זמית או קבועה, אשר תבטיח . 1.7.3

  ומר החוצה מהתבית.חת החיה למיעת ברת תהיה אטומיס"מ לפחות. התב

  ס"מ לפחות, ובכל כיוון.  10החומר יחפוף את האיטום של הקיר ברוחב  . 1.7.4

  ימר) כתשתית ליריעות ביטומיותישכבת יסוד (פר . 1.8

לאחר גמר הכת התשתית ואישור תקיותה יש לקות יסודית את השטח  . 1.8.1

ולשפר את  יספג בתשתיתהלטום ולבצע פרימר. הפרימר מיועד המיועד לאי

 היריעות לתשתית.בקות דה

ימר תמרח בשכבה אחידה על פי התשתית: משטח הגג, הקירות יהפר שכבת . 1.8.2

או הרצפה, "רולקות", פתחי המרזבים, הציורות הבולטים וכד' עד לכיסויים 

 המלא והספגתם בחומר.

יסוד". - ז. מסוג "פמים בסיס על תהיהימר) מקום שיתן, שכבת יסוד (פרי בכל . 1.8.3

שעות  24- יש להמתין כ - הפריימר הרגיליימר ארוך יותר מש של הפרייבוזמן 

עד להתייבשות. אין לעכב את ביצוע האיטום יתר על המידה למיעת 

היווצרות אבק על פי השטח. במקרה של עיכוב, יש למרוח פריימר בשית. 

  לחלוטין. שבבי פריימר על בסיס מים שלא התייאין להלחים את היריעות על ג

ירה יתן יהיה לבצע פריימר על בסיס סולבטים, רק היה ברשלא ת קומותמב . 1.8.4

באישור המפקח, בכתב. במקרה זה, שכבת היסוד תהיה על בסיס תמיסה 

" או שו"ע מאושר, בכמות 101 פריימקוטאו " ”GS-474“ביטומית מסוג 

300250 .גרם/מ"ר 

  .שעות 24- מ רשעות ולא יות 2-4 היויבוש ין השכבת זמ    

  חמות תבמריחו איטום . 1.9

, שימרח 105/25חומר האיטום במריחות יהיה ביטומן המיושם בחם מסוג  . 1.9.1

  מ"מ), ועד להחלקת פי השטח. 2ק"ג/מ"ר (עובי  2בכמות של 

מ"מ לפחות, מעל לבליטות של  1העובי המיימלי של החומר בכל קודה יהיה  . 1.9.2

  הבטון. 

  ביטומןום והמסת החימ .1.10

יש להקפיד על חימום אחיד  ומןביטריות של ההתכוות המקו בכדי לשמור על . 1.10.1

  של כל מסת הביטומן לטמפ' מתאימה בהתאם להוראות היצרן.

 בקרת בעלת, ביטומים לחימום מיוחדת מכוה בעזרת יעשה החימום . 1.10.2

  .5טמפרטורה. הכל  על פי דרישות המפרט הכללי פרק 
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וצר כיבים שלו ורממום יתר של הביטומן גורם להרס המודגש בזאת כי חי . 1.10.3

  ות מכאיות ירודות.ל תכועחומר ב

  

  SBSביריעות ביטומיות משופרות בפולימרים  גגותאיטום  08205.0.

  כללי .1

לאחר ביצוע הפריימר ושכבת הביטומן החם, אוטמים את השטח ביריעות ביטומיות   

  בהתאם לפירוט הבא:

 .S.B.Sימר מסוג לוובי כמוראה בתוכיות, משופרת בפשל יריעות בע שכבות 2 . 1.1

וליאסטר לא ארוג. היריעות יהיו עם גב חלק.ת בלבד פומזויי  

לפי החתכים הטיפוסיים ולפי ומ"מ  4 - עובי היריעה בכל מקום יהיה לא פחות מ  . 1.2

ה עם ציפוי אגרגט יהתוכיות. בכל מקום שיידרש, תהייה היריעות בשכבה השי

לה על האיטום וההדבקות לשכבה שמעלשיפור ההג.  

 יהיו אחרת כתב שלא מקום בכל. 3, חלק 1430לדרש בת"י ו יעות יתאימתכוות היר . 1.3

    . M מסוג היריעות

 יהיו, היריעות בגב" בלגי"וופל  כדוגמת שקעים של במקרה. חלק גב עם יהיו יריעותה . 1.4

 שאין יריעות לויתקב לא כי בזאת מודגש"מ. מ 0.3 על יעלה שלא בעומק השקעים

  .ןקת תו ושאות אלו אם גם, וז בדרישה עומדות

  "יריעות חיזוק" .2

  יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'.  

  ס"מ. 33של  מליתעשה ברצועת יריעה, זהה ליריעת האיטום, ברוחב מיי . 2.1

ס"מ על  10  - ס"מ על דופן ההגבהה ו 10תולחם במלוא שטחה לתשתית מיימום  . 2.2

יריעה בין ה ו חללי אוירים, לא ישארלפר הגג. היריעה תולחם ישרה ללא כמישו

  לרולקה.

  שום של היריעות הביטומיותיהי .3

יתן להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכה הדרושות כולל  . 3.1

"רולקות" בטון, מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות חיזוק", יקוי יסודי של 

  ג/מ"ר."ק 2ריחת שכבת הביטומן, בכמות של התשתית ומ

ריעות, לתת להם "לוח" על משטח הבטון פרוש את גלילי היחמה יש לההל לפי . 3.2

  לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז.

מלחימים את הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את החצי   

  בכל שטח היריעה ללא חללים. השי ומלחימים באותו אופן. ההלחמה

 , כהוג בגג רעפים.הצד המוך אל הצד הגבוהמ יהיה תמיד חת היריעותה סדר . 3.3

ווצר מפגש של ארבע יהחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת "שח מט" כדי שלא י . 3.4

 יריעות בצומת אחת. היריעות תסתיימה על פי הרולקה.

 ים.ס"מ בשי הכיוו 10החפיפה בין היריעות תהיה  . 3.4.1

יה,  יהיה כיוון ישחת על גבי הות איטום, אבכבכל מקום בו מתבצעות שתי ש . 3.4.2

 היריעות בשתי השכבות באותו כיוון.
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ס"מ מהן  50החפיות של השכבה העליוה תוזזה כלפי התחתוה למרחק  . 3.4.3

 ובמקביל להן.

  היריעות תולחמה במלוא שטחן לתשתית: . 3.5

ותאי האקלים בעת היישום  זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה . 3.5.1

ומן באופן אחיד לרוחב היריעה הביט דרושים להמסתהמיימליים ה ויהיו

 בהתאם להחיות יצרן היריעות.

על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית (שפכטל) מחוממת היטב  . 3.5.2

ו"לגהץ" את קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממה. יש להקפיד מאוד לא 

 ת פעולה זו.לפצוע את היריעה בע

 20- את הפגם ב ר תעבורארכת אשעה מולהלחים רצו שיעל כל פגם שיתגלה,  . 3.5.3

  ס"מ לפחות מכל צד.

כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן (אגרגט) צריך תחילה לחמם את היריעות  . 3.5.4

  באזור החפיה ולשקע את האגרגטים על מת להבטיח הדבקה בין היריעות.

  קים וכד'יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מיש .4

תמיד ית עם אגרגט מלמעלה. עיקרהאיטום הליריעת  ותהזה, ותת יריעותעשה ברצוע . 4.1

ברולקות יהיה מספר היריעות גדול ממספר יריעות האיטום בכלל בשטח (כאמור 

  בתקן).

ס"מ את יריעת האיטום  15תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף  . 4.2

  העיקרית.

ון . הקצה העלי"קס"מ מעל ל"יריעת חיזו 8ם לפחות בהעדר אף מים, היריעה תסתיי . 4.3

  לקיר בפרופיל אלומייום ויסתם במסטיק. קה אועיקובע למ

  יוקפד על עיבוד הפיות של איטום הרולקות. . 4.4

"מעשה חייטות" בהתאם לכללי הביצוע הדרשים בעבודה ביריעות  - הביצוע  . 4.5

  ביטומיות.

  סרגל אלומייום .5

ום ומייסרגל אל ין בעזרתיהב ות ומעקות בטון שלקיריריעות האיטום יחוזקו אל  . 5.1

 גובהבשי צידיו,  45- , עם שוליים מכופפים ב 1752 בתקן כאמורסוג דרטי מסט

. הסרגל יקובע כך שהכיפוף העליון שלו ימצא מעל לקצה לפחות"מ מ 9 הכיפוף

  מת לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל מעל לקצה היריעה. עלהיריעה 

, לפחות"מ מ 5 רבקוט, הברגהביפוס מוחדר טמס"מ, ע"י דיבלים  20ע הסרגל כל קיבו . 5.2

 או" הילטי" כדוגמת מוכרת מחברה, לפחות שה 15 למשך בשיתוך עמיד בחומר

  "ע.שו או" פישר"

  ס"מ. 20המרחק בין הדיבלים  . 5.3

  מ"מ. 5/35הקידוח  . 5.4

זרת מסטיק יאטם בעיהמרווח בין סרגל אלומייום לקיר בחלק העליון של הסרגל  . 5.5

יכסה אושר. ציפוי הקירות ירד וו שווה ערך מחב' גילאר) א(" 11FCמסוג "סיקפלקס 

  ידרש.יאת האיטום וסרגל הקיבוע, במידה ו
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מ"מ  50X3סרגל אלומייום שטוח בחתך גמר יריעות ביטומיות בקרקע באמצעות  . 5.6

  ה בפרטים.אל הבטון, כמורא ס"מ 15) כל FBמגולוון מעוגן בדיבלים מסוג עוגן חץ (

  

  פהם ע"י הצוטביקורת האי 09205.0.

והיא דרשת לכל עבודות האיטום כולל בריכות  1, חלק 1476ת"י יהיו כדרש בפרטי הבדיקה  .1

  דרש ע"י המפקח.  יוכל מקום אשר י, מרפסות, חדרים רטובים שוות, גגות

  הבדיקה ע"י מכון בדיקות מוסמך. .2

 יטום.אהם ובטרם עשו ההלבה וההגה על ההצפה תבוצע לאחר גמר כל עבודות האיטו .3

שעות  72זורי בדיקה אשר יוצפו במים למשך גדול הוא יחולק לאהרצפה  ושטח במידה .4

 לפחות.

  פתחי היקוז יסתמו זמית לצורך ההצפה באופן שלא יזיק לאיטום. .5

, ע"י בלון המוחדר לתוך הפתחים יסתמו בתוך ציור מי הגשם מתחת לקולט מי הגשם .6

  .לט עצמוטום הקויאת א ולא מעל לקולט במטרה לבדוק גם ,הציור

 20 - ס"מ במקום הגבוה ביותר של משטח הגג ולא יותר מ 3המוצף, רום המים יהיה  זורבאי .7

 ס"מ במקום המוך, בכל תקופת ההצפה.

יש לוודא כי פי המים בזמן ההצפה לא יהיו גבוהים יותר מהקצה העליון של "יריעת  .8

 החיפוי".

לגמרי  יבשים תחתית יהיו ן ההצפה פימזהאיטום תחשב כמוצלחת כאשר בגמר ביקורת  .9

 ואין יציאת מים מהמרזבים או מכל מקום אחר.

כאשר במהלך או בגמר ההצפה תגלו סימי רטיבות או דליפה או יציאת מים מהמרזב או  . 10

  מכל מקום אחר, יש:

  יבשו. ילרוקן את המים מהגג  ול .10.1

  תגלו דליפות.לתקן את הפגמים במקומות ש .10.2

  ום מושלם.איטפה עד קבלת צהלחזור על בדיקת ה .10.3

עבור בדיקות ע"י הצפה לא ישולם לקבלן בפרד ועלותה תהיה חלק מהסעיפים המתאימים  . 11

 בכתב הכמויות.

  

  המטרות"י ע ולפתחים לתפריםביקורת האיטום  10205.0.

  תפרים בקירות ובתקרות ייבדקו בבדיקת המטרה.  .1

ם רה תעשה במקוהבדיקה בהמט .2חלק  1476על פי התקן לבדיקות  תערך בדיקה בהמטרה .2

על התקרה. ההמטרה תבוצע מעל  - על קיר, ובמקום אחד בתפר אופקי - בתפר אכי אחד

  לתפר כך שייבדק גם טיב חיבור היריעות אל הקיר הסמוך.

וש), בוסף על כך, כל מקום שלא בדק על פי התקן, ייבדק ע"י המטרה משפורפרת מקלחת (ט .3

ומסתכל חזותית האם  בפים דק שי מצאיו, כאשר בודדבהמטרה על האיטום בתפר ומצ

  חודרים מים פימה, בזמן ההמטרה. 

  דקות לפחות. 2 –משך זמן ההמטרה על כל קודה  .4
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  הבדיקות כולן יהיו ע"ח הקבלן. .5

  

  אישור החומרים ומפרטי ביצוע 11205.0.

ם שבדעתו ירפקח תיק מפרטי ביצוע של כל החומלפי תחילת הביצוע הקבלן יכין עבור המ .1

  זה. טשתמש בפרויקלה

  המפרטים יתארו את תכוות החומרים, בדיקות מכון ופירוט אופן הביצוע. .2

  המפרטים יתייחסו ספציפית לפרויקט זה. .3

  רק לאחר אישור המפקח אפשר יהיה להתחיל בביצוע עבודות האיטום. .4

  

  אחריות לטיב העבודה 12205.0.

טא במכתב ת תתבושים. האחרי(עשר)  10ך שמהיה אחראי לטיב עבודות האיטום להקבלן י .1

אחריות שיימסר על ידו למזמין. האחריות תחול על הקבלן גם אם ימצא באתר מפקח צמוד 

  אשר יאשר את טיב העבודה.

  האחריות תכלול את כל עבודות האיטום המפורטות במכרז. .2

לא  םטום מושלם בכל מקום ומקום, גם אכחלק מאחריות הקבלן יהיה עליו לבצע אי .3

  כולל הכל לקבלת איטום מושלם.מחיר הכל הפרטים. מוזכרים 

  

  אחריות יצרן החומרים 13205.0.

על הקבלן לקבל אישור של החברה המספקת את מערכת החומרים לאיטום להתאמה של כל  .1

ערכת ככלל החומרים למבה ה"ל, לאופי העבודות המתבצעות ולהתאמה בין החומרים למ

  ולכל חומר כפרט.

לקבלן, הדגמות, פיקוח כדי לוודא משווק שיכלול: הסברים וה של היצרן וי ופיקוחליו יהיה .2

כי הביצוע עשה על פי הוראות היצרן ולשביעות רצוו. בעיות שיתגלו ו/או החיות יועברו 

תגבה את למפקח באתר.  היצרן, דרך המשווק, ייתן אחריות לטיב החומרים ולתפקודם ש

  אחריות הקבלן.

  

  ות לאישורביצוע דוגמא 4.1205.0

  ן יכין דוגמאות לכל סוג עבודה לפי ביצועה, לאישור יועץ האיטום.בלהק .1

  יועץ האיטום יוזמן לאתר לבחית ביצוע הדוגמא.  .2

  עלות ביצוע הדוגמאות שיבוצעו במקומן הסופי יהיה כלול במחירי היחידה. .3

דה וישולם במחירי היחי לו לא במקומן הסופי, לא יהיה כלועלות ביצוע הדוגמאות שיבוצע .4

  חיר בפרד.כך מ לע

  מיקום, גודל וצורת הדוגמא יהיו על פי החיות המפקח, בכתב. .5

  

 וםלעבודות איט אופי מדידה ותכולת מחיר 15205.0.

במסגרת הסעיפים השוים שבכתב הכמויות  יםכלולמר, כל עבודות ההכה, התיקוים והפרי .1

 ולא ימדדו בפרד.
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שבמפרט המיוחד, מהווה  ים השויםיע בתיאורמופות האיטום הדוכל חלק מסעיפי עב .2

 הסעיפים השוים שבכתב הכמויות.מחירי כלל ביוי ,השלמה למפרט ולפרטים שבתוכיות

  המדידה שיטת .3

כל שטחי האיטום ימדדו לפי השטח בפריסה (שטח הראה לעין) כולל החלקים  . 3.1

  א חפיות וסטיות., ללהאכיים, האופקיים והמשופעים

 ,קי והאכי (איטום רולקה)בוד הפיה בין החלק האופיוספת עבור עתשולם כל ת אל . 3.2

 מחיריהם(רולקה),  פולימריבטון מ או ביטומןעבור ביצוע פיה משולשת מ לרבות

  . מריחות או התזות או ביריעות לאיטום היחידה במחירי ייכללו

 םא גם תוכיותבו בפרטים, במפרט המפורט את ככולל יחשב הכמויות בכתב האמור . 3.3

  .הכמויות בכתב רשפובמ צוין לא

  התחברויות .4

לבין  ן, ביהאיטום מערכות בין להתחברות, תידרשה אם, שתידרשה למייהן התחברויות  

לאלמטי יקוז ואלמטים אחרים  לחיבורבאותם מישורים ובין מישורים שוים,  ןעצמ

 בכתב ףסעי במפורש םלה ייוחדאם  איימדדו בפרד, אלככלולים במחירי היחידה ולא  יחשבו

  .חפיות בשטחי גם מדידה המגדיר הכמויות

  הכות .5

 התזת, שיוף, החלקה, יישור כגון הקיימות בתשתיות תידרשה אם, תידרשה למייהן הכות  

  .בפרד תימדדה ולא היחידה במחירי ככלולות תחשבה' וכו יקוי, תיקון, שחיקה חומרי

  הגות .6

, למעט כאלו שיוחד להם במפורש טוםהאי על הגה לצורך ידרשהתש למייהן הגות . 6.1

  סעיף בכתב הכמויות, תחשבה ככלולות במחירי היחידה ולא תימדדה בפרד.

 האיטום על שמירה תוך בשלבים עבודה ביצוע לקבלן לאפשר המיועדות זמיות הגות . 6.2

 כאלו למעט, דבפר ישולמו ולא היחידה במחירי כלולות יהיו ההתחברויות באזורי

  .הכמויות בכתב מיוחד יףסע להן שיוחד

  חרושתיים אבזרים .7

 סרגליאביזרים חרושתיים כגון: אביזרים לאיטום סביב מעברי צרת, קולטי מי גשם,  . 7.1

  .בפרד יימדדו' וכומתכת 

  .ובתכיות במפרט הדרישות עפ"י הכל .וביצוע התקה, הספקה יכלול המחיר . 7.2

  תיושחר אביזר ללא, האיטום דרך חדירות סביב חדיםמיו עיבודים . 7.3

עיבוד של יריעות סביב חדירות צרת, וקולטי מי גשם ללא אביזר חרושתי  . 7.3.1

  מיוחד, לא יימדדו בפרד ויהיו כלולים בסעיפים השוים שבכתב הכמויות.

 ככלול יחשב, איטום שטחי דרך החודרים קוצים של לחדירות מסביב איטום . 7.3.2

 לחלק םסעיפי במפורש יוחדו אם אלא, בפרד יימדד לאו היחידה במחירי

  .הכמויות בכתב מהם

  רציפות .8

 בכתב במפורש צויו לא אם אף, האיטום רציפות הבטחת לצורך שתידרשה העבודות כל  

 .בפרד תימדדה ולא היחידה במחירי ככלולות תחשבה, הכמויות
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  תעבודות מסגרו - 06פרק 

  

  החיות כלליות 06.01

  כללי 11.006.0

מהדורה   06דות ביה פרק במפרט הכללי לעבולמפורט  כפוףיו בהפלדה יה כל עבודות .1

"מוצרי גרות אומן ומסגרות פלדה", למפורט במפרט המיוחד,  – 2008חמישית, יולי 

 במפרט הכללי. 19001ולתקים הישראלים והזרים המפורטים בסעיף 

ק, ל סוג של חלכוה, אספקה, עבודה כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובל .2

שים להתקתם, וכל העבודה הדרושה כדי לעות לדרישות מסמכי חומר הדרואביזר או 

עיגון הפריטים לקיר/לקרקע לפי פרטי  החוזה ולהתקה מלאה ומושלמת של הפריט.

 קוסטרוקטור.

תפרים,  אין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופים קיימת קורוזיה קודתית, סימי .3

  "ב.גלים וכיום של המערריין, שמות מסחוגסימי אר

). 2008(מהדורה יולי  06מפרט זה היו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בייה" פרק  .4

  כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

זה, לבין מספור  על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכי .5

  בכתב כמויות. המפורטים ו הסעיפיםם אפרטים האחרימה

כל עבודה תבוצע לפי מיטב הכללים ההוגים, המקובלים, במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע  .6

.  127מהשורה הראשוה. הגרים והרתכים יהיו בעלי תעודות ויעו לדרישות לפי ת"י 

באתר ות ויבצע מדיד תויהיה אחראי למדיד. הקבלן 19- ו 6סיבולות המתכת כמפורט בפרק 

י היצור לאימות המידות המדוייקות. כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות התכית לפלפי 

כוללים אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים להתקתם, וכל העבודה 

  הדרושה כדי לעות לדרישות מסמכי החוזה.

  דריכל.הא רולאיש  SHOP DRWINGלכל האלמטים יספק הקבלן .7

חיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות ביסוד בטון ו סוס המתקיםיב .8

הריצוף, ע"פ פרט ביסוס קוסטרוקטור והחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם 

כל המתקים יעמדו בתקים ישראליים לבטיחות  .והרכבה בשטח לפי קיבוע מתכןה

יים. המתכתכדגישות התקפים והעול תהור.ת וצבועה א מגולוובת  

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות: .9

 שבכה אופקית לערוגת עץ . 9.1

 מכסים לתא בקרה . 9.2

 מעקות ומאחזי יד . 9.3

 דלת רפפה . 9.4

 ארון פח לפילר . 9.5

 מעקה הסתרה למדרכה הקוזולית . 9.6

 "קו לחיים", מעקה קשירה לאבטחת גים . 9.7

 ם הציבורייםדלתות פים לחדר הגים והשירותי . 9.8
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 : דה והמחיר בוהעתכולת  02106.0.

כל הפריטים כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או חומר הדרושים  .1

תיקוים , כל המרכיבים הדרושים על מת לשלב פריטי עבודות מסגרות לתשתית להתקתם,

לאה כמתואר וכל העבודות הקשורות להבטיח התקה מבשטח לאחר הביצוע הדרשים 

תקה מלאה ומושלמת של ישות מסמכי החוזה ולהלדר די לעותהדרושה כו ,הזבפרק 

 . הפריט

עיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או כוללת גם את התקת והעבודה יודגש כי  .2

  ., והשבת הקרקע/החיפוי/הריצוף למצב קייםבקרקע לפי הדרש

  .דות הזמיותוביגומים ואת כל העאת הפ ותמסגרות כוללהגרות והעבודות  .3

  

 ותהחיות מיוחד 0306.01.

 והן תבוצעה באופן מושלם כמופיע בתכיות וכמתואר במפרטים, העבודות לא תמדדה .1

 ובפרטים.

על פי פרט עיגון כמפורט  עיגון ו/או ביסוס של חלקי המסגרות בקיר או בקרקע לפי הדרש .2

המחיר, סיס לתכולת בכ ט טכי מיוחד זהבחוברת הפרטים הסטדרטיים הילוות למפר

פרט עיגון/ביסוס שאיו שימוש ב ר קוסטרוקטור.תו לכל עבודה דורשת אישומוהתא

  .ותמחור פרד אישור קוסטרוקטורדורש סטדרטי 

 אין לבצע ריתוכים בשטח. כל החיבורים בשטח יבוצעו ע"י מחברים וברגים.  .3

תפרים, י קודתית, סימ ים קיימת קורוזיהאין להשתמש בחומרים שעל משטחיהם החשופ .4

 וכיו"ב.  של היצרן , שמות מסחרייםמי ארגוןסי

יש לחבר מעקות וחלקי מאחזי יד על ידי ריתוך איסרט או ריתוך עם מחברים פימיים, לפי  .5

או צלב, יש לעבד את קצות האלמטים  Tבחירת היצרן, אלא אם צוין אחרת בחיבורי 

 סביב. ים ולרתך חבראליו הם מת רואימו לתוצרת הציהמתחברים על מת שית

יש לבצע שיויים במעקות על ידי כיפוף. יש לבצע עקומות פשוטות ומורכבות על ידי כיפוף  .6

הציור במכוות מיוחדות על מת לייצר עקמומיות אחידה עבור כל תצורה דרשת. יש 

ל סדיקה או כ ,חיסה, עיוות, פיתולשמור על חתך גלילי של הציור לאורך כל הכיפוף, ללא קר

 קה החשופים.בפי המע גיעה אחרתפ

 מ' אלא אם צוין אחרת בתכיות.  12הקבלן יספק מישקי התפשטות במרווחים שלא יעלו על  .7

מ"מ מכל צד של  50הקבלן יספק מישקי החלקה עם שרוולים פימיים המשכים לפחות  .8

 יןכפי שמצו ,םמ"מ מעמודי 150ל המישק, יש למקם את המישקים במרחק שלא יעלה ע

על התפשטות ההתכווצות, יש לספק פתחי שחרור בקצוות יש צורך להקל  תכיות. אםב

 תחתוים של הציור במקומות סמויים. 

 .הקבלן יספק עיגון בקצה מאחז יד בחיבור לקיר, אלא אם צוין אחרת בפרטים המצורפים .9

מקום או מ במ" 5.0בעובי  ריתוך לוחות פלדהיש לסגור קצוות פתוחים של הציורות על ידי  . 10

ועשים, מלבד מקומות בהם מרחק בין קצה הציור ופי הקיר הסמוך הם ל ידי מחברים מתע

מ"מ או פחות. חיבורים, אוגים ומתאמים: הקבלן יספק חיבורי קיר, סורגי קצוות  6.35

 תות וחיבורי המעקואוגים ומתאמים שוים ועוגים הדרשים לחיבור בין חלקי הציור
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איטרסים ואביזרי עיגון אחרים לחיבור למאחזי היד   . יש לספקדות אחרותעבוומאחזי יד ל

 לבטון או לקירות הבלוקים. 

 

  איכות הפריטים והחיבורים 06.01.04

יתאימו לתכיות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכיות, יהיו  והגרות מוצרי המסגרות .1

לא יתן מכל . במידה וות התקיםרישומתאימים לד תים מבחיה מקצועיכוהאלו חיבורים 

סיבה שהיא לספק מוצרים בהתאם לפרט הדרש, יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכית 

. הוא הדין לגבי פרופילים שוים המתכן מפורטת של השיוי המוצע ולקבל אישור

 מהמתוכן.

אלא  רן,להוראות היצ םקבלן יותקו בהתאמוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי ה .2

  בתכיות ויקבלו את אישור המתכן והמפקח באתר.וין אחרת אם צ

ווי חיזוק עיגון לבטון וכו' יהיו תקיים וממין  ,כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה .3

  כל החיבורים ייצבעו בגוון תואם למוצר.ביותר.  משובח

  

  תעבודה כלליודרישות  06.01.05

מדרגה ראשוה.  בעף ועל ידי בעלי מקצועם המקובלים לים והוהגיללפי מיטב הכ עכל העבודה תבוצ

המתכן רשאי לדרוש החלפת  במפרט הכללי. 19.032הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לדרש בסעיף 

  איה משביעה רצון. רתך ללא כל המקה שהיא במידה ולפי ראות עייו עבודתו

  

 עבודות ריתוך 06.01.06

  מפעל, לפי גילוון וצביעה.הריתוך יבוצעו אך ורק ב תבשטח. עבודובוצע ריתוך י לא .1

אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכיות.  אין להאריך אלמטים 

בשום מקרה ע"י תוספת קטע וסף.  חיבורי אלמטים יבוצעו אך ורק במקומות המסומים 

  החלקים. י גלוון לפ וכים יבוצעותיתכיות.  ככלל הרומאושרים לפי 

ובדיקת רטגן או בדיקה  11.9.61סעיף  1225בכל הריתוכים יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  .2

כל בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ועל  11.9.6.2אולטרה סוית ע"פ סעיף 

  חשבון המבצע.

לא, ג ריתוך ממסוהריתוך יהיה  בכיווים מוגדיםהריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות  .3

  לקה (סיגים) הריתוך יעשה בכל הכיווים לסירוגים.ללא ש

עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה. לאחר גמר עבודות הריתוך והגלוון הצורה  .4

  והגיאומטריה של האלמטים יישארו ללא שיוי ישרים ללא עיוותים  או שיוי מידות.

  

  יםרגבאמצעות ב רעבודות חיבו 1.0706.0

ע"ג  - ברגה יסומו מיקום החורים, קוטרם המדויק של החירור באמצעות הבכל מחבר  .1

האלמטים המתחברים וע"ג פחי הקשר.  אין להשתמש באלמט בו עשו חורים שלא ע"פ 

  תכיות ללא אישור בכתב. כל החורים יבוצעו במפעל, טרם הבאת האלמט לאתר.

ההברגה ובכוח ם, בפרטי כם, בחוזקאורם בקוטרם, בימבשימוש יהיו מתאיהברגים ש .2

  הדריכה לדרש בת"י. אין לערבב מספר סוגי ברגים באותו המחבר.
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באלמטים מגולווים יהיו הברגים, הדיסקיות והאומים מגולווים. בכל מקרה יוצמדו שי  .3

  אומים מהודקים היטב לכל בורג. 

ל ובפיקוח שומוסים  יםעובדים מיומ יע לפי התכיות ע"הרכבתה ברגים ודריכתם תתבצ .4

  מהל העבודה.

  

  מידות  06.01.08

. ותגדרו במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים ,כל המידות בתכיות מחייבות .1

כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכן אלא באישור את 

יות ותאושר י תכאו על גבביומן ו/ שםרתהמפקח. כל סטייה בלבד ובוכחות אדריכל ה

והמפקח. לפי התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות  אדריכלדם של הבחתימת י

  ויוודא שמצויים בידו כל התוים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה. ,שוות וכו'

 מידות וק במקום את דיוקהקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבד .2

  הקיימים.תאמתה לחלקי המבה ואת ה רוקציההקוסט

לצורך  הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבה לפי התחלת הייצור .3

  קביעת המידות המדויקות של קוסטרוקציית הפלדה.

  הסיבולות המותרות בייצור אלמטי הפלדה הן כדלקמן: .4

  מ"מ. 2.0±עמודים וקורות פלדה  . 4.1

  מ"מ. 1.5ם ור החיבורים למייהעב - ם י ברגיין חורדות בימהדיוק ב . 4.2

  

 מסגרות  תהליכי אישור ובדיקה לעבודות 1.0906.0

 1:50 עד ק"מ 1:1בק"מ  SHOP DRAWING שרטוטי יצור אדריכלהקבלן יגיש לאישור ה .1

ירזולים ושיטת אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפ לכל אלמט מסגרות,

ללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך. תאמים למכה יהיו מואל תם. שרטוטיםבכהר

הקבלן יציג למזמין תוצאות היסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות 

המכללים אשר להם דרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבוו. 

ור כל תית באישהעבודה מולת המפקח. תחי םעעם הקבלן ותיאום כולל אישור מהדס מט

 פרטי החיבור כפי שיוצגו על ידי הקבלן. 

 יחי' מכל סוג. 2הגשת דוגמאות לאישור האדריכל של כל אלמט, לפחות  .2

כולל גילוון, צבע  ,על פי הפרט אלמטיםהקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי ה .3

הדמי  מפקח. דגמי/כלאדרידי  הל יום שיוחה עקמם באתר הפרויקט בוחומר הכיסוי, שיוק

האלה יורכבו כדי לדמות תאים סופיים, תוך הצגת תאי חיבור וכל המאפייים של העבודה 

הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים 

  המוטלים. כל פרטי העגיה והתמיכה יותקו.

כדי להשיג את אישוריהם של ל והמפקח שת האדריכדרייבוצעו עפ"י  השיויים החוציםכל  .4

המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטדרט האסטטיקה לאיכות 

  עבור הפרויקט.
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אישור דגמי הדמי איו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי,  .5

  י המפקח.יד וחד בכתב עלימאלה אושרו באופן אלא אם סטיות כ

  דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכן לביצוע. .6

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו קבע להיחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך  .7

  כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 הדמי ויפה אותם מפקח, הקבלן יהרוס את דגמיהאדריכל/ה כאשר תה הוראה על ידי .8

  .מאתר הפרויקט

  זותי כדלהלן:ח- דגם דמי הקבלן יבה .9

 מ"א דוגמא 2 –מכל המעקות, הגדרות ומאחזי היד  . 9.1

 יחי' קומפלט 1 –שבכה אופקית לעץ, דלת רפפה וארון לפילר  . 9.2

  

  לוון חםיעבודות צבע וג 1.1006.0

  לווןיתהליך הג .1

  .918י תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת" . 1.1

, אפר, שאריות פלקס, : חספוסים, קוציםכל האפשרע כשימ ה באופןשעהגילוון י . 1.2

  קודות מגע בין פריטים, עיוותים ושטחים בלתי מצופים.

כל האלמטים החיצויים הכוללים פרופילים ומוטות פלדה יהיו מגולווים, הגילוון  . 1.3

  והכיפוף יבוצעו עפ"י הרדיוסים שבפרטי האדריכלות.

  לווןילאחר גטיפול  .2

שבמגע יד אדם לא תיגרמה  ת הצורך, את הפריטים כךידלהחליק, במגילוון יש ה רלאח  

  להשתמש בדיסקת השחזה. יןפציעות ולא יהיו חספוסים העלולים לבלוט לאחר הצביעה. א

  צביעה על גילוון .3

  .או ש"ע מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור" . 3.1

  ר המפקח.ושערך לאחר קבלת אי יהקבלן רשאי להציע צבעים שוו . 3.2

ראשוה של צבע פריימר המתאים לקשירת הצבע ן מחייבת שכבה ה על גילוויעצב . 3.3

  למתכת המגולוות.

  צביעת הפלדה .4

, באתר ISO 9002- כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל . 4.1

  .RAL מותרים תיקוים בלבד. גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג

  ת וייבוש בתור.קטרוסטאטיאל תזהבשיטת ה השהצביעה תיע . 4.2

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאושרת  . 4.3

  על ידי המפקח. המיכלים יהיו מסומים בתאריך פג תוקף.

  אין לצבוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות. . 4.4

או לחות טל ערפל, גשם,  :וויר גרועים כגוןאין לבצע עבודות צביעה בתאי מזג א . 4.5

. אין לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על 90%חסית מעל י

  המשטח הצבע.
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  הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות. . 4.6

  שעות מאז שוקו והוכו לצביעה. 4הפריטים יצבעו לא יאוחר מאשר  . 4.7

  

  רות ופרזולטיפול באלמטי מסג 1.1106.0

  סטרוקציההקו הובלת .1

 ה של הקוסטרוקציה הצבועה למיעת זקים.ל הובלה כויש להקפיד ע . 1.1

היכן שיתן ואפשרי יש להימע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן, סזל או   . 1.2

  סמרטוטים, יוטה או כל דבר רך. יש להיח בין החלקים השוים מילה.

צרו שלא ייוו כך קודות כאלו,בפוס את האלמטים בעת ההרמה ע"י העגורן, יש לת . 1.3

  ם בלתי מתוכים בקוסטרוקציות.מאמצי

  על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג. . 1.4

  יש להקפיד על פריקה ואחסון כוים באתר. . 1.5

  אחסון הקוסטרוקציה .2

  האחסון בשטח העבודה חייב להיות קי ומסודר. . 2.1

  ה בייהם.אין להיח חלק על חלק ללא הפרד . 2.2

  זולטי הפראלמ לעשמירה  .3

טי הפרזול ואישור האדריכל והמפקח, על הקבלן לשמור על כל כבת אלמלאחר הר  

האלמטים עד למסירת הפרויקט. כל פגיעה באלמטי הפרזול בזמן העבודה תוחלף על חשבון 

  הקבלן.

  

  פירוט עבודות המסגרות 206.0

  שבכה אופקית לערוגות עץ 01206.0.

  ס"מ 100/240מידות:  .1

  י פרטל יצוק לפברז גמר: .2

  יח'דידה: אופן מ .3

  

  מכסה מרובע לתא בקרה לריצוף אבים משתלבות 02206.0.

  יש לתאם מול גורמי התשתית הרלבטים.

  ס"מ 60/60מידות:  .1

  גמר: ברזל יצוק לריצוף אבן משתלבת, של אקרשטיין או ש"ע .2

  כולל: תוספת אלמט זיהוי לתשתית .3

  אופן מדידה: יח' .4

  

  רן לקית מעוגוחמעקה בטי 0326.00.

  ס"מ 110ה מידות: גוב .1

  גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתור .2
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  7039RALגוון:  .3

  אופן מדידה: מ"א .4

  

  מעקה בטיחות משולב עם מאחז יד  .040206.

  ס"מ למאחז היד 90ס"מ למעקה הבטיחות, גובה  110מידות: גובה  .1

  גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתור .2

  7039RALגוון:  .3

  אאופן מדידה: מ" .4

  

  חז יד אמ 05206.0.

  ס"מ  90ובה ת: גמידו .1

  גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתור .2

  7039RALגוון:  .3

 אופן מדידה: מ"א .4

  

  מעקה הסתרה למדרכה הקוזולית  06206.0.

  כולל כל החיבורים והעבודה הדרשת

  מידות: לפי פרט  .1

  גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתור .2

  7039RALגוון:  .3

 פן מדידה: מ"אאו .4

  

  ירישה בקפפה לדלת ר 072.060.

  מידות: לפי פרישה אדריכלית .1

  גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתור .2

  כולל: מעול, צירים וכל הדרש להשלמת העבודה .3

  7039RALגוון:  .4

 אופן מדידה: מ"ר  .5

  

  ארון פח עבור פילר 08206.0.

  מידות: לפי פרישה אדריכלית .1

  ע בתור.גמר: מגולוון באבץ חם וצבו .2

  ןהדרש להשלמת הארו ים וכלל, ציר, מעורפפה תלכולל: ד .3

  7039RALגוון:  .4

 אופן מדידה: יח' .5
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 BR-010 פתחים לחדר הטכי 306.0

  תכולת עבודה 

הובלה, אספקה התקה ועיגון של חלקים קבועים, משקוף, אביזרי עילה, ידיות, עמודים תומכים וכל 

 הדרש להתקה מושלמת.

  

   OP12-01 טלפי פר יחידת רפפה 06.03.01

  ויחידה קבועה ,אטומה ומבודדת דו כפיתדלת רפפה  ללכו

  ס"מ,  230/225  -  מידות: דלת

ס"מ וחלק  191X95במידות  עשןשכולל חלון ממוע אוטומטי לשחרור  -  ס"מ 230/95 -  יחידה קבועה

  , ס"מ 39X95קבוע עם פתחים במידות 

  גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתור.

  אדריכל תגוון: לפי בחיר

  'Shop Drawingsעל ' ר האדריכלדרש אישוע: ביצו

  אופן מדידה: קומפ'

  

  OP12-02לפי פרט  יחידת רפפה 06.03.02

  אפשרות פירוק וחיבור חזרה של היחידה בזמן הכסת הציוד) תכולל יחידת רפפה קבועה (דרש

  ס"מ, 230/320 –מידות: יחידה קבועה 

  .רגמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתו

   כלבחירת אדריגוון: לפי 

  'Shop Drawingsהאדריכל על 'דרש אישור ביצוע: 

  אופן מדידה: קומפ'

  

  02A-OP12לפי פרט  יחידת רפפה 06.03.03

  אטומה ומבודדתכולל יחידת רפפה קבועה 

 57X66במידות שכולל חלון ממוע אוטומטי לשחרור עשן  – ס"מ 230/320 -  מידות: יחידה קבועה

  ,ס"מ

  תור.ב ץ חם וצבועגולוון באבמ :גמר

  גוון: לפי בחירת אדריכל 

  'Shop Drawingsדרש אישור האדריכל על 'ביצוע: 

  אופן מדידה: קומפ'

  

  OP12-03לפי פרט יחידת רפפה  06.03.04

  כולל דלת רפפה חד כפית ויחידות צידית ועילית קבועות

  ס"מ, 140/225 –מידות: דלת 

  ס"מ, 90/230 –קבועה צידית יחידה 

  ס"מ , 95/230 – קבועהעילית  יחידה

  גמר: מגולוון באבץ חם וצבוע בתור.



61 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

  גוון: לפי בחירת אדריכל 

  'Shop Drawingsדרש אישור האדריכל על 'ביצוע: 

  אופן מדידה: קומפ'

  

  קו לחיים (מעקה קשירה לגים) 53.006.0

שור יי מהדס ובאלחיים" על פ ומעקה קשירה לאבטחת גים בטרסות, כולל כבל קשירה מפלדה "ק

  . ג דוגמא ופרט לאישור האדריכל והמפקח בשטחלן להצייועץ בטיחות. על הקב

  

  ו לחיים (מעקה קשירה לגים)ק 06.04

הובלה, אספקה, התקה, עיגון וכל הדרש להתקה מושלמת. בכפוף להחיות  תכולת עבודה ומחיר:

  מהדס ובאישור יועץ בטיחות.

דה "קו לחיים" על פי מהדס ובאישור כבל קשירה מפל רסות, כוללבטם בטחת גיאלמעקה קשירה 

  . א ופרט לאישור האדריכל והמפקח בשטחיועץ בטיחות. על הקבלן להציג דוגמ

  

  דלתות פלדה ומשקופי פח  06.05

ת ריאספקת והובלת הדלתות המוגמרות (מגולווים וצבועים בתור בגוון לבח העבודה והמחיר כוללים:

ים הדרשים להתקה, משקופי פרזול וכל הרכיב ם, צירים, ברגים, אלמטיילרבות מחבר האדריכל),

ורי דלת, מעולים ומפתחות, והתקה מושלמת של המשקוף והדלת לפי החיות היצרן פח מגולוון, מעצ

  לרבות הברגה וכל עבודה דרשת.

  מכרז.פת למסמכי הרוגדלי וסוגי הדלתות השוות כמפורט ברשימת הפתחים המצ

  

  משקופי פלדה לדלתות 06.06

  תכוות החומר  .1

בס או בלוקי הבטון והדלת המותקת מבה משקופי פלדה כשהם מורכבים אל קיר הג  1.1  

 10ק"ג במהירות של  100בו (ע"י אחרים) עולה, יעמוד בפגיעת כח אופקי בשיעור של 

  מ' בשיה.

, 45DBש בשיעור של רדת רעים להומותק יהיו ההמיועדים לדלתות המב משקופיםה  1.2  

ת כי כשהדלתות בהן סגורות ועולות. על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושר

  הפרטים והאטמים אותם יתקין אומם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור הדרש.

מ"מ, בעובי המפורט ברשימות  2המשקוף יהיה עשוי מפח מכופף מגולוון בעובי   1.3  

ימה. בהיקף המלבים חיצה ו/או ע"פ פירוט ברשמקוף כרוחב הם. רוחב המשיטובפר

  אטם גומי.יותקן 

מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת, מטיפוס שמחזיק את הדלת  יהיו מעצורי ריצפה  1.4  

במצב פתוח וע"פ דוגמאות מאושרות. מעצורי הרצפה כלולים במחירי הדלת בכל 

  הסוגים.

  צרת "ריגלר" או ש"ע.יהיו תו טי המחבראלמהגלגלות וכל  הצירים, המחזירים,  1.5  
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  התקה וביצוע העבודה  .2

הקבלן בתכיות ובמבה את מידות הפתחים בהם יורכבו  לפי ביצוע העבודה יבדוק  2.1  

פריטי המסגרות, ויודיע למפקח על כל אי התאמה, לצורך קבלת הוראות לגבי המידה 

  הקובעת.

פורטות להלן הדרושות, ל ההתקות המלוודא, כי כ דה על הקבלןובלפי ביצוע הע  2.2  

חים המתאימים לסוג לרבות יקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה, והפת

  הפירזול שקבע לכל דלת יתוכו ויכללו בייצור המשקוף.

ס"מ לפחות מתחת לפי  6הרכבת המשקופים תבוצע באופן כזה, שהמלבים יוכסו   2.3  

גו ס"מ שיעו 60ו עוגי פח כל ם מתאימים. כמו כן ייתילרצפה בעוגף, ויחוזקו וצהרי

  למחיצות (ביה/בטון).

בין משקוף הפח לקיר הביה/הבטון ימולא ביציקת טיט, בצורה שתמלא את כל  הרווח  2.4  

  הרווח.

ת ורמובהר בזאת לקבלן, שבכל מקרה מסביב כל הדלתות המבוצעות בביה, תהייה חגו  .3

לתות למשקופים, לא יותר ריתוך צירי הד ס"מ. 20אכיות ברוחב עד וות אופקיות בטון יצוק

ף ייחתך חריץ בתוך המשקוף, בו יוחדר דף הציר ויולחם ולשם הרכבת הצירים במשקו

מסביב לפח לשם חיזוק (בצירי "פייפ"). לא תותר כל סטיה מאכיות המשקוף, ורוחב אחיד 

  של הפתח לכל גובהו.

  

  האישור ובדיק תהליכי 06.07

ים, אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופיל 1:1הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בק"מ 

האטמים, הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון 

 כל הבדיקות ו"ח הבדיקה.דמבדיקה מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות היסוי והשרטוטים כחלק 

  דיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל חשבוו.המכללים אשר להם דרשת ב

  

  מפתחות מאסטר 806.0

  כל המעולים יהיו מתוצרת "ירדי" או ש"ע.  .1

מאסטר", דו צדדי, לפי רשימה - כל מפתחות הצילידר יותאמו לסדרות "מאסטר" ו"תת  .2

  .הצילידרים למועד הרכבת דשימסור המפקח ע

אספקת המעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד, לדלתות גרות ומסגרות.   .3

  מאסטר", לפי החלוקה שיוחלט עליה על ידי המזמין.- ל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תתכ

 תוהמזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח  מאסטר קיים. כל קבוצ  .4

רש), פתח זה יותאם (אם יידתח מאסטר ראשי אחד. גם מפ" יותאמו לממאסטר- ה"תת

  למפתח מאסטר קיים.

מאסטר", - וכות בהתאמת מעולים ומפתחות לקבוצות "מאסטר" ו"תתכל ההוצאות הכר  .5

  כמתואר לעיל, יהיו כלולות במחיר הדלת.

  אופי מדידה ותכולת מחיר 906.0

הדרש להתקה מושלמת. בכפוף  לה, עיגון וכאספקה, התק ,תכולת עבודה ומחיר: הובלה .1

 להחיות מהדס ובאישור יועץ בטיחות.

 תב הכמויות.המדידה לפי המצוין בכ .2
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  מתקי תברואה - 07פרק 

  

  החיות כלליות 07.01

  כללי 07.01.01

של מכון  העבודות תבוצעה לפי המפרט הכללי הבימשרדי לעבודות ביין ("האוגדן הכחול"), תקים

י תברואה מטעים הישראלי והתקים. מסמכים אלו מהוויהוראות למתקם חלק בלתי ם משרד הפ

זה, וחלים על העבודות המשמשות ושא למכרז/חוזה זה. בכל מקרה של סתירה או  פרד ממכרז/חוזה

  אי התאמה בין המפרט הבימשרדי ובין מפרט זה, יהיה כוחו של זה האחרון עדיף.

  

   באות:הסו העבודות בפרק זה יכו 207.01.0

  אסלות ומיכלי הדחה  .1

  כיורים וקערות  .2

  ברזים  .3

  משטחי שיש   .4

 

 ולת העבודה והמחירתכ 07.01.03

העבודה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי והעזר וכל יתר הדברים   .1

אישורים ו כן המצאת מכהדרושים להתקת כל מתקי התברואה כמתואר בתכיות ובמפרט. 

  חזרת השטח למצבו הקודם והכת תיק מתקן בסוף העבודה.וות מהרשויות השוות, היורש

ן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי וכון, תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה. המתק  .2

העבודה עשויה להשתות בפרטיה בהתאם לתאי המבה, התכון המפורט, שיויים 

כל השיויים והסטיות לציוד המוצע ע"י הקבלן.  צוע, ובהתאםבתכון ובבי תוהשלמו

יב המתקן לא יפגע בשום צורה ואופן. כל שיוי מהתכון המקורי יתוכו ויבוצעו כך, שט

וסטייה מהתכיות והדרישות, מלבד שיויים זעירים, יוגשו לאישור האדריכל והמהדס לפי 

  הביצוע.

רי תליה וחיזוק לצרת, הקשורות יים, אביזשל קוזולרט התכון המפו תעל הקבלן להכין א  .3

ך הפרוגרמה והדרישות הכלולות במפרט. בציוד הדרש, על יסוד תכיות מוכות ועל סמ

המתכן רשאי לשות ולהשלים את הדרישות עם האישור הסופי של התכיות. הקבלן אחראי 

 כת אחרת.ר"ל זק למען לקויים וכולכל זק או הפסד שייגרמו עקב ביצוע או תכ

 

 דרישות ציוד וחומרים 07.01.04

דתו יהיו חדשים ומסוג מעולה, ללא פגם, כל הציוד והחומרים בהם משתמש הקבלן לעבו  .1

ויעמדו מכל הבחיות בדרישות המפרט, התקים הישראליים ובהעדרם בדרישות התקים 

במסמך המאשר כי  ןית היצרן וכמלווה בתוו היהבילאומיים. כל פריט ציוד או חומר אחר יה

בהם משתמש אושר ע"י מכון התקים הישראלי או אחר. כלי העבודה והמכוות הציוד מ

  הקבלן יהיו תקיים, ויעמדו בדרישות הוראות וחוקי הבטיחות בעבודה. 

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקים, בהתאם למפרט ולכתב הכמויות, טעוים   .2

הקבלן או מהיצרן או מספק שור, רשאי המפקח לדרוש מילפי מתן האשור המפקח. יא

  ים טכיים, עקומות אישור מכוי תקים וכו'.יוד תכיות ייצור, הסברים, תיאורהצ
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בהתאם לדרישות המפקח, הקבלן יזמין על חשבוו בדיקת מכון התקים לבדיקת טיב   .3

  ה השוים.במחירי היחיד החומרים והמלאכה, והתשלום יהיה כלול

  

 רישיוות ואישורים 7.01.050

קח את כל הרישיוות והאישורים לפי תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למפ  .1

מהרשויות הרלבטיות לביצוע העבודה לפי התכיות. לצורך זה, המזמין מתחייב לספק 

 תהדרוש להשג יב לטפל בכליחלקבלן לפי דרישתו מספר מספק של תכיות, והקבלן מת

  הרישיוות כ"ל.

קשורת וכו') את הקבלן מתחייב לשלם לרשויות (מזמין העבודה, חברת החשמל, משרד הת  .2

  כל ההוצאות והערבויות הדרושות.

הקבלן אחראי לטפל בהגשת כל האישורים הדרושים לאכלוס המבה בכל התחומים הוגעים   .3

  א ישולם בפרד.לב הכמויות ול במחירי כתוללעבודות. מילוי דרישות אלו כ

  

 אישורי ציוד, צרת ואביזרים 07.01.06

לפי אספקת המוצר פרוספקטים, קטלוגים, הוראות הפעלה,  הקבלן יעביר לאישור המתכן  .1

 אחזקה ופרטי הציוד שיפורט להלן:

 ברזי יתוק  1.1  

 מתלים ופרופילי תלייה חרושתיים  1.2  

 תויקבועות סיטר  1.3  

 רותתקה לקים להמתלי  1.4  

  כל ה"ל גלום במחירי היחידה  .2

  

 הבטחת אספקת החומרים והציוד 07.01.07

להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה של על הקבלן 

לאחרים  ומהיצרים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמים שייקבע. הקבלן יהיה אחראי לזקים שייגר

  ים וציוד במועדים מאוחרים.הזמים, בגלל אספקת חומר שיבוש בלוח ע"י

  

 ןבדיקות שדה והתאמה לתק 07.01.08

הקבלן יבצע טילת דגימות בהתאם למפרטים ולתקים, או כפי שיקבע המפקח. כל   .1

ההוצאות לביצוע בדיקות השדה ובדיקות מעבדה להתאמה לדרישות התקן, הדרשות ע"י 

י דרישות המפקח, יהיו על ט במפרט ובתכיות ואם לפראם לפי המפודס והמפקח, ההמ

 על הקבלן למסור את כל תוצאות הבדיקות למפקח.חשבון הקבלן בהתאם לתאי מכרז זה. 

לפי עבודות ההכה והרכבת הצרת, על הקבלן לבדוק את תוואי הצרת ולוודא שאין   .2

צור. לא תשולם כל תמורה יבעבודות הי מכן להתחיל רחהפרעות למהלך קווי הצרת, ורק לא

לן לא בדק אם תוואי וספת בגין עבודות וספות ותיקוים שייגרמו כתוצאה מכך שהקב

הצרת פוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא. על הקבלן לקחת בחשבון במחיר העבודה את כל 

  העבודות שהוזכרו לעיל.
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 מיעת זקים והפרעות 07.01.09

ם למתקים ולמבים הקיימים, ים כדי להמע מגרימת זקיוז בכל האמצעעל הקבלן לאח  .1

פון, מים, ביוב וכו', ולבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה לדרכים ולציוד, לקווי חשמל, טל

והתאמה מלאה עם המפקח וכל יתר הגורמים הוגעים בדבר. במקרה של גרימת זק הוא 

ים כדי ל הקבלן לאחוז בכל האמצעעה. כמו כן, לתאי החוז םאישא בו באחריות מלאה, בהת

 שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים. 

  ה כגד פעילות טבע, אשר ייקטו ע"י הקבלן, יהיו על חשבוו.אמצעי הג  .2

על הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות יבוצעו בתוך המבה, שבו מתבצעות עבודות שוטפות   .3

בודות עם מהל האתר , ועליו לתאם את סידור העקבלים שויםהיום על ידי  במשך כל שעות

ילויות המתבצעות בו יתכן ויהיו הפרעות באתר. בגלל הפע ועם כל הגורמים העובדים

ועיכובים בעבודות הקבלן, שיגרמו להפסקות ו/או אי ביצוע העבודה בשלבים. לא תוכרה 

  .תתביעות כספיות בגין הפרעות ו/או הפסקו

 

 מצבו הקודםהחזרת השטח ל 07.01.10

העבודות. עליו  על הקבלן להחזיר על חשבוו את כל השטח בו עבד למצב בו היה לפי תחילת  .1

להקים ולבות גדרות שהרס, לתקן קווי מים וציורות יקוז וכל מבה אחר שהרס או 

  התקלקל עקב העבודה.

ך למקום והכבישים בסמח, המבים וטשהקבלן רשאי לדרוש מהמפקח לרשום את מצב ה  .2

ע את ה לפי תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח, והקבלן יחוייב לבצהעבוד

  התיקוים, שלדעת המפקח הוא חייב בהם, על חשבוו.

אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים יחייב אותו למלא את כל דרישות   .3

 המפקח בידון.

  

 תיק מתקן .1107.01

  הקבלן למפקח שי "תיקי מתקן", הכוללים: בודה ימסורעם סיום הע  .1

 .של הפרויקט  AS MADEתכיות   1.1  

 קטלוגי ופרוספקטים של הצרת, השסתומים, הקבועות הסיטריות וכו'.  1.2  

 מחיר "תיק מתקן" כלול במחירי כתב הכמויות, ולא ישולם בפרד.  .2

  

  דוגמאות 1207.01.

גמאות ודגמים של כל הקבועות שור המפקח, והאדריכל, דויצורך קבלת אבלן יציג, לקה  .1

בות הברזים והסוללות ולרבות המפורט להלן, בהתאם הסיטריות לפי התקתם באתר, לר

  לכתוב ובאיכות גימור טובה:

 מצדה" או ש"ע 375אסלה תלויה מחרס לבן דגם "  1.1  

 ש"ע " או385אסלת כים דגם "ברקת   1.2  

 כיםחצה לתא ר רכיו  1.3  

 כיור רחצה דגם "חרסה" או "ופר" או ש"ע  1.4  

  4220דגם  5יחידת משטח אבן קיסר קבוצה   1.5  
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אין להתחיל בייצור הפריטים לפי קבלת אישור האדריכל על כל דגם ו/או הכסת התיקוים   .2

שבדק ביצועם לדגם  הדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת

 ואושר.

 הרכיבים המותקים באתר יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שבדק ואושר על ידי האדריכל.  .3

  העבודה הוספת הכרוכה בדוגמאות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה כל תשלום.    

הוא  רוהדוגמאות יוצבו באתר לאישור, במקום עליהן יורה המפקח.  תאי להתחלת הייצ  .4

ת לייצור.  לא ס של הדוגמאות כמתאימול האדריכל ובאישור המהדשבחתימת ידו אישור 

 הזמים בשל עיכוב בתהליך אישור הדוגמאות. תתקבל טעה לאיחור בלוח

   

  קבועות סיטריות 07.02

 כללי 07.02.01

כולל מושב ומכסה דגם כבד, עם  383אסלה תלויה מחרס לבן, סוג א', תוצרת חרסה, גלארי  .1

  לב"מ.צירי פ

ו כמותי, כולל מצוף, ציור שטיפה מחובר לאסלה, ון דל מגע, כולכמותי מוצחה דו מכל הד .2

ברז יתוק כדורי, ציור פלסטי גמיש משוריין או ציור חושת (מומלץ), גישה מהחזית, לחצן 

הפעלה קדמי כרום יקל מט, מתקן התקה חרושתי מגולוון למכל ולאסלה לקירות גבס ו/או 

 בריט.ים ולרצפה, גבלוק

א', אובלי, להתקה מתחת למשטח, כולל קוזולים  צבועים, סוג  ס לבןי, מחרכיור שולח .3

 .162סיפון בקבוק, חרסה, ופר 

 עם קדח לברז. 45, אלפא ם קטיםרותייכיור בש .4

, 2, כולל קוזולים צבועים, סיפון בקבוק, "ס"מ 60/40/20 קערת מטבח, מחרס לבן סוג א', .5

 חרסה.

רום יקל, כולל בזרי יתוק יל ופה כמ, מצמ" 165 קרים וחמים, פיהללה בעמידה למים וס .6

או חמת, ציורות גמישים משורייים לחיבור, סגירה וביטול ציור מים  במידה ולא דרש, 

 .302843לפי התוכיות, חמת, אוורסט 

 .302853סט מ"מ, חמת, אוור 200עם פיה ארוכה מסתובבת, ה סוללה כ"ל אבל למטבח .7

  

  פירוט עבודות קבועות סיטריות  07.03

  

  אסלות ומיכלי הדחה   07.03.01

ו יותקן המזרם לם. הקיר עלים יוסתרו בקיר באופן מושיאסלות יותקו כאשר מיכלי ההדחה והמגו

  עם אריחי הקיר כולו ואיו בולט.  אחיד ושטוח לכל גובהו. המזרם מותקן כך שמסתיים במפלס אחד

  

  קערותמשטחי שיש, ברזים, כיורים ו   .03.0207

  התקן במקומות ציבוריים:את הכיורים יש להתקין על השיש בהתאם לדרישות   .1

 .מ מהקצה"ס 50רחוק לפחות , מצד הקיר או קצה השיש, כאשר מרכז הכיור החיצוי  1.1  

"מ ס 90מזה וישו מרחק של לפחות ם במרחקים שווים זה כאשר הכיורים ממוקמי  1.2  

 ממרכז כיור אחד לבא אחריו.
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 מיקום הברז ע"פ האדריכלי.  1.3  

  מ"ר –יח', למשטח שיש  –רים וקערות : לברזים, כיואופן מדידה  .2

ם וכל הדרש יח: מדידה, אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור לציור מים דלוהעבודה כוללת  .3

  מושלמת. לקבלת עבודה

  

  סיטריות אופי מדידה ותכולת מחיר לקבועות 07.04

 קבועה, כלהקומפלט, בהתאם לסוג הקבועה. מחיר היחידה כולל אספקת  יחידותבהמדידה   .1

מותקת ופועלת, לרבות רטים לעיל והדרושים לקבלת קבועה , החומרים וכו' המפוהאביזרים

  חריות.א ליקוז,חיבור למים, לביוב   ,ת חיבורברזי יתוק וצר

בלה, הרכבה, ברז יתוק, מעמד מתכוון, פל אספקה, הו: מדידה, אסלות ומיכלי הדחה  .2

לקבלת לציור שפכים וכל הדרש והתחברות לאסלה, חיבור  הפירוסטה מג'ט, ציור שטי

  עבודה מושלמת.

  

  ודות הצרתבע 5.007

  

  סוגי הצרת 07.05.01

    הלן :לבמסגרת מכרז/חוזה זה על הקבלן לבצע עבודות צרת מסוגים שוים כמפורט 

  תסיטרילצריכה  מי רשת  .1

  , חיבורים וספחים בלחיצה.P.Sצרת בשירותים ומטבחים תהיה .  1.1           

יהיו הציורות  .40, סק. ASTM-A-53רגות לפי הבעם ים וומגול תיורו, צ2ציורות "  1.2  

ל עקבות את כ"יבשים", ללא כל עקבות של שמן. לאחר חיתוך, הברזה וכו' יש לקות 

  .השמן

  יקוז, ביוב ומי גשם במבה  .2

  , דוגמת גבריט.HDPE - ציורות מ  

    

  רים בקווי ציורותיזאב 07.05.02

  להלן רשימת אביזרים בקווי ציורות :

1.  "2 אטם מתכת ארוכה,, ידית כרום עם הברגות, כדור מצופה ומטה ברזים כדוריים מפליז 

  , כולל רקורד מתאים.VENUSדגם  EFFIBIן, לוטפ

מתאים לפי  כולל ברז כדורי ליתוק S1/2דגם " תוצרת "רפאל", י מיםבקוו וירוא םושסת  .2

  פרוט לעיל.

  מחסומי רצפה וקופסאות ביקורת  .3

    עם מאריכים מגבריט בקטע אחד, מולחמים.בקווי גבריט, יהיו מגבריט,   3.1  

חיבור   ה.,ת מרובעת, דוגמת מ.פ.מסגרגם כבד, עם יו מפליז, דהמכסים/ סבכות י  3.2  

      בהברגה. החיבור למאריכים יהיה אטום.

בתוכיות הקבלן מופית לאיטום כל המאריכים והשרוולים, לפי פרטים  שומת לבת  3.3  

    המכרז ובתוכיות יועץ האיטום.
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  וי ציורותוספחים בק  07.05.03

    המתכן.ור כל הספחים יהיו חרושתיים. ייצור ספחים באתר ייעשה רק באיש  .1

  :ורות פלדה מרותכים למיםיצ  .2

    .  , ציפוי פימי זהה לזה של הציורDIN ,16NDספחים לריתוך לפי      

      :ברגיםמתו רות פלדהויצ  .3

    הספחים יהיו מגולווים ויבשים, ללא שמן.. 40מתאימים לסק. להברגה  םספחי  

  צרת גבריט  .4

  יורות.ה לצספחים מתאימים גבריט. הספחים יהיו מתוצרת זה  4.1  

בלחץ  , לחיבור ציור גמיש של יקוז מזגים לצרת יקוז (הכסה32/50ספח מעבר   4.2  

  המועת שליפה החוצה).

  

  בדיקת לחץ  07.05.04

הלחץ  ודליפות, לחץ לגילוי זילותכל קטע ציורות, כולל ספחים ואביזרים, ייבדק בדיקת   .1

  להלן. כמפורטיהיו  בדיקההמשך לבדיקה ו

ברזים, אביזרים  יר, היקוז,וקת הלחץ יש צורך לוודא את תקיותם של קודות האובדי לפי  .2

  שוים וכו' לאורך הקטעים הבדקים.

      .הקבלן יספק את כל הציוד הדרוש לביצוע הבדיקה  .3

  הצרת. בידודבדיקת הקווים תעשה לפי ביצוע   

  לחץ הבדיקה :  .4

  .בר משך שעתיים 12 –בכל הקווים  4.1  

לפי ת"י  עומדע"י סגירת כל הפתחים, מילוי הקווים במים,   – בקווים גרביטציויים  4.2  

  עות.ש 24, או מילוי במים עד קצה ציור האוורור, משך 1205

  לא מותרת כל ירידת לחץ.  4.3  

    , ובהתאם להחיתו.בוכחות המפקחהבדיקות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבוו   .5

  ן.למתכ , ימסרו מפקחה ע"ירות ,מאושתוצאות הבדיקות   

  

  ביעת צרתצ 07.05.05

לרבות צרת בקירות  ,הויייצבעו בצבעי מגן וז ,הציורות לכל אורכם והיקפם, הספחים כל  .1

  .וצרת מבודדת

   :הצביעה תבוצע כמפורט להלן  .2

  2.1  ורות ייים. דה וכוך, חלולכלו ,משמןקוי הציעל ידי אמצעים מכ '  

  .יסוד מתאיםצבע יישום   2.2  

  מיקרון. 150שכבות צבע עליון סיטטי בעובי   2.3  

  צרת מים חמים תצבע בצבע עמיד לחום.  .3

    :לרבות טבעות סימון ,659 י ת"יפיו ליה בעווי הצג  .4

    . 42תכלת  –מים   4.1  

    .96אדום סיגל  –ומתזים  שכבוי א  4.2  

  .מדבקות –ציורות מבודדים   .5
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   רתת לצתמיכו  07.05.06

מ' ובאורך  1.5רחקים של עד במ ),P-1000 )41X41וגמת דים וופרופילי יויסטרט מגולמ תמיכות לצרת

    הציורות. מתאים למספר

ות ס, לרבות גברלקי כולל חיבור, מגולוויםחיבור התמיכות לקירות עם ברגים מצופים, מוטות הברגה 

  הדרושים. םחיזוקיה כל  פה שלהוס

  

707.05.0 רת מתצ חתהחת לבטון.  

 15י בבעו ,30- מבטון בצרת מתחת לבטון תהיה עם עטיפת בטון מזוין. עטיפת בטון לציורות תהיה 

    ס"מ. 20כל  6, חישוקים 10ברזלים אורכיים ל צד. ס"מ מכ

  

  פתחים ומעברים 07.05.08

  הקבלן יבצע פתחים ומעברים לצרת בהתאם לדרש.   .1

טימת א הקבלן ת הצרת יבצעל בקוטר מתאים. בגמר התקשרוובכל פתח יתקין הקבלן   .2

    המפקח.וראות לפי ה איטום חומרהשרוולים ב

כפי שמפורט  הקבלן מופית לפרטי האיטום של השרוולים, המאריכים וכו', תשומת לב  .3

  .בתוכיות המכרז

  . 1205 במעבר צרת לממ"מ, יספק ויתקין הקבלן שרוול אטום, לפי הפרט ת"י  .4

  

  שטיפה וחיטוי של צרת מים 05.0907.

  משרד הבריאות.ולפי דרישות  1205כל ציורות המים יעברו שטיפה וחיטוי לפי דרישת ת"י   .1

שטיפות וחיטויים עד היה טעם וריח במים. עליו לבצע מספר שלא י על כך הקפידלבלן על הק  .2

    לקבלת מים ללא ריח, באישור המפקח בכתב.

  

  ודות צרתדה ותכולת מחיר לעבמדי אופי 07.50.10

  ר.הציו וסוגצרת תימדד במ"א ציור מוח, בהתאם לקוטר   .1

לביצוע העבודה  הסוגים,, מכל מחיר היחידה כולל אספקת הציורות, כל הספחים הדרושים  

כולל כל  ),הצורך מידת ,וספים אשר ידרשוהספחים המופיעים בתוכיות וספחים (

 כדרששלות ותמיכות  כולל לחמות וכו' הדרושים, כולל מחברים,ההם, וכיהרית ,וכיםהחית

, בותיחצו ומעברים, קידוחיםתחים פ צביעה, ,ישורלא לרבות הגשת תוכיות ייצור ומיקום

  חיטוי ויקוי, תוכיות לאחר ביצוע.  בדיקות לחץ, שטיפהאיטומם, וומאריכים  םשרוולי

    ג האביזר וקוטרו.לסו עבור אביזרים ישולם ביחידות, בהתאם  .2

  י זיהוי.לל שלטים ,כוגדי םוגימחיר אביזר כולל רקורד ו/או זוג א  

  מדד במ"א ציור, כולל ברזל.יעטיפת בטון מזוין ת  .3
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 תאורה, חשמל ותשתיות - 08פרק 
  

  החיות כלליות 08.01

  כללי 08.01.01

המיוחדות לתכון, ייצור, התקה והפעלה שות ה ועד להגדיר את כלל התוים הטכיים והדרימפרט ז

עיים ושצ"פים, קרחשמל, מתקי תאורה ותשתיות לאורך כבישים, צמתים, מעברים תת ק של מערכות

כה, לרבות הוראות והחיות לעמידה בדרישות המזמין "תוכית חסות לטיב החומרים והמלאכולל התיי

  תחבורה ירושלים" ועיריית ירושלים. אב

    

  ים וסטדרטים חיות, תקה .0208.01

ובתקות שתוקו מכוחו של החוק וכל תקות אחרות הוגעות  1954 –חוק החשמל תש"יד  .1

 החשמל. ןלמיתק

 .2008 - ) התשס"ח3תאיו ואגרות) (תיקון מס'  יה (בקשה להיתר,תקות התכון והב .2

 הבטיחות בדרכים לתכון מאור בדרכים.החיות משרד התחבורה ו .3

משרדית לסטדרדיזציה של מסמכי - של הוועדה הבין ללי לעבודות בייהט הכבמפר 08פרק  .4

 החוזה לבייה ולמיחשובם. 

מכרז למתן שירותי התקה,  –ים ריית ירושליזורים של עישל מערכת הרמ דמפרט טכי מיוח .5

י רמזורים קיימים והתקי רמזור חדשים.אחזקה ושירות למתקה, אחזקה ושרות של מתק 

 תאורת רחובות. – 1862ת"י  .6

משרדית לסטדרדיזציה של - לתשתיות תקשורת של הוועדה הביןבמפרט הכללי  18פרק  .7

 ולמיחשובם.  המסמכי החוזה לביי

  המחלקה למאור עיריית ירושלים –מפרט מאור  .8

    

  תיאור העבודה 08.01.03

  מערכת תאורה .1

  המרגלית:קטע   

ולל ביית מרכזיית מאור כ 12כת החלפה של כל מערכת התאורה בתחום קטע מתו . 1.1

  .283לעמוד קיים השייך למרכזיית תאורה מס'  5ה מס' חדשה, חיבור מעגל תאור

  מרכזית מאור . 1.2

ת ירושלים, בצומת המרגלית, ר חדשה לפי סטדרט עיריידרש להתקין מרכזיית מאו    

  התבלין.

 75 שכבתית קוברה בקוטר- מצעות צרת שרשורית דולתשתית התאורה המתוכת בא . 1.3

  למות בטחון. מ"מ עבור הזת חשמל למצ 63מ"מ , יתווסף ציור 

  תשתיות עבור חברת חשמל .2

אושרות של חברת מתבוצע בהתאם לתוכיות ה למעבודות התשתית עבור חברת חש . 2.1

 חשמל, ובהתאם להחיות חברת חשמל.



71 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

ת חשמל לוחות הזמים, מועדי החת בעת החת התשתית הקבלן יתאם מול חבר . 2.2

 ה וחיבורם.כבילהצרת, ה

בעת החת תשתית חברת חשמל, הקבלן יתאם מול חברת חשמל ויזמין מפקח מטעמה  . 2.3

 ים וסגירת התוואי. לבשילווה את החפירה, החת הכ

 ת התיאומים מול חברת חשמל יהיו כלולים במחירי החפירה והתשתיות. לויוכל ע . 2.4

 חשמל מ"ג  .3

 צומת מרווה והחסידה –מרגלית רחוב ה . 3.1

הופלת בכביש לתוואי חדש כולל חציית  החשמל של המ"ג שתיתהעתקה של ת    

ל אורך הקטע לפי כלהכביש, עם שמירה על מס' מעגלים קיימים והוספת קו חדש מ"ג 

  "י.בקשת חח

 רחוב המרגלית בין צומת המרווה לצומת התבלין . 3.2

ת בכביש לתוואי חדש , עם שמירה על מס' העתקה של תשתית החשמל של המ"ג הופל    

קשת חח"י, התשתית קיימים והוספת קו חדש מ"ג לכל אורך הקטע לפי בלים מעג

  .10+280לפי התוכית עד חתך  PVCתוח בצרת 

 ן לצומת המחכת אודםהמרגלית בין צומת התבלי בורח . 3.3

העתקה של תשתית החשמל של המ"ג שופלת בכביש לתוואי חדש במדרכה  . 3.3.1

עמקת התשתית אל רך העתקת תשתית החוצה את הצומת לתוואי חדש לצווה

ל מס' מעגלים קיימים והוספת קו חדש מתחת למסילת הרכבת, עם שמירה ע

  "י.חחמ"ג לכל אורך הקטע לפי בקשת 

שלב הראשון של הפרויקט עד קודה זו תועתק בהתשתית מתחילת הקטע  . 3.3.2

  בתיאום מלא עם חח"י .

 ת המחכת אודם לצומת המחכת השיהרחוב המרגלית בין צומ . 3.4

ל המ"ג שופלת בכביש לתוואי חדש במדרכה תית החשמל של תשהעתקה ש . 3.4.1

אל  תוהעתקת תשתית החוצה את הצומת לתוואי חדש לצורך העמקת התשתי

יימים והוספת קו חדש ם שמירה על מס' מעגלים קמתחת למסילת הרכבת, ע

  מ"ג לכל אורך הקטע לפי בקשת חח"י.

שתית בזק קת תזו תועתק בשלב הראשון של הפרויקט לאחר העתתשתית  . 3.4.2

  בתיאום מלא עם חח"י .

 רחוב המרגלית בין צומת המחכת השיה עד סוף הקטע . 3.5

  טע לפי בקשת חח"י.קההוספת קו חדש מ"ג לכל אורך     

 מ" חשמל  .4

 קו הזה לבית כסת . 4.1

כה כולל העתקה של תשתית החשמל של המ"ג שופלת בכביש לתוואי חדש במדר    

לפי   PVCיימים, התשתית תוח בצרת ים קחציית כביש, עם שמירה על מס' מעגל

 .10+150התוכית עד בית הכסת בחתך 

 כיכר על המרגלית, המרווה . 4.2

  ה הגים לחיבור מב"הזה מ - פילר  . 4.2.1
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  הזה מ" לחיבור שירותים ציבוריים – פילר . 4.2.2

 10+280חתך  . 4.3

  הזה מ" למגון רמזורים - פילר    

 מת המרגלית התבליםצו . 4.4

 זוריםן רמהזה מ" למגו - פילר  . 4.4.1

  הזה מ" למרכזיית תאורה - פילר  . 4.4.2

  צומת המרגלית, המחכת, אודם . 4.4.3

 הזה מ" למגון רמזורים - פילר  . 4.4.4

  כת צפויתת, המחילצומת המרג . 4.4.5

  מ" למגון רמזוריםהזה  - פילר  . 4.4.6

 צומת המרגלית, כיסה ליער גילה . 4.5

 רמזוריםהזה מ" למגון  - פילר     

  תשתיות עבור חברת בזק .5

וצע בהתאם לתוכיות המאושרות של חברת בור חברת בזק תבית עעבודות התשת . 5.1

 בזק, ובהתאם להחיות חברת בזק.

 .18הבימשרדי פרק  טהעבודות תבוצע בהתאם למפר . 5.2

תשתית הקבלן יתאם מול חברת בזק לוחות הזמים, מועדי החת חת הבעת ה . 5.3

 הצרת, הכבילה וחיבורם.

ת חשמל ויזמין מפקח מטעמה חבר בעת החת תשתית חברת בזק, הקבלן יתאם מול . 5.4

 החת הכבלים וסגירת התוואי. שילווה את החפירה, 

  התשתיות. כלולים במחירי החפירה ו ויכל עלויות התיאומים מול חברת בזק יה . 5.5

  תשתיות עבור תקשורת עירוית .6

ם לתוכיות המאושרות של עבודות התשתית עבור עיריית ירושלים יבוצעו בהתא . 6.1

 אם להחיות העירייה.ובהתעיריית ירושליים, 

 .18העבודות תבוצע בהתאם למפרט הבימשרדי פרק  . 6.2

    במחירי החפירה והתשתיות. םכל עלויות התיאומים מול העירייה יהיו כלולי . 6.3

  

  ביצוע עבודות תשתית + מאור בדרכים 08.02

  מבוא 08.02.01

 שלים.בירולאורך תוואי הרכבת הקלה  תאורת רחובותדות עבומתייחס לביצוע מפרט זה  .1

איכות, בטיחות בעבודה, - תאים כלליים הכוללים: סיווגי הקבלן, איכות העבודה, ציוד שווה .2

ות קבלה מפרט וכתב הכמויות, בדיקויות, התאמת התוכיות, השרתיאום עם גורמים ו

 ואחריות הקבלן

דות וסימוים, חפירות וחציבות, שמירת קרקעית ובכללה, בין השאר: מדי- תשתית תת .3

עבודות פרוק, אספקה  טיחות בהצטלבויות צרת חשמל עם שירותים אחרים,חי במרוו
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קה והחת השחלה וחיבור כבילים, אספ בקרה, אספקה,- והחת צרת, אספקה והתקת תאי

 מוליכי הארקה

ועל אחזקת  )צרת, כבלים, יסודות(הקבלן המבצע יהיה אחראי על התשתיות שביצע  .4

גם ובמידה והקבלן יידרש להפעיל את המערכת או מין התשתיות עד למסירת המערכת למז

 .חלק ממה בתקופת הביצוע

 -יליות לגבי גופלן, בין השאר: דרישות כללכתאורה וציוד הדלקה שב- אספקה והתקת גופי .5

 תאורה - ם, גופיגופי התאורה מסוג גופי תאורת כבישי .תאורה, ורות, ציוד הדלקה ותקים

 בעירית ירושלים.תאורה - לספקים וגופימכה פי הדרש בוהל הס- יהיו על

ורה, את -עמודיתאורה שבכללן, בין השאר: דרישות כלליות לגבי - עמודיאספקה והתקת  .6

- יהיו על תאורה - גופי התאורה מסוג גופי תאורת כבישים, גופי .תקיםורות, ציוד הדלקה ו

 בעירית ירושלים.תאורה - ה לספקים וגופיפי הדרש בוהל הסמכ

ולוחות חשמל שבכללן, בין השאר: דרישות יצור, עמידה בתקיה  לתאורה תזיומרכ .7

 ת כדרשבדיקות חשמליות ובטיחותיו ובדרישות התקה, אספקה, הובלה והתקה באתר,

 ביצוע מתקי תאורה זמיים/ארעיים על עמודי עץ שבכללם, בין השאר: ייצור, אספקה .8

 והתקה.

 ,סוד בעמודי תאורה ומרכזיות תאורהות יהארק ביצוע הארקות שבכללן, בין השאר: .9

 דאספקה והחת מוליכי הארקה אופקיים, אלקטרודות הארקה אכיות, הארקות יסו

 .ים ולקירות בטוןלגשרים, מעברים תת קרקעי

  

  החיות כלליות 08.02.02

 .הבימשרדי  08פרט אשר בא כהשלמה למ מפרט זה היו מפרט מיוחד 

  

  סיווג קבלי 08.02.03

  ף להשתתפות בפרויקט  :י סתא

קבלן רשום בפקס הקבלים בדרגת סיווג המפורט למטה, בעפי רישום לביצוע עבודות  .1

  בישראל, כדלקמן: באיות ורשום ברשם החברות הדסה

   160חשמלאות                                      . 1.1

   240                     החת קווי תקשורת . 1.2

   250                         החת קווי חשמל . 1.3

   270תאורת כבישים ורחובות              . 1.4

  . שים האחרוות  5מים  ב ודיסיון מוכח לביצוע עבודות חשמל בפרויקטים  .2

הדסאים לפחות עם יסיון בעבודה  2אשים לפחות , מתוכם  10מעסיק צוות עובדים של  .3

  שים לפחות . 5דסאי  כה

ודות חשמל מטעמו , בעל רישיון לעיסוק ת הפרויקט מהל צוות עבההלקבלן יעמיד לרישות  .4

ד אי מתאים למתקן , לכל אחלמבעבודות חשמל, מהלי העבודה בשטח ישו רישיוות חש

  ק בעבודות חשמל בתוקף . מהעובדים רישיון לעיסו

  ה בגובה .צוות עבר הדרכות בטיחות בעבודה ועבוד .5
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  ודהשלב היתכות ותחילת עב 08.02.04

התוים והמידע  ,על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכיות ומסמכי החוזה את כל המידות .1

י, בתוים במפרט הטכטעות, סתירה או אי התאמה  המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא

ב למהל הפרויקט בכתב הכמויות ובין התוכיות השוות, עליו להודיע על כך מיד ובכת

 .ולבקש הוראה בכתב

ת כלל התיאומים ההדסיים שבוצעו ע"י צוות התכון מול אותם יר לקבלן איעב המזמין .2

יוות קבלת היתרי חפירה והריש ךרהרשויות והגופים במהלך תכון הפרויקט לצו

 עבודות המתוכות.המתאימים לביצוע ה

  : ים כאמור בכל ושא עייי לפרויקט ובכללהקבלן אחראי לתאום עם רשויות וגופים עייי .3

ר תשתיות קיימות להשגת המידע הדרש לתכון העבודה כך שתימע כל פגיעה תואי . 3.1

 בהן

 פגיעה בהן[ בזהירות הדרשת למיעת כל כון עבודות בקרבת תשתיות קיימותת . 3.2

פי הדרש במסמכי ההסכם האחרים או בהתאם - התחברות לתשתיות קיימות על . 3.3

 .דרשים במהלך העבודה באתר לצרכים

תקשורת לסוגיה  ,מיכות לקווים קיימים של חשמלן עבודות כלשהן בסהקבלבכל עת שיבצע  .4

ת בזהירות וכיו"ב, תבוצעה העבודו זג(בזק, טלביזיה, וכו)', מים, ביוב, תיעול, דלק, 

 קווים קיימים. על שלמותם ותקיותם של מירה קפדיתהמרבית, תוך ש

ן המדויק של התשתיות יקומבלן בעבודות חפירה/חציבה, עליו לוודא את מבטרם יחל הק .5

לעבוד, וזאת באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך השוות שבקרבתן הוא אמור 

החשמל ומפקח מיוחד  וש תבוצעה בוכחות מפקחוע העבודות. חפירות הגישצילהתחיל בב

קרקעית הידועה באתר, כאמור - תת מטעם כל רשות/חברה האחראית על מערכת תשתית

 .לעיל

 פרט הבימשרדי עבור הכשרת התוואי, סימון ועבודה הכה. במ 08.02פרק ראה  .6

וטיים מה לתקים והמפרטים הרלואתהקבלן יהיה מחויב באספקת כל תעודות הבדיקה והה .7

יבים, הציוד והמערכות שבכוותו לספק לאתר בהתאם למסמכי החוזה וכן עבור כלל הרכ

ח והמתכן, באם להסכים לשיוי המפקבעת הצעתו למוצר שוו"ע, כחומר רקע לבדיקת 

 ופי, בהתאם לבקשת הקבלן.המוצר, במוצר חל

מקביל עם לבה/ בלפי תחילת ביצוען (בהצ תוביצוע העבודות לרבות סימון המערכבמהלך  .8

תיעוד בכל  אישור עבור סימון, על הקבלן לקבלסימון מערכות חדשות/ קיימות אחרות), 

ות חלקיים/סופי (מדידות במהלך הביצוע ותיעוד שבומהלכי העבודה וריכוז תוים לח

זרת מצב חהשלב התחלתי, שלב חפירה, שלב החה, שלב כיסוי, שלב סופי/ - יומיםב

כולל מפלסים, עומקים, אורך/רוחב  - ארקותיקת יסודות, שלב ביצוע הלקדמותו, שלב יצ

י האישור שלב ם, חציות ושרוולים, הצטלבויות והגות), אתתעלות ואלמטים מבוצעי

ב, בדיקות תוך כדי ביצוע העבודות, תיעוד עבודות הפיקוח/ציג הרשות במעבר בין שלב לשל

בזק, תקשורת לבי ביצוע תשתיות החשמל ויים בביצוע ותיעודם, שישחריגות/וספות/ 

יצוע עב' החשמל ומתקי התאורה ומתקי התאורה כחלק משלבי ביצוע העבודות (שילוב ב

 , בפיתוח הופי).וע עבודות במעבר התת"ק, בקירות תומכים, בסלילהביצ והתקשורת עם
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  שלב גמר העבודה ומסירתה למזמין 08.02.05

  הבימשרדי. 08פרט במ 08.01.10מור בסעיף לא ףבוס

ל חשבוו לאחר השלמת כל העבודות באתר והשלמת כל חיבורי החשמל, יזמין הקבלן ע .1

. ערכות והמתקים שהושלמו במסגרת הפרויקטל המביקורת כוללת של "חברת החשמל" לכ

 הביקורת תבוצע לכל חיבור חשמלי ומעגל בפרד.  

, יקבע מהל הפרויקט מועד בודהת הערה לרשת החשמל והשלמואעם חיבור מערכת/מתקן ת .2

, ת תבוצע בוכחות הקבלןההפעלה היסיוי .מתאים להפעלה יסיוית של המערכת/מתקן

  העירייה.ציגי שמל, המהדס המתכן וח החמהל הפרויקט, מפק

המסירה  יבכל אחד משלבהקבלן יפעל לתיקון מיידי של כל הליקויים שמצאו, אם מצאו,  .3

 .דיקות למייהםוהב

  

  תוכיות עדות ותיק מערכת/מתקן 08.02.06

  הבימשרדי. 08מפרט ב 08.01.09+  08.01.08בוסף לאמור בסעיפים 

לאורך כל שלבי ביצוע העבודות, כולל  MADE ASוכיות עדות יש תהקבלן דרש להכין ולהג .1

 זר, יציקת יסודות, החזרתוחבשלבי הכה, חפירת תעלות/ בורות, החת תשתיות, מילוי 

וחים אופקיים, ת מבה כביש בקודות החציה/ חפירה, קידהמצב לקדמותו ו/או השלמ

 .יבורים, התאמה והגבהת שוחות/ בריכות/ תאיםהשחלה, ח

עותקים (עותק  5בדיקת המתקן והשלמת כל התיקוים, הקבלן יספק למהל הפרויקט  חרלא .2

 פר המתקן הכולל:סמ) CDקשיח "ייר" ותקליטור מדיה 

הרחוב, מספר הסכם, פרטי הקבלן הראשי, פרטי קבלן החשמל,  יקט, שםשם הפרו . 2.1

 טי מפקח החשמל.פרטי מהל הפרויקט ופר

 אחריות של כל הציוד במתקן.ם, ורשימת ציוד הכולל מפרט, דג . 2.2

 מפות ותוכיות מצביות. . 2.3

 .AS-MADEתוכיות הדסיות בחזקת   . 2.4

 דוחות טכיים ואישורים. . 2.5

 ת טכית.ורספ . 2.6

 יומי עבודה. . 2.7

  

  תקופת בדק ואחריות 08.02.07

  הבימשרדי. 08במפרט  08.01.11בוסף לאמור בסעיפים 

תחל מהמועד שבו יוצא  בפרט החשמל והתאורה מערכתהאחריות של הקבלן על תקופת  .1

  .אישור למערכת/מתקן

לפי  בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהייה תקופות אחריות שוות .2

  :להלןמרכיבי המערכת/מתקן כ

  .שים 6 -  עמודים וזרועות לתאורה . 2.1

  .שים 3  - פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים . 2.2

  שים. 10 –(אחריות על כל חלקי הגוף)  LEDה ופי תאורג . 2.3
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  .שה 1  - בגופי תאורה ל"ג  ורות . 2.4

  .שים 5 – מצתיםורות, תאורה: משקים, קבלים, - אביזרי . 2.5

 .שים 2 – חשמל- לוחות / תאורה- מרכזיות . 2.6

  

  קרקעיות- תשתיות תת  8.02.080

 משרדי.הבי 08במפרט  08.03+   08.02+   08.01בוסף לאמור בפרקים 

צבה כוה ודות המדידה והסימון הכרוכות בהל עבפעיל מודד מוסמך שיבצע את כיהקבלן  .1

של כל הרכיבים,  (הן במיקום ובתוואי והן בגובה ובקביעת רומי הקרקע הקיימים והסופיים)

 רש ע"י מהל הפרויקט. וככל שייד

הקבלן יעמוד לרשות כמו כן מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע המודד המוסמך של  .2

שלום לכל סוג מדידה שתידרש לצורך הפרויקט ללא כל ת טעמומהל הפרויקט ו/או מי מ

 וסף. 

גש מוד .דה ולא ישולם בפרדיחביצוע האמור לעיל והמפורט להלן יהיה כלול במחירי הי .3

במפורש כי במשך כל תקופת הביצוע יעמוד המודד המוסמך של הקבלן לרשות מהל 

יקט ללא כל תשלום וסף הפרואו מי מטעמו לכל סוג מדידה שתידרש לצורך /הפרויקט ו

 .פורט להלן יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בפרדכשביצוע האמור לעיל והמ

הקבלן יעשה רק לאחר שיסומו  המודד המוסמך שלידי - תאורה על- ישל עמוד םוסימון המיק .4

 .תועה, מדרכות וכבישים- ישפה, אי- אבי ,בשטח מיקומי מעקות הבטיחות

עבודות פיתוח של מערכות אחרות, יתכן אתר העבודה, הדורש  ד שלעקב אופיו המיוח .5

בהתאם לקצב ההתקדמות של  ,והקבלן יידרש לבצע את העבודות החוצות בקטעים מוגבלים

זאת ללא תוספת מחיר, גם אם יידרשו אביזרי חיבור לצרת עבודות התשתיות האחרות, ו

 .בשלב קודםצעו ו/או חפירות זהירות לגילוי תשתיות אשר בו עקב כך

במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות, שבה תבוצע עבודת  .6

 .מחיר חפירה זהירה , ללא תוספת

 בקרה - ות/תאיחפירה לתעלות ולשוח .7

 בקרה תבוצעה בהתאם לתוכיות ולפרטים המוצגים- חפירות לתעלות ולשוחות/תאי . 7.1

, ליעדהמקה בין מקור ההזה ועד ל עובהן. כל תעלה תחפר בבת אחת לכל אורכה ולכ

  . וזאת לפי החת הצרת ומוליך הארקה

החפירה ע אשר לא מאפשרים ביצוע וצבמידה ובגלל הסדרי תועה זמיים ושלבי בי . 7.2

 , תן לבצע את החפירה בחלקים בתיאום ובאישורו של המפקח.בבת אחת

ס"מ או לפי  60 ב עדס"מ וברוח 120לצרת הכבילים תהייה בעומק חפירות התעלות  . 7.3

ס"מ מכל צד,  10לפי כמות הציורות המוחים ובתוספת או כתב הכמויות והתוכיות 

רוחב  Invert Level  תית הציורותלרום המתוכן לתחת מתחת יעס"מ בקרק 10כולל 

 סמכי ההסכם האחרים. ס"מ לפחות אלא אם צוין אחרת במ 40התעלה בתחתית יהיה 

   במצב של שימוש מפי השטח הסופיים, למעט מטר עומק התעלה לא יפחת מ . 7.4

 כאמור.  CLSMב
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ן בהתאם לתוכיות ובקרה תבוצע בהתאמה לעומק הקבוע בתכ- חפירה לשוחות/תאי . 7.5

 .הכסים והיוצאים, כולל הדרש ותמפלסים של תחתיות הציורולפי ה

  

  חציות דרכים  908.02.0

תר רק באישור מיוחד מבטון תו ט אומאספלקיים רה הכוללת פתיחה של מיסעת כביש חפי .1

של מהל הפרויקט, בהתאם לתוכיות, לפי תאי הקרקע והתשתיות האחרות באתר (בכביש 

  .ביצוע הסלילה)תותר חפירה גם לפי שלבי , במסגרת עבודות פיתוח, שדח

 )חציית דרך קיימת (כבישבתוכיות,  במידה ולא יתן אישור לפתיחת המיסעה ו/או דרש .2

קידוח כזה יבוצע בכל שיטת קידוח מאושרת, בכל  .דוח אופקיבאמצעות קי ככללתבוצע 

 עומק שיידרש ללא תוספת מחיר לעומק. 

, או לפי התוכיותהכמויות  יהיו כפי שמפורט בכתבה ורוחב פתיחת הכביש פירחהעומק  .3

ת לפי כמות הציורות המוחים ובתוספוס"מ  60 ס"מ וברוחב עד 120תהייה בעומק אחרת 

 .ס"מ מכל צד 10

קרקעיות לפי עבודות - בחציית כביש חדש תבוצעה כל העבודות הדרשות לתשתיות תת .4

תוכרה היא כולה של הקבלן ולא  יות לתאום ולביצוע כדרשרחהסלילה למייהן. הא

 .תביעות כלשהן מצד הקבלן אם לא יעשה כן

ים מחומר פלסטי שזורעבר המותקים בחציית כבישים יושחלו חבלים בכל ציורות המ .5

 .מ"מ שישמשו להשחלה/משיכה של הכבילים הייעודיים8מתאים בקוטר 

  

   מסילת רכבת קלהחציות  08.02.10

קידוח כזה יבוצע בכל  .בוצע ככלל באמצעות קידוח אופקימת תקיי מסילת רכבת קלהחציית  .1

  שיידרש ללא תוספת מחיר לעומק.  שיטת קידוח מאושרת, בכל עומק

של הכביש באישור של מהל פתיחה חדשה תבוצע בחפירה וב כבת קלהרלת מסיחציית  .2

 האחרות באתר (בכביש חדש, ת, בהתאם לתוכיות, לפי תאי הקרקע והתשתיוהפרויקט

 .פיתוח, תותר חפירה גם לפי שלבי ביצוע הסלילה)במסגרת עבודות 

כיות לפי התו או ס"מ 200 ס"מ וברוחב עד 300תהייה בעומק ה עומק החפירה ורוחב פתיח .3

. לאחר ביצוע ס"מ מכל צד 10לפי כמות הציורות המוחים ובתוספת או כתב הכמויות ו

חת הצח  תרהחצייה והיוCLSM רת לצה בעוממעל הצי  180ק עד ורך הגס"מ מפ

 המסילה.

קרקעיות לפי עבודות - תיות תתתבוצעה כל העבודות הדרשות לתש מסילהבחציית  .4

ן ולא תוכרה האחריות לתאום ולביצוע כדרש היא כולה של הקבלהן. הסלילה למיי

 .תביעות כלשהן מצד הקבלן אם לא יעשה כן

לים שזורים מחומר פלסטי בישים יושחלו חבותקים בחציית כהמעבר המ תבכל ציורו .5

  .לים הייעודייםמ"מ שישמשו להשחלה/משיכה של הכבי8מתאים בקוטר 
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 אחריות הקבלן 08.02.11

 חוק מבחית מאחריותו הקבלן את לפתור כדי זה במפרט הכלולות ההוראות בביצוע אין .1

 העפר עבודות תולבטיחו החפירה ליציבות האהמל באחריות הבלבדי הושא יהיה והוא

  .והיסודות

מים עבור ביצוע תשתיות עומקי חפירה חריגים המתוכים בסמוך ו/או בתוואי כבישים הקיי .2

מי בטיחות פדה על מרווחי פעילות מתועת רכבים קיימת ומטעל הקהחשמל והתאורה, כול

יחות ט מתאים, מעקות הגה ובטולבעבודה (תימוך/ דיפון זמי/ מדרגות בחפירה, סימון ושי

  ועוד)

  

 מילוי חפירה 08.02.12

במפרט  08.02.04ורטות בסעיף מילוי חפירה וחציית כבישים תבוצע בהתאם להוראות המפ .1

 הבימשרדי. 08

פיו המיוחד של אתר העבודה, הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות , ייתכן או עקב .2

לקצב ההתדקמות של  ת בקטעים מוגבלים, בהתאםוצוהקבלן יידרש לבצע את העבודות החו

 ת התשתית האחרות , וזאת ללא תוספת מחיר .עבודו

- קרה מלאה בת בבס"מ מהודקו 20רת יעשה ממצע סוג א' בגובה המילוי החוזר מעל הצ .3

, חישוב הכמויות לצורך תשלום  CLSM–חומר ל , בחציות כבישים תבוצע החלפת ה 98%

 טי בלבד.רוייעשה עפ"י החתך התיא

תאם להחיות הרשויות בעבודות לילה , כל זאת ללא כל ודה שיבוצעו בהיידרשו קטעי עב .4

  תוספת מחיר.

  

  מדידת מצב קיים (חפירה/חציה) .1308.02

ים לאחר ביצוע החפירה והחת התשתיות עוד לפי אישור המפקח לכיסוי דת מצב קימדי למצע דרש

  ם כיסויים.רטהתעלה, לשם תיעוד העבודות שבוצעו, 

  

  בין תשתיות עבור מערכות שוות גשמפ 08.02.14

 הבימשרדי. 08במפרט  08.03+   08.02+   08.01בוסף לאמור בפרקים 

זו יש לשמור שרות אחר ו/או בהתקרבות לתשתית כשל  בהצטלבות צרת חשמל עם תשתית .1

לביצוע של  תומערכות מפורט- על המרחקים בין התשתיות השוות בהתאם לתוכיות תאום

 לחוק החשמל ותקותיו.ו/או בהתאם מתכן הכביש 

  אים:בהעדר הוראות אחרות יישמרו הכללים הב  

טלפון, טלוויזיה או  כגוןחשמל לבין מערכת תשתית אחרת - ות בין כביליבכל הצטלב . 1.1

 ., יותקו קווי החשמל מתחת למערכת האחרתמים, ו/או התקרבות בייהם

יישמר  ,ו התקרבות בייהםו/אך, ל לבין כבילי מתח מומשבכל הצטלבות בין כביל ח . 1.2

 .ס"מ לפחות בין הקווים20 מרווח של 

רווח של מר מחשמל לבין ציור מים או ביוב או יקוז יישבכל הצטלבות בין כביל  . 1.3

 .ס"מ לפחות בין הקווים50
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בכל הצטלבות בין כבל חשמל לבין צרת ו/או כבילי תקשורת "בזק" ו/או כבילי  . 1.4

 .ס"מ לפחות בין הקווים30ם, יישמר מרווח של זיה, ו/או התקרבות בייהיוטלו

חברה לה שייכת התשתית אותה יש לחצות ידי מהל הפרויקט ו/או הרשות/- אם יידרש על .2

לפי הוראותיהם והדבר לא  מרחק אחר ו/או אופן חצייה אחר, יש להוג כדרשעל  לשמור

  .יהווה עילה לתוספת כספית

ס"מ, מסיבה כלשהי,  120 - ן מהמחייב עומק קטו מתחת למכשול מעבר מעל א בכל מקרה של .3

  .טחייב הקבלן לקבל החיה ואישור ממהל הפרויק

 ')."מקורות", צרת פט, כבילי "בזק" וכורת במעבר כבילים מעל מכשול (מעביר מים, צ .4

ר טמבכל מקרה של הסתעפויות או מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן מ .5

אחר קבלת אישור וכית פרט מתאימה ללן לבצע את העבודה לפי תמסיבה כלשהי, חייב הקב

 15 יתדרגתהחפירה. שיוי בעומק התעלה יבוצע בצורה ה בכתב של מהל הפרויקט לעומק

 .מ' אורך תעלה ולא יהווה עילה לתוספת כספית 1ס"מ לכל 

 

  קרקעית- כבלים בצרת תת 08.02.15

  י.הבימשרד 08במפרט  08.05 קבוסף לאמור בפר

י תו מתוצרת מאושרת ע"י מכון התקים וושא XLPEכל כבלי החשמל בפרויקט יהיו מחושת מסוג 

 .579תקן לפי ת"י 

  

  הארקות  08.02.16

  הבימשרדי. 08במפרט  08.05מור בפרק ף לאבוס

וכן ליד כל  אלקטרודות הארקה אכיות תבוצעה במרכזייה למאור וכן בסוף כל קו תאורה .1

 .1742עמודה בת"י ודות תהאלקטר . עמוד

רקע כאלקטרודת ממ"ר יוח בחפירה בק35מוליך הארקה מחושת גלויה ושזורה בחתך  .2

ודי התאורה ולמרכזייה למאור דרך צרת מעבר לעמ הארקה אופקית, לרבות השחלתו

כביל - ליעילים וחיבורו בתוך העמודים ובמרכזייה למאור לפס הארקות באמצעות לכב

 .316 ו בדרישות ת"יקיים. מהדקי הארקה יעמדלחיצה ת- ושרוולי

באישור  ,ה בקרקע, תבוצע ההתפצלותבמקומות בהם דרשת התפצלות של מוליכי הארק .3

היוצרים קשר מולקולרי  CADWELD)–(ריתוך כימי  בשיטת חיבורי קדוולדמל, מפקח החש

ך הארקה ולא כלולים במחירי מולי ,רשודיעמיד בתאי שיתוך. מחיר חיבורי קדוולד, אם י

  .עבורם בפרד אלא אם רשם אחרת במסמכי ההסכם האחריםישולם 

אור או בצרת במעבר ת למבקרה, ביסודות המרכזיו- ובשוחות/תאיP.V.C - בצרת המעבר מ .4

 מ"מ 29ליך ההארקה הגלוי בתוך ציור מריכף בקוטר מעל מכשול יושחל מו

והשזור בתוך ציור מריכף  גלויקה הרה יושחל מוליך ההארואת- ביסודות בטון לעמודי .5

 ."מ שיוכן מראש ביציקת הבטון של יסודות אלהמ 29 בקוטר
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 פירוק מתקן תאורה קיים 08.02.17

מים לסוגיהם שדרש לפרקם יפורקו בשלב ההכות לעבודות תאורה קיי- ימתקמערכות/ .1

ל פי הוראות של הכביש בעבודה וזאת ע םיתשתית רק אם הם מפריעים לביצוע רכיבים עייי

 .ל הפרויקטבכתב של מה

תאורה - מתקי /והופעלו מערכותתאורה קיימים לפי שהותקו - אין לפרק מערכות/מתקי .2

כל פרוק של מערכת/מתקן קבועים או  תאורה זמיים חלופיים.- מתקי/רכותקבועים או מע

 .ל הפרויקטהזמיים כאמור או חלק מהם טעון אישור בכתב של מ

 :בהתאם לסוג המערכת/מתקן המפורקים עבודות הפרוקככלל כוללות  .3

 פרוק מכי . 3.1

ו ור אהזה, כך שלא ייוותר מוליך או חיב- ת כביליפרוק חשמלי מלא, לרבות שליפ . 3.2

פורק או הקשור אליו, ומחובר אביזר או חלק חשמלי או מכי אחר של המתקן המ

 .למקור מתח חי

 םתהחזרת פי השטח לקדמו . 3.3

 ום שיורה מהל הפרויקטפיוי הציוד המפורק למק . 3.4

 פיוי הפסולת לאתר פסולת מאושר . 3.5

 יתוק ,עם חברת החשמל ליתוק אספקת החשמל פירוק מרכזייה קיימת כולל: תאום .4

, פירוק לוח התאורה והובלת המרכזייה על כל חלקיה למקום שיורה מהל ורי החשמלחיב

 .הפרויקט

 ,תשתיות חשמל ישים, תאורה ודיעמ ישות,מרכזיות כולל  ,שציוד לא בשימוהפירוק של  .5

יבוצעו  רה זמית חדשים,ישים או מעמודי תאוחיבורים ממרכזיות או מעמודי תאורה 

באחריות הקבלן לבצע ציודהבעלים של העם לאחר תאום מראש וה"פ באישור מראש של מ .

  תאומים אלה בזמן ומראש.

בורי צרכן מבוטלים, פילרים חית עמודי חשמל רשת ישה, ודפירוק עמודי חשמל ישים, יסו .6

ו לפרק ולסלק את מבטון שלא בשימוש בתחום הפרויקט, באחריות הקבלן ועל חשבו

  זים של הפרויקט.ת המהפסולת וזאת במסגרת לוחו

  

  מרכזית מאור 08.02.18

  הבימשרדי. 08במפרט  08.07.06בוסף לאמור בסעיף 

ת ולפי דרישות עיריית תוכיוארות בבהתאם לדרישות המתו המרכזיה תבוצע ותבה .1

 ירושליים.

 לוח מים מפוליאסטר משוריין, כוללארוות אטו עשויה3X100A,מרכזיה למאור חיבור עד  .2

קופסאות וי מהחשמל ב,CI מחיווט אל העירייה, וכל הציוד והאביזרים כוללת בקר 

  .תוכיותל הדרשים מותקן בארוות ה"ל, בהתאם

  ם.דרטי של עיריית ירושליירכזיה תבה לפי הפרט הסטמה .3

 

  גופי תאורה 08.02.19

  משרדי.הבי 08במפרט  08.09בוסף לאמור בפרק 
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ידי הקבלן יהיו רק - ודם שיסופקו עלוזיוכל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם  .1

עיריית ירושליים רים/ספקים/יבואים מאושרים ומדגמים המאושרים לשימוש במיצ

תאורה בהתאם - ספקים וגופיעברו הליך להסמכת יצרים/ושאים תווי תקן ישראלי, שה

 העירייה.לוהל העייי של 

ור בדיקת י תאורה יצורף אישגופ ולכל משלוח של 20 ורה יתאימו לדרישות ת"י גופי התא .2

  .ידי מכון התקים הישראלי- מה על

וזאת  20 אישור התאמה לדרישות ת"י יגופי התאורה יהיו ושאים תווי תקן ישראלי או בעל .3

ידי מכון - תאורה יצורף אישור בדיקת מה על- על פי בדיקת מה, דהייו לכל משלוח של גופי

  .התקים הישראלי

תאורה  בלן יהיו בהתאם למפורט בתוכיותידי הק- שיסופקו על זריםכל הציוד והאבי .4

 וחישובי תאורה.

קים את שלים, ומספפים מאושרים בעיריית ירווגגופי תאורה אשר יסופקו בפרויקט יהיו  .5

 רמת ההארה הדרשת לפי תוכיות חישובי תאורה.

שר ר כאאו שווה ערך מאוש IGUZZINIשל חברת  DELPHIגוף התאורה יהיה דוגמת 

 הלן :מאפייי הגוף הם כל

---  המזמין, מערכת של לפי בחירתו AKZO-150בגוון  - צבוע בתור  עשוי מיציקת אלומייום  

 (לפי כתב הכמויות) לומן  ---- תפוקת אור  Cree-XR-E, מתוצרת ות) (לפי כתב הכמוי לדים - 

 IP-66,אטימות  גתדר לבע גוף התאורה היו (לפי כתב הכמויות) אט וו ---- כולל של  הספק

דרייבר איטגרלית  מערכת IK08.בהלם טרמי  מחוסמת עמידה מפזר אור עם זכוכית

אופטימיזציה בביצוע  שוות לקבלת ותפוטומטרי  עקומות4 בעל . ןהתואמת לתפעול תקי

 ISO17025 . מעבדה מות מאושרותלפי בחירת המתכן העקו ---------  עקומהלפי התכון 

 .ללא שיוי עפ"י דרישת המתכן 3000K  שעות עבודה. צבע האור 60,000ת לפחו אורך החיים

 .או שווה ערך mA 700 אפשרות הפעלה בדרייברים שוים בעלי זרמי

יסופק  - , אביזרי גמר וכו' מערכת הבקרהמפורט להלן, לרבות גופי תאורה, יוד הכל הצ .6

כותו של הקבלן, לספק גם ת. זאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויוויותקן בהת

"ע יחשב ו, על מת להסיר ספק, ציוד שמהל הפרויקטשאושר ע"י בתאי  - ציוד שוה ערך 

כיות, פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה ות: חשמליות מת התכוות הבאהשווה מבחי ציוד

 רות שוטף ואמין. של מכון התקים, מיצרן מוכר בעל ש

דה ולא יוצע ציוד הציוד המוצע ע"י הקבלן (במי תאמתהקביעה הסופית של מידת ה .7

  . מהל הפרויקטתשמר ל - מהתוצרת המצוית) 

"ע יחד עם הציוד שהופיע ויוד שקבלן יציג הקבלן את הצי ה""ע עובזמן הצגת ציוד ש .8

   "ע.ובמידה ולא לא יאושר שאו בכ"כ בתוכיות 

  תהיה סופית וללא עוררין.  מהל הפרויקטשל  קביעתו .9

  : הבאים איפיויםהורה, קביעת שווה ערך יקבע לפי ופי תאג ורעב . 10

 איפיון צורי  .10.1

צוי, מידות , טיב החומרים, גימור חיעביאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה לגבי צ  

 וכו'. 
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 איפיון ביצוע  .10.2

  קודות ההשוואה תהייה.  - ע"י מתכן התאורה   

 ה פוטומטרית באמצעות עקומות.  השווא . 10.2.1

  Ra/CRIINDEX.ומקדם מסירת הצבע(K) ות קלווין במעלגוון האור  . 10.2.2

 איכות החומרים מהם מורכב הגוף.  . 10.2.3

  .μLBצילות  . 10.2.4

   DIN ,UTE ,CIE.CIBS,ם ת"י, ים ובין לאומייפוהתאמה לתקים איר . 10.2.5

ז ע"י הגשת תוכית חישובי תאורה על בסיס תוכית התוחה עם טבלת ריכו . 10.2.6

  תוצאות  בקודות שידרשו ע"י המתכן .

ורה שיעשה בשטח ע"י הקבלן ועל חשבוו במועד שיקבע ע"י סוי תאיי ע" . 10.2.7

 המפקח תוך הצגת ג"ת אשר מופיע במכרז וג"ת המוצע.

 פיון תקציבי יא .10.3

ן מסחרי לטובת המזמין באלטרטיבת שווה הערך המוצע. הצעת קבלן יתרויש לדעת ה  

 והשוואה כספית.  ה במסמכים טכייםאלטרטיבה תהיה מלוו

 הספקה   .10.4

שומר לעצמו את הזכות לספק, להחליף/להוסיף גופי תאורה  מיןהמז . 10.4.1

 הפרוייקט.  להתכון בשלבים המתקדמים ש שיותאמו באופן מיוחד לפרטי

ע בהתאם למפרט. באם ידרשו להשגת המטרה פת כ"ל תבוצכל החלפה/תוס . 10.4.2

יה הוספתם טעוה אישור מראש גופי תאורה אשר לא כללו במפרט, תה

מתכן  רה. האישור ילווה ע"י יתוח מחירים שיבוצע ע"יהתאובכתב, ממתכן 

 לכהתאורה ויהווה את הבסיס להתחשבות עם הקבלן. לא תתקבלה 

  דרישות אחרות. 

  

  עמודי וזרועות תאורה .2008.02

רושלים, ויהיו אחד עמודי התאורה יהיו אחד מסוגי עמודי התאורה המאושרים בעיריית י .1

 אור של עיריית ירושליים.ט הממהעמודים המתוארים במפר

 זרועות לעמודי תאורה יתאימו למפרט המאור של עיריית ירושליים. .2

ים מורשה ומצא מתאים לתקן תק כוןלי על כך שבדק ע"י מארכל עמוד יישא תו תקן יש .3

 הישראלי ולדרישות שבמפרט זה. 

לא  .פחותיה למ' ש47יית ירושלים ויהיה למהירות רוח של העמוד יתאים לסטדרט עיר .4

 . יותר כל פגם בגלוון עמוד תאורה וזרועותיו

מ"מ מעל הבסיס עבור  600בעמודי התאורה יהיה פתח ו/או פתחים לאביזרים החל מגובה  .5

זק לעמוד ע"י בורג אלן מירוסטה אשר לא יהיה יתן להוציאו י הציוד. מכסה הפתח יחומגש

. גודל הפתח יתואם, )ח העמודה פתכך שהבורג לא יאבד כאשר פותחים את מכס(סה מהמכ

  .לגודל מגשי האביזרים אשר יוכסו אליו ,לפי ייצורו
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אביזרים, כמו כן יהיה בו ה טיחו חיזוק איתן של מגשיביבפתח העמוד יהיו תפסים אשר  .6

חת קפיצית מפליז ושי אומי דיסקיות פליז רגילות, א 4מולחם לעמוד עם  3/16 בורג פליז "

 שביסוד העמוד הארקה מחושת לעמוד, ופס הארקה מגולבן מלוחית ר פספליז, עבור חבו

לגשת אליו  מזרח, ולכיוון שיהיה יתן פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפה לצד צפון או .7

 .ו האי אך לא מהצד ולא מהכבישמהמדרכה ו/א

ל חק שאין בו אבן שפה למדרכה יוצבו העמודים במר בכל מקום אשר בו יתן הדבר, ואשר .8

אלא אם ישה החיה אחרת בתוכיות או בהוראת או במישור העצים, מ' משפת הכביש,  0.8

 המפקח. 

 .החיות עיריית ירושליםבהתאם ל פר העמודע בלתי מתקלף מסבצעל כל עמוד יצבע ב .9

 .ובצבע גמר זהה לזה של העמודלכל עמוד תהיה זרוע לכל פס לפי סוג העמוד וסוג הפס  . 10

ן חם ללא בועות וללא פגם בגלבון. הגלבון יעשה לאחר ו מגולבים בגלבויהי עמודים מפלדה . 11

העמוד . מיקרון100עובי הגלבון יהיה לפחות  קוי יסודי של העמוד בהתזת חול וכימיקלים.

  .יהיה באורך כמפורט בכתב הכמויות

 ס"מ ראשוים של העמוד יצבעו באספלט חם.  30- ברגיי היסוד ו - לאחר הצבת העמוד  . 12

  

 יסודות לעמודי תאורה 02.2108.

 הבור ליסודות העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאם לתכיות .1

 -מקצועי והיציקות תהייה מבטון בזלן י ברת הברזלות תבוצע ע"ודלצורך היציקות, כל עבו .2

 ובהתאם לשרטוטים 30

החורים  רכזיהתאמת המרווחים בין מרכזי ברגיי היסוד למ לפי היציקה, על הקבלן לבדוק .3

גיי היסוד יהיו כפי השרטוטים ובמרווחים של בסיס העמוד אשר ימוקם על היסוד. בר

ופה באבץ חם. ל בסיס העמוד יצמיציקת הבטון ש וד הבולטסיקצה בורג ה .כמפורט לעיל

גים ימרחו במשחת גריז גרפיט קצות הבר  .אומים ודיסקית מגולבים 2לכל בורג יסוד יהיו 

רגים וימולא בגריז תם ציור "פד" שהקצה העליון שלו יבלוט מעבר לבלהגויולבש עליהם 

 .גרפיט

ת עם יהיה בתבי י חלק זה של יציקת היסודזאבמידה וחלק מהיסוד בולט מעל פי השטח  .4

הפאות של  דיקטים בצידה הפימי, ועם פיות קטומות, ולאחר הסרת התבית יוחלקו כל

 .יציקה זו

 וכיות הפרטים. עמוד יבוצע בהתאם לפרט בתוד הכמות וקוטר הצרת ביס .5

  

  מערכת תאורה זמית 08.02.22

תית י ויוזו בתשמעץ שיותקו ביסוד טרומ הרמתקן התאורה הזמית מתבסס על עמודי תאו .1

לפי שלבי עילית באמצעות כבל תא"מ. מיקום העמוד יקבע לפי תוכיות תאורה זמית ו

  וו.שבח על"י הקבלן ו, אשר יוכו עהביצוע

ס"מ לפחות, 655×655×655עמוד העץ יותקן ביסוד טרומי ייד מבטון להחה עילית, במידות  .2

  .מטר 1.6ך ובאור 10 פלדה בקוטר "- רובתוך שרוול מבוטן מצי
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היסוד יכלול אביזרים משוכים תקיים יצוקים בבטון , יוצב על משטח מהודק ומיוצבהיסוד  .3

  .להרמה

  .אור- ירלבן זוהר מחזצבע פסים של היסוד ייצבע ב .4

תשתית עילית תוך שימוש בעמודי באספקת חשמל ופיקוד למתקי התאורה הזמיים תבוצע  .5

מטר לפחות  6חופשי של  יחת הכבלים יבטיחו מרווחהמרחק בין עמודי העץ ומת .עץ ארעיים

   .בין הכבל לבין פי הכביש בקודת המתלה המוכה ביותר

עברו אל הכבל הושא והכביל הייעודי המכאיים יו מציםשכל המא שיטת ההתקה תבטיח .6

על המתיחה  רויהיה משוחרר מהם לחלוטין. במתיחת הכבל הושא יש להקפיד לא לעב

   .ידי יצרן הכבל- כמומלץ על ,ההתקהת לתיל הפלדה בטמפרטורת המרבית המותר

דים. העמוקות על הסתעפויות מכביל עילי יעשו בקופסאות משורייות ואטומות המות .7

- וכס לקופסה דרך כיסות מתאימות בחלקה התחתון של הקופסה, או בצדדיה עלהכביל י

  מטה ידי כיפוף הכביל בקשת כלפי

ממ"ר לפחות, או כביל  16מוליכים בחתך  5הכוללים N2XYמטיפוס  הכבילים העיליים יהיו .8

מוצג יה כליכים יהתא"מ (תיל אווירי מבודד) קשורים לכבל הושא כאמור. חתך המו

  .תבתוכיו

 .הכבל הושא יוארק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכיות .9

התאורה הזמית ע"פ שלבי  ה או מתקן תאורה או מתקןרויש להעתיק או לפרק עמודי תא . 10

 הביצוע השוים ובהתאם להסדרי התועה הזמיים והתוכיות שיאושרו על ידי הרשויות.

  

  יםקוסטרוקטיביטים קות אלמהאר 08.02.23

 הבימשרדי. 08במפרט  08.05בוסף לאמור בפרק 

וז ם, קירות תמך ותעלות יקיייסוד תבוצע למבים כגון: גשרים, מעברים תחת- הארקת .1

עמודי תאורה או מתקי חשמל. העבודה תבוצע לפי שלבי ביצוע מבטון שמשולבים בהם 

  .המבה ולפי החיות מהל הפרויקט

להוראות הדין (ראו גם תקות החשמל [הארקות  ת יסוד בהתאםהארקקה תהיה ההאר .2

 ובהתאם לתוכיות ולפרטים הטכיים6356(יסוד], התשמ"א 

באישור  ,תבוצע ההתפצלות של מוליכי הארקה בקרקע, קומות בהם דרשת התפצלותמב .3

 מולקולריהיוצרים קשר  CADWELD) - מפקח החשמל, בשיטת חיבורי קדוולד (ריתוך כימי 

כלולים במחירי מוליך הארקה ולא  ,ך. מחיר חיבורי קדוולד, אם יידרשוד בתאי שיתועמי

(גון המפרט הטכי  אחרת במסמכי ההסכם האחרים ישולם עבורם בפרד אלא אם רשם

 הכמויות)ו/או כתב  המיוחד

- יסוד בהתאם לתוכיות באמצעות פסי- תאורה תבוצע הארקת- ליסודות בטון לעמודי .4

זיון - לובים של בורגי העיגון ביסודות. ביסודות בטון עם פלדתם שירותכו לכמודיארקות בעה

 ההארקות שבעמודים - כלובי בורגי העיגון ופס ירותכו מוליכי ההארקה אל מוטות הזיון,

כאשר מיקום  ,בקרה לאלקטרודות הארקה אכיות יותקו לפי פרטים בתוכיות- שוחות/תאי .5

רכב היורד לשוליים (כגון מאחורי עמוד גיעה על ידי י פמוגן מפ בקרה יהיה- כל שוחה/תא

 התאורה)
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  כולת מחיראופי מדידה ות 408.02.2

  .הבימשרדי 08במפרט  08.00 בוסף לאמור בפרק

ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות (בהתאם לכתב הכמויות) מדידה לפי מכלולים: כל  .1

ל העבודות, החמרים ובדת, כולל כת ועחת מושלמהעבודה בסעיף מסויים מדדת ביחידה א

  .העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט 

וד מדד בפרד (לפי ההגדרות רי/הצידה חומאחד ממרכיבי העבו לכמדידה לפי מרכיבים.  .2

 עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה.  מטה).

ם המלאים תחשב בתיאורין להעל הקבל ור הסעיפים בכתב הכמויות היו תמציתי,תא .3

במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכיות. בכל מקרה כל סעיף וסעיף בכתב 

 רש. פרט אם צויין אחרת במפו את ההספקה התקה וחיבור ללהכמויות כו

כמויות של הבכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שוה במידות בכתב  .4

  יה המבוססת על הסעיף הרלווטי ה"ל. "י איטרפולצוב עיעשה החש ,הקבלן

בכתב  הכמויות, לפי  םהמזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל סעיפי .5

  עייו.  ראות

  תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:  .6

 ים, דרישות מיוחדות. יכללהאת המפורט בתאים  . 6.1

: קיום התאים ה"ל יכללו במחירי 08למתקי חשמל הכללי פרט מפורט במאת ה . 6.2

 היחידה השוים ולא ימדדו ביפרד. 

 ו ע"י המזמין). יסופקאלה שוהפחת שלהם (פרט ל רזכל החומרים, חומרי הע . 6.3

כל העבודה להתקת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה, במכשירים,  . 6.4

זוקו כתוצאה מביצוע עבודות י עבודות שייקווכד' ות ומכוות, סתימות בבטון, בטיט

 הקבלן. 

 וממו.  ההובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבוד . 6.5

ם אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים מים לרבות קבליתאום עם כל הגור . 6.6

 מתואמים עם העבודות האחרות. 

ימו והגה עבודות שסתילקי ירה על חאחסת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמ . 6.7

 עליהם עד למסירתם. 

 ירה.פחמילוי מסביב לשוחות יהיה במצע סוג א' מהודקת בשכבות, ופיוי עודפי  . 6.8

 הסעיף בפרק הקצבים.על פי תאורה זמית תשולם  . 6.9
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  עבודות טיח – 09פרק 

  

  החיות כלליות 09.01

  כללי 09.01.01

, או במפרט מפורשות בתכיות  וראותלא קבעו הרה שבכל מקפרק זה מתייחס לעבודות טיח פים. 

ו/או לפי החיות ספקי  תישל המפרט הכללי של הוועדה הבימשרד 09המיוחד , קובעות הוראות פרק 

ישראליים המעודכים בכל הוגע לטיב כן, קובעות הוראות התקים היפויים דקורטיביים. כמו צ

  ב'.- מלא א' ו 1920תקן , החומרים וכו'

  

  תכולת העבודה 029.0108.

 טיח פים. .1

ת והובלת החומרים, לרבות כל אלמטי הפילוס והיישור, הכה, פיגומים (במידת אספק .2

. דרש לביצוע מושלם של העבודהים (במידת הצורך) וכל ה), יישור ופילוס,  תיקוךרהצו

ת תוספמחיר הטיח יהיה לכל גודל השטח, כולל בשטחים קטים וכן בחללים גבוהים, ללא 

  עבור גובה החלל.

  

08.01.03 ת השטחיםהכ  

הפגישה ברשת  םובמקומות כיסוי של שי חומרים שוים, כגון בטון וביה יש לכסות את מק .1

  דרישת המפקח יש לבצע גישורים ברשת ברזל.או הצורך  ע"פע"י המפקח.   שרתפלסטית מאו

וי יבוצע לכל האורך המיל  .1:3(ללא סיד וטיט)   חריצים לצרת סמויה יסתמו במלט צמט .2

י ולת מישור אחיד. על פי דרישת המפקח במקומות מסוימים יש לבצע כיסוהעומק עד קב

  .ברשת פלסטית

  שטח המיועד.י, יש להרטיב היטב את המעם התחלת עבודת טיח כלשה .3

 ,במקרה ואחרי ביצוע יציקות ו/או ביה יושארו קטעי קיר שקועים (אך ללא גילוי הברזלים) .4

המפקח.   על ידי  ערב משפר הדבקה שיאושרוטיט מלט עם   ע"י  הקיר לבצע יישורבלן על הק

  טיח וספת. תבעד יישור זה לא יקבל הקבלן תמורה כשכב

  

  י פילוס ופיותגלסר 09.01.04

בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח והבטחת טיח מישורי  .1

  בעובי אחיד של כל השטח.

גובה הפיות יהיה  וי פיה גרמית או שווה ערך., דמ XPNזוויתיםיו עם ח פים יהלטי פיות .2

  .כגובה הקיר/פתח

  

  שוות ם בטיח חדש אחרי עבודותיותיק 09.01.05

כל עבודות הטיח בתיקוים של עבודות גמר אחרי בעל המקצוע השוים (כגון: גרים, מסגרים, רצפים, 

הקבלן במסגרת   ע"י  ים יבוצעוכו') או במפגשים בין טיח חדש לקייר וחשמלאים, שרברבים, מזוג או

  ללא תשלום וסף. –טיח ה עבודות
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  וגמאותד 09.01.06

את  והאדריכל. מ"ר לפחות לאישור המפקח 1.0 –ל טיח פים בשטח של כ על הקבלן להכין דוגמאות ש

  .לתווקבמבה ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר ה  הדוגמא המאושרת

  

  טיח פים 209.0

 עבודה תכולת 09.02.01

ירי הטיח יכללו חמאספקת והובלת החומרים כ"ל, הכה וכל הדרש לביצוע מושלם של העבודה. 

  וכן עיבוד בקווים מעוגלים ומשופעים. ,י דרישת המפקחמויות קטות ובכל מקום לפעבודות בכ

 

  החיות ביצוע 09.02.02

ים ועל תקרות על פי ריל בשי הכיווים על שטחים מישוסרג טיח פים יהיה בשתי שכבות, .1

ליישם את   מכןחר אל  ורק ,ימים 2יש לאפשר את השכבה התחתוה פרטים, ותוכיות. 

ימים לפחות. יש לראות  3יש להחזיק במצב לח במשך שיה. את הטיח הגמור השכבה ה

 לא עומד בדרישות. בלן והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והק ,דרישה זו כעקרוית

  ח של הקירות והטיח של התקרות, יבוצע חיתוך טיח.במפגש בין הטי .2

 ת מגולוותשרחיזוק כל פיות הטיח בזויתי  .3

מגולוות בפיות כל הקירות למלוא גובהם, במפגש  XPMיים רשת יתי מגן עשויש לקבוע זוו .4

  חיצוי בין קירות ועמודים ובהתאם להוראות המפקח. 

אחרי הקביעה יש לצבוע את פיות הפח  ות באמצעות מסמרי פלדה.ר במקצועיתחובהרשת  .5

 בצבע מגן, שתי שכבות צבע בגוון הדרש. 

פיות רשת מגולוות בכל היקף  –ים הפיה. בפתחים ללא משקופ ויתי המגן יהיו לכל גובהוז .6

 הפתח.

 

  אופי מדידה ותכול מחיר 09.02.03

  העבודה כוללת:  .1

מלט שליכט רגיל, פיות  שתות, מסמרים, טיט,השחור כולל ר חומרספקת כל הא . 1.1

  גרמיות (למעט שליכט צבעוי).

תיקוים לאחר התקות  ות,תשתיחלוות, דלתות וצרת  ביטון משקופים עיוורים, . 1.2

  לבטן עם סומסום. -  צרת ברצפה

  ריכוז הפסולת במקום אחד באתר.ובסיום העבודות  האתריקיון  . 1.3

  (על פי הצורך). ול ברשת רביץצ 4 סגירה ציורות . 1.4

  מות טיח בסיום עבודות ריצוף וההתקות.השל . 1.5

  ית.מכל פיה תבוצע עם זווית טיח פח דמוי גר . 1.6

ת וכיו"ב, כמסומן בתכיות ובפרטיהן, י המים, עיגול הפיוהחיתוך, החריצים, אפ . 1.7

 כלולים במחירי הטיח השוים ולא ימדדו בפרד.
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טיח לאבן, ן וכס להפרדה בין משטחי טיח ובי, המכל אלמטי פח או אלומייום . 1.8

תשולם  , שיאפשרו הדבקות הטיח. לאXPMיותקו לאורכו משי צידיו שתי רצועות 

 .אלה והן יכללו במחירי היחידותתוספת עבור רצועות 

  המדידה במ"ר.  .2
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  עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

  

  החיות כלליות 10.01

  כללי 10.01.01

מהדורה רביעית משת  10דות ביה" פרק ישות "מפרט כללי לעבוו השלמה לדרהי מפרט זה  .1

  ללי.מקרה על דרישות המפרט הכ ל. כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכ2001

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:  .2

  .ריצוף באריחי גריט פורצלן וקרמיקה (כולל שיפולים)  2.1  

 .לן וקרמיקהפורצחיפוי קירות באריחי גריט   2.2  

 ליזמפתי דלתות מפ  2.3  

 

 תכולת העבודה והמחיר  10.01.02

לביצוע עבודה הדרשת  רושים להתקה, חיתוך וכלדהאספקת והובלת החומרים לרבות כל המרכיבים 

  מושלם של הריצוף והחיפוי.

 

 בחירת האדריכל ומוצרים שווי ערך 10.01.03

ואיפיון גמר, יהיה  צבעים וגווים, בחירת סוגי ריצוףירת בכל הוגע לבחירה בין אלטרטיבות, בח

בכל  ה מלאה לדרישות האדריכל.מאהאדריכל הקובע והפוסק הבלעדי, ועל הקבלן לבצע העבודות בהת

ערך פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך שם היצרן ו/או הספק, שווה  מקרה בו כתב במפרט

טעוים אישור מוקדם סוגו ומחירו של המוצר שווה הערך תו, מבחית הטיב למוצר הקוב. טיבו, איכו

  של האדריכל.

 

 דוגמאות 1.0410.0

סוגי הריצוף והחיפוי כמפורט י וומרהקבלן דוגמאות של כל ח לפי התחלת העבודה יספק  .1

 של המפרט הכללי, אשר יתאימו לעמידות שחיקה למבי ציבור: 40001להלן וכמוגדר בסעיף 

 אריחים 3 –תים פורצלן לשירויט אריחי גר  1.1  

 שיפולים 3 –שיפולי גריט פורצלן לריצוף ה"ל   1.2  

 יחיםרא 3 –אריחי חיפוי מקרמיקה   1.3  

האדריכל בתחילת העבודה, על מת למוע עיכוב דוגמאות לאישור הקבלן יגיש את ה  .2

 באספקת האריחים במידה ואלה לא עוים על הדרישות.

גווים השוים ואפשרות הבחירה ריכל לרבות הי יאושרו על ידי האדחיפוחומרי הריצוף וה  .3

  והמיון של החומר מתוך אותה סדרת ייצור .

ודה. כל חומרי הריצוף המפקח עד לאחר קבלת העבהמאושרים יישארו בידי  םימהדג  .4

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק מרץ לדוגמאות 

  רות כאמור. מאושה

 

  ובדיקות  )ups)-Mockדגמי דמי  1.0510.0

  וא כמפורט להלן:השהקבלן יתקין על חשבוו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג   .1
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 מ"ר 3 –י גריט פורצלן לשירותים יחאר  1.1  

 מ"ר 3 –שיפולי גריט לריצוף ה"ל   1.2  

 מ"ר 3 –אריחי חיפוי מקרמיקה   1.3  

לכל קטע אופייי ורלווטי עד  דוגמא משולבת ים או פסים, תבוצעגוו במקרה של שילוב  .2

ם ילות את כל שילוב הגוויכמלאישור האדריכל. יצוין שאף כי תכיות המכרז לא 

אות ביצוע לקבלן. מחירי היחידה במהלך התקדמות הפרויקט כהורוהדוגמאות אלה יועברו 

 שולמו בפרד.לא יכוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר 

רוש סידור אחר של חומרי הריצוף והחיפוי (בדוגמה) הן לקירות והן האדריכל רשאי לד  .3

 תוספת תשלום. אללרצפות וזאת ל

  

 ת הריצוף והחיפויודועב 210.0

  תכולת עבודה 10.02.01

אספקת והובלת החומרים כ"ל, יישור והתקה מושלמת כ"ל, כל אמצעי ההגה והשמירה   .1

ודות שהושלמו, לרבות כיסוי והגה בעזרת לוחות ם בכדי למוע פגיעות מכל סוג בעברושיהד

מכוה, בכל מקום בו אין גישה ל וש במכוה וכן ליטוש בידטיקרטון גלי ויריעות פוליאתילן, ל

  ") לפי מסירת הביין.דיוג והברקה ("ווקס

ת שוות בזוויות שוות לרבות צורוהעבודה כוללת חיתוך אריחים במסור במידות מיוחדות ב  .2

וך בעיגולים לקשתות על ידי מסור תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים, על פי חית

מ מ" 4או  2רווח הפוגה ברוחב ן אריחים חתוכים יישמר מצוב בתכית באופן שגם בייעה

  בהתאם למפורט בפריסות, הכל לפי התכיות או דרישות המזמין או האדריכל.

 

 תכולת המחירים .202.010

ים סידורי שיפועים, ההשלמות והעיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד', המחירים כולל  .1

במקומות שאין  ת למידות מדויקות במיוחדיבם, לרבות יסור המרצפובסמותאמים לחומר מ

  וחים במקומות הדרושים עבור אביזרי איסטלציה וכיו"ב.שיפולים, קיד

מוש במכוה ו/או עבודה כולל שי ם באתר אופקיים ואכיים,צוקיהליטוש של השטחים הי  .2

ומות שאין גישה אליהם קמידית באבן ליטוש מתאימה, כדי להבטיח ליטוש מושלם גם ב

  היציקה. כוה. הליטוש כלול במחירבמ

  לא תשולם כל תוספת עבור ריצוף, או החת שיש כדוגמאות לאישור.  .3

ייי ורלווטי עד ופתבוצע דוגמא משולבת לכל קטע א פסיםבמקרה של שילוב גווים או   .4

שילוב הגווים  לאישור האדריכל. יצוין שאף כי תכיות המכרז לא מכילות את כל

בלן. מחירי היחידה הפרויקט כהוראות ביצוע לק אלה יועברו במהלך התקדמותוהדוגמאות 

פרד.כוללים את ביצוע הדוגמאות, כולל פירוקם, אשר לא ישולמו ב  

בפרטים שציפוי הרצפה (מכל סוג שהוא) ימשיך ויעלה על כל מקום בו דרש בתכיות או   .5

ר תהיה כלולה גם הרולקה ה כהמשך שטח הרצפה ובמחיהבהקירות כפלים, תימדד ההג

  הדרשת ליצירת העיגול.

  מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב, וביצוע "רובה".  .6

  ל אריחי הריצוף והחיפוי.מכל סוג שארגזים  4רבה בכמות של ם רזמחירי היחידה כוללי  .7
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עם הגבס  או לוחות גבס/דיקטים/יוטה מחירי היחידה כוללים החת קרטון גלי + פוליאתילן,  .8

פות רגישות, כדוגמת רצפות שיש וכיו"ב, כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה וכיו"ב, על רצ

  הסופית. 

על חשבוו ולקזז  חומריהיה רשאי המזמין לספק את ה יסודבכל מקום בו מצוין מחיר   .9

  .וב בגין פחתקממחיר היסוד ה% 8ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצוין בתוספת 

  מ"א –מ"ר, לשיפולים, למפתים ולספים  - : לריצוף ולחיפוי מדידהאופן ה  .10

 

 אופן היישום והביצוע 10.02.03

פרט אם  –וים ים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוישר השטחים המרוצפים והמחופים יהיו  .1

יפוי צריכים להיות חהפי השטחים המיועדים לפי הביצוע הריצוף ו. צויין אחרת בתכיות

הריצוף והחיפוי יהיו בקווים  .העבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטחמחומרים זרים ו קיים

  .לרבות יקוי ודיוג בכל מקום שיידרש, עוברים

  והפרשים אפשריים:ות סטי  .2

סטיה במ"מ   תאור העבודה

במישוריות 

  מ' 3לאורך 

הפרש הגובה 

במ"מ בין 

  אריחים

סטיה במ"מ 

 במפלס

  המתוכן

סטיה במ"מ 

מהצירים /מהיצב

  מ' 3לאורך בקירות 

  2.5  0.4  - +3  3  מרצפות (ריצוף)

אריחים קרמיים 

  (ריצוף)

2  2+ -  0.25  2+ -  

קרמיקה, חרסיה 

  ושיש לחיפוי

  - +2  0.5  באך 0  2

  

יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע במקומות בהם   .3

ילוטשו (מחיר צות המרצפות או האריחים ם, ייעשה חיתוך במסור וקייחיתוכים אלכסו

  ש כלול במחיר עבודות החיפוי).החיתוך והליטו

וון ייצור וסדרה אחידים, כמו כן, הג אריךמידות כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על ת  .4

ו מתאים יאחייב להיות אחיד. יש למיין את האריחים לפי ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח ש

כרזרבה לליקויים  ת מרצפות עודפת למחושב וזאתאו פגם. הקבלן יזמין כמובשל גודל גוון 

  ולתיקוים שיידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי. 

(צלבים), הקובעים את רוחב הפוגה לשי עזרת "מרווחוים" קרמיקה יבוצע בוף החיפוי וריצ  .5

י דרישת האדריכל בוש מלא של השטח. הכל לפייהכיווים. המרווחוים יושארו במקום עד ל

וים של מרווחוים באותו איזור. בכל מקום בו יהיה או חלקי שטחים או בסוגים ש בכל שטח

ום בהפרדה לכל ים, מרפסות) יש להיח פס אלומיירטובהפרשי גובה בריצוף (חדרים 

 האורך.

, FLEXTILוברות ברובה מסוג עהלאחר ייבוש החיפוי והוצאת המרווחוים ימולאו הפוגות   .6

מ"מ בהתאם למפורט בפריסות, בגוון לבחירת  4או  2או ש"ע, מתאים לפוגה ברוחב 

 האדריכל.

קה לאחר השלמת ביצוע הרובה יו צרן.ת הייישום הרובה יהיה בהתאמה מלאה להוראו  .7

 .תוהמשטח המחופה באופן מושלם, כולל יקוי בחומצה על פי  הצורך להסרת כל השארי
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  ריצוף 310.0

 ביצוע הריצוף 10.03.01

הריצוף יבוצע ע"ג תשתית חול קי, מודרג ומיוצב בצמט ודבק טיט "ריצופית סופר" תוצרת   .1

  כ"ל.ם לפי פרט בהדבקה ו/או בדבק טיח קועיתרמוקיר או ש"ע. שיפולים ש

ק"ג  200ור של עיהריצוף יוח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול הצמט בש  .2

ס"מ. שכבות המילוי יוחו  4מיוצב מחול ים בעובי  לא. מעל תבוצע שכבת מילוי צמט למ"ק

על גבי שטחים קטים יחסית  פוזרישירות על גבי שכבת המדה (או רצפות הבטון). המילוי י

ידת התקדמות של החת הריצוף. התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח שבו יש לפזר לפי מ

  .יהמילו

  קבל תערובת יבשה יחסית (לחה).ה קטה ביותר כך שתתכמות המים שתוסף תהי  .3

  מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תוחה עליו המרצפות עם הטיט.  .4

סיד) בתוספת ערב למיעת חדירת  צמט (ללא כל תוספתהיה על טהרת הוף יהטיט לריצ  .5

  של "פקורה" או ש"ע. A155רטיבות, כדוגמת 

לכל שטח המרצפות, כך שלא לדאוג למילוי שכבת הטיט החת מרצפות קרמיקה יש  ןמבז  .6

יישאר אף מקום ריק. בגמר העבודה תיעשה בדיקה ובמקומות שיימצאו ריקים יפורקו 

הטיט להדבקה יחיל מוסף מיוחד לשיפור ת ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן. רצפוהמ

  ההידבקות של אריחי הקרמיקה.

ריצוף, שהיא כתוצאה מאי שעות. כל שקיעת  48ם שרוצפו במשך על משטחי אין לדרוך  .7

  הקפדה על סעיף זה, תתוקן באופן מיידי.

ות לוח, יריעות פוליאתילן(ד למסירה עה עעל גבי כל סוגי הריצוף תבוצע הגה למיעת פגי  .8

 ').גבס וכד

  

  אריחי ריצוף גריט פורצלן   2.0310.0

   עתוצרת "גב קרמיקה" או ש"

  מ"מ 8ובעובי  ס"מ 30/30: במידות גודל

  : ע"פ אדריכל גוון

 עם דוגמא לבחירת האדריכל ,  :R11גד החלקה דרג גימור

, והחת יםרטובים לפי יישום הריצוף, מצערים : אספקת החומרים, איטום חדהעבודות כוללות

  האריחים בצורה מושלמת לפי תכית הפריסה האדריכלית. 

  רבוע.מטר  : לפיאופן המדידה

  

  ריצוף גריט פורצלן לים לשיפו  3.0310.0

  תוצרת "גב קרמיקה" או ש"ע, דגם התואם לריצוף ה"ל 

  מ"מ 8ס"מ ובעובי  60/7: במידות גודל

   ריכל: ע"פ אדגוון

  , טיוח והשקעת השיפולים בצורה מושלמת לפי מישור הקיר. : אספקת החומריםהעבודות כוללות

  רך.וא: לפי מטר אופן המדידה
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  מפליז  מפתן דלת  4.0310.0

  מ"מ, רוחב לפי פתח דלת 40/4: במידות גודל

  : ע"פ אדריכל גוון

  תקת המפתן בצורה מושלמת.ם וה: אספקת החומרים כולל כל חומרי ההתקה, איטוהעבודות כוללות

 : לפי מטר אורך.מדידהאופן ה

  

  חיפוי 410.0

 ביצוע החיפוי 10.04.01

מחירי . א סיד כתשתית לחיפויח צמטי ללצע שכבת טיהחיפוי יש לב תולפי ביצוע עבוד  .1

ט אקרילי מסוג . ל"עבודות החיפוי כוללים את שכבת הרקע ההטיט להדבקה יהיה טיט צמ

  .ל ידי המפקחע מאושר ע"או ש" שחל"תוצרת " 215ריל טיט אק"

, וים עובריםצע בקוובהחיפוי י. אריחי הקרמיקה יוחו על הקירות כמפורט במפרט הכללי  .2

סידור . מידת האריחים כמצויין בתכיות האדריכל ובכתב הכמויות. בשי הכיווים, ישרים

  .החת האריחים יהיה לפי תכיות החיפוי של האדריכל

אריחי הקרמיקה לבין אלמטים היוצאים מן הקירות יש להקפיד על סתימת מרווחים בין   .3

ל את הרווח "תום בחומר הה בלאסטרומרט, וכן יש לסמיכגון ציורות וברזים על ידי אט

עבודה סביב הפתחים של הציורות מעקות  .שבין שורת האריחים התחתוה לבין הרצפה

ריצוף הכל לפי אישור חיתוך מדויק של פלטת קרמיקה או  י"ע שרוולים וכל פתח אחר תהיה

  .המפקח

 .פ בחירת האדריכל"וון עגבבפיות הבולטות יש לבצע גימור עם פית קרמיקה   .4

  

  אריחי קרמיקה לחיפוי  2.0410.0

  תוצרת "גב קרמיקה" או ש"ע

  : ע"פ בחירת האדריכלגודל

  : ע"פ אדריכלגוון

החיפוי, טיוח, והדבקת  טובים לפי יישום, איטום חדרים רמרים: אספקת החוהעבודות כוללות

  האריחים בצורה מושלמת לפי תכית הפריסה האדריכלית. 

  : לפי מטר רבוע.המדידה ןפאו
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  עבודות צביעה – 11פרק 

  

  החיות כלליות 11.01

  

  כללי 1.0111.0

  ד זה וכתב הכמויות.מיוח, מפרט 11עבודות הצביעה תבוצעה לפי המפרט הכללי הבימשרדי פרק 

  

 ולת העבודותתכ 11.01.02

אים ולא תשולם כל בהשל המפרט הכללי כוללת העבודה גם את הושאים  11בוסף לאמר בפרק 

  עבורם:תוספת 

 צביעת קירות בצבע פלסטי. .1

 כל העבודות, לרבות עבודות ההכה, הדרשות לביצוע הצביעה. .2

 ביצוע דוגמאות לשביעות רצון האדריכל. .3

 חיות האדריכל.אה לדרישות בושא גווים ולהה מלהתאמ .4

 תיקוי צבע שיידרשו לאחר התקות כלשהן ובהתאם לדרישות המפקח. .5

 פקת החומרים.סא .6

רבות יקוי והסרת לכלוך מכל סוג שהוא לרבות כתמי שומן ת כדרש, להכת התשתי .7

 וסתימת חורים.

 

 דוגמאות 11.01.03

בועיים לפי תחילת היישום כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, ש ת שלעל המבצע להכין דוגמאות סופיו

חיות המפקח. ת ולהחליף הפרטים לפי הואהמלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן את הדוגמ

ח, עד לגמר העבודות. הבדיקה לגבי עמידות והתאמת שרות יישארו באתר בידי המפקדוגמאות מאו

  יקול דעתו של המפקח.פי שהצבעים לדרישות השוות היא ל

 

 חיות כלליות לביצוע עבודות צביעהה 11.01.04

  גימור וגוון  .1

ר הסופי יהיה חלק ואחיד, מול, לפי קטלוג ייצרן. הגיכיהגווים יהיו לפי בחירת האדר  

בהתאמה לדרישות האדריכל. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי 

ריכל יהיה רשאי לדרוש אחיד לאורך כל ביצוע העבודה. האדוע והדוגמא שתאושר באופן קב

דוגמא וספת אשר תשולב  ןלתיקוים בגוון במהלך העבודה, ועל פי דרישה זאת יבצע הקב

  להמשיך בצביעה. שור הדוגמא מחדש יוכל הקבלןבקיר הדוגמא ורק לאחר אי

  שכבות הצבע .2

מס' מיימלי דרש של  הוא ,11מס' שכבות הצבע שפורט בסעיפים השוים של פרק  . 2.1

בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פי כל השטח. שטחים  שכבות צבע.

ד לקבלת גוון הקבלן בשכבות וספות, ע ם לא אחיד ייצבעו על ידיהבשגוון הצבע 
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זאת, כי דעתו של האדריכל או המפקח לעיין זה היא הקובעת. כל אחיד. מודגש ב

 על חשבון הקבלן. יעה וספת לקבלת גוון אחיד, יהיובצב ההוצאות הכרוכות

ת הסופי יהיה וביש להקפיד על מרווח הזמן הדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכ . 2.2

צבע (עובי השכבות) יהיה לפי . כיסוי הת הגימור באישור האדריכלכדרש להשג

  החיות היצרן.

 אחריות הקבלן .3

כלשהי,  ן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרתמו כאחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע, וכ  

  תהיה לשלוש שים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 הביצוע יבדיקות הצביעה ושלב .4

יוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד הקבלן עבודת הצביעה, במבכל שלב ושלב של  . 4.1

י לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה. על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עוב

  מש לבדיקת עובי השכבות.אים, מאושר על ידי המפקח, אשר ישמת

כל הצרת הגלויה,  תאבכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליוה, לצבוע  . 4.2

  צבוע את שכבת הצבע העליוה השיה.ול קירות שפגעו מעבודה זו,לתקן 

 הקפדה על ביצוע עבודות הצביעה .5

  בטא:שתת דרשת מן הקבלן עבודה קפדית מעולה  

 בהכת הרקע. . 5.1

 ל תהליך השכבות והייבוש הדרש, בין כל שכבה ושכבה.במילוי קפדי ש . 5.2

צרת או כל אביזרים אחרים  ומייום, מסגרות, גרות,לאבהגת המוצרים כגון: פרטי  . 5.3

שיוכסו בביין על ידי קבלי משה שיעבדו בעת בעוה אחת בביין בזמן שיבצעו את 

כלכות והיווצרות ב לכסות כל פרט על מת למוע התלחיי עבודות הצביעה. הקבלן

 כתמים.

 העבודות תימסרה כשהן גמורות ובמצב יקיון למופת. . 5.4

  

  יצביעת קירות בצבע פלסט 20.11

  כללי 11.02.01

  צבע "סופרקריל" מהסדרה הירוקה של "טמבור" או ש"ע 

  

  הרכב הצבע 11.02.02

רקריל שכבות "סופ 3- טמבורפיל" או ש"ע ווד "שכבות על טיח פים, לרבות שכבת צבע יס 4 .1

  " או ש"ע, עד כיסוי מלא. שכבת היסוד תהא מותאמת לצבע העליון.2000

 לבן. גוון: .2
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  ידה ותכולת מחיראופי מד 11.02.03

 המדידה לפי מ"ר טו של שטחי הצביעה. .1

כוללת את האמר במפרטים, כולל מפרט יצרן הצבע, מפרט זה וכתב תכולת המחיר  .2

שביעות רצון המפקח. מחירי הצבע של פריטים ות, כאשר כל אלמט גמור ומושלם לכמויה

  היחידה בפרקים אלו. גלום במחירי 19, 06המופיעים בפרקים 
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  עבודות אבן – 14 פרק

  

  החיות כלליות 014.0

  כללי 14.00.01

 .14מפרט הזה היו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בייה" פרק  .1

ט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות במפרט הכללי יקרא בצרוף למפר 40רק פו 14פרק  .2

ט בכתב מדידה, בקרת איכות וכמפור בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופי

  הכמויות.

העבודה והחומרים הדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים  .3

  ים.צוע העבודה, לפי הפרקים הסטדרטלבי הרלווטיים של המפרט הכללי, הקשורים

, קלכל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של ח .4

יצוף כוללות כוחלה וכדומה. עבודות ר להתקתם כאביזרי קשירה, אביזר או חומר הדרושים

ישות מסמכי לדר צמט. כמו כן כלולה בעבודה כל עבודה דרשת כדי לעות- שכבת חול וטיט

  ומושלמת של הפריט.החוזה ולהתקה מלאה 

ם, הציוד והאביזרים ירבקירות אבן, העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומ .5

  פי.האבן הסו שים לאספקה וישום של גמרהדרו

  

  תיאור העבודות 02014.0.

  במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 ודים שוים.בעיבחיפוי קירות באבן גיר טבעית  .1

 מאבן גיר קשה. דבכי ראש (קופיג) .2

 אבן פיתית מאבן גיר קשה. .3

 אבן ראשה מעל פתחים .4

 מדרגות .5

 ות יקוז)(למוצא הסקירות טרא .6

 צאות יקוז)פ (למוריפ רא .7

 אבן בורטאז' לחלוות חדר ההגים והשרותים הציבוריים .8

 אדי חלון  .9

 פיות אבן למשקופים . 10

  

  ר קשה ן גיבדיקות אבן לאב 03014.0.

  ייצור ובדיקות אקראיות כדרש על ידי המפקח וכדלהלן: - הקבלן  יבצע בדיקות הקדם

ייצור ממקומות שוים, –קדם  ותיקר דוגמאות אבן עבור בדציייצור: יש לי- בדיקות קדם .1

באזור שממו יש כווה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור המתכן. יש לבצע את 

  אליים וגעים:וחוקיים ישר SIIשל  378שות תקן לדריהבדיקה הבאה בהתאם 

1.1 . ASTM C97 ספיגה ומשקל סגולי לצובר" :(Bulk specific Gravity) ייה אב שלן ב

  טבעית".
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1.2 . ASTM C170 ."ייה טבעיתחוזק ללחיצה של אבן ב" :  

1.3 . ASTM C99."ייה טבעיתמודול שבירה של אבן ב" :  

ה עבור בדיקה אקראית ייבחרו בצור פקותבדיקה אקראית במהלך הייצור: דוגמאות שמס .2

 לשמ"ר  200אקראית מייצור האבן שמיועד להתקה. תסופק ערכת דוגמאות אחת עבור כל 

 אחידות מקור האבן. ייצור אבן, כדי לבסס את

  

  תכוות האבן (לאבן גיר קשה) 04014.0.

פרטים פי הטון/מ"ק ובמידות ל 2.6האבן תהיה קייה ורחוצה, בעל משקל סגולי לפחות  .1

סוג וגוון האבן יהיו אחידים. האבן תיבחר בהתאם לדוגמא בתכיות ובכתבי הכמויות. 

 באישור המפקח והאדריכל. 

דרישה זו, עלולה להידחות ע"י והמפקח לא מצליחה לעות לאבן אשר לפי דעת האדריכל  .2

 המפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה. 

  התקבל.והחלפת האבן הדחית בחומר אחר שסרת הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות לה .3

  

  ומשלוח טיפול 05014.0.

  אריזה וטעיה .1

ימוש בכל אמצעי תוך ש האבן ולטעון אותה למשלוח, לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את  

הזהירות הסבירים והמקובלים גד זק במהלך ההובלה. אין להשתמש בשום חומר העלול 

  אחסון או אריזה. לשם לגרום לכתמים או שיויי צבע

  אתראחסון והגה ב .2

רמות ופעם קבלת האבן באתר הביה או חצר האחסון, יש להערים אותה על גבי עץ או פלט  

כדי למוע  ט אמצעי זהירות מתאימיםמעל פי הקרקע, ויש לקוס"מ  8בגובה לפחות 

ן או אתילהכתמה בעת האחסון. אם האחסון אמור להימשך זמן רב, יש להשתמש גם בפולי

  .ככיסוי מגן כללייריעת פלסטיק מתאימה אחרת 

  יקוי .3

מת ההתקה, הקבלן לשהאבן תסופק לאחר יקוי בסדה בעת הייצור הסופי. אחרי ה . 3.1

הלכלוך, כתמי ושיירי מלט, לכלוך, ו/או כל כל  זהירות את האבן, יסיר אתיקה ב

  גורם אקראי המכתים את פי האבן באתר.

חים שאים בר במשטה או בצמר פלדה כאשר מדופלד יתן להשתמש במברשות . 3.2

ות סימשויפים או מושחזים, אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמ

חלט. יש ליצור קשר עם לשיויים בצבע, אסור בה אחרות, העלולים לגרום

  הספק לפי שמשתמשים בחומרי יקוי מחוץ לדטרגטים. היצרן/

 

  הגשות 06014.0.

 מכל סוג עיבוד. אבים 4יוגשו  – טאז'והבור החיפוי, הקופיגהריצוף,  שפה,מאבי ה .1

 אבים. 2יוגשו  –ג' אטמאבי הפיה, המדרגות, החבק, הראשה והבור .2
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  ups) -(Mockדגמי דמי  070.014.

. 35בסעיף  3210הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף  .1

לאישור האדריכל לפי  ן הקבלן יגיש את הדוגמאות הבאותמו כבטרם  יזמין אותם כ

לדגם שבדק ואושר על  םעהתקתם באתר, הרכיבים המותקים באתר יהיו זהים ברמת ביצו

  י האדריכל.יד

מפקח.  / הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיוחה על ידי האדריכל .2

אי חיבור וכאים דגמי הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תים סופיים, תוך הצגת תל המאפיי

כדי לשאת  תרשל העבודה הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחוב

 יכה יותקו בהתאם לפרטים.ים. כל פרטי העגיה והתמבעומסים המוטל

של  כל השיויים החוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם .3

מי. דגמי הדמי יקבעו את סטדרט האסטטיקה לאיכות המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הד

  עבור הפרויקט.

החוזה שכוללים בדגמי הדמי,  יות ממסמכיור עבור סטאיו מהווה איש אישור דגמי הדמי .4

 אלא אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

מפקח לאורך /בו קבע להיחם על ידי האדריכל מקוםעל דגמי הדמי להיות בשטח האתר ב .5

  כל זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

  מהמתוכן לביצוע. קדגמי הדמי לא יהיו חל .6

7.  ה הוכאשרה אותם מאתר תראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי הדמי ויפ

 הפרויקט.

  דגמי הדמי הדרשים: .8

 גמא.מ"ר דו 2 –חיפוי וריצוף  . 8.1

 מ"א דוגמא. 2 – בן ברוטאז' מכל סוג, אבי פיה, סף חלון ואקופיג . 8.2

 קומפלט. 1סט  –חבק לעמוד תאורה  . 8.3

 דוגמא. מ"ר פודסט 1מדרגות+ 3של  טס –מדרגות  . 8.4

  

  חיפוי קירות באבן 114.0

  תיאור ודרישות ביצוע הדסיות 01114.0.

במפרט  14תאם לפרק ו בהכל החומרים לביצוע החיפוי וכן שיטת הביצוע והבדיקות יהי .1

  וכמתואר בתכיות. 2378הכללי ולת"י 

 חיבור וסף באמצעות ברגים החיפוי יעשה בשיטת קיבוע רטוב בלבד, במידה ויידרש יבוצע .2

  ואר להלן.כמת הייעודיים לחיפוי אבים,

 ומריםח .3

לתכיות והחיות  עובייה והגימור שלה יתאימו ,סוג האבן, התכוות הפיזיקליות שלה  

ביזרים שוים), עוביים והציפוי שלהם יתאימו וזק חלקי המתכת (רשתות ואיכל. חהאדר

 ול יתאימוחחומרי הכיחומרי הדבקה, מלט,  טום,יאומרי הח .ולתכיות לדרישות מפרט זה

  ולתכיות. רישות מפרט זהלד
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 בדיקות  .4

 בדיקות במעבדה (לפי הביצוע) יכללו: . 4.1

  חוזק לכפיפה של האבן. . 4.1.1

  האבן. ת שלספיגות כולל . 4.1.2

  ספיגות ימית של האבן. . 4.1.3

  דיקת טיב הגילוון ברשת, במוטות בודדים וחלקי פלדה וספים.ב . 4.1.4

  ת.מרוס זק, ספיגות וסדיקהוחבדיקת חומר הכיחול,  . 4.1.5

בדיקת מסטיק גמיש, הכתמת האבן, הידבקות לאבן, תזוזה מרבית בתפר,  . 4.1.6

  .1536לפי ת"י  - עמידות בקריה

  יוחד.וטיים ובדרישות המפרט הטכי המהרלוהבדיקות יוכיחו עמידה בתקים  . 4.2

 רושאי ןרק לאחר קבלת אישור ממהל הפרויקט כי האבים עמדו בכל הדרישות יית  

 לביצוע החיפוי.

 (במהלך הביצוע) יכללו:באתר  בדיקות . 4.3

 עוגים 6מ"ר חיפוי יבדקו  300בדיקת העוגים: עד  . 4.3.1

 עוגים 10מ"ר חיפוי יבדקו  600 – 300        

  עוגים 15פוי יבדקו מ"ר חי 600 מעל        

  ח השליפה של העוגים בקיר:כ    

  ק"ג לפחות לעוגן המחזיק את הרשת. 150    

 יתן.גן המחזיק את הזוחות לעופלק"ג  1200    

 הבדיקה עד להרס העוגן.    

  חוזק ווי החיבור לאבן: בכל סט בדיקות יבדקו שלושה ווים. . 4.3.2

    לקדח.יצב הווים יבדקו לשליפה בתוך הקדח שבאבן ב  

ק"ג/מ"ר כפול שטח האבן (שטח האבן יחושב לפי  100חוזק כל וו יהיה לפחות     

 האבן הגדולה ביותר).

  ע יכללו:ת הביצווכבדיקות אי . 4.4

  אבים: אבן מרכזית רגילה ואבן ליד פיה או תפר. 2ו יפורק בכל סט  

  היישום של כל מרכיבי המערכת והתאמה למפרט: קייבד  

  עוביו.המילוי ו: רוחב, עומק פי חומר שקיםבדיקת מי - המישקים  . 4.4.1

לא תהייה אבים סדוקות או פגומות בשפותיהן או בכל  - שלמות האבים  . 4.4.2

 ים כחלשים.אחר. לא יהיו גידים המוכח מקום

בדיקת חוזק הבטון של המילוי בגב האבן בהתאמה לדרישות התקן ע"י מעבדה  . 4.5

  מוסמכת מאושרת.

 שיטת הביה  - יפוי ברטוב ח .5

 ו בטון).על תושבת יציבה (זוויתן א רכבוויים אבה . 5.1

 פלסים את האבים על כפיסים הקובעים את רוחב המישק האופקי. מ . 5.2

 מפלדה.לקית באמצעות ווים ם אל רשת מלאה או חהאבי תחברים אמ . 5.3
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  רשת מחוברת לקיר על ידי עוגים.ה . 5.4

 מיוחדותחיות ה .6

 . חדיםרטי פיה יש לבצע את האבן בפיה על ידי עוגים מיובפ . 6.1

ת את האבן היטב לפי החיפוי. יש לשטוף את האבן שיטות החיפוי ברטוב יש לקוב . 6.2

  ת הצד המכוון לקיר.שרבזרם מים חזק ולקות תוך כך במב

 ירם הקאיטו .7

פי ביצוע החיפוי אוטמים את קיר הרקע בחומר אוטם, כגון: טיח הידראולי אוטם, שכבת ל  

טת שי ביטומית אוטמת.  שכבה או ,1חלק  1414הרבצה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 

  האיטום תקבע ע"י מה"פ.

 רשתות פלדה .8

מ"מ  5- טות הרשת לא יקטן ממו רטת, קוומגולוויהיו מרותכות  רשתות פלדהה . 8.1

 ס"מ לכל היותר. 10 ומידות משבצות הרשת יהי

 60רשתות יחוברו לקיר בעוגים המרוחקים זה מזה במרחקים שאים עולים על ה . 8.2

י הכס"מ בשים. עוגמהקיר.  לפחות מ"מ 10שת במרחק של ים אלו יקבעו את הריוו 

 משבצת אחת לפחות.חפיית הרשתות תהיה  . 8.3

 ישקיםמ .9

אורך הצלע לאורך המשיק  Lלפחות (כאשר  1/60היה וחב המישקים בין האבים יר . 9.1

 מ"מ).  3 - ובכל מקרה רוחב המישק לא יקטן מ

 חומר חזק ואטום. קבלתת המישקים יש למלא במלט מהודק היטב לא . 9.2

מ' בקירות  3מ"מ לפחות. יש לבצע מישקים גמישים כל  6מישים יהיה וחב מישקים גר . 9.3

גמישים ימולאו בכיוון האכי. המישקים המ' לכל היותר  8מרחק של בובכיוון האופקי 

  בחומר גמיש. 

  זויתים . 10

בת תוש מ' לכל היותר יחוברו לקיר זויתים אופקיים מגולווים שישמשו 3.5כל  .10.1

  בהתאם לתכיות.ם ידות הזוויתימ לשורת אבים.

ים בין הזויתן כוהזויתן יהודק לקיר באמצעות עוגים בצורה ישירה ללא חלקים מתו .10.2

 .והעוגן

 חים ותעלותדק . 11

  :דחיםק .11.1

 .קדחים 4מ"ר יקדחו  0.1בכל אבן ששטחה מעל  . 11.1.1

  קדחים. 2מ"ר מותר שיהיו רק  0.1 - באבן ששטחה קטן מ . 11.1.2

 40מ"מ ועומק  3.5חיבור בקוטר  מספיק להכסת ווי עמקםקוטר הקדחים ו . 11.1.3

חליש הלמ"מ. יש להקפיד שהקדח יהיה יצב למישור הפאה ובמרכזה כדי לא 

 את קודת החיבור.
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 :תעלות .11.2

התעלות הן חריצים העשים בפאות הצרות של האבן. התעלות מחברות את  . 11.2.1

  ור לתוכן.החיבהקדחים אל הדופן הפימית של האבן המיועדות להכסת ווי 

המישקים צרים ולווי החיבור אין מקום  כאשרהתעלות דרושות בעיקר  . 11.2.2

קים רחבים מפי שהווים שילהימצא בו. התעלות רצויות גם כאשר המ

ל מלט עבה כהגה בפי באבן והם יקבלו כיסוי שבתוכן, אוחזים יותר טוב ש

  קורוזיה. 

  :לאחיזת הרשת קוצים .11.3

  הוראות היצרן.לפי יים מכו א יתן להשתמש בברגים כימיים . 11.3.1

  יבור האבן לרשתווים לח .11.4

אש עם רממ"מ, הווים יהיו מגולווים ומוכים  3.5 ווי החיבור יהיו בקוטר . 11.4.1

מ"מ וצלע  25(כפוף חד ברדיוס מיימלי) עם צלע קצרה  90כפוף בזוית של 

  ארוכה באורכים שוים.

הארוכים  טעיםהקטעים הקצרים של הווים יוכסו לתוך הקדחים שבאבן. הק . 11.4.2

ן ויגיעו עד מאחורי הרשת ויקיפו שם את המוט יעברו דרך "תעלה" שבאב

 .הקרוב ביותר

  סוג האבן והגמר .11.5

  יות והחיות האדריכל.יהיו על פי הדרש בתכ , שיטת הביצוע והגימורבןאהסוג   

 חיזוק החיפוי בברגים . 12

אבן (בוסף וי הבמידה הצורך ולפי החיית המתכן ו/או מה"פ יחבר הקבלן את חיפ .12.1

י לקירות בטון, הברגים לווי החיבור) באמצעות ברגים המיועדים לחיבור אבי חיפו

ס של ת ובעלי מקדם ביטחון להרק"ג לפחו 250בשירות של  הפיהיו בעלי תסבולת שלי

  ברגים לפחות. 2). כל אבן תחובר באמצעות ק"ג לפחות 750(כלומר עומס כשל של   3

  ר ע"י מהל הפרויקט. לחיבור אבי חיפוי, מאוש ימיםברגי החיבור יהיו מתא .12.2

 פי הקדח יאטמו בדבק שיש בצבע האבן. .12.3

 מילוי גב האבן . 13

המתאימה למילוי מרווח צר  20- מתערובת בטון ב וקיר הרקע יהיה חזית האבן המילוי בין  

  .2חלק  2378בת"י  2.1.4ותתאים לדרישות סעיף 

 מ"מ לפחות. 50עובי המילוי יהיה   

 )(קופיג ראש דבך . 14

שיתאים לחיפוי  4004כהגדרת ת"י  C-2דבכי ראש (קופיג) יודבקו ע"י דבק מסוג  .14.1

  חוץ.

פי הקדח יאטמו בדבק שיש תכיות. כמתואר בברגים  2בעזרת  ןגבוסף, כל אבן תעו .14.2

  בצבע האבן.

  

 יכליותהחיות אדר 02114.0.

  .ןפרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מזויין עם ציפוי אב .1
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). פרק זה יתאר את חיפוי 14.01.01(כאמור בסעיף  ירות יבו על פי מפרט קוסטרוקטורקה .2

 ור ובהתאם לחוקים, לתקותיבוצע לפי פרטי קוסטרוקט האבן בלבד. קיבוע האבן לקיר

  ולבטיחות.

  לאחר אישור בכתב מהמפקח. ,רומים המסומים בתכיותהקירות ייבו על פי המידות וה .3

ס"מ  5וציור היקוז שקוע  ,ס"מ לכל גובה שורת האבן 2-3יהיו ברוחב  וזליק פתחי המוצא .4

 באמצעות בטון לחיפוי תבוצע בין הציור ח. אטימת הרוולפחות מפי האבן בחזית הקיר

מים מהקז אל חזית קיר האבן. וביג'יבוד בעבודה ידית, לקבלת מגלש שיאפשר הוצאת 

ה, קידוחים אבן. לא יותר עיגון באמצעות קוצי פלדוי ההציורות יעוגו בבטון מתחת לחיפ

  מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון, וריתוך הציור לקוצים.

ת ודרוגים בהתאם למצוין בתכיות תכית. יותרו קפיצו ה ישר או בשיפוע לפייב ריראש הק .5

שורה ת והפיות והקפיצות יעובדו בפיות לפי פרט. דבכי הקיר יבו אופקיובפרטים. כל ה

ה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים. התקי האחרוים תעשה שלפת האב

  ס"מ בין אבן לאבן. 1במרווח ("פוגה") מקסימלי של 

היה ללא פציעה ו/או על פי המפורט בתכיות האדריכל, הסיתות י התתו בצורבן יסופי הא .6

יוותרו קטעים בחזית האבן  . לאפיצוצים. הסיתות יכסה את מלוא פי האבן וללא "זמלה"

ים של חיתוך האבן. וכיוויות מסוימת של הסיתות.ללא סיתות: לא יראו סימ  

.  האדריכלקיימת על ידי רם בדקה השורה השורת אבן חדשה בטבביית  ן לא יחלבלהק .7

שה על גבי טופס בקרה מיוחד. הקבלן יורשה להמשיך בביית שורה וספת תיעוד הבדיקה יע

אין בדיקה חלקית זו וחתימה  חתימת המפקח על טופס הבקרה. למען הסר ספקאחר רק ל

פית של אישור לקבלה סובאה מהווה ית השורה העל טופס המאשר לקבלן להמשיך בי

  העבודה.

  החיפוי ביצוע .8

עבודת האבן  ון אכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכיות.החיפוי יבוצע ע"ג אלמטי בט . 8.1

 מישקים בעובי אחיד וכו'.  ,שכיות של שורותר המתשמ ,תבוצע בדיוק מירבי

ל שימוש ת אלה, כולעל הקבלן להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישו . 8.2

 ם. י מדידה אופטייבלוות ובמכשירבש

 שההפרש שיוצר בקודות השבר ,יבוצע כךחיפוי קירות מעוגלים ובתוואים עקומים  . 8.3

 בטון יימדד בפרד. מ״מ.  1על  הש ולא יעליורג(במישק האכי) בין דבך לדבך לא 

  פרטי קשירת האבן לרשת המתכת המפורטת לעיל לפי קוסטרוקטור. . 8.4

  התפרי הרפי .9

גה ות המסומים. בחיפוי שמעל לתפר הפוות קוסטרוקטור ובמקומיבוצעו בבטון לפי החי  

  י זו.ל גבתהיה פתוחה וקיה משאריות טיט, והחת האבים תהיה בתצורת רוכסן זו ע

  קיבוע האבן . 10

אחרי שהותקה עבודת האבן, תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת  .10.1

טור ובהתאם פרטי קוסטרוק יבוע ייעשה לפיי זק. הקומספקת מפ הגה אותה

  חות.לחוקים, לתקות ולבטי
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ה או כתוצאה מהגה בלתי אותה יחשב לפגם באבן, יתם שגרם במהלך הביכל כ .10.2

או פגומים אחרי כאלה יסולקו מהעבודה. במידה וגימור או חומר כלשהו יימצסות ופי

להתקין  העבודה הדרוש כדיואת כוח חומר חדש  ה, יספק הקבלן/הספקיהשלמת הבי

  זה. חומר חדש

לא עם בעלי מקצוע אחרים. הוא יבצע כל ספק האבן/הקבלן ישתף פעולה באופן מ .10.3

בודתו לעבודתם של אחרים וכפי שיתן את עחיתוך וגימור שיידרשו כדי להתאים 

  ם.להסיק באופן סביר מתוך השרטוטים והמפרטי

 

  דיםוחבק לעמו ריצוף, אבן שפה 214.0

מהודק, שכבת יות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע , פיזור בשטח ע"פ התכאספקת והובלת החומרים

לאבן שפה ולחבק), תוספת אלמטי ון (חול ים, טיט, החת האבים והידוק סופי, חיתוך, יסוד וגב בט

  הגשה.

  

  ביצוע הריצוף 01214.0.

ע ע"י צויצוף ואופן הביר כיוון הרהדמי ואישוביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי  .1

או התיחום בקו הארוך ביותר  תחיל בכל מקרה מאבי השפהתהחת הריצוף האדריכל. 

ת, לעבר ", הכל לפי הדוגמה הדרשצאים"אבי קצה" ו/או "ח –האפשרי. באבים שלמות 

 אבן השפה הגדית. 

ם). במפגש ה של האבימיעת זחיליש להתחיל לרצף מהמפלס המוך לעבר המפלס הגבוה (ל .2

עשה ייחיתוך האריחים  יתקבלו אבים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי. ו לא מקביל לאעם ק

ה תישאר ללא שהאבן החתוכפיד יש להק .ע"י יסור או באמצעות "גיליוטיה" מיוחדת

  פגמים, עם דופן יצבת ישרה.

  .ןפעם וספת ולהרטיב ןלפי החת האבים יש לקות .3

יות, הכוללות שכבת בטון במידה מפורט בתוכות בהתאם לל שכבן יוחו עלוחות האב .4

 2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4ירת שיפועים בעובי משתה, מצע חול בעובי מפורט כך, ליצו

   ס"מ.

 לריצוף גאומטריה ןמוסי .5

  יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד. . 5.1

ם עיקטמע מיצירת ממום. יש להמ' מקסי 2 קווים אמורפיים וקשתיים יסומו כל . 5.2

"י האדריכל בשטח טרם ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע

  ביצועם.

 אפשריות סטיות .6

  מ"מ. 2±על  סטייה ברוחב מישקים לא תעלה . 6.1

  מ"מ. 2סטייה בין פי אבן לפי שכתה לא תעלה על  . 6.2

מ' ופלס  3 רגל שאורכובאמצעות ס מ' תעשה 10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  . 6.3

  טי.ת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופ. לבדיקמים

  "מ.ס 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכן מעל  . 6.4
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  לעבודות אבן ירת מחותכול ופי מדידהא 314.0

  אבן במ"ר.  חיפויתהיה לפי שטח ת חיפוי אבן מדיד .1

יתן פלדה , תושבת זועוגים, ווים, טון המילויאת: אבי החיפוי, במחיר היחידה כולל  .2

 ,החומריםפלדה, מישקים, ברגי חיבור וכן את כל הבדיקות ורשתות , איטום הקיר, גולווןמ

 באופן מושלם. בודהלביצוע העהדרשים הציוד והפיגומים 

  אורך. קופיג ואבי פיה יימדד בפרד במטר .3

 להלן פירוט אלמטי ריצוף .4

  יר זיתאבן ריצוף טבעית ב . 4.1

  לפי פרטס"מ,  20/35/25, רוחב ס"מ 35-70אורך משתה  ות:מיד . 4.1.1

  עיבוד: מוסמסם, כולל חיתוך ברדיוס והכת חורים מתאימים לעמודי תמרור . 4.1.2

  גוון: צהוב . 4.1.3

  אופן מדידה: מ"ר . 4.1.4

 טבעית מאבן שפה אבן . 4.2

  ס"מ 30/25/50מידות  . 4.2.1

  עיבוד: מוסמסם . 4.2.2

  גוון: צהוב . 4.2.3

  אופן מדידה: מטר . 4.2.4

  ועה מאושרתפי תכית תם ברדיוס להמחיר כולל חיתוך אבי . 4.2.5

  גן טבעית ביר זיתן אב . 4.3

  ס"מ, לפי פרט 20/10/50דות: מי . 4.3.1

  עיבוד: מוסמסם, חיתוך לאבים טרפזיות ברדיוסים . 4.3.2

  גוון: צהוב . 4.3.3

  אופן מדידה: מ"א . 4.3.4

  בן טבעית ביר זיתמוד מאלעק חב . 4.4

  סביב עמודי תאורה, מורכב מארבעה רבעים . 4.4.1

  מידות: לפי פרט . 4.4.2

  עיבוד: מוסמסם . 4.4.3

  הובגוון: צ . 4.4.4

  יח'דידה: אופן מ . 4.4.5

  האבןחיפוי  דתעבו פירוטלהלן  .5

 בן טבעית ביר זית מוסמסם בשורותחיפוי א . 5.1

 ס"מ. 4ס"מ, עובי  65-43מידות: גובה שורה משתה, אורך שורה משתה  . 5.1.1

 ס"מ. 45ס"מ, גובה מקסימאלי  15ה מיימלי רפזית, בגובבן טלרבות א . 5.1.2

 עיבוד: מוסמסם ללא זמלה . 5.1.3

 גוון: צהוב . 5.1.4
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  מ"ר אופן מדידה: . 5.1.5

 הצבאים)טבעית ביר זית (עמק אבן  חיפוי . 5.2

 ט ודוגמא קיימת בשטחמידות: לפי פר . 5.2.1

 עיבוד: לפי דוגמא קיימת בשטח . 5.2.2

 גוון: צהוב לפי דוגמא קיימת בשטח . 5.2.3

  אופן מדידה: מ"ר . 5.2.4

 פוליגוית קיקלופית אבן חיפוי . 5.3

 מידות: לפי פרט ופרישה אדריכלית . 5.3.1

 עיבוד: קיקלופי . 5.3.2

 גוון: צהוב . 5.3.3

  אופן מדידה: מ"ר . 5.3.4

 זית מוסמסם עית ביראבן טב יגקופ . 5.4

 ס"מ, אורך משתה לפי פרט 15ס"מ, גובה  40ב : רוחמידות . 5.4.1

 ס"מ 2קטים עליוים ברדיוס  2פים, עיגול  3- עיבוד: מוסמסם ב . 5.4.2

 גוון: צהוב . 5.4.3

  ה: מ"אמדידאופן  . 5.4.4

 קופיג גרוליט לקירות אבן קיקלופית . 5.5

 ס"מ לפי פרט 5מידות: עובי  . 5.5.1

 גמר: גרוליט  . 5.5.2

 מלט לבןגוון: על בסיס  . 5.5.3

  מדידה: מ"א  פןאו . 5.5.4

 הקיר וסמסם לחיפויביר זית מאבן פיה  . 5.6

 מידות: לפי פרט . 5.6.1

 עיבוד: מוסמסם . 5.6.2

 גוון: לפי אדריכל . 5.6.3

  אופן מדידה: מ"א . 5.6.4

 יראבן פיה ביר זית מוסמסם לחיפוי הק . 5.7

 דות: לפי פרטימ . 5.7.1

 עיבוד: לפי דוגמא קיימת בשטח . 5.7.2

 גוון: לפי דוגמא קיימת בשטח . 5.7.3

  אופן מדידה: מ"א . 5.7.4

 גיר זית לקופאבן פיה בי . 5.8

 "מס 15ובה ס"מ ג 40מידות: רוחב  . 5.8.1

 ס"מ 2קטים עליוים ברדיוס  2פים, עיגול  4עיבוד: מוסמסם  . 5.8.2

 גוון: צהוב . 5.8.3
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  אופן מדידה: יח' . 5.8.4

  םפתחיאבן ראשה מאבן ביר זית מעל ל . 5.9

  לעיל) 06.07לחדר הטכי (מידות הפתחים לפי פרק  . 5.9.1

  ס"מ מעבר לרוחב הפתח בכל צד  15מידות: בולט  . 5.9.2

  םמוסמס עיבוד: . 5.9.3

  : צהובוןגו . 5.9.4

 אופן מדידה: מ"א . 5.9.5

  

  מדרגות 14.04

  ביצוע מדרגות  14.04.01

וס לאחר החת ופיל. מיושרים והדוקים מצעים האבן תוח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי

 המישקים ימולאו במלט על בסיס צמט לבן ן לתמיכה עד למחצית גובה האבן.אבן יש לצקת גב בטוה

  ).דריכלור הא(לאישהאבן וון בג

  

  יר זיתחוץ ב מדרגות 14.04.02

  מידות: לפי תכית ופרט .1

  עיבוד: מוסמסם, כולל חירוץ וצביעה בקצה המדרגה לפי פרט .2

  גוון: צהוב .3

  

 למדרגות ת מחירתכולאופי מדידה ו 14.04.03

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכיות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע   .1

מר מליטה, חיתוך, רובה בין סופי, מילוי בחו חת האבים והידוקל ים, השכבת חו ק,מהוד

  המישיקים, יסוד וגב בטון, תוספת אלמטי הגשה. משטח הבטון המשופע יימדד בפרד.

 א.ה במ"דידמה  .2

  

  אשפה מסתור 14.05

  פירוט מסתור אשפה 14.05.01

  ירושלים. מידות: לפי פרט ודרישות מחלקת התברואה בעיריית .1

  מגולווים וצבועים - תכת ד מוסמסם, שערי מבעיבו - יפוי אבן עיבוד: ח .2

 7039RAL –צהוב, שערי מתכת  –גוון: אבן  .3

  

 המסתור אשפל אופי מדידה ותכולת מחיר 2.0514.0

המדידה קומפלט הכוללת את עבודות עפר ובטוים, ביית וחיפוי קירות חוץ כולל קופיג,   .1

ערי מתכת דו בגמר אפוקסי, שפת בטון מוחלק הפים, רצ יקה בקירותחיפוי אריחי קרמ

  יריית ירושלים, הכל לפי פרט.כיוויים צבועים ומגולווים עם סמל ע

ת יבוצעו לפי ההחיות ההחיות לעיל, כל עבודות המתכ לפי : כל עבודות החיפוי יבוצעוביצוע  .2

  סטרוקטור.החיות קולעיל, כל עבודות הבטון לפי מפרט ו 06בסעיפי פרק 
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  אוירמיזוג  – 15פרק 

  

  החיות כלליות 15.00

  אור העבודהית 15.00.01

 ם.ושליבקו הירוק ביר 12ושירותים במקטע מבה של חדר הגים להקים  JGL מהלת בכוות .1

  .רמ" 50 - המתחם יתפרס על כמבה זה היו מבה חדש. 

  במסגרת עבודה זו יספק ויתקין הקבלן מערכת מיזוג אוויר ואוורור לפרויקט כמתואר להלן. .2

 מזגים מפוצליםמערכת מיזוג האוויר תתבסס על  . 2.1

פל באמצעות יחידת מיזוג האוויר באמצעות תעלה ישירות לחדר ויטו אוויר צח יסופק . 2.2

  ת המותקת בחדר.פוצלהמ

  לקיר החיצוי. Inlineממכלולי השירותים תתבצע ייקה באמצעות מפוח צירי  . 2.3

  

 הוראות כלליות 00.0215.

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי, למפרט המיוחד, לתכיות, לתקים הישראליים ולתקים 

(המפרט המיוחד).  2 –ך ג' מסמ כפי שמופיע בגוף מסמך ג' (המפרט הכללי ובגוף - מקצועיים אחרים 

. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה ימצאו ביטוין גם ביתר המסמכים

כל המתואר בתכיות, במפרט הכללי, במפרט המיוחד, בתקים ובתקות אלה, משלים את הסעיפים 

  בכתב הכמויות.

  

  מפרטים 15.006.03

הגים ושירותים אוורור ורכת מיזוג אויר ת מעמסמך זה מתייחס לאספקת והתק מפרט עבור חדר

של המפרט הכללי לעבודות בין בהוצאת הוועדה הבין משרדית.  15המיוחד מסתמך על האמור בפרק 

 של ה"ל: 15מספור הסעיפים במפרט המיוחד יתאים למספור הסעיפים בפרק 

  כללי  – 15.01 .3

  מתקי קירור  – 15.02 .4

  כה ולטיפול באוויר להוליחידות  – 15.03 .5

  מערכות מיזוג אוויר עצמאיות  – 15.04 .6

  ת ומערכות טיפול במים צרת ואבזריה, משאבו – 15.05 .7

  מערכת הולכת אוויר  – 15.06 .8

  בידוד תרמי ואקוסטי  – 15.07 .9

  מערכות שוות ועבודות עזר  – 15.08 . 10

 מערכת חשמל  – 15.09 . 11

  מערכת בקרה – 15.10 . 12

 ולת המחירים ותכ אופי המדידה – 15.00 . 13
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  תוים  אקלימיים 15.00.04

  תאי אקלים חיצוי (על פי מדדים אקלימיים ותכון מיזוג אויר בישראל)

   - תאי תכון חוץ  .1

  קיץ: . 1.1

    )C19.6  /C33.4 = (WBT  /DBT (לבקרת טמפרטורה)  

    חורף: . 1.2

    3.6C  =DBT 

  יש להתאים לפרויקטתאי תכון פים  .2

 מבוקר C5  °C23°    טמפ' פים . 2.1

  לא מבוקר    לחות פים . 2.2

  לא דרש    רמת יקיון . 2.3

  לא דרש    משטר לחץ . 2.4

  לפי תוכיות    אוויר צח . 2.5

 משרדי    רמת רעש . 2.6

  

  היקף העבודה  15.00.05

  העבודה כוללת:

העבודה כוללת אך איה מוגבלת לאספקה, התקה והפעלה של המערכות והציוד המפורטים  .1

  להלן:

(בהתפשטות ישירה) לסוגיהן, מושלמות על כל מערכותיהן,  צרת  X.Dא יחידות  מ" . 1.1

  גז, אביזרי צרת, בידוד צרת, מערכת חשמל ובקרה, חיווט חשמלי   וכו'.

 יהםמפוחי אוורור למ . 1.2

גז ושמן, איסטלציה חשמלית דרשת וכל הדרש לפעולה תקיה של המערכת מילוי  . 1.3

  מפורט במפרט הטכי.על פי הו

 שמל ופיקוד בתוך המבה / מחוצה לו לפי פרט דרש.ת צרת גז, חהתקתמיכות ל . 1.4

 הולכה ופיזור אוויר מושלמת על כל אביזירהמערכת  . 1.5

איטום סביב תעלות/צרת החודרות מחיצות מעל תקרה מומכת או את גג המבה או  . 1.6

 קירות בתוך המבה. 

  לקודות יקוז שיוכו על ידי אחרים.מ"א חיבור יחידות  . 1.7

 ת עיבויודעמדת ליחיגן לאבי  . 1.8

  אספקת שרוולים ותיאום מיקומם במעבר דרך קיר בטון/רצפה/גג. . 1.9

  מל דרך קירות חיצויים.שרוולי יציאה למעבר צרת גז וחש .1.10

  רך מרחבים מוגים.דתקיים  מעברים .1.11

לוחות חשמל, אביזרי בקרה ומערכות הפעלה ובקרה ממוחשבות, מערכות ויסות  .1.12

 .   וכן חיווט חשמלי ריהןובקרה מושלמות על כל אביז
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שילוט  בר קיימא ומספור הציוד בתוך המבה ומחוצה לו כולל מערך צרת הגז, מים  .1.13

  מ"א ואוורורוציוד 

 אספקת מזרוי "איזוצף" פלציב. .1.14

 קוסטרוקציות פלדה מגולבת לתמיכת צרת ותעלות. .1.15

 חומרי עזר לבסיסים. .1.16

 .1001אשור מכון התקים לביצוע העבודה לפי תקן  .1.17

 ערכות האווירות מוויס .1.18

 וויסות מערכות מים. .1.19

 העתקים 3 - תיקי מתקן ב .1.20

 רצופים, ללא תקלות.ימים  30הפעלה תקיה של המתקן לתקופה של  .1.21

  שירות ואחריות בתקופת הבדק. .1.22

כמו כן, תכלול העבודה את כל שאר העבודות הדרושות לשם קבלת מתקן מושלם ולשם  .2

  ו במפורש בסעיפים ה"ל.ציי הבטחת פעולתו התקיה והסדירה, אף אם לא

יסופק על על הקבלים לציין את כל פרטי הציוד לרבות שם היצרן ומקום הייצור של הציוד ש  

    ידיו.

  הצעה שלא תמלא תאי זה או כל תאי אחר של התוים הכלליים עלולה להדחות.

  העבודה איה כוללת: .3

אויר מוטלת האחריות לוודא זוג העבודה איה כוללת את הסעיפים הבאים, אך על קבלן מי  

מה יעשו ויותקו בצורה שתבטיח השגת המטרה שלששהעבודה והציוד המתוארים בהם 

  ועדו.

 וולט  לציוד מ"א ואוורור. 400הזת חשמל  תלת פאזי חיוי/ בלתי חיוי  . 3.1

 וולט  לציוד מ"א ואוורור.  230הזת חשמל  חד פאזי חיוי/ בלתי חיוי  . 3.2

 וחי הוצאת עשן .למפ הזת חשמל חיוי . 3.3

העזר הקבלן יספק לקבלן הראשי את חומרי  בסיסי בטון  לציוד מיזוג אויר ואוורור. . 3.4

  כגון: קפיצים מסגרות ברזל וחומרי  בידוד הדרושים לביצוע סעיף זה.

  יקוזים לציוד מ"א. . 3.5

 הכת פתחים בקוסטרוקציה המבה. . 3.6

 מערכות כיבוי אש למדפים במטבחים. . 3.7

 דות.במעבמדפים כימיים  . 3.8

 לוח כבאים וחיווטו עד למפוחי שחרור עשן או ללוחות שלהם. . 3.9

 וחיווטם למערכת בקרת מ"א.גלאי פח בחדרים  .3.10

 עטיפת תעלות שחרור עשן במחיצות עמידות אש. .3.11

  בר לפחות. 2של של  " לחץ1הזת מי רשת לגג  .3.12

 גלאי עשן בתעלות מ"א וחיווטם למערכת גילוי אש. .3.13
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  כללי 15.01

הכולל "עבודות ר, חימום, קירור ומיזוג אויר הקראים להלן בשם ודות אוורולעב מתייחספרק זה 

  מיזוג אויר".

  

  תקים 15.01.01

כל העבודות, החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות התקים הישראליים העדכיים (השייכים 

  לבצוע עבודות אלה) וכמו כן לדרישות הבאות:

  על כל פרקיו. ASHRAEחימום, קירור ומיזוג אויר  דסימדריך האגודה האמריקאית של מה .1

  .SMACNAאית של קבלי עבודות פח מדריך האגודה האמריק .2

  .NFPAהוראות האגודה האמריקאית להגה בפי אש  .3

  תקן ישראלי, תקות משרד העבודה, מכון התקים ושירותי כבאות. .4

  תקות משרד העבודה לבטיחות. .5

  .ביבהתקות משרד העבודה לאיכות הס .6

 בטיחות אש במערכות מיזוג אוויר 1001תקן ישראלי ת"י  .7

 61439. לוח חשמל  מחוייב להיבות ע"פ תקן 61439ישראלי תקן  .8

 755תקן ישראלי  .9

  921תקן ישראלי  . 10

 בטיחות במעבדות מדפים 1839תקן ישראלי  ת"י  . 11

  במפרט הבימשרדי. 15.01.01רשימת התקים המלאה מופיעה בסעיף  . 12

  

  חומריםו ודצי 15.01.02

  פרט הכללי ולהלן:המ ראה

ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות המפרט,  הציוד, החומרים ושאר האביזרים שיסופקו .1

  חדשים ומתאימים לתפקידם.

הציוד יתאים לדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי פרד מהמפרט המיוחד, התכיות  .2

ים או מספר קטלוגי לשמות יצרהזה והחוזה. ההתייחסות בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט 

  ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או החומרים.או מודל מסוים, באה לציין את דרגת הטיב 

קביעתו של המזמין לגבי היות הציוד שווה איכות או לא, היא בלעדית וסופית. לשם קבלת  .3

 האישור, יגיש הקבלן איפורמציה מספקת על הציוד. 

ה מאותו סוג ותו סוג, פעמיים או יותר, הן תהייחוזרות מא ציודבכל מקרה בו יחידות  .4

  ת, אלא אם קיבל הקבלן הוראה אחרת מהמזמין.ומאותה תוצר

  שעות) ללא תקלות. 100,000הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת, ( .5

  

  מיוחדים תאים 15.01.03

  ראה המפרט הכללי ולהלן:

  י ועבודות מיזוג אויר.יוחדות לגבי בצוע מתקות מבוסף לדרישות הסטדרטיות, להלן דריש .1
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או בתכיות המוח "קבלן", הכווה היא לקבלן מיזוג האוויר. כאשר מצוין במפרט מיוחד זה  .2

הכווה היא שכל העבודות המתוארות במפרט זה יבוצעו ע"י קבלן העבודה הזו שהוא "קבלן 

  מיזוג האוויר".

העבודה ע"י אחרים  רושה, בהתאם להתקדמותת הדהקבלן חייב להרכיב את הציוד במהירו .3

עיכובים לשאר הקבלים. מתפקידו של הקבלן לבוא בדברים עם ובצורה כזו שלא יגרמו 

  הקבלים האחרים, לצורך תיאום העבודה.

במידה וישה סתירה בין המפרט לבין השרטוטים ובין השרטוטים עצמם, מתחייב הקבלן  .4

בודה, ורק לפי החיותיו לבצע יום קבלת צו התחלת העים מלהודיע על כך למפקח תוך שבועי

דה. לא ראה הקבלן ולא הודיע על הסתירות, יישא הוא בכל ההוצאות הובעות את העבו

  מכך.

התכיות המלוות את המפרט הזה מראות את הסידור הכללי ואת היקף העבודה העקרוי  .5

. עם תכיות "למכרז בלבד" הם שיש לבצע. תכיות מהלך תעלות וצרת, מקום הציוד וכו'

צע הקבלן תכיות סופיות לבצוע. המקום המדויק והסידור של צוין זאת בפירוש ואם לאו יב

הציוד צריך להיקבע בהתאם לצורה שתתאים ביותר למבה ולציוד, וזאת עפ"י תכיות 

  היצור של הקבלן כפי שאושרו ע"י המפקח.

שמל או בהפרעות בצרת אחרת, בקווי ח יתקלבמקרה שצרת, תעלות או ציוד עלולים לה .6

על כך הקבלן למפקח לפי הבצוע ולפי הוראותיו ישה את מקום הציוד ו/או אחרות, יודיע 

הצרת, כך שלא תהיה הפרעה. שיוי כזה גם יוכס ע"י הקבלן לתכיות "עדות" שעליו 

  ות וכו'.מחיצלערוך, מיד לאחר ההתקה לפי סגירת מרחבי מ"א ע"י אלמטי תקרה, 

  

  ומפרטי ציודה, קטלוגים תכיות עבוד 15.01.04

שה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאים מתאימים בדיוק לא תע .1

  לתכיות העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח.

  תוכיות החשמל יוגשו לאישור מהדס מיזוג האויר, המפקח ויועץ מיזוג האויר. .2

יגישם עותקים בצורה מסודרת ו 3 - ב  טלוגי ומפרטי ציודיות עבודה, קן תכהקבלן יכי .3

לאישור לפי והלי אישור שייקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח. לאחר שהמהדס יבדוק את 

  רמות: 3- המסמכים, יוחזר עותק אחד מכל מסמך לקבלן, באחת מ

 מאושר . 3.1

  יתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמת החומרים.

  ותתאם להערר בהמאוש . 3.2

בכפיפות להערות הרשומות (אם ומרים עבודה ו/או הזמת החיתן להתחיל בבצוע ה    

  אין מפריעות לפעולות אלה) ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי.

  לא מאושר . 3.3

יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בבצוע שום עבודה     

  שר זה.מאו הקשורה לחומר בלתי

את הקבלן מאחריותו לטיב ו/או הציוד, איו משחרר  אישור המהדס לתכיות העבודה .4

  הציוד, התאמתו לתפקידו ולפעולה התקיה של המתקים.
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  :להלן רשימת תכיות העבודה שעל הקבלן להכין .5

תכיות עבודה של כל הצרת וכל התעלות. לצורך בצוע תכיות אלה יוכל הקבלן לבקש  . 5.1

יכיס מתכן שעליהן הקבלן על חשבון הקבלן)  קבצים של תכיות הקח (מהמפ

השיויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כדרש. אין פיסקה זו מהווה 

התחייבות המהל לספק תכיות אלא כהקלה בלבד, אם הדבר יתאפשר למהל. היה 

ן, אין הדבר משחרר הקבלוהמהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד קבצים ה"ל לרשות 

 כל תכיות העבודה כדרש.ותו להכין ולספק את את הקבלן מהתחייב

תכיות בסיסים והגבהות לציוד מיזוג אויר ולתמיכות של צרת תעלות וכבלים.  . 5.2

תכיות אלה, לאחר שיאושרו, יועברו למתכן הביין וזה יהפכן לתכיות בצוע עבור 

  קבלן הביין.

זה. תכיות אלה בי תכיות החותקרות, אם יש שיוי לגות ותכיות פתחים בקיר . 5.3

שרטוטי הרכבה  יועברו למתכן הביין וזה יהפכן לתכיות בצוע עבור קבלן הביין.

כללית של חדרי  מכוות ומערכי ציוד בתוך ומחוצה לו. שרטוטים אלה ייערכו לאחר 

חומר הקטלוגי על האושר וכמו כן בהסתמך  - שהציוד השייך שהקבלן הגיש לאישור 

 ע"י המזמין. של הציוד שרכש ישירות

קודות  3יות בצוע והתקה מפורטות של המשאבות, כולל עקומת פעולה עם תכ . 5.4

  כולל ביצוע חישוב מפל לחץ על צרת המים. שבדקו בפועל בוכחות המפקח

  אביזרי בקרה.תוכית מיקום  . 5.5

ל ציוד קטלוגי. בדפים מפורטים שגים קטלו כולל הבאיםטכיים  מפרטיםלאישור יש להגיש  .6

  :לסמן בצורה ברורה את הציוד המוצעיש  גייםקטלו

 .מתקי קירור/חימום למיהם . 6.1

 עקומת פעולת משאבות עם צילות. . 6.2

 ק' וספות. 2ק' עבודה. ק' עבודה דרשת ו  3יתו   VSDכל מוע המצויד ב  . 6.3

 מחליפי חום. . 6.4

 חישוב פחי מיכלי התפשטות בפרויקט. . 6.5

 האגיר כליימ . 6.6

 למייהן.אוויר ול בטיפ תכיות ביצוע של יחידות . 6.7

 .DXמערכות מפוצלות למיהם מבוססות  . 6.8

 מפוחי אוורור והוצאת עשן . 6.9

 ייקת/מפזרי אוויר, מדפי אש ועשן ושאר אביזרי פיזורמערכת פזור וייקת אוויר,  .6.10

 וכו'. , רפפות למיהםאוויר

 משתיקי קול. .6.11

 '.אוויר, ריחות וכד מערכות סיון .6.12

 רכות סיון אב"כעמ .6.13

 מדפים .6.14

 ים ואביזריהקרים / חמצרת מים  .6.15
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 סכימות צרת גז מושלמות על כל אביזריהן. .6.16

 עבור צרת מים קרים וחמים בידודים למיהם .6.17

 בידודים למיהם עבור צרת קרר למערכות מפוצלות. .6.18

 תמיכות לצרת גז, תעלות וצרת מים. .6.19

אמו לבצוע גם עם מתכן יות סכמות מפורטות של לוחות החשמל. סכמות אלה .6.20

 רויקט.שמל של הפהח

 רשימת פרטי עומס חשמלי לכל מערכות מ"א בפרויקט. .6.21

פרטים מלאים וסכמות מפורטות של הפיקוד האלקטרוי ותוכת הלוגיקה של  .6.22

 מערכות אלה.

 אביזירי בקרה למיהם. .6.23

 איפיון מערכת הבקרה הממוחשבת.  .6.24

  מסכים גרפיים במערכת הבקרה.תצורת אישור  .6.25

 חשמל.חשבת לפי לוחות למערכת בקרה ממוסיגלים מפורטת מת רשי .6.26

 IOתפ"מ של מערכות מ"א במבה , כולל תרשים זרימה לוגי ורשימת  .6.27

תכיות בצוע של כל אלמטים למיעת רעידות והתקתם. תכיות אלה יתבססו על  .6.28

 רשימות רכישת הציוד שאושרו ע"י המפקח.

  ייין.קבלת אישור מהדס בולל אופן תמיכות הצרת ותעלות במבה כ .6.29

  ור וספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.בודה ויצתכיות ע .6.30

בדפים קטלוגיים יש לסמן בצורה ברורה את קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי.  .6.31

 הציוד המוצע.

 אישור ציפויי סוללות אוויר בציפוי אטי קורוזיבי. .6.32

 אישור הליך פסיבציה. .6.33

ם יוסיף הקבלן את פרטיו ובין יים (ת"י) שעליהעל גבי דפים תקעבודה יהיה כיות התוע ביצ .7

  היתר את שם מהדס הפרויקט שגם יאשר את התכיות.

עם קבלת צו התחלת העבודה, יעביר הקבלן לאישור רשימות של כל הציוד המיובא, שזמן  .8

  אספקתו ארוך.

מסמכים לאישור, כולל בצוע הכת  , שלכל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה .9

 יחולו על הקבלן ויהיו כלולות במחיריו תיקוים לפי דרישת המהדס,

  

  בדיקה ויסות הרצה והדגמה 15.01.05

  הרצה .1

 –הקבלן יריץ את המערכות והמתקים כאשר עבודות ההתקה וההרכבה שלהן הסתיימו   

 בהתאם לאישור המפקח. 

 יממות פעולה רצופה, ללא 15ת של המתקים במשך שוטפכהרצה מוצלחת תחשב פעולה   

  תקלות.
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  הדגמה והדרכה .2

הדגמת פעולתם של המתקים בכללותם, תעשה ע"י צוות מקצועי של הקבלן שיכלול  . 2.1

  ימי עבודה לפחות. 4בכל עת לפחות טכאי בכיר מיומן ועוזר, במשך 

ריך אותו ויד במהלך ההדגמה ידגים צוות הקבלן לפי צוות התפעול של המזמין . 2.2

  בצוע פעולות שרות שוטפות.קים, התגברות על התקלות ובהפעלת המת

  תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו, תקבע רק באישור המפקח. . 2.3

) הדרכה תהיה ע"י ספקית VRFבמידה ומותקת מערכת קירור (כגון מקרר או  . 2.4

  המערכת.

וסף יידרש בשפי , כלאחר תקופת ההדרכה יוכסו בספר המתקן שיויים ותיקוים . 2.5

  ם להערות המהדס והמפקח!ם ולתיקוים, שיוכסו בהתאלשיויי

במידה וסיום העבודות במתקים השוים לא יהיה באותו מועד, יהיו פעולות ההדגמה  . 2.6

וההדרכה מפוצלות. הפרש הזמים ומידת הפיצול של הימים, יקבעו בהתאם להוראות 

  ים.המפקח ולסיום העבודות בחלקי המתקן השייכ

  

  וויסותבדיקות, איזון  15.01.06

  הויסותים הדרשים.ך הקבלן את כל הבדיקות ועם גמר התקת המתקן יערו .1

הקבלן ימה ציג מטעמו שיהיה אחראי בפי המפקח על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי  .2

  לדרוש מספר בדיקות של המתקן, בעוות שה שוות.

הבדיקות יירשמו אש על ידי המפקח. תוצאות ו מרסוג הבדיקות, סידרן ומועדי ביצוען יאושר .3

  קות.קבלן וימסור למפקח עם סיום הבדיבדו"חות שיכין ה

  המפקח יאשר את הבדיקות בחתימתו. .4

 במסגרת הבדיקות והויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות: .5

  ומפוחי יט"אות מפוחים . 5.1

  של המפוח. והלחצים מדידה ואיזון של ספיקות האוויר . 5.1.1

ח (בהיע רצועות) והשוואה לזרם סיבובי המפובי המוע ושל סיבומדידה של  . 5.1.2

  תר הזרם שלו. הומילי של המוע ולכיול מגן י

קדות  - מפוח המוזן על ידי ווסת מהירות ייבדק בשתי מהירויות סיבוב   . 5.1.3

  עבודה מתוכת מקס', ווקדות עבודה מיימלית מתוכת. 

ות העבודה על אופיין קודהקבלן יצרף את עקומת הפעולה עם סימון  . 5.1.4

  דה.העבו

  באולמות ובחדרים הבדיק . 5.2

ע"י מעבדה  יקת אוויר על כל המפזרים והתריסים בחדר / אולםת ספבדיק . 5.2.1

  .מוסמכת

  בדיקות אלה ייערכו לאחר שכל מערכת האוויר אוזה. . 5.2.2

הקבלן יביא את מערכת הפיקוד של הטמפרטורה באולם ובחדרים, למצב  . 5.2.3

  פעולה תקין.
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  אוירבמערכת מיזוג ורעש  ותידרע בדיקות של . 5.3

העברת לקיהן, ייבדקו לברור "תרומתן" לכל מערכות מיזוג האוויר על כל ח . 5.3.1

רעידות, ייצור רעידות, רעשן ושיכוכן. מפלס הרעש באזורים השוים ייבדקו 

  לעמידותם בקריטריוי התכון.

בדיקות אלה ייעשו ע"י אחרים. מבצעי המדידות יעברו על כל חלקי המערכת  . 5.3.2

  ל ממצאי הבדיקות.כו דו"חות מפורטים שויער

ם של חלקי המערכת בקריטריוי עמידתם או אי עמידתהדו"חות יצביעו על  . 5.3.3

התכון. ציוד שביצועיו אים עומדים בקריטריוי התכון, יטופל ע"י הקבלן 

  עפ"י החיות הבודק, יתוקן או יוחלף, עד להגשת הרמה הדרשת.

 תאישור המהדס להשלמת הבדיקו . 5.4

כמפורט קות, האיזון, הכיול והוויסות כדרש והשלמת סידור הבדי חרלא . 5.4.1

ולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים בפרק זה בפרט, ובמפרט הטכי כ

להוכחת השלמה כזו לשביעות רצון המהדס, ייחשבו העבודות האלה 

  כגמורות בכפיפות לאישורו של המהדס המתכן.

  "ח הקבלן:מך עבדיקות על ידי גורם מקצועי מוס . 5.5

  ות החשמל ע"י בודק מוסמך.בדיקת לוח . 5.5.1

מעבדה באחריות הקבלן לתאם את הגעתם של ציגי  -  1001 ה עפ"יבדיק . 5.5.2

לאתר למתן אישור כי המערכת תואמת את הדרש  מוסמכת ע"י הרשויות

 על כל חלקיו. 1001בתקן ישראלי 

  

  סיום העבודותהגדרת  51.01.07

ייבדקו, יאוזו, יווסתו, יופעלו ויעברו ים שהם שוא חוזה זה המתקהעבודות ייחשבו כגמורות כאשר 

  את תאי הפים המתוכים.ופת הרצה הדרשת לשביעות רצון המזמין ויספקו את תק

  

  מסירת המערכות 51.01.08

 התאים למסירת המערכות הם:

 .המפקח או המזמיןוקיבל את אישור  כמתואר בחוזה הקבלן ביצע את הרצת המתקים .1

  :ן הגיש לאישור למתכן אתבלהק .2

  .י המתקןספר . 2.1

 .ווירדוחות ויסות כמויות מים וא . 2.2

 .חתומה ע"י המפקח ר עמידת צרת גז /מים בבדיקת לחץשואי . 2.3

  דוחות הפעלה של מפוחים, יט"אות מקררים ושאר הציוד. . 2.4

 , פסיבציה, וחדר קי (במידה ויש).1001 לעמידה תקן דוחות בדיקות מעבדה . 2.5

 הדוה.ת במערכת בצוע כל העבודואת  הקבלן סיים .3

  דלעיל.הקבלן מילא את ההוראות בושאי הדגמה והדרכה כ .4

 וסעיף ט. .15.01.09הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כדרש בסעיף  .5

  .עשתה עפ"י התוכיות של המתכןהקבלן הצהיר כי כל העבודה אשר בוצעה על ידו  .6
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הקבלה לבדיקות ח וזה יזמן את צוות למפקלאחר שמולאו התאים ה"ל, יודיע הקבלן  .7

  מסירה וקבלה.

וטכאים שעסקו בהתקת  ם מטעם הקבלן, מהדס הפרויקטבעת המסירה יהיו וכחים במקו .8

והרצת המתקים, בהתאם למערכות המסרות. תאריך קבלת המתקן ייקבע על ידי המהדס 

 יטוי בדו"חות בדיקותדי בוהמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן וכפי שיבוא לי

  הקבלן.

  

  מסמכים ותכיות עדות 915.01.0

  של מערכות המסמכים כדלהלן:עותקים  3גיש הקבלן למהדס לקראת מסירת המתקים כ"ל י

סט מלא של תכיות התקה מעודכות "עדות", שבהן יסמן את כל השיויים, התוספות  .1

  והסטיות שעשו בבצוע ביחס לתכיות המקוריות.

ם קשיחים הושאים על גבם את שם הפרויקט וכמו ת יימסרו בתוך קלסרים משרדיייוהתכ  

  .RVTו/או  DWGבקבצי עם כל התכיות כולל תוכיות חשמל,  CDכן דיסקים 

 סט מלא של כל תכיות הבצוע כשהן מעודכות בשלמות. .2

  ספר מתקן .3

  העתקים ויכלול בין היתר: 3- ספר זה יוגש ב  

מקררי המים, יחידות מ"א,   - שסופק והותקן בפרוייקט  יודהצ לכטבלה מסכמת של  . 3.1

ל ציוד אחר, מיקום התקתו במבה וייעודו. טבלה מפוחים, מדפים, מערכות סיון  וכ

רת ודגם, תפוקות קירור/חימום, ספיקות זו תכלול תוים עיקריים של הציוד: תוצ

  אוויר/מים,  וכו'.

 ת.רכמעתאור המתקים ותפ"מ מפורט לכל  . 3.2

 דו"חות הפעלה של כל הציוד מאושרים על ידי המתכן. . 3.3

ויסות עם ציון הכמות המדדת לאחר גמר ו סכמות אוויר דוחות וויסות אוויר ומים. . 3.4

תבוצע ע"י מעבדה  בכל מפזר אוויר ותריס ייקת אוויר ,  וולידציה של ספיקות אוויר

 על ידי המתכן.המאושרת 

עם רשימת תקלות אפשריות וטיפול ובת, ומה ורהוראות הפעלה שוטפת בצורה בר . 3.5

  בהן.

  בשלושה העתקים. CDל גבי תוכית לוחות חשמל ותוכיות מ"א "כפי שבוצע" ע . 3.6

רשימת מועים ואלמטים חשמליים עם סימון השתייכות כל אלמט ועם כל הפרטים  . 3.7

ת תרי וןהוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בידוד וכו' כמופיע בשלט, כו

 וכו' כדרש.זרם 

החיות מפרטי שירות מפורטים לפי שירות חודשי, תלת חודשי, עותי ושתי בהתאם ל . 3.8

  המתכן.

 קטלוגים שבהם יצויו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק. . 3.9

 דוח בודק חשמל (ע"ח קבלן מ"א) .3.10

 .שבמידה ודר –ע"י מעבדה מוסמכת  על כל חלקיו 1001אישור עמידה בתקן  .3.11

 .במידה ודרש ה  של החדרים הקיים בפרוייקטדציולי .3.12
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3.13. הם.יאישור ביצוע ציפויים למי 

 .ע"י הקבלן קטיקוזי המזגים בפרוי קו כלי בדאשור כ .3.14

במידה ובוצעה  בדיקת מעבדה מוסמכת של איכות המים מאושרת על ידי המתכן .3.15

                                    .פסיבציה

מפקח ואישור המסמכים ע"י המהדס סמכים אלה לפי הערות הם במלאחר בצוע התיקוי .4

לידי המפקח כשהוא ערוך בצורה אה  - ספר המתקן  - ימסור הקבלן את כל החומר שייקרא 

  בתוך אוגדים מתאימים. 

  המתקן.  תתאי לקבל - רת ספר המתקן המסודר כפי שכבר אמר לעיל תהיה מסי  

ספר מהביקורות על פי מה שרשום במסמכים שבחלק בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות 

  המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה.

  לו בספר המתקן, כאשר הם מעודכים "עדות".הייצור יכלכל שרטוטי  .5

  אחריות.על גב הקלסר יצויין: שם הפרויקט, עיקר תוכן האוגדן, תאריך סיום שת   

חי לסיום העבודה, ותחילת תקופת הכר תיק מסירה מאושר ע"י היועץ המפקח, היו תאי .6

  ות הרלווטי.תשלום חשבון סופי ושחרור חלק הערב המתקן, אחריות לכל רכיבי

  

  שרותהוהאחריות  ,תקופת הבדק 15.01.10

מתאריך קבלת  תהיה על פי המוגדר בחוזהעל כל המערכות והשרות האחריות , תקופת הבדק .1

ק הקבלן יטפל בציוד שסופק על ת הבדקופתב, אלא אם מצוין אחרת במסמכי חוזה. המתקן

 ידו.

יוהל על ידו לצורך זה כל פעולות הקבלן לצורך בדק או שרות יירשמו ע"י הקבלן, בספר ש .2

  ושישמר אצל המזמין.

בוסף, את במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקיה של המתקן ויבצע  .3

  פעולות השרות כמפורט בסעיף זה.

כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן על חשבוו,  ייב הקבלן בתיקוןדק חתוך תקופת הב .4

 שעות. 48יאוחר מ א ל וזאת יעשה על סמך קריאת המזמין,

הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, יספק ויתקין חלק חדש  .5

  מקומו.ותקין ב

  ין, במידה והוא יזמין.המזמכל פעולות הבדק והשירות יעשו בוכחות טכאי של  .6

  במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות הבאות ויהל לגביהן רישום: .7

  י האוויר ו/או יקויים תקופתיים כולל אספקתם.מס החלפת . 7.1

 בדיקה, מתיחה והחלפה של רצועות היע. . 7.2

  כל האטמים, הברגים, האומים וכו'.בדיקה וחיזוק של  . 7.3

  מערכות טיוב מים וכו'.ולל בדיקה של מערכות המים, כ . 7.4

  יקוי סוללות (חשוים). . 7.5

 רש).בדיקה, גירוז ושימון של כל המועים והמסבים (כאשר ד . 7.6

 החלפת רצועות . 7.7
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כל תקלה בציוד מ"א  תטופל על ידי ספק הציוד בלבד. חלקים פגומים יוחלפו בחלקים  .8

  ולא משופצים.  מקוריים

קופתיות קבועות לבדיקת המתקן ות תכמו כן יערוך הקבלן במשך תקופת הבדק, ביקור .9

  פעמים בשה, בתחילת כל רבעון. 4ספר הביקורות יהיה ופעולתו התקיה. מ

  חר כל ביקור כזה ימציא הקבלן דו"ח בכתב למזמין ובו ממצאי הביקור ופעולות שקטו.אל . 10

לבצע תיקוים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות על היה והקבלן לא יבוא 

את הקבלן החלקים ועל בצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלים אחרים ולחייב  כישתר

  בכל ההוצאות.

יקבלו ביטוי בכתב הכמויות, למעט בדיקת מכון  לאיהיו כלולים בעבודה וים ה"ל כל הסעיפ . 11

  .יפרד בכתב הכמויותתומחר כסעיף תהתקים אשר 

  

  מערכות מיזוג אויר עצמאיות 15.02

  מרכזיים והתקתם תהיה בהתאם למפרט הכללי, ולאמור להלן: מפוצלים ומייים אספקת מזג

יותיו. לא יידע הקבלן את יש לידע את המפקח ולהוג לפי החבכל מקרה של סתירה בין המסמכים, 

  המפקח, יישא הקבלן בעלות השיויים.

  

  מזגים מפוצלים עליים קיריים/מיי מרכזיים מתועלים 15.02.01

  משאבת חום.  Split Unitה מסוג איוורטר גים  תהייהמז יחידות .1

שר בלבד,  ווה ערך מאויצו"  או  ש'"מיצובישי" "פוג ת "תדיראן", "אלקטרהחברות מאושרו .2

  .R410Aבטבלאות הציוד,  הקרר יהיה ובכפוף לתוים 

  מאייד, יחידת עיבוי, מערכת חשמל בקרה והפעלה.קבלן מ"א יספק יחידת  .3

ת גז מבודדת, כולל את כל אביזרי הצרת הדרושים יתקין אלומת צרפק וקבלן מ"א יס .4

בלן להעביר סכימת גז לאישור בקטרים המתאימים לקבלת תפוקת הקירור הדרשת. על הק

טיפת הצרת מ"מ לפחות כולל ע 13לפי התקה.  צרת הגז תהיה מבודדת ארמופלקס 

בתחבושות טבולות בסיפלס תתבצע  הגז החיצוית בתחבושות טבולות בסילפס . חיפוי צרת

  הן מחוץ למבה והן בתוכו .

בסילפס  מוחת בתעלת פח צרת הקרר החשופה לתאי הסביבה תוגן ע"י תחבושת טבולה  .5

 מ"מ. 19 - בה לא יהיה קטן ממגולוון.  עובי הבידוד מחוץ למ

דות השמן מלכואלומת צרת הגז יכללו מלכודות שמן שיידרשו ע"פ הוראות היצרן. במחיר  .6

  יהיו מלכודות אורגיליות של היצרן.

מ"א  2.5של  במחיר התקה בסיסית תיכלל אלומת צרת גז וחשמל ותקשורת מבודדת באורך .7

ש עד לוי גז ושמן וכל הדרוראשוים, חיבור היחידות לקודת יקוז סמוכה, וואקום, מי

  להפעלה תקיה של היחידה.

ך. צרת הגז צרת גז וחשמל  ותקשורת לפי מטר אורומת מ' ראשוים תימדד אל 2.5- מעבר ל .8

  תיתמך לקיר/מעקה ע"י קוזולה.

  בגזה וסילפס.  גם בתוך תעלת פח הצרת  תהיה מצופה .9
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ח' הזת החשמל תהיה ליח' הפימית עם מתק ביטחון. במידה והזת החשמל תהיה לי . 10

ותקן מפסק ביטחון כפי ית יוליד היחידה הפימ תיאום ביצוע ההזה באחריות הקבלןהעיבוי 

   .שמתואר להלן

על גוף  ליד יחידת העיבוי יותקן מפסק בטחון באחריות קבלן מ"א. מתק הביטחון לא יותקן . 11

הביטחון מפסק יחידת העיבוי כי אם על ידי קוס' עזר מגולבת בסמוך ליחידת העיבוי. 

  ישולט.

  ה .פאז לכל יחידה בעלת הזה תלת פאזית יותקן ממסר חוסר/היפוך . 12

  בסמוך ליחידת הפים יותקן שקע/אמצעי יתוק באחריות קבלן מ"א. . 13

וד  כולל קוסטרוקציית עזר מגולוות על הקבלן לספק אביזרי תלייה ליחידת העיבוי והאי . 14

  המאייד לתקרת חלל החדר. לתליית יח'

 בטוןבוי תותקן או על מתקן תלייה תוצרת "שחקים" על מעקה הגג, או על בסיסי יחידת העי . 15

  או על אבי גן.

שלט סדביץ  - יחידות העיבוי והאיוד יסומו במספר סידורי תואם והסימון יהיה בר קיימא  . 16

ר עם ברגים ויהיה תואם את הסימון בתוכיות העדות. השלט יכלול את מס' חרוט,  מחוב

חדר המשורת על ידה דגם היחידה ותפוקת הקרור. השילוט יחובר על ידי היחידה מס' ה

  יחידה.ים ליט

עבודת הקבלן תכלול אספקת והתקת שרוולי יציאה "מקלות סבא"  לצרות גז ביציאה לגג  . 17

אטימה מאושר על ידי המפקח. שרוולים אלו ואטימתם יהיו  כולל איטומם על ידי חומר

  ומחרו בפרד.כלולים בעבודת הקבלן ולא ית

  י דרש לכוח ופיקוד. חשמלהיחידה תסופק עם מערכת פיקוד הפעלה , לוח הפעלה וחיווט  . 18

 –יחידת מ"א מיי מרכזית תסופק או עם שלט חוטי או שלט אל חוטי (לבחירת המזמין)  . 19

  היחידה.כלול במחיר 

  כלול במחיר היחידה. –יחידת מ"א עילית גלוייה  תסופק  עם שלט אל חוטי . 20

ס כרטיחידות המזגים לסוגיהן, תסופקה עם התקן מובה מוצר מוגמר של היצרן (כל י . 21

(גלאי פח יסופק  מתאם רב תכליתי)  לכיבוי / הפעלה  של כל מזגן ביפרד  על ידי גלאי פח.

  ויותקן על ידי אחרים)

גן חיווט  בין הכרטיס ה"ל  ללוח החשמל בו יותקו השעוים  יהיה כלול במחיר יחידת מז . 22

  מפוצל.

  מיי מרכזית בכתב הכמויות.ידה כל ה"ל יהיה כלול במחיר יחידת מזגן מפוצל גלוי עילי או יח

 

  מערכות פיזור ושיוע אויר 15.03

קה ואביזריהן , הכל על פי המפורט פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר אספקה, החזרה יי

  להלן.וכמפורט  15רק במפרט הכללי פ 15.06בפרק 

  

  תעלות אויר ללחץ מוך 15.03.01

 LOCK, מעורגל לאחר הגלוון באיכות מעולהלווןתעלות אויר תהייה עשויות פח מגו .1

FORMER QUALITY ה התעלות צורת החיזוקים והתליות יהיו בהתאםעובי הפחים, מב .
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מהדורה אחרוה  - ארה"ב  SMACNAובכפיפות להוראות מדריך אגודת  לראה בתכיות

 וגבוה. ביוי ללחץ מוך 

  באמצעות יילון. מים ואטומותס שועל ידי חומר ממיהתעלות יגיעו לאתר לאחר שוקו  .2

 טומות, כמקובל במקצוע.התעלות תהייה קשיחות וא .3

 יר.מידות התעלות הרשומות בתכיות הן מידות טו למעבר או .4

 תעלות ללחץ גבוה תהיה תעלות בחיבורי אוגים כמתואר המיפרט הכללי .5

תהייה תעלות  "double skinתעלות לחדרים קיים או תעלות חיצויות מסוג "פח כפול"   .6

הפימית והן של התעלה החיצויות, ללא גשרי  אטומות בעלות חיבורי אוגים הן של התעלה

  קור במחברי האוגים.

 4ה אטומות לחדירת מים באמצעות חומר אטימה  בכל התפרים בכל יות תהייתעלות חיצו .7

חיר הכולל של ל במ. האטימה תיכלDecast - תחבושות טבולות ב  –הכיווים לאורך ולרוחב

  ות ולא תתומחר בפרד.התעל

עלות ("שיכטות") של תעלות מותקות בתוך מבה  יאטמו באמצעות חומר פיות חיבורי ת

או שווה איכות מאושר על ידי המתכן. כל חומרי   Durudyneגמת תוצרת  אטימה כדו

  האטימה יהיו בעלי תו תקן ישראלי.

  .האטימה תיכלל במחיר התעלות  .8

  בתעלות אוירגמישים  ריםחבו .9

9.1 . ו בכל מקום בו עוברת תעלה, קו התפשטות חיבורים גמישים בתעלות אויר יותק

ידת אוורור או מפוח וכן בכל מקום אחר כדרש. בביין, בחבור ליחידת מיזוג אויר, יח

  לאישור! החבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו

עשויים ארג אטום או חומר היו החבורים הגמישים בתעלות מיזוג אויר ופח מגולוון, י . 9.2

רם/מ"ר,  עומדים בתקים,  וברוחב שיבטיח אי ג 800פלסטי, מטיפוס שמשוית 

ס"מ. סוג החבור הגמיש והחומר ממו  -15ת מהעברת זעזועים לתעלה, אך לא פחו

הוא עשוי, טעוים אישור המפקח. החבור הגמיש יחוזק לתעלה באמצעות פסי מתכת 

  חבור.ות הוברגים להבטחת אטימ

כולל גזה וסילפס ומעליו ציפוי פח " בידוד תרמי 2יחופה הגמיש בבידוד  - על הגג  . 9.3

תעלה או ליחידה. כל ה"ל יהיה כלול או ל- הכיווים, מחובר לצד אחד  4מגולבן  מכל 

  במחיר התעלות ולא יתומחר בפרד.

   פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו ע"ג תפר חיבור בין שי חלקי התעלה. . 10

  קודות זילת האוויר מהתעלה. ימות תעלות האוויר תיבדק. הקבלן יידרש לאטום את כלטא  

  לקביעה, כלול במחיר מ"ר תעלה.בהסתעפויות יותקו מדפים מפלגים היתים לכוון ו . 11

מוטות מתוברגים. המרחק המכסימלי בין שתי  UNISTRTתמיכות התעלות יבוצעו מפרופיל  . 12

ות, האומים, הברגים מוטות התליה והזוויתים יהיו דסקימ'. כל ה 2התמיכות יהיה 

 ולווים. לא יתקבלו תליות מסרטי פח מגולבן. מג

יכה, סגמט מחורר דופן התעלות עם ברגים לפרופיל תמ אין לתמוך תעלות כלל על ידי חיבור . 13

  יוחלף.
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ר מפי בכל מקום של מעבר תעלות אויר דרך אלמט הקוסטרוקציה, קיר, תקרה, יציאה לגג . 14

חדירת גשם כולל חומר אטימה מאושר  יתקין הקבלן פעמון הגה מפח מגולבן בפי - וכדומה 

הלבשה של מסגרת פח משי צידי המחיצה, ע"י הפיקוח (אם התעלה עוברת מחוץ למבה) או 

א בתוך המבה). ראה בוסף פרטי אטימה בגוף (אם המחיצה הי 1עם מילוי של צמר זכוכית "

 התוכיות. 

ס, קירות חוץ, או גג היה ם הפתחים סביב תעלות / צרת מ"א דרך מחיצות גבאיטו ודתבע . 15

  כלולה בעבודת קבלן מ"א ואיה תתומחר בפרד

  יתבצע איטום גד אש ע"י קבלן הבייין. –ש ה מחיצת אבמעבר תעל . 16

של  BC-70צביעת תעלות מיזוג אויר (בקטעים שיידרש) בשטח: יקוי משטח בדטרגט  . 17

 . ציק" של חברת "טמבור" בשתי שכבותגלווצביעה בצבע " עש","כמית

  פתח מדידת ספיקה יותקן בכל תעלת אספקה וחזרה ראשית. . 18

קטעי תעלות לדוגמא ולאישור. קטע  הפחחות יבצע הקבלן שי לפי תחילת בצוע עבודות . 19

דרש , כאחד יהיה קטע מעבר קוי והשי מכסיים. שי הקטעים יהיו מבודדים בבידוד פימי

יישארו ברשות המפקח עד לסיום  באם יאושר, - בסעיף המתאים. קטעי הדוגמאות האלה 

ת רצון המפקח, יוחלף קבלן המשה העבודה כולה. היה ובצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעו

ות ובידוד באיכות ירודה מזו שאושרה לפחחות באחר. היה ובמשך העבודה יבצע הקבלן תעל

  י התעלות ה"ל ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.קטע בדוגמאות, יפורקו כל

התעלות בהתאם להחיות בסעיף המתאים במפרט הכללי. על הקבלן להגיש לאישור תליית  . 20

התעלות עם מיקום התמיכות ופרטיהן לאישור. כל התמיכות הדרשות לתמיכה תכית 

ו כלולים בעבודה יהי ורטקילית של תעלות , מעל תקרה, מחוצה לה , בפירים וכד' אופקית או

בתמיכות זמיות) לא תחובר תמיכה לתעלה על ידי  ולא יתומחרו בפרש. בשום מיקרה (גם

 וחלף.י –ברגים. מקטע של תעלה מחוררת 

+ לפחות. התמיכות לצורך כך יכללו במחיר  2.10תעלות על גג המבה יותקו במיפלס של  . 21

  התעלה ולא יתומחרו ביפרד.

ן) מחד לתעלת פח ראשית (ע"י צווארו ת או תעלה קשיחה מבודדתבודדחיבור תעלה גמישה מ . 22

אקוסטית או ולמפזר תיקרתי/קירי מאידך, יתבצע ע"י מתאם קשיח (עגול או מרובע) מבודד 

לת פח מגולוון תרמית. מחיר המתאמים ה"ל  יתומחרו על פי עלות חישוב שטח מ"ר של תע

  מבודדת.

  תעלות גמישות  . 23

. CLASS – 1ל  Standard ULמאושרים ע"י  Thermaflex M-KFהיו יר יתעלות גמישות לאוו . 24

ות יהיו או שווה איכות מאושר. התעל B -90A90תקן  NFPAתעלות גמישות מאושרות ע"י 

יציב, מחובר לקפיץ. התעלות תהייה מבודדות ע"י  CPEבעל ציפוי מוצר מוגמר של המפעל 

  יין.מצופה פוייל אלומייום משור 1סיבי זכוכית "

  ימי ואחד חיצוי.אחד פ –אזיקוים  2כל חיבור לשטוצר יהיה עם  . 25

מלבי לעגול.  חיבור תעלה שרשורית לתעלה בעלת חתך מלבי יתבצע באמצעות מתאם מעבר . 26

  לוון מבודדת.פי עלות שטח מ"ר של תעלת פח מגו- מחיר המתאם יהיה על
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  FRPמפרט לתעלות  15.03.02

  תקים .1

של  סטדרטים המקובלים במקצוע, במפרט הכללי לעבודות ביין מו להחומרים והציוד יתאי  

  משהב"ט ולהלן:

1.1. AMCA -  Air moving and conditioning institute. 

1.2. ASHRAE - American society of heating refrigeration and air conditioning. 

1.3. ASME -  American society of mechanical engineers. 

1.4. ASTM -  D2996 

1.5. ASTM -  2582-67 

1.6. ASTM -  D4097-82 

1.7. NBS stanard  PS-15-67 

1.8. NEP A  91 

1.9. Uniform Fire Code ARTICLE 51 

1.10. NFPA  318 

  הדופן ופרטי היצור יהיו כדלהלן: עובי .2

  תעלות מלביות: . 2.1

  עובי מיימלי של דופן התעלה  מידה גדולה של התעלה
  מ"מ 4  ס"מ 30עד 
  מ"מ 5  ס"מ 50עד  31 –מ 
  מ"מ 6  "מס 75עד  51 –מ 
בתוספת ציור תמיכה פימי עשוי  –מ"מ  7  ומעלה 76 –מ 

ס"מ  100מ"מ כל  50פוליאסטר בקוטר 
  לאורך התעלה.

  מ"מ עובי 12  אוגן לתעלות פוליאסטר 
  תעלות עגולות . 2.2

  מרחב בין חיזוקים  עובי מילי של דופן התעלה  קוטר התעלה
  --   מ"מ 4  ס"מ 49עד 
  מ' 3.00  מ"מ 5  ס"מ 75עד  50 –מ 
  מ' 3.00  מ"מ 6  ס"מ 120עד  75 –מ 
  מ' 2.40  מ"מ 8  ומעלה 120 –מ 

  :FRPמצערות עבור תעלות  .3

לפי  FRP –או מ  PPS - לות ייקת האויר החומצי יהיו עשויות מ המצערות עבור תע . 3.1

  בחירת הקבלן. פרטי הביצוע יוגשו על גבי תכית מפורטת לאישור.

  עילה על המדף לפי המצב הרצוי, הכל עשוי  דוריכל מצערת תצויד בקואדרט עם סי . 3.2

לאישור מחומרים פלסטיים כדוגמת פוליפרופילן. מצערת אחת תבוצע לדוגמא ותוגש  . 3.3

  ביצוע כל הכמות. לפי 

  :FRPאוגים בתעלות  .4

יספק ויתקין אוגים בכל מקום שהדבר דרש ע"י המפקח. האוגים יהיו הקבלן  . 4.1

  ות.באופן קשיח לדופן התעל מחוברים 

 להלן טבלת עוביים של האוגים: . 4.2
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  עובי האוגן  גודל תעלה בס"מ
10-49  12  
50-74  14  

75-120  16  
121-200  20  

  

  ברגים יבטיח אטימה מוחלטת בחיבורים.מספר ה . 4.3

מ"מ מיימום ואם יהיה צורך בכך,  3בין האוגים יש להתקין אטם מיאופרן בעובי  . 4.4

  בגלל 

  האטימות. השגתאי אטימות בעובי גדול יותר עד ל . 4.5

  תליות לצרת ותעלות .5

ת רעידו אלא אם יצויין אחרת יהיו כל התליות לצרת ותעלות באיזור הרגיש מטיפוס מבדד   

  לפי ההחיות כדלהלן:

לציוד ציורות ותעלות המחוברות לציוד סובב, יתלו על מבדדי רעידות בקטע הקרוב  . 5.1

  ו של הציוד.ה לזמ"א, מבודדים בעלי שקיעה זה 15 –הסובב באורך של כ 

  מ"א הראשוים הציורות והתעלות יתלו כמפורט להלן: 15 –לאחר מכן, מעבר ל  . 5.2

 6" ן, מקבץ ציורות שסכום קוטריהם הוא עד ומטה, כמו כ 3צרת בקוטר " . 5.2.1

איץ'  0.30לשקיעה מיימלית של  Dעד בכלל יתלו על מבדדי רעידות מדגם 

  .MASONכדוגמת 

שקיעה  עם  Eע"י מבדדי רעידות מטיפוס  התיתל 3" –צרת שקוטרה גדול מ  . 5.2.2

  .MASONאיץ כדוגמת תוצרת  2סטטית מיימלית של "

  התעלות יתלו כדלהלן: . 5.3

  ס"מ יתלו בתליות קשיחות כמקובל במקצוע. 30לות עד גודל תע . 5.3.1

 ק"ג  40ס"מ ועד תעלות שמשקלן  35 –תעלות שאחת מצלעותיהן גדולה מ  . 5.3.2

  .0.35בשקיעה של " Dפוס בטי ות רעידותלמ"א יתלו בתליות מבדד

ק"ג ומעלה, יתלו בתעלות  45 –תעלות גדולות יותר שמשקלן למ"א מ  . 5.3.3

 איץ'. 2עה מיימלית של , בשקיEמטיפוס  קפיציות 

 תעלות בד  .6

. במחיר מ"א התעלה  כדוגמאת רדיון )V2.2או  B-s2( 1001תעלות בד מחוררות יעמדו בתקן   

ואביזרי פיזור, הזרקת    )ss316lיה (עשויות פלב"מ  התלייכללו תעלות וכל  אמצעי התמיכה ו

  אוויר, מכווים וכד'.

  אביזרי תעלות .7

 הלן.וכמפורט ל 15כמתואר בפרק   

, או יצרים ROY AIRאו  TROXמפזרי האוויר יהיו מאיכות מעולה, מיוצרים ע"י  . 7.1

  מעבדות בדיקת איטגראליות.אחרים להם 

האוויר יעבור דרכם וללא זילות אויר שכל הרכבת כל שבכה ומפזר תיעשה בצורה  . 7.2

ם מסביבם. בהיקף המסגרת יודבק אטם גומי ספוגי. החיבור ייעשה ע"י ברגים מגולבי

  או מצופים קדמיום, ברגים גלויים יושקעו בשקעים מתאימים במסגרת.
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ס"מ, או על  2ריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי מפזרי ומחזירי אויר קי . 7.3

  מגולבן (לפי האמור בכתב הכמויות) שיסופקו ע"י קבלן מיזוג האויר. מפח מסגרת

כל  מתכתית בתקרה דקורטיבית. מפזרי או מחזירי אויר תקרתיים יותקו ע"ג מסגרת . 7.4

ו מסוג מחליפי יהי 60/60המפזרים המותקים במישור תקרה מומכת מודולרית 

לא יותקו מפזרים אחרים , ות, אריח, צבועים בגוון עליו יורה המזמין כולל ווסת כמ

  אלא באישור מיוחד על ידי המפקח.

איטגרלי ויפתחו על תריסי אוויר חוזר המשולבים בתקרה המומכת יכלולו מסן  . 7.5

  ציר.

 ולאקו ביחידה המסים יות –(יחידות להן מסופק אוויר צח לקופסת אוויר חוזר     

  בתריס חוזר). 

מיטבית, גם כאשר קיימות הפרעות שוות  גישהצירי התריס ימוקמו כך שיאפשרו     

  בשטח.

  צירי התריס ימוקמו בצמוד לקיר. –בצמוד לקיר     

  רבת להבים המופעלת ע"י בורג, מהחזית.כל מפזר יהיה מצויד במצערת  . 7.6

מפזרים קיריים יהיו עם עלים שתי וערב מפזרי אויר יהיו עשויים אלומייום משוך.  . 7.7

רת מטלפרס, מפזרי יעד או שווה איכות. כל תוצ כאשר הקדמיים אכיים. כדוגמת

  המפזרים יצוידו במצערות.

מיקרון לפחות,  25ובעובי  325כל חלקי האלומייום יהיו מאולגים באלגון לפי ת"י  . 7.8

  בגוון שיבחר ע"י האדריכל.

ס"מ ה"ל יכלל  1.5ם יורכבו על מסגרת עץ מהוקצע בעובי מפזרי ומחזיר אויר קיריי . 7.9

  במחיר המפזר.

ר יהיה מחובר לתעלה. התעלה לא תהיה מוחת על המפזר, כי אם יתבוצע המפז .7.10

  אטימה בין המתאם למפזר.

יהיו כדוגמת   - "דקור אויר"  SLOTS ,STRIPLINES:מפזרים קווים לייאריים מסוג  .7.11

דקור אוויר" או שווה איכות מאושר צבועים, ויסופקו - תוצרת "מפזרי יעד"  "מטלפרס

דרשים לצורך התקה מושלמת, כולל פליום איטגרלי ה העם כל אמצעי התמיכ

ת. מבודד ושרוולי יציאה על הפליום ועל התעלה הראשית לחיבור התעלות גמישו

שוליים או ללא שוליים לפי החלטת המזמין ללא שיוי בתמחור  המפזרים יהיו עם

  היחידה.

  על הקבלן להעביר לאישור את סוג המפזר ואופן התקתו.     

  "ל יהיה הכלול במחיר המפזר. ה לכ    

  על הקבלן לעבוד בתיאום המתכן והאדריכל.    

  יכל.שיבחר ע"י האדרהקבלן יגיש לאישור דוגמת מפזרים צבועים, על פי הגוון  .7.12

מ"מ  2תריסי הויסות יהיו עשויים ממסגרות וכפיים מפח מגולוון בעובי  -  תריסי וויסות .8

רופיל הכף יהיה אווירודימי עם אטימה. הצירים פמ. ס" 20לפחות. רוחב הכף לא יעלה על 

  ויחוזקו באופן מהודק לכף. פלב"םיהיו עשויים 

הכפיים ייסגרו באופן גדי זו כלפי זו.  , או "טפלון".תותבי הכף יהיו פלסטיים "אוקלון  

להבי הכפיים   מטר, יש לתת תמיכת מיסבים וספת במרכז. 1 –לכף שאורכה למעלה מ 
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רופיל יאופרן מהודק לקבלת אטימה טובה. הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי ו בפיצופ

  שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי.

  עילה ועם סימון "פתוחי יש להתקין קלידית של תריס יד ט עם סידורסגור", קיבוע - ואדר

מויות ת. כמצב ידית הווסת ע"י בורג פח. קיבוע המצב יתבצע אך ורק לאחר גמר וויסו

האוויר ואישורו עי היועץ. כל חלקי המתכת של התריסים יהיו מגולווים. במקרה מיוחד 

  פי קדמיום. חלקי מתכת מצוועפ"י אישור המהדס, יתן יהיה להשתמש ב

כאשר התריס במצב כלשהו, בין אם ידי ועול ע"י יידית הקואדרט ובין אם ממוע וקשור   

יב והכפיים אסור שיצרו רעש עקב רעידתן ורעידת החוליות ת יצלמוע המפעיל, יצטרך להיו

  המקשרות בייהן.

ס"מ לפחות.  1 ידות האותיותכל השילוט יחובר לציוד באמצעות ברגים או יטים, בשילוט מ .9

 הברגים לא ימעכו בידוד כלשהיא.

  כפי כוון . 10

  ס"מ, יבוצעו כפי כוון! 30בכל הקשתות בתעלות שמעל רוחב של  .10.1

 ASHRAEו SMACNAיבוצעו בהתאם לתכיות הסטדרט, הוראות  כווןכפי ה .10.2

UIDE- .  

שיבוצעו  בזויות ישרות יתקין הקבלן כפי כוון קטות רדיוס תוצרת מפעל מוכר .10.3

בעיקרון לפי המקורות דלעיל. למען הסר ספיקות ולפי תחילת בצוע התעלות, יגיש 

  .לעילהקבלן לדוגמא, קטעי תעלות ובהן כפי כוון כמצוין 

  משתיקי קול: . 11

    מ'/שיה. 8מהירות האוויר המקסימלית דרך משתיקי הקול לא תעלה על   

  על כל חלקיו.  1001משתיקי הקול יעמדו בתקן   

  ק הקול יהיה כדוגמת תוצרת "מפזרי יעד" או "ח..א".שתימ  

עבודת הקבלן כוללת את אספקת והתקת כל האביזרים הדרשים להתקה של משתיקי   

רט כולל אביזרי החיזוק והתליה שידרשו לרבות האיטומים בין המשתיק לפתחים הקול כמפו

אקוסטי פימי בין דוד קיימים.  כמו כן, כוללת העבודה התחברות לתעלות וביצוע בי

  ויר.  המשתיקים לפתחים ולציוד מיזוג האו

  35%מחורר  מגולבןמשתיק קול קי יהיה עטוף ביריעות פוליאטילן בלתי בעירות ופח   

  

  בידוד 15.04

  פרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צרת ותעלות במערכות מיזוג האוויר.

  

  זכוכיתבידוד תרמי לתעלות אויר במזרוי סיבי  15.04.01

) יהיה מטיפוס חצי מוקשה שאיו משיר סיבים עלות אויר בסיבי זכוכית (פיברגלסבידוד ת .1

, ק"ג/מ"ק) pcf )24 1.5רית של החומר תהיה ומיוצר בצורת גלילי שמיכות. הצפיפות המזע

בצידו החיצוי של הבידוד יותקן מחסום  Ft2 F BTU/H  0.28מקדם מעבר החום המרבי

לרבות  - רגלס. הבידוד ן עוביו, מחוזק בסיסי זכוכית פיבמיקרו 50יום, אדים, מרדיד אלומי

מפקח ועומד בתקן ידי ה- יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על - מחסום האדים 

  .1חלק  1001
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הבידוד יודבק לדפות התעלה בדבק בלתי דליק, כדרש להלן. כל הקצוות יוגו ע"י סרטי פח  .2

גולוון מכופפים לזווית מ. כל הפיות יוגו ע"י פסי פח ממ" 50מ וברוחב מ" 0.6מגולוון, בעובי 

  ס"מ.  3שאורך כל צלע שלה הוא 

  וא בפרויקט.לא ייעשה שימוש בסרט דביק כלשה .3

  אפור.  -Decastקסט" - קתפרי הבידוד התרמי החיצוי ייעטפו בתחבושות ו"ד .4

  ררים.י מכוות  מאוואו בחדר " מחוץ למבה2" בתוך המבה, 1יה עובי בידוד יה .5

  

  תעלות מיזוג אויר בידוד אקוסטי של 15.04.02

תאם למצוין בתכיות. " עובי מחוץ למבה, בה2- בתוך המבה ו 1בידוד אקוסטי יהיה בעובי " .1

חומר הבידוד יהיה מזרוי סיבי זכוכית כדוגמת "אירופלקס דקט לייר" כמיוצר ע"י אואס 

 .ועת התפוררות הבידודעם גיזה המ גמאקוריג ארה"ב או שווה איכות מאושר לפי דו

המיוצר ע"י ורוליט ובתוספת  81-51הבידוד יודבק אל פים התעלה, באמצעות דבק כדוגמת 

  זויתי פח לכל אורך התעלה.  

  ק"ג/מ"ק. 24דחיסות החומר תהיה לפחות  .2

קטומות ס"מ יהיו בעלות פיות  40מ"מ אשר ישמשו לחיזוק הבידוד כל  40/40פלטות בגודל  .3

  צעות ברגי פח.ת הבידוד, ויקובעו באמלמיעת פציע

וע"י משחה אטימה  מ"מ 50מ וברוחב  מ" 0.6כל הקצוות יוגו ע"י סרטי פח מגולוון, בעובי  .4

. הדבקת הקצוות תהיה תוך לבידוד ולציפוי על בסיס מים כדוגמאת המיוצרת ע"י ירלט

ל כופפים לזווית שאורך כיתיי פח מגולוון מס"מ לפחות. כל הפיות יוגו ע"י זוו 1חפיפה של 

  ס"מ.  3צלע שלה הוא 

  לא ייעשה שימוש בסרט דביק כלשהוא בפרויקט. .5

  ייבחר יהיה מסוג מוע פיטריות.כל בידוד אקוסטי ש .6

מידות התעלות הרשומות בתכיות, הן מידות טו למעבר אוויר. לפרטי בצוע וספים, ראה  .7

די המפקח י- יח"ר מוכר, מאושר עליה מוצר מוגמר של ביה - בתכית הסטדרט. הבידוד 

  .1חלק  1001ועומד בתקן 

יש להגן על  –ריבועיים או מלבים  הגה על פתחים בתעלות לצורך חיבור שטוצרים עגולים/ .8

   כל בידוד חשוף באמצעות פסי פח מגולבן בלבד.

  

  בידוד תרמי לצרת מים בתרמילים מסיבי זכוכית (דואל טמפ') 15.04.03

קוריג בעלי חסימת אדים איטגראלית - אואסכים תוצרת ייעשה בתרמילים מו הבידוד .1

לאחר ביצוע הבידוד עם חסימת האדים שלו מייר אלומייום מחוזק, מודבק ביסודיות. 

מ"מ לפחות או ייעטף  0.6ואישור המפקח, יבצע הקבלן עטיפה חיצוית של פח מגולוון בעובי 

  אחרת. אם כן צוייןמ"מ אלא  50ד יהיה בארג משוח בסילפס. עובי הבידו

ד זה הפח המגולוון ייצבע לאחר הבצוע ובהתאם להוראות המפקח בצבעי קוד. שימוש בבידו .2

  (כולל) ומעלה. 3יעשה בצרת מותקת בתוך המבה החל מצרת "

בכל התמיכות תותקה קוביות עץ בעובי הבידוד בין הציור לתמיכה למיעת מעיכת הבידוד,  .3

  ס"מ. 30האוכפים רוחב 
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  כללי -שוות ועבודות עזר מערכות  15.05

  בפרקים קודמים. פרק זה עוסק במערכות שוות, עבודות עזר ועבודות שלא כללו

  

  פיגומים ועבודות הרמה 15.05.01

  ראה מפרט הכללי ולהלן:

עם צו התחלת העבודה על הקבלן לדאוג לקבלת סט של תכיות אדריכלות וקוסטרוקציה, על מת 

הקבלן יעבור על החומר ויוודא שדרכי שיוע הציוד, הצרת, התעלות . להכיר את הביין ביסודיות

הקבלן יספק את כל הסולמות, הפיגומים, הקרשים המסלולים וציוד הרמה  וכיו"ב ברורות לו.

  ים לבצוע עבודתו. כל הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות. הדרוש

  

  בקירות, תקרות, ורצפות צרת ותעלות חציבה ותיקוים מעבר 15.05.02

  ראה מפרט הכללי ולהלן:

יאתר את המקומות והפתחים, החורים והמעברים עבור תעלות, ציורות הקבלן ילמד את התכיות ו

כלולות בעבודתו. הקבלן יספק שרוולים, מסגרות והלבשות עבור מעברים כאלה. וכבלים של מערכות ה

וכיו"ב. הקבלן יקבע את שרוול במקומו המדויק  לים, המסגרותבמקרים בהם יידרש ביטון השרוו

  יבצע את סתימת הבטון, בהתאם להחיות מפקח.בצורה יציבה וקבלן הביין 

חשבוו, באמצעות חומרי אטימה אלסטומריים בעומק  אטימת המעברים האלה תבוצע ע"י הקבלן ועל

  ס"מ לפחות מכל צד (מההלבשה לפים השרוול). 3חדירה של 

  

  מיעת רעש 15.50.03

מבה, לחללים שבתוכו הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אין מעבירות רעש בלתי רצוי ל .1

והבידוד ולידו. הקבלן יתקין את כל המשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות האקוסטיים 

  האקוסטי הדרשים בתכיות, בכדי להבטיח את הפעולה התקיה של המערכות. 

ין בתכיות ובמפרטים. אם לדעת המפקח, גורם מקרה לא יעלה על המצו מפלס הרעש בכל .2

ת הדרש, יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח ובמקומות בהם יורה הציוד לרעש העובר א

 ת להוריד את רמת הרעש לרמה המפקח, משתיקי קול ובידוד אקוסטיוספים, על מ

  ידי המפקח.- שתאושר על

יועץ האקוסטיקה של הפרויקט  יותקו רק לאחר אישור כל ההתקות למיעת רעש ורעידות .3

  ובהתאם להחיותיו.

  

  ים רגיליםבסיס 15.05.04

 הבסיסים הרגילים יהיו עשויים בטון ויהוו הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על פיהן בצורה

הייה אופקית וישרה. פי הבסיסים יהיו מוחלקים בסרגל פלדה, אלא אם אמר אחרת. הפיות ת

כיות שהוא קיבל . בצוע הבסיסים האלה ייעשה ע"י קבלן הביין על פי תס"מ 2×  2קטומות עם פאזות 

פי תוים שקיבל מקבלן מזוג האוויר, - מקוסטרוקטור.  הקוסטרוקטור יכין את התכיות על

אם ללוח באמצעות המהדס. הקבלן יכלול תוים אלה בתכיות הבצוע שהוא יכין מבעוד מועד ובהת

  הזמים של עבודתו.

  

  



129 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

  רעידות מיעת 15.05.05

 Mercer-Rubberל מקררי המים יהיו כדוגמת תוצרת החיבורים הגמישים אל המשאבות וא .1

  יבורי אוגים.או שווה ערך מאושר, עם ח(שי גלים לפחות)  Expansion Jointsמטיפוס 

ת גומי אופרן מטפוס תמיכת צרת רועדת ותעלות אל רצפת הגג תהיה באמצעות כריו .2

SUPER W  מתוצרתMASON אופרן דוגמת א30ו ש"ע או בולמי רעידות מN  מתוצרת

MASON .  

" או על כריות יאופרן משככות דוגמת 1מפוחים יוצבו על קפיצים עם שקיעה סטטית של  .3

NDD "  מתוצרת  1/2עם שקיעה סטטית שלMASON  .או ש"ע  

  מי מחורץ.המעבים יוחו על גבי אבי שפה וגו .4

ל צידי ס"מ לפחות מכ 20ביוטומיות כשהן בולטות אבי השפה יוחו על יריעות איטום  .5

  האבים.

  למים מסוג כלשהוא יהיו כלולים במחיר העבודה.בו .6

  

  יקוזים 15.05.06

  .15074סעיף  15היקוזים יהיו כמצויין במפרט הכללי פרק  .1

  ם התקיה.אחריות הקבלן ליקוזים בכל מקום שיידרש לפעילות .2

  ו על ידי קבלן  תברואה.קבלן מ"א יתחבר לקודת יקוז קרובה שתוכה ל .3

  יקוז הקרובה על ידי קבלן מ"א.על הגג יחובר לקודת ציוד  .4

  ציור יקוז מזיע יצופה בבידוד מחופה גזה וסילפס.  .5

  

  שיוע ציוד למקומו 15.05.07

יוד הצרת וכיו"ב ברורות לו. הקבלן יוודא ראה מפרט הכללי ולהלן:  הקבלן יוודא שדרכי שיוע הצ

ד קירור. הקבלן יתכן בתכיות. הקבלן יוודא שיוע ציוהביין כפי שראים שכל הציוד עובר במעברי 

  את עבודתו כולל ביית הציוד והכסתו בחלקים למקומו המיועד, לפי דרכי שיוע אלה.

  

  מכשירי מדידה ומכשירי עזר 15.05.08

יותקו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקיה של המערכת  מכשירי המדידה .1

הדרשים  ולויסותה. המכשירים יכללו את כל האביזרים ה לבקרתהואפשרות מלא

להרכבתם ולהפעלתם. מיקום המכשירים יאפשר קריאה בצורה וחה מהרצפה. מיקום 

  המכשירים והתקתם הסופית יהיה לפי הוראות המפקח.

וירכיב את מכשירי המדידה המצויים להלן ובמקומות המצויים בסכמות  הקבלן יספק .2

  .ובתכיות
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  סימון מערכות צרת ואביזרים 5.05.091

  הכללי  וכדלהלן:ייעשה כמפורט במפרט 

  סימון אלמטים וציוד: .1

אלמט פוקציולי של המערכת, יסומן ע"י שלט סדויץ' חרוט עם ברגים במידה  כל . 1.1

100x50  ,ט ע"י ברגים ועליהם יהיה מוטבע  1גודל אות מ"מס"מ לפחות מקובע לאלמ

מספר חלק יסומן גם על גבי התכיות. הקבלן יגיש אותו  מספר החלק ותפקידו.

מות שלטים לאישור עבור כל מערכת. על היחידה יהיה שלט סדויץ' חרוט עם כל רשי

  פרטי היחידה כפי שיאושרו ע"י הפיקוח.

1.2 . סטרוקציית התקרה יחידות מ"א מותקות מעל התקרה ישולטו גם על גבי קו

כן ישולטו על גבי התקרה התותבת ברזי . כמו התותבת כולל מיקום לוח חשמל שלהן

  ומדפי אש. יתוק קומתיים

  כל השלטים למייהם יקובעו באמצעות יטים או ברגים לציוד. . 1.3

   קיבוע שילוט לא ימעך בידוד כלשהוא. . 1.4

על ידי כיתוב בצבע עמיד לתאי חוץ על ידי שבלוה, כולל  צרת מים/תעלות  תשולט . 1.5

  בהתאם לצבעי הקוד. י הכיתוב ר. צבעחץ כיוון זרימת המים / אווי

  צבעי קוד .2

  יהיו לפי סטדרט המזמין ולפי הוראות המפקח. .3

 

  צביעה וגמר שטח (כולל גלוון) 15.05.10

  צביעת חלקים ברזיליים בתוך המבה .1

, תמיכות, צרת גלויה והאביזרים בתוך המבה, ייצבעו לאחר יקוי חלקי הקוסטרוקציהכל   

מיקרון לפחות כל שכבה, בגוון אחר ושתי שכבות  60ע אפוקסי בעובי יסודי בשתי שכבות צב

מיקרון, בגוון שייקבע  60"לקוסטרוקציות" בגווים שוים בעובי מיימלי של  - צבע עליון 

  מיקרון). 240 -  ת של הצבע לא יפחת מעובי ארבעת השכבו ע"י המפקח (סה"כ

  צביעת תעלות מגולווות ועטיפות פח של בידוד .2

גולוון, כיסויי צרת מפח מגולוון וצרת מגולוות, לא ייצבעו בדרך כלל, לות גלויות מפח מתע  

אולם במקומות שתידרש צביעה הן יצבעו לאחר יקוי בממסי שומים מתאים, בשכבה אחת 

מיקרון מיימום  40 או שווה ערך בעובי HB-13אחת צבע יסוד ציכרומט  פריימר, שכבה- ווש

  מיקרון מיימום. הגוון ייקבע ע"י המפקח. 25עובי לקוסטרוקציות ב ושכבת צבע עליון

  צביעת חלקים ברזיליים וציוד חיצוי למבה .3

יו למבה יה חוץמים המותקים חשופ , צרת מים, תעלות וכד' מפוחים, ציודלתמיכות 

  ייצבעו בצבע מייום סיטטי כדלקמן:עשויים פרופילי פלדה יגולבו בגילוון חם, ו

ום סיטטי, כל שכבה בגוון אחר ושתי שכבות עליוות בצבע גמר י שכבות יסוד מישת . 3.1

  מיקרון. 150 או שווה ערך. העובי הכולל של השכבות יהיה לפחות

וי יסודי של המקום, ע"י מברשת יעשו רק אחרי יקתיקוי צבע אחרי ריתוך וכו', י . 3.2

  מכית. 

  גווי השכבות יאושרו ע"י המפקח. . 3.3
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  חריםבחום של חלקים א איכות הגלוון .4

, בעובי מיימלי 918 כל הפחים והקוסטרוקציות אשר דרש לגלוום, יגולוו לפי תקן ישראל  

 מיקרון. 60 של

  הגת ברגים ואביזריהם מקורוזיה .5

 25 המתוברגים וכו' יהיו מגולווים בעובי מיימלי של דסקיות, המוטותכל הברגים, ה  

יקרון. כל המסמרות יהיו מגולווות מ 12.5מיימלי של  מיקרון או מצופים קדמיום בעובי

 מיקרון. 40 בעובי מיימלי של

  

  מערכת חשמל ובקרה 15.06

  כללי 15.06.01

המפרט הכללי  של  08 עבודות החשמל יבוצעו לפי הוראת הסעיפים הרלבטיים בפרק .1

  .פרט הכלליבמ 1509סעיף גדול  15לעבודות בין בהוצאת הוועדה הבין משרדית וכן פרק 

שיסופק לאתר, יהיה מאותה התוצרת של חשמל ובקרה  ציוד וכל  םלוחות החשמל, אביזריה .2

ומהדס  כפוף לאישור מהדס החשמלבו של הפרויקט אשר יותקן על ידי קבלן החשמלהציוד 

  וייקט.הפרשל  מ"א

  

  התקה 15.06.02

   -  כמפורט להלן, ו 15.09פרק  כאמור במפרט הכללי

, השרוולים, הציורות, הפתחים, ודה על הקבלן להכין את תוואי החווט, המעבריםעם קבלת העב

הקבלן יספק וירכיב את כל  השקעים וכדומה הדרושים לשם העברת כבלים, קופסאות והסתעפויות.

קבלן  לאוורור ומיזוג אויר החל מהמקום בו גמרת עבודת קבלן החשמל.הקשורות מערכות החשמל 

החיבור  וכד'.  FFU, יחידות , ציוד מ"אזרם עד לקרבת לוחות מיזוג האוויר החשמל ידאג לאספקת

עבודות הקבלן יכללו בין השאר את אספקת  הסופי אל הלוחות יהיה על ידי קבלן מיזוג האוויר.

אליהם. חווט בין הלוחות כדרש, קווי זרם אל המועים והציוד התחברות והרכבת הלוחות ו

  יקוד ובקרה לציוד ובדיקות חברת החשמל.וההתחברות אליהם, קווי פ

  

   -  םואביזריה חשמל לוחות 315.06.0

  וכמפורט להלן: 15.09פרק  כאמור במפרט הכללי .1

חשמל שסופקו ת הקבלן ידאג להזמת בודק מוסמך לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחו .2

אחראי לקבלת  על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן כל הדרש על ידי הבודק ללא תשלום ויהיה

  המתקן ע"י הבודק.

חשמל יבטיחו הפעלה מודרגת של המועים עם השהייה בין מוע מערכות הפיקוד בלוחות ה

הדרגתי  באופןלמוע לפי סדר. לאחר הפסקת חשמל מסיבה כלשהי וחידושה תפעל המערכת 

  ואוטומטי.

 :וסףויכלול ב 15.09את האלמטים הבאים כמתואר בפרק כל לוח חשמל יכלול  .3

 מד מתח בכל לוח עם בורר מופעים . 3.1

 בכל לוח  מד זרם . 3.2

3.3 . .ועו מורכב בלוחוע שמורות אדומות לציון הפרעות במערכת, כגון עומס יתר בכל מ 
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 וריות ירוקות לציון פעולה. . 3.4

 לה.וריות אדומות לציון תק . 3.5

מצב יד יהיה למטרות   -  /אוטו /אפס /לכל מוע מתג הפעלה לשלושה מצבים: יד . 3.6

 ידית. הפעלה

 בלוח.לחצן לבדיקת וריות  . 3.7

  ריות פאזה בלבד.לחצן יפרד לבדיקת ו . 3.8

 0+ צ' ומיימלית  45כל הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפרטורת סביבה מקסימלית  .4

  צ'. אלא אם אמר אחרת.

וולט. כל הלוחות יצוידו בממסרי חוסר היפוך  230/400 - +/ 10%מיועד למתח רשת  כל הציוד .5

פילת מתח.פאזה ו  

  .IP-54- מלא פחות אך ום,  הלוח יהיה מוגן מים ברמת אטימות מתאימה לייש .6

  חשפות הלוח לגשם.ימעל הלוח יותקן גגון למיעת ה  

מורכב ומחובר במקומו. יש לקחת ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' וכל לוח יהיה מושלם  .7

  ד הפימי לא פורט.בחשבון בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם כל הציו

ות עם ציון התוצרת של כ"א מהאלמטים סידור הלוחות כולל תכוותיהם המפורט .8

התחלת ביצוע העבודה.  המורכבים עליהם, יעובד ע"י הקבלן ויוגש לאישור המפקח לפי

  להתאים מבחית החיבור לשאר הלוחות בביין.  הלוחות יצטרכו

תוך הכסת שיויים ותיקוים  - הגורמים ה"ל רק לאחר שאותן תוכיות אושרו על ידי כל .9

  יהיה הקבלן רשאי לגשת לביצוע הלוחות הלכה למעשה. - ש במידת הדר

תראה תוכית חיווט של הלוחות אשר  .1:20 תוכיות הייצור של הלוחות יהיה בקה מידה . 10

 בבירור כל חוט וחוט, תחילתו וסופו וכן סימון ברור של כל מגעים המתאימים לסימון

  בתוכית  העקרוית.

תאי ווסתי תדר  /מספר ובשטח מספיק. בתאי הקבליםב מבה הלוחות יכלול חריצי אוורור . 11

  אוורור מאולץ. יש להוסיף גם 

ך ארגז מתאים בדופן הפימית של יקוד יושמו ביילון בתוך הלוחות בתותוכיות החשמל והפ . 12

  הדלת.

ט וחוט, תחילתו וסופו וכן סימון ברור תוכית חיווט של הלוחות אשר תראה בבירור כל חו . 13

  ימים לסימון בתוכית  העקרוית.של כל מגעים המתא

ים וכמות המגעים ורמלי בתוכיות הפיקוד ייתו ליד כל ריליי כמות המגעים ורמלי פתוח . 14

  סגורים שבו.

על הקבלן לדאוג לשילוט כון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן  . 15

שחור) - לבן- (שחור  פלסטים '. בחזית הלוח ובתוכו יהיו שלטים מלוחות סדביץהמושלם

משמעי גם לאחר פירוק - מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיה חד

  מכיסאות מגן. 

ק יהיו ממוספרים. הגיד על ידי שרוול ממוספר ומהודק על ידי מדבקה ברת כל גיד וכל מהד . 16

  קיימא.
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שבהם  די המהדס, או ש"ע מאושר על י Wielandאו  Weid Mullerיהיו מתוצרת מהדקים  . 17

סידור סימון איטגרלי. כל מהדק פרד והלחיצה של הבורג היה על פחית ולא ישירות על 

  ם באישור.הכבל. יש להגיש תכיות המהדקי

18 . ין על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח. כ"כ עליו להבטיח את התאמת הלוחות לב

ל ומהלוח. מפסק כח ראשי חייב וע, כווי הזות אולמקום הרכבתם. מבחיה מידות, שי

  להיות בצד הוח לגישה.

  כל המתגים הבוררים להפעלת המועים יהיו בעלי שלושת מצבים: . 19

ורך הפעלה ביד למקרה ורוצים לעקוף מערכת חבורים. המתגים המצב "יד" קיים לצ  

ב ואפס באמצע. ממצב למצ 90או  60"פקט" בזויות של  בחזיתות הלוחות יהיו מטיפוס

  ם אלה יהיו בצורה חזותית אה לפי אישור המפקח.מתגי

הלוחות יהיו מצוידים בפתח מתפרק סגור בחלקו העליון של הלוח עם אפשרות להתקת  . 20

    ו/או ציוד אוטומטי לכיבוי אש בלוח.גלאי 

  

  מועים  15.06.04

  להלן. בהתאם  למיפרט הכללי וכמפורט

חרת. המועים יהיו מתוצרת  אלא אם צוין א TEFCוולט  400כל המועים יהיו תלת פאזיים  .1

"VEG " ססימCMG  ועים יתאימו . או שווה איכות מאושר ללא רעשלעבודה עם כל המ

ממהירות הסיבוב הומילית של המוע ללא תקלות או  30-120%לעבוד בין ווסת תדר ויוכל 

  התחממות יתר.

 המתאימה.צוין במפורש בטבלת הציוד סל"ד אלא אם  2900ן להשתמש במועים של אי .2

  -IE-3 60034מועים יהיו בעלי צילות ארגתית על פי תקן  .3

  בית המיסבים יהיו מוגים מזליגה חשמלית ויאורקו. .4

מועים יהיו במידות סטדרטיות לפי התקן האירופאי המאוחד. כל המועים החל בגודל  כל ה .5

תרמית זו תבוא בין  של כל ליפוף בפרד. הגה "ס ומעלה יצוידו בהגה תרמית איטגרליתכ 3

  היתר לידי ביטוי בתוכיות הלוחות.

היו מטיפוס אטום מתקי בטחון יותקו ליד כל מוע. מתקי בטחון גלויים לאטמוספירה י .6

חון אלה תהיה למים ומעליהם יורכבו גגון הגה משופע מפח מגולבן. הכיסה למתקי בט

  מלמטה.

  

  ות מיזוג האוויר ואוורורהארקת מתקי ומערכ 15.06.06

  כל הציוד ומערכות מיזוג האוויר, תעלות, צרת וכיו"ב, יאורקו בהארקה שוות ופוטציאל. .1

תו של קבלן מיזוג האוויר. בהכת ברגיי הארקה במערכת עבודת ההארקה כלולה בעבוד .2

  הבידוד וכיו"ב במערכת מיזוג האוויר.הצרת והתעלות לא ייפגעו הצבע, 

  

  ) VSDסיבובי מוע (ווסת מהירות  15.06.07

 תדר יותקו בתא עצמאי כולל אוורור מכי כולל סיון האוויר.סתי ו .1

 כל הכבילה תהיה מסוככת. .2
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יה מהסוג של ממיר תדר בתחום רחב, לשיוי פרופורציולי של מהירות וסת המהירות יהו .3

אטימות הרץ, במבה עם רמת  50וולט,  400לי תלת פאזי אסיכרוי, הסיבוב של מוע חשמ

55IP.  

וולט, יהיה מסוגל לשות את תדירות  350-450אם לעבודה בתחום בין הווסת יהיה מות .4

בכל הקשור לספייקים במתח הכיסה, הפרעות  VDEהרץ ויעמוד בתקן  1-120היצירה בין 

  . RFקו ומסן  . הוסת יכלול  בתוכו משהRF –מגטיות ו 

כיסה ויציאה וכן מכיוון המוע, בפי הפיכת חיבורי על הווסת להיות מוגן בפי החזר מתח  .5

  בפי קצר מלא ביציאה בין שתי פזות או יותר ולאדמה.

 5היתן לכיון, מגביל סיבובים, וכן איפוס אוטומטי עד  הווסת יכלול בתוכו מגן אוברלוד .6

  דקות. 20פעמים במשך 

  ותקו בתוך לוח החשמל עם אוורור מאולץ בלוח.הוסתים י .7

   דיגיטלית תכלול את המדידות הבאות:תצוגה  .8

   HZ 0.1      תדירות  . 8.1

   Volt 0.1  מתח אספקה למוע . 8.2

  ) Amp )RMS 0.1  צריכת הזרם של המוע . 8.3

  % RPM     לפי בחירה . 8.4

 מתח יתר      תקלות: . 8.5

  תת מתח      

  קצר במוע        

  אוברלוד        

  מוע חם        

  פימית בווסת עם יציאה במגע יבש תקלה        

 , שיידר אלקטריק או שו"ע מאושר."ABBתוצרת "כדוגמת הוסת יהיה  .9

. צילות ההמרה לא 95%וללחות מקסימלית של  C45ותאם לעבודה בטמפ' של הוסת י . 10

  .0.95 – תהיה מוכה מ

יוטר על פל לוח החשמל.  מצב הבורר  VSDעוקף /VSDיותקן מפסק בורר "דרך  VSDלכל  . 11

  וידווח למערכת הבקרה.

ו' על ידי יתן יהיה לקרוא את תוי עבודת המוע כגון תדר עבודה, צריכת זרם בפועל וכ . 12

בקרת  אספקת כרטיס תקשורת ופרוטוקול תקשורת באמצעותו יתן יהיה להתחבר למערכת

 מבה.

  

 ותכולת מחיראופי מדידה  15.07

סעיפי המקור  כרז/חוזה עבודות מיזוג אויר לפרויקט. הווה חלק בלתי פרד מממסמך זה מ  הערה: 

  חוזה זה.ל המוזכרים להלן מתייחסים למפרט הכללי לעבודות בין (מסמך ג) ש

  כללי .1

  במסמך (ג). 1500.01בהתאם לסעיף  . 1.1
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הכמויות וע"פ המפרט הוא כלול במחיר היחידה על הקבלן  במידה ומופיע סעיף בכתב . 1.2

סעיף זה היו לקבוע את הערך הכספי שיש לקזז  דיו של –לספק ו/או לבצע אותו 

  מחשבון הקבלן במידה וה"ל לא בוצע.

קבלים אחרים בפרוייקט יהיה ללא כל תמורה תיאום העבודה ושיתוף פעולה עם  . 1.3

  כספית.

ירות ואחריות לתקופת האחריות מיום קבלת המתקן ל הדרש להפעלה ויסות שכ . 1.4

  ת. ייכלל במחיר ללא סעיף פרד לכתב כמויו

  ייכללו במחירם רשת גד ציפורים בסיקה. - מפוחי אוורור צטריפוגליים  . 1.5

ריס אל חוזר, רשתות הגה בייקה, משתיקי ייכללו ת - במחיר מפוחי אוורור ציריים  . 1.6

  קול.

צרת , תעלות וכו', כגון קפיצים, גומיות וכד' יהיו כלולים י רעידות  לציוד מ"א , בולמ . 1.7

  ם משרתים.במחיר הציוד עליהם אותם ה

שילוט ציוד מ"א, צרת מים ואביזריה , תעלות ואביזרי  תעלות יהיו כלולים  -  שילוט . 1.8

 ומחרו בפרד.במחיר העבודה ולא ית

 ותיהיו כלוללו  המותקות בתוך המבה ומחוצה למיהןתמיכות לצרת מים ותעלות  . 1.9

 במחיר העבודה ולא יתומחרו בפרד.

ת, מדפי ויסות, תעלות פח מגולבן, תעלות מערכת תעלות ומפזרים, בידוד, תליו .1.10

במחיר  יהיו כלולים פלב"מ, רפפות חיצוית, מדפי אש/עשן ממועים וחיווטם,  וכו'

 בפרדהעבודה ולא יתומחרו 

ודרות מחיצות מעל תקרה מומכת או איטום חסין אש סביב תעלות/צרת הח/איטום .1.11

ר העבודה ולא יתומחרו יהיו כלולים במחי את גג המבה או קירות בתוך המבה

 בפרד.

יהיו  ך המבה / מחוצה לו לפי פרט דרשתמיכות להתקת צרת גז, חשמל ופיקוד בתו .1.12

 בפרד.לים במחיר העבודה ולא יתומחרו כלו

 כל הדרש לפעולה תקיה של המערכתרשת ומילוי גז ושמן, איסטלציה חשמלית ד .1.13

  יהיו כלולים במחיר העבודה ולא יתומחרו בפרד.

יהיו כלולים במחיר  קומם במעבר דרך קיר בטון/רצפה/גגאספקת שרוולים ותיאום מי .1.14

  העבודה ולא יתומחרו בפרד.

יהיו כלולים במחיר  ך קירות חיצוייםרת גז וחשמל דריציאה למעבר צ שרוולי .1.15

  ולא יתומחרו בפרד. העבודה

  עבודות בין .2

העזר לבסיסים יסופקו ע"י במסמך (ג) וכדלהלן: כל חומרי  1500.02בהתאם לסעיף  . 2.1

  קבלן מיזוג האוויר ויהיו כלולים במחיר הציוד המותקן עליהם.

  דוגמאות .3

  וכדלהלן: במפרט הבימשרדי 15 לכתוב בפרקבהתאם   



136 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

את הכמויות בכל סעיף וסעיף, וכן  הכמויות יתות באומדא. המזמין רשאי לשות . 3.1

בודה יתבצע לפי מדידות לבטל סעיפים שימצא לכון. בכל מקרה, התשלום בעד הע

  טו, שייעשו בגמר העבודה.

, תוספות ועבודות מחירי היחידה כוחם יפה לגבי עבודות זהות, כולל שיויים הפחתות . 3.2

ין אם בשלבים. בין אם ף זה כון בין אם העבודה מבוצעת בשלב אחד ובחלקיות. סעי

בין אם בכמויות במקום אחד ובין אם במקומות שוים וכן בין אם בכמויות גדולות ו

  קטות.

כל הוצאות הקבלן בגין הובלה, ביטוח, התקה, הרצה, שרות ואחריות יכללו במחירי  . 3.3

  את רווח הקבלן.ו כן יש לכלול במחירי ההתקה ההתקה. כמ

ויות יכללו את כל ההחות שייתו ע"י הקבלן, אם מחירי היחידה לסעיפי כתב הכמ . 3.4

  ת.ביחס לסעיפים בודדים ואם כהחה כללי

  מחיר כל הסעיפים יהיו להתקה ואספקה. . 3.5

  מדידת תעלות אויר ואביזרי תעלות .4

  בהתאם לאמור להלן.וכן  15בפרק  - 1500.09ו 1500.08, 1500.07, 1500.06בהתאם לסעיפים   

י אויר יכללו וסתי ספיקה, מסגרות עץ או פח. אטמי מחירם של מפזרי אויר ותריס . 4.1

  עלה.גומי ספוגי וצווארוים להתחברות לת

מחירם של תריסי אויר קיריים יכלול את מחירי מיישרי הזרימה וזאת בוסף לאמור  . 4.2

  סעיף א' לעיל.

  אורך.מ'  1ל פי מידותיהם בתוספת פעמוים ימדדו ע . 4.3

חישוב כמות שטח המתאמם ו לפי מתאמים לתעלות גמישות או עגולות יתומחר . 4.4

  מ"ר תעלה מבודדת.ביחידות של 

יימדד לפי מ"א ויכלול וסת כמות על המפזר, וקופסת פיזור   מפזר אויר קווי / לייארי . 4.5

  .מבודדת בהתאם למצויין בתוכיות כולל שרוול לחיבור גמיש

  המבה. יכותיהן  מחוץ למבה או בתוכו כולל בתוך פיריתעלות יכללו במחירן את תמ . 4.6

קוסטרוקציית פלדה מגולבת לתמיכת תעלות  תיכלל  במחיר תעלות ולא תתומחר  . 4.7

פרד.ב  

  מדידת בידוד והגת בידוד .5

  במפרט הבימשרדי. 15לכתוב בפרק בהתאם   

  ן:וכדלהל במפרט הבימשרדימדידת הציוד כמפורט  .6

המותקן י הרעידות הקפיציים יהיה כלול במחירי הציוד מחיר מבדדי רעידות ובולמ . 6.1

  עליהם.

ול מחיר קוסטרוקציות פלדה מגולבת  להעמדת הציוד  התעלות וצרת יהיה כל . 6.2

  במחיר הציוד.

  עבודות חשמל .7

  במפרט הבימשרדי. 15לכתוב בפרק בהתאם   
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  מערכת בקרה .8

ל ידי לוח חשמל כלשהוא, תכלול במחירה את מערכת פיקוד ובקרה לציוד המשורת ע . 8.1

, רגשים, מועים וכו'), בקר ממוחשב, תכותו, מתאמי אביזרי פיקוד ובקרה (מתמרים

כל הדרש לפעולה מושלמת ואוטומטית של אותו תקשורת, חומרה, חיווט, רשיוות ו

הממשקים הדרושים להפעלת מערכת  הציוד אלא אם אמר במפורש אחרת. כולל כל

 שתבחר.  HMIקרה ואפליקציה מלאה בתוכת הבקרה הב

 וולט וכיולו. 0-10אמפר או  4-20במחירו מתמר  מחיר אביזר בקרה יכלול . 8.2

את חיווטו לכוח, בקרה, ופיקוד, כולל חיווט חשמלי לכל לוח חשמל  מ"א יכלול  . 8.3

יזרי הבקרה המשורתים על ידי התקת וחיווט הבקר הממוחשב בלוח, וחיווט כל אב

  לוח ואותו בקר ממוחשב. אותו 

 25%יסופקו עם  PLC - בקרי ה –בה יש להוסיף קודות רזר PLC - בדרישות למערכת ה . 8.4

ים בתחתית לוח הבקרה קודות רזרבה מכל סוג כולל אספקה וחיווט על פס מהדק

 ויסומו כקודות שמורות.

לאחר השלמת    HMI - שעות תכות לשיויים ותוספות בתוכת הבקרה וה 100 . 8.5

 יישום ע"פ התפ"מ והמסכים המאושרים.ה

הבה מלאה ושביעות רצון ומסכי הבקרה עד להדרכת אצל המזמין להפעלת המערכת  . 8.6

  המזמין.

ור לציוד וסף (מעבר לציוד המותקן עם מקום שמ  30%לוח הבקרה יכיל לפחות  . 8.7

  השמורים).

  אספקה על ידי המזמין . 8.8

ן לאתר מוצרים. התקה המזמין שומר לעצמו זכות לרכוש בפרד ולספק לקבל

  ץ.וקבלת אישור היועמושלמת של כל מערכת תחשב רק לאחר הרצה, הפעלה 

  תקופת השרות . 8.9

פי תשלומים חודשיים,  שרות ישולם רק לאחר קבלת המתקן על ידי המהדס ועל    

  שיפרסו על כל תקופת השרות (לפי בחירת המזמין).
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  טבלאות ציוד 15.08

  מפוחי אוורור
  

  F015/1, F015/2F015/1, F015/2    סימון

  2  2    כמות

  דרי שירותיםתקרת ח  קיר חדר הגים    מיקום

  שירותים  שירותים, מטבחון    משרת

  inlineצירי וטה    סוג

 Venta, vortice,S&P    כדוגמת תוצרת 

 cfm  100  400  ספיקת אויר

  Pa30  130  לחץ סטטי

 mm150  200  קוטר מאיץ

  rpm2350  2500  מהירות סיבוב מפוח 

  W  30120  הספק מוע 

מהירות סיבוב מוע 

  (גבוה/מוך)
rpm 2350  2500/2000  

  ישירהישירה   סוג העה

VSD   + -  

  הזה

  

 220v/1Ph/ 50Hz220v/1Ph/ 50Hz 

  לחצן תאורה מוזן ע"י  מוזן ע"י לחצן תאורה 

   הערות 
כולל אל חוזר, פל הפעלה 

  , תריס גשםווסת מהירות

, כולל אל חוזר, פל הפעלה

  תריס גשם

 
 ל האמור לעיל.מחיר המפוח בכתב הכמויות יכלול את כ

  
 R410Aקרר - יחידת מיזוג אוויר מפוצלות (מיי מרכזי/מקומיות) אווורטר

  ACU-015/1    סימון
  םהגיחדר תקרת     מיקום
  1    כמות

  מיי מרכזי   סוג מזגן

Btu/hr24,050  תפוקת קירור ומילית

Btu/hr28,300  תפוקת חימום ומילית

  COP3.6  מקדם יעילות
cfm  850  כמות אויר

  kW3  הספק צרך מקסימלי 

  35רטר ג'אמייקה איוו –אלקטרה     כדוגמת תוצרת או ש"ע 

 230V/50Hz/1Ph    מתח הזה
  הזה    הערות

  חיצויתליחידה ה
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  ת תקשורתתשתיו - 18פרק 

  

  תקשורת הוט שתיותת 18.04

  כללי , תיאור העבודה 18.04.01

  קיימותת ותשתי .1

מרח' צביה ויצחק במדרכה המערבית חוצה רת רח' יפה רום ט כסת למקטע תשתית הו

 קייםומתחבר לחדר הגים בחיון אגד 

  תשתיות מתוכות .2

  שלבים. 2- ב תשתית מתוכת

(מיקום  תא קייםב שלב ראשון: תוואי עילי זמי על עמודי עץ בבסיס בטון. התוואי מתחיל

וממשיך על עמודים  14קטע עולה לעמוד זמי שמתואם למ ,110+60וך לחתך מס משוער)

  זמיים עד להתחברות לכביש המוביל לשכות מורדות גילה.

שי: תוואי סופי ותת קרקעי יוח רק לאחר ביצוע המדרכות המתוכות. תוואי זה  שלב

יחובר לחדר הגים בכל מקום שיציבו אותו. התוואי יתחיל בתא על תוואי קיים סמוך לחתך 

  חדר ההגים הזמי. וימשיך עד לחיבור 110+80

 ות קיימות ומתוכות.וואי עובר בסמוך לתשתיהת

  

  ם מחייביםמפרטים ותקי 18.04.02

 ק בלתי פרד מחוזה זה:פרטים ותקות המהווים חלמ

 של משרד הביטחון,מפרט כללי לעבודות עפר. 01מפרט  .1

2. ות עבודות הבפרק ט'. 1988יה תשמ"ח תק 

 תקות הרשות המקומית. .3

 ברת הוטמפרט של ח .4

 חוק בזק ותקשורת. .5

 .08משרדי פרק המפרט הכללי הבין  .6

  

  ביצוע העבודות 18.04.03

מתבצעת התשתית.  חברות התקשורת עבורהל פי מפרט הטכי של יה עהדות יהעבו ביצוע .1

משה הכלול ברשימת  עבודות ביצוע תשתית הצרת והתאים תבוצע באמצעות קבלן

לו ו מתעדכת מעת לעת והקבלן יוודא כי קיימת אצהקבלים של חברות התקשורת. רשימה ז

 דת התקשורת ע"יביצוע עבולבלן המשה הרשימה המעודכת. על הקבלן לאשר בכתב את ק

  בעל התשתית.

 להלן רשימה חלקית של קבלים מאושרים של חברות תקשורת: .2

  מיקום גיאוגרפי  מייל  ןטלפו  איש קשר  שם קבלן
  ירושלים ivc@012.net.ilyan  050-2677702  ייב כהן  עד- דור

  ע"מסלמאן והבה וביו ב
  

  דלית אל כרמל mail@slman.co.il   04-8393820  בההפאדר ו

  הוד השרון m@zahav.net.il-l-m  052-8343850  ים הוייס  אם משה לוי בע"מ- אל
  כפר חב"דoffice@nahmany.co.il  052-8445445  אלדד חמי  רי חמי קידוחים בע"מאו
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 תכון 18.04.04

 תוכיות .1

  : התוכיות כוללות   

 פיות חדשות.למתקן התקשורת כולל מיקום מוצע לתשתיות חלו תוכיות . 1.1

  דרש.חדשות וכל המיקום מוצע לשוחות  . 1.2

  פרטי חפירה. . 1.3

קבלת ח יש לפות למפקח בשטח לטתוכיות לשבכל מקרה של אי התאמה בין ה . 1.4

  החיות מתאימות

 רשימת תוכיות מצורפות .2

  זמין ראה במצורף למסמכי המכרז.רשימת תוכיות מערכות תקשורת שהוכו מטעם המ  

  תכולת הפרק .3

וי החומר לאתר פי חציבות, ת תת קרקעיות לתקשורת, (חפירות,ביית תשתיו . 3.1

בטון, יקוי  ים, מילוי החפירה, הגותאביה של ת החה ואו החת ציורות, מאושר,

 גובים, החזרת המצב לקדמותו).

בפרק זה יכלול גם אספקה,  מחיר היחידה לביצוע החפירות והצרת, וכל האמור . 3.2

ידוק, תושבת החול או החמרה, המילוי החוזר, הובלה, החה, חפירה/חציבה, ה

מתאים למוצא  רת בשיפועאיטום, חיתוך הצרת באורכים דרשים וחיתוך הצה

מה לדופן התעלה ו/או מתקן היקוז, חיבור לצרת קיימת ו/או לתעלה, בהתא

הדרש לביצוע מושלם ולשביעות רצון המזמין מתוכת כולל כל האביזרים וכל 

  והמפקח. 

  חותבטי .4

של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של  על הקבלן להקפיד על קיום תקות הבטיחות  

  יוי תשתיות תקשורת.לב 1ות בחוברות המפרטים עשורת המופיחברות תק

  

  תכיות תאומים ואישורים 18.04.05

אושרו ע"י חברות התקשורת, וע"י קבלים מאושרים כל העבודה תבוצע בהתאם לתוכיות ש .1

 ורת.קשורת וע"פ הלי העבודה ההוגים בחברות התקשבחב' הת

ל הקבלן וכלול במחירי היחידה. ע תרות התקשורכל העבודות בליווי צמוד ובפיקוח אשי חב .2

למסור הודעה בכתב לחברות התקשורת על תחילת העבודות עבורם ולתאם עבודתו עימם 

ית יהיה רק על ידי ביצוע עבודות בקרבת תשתיות תקשורת. ביצוע עבודות התשת בזמן

רות "י חברות התקשורת. כמו כן על הקבלן לסייע לחבקבלים המאושרים לביצוע ע

ת השחלת כבלים וחיבורים דרושים לעמודים ושוחות בכל הדרוש לביצוע עבודו תהתקשור

 עליו לכלול זאת במחירי היחידה בפרק זה.קיימות, כולל כל העבודות שידרשו על ידם, ו

לקו לחברות תקשורת ית לבטל את פרק התקשורת ולמסור את כולו או חחברת מוריה רשא .3

ך העבודה השוטפת, קידום זמיות", ואו במהל"ות במסגרת ולקבלן מטעמם, לביצוע עבוד

 ללא כל תמורה וספת לקבלן.



141 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

לן ועל חשבוו). על הקבלן להוביל את אספקה והתקת מכסים לתאי תקשורת (על ידי הקב .4

 מהמחסן.המכסים מהמפעל או 

  ומחירם כלול בסעיף החפירה. סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות .5

המאושרות לביצוע ימסרו על חברות תקשורת. התכיות  חה ללא פיקואין להתחיל בעבוד .6

 ידם לקבלן.

ק זה יכלול גם אספקה, הובלה, מחיר היחידה לביצוע החפירות והצרת , וכל האמור בפר .7

ום, חיתוך וק, תושבת החול או חמרה, המילוי החוזר, האיטהחה, חפירה / חציבה, היד

לדופן ים למוצא לתעלה, בהתאמה אבשיפוע מת הצרת באורכים דרשים וחיתוך הצרת

ש התעלה ואו מיתקן היקוז, חיבור לצרת קיימת ואו מתוכת כולל כל האביזרים וכל הדר

  לביצוע מושלם ולשביעות רצון המזמין והמפקח.

ר ולוודא מועדי חפירות, החת לתאם את עבודתו עם יתר הקבלים העובדים באת על הקבלן .8

  ף הובעת מחוסר תאום.וכר כל תביעה לתשלום וסתוכו'. לא  מצעים, אבי שפה

ון בשטח של על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות המתאימות, ולתאם סימ .9

 התשתיות הקיימות באזור העבודה לפי הביצוע.

תועה ומחוץ להסדרי התועה בעבודות עבודות החת תשתית חדשה תבוצע בתוך הסדרי ה . 10

לא ישולם בפרד או בוסף עבור ביצוע  ת הרשויות והיתר העבודה.שום לפי דרילילה או י

 התשתיות מחוץ להסדרי התועה.

  

  יחפירה ומילו .0618.04

של מערכות אחרות,  יתכן  עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח .1

של  תצב ההתקדמואת העבודות החוצות בקטעים מוגבלים, בהתאם לקוהקבלן יידרש לבצע 

  ות, וזאת ללא תוספת מחיר.          עבודות התשתיות האחר

חומר החפור מתייחס לשכבות בכל סעיפי החלפת חומר שבכתב הכמויות, המחיר להחלפת ה .2

בקרה מלאה מעל הצרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בס"מ, המילוי החוזר  20בגובה 

ך תשלום , חישוב הכמויות לצור CLSM- החומר ל , בחציות כבישים תבוצע החלפת98% - ל

  ייעשה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.           

ת יבוצעו בהתאם להחיות הרשויות בעבודות ביצוע קטעים בעייתיים מבחיה תחבורתי .3

 ללא  כל תוספת  מחיר. לילה,  כל זאת

  

  שוות 18.04.07

 בודות.עקב ביצוע הן יהיה אחראי לכל זק שייגרם לפש או לרכוש עהקבל .1

הפרויקט ואו חברות תקשורת, יפקח על שלבי העבודה, בהתאם לשיקול מפקח מטעם מהלת  .2

פרט או קטע שאיו עומד בדרישות המפרטים, תאי דעתם יהיו רשאים לפסול כל 

 , או ברמה מקצועית אותה.ההתקשרות
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  מדידה ותכולת מחיר אופי 18.04.08

ופי המדידה טרת מסמך זה להבהיר את אמת התקשורת עקב ריבוי המפרטים בעבודו .1

  ותכולת העבודה של כל סעיף בכתב הכמויות.

וטי של חברת התקשורת עבורה מבוצעת העבודה, ביצוע העבודה יהיה על פי המפרט הרלו .2

  דידה והתשלום בהתאם למסמך זה.אך אופן המ

ברת חלפי מפרט  ייחסות באופן המדידה לסעיף מסוים ימדד וישולםבמידה ואין הת .3

  התקשורת המתאימה.

  ירת תעלה תקשורתחפ .4

או חציבה לעומק דרש בהתאם לתוכיות וברוחב תחתית \התשלום כולל: חפירה ו . 4.1

 'יסור פירוק וסילוק ס"מ בהתאם לסעיף בכתב הכמויות, כולל  40חפירה של מי

מל, וק משטחי בטון, פירוק וסילוק יסודות עמודי חשאספלט, יסור פירוק וסיל

ת אספלט/ריצוף מכל סוג, פירוק וסילוק כל עצם כל יסוד בטון אחר, מדרכוותאורה 

  טח. אחר בין אם מוחזר ובין אם לא, לאחר חישוף הש

ק החפירה הדרש, כולל מחיר היחידה יכלול את כל הדרש על מת להגיע לעומ . 4.2

חוקי עילויות הדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהתאם לשיפועים, דיפון ושאר פ

  רת התקשורת. ת ובהתאם לדרש במפרט חבוהבטיח

 30סרטי סימון, לכל חברת תקשורת, אחד בגובה  2מחיר היחידה כולל הספקה והחת  . 4.3

והחת שכבת חול בעובי  ס"מ מפי הצרת. הספקה 60ס"מ מפי הצרת והשי בגובה 

- ושכבת חול ס"מ בסלע מתחת לציורות, חול בין הציורות 10- ס"מ באדמה רגילה ו 5

  .444של הציור. החול הדרש היו חול מפמ"כ ס"מ מעל הקצה העליון  30

למפרט חברת התקשורת) בהידוק מחיר היחידה יכלול החזרת החומר החפור (בהתאם  . 4.4

  ת. מבוקר עד לפי הקרקע הקיימ

לשי או קצה ציור במקרה ואין תא התשלום יהיה לפי מ"א מדוד ממרכז תא אחד  . 4.5

ס"מ   40- ית חפירה רחבה מיל. במידה ויש צורך בתחתעל המפורט לויכלול את כ

  ישולם לקבלן החלק היחסי של סעיף זה.

לפי עומק החפירה בפועל. לא ישולם כפל סעיפים  לקבלן ישולם ע"פ סעיף מתאים . 4.6

מטר התשלום  2.7מק שוים אלא סעיף תשלום אחד. לדוגמא חפירה לעובעומקים 

  בלבד. )מטר 3ה עד (חפיר 18.01.0050ע"פ סעיף 

 תקתם בתוך תעלה לפי תוכיתאספקת ציורות וה .5

תוב הדרש, ובהתאם לכיסופקו ממפעלים מאושרים קשיח ופלדה י P.V.Cציורות  . 5.1

א למרכז תא או קצה ציור מאושרים ע"י חברות התקשורת. המדידה ממרכז ת

  במידה ואין תא.

5.2 . תקשורת וימדדו היון חברות אפיהיו בהתאם ל מ"מ63קוטר ו מ"מ50ורות קוטר  צי

  ו קצה ציור במידה ואין תא.מתא לתא א

פקת והחת השחלת ציורות בתוך ציורות אחרים (שרוולים) כלולים במחיר אס . 5.3

  הציור.
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מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים ,  8ט משיכה במחיר הציור תיכלל אספקת והשחלת חו . 5.4

  רת.וחברות התקשת, קשתות, מצמודות, מחברים וכל הדרש במפרטי תומכו

  ול את כל המפורט לעיל.המדידה לפי מ"א ותכל . 5.5

  מ"מ 63 - מ"מ ו 50בדיקת לחץ לציורות  .6

  ת התקשורת ימדד וישולם לפי מטר אורך ציור.בדיקת לחץ בהתאם למפרט חברו  

  מ"מ 50ו/או  63מ"מ ו/או  110ול לציורות העברת מדר .7

  ט.ימדד וישולם במ"א.רבהתאם למפ מ"מ 50מ"מ ו63מ"מ,  110עברת מדרול לציורות ה  

  ית צווארוים לתאיםבי .8

  ישולם לפי יחידה.מטר. ימדד ו 0.5ביית תוספת צווארון לתאים חדשים או ישים בגובה עד   

  חיבור צרת חדשה לתא קיים .9

ות כולל מופות וביטון ותיקון טיח ל גילוי ויקוי התא, חציבת פתח הכסת הציורהסעיף כול  

ם לפי כיסת כל קבוצת הציורות רות התקשורת. ימדד וישולבאם למפרט חהתא הכל בהת

  לתא.

  חפירה וביית תא תקשורת . 10

לפי מפרט חברות התקשורת ויכלול חפירה ואספקת התא  אספקה, הובלה, התקה וביצוע  

, לרבות מילוי במצע סוג א' כיחידהטבעות רצפה ותקרה וכולל מכסה. ימדד וישולם  כולל

  דפי חפירה.ות ופיוי עמהודק בשכבו

  שורתפירוק תאי תק . 11

פירוק תאי תקשורת מכל סוג וגודל, פירוק מכסה והעברתו למחסי חברת התקשורת, פיוי   

  פסולת ומילוי חפיר התא בחומר מאושר ע"י הפיקוח.ה

  ם לגילוי צרתגישושי . 12

 3.0ל תת קרקעי וגילוי תשתיות קיימות בעומק עד חפירה ידית לצורך איתור מכשו .12.1

  ידה לכל גישוש.מטר ימדד כיח 6.0של עד  ךמטר באור

  במידה ועומק החפירה יהיה גדול יותר ישולם החלק היחסי. .12.2

  תיקון משטח אספלט . 13

רזים של הפרויקט. יבוצע הפעלת סעיף זה היא רק בתחום שמחוץ לגבולות העבודה המוכ  

   .לם לפי מ"ריריית ירושלים ובאישור המפקח בשטח. ימדד וישועפ"י מפרט שפ"ע של ע
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  ם מתועשיםרכיבי - 22פרק 

  

  החיות כלליות  22.01

  כללי  22.01.01

מהדורה רביעית  22י לעבודות ביה" פרק מפרט זה היו השלמה לדרישות "מפרט כלל  .1  

ות המפרט רישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דריש. כל ד2007משת 

  הכללי.

  באות:בפרק זה יכוסו העבודות ה  .2  

  מערכת מחיצות לשירותים   2.1    

  

  הגשות  22.01.02

של מחיצות  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור  .1  

כל הפרופילים,  אשר יכללו תיאור מלא של 1:50 – 1:1בק"מ ספה בשירותים הטר

  ושיטת הרכבתם.  האטמים

קה מוסמך. הקבלן י"י מכון בדרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו עש  .2  

זמין תוצאות היסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה. כל הבדיקות יציג למ

קה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן ועל המכללים אשר להם דרשת בדיו

קח. תחילת העבודה כולל אישור מהדס מטעם הקבלן ותיאום עם המפ ,חשבוו

  גו על ידי הקבלן. צור כפי שיומותית באישור כל פרטי החיב

  

  החיות כלליות לביצוע   1.0322.0

בה והגימור של פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה, השיוע, האחסה, ההרכ  .1  

  בים מושלמים של הביין.רכיבים מתועשים בלתי ושאים המהווים רכי

של  –ובשלמותו  בחלקו –ם מיוצרים ומורכבים על פי שיטה והתכן הרכיבים המתועשי  .2  

  והתוכיות אושרו על ידי המפקח.הקבלן, לאחר שהשיטה 

ה מפורטות שתכלולה הקבלן יעבד וימציא לאישור האדריכל והמפקח תכיות עבוד  .3  

, חיבורים, עיבוד משביב לגופים, מפזרים את אופן ההרכבה של האלמטים השוים

מים, יטיביים הקיים, אופן התליה מהתקרה או מאלמטים הקוסטרוקופתח

  הכל כדרש ע"י האדריכל והמפקח.  –ד' המסגרות הושאות וכ

י דרישת האדריכל והמפקח, הקבלן מתחייב לבצע את כל השיויים בתכיותיו לפ  .4  

  ר סופי של האדריכל והמפקח.ולהמציא תכיות מתוקות לאישו

  

  ספה לשירותיםמחיצות טר  222.0

  מ"מ 13ס"מ, עובי  100/160: גודל  .1  

ת "פוליק" (טרספה), אטי ואדליזים ועמידה בפי : לוחווות וגימור החומרכת  .2  

"פל פרוייקטים" או ש"ע. הפרזול שריטות, שחיקה, מים ולחות, כדוגמת חברת 

  . P.V.Cבחיפוי 

  : לבחירת האדריכל.ון הטרספה והפרזולגו  .3  

  ב הכמויות).תבתכית ובכ(כל יחידה מוגדרת בגודלה  : לפי יחי'ן המדידהאופ  .4  
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, אספקת החומרים, התקה מרצפה לתקרה כולל פרזול לפי SP: תכון עבודהתכולת ה  .5  

  ה הדרשת לגמר מושלם. החיות יצרן וכל עבוד

ל, התכיות, הפרטים והרשימה עד גמר מושלם :  כל האמור לעיתכולת המחיר  .6  

  קום.במ
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  אתרכלוסאות קדוחים ויצוקים ב  -  23פרק  

  

  החיות כלליות 23.01

 כללי 23.01.01

 23, החיות פרק 1378, ת"י 940כל עבודות קדיחת הכלוסאות ויציקתם יבוצעו עפ"י ת"י  .1

בתוספת הוראות מפרט מיוחד מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת תיבי ישראל ב

  זה.

  אלא אם מצוין אחרת בתוכיות. 40- ות בהבטון בכלוסא .2

ביסוס ודיפון הכוללות קידוח ויציקת  קט זה יבצע הקבלן עבודותיביצוע הפרובמסגרת  .3

עבור עבור קירות דיפון, ביסוס  כלוסאות בקטרים שוים ממפלסים שוים ובמועדים שוים

לוסאות על ידי יסוס עמודי חישמול ותאורה.  כמו כן יבוצעו כהקירות התומכים ועבור ב

המערכות בשלבי  לצורך הגה על הכביש או םיפון זמייהקבלן אשר ישמשו עבור קירות ד

  הביצוע השוים.

  

 תאי הסביבה והאתר 23.01.02

 להביא באזור. עליו התועה ואת הסביבה תאי את ובהצעת בחשבון להביא הקבלן על .1

 הכלוסאות של ביצוע שלב בכל לרשותו יעמוד אשר השטח ,במקרים מסוימים כי בחשבון

  .מצומצם היו

 הרשויות ידי על לו יאושרו אשר השוים התועה בהתאם להסדרי יההי התון טחהש .2

  .המוסמכות

 לסמן ,לגלותן עליו אשר קרקעיות תת ערכותקיימות מ באתר כי בחשבון להביא הקבלן על .3

  .בהתאם הכלוסאות ועביצ את לתכן עליו ו/או להעתיקן לפי התכון. עליהן ולהגן

 סמוכות או חוצות קעיותקר תת מערכות עוברות בו םמקו בכל כי בחשבון להביא על הקבלן .4

 הכלוסאות של מושלם ביצוע לו יאפשר אשר מיוחד סידור לתכן יהיה עליו ,לכלוסאות

 לאחר יותר מאוחר בשלב הקידוח למקום חזרהמסוימים ו כלוסאות ביצוע על דילוג כולל

  .העבודה השלמת לצורך סילוקן או המערכות קתהעת

 צורך יש) וכו' פלדה ,בטון גושי בגין(קדיחה ל יתות אין אשר "רעותפה" של מקרהב .5

 ."הרז "בבטון למלא מכן מחפר ולאחר ידי על לפותם

וסאות קרקעי לפי קידוח כל רדאר חודרעל הקבלן לבצע חפירת גישוש ובדיקה בעזרת  .6

  ביסוס הקוסולה.

  

  שיטת הביסוס 23.02

  כללי 23.02.01

אתר. המרחק בין בהתאם להמלצות יועץ הבסוס, הכלוסאות יהיו קדוחים ויצוקים ב .1

  הכלוסאות כמצוין בתכיות.

 היה בהקשה (מיקרופייל). תהקידוח  טתשי .2
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משתים לאורך הקידוח משכבות בהצעתו את תאי הקרקע ה על הקבלן להביא בחשבון  .3

את הקושי בקידוח וים לשכבות סלע בחוזקים שוים. עליו להביא בחשבון ם שמילוי בהרכבי

 ה צורךיהי תרחש חוסר יציבות בשכבות אלה. במקרה כזה ייתכן שת - ת המילויודרך שכב

  . דשוב הקדח בבטון וקדיחה מחצביי

  ה ומכוות קידוח סיבוביות.על הקבלן להיות ערוך עם מכוות לקידוח בהקש .4

שהיא (תביעת כסף או תביעת זמן) הובעת מהקושי לחדור אל תוך שכבת  יעהלא תוכר כל תב .5

  כלשהי.קרקע כל שהיא ו/או שכבת בטון 

 לצורך עדהמיו הציוד ואת עבודתו תיתוכ את פ"מה אצל הקבלן יאשר העבודה, ביצוע טרם .6

 עבודה תידרש כי הביצוע ובאופן הציוד תבבחיר בחשבון יביא הקבלן .העבודה ביצוע

  הקידוח. למקום בצמוד תוע כבדה אשר לתועה ובסמוך מוגבלים םטחיבש

  

  שלבי ביצוע  23.02.02

ם בתכיות ילבים הרשומביא בחשבון כי ביצוע הכלוסאות יהיה בהתאם לשעל הקבלן לה .1

  וף להסדרי התועה הזמיים הגזרים מהפרויקט.ובכל מקרה בכפ

 של העליון החלק של מחדש וגילוי ירהחפ וכן לקדמותו מצב והחזרת כיסוי ,בשלבים ועביצ .2

 הקבלן לב תשומת אות.הכלוס של היחידה במחירי כלולים והם ישולמו בפרד לא הכלוס

 גמר לאחר הזיון ותמוט על הגה לושא ישראל תיבי חברת של הכללי המפרט לדרישות

 .הכלוס ביצוע

 מצוין הסופיים הכלוס ימפ הבולט הדרש הזיון אורך כי לעובדה מופית הקבלן לב שימת .3

 במחברים וששימ ידי על להשלימו יידרש הדרש לאורך יגיע לא במידה והקבלן  בתוכיות

 תביעות כל וכרוי ולא הקבלן חשבון על יההי כל הדרש  זה במקרה  הזיון להארכת מכאיים

  .ל"ה בגין

  

  ים לביצועתאים כללי 23.02.03

  צוות הקידוח .1

  .330- צע ע"י קבלן בעל סיווג איבוקידוח הכלוסאות   

  סימון כלוסאות .2

יבוצע בהתאם למידות הרשומות  סימון כלוסאות יבוצע על ידי מודד הקבלן. הסימון  

  קבועות במבה הקיים. תסות לקודובתכיות והמתייח

  דוח כלוסאותקי .3

 יציקת לרבות ,אחד רציפה וביום בצורה הסופי אורכו לכל יעשה הכלוס קידוח . 3.1

 ,זה בביצוע מתקשה והקבלן פתוחים. במידה בורות להשאיר היום. אין באותו וסהכל

  .כדרש מתאים דציו עם מחדש להיערך עליו

ה שהיא, על לע סדוק מאוד או מכל סיבסילוי ואם ביחולו מפולות אם בקדיחה במאם  . 3.2

, ורק לאחר 15 - הקדח בבטון רזה ב הקבלן יהיה לעצור את הקידוח ולמלא את

  שה לחזור ולקדוח. יש לחזור על תהליך זה בכל עת שתקלים במפולת.התקשהבטון 
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אך בעבור הקידוח החוזר לא תשולם כל תוספת  בעבור הבטון הרזה תשולם תוספת,

  חירי היחידה של הכלוס.מיא כלולה בוה

ים בחללי מערות תת קרקעיות אזורי הקידוחים המתוכים בכל שטחי העבודה, רווי . 3.3

  ראשי מקדח כתוצאה מביצוע עבודות הקידוח. בודוקיים חשש לאי

עה בגין הזק שגרם לא תוכר כל תבי - במקרים של פילת ראש המקדח לחלל שכזה . 3.4

  .יחידתו הביא ה"ל בחשבון במחירילועל הקבלן כתוצאה מאיבוד ראש המקדח 

רש הקבלן למלא את החלל ע"י בטון רזה במקרה של גילוי חלל/מערה תת קרקעית ייד . 3.5

  כן להשלים את הקידוח ויציקת הכלוס במיקום ובאורך הסופי.ר מולאח

הדיפון. הקידוח במקרה זה ייעשה כל  לא יותר קידוח כלוסאות צמודים בקירות . 3.6

  שי .כלוס שלי

 הבטון תתכוו .4

  02פרק  )וקהיר הספר(וגישור  סלילה לעבודות הכללי המפרט שותיעמוד בדרי הבטון . 4.1

 :הבאים בשיויים 23ופרק 

 בטון ק"למ ג"ק 400על  תעמוד המיימאלית הצמט לתתכו . 4.1.1

   0.55על   יעלה לא צמט המים יחס . 4.1.2

  "8- "7של  ווסק שקיעת לבטון להבטיח יש טרמי ציור דרך ציקההי את לאפשר כדי . 4.2

 .גבוהה ועבידות

 הכוללת 40- ב - ל יםיתא שחוזקה מתאימה תערובת לתכן הקבלן דרש כך ךלצור . 4.3

 לאישור תועבר המתוכת התערובת לצורך. בהתאם עכביםומ אויר כולאי כגון ערבים

תבוצע  התערובת תכון ימים. הגשת 28- ו ימים  7בגיל  חוזק בצירוף בדיקות פ"מה

  של הכלוס הראשון. הקהיצי ביצוע טרם יום 30

  יך היציקהתהל .5

תחלת היציקה, יוצמד בחלקו העליון של בקדיחת הכלוסאות ולפי ה - ציור מגן  . 5.1

ור (שרוול) מפלדה בקוטר גדול במקצת מקוטר הקדח. אורך הציור (שרוול) צי הבור

 רשרוול לשמומ' בתוך הבור). תפקידו של ה 2.3 - פי השטח ו מ' מעל 0.7מ' ( 3 - יהיה כ

 יוחד כאמצעי בטיחותי עבור העובדים המצאים באזורעל צורת ראש הכלוס ובמ

 ראש הכלוס בזמן יציקת הבטון.

 כי ואישר פ"מה שווידא לאחר ורק אך ביציקה להתחיל לקבלן יותר כי כאן מודגש . 5.2

 .זה לכלוס תהמיועד הבטון כל כמות מצאת באתר

, בראש מעפר, או כל פסולת אחרת  ת בטון קיללא הפסקה עד לקבלתבוצע היציקה  . 5.3

רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון איו  רוק או שליפת ציור המגן תיעשהיפ .הכלוס

  .ן הטריבטושוקע ב

 לפחות מטרים  5יהיה  הטרמי ציור כי בזה . מודגש8יהיה " הטרמי הציור קוטר . 5.4

  .השוים היציקה שלבי בכל הבטון בתוך

יציקת הבטון בכלוסאות יון וציור הטרמי ולפי זסת כלוב המודגש בזאת שאחרי הכ . 5.5

 "י מקדח קוי שטוח.יש לקות את תחתית הקצה ע
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  סיתות הכלוסאות .6

תקשות הבטון, דרשת פעולת סיתות של ראש הכלוס או האלמט, באופן ה לאחר . 6.1

 הסיתות יחשוף בטון תקין ועומקו של הסיתות לא שלא תיגרם פגיעה בזיון בכלוס. 

למפלס ראש הכלוס או האלמט המתוכן, אם הסיתות לא הגיע  ס"מ. 30- יפחת מ

ו יציקה משלימה, עד א : סיתות וסף,מה"פן את הדרש לפי החיות יבצע הקבל

 למפלס המתוכן.

 צפוף בטון כלוסה של העליון יהיה בקצהו הסיתות לאחר כי הקבלן יבטיח מקרה בכל . 6.2

   .עקרק או פסולת סימי וללא קי

 מה"פ,  תוךידי - מאושר על ,ר ידי או ציוד אחרייעשה באמצעות פטיש אווי הסיתות . 6.3

הקבלן  על יהיה הסיתות עקב יפגעי בכלוס והזיון בכלוס. היה הזיון על שמירה

 הקבלן בוןחש על יהיה התיקון המתכן. יבחר בה דרך בכל הזיון את לתקן/להחליף

 .וספת קבלה תמורה אפשרות ללא

 ת כלוסאותבדיק .7

הקירות התומכים וקירות הדיפון יבדקו בדיקות  חלק מכלוסאות הביסוס של . 7.1

  כללי לעבודות סלילה וגישור.ה לטראסויות. הבדיקה תהיה ע"פ דרישות המפרטאו

 ות. בכלוסא ציורות בקרהיבוטו שיטה האולטרסוית בבדיקות ביצוע העבור  . 7.2

 ות. בקפד יותם ורציפותם תשמרכהזיון וא יחוברו על ידי ריתוכים אל כלוב תהציורו . 7.3

 בליטות ושבבים.  מופות מוברגות, וללאלאורכם יהיו באמצעות  תהציורובורי יכל ח . 7.4

הצור תחסם על ידי פקק מוברג. כל החבורים יהיו אטומים וימעו כיסת ת תחתי . 7.5

 . תרוהציומים ו/או בטויט לתוך 

 י גומי בעת היציקה.קויסתמו בפקס"מ מעל פי הקידוח  30יובלטו  תהציורו . 7.6

 דקו  בבדיקה סוית.כלוסאות אשר לא ייבדקו בבדיקה אולטראסוית ייבכל ה . 7.7

  קידוחי גלעין .8

מצביעים על חשש של פגם רציי ברציפות הכלוס או באיכות  בדיקהה אם ממצאי . 8.1

קידוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או  רשאי להחליט על ביצוע מה"פ הבטון,

 שמתאים לבדיקות חוזק בטון תקיות.  3"זה יהיו הקידוחים בקוטר כזק. במקרה החו

שירות והעקיפות הכרוכות הייהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין ההוצאות  הקבלן לא . 8.2

  בביצוע הקידוחים להוצאת המדגמים . 

אשר את אם לפסול את הכלוס או ל "פמהעפ"י תוצאות קידוח הגלעין, יחליט  . 8.3

של הכלוס הפסול ע"י הוספת לצורך התיקון או החלפתו  מה שייעשה ו וכלוקית

  יטה אחרת, יהיה על חשבון הקבלן.כלוסים אחרים, או ש

  

  י מדידה ותכולת מחירפאו 323.0

 בין האבחה. כלשהו לעומק זהה יהיה היחידה א ומחיר"מ לפי תהיה לתשלום המדידה .1

  .ותהקוטר כמפורט בכתב הכמוי י"עפ תהיה כלוסאות

 דוע מפלס עליון מתוכן של כלוס כמצוין - הסיתות ממפלס יהיה  לתשלום מדדה האורך .2

  .פ"מה ולפי החיות בתוכיות לאמור יפותכפב בפועל הקבלן הכלוס שביצע תחתית למפלס
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3. ים (רכים וקשים כאחד) לא תשולם כל תוספת תמורה בגין קדיחה בסוגי סלע/קרקע שו

תן תשלום כפול למ"א כמויות. כך ובדומה לא ייהובים בכתב מעבר למחירי היחידה הק

וח חוזר ידת ו/או מכוות קידוח בזמן הביצוע או בעת קקידוח במקרה של החלפת שיטו

  בעקבות בעיות כמו מפולות, חללים וכו'.

 שיטת עקב בתכיות, מאשר יותר הגבו למפלס מגיע שראשם כלוסאות יבצע והקבלן במידה .4

 בראש עודף בטון לסלק עליו היהי מכך וכתוצאה ,כלשהי תאחר מסיבה או שלו הביצוע

 הקטע ,קשוי במצב או חל במצב יסולק הבטון אם בין וזאת ,לתכיות להתאימו כדי הכלוס

 של העודף הקטע וסילוק גם חיצוב  .לתשלום יימדד לא ,ביסוס אלמט של הזה העודף

  יחידה.ה במחירי כלול ויהיה לתשלום יימדד לא הכלוס

מוש , בגין כך תשולם תוספת תשלום עבור שי40- מסוג ב כלוסאות יבוצעו עם בטוןהכל  .5

   יף בכתב הכמויות.סע) וזאת בהתאם ל30- (במקום ב 40- בבטון ב

  צוע העבודה לרבות:יהמחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בב .6

  ות לביצוע הכלוסאות וסילוקן בגמר העבודה.רמפות זמי . 6.1

, הקרקע והסלע הקיימיםהמילוי, שכבות ת, לרבות הקידוח דרך כל ודוח כלוסאקי . 6.2

 פסולת, ומצא תלשפיכ המאושר אל אתר מהקידוח המוצא החומר סילוק כולל

  .מהאתר כלשהו במרחק

  ).רדבפ יימדד עצמו הזיון(כשלם  או בחלקים אם ביןהזיון  תקת כלובה . 6.3

  שרוולי מגן בעת ביצוע הקידוחים. . 6.4

המשמשים מ"מ לפחות  16ם בקוטר כולל חישוקים אלכסויים ייון ספירלימוטות ז . 6.5

וק כלוב הזיון יזן כולל הריתוכים שלהם לזיון. הכל כדרש לחלייצוב כלוב הזיו

  המתוכן.

  .זה לשימוש בטון וגלגלות ,הזיון לכלובי מרחק שומרי ,ציורות . 6.6

  יור טרמי.לרבות השימוש בצ קהיציהבטון וה . 6.7

למפלס המתוכן להתחברות והכת ראש הכלוס  ן קיוד לקבלת בטע הכלוססיתות  . 6.8

הקרקע  קתהרח כולל יקוי הזיון ללא פגיעה בו וכולל ,אל אלמטי המבה מעליו

 30מה"פ, לרבות סיתות לפחות הבטון המסותת אל אזור מאושר ע"י  החפרת ושיירי 

  מעל מפלס מתוכן. ס"מ מהכלוס

בהתאם להחלטת וסויות, ובדיקות גלעין  ולטרסויותבדיקת הכלוסאות בבדיקות א . 6.9

  מהל הפרויקט.

במפלס  וסכלעבור קידוח ממפלסים גבוהים יותר ויציקת ה לא תשולם שום תוספת .6.10

  מוך יותר ועל הקבלן לכלול עלות זו במחיר הכלוס.

למסומן  עמיק את הכלוסים מעברבמידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן לה .6.11

דה הקובים בהצעתו ותשולם עפ"י מחירי היחי דה ה"ל תמדבתכיות; ההעמק

  עבור הגדלת העומק.שבכתב הכמויות ללא כל תוספת 

ידוח הכלוסאות בשלבים, התארגויות חוזרות  ועבור ק לא תשולם כל תוספת עבור .6.12

  חפירות גישוש.
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רך הבטון רזה במקרה שתגלתה אי יציבות של לא תשולם כל תוספת עבור קידוח ד .6.13

 ח.הקד

לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע חפירות גישוש וגילוי עוגים קיימים בעזרת רדאר  .6.14

  דר קרקעי או לחילופין שיטה מאושרת אחרת.חו

 הביסוס באלמט תיקוים או/ו הביסוס אלמט לתפסי של מקרה בכל כי פורשמב גשמוד .7

 והיקף התיקון כשצורת  בלבד הקבלן חשבון על כולו התיקון יהיה  שהוא פגום קבע פ"שמה

  בלבד. פ"מה ידי על קבעים התיקון

ה מהסתיעלות  ורך וישולמו בסעיף פרד בכתב הכמויות.י מטר אציורות הבדיקה ימדדו לפ .8

  ר הציור.בדייס צמט כללת במחי

  בכתב הכמויות. 02הזיון יימדד וישולם בסעיף פרד בפרק  .9

  יימדד וישולם בפרד. 30- קום בבמ 40- תוספת עבור בטון ב . 10

 לים.ילוי חלמילוי חללים/מערות תת קרקעיות יימדד וישולם בפרד בסעיף בטון רזה למ . 11

ח, יימדד וישולם יתגלתה אי יציבות של הקדרה שזה במקמילוי/ייצוב הקידוח בעזרת בטון ר . 12

  , ללא תלות בקוטר הכלוס.23בפרד בסעיף בפרק 
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  גישותסידורי  – 27פרק 

  

  רותי כים מוגשתא שי 27.01

  התקה בהתאם לתכית ופריסותו : אספקההעבודה כוללת  .1

י וה סמכל הדחע בצבע לבן, עם מי"או ש" ברקת"יה דגם וכה תלואסלת חרס אר  1.1  

   .מ"ס 42גבס בגובה ע בקיר "או ש" פלסאון"

  : לפי יחי'.אופן מדידה    

התקה על הקיר ליד האסלה, , ל75/75עד  60/60בגודל  Lמאחז יד קבוע בצורת   1.2  

   .1918 י"פ ת", ע C.V.Pממתכת בציפוי 

  : לפי יחי'.אופן מדידה    

  ש"עאו   PRESSALITמזכוכית מלוטשת תוצרת  מראה  1.3  

  מדידה: יח' אופן    

סיסטם תוצרת "פרסליט" או ש"ע עם - מסדרת מולטי R- 3018מתרומם דגם  מאחז יד  1.4  

מ,  עם ציר מובה מוגן התפסות ממתכת "ס 90- 75אישור מכון התקים באורך 

  .1918, לפי תקן  C.V.Pבציפוי 

  : קומפלט.אופן מדידה    

סיסטם - מסדרת מולטי RT- 120דגם ס"מ  60/60מידות  Lאחז יד קבוע בצורת מ  1.5  

  "פרסליט" או ש"ע, כולל ידיות אופקיות על הדלת משי הצדדים. תוצרת

 : קומפלט.אופן המדידה    

  ס"מ מעל לכיור. 45/90התקת מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" בגודל תקי   1.6  

 : לפי יחי'.אופן מדידה    

  ווי תליה מאקריל על דלת התא.זוג   1.7  

  חי'.ילפי : דידהאופן מ    

  

  

  שילוט 27.02

 ילוט מחומר עמיד בקורוזיה וחלודה ימוקם ע"פ צורך ובהתאם לתכיות אדריכליות.ש  .1

שילוט הכולל סמלים מוסכמים שים וכים/ גברים וכים ימוקמו בקיר הכיסה לכל   1.1  

  ריכל.אזור בהתאם לפריסות ותכית אד

  תות התאים הגישים.לבי דם על גשילוט הכולל סמל מוסכם לכים ימוק  1.2  

  : קומפלטופן מדידהא  .2

 הדרשים לכך.: אספקה והתקה מושלמת, כולל כל האביזרים העבודה כוללת  .3
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  רכב בביןריהוט וציוד מו – 30פרק 

  

  החיות כלליות  30.01

  כללי  30.01.01

ו וסטה ארי שירותים ומקלחות מפלסטיק קשיח, ירים לחדאביזרים מסוגים שו  .1  

  האלמטים הדרשים בכתב הכמויות.על פי רשימת  .p.v.cפוי יבח

עמידות טובה בפי קורוזיה ומעלה, בשל תכוות  316סוג מירוסטה יש להשתמש ב  .2  

  .יקיון וסטריליות מוחלטים ה עלתוך שמיר, סביבה קשים בתויו

 :ודות הבאותוסו העבבפרק זה יכ  .3  

 תיםובשירהתקה אביזרים סיטריים ל  3.1    

 

  דוגמאות  30.01.02

  הקבלן יציג דוגמא מכל סוג אביזר כמפורט בכתב הכמויות לאישור האדריכל.  .1  

  לדגמים שאושרו.כל הקבועות ואביזריהן שיותקו יהיו זהים   .2  

 הדוגמאות המאושרות יוחזקו באתר עד לגמר העבודה  .3  

  

  אביזרים סיטריים להתקה בשירותים  0.01.033

ים כולל כל רכיבי ההתקה (מתלים, ברגים : אספקת והובלת החומרודהבת העתכול  .1  

וכו'), מדידה וסימון מיקום התליה, קידוח, וכל הדרש להרכבה והתקה מושלמת של 

  אביזר ע"פ תכית אדריכל והחזרת המצב לקדמותו. ה

 חי'.: לפי יאופן מדידה  .2  

  

  מראה קריסטל סוג א  0410.03.

  מ"מ 6, עובי ס"מ /00290 במידות: גודל  .1  

  : על פויל (גד שבר)תכוות החומר  .2  

  : יחי'אופן מדידה  .3  

  שור שטוח.: כ"ל, שיקוע בקירות המחופים לקבלת מיתכולת העבודה והמחיר  .4  

  

  פח מלבי לתליה  5.0130.0

  מתחת למתקן מגבות יירלתליה  תוצרת בובריק או ש"ע, B- 279דגם   

  יטרל 25: גודל  .1  

  : יחי'ן מדידהפאו  .2  

  : כ"ל, כולל מכסה לפח.העבודה והמחיר תכולת  .3  

  : יחי'אופן מדידה  .4  

  : כ"לתכולת העבודה והמחיר  .5  
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  ותיםפח הגייי לשיר  6.0130.0

  תוצרת בובריק או ש"ע, מותקן על הקיר B- 270דגם   

  ליטר 3.8: גודל  .1  

   :316ירוסטה תכוות החומר  .2  

  'י: יחמדידה אופן  .3  

  : כ"לירתכולת העבודה והמח  .4  

  

  מתקן למגבות צץ רץ אוטומטי  7.0130.0

  תוצרת בובריק או ש"ע, מותקן על הקיר B- 262דגם   

  316טה : ירוסתכוות החומר  .1  

  : יחי'אופן מדידה  .2  

  : כ"לתכולת העבודה והמחיר  .3  

  

  לסבון וזלי  מתקן  08.130.0

  מותקן על הקיר ש"ע,יק או תוצרת בובר B- 2112דגם   

   :316ירוסטה ת החומרתכוו  .1  

  : יחי'אופן מדידה  .2  

  : כ"לתכולת העבודה והמחיר  .3  

  

  מחזיק ייר טואלט כפול  .090130.

  תוצרת בובריק או ש"ע, מותקן על הקיר B- 2888דגם   

   :631ירוסטה תכוות החומר  .1  

  : יחי'ופן מדידהא  .2  

  "ל: כחירתכולת העבודה והמ  .3  
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  פיתוח ופי – 40פרק 

  

  עבודות הכה 0.014

  ריסוס שטחי הריצוף בחומר הדברה 01.0104.

  אופן המדידה: מ"ר .1

ושימוש בכל כלי ואמצעי  הדרש לביצוע תכולת העבודה והמחיר: אספקת תכשירי ההדברה  .2

  מושלם של העבודה.

  בא:הופן ביה באוי חישוף ויישור השטח, תבוצע הדברת עשדות יקלאחר גמר עבו .3

עד  ,שבועות 3שה ימים במשך ומ"ק לדום כל של 15של השקיית הקרקע בכמות  . 3.1

 להופעת עשביה חד שתית ורב שתית אשר טמוה באדמה. במידת הצורך יפרוש

וקבלת לאחר הופעת העשבים  הקבלן מערכת המטרה יידת לעידוד והבטת עשבייה.

ח כך שיבטחו השמדה קהמפ הוראותהם ירוססו בהתאם ל לווה מפותחת ורעהע

  ת של עשביה.מוחלט

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה.  . 3.2

בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה שבכדי למוע זקים לצמחיית תרבות 

הקבלן את הזקים על חשבוו, הכל עפ"י יתקן  ,ולמרות זאת יש זקים מריסוסים אלו

  ח. קהמפ הוראות

המפקח ביקור אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר לאחר תמותת העשבייה  . 3.3

ך, במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצור

המומחה העוה, סוגי העשבים, יעילות ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והחיות 

ומקום יבוצע בכל שלב, תדירות  תחיולפי ה יבוצע מחזור ריסוס וסף. כיסוח עשבייה

  המפקח.על כך שיורה 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות  . 3.4

התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי  בחומרים כימיים יבוצעו תוך

  חיים באזור. 

  וצעת העבודה. בהם ממרים ביבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחו הריסוס עבודות . 3.5

י השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס וסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההחיות לאחר מילו . 3.6

י ואחרי המילוי. בכל פעמים לפ 1-2לעיל, כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 שתית.מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב 

 

 כריתת עץ 02140.0.

  יחי'אופן מדידה:  .1

מקצועית, לרבות מוף  כריתה/עקירהלצורך ומחיר: כל הציוד הדרש  העבודתכולת  .2

, תיאום וקבלת אישור פקיד תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות, עבודה, ומשאית

שרת מה מאוהיערות, ביצוע כריתה/עקירה לרבות שורשים, פיוי למיקום קבוע/זמי/מט

 .עיף זהעפ"י הדרש בתכיות וכל המתואר בס
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לת אישור מפקיד היערות, בכפוף להחיותיו ובתיאום וע הכריתה ייעשה לאחר קבצבי . 2.1

 עם אגרוום.

 עץ שייכרת יחוייב בכופר תמורתו ע"ח המזמין. . 2.2

. בעיריה וכרוכה באישור מחלקת גות 89בתיקון  כמוגדרופיים טיעת עצים חל . 2.3

, מועד ומפרט תכמו איכות,לטיעה כוללות, כאמור בתיקון: סוגים, דויקות מ הוראות

 טכי.

מחייבים התייחסות מיוחדת, והביצוע בכפוף להחיות  י והטמת מיים פולשיםפיו . 2.4

 אגרוום ורט"ג.

  

  עבודות בטון באתר 40.02

  תוספת סטון חשוף .0140.02

  במפרט. 02ראה פרק 

  

  

  םיקן וחבעבודות ריצוף, אבי ג 40.04

  כללי 40.04.01

. כל דרישות המפרט 27רק ט כללי לעבודות בייה" פר"מפ דרישותמפרט זה היו השלמה ל .1

  המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.  

 שות ובאישורו.כל סידורי גישות לכים יהיו בכפוף ליועץ גי .2

כללי (מהדורה חמישית במפרט ה 40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשות את פרק  .3

  סף לכל עיין אחר האמר בו.טיים אחרים שלו ,  בווום רלו פרקי), א2009דצמבר  –

ם יטיוהעבודה והחומרים הדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלו .4

  רט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטדרטים. של המפ

לשם ביצוע  םרושירים הדשל כל החלקים והחומרים, הציוד והאביז ל אספקההעבודה תכלו .5

  למסמכי החוזה, וביצוע העבודה. העבודה בהתאם

יש  - בכל מקום בתכיות בפרטים ובמפרטים, בו מופיעה התייחסות לבטון קוסטרוקטיבי  .6

סטרוקטור לבטון.לקבל החיות ואישור קו  

ת העבודה המפורטת במפרט טכי מיוחד ר מתכולבמקרה והסעיף בכתב הכמויות כולל יות .7

  מסויים, יגבר הסעיף. מוצרלגבי  זה

  .2009דצמבר  - , מהדורה חמישית 40רט המיוחד מסתמך על פרק המפ .8

  המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות: .9

 ותתריצוף אבן טוסקה בגמר מס . 9.1

 אבן גן רחבה בגמר מסותת . 9.2

 חבקים לעמודי רמזור, חישמול ותאורה . 9.3
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  דוגמאות 0.04.024

מכל סוג, הצבע  יח' 2- ה"ל של לא פחות מ מריםות לחוהקבלן יגיש לאישור את הדוגמא .1

 והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.

 הקבלן יספק דגמים לאישור האדריכל והמפקח.  .2

 יהיו זהים לדגמים שאושרו.שיותקו ריצופים כל ה .3

  .העבודה הדוגמאות שאושרו יימצאו בשטח האתר עד לגמר .4

  

 יקות) ובדups -Mockדגמי דמי ( 40.04.03

  גשו לאישור לפי המפורט להלן:דמי החזותיים יבוצעו ויוהגמי ד .1

 מ"ר ריצוף משטחים באבן ריצוף טוסקה  . 1.1

 מ"א אבן גן רחבה  . 1.2

 בעה רבעים) מכל סוגסט קומפלט של חבק לעמוד (מורכב מאר . 1.3

גמי הדמי ירכיב הקבלן ח. את דדגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שיחה המפק .2

  יים. לדמות תאים סופ על מת רביותהשלמה בצורה המתאימה ו

  לאיכות עבור הפרויקט.  האסתטיקהדגמי הדמי יקבעו את סטדרט  .3

, ללא פירוקם ביצוע העבודות דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר .4

  . או הזזתם

גם אם טרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, ה"ל ב הקבלן לא יחל בביצוע העבודות .5

  והתאמות עד לשביעות רצום של המפקח.  לחזור ולעשות בה שיויים דרש

למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה  .6

  ר היחידה.במחי

  

  עבודות ריצוף 4.0440.0

 תכולת מחיר לריצוף .1

בת מצע כת, שוק שתי, פיזור בשטח ע"פ התכיות, חפירה, הידהחומריםאספקת והובלת   

  ים, החת האבים והידוק סופי, חיתוך.מהודק, שכבת חול 

  ביצוע הריצוף .2

ן הביצוע ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופ . 2.1

תכיות. ומים בע"י האדריכל. הריצוף יתחיל בהתאם לקווי "התחלת הריצוף" המס

החת . ים מקווי "התחלת הריצוף"מסומיצים ההתקדמות הריצוף תהיה בהתאם לח

תחיל בכל מקרה מאבי השפה או התיחום בקו הארוך ביותר האפשרי. תהריצוף 

הכל לפי הדוגמה הדרשת, לעבר אבן "אבי קצה" ו/או "חצאים",  –באבים שלמות 

לעבר המפלס הגבוה (למיעת זחילה  ס המוךהשפה הגדית. יש להתחיל לרצף מהמפל

קבלו אבים בחיתוך משולש, אלא רק גש עם קו לא מקביל לא יתפ. במאבים)של ה

יש  .עשה ע"י יסור או באמצעות "גיליוטיה" מיוחדתייחיתוך האריחים  טרפזי.

  ן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן יצבת ישרה.להקפיד שהאב
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ל וצע חודק, מבהתאם למפורט בתוכיות, מצע סוג א מה ותל שכביוחו ע אבי הריצוף . 2.2

  ס"מ.  2ט בעובי ס"מ ומצע טי 3-4בעובי 

מישקים עוברים (רצופים)  –סוג המקשר בכל סידור האבים היו מישקי מקשר  . 2.3

. ס"מ כל אחת 20. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של בכיוון אחד, ופסקים בכיוון שי

  .2014, 51פרט הכללי, פרק וגדר במהמצע יהיה מסוג א' כמ

 יצוףריה לרסימון גאומט .3

  של הריצוף ע"י מודד. יש לבצע סימון הגאומטריה . 3.1

מ' מקסימום. יש להמע מיצירת מקטעים  2קווים אמורפיים וקשתיים יסומו כל  . 3.2

. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח טרם ישרים בגאומטריות קשתיות

  ביצועם.

 יותסטיות אפשר .4

  מ"מ. 2±יה ברוחב מישקים לא תעלה על סטי . 4.1

  מ"מ. 2ה על י אבן לפי שכתה לא תעלין פטייה בס . 4.2

מ' ופלס  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד  . 4.3

  יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי. מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר

  "מ.ס 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכן מעל  . 4.4

וון לגוון יוון בריצוף, מעבר בין גכוי וף, שיעיבוד כיוון דוגמת ריצ –"קווי שיוי"  . 4.5

ומפגש בין אלמטים כגון מדרגות, קירות, אבן שפה, ריצוף בקשתות, יסור בזווית, 

י עצים, ריהוט, מתקים, אלמטים סביבתיים התאמת יחידות מיוחדות סביב פתח

 ס"מ תורשה השלמה 3- דרוש להשלמה יפחת מוהחלק הוכדומה יהיו כדרש. במידה 

תוך יצירת פוגה זהה לאבן הסמוכה ע"י סרגל סף. השלמת היציקה תתבצע וון מעם בט

מתאים.  תערובת בטון ההשלמה תהיה דומה בצבע ובגוון הריצוף שלידו, עפ"י 

. 20ב - והמלצת יצרן האבים המשתלבות. חוזק בטון ההשלמה לא יפחת מ הוראות

ך כל משקל הצמט ס), מפיגמט(משקל   4%מט ביחס לצמט לא תעלה על ות הפיגכמ

, אלא אם יצוין אחרת יהיה גוון הריצוף על ידו בטון ההשלמה גוון. בתערובת

באיכות טובה מאושר ע"י ע בכל מקום בו מצוין פיגמט או גוון הכווה לצב במסמכים.

 יום עבודה אחרי ההידוק.סוף כל . השלמות הריצוף ה"ל יבוצעו בהמתכן/המפקח

חיבור מרצפות שלמות או קיים יש להיח במקומות ה יצוףחבר לרבמידה ויש להת . 4.6

חלקי מרצפות מוסרות במישקים קיימים, ולקבל משטח חלק ואחיד ובסטיות 

 מותרות.

בין  מ"מ 2-3יש להשאיר מרווחים של רווחוים ("ספייסרים") באריחי ריצוף ללא  מ . 4.7

 .מילוי בחול , לצורךאריח לאריח

ן האבים רים בהם המרווח ששאר ביקק במאך ור השלמה ביציקת בטון תיעשה . 4.8

ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין  5השלמות לבין אבי השפה איו עולה על 

חלקים אגרגט שגודלו  2חלקים חול ו  1.5צמט,  1תערובת בטון במתכות של חלק 

 והבטון יהיה עלריצוף ט מתאים לגוון הרן פיגממ"מ. יתקבל מהיצ 6.5המקסימלי 

  לבן. צמטבסיס 
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40.04.05 גישותפירוט אבי ה  

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכיות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע : תכולת מחיר

  מהודק.

  

  (עיגולים) הגשהיצוף אבן סימון לר 40.04.06

   ס"מ 20/20/6 מידות: .1

  מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע טיט לבןגמר: על בסיס  .2

   , מוגד לריצוףדריכל ארת הפי בחיגוון: ל .3

  ופן מדידה: מ"רא .4

  

  (פסים) הגשהל פס מובילריצוף  40.04.07

   ס"מ 20/20/6 מידות: .5

  ן או ש"עגמר: על בסיס טיט לבן מסותת תוצרת אקרשטיי .6

   , מוגד לריצוףגוון: לפי בחירת האדריכל .7

  אופן מדידה: מ"ר .8

 

  ריצוף אבן משתלבת  8.0440.0

  ס"מ 7ס"מ, עובי  25/25 25/12.5 12.5/12.5מידות:  .1

  : מסותת, דגם טוסקה תוצרת אקרשטיין או ש"עגמר .2

  גוון: לפי אדריכל על בסיס טיט לבן .3

  אופן מדידה: מ"ר .4

 בודה.המחיר כולל: טיט, חול וע .5

  

  גן וחבקים לעמודיםאבי  0940.04.

 יםם לעמודתכולת מחיר לאבי גן ולחבקי .1

בת מצע , חפירה, הידוק שתית, שכתכיוע"פ התפיזור בשטח , החומרים אספקת והובלת .2

  וחגורה סמויה (לפי צורך) משעת בטוןו חיתוכי גרוג ברדיוסים, יסוד מהודק,

  ביצוע אבן גן וחבקים לעמודים .3

ר החת לאח .מיושרים והדוקים מצעים ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי האבן תוח .4

   בה האבן.וית גד למחצופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה ע

  

  גן רחבה אבן .1040.04

  ס"מ 10/20/50מידות:  .1

  גמר: מסותת תוצרת אקרשטיין או ש"ע .2

  גוון: אפור גרפית לפי קטלוג אקרשטיין או ש"ע .3

  : מ"אאופן מדידה .4
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  חבק לעמוד רמזור .1140.04

  ס"מ  25/25/6מידות:  .1

  קרשטיין או ש"עקטלוג אגמר: מסותת, מ .2

  גוון: לפי הריצוף .3

    ': יחמדידה אופן .4

  

  אורה וחישמולחבק לעמוד ת .1240.04

  מידות: לפי עמוד  .1

  גמר: מסותת, מקטלוג אקרשטיין או ש"ע .2

  גוון: לפי הריצוף .3

    אופן מדידה: יח' .4

  



161 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

  גיון והשקיה – 41פרק 

  

  החיות כלליות 041.0

  כללי 41.00.01

 - תביעידורה רמה( במפרט הכללי 41, יקרא בצרוף לפרק יוחד זהפרק זה של מפרט טכי מ .1

(מהדורה , 41.5הכללי לעבודות גיון והשקיה: אחזקת גים, פרק והמפרט ), 2009פברואר 

מהווה הרחבה ), ומשרד הביטחון/ההוצאה לאור - ן משרדית בהוצאת ועדה בי 2001 ראשוה

מדידה, בקרת איכות וכמפורט  , אופישל העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה

 יות.בכתב הכמו

דה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם תכלול אספקה של כל העבו העבודה .2

 .ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה

 לן לבצע בהתאם למפרטים ה"ל וזאת באם לא אמר אחרת במפרט טכי מיוחד. על הקב .3

ין ר בין מספור הסעיפים במפרט טכי זה לבקש הכרחבעל הקבלן לקחת בחשבון שאין  .4

  יפי המפרטים האחרים.עור סמספ

הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת  על .5

חודשים לפחות. עבור תחזוקה זו לא ישולם בפרד ומחירה  תשעהתקופה של שתיל האחרון ל

 כלול במחיר הביצוע.

  

 רישויטיחות וב 41.00.02

ורט במפרט בודות הדרושות בהתאם למפעכל הים את מחירי היחידה בכתב הכמויות כולל .1

 המיוחד. 

עו ע"י אשים יבוצ - חומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשים בעבודות  .2

 לביצוע עבודות בחומרים אלו.  מורשים

מורשים לשימוש בשטח ומרים ההשימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, ח .3

  ומר ובחוברות בהמלצות.רות המופיעים בתוויות בחיהזה ל כלליהמבוצע וכן עפ"י כ

  

 סימון  41.00.03

וטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד  עם גמר פיזור אדמת הגן והכת הקרקע ולפי שתילה

ד כבוי. הקבלן לא ועות סילטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכית בעזרת רצ

ל שהיא יחייב אישור האדריכל. כמו כן המפקח. כל שיוי מסיבה כ ישורלפי איתחיל בחפירת בורות 

  ביצוע מערכת השקיה.יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט ל

  

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים 41.00.04

ם המצאים בתחום העבודה ובשוליו. בשורשיהחל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ו .1

צורך בפעולות גיזום עפים או פגיעה בשורשי במהלך העבודה יתברר שיש וידה את, במעם ז

 רמים המוסמכים לכך. עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגו

פעולות הגיזום וחפירת השורשים ייעשו בוכחות ובהחיית פקח מטעם הרשות המוסמכת  .2

  מכל סוג. הכריתיזום וא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גבשטח. ל
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 ביצוע ואישורים הדרשים במהלך העבודה  שלבי 541.00.0

גיון והשקיה פיתוח, תכים: לפי תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המ .1

 והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

הבטיח אספקה סדירה של כל כמויות ל מת לע העם קבלת תכיות לביצוע להזמין הצמחיי .2

  ר הוכו ורכשו מראש.אום מלא לאספקת העצים אשילל תים, כוהשתיל

לא אישור ל. הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גיון בשלבים הבאים .3

 בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים . 3.1

 שוף קל  לפי מילוי באדמת הגן.או בחי יקוי  השטח בכיסוח . 3.2

 תה לאתר.ן ובדיקות קרקע לפי הבאגמת הסוג אדמקור ו . 3.3

תאום  סוג הדשים, חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפי הבאתם לאתר ומועד ביצוע  . 3.4

הכשרת הקרקע. לא יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח עבודות 

 וזריעה בשטח.לשתילה שמסביב או בצמחייה המיועדת 

 גמר הכת קרקע. .4

לפי המיקום, קוטר  ן,יקה מדידה וסימושקיה והשרוולים לצורך בדהכת הוי מערלפי כיס .5

ורה המפקח יעשה מילוי הצרת ועומק ההטמה הרלווטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שי

 או טמיה של מערכת ההשקיה, והדברת עשבים./הקרקע הגית רק לאחר פרישה ו

 רת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.דיקת צב .6

 תם מהאדמה (במשתלה).י העצים וטיבם לפי הוצאגלסו אישור .7

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפי שתילה. .8

 .גמר שתילה .9

חשבון, כי עבודותיו תבוצעה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שוים על הקבלן לקחת ב . 10

 עבודותא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה ללותה. לתוך התחשבות בצרכי העבודה בכל

  ות ובגין האמור לעיל.יחלק

יתחזק הקבלן את כל שטחי הגיון למשך המפקח באתר חר מסירת העבודה באישור לא . 11

התשלום יהיה לפי כתב הכמויות בחשבון  מפרט האחזקה הכללי.בהתאם לתשעה חודשים 

  של דום לחודש.

ים יות המעבור אחזקת שטחי הגיון ובכלל זה עלו תשלוםת כל תוספלא יקבל קבלן ה . 12

  צוע שתילה ואחזקה. רושים להדברת עשבים ולבידה

  

  וגמאותד 641.00.0

 אשר הצמחים וזי מיי לכל בלן,הק חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על .1

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לטיעה צויו

 עם מראש ואםתשי רבסיו להאדריכ בפי יוצגו במטע  באדמה מגידול אספקתםש עצים .2

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפי שבועיים ותלפח האדריכל
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 ליד למשמרת יישארו  האדריכל י"ע ואושרו ללבכ ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל .3

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים ,המפקח משרד

 כעצי וסימום ישורםא אחרל טעויי בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל כליםבמי חיםצמ .4

 .מאושרים אדוגמ

 לדרש. הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה איו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור .5

 מסמכי לפי הדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי הקבלן

 .פקחהמ ראותהו ולפי החוזה/המכרז

  

  הכשרת הקרקע לגיון 141.0

  

 לליכ 1.0141.0

קיה יוטמו בקרקע לפי טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י ווים מוליכים למערכות השק .1

 עבודות הטיעה. דרישות אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר 

 9 - וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל יםחודש 9אחריות לצמחיה למשך  .2

המזמין. מחיר אחזקה לפי  ם עםי תיאובתקופת האחזקה וכחות איש אחזקה על פ חודשים.

 דום.

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שיויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות  .3

(בהפרשים של מאות אחוזים) או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו 

 שוהם. תקןלקבלן בהתאם ל

ה של כל ל מת להבטיח אספקה סדירעייה ן הצמחעם קבלת תכיות לביצוע על הקבלן להזמי .4

 כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכו ורכשו מראש.

 ולהראות את המדידה הראשוה למפקח, העבודות על הקבלן להתקין מוי מיםלפי ביצוע  .5

פית עד למועד מסירה סוהיא עלות המים  .זקהצוע ואחלצורך מדידת כמויות המים לבי

 –ודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ המדד במוה בגמר העב חודשי האחזקה. 9משך וב

  ע"פ החלטת המפקח.

  

  תכולת העבודה 41.01.02

י, תיחוח, סוח עשבייה, הדברת עשבייה, ייקוי השטח מפסולת וצמחיה, כמילוי אדמת גן, יישור ג

  עיבודי קרקע ויישור סופי.  ודישון,זיבול 

  

 ריהמח תכולת 41.01.03

באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת  ית, חפירה, שתילה, מילוי בורותאספקה, פיזור קרקע ג

 ,וכל העבודות הוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט במפרט למקום שיורה המפקח,

ם ה בהתאחודשים ממסירה סופית של כל העבוד 9שך עצים למאחזקת כל שטחי הגיון, כולל ה

אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בפרד בפרק  .41.5י לעבודות גיון פרק והמפרט הכללהמזמין ישות רלד

40.  
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 פסולת והסרת צמחיהיקוי  41.01.04

בכל שטחי הגן המתוכים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לקות את  .1

 חשוף את השטח מכל עשביה קיימת. ם וכן להשטחי

 ם לתאים הספציפיים של המקום. י מכי במידת האפשר בהתאלע בכה תבוצהעבוד .2

המקום והמאושר על ידי הכלי המכי יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתאי  .3

לא מו כן, תבוצעה העבודות הדוות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שכהמפקח. 

ר לכל הכמות הדרשת, יישו ההגבלה ללא לבצע בכלים מכיים. עבודת הידיים הי יתן

. הרחקת כל אדריכלהשטח מהמצב שלאחר היקוי והחישוף ליישור סופי הדרש בהחיות ה

ל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל פסולת א

סולת לום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפאום ותשרשות מוסמכת אחרת. חובת ת

  כל ההוצאות.ישא ביהקבלן והוא לבדו  ללה עח

  

 עיבודי קרקע  41.01.05

קע המקומית יש לבצע חריש לפי מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקר .1

 כולל יישור סופי בהתאם לתכית גבהים.  ,ס"מ באמצעות משתת רוטט 50לעומק 

יד עד לקבלת פי שטח פת רמגו א לטרתקטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י ישור השי .2

 חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

מהשטח לאתר אשפה  יורחקובמהלך העבודה  ותגליס"מ אשר  5- ים מלכל פסולת ואבן הגדו .3

 על חשבון הקבלן.  - מאושר 

  יה ולברזיות.קלהש ראשייםהראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים הגי  לפי היישור .4

  

 הדברת עשביה  41.01.06

  לאחר גמר עבודות יקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא: .1

עד להופעת  ,שבועות 3שה ימים במשך ומ"ק לדום כל של 15קיית הקרקע בכמות של הש .2

 מערכת טמוה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלןית אשר עשביה חד שתית ורב שת

 לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעה שבייה.ה יידת לעידוד והבטת ערהמט

  יבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך ש

כדי טובה. באין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה ר .3

זאת יש לן במשטח. במידה ולמרות בש הקה ישתמבסביבשלמוע זקים לצמחיית תרבות 

  זקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הזקים על חשבוו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 

ר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת לאח .4

ים, י העשביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העוה, סוגותיו לבאישורו לתמותה מלאה והורא

ים לשתילה והחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס וסף. כיסוח עילות ההדברה, סוגי הצמחי

  המפקח.על כך ב, תדירות ומקום שיורה עשבייה לפי החיות יבוצע בכל של

ומרים ודות בחתכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העב .5

  יים באזור. ג הקרקע בצמחייה ובעלי חוה בסבסביב כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה

  עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה.  .6



165 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס וסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההחיות לעיל,  .7

ה הקבלן רל מקוי. בכפעמים לפי ואחרי המיל 1-2ייה יבוצעו וס העשבכלומר טיפולי ריס

  אה של העשבייה הרב שתית. אחראי להשמדה מל

  

 תיחוח 41.01.07

ישורן ע"י המפקח או בא כוח לאחר ביצוע העבודות הכללות בסעיפים דלעיל וא .1

ה וח ייעשהמזמין/אדריכל, על קבלן הגיון לבצע תיחוח לפי תחילת טיוב הקרקע. התיח

טיחותי לפי וג המאפשר ביצוע תקין ובסמן המכי  ס"מ בעזרת ציוד 40לעומק מיימלי של 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות - התאים הספציפיים של המקום. כמו

ודדות שלא יתן לבצע בעזרת ציוד מכי בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת "קילשוים" ב

   לי אחר.מיוחדים או כל כ

  .קייהכות השבמועד זה יבוצעו קווים מוליכים למער .2

  

 שטחי גיון זיבול ודישון 41.01.08

  ס"מ 30-70עומק מידות:  .1

יאושר על סמך ו 801הישראלי הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן תכוות החומר:  .2

  בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

  זה. בסעיף טחי הגיון, שיחים ושתילים וכל המתוארבש מ"ק –אופן מדידה: זיבול  .3

ה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, המחיר כולל: הובלה, אספק .4

  זה.  מים והשקייה וכל המתואר בסעיף

  

  זיבול 41.01.09

  מ"ק לדום 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גיון  .1

  ליטר הומוס.  0.5תוספת  - ק"ג  1מיכל שיחים ושתילים ב .2

  ר הומוס. ליט 1.5תוספת  - ק"ג  3ל כבמי שתיליםשיחים ו .3

  ליטר קומפוסט מועשר לעץ 100תוספת  - עצי דקל  .4

  סט לעץליטר קומפו 50תוספת  - עצים אחרים  .5

  

  דישון 41.01.10

  ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשה בכמות של  –לעצים  .1

  דוםק"ג אשלגן כלורי ל 120 - וספט לדום, וג סופרפק" 100 –לשטחי גיון  .2

 0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  - ערכת ההשקיה וישה אפשרות לדשן דרך מ מידהב .3

  ליטר למ"ק מים בכל השקיה.

באותו יום שהובא ולהציע בתיחוח באדמה  ומפוסט יש לפזר על פי הקרקעאת הדשן והק .4

 פק זבלבשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לס ל שישארזב ע"י כלים ידיים או במתחחת.

  לוק הזבל הקודם).תחתיו על חשבוו (וכן סי אחר



166 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

פיזור הזבל  מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים 1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על  .5

והדשן יעשה רק בבורות. הצעת הזבלים והדשים תעשה לפחות שבועיים לפי מועד 

עה והטיעה ולהשתילה והשקות באופן חד היש ליישור אחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצ

בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת  קוב לדום. 30פעמי לפי 

  בור.הגן לפי מילוי ה

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוי וסתיו אוקטובר עד סוף ובמבר. עות הדישון  .6

  י מזג האוויר.אם לתאמשתה בהת

  

 אדמת גן 1.1141.0

  יר:חת המותכול תאור .1

 אספקה,  . 1.1

 הובלה,  . 1.2

בשטח ע"פ תוכית או למקום שיורה המפקח בשטח, בעובי  ור במקומות הדרושיםפיז . 1.3

 הרומים הדרושים, השכבה הדרוש ולפי 

תוספות כימיות (דשים), תוספות אורגיות (קומפוסט) וכל תוספת חומרים אחרים  . 1.4

 , י תוצאות בדיקת הקרקעדרשו לפאשר י

פיוי לשטח מאשור ע"י ולת, כורכר מצעים וכד' וסכל פהשטח מיקוי וחפירת  . 1.5

בעבודות המפקח, פיזור אדמת הגן בשטחי הגיון ובגומות לעצים בכלים מכים או 

 ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצרת קיימת.

 אופן מדידה .2

י שכבת המילוי (עומק המילוי טח בעובבחישוב מכפלת גודל השמ"ק טו, המדידה  . 2.1

ע"י המפקח), או בחישוב לפי ת שכמותן ומיקומן יקבעו ומדידממוצע יקבע לפי 

 ההפרש בין רום התשתית לרום הסופי.

לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע  לפי הבאת אדמת הגן לשטח יש . 2.2

אחרת  ל מעבדהבדיקת קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכ

מת יש לבצע בדיקת קרקע יע קיה בקרקשתאושר ע"י המפקח. באזורי השתיל

  מפורט.כ

אחידה  יש להביא דוגמא מהאדמה הגית המסופקת לאישור המפקח. האדמה תהיה . 2.3

האדמה  בכל מקרה תהיה .ללא רגבים, ללא גושים או שרידי קרקע זזיתבכל חלקיה 

אבים  עבדה). האדמה לא תכלולבדיקת מחול לפחות ב 85%אדמת חמרה חולית (

  .5%ה על פחית לא יעל שיעור האבןו ,"מס 3על שגודלן מ

  יש לקבל אישור המפקח ליקוי הערוגות והשטח והדברת עשבים מלאה לפי המילוי. . 2.4

יית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גית שהוכה בהח . 2.5

ע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא ום יבוצלמטרה זו במתחם. במקרה זה התשל

 אספקה.
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 רקעקקות בדי .3

3.1 . ה אישור בכתב של המפקחכל אספקה של אדמה גית לשטח טעו , האישור לאספקת

  ע.האדמה ייתן על סמך תוצאות בדיקות הקרק

הבדיקות תלקחה מהאתר בו מצא מקור האדמה המיועד, ובאתר עצמו בשטח  . 3.2

במקרה של חוסר  .האדמה למקור התאמת לבדיקת וזאת ,המוערם ולאחר הפיזור

  פסולת מורשה. על חשבוו לאתרל הקבלן לפות את האדמה עהיה י אמה,הת

משרד  באמצעות אחת ממעבדות השדה של המזמין הבדיקות יבוצעו על חשבון  . 3.3

יבו את יהחקלאות או מעבדה מורשית אחרת, המלצות המעבדה ו/או המפקח יח

  הקבלן.

(אם יזורה במקורה או בערמות באתר עצמו או לאחר פהאדמה  במקרה של פסילת . 3.4

בכל פיצוי שהוא ועל הקבלן יהא לפות מהאתר כל אדמה היה), לא תזכה את הקבלן ת

  שפסלה על חשבוו.

ת בתאי שיוסיפו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי ו/או במקרה של אדמה המאושר . 3.5

שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף ם ו/או דישון אורגי ו/או תוספות של חומרים אחרי

טכיות שיומלצו ע"י המעבדה / או לבצע בה פעולות אגרו/ושים ם הדרואת החומרי

 כלשהי. מפקח על חשבוו, בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מחיר

  הערכים לבדיקות קרקע . 3.6

  :ךלהלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וער  

  ערך דרש  יחידת מידה  ערך  סעיף

1  
יהרכב מכ  

  %  ילט, חולסת , חרסי
  60%עד  –חרסית 

  80%עד  –חרסית +סילט 

  6-8בין   PH  חומציות בסיסיות בקרקע  2
   2ד ע  EC  Ds/mמוליכות חשמלית   3
  80%עד   %  SPרוויה   4
   5עד   יחס  SARתרן חליף   5
  15עד   מאק/ליטר  mg+caתכולת סידן + מגזיום   6
  6עד   מאק/ליטר  Naתרן  7
  20%עד   %  גיר כללי  8
  3000  יחס Fדלתא   9

10  PAR  1עד   יחס   
  15-20  מג'/ק"ג  N\NO3חקן חקתי   11
12  K 1  מאק/ליטר  במיצוי  
13  P 15-20  ק"גמג'/  אולסן  
  6עד   מאק/ליטרCIכלוריד   14
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  טיעה 41.02

 מרבדי דשא 2.0141.0

  טיב הדשא .1

מר וה. חי החוזורו יהיה כמצוין בתכית או באחד ממסמכדשא ומקמין או זן ה . 1.1

ודאות, בריא, קי מעירוב בזי דשא אחרים וקי מעשבים השתילה יהיה מזוהה בו

הרכב מכי דומה לקרקע הגן, או מקרקע ופגעים. מרבדי הדשא יובאו מקרקע בעלת 

  קלה יותר.

ואוורורם, מרבדים חומר השתילה יובא לשטח תוך הקפדה על שמירת לחות ה . 1.2

מרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאת ה ההובלרוח. הושמירתם במקום מוצל ומוגן מ

המרבדים יסופקו בשעות מהמשתלה, בשעות קרירות של היום או בשעות הלילה. 

   .ת, כשהם מכוסים במשך הסיעההבוקר המוקדמו

 השתילה תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה בשטח המשתלה. . 1.3

ילתו כתוצאה סאו פהדשא  זה איו פוטר את הקבלן מאחריות לקליטתאישור 

  רת להמצאות עשבים או זי דשא זרים. מאבחה מאוח

  ביצוע .2

אחרת ע"י המפקח וזאת  עבודות השתילה יעשו בקרקע לחה מעט, אלא אם יאושר . 2.1

במקרה של אדמה קלה, או כאשר שותלים בעות הגשמים. החת המרבדים תהיה תוך 

  מזמן יתוק המרבדים במשתלה. שעות, 24

 .אה ולגובההון בשטח לשולי חזית המדששו ראבחוט ק יש לסמן . 2.2

מרבדי הדשא יוחו ביצב לשיפוע הקרקע, תוך הידוק והתאמה לגבהים הדרשים. הם  . 2.3

יש להבטיח מגע טוב בין תחתית  חו  בצורת בית לבים ומצעם לא יהיה יבש.יו

ו המרבדים יהישל המרבדים יהיו אחידים.  עליויםהמרבד לקרקע. פי השטח ה

באופן ש"התפר" יהיה קטן ביותר. יש להקפיד ד לשי בצורה מקסימלית וחים אצמוד

חול בין תפרים לא מלאים  על גובה אחיד של המרבדים בחיבורם בתפרים, ולפיזור

ים במקרה של החה בגליל. השלמת קצוות תעשה ברצועות ובחלקי מרבדים. ובשולים

לאחר ההחה, יש  ח.טי השטו לפחתוך ולסלק שרידים של רשת הגלילה שיבליש ל

 ללחות קבועה והשקיות רצופות עד להשרשת המרבדים.  לדאוג

לי הדשא ואת כל החריצים והתפרים בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול את שו . 2.4

  ק"ג. 70/50בין המרבדים, ולהדק את השטח בעזרת מעגילה 

(דשן  ןאמו י גפרתהשתילה יכלול השמדת עשבי בר, דישון ע"ח לאחר הטיפול בשט . 2.5

ק"ג לדום אחת לשבועיים, כיסוח אחת לשבוע החל מהשבוע  15חקי) בכמות של 

  להתבססות מלאה. השי וטיפול במחלות ומזיקים, הכל עד

 השקית מרבדי דשא .3

ן יותר בילאחר ההידוק יושקה השטח השקיית רוויה להחתה וליצירת מגע הדוק  . 3.1

שקה הדשא מספר השקיות ום, יפר ימיהקרקע למרבד הדשא. לאחר מכן במשך מס

עות היום, עד לקליטתו ולבלובו. בשטחי דשא גדולים, אין לחכות עם ההשקיה בש

  יש להשקות חלקים מהשטח במהלך השתילה.לגמר כל שתילה, אלא 
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מ"מ  9-6סה"כ  - פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר ההשקיה תבוצע  . 3.2

חת ביום ווחים את ההשקיות לפעם ארים מימ 7-5מ"ק לדום). כעבור  9-6ליום (

מ"מ ואחר כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות  7-5בכמות 

ק"ג חקן צרוף לדום  3ימים מוסיפים דשן חקי בכמות של  14 המפקח. כעבור

 מרבד.ה תחת הומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמ

 אופי מדידה ותכולת מחיר .4

עבודות, החומרים והאמצעים לים: אספקה, הובלה וכל הלר כווהמחי העבודה . 4.1

יון מפרט הכללי לעבודות גלבהתאם הדרושים לפרישת מרבדי הדשא וקליטתם, 

וכל העבודות הוספות הדרושות לשם ביצוע , לרבות כל המפורט להלן 41,41.5פרקים 

ברת הד - להיר כולל כל הטיפולים הדרשים טרום שתיהמח דה.העבומושלם של 

הידוק  - וכל הטיפולים הדרשים לאחר שתילה מפוסט,זיקי קרקע, דשי ראש לקומ

    יום לאחר השתילה. 30ל במשך כולל טיפו .והשקיה דישון ,במעגילה, ריסוסים

 אופן מדידה: מ"ר . 4.2

  

  טיעה 41.02.02

  כללי .1

איכות על ידי אגרוום על גידול העצים , בקרת התארגות מוקדמת להזמת עצים . 1.1

   .ל עד למסירה לעיריהברה, שתילה, קליטה וגידועת, הבמשתלו

תשומת לב הקבלן מופית לצורך בהתארגות מוקדמת להשגת עצים כדרש,  . 1.2

פ.ע וכן ע"י המזמין (הזמה מוקדמת ממשתלות מאושרות ע"י ש.פ.ע .שרים ע"י שמאו

 ]חשבווועל [ת ע"י אגרוום מוסמך מטעם הקבלן במשתלו והמזמין, ליווי וביקורת

ל העצים במשתלות, להבטחת התאמת העצים מבחית ושר ע"י שפ"ע במהלך גידואומ

  יקים).גדלם ומבחית בריאות העצים ויקיון ממחלות ומז

כ"ל גם ליווי וביקורת במשתלות ובאתר, ע"י האגרוום ה"ל מטעם הקבלן, להבטחת  . 1.3

ועם  תוך  ה לעציםטיפולי ההכה להעברתם, אריזתם ושיה  כהכצים בעת עעל ההג

  החיית שתילתם וליווי במהלך הקליטת והגידול עד למסירה לעיריה.העברתם, ליווי ו

  יכי שת השמיטה ולארגן את עבודתו בהתאמה.על הקבלן לקחת בחשבון את תאר . 1.4

  עט לחה.הטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מ . 1.5

קופה ול צמחים רגישים לקור בתתן לשאיוכן , אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות . 1.6

  . קרה או בסמוך לה

 לאחר םימי 5 ועד גשמים בימי מקצתן או כולןהטיעה  עבודות לביצוע איסור חל . 1.7

 הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה לא. המפקח של הכרעתו לפי גשם,

  .כלשהן יותאקלימ תהפרעו או/ו גשמים

  יליםמקור חומר הריבוי וטיב השת .2

ג, יהיו ע"פ ההחיות לשתילי וי של משרד החקלאות, טיב, איכות, גודל וסיוו תרישוד . 2.1

  ם, עותיים, וכו'. בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדי

  אופן שתילתם: בגוש אדמה חשופי שורש. . 2.2
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ליף כל שתיל או עץ שלא קלט חים ויחהקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמ . 2.3

  בתקופת האחזקה. כוללהוא,  על חשבוו

יתאימו לקריטריוים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גיון. השתילים  . 2.4

ובעלי וף  ,ים בהתחשב בגודל המיכל בו הם טועיםהצמחים יהיו בריאים ומפותח

צבים (כאשר דרש עיצוב), מעו, כלכלומר יחס כון בין וף לשורש ולגודל המי ,מסועף

ב י), ללא שיבוש בעשבים. טיקים, מטודות, או אחריםזת, מ(מחלו קיים מפגעים

  המיכל וגודלו ע"פ הדרש בתכיות ובשאר מסמכי החוזה.

  והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים. ,ציםהשורשים מקוצ . 2.5

תה הועתקו ם שזה עשתילים ממיכל גדול יהיו מפותחים לגודל המיכל ולא שתילי . 2.6

  ממיכל קטן למיכל גדול יותר.

  צמח, לפי הבאת השתילים לשטח.וגמא מייצגת מכל סוג של דביא יש לה . 2.7

  ה בגן.יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתאי השתיל . 2.8

ופעם וספת לפי  ,כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל לפי הבאתם לשטח . 2.9

  השתילה.

  .כמויותחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב האיו מתהמזמין  .2.10

  ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.יישתלו ולא ייטעו עצים  לא .2.11

יהיה בכתב ומצורף לחשבון שתילה ללא אישור תראה כאילו לא עשתה כלל. האישור  .2.12

 שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

 יעים בתכית, אלא באישור בכתבים המופלא תהיה סטייה מסוגי ומיי הצמחים והעצ .2.13

  מהמפקח.

  יםלשתי הזמת .3

התחלת העבודה, יערוך הקבלן הזמה במשתלה בעבור  ימים מקבלת צו 10תוך  . 3.1

  צמחים מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות דשא.

הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמה שתילים אחרים הדרושים לביצוע העבודה,  . 3.2

 תם במועד הדרש.חה אספקיוזמו במועד מתאים להבט

  שתילת חשופי שורש  .4

ם מקרקע המשתלה או מיד לאחר הוצאתם המתאימה, מיד לאחר יתוק עוהטעו ביי . 4.1

ההמלצות  ממקום האחסון או מהאריזה וזאת במיים שיתן לאחסם (לפי

  המקצועיות לכל מין ומין).

בסביבה כדי למוע התייבשות שורשי השתילים, יש לשמור אותם עד השתילה  . 4.2

  .ה וכו'מאווררת, לחה כגון קרקע לחה, סורת לח

 -בריאות ותקיות השתיל וטיב מערכת השורשים  י השתילה יבדוק הקבלן אתלפ . 4.3

ידולים ועפצים. השתיל, ע"פ שהשורשים יהיו בריאים, בעלי קליפה שלמה, ללא ג

ולחדש  הדרישות לשתילי וי. יש לסלק במזמרה שורשים צולבים, מסולסלים ופגועים

ים החורגים מגודל הבור דבוד שורשיםחתכים בקצוות של שורשים קרועים ולקצר 

  מומלץ.ה
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בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הוסף למערכת השורשים, כפי שמוגדר  . 4.4

  לשתילי וי.בהמלצות 

שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה בקרקע כך יש לשתול את הצמח  . 4.5

  במשתלה.

אדמה ייעשה הלוי ים, מיזק השתיל, כך ששורשיו בבור יהיו חופשיילה יוחבעת השת . 4.6

  דוק בין השורשים, כך שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.בהדרגה עם הי

ה גדושה להחתה (כדי להביא את השתיל למקומו לאחר השתילה יש להשקות השקי . 4.7

רטיבות בבית יבטיחו הסופי). עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות ש

  אות בקרקע.רור חת אווהשורשים אך לא בעודף להבט

לצמחים קשים לקליטה או שתילים שמועברים לא בזמם  - " (במים) "שתילה ברטוב . 4.8

  ב אם לא צוין במפרט.ולשאר צמחים, תבוצע שתילה ברטו

מיום או מזרימים מים לבור, במשך כל זמן  2/3 - בשיטה זו ממלאים את הבור ב . 4.9

  לילה.סיפים קרקע לבור כך שוצרת עיסת בוץ דילה ומוהשת

הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה, עד יוחזק בצורה יציבה תוך  להשתי .4.10

  להתקשות העיסה ועמידה עצמית של הצמח.

לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים (גזע וזרועות) בלובן, בתום השתילה יש  .4.11

  המלא. ולבלובולמיעת פגיעת קריה עד לקליטת העץ 

  שתילה בגוש אדמה .5

ת שתילתם. בעת הטיעה, ו השתילים במכלים למקומוריפוזטיעה בסמוך למועד ה . 5.1

  יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

ן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקיות הגוש שורשים בודדים החורגים מ . 5.2

מפוררים בזהירות את הגוש,  ומערכת השורשים. במקרה של סלסול שורשים במעטפת

  ם.ישורשם את המעטפת הגוש ומישרי

, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט (הידוק שלא יפגע מיחים את השתיל בבור . 5.3

השתיל למקומו הסופי יהיה גובה  במבה הקרקע). לאחר השקיה גדושה וחיתת

  צוואר השורש כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה.

עפים ם מעלים, יש לצבוע, להלבין את הגזע והם חשופיבמקרה של טיעת עצי . 5.4

 כות שמש כתוצאה מקריה, עד לקליטת הצמח.ים החשופים, כדי למוע מרבאזו

  תהליך שתילה .6

היה כגובה פי הקרקע מסביבתו. את הקרקע העץ יוח במרכז הבור, כך שגובה הגוש י . 6.1

זור על כך . יש לחהמשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות

  ור.כל הב בגובה שי שליש ולאחר מילוי

ביב העץ טפטפות שתהייה קרובות לגזע, במידה ולא יש להיח ס - יטת ההשקיה ש . 6.2

  מים.אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה ב

  בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. - תדירות ההשקיה  . 6.3
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ההשקיה לרמה תכיפות לאחר תחילת הגידול של העפים וקליטת העץ יורדת  . 6.4

ש לקבל החיות ביותר להבטחת הקליטה, י בהחשום הוא כיוון שושא המי המקובלת.

  מדויקות לגבי כל שתילה.

עם גוש  וך שלושה חודשיםתיועבר עץ גדול שגדל בשטח או בוף ומועבר בזמן קצר,  . 6.5

  אדמה חשוף שורש.

 אופי מדידה ותכולת מחיר .7

ומרים והאמצעים הדרושים לטיעת העץ, דות, החהעבודה והמחיר כוללים: כל העבו . 7.1

 ובכלל זה: 41,41.5עבודות גיון פרקים בפרק זה ובמפרט הכללי ל טמפורהתאם לב

וק פסולת למקום שיורה מילוי בורות באדמת גן, סימון, סילהצבת העץ וטיעתו, 

השקיה (מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית), אחזקה ואחריות עד המסירה  המפקח,

כל הטיפולים  לכול המחיר ות הוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה.ל העבודוכ

וכל הטיפולים  הדברת מזיקי קרקע, דשי ראש לקומפוסט, - ום שתילההדרשים טר

חפירת הבור והתמיכה  מעגילה, ריסוסים ודישון.הידוק ב - הדרשים לאחר שתילה

    לעץ יימדדו בפרד.

  אופן מדידה: יח' (עץ) . 7.2

  

 לעציםבורות  41.02.03

 כללי .1

דורשים פיתוח  אים סטדרטיים, כמו כן הקט זבפרוי יש לשים לב כי בורות שתילה . 1.1

הדסי של תקרת בטון לפי קוסטרוקטור. יש לשים לב לפרטים בחוברת הפרטים 

  כליים והקוסטרוקטורביים.האדרי

 בודדים לבורות שתילהס"מ  160/370/150 - ס"מ באזורי גיון ו 150/150/150מידות:  . 1.2

 .100יא לעומק של הגם  ת תהיהבמדרכה. כמו כן חפירה בערוגות המשכיו

 מדידה ותכולת מחיראופי  .2

  אופן מדידה: לפי יחי'. . 2.1

  תכולת עבודה ומחיר: . 2.2

סימון מיקום הבור ע"י מודד, כולל  : המחירגויםחפירה לעצים בשטחים מ . 2.2.1

ור, ומר החפחפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות, פיוי הח

 100- זיבול אדמת הגן ב לעץ,ק"ג  5בדשן בשחרור מבוקר לשה בכמות של 

ס"מ,  30-70טר קומפוסט לעץ, הצעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק לי

חתה, השקיית מים לרוויה והשקית מילוי הבור בעת השתילה, השקית ה

עד  העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפים של פתח הטיעה,

  גיון.ירת העבודה בהתאם להחיות מפקח מחלקת למס

: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות רה לעצים בשטחים מרוצפיםיחפ . 2.2.2

יקון פירוק ריצוף בהתאם לצורך, ת -  בתוספת הבאה לעילבהתאם לסעיף 

ביצוע בעבודה זו יש לקחת בחשבון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, 

ה ם במידהצעת מגביל שורשייות הקוסטרוקטור), לל בכמותקרת בטון (כ
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(מדד  יקוז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכלמערכת , והתקת פיע בפרטוומ

 .בכמות פרדת)

ם תעשה עפ"י פרט האדריכל מובהר בזאת כי הסדרת בורות הטיעה לעצי . 2.2.3

לבורות טיעה ובהתאם למיקום הבור עפ"י התכית, בשטחים מגוים או 

ח קהמפ אישור טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל את. מרוצפים

  מם.למיקו

במכרז זה אים סטדרטיים, ויש להקפיד לבצעם  בורות השתילה . 2.2.3.1

  בהתאם לפרטים.

הטיעה עפ"י הוהל  באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר . 2.2.3.2

ההוג ככל שדרש ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או 

ורמים לולות להיזק. באחריותו לתאם עם כל הגת אשר עתת קרקעיו

ק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים ים, כגון: חברת חשמל, בזעהוג

ויקוז וכו'. במידת הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש. למען הסר 

 הכל כלול במחיר היחידה.ספק, 

שעות לפי אספקת העצים לשטחי  24בור הטיעה יהיה מוכן לפחות  . 2.2.3.3

 הכה של אדמה גית למילוי הבורות.  , לרבותהטיעה

לן להשאיר בורות חפורים, כי בכל מקרה בו יאלץ הקב בזאתמודגש  . 2.2.3.4

עליו לגדר את הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי. הקבלן יקוט 

ם הדרשים לסימון הבור והגה מפי פילה לתוכו ו/או בכל האמצעי

 פגיעה כלשהי בעוברי אורח.

ל ורות עכללי יהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בבמפרט  בוסף למצוין . 2.2.4

ערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה ול גןלן להסיר את אדמת הבהק

של המפקח  במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכי ו/או ידי לפי אישורו

אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה 

הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות  יהיה עלבהתאם למידות שלהלן 

שה למילוי בור לצורך ק את יתרת אדמת הגן הדרופן יס. הקבלהמפקח

  הטיעה.

  

  סמוכות לעצים 41.02.04

  מ' 3ס"מ, גובה  8מידות: קוטר  .1

: עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא סימי תכוות החומר .2

  ם.ריקבון ו/או חדירת מזיקי

  לסטית מקשרת).אועה ות ורצסמוכ 3מדידה: לפי יחי' (יחידה כוללת  אופן .3

 מחיר כוללים: אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה לעץ.העבודה וה .4

משתלה (במידה ויש כאלה) יוסרו במועד עליו יורה מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מה .5

  המפקח/האגרוום.

צים) י פרט האדריכל (בהתאם למיקום טיעת העוכות לפהקבלן יספק ויציב לכל עץ סמ .6

  ץ. הדרוש לפי מידות גזע הע הבגובו
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 ןעליה. סמוכות לכל עץ 3 -  מ' 0.5 בעומק טמו בקרקעיסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן יה .7

 ס"מ. 25אלסטית (שטיכמוס) באורך  יורית שקופהמושחלת צ

, 8הקשירה תהיה בצורת  .די העץס"מ לצי 15הסמוכות יועמדו ביצב לכיוון הרוח, במרחק  .8

 ה כזו שהעץ יוכל לוע ברוח.ודת הכיפוף של העץ ובצורקת ב' לפחובשתי ק

  

  מגביל שורשים 41.02.05

  רוטקטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע.

  ס"מ 150ת: גובה מידו .1

בחום.  מחוברים ארוגים לא תכוות החומר: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיבים .2

  .DIN4062 בילאומי תקן לפי שורשים עמידה לחדירת

  ופן מדידה: מ"אא .3

  המחיר כוללים: אספקה והובלת החומרים, התקה לפי הוראות יצרן.העבודה ו .4

התקתם.  לגבי מפורשת בכתב הוראה תיתן אם אלא שורשים מגבילי יותקו ככלל, לא .5

 מגבילי ללא עצים לשתול שיתן באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל לא כדי זאת,

תשתיות,  עם בתווך שתילה רותהארוך). בבו בטווח ת העץותפתחלה עיםהשורשים (המפרי

 עם בתאום ח,המפק עליהם שיורה במקומות ורק אך - ומבים  תמך לקירות הקרובים בעצים

ח. החיית המפק לפי ובקוטר בגובה ,שורשים מגבילי יותקו - ויועצי התשתיות  האדריכל

  .השורשים ילבמג תר להחאישור קוסטרוקטו את לקבל יש לקירות דבצמו

  

  מערכת אוורור הקרקע   .02.0641

  בבורות טיעה לעצים ברצועת הרחוב ובמדרכות.

  "4קוטר ב  PVCמידות: ציור שרשורי וציור  .1

  אופן מדידה: יחי' .2

  ת יצרן.העבודה והמחיר כוללים: אספקה והובלת החומרים, התקה לפי הוראו .3

 רשוריש ציור העץ, עשוי ים שלשהשור בית ראזו לאוורור המיועד פרט והתקת אספקה .4

 בית את אזור מ"ר, המקיף/גר' 200 בצפיפות ארוג בלתי גאוטכי- בד ביריעת עטוף "4בקוטר 

 הוא אף יאטם בקרקע שטמון מ' לפחות. הקצה 3 של ובאורך לפחות כריכות בשתי יםהשורש

 יעלה השי רוהצי קצה .ומצע שורשים ע"י הציור סתימת למיעת גאוטכיה יריעת הבד ע"י

היתן  סריג עם פלסטי מכסה ס"מ, בעל 60 " באורך4 קוטר PVCלציור  ויחובר מעלה

 בגובה ויותקן שחור בצבע יהיה לפחות. המכסה שים 10 למשך UVלקרית  לפתיחה, העמיד

 הבורות עקבי בכל במיקום הטיעה, בור לדפות הקרקע המתוכים, בסמוך פי

  ים.סמוכ/הרצופים
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  ת עצים בוגריםור, העתקת וכריתשימ כי מיוחד לביצוע עבודותטפרט מ

  

  

  תוכן המסמך:

 מוקדמות; .1

 מפרט טכי מיוחד לביצוע עבודות לכריתת עצים; .2

 מפרט טכי מיוחד לביצוע עבודות לשימור עצים קיימים בתחום שטח העבודה; .3

 .ועתקיםוע עבודות העתקת עצים ואחזקת העצים המחד לביצמפרט טכי מיו .4

  

 קדמותומ .1

 כללי: . 1.1

יבוצעו על ידי הזכיין עבודות שימור, גיזום, העתקה זו, ה במסגרת עבוד . 1.1.1

 ןביצועמפרט את אופן  וכריתת עצים בוגרים. המפרט הטכי המיוחד המצ"ב

 של עבודות אלה.

עצים אשר מספח הפרד המפרט הטכי המיוחד המצ"ב מהווה חלק בלתי  . 1.1.2

 הבקשה לקבלת כחלק מן, ותאהחקלמשרד בפקיד יערות ארצי /מוגש לקק"ל

 ,היתרי העתקה וכריתה. תכולתו מחייבת את המבצע בעת ביצוע העבודות

 .היתרים אלה ייתולהן 

או הרחבה של החיות ו/או דרישה לשיוי /אי התאמה ומחלוקת ו/או כל  . 1.1.3

  מלווה של הפרויקט.רוום המפרט זה יאושרו בכתב על ידי האג

וסמך ובעל שתי יהיה בהכשרתו גוזם מע") צ"המב(להלן  גוזם/מעתיק בפועלה . 1.1.4

 התעודות הבאות (במצטבר):  

 תעודת הסמכה של משרד החקלאות כגוזם מומחה.  . 1.1.4.1

תעודת הסמכה בתוקף של משרד התמ"ת כגוזם מטפס שלב ג', אשר  . 1.1.4.2

 ס"זבה (התשעברו הכשרה כדרש בתקות הבטיחות לעבודה בגו

לצורך העברת  תמ"תמשרד ה), ע"י מוסד/מדריך המוכר ע"י 2007

  הדרכות אלה.

 יהיה בעל ידע, מיומות ויסיון מוכח בביצוע עבודות גיזוםבפועל המבצע  . 1.1.5

ועל המבצע בפ כריתת עצים, בדגש על יסיון מוכח בתחום העתקות עצים.ו

  יאושר ע"י הפיקוח קודם כיסתו לעבודות

  ודה:תאור העב . 1.2

כריתה והעתקה של  ודותעבו רש, יידהפרויקט לק מעבודות ההכה לביצועכח . 1.2.1

עצים בתוך  שימורגרים בתוך קווי הדיקור של הפרויקט וכן עבודות לעצים בו

קווי הדיקור ומחוצה להם, אשר מיועדים לשימור, אך עלולים להיפגע 

  במסגרת העבודות.

  מאזורי העבודה.  כל אחדבלעבודה ה עו במקביל לכיסעבודות שימור יבוצ . 1.2.2

  בשטח. עד תחילת העבודות בפועל וך למו בסמוצעבועבודות הכריתה י . 1.2.3

עבודות ההעתקה יבוצעו בהתאם ללוח הזמים של הפרויקט, כל זאת בהתאם  . 1.2.4

העתקה במועד  למען הסר ספק,למועדי ההעתקה אשר מפורטים במפרט זה. 
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בלת החיות ב וכן קאישור בכתמחייבת  ,מפרט זהתואם את האמור בשאיו 

  מאגרוום הפרויקט.

העצים וספחי העצים של פי סקרי  פי מפרט זה, על ו עליבוצע העבודות . 1.2.5

ואו פקיד יערות ארצי  כריתה של קק"לההעתקה וההפרויקט ועל פי היתרי 

 .של משרד החקלאות

  סימון העצים: . 1.3

במסגרת ביצוע סקר סומו במפות ובשטח על ידי מודד מוסמך יהעצים  . 1.3.1

לוודא כי כל  מבצע, על ההעתקה וכריתה י ביצוע כל עבודת שימור,ים. לפהעצ

ת עבודה כלשהי סומן על ידי מודד מוסמך בעזרת שילוט ברור על עץ בו מבוצע

  לפי תחילת העבודה.מלווה גבי העץ. סימון העצים יאושר על ידי אגרוום 

  אחריות המבצע, בטיחות וביטוח: . 1.4

וצעו עפ"י כל דין ובהתאם לחוקים, מבצע יבכל עבודות ה -  חוקים ותקות . 1.4.1

ות מוסמכות אחרות (לרבות: של ממשלת ישראל, או רשוי וויםות ולצלתק

  חברת חשמל, בזק וכד'). משטרה, רשות כבאות,  הרשות המויציפאלית,

רכיבים אשר יסופקו יהיו העבודות אשר יבוצעו וכל החומרים/כל  -  תקים . 1.4.2

וכו ופורסמו בידי מכון התקים ליים שהעפ"י כל התקים והמפרטים הכל

חומרים והציוד שבו ישתמש ביותר). כל האביזרים, ה תדכירתם הע(במהדו

 המבצע יעו על התקים המקובלים.

המבצע יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או  . 1.4.3

, התקות םהתקיום החוקים, בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קי

ר תביו פדייםהמקומיות והממשלתיות וכללי הבטיחות הקהוראות וה

וכן הוראות כל דין בעייים אלו ו/או הוראות הקשורים לושא העבודה 

  שימסרו לו בע"פ או בכתב ע"י המפקח או המזמין. 

המבצע ישתמש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, לרבות: שילוט, שילוט  . 1.4.4

, אישורי משטרה (תכית מחסומיםר, גידור השטח, מעקות זמיים, מוא

להולכי רגל ולכלי זרי בטיחות, שלטי אזהרה י, אבתיביםתועה) לחסימת 

רכב וכל הדרוש לשם השלמת העבודה ומיעת זקי גוף ורכוש לו ולכל צד 

 שלישי. 

יו וכן עי לו ולעובדבעת ביצוע העבודה על המבצע להיות מבוטח ביטוח מקצו . 1.4.5

 את תכולת העבודה. י התואםבגובה כיסו, ביטוח צד ג'

לבצע את ועמו, לערוך סקר סיכוים טות מץ בטיחלמות יועעל המבצע  . 1.4.6

 החיות היועץ. פ"יעבודתו ע

 יקוי ופיוי פסולת ושמירה על ערכי טבע: . 1.5

כל פסולת הוצרת בשטח עקב עבודות המבצע והתארגותו בשטח וכן כל  . 1.5.1

בודה בתחום כל חילת העאו פסולת אחרת אשר הייתה קיימת לפי תחומר זר 

ירה, המצויה בתחום עבודות החפ סולתל זה פהעבודות לכל עומק, ובכל

תסולק ע"י המבצע ועל חשבוו אל מחוץ לאתר העבודה, לאתר מורשה 

הסביבה ולאחר קבלת  הגתהמאושר ע"י המשרד ל ,להטמת/סילוק פסולת

  אישור המפקח. 
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כל פסולת שהיה ולסלק  המבצע לקות את השטח בסוף כל יום עבודהעל  . 1.5.2

יבתו, אל ה למהלך התועה באתר וסבעהפר מע כלתוצר עבודתו, באופן שת

 אתר מורשה כאמור לעיל.

מעבר להולכי האזורים המשמשים לעל המבצע להחזיק את אתר עבודתו ואת  . 1.5.3

 , ללא כל הפרעה.קיים ומסודריםרגל ורכב 

ים (כגון: לשפויים מממכילה חלקי צמח פוריים של עצים ושיחים פסולת ה . 1.5.4

תטופל  טבק וכו')השיח  מצוי, וןיקיק חלחלה,טה כפרקסויה סיכית, שי

 הטמה עמוקה וכו'. , לרבותבהתאם להחיות משרד החקלאות

אין בביצוע עבודתו כדי לפגוע בעץ אשר  כי בכל עתבאחריות המבצע לוודא  . 1.5.5

 ם.סקר העצילא קיימת לגביו החיה ברורה לביצוע במסגרת 

ע בערכי טבע ולפג תו כדימבצע לוודא כל העת כי אין בביצוע עבודחריות הבא . 1.5.6

 מוגים (עצים, צמחיה, גיאופיטים, סלעים וכו').מוגים ולא 

קיומם של ערכי טבע ווף  היה והורה פקח מטעם רט"ג או ציג המזמין על . 1.5.7

מיוחדים או דירים העלולים להיפגע כתוצאה מעבודת המבצע, על המבצע 

ות הפעול להימע מכל פגיעה בהם, אלא לאחר תאום האחריותמוטלת 

 ו/או ציג המזמין. רט"ג, עם קטו לפיויים או שימורםיש

 

 מפרט טכי מיוחד לביצוע עבודות לכריתת עצים .2

 עבודות הכריתה:תאור  . 2.1

באחריות המבצע לסמן בסימון ברור את קווי הדיקור ואת העצים המיועדים  . 2.1.1

סימום ואישור המפקח, רשאי המבצע  רק לאחרלכריתה עפ"י סקר העצים ו

 עבודות הכריתה. יצועחיל בבלהת

ל בעבודת הכריתה רק לאחר שבידיו רישיון כריתה בר תוקף מטעם המבצע יח . 2.1.2

 קק"ל.

תוצרת עבודות הכריתה היה רכוש המזמין וכל שימוש בה טעון  העצה שהיה . 2.1.3

 את אישורו.

ומיעת זקי גוף  ההעבודת אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים לשם השלמ . 2.1.4

 לישי.ורכוש לו ולכל צד ש

לא לפגוע בעת ביצוע עבודות ים על מת שהדרושכל אמצעי הזהירות  תקיט . 2.1.5

  ו/או העתקה. בעצים המיועדים לשימור ,כריתה או פיוי

לאתר פסולת מורשה, כמפורט  טח ופיוי הגזם, הגדם ושארי הגדםהש יקוי . 2.1.6

 בסעיף הבא.

דשות ים פולשים ו/או כאלה בעלי טייה להתחצים ממית עשל כרית במקרה . 2.1.7

גודל בהתאם לתעשה , אשר מסוג "גרלון" בחומר ח את הגדםיש למרו ,הגדםמ

עד  ובכל מקרה ובהתאם להוראות היצרן והחיות המפקחקוטר הגזע העץ/

. מודגש בזאת כי תמותה מלאה (גם אם הפעולה תבוצע מספר פעמים)

- הגזע, בעוד הגדם טרי (בעץ רב יתתכרבתום מריחת הגרלון תעשה מייד 

 את כל גדמי העץ). חלמרום, יש גזעי
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  בתחום ובגבול שטח העבודהטכי מיוחד לביצוע עבודות שימור עצים קיימים  מפרט .3

 סימון והגה: . 3.1

לוודא את סימון לפי תחילת כל עבודת פיתוח, על מבצע הפיתוח חלה החובה  . 3.1.1

ם המצאים בתחום שטח העבודה את העצין סימו וכן לוודא את גבול העבודה

 מ' מחוץ לגבול זה. 5 קבמרחמצאים העצים הו

ם המיועדים לשימור (שהם כל העצים שאיחריות המבצע להגן על העצים בא . 3.1.2

עטיפת הגזע בגליל מתכת  באמצעותמיועדים להעתקה או לכריתה), 

יש לקבע את פרט ההגה לקרקע  .' מהגזעמ 1איסכורית במרחק של 

. כקבוצה ביחדלעטוף דות ברזל. עצים הקרובים זה לזה, יתן צעות יתבאמ

ות הפרויקט, כולל רצועה בוצעו בכל העצים שבתוך גבולעבודות הגידור י

 גבולות הפרויקט.מעבר למ'  5ברוחב 

במידה ומתחם העבודות יגודר באופן מלא בגדר קבועה או באיסכורית אין  . 3.1.3

  עצים המצאים מחוץ לגדר.צורך לגדר 

 ואחזקת העצים המוגדרים לשימור:גיזום  . 3.2

תאם לוהל עבודה בקרבת עבודות השימור יתבצעו בה ק כלהסר ספלמען   . 3.2.1

 עצים של משרד החקלאות במהדורתו האחרוה.

עבודות הגיזום יבוצעו תחת פיקוח אגרוומי מלא, כאשר כל עץ ייבחן כל  . 3.2.2

 בהתאם למצב העץ. פרטיותלגופו וייתו החיות 

ט קפרויתחום ההגיזום והטיפול שיש לבצע בכל העצים ב עבודות להלן פרוט . 3.2.3

 מוגדרים לשימור:כלפי חוץ) אשר  מ' מקווי הדיקור 5(עד 

 הסרת זיזים; . 3.2.3.1

 גיזום סיטציה מלא; . 3.2.3.2

 הרמת וף מבוקרת; . 3.2.3.3

3.2.3.4 . לא רגולרי;פים בעלי גידול מעוות/גיזום ע 

 צללית העץ;ורת/הקצרת עפים להקטת משקל ולעיצוב צ . 3.2.3.5

ם ורך איזון ועיצוב שלד העץ, מיעת עפיפים לצדילול/הסחת ע . 3.2.3.6

 וכו';ץ הע ור לפיםמתחרים, החדרת אובים מצטל

 הסרת/דילול עפי מים וחוטרים ("חזירים"). . 3.2.3.7

 ם.קריעת עפיחל איסור מוחלט על  . 3.2.4

ס"מ במשחת גיזום מסוג "קטק" או  4למרוח כל חתך שקוטרו עולה על יש  . 3.2.5

בזאת כי מריחת משחת ודגש מ שו"ע. סוג המשחה טעון אישור המפקח.

 טרי.פי/ גזע העץ, בעוד הפצע וך עעם חיתעשה מייד תהגיזום 

רעה או בעץ, על העץ להיות מאוזן ומעוצב ולא תהיה בו כל הפ טיפולהבגמר  . 3.2.6

והעץ יהיה קי מכל מפגע בריאותי שעלול להזיק  סכה לסביבה ולעוברי אורח

  לו.

 חפירה ומילוי בקרבת גזעי העצים: . 3.3

י גוזם עצים דעל ייבוצע בפרויקט ילוו בגיזום לפי הצורך, אשר  הפיתוח שלבי . 3.3.1

ת "גוזם מומחה", שתפקידו לבצע חיתוכי וף ושורשים עודבעל תמוסמך 

 .כדרש
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בכל העצים בתחום העבודות המיועדים לשימור ואשר חלה פגיעה בבית  . 3.3.2

 וף ודילול יטציה, הרמתוף השורשים שלהם, על הגוזם לבצע עבודות ס

רכת השורשים עס למעץ ביחתת ההתאיידות וליצירת איזון בין וף הלהפח

זום יבוצע באופן מקצועי ובהתאם להחיות הגיזום של משרד שפגעה. הגי

מוף העץ. כל  30% - ובכל מקרה אין לדלל יותר מ והחיות המפקח החקלאות

די ס"מ ומעלה ימרחו באופן קפ 4פצעי הגיזום והחתכים בעפים שקוטרם 

 שו"ע. בה מלאה של משחת גיזום מסוג "קטק" אובשכ

 יש לבצע: יש לפעול כמפורט ץ המיועד לשימורבית שורשים של עפגע ה ודבמי . 3.3.3

חיתוך מיידי של השורשים הפגועים, כולל ריסוס השורשים החשופים גד 

ליטר  1- גרם אבקה ל 1פטריות בחומרים הבאים: דלסן + קוציד ביחס של 

יטב מיסה הבתמיסה, יש לערבב את הת 0.1%מיון של ב 550ר מים + פוליקו

שף, בוסף יש לרסס את אזור השורשים גוש השורשים שחלרסס על ו

 .ppm 2,000בריכוז של  KIPAבהורמון השרשה מסוג 

מפלס הקרקע, יש לבות תמיכה  להמכתכאשר מבוצעת חפירה בקרבת עץ  . 3.3.4

. באזור המילוי רךתאם לצובה ,מסלעה או קירכדוגמת זמית או קבועה, 

ומפוסט שרת בקועגית מ א באדמהלד למלהקפי שבין התמיכה לעץ, יש

 ולספק השקיה קבועה.

אשר עולה על גובה  ,עצים צורך במילוי קרקע בקרבת גזעיבמידה ויהיה  . 3.3.5

ס"מ מקצה  100ברדיוס מיימאלי של  "אדית", תיבה לכל עץ צוואר השורש

את כי אין לבצע חיתוך שורשים לצורך ודגש בז. מהגזע ומסביב לכל היקפו

י בשכבה מלאה של  ימרח באופן "טמון"הגזע ה חלק יה זו.בזפת קרהקפד 

בין דופן האדית לגזע העץ  . בשום אופן אין למלא את החלל שוצראורכולכל 

 10יתן למלאו בחומר גרולארי כמו טוף/פרלייט, עד מדרג של  , אולםבאדמה

 מ"מ.

 יגון:קשירה וע . 3.4

יעוגן מיידית  ויבותאת יצ ל עץ שפגע במהלך העבודות באופן המסכןכ . 3.4.1

ולאחר אישורו בכתב. בהתאם לה (סטרוקטורקו) דסחיות מה 

 לאחזקה ולגיזום העצים: ,אחריות לשימור . 3.5

עד למסירת השטחים בסיום כל  יהלשימור העצים התקופת האחריות  . 3.5.1

ת כל פעולות לבצע אובתקופה זו על המבצע לדאוג  .ת האחזקהתקופ

 לרבות: ,האחזקה הדרושות

 וראות המפקח;הגיזום כדרש ובהתאם לה תעולויקון פת . 3.5.1.1

 מזיקים ומחלות;טיפול ב . 3.5.1.2

 תחזוקת אמצעי הכבילה/ייצוב, במידה ויהיו כאלה; . 3.5.1.3

 ;אחזקת מערכת ההשקיה . 3.5.1.4

 הוראות הפיקוח שיתו מעת לעת. . 3.5.1.5

"מ ויקט) עבשטח לפחות אחת לשבוע (בכל תקופת הפרעל המבצע לבקר  . 3.5.2

לזהות ולטפל , היההשקמערכת לבחון את מצב העצים, לבדוק תקיות 

 שורשים שפגעו במהלך העבודה.בעפים ו



180 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

להביא את  יםידוק המתמשכים בקרבת העצים עלולהמילוי והה ,החפירה . 3.5.3

הידוק המבצע לדאוג לאוורור מתמיד ומיעת העצים למצב של עקה. על 

  .ת השורשיםה למערכמתמשך ולהסדיר מערכת השקיה יעיל

צים לשטוף את עלוות הע רויקטפוע הפת ביצעל המבצע לדאוג משך כל תקו . 3.5.4

מן האבק שעלול להצטבר עליה, פעולה זו תבוצע לפחות אחת לשבוע 

 באמצעות מיכלית או מערכת ההשקיה הקיימת כך שלא יגרם כל זק לעלווה.

ה רך השקילתאם ולהסדיר מראש חיבור למקור מים פעיל, לצועל המבצע  . 3.5.5

זאת למשך כל פרק  ,ודהום העבבתחלשימור  המיועדים סדירה של העצים

כל עץ העלול לסבול מן העבודות תבוצעה עבודות הפיתוח.  הזמן בו

המתבצעות בקרבתו יושקה בכל תחום הוף בהחזר יומי מלא לפי התאיידות 

 וע.ובתדירות של פעם בשב

 

 קת העצים המועתקיםים ואחזמפרט טכי מיוחד לביצוע עבודות העתקת עצ .4

  כללי: . 4.1

העתקתם  יט. מועדצים בוגרים בתחום הפרויקעתקת חס להעמפרט זה מתיי . 4.1.1

 :לפי סדר עדיפות מפורט להלן

  מועד העתקה ג'  מועד העתקה ב'א' העתקה מועד  מין העץ

 פברואר - דצמבר   ובמבר - ספטמבר   אוגוסט- מרץ   זית אירופי

 פברואר - דצמבר   ובמבר - ספטמבר   אוגוסט- מרץ   אדר סורי

  

ם לשיקוליו יק יקבע ע"י המפקח ובהתאוהמד ההעתקהמודגש בזאת כי מועד  . 4.1.2

  המקצועיים והמבצע ייערך כדרש לצורך עמידה בלו"ז שיוגדר ע"י המפקח.

 שלהלן: בקיום העקרוותהצלחת העתקת עצים בוגרים תלויה  . 4.1.3

 ;מתאים העתקה מועד . 4.1.3.1

 ות;מקצועי עבודות הכה . 4.1.3.2

 ;, הפה והובלת העץקהורשים שלם בעת העתח גוש ששמירה על פ . 4.1.3.3

 ;החדשה של הבור במקום הטיעה תאו הכה . 4.1.3.4

 ;השקיה סדירה . 4.1.3.5

 אחזקה. . 4.1.3.6

  :כמפורטשלבים  4כל העתקה תכלול  . 4.2

  עבודות מקדימות.: 1שלב 

  : עבודות הכה להעתקת העצים.2שלב 

  : העתקת העצים לאתר הטיעה הסופי.3שלב 

  באתר הטיעה הסופי.ועתקים : טיפול ואחזקת העצים המ4שלב 

  

  

  



181 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

  קה:טבלת שלבי ההעת . 4.2.1

ב של

 'מס
  תאור השלב

משך/ 

 ימים
 ריסוס השקיה זוםגי

כלים 

 מכאיים

ציוד 

 ואביזרים

 +    +  30  מקדימותעבודות  1

2 
עבודות הכה להעתקת 

  עצי הזית
7 + +  + + + 

2.1  
עבודות הכה להעתקת 

  אדר סורי
7  + +  + + + 

3 
תר העתקת העצים לא

  עה הסופיהטי

24 

 שעות
  + + + 

4 

 עציםחזקת הטיפול וא

המועתקים באתר 

  ופיהטיעה הס

 +  + +  שים 5

  

, את. יחד עם ז1-4העקרוות והוראות הביצוע לשלבים במפרט שלהלן יפורטו  . 4.2.2

גם  ,ההוראות הסופיות לביצוע הן ההוראות שיתו בשטח ע"י המפקח

 ורשות במפרט זה. אמור מפבמידה והן שוות או סותרות את ה

בהכשרתו י המזמין ויהיה ה על ידוו ימעתקה זהמפקח לצורך ביצוע ה . 4.2.3

  אדריכל ובעל ידע ויסיון מוכח בתחום זה. אי וף/הדס אגרוום/

העבודות השוות יבוצעו תחת פיקוח המזמין או מי מטעמו, לא תבוצע כל  . 4.2.4

המעבר בין  ודגש כיעבודה מבלי שתתואם מראש עם המפקח וללא וכחותו. י

 אחר אישור המפקח.לרק  , יעשהלשלב שאחריו ביצוע אחד שלב

) תבוצע לכל מקום אשר יוגדר בספח העצים, או למקום 3(שלב  ההעתקה . 4.2.5

 אחר לפי ההחיה של מהל הפרויקט או המפקח. 

ממועד יתוקו הסופי לכל היותר שעות  )4( ) תבוצע תוך ארבע3ההעתקה (שלב  . 4.2.6

עץ בגוש השעות מתחילת החפירה ) 12( שתים עשרהך רקע ותושל הגוש מן הק

 עתקה.הל
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  מקדימות: עבודות 1 שלב

  

 הכרת אתר העתקה ואתר הטיעה הסופית .1

על המבצע לבקר בשטח הפרויקט, לבחון את מגבלות ואילוצי השטח הקיים ואת  . 1.1

מגבלות שטח הטיעה החדש. עליו להיערך באופן הדרש לביצוע העבודות כפי 

 .הלןפורטו לשי

 

 תאום ואישורים .2

רים ו/או הרישיוות ולקבל בכתב את כל האישו םלתא אחריותעל המבצע מוטלת ה . 2.1

ו/או ההיתרים הדרשים מהרשויות המוסמכות (משטרה, חח"י, בזק, כבלים, פקיד 

 היערות, קק"ל, רט"ג, רשות העתיקות וכו') לצורך ביצוע הפרויקט על כל שלביו.

די צאו ביה אך ורק לאחר שימכי העתקת העצים תעש סר ספק,מובהר בזאת, למען ה . 2.2

היערות האזורי, רישיון חפירה ואישור מהל הפרויקט  בצע: רישיון העתקה מפקידמה

 למיקום הטיעה החדש. 

על המבצע לקבל אישורי חפירה הן לאתר ההעתקה והן לאתר הטיעה החדש ולוודא  . 2.3

אחריותו שעלולות להיזק. ב קרקעיותאו תת ו/שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות 

רמזורים, מחלקת בזק, כבלים,  , כגון: חברת חשמל,וגעיםים ההגורמ לתאם עם כל

מים ויקוז וכו'. במידה ומתעורר ספק בעיין מיקום התשתיות התת קרקעיות, יערוך 

 החפירה.המבצע חפירות גישוש לאיתור התשתיות טרם מועד 

 מקור מים אליו יתחבר לצורךימצאותו של מראש ה באחריות המבצע לתאם ולוודא . 2.4

באתר הטיעה החדש. עליו לוודא כי לחץ ים, הן באתר ההעתקה והן צת העהשקיי

המים הקיים במקור מתאים לצורך השקיית העצים. כמו כן, על המבצע להסדיר 

מראש את חיבורי המים, כולל רכישת מוה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך 

 שיפורט בהמשך.העצים, כפי ירה של השקיה סד

 

 םוחומריהכת ציוד  .3

ק לשטח את החומרים והציוד הדרשים במפרט, המבצע להתארגן מראש ולספ על . 3.1

 לרבות:

 ס"מ. 150לחפירה/ חציבה עד לעומק מכי ציוד  . 3.1.1

 .למשקל הגוש והעץ הכולל מוף בעל כושר הרמה מתאים . 3.1.2

 .למשקל הגוש ולרוחבומשאית הובלה מתאימה  . 3.1.3

 שורשים ידי ומכי.ך ד לחיתוציו . 3.1.4

 רמוי השרשה.ורשים בחומרי חיטוי ובהושוש היסוס גציוד וחומרים לר . 3.1.5

וציוד לשימוש בו, או  כבל מתכת מתאים :ציוד ליתוק גוש השורשים לרבות . 3.1.6

ציורות הפה וציוד להחדרתם, לפי משקל הגוש ומידותיו, הכל לפי הוראות 

 המפקח.

 ., או רשת מצוקים"אוסטרלית" ציקה אורשת ברזל מולחמת מסוג רשת י . 3.1.7

 וג מתח ומתכלה.סטה מאו יו בד כותה . 3.1.8

 יצמד.יילון  . 3.1.9
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 ציוד מתאים להתזת פוליאוריטן מוקצף. . 3.1.10

 ור, קומפרסור ורתכת.ציוד לווה: גרט . 3.1.11

 מצעים, דשים, חומרי חיפוי, חומרי הדברה כדרש במפרט. . 3.1.12

 ומריםיוד והחמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, על המבצע לספק את כל הצ . 3.1.13

תחילת ות ערוך ומוכן זאת לפי יו לה, ועליהדרשים עפ"י המופרט לעיל ולהלן

 ביצוע העבודות

 

 עתקה וממו אל אתר הטיעה החדשבאתר הה והסדרי התועה הכשרת דרכי גישה .4

על המבצע להכשיר דרכי גישה זמיות המתאימות לתועת כלי צמ"ה, מופים,  . 4.1

ם אלו ביצוע העבודות עפ"י המפרט שלהלן. דרכיהחוץ למשאיות וכל הציוד הדרש ו

 צוע העבודה.ו תועה בטוחה ווחה לביריאפש

ופרוק מכשולים וכל אלמט שיש בו כדי באחריות המבצע להיערך כדרש לצורך פיוי  . 4.2

להוות גורם מפריע למעבר ו/או לביצוע העבודות. המבצע יתאם עם כל הגורמים 

פיוי ובמידת הצורך יפעל להחזרת המצב לפרוק והדרשים ויקבל את אישורם 

 ו.לקדמות

ה לבחון מראש את מסלול הסיעה בין המקום ממו ו כן, על המבצע חלה החובמכ . 4.3

העצים למקום הטיעה החדש, ולהכשירו כך שיהיה פוי מכבלי חשמל  יועתקו

 שהדרך מאפשרת מעבר וסיעה בטוחה ופויה מכל מכשוללוודא ותקשורת עיליים ו

ל הסיעה ע"י הג ומסל ראש אתלמוע את המעבר. באחריות המבצע לאשר משעלול 

 ובוכחות המפקח. המשאית

  

 הטיעה החדשסימון העצים וסימון מיקום  .5

כל עץ להעתקה יהיה מסומן בשלט שקבע על ידי מודד מוסמך בהתאם לספח העצים  . 5.1

 הקובע את סטאטוס העץ להעתקה.

מן המפקח. המודד יס ציג המזמין/ המתכן/לוויית מיקום הטיעה החדש יסומן ב . 5.2

ל פי הקרקע את מיקום טיעת העצים החדש. מע ס"מ 80הבולט ד סימון תרת יבעז

תד תייצג את מיקום מרכז הגזע. כמו כן, יציין המודד על גבי היתד או בכל אמצעי הי

ץ מספר העואת  ה המתוכן (פי הקרקע המתוכים)בולט וברור אחר את גובה הטיע

 המיועד.

צוואר השורש  , את גובהולט ובלתי מחיקבופן בא ,עץעל המבצע לסמן לפי עקירת ה . 5.3

צוואר השורש  שגובה. שתילת העץ מחדש תעשה כך (קודת החיבור לקרקע הטבעית)

 , אלא אם תה הוראה אחרת מהמפקח.יישמר המקורי

  

  בור הטיעה .6

לפי הכת העצים להעתקה. ועתקים לעצים המ את בורות הטיעההכין על המבצע ל . 6.1

מקרה מידות הבור: אורכו, ק הדרש ע"י המפקח ובכל מובעובקוטר  הבורות יהיו

ממידות גוש השורשים המועתק. מודגש בזאת כי  1.5רוחבו ועמקו יהיו גדולים פי 

במקרה בו יאלץ המבצע להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את הבורות כך שלא יהוו 
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התאם בית וי התכ"מיקום הבורות יקבע עפ רי אורח ובכלל.תי לעובמפגע בטיחו

 ר לעיל.לסימון המודד, כאמו

אדמה קייה מאבים תושאר באתר לשימוש חוזר בעת הטיעה, אלא אם יורה  . 6.2

המפקח אחרת. כל חומר מהחפירה/חציבת הבור שאיו מתאים לשימוש חוזר, כאמור, 

 ה לסילוק פסולת.תר מורשיפוה ע"י המבצע ועל חשבוו מהשטח לא

הכת העץ כדי שה עם הקרקע שחפרה תוך עקה יר ההעתבגמבור הטיעה מילוי  . 6.3

ערימת האדמה , זאת לעידוד פעילות מיקרוביאלית ומיקוריזה. המועתק ויתוק הגוש

להשלמת כמות האדמה  תשמשבור הטיעה קירבת שהושארה לשימוש חוזר ב

 החוצה.

טרם  יקוחמועד אדמה גית אשר תאושר ע"י הפמבעוד  כל מקרה, על המבצע להכיןב . 6.4

ראש ע"י מעבדת שדה מוסמכת המאושרת ע"י לשטח. טיב האדמה ייבדק מ באתהה

. אדמה לטבלה שלהלןהמזמין. על האדמה המובאת לעמוד בערכים הדרשים בהתאם 

מ' מהבור, כך שהערימות לא יהוו  5זו תוערם ליד בור הטיעה, במרחק של לפחות 

המילוי ויש להימע  אדמתל גבי וע עמן ההעתקה. מודגש בזאת כי אין לסכשול בזמ

 קה.מהידו

  

  הערכים לבדיקות קרקע

  :להלן פירוט הערכים שיבדקו ע"י מעבדת השדה והדרישה עבור כל ערך וערך

  ערך דרש  יחידת מידה  ערך  סעיף

1  
  הרכב מכי

  חרסית , סילט, חול
%  

  50%עד  –חרסית 

עד  –+סילט חרסית

70%  

  6-8בין   PH  חומציות בסיסיות בקרקע  2

   2עד   EC  Ds/mת חשמלית ווליכמ  3

  80%עד   %  SPרוויה   4

   5עד   יחס  SARתרן חליף   5

  15עד   מאק/ליטר  mg+caתכולת סידן + מגזיום   6

  6עד   מאק/ליטר Naתרן  7

  20%עד    %  גיר כללי  8

  3000  יחס Fדלתא   9

10  PAR  1עד   יחס   

  15-20  מג'/ק"ג  N\NO3קתי חקן ח  11

12  K 1  ליטרמאק/  יבמיצו  

13  P 15-20  מג'/ק"ג  אולסן  

  6עד   מאק/ליטרCIכלוריד   14
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במידה וימצא כי קצב  .ת היקוזהבור ימולא במים מבעוד מועד לבדיקת יכול . 6.5

יקוז מוך מידי יש לבצע פעולות כגון: פיזור שכבת טוף בתחתית הבור  החלחול/

וכות מקח. ות המפבהתאם להוראיקוז בקוטר המתאים, הכל  ת ציורוהשחל

טיעה תאושר ע"י המפקח.הבורות והתאמתם ל 

 

 מערכת השקיה .7

המפקח לספק למבצע מקור מים (אחד או יותר, כדרש) אליו יהיה  באחריות המזמין/ . 7.1

רשאי להתחבר לצורך השקיית העצים. על המבצע להסדיר מראש את חיבורי המים, 

רה של העצים. יה סדך השקידרושים לצורת מוה מים וכל האביזרים הלל רכישכו

פק, העצים יושקו דרך מוה מים המיועד רק לכך, כך יתן יהיה לעקוב למען הסר ס

  אחרי כמויות ההשקיה לעצים המועתקים.

המבצע יכין תכית השקיה אשר תביא בחשבון את כל מוקדי ההעתקה המתוכים.  . 7.2

 שמרא תאושר ערכת. התכיתת הצרת ואת פרטי ראשי המאת פרישהתכית תפרט 

 ע"י המפקח.

לפי מועד ההעתקה המתוכן, יספק המבצע ויתקין את ראשי מערכת, כך לפחות שבוע  . 7.3

 רותם.ישיוכל המפקח לבחון ולאשר את כש

ראשי המערכת יבוצעו בהתאם לפרטים המאושרים ויכילו את הרכיבים הבאים:  . 7.4

ים י וברזמש, ברז ראש 120וסת לחץ, מסן לטפטוף ה מים, מו מחשב השקיה,

 מליים עפ"י צורך. שח

 מערכת יהיה סגור ועול בקופסת הגה מתאימה. ראש ה . 7.5

 Xמ'  0.5 ברווחים שלכיסוי  להשגתטפטוף  שלוחותלכל עץ  יותקועם גמר הטיעה,  . 7.6

יעוגן הציור . קצה הגוש המועתקמעבר למטר מגזע העץ ועד . השלוחות יפרשו מ' 0.3

  .לווןזל מגועשויה בר Uמ' באמצעות יתד  2כל 

ע. לא יהיה שימוש ו"באביזרי חיבור דוגמת פלסאון או שו כל חיבורי הצרת יבוצע . 7.7

 במחברי "שן".

 ותכסה את כל אזור גוש השורשים.  בגמר טיעת העץ המועתקההשקיה תופעל מייד  . 7.8

יכין המבצע קו  יורה המפקח,ועד בו אוגוסט) או בכל מ - יולי - בכל העתקת קיץ (יוי . 7.9

, מתזים אלו יתקו על הקרקע 'מ X 2מ'  2בפיזור של ון רממטי מתז/ ללוהתזה הכ

 או בצמרת העצים, לפי הוראות המפקח.ו/

בכל מקרה של תקלה במערכת ההשקיה או במקרה של הפסקה באספקת המים או  .7.10

ור מים חליפי צעות מקלגיבוי מערכת ההשקיה, באמעפ"י צורך, המבצע יהיה ערוך 

 יידית.עת שיידרש לכך ובהתראה מ בכל ם) זאתייד (מיכלית + ציור מי

המבצע יהיה אחראי לתקיות ותפעול מערכת ההשקיה בכל תקופת ביצוע העבודות  .7.11

 וכן בתקופת האחזקה.
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 : הכת העצים להעתקה2שלב 

 

  חפירת גישוש .1

לצורך בדיקת היקף,  קח, זאתחפירת גישוש במקום בו יורה המפעל המבצע לבצע  . 1.1

גזעיים - כמו כן, בעצים רברשי העץ המיועד להעתקה. וכת שות מערעומק, פיזור וצפיפ

ייבדק אזור חיבור הגזעים השוים, מטרת הבדיקה לאשש את ההחה כי מדובר בעץ 

 אחד ולא במספר עצים צמודים.

הן  ם בשטח,מסלע הקיי ורך בחית סוג הקרקע/בוסף, חפירת הגישוש תעשה לצ . 1.2

וצע יועתקו העצים. החפירה תב אליובשטח  בסביבת העצים המיועדים להעתקה והן

מ', או בהתאם  2 - בוכחות המפקח ובמספר קודות כפי שיורה המפקח ולעומק כ

, את קוטר הגוש להחיות המפקח. ממצאי החפירה יקבעו את שיטת ההעתקה

 לים המכאיים הדרשים בהתאמה.הכאת ו שיועתק

  

 עצים והגה על הגזעים המרכזייםגיזום ה .2

סיטציה והרמת וף כדי  תויסי שמטרהעתקה יבוצע גיזום בסם לייועדצים המבכל הע . 2.1

ובמקרים  אוגוסט)- יולי- לאפשר עבודה קרובה לעץ במיימום זק. בהעתקות קיץ (יוי

 הקטת וף העצים.מיוחדים לפי הוראות המפקח, יבוצע גיזום ל

לפי  םגזעיפים וע"י המפקח יבוצע גיזום ע להקטת הוף ע גיזוםודרש לבצבמידה  . 2.2

לגזום עפים/זרועות מוכים המפריעים לפעולת העברה, יש ההוראות הבאות: יש 

לדלל זרועות ובדים צפופים אך יש להשאיר עפים/גזעים ראשיים המהווים את שלד 

יסם (אין ו עד בסהעיקרון המחה הוא שעפים/גזעים שיוסרו יגזמ .העץ בשלמותם

ומים. בכל ד יושארו שלמים ובלתי גזלם לשהשייכיאיר זיזים) ועפים/גזעים להש

העץ ויש להימע מפגיעה ויצירת עלוות מקרה אין לגזום ולהסיר יותר משליש מפח 

 פצעים בקליפת הגזע והעפים בעת ביצוע הגיזום.

הגיזום מועד ל מקרה בכ מועד ההעתקה. הימים שלפי במסגרת שבעתיבוצע הגיזום  . 2.3

  .קחייקבע ע"י המפ

ס"מ ימרחו באופן קפדי בשכבה מלאה  4חתכים שקוטרם עולה על הום וי הגיזכל פצע . 2.4

 של משחת גיזום מסוג "קטק" או חומר אחר אשר יאושר מראש ע"י המפקח.

עפי העץ  אוגוסט) ובמקרים אחרים לפי הוראות המפקח,- יולי- בהעתקות קיץ (יוי . 2.5

בן" בריכוז ול "לה שמלאאו ירוססו למלוא גובהם בשכבה עבה וחו זעו ימרהחשופים וג

 , להגה מפי קריה.40%מיימאלי 

בו חלף זמן בין מועד גיזום העץ למועד ההעתקה, יש להעריך את עוצמת חריג  במקרה . 2.6

עם  5%הצימוח החדש. במידה והחל כיסוי עלווה חדשה יש לרסס בקאולין בריכוז 

 בהתאם להוראות המפקח. כל, ה0.025%משטח טריטאון 

בין הגזעים או עפי חדות זווית ם ו/או עצים בהם קיימות יגזעיים רב במקרים של עצ . 2.7

בעזרת  לקיבועשלד מרכזיים העלולות להתפשק ו/או להישבר, על המבצע לדאוג 

 מתכת אשר יקדחו אל הגזעים/עפים, הכל בהתאם להוראות המפקח.  מוטות
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 חיתוך השורשים .3

חוץ מ' מ 2  ק שלבמרח לחאת גוש השורשים באמצעות חפירה אשר ת ש לחשוףי . 3.1

 הדופן הפימית תהיה .מ' לפחות 1.5, כך שתיווצר תעלה בעומק מתוכןגוש השולי הל

לפחות.  1:2בשיפוע  הדופן החיצוית תהיה ,גוש השורשים היצבת לתחתית התעלה

הכת גוש השורשים  ה לצורךגישה וחה לכלי העבוד ורוחב התעלה ועומקה יאפשר

 5וטר הגוש המתוכן ה של העתקת עצי הפיקוס קרבמק הקרקע.הסופי וכן יתוקו מ

 מ' X 5מ' 

למידותיו הסופיות על ידי חפירה איטית וזהירה לגילוי מערכת גוש השורשים יוקטן  . 3.2

השורשים, תוך התקדמות מהחוץ כלפי פים (לכיוון הגזע), ביצב לרדיוס הגוש (לגזע 

תוך שמירה על שלמות  בוצעת ציבהח /כל היקף גוש השורשים. עבודת החפירההעץ) וב

על גוזם לוודא שלכל עומק  ותלווה בגוזם מומחה לביצוע חיתוך קי של שורשים. הגוש

 החפירה ה"ל לא שארו שורשים המחוברים לקרקע.  

עומקו ו )העצים כפי שרשום בסקר(קוטר הגזע מ 10עד פי  6יהיה פי  קוטר הגוש הסופי . 3.3

בכל  .מ' 1.5 - מבכל מקרה  לא יקטן הגושקוטר  ,ס"מ. יחד עם זאת 120יהיה עד 

צורתו, גודלו ועומקו של  למרות כל האמור:מ'.  0.7 - לא יקטן מ הגוש עומקהמקרים 

סוג הקרקע קבעו קודתית וביחס לכל עץ ועץ, בהתאם ליגוש השורשים המועתק י

 ת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. ותם, זאמבה מערכת השורשים וצפיפול

שורשים תבוצע באופן ידי ת עבודת יתוק המרבי –יערך לגיזום ידי הצע לעל המב . 3.4

ור מכי, עתים מושחזים, מזמרות וכו'. אין לבצע בשום פים ואופן קריעה סבעזרת מ

בודות במקרה של העתקת עצי הפיקוס עאו שבירה גסה של שורשים היקפיים ובכלל. 

 , חיתוך יתבצעו ע"י טרצ'רה

ס"מ  4תך שורש שקוטרו עולה על למרוח באופן קפדי כל ח שים יהשורש בגמר חיתוך . 3.5

 שו"ע.משחת גיזום מסוג "קטק" או ה של בשכבה מלא

מייד בסיום החפירה וחיתוך השורשים על המבצע לרסס את גוש השורשים שחשף  . 3.6

 1גרם אבקה ל  1קוציד ביחס של דלסן + כגד היווצרות פטריות בחומרים הבאים: 

יסה, יש לערבב את התמיסה היטב בתמ 0.1%במיון של  550 רליקום + פוליטר מי

 KIPAמון השרשה מסוג ולרסס על גוש השורשים החשוף, בוסף יש לרסס בהור

 .ppm 2,000בריכוז של 

שורשים לאחר שהובא גוש השורשים למימדיו הסופיים והושלמו כל עבודת חיתוך ה . 3.7

 ") את גוש השורשים החשוףזלארגטוף ("והטיפול בהם, כאמור לעיל, על המבצע לע

 בשכבות הבאות:

יתבצעו רק רגוז" המפורטות מטה "אעבודות הבמקרה של העתקת עצי הפיקוס 

לאחר התקת במת ההרמה (רפסודה), קרי רק לאחר יתוק השורשים התחתי 

 שים)חוד 6-3ולאחר תקופת ההכה שתכלול השקיה (בין 

ח ומתכלה באופן שיכסה תג מה מסובד כותבשכבה ראשוה: עטיפת הגוש  . 3.7.1

אשר  לכל היקפו וגובהו ובמספר כריכותכל גוש השורשים החשופים  את

 ישמור על שלומותו.
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אשר  רשת מצוקים /רשת אוסטרליתשכבה שייה: על גבי הבד ימתח המבצע  . 3.7.2

הרשת, יש למתוח שכבות על גבי . תהדק את גוש השורשים לכל היקפו וגובהו

 - ית בית השורשים וכס"מ לתחת 50 - ו יוחדרו כלת הלהשכבו כל יילון צמד.

 י הקרקע הטבעיים).פי הגוש העליוים (פ גבי ס"מ על 50

באמצעות מתיחה, כך שתארוז ותאחז בחוזקה את גוש  ותעל המבצע להדק את הרשת . 3.8

תאם לביצוע פעולה זו. יש ודי המוהשורשים. המתיחה תבוצע באמצעות ציוד ייע

 בשלב העברה. שלם הן בשלב היתוק והן שת גולשמיר חשיבות גדולה

במקרים בהם יכרת התפרקות הגוש, יבצע עפ"י החיית המפקח ובהתאם לצורך,  . 3.9

 הקבלן אטימת הגוש בפוליאוריטן מוקצף, לפי החיות היצרן.

אשר תשמשו כחומר חפירה, עפ"י החיית המפקח, על המבצע לשמור את תכולת ה .3.10

 אר לאחר הוצאת העץ.ו/או למילוי הבור שש ילעור לכאמ דשמילוי בבור הטיעה הח

 ימולאו באדמה גית מטיב מאושר.ך ולי החיתושש .3.11

  

  ת העצים לאתר הטיעה הסופיבר: הע3שלב 

  

  כללי .1

 על המבצע להכין מבעוד מועד את אזור הטיעה הסופי לכל אחד מן העצים המיועדים . 1.1

 , לרבות:להעתקה

 לעיל).   פורטתזה כמוההתקת מערכת השקיה (טפטוף  . 1.1.1

להובלת העצים וטיעתם כדרש.                               והסדרי תועה מאושרים ההסדרת דרכי גיש . 1.1.2

 המועתק.  ץיוח הע וחפירת בור ב . 1.1.3

1.1.4 . י הבאתה לשית למילאדמה גה זו). אדמטחוי (שתאושר ע"י המפקח לפ 

פי החפירה, כמפורט ל המבצע להשתמש גם בעודתוערם ליד בור הטיעה, ע

 לעיל. 

 .ליטר ליד כל בור 300  – ערמת קומפוסט . 1.1.5

חודשים עפ"י הוראות היצרן) מסוג  8דשן מלא איטי תמס (המתפרק במהלך  . 1.1.6

 .ג לעץק" 3בכמות  –"אוסמוקוט" או שו"ע 

המועתקים לפי  עציםורות הבבהכת מיקוריזה ליישום במילוי החוזר  . 1.1.7

 רן.הוראות היצ

זאת כדי ליצור שכבה  מ"ק ליד כל בור 4 -  1 בכמות של 6ערימת פרלייט מס'  . 1.1.8

 .ס"מ בהיקף הגוש 50 – 30של 

 ., לפי הגודללכל עץ 8גר' הורמון השרשה מספר   250 -  500 . 1.1.9

עד לפחות מטר ס"מ  10בעובי שכבה לשתספיק וי עליון בכמות רסק עץ לחיפ . 1.1.10

 המועתק.  שהגו להיקף וץמח

 ילה ועיגון במידת הצורך.הכת אמצעי כב . 1.1.11

על המבצע לארגן מראש את כל החומרים והציוד הדרוש להעתקה, על מת למוע  . 1.2

תקלות העלולות לגרום לפגיעה בעץ ביום העתקה, לרבות: התאמת הכלים והציוד 

ל כישת ום ורכתא הכללי של העץ המועתק,ץ וכן למשקלו ווף העלגודל גוש השורשים 



189 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

והכבילה הדרושים לשם הפת העץ, הובלתו, ייצוב העץ ציוד הבטיחות, הקשירה 

 באתר הטיעה וכו'.

  

 גוש השורשיםתחתית יתוק  .2

, כאמור לעיל, יתן של הגוש לאחר שותקו השורשים ההיקפיים והושלמה עטיפתו . 2.1

ם השורשיק גוש מודגש בזאת כי פעולת יתו וים.התחתים יהיה לתק את השורש

למותו של גוש השורשים, תוך הימעות מקריעה גסה יבת הקפדה יתרה לשמירת שימח

 של שורשים.

ההעתקה תסתיים  .חילת החפירהגוש השורשים יותק לכל היותר ארבע שעות אחרי ת . 2.2

 שעות אחרי תחילת החפירה. תים עשרהבשלמותה ש

 הגוש. תוררועת התפסית למיוהפתו יבוצעו בקרקע יבשה יח וק הגושעבודות ית . 2.3

 שיטות: לושם יתאפשר בשיתוק גוש השורשי . 2.4

בעזרת תודות עדיות לכל הכיווים ועבודת גוש השורשים יותק בתחתיתו  שיטה א':

 .כאשר גוש השורש יישאר שלם ,עדיה יש לתק את הגוש מן הקרקע מוף /באגר

וע צי ביתוך כדולהידוקה  ש לדאוג כל העת לשלמות הרשתהשאר י לצורך כך, בין

  .היתוק

, מתאיםהשורשים יותק בתחתיתו באמצעות כבל פלדה שזור בעובי  גוש שיטה ב':

ת ומתואמת בין שי אשר ירתם לשי טרקטורים ובתועת משיכה עדיה, איטי

  הקרקע. הצדדים, יוחדר הכבל תחת הגוש עד יתוקם המלא של השורשים מ

רת ציורות/ מוטות פלדה דהחת באמצעוותק בתחתיתו גוש השורשים י ':גשיטה 

במקרה של העתקת עצי  גם להפת הגוש. שתחת הגוש. בסיס ציורות זה ישמ

 הפיקוס זו השיטה המאושרת

 "במת הרמה": - ג' פירוט שיטה  . 2.5

 השיטה ליתוק כל עץ ועץ תיקבע ע"י המבצע באישור האגרוום המלווה, . 2.5.1

 .לגודל הגוש ותאי השטחבהתאם 

מהדס  חיות וליווייש לקבל הר ועובי דופן טקו :יורותלקביעת סוג הצ . 2.5.2

מ' יותר מקוטרו של הגוש.  2 - . אורך הציורות חייב להיות כקוסטרוקציה

את כיוון החדרת הציורות קבע על פי ריכוזי השורשים אותם זיהו בזמן 

 .שתיות וכו'ולים, תהחפירה ועל פי תאי השטח, מכש

יורות, בכיוון המיועד להחדרת הצ פורתצור מחלי יש ,הכיוון יעתקבלאחר  . 2.5.3

לאפשר על מת  . זאתמ' לכל הפחות 5רוחב הגוש  + מ' וב 30 - באורך של כ

 החדרת הציורות בתחתית הגוש בעזרת כלי הדסי.

ת, כחצי מ' עמוק יותר מקודת החדירה של הציורובעומק  המחפורת תוכן . 2.5.4

  .מפלס החדירהב היוקרקע יפי ה שם .דים לגושא בשי המטרים הצמואך ל

לפי קוטר הגוש, סוג הקרקע  ,המלווההאגרוום מראש גוש יקבע ה עומקאת  . 2.5.5

 הציורות יעל פי תון זה וכל לחשב את משקל הגוש ואת סוג והתאים.

 . והמופים
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 וזן ימיהאופן מאמשיך בולהאת החדרת הציורות במרכז הגוש יש להתחיל  . 2.5.6

 ה, דחיקה וקדוח בכל אחדקדפי ה ע"ישהחדרת הציורות תיע .ושמאלה

 ו בשילוב שלהם.מאמצעים אלו א

 ובהקפדה על היצמדות הציורות אחד לשי תבוצע באיטיותהחדרת הציור  . 2.5.7

כך שיבלוט לא פחות ממטר  יש להחדיר. את הציור ועל כיוון אופקי ואכי

סת קפיד על גובה זהה בכייש לה עוקבים,ה ציורותכל צד של הגוש. באחד מ

כדי לקבל משטח זאת לכל אורך הביצוע,  גוש ועל ציורות מקביליםלור הצי

  ומפולס. אחידהרמה 

ס"מ  40 –ס"מ  20 כ ציורות לפי הסוף בכל צד, שאיר רווח שלה שיב . 2.5.8

הגוש ציורות עד שכל  יש להוסיףשיאפשרו מעבר של כבלי המוף לקשירה. 

 יישארו קצוות באוויר. ב על המשטח ולאיש

 לפי החיית מהדס קוסטרוקציה) (במידות H פרופיל להכיס ישה בשלב ז . 2.5.9

 כך פרופיל,מתחת לציורות, בצמוד לגוש כך שכל קצות הציורות ישבו על ה

 משי הצדדים. 

במסלולי ההעברה של כבלי המוף יש לדאוג למגבילי החלקה ואלמטים  . 2.5.10

 דות שבירה.בקועל הכבל העומס  לפיזור

אמצעים  רות בעזרתקשור את הפרופיל לציול שי, הת ההרמבמפיות  4 - ב . 2.5.11

 מתאימים.

על המבצע להכין בסמוך לעץ משטח תמרון למוף/מופים ההרמה בשטח  . 2.5.12

 מ"ר ובהתאם לסוג המוף ואמצעי ההובלה. 30שלא יקטן מ 

וף העץ באמצעות  לעגן אתהמבצע  לצורך עיגון העץ בזמן יתוק גוש השורשים, על . 2.6

קשירה ירופד באמצעים על המבצע לדאוג שאזור ה .הרמהצועות מוף בעזרת ר

מתאימים כגון: בד יוטה, שמיכה, מזרון, שקי "ביג בג" וכד' במספר שכבות/כריכות 

 למיעת חבלה אפשרית בקליפת הגזע ובעפים.

 

 הפת העץ והגוש .3

בעזרת קשירות  תלהיעשוון תוכל ט 15ד עלל של כובמשקל  הפת עץ וגוש השורשים . 3.1

טון תעשה בהרמה מבסיס  15מעל כולל ל במשק השורשיםגוש ו פת עץץ. הגזע העל

או מוטות או אמצעי אחר  עשוי ציורותמשטח הרמה החדרת הגוש זאת בעזרת 

 שיהיה מאושר על ידי המפקח.

קל כת משמה להערקביעת סוג/גודל המוף וחוזק רצועות ההרמה הדרשים בהתא . 3.2

דגש בזאת כי יו להיערך לכך כדרש. יולע ועל המבצהעץ, היה באחריותו הבלעדית ש

כלשהו  לא תעשה כל פשרה באשר לגודל גוש השורשים ו/או גודל וף העץ בשל ציוד

 שאיו מתאים.

או  מוףזרוע ע"י  ייתמך העץשלב יתוק השורשים (בכל אחת מן השיטות שלעיל) ב . 3.3

 מלואה.בתקה שים והעץ יוף אך ורק לאחר שמערכת השור. עץמעוגן האליו  מחפר

הגוש (ציורות/ מוטות וכד') תבוצע מתחת להתפצלות העפים ההפה שלא מבסיס  . 3.4

על ידי ריפוד זאת ופגיעה מכאית,  ה על הגת הגזע מפי חיגורהראשוה ותוך הקפד

ן, שקי "ביג בג" וכד' וה, מזרכגון: בד יוטה, שמיכקפדי של הגזע בשכבות של חומרים 
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מ"מ דרך  20בקוטר עד ל ידי החדרת מוטות פלדה ע או/ו, כותבמספר שכבות/כרי

דרה של המוטות והכל באישור הגזע, זאת תוך הקפדה על חיטוי ואטימת חור ההח

 המפקח.

מודגש כי מרגע שהוף העץ, על המבצע לדאוג ולהרחיק עוברי אורח וסקרים  . 3.5

 ף. ובדיו או מי מהמצאים בסביבת העץ המוע ם שלולהבטיח את ביטחו

המבצע להשלים ולעטוף את תחתית גוש  ת יתוק הגוש והפתו, עלמהשל עם . 3.6

סטרלית הקיימת בהיקף גוש ר תחובר לרשת האוהשורשים ברשת אוסטרלית אש

ולהדקה באופן כזה שכל הגוש יישאר שלם לרבות וכן ביריעת יילון צמד,  ורשיםהש

עומס הגוש  את אשיישה שים (מספר הכריכות של היילון יהיה כזוש השורתחתית ג

 ל שלב ההובלה).בשלמותו משך כ

 

  העברת עצים בהובלה .4

גבי משטח הטיעה החדש בהובלה, יועמסו ויוחו על עצים אשר מועברים למקום  . 4.1

 משאית בעלת דפות פתוחות וכושר שיאה מתאים.

כית (גזע זקוף) ויעוגן למשטח צורה אגוש השורשים יוח על משטח המשאית ב . 4.2

ת בד בלבד (בשום אופן אין ות קשירה מתאימות העשויוערצו אמצעותהמשאית ב

לדאוג שאזור הקשירה (קודת החיכוך עם  על המבצע להשתמש בשרשראות מתכת).

 כמפורט לעיל.גזע ועפי העץ) ירופד באמצעים מתאימים 

4.3 . י. יחם אחדלמען הסר ספק, אין להשכיב עצים או להעל גבי הש 

יקבל מכות או  צופה ואיטית כך שהגוש לאריעה עה בסהעצים יוסעו למקום הטי . 4.4

כל אמצעי הבטיחות הדרשים. העברת זעזועים ושלמותו תישמר, כל זאת תוך קיטת 

 העץ תבוצע לכל היותר תוך שעתיים מעת מיתוקו מהקרקע.

הסיעה בין המקום ממו מסלול  בכל מקרה, על המבצע חלה החובה לבחון מראש את . 4.5

ים ומאפשר סיעה בטוחה החדש, שהיו קי ממכשול הטיעמקום היועתקו העצים ל

י ואמצעי יד במסור מכהמשאית ע"י גוזם מצו לרבות ליוויועליו להיערך בהתאם, 

טיפוס (שהמקרים בהם יופעל הגוזם לצורך הקטת גוש השורשים או גיזום הוף, תוך 

שמל חווי יתור קדגש מיוחד ייתן לא את אישור המפקח). מצריכיםכדי הובלה, 

 ובחית מידת השפעתם  על מעבר העץ.ותקשורת לאורך הציר 

קרים של עץ חשוף שורש, יהיה לחלץ גוש שורשים מלא ו/או במבמקרים בהם לא יתן  . 4.6

העץ יובל על צידו כאשר כל גוש השורשים ייעטף בבד כותה רטוב ואז ההעתקה 

טע במקום הטיעה יעץ יאלו ה ותר תוך שעה. כמו כן, יודגש כי במקריםלכל הי תעשה

  פרלייט מלא, זאת  בשוה מההחיות המפורטות בהמשך.החדש ב

  

 הטיעה .5

הוראה אחרת מהמפקח, הטיעה תבוצע בבור מלא מים. באחריות במידה ולא יתה  . 5.1

 .מעומק הבור טרם הטיעה 1/3 המבצע למלא

 .8 גר' הורמון השרשה מס' 250-500וך הבור מים שבתיש לערבב לתוך ה . 5.2

ותם אמצעי הרמה אשר שימשו לצורך הפתו. ד לבור הטיעה באמצעות ארץ יוהע . 5.3

 היילון הצמדכל יר לחלוטין בצורה עדיה את העץ בבור הטיעה, יש להס טרם החת
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יוח  גוש שורשי העץ .בד הכותה והרשת יושארו (והפוליאוריטן במידה וייושם),

 מרכז הבור כפי שיפורט להלן.ב

. העץ 10%ת בקומפוסט בשיעור ימולא באדמה גית מעורב הבורון של חלקו התחת . 5.4

התאמת גובה צוואר השורש המקורי בור הטיעה תוך הקפדה על יוח אכית בתחתית 

לגובהו הסופי, כך שיתאים לפי השטח הקיימים/המתוכים כפי שסימן המודד (אלא 

את אזור  קבוראין ל מודגש בזאת כי בכל מקרה ).אחרת מהמפקחהוראה  אם תה

טבעית ת החת העץ בבור הטיעה יש להביא בחשבון שקיעה צוואר השורש ובע

 מן בשל מסת העץ.שעלולה לקרות עם הז

בכל היקף הבד  חתכיםלבצע ולפי תחילת המילוי החוזר, יש  קוםכאשר העץ מוח במ . 5.5

בור למלא את  ת שורשים החוצה. לאחר מכן יששר פריצכדי לאפהעוטף את הגוש 

אשר  6 גוש השורשים לדופן הבור בפרלייט למלא את החלל שביןובמים  טיעהה

כל זאת  לפי הוראות היצרן, ועם מיקוריזה 10%מראש עם קומפוסט בשיעור עורבב 

 בשעה שהעץ עדיין מוחזק ע"י המוף.

כדי מילוי הפרלייט והאדמה וש תוך על המבצע לפזר את ה"אוסמוקוט" בצידי הג . 5.6

 באופן אחיד.

ך במילוי מצעות דריכה, ובמקביל יש להמשיבא בצע הידוק של הפרלייטלבצע על המ . 5.7

 ואדמה גית.מים 

בגמר מילוי החלל שבין דופן הבור לגוש השורשים, יש להסדיר גומת השקיה בקוטר  . 5.8

שתיתן מייד  ה ידיתהעולה על מידות הגוש המועתק, כזו אשר תכיל השקיית רווי

 בגמר הסדרת הגומה.

העץ מכבלי המוף את יוכל לשחרר מבצע כי העץ עומד יציב, הידא חר שוורק לא . 5.9

 הקשירות.ולהסיר את 

מיד בסיום העבודות שפורטו לעיל, על המבצע לבצע עבודות תמיכה, ייצוב וכבילה  .5.10

ט). בכל הפרויק לייצוב העץ (במידת הצורך ועפ"י החיות מהדס הקוסטרוקציה של

ה/העיגון לדאוג לסימון פרטי התמיכ מבצע, על המקרה שיוחלט לבצע תמיכה/עיגון

 ח ובכלל.לעוברי אורבסס"ל בצבע זוהר, למיעת זקים 

 עם גמר הטיעה יבצע המבצע את הפעולות הבאות: .5.11

 הסדרת שטח העבודה, לרבות יקיון וסילוק פסולת ועודפי אדמה. . 5.11.1

ות חיתוך קצול עטיפות, ריפודים ורצועות, פה כולהסרת כל אמצעי העזר לה . 5.11.2

 פצעים שוצרו בתהליכי ההפה כוללם הוחדרו וטיפול קפדי באטות מוה

 גיזום.משחת 

תיקון זקים שגרמו לעץ בזמן ההובלה ובעת טיעתו, לרבות חידוש גיזום  . 5.11.3

בעפים שיזוקו, טיפול בפצעי גזע ומריחת משחת גיזום, חידוש שכבת הלובן 

 מפקח.שת המפקח וכל פעולה וספת אשר ידרוש הפ"י דריע

5.11.4 . חיות המפקח.הפעלת מערכת ההשקיה בהו תהתקתאם לה 

- יולי- בהעתקות קיץ (יוי למיעת דיות יתר העץ הגזום ביריעת צל כיסוי וף . 5.11.5

יש לכסות את כל עלוות  .אוגוסט) ובמקרים מיוחדים לפי הוראות המפקח

 30 משךל תישאר במקומהצל זו  יריעת, 70%צפיפות של העץ ביריעת צל ב

 להסירה.  יש ןמכ אחרימים, ול
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זו שקעה במהלך החודש הראשון ולמלא אדמה בסביבת העץ במידה באחריות המבצע  .5.12

 שלאחר הטיעה.

  

 חיפוי עליון .6

על המבצע להכין חומר חיפוי ממקור אורגי וקשה פירוק כגון גזם מרוסק (כפיסי עץ)  . 6.1

 קי מכל פסולת.

יביא המבצע  ם כךאש, לשומידת התאמתו טעוה את אישור המפקח מרהחיפוי איכות  . 6.2

 החיפוי לשטח הפרויקט.אשר המפקח ובהתאם יספק את דוגמא אותה י

החיפוי יפוזר כחודש מגמר הטיעה ע"מ לבחון שאין שקיעות בקרקע המצריכות מילוי  . 6.3

 חוזר.

, לקבלת ר השתילהולות בועד לגבמ' בגומה סביב העץ,  3 - החיפוי יפוזר ברדיוס של כ . 6.4

אר השורש יהיה קי . יש להקפיד כי אזור צוותלפחוס"מ  15 – 10של בעובי שכבה 

 י למיעת לחות קבועה והיווצרות ריקבון.מחיפו

 אחר שווידא המבצע כי הצרת תקיההחיפוי יפוזר על גבי שלוחות הטפטוף זאת רק ל . 6.5

 ושלמה.

  

  : טיפול ואחזקת העצים המועתקים4שלב 

  

למסירה סופית של  דות עהדרוש ע ובאחריותו לבצע את כל פעולות האחזקהעל המבצ .1

  שים ממועד ההעתקה, לרבות: חמשפחות מט ובכל מקרה לא הפרויק

לפי  תהסופי מסירהיש להשקות את העץ פעם בכל שבוע עד למועד ה –עבודות השקיה  . 1.1

 התכית הבאה:

גשם משמעותי  אם ירד ליטר/מ"ר/יום (אלא 1 : פעם בשבוע:2-12,1חודש  . 1.1.1

 באותו השבוע).

מעותי ירד גשם מש(אלא אם ליטר/מ"ר/יום  3בשבוע:  ם: פע11-10 ,4-3חודש  . 1.1.2

 באותו השבוע).

  ליטר/מ"ר/יום. 5: פעם בשבוע: 9-5חודש  . 1.1.3

  !ושא ההשקיה הוא חיוי להצלחת ההעתקהכי או מדגישים          

 עבודות גיזום בהתאם להוראות המפקח. . 1.2

 לות.קים ומחריסוסי מזי . 1.3

 דישון (בהתאם לדרישות המפקח). . 1.4

 .וןעיגתחזוקת אמצעי הכבילה/וצים צוב העיי . 1.5

 וח שיתו מעת לעת ע"י המפקח.הוראות הפיק . 1.6

לקראת תום שת האחזקה הראשוה, המבצע יעקור ויסלק עצים מתים אשר לא  . 1.7

 קלטו וזאת רק לאחר שהורה על כך המפקח.

, 10טע המבצע עץ מאותו מין בגודל יץ שמת י, במקום כל ע1.7 לאמור בס"ק בוסף . 1.8

  ם להחיית המפקח.טוף כדרש ובהתאטבעת טפות כמקובל ויחבר כסמו ין שתייתק
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  השקיה 41.03

  כללי 41.03.01

כי ולפרטים והחיות המצורפים, ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכית, למפרט הט .1

  ות לביצוע תקין.וההחי שועדו להשלים האחד את השי ולתת את כל ההסברים

 ת תכית מעודכתאישור לתחילת עבודה וקבל קבלתלאחר  התחלת הביצוע תהיה רק

 ומאושרת על ידי מתכן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר תכית AS MADEבסיום העבודה תכית אימות  על המבצע להגיש למזמין העבודה .2

 תכת אוטוקד). –דיגיטלי  (בפורמט  מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

רושים להתקתם, ביזרי החיבור הדת כוללים במחירם את כל אוכמוימפרט הכל הפרטים ב

  וכל העבודות הדרושות בהתאם להחיות במפרט, בתכית ובכתבי הכמויות.

ערוך לקבל הוראות ולבצע שיויים בזמן העבודה שיתו על ידי המפקח, כך  הקבלן יהיה

  יות והתקדמות העבודה.ע ההמשכשלא תפג

אישור המפקח ה רק לאחר קבלת הקבלן ימשיך בשלבי העבוד בים.שה בשלביצוע העבודה יע

  על השלב המבוצע.

השקיה שהוצא על ידי מפרט זה משלים ומוסיף החיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גיון ו

 .41.03פרק  –משרד הביטחון 

ה כת ומחשבי השקיה, יש לפרקם בצורה זהיראשי מערבמידה ובאזורי הפרויקט קיימים ר .3

חראי על ההשקיה בעיריית עשה בתאום עם האמחסי העירייה, העבודה תלביר ולהע

 ירושלים.

 שטח המתוכן במידה ופוגעים בזמן העבודות במערכת ההשקיה הקיימת בגבולות ה .4

5. הלת הפרויקט ומתכחיות ההת ההשקייש לחבר המערכת הקיימת לחדשה בהתאם לה 

זרי חיבור מת של הציוד, עבודה, אבילמוש והפעלהמחירי היחידה כוללים: אספקה, התקה  .6

 ים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.הדרש

  

  רכת השקיהביצוע מע .2.00341

חת השרוול צר לה מעברכביש וכו' יש לפתוח בהם, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הציור שביל,  .1

זו לקדמותו. עבודה ואח"כ להחזיר את המצב ת ושתלבבים מאספלט או הוצאת איסור  ע"י

כלולה במחירי העבודות השוות ולא תשלום בפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא 

וחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבי שפה מסוגים שוים בין  תיגרם אי

  ידה השוים.חי היבמחיר ם שפורקו או אלמטים חדשים, יהיה כלולהאלמטי

  ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מוחים.  50ו וים באדמה יבלטשרוולים הטמ .2

  .למים עמיד ן בשטח ע"י צבעיש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמ .3

  השחלת הצרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .4

וות ע"פ החיות צת הקגלות אעל הקבלן  ל –סוג וקוטר הקיימים בשטח ים מכל שרוול .5

ימות בשרוול ולהכיס ציור השקיה במידה ואין. עבור עבודה המפקח, לפתוח סתהמתכן ו

  אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים 

בקוטר  מפוליאתילן ללחץ מים.סי או יהיה  מפי.וי –שרוול החוצה כביש ומגרשי חיה  .6

  או בהתאם לתכית.  10דרג מ"מ  110מיימלי 
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  ס"מ מתחת לפי הכביש הסופיים.  100השרוול בעומק  ראש .7

  במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכיים. .8

 75-50עשויים  פוליתילן ללחץ מים  בקטרים  –לים במדרכות, ריצופים ומפרצי חיה שרוו .9

תב בהתאם למצוין בתכית וכ ,10ג מ"מ דר 110או פוליתילן  ללחץ מים בקוטר  6ג מ"מ  דר

  ס"מ.   40השרוול טמון בעומק  הכמויות. ראש

  השחלת ציורות ההשקיה תעשה לפי החיות המפקח. . 10

 מגון לשטח מגון או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין שרוול יעבור משטח .10.1

  בתכית.

  רך בציון סוג וקוטר השרוול. במטר אוהמדידה: שרוול  .10.2

וחוט משיכה ם האביזרים, מחבריהתקה, כל  החת השרוול, פקה,לל: אסהמחיר כו .10.3

  להחת שרוולים וכיסוי מלא. ואת כל העבודות הדרושות

  

  תאי בקרה 41.03.03

תא  בתוך  ות בצרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעוכל הסתעפ .1

  בגובה הריצוף.המכסה  הביקורת. 

 . ס"מ 20כה, יהיה מיימום יהבר לתחתיתמרחק בין תחתית השרוול  .2

  ס"מ. 10ה, תהיה שכבת חצץ בעובי בתחתית הבריכ .3

המפקח, הבטון  החיותס"מ, לרבות זיון ע"פ  20X20הבריכה תוח ע"ג חגורת בטון בחתך  .4

  , או ע"ג רצף מעוגל של אבים משתלבות.20 - מסוג ב

   "מורן"ה דגם סומכ ם טבעתעס"מ  80ס"מ או  60בקוטר  בריכת בטון  –דרכה בריכה במ .5

  י המכסה יהיה בהתאם להחיות האדריכל.או ש"ע. כיסוי פ וולקן של

   עם טבעת ומכסה בטון. בריכת בטון –ריכה בשטח גיון ב .6

    כסה הבריכה כולל התקת שלט עם כיתוב "השקיה".מ .7

  תא ומכסה –המדידה: יחידה  .8

  דות הדרושות.והעב וכלצע , מאספקה, התקה, כל האביזרים, מחבריםכולל:  המחיר .9

  

  פוליתילןצרת  .03.0441

  חבריםמ .1

  פימה. יש לאטום את פתחי הציורות בעת העבודה, כדי למוע חדירת לכלוך . 1.1

  קווי טפטוף או  טמוה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, כל המחברים לצרת . 1.2

   ש"ע.ם" או "פלסי ,יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון" ם וכו',לריצופים, כבישי מתחת

פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש   16M" ף יהיו מחבריחיבור בין שלוחות הטפטו . 1.3

  בתחיליות ומחברי שן.

  ו אביזרים "שחורים".חיבורים בצרת ממקור המים לראש המערכת יהי . 1.4

2. ורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הציור.המדידה: צי  
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 - בור אביזרי חי  החת הציור,  דרש,ומק הר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעמחי .3

 ,ים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת מצמדיםורות בלחץ מים  יקוי התעלה מאבהצי

  לפי הכיסוי.

  ם בפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הציור ולא לא ישול .4

יות וספות ותפצלצאה מהמחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתות עבור תוספ  

  חות הטפטוף.בצרת ובשלו  

5. ירופד בחול והכל כלול צי ,(וראשר עלול לגרום חבלה לצי) ור הפוליאתילן באזור סלעי

  .במחיר היחידה  

  

  ת הצרת וחיבורהשפרי 41.03.05

מדרכה).  צרת שלא עוברת בשטח  כביש אוצרת תעבור בשטח מגון (למרות שמסומן על גבי  .1

  לים.ובשרותעבור מגון 

ציורות זהים בקוטרם, יסומו בסרטי . ו אחד ליד השי ותה תעלה יוחציורות המוחים בא .2

  סימון בצבעים שוים בכל  צומת.

3. ור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר .קצה הצי 

 מ"מ.  25קוטר לוחית בכל ממטיר יחובר לש .4

  

       ממטירים 41.03.06

 .הדשאס"מ משולי  20יוח במרחק מקסימלי של  הגזר ממטיר .1

 . כולל במחיר היחידה.גר פימי- וכולל אל יהיה ללא התזה אחוריתממטיר גזרה  .2

  החייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר  ןי יורכב, במידה ותיתחיצו- אל גר .3

 ם.ווצרה זילת מים הובעת משיפועי גבהים בשטח שהורכבו הממטירי

גר ואחר - מורכב בשטח, הרכבת אלממטיר גיחה ה גר, פירוק- לל: אספקת אלויר כהמח .4

  הרכבת הממטיר מחדש.

  מדידה: יחידת ממטיר קומפלט. .5

הכל בהתאם לדרש. סוג  גיחה כוללת: אספקה, התקה, אבזרי חיבור,וטיר מחיר יחידת ממ .6

  מפקח.ה המתכן אושר ע"י יאו יםהממטיר

  

  ףוקווי טפט 41.03.07

כאן.  לל ראש מערכת, כוות גם ואביזריה, כו ת המתייחסות להתקת צרתוהוראכל ה .1

  מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייי לטפטוף.

יטר/שעה. ל 2 מ"מ ספיקת הטפטפת 16 הטפטוף יהיו מציור מטפטף מווסת בקוטרלוחות ש .2

 ת בציור.יטגרליהטפטפת א

  תו יצרן). ושל אזהה ( יהיה סוג טפטוף יחיותהשבכל  .3

  אם לתכון בתוך הקרקע בעומק הדרש.לים יוחו בהתהקווים המובי .4
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ס"מ כשהם צמודים לשולי  30הקווים המחלקים והמקזים יהיו באותו קוטר ויוחו בעומק  .5

אם לא אמר אחרת  מ"מ, 32קוטר קווים מחלקים ומקזים יהיה  הערוגה (לחגורת הבטון).

  בתכית.

ריכת יקוז או במצמד + ז, שיסתיים בביתחברו לקו (ציור) מק ףטפטווחות הל קצוות שלכ .6

תיימו פקק, בהתאם להחיות בתכית. קצוות אחרות של ציורות מחלקים ומקזים יס

  במצמד + פקק ולא בקיפול הציור.

   .ר והידוקו ע"י סופיתה הציוקצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצ .7

ג המשווק ע"י מיימום, מסו ס"מ 30כולל מכסה בקוטר  ,הגהבריכת פרטים מוגים ב .8

  האביזרים יהיו מעוגים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. "עומר" או ש"ע.

  ה חול כחומר מקז.בתחתית יהי .9

ם צוין אחרת. , אלא איוחו הקווים לאורך השורות, מעל פי הקרקע טפטפת לשיח - בשיחים . 10

ות. ישרים ללא חזרהקווים יהיו  ,ו בצד שימסתייאחד ויקווי הטפטוף יתחילו בצד 

  הטפטפות יוחו ע"פ התכית בסגול לסירוגין או ע"פ החיות המתכן לפי הביצוע.

ף תהיה לפי שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות פריסת הטפטו . 11

  מטר.   2.0כל  רטיים,ס"מ או ע"י מייצבים סטד 30ת ח באורך "מ בצורמ 6ברזל מגולוון   

פטוף יוחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. שלוחות הט -  םבשטחים מדרויי . 12

  "תופס טיפה" על יד כל צמח. במידה והשלוחות יוחו לאורך המדרון יש לשים

  המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך.  . 13

   הצרת,חפירת תעלות, פריסת  מר, אבזרי חיבור,ספקת חומחיר יחידה כולל: א . 14

  הכל בהתאם לדרש. –וב עתה, ווי ייצהרכבתה, הצלוחות הטפטוף שו  

  שבוו במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על ח . 15

  תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.  

תצא  מסביב לכל עץ קרקע בהתאם לעומק הדרש.בילים ביוטמו ציורות מו   -  לעצים . 16

  .ליטר/שעה 3.5, טפטפת ציור טפטוף מבעת ט

  30 לדקל אם לא אמר אחרת, המקיפה את הגזעבמרחק 15 - טפטפות לעץ, ו 10וללת: הכ . 17

  יתדות כ"ל.    3 -  צב בס"מ. כל טבעת תיו

       ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.  . 18

"י ף יקבע בתכית או בשטח עובריצרכות ויקום ציור המחלק מים לעצים העובר במדמ . 19

  בהתאם לתכית תאום מערכות. או  הפיקוח

ור בתוך שרוול. תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הציור המחלק יעב . 20

  טוף.מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפ 16ממו יצא ציור עיוור 

  יחידה.  - דידה: טבעת טפטוף המ . 21

וב הטבעת סביב העץ, ם, הרכבה וייצרת, אבזרי חיבור, מייצביקת צל: אספהמחיר כול . 22

  חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.
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  ראש מערכת (ראש בקרה) 41.03.08

מיקום הראש, צורת  .ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המיםמחיר התקת  .1

  ו במפת התכון במידת הצורך.ר יפורטהרכבתו וצרת החיבו

  המוסמכת. ם להחיות הרשותארגז ראש המערכת או בהתאלחוץ ורכב ממד המים י .2

  . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי " .3

  ע"פ פרט בתכית.כיים או אמגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפי הקרקע או  .4

, שסתום אטי דרכי זון תלת, עליהם מורכב ברברוזהומעלה  יהיו עשויים מ 1מקוטר " .5

  מצוין בתכית.לתאם או בה ורקורד 1/2" ואקום 

יהיה באותו מפלס גובה, המסן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל  אתםיסת המים ויצמסן כיב .6

  אם למופיע בפרט., או מורה סתימה בהתמדכים למדידת לחץ

  ן.בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התאים במקום ובתיאום עם המתכ .7

  יחידה. –דה: ראש מערכת קומפלט מדי .8

חיבור ראש המערכת  ,ההתק ,ר, אספקהאביזרי חיבומגופים, ים, ראביזכולל: המחיר  .9

 וכל העבודות המפורטותלמקור המים, למחשב ולצרכי ההשקיה בשטח, אחריות טיב 

  הדרושות.

צוין  אלא אם כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג (מגופים, ווסתים וכו'), . 10

  אחרת בתכית.

ע בהתאם לפרט כב מעל פי הקרקרימה חוזרת ( מז"ח ) יורזוע ביזר מראש מערכת המכיל א . 11

  ( לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת ).  בתכית.

, רקורדים, אבזרי חיבור,   ארגז 3/4ופים בקוטר המז"ח, ברז גן "מג 2המחיר כולל: מז"ח,  . 12

 תבדיקרכבה. ים או בהתאם להחיות הפיקוח, אספקה והרט בפרטהגה בהתאם למפו

ט ולהחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד . הכל בהתאם לפרהמז"ח ע"י מוסמך מז"חים

  הבריאות. 

  

  ראש מערכת ארון  41.03.09

  . הכל בהתאם למופיע ש"עמסוג "עבר" או "אורלייט" או  וןארהראש יותקן ב .1

  ת הפיקוח. פ החיואו ע" בכמויות, בתכית .2

  מיקום הראש.שפה או לקיר שלידם קבע האבן קביל ליוחו במון ראש מערכת והאר .3

 10 לפחות זרי הראש יוחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפות הארגז יהיו אחידים,אבי .4

  מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזים.ראש המערכת יהיו  יזרימהדופן. אב ס"מ

  בזרי ראש המערכתהתאם לאארון יהיה בגודל ה .5

 מקרה שמידות ראשהמערכת יתאימו לארון, ב שת ראשמידו על הקבלן חלה האחריות .6

המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקו שי ארוות או יותר ע"י שילוב בייהם, על 

  או בהתאם לאמר בפרטים ובכמויות. בלןחשבון הק

  .MASTERראש בקרה יעל במעול מפתחות  וןאר .7

  ות מחלקת גיון.שלדריבהתאם בריח", - בלן לספק מעולים ומפתחות "רבעל הק .8
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השטח שבין  הדלתות. ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה וחה של 40 - היה מרוחק כהארון י .9

ס"מ. משי צידי שכבת החצץ תוח  10טוף בעובי  הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או

  של הערוגה תהיה בהתאם לתכית האדריכל.התיחום בן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן א

אורך ורוחב המתאימים למידות ס"מ ב 50בעומק  תבוצע על ידי חפירת בור לסוק התקת . 10

י מעט אדמת הסוקל ופילוס האדמה בתחתית החת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על יד

וקל. החת צידי הסמילוי בצידי הסוקל ופילוס הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות ב

מקום מערכת וקיבועם בגים וחיבור הצרת לראש הרדי בו על יהארון על גבי  הסוקל וחיבור

  המיועד לכך.

  יש לבדוק את פילוס הארון שוב. . 11

ידוק. יש לפזר את המילוי בצורה אחידה מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי ה . 12

  מכל צידי הסוקל במקביל.

מחיר   יות.ב הכמומערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע בכת רון ראשמדידה: קומפלט לא . 13

 ן על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה,  מעול מסטר.והתקה של הארו הארון כולל: אספקה

ים לארון.  סביב ארון ראש המערכת שי פסי מתכת פימיים ותופסת לתפיסת האביזר

  ומחשב השקיה יורכב חבק הגה ממתכת + מעול.

  

  בקר ההשקיה 041.03.1

תקיה,  להפעלה והדרושיםה, כל האביזרים בהרכ המחשב,מחשב המחיר כולל: אספקת  .1

  חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. 

  ה והתקה        המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספק .2

  תאום עם                       חרים ובשל שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י א 

   ו בהתאם להחיות הפיקוח.אשמל בלן החעם ק 

  או בהתאם להחיות בכמויות.  לשה ותכלול אחריות היצרן"י היצרן עתבוצע הרכבה  .3

  למים דגם "עבר" או ש"ע.הגה אטום  וןהמחשב יורכב באר .4

ורית מי פיקוד   למגוף   יבור ציבכיסה לראש המערכת תהיה יציאה  למי פיקוד . הכוללת ח .5

המחשב יותקן בסמוך (לא מחויב שגוף תקת מסן פומית בגוף המהולל ראשי כההידראולי ה

  )לראש המערכת

  יחידה.    –מדידה: סולוואיד  .6

סולוואידים,  , חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פססולוואידים: המחיר כולל אספקה .7

יה מותאם לסוג המחשב. ואיד יההכלול במחיר היחידה. הסולו  

  

  עבודה סיום 41.03.11

את  רת ההשקיה, על הקבלן לסתוםכיסוי תעלות צ חודשים מיום 6תקופה של  רלאח .1

המפקח.  ותהבורות והתעלות שוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להורא

שטח שעשו בביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכית ההשקיה בהתאם לשיויים  מהלךב

  בזמן הביצוע.
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תוים ולהגיש ה השקיה כל קוובסיומו של בתחילה  ערכתראש המיש לבדוק לחצי מים ב .2

  למתכן או למפקח.

 וכתבדיסקט בת AS MADEבוסף לאמור בתאים הכלליים על הקבלן להגיש תכית  .3

 ת תתשיוגשו על סמך תוכית מדידה, כולל מידות, קטרים, צרתכית ביר ובאוטוקד 

תימסרה התכיות  בסעיפי העבודה. כלולהייו קעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דקר

  יום אחר גמר העבודה, לפי חשבון סופי.  14 - כלמזמין 

  ש את התכיות ה"ל.  הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפי שיגי .4
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  ריהוט רחוב  – 42פרק 

  

  החיות כלליות 142.0

 יכלל 0142.01.

 בהתייחס לעבודות המהווה הרחבה של העבודות ד זהט מיוחבמפרט הכללי יקרא בצרוף למפר 42פרק 

  ריהוט האתר, אופי מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. מתקים ו

וטים של וים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלהעבודה והחומרים הדרש

  ם. ים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטדרטיי הקשורהמפרט הכלל

  

  העבודות הבאות: במסגרת פרק זה כללות 02.2.014

 ריהוט חוץ .1

 ספסלים .2

 אשפתוים .3

 ברזיות .4

 מתקי אופיים .5

 מחסומים לרכב .6

 פח טמון .7

  

   דוגמאות 0342.01.

ל לי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם ("אב טיפוס") שמב .1

 .מפקחיכל והד מהמוצרים המפורטים להלן לאישור האדרכל אח

  שור. רים לפי קבלת איאין לבצע את הזמת המוצ .2

הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שבדק ואושר. הקבלן יספק את כל  .3

  על חשבוו.  הדגמים

  

 ריהוט חוץ 42.02

 כללי .1

וחומרים, ציוד ואביזרים  , חלקיםהריהוטאספקה של כל תכולת העבודה והמחיר:  . 1.1

ל ביסוס כן את התקתו כול, וה בהתאם למסמכי החוזהדהעבוביצוע הדרושים לשם 

חיבור  –בברזיה  .ריצוף למצב קיים\חיפוי\עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת הקרקע

  מפלט.למים קו

כת תכוות החומר: כל המתקים יעמדו בתקים ישראליים לבטיחות ולגישות. המת . 1.2

ד חרקים וגד אש לפי גיה מפרגצמגולוות וצבועה בתור; העץ מטופל באיתהא 

  מפורט. ; גמר בטון לפי התקן

ביסוס המתקים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם ביצוע העבודה:  . 1.3

בלן עבודות הריצוף, ע"פ פרט ביסוס קוסטרוקטור והחיות יצרן. הקבלן הראשי וק

  .והרכבה בשטח לפי קיבוע אדריכלם עם המדויקי יש לאשר מיקומים
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  תקן קשירה לאופייםמ 0142.02.

  רושלים ולפי פרטסטדרט עיריית י דגם: .1

  " לפי פרט ולפי דוגמה קיימת2מידות: ציור בקוטר  .2

  גמר: ירוסטה מוברש .3

  ידה: יח'אופן מד .4

  

  אשפתון  42.02.02

  תוצרת שחם אריכא או ש"ע 3485דגם: רותם, מק"ט  .1

  ס"מ 75ה ות: גובמיד .2

  9918גמר: מרקם כורכרי בהיר  .3

  יח' :דידהאופן מ .4

  

 ספסל  42.02.03

  או ש"ע. health & comfortמקומות כולל מאחז יד, תוצרת  שלושה contourם: דג .1

  מידות: לפי פרט ולפי סטדרט ירושלים  .2

  גמר: לפי פרט ולפי סטדרט ירושלים .3

  אופן מדידה: יח' .4

  

  קבוע  מחסום רכב מפלדה 42.02.04

  דגם: סטדרט עיריית ירושלים .1

  "6טר מידות: קו .2

  מחזיר אור , כוללRAL7039ון מגולוון וצבוע בתור בגו גמר: .3

  אופן מדידה: יח' .4

  

  ברזי לחצן בתוספת מתקן שתיה לכלבים 2 ברזיה גישה עם 42.02.05

  תוצרת שחם אריכא או ש"ע 2611 ט"גם: אביב, מקד .1

  מידות: לפי מפרט יצרן .2

  וראפ צמט גמר: בטון .3

  אופן מדידה: יח' .4

  

  פח טמון 42.02.06

  ירושלים.התברואה בעיריית והתקה, בתיאום עם מח'  החפירכולל  .1

  מ"ק תוצרת חברת אלון או ש"ע 5דגם: מירה  .2

  מידות: לפי מפרט יצרן .3

  גמר: לפי בחירת האדר' .4

  אופן מדידה: יח' .5



203 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

  עבודות סלילה  - 51פרק 

  

  החיות כלליות 51.00

  כללי 1.0051.0

 רחבה של העבודות בהתייחסהווה זה המהבמפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד  51פרק  .1

  .הכמויות באתר וסלילה, אופי מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתלעבודות פיתוח ה

ם יוטיוויכללו את כל הפרקים הרל וט ספציפי זה יכילוהעבודה והחומרים הדרשים ע"י פיר .2

ם מופיעי. סעיפים העבודה לפי הפרקים הסטדרטיםביצוע השל המפרט הכללי הקשורים ל

משרדי  - לבצעם עפ"י האמור במפרט הבין  במפרט המיוחד יש ב הכמויות ואים מופיעיםתבכ

  לעיל.

המפרט המיוחד קיימת עדיפות למפרט משרדי לבין  - אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבין  .3

  זה.

ם, ציוד ואביזרים הדרושים לשם וחומרי העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים .4

  למסמכי החוזה. םבהתאעבודה ביצוע ה

בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס מפרט הכללי יקרא ב 51פרק  .5

  דה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופי מדי

 יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלווטייםיפי זה העבודה והחומרים הדרשים ע"י פירוט ספצ .6

סטדרטים. סעיפים המופיעים ודה לפי הפרקים הכללי הקשורים לביצוע העבהפרט של המ

משרדי  - רט הבין בכתב הכמויות ואים מופיעים במפרט המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור במפ

  לעיל.

קיימת עדיפות למפרט המיוחד משרדי לבין המפרט  - אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבין  .7

  זה.

דרושים לשם ציוד ואביזרים ה העבודה, חלקים וחומרים, לשל כאספקה העבודה תכלול  .8

 ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

  

  העבודה כוללת 2.0051.0

  יתת עצים, הסדרי תועה זמיים.עבודות הכה, חישוף, כר .1

  קירות תמך ואבן.  .2

  דל בעתיהרחבת סלילה להקמת תחת טרמי .3

  ביית קוזולה למדרכה .4

  עבודות עפר .5

  שמל ותקשורת.וב, מים ותאורה חערכות השייכת ליקוז, בימקמת קה / ההעת .6

עבודות מצעים וסלילה לאורך רצועת הרכבת הקלה, המרגלית וצביה ויצחק ומתקים  .7

ים המלווים רצועת הרכבת הקלה.השו  

  הסדר תועה .8

  עבודות גיון והשקייה .9
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  קבלן לביצוערגות ההתא 3.0051.0

  ר הבהרות:להלן מספ .1

מיים כולל מיקום אתר התארגות הקבלן עקרויים להסדרי תועה ז יצועשלבי בתכית  .2

  ח בהתחלת הפרוייקט בשצ"פ. מצורפת לסט התכיות..בשט

על הקבלן להכין תכית מפורטת ולקבל אישור על התכית מול הרשויות והגופים השוים  .3

ת עפר, ועבודלקראת האלמטים השוים בי ביצוע מפורטים של יכין שלהרלווטים. הקבלן 

ת של המערכות השוות כמו ות תומכים, ושיויים הדרשים על פי התכיעבודות בטון, קיר

  חשמל, תקשורת, מים ביוב וכמו כן עבודות גיון והשקייה וכל העבודות המפורטות בתכיות. 

 

  וע חפירותבעת ביצדיפוים ותמיכות זמיות  4.0051.0

ביצוע החפירות השוות מכל  ן להביא בחשבון כי לצורךלהקב על 00 רט בפרק המוקדמותבהתאם למפו

ה עליו לתכן ולבצע דיפוים זמיים אשר יבטיחו יציבות הקרקע והמערכות התת סוג שהוא, יהי

לכביש בסמוך זמיים קרקעיות והעיליות הסמוכות למקום החפירה. בין היתר מדובר בביצוע תימוכים 

  קום אחר שיידרש.מבכל וכן ם לקירות תמך קיימילחפירות 

  

  יצוע עבודת הכה וחפירותגישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות בעת ב 50.051.0

על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך ביצוע החפירות השוות מכל  00בהתאם למפורט בפרק המוקדמות 

 תחריוטלת האות. על הקבלן מועל מערכות קיימות שו ת ולהגןסוג שהוא, יהיה עליו לאתר, לגלו

, הכל על של המתכן הראשי להצליב את הבדיקה עם תכיות תיאום מערכותלבדוק את תחום עבודתו ו

  חשבון הקבלן וללא כל תמורה וספת.

  

  מדידות לביצוע 51.00.06

ילת העבודה, לאחר לפי תחבאחריות הקבלן לבצע מדידות לצורך הקמה לרבות מדידת מצב קיים 

י בכל שכבה לאחר השלמת כל שכבת ללית, חפירת תעלות, מילוכירה וף, חפי עבודה, כמו חיששלב

  ן של כל המתקים. המדידות יבוצעו על ידי מודד מוסמך.מבה סימו

  

  תכית עדות 7.0051.0

של כל  )AS MADEבגמר העבודה יגיש הקבלן, על חשבוו, באמצעות מודד מוסמך תכית מדידה (

ר ועל מדיה דיגיטלית. תסופק כסט תכיות על יי כיתשה. התבוצעו על ידו למעהעבודות כפי ש

יקת המזמין והמתכן ועל הקבלן לבצע בהן את התיקוים וההשלמות שיידרשו התכיות תוגשה לבד

  על ידם. אי מסירת תכיות עדות משמעותה אי סיום העבודה.

  

  עבודות הכה 51.01

  חומר הדברהריסוס שטחי הריצוף ב 1.01.015

  דברת עשביה באופן הבא:ה, תבוצע יקוי חישוף ויישור השטח ודותגמר עבלאחר  .1

שבועות, עד להופעת  3מ"ק לדום כל שלושה ימים במשך  15קרקע בכמות של השקיית ה .2

עשביה חד שתית ורב שתית אשר טמוה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת 
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ת עלווה מפותחת ורעה לוקב העשביםייה. לאחר הופעת דת לעידוד והבטת עשבטרה ייהמ

  השמדה מוחלטת של עשביה.ם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו ה

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי  .3

ת יש שטח. במידה ולמרות זאקבלן במלמוע זקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש ה

  שבוו, הכל עפ"י הוראות המפקח. קן הקבלן את הזקים על חתו, יסים אלזקים מריסו

תת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר ביקור המפקח במקום לאחר תמו .4

וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העוה, סוגי 

חה יבוצע מחזור ריסוס מהמו החיותהצמחים לשתילה ו יעילות ההדברה, סוגי העשבים,

  לב, תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.סף. כיסוח עשבייה לפי החיות יבוצע בכל שו

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים  .5

  עלי חיים באזור. סוג הקרקע בצמחייה ובסביבה בכימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה ב

   ורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה.סוס יבוצעו ע"י עובדים מית הרעבודו .6

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס וסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההחיות לעיל,  .7

קרה הקבלן . בכל מפעמים לפי ואחרי המילוי 1-2כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 ת.ישת יה הרבדה מלאה של העשביאחראי להשמ

 חיראופי מדידה ותכולת מ .8

הדרש  הדברה ושימוש בכל כלי ואמצעי תכולת העבודה והמחיר: אספקת תכשירי ה . 8.1

  לביצוע מושלם של העבודה.

  אופן המדידה: מ"ר . 8.2

  

  עבודות חישוף 2.0151.0

  כללי .1

  פתוחים בלבד.בשטחים החישוף העליון יבוצע בין קווי הדיקור  . 1.1

  ריכל הוף .על פי החיות/ תוכית אד ימורצים לשהעבודה יש לסמן עבתחילת  . 1.2

עומק שיקבע באתר העבודה. שימוש של חומר חישוף  ס"מ או 20חישוף יבוצע בעומק  . 1.3

לשיקום ופי יעשה אך ורק באישור אדריכל הוף (וזאת למוע זריעה של צמחים 

  פולשים או לא רצויים)

  :וף כוללהחיש .2

  הצמחייה שבתוכה. ד עםס"מ יח 20עליוה בעומק סילוק שכבת הקרקע ה . 2.1

  לת וכל גורם זר.ה לקרקע טביעת קייה מעשבים, שורשים, פסועד להגע . 2.2

הסרת הצמחיה ויקוי השטח פירושו הסרת הצמחיה הקיימת, שיחים, עשבים ועצים  . 2.3

הסרת הצמחיה  ורשיהם.מ') על ש 1.0ס"מ (היקף הגזע מדד בגובה  15 - בהיקף קטן מ

ס. בכל מקרה, אה כתובה מראש מאת המהדרי הוי על פאזורי חפירה/מילותבוצע ב

ות עפר לפי שהוגדרו תחומי הסרת צמחיה ויקוי הקבלן לא יתחיל בביצוע עבוד

 השטח בכל אתר העבודה.

  .על פי הגדרות סילוק הפסולת וסולקי והעפר הפסולתהצמחייה,  . 2.4
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 ש צורךמיועדים לעקירה יה כלשהי לרבות עצים המת צמחיבכל המקומות בהם קיי . 2.5

  .רקע טביעת קייה משורשים ומחומר אורגייק את החישוף עד לקבלת קמלהע

.  יש לרסס את השטח בחומר קוטל שורשים במידת הצורך ועל פי החלטת המהדס . 2.6

 המזמין עם מוקדמת התייעצות לאחר רק יבוצעו הסלילה בשטחי וההדברה הריסוס

ום של ורשתמפ חייהוהמומטע האגרו.  

 וצע עד למקום שיורה המהדס) יבעליויםס"מ  20עומק ל(עד חישוף פיוי חומר ה . 2.7

  ת לאורך התוואי, במקום שיקבע ע"י המהדס. ויערם בערימו

האדמה תשמר ותשמש אך ורק לצורך חיפוי לאזורים המיועדים לצמחיה ולמקומות  . 2.8

  שיורה המהדס / האגרוום. 

 10% עלה עלתשלא בכמות מ"ק ו 0.01ד לפח אדמת החישוף אבים עלכלול ביתן  . 2.9

  מפחה. 

כשירה לשתילה ולטיעה, תסולק החישוף תיבדק במעבדה. במידה ומצאה לא  אדמת .2.10

    אדמת החישוף מהאתר לאתר פסולת מאושר, ע"י הקבלן ועל חשבוו.

צע החישוף. מכן יבובמידת הצורך, יפוו תחילה בולדרים וסלעים גדולים, ולאחר  .2.11

אוכסו בפרד. ר בעבודת השיקום הופי יזש חולשימו והסלעים המתאימים הבולדרים

 במחיר כלול בשטח הפיזור"כ ואח השיוע, שלהם המיון כלומר, הבולדרים עבודת כל

 .החישוף עבודות של היחידה

  בחלק מהאתר כמפורט בתכית, לאחר חישוף, יחוזק המילוי הקיים בקלוסאות. .2.12

  לתשלום לפי מ"ר. המדידה .2.13

  

  ל עובי  כלט בעת אספפירוק מיס 3.011.05

ם בכל עובי שהוא. מודגש ע"י המפקח, יבצע הקבלן פירוק אספלט קיי במקומות שיידרש .1

  בזאת שהכווה היא לאספלט מכל סוג שהוא, ללא תלות במספר שכבות האספלט.  

  העבודה כוללת:  .2

  דידתו.קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימוו ומ . 2.1

  ת האספלט.יסור לכל עומק שכבו . 2.2

  ך הישרים.תוך שמירה על קווי החיתו ספלטבות האהסרת שכ . 2.3

  אושר.העמסה וסילוק הפסולת, למקום מ . 2.4

 מודגש שסעיף זה ישולם רק במקרה דרוש פרוק האספלט בלבד, ללא פרוק שכבות המבה. .3

  ביש הקיים.פי הכ למרות היסוח בכותרת, עבודה זו מיועדת לפרוק מיסעת אספלט ממפלס

  ה לכל האמור לעיל.רתמו ותהווהימדד ותשולם במ"ר העבודה ת .4

  

  קרצוף 4.0151.0

  ללי ובהתאם להחיות הבאות:הקרצוף יבוצע בהתאם למפרט הכ

הציוד יהיה מסוג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרות קרצוף רצועות  –ציוד הקרצוף  .1

 דיוק ברום. שלה אלקטרוית רבבק
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השטח המקורצף  ישול עיצוב כוללבמעבר אחד,  תלפחו ס"מ 5 לעומקוף פשר קרצהציוד יא .2

 צורה אכית, ישרה ולא מעורערת.(השפות) ב

הוא לצורך ריבוד מחדש של תיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות  כשהקרצוף .3

 מ' לפחות. 1.20שרוחבן 

ד קרצוף רצועות שר הציוכשהקרצוף הוא לשם תיקוים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפ .4

 מ' לפחות. 0.30בן שרוח

י מסעה תוע לפי המקרצפת ובכיוון תועתה, על פר טעיה ישירה למשאית, ששיאפ הציוד .5

 שטרם קורצפה.

 יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צוין באחד ממסמכי החוזה. .6

 בעומק, שיאפשר ביצועכיות והקרצוף יתבצע לפי הת –קרצוף בשטחי אספלט קיימים  .7

כית לאספלט לא מקורצף, או צוף במקום של התחברות ארש. קי הדרהשכבה החדשה בעוב

במקומות שלא יתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת ידיים, לפי הוראות בקרבת שוחות, 

המהדס, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף מתערערה, סדקה או התפוררה 

 טאטאים את השטח.מצוף גמר הרעד לשכבה יציבה. בימשיך הקבלן בקרצוף השכבה, 

אוויר דחוס, או במטאטא מכי. אין אטוא הראשון מקים את כל השטח המקורצף בוסף לט .8

מרשים תועת כלי רכב על השטח המקורצף לפי היקוי. לאחר הקרצוף יהיו פי השטח 

יהיו יציבים בלא י המיסעה המקורצפת וקים ופמחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמ

 רים או מתפוררים.עמעורקומות מ

ת לקבלן, לפות את החומר המקורצף המזמין שומר לעצמו הזכות להורו –הקרצוף פסולת  .9

ולאחסו באתר או מחוצה לו במידה והמזמין מוותר על זכות זו יהיה דין החומר המקורצף 

 .חפור / פסולתככל חומר 

 לות במחיר היחידה.אלה כלופעולות  . 10

 וג בכתב הכמויות.וכמס י מ"ר,מדידה והתשלום: לפה . 11

 

  פרוק אבן שפה קיימות מסוג כלשהו 50.151.0

וק יבוצע במקומות המסומים בתכית ובמקומות אחרים עליהם יורה המהדס. העבודה הפר .1

 מת (אשרכוללת את פרוק אבי השפה עצמן, או שילוב אבן שפה ואבן תעלה במידה וקיי

מיסעות העבודה כוללת גם יסור  .סולתלוק הפק תושבת הבטון וסיתשולם בפרד), ופרו

 אספלט קיימות.

 .וכולל את כל המפורט לעיל ה לפי מ"אהמדידה לתשלום תהי .2

  

  ס"מ 80קוטר עד  פירוק של קווי יקוז קיימים 60.151.0

 הקבלן יפרק קווי יקוז במקומות בהם יורה המהדס. .1

חות, קולטים, ות, שוהמעטפרות, שכבות הבסיס ת פרוק והוצאת הציותכלול אהעבודה  .2

 ושר.כך, מילוי חוזר וסילוק הפסולת למקום מא חפירה לשם
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עבודת הפרוק תעשה באופן זהיר כך שיתן יהיה להשתמש באלמטים הקיימים (ציורות,  .3

דידת מעשה פירוק תשוחות, קולטים וכו') לאחר סיום העבודה תחת קווי היקוז. טרם ה

 של קווי היקוז.מצב קיים 

 ם: ולתשלמדידה ה .4

 מ"א.  יקוי מעביר מים לפי . 4.1

  .הריסת מתקן יקוז לפי יח' . 4.2

  

  פירוק אי תועה או מדרכה מרוצפים .07.1051

עבודה זו מתייחסת לפרוק והרחקה של מדרכות קיימות, פירוק איי תועה מרוצפים. לפי  .1

 מהדס.ל עליהם את אישור ההקטעים שלפרוק ויקבויק את תחילת הפרוק יסמן הקבלן במד

ור מכי. סמבגבולות הפרוק המסומים, לכל עומקו, ב מכן יוסר האספלט הקיים רלאח

לאחר יסור יפורק הריצוף לכל עומקו בין גבולות הפרוק בכלי מכי ו/או בעבודת ידיים, כולל 

 אבי שפה. כל החומר המפורק יסולק מאתר העבודה.

 .המהדסאטאו לשביעות רצון מפורקים יוקו ויטוקטעים הה .2

 ימדד במ"ר, של הקטע שפורק למעשה באתר.דה ותשלום: הקטע המפורק ימד .3

התשלום יהיה עבור השטח שמדד, ע"פי מחירי היחידה, ויכלול גם את יסור  . 3.1

האספלט בגבולות הפרוק, עבודה בכלי ו/או בידיים, יקוי השטח וסילוק הפסולת 

תמש בהם שא להוחלט לריצוף ואבי שפה שימאושר כולל פירוק הפסולת  לאתר

  לשימוש חוזר.

  

  פרוק תמרורים ושלטים 08.11.05

1. ועה ושלטים מסוג כלשהו יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר. הקבלן תמרורי ת

 ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע שוא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכו'.

ם ואחסום תהובלבטון, טון, סילוק היסוד ממודים, יקויים מהבפרוק העהעבודה כוללת  .2

 ס.הכל לפי הוראות המהד –ו במחסי הרשות באתר העבודה א

 המדידה לתשלום לפי יחידות. לא תשולם תוספת כלשהי ליותר מעמוד תמוך אחד. .3

  

 פירוק והריסת אלמטים שוים מבטון מזוין 51.01.09

 ים.מ' מתחת לפי הפיתוח/כביש/מדרכה סופי 2.0ומק לע דהאלמטים יפורקו ע .1

 אושר ומילוי החפירה במצע סוג א' מהודק.ולל גם פיוי לאתר שפך מכחיר המ .2

 המדידה לפי מ"ק. .3

  

  עבודות עפר  251.0

  תאור סביבת הפרוייקט  01251.0.

1. דסית שבוצעה במסגרת תכון של תוואי הרכבת הקלה בהסתמך על החקירה הגיאוה

  : 12קטע  –ירוק ם הקו הבירושלי

  יתן לסכם: .2
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  יה ויצחק:מרגלית וחלקה של צברח' הב 12 י בקטעאזור תווא . 2.1

באופן כללי חתך הקרקע מאפיין מחומר מילוי גרולרי, מאבן גיר דולומיט של מעט  . 2.2

  קרטון.

  

  עיבוד קרקע יסוד מקורית  02251.0.

י ובהתאם לגבול רט הכללהתוואי יבוצע בהתאם להחיות המפעיבוד השתית הטבעית לאורך  .1

  הזילות של השתית.

השתית, יש לסלול שכבה מיישרת ממצע סוג ג'  ע ולא יתן לעבד אתצא סלמה ייורים בבאז .2

מ"מ ולאחר מכן  37.5ס"מ וגרגיר בגודל מקסימלי של  10(מילוי ברר) על גבי הסלע בעובי של 

  כן.להמשיך בסלילת המבה המתו

מק את עו לבצע בדיקות אידוקטיביות במטרה לקבועהקבלן  לפי ביצוע עיבוד השתית על .3

הפרוייקט. הבדיוקת אותן יש לבצע הין כדלהלן: מיון שתית הסופי בכבישי בוד היע

מ'  0.5הסתכלותי, גבולות אטרברג, רטיבות טבעית. הבדיקות יבוצעו כל חתך בעומק של 

  ישור.כין תוכית עיבוד שתית טבעית לאמפי קרקע יסוד. הקבלן י

  

   החלפות קרקע  51.02.03

בעוביים משתים. היות ואין מידע כולל שכבות מילוי  תוואיהורך רקע לאכאמור, חתך הק .1

מדויק ואמין לגבי טיב ההידוק של שכבות אלו, כמו גם האפשרות ששכבות אלו מכילות 

 בביצוע , ייתכן ובזמן הביצוע יהיה צורךפסולת (למרות שלא התגלתה שום פסולת בקידוחים)

  אי.החלפות קרקע במספר אזורים לאורך התוו

מי מתחת לשכבת המצעים המתוכת.  2.0סימאלי של קרקע יהיה בעובי מקלפת החמק העו .2

  איכות שכבות המילוי יהיה כדלהלן:

וג . בוסף לסיו A- 2-4כחומרים לא חותים מסוג  AASHTOיסווג לפי שיטת המיון של  . 2.1

  - ת :החומר יעמוד בדרישות הבאו זה

  מ״מ). 75( 3מקסימום ״ - דל אבן גו . 2.2

2.3 .  35%ימום סמק - זילות גבול.  

  .10%מקסימום  - ת אידקס פלסטיו . 2.4

  .25%מקסימום  - תפיחה חופשית  . 2.5

  .0.5%מקסימום  - שיעור תפיחה בבדיקת מת״ק מעבדתי  . 2.6

  ליבראות) 40(בדיקת המת״ק תבוצע בעומס של  10% –מת״ק תכוי מיימאלי  . 2.7

  

   ו חציבהחפירה ו/ א 4.0251.0

  כללי .1

הכללי.  במפרט 51טות בסעיף המפור חיותפי ההחפירה ו/או חציבה באתר תבוצע ל . 1.1

תשומת לב הקבלן, כי עבודות החפירה ו/או החציבה מבוצעות לעיתים בסמיכות לקווי 

בכל תשתיות פעילים לרבות עמודי חשמל, קווי בזק וקווי תקשורת, ועליו לקוט 

ת למגיעה שהיא במערכות אלו.וע כל פהאמצעים הדרושים על מ  
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ת המהדס לבדיקת רומים של לבצע מדידה בוכחו לקבלן ומלץיצוע מלפי תחילת הב . 1.2

מצב קיים בשטח ומצב קרקע הקיים בתכית במידה של אי התאמות על הקבלן 

  יום מצ.ה.ע. 14להודיע על כך תוך 

האתר הקרקע ושבון בעת הצגת המחירים את תאי רואים את הקבלן כאילו לקח בח . 1.3

תכיות יים בין אם סומו בקרקע- תים תשל קווכפי שהם, כולל אפשרות להימצאותם 

ובין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם עשו באמצעות 

ודת כלים מכיים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עב

לבו והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת תיקון  ידיים, יחולו כל ההוצאות של

  .למפרט הכלליית ן מופלהקב של

  

  חפירה ומילוי בחומר מקומי מאושר : 5.0251.0

חפירה מחומר מקומי למילוי יבוצע לאחר אישור המפקח ובהתאם להחיות דוח תכן מבה  .1

  לכבישים ולרצועת הרק"ל.

  ירה עודפי חפ .2

תר פי חפירה שבהם לא עשה שימוש יפוו לאתרת עודשפסלו כחומר מילוי ו/או י . 2.1

 ושר.אה מהטמ

   מחזור שימושם היה אך ורק באישור היועץ לתכן מבה.במידה וימצא חומר ל . 2.2

 כולת מחיראופי מדידה ות .3

המחיר בכתב הכמויות מתייחס לביצוע בכל כלי שהוא כפי שצרכי העבודה יכתיבו  . 3.1

  קרקעיים וכו').- תתקים תרבות הצורך בעבודת ידיים (ליד מזאת, ל

 צרים.ם קטים פרדים או בשטחי בודהעבור עלא יהיה תשלום וסף  . 3.2

התשלום עבור החפירה יכלול: חפירה וסילוק של עודפי חפירה,  –למען הסר ספק  . 3.3

היו החומר שפסל למילוי, פסולת ואשפה מכל מיי סוגים, גם אם אים גלויים לעין, ש

 בשטח לפי הגשת המרכז.

 .ום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכלליה והתשלהמדיד . 3.4

  

  מילוי  בודותע 6.0251.0

  י המילוי ושיפועים אפיון חומר .1

חתך הקרקע לאורך התוואי כולל שכבות מילוי בעוביים משתים. איכות שכבות המילוי   

  יהיה כדלהלן:

  : AASHTOעל פי מיון חומר המילוי יהיה בעל דרישות איכות כמפורט  .2

 מבה בתחתית מאושר מילוי חומר .3

  :הבאה בטבלה כמפורט האיכות בדרישות ודיעמ ןמתוכ מבה בתחתית מאושר מילוי חומר  
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  דרישות איכות לחומר מילוי מאושר תטבל

  איכות דרישת  בדיקה

  AASHTO  *A2- A4 של המיון שיטת לפי סיווג

  מ"מ) 75( איטש 3 מקסימלי אגרגט גודל

   10% מקסימום  פלסטיות אידקס

.אותליבר 40 של עומס תחת מלאה מעבדתית ק"תמ

 ותחום מיימלית הידוק דרגת פי על ייקבע ק"מתה

  כלליה במפרט כדרש לעיבוד רטיבויות

 בתחום  6% מיימום

 4% של עיבוד רטיבות

 יתר הידוק סכת ללא
  מקסימום 25%  תפיחה חופשית

 מקסימום 0.5%  המעבדתי ק"תהמ בגליל מותרת תפיחה

  מיימום º33  יכוךזווית ח

  .המילוי גובה לכל מלאה הבבקר מ"ס 15-20 בעובי ותבבשכ ויהודק יפוזר המילוי חומר .4

  A7 או  A1, A3, A6כל אחד מהחומרים האלו אים מאושרים לשימוש :   .5

  

 הידוק מילוי בבקרה מלאה 7.0251.0

לעבודות הכללי  על פי מפרט תאם לסוג החומר.בה ההידוק יבוצע בבקרה מלאה לצפיפות .1

 .51.02סעיף  51סלילה פרק 

 לפי מ"ק. שלוםידה לתהמד .2

 

 יקוזת תעלות חפיר 8.0251.0

 על הקבלן לבצע חפירת תעלות עפר כמפורט בתכיות. .1

בוסף על הקבלן במסגרת סעיף זה להשלים ביצוע של הסדרת תעלות קיימות לרומי תכון  .2

 ות המהדס.ו/או בהתאם להחי

 מות.של חפירות רדודות וקיון של תעלות קייהשלמה  העבודה כוללת גם .3

 פי מ"ק.לתשלום ל המדידה .4

 

  עבודות מצעים 351.0

  עבודות מצעים ותשתיות 01351.0.

עבודות המצעים (איכות חומרים והידוק מבוקר) תבוצעה בהתאם לדרישות המפרט הכללי לעבודות 

גלית וצביה ויצחק (בחלקו) ודרכי חוב המר.עבור מבה המסילה וסלילת ר51.03, סעיף 51סלילה, פרק 

  לה.מבה המסי עבורשוים גישה 

  

  מצע סוג א'  02351.0.

  עובי השכבה המצע כמצויין בתכיות חתכים הטיפוסיים .1

  מדידה לתשלום לפי מ"ק מצע. .2
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  מבה תחתון של מסילת הרכבת הקלה 51.03.03

). תחתית מבה 2איפרא - ו 1ע בשי שלבים (איפרא מבה מסילת הרכבת הקלה יבוצ .1

מת להגיע למודול בערך זה על  Mpa 120ל ה בשיעור שיורמצדול דפהמסילה יתוכן עבור מו

  .6%ועבור השתית הקיימת לאורך התוואי בעלת מת״ק תכוי בשיעור של 

 מבה רח' המרגלית צביה ויצחק (חלק) ודרכי גישה .2

  ודות סלילהללי לעבם ובהתאם לדרישות המפרט הכעל פי חתכים הטיפוסיי  

  

  מצע סוג ג' 4.0351.0

  טיפוסיים כיות חתכים הכמצויין בת המצעשכבת  עובי .1

  מדידה לתשלום לפי מ"ק מצע .2

  

 עבודות אספלט 51.04

 

 כללי 51.04.01

 .51.04לעבודות סלילה של תת פרק  כל עבודות האספלט יבוצעו וימדדו על פי המפרט הכללי .1

  ות אספלט יבוצעו :עבוד .2

  מרגליתברחוב ה . 2.1

  ברח' צביה ויצחק . 2.2

  ית רט בתכבדרכי גישה על פי המפ . 2.3

לצורך שמירת מבה המצעים ועבודות עפר על ביית המבה ת הרכבת הקלה לאורך רצוע .3

  ) (אופציולי)INFRA 2הסופי (

 

 שכבת אספלט .020451.

יישרות שימדדו לתשלום לפי מדידה לתשלום: לפי מ"ר בציון עובי השכבה, להוציא שכבות מ .1

 טון.

לכך פרד והתמורה לא ישולם ב ה"לעבור  הקבלן להוציא קורים ולהעבירם למזמין. על .2

 תחשבה ככלולה במחירי היחידה השוים שבכתב הכמויות.

  

 התחברות לאספלט קיים 51.04.03

ת מסלול ישן למסלול חדש. בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים (בהתחברו .1

ה מלא למבכי שלה חלקי בהתחברות מבשכבות לאורך הכביש) יש לחמם את הפן הא 

חם לפי ובסמוך למועד החת האספלט החדש. עבודת לט הישן ולמרחו בביטומן פהאס

 החימום והמריחה בביטומן לא תמדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.

 לביצוע מושלם. –כולל כל האמור לעיל  המדידה לתשלום לפי מטר אורך .2
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 יםריסוס .4.00451

 בכמות יסוד ציפוי בריסוס לצפות יש הליוהע םעיהמצ ושכבת התחתוה האספלט שכבת בין .1

  .ר"מ/ג"ק 0.8-1.2

            .                                          ר"מ/ג"ק 0.5 בכמות מאחה ציפוי בריסוס לצפות יש קירצוףה תחתית במפלס .2

  

 מותח אספלטיות תערובות .4.05051

הפעולות הבאות: ייצור תערובות האספלט החמות, הובלת התערובות ממפעל האספלט  .1

מר העבודה יעמדו לאתר הסלילה, פיזור התערובות, כבישת התערובות ובקרת איכות בג

  בדרישות האיכות במפרט הכללי.

  :הבאהחלוקה ס״מ לפי ה 41עה המומלץ יהיה בעובי של בי המיסעו .2

-70ביטומן בדרוג  - מ״מ), אגרגאט בזלתי  S )19 - ג תא״מ שכבת אספלט מסו - ס״מ  4 . 2.1

10PG.  

ביטומן בדרוג  - מ״מ), אגרגאט דולומיטי  S )25 - שכבת אספלט מסוג תא״מ  - ס״מ  5 . 2.2

68-10PG.  

רגאט דולומיטי, ביטומן בדרוג ״מ), אגמ 19שכבת אספלט מתערובת צפופה ( - ס״מ  4 . 2.3

68-10PG, 0.3%טומן אופטימאלית פלוס .ילת בובתכו  

  'ס״מ) מצע סוג א 14שכבות של  2( - ס״מ  28 . 2.4

  

 איכות בקרת 51.04.06

של  בקרת איכות בעבודות סלילה תעשה בהתאם למוגדר במפרט הכללי לעבודות סלילה .1

  מעצ.

של בדיקות או לבטל את הבדיקות כלשהו  אין לצמצם בהיקף הבדיקות ו/או לבטל סוג .2

  ה.שור בכתב מטעם יועץ המבילא אלשהו לבמפלס כ

  

  עבודות יקוז 551.0

  

 כללי 01551.0.

במפרטים ו במפרט הגיחון  העבודה על כל מכלוליה תבוצע בהתאם לתכיות וכמפורט במפרט המיוחד,

  התקים המתאימים כמפורט בהמשך.הכללים ו

  

51.05.02 יקוז מערך ה 

יבורים קו קיים, קולטי כביש וחלובח י חדש,כערך היקוז מבוסס על ציור יקוז אורמ .1

      ליקוז מסילה.

  עבודת היקוז כוללת בין היתר: .2

 בתעלה בגיון בחלק הצפוי. התעלה מדופת בריפ ראפ.עבודות עפר חפירה  . 2.1

סילות תוואי מכולל שוחות ליקוז  מטר. 0.8 - ו 0.6בקוטר  מבטון ציורות יקוז  . 2.2

 עתידיות.
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   לקולטי יקוז. יבורוח 0.40בקוטר  ציורות יקוז . 2.3

 HDPEסילה מצרת חציית מ . 2.4

 

 צרת יקוז 3.0251.0

 תיאור העבודה ודרישות הביצוע .1

ימים מציורות על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי מים ו/או הארכת מעבירי מים קי  

  בכתבי כמויות ובתכיות כדלקמן: וכמסווגמבטון מזוין בקטרים פימיים במפורט 

 רציוסוג ה רתהגד .2

  )2010החדש (אוקטובר  27וין ושאי תו תקן ישראלי מס' הציורות יהיו מבטון מז . 2.1

הציורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הציור לפי הדרגות המתאימות כמפורט  . 2.2

 יותבכתב הכמו

 אין דרישה מיוחדת –ציפויים פימיים  . 2.3

 ורות:ין הציחיבורים ב . 2.4

ימים לל בחיבורים לציורות קיוע (כתק –ע קטהחיבורים בין הציורות יהיו ב . 2.4.1

 בקטעים בהם תבוצע הארכת מוצאים ציוריים קיימים).

  המחברים יכללו אטמי גומי מותאם לסוג הציור כדלקמן:

אטם המגיע בפרד ומורכב על  –ת בקרקע סלעית / חרסיתית / חולי . 2.4.1.1

  (איטגרלי) המורכב על השקע (קבה).מובה  התקע (זכר), או אטם

  בה המורכב על השקע. אטם (איטגרלי) מו –הום תמי  רקע עםבק . 2.4.1.2

החדש (אוקטובר  27המחברים יעמדו בדרישות ת"י  –התאמה לתקים  . 2.4.2

-DIN-4060 ,EN). האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקים הבאים: 2010

681 ,ASTM-C-443.  

 חיבורי ציורות לשוחות . 2.5

הצורך    מידתיור בהצת לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של בור צרחי . 2.5.1

  שתמש בציורות יפלים מבטון (חיבור זכרי דו צדדי).יהיה על הקבלן לה

 החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כדלקמן: . 2.5.2

פרד ומורכב על אטם המגיע ב –בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית  . 2.5.2.1

ם לשוחה כולל בין האטהתקע של הציור ומילוי של טיט צמט 

  בפרטים או פורטית כמצויציקת השלמה בדופן החי

טגרלי) או מולבש על הפתח שבשוחה ללא השלמה אטם מובה (אי . 2.5.2.2

  צמט. –של מלט 

בקרקע מי תהום אטם מובה או מולבש על הפתח ללא השלמה של  . 2.5.2.3

 מלט צמט.

 רות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים.סוגי הציו . 2.6
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 ןסימו .3

) ע"ג הדופן 2010קטובר וש (א"י החדבת 107רות יסומו בהתאם למפורט בסעיף הציו . 3.1

  חיצוית בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים:ה

  שם היצרן או הסימן המסחרי שלו . 3.2

 תאריך הייצור . 3.3

 1, סוג 5סימול דרגת העומס דרג  . 3.4

 "סימון באות "ת . 3.5

 סימון סוג הזיון . 3.6

 תו התקן . 3.7

 בדיקות איכות .4

יורות צמת האת התאות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת ח ציורכל משלו . 4.1

ים הים השודרשים במפרט זה וכן לגבי האטמים.לתק  

 הצרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים חספוס של השטח. . 4.2

פי הקו המרכזי וזאת בתחום גבולות קצוות הציור יהיו כוים כלפי דפותיו וכל . 4.3

 הסטיות המותר.

לבדיקתו ואישורו של  םפופייהיו כחומרים, תהליך הייצור והציור המוגמר איכות ה . 4.4

 ח חיצוי מטעם המזמין.מפק

 עילה לאי קבלת הציורות וסילוקם מהשטח: . 4.5

שברים או סדקים העוברים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד שאיו עובר  . 4.5.1

  המחבר. את עומק

 מירקם דמוי חלת דבש.או על  פגמים בפי השטח המצביעים על מירקם פתוח . 4.5.2

ציורות המיח את ה מוע עריכת חיבור בין יזה השזק כקצוות יזוקים, כ . 4.5.3

 הדעת

 פגמים באטם (במקרה של אטם מובה) . 4.5.4

לא יסופקו ולא יתקבלו ציורות שפגעו בצורה כל שהיא ותוקו בין אם ע"י היצרן  . 4.6

ויספק במקום חשבוו אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על ובין 

 אחרים שיעו לדרישות.

יסופקו לאתר בפרד מן הציורות מתייחס גם לגבי האטמים ש לעילהאמור כל  . 4.7

 במקרים שהצרת איה עם אטם מובה (איטגרלי).

 

 חפירת התעלות והחת הציורות 4.0551.0

 .57- ו  51ת לפי האמור במפרט הכללי לעבודות הביה פרקים כללית תבוצע החת הצר .1

המתוכן בהתאם למפלסים  קלעומחפירה יוחו לאחר השלמת ה –ציורות בחפירה  .2

 המתוכים של הצרת וסוג הקרקע.

 50יוחו לאחר שבוצע מילוי ראשוי לגובה של עד לפחות קוטר הציור ועוד  –ציורות במילוי  .3

 המתוכן בהתאם למפלסים המתוכים של הצרת.ס"מ, חפירה לעומק 
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 רת בחפיר שבוצע בסוללה.של הצ החה

 באים:הבים פי השלעבודה תבוצע ל .4

ס"מ עד מפלס מתוכן, כולל  50לי של קוטר הציור החיצוי ועוד חפירה ברוחב מיימ . 4.1

  בשטי מילוי (החפירה תבוצע בשיפועי דפות בהתאם לכללי הבטיחות הדרשים).

 רט הכללי.שות במפיבוצע בהתאם לדרי –תחתית החפירה למבים והידוקה הכת  . 4.2

 תושבת . 4.3

 כללי . 4.3.1

שרויות הבאות לפי פרט בתכיות באחת מן האפ לפי לציורביצוע התושבת     

  תאי הקרקע:

הציור יוח ישירות ע"ג תחתית החפירה בהתאם למפלסים  –קרקע חולית     

  המתוכים.

ס"מ  20וע של תושבת חול בעובי מיימלי של ביצ –בקרקע חרסיתית וסלעית     

  ור.ית מתחת לציור ועד למחצית קוטר הציומן בתכאו כמס

ין על פי התכית תבוצע תושבת בטון לפי במקומות שבםה צו –בטון  תתושב    

  פרטים בתכיות.

 הגדרה של חול לתושבת . 4.3.2

  במקרים שבהם תבוצע תושבת חול החול יוגדר כדלקמן:    

  חול טבעי . 4.3.2.1

  חמרה חול . 4.3.2.2

  חול מחצבה . 4.3.2.3

אבים, חרסית או חומרים  מגושים,החול יהיה חול טבעי קי וחופשי  . 4.3.2.4

  אורגיים.

  ון.יהיה מסלע קורוזיבי לבט אצה לול ממחהח . 4.3.2.5

  דירוג החול יהיה כדלקמן: . 4.3.2.6

  סוג החול  4עובר פה   200עובר פה 

  חול דיוות  100%  0-5%

  חול חמרה  100%  30%

  חול מחצבה  100%  30%

 .30%ות יהיה גבול הזיל . 4.3.2.7

 וכים.החת הציורות ופילוסם למפלסים המת . 4.4

 עטיפת הציור  . 4.5

ס"מ  20גובה  י צידי הציור המוח עדשלה מול בתעמילוי הח –עטיפה בחול  . 4.5.1

מעל קודקוד הציור יבוצע בשי שלבים (הראשון עד מחצית קוטר הציור) 

  והידוקו על ידי הרטבה.

 30- ין בתכיות תבוצע קטן מבטון בבמקומות שבהם צו –קשת מבטון מזוין  . 4.5.2

יות.לפי פרטים בתכ 
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 יור עם תושבת ועטיפה מבטון מזויןצ . 4.6

ו/או החיות המהדס תבוצע עטיפת בטון ידרש הדבר על פי תכיות יבהם ומות קבמ  

מזוין לציור בקטרים לפי פרטים בתכיות ועבור ביצוע העטיפה ישולם ב פרד תחת 

 מויות.סעיף תשלום מתאים בכתב הכ

 מילוי חוזר . 4.7

  ימושי פי השטח העליוים כדלקמן:כון ושהמילוי החוזר יהיה בהתאם לת  

  –א בתחום הדרך לים שפתוח םשטחי . 4.7.1

חוזר מחומר מקומי מאושר על פי הגדרת המפרט המיוחד עד המפלס  מילוי    

  ס"מ בהידוק רגיל. 20שממו בוצע החפירה בשכבות של 

  –רוצפים בשטחי כבישים קיימים ושטחים מ . 4.7.2

צע סוג א' מהודק בבקרה מחומר מהמילוי החוזר מעל שכבות החול יהיה     

שכבות האספלט.  כביש מחמרים חדשים לרבותהבה בות מכמלאה ויוחזרו ש

מחוץ לרצועת הכביש המילוי החוזר יהיה מילוי מקומי מאושר כאמור לעיל 

פסולת ו/או  קי מאבים וחמרים חדשים וכן מחומרים אורגים, אשפה ו/או

החפירה יש לבצע חתוך במסור ק. לפי ומעלה שיבוצע בהידו 2אבים בגודל "

 באספלט.

 –מתוכים  ישיםחי כבטבש . 4.7.3

ס"מ עד פי תשתית  50זר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות המילוי החו    

ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג א'. בשטחי  50 - במידה והעובי קטן מ

ים בהם מתוכן מבה חדש מעל המבה הישן דים ככבישכבישים קיימים 

רת ולפי ביצוע צחת החר האים. במידה ויש לפתוח הכביש לתועה למתוכ

  חדש אז הם חשבים לכבישים קיימים.המבה ה

 

 בדיקה אטימות 5.0551.0

  בקווי התיעול ובמעבירי המים יבוצעו בדיקת לחץ ואטימות במפעל ובשטח כדלקמן:

 במפעל:בדיקה  .1

  החדש (אוקטובר  27י המפורט בת"י ורות לפבמפעל תבוצע בדיקת לחץ אטימות בין הצי

2010(.  

  ר.ב 0.7 –מולבש על הציור  אטם עבור . 1.1

 בר. 1.4 –עבור אטם מובה  . 1.2

 בשטח תבוצע בדיקת אטימות לציורות כדלקמן: .2

רת כמפורט תבוצע בדיקה של דליפה החוצה וצילום צ –בצרת יקוז שתוח במי תהום   

 בהמשך.

 ום:במי תה בדיקת אטימות של דליקה החוצה .3

סעיף  57פרק פרט הכללי (הספר הכחול) מפי ההום לתבדיקת אטימות (דליפה החוצה) במי   

57066:  

מעל לראש  1.20בקווי תיעול עשויים ציורות בטון יש לבצע בדיקה ללחץ מים בעומק של   

הבדק בתאי שהעומד בקודה המוכה ביותר של הציור, בקודה הגבוהה ביותר של הקטע 
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ת ורים, או יוחלפו הציורובהחי ו כלקמ'. אם יתגלו זילות יתו 6.0יעלה על  קטע לא אוו

  ותיעשה בדיקה חוזרת עד שייעלמו הפגמים.

הבדיקות יבוצעו בוכחות המהדס. הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והציוד   

  .הדרוש לביצוע הבדיקות

  

 תאי בקרה ותפיסה 06551.0.

 כללי .1

בקרה החות את ששוכללי הבימשרדי (הספר הכחול) מודגש בזבמפרט הבוסף לאמור  . 1.1

 רומיים חרושתיים ומותאים לסביבת מי תהום.ותאי הקליטה יהיו ט

פתחי כיסת הציורות לתאים יהיו מוכים במפעל (חרושתיים) על פי המפורט  . 1.2

 בתכיות.

י סוג ורות לפה לציור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור ציאיטום חיבור השוח . 1.3

 קרקע.

 יורות.התאם למפורט לעיל עבור צבלתא ציור יבוצעו בדיקות איטום בין  . 1.4

האלמטים יהיו בהתאם לתכית המצורפות או דגם וולפמן מוזאיקה, או אקשטיין או  . 1.5

ת יהיה בהתאם להוראות שווה ערך, תוך שמירה על מידות פים השוחה. ביצוע השוחו

 יר אישור למהדס לאישורו של המתכן.בלן יעבהתקה מפורטות של היצרן הק

מסגרות, אבי יציקה וכו') יהיו בהתאם (שוחות, מכסים, תושבות,  טיםל האלמכ . 1.6

. כל ENA24אשר יוחלפו בהמשך בתקן אירופאי  489/2 –ו  489/1לתקים קיימים 

לגישור לעומס ייד  1227ישראל מס' בעומס תקן  האלמטים במסעות הכביש יעמדו

 .ראליים הישתאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון התקה HCיג חר

ל תו תקן, שם היצרן וסימוו, תאריך יצור וסוג דרגת כל פריט ישא סימון הכול . 1.7

 העומס.

 אישור סופי ייתן רק ע"י המהדס. . 1.8

 שיטת הביצוע .2

פיוי עודפי חפירה, הידוק התשתית וביצוע חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ו . 2.1

ט בתכיות רכמפוטה או ס"מ לתאי בקרה, מצע או חול לתאי קלי 5ון רזה שכבת בט

  כולל התושבת.

 אספקה, הובלה והחת האלמטים של הקולטים ותאי הבקרה. . 2.2

בהיקף התא בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד  CLSMעד תחתית מבה ה מילוי חוזר  . 2.3

בחומר י יהיה תא מתחתיתו ימולא בחול תוך כדי הרטבה. שאר המילומחצית גובה ה

 .3מקומי עם גודל אבן מקסימלי "

או שלבי ירידה רחבים עשויים ליבת פלדה  טון, מדרגות, 40ם לעומס יומכסתקרות  . 2.4

 עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבי שפה מברזל, יציקה וכו'.
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 מכסים .3

יקומם )  לפי מ489טון (לפי ת"י  40ט בתכיות לעומס סים יהיו תקיים ב.ב. כמפורכהמ  

רן, מרובעות בהתאם לסוג היצ תושבול תם עיבוצעו המכסי תמדרכה או מסעה). במדרכו(

  וייעוד השוחה. הרלווטיסמל הלרבות סימון 

 קולטים .4

הקולטים יהיו תקיים כולל הסבכות, לפי פרטים בתכיות ו/או בקטלוג היצרן דוגמת   

  טון. 40או אקרשטיין או שווה ערך, לעומס  ןוולפמ

 על קווים קיימיםת בקרה שוחו .5

  :הכללי את העבודות הבאות טבמפרמור לאהעבודה כוללת בוסף   

  גילוי מיקום הציור. . 5.1

מ' משי צידי  2-3חיתוך הציור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הציור עד  . 5.2

 השוחה החדשה באם יידרש.

ור הציורות ולל חיבלעיל כ 51.07.04עד  51.07.02לפי האמור סעיפים ביצוע השוחות  . 5.3

 שפורקו מחדש.

  יף זה).זו בפרד והיא כלולה בסע בודהור עעב(לא ישולם   

 מדידה ותשלום .6

מדידה לתשלום היא ביח' כולל כל האמור לעיל כמסווג בכתב הכמויות, בהתאם למפרט   

  והתכיות.

  

  צועת המסילה העתידיתבחציית  ר HDPEצרת  51.05.07

 כללי .1

 וצרתמי  HDPEצרת  .HDPEעם שרוול  HDPEמש בצרת יש להשתבחציות מסילת הרכבת 

  HDPE – PE100-SDR-17כתוב בתוכיות. המפרט יהיו , ועל פי ה499על פי תקן 

  HDPEהרכבת צרת  .2

 םובהתא התכה אבזרי י"ע או ,פים ריתוך י"ע יעשו בייהם הציורות וחיבור הרכבה . 2.1

 י"ע חשמלית (Electro-Fusion), מאושרות היצרן מטעם בכתב חיבור להוראות

 .המפקח

 מטעם תוקף ברת הסמכה תתעוד בעל יהיה הציורות רחיבוו בהרכהה את המבצע . 2.2

 .מפוליאתילן הצרת חיבורי לבצע וכושרו יכולתו את המאשרת ,היצרן

 אישור ויקבל ,האביזריםו הציורות יצרן של השדה שרות את חשבוו על יזמן הקבלן . 2.3

 .רןהיצ שותדרי את תואמת עבודתו כי

 .המפקח / הפרויקט הלמ שורואי ןהמתכ דרישות י"עפ יסופקו הציורות . 2.4

 לסוגי פוליאתילן צרת לחבר יתן .הציור ודרג לסוג זהים יהיו פוליאתילן זריאב . 2.5

 יכול אבזריםל חיבור .הברגה או ,יציאות אבזר או אוגן אבזר באמצעות אחרים צרת

 .הברגה או ריתוך של טכיקות בעזרת להיות
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 תאיכו יהול מערכת המהל ןמיצר היוי הקבלן י"ע שיסופקו והאביזרים הציורות . 2.6

 הגלם חומר מקור על יצרן מהספק אישור מכתב יצורף ואביזרים צרת הספקת לכל

  .הגלם חומר וסוג

צעות קבלן מורשה מטעם הצרת תחובר בשיטת היתוך על פי הוראות היצרן ובאמ . 2.7

  היצרן.

  להיתוך חשמלי: HDPEות הכת קצוות ציור . 2.8

ש לקות קצוות מלכלוך ותיבדק תקיתן. י Square מסוגהיו י קצות הציורות להיתוך  

  .HDPEבאמצעות חומר ממיס המאושר על ידי יצרן צרת 

  החיות לביצוע היתוך חשמלי . 2.9

לציר הציור. יש לקות היטב. יש לוודא כי שפות החתכים שטוחות ומאוכות  . 2.9.1

 יןכי השפות המרותכות תהיה סטטיות לחלוטההיתוך יש להקפיד במהלך 

  על עליהם עומס.פא יוושל

מד היתוך חשמלי , יש להימע מהפעלת עומס על ההיתוך עד השתמש בצ . 2.9.2

  התקררותו על פי הוראות היצרן. 

  התשלום כולל חפירה, אספקה, החה והיתר המפורט לעיל.  .2.10

  

  הגת החפירות בפי מים והרחקתם 8.051.05

 זרימה ציר בלןקה דריס, דההעבו בצוע לרגל תחסם מים לזרימת טבעיתה שהדרך במקום .1

 כל את, חשבוו על, הקבלן יעשה כן כמו. מים עמידת /שיטפוות בפי שיבטיח הבצור עוקף

 מקור מכל מים או גשמים מי י"ע,  ציורות פיצוץ, שיטפוות  בגלל זקים למיעת הדרוש

 יא י"ע שיגרם זק כל חשבוו על ויתקן, בבצוע מצא או כבר העשוי העבודה לחלק, שהוא

    .זו הוראה וילמי

2. אי רטיבות עבודה בת   

 בכל לקוט הקבלן על. שהוא מקור מכל בתאי רטיבות עבודה כוללים היחידות מחירי  

, חצץ מצעי, שאיבות כולל, יבשב העבודה לבצוע המהדס י"ע ויאושרו שידרשו האמצעים

 במידהי רטיבות אבת בודהע הובעות וספות תביעות שום'. וכו יוחדמ דיפון, יקוז  ציורות

  .בחשבון תובאה אל וימצאו

  

 ראפ- ריפ 09.551.0

 תיאור .1

עבודה זו מתייחסת לציפוי שטח בקטעי תעלות, סביב שוחות הקליטה עם רשת כובע, סביב   

התאם יות ובראפ במקומות המתוארים בתכ- ים שוים בריצוף ריפמתקים הידרוטכי

  להחיות המהדס.

 חומרים .2

לפחות  טון/מ"ק 2.5מלית תהיה דה במים, וצפיפותה המיייועמ חזקהה האבן תהי . 2.1

מעובי השכבה הדרשת בתכית.  3/4מהאבים תהייה בעלות מימד מיימלי של  2/3

 ס"מ. 15x15של  5-8אבן בעובי ו מקסימליס"מ  40x40עד המימד המיימלי 
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ים. דקאחד של צמט ושלושה חלקים של אגרגטים ב מחלק הדיס יהיה מורכ . 2.2

את הפה  100%כאלה, שכשהם במצב יבש יעברו טים הדקים יהיו במימדים גהאגר

. לא יורשה שימוש 100ממשקלם הכולל יעבור פה מס'  10% - , ולא יותר מ16מס' 

 ממשקל החול הכולל. 6%לה על בחול המכיל טין במשקל העו

 דרישות הביצוע .3

3.1 . י התשת י תחילתלפח על  גבי . עליתהעבודה יעצב ויפלס הקבלן את פהתשתית תו

ס"מ. על שכבת המצע תוח  10ית תוח שכבת מצע סוג ב' מהודקת בעובי גבי התשת

ועליה תוחה  Ø 15@8ס"מ עם רשת זיון  20בעובי  30- שכבת בטון מזוין מסוג ב

לן ירבץ על החומר "מ ומשקס 5-8- אבים בצורה כזאת, שתשקעה לתוך הבטון כה

שופעים יש להיח כות. במדרוות ובקטעים מוהסמ ביםהאהמצא מתחתן ולא על 

את האבים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. העבודה תתחיל מ"רגל המדרון" ותימשך 

ס"מ,  3- ס"מ ולא יותר מ 1 - מ המדרון." החללים בין האבים, לא פחות לכוון "מעלה

י השטח במטאטא קשהטי. בגמימולאו בדייס צמר העבודה יטואטאו פ.  

עבודה וימע לכלוך האבים בבטון או בדייסה ור על יקיון בכל מהלך המן ישהקבל . 3.2

ימים אחרי מילוי החללים  4ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך - צמטי. את הריפ

  בדיס.

 

 ה ותכולת מחיראופי מדיד 51.05.10

 –שטח ה ת (סוגי הציורות, קוטרם, עומקם, אופיהכמויו ציורות ימדדו במ"א כמסווג בכתב .1

 ם, כבישים מתוכים, שבילים מרוצפים וכו').ים פתוחים, כבישים קיימיחשט

 האורך יחושב לאחר ביצוע הקו מקצוות כל הציורות לאורך הציר שלהם. .2

 פקת הציורות והיפלים (כלול באורך הציורות),התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אס .3

לל ורות, חיבורם זה לזה כוית הצהח ה,, חפירת התעלות, ביצוע תושבת החול/חמרהובלתם

האטמים, יסור כביש במידת הצורך, המילוי החוזר, מילוי החול, ההידוקים הדרושים, 

למת ביצוע סעיף זה הבדיקות, הצילום הפימי, האישורים וכל ההוצאות הכרוכות בהש

 וקבלתו ע"י המהדס.

 ם ביצוע צרת מעבירי מים.כולל ג סעיף זה .4

הכחול) מובהר בזאת כי עומק החפירה במפרט הכללי (הספר  57.00.07 סעיףב בוסך לאמור .5

לצורך סיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית ציור פימית בשטחים פתוחים 

ן גובה בי –ת. בשטחים מתוכים (כבישים משטחים וכו') שבהם אין עבודות עפר מתוכו

חתית ציור בין גובה קיים ובין ת – םיימיים קישתשתית מתוכת לתחתית ציור כ"ל. בכב

 כ"ל.

עבור עבודות הכה לחיבור לצרת קיימת בהארכת מוצאים ציוריים קיימים ו/או פרוק של  .6

 תשלום מתאימים (פירוקים, יקוי וכו').קטעי ציור קיימים ישולם בפרד תחת סעיף 

  ראפ- ריפ .7

  ה במ"ר ויתר כמפורט לעיל.המדיד . 7.1

  ה כלול במחיר השוחה.יקוז לא ימדד בפרד ויהיוחת ב לשביראפ מס- הריפ . 7.2
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  ראפ יכלול עבודות חגורות בטון.- הריפ . 7.3

  

  :   מתקי יקוזטבלה למיקום גילו  12קטע  51.05.11

בחתך מתקן יקוז
 בדרך

מבה צד
 ומדיא

 הערה

  ת יקוז לחיבור קולטי כביש מערכלשמא1.2x1.0   305  12/01שוחה מס' 

  יקוז לחיבור קולטי כביש מערכת שמאל1.2x1.0  307  12/02' שוחה מס

לחיבור צרת מקזת רכבת וקולטי  שמאל1.2x1.0  10+000  12/03שוחה מס' 
  כביש

לחיבור צרת מקזת רכבת וקולטי  שמאל1.2x1.0  10+050  12/04שוחה מס' 
  כביש

  12/05מס' שוחה 
   Ø125עגול

בת וקולטי כזת רמק רתלחיבור צ שמאל10+085
  כביש

למוצא  Ø60מתחבר למעביר מים  שמאל1.5x1.5   10+120  12/08ס' שוחה מ
  יקוז 

  חוצה רכבת  Ø60מעביר מים שמאל1.5x1.8   10+130  12/07שוחה מס' 
  שמאל1.2x1.0   10+150  12/10מס'  שוחה

  שמאל1.2x1.0   10+180  12/11 שוחה מס'

  שמאל1.2x1.0  10+220  12/12שוחה מס' 

  שמאל1.2x1.0  10+250  12/13ס' שוחה מ

  מכסה רשת יקוז שביל אופייםימין1.2x1.0   10+125  12/83שוחה מס' 

  חוצה רכבת  Ø60מעביר מים ןימי1.5x1.8   10+130  12/84שוחה מס' 
  ימין1.2x1.0   10+150  12/85שוחה מס' 
  ימין  1.2x1.0   10+160  12/86שוחה מס' 
  מכסה רשת יקוז שביל אופייםימין  1.2x1.0   10+160  12/87שוחה מס' 

  מכסה רשת יקוז שביל אופייםימין  1.2x1.0   10+180  12/88שוחה מס' 

לטי כבת וקולחיבור צרת מקזת ר ימין1.2x1.0   10+305  12/16שוחה מס' 
  כביש

  12/17שוחה מס' 
  Ø125עגול

  שוחה בעיקול של כביש ןימי10+340

  12/18שוחה מס' 
  Ø125עגול

  שוחה בעיקול של כביש ימין10+375

  12/19שוחה מס' 
  Ø125עגול

   ימין10+400

  12/20שוחה מס' 
  Ø125עגול

  שוחה בעיקול של כביש ימין10+425

  12/21שוחה מס' 
  Ø125עגול

  שוחה בעיקול של כביש ימין10+445

  ימין1.2x1.0   10+465  12/22' מסשוחה 

  ימין1.2x1.0   10+520  12/23שוחה מס' 

  12/24שוחה מס' 
  Ø125עגול

  שוחה בעיקול של כביש ימין10+560

לחיבור צרת מקזת רכבת וקולטי  ןימי1.2x1.0   10+590  12/25שוחה מס' 
  כביש

בת וקולטי כזת רמק רתלחיבור צ ימין1.2x1.0   10+610  12/26מס'  שוחה
  כביש

  חוצה רכבת Ø60מתחבר לציור ימין1.5x1.8   10+620  12/28ס' שוחה מ
  חוצה רכבת Ø60מתחבר לציור שמאל1.5x1.8   10+620  12/27שוחה מס' 
וקולטי  זת רכבתלחיבור צרת מק שמאל1.2x1.0   10+385  12/30שוחה מס' 

  כביש
רכבת וקולטי  לחיבור צרת מקזת שמאל1.2x1.0   10+410  12/31שוחה מס' 

  כביש
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בחתך  מתקן יקוז
 בדרך

מבה   צד
 ומדיא

 הערה

  12/32שוחה מס' 
  Ø125עגול

   שמאל10+440

  12/33שוחה מס' 
  Ø125עגול

   שמאל10+480

  לשמא1.2x1.0   10+505  12/34שוחה מס' 

  12/35שוחה מס' 
  Ø125עגול

   שמאל10+560

  12/36ס' שוחה מ
  Ø125עגול

  כביש ל שלעיקוב שוחה שמאל10+590

  ממול לקוזול Ø60 קו יקוזימין1.2x1.0   10+635  12/40שוחה מס' 
  ממול לקוזול Ø60 קו יקוזימין1.2x1.0   10+660  12/41שוחה מס' 
  ממול לקוזול Ø60 קו יקוזימין1.2x1.0   10+685  12/42שוחה מס' 

  ימין1.2x1.0   10+710  12/48 וחה מס'ש

  ימין1.2x1.0   10+730  12/43ס' מ שוחה

  12/44שוחה מס' 
  Ø125עגול

  ימין10+760

  12/50שוחה מס' 
  Ø180עגול

חוצה רכבת למוצא  Ø80מעביר מים  ימין10+800
  יקוז

  12/51שוחה מס' 
   Ø180ולעג

למוצא  חוצה רכבת Ø80מעביר מים  שמאל10+800
  יקוז

  12/52שוחה מס' 
   Ø180עגול

למוצא חוצה רכבת  Ø80עביר מים מ אלשמ10+805
  יקוז

  
חוצה רכבת למוצא  Ø80מעביר מים  שמאל1.8x1.5   10+805  12/53שוחה מס' 

  יקוז
  שמאל1.0x1.0   10+700  12/45שוחה מס' 
  שמאל1.0x1.0   10+730  12/46ס' שוחה מ

  12/47שוחה מס' 
   Ø100גולע

   שמאל10+765

  12/61שוחה מס' 
   Ø125ולעג

   ימין10+810

  ימין1.2x1.0   10+890  12/62מס' שוחה 
  12/63שוחה מס' 

   Ø125עגול
  שוחה בעיקול של כביש ימין10+920

  12/64שוחה מס' 
   Ø125עגול

  וחה בעיקול של כבישש ימין10+960

  12/65שוחה מס' 
   Ø125עגול

  שוחה בעיקול של כביש ימין10+975

  ימין1.2x1.0   11+000  12/66' שוחה מס

  ימין1.2x1.0   11+020  12/67וחה מס' ש

  12/68שוחה מס' 
  Ø125עגול

   ימין11+030

  ימין1.2x1.0   11+040  12/69שוחה מס' 

  שמאל1.2x1.0   10+805  12/70שוחה מס' 

  שמאל1.2x1.0   10+845  12/71שוחה מס' 

  אלמש1.2x1.0   10+895  12/72שוחה מס' 

  12/73שוחה מס' 
   Ø125גולע

  שוחה בעיקול של כביש שמאל10+920

  12/74שוחה מס' 
  Ø125עגול

  שוחה בעיקול של כביש שמאל10+925

  שוחה בעיקול של כבישמאלש10+945  12/76שוחה מס' 
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בחתך  מתקן יקוז
 בדרך

מבה   צד
 ומדיא

 הערה

  Ø125עגול
  שמאל1.2x1.0   10+985  12/77שוחה מס' 

  שמאל1.2x1.0   11+040  12/78שוחה מס' 
  .העבודה בתכיות התוים פ"ע העבודה לבצע הקבלן ועל בלבד לעזר יםה בטבלה התוים

  

   ציורות יקוזטבלה של * 

  .העבודה בתכיות התוים פ"ע העבודה לבצע הקבלן ועל בלבד לעזר הים בטבלה התוים* 

  

  טבלה של תעלות לביצוע * 

  .העבודה בתכיות תויםה פ"ע ודהבהע לבצע הקבלן ועל בלבד לעזר הים בלהבט ויםהת* 

  

  חתכים
 ציור

 ציוראורך 
 (מ"א)

רותהעמבה  צדקוטר

304-309 105Ø50שמאל 
10+000-
10+130 

130Ø50ור בטון מאלשצי  
 

10+130-
10+180 

50  Ø50ור יצ לשמאHDPE ימעל חדר טכ 

10+180-
10+250 

70  Ø50ור בטון שמאלצי  
 

10+120 13  Ø60מעביר מים 
10+130 15Ø60חציית רכבת  

10+120-
10+180 

60  Ø50יקוז שביל א ימיןייםופ  

10+305-
10+620 

315  Ø50ימין   

10+390-
10+620 

235Ø50שמאל   

10+620 12Ø60  כולל  קלה רכבת תחציי
  ת בטוןעם עטיפ HDPEציור 

10+620-
10+800 

170  Ø60זול ימיןממול לקו  

10+700-
10+800 

105  Ø50שמאל   

10+800 32  Ø80   חציית רכבת קלה כולל
  ת בטוןעם עטיפ HDPEציור 

10+800-
11+040 

215  Ø50ימין   

10+800-
11+040 

265Ø50שמאל   

  חתכים
 תעלה

אורך תעלה 
 (מ"א)

 הערותמבהדיפון

10+000-
10+120 

ריפ 100
 ראפ

ז למוצא יקוז וכולל אמצעים תעלת היקו 
 להשהיית גר
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  עבודות ריצוף ואבי שפה 51.06

  

  אבי שפהריצופים ו 51.06.01

אבי שפה טרומות של בטון יהיו במידות ובצורות המצוייות בתכיות או באחד משאר  .1

  דלהלן:וכ 19סמכי החוזה, ומאחד המיים המצוייים בת"י מ

  ;למדרכות, לשולי מיסעות ולמפרצי חייה  . 1.1

  ה ;עתו לאיי . 1.2

  לשוליים של שבילים . 1.3

, הן תהייה מהסוג העמיד בשחיקה (כל אבן 19בי השפה יעמדו בדרישות האיכות של ת"י א .2

  תסומן באות "ש"). העבודה כוללת גם יסוד ומשעת מבטון.

 וגב בטון יסוד .3

 10X10ס"מ עם גב בטון במידות  10 ן בעוביכל אבי השפה תוחה על גבי יסוד בטו . 3.1

  ס"מ.

ל גבי יסוד בטון משותף. כמות הצמט בבטון בן תעלה סמוכות תוחה עאפה ואבן ש . 3.2

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. אבי השפה יחוברו בייהן בטיט  250תהיה לפחות 

  .1:2צמט ביחס של 

 בקשתותהחה  .4

לות קצרות מהאורך הסטדרטי ים ותעבפיות ובקשתות חדות תסופקה ותוחה אב . 4.1

ר אבים קצרות והחה בקשתות. "מ). לא תשולם תוספת עבוס 25 "מ אוס 50(באורך 

  לא יורשה השימוש בשברי אבן שפה, אלא בקטעים טרומיים או קטעים מוסרים.

  מפעל.בקשתות קטות יוחו אבי שפה מעוגלות מה . 4.2

  לא תשולם כל תוספת בגין ה"ל. . 4.3

 ורי אספלט קייםשפה באזחת אבן הה .5

ספלט הקיים ברצועה. הרצועה הדרושה ופרוק הא ריסותבצע יבאזורי אספלט קיימים   

היסור ופרוק האספלט ימדדו וישולמו בפרד בסעיפים המתאימים. כן כוללת העבודה 

דה ווצר, בין קו היסור ובין פי האבן, סתימת המרווח הוצר לאחר החת אבן השפה במי

  אישור המהדס).לפוף בכ 20- ובבטון אספלט דק והידוקו (או בבטון ב ביטומן בריסוס

  

  שילוט ותמרור 51.31

  

  החיות כלליות 51.31.01

צורת התמרורים, צבעיהם ודוגמאות הסימון שבהם, יהיו מתאימים למתואר בתקות  .1

ה במהדור" 2010- עת התעבורה (קביעת תמרורים) תשע"אלביצוע פקודת התעבורה: "הוד

  אל.רכת למועד בצוע העבודה בדיי מדית ישהמעוד

ם בייהן יהיו לפי המפורט בחוברת "תקות והחיות אותיות, הספרות והמרווחיהורת צ .2

במהדורה המעודכת  - של משרד התחבורה, המהדס על התעבורה  - " 2018להצבת תמרורים 

  העבודה.למועד בצוע 
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3. יות.מידות התמרורים יהיו בהתאם למפורט בתכ  

, סוג בדקו בהתאם למספר השורותיה) יוכדומ 601-617, 439ידות תמרורי שלטים (מסוג מ  

האות, רוחבה וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי המסגרת. על 

  הקבלן לקבל את אישורו של המהדס לפי ביצוע התמרור.

  .118,108"מ למעט תמרורים מ 25וס פיות התמרורים המשולשים והמרובעים יעוגלו ברדי .4

וע"פ המפורט במפרט אספקה  2247ת"י  וי סגסוגת אלומייום לפישפח עצרו מוהתמרורים יי .5

  ) "תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" של מכון התקים הישראלי.1968(מרס  111מס' 

  .111הכל לפי מפא"ס  - חלדה וצביעתו עיבודי הפח, הגתו בפי ה  

קת הסרט ב. הד111ס "חזירי אור, לפי הדרישות המפורטות במפאיהיו מ כל התמרורים .6

  בחימום ובתאי לחץ בלבד. המחזיר אור תעשה

  הסימים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתור. .7

ימן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצואן כל תמרור יישא על פיו שאים מכוסים בסרט, ס .8

  חרי) ותאריך ייצור התמרור.ולו המס(או סימ

  

  םעמודיה 51.31.02

 -  530מ"מ, לדרישות ת"י  2.20ובעובי דופן  3פלדה בקוטר "ודים יהיו עשויים ציור מהע .1

  "ציורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".

ם המיועדים להתקה עליו, גובה התקתם אורך הציור ייקבע בהתאם לכמות התמרורי .2

  ל לפי המפורט בתכיות.סוד, הכועומקו בי

  ב העמוד לאחר הצבתו.תך מוט פלדה למיעת סיבווד ירהעמו לבקצהו התחתון ש .3

פי העמודים יוקו בחומר ממיס לפי הצביעה. אם יש שכבת חלודה יוקה העמוד בהתזת  .4

  חול לצורך הסרתה.

בן ל- שחור אבץ כרומטי ובשתי שכבות של לכה סיתטית בצבעים העמודים ייצבעו בשכבת .5

קיה  במצב אופקי ובאופן שתהא דהעמוהצבת  וכמפורט בתכיות. הצביעה תעשה לפי

  שעות. 24מזילות צבע. בין כל שתי שכבות צבע יפרידו 

מ"מ. הקופסה תהיה בקוטר  1העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומייום שעוביו  .6

ור והסרתו תהיה פקשה.ימי כזה כך שיולבש בכוח על הצי  

  ם.והמיקפרטי  קום העמודים יבוצע בהתאם לתכיות ולפימי .7

בדוק שלא יהיה מוסתר מעיי הוהגים ברכב במרחק המתאים. כל לפי הצבת העמוד יש ל .8

  סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהדס. 

). הצבת העמוד 118(לפי ת"י  -150א בטון בס"מ ממול 40העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  .9

  ס"מ.  20וצקה שכבת בטון בגובה לאחר שיתיעשה 

קירות הבור. העמוד יוצב אכית, ולאחר ת, ובאופן שתמע מפולת בוזהירוצב ביהעמוד  . 10

שתוצק כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה. אדמה זו תהודק 

  ידית.

  שעות לאחר יציקת היסוד. 24מוד תבוצע לפחות התקת התמרור אל הע . 11
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  פי יחידה.להיה לום ישלת את אספקת התמרורים  ואת התקתם. התודה כולהעב . 12

  

  ת התמרורים לעמודיםהצב 51.31.03

  התמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת התקן (קולר) כמפורט בתכיות ובפרטים. .1

ות יעובדו וייקטמו. כל הרכיבים יהיו כל חלקי ההתקן יהיו עשויים פח פלדת פחמן. כל הפי .2

  כן.לפי  בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצהבאבץ,  מגולווים

  מגולווים.כל הברגים והאומים יהיו   

תמרורים מרובעים יורכבו על מסגרת מגולוות עשויה זויתים מרותכים לפי התכיות,  .3

  ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומייום.

יחסות היא אל לל ההתיותקו בגבהים המצויים בפרטים ובתכיות. בדרך כהתמרורים י .4

  אל התמרור התחתון.או יותר, תתייחס המידה  םרוריי תמשתחתית התמרורים, ואם יש 

זווית ההתקה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון  .5

  המהדס.

  קתם. התשלום יהיה לפי יחידה.העבודה כוללת את אספקת העמודים  ואת הת .6

  

  / רחובות שיםמון כביעבודות סי .3251

  

  החיות כלליות 51.32.01

כוותו צביעת פסים וסימים על פי מיסעות האספלט ומשטחי  י דרכים כמתואר בפרק זה,סימ המוח

  בטון, על גבי אבי שפה או קירות, הכל לפי הדרש בתכיות.

  

  הצבע 251.32.0

סימון דרכים" צבעים ל"סימון  935סימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס' הצבעים ל .1

  חזירות או בלעדיה.מכית ות זכוויתאימו לשימוש עם כדורי

  המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד. השכבה .2

  

  הצורה 351.32.0

ת הביצוע וגיליוות צורת הסימים, רוחבם ומדידת מיקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתכיו .1

  הפרטים.

  מגרשי חיה יהיו מחזירי אור. ט, למעטכל הסימים על האספל .2

ו בעזרת תדמיות (שבלוות) מוכות מראש, פסי עצירה והמתה, יסומוציה עברי חחצים, מ .3

  ואשר צורתן כמתואר בפרטים.

ווים לבים תועה צבועים ק- קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי .4

ת העקומות ישיקו למסלולי הסיעה. לא ות. קצווכדומה יבוצעו בעקומות אחיד 803מסוג 

  פסים ואבי שפה, אלא אם צוין על כך בתכיות.בין קטעי פסים, או בין  תפיותקבלו י
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  הצביעה 451.32.0

ע  יום לאחר מכן לבצ 22 - ל 15הצביעה תעשה מיד אחרי ביצוע האספלט. בתקופה שבין   .1

  צביעה חוזרת מלאה .

י פכת ה - ם י. "סימון דרכ934דרישות המפורטות בת"י פי כל ההכת פי האספלט תתבצע ל .2

  ימים".כבישי אספלט וצביעת ס

שכבות מחזירות אור תתקבלה ע"י הוספת כדוריות זכוכית על פי הצבע הרטוב, בכמות של  .3

  גרם למ"ר. 200

  כיות יימחקו על ידי קרצוף  עדין של הכביש.סימים קיימים אשר אים מתאימים לת .4

לא תיעשה לשביעות רצון  ואשריחה) רייצבעו בצורה לא כוה, או לא יפה (מ ים אשרסימ .5

  מהדס, תמחק על ידי קרצוף עדין של  הכביש ותיצבע מחדש.ה

  .934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתועה תעשה בהתאם לדרש בת"י  .6
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  רמזורים – 52פרק 

  

  החיות כלליות 52.01

התקה,  רותיתן שיממכרז ל –הרמזורים של עיריית ירושליים מערכת  בהתאם למפרט טכי מיוחד של

  קי רמזורים קיימים והתקה, אחזקה ושרות של מתקי רמזור חדשים.אחזקה ושירות למת
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  מהורעבודות  - 54פרק 

  

  החיות כלליות 54.01

  כללי 54.01.01

במפרט  54יות פרק והח 4.1חלק  940ח ועיגון בורגי הסלע יבוצעו עפ"י ת"י כל עבודות קידו .1

  ות מפרט מיוחד זה.אהור תוספתבהספר הכחול  –הכללי 

ת ביצוע פרויקט זה יבצע הקבלן עבודות ייצוב מדרוות זמיים הכוללות קידוח ועיגון במסגר .2

ים ובמועדים שוים ממפלסים שוים עבור .ברגי סלע בקטרים ואורכים שו 

על ידי בעלי מקצוע מוסים, בשיטות בוצעה העבודות הקשורות בביצוע בורגי הסלע ת .3

ה תבוצע בעזרת ציוד מתאים לחתך ים לדרישות המפרט. הקדיחממתאיצעים מובא

קרקע/סלע שיתגלה באתר. יתן להשתמש במקדח ספירלה, הקשה סיבובית ומקדח יהלום 

ה ס"מ לפחות. על הקבלן לקחת בחשבון, כי יהי 10דח תוך יקוי באוויר בלבד. קוטר המק

ום. הקדח, או התקלות במי התה פותבות דייצ- בשימוש בציור מגן, בכל מקרה של איצורך 

על הקבלן לקחת בחשבון ביית פיגומים ותמיכות זמיים המתאימים למכות הקידוח. הכל 

דה ייעשה בפיקוח צמוד של ייעשה בתאום ואישור המפקח וללא תשלום וסף. תהליך העבו

על  ו, שיסכמו בכל שלב ושלב מה עשה ויחתמפומה"ן מהדס מומחה מטעם הקבל

 בשטח, לא תבוצע כל עבודה. ציג מה"פ ו"ח. בהעדר דסמך/מ

על הקבלן להגיש לאישור המפקח פרוט של חומרים, אביזרים ואמצעים, אשר בהם הוא  .4

טיב החומרים והאביזרים יהיה מאושר ע"י  מציע להשתמש בביצוע ברגי הקרקע והסלע.

ותוצאותיה,  םדיקתעל ב םלעשות בדיקות אלה וכל המסמכים, המעידימוסמכת מעבדה ה

 לפי השימוש בהם. יוגשו למפקח

  

  חתך גיאוטכי של הקרקע באזור העיגון 54.01.02

צוע בורגי . מטרת ביסלע שוות מילוי ושכבותבאזור העיגון מצאות קרקעות שוות, שכבות  .1

  חפירה.תימוך ההסלע להגיע לרבדי סלע כדי להבטיח את 

סיון שיארגן יחי ם את התוים בעזרת קידוילהשלעליו  אם הקבלן איו מסתפק במידע זה, .2

  ויבצע ויממן בעצמו.

ברגי הסלע יבוצעו כפי שמצויין בתכיות. במקרה שיתגלה שיוי בתכוות החומר המצא  .3

ו סלע ו/אאם לעשות או לא לעשות בורג  מה"פג סלע, יחליט במקום שתוכן לבצע בור

  .הקרקע והמתכןת עם יועץ וייעצ, בהתולהזיזו ממקומו ו/או לשות את מידותי

  

  ברגי סלע 54.02

 כללי 54.02.01

 . כמצוין בתכיות, באורך פלדת זיון  כמתואר בתכיותברגי הסלע יהיו ממוט  .1

 20עובי פלטת הקצה יהיה לפחות  ס"מ האחרוים 20 - הברגים יהיו בעלי תברוג לפחות ב .2

 ללי הבימשרדי. לפי חוזקכרט הע במפלאר תכוות הברגים יהיו כמפורט לברגי ס. שמ"מ

  הסלע במקום ידרשו ברגי סלע ארוכים או קצרים יותר.
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השחלת מוטות הפלדה המגולווים לתוך הקדחים תהיה תוך שימוש בשומרי מרחק  .3

דוח. רכז הקילבורג סלע מפלסטיק אשר ימקמו את מוטות הפלדה בממתאימים, מיוחדים 

  טי.ס הצמישומרי המרחק יאפשרו את זרימת הדי

 .2 - ות של בורג הסלע לא יפחת ממקדם הבטחון על עומס השר .4

  כמצוין בתכיות.יהיה לעיגון  עומס השרות המתוכן בבורג סלע .5

  

  שיטת הקדיחה 54.02.02

ש ש סכת התמוטטות הדפות, תבוצע הקדיחה תוך שימובהתאם לתאי הקרקע, כאשר י .1

. הקדיחה תבוצע דרך חהקד שלמות או שיטת קדיחה אחרת שתבטיח אתרות מגן בציו

  ס"מ. 10לים שיישארו בקירות הבטון בזמן יציקתם. קוטר הקידוח לפחות שרוו

  קדיחת הבורג ויציקתו תבוצע באותו יום. .2

ל הקבלן שיקדח באופן שימע סחף או דרדור של שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה ש .3

ך אם שיטת הקדיחה א. "פמהי דעם זאת, שיטת הקדיחה תאושר מראש על י קע. יחדהקר

לזקים, יהיה המזמין רשאי להפסיק את הקדיחה, להורות על שיויים ואף להחליף תגרום 

 את הקבלן, במידת הצורך.

 

  תערובת הדייס והזרקתו 54.02.03

של המפרט  54 קישות פרייס הצמטי, עירבולם והזרקתם ייעשו בכפיפות לדרחומרי הד .1

ל צמט קי + מים עם מת ס הצמטי יוכן מתערובת שיהדי .54095 הכללי הבימשרדי, סעיף

מים מתאימה. הקבלן יגיש את פרטי התערובת המוצעת ואופן ערבובה לאישורו של המפקח. 

  הדייס ולהביאן לאישור המפקח. הקבלן רשאי להציע גם מוספים לתערובת

. הבדיקות תדימוהמק ותיועד לדייס באתר בעוד מועד לפי הבדיקצמט המיש לרכז את כל ה .2

  ס ייעשו זמן מספיק לפי התחלת הדיוס להוכחת תכוות הדייס.המקדימות לדיי

אטמוספירות דרך ציורות הזרקה,  10 - הדייס הצמטי יוזרק לתוך הקדח בלחץ שלא יפחת מ .3

הקדח בדייס ("גראוט") ייעשה  שמילוי אשר יוחדרו עד לקצה הקיים והמרוחק מהקיר באופן

ס בשיטה זו יבטיח את רציפות התערובת פי פי הקיר. מילוי הדיילחק כהמרוח מקצה הקד

  וכיסוי אות של מוט הזיון לכל אורכו.

ה צירית. הבדיקה בלחיצ מגפ"ס 30- חוזק תערובת הדייס ייבדק בכל בורג עשירי ולא יפחת מ .4

. קןלן. כל הבדיקות בהוצאתו האחרוה של התבון הקבתעשה ע"י מעבדה מוסמכת, על חש

  .118י תבוצעה גם בכפיפות לת" תדיקוהב

  יציקת הדייס תיעשה לאורך כל הבורג. .5

ההתקשות,     , יתן יהיה להשתמש בחומר מאיץמה"פבמידת הצורך ובאישור מראש של  .6

וסה מראש ואי שבדקו מהירות ההתקשות וחוזקו.בת 

  

  הברגיםבדיקת  54.02.04

יל ייקבע מגפ"ס. החוזק בעל 30 - ל עיגי עלילב בדיקת הברגים תחל רק לאחר שחוזק הדייס .1

קוביות לפחות, שמצאו כל הזמן בשטח, סמוך לעוגים  3ע"י בדיקת חוזק הלחיצה של 
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מגפ"ס. חוזק הקוביות  30 - מ וטופלו בתאי אשפרה זהים. החוזק על שום קוביה לא יפחת

  .רתבמבדקה מאוש ייבדק

2. לפית, יגיש הקבלןיי ביצוע הדריכה הית מערכת הדריכפר המאישול סיוה קח את תכ

עקומת הכיול של המכבש מה"פ ומהלכיה. לפי תחילת הדריכה הסיוית, יעביר הקבלן ל

מעבדה מוסמכת של מכון לחץ. כיולים אלו יבוצעו רק ב- (ג'אק) הידראולי ושל שעוי מד

 התקים.

אולי רההיד'אק הגאת תוכיות המתקים להעברת הכח מ ה"פקבלן למכן, יעביר ה- כמו

 ת ברגי סלע.לסלע במקרה של בדיק

  . ASTM D 4435 - הבדיקות יבוצעו בהתאם ל .3

  בדיקת הברגים תיעשה בשלבים: .4

  ) investigation  testsבדיקות מקדימות ( . 4.1

 ברגי סלעהברגים המתוכים אך לא פחות מארבעה  מסך 2%לפחות ייבדקו  . 4.1.1

ועים). בים קברג ים(בקטע בו לא מתוכ התימוך תחוםבוצעו בר ישא

מכוח  300% - (שליפה) או עד לעומס השווה ל ד להרסע הבדיקות יבוצעו

. העלאת העומס והורדתו תיעשה במדרגות עפ"י טבלה מס' העבודה המתוכן

  , להלן.1

  ירות השוים ובשלבים השוים.  הברגים ימוקמו בק . 4.1.2

  שור מה"פ.ובא לאימיקום הברגים י . 4.1.3

ם מו הברגים הקבועים ובהתאכאים ות טהברגים אלה יבוצעו באותה שי . 4.1.4

  להחיות המפורטות שיימסרו ע"י המתכים. 

  ברגים אלה יבוצעו לפי תחילת ביצוע כל הברגים המתוכים.  . 4.1.5

  תוצאות בדיקות אלה. שיויים/עדכוים בתכון יבוצעו בהתאם ל . 4.1.6

  

  בדיקות מקדימות - ברגיםמה 2%בדיקת   :1טבלה מס' 

  

  
  % הגדלת/הקטת הכוח

ה בדקות תם המימומי
ת בין הגדלת/הקט

  הכוח

  התהגות צפויה

  2מחזור   1מחזור   2מחזור   1מחזור 
(% מעומס 

  שרות)
(% מעומס 

  שרות)
  (דקות)  (דקות)

בעומסים מוכים   1  1  12.5  12.5
צבות מד לחץ ללא התיי

  "פילת כוח".
ירידה בעומסים גדולים 

מד לחץ עם צורך ב
בתיקוים לצורך קבלת 

  רש.ס דומע
) במקרה שלא יתן ג

את העומס כדרש, לייצב 
הרי שהעומס היציב 
הקודם הוא העומס 

המקסימלי הגבולי של 
  העוגן.

25  37.5  1  1  
50  100  1  1  
75  150  1  1  

100  200  1  10  
125  250  1  10  
150  300  15  15  
100  200  1  1  
50  100  1  1  

12.5  50  1  1  
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   )estsnce taacceptבדיקות קבלה ( . 4.2

באופן אקראי.  ע"י מה"פ שר מיקומם ייבחרמהברגים, א 20%ייבדקו  . 4.2.1

כוח העבודה המתוכן של מ 150%מקסימלי של עד  כוחהבדיקה תיעשה עד ל

  .הבורג

די למוע זק כמהחוזק הגבולי של פלדת הבורג,  60%עומס זה לא יעלה על     

  לדה.לפ

הבורג התארכות  תמדידתוך  ,בשי מחזורים תעשהוהורדתו  כוחהעלאת ה    

  , להלן.2המופעל ועפ"י המדרגות שבטבלה מס'  מול הכוח

, בורגי הסלע יושארו חופשיים מה"פלאחר השלמת הבדיקות ה"ל ובאישור  . 4.2.2

  יר הבטון.ללא עומס, עד ליציקתם בתוך ק

  

  הקות קבלבדי –מהברגים 20%בדיקת   :2טבלה מס' 

  

 % הגדלת/הקטת הכוח 
  )2, 1(מחזורים 

מתה בין המום מיי
  וחהגדלת/הקטת הכ

  )2, 1(מחזורים 

  התהגות צפויה

  (דקות)  (% מעומס שרות)
בעומסים מוכים התייצבות   1  10

  מד לחץ ללא "פילת כוח".
 בעומסים גדולים ירידה במד

לחץ עם צורך בתיקוים 
  לצורך קבלת עומס דרש.

רה שלא יתן לייצב )   במקג
 יאת העומס כדרש, הר

ציב הקודם הוא ימס השהעו
סימלי הגבולי העומס המק

  של העוגן.

50  1  
100  1  
150  15  
100  1  
50  1  
10  1  

  

  אחריות הקבלן 54.02.05

הבורג, שהוא מציע, שיטת הקדיחה,  את פרטי מה"פהקבלן יעביר לאישור מוקדם של  .1

  הבורג. ודריכת ההתקה, בדיקת

ורג וכן כל החומר כה והתארכות לכל בורג ובית דראגרמויטבלאות וד מה"פהקבלן יעביר ל .2

  הטכי החוץ למפקח לקראת בדיקת כשירות הברגים.

אורך  כל דרישות מפרט טכי זה מהוות את הדרישות המיימליות. הקבלן רשאי להוסיף על .3

בל בורג העוה לכל הדרישות המפורטות לבד שיקהבורג, קוטרו, לחץ והזרקה וכמות הזיון וב

 כוח הדרש בבורג.הולל יל, כעל

כן, יאפשר הקבלן - . כמומה"פיבצע את עבודות הברגים השוות באתר רק בוכחות הקבלן  .4

 ה"פה מראש למלבצע פיקוח על מרכיבי הברגים המיוצרים בבית המלאכה, הכל תוך התרא

 על העבודות המתוכות.

ון הבורג, הכל על קו תיילת אסיותר מדרישות מפרט זה, תהווה סיבה לפ באחד אועמידה - אי .5

 המזמין.ול דעתו הבלעדי של פי שיק
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 ותכולת מחירמדידה אופי  54.02.06

 ביח' לפי קטרים ללא תלות באורך הבורג המדידה תעשה  .1

של  ל החומרים והמלאכות הדרשים בברגים, את הפעלתוהתשלום יהווה תמורה עבור כ .2

רקתו הדיס והז, והרכבתו במקום בורגהת, יווד הדרש לקידוח, פיגומים ותמיכות זמהצי

  ., בדיקה וכל העבודות האחרות הדרשות עד לקבלת בורג שלם במקום

 לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע ברגים מעבר לדרישות המיימום במפרט זה. .3

 ר פלטת הפלדה בקצה הבורג ישולם בפרד.עבו .4

  

  מביםיטור   54.03

  חוק אתר –יטור רעידות במהלך הביצוע   01354.0.

מובאות להלן החיות לושא יטור תזוזות ורעידות (ויברציות) במבים הסמוכים לאתר   .1

  העבודה של הקו הירוק בירושלים. 

העבודות ההדסיות אשר מתוכות במסגרת הפרויקט כגון חציבות, קידוח כלוסאות,   .2

לזעזועים  אילו גורמים כדומה יבוצעו בסמיכות למבים קיימים, עבודותהידוק ויברציוי ו

ורעידות (ויברציות) אשר עלולים לגרום לזק במבים קיימים (בייים, מבים תומכים, 

  תשתיות וכו') ובמיוחד בעת ביצוע העבודות בסלע קשה מסיבי. 

ורטת אשר תכלול בין היתר על הקבלן להכין באמצעות חברה מומחה מטעמו תכית יטור מפ  .3

  את הושאים הבאים:

ר אשר יקבע את השפעת הוויברציות מעבודות הדסיות על מבים סמוכים. חוק האת  3.1  

בהיעדר תקן ישראלי מתאים, חוק האתר ומדידת הזעזועים יוכן על פי הוראות של 

-longעבור עבודה מתמשכת "  DIN 4150, DIN 4130תקים רלווטיים, כדוגמת

term." 

קבלן לקוט על מת לעמוד עים שיידרש הלא תשולם כל תוספת תשלום בגין האמצ    

 בתקים ה"ל.

יטור רעידות רציף של המבים המצויים בתחום ההשפעה וזאת בכדי לפקח על   3.2  

כמו כן מטרת  העבודות ההדסיות ולמוע וויברציות מעל המותר במבים הקיימים. 

ים ולקבל זמין יוכל לקבל מעקב קבוע ורציף אחר מצב המבהיטור הרציף היא שהמ

  התראה בזמן אמת במקרה שתתקבל בעיה.

לשם ביצוע חוק אתר והיטור הרציף, יידרשו סיסמוגרפים שיותקו על  יודגש כי    

המבים הקיימים. כמות הסיסמוגרפים ומיקומם יקבע במסגרת תכית היטור ע"י 

  המומחה.

בתחום ויותאם לכלי חוק האתר לושא רעידות יוכן ע"י חברה מומחה תכית היטור ו  3.3  

  העבודה ושיטות העבודה של הקבלן.

יטור הרעידות יכלול מדידת רעידות רקע, בזמן בו לא ערכות עבודות, למשך זמן של   3.4  

  לפחות שבוע לפי תחילת העבודות.

 יפורטו הבת עבודה מקדימה מטעמו תכי כין הקבלן והמומחהלפי תחילת העבודות י  3.5  

יד לעשות שימוש הקבלן, מיקומם בשטח העבודות, מפלס כלי העבודה בהם עת
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ת העתידי של כל כלי, שעות העבודה של הכלים השוים וזאת לכל אחד משלבי רעידוה

  העבודה. 

תערך רעידות היוגש דו״ח מדידת רעידות. מדידת  בכל חודשוכן  עם תחילת העבודות  3.6  

במידה  בודה המרבי באתר.ו כל כלי העבודה באתר פועלים בהתאם לאופן העבזמן ב

 ,רעידותהיקטו אמצעים מידיים להפחתת תרים המורעידות החריגות ממפלסי ישן ו

תראיה תוצאות לאחר מכן במידה וגם , במקרה כזה יערך דו״ח מדידות חוזרות

  הפסקת העבודה.והקבלן יישא באחריות למשמעויות  חריגות, תופסק העבודה

ו בקשה להארכת משך ביצוע עקב כך והקבלן יישא לא תוכרה כל תביעה כספית א    

  יות אלו.בלעדית בעלו

סקר מבים מפורט אשר יבוצע ע"י מהדס מבים מומחה בתחום, הסקר יכלול דוח אפס   .4

 לפי תחילת העבודות ודוח סופי עם מיפוי הפגמים והליקויים אשר קיימים במבה.

ם, הגדרת מצבם הוכחי שלפי הבייה, הסקר יכלול בין היתר: תיאור כללי של המבי  .5

מבפים ומבחוץ, מעקב אחרי סדקים ופגמים אחרים, דוח סיכום הכולל המלצות צילומים 

  טיפול במידה וישם.

תכית היטור וחוק האתר יוגשו לאישור מהל הפרויקט עם תחילת הפרויקט ולפחות   .6

  לפי תחילת העבודות באזור המתוכן ליטור.חודשיים 

  

.02354.0  יטור מבי מדידה ותכולת מחיר ליםאופ  

כון וביצוע של יטור רעידות יימדד לתשלום לפי קומפ' של יטור מבה/ביין אחד במשך חודש שלם, ת

צע יטור ללא תלות במידות הגאומטריות של המבה, כמות הקומות ו/או כמות הדירות. במידה ויבו

היטור יום מעלות  30של מספר הימים של היטור מתוך  חלקי במהלך החודש ישולם החלק היחסי

  החודשית.

  התשלום כולל:

  הכת תכית יטור מפורטת באמצעות מומחה מטעם הקבלן.  .1

  הכת חוק אתר באמצעות מומחה מטעם הקבלן.  .2

  ן.הכת סקר מבים באמצעות מהדס מבים מטעם הקבל  .3

  תלות בכמות אשר תותקן. התקת סיסמוגרפים במבים הקיימים, ללא  .4

  של המבים באמצעות חברה מומחה בתחום. יטור רעידות רציף  .5

  הגשת דוחות כדרש לעיל.  .6

  שימוש בכלים הדסיים אשר עומדים בדרישות ובקריטריוים של הרעידות.  .7

 מבים קיימים. כל הדרש לביצוע עבודות יטור רעידות של  .8

  

  יטור תזוזות קרקע  03354.0.

מובאות להלן החיות לושא יטור תזוזות ושקיעות של מבים הסמוכים לאתר העבודה של   .1

  הקו הירוק בירושלים. 

המבים להם יש לבצע יטור עקב סמיכות לקוזולה הם שי קירות תומכים קיימים בין   .2

   700÷620חתכים 
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3.  הקו הירוק. חלק של  ות חפירות/חציבות עמוקות יחסית לאורך התוואיבפרויקט מתוכ

מהחפירות יבוצעו בסמוך למבים קיימים. חפירות אלה יגרמו לתזוזות בקרקע ומכאן ייתכו 

  תזוזות במבים הקיימים הסמוכים לחפירות. 

תכית על הקבלן יהיה להכין באמצעות מומחה מטעמו תכית ליטור של תזוזות ושקיעות, ה  

  תכלול את כל האמור להלן:

  ל מבים קיימים בסמוך לתחום החפירות:רט שסקר מפו  3.1  

הסקר יבוצע ע"י מהדס מבים מומחה בתחום זה, הסקר יכלול דוח אפס לפי תחילת     

  העבודות ודוח סופי עם מיפוי הפגמים והליקויים אשר קיימים במבה.

המבים, הגדרת מצבם הוכחי שלפי הבייה, הסקר יכלול בין היתר: תיאור כללי של     

ם מבפים ומבחוץ, מעקב אחרי סדקים ופגמים אחרים, דוח סיכום הכולל לומיצי

  המלצות טיפול במידה וישם.

  בוסף דרש לדרג את רגישות המבים הקיימים בהתאם למאפייי המבה. לדוגמא:     

 רגישות מוכה.  –בתים המבוססים על כלוסאות     

  ת. וירגישות בי –בתים המבוססים על יסודות רדודים     

  הגדרת קריטריוים לתזוזות:  3.2  

לכל סוג מבה דרש להגדיר קריטריוים של התזוזות המותרות, בהתאם לחוות דעתו     

  של המומחה.

הקריטריוים יקבעו רמות של תזוזה מותרת להמשך עבודה, עבודה בתאים מגבילים,     

  ו'.עצירת עבודה וכ

  הכת תוכית יטור:  .4

  יטור לכל המבים המצויים בתחום ההשפעה של אזור החפירות. תוכיתיש להכין   

על המומחה לקבוע את כמות והיקף אמצעי היטור, רמת היטור, סוג היטור, בהתאם   

  לרגישות המבה, המרחק משפת החפירה, אלמטי הייצוב המתוכים וכו'.  

ים שיוקמו במסגרת על המבקו על מבים קיימים ובמידת הצורך גם אמצעי היטור יות  

. אמצעי היטור יכללו ועל מתקים רגישים הפרויקט הדון (קירות דיפון וקירות ברגי סלע)

  בין היתר (יותאם למבה המוטר ולהיקף התזוזה הצפויה): 

ות בכיווים ה גיאודטית מדויקת לקבלת התזוזביצוע מדיד לצורךקודות קבע   4.1  

על המבים הקיימים, בפי השטח וגם על המבים . קודות אלה יותקו XYZהשוים 

 המתוכים.

  מ"מ (יותאם לרגישות המבה המוטר).  2רמת הדיוק הדרשת עד     

 .תבוצע ע"י מודד מוסמךמדידת קודות הקבע     

קודות המדידה בייחס באופן רציף את שיוי הזווית ב מערכת של מדי הטייה המטרת  4.2  

ת זו תשמש כמערכת התרעה אוטומטית בפי שיוי זווית לתוחה הראשוית.  מערכ

  . 1:1000מעל סף מותר, לדוגמא 

 סייסמומטר לבדיקת רעידות המתפתחות על מכשירים רגישים.  4.3  

יחסית במבה, באמצעותם חיישי שקיעה אשר מטרים באופן רציף את השקיעה   4.4  

 תן לחשב את השקיעה הדיפרציאלית במבה. יהיה י

  חיישים והמדידים יותקו ויוטרו ע"י חברה מומחה בתחום.ה    
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בעזרת היטור הרציף יוכל המזמין לקבל מעקב קבוע ורציף אחר מצב המבים ולקבל   4.5  

  התראה בזמן אמת במקרה שתתקבל בעיה.

  שא זה. תוכית היטור תוכן ותבוצע ע"י חברה מומחית לו  .5

ויקט עם תחילת הפרויקט ולפחות חודשיים לפי תכית היטור תוגש לאישור מהל הפר  

  תחילת העבודות באזור המתוכן ליטור.

  

  אופי מדידה ותכולת מחיר ליטור תזוזות קרקע  04354.0.

תכון וביצוע של יטור תזוזות ושקיעות יימדד לתשלום לפי קומפ' יטור של מבים במשך   .1

מ', ללא  250רות, לאורך קטע של עד חודש שלם לאורך התוואי בתחום ההשפעה של החפי

תלות במידות הגאומטריות של המבה, כמות הקומות ו/או כמות הדירות. במידה ויבוצע 

יום  30ולם החלק היחסי של מספר הימים של היטור מתוך יטור חלקי במהלך החודש יש

  מעלות היטור החודשית.

  ום כולל:התשל  .2

  עות מומחה מטעם הקבלן.הכת תכית יטור מפורטת באמצ  2.1  

  הכת סקר מבים באמצעות מהדס מבים מטעם הקבלן.  2.2  

לות בכמות אשר התקת קודות קבע, חיישים ומדידים במבים הקיימים, ללא ת  2.3  

  תותקן לאורך התוואי.

  רה מומחה בתחום.יטור תזוזות ושקיעות של המבים באמצעות חב  2.4  

  הגשת דוחות שוטפים.  2.5  

כל הדרש לביצוע עבודות יטור תזוזות ושקיעות של מבים קיימים באזור ההשפעה   2.6  

 של תוואי החפירה.
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  קווי מים, ביוב ויקוז – 57רק פ
  
  

  ת כלליותהחיו 57.00

  

  תאור העבודה 57.00.01

מים וביוב.  קווי אספקה והחה של ע את העבודות הדרשות לבמסגרת חוזה/ מכרז זה על הקבלן לבצ

  וללות גם:כהעבודות 

  מ"מ, כולל שוחות בקרה. 160  יוב גרביטציוי מפי.וי.סי. עבה,אספקה והחה של ציורות ב  .1

מגופים,  מפרטיכולל  בקטרים שוים  ,PE-100ן לוליאטאספקה והחה של קווי מים מפ  .2

  .חיבור לקווים קיימים

 

57.00.02 י משהקבל  

ות שפורסמותשומת לב הקבלן מופעל ידי רשם  ית לתקים, בהעבודה  ושא איסור מסירתהקבל

  קבלי משה שאים רשומים בפקס הקבלים.ל

והתהגות ביגוד למקובל  מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלים, כי בהתאם לתקות עירור מהימות"

קס הקבלים כחוק, פהרשומים ב הקבלי מש אך ורקבלים להעסיק ק, על ה1988במקצוע, תשמ"ט 

  העבודה".בעף ובסיווג המתאימים לביצוע 

  לפחות. 1 - בהיקף ב  ,400קבלן המשה לעבודות צרת יהיה קבלן רשום בסיווג 

  

  מדידה וסימון 57.00.03

ל לאזן גבהים ) שבעזרתו יוכ לפחות 2010הקבלן יקבל מהמפקח דיסק התכון ( אוטוקד   .1

  ים.קום הקווים והמתקולקבוע את מי

בלן באמצעות מודד מוסמך, האחראי בחתימתו ו ע"י הקמדידה יבוצעהכל עבודות הסימון ו  .2

 לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה ולתאורן בשרטוט.

 ביצוע העבודות יעשה תחת פקוח והחיות רצופות ומלאות של מודד מוסמך של הקבלן.  .3

 לן.במוסמך לא ימדדו והן על חשבון הק ע"י מודדות המדידה והסימון וכן לווי הביצוע עבוד  .4

  

  תוכיות לאחר ביצוע 57.00.04

על צוע שהוכו יות לאחר ביסטים של תוכ 3 - ימסור הקבלן למפקח דיסק ועם סיום העבודה   . 1

  ע ולאחר השלמת העבודה.ידו במהלך הביצו

2.  ה על רקע התכית תעשטית ( אוטוקד התוכלפחות ).  2010ון, על מדיה מג 

  החומר יכלול:  

ואביזרים, וכיות הכוללות את כל המבים, המתקים, תוואי צרת, מיקום שוחות ת  2.1  

  טח.שלרבות קשירות לקודות קבועות ב

ך קווי הביוב הכוללים עומק תחתית הציור, רום קודקוד השוחה ים לאורחתכ  2.2  

  פלים, שיפוע הקו, מרחק בין השוחות וכו'.והקרקע על יד, מ

  ז.רכל התוכיות והחתכים יתבססו על תוכיות וחתכים של המכ  2.3  

 ודד מוסמך אשר יחתום עליהן.המדידות תעשה על ידי מ  .3
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 די המפקח.י מאושרות על והתוכיות יהי  .4

מוקדם למתן  הכת תוכיות לאחר ביצוע ומסירתן למזמין בצורה מסודרת, הייו תאי  .5

 תעודת סיום לחוזה.

תוכיות לאחר ביצוע לא ישולם בפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה של  עבור הכת  .6

 ת בכתב הכמויות.העבודות השוות המפורטו

  

  עבודות עפר 57.00.04

 רקעהק גסו  .1

 העפר להחת צרת כוללות גם עבודותתשומת לב הקבלן מופית לכך שעבודות   1.1  

  ציבה.ח

אדמה רט הכללי, לא יבוצע סיווג הקרקעות בין של המפ 01021למרות המפורט בסעיף   1.2  

  רגילה לסלע.

העבודה שרד חיות מפי הלגם  ללות תמיכת דפות החפירה במידת הצורךהעבודות  כו  1.3  

  .יציבות דפות החפירה היא באחריותו הבלעדית של הקבלן 

  תושבות לציורות  .2

  ס"מ מתחת לתחתית הציור.  20 –תהיה עמוקה ב החפירה  2.1  

הציור עטיפת  ס"מ חול קי מהודק, לכל רוחבה. 20 - תחתית החפירה תמולא ב  2.2  

  התעלה.הודק, לכל רוחב קי מס"מ חול  20 - ד יעשה בווכיסויו, מעל הקודק

  מילוי חוזר  .3

בחומר אין למלא  מילוי חוזר של התעלות מעל החול יבוצע במיטב החומר החפור.  3.1  

  , פסולת וכו'.רגבים, שורשים ,המכיל אבים

  שו..א.מוד. א 95% - ס"מ מהודקות ל 30יבוצע בשכבות של  המילוי  3.2  

  עודף החומר החפור והחומר הפסול יבוצע ע"י הקבלן לאתר מורשה.סילוק   3.3  

  

  סוגי הציורות 57.00.05

1.  יים יהיו מציורות בקווי ביוב גרביטציוים , דגם עבה, חיבור884ורות פי.וי.סי. לפי ת"י צי

  ע"י מצמד פעמון.

ים , חיבור40אל ו, סקדיA – ASTM – 53ומטה יהיו מגולווים לפי  2ציורות מים "  .2

 - הברגה, כולל ספחים מתאימים. ציורות תת קרקעיים יהיו עם עטיפה חיצוית חרושתית בב

GAL APCורות גלויים יהיו עם צביעהית. . ציחיצו 

  

  פלדהביעה/ עטיפה לציורות צ 57.00.06

 וד מתאים.שכבת צבע יסמיקרון, על  150ציורות גלויים יהיו עם צביעה חיצוית בצבע סיטטי בעובי 

     לפי הוראות היצרן. ויישום הצבע  גוון באישור המתכן. הכת השטח

 

  (במפרטי מגופים) פחים בקווי ציורותס 57.00.07

 הצרת  דרג לפיכל הספחים יהיו חרושתיים, פוליאטילן בצרת   .1

וי זהה עם ציפוי פימי, עטיפה חיצוית וציפוי חיצבצרת פלדה כל הספחים יהיו חרושתיים   .2

  ור.ה של הצילאל
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 , הספחים יהיו חרושתיים כמפורט להלן:530בצרת פלדה לפי ת"י   .3

  S 3 NORM 2605 DINקשתות דוגמת ,קשתה"   3.1  

 , ברגים ואומים מצופים., כולל אטם יאופרןPN DIN 16אוגים לפי   3.2  

 .מוטות עיגון מגולווים 4דוגמת תוצרת "קראוס", עם  ומאוגן   וגןעמחבר לאוגן מ  3.3  

 ס"וך " קראורוכב לרית  3.4  

 .לא יאושרו חיבורי חדירה  3.5  

הציורות, על  הוראות יצרןון מזוין במקומות ובמידות לפי טהקבלן יבצע גושי עיגון ב  .4

  חשבוו.

  

  חיבור ציורות פלסטיים  .00.0857

  זמין.ע"י המהחיבור יבוצע ע"י צוותים מקצועיים אשר יומלצו ע"י ספק הציורות ויאושרו   .1

  לסוג  הציור.יעשה ע"י מכוה מיוחדת, מתאימה  (E.F)רות במופות חשמליות יבור ציוח  .2

    , יעשה ע"י מכוה מיוחדת.  (B.W)קצה חיבור ציורות בריתוך   .3

יבוצעו ל מקרה, צוותי העבודות לחיבור הצרת, סוג החיבור וסוג הציוד שבעזרתו בכ  .4

  .ן והמזמיןאישור המתכהחיבורים חייבים ב

  

  יזרים בקווי ציורותאב 57.00.09

   לפילהלן רשימת אביזרים מומלצים בקווי ציורות. כל האביזרים יהיו מאוגים   .1

16 PN DIN:  

  .S-050אוטומטי, כולל ברז כדורי, א.ר.י  3/4שסתום אוויר למים   1.1  

 .דוגמת ארד דליה"אוקטב"   "2מערכת מדידת מים   1.2  

 מתכן רשימת אביזרים, לפי הזמתם.יש לאישור ההקבלן יג  .2

  

  החת הציורות 57.00.10

  , החיות היצרן והתוכיות.המפרט הכלליהחת הציורות התת קרקעיים תבוצע לפי הוראות   .1

  ס"מ. 20המצע ועטיפת החול יהיו  עובי  

 החת ציורות גלויים תעשה לפי התוכיות.   .2

 

  דיקה הידראוליתב 57.00.11

עו ע"י יקה לפי כיסוי הצרת, תיקון זילות, דליפות וכו', יבוצ, ביצוע הבדאספקת הציוד  .1

  .1205הכללי ולפי ת"י  ן ועל חשבוו, כדרש במפרטהקבל

 הבדיקה תהיה:   .2

 משך שעתיים. בר 12בלחץ   - צרת מים   2.1                

מעל התחתית מ'  5 - הגבוהה  דקוד בקודהמ' מעל  הקו 1.2 -  צרת גרביטציוית  2.2   

       שעות, כולל שוחות. 24 ךמשקודה המוכה, ה

  לא מאושרת כל דליפה מהציורות.  .3

ופס , על גבי טבכתבפקח אשר יאשר את תוצאותיה הבדיקה ההידראולית תעשה בוכחות המ                

  .שר יוכן ע"י הקבלןמתאים א
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    ת יימסר למתכן.דו"ח הבדיקה ההידראולי

  אישור הבדיקה ההידראולית היא תאי מוקדם לקבלת תעודת גמר.

  

  צילום צרת גרביטציוית  57.00.12

  כללי  .1

ובמפרט מפרט הכללי דרש בת ביצוע תקין של עבודות החת הצרת בהתאם ללשם הבטח  

ם לאורך הקווים החדשים ו/או כאלה המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה באמצעות פעולת צילו

שתוקו לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלויזיה במעגל סגור 

  שתוחדר לצרת לכל אורכה.

   ביצוע ואופן  היא "להביט לתוך הציור" ולתעד את מצב הצרתמטרת הבדיקה   1.1  

  החתה של הצרת החדשה.      

  ת את כל החיבורים, תאים, הסתעפויות וכד'.צרת כולל  1.2  

שמטרתה פעולת צילום הצרת  איה באה למלא את מקומה של כל בדיקה אחרת,   1.3  

וספות של וראות מפרט ולפי הלוודא ולאשר את תקיות הביצוע לפי התוכיות, ה

  הלך הביצוע.המפקח שיתו במ

שיעמוד הקבלן דרש להעסיק קבלן משה מיומן, בעל ציוד ויסיון לביצוע העבודה,   1.4  

  בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפקח.

ו למזמין הוא תאי לקבלת של פעולה ז ביצוע צילום הצרת ומסירת תיעוד מלא  1.5  

  ביצוע".וכיות "לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך ת לאחרהעבודה 

ממחירי הוצאות השטיפה והצילום של הצרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן כחלק   1.6  

  .בפרדהעבודה ולא ישולם עבור פעולה זו ציע לביצוע היחידה השוים שה

  

  ביצוע העבודה  . 2

  שטיפה  2.1  

ה ן לדאוג לכך שהצרת תהיה קיה מכל חומרי בילפי ביצוע הצילום על הקבל    

  וחומרים אחרים כדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.

עות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם פת לחץ באמצהיקוי יבוצע באמצעות שטי    

  וחד המשלים אותו ולהוראות המפקח.למפרט הכללי, למפרט המי

היו כלולים בהצעת הקבלן כחלק ממחירי היחידה הוצאות השטיפה של הצרת י    

  השוים לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זאת בפרד.

  עיתוי העבודה  2.2  

ואם עם המפקח. ביצוע הצילום של הצרת ת הקיימת יתביצוע הצילום של הצר    

לדרישות  החת הצרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לאחרהחדשה ייעשה 

  כל העבודות הקשורות בביצוע תאי הבקרה.והשלמת 

    ייערך בוכחות ציג יצרן הציורות, ציג המזמין ופיקוח באתר. םהצילו

ימים למקפח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה בלן להודיע על הק

   המפקח. לפי ביצוע העבודה. הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא וכחות 
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  ך הביצועמהל  2.3  

ים מתאיממצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי אורך הצילום יבוצע בא                    

במהלך ביצוע טלויזיה  בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך

  הצילום.

  תיעוד  2.4  

תיעוד  רת הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן בעז    

  מפגעים וכד'.ום צע לגבי מיקט בצורת הערות המבקולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסר

לשם  מספר השוחה תא חלוקה או מבה בפים ובחוץ על מבצע הצילום לדאוג לסימון    

במהלך זיהוי. סימון פימי של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום וסימון 

  על גבי קלטת הוידאו.התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מ

  תיקון מפגעים  2.5  

המתועדת, ך פעולת הצילום ו/או במהלך הבדיקה חוזרת של הקלטת ובמהלידה במ    

לבצע את התיקוים יתגלו מפגעים  ולחוות דעת המפקח יש לתקם, הקבלן יהיה חייב 

    הדרושים לשביעות רצוו המלאה של המפקח.

אחר תיקון הישירים והבלתי ישירים. ל הקבלן יתקן על חשבוו את כל הזקים    

יהיה ליך הצילום החוזר יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקים. תה המפגעים

  בהתאם לאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

  הצגת מימצאים  2.6  

מסירת קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתאי המכרז ובוסף רק לאחר     

דאו קלטת ויד הצילום יכלול מהדס. תיעוצוו של התיעוד הצילום, שערך לשביעות ר

  מצאים.ודו"ח מפורט בכתב לגבי מ

  קלטת וידאו  2.6.1    

הוידאו, שיישארו ברשות המזמין, תכלולה תיעוד מצולם של הקו ת וקלט      

לכל אורכו ויכללו סימון זיהוי שוחות תאים או מבים, פס הקול של הקלטת 

  הצילום. כדי ביצועיכלול הערות מבצע העבודה תוך 

  דו"ח צילום  2.6.2    

    וכן ע"י מבצע עבודה זו.סף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יבו    

    דו"ח צילום איו מבטל את הדרישה להכת "תוכיות בדיעבד".    

  הבאים:הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים     

  רה וקטעי הקו בהתאם ור, תאי בקמרשם מצבי (סכמה) של הצי  2.6.2.1      

וכל סימון בתיאור אחר על פי השטח  וכיות הביצועלסימוים בת

    לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.כדי 

       דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול" מספר הקטע, קודות   2.6.2.2      

  סמוכה. וידאו, תיאור המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה

  2.7  ות והמלצות מסק  

גבי מסך האופיייות. תמוות אלה יצולמו מעל ת הדו"ח ילווה בתמוות של התקלו    

  הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

  

  



243 
 

  גילה מערב – 12מקטע  – 2מסמך ג'

 

  אחריות הקבלן  .3

לפי בוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו הזכות לערך צילום חוזר       

מעבודות ו זקים שיגרמו לציור כתוצאה הקבלן. במידה ויתגל האחריות של פקיעת תוקף

הציור, אשר הכת שתית הצרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע החת עפר, 

תיקון, תחול על באחריות הקבלן, עלות הצילום הוסף, במדיה ויתגלו זקים הדורשים 

  ו על ידי הקבלן.מפגעים יתוקהקבלן. לפי דרישת המזמין, ה

  

  דהח שפיקו 57.00.13

לקבלת דו"ח על י.וי.סי צרן ציורות הפלדה וציורות פאת שרות השדה של י מין על חשבווזהקבלן י

    טיב הביצוע. הדו"ח יימסר למפקח.

  על הקבלן לתקן על חשבוו את כל הליקויים  שהתגלו בדו"ח שרות השדה.

י מוקדם לקבלת כן. דו"ח מסכם של שרות השדה הוא תאה יימסר למתדו"ח מסכם של שירות השד

  ת גמר.תעוד

  

  וויםפת קשטי 57.00.14

 חיטויה ןבקווי המים יבצע קבל בגמר החת הצרת יבצע הקבלן שטיפת כל הקווים והוצאת הלכלוך.

  .ע"י קבלן משה מומחה ומורשה לביצוע חיטוי קווי מים

  .הקבלן יו על חשבוןיה והחיטוי אספקת המים וביצוע השטיפה

 ) והים2006וב' דורה מעודכת ות משרד הבריאות (מהיבוצעו לפי החי החיטוי שטיפת הקווים וביצוע

  תאי מוקדם למתן תעודת סיום.

    

  שוחות בקרה לביוב 57.00.15

 שוחות הבקרה תהייה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרה טרומית ותוצבה על גבי מצע  .1

    .עם פוליאטילןמשולב טון מבס"מ. חולית הבסיס תהיה  25י מהודק בעוב סוג א'

תהיה מוכה בביח"ר, עם אשר חולית בסיס , רשאי הקבלן להציע שימוש בבמקרים מיוחדים  .2

כאשר החיבור  איטוביב,מבוטים בחוליה, ו"קבה" עיבודים בקרקעית, לרבות מחברי "זכר"

 .הוא אטום

יבור בין החוליות יעשה ר ועומק לפי התוכיות. הח, בקוט658י החוליות תהייה בהתאם לת"  .3

 טם איטופלסט.בעזרת א

 כבד בכבישים ועומס ביוי במדרכות ובשטחים פתוחים.התקרה תהיה לעומס   .4

 D- 400, מין המכסה 489המכסה יהיה עגול, מבטון עם מסגרת מיצקת ברזל, לפי ת"י   .5

 .1205.4ה לפי ת"י טר הפתח יהיקובמדרכות ובשטחים פתוחים.  C-250בכבישים 

 .631ידה מיצקת ברזל, לפי ת"י לם ירמ' יותקן סו 0.80בשוחות שעומקן מעל   .6

  ס"מ לפחות,  20בשוחות בכבישים על הקבלן לצקת חגורת הגבהה מבטון מזוין בעובי   .7

 20גובה ההגבהה לא יותר מ  כך שרק המכסה ימצא בכביש.מחוברת לתקרת הבטון הטרומי,

    ס"מ.

בישים, בכומעלה), לעומס מתאים   100לשוחות  (ווס הציע שימוש בקקבלן רשאי לה

 אישור המתכן.ב
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  ותכולת מחירמדידה אופי  57.00.16

אספקה, הובלה והחה,  לימדדו במטר אורך ציור מוח, כול ציורות פי.וי.סי. גרביטציויים  .1

תית תח ממוצע שלמדוד בציר הציור, לפי קוטר ועומק ההחה. עומק ההחה יהיה העומק ה

עיבוד השוחה במרכז השוחה לפי בין רום תחתית (ההפרש  הציור בין שתי שוחות סמוכות

    .הקרקע ליד השוחה

תמיכת מבים, כולל עבודות העפר  מחיר העבודה כולל הסדרת תוואי, יישור ויקוי הקרקע, 

בורם, וחיציורות הדרושות, דיפון במידת הצורך, אספקה וביצוע מצע ועטיפה בחול, החת ה

יות והוספים הדרושים לביצוע המופעים בתוכ אספקה והתקה של כל הספחים הדרושים

העבודה, בדיקת לחץ, שטיפת הקווים, מילוי התעלה בשכבות מהודקות באדמה מקומית 

והידוקו בשכבות, חידוש  מצע סוג א' חומרמצעים, לרבות אספקת מובחרת, כולל חידוש 

דות,כולל כל ת במידת הצורך, הסדרת פי השטח בגמר העבוספודידות ומדידה וסימון, מ

  אומים הדרושים.הת

אביזרים ימדדו ביחידות  לפי סוג האביזר וקוטרו. המחיר כולל אספקה, התקה, חיבור,   .2

      תמיכות.

    .הויישלט ז גלגל פתיחה, מחיר מגוף כולל אוגן גדי, מחבר לאוגן מעוגן,

 הוי.יזושלט מחיר ברז כולל  רקורד 

  ם, ברזים.מחיר שסתום אוויר כולל מופות, יפלי  

רט כולל גוש בטון, כל הספחים הדרושים המסומים בתוכיות, מתקן שבירה, מחיר היד  

  מחבר שטורץ, גלגל פתיחה.

אמצע מקודקוד השוחה ועד  שוחות בקרה ימדדו ביחידות לפי קוטר פים ועומק השוחה  .3

, התוכיותרים וביצוע  כל העבודות לפי המפרט ופקת החומאס . מחיר היחידה כוללהשוחה

ים פימיים, הגבהות למכסה, ללא הבדל בין שוחה משולבת לשוחה עם עיבודי לרבות מפל

 .קרקעית

ועומק  לפי סוג הציור, קוטרו וצורת ההחהבמטר אורך ציור מוח  ימדדוציורות מים   .4

המסומות בתוכית ו/או בחתך  שתי קודות עומק ההחה הוא העומק הממוצע בין .ההחה

. מחיר היחידה כולל גם שטיפת ת כל המפורט בסעיף א' לעילמחיר היחידה כולל א רך.לאו

  הקווים וביצוע חיטוי.

  

  

  קווי ביוב  57.02
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  כסת ה וסילוק ביוב של מבה בית השוחה זמית כפתרון זמי לקליט  57.02.01

ית הכסת וק ביוב של ברון זמי לקליטה וסילזמית כפית אספקה והתקת שוחת בטון  .1

איבה למשך כשמוה חודשים ופירוק וסילוק הכל לאחר גמר חוב מרגלית כולל תפעול שרב

  העבודות בשטח, שיכלול כלהלן:
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ות מבטון עגולה מחוליות ותחתית טרומי אספקה חפירה ו/או חציבה והתקת שוחת בקרה  .2

קוטר במכסה ב.ב. תקרה כבדה ו מ' עם 2.50ובעומק עד ס"מ  200מי בקוטר פי  658לפי ת"י 

טון), שלבי דריכה/סולם וכל האבזרים לרבות קידוחי חורים  D400 )40ס"מ ממין  60

כולל איטום כמתוכן עם אטם חדירה "איטוביב" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" 

 יית יצרן השוחה לרבותים עפ"י החירות השוחה בחומר פוליאוריתן מתאמוחלט של דפות ק

ו כן אספקה והתקה של בקר שטח חציבה והמילוי החוזר. כמ חפירה ו/אוכל עבודות ה

מצופי  2 - , ו  68IP"מיקרוסיירן" של חברת מגטרון עם אוגר תוים פימי וחיבור סים, 

ללות ההפעלה. ההפעלה תבוצע באמצעות סות ככל שיידרש למשך כל תקופת הפעלה וסוללו

הקבלן, כך יוי השוחה) ייקבעו ע"י פורך ביצוע י ההתראה (לציך חיבור חשמל). מפלס(לא צר

ס"מ מראש השוחה. הבקר  30שלא תהיה גלישה עד לביצוע הפיוי, כולל מרווח ביטחון של 

תראות לחמשה יעדים ה 5- או התקרה ויאפשר פיקוד ליותקן על הצד הפימי של קיר השוחה 

  שוים. 

  לקבלת כל האישורים. ומים שיידרשמים מכל הגוראת כל הפעולות והתשלובודה כוללת הע  .3

כמו כן כוללת העבודה תחזוקת התא על מתקיו, הפעלה תקיה של סילוק הביוב כולל   .4

שלו לשוחת ביוב קיימת במורד שאיבת הביוב מהשוחה בכל שעות היממה ושפיכה תקיה 

ות . בגמר העבודם למשך כשמוה חודשיםן של ירושליעפ"י תיאום ואישור של חברת הגיחו

ל העבודה את פירוק וסילוק השוחה על כל מרכיביה חייה בכתב של המפקח תכלוועפ"י ה

  כולל הבקר והמצופים וכל הדרוש לפיוי מוחלט של השטח בצורה תקיה.

ה או א שייגרם כתוצאה מכל שלב של ההתקבאחריות אישית לכל זק כלשהוהקבלן ישא   .5

  יגרם כתוצאה מהזק.יכל תשלום ששהיא וישא ב ל או הפירוק מכל סיבההתפעו

  ופי מדידה ותכולת מחירא  .6

  אופן מדידה : כל הכלול במפרט לעיל  6.1  

  יחידת המדידה: תשלום חודשי  6.2  

  

  פירוק בורות סופגים 57.02.02

מ'  4.0- ור כוטר של כל בם קיימים וסילוקם למקום מאושר. קפירוק של שי בורות סופגי  .1

  ים. מבטון ו/או מבלוקים ואב רות בוייםמ'. הבו 4.0 ועומקו כ

הקבלן יבצע את הפירוק והסילוק בהתאם לכל כללי הזהירות של משרד העבודה ואיכות   .2

יוי הפסולת, ידור, דיפון, תימוך, שילוט,פהסביבה. כולל כל העבודות שיידרשו כגון: ג

אותם וכל צריך להשיג  ן לברר מראש מהם וממיוא שעל הקבלתיאומים מכל סוג שה

  שהוא אם יידרשו. שלומים והאגרות מכל גורםתה

העבודה תכלול שאיבה מוקדמת של הבורות וסילוק הביוב למקום מאושר עפ"י תיאום   .3

  ואישור של חברת הגיחון.

ו של ההתקה אק כלשהוא שייגרם כתוצאה מכל שלב לן ישא באחריות אישית לכל זהקב  .4

  ק.שלום שייגרם כתוצאה מהזתוישא בכל  כל סיבה שהיאהתפעול או הפירוק מ

  אופי מדידה ותכולת מחיר  .5

  יחידת המדידה: קומפלט וכוללת את כל האמור במפרט לעיל .   
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  קווי מים עבור הגיחון – 58פרק 

  

  "ב.רצ
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 באתר סום הסברתישילוט ופר – 70פרק 
  

  יותהחיות כלל   70.01

  עקרוות ההסברה 70.01.01

  :הבאים העקרוות פי על לפעול הקבלן על    

צוות תכית אב  לעבוד בהתאם להחיות ובתאום מלא עם ציג צוות ההסברה של .1

 לים להלן "ציג ההסברה"לתחבורה ירוש

ים, ותי דושבים, עובוהציבור:  ת של תקשורת עם הקהילה רמה גבוהה  לשמור על .2

כלל הבאים והמבקרים במתחם ובאזור העבודה ובמעגל , עסקים שירותים, בעלי

 להלן "הציבור". - ההשפעה של העבודות ו/או כל בעלי עיין אחרים

ם מולו, פי שיידרש ע"י ציג ההסברה ובתאור מידע מקדים ורציף לציבור כיש להעבי .3

  .אורך תקופת העבודות  לכל

ה"ל  לכל אורך תקופת ההקמה ות טובים ותמיכה בציבור על יחסי שכיש לשמור   .4

  ותקופת התחזוקה.

יש להתחשב בצרכי הציבור באמצעות מתן מידע לציבור לגבי העבודה הקבלית  .5

דה מפגשי ציבור וכו' טרם תחילת העבותון, עלוים, הודעות ברדיו, במודעות בעי

 הלכה.בשטח ובמ

  

   יכלל   70.01.02

ציג ההסברה , כל מידע עבור ם ובכל צורה שתידרש ע"י ילמסור בקבציש לספק ו .1

הכת עלוים, מודעות, שילוט וכו', שיידרש לרבות תרשימים, תכיות, צילומים, 

שלבי ביצוע, תוי יטור רמת כגון: לוחות זמים, תכיות  מצגות, או חומרים אחרים

יבתיים אחרים, מידות ב, תוים סאיכות אוויר ור רמת רעידות, תוי, תוי יטרעש

וצ"ב. מסירת המידע תיעשה במסגרת לוחות הזמים הדרשים בהתאם לסיבות, וכי

יות  מודע לכך ימי עבודה ממועד הבקשה. על הקבלן לה 7אך, בכל מקרה, תוך 

לעיתוות הוא  ת או הודעותל העיתוות המקומית לקבלת פרסומושתאריך היעד ש

  שבוע.ום שי, בכל צהרי י

עיתוות, שילוט, ככל שיידרשו,  לפי דרישת ציג ולהפיק עלוים, מודעות ב לבצע .2

 ההסברה וציגיו כגון מהל הפרויקט, ולפי מפרט  וגרפיקה שתיתן ע"י ציג ההסברה,

 .באופן עצמאיל תכית אב לתחבורה להפיק ולבצע אלא אם יחליט צוות ההסברה ש

  

  בושאי הסברה תישות שוטפובדיוים ופג השתתפות   70.01.03

הכת תכית העבודה על הקבלן להיפגש עם ציג ההסברה לפחות אחת לאחר שלב  .1

סכם לשבועיים לכל אורך תקופת ההקמה והתחזוקה (או בתדירות אחרת אשר תו

  לו דיווח על:בייהם). פגישות אלה יכל
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ט מלא על הציבור. פירולגביהן כי ישפיעו על ירות גבוהה עבודות אשר ישה סב .2

פעתן. ייתן זמן סביר מראש (לפחות שבועיים) לפי בודות/פעילויות ה"ל והשעה

 תחילתן על מת לאפשר הכה והפקה של חומרי הסברה.

  ות ה"ל.יבור בוגע לעבודות ולפעילויהצעות ליוזמות פרסום ויחסי צ .3

הותן, עלו, לרבות מתקבלו והתגדויות שהו, תלוות שהפרטים על תקלות, תאוות .4

  ולשיפור.והפעולות שקטו לתיקון  מצבן

 הקבלן יהיה אחראי לתיעוד הפגישה. .5

  

   מגבלות הוגעות לפרסום 70.01.04

  ש לכך בכתב מציג ההסברה:הקבלן איו רשאי, למעט אם קיבל אישור מפורש מרא    

פרטים הרחב מידע ו ן שלו, להגיש לציבורף לאתר התוכקים אתר איטרט כלשהו, או להוסילה .1

  לעבודות הקבליות. עבוג

לאדם אחר, שלא מטעם הקבלן או מטעם ציג ההסברה  לצלם או להסריט את העבודות,  לאשר .2

 בחלקן או במלואן.

לא בתיאום עם ציג חומרי הסברה באופן עצמאי ש  חל איסור להפיץ, לתלות או להפיק .3

 ההסברה.

רה מבלי לקבל אישור ברסום של החלון או לוח פשלט, לוח מודעות, דג לא יקים אף הקבלן .4

לכך מהצוות, למעט כל שילוט הדרש על פי חוק וליהול תקין של עבודת הקבלן,  מראש

 כגון:

  שילוט בדבר בטיחות. . 4.1

  שילוטי הכוות תעבורה. . 4.2

ם קומית או רשות חוקית אחרת, בין אידי הרשות המ- שלט שיידרש על כל . 4.3

 ו רישיוות.קשור לקבלת אישורים אכללי או ה

  

  כללי גידור ושילוט   70.01.05

הר כי כל  המפרטים בפרק  ההסברה יהיו בכפוף לתוכיות ואישורי מהדס קוסטרוקציה יוב    

צוות פועל יקבע בתכית העבודה עם . אופן הביצוע במטעם הקבלן ועל חשבוו ובטיחות

  שות השטח.שות צוות ההסברה ודריטים לפי דריההסברה. יתכו שיויים במפר

תדמיתי  באתר מיד עם צו תחילת העבודות תקין שילוט/גידור ממותג/יבלן יקים והק .1

ומיד עם תחילת העבודות באתר, בהתאם להחיות ציג ההסברה, על פי גרפיקות 

ו ן. השילוט יותקן במיקומים שייקבעועל פי מפרט טכי כמפורט להלשיסופקו על ידו 

רפיקה. הקבלן יידרש גבלת קבצי הבודה ממועד קימי ע 14ההסברה, תוך ע"י ציג 

 את כל המידע הרלווטי לתוכן שעתיד להיכלל בשלטים.  לספק

על  הקבלן ו/או חברת השילוט מחויבים להפיק דוגמאות גידור לאישור מוקדם .2

 ההסברה. במתחם העבודה על פי החיות  ציג.  דוגמאות השילוט יותקו וחשבו
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רט וגמאות השילוט על פי המפדל השילוט. יס לאישור כלקת הדוגמאות מהווה בסהפ .3

הטכי שיוגדר כולל הדפסה, יוצבו בשטח וייבחו בהיבט הטכי והשיווקי ע"י הקבלן, 

 מהל הפרויקט וציג ההסברה.

לוט בכפוף לקבלת אייריס לל המתחם תבוצע ע"י חברת השיהפקת הגרפיקה לכ .4

בית הדפוס מסה ישירות דוגמאות הדפ ג ההסברה  או לחליפיןתום ע"י צימאושר וח

ות לאיכות ההדפסה ובכלל זה הרזולוציה והצבעויות של השלטים המבצע , האחרי

בכל  המופקים תהיה בכפוף לצבעויות האייריס המאושר ו/או דוגמאות ההדפסה.

 הסברה.וט לאשר את הצבעויות מול ציג המקרה באחריות חברת השיל

 

   תר העבודותהקמת גידור אהחיות לאופן    .01.0670

ן על הקמת גדר איסכורית ברוב שטח הגידור ובכל מקרה מהל הפרויקט יורה לקבל .1

  מכלל שטח הגידור. 80% - שטח הכיסוי הגרפי לא יקטן מ 

ההיקפי של האתר, לרבות  באופן מתמיד וקבוע את הגידורעל הקבלן לשמור ולתחזק  .2

ורך, ייבצע צר. במידת הם וזקים בגדת האתר, תיקון ליקוייהגדר וסביב יקיון –

 ת הגדר.הקבלן מחדש א

הקבלן יהיה אחראי על קבלת כל הרישיוות ו/או האישורים הדרשים להקמת הגידור  .3

ויים אל רכיבים גרפיים, או חיבור כיסההיקפי.  ולהדבקת מדבקות, צביעת סמלים או 

 הגידור הזמי.

 ד.א ישולם בפרידה שבכתב הכמויות ולבמחירי היח ה"ל כלול .4

  

   גדר עבודות תדמיתית   .7070.01

גידור בטיחותי לסביבת הולכי רגל יכול להיות מבוצע באמצעות גדרות רשת ו/או גדר     

אחרת על  ידי ציג ההסברה ו/או יידרש איסכורית. במידה ולא יקבע אחרת ויאושר בכתב על

ה ילכי רגל תהדר עבודות הומסיבות בטיחותיות, ג הל הפרויקטידי מהדס תועה ו/או מ

  תמיד איסכורית. 

  ריתאיסכו .1

מטר למעט  6מטר וברוחב  2.4חיפוי הגרפיקה יהיה מבוסס על יח' בגובה  . 1.1

. גודל מקטעים בהם יידרש שיוי ברוחב היחידות בהתאם לתאי השטח

חים לשערים ופת כון המפורט. בוסף יותאמו מידותהיחידות יקבע בשלב הת

  גודלם בשטח.ייחודיים בהתאם ל

  גדר רשת  .2

בטיחות על ידי מהדס התועה, יהיה הקבלן  ידה ותוצב גדר רשת מטעמימב . 2.1

אחראי בין היתר לבסס את הגדר כך שהגדר תעמוד במופי רוח באופן 

  הפים שלה באר שמשוית .  שיאפשר להצמיד לכל שטח

 80%וי יהיה לפחות שת שטח הכיסבכל מקרה של תיחום באמצעות גדר ר . 2.2

  טח הגידור.מש
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רשת של כל יח' גדר. צורה וגודל סופי גרפיקה יהיה על פי שטח ההודל חיפוי ג . 2.3

של היח' יקבעו בשלב התכון המפורט. בוסף יותאמו מידות לשערים ופתחים 

  לם בשטח.ייחודיים בהתאם לגוד

ים והתקה חוזרן לגדר הרשת באופן שיאפשר פירוק חיפוי הגרפיקה יעוג . 2.4

 ידי הקבלן. פשוטים ומהירים על

  

  מפרטים  .3

  ועל חשבוו: באחריות הקבלן ת תכיות ביצוע מפורטותכה

  גידור בפח ממותגמפרט  . 3.1

  מטר  2.4 גובה: . 3.1.1

  בהתאם לתאי השטח  אורך יח': . 3.1.2

לפי תכון ואישור  למסגרת אחורית: מסגרת פרופיל ברז . 3.1.3

  קטור מטעם הקבלןהקוסטרו

גדר (להתקה על  על גבי הקוסטרוקציה מ"מ  1 לווןפח מג פח חיפוי: . 3.1.4

  ת קיימת)יאיסכור

וייל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא, גרפיקה: מדבקת  . 3.1.5

איכותי לעמידות  UV+ גימור  באיכות מקסימאלית לתאי חוץ

  מקסימאלית מחשיפה לשמש

"מ, על בסיס מסגרת בויה ס 20X60חלון גודל  ות הצצה:חלו . 3.1.6

יח' אחת . לכל הפחות מ"מ 10 וי פוליקרבוטוקציה + חיפבקוסטר

  מטר.   40 כל

  על בסיס גדר רשת קיימת –ממותגת מפרט גדר רשת  . 3.2

  בהתאם לפי הגדר גובה/אורך: . 3.2.1

גרפיקה: שמשוית רשת צפופה איכותית, הדפסה דיגיטאלית צבע  . 3.2.2

איכותי לעמידות  UVימור כות מקסימאלית לתאי חוץ + גמלא, באי

קף, ות חיזוק בהימש, כולל תפירה, רצועת מחשיפה לשמקסימאלי

  ס"מ .  30מתיחה כל  וטבעות

3.2.3 . ים על מסגרת גדר רשת קיימת עם   ה:התקמתיחה באמצעות אזיקו

 אפשרות לפרוק והתקה חוזרת.

  מפרט שילוט תדמיתי . 3.3

. גודל בתחילת ובסוף כל מקטע עבודותשלט עבודות תדמיתי יוצב  . 3.3.1

יבוצע רק  הקטן יותרהלן. הגודל השלט יהיה על פי הפרוט של

אי ציב את השלט הגדול בשל תהתי אפשרי למקרים בהם בלב

  השטח. 

במידה ואת מקטע העבודות חוצה צומת או ציר מרכזי, יוצב שלט  . 3.3.2

  וסף הפוה לכיוון התועה המרכזי בצומת/ בציר. 
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ודה,  יוצבו שלטים  שם מספר צירי גישה לשטח העבבמידה וי . 3.3.3

  . אחד מהצירים דרת ציג ההסברה) בכליות (לפי הגבקודות קריט

ן על ידי ציג ההסברה שלט והגרפיקה תימסר לקבלהמידות   . 3.3.4

באחריותו ובמימוו. הקבלן אחראי לתכון ואישור השלטים ע"י 

פיקה, ביצוע מהדס קוסטרוקציה מטעמו ועל חשבוו. הפקת הגר

י מתאים יבוצעו על ידי הקבלן מסעיף תקציבהשלטים והתקתם 

  ב הכמויות.בכת

  ס"מ. 230כה/כביש הו רי הקרקע/מדת שלטים  מפמרחק תחתי . 3.3.5

  רט שלט תדמיתי ומידע  בגדלים שוים מפ

  ס"מ 366ס"מ  גובה  250רוחב 

  ס"מ 280ס"מ גובה  200רוחב 

"י בחירה, חזית מצופה מדבקת מ"מ גב צבוע עפ 0.5שלט פח מגולוון  . 3.3.6

באיכות  ית צבע מלא,וייל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאל

תי לעמידות מקסימאלית ואיכ UVמור אי חוץ + גימקסימאלית לת

  שיפה לשמש מח

השלט יחוזק בקוסטרוקציית ברזל פימית, צבוע עפ"י בחירה,  . 3.3.7

 מ"מ. 25/60מסגרת ברזל מרובע, פרופיל 

ה, בויים בצורת עמודי ברזל צבועים עפ"י בחירהשלט יורכב ע"ג שי  . 3.3.8

ם "מ, מוצבים עמ 3.8מ"מ, עובי דופן  80/80רובע מסילות פרופיל מ

 משי צידי השלט. ספייסרים

ור לעיל, כולל חפירה, הצבה ויציקת בטון וכל הדרש, יהיה הכל כאמ . 3.3.9

 לפי התיאור לעיל , אך באישור הקוסטרוקטור מטעם הקבלן .

היחידה השוים שולמו בפרד וכלולים בסעיפי השלטים אים י . 3.3.10

  ות.כמפורט בפרק מוקדמ

  עצים לשימור  –דרות  שילוט ג . 3.4

  "ממ 3לוקבוד לוח  - חומר  . 3.4.1

  טח על פי תאי הש –גודל  . 3.4.2

מדבקת וייל עם דבק חזק, הדפסה דיגיטאלית צבע מלא,  –גרפיקה  . 3.4.3

איכותי לעמידות  UVבאיכות מקסימאלית לתאי חוץ + גימור 

ת מפורטות וביצוע ע"י הכת תכיו לית מחשיפה לשמש.מקסימא

  קבלן.ובאחריות ה

להתאמת  שוע כל הדרבתכון וביצ : כל העלויות הכרוכותהבהרה . 3.4.4

צמית ולשיאת מיתוג וסף ולעמידה בכל העומסים הגידור לשיאה ע

חלות על הקבלן וכלולות במחירי היחידה של עבודות   - הדרשים 

 הגידור ו/או הבטיחות.

  

  בקרה ותחזוקה   70.01.08
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שורה ג בשטח. כל פעילות הקעילות המיתויג ההסברה היו הגורם המהל את פצ .1

יג ההסברה ולמתן אישורו ושביעות תתבצע בכפוף להחיות צ חהשלטים בשטלראות 

רצוו מאיכות העבודה המבוצעת בכל שלב של החלפת שלטים תקולים, העברת שילוט 

  וכדומה.

במהלך תקופת העבודות במתחם יבצע אחת לשבוע בקרת שילוט  ציג ההסברה .2

ופירוק ו/או  ןועד לסיומ בודות התשתיתיה התקופה מתחילת  עת העבודות ה(תקופ

שילוט הממותג). הציג יתריע על תקלות ו/או פגיעות מהותיות בשלטי העברה של ה

שבום כך הפרסום והמיתוג. באחריות הקבלן להחליף את השלטים התקולים על ח

 כון.ה מקבלת העדימי עבוד 7יכותי ותקין כחדש, עד שהשלט יחזור למצב א

ם על גבי כל אחד מן השלטי טרץ" של השלהצמיד "מספר באחריות הקבלן ל .3

המוקמים בשטח (לאחר ההקמה). מטרת ה"מספר הרץ" היה להגדיר במדויק איזה 

יותר. דרש להפיק מספר שלט תקול על מת שיתן יהיה להחליפו בזמן הקצר ב

  .ופת הפעילותשיישארו עמידים וקבועים לאורך תקמספרי שלט 

ברה לן  ועל חשבוו, לבצע העבבאחריות הקשל הגידור,  במידה ותידרש העתקה .4

מסודרת של שלטי הפרסום ולהתקים מחדש על גבי האיסכוריות על פי החיות 

  ובתיאום מלא עם ציג ההסברה. 

הוספת או שיוי בגידור.  בפי השטח וכתוצאה מכך תידרשבמידה שיחולו שיויים  .5

מדידה  דה על בסיסימי עבו 7וך את ההשלמה הדרשת בת הקבלן לבצע באחריות

  די חברת השילוט לציג ההסברה.חוזרת שתועבר על י

באחריות הקבלן לטפל ולתחזק את השלטים במהלך כל תקופת הימצאותם בשטח .  .6

 ור מים קי ואיכותי, במידת הצורך לשטיש לשמור על השלטים במצבוף באמצעות צי

יה מיטבית ות השלטים תהלבצע תחזוקה כדי שראצטבר וככלל את האבק המ

  איכותית.ו

בודות הקבלן מחויב בהחלפת השלטים התקולים (ובכפוף להחיות במהלך תקופת הע .7

יעה ציג ההסברה) בכל מקרה של פגיעה בשלטים ובכלל זה מקרים של השחתה, פג

  כיו"ב.פוגע בראות השלטים, כתבי אצה ומהותית בשלטים, גרפיטי ה

  

  הזזה של הגדר ות לפי כללטיפול בגדר ספח  ההחיות   .01.0970

לתת מעה לתחזוקת הגדרות הממותגות באתרי העבודה. הוהל כתב  ספח זה בא .1

ט ו/או  בכדי שכלל הגורמים המעורבים (מהל פרויקט, קבלן ראשי, חברת השילו

צועי בגדר ול כון ומקבלו החיות מעשיות ומחייבות לטיפקבלי משה וכו') יק

  אורך זמן. לל תקיותה מטרה לשמור עהממותגת, ב

וד ו/או שלטי פח מסגרת עץ או ברזל מצאו כתשתית טובה ואיכותית  לוחות אלוקוב .2

  ושלים. למלא אחר ייעודה של גדר ממותגת באתרי עבודה של הרכבת הקלה ביר

ה חולשה אחת ממותגת יש ולטים של האלוקובוד ו/או גדר פחאל מול יתרוותיו הב .3

לים בזהירות בעת יעותן כאשר הם אים מטופגהלוחות ופ והיא רגישות משמעותית

  העברה ו/או העתקה למיקום אחר במסגרת ההסדרים השוים. 

  לפי כל הזזת גדר יש לפעול על פי השלבים הבאים: .4
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  את קטע הגדר לפי הפירוק.  יש לצלם . 4.1

ל חלקי הגדר אמורים ם להתפרק (כיש לכתוב את מספרי הלוחות שאמורי . 4.2

ספריי זוהר כל לוח שוה) .בוסף, יש לסמן באם בהקמה הרהיות ממוספריל

  שעתיד לזוז. 

יש לבצע מדידה של שטח המיתוג החדש ולוודא שיש מספיק לוחות מיתוג על  . 4.3

  חדשים.הצורך יש להפיק חלקי גרפיקה מת לכסות את השטח. במידת 

  סכין יפי. ן חריצי הלוחות בעזרתהמדבקות בי לפי הפירוק יש להפריד את . 4.4

  ות.  הברגים המחזקים את הלוח ליש לשחרר כ . 4.5

לאחר הפירוק הלוחות יוחו על גבי משטח ישר וקי שגודלו לפחות כגודל  . 4.6

  הלוח. (אין להשעין את הלוחות על קיר או במצב מאוך).

י בהתאם למספרם הסידורי ו/או על פ הרכבת הלוחות מחדש תתבצע רק . 4.7

ש. במידת הצורך דיורכבו מח לוחות תקייםיג הסברה . יודגש רק החיית צ

  לוחות חדשים להרכבה במקום הפגומים. יש להפיק

הלוחות יקובעו מחדש לגדר האיסכורית בעזרת הברגים המתאימים ובחורים  . 4.8

  הקיימים בלוחות .

  צילום הגדר לפי פירוקה.ודא התאמה של הגדר המורכבת ליש לו . 4.9

 .יג ההסברהאחר קבלת אישור של צהושלמה רק לההתקה  .4.10

  

  

  

  

  

  


