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 הערה:

 תיאור הפרויקט

 

שלוחת נווה יעקב והקמת הרכבת הקלה, "הקוו האדום", הארכת לעבודות לביצוע מכרז  זה הינו מסמך

מ"ר,  13,000 –מפלסים בשטח כולל של כ  4מבנה הדיפו הינו מבנה בן  רכבות בקצה השכונה. 13 –דפו ל 

 רובו ככולו חפור באדמה.

 

 מ' בשד' נווה יעקב וכן עבודות ברחוב הרב פרדס. 450 -כ –אורך תוואי המסילה הכולל הוא 

זה במפרט הטכני  אחד לביצוע שלושה מבנים, כהגדרתם במסמכי המכרז, ובכלל מכרזמסמך זה הינו 

 ושלושה צווי התחלת עבודה: המיוחד ובכתבי הכמויות,

i.  חפירה ודיפון.-דפו - 1מבנה 

ii.  שלד המבנה.-דפו -2מבנה 

iii.  רחוב. -3מבנה 
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 עבודות עפר למבנים - 01פרק 

 

 תיאור כללי .1

 מבנים 1.1 

הכללי הבין משרדי ובתוספת עבודות עפר למבנים יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט 

 הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.

 

 חפירה ו/או חציבה למבנים ולהחלפת קרקע  1.2 

חפירה ו/או חציבה למבנים ולהחלפת קרקע והובלה לאזורי עירום זמני את החומר 

החפור המאושר למילוי או סילוק החומר החפור הלא מאושר למילוי מעודפי חפירה 

 לאתר שפיכה המאושר. 

 

 מילוי למבנים ולהחלפת הקרקע  1.3 

בשכבות בהתאם מילוי מובא למבנים ולהחלפת הקרקע מחומר סוג "א" מהודק  1.3.1  

 להגדרות ודרישות לחומר והידוקו המפורטות במפרט הכללי.

מילוי למבנים ולהחלפת קרקע מעודפי חפירה מחומר המקומי החפור )מחפירות  1.3.2  

למבנים ו/או מעודפי החפירות לאורך הדרך( המאושר כחומר מסוג "א" לשימוש 

רויקט ובהתאם למילוי והמהודק בשכבות. הכל בהתאם להנחיות מנהל הפ

 להגדרות ודרישות לחומר והידוקו המפורטות במפרט הכללי.

(, המיוצר במפעל לייצור C.L.S.Mמילוי למבנים מחומר בעל חוזק מבוקר נמוך ) 1.3.3  

בטון, במקומות שאינם נגישים למכבש. שימוש בחומר הזה יהיה במקרים 

ובהתאם לדרישות  מיוחדים ובודדים, בכפוף לאישור בלעדי של מנהל הפרויקט

 מפרט הכללי.

 

 

 מדידה ותשלום לעבודות עפר למבנים  .2

ו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי עבור סוגי המבנים בפרויקט בהתאם יימדדעבודות העפר 

 לתכולת המחירים של עבודות שונות, ובתוספת הדרישות המשלימות כלהלן:

עבודות בשלבים ובמשמרות בהתאם להסדרי מחירי עבודות עפר יכללו בין היתר ביצוע  3.1 

תנועה זמניים, בהתאם לדרישות בטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות, 

לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם חלקי 

 העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

 לתשלום לפי נפח )מ"ק(. תימדדרקע חפירה ו/או חציבה למבנים שונים ולהחלפת ק 3.2 

מילוי מובא ו/או מילוי מעודפי חפירה מאושרים למבנים שונים ולהחלפת קרקע והידוקו  3.3 

 לתשלום לכל סוג חומר המילוי בנפרד לפי נפח )מ"ק(. יימדד

(, במקומות שאינם נגישים C.L.S.Mמילוי למבנים שונים מחומר בעל חוזק מבוקר נמוך ) 3.4 

 יימדדבמקרים מיוחדים ובודדים בכפוף לאישור בלעדי של מנהל הפרויקט,  למכבש,

 לתשלום לפי נפח )מ"ק(.
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 

 כללי  –עבודות שלד 

 

 דרישות כלליות

 .02כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי פרק 

 

 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 

 הנחיות כלליות 02.01

 

 הערות כלליות 02.01.01

כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר למבנים של המכרז יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט הכללי הבין  .1

"עבודות בטון יצוק באתר" ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה  –משרדי 

 שלהלן.

 ים הנ"ל יהיו כמפורט בתכניות.סוגי הבטון של רכיבים שונים של המבנ .2

 עובי שכבת כיסוי מבטון על פלדת זיון לרכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיה כמפורט בתכניות. .3

גמר פני בטון לרכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיה כמפורט בתכניות המתכנן בכפוף לתכנון  .4

חזותי" עבור כל הבטונים הגלויים הנראים -"חשוףהאדריכל, לרבות כל סוגי גמר שונים של בטון 

 לעין.

 2חזותי" במידות -הקבלן יכין דוגמאות לכל סוגי הגמר של בטון "חשוף עבודות הבטון לפני ביצוע 

X 2  ,מ' לפחות לכל דוגמא בהתאם לדרישות התכנון האדריכלי ויגיש לאישור מנהל הפרויקט

 ומתכנן הקונסטרוקציה. האדריכל

 יום לפחות לפני תחילת עבודות האיטום. 21יהיה בגיל של הבטון  .5

פלדת הזיון לרכיבים שונים של המבנים הנ"ל תהיה מסוגי הפלדה השונים, כגון: מוטות פלדה  .6

 ", הכל כמפורט בתכניות.Wמצולעים רתיכים בעלת סימון "

סוגים שונים ובמידות שונות יהיה בהתאם לפרטים מדייס צמנטי )מצע גראוט( בלתי מתכווץ  .8

 בתכניות ויבוצע בין רכיבים שונים, כגון: בין פלטות פלדה של עמודי קירוי לבין הגבהות בטון.

כמפורט בתכניות  רולקות בטון בפינות חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע של המבנים יהיו .9

 .05המיוחד זה בפרק ובמפרט 

מישקי התפשטות ומישקי הפרדה ברכיבי בטון שונים ומסוגים שונים יהיו כמפורט בתכניות.  .10

 סתימות המישקים בחומרים אלסטומריים שונים יהיו כמפורט בתכניות.

קשיח וצינורות ניקוז שרשוריים בקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבי  P.V.C-צינורות ניקוז מ .11

 ון שונים יהיו כמפורט בתכניות.בט
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 מדידה ותשלום 02.03

 

 כללי 02.03.01

ו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי הבין משרדי בהתאם יימדדכל עבודות בטון מזוין יצוק באתר  .1

 -לתכולת המחירים של עבודות שונות, ובתוספת הדרישות המשלימות כלהלן:

באתר יכללו בין היתר ביצוע עבודות בשלבים ובמשמרות בהתאם מחירי עבודות בטון מזוין יצוק  .2

להסדרי תנועה זמניים, בהתאם לדרישות בטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות 

לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם חלקי העבודות 

 שבוצעו בשלבים קודמים.

ו לתשלום לכל סוג העבודות )רכיבים( בנפרד לפי נפח יימדדזוין יצוק באתר כל עבודות בטון מ .3

 .)מ"ק(

דייס צמנט )מצע גראוט( בלתי מתכווץ מסוגים שונים ובמידות שונות למילוי בין רכיבים מילוי   .4

לתשלום ביחידות )יח'(  יימדד)כגון: בין פלטות פלדה של עמודי קירוי לבין הגבהות הבטון(   שונים 

 ללא הבחנה בסוגים שונים וללא הבחנה במידות השונות של המילוי.

 לתשלום לפי משקל )טון(. תימדדפלדת הזיון לכל סוגי הפלדה השונים בנפרד  .8

ו לתשלום לפי יימדדבחתכים ומסוגים שונים  מישקי התפשטות )הפרדה( ברכיבי בטון שונים, .9

אורכם )מ"א( ללא הבחנה בעוביים השונים של רכיבי הבטון, ללא הבחנה בסוגים השונים של 

המישקים, וללא הבחנה בין המישקים האופקיים לאנכיים או המשופעים, ומחיר היחידה יכלול 

מלאכות הנדרשים לקבלת מוצר בין היתר את כל האביזרים והחומרים המסומנים בתכניות וכל ה

 -מוגמר, כגון:

 ס"מ. 2לוחות עץ אן פוליסטירן מוקצף בעובי  9.1 

ברזלים מייתדים מגולוונים ו/או מייתדים כימיים מגולוונים בקטרים ואורכים שונים  9.2

 לרבות קידוח והכנסתם ע"י דבק אפוקסי.

 קשיח בקטרים שונים. P.V.Cצינור  9.3 

 לבד.סתימה ע"י  9.4 

 אטמי מים או גומי אטימה מוכן מראש בסוגים שונים. 9.5 

ו לתשלום יימדדסתימות מישקי ההתפשטות )ההפרדה( הנ"ל ע"י חומרים אלסטומריים שונים  .10

בנפרד לפי אורכן )מ"א(, הנמדד מצד אחד )לפי אורכם של המישקים(, ללא הבחנה בחומרים 

הסתימות האופקיות לאנכיות או משופעות ומחיר האלסטומריים השונים, ללא הבחנה בין 

היחידה יכלול בין היתר את כל האביזרים והחומרים המסומנים בתכניות וכל המלאכות הנדרשים 

 לקבלת מוצר מוגמר.

ו יימדדקשיח בקטרים ואורכים שונים לניקוז ברכיבי קירות בטון שונים  P.V.C-צינורות ניקוז מ .11

ם בנפרד ביחידות )יח'( ללא הבחנה באורכים השונים ומחיר היחידה לתשלום לכל הקטרים השוני

יכלול בין היתר את כל החומרים והאביזרים המסומנים בתכניות וכל המלאכות הנדרשים לקבלת 

 מוצר מוגמר.

   לתשלום ביחידות )יח'(. יימדדופילטר חצץ עטוף בבד גיאוטכני ישולם בנפרד  
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(, במקומות שאינם נגישים למכבש, C.L.S.Mמבטון בעל חוזק מבוקר נמוך )מילוי למבנים שונים  .12

לתשלום לפי נפח  יימדדבמקרים מיוחדים ובודדים בכפוף לאישור בלעדי של מנהל הפרויקט, 

 )מ"ק(.

ו לתשלום יימדדברגי עיגון, כולל פלטות אומים ודיסקיות, המעוגנים בתוך רכיבי בטון שונים  .13

 של הקונסטרוקציות השונות. כחלק ממשקל הפלדה

 בנפרד ובמ"ק. תימדד 30 -תוספת לבטון מסוג שאינו ב .14
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 עבודות בטון טרום – 03פרק 

 

 הנחיות כלליות לאלמנטים טרומיים 03.01

 

 תיאור כללי 03.01.01

"מוצרי בטון  – 3כל עבודות בטון טרום יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט כללי לעבודות בנייה פרק  .1

 טרום" בתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.

 בפרק זה מפורטות הדרישות לייצור, הובלה והרכבה של אלמנטים טרומיים. .2

 האלמנטים הטרומיים ייוצרו במפעל טרומי בעל תו תקן או באתר. .3

 האלמנטים הטרומיים יהיו בעוביים ובמידות שונות כמפורט בתכניות. .4

 יה כמפורט בתכניות.סוג בטון יה .5

 עובי שכבת הכיסוי מבטון על פלדת הזיון יהיה כמפורט בתכניות. .6

גמר פני בטון לאלמנטים השונים יהיה כמפורט בתכניות המתכנן בכפוף לתכנון האדריכל, לרבות כל  .7

 חזותי" עבור כל הבטונים הגלויים הנראים לעין.-סוגי גמר שונים של בטון "חשוף

הקבלן יכין דוגמאות לכל סוגי האלמנטים ויגיש לאישור מנהל הפרויקט,  עבודות הבטון לפני ביצוע .8

האדריכל ומתכנן הקונסטרוקציה, בין אם באתר ובין אם במפעל לייצור אלמנטים טרומיים 

. הקבלן יודיע על מועד הצגת הדוגמאות שבוע לפני המועד המתוכנן, לכל םהרלבנטיילאלמנטים 

 הפחות.

 הזיון תהיה כמפורט בתכניות.פלדת  .9

 

 יצור ויציקת בטון של אלמנטים טרומיים  03.01.02

כל החומרים )רכיבי בטון ופלדת הזיון( וכל עבודות ההכנה, ההובלה, השמת הבטון ואשפרתו בנוסף  .1

"מוצרי בטון טרום" יבוצעו גם בהתאם לדרישות מפרט מ.ע.צ פרק  – 3לדרישות מפרט כללי פרק 

 דות בטון יצוק באתר"."עבו – 02.01

לפני תחילת היציקה יגיש הקבלן, לאישור המנהל הפרויקט פירוט על התארגנות לצורך סדר היציקה  .2

ותהליך היציקה המתוכננת לרבות רשימת הציוד, מקור הבטון, יישום הבטון, הריטוט, אשפרה ומשך 

 זמן תחילת ההתקשות של תערובת הבטון המתוכנן. 

 ון יבוצע בפיקוח צמוד של מהנדס בעל ניסיון מוכח בבקרת בטון מטעם הקבלן.כל תהליך יציקות הבט .3

 יש להקפיד על ריטוט אחיד של כל שטח האלמנטים הטרומיים כולל הפינות החדות. .4

 (.Curing Compoundאין להשתמש לאשפרת הבטון בנוזל אשפרה ) .5

 .20-אין להזיז את האלמנטים הטרומיים ממקומם לפני הגעת הבטון לחוזק ב .6

 

 הובלה והרכבת אלמנטים טרומיים  03.01.03

"מוצרי  – 3עבודות הובלה והרכבת אלמנטים טרומיים יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט הכללי פרק  .1

 בטון טרום".

אלמנטים טרומיים יש להרים בווי הרמה המיועדים לכך. במידה ואין בתוכנית ווי הרמה, באחריות  .2

 ולאשרם אצל המתכנן.הקבלן לתכנן ווים כנדרש 
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 מדידה ותשלום לאלמנטים טרומיים  03.01.04

 

"מוצרי בטון טרום" בהתאם  – 3ו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי פרק יימדדאלמנטים טרומיים 

 -לתכולת המחירים של עבודות שונות ובתוספת הדרישות המשלימות כלהלן:

יכלול בין היתר ביצוע עבודות בשלבים, בהתאם לדרישות מחיר היחידה של האלמנטים הטרומיים  .1

בטיחות ובהתאם לסדר הנכון הדרוש לביצוע העבודות לרבות ביצוע בקטעים קטנים וצרים 

 ולרבות ביצוע חפיות מושלמות בין/ועם חלקי העבודות שבוצעו בשלבים קודמים.

ללא הבחנה במידות השונות  ו לתשלום לפי שטח )מ"ר(יימדדאלמנטים טרומיים במידות שונות  .2

של האלמנטים  בהתאם לכתב הכמויות. מחיר היחידה יכלול בין היתר כל החומרים והמלאכות 

הדרושים לקבלת מוצר מוגמר, לרבות: ייצור, הובלה והרכבה של אלמנטים טרומיים, אלמנטי 

 פילוס, תמיכות זמניות, קלינים, אינסרטים לצורך הרכבת חלקי האלמנטים וכד'.

 בנפרד. יימדדזיון האלמנטים  .3
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 עבודות בניה - 04פרק 

   

 סוגי הבלוקים 04.01

בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה, בלוקי בטון חלולים בעלי תו  

 סוג א'. 5תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 

 המפקח.מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י  

 

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 04.02

 

תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות חשמל, צינורות,  04.03

מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות השונות ועל פי הנחיות 

 רטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.מפו

במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות, תוך  

 הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.

במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים ו/או  

 גדלים הנדרשים.סיתות בבלוקים לפי ה

 

כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד לתקרת הבטון, אלא אם יורה אחרת  04.04

 המפקח.

 

 .1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05

. חגורות מתחת למחיצות בחדרים רטובים 466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  

 דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.ובספי 

החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין קוצים  

שיקדחו לאלמנטים כולל דבק  466בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 

 אפוקסי.

 

 אופני מדידה מיוחדים 04.06

 י ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:בנוסף לאמור במפרט הכלל 

כל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות, שטרבות וכו'( לרבות זיון כנדרש, קוצים עם  א.

 במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים. יימדדדבק אפוקסי וכו'. הכל 

 ביטון משקופים. ב.

 בניה במעוגל. ג.

 קרת הבטון.בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לת ד.

כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי  ה.

 כתב הכמויות.
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 עבודות איטום  05פרק 

 רשימת סעיפים

 תיאור מספר

 איטום ראשי כלונסאות  .1

 איטום רצפות חדרי חשמל במגע עם קרקע  .2

 איטום רצפת בורות  .3

 בורות ניקוז, בורות ביוב ופירי מעלית במגע עם קרקעאיטום קירות של   .4

 איטום קורות יסוד   .5

 איטום רצפות דפו במגע עם קרקע  .6

 איטום קירות במגע עם קרקע יצוקים במרווח עבודה  .7

 איטום קירות דיפון כלונסאות   .8

 טיפול בקירות דיפון כלונסאות מחוץ לדפו  .9

 איטום תעלות ניקוז בדפו  .10

 פנימי בבורות ניקוזאיטום   .11

 איטום פנימי בבורות ביוב  .12

 איטום פנימי במאגר מים   .13

14.  
, מלתחות, מקלחות, רצפת חדרי משאבות םשירותיאיטום רצפת חדרים רטובים כולל חדרי 

 וחדרים טכניים אחרים

 איטום קירות חדרים רטובים  .15

 +755.43איטום תקרת הדפו במפלס   .16

 במפלס פיתוחאיטום קירות ומעקות   .17

 וגגות מעל חדרי נהגים ומשרדיםsand filling system ו  sand siloאיטום גג מעל מבנה   .18

 איטום קירות חוץ   .19
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 איטום ראשי כלונסאות .1

 הכנת שטח ראשי הכלונסאות  .1.1

יש להכין את שטח הבטון של ראשי הכלונסאות הבודדים ללא חלקים רופפים, נקיים 

 וחלקים.

במקומות עם סגרגציה יהיה צורך לסתת עד שימצא בטון בריא. יש לחתוך את כל הקוצים 

ס"מ בתוך הבטון ולמלא את החורים  2 -)לא קונסטרוקטיביים( הבולטים מהשטח כ

 בעזרת תערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע. 

  

 איטום ראשי הכלונסאות הבודדים .1.2

 פולימרית על בסיס צמנטי מסוגעל פני הבטון יש לבצע מערכת איטום 

"AQUAFIN RS300  שבכה יבשה. מ"מ 2"   או שו"ע בעובי 
 

 לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון. 
 

 יישום החומר יהיה בעזרת מליג' משונן או כף טייחים בשכבה אחת.
 

 הכנת התערובת תבוצע בהתאם להנחיות היצרן.
 

 רי חשמל במגע עם קרקעאיטום רצפות חד .2

 על גבי תחתית החפירה יש לבצע:

 

 תשתית בטון לקבלת האיטום .2.1

עם אגרגט  30-על גבי תחתית החפירה או מצעים מהודקים יש לצקת שכבת בטון ב

ס"מ לקבלת האיטום. פני הבטון יהיה חלק ורציף ללא אגרגטים  5"שומשום" בעובי של 

ס"מ נמוך יותר מתחתית הרצפה  6-יהיו במפלס של כהבולטים מפני המשטח. פני הבטון 

 הקונסטרוקטיבית.

 זמן ייבוש שכבת הבטון הרזה לפני יישום מערכת האיטום יהיה לא פחות 

 שעות. 72-מ

בחיבור לשטחים אנכיים כגון ראשי כלונסאות, קירות תת קרקעיים, קורות יסוד וכו' יש 

 ס"מ.  15ס"מ ובגובה  30לבצע הנמכה בתשתית הבטון בצורת ווטה ברוחב 

-מעבר לקירות המיועדים ליציקת במרווח עבודה יש להמשיך את יציקת תשתית הבטון כ

 ס"מ מעבר לקצה הרצפה. 30

 

 הכנת השטח .2.2
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לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל האלמנטים שמשפיעים על האיטום, 

ש להכין את המשטח לדוגמא: צינורות החודרים את האיטום, הנמכות, פינות וכו'. י

לקבלת האיטום: לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו'. פני השטח יהיו 

 חלקים, יציבים, נקיים ויבשים לחלוטין לקבלת האיטום.

ס"מ מעל  60יש לבצע קיר מיישר בצמוד לחלק תחתון של קירות הדיפון עד גובה לפחות 

 פני הרצפה הקונסטרוקטיבית.

 רולקה .2.3

ך חיבור בין הרצפה לשטחים אנכיים כגון קירות דיפון כלונסאות, וראשי כלונסאות לאור

 ס"מ באמצעות תערובת "סיקה רפ" או שו"ע. 5X5יש לבצע רולקה במידות 

 פריימר .2.4

 גר'/מ"ר. 300" או שו"ע בכמות של GS474על פני הבטון יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "

 ביטומן חם .2.5

" או שו"ע 105/25מריחות של ביטומן חם מסוג "אלסטקס  של גבי הפריימר יש לבצע

 ק"ג/מ"ר, עד קבלת עובי שכבת הביטומן היבשה  2בכמות כוללת 

 מ"מ. 2

 יריעת חיזוק .2.6

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב 

ס"מ  15לקה, כך שמינימום ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרו 30מינימום של 

ס"מ על גבי השטח האנכי. יריעת החיזוק תהיה מסוג "  15-יולחמו על גבי השטח האופקי ו

 מ"מ או שו"ע. 5בעובי  SBS בסיס   " על 5Mפוליפז 

 יריעה ביטומנית לאטימה .2.7

 עובי .S.B.S" או שו"ע על בסיסM5הלחמת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז 

מ"מ. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של החומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י  5

 אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. 

ס"מ, החפיפות לרוחב  10-החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 בשני הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות 

 שטח הבטון הרזה באופן רציף והמשכי.ס"מ. האיטום יכלול את כל  20-מ

 

האיטום יכלול את כל  -בהיקף הרצפה מעבר לקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה 

ס"מ לצורך חיבור עם איטום הקירות בשלב  30 -שטח הבטון הרזה הבולט מעבר לקירות כ

 מאוחר יותר.

 יריעת חיפוי  .2.8

להלחים רצועה של יריעת חיפוי. היריעה בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש 

תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על 

 ס"מ מעל יריעת החיזוק. 8גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 
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 מ"מ או שו"ע. 5בעובי  SBS" על בסיס 5Mיריעת החיפוי תהיה " פוליפז 

 

 

 

 מעברי צינורות ברצפהאיטום ב .2.9

יש להרכיב אביזרי אטימה מסוג במעברי צינורות בודדים אנכיים  .2.9.1

"DALLMER DELBIT  או שו"ע בקוטר מתאים, בעלי צווארון ביטומני "

חיבור עם מערכת האיטום וחבק נירוסטה להידוק האביזר על גבי דפנות 

 הצינור.

צפה יבוצע דרך דרך שכבות האיטום בר מעברי כבלים או צינורות גמישים .2.9.2

ס"מ  5שרוולי פלדה מגולוונים מעוגנים בתשתית הבטון ובולטים לפחות 

 מעל פני רצפת הבטון. 

 .1.11.1איטום במעבר השרוול דרך שכבות האיטום יבוצע לפי סעיף 

ס"מ  10-יש למלא את החלל שבין השרוול לכבל או צינור גמיש עד מפלס כ

 מתחת לקצה השרוול ע"י דיס צמנטי.

-Pאיטום בין השרוול לכבל או צינור גמיש יבוצע ע"י אביזר מתועש מסוג "

CABLE.או שו"ע " 

סביב שרוולים או צינורות העוברים דרך רצפה הבטון יש ללפף במרכז 

" או שו"ע SIKA SWELL STOP Iהיציקה עצר מים מתנפח מסוג "

 SIKAמ"מ. הדבקת העצר תבוצע על גבי פריימר מסוג " 19X25במידות 

SWELL STOP PRIMER.ללא חפיפות " 

 מערכת להגנה זמנית .2.10

ס"מ הבולטים,  30 -ב בהיקף הרצפה מעבר לקירות המתוכננים ליציקה במרווח עבודה,

מ"מ ולוח קלקר  0.2יש להניח על גבי האיטום לצורך הגנה זמנית, יריעת פוליאטילן בעובי 

טום שבקירות בשלב מאוחר ס"מ, לצורך פרוק וגילוי האיטום לחיבור עם האי 2בעובי 

 יותר.

 בטון הגנה .2.11

ס"מ להגנת האיטום. תערובת הבטון  5עם אגרגט שומשום בעובי של  20-יציקת בטון ב

 תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. 

 עצר מים מתנפח .2.12

ת בהפסקות יציקה וסביב צינורות החודרים דרך רצפת הבטון יש להרכיב בכל הפסק

מ"מ.  19X25" או שו"ע במידות SIKA SWELL STOP Iיציקה עצר מים מתנפח מסוג "

 הדבקת העצר תבוצע על גבי פריימר 

" ללא חפיפות. הרכבת העצר תבוצע במרכז SIKA SWELL STOP PRIMERמסוג "

 היציקה.
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 איטום רצפת בורות .3

 על גבי תחתית החפירה יש לבצע:

 האיטוםתשתית בטון לקבלת  .3.1

עם אגרגט  30-על גבי תחתית החפירה או מצעים מהודקים יש לצקת שכבת בטון ב

ס"מ לקבלת האיטום. פני הבטון יהיה חלק ורציף ללא אגרגטים  5"שומשום" בעובי של 

ס"מ נמוך יותר מתחתית הרצפה  6-הבולטים מפני המשטח. פני הבטון יהיו במפלס של כ

 הקונסטרוקטיבית.

 הבטון הרזה לפני יישום מערכת האיטום יהיה לא פחות  זמן ייבוש שכבת

 שעות. 72-מ

בחיבור לשטחים אנכיים של ראשי כלונסאות יש לבצע הנמכה בתשתית הבטון בצורת 

 ס"מ.  15ס"מ ובגובה  30ווטה ברוחב 

-מעבר לקירות המיועדים ליציקת במרווח עבודה יש להמשיך את יציקת תשתית הבטון כ

 הרצפה. ס"מ מעבר לקצה 30

 הכנת השטח  .3.2

לפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את כל הפרטים ואת ביצוע האלמנטים 

שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות החודרים את האיטום, הנמכות, פינות וכו'. יש 

לנקות את המשטח מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכד'. פני השטח יהיו חלקים, 

 נקיים ויבשים לחלוטין לקבלת האיטום.יציבים, 

 איטום  .3.3

 על פני הבטון יש לבצע מערכת איטום פולימרית על בסיס צמנטי מסוג
"AQUAFIN RS300  שבכה יבשה. מ"מ 5"   או שו"ע בעובי 
 

 לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון. 
 

 שכבות. 2-יישום החומר יהיה בעזרת מליג' משונן או כף טייחים ב
 

 הכנת התערובת תבוצע בהתאם להנחיות היצרן.
 

 

 איטום קירות של בורות ניקוז, בורות ביוב ופירי מעלית במגע עם קרקע .4

 עצר מים מתנפח .4.1
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וסביב צינורות החודרים דרך רצפת הבטון יש להרכיב בכל הפסקת בהפסקות יציקה 

מ"מ.  19X25" או שו"ע במידות SIKA SWELL STOP Iיציקה עצר מים מתנפח מסוג "

 הדבקת העצר תבוצע על גבי פריימר 

" ללא חפיפות. הרכבת העצר תבוצע במרכז SIKA SWELL STOP PRIMERמסוג "

 היציקה.

 

 

 הכנת השטח .4.2

   HDPEלפני יציקת הקירות יש להרכיב בתוך התבנית פרופילי 

"AAP60 POLYFLEX או שו"ע המיועדים לחיבור עם מערכת האיטום של רצפות "

 במגע עם קרקע.

לאחר גמר יציקת הקירות יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל הקוצים 

"מ. יש לסתת ולהסיר אזורי ס 2הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים בתערובת "סיקה ראפ" על 

 השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום.

 רולקה .4.3

 לאורך חיבור בין רצפה לקירות, יש לבצע רולקה באמצעות 

 ס"מ. 5X5תערובת "סיקה רפ" או שו"ע במידות 

 איטום  .4.4

 טון יש לבצע מערכת איטום פולימרית על בסיס צמנטי מסוגעל פני הב
"AQUAFIN RS300  שבכה יבשה. מ"מ 5"   או שו"ע בעובי 
 

 לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון. 
 

 שכבות. 2-יישום החומר יהיה בעזרת מליג' משונן או כף טייחים ב
 

 להנחיות היצרן.הכנת התערובת תבוצע בהתאם 
 

 מילוי חוזר .4.5

מילוי חוזר יבוצע בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור. גודל אגרגט המקסימאלי של חומר 

 ס"מ. 1המילוי יהיה 

 

 איטום קורות יסוד  .5

 הכנת השטח .5.1

   HDPEלפני יציקת הקורות יש להרכיב בתוך התבנית פרופילי 

"AAP60 POLYFLEX מערכת האיטום של רצפות " או שו"ע המיועדים לחיבור עם

 במגע עם קרקע.
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יש לנקות את שטח הקורות מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. יש לחתוך את חוטי 

ס"מ בתוך הבטון. יש למלא את כל החורים  2-הקשירה וקוצי ברזל מיותרים לעומק כ

 וכיסי סגרגציה באמצעות תערובת "סיקה רפ".

 איטום צמנטי .5.2

 מילוי מצעים .5.3

 ילוי מצעים בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור ויועץ קרקע.ביצוע מ

 

 

 איטום רצפות דפו במגע עם קרקע .6

 על גבי תחתית החפירה יש לבצע: 

 בד גאוטכני .6.1

 10ג"ר/מ"ר, עם חפיפה של  500יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 

 ס"מ. 

 HDPEיריעת פוליאתילן  .6.2

מ"מ תוצרת חברת  1.0בעובי  HDPEיריעת האיטום תהיה יריעת פוליאתילן 

"GINEGAR מ' לפחות ללא ריתוכים במפעל.  7.0" או שו"ע, בצבע שחור, ברוחב

 ס"מ. 10-מוכות יהיו כהחפיפות בין היריעות הס

ולעמוד בבדיקות ובדרישות המינימליות עבור  A.S.T.Mעל היריעות להתאים לתקן 

 יריעה מסוג זה לרבות המפורט בטבלה להלן:

חספוס היריעות יהיה ע"י תוספת עובי מעל העובי הנומינלי. העובי המצוין במפרט 

 ובכתב בפרטי איטום הוא עובי נטו. 
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 להלן רשימת יצרני היריעות המאושרים:

 

 בע"מ 1991באמצעות אדמיר טכנולוגיות  גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ א. 

 GSE Lining Technology, inc  ב.

  NAUE-FASERTECHNIK.  ג

 POLY FLEX, INC ד.

 חיבור היריעות בניהם ייעשה באחת השיטות המפורטות להלן: 

 HOT SHOE FUSION WELDINGאו  HOT WEDGE WELDINGא. הלחמת 

 FUSION FILLET SEAMINGב. ריתוך מלא במישקים 

 

חיבור היריעות ייעשה בדרך כלל בשיטה הראשונה בשתי רצועות ריתוך מקבילות האחת 

ר. אך ורק במקומות שאין אפשרות לבצע את הריתוך לשנייה וביניהם חלל להזרמת אווי

בשיטה הראשונה, בכפוף לאישור המפקח, ניתן יהיה לבצע את ריתוך היריעות בשיטת 

 האקסטרוזיה.
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לאחר גמר הריתוך תבוצע בדיקת לחץ אוויר במישק החלול בעזרת משאבת אוויר )ידנית 

אט'PSI25 (1.8  ,)ר העולה על או מכאנית( מצוידת בשעון לחץ המסוגלת לייצר לחץ אווי

מותקנת על גבי מצע רך למניעת פגיעה בממברנה, צינור גומי המצויד באביזרי חיבור 

 PSI1 (0.07ומתאמים שונים, מחט חלולה להזנת אוויר ושעון ללחץ אוויר בעל דיוק של 

 אט'(.

 

 הנחיות כלליות לביצוע היריעות:

 

הקבלן המבצע בשטח את עבודות האיטום יהיה בעל ניסיון מוכח בפריסה והלחמת יריעות 

 ויאושר ע"י המפקח לפני ביצוע העבודה.  HDPEאיטום מסוג 

התשתית המיועדת לפריסת היריעות תהיה מהודקת, חלקה ונקייה מאבנים, רגבים, 

פריסה יאושר ע"י שורשים ועצמים העלולים לפגוע בשלמות היריעות. השטח המיועד ל

 המפקח ביומן העבודה. 

 תבוצע בהתאם לתנאי מזג אוויר כדלהלן: HDPEפריסה והלחמת יריעות 

 לא תותר פריסה והלחמת יריעות בזמן גשם.

 .º35לא תיפרסנה יריעות בטמפ' העולה על 

 לא תיפרסנה יריעות בזמן סופות אבק וחול. 

 .  לא תיפרסנה יריעות בתנאי מזג אוויר קיצוניים

 

הלחמת יריעות לסגירת שטחים ו/או חיבור למתקנים )"הלחמות בוקר"( יעשו רק  בשעות 

 קרירות ועפ"י אישור הכתב של המפקח ביומן העבודה.

 

פריסת היריעות באתר תבוצע עפ"י תוכנית הפריסה. בזמן הפריסה יתחשב הקבלן 

בהתפשטות / התכווצות תרמית של היריעות וישאיר עודף יריעות בכדי למנוע מתיחת 

למניעת היווצרות  5% -היריעות בשעות הקור. היריעות יפרסו תוך השארת עודף של כ

 מתיחת יתר. 

 

 – Wedge)תעשה בעזרת ציוד הלחמה לריתוך כפול  הלחמת יריעות האיטום זו לזו 

Weld)  ההלחמה תבוצע ע"י מכונת הלחמה תקינה. מפעיל מכונת ההלחמה יקבע את

טמפרטורות ההלחמה, קצב ההלחמה )מטר / לדקה( וכן את לחץ הגלגליות בהתאם 

 לתנאים באתר העבודה.

 

יבוצע ע"י הלחמת קצה  חיבור היריעות לדפנות של קורות יסוד או קירות תת קרקעיים

 4.1שהוכנו בקירות וקורות בהתאם להנחיות שבסעיפים   HDPEהיריעה על גבי פרופילי 

לעיל. ההלחמה תבוצע בשיטת אקסטרוזיה או באמצעות אוויר חם ע"י מכשיר  5.1-ו

 "לייסטר" או שו"ע.
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וח במידות חיבור היריעות על גבי דופן הקיר המיישר יבוצע באמצעות סרגל אלומיניום שט

50X3  ס"מ, על גבי סרט דו צדדי בוטילי להדבקה עצמית  20מ"מ וברגי נירוסטה כל

 ס"מ. 3ברוחב 

 SCAPAבקצה היריעה מעל סרגל יש להדביק רצועה של יריעה להדבקה עצמית מסוג "

TAPES 318 ס"מ. 10" בגמר בד או שו"ע מאושר ברוחב 

 

 טיפול במעברי צינורות .6.3

. סגירת האיטום סביב הצינורות HDPEהצינורות החודרים דרך הרצפה יהיו עשויים 

 תבוצע בשיטת אקסטרוזיה או ע"י אוויר חם.

. סביב השרוולים יש HDPEבר כבלי חשמל המעבר יבוצע דקרך שרוולי עה של מרבמק

לבצע סגירה אטומה בהחלמה ע"י אוויר חם או באקסטרוזיה. בתוך השרוול יש להרכיב 

 " או שו"ע מתאים.P-cableאביזר אטימה "

 

 איטום תפרי התפשטות  .6.4

 יש להרכיב אביזר אטימה  -HDPEעל גבי יריעת ה

" או שו"ע. הרכבת האביזר תבוצע בהתאם להוראות POLYFLEX ADP240מסוג "

היצרן. חיבורים בין חלקי הפרופיל יבוצעו בהלחמה ע"י מכשיר לייסטר. בחיבורים בין 

 ואנכיים יש להרכיב פרופיל פינתי מוכן. שטחים אופקיים

 בטון הגנה .6.5

ס"מ להגנת  5עם אגרגט שומשום בעובי  20-יש לצקת בטון ב HDPEעל גבי יריעות 

האיטום, תערובת הבטון תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק 

 לאיטום. 

 

 רצפת בטון וסגירת תפר התפשטות .6.6

 יציקת רצפת בטון לפי תוכנית קונסטרוקציה. 

האיטום וסגירת התפר בעומק מעל התפר, במישור פני רצפת הבטון יש להכין שקע לקבלת 

 ס"מ. 2-כ

ס"מ. הדבקת היריעה  15-מ"מ ברוחב כ 1.2בעובי  EPDMבתוך השקע יש להרכיב יריעת 

 " או שו"ע.SILIRUBתבוצע על גבי דבק "

יש להרכיב פרופיל הגנה מפלדה בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור  EPDMמעל יריעת 

 ואדריכל.

 איטום קירות במגע עם קרקע יצוקים במרווח עבודה .7

 עצר מים מתנפח  .7.1
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בהפסקות יציקה וסביב צינורות החודרים דרך רצפת הבטון יש להרכיב בכל הפסקת 

מ"מ.  19X25ת " או שו"ע במידוSIKA SWELL STOP Iיציקה עצר מים מתנפח מסוג "

 הדבקת העצר תבוצע על גבי פריימר 

" ללא חפיפות. הרכבת העצר תבוצע במרכז SIKA SWELL STOP PRIMERמסוג "

 היציקה.

 

 הכנת השטח .7.2

לאחר גמר יציקת הקירות יש לנקותם מאבק, לכלוך, אבנים וכד'. לחתוך את כל הקוצים 

 ס"מ.  2הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של 

 

יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב. יש לסתום את כל החורים 

 בתערובת " סיקה רפ" או שו"ע.  על השטח להיות חלק, נקי ורציף לקבלת האיטום.

 

 -, ו2.10יש להסיר את ה"מערכת להגנה זמנית" ושכבת הבטון להגנה המופיעים בסעיפים 

עבר לדופן הקירות, לצורך חיבור איטום הקיר ס"מ הבולטים מ 30 -שלעיל, ב 2.11

 לאיטום הרצפה. יש לחשוף את איטום הרצפה בזהירות ללא פגיעות.

 

 איטום בכל שטח הקירות .7.3

 :פריימר

 

ראשית, יש לבצע שכבת פריימר ל"רפידפלקס" או שו"ע. הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר 

 ביטומני בשכבה בעובי מינימלי ביותר.

 , סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.בשכבת פריימר זו

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. 

שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם לתנאי מזג 

 האוויר.

ר, צבעו יהיה בצבע יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקי

 חום.

 מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב הבא.

במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע שכבת 

 פריימר נוספת.

 :שכבת איטום

 

שו"ע באמצעות  על גבי הפריימר יש לבצע התזה של חומר ביטומני מסוג "רפידפלקס" או

 מ"מ. 5אקדח ריסוס דו ראשי, עד לקבלת עובי שכבה של 

 דקות. 5-לפני יישום החומר יש לערבב את האמולסיה הביטומנית כ

 ימים לפני ביצוע שכבות הגנה. 5-יש להמתין לייבוש שכבת האיטום כ
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יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של הקיר. זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על 

 הקיר כאשר השטח התחתון רווי במים מהתזה שבחלק העליון.

 

יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי המותז 

 בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית.

 

 מ"מ שכבה יבשה.  5עובי כולל של שכבת האיטום יהיה 

 שעות. 24ייבוש השכבה לצורך בדיקת עובי יהיה לפחות 

 

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה הביטומנית 

 ס"מ. 20באופן רצוף. במידת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של 

 

פני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת לחפיפה יש להקפיד ל

שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל 

 פגם. 

מסביב לקוצים לקשירת רשתות של קיר בטון פנימי יש לבצע השלמת האיטום באמצעות 

 טומיקס" או שו"ע.מריחות של חומר איטום ביטומני מסוג "אלס

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של חומר 

 האיטום מסוג "אלסטומיקס" עד להשלמת השכבה. 

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים החשופים  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 הקיר.באופן זמני ע"י בד גאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג 

 

 איטום במעברים של כבלי חשמל או תקשורת בקירות תת קרקעיים .7.4

 אלטרנטיבה א'

 

ע"י הרכבת אביזר אטימה מתועש מסוג "לינקסיל" או שו"ע מתאים למספר וקוטר 

הכבלים. חיבור האביזר לקיר יבוצע בהתאם להוראות יצרן האביזר. במהלך ביצוע 

 לי האביזר.עבודות האיטום בשטח הקיר יתחבר האיטום לשו

 

 

 אלטרנטיבה ב'

 

ס"מ גדול יותר מהפתח הנתון. הפלטה תהיה  10-לוח מתכת בגודל של כ יש להכין פלטת/

ותכלול שרוולים מרותכים כמספר הצינורות המיועדים לעבור  316עשויה פח נירוסטה 

 דרכה. 
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מעבר צינור לוח לפתח הקיים בקיר יבוצע טיפול פרטני סביב כל  לאחר הרכבת הפלטה /

בנפרד.  מידות המדויקות של הפלטה יקבעו בהתאם לגודל הפתח וכמות הכבלים 

 מ"מ. 4המיועדים לעבור דרכו. עובי מינימאלי של הפלטה יהיה 

לאחר הכנסת כל כבל אל תוך השרוול המיועד לאחר הכנסת כל כבל אל תוך השרוול 

 או שו"ע." NOFIRNOהמיועד יש לבצע סביב הכבלים מערכת אטימה "

האיטום הביטומני של הקיר יחפוף לשולי פלטת המתכת תוך יצירת עיבוי של שכבת 

 מ"ר.\גר 100האיטום, בשילוב בד חיזוק במשקל 

 

 איטום במעברי צינורות .7.5

 

במעברי צינורות בודדים העובר דרך שרוולים או קידוחים בקיר תת קרקעי, יש לדחוס בין 

 EASY של ספוג פוליאתילן ולסתום במסטיק מסוג " הצינור לדופן השרוול או קידוח מוט

GUM  או שו"ע. על גבי הצינור מצידו החיצוני יולבש אביזר אטימה מסוג "

"DALLMER DELBIT או שו"ע בעל שוליים עשויים יריעה ביטומנית. יש לרתך את "

 שולי האביזר על גבי דופן הבטון של הקיר המרוח בפריימר ביטומני. 

 להדק לצינור בעזרת חבק נירוסטה. את האביזר יש 

 

 פרט זה יבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בכל שטח הקירות.

 

 בדיקות האיטום .7.6

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את  -

השטח המיועד לביצוע איטום.   יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום 

ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי  1.75בון כי נדרש בשטח זה. יש לקחת בחש

מ"מ. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של החומר  1שכבת האיטום היבשה 

 נמצאת באתר לפני תחילת העבודה.

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת  -

 כבה. שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני הש

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ -

 מ"ר. 100מקומות במפלסים שונים לכל  5-הבדיקה תבוצע ב  -

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה  -

 בדיקות נוספות. 5ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

סטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן אם עובי הממוצע בשתי ה -

 לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי הנדרש.
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 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. -

 הגנת האיטום .7.7

מ"מ יש להדביק על גבי שכבה זו בד  0.5מיד לאחר ביצוע שכבת האיטום העליונה בעובי 

 ג"ר/מ"ר, כך שיכסה את כל שטח האיטום.  200גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 

הדבקת הבד תבוצע בצורה מלאה, ללא חללים בין הבד לשכבת האיטום, תוך כדי הספגת 

 הבד בחומר ביטומני.

-מ"מ, בחפיפות של כ 1שטוחות להגנה בעובי   HDPEאוטכני הרכבת יריעות מעל הבד הג

ס"מ, רק  30-ס"מ. קיבוע יריעות יבוצע בצורה זמנית ע"י מסמרים עם דיסקיות כל כ 15

מעל קצה האיטום. באזור חפיפות תבוצע הדבקה נקודתית של רצועות יריעה בוטילית 

 להדבקה עצמית 

 ו"ע." או שSCAPA TAPES 318מסוג "

לאחר סיום עבודות פיתוח סביב האלמנטים בהם בוצע איטום יש לחתוך את חלקי 

היריעות הבולטים מעל פני מפלס הפיתוח ולמלא את החורים של מסמרי קיבוע בתערובת 

 "סיקה רפ" או שו"ע.

 גמר .7.8

 ביצוע מילוי חוזר זהיר, כדי למנוע פגיעות באיטום.

 איטום קירות דיפון כלונסאות  .8

 השטחהכנת  .8.1

לאחר יציקת הקיר המיישר יש לנקותו מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. יש לסתת 

 בליטות בטון, גראדים ואזורי סגרגציה עד קבלת פני בטון יציבים.

 ס"מ בתוך הבטון. 2-יש לחתוך את הקוצים המיותרים ואת חוטי הקשירה לעומק כ

 מצעות יש למלא את כל החורים ולהחליק את פני הבטון בא

 תערובת "סיקה רפ" או שו"ע.

יש להכין את הקוצים הנדרשים בהתאם לתוכנית קונסטרוקציה. יש להוריד את עודפי 

 הדבק האפוקסי סביב הקוצים. כיפוף הקוצים יבוצע רק לאחר ביצוע איטום בשטח הקיר.

ק של לפני ביצוע איטום יש לעטוף את הקוצים ביריעות פוליאתילן לצורך הגנה זמנית. חל

ס"מ יהיה חשוף. מקום זה מיועד לחיבור  3-הקוצים הצמוד לדופן הקיר המיישר באורך כ

 של מערכת האיטום.

 פני הבטון יהיו חלקים, רציפים, נקיים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום.

העבודה תבוצע ע"י קבלן מיומן, בעל ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע האיטום, 

 ל ידי יצרן החומר. שקיבל הסמכה ע

 

שעות לפחות לאחר סיום האשפרה. אשפרת  72ניתן להתחיל בעבודות האיטום כעבור 

 הבטון תבוצע ע"י מים בלבד ללא "קיורינג קומפאונד".
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לפני תחילת עבודות האיטום יש להגן באופן זמני על משטחי בטון ואלמנטים אחרים 

להתלכלך בחומר האיטום בזמן היישום. ההגנה הלא מיועדים לקבלת האיטום ועלולים 

 תבוצע ע"י עטיפת ניילון או חומר אחר.

 

 איטום .8.2

חומר איטום ביטומני דו רכיבי על פני הבטון המוכנים לקבלת האיטום יש לבצע התזה של 

 שכבות האיטום יהיו כדלקמן: מסוג "רפידפלקס" או שו"ע.

 :פריימר

הפריימר יבוצע ע"י אותו חומר ביטומני בשכבה בעובי ראשית, יש לבצע שכבת פריימר. 

 מינימלי ביותר.

 בשכבת פריימר זו, סוגרים את אספקת המים ומתיזים אמולסיה ביטומנית בלבד.

 השכבה צריכה "ללכלך" את פני השטח ולאו דווקא לכסות באופן מושלם. 

לתנאי מזג  שכבה זו, צריכה להתייבש תוך דקות ספורות. זמן ההמתנה יהיה בהתאם

 האוויר.

יש להדגיש, שבזמן ביצוע הפריימר כשהחומר הביטומני הותז על הקיר, צבעו יהיה בצבע 

 חום.

מיד לאחר הקרישה, החומר הופך לצבע שחור ודביק. במצב זה, יש לעבור לשלב הבא. 

במידה והחומר יהיה חשוף זמן רב כך שיאבד את הדביקות, יהיה צורך לבצע שכבת 

 ת.פריימר נוספ

 

 :שכבת איטום

 

יש להתחיל בביצוע איטום בחלק התחתון של האלמנט ולהמשיך כלפי מעלה עד למפלס 

 הנדרש.

זאת ע"מ למנוע ביצוע התזה על הקיר כאשר השטח האופקי הצמוד רווי במים מהתזה 

 שבחלק העליון.

 

 יש להתיז כמות החומר הדרושה לעוביים המתוכננים. יש לקחת בחשבון שהעובי המותז

 בשכבה רטובה יצטמצם תוך כדי שחרור המים מהשכבה הביטומנית.

 

מ"מ בכל נקודה. ייבוש השכבה לצורך  5עובי מינימאלי של שכבת האיטום היבשה יהיה 

 שעות. 24בדיקת עובי יהיה לפחות 

 

יש לוודא כי כל חלקי הבטון המיועדים לקבלת האיטום יהיו מכוסים בשכבה הביטומנית 

 ס"מ. 20דת הצורך, תבוצע חפיפה בין שלבים שונים לרוחב של באופן רצוף. במי

 



 
 

 26 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

יש להקפיד לפני ביצוע כל שלב של איטום, להכין גם את רצועת השטח המיועדת לחפיפה 

שנעשתה בשלב קודם. רצועה זו תהיה נקייה מכל לכלוך והאיטום יהיה מושלם ללא כל 

 פגם. 

 

במידת הצורך, יבוצעו השלמות האיטום או תיקונים מקומיים על ידי הברשות של חומר 

 מסוג "אלסטומיקס" עד להשלמת השכבה.האיטום ביטומני דו רכיבי 

 

ימים. במידת הצורך יש להגן על החלקים החשופים  7-אין להשאיר איטום חשוף יותר מ

 באופן זמני ע"י בד גיאוטכני תלוי באופן חופשי ע"ג הקיר.

 

 בדיקות האיטום .8.3

בדיקת כמות החומר: לפני תחילת עבודות האיטום בשטח מסוים יש למדוד את  -

 לביצוע איטום. השטח המיועד

יש לחשב את כמות החומר הנדרשת לבצע איטום בשטח זה. יש לקחת בחשבון כי 

מ"מ,  1ק"ג/מ"ר של החומר ע"מ לקבל עובי שכבת האיטום היבשה  1.75נדרש 

ק"ג/מ"ר של החומר  8.75מ"מ נדרש  5כלומר לקבלת עובי שכבת האיטום היבשה 

ומר נמצאת באתר לפני תחילת הטרי. יש לוודא כי כל הכמות המחושבת של הח

 העבודה.

בדיקת עובי שכבת האיטום: תבוצע ע"י קליבר )רצוי דיגיטלי(, באמצעות דקירת  -

 שכבת האיטום והצמדת החלק הנע של הקליבר לפני השכבה. 

 שעות לאחר ביצוע האיטום. 24 –בדיקת עובי שכבת האיטום תבוצע כ -

 מ"ר. 100 מקומות במפלסים שונים לכל 5-הבדיקה תבוצע ב  -

עובי ממוצע של שכבת איטום יהיה לא פחות מהנדרש במפרט הטכני. במידה  -

 בדיקות נוספות. 5ועובי הממוצע יהיה פחות מהנדרש יבוצעו 

אם עובי הממוצע בשתי הסטים של הבדיקות יהיה פחות מהממוצע על הקבלן  -

 רש.לבצע שכבת איטום נוספת בכל השטח בו בוצעו בדיקות עד קבלת העובי הנד

 אין לאשר חורים בשכבת האיטום. -

 איטום תפרי התפשטות .8.4

" או שו"ע על גבי מסטיק POLYFLEX ADP240יש להרכיב אביזר אטימה מסוג "

"EASY GUM ס"מ. חיבורים  30" או שו"ע. קיבוע העצר יבוצע ע"י מסמרים לבטון כל
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שטחים אופקיים בין חלקי הפרופיל יבוצעו בהלחמה ע"י מכשיר לייסטר. בחיבורים בין 

 ואנכיים יש להרכיב פרופיל פינתי מוכן.

 

 על פני הקיר הציפוי יש להרכיב לאורך התפר רצועה של יריעת 

ס"מ. הרכבת הרצועה תבוצע בהדבקה בצידי התפר  15-ברוחב כ EPDM מ"מ 1.2בעובי 

 " או שו"ע.SILIRUBעל גבי דבק "

צבוע באפוקסי מכופף בהתאם  יש לבצע כיסוי פח מגולוון בחום, EPDMמעל רצועת ה

 להנחיות של אדריכל.

 

 קיר ציפוי .8.5

 יציקת קיר הציפוי בהתאם לתכניות קונסטרוקציה. אין לבצע קיר פנימי בהתזת בטון. 

 סגירת התבניות תבוצע ללא מוטות הברגה או אחרים  החודרים דרך שכבת האיטום.

 טיפול בקירות דיפון כלונסאות מחוץ לדפו .9

 הכנת השטח .9.1

 קות את שטח הכלונסאות ומרווחים ביניהם מכל לכלוך, חומרים רופפים וכד'.יש לנ

 

 יריעות ניקוז .9.2

 בכל מרווח בין הכלונסאות יש להרכיב רצועה של יריעת ניקוז 

עם בד גאוטכני מודבק.   HDPE" או שו"ע עשויה ISODRAIN 8 VLIES GEOמסוג "

ס"מ עם הבד הגאוטכני כלפי  30הרכבת היריעה תבוצע ע"י מסמרים או ברגים כל 

 הקרקע. רוחב היריעות יקבע בהתאם למרווחים בין הכלונסאות לאחר סיום החפירה.

בתחתית החפירה יש להרכיב מערכת ניקוז בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור ויועץ 

 קרקע.

 איטום תפרים .9.3

ס"מ לכל גובה הקיר, תוך כדי  20ור התפרים יש לצקת קיר בטון מיישר ברוחב לפחות באז

 שמירה על המשכיות התפרים בתוך הקיר.

 

" או שו"ע. קיבוע העצר יבוצע POLYFLEX ADP240יש להרכיב אביזר אטימה מסוג "

ס"מ. חיבורים בין חלקי הפרופיל יבוצעו בהלחמה ע"י מכשיר  30ע"י מסמרים לבטון כל 

 לייסטר. 

 

 על פני הקיר הציפוי יש להרכיב לאורך התפר רצועה של יריעת 

ס"מ. הרכבת הרצועה תבוצע בהדבקה בצידי התפר  15-ברוחב כ EPDM מ"מ 1.2בעובי 

 " או שו"ע.SILIRUBעל גבי דבק "
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יש לבצע כיסוי פח מגולוון בחום, צבוע באפוקסי מכופף בהתאם  EPDMמעל רצועת ה

 להנחיות של אדריכל.

 מערכת ניקוז לאורך קירות הדיפון .9.4

 ביצוע מערכת ניקוז לאורך קירות הדיפון לרבות: 

 

 ס"מ 50X50-חפירת תעלה במידות של כ -

 לוי חצץ רחוץ מ"ר, מי\גר 500פריסת בד גיאוטכני במשקל  -

 ס"מ  3-5גודל אגרגט 

מ"מ עטוף בד גאוטכני. הצינור יהיה  110מחורר קוטר  P.V.Cהנחת צינור שרשורי  -

 ס"מ מכל כוון 10מכוסה בשכבת חצץ בעובי לפחות 

 התעלה תהיה משופעת במקביל לשיפוע מיסעה.  

המיסעה ויועץ קצה הצינור השרשורי יתחבר למערכת ניקוז בהתאם להנחיות של מתכנן 

 אינסטלציה.

 

 איטום תעלות ניקוז בדפו .10

 בטון בשיפועים .10.1

בשיפועים. פני הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים  20-בתחתית התעלה יש לצקת בטון ב

ויבשים לקראת קבלת האיטום. יש לסתום את כל החורים וכיסי סגרגציה בתערובת 

 "סיקה רפ" או שו"ע.

 מערכת ניקוז .10.2

-קוז יש להתקין קולטן עשוי פח נירוסטה בעל שוליים ברוחב לא פחות מבכניסה לצינור ני

ס"מ לחיבור עם מערכת האיטום. הרכבת הקולטן תבוצע ע"י קיבוע השוליים באמצעות  5

" או שו"ע על HYFLEX 250  SIKAברגים אל חלד, על גבי מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 גבי פריימר 

 " או שו"ע.SIKA PRIMER 3N מסוג "

 

 איטום צמנטי .10.3

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג "סיקה טופ  3בכל שטח הפנימי של התעלה יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(. 3ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1" או שו"ע בכמות של 107סיל 

לפני יישום שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון. יש לערבב את 

 סל"ד(. 600יבובים נמוכה )עד החומר עם מערבל חשמלי בעל מהירות ס

יש להשתמש בשני גוונים של חומר איטום )לבן ואפור( ע"מ להבטיח כיסוי מושלם של פני 

 השטח בכל שכבות האיטום המתוכננות.

-לאחר ייבוש מינימאלי של שכבת האיטום יש להתחיל באשפרה שתבוצע במשך יומיים, כ

 פעמים ביום. 3
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 איטום פנימי בבורות ניקוז .11

 הכנת השטח  .11.1

יש להכין את שטח הבור, ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכו'. כמו כן יש לגרד את 

 כל החומר הלא מודבק )כמו: חול(, לחתוך קוצים בעומק

ס"מ. במידה ויהיו כיסי סגרגציה יש לנקותם ולמלא את כל החורים עד להחלקת השטח  2

 בתערובת "סיקה רפ" או שו"ע.

 

להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות החודרים דרך קירות הבור. יש 

לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, במישור פני הדופן הפנימי של קיר הבור, רצועה של מוט 

 ס"מ. 2X2-ספוג פוליאתילן במידות של כ

 לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, אבק,

 חומרים רופפים וכד'.

 איטום  .11.2

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג  3על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע 

 3ק"ג/מ"ר כל אחת. )הכמות הכללית תהיה  1" או שו"ע בכמות של 107"סיקה טופ סיל 

 ק"ג/מ"ר(. 

 האיטום יכלול את כל שטח פנים הבורות, רצפה, קירות ותקרה. 

 

שכבת האיטום הראשונה יש להרטיב היטב את פני הבטון. יש לערבב את  לפני יישום

 סל"ד(. 600החומר עם מערבל חשמלי בעל מהירות סיבובים נמוכה )עד 

 

יש להשתמש בשני גוונים של חומר איטום )לבן ואפור( ע"מ להבטיח כיסוי מושלם של פני 

 השטח בכל שכבות האיטום המתוכננות.

 

-של שכבת האיטום יש להתחיל באשפרה שתבוצע במשך יומיים, כלאחר ייבוש מינימאלי 

 פעמים ביום. 3

 

 איטום מעברי צינורות .11.3

יש למלא את החריצים שהוכנו מסביב לצינורות לצורך מילוי בחומר אטימה )ראה סעיף 

 לעיל(, באמצעות מסטיק פוליאוריטן  10.1

" או SIKA WASP" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SIKAFLEX PRO 3WFמסוג "

 שו"ע.

" EASY GUMבמקרה של מעבר צינורות "גבריט" יש למלא את החריץ במסטיק מסוג "

 ו שו"ע.א

 איטום פנימי בבורות ביוב .12
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 עבודות האיטום בשטח הפנימי של בור ביוב )רצפה, קירות ותקרה( יבוצעו לפי הנחיות הבאות:

 

 הכנת השטח .12.1

לפני יציקת הבור יש להכין חריץ למילוי בחומר אטימה מסביב לכל הצינורות החודרים 

במישור פני הדופן הפנימי של קיר דרך קירות הבור. לשם כך יש ללפף מסביב לצינור, 

 ס"מ. 2X2-הבור, רצועה של מוט ספוג פוליאתילן במידות של כ

לאחר התקשות הבטון יש להוציא את הספוג ולנקות את החריץ מכל לכלוך, אבק, 

 חומרים רופפים וכד'.

יש לנקות את שטח הפנימי של קירות, רצפה ותקרת הבור מכל לכלוך, אבק, שומן, 

 פים וכד'.חומרים רופ

יש לסתת כיסי סגרגציה קיימים בשטח הפנימי של הבור עד לקבלת פני בטון יציבים. יש 

 ס"מ בתוך הבטון. 2-לחתוך את קוצי הברזל הגלויים הלא קונסטרוקטיביים לעומק של כ

 

בכל שטח הפנימי של הבור יש לבצע שכבת החלקה באמצעות שפכטל אפוקסי מסוג 

 מ"מ. 3-בעובי לא פחות מ" או שו"ע 720"סיקה גארד 

 

 מערכת איטום אפוקסית .12.2

בכל השטח הפנימי של הבור, רצפה קירות ותקרה, יש לבצע ציפוי אפוקסי דו רכיבי מסוג 

ג"ר/מ"ר. הציפוי יכלול  800" או שו"ע במספר שכבות, בכמות כוללת N 63"סיקה גארד 

 את כל השטח של קירות, רצפה ותקרת הבורות.

 

צינורות בדפנות הבור יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג מסביב למעברים של 

"SIKAFLEX PRO 3 WF" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SIKA WASP.או שו"ע " 

 

 איטום פנימי במאגר מים  .13

 יציקת מאגר מים תבוצע ע"י בטון עם מוסף משפר אטימות 

 להנחיות של קונסטרוקטור." או שו"ע. תערובת הבטון תהיה בהתאם WT200מסוג "

 

לפני תחילת עבודות האיטום יש לבצע בקטע של משטח הבטון לדוגמא, את כל עבודות הכנת 

השטח ואיטום ע"מ לבדוק את כושר ההדבקות של שכבת האיטום לתשתית ובין השכבות 

 ולאתר את כל הבעיות ביישום החומרים. 

וצע בדיקת שליפה בכל הדוגמאות ע"י בודק לאחר יישום קטעים לדוגמא וייבוש חומר האיטום תב

 מוסמך.

 

 כח הידבקות של שכבת האיטום על גבי תשתית או בין השכבות יהיה לא פחות 

 מגפ"ס.  51.-מ
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לפני התחלת עבודות האיטום יש להתקין בתוך המאגר מערכת אוורור מאולץ. על העובדים 

טיחות הנדרשים ע"י יצרן חומר להשתמש בכל ציוד הגנה אישי הנדרש ולנקוט בכל אמצעי הב

 האיטום ואחראי הבטיחות מטעם החברה.

 

 על הקבלן יש להגיש אישור שימוש בחומר אטימה למאגרי מי שתיה בתוקף.

 

 

 יציקת מאגר מים .13.1

" או שו"ע WT200יציקת מאגר מים תבוצע  ע"י בטון עם מוסף משפר אטימות מסוג "

בתערובת. תערובת הבטון תבוצע באישור של מכמות הצמנט  1%-בכמות של כ

 קונסטרוקטור.

 עצר מים מתנפח .13.2

 SIKAבכל הפסקת יציקה, סביב צינורות וכד' יש להצמיד פס עצר מים מתנפח מסוג "

SWELL P 2507 7" או שו"ע במידות של X 20 .מ"מ 

מסטיק מסוג סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. הדבקת העצר תבוצע על גבי 

"SIKA SWELL S.או שו"ע " 

 

 הכנת השטח .13.3

לאחר ייבוש רצפה, קירות ותקרת המאגר יש צורך להכין את שטח הבטון לקבלת 

". פני JET BLASTהאיטום. יש לחספס את פני הבטון ע"י מכונת ליטוש או בשיטת "

לאחר מ"מ ללא כרום צמנט על פני השטח.  0.5הבטון יהיו מחוספסים בצורה עדינה עד 

 סיום החספוס יש להוציא את כל האבק ולכלוך ע"י שואב אבק תעשייתי.

 

 ס"מ בתוך הבטון. 2-יש לחתוך את קוצי הברזל הלא קונסטרוקטיבי לעומק כ

 

מ"מ על פני הבטון עקב פתיחת  10-בכל המקומות בהם נוצרו חורים קטנים עד קוטר כ

ורים באמצעות מסטיק פוליאוריטן כיסי סגרגציה או חיתוך קוצי ברזל, יש לסתום את הח

 " או שו"ע.MARISEAL 7000 " או שו"ע על גבי פריימר מסוג " PU 30מסוג "

יש להמתין לייבוש מלא של אין ללכלך במסטיק את שטח הבטון מסביב לחורים. 

 שעות לפני התחלת עבודות האיטום. 72המסטיק, לפחות 

 

מ"מ יבוצעו באמצעות  10ים  בקוטר מעל תיקוני בטון באזור כיסי סגרגציה וחורים גדול

 תערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע.

 

בתום עבודות הכנת השטח יש לבצע בדיקת שליפה של תשתית הבטון. במידה וחוזק 

 מג"פס ניתן להתחיל בעבודות האיטום. 1.5-שליפה יהיה לא פחות מ
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הבדיקות יקבע ע"י נקודות בכל קיר, ברצפה ובתקרה. מיקום  3-יש לבצע את הבדיקה ב

 ממונה על הפרויקט מטעם המזמין.

  

מג"פס יש לבצע ליטוש חוזר של פני  1.5-אם חוזק תשתית הבטון לשליפה יהיה פחות מ

 הבטון עד קבלת התוצאה הנדרשת.

 .5%פני הבטון יהיו יבשים לחלוטין. תכולת הלחות המרבית של המשטח לא תעלה על 

 

הבדיקה לא יגרם שום נזק לאנשים, ציוד, רכוש או אלמנטי המבנה יש לדאוג כי במהלך 

 במידה ויהיו דליפות מים.

 

 בדיקת הצפה  .13.4

 יש לתאם את הבדיקה מול כל הגורמים הרלוונטיים. אין להשתמש 

 במי ים.

יש לסתום באופן זמני את כל הפתחים, שרוולים וצינורות החודרים דרך דפנות המאגר 

 העומדים בלחץ מים.ע"י פקקי "פקר" 

יש למלא את המאגר עד מפלס המים המקסימאלי השימושי. לפני תחילת הבדיקה יש 

 לסגור את כל הפתחים דרכם עלולים לחדור מים. 

 ימים, כאשר מפלס המים נשאר מקסימאלי שימושי. 3הבדיקה תמשך 

רטיבות,  יש לסמן בצבע את כל המקומות בהם בזמן הבדיקה יתגלו חדירות מים או סימני

 על מנת לאתר את המקומות הנ"ל מצדו הפנימי של המאגר בתום הבדיקה.

לאחר ריקון המאגר יש להמתין לייבוש מלא של הבטון לפני ביצוע עבודות האיטום. יש 

לבצע ניקוי השטח ע"י לחץ אוויר על מנת להוציא את המים הכלואים בכיסי סגרגציה 

 קטנים.

 

 הזרקות פוליאוריטן מתנפח .13.5

 ודות המפורטות בסעיף זה יבוצעו רק באישור מיוחד של יועץ איטום ומפקח.העב

 

במידת הצורך יבוצעו הזרקות פוליאוריטן מתנפח דרך פיות נקודתיות במקומות בהם 

יתגלו חדירות מים דרך דפנות המאגר. לצורך ביצוע הזרקות יש להרכיב פיות הזרקה 

 במקומות בהם התגלו חדירות מים ומסביבם.

להרכיב את הפיות בתוך קידוחים שיבוצעו במקומות הנ"ל. מיקום מדויק של התקנת יש 

 הפיות, עומק הקידוחים ומספרם יקבעו ע"י מפקח בהתאם למצב בשטח.

" או שו"ע עד SAFE FOAM NF דרך הפיות יש להזריק חומר פוליאוריטן מתנפח מסוג "

 שיפסקו חדירות מים במקום.

 

 טיפול בסדקים .13.6

 ם, במידה ויתגלו, יש לבצע פתיחת חריצים במידה של לאורך הסדקי
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 מ"מ. 10X10-כ

 יש לנקות את החריצים מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'. 

 יש לסתום את החריצים במסטיק פוליאוריטן 

 " או שו"ע .PU 30מסוג "

 רולקה .13.7

צמנטי מסוג לאורך החיבור בין רצפה לקירות המאגר יש לבצע רולקה באמצעות חומר 

"SIKA REP 5" או שו"ע במידותX5 .ס"מ 

 

 איטום .13.8

" או MARISEAL 750בכל שטח הפנימי של המאגר יש לבצע מריחות של פריימר מסוג "

 ג"ר/מ"ר. 300-שו"ע בכמות של כ

על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג 

"MARISEAL 300 שכבות עד קבלת עובי כולל של שכבת האיטום " או שו"ע במספר

 מ"מ. 1.5היבשה 

 עבודות האיטום בשטח המאגר יבוצעו בשלב ראשון ברצועה ברוחב של 

ס"מ לאורך חיבורים בין רצפה לקירות, בין הקירות ובין קירות לתקרת המאגר.  30-כ

 מ"מ. 1עובי שכבת האיטום הראשונה ברצועות הנ"ל יהיה 

 

 ע ציפוי כללי בכל שטח המאגר תקרה, קירות ורצפה. רק לאחר מכן יבוצ

מעל הסדקים יש לשלב בין המריחות של חומר איטום רצועה של בד חיזוק מסוג 

"MARISEAL FABRICס"מ. 10-" או שו"ע ברוחב של כ 

 

 בדיקת הצפה חוזרת .13.9

לאחר ייבוש סופי של שכבות האיטום בהתאם לדרישות היצרן וחיטוי המאגר לפי הנחיות 

משרד הבריאות, יש למלא את המאגר במים. יש לקחת בחשבון כי אם במהלך או  של

לאחר מילוי המאגר לא יתגלו סימני חדירת מים או נזילות מצידו החיצוני של המאגר, 

 ניתן יהיה להשתמש במים הנמצאים במאגר לכל מטרה מתוכננת.

 

ורה במערכת האיטום אם בזמן הבדיקה יתגלו חדירות מים גדולות המעידות על תקלה חמ

 של המאגר יהיה צורך לרוקנו ולבצע תיקוני איטום מצידו הפנימי.

אם בזמן הבדיקה יתגלו סימני רטיבות או חדירות מים נקודתיות ניתן יהיה להשלים את 

 לעיל. 5.5איטום המאגר ע"י הזרקות של חומר פוליאוריטן מתנפח לפי הנחיות שבסעיף 

ות מים תתקבל ע"י הנהלת הפרויקט בתאום עם יועץ החלטה על אופן הטיפול בחדיר

 האיטום, בהתאם למצב בשטח.

 

איטום רצפת חדרים רטובים כולל חדרי שרותים, מלתחות, מקלחות, רצפת חדרי משאבות  .14

 וחדרים טכניים אחרים
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על גבי רצפת הבטון לפני בניית הקירות, יש לבצע בהיקף החדר הרטוב חגורת בטון, לצורך יצירת 

ס"מ קטן יותר מרוחב הקיר על מנת להטביע  1-"אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ

 רשת להחזקת הטיח במקום.

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ

 ס"מ מתחת לריצוף במקום. 1 -באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ

 

 דלוחיןפריסת צנרת  .14.1

יש להרכיב צנרת דלוחין או אחרת המתוכננת לעבור ברצפת החדרים בהתאם למתוכנן. 

מעל הצינורות יש לבצע מעטפת בטון באמצעות תערובת "סיקה רפ פאוור" או שו"ע. עובי 

ס"מ. פני הבטון יהיו חלקים, יציבים ונקיים  2-כיסוי הבטון מעל צינורות יהיה לא פחות מ

 האיטום. לפני תחילת עבודות

יש להקפיד על כך שדפנות של קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה יהיו נקיים מכל לכלוך 

 ס"מ בכל היקפם לצורך חיבור עם מערכת האיטום. 2לפחות 

 

 10מסביב לצינורות ביוב אנכיים הצמודים לקירות יש לצקת מעטפת בטון בגובה לפחות 

 ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן.

 

-ני הבטון עד קבלת פני השטח מחוספסים בצורה עדינה לעומק לא יותר מיש ללטש את פ 

 מ"מ. 1

 יש לנקות את פני הבטון מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

בתום עבודות הכנת השטח יש לבצע בדיקת שליפה של תשתית הבטון. במידה וחוזק 

אם חוזק תשתית  מג"פס ניתן להתחיל בעבודות האיטום. 1.5-שליפה יהיה לא פחות מ

מג"פס יש לבצע ליטוש חוזר של פני הבטון עד קבלת  1.5-הבטון לשליפה יהיה פחות מ

 התוצאה הנדרשת.

 .5%פני הבטון יהיו יבשים לחלוטין. תכולת הלחות המרבית של המשטח לא תעלה על 

 

 יום מיציקת הרצפה. 14-יישום החומר יבוצע לאחר לא פחות מ

 

החורים, שקעים, כיסי סגרגציה וכד' באמצעות שפכטל אפוקסי מסוג יש לסתום את כל 

 " או שו"ע.720"סיקה גארד 

 

יש לדאוג לאוורור מאולץ של החדר בזמן ביצוע עבודות האיטום ולהשתמש בכל 

 האמצעים הנדרשים להגנת העובדים בעת יישום החומר.

 

 רולקה .14.2
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ס"מ ע"י  2X2רולקה   במידות לאורך חיבור בין רצפה לקירות החדרים יש לבצע 

 SIKA" או שו"ע על גבי פריימר "SIKA HYFLEX 250מסטיק פוליאוריטן מסוג "

PRIMER 3N." 

 איטום .14.3

 על גבי שטח הבטון נקי לחלוטין יש לבצע שכבת פריימר אפוקסי מסוג

"MARISEAL AQUA PRIMER ג"ר/מ"ר. זמן ייבוש הפריימר יהיה  200" בכמות של

 שעות. 4לפחות 

" MARISEAL 250על גבי הפריימר יש לבצע מערכת איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג "

 או שו"ע  במספר שכבות, עד לקבלת עובי שכבה יבשה

 מ"מ. 3של 

 שעות. 12זמן ייבוש בין השכבות יהיה לפחות 

 ס"מ. 10האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי הקירות לגובה של 

 גמר .14.4

 צוף לפי תוכנית אדריכל.ביצוע מילוי ורי

 

 איטום קירות חדרים רטובים .15

הערה: סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שרותים, מקלחות, אמבטיות וכד'. 

 קירות בטון, קירות בלוקי בטון, וילה בורד וכד'.

החדר יש לבצע על לאחר בניית קירות וילה בורד או בלוק הבטון על גבי חגורת הבטון ההיקפית של 

 גבי שטח הקירות מערכת איטום כלהלן:

 

 הכנת השטח  .15.1

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר הלא 

 מודבק )כמו חול(. 

 יש להכין שקעים למעבר צנרת אנכית או אופקים בהתאם לתוכנית של יועץ אינסטלציה.

 חול, מים  3צמנט,  1ים באמצעות תערובת יש להחליק את דפנות השקע

 מכמות הצמנט(. 15%" או שו"ע )Mו"סיקה לטקס 

 

 השטח לקבלת האיטום יהיה נקי, חלק ורציף.

 

 שכבת החלקה בקירות בלוקים .15.2

חול, מים  2צמנט,  1על גבי קירות בלוקים יש לבצע שכבת החלקה באמצעות תערובת 

מ"מ.  6. עובי שכבת ההחלקה יהיה 1:1ס " או שו"ע מדולל במים ביחMו"סיקה לטקס 

ג"ר/מ"ר  60בחיבורים בין קירות בלוקים ובטון יוטבעו רצועות רשת אינטרגלס משקל 

 ס"מ. 20-ברוחב של כ
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 איטום  .15.3

 בקירות בלוק ו/או בטון 

 

מריחות של חומר איטום צמנטי  2על פני הבטון או שכבת החלקה נקיים וחלקים יש לבצע 

ק"ג/מ"ר(. יש  2ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1" או שו"ע בכמות 107סיל מסוג "סיקה טופ 

 להרטיב את פני הבטון לפני יישום האיטום.

יש להשתמש בחומר איטום בשני גוונים שונים על מנת להבטיח כיסוי מושלם של פני 

 השטח בכל שכבות האיטום.

 מ'.  2האיטום יכלול את כל שטח הקירות עד לגובה של 

 

 גמר  .15.4

 אדריכל. תכניותביצוע חיפוי אריחי קרמיקה בהתאם ל

ההדבקה תעשה בעזרת דבק משופר מסוג  – במקרה של הדבקת פסיפס זכוכית

 " או שו"ע.100" או "כרמית 770"תרמוקיר 

בק משופר מסוג ההדבקה תעשה בעזרת ד -במקרה של הדבקת פורצלן או קרמיקה 

"SIKA SERAM.או שו"ע " 

 

 +755.43איטום תקרת הדפו במפלס  .16

סעיף זה מתייחס לכל שטח תקרת הדפו, אזורי גינון, ריצוף, גינות או כל שטח אחר חיצוני או תת 

 קרקעי הנמצא מעל תקרת המרתף.

 

בניית מעקות התוחמים את אזורי הגינון, ספסלים, קירות תמך המדרגים את מפלס הפיתוח, צובר 

 הגז וכד' תבוצע מעל שכבת הבטון להגנת האיטום. 

 

 מערכת הניקוז תתואם עם יועץ האינסטלציה ויועץ הפיתוח. 

 

 שיפועים  .16.1

בשיפועים. שיפוע  20-במקומות בהם התקרה הקונסטרוקטיבית אופקית יש לצקת בטון ב

ס"מ. פני הבטון יהיו  4. עובי שכבת השיפועים המינימאלי יהיה 1.5%מינימאלי יהיה 

מוחלקים בהליקופטר, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין לקראת קבלת האיטום. יש 

 לפני תחילת עבודות האיטום.  יום לייבוש שכבת השיפועים 21-להמתין כ

 

מתחת  F30ס"מ יש לבצע מילוי קלקר  15במקומות בהם עובי שכבת השיפועים מעל 

 לבטון שיפועים ע"מ להקטין את כמות הבטון ועומס על התקרה. 
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במקומות אלה יש להוסיף ברזל זיון לשכבת השיפועים בהתאם להנחיות של 

 הקונסטרוקטור.

 

בצע בעזרת נקזים, מסגרת המרזב תמוקם בנקודה הנמוכה במקומות בהם הניקוז מת

ביותר כך שיתאפשר כניסה של האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון 

 השיפוע למניעת הצטברות מים סביבו. 

 

השיפועים יבוצעו באופן רציף כך שיתאפשר ביצוע האיטום בהמשכיות וללא הפסקות כך 

נון, אדניות אזורי ריצוף וכד' ינוקזו לנקזים או תאי ניקוז שכל מפלס הפיתוח, אזורי גי

האינסטלציה. קווי הרכס של השיפועים יהיו באזורי המעקות, אבני  תכניותבהתאם ל

 השפה וכד' התוחמים את אזורי הגינון. 

 

 מערכת ניקוז  .16.2

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של 

שולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים האיטום ל

 סביבו. 

 

" או שו"ע בעלי שוליים לקבלת האיטום ללא DALLMERאביזרים לניקוז יהיו מסוג, "

אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים ממפלס האיטום ומשכבת הגמר. 

 יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה. דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז

  

 רולקות ו/או קיטומים  .16.3

ס"מ. הרולקות  2X2ס"מ או קיטומים במידות  X 5 5יש לבצע רולקות במידות של 

 בחיבור לשטחים אנכיים יבוצעו באמצעות תערובת "סיקה רפ" או שו"ע. 

קיטומים יבוצע בכל פינה אשר דורשת קיפול של היריעות כגון: קפיצה בין מפלסים, 

 חיבור פינת קיר המרתף )תת קרקעי( לרצפת מפלס פיתוח וכד'. 

 

 הכנת השטח  .16.4

כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים לפני תחילת עבודת האיטום יש לגמור את 

שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: מעקות חיצוניים, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים 

או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'. צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו 

 מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל וכו'. 

 

חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל שכבת בספי הדלתות יש לצקת 

האיטום הכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת. גובה החגורה משתנה בין היציאות וניתן 

 האדריכל. תכניותלקביעה בהתאם ל
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לחגורת הבטון יש לקבע פח שטוח אל חלד או משקוף עיוור, כמתוכנן בפרטי יועץ 

ם בחפיפה. אלמנט זה יהווה את החלק העליון של אלומיניום, על מנת לקבל את האיטו

מערכת האיטום באזור הדלת. עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת 

 הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.

 פריימר  .16.5

 על שטח הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג

"GS 474 ג"ר/מ"ר.  300" או שו"ע בכמות של 

 ביטומן חם  .16.6

" או שו"ע בכמות 105/25על גבי הפריימר יש לבצע מריחות ביטומן חם מסוג "אלסטקס 

 מ"מ.  2-ק"ג/מ"ר, עובי שכבה כ 2כולל 

 

 איטום תפר התפשטות .16.7

ס"מ מפני דפנות הבטון.  5-לכל אורך התפר יש לגרד את הקלקר שבתוך התפר עד לעומק כ

 קות את דפנות הבטון בצדי התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.יש לנ

 

 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. 1-יש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

 

 מעל המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן 

או " SIKA PRIMER 3N" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "HYFLEX 250 SIKAמסוג "

 שו"ע. עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר.

 

" או שו"ע FLEXOBITיריעות ביטומניות ללא שריון מסוג " 2מעל התפר יש להלחים 

 ס"מ יריעה עליונה.  50-ס"מ יריעה תחתונה וכ 25-ברוחב כ

היריעה העליונה מהאיטום הכללי של תקרת המרתף תכסה את האיטום שבוצע לאורך 

 התפר.

 

 15-ברוחב כ EPDMרת הבטון יש להרכיב לאורך התפר רצועה של יריעת בתחתית תק

 " או שו"ע.SILIRUBס"מ. הרכבת הרצועה תבוצע בהדבקה בצידי התפר על גבי דבק "

יש לבצע כיסוי פח מגולוון בחום, צבוע באפוקסי מכופף בהתאם  EPDMמעל רצועת ה

 להנחיות של אדריכל.

 

 יריעת חיזוק .16.8

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה 

ס"מ והיא תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך  30תהיה ברוחב מינימום של 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-חמו על גבי השטח האופקי וס"מ יול 15שמינימום 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   " על5Rיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז 
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 יריעה ראשונה לאטימה  .16.9

מ"מ.  5בעובי   S.B.S" על בסיס  5Rעל כל השטח הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז 

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש 

מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא 

-ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ 10-פחות מ

 קומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.ס"מ. העבודה תתחיל במ 20

 

 יריעת חיפוי תחתונה .16.10

בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי 

תחתונה. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית 

יזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת הח

 ס"מ מעל יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי. 5של 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.S" על בסיס  5Rיריעת החיפוי תהיה מסוג " פוליפז 

 

 יריעה שנייה לאטימה  .16.11

בעובי  S.B.S" או שו"ע על בסיס  5Rעל כל השטח הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " פוליפז 

מ"מ. ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י  5

אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו 

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות  10-לא פחות מ

 קומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.ס"מ. העבודה תתחיל במ 20-מ

 

 יריעת חיפוי  עליונה .16.12

בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת החיפוי. 

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית 

ס"מ מעל יריעת  8עד לגובה של  ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק

 החיזוק.

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבגמר אגרגט" על בסיס  5Rיריעת החיפוי תהיה " פוליפז 

 

על היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי 

 יריעה. 

 

 בחיבור לקירות המבנה, מעקות היקפיים, פתחי אוורור, ספי הדלתות 

ס"מ מעל  15-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כשטח אנכי אחר או כל 

מ"מ(, בחלק העליון של הפס תבוצע  5X30X7X1.5פני גמר סופי עם פס אלומיניום )

 סתימה במסטיק פוליאוריטן 
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 " או שו"ע, על גבי פריימר מסוג SIKA HYFLEX 250מסוג "

"SIKA PRIMER 3Nר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות " או שו"ע. המסטיק יחב

 ס"מ.  25עם הקיר. הפס יקבע ע"י ברגים פלב"מ ודיבלים מפלסטיק כל 

 

העולה על גבי שטחים אנכיים של קירות ומעקות יש להרכיב רצועה של מעל קצה האיטום 

רשת לולים לקבלת גמר טיח, אבן, גרנוליט או אחר המכסה את קצה האיטום. קצה 

רשת יהיה מחובר בשטח הקיר מעל קצה האיטום ע"י ברגים מגולוונים וקצה העליון של ה

 התחתון שלה ירד עד לפני האיטום האופקי. 

 

יש לחשוף את הקיר מצידו החיצוני עד לעומק של בחיבור לקירות הכלונס התת קרקעיים 

ס"מ מתחת למפלס תחתית הקורה המקשרת. על גבי הקיר יש לבצע יציקה של קיר  50-כ

 ישר לקבלת איטום מפלס הפיתוח.מי

יש לחשוף את איטום הקירות התת בחיבור לקירות יצוקים תת קרקעיים של המרתף 

קרקעיים באופן זהיר ולבצע ירידה של איטום מפלס הפיתוח על גבי איטום הקירות בחפיפה 

 ס"מ.  50 -של כ

יבוצע ע"י חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב באופן גמר האיטום סביב הנקזים 

ום לקראת הנקז על מנת אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיט

 לא ליצור שלוליות מים עומדים. 

באזור הגינון, לאחר הרכבת הסבכה לנקז, יש להניח שק של חצץ עטוף בבד גאוטכני מסוג 

 ג"ר/מ"ר למניעת סתימה וכניסת המילוי הגנני לנקז.  500"אורים" במשקל 

 

 איטום במעברי צינורות .16.13

במעברי צינורות קשיחים בודדים דרך שכבות האיטום בתקרת המרתף יש להרכיב אביזרי 

" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני DALLMER DELBITסוג "אטימה מתועשים מ

 לחיבור עם מערכת האיטום בהלחמה.

 ס"מ. 50המרחק המינימאלי בין הצינורות יהיה 

 איטום במעברי כבלים .16.14

או פלדה   PVCמעבר כבלי חשמל, צנרת גז, מ.א., תקשורת וכד' יבוצע רק דרך שרוולים 

 מגולוון. 

טום יש להרכיב אביזר אטימה לפי הנחיות שבסעיף במעבר שרוולים דרך שכבות האי

 ס"מ. 50לעיל. המרחק המינימאלי בין השרוולים יהיה  16.13

ס"מ סביב כל כבל או צינור למילוי בחומר  2.5-יש לדאוג כי להשאיר חלל ברוחב כ

 אטימה.

 " או שו"ע. NOFIRNOבמעבר צינורות או כבלים דרך השרוול יש לבצע מערכת אטימה "

 ת הצפהבדיק .16.15
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בסיום העבודה אך לפני ביצוע הגנת בטון תיעשה בדיקת הצפה של הגגות הנ"ל, השטחים 

 50( הגג יוצף ברום של 1על חלקיו )לרבות חלק   1476הנאטמים בהתאם להנחיות שבת"י 

 שעות. 72מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך 

 

ם ויחזרו על בדיקת ההצפה עד יתוקן המקום הפגו -באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה 

לקבלת גג אטום. כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים, יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות, 

 "סטופרים" או יאטום זמנית פתחים. 

את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה דליפה. 

בניין וכן תינתנה הנחיות לפתיחה במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך ה

ית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה ו/או טענה מיד

 לתשלום נוסף עבור עבודות המפורטות בסעיף זה.

סתימת פי המרזבים תבוצע באופן אשר לא יזיק למערכת האיטום, אך תמנע ביעילות את 

 יציאת המים מהגג. 

ני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות החיפוי. יש לוודא כי אין פ

אם קיים מקום כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום ההצפה. דבר 

 זה יתואם עם המפקח. במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה. 

מלא מים ורק לאחר שהמפקח בדק  שעות הצפה מלאה של הגג ובעוד הגג 72לאחר סיום 

 את יציאות המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה. 

בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן הגג 

חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים בפנים -ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקונים יהיו על

נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה(. הצפות ותיקונים חוזרים יבוצעו אף הם המבנים )

 חשבון הקבלן עד לאישור סופי של המפקח. -על

ההצפות ושלב קבלת האיטום של הגג יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו נזילות 

 ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת, באישור בכתב מהמפקח. 

שבועות מגמר  6בשיטה הקרה ניתן יהיה לבצע הצפה לכל המוקדם לאחר אם הגג יאטם 

 איטום הגג.

 1476בכל בדיקת הצפה שהיא  יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי 

 .1חלק 

 בד גאוטכני  .16.16

 300על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני מסוג "אורים" או שו"ע במשקל 

 ס"מ.   10ג"ר/מ"ר בחפיפות של 

 יש להרטיב את הבד הגאוטכני לפני יציקת הבטון להגנה כך שיהיה רווי במים.

 הגנת האיטום .16.17

 בשטחים האופקיים: 

איטום. תערובת הבטון ס"מ להגנת ה 5עם אגרגט שומשום בעובי של  20-יש לצקת בטון ב

תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. פני הבטון יהיו 

 מוחלקים בסרגל לשני כוונים.
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 לאיטום.

 בשטחים האנכיים:

 ס"מ. 3הדבקת לוחות קלקר בעובי של 

 

 שכבת ניקוז  .16.18

 ביצוע שכבות ניקוז בהתאם להנחיות של אדריכל פיתוח.

 גמר  .16.19

 אדריכל פיתוח.  תכניותבאזורי ריצוף: ביצוע ריצוף כמתוכנן ב

 אדריכל פיתוח. תכניותביצוע מילוי גנני כמתוכנן ב באזורי גינון:

 איטום קירות ומעקות במפלס פיתוח .17

 הכנת השטח  .17.1

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר הלא 

מודבק )כמו חול(. יש לסתום את כל החורים בין הבלוקים, בין בלוקים ועמודים, חורים 

חול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט,  1עקב סגרגציה בשטחי בטון וכד' באמצעות תערובת 

M( מכמות הצמנ 15%" או שו"ע.)ט 

 

 איטום צמנטי .17.2

  -במעקות בלוקי בטון  

 חול, מים  3צמנט,  1ביצוע הרבצה צמנטית באמצעות תערובת 

 מ"מ. 6מכמות הצמנט(. עובי שכבת ההרבצה יהיה  3%" או שו"ע )1ו"סיקה 

  -במעקות מבטון  

 

מריחות של חומר איטום צמנטי מסוג  2על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר. 2"  או שו"ע בכמות כוללת 107טופ סיל  "סיקה

 איטום תפרים במעקות .17.3

ס"מ מפני דפנות  5-בתפרים בין המעקות יש לגרד את הקלקר שבתוך התפר עד לעומק כ

 הבטון. יש לנקות את דפנות הבטון בצידי התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

במידות מתאימות לרוחב התפרים. על גבי  יש לדחוס אל תוך התפר מוט ספוג פוליאטילן

 המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן 

 " או שו"ע על גבי פריימר HYFLEX 250  SIKAמסוג "

 " או שו"ע. עובי הסתימה יהיה כמחצית רוחב התפר.  SIKA PRIMER 3Nמסוג "

 

 רצועת איטום ביטומני   .17.4
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מצידם החיצוני בחיבור לאיטום הקירות במעקות הקונסטרוקטיביים בקצה המרתף, 

 15ס"מ )גובה של  15התת קרקעיים, על גבי האיטום הצמנטי שעל המעקה בחפיפה של 

ס"מ מינימום לאיטום הצמנטי הקיים בדופן  15ס"מ מעל פני פיתוח סופי(, ובחפיפה של 

" 16ל חגורת הבטון מעל לקיר הדיפון, יש לבצע רצועה של איטום ביטומני מסוג "פזקרו

 ק"ג/מ"ר. 3או שו"ע בכמות של  

 בעובי   F30בצמוד לרצועת האיטום הביטומני יש להדביק לוחות קלקר 

 ס"מ להגנת האיטום. 3של 

 

 גמר .17.5

 הפיתוח. תכניותגמר טיח או אבן כמתוכנן ב

 וגגות מעל חדרי נהגים ומשרדים sand filling systemו  sand siloאיטום גג מעל מבנה  .18

 שיפועים .18.1

ס"מ ליד כניסה לצינור ניקוז, בשיפוע  3בשיפועים בעובי מינימלי של  20-יש לצקת  בטון ב

 . 1.5%לפחות של 

 יום לפני תחילת עבודות האיטום. 21יש להמתין לייבוש בטון שיפועים לפחות 

פני שכבת השיפועים יהיו מוחלקים בסרגל לשני כוונים, יציבים, נקיים ויבשים  בחיבור ל 

 קבלת האיטום.

 מערכת ניקוז  .18.2

ס"מ מכל שטח אנכי כגון: מעקות,  50פתח כניסה לצינור ניקוז יהיה במרחק לפחות 

 קירות, עמוקים, בסיסים וכו'.

 

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שתתאפשר כניסה של 

הצטברות מים  האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת

 סביבו. 

דלביט" או שו"ע בעלי צווארון ביטומני לקבלת -DALLMERאביזרים לניקוז יהיו מסוג "

 האיטום ואטם אל חוזר. 

 דגם המרזב, סבכה ואופן החיבור למערכת הניקוז יהיו בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה.

 פרט זה אינו כלול במחיר עבודות האיטום.

 

 הכנת השטח  .18.3

לפני תחילת העבודה יש להשלים את כל האלמנטים המשפיעים על האיטום, לדוגמא: 

מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  

צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי ברזל 

 ת האיטום. וכו' על המשטח להיות מוכן לקבל

 ס"מ. גובה החגורות יהיה  20-בצידי התפר יש לצקת חגורות בטון ברוחב כ
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 ס"מ מעל פני הגמר בגג.  30-כ

 

 רולקה .18.4

 בחיבור לשטחים אנכיים של מעקות, קירות, עמודים וכד' יש לבצע רולקה   

X55 שעות לייבוש  48-ס"מ באמצעות תערובת "סיקה רפ" או שו"ע. יש להמתין כ

 פני תחילת עבודות האיטום.הרולקה ל

 X 2 2-בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במידות של כ

 ס"מ. 

 פריימר  .18.5

" או שו"ע בכמות GS 474על פני הבטון יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "

 ג"ר/מ"ר 300של 

 

 שכבת ביטומן חם  .18.6

 2" או שו"ע בכמות כוללת 105/25מריחות ביטומן חם מסוג " על גבי הפריימר יש לבצע 

 מ"מ. 2ק"ג/מ"ר. עובי שכבת הביטומן היבשה יהיה 

 יריעת חיזוק .18.7

לקראת שטחים אנכיים: מעקות קונסטרוקטיביים, קירות, עמודים וכד', על גבי הרולקות 

והיא  ס"מ 30יש להלחים רצועה של יריעת חיזוק. היריעה תהיה ברוחב מינימאלי של 

ס"מ יולחמו על גבי השטח  15תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום 

 ס"מ על גבי השטח האנכי.  15-האופקי ו

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   "  על 5Rיריעת החיזוק תהיה מסוג "פוליפז 

 

 יריעה ביטומנית לאטימה  .18.8

בגמר אגרגט"  על בסיס   5Rפוליפז על כל שטח התקרה הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " 

S.B.S   מ"מ. ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. החפיפות הצדדיות  5בעובי

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של  10-לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 ס"מ. ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י אש מבוקרת 20-היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

כדי למנוע חריכת החומר. העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם 

 השיפוע. 

 

 יריעת חיפוי  .18.9

לקראת שטחים אנכיים: מעקות קונסטרוקטיביים, קירות, עמודים וכד',  על גבי 

הרולקות יש להלחים רצועה נוספת של יריעת חיפוי. היריעה תולחם בצורה ממורכזת על 

פוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה גבי הרולקה, תח
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  5Rס"מ מעל יריעת החיזוק. יריעת החיפוי תהיה " פוליפז  5ליריעת החיזוק עד לגובה של 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sעל בסיס   בגמר אגרגט "

 

יש לקבע את דפנות היריעות לקראת שטחים אנכיים כמו: קירות המבנה וכד' 

 X 50 3ס"מ מעל פני הגמר עם פס אלומיניום במידות של  15-ות בגובה של כהביטומני

 SIKAלסתום עם מסטיק פוליאוריטן מסוג "מ"מ, ומכופף בחלקו העליון, כדי 

HYFLEX 250" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "SIKA PRIMER 3N.או שו"ע " 

המסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות עם הקיר. הפס יקבע ע"י  

 ס"מ.  25מסמרים או ברגים מגולוונים כל 

יבוצע ע"י חיבור האיטום לשולי המרזב באופן אטום ביחד עם גמר האיטום סביב הנקזים 

 כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת האיטום לקראת הנקז על מנת לא ליצור

 שלוליות מים עומדים.

 

 איטום תפר התפשטות .18.10

ס"מ. יש  5-לכל אורך התפר יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ

 לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.

 ס"מ יותר גדול מרוחב התפר. 1-יש לדחוס לתוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

 צע סתימה במסטיק פוליאוריטן מעל המוט יש לב

" או SIKA PRIMER3N" או שו"ע על גבי פריימר מסוג "HYFLEX 250 SIKAמסוג "

 שו"ע.

בעובי   EPDMמעל התפר יש להרכיב מוט ספוג פוליאתילן נוסף להדביק רצועה של יריעת 

" או שו"ע SILIRUBס"מ. הדבקת היריעה תבוצע על גבי דבק " 20-מ"מ, ברוחב כ 1.2

 בצידי התפר.

מעל התפר יש להרכיב כיסוי פח מגולוון בחום, צבוע בצבע אפוקסי לפי הוראות היצרן, 

 מ"מ. 1מכופף, בעובי 

 

 איטום במעברי צינורות .18.11

 4אביזרי אטימה בצורת "מקל סבא" בקוטר "במעברי צנרת חשמל או מ.א. יש להרכיב 

ס"מ לחיבור עם מערכת  20מ"מ, בעלי שוליים ברוחב  1.5עשויים פח מגולוון בעובי 

 איטום.

מ"מ ודיבל פלסטיק, על גבי מצע של מסטיק  8קיבוע שרוולים יהיה ע"י ברגים מגולוונים 

 " או שו"ע.18ביטומני "פזקרול 

 

בודדים יש להרכיב אביזר אטימה חרושתי מסוג  HDPEאו   PVCבמעברי צינורות 

"DALLMER DELBIT בעל צווארון עשוי יריעה ביטומנית לחיבור עם מערכת "

 האיטום בהלחמה.
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מעבר קבוצה של צינורות, תעלות או כבלים צמודים יבוצע דרך פירים מסודרים בעלי 

 קירות וגג אטום.

קונסטרוקטור ואינה כלולה במחיר של האדריכל וה תכניותבניית הפירים תהיה בהתאם ל

 עבודות האיטום.

 בדיקת הצפה בגגות .18.12

בסיום העבודה בגגות אשר נאטמו בשלמותם בשיטות המפורטות לעיל, אך לפני ביצוע 

הגנת בטון תיעשה בדיקת הצפה של הגגות הנ"ל, השטחים הנאטמים בהתאם להנחיות 

מ"מ מעל נקודת הגג  50ם של ( הגגות יוצפו ברו1על חלקיו )לרבות חלק   1476שבת"י 

 שעות. 72הגבוהה ביותר למשך 

 

יתוקן המקום הפגום ויחזרו על בדיקת ההצפה עד  -באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה 

לקבלת גג אטום. כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים, יבצע הקבלן הגבהות מקומיות זמניות, 

 "סטופרים" או יאטום זמנית פתחים. 

 

לתאם עם משתמשי הבניין ולעשות את כל ההכנות למקרה שתהיה דליפה. את ההצפה יש 

במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבניין וכן תינתנה הנחיות לפתיחה 

ית של המרזבים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה ו/או טענה מיד

 לתשלום נוסף עבור עבודות המפורטות בסעיף זה.

פי המרזבים תבוצע באופן אשר לא יזיק למערכת האיטום, אך תמנע ביעילות את  סתימת

 יציאת המים מהגג. 

יש לוודא כי אין פני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות החיפוי. 

אם קיים מקום כזה, יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את קיום ההצפה. דבר 

 קח. במידת הצורך יש לבצע כל בניה זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה. זה יתואם עם המפ

 

שעות הצפה מלאה של הגג ובעוד הגג מלא מים ורק לאחר שהמפקח בדק  72לאחר סיום 

 את יציאות המרזב ויובש התקרה, יראה הדבר כאילו הסתיימה ההצפה בהצלחה. 

בכל מקרה של הפסקת הצפה עקב נזילות, או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ירוקן הגג 

חשבון הקבלן לרבות תיקוני נזקים בפנים -ממים, ייובש ויתוקן. כל התיקונים יהיו על

המבנים )נזקים שנגרמו כתוצאה מניסוי ההצפה(. הצפות ותיקונים חוזרים יבוצעו אף הם 

 פי של המפקח. חשבון הקבלן עד לאישור סו-על

ההצפות ושלב קבלת האיטום של הגג יסתיימו, כאשר עם תום ההצפה, לא יהיו נזילות 

 ולא יתגלו כל כתמי רטיבות בבניין וזאת, באישור בכתב מהמפקח. 

שבועות מגמר  6אם הגג יאטם בשיטה הקרה ניתן יהיה לבצע הצפה לכל המוקדם לאחר 

 איטום הגג.

 1476יערוך הקבלן דוח מתאים על פי המפורט בתקן ישראלי בכל בדיקת הצפה שהיא  

 .1חלק 

 הגנת האיטום .18.13
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בחלקי הגג בהם מתוכנן להרכיב ציוד טכני יש לפרוס מעל האיטום בד גיאוטכני במשקל 

ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל לשני  5בעובי  30-מ"ר ולצקת בטון הגנה ב\גר 300

 כוונים.

 

 איטום קירות חוץ  .19

זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון יצוקים ו/או בלוקים בחיפוי אבן בשיטה רטובה,  סעיף

 בגמר טיח וכד' כולל דפנות פתחים, המעקות משני הצדדים וכד'. 

  

 הכנת השטח  .19.1

יש להכין את שטח החיצוני של הקירות, מעקות וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, אבק, 

לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' משטחי בטון שאריות חומר לא מודבק וכד'. יש 

 1ס"מ ולסתום את כל החורים, אזורי סגרגציה וכד' באמצעות תערובת של  2בעומק של 

 ממשקל הצמנט(. 15%" או שו"ע )Mחול, מים ו"סיקה לטקס  3צמנט, 

 

 איטום צמנטי  .19.2

  -בקירות בלוקי בטון  

 

 האיטום יעשה ע"י הרבצה צמנטית אטומה מוכנה לשימוש מסוג 

 מ"מ. 10-אטומה" או שו"ע. עובי מינימלי של השכבה  כ 720"הרבצה 

  -בקירות, עמודים, או קורות מבטון  

בכל שטח הקירות ומעקות יש לבצע מערכת איטום על בסיס צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל 

מ"מ. יישום החומר יבוצע בהברשה ע"י  2-פחות מ" או שו"ע בעובי שכבה יבשה לא 107

 מברשת או רולר במספר שכבות.

חלק  1לפני תחילת עבודות האיטום יש להרטיב את פני הבטון. יש להכין תערובת ביחס 

 חלקי אבקה )בנפח(. 4-נוזל ל

 4-יש לערבב את החומר עם מערבל חשמלי. זמן המתנה בין השכבות יהיה לא פחות מ

 בתנאי מזג אוור.שעות, תלוי 

 פעמים ביום. 3אשפרת שכבת האיטום תבוצע במשך יומיים לפחות 

בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, איטונג וכד' 

ג"ר/מ"ר. רוחב  60במשקל  יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס עמידת אלקליים

"מ מכל צד של קו החיבור. על גבי הרשת תבוצע ס 5ס"מ והיא תוצמד  10הרצועה יהיה 

 הברשה הצמנטית כמתוכנן. 

 

 איטום תפר התפשטות .19.3

 ס"מ. 5-יש לגרד את הקלקר הקיים בתוך התפרים לעומק כ

 יש לנקות את דפנות התפר מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים וכד'.
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ל יותר מרוחב ס"מ גדו 1-יש לדחוס אל תוך התפר מוט ספוג פוליאתילן עגול בקוטר כ

 התפר.

" או HYFLEX 250  SIKAעל גבי המוט יש לבצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג "

" או שו"ע.  עובי הסתימה יהיה  SIKA PRIMER 3N שו"ע על גבי פריימר מסוג "

 כמחצית רוחב התפר.

ס"מ.  15-מ"מ וברוחב כ 1.2בעובי   EPDMמעל התפר יש להדביק רצועה של יריעת 

 " או שו"ע.SILIRUBרצועה תבוצע על גבי דבק "הדבקת ה

 סגירת התפר תבוצע בהתאם לפרטי אדריכלות.

 

 טיפול סביב העוגנים לתליית האבן .19.4

 לאחר גמר עבודות האיטום יורכבו כל העוגנים הרצויים לתליית האבן.

 

" או שו"ע על SIKA HYFLEX 250סביב כל עוגן יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 " או שו"ע.SIKA PRIMER 3Nפריימר מסוג "גבי 

 חיבור למשקופי החלונות  .19.5

 סביב החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.

, יש להצמידה לשטח הכללי של E.P.D.Mבמידה ובמשקופים העיוורים קיימת יריעת 

סטיק יחבר " או שו"ע. המSILIRUBהקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "

 לקיר האטום.  E.P.D.M –בצורה אטומה את יריעת ה 

 SELFיש להצמיד יריעת " סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת 

ADHESIVEעל בסיס בוטילי מסוג " 

 "SCAPA TAPES SC-318ס"מ חפיפה לאיטום  10ס"מ ) 20-" או שו"ע ברוחב של כ

 העיוור(.  ס"מ על גבי המשקוף 10-הקירות ו

 האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה  הערה:

" או שו"ע על גבי פריימר SIKA HYFLEX 250במסטיק פוליאוריטן מסוג "

 " או שו"ע ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום.SIKA PRIMER 3N מסוג "

 גמר .19.6

 ביצוע גמר תליית אבן כמתוכנן.

 1נ ס פ ח  

  

 אחריות הביצוע  .20

שנים החל מתאריך קבלת העבודה כללית או  10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים בגמר העבודה, אחריות זו 

 תכלול: 

 

 תיקון האיטום באזור הנפגע.  .20.1
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 וכו'(.תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע  .20.2

 כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום.  .20.3

אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות שונות לספק 

את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא 

לו בכתב ע"י המזמין. אחריות הקבלן תכלול הן את החומרים והן ימים מהודעה שניתנה  7יאוחר מ 

 את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים. 

 

 

 לוח זמנים  .21

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים להשלמת 

חומרים מיובאים, עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת של 

כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. 

לצורך זה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו 

 להבטחת דרישה זו. 

 

 ביקורת על הביצוע  .22

יות במרתפים כאשר אין גישה למערכות במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבו .22.1

האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום עם יועץ 

האיטום ובהסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות 

 האיטום. 

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום. בכל  .22.2

יטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או חיצוני(. על המקרים הא

הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות איטום זהות או שונות 

 ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם. 

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא: 

 ע"י גשם טבעי 

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(. 

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(. 

 

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום ייבדק ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה כלולה  .22.3

 במחירי היחידה. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת מכון  .22.4

 במחיר היחידה.  התקנים כלולה
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 מספר הצפות במאגרים יקבע על ידי המפקח ובהתאם למצב בשטח. .23

הקבלן אחראי על הרציפות של שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר אינו בא לידי ביטוי  .24

בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בפועל בשטח וכדומה, באחריות הקבלן לעצור 

יועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעו כיצד לנהוג. רק לאחר את העבודה וליידע בעוד מועד את 

 קבלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.

כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל בשלב הבא  .25

של עבודות האיטום. לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור המפקח על 

 ודם. שלב ק

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים לאיטום  .26

 ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. 

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומנים, הלחמת יריעות וכד' על  .27

הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע העבודה באופן 

זהיר למניעת נזקים עקב דליקות. כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת יריעות, או חימום 

 ' על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש במקום. חומרים דליקים וכד

 עבודות בתקופת החורף .28

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע ליועץ 

האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים בתכנון. התאמות 

 ם, תוספת של שכבות שונות, שימוש באלמנטים לאוורור וכד'.  אלה עשויות לכלול: החלפת חומרי

לדוגמא עבודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים הרגישים 

 למים כגון: חומרים ביטומנים, פוליאוריטנים ואחרים.

 

 

 הערות כלליות  .29

 העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ האיטום.  .29.1

 מראש של הפיקוח להעסקת קבלן האיטום כקבלן משנה. יש לקבל אישור 

קבלן האיטום ללא מתן הסבר כל שהוא  הזכות לא לאשר את לפיקוח ו/או למזמין ישנה

 והנמקות.

לן רשום בתוקף, תעודת קבלן אוטם מוסמך קב על קבלן האיטום הנבחר להציג תעודת

 . 1752בתוקף וכי הוא בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לפי נוהל מת"י ת.ת 

שאר עבודות האיטום יבוצעו ע"י עובדים מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור 

 להתבצע האיטום או כאלה שקבלו הסמכה מיצרן החומר.

ל עבודה באופן קבע עבור האתר. על מנהל העבודה לנהל כמו כן על הקבלן להעסיק מנה

 רישום לפרוגרמת בקרת איכות עצמית לכל עבודות האיטום הנעשות באתר.
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מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את          .29.2

ה השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י הצפ

 או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות          .29.3

 לפגיעה. אם לא יתאפשר הדבר, הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע ההגנה. 

אופן במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו ב

 מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע"י אחרים. 

 

על הקבלן מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור, לדאוג לשלמותו ותקינותו של האיטום  .29.4

שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת האתר למזמין בכל האמצעים הדרושים ולשביעות 

ן לאלתר על ידי הקבלן רצונו המלאה של המפקח. כל נזק ו/או פגם שייגרם לאיטום, יתוק

 ועל חשבונו בלבד.

 מערכות האיטום העליונות )הראשיות( תבוצענה במועד אשר יתואם מראש עם המפקח. .29.5

מודגש בזאת שכל מרצפי ותקרות הבטון )לרבות שטחי מדה, בטון ובטון קל( עליהם יש  .29.6

 לבצע עבודות איטום, חייבים להיות מיושרים ומוחלקים וללא כל בליטות, שקעים,

סדקים, חורים וכו'. כמו כן יהיו המשטחים נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק. גגות 

 עליונים יוחלקו בעת יציקתם בהחלקת הליקופטר.

המצעים מסוג כלשהו, עליהם יונחו שכבות האיטום, חייבים להיות יבשים לחלוטין  .29.7

ימי שמש )שלושה(  3מרטיבות או לחות. בתקופת החורף יש לבצע איטום רק לאחר 

 רצופים לפחות ובאישור מראש של המפקח.

קביעת השטחים עליהם תתבצענה עבודות בטון ו/או בטון קל לשיפועים ו/או לוחות  .29.8

נתונה בלעדית בידי המפקח. העובי המינימלי של שכבת  –פוליאסטירן מוקצף לבידוד 

ס"מ. לפי  40-ס"מ. המרחק בין הקולט לבין המעקה לא יפחת מ 4-השיפועים לא תיפחת מ

הנחיית יועץ האיטום ו/או המפקח יבוצע מחסום אדים ו/או שכבת חציצה )בגגות מעל 

 האיטום. חדרים( שתאפשר מעבר אדים ופיזורם בין שכבות השיפועים ומערכת

 במסגרת העבודות כלולים כל האיטומים הנדרשים לרבות:  .29.9

איטום רצפה וקירות פירי מעלית, רצפה וקירות מרתף, מעברי צינורות בקירות, איטום 

אזורי פיתוח, ריצופים, חיבורים לאזורי ויטרינות ודלתות כניסה, איטום גגות פתוחים, 

גגות מעל חדרים, גגות מעל פיר מעלית וחדר איטום מרפסות מרוצפות, חדרים רטובים, 

 מדרגות, איטום בסיסים, איטום חזיתות בגמר אבן וכל האזורים הנדרשים לאיטום.

כל עבודות האיטום כוללות את כל המקרים הדורשים איטום בבנין, כגון: תפרים,  .29.10

י מפגשים בין אלמנטי שלד שונים, עבודות איטום הדרושים בביצוע עבודות הגמר  עפ"
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תכניות האדריכלות, הכל  בתאום עם האדריכל. המזמין מטיל על הקבלן את האחריות על 

ביצוע כל פרטי האיטום הדרושים בכל מקום, לרבות במפגשים בין שטחים אופקיים 

 ואנכיים עפ"י פרוגרמת האיטום הקיימת במפרט זה. 

 בכל מצב, הקבלן יהיה אחראי על כל האיטום כמכלול שלם.  

 

דאג לביצוע עבודות האיטום בכפוף לסטנדרטים המפורטים במסמך זה ובהתאם הקבלן י .29.11

( ובמפרט 3,2,1חלקים 1547, ות"י 1752/2, 1752/1, 1430/3לאמור בתקנים )לרבות ת"י  

. תכניות הביצוע יכללו את כל פרטי הבניין עפ"י ת"' 12/04מעדכון  05הכללי פרק 

1547/13. 

קבלן לקחת בחשבון: השפעת תנועות טרמיות, בזמן ביצוע עבודות האיטום על ה .29.12

הגיאומטריה הסופית וחומרי הגמר, מערכת הניקוז המתוכננת, תפרים, מפגשים של 

מישורים שונים, הגנה נאותה על האיטום, אחזקת האיטום, מעבר שרוולים, פתחים 

 למעבר תעלות.

ושים לביצוע מערכות האיטום תכלולנה את כל העבודות הנלוות וכל חומרי העזר הדר  .29.13

מושלם של העבודה במקומה, לרבות מריחות פריימר, רולקות ואיטומן, תגבור האיטום 

ברולקות, איטום מסביב למוצאים מפני הגג, עיבוד פינות, אספקת והרכבת סרגלים 

)מאלומיניום מגולוון( לחיזוק ולקיבוע, כל עבודות וחומרי החיבור של היריעות לבין עצמן, 

צאי מים ומרזבים, מסטיקים ואטמים מסביב למוצאים ואביזרים עיבוד מסביב למו

ומאחורי סרגלי קיבוע וכו' שכבות להגנות האיטום לרבות מדה, קלקר וכד' שכבות לבידוד 

תרמי שכבות לניקוז אזורי גינון וכד'. הכל כנדרש במציאות ובהתאם למפרטי החברה 

 המייצרת את חומר האיטום שנבחר. 

ות תכלולנה את כל הנ"ל וכל עבודה ו/או אביזר ו/או חומרים מודגש בזאת שהעבוד

 אחרים הדרושים לביצוע מושלם וזאת אפילו אם לא הוזכרו כך במפורש.

 

מערכות האיטום, תבוצענה בהתאמה מלאה גם למפרטי ביצוע של יצרני החומרים  .29.14

לם של ותכלולנה את כל מרכיבי העבודה )לרבות כל חומרי העזר(, הדרושים לביצוע מוש

 העבודה במקומה באתר.

הקבלן יקפיד על ביצוע מריחת פריימר בכל מערכות האיטום בהן נדרשת בצורה זו או  .29.15

אחרת הכנה בפריימר. אם לא תבוצע שכבת פריימר כנ"ל, יהיה על הקבלן להסיר את 

הכל על חשבונו  –שכבות האיטום ולחזור על העבודה, הפעם כשהיא כוללת ביצוע פריימר 

ן בלבד. חומר הפריימר יותאם בכל מקרה לסוג חומר האיטום כפי שייקבע על של הקבל

 ידי יצרן האיטום.

על מערכות האיטום הראשיות ולאחר קבלת תוצאות בדיקות ההצפה במים המצביע על  .29.16

תקינות האיטום תבוצע שכבת הגנה כמפורט במפרט הטכני. בדיקות ההצפה תבוצע עפ"י 

 .1חלק  1476ת"י 
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תו יקבע האדריכל בתכניות העבודה שלו ו/או לפי הנחיות יועץ האיטום ו/או בכל מקום או .29.17

המזמין, יספק ויבצע הקבלן הלבנת הגג או יריעת האיטום העליונה תיהיה בגמר אגרגט או 

 גמר חצץ לבן ונקי.

 12-20ס"מ לפחות ובאגרגטים בגדלים  5במידה ויוחלט על גמר חצץ, עובי השכבה יהיה 

 400על גבי שכבת הגנה ממדה בטון או בידוד טרמי ובד גאוטכני )מ"מ. החצץ יונח 

גרם/מ"ר( שישמשו כ"גג הפוך". הבד יהיה לא ארוג מפוליפרופילן או פוליאסטר )נגד 

 מניעת ריקבון הבד(.

 

 פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.  .29.18

 אופני מדידה  .30

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות: 

ביחידת  תימדדבהתאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו  -עבודות לפי יחידה   .30.1

 קומפלט. 

 במטר אורך.  תימדדבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו  -עבודות לינאריות  .30.2

בפריסה כלומר  תימדדבהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו -עבודות שטח  .30.3

 תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע האיטום. 

 שיטות מדידה  .31

 תב הכמויות. היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכ .31.1

מנהל העבודה שיועסק על ידי  קבלן האיטום יהיה בהיקף מישרה מתאים על מנת 

להבטיח הכנת דפי מדידות של השטחים שטופלו באיטום וכמו כן יאשרם באותו יום ולפני 

 ביצוע ההגנות על שטחי בטון.

מדידת שטחי האיטום ובמיוחד ההפשלות, הגליפים והשטחים הנסתרים של האיטום 

 תבצע אך ורק במקביל ובו זמנית עם ביצוע העבודות.ת

דפי המדידה של העבודות שיימסרו בדיעבד ו/או לאחר שהשטח יהיה מכוסה ולא ניתן 

לא ייבדקו ולא ישולמו. האחריות לקיום  -יהיה לראות את השטח שכוסה בשכבת איטום 

 נוהל המדידה השוטף ) ברמה יום יומית( מוטלת על כתפי הקבלן.

 

ום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איטום בולטים איט .31.2

 לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות, איטומים משופעים וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .31.3
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איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד פינות,  .31.4

חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי רצפה וכד'( עיבוי האיטום סביב 

 צנרות, קיטומים וכד'. 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על שטחים  .31.5

 חירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות הגגות וכד'. אנכיים וכד'. מ

 בנפרד במ"ק.  יימדדשיפועים בבטון  .31.6

 ו בנפרד במ"ר. יימדדהגנות איטום  .31.7

במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי שטחים  יימדדאיטום רצפות חדרים רטובים  .31.8

 אנכיים, חפיפות וכד'. 

 מ'.  2השלכה אנכית עד לגובה של במ"ר ב יימדדאיטום קירות חדרים רטובים  .31.9

 ביחידת מדידה אחת לכל מאגר.  תימדדבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר  .31.10

במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים  יימדדאיטום הקירות החיצוניים       .31.11

 צרים, רצועות, דפנות פתחים, מעקות משני צדם, חפיפות לשאר האיטומים וכד'. 

מחירי האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח, עבודות      .31.12

טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח לקבלת האיטום. כמו 

 עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות האיטום וכד'.  כן

מחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל      .31.13

ו/או המפרט ו/או  תכניותביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או ה

 כתבי הכמויות. 

לאתר וביצוע העבודה  מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו     .31.14

 עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד למסירה. 

ו/או במפרט ו/או בכתב  תכניותהמחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצוינים ב     .31.15

 הכמויות. 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאוורור וכד' עקב ביצוע      .31.16

בנפרד, בכפוף  תימדדעבודה זו  -בתקופת החורף או על משטחים רטובים עבודות 

 למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר.

 2נספח 
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אחריות היועץ בשלב פיקוח עליון מותנית בכך שהמזמין ו / או מי מטעמו יודיע ליועץ מבעוד מועד, 

או ביצוע האיטום, ו / או בדיקת ובהתראה סבירה על מועד עבודות הכנת השטח לקבלת האיטום ו / 

 אטימות, ו/או הגנת האיטום כמתואר במפרט האיטום. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתקני תברואה -07פרק 

 כללי .1

 והפרטים המצורפת לו,   תכניותהמפרט כולל בנוסף למסמך זה ולרשימת ה 1.1

 את המפרט הכללי לעבודות בניה )האוגדן הכחול( על כל פרקיו הרלוונטיים.                                                    

 

 והפרטים עדיפים על נתוני המפרט המיוחד ונתוני המפרט   תכניותנתוני ה 1.2

 .המיוחד עדיפים  על נתוני המפרטים הכללים                                                    

    

 כותרת כל סעיף בכתב הכמויות היא תמציתית. ההצעה תוגש בהתייחס לכל     1.3

 מטלות המפורטות במסמכי המפרט האחרים. לא ישולם בנפרד עבור ביצוע                                                     

 , גם  תכניותפעולה כלשהי או הספקת חומרים כלשהם המתוארים במפרט וב                                               

 אם לא נרשמה בסעיפי כתב הכמויות.                                               

 מובהר בזאת כי הסעיפים כוללים גם את אספקת כל החומרים, הצנרת     

 והאביזרים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה.                                               

 

 בזק, קווי   עבודת הנחת הקווים תתבצע בסמוך לקוי מים קיימים, כבלים, 1.4

 ביוב וכו'.                                               

 מיקום הקווים הקיימים הוא משוער בלבד. על הקבלן לעבוד בזהירות על      

 מנת לא לפגוע בקווים ובכבלים הקיימים, וכן לבצע בורות גישוש, עליהם לא                                                 

 ישולם. במידה                                               

 וקוים /כבלים יפגעו, הקבלן יתקן על חשבונו.    

 באחריות הקבלן להעביר פרוגרמת בדיקות לכלל עבודות האינסטלציה    1.5

 באמצעות בקרי האיכות, לאישור המפקח.                    



 
 

 56 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

                      

  הכללי המפרט תכולת 1.6

 

   בנין לעבודות הכללי המפרט עם יחד ולפרשו לקראו יש זה מיוחד מפרט               

                                                              העבודה הביטחון, משרד למשרד המשותפת משרדית-הבין שבהוצאת הועדה                                              

     מס' י"מת תברואה, מפרט למתקני הוראות ת"הל עם יחד השיכון, כן ומשרד                                              

  במפרט האמור כל .הרלבנטיים ייםהישראל וכל התקנים ,579 י"ת  , 1205                                              

 .ל"הנ הכללי במפרט האמור על או  להוסיף להשלים  בא זה מיוחד                                                   

                                                  

  העבודה תיאור 1.7

 

 לבצע עבודות אינסטלציה, מערכת מתזים, קווי        יש זה חוזה/מכרז במסגרת        

 ביוב ומים,  מערכות ניקוז כולל חיבור לקווים עירוניים, עבור חניון רק"ל                                                

 ים לכל סוג עבודה.בנווה יעקב.  כל העבודה תעשה ע"פ התקנם הרלוונטי                                             

 

                                                 

 מתקני תברואה.        2        

 
 

  תברואיות קבועות 07.01
 

 כיור רחצה מחרס סוג א', דגם וצבע הכיור לפי בחירת האדריכל והמזמין. .1

 פעמיים צבועים מרותכות בליטות עם 1/2" בקוטר מגולוונים מצינורות זיזים .2
    צבע

ע, "ש או ליפסקי"" תוצרת פלסטי בקבוק לבן, סיפון שמן צבע יסוד, ופעמיים
 רוזטה   

 גומי. פקק כרום עם מצופה פליז ונטיל

אסלה תלויה מחרס לבן סוג א', לרבות מושב, מכסה כבד ומיכל הדחה סמוי  .3
 כמותי עם ברז ניל, דגם האסלה וצבעה לפי בחירת האדריכל או-מפלסטיק דו

 המזמין.

כל הכלים סניטרים, ברזים ואביזרים נדרשים וכפופים לאישור של האדריכל  .4
 והמזמין, ללא תוספת תשלום על הדגמים שידרשו.

קבועות תברואיות כוללות אספקת הקבועה על ידי הקבלן, התקנתה באופן  .5

מושלם כולל חיבורי מים וביוב, אספקת והתקנת חומרי עזר שונים הדרושים 

להתקנה )חומר שחור(, עבודות נלוות הדרושות להתקנה לרבות חציבות, 

 קידוחים, מעבר    

חיבור הקבועה למערכות  קירות/תקרות מסוגים שונים כולל קירות/תקרות בטון,

 חוץ   

 ראשיות. עבודת הקבלן כוללת לפיכך, ביצוע עבודות הצנרת והחיבורים הדרושים   

להתקנת הכלים, אספקת האביזרים וחומרי העזר כגון ברזים, קטעי צינורות, 

 ספחים   

 וכו' ע"י הקבלן, אספקת והובלת הכלים ממחסנים לאתר, אחסון באתר, שמירה   
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למותם, התקנה במקום וכל העבודות הנלוות שתידרשנה להתקנתם והבטחת ש

 המושלמת. מודגש בזאת, כי הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לשלמותם של הכלים   

 במקרה של אובדן, מסיבה כלשהיא והוא לבדו יישא בעלויות נוספות שידרשו   

 להשלמתם.

 

 במפרט המכר :אפיון הכלים הסניטרים: הכלים והברזים יהיו מהסוג שמוגדר 

   

 .1205כל הכלים יותקנו בהתאם לתקן הישראלי להתקנת מתקני תברואה מס' 

 

  במבנה צנרת מים 07.02
 

מערכת אספקת מים תחבור לרשת עירוני באמצעות מערכת מד מים בקוטר  א.
 הנדרש ע"י הרשויות. 

פלט מד המים יחובר למערכת הבקרה של המבנה וייתן אינדיקציות על כמות המים,  
 וצריכה מוגברת.

     (PEXמערכת צינורות מים בתוך המבנה, מהמחלקים יהיו מפוליאתילן מצולב )  

וחמים. גם  קרים למים יהיו והאביזרים הספחים ,1519 י"ת ישראלי  לתקן יתאימו
 . 1519וגם המערכת יתאימו לתקן ישראלי מס'  PEXצינורות 

 צינור מתעל, ע"פ הוראות היצרן. בתוך תונח הצנרת ,24דרג  והאביזרים הצנרת  

   כדורי                   המחלקים לצנרת יהיו תקניים, כל מחלק וכל יציאה מהמחלק יצוידו בברז   

 דגם "שגיב",  ובארון  הסתרה תקני מפלסטיק או עץ מדגם ויצרן שיאושר ע"י האדריכל.                

   ודלוחין  שופכין צינורות 07.03

 

 .958 י"ת לפי מפוליפרופילן יהיו דלוחין צינורות  א.

      התאמת  ההתקנה, לאחר בטון עטיפת לצקת  יש הרצפה בתוך לצנרת   

    ובדיקתה. השיפועים                  

 .1119ות"י  530, 55, 147 כ"מפמ לפי יהיו ומחסומים מאספים    

 במפלס יסתיימו  רצפה ביקורת, קופסת ביקורת נופלת,  מחסומי קופסאות ב.

 לפי מוברג, בגוון רשת/אטום עם מכסה מרובעת פליז, מסגרת באביזר האספלט

  .האדריכל בחירת

 גל-פל של "מובילית " HDPEגבוהה " מפוליאתילן צפיפות יהיו שופכין צינורות  ג.

 .499 י"לת רביזיה והצעת  DIN 8075 תקן לפי ע, מיוצרים"גבירית או ש  או

 בריתוך. יהיו HDPE צינורות של חיבורים

 ביקורת לפי תוכנית ולפי התקן. פתחי עם יותקנו הצינורות  

 ס"מ מעל הגג. 30. מפי.וי.סי בכובע יסתיימו אוויר צינורות ד.

 צינורות גלויים יוסתרו באמצעות לוחות גבס או חומר אחר באישור האדריכל. ה.

   צינורות מתחת רצפת הבטון יהיו עטופים בבטון מזויין ומעוגנים בברזלים   ו.

  הבטון.לרצפת                  

    לצנרת ביוב או דלוחין בכל קוטר יש להשתמש אך ורק באביזרי הסתעפויות  ז. 
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 מעלות עם קטע ישר ביניהן ע"פ  45קשתות בזווית של  מעלות או 45בזווית  

, כי הקבלן חייב להיות בעל ניסיון וידע מוכחים במפורש מודגש בזאת התקן

נציג היצרן , כי בשימוש והרכבה וחיבור של צנרת זו, עליו לקבל את אישור 

 הינו קבלן מורשה ועבר את הקורסים וההשתלמויות הנדרשים.

 בסוף העבודה ולאחר הבדיקות ימסור נציג היצרן של הצנרת למזמין תעודות      

 שנים לפחות ולעמידות הצנרת ואביזריה . 10אחריות לתקופה של                            

 הזמנת היצרן הפיקוח ואביזרים יהיה באחריות הקבלן והוא יכסה את הוצאות    

 היצרן לעניין זה  במלואו.                           

   ( מולחמים  HDPEהה )קולטנים יותקנו מצינורות פוליאתילן עם צפיפות גבו  

 .500לפי ת"י גברית                            

                             

 בכל קומה על הקולטנים יותקנו חיבורים עם עין ביקורת.  

 מעלות. 45 -כמו כן, יותקנו עין ביקורת בכל שינוי זרימה גדול מ  

 נוחה.לכל פתח ניקוי והביקורת תהיה גישה   
 

  הידראולית בדיקה 07.04
 

     תיבדק הברזים הרכבת לאחר ברזים. הרכבת לפני אטמ',1 6בלחץ  תיבדק  מים צנרת                  
 בלבד, לפני הרכבת הברזים יש לבצע שטיפה של כל המערכות. אטמ' 8 בלחץ   המערכת                  

 
 
 

 גשם. למי נקזים מערכת  07.05

  :עשויים יהיו גשם מי לניקוז ואביזרים צמ"ג                  

       "מובילית" מפעל לצינורות בדומה גשם מי לניקוז קשיחHDPE -מ ואביזרים צינורות  א.

 ע.   "ש או   "פלגל"                 

 הצינורות יונחו בעמודים/יתלו על הקיר על פי התוכנית האדריכלית.     

שירדו בעמודים בקצה הגג וישפכו שפיכה חופשית  8מנוקז דרך צמ"גים בקוטר "הגג   ב.
 לשטח הפתוח מערבית לחניון.

קופסאות הניקוז בחניון יהיו בעלות תו תקן כדוגמת "קיסנר" או "דלמר" או ש"ע     ג.

 וביצועה. 4ובהתאם לפרט בתוכנית, קוטר הקופסא "

 רי מכונותניקוזים למערכות מיזוג ולחד       07.06

כל הניקוזים למזגנים, לחדרי המכונות וכיוצא בזה )על פי המפורט בפרק מיזוג אויר( 

 יבוצע באחריות קבלן האינסטלציה.

 ניקוז יסודות 07.07

מ"מ, עטוף בבד  160ניקוז היסודות יעשה ע"י צינור ניקוז שרשורי מחורר בקוטר 

למפלס הרצפה התחתונה של המבנה. יונח ס"מ מתחת  30גיאוטכני. הקו יונח בעומק של 

 ע"פ פרט.

 

 תא שאיבה לניקוז מי גשם       7.07
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 FLIGTס"מ, יונחו שתי משאבות ניקוז טבולות,של חברת  160בתא השאיבה מבטון בקוטר 

אט'  1.5מק"ש כ"א, ויסנקו את המים לגובה של  135או שו"ע,  אשר יעבדו בספיקה של  

 כ"א. 

 אמפר בהנעה. 105X3אמפר בעבודה, ו  19X3צריכת החשמל של כל משאבה 

יש לבצע לוח חשמל עבור המשאבות אשר יפעיל משאבה כאשר מצוף הפעלה מתהפך, 

 ויפסיק את המשאבה כאשר מצוף הדממה נופל.

להוסיף מצוף נוסף להפעלת המשאבה השנייה עם המים ממשיכים לעלות לאחר יש 

שהמשאבה הראשונה הופעלה, או במקרה שמשום מה המשאבה הראשונה לא הופעלה. בכל 

 הפעלה תופעל משאבה אחרת.

 מצוף נוסף גבוה יותר אם הוא מתהפך תהיה אזעקת הצפה למרכזית הדיפו.

 הביוב מערכת שאיבה לסניקת         7.08

ליטר, תא שיקוע יהיה מפלסטי תוצרת  3600. המערכת תכלול תא שיקוע בנפח של א

"רומולד" או ש"ע,  התא יונח ע"פ הוראות היצרן, המילוי יהיה על פי הנחיות היצרן, המחיר 

 יכלול גם את ההגבהות הדרושות לצנרת הביוביות והפתחים וההגנה עליהם.

 צעו במפעל.כל ריתוכי ההגבהות לפתחים יבו  

לפחות עם רגל  משאבה, מוט  Fיחידות השאיבה יהיו טבולות תוצרת "פליגט" דגם  ב. 

מוביל, שרשרת הרמה, כבל אינטגרלי עד המפסק, מותקן ומחובר לחשמל ולתא 

 .תכניות, ספיקה ולחץ כמפורט בL316שאיבה, כל החלקים  נירוסטה 

 ההגנה על המשאבות תהיה      

 . הגנה בבקר להתחממות מנוע, והגנה על חדירת מים למנוע ו/או לאגן השמן.1

הגנה לחוסר זרימה בצינור הסניקה ע"י מפסק זרימה מגנטי המורכב על האל חוזר . 2

 שניות ניתן לכיוון. 10עם  השהיה של 

 . הגנה לחוסר פאזה.3
 . הגנה לזרם יתר.4
 . הגנה טרמומגנטית.5
 . היפוך פאזה.6

כל משאבה ניתן יהיה להפעיל בנפרד באפן ידני ואוטומטי, באמצעות מפסק גם ליד כל 
 אבה.מש

 
. המערכת תכלול מצופים אשר יפעילו את המשאבות, ויפסיקו אותם לפי גובה המפלס ג

        וחוסר מים.                                                                                                                   

קלה של הפסקת המשאבה, חוסר כמו כן המערכת תכלול התרעות אלחוטיות על כל ת

 מים, גלישה.

 צינורות:    07.09 

 יכוסו רק לאחר בדיקת לחץ. רצפותצינורות המתקנים בתוך קירות בתוך תקרות ובתוך  

                          

 עמדת כיבוי אש  07.10 
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, 2בבניין יותקנו בהתאם לדרישת רשות הכיבוי , עמדות כיבוי אש הכוללות הידרנט "

זרנוקים ומזנק רב כיווני, גלגלון, מותקן בתוך ארון ייעודי מצויד בדלת  2ק"ג,  6מטפה "

פח עליה רשומה באותיות גדולות "אש", וכן כל אביזר וצנרת וכדו' שתדרוש כיבוי אש 

 ויועץ הבטיחות. 

                                                                                                                                                                  

 הבטיחות. תכניותביצוע בהתאם לדרישת רשות הכיבוי ובהתאם ל

 

 כללי מערכות מים

 

ות אספקה מושלמות של מי רשת למים קבלן יספק, ירכיב ויחבר מערכה .1

קרים וחמים לשימוש, לכיבוי אש למערכת מתזים ולכל מטרה אחרת כנדרש 

 במפרט וע"פ התכנון.

מערכות המים תהינה שלמות ומושלמות, ותספקנה את המים בכמויות,  .2

 בלחצים ובטמפרטורות הנדרשות.

אבטחת  מערכות המים  למיניהן תכלולנה את כל האביזרים הנדרשים לשם .3

איכות המים, מניעת זיהום חוזר וכן לשם בקרת כמויות הזרימה,לחצי 

 האספקה טמפרטורות האספקה וכל מאפיין אחר הנדרש ע"פ התכנון.

מערכות המים למיניהן תכלולנה את כל הצינורות ואביזרי הצנרת,  .4

מהחומרים הסוגים ובקטרים הנדרשים, את הבידוד התרמי הנדרש, 

 המתלים והחיזוקים.

במסגרת עבודה זאת חלה על קבלן המערכות האחריות הבלעדית לתיאום  .5

חיבור אספקת המים לאתר הבניה עם מחלקת המים של העירייה, עם 

המזמין ועם כל רשות אחרת כנדרש לביצוע החיבורים.  הקבלן יטפל ויוודא 

קבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים והרשויות לביצוע מושלם של 

 נון וכנדרש.החיבור ע"פ התכ

 12תקופת הבדק לתוספות והרחבות למערכות המפורטות במסמך זה, תהיה  .6

 חודשים בלבד.

הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של שנה 

חודשים מיום  12אחת מיום קבלת המתקן ע"י המהנדס ויבצע בנוסף במשך 

הקבלן  . טות להלןתקופת השרות( את פעולות השרות המפור)קבלת המתקן 

מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או לקוי אשר נתגלו תוך תקופה זו, אלא אם 

כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה 

 -והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו ללא דחוי אך לא יאוחר מ 

מנת למנוע הפרעות בפעולתו  שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על 24

התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע תיקונים במועד שנדרש, 

רשאי היזם או חברת האחזקה להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת 

חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל 

ורך וללא תשלום נוסף תוך תקופת האחריות יחליף הקבלן לפי הצ . ההוצאות
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כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו 

 . שנים מיום החלפתם 2תחול אחריות למשך תקופה של 

עם תום תקופת השרות על הקבלן למסור את המתקן לטיפול אנשי האחזקה 

 במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על

הקבלן להודיע בכתב למהנדס שבועיים לפני תום תקופת השרות על כוונתו 

למסור את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא 

במתקן בעת בדיקת המהנדס במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר 

 תקופת השרות עד למועד בו יימסר המתקן למהנדס לשביעות רצונו המלאה

 

העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה ע"פ ההנחיות ודרישות המפרט הכללי כל  .7

ויתר התקנים  1205"מתקני תברואה", ת.י. מס'  – 1990מהדורה  07פרק 

 וכמויות. תכניותשבעניין זה וכן כל ההנחיות ודרישות מפרט זה, ה

 

 

 

 

 מתקני חשמל  -08פרק 

 
 תיאור העבודה -עבודות בדפו  

 

 במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת גם את כל המפורט להלן:העבודה 

 .אינסטלציה חשמלית למולטיטבולר, אספקת חשמל במ"ג ותאורה .א

 קופסאות הסתעפות ממתכת .ב

 הארקת יסוד .ג

 עבודות חשמל  - 08פרק 

 כללי  08.01

המצורפות, לתקן הישראלי, המפרט הכללי  תכניותהמתקן יבוצע בהתאם למפרט זה, ל08.1.01

משרדית הוצאת ההוצאה לאור של -", של הועדה הבין08למתקני חשמל  אשר סימולו "

 משרד הביטחון.

וכן חוקים ותקנות של משרדי הממשלה, חברת החשמל, חב' בזק מפקדת הג"א 

 והוראות המתכנן והמפקח.

 

ין כל צנרת, כבלים ו/או חומרים לפני ביצוע חפירות וחציבות, על הקבלן לוודא שא08.1.02

ע"י עבודתו. על הקבלן לקבל אישור הרשויות   עלהיפגומוצרים אחרים העלולים 

, בזק, מע"צ, משטרה והרשות המקומית( לפני ביצוע חפירות יחח"המוסמכות )

וחציבות כל שהן, באם יש כאלה. כל ההוצאות הכספיות והאחרות הכרוכות בקבלת 

 ו ע"י הקבלן ועל חשבונו.האישורים הנ"ל יבוצע
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העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות 08.1.03

במקצועם. לפני ביצוע העבודה הלכה למעשה יבקר הקבלן במקום ויתאים ויאתר את 

כל המידות ומקומות החיבור של המתקנים השונים. בכל מקרה של חוסר התאמה, 

 שמל.יודיע למפקח ולמתכנן הח

לפני הגשת הצעתו יסייר הקבלן באתרים הקשורים בעבודה כדי ללמוד במקום את 

התנאים המיוחדים למקום העבודה. לא תוכר כל תביעה שהיא בקשר לאי הכרת תנאי 

 המקום והעבודה.

 

כל החומרים שיסופקו יהיו מסוג משובח ביותר. הקבלן ישתמש בחומרים ואביזרים 08.1.04

באלה המאושרים ע"י מכון תקינה מורשה.  -י ובאין כזה המאושרים ע"י התקן הישראל

המתכנן והמפקח רשאים לדרוש אישור של מכון התקנים על כל פריט או יחידה של 

החומר ו/או הציוד. על הקבלן להגיש למתכנן דוגמאות של כל החומרים והאביזרים 

ל מנת שיהיה ויתר חלקי המתקן לשם אישורם בכתב, לפני ביצוע העבודה ובעוד מועד, ע

מספיק זמן כדי לייצרם לאחר ביצוע השינויים בהתאם לדרישות המתכנן והמפקח 

שבועות  2במידה ויהיו כאלה. אך בכל מקרה, הצגת הדוגמאות לא מאוחר יותר מאשר 

מיום חתימת החוזה או קבלת הוראה להתחלת העבודה. רואים כל ציון מפורש של 

לצידו לרבות שווה ערך מאושר. קביעת היות מוצר ספציפי במסמך זה כאילו צויין 

 מוצר "שווה ערך" )ש"ע( תהה נתונה להחלטת המתכנן ו/או המפקח וקביעתו סופית..

 

הקבלן אחראי על ביצוע העבודה בזמן המתאים להתקדמות  העבודה הכללית באתר. 08.1.05

תוך תיאום עם הקבלן הראשי ובעלי המקצוע האחרים ללא גרימת נזק ועיכובים 

 ות השונות שתבוצענה.לעבוד

 אין לפגוע בקונסטרוקציית הבניין ללא אישור המפקח.

הקבלן יגיש לאישור המזמין לוח זמנים של ביצוע העבודה, לא יאוחר משבוע ימים 

 לאחר הודעה בכתב כי זכה במכרז.

 

האדריכליות, הקונסטרוקציה,  תכניותעל הקבלן להשיג מהקבלן הראשי את כל ה08.1.06

ומים, מיזוג אויר וכל יתר המקצועות, כדי לתאם את עבודתו עם  אינסטלציה סניטרית

 יתר המקצועות.

בכל מקרה של סתירה בין תכניות החשמל ויתר המקצועות, על הקבלן להודיע על כך 

מיד למפקח ולמהנדס החשמל. לא הודיע הקבלן על סתירה כאמור וזו נתגלתה בשלב 

 בלן בהתאם להוראות המפקח.כלשהו לפני או במהלך ביצוע העבודה, יפעל הק

 

לאחר השלמת העבודה ימסור הקבלן את המתקן לבדיקה ולאישור ע"י חברת  08.1.07

חשמל וע"י המהנדס המתכנן. על הקבלן להזמין את הבדיקה בעוד מועד ולשאת בכל 

הכמויות. -ההוצאות והתיאומים הקשורים בכך, אלא אם צוין סעיף נפרד לכך בכתב

המתקן ע"י המתכנן הינו מסירת אישור ח"ח על כך שהמתקן תנאי לביקורת סופית של 

 עבר בקורת ח"ח ללא הסתייגויות מצידה.
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במידה והקבלן יידרש לבדוק אזורים נפרדים או למסור את הבניין על פי אזורים, אזי                

לא יקבל הקבלן תוספת תשלום בגין פיצול הבדיקות, כל הנ"ל נכון גם במקרה ובו 

 יורה על חלוקת בדיקות לפי אזורים. המזמין

 אין לחבר חשמל למתקן החשמל וללוחות החשמל לפני בדיקת בודק חשמל מוסמך.             

 

הקבלן אחראי על טיב העבודות והחומרים ופעילותו התקינה של המתקן והציוד,  08.1.08

למשך שנה אחת מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י המהנדס המפקח ללא הסתייגויות. 

משך תקופת האחריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר ו/או ציוד ב

פגום על חשבונו, פרט למקרה של ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או נזק בזדון מצד 

חודש מיום אישור  14תחול אחריות של  -המשתמשים במתקן. לגבי נורות פריקה 

ות כתוצאה מפגם, ישא אחריות הפעלתן. כל פריט אשר יוחלף בתקופת האחרי

מחודשת לתקופת אחריות של שנה שתחילתה בתאריך ההחלפה האחרון. אישורי 

 המתכנן אינם משחררים את הקבלן מאחריות כנ"ל.

 

חשבון סופי יוגש רק לאחר גמר העבודה ובקורת סופית של המתקן ע"י המתכנן, ורק    08.1.09

ערוכים בצורה נאותה לפי דרישת לאחר שיוגשו דפי כמויות, דפי כמויות אלה יוגשו 

מעודכנות. הכמויות תהיינה אך ורק על סמך מדידה  תכניותעותקים עם  3-המתכנן ב

במתקן, והקבלן יאשר את נכונותן בחתימת ידו. לאחר זאת, על סמך חשבון הכמויות, 

 יערוך הקבלן חשבון בשלושה עותקים לפי:

 חשבון לפי סעיפי החוזה. .א

 תוספות ושינויים אשר אין עבורם סעיפים בחוזה.חשבון עבור  .ב

 כל חשבון ביניים יוגש עם דפי כמויות מאושרים. .ג

 

על הקבלן לתאם מבעוד מועד גודל הפתחים עבור לוחות החשמל וארגזים המיועדים  08.1.010

ס"מ בכל  2-גודל הפתח יהיה גדול ב -להתקנה בתוך נישות או בתוך קירות. בכל מקרה 

המקסימלי של הלוח/ארגז. הלוח/ארגז יוכנס למקומו אחרי הטיח ויסגר צד מהגודל 

. כמו כן על הקבלן לוודא לפני יצור כל תכניותבמקומו ע"י סרגלי מתכת או עץ כמפורט ב

פריט את גודל הפתחים במבנה כדי לאפשר הכנסת פריט זה לתוך המקום המיועד לו 

 במבנה, כך שייצור הפריט יותאם לפתח.

 

ודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם בדיקת התקינות. בגמר העב 08.1.011

כמו כן על הקבלן לוודא באישור המתכנן את הכיוונים של פנסי התאורה. לשם קבלת 

יעילות מרבית של חלוקת האור. כל הליקויים שיתגלו תוך כדי בדיקה זו יתוקנו ע"י 

תכנן. לפי דרישת המתכנן יבצע הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המוחלטת של המ

 הקבלן הפעלות ניסיוניות נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויים.
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 עדיפות בין מסמכים 08.1.012

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה מהתיאורים והדרישות 

לבו של המתכנן או המפקח לפני הגשת במסמכים שונים שבמכרז/חוזה זה. חייב הקבלן להסב את תשומת 

ההצעה ו/או ביצועה של עבודה כל שהיא ולקבל את הוראות המתכנן או המפקח בכתב לדרך בה עליו 

-, כתבתכניותלנהוג. לצרכי הביצוע, בהעדר הוראה מפורשת אחרת, יחושב סדר העדיפויות כדלקמן: 

 תקנות ותקנים. )המוקדם עדיף על המאוחר(. ",08כמויות, מפרט טכני מיוחד, מפרט כללי למתקני חשמל "

 

 מפרט טכני מיוחד למתקני חשמל 08.02

 

 התקנת צינורות  08.2.1

 .חל איסור מוחלט להשתמש בצינורות שרשוריים, בהתקנה גלויה

העבודה בהתקנת הצינורות הסמויים תבוצע לפני היציקה לפי הוראות המפקח והנחתם 

בשכבת בטון  העוברים ברצפה יוגנו מיד עם הנחתםתיעשה מתחת לרשת הזיון. צינורות 

ס"מ לכל אורכם בכל הצינורות, על הקבלן להכניס חוטי משיכה מניילון שקוטרם  5של 

 מ"מ. 6 -לא יפחת מ

בכל מקרה שהצינורות לא יונחו ביציקה, יש להשתמש בצינורות פלסטיק "בלתי 

 דליקים".

 

 

 חפירה ו/או חציבה ועבודות עפר 08.2.2

העפר ולא תוכרנה כל  הקבלן כאילו בדק את השטח לפני ביצוע עבודותרואים את 

 .תביעות בגין אי הכרת תנאי השטח

 החפירה תכלול:

 

 סילוק כל גורם מפריע. .א

 חפירת ו/או חציבת תעלה בעומק הנדרש. .ב

אחסנת העפר ופסולת החציבה בזמן עבודות הנחת הצינורות בתעלה ועד  .ג

 כיסוייה.

 ס"מ מתחת ומעל צינורות החשמל. 10ריפוד חול בשכבה של  .ד

 .CLSM -תשתית של המולטיטובולר תהיה טמונה ב .ה

 כיסוי החפירה בשכבות והידוקן עד קבלת שכבה אחידה. .ו

 הבאת השטח למצב התחלתי כפי שהיה לפני ביצוע החפירה. .ז

 

הקבלן יהיה אחראי להחזקת התעלה בזמן ביצוע העבודה בה, כולל שלטי אזהרה 

 . עבור הנ"ל לא תשולם כל תוספת.לאנשים, גידור וכו'
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שקע". שיפוע  הנחתם יהיה אחיד לכל -צינורות בטון ופלסטיק קשיח יהיו מסוג "תקע

אורך התוואי והם יבוטנו לכל היקפם, ההנחה ישרה וללא "זיגזגים" כמקובל בעבודות 

סניטציה ותבוצע ע"י בעל מקצוע העובד בעבודות אינסטלציה סניטרית. לפני כיסוי 

 עלה יש לקבל אישור מהמפקח.הת

 

מ"מ קוטר, אלא אם צוין  8לכל סוג שהוא של צינורות יושחלו חוטי משיכה מניילון 

במפורש אחרת. בכל המקרים יותקנו בצינורות פקקים מתאימים שימנעו כניסת מים או 

 לכלוך לתוכם.

 

 הארקת יסוד 08.2.3

 .4271הארקת היסוד תבוצע כפי המוגדר בקובץ תקנות 

 

 אופני מדידה 08.03

 

שיטת המדידה תיעשה לאור מדידת הכמויות בפועל ללא תוספת עבור פסולת או  08.3.01

פחת. בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון: חציבת חורים 

וחריצים ותיקוני בטון וטיח לאחר מכן, התקנת פסיפים/שרוולים לפני יציקת 

-ת כספית, מעבר לנמדד בכתבוחיזוקי צנרת, אשר עבורם לא תשולם שום תוספ

 הכמויות.

החומרים הדרושים וכל יתר העבודות , כמו כן יכללו המחירים עבודות עפר

אשר אין , בהתאם להוראות הכלליות לעבודות חשמל ותקשורת והמפרט הטכני

ואשר דרושים להשלמת העבודות , הכמויות-להם ביטוי בסעיפים נפרדים בכתב

 .הכמויות בסעיפים נפרדים-רש בכתבאך לא מצוינים במפו, והמתקן

 

 מדידה לפי מרכיבים של המתקן 08.3.02

 

ו ויחושבו לפי סוגם ואורכם. המחיר יכלול גם יימדד -צינורות  08.03.02.01

ספחים כגון: קשתות, זוויות, מחזיקי צינורות, חומרי חיבור, בידוד 

 וחוטי משיכה וכו'.

אופן ההתקנה: גלויה/סמויה, בקיר ברצפה או בתקרה, והתקנה לפני 

 היציקה או אחריה, לא ישנה את מחיר היחידה. 

 כמויות-כתב   08.04

 כללי  08.4.01
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לחשבון  הכמויות . הכמויות הן באומדנה-הכמויות המופיעות בכתב .א

נה לפי מדידה נטו של הכמויות שהותקנו הלכה למעשה ללא פחת תימדד

המזמין רשאי להורות לקבלן לבצע את כל סעיפי החוזה '. או פסולת וכו

 .או חלק מהם

 המחיר ליחידה לא ישתנה במידה והכמות תגדל או תקטן בכל שיעור .ב

ואז לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה כלשהי . )או תבוטל לגמרי/שהוא ו

 (.בגינה או לפיצוי כלשהו בגין ביטולה

 מחירי היחידה  08.4.02

 

המוצגים להלן בסעיפי הכמויות ייחשבו ככוללים את הערך מחירי היחידה 

 )אלא אם צוין במפורש אחרת( של:

האביזרים והמוצרים לסוגיהם , עבודות התקנה של כל החומרים .א

הנכללים בעבודת ההתקנה ואשר לא צוינו )וחומרי העזר השונים 

הדרושים לביצוע ההתקנה בשלמותה בהתאם ( במפורש בסעיף נפרד

 .הלתנאי החוז

ובכלל זה מוצרים לסוגיהם )אספקת כל החומרים והאביזרים  .ב

האספקה תהיה (, וחומרי העזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה

 .באתר הבניה

, דרכים זמניות, פיגומים, מכונות, מכשירים, השימוש בכלי עבודה .ג

 '.מכשירי מדידה וכו

שונות, כולל הוצאות ביטוח, מיסים סוציאליים, אגרות לרשויות  .ד

 חברת החשמל, בזק ומשרד התקשורת.

אשר תנאי ( הן ישירות והן עקיפות)הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא  .ה

 .החוזה מחייבים אותם

 

ושמירתם וכן ', המכונות וכו, הכלים, אביזרים, אחסנת כל החומרים .ו

 .שמירת העבודות שבוצעו

 רווחי הקבלן. .ז
 

 
 עבודות לביצוע מתקן תאורת רחובות ותשתיות לתקשורת עירונית                   

  
במפרט הכללי, או פרקים  18, 08, 01מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים מס' 

 רלוונטיים אחרים שלו.
 

 תאורת רחובות - 08.01
 כללי 08.01.01

 רחובות בתוואי קווי הרכבת הקלה בירושלים.המפרט להלן מתייחס לביצוע תאורת  .1

כל העבודה תבוצע ע"י הקבלן בהתאמה לחוק החשמל על כל ההוראות והתוספות שבו. בהתאם  .2

, המפרט הטכני 08לתקנים הישראליים השונים. בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל שסימולו 
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בזק. סדר העדיפות: חוק, המיוחד והנחיות עבודה של עיריית ירושלים והוראות חברת החשמל ו

 תקן, הוראות )תיאור טכני( מפרטים כללים וכן התאמה לדרישות חברת החשמל וחברת בזק.

, תכניותאם תוך ביצוע ימצא הקבלן הכרח לשנות את דרך המעברים של המתקן מכפי שסומנה ב .3

 כניותתיבוא בדברים עם המפקח לצורך קבלת אישור על כך מראש. ובגמר העבודה יגיש למפקח 

 מעודכנות של המתקן כפי שבוצע למעשה.

הקבלן המבצע יהיה אחראי על התשתיות שביצע )צנרת, כבלים, יסודות( ועל אחזקת התשתיות  .4

עד למסירת המערכת למזמין גם ובמידה והקבלן יידרש להפעיל את המערכת או חלק ממנה 

 בתקופת הביצוע.

החל ממועד המסירה של מערכת התאורה במסגרת תכולת מחירי היחידה, תיכלל שנת אחזקה,  .5

בכללותה למחלקת המאור וזאת כאמור למשך שנה וע"פ מפרט האחזקה של מחלקת המאור של 

עיריית ירושלים. האחזקה תחול על כלל מערכת התאורה אותה ביצע הקבלן וכן על מרכזיות 

רת למחלקת על כלל מעגלים, בתום תקופת הבדק תבוצע העברת אחריות מסוד 154, 153מספר 

 המאור. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה כלולה כאמור במחירי היחידה. 

הקבלן יהיה אחראי על אחזקת מערכת התאורה בתחומי האתר, בין שמדובר בתאורה קיימת,  .6

בין שמדובר בתאורה זמנית ובין שמדובר בתאורה חדשה אותה יבצע הקבלן במסגרת מכרז זה. 

, על כלל מעגלים, כולל אלו אשר 154, 153ל גם מרכזיות מאור מספר הבהרה: האחזקה תכלו

 נמצאים מחוץ לאתר העבודה. כל הנ"ל הנו עד למסירה סופית למחלקת המאור.

 בגין פיצול העבודה לשלבים לא יקבל הקבלן כל תוספת. .7

עליו בכל מקרה בו יידרש הקבלן לחבר ו/או להשלים חלק מתקן אשר בוצע ע"י אחרים, יהיה  .8

לבצע בדיקות בנוכחות הקבלן האחר בחלק המתקן שמדובר עליו, ובמקרה וימצאו תקלות, 

ידווח מיד ויאשר זאת ע"י המפקח. במידה ואין כל סימוכין מאושרים לכך שהמתקן נמצא פגום, 

סימן הוא שהקבלן קיבל את חלק המתקן שבוצע ע"י אחרים ללא כל פגם. הקבלן יהיה אחראי 

ל העבודה והחומרים שבוצעו ע"י אחרים מרגע שקיבל עליו להשלים העבודות מכל הבחינות ע

שבוצעו ע"י אחרים, להוציא התיקונים אשר אושרו ע"י המפקח בזמן קבלת העבודה מהאחרים 

ואחריות הקבלן תחול גם על העבודות אשר הושלמו ע"י אחרים, ועל ביצוע התיקונים במידה 

 נים הנ"ל.וקיבל הוראה מהמפקח לביצוע התיקו

במידה ולא יצוין במפורש בכתב ע"י המזמין אחרת, אזי כל חלק של העבודה אשר יימסר לביצוע  .9

יבוצע בשלמות ויימסר למזמין כאשר הוא פועל ועבר בקורת של חברת החשמל, וקיבל אישור 

בכתב על כך שהבדיקה עברה ללא כל הסתייגויות מצד חב' החשמל או הבודק המוסמך וכן קיבל 

 אישורו בכתב של המפקח על כך שהעבודה נעשתה בשלמותה ולשביעות רצונו המלאה.את 

 
 אחריות 08.01.02

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי תהיה אחריות על חומרים 
 ועבודה לפי:

 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  5 –לכבלי חשמל  .1

 קבלת המתקן ע"י המזמין.שנים מיום  5 –לנורות לד  .2

 שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. 5 -לדרייברים  .3

שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן  5 -לעמודי תאורה וזרועות  .4

 לחלודה.
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שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקופת האחריות לא יראה כל סימן  10 –לפנסי תאורה  .5

 א בתוך הפנס וכל סימן חלודה שהוא בפנס בשלמותו. לכלוך מכל סוג  שהו

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו  .6

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל  -אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 שעות בימי חול מיום מתן ההודעה.  48עבודה תתוקן תוך  

 
 סימון תוואי החפירה והעמודים 08.01.03

לן לסמן בגיר את מיקום עמודי התאורה בריכות וכו' בצבע עם מספר העמוד ולסמן על על הקב .1

 גבי מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחים, ולקבל את אישור המפקח לתוואי החפירה. 

 אין להתחיל לבצע חפירות לפני אישור תוואי החפירה ע"י המפקח. .2

 מוסמך ועל חשבון הקבלן.ביצוע סימון העמודים והבריכות יבוצע ע"י מודד  .3

 

 סימון של הבריכות 08.01.04

בריכות מעבר והסתעפות לקוי תאורה ורמזורים, הן אלו הקיימות ואשר יש להן שימוש בביצוע  .1

התאורה, והן אלו החדשות, תסומנה בכתובת: "תאורה" ו/או "רמזורים" ע"י מסגרת ומכסה 

 עירית ירושלים.מיציקת פלדה עם שילוט יעוד תא הביקורת וסמל 

בכל מקום שהמזמין יחליט להשתמש בקווי צנרת קיימים ובריכות מעבר קיימות, על הקבלן  .2

יהיה לנקז המים מהברכות, לנקותן, לנקות הצינורות לכל אורכם ורק לאחר מכן להשחיל 

 הכבלים בצינורות. בגין ביצוע הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תוספת שהיא.

 

 תעלותחפירת  08.01.05

 לפני החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. .1

 הווידוא יעשה ע"י הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

יש לסלק כל אלמנט אשר מפריע לחפירת התעלה ולקבל אישור לתוואי החפירה. אישור המפקח  .2

 עקב החפירה.לתוואי החפירה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לכל נזק אשר יגרם 

 40:60ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים, רוחב התעלה  110עומק החפירה במדרכות יהיה לפחות  .3

. בחציות כבישים, מתחת לתוואי המסילה, החפירה תבוצע תכניותס"מ, אלא אם צוין אחרת ב

 ס"מ.  230בעומק 

ועל חשבון דיפון/דיפון זמני הינו באחריות הקבלן ויתוכנן באמצעות מהנדס מבנים מטעם 

 הקבלן.

ס"מ  10שכבות של ריפוד חול ברוחב כל התעלה. שכבה ראשונה בעובי של  2חפירה תהיינה  .4

מתחתית התעלה, שכבה שניה )לאחר הנחת הצינורות הנמדדים בנפרד( בעובי שכזה שגמר פני 

 ס"מ מעל חלק עליון של הצינור. 10הריפוד יהיו 

ס"מ וסרט  20לכל שכבה של  98%-כסוי התעלה יבוצע ע"י מצע סוג א' בשכבות, עם הידוק עד ל .5

 ס"מ מפני השטח. 30סימון מפלסטיק בעומק של 

של  51כל עבודות החפירה בכביש ו/או במדרכה ושיקום הכביש ו/או המדרכה יבוצע לפי פרק  .6

 המפרט הכללי הבין משרדי.

יש לבצע את החפירה בעבודת ידיים. חפירה ידנית כלולה  -בכל מקום בקרבת שירותים אחרים  .7

 במחירי היחידה של כתב הכמויות ולא תשולם תוספת בגינה.
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יש להחליפה באבן שפה זהה חדשה על  -בכל מקום אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא  .8

 חשבון הקבלן.

יב את פני השטח יש לסלק את כל הפסולת ועודפי חפירה מהאתר למטמנה מאושרת ולהש .9

 לקדמותם בכל שלב בעבודה.

 

 אישור ציוד ונתונים טכניים  08.01.06

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן, עיריית ירושלים, אדריכל הנוף והמפקח  .1

 לציוד אשר הוא עומד להרכיב במסגרת העבודה. 

ייצרן הציוד בשפה העברית  עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק נתונים טכניים של .2

 או האנגלית.

 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 10הפנייה למתכנן ולמפקח לאישור הציוד תהיה תוך  .3

ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא איפשר הקבלן למפקח ולמתכנן לבדוק את הציוד וכל  .4

 עוד לא התקבל אישור בכתב מהמתכנן ומהמפקח על אישורו לכך.

 אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר.אין  .5

לאחר אישור הציוד ע"י המתכנן, עיריית ירושלים אדריכל הנוף והמפקח, יתקין הקבלן דוגמא  .6

 של כל סוג של עמוד עם הפנסים שעליו, ולהדליק את הפנסים שעליו בצורה מושלמת.

ותקן ולאופן ההתקנה ע"י הגורמים הנ"ל, ייגש הקבלן לבצע רק לאחר אישור דוגמת הציוד המ .7

 את שאר העבודה ולהתקין את יתר העמודים והפנסים. 

בגין ההדלקה הניסיונית הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תמורה שהיא, והינה כלולה במחירי היחידה  .8

 שבכתב הכמויות.

 

 יסודות לעמודי תאורה 08.01.07

 העמודים יבוצע ע"י חפירה לעומק בהתאם לתכניות.הבור ליסודות  .1

 30-לצורך היציקות, כל עבודות הברזלנות תבוצע ע"י ברזלן מקצועי והיציקות תהיינה מבטון ב .2

 ובהתאם לשרטוטים.

לפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי ברגיי היסוד למרכזי החורים של  .3

 ד. ברגיי היסוד יהיו כפי השרטוטים ובמרווחים כמפורט לעיל.בסיס העמוד אשר ימוקם על היסו

 2קצה בורג היסוד הבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם. לכל בורג יסוד יהיו 

 אומים ודיסקית מגולבנים.

קצות הברגים ימרחו במשחת גריז גרפיט ויולבש עליהם להגנתם צינור "פד" שהקצה העליון שלו 

 יבלוט מעבר לברגים וימולא בגריז גרפיט.

במידה וחלק מהיסוד בולט מעל פני השטח אזי חלק זה של יציקת היסוד יהיה בתבנית עם  .4

דיקטים בצידה הפנימי, ועם פינות קטומות, ולאחר הסרת התבנית יוחלקו כל הפאות של יציקה 

 זו.

יהיה כמספר הכבלים הנכנסים  לכל יסוד עמוד יוכנסו צינורות למעבר כבלים. מספר הצינורות .5

 .תכניותאחרת במפורש ב צוין+, אלא אם 1ויוצאים מהעמוד 

 

 עמודי התאורה  08.01.08
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כל עמוד יישא תו תקן ישראלי על כך שנבדק ע"י מכון תקנים מורשה ונמצא מתאים לתקן  .1

רוח  הישראלי ולדרישות שבמפרט זה. העמוד יתאים לסטנדרט עיריית ירושלים ויהיה למהירות

 מ' שניה לפחות. 47של 

 לא יותר כל פגם בגלוון עמוד תאורה וזרועותיו. 

פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או מזרח, ולכיוון שיהיה ניתן לגשת אליו  .2

 מהמדרכה ו/או האי אך לא מהצד ולא מהכביש.

מ'  0.8מודים במרחק של בכל מקום אשר בו ניתן הדבר, ואשר אין בו אבן שפה למדרכה יוצבו הע .3

או בהוראת המפקח. בכל מקרה המיקום  תכניותמשפת הכביש, אלא אם ישנה הנחיה אחרת ב

 חייב אישור של המפקח.

בעמודי התאורה יהיה פתח ו/או פתחים )בהתאם להחלטת המפקח( עבור מגשי הציוד. מכסה  .4

יאו מהמכסה )כך שהבורג הפתח יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה אשר לא יהיה ניתן להוצ

לא יאבד כאשר פותחים את מכסה פתח העמוד(. גודל הפתח יתואם, לפני ייצורו, לגודל מגשי 

 האביזרים אשר יוכנסו אליו.

בפתח העמוד יהיו תפסנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים, כמו כן יהיה בו בורג 

רגילות, אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז, עבור דיסקיות פליז  4מולחם לעמוד עם  3/16פליז "

 חבור פס הארקה מנחושת לעמוד, ופס הארקה מגולבן מלוחית שביסוד העמוד.

 על כל עמוד יצבע בצבע בלתי מתקלף מספר העמוד בהתאם להנחיות עיריית ירושלים. .5

  לכל עמוד תהיה זרוע לכל פנס לפי סוג העמוד וסוג הפנס ובצבע גמר זהה לזה של .6

 העמוד. 

עמודים מפלדה יהיו מגולבנים בגלבון חם ללא בועות וללא פגם בגלבון. הגלבון יעשה לאחר ניקוי  .7

 מיקרון. 100יסודי של העמוד בהתזת חול וכימיקלים. עובי הגלבון יהיה לפחות 

 העמוד יהיה באורך כמפורט בכתב הכמויות. 

 הבסיס.מ"מ מעל  600בעמוד יהיו פתחים לאביזרים החל מגובה  

פתחי האביזרים מחוזקים כדי שלא להקטין את עמידות העמוד לכפיפה לכל כיוון שהוא. בקצה 

מרותכים לעמוד לצורך חיזוק  1/2ברגים ואומים " 4העליון של העמוד יהיו שתי קבוצות של 

זרוע המיועדת להיכנס לעמוד. עם אום נוספת לכל בורג לצורך הבטחה מפני פתיחה.  אורך בורג 

 וד יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהמלצות היצרן.היס

ס"מ ראשונים של העמוד יצבעו באספלט חם. במידה  30-ברגיי היסוד ו -לאחר הצבת העמוד  .8

וייווצר חלל כל שהוא בין בסיס הבטון לבין הבסיס המתכתי של העמוד, אזי חלל זה ייסתם ע"י 

 בטון קל, בהחלקה עם גימור נאה ועמיד מפני סדקים.

 וד יהיו אמצעים לחיזוק הזרועות של הפנסים אליו.לעמ .9

, יש OCSלא יבוצעו בשלב זה. בכל מקום בתכניות בו מסומנת תאורה על עמודי  OCSעמודי  .10

לבצע עמוד תאורה קוני מפלדה עם פלטת בסיס תואמת לברגי היסוד של יסוד הבטון של עמוד 

OCS .בהתאם לפרטים בתכניות 

 

 ופנסים -מחזיקי דגלים  -זרועות  08.01.09

הזרועות לעמוד תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להן מתאמים אשר יבטיחו אטימה  .1

מוחלטת בין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס. על הקבלן להציג שרטוט של הזרוע עם העמוד 

 והפנס. צורת החיזוקים וההתאמות ביניהם.
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 1גלים. מחזיק הדגלים יהיה בעל קנה קליטה "ד 2-לעמודי התאורה יסופקו מחזיקי דגלים ל .2

ס"מ. עבור כל דגל, עשוי חומר בלתי מחליד. על הקבלן יהיה להציג שרטוט של  15באורך של 

 מחזיק דגלים כנ"ל.

 הפנסים יהיו מדגם המפורט בכתב הכמויות. .3

ע כל המוליכים המחוברים למגש הציוד בתוך גוף התאורה יצוידו במחברים מהירים מסוג תק 

 שקע.

 

 ופס הארקה  -ציוד להפעלת הנורה  08.01.10

 עבור כל פנס יהיו מגשי האביזרים הבאים: .1

תוצרת "כפר מנחם", עם גגון המסתיר  P.V.C -מגש ציוד בתוך פתח העמוד יהיה עשוי מ .1.1

 כל חלק מהציוד מפני נפילת מי עיבוי עליו. המגש יכיל:

או שו"ע  MOELLERתוצרת  "FAZ"א' עם ניתוק אפס כדוגמת  10מא"ז לזרם  .1.1.1

עבור כל פנס, מורכב על פס "דין", עם שילוט לפאזה ולאיזה פנס הוא מיועד, ועם 

 כיסוי פלסטי מתאים.

כבלים  3" או שו"ע מותאמים לקליטת SOGEXI COPAK"מהדקים תוצרת  4 .1.1.2

 בחתך הכבלים הנכנסים לעמוד, עם שילוט סנדביץ' לפי הנחיות המפקח.

מהדקי יציאה מסוג תקע שקע עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים  .1.1.3

 עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך.

ציאה במגש שבעמוד ועד ממ"ר לכל פנס. החל ממהדקי הי X.L.P.E 2.5*3כבל  .1.1.4

 למהדקים שבפנס. קצות הכבל יהיו עם מהדקי תקע שקע לחיבור מהיר.

 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם. .1.1.5

 בפנס בנוסף לציוד האינטגרלי שמסופק ביחד עם הפנס יהיו: .1.2

מהדקים לקליטת הכבל ממגש הציוד שבפתח העמוד, ומהדקים ליציאה לבית  .1.2.1

 וט, ובורג להארקה עם החיווט, ועם שילוט מושלם.הנורה עם החיו

מגש ציוד מקורי של ייצרן הפנס הניתן לפרוק והרכבה בקלות מהפנס. ללא צורך  .1.2.2

בכלי עבודה, עם כבל גמיש שבו תקע  ובית תקע לשם החבור בין מגש הציוד לבין 

 המהדקים שבפנס.

 כל פרטי החיווט בין הציוד שבפנס עם שילוט מושלם. .1.2.3

ציוד במגש האביזרים אשר יהיה בפתח העמוד יצוין בו עבור איזה פנס הוא מיועד, כל פריט  .2

 )במידה ויש יותר מאשר פנס אחד(.

 

 צביעה חרושתית 08.01.11

 צביעה תהיה לפי המפורט להלן:

 הכנת השטח .1

 בדיקה ויזואלית של פני השטח. .1.1

באמצעות דטרגנט חם במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין  .1.2

 בהתזה.

 מ"מ או תערובת של הנ"ל. 0.7עד  GRITמ"מ או  0.5בקוטר עד  SHOTהתזת גרגירים  .1.3

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. .1.4
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 בחינה ויזואלית של פני השטח. .1.5

 במידת הצורך ליטוש כנ"ל במקומות הכשל של ציפוי האבץ. .1.6

 צביעה .2

( או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה 

בעובי  GASUNG FREE OUT( בעלת תכונות BILD-HIGH) HBבסיס פוליאסטר טהור מסוג 

מאושרת לפי  7000מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת אונברקול סידרה  80

 , הגוון לפי דרישת המזמין.הגרמני לדהייה או שווה ערך B.S.Gתקן 

 קליה .3

דקות. לאחר מכן,  10מעלות למשך  140–155קליה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  

 דקות נוספות. 20מעלות למשך  180-220

 דקות. 15מעלות למשך  185 -הערה:  טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 

 קירור .4

ע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצ 

 מעלות צלסיוס לפחות. 35-40הטמפרטורה לרמה של 

 בקרת איכות .5

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. .5.1

 מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  .5.2

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. .5.3

 .ISO 9002מאושר לפי תקן  המפעל .5.4

 אריזה .6

מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט  0.5המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי  

 הדבקה למניעת גלישת השרוול.

 האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן. 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר 08.01.12

במפרט הכללי, או  18, 08להוסיף או לשנות את פרק מס' אופני מדידה ומחירים אלו באים להשלים, 

 פרקים רלוונטיים אחרים שלו.

 כללי .1

מחירי היחידה יכללו את האספקה ההתקנה ואת כל  החומרים, הציוד, העבודות, אביזרי  .1.1

העזר ועבודות הלוואי. אלה המוזכרים במסמכים והן אלה שאינם מוזכרים במפורש 

ים, אך דרושים לשם ביצוע העבודה בשלמותה במסמכים למדידה בסעיפים נפרד

ומסירתה במצב פועל לאחר בקורת ח"ח. במקרה שרשום "אספקה בלבד", המחיר כולל 

אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים להתקנה מושלמת. האספקה תהייה ממחסן 

 הספק לאתר הבניה, לרבות ביטוח כולל על כל הציוד, מיסים ואגרות לרשויות, וכן תאום

 עם הקבלן שיבצע את עבודות ההתקנה.

 צינורות .1.2

 מדידת צינורות תעשה לאורך תוואי אופקי של הצינור.  

 חפירת וחציבת תעלת כבלים .1.3
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מחיר חפירת ו/או חציבת תעלה תכלול גם חפירת ידיים בכל המקומות אשר המפקח יורה   

מטר אורך בקו לפי  -על כך, ואת כל החומרים והעבודות כמפורט לעיל. יחידת המדידה 

 אופקי.

 בריכת מעבר לכבלים .1.4

מחיר הבריכה יכלול גם את סילוק העצמים המפריעים לחפירה, כל החפירות, החצץ   

בתחתית, פתיחת הפתחים בדופן הבריכה, ע"י ביצוע קידוחים , סילוק שאריות העבודה, 

 -כביש ס"מ כורכר גרוס. ובמדרכת אספלט וב 20כסוי בהיקף הבריכה בשכבה עליונה של 

תיקון האספלט למצב בו  היה לפני בצוע העבודה. מכסה הבריכה והבריכה עצמה. איטום 

כל הצינורות שבהם כבלים וגם אלה שאין בהם כבלים באמצעות מרק פלסטי וסימון על 

 גבי מכסה הבריכה כמפורט במפרט.

 כבלים .1.5

מ' עבור כל  2 מדידת כבלים תעשה בקו אופקי לאורך תוואי אופקי של הכבלים בתוספת  

כניסה ו/או יציאה מעמוד התאורה ומחיר ליחידה יכלול את כל חיזוקי הכבל והחבורים 

מ'. מחיר כבל כולל  3החשמליים שלו בשני קצותיו, עבור עליה למרכז הדלקה התוספת 

גם השחלה בצינור קיים במידה ויידרש, וכן את ניקוי הצינור והבריכות בקצוות הצינור 

 כמפורט במפרט.

 יסוד בטון .1.6

יחידת מחיר ליסוד בטון תכלול גם חפירה לצורך יסוד הבטון, חומרי יציקה, ברזלי זיון,   

ברגיי יסוד, דסקיות ואומי ברגיי היסוד, לוחיות הפלדה, צינורות המעבר עבור הכבלים 

כולל הצינור השמור, חיבורי הארקה, וכל עבודות התפסנות הדרושות לשם היציקה. כמו 

 יישור השטח והשבתו לקדמותו וסילוק כל הפסולת.כן 

 עמוד תאורה .1.7

מחיר עמוד התאורה יכלול גם את כל החומרים, העבודה, והתאומים הדרושים כדי לקבלו   

מוצב בשטח קומפלט. עם המספור עליו, וכל יתר הפרטים כך שיוכל לקלוט את הזרוע. 

מ"מ בין לוחית  2*25לוון בחתך המחיר לעמוד פלדה יכלול גם את צביעתו. פס הארקה מגו

 ייכלל אף הוא במחיר העמוד. -יסוד העמוד ובין בורג הארקה שבעמוד 

מחיר עמוד התאורה כולל גם את התאמת פלטת היסוד בעמוד לברגיי היסוד ביסודות   

 הבטון הקיימים.

 הזרוע .1.8

ברגים מחיר זרוע יכלול גם את כל המתאמים בין הזרוע לעמוד ולפנס וכל האטמים וה  

 הדרושים כדי לחזק הזרוע לעמוד, כך שהזרוע תהיה מוצבת על העמוד בצורה תקינה.

 גוף תאורה .1.9

 מחיר גוף תאורה יכלול גם את חיבורו לעמוד ו/או לזרוע בהתאם לנדרש.  

וכיוונו בהתאם לנדרש ואת כל ברגיי החיזוק הדרושים הכל בהתאם למפרט, כולל כיוון   

 השלמתה, במספר פעמים ככל שיידרש ע"י המפקח.לילי של כל המערכת לאחר 

 מגש ציוד .1.10

מחיר מגש ציוד יכלול גם את כל הציוד המורכב עליו עם החיווט והכבלים בינו לבין   

 הפנסים, ואת התקנתו במקום המיועד לו עם כל חיבורי הכניסה, היציאה, וההארקה.
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 תכולת מחירים  .2

המחירים תכלול גם את הנאמר במפרט המיוחד, הכנת תכולת  -בנוסף לאמור במפרט הכללי  

עם הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, וסימון הבריכות והכבלים בבריכות, ומספור  תכניותה

 העמודים.

 

 

 -: מתקני חשמל08פרק 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות תשתיות חשמל ותקשורת בצנרת מולטיטבולר

 כללי .1

ומולטיטבולר  עבור כבלי החשמול  –לבצוע מתקן תשתיות צנרת תת קרקעית המפרט המיוחד להלן מתייחס 

 שלוחת לאה גולדברג. –והבקרה של הרכבת הקלה בירושלים במסגרת פרויקט הארכת הרכבת בנווה יעקב

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 

 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   .א

 ישראל בע"מ וחברת הבזק לתשתיות תת קרקעיות. הוראות חברת החשמל ל .ב

 המפרט הטכני המיוחד  רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.  .ג

בנושאי חפירות, צנרת, סימון, תאי בקרה וכו' במפרט הכללי  םהרלוונטייכל הפרקים  .ד

 לעבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים

 את משרד הביטחון. במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בהוצ 08פרק  .ה

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את המפקח ולהמשיך בבצוע 

העבודה עפ"י הנחיותיו. ככלל, במקרה של סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים, יפסק לפי הנוהל המחמיר. 

  

 תיאור העבודה והיקפה .2

 העבודה המתוארת במפרט זה כוללת .א

 חפירות / חציבות של תעלות בקרקע עבור צנרת . (1

בניית תאי בקרה בגדלים שונים ע"פ תכנית עקרונית של מתכנן התשתית וע"פ תכנית  (2

 מפורטת של הקונסטרוקטור.

 צנרת פלסטית רציפה בין תאי הבקרה. (3

 עיגון הצנרת בהתאם לסידור מפורט באמצעות מחזיקי מרחק ומוטות זיון. (4

  CLSMכיסוי והגנת צנרת באמצעות  (5

תקשורת לאורך \בקרה\חשמל–צנרת פלסטית לחיבור מתאי הבקרה לנקודות אספקה  (6

 תוואי המסילה.

העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות הפתוח, בניית  .ב

תאם. כ"כ יתכן המסילה לא במסגרת מכרז זה  .  על הקבלן להיות מודע לעניין ולהתארגן בה

והעבודה תבוצע גם בשעות הלילה ובשעות עבודה לא שגרתיות ומפוצלות. עבור עבודות 

בשלבים, בקטעים, ובשעות לילה ומפוצלות לא תשולם תוספת. העבודות הנ"ל כלולות במחיר 

 היחידה.

ולכן העבודה תבוצע ע"י חשמלאים מורשים  630Aהתשתית מיועדת להובלת חשמל בזרם מעל  .ג

 ד ובפיקוחו ובאחריותו של חשמלאי בעל רישיון מהנדס.בלב
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים, למסור לקבלן לבצע רק חלק   .ד

 מהעבודה המתוארת וזאת ללא כל שנוי במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 (AS MADEתכניות עדות  ) .ה

ל השנויים שבוצעו לעומת התכנון במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כ (1

 המקורי.

לאחר סיום כל שלב ביצוע יכין הקבלן תכניות עדות המפרטות את המתקן כפי שבוצע  (2

)תכניות עדות(. כל התשתית כולל תוואי ,שוחות וחצייה של צנרת תסומן בברור ע"י מודד 

 מוסמך .

 . 2010ה גרס AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  (3

 מתכניות העדות שהכין.  CDסטים +מדיה מגנטית  5הקבלן ימסור למזמין  (4

הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י ).............( בתאריך  (5

 ......." שם התכנית ומספורה בהתאם לכללי בקרת איכות של הפרויקט .

 היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל  (6

 הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד. (7

 חפירות:  .3

 החפירות עבור הצנרת יהיו בעומקים משתנים ע"פ תכנית. .א

העומקים ברשימת הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום הסופי של הכביש או המדרכה באופן 

ס"מ. לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום  80 -ור לא יקטן משעומק קצה עליון של צינ

במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע כולל חיתוך/פרוק 

מצע סוג א' עד  אספלט ו/או ריצוף ו/או אבני שפה לאורך תוואי החפירה וכולל גם ריפוד חול, סרט סימון, מילוי

 כמפורט בתכנית . CLSMראש התעלה והידוק או כיסוי 

כאמור מכרז  זה  איננו  כולל את  תוואי המסילה , הצנרת תבוצע  -צנרת לאורך תוואי המסילה  .ב

 בתחום חפירת המבנה כמתואר בחתכים ובפרטי העבודה.

ס"מ לפחות  100בעומק עבור צנרת לחיבור צרכני משנה ותשתיות נפרדות תבוצע חפירה  .ג

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת. יש להדק את החול. מעל  10.החפירה תרופד בשכבה של  

הצנרת  תבוצע שכבת חול נוספת ומעליה סרט סימון עם מוליך נירוסטה וסימון "חשמל" 

)בעברית ובאנגלית( כנדרש מעל שכבת החול והסימון העליונה יש לסתום את החפירה בעפר 

 הדק. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.ול

על הקבלן לקבל אישור המפקח והרשויות )בזק, ח"ח, מקורות, הגיחון, ומחלקת תשתיות  .ד

בעיריית ירושלים וכד'( לתוואי החפירה לפני הביצוע. על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של 

ות תת קרקעיות קיימות חלה על צנרת תת קרקעית קיימת, האחריות להימנע מפגיעה במערכ

הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן 

 תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו. 

הקבלן יפנה על חשבונו כל תשתית ישנה ,בין אם היא לביטול בין אם היא הוזנחה בעבר ,  .ה

 הנמצאת בתוואי החפירה .

רי הפקח , המתכנן ונציג המפעיל של הרכבת הקלה  לצנרת שהניח על הקבלן לקבל את אישו .ו

 לפני כסויה. 
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באחריות הקבלן לצלם את כל קטעי הצנרת לפני יציקה ולהגיש קובץ תמונות למפקח לפני  .ז

ויכלול את פרטי מועד הביצוע , תחום הביצוע לפי   EXCELיציקה .הקובץ יהיה על בסיס 

 . מספרי חתך ציר רכבת וחתימת הקבלן

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה ,צילום ,תיעוד וקבלת רישיונות כלולים במחיר  .ח

 החפירה שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

 

 

 חומרים וציוד:  .4

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים )עם תו  .א

 תקן(. 

 על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח .  .ב

תכניות מפורטות של הטיפוסים השונים של תאי בקרה ומחזיקי מרחק יוגשו לאישור בחוברת  .ג

A3  קובץ +CD רק לאחר קבלת אישור יזמין הקבלן את החומרים.. ו 

 כל אביזר או חומר שיפסלו ע"י המפקח ו/או המתכנן יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.  .ד

 הנחיות לביצוע צנרת  .5

 כללי .א

או "י.ק.ע" לקטעים  PVCמגנום" או \לאורך התוואי תבוצע צנרת מטיפוס "קוברה (1

 ישרים לפי הנחיות בתכנית .

 1531כל הצנרת בפרויקט תהיה עם אישור של מכון התקנים לפי תקן ישראלי ת"י  (2

 ובהתאם לדרישות בחוק החשמל.

בלבד . החציות יבוצעו מקצה לקצה  PVCבחציות יבוצעו צינורות מסוג "י.ק.ע" או  (3

ויכללו סרטי סימון עם מוליך נירוסטה או מתכתי אחר שמאפשר זיהוי מיקום הצנרת 

באמצעות מכשיר לאיתור תשתיות תת קרקעיות דוגמת "מגן טכנולוגיות" או ש"ע  הסרט 

ס"מ מתחת לפני הקרקע .אם  100ס"מ מעל הצנרת ולא יותר מעומק  50יונח במרחק 

 50ס"מ ובמרחק  100עמוקה יותר יותקנו סרטי סימון עם מוליך נירוסטה בעומק  הצנרת

ס"מ מעל הצנרת . שתי קצוות החצייה יאטמו בפקקים ויסומנו בקובץ עדות ע"י מודד 

 מוסמך . סרטי הסימון כלולים במחיר הצנרת ולא ישולם עבורם בנפרד.

רים בין תאי הבקרה. כמות הצינורות יונחו בקטעים רציפים ללא מופות ובקווים יש (4

 וקוטר הקנים עפ"י הסימון בתכניות הביצוע. 

חיבור יעשה ע"פ סימון \סימון מהלך הצנרת ,מיקום חציות צנרת ומיקום תאי מעבר (5

מנהל, לאחר ביצוע ,בכל חצייה \בשטח ע"י מודד מטעם הקבלן ולאחר אישור המפקח

ציון מיקום החצייה ,פרוט  ובכל שלב ביצוע יועבר קובץ ממוחשב של מודד מוסך עם

 החצייה ועומק החצייה .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 עיקרי הנחיות לביצוע הנחת צנרת .ב

 לפני הנחת צנרת יש לוודא  כי החפיר נקי מעצמים שונים. (1

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצלבות. (2

בץ כולל מספר שורות ומספר הצינורות יבוצעו במקבצים שונים כמפורט בתכניות . כל מק (3

עמודות. קיבוע הצינורות באמצעות מחזיקי מרחק תקניים וקשיחים מחומר דוגמת 

דוגמת הציוד ששימש לביצוע בקו הראשון . כל מערך הצנרת יקובע  P30פוליסטירן 
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באמצעות מוטות ברזל עגול מצולע קשורים ביניהם לעיגון מרבי של הצנרת ולמניעת 

מהלך כיסויים. המוטות יותקנו בין עמודות הצינורות בהתקנה אנכית קריסת הצינורות ב

 ובנוסף מוט עליון לקשירה אופקית של מוטות .

בהתאם לפרטים בתכניות. הכיסוי יוחדר  CLSMכיסוי הצנרת באמצעות בטון או  (4

ס"מ מעל השורה העליונה  20באמצעים מכאניים עד לתחתית מקבץ הצינורות ויכסה עד 

יבוצעו בנוכחות מפקח ויתועדו כולל  CLSM. כל עבודות הכיסוי בבטון או  של הצינורות

 בדיקה ואישור של החומר ע"י מעבדה מוסמכת .

 ס"מ . 80ספייסרים ומוטות לקשירה ועיגון של הצנרת יבוצעו במרחק קטן מ  (5

 הצינורות יסופקו מגולגלים על תוף. (6

ת תקניות בלבד המותאמות  חיבורי צנרת במופות רק באישור המפקח ובשימוש במופו (7

 ללחץ נשיפה.

על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל –קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום   (8

 הצינור. 

 שימוש בפקקים תקניים בלבד. מחיר הפקקים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד. (9

חבל משיכה לפני התקנת הפקקים יבצע הקבלן בדיקת מנדריל ויתקין בכל הצינורות  (10

ק"ג. עלות הבדיקה והחבלים  1000מ"מ המותאם לכח משיכה של  8מניילון שזור בקוטר 

כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.  חבל המשיכה יהיה ברצף אחיד באורך עודף 

 ביחס לאורך הקנה במצב פריסה ישר. 8%של 

 לכל תוף תוצמד תווית עם הפרטים הבאים .ג

 צוניסוג הקנה עפ"י קוטרו החי (1

 שם היצרן, כתובתו וסימנו המסחרי הרשום (2

 תקשורת.\בקרה\חשמל–רכבת קלה והסיווג –המילים:  (3

 מגנום (\מיון הקנה )קוברה (4

 ( ועובי הדופן הנומינלי160( ו/או )110( ו/או ) 75הקוטר הנומינלי )  (5

 ספרור שנת היצור ומנת היצור (6

 אורך הקנה בתוף (7

 הבאיםהסימון על הקנה יכלול את הפרטים  .ד

 שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום (1

 שם המוצר ומיון הקנה. (2

 ( ועובי הדופן הנומינלי 160( ו/או )110( ו/או ) 75הקוטר הנומינלי )  (3

 ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת היצור (4

 ספרור מנת היצור (5

 אורך רץ במטרים (6

 מחברי צנרת )מופות( .ה

אי הבקרה ולא יותר שימוש במחברי באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין ת (1

רק באישור המתכנן ובתנאי שיעשה שימור במופות המתואמות  יינתןצנרת. היתר חריג 

 ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

 "חבצלת" יצרן "פלסים" צבע שחור. יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות. (2

 דו כיווני,  יצרן "פלסאון" מחבר שקוף. (3
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4) JACKMOON –  מופות  תקניות .  –יצרן אמריקאי 

 "AS MADE" –ה  תכניותמיקום מחברים אלו יסומנו ב (5

 אטמי צנרת )"מוצצים"( .ו

למניעת כניסת חול  תקנייםכל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוש באטמי צנרת  (1

 וסתימת הצנרת, כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:

2) COMFIT –  "אדום( תוצרת פלסים. –שימוש בפקקי צנרת לקוטר )צבע "המוצץ 

3) JACKMOON –  תקנייםאטמי צנרת  –יצרן אמריקאי. 

את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדרול( בנוכחות המפקח  .ז

מטר מכל צד של  2 –אחר ביצוע פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל   משיכה כ בשטח. ל

 חיבור, עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.

 30הצנרת תאטם בנוסף עם חומר למניעת חלחול מים . לצורך כך יותקנו הצינורות עם שארית  .ח

 ס"מ בתוך התא בתוכם יוזרק חומר האיטום.

 (:  Secondary Routing) תשתיות לצרכני משנה  .ט

 במסגרת ביצוע מולטיטבולר נכללות תשתיות לחיבור צרכני משנה לאורך התוואי . (1

 העבודה כוללת הנחת צנרת בכמות משתנה מהתאים ועד לצרכנים לאורך התוואי . (2

מיקום מדויק לחיבור צרכני משנה יקבע תוך כדי ביצוע בתאום בין הקבלן לקבלנים של  (3

 "פ הוראת המפקח באתר.צרכני המשנה או ע

 להלן פרוט חלקי של צרכני משנה שיחוברו לתשתית מולטיטבולר: (4

  WIFI (א

 . CCTVמצלמות  (ב

 . SIGרמזורי רכבת  (ג

   AXLE Counter (ד

 גם לבקרת מפלג וגם לחיבור חשמל למנוע המפלג.–מפלגים  (ה

 תנועה .\מחסומי חנייה (ו

 לפני ואחרי צמתים ולפני מחסומי חנייה )היכן שיידרשו(.– DETECTORS (ז

  Return current (ח

 והארקות רכבת. VTD (ט

 .Ocsלקטינרי והזנות מתחי פיקוד לרשת   Injectionהזנות מתח (י

 .Feeder Boxתשתיות לחיבור ארונות הסתעפות של רשת החשמל  (יא

 חיבורי אפס למסילה  (יב

  STRAY CURRENTנקודות בדיקת  (יג

 ים להארקה בין פסים ובין מסילות.גשר חיבורי  (יד

 מתודולוגיה לביצוע העבודה: .י

 באחריות הקבלן הכנת מתודולוגיה לביצוע העבודה . (1

 המתודולוגיה תוגש לאישור המפקח והמתכנן לפני התחלת ביצוע . (2

המתודולוגיה תכלול תיאור של הקבלן לאופן ביצוע העבודה , השתלבות בלו"ז הפרויקט ,  (3

תר הקבלנים , אופן הנחת הצנרת ,עיגון הצנרת ויציקת הכיסוי ,אופן השתלבות בעבודות י

 תכנון וביצוע תאי המעבר וכד'.

 הכנת המתודולוגיה כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד . (4
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 הכנת המתודולוגיה ואישורה הוא תנאי להתחלת ביצוע . (5

 תאי מעבר וחיבור .6

 המפורט בתכניות.התאים יהיו מבטון במידות משתנות ע"פ  .א

התאים יהיו מלבנים או מרובעים או עגולים ויכללו קירות ותקרה )רצפה רק לפי דרישה ( עם  .ב

 פתח מתאים למכסה ע"פ תכנית .

 בתחתית הרצפה יבוצעו פתחי ניקוז ע"פ הפרטים בתכנית . .ג

 התאים יבוצעו עם הכנה לפתחים בכל ארבעת הדפנות ובגבהים הנקובים בתכניות ,עבור צנרת .ד

 "פתח עיוור" )בטון בשכבה דקה באזור הפתח( והפתחים יפרצו בשטח בהתאם לצורך 

כל התאים יצוידו בסולמות ירידת שרות קבועים ביציקת הבטון במפעל . הסולם יבוצע בהתאם  .ה

 למיקום הפתח כמפורט בתכנית. הסולמות יהיו מברזל מגולוון ועטוף בגומי הגנה.

ובפיקוח מכון התקנים .כל התאים יאושרו ע"י מכון  התאים יבוצעו במפעל חרושתי מוכר .ו

 . 498חיבור תת קרקעיים דוגמת ת"י \התקנים בהתאם לתקן ישראלי מוכר לייצור תאי מעבר 

התאים לאורך התוואי יכללו זיון ע"פ תכנית קונסטרוקטור של הקבלן שתוגש לאישור המפקח  .ז

 או מי מטעמו.

 טון כמפורט בתכניות. 40עד  התאים יכללו תקרות ומכסים לעומס משתנה .ח

יציקת \מסילה \התאים יותקנו עם תקרה או ללא תקרה בעומק המאפשר המשך עבודות פיתוח  .ט

או המכסים \יציקת בטון שני יושלמו התקרות ו\מסילה\בטון שני .ורק לאחר גמר עבודות פיתוח

ות הקבלן פיתוח סופיים. באחרי\עם הגבהת "צווארון " לקבלת המכסה בגובה פני הריצוף

לתאם את גובה המכסה לפיתוח הסופי. הגבהת "צווארון" תבוצע מאלמנטים טרומיים או 

 יצוקה באתר עם השלמת יציקה במרווחים לתקרה של התא.

המכסים יהיו יצוקים מפלדה כדוגמת בזק מחולקים לשלושה חלקים או עגולים או מרובעים  .י

. פירוט הכיתוב יקבע בשלבי הביצוע. ועם כיתוב מוטבע ביציקה בהתאם לסוג התא וייעודו

מידות המכסים בהתאם למפורט בתכניות. צורת המכסים של התאים בהתאם למיקום 

 מלבני(. \ההתקנה )בגינון מכסה עגול , בריצוף מכסה מרובע 

המכסים יכלול מנגנון נעילה המאפשר פתיחה רק באמצעות כלים מתאימים דוגמת המכסים של  .יא

 ".או "סלקום  HOTחברת 

 תשתיות לכבילה בתוך התאים : .יב

של התאים ויתוקנו  בתוך תאי המעבר יותקנו מובילים לעיגון הכבלים .המובלים יבוצעו ע"פ תכניות מפורטות 

דפנות של התאים . כל המובילים המתכתיים ותמיכותיהם יהיו מגולוונים. המובילים יהיו מסוג \צמוד לתקרות 

 כבלים מתועשים מטיפוס "כבד" דוגמת "לירד" או ש"ע מאושר.וסולמות  תעלות פח עם או ללא מכסה

כל עבודות ההכנה כגון ריתוך, השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון. אין לבצע אחרי הגלוון כל עבודה שעלולה לפגוע 

 בשכבת הצפוי.   

ומס המרבי של התמיכות יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זוויתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לע

הסולם/תעלה עם הכבלים. התמיכה תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה אחת. קיבוע התמיכות באמצעות 

מטר לכל היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות   0.6ברגי "פיליפס", מרחק ההתקנה בין התמיכות 

במחיר מטר תעלה או סולם  שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. מחיר התמיכות כלול

 המפורטים בכתב  הכמויות.  

 תאומים אישורים ובדיקות .7
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העבודה תבוצע תוך תאום שוטף עם הפקוח מטעם מחלקת תשתיות של הרכבת הקלה ועיריית  .א

 ירושלים.

עם תחילת העבודה יודיע הקבלן למפקח מח' תשתיות  ויתאם אתם את כל העבודות שעליו  .ב

 לבצע לרבות התחברות לתשתית קיימת. 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות, הנחת  .ג

 וסר תאום. מצעים, אבני שפה, אספלט, וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מח

באחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודה באזורים השונים ובהתאם לתנאי הביצוע בכל אזור  .ד

כולל שילוב העבודה בתחום תחנות נוסעים, כניסת צנרת לתחנות מיישרים , תאום גבהים מול 

עבודות פיתוח ותשתית מסילה, תאום עבודות ושלבי ביצוע במעבר צמתים, תאום עבודות חיבור 

רמזור והכנות נדרשות לשם \ ת לצרכני משנה לאורך התוואי, כניסות צנרת לעמודי קטינרי צנר

 כך וכד' .

 על הקבלן ובאחריותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות לפני בצוע העבודה.  .ה

בדיקות הרשויות אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ואינה פוטרת את הקבלן  .ו

   על ידם. מבצוע התיקונים שידרשו 

 כל התאומים והבדיקות לעיל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  .ז

 תנאים מקומיים: .ח

                       על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת אפשרויות                     

     .צועיהב                   

  במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים,                     

    קשיים                    

    בהתקנה, קרבה למערכות אחרות, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר                     

 בקשר לכך.                     

 מסירות התשתית .8

לקראת השלמת ביצוע עבודות מולטיטבולר ייערך סיור לאורך התוואי בהשתתפות נציגי  .א

 ( . SYSTEMניהול פרויקט ופיקוח ,נציגי התכנון וצוותי התקנות כבלים של הרכבת )  ,הקבלן

 מטרת הסיור :העברת התשתית מהקבלן לצוות התקנות כבלים . .ב

לקראת המסירה יכין הקבלן רשימת בדיקות ע"פ חלוקה לקטעים. הרשימה תהיה ערוכה  .ג

 . תוכן הרשימה יסוכם עם המפקח לקראת גמר ביצוע .  Excelבטבלאות 

לקראת המסירה יכין הקבלן דוח מנדריל עבור כל קטע וקטע . הדוח יכלול רשימת הקנים  .ד

קת הצנרת שתערך בנוכחות בודק חיצוני בהתאם למספורם בתכנית . הדוח יכלול תוצאות בדי

 " . הקבלן יגיש את שם הבודק לאישור לפני ביצוע הבדיקות . 1עם רישיון  "בודק 

בדיקת מנדריל תכלול העברת משחולת בקוטר מתאים דרך כל הצינורות וסיום הבדיקה ע"י  .ה

 התקנת פקקים בקצוות הצנרת שנבדקה.

יסודות לארונות שיבוצעו בשלב זה. הבדיקה \תשוחו\הקבלן יבצע בדיקת פילוס לכל התאים .ו

כולל מדידת גובה אבסולוטי בכל  INFRA 2תעשה ביחס למפלס פיתוח סופי מתוכנן בשלב 

 º1±יסוד לארון )או בארבע נקודות לתא עגול( . לא תתאפשר סטייה מעבר ל \הפינות של התא

 ביחס לשיפוע הפיתוח סופי בעומק התקרה המתוכנן .

וכל ההכנות המתוארות לעיל כלולות במחיר העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד  מסירת התשתית .ז

 .גם התשלום לבודק כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
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 אחריות .9

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י המתכנן  .א

 והמפקח. 

 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   .ב

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.  .ג

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.  .ד

 מיום ההחלפה.  חודשים 24תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. .ה

 

 מדידה ומחירים .10

נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו,  תימדדהעבודה  .א

 מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה. 

רשימת הכמויות כוללים אספקה, הובלה ,אחסנה ,התקנה וחבור ואת כל העבודות, המחירים שב .ב

 תכניות, אישורים וחומרי העזר הדרושים להשלמת העבודה. 

מחיר, חפירה כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים, חפירה ו/או  .ג

עיגון, מדידות, מילוי מצע סוג  חציבה של תעלה, ריפוד חול, סרטי סימון, מחזיקי מרחק, מוטות

 ע"פ הצורך.    CLSMאו   א', כיסוי והידוק, בטון

מחירי הצנרת  כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט, חבל המשיכה, מופות חיבור )אם  .ד

יאושר השימוש בהן(, איגוד הצנרת לפני הנחתה, בדיקת הצנרת והעברת המושחל )מנדריל( לפני 

 יכה לקשירת האטמים, ופקקים תקנים לאטימת הצנרת.מסירתה ועודפי חבל מש

מחיר התאים כולל תכנון קונסטרוקטור מטעם הקבלן. מחיר התאים כולל את כל הדרוש  .ה

לביצוע התא ,הובלתו ,אחסנתו , חפירת הבור עבורו, עיגון, דיפון, כיסוי, התאמת תקרה ומכסה 

 א מושלם.לגובה הפיתוח, הכנות לכניסת צנרת, וכל הדרוש לביצוע ת

העבודה כוללת את התשלומים והסידורים הדרושים לביצוע בשעות לא שגרתיות כולל הסדרי  .ו

תנועה ושכירת שוטרים לצורך חציות ועבודות בצמתים או מחוץ לגבולות הביצוע לא ישולם 

 או התקנים זמניים לעבודה בשלבים.\בנפרד על כל הדרוש לביצוע הסדרי תנועה ו

 

 

 -מתקני חשמל: 08פרק 

 מפרט טכני מיוחד לביצוע חפירות ותשתיות עבור חברת החשמל

 כללי והבהרות .1

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים ולתקנים הבאים: 
 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   .א

 הוראות חברת החשמל לישראל בע"מ לתשתיות תת קרקעיות.  .ב

 המפרט הטכני המיוחד  רשימת הכמויות והתכניות המצ"ב.  .ג

 במפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בהוצאת משרד הביטחון.  08פרק  .ד

 

במסגרת עבודות הרכבת הקלה שלוחת נווה יעקב, בקטע בין צומת לאה גולדברג ועד לדפו יבוצעו עבודות, 

 עתקת קווי מ"ג ומ"נ.ה
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 העבודות יכללו  ביצוע תשתית  לחברת החשמל: חפירות, חציות, צנרת וגובים במידה  ויידרש.

 

 תשתיות חח"י   החדשות יתחברו לתשתיות קיימות באזורים שסומנו בתכנית לביצוע מופות .

ת פיקוח של חח"י באחריות הקבלן ועל חשבון הקבלן הזמנ –כל העבודה תבוצע בפיקוח של נציגי חח"י

 וחמ"י בהתאם להתקדמות העבודות . הנ"ל כלול במחירי העבודה ולא ישולם בנפרד.

לאורך תוואי העבודות ישנו ריבוי תשתיות קיימות ומתוכננות . בנוסף חלק מהתשתיות החדשות מתוכננות 

כנות כולל בתעלות משותפות עם מערכות שכנות . העבודה תבוצע בתיאום רצוף עם בעלי התשתיות הש

 לדוגמא( . 7ביצוע הפרדות בין תשתיות בהתאם למסומן בתכנית )בלוק 

 

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים על הקבלן ליידע את המפקח ולהמשיך 

בבצוע העבודה עפ"י הנחיותיו. ככלל, במקרה של סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים, יפסק לפי הנוהל 

ר. מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית עבור  חברת  החשמל   להנחת צנרת, המחמי

וביצוע  תאי מעבר עבור כבלי  חברת החשמל. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד 

העבודה ולנוהלי הבטיחות המקובלים והמתאימים לביצוע עבודות תשתית חברת החשמל  מסוג החפירה 

 הנדרש.

 

חברת חשמל שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות באמצעות קבלן מטעמה .בכל מקרה עבור 

עבודות אלו יבוצעו במחיר המחירון של חברת חשמל . באם –עבודות שנקבעו בסטאטוס "על חשבון חח"י" 

ע"י קבלן מטעמה ,חייב הקבלן לאפשר את ביצוע \החליטה חברת חשמל לבצע את העבודות בעצמה

 דות ע"י חברת חשמל ללא תשלום נוסף. העבו

במקרה בו תבוצע החפירה על ידי חברת החשמל הקבלן אחראי לתאום מועדי הכניסה והיציאה של חברת 

החשמל לביצוע ההעתקות בכל מקרה הקבלן יבצע בורות גישוש ויכין תוכנית מדידה של מיקום וגובה 

והתיאומים הנדרשים עם חברת החשמל , ביצוע   הכבלים , על הקבלן לקחת בעלות  הצעתו את העיכובים

 הדרך במקטעים עם שלבי הביצוע והעיכובים בביצוע עבודות חברת חשמל .

 

העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות, לאורך כבישים מדרכות, שטחי גינות ציבוריות מעברי כבישים, 

המפקח רשאים לתת הוראות לקבלן מסילות ברזל ושאר מכשולים. מפקח מטעם חברת החשמל  ו/או 

בדבר ביצוע העבודות, בין בראשיתן ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע 

 בהתחייבויות  האחרות של הקבלן לפי מפרט זה.

על הקבלן לעבוד עפ"י ההיתרים והרישיונות שקיבל  מהרשויות, ולפי תכנון ואישור של חברת החשמל כל 

שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה, יש לעדכן את הרשות המתאימה ואת המפקח ולקבל אישור בכתב 

 לביצוע השינוי.

לתשומת לב הקבלן: בשטח קיימים קווים ומתקנים תת קרקעיים רבים. על כן, כל העבודות יבוצעו עם 

עית עם אותן מערכות על מנת לתאם הנחת צנרת תת קרק תיאום מערכות ותשתיותהתייחסות לתוכנית 

ס"מ לאורך  7נוספות/קיימות באותו קטע עבודה. בתשתיות חשמל ותקשורת עירונית יהיה בלוק הפרדה 

הצנרת כמתואר בתכנית ובכ"כ. כל נזק שייגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן. 

ודות והרישיונות הנ"ל, כלולות כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התע

 במחירי סעיפי החפירות המפורטים ברשימת הכמויות.
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חברת  החשמל  רשאית  לקבוע  את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות, והיא רשאית להורות לקבלן 

להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר ללא תוספת תשלום  עבור העברת הכלים 

 .ממקום למקום

הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות בגלל עיכוב או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת. לא תשולם 

כל תקורת קבלן ראשי בנושא הפעלת קבלני משנה תאום עם קבלנים אחרים וכו'. הכל כלול במחירי 

 היחידה.

 

כל תוספת עבור פיצול ייתכן והעבודה תצריך הפעלה בשעות לילה לא שגרתיות, מפוצלות וכו'. לא תשולם 

 זה, עבור עבודות לילה והן כלולות במחירי היחידה. 

המחירים המוצעים יהיו תקפים לכל כמות ולכל צורות הביצוע שעליהן יוחלט.  הכמויות המצוינות להלן 

בכתב הכמויות הן אומדנא בלבד. מדידה סופית בהתאם לדרישות ואופני המדידה תיערך עם גמר העבודה 

ממוחשבות )ללא תשלום נוסף(   AS-MADEבגמר העבודה חלה חובה על הקבלן לבצע תכניות  ומסירתה.

 ולהגיש אותם לאישור המתכנן והמפקח.

כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקה, ניסוי והפעלה, אלא אם כן מצוין במפורט 

 .אחרת

 

 
 חפירות   .2

 
 הכנות בשטח לפני ובסמוך לעבודות החפירה:

 סימון את תוואי החפירות. .א

קרקעיים )בעזרת מפות של התשתיות הקיימות, -איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת .ב

סריקה עם גלאים, בירורים עם נציגי רשויות( וסימון חציות או קירבה לתשתיות אחרות על 

 התוואי.

רה ידנית על הערכות לחפירות גישוש: קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפי .ג

מנת מיקום תשתית קיימת ועל מנת לא להזיק לתשתיות אחרות או רכוש הנמצא בתוואי 

 החפירה או בסביבה.

ו לפי נפח החפירה בהתאם לצורך וכפי שיאושר ע"י המפקח באתר, יימדדחפירות הגישוש  .ד

 הקבלן יודיע מראש למפקח את מידות הבור המתוכנן ויקבל את אישורו.

ם הניידים כגון רכבים עגלות, חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב את ביצוע סילוק  המכשולי .ה

 קטע התשתית בזמן המוקצב.

 הסרה בשלמות של כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודה. .ו

הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י העיריה  ו/או  .ז

 המשטרה.

 פירה יבוצעו בקטעים, ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח. עבודות הח .ח

 לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה. .ט

לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך, אין לפזרן  .י

 במקום. כמו כן, יש לנקות את השטח. 

 הנהוגים ע"י גורמי  העיריה  והנחיות המשטרה.הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות  .יא
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תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים. שינויי התוואי לא יהיו  .יב

 חדים, יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים על הצנרת. 

 החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.

 ת או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח.יבוצעו חפירות ידניו

באחריות הקבלן לבצע סיור רגלי לאורך התוואי, לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות  .יג

 הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.

 הסימונים.סימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את 

 ממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע, במידה והקבלן יצטרך סימון נוסף

בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות, עלות הסימון הנוסף יהיה על קבלן 

 הביצוע.

, באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים, כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה, מרצפות .יד

 תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.

 חומרים שפונו ושדרוש להחזירם בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות ובהפרעה

 מינימלית לסביבה ולעוברי אורח,}בהתאם להנחיות המפקח{

יש להחליפה באבן שפה זהה חדשה  -בכל מקום אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא 

 ל חשבון הקבלן.ע

כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות 

 מיוחדות מטעם רשויות שאושרו ע"י המפקח

 במקומות שסומנו כמפגש עם מערכות/ תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה זהירות בטווח

 פי הפרטים שבמפרט בלבד.המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכשול ויפעל ל

 החזרת ו/או פינוי החומר החפור)חפיר( לתעלה ו/או למקום פינוי אחר כלולים במחיר החפירה.

 רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להניח בתעלה.

הצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר ללא הצלבות ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהתעלה נקייה 

 מעצמים שונים.

הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה 

 הקודמים בוצעו עפ"י המפרט.

ס"מ לפחות, לאחר יישור החול הקבלן יפרוס  30מעל הצינורות ימולא שכבת חול ים בעובי של  .טו

 סרט סימון סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה.

ות שמעל לשכבת המילוי הראשונה, בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה מילוי השכבות הנוספ

ובין אם הוחזרה אדמה מקומית, תעשה בשלבים תוך כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, 

 ובהתאם  לדרישות הרשויות השונות ו/או של המפקח.

 החפירה תבוצע ברוחב  הדרוש לפי כמות  הצינורות/כבילה .טז

 ס"מ. או לפי הנחיית המפקח. 100צנרת העליונה לפחות  עומק החפירה יהיה כך שעומק ה .יז

ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת   5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  .יח

 צנרת.

ס"מ מעל קנה עליון מעל הצנרת  30לאחר הנחת הכבלים והצנרת, ימלא הקבלן חול בגובה 

 ועליו להניח סרט סימון בגובה אחיד.                ס"מ 20לאחר מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של 

מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע. הקבלן יבצע הרטבה והידוק עד 

 ויחזיר את השטח לקדמותו. 98%לצפיפות של  



 
 

 85 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 צנרת   .3

 הובלה .א

או מכות  יש לשמור בזמן העמסה, הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות

 ואין לגרור את הצינור על פני הארץ.

 בדיקות איכות .ב

 . ISO 9001:2000כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל 

 . 1531ת"י  -כל הצנרת שתסופק בפרויקט תהיה עם אישור מכון התקנים לתקן ישראלי 

 צנרת כפיפה תהיה מסוג "פקסגול" בלבד ע"פ הנחיות חברת חשמל .

 התקנת צינורות  .ג

 בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע, מעוך או חתוך בחלקו. (1

 יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים. (2

 אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח. (3

 החיבורים   יתבצעו ע"י מחברים תקינים . (4

שמחברים ובסיום הנחת הצינורות יש יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות  (5

 לבצע בדיקת צנרת כהכנה להשחלה.

מ"מ העשויים  8כל הצינורות יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  (6

 מפוליפרופילן 

 מחיר צינורות ריקים כולל  את חוט  המשיכה. (7

 קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. (8

ס"מ מעל לפני  20 -צינור ולסמן את הצינור. הסימון ימוקם כיש לאטום את קצה ה (9

 הקרקע.

עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין מתוכננות,  (10

שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות בפרויקט( של הנחת הקנים 

מטר ולפי  2.3 -ל 1.8שבין מט' ובחציות כבישים בעומק  1.1 -ל 0.8הוא  בעומק 

 התרשימים בתוכנית. 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים( .ד

ס"מ  15הצינורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית הגוב 

 ס"מ. 10 -קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ לפחות.

הן בצידו הפנימי והחיצוני לצורך מניעת מים  יש לבצע עטיפת בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא

ומכרסמים. את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצינור. לאחר 

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  2 -האטימה יש להשאיר כ

 וחוטי המשיכה יהיו קשורים לסולם בתא.

 

 תאי כבלים     .4

ם מיקרים שבהם  יהיה צורך בבניית  תא באתר, הקבלן יפעיל מטעמו מהנדס בנין שילווה את באות

כל תהליך בנית התא, ובסיום הבניה ימציא לחברת החשמל אישור בכתב על תקינותו של התא וכי 

 בנית התא בוצעה בהתאם לתכנית הבניה . 

התא ולא תשולם בעבורו כל ס"מ, תחשב כחלק מבנית  120הוספת צווארון לתא עד לגובה של 

 תוספת.
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באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך כדי התייחסות לפני הקרקע, 

 השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה.

שיסופקו ללא  80בתאים מורכבים שלבי דריכה רחבים בהתאם לגובה התא למעט תאים בקוטר 

 כלולים המחיר התא. מדרגות.  מחיר  שלבי הדריכה 

המילוי החוזר בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע ע"י דיפון בשכבות חול, כולל הרטבה והידוק, 

 .CLSMאו 

 תקנים .א

 .4חלק  466 –תאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י 

 .1חלק  658 –תאי בקרה עגולים מתאימים לת"י 

 .489 –מכסי יצקת דגם   חברת  החשמל  מתאימים לת"י 

 . 489 –תקרות מלבניות לתאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י 

 . 489 –תקרות עגולות לתאי בקרה עגולים מתאימים לת"י 

 מכסים .ב

בהתאם לעומס הנדרש עם סמל חברת החשמל  60התאים יסופקו עם מכסי יצקת בקוטר 

ים, חניות טון בכביש 40טון במדרכות ללא חשיפה לרכב ולעומס   12.5המכסים יהיו לעומס 

 .489ובתנאי חשיפה לעומסי רכבים וזה בהתאם לדרישות תקן ת"י 

 המכסים יהיו עם נעילה.

 לצורך נעילה, פתיחה והרמת המכסה יש להשתמש במפתח ייעודי.

 

 מדידה ומחירים  .5

יבוצעו לכל רוחב התעלה שנחפרה.  -עבודות החפירה/חציבה, המילוי, הידוק,  שיקומים     .א

תיאורטי בלבד.  מודגש בזה, כי עבודות המילוי )בחול ,  צמנט,  בנטונייט,  לפי חתך -התשלום 

בחומר מוחזר, בחומר נברר או במצעים למיניהם(, ההידוק, הבטונים  והשיקומים הנ"ל, יבוצעו 

לכל רוחב התעלות והבורות שנחפרו ולא רק לרוחב התיאורטי. לא תשולם שום תוספת עבור 

התשלום יבוצע לפי נפח )לדוגמא: חפירת/ חציבת תעלות, מילוי הכרוך בכך.  בכל מקרה בו 

תעלות ,בורות גישוש  וכו', אם בכתב הכמויות התשלום הוא לפי נפח(  המידה לצורכי תשלום 

 תהיה אך ורק לפי רוחב האלמנט שבחתך התיאורטי ולא לפי רוחב התעלה שנחפרו בפועל. 

ואי המתוכנן בהתחשב במגבלות האתר  ברוחב כל העבודות שידרשו לביצוע החפירה לאורך התו .ב

הדרכים ביציבות הקרקע באתר יבצעו על ידי הקבלן. בכל מקרה לא תשולם שום תוספת ו/או 

פיצוי עבור שיטת העבודה/חפירה ולא יהיה כפל תשלום עבור חפירה מסוימת. התשלום לתעלות 

שבוצעה לפי  -מתח נמוך, וכו' \יהיה רק לפי נפח )במ"ק( של תעלה סופית לכבלי חשמל מתח גבוה 

לפי הרוחב שבחתך הטיפוסי והתיאורטי או הוראת המפקח בשטח ולפי עומק  -הוראות הממונה 

הביצוע בפועל, וללא קשר לכמות ו/או רוחב ו/או שלבי החפירה / חציבה והעבודה, וגם אם בפועל 

יות הכרוכות בביצוע החפירות יתבצעו מספר פעמים, בקטעים, בחפירה חוזרת וכו'. כל העלו

העבודה, פחת חומר, חפירה חוזרת, עודפי פינוי, מילוי, קשיים, העתקות וכו' נכללים במחירי 

 היחידות שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד.

במחירי היחידות שבכתב הכמויות נכללת גם התמורה לעבודות הבאות : עבודות הבטחת הסדרי  .ג

חפירות גישוש, גילוי, תמיכת תשתיות צנרת, וכו', פרוק  תנועה ובטיחות, עבודות הכנה ופרוק,

דרכים, מדרכות, ריצופים, אבני שפה, קירות, גדרות, הגנה על דפנות התעלה, , דיפון ותימוך, 
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פריצת חורים בגדרות, קירות תמך, סילוק ופינוי עודפי חפירה למקום מאושר על ידי הרשויות, , 

ב נוסף או אחר החיוני לביצוע העבודות, בין שהוזכר החזרת המצב לקדמותו, וכל פריט ורכי

 בחוזה או בנספחיו ובין שלא הוזכר. 

לא תשולם כל תוספת עבור הרחבת והעמקת החפירה, תחזוקת התעלה לאחר חפירתה, גם ובעת  .ד

שעובדי החברה עובדים בה, והמתנה לצורך ביצוע תיבת חיבור )"מופה"(, ועבור עיכוב הכיסוי עד 

 ים או השחלתם בצנרת.להנחת הכבל

התמורה עבור עבודות אלו ) אספקה וביצוע ( לא תשולם בנפרד, אלא אם מופיע בכתב הכמויות  .ה

 פריט תשלום מפורש, ותכולתה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

 בדיקות ומסירות  .6

הצנרת בגמר ביצוע כל חצייה הקבלן יבצע בדיקת מנדריל )משחולת( בקוטר מתאים לקוטר  .א

שבוצעה ובהתאם לכללי חברת החשמל . הבדיקה תעשה לכל צינור וצינור ולאורך כל החציות . 

 סגירה  בקצוות הצנרת ויקשור אליהם את חבל המשיכה.\בגמר הבדיקה הקבלן יתקין פקקים

ביצוע בדיקת מנדריל ,ואספקה והתקנת חבל משיכה ופקקים כלולים במחיר העבודה ולא ישולם 

 ד.עבורם בנפר

מרכזיות שיבוצעו בשלב זה. הבדיקה תעשה \הקבלן יבצע בדיקת פילוס לכל היסודות לארונות .ב

כולל מדידת גובה אבסולוטי בכל הפינות של  INFRA 2ביחס למפלס פיתוח סופי מתוכנן בשלב 

ביחס לשיפוע הפיתוח סופי בעומק היסוד  º1±היסוד לארון  לא תתאפשר סטייה מעבר ל 

 המתוכנן .

יגיש דוח מדידת עומק של כל הצנרת בחציות מתחת לתוואי מסילה מתוכנן. לא תאושר הקבלן  .ג

 ס"מ ביחס לגובה מסילה סופי מתוכנן  )קצה עליון של הצנרת(. 180חצייה שבוצעה בעומק קטן מ 

 

 

  זרמים תועים-מתקני חשמל -08פרק    
 :םתוכן ענייני

 

 כללי .  1

 תועים. התקנה מערכת הגנה מזרמים 2

 רשימת נספחים. 3

 תכניותרשימת   - 1' מס נספח

 קופסת חיבורים לתא מדידה  - 2' מס נספח

 תא ייחוס קבוע וקופון  - 3' מס נספח

 אנודות מגנזיום  - 4' מס נספח
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 כללי        .1

 מערכת להגנה מזרמים תועים         1.1

העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לביטול זרמים תועים, ניטורם, הגנה קתודית ואמצעים נוספים לטיפול 

 בנושא זרמי הזליגה התועים האפשריים ממסילת הרכבת החשמלית בשלוחת גבעת שאול

 מפרט זה דן בשני מאפייני עבודה עיקריים:  

ניטור, קליטה וניקוז חשמלי של הזרמים התועים שנפלטים מפסי הרכבת הקלה, בכדי למנוע את השפעתם  •

 פסי הרכבת הקלה )ברצועת הרכבת(השלילית על המבנים התת  קרקעיים הנמצאים בצמוד לתוואי 

מניעת קורוזיה גלוונית שנוצרת בחיבורים בין קווי מים השונים: קו ישן מחובר לקו חדש,  קו פלדה עטוף  •

מותקנות מתחת -( Mgבטון מחובר לקו פלדה עטוף פ.א., על ידי ביטול תא גלווני באמצעות אנודות הקרבה )

 בין שני קווי מים. קרוב למקום התחברות -תחתית תעלת הקו 

הפרויקט כולל תיאומים שונים בשלבי ביצוע שונים. לצורך ביצוע מערכות ההגנה הקתודית, יש לראות את  

ביצוען של העבודות המפורטות יחד עם עבודות העתקה/חידוש צנרת ההולכה של הגיחון. על המבצע להיערך 

 לביצוע במקביל

 

 י המבצעתנאי סף, סמכות ביצוע, התמחות עובד 1.2

על המבצע, או מי מטעמו, להיות בעל ניסיון בביצוע עבודות הגנה קתודית, אשר ביצע לפחות עשר עבודות  1.2.1

 בתחום ההגנה קתודית )הכוללות התקנת אנודות( בשלושת השנים האחרונות.

 ISOהתקן  על המבצע, או מי מטעמו, להחזיק ברישיון ובניסיון מוכח בעבודות ריתוך ולעמוד בתנאי 1.2.2

15614. 

  . על המבצע, או מי מטעמו, להיות בעל הסמכת חשמלאי.3 1.2.3

  

 תקנים, מפרטים והוראות 1.3

 התקנות הבאות מחייבות את המבצע בעבודתו ותחשבנה כחלק בלתי נפרד ממפרט זה: 

 , על כל עדכוניו ותוספותיו.1954חוק חשמל   1.3.1 

הוראות כלליות לביצוע עבודות להרכבה חשמלית ע"י קבלנים ישראלים בהתאם לחוק  החשמל     1.3.2

  במתקנים 

 בודדים.           

 משרדית לעבודות בניה לפי מהדורה אחרונה, ובפרט הפרקים הבאים:-המפרט הכללי של הוועדה הבין 1.3.3

   

 עבודות עפר )לנושא חפירות וקידוחים(.  - 01פרק  -

 מתקני חשמל.  - 08 פרק -

 עבודות מסגרות חרש.  - 19פרק  -

 

 מפרט מיוחד זה  1.3.4

 תקנים ישראליים ובינלאומיים הנוגעים לעבודה, בין אם נזכרו במפרט ובין אם לא. 1.3.5

 סדר עדיפויות בין המסמכים והמפרטים 1.3.6

 רון:סדר העדיפויות בין המסמכים והמפרטים יהיה כך  שהראשון עדיף על האח 

 המפרט המיוחד עדיף על המפרטים הכלליים. 



 
 

 89 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 שאר המקרים סדר העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כדלקמן:ב 

 חוקי הבניה של מדינת ישראל. א.

 תכניות הביצוע לפי רשימת תכניות  )במהדורתן העדכנית(. ב.

 הנחיות המפקח. ג.

 כתב כמויות. ד.

 המפרט המיוחד. ה.

  מוקדמות וההפניות  -00פרקים רלוונטיים )ללא פרק  -משרדי -ת בנייה של הוועדה הביןמפרט כללי לעבודו ו.

 אליו(.        

 

    על הקבלן לפועל בהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים רלוונטיים )מהדורה מעודכנת, בין אם הוזכרו       

 בתכניות / במפרט המיוחד / במפרט הכללי /בהוראות המפקח ו/או בשאר המסמכים הנ"ל ובין אם לא(.        

       

 הנחיות טכניות כלליות 1.4

התכניות בדיעבד את כל השינויים שנעשו במיקום, מפלסים, תוואים, מידות בכפיפות למפרט, יסמן הקבלן על 

ו/או חומרים של כל חלקי העבודה וכן את סוג הסלע/האבן/האגרגט/האדמה שהושמו במילויים השונים 

 ופרטים נוספים כפי שידרוש המפקח. התכניות בדיעבד טעונות בדיקה ואישור המפקח.

העתקים ודיסקים מתכניות בדיעבד אשר יראו בשלמות את כל  5למפקח  לאחר השלמת העבודה ימסור הקבלן

העבודות כפי שבוצעו למעשה. הכנת תכניות בדיעבד ומסירתן בצורה מסודרת למפקח הן תנאי מוקדם למתן 

 "תעודת השלמה" והכל בכפוף למפרט הארגוני של המזמין.

היה כלולה במחירי היחידות של העבודות עבור הכנת תכניות בדיעבד לא ישולם לקבלן בנפרד ותמורתה ת

 השונות הנקובים בכתב הכמויות.

 

 עבודות בנוכחות מים 1.4.1

אם נמצאו מים בקידוחי המחקר יתכנן הקבלן את עבודתו בהתאם. אם לא נמצאו מי תהום בקידוחי  א.

גשמים או כאלו המחקר, קיים סיכוי כלשהו שמים זורמים על פני או בתוך הקרקע או האצורים בקרקע )מי 

 המשמשים בעבודות, או אחרים(, יתגלו במהלך העבודות.

על הקבלן למנוע את השפעתם על העבודות השונות ועל תוצאות העבודה כולה ולקחת בחשבון את כל  

הקשיים והעלויות הנוספים לעבודתו בגין זרימה זו. הקבלן לא יקבל כל תמורה מיוחדת עבור הפעולות 

קוט כתוצאה מהזרימה כגון הטיה, שאיבה, סכירה וכד'. מוסכם כי מחירי היחידה שהציע והעבודות שעליו לנ

הקבלן עבור הסעיפים השונים של העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה כוללים את כל הקשיים והעבודות 

בגין  הנוספות הדרושות לשם ביצוע תקין של העבודות בגין הזרימה בו. הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם

 ההטיה אף אם קיבל אישור של המפקח.

   

 ספקת מים וחשמלה 1.5

 הקבלן יספק על חשבונו מים לצורך עבודתו באיכות בהתאם לדרישות המפרט. 

לצורך הספקת חשמל בעת הביצוע יידרש הקבלן לספק על חשבונו גנרטור כדי להשיג את אספקת החשמל 

 ונו קו ממקור מוסכם עם חברת חשמל.הדרושה לו לצורך עבודותיו או יעביר על חשב
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 סדר הפעולות בביצוע העבודה  1.6

 :סדר הפעולות הנדרש יאושר ע"י המפקח         

  חפירה לצורך מיקום תחנות המדידה א.

 התקנת שוחה טרומית בתחנת המדידה ע"ג שכבת חצץ מנקזת  ב.

 התקנת קופסת חיבורים בתוך השוחה ג.

 התקנת אנודות ההקרבהחפירה לצורך  ד.

 לקופסת החיבורים התקנת אנודות הקרבה וחיבורן בנק' החיבור בין הצנרת הישנה לחדשה, וכן ה.

 .חפירת תעלות להנחת כבלים בתוך צנרת בין תחנת המדידה לצנרת החדשה ו.

 דה.החדשה ולתחנת המדי הנחת הכבילה )למדידה ולניקוז חשמלי( בתוך צנרת בתעלה וחיבורה לצנרת ז.

 .החשמליהנחת צנרת שבתוכה יושחל לחיבור בין נק' המדידה לקו הניקוז המאסף  ח.

 השחלת כבל מאסף חשמלי בצנרת וחיבורו לקו הניקוז המאסף הראשי במקביל לרצועת הרכבת. ט.

 חיבור הכבל המאסף בחדר המיישרים למיישר הזרם. י.

 ביצוע גישורים ע"ג אביזרים בצנרת החדשה  יא.

 בדיפו  הנחת רשתות זיון לניקוז חשמלי מתחת לבטון שעליו מותקנות מסילות הרק"ל יב.

  ושאר העבודות הדרושות  חיבור ע"י כבל מאסף בין רשתות הזיון למיישר הזרם בחדר המיישרים בדיפו יג.

 .לביצוע המתקן        

    

  שיגיש הקבלן לאישורו המזמין וע"פ העבודה תבוצע ע"פ המפרט והתכניות לפי השלבים בתכנית העבודה      

 הוראות המפקח.     

 

 תאום עם גורמים חיצוניים והתייחסות למטרדים    1.7

לקבלת היתרי חפירה על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה, תאום תשתיות ותיאום עם בעלי השטחים/מטרדים  

( ובעלי המבנים/המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות כגון: צינורות, כבלים, קווי םקרקעיי)עיליים ותת 

 חשמל/תקשורת/גז/מים/דלק וכו'.

ללא עיכובים ולפי הדרוש. במידה  ותידרש פניה לגורמים  התאום כולל את כל הדרוש כדי לבצע את העבודה

 חיצוניים נוספים, יבצעה הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים.

כן תידרש הסכמה ואישור -כ"כ כולל התיאום השגת כל האישורים הדרושים מכל הגופים הרלוונטיים. כמו

מעבר בקרבת מבנים/מתקנים, בדרכים ושטחים שלהם, עוברי אורח  מהישובים הסמוכים לעבודה לגבי

 וטיפול/השגחה מפגיעה ב"מטרדים" הקשורים אליהם ו/או כאלו הנזכרים במפרט או שאינם נזכרים בו.

המונח "מטרדים" מתייחס לכל אובייקט אשר עשוי להימצא בשטח בניית המאגר ובקרבת ו/או בתחומי 

 ו/או מתחתיה. הדרכים והעבודה, מעל הקרקע

אין לפגוע/לגרום נזק למטרדים, בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו. הקבלן הינו האחראי הבלעדי 

 לשלמות המטרדים וכל פגיעה בהם תתוקן מיד ועל חשבונו.

 לא ישולם  לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו/או אחר איזה שהוא.

 

 דגשים לפני/אחרי ביצוע העבודה 1.8

 עבודות הכנה א.

בתוספת לעבודות ההכנה הרגילות, הנזכרות במפרטים, כל עבודות ההכנה הדרושות, כגון: תיאומים ואישורים, 

תיאומים עם בעלי "מטרדים" קיימים בתחום העבודות )צנרת, מבנים, קווי מ"ג, מ"ע, כבלי תקשורת, פיקוד 
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י ה"מטרדים", שילוט, גידור וכל אמצעי וכו'( ושמירה על ה"מטרדים" או שינויים/העתקות בהסכמת בעל

הבטיחות הדרושים, וכל יתר עבודות ההכנה הנדרשות, דינם כדין עבודות הכנה רגילות, הן באחריותו הבלעדית 

 של הקבלן ובתיאום מלא עם מזמין העבודה ויתנהלו ע"פ התכניות, המפרטים והוראות המפקח על פי כל דין. 

ל התיאומים, האישורים והפיקוח יכלול הקבלן במחירי היחידה השונים את מחירי העבודות הנ"ל כולל כ

 שבכתב הכמויות.

 

 עבודות להחזרת השטח לקדמותו ב.

כל העבודות הדרושות להחזרת המצב לקדמותו לאחר ביצוע העבודות, יתבצעו ע"פ התכניות, המפרטים 

להחזרת השטח לקדמותו ושאינן מופיעות בכתב והוראות המפקח. מובהר כי כל העבודות האחרות שתידרשנה 

 הכמויות, על הקבלן לכלול את עלותן במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

 

 גידור וסימון בעת הבצוע 1.9

על הקבלן לגדר ולסמן חפירות פתוחות, ע"פ כל כללי הבטיחות והגהות של משרד העבודה , למניעת תאונות. 

 ויישא בכל ההוצאות עבור תאונות ונזקים שייגרמו בגין חפירה פתוחה.הקבלן הינו האחראי הבלעדי 

 

 בטיחות וגהות 1.10

בנוסף על כל החוקים הנחיות והנהלים הקיימים בנושאי הבטיחות והגהות בעבודות מהסוג הנדון, ואשר הקבלן 

וכו' בין בישובים  חייב למלאם בהקפדה, ייקח הקבלן בחשבון כי עבודותיו ותנועת כלי העבודה שלו, עובדיו

ית למתקנים, מבנים, בע"ח, רכוש, מידהסמוכים, בדרכי העפר/כבישים, או בשטח העבודה, מתבצעות בקרבה 

ית לאתר העבודות. מידאנשים וכו' וכל עבודות אחרות מתבצעות במקביל. כן תתכן תנועת עוברי אורח בקרבה 

 והגהות עקב עבודתו.   כ"כ ייקח הקבלן בחשבון כי עליו להקפיד ולקיים הבטיחות

 הקבלן ידאג לנקיטת כל האמצעים הנדרשים להבטחת שלומם של הנ"ל ושלמות הרכוש.

כל פגיעה ו/או נזק לנ"ל יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן והוא יישא בכל הפיצויים ו/או תיקונים  

 והתשלומים בגין הנ"ל.

צוע דרישות משרד העבודה, המשרד לאיכות הסביבה, הקבלן אחראי לביצוע כל דרישות הבטיחות וגהות וכן לבי

 או כל רשות אחרת. תמורה האמור לעיל לא תשולם תוספת תשלום.

 

 העבודות הנדרשות ועלותן 1.11

בכל העבודות המצוינות בפרק זה, בין אם צוין במפורש ובין אם לאו, חייב הקבלן בכל התיאומים, האישורים 

 החיצוניים הקשורים/בעלי מטרדים, ללא תשלום/תמורה/פיצוי כלשהו. והעבודות הנדרשות על ידי גורמים

 עבור העבודות הנכללות בפרק זה לא ישולם בנפרד.

את מחירי העבודות הנ"ל כולל כל התיאומים והאישורים יכלול הקבלן במחירי היחידה השונים שבכתב 

 הכמויות

 

 

 התקנת מערכת ההגנה מזרמים תועים .2

 המערכתרכיבי  2.1

 נקודות מדידה.  2.1.1 

 , עם  IP67מ"מ,  x 300 x 187 400נק' מדידה עשויה מקופסת חיבורים )רצוי לא ממתכת( במידות 
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 (.1בתכניות וכן את נספח  Iו  Hדלת סגירה מהצד, וסידור נעילה עם מפתח )ראה פרטים 

אטומות כל היציאות תהיינה  לקופסא תהיינה יציאות מתאימות לקוטר הכבלים שמחוברים לנק' המדידה.

 למים.

נעלי כבלי מ"מ, עם אומים וברגים לחיבור  5בתוך הקופסא תותקן פלטה מפרטינקס, בעובי מינימום של 

 המדידה.

ללא   -( 2מס' ס"מ )ראה נספח  100x100התקנת הקופסא תהיה תת קרקעית, בתוך שוחת בטון מלבנית במידות 

 .עיריית ירושליםתחתית, עם מכסה לפי דרישות 

ס"מ, שתאפשר ניקוז מי גשם השוחה תותקן במקום ובאופן שלא יפריע  10השוחה תותקן ע"ג שכבת חצץ בעובי 

לתנועת כלי רכב והולכי רגל, ויחד עם זאת תאפשר את התקנת הקופסא בתוך השוחה, ע"ג מתקן שיאפשר את 

 חיבור כבלים נוספים. שליפת הקופסא בזמן מדידות או בעת

 קבלן הגנה קתודית )הגנה מזרמים תועים( להציע מתקן שכזה, ולהביאו לאישור המתכנן קודם על

 רכישתו/ייצורו והתקנתו.

 הרכבת הקלה. כל נק' מדידה תהיה בעל מספר סידורי )לצורך זיהוייה( ובנוסף מספר מרחק רץ בהתאם לפסי

  CU/Cu SO4תאי יחוס קבועים 

 

   SO4CU/Cuתאי יחוס קבועים  2.1.2

. דגם ELECTROCHEMICAL DEVISES Inc  של חברת Cu/Cu SO4מומלץ להשתמש בתאיי יחוס קבועים 

UC2  ראה פרט( עם קופוןC  3בתכניות וכן את נספח. ) 

 מ' מדופן הצינור.  0.6 – 0.3התקנת תא ייחוס תיעשה בתעלת הקו במרחק של 

 ' , בכדי להימנע מחיבורים.מ 20מומלץ להזמין תא ייחוס עם כל כבל חרושתי מינימום 

 (1תיעשה בהתאם להוראות היצרן  )ראה נספח מספר  Cu/ Cu SO4התקנת תא יחוס קבוע 

 

  1cm2עם שטח של  DCקופונים עבור  2.1.3

רצוי שהקופון יהיה עשוי מאותה פלדה ממנה עשוי צינור המים או מפלדה עם הרכב מטלורגי דומה. שטח חשוף 

 . cm2 10של הקופון הוא  

 N2XYכבל  התקנת הקופון תעשה בתעלת צינור המים, כמה שיותר קרוב לדופן הצינור , והוא יהיה מחובר עם

 לנקודת המדידה הקרובה.  102*1

 דידת שינוי הפוטנציאל כלפי הקרקע, כתוצאה מקליטת או פליטת זרמים תועים.הקופון ישמש למ

 יהיו עם קופונים כלולים, אין צורך בהתקנת קופונים נפרדים. Cu/ Cu SO4אם תאי ייחוס קבועים 

לאחר התקנת הקופון, יש למדוד את הפוטנציאל הטבעי של הקופון ולרשום אותו. פוטנציאל זה ישמש כייחוס 

 למדידות הבאות.

 

 כל אחד. Mg 50Lbsאנודות   2.1.4

בתכניות וכן  Bו  Aהתקנת אנודות ההקרבה תיעשה לפני הנחת קווי המים החדשים )המועתקים( )ראה פרטים 

 (.4את נספח 

 רצוי שהתקנת אנודות ההקרבה תיעשה קרוב למקום ההתחברות בין הקו הקיים לקו החדש.

 50" עבור אנודות 12דם, יש לקדוח קידוחים בקוטר המתאים לסוג האנודות )בתעלת הקו, במקומות שסומנו קו

Lbs  מתחת לרום תחתית תעלת הצינור. –מ' מינימום  2.5( ובעומק של 

 מטר. 3מרחק בין שני הקידוחים מינימום 
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 אנודות ההקרבה ארוזות בשק עם חומר מילוי חרושתי יונחו בתוך קידוח על קרקע טבעית. -

ורד בתוך הקידוח באמצעות חבל הורדה. אין לתלות את משקל האנודה על כבל האנודות בשום האנודה ת -

 מצב. 

ס"מ מעל שק האנודה  30לאחר הורדת האנודה ולפני הכיסוי, יש למלא את הקידוח עם מים עד לגובה  -

 שעות לספיגת מים ע"י חומר המילוי בשק. 2-ולהמתין כ

מ' תוך הידוק בהרטבה. גובה שכבת הכיסוי עד לגובה  0.3כבות של האנודה תכוסה עם אדמה מקומית בש -

 תחתית תעלת הכבלים.

 יש להשאיר עודף כבל אנודה בגומחה, כדי שהכבל יישאר רופף ככל שניתן. -

 מ'. 0.1מ' וכיסוי עם חול בשכבה של  0.1כבלי האנודות יונחו בתעלה על גבי שכבת ריפוד חול בגובה  -

 ת כבלי האנודות בזמן הנחת קו המים ומילוי חוזר של התעלה.יש לשמור על שלמו -

 כבלי האנודות יחוברו לנק' המדידה הקרובה למקום התקנתן. -

 אין לקצר את אורך כבל האנודה. את עודפי הכבלים יש להשאיר בתעלה. -

 

   N2XY 1*102כבלי מדידה    2.1.5

 (. 5)ראה נספח   N2XY 1*102כבלי מדידה יהיו מסוג 

, בקטע הצינור החשוף מעטיפת PIN BRAZINGכבלי מדידה יהיו מחוברים לצינור המים בעזרת ריתוך טרמי 

 הפוליאתילן.

 לאחר הריתוך יש לבודד את החיבורים עם חומר אפוקסי )מסטיק(.

 אין לקצר את אורך כבלי המדידה.

 את עודפי הכבלים יש להשאיר באדמה.

 לי מדידה ע"י סרט פלסטי זוהר לכל אורך התעלה.    יש לסמן תוואי כב

 הקצה השני של כבלי המדידה יחוברו לנק' המדידה הקרובה, ע"ג פלטה מפרטינקס.           

 כל כבל מדידה יסומן בתוך נק' המדידה עם תג זיהוי. 

 

          N2XY 1*952כבלי ניקוז חשמלי  2.1.6

 (         5)ראה נספח  N2XY 1*952כבלי ניקוז חשמלי יהיו מסוג 

 כבלי ניקוז חשמלי יהיו מחוברים לקווי המים הנמצאים בפרוזדור פסי הרכבת החשמלית

 .PIN BRAZINGחיבור כבלי ניקוז חשמלי יעשה בעזרת ריתוך טרמי 

 הקצה השני של כבל הניקוז החשמלי יחובר לנק' המדידה הקרובה.

 (.1יותקנו בשלב ראשון )אינפרא  3.6 – 3.1כל המרכיבים המפורטים בסעיפים 

שקוטרם   pvcהנחת כבלי המדידה וכבלי ניקוז חשמלי בין קווי המים לנקודת המדידה, תיעשה בתוך שרוולים מ

 ".4". חלופה אפשרית אחרת היא שהשרוולים יהיו מדגם קוברה בקוטר 4

,יבוצע בשלב שני  )אינפרא   N2XY 1*1502כבל ניקוז חשמלי נוסף, מנק' המדידה אל כבל מאסף חשמלי לניקוז  

 ".4שקוטרו  pvc( של העבודות, בתוך שרוול מ2

 

   200Aדיודות   2.1.7

 יתחברו בין כבל ניקוז חשמלי של קו המים, לכבל המאסף של ניקוז חשמלי. 200Aדיודות 

 שר ( של מיי-לקוטב ) –התקנת הדיודות תיעשה כך שכיוון הזרם יהיה מקו המים דרך כבל מאסף 

 הזרם.



 
 

 94 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

    SW Hollaway Type 200A( דגם shuntמיצד )   2.1.8

 (, הוא אביזר בעזרתו מודדים זרם ללא צורך בפתיחת מעגל חשמלי והתקנת אמפרמטר בתוכו.Shuntמיצד )

 התקנת המיצדים תיעשה בין כבל הניקוז החשמלי של קו המים, לכבל מאסף לניקוז חשמלי.

 ( של העבודות .2שני  )אינפרא התקנת המצדים תיעשה בשלב 

 

    N2XY 1*1502כבל מאסף לניקוז חשמלי   2.1.9

 (.5יהיה מונח במקביל לפסי הרכבת )ראה נספח   N2XY 1*1502כבל מאסף חשמלי מסוג 

( של מיישר הזרם שבתחנת ההזנה של פסי -הוא יחובר לכל נק' המדידה, ברצועת הרכבת הקלה ולקוטב )

 הרכבת.

  DATA LOGERי, רק בזמן המדידות מכשירים רושמים מדגם זמנ  2.1.10

לניתור זרמים תועים, מיד לאחר  DATA LOGGERקבלן הגנה קטודית ישתמש במכשיר מדידה מסוג 

 ההפעלה הראשונה של הרכבת הקלה.

שעות רצופות, יהוו בסיס להחלטה איזה נק' מדידה יחוברו לכבל  24רישומי המדידה של המכשירים, במשך 

 אסף לניקוז החשמלי .מ

 הקבלן אחראי על הזנת המכשירים עם סוללות לכל תקופת המדידות ועל שמירתם נגד חבלות וגנבות. 

 

 .רשתות מרותכות מתחת לפסי הרק"ל בחלק העליון של רצפת הבטון 2.1.11

 בתוואי פסי הרכבת הקלה.    -2ו  0רשתות ברזל זיון מרותכות יותקנו ברצפות המפלסים  

 ס"מ. 20מ"מ, מרותכות כל  6.5הרשתות תהיינה עשויות ממוטות ברזל בקוטר של 

 1מ' בכל צד )סה"כ תוספת של  0.5הרשתות תהיינה סטנדרטיות: רוחב הרשת יהיה שווה לאורך בין הפסים + 

 מטר(. 

ת תהיה מרותכת לשתי רשתות שלידה לכל האורך של פסי הרכבת הקלה, כך שלכל האורך של נתיב כל רש

 מסילה תהיה רשת שלמה רצופה חשמלית.

( של מיישר הזרם -לקוטב )  N2XY 1*1502הקצה של הרשת של נתיב אחד תחובר דרך כבל ניקוז חשמלי מסוג 

 הנמצא בחדר החשמל שמזין את הדיפו.

 מפסי הרכבת.  -בתנאים מסוימים  –רותכות מיועדות לקליטת זרמים תועים שנפלטים רשתות הברזל המ

 התקנתן תיעשה בחלק  העליון של רצפת הבטון, לפני התקנת פסי הרכבת. 

 מוטות הברזל יהיו ללא צבע וללא ציפוי מבודד חשמלית.

 אל הרשתות. –לניקוז חשמלי מכל רשת יוצאים שני קוצים חיצונית לבטון, לצורך חיבור כבלים 

 . PIN BRAZINGחיבור הכבלים ייעשה באמצעות ריתוך טרמי מדגם 

 מיקום הריתוכים יהיה מבודד חשמלית עם שרף אפוקסי.

 יש לתאם את התקנת רשתות הברזל המרותך עם מהנדס הקונסטרוקציה ומנהל אתר העבודה.

 

 .גשרונים 2.1.12

מותקנים מעל אביזרים כגון מגופים, מוני מים ודרסרים, שיכולים להקטין או להפסיק את הרציפות  הגשרונים

 החשמלית של קווי מים מתכתיים.

. קוטר הכבל יהיה בהתאם לקוטר האביזר )לפחות מ  N2XYהגשרונים עשויים מכבלי נחושת מבודדים מסוג 

 ממ"ר (. 25

 בשתי קצוות הכבל יותקנו נעלי כבלים.
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 בתכניות . Eקנת הגישרונים תבוצע לפי פרט הת

 לאחר פירוק והתקנה חדשה, יש להחזיר את הגישרון לקדמותו.

 

 הרכבת המערכת 2.2

 :במפלס הרחוב

בכל נק' התחברות בין קו קיים לקו חדש של צנרת הגיחון וכן בהסתעפויות של הקו החדש, תוכננה תותקן   2.2.1

חיבורים בתוך שוחה.  לצורך ביצוע הנק' תבוצע חפירה ובתוכה תותקן נק' תחנת מדידה הכוללת: קופסת 

 2.1.1מדידה כמוגדר בסעיף 

 

ליד נק' המדידה, בסמוך לנק' ההתחברות בין הצנרת הישנה לחדשה, תותקנה אנודות הקרבה, כאשר כבלי   2.2.2

 2.1.4האנודות יחוברו לנק' המדידה כמוגדר בסעיף 

 

ו  2.1.2שה יותקן נק' ייחוס וכן קופון )במידה ואינו כלול בתא הייחוס( כמוגדר בסעיף ליד הצנרת החד  2.2.3

2.1.3 

 

 N2XYבין קופסת החיבורים לצנרת החדשה, תבוצע חפירה ובתוכה יונח צינור ובו כבלי מדידה מסוג   2.2.4

 2.1.5. כבילה זו תחובר לצנרת ולנק' המדידה כמוגדר בסעיף  102*1

 

   בין קופסת החיבורים לצנרת החדשה , באותה הצנרת שבה יונחו כבלי המדידה, יונחו גם כבלי ניקוז  2.2.5

 2.1.6. כבילה זו תחובר לצנרת ולנק' המדידה כמוגדר בסעיף  N2XY 1*952שמלי מסוג  ח         

 

   בתוך צינור, או   N2XY 1*1502תבוצע חפירה במקביל לפסי הרכבת ובה יונח כבל מאסף חשמלי מסוג   2.2.6

 וניתן הכבל יושחל בתוך צנרת המולטיטבולר .  במידה         

   בחפירה בתוך צינור ויחבר בין  הכבל המאסף יחובר לכל נק' המדידה באמצעות כבל מאסף נוסף אשר יונח        

   המאסף הראשי יגיע עד לחדר המיישרים ושם יחובר לקוטב   הכבל המאסף הראשי ובין נק' המדידה. הכבל        

 2.1.9ת, כמוגדר בסעיף של מיישר הזרם  שבתחנת ההזנה של פסי הרכב  ( -)        

 

 .2.1.8בין כבל ניקוז חשמלי לכבל מאסף חשמלי , בתוך קופסת החיבורים, יותקן מיצד, כמוגדר בסעיף  2.2.7

 

, כמוגדר  200Aבין כבל ניקוז חשמלי לכבל מאסף חשמלי, בתוך קופסת החיבורים, תותקן דיודה מסוג   2.2.8

 .  2.1.7בסעיף 

 

יותקן בחדר המיישרים  ויבטל, במידת הצורך, את הזרמים התועים על הצנרת באמצעות מיישר הזרם   2.2.9

 חיבור מבוקר למסילת הרכבת.

 

במקומות לאורך הצנרת החדשה, שבהם מותקנים אביזרים כגון מגופים, מוני מים ודרסרים, שיכולים  2.2.10

קנו גשרונים מכבלי נחושת מבודדים להקטין או להפסיק את הרציפות החשמלית של קווי מים מתכתיים, יות

 2.1.12, כמוגדר בסעיף N2XYמסוג 
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 בדפו:

בתוואי פסי הרכבת הקלה, יותקנו רשתות ברזל מרותכות,  -2ו  0במתחם הדיפו, ברצפות המפלסים   2.2.11

 2.1.11כמוגדר בסעיף 

( של מיישר -לקוטב )  N2XY 1*1502הקצה של הרשת של נתיב אחד תחובר דרך כבל ניקוז חשמלי מסוג  2.2.12

 הזרם הנמצא בחדר החשמל שמזין את הדיפו.
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 קופסת חיבורים לתא מדידה  :2 נספח  
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 תא ייחוס קבוע וקופון:3 מס' נספח  
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 אנודות מגנזיום: 4 מס' נספח
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 בדיקות שנדרש לבצעפרוגרמת : 5נספח מס' 
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 תשתיות תקשורת – 18פרק 

 

 תשתיות תקשורת עירונית 18.02

 כללי  18.02.01

הדרישות והתיאורים הטכניים המיוחדים המפורטים להלן מהווים השלמה למפרט הכללי  .1

 עבודות פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים ולמפרט הטכני הכללי הבין משרדי.

סתירות בין הנוסח המובא להלן והנוסח שבמפרט של עיריית ירושלים, העדיפות במקרה של  .2

 תהיה על המפרט המובא להלן.

המתוארות במפרט  –כמו כן תקפות לגבי המכרז הזה כל הדרישות הרלוונטיות לפרויקט זה  .3

 הכללי הבין משרדי המאגד כל הדרישות של משרד השיכון, הבינוי ומשרד הביטחון.

 צעים יהיו תקפים לכל כמות ולכל צורות הביצוע שעליהן יוחלט.  המחירים המו .4

מדידה סופית בהתאם לדרישות ואופני המדידה תיערך עם גמר העבודה ומסירתה. כל הסעיפים  .5

 כוללים אספקה, התקנה, חיבורים, בדיקה, ניסוי והפעלה, אלא אם כן מצוין במפורט אחרת.

 מ"מ להשחלת כבלים בעתיד. 8ילון בקוטר מחיר צינורות ריקים כולל חוט משיכה מני .6

ממוחשבות )ללא תשלום נוסף(   AS-MADEבגמר העבודה חלה חובה על הקבלן לבצע תכניות  .7

 ולהגיש אותם לאישור המתכנן והמפקח.

 
 מפרטים  18.02.02

 המפרטים המחייבים בעבודה זו ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה הם: .1

 פיתוח סלילה ואחזקה של עיריית ירושלים מהדורה אחרונה מעודכנת.מפרט כללי לעבודות  

 משרדית, במהדורה מעודכנת אחרונה.-בהוצאת הוועדה הבין 18מפרט כללי לתקשורת פרק  .2

 
 הבהרות 18.02.03

על הקבלן לקבל היתר חפירה מעיריית ירושלים, בזק והמשטרה, לתאם ולהזמין את המפקחים  .1

 : בזק, חח"י, חברת הגיחון  וכד' לפני תחילת העבודה.מטעם כל הרשויות המוסמכות

לתשומת לב הקבלן: בשטח קיימים קווים ומתקנים תת קרקעיים רבים. כל נזק שייגרם עקב  .2

 פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

והרישיונות הנ"ל, כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  .3

 כלולות במחירי סעיפי החפירות המפורטים ברשימת הכמויות.

בכפוף לשלבי הביצוע בפרויקט, על הקבלן להתארגן להפעלה  –הפעלת הקבלן תהיה בקטעים  .4

 כזו. לא תשולם עבורה כל תוספת והיא כלולה במחירי היחידה.

לות וכו'. לא תשולם כל תוספת ייתכן והעבודה תצריך הפעלה בשעות לילה לא שגרתיות, מפוצ .5

 עבור פיצול זה, עבור עבודות לילה והן כלולות במחירי היחידה. 

 

 צנרת לסיבים אופטיים 18.02.04

. כמות הקנים  1531על פי ת"י  11ממ"ר יק"ע  50בקוטר  HPDEצנרת פוליאתילן -הנחת קנים .1

 כמוגדר בתכניות.

בר  10אוויר. יהיו עמידים בלחץ  פנימי של  הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה בלחץ .2

 .1531בהתאם לת"י 
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הקנים יסופקו בצבע שחור, עם פסים בצבע זהוב, ויהיו מוגנים בפני קרינה אולטרסגולית  .3

  499כמוגדר בת"י 

  1531( , רדיוס הכיפוף ללא גרימת פחיסה לפי ת"י  5%הקנה בחתך עגול )אובאליות מקס'  .4

חריצים, בליטות או שקעים, וללא חלל בדופן הקנה. מקדם חיכוך פני הקנה חלקים ללא  .5

 '92" שנת  BELLCOREלפי נוהל " 0.16 -בהכנסת כבל תקשורת יהיה קטן מ

להשגת המקדם האמור שטח הפנימי של הקנה יצופה בשכבת סיליקון, וללא שימוש בחומרי   .6

 סיכה אחרים.

תעלה מעל מחצית הקוטר הפנימי של בתוואי ישר סטיית הצינור מציר האופקי והאנכי לא  .7

 הצינור לאור שני סיבובים מהתוף.

מ"מ פוליפרופילן המותאם לכח משיכה של  8כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים בחבל משיכה  .8

מ' מכל  2מעל אורך הקנה או מינימום  8%ק"ג. החבל יהיה ברצף אחיד ובאורך עודף של  700

 צד.

עיריית  HPDEלכל תוף תוצמד תווית עם פרטי סוג הקנה, שם היצרן וכתובתו, המילים: "צינור  .9

זהירות סיב אופטי", מיון הקנה )יק"ע( , קוטר נומינלי, עובי דופן, שנת יצור אורך  -ירושלים

 מ"מ. 7 -ל 5הקנה במטרים. אותם סימונים יש לסמן על כל קנה. גודל הכיתוב בין 

. עיריית ירושלים 1531ובעל היתר לסמן תו תקן  ISO 9002ב להיות בעל הסמכה יצרן הצנרת חיי .10

 רשאית לבצע בדיקת איכות לתקינות הצנרת לפי תקן האמור.

עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין מתוכננות, שאז  .11

ל הנחת הקנים הוא  בעומק העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות בפרויקט( ש

מטר ולפי התרשימים בתוכנית. מתחת  2.3ל  1.8מט' ובחציות כבישים בעומק שבין  1.1 -ל 0.8

סרטי סימון בעומקים כמפורט  2ס"מ מעל הקנים. יונחו  10ס"מ ריפוד חולית ושכבת  10לקנים 

 בפרט. על הסרט כיתוב בעברית ובאנגלית "זהירות סיב אופטי".

מתוף האספקה ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי, הצינורות יונחו הקנה יורד  .12

 בקו ישר וללא הצלבות.

מט', חיבורי הצנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות  2הקנים יאוגדו בסרט חבקה כל  .13

 ללחץ נשיפה. קצוות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום למניעת חדירת חול.

בצע לאחר ניקוי הצנרת ובנוכחות המפקח בשטח, יש להשאיר עודף חבל פעולת האיטום יש ל .14

מט' מכל צד של החיבור, אביזרי הצנרת יהיו תקניים בלבד. מיקום המחברים יסומן  2 -משיכה כ

 בתכניות אימות, יחד עם תוואי הצנרת, מיקום התאים וכו'.

 

 תאי מעבר  18.02.05

 תא מעבר גלילי )בריכה( כולל: .1

טון במדרכה  12.5 -טון בכביש ו 40ס"מ, עם מכסי  80/100יהיו גליליים בקוטר התאים  .1.1

 מכסה מרובע באישור האדריכל.

ס"מ. המכסה  20 -ס"מ, עובי המכסה  60ס"מ עם פתח כניסה  80/100קוטר המכסה הינו  .1.2

 יאפשר ביצוע התאמה לגובה הרצוי.

 ס"מ. 100 -ס"מ ו 50של התא יורכב מחוליות גליליות בהתאם לעומק החפירה בגבהים  .1.3

 63פתחים בקוטר  4 -מ"מ ו 50פתחים בקוטר   12בחוליה התחתונה יוכנו במפעל הבטון,  .1.4

 בשלושה צדדים )למעט צד המדרגות(. מ"מ
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החיבור בין החוליות יבוטן בדופן הפנימי והחיצוני,  בסיס התא יונח על משטח מהודק  .1.5

 ס"מ. 20ועליו שכבת חצץ בעובי 

 .CLSMצוני יתבצע מילוי חוזר בשכבות חול כולל הרטבה והידוק, או בצמוד לדופן החי .1.6

 התא ייוצר על פי ת"י לעומסים המצוינים לעיל. .1.7

 

 תוואי עירוני, לשימוש בשטח צפוף מערכות, במדרכות עירוניות -תא מעבר מלבני )גוב(  .2

 ס"מ. 151x192x227במידות  1Aתא  .2.1

 ס"מ. 167x227x115במידות  2Aתא  .2.2

 אם להנחיות להתקנת תאי מעבר עגולים.התא מותקן בהת .2.3

 

 התקנת תא מעבר גלילי )בריכה( .3

התא יורכב מחוליות ויותקן בהתאם לעומק החפירה. החיבור בין החוליות יבוטן בדופן  .3.1

 הפנימית והחיצונית.

 ס"מ. 20החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ותפוזר עליו שכבת חצץ בעובי  .3.2

המילוי החוזר בצמוד לדופן החיצונית של התא יתבצע ע"י דיפון בשכבות חול, כולל  .3.3

 .CLSMהרטבה והידוק, או 

 התא ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצוינים לעיל. .3.4

 

 צנרת 18.02.06

 הסימון על הקנה יכלול את הפרטים הבאים .1

 שם היצרן, או סימנו המסחרי הרשום. .1.1

 .HPDEשם המוצר: צינור  .1.2

 .SN 64( 11מיון הקנה )יק"ע  .1.3

 קוטר נומינלי של הקנה. .1.4

 ספרור שתי הספרות האחרונות של שנת הייצור.  .1.5

 ספרור מנת הייצור. .1.6

 אורך רץ במטרים. .1.7

 

 סדר הכיתוב על גבי הקנה יהיה כדלקמן .2

 סימון תו תקן. .2.1

 מטר אורך רץ. .2.2

 שנת הייצור/מנת הייצור .2.3

 .SN 64/11 -יק"ע  50 .2.4

2.5. HPDE - מ.ח 

 קו ייצור. .2.6

 לוגו עירית ירושלים וכיתוב עירית ירושלים .2.7

 זהירות כבל סיב אופטי. .2.8

 שם היצרן.  .2.9
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 מ"מ מקסימום.  7-5גודל הכיתוב יהיה בין  .3

ובעלי היתר לסמן בתו תקן לפי  ISO 9002 -כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל .4

 HPDE)צפיפות גבוהה  1531ת"י 

 .1531עירית ירושלים רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י  .5

 הצינורות יהיו מדגם צינור .6

 "אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת.  .6.1

 "סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או מצרפלס בע"מ. .6.2

 ברת א.ש. פלסט בע"מ. "מופחת חיכוך" של ח .6.3

 עיקרי ההנחיות להנחת צנרת  .7

עומק טיפוסי )למעט צורך במעבר מתחת לתשתיות אחרות, בין קיימות ובין מתוכננות,  .7.1

שאז העומק יקבע ע"י המתכנן ובתאום עם מתאם התשתיות בפרויקט( של הנחת הקנים 

מטר ולפי התרשימים  2.3ל  1.8מט' ובחציות כבישים בעומק שבין  1.1 -ל 0.8הוא  בעומק 

 בתוכנית. 

 ס"מ 10שכבת ריפוד חולית בת  -מתחת לקנים  .7.2

שכבת הגנה חולית או חומר מילוי בשכבות. בהתאם לסוג החפירה אספלט  -מעל לקנים  

 או משתלבות. 

כמופיע בתרשים. על סרטי הסימון יהיה כתוב "זהירות סיב  -יונחו שני סרטי סימון  .7.3

 אופטי" בשפות עברית אנגלית וערבית. 

 לפני הנחת צנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים.  .7.4

 הקנה יסופק מגולגל על תוף. .7.5

 הקנה יורד מהתוף ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי. .7.6

 הצינורות יונחו בקו ישר וללא הצטלבות.  .7.7

 מטר.  2הקנים יאוגדו בסרט הדבקה כל  .7.8

 חיבורי צנרת יעשו במופות תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה. .7.9

על מנת למנוע חדירת חול וגופים זרים לחלל  -קצות הצנרת יאטמו על ידי פקקי איטום  .7.10

 הצינור.

 אביזרי צנרת .8

 מחברי צנרת )מופות( .8.1

 פות המותאמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך:שימוש במו 

   יצרן "פלסים". צבע שחור. -"חבצלת"  .8.2

 יש לשים לב כי במופות תמצאנה גומיות. 

  דו כיווני, יצרן "פלסאון" מחבר שקוף. .8.3

ניתן לראות כי הותקנו נכון והגיעו למדרג.  -יתרון: כאשר מחברים את שני קצוות הצינור  

  

8.4. JACKMOON -  מופות תקניות.  -יצרן אמריקאי 

 במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח באתר והם   .8.5

   יתבצעו ע"י מחברים תקניים כמצוין לעיל.  

 ".AS-MADE" -ה תכניותמיקום מחברים אלו יסומנו ב .8.6
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 אטמי צנרת .9

הצנרת, כדוגמת המצוין ו/או שווה  שימוש באטמי צנרת תקניים למניעת כניסת חול וסתימת

 ערך:

9.1. COMFIT-  אדום( תוצרת פלסים או  -מ"מ )צבע "המוצץ"  50שימוש בפקקי צנרת לקוטר

 שו"ע.

9.2. JACKMOON -  אטמי צנרת תקניים. -יצרן אמריקאי 

את פעולת האיטום יש לבצע לאחר ניקוי הצנרת והעברת המושחל )מנדרול(, בנוכחות  .9.3

 המפקח בשטח.

 מ' מכל צד של חיבור. 2 -פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ לאחר ביצוע .9.4

 עודף חבל זה יחובר לצידו הפנימי של האטם.  

 יש לתת דגש לשימוש באביזרי צנרת תקניים.  .9.5

יש להקפיד על שימוש באביזרי צנרת תקניים. חלק מהצנרת בתוואי הינה לשימוש עתידי  .9.6

שימוש באביזרי צנרת תקניים, הצנרת תיסתם ובעתיד והחשש הוא כי במידה ולא יעשה 

 לא יהיה ניתן להשחיל או לנשוף את הסיבים האופטיים.

שימוש במחברים ואטמים  -מעבר לשאר הבדיקות המחויבות עפ"י המפרט הטכני  .9.7

 תקניים הינו תנאי לקבלת התוואי לאחר ביצועו. 

  

  

  תשתיות תקשורת  – 18פרק 

 

 להעתקת תשתיות הוטמפרט טכני מיוחד 

  

 כללי , תיאור העבודה:
 
 תשתיות קיימות 

תשתית הוט קיימת בתוואי הפרויקט, חלק הונח במסגרת הארכת הרק"ל לנווה יעקב, מתחנת  .א

 חיל האוויר עד רח' לאה גולדברג.

התשתית הקיימת מורכבת מתשתית תת קרקעית, תאים, וארון תקשורת. התשתית נמצאת  .ב

תכניות הרחבת הדרך ברח' לאה גולדברג, פיתוח הרחוב, גיאומטריה חדשה בממשק עם 

 וביצוע חפירה ודיפון של הדפו המתוכנן.

 

 תשתיות מתוכננות
 

ועד לתא  1+830תשתית הוט בלבד מתוכננת מתא מתוכנן על מדרכה מתוכננת בסמוך לחתך  .1

גיאומטריים קיים בסמוך לרחוב כף החיים. תשתית הוט חדשה תבוצע לאחר שינויים 

 מתוכננים לאורך רח' לאה גולדברג, שדרות נווה יעקב.

באם יידרש, תתבצע העתקת סיבים אופטיים ע"ג עמודים כדי להגן על תשתיות הוט במהלך  .2

ביצוע העבודות. תשתית תת"ק תונח במסגרת עבודות העתקת תשתיות ורק לאחר מכן 

 תתבצע כבילה חדשה והורדת התשתית העילית הזמנית.
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 מפרטים ותקנים מחייבים: 

 מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:       

 

 של משרד הביטחון, מפרט כללי לעבודות עפר. 01מפרט  .1

 פרק ט'. 1988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  .2

 תקנות הרשות המקומית. .3

 מפרטים של חברת תקשורת הוט .4

 חוק בזק ותקשורת. .5

 .08המפרט הכללי הבין משרדי פרק  .6

 
 ביצוע העבודות:

  
 

ביצוע העבודות יהיה על פי מפרט הטכני של חברת הוט עבורה מתבצעת התשתית. עבודות 

קבלן משנה מאושר הכלול ברשימת ביצוע תשתית הצנרת והתאים תבוצע באמצעות 

. רשימה זו מתעדכנת מעת לעת והקבלן יוודא כי קיימת אצלו הקבלנים של חברת הוט

המעודכנת. על הקבלן לאשר בכתב את קבלן המשנה לביצוע עבודת התקשורת ע"י הרשימה 

 בעל התשתית.

 

 

 להלן רשימה חלקית של קבלנים מאושרים של חברות תקשורת:

 

 מיקום גיאוגרפי מייל טלפון איש קשר שם קבלן

 ירושלים yanivc@012.net.il 050-2677702 יניב כהן עד-דור
סלמאן והבה 

 ובניו בע"מ
 דלית אל כרמל mail@slman.co.il  04-8393820 פאדר והבה

אם משה -אל
 לוי בע"מ

 הוד השרון m@zahav.net.il-l-m 052-8343850 ניסים הוני

אורי נחמני 
 קידוחים בע"מ

 כפר חב"ד office@nahmany.co.il 052-8445445 אלדד נחמני

 

 
 תכנון

 תכניות .א

 כוללות :  תכניותה

 מיקום מוצע לתשתיות חלופיות חדשות.תכניות למתקן התקשורת כולל 

 מיקום מוצע לשוחות חדשות וכל הנדרש.

 פרטי חפירה.

לשטח יש לפנות למפקח בשטח לקבלת הנחיות  תכניותבכל מקרה של אי התאמה בין ה

 מתאימות

 רשימת תכניות מצורפות .ב

mailto:yanivc@012.net.il
mailto:mail@slman.co.il
mailto:m-l-m@zahav.net.il
mailto:office@nahmany.co.il
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רשימת תכניות מערכות תקשורת שהוכנו מטעם המזמין ראה במצורף למסמכי 

 המכרז.

 לת הפרקתכו 

בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת, )חפירות, חציבות, פינוי החומר לאתר מאושר, הנחת  -

צינורות, הנחה ואו בניה של תאים, מילוי החפירה, הגנות בטון, ניקוי גובים, החזרת המצב 

 לקדמותו(.

נחה, מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת, וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה, ה -

חפירה/חציבה, הידוק, תושבת החול או החמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך הצנרת באורכים 

לדופן התעלה ו/או מתקן  נדרשים וחיתוך הצנרת בשיפוע מתאים למוצא לתעלה, בהתאמה

 .הניקוז

ולשביעות רצון חיבור לצנרת קיימת ו/או מתוכננת כולל כל האביזרים וכל הנדרש לביצוע מושלם  -

  המזמין והמפקח.

 בטיחות

על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של חברות  -

 לבינוי תשתיות תקשורת. 1תקשורת המופיעות בחוברות המפרטים 
 

 

 תכניות תאומים ואישורים

ים מאושרים בחב' שאושרו ע"י חברת הוט, וע"י קבלנ תכניותכל העבודה תבוצע בהתאם ל -

 התקשורת וע"פ נהלי העבודה הנהוגים בחברת הוט.

כל העבודות בליווי צמוד ובפיקוח אנשי חברת הוט וכלול במחירי היחידה. על הקבלן למסור  -

הודעה בכתב לחברת הוט על תחילת העבודות עבורה ולתאם עבודתו עמה בזמן ביצוע עבודות 

שתית יהיה רק על ידי קבלנים המאושרים לביצוע ע"י בקרבת תשתיות תקשורת. ביצוע עבודות הת

חברת הוט. כמו כן על הקבלן לסייע לחברת הוט בכל הדרוש לביצוע עבודות השחלת כבלים 

וחיבורים דרושים לעמודים ושוחות קיימות, כולל כל העבודות שידרשו על ידם, ועליו לכלול זאת 

 במחירי היחידה בפרק זה.

את פרק התקשורת ולמסור את כולו או חלקו לחברת הוט ולקבלן חברת מוריה רשאית לבטל  -

מטעמה, לביצוע עבודות במסגרת "קידום זמינות", ואו במהלך העבודה השוטפת, ללא כל תמורה 

 נוספת לקבלן.

אספקה והתקנת מכסים לתאי הוט )על ידי הקבלן ועל חשבונו(. על הקבלן להוביל את המכסים  -

 מהמפעל או מהמחסן.

 סופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ומחירם כלול בסעיף החפירה.סרטים י -

 אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חברת הוט. התכניות המאושרות לביצוע ימסרו על ידה לקבלן. -

מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת , וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, הובלה, הנחה,  -

חפירה / חציבה, הידוק, תושבת החול או חמרה, המילוי החוזר, האיטום, חיתוך הצנרת באורכים 
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נדרשים וחיתוך הצנרת בשיפוע מתאים למוצא לתעלה, בהתאמה לדופן התעלה ואו מיתקן 

לצנרת קיימת ואו מתוכננת כולל כל האביזרים וכל הנדרש לביצוע מושלם הניקוז, חיבור 

 ולשביעות רצון המזמין והמפקח.

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות, הנחת  -

 מצעים, אבני שפה וכו'. לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום.

ותו לקבל היתרי חפירה מהרשויות המתאימות, ולתאם סימון בשטח של על הקבלן ובאחרי -

 התשתיות הקיימות באזור העבודה לפני הביצוע.

עבודות הנחת תשתית חדשה תבוצע בתוך הסדרי התנועה ומחוץ להסדרי התנועה בעבודות לילה  -

התשתיות או יום לפי דרישת הרשויות והיתר העבודה. לא ישולם בנפרד או בנוסף עבור ביצוע 

 מחוץ להסדרי התנועה.

 חפירה ומילוי

עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות,  יתכן והקבלן  -

יידרש לבצע את העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים, בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות 

 התשתיות האחרות, וזאת ללא תוספת מחיר.          

חלפת חומר שבכתב הכמויות, המחיר להחלפת החומר החפור מתייחס לשכבות בכל סעיפי ה -

 -ס"מ, המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ל 20בגובה 

, חישוב הכמויות לצורך תשלום ייעשה  CLSM-, בחציות כבישים תבוצע החלפת החומר ל98%

    עפ"י החתך התיאורטי בלבד.        

ביצוע קטעים בעייתיים מבחינה תחבורתית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה,  כל  -

 זאת ללא  כל תוספת  מחיר.

 

 שונות

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנפש או לרכוש עקב ביצוע העבודות. -

לשיקול דעתם מפקח מטעם מנהלת הפרויקט ואו חברת הוט, יפקח על שלבי העבודה, בהתאם  -

יהיו רשאים לפסול כל פרט או קטע שאינו עומד בדרישות המפרטים, תנאי ההתקשרות, או ברמה 

 מקצועית נאותה.

 

 פרטי תשלום והבהרות לכתב כמויות:

עקב ריבוי המפרטים בעבודות התקשורת מטרת מסמך זה להבהיר את אופני המדידה ותכולת העבודה של 
 הכמויות.כל סעיף בכתב 

ביצוע העבודה יהיה על פי המפרט הרלוונטי של חברת התקשורת עבורה מבוצעת העבודה, אך אופן 
 המדידה והתשלום בהתאם למסמך זה.

וישולם לפי מפרט חברת התקשורת  יימדדבמידה ואין התייחסות באופן המדידה לסעיף מסוים 
 המתאימה.

 
 חפירת תעלה תקשורת סעיפים

 

ס"מ  60וברוחב תחתית חפירה של מינ'  תכניותאו חציבה לעומק נדרש בהתאם ל\רה והתשלום כולל: חפי

בהתאם לסעיף בכתב הכמויות, כולל ניסור פירוק וסילוק אספלט, ניסור פירוק וסילוק משטחי בטון, 
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פירוק וסילוק יסודות עמודי חשמל, תאורה וכל יסוד בטון אחר, מדרכות אספלט/ריצוף מכל סוג, פירוק 

 וק כל עצם אחר בין אם מוחזר ובין אם לא, לאחר חישוף השטח. וסיל

מחיר היחידה יכלול את כל הנדרש על מנת להגיע לעומק החפירה הנדרש, כולל שיפועים, דיפון ושאר 

פעילויות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהתאם לחוקי הבטיחות ובהתאם לנדרש במפרט חברת 

 התקשורת. 

ס"מ מפני הצנרת  30סרטי סימון, לכל חברת תקשורת, אחד בגובה  2קה והנחת מחיר היחידה כולל הספ

ס"מ בסלע  10-ס"מ באדמה רגילה ו 5ס"מ מפני הצנרת. הספקה והנחת שכבת חול בעובי  60והשני בגובה 

ס"מ מעל הקצה העליון של הצינור. החול הנדרש הינו  30-מתחת לצינורות, חול בין הצינורות ושכבת חול

 .444מ"כ חול מפ

מחיר היחידה יכלול החזרת החומר החפור )בהתאם למפרט חברת התקשורת( בהידוק מבוקר עד לפני 

 הקרקע הקיימת. 

התשלום יהיה לפי מ"א מדוד ממרכז תא אחד לשני או קצה צינור במקרה ואין תא ויכלול את כל המפורט 

 לן החלק היחסי של סעיף זה.ס"מ  ישולם לקב 60-לעיל. במידה ויש צורך בתחתית חפירה רחבה מ

לקבלן ישולם ע"פ סעיף מתאים לפי עומק החפירה בפועל. לא ישולם כפל סעיפים בעומקים שונים אלא 

מטר(  3)חפירה עד  18.01.0050מטר התשלום ע"פ סעיף  2.7סעיף תשלום אחד. לדוגמא חפירה לעומק 

 בלבד.

 

 אספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה לפי תוכנית

 סעיפים:

  08.02.0529 

 בכתב הכמויות 18.01.0590 

קשיח  יסופקו ממפעלים מאושרים ובהתאם לכיתוב הנדרש, מאושרים ע"י חברת הוט.  P.V.Cצינורות 

 המדידה ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא.

 צינור במידה ואין תא.ו מתא לתא או קצה יימדדמ"מ יהיו בהתאם לאפיון חברת הוט ו 50צינורות קוטר  

 השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים )שרוולים( כלולים במחיר אספקת והנחת הצינור.

מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים , תומכות, קשתות,  8במחיר הצינור תיכלל אספקת והשחלת חוט משיכה 

 מצמודות, מחברים וכל הנדרש במפרטי חברת הוט.

 פורט לעיל.המדידה לפי מ"א ותכלול את כל המ

 
 מ"מ. 63 -מ"מ ו 50בדיקת לחץ לצינורות 

 בכתב הכמויות 18.01.0690סעיף 

 וישולם לפי מטר אורך צינור. יימדדבדיקת לחץ בהתאם למפרט חברת הוט 

 

 מ"מ 50ו/או  63מ"מ ו/או  110העברת מנדרול לצינורות 

 בכתב הכמויות 18.01.0700סעיף 

 וישולם במ"א. יימדדמ"מ בהתאם למפרט.  50"מ ומ63מ"מ,  110העברת מנדריל לצינורות 

 

 בניית צווארונים לתאים

 בכתב הכמויות 18.01.1040סעיפים 
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 וישולם לפי יחידה. יימדדמטר.  0.5בניית תוספת צווארון לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

 

 חיבור צנרת חדשה לתא קיים

 בכתב הכמויות 18.01.1071/18.01.1081סעיף 

הסעיף כולל גילוי וניקוי התא, חציבת פתח הכנסת הצינורות כולל מופות וביטון ותיקון טיח התא הכל 

 וישולם לפי כניסת כל קבוצת הצינורות לתא. יימדדבהתאם למפרט חברת הוט. 

 

 חפירה ובניית תא תקשורת

 18.01.1310/18.01.1280סעיפים 

 ותבכתב הכמוי 18.01.0300/ 18.01.1230/18.01.1200

אספקה, הובלה, התקנה וביצוע לפי מפרט חברת הוט ויכלול חפירה ואספקת התא כולל טבעות רצפה 

 וישולם כיחידה. יימדדותקרה וכולל מכסה. 

 

 תוספת לבניית תא על תוואי קיים

 בכתב הכמויות 18.01.1350סעיף 

  על קו קיים.יכלול את כל העבודות הנדרשות כולל חריצים ברצפה ובדפנות לצורך הקמת התא 

 

 פירוק תאי תקשורת

 בכתב הכמויות 18.01.3465סעיף 

פירוק תאי תקשורת מכל סוג וגודל, פירוק מכסה והעברתו למחסני חברת התקשורת, פינוי הפסולת ומילוי 

 חפיר התא בחומר מאושר ע"י הפיקוח.

 

 גישושים לגילוי צנרת

 בכתב הכמויות 18.01.3460סעיף 

 6.0מטר באורך של עד  3.0ור מכשול תת קרקעי וגילוי תשתיות קיימות בעומק עד חפירה ידנית לצורך אית

 כיחידה לכל גישוש. יימדדמטר 

 במידה ועומק החפירה יהיה גדול יותר ישולם החלק היחסי.

 

 תיקון משטח אספלט

 בכתב הכמויות 18.01.9810סעיף 

הפעלת סעיף זה היא רק בתחום שמחוץ לגבולות המוכרזים של הפרויקט. יבוצע עפ"י מפרט שפ"ע של 

 וישולם לפי מ"ר.  יימדדעיריית ירושלים. 

 

 

 מפרט ביצוע חפירות ותשתיות  -נספח א'  
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 :כללי .1

 מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם הקבלן המבצע.        

 להנחת צנרת קלה, מפרט זה מגדיר דרישות טכניות ואחרות לביצוע תשתית         

 ולפריסת סיבים אופטיים או השחלת סיבים.        

 הבטיחות המקובלים כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה ולנוהלי        

 מסוג החפירה הנדרש.  והמתאימים לביצוע עבודות תשתית         

 העבודות יבוצעו בשולי דרכים בין עירוניות, לאורך כבישים מדרכות, שטחי גינות ציבוריות        

 מעברי כבישים, מסילות ברזל ושאר מכשולים.        

 ם לתת הוראות לקבלן בדבר ביצוע העבודות, בין בראשיתןמנהל תשתית מרחבי ו/או המפקח רשאי        

 ובין במהלכן והקבלן חייב לבצע את ההוראות וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות  האחרות       

 של הקבלן לפי מפרט זה.       

 

 על הקבלן לעבוד עפ"י ההיתרים והרישיונות שקיבל  מהרשויות, ולפי תכנון ואישור של        

     כל שינוי שצריך להתבצע בשטח מכל סיבה, יש לעדכן את הרשות המתאימה ואת מפקח         

 ולקבל אישור בכתב לביצוע השינוי.       

 

 קבלן הביצוע רשאי להפעיל קבלני משנה תוך קבלת אישור ממנהל תשתיות מרחבי.       

 

 תקבע את המקום בו יחל הקבלן בביצוע העבודות, והיא רשאית חברת         

 להורות לקבלן להפסיק את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר מבלי       

 ממקום למקום.בתשלום העברת הכלים  לחייב את        

 עבור בטלה, ו/או עובדים בגלל עיכוב הקבלן לא יבוא בתביעות כספיות מחב'          

 או הפסקת עבודה באתר מסיבה כזו או אחרת.        

 

 הנחיות כלליות .2

 להלן רשימת ההכנות בשטח שיבצע הקבלן לפני ובסמוך לעבודות תשתית:      

 

 סימון את תוואי החפירות. 2.1

 

קרקעיים )בעזרת מפות של התשתיות הקיימות, סריקה -איתור כל המכשולים הנראים לעין והתת 2.2

 עם גלאים, בירורים עם נציגי רשויות( וסימון חציות או קירבה לתשתיות אחרות על התוואי.

 

קביעה וסימון של התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא להזיק לתשתיות  2.3
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 ש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה.אחרות או רכו

 

סילוק  המכשולים הניידים כגון רכבים עגלות, חפצים אחרים שיכולים להפריע ולעכב את ביצוע  2.4

 קטע התשתית בזמן המוקצב.

 

 הסרה בשלמות של כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודה. 2.5

 

 בהתאם להנחיות המקובלות ע"י מ.ע.צ ו/או המשטרה.הכנת שילוט אזהרה והכוונה מתאימים  2.6

 
 

 ביצוע העבודות .3

 להלן רשימת הנחיות כלליות שיבצע הקבלן שבטח בעבודות התשתית.  

 עבודות החפירה יבוצעו בקטעים, ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח.  3.1

 

 לא תישאר חפירה פתוחה לפני סיום העבודה. 3.2

תשתית יורחקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך, אין לפזרן לאחר ביצוע עבודות בקטע של  3.3

 במקום. כמו כן, יש לנקות את השטח.

 הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי מע"צ והנחיות המשטרה. 3.4

 

  חפירות ושחזור .4

 תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/כבלים עם מינימום כיפופים.  

 שינויי התוואי לא יהיו חדים, יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי למניעת לחצים           

 על הצנרת. החפירה תבוצע בקו ישר וללא פיתולים מיותרים.        

 יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראות המפקח. 

 

 רגלי לאורך התוואי, לאתר בעזרת גלאים מתאימים את התשתיות באחריות הקבלן לבצע סיור

 הקיימות ולסמנן כך שלא ייפגעו בעת ביצוע העבודות.

 

 סימון תוואי החפירה יתבצע ע"י המתכנן ובאחריות קבלן הביצוע לשמר ולקבע את הסימונים.

 יצטרך סימון נוסףממועד מסירת הסימון כל הסימונים באחריות קבלן הביצוע, במידה והקבלן 

 בעקבות הזזת הסימונים או כל דבר כתוצאה מרשלנות, עלות הסימון הנוסף יהיה על קבלן הביצוע.

 

באחריות הקבלן לוודא כי השטח נקי ממכשולים, כמו כן יוסרו בשלמות אבני שפה, מרצפות, 

 תמרורים, צמחיה ותכסית המפריעים לביצוע העבודה.

 ם בתום העבודה, יישמרו מפגיעה בערמות מסודרות ובהפרעהחומרים שפונו ושדרוש להחזיר

 מינימלית לסביבה ולעוברי אורח,}בהתאם להנחיות המפקח{

 

 כל העבודות אשר צוינו לעיל התמורה בגינם כלולה במחירי סעיפי החפירה למעט דרישות מיוחדות

 מטעם רשויות שאושרו ע"י מנהל תשתיות מרחבי.
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 מערכות/ תשתיות אחרות יחפור הקבלן במשנה זהירות בטווחבמקומות שסומנו כמפגש עם 

 המוגדר ע"י גורם מאשר החפירה משני צדי המכשול ויפעל לפי הפרטים שבמפרט בלבד.

 החזרת ו/או פינוי החומר החפור)חפיר( לתעלה ו/או למקום פינוי אחר כלולים במחיר החפירה.

 ח בתעלה.רוחב החפירה ייקבע בהתאם למספר הצינורות שיש להני

 ולפני הנחת הצנרת יש לוודא שהתעלה נקייה ללא הצלבותהצינורות יונחו זה לצד זה בקו ישר 

 מעצמים שונים.

 

הקבלן רשאי להתחיל במילוי חול ים רק לאחר שקיבל אישור מהמפקח ששלבי העבודה הקודמים 

 בוצעו

 עפ"י המפרט.

ת, לאחר יישור החול הקבלן יפרוס סרט ס"מ לפחו 30מעל הצינורות ימולא שכבת חול ים בעובי של 

 סימון סגול באמצע התעלה לאורך כל החפירה.

מילוי השכבות הנוספות שמעל לשכבת המילוי הראשונה, בין אם בוצעה החלפת חומר מלאה ובין אם 

הוחזרה אדמה מקומית, תעשה בשלבים תוך כדי הידוק  בהתאם לסוג הקרקע, ובהתאם  לדרישות 

 ו/או של המפקח.הרשויות השונות 

 

 (2חפירה ושחזור דרך כורכר או אדמת בור:)ראה פרט מס'  .4.1

 

 ס"מ. 20 - 40החפירה תבוצע ברוחב של  4.1.1

 ס"מ. או לפי הנחיית המפקח 70עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה לפחות  4.1.2

הנחת ס"מ יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני   5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה  4.1.3

 הצנרת.

 ס"מ מעל קנה עליון מעל הצנרת   30לאחר הנחת הכבלים והצנרת, ימלא הקבלן חול בגובה  4.1.4

 
 ס"מ ועליו להניח סרט סימון בגובה אחיד.   20לאחר מכן יש להחזיר את החפיר בשכבה של               

 קבלן יבצע הרטבה  מעל לסרט הסימון יש להחזיר את החפיר עד לגובה פני הקרקע. ה              

 ויחזיר את השטח לקדמותו. 98%והידוק עד לצפיפות של                

 

 (3חפירה במדרכה/כביש ושחזור אספלט:)ראה פרט מס'    .4.2

 

 ס"מ. בחפירות המתבצעות במחפר רגיל )לא טרנצ'ר( לפני     20 - 40החפירה תבוצע ברוחב של       4.2.1

 החפירה יש לבצע חיתוך אספלט עם מסור בהתאם לרוחב החפירה.             

 

 המפקח.ס"מ או לפי הנחיית   70עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה יהיה לפחות  4.2.2

                     

 ס"מ. 5על שכבת חול נקי בגובה  הצינורות יונחו 4.2.3

 

 יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת הצינורות. 4.2.4
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ס"מ ויבצע הרטבה ולאחר  30לאחר הנחת הכבלים והצנרת, ימלא הקבלן חול ים בגובה   4.2.5

בהידוק ס"מ  23ההרטבה  יונח סרט סימון בגובה אחיד , מילוי בשכבת מצע סוג א' בגובה 

 .98%והרטבה עד  לצפיפות 

 

 יש לרסס שכבת ביטומן לאורך ולרוחב התעלה לפני הנחת האספלט. 4.2.6

 

 ס"מ )כביש/מדרכה(  7-12תפוזר שכבת אספלט חם או קר בתעלה בגובה בין בעובי של  4.2.7

  תוך כדי יישור השטח. סוג האספלט יקבע לפי דרישת הרשות או המפקח.    

 

 (4משתלבת:)ראה פרט מס' \ושחזור ריצוףחפירה במדרכה  .4.3

 ס"מ.  20 - 40החפירה תבוצע ברוחב של     4.3.1

 

 ס"מ או לפי הנחיית  המפקח.  70עומק החפירה יהיה כך שעומק הצנרת העליונה יהיה לפחות     4.3.2

   ס"מ. יש לנקות את התעלה מחפצים חדים לפני הנחת  5על שכבת חול בגובה  הצינורות יונחו           

 הצנרת.           

 

   ס"מ ויבצע הרטבה ולאחר   30לאחר הנחת הכבלים והצנרת, ימלא הקבלן חול ים בגובה    4.3.3

 יונח סרט סימון בגובה אחיד. ההרטבה               

 

 ס"מ     10עד לגובה של  98%ס"מ ויבצע הרטבה והידוק של  20תוחזר שכבת מצע סוג א' בגובה     4.3.4

  ס"מ לצורך הרכבת  5מתחת לפני השטח לאחר ההידוק וההרטבה יש לפזר חול בגובה   

 האריחים.            

 

  צוב הקיים בהרכבת האריחים יש להקפיד על פילוס וקרקוע נכון של האריחים לשמירה על עי    4.3.5

  המדרכה. במידה ונשעה שימוש באריחים חדשים, יש לוודא שהינם בגודל, בצורה ובגוון   של   

 לאריחים  הקיימים. אין להחזיר מרצפות שבורות/פגומות. דומים   

 

  יש לבצע מסגרת מבטון או חיזוקים באמצעות בטון לארונות ולפעמונים, לסיום שורות     4.3.6

 בני שפה ובמידת הצורך גם לצינורות בהתאם להנחיית המפקח.אהאריחים ולחיזוק            

 

 צ נ ר ת .5

 בקטרים   13.5( י.ק.ע HSPEצינור תקשורת יהיה מסוג פוליאתילן ובעל צפיפות גבוהה )  

 הבאים:                        

 (PPמפוליפרופילן ) 4יסופק עם חבל  -חפירת תשתית להזנה לבתים  – 40צינור  

 (PPמפוליפרופילן ) 8יסופק עם חבל   -חפירת תשתית לסיבים – 50צינור  

 (PPמפוליפרופילן ) 8יסופק עם חבל  -חפירת תשתית לרשת – 63צינור  

  

 ע"ג. HOTהצינור יסופק בצבע שחור עם כיתוב  

 הצינור יהיה עמיד גם להשחלת כבלים בעזרת לחץ אויר )השחלה בנשיפה( ועליו לעמוד  
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 .499בלחץ פנימי מחושב עפ"י תקן  

 .5%ום אובאליות של הצינור יסופק ע"ג תוף ומגולגל עליו במקסימ 

יש להוריד את הצינור מהתוף תוך הסעת התוף לאורך התוואי ועליו להתיישר טרם הכנסתו  

שקיעות ופגמים האחרים  בליות, יש לבדוק את פני הצינור שלא יהיו בו חריצים, לתעלה.

 הנראים בעין בלתי מזוינת.

 

 בדיקות –תכונות פיזיקאליות 

 

תאים, קירות, קידוחים אופקיים -בתעלת אדמה בשדה, במדרכות, בכבישים, ביןהצינור מיועד להנחה 

אופטיים -קרקעות, כדי לאפשר השחלות כבלי תקשורת מסוגים שונים לתוכן-וכניסות למבנים ברשת תת

 ונחושת.

הצינור מיועד להגנת כבלי תקשורת מפגיעות מכניות, הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים, מכרסמים,  •

 חומרים כימיים וגם מחדירת מים.חרקים, 

 הואיל והצינור יתאים גם להשחלת כבלי תקשורת בעזרת לחץ אויר )השחלה בנשיפה(  •

 .499 בלחץ פנימי מחושב עפ"י תקןעליו לעמוד 

 ומסופק מגולגל על תוף. 5%אובליות של  מקסימוםהצינור יהיה בחתכו בצורת מעגל,  •

 

בשיטה המקובלת )הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי( על לאחר הורדת הצינור מהתוף והנחתו  •

 הצינור להתיישר.

פני הצינור יהיו חלקים, לא יהיו בו חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים הנראים בעין בלתי  •

 ולא יהיה חלל בדופן הצינור. מזוינת

 0.15 –יה יותר מ מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הצינור ומעטה כבל התקשורת שמושחל לא יה •

. השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך 1992מ  BELLCORE "– 000356( בהתאם לנוהל "מקסימום)

 תהיה מבוססת על טכנולוגיה מוכחת של ציפוי שטח הפנים בשכבת סיליקון. 

 .ללא שימוש בחומרי סיכהערך זה של מקדם החיכוך יושג 

 .3.12סעיף  1531פי ת"י רדיוס הכיפוף של הצינור ללא גרימת פחיסה יהיה ל •

 500%דרישת התקן הנה  – 4.4סעיף  499כל מנה תיבדק לעמידות ההתארכות בשבר עפ"י ת"י  •

 (.2003)עדכון נובמבר  400%מינימום. ובשום פיסה מהנבדקות לא תהיה קטנה מ 

 .HOTהצינור יסופק בצבע שחור אלא אם כן יוגדר אחרת ע"י  •

( בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה כמוגדר  U.V) לטרה סגוליתהצינור יבטיח הגנה בפני קרינה או •

 .499בת"י 

 .1531"בדיקת  ההולם" תבוצע בהתאם לת"י  •

 ביחס לאורך הצינור במצב פריסה ישר 4%חבל המשיכה המושחל יהיה רציף יחיד באורך עודף של  •

 )תסופק תוספת חבל משיכה מכל צד של הצינור(.

מ"מ עם  63 -ו 50, 40בקטרים חיצוניים של  ( HDPEבעל צפיפות גבוהה ) הצינורות יעשו מפוליאתילן  •

 עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה להלן ובהתאם למיונם:
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הקוטר הנומינלי 

 )מ"מ(

הסטייה המותרת של 

הקוטר החיצון מהקוטר 

 הנומינלי )מ"מ(

עובי הדופן הנומינלי 

 )מ"מ( 13.6יק"ע 

עובי הדופן הנומינלי 

 )מ"מ(  11יק"ע 

40 0.4 + 3.0 3.7 

50 0.5 + 3.7 4.6 

63 0.6 + 4.7 5.8 

 

  ( SN32 =  מינימום ) 1531עפ"י ת"י  13.6יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה 

 ( SN64 =  מינימום ) 1531עפ"י ת"י  11יחס קוטר לעובי דופן )יק"ע( יהיה 

 .1531סטיית עובי הדופן עפ"י ת"י  

 :סימון האריזה .5.1

 קיימא הפרטים שלהלן:-לכל תוף תוצמד תווית, שעליה יסומנו בסימון ברור ובר

 סוג הצינור על פי קוטרו החיצוני. .א

 שם היצרן, כתובתו וסימונו המסחרי הרשום. .ב

 .HDPEהמילים: צינור  .ג

 מיון הצינור )יק"ע(. .ד

 אורך הצינור בתוף. .ה

                                                    HOT .ו

 

 סימון הצינור: .5.2

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בסימון ברור בר קיימא במרווחים של מטר אחד תוך שימוש 
 במדפסת צבע בלבד.

 

 הסימון על הצינור יכלול  את הפרטים הבאים: .5.3

 

 שם היצרן או סימונו המסחרי הרשום. .א

 מ.ח. HDPEשם המוצר:  .ב

 .HOTחברת   .ג

 .SN -מיון הצינור: יק"ע .ד

 קוטר ועובי  דופן נומינלי של הצינור. .ה

 שנת הייצור. .ו

 ספרור מנת הייצור. .ז

 אורך רץ במטרים. .ח

        

 מ"מ מכסימום ובצבעים שפורטו לעיל. 7ל  5גודל אותיות הכיתוב יהיה בין        

 פסי הצבע )ארבעה במספר( לאורך הצינור יהיו בצבע סגול  בלבד . 

 

 הובלה:
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יש לשמור בזמן העמסה, הובלה ופריקה שלא ייגרמו לצינור נזקים כתוצאה מחבטות או מכות ואין לגרור 

 הארץ.את הצינור על פני 

 

 בדיקות איכות:

 

ובעלי היתר לסמן תקן לפי ת"י  ISO 9001:2000כל המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל 

1531 . 

 .1531רשאית לבצע בדיקות איכות לתקינות הצנרת עפ"י ת"י  HOTחברת 

דרישות  HOTב' לבין מפרט הצנרת של ח 1531במידה וקיימת סתירה ו/או שוני בין דרישות התקן ישראלי 

 המפרט הן הקובעות .

 לא תסופק צנרת לשטח הביצוע טרם בדיקתה ואישורה  .

 הצלחה בכל הבדיקות מהווה תנאי סף לאישור הספקת הצינורות לשטח.

 (5התקנת צינורות )ראה פרט מס'  .5.4

 

 מעוך או חתוך בחלקו. בזמן הנחת הצנרת יש לוודא שהוא שלם ולא פגוע, 5.4.1

  הצינורות יונחו על הכבלים המשולבים. יש להקפיד שכל הצינורות ילכו זה לצד זה לכל  5.4.2

 אורך החפירה ובכניסה לארונות ולפעמונים.               

  הצינור יונח בשלמותו מתא/ארון/פעמון לתא/ארון/פעמון ללא חיבורים ויש לקשור את  5.4.3

 בחפירה כך שלא יעלה צינור על גבי צינור  מ' 5ע"י סרט הדבקה כל      הצנרת               

 יש לנקות את התעלה מאבנים או חפצים חדים. 5.4.4

   בפניות וכיפופים ובכניסה לפעמונים/ארונות יש לשמור על רדיוס הכיפוף של הצינורות כך  5.4.5

 תפגע האיכות של הצינורות ותתאפשר השחלת הכבלים בהתאם לתכנון.שלא                  

 ס"מ. -60רדיוס כיפוף גדול מ P.Eלצינורות .

 אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם אישור המפקח. 5.4.6

 השני של קיר/גדר/גבול   מצדובכניסה לחצרות/שטח פרטי תונח הצנרת ו/או הכבל המשולב  5.4.7

 ות  במקרים מסוימים רשאי המפקח להור ס"מ בתוך החצר. 20החצר כך שהצינור יבלוט עד                 

 להשאיר את הצינור מחוץ לגבול החצר.                

 במידה וקיים הצורך לבצע חיבורים יש לקבל על כך אישור מהמפקח והחיבורים יתבצעו ע"י  5.4.8

 פלסון או שוות ערך. –או מופת מים  COMFITמחברים תקינים כדוגמת מחבר  

 הנחת הצינורות יש לבצע   יש לקשור את חוטי המשיכה של שני הצינורות שמחברים ובסיום 5.4.9

 בדיקת צנרת כהכנה להשחלה.                

 

 חוטי משיכה .5.5

מ"מ העשויים  8יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  63-ו 50כל הצינורות מקוטר   

מ"מ העשויים  4יסופקו שהם מושחלים עם חבל משיכה בעובי  40(.וצינור PPמפוליפרופילן )

 החוט יחוזק לכל קצה של הצינור.(.PPמפוליפרופילן )

 

 גמר צינורות .5.6
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קצוות הצינורות יסתמו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים. במקרה שאין אפשרות בזמן 

הנחת צינורות להכניסם לתוך תא או ארון)ראה מפרט תאים וארונות(,יש להשאיר רזרבה 

לכופפו. יש לסמן את הצינור. הסימון ימוקם מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או  0.5באורך 

 ס"מ מעל לפני הקרקע 20 -כ

 

 גמר הצינורות בשוחות )גובים( .5.7

 

ס"מ  15הצינורות המגיעים לגובים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית הגוב 

 ס"מ. 10 -קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ לפחות.

בטון מסביב לצנרת בכניסה לתא הן בצידן הפנימי והחיצוני לצורך מניעת מים יש לבצע עטיפת 

לאחר  את הקצה הפנימי של הצינור יש לאטום בעזרת פקק אטימה מתאים לצינור. ומכרסמים.

מ' חבל משיכה מכל צד של החיבור שיחובר לצידו הפנימי של האטם  2 -האטימה יש להשאיר כ

 לם בתא.וחוטי המשיכה יהיו קשורים לסו

 

 תאי מעבר .6

 כללי  6.1

 התא יורכב מחוליות בהתאם לעומק החפירה.

באחריות קבלן הביצוע לבצע מדידות מקדימות לתכנון ובניית התא תוך כדי התייחסות לפני 

 הקרקע,

 השחזור וכו' הקיימים בשטח ההתקנה.

 20בעובי החוליה התחתונה תונח על משטח מהודק ויש לפזר על המשטח המהודק שכבת חצץ 

 ס"מ.

 כל חיבור בין חלקי התא השונים יבוטן בדופן הפנימית והחיצונית ובהתאם להוראות המפקח.

 בצמוד לדופן החיצוני של התא יתבצע דיפון בשכבות חול כולל: הרטבה והידוק בהתאם להוראות

 ולהנחיות המפקח באתר העבודה.

סוג של חפירה ושחזור בגובה פני הצבת התא תבוצע כך שהתקרה העגולה עם הפתח תותקן בכל 

 השטח.

 ס"מ מעל פני הקרקע, ויפוזר מסביב לתא מצעים והידוק, 30בעורקים ראשיים התא יונח 

 לצורך מניעת גידול של עשביה.

תאי בקרה מיועדים למערכות סיבים אופטיים לתוואים בין עירוניים ולמערכות קואקסיאליות 

 לתשתיות בתוואים עירוניים.

(  MT(, תקרות מלבניות או עגולות )  MCהתאים מורכבים מחוליות מלבניות או עגולות  ) 

הרכבת התאים תעשה בשטח ע"י  עם נעילה. HOTדגם  60בהתאם, צווארון ומכסה יצקת בקוטר 

 הקבלן המבצע.

שיסופקו ללא  80בתאים מורכבים שלבי דריכה רחבים בהתאם לגובה התא למעט תאים בקוטר 

 . מדרגות

לכל רכיב )חוליה, תיקרה( יש חורי הרמה מוגנות בתותבי פלסטיק המאפשרים הרמה נוחה, 

 בטוחה וללא פגיעה בבטון באמצעות כלי מתאים.

 תקנים 6.2
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 .4חלק  466 –תאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י 

 .1חלק  658 –תאי בקרה עגולים מתאימים לת"י 

 .489 –" מתאימים לת"י  HOTמכסי יצקת דגם " 

 .1חלק  489 –תקרות מלבניות לתאי בקרה מלבניים מתאימים לת"י 

 . 1חלק  489 –תקרות עגולות לתאי בקרה עגולים מתאימים לת"י 

 

 דגם התאים ומידותיהם 6.3

 

 הדגמים יהיו סטנדרטיים כדלקמן:

 ס"מ. 100ובעומק   80תא עגול במידות קוטר  – H1דגם  

 ס"מ. 100ובעומק  100תא עגול במידות קוטר  – H2דגם  

 ס"מ. 150ובעומק  100תא עגול במידות קוטר  – H3דגם  

 ס"מ. 100ובעומק  x 57 127תא מלבני במידות  – H4דגם  

 ס"מ. 150ובעומק  x 91 143תא מלבני במידות  – H5דגם  

 ס"מ. 150ובעומק  x 120 140תא מלבני במידות  – H6דגם  

 

 

 מכסים 6.4

 . HOTבהתאם לעומס הנדרש עם סמל  60התאים יסופקו אך ורק עם מכסי יצקת בקוטר 

 .489טון וזה בהתאם לדרישות תקן ת"י  40טון ולעומס  25המכסים יהיו לעומס 

 המכסים יהיו עם נעילה.

 לצורך נעילה, פתיחה והרמת המכסה יש להשתמש במפתח ייעודי.

 

 צור תאיםיי 6.5

 ". HOTצור תאי בקרה מכל הדגמים יבוצע אך ורק לפי פרטים מאושרים לביצוע ע"י חברת " יי

 

 גמר הצינורות בתאים  6.6

 

ס"מ  40-הצינורות המגיעים לתאים יהיו ללא שיפוע ובגובה אחיד ויהיו מוגבהים מתחתית התא כ 

ס"מ. הצינורות יכוסו  10 -קצוות הצינורות יבלטו בתוך הגובים לא יותר מ לפחות או לפי הפרטים.

 בפקקים תקניים )מוצצים(

 

 אטימה / בטון   6.7

 

 הצינורות יבוטנו במלט לדפנות התא. 

 חוליות נוספות יבוטנו ביניהם. 

 במכסה התא יש צורך לבטן את טבעת הפתח ולהתאים לגובה השטח. 

 אין לבטן את תקרת התא לחוליות התא.
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 תשתיות תקשורת -18פרק          

  מפרט טכני מיוחד לבינוי תשתיות בזק

 כללי       

          

  במסגרת מכרז, בנוה יעקב מצומת לאה  המפרט המיוחד להלן מתייחס לביצוע תשתיות תקשורת לבזק,  

 .דפו-גולדברג  

              

 מפרטים ותקנות המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:               

 מפרט לבינוי תשתיות תקשורת ברכבת הקלה .7

 מפרט כללי לעבודות עפר. של משרד הביטחון, 01מפרט  .8

 פרק ט'. 1988תקנות עבודות הבניה תשמ"ח  .9

 תקנות הרשות המקומית. .10

 של חב' בזק חפירה ומילוי תעלות. 1070מפרט  .11

 של חב' בזק תאים תת קרקעיים. 1071מפרט  .12

 של חברת בזק הנחת צינורות לכבלים תת קרקעיים. 1072מפרט  .13

 של חברת בזק השחלת צנרת תת קנית. 1075מפרט  .14

 של חברת בזק התקנת ארונות סעף 1077מפרט  .15

 של חברת בזק ניקוי צנרת ותאים תת קרקעיים. 1079מפרט  .16

  של חברת בזק קידוחים אופקיים 1080מפרט  .17

 הנחיות חברת בזק להנחת צנרת בשיטת "צנרת קלה" .18

            

 המפרט הטכני מתבסס על חוברת המפרטים של חברת בזק.                  

 

בכל מקרה של סתירה בין הדרישות המפורטות במסמכים השונים,על הקבלן ליידע את המפקח ולהמשיך   

יפסק לפי  סתירה בין ההנחיות במסמכים השונים, בביצוע העבודה עפ"י  הנחיותיו, ככלל במקרה של

 הנוהל המחמיר.

 אור העבודה והיקפהית      

 

 העבודות המתוארת במפרט זה  כוללת:     א.

  אספקה והנחת צנרת פלסטית רציפה  חציבות, ב.     בניית תשתיות תת קרקעיות לתקשורת, חפירות,       

  הגנות  מילוי החפירה, שינויים במבנה התאים, הנחה ואו בניה של תאי בקרה,  תאי הבקרה,בין                

 .החזרת המצב לקדמותו ופינוי החומר העודף לאתר מאושר גובים, ניקוי בטון,               

  על  העבודה המתוארת להלן תבוצע בקטעים ובשלבים בכפוף להתקדמות עבודות הפיתוח באתר,    ג.        

  לעניין ולהתארגן בהתאם. כ"כ יתכן והעבודה תבוצע גם בשעות  הלילה  להיות מודע  הקבלן              

      עבודה לא שגרתיות ומפוצלות ובקטעים, לא תשולם כל תוספת בגין עבודות אלה,  ובשעות              

 במחיר.  כלולות   העבודות הנ"ל             
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ד .אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או בתכניות, על הקבלן 

 להשלים את המתקן על כל  חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות.

לקבלן לבצוע רק חלק מהעבודה ולמסור  ,ה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודות

 המתוארת וזאת ללא כל שינוי   במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

 

 יחפירה ומילו            

 

  מידות עומק החפירה שבכתב הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום הסופי של הכביש או  א.      

 המדרכה.             

  בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת המילה  ב. לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה,      

  ר והסלע כולל חיתוך/פירוק אספלט ו/או ריצוף ו/או ו/או חציבה בכל סוגי העפ פירושה חפירה חפירה,          

   מצע סוג א' עד ראש התעלה  סרט סימון, החפירה וכולל גם  ריפוד חול,  אבני שפה לאורך תוואי           

 והידוק.         

 

    ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר הנחתה, 10ג. החפירה תרופד בשכבה של        

   בהתאם לחתך הטיפוסי. יש להדק את החול מעל שכבת המילוי הראשונה להניח סרט סימון פלסטי          

 כנדרש, ולסתום את החפירה בהתאם לחתך הטיפוסי.         

          

 , בחציות  98% -ד. המילוי החוזר מעל הצנרת יבוצע במצע סוג א' מהודק בשכבות בבקרה מלאה ל 

וזאת לפי הוראת המפקח בלבד,  על הקבלן לקבל   CLSM -החלפת החומר ל   אפשר ותבוצע ם,כבישי    

 אישורי המפקח, המתכנן ומפקח בזק  לצנרת  לפני כיסויה.  את 

ה. כל ההוצאות הכרוכות בטיפול באישורי חפירה וברישיונות כלולים במחיר החפירה שבכתב הכמויות        

 ישולמו בנפרד.   ולא 

  ו. במספר קטעים בפרויקט תבוצע החפירה בצמוד לתשתיות קיימות, שבה תבוצע עבודת חפירה זהירה ,    

 ללא תוספת מחיר.       

  ז. עקב אופיו המיוחד של אתר העבודה ,הדורש עבודות פיתוח של מערכות אחרות, יתכן והקבלן יידרש    

     בהתאם לקצב ההתקדמות של עבודות התשתיות  נחוצות בקטעים מוגבלים,ה לבצע את העבודות       

 וזאת ללא תוספת מחיר. האחרות,       

 דות ועלותם כלולה בסעיף החפירה.ח.   סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבו   

    הנחה, הובלה, וכל האמור בפרק זה יכלול גם אספקה, מחיר היחידה לביצוע החפירות והצנרת, ט. 

        ,חיתוך הצנרת באורכים הנדרשים האיטום, המילוי החוזר, ול,ח תושבת הידוק, חציבה,  /חפירה      

 המזמין והמפקח.    מושלם ולשביעות רצון  עהאביזרים וכל הנדרש לביצו כולל כל       

בכל מקרה מפלס עליון  בחציות רכבת עומק החפירה יהיה בהתאם לנתונים שבתכנית חתכים לרוחב,  י.  

 ס"מ ממפלס הרכבת המתוכנן.          190  -הצנרת יהיה לא  פחות  משל 
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יא .קטעים בעייתיים מבחינה תחבורתית יבוצעו בהתאם להנחיות הרשויות בעבודות לילה,  כל זאת ללא   

 תוספת מחיר.  כל

  ומהלכים של הצנרות יב. בגלל ריבוי המערכות הת"ק והעיליות  לאורך התוואי, על הקבלן לוודא תוואים   

, גבהים, התת קרקעיות הקיימות , השילובים בתוואים משותפים/סמוכים וההצטלבויות ביניהן  

 וחתכים לרוחב ולאורך.  הגנות וכיסויים בהתאם לתכניותרומים, 

 

 תאי כבלים                 

באותם מיקרים שבהם  יהיה צורך בבניית  תא באתר, הקבלן יפעיל מטעמו מהנדס בנין שילווה את          

כל תהליך בנית התא, ובסיום הבניה ימציא למתכנן אישור בכתב על תקינותו של התא וכי בנית התא 

 של בזק . 1071בוצעה בהתאם לתכנית הבניה ובהתאם לדרישות מפרט מס' 

כסים לתאים יסופקו אך ורק ע"י מפעלים המאושרים ע"י בזק, ע"ג מכסה התא תאי כבלים ומ .א

 ותקרת התא יוטבעו סמלי בזק בהתאם לדרישת בזק מהיצרנים,

טון, מכסה לתא שיותקן שלא  40מכסה לתא שיותקן בתחום המיסעה  יהיה מותאם למעמס של  .ב

 טון.        12.5בתחום המיסעה, מדרכה ,שול וכדומה , יהיה מותאם למעמס של 

   ס"מ, תחשב כחלק מבנית התא ולא תשולם בעבורו כל  100ד.    הוספת צווארון לתא עד לגובה של           

 תוספת.                

 ס"מ מרצפת התא. 50 -ה.    חיבור צנרת חדשה לתא, מפלס תחתון של הצנרת יהיה לא פחות מ    

על ידי הקבלן ועל חשבונו, על הקבלן להוביל את  ו.    אספקת והתקנת תאים ומכסים לתאים,

  התאים 

 והמכסים מהמפעל או   מהמחסן לאתר העבודה.      

 הנחת צנרת   

, הצינורות 13.5מ"מ יק"ע  75מ"מ וצנרת פוליאתילן  PVC 110לאורך התוואי תונח צנרת מסוג   .א

 יונחו בקטעים רציפים 

 צוע עפ"י הסימון שבתכנית.כמות הקנים לבי ובקווים ישרים בין התאים,

 עיקרי ההנחיות לביצוע :            

 לפני הנחת הצנרת יש לוודא כי החפיר נקי מעצמים שונים. .1

 ס"מ. 10שכבת ריפוד חולית בת  -.    מתחת לקנים2        

 .    הנחת סרט סימון  עם כיתוב זהירות צנרת בזק3        

   הצינורות יונחו בקו ישר ללא הצלבות הצינורות יאוגדו לפני הנחתם בחפיר בקבוצות  עם  . 4        

 .כוורת מתקן              

 .    החיבור לתאים בקצוות ייעשה באמצעות מופת פעמון5        

  מ"מ העשוי מפוליפרופילן המותאם  8.    כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים עם חבל משיכה 6        
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 לכוח משיכה             

 ק"ג.,חבל המשיכה יהיה רציף ללא קשרים   700של                

 רות שבשימוש יהיו עם סימון תו תקן בזק..    כל הצינו7         

 מפרט הקנים  

הקנים יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים בלחץ אויר  .1

 בר  10פנימי של 

( בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה UVהקנה יבטיח הגנה בפני קרינה אולטרה סגולית )        

 .499בת"י  כמוגדר 

   

 .3.12סעיף  1531רדיוס הכיפוף של הקנה ללא גרימת פחיסה, יהיה עפ"י ת"י   .2

מקדם החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר יושחל לא יהיה יותר   .3

 בהתאם לנוהל  0.15-מ

     "BELLOCORE" 000356  השיטה להשגת מקדם חיכוך נמוך תהיה מבוססת על 1992-מ.    

 מוכחת של  ציפוי הפנים בשכבת סיליקון.טכנולוגיה        

    

    בתוואי ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי, ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של  .4

 .3.6סעיף   1531סיבובים  מהתוף, עפ"י ת"י  2הצינור לאורך          

מ"מ,חבל המשיכה יהיה רציף  8לן  כל הקנים יסופקו כשהם מושחלים חבל משיכה מפוליפרופי  .5

 ללא קשרים.

 הצינורות יהיו מדגם צינור : .6

 ."אופטי פלקס" של חברת פלסטרו גבת       

 "סיליקור" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ       

 "מופחת חיכוך" של חברת א.ש. פלסט בע"מ.        

באופן כללי הקנים יונחו בקטעים רציפים בין תאי הבקרה ללא שימוש במחברי צנרת, היתר  .7

המתכנן ו/או מפקח בזק ,כל הצינורות יאטמו לאחר הנחתם ע"י שימוש   רק באישור יינתןחריג 

 באטמי צנרת תקניים.

 

 עמודים ועליות לעמודים.                          

 

מ' בהתאם לתכנית, העמודים יסופקו ע"י חב'  8מ' ו 7 ייעשה שימוש בעמודי עץ בגבהים  .א

הרטבה והידוק  ס"מ. 160-ת מחפירת הבורות לעמודים תהיה בעומק של לא פחו בזק.

ידני של חומר החפירה המוחזר ,הצבת אנכית של העמוד , אין להציב את העמוד ללא 

העברת העמודים ממחסן בזק לאתר תבוצע ע"י הקבלן ללא  פיקוח של המפקח במקום,

 כל תוספת מחיר.
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גובה או פוליאתילן ,קוטר הצינור בהתאם לתכנית.  PVCהעליות לעמוד יבוצעו בצינור  .ב

ס"מ, את הצינורות יש להדק אל העמוד בשלוש נקודות   250העלייה לעמוד יהיה 

 באמצעות חבקים מפח מגלוון. 

 

 סתימה/הריסת תאי כבלים                       

 

שיקבע ע"י המפקח.הריסת או סתימת  אכסוןפרוק המסגרת והמכסה והעברתם למקום   .א

 התא לפי החלטת המפקח.

התא בחול ודייס צמנט  ימילו במקרה של סתימת התא ,סתימת פתחי הצנרת בבטון,

CLSM ,תיקוני אספלט  ופינוי פסולת החומר למקום מורשה כל זאת  )בחנ"מ( חוזק גבוה

 בהתאם להנחיות המפקח.

 

 כניות תאומים ואישוריםת       

 

 העבודות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות וכתב כמויות שיסופקו לקבלן.  א.  

  ב.    העבודה תבוצע תוך תאום  ופיקוח צמוד של חברת בזק. תחילת העבודה בשטח תתואם עם מחלקת      

. התכניות המאושרות  לביצוע אין להתחיל בעבודה ללא פיקוח חב' בזקחברת בזק,   הפקוח של            

 על ידם לקבלן.ו ימסר

             

      על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי חפירות ,הנחת    ג.  

 אבני שפה וכ"ו, לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום. מצעים,       

 

 תכניות עדות           

 

במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השינויים שבוצעו לעומת התכנון   .א

 המקורי.

 עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן שבוצע )תכניות עדות(. .ב

   הקבלן ימסור למזמין סט  AUTOCADתכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .ג

 מתכניות העדות שהכין.     קטסאחד ודי                  

 (.-------(   בתאריך )--------ד .    הקבלן יציין בשדה כותרת של התכניות "תכנית עדות. הוכנה ע"י )

 הכנת תכנית העדות כלולה במחיר העבודה ולא ישולם עבורה בנפרד.                  

      

 בטיחות           

 

על הקבלן להקפיד על קיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה ודרישות הבטיחות של   .א

 לבינוי תשתיות תקשורת. 1070-1080חברת בזק המופיעות בחוברות המפרטים 

 

 תנאים מקומיים   
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על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואת אפשרויות  .א

הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את התנאים בנוגע הביצוע  במקום. 

וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל  קרבה למערכות אחרות, קשיים בהתקנה, למכשולים,

 תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.

 

 אישור ציוד

פילרים וכד'(  צינורות, כל הציוד לבניית תשתיות בזק,שייעשה בו שימוש בפרויקט, )תאים,  .א

 יירכש מספקים מורשים ע"י חב' בזק.

 אחראיות

 תחילת האחראיות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות על ידי המתכנן ומפקח בזק. .א

 חודש מהתאריך הנ"ל. 24תקופת האחראיות תהיה  .ב

 התקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד ואביזרים שסיפק. הקבלן יהיה אחראי לפעולה .ג

 ועל חשבונו מידכל חלק שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן  .ד

הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב ליקויים במתקן במשך תקופת  .ה

 האחראיות.

 

 מדידה ומחירים

 שאריות או חומרים שנפסלו, נטו עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, תימדדהעבודה  .א

 מדידת הקווים התת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה.

התקנה וחיבור ואת כל העבודות וחומרי העזר  המחירים שברשימת הכמויות כוללים הספקה, .ב

 הדרושים לביצוע העבודה.

 שה עפ"י החתך התיאורטי בלבד.חישוב הכמויות לצורך תשלום ייע .ג

מחיר חפירה כולל חיתוך/פרוק אספלט ו/או מדרכה ו/או אבני שפה קיימים, חפירה ו/או  .ד

 מילוי מצע סוג א',כיסוי והידוק. חציבה של תעלה,ריפוד חול,סרטי סימון,

חבל משיכה, מופות חיבור )))אם יאושר  מחירי הצנרת כוללים את הצינור עפ"י דרישות המפרט, .ה

שימוש בהן(,איגוד הצנרת ,בדיקת הצנרת והעברת מנדרול לפני מסירתה ופקקים תקניים ה

 לאטימת הצנרת.
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 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 

 

 מסגרות חרש לגג החניון

 

 הנחיות כלליות 

משרדית פרק -כל עבודות מסגרות חרש יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של הוועדה הבין .1

 "מסגרות חרש" בתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.  – 19

קירוי החניון כולל שימוש בפרופילים בעלי צורת גל. חלק מן הפרופילים ניתנים לכיפוף במכונה  .2

 צריך להיות מיוצר מפחים חתוכים בלייזר ומרותכים.וחלקם 

פרופילי הפלדה מכל הסוגים, ברגים, דיסקיות, אומים, רשתות וכו' יהיו כמפורט בתכניות 

 ובהתאם לתקנים ישראליים.

כל אלמנטי הפלדה יהיו מפלדה מגולוונת וחלקם בגמר צבע  הגלוון באבץ חם בכפוף לדרישות ת"י  .3

מיקרון, הברגים הדסקיות והאומים יהיו מגולוונים בגלוון  70יהיה לפחות ועובי הגלוון  918

מיקרון. אין להשתמש בברגים אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )גלוון  56תרמודיפוזיוני בעובי 

 אלקטרוליטי(

ההכנות לביצוע מערכת הצבע משפיעות על כל תהליך העבודה החל מהחיתוך של הפלדה וכלה  .4

על פי תקן  Grade 3וכים. רמת הגימור של עבודות המסגרות לפני הצבע תהיה לפי בהשלמת הרית

ISO 8501-3 מ"מ לפחות. 3. הדרישות כוללות החלקת ריתוכים עיגול פינות וקצוות לרדיוס של 

 

 :מערכת צביעה שונות תהיה כלהלן .5

 :הכנת שטחי פלדה מגולוונת לצביעה 5.1 

מיקרון לתוך הגלוון ועד  15תזת חול בזלתי לעומק חספוס פני השטח באמצעות ה 5.1.1

 עמימות מוחלטת של ברק הגלוון.

 הסרה קפדנית של אבק באמצעות שטיפה במי ברז והמתנה לייבוש מלא. 5.1.2  

 : שכבה ראשונה 5.2 

צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי, כדוגמת "אפוגל" של חברת טמבור או שווה ערך   

 מיקרון.  40מאושר בעובי יבש של 

 : שכבה שנייה 5.3 

של חברת טמבור  RALצבע עליון פוליאורתן אליפטי כדוגמת "טמגלס" ברק משי בגווני  

 מקרון יבש עד לכיסוי מלא. 40או שווה ערך מאושר, בעובי של 

 :שכבה שלישית 5.4 

 כשכבה שנייה.  

 מיקרון. 120עובי מינימלי של כלל מערכת צבע הינו  5.5 

במידה ויתגלו פגמים בצבע, כגון חריצים, בועות, או קרטרים, יש להסירם בשיוף קל,  5.6

 יון באותן שטחים שטופלו.לנקות ולצבוע בצבע על

 גוון צבע עליון יקבע ע"י האדריכל. 5.7 
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יישום הצבע יבוצע לפי מפרטי הביצוע של היצרן. הנ"ל יוגש לאישור ע"י בקר האיכות  5.8

ויאושר ע"י הבטחת האיכות בלבד, כתנאי לתחילת עבודת הצבע. בקר האיכות של הקבלן 

 יש בקר איכות למפעל( לתהליך במפעל.ישמש כבקר איכות )או הבטחת איכות במידה ו

 

 חיבורים לחלקי בטון .6

החיבורים לחלקי בטון יבוצעו על פי התכניות והפרטים. פילוס העמודים יבוצע על גבי אומים. עם  

גמר התאמת המסגרות ולאחר ביצוע החיבורים הסופיים ימולא הרווח שבין תחתית העמודים 

 או ש"ע. SIKA GROUT 214לבין הבטון, בטיט צמנט מסוג 

 

 חיבורים באתר .7

האלמנטים במקום המבנה ישמשו חיבורי הברגה פרט אם נאמר אחרת. החיבורים למטרת חיבור  

יבוצעו בכפיפות להוראות המפורטות בסעיפים המתאימים לעיל. במקרה שיותרו חיבורי ריתוך 

יועסקו במקום המבנה רתכים מנוסים בריתוכי שדה. הריתוך עצמו יבוצע רק לאחר הבטחת 

י חיבור ארעיים. לאחר ביצוע הריתוך תבוצע הגנה בפני האלמנטים המתאימים באמצעות אביזר

 קורוזיה באמצעות מערכת צבע.

הקבלן יעסיק מטעמו מפקח ריתוכים שיבצע בדיקה ויזואלית לכל  –בדיקות לא הורסות  . 8

מהריתוכים יבדקו בבדיקות לא הורסות כמוגדר במפרט הכללי. יועץ  10%הריתוכים. כמו כן, 

 יגדיר את הריתוכים שבהם תבוצע בדיקה לא הורסת ואת סוג הבדיקה.  הריתוכים מטעם הקבלן

 

 

 מדידה ותשלום מסגרות חרש

"מסגרות חרש" בהתאם  – 19ו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי פרק יימדדכל עבודות מסגרות חרש 

 -לתכולת המחירים של עבודות שונות ובהתאם לתוספת הדרישות המשלימות כלהלן:

ו יימדדקירוי רציף וגגות פלדה מגולוונים וכל עבודות מסגרות חרש שונות וצביעתן )צביעה תשולם בנפרד( 

לתשלום לכל סוג בנפרד לפי משקל )טון( ומחיר היחידה יכלול בין היתר את כל החומרים והאביזרים 

ור קורות פחים המסומנים בתכניות וכל המלאכות הנדרשים לקבלת מוצר מוגמר לרבות כיפוף ואו ייצ

בצורת גל, הכנת פני השטח כהכנה לצביעה, העסקת מפקח ריתוכים וביצוע בדיקות לא הורסות, בורגי 

 העיגון, ברגים, דיסקיות, דיסקיות קפיציות, אומים, זוויתנים, רשתות וכד'.

 

 הערה: 

ריכל טרם טעונים אישור מוקדם של האד  SHOP DRWINGSכל הקונסטרוקציה וגימורה לרבות תכניות 

 הזמנתם. 
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 כלונסאות - 23פרק 

 

 במפרט הכללי הבין משרדי. 23ביצוע הכלונסאות יהיה בהתאם להנחיות פרק 

 

 כללי 23.01

 .60ס"מ וכלונסאות ביסוס בקוטר  45-60מתוכננים שני סוגי כלונסאות: כלונסאות דיפון בקוטר  בפרויקט

 בשכבות סלע שונות. מסוימיםלכך שהכלונסאות בפרויקט  יקדחו במקומות  תמופניתשומת המציע 

 

 מדידה ותשלום 23.02

 המדידה לכלונסאות תהיה לפי מ"א. .1

 במידת הצורך וקידוח דרך סוגי קרקע מסוגים שונים. המחיר כולל שימוש במכונות קידוח שונות .2

 סיתות ראשי הכלונסאות לאחר השלמת החפירה. .3

 זיון הכלונס ישולם בנפרד. .4

 תשולם בנפרד. 40 -תוספת לבטון ב .5

 

 מפרט לביצוע ברגי סלע

"חיזוק וייצוב  4.1חלק  940ביצוע הברגים ייעשה לפי מפרט מיוחד זה ובכפוף לת"י  .1

מסמור קרקע ובירוג סלע".  כמו כן, הביצוע כפוף גם למפרט  -למטרות הנדסיות קרקעות 

 "מפרט כללי לעבודות מינהור" בסעיפים הקשורים לבורגי סלע. 54הבין משרדי פרק 

אורך ברגים בהתאם למפורט בתכניות.  האורכים עשויים להשתנות בהתאם לממצאים  .2

 בעת הביצוע.   

 ע בקוטר המצוין בתוכנית לפחות. הבורג יורכב ממוט פלדה מצול .3

 הברגים יבוצעו בשיפוע ע"פ תוכנית )אופקי : אנכי(. .4

ס"מ לפחות.  2.4ס"מ לפחות. עובי עטיפת הדייס סביב המוט יהיה  8קוטר הקידוח יהיה  .5

יש להבטיח את עובי כיסוי הדייס ומרכזיות המוט על ידי שומר מרווח מיוחד. המרחק בין 

 מ'. 1.5על שומרי המרווח לא יעלה 

 הקדיחה תבוצע באמצעות ציוד מתאים והקדח המתקבל יעמוד בדרישות הבאות: .6

 ס"מ.  10 -במיקום המתוכנן קטנה מ הסטיי .א

 .º3בזווית אופקית או אנכית הנדרשת לא תעלה על  הסטיי .ב

קידוח שאינו עומד בדרישות ייפסל וימולא בדייס והקבלן יידרש לקדוח קדח אחר    .ג

 חשבונו.תחתיו על 

 שעות. 24 -מ' מבורג שגיל הדייס שבו נמוך מ 5 -לא יבוצע קידוח במרחק של פחות מ .7
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 דייס: .8

הדייס הצמנטי המשמש להעברת הכוח בין דפנות הקדח לבורג יהיה בעל התכונות  .א

. הדייס ייבדק כמפורט בתקן  2-.ב2.2.3סעיף  4.1חלק  940המוזכרות בת"י 

הדן בבדיקות הדייס, וכמו כן בבדיקות  31.3.4בסעיף  3חלק  466הישראלי ת"י 

, 2, 1חלקים  26להפרשת מים ובדיקות חוזק בלחיצה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 

 .4-ו 3

 . 0.40יחס מים צמנט לא יעלה על  .ב

 . 1חלק  1הצמנט להכנת הדייס יתאים לדרישות ת"י  .ג

 המים יהיו מי שתייה רגילים.  .ד

להציע שימוש במוספים כימיים שונים לשינוי  הקבלן יהיה ערוך ויהיה רשאי .ה

 896תכונות מסוימות של תערובת הדייס הטרי והקשוי, העומדים בדרישות ת"י 

 ומפרט זה. השימוש במוסף כלשהו יעשה רק על סמך אישור המפקח.

לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן דוחות בדיקה של תערובת דייס זהה לתערובת  .ו

 המוצעת לאתר.

כמות הדייס המוזרקת. הדייס יוזרק באמצעות  תימדדרקה של הדייס במהלך ההז .ז

צינורות דיוס מתאימים שיותקנו לאורך הברגים, מקצה הבורג הפנימי, כלפי חוץ 

 לראש הבורג.

 לאחר ייבוש הדייס ושקיעתו תבוצע השלמת דיוס עד ראש הבורג.  .ח

 השליפה. האזור החופשי של בורגי הנסיון ידוייס רק לאחר ביצוע בדיקות  .ט

מאחר ויתכנו איבודי דייס דרך סדקים או חללים בסלע, על הקבלן להביא בחשבון  .י

( לצורך סתימתם pre groutingשיידרש תהליך של מילוי החללים או דיוס מקדים )

שעות. לא תשולם תוספת עבור הקידוחים  24כולל קידוח חוזר בדייס לאחר 

מהנפח התיאורטי  3עד לנפח של פי החוזרים או עבור כמויות דייס לדיוס חוזר  

 של הקדח הריק. 

ס"מ עם אום לדריכה ונעילה, או לפי תכנון  20/20/2.5בקצה כל בורג תותקן פלטה במידות  .9

המפורט של מהנדס הקונסטרוקציה או הנחיות יצרן הבורג. הזווית בין הבורג לפלטה 

ת הצורך הקבלן יבצע תהיה ישרה לצורך קבלת מגע מלא בין הפלטה לאום הנעילה. במיד

בלתי מתכווץ לצורך יישור הפלטות.  40-יציקות משלימות בראשי הברגים מבטון ב

או בשני  º15לחלופין ניתן להשתמש בפלטות ואומים קוניים עם יכולת התאמה של עד 

 אומים האחד מתחת לפלטה ואחד מעלה.

 טון.   2יש לנעול כל בורג לכוח של  .10
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 בורגי ניסיון : .11

יש לבצע ניסיון דריכה, בדיקת אימות, על ארבעה ברגים ניסיוניים לפני תחילת ביצוע שאר 

 ברגים.  10-מהברגים הנוספים אך לא פחות מ 5%הברגים, ובדיקות הוכחה על 

 בורגי ניסיון:  4בדיקת אימות על  11.1

מיקום בורגי הניסיון יהיה באזור המייצג את חתך הקרקע בו מתוכננים שאר הברגים  .א

 התאם להתקדמות החפירה. מיקומם יובא לאישור הפיקוח. ב

 אופן ביצועם ומימדיהם יהיו זהים לאופן ביצוע ומימדי שאר הברגים המתוכננים אתר. .ב

ממאמץ הכניעה של הבורג, )הגורם לעיבור קבוע  90%בניסויים לא יעלה על  עומס הבדיקה .ג

 מחוזק הקריעה, הנמוך מביניהם.  80%( או 0.1%של 

 בדיקה: ציוד ה .ד

מכשירי הבדיקה יכוילו ע"י מעבדה מאושרת. בדיקת העומס תיעשה באמצעות תא כוח  •

מ"מ  0.01מהעומס המקסימלי המופעל. מד התזוזה יהיה בעל דיוק של  0.5%בדיוק של 

וימדוד את תזוזת קצה מוט הבורג החיצוני. מד התזוזה יותקן על גבי קורת ייחוס מחוץ 

 לטווח ההשפעה של הבורג. 

 בדיקת הברגים תבוצע ע"י מעבדה מאושרת או בפיקוח של מהנדס שיאושר ע"י היועץ.  •

בדיקת האימות תבוצע תוך כדי מדידת הכוח המופעל והתזוזה בראש הבורג. הברגים יהיו  .ה

מ'  3 -מ' אורך שרות בראש הבורג. בשני ברגים אין לדייס את ה 1מ' בתוספת  6באורך 

מ' האחרונים. אורך לא מדוייס זה ישמש  4 -לדייס את ההאחרונים ובשניים האחרים אין 

כאורך חופשי בבדיקות הדריכה. העלאת והורדת העומס תעשה בשני מחזורים לפי 

 המפורט בטבלה הבאה: 

 2מחזור  1מחזור 

 עומס

 (w%P) 

 זמן המתנה

 )דקות(

 עומס

 (w%P) 

 זמן המתנה

 )דקות(

10% 1 10% 10 

25% 1 25% 10 

50% 1 50% 10 

75% 1 75% 10 

100% 1 100% 10 

125% 1 125% 10 

 בדיקת זחילה 60 150% 1 150%

175% 1 175% 10 

200% 1 200% 10 

175% 1 175% 1 

150% 1 150% 1 



 
 

 143 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

125% 1 125% 1 

100% 1 100% 1 

75% 1 75% 1 

50% 1 50% 1 

25% 1 25% 1 

10% 1 10% 1 

 

 הערות לטבלה:

• wP  - .כח העבודה בבורג 

זמן ההמתנה בכל שלב יהיה בהתאם לטבלה אך אין לעלות בשלבי העומס לפני קבלת  •

 התייצבות של התזוזות. 

 בכל שלב עומס תרשם התזוזה של קצה הבורג לפני ואחרי זמן ההמתנה להתיצבות. •

את  , יש למדוד את תזוזת קצה הבורג ולחשבw150% Pבדיקת זחילה: בשלב העמסה בעומס  •

 דקות.  1,2,3,5,6,10,20,30,50,60. יש לרשום קריאות התזוזה בזמנים: sKקצב הזחילה 

 חישוב קצב הזחילה והאורך החופשי הפעיל:  .ו

 .יחושב באמצעות הנוסחה הבאה:        sKקצב הזחילה 

 כאשר:       

sK קצב הזחילה 

1s  ,2s  1תזוזה נמדדת תחת העומס המופעל בזמןt 2-וt .בהתאמה 

t  .הזמן הנמדד לאחר הפעלת העומס הנדון 

 הפעיל של מוט הבורג יחושב על פי הנוסחה הבאה: applהאורך החופשי    

                                                                             

 כאשר:

appl האורך החופשי בפועל של המוט 

SA שטח חתך המוט 

SE .מודול האלסטיות של פלדת המוט,  הנתון ע"י היצרן 

s .ההתארכות האלסטית המחושבת של המוט 

 P .עומס מופעל פחות עומס התחלתי בניסוי 
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 תוצאות הבדיקה תהיינה תקינות אם מתקיימים התנאים הבאים: .ז

מ"מ ונמצא  2-דקות קטן מ =60tדקות לבין  =6tיאה בזמן  קצב הזחילה הכולל בין הקר 1ז.

 בדעיכה בין כל מדידה למדידה.

 יימצא בגבולות הבאים:  lappערכו של האורך החופשי הפעיל  2ז.

  –עליון  גבול

  –גבול תחתון 

 כאשר: 

tfL  האורך החופשי המתוכנן של מוט הבורג 

tbL  אורך העיגון המתוכנן של מוט הבורג 

eL  אורך השירות של מוט הבורג בין פלטת הדריכה לנקודת הנעילה של המוט מעבר לבוכנה

 ההידראולית

לא התקבל שלב הרס בכל שלבי ההעמסה. שלב הרס מוגדר כשלב בו התזוזה גדלה ללא תוספת  3ז.

העומס בתזוזה פלסטית גדולה או  של עומס או הרס המתבטא בצורות שונות בגרף התזוזה כנגד

 כל הגדרה אחרת של יועץ הביסוס. 

הבורג ייחשב כלקוי אם אינו עומד בדרישות לעיל. בורג לקוי יוחלף בבורג חדש על חשבון  4ז.

 הקבלן. מיקום בורג חדש יקבע ע"י המהנדס כולל עומס העבודה הנדרש.

 ברגים:  10מהברגים ולפחות  5%בדיקות הוכחה על  11.2

 מ' אורך שירות בראש הבורג.  1הברגים יהיו באורך המתוכנן, בתוספת  .א

 בורגי הניסוי יפוזרו באתר, הן לגובה והן לאורך, ובתאום עם ובאישור הפיקוח.  .ב

מ' האחרון של הברגים הנבדקים. בכל מקרה,  1 -עד לסיום בדיקות הדריכה, אין לדייס את ה .ג

יש לוודא שבמהלך הבדיקות אין אפשרות של העברת כוחות בין יציקת הדייס סביב הבורג לבין 

 חזית הקיר. 

 העלאת והורדת העומס תעשה בשני מחזורים לפי המפורט בטבלה הבאה: .ד

 2מחזור  1מחזור 

 עומס

 (w%P) 

 זמן המתנה

 )דקות(

 עומס

 (w%P) 

 זמן המתנה

 )דקות(

10% 1 10% 1 

25% 1 25% 1 

50% 1 50% 1 

75% 1 75% 1 

100% 1 100% 1 

125% 1 125% 1 

 בדיקת זחילה 10,60 150% 1 150%

tbetf LLL 5.0lapp ++

etf LL + 8.0lapp
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125% 1 125% 1 

100% 1 100% 1 

75% 1 75% 1 

50% 1 50% 1 

25% 1 25% 1 

10% 1 10% 1 

 הערות לטבלת:    

זמן ההמתנה בכל שלב יהיה בהתאם לטבלה אך אין לעלות בשלבי העומס לפני קבלת  •

 התייצבות של התזוזות.

 בכל שלב עומס תרשם התזוזה של קצה הבורג לפני ואחרי זמן ההמתנה להתיצבות. •

, יש למדוד את תזוזת קצה הבורג ולחשב  w150% Pבדיקת זחילה: בשלב העמסה בעומס  •

דקות. במידה  1,2,3,5,6,10. יש לרשום קריאות התזוזה בזמנים: sKאת שיעור הזחילה 

מ"מ,  יש  1-דקות גדולה מ =10tדקה לבין  =1tוהתזוזה שנמדדה בין הקריאה בזמן 

ים דקות נוספות ולהמשיך לרשום את הקריאות בזמנ 50להמשיך בבדיקת התזוזה למשך 

 דקות.   60, 50, 40, 30, 20הבאים: 

 .ו'.11.1יש לחשב את קצב הזחילה והאורך החופשי הפעיל לפי סעיף  •

.ז' והתנאי 11.1ה. תוצאות הבדיקה תהיינה תקינות אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 

ילה מ"מ וקצב הזח 1-דקות קטנה מ =10tדקה לבין  =1tהבא: התזוזה שנמדדה בין הקריאה בזמן 

מ"מ ונמצא בדעיכה בין כל מדידה  2-דקות קטן מ =60tדקות לבין  =6tהכולל בין הקריאה בזמן 

 דקות(. 60-למדידה )במידה וזמן הבדיקה הוארך ל

הבורג ייחשב כלקוי אם אינו עומד בדרישות לעיל. בורג לקוי יוחלף בבורג חדש. מיקום בורג חדש  ו.

נדרש. כיוון שהברגים לבדיקות הוכחה מייצגים את יקבע ע"י המהנדס כולל עומס העבודה ה

הברגים האחרים באתר, בורג לקוי מצביע על בעיה באזור מסוים. במידה ונקבע כי בורג מסויים 

ברגים אקראיים נוספים מהאזור אותו הוא מייצג, בנוסף  3אינו עומד בדרישות יש צורך לבדוק 

ים לבדיקה תתבצע על ידי המפקח. לא תשולם לביצוע בורג חלופי ובדיקתו. בחירת ברגים נוספ

 תוספת עבור תיקון ברגים לקויים או תוספת ברגים כתוצאה מברגים לקויים.

 :ןהניסיותיעוד דריכת בורגי  11.3

 הקבלן יגיש למפקח נתונים מלאים לגבי הברגים שנבדקו הכוללים:  .א

 נתוני הקידוח, הדיוס, כמויות הדייס שהוזרקו ותוצאות בדיקות מעבדה של הדייס.  •

נתונים מלאים של בדיקות העומס, גרפים וחישובים כולל ניתוח מלא של הנתונים לפי  •

 הדרישות במפרט זה. 
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 סיון: יהשלמת דיוס בבורגי הנ 11.4

א. השלמת הדיוס של האזור החופשי בבורגי הניסיון תבוצע ע"י הקבלן לאחר קבלת אישור 

 מהמפקח. 

 . פיקוח תיעוד ובקרת איכות:12

 כל שלבי הקדיחה, ההתקנה והבדיקות יבוצעו בפיקוח הנדסי צמוד.  .א

במפרט הבין יש לנהל רישום של כל בורג ובורג ע"ג תופס הכולל כל פרטי הבורג, כדוגמת הטופס  .ב

 "מפרט כללי לעוגני קרקע". 26משרדי פרק 

מהברגים, ביניהם ארבעת ברגי האימות והברגים המיועדים לבדיקת הוכחה, יבוצעו  25%לפחות  .ג

בפיקוח גיאולוגי צמוד. הגיאולוג יאושר על ידי נציגי המזמין. הגיאולוג יכין דו"ח פיקוח הכולל 

 עדים וכל מידע אחר הקשור לאופי חתך תת הקרקע. חתך קרקע אופייני לאורך הקידוחים המתו

בסיום ביצוע הברגים, יוגש דו"ח סופי הכולל את כל המידע לגבי ביצוע הברגים באתר, כולל כל  .ד

 . 11.3בדיקות הדריכה כפי שמפורט בסעיף 

על הקבלן להגיש לאישור המהנדס את כל הפרטים הטכניים של הבורג המוצע, כולל סוג הפלדה  .ה

ותעודות ביצוע  גלווןחוזק של הפלדה )חוזק קריעה, כניעה ומודול אלסטיות(, פירוט סוג הונתוני 

 של הגלוון.

.כל דרישות המפרט לעיל הן דרישות מינימאליות. הקבלן רשאי להוסיף על קוטר הקדח והבורג, 13

 אורך העיגון וכמות הפלדה וכל זאת בתנאי שיתקבל הכוח הנדרש בבורג. 

את בורגי הסלע יהיה בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודה דומה, בתנאי קרקע קשים, .הקבלן שיבצע 14

בסמוך לכבישים פעילים ויהיה בעל ציוד המתאים לביצוע העבודה על פי כל הדרישות המופיעות 

במפרט זה. הקבלן וציודו טעונים אישור של המפקח. האישור לא ישחרר את הקבלן מאחריותו 

 י לאיכות העבודה.והוא יהיה האחראי הבלעד

המאושרות לביצוע והוראות המפקח. העבודות  תכניות.העבודה תתבצע לפי האמור במפרט זה, ה15

תבוצענה בניהול מהנדס מבנים רשוי ורשום, מנוסה בביצוע בורגי סלע, בשיטות ואמצעים 

 מתאימים לדרישות המפרט.

ה של הקבלן או כל עובד אחר מטעמו .למפקח תהיה הזכות לפסול בעלי מקצוע, עובדים וקבלני משנ16

( עבודות זהות בהיקפן ובמהותן 3במידה ובחמש השנים האחרונות הם לא ביצוע לפחות שלוש )

 לעבודה שיש לבצע במסגרת מכרז/חוזה זה.

 :מדידה ותשלום.17

 

ו וישולמו לפי מטר אורך של יחידות מושלמות של ברגי הסלע. המחיר כולל את כל יימדדברגי הסלע 

ובמפרט, לרבות בדיקות  תכניותהחומרים והמלאכות הדרושים לביצוע ברגי הקרקע בהתאם לפרטים ב

ו לפי יחידה קומפלט והתשלום יכלול את כל הבדיקות יימדדאימות ובדיקות שליפה. ברגי הניסיון 

 הדרושות.
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 עבודות פיתוח נופי -40פרק              

 

 אדריכלות , גינון ונוף –עבודות פיתוח      

המפרט המיוחד מתייחס לסעיפים חסרי הגדרה במפרט עיריית ירושלים או שמודגשות נקודות  .1

מיוחדות בסעיפים מוגדרים. כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה גם אם הדבר לא מצוין באופן 

יקבעו  מפורש בכתב הכמויות. בכל סתירה בין מפרט עיריית ירושלים והמפרט הטכני המיוחד

 ההנחיות המחמירות יותר או ע"פ שיקול דעתו של המפקח.

יש לאשר דוגמא של האבן הטבעית/המלאכותית לבנייה ולריצוף לפני תחילת הביצוע. אין להתחיל  .2

 בעבודות הבניה לפני קבלת אישור המתכנן.

 

 40.04תת פרק 

 עבודות ריצוף, אבני שפה, מדרגות ורחבות

40.04.100.0  

 כללי –אבן שפה 

 

 סעיף בא לתת מענה לאספקת והתקנת אבני שפה מונמכות, עם או בלי אבן תעלה.

כל סוגי האבן לרבות אבן השפה, אבן גן, אבן תיחום ועוד בכל מקום ועבור כל מטרה תונחנה מעל  .א

 תושבת בטון.

ס"מ  10מידות תושבת הבטון יהיו על פי הפרט המצורף או על פי המידות הבאות: גובה הבסיס  .ב

 ס"מ. 10ס"מ מעל הבסיס ורוחבו  10ס"מ. גובה גב התושבת הוא  10כרוחב אבן השפה + ורוחבה 

 .-15סוג הבטון לתושבת ב .ג

 ס"מ לפי הצורך חתוכה בקשת. 50ו/או  25בפינות ובקשתות תסופק ותונח אבן שפה מוכנה באורך  .ד

 לא יורשה שימוש בשברי אבן שפה. .ה

 לפני ביצוע תושבת הבטון לאבן השפה, יש להדק את השטח המיועד להנחתן.  .ו

העבודה כוללת גם את החפירה לצורך הנחת האבן והתושבת, יציקת התושבת, ריפוד בטיט צמנט  .ז

, בגוון האבן, דליל וסתימת המרווח בין אבן השפה 1:3ס"מ, מילוי תפרים בטיט צמנט  3בעובי  1:3

 ורך, בבטון אספלט.לאספלט קיים, במידת הצ

 50ס"מ וברוחב  15המפקח רשאי להורות על הנחת שכבת מצע מהודקת מתחת לתושבת בעובי  .ח

ס"מ במידה והקרקע המקומית אינה יציבה. מובהר להלן, כי סעיף זה לא מתייחס למקרים, בהם 

 יינתןממילא כלולה שכבת מצע מתחת לאבן בפרט הטיפוסי לביצוע. הוראת המפקח צריכה לה

 כתב ביומן העבודה. ב

 

 :         מ"א.מדידה

 .   תעשה הפרדה עפ"י סוגי האבן, בהתאם לפירוט הכתב הכמויות.א 

 

 : ראה בפרק המוקדמות במפרט זה, בסעיף תשלום, ובנוסף:תשלום
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המחירים יהוו תמורה מלאה עבור הנחת האבנים, תושבת מבטון, ההנמכות, החיבורים וכן עבור  .א

, תכניותהחומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של אבן השפה על פי המפרט, הכל 

 מסמכי החוזה והוראות המפקח. 

 תשלום נוסף על ביצוע אבן שפה בקשתות וקוים שאינם ישרים. יינתןלא  .ב

התשלום כולל הוצאות לפינות, קצוות מופסקים, גמר חלק ונקי של השטחים הגלויים לעין, מילוי  .ג

 המישקים וכיחולם. 

 התשלום כולל הנמכת אבן השפה ולא ישולם בנפרד עבור ביצוע ההנמכה. .ד

התשלום כולל, במידת הצורך, סתימת המרווח בין אבן השפה לבין המיסעה הקיימת בבטון  .ה

 אספלט.

העבודה מתבצעת במקום בו סולקו אבנים ישנות, אולם במפלס נמוך יותר, ישולם לקבלן במקרה ו .ו

מ'. התשלום  0.5בנפרד עבור חפירת היתר, כלומר: ההפרש בין רום קיים לרום מתוכנן, ברוחב 

 יבוצע על פי סעיף חפירה בשטח.

ם לקבלן בנפרד במקרה ונדרש ע"י המפקח ביצוע שכבת מצע מתחת לתושבת )סעיף ח' לעיל( ישול .ז

 50ס"מ וברוחב  15ס"מ עפ"י סעיף חפירה בשטח ועבור המצע בעובי  15עבור חפירת יתר בעובי 

 ס"מ עפ"י סעיף מצע.

במקרה ולפני הנחת האבן נדרש פרוק משטח אספלט או משטח אחר, אשר אינו עפר או חומר  .ח

ר פרוק המשטח עפ"י גרנולרי אחר, במקום הנחת האבן, ישולם לקבלן בנוסף לסעיף זה גם עבו

 הסעיף המתאים.

 

 אבני שפה

 

 אבן שפה מבטון 

 האבן כוללת יסוד וגב מבטון למדרכות:  

 ס"מ ע"פ המופיע בגיליון הפרטים תוצרת אקרשטיין או שוו"ע.30במדרכות האבן משופעת ברוחב  .א

 אקרשטיין או שוו"ע.ס"מ ע"פ המופיע בגיליון הפרטים תוצרת 30באיי תנועה האבן משופעת ברוחב  .ב

 

 מ' עם חיתוך בגרונגים, לא יותר חיתוך בפטיש. 0.5ברדיוסים ובעקומות תסופק אבן בקשת בגדלים של 

 

 

 אבן משתלבת לריצוף

 

 

 אבן משתלבת עבור מדרכות להולכי הרגל בגדלים משתנים ובמעגל התנועה  

ס"מ, צורת ההנחה ע"פ המופיע בגיליונות הפיתוח ובחוברת הפרטים.  האבן  3העבודה כוללת מצע חול בעובי  

 תהיה בגוון לפי פרט אדריכל, על בסיס מלט לבן.

 ס"מ 6 בעובי 12.5/12.5אבנים משתלבות בגוון שחור  –רצועת עזר  .א

 6בגוון קוקטייל אפורים בעובי  25/37.5, 12.5/12.5אבנים משתלבות בגדלים משתנים  –רצועת הליכה  .ב

 ס"מ

 ס"מ 8בעובי  12.5/12.5אבנים משתלבות בגוון שחור  -איזור עליית רכב למדרכה  .ג

 ס"מ 6בעובי  12.5/12.5ריצוף אי התנועה יבוצע מ אבנים משתלבות בגוון אפור  .ד
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 ארגון העבודה

 מ"ר ליום.  100 -אנשים. ההספק של קבוצת עבודה מנוסה הוא  כ 3-4א. קבוצת עבודה רגילה מונה 

ב. התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכיוון מצע החול המיושר. אספקת אבנים תבוצע אך ורק מכיוון השטח שכבר 

אבנים להישג ידו של הרצף באופן שוטף, כדי רוצף, אספקת החול תבוצע אך ורק מכיוון הנגדי. יש לספק 

 אבנים צמודות ולא אבן בודדת . 7לאפשר לו עבודה רצופה, מומלץ לספק ולהניח 

 .8טיב האבן   יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס'   

  פיזור החול ויישורו

( מפזרים  חול טבעי נקי 1571 . לאחר קבלת מבנה מסעה מוכן )ראה  דרישות למצע ותשתית בת"יא

 ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק. 4 - 2.5ויבש בעובי של  

. היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש לקבוע ב

 בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות

 האבנים כחצי סנטימטר לתוך שכבת החול.

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס לפני הנחת האבנים. רצוי לישר מדי פעם  ג.    

 שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול המיושר בעת העבודה.-שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה

 הנחת הריצוף

"אבני קצה" ו/או "חצאים"  הכל  –יל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות ביצוע הנחת הריצוף יתח

להתחיל לרצף מהפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה  לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. יש

 של האבנים(.

בחול אשר מונע שבירת פינות האבנים מ"מ, לצורך מילוי  2-3ב. בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של 

 בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשנייה

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות.

ברדיוס בידי האדריכל האפשרות לשנות את כיווני הנחת אבן חיפוי במדרכות ובמסיעות כולל הנחה 

 במקומות שיישארו ע"י מנהל הפרויקט ללא תוספת מחיר.

 השלמת שולי המשטח

ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך -. יש לשאוף במידת האפשר )עלא     

להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו אבני 

 ת, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח.השפה, הערוגו

. חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, שהיא מכשיר קל ופשוט להפעלה. ב    

 יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת וישרה.

וח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני . השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרוג   
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צמנט,  1ס"מ. לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון במתכונת של חלק  5השפה אינו עולה על 

מ"מ. אם המשטח הוא צבעוני, ניתן לקבל  9.5חלקים אגרגט שגודלו המקסימלי  2חלקים חול ו  1.5

 במפעל פיגמנט מתאים.

צף אל השוליים התוחמים נועלת את המשטח ומבטיחה את יציבותו. התאמה טובה של המשטח המרו 

במשטח שאינו תחום בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של החול והאבנים, שתגרום להתרחקותן זו מזו  

 ולהתפוררות המשטח.

 הידוק הריצוף

באמצעות פלטה ויברציונית בעלת ההידוק יבוצע  בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף.

אופייני מרטט שטח(. ההידוק יבוצע על ידי  - 1טבלה  1571ב ק"כ  9.2.2מ"ר לפחות )ראה סעיף  0.25שטח של 

שלושה מעברים לפחות, עד השלמת שקיעת    האבנים לתוך שכבת החול. בעת  ההידוק אין להתקרב למרחק קטן 

ם חסומים. ההידוק משקע את  האבנים אל תוך שכבת החול עד כדי יותר ממטר אחד מקצות המשטח שעדיין אינ

 ס"מ אחד ומיישר את פני השטח.

 החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן ויוצר משטח   אחיד ויציב.

המרווחים בין ב.לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על מילוי כל 

האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות הפלטה בשלושה מעברים נוספים.                                            

יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים  

 .לאחר גמר העבודה

 

 בביצועסטיות 

 מ"מ. 5.  הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על א 

 הסטייה במישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל  .ב 

 מ"מ(. 5מ' לא תעלה על   3.0אלומיניום של        

 מ"מ. ראה   2.  הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על ג 

 ספציפיות למיסעה( תפקודדרישות  – 2טבלה  1571ת"י       

 הוראות כלליות 

 מ"מ מעל גובה אבן  השפה. 5-10 -יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב .1

 . בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק וללא מילוי    2 

 המרווחים   בחול כנדרש.    

 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.-אין לעלות עם כלי .3

מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית של האבנים  1ההידוק ייעשה עד למרחק של  .4

 מבריחת החול.בקצה כתוצאה 

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י  חיתוכים  .5

 וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה   "חצאים"(.
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 שלבי ביצוע הריצוף

 פילוס והידוק המצע.  .1

 פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה.  .2

 לל השלמות ע"י חיתוכים.התקנת הריצוף, כו  .3

 הידוק בעזרת פלטה ויברציונית.  .4

 פיזור שכבת חול עליונה.  .5

 הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.  .6

 השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.  .7

 פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים.   .8

 

  

  40.04.210.00סעיף 

 כללי -אבן טבעית לריצוף 

  

מענה לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני ריצוף מאבן טבעית, הכל כמפורט בתכניות סעיף זה בא לתת  

 האדריכלות. סוג האבן על פי המפרט המיוחד לעבודות אבן.

 .תכניותריצוף האבן יהיה מאבן מצפה אפורה על פי פירוט האדריכל בהתאם למופיע ב

 

, מסמכי החוזה תכניותלפרוט בעבודות הריצוף לרבות צורת ההנחה ודוגמת  הריצוף יבוצעו בהתאם  .א

 והנחיות המפקח.

העבודה כוללת, התחברויות לריצוף ו/או משטחים קיימים. ההתחברויות יבוצעו תוך שמירה על  .ב

 מישוריות נאותה וללא שברים והפרשי גובה לאורך קווי החיבור.

חיות צורת ההתחברויות למשטחים ומבנים ופרט סיום המשטח יהיו כמפורט במסמכי החוזה והנ .ג

 המפקח.

 אבן הריצוף תהיה סוג א'. .ד

 חיתוך אבן יבוצע במישור מכני. .ה

 אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח. .ו

 

 : מ"רמדידה 

 רק שטח הריצוף בפועל, בניכוי רוחב אבני שפה ומשטחים לא מרוצפים. יימדדהמדידה נטו.  .א

 למרות האמור בסעיף א' לעיל לא ינוכו שטחי מכסים של שוחות ושטח בטון ההשלמה. .ב

 המדידה תופרד עפ"י הצורך, בהתאם לסוגי אבן צורת אבן ועוד, עפ"י הפרוט בכתב הכמויות. .ג

 

 עבודות ריצוף באבן טבעית
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לפי החלטת  -ס"מ( 1מ"מ ) 10)שמונה( מילימטר או   8המישקים בין אבנים ריצוף מאבן טבעית יהיו  

 והנחיית מנהל הפרויקט.

ס"מ(, כולל ביצוע כיחול  1.0מ"מ ) 10מודגש בזה שעל הקבלן לקחת בחשבון תמחור לביצוע משיקים של עד 

 במישקים.

 

 יה המישק ברוחב אחיד.במקומות בהם מופיעה דרישה למישקים פתוחים יה 

חלקים צמנט לבן עם פיגמנט לקבלת גוון זהה לגוון  2חלקים חול דק,  4כיחול המישקים עם תערובת של  

 דבק אקרילי. הכיחול ייעשה לכל עומק המישק. 20%האבן, בתוספת 

פק את הקבלן יציג למפקח דוגמת אבן מסותתת מכל סוג של גודל וצורת סיתות ורק לאחר קבלת אישור יס 

 המרצפות לשטח.

האבן תהיה ללא כתמים, סדקים, שקעים, חורים או פגמים אחרים והמפקח יוכל לפסול אבנים אשר 

 לדעתו אינן עומדות בטיב הנדרש.

סיתות, ניסור אבנים אספקה, אחסון, שמירה, הובלה, שינוע, והתקנה, המדידה במ"ר. המחיר כולל  

 ומצע חול + טיט כנדרש בתכניות. מיוחדות למידות מדויקות הנמדדות בשטח

 

 

 מפרט לאספקת אבן טבעית לריצוף

 

להגדיר את הדרישות, התקנים, הבדיקות, העקרונות והרכיבים המתייחסים לאבן הטבעית, שיש  •

 לספקם עבור הפרויקט. 

עבודות האבן המתוארות כוללות אספקה והתקנה של ריצוף ורכיבי אבן שעברו עיבוד מלא במפעל  •

טים כפי שהוכנו האבן, ככל שיידרש להשלמת כל עבודות האבן המצוינות בתרשימי החוזה ו/או המפר

 בידי האדריכלים.

 להנחות את צוות הפרויקט. •

 מפרטי אבן טבעית:

 חומרים

 כללי: 

כל מרצפי האבן ושאר יחידות האבן יהיו מסוג אדריכלי סטנדרטי, ללא סדקים, תפרים או כתמים, 

ם העלולים לפגום במראם, שלמותם המבנית או תפקודם. הצבע או מאפיינים חזותיים אחרים המאפייני

באופן טבעי את החומר המסוים, כפי שהודגם בצורה מניחה את הדעת בשלבי הדגימה או ההדמיה, 

יתקבלו בתנאי שאינם פוגמים בכושר המבני או ב"עמידות" החומר. האוריינטציה המבנית, המרקם 

 והגימור, יהיו כולם בטווח המדגמים שאושרו בידי האדריכל/הפיקוח ויעובדו כולם בהתאם לתרשימים

 ההנדסיים, לפני אספקתם לאתר. 

 

 מקור אספקת האבן 
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יש לציין את מיקום הכרייה המדויק על פני שטח העבודה, )ערוץ, הבסיס והמיקום המבני במחצבה( נהלי 

 הכרייה, המגבלות )כגון, פיצוצים(, נוכחותם של אזורים שחוקים, נפח המטען ומרקמו.

 

כל האבן שצוינה במפרט תילקח ממחצבות בעלות כושר מספיק ומתקנים מתאימים כדי לעמוד בדרישות 

, וכל המדגמים יוצאו משכבת מחצבה או אזור בודד, שיועד במיוחד עבור הפרויקטשצווינו. בלוקים 

ציוד יילקחו ויוגשו לניהול הפרויקט והפיקוח בהתאם. החיתוך והגימור יתבצעו בידי חברה שיש לה 

עם הזמנתו תוך הקפדה מדויקת על המפרטים. הספק יציג עדויות ליכולתו  מידמתאים לעבד את החומר 

במידה ויידרש לכך בידי האדריכל/ניהול הפרויקט. הספק יכלול גם פרטים על  ניסיון העבר, רשימה של 

 פרויקטים גדולים שבוצעו כולל פרטי מיקום והמלצות. 

 

עם חתימת החוזה, יגיש הספק לניהול הפרויקט /לאדריכל דוגמאות אבן כנדרש בצירוף תעודות  מיד

בדיקה עדכניות ותיאור פרטרוגרפי. בנוסף לכך יגיש המספק גם את מיקום חצרות הכרייה או המחצבות, 

ויגיש  פני שטח העבודה, הערוץ, או מיקום הבסיס )כולל תצלומים מפורטים( שם ממוקמת האבן הנדרשת,

את תאריך הזמינות של חומרים כאלה לאספקה לפרויקט. כמו כן, על הספק לציין את שמה של מעבדת 

 בדיקה מוסמכת עימה יעבוד, שיש לה ניסיון בבדיקה של אבן מימדית. 

 

הספק יהיה אחראי באופן מלא לוודא שיש בציוד המחצבה ובמפעל העיבוד מספיק כושר כדי להפיק את 

במרקם, בגוון ובמימדים הנדרשים,  וכי ייצורה יהיה בקצב שיעמוד בלוח הזמנים של  האבן באחידות,

הפרויקט. כמו כן, יש לציין את האפשרות לרכישה נפרדת של כמות נומינלית של אבן בסוף תקופת החוזה, 

 כדי למלא את הצורך במלאי חלפים עתידי.

 

ה: תיאור פטרוגרפי של האבן, השם המסחרי, המידע שלהלן יסופק בשעת האריזה או על גבי טפסי האספק

 השם והכתובת של הספק ושם המיקום של המחצבה.

 

 סטנדרטים של בדיקה

איכות האבן תאושר בידי ניהול הפרויקט ותספק את הדרישות של האדריכלים ויועצי האבן. בדיקת 

 אם יוסכם אחרת. , אלאEN 12407בנוסף לתיאור הפטרוגרפי  ASTMאיכויות האבן תהיה בהתאם לתקני 

 

 הבדיקות הסטנדרטיות הבאות תהינה ישימות:

 

 ASTM C 568-89תקן אבן בנייה גיר:

 דרישות סוג אבן

 

 אבן גיר

Ramon Grey, Slayeb, Atzmon, Bir Zeit .או סוגים בעלי תכונות דומות 

 גרגרי בפטיש בנאים, משוייפות או בהתאם למפרט.-משטחים חשופים: גימור דק

 צוין בתכניות.מימדים: כמ
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יש לספק דוגמה אחת או יותר מסוגי האבן הנ"ל עם סוגי הגימור שצוינו. דוגמאות תואמות תופקדנה 

 למשמרת במשרדי האדריכל.

 

 קריטריונים לקבלה

 הקריטריונים והערכים לקבל יתאימו למפרט הבא:

 

 אבן גיר

 )ערך( 10מינימום   ASTM C241  התנגדות לשחיקה

 Mpa 55מינימום   ASTM C99   לדחיסהחוזק 

 Mpa 6.9מינימום   ASTM C99  מודולוס הפקיעה

 2%מקסימום   ASTM C97    ספיגה

 ק"ג/מ"ק. 2560מינימום   ASTM C97   צפיפות

 

 יש לחתוך את אבן הגיר נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת. 

 דוגמאות אבן:

 

פקת של דוגמאות אבן כדי להראות את המרקם, הגימור הספק יגיש לאדריכל/ניהול הפרויקט כמות מס

 וטווח הצבע הצפוי שיש לספקו.

 

דוגמת ייחוס תכלול כמה פיסות אבן בגודל מספיק כדי להעיד על מראה העבודה הגמורה. המימדים יהיו 

מ"ר בשטח הפנים ויצביעו על המראה המקורב בכל הקשור לצבע, תצורת הורידים,  0.2-מ"ר ל 0.01בין 

 מבנה הפיזי וגימור פני השטח.ה

יש לשייף את הדוגמאות מצד אחד ומצד שני להראות את סיתות פני השטח, בהתאם למה שצוין בכתב 

 הכמויות.

 

באמצעות הדוגמאות ניתן יהיה לעמוד על הגוון הכללי של האבן, מרקם הגרגרים והגימור של האבן 

 3בגודל הדמיה ים שתסופקנה ייקבעו באמצעות הטבעית. טווח הצבעים, הגרעיניות והורידים של האבנ

 מטר, שתשמש למטרות ייחוס. 3מטר על 

 

הדוגמה לייחוס תסופק לניהול הפרויקט כדי להראות מאפיינים ספציפיים כמו גדלי גרגרים, כתמים, 

 וכתמי חלודה בחומרים המוצעים. 1קשרים, ורידי קריסטליניים, תפרים סטיילוליטים

ם אלו פגמים והם לא ישמשו עילה לדחייה אלא אם יתברר שהאבן אינה מתאימה על אין לראות במאפייני

 פי הקריטריונים של בדיקות הקבלה, או משיקולים אסתטיים.

 

על המדגם, כמו גם זיהוי החומר על פי שמו המסחרי, שמו  יצוינושמו וכתובתו של היצרן או הספק 

 הפטרוגרפי, כיוון החיתוך, ארץ המקור, ואזור הכרייה.
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 דוגמאות ייחוס גם יציגו את גימור פני השטח המוצע. 

 

בחירת שיטת הדגימה תתאים לצורה הפיזית של המשלוח האמור. במידת האפשר, יש להשתמש בשיטת 

לכל יחידה של המשלוח יש סיכוי שווה להיבחר עבור המדגם. כאשר אין זה מעשי או דגימה אקראית בה 

אין זה נוח להשתמש בדגימה אקראית, יש להשתמש בנוהל המבוסס על מדגם מייצג, כפי שנוהל זה נהוג 

 במעבדת בדיקה מוסמכת.

ה. תוצאות מ"ר של חומר המיועד לאספק 1000לפני האספקה לאתר, יש לקחת דגימות לבדיקה מכל 

. מערכת בקרה לפני הוצאת המשלוחהדגימה תישלחנה לניהול הפרויקט לאישורו של האדריכל/יועץ האבן 

 זהה של דוגמאות תסופק לאדריכל.

 

 שרטוטי עבודה

 

ספק האבן יגיש לסקירתה ולאישורה של ניהול הפרויקט עותקים של כל שרטוטי העבודה הדרושים. 

המצע, המקשר, המישקים והעיגון )במידה וקיים(, ואת כל המימדים שרטוטים אלה יראו את כל פרטי 

 ואת מספר הזיהוי של כל פיסת אבן.

לא יבוצע חיתוך או גימור סופי של האבן עד לאישור הדוגמאות לבדיקה ושרטוטי העבודה עבור אותו חלק 

 של העבודה.

 

 עיבוד

 

שים ובצורה מלאה על פי הריבוע עם על פי הצורה והמימדים הדרו מדויקתיש לחתוך כל אבן בצורה 

 המישקים, כפי שמוצג בשרטוטים המאושרים.

 כל פני השטח החשופים יסותתו בצורה ישרה.

מ"מ או  8-10מצעים ומישקים יהיו בזווית ישרה לפנים )ולאחר( ומישקים יהיו בעלי ריווח עובי אחיד של 

 ן יבוצעו לפני האספקה.כפי שמוצג או מצוין בשרטוטים. החיתוך והגימור של כל האב

 לא יותר כל חיתוך או גימור באתר אלא כאשר יש צורך בהתאמה לתנאים השוררים באתר הבניה.

 

הסטייה מפני השטח הישרים תיקבע על פי הסכמה בכל כיוון של פני השטח, בהתאם  סיבולות שטיחות:

 לגימור פני השטח.

 

דק לא יעלו על הסיבולות המצוינות להלן או -פשפיםשינויים כאלה על פני שטח משוייפים, מושחזים ומשו

 מרוחב המישק שצוין. 1/3

במשטחים בעלי גימורים אחרים, הסטייה המרבית מהמישור השטוח לא תעלה על הסיבולת הרשומה 

 מ"מ(. 3מרוחב עובי המישק שצוין )או מקסימום ½ להלן עבור 

 

דק לא יעלו על הסיבולות  הבאות -ומשופשפיםשינויים בפני שטח משוייפים, מושחזים  סיבולות עובי.

 )אלא אם יוסכם אחרת(:

 

 מ"מ. 3 ± מ"מ 80מ"מ> 30>  יחידות אבן:
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 מ"מ. 5 ±  מ"מ 80> 

 מהעובי המוצהר 2% ±  שטיחות:

 

 מצעים )גב( ומישקים

 

ומישקים חתיכות אבן ימוצעו וימושקו כפי שצוין בשרטוטי עבודה מאושרים, ופני השטח של מצעים 

יחתכו באופן הבא: משטחי מצעים ומישקים ינוסרו לכל עובי פיסת האבן. משטחי מצעים ומישקים יהיו 

 מעלות מפני השטח של פיסת האבן, אלא אם צוין אחרת. 90של  3%בטווח של 

 

 חיתוך והתאמה

 

 יש לחתוך את כל האבן ולבצע לה גימור במהלך העיבוד ולפני אספקתה לאתר.

לכך  יינתןהגב מכל חתיכות האבן באמצעות ניסור בצורה שטוחה ככל האפשר. כאשר ת יש להסיר את

הסכמה, ניתן השאיר את הגב במצבו הגס או בפיצול המחצבה הטבעי כדי לספק משטחים שאינם חורגים 

מ"מ מהעובי שצוין עבורם  25-מ"מ ואינם חורגים ביותר מ 300מ"מ על כל  25-מהמישור השטוח ביותר מ

 .במפרט

 

בכל פעם שהאיורים והמפרטים של שרטוטי העבודה המאושרים ידרשו זאת, יוסר הגב מפיסות האבן כדי 

 לאפשר מעבר של רכיבים מבניים ומכניים או מכשולים אחרים. 

 

כל פיסת אבן המפגינה פגמים או ליקויים עם קבלתה בחצר האחסון או אתר הבניין, תוצג לאדריכל לשם 

החלטה אם יש לדחותה או לא )או במקרים נדירים, להרכיב עליה טלאי או לסתתה קביעת האחראי עליה ו

 מחדש לשם שימוש(. 

 

 הדמיה

 

מ'( ויש לאשר את מראהו לפני שמתחילים עם המשלוח.  3מ' על  3מ"ר )למשל  10לוח ההדמיה יהיה בגודל 

שיפועים(. התאמת הצבע המערך יראה בבירור את המישקים והגימורים של קצוות יחידות האבן, כגון, ה

וגווני הצבע יהיו בהתאם לדוגמאות בקרה שנבדקו ויש לציין את רמת הסטייה שתתקבל. ההדמיה תכסה 

 את כל הסטיות האפשריות )צבעים, סימנים, מרקמים, ורידים, תפרי סטיילוליט, גדלי גרעין וכו'(.

 

החול, גדלי המישקים, הקווים,  שטח מרצפת ההדמיה ישמש כדי לקבוע את העומס המוסף של שכבת מצע

תצורות ההנחה, הצבעים והמרקם של העבודה, וישמש כסטנדרט על פיו תישפט העבודה וישולב לתוך 

העבודה. במידת האפשר יש לשקול את השימוש בצבעים ניגודיים )או לספק הסדרי תאורה( במקומות בהם 

 יש הבדלי גובה, למשל, במדרוגים, מדרגות ושינויי כיוון. 

 

 טיפול ומשלוח

 

 אריזה וטעינה
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לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח, תוך שימוש בכל אמצעי הזהירות 

הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה. אין להשתמש בשום חומר העלול לגרום לכתמים או שינויי 

 צבע לשם אחסון או אריזה.

 

 אחסון והגנה באתר

 8קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון, יש להערים אותה על גבי עץ או פלטפורמות בגובה לפחות עם 

ס"מ מעל פני הקרקע, ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע הכתמה בעת האחסון. אם האחסון 

 גן כללי.אמור להימשך זמן רב, יש להשתמש גם בפוליאתילן או יריעת פלסטיק מתאימה אחרת ככיסוי מ

 

 ניקוי

האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי. אחרי השלמת ההתקנה, הקבלן ינקה בזהירות את 

 האבן, יסיר את כל הלכלוך, כתמי ושיירי מלט, לכלוך, ו/או כל גורם אקראי המכתים את פני האבן באתר.

 

ניתן להשתמש במברשות פלדה או בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם משויפים או מושחזים, 

אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות אחרות, העלולים לגרום לשינויים בצבע, 

 אסור בהחלט. יש ליצור קשר עם היצרן/הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים. 

 

 וע האבןקיב

 כללי

כל עבודת האבן המתנהלת תוגן בכל עת במהלך הבנייה באמצעות השימוש בסרט או יריעה חזקים 

מתאימים ובלתי חדירים שיקובעו בצורה איתנה למקומם. נקודה זו חשובה במיוחד במהלך התקופות בהן 

 מתקינים ריצוף/מדייסים/ממלאים מישקים.

 

חריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה נאותה ומספקת אחרי שהותקנה עבודת האבן, תהיה זו א

 מפני נזק.

 

הקבלן יערוך בדיקה יסודית של כל המשטחים לפני שיתחיל את ההתקנה, ועליו למנוע כל פגם, העלול 

השלד -להשפיע על השלמת העבודה בצורה משביעת רצון. יש לבדוק את כל משטחי הגב ואת כל חלקי תת

סדירויות אפשריות -הם איתנים )למשל, העדר סדקים(, מיושרים, אנכיים ואין בהם איהמבני כדי לוודא ש

 אחרות. 

 

הרצפה )הבסיס( להתייבש באמצעות חשיפה -לפני שמניחים את האבן, יש להבטיח שהניחו לגב או לתת

 לאוויר.

 ררים.התחלת העבודה תיחשב לקבלה מלאה של עבודת ההכנה שנעשתה בידי אחרים, ושל התנאים השו
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מלכלוך, אבק סיתות או כל גורם אחר המכתים את  וחופשיהלפני שמקבעים את האבן, עליה להיות נקייה 

פניה, כפי שצוין לעיל. אם אין ציון אחר בשרטוטי העבודה המאושרים, כל אבן תונח בזהירות על גבי מצע 

 מלא של מלט פורטלנד.

 יים ממלט.יש לשמור על כך שפני שטח חשופים יהיו תמיד חופש

 

יש לקבע את האבן באופן ישר ונכון, כאשר קצוות מישקי הפנים חלקים ואחידים. יש ליישר את מישקי 

את כל החומר  מיד. אחרי הקיבוע, יש להסיר 100%הרצפה והבסיס. מגע המלט עם האבן צריך להיות 

 העודף מפני שטח האבן.

 יצור מראה הומוגני.השילוב והתאמת הצבעים של האבנים יעשו בזהירות כדי ל

 

רצפה שנוקו והוכנו ביסודיות. כאשר המפרטים מציינים זאת, יש -יש להניח את המלט על גבי בסיס או תת

 להשתמש בחומר גיבוי כדי לאטום את המישקים. 

 

כל כתם שנגרם במהלך הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבן, ופיסות כאלה יסולקו 

מהעבודה. במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת הבנייה, יספק הקבלן/הספק חומר 

 חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין חומר חדש זה.

 

ספק האבן/הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים. הוא יבצע כל חיתוך וגימור שיידרשו 

תם של אחרים וכפי שניתן להסיק באופן סביר מתוך השרטוטים כדי להתאים את עבודתו לעבוד

 והמפרטים.

 מלאי נוסף

 

מהמרצפות ואבני השפה. החיתוך והגימור יתבצעו בהתאם למפרט עבור  7%-הספק יספק מלאי נוסף של כ

 כל סוג של מרצפת ואבן שפה.

 מפותחות-אזהרות ביחס לסוגי אבן ממחצבות חדשות או בלתי

שהמחצבה מסוגלת לייצר חומר אחיד בהתאם לדרישות האדריכל, שביכולתה לספק אבן הספק יוודא 

בעלת איכות עקבית ולהשלים את ההזמנה בחריצות. יש לבדוק עדויות להפרעות טקטוניות המשפיעות על 

 אתר המחצבה ומידת הבלאי של החומרים.

כמו גם נוכחות של הפרעות  במחצבות בהן יש שכבות או שכבה מבוררת בלויה על גבי מצע הייצור,

טקטוניות, יש להקדיש תשומת לב נוספת בעת הדגימה והבדיקה, כדי להבטיח שלא תהיה שונות גדולה 

 באיכות הפיזית של הלוחות, במיוחד הנקבוביות שלהם. 

 

ביניים של חרסית המפורדות על ידי תפרים פתוחים, כדי לוודא -יש צורך לנקוט אמצעי זהירות עם שכבות

 בלאי לא השפיע על איכות החומר.שה

 

הנוכחות של כיתמום ברזלי )לימוניט( העלול לשנות את צבע המרצפת אחרי חשיפת המרצפת החיצונית, 

מצביעה על הצורך בבדיקה פטרוגרפית כדי לגלות גורמי שינוי כלשהם ולהפנות תשומת לב לתכולה 

 אש.-אפשרית של תצורת אבן
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של שינויים בתצורות, גוונים ועיטורים במחצבות חדשות  כאשר עורכים  יש לקחת בחשבון נוכחות סבירה

 את ההתאמה בהדמיה.

 

 דגימה ובדיקה ראשונית

אב בגודל סטנדרטי עבור הבדיקות במחצבה או במפעל, כאשר כיווני המצע ומיקומו -יש להקצות בלוק

 קה ייקח את הדגימות.במחצבה מסומנים בצורה קבועה על גבי הבלוק. רצוי שנציג של מעבדת הבדי

מ"מ, ולחלק אותו בהתאם לדגימות  70יש לפרוס מבלוק הבדיקה לוח שממנו יחתכו מדגמים בעובי 

הנדרשות. חץ יציין את מיקומו היחסי של מדגם הבדיקה. יש לציין את החלק העליון והתחתון. לחילופין 

מ"מ, בין  100עות מקדח בקוטר ניתן להסיר מדגמים מתוך הבלוק באמצעות קידוח ליבות, למשל, באמצ

 במפעל הספקים,  בין במעבדת הבדיקה.

 

ס"מ, לחתוך אותם עם  60על  40בנוסף לכך יש לפרוס מבלוק הבדיקה לוחות קטנים יותר, בערך בגודל 

ונגד הגרעיניות ולספק אותם לבדיקה חזותית של האדריכל ויועץ האבן, כדי שאלו ישוו בינם לבין 

 ת שסיפק הספק.הדוגמאות הראשוניו

 

 (ASTMבדיקות מעבדה שיש לבצע )

 C97צפיפות  מ"מ 70על  70על  70 יחידות מעוקבות 3 

 C97ספיגת מים  מ"מ 70על  70על  70 )ניתן להשתמש ביחידות הנ"ל(

 C170חוזק לדחיסה  )אותו  גודל( יחידות 5

 C241התנגדות לשחיקה  )אותו גודל( יחידות 3

 C99מודולוס הפקיעה  מ"מ 60על  100על  200 יחידות 3

שקופיות במרחק שווה  4 

מחלקו העליון והתחתון של 

 בלוק האב

 תיאור פטרוגרפי )מינרולוגי(

 

 

 אבני שפה אבני אי ואבני צד גנניות

במפרט הכללי לפיתוח האתר ובהתאם לפרטים  400851אבני שפה יבוצעו בהתאם למפרט בסעיף 

 בתכניות.

ס"מ,  25אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, בקשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך המחיר הוא 

 ס"מ, וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים. 50

 במידות המתוארות בתכניות. 20 -אבני השפה לסוגיהן יונחו על יסוד ומשענות בטון ב

הכללי. לא יאושר שימוש באבני שפה לאחר במפרט  40של פרק  400854יתר הפרטים יתאימו לסעיף 

 שבירה באתר.

מ' או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר  0.25/0.5בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 

 כנדרש.

במקומות המסומנים בתכניות יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות או משופעות לעליה לרכב פינתית )ימין או 

 ת דוגמת חב' אקרשטיין או ש"ע.כמסומן בתכניו שמאל( במידות
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 דגשים מיוחדים:

הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט לתוואי המוצע. האישור מותנה 

בסימון נכון ומדויק של התוואי המוצע ע"י קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות. הקבלן 

 אחראי לסימון.

העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע, וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד המחיר כולל את כל עבודות 

 ביצוע גמר עבודות הריצוף, אספקה והנחת אבנים, וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית.

 המדידה לאבני שפה במ"א בציון סוג אבן השפה.

 

 מצע חול מעורב בצמנט 

 3:1ף הקבלן צמנט יבש לשכבת החול שמתחת לריצוף, בשטחי ריצוף, לפי הוראות המפקח יוסי 

 )חול:צמנט(.

 הצמנט יעורבב היטב עם החול, ומיועד ליצירת משטח קשה למניעת "בריחת" חול מתחת למרצפות.

 הסעיף אינו למדידה התמורה כלולה במחירי הריצוף.

 

 -ריצוף בטון / אספלט מוטבע חותם

 -מוטבע בשיטת בומנייטמפרט טכני לריצוף בטון / אספלט 

  -כללי 

הטבעה בבטון /אספלט )בומנייט( מיועדת לריצוף. בשיטה זו "מטביעים" במשטח הבטון הרך שטרם 

התייבש תבניות גומי שהם נגטיב של אבן טבעית ומחדירים פיגמנט צבע וחומר מונע שחיקה. לאחר מכן 

בחומר איטום אקרילי )סילר( למניעת חורצים "תפרים" במשטח למניעת סדקים, שוטפים אותו ומצפים 

 ספיגה של כתמים.

 הכנת התשתית:

תשתית לא פעילה )פסולת מחצבה, כורכר,   חפירה או מילוי השטח בהתאם לקיים והתאמה לתכנון. יצירת

חול(. עובי השכבה ייקבע בהתאם לסוג הקרקע באתר. השכבה הנ"ל מפולסת בגבהים ובשיפועים 

נסת שרוולי מים, ניקוז, חשמל ואלמנטים שונים. קיבוע תאי ביוב בגבהים הדרושים. תיעול השטח והכ

הנכונים, סתימת התיעול, יישור סופי והידוק מבוקר בשכבות. יצירת גבולות שטחי הריצוף בהתאם 

ס"מ )וע"פ  10-לתוכנית תוך כדי שמירה קפדנית על השיפועים הדרושים כהכנה ליציקת משטח בעובי של כ

 (.הפרויקטהנחיית מהנדס 

המשטח המוטבע הינו יציקת בטון/ אספלט מזוין שלא יזוז או ישקע באופן מוגזם, כל עוד לא יתערערו  

 התשתיות עליו הוא יצוק )כבכל משטח על קרקעות פעילות אין כל אפשרות למנוע תזוזה מוחלטת(.

 הסיבות העלולות לערער את התשתיות:

ון צינור מים או ביוב שנבקע. מי גשמים שאינם זרימת מים אשר יחדרו מתחת למשטח ו/או התשתיות, כג

 מנוקזים באתר או מי גשמים המנוקזים כך שהם סוחפים את התשתית.
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יש לוודא שכל שינוי שיעשה )חפירות, בנייה נוספת וכדומה( באתר במשך השנים לא ישנה את מצב 

 התשתית תחת המשטח.

 שמירה על תקינותו ויופיו של המשטח

 

פשרות להבריש או לרסס על המשטח נוזל איטום )סילר( מחדש. הציפוי מאפשר בכל עת בעתיד יש א

אחזקה יומיומית קלה ע"י מטאטא בלבד. שכבת האיטום עמידה בפני פגעי מזג האוויר למשך שנים רבות 

מאוד. כאמור יש אפשרות לחזור על פעולה זו לאחר שנים בכל עת. פני המשטח, המרקם והגוון, עמידים 

ן אינו משנה את צבעו. בשל הגימור הגבוה, באזורים מסוימים שבהם המים קשים, שטיפות מאוד והגוו

מרובות במי ברז אינן מומלצות עקב האבנית המרובה העלולה לשקוע על פני המשטח. רצוי מאוד לנגב 

שאריות מים אלו )כאמור ניקוי במטאטא(. יש למנוע לחלוטין בואם של: טיח, סיד, חומרים חומציים, 

 דמת חמרה רטובה או לחה למיניה במגע עם פני משטח לא מטופל. א

 

 

  40.04.450.00סעיף 

 כללי –מתקנים ואלמנטים שונים להצבה  

 

סעיף זה, מתייחס למיתקנים ואלמנטים שונים להצבה עמודי מחסום, גופי תאורה שקועים, ספסלים,  

 פני הריצוף בהתאם לתכניות האדריכלות.ספסלים משולבים בגופי תאורה וכל האלמנטים שהינם מעל 

 ולמסמכי המכרז. תכניותהאלמנטים יתאימו ל .א

 לגבי אלמנטים אשר לגביהם יש תקנים ישראליים יעמדו האלמנטים בתקנים הרלוונטים. .ב

לגבי אלמנטים אשר לגביהם אין תקנים ישראליים אולם הם מיוצרים עפ"י תקנים זרים, יעמדו  .ג

 הזרים, באם יאושר השימוש בהם ע"י המתכנן והמפקח.האלמנטים בתקנים 

, מסמכי המכרז והנחיות תכניותהתקנת המתקן ו/או האלמנט ועיגונו בקרקע יבוצעו עפ"י הפרוט ב .ד

 ההתקנה והעיגון של הייצרן/ספק.

המפקח רשאי, ללא תשלום נוסף, לדרוש מהקבלן אשור כתוב, מהייצרן/ספק של האלמנט המאשר  .ה

 ההתקנה והעיגון בשטח של האלמנט בוצעו לשביעות רצונם.כי ביקר באתר ו

 

 יחידה.מדידה:  
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 (1996מפרט מסגרות )ע"פ המפרט הכללי, משהב"ט, 

 גלוון

חם לפני ההרכבה. כל  גלוון. כל עבודות הברזל שיסופקו לאתר יבוצעו בבית מלאכה קומפלט ויגולוונו בא

 .גלווןהקידוחים והעיבודים הנדרשים לביצוע ההרכבה יבוצעו לפני ה

 יהיו פני השטח נקיים משבבים סיגים וצבע גלוון. לפני תהליך הב

 במידת הצורך יושחזו אזורי הריתוך.

 הכנת השטח כוללת ניקוי כימי להסרת שומנים ולכלוך, והסרת קרום תחמוצת וחלודה 

מיקרומטרים  80. עובי הציפוי בטבילה באבץ חם יהיה 918בטבילה יבוצע ע"פי דרישות ת"י . ציפוי ג

 לפחות.

 . לא יהיו ריתוכים בשטחד

 גדר מעקה 

 סגמנטים 

 סגמנטים המעקה יבוצעו על פי המידות בפרט ויחוברו אחד לשני על ידי ברגים ואומים מגולוונים.

חלקי סיגמנט שידרשו לצורך השלמה יבוצעו על פי מידות בשטח, כך שלא יידרש שום חיתוך או ריתוך 

 בשטח 

 

 חיבורים

לא יותר . או עמוד למדרגה/בהרכבת המעקה תורכב רוזטה להסתרת כל חיבור בין עמוד מעקה לריצוף ו

 .י ריתוך באתר"לחתוך לשונות חיבור ולחברן מחדש ע

 .גלווןה לפניהלשונות תהינה מורכבות במקום המתאים לביצוע, 
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  40.06תת פרק 

 מתקני משחקים+ וריהוט רחוב

  

 -40.06 פרק

 -ריהוט רחוב

 

 

 

 האשפתון  ע"פ פרט התקנה המופיע בחוברת הפרטים.  -42.1.0060

 הספסל  ע"פ פרט המופיע בחוברת הפרטים.  - 42.1.0070

   מעקה בטיחות ע"פ הפרט המופיע בחוברת הפרטים, כל          -42.1.0020

 . RAL 7039 -אלמנטי המסגרות יהיו צבועים ב                   

 

 מסירה ראשונית, אחזקה ומסירה סופית

 

 אישור שלבי העבודה )בפרויקט(    

כל שלב ושלב בעבודה טעון אישור המפקח בכתב, לפני ביצוע השלב הבא ואחריו. אולם,    

 מתן אישור חלקי בין השלבים , לא ישחרר את הקבלן מאחריות מלאה, בהתאם לחוזה. 

 

 

 על אופטית ואו מגנטית ממוחשב במדיה באופן ,חשבונו על להכין הקבלן על

 (AS MADE ).ביצוע  לאחר ותתכני ,"התכניות" להלן התכנון תכניות גבי

 התכניות .קבלתה ולפני העבודה השלמת לאחר למפקח יסופקו אלה תכניות

 המגנטיות המדיות ומסירת בדיעבד תכניות הכנת , העירייה מפרטי לפי יערכו

 בדיקתו ,למפקח מסודרת בצורה עותקים של סטים ושלושה אופטיות ואו

 ואישור לבדיקה יעבור ובל מוקדם תנאי הן כנדרש הוכנו אכן כי ואישור

 תעודת ומתן העבודה לקבלת תנאי וכן המפקח י"ע הקבלן של הסופי החשבון

 .העבודה לסיום השלמה

 אותן בכל ביצוע לאחר המדודים והמפלסים המיקום את תרענה התכניות

 .המפקח שידרוש כפי נוספים במקומות וכן מתוכנן גובה נמסר שבהם הנקודות

 התכניות תכלולנה כן-כמו (AS MADE ) של ואחזקה להפעלה שיידרש נוסף מידע

 הצינורות מידות ,הצינורות כיסוי עומק ,קווים תוואי כגון בעתיד המבנה

 .וכדומה מבנים של ומיקום מידות ,המילוי סוג ,וכבלים

 של ואישור בדיקה טעונים ל"הנ בתכניות הקבלן שיסמן המוזכרים הפרטים כל

 .המפקח

  מוסמכים מודדים ידי על ותוכננה ממוחשבות תהיינה "AS MADE "תכניות 

 העבודות מבוצעות שבתחומו במתחם המדידות את מבצעים אשר
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 :המודדים רשימת להלן 

 

 המזמין י"ע יאושר אשר מוסמך מודד כל

 :שלהלן העבודות לפירוט ובהתאם בנפרד תוגשנה "ביצוע אחר"ל תכניות

 . ויסודות יציקה עבודות -

 .ופלדה קירות ,דיפון קונסטרוקציה עבודות -

 .בשטח המבוצע פי על שתידרש אחרת עבודה כל -

ולא  הקבלן חשבון על יהיו ,הדיסקים הכנת ,המדידה - זה בסעיף העבודות כל

 ישולם עבורן בנפרד, אלא אם נרשם אחרת בכתב הכמויות.

 

 מסירה לעירייה, תחזוקה, אחריות

על לאחר סיור מסירה סופי של מערכת ההשקיה והשתילה, יתחזק הקבלן את הגינון 

חודשים נוספים  10חודשים ובמשך  2)כלול במחירי סעיפי השתילה(, במשך  חשבונו

 במפרט ובכתב הכמויות. 41.04.0010בתשלום עפ"י סעיף 

 מסירה ראשונה לעירייה

 ותחל תקופת האחזקה. בגמר העבודה יימסר השטח מסירה ראשונה לעירייה

אישרו מסירה ראשונה בכתב.  בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות.  שטח הגן מיושר 

ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות.  אם 

העירייה לא תקבל את הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום 

 בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד למסירה ראשונה.  את השטח,

הקבלן רשאי לבקש מסירה של שטחים בשלבים, אם השטח מוגדר באופן פיזי ברור כדוגמת 

 כביש מפריד, מערכת השקיה נפרדת וכו'.

 

 –( AS MADEבמסירה ראשונית הקבלן יספק למזמין העבודה ולעירייה תכניות עדות )

 ורט לעיל.לאחר ביצוע , כמפ תכניות

 אחזקה

החודשים הראשונים של שנת האחזקה הוצאות האחזקה והטיפול על חשבון הקבלן.  2 -ב

 חודשים אלו. 2 -לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב 

 ועליו לכלול את כל הוצאותיו הנובעות מכך, במחירי היחידה של פרטי העבודה השונים. 

 ה לעירייה.האחזקה תחל לאחר המסירה הראשונ

האחזקה תהיה לשנה מיום המסירה הראשונה וכוללת:  עישוב שיתבצע ע"י עידור או 

 קילטור או ע"י ריסוס בהרביצידים.

עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או ע"פ הוראות 

יחים כנדרש המפקח, יישור שקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה, גיזום ועיצוב עצים והש

להתפתחותם וצמיחתם, שתילת מילואים והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות לעצים בהתאם 
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להתפתחות וצמחית העצים, תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז, זיבול או דישון ע"פ 

הנדרש ע"י אגף הגננות או כמפורט בטבלה המצורפת ושמירה יומיומית על ניקיון האתר, 

 ות, רחבות ומתקנים הנמצאים בכל שטח הגן.כולל משטחים כגון מדרג

הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקיה.  

שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים.  תקלות רציניות  12עליו לתקן תוך 

זרימת המים הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את 

 עד לתיקון התקלה.

תחזוקת עצים במדרכות כולל:  השקיה, גיזום, עיצוב, סמיכה, כולל תוספת והגבהת 

 סמוכות, הדברת עשבים ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל.

במקרה של חבלה בזדון )ונדליזם(, או תאונות דרכים הגורמות לנזקים יתוקן הנזק ע"י 

להעביר התביעה לתשלום לחב' הביטוח.  ובנוסף כל המפורט בנספח הקבלן. הקבלן רשאי 

 האחזקה.

 .טיפול ותחזוקת גינון אקסטנסבי עם השקיה ידנית . א

כאשר שטח הגינון כולל צמחיה מגוונת אשר דורשת השקיית עזר מספר פעמים 

 בשנה.

התחזוקה תהיה בהתאם לדרוש לצורך התפתחות טובה של הצמחים, והבטחת 

 צמיחה נמרצת.

ובנוסף לכך גם פתיחת גומות בגודל  40.8.900הטיפול בשטח יכלול כמפורט בסעיף 

במים שפירים ע"פ הנחיות המפקח במידה ולא צוין  מכליתהמתאים, והשקיה בעזרת 

השקיית רוויה לכל צמח לפחות אחת בחודש בתקופה  יינתןאחרת במפרט מיוחד ת

קבלן רשאי להתקין על חשבונו מערכת השקיה שבין תחילת אפריל לסוף אוקטובר. ה

זמנית כתחליף להשקיה ידנית. התקנת מערכת זו הנה על אחריותו המלאה והינה 

רכוש הקבלן, על כל המשתמע מכך. בתום תקופת האחזקה יפנה הקבלן מהשטח את 

 מערכת ההשקיה.

יתנה אם לא ייראו סימני התפתחות וצימוח בחודשי הקיץ ייחשב הדבר כאילו לא נ

 השקיה בכמות דרושה.

על הקבלן תחול אחריות מלאה לקליטה ולהתפתחות תקינה של השתילים, ועליו 

יום מהרישום ביומן ועל חשבונו, כולל  14להחליף צמחים מתים או מנוונים תוך 

 טיפולי תחזוקה לשתילי המילואים.

 תשלום חשבונות אחזקה .ב

אחר אישור בכתב של המפקח באגף חשבונות האחזקה יהיו חודשיים וישולמו רק ל

הגננות של עיריית ירושלים.  הדרישות הבאות יהוו תנאי לאישור חשבון כל חודש 

 וחודש:

 תקינות מערכת ההשקיה - 

 השקיית הגן ע"פ תכנית ההפעלה - 

 הדברת מעשבים רב שנתיים )יבלית, כוסאב, דשא וכו'( - 
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 הופעה בריאה ונאה של הצמחים - 

 נות מים שוטפיםתשלום חשבו - 

 ניקיון מעשבים חד שנתיים - 

 גיזום עצים ושיחים - 

 יישור וסיקול הקרקע - 

 שתילת מילואים - 

 קשירת עצים - 

 אחריות  ג.

הקבלן אחראי לקליטת כל הצמחים במשך תקופת האחזקה והטיפול.  על הקבלן 

השתילים להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים.  טיב 

 כנדרש במסמכי  חוזה. -שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם 

שתילים אשר לא יראו סימני צמחיה וגידול או שהיו פגומים, חולים,  מנוונים או 

בלתי מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח.  

קפה גם ביחס אחריותו של הקבלן לשנה, החל ממסירת השטח לעירייה, האחריות ת

 לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת ההשקיה.

 מסירה סופית .ד

בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית לעירייה.  אם מצב הגן לא ישביע רצון 

העירייה, יתקן הקבלן את הדרוש.  משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן 

 והעירייה לא תאריך לשם כך את תקופת התחזוקה.

 תשלום עבור מים .ה

הקבלן חייב לספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע הגינון ומערכת ההשקיה 

בתקופת השתילה וכל תקופת אחזקת שטחי הגינון עד למסירה סופית של הגינון 

 ומערכת השקיה לאחזקה ע"י עיריית ירושלים.

לגיחון או לכל הקבלן ידאג לחיבור מים אצל הגורמים המתאימים וישלם על חשבונו 

 מחלקה אחרת בעירייה המספקת מים לגינון:

 עבור חיבור המים ומונה המים )שעון המים( כולל כל העלויות הנדרשות. . 1

 כל צריכת המים עד מסירה סופית של שטחי הגינון לעירייה.  .2

לאחר גמר שנת אחזקה יעביר הקבלן את מונה המים למחלקה המתאימה  . 3

 בעירייה.

 הקבלן יוכל למסור את השטח לעירייה רק לאחר השלמת תשלומים עבור המים.

י ישירות לחב' הגיחון על בסיס ”התשלום עבור אגרת המים ישולם ע"י חברת פמ

 י.”שטחי הגינון שימסרו ע"י הנהלת הפרויקט של פמ

 ניקיון .ו

ינוי סלי הקבלן ידאג לניקיון של כל השטח, איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, פ

 האשפה והרחקה למקום שפכים 
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 מאושר, עבודה זו תבוצע מידי יום ביומו בכל ימות השבוע.

 

 אופני המדידה של עבודות גינון והשקיה

המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי לגינון 

כגון:  מדידה וסימון,  את עבודות הלוואי העזר, 00והשקיה שהוצא ע"י משרד הביטחון 

סדרי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' בתקופות המצוינות במפרט, 

 וכן הכנת תכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים.

כל הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות ותקבענה סופית לאחר גמר הביצוע על סמך 

 ה ולאחר סיומה.תוצאות מדידות משותפות, לפני תחילת העבוד

כל אחד מהפרטים נטו לפי פרטי התכניות כשהפריט מושלם  יימדדבהעדר הוראות אחרות 

 וקבוע במקומו.

הזמנת כמות  המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב בכמויות.

 העבודה תהיה ע"פ רישום ביומן העבודה.

 

 תוספת אדמת גן . א

במטרים רבועים של השטח שכוסה, נטו, בציון  העובי או  תימדדתוספת אדמת גן 

 במטרים קובים של אדמת הגן שפוזרה.

 מחיר האדמה כולל מחיר הבדיקות.

מחיר שכבת אדמת הגן יכלול את הפיזור, העיצוב וההידוק על פי המפלס והשיפועים 

 המצוינים בתכניות.

 הכשרת קרקע . ב

 ו כלהלן:יימדדהפעולות המהוות את הכשרת הקרקע  

ו ולא ישולם בעדם בנפרד בשום מקרה, בין אם יימדדלא  -ניקוי והסרת צמחייה  .1

,  סעיף 00נדרש לבצע  עבודות עפר ובין אם לאו וזאת בהתאם לאמור בפרק 

 "תכולת המחירים".

לפי השטח במטרים רבועים וישולם רק בעד שטחים שיבוצעו לפי  יימדד -חישוף  .2

 הוראת המפקח.

ו כל אחד בנפרד או שניהם יימדדיישור גנני ועיבוד קרקע  -יישור גנני ועיבוד קרקע  .3

יחד,  במטרים רבועים של השטח נטו, כמצוין בכתב הכמויות.  אם לא צוין בכתב 

די קרקע, יש לראות את מחירי עבודה זו הכמויות סעיף מיוחד ליישור גנני ועיבו

 כלולים במחיר הנטיעות.

 ריסוס והדברה .ג

ו במטרים רבועים של השטחים שטופלו, שטחי יימדדריסוס, חיטוי או איוד להדברה, 

 נטו, ורק השטחים שלגביהם ניתנה הוראת המפקח בכתב.
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 השטחים להדברה יסומנו ע"י התכנית.

 

 

 זיבול ודישון .ד

במטרים קובים, או במשקל ק"ג מובא  יימדדזיבול בזבל אורגאני או בקומפוסט 

במטרים רבועים של שטח מדושן בפועל, או  יימדדלשטח.  דישון בדשנים כימיים 

 לחילופין במשקל, ק"ג של כמות הדשן שפוזר בשטח.

 מחיר הזיבול והדישון כלול במחיר עבודות הפיזור וההצנעה.

יפורט סעיף מיוחד לזיבול ודישון, כוללים מחירי הנטיעות  אם בכתב הכמויות לא

 והדישון הדרוש. השונות את הזיבול 

 נטיעה ושתילה .ה

 ו לפי יחידות גודל הצמחים והמכלים.יימדדעבודות נטיעה ושתילה 

העבודה כוללת פתיחת הבור, מילויו באדמה חקלאית לפי הצורך, זיבול ודישון 

חריה  והתמיכה.  המדידה תיעשה תשעים יום לאחר כנדרש, הנטיעה וההשקיה שלא

 הנטיעה, אלא אם צוין אחרת.

 לא יינטעו ולא ישתלו עצים ושיחים שלא קבלו אישור המפקח והאדריכל.

שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל.  לא תהיה סטייה מסוגי ומיני 

 הצמחים והעצים המופיעים  בתכנית, אלא באישור בכתב מהמפקח.

 העברה ונטיעה של עצים מבוגרים . ו

המדידה ביחידות לפי סוג העץ, מידותיו או גילו.  העבודה כוללת:  העברה, גיזום 

 והכנת העץ להעברה, הוצאתו מן הקרקע, העברתו לשטח ונטיעה.

הנטיעה, חפירת בור הנטיעה,  מילוי הבור באדמת הגן לפי הצורך, נטיעה זיבול, 

 תמיכה וכל הטיפול הדרוש לקליטתו.דישון, השקיה, 

 האחריות לקליטה תהיה במשך שנה, מיום התחלה שנת האחזקה.

 על כל עץ שיינטע בתקופת שנת האחזקה, תחול האחריות במשך שנה נוספת.

 

 המדידה לפי גודל שטח, מ"ר. -  חיפוי .ז 

 

 מערכת השקיה .ח

החיבור הדרושים כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי 

 להתקנתם וכל העבודות הדרושות, בהתאם להנחיות במפרט הטכני ובתכנית.

 כל החומרים יהיו בעלי אישור מיא"מ.
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צנרת שהונחה בשטח בלבד.  מחיר  תימדדלפי מ"א בסיווג קוטר הצינור,  תימדד -צנרת 

ביזרי הצנרת כולל: אספקת חומר, חפירה, הרכבת המערכת, הצנעת הצנרת, כולל כל א

החיבור הדרושים, המתאימים ללחץ מים, כדוגמת "פלסאון" או "פלסים" או שווה 

 ערך.

לפי יחידה המחיר כולל:  אספקה, חפירה, הרכה, אביזרי חיבור  יימדד  -ממטירים 

 ללחץ מים כדוגמת "פלסאון" או "פלסים" או שווה ערך.

 הכל להפעלה תקינה של המערכת.

לפי מ"א בסיווג קוטר, ספיקה מרווחים, כל הטפטוף בפרויקט יהיה  יימדד -טפטוף 

 מאותו סוג מפעל.

סוג המחברים בין הצנרת הראשית ובין שלוחות הטפטוף בין שלוחות הטפטוף עצמם, 

 יהיה בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות ומתואם לסוג שלוחות הטפטוף.

 פירוט האביזרים.כקומפלט או בהתאם ל -ראש מערכת + ארגז הגנה 

מחיר כל אביזר כולל:  התחברות, ייצוב, אביזרי חיבור וכו' לפעולה תקינה של כל ראש 

 מערכת.

 
 

 ים ופיתוחפריצו – 40.6תת פרק 

 

  אבן שפה , אבן אי , אבן גן 40.06.010 

 כולל על יסוד  27חרושתיות בהתאם לת"י  תאבני השפה וכן כמסווג בכתב הכמויות יהיו טרומיו

 . 20-ומשענת בטון ב

האבנים יכללו הנמכות במעברי חצייה וכן אבנים קשתיות. לא יאושר לחתוך אבנים באתר                

 והקבלן   

 מ' בהתאם  0.50מ' /  0.25יידרש לספק ולבצע בקשתות גדולות )רדיוסי סיבוב( אבנים באורך 

 לרדיוסים. 

 יות ו/או קשתות חרושתיות ולא יאושר חיתוך באתר. זוויתבפינות חנייה יבצע הקבלן אבנים 

 בקטעים בהם יונחו אבנים בצמוד ו/או בתוך שטחי אספלט קיימים יבוצע מישק התחברות אשר 

 ישולם עבורו בסעיף תשלום נפרד. 

 מדידה ותשלום 

בן שפה מונמכת וכן יסוד ומשענת בטון במטר אורך כמסווג בכתב הכמויות כולל ביצוע א יימדד

 .תכניותלפי פרט ב

 

 ריצוף מדרכה באבנים משתלבות 40.06.020

 תיאור ודרישות הביצוע

  אבן משתלבת

בגוון ע"פ   ס"מ 20/10ו/או  מ"ס 20/20 האבנים המשתלבות במדרכות יהיו במידות מלבניות -

 ס"מ וכמפורט בתכניות. 6בעובי  בחירת האדריכל
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 ס"מ. 8במעגל התנועה ייעשה שימוש באבן משתלבת בעובי של  -

 .ביצועה בהתאם למפורט במפרט הכלליאספקת האבן ו -

מירקם הריצוף, צורת ההנחה וכו' יבוצעו בהתאם לתכנית אדריכלות הנוף שיבחנו בחלקה  -

 סיונית.ינ

סיונית.  ינחת האבן לאחר הצגת החלקה הנהיזם שומר לעצמו את הזכות לשנות את מירקם ה -

סיונית כלול במחיר היחידה גם אם תפורק מספר פעמים עד לאישור הדוגמא ימחיר החלקה הנ

 הרצויה ע"י האדריכל.

 מחיר היחידה מתייחס לגוונים השונים שפורטו במסגרת סעיף זה.

 לאישורלפני התחלת ביצוע על הקבלן להגיש דוגמאות אריחי ריצוף 

 האדריכל.  

  לפני ביצוע הנחת ריצוף ולאחר הכנת המצע חול יבוצע ריסוס מונע נביטה "סימזול"  

 גרם לליטר. 1"אאוסט" ביחס של  -לליטר, ויחד עם חומר מעקר קרקע  2%ביחס של  

 שור יעשה בין אבני השפה או תיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"( או סרגלי צד.  יהי 

 

  .8בהתאם לתקן ישראלי מס'   טיב האבן יהיה

האבנים רצוי  יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס,לפני הנחת

לישר מידי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול 

 משטח החול המיושר בעת העבודה. 

 תכניותהנגדי לפי   בר הצד הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה הקיימים לע

 ופרטים.  יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה.  

אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות. יש לשאוף שגמר הריצוף במידת האפשר יהיה 

 באבנים שלמות. 

 נה. יליוטיחיתוך ייעשה ע"י ניסור במסור מכני. לא יותר שימוש בג

 תעשה בהנחיית המפקח בלבד.   השלמת בטון בגוון הריצוף

, וזאת לאחר פיזור תערובת של חול טה ויברציוניתיעשה באמצעות פל משטח הלבנים הידוק

יה המכסימלית מהגובה יהסט וצמנט על האבנים המשתלבות והחדרתם אל בין החריצים.

 מ"מ.  10 תעלה על המתוכנן לא 

 

 התשלום

, ס"מ 4שכבת חול בעובי במ"ר ויכלול את כל האמור במפרט זה ובמפרט הכללי, כולל  יימדד

הידוק בשלבים כולל תוספות חול  אספקת אבנים בגוונים שיבחרו, ביצוע הריצוף במירקם שיבחר,

 וכו'. 

 כמפורט בגוון כלשהו כולל לבן ו ס"מ 6התשלום מסווג ע"פ עובי אבן משתלבת 

 בכתב הכמויות.

 עבור הריסוס בחומר מונע נביטה ישולם בנפרד.
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 והשקיהעבודות גינון  – 41פרק 

 

 הכשרת קרקע   -  41.01.000.00סעיף 

 

 א. כללי 

בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה, שטחים קטנים, אותם אין אפשרות לעבד עם  .א 

 לפחות.ס"מ  30כלים מכנים גדולים יעובדו בכלים ידניים לעומק של 

 העבודה כוללת הפיכת קרקע ותיחוחה. .ב

בשטחים המיועדים למדשאות, בהם על הקבלן להוסיף אדמה גננית, הקבלן יתחח תחילה  .ג

את שכבת הקרקע העליונה המקומית ואחר יפזר את האדמה. אין לפזר אדמה גננית על 

 קרקע מהודקת.

 ס"מ. 7 –במסגרת ניקוי השטח המיועד לשתילה, יסולקו אבנים גדולות מ  .ד

 יש לנקות מסלעות מעשבייה, אבנים קטנות ועודף קרקע. .ה

 

 ב.  תוספת קרקע חקלאית לאזורי הנטיעות

 

 

 

אדמת גן מובאת, תהיה מסוג "טרה רוסה", משכבת הקרקע העליונה או בהתאם להנחיות  .א

 ע"י המפקח. ושיינתנ

הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות וחלקי שורשים של עשביה חד שנתית ורב  .ב

ס"מ  5שנתית ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל אבנים שגודלם מעל 

 .PH 7-8. דרגת החומציות תהיה 10%ושעור האבן לא יעלה על 

 הקבלן ועל חשבונו.אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל, תורחק מהשטח ע"י  .ג

 ס"מ לאחר נחיתה. 30עובי שכבת הקרקע יהיה לפחות  .ד

 30בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה, כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק של  .ה

ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע המקומית. כאשר מוסיפים שכבת 

רכבה, זהה או קלה ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בה 30קרקע שעומקה מעל 

 מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

פיזור קרקע בסוללות ומדרונות יבוצע באמצעות טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא  .ו

 ס"מ כל שכבה. 20 ÷ 30שיניים. אופן הפיזור יהיה בשכבות של 

 כיוון הפיזור יהיה במקביל לכביש. .ז

הקרקע בערמות ופיזור תוך כדי נסיעת המשאית בניצב קיים איסור מוחלט לשפיכת  .ח

 לכביש. כל תנועה תעשה במקביל לציר הכביש.

 

 ג. יישור גנני
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 .להשקיהיישור גנני יבוצע לאחר ביצוע ראשי מערכת וקווי מים ראשיים  .א

 

 

 ד. הדברה 

  

 הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב שנתית. .א

מ"ק  30השקיית הקרקע להנבטת עשביה, תבוצע פעמיים בהפרש של שבועיים, בכמות של  .ב

 לדונם לכל השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח.

לאחר הופעת העשבים, הם ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע המפקח. הריסוס יהיה על  .ג

 ייה רטובה.עשבייה רעננה ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות וכאשר עלוות הצמח

 הקבלן ימנע מנזקים לצמחייה קיימת. במידה ויהיו נזקים יתקן את הנזקים על חשבונו. .ד

לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה  .ה

 מלאה.

 

 ה. זיבול ודישון

 

 

 

 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, מחלות ומזיקים. .א

 24בניגוד לאמור במפרט הכללי לעבודות בנייה הצנעת הקומפוסט והדשן תעשה תוך  .ב

שעות יפסל והקבלן יצטרך  48 –שעות ממועד הפיזור. קומפוסט שישאר בשטח יותר מ 

 לספק קומפוסט אחר תחתיו על חשבונו.

לפזר, הזיבול והדישון ייעשו על כל שטח השיחיות המתוכננות ולא בבורות השתילה. יש  .ג

מ' בין שיח לשיח,  1.5לערבב, להפוך אדמה וליישר. בשטח בו מרווחי הצמחייה עולים על 

 פיזור הזבל והדשן יהיה רק בבורות.

 

 ו. יישור סופי 

  

לקראת הנטיעה, לאחר הזיבול, הדישון, עיבודי הקרקע וההשקיה, יעשה יישור סופי  .א

 במגרפות או ע"י ארגז מיישר.

 ימים לפניה. 5תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר עבודה זו  .ב

  

 .עפ"י הפרוט בסעיפים השוניםמדידה ותשלום: 

 

 41.03תת פרק 

 נטיעה, שתילה וזריעה

 

  41.03.010.00סעיף 

 כללי –נטיעה, שתילה וזריעה  
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 א. כללי 

 ההשקייה.כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר פריסת מערכת  .א 

הקבלן יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על  .ב

 חודשים לאחר מסירת העבודה(. 12חשבונו הוא, כולל בתקופת האחזקה. )

 השתילים יובאו ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון. .ג

 כל עצי הזית יאושרו ע"י האדריכל במשתלה, לפני הבאת העצים לשטח. .ד

השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל, לפני השתילה. לא יישתלו ולא יינטעו עצים  כל .ה

שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל. שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל. 

 האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש ע"י הקבלן לביצוע העבודה.

עים בתכנית, אלא באישור בכתב לא תהיה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופי .ו

 מהמפקח. 

 

 ב. בור נטיעה

  

אין לחפור בור נטיעה עמוק מידי, לבל ישקע השתיל עם שקיעת האדמה המתוחחת יותר  .א

 מן הדרוש לבריאות צוואר השורש שלו.

באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור או לחצוב בור נטיעה עמוק מהשכבה המעובדת  .ב

השטח. אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז בהכשרה עמוקה של 

 הבור. כמו כן, יש לדאוג לניקוז באזור סלע.

 החפירה תעשה בעבודות ידים או בכלי מכני ו/או ידני. .ג

 עומק וגודל הבור יאושרו בכתב ע"י המפקח, לפני מילוי הבור באדמה גננית. .ד

הבור, לצורך הנטיעה, ורק לאחר מכן הקבלן יספק לאתר את אדמת הגן, הדרושה למילוי  .ה

 תאושר הנטיעה.

 

 ג. בורות לעצים 

  

בעת חפירת בורות נטיעה במדרון, יש להעביר את עודף האדמה ליצירת תלולית בקדמת  .א

 הבור, בצד המדרון, וזאת על מנת ליצור בור מפולס, אשר ימנע את בריחת מי ההשקיה.

 

 ד. שתילה 

 יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם.בסמוך למועד הנטיעה  .א 

 

 ה. נטיעת עצים  

  

המזמין שומר לעצמו זכות לספק את העצים בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצים  .א

מהמכרז. במקרה זה יבצע הקבלן את כל העבודות הנלוות לנטיעה: חפירת הבורות, מילוי 

קיה לרוויה בעת השתילה אדמת גן, דישון, זיבול ומילוי הבור חזרה בעת השתילה, הש

ובהמשך השקיה סדירה, עד למסירה סופית של העבודה. העבודה תבוצע בתאום מלא 
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 ובשיתוף פעולה עם ספק העצים, הכל בהתאם להנחיות המפקח ובאישור מחלקת הגננות.

הקבלן מתחייב להשקות את העצים הנשתלים בכל דרך שהניא, כולל הבאת מיכלית  .ב

 מערכת השקיה סופית.לשטח, עד להנחת 

במידה והקבלן ישתול עצים בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצון המפקח, העירייה  .ג

 והאדריכל, יוציא הקבלן את העץ מהשטח וישתול עץ חדש.

 העצים יאושרו ע"י סימון או עפ"י דוגמא, לפני הבאתם לשטח. .ד

 צים מזן.ע 3עצים מחבית או מפח יאושרו עפ"י נטיעה מדגמית באתר, לפחות  .ה

עץ בוגר יוגדר כעץ בעל גזע ישר ומעוצב, נקי מפצעי גיזום פתוחים, בעל התחדדות גזע  .ו

ברורה מן הבסיס לצמרת, נוף מפותח ואופקי ומערכת שורשים מסועפת ולא פגומה, בעלת 

 מ'. 1.2קוטר של 

 הוצאת העץ מהאדמה תבוצע ע"י מכשיר להעתקת עצים. .ז

 טוף ביוטה וקשור בחבלים, ולא ברשת מגולוונת. בזמן ההובלה, גוש השורשים יהיה ע .ח

 העצים יהיו אחידים במראה ובנוף ויישתלו בעונה המתאימה. .ט

 מ' אחד מהשני. 2.5העצים במשתלה יהיו שתולים במרחק מינימלי  .י

 הורדת העצים לבור השתילה תבוצע ע"י מנוף. .יא

ימוח יורחק הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים. עץ שלא יראה סימני קליטה או צ .יב

 מהשטח והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו.

חודשים מיום התחלת האחזקה השנתית, או מיום החלפת  12 יינתןאישור לקליטת העצים  .יג

 עצים לגבי עצים שהוחלפו לאחר מסירת העבודה.

 העברת העצים תעשה תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש העפר ע"י קשירה. .יד

 ק מהמשתלה רק בעונה המתאימה.את העצים יש להעתי .טו

 

 ו. תהליך השתילה

  

העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו. יעשה שימוש  .א

בקרש נטיעה, לצורך ווידוי השתילה במרכז הבור, בגובה הנכון של צוואר השורש כלפי פני 

 הקרקע ובזווית הנכונה של גזע העץ.

המשופרת מוסיפים בשלבים: ראשית שליש מהגובה ואח"כ מבוצעת השקיה. את הקרקע  .ב

 שליש ולאחר מילוי כל הבור.-יש לחזור על כך בגובה שני

לצורך ההשקיה לאחר השתילה יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע.  .ג

 במידה ודבר זה אינו אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.

 ההשקיה בקיץ תהיה פעם עד פעמיים בשבוע ועפ"י הנחיות המפקח.תדירות  .ד

לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ מפחיתים את תכיפות ההשקיה לרמה  .ה

 המקובלת לגבי כל שתיל ועפ"י הנחיות המפקח.

 

  

 ז. תמיכה וקשירת עצים
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 תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ, אלא אם נאמר אחרת. .א

מ' לפחות גבוהות  0.5מ' או  2.5הסמוכות לתמיכת העצים תהיינה בגובה מינימילי של  .ב

 מהעץ הניתמך. 

 , מקולפים ומחוטאים. 2התמיכות יהיו מעץ אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר " .ג

ס"מ משני צידי העץ, ועליו תושלח  15מ', במרחק  0.5התמיכות יטמנו בקרקע בעומק  .ד

 ס"מ. 25טיכמוס( באורך צינורית שקופה אלסטית )ש

כבלים תעופתיים, מגולוונים, המעוגנים ביתדות, עשויות  3עצים בוגרים יעוגנו באמצעות  .ה

ס"מ מהגזע. היתדות ייתקעו  40-50יציקת אלומיניום, שייקבעו מסביב לעץ, במרחק 

 ס"מ. 60לעומק 

 יש לסמן את היתדות והכבלים באופן ברור למניעת פגיעות. .ו

 לקשירה. Uקשירת הכבל לעץ תהיה ע"י צינור גומי, לא פוליאתילן, ועגנית בצורת  .ז

בקשירה לתקופה ארוכה ובעצים גדולים וכבדים, ניתן להשתמש לתמיכה בעוגנים ממתכת  .ח

מגולוונת המוחדרים לתוך גזע העץ ובתנאי שמקום החיבור יטופל כהלכה למניעת חדירת 

 לו על מנת לאפשר תנודות ברוח.פגעים. יש להוסיף קפיצים לכבלים א

 בטבלה להלן מפורטים נתוני העוגנים בתלות בקוטר גזע העץ: .ט

 סוג עוגן עובי כבל אורך כבל קוטר עץ 

בעלי יכולת אחיזה 

 )ק"ג(

 "3 3.6 1.6 140 

 "6 4.0 3.2 500 

 "10 4.5 6.4 1,500 

 

  ח.  מידות עצים

 מאפיינים של עצים:בטבלה להלן מפורטים מידות ונתונים  .א

 

הגדרת 

 העץ

בכתב 

 הכמויות

גודל 

כלי 

 )ליטר(

קוטר 

 גזע

גובה 

 מדוד

גובה 

שתיל מעל 

 השורש

גיל 

 שנים

 גודל בור 

 )מ'(

קומפוסט 

כלורי 

 )ליטר(

אשלגן 

פוספט 

סופר 

 )ליטר(

בוגר 

 צאלון 

 "25 – "8 

בתלות 

 סוג העץ

עפ"י  ס"מ 150

 הנדרש

5 1.5 

 קוטר

1.5 

 עומק

 ליטר 4  100

 

 נטיעות 
   

 יישור גנני ויישור סופי .1
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 יישור גנני ויישור סופי יתבצעו לאחר הניקוי, הסרת צמחיה ועבודות הדברה

 )ראה להלן( ולאחר שיפלס הקבלן את כל השטח ויביאו לשיפועים שצויינו

 בתכניות, ואשר יבטיחו את ניקוזו. העבודה תתבצע בכלים מכניים ובעיקר

 ס"מ. ± 5בעבודות ידיים. הדיוק הנדרש הוא 

 

 לקראת הנטיעה, לאחר זיבול ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור

 סופי במגרפות. עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא

 ימים לפניה. 5מוקדם מאשר 

 

 עיבוד קרקע .2

 

 ס"מ, ויכלול הפיכת 20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 

 ס"מ, שתתגלה מעל פני 5 –הקרקע ותיחוחה. כל פסולת ואבן הגדולה מ 

 הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד הקרקע ייעשה  לפני הזיבול

 והדישון אך מותר לבצעם במשולב.

 

 השמדת עשבים .3

 

 הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה.

 

 עליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר,שטחים ש

 בחומר מדביר. סוג החומר, צורת ההדברה, הריכוז ואופן הביצוע טעון

 עד להשמדהאישור המפקח. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל העשבים, 

 .ההעשבייהמלאה של 

 

 או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות. מכניהריסוס ייעשה במרסס 

 

 זיבול ודישון .4

 

 באם לא מופיע סעיף זיבול בכתב הכמויות ובאם לא צויין אחרת בכתב                     

 הכמויות סוג הזבל יספק זבל בקר רקוב לחלוטין ומפורר היטב, או

 שיתייבשקומפוסט "דשן אור". הזבל יפוזר בשכבה אחידה ויצנע מיד לפני 

 ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצנעה תבוצע בכלי מיכני, מחרשה, מתחחת

 או בעבודת ידיים. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט.

 

 ביחד עם הזבל האורגני יפוזרו ויוצנעו גם דשן אשלגני וזרחני במידה שווה

 על פני כל השטח.
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 מ"ק לדונם 15 ןיינתק"ג  1לצמחים ממיכל  כמות הזבל תהיה: 

 ק"ג לצמח. 5 יינתןק"ג  5-3לצמחים ממיכל    

 ק"ג לצמח. 20 יינתןק"ג  20לעצים    

 ק"ג לצמח. 50 יינתןלעצים בוגרים    

 

על הקבלן לאשר  סופרפוספט ק"ג 100מ"ק זבל בקר רקוב +  25לדשא ושטחי שתילת יחורים: 

 חתומות ע"י המפקח. את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח

 

 חריש עמוק .5

             החריש ישודד ס"מ. לאחר 50כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה ברוטר לעומק                     

 השטח במשדדה וייושר בארגז מיישר.

 

 בור נטיעה .6

 יש לקבל אישור מנציג מחלקת הגננות לטיב השתילים ולגודל בור הנטיעה לפני נטיעת

 העצים.

 לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים 

 הנשתלים בדקר, ייחפר בור, שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מערכת

 השורשים של השתיל. באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור, או לחצוב, בור

 נטיעה בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח.

 

 השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחלאם עומק 

 בנטיעה אלא לאחר שהמפקח בדק את הבור.

 

 מידות הבור יהיו כדלקמן:

 

 ס"מ  80/80/80 –ק"ג  20צמח ממיכל 

 ס"מ 60/60/60 –ק"ג  5ורדים וגפנים חשופי שורש וצמחים ממיכל 

 ס"מ 50/50/50 –ק"ג  3צמח ממיכל 

 ס"מ 30/30/30 –ק"ג  1צמח ממיכל 

 

 אדמה .7

                         נקיה לחלוטין", טרה רוסה"אדמת הגן למילוי שטחי הנטיעה תהיה מסוג 

                      האדמה שיספק הקבלן. אבנים וכן כל חומר זר, שורשים, מכל עשבי בר

 :הדרישות לטיב האדמה הן. תעבור בדיקות מעבדה ותקבל אישור המפקח
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 10%-20%אינדקס הפלסטיות  .1

 80%-20%   200עובר נפה מס'  .2

 שורשים, עשבים רב שנתיים, מחלות החומר לא יכלול גושים, אבנים, .3

 שורש, מזיקים וכל פסולת אחרת

 PH 5.5 – 7.5דרגת החומציות  .4

 רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן, אשלגן(.  .5

                       

 פזר אדמה במקומות החסרים בגומות, מחיר האדמה כולל פיזורהקבלן י                      

 ובכל שטח שיידרש, בכלים מיכניים ו/או בעבודות –בכל השטח הפתוח                       

 ידיים.                     

 המדידה לפי מ"ק או לפי השטח בהתאם לעובי השכבה הנדרשת בכתב                     

 הכמויות.                      

 

 ואחסונםטיב השתילים  .8

 

        על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא

 מחלות, חופשיים ממזיקים, וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל

 השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים החריגים מהמיכל ייגזמו.

 חשופי שורש או במיכלים כנדרש. כל השתילים חייביםהורדים למיניהם יהיו 

 לעמוד בעת הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים.

 

 פעולת הנטיעה .9

 

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי

 או ביום של רוחות עזות. שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום

 זה, או מיד לאחר הבאתם מהמשתלה כששורשיהם רענניםהאחסנה או מהארי

 ושמורים בלחות מתאימה.

 

בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. 

 שורשים החורגים מהגוש יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך

 ח.יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו בעת הנטיעה בהתאם לצרכי הצמ

 שיעור הקיצוץ בשורשי עצים נשירים יותאם לגיזום נופיהם. יש להקפיד על

 כך שכל שתיל יינטע במקומו, המסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב

 השתיל במיכל או במשתלה, כך שצואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב

 תקין.

 

 תמיכת עצים .10
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 מ' וקוטרה לפחות 2.50 –תמיכת העצים תיעשה ע"י סמוכה עגולה, שאורכה כ 

 ס"מ, אחיד לכל אורכו ככל האפשר, קלופה ומחוטאת בחומר חיטוי מאושר. 6

 יש לתקוע את הסמוכה לפני הנטיעה לתחתית בור הנטיעה, סמוך לגזע העץ

 קשירת העץ לסמוכה תבוצע אחרי שקיעתבצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. 

 האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה.

 

 

 אחריות לקליטה .11

 

 שתילים שלא נקלטו, שתילים שלא יראו סימני צמחיה וגידול או שיהיו פגומים

 או שבורים, חולים או מנוונים או בלתי מפותחים יחשבו כאילו לא נקלטו

 ויוחלפו בחדשים. ההחלטה בנדון תהיה בידי המפקח בלבד.

 החלפת השתילים תבוצע לפני הקבלה הראשונה וכן לפני המסירה הסופית של

 השטח הנטוע.

 

 עץ מבוגרנטיעת  .12

 

 עץ מבוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח.

 בין עצים שניתן להעבירםאם העץ לא טופח במשתלה להעברה לגיל גבוה, הוא יבחר 

 בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים נאותה לקליטה וצמיחה. את השורשים

 החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים שנשברו או  שנתקלפו

 בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות ובזהירות

 במידה העלולה לסכן את סיכויי קליטתו.מירבית. לא ינטע עץ שגזעו נקלף 

 

 

 אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפקח.

 גיזום הנוף של עץ מבוגר בעת נטיעתו במקום החדש ייעשה בשיעור התואם

 את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום הסופיים ייעשו בזמן הנטיעה עצמה.

 

 מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של כל גושבור הנטיעה לעץ 

 השורשים ויאפשר הידוק סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף,

 בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל יישברו או יימעכו השורשים 

 שמתחת לגוש.

 

 יסי אויר בגושתוך מהלך הנטיעה יושקה הבור לרווייה כדי למנוע היווצרות כ

 האדמה, מתחתיו ובין השורשים.

 

 מ' וגודל  1.20/1.20/1.00 –אך גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ 

 מ'.  2.00/2.00/1.50 –בור הנטיעה לא יהיה קטן מ 
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 תחזוקת הנטיעות עד למסירת העבודה .13

 

 תאריך גמר העבודה יאושר ע"י המפקח. החל מתאריך זה, לפרק זמן של

 יום, יטפל הקבלן ויתחזק את כל הנטיעות, השתילות ושטחי המזרע,ששים 

 על חשבונו.

 

 התחזוקה כוללת עישוב, עידור השטח, סידור צלחות לעצים ועידורן, הדברת

עשבים במדרכות וכן הדברת מחלות ומזיקים, השקייה לפי הצורך, כיסוח המדשאות וחיתוך 

מילויים באדמת גן פוריה, וגיזום העצים והשיחים כנדרש שוליהן, דישונים, יישור שקעים ע"י 

 להתפתחותם וצמיחתם, אחזקה וניקיון של המדרכות וריהוט

 הרחוב, הגדרות וצביעתם במידת הצורך.

 

 בתום ששים הימים תהיה מסירת העבודה. שטח הנטיעות יהיה עדור ונקי

 מעשבים.

 חודשים 10האמור לעיל למשך הקבלן יתחזק ויטפל לפי כל  –מתום ששים הימים 

 נוספים בתשלום עפ"י כתב הכמויות.

 

 אחריות

 חודשים עד למסירה הסופית לעירייה.   12הקבלן אחראי לאחזקת כל השטחים למשך 

 הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול. בתום

 תיליםתקופה זו על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בש

 חדשים. טיב השתילים שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפרט

 החוזה. דשאים, שאינם מכסים את מלוא השטח יישתלו מחדש, והשטח יתקבל

 רק לאחר כיסויו המוחלט.

 

שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי 

 לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראות המפקח.מפותחים ייחשבו כאילו 

 

 אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות העפר, הבניה,

 הנטיעה  ולמערכת ההשקייה ותיחשב החל מתאריך גמר העבודה.

 

 לעצים מבוגרים ודקלים תהיה האחריות לשנה, ואחריות חוזרת לאחר נטיעתם

 מחדש.

 המחירים ואופני מדיד

 

את  00המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי 

עבודות הלוואי והעזר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה 

 ואחריות לקליטת הצמחים. במפרט, וכן הכנת תכניות עדות המצוינותעליהם וכו' בתקופות 
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 חישוף השטח

 ו ביחד, כמצויין בכתב הכמויות, במטרים רבועים נטו. יימדדיישור גנני ועיבוד קרקע 

 בכתב הכמויות סעיף מיוחד ליישור גנני ועיבוד קרקע יש לראות את צויןבאם לא 

 מחיר עבודה זו ככלולים במחיר הנטיעות.

 

 עשבים והדברה

 ו לפי שטח במ"ר. יכללו במדידה רק השטחיםיימדדהדברה ע"י ריסוס או איוד 

 בהם בוצעו העבודות לפי הוראה בכתב מהמפקח. השטחים להדברה יסומנו

 גבי התכנית. על

 

 זיבול ודישון

 באם בכתב הכמויות לא יפורט סעיף מיוחד לזיבול, כוללים מחירי העבודות .א

 הנטיעה השונות את הזיבול הדרוש.

 במ"ק מובא לשטח. דישון יימדדזיבול בזבל אורגני או בקומפוסט  .ב

 בכמות הדשן בק"ג. רק באם מופיע סעיף כזה יימדדבדשנים כימיים 

 בכתב הכמויות.

 בודות הזיבול והדישון כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא.ע

 

 צמחים

 פתיחתו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כולל יימדדעבודות נטיעה ושתילה        

  וההשקיההבור, אדמה חקלאית לבור הנטיעה, זיבול ודישון כנדרש, הנטיעה        

 שלאחריה והסמיכה.       

 

 עצים מבוגרים

 מ' מעל פני האדמה(. העבודה כוללת גיזום 0.20המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד 

 והכנת העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, תפירת

, תמיכה וכל הטיפול השקיהבור הנטיעה ואדמה חקלאית למילוי הבור, נטיעה, זיבול, דישון, 

 הדרוש לקליטתו.

 עשיינטהאחריות לקליטה תהיה במשך שנה לאחר קבלה סופית של הנטיעות. על כל עץ 

 מחדש בתקופת האחריות תחול האחריות במשך שנה נוספת.

 

 

 האדמה

 השיטות הבאות שהופיעו בכתב הכמויות:האדמה תמדד לפי אחת 

 בציון עובי שכבת האדמה. –לפי שטח  .א

 לפי נפח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח. .ב

 לפי נפח ממולא. מדידת השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה, ומדידה .ג

 לאחר ביצוע העידור באדמה.
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   41פרק 

 מפרט מיוחד למערכת השקיה

 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות  השקיה ואופני מדידה מיוחדים            

 כללי 

 לעבודות גינון, השקיה ונטיעות הכוללות: סמתייחפרק זה                      

עבודות הכשרת קרקע, אספקה ופיזור אדמת גן, ביצוע מערכות השקיה, עבודות נטיעה  

 ואחזקה.לסוגיה, עבודות מיוחדות טיפול 

 

 41המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה, פרק  

, מפרט זה אינו מצורף לתוך המכרז ועל הקבלן לרכושו תמשרדי-הביןשבהוצאת הועדה 

 בהוצאה לאור של משרד הביטחון, הקריה ת"א.

במפרט זה שונים או  העבודה תבוצע בהתאם למפרטים הנ"ל במידה והסעיפים המפורטים 

 מנוגדים לאמור במפרט הכללי, המפרט המיוחד הוא הקובע.

על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט זה, לבין המספור המפרטים  

 האחרים.

העבודה תתבצע בהתאם למפרטים הנ"ל במידה והסעיפים המפורטים במפרט זה שונים או  

 במפרט הכללי המפרט המיוחד הוא הקובע.מנוגדים לאמור 

 

 כמו כן מסמכים נוספים הכלולים במפרט אינם מצורפים:  

 . רשימת אביזרים מומלצים ע"י היזם.1  

  

 שלבי ביצוע 

לפני תחילת העבודה באתר, על הקבלן לתאם ולהזמין באמצעות המפקח ובנוכחותו את  

 מתכננת ההשקיה לישיבת תאום לקבלת הנחיות.

  

 הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים בכתב מהמפקח בשלבים הבאים:                      

 אישור ראש מערכת במקום הבניה .1

התקנת מערכת השקיה וכיסויה אחרי בדיקת צנרת בלחץ מים ובספיקות מתאימות ואחרי  .2

 בדיקה מדידה וסימון.

 אחזקת השטח.  .3
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 יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא.ללא אישור בכתב לכל שלב, לא  

 

 השקיה - 41.1

 כללי: - 41.1.01

 ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המבוצעות מצינורות פוליאתילן. .1

לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא  .2

 ביזרים השונים הדרושים להשקיה.כוללת את כל הצינורות והא

 המעודכן. 449כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן הישראלי  .3

 אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנון לפני ביצוע. .4

לפני תחילת העבודה בשטח על המבצע למדוד ולאמת שלחץ המים במקור המים זהה לנדרש  .5

 , יש להודיע למתכנן.תכניות. על כל סטייה מהלחץ המצוין בניותתכב

מעודכנות ומאושרות ע"י המתכנן, אשר תשא את  תכניותהתחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת  .6

 החותמת "לביצוע".

 המבצע יתחיל בעבודה רק לאחר קבלת אישור לתחילת ביצוע. .7

לומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר על המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית אימות, כ .8

 ביצוע.

לפני תחילת העבודות באתר על הקבלן באמצעות המפקח, להזמין את המתכנן מערכת ההשקיה  .9

 בנוכחות בא כוח הרשות המקומית לקבלת הסבר מפורט על תכנון המערכת.

 תיאום לקבלת אישור לשלושת השלבים הבאים:  

 לצורך בדיקה מדידה וסימון.לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים   

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מאימות.  

 בנית ראש מערכת יבש )מומלץ להביא לשטח ראש מערכת שלם ללא חיבורים סופיים(.  

 

 הגדרות  

 בכל מקום שמצוין "חפירה", יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול תוספת מחיר בשל כך.  

 

 הוראות כלליות  

הטכני    ובפרטים ו/או במפרט תכניותעבודות ההשקיה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן בכל   

 .ימשרד-הביןהמיוחד להשקיה, ועפ"י המפרט 

 

 במקרה של סתירה בין המסמכים השונים יהיו העדיפויות לגבי הבצוע כדלקמן:  

 ההשקיה. תכניות. 1  

 . המפרט הטכני המיוחד.2  

 . כתב הכמויות.3  

 .ימשרד-הביןמפרט . ה4  

   

 במקרה של סתירה בין המסמכים השונים לגבי תשלום יהיו העדפות כדלקמן:  

 . כתב הכמויות.1  

 . מפרט טכני ואופני מדידה מיוחדים.2  
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 .תכניות. ה3  

 .ימשרד-הבין. המפרט 4  

 

 מדידה וסימון לצורכי פריסת מערכת השקיה-41.1.02

 לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל יישור סופי.המדידה והסימון ייעשו רק  .1 

הקבלן ימדוד ויסמן את תוואי ומיקום הצינורות: אי דיוק בין התכניות לשטח יובא לידיעת  2 

 המפקח והמתכנן.

 תוואי החפירה יסומן ע"י אבקת חול. .3 

 עבודה שבוצעה על סמך סימון לא מדויק תפורק ותבוצע מחדש. .4 

 צינורות לפי מ"א. המדידה לתשלום: .5 

 שלוחות טפטוף לפי מ"א.  

 שרוולים לפי מ"א.  

 ראש מערכת לפי יח' קומפלט.  

 מחשב לפי יח' קומפלט.  

 ארונות הגנה לפי יח' קומפלט.  

 

המחיר: ליח' המדידה הנ"ל כולל את  כל העבודות והדרישות בהתאם למפורט במפרט המיוחד  

 האביזרים הנלווים כולל לקבלת מערכת גמורה ומושלמת להפעלה.והכללי וכן כל 

 

 חפירה - 41.1.03

לפני תחילת העבודה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים,  .1 

ביוב וכו'. בחברת חשמל, בזק, הכבלים, עירייה, מקורות וכו' ולקבל מהם אישור עבודה בכתב 

עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן  או ממזמין העבודה.

 החפירה.

 חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מיכנים, או בעבודות ידיים. מומלץ להשתמש מתעל. .2 

 עומקי החפירה, למעט עומקי שרוולים, יהיו כדלקמן: .3 

 עומק חפירה קוטר צינור                                          

 ס"מ 60מ"מ  ומעלה                                   75     

 ס"מ 40מ"מ                                         63-40                 

 ס"מ 30מ"מ ומטה                                     32      

 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור, או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על הצנרת הפלסטית ע"י   

 שרוול. לאחר תיאום עם המתכנן.

ס"מ  15 -במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב  

 ס"מ. 15ותרופד באדמה נקייה מאבנים בעובי  מהעומקים הנ"ל

 רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה של צנרת. .4 

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה תעלה ע"י הגדלת רוחב   

 החפירה, או להעמיק את החפירה בדרגה אחת לפחות.
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שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר  בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר, .5 

צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו. )ע"י מילוי מהודק של מצעים, ציפוי אספלט, 

 החזרת מרצפות, אבני שפה ועוד( כלול במחיר השרוול.

השרוול יהיה בהתאם לתכנון ובקוטר מינימום כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו, בתוכו  .6 

 מ"מ. 8ט משיכה מניילון בעובי מושחל חו

ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו   

 את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון.

ס"מ מתחת למצע כביש  70מ"מ. עומק  12.5יהיה מפי.וי.סי. לחץ מים דרג  - שרוול החוצה כביש .7 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. 120)קרקע מקומית(, כלומר 

 60ס"מ מתחת למצע מדרכה )בקרקע מקומית( כלומר  35עומקו יהיה  - שרוול החוצה מדרכה  

 ס"מ מתחת לפני המדרכה.

 שרוול יונח משטח מגונן לשטח מגונן, או שיונח עד בריכת הגנה הכל בהתאם למצוין בתכנית. .8 

ה יושחל בתוך השרוול, קצוות הצינור והשרוול יסגרו במידה ולא ממשיכים בביצוע נור השקייצ .9 

 המערכת.

 שרוול קיים ייחשף בקצוות וצינור ההשקיה יושחל דרכו. .10 

ס"מ עם  80, או 60הסתעפות בצנרת ההשקיה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכת בטון )ביוב( בקוטר  .11 

 מון רשת השקיה. מכסה בגובה הריצוף. במכסה יוטבע סי

 

 צנרת ומחברים – 41.1.04

 .449צינורות מחומרים פלסטיים כנדרש בתקן הישראלי  .1 

 יש לאטום את פיחתי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .2 

 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש. .3

הפוליאתילן להמטרה ולטפטוף יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים. כל המחברים לצנרת  .4        

 מחברים לשלוחות הטפטוף יהיו בהתאם להנחיות בתכנית.

 4מ"מ הרוכב יהיה בעל  75הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר  .5

 ברגים.

 כל המחברים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת.  .6

 בידוד טפלון. את התבריגים יש לעטוף בסרט .7

 

 

 פריסת צנרת וחיבורה – 41.1.05

 הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה. .1

 הצנרת תונח בצורה רפויה )ללא מתיחה(. .2 

אין ליצור זווית חדה בצנרת פוליאתילן, בכל מקרה של זווית יש להשתמש באביזר פלסטי  .3 

 מתאים.

 עות מפרישתו.ש 24לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום  .4 

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או שהצינור התחתון הוא בעל הקוטר  .5 

 הגדול והעליון הוא בקוטר קטן יותר.

 צינורות זהים בקטרם, המונחים באותה תעלה, יש לסמן בנפרד ע"י סרטי סימון בכל צומת. .6 
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 שלמים, ללא כל מחבר בתוך השרוולים.צינורות העוברים בתוך השרוולים יהיו  .7 

בהרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה הצינור. ניתן ליצור זווית  .8 

 )פאזה( בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית שאיננה על בסיס נפט.

על הצינור לעבור במחבר דרך טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום במחבר. סגירה והידוק   

 מחבר יעשה באמצעות מפתחות מתאימים.ה

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות  .9 

 מתאימים.

החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים על מנת שלא תהיינה נזילות )מקדח כוס עם מוביל(   

 מ"מ מקוטר הרוכב. 2-קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 יש להקפיד להוציא את דסקית הצינור שנקדחה.  

אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול  .10 

 מטר מאביזר היציאה. 2.0יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 

 אין לחבר קווי הארקה כלשהם לקווי המערכת. .11 

 ם, שסתומים וכו' בשטח, יוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת.ברזים, ווסתי .12     

 

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה - 41.1.06

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצינורות ולספור את  .1 

 האביזרים. על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.

י שלוחות לפי סדר ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר תבוצע שטיפת קווים ראשיים וסופ .2 

שלוחה. יש להקפיד שסילון המים היוצא משלוחה יהיה בזרם סביר וזהה בעצמתו לסילון המים 

 בשלוחות האחרות.

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש  .3 

מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים  1.0רך אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באו

 כך שהאביזרים יעמדו בלחצי העבודה המתוכננים.

 15באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי   

 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.

שעות.  24העמידה בלחץ יהיה לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, משך  .4 

במידה שתתגלנה נזילות יש לתקנן ולבדוק שנית, כיסוי סופי של התעלות רק לאחר קבלת 

 אישור המפקח.

 

 כיסוי סופי - 41.1.07

 לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי   

תעלות יש למלא ולהדק תוך כדי הרטבה עד גובה פני ייעשה באדמה נקיה ללא אבנים. את ה             

 השטח. יש לדאוג למילוי כל שקיעה בעתיד, עד שיתקבלו פני השטח ישרים.

 

 ראש בקרה )ראש מערכת( – 41.1.08

 מיקום מדויק של ראש הבקרה יקבע עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם המזמין והמתכנן. .1 

 ם יבוצעו עפ"י פרט בתכנית.האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבת .2 
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אביזרי הראש יורכבו בצורה קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה  .3

 ופירוק של כל אביזר בצורה נוחה.

+ מתאם  זוויתמעלות ע"י שימוש ב 90של  תבזוויהיציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה  .4

( יוכנסו לקרקע בקו מאונך 6)רקורד(. הזקיפים יהיו מחומר קשיח )פי.וי.סי או פוליאתילן דרג 

מעלות לצינור העשוי  90של  זוויתעד לעומק הנדרש בהתאם לקוטר הצינור ויתחברו ב

 מחומרים פלסטיים ע"י זווית.

 בראש בקרה יותקנו רקורדים.  .5  

 ארון ראש הבקרה יינעל במנעול.  .6 

 בסוף ראש הבקרה יורכב פקק. .7 

ראש הבקרה והארון יונחו במקביל לאבן שפה, או לקיר ו/או לפי כל דרישה והנחית הפיקוח. על  .8 

 כל מקרה על הקבלן לקבל אישור למיקום הארון.

 קרקעי-ראש על .9 

 + סוקל. 333וכית + מנעול חצי צילנדר הראש יוגן ע"י ארונות מתוצרת עם הגנה נגד סיבי זכ  

ס"מ  20מידות הארון יילקחו לאחר השלמת הראש. מידותיו יקבעו כך שדופנותיו יהיו רחוקות   

 לפחות מכל אביזר שבמערכת.

 אביזרי הראש יהיו במרכז הארון. במידת הנדרש ישולבו מס' ארונות.  

 

 טפטוף - 41.1.09

ת ואביזריה, כולל ראש בקרה, נכונות גם כאן. מטרתו כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנר .1

 של סעיף זה להוסיף להוראות אלה את האופייני לטפטוף.

מרחקים בין הטפטפות ובין השלוחות וכן האורך המכסימלי המותר של  –סוג צנרת הטפטוף  .2

 השלוחות יהיה ע"פ תכנית ההשקיה.

לחבר לקו המחלק את שלוחיות הטפטוף יש לשטוף צינורות מחלקים ואחר  -שטיפת הצנרת  .3

ולשטוף. יש לדאוג שמכל שלוחית יצא זרם מים זהה בעוצמתו לזרם שבשלוחיות האחרות. רק 

 לאחר השטיפה יש לחבר לקו מנקז ולשטוף.

במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים המתאימים לסוג צנרת טפטוף בהתאם להנחיות  .4

 בתכנית.

התאם לתכנון. בעומק שצוין בסעיף הדן בעומקי החפירה בפרק זה. צנרת מובילה תונח ותיטמן ב .5

הצינורות המחלקים והמנקזים יהיו, לרוב, באותו קוטר ויוטמנו כשהם צמודים לשולי הערוגה 

 )לחגורת הבטון(.

כל קצות שלוחות הטפטוף יתחברו לצינור מנקז. הצינור המנקז יסתיים בבריכת שטיפה )הגנה(.  .6 

 לא בריכת הגנה יסתיים במצמד + פקק )ללא קיפול צינור(.צינור שטיפה ל

תונחנה השלוחות לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת. קווי הטפטוף  -בשיחים  .7 

 יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.

 בין הטפטפות.  המרחק מצינור מחלק לטפטפת ראשונה לא יעלה על מחצית המרחק .8 

שלוחות טפטוף תונחנה ע"ג הקרקע בצורה רפויה ללא מתיחה, ותיוצבנה ביתדות ברזל מגולוון   

 מטר. 2.0ס"מ, או ע"י מייצבים סטנדרטיים כל  30מ"מ בצורת "ח" באורך  3

 -בשטח המיועד לשיחיה חדשה תונחנה שלוחות הטפטוף לפני ביצוע השתילה. בשיחיה קיימת  .9 

 שלוחות הטפטוף כך שכל צמח יקבל טפטפת.תונחנה 
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יש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה, בשיחים מעל שורת  -בשטחים מדרוניים  .10 

 השיחים.

מטר מינימום בצורת טבעת המקיפה את  2.0מסביב לכל עץ תצא לולאה מצינור שאורכו  -עצים  .11 

 ות ברזל כנ"ל.יתד -3הגזע ובה יהיו הטפטפות, יש להשתמש ב

 ביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה. .12 

  

 

 המחשב - 41.1.10

יש לדאוג שהמחשב יהיה מאוגן כיאות, בין אם הוא מחובר לקיר, לעמוד או באמצעות ארון   

 מתאים. 

 

 כיסוי הצנרת וקבלת העבודה - 41.1.11

כת כאשר התעלות לא מכוסות. רק לאחר שטיפת הקווים ובדיקת הקבלן ירכיב את כל המער  

 לחצי עבודה ונזילות יורשה הקבלן לכסות את התעלות.

 הכיסוי ייעשה באדמה נקייה מעצמים קשים.  

 כיסוי התעלה ע"י הידוק ייעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י המפקח.  

ס"מ לפחות ותכוסה בשכבת חול שלא  5בעובי מ"מ ומעלה תונח על ריפוד חול  40צורת הקוטר   

 ס"מ. -8תפחת מ

 

 אופן המדידה - 41.1.12

צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, כולל כל האביזרים, המחברים, ההסתעפויות הדרושים  .א

 להתקנת המערכת.

 כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים בפרט. תימדדהתחברות למקור מים  ב. 

כיחידה קומפלט הכוללת כל הנדרש בפרט. כלול במחיר ראש מערכת  יימדד -המערכת  ראש ג. 

,אם לא מופיע כיח' למדידה בנפרד,  ארגז מבטון או חומר אחר, רצפה מנוקזת ודלתות כסוי 

 צבועות כנדרש כולל סידורי נעילה.

יזרים. אביזרים המופעים בכתב הכמויות כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת אב ד. 

ו בנפרד ויכללו יימדדאביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא 

 בסעיפי הצנרת.

בצינור תת קרקעי העובר מדרכה קיימת, כביש או בתוך קיר תומך המדידה כוללת פרוק/ניסור  ה. 

התיקונים  המדרכה )ריצוף גרנוליט או אספלט( הנחת הקו והחזרת השטח לקדמותו. כולל כל

 הדרושים בריצוף, באבנים, גרנוליט ו/או אספלט.

מ"מ ומעלה הנה תת קרקעית )אלא אם צוין אחרת( ובמחירי הצנרת  20כל הצנרת בקוטר  .ו

 כלולה חפירה ו/או חציבה, הנחה וכיסוי.
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 עבודות סלילה- 51פרק 

 

במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים  51מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 .2014, מהדורה  51המפרט מסתמך על פרק  שלו.

 

 עבודות הכנה ופירוק 1

 כללי

 .הרשויותכל עבודות הפירוק המפורטות להלן כוללות פינוי החומר לאתר מאושר על ידי 

חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות ניקוי האתר 

 יפונו ע"י הקבלן לאתר הפסולת המאושר הנ"ל. 

, פיזור באתר הפסולת וכל תאום מקום האתר, תשלום אגרות במידה ויידרש, העמסה, הובלה

 הדרוש לפינוי הנ"ל כלולים במחירי היחידה, יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.

סילוק פסולת קיימת )של אחרים( , במידה ויידרש, ישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות 

 וכמפורט במפרט המיוחד. 

דינה כדין עודפי החפירה ופינויה הינו  למען הסר ספק , קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה

 באחריות  וע"ח הקבלן בין אם בתחום הרשות המזמינה או מחוצה לה.

  

 ופינוי הפסולת ששיידרבכל עובי ו/או מדרכות  (מיסעותכבישים )פירוק  0151..010

 במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרשו ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של מיסעות

 אספלט קיימות בכל עובי שהוא. כותומדר

 העבודה כוללת:

 קבלת הקטע לפירוק. -

 .מפורט בהמשך לכל עומק שכבות האספלטניסור שולי הקטע כ -

 חיתוך ישרים. יקוותוך שמירה על  הסרת שכבת האספלט -

 לאתר פסולת  , העמסה וסילוק הפסולתו/או המדרכה המיסעהמשטחי פירוק  -

 .מאושר  
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 .שהוא       סוג מכל ריצוף משטחי הקבלן יפרק המפקח יורה עליהם במקומות -

 לשימוש  ואחסונם מיונם הריצוף אבני נקויי ,הריצוף משטחי פרוק כוללת העבודה  -

 לפי, רשאי המפקח. מאושר  שפיכה לאתר הפסולת סילוק או/ו העירייה לרשות העברתם,חוזר

 לשימוש ראו לדעתו אשר אלמנטים של ושמירה אחסון ,העברה על לקבלן להורות, עיניו ראות

 .חוזר

 על וקשורות מסודרות הן כאשר תהיה המקומית הרשות למחסני משתלבות אבנים העברת -

 .המקומית הרשות עם בתאום "להנ כל .משטחים גבי

      לתחילת המפקח אישור ויקבל ביצוען לפני אלה עבודות לבצע כוונתו על יודיע הקבלן -

 .הפירוק ביצוע

 

 

 

 מדידה ותשלום

ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור כמסווג בכתב הכמויות ותשולם במ"ר  תימדדהעבודה 

 לאחר פינוי מאושר.  ,ופינויים האספלט

 

 

ופינוי לאתר פסולת מאושר ו/או לשימוש  / אבן תוחמת פרוק אבן שפה / אבן אי / אבן גן .020.0151

  חוזר

. אבנים ואו אבן תוחמת אבני גן,  אבני אי, במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה 

שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש חוזר בהן הכל 

 עפ"י הוראות המפקח.

 העבודה כוללת: 

 ת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.קבל - 

 ניסור אספלט בגבולות הפירוק. - 

 עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה. - 

 פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת. - 

 מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו"מ לפי הצורך. - 

 אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת. - 

 

כולל את כל העבודות והאמצעים הדרושים לפרוק אבני השפה והובלתם, למפקח/מתכנן המחיר 

זכות להעביר את אבני השפה להתקנה מחדש לכל מקום  בתחומי הרשות המקומית. על הקבלן 

 10%לדאוג לפרוק זהיר של אבני השפה ומניעת שבירתם במקרה ונגרם נזק מכל סיבה שהיא ל 

ו יותר יידרש הקבלן לספק על חשבונו אבני גן חדשות ובכמות השווה מאורך אבני הגן המפורקים א

לאורך אבני הגן  השבורות או הפגומות, למפקח זכות לדרוש אישורי שפיכת פסולת באתר פסולת 

 מורשה.

                                           

               וישולם במ"א. לא ישולם עבור הניסור בנפרד והוא יימדדהסעיף  – דידה ותשלוםמ                

 כלול במחיר היחידה. 
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 התאמת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים ללא פרוק תקרה )הגבהת         3051.01.0

 ס"מ( 30שוחות עד  מכסי והנמכת

כלשהו למפלסי הכביש במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג 

 המתוכננים. העבודה כוללת:

 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.  - 

 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.  - 

 פרוק המכסה הקיים ומסגרתו.  - 

 .ןצווארויציקת חגורת בטון היקפית ליצירת   - 

 החלפת המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.  - 

 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.  - 

 סילוק הפסולת לאתר פסולת כמפורט לעיל.  - 

 עבור החלפת המכסה ישולם בנפרד.  - 

 טון( בכבישים  40במידה וידרש יציב הקבלן מכסה זמני מסוג ב.ב. כבד ) - 

 טון( במדרכות לשלב הביניים עד לביצוע הסופי.  12.5או ב.ב. בינוני ) 

 התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח   - 

 חב' בזק.     

   במידה וידרש תבוצע החלפת המכסה לכבד וישולם בנפרד עבור ההחלפה.  

 

 ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות. תימדדהעבודה    מדידה ותשלום:

 

 התאמת שוחות כולל פרוק התקרה 51.01.040 

מכל סוג שהוא במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות 

 למפלסי הכבישים המתוכננים. העבודה כוללת:

 קבלת הוראה בכתב לביצוע העבודה. -  

 , שילוט וגידור מתאים במעקות בטיחותתמרור -  

 .פירוק אספלט מסביב למכסה -  

 חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. -  

 פירוק התקרה הקיימת. -  

      תקרה מתוכננת,  ס"מ מתחת לפני 40פירוק חלקי הקירות בשוחה עד למפלס    -

 גילוי זיון קיים. כולל 

 התקנת מוטות בטון זיון וחיזוקים בקיר השוחה. -   

 יציקת תקרה חדשה. -  

 בטון.מ ןצווארויציקת  -  

 ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש  -  

 המתוכנן.     

 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. -  

 סילוק פסולת. -  

 מילוי חוזר סביב השוחה והידוק. -  
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 הקיימת. התאמת שוחת ביוב יכללו תוספת חולייה כולל פירוק התקרה             -

  

 ביחידה כמסווג בכתב הכמויות כולל כל האמור. יימדד – מדידה ותשלום   

 פירוק ו/או סתימת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים .00551.01

ו/או סתימת במקומות בהם תורה התכנית ו/או לפי הנחיות המפקח יבצע הקבלן פירוק 

 שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים.

 :העבודה תכלול

 קבלת אישור מוקדם מאת המפקח לשוחה המיועדת לפירוק, וכן לאופן הפירוק. -

סימון השוחה המיועדת לפירוק או סתימה לאחר תיאום עם הרשות הנוגעת בדבר  -

 כמפורט במפרט מיוחד זה.

שוחת מגופים למים וכן מכסים פירוק אביזרים בתוך השוחה במקרה של  -

 ותושבותיהם, סבכות ותושבותיהם )בקולטנים( והעברתם למחסני הרשות המקומית.

כמפורט עד למפלס תחתית מבנה  CLMS בתערובתפירוק השוחה וסתימת הבור  -

 מתוכנן.

 מדידה ותשלום

ביח' קומפלט ויכלול את כל האמור בסעיף זה ללא סיווג לסוג השוחה  יימדדהסעיף 

 המפורקת וכולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.

 

  רשתות( והתקנתו במקומו חדש 2תא קליטה בודד ) לפירוק זהיר ש .06051.01

ולהתקין במקומות שתורה התוכנית ו/או לפי הנחיות הפיקוח יהא על הקבלן לפרק 

 רשתות( 2קליטה )עם  תאמחדש 

 העבודה תכלול :  

 קבלת התא המיועד לפירוק כולל סימון בשטח.  -

הרשתות , המסגרות ואבני הצד מיצקת )במידה זהיר של תא קליטה מבטון, פירוק  -

 וקיימים(.

 .CLSMמילוי בור הפירוק בתערובת  -

 ו/או עפ"י הנחיות הפיקוח. תכניותהעברת הקולטן למקום המתוכנן החדש לפי  -

 ו/או הנחית הפיקוח.  תכניותחיבור הקולטן למערכת הניקוז בהתאם ל -

 מדידה ותשלום 

 .מושלם של הסעיףמפלט ויכלול את כל הנדרש לביצוע ביח' קו יימדד 

 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים 0751.01.0

 ריסוס קוטל עשבים יבוצע במדרכות ובשטחים שיוגדרו ע"י המפקח לאחר גמר  

 עבודות העפר ולאחר הנבטת העשבים. 

 הריסוס יעשה ע"י ממטרה ניידת ו/או בשיטה שהיא שוות ערך. הקבלן ירסס בחומרי  

 ליטר מים. כמות זו מיועדת  100 –ליטר ל  3אפ" בריכוז של  –הדברה מסוג "ראונד  

 מ"ר . הקבלן אחראי להשמדה מלאה של הצמחייה. במידה  1,000ס שטח של לריסו 



 
 

 193 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 ויצוצו עשבים לאחר הריסוס יהיה על הקבלן לחזור ולרסס כמספר הפעמים הנדרש  

 על חשבונו. 

 לפי השטח המרוסס שבוצע בפועל לפי דרישה .  יימדדריסוס להדברת צמחיה  

העבודה , חומר ריסוס , הציוד, וכל יהווה תמורה מלאה  התשלום. המדידה לפי מ"ר 

 יתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 

 ס"מ  10קצה אספלט בעובי עד ניסור   .08051.01

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת. 

הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, כגון אבני בגבולות פרוק תעלה, או מעבר כביש או 

שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך  ,שפה

                      בלבד. 

 ישולם במטר אורך ויכלול את כל הנדרש לביצוע מושלם: מדידה ותשלום

 

 

 

 

 תמרור ושלטיםעמודי , שלטים ופרוק תמרורים   .09051.01

העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד, שבירת יסוד 

התמרור לאתר הפסולת או למחסני העיריה בהתאם להוראות  קוסילומלכלוך  ןניקיו

 המפקח.

  .יח' תחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחוברים אליהם

 ביח' כמסווג בכתב הכמויות. תימדדהעבודה  : מדידה ותשלום

 

 

 העתקה של תמרור/שלט .10051.01

 ,חוזר שלשימועל הקבלן להקפיד על שלמות השלט/תמרור הנ"ל בנוסף למתואר בסעיף 

 ., כולל בור, יסוד חדש ופינוי הפסולתולהעתיקו למקום החדש

 כמסווג בכתב הכמויות.  ’ביח תימדדהעבודה : מדידה ותשלום

 

 

 והעברת תחנת אוטובוס פרוק     .11051.01

פירוק תחנת האוטובוס על מכלוליה הרשות המקומית, העבודה כוללת: תיאום עם 

בשלמות וללא פגיעה במכלולים. סידורים לתחנה זמנית בתיאום עם הנוגעים בדבר, 

הצבת התחנה מחדש במיקום החדש בגבהים המתוכננים כולל , כל המכלולים אחסון

בהתאם להנחיות והמצב הקיים ולשביעות רצונו של  כל זאתכלולים, ביסוס מחדש של המ

 הקבלן ולשביעות רצון המפקח. ל חשבוןהמפקח. מכלולים שנפגעו בעת הפירוק יושלמו ע

 לא תהיה אבחנה בין סוגי תחנות האוטובוסים הקיימות.

 קומפלט. ’ ביח תימדדהעבודה : מדידה ותשלום
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 הוסילוקנת אוטובוסים חפרוק ת  2051.01.1

, וסילוק הפסולת וכוללת עקירת היסודות ,העבודה תבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח

לאתר פסולת או למחסני  הרשות המקומיתהעברת התחנה בתאום עם  ,סתימת הבורות

 .הרשות המקומית

 .' קומפלטביח תימדדהעבודה : מדידה ותשלום

   
 

 

 עבודות עפר 51.02

 

 חפירה 51.02.010

על הקבלן להוביל  . 51.04עבודות החפירה יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הכללי סעיף 

את החומר החפור לפי סוגים, למקומות המילוי כמפורט להלן בכבישים ומגרשים. עודפי 

חפירה ועפר שנפסל למילוי יסולקו לפי הוראות המפקח. בנוסף  לאמור במפרט הכללי 

בוד החומר להתאמה לסוגי המלוא המפורטים להלן כולל יון והפרדה ועתכלול החפירה מי

ערום זמני ו/או גריסה במידת הצורך, החפירה כוללת פינוי ערמות הבולדרים הנמצאים 

 ברצועת הכבישים המתוכננים ופרוק טרסות.

   

מודגש בזאת כי עבודות העפר המבוצעות בסמוך לכביש קיים תבוצענה ברצועות צרות 

 כהשלמה לרצועה קיימת ולא תשולם כל תוספת עבור המגבלות המפורטות בסעיף זה.

 

 חפירות "גישוש" לגילוי מערכות קיימות 51.02.020

מודגש כי סעיף זה ישולם אך ורק עבור חפירות גישוש אשר תבוצענה באזורים בהם לא  

 סומנו מערכות קיימות. 

 העבודה כוללת:

, בפרק מוקדמות במפרט 00.11המתאימות כמפורט בסעיף תיאום מוקדם עם הרשויות  א.

 זה.

קבלת הנחיות בכתב ואישור לביצוע חפירת הגישושים, פיקוח צמוד מאותה רשות  ב.

 בהתאם לקביעתם.

 חפירה בכלי ו/או בעבודת ידיים בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה. ג.

 יותאם לסוג הקרקע ולעומק הסופי של הגישוש.רוחב החפירה יהיה מינימלי והוא  ד.

 כל האמור יסוכם מראש עם המפקח ויקבל את אישורו בכתב , מראש, כולל פירוט. ה.

 

העבודה כוללת את כל האמור כולל האחריות לאי פגיעה במערכות, ביצוע העבודה בכלים 

מסודר )"עדות"(  ובעבודות ידיים כנדרש, הקפדה על כללי הבטיחות וכו', והכנת תיק מיפוי

של חפירות הגישוש לכל חפירה בנפרד חתומה ע"י מודד מוסמך, כולל קובץ ממוחשב בפורמט 

 אוטוקאד להגשה לפקוח ולמתכנן.

ו יימדדכל המתקנים, המערכות והצנורות התת קרקעיים שיתגלו במהלך חפירות הגישוש, 

מימדים, סוג צינור או המתקן )פלדה, בטון, בלוקים, אסבסט וכיוצ"ב(, סוג ההגנה על הצינור 
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או המתקן )אם יש כזו( וכל מידע נוסף הדרוש לצרכי תכנון, לרבות ברור פרטים עם בעלי 

 ות המתקן ותפקודו )למי שייך, האם פעיל ומה פעילותו(.המתקנים לגבי שייכ

 

כל המדידות והתרשימים ייערכו וייחתמו על ידי מודד מוסמך ורשוי מטעם הקבלן. מדידות 

ושרטוטים שלא יהיו חתומים על ידי מודד מוסמך ורשוי לא יתקבלו והמשך עבודתו של 

 למסירת שרטוטים כנ"ל. "לביצוע"( עלולה להתעכב עד תכניותהקבלן )כולל הוצאת 

 בכל מקרה, הקבלן יוחזק כאחראי לנכונות ולדיוק חפירות הגישוש והמידע שבשרטוטים.

 חתימת המודד המוסמך תהווה תנאי לתשלום עבור חפירות הגישוש.

 

על הקבלן יהיה להמשיך ולבצע חפירות גישוש במשך כל תקופת עבודתו ולהמציא הנתונים 

 באופן שוטף למפקח.

לאחר ביצוע התאומים ולפני ביצוע   1-עם בעלי המערכות  בנוסף למצויין במסמך גתאום 

ימים מראש לבעלי 7העבודה בפועל על הקבלן להודיע בכתב )עם העתק למפקח( לפחות 

 המערכות,על כוונתו להתחיל בביצוע ולהזמין נציגיהם.

המפקח ומדידה  מדידה ותשלום יהיו לפי מ"ק, בהתאם לסיכום בכתב עם מדידה לתשלום:

 בפועל של העומק.

 

 

 הידוק שתית ו/או פני מצע קיים בהידוק מבוקר  51.02.030

 ההידוק יבוצע בהתאם לדרישות המפרט הכללי. 

ההידוק יעשה תוך הקפדה על מערכות תת"ק קיימות בשטחי ההידוק. הידוק פני  

מדרגת הצפיפות המקסימלי של החומר  100%מצע קיים יבוצע לדרגת הידוק של  

   . השתית החרסיתית תהודק לדרגת של בין 510273כמפורט במפרט הכללי סעיף  

 יל.בהתאם לסוג השתית לפי שיטת המיון כאמור לע 89% -92% 

               ההידוק יכלול חרישה ותיחוח השתית הקיימת באזורי חפירה ובאזורי מילוי  

 ס"מ תוספת חומר מלוי כנדרש והידוק בבקרה מלאה.  20לאחר חישוף לעומק עד 

 

המדידה לפי מ"ר מהודק בבקרה מלאה כולל כל האמור לעיל  - מדידה ותשלום

 הכללים.במפרט המיוחד והמפרטים 

 

 והידוק מילוי -מילוי    51.02.040

במקומות בהם יהיה נדרש ביצוע מילוי משלים עקב עובי משתנה מתחת למבנה  

מילוי יעמוד בדרישות המפורטות   שכבות מבנה הכבישים והמדרכות יבוצע  

 (.תכניות)וכפי שכתוב ב  הבאות

 

 לפי אאשטו A-2  ,A-4  ,A-6חומר אינרטי אטים הממוין  

 ס"מ 8גודל גרגיר מקס':  

 CBR (min)=10%מת"ק תכנוני:  

 LL (max)=35%גבול נזילות פלסטיות:  
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 PI (max)=10%גבול אינקס פלסטיות:  

 25-40%: 200אחוז עובר נפה  

 

ס"מ כל אחת ובבקרה מלאה לדרגת  20חומר המילוי יהודק בשכבות בעובי עד  

 לפחות לפי מודיפייד פרוקטור אאשטו. 96%צפיפות  

 

 

 מדידה ותשלום 

המילוי ישולם במ"ק כמסווג בכתבי הכמויות ויכלול את כל האמור לעיל,  

 והידוק.כלליים, כולל גם כן אספקה והובלה לאתר, פיזור ה ובמפרטים

 

 מצעים  51.03

 

 א'מצע סוג      51.03.010

המצע יענה  מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם.

 במפרט הכללי למצע סוג א'.  51.05לדרישות האיכות המפורטות בסעיף 

 מדידה ותשלום

 וישולם  במ"ק מבוצע בפועל לאחר הידוק. יימדד

 

 עבודות אספלט 51.04

 

 ציפוי מאחהריסוס +  יסוד ציפויריסוס  .01051.4

סעיף בהתאם למפורט במפרט הכללי וריסו מאחה על הקבלן לבצע ריסוס יסוד 

 ובהתאם למסומן בתכניות פרטים וחתכים טיפוסיים. .51.12.08.02

 וישולם במ"ר יימדד -מדידה ותשלום 

 

 בטון אספלט  .0204.51

( 2014)מהדורה  51.12סעיף כמפורט במפרט הכללי טיב וביצוע אספלט בהתאם 

 בהתאם לסוגי אספלט הנקובים בכתב הכמויות.

 מדידה ותשלום  

, שיפוע בפועל במסעות, מדרכות ובמפרצי  וישולם במ"ר פני אספלט יימדד

 החנייה על פי התוכנית. 

 

ו/או בין  מתוכנןמישק התחברות אספלט קיים לאספלט   .030.0451

 אספלט קיים לאבן שפה חדשה 

יהא על הקבלן ו/או לאבן שפה מתוכננת בהתחברויות בין אספלט קיים למתוכנן 

 ליצור את תפר ההתחברות.לנסר דפנות מיסעה קיימת בקו ישר כדי 

 העבודה כוללת:
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לגבולות העבודה ובהתאם ניסור אספלט קיים בקוים  ישרים בהתאם  .1

 לפרט 

 . תכניותב

 פירוק אספלט קיים לעומק הנדרש בתכניות פרטים. .2

ו/או  ריסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שכבות מצע והאספלט .3

 השלמת אבן שפה חדשה על תושבת הבטון. 

 .       סילוק תוצרי הפירוק לאתר פסולת מאושר כולל הובלה. 4

 

 מדידה ותשלום  

 מויותהכישולם במטר אורך שיבוצע בפועל כמסווג בכתב    

 

 (דיפון עבודות ניקוז )לרבות .0551

 

 כללי .1.00551

 

הכללי הבין משרדי לעבודות בניה בהוצאת המפרט המיוחד מבוסס על המפרט  ( 1

, במהדורתם האחרונה 57 -ו 51טחון ומע"צ, פרקים ימשרד השיכון, משרד הב

 )הספר הכחול(.

 

המפרט המיוחד בא להשלים, להדגיש או לשנות את האמור בפרקים הנ"ל במפרט   ( 2

 הכללי.

 

המיוחד,  וכמפורט במפרט תכניותהעבודה על כל מכלוליה תבוצע בהתאם ל ( 3

 במפרטים הכללים והתקנים המתאימים כמפורט בהמשך.

 

לפני תחילת הביצוע על הקבלן לסמן את כל המערכות הקיימות על מנת לא לפגוע  (4

בהן תוך כדי ביצוע חפירות גישוש ועבודת ידיים שיבוצעו בהתאם להוראות 

שורי המפקח ויהיו על חשבון הקבלן וכמו כן כמפורט במפרט זה לקבל את אי

 הרשויות לביצוע החפירות.

 

על הקבלן להתחיל את עבודתו בביצוע קו הניקוז מהשוחה הנמוכה ביותר  (5

 ולהתקדם כלפי מעלה.

 

ית מידבכל מקרה בו לא ניתן לבצע את הקו במפלסים המתוכננים יש לפנות  (6

 למתכנן ולא להתקדם בביצוע העבודה.

 צנרת ניקוז .2.00551 

 

 העבודה ודרישות הביצועתיאור  ( 1
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על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי מים מצינורות מבטון מזויין  ( 1.1

 כדלקמן:  תכניותבקטרים פנימיים כמפורט וכמסווג בכתבי כמויות וב

 

 הגדרת סוג הצינור  (1.2

 

 .27הצינורות יהיו מבטון מזויין נושאי תו תקן ישראלי מס'  (1.2.1

 

הצינורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הצינור לפי הדרגות  ( 1.2.2

 המתאימות כמפורט בכתב הכמויות.

 

 אין דרישה מיוחדת. –ציפויים פנימיים  ( 1.2.3

 

 חיבורים בין הצינורות: (1.2.4

 

 תקע. –החיבורים בין הצינורות יהיו בשקע  (1.2.4.1

 

המחברים יכללו אטמי גומי מותאם לסוג הצינור  (1.2.4.2

 ן:כדלקמ

 

אטם המגיע בנפרד  –בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית  

ומורכב על התקע )זכר(, או אטם מובנה )אינטגרלי( 

 המורכב על השקע )נקבה(.

 

אטם )אינטגרלי( מובנה המורכב על  –בקרקע עם מי תהום  

 השקע.

 

. 27המחברים יעמדו בדרישות ת"י  –התאמה לתקנים  (1.2.4.3

-DINחד מהתקנים הבאים: האטמים יעמדו בדרישת א

4060 ,EN-681 ,ASTM-C-443. 

 

 חיבורי צינורות לשוחות: (1.2.5

 

חיבור צנרת/ לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של  (1.2.5.1

 הצינור.

במידת הצורך יהיה על הקבלן להשתמש בצינורות ניפלים  

 מבטון  )חיבור זכרי דו צדדי(.

 

 החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כדלקמן: (1.2.5.2
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אטם המגיע בנפרד  –בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית 

ומורכב על התקע של הצינור ומילוי של טיט צמנט בין 

האטם לשוחה כולל יציקת השלמה בדופן החיצונית 

 כמפורט בפרטים, 

או אטם מובנה )אינטגרלי( או מולבש על הפתח שבשוחה 

 צמנט. –ללא השלמה של מלט 

 

או מולבש על הפתח ללא בקרקע עם מי תהום אטם מובנה 

 השלמה של מלט צמנט.

 

 סוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים. (1.2.6

 

 סימון (1.3

ע"ג הדופן החיצונית  27בת"י  107הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בסעיף 

 בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים:

 

 שם היצרן או הסימן המסחרי שלו. .א

 תאריך הייצור. .ב

 "(.120" או "150" או "175סימול דרגת העומס )" .ג

 סימון באות "ת". .ד

 סימון סוג הזיון. .ה

 תו התקן. .ו

 

 בדיקות איכות (1.4

 

כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את  .1

התאמת הצינורות לתקנים השונים הנדרשים במפרט זה וכן לגבי 

 האטמים .

חספוס של והצנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים  .2

 השטח.

קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת  .3

 בתחום גבולות הסטיות המותר.

איכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפופים  .4

 לבדיקתו ואישורו של מפקח חיצוני מטעם המזמין.

 קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח:עילה לאי  .5
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שברים או סדקים העוברים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד   -

 שאינו עובר את עומק המחבר.

פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם דמוי   -

 חלת דבש.

קצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה מונע עריכת חיבור בין צינורות   -

 המניח את הדעת.

 פגמים באטם )במקרים של אטם מובנה(.  -

לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו בין  .6

אם ע"י היצרן ובין אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר 

 על חשבונו ויספק במקום אחרים שיענו לדרישות.

ר בנפרד מן כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי האטמים שיסופקו לאת .7

 הצינורות במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה )אינטגרלי(.

 

 

 

 חפירת התעלות והנחת הצינורות (2

 

כללית תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי  (2.1

 .57 -ו 51פרקים 

 

יונחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכנן בהתאם  -צינורות בחפירה (2.2

 למפלסים המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקע.

 

יונחו לאחר שבוצע מילוי ראשוני לגובה של עד לפחות  –צינורות במילוי  (2.3

ס"מ, חפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים  50קוטר הצינור ועוד 

 המתוכננים של הצנרת.

 הנחה של הצנרת בחפיר שבוצע בסוללה.

 

 העבודה תבוצע לפי השלבים הבאים: (2.4

 

ס"מ  50החיצוני ועוד (     חפירה ברוחב מינימלי של קוטר הצינור 2.4.1

עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מילוי )החפירה תבוצע בשיפועי 

 דפנות בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים(.

 

יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון  ( 2.4.2

 המפקח.  

 

 תושבת  ( 2.4.3
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 כללי(2.4.3.1

 

באחת מן  תכניותביצוע התושבת לצינור לפי פרט ב

 יות הבאות לפי תנאי הקרקע:האפשרו

 

הצינור יונח ישירות ע"ג תחתית  – קרקע חולית

 החפירה בהתאם למפלסים המתוכננים.

 

ביצוע של תושבת חול  – בקרקע חרסיתית וסלעית 

ס"מ או כמסומן בתכניות מתחת  20בעובי  מינימלי של 

)השלמת החול סביב  לצינור ועד למחצית קוטר הצינור.

 ( .2.4.5.1אה בהמשך בסעיף הצינור ומעליו ר

  

במקומות שבהם צוין על פי התוכנית  - תושבת בטון

 .תכניותתבוצע תושבת בטון לפי פרטים ב

  

 הגדרה של חול לתושבת(2.4.3.2

 

במקרים שבהם תבוצע תושבת חול החול יוגדר כדלקמן 

 : 

 חול טבעי ❖

 חול חמרה  ❖

 חול מחצבה ❖

 

אבנים, החול יהיה חול טבעי נקי וחופשי מגושים, 

 חרסית, או חומרים אורגניים.

 החול ממחצבה לא יהיה מסלע קורוזיבי לבטון.

 דירוג החול יהיה כדלקמן:

 

 200עובר נפה  4עובר נפה  סוג החול 

 0-5% 100% חול דיונות

 30% 100% חול חמרה

 30% 100% חול מחצבה

 

 .30%גבול הנזילות יהיה 

 

 (     הנחת הצינורות ופילוסם למפלסים המתוכננים.2.4.4 
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 עטיפת הצינור ( 2.4.5

 

מילוי החול בתעלה משני צידי הצינור  -עטיפה בחול  (2.4.5.1

ס"מ מעל קודקוד הצינור יבוצע בשני  20המונח עד גובה 

שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הצינור( והידוקו על 

 ידי הרטבה.

 

 תכניותבמקומות שבם צויין ב -טון מזויין קשת מב (2.4.5.2

 .תכניותלפי פרטים ב30-תבוצע קשת מבטון ב

 

 צינור עם תושבת ועטיפה מבטון מזויין (2.4.6

ו/או הנחיות  תכניותבמקומות בהם יידרש הדבר על פי 

המפקח תבוצע עטיפת בטון מזויין לצינור בקטרים לפי 

בנפרד ועבור ביצוע העטיפה ישולם  תכניותפרטים ב

 תחת סעיף תשלום מתאים בכתב הכמויות.

 

 מילוי חוזר ( 2.4.7

המילוי החוזר יהיה בהתאם לתכנון ושימושי פני השטח 

 העליונים כדלקמן : 

 

 ושטחים מרוצפים ומתוכננים בשטחי כבישים קיימים (.12.4.7

מקומי לוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר יהמ

מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה  מאושר

. לפני מרים חדשים לרבות שכבות האספלטומח הכביש

 החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט.

 מדידה ותשלום  (3

ו במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי הצינורות, קוטרם, עומקם, יימדדהצינורות 

שטחים פתוחים, כבישים קיימים, כבישים מתוכננים, שבילים  -חאופי השט

 מרוצפים וכו'(

 האורך יחושב לאחר ביצוע הקו בין קצוות כל הצינורות לאורך הציר שלהם.

התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות והניפלים )כלול באורך 

הנחת  הצינורות(, הובלתם, חפירת התעלות, ביצוע תושבת החול/ חמרה,

הצינורות, חיבורם זה לזה כולל האטמים, ניסור כביש במידה הצורך, המילוי 

האישורים וכל ההוצאות הכרוכות  , מילוי החול, ההידוקים הדרושים,החוזר

 בהשלמת ביצוע סעיף זה וקבלתו ע"י הפיקוח.

 סעיף זה כולל גם ביצוע צנרת מעבירי מים. 
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במפרט הכללי )הספר הכחול( מובהר בזאת כי  57.00.07בנוסף לאמור בסעיף 

בין קרקע קיימת לתחתית צינור  יימדדעומק החפירה לצורך סיווג לעומקים 

 פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. 

בין גובה שתית מתוכננת לתחתית  -בשטחים מתוכננים )כבישים משטחים וכו'( 

 ר כנ"ל. צינו

 בין גובה קיים ובין תחתית צינור כנ"ל. –בכבישים קיימים 

 

 

 פתיחת כביש אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו הניקוז  .3.00551

 

י ניקוז בתחום מיסעה קיימת יהיה על הקבלן לבצע ובמקומות בהם יונחו קו

 פתיחה וסגירה לפי הפרטים בתכניות וכמפורט להלן:

 

 ניסור גבולות פירוק השכבות האספלטיות.   א. 

 

 פירוק זהיר של השכבות האספלטיות.    ב. 

 

 בזהירות מבלי לפגוע בשטחים הסמוכים. -חפירה למפלס הצינור      ג. 

 

 .51.05.02התקנת הצינור כמפורט בסעיף    ד. 

 

 .51.05.02מצע חול והשלמת מילוי חול כמפורט בסעיף    ה. 

 

ס"מ מתחת  15מגג מילוי החול ומעלה השלמת מילוי במצע סוג א' עד מפלס    ו.  

ס"מ מקסימום לדרגת  15תחתית שכבת אספלט תוך הידוק בשכבות בעובי        

 .100%צפיפות של        

צפיפות  ס"מ והדוק לדרגת  15התקנת שכבת תשתית סוג א' )אגו"מ( בעובי   ז.                

 .100%   של

 ריסוס יסוד.   ח.  

כולל רסוס מאחה ביניהן בעובי השכבות  -השלמת סלילת שכבות אספלט   ט.    

  ס"מ 4ס"מ בשלוש שכבות של  12 -בס"מ ולא פחות מ 4הקיימות בתוספת          

     כ"א.                             

                            

 מדידה ותשלום  

לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו והיא כלולה במחירי היחידה לביצוע קו ניקוז   

 שוחות, קולטנים וכו'.   

 

 

 תאי בקרה ותפיסה  .04.0551
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 כללי (1  

    מודגש בזאת  )הספר הכחול(  ימשרד-הבין נוסף לאמור במפרט הכלליב 

 ם.יהיו טרומיים חרושתיי הבקרה ותאי הקליטה ששוחות 

פתחי כניסת הצינורות לתאים יהיו מוכנים במפעל )חרושתיים( על פי המפורט   

 .תכניותב  

 

איטום חיבור השוחה לצינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור צינורות לפי 

איטום בין צינור לתא בהתאם למפורט לעיל עבור  יבוצעו בדיקות סוג הקרקע.

 צינורות.

           או האלמנטים יהיו בהתאם לתכניות המצורפות או דגם וולפמן מוזאיקה,   

    

ביצוע השוחות  או שווה ערך, תוך שמירה על מידות פנים השוחה.אקרשטיין                  

 צרן אשר ימסרו למפקח על  ידיבהתאם להוראות התקנה מפורטות של הי  יהיה 

 ויעברו לאישור המתכנן )הקבלן יעביר חישוב(.  הקבלן                  

                 

כל האלמנטים )שוחות, מכסים, תושבות, מסגרות, אבני יציקה, וכו'( יהיו  

אשר יוחלפו בהמשך בתקן אירופאי  489/2 -ו 489/1לתקנים קיימים  בהתאם 

24ENA  '1227. כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס תקן ישראל מס 

התקנים בהתאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון  HCלגישור לעומס נייד חריג 

 הישראלי.

סימון הכולל תו תקן, שם היצרן וסימונו, תאריך יצור וסוג דרגת  אכל פריט ייש 

 הרשות נתונה בידי הקבלן  הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים  העומס. 

המפקח.  אך בכל מקרה לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות  לאישור הטרומיים 

   רק ע"י  המזמין. אין המזמין חייב לאשר  ןיינתאישור  סופי  מתכת פנים וחוץ. 

 יציקה באתר בשום תנאי ומבלי לנמק. 

 

 :שיטת הביצוע (2  

 

   , הידוק חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה (2.1 

  ס"מ לתאי בקרה, מצע או חול לתאי  5וביצוע שכבת בטון רזה   השתית                              

 כולל התושבת. תכניותקליטה או כמפורט ב                            

 

 הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. ,אספקה (2.2  

 

  לוי עד מחצית גובה יבבקרה מלאה. כאשר המבהיקף התא  לוי חוזר ימ  (   2.3 

   לוי יהיה יהתא מתחתיתו ימולא בחול תוך כדי הרטבה. שאר המ                                

ותאם לדרישות של מה 3לי "אעם גודל אבן מקסימ מקומי   בחומר

עד פני השתית המתוכננת או עד כמפורט במפרט הכללי  מילוי נברר מובא 
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דוקו בבקרה יס"מ וה 20בוצעה החפירה בשכבות של  המפלס שממנו 

 מלאה.

מפרט ה במידה ולא ניתן להתאים את חומר המילוי המקומי לדרישות

 על הקבלן לספק חומר מובא לצורך מילוי חוזר. הכללי

 עבור תוספת זו לא ישולם בנפרד והיא כלולה במחיר הסעיף.     

 

טון, מדרגות, או שלבי ירידה רחבים   40 -ו 25תקרות ומכסים לעומס        (2.4 

ליבת פלדה עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, עשויים   

 יציקה וכו'.  

 

 

 

 מכסים (3 

טון לפי מיקומם  40טון או  25לעומס  תכניותכמפורט ב המכסים יהיו תקניים  

יבוצעו המכסים על תושבות מרובעות  מרוצפות )מדרכה או מסעה(.  במדרכות  

 במדרכות אספלט יהיו מדרכות על תושבות עגולות.  בהתאם לסוג היצרן.  

ויעוד השוחה על פי פרט  המקומית המכסים ישאו סימון  פליז של שם הרשות  

 שיימסר לקבלן הזוכה.סטנדרטי של העירייה   

 ותאי תפיסה קולטנים  (4 

ו/או בקטלוג היצרן  תכניותלפי פרטים בהקולטנים יהיו תקניים כולל הסבכות,   

 טון. 40דוגמת וולפמן או אקרשטיין או שווה ערך, לעומס   

 לקולטן  הצמוד לאבן שפה יבוצע  קולט צד מאבן שפה יצקת  בהתאם .  

 

 קיימיםשוחות על קוים  ( 5 

 העבודה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי את העבודות הבאות: 

 גילוי מיקום הצינור. -

   מ'  2-3חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הצינור עד  -

 יידרש.   השוחה החדשה באם צדימשני         

 .כולל חיבור הצינורות  שפורקו מחדש במפרט זהביצוע השוחות לפי האמור   

 

 מדידה ותשלום (6 

 ביחידה כמסווג בכתב הכמויות כולל כל המפורט בסעיף זה.  

 על בצוע שוחה על קו קיים תשולם תוספת כמסווג בכתב הכמויות.  

 

 חיבור קו ניקוז לתא ביקורת קיים  .5.00551

העבודה תכלול את אספקת כל החלקים הנדרשים, החציבה בדופן התא הקיים,   

חיתוך הזיון הקיים, חיבור הצינור החדש וביטונו, כל החפירות והמילוי החוזר,   

 .התיאומים עם גורמים שונים וכו'  

 מדידה ותשלום  
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 וישולם ביחידה כולל כל האמור בסעיף זה. יימדד  

 שיפוע כביש של מכסי תאי בקרההתאמה למפלס ו  .6.00551

  במפרט מיוחד זה אך יבוצע באמצעות  51.01.02יבוצע בהתאם למפורט בסעיף   

 ס"מ.  10מפיברגלס משוריין בגובה עד  טבעות                          

 מדידה ותשלום  

ביח' קומפלט ויכלול את כל החומרים , הציוד והעבודה הנדרשת לביצוע  יימדד  

 מושלם של העבודה לשביעות רצון הפיקוח.  

 

 ניקוי ושטיפת קווי ניקוז ותאי ניקוז וקליטה  .07.0551 

  העבודה תכלול ביצוע שטיפה וניקוי של תאי בקרה ותפיסה לניקוז וקווי ניקוז   

 קוטר צינור ובכל מימד לגבי התאים.  בכל                         

  הניקוי יבוצע באמצעות ניקוי בעבודת ידיים בתאי הבקרה והטיפה באמצעות   

 ביובית ו/או כל מיכלית אחרת דומה.                          

 מדידה ותשלום  

  ביח' לתאי בקרה ותפיסה ובמטר אורך לצנרת ניקוז ויכלול את ניקוי  יימדד  

 אתר פינוי מאושר באחריות הקבלן.   הפסולת                         

 

  צילום ניקוז לאחר הביצוע  51.06.04

 כללי  .1

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או  הנחת צנרת ניקוז, בהתאם לנדרש 

, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית 2-במפרט הכללי ובמפרט המיוחד במסמך ג'

באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. 

חדר לצנרת הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור, שתו

 והניקוז לכל אורכה. 

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור )מובל( ובכך לתעד את מצב 

 הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו 

 באופן בלתי נפרד ממסמך זה. 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה 

לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של 

 המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. 

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל 

 ובדרישות המפרט. אישור הדרישות המפורטות לעיל 

העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק 

 כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע. 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת 

 עדות".  העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית

 ביצוע העבודה  .2
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שבמפרט  57.21צילום מערכת הניקוז לאחר ביצוע תעשה בהתאם לאמור בסעיף            

מיוחד זה )צילום טלוויזיוני פנימי של צנרת סניקה לביוב( כולל תיאור המדידה 

 והתשלום המפורטים שם.

 

 צינור ניקוז קיים פירוק .151

 צינור ניקוז מבטוןפירוק            51.1.13

קוז ידרש על פי התכניות ו/או לפי הנחיות המפקח על הקבלן לבצע פירוק צנרת ניבמקומות בהם י

 ו/או מעבירי מים קיימים. 

 ס"מ בבקרה מלאה.  20המחיר כולל סגירת בור הנוצר ע"י מילוי אינרטי, מהודק בשכבות בעובי 

  מדידה ותשלום

 .הדרושות לביצוע מושלםיימדד במ"א ויכלול כל העבודות  

 
 

 מפרט לעבודות אביזרי תנועה - 51.31פרק 

 

שלוחת -ל )קו אדום( לנווה יעקב"הארכת הרק בפרויקטמפרט טכני זה מתייחס לעבודות אביזרי תנועה 

 הרב פרדס ועד הכניסה לדפו העתידי.-לאה גולדברג  בירושלים בקטע בין צמתים נווה יעקב

צביעה לשלבי הביצוע ואביזרי הבטיחות  לשינויים גאומטריים בצמתים בשלבי כתב הכמויות אינו כולל 

 הביצוע השונים.

 

כתוצאה משינוי הנחיות  לפרויקטייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות התנועה, התמרור והשילוט הסופיות 

יידרש בתקנות ואישורי רשות תמרור מקומית/משטרה/מת"ח במהלך תקופת ביצוע העבודה, עד שהקבלן 

 .בפרויקטלבצע את הסימון, תמרור ושילוט הסופי 

 

 המפרט הטכני המיוחד    .1

        

 המפרט הטכני המיוחד מתבסס על:

 (.                   תמשרדי-הבין)מפרט הועדה  51א. המפרט הכללי לסלילת כבישים ורחובות, פרק                  

 טחוןישל משרד הב המפרט אינו מצורף לתיק מכרז / חוזה ועל הקבלן לרוכשו בהוצאת לאור                 

        

שנספחים ממנו מצורפים למפרט זה בסוף  ירושלים,ב. "מפרט טכני לריהוט רחוב" של עירית 

חוברת המכרז. )יש להדגיש כי המפרטים העדכניים שנמצאו בשימוש עיריית ירושלים ביום 

 הוצאת המכרז הינם הקובעים לביצוע(.

  

 )"עבודות שילוט ותמרור"( 31, תת פרק 51ג. המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, פרק             

 

 )ראה נספח א' (. –ם ושלטים תמרורי 1.1
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התכניות  ועליהם  א. על הקבלן לספק ולהרכיב את התמרורים, או להחליפם בהתאם לדרישות

 1.1.1970מיום  2502לקובץ התקנות  לענות לספציפיקציות של משרד התחבורה, במיוחד

 -ודכן ל", בתוספת השינויים והתיקונים מע1970ול"הודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, תש"ל 

5.11.2014. 

 

  HIGH INTENSITYב. כל התמרורים  והשלטים יהיו מחזירי אור מסוג 

 התמרורים יורכבו על עמודי רמזור או על עמודי תמרור כמפורט לעיל.

 

ג. מחיר ההתקנה כולל כל האביזרים הדרושים, בין להתקנת תמרור על גבי העמוד באמצעות 

 המהנדס.  דרישותברגים ובין באמצעות טבעת, הכל לפי 

 

ד. לפני ביצוע שילוט הדרכה מתוכנן, על הקבלן לספק סקיצות לאישור בפונטים ובגדלים 

 הנדרשים של השלטים המתוכננים בתכניות.

 ה. גדלים ואורכי עמודים לתמרורים ולשלטים, ראה בנספח.

 

 מ"ר אינם נדרשים לאישור ע"י מהנדס רשוי,  4ו. שלטים אשר שטחם הינו עד 

 יישומם כולל את כל תהליך הייצור וההתקנה בהמתאם למונחה במפרט.   

 

מ"ר, יישומם יבוצע עפ"י תכניות מבניות המאושרות ע"י  4אשר שטחם עולה על  צדייםז. שלטים 

 מהנדס המבנים הרשוי מטעם הקבלן.

 

 בנספח. 51.31.02.06-51.31.03.09וביסוס שילוט ההדרכה ייעשה עפ"י סעיפים  ח. התקנת

      

 מדידה ותשלום

 במ"א.  יימדדבמ"ר, עמוד )בהתאם לאורכו(  יימדדשלט/תמרור 

 )בהצבת תמרור/שלט ע"י צוות אבטחה, עלות הצוות כלול במחיר התמרור(

והחומרים הדרושים לביצוע מלא של התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים 

 ולשביעות רצונו של המפקח, ויכלול את כל האמור לעיל. תכניותהעבודה בהתאם ל

 

 

 )ראה נספח ב'( - סימון כבישים 1.2

 

 935לתקן ישראלי מס'  סימוני הכבישים וצביעת אבני השפה ייעשו בצבע כביש מיוחד בהתאם

ם, כחול, שחור או כתום מחזיר אור, לפי אדו והם יהיו בצבע לצביעת כבישים לבן, צהוב,

 הצורך.

 

 .934אופן הצביעה ועבודות הלוואי יהיו בהתאם לתקן ישראלי מס' 
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צורת הסימונים בכבישים תהיה לפי הנחיות של משרד התחבורה, עפ"י "הודעת התעבורה 

, 5.11.2014 -", בתוספת השינויים והתיקונים מעודכן ל 1970 -)קביעת תמרורים(, תש"ל 

 במקום אשר מסומן בתכנית, לפי הוראות המהנדס ולשביעות רצונו.

 

 לפני ביצוע הצביעה יש לנקות היטב את פני הכביש מאבק ולכלוך.

 בביצוע הצביעה יש להקפיד על דיוק והתאמה לתכניות.

 

 טיב הסימון אינו צריך להיות תלוי באיכות האספלט.

עמים ללא תוספת מחיר, עד לקבלת   התוצאה אם יידרש, על הקבלן לצבוע הסימונים מספר פ

 הרצויה בהתאם להוראות המהנדס ולשביעות רצונו.

 

 :מחיקה מכנית של סימונים

 יש להקפיד שהסימון החדש יחפוף את הסימון הקודם, אם שניהם זהים.

במקרה שהסימון החדש אינו זהה לסימון הקודם, יש לדאוג למחיקת  הסימון הקודם באמצעות 

 ס"מ מכל צד. 2.5גבוה של הפס הקיים בתוספת של  לחץ מים

 במ"ר של הפס/חץ הנמחק. יימדדשטח המחיקה 

 

 למחיקה באמצעות צבע שחור, יש לקבל אישור מיוחד מהמהנדס.

 

מידות הסימונים יהיו כמפורט להלן, לפי ההנחיות לאופן הצבת תמרורי סימון על פני הדרך של 

 עירית ירושלים:

 ס"מ. 50ברוחב  -                     קו עצירה

 ס"מ. 10 ברוחב -קו הדרכה והפרדה     .א

 ס"מ( 50)ביניהם רווח של  ס"מ 25פסים ברוחב  -איי תנועה צבועים      .ב

 ס"מ( 50ס"מ )ביניהם רווח של  50פסים ברוחב  -מעבר חצייה               .ג

 ס"מ  30רוחב פס  -סימון שינוי נתיב        .ד

 מ' 3.00 –אורך פס                                          

 מ' 1.50 –רווח בין הפסים                                          

 ס"מ 10-10-10קווים כפולים ברוחב  -סימון קו הפרדה        .ה

 מ'. 2.5*2ס"מ. מידות המלבן  10ברוחב פס כחול  –סימון רחבת היערכות לנכים  .ו

 צביעת אבני שפה בצבע אדום/לבן/צהוב/שחור/כחול-אבני שפה                  .ז

 ו נטו.יימדדכל המידות של הצביעה  .ח

 אחריות הקבלן לטיב סימוני הצבע תהיה לשנה אחת )כולל שחיקה(. בתוך תקופת     

 תבלות בסימונים, ללא תמורה נוספת.  אחריות זו, על הקבלן לתקן על חשבונו כל ה     

 

 

 מדידה ותשלום

 ו נטו )מידות הצביעה הנמדדות נטו מתייחסות רקיימדדכל המידות של הצביעה 

 לקטעים הצבועים ולא למרווחים שבין קווי הסימון.   



 
 

 210 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

במ"א, שטחים )מעברי חציה/קווי עצירה/חיצים/קוביות/סימון  יימדדסימון ניתוב וצביעת א.ש 

 במ"ר                                              יימדדניתוב משתנה( 

 אחריות הקבלן לטיב סימוני הצבע תהיה לשנה אחת )כולל שחיקה(. בתוך תקופת

 ה נוספת. אחריות זו, על הקבלן לתקן על חשבונו כל התבלות בסימונים, ללא תמור

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של העבודה 

 ולשביעות רצונו של המפקח, ויכלול את כל האמור לעיל. תכניותבהתאם ל

 

 )ראה נספח ד + ה( - מעקות בטיחות וגדר הפרדה להולכי רגל    1.3

 

 מעקות בטיחות וגדרות הפרדה  להולכי רגל יורכבו מפרופילי מתכת מגולוונים, בהתאם          

 לסוג המעקה שבשימוש עירית ירושלים והמאושר על ידה ביום הוצאת המכרז  כמפורט          

 בנספחים ד+ה(          

      

 גימור המעקה יהיה: מגולוון.                        

  

 ת יורכבו במקומות המסומנים בתכניות, למניעת סיכון הולכי  רגל.המעקו

ס"מ   30*30*40מעקות הבטיחות ועמודי המעקות לגדר ההפרדה  יעוגנו בתוך יסוד שגודלו יהיה 

 והתקנתם תהיה בהתאם  לתנאים האמורים לגבי התקנה של עמודי תמרורים.

 

 מדידה ותשלום        

 מ'(. 1.50/0.75)יחידות באורך  לפי מ"א מעקה בטיחות ו/או גדר הפרדה שהוצבה ימדדתהעבודה                   

 

 סככת אוטובוס )ראה נספח ט'(    1.4

 אספקה של סככת אוטובוס עפ"י מפרט עיריית ירושלים והמאושר על ידה ביום הוצאת המכרז.

 ותשתית מצעים מתחת ליסודות(.הובלה, הנפה והתקנה )כולל יסודות בטון  המחיר כולל:           

 

 מדידה ותשלום

 לפי יחידה, קומפלט, של סככה בהתאם להוראות המפקח, תימדדהעבודה 

 וכוללת הובלה הנפה והתקנה.

התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של 

 כל האמור לעיל.ולשביעות רצונו של המפקח, ויכלול את  תכניותהעבודה בהתאם ל

 

 עמודי הגנה לתחנות אוטובוס/טרמפיאדה )ראה נספח י'(    1.5

 

 אספקה והתקנה של עמודי הגנה עפ"י מפרט עיריית ירושלים. 

 המחיר כולל אספקה, הובלה, התקנה,ביסוס ומדבקות לבנות זוהרות עפ"י פרט.           

 

 מדידה ותשלום

 לל התקנה.לפי יחידת עמוד שהוצב כו תימדדהעבודה 
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התשלום יהווה תמורה מלאה לאספקת כל הכלים והחומרים הדרושים לביצוע מלא של 

 ולשביעות רצונו של המפקח, ויכלול את כל האמור לעיל.   תכניותהעבודה בהתאם ל

 

 מדידה ותשלום -כללי   1.6

 כל העבודות בשלבי הביצוע השונים, כלולות בכתב הכמויות. 

רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה השונים את אספקתם, הצבתם, הצבתם החוזרת 

 וסילוקם בתום העבודה של כל אמצעי הבטיחות.

התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת כל החומרים וביצוע כל העבודות הדרושות לביצוע 

 של העבודה ויכלול את כל המפורט לעיל.  מושלם

 

 

 

 נספח א'

 

 תמרורים ושלטי זהירות

 

, גודל התמרור ומידותיו מיוצרים   H.I  D.G /התמרורים והשלטים מיוצרים עם מדבקת מחזיר אור 

 עפ"י הנחיות ותקנות משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים .

 

 פרט הצבת תמרור •

 " 6", 4" , 3 –יח' חיבור  •

 פרט הצבת תמרור ע"ג זרוע טלסקופי. •

 פרט זרוע טלסקופי לתמרור •

  7מתקן להצבת שלט רחוב / תמרור ג'  •

 הנחיות כלליות להצבת תמרורים

 

 עקרונות להצבת תמרורים .1

 

התמרורים מעוצבים ומוצבים כאמצעי משלים וכלי עזר לתכנון וקביעה של הסדרי תנועה 

 של מכון התקנים הישראלי. 1.2חלק  2247במערכות הדרכים, ע"פ ת"י 

 

 מספר כללי בסיס לאופן הצבת התמרורים אשר אותם יש לשמור: 

 

 להמעיט בהצבת תמרורים. א. 

 .יראו ע"י הנהגלהבטיח כי התמרורים  ב. 

 לקבוע מסרים פשוטים. ג. 

 להימנע מכפילות. ד. 
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 להימנע מסתירות פנימיות ו/או פרצות של נושאים או מקומות "לא מכוסים". ה. 

 

 גובה התמרורים .2

 

 מעל פני המדרכה או  –נטו  –הצבת התמרורים תהיה כך שתחתיתם תהיה בגובה  

 : השוליים כדלקמן )*( 

 

 מ' 1.00   (.51/50/49 -במפרדה )ב - 

 מ' 1.80 על עמוד במקום שאין הולכי רגל - 

 מ' 2.20  על עמוד במקום שיש הולכי רגל - 

 

 אזי תהיה מדידה מהתמרור –אם מותקנים שני תמרורים )או שלושה( על עמוד אחד  

התמרור, במקרה של מטר מפני האספלט לחלק התחתון של  2.20התחתון כך שישמר הגובה של 

 הצבה על עמוד רמזור הגובה יקבע לפי מבנה העמוד ובהתחשב בפתח תיבת החיבורים.

 

 המידות הנתונות כאן ניתנות לשינויים, ע"פ תנאי השטח והמקום. 

 

 עמודי תמרורים .3

 

 העמודים המקובלים לצורך הצבת תמרורים הם באורך של  : )*( 

 

 מ'. 1.80 עמוד לתמרור אחד נמוך במפרדה  

 מ'. 3.30  עמוד לתמרור אחד בגובה רגיל  

 מ'. 3.90   עמוד לשני תמרורים 

 מ'. 4.50   עמוד לשלוש תמרורים  

 עמוד לשילוט הדרכה                             בהתאם לגובה השלט וגובה מינ. מתחתית שלט             

 ועפ"י מיקום השלט )מדרכה/מפרדה(.                                                                           

 )*( המידות הנתונות כאן ניתנות לשינויים, ע"פ תנאי השטח והמקום.

 

 קוטר ועובי העמודים לתמרור אחד עד שלושה יהיה: 

עם  206סעיף  103סיבולת לפי ת"י מ"מ ב 3.96מ"מ או  2.2עם עובי דופן נומינלי  3צינורות בקוטר "

 חירור )מדופן לדופן(.

 

מפרט נתיבי ישראל(  51.31.02.04מ"ר )ראה טבלה  4קוטר ועובי העמודים לשלט מעל שטח של 

 יהיה:

עם  206סעיף  103מ"מ בסיבולת לפי ת"י  3.96מ"מ או  2.2עם עובי דופן נומינלי  3צינורות בקוטר " .1

 לדופן(.חירור )מדופן 

 מ"מ בסיבולת כאמור. 3.96עם עובי דופן  4צינורות בקוטר " .2

 מ"מ בסיבולת כאמור. 4.76עם עובי דופן  6צינורות בקוטר " .3
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 מרחק התמרור משפת הכביש וביסוסו .4

 

 ס"מ מאבן השפה. 40 –ככלל, יוצב התמרור על המדרכה במרחק כ  .א

' מקצה האספלט. )הכוונה כאן לקצה הקרוב ביותר מ 3.0 –בשול, יוצב התמרור במרחק כ  

 של התמרור אל אבן השפה או האספלט(.

 

 20כאשר המדרכה עשויה מאבן משולבת בסיס העמוד יהיה קוטר  .ב

 ס"מ. 30ס"מ ועומק 

 

 25מ"מ ובאורך  10בתחתית העמוד יחובר ברזל עגול מצולע קוטר  .ג

 כאשר הברזל מכופף לפי מעלה.  Uס"מ לקיבוע בתוך הבטון, בצורת 

 

-Bוהבטון יהיה מסוג  30X30X 30היסוד לעמודי תמרור יהיה בגודל  .ד

 בטון רזה . 150

 

מ"ר יהיה עפ"י מפרט נתיבי ישראל  4ביסוס עמודים לשלטים מעל  .ה

( ויבוצעו עפ"י תכניות מבניות המאושרות ע"י 51.31.02.06.02)סעיף 

 מטעם הקבלן ועל חשבונו. םמהנדס המבנים הרשו
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 נספח ב'

 

 סימון כבישים     

 

 .7762, 1790, 934,1871,1423סימון כבישים עפ"י תקנים לסימון מס' 

 ( של משרד התחבורה.2014כמו כן עפ"י תקנות והנחיות להצבת תמרורים )

מרכיביו השונים של צבע  –ידי המחלקה לבטיחות בדרכים בלבד. )סוג הסימון -סוג הסימון ייקבע על

 הסימון(.

 

 
 

 

  

  

 נספח ד

 

 מעקות בטיחות להולכי רגל

 

ע"י חומר מגולוון ולאחר מכן יעבור צבע בתנור ע"פ המעקה מיוצר  –דגם אריה  –מעקה בטיחות הולכי רגל 

 פרט.

 

 

 פרט להתקנת מעקות בטיחות

 

 סוג:

 

 אריה  –מעקה מסוג דגם 

 

 הוראות התקנת המעקות:
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 מצ"ב מפרט טכני להתקנת מעקה מהדגם הנ"ל. .1

 

 ס"מ משפת המדרכה. 40 –התקנת המעקה תעשה על המדרכה כ  .2

 

 ס"מ. 5יהיה רווח של בין כל מעקה למעקה  .3

 

   ס"מ מגובה המדרכה ולפיו תמשך   ההתקנה לכל האורך  10 –תחתית המעקה בהתקנה יהיה כ  .4

 ישר ואחיד. בקו             

              

ס"מ , במידה ופני השטח מרוצפים או מבטון , יש לבצע את  40עומק הבסיס רגל מעקה יהיה  .5

 החורים במקדח כוס .

 

בסיום העבודה יש להחזיר את המצב לקדמותו ,כאשר המדרכה הינה מאבנים משתלבות, אספלט  .6

 או אבן אחרת יש למצבן הקודם והשטח יהיה נקי מכל פסולת.

 

נסיעה ולפנות ה ( צבע לבן בצדיי המעקה בכיווןH.Iבסיום העבודה יש להדביק מדבקות זוהרות ) .7

  כל 

 פסולת מהמקום .             

 הערה:

 

 מפקח מדור ביצוע/מח' הבטיחות בעיריית ירושלים רשאי לשנות הוראות ההתקנה לפי הנתון בשטח.
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 נספח ה

 

 גדר הפרדה להולכי רגל

 

 יש לייצרו עפ"י ההנחיות, המידות והפרטים בנספח -

 ממוקם בד"כ באי תנועה מרכזי -
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 239 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 
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 נספח ט'

 

 אוטובוס:סככת 

 BRTסככת המתנה מדגם 

 מ' 7.8מ'/ 4באורך 

            

 

 מ' 4באורך  BRTסככת המתנה מדגם 
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 243 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 
 

 



 
 

 244 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 
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 מ' 7.8באורך  BRTסככת המתנה מדגם 
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 נספח י

 

 עמודי הגנה )סככות אוטובוס/טרמפיאדות(

 

 אוטובוס/טרמפיאדות(מפרט טכני לעמודי הגנה )סככות 

 

 מ"מ. 3.25בעובי דופן  6עמוד המחסום יהיה עשוי צינור " .א

 

 מ'. 1.70. העמוד יהיה באורך של 918העמוד יהיה מגולוון באבץ חם לפי ת"י  .ב

 ס"מ מתוכו יוצבו בתוך הקרקע ויהוה את בסיס העמוד. 70כאשר 

 

 .7039RALולאחר מכן בצבע אפור  ריימרלאחר גלוון העמוד יצבע בפ .ג

 כך שמעל פני הקרקע יהיה העמוד צבוע לפי הנתונים האלה.

 

, לתוך 300-ס"מ, ביסוס העמוד יהיה בבטון ב 50ס"מ ובקוטר של  70בסיס העמוד יהיה בעומק של  .ד

 מ"מ,  10מוטות ברזל בקוטר  4העמוד ולאורכו יוכנסו 

 .300-בבטון מסוג ב מלאהעמוד יהיה 

 

 ביצוע העבודה תתוקן בראש העמוד כיפת אלומיניום ע"י ריתוך.לאחר  .ה

 

לאחר ההצבה והדבקת פס זוהר מחזיר אור בצבע לבן ברוחב  התקנת העמוד כוללת ניקוי העמוד .ו

 ס"מ )כלול במחיר( עפ"י הפרט. 10

 

 על הקבלן לבצע תאום תשתיות כנדרש על חשבונו עם קבלת צו התחלת העבודה. .ז
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 תשתיות רמזורים ובקרה  -25פרק 
 
 .18תשתיות הרמזורים יונחו בהתאם להנחיות פרק   
 
 
 
 

 קווי מים, ביוב וניקוז חיצוניים  -57פרק 
 

 קווים לאספקת מים

ביצוע צנרת, כולל ביצוע כל הפרטים המתוארים בתוכנית ובחתכי הרוחב, לרבות חפירות 

הרוחב או מכשולים שימצאו בשטח, ריפוד חול ו/או חציבות בכל עומק שיידרש מחתכי 

לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, מילוי חוזר בחומר מקומי מובחר, פריסת סרט 

אטמ'( שטיפה, וחיטוי  16סימון כחול, שטיפה עם ספוג, העמדת המערכות במבחן לחץ ) 

ון יהיו שעות, צינורות מתחת למבנה או רצפות בט 24 -מלג"ר ל 30הקו בהיפוכלוריד 

 ביציקת בטון מזויין.

יש להעביר למפקח דו"ח דיגום מים בכמה מקומות לאורך הקו )לאחר חיבור 

 לצרכנים,הידרנטים וכו'(.

 

, A.P.C. -3מ"מ למים, עם ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית  3.65יהיו דרג ב' ע.ד.  2קווי "

 חיבורי הצנרת בריתוך.

 חיבור הצנרת בריתוך. APC-3נימי בטון ועטיפה חיצונית ציפוי פ 5/32יהיו ע.ד. " 4קווי "

 

הצנרת תכלול את כל האביזרים והספחים הדרושים לחיבורים והתחברויות, מעברי 

מכשולים וכו'. הצינורות והאביזרים יהיו חדשים, ללא פגמים, יעמדו בדרישות מכון 

 התקנים ויהיו מיצרנים שיאושרו ע"י המזמין.

 י קוטר והסתעפויות יהיו בעזרת ספחים חרושתיים, ללא תוספת מחיר.ביצוע זוויות, שינו

כל התיאומים, ניקוזי הקווים, ניתוקים והבטלות כלולות במחירי הסעיפים האחרים ולא 

 ישולם עליהם בנפרד.

הרתכים יהיו בעלי תעודות הסמכה אישיות תקפות מטעם יצרן הצינורות או מטעם 

 "צינורות המזרח התיכון".

הנחת הצנרת וריתוכה, יזמין הקבלן את נציג שרות שדה של יצרן הצנרת לבדיקה לאחר 

 ואישור, אישורי היצרן לטיב הביצוע, יהיו תנאי להעברת חשבון סופי.

 מהריתוכים, לפי דרישת המפקח. 10%בדיקות רדיוגרפיות יבוצעו על 

 לביוב וניקוז וצנרת בטון לניקוז.  גרביטציונית. C.V.Pצנרת .

 .  884תונח בהתאם לדרישות ת"י   גרביטציונית. C.V.Pצנרת .



 
 

 257 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

דרג  PVCמ"א יהיו מ 4.0, צינורות בעומק מעל S.N.8מ' תהיה דרג  4.0צנרת עד עומק עד 

 .HDPEיהיו   12.5%. בשיפוע מעל 10

הקווים יונחו בקווים ישרים בין שוחות בקרה. מחברי איטוביב או אטמי חדירה יותקנו 

בקירות שוחת הבקרה כדי להבטיח חיבור טוב בין הצינור והשוחה. הצנרת תונח בהתאם 

 לגבהים והשיפועים המצוינים בתוכנית. 

ת תעשה הצנרת תונח  על תשתית ישרה וחלקה מהודקת ויציבה לכל אורכה. בדיקת הישרו

ס"מ. לאחר גמר העבודה,  2ע"י קרן אור תוך הצינור, והסטייה המותרת לא תעלה על 

תבוצע בדיקת אטימות לדליפת מים. הבדיקה תעשה בין שתי שוחות, בהתאם למפרט 

שעות )לאחר שהצינור ספג  24מ' למשך  1.8הכללי, המים צריכים לעמוד בשוחה בגובה 

 שעות(. 24מים 

יפה פנימה תהיה חזותית, במידה וקיימת זרימה כלשהי בתחתית בדיקת אטימות לדל

הצנרת, יש לאתר את מקור הזרימה ולאטום אותו. לאחר בדיקת האטימות תבוצע בדיקה 

 חזותית של פנים הקווים באמצעות צילום לאורך הקווים בהתאם למפרט להלן.

חפירה ו/או הנחת צנרת תת קרקעית מכל סוג כוללת גם הספקה והובלה של הצנרת, 

, כולל ריפוד חול לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, תכניותחציבת התעלה בהתאם ל

ס"מ, מילוי חוזר בכבישים קיימים  20הספקה והנחת סרט סימון פלסטי צבע כתום, רוחב 

או מתוכננים במצע סוג א' מהודק בשאר המקומות בחומר מקומי מובחר נקי מאבנים. 

פור, החזרת השטח לקדמותו, בדיקת אטימות, צילום וידאו סילוק עודפי החומר הח

 בהתאם למפרט להלן, מעבר קירות וגדרות ותיקונן.

 יש להקפיד על כך שהצינורות לא יפגעו בהובלה ובהנחה.

 מחוברת במופות, ובעטיפת בטון מזויין.  PE100צנרת ביוב מתחת לרצפות בטון תהיה 

 , עם אטמים מובנים.4,דרג  27לפי ת"י צנרת בטון לניקוז יהיו מבטון מזויין 

 צינורות ניקוז מבטון יורדו לתעלה בעזרת כלים מכנים הנדסיים בלבד.

לפני תחילת ההרכבה יש לנקות היטב את המשטח הפנימי של השקע מאבק ומכל חומר זר 
 אחר.

 הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה וההתקדמות תהיה כלפי מעלה.

 ן תקע ושקע יוגדר ע"י היצרן.הרווח החיצוני המותר בי

 הרווח החיצוני המותר ימולא במלט.

 לא יותר שימוש בקשתות בטון.

 

 מתקני ביוב וניקוז
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שוחות הבקרה תהיינה טרומיות עגולות/מלבניות כולל הרצפה החוליות והתקרה. מכסה 

טון בחצרות או שטח פתוח, ודגם  12.5ס"מ בכל עומק, דגם בנוני  60השוחה יהיה בקוטר 

 טון בכביש או חניון, שוחות הניקוז יכללו רשת כבדה.  40כבד 

 תקבל שוחה מושלמת.כך שת תכניותהשוחות יכללו את כל המופיע בפרטים וב

ס"מ, שוחות שאינן בכבישים או מדרכות  5השוחות תונחנה על גבי מצע בטון רזה בעובי 

 ס"מ מעל פני הקרקע. בין החוליות תונח רצועת איטום איטופלסט.  20יבלטו 

 ס"מ. 35 -חלקים, רום כולל של הצוואר לא יהיה יותר מ 3התקרה תהיה 

וצע בעזרת מחבר, מחיר שוחת בקרה יכלול בנוסף לכל החיבור בין הצינורות והשוחות יב

הנאמר לעיל, גם את החפירה ו / או החציבה, מילוי מהודק סביב השוחה, הציפויים, 

העבודה במי תהום ממים מכל מקור שהוא במידה ויהיו, רצפה תקרה, מכסה, מתעלים 

תית הצינור לצורך קביעת עומקה בין פני המכסה עד תח תימדדומחברי השוחה. השוחה 

 )הנמוך ביותר( ביציאה מהשוחה.

ס"מ,  60בשוחות עגולות לניקוז אשר כוללות מכסה רשת, הרשת תהיה עגולה, בקוטר 

 מדגם כרמל עם רשת רונדו תוצרת וולפמן או שו"ע בטיב. D-400 מברזל יצוק, לעומס 

 :תעלות וקולטני ניקוז

, ויכללו רשת מברזל יצוק, לעומס 30-שוחת קולטן  הניקוז תהיה טרומית מבטון מזויין ב

D-400. 

תעלות הניקוז יהיו עשויות מבטון מזויין, טרומיות, עם רשת ניקוז מברזל יצוק המחוברת 

באמצעות ברגים לעלה. הרשת תשב על תושבת מפלדה מגלוונת. חיבור קטעי התעלה יעשה 

 תקע.-באמצעות שקע

 צילום וידאו פנימי של צנרת ביוב וניקוז

צנרת באמצעות צילום טלוויזיוני של פנים הצינור תיערך לכל אורך הקווים, בדיקת ה

 לאחר שטיפתם.

הבדיקה הטלוויזיונית אינה באה במקום בדיקות אחרות הקימות במפרט, אלא להוסיף 

 אליהן, על מנת לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות.

ח מפורט לפי קטעים ומספרי תאים, ביצוע הצילום ומסירת תיעוד מלא שיכלול קלטת ודו"

הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, במידה ויהיה צורך בתיקונים לאחר הבדיקה, 

 יעשה צילום נוסף לוודא התיקונים, על חשבון הקבלן.

 כאמור לעיל, עלות הצילומים כלולה בסעיפי הצנרת ולא ישולם עליה בנפרד.
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 הערה:

 המים והביוב של חברת הגיחון יבוצעו על פי מפרטי הגיחון למים וביוב. יקוו

 הבהרות לכתב הכמויות

 

 

 

 

 מבוא       .1
הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן קבועות ועלולות להשתנות, הקבלן לא ידרוש שינוי 

הרשומות בכתב במחירי היחידות באם הכמויות תהיינה גדולות או קטנות מהכמויות 

 הכמויות, בהתאם לנאמר בחוזה.

הקבלן יקרא את המפרט ויוודא את כל דרישות המזמין וכן ההתחייבויות ההדדיות, אופני  .2

 המדידה והתשלום ופירוט מחירי היחידה.

 במקרה של סטיות וניגודים בין המפרט הכללי וכתב הכמויות, האמור בכתב הכמויות הוא       .3

 בע.הקו         

אופני המדידה והמחירים אשר יחולו על העבודות נשואות מכרז/חוזה זה הם אופני המדידה  .4

 והתשלום המתוארים במפרט הכללי.

רואים את הקבלן המשתתף בהזמנה זו, כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים  .5

ם את כל המפורטים בהזמנה זו, על כל מסמכיה, המחירים שידרשו להלן ייחשבו ככוללי

, בתכניות , בכתב הכמויות ובכל שאר  ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים

 המסמכים הכלולים בחוזה זה.

    קבלן יסמן את קווי הביוב והשוחות לפי הנחיות המפקח ויכין תכנית לאחר ביצוע ממוחשבת        .6

 מודד מוסמך ללא תשלום נוסף. קבלת תכנית לאחר ביצוע  זה תנאי לאישור חשבון סופי.  ע"י           

   מחירי היחידה המתוארים להלן ייחשבו על ידי הקבלן ככוללים את הסעיפים כמפורט    .  7

 ובנוסף:  במפרטים          

        

לסוגיהם וחומרי עזר אספקת כל החומרים, הצינורות, מים, מוצרים ואביזרים  א.

הנזכרים בעבודה זו, או הקשורים בה והפחת שלהם, תשלום אגרה למנהל מקרקעי 

 ישראל במידה ויידרש.

 כל העבודה הדרושה לביצועו המושלם של החוזה.     ב.

 כולל שמירה.’ השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכו     ג.

העברתם ובדיקתם, אחסנתם ושמירתם, וכל הובלת ל למקום העבודה, ”הובלת כל הנ ד.

 עובדים לאתר העבודה.

 ’.המיסים והאגרות למיניהם, דמי הפיקוח וכו     ה.
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    תכניותעבודות מדידה והסימון שיידרשו לצורך ביצוע העבודה וכן לצורך אימות ה     ו.

 ועדכונן.     

   בדיקות מעבדה ובדיקות צפיפות בשטח אשר יידרשו לבקרת טיב ביצוע עבודות העפר      ז.

 והבטון.         

 ’.כל העבודות הזמניות ועבודות העזר להכנת השטח, דרכי גישה, ניקוז מי גשם וכו     ח.

ההוצאות הכלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות, ובכלל זה ההוצאות המוקדמות  ט.

כן כל ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה  מחייבים ומקוריות ו

 אותן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 261 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 
 

 נספחים למפרט הטכני המיוחד
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 -נספח א'

 מפרט טכני חברת הגיחון
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 - ירושלים של והמים הביוב תאגיד מ"בע הגיחון חברת

 וניקוז לביוב האגף

 וניקוז ביוב עבודות לביצוע כללי טכני מפרט

 2.2017 : גרסה
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 מבוא 1.

 ,צנרת לרבות ,מרכיביהן כל על ,וניקוז ביוב רשתות הנחת לעבודות הטכניות הדרישות מפורטות זה במפרט  1.1 

 .אליהן הקשור נוסף מרכיב וכל אביזרים ,תאים ,מתקנים

 בתחנות ועבודות שבר תיקון עבודות לרבות ,והניקוז הביוב ברשתות עבודה של סוג לכל תקף המפרט  1.2

 .שונים ומתקנים טיהור מכוני ,שאיבה

 היתר בין ,מסוימות בעבודות מיוחדות דרישות להוסיף המזמין רשאי ,זה במפרט מהאמור לגרוע מבלי 1.3  

 .עבודות באותן לקבלן שיימסר ,"מיוחד טכני מפרט" באמצעות

 להנחות ,ומפקח מתכנן כגון המוסמכים נציגיו באמצעות ,המזמין של מזכותו גורע אינו זה במפרט האמור 1.4  

 העבודה ביצוע טרם גם וזאת ,הרלוונטיות הטכניות ובדרישות בעבודה שינויים לבצע לו להורות או הקבלן את

 .במהלכה וגם

 פה בעל שהנחיה ,היא הדבר משמעות ,בכתב יינתנו לקבלן אישור או שהנחיה מצוין בו ,במפרט מקום בכל  1.5 

 בעל בטיחות בענייני הנחיות ניתנו בהם במקרים .בטיחות לענייני פרט ,מכך המשתמע כל על ,כהנחיה תיחשב לא

 .שעות וארבע עשרים בתוך בכתב ביצוען על לדווח הקבלן אחראי פה

 צוין כן אם אלא ,שבהצעתו היחידות במחירי זה במפרט הכלולות הדרישות כל את לתמחר הקבלן על 1.6  

 .הכמויות בכתב מפורש ובאופן אחרת

 - החוק פי על מחייב ,הקבלן ידי על המסופקים וחומרים ציוד זה ובכלל ,הקבלן מעבודת חלק בו מקרה בכל  1.7

 .לאו אם ובין זה במפרט מפורש באופן נזכר הדבר אם בין זה בחובה הקבלן יעמוד ,בתקן עמידה      

 :הגדרות  1.8

    בכל העבודה באתר ,היתר בין ,לייצגו כדי המזמין ידי על שמונה ,אדם :"המפקח" או "הפרויקט מנהל" •

 .לקבלן הוראות לתת ומוסמך ,עליהן ובפיקוח העבודות בביצוע הקשורים העניינים         

 .והניקוז הביוב מתקני לרבות העירוניות והניקוז הביוב רשתות :"הרשתות" או "הרשת" •

              מתקני ,מכסים ,מפלים כגון נלווים ומתקנים ביוב שוחות ,ביוב צנרת של רצוף מכלול : הביוב מערכת" •

 .זה למכלול ששייך אחר מרכיב וכל ,אבנים שיקוע         

 תלוואדיו מוצאים ,ניקוז צינורות ,מים מעבירי ,ואיסוף קליטה תאי ,תעלות של מערך :"הניקוז מערכת" •

 .הצפות ולמניעת עילי נגר לקליטת המיועדים אחרים ומתקנים ונחלים       

 אם ובין הקבלן ידי על סופקו אם בין ,העבודה לביצוע הדרושים והאביזרים החומרים כל :"החומרים" •

 ,מיובא בטון ,מחברים ,אטמים ,מלט חומרי ,ושוחות תאים רכיבי ,צינורות :כולל ,המזמין ידי על סופקו

 .ב"וכיו אגרגטים ,מצעים ,זיון ברזל

 .הרשת של מסוים בחלק תקלה או שבר לתקן המיועדת עבודה :" שבר עבודת" •

 :סופי חשבון  1.9 

 :יכלול מסוימת עבודה ביצוע על הקבלן של הסופי חשבון  1.9.1

 .לקבלן המזמין בין שבהסכם הכמויות כתב לסעיפי בהתאם ערוך חשבון 1.9.1.1 

 .המזמין מטעם האחזקה מחלקת נציג ידי על חתום סטנדרטי העבודה קבלת אישור  1.9.1.2

     הרשות מטעם פ"בשצ לקדמותו מצב החזרת או הריצוף או האספלט עבודות ביצוע לטיב אישור 1.9.1.3

 .העבודה בוצעה שלה השיפוט בתחום אשר ,המקומית

 .ההסכם לסעיפי בהתאם בעבודה ביצע שהקבלן הכמויות כל פירוט כולל :כמויות ריכוז דף   1.9.1.4
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  ביצוע לצורך שסופקו והצנרת החומרים ,האבזרים לכל והקבלן המפקח אישור כולל חומרים מאזן  1.9.1.5

 .הקבל ידי על ובין המזמין ידי על עם בין ,העבודה

  ,התאים בניית,הצנרת הנחת ,חפירה( השונים העבודה שלבי לכל המפקח אישור כולל :העבודה יומני 1.9.1.6 

 .זו לעבודה הקשורות התכתובות וכל )'וכו התעלה כיסוי

  .המפקח ידי על חתומה ,ביצוע לאחר תכנית  1.9.1.7

 .המזמין ידי על חתום ,בהזמנה מופיעים שלא החריגים הסעיפים לכל והסברים פירוט :חריגים סעיפים  1.9.1.8

 .לתשלום כתנאי ,החריגה העבודה תחילת ובטרם בכתב מראש באישור יהיה חריג סעיף

 :גם יכלול סופי חשבון ,המזמין דרישת לפי  1.9.2

 )המזמין חשבון על( 'וכו בטון ,הדוקים ,צפיפות ,מילוי טיב כגון חומר טיב אישור  1.9.2.1

 .)המזמין מצד דרישה של במקרה( הקו כל של אטימות בדיקת אישור  1.9.2.2

 והמוצרים החומרים יצרני של שדה שרות אישור  1.9.2.3

 .)המזמין חשבון על( הקו כל של פנימי וידאו צילום ח"דו  1.9.2.4

 המדידות לדף שיצורפו למדידות הסברים להוסיף ניתן .העבודה של המדידות כל כולל :מדידות דפי  1.9.2.5

 .הסטנדרטי

  

 ונכסים בשטחים מעבר 2.

 :העבודה תחום  2.1

 .בדרך השימוש להגבלת והיתר תנועה הסדרי תכניות לפי יקבעו ומידותיה העבודה תחום גבולות  2.1.1

 החפירה תוואי :הבא באופן העבודה רצועת תוגדר תנועה הסדרי תוכנית כוללת אינה והעבודה במידה  2.1.2

 התקנת/החפירה תוואי/הצינור של צד בכל מטרים שלושה עד של וברוחב נדרש אורך לכל צינור להנחת

 סעיפי מחירי בתוך מגולמת תהא ,זו מהגדרתה הנגזר כל על ,העבודה רצועת .נדרשת עבודה בכל וכן/תא/אביזר

 .הכמויות כתב

 לחריגה המזמין אישור את קיבל בהם למקרים פרט ,העבודה רצועת מתחומי בפעולותיו יחרוג לא הקבלן  2.1.3

 .הקבלן חשבון על תהיה המזמין ידי על אושרה שלא חריגה כל .בכתב

 בהם למקרים פרט ,ציבורי שאינו בשטח כגון ,העבודה בתוכנית נכללת שלא עבודה כל יבצע לא הקבלן  2.1.4

 .ובכתב מראש לכך המזמין אישור את קיבל

 :גישה ודרכי והתארגנות אגירה שטחי  2.2

 :התארגנות/אגירה בשטחי שימוש  2.2.1

 אישורים ,נדרש שהדבר ככל ,המוסמכות מהרשויות להשיג הקבלן אחראי העבודה תחילת לפני  2.2.1.1

 כלי ,העבודה חומרי ואגירת התארגנות לצורך קיימים ובשבילים בדרכים ,קרקע בשטחי לשימוש ורישיונות

 .עבודה לביצוע הנדרש אחר ציוד וכל עבודה

 או העתיקות רשות,ישראל משטרת ,מקומית רשות( המוסמכות הרשויות להוראות בהתאם יפעל הקבלן 2.2.1.2 

 .ותקנותיהן דרישותיהן לפי ,שברשותו ובשטחים בדרכים וישתמש )אחר סטטוטורי גוף כל

 מסוים בשטח שימוש רשות או שכירה ,השגה ,איתור עבור כספית תמורה כל לקבלן ישלם לא המזמין  2.2.1.3

 ובכלל ,בשטח הקבלן משימוש הנובעת עלות של סוג בכל יישא לא המזמין כן וכמו אגירה או התארגנות כשטח

 .ב"וכיו ערבויות מימון ,היטלים ,אגרות זה

 :גישה דרכי הסדרת  2.2.2

 אתר בתחום או/ו התוואי לאורך עבודה ומשטחי גישה דרך ,העבודה לצרכי בהתאם ,יסדיר הקבלן  2.2.2.1

 .העבודה
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 הרכב כלי של סבירה במהירות לתנועה מספיקים נשיאה וכושר יציבות ,רוחב בעלת תהיה הגישה דרך 2.2.2.2 

 .אוויר מזג בכל עבירה תהיה הדרך .הנדסי המכני והציוד

 במחירי אלו הוצאות לכלול הקבלן ועל גישה דרכי הסדרת עבור תמורה כל לקבלן ישלם לא המזמין  2.2.2.3

 .הסעיפים

 :הגישה דרך מבנה אישור  2.2.3

 הדרך כי הפרויקט מנהל יקבע שבו מקרה בכל .הפרויקט מנהל ידי על תאושר הקבלן שיכין הגישה דרך 2.2.3.1

 בטיחות יועץ אישור קבלת לרבות ,הפרויקט מנהל של רצונו לשביעות הקבלן יתקנה ,לדרישות מתאימה אינה

 .הצורך במידת המזמין של

 מתאימים או מספיקים הקיימות והכניסות השבילים ,הדרכים אין ,הפרויקט מנהל ולדעת במקרה  2.2.3.1

 מנהל שיאשר והפרטים התוואי לפי עבודה ומשטחי ודרכי נוספות גישה דרכי הקבלן יתקין ,העבודות לביצוע

 .הפרויקט

 :גישה בדרך לשימוש הרשאה  2.2.4

 ואף ,הקבלן ידי על שתוסדרנה הגישה בדרכי עת בכל להשתמש הרשות תהיה הפיקוח ולצוות למזמין  2.2.4.1

 .אחרים לקבלנים בהם השימוש את להרשות

 .לעבודה קשורים שאינם רכב כלי בפני סגורה תהיה הדרך 2.2.4.2

 :הגישה דרכי על שמירה 2.2.5

 העבודות ביצוע כל במשך שמיש במצב ידו על שהותקנו הגישה דרכי את ולתחזק לשמור אחראי הקבלן 2.2.5.1

 .העבודה תקופת כל ולאורך

 הגישה דרכי על בשמירה הקשורות ההוצאות בגין נוספת תמורה כל לקבלן ישלם לא המזמין 2.2.5.2

 .ובתחזוקתן

 :גישה בדרך השימוש סיום  2.2.6

 העבודה בגמר- הגישה דרכי את להרוס מהקבלן לדרוש ,דעתו שיקול פי על ,הזכות את שומר המזמין 2.2.6.1 

 .לשימוש הראוי במצב האלה הדרכים את להשאיר או לקדמותו הקרקע פני מצב את ולהחזיר

 שיקומן או/ו הגישה דרכי בהריסת הקשורות ההוצאות בגין נוספת תמורה כל לקבלן ישלם לא המזמין 2.2.6.2 

 העבודה בגמר

 :שפכים זרימת הטיית 2.3

 ,הקו למורד הקו ממעלה השפכים את הקבלן יטה ,שפכים זרימת הטיית המחייבת עבודה כל במהלך  2.3.1

 .הביוב לצנרת מחוץ הגלשה ללא ,שבעבודה הקו לקטע מעבר ,לשוחה משוחה

 יבש קו על המשימה את לבצע שיוכל כך ,אחר ציוד וכל פקקים ,ניידת צנרת ,שאיבה בציוד ישתמש הקבלן  2.3.2

 .בסביבה ופגיעה הפרעה וללא ביותר הטוב הצד על שפכים מזרימת

 .ניקוז מערכות אל או/ו כביש פני על שפכים להזרים מקרה בכל יורשה לא הקבלן 2.3.3 

 המזמין יהיה ,הביוב לרשת מחוץ אל ביוב להגלשת ,במחדל או במעשה ,גרם הקבלן כי ,נמצא בו במקרה 2.3.4 

 ביוב הוזרם בה שעה כל בגין )מ"מע ללא( ₪ 500 - בסך קנס הקבלן על להטיל ,הבלעדי דעתו שיקול פי על ,רשאי

 .זה מפרט לכללי בניגוד

 

 :לרשת מחוץ ביוב גלשותיה  2.4

 .לרשת מחוץ אל ביוב הזרמת לבצע לקבלן בכתב לאשר ,וחריגים מיוחדים במקרים ,רשאי יהיה המזמין 2.4.1

 :כדלהלן הקבלן יפעל זה במקרה
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 .הסביבתי הנזק את למזער מטרה מתוך המרבית במהירות העבודה את יבצע 2.4.1.1 

 לביצוע הנדרש אחר ציוד וכל פקקים ,משאבות ,שטיפה רכב ,עובדים צוות מראש ויכין בהתאם ייערך 2.4.1.2 

 .העבודה

 אל השפכים שאיבת כגון שונים באמצעים המפגע את לצמצם לרשותו העומדים האמצעים בכל ינסה 2.4.1.3

 .הזרם במורד ביוב תאי

 מוסדר עירוני ביוב בתא אותו וירוקן ,ביוב שוחות או הרטובים מהבורות שנשאב החומר את יפנה 2.4.1.4

 .ביוב מכליות ידי על המפונים שפכים לקליטת

 של מפורשת הוראה לו ניתנה כן אם אלא ,הניקוז רשת אל השפכים זרם את יטה לא הקבלן מקרה בכל  2.4.2

 .כן לעשות המזמין

 .אחר פתוח שטח כל או נחלים ,ואדיות אל השאיבה רכב תכולת את לרוקן מוחלט איסור חל  2.4.3

 חפירה עבודות 3.

 :הגדרות 3.1

 .הדרוש המילוי או ,הנחצב או הנחפר החומר:"אדמה" •

 .חציבה או/ו חפירה  :"חפירה" •

 טענה זכות כל תעמוד לא לקבלן כי ,מובהר .השונים הקרקע סוגי בכל לחפירה מתייחס זה במפרט האמור 3.2 

 חול ,כבדה ,חרסית אדמת :כגון שונה קרקע וטיב מיוחדים מילוי או חפירה תנאי בגין המזמין כלפי תביעה או

 תוספת כל ינתןת ולא סופיים הינם בהסכם הנקובים החפירה מחירי .ב"וכיו תהום מי ,כורכר ,סלעים ,נודד

 .העבודה בהמשך שיתגלו קרקע תנאי עבור

 :ומילוי חפירה 3.3 

 ובהתאם ,תכניותב הנתונים ולמידות לשיפועים ,לגבהים בהתאם תבוצענה והמילוי החפירה עבודות 3.3.1

 .הפרויקט מנהל להוראות

 ,החפירה שיפועי את לשנות לקבלן להורות ,העבודה במהלך ,רשאים העבודה באתר נציגיו או/ו המזמין 3.3.2 

 .אלה הוראות את לבצע יהיה הקבלן ועל ,בכך הכרוכות החתך מידות את או ,עומקה

 במהלך ,היו אם ,ולשינויים לרוחב קשר ללא ,הצינור ועומק הצינור קוטר פי על יהיה חפירה לכל התשלום 3.3.3 

 .העבודה

 :הדרוש העומק מעל חפירה  3.4

 שבין החלל את למלא הקבלן על ,הדרוש מהעומק גדול שהוא בעומק לפועל תוצא והחפירה במקרה  3.4.1

 נוזלי CLSM ב או AASHTO מודיפייד 100% - ל מהודק 'א סוג במצע שביצע החפירה למפלס המתוכנן המפלס

 .הפרויקט מנהל הוראות פי על

 תהיה בתכנית סומנה לא או המזמין ידי על נדרשה שלא המתוכנן למפלס החפירה ומילוי עודפת חפירה כל 3.4.2

 .הקבלן חשבון על

 :החפירה עבודות על פיקוח  3.5

 ובניית הצינורות הנחת לפני ידו על ואישורה הפרויקט מנהל בדיקת את מחייב החפירה קרקעית מבנה 3.5.1

 .השוחות

 .ואישורה בדיקתה לצורך החפירה תחתית הכנת סיום טרם הפרויקט למנהל הודעה למסור הקבלן על  3.5.2

 בהתאם והכול ,החפירה תוואי לאורך הקיימות לאפשרויות החפירה ביצוע אופן את יתאים הקבלן  3.5.3
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 אחר או זה מכני בכלי או כלשהו באמצעי שימוש על לאסור רשאי הפרויקט מנהל .הפרויקט מנהל לאישור

 אפילו ,לקבלן נוסף תשלום כל ללא וזאת אחרת סיבה כל או ,טכניות ,הנדסיות מסיבות מסוימים בקטעים

 .ידיים בעבודת חפירה לבצע הקבלן יזדקק

 כל פינוי גם ויכלול וציוד מכאניים כלים למעבר התוואי הכשרת את גם היתר בין יכללו החפירה עבודות 3.5.4 

 והכל ,התוואי מעל ענפים גיזום וכן התוואי בתחום הנמצאים ועצים צמחיה עקירת כולל ,ל"הנ בתוואי הפרעה

 .בהסכם אחרת צוין כן אם אלא ,ל"הנ העבודה את כולל החפירה מחיר .הפרויקט מנהל באישור

 :מפולות מניעת  3.6

 המונח החפור החומר כמויות ידי על להיגרם העלולות מפולות למנוע כדי האמצעים בכל ינקוט הקבלן 3.6.1 

 או בשיפוע התעלה קירות את הקבלן יחפור ,מפולת סכנת תהיה בו מקרה בכל .אחרות מסיבות או התעלה בצד

 הסידורים כל את ויעשה בטיחותית ומאושר תקין ,בטיחותי הגנה בכלוב שימוש או/ו תמיכות ,חיזוקים יתקין

 .מפולות למניעת הדרושים

 נזק כל ויתקן יחפור ,שהתמוטט החומר את הקבלן יפנה ,כלשהי מסיבה אדמה מפולת של מקרה בכל  3.6.1

 .זו עבודה בגין לקבלן כספית תמורה כל ישלם לא המזמין .שנגרם

 ,בהתקנתם איחור ,תמיכות או חיזוקים חוסר בגלל שאירעה ,מפולת עקב לרכוש או לגוף שייגרם נזק כל  3.6.2

 ,אחרת סיבה כל עקב או נכונה לא בשיטה או מתאימים לא מחומרים תמיכות או מספיקים לא תמיכה או חיזוק

 .הקבלן על ורק אך יחול

 :וחציבה חפירה ושיטת אופן 3.7 

 '(וכו משאית ,מחפר( החפירה לביצוע הנדרשים העבודה כלי את יספק הקבלן 3.7.1 

 בחירתו לפי וזאת ידיים בעבודת או העבודה לביצוע המתאימים מכאניים כלים באמצעות תבוצע החפירה 3.7.2 

 .הפרויקט מנהל להוראת בהתאם או הקבלן של

 הדרושים’וכו צר בשטח חפירה ,החלקה ,הידוק יישור הרחבות ,תיקונים עבור תוספת תשולם לא  3.7.3

 ,ידיים עבודות עבור תוספת תשולם לא כן כמו .ידיים בעבודות תעשנה ל"הנ העבודות אם גם החפירות להשלמת

 ,וטלפון חשמל ועמודי תאי כגון תשתית ומערכות למבנים קרבה או הפרעות של במקרה גם ,ודיפון תמיכות

 .’וכו צינורות

  

 גם ,העבודה יום בסוף פתוחות תעלות יישארו שלא ,כזה באופן החפירה עבודת להתקדמות אחראי הקבלן 3.7.4 

 .הצנרת להנחת הנדרש לאורך או/ו לעומק להגיע היה ניתן שלא או ,החפירה בתוך שוחה או צינור הונח לא אם

 .העבודות המשך עם מיד אותה ויפתח החפירה את יכסה הקבלן

 .כך על תוספת כל לקבלן תשולם ולא ההסכם במחירי כלולה החפירות של והפתיחה הכיסוי עלות

 הימצאות או בוצית קרקע ,נודדים בחולות כגון ,יציבה אינה החפירה תשתית כי ,חשש קיים בו במקרה 3.7.5 

 יונח עליו והמצע התעלה יציבות לאבטחת מוסמך ממהנדס בכתב והנחיות הוראות לקבל הקבלן יפנה ,תהום מי

 .הצינור

 .נפץ בחומרי שימוש לעשות הקבלן על איסור חל  3.7.6

 :דיפון  3.8

 תמיכות או שיפועים יצירת בו מקרה בכל וכן ,מטרים 2.0 -מ גדול בעומק חפירה תיעשה בהם במקומות 3.8.1 

 קירות את ולדפן לתמוך או דרושים שיפועים לחפור הקבלן אחראי ,מפולות מניעת לשם הכרחיים ודיפון

 .החפירה

 ודיפון תמיכה ,חפירה תכנית להגיש ,לצורך בהתאם ,מהקבלן לדרוש רשאי המוסמכים נציגיו או המזמין  3.8.2

 .הקבלן חשבון על יהיו התכנית הכנת עלויות .)ביסוס או קרקע מהנדס( מוסמך מהנדס ידי על וחתומה מאושרת
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 :לתעלה )שהוא מקור מכל( מים כניסת מפני הגנה  3.9

 או תהום מי ,עילי נגר מי ,ביוב מי מכל יבשות החצובות או/ו החפורות התעלות על לשמור אחראי הקבלן  3.9.1

 וכן ,ב"וכיו ניקוז צינורות ,מובלים ,משאבות :כגון הדרוש הציוד בכל הקבלן ישתמש כך לצורך .אחר נוזל כל

 .אחרת נדרשת פעולה כל יבצע או צנרת יניח ,הטיה תעלות יבצע

 להסדיר הקבלן אחראי ,העבודה באזור הגשם מי של הטבעי הניקוז לחסימת גורמת החפירה בו במקרה  3.9.2

 .הפרויקט מנהל להנחיות בהתאם ,זמנית עוקפת ניקוז מערכת

 :הבא באופן הקבלן יפעל ,ביוב מי של במקרה ובפרט ,בחפירה נוזל הימצאות של במקרה 3.9.3 

 .מהחפירה הנוזל לסילוק ימיד באופן יפעל 3.9.3.1 

 .הנדרשות הפעולות את אתו ויתאם )הפרויקט מנהל( המוסמך ולנציגו למזמין כך על יודיע  3.9.3.2

 בפני לעמוד )ודיפון תמיכה כולל( לחוק ובהתאם כמתאים לו הנראה אמצעי בכל החפירה את יאבטח 3.9.3.3 

 .מים חדירת ובפני מפולות

 ולא פרטי או ציבורי לריכוז נזקים יגרמו שלא באופן אחר למקום ויובילם מהאתר המים את ירחיק 3.9.3.4 

 .וגנים חצרות ,מעובדים שטחים ,מבנים כל יציפו

 חשבון על יבוצע הנזקים תיקון .'ג לצד או העבודה באתר לעבודות שנגרם נזק כל מידי באופן יתקן הקבלן 3.9.4 

 .הפרויקט מנהל הנחיות ולפי הקבלן

 :חפירה במחיר הכלולים שירותים  3.10

 המרכיבים את יכלול )לקבלן המזמין בין בהסכם במפורש אחרת נכתב אם אלא( החפירה מחיר  3.10.1

 :להלן המפורטים

 מחפרות ,ציוד אחסנת ,גישה דרכי :כגון שירות שטחי כולל ,העבודה תתבצע בו השטח כל ניקוי  3.10.1.1

 לביצוע להפריע העלול זר חומר וכל פסולת כל יכלול הניקוי .הפרויקט מנהל יורה עליהם אחרים ושטחים

 .הפרויקט מנהל הוראות לפי העבודה

 .אחר ציפוי כל או ריצוף ,אספלט פתיחת  3.10.1.2

 .התעלה בתוך שונים חומרים העברת 3.10.1.3 

 .לו בסמוך או התוואי לאורך זמני אחסון למקום החפור החומר והובלת הוצאת 3.10.1.4 

 לסלקו שיש וחומר המילוי מקום בקרבת שיערם חוזר למילוי המתאים לחומר החפור החומר הפרדת  3.10.1.5

 .מהאתר

 .מכאניים בכלים והידוק יישור ,בשטח כמילוי הקרקע עודפי פיזור 3.10.1.6 

 הרשויות ידי על מאושרים שפיכה לאתרי העבודה ממקום חומרים עודפי וסילוק פינוי ,העמסה 3.10.1.7 

 .המוסמכות

 .’וכו בטון לגושי ,והצינורות האביזרים כל לחיבורי התעלות בתוך הדרושות ההרחבות כל חפירת 3.10.1.8 

 העמקת ,החפירה כיסוי לצורך שהוא סוג מכל מילוי חומר ופיזור הובלה ,החפירה תחתית יישור 3.10.1.9 

 תת ושירותים קוים חצית ,מכני הידוק ,במים השקיה,שנבנו בקרה תאי סביב כולל ,צורך במקרה החפירה

 בשטחי הקרקע חישוף .שונים קוים גילוי לצורך גישוש בורות חפירת ,החפירה- ובאורך ברוחב קרקעיים

 .העתקה/עקירה לרישיון בכפוף העתקתם או ושיחים עצים עקירת ,שורשיה על הצמחייה סילוק ,החפירה

 . AASHTO מודיפייד 100% של צפיפות שתתקבל כך החפירה תחתית הידוק  3.10.1.10

 לצורכי שהובאו והציוד החומרים כל כן וכמו ,החפורה שהאדמה הדרושים האמצעים כל נקיטת 3.10.1.11 

 הקבלן יסדר ,שיידרש במקומות .חופשי מעבר והשארת רגל עוברי לגישת או לתנועה יפריעו לא ,העובדה

 .תקניים מעקות עם לפחות מ"ס80 ברוחב מעברים
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 הלילה בשעות והחסימות הגידור הארת .שיידרש מקום ובכל ,לחפירות הגישה חסימת או גידור  3.10.1.12

 העלולים ציבורי או פרטי לרכוש נזקים ומפני אסון ומקרי תאונות בפני הציבור את תבטיח אשר בצורה תבוצע

 .זו הוראה מילוי אי עקב להיגרם

 :לרישיון בכפוף עבודות תיעוד  3.11

 על מוסדר לאתר חפירה ועודפי פסולת פינוי בדבר אישורים הצורך במידת ולהציג לשמור אחראי הקבלן 3.11.1

 .המוסמכות הרשויות ידי

 על שניתן ובסביבתה העבודה בתחום עצים עקירת רישיון הצורך במידת ולהציג לשמור אחראי הקבלן  3.11.2

 .המוסמכות הרשויות ידי

 :חפירה דפנות  3.12

 :חפירה רוחב 3.12.1 

 ראה( התעלה תחתית לרוחב כהנחיה להלן הטבלה תשמש ,תכניותב או מיוחד במפרט אחרת הוראה בהיעדר

 ( 2או 1 איורים תיאורטי חתך תרשים

 

 
 

 גדול או שווה יהיה קרקע בפני התעלה רוחב .התעלה תחתית לפי מלבן הינו תיאורטי תעלה רוחב 3.12.2

 .התעלה קרקעית עבור שחושב מהרוחב

 :החפירה עומק  3.13

 .לביצוע בתכנית המופיע לאורך החתך לפי יהיה התעלה עומק  3.13.1

 הצינור של חיצוני קוטר יהיה הביצוע בעת הקרקע פני רום ועד הצינור קדקוד מעל המינימאלי העומק 3.13.2 

 .מ"ס 80 ועוד

 ממנהל ולקבל ,הפרויקט למנהל להודיע הקבלן על ,לעיל מהעומק קטן החפירה שעומק מקרה בכל  3.13.3

 .לצינור לתת יש הגנה איזו מראש בכתב הוראה הפרויקט

 :תעלה דפנות  3.14

 .לפחות הצינור קוטר פעמיים של לרום עד ,האפשר ככל זקופים יחפרו תעלה דפנות   3.14.1

 של וסידורים באמצעים להשתמש יש ,ושפותיה התעלה דפנות להתמוטטות סכנה צפויה באם 3.14.2  

 תזוזות למנוע ,הקרקע לחץ את לשאת כדי מספקת במידה וקשיחים חזקים יהיו האמצעים .ותמיכות דיפון

 .הצינורות להנחת הפרעה ולמנוע ,ומפולות הדיפון של אופקיות

 :תעלה תחתית הכנת 3.15 

 הסרת ידי על התעלה תחתית את לישר יש כך לשם .ויבשה אחידה ,ישרה תהיה התעלה תחתית  3.15.1

 מנהל להוראות בהתאם מהודק בחומר מילוי ידי על ייושרו מקומיים שקעים .וכו בולטות אבנים ,גבשושיות

 בולי ,אדמה רגבי ,אבנים להניח יהיה ואסור לאורך בחתך המצוין לקו בדיוק תתאים התעלה תחתית .הפרויקט

 .הנכונים לגבהים הבאתו לשם הצינור תמיכת את להשיג כדי  וכו עץ

 .יורחקו כלשהו בכיוון מ"ס 2 על עולה גודלם אשר ואבנים רגבים   3.15.2
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 והחלל ממנה ויורחק יוצא התעלה בתחתית להימצא העלול ,וחופשי מעורער ,יציב בלתי חומר כל 3.15.3 

 .מדי עמוקה חפירה של במקרה לעיל כמתואר בו יטופל כך ידי על שייווצר

 . AASHTO 100% לצפיפות מהודקת תהיה התעלה תחתית  3.15.4

 :תעלה תחתית ריפוד  3.16

 :להלן כמפורט מובחר חומר בשכבת תרופד התעלה תחתית  3.16.1

 .מ"ס 15 מ פחות ולא הצינור מקוטר 10% + מ"ס 10 יהיה הריפוד שכבת עובי 3.16.2 

 חומר.מ"מ 5 ל 3 בין יהיה גרגר גודל .ושטוף נקי שומשום מסוג אחיד בגודל אגרגט יהיה הריפוד חומר  3.16.3

 .שומשום מסוג האגרגט מלבד חומר שום יכיל לא הריפוד

 .הצינורות להנחת ויציב חלק מצע שיהוו באופן ייושרו הריפוד פני  3.16.4

 .המתוכנן לשיפוע ותיושר אחיד באופן תהודק השכבה 3.16.5 

 .הריפוד את להשלים מכן ולאחר תלולית על הצינורות את להניח אין  3.16.6

 :תעלה מילוי  3.17

 :תעלה ריפוד 3.17.1 

 .המזמין מטעם אחר מוסמך נציג או הפרויקט מנהל אישור ללא צנרת לכסות אין 3.17.1.1

 הבדיקות כל והשלמת והסופי הנכון ושיפועו מקומו קביעת ,בתעלה הנחתו לאחר מיד יחל הצינור ריפוד 3.17.1.2

 .להלן כמפורט צנרת הנחת עבור הנדרשות

 החומר .מ"מ 5 עד 3 גרגר גודל .ושטוף נקי שומשום מסוג אחיד גודל בעל אגרגט יהיה העטיפה חומר  3.17.1.3 

 .לעיל כמפורט ,התעלה ריפוד לחומר בדומה יהיה והוא ,שהוא גודל בכל קשים אדמה גושי או/ו אבנים יכיל לא

 רצויה צפיפות לקבל כדי הרטיבות מידת תוגדל ,טבעית רטיבות של מספקת כמות יכיל לא החומר אם 3.17.1.4 

 .ההידוק לאחר

 .התעלה תחתית רוחב לכל יבוצע הריפוד 3.17.1.5 

 :הריפוד בביצוע 'א שלב 3.17.1.6 

 מתחת החללים את ממלא המילוי שחומר לוודא יש .הצינור לאורך ,ל"הנ לדרישות המתאים המילוי חומר פיזור

 .הצינור מקוטר 2/3 - כ עד להגיע ועליו ,לצינור

 מוט עם מצינור העשוי פטיש בעזרת יבוצע הצינור בצדי ההידוק .הצינור צדי משני שווה במידה יערם זה מילוי

 זה הידוק .לצינור מתחת המילוי את יהדק הצינור ליד בעומדו הפטיש את המפעיל שהפועל כזו בצורה כפוף

 .הצינור של קוטרו2/3 עד לפחות וזאת הצינור של צד מכל שווה ובאופן ובזהירות בקפדנות יבוצע

 לכך לגרום עלולות יותר עבות ששכבות מכיוון ,מ"ס 10 על יעלה שלא בעובי בשכבות להתבצע חייב המילוי

 השכבה של החיצוני המראה לפי בו להרגיש ניתן לא אשר דבר,ההידוק בעת לצינור מתחת יחדור לא שהמילוי

 .אופטימאליים רטיבות בתנאי לבצע יש ההידוק את .העליונה

 

 :הריפוד בביצוע 'ב שלב   3.17.1.7

 פחות לא אך הצינור קודקוד מעל הצינור מקוטר 10% + מ"ס 10 של לגובה עד ריפוד חומר באותו הצינור כיסוי

 שמתואר כפי יעשה ההידוק .בעוביין מ"ס 10 על יעלו שלא בשכבות יעשו והידוקו הכיסוי ביצוע .מ"ס 15 מ

 .הצינורות יצרן של השדה שרות או הפרויקט מנהל ידי על שאושרו מכאניים כלים בעזרת או הראשון בשלב

 .להלן לאמור בכפוף תבוצע האגרגטים איכות ובקרת לדרישות התאמה

 (: 1 ' מס איור ראה( 'א סוג במצע כיסוי  3.17.2

 :הבא הסדר פי על בלבד 'א סוג מצע של מובחר חומר בשכבות תכוסה התעלה

 .הצינור קודקוד לרום מעל מ"ס 50 של לרום עד ראשונה כיסוי שכבת ביצוע •
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 . AASHTO מודיפייד 100% של צפיפות קבלת עד לעיל הראשונה השכבה הידוק •

 .ניקוז או ביוב לקווי סימון סרט הנחת •

   AASHTOמודיפייד 100% של צפיפות דרגת לקבלת והידוקן מ"ס 20 של בשכבות כיסוי המשך     •

 .מכבש אמצעות החומר שכבות הידוק •

 .קיים שטח פני לרום עד יבוצע 'א סוג במצע התעלה_____ כיסוי •

 .להלן לאמור בכפוף תבוצע האגרגטים איכות ובקרת לדרישות התאמה •

 CLSM ( Controlled Low-Strength Material :) ב כיסוי  3.17.3

CLSM ב שימוש .מים/ניקוז/ביוב צנרת מעל מהודק מילוי תחליף מהווה- CLSM המזמין באישור רק ייעשה 

 במקרים :לדוגמה( המזמין של הבלעדי דעתו שיקול פי על ,העבודה ביצוע טרם ,מראש בכתב המוסמך נציגו או

 .בלבד נוזלית בצורה יהיה CLSM -ה .)קצר זמנים בלוח לתנועה הדרך פתיחת נדרשת בהם

 :הכיסוי ביצוע אופן

 .צנרת הנחת בפרק כמתואר לגובה עד הצינור מעל שומשום ריפוד שכבת •

 .קיים שטח פני לרום עד השומשום שכבת מעל תבוצע CLSM ה שכבת •

 ,ציבוריים בשטחים(   2 'מס איור ראה) ’וכו חקלאיים ,פתוחים ציבוריים בשטחים תעלות כיסוי 3.17.4

 התעלה את לכסות ניתן ,עתידיים או קיימים כבישים בתחום אינו החפירה תוואי בהם ,ואחרים חקלאיים

 :הבא באופן

 .הצינור קודקוד מעל מ"ס 100 לרום עד 'א סוג ממצע הצינור הגנת שכבת •

 בכתב המילוי לאישור בכפוף ,מ"ס 10 שמעל בגודל מאבנים נקי מקומי מחומר מילוי 'א סוג מצע מעל •

 .הקרקע לפני מתחת מ"ס30  לרום עד יבוצע השכבה גובה .המוסמך נציגו או המזמין ידי על ומראש

 .המקורית החפירה בעת ונשמרה העליונה המקומית האדמה שכבת של מ"ס 30 בעובי עליונה שכבה •

 :תעלות לכיסוי מיוחד תנאי  3.17.5

 מעל כבד ציוד או רכב כלי של מעבר איסור חל ,מ"ס 70 - מ פחות הוא הצינור קודקוד מעל הכיסוי עובי כאשר

 .לצינור או לתעלה שייגרם נזק כל עבור אחראי הקבלן יהיה מקרה ובכל ,התעלה
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 2  מספר איור                                                          1 מספר איור  

 

 

 
 :תעלות לחפירת והתשלום המדידה אופן  3.18

)CLSM- 3.18.1 3.17.4 ו ב כיסוי( 3.17.3 סעיפים למעט -3 ו 2 בסעיפים הכלול כל את כולל תעלה חפירת מחיר- 

 .)'וכו פתוחים ציבוריים בשטחים תעלות כיסוי(

 .אורך מטר היא המידה יחידת 3.18.2 

 .הצינור ועומק הצינור קוטר לפי היא לצינורות תעלות חפירת מחיר 3.18.3 

 הסמוכות השוחות שתי בין התעלה של האופקי הציר לאורך תעשה תשלום לצורכי התעלה אורך מדידת  3.18.4

 .עצמן השוחות של חיצוניות מידות בניכוי

 לצורכי לגובה ועד הביצוע בזמן הקיים השטח פני גובה בין ההפרש פי על תעשה החפירה עומק מדידת 3.18.5 

 .סמוכות הצינור תחתית )I.L(. שוחות שתי שבין הקטע של הממוצע העומק יחושב תשלום

 כמפורט התיאורטי החתך פי על תקבע המידה ,כמויות לחישוב התעלה רוחב מדידת ותידרש במקרה 3.18.6 

 .לעיל

 .במפרט המופיע התיאורטי החתך למידות מעבר חפירה עבור תוספת כל תשולם לא  3.18.7

 CLSM   כיסוי ב    3.19     :

 צויןאזי תקוזז עלות המצעים ממחיר החפירה, במידה ולא  CLSM הינו התעלה מילוי וחומר  במידה   3.19.1     

 .הכמויות בכתב )'א מצע על תוספת( אחרת

 . התיאורטי החתך פי על ויחושבו זהות הן המצעיםוכמות   CLSM  ה  כמות  3.19.2 

 .זה מחיר פי על ייעשה הקיזוז ,הכמויות בכתב מצעים והידוק לאספקה מחיר וקיים במידה 3.19.3 

 9.2 בסעיף לאמור בהתאם ייקבע הקיזוז ,הכמויות בכתב מצעים והידוק לאספקה מחיר מופיע ולא במידה 

 ."ובנייה ניקוז ,ביוב ,מים תשתית עבודות לביצוע הסכם"ב )העבודה מסעיפי חריגה(

 :חקלאיים ,פתוחים ציבוריים בשטחים תעלות כיסוי  3.20
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 .החפירה ממחיר המצעים עלות תקוזז ,מקומי מחומר הינו התעלה מילוי וחומר במידה  3.20.1

 .התיאורטי החתך לפי תחושב הכמות ,המצעים לכמות זהה מקומי בחומר המילוי כמות במידה  3.20.2

 .זה מחיר פי על יעשה הקיזוז ,הכמויות בכתב מצעים והידוק לאספקה מחיר וקיים במידה  3.20.3

 לאמור בהתאם ייקבע הקיזוז ,הכמויות בכתב מצעים והידוק לאספקה מחיר קיים ולא במידה 

 ."ובנייה ניקוז ,ביוב ,מים תשתית עבודות לביצוע הסכם"ב )העבודה מסעיפי חריגה( 9.2  בסעיף

 :קרקע לבדיקות מוסמכת מעבדה שירותי   3.21

 הנדרשות הקרקע בדיקות לביצוע הדרושים השירותים קבלת לשם ,מוסמכת מעבדה עם יתקשר המזמין  3.21.1

 .העבודה באתר

 .העבודה במהלך הפרויקט מנהל ידי על ייקבעו ומועדיהם ייערכו בהם המקומות ,הבדיקות סוג  3.21.2

 ביצוע לשם ,וכדומה ציוד ,כלים ,אדם כוח כגון שירותיו את המעבדה אנשי לרשות יעמיד הקבלן   3.21.3

 .הנדרשות הבדיקות

 :אזי ,בתקן לנדרש בהתאם יהיו לא בדיקה ותוצאות במידה 3.21.4 

  .נוספת בדיקה לצורך תיקון הדרוש את יתקן הקבלן •

   .חוזרת בדיקה ובעלות הראשונה הבדיקה בעלות יחויב הקבלן •

 יהיו הבדיקה ותוצאות במידה ,הבדיקה עלות .אפשרית בדיקה כל לבצע מהקבלן לדרוש רשאי המזמין 3.21.5 

 .קבלן רווח תוספת ללא המזמין חשבון על תהיה ,לתקן בהתאם

  

 )והנחה שמירה ,פיזור ,אחסנה ,פריקה ,הובלה ,הספקה (צנרת לעבודות הכנה 4.

 :כללי  4.1

 במסמכי המופיעות הדרישות בכל יעמדו ,הקבלן באחריות הינה העבודה לצורך שהספקתם ,הצינורות 4.1.1 

 .ועוד תכניותה ,הטכני המפרט ,הכמויות כתב זה ובכלל ,ההסכם

 תו- יישאו ,הקבלן ידי על המסופקים ,מוכר בינלאומי או ישראלי תקן תו קיים לגביהם אשר ,צינורות 4.1.2 

 . כאמור תקן

 .לגמרי חלק יהיה הפנימי ושטחם וליקויים סדקים ,פגמים ללא ,שלמים יהיו הצינורות  4.1.3

 .ההסכם במסמכי אחרת צוין אם אלא ,בלבד סטנדרטי באורך צינורות יספק הקבלן  4.1.4

 יצרן של השדה שירות של ליווי להשיג הקבלן אחראי ,מטרים 70 על עולה בהן הצנרת שאורך ,בעבודות  4.1.5

 .העבודה לביצוע והמלצות הערות ומתן באתר ביקורים ,לקבלן הדרכה מתן לרבות ,לעבודה הצינורות ספק או/ו

 .בלבד הקבלן על יחולו השדה שירות עלויות

 : PVC צנרת 4.2 

 .בלבד בגרביטציה שפכים מי להעברת מיועדת PVC צנרת 4.2.1 

 .מובנה דופן עובי בעלי PVC בצנרת שימוש על מוחלט איסור חל .מלא דופן בעל תהיה הצנרת 4.2.2 

 ."מעובה דופן" ומינם 884 י"ת פי על מיוצרת ,לפחות 8SN , מלא דופן עובי בעלת תהיה הצנרת 4.2.3 

 12.5 או 10 עבודה בדרגת 532 י"ת פי על מיוצרת תהא )גדולים בעומקים להנחה מיועדת( לחץ PVC צנרת  4.2.4

 .המזמין קביעת לפי בר

 .חלקיו על1124  י"ת בדרישות ויעמדו לצינורות יתאימו אטימה טבעות .אטימה טבעת עם תסופק הצנרת  4.2.5

 מגרעת ובין הצנרת בין גומי טבעת ידי על תעשה המחבר אטימת .אינטגראלי שקוע במחבר תצויד הצנרת 4.2.6 

 .השקוע
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 תקן תו סימון כולל ,להם המתאימים התקנים דרישות פי על קיימא בר בסימון מסומנת תהיה הצנרת 4.2.7 

 .ישראלי

 :מזוין בטון צנרת  4.3

 .לתכנית בהתאם דרג , 1 סוג ,) 05.2010 גרסה( 27 י"ת פי על תיוצר הצנרת 4.3.1 

 .)הנקבה בחלק עדיפות( מובנה גומי אטם עם תהיה הצנרת  4.3.2

 (: GRP ) ש"צמ צנרת  4.4

 . C ° 80 עד לטמפרטורה עמיד GRP צינור 4.4.1 

 . AWWA-C-950 ולתקן 1999 יוני , 2 חלק , 1892 ישראלי תקן פי על מיוצרת 4.4.2 

 .לפחות pa 5,000 קשיחות דרגת  4.4.3

 :פלדה צנרת  4.5

 C-200 אמריקאי תקן לפי , 530 י"ת לפי אחרים ונוזלים מים הובלת שייעודה מפלדה תהיה הצנרת 4.5.1 

AWWA , מים לעבודות( המזמין של פלדה לצנרת הטכני המפרט לדרישות תואמת ותהא(. 

 .תכניותב אחרת צוין כן אם אלא ,אלומינה רב במלט הפנימי בצדם מצופים היו הצינורות 4.5.2 

 . 266.1 ר"מפמ התקנים מכון מפרט ולפי , AWWA C205 אמריקאי תקן לפי יעשה הציפוי 4.5.3 

 : HDPE צנרת 4.6 

 . HDPE-PE100 SDR-17 יהיה המינימלי המפרט .בתכנון הכתוב ולפי , 499 ישראלי תקן פי על מיוצרת  4.6.1

 :צנרת שינוע 4.7 

 :העמסה  4.7.1

 העלולים בולטים או חדים עצמים ללא ישרה רצפה עם יהיו התחבורה כלי 4.7.1.1 

 .בצינורות לפגוע

 .המקורית באריזתם ויובלו הספק במחסן או הייצור במפעל יועמסו הצינורות 4.7.1.2 

 וסידורים קשירה ידי על,ההובלה בעת ונפילה תזוזות מפני והאביזרים הצינורות את יאבטח הקבלן  4.7.1.3

 .אחרים מתאימים

 .למטה יונחו יותר הגדול הקוטר בעלי הצינורות ,שונים בקטרים צינורות בהעמסת  4.7.1.4

 .מרופדים יהיו לקשירה ושרשראות כבלים 4.7.1.5

 :שלהלן מהשיטות באחת היצרן ידי על תעשה במפעל המטען העמסת 4.7.1.6

 באריזה העמסה •

 בתפזורת העמסה •

 באוכפים העמסה •

 מראש יוכנו העמסה לצורך האריזות .וקוטרו הצינור לסוג בהתאם תהיה הצינורות של העמסה שיטת 4.7.1.7 

 .ואורך מין/דרג ,קוטר ,סוג מבחינת זהים הפריטים יהיו אריזה שבכל כך היצרן ידי על

 כך תעשה ,מקורית אריזה וללא )' וכו המזמין במחסן ,בשטח( החרושת בבית שלא צינורות העמסת  4.7.1.8

 .המוביל קרון/ארגז קרקעית לרוחב מסודרות מעץ תמיכה קורות על יונחו )התחתון( הראשון בנדבך שצינורות

 התמיכה לקורות מעבר יבלטו הצינורות בליטות וללא שטוחים יהיו צדיים התמיכה ועמודי התמיכה קורות

 .צד מכל מאורכם כחמישית

 חוקי לפי המותר לגובה עד משולשת מנסרה בצורת תעשה דפנות ללא תחבורה כלי על צינורות העמסת  4.7.1.9

 .היצרן להוראות ובהתאם ,התעבורה



 
 

 276 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 ,אנכיות עץ תמיכות התקנת ידי על תחבורה כלי של העמסה משטח מצדי דיפון להגביה ניתן  4.7.1.10 

 .התמיכה קורות מונחות בהם למקומות סמוך המוצמדות

 חוקי לפי המותר לגובה ועד זה גובה מעל .הדפנות לגובה עד מרובעת מנסרה בצורת תעשה הצינורות העמסת

 .משולשת מנסרה בצורת להעמיס יש ,התעבורה

 משני קבועים טריזים או ,עץ קורות ידי על תובטח אוכפים באמצעות המועמסים הצינורות יציבות 4.7.1.11 

 .צינורות של נדבך ולכל הצינורות של הצדדים

 .ההובלה בזמן בצינורות פגיעות למנוע כדי ,לבד או ,גומי כמו בחומרים מרופדים יהיו ממתכת אוכפים  4.7.1.12

 )שקע( פעמונים יש בהם שהקצוות כך תיעשה )בטון צינורות כ"בד( פעמון מחבר בעלי צינורות העמסת 4.7.1.13 

 .)תקע( פעמונים ללא קצוות גבי על מונחים יהיו

 באופן ,בדירוג יסודרו והשקוע התקוע שקצוות כך מונחים כשהם ,בחבילות ארוזים יהיו PVC צינורות  4.7.1.14

 עם חזק מעץ מסגרות ידי על ובאמצע צד בכל תחוזק חבילה כל .שלידו בצינורות יגע ולא החוצה יבלוט שהשקוע

 .וקוטר סוג מאותו צינורות תכלול חבילה .פלדה סרטי

 :הובלה 4.7.2 

 .מתאימים קשירה וסידורי אורך בעל תחבורה בכלי תיעשה ההובלה  4.7.2.1

 .שהועמסו כפי תנוחה באותה להישאר הצינורות צריכים ההובלה בעת  4.7.2.2

 עקב אם .ורעידות טלטולים תמנע אשר והפיזור הפריקה למקום למשאיות גישה דרך להבטיח יש 4.7.2.3 

 לגבי תזוזה לצינורות תגרם הדרך טלטולי

 .בקו הנחתם לפני לבדקם יש ,ההתחלתית התנוחה

 .טלטול של אפשרות ללא ומחוזקים קשורים הם כאשר בזהירות תיעשה המחברים הובלת  4.7.2.4

 .שמש וקרינת לכלוך ,שמש ,חום ,מכאניות פגיעות מפני ומוגנים ארוזים כשהם יובלו ואטמים אביזרים  4.7.2.5

 '(.וכו צינור בתוך ,הנהג תא( מוצל במקום להחזיקם מומלץ

 .אחת באריזה שונים וסוגים מקטרים אטימה טבעות לערבב אין 4.7.2.6 

 :פריקה  4.7.3

 :כללי  4.7.3.1

 .הפרויקט מנהל עם מראש יתואם הפריקה מקום  4.7.3.1.1

 שלמות את יבטיחו אשר מתאימים ובמתקנים מתאימה בצורה תיעשה והמחברים הצינורות פריקת 4.7.3.1.2 

 .הצינורות

 .החרוטים הצינורות קצוות על צירי כוח יופעל לא הפריקה בעת 4.7.3.1.3 

 .צינורות לגלגל או לגרור ,להשליך ,להפיל אין  4.7.3.1.4

 את להשליך אין .הקרקע עם המגע בעת יחבלו לא שהצינורות באופן ,באיטיות תיעשה הפריקה  4.7.3.1.5

 .לגלגלם או אותם לגרור ואין ,הצינורות

 .עובדים משני פחות צינורות בפריקת יעסקו לא מקרה בשום 4.7.3.1.6 

 :בידיים פריקה 4.7.3.2 

 של העליון החלק כאשר רק בידיים מהמשאית להוריד מותר ג"ק 60 על עולה אינו שמשקלם צינורות 4.7.3.2.1 

 .בהמשך כמפורט מכני בציוד או בחבלים נפרק המטען

 במקרה ,תיעשה הפריקה .ידיים בעבודת ייפרקו ,בידיים מהקרקע אליהם להגיע אפשר אשר צינורות  4.7.3.2.2

 .לפחות עובדים שני ידי על ,זה

 :משופעות קורות בעזרת פריקה  4.7.3.3
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 מהמשאיות ג"ק 100 על עולה אינו שמשקלם או מ"מ 600 על עולה אינו שקוטרם צינורות להוריד ניתן  4.7.3.3.1

 .צינור לכל חבלים בשני להשתמש יש ,אחר מכני ציוד אין כאשר .משופעות וקורות חבלים בעזרת

 בין השיפוע שזווית כזה יהיה ואורכן הצינור משקל את לשאת כדי דיין חזקות להיות צריכות הקורות  4.7.3.3.2

 . 30  על תעלה אל הקרקע לבין הקורה

 .קצה מכל הצינור אורך 1/5 במרחק תונחנה קורות  4.7.3.3.3

 אל היטב קשור האחד כשקצהו )הצינור משקל לפי( פעמיים או פעם לצינור מסביב ייכרך חבל כל  4.7.3.3.4

 .המשאית

 בכל אחד ,נוספים פועלים שני בעוד הרכב על העומד פועל ידי על ישוחרר חבל כל של החופשי הקצה  4.7.3.3.5

 .הקרקע על הצינור את מניחים ,צינור בל קצה

  

 יהיה שהצינור באופן ,הקצוות בשני שווה ובמידה ובאיטיות בהדרגה תיעשה לקרקע הצינור הורדת  4.7.3.3.6

 .אופקי במצב העת כל

 כדי שהוצא במקום ) WEDGE ( טריז הכנסת מחייבת המשאית שעל המטען מתוך הצינור הוצאת 4.7.3.3.7 

 .תזוזה נגד הנותרים הצינורות את להבטיח

 :מכני ציוד בעזרת פריקה  4.7.3.4

 .במלגזה או ,ורצועות הרמה מיתקן בעזרת תעשה מכאנית פריקה 4.7.3.4.1 

 אין .מרופדים שאינם בכבלים או בשרשרות להשתמש אין .מתכתיות ולא רחבות תהיינה הרצועות  4.7.3.4.2

 .ווים בעזרת המוצרים את לתפוס

 .מרופדות להיות חייבות ההרמה מזלג שיני .בצינורות פגיעה מפני הקפדה תוך ייעשה במלגזה שימוש  4.7.3.4.3

 :באתר אחסנה  4.8

 .במוצרים לפגיעות לגרום עלולים ,וקשים חדים ,בולטים עצמים ללא ,מיושרים יהיו הפריקה משטחי  4.8.1

 שאפשר ,מכאניים כלים של חופשית תנועה שתתאפשר כך התעלה מתוואי מרוחקים יהיו הפריקה משטחי 4.8.2 

 .התעלה תוך אל המוצרים הידרדרות למנוע ובכדי ,במוצרים פגיעה ללא חפור החומר את לפזר יהיה

 עשויות תמיכות גבי על יונחו אריזה בלא מוצרים .הפריקה משטחי על האריזה עם יונחו ארוזים מוצרים  4.8.3

 ערמות את לכסות רצוי .אחרים חדים או קשים ועצמים רגבים ,מאבנים נקיות אדמה ערמות או ,עץ קורות

 .פלסטיות ביריעות או בשקים האדמה

 שימנעו אנכיות עץ תמיכות ידי על הסוואר ליציבות לדאוג יש ,סוואר בצורת מוצרים של בהנחה  4.8.4

 .המוצרים הידרדרות

 .העבודה ביומן ותצוין הפרויקט מנהל ידי על תאושר באתר האחסנה 4.8.5 

 השמש קרינת את מהם יסתיר אשר לכיסוי מתחת יאוחסנו פלסטיים מחומרים עשויים צינורות  4.8.6

 עד מכוסים יהיו הצינורות .העבודה ביומן זאת ויציין הצינורות כיסוי את יאשר הפרויקט מנהל .לחלוטין

 .בתעלה להנחתם

 .זו גבי על זו שורות בשתי היותר לכל יאוחסנו מבטון צינורות 4.8.7 

 ללא קצוות גבי על מונחים יהיו )שקע( פעמונים יש בהם שהקצוות כך יאחסנו פעמון מחבר בעלי צינורות  4.8.8

 .)תקע( פעמונים

 :לצנרת עזר וחומרי אטמים ,מחברים אחסנת 4.9

 .המקורית באריזתם יאוחסנו לצנרת עזר וחומרי אטמים ,מחברים  4.9.1

 ,חום מקורות ,שמש קרני ,רטיבות ,לכלוך מפני החומרים על שיגן מבנה בתוך יהיה האחסון מקום 4.9.2 

 .ומדללים צבעים ,שמנים
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 לפני ימים מספר הקשירה סרטי את להתיר יש ,בחבילות קשורים כשהם מסופקים אטמים אם  4.9.3

 .הקשירה בלחץ שנגרמו קטנות מעיכות לבטל כדי ,בהם השימוש

 .שהוא סוג מכל עיוות להם יגרם שלא כך יאוחסנו אטמים 4.9.4 

 ,התעלה תוך אל הידרדרות מפני יובטחו התוואי לאורך הקרקע פני על המפוזרים המוצרים כל 4.9.5 

 .לתוכם אחרת פסולת וכל בוץ וחדירת ,בזה זה ופגיעה חיכוך ,נגיעה

 :צנרת פיזור  4.10

 .)קרקעי-על קו של במקרה התמיכות או( התעלה לאורך הקרקע על הנחתם פירושו הצינורות פיזור  4.10.1

 שלא ובאופן העוברת לתנועה יפריע שלא במקום ,הסופי הנחתו למקום האפשר ככל קרוב יונח צינור כל  4.10.2

 .ממנה ייפגע

 .החפירה שפך בו שאין התעלה בצד הצינורות יפוזרו ,אחרת נדרש לא אם 4.10.3

 שאם כך ,התעלה ציר כלפי קטנה בזווית יונח זאת ומלבד גלגול נגד יובטח הקרקע על המונח צינור כל  4.10.4

 .התעלה לתוך ייפול לא יתגלגל זאת בכל

 המחברים ,הצינורות לתוך בוץ או עיליים מים כניסת נגד באמצעים לנקוט יש הצורך במידת  4.10.5

 .והאביזרים

 .יום לאותו העבודה היקף עבור רק יום בכל התוואי לאורך יפוזרו המחברים 4.10.6 

 הדרישות- והפריקה ההובלה ,הטעינה על יחולו פיזורם לשם אחסנה ממקום צינורות נוטלים כאשר  4.107

 .לעיל המפורטות

 :צמנט אסבסט צנרת פינוי 4.11 

 בהתאם הקבלן יפעל ,צמנט אסבסט חומר מבנה בעלת ישנה צנרת החלפת הכוללת בעבודה  4.11.1

 :החוק מתוך חלקי ציטוט להלן 4.11.2". 2011 -א"התשע ,מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת חוק" להוראות

 ,חיתוך ,פינוי - הריסה ,הסרה ,פירוק ,תיקון לרבות ,באסבסט המתבצעת עבודה "אסבסט עבודת" :הגדרות"

 אסבסט של צביעה ולמעט ,אסבסט בה שהוטמן בקרקע קידוח או חפירה ,כיסוי ,הטמנה ,הובלה ,מפגע סילוק

 ;צמנט

  

 שימנע באופן ואטומה כפולה באריזה עטיפתם ,העבודה באתר האסבסט ופסולת האסבסט איסוף :א 29 סעיף

 הוראות לפי אסבסט פסולת לאתר הפסולת ופינוי הממונה שיורה כפי האריזה סימון ,ממנה שחרור או דליפה

 ;זה חוק

 לשם ,אסבסט פסולת לאתר אלא אותם יפנה ולא אסבסט פסולת או אסבסט אדם יסלק לא :א 41 סעיף

 ".הטמנתם

 .מורשה אסבסט פסולת אתר ממפעיל הצנרת קבלת עבור משלוח תעודת יציג הקבלן :אישורים  4.11.3

 

 חוזר וכיסוי בדיקתה ,הרכבתה ,הצנרת הנחת 5.

 - :כללי צנרת הורדת  5.1

 :כי לוודא יש הנחה לצורך לתעלה הצינורות הורדת תחילת לפני 5.1.1 

 .לעיל כמפורט הצינור להנחת מוכנה התעלה תחתית •

 .כנדרש ומהודק יבש הצנרת תונח עליו המצע •

 .התעלה בתוך בהעברתם צורך ללא לתעלה הורדתם שתבטיח בצורה בוצע הצינורות פיזור •

 .נזק או פגם ללא תקין במצב הם והאביזרים המחברים ,הצינורות כל •
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 .לעבודה מוכנים הצינורות להנחת והכלים המתקנים וכן ,המחברים •

 של "עירוניים בשטחים מפלדה מים קווי לביצוע הטכני מפרט"ל בהתאם תתבצע פלדה צינורות הורדת 5.1.2 

 .המזמין

 :בידיים צינורות הורדת  5.2

 .ג"ק 60 על עולה אינו שמשקלם צינורות להורדת רק להשתמש יש ידיים בעבודת צינורות הורדת בשיטת  5.2.1

 .בתעלה העומדים אנשים שני ידי על התעלה לתחתית יועבר והוא בקצותיו הצינור את ירימו עובדים שני 5.2.2

 תחת מתפוררים אינם אשר ומוצקים ישרים דפנות בעלות לתעלות מוגבלת בידיים צינורות הורדת 5.2.3 

 גם בחבלים להשתמש יש להתפורר עלולים או משופעים התעלה דפנות אם .והצינורות העובדים של משקלם

 .ג"ק 60 -מ קטן הצינורות משקל כאשר

 ניתןלהוריד לכך ,לתחתית העברתו לצורך ,לצינור נוחה גישה להיות צריכה התעלה בתוך לעובדים  5.2.4

 .מטר 1.5 על עולה אינו עומקן אשר בתעלות רק ידיים בעבודת צינורות

 :בחבלים צינורות הורדת  5.3

 :במצטבר הבאים התנאים להתקיימות בכפוף תיעשה לתעלה בחבלים צינורות הורדת  5.3.1

 ג"ק 60 על עולה אינו הצינור משקל •

 מ"מ 600 על עולה אינו הצינור קוטר •

 מטרים 3 על עולה אינו הצינור אורך •

 הצינורות כאשר או ,לעיל שפורטו המגבלות חלות כאשר לתעלה בחבלים צינורות של הורדה תיעשה לא  5.3.2

 .כן לעשות בטיחותית מניעה קיימת בו מקרה בכל או מבטון עשויים

 .לפחות עובדים שני ידי על תיעשה בחבלים צינורות הורדת 5.3.3 

 על עולה שאורכו צינור .קצה בכל אחד ,לפחות חבלים שני בעזרת יורד מטר שלושה עד שאורכו צינור 5.3.4 

 .לפחות חבלים שלושה בעזרת יורד מטר שלושה

 .יציב למתקן החופשי החבל קצה את לעגן יש צינורות בהורדת 5.3.5 

 התעלה מעל הנמצאים לעובדים לאפשר מנת על ,ההרכבה בשעת הצינור על החבלים את להשאיר רצוי  5.3.6

 .וחיבורו הנחתו בעת הצינור בכוונת ולעזור בחבלים לאחוז

 .התעלה בדופן פגיעתו או גרירתו מניעת תוך ,ובזהירות באיטיות הצינור את להוריד יש 5.3.7 

 בכיוון הצינור של מה בהזזת צורך יש ,הצינור קצוות את להתאים וכדי התעלה אל הצינור הורדת במהלך 5.3.8 

 .הצינור ציר

 :הנדסיים מכאניים בכלים הצינורות הורדת 5.4 

 מכאניים כלים בעזרת התעלה אל יורדו חבלים באמצעות או בידיים להורידם ניתן שלא צינורות 5.4.1 

 .הנדסיים

 .ב"וכיו פלדה כבלי ,ווים ,משרשראות ייפגעו לא שהצינורות כך על מיוחד באופן להקפיד יש 5.4.2 

 מרכז סביב שייכרך ,הצינור למשקל ומתאים מותר הרמה עומס בעל הרמה אביזר על ייתלה הצינור 5.4.3 

 .החיבור ועשיית הצינור יישור על להקל כדי ,שלו הכובד

 שיורכב מיוחד הרמה מתקן בעזרת לתעלה ויורד יורם ,הצינור בדופן חרושתי הרמה חור בעל בטון צינור 5.4.4

 הצינורות יצרן ידי על יינתנו עצמו ההרמה ומתקן הצינורות להרמת ההנחיות .המכאני לכלי ויותאם הצינור על

 .היצרן להנחיות בהתאם ההנחה את לבצע הקבלן ועל

 :צינורות חיתוך  5.5

 .הקצוות של )פאזה( ומידור חריטה כולל ,לקצרם מנת על ,לצורך בהתאם ,באתר צינורות לחתוך ניתן 5.5.1
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 .הפרויקט מנהל של הוראה לפי ורק אך יהיה אחר חיתוך כל .תאים שני בין בקטע אחת פעם מותר חיתוך 5.5.2 

 ידי על המומלצים כלים עם הצינורות יצרן להוראות בהתאם יעשו והמידור החריטה ,החיתוך פעולות 5.5.3 

 .הפרויקט מנהל באישור יהיה אחרים בכלים שימוש או היצרן הוראות בביצוע שינוי כל .היצרן

 הדרושה הזווית לפי בדיוק ייעשו אלכסוניים חיתוכים ,הצינור לציר ניצב במישור יהיו ישרים חיתוכים  5.5.4

 .אחד במישור תהיה החיתוך ששפת ובאופן

 עד השטח את לעבד יש ,החיתוך בעת יושג לא זה דבר אם .וחלקים נקיים יהיו החתוכים השטחים 5.5.5  

 מקום את לסמן יש החיתוך תחילת לפני .עדינות ברזל מברשות באמצעות וחלקים נקיים שטחים לקבלת

 לקוטר לחרוט יש הצינור של החתוך הקצה את .הצינור לציר ניצב חיתוך להבטיח כדי לצינור סביב החיתוך

 .בשוחה למחבר או הצינורות בין למחבר התאמתו לשם הדרוש

 .בדפנות שבר למנוע כדי אורכו לכל הקיצור בעת לתמוך יש המקוצר הצינור את  5.5.6

 :צינורות הנחת 5.6

 :כללי  5.6.1

 .קטע בכל אחד לקצה פרט צינורות חלקי או צינורות בשברי להשתמש אין  5.6.1.1

 .מודבקים במחברים להשתמש אין  5.6.1.2

 הפנימי לדופן הצנרת של החיצוני הדופן בין המרחק וכי בצידה ולא התעלה במרכז ורק אך תונח צנרת  5.6.1.3

 .מ"ס 20 לפחות יהיה התעלה של

 של "עירוניים בשטחים מפלדה מים קווי לביצוע הטכני מפרט"ל בהתאם תתבצע פלדה צינורות הנחת 5.6.1.4 

 .המזמין

 :צינורות הנחת של אופנים בשלושה להבחין ניתן כאשר הבאות ההנחיות לפי יונחו הצינורות סוגי שאר 5.6.1.5 

 רצופה תמיכה תוך הנחה •

 נפרדות תמיכות על הנחה •

 בתלייה צינורות התקנת •

 .סימון בסרט ויסומן לעיל המפורטות להנחיות בהתאם יכוסה הצינור

 :רצופה תמיכה תוך הנחה  5.6.2

 הנחה מקרי בשני להבדיל יש . 6 לעיל כמפורט ריפוד לאחר התעלות תחתית גבי על תעשה הצנרת הנחת  5.6.2.1

 :והם רצופה תמיכה תוך

 ובשום אורכם לכל הקרקע עם במגע להיות חייבים הצינורות: 12% - עד קו שיפוע מתונים בשיפועים  5.6.2.1.1

 מצע בשכבת לחפור יש ,אינטגרלי שקע מחבר בעל צינור עבור .הצינורות משקל את המחברים יישאו לא אופן

 את למנוע ובכדי ,להרימו מבלי הצינור את להרכיב יהיה שניתן כך ,המחבר למקום מתחת גומחות השומשום

 .ולהדקו המצע בחומר הגומחות את למלא יש ,הצינור הרכבת לאחר .המחברים על הצינור הישענות

 כדי עגונים להתקין יש , 12% מעל הוא הקו ושיפוע במקרה: 12% – מעל קו שיפוע תלולים בשיפועים  5.6.2.1.2

 על ,לביצוע תכניותב הקו לעיגון דרישה ואין במקרה .לביצוע תכניותל בהתאם הצינורות של צירית תזוזה למנוע

 .להנחיותיו בהתאם ולפעול הפרויקט מנהל לב תשומת את להפנות הקבלן

 :נפרדות תמיכות על הנחה  5.6.3

 כמפורט הקבלן יפעל ,התמיכות לביצוע מיוחד מפרט לקבלן נמסר ולא ,לצינור תמיכות לבצע צורך ויש במקרה

 :להלן

 :ומיקומן התמיכות מספר  5.6.3.1
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 קטנים בצינורות .מתחתיו לא אך למחבר סמוך יהיה מיקומן אשר צינור לכל תמיכות שתי תידרשנה רגיל במצב

 מונחים הצינורות כאשר .הצינור אורך לחמישית שווה הקרוב הצינור קצה אל תמיכה כל ממרכז המרחק יהיה

 ,כולו המבנה יציבות את שיבטיח באופן אליהם הצינור חיזוק ואופן העמודים מספר ייקבע עילי כקו עמודים על

 .)'וכו אדמה מפולת ,התנגשות ,רוח( האפשריים והדינמיים הסטטיים העומסים בכל בהתחשב

 .לביצוע המאושרות תכניותה פי על יעשה התמיכות ביצוע

 :תמיכות טיפוסי  5.6.3.2

 צורתו לפי המעוצבת "עריסה" תהיה תמיכה כל שבראש ובלבד ,פלדה או מבטון להיות יכולות התמיכות

 מחצי יותר ולא שליש גדולים בצינורות ההיקף מרבע פחות לא על ,הצינור עם במגע הבאה הצינור של החיצונית

 אל יירתם הצינור .לפחות מ"מ 5 - כ של בעובי אחר גמיש חומר יושם העריסה לבין הצינור בין .הצינור היקף

 בחצי התמיכה

 .שטוח מ"מפלב העשוי חישוק

 ,לפחות 304 מ"מפלב יהיו מתכת העשויים החלקים כל ,המיוחד במפרט או תכניותב אחרת צוין לא אם 5.6.3.3

 .ואומים ברגים כולל

 :בתלייה צינורות הנחת  5.6.4

 ללא בתלייה צינורות הנחת לבצע אין .העבודה לביצוע מיוחד מפרט הקבלן יקבל ,בתלייה להתקין יש כאשר

 304 מ"מפלב יהיו מתכת העשויים החלקים כל ,מיוחד במפרט או תכניותב אחרת צוין לא אם .מיוחד פרט

 .ואומים ברגים כולל ,לפחות

 :סטיות  5.7

 בחתך הנתון והגובה בתנוחה המסומן התוואי לגבי בתעלה הקו הנחת בעת המותרות הסטיות להלן

 :לאורך

   

  
  

 :צינורות הרכבת 5.8 

 :הצינורות שלמות  5.8.1

 הם וכי פגומים אינם כי לוודא ,והאטמים האביזרים ,הצינורות את חזותית לבדוק יש ,הצנרת הרכבת לפני

 .האתר מן יסולקו ,פגומים שהם או ,מתאימים שאינם פריטים .למתוכנן מתאימים

 מנהל ידי על החלטה וקבלת מצבם בחינת לשם בצד זמנית יאוחסנו ותקינותם לשלמותם חשש שיש פריטים

 .האתר מן בהקדם ויסולקו בולט בצבע יסומנו ,לשימוש ראויים לא שימצאו פריטים - .הפרויקט

 :ההנחה במהלך מפלס בדיקת  5.8.2

 מדידה חשבונו על הקבלן יבצע ,הצנרת הנחת במהלך המזמין החלטת לפי או מטר 70 מעל שאורכן בעבודות

 ותתקיים מוסמך מודד ידי על תבוצע המדידה .תכניותל מתאים ושיפועו ) .I.L ( הצינור תחתית רום לאימות

 כיסוי ללא צינור להשאיר ניתן ולא במידה .הצינור כיסוי ולפני )שוחות שתי בין( קו קטע לכל אחת לפחות

 אורך לכל רצוף באופן הביצוע את ילווה הקבלן מטעם המודד .כיסויו לפני צינור כל ראש מדידת תבוצע ,בתעלה

 .הצנרת עבודת

 :ההנחה במהלך הצינורות ניקיון 5.8.3 

 .לפריטים נזק גרימת וללא רכים באמצעים בקפידה לכלוך לסלק יש .מלכלוך נקייה תהיה הצנרת
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 על .העבודה בגמר יום מדי הפתוחים קצותיהם את ולחסום הרכבתם לפני הצינורות את לבדוק הקבלן על

 התקנה או נזק תיקון כל .עבודה כדי תוך הצנרת סתימת למנוע מנת על במיוחד זו הוראה על להקפיד הקבלן

 .חשבונו ועל הקבלן באחריות יהיו המסירה טרם כשל או סתימתה עקב צנרת של מחדש

 :ההנחה בגמר הצינורות ניקיון  5.8.4

 .בלחץ שטיפה ציוד באמצעות הניח אותם הקווים של שטיפה הקבלן יבצע ,הצנרת הנחת עבודות בסיום 5.8.4.1 

 .הניקוי לצורך קולחים מי או שפכים במי שימוש על איסור חל

 מתחת בקרקע לחתור העלולים מים כניסת למנוע כדי האמצעים בכל ינקוט הקבלן  5.8.4.2

 .השיפוע במורד והריפוד המילוי סחיפת את למנוע כדי האמצעים בכל ינקוט הקבלן .לצינור

 .מלא בחיבור ויחוברו יונחו הצינורות 5.8.5

 .הזרם מעלה כלפי יונחו הפעמונים .מעלה לכוון הנמוך מהמקום יונחו הצינורות ,שמתאפשר מקרה בכל 5.8.6

 :  PVC צינורות הרכבת  5.8.7

 שהוגדרו כפי קשיחPVC צינורות לסוג המתכוון , 1205 י"בת מופיעות והתקנה הנחה ,לשימוש הוראות  5.8.7.1

 מותר 132.5.8.7.2 כ"במפמ להוראות בהתאם וכן ,באדמה טמונות )השפכים של גרביטציונית לזרימה( 884 י"בת

 . 20% עד בשיפוע PVC צינורות להניח

 מיוחד לחריץ מוכנס אטם כאשר ,ותקיעה באטמים שימוש תוך לזה זה מתחברים PVC צינורות  5.8.7.3

 .הצינור של הפעמון במצמדת הנמצא

 האחד הצינור אל הישר קצהו הכנסת לפני .בלבד הצינורות יצרן ידי על המסופק באטם להשתמש יש  5.8.7.4

 .היצרן הוראת לפי זו למטרה מיוחדת החלקה משחת הישר קצהו על לפזר יש השני הצינור של הפעמון למצמדת

 .קל סיבוב תוך תעשה הצינור הכנסת .בהחלט אסורה אחרת משחה בכל השימוש

 מותרת .דופנו על המוטבע לסימון עד הצינור את לתקוע יש כאשר תקע שקע בשיטת יחוברו הצינורות  5.8.7.5

 את התקע על הקבלן יסמן ,היצרן מטעם סימון קיים ולא במידה .החוצה המצמדת מקצה מ"ס 0.5 של סטייה

 .הצינור הרכבת לפני השקע לתוך החדירה מידת

 המסור מישור כי להבטיח כדי מראש הניסור מקום את לסמן יש ,בשדה הצינור של חיתוך נעשה אם  5.8.7.6

 את לשייף יש הניסור אחרי .עדינות שיניים בעל עץ במשור להשתמש יש הצינור בניסור .הצינור לציר ניצב יהיה

 שיפוע כדוגמת ,לערך מעלות 15 של בשיפוע קטנה פאזה בעל חלק קצה וליצור שופין בעזרת המנוסרים הקצוות

 .חדש צינור של

 :בטון צינורות הרכבת  5.8.8

 .בהתאמה ושקע תקע להלן שיקראו נקבי וצד זכרי צד בעלי הצינורות  5.8.8.1

 אפשר .אחר זר חומר ומכל מאבק השקע של הפנימי המשטח את היטב לנקות יש ,ההרכבה תחילת לפני  5.8.8.2

 המשטחים את לנגב יש ,מים באמצעות יעשה אכן והניקוי במידה .הניקוי לצורך נקיים במים להשתמש

 .הניקוי לצורך בנפט להשתמש אין .בבנזין טבול סמרטוט באמצעות ינוקו וגריז שמן .נקי בסמרטוט

 .תכניותב המפורטים הגבהים לפי בתעלה יונחו הצינורות  5.8.8.3

 .המעלה כלפי יהיה בביצוע התקדמות וכיוון הנמוכה מהנקודה יונחו הצינורות  5.8.8.4

 ישר בקו הפעמון שקע לתוך יוכנס התקע .הקו מעלה כלפי מכוון יהיה שהשקע כך יהיה הצינורות כיוון  5.8.8.5

 צינור יהווה שהקו כך ,הצינורות של הפנימי בצד מרווח יוותר שלא כזה באופן הנדרש לשיפוע מלאה ובהתאמה

 .וחלקה ישרה תחתית עם אחד

 .השקע תוך אל המורד כלפי ודחיפתו הצינור תקע הרמת ידי על יעשה הצינורות בין החיבור  5.8.8.6

 עם ישיר במגע יבוא לא שהצינור כך הצינור קצה על שיגנו עץ קורות ידי על תיעשה הצינורות דחיפת  5.8.8.7

 .הדוחף הכלי
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 .היצרן ידי על יקבע חיבורם לאחר לשקע התקע בין המותר החיצוני הרווח 5.8.8.8 

  

 ,היצרן פי על המותר הערך על עולה הרכבתם לאחר צינורות שני בין בפועל החיצוני והרווח במידה  5.8.8.9

 הצינור יוחלף ,שהיא סיבב מכל פגם האטם נמצא ,הפירוק ולאחר במידה .מחדש ויורכבו הצינורות יפורקו

 .בעבודה שימוש כל בו יעשה ולא לאלתר הפגום

 .במלט ימולא ,היצרן פי על מותר וערכו במידה ,החיצוני הרווח  5.8.8.10

 שיוחדרו מתאימים פנסים או השמש אור קרני החדרת ידי על תיעשה הצינורות הנחת לאופן ביקורת  5.8.8.11

 .מראה באמצעות לצינורות

 .הפרויקט מנהל ידי על ויאושר מודד ידי על הקו שיפוע ייבדק זה שלב בסיום 5.8.8.12 

 .הצינורות יצרן הוראות לפי יאטם הצינור הרמת חור 5.8.8.13 

 .בלבד צינורות יצרן ידי על יעשה PVC או HDPE שרוול בעלי בטון בצינורות השרוולים בין ההיתוך  5.8.8.14

 : HDPE צנרת הרכבת  5.8.9

 .היצרן מטעם מורשה קבלן באמצעות היצרן הוראות לפי היתוך בשיטת תחובר הצנרת 5.8.9.1 

 :חשמלי להיתוך HDPE צינורות קצות הכנת  5.8.9.2

 הפגמים וכל נכונה העגולה וצורתם לשלמותם יבדקו הקצוות . Square Cut מסוג יהיו להיתוך הצינורות קצות

 ,לכלוך מכל היטב לנקות יש להיתוך העומדים הצינורות קצוות את .הפרויקט מנהל של רצונו לשביעות יתוקנו

 דופן של קל גירוד ידי ועל HDPE -ה צנרת יצרן ידי על המאושר ממיס חומר בעזרת וכדומה צבע שיירי ,שמנים

 .הצינור

 :חשמלי היתוך לבצוע הנחיות 5.8.9.3

 הפנים את היטב לנקות יש .הצינור לציר ומאונכות לחלוטין שטוחות החתכים שפות כי וודא 5.8.9.3.1 

 .הנקיים בשטחים יד ממגע והמנע ולכלוך שבב מכל להיתוך המיועדים

 עומס עליהם יופעל ושלא לחלוטין סטטיות יהיו המרותכות השפות ,ההיתוך במהלך כי להקפיד יש  5.8.9.3.2

 .כלשהו

 .היצרן הוראות פי על ההיתוך לביצוע הייעודי ובמכשיר החשמלי ההיתוך במצמד השתמש  5.8.9.3.3

 בקירור להשתמש אין .היצרן הוראות פי על להתקררותו עד ההיתוך על עומס מהפעלת להימנע יש  5.8.9.3.4

 .נוזל בעזרת לקרר או מאולץ

 :ריתוכים רישום  5.8.9.4

 נתוני יכלול הרישום .ידו על שבוצעו הריתוכים כל של הצנרת תרשים גבי על וסימון מסודר רישום ינהל הקבלן

 .ותאריך המבצע שם ,ההיתוך

 :לקויים חיבורים תיקון  5.8.9.5

 ,החיבור פגמי כל של התיקון בהוצאות יישא הקבלן .הפרויקט מנהל הנחיות לפי יעשה לקויים חיבורים תיקון

 על בריתוכים או בצינורות שיתגלה פגם כל יסמן הפרויקט מנהל .תידרש כאשר החוזרת הבדיקה מחיר לרבות

 .ובאישורו הפרויקט מנהל הוראות לפי יבוצעו התיקונים כל .הצינור גב על ויציב ברור סימון ידי

 :וחשמליים תרמיים והיתוכים ריתוכים על פיקוח  5.8.9.6

 הריתוך עבודות ביצוע על מתמיד באופן יפקחו ,הצנרת יצרן של מוסמך נציג או הפרויקט מנהל  5.8.9.6.1

 לבדיקת דוגמאות חיתוך לדרוש הפרויקט מנהל רשאי יהיה השוטפת העבודה במהלך.טיבם את ויבדקו וההיתוך

 .לרשותו העומד וההיתוך הריתוך הציוד כל של ולכיול לבדיקה אחראי הקבלן .והחיבור הריתוך טיב

 החייב צנרת קו כל של תפר ובאיזה הריתוך של מעבדה בדיקות לבצע היכן יקבע הפרויקט מנהל  5.8.9.6.2

 .לריתוכים חזותית בדיקה הצנרת כל תעבור הכלל מן יוצא ללא אולם ,זו בבדיקה
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 :פלדה צנרת הרכבת 5.8.10 

 של ,"עירוניים בשטחים מפלדה מים קווי לביצוע הטכני מפרט"ל בהתאם תתבצע הצינורות הרכבת  5.8.10.1

 .המזמין

 ביקורת עין ובלי עם,שונות בזויות פלדה קשתות ,צינורות וריתוך חיתוך ,הרכבה כוללת העבודה  5.8.10.2

 תיקונים כולל ,פלדה לצינורות ישראלי לתקן בהתאם הכל ,הקו לאורך ועוגנים תמיכות ,אחרים ואביזרים

 .ההנחה לאחר בציפוי

 .הקבלן חשבון על רנטגן צילום ידי על תעשה הצינורות בדיקת  5.8.10.3

 :  GRP צנרת הרכבת  5.8.11

 .הצנרת יצרן להוראות בהתאם יעשו GRP ואביזרי לצינורות הקשורות העבודות כל  5.8.11.1

 לקבלן יועברו דרישותיו,הפיקוח במסגרת הצנרת עבודות כל במשך בשטח נוכח יהיה היצרן נציג 5.8.11.2 

 .הפרויקט מנהל באמצעות

 :הן GRP צנרת להנחת המחייבות ההוראות  5.8.11.3

 .החוזה ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה היצרן של ההנחה מפרט .הצנרת יצרן מאת הנחיות מפרט •

 המסמכים בין סתירה של מקרה בכל. 8 פרק GRP לצנרת " AWWA MANUAL M45 " מסמך •

 .הפרויקט- מנהל ידי על תיקבע לביצוע ההנחיה

  

 :צינורות חיתוך 5.8.11.4 

 .בלבד הצנרת יצרן במפעל יבוצע חיתוך  5.8.11.4.1

 הזווית לפי בדיוק ייעשו אלכסוניים חיתוכים ;הצינור לציר ניצב במישור יהיו ישרים חיתוכים  5.8.11.4.2

 השטחים .בלבד מכאני חיתוך בשיטת יבוצעו החיתוכים .אחד במישור תהיה החיתוך ששפת ובאופן הדרושה

 לקבלת עד השטח את לעבד יש ,החיתוך בעת יושג לא זה דבר ואם .בהחלט וחלקים נקיים יהיו החתוכים

 .וחלקים נקיים שטחים

 :צנרת תמיכת 5.8.11.5 

 על לשמור יש .הצנרת למחברי מתחת- ימוקמו לא הצנרת תמיכות כי לדאוג יש ,קרקעית על צנרת של במקרה

 .המחבר קצה לבין התמיכה בין לפחות מ"ס 20 של מרווח

 :חיבור וחלקי אוגנים ,מחברים  5.8.11.6

 לפתחי המסופקים האוגנים .חרושתיים יהיו GRP לצנרת חיבור וחלקי אוגנים ,המחברים כל  5.8.11.6.1

 לפי ייוצרו העבודה במסגרת הקבלן- ידי על המסופקים האוגנים כל .הצינור דרג לפי ASA  בתקן יהיו ביקורת

 .זה אוגנים תקן

 מנהל אישור לאחר רק הנדרש בתקן אוגנים יזמין הקבלן ,מסוימים לאביזרים יתאים לא ל"הנ והתקן במידה

 .הפרויקט

 מ גומי לאטם כימי באופן המודבק זכוכית בסיבי משוריין מפוליאסטר עשויים GRP ה צנרת מחברי  5.8.11.6.2

- EPDM . החבישה עבודת .החיבור אזור על הנבנה זכוכית בסיבי משוריין פוליאסטר בעזרת יחבש המחבר 

 .בלבד הצנרת יצרן ידי על המוסמך מקצועי צוות- ידי על תבוצע

 לאורך החופשי הקצה עם הצינור קטע את הקבלן יתאים ,הצינור של ישר קטע אורך השלמת לצורך 5.8.11.6.3

 .לעיל כמתואר חבוש מחבר ידי על ויחבר הדרוש

 :)המזמין מצד דרישה של במקרה רק יבוצע( צנרת אטימות מבחן  5.9

 :כללי  5.9.1
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 .גרביטציוניים לקווים רק מתאימה ,להלן המתוארת ,הבדיקה שיטת  5.9.1.1

 ממנהל בכתב אישור יספק והקבלן ,העבודה ביצוע של יסודית דרישה היא הקו אטימות כי בזאת מודגש  5.9.1.2

 .אטום שהקו הפרויקט

 .ובנוכחותו הפרויקט מנהל להוראות בהתאם הקבלן ידי על תעשה הקו בדיקת 5.9.1.3 

 שפכים במי להשתמש אין .הבדיקה לביצוע הדרושים והמים הציוד כל את חשבונו על יספק הקבלן  5.9.1.4

 .הכמויות בכתב המפורטים השונים הסעיפים של היחידה במחירי ככלולות יחשבו ההוצאות .הקו לבדיקות

 אורך יקבע בקרה תאי באין .לתא תא בין הקטעים ייבדקו ,בקרה תאי כלולים בקו אם  5.9.1.5

 .מטר 500 עד בקטעים הנבדק הקטע

 .הקו של הכולל מהאורך 20% לפחות מקרה בכל ,באקראי ייבחרו קטעים אילו יקבע הפרויקט מנהל 5.9.1.6

 :צנרת אטימות בדיקת ביצוע נוהל  5.9.2

 .לפחות ימים שבעה במהלך והתחזקות הבשלה עברו הקטע לאורך בטון חלקי כי לוודא יש 5.9.2.1 

 .והוצאתם מים להכנסת אמצעים התקנת תוך מיוחד בפקק יאטם הנבדק הקטע של התחתון הקצה  5.9.2.2

 העליון בקצה בתא מגיעים שהמים עד ,התחתון שבקצה הפקק דרך במים הנבחן הקו קטע את למלא יש  5.9.2.3

 .התא תחתית מעל לפחות מטר 1.5 של לגובה

 :ממלט פנימי ציפוי עם פלדה וצינור פנימי שרוול ללא בטון צינור  5.9.2.4

 .מים לספוג לצינורות לאפשר כדי ,שעות 24 למשך בקו המים את משהים •

 לקיים יש זה מים מפלס .התא תחתית מעל לפחות מטר 1.5 של לגובה עד החסרים במים הקו את ממלאים •

 .לפחות שעות 24 למשך ברציפות

 :מ"מ 700 מעל בקוטר צנרת 5.9.2.5 

 :אופנים שני בשילוב יבדקו ,מ"מ 700 מעל פנימי בקוטר צינורות  5.9.2.5.1

 .לעיל כמתואר אטימות בדיקת •

 על ינתןי זו בדיקה אישור .היצרן של השדה שירות ידי על )תפר( הצנרת קטעי בין החיבור אטימות בדיקת •

 .ביצועה טרם המזמין ידי

 .לעיל מהשיטות אחת בכל יבדקו קטעים אילו יקבע הפרויקט מנהל

 :בלחץ אטימות בדיקת  5.9.3

 מפלדה מים קווי לביצוע טכני מפרט"ב כמפורט ,בלחץ האטימות בדיקת תבוצע ,זאת יבקש והמזמין במידה

 .המזמין של "עירוניים בשטחים

  

 :חוזרת בדיקה 5.9.4 

 על .הפרויקט למנהל ויודיע העבודה ביומן זאת הקבלן ירשום ,לעיל בקריטריונים תעמוד לא והבדיקה במקרה

 .חוזרת בדיקה ולערוך הפרויקט מנהל להוראות בהתאם הקו את לתקן הקבלן

 .הקבלן חשבון על יהיו התיקון עבודות כל כי מודגש

 :פנימי צנרת צילום  5.10

 אורך לכל וניקוז ביוב צנרת של פנימיים וידאו צילומי לביצוע ,מטעמו ספק עם יתקשר המזמין  5.10.1

 .הקבלן שהניח הקווים

 ,אדם כוח זה ובכלל ,הצילום לביצוע הנדרש הסיוע כל את הצילום ספק לרשות יעמיד הקבלן 5.10.2

 .וכדומה ציוד ,כלים

 ,הקו ושטיפת ניקוי ולאחר צנרת אטימות מבחן בסעיף כמפורט הקו בדיקת בסיום יבוצע הצילום  5.10.3
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 .הפרויקט מנהל אישור ולפי

 :אחראי הקבלן יהיה ,בתאים או\ו בצנרת פגמים על יצביעו הצילום ותוצאות במידה  5.10.4

 .הפגמים הסרת לצורך תיקון הדרוש את לתקן •

 .נוספים צילומים וכל המקורי הצילום בעלות לשאת •

 במידה,הבדיקה עלות .אפשרית בדיקה כל לבצע מהקבלן לדרוש הזכות את לעצמו שומר המזמין  5.10.5

 .קבלן רווח תוספת ללא המזמין חשבון על תהיה ,לתקן בהתאם יהיו הבדיקה ותוצאות

 :צנרת לעבודות והתשלום המדידה אופני  5.11

 -ו 4 בסעיפים המופיעות העבודות כל ,המיוחד הטכני במפרט או\ו הכמויות בכתב אחרת צוין ולא במידה  5.11.1

 חשבון על ייעשו הרלוונטיים והתקנים החוק להוראות בהתאם ישנים אסבסט צינור חלקי פינוי לרבות ,לעיל  5

 צנרת הנחת לעבודות במחירים ככלולה תיחשב ותמורתן הקבלן

 .הכמויות בכתב הנקובים

 הצנרת ושברי עודפי את חשבונו על יפנה הקבלן .הקבלן חשבון על יהיה הצנרת הנחת בעבודות הפחת כל  5.11.2

 .העבודה באתר שהצטברו

 ,העבודה בסיום הנחתם לאחר הצינורות ציר לאורך תיעשה תשלום לצורכי הצינורות אורך מדידת  5.11.3

 התא או השוחה של הפנימיות המידות חצאי שני בניכוי ,סמוך תא או שוחה מרכז עד אחד תא או שוחה ממרכז

 .הצינורות בכיוון

 העבודות כל את המחיר יכלול ,הכמויות בכתב אחד לסעיף מאוחדים צנרת וסעיפי חפירה וסעיפי במידה  5.11.4

 .כולל , 5 עד 1 שבסעיפים

 צנרת והנחת צנרת אספקת וסעיפי במידה .הקבלן לשימוש צינורות לנפק הזכות את שומר המזמין 5.11.5 

 .הקבלן מחשבון לקבלן שסיפק הצנרת מחיר יקזז המזמין ,הכמויות בכתב אחד לסעיף מאוחדים

 )שמירה ,פיזור ,אחסנה ,פריקה ,הובלה ,הספקה (טרומי בטון מוצרי לעבודות הכנה 6.

 :טרומי בטון מוצרי 6.1 

 .הכמויות בכתב המצוין כפי תכניותל בהתאם יהיו הבטון מוצרי  6.1.1

 מכון של מוטבע תקן תו יישאו ;וקיים במידה ,המתאים הישראלי התקן לפי ייוצרו בטון מוצרי רכיבי כל  6.1.2

 .המזמין ידי על מאושרת מתוצרת ויהיו ,הישראלי התקנים

 .בתקן כנדרש ועומס בלחץ יעמדו הבטון מוצרי  6.1.3

 .לגמרי חלק יהיה הפנימי ושטחם וליקויים סדקים ,פגמים ללא שלמים יהיו הבטון מוצרי  6.1.4

 בביקורים ,לקבלן הדרכה במתן ,העבודה ביצוע את ילווה הבטון מוצרי ספק או/ו יצרן של השדה שירות  6.1.5

 .המזמין מצד תמורה וללא הקבלן חשבון על ינתןי השדה שירות .העבודה לביצוע והמלצות הערות ומתן באתר

 במפורש שצוין במקרה רק יבוצעו באתר יצוקים בטון מוצרי .טרומיים מאלמנטים יבנו בטון מוצרי 6.1.6

 .העבודה ביצוע ולפני בכתב הפרויקט מנהל או המזמין באישור או/ו תכניותב

 .אחד מיצרן יהיו )ותקרה חוליה ,תחתית( הטרומיים הבטון מוצרי מרכיבי  6.1.7

 למבנה- יתאימו אשר ,ווים או חורים והנחה הרמה סידורי עם ייוצרו הטרומיים הבטון מוצרי מרכיבי  6.1.8

 לאחר אותם לסתום צורך שאין כך עוברים חורים יהיו לא הרמה חורי .ומדויקים נוחים והנחה הרמה ויאפשרו

 .הבטון מוצרי הצבת לאחר אותם לחתוך שניתן כאלה יהיו הווים .התא רכיבי הצבת

 שוחה במחברי ויצוידו כוס מקדח באמצעות העבודה באתר יבוצעו או חרושתיים יהיו צנרת חיבור פתחי  6.1.9

 .הפרויקט מנהל והנחיית תכניותה פי על
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 לאתר- המזמין ממחסן הפריטים הובלת ,המזמין ידי על נעשית וקולטנים מכסים הספקת בהם במקרים  6.1.10

 .הקבלן חשבון על תיעשה המזמין מחסן אל החזרתם או העבודה

 מתייחסות הכמויות בכתב המפורטות המידות .תכניותל במידותיהם יתאימו קליטה ושוחות בקרה תאי  6.1.11

 .קליטה ושוחות בקרה תאי של הפנימיות למידות

 :)"יק'בנצ"( מתעל  6.2

 º - כך נוחות ועקומות נכונים במפלסים התא בקרקעית תעלות וסעיפי ראשיות תעלות סידור הינו מתעל

 המתעלים . 90 מ פחות יהיו לא והמוצא הכניסות כווני בין הזווית .התזה ולא מעצור ללא יזרום שהזורם

 .הצינור של הפנימי מהרדיוס 115% לפחות יהיה )מדרגה( המתעל גובה כאשר ,חלק מבטון יעוצבו

 . 1:1 בשיפוע השוחה קירות כלפי משופע יהיה המתעל

 :תחתית 6.3 

 . 658 י"ת דרישות לפי תיוצר התחתית  6.3.1

 .)שלבים בשני יציקה ולא( אחת מונוליתית ביציקה תיוצר התחתית 6.3.2 

  

 .כוכב בצורת  6@20 מסוג יהיה המינימאלי והזיון 400 - ב מסוג יהיה הבטון  6.3.3

 .במפעל המתעל עיבוד יעשה ,האפשר במידת  6.3.4

 :הגבהה חוליות  6.4

 . 658 י"ת דרישות לפי ייוצרו החוליות  6.4.1

 .חוליות של מינימאלי מספר על תא שיבנה כך הניתן ככל גדול יהיה חוליות גובה 6.4.2 

 .פנימיים במשטחים ומלוטשות ,השני בקצה תקע ,האחד בקצה שקע עם תהיינה חוליות 6.4.3 

 חוליות בין ,חוליות בין לאטימה המיועד מיוחד אטם יהיה ביניהן כאשר תקע בתוך שקע תותקנה חוליות 6.4.4 

 .בלבד היצרן הוראות ולפי לחוליה תואם יהיה האטם סוג .לתקרה חוליות ובין לתחתית

 .בלבד הפרויקט מנהל באישור תעשה ,אחרת אטימה בצורת או אחר באטם שימוש

 :תקרה  6.5

 . 489 י"ת דרישות לפי תיוצר התקרה  6.5.1

 .מוחלט באופן רכב לכלי גישה אין בהם במקומות למעט ,בלבד "כבד עומס"ל תתאים התקרה 6.5.2 

 .המזמין ידי על התקרה סוג ייקבע אלה במקומות

 .בקרה תאי על מורכבות הן כאשר תזוזה ולמניעת טובה להתאמה מגרעת או בליטה עם תיוצר התקרה 6.5.3 

 :בטון מוצרי שינוע 6.6 

 :העמסה  6.6.1

 .במחבר פגיעה ללא בזהירות תיעשה ,בדופנם מובנים מחברים עם בטון מוצרי ופריקת הובלה ,העמסה 6.6.1.1 

 .המוצר את תפסול במחבר פגיעה כל

 .הבטון במוצרי לפגוע העלולים בולטים או חדי עצמים ללא ישרה רצפה עם יהיו התחבורה כלי 6.6.1.2 

 .הספק במחסן או במפעל בלבד הספק או היצרן ידי על יועמסו הבטון מוצרי  6.6.1.3

 וסידורים קשירה ידי על ,ההובלה בעת ונפילה תזוזות מפני והאביזרים הבטון מוצרי את לאבטח יש 6.6.1.4 

 .אחרים מתאימים

 .למטה יונחו יותר הגדול הקוטר בעלי הבטון מוצרי ,שונים בקטרים הבטון מוצרי בהעמסת  6.6.1.5

 .מרופדים יהיו לקשירה ושרשראות כבלים 6.6.1.6 

 :הובלה  6.6.2

 .מתאימים קשירה וסידורי אורך בעל תחבורה בכלי תעשה ההובלה  6.6.2.1
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 .שהועמסו כפי תנוחה באותה להישאר הבטון מוצרי צריכים ההובלה בעת  6.6.2.2

 עקב אם. ורעידות טלטולים תמנע אשר והפיזור הפריקה למקום למשאיות גישה דרך להבטיח יש 6.6.2.3 

 .בקו הנחתם לפני לבדקם יש ,ההתחלתית התנוחה לגבי תזוזה הבטון למוצרי תגרם הדרך טלטולי

 .שמש וקרינת לכלוך ,שמש ,חום ,מכאניות פגיעות מפני ומוגנים ארוזים כשהם יובלו ואטמים אביזרים  6.6.2.4

 .) 'וכו צינור בתוך ,הנהג תא( מוצל במקום להחזיקם מומלץ

 :פריקה 6.6.3 

 .הפרויקט מנהל עם מראש יתואם הפריקה מקום  6.6.3.1

 מוצרי שלמות את יבטיחו אשר מתאימים ובמתקנים מתאימה בצורה תיעשה הבטון מוצרי פריקת  6.6.3.2

 .הבטון

 את להשליך אין .הקרקע עם המגע בעת יחבלו לא הבטון שמוצרי באופן ,באיטיות תיעשה הפריקה  6.6.3.3

 .לגלגלם או אותם לגרור ואין ,הבטון מוצרי

 לפגוע עלול אשר אחר קשיח חומר כל או סלעים ,אבנים על הפריקה בעת יונחו לא הבטון מוצרי  6.6.3.4

 .בשלמותם

 .בידיים בטון מוצרי לפרוק אין 6.6.3.5 

 .במלגזה או ,ורצועות הרמה מיתקן בעזרת תעשה מכנית פריקה  6.6.3.6

 אין .מרופדים שאינם בכבלים או בשרשרות להשתמש אין .מתכתיות ולא רחבות תהיינה הרצועות  6.6.3.7

 .ווים בעזרת המוצרים את לתפוס

 ."אביזרים אחסנת" בסעיף לעיל למפורט תעשה בטון מוצרי אחסנת 6.6.4 

 :בטון למוצרי חפירה 6.7 

 המצוינים ולשיפועים לקווים ,למידות בהתאם תבוצע כלשהם טרומיים ומבנים בטון למוצרי חפירה  6.7.1

 הקירות וציפוי המבניים להקמת מספיק עבודה מרחב יצירת תוך ,הפרויקט מנהל הוראות לפי או בתכנית

 .הצורך במקרה

 .לעיל החפירה בסעיף המפרט להוראות בהתאם תתבצע החפירה  6.7.2

 להודיע הקבלן על ,הבטון למוצרי יציב בסיס מהווה איננה שהקרקע נמצא החפירה שבתחתית במקרה  6.7.3

 .המוצר ביסוס את לבצע יש כיצד בכתב הוראות ולבקש הפרויקט למנהל

 .רזה בבטון תמולא המבנה בתחתית מיותרת חפירה  6.7.4

 אחרת נאמר כן אם אלא ,הבטון מוצר בניית של היחידה במחיר כלול בטון למוצרי החפירה מחיר  6.7.5

 .למזמין הקבלן בין בהתקשרות או הכמויות בכתב במפורש

 :טרומי בטון מוצרי סביב מילוי  6.8

 :טרומיים בטון מוצרי ביסוס  6.8.1

 .תכניותל בהתאם יבוצע הבטון מוצרי ביסוס  6.8.1.1

 .ומהודקת מפולסת ,חומר מכל נקייה תהיה החפירה קרקעית  6.8.1.2

 .מ"ס 5 בעובי רזה בטון מצע יבוצע מקרה בכל  6.8.1.3

  

 :סלולים ושטחים בדרכים מילוי  6.8.2

 . CLSM ידי על יבוצע ,קרקעית תת המונח בטון מוצר סביב מילוי ,סלולים ושטחים בדרכים 6.8.2.1 

 :קרקעיים תת בטון למוצרי מסביב CLSM ביצוע  6.8.2.2

 .החפירה לדופן המוצר של חיצונית דופן בין מ"ס 40 מרווח : מזערי רוחב •
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 ( המוצר מתחתית המוצר גובה הינו המרבי הגובה .בשטח הפרויקט מנהל הנחיית פי על יקבע הגובה :גובה •

I.L. .( הכביש מבנה גובה פחות השטח פני לרום ועד. 

 :ב"וכיו חקלאיים ,פתוחים ציבוריים בשטחים מילוי  6.8.3

 אזי ,עתידיים או קיימים כבישים בתחום אינו החפירה תוואי בהם ואחרים חקלאיים ,ציבוריים בשטחים

 .לעיל במפרט החפירה בסעיף כאמור החפירה את למלא ניתן

 בטון מוצרי בניית  7.

 :)קולטן( קליטה ושוחת בקרה תא בניית 7.1 

 :הבאים במקרים בקרה תא לבנות הקבלן על תכניותב אחרת צוין ולא במידה  7.1.1

 .אנכית או אופקית מפנה נקודת כל •

 "(. Y " חיבור ידי על( בקרה תא ללא לקו הסתעפות לחבר אין .קוים מספר בין הצטלבות נקודת כל •

 שלבי,מסגרות ,מכסים :השאר בין כולל ,לעיל כאמור ,ותקינים שלמים חלקים יהיו התא מרכיבי כל 7.1.2 

 .שוחה ומחברי מפלים ,סולמות ,ירידה

 מהתחתון המצוינים ,שלהן הרכיבים את כולל אופייני מבנה .טרומיים בטון מרכיבי ייבנו בקרה תאי  7.1.3

 .ומכסה תקרה ,חוליות ,)תחתית( בסיס חוליית :לעליון

 .היצרן בקטלוג כמוגדר לזה זה יתאימו הבקרה תא רכיבי כל  7.1.4

 :להלן בטבלה כמפורט יהיה הבקרה תא של הפנימי גודלו  7.1.5

 התא בעומק כתלות הגישה פתח של מזערי וקוטר הבקרה תא של מזערי פנימי גודל

 

  
 

  

 :תחתית עיבוד 7.1.6 

 .והסתעפויות למתעל בטון יונח התחתית על 7.1.6.1 

 ."פורטלנד" מלט בסיס על 400 - ב יהיה הבטון סוג  7.1.6.2

 ."פורטלנד" מלט בטיח ותוחלק תעובד התחתית  7.1.6.3

 :וסולמות שלבים 7.1.7 

 :ירידה שלבי  7.1.7.1

 יקבעו מטר 1.01-4.00 בין ) .I.L היציאה תחתית לרום ועד .T.L המכסה פני מרום( שעומקם בתאים  7.1.7.1.1

 . 2 -ו 1 חלקים 631 י"לת המתאימים שלבים בקירות וירתמו

 .פלדה ליבת עם מפוליפרופילן עשויים יהיו השלבים 7.1.7.1.2 

 .לצדדים החלקה למניעת בליטות תהיינה המדרך צדי משני .לפחות מ"ס 25 יהיה שלב רוחב  7.1.7.1.3

 מבנה( מ"ס 33 של אנכי במרווח זה מעל זה ,במפעל החוליות יציקת בעת וירתמו יקבעו השלבים 7.1.7.1.4

 .)סולם
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 מעל מ"ס 30 של בגובה יהיה האחרון והשלב ,לתקרה מתחת מ"ס 40 של בגובה יהיה הראשון השלב  7.1.7.1.5

 .המעובדת התחתית

 הכניסה צינור ציר מעל למכסה מתחת יונחו השלבים , 20 " קוטר עד צינורות על הבנויים בתאים 7.1.7.1.6

 .הראשי

 :סולמות  7.1.7.2

 .בחוליה מובנים חרושתיים ירידה שלבי עם יסופק מטר 1.01-4.00 בין בעומק תא 7.1.7.2.1

 הסולם התאמת . 316 מ"מפלב או מפיברגלס עשוי ירידה סולם יותקן ,מטר 4.00 מעל שעומקו בתא 7.1.7.2.2

 לסולם תוספת כל תשולם לא .בכתב הפרויקט מנהל לאישור בכפוף תהיה התקנתו לפני

 .חדש בתא 316 מ"פלב/פיברגלס

  

 :הסולם מפרט  7.1.7.2.3

 .לפחות מ"ס 40 :הסולם רוחב 

 .מ"מ 4 עובי .)מ"מ 25 ) 1 " :השלבים קוטר 

 .מ"מ 4 עובי 1.5 " :הזקפים קוטר 

 .מטר 1.0 עד הזקפים לאורך העיגון פרטי בין מרחק 

 .מהרצפה מ"ס 17.5 :תחתון שלב מיקום 

 .מ"ס 30 :מהקיר הסולם מרחק 

 . 5/8 " מ פחות ולא לפחות ג"ק 150 לעומס מ"פלב עיגון בורגי :עיגון אמצעי 

 :בקרה לתא מכסה הרכבת 7.1.8 

 .התקרה לעומס זהה עומס בעלי יהיו והמסגרת המכסה  7.1.8.1

 ותאריך המזמין סמל עם יהיו ,המזמין ידי על סופקו אם ובין הקבלן ידי על סופקו אם בין ,המכסים כל 7.1.8.2 

 .ייצורם שנת

 .העבודה לאתר המזמין ממחסן יובילם הקבלן ,המזמין ידי על יסופקו הרשתות או והמכסים במידה  7.1.8.3

 .בלבד מרובעות יהיו ,המזמין ידי על סופקו אם ובין הקבלן ידי על סופקו אם בין ,המסגרות כל  7.1.8.4

 .הכניסה צינור ציר מעל יונח המכסה 7.1.8.5

 עומס/לקוטר המזמין אישר בו למקרה פרט ,טון 40 לעומס מ"ס 60 בקוטר מכסה יותקן התאים בכל 7.1.8.6

 .שונה

 45 הוא ממרבי ,בניהם וההגבהה התקרה ותחתית ,) .T.L ( המכסה רום שבין המרחק ,צווארון גובה 7.1.8.7

 .)התקרה עובי כולל( מ"ס

 לשיפוע בהתאם הסלול השטח פני לרום מפולס יהיה שהמכסה כך תהיה סלולים בשטחים מכסה הרכבת 7.1.8.8

 .תכניותב אחרת צוין לא אם ,הסלול השטח

 כלי תנועת ציר למעט ’וכו ושירות עפר דרכי שולי ,חקלאיים ,פתוחים ציבוריים בשטחים מכסה הרכבת 7.1.8.9

 רכב כלי תנועת בציר .תכניותב אחרת צוין לא אם ,השטח פני מעל מ"ס 20 בגובה יהיה שהמכסה כך תהיה ,רכב

 פני מרום )רמפה( משופעת הגבהה תבנה סביבו כאשר ,הדרך פני מעל יוגבה שהתא כך התא יורכב ,)סלול לא(

 .המכסה צדי משני ,המכסה לרום ועד הדרך

 :)עירוניות מערכות( חיץ ותעלת )קולטן( גשם מי קליטת שוחת בניית  7.2

 .להלן לאמור בהתאם חיץ ותעלות קולטנים יבנו ,תכניותב אחרת צוין לא אם 7.2.1 

 .טרומית תהיה חיץ תעלת/קליטה שוחת 7.2.2 
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 חיבור בברגי ביניהן יחוברו חיץ תעלת/)צדדיים וקולטנים ראשי קולטן( אחת ביחידה קליטה שוחות 7.2.3 

 .ואומים

 .תנועה אי או/ו מדרכה לשפת בצמוד תבנה קליטה שוחת 7.2.4 

 בטון חגורות לצקת יש זה במקרה .בלבד "כבד לעומס ירושלים" מדגם יהיו ומסגרתה הקליטה רשת 7.2.5 

 .לרשת הקולטן בין להתאמה הקולטן לדפנות מסביב

 באישור רק זאת אך ,"ישן אביב תל" מדגם קליטה רשת להניח ניתן , 4% מ קטן הכביש שיפוע בו במקרה  7.2.6

 .מראש המזמין

 :)קולטן( קליטה לשוחת או בקרה לתא צינור חיבור  7.3

 .שוחה מחבר ידי על יבוצע קליטה שוחת או בקרה לתא צינור חיבור  7.3.1

 .הפרויקט מנהל ידי על מראש יאושרו שוחה מחברי  7.3.2

 . ASTM-C923 שוחה למחברי האמריקאי התקן דרישות פי על יהיו צנרת מחבר  7.3.3

 .צנרת סוגי לכל ויתאים EPDM מגומי מיוצר המחבר  7.3.4

 .הקו לשיפוע יותאם השוחה מחבר 7.3.5 

 הנחייה ינתןת , 12% מעל קו שיפוע עבור .שוחה מחבר הרכבת מאפשר 12% עד קו שיפוע  7.3.6

 .המתכנן מטעם לחיבור

 קוטר של מרבי דיוק המבטיח מקדח עם קידוח מכונת באמצעות יבוצעו בשוחה או בתא פתחים 7.3.7

 .הקידוח

 .הפרויקט מנהל הנחיות ולפי היצרן הוראות לפי יהיו ,ולצינור לתא המחבר הרכבת אופן 7.3.8

 ללא עצמו המבחר ידי על יבוצעו השוחה או התא דפנות לבין הצינורות בין והאטימה החיבור 7.3.9

 .מליטה חומרי ,בדבקים שימוש

 הפנימי מצדו( למחבר הקידוח פתח דפנות בין החלל ימולא ,לשוחה או לתא הצינור חיבור לאחר 7.3.10

 .הדבקה חומר או אטימה מלט ידי על )התא של

 :קליטה ושוחת בקרה תא של באתר יציקה 7.4

 .במפורש לכך נדרש בהם במקרים רק באתר קליטה שוחת או בקרה תא של יציקה יבצע הקבלן 7.4.1

 .הפרויקט מנהל הוראות ולפי ותקנים תכניותה פי על יבנו החלקים ושאר הרצפה ,התקרה זיון 7.4.2

 .תכניותב אחרת צוין לא אם , 400 - ב מבטון יוכנו התא מרכיבי כל 7.4.3

 .הפרויקט מנהל אישור לאחר רק יעשה התבניות פירוק 7.4.4

 .הקירות יציקת לפני שעות 24 לפחות תונח הרצפה 7.4.5

 .מ"ס 15 הינו התא לקירות מינימאלי עובי 7.4.6

 בטיח ומטויחים חלקים יהיו והתקרה הרצפה גם כולל המישורים כל .וניצבים חלקים יהיו הקירות 7.4.7

 .ר"מ/ג"ק 1 בשיעור מלט תוספת עם פלדה בכף מוחלק מ"ס 1 בעובי 1:1 חלק מלט ½

  

 .ימים שבעה במשך היציקה לאחר יורטבו הבטון חלקי 7.4.8

 זאת ,המחבר על תיבנה והשוחה ,והמחבר הצינור את להניח ניתן באתר יצוקות בשוחות 7.4.9

 .הפרויקט מנהל הוראות ולפי ,המחבר לסוג בהתאם

 מקדחה ידי על שיבוצעו בחורים או הבטון יציקת לפני בקירות במקומם יקבעו ירידה שלבי 7.4.10

 חומר ידי על ייעשה החורים איטום .מ"ס 12 בעומק ,)ואיזמל בפטיש להשתמש אין( חשמלית

 .הפרויקט מנהל ידי על שיקבע

 :קליטה ושוחת בקרה תא הנחת תשלום לצורך מדידה אופן 7.5
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 .התא של הפנימיות המידות הן תשלום לצרכי התא מידות 7.5.1

 צינור לתחתית עד ) .T.L ( העליונים המכסה מפני יעשה תשלום לצורכי התא גובה מדידת אופן 7.5.2

 (. .I.L ( היציאה

 בכתבי ומפורטים מופיעים שהם כפי )הבהרה 'ר( קליטה שוחת או בקרה תא בניית מחיר 7.5.3

 .לעיל המתואר CLSM מילוי ביצוע מחיר כולל ,לעיל האמור כל את יכלול ,תכניותב או הכמויות

 .שביל/הכביש לרוחב המותקנות הרשתות אורך מטר לפי יהיה חיץ תעלת מחיר 7.5.4

 :הבהרה 7.5.5

 :כמו קליטה שוחות או בקרה תאי של סוגים מספר להופיע יכולים תכניותב או הכמויות בכתב

 יכללו תמיד ושוחות תאים של היחידה מחיר .וכדומה סטנדרטים לא תאים ,גלי תא ,חיץ תעלות

 ,ניקוז קליטת שוחות או ,ניקוז תאי ,ביוב תאי בניית בתמחור .לעיל המתוארות העבודות כל את

 .בתא נדרש רכיב לכל תוספת תשולם לא .התא מרכיבי כל בניית את בחשבון לקחת יש

 :מפל בניית 7.6

 .היציאה מצינור משמעותי באופן גבוה הכניסה צינור כאשר זרימה להעברת אמצעי הינו מפל 7.6.1

 .תכניותל בהתאם יהיו מפל וגובה מידות 7.6.2

 .המזמין של סטנדרטיים לפרטים בהתאם יבוצע מפל 7.6.3

 :פנימי מפל 7.6.4

 .מכך פחות מאו"ס 45 -ל שווה היציאה לצינור הכניסה צינור בין הגבהים הפרש אם פנימי יהיה מפל 7.6.4.1

 .המתעל את ולהגביה להתאים יש זה במקרה

 .בקרה תא בניית במחיר כלולות פנימי מפל עלויות 7.6.4.2

 :חיצוני מפל 7.6.5

 .מ"ס 45 מ גדול היציאה לצינור הכניסה צינור בין הגבהים הפרש אם חיצוני יהיה מפל 7.6.5.1

º רואביז צינור מקטע , 90 מזווית מורכב ויהיה התא של החיצונית לדופן יוצמד המפלT  תבוצע כולו המפל סביב 

 .מבטון יסוד כולל מ"ס 15 בעובי 400 -ב בטון עטיפת

 מ"ס 15 בעובי400 -ב בטון עטיפת ,וזווית צינור T אביזר כולל מפל ובנית אספקת ,חציבה או\ו חפירה 7.6.5.2

 בטון ותיקוני בקרה שוחות בדופן פתחים ואטימת פתיחה התא לדופן לעיגון חבקים ,מבטון ויסוד למפל מסביב

 .השוחה בתחתית מתעל הסדרת כולל נדרשים

 .המפל וגובה לקוטר בהתאם תהיה חיצוני מפל בניית תשלום לצרכי מדידה 7.6.5.3

 הזווית לתחתית עד ) .I.L ( הכניסה צינור מתחתית תיעשה תשלום לצורכי המפל גובה מדידת 7.6.6

( I.L. .) 

 .טרומי ובטון צנרת הנחת בסעיפי המתוארות העבודות כל כולל מפל של היחידה מחיר  7.6.7

 :קליטה שוחת או בקרה בתא שונות עבודות  7.7

 :קיים קו על תא בניית  7.7.1

 .טרומי ובטון צנרת הנחת בפרקים המתוארות העבודות כל כוללת העבודה  7.7.1.1

 :הבאות העבודות את לבצע יש בנוסף 7.7.1.2

 . 2.3 בסעיף כמתואר בקו הקיימת הזרימה הטיית  

 .לעיל יציקה לסעיף בהתאם תבוצע ביותר הגבוה הצינור קודקוד מעל מ"ס 20 לגובה ועד התא תחתית בניית  

 .טרומיות ותקרה חוליות ידי על יבנה התא המשך

 מסוג צנרת עבור .ופלדה אסבסט ,בטון בצנרת מים עוצר יבוצע שוחה מחבר להרכיב ניתן ולא במידה  7.7.1.3

 .הפרויקט מנהל הנחיית פי על אטימה תבוצע אחר
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 .החדש התא בתוך קיימת צנרת ופירוק חיתוך  7.7.2

 .הפרויקט מנהל להנחיית בהתאם ייעשה 400 -ב מבטון מתעל עיבוד  7.7.3

 .שונים בטון תיקוני 7.7.4 

 :העבודה מחיר  7.7.5

 מעבר דבר עבורה ישולם ולא לעיל כאמור רגיל בקרה תא בניית במחיר כלולה קיים קו על תא בניית  7.7.5.1

 .רגיל בקרה תא בניית למחיר

 הינו היחידה ומחיר ,תא בניית על תוספת היא העבודה אזי ,נפרד סעיף הכמויות בכתב וצוין במידה 7.7.5.2

 .תא בניית מחיר על הכספית התוספת

 :קיים לתא צינור התחברות 7.7.6

 :הבאות העבודות את כוללת קיים לתא צינור התחברות

 פתח דפנות בין החלל מילוי ,שוחה מחבר התקנת ,הצינור לקוטר מתאים פתח קידוח ,הקיימת הזרימה הטיית

 , 400 - ב מבטון מתעל עיבוד ,הדבקה חומר או אטימה מלט ידי על )התא של הפנימי מצדו( למחבר הקידוח

 קו קצה חיבור עבודת עבור והינו בלבד הקו בקוטר תלוי היחידה מחיר .שונים בטון תיקוני ,חדשה צנרת הרכבת

 .)יחידה( בלבד קיים לתא חדש

  

 :מתעל תיקון  7.7.7

 הראשי המתעל עיבוד כולל ,לעיל מתעל בסעיף המוגדר למצב המתעל את יביא מתעל לתיקון יחידה מחיר

 .בתא צנרת חיבורי כל ועיבוד תיקון כולל )צנרת חיבורי( ההסתעפויות ומתעלי

 :קיים בתא ירידה סולם או ירידה שלבי הרכבת 7.7.8 

 .לעיל סולם סעיפי פי על יהיה קיים בתא סולם או ירידה שלבי הרכבת 7.7.8.1 

 .)יחידה( שלב מחיר יהיה ירידה שלב מחיר 7.7.8.2 

 .אורך מטר לפי יהיה סולם מחיר  7.7.8.3

 :השטח פני לרום קולטן או תא מכסה התאמת 7.7.9 

 :כוללת העבודה

 .למכסה מסביב אחרת תכסית כל או ריצוף ,בטון ,אספלט ופירוק חיתוך  

 .עליה ושמירה אחסנה או תכסית עודפי סילוק   

 .ומסגרת מכסה פירוק  

 .השטח פני לרום המכסה הבאת  

 .ופילוסו בתקרה המכסה קיבוע  

 .המכסה למסגרת התא תקרת בין מבטון צווארון הסדרת או ביצוע  

 .המזמין לפרט בהתאם למסגרת מסביב מזוין בטון חגורת ביצוע  

 .לקדמותה לתא מסביב התכסית הסדרת  

 .המזמין למחסן )ויש במידה( ישנים מכסים החזרת  

 :השטח פני לרום קליטה ושוחת בקרה תא הנמכת או הגבהה 7.7.10

 .המזמין של פרטים לפי תבוצע העבודה  7.7.10.1

 העבודה תעשה ,טרומיות בחוליות להשתמש ניתן ולא במידה .טרומיות חוליות ידי על תעשה העבודה  7.7.10.2

 שבירת על איסור חל .)הנמכה( משור באמצעות קיימת חוליה חיתוך או )הגבהה( מזוין בטון יציקת באמצעות

 .)איזמל או פטיש כגון( ידניים באמצעים חוליה

 .לעיל בטון בסעיף כמתואר באתר יצוק בטון עם תעשה הגבהה  7.7.10.3
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 .לעיל המתואר מלבד אחרת צורה בכל להנמיך או להגביה אין  7.7.10.4

 פסולת פינוי ,וקירות קיימת תקרה פירוק ,סיתות ,הנדרשים החומרים אספקת כוללת העבודה  7.7.10.5

 .לעיל האמור וכל ,מהשטח

 בטון עבודות 8.

 :כללי 8.1 

 :אחד מעוקב למטר בבטון המזערית המלט כמות .ומים אגרגטים ,ממלט מורכב יהיה הבטון 8.1.1

 .ק"מ/ג"ק 400 :מוכן בטון •

 .ק"מ/ג"ק 200 :צינורות עטיפת •

 .חצץ 65% - ו זיפזיף 35% יהיה בתערובת האגרגטים יחס 8.1.2 

 הבטון של טובה תערובת להשיג כדי הדרושה המזערית תהיה ערבובו בעת לבטון תוסף אשר המים כמות  8.1.3

 .יציקתו בעת

 

 :הבטון טיב 8.2 

 .מאושרת ממעבדה הבטון טיב לקביעת בדיקות לבצע המזמין רשאי יהא ,באתר בטון של יציקה כל עבור

 .המזמין או הפרויקט מנהל ידי על ייקבע במעבדה לבדיקה ישלח אשר הבטון מדגם

 :מלט  8.3

 :המלט איכות 8.3.1

 מלט 1 מספר י"ת בדרישות והעומד מוכר חרושת בית מתוצרת ,רגיל "פורטלנד" מלט יהיה המלט 8.3.1.1

 - .העדכנית בהוצאתו "פורטלנד"

 .חודשים שישה על עולה שגילו במלט להשתמש אין  8.3.1.2

 .חודשים שלושה על העולה תקופה במשך באתר שאוחסן במלט להשתמש אין  8.3.1.3

 .ונאסף שנשפך במלט להשתמש אין  8.3.1.4

 :המלט הספקת  8.3.2

 .בתפזורת או ,היצרן בסמל המסומנים ומקוריים שלמים בשקים תעשה המלט הספקת 8.3.2.1 

 שאושרו מתאימים ואחסון הובלה אמצעי עומדים הקבלן שלרשות בתנאי תורשה בתפזורת הספקה  8.3.2.2

 .מקומי יצרן ידי על מיוצר שהמלט ובתנאי הפרויקט מנהל ידי על מראש

 .והכמות והיצרן הספק שמות ,האספקה תאריך יצוינו בה משלוח בתעודת ילווה משלוח כל 8.3.2.3

 חדירות בלתי ביריעות כיסויו ידי על רטיבות מפני להגנתו לדאוג יש המלט הובלת בזמן  8.3.2.4

 .אחרת מתאימה בדרך או

 :המלט אחסנת  8.3.3

 .אחרות אויר מזג והשפעות רטיבות מפני מלאה הגנה יספק אשר מתאים במבנה יאוחסן המלט 8.3.3.1 

 .ומשלוח משלוח כל לזהות יהיה שניתן באופן יסודר המלט 8.3.3.2 

 .לאתר אספקתו סדר לפי ייעשה במלט השימוש  8.3.3.3

 כ המוגבה דומה חומר או ,עץ משטח פני על אלא הקרקע עם ישיר במגע יונח לא ,בשקים המסופק מלט  8.3.3.4

 .הקרקע מפני מ"ס 15-10

  

 .שקים עשרה על העולה לגובה השקים את לערום אין  8.3.3.5

 .הרמטית לסגירה הניתנים מתאימים במכלים יאוחסן בתפזורת לאתר המסופק המלט 8.3.3.6 
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 .פתוחים וארגזים במכלים לעיל המלט לאחסן איסור חל  8.3.3.7

 הדרושה בכמות,תפזורת או בשקים מלט שעות 24 במשך לאחסן מותר ,לעיל האמור בכל לפגוע מבלי 8.3.3.8 

 השפעות בפני להגנתו המתאימים באמצעים שינקטו ובתנאי ,לעיל האחסנה למבנה מחוץ אחד יום לעבודת

 .(’וכו אטום ארגז ,וכיסויים עץ משטחי על השקים סידור( אקלים

 :איכות ובקרת לדרישות המלט התאמת  8.3.4

 איכות בדיקות לשם מהמלט דגמים ,בלבד דעתו שיקול ולפי עת בכל ,ליטול רשאי הפרויקט מנהל 8.3.4.1 

 .שוטפות

 לו יש דעתו שיקול לפי אשר במלט השימוש את לעכב רשאי הפרויקט מנהל ,לעיל בסעיף לאמור בנוסף 8.3.4.2 

 אלא לעיל בחומר להשתמש ואין ,לקויה מאיכות הוא כי להניח יסוד

 .בדיקה ידי על איכותו קביעת לאחר

 ,ההוראה מתן מרגע שעות 24 תוך וזאת ,מהאתר הלקוי החומר את להרחיק יש ,בבדיקה המלט עמד לא 8.3.4.3

 .הלקוי בחומר השתמשו בו מבנה כל מחדש לבנות וכן

 

 :אגרגט  8.4

 :האגרגט איכות 8.4.1 

 "טבעיים- ממקורות בטון אגרגטי" 3  מספר י"ת לדרישות ודירוגו טיבו מבחינת יתאים האגרגט 8.4.1.1

 .העדכנית בהוצאתו

 ,הדק האבק תכולת להגבלת פרט לעיל התקן דרישות כל תחולנה ,נוסף ניפוי כדי תוך רחוץ אגרגט על 8.4.1.2

 .בלבד 4% - ל והחרסית הטין

 קטן גרגיריו שגודל באגרגט להשתמש יש ,לעיל ובנוסף לעיל הנאמר בכל לפגוע מבלי 8.4.1.3

 :ל שווה או

 .מזוין בטון עבור מ"מ 25 •

 .)דבש לבטון פרט( מזוין בלתי בטון עבור מ"מ 50 •

 השימוש יותר ,מתאימות ובדיקות הפרויקט מנהל של מפורש אישור לאחר ורק ,מיוחדים במקרים  8.4.1.4

 מכיל שאינו ובתנאי לעיל שנזכרו לסוגים דומות וקיום חוזק תכונות לו שיש שיוכח בתנאי אחר מסוג באגרגט

 .מזיקים חומרים

 :אגרגטים אספקת  8.4.2

 .אגרגט סוג כל עבור בנפרד תיעשה האגרגטים אספקת  8.4.2.1

 .והכמות והיצרן הספק שמות ,האספקה תאריך יצוינו בה משלוח בתעודת ילווה משלוח כל  8.4.2.2

   לשימוש שנקבעו לסוגים מתאימים אינם אם באתר אגרגטים של ואחסנתם אספקתם תורשה לא  8.4.2.3

 .מראש            

 .אגרגט סוג כל עבור בנפרד תיעשה באתר האגרגטים אחסנת 8.4.3 

 האגרגטים איכות ובקרת לדרישות התאמה  8.4.4

 בדיקות ביצוע לצורך מהאגרגט דגימות ,בלבד דעתו שיקול ולפי עת בכל ,ליטול רשאי הפרויקט מנהל  8.4.4.1

 .ודרוג טיב של שוטפות

 כגון( האגרגט איכות לשיפור פעולות לדרוש או לעכב רשאי הפרויקט מנהל יהיה לעיל לאמור בנוסף  8.4.4.2

 או לקויה מאיכות הוא כי להניח יסוד לו יש בו במקרה באגרגט השימוש את לחלוטין לפסול או )ניפוי או שטיפה

 .המפרט לדרישות מתאים אינו שדרוגו
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 איכות כבעל ייחשב זה בכלל והדירוג ,לעיל בדרישות עמד שלא אגרגט של אחרת כמות כל או ,משלוח 8.4.4.3 

 שימוש בו ונעשה זה ממשלוח שנלקח חומר כולל ,מהאתר להרחיקו לקבלן להורות רשאי הפרויקט ומנהל לקויה

 .ההוראה מתן מרגע שעות 24 תוך הלקוי המשלוח לסלק הקבלן על .)מהתעלה חומר הוצאת כמו( בעבודה

 :זיון פלדת  8.5

 :וסוגו הברזל טיב 8.5.1 

 בעל פלדה מוטות" - 739 'מס י"ת לדרישות לזיון הפלדה תתאים אחרת במפורש צוין שלא מקרה בכל  8.5.1.1

 .העדכנית במהדורתו "בטון לזיון משופר הדבקות כושר

 .הישראלי התקנים מכון של תקן תו בעל במפעל ייצרו המוטות  8.5.1.2

 בהתאם הנדרשים לכיפופים פרט ,בהחלט ישרים )מפותלים לא אך( מצולע מסוג יהיו הזיון מוטות 8.5.1.3 

 .העבודה לתכנית

 .שוטפות איכות בדיקות לשם מהפלדה דגימות עת בכל ליטול רשאי יהיה המזמין 8.5.1.4

 לו יש בו במקרה ,בפלדה השימוש את לפסול או לעכב רשאי הפרויקט מנהל יהיה לעיל לאמור בנוסף 8.5.1.5 

 .לקויה מאיכות היא כי להניח יסוד

 שעות 24 תוך וזאת מהאתר הלקוי החומר את להרחיק הקבלן על ,התקן בדרישות הפלדה עמדה לא  8.5.1.6

 .תקנית לא בפלדה השתמש בהם המתקנים כל את מחדש ולבנות ,ההוראה ממתן

 :והתקנתו הברזל הכנת  8.5.2

 .’וכו גריז ,שמן ,חלודה מקליפות נקי יהיה הברזל 8.5.2.1

 .תכניותב שיפורט כפי הדרושה לצורה הברזל את ולכופף לחתוך ,ליישר יש  8.5.2.2

  

 בין המרחקים החיפוי מרחקי על קפדנית שמירה כדי תוך ,תכניותה לפי התבניות בתוך יורכב הברזל 8.5.2.3 

 מספקת קשיחות הבטחת לשם קשירה בחוט היטב יקשרו ,הכלל מן יוצא ללא ,ההצטלבות מקומות כל .המוטות

 .היציקה בזמן תזוזות למנוע ובכדי

 1.5 - מ פחות לא אך ,המתאימות תכניותב למפורט בהתאם יהיה הברזל לזיון ביחס הבטון חיפוי עובי 8.5.2.4 

 .האדמה עם במגע הבאים לשטחים ביחס מ"ס 4 - ו ותקרות לקירות ביחס מ"ס

 ואושר נבדק שהזיון לפני בטון של יציקה כל תבוצע ולא הפרויקט מנהל של אישורו טעונה הזיון מערכת 8.5.2.5

 .ידו על

 .מוכן בטון ק"למ ג"ק 50 ולפחות התכנית לפי תהיה הזיון כמות  8.5.2.6

 בדבר הכרוכות ההוצאות וכל הכלל מן יוצא בלי תיפסל אלו להוראות בניגוד תבוצע אשר יציקה כל 8.5.2.7 

 .הקבלן על תחולנה

 מחיר כי במפורש יצוין בהם למקרים פרט ,הנומינלי משקלה לפי יהיה הזיון פלדת עבור התשלום  8.5.3

 כל בלי תכניותב הרשומות למידות בהתאם יעשה המחושב הזיון ברזל משקל .הבטון במחיר נכלל הזיון פלדת

 .וכדומה אדם כח ,פסולת ,פחת ,כיפוף בעד תוספות

 :חרושתי בטון  8.6

 באתר הבטון ייוצר לא מקרה ובכל בלבד חרושתי בבטון שימוש ייעשה ,וחדש שלם אלמנט בניית לצורך 8.6.1

 .העבודה

  . 200 -ב הינו המינימלי החוזק .שלהם הנומינלי לחוזק בהתאם יסומנו הבטון סוגי  8.6.2

 .והיצרן מקורו ,הבטון סוג מצוין בה משלוח תעודת להמציא הקבלן על 8.6.3 

 לדרישות בכפוף יהיה המובא הבטון . 26 מספר י"ת של האחרונה המהדורה פי על יעשו הבטון בדיקות  8.6.4

 .המעודכנת במהדורתם 118 י"ולת "מובא בטון" 601 י"ת
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 שיקול פי על באתר מיוצר בטון או מובא בטון משלוח ,מובא בטון יצרן כל לפסול רשאי הפרויקט מנהל 8.6.5

 .דעתו

 :התערובת יחסי  8.6.6

 ק"למ ג"ק 350 מאשר פחותה מבטון עשויים לאלמנטים בבטון המלט תכולת תהיה לא מקרה בשום 8.6.6.1 

 .נחותה בבקרה ומעובד מוכן הבטון אם ,מוכן בטון

 מנהל רשאי המלט כמות הפחתת את מאפשר הבטון שחוזק ,יתברר העבודה מהלך כדי תוך אם  8.6.6.2

 .ל"כנ הפחתה על להורות הפרויקט

 .מוכן בטון ק"למ ג"ק 300 - מ קטנה המלט כמות תהיה לא מקרה בשום  8.6.6.3

 :בדיקה תעודות 8.6.7 

 של הבדיקה )תעודות או( תעודת תשמש ,המפרט לדרישות המוצעים התערובת יחסי להתאמת כהוכחה  8.6.7.1

 באופן בטון סוג כל עבור להלן כמפורט ופרטיהם הבדיקות תוצאות את ותפרט שתכיל ובתנאי מוסמכת מעבדה

 :נפרד

 

 .ודירוגם הבטון להכנת ששימשו האגרגטים איכות בדיקת •

 .ומים מלט כולל המוצעים התערובת יחסי •

 .הטרי הבטון אחידות •

 .)בוויברטורים או בידיים ציפוף( לתערובת המתאים העבודה אופן ציון •

 הפרויקט מנהל אישור •

 ,המוצעים התערובת יחסי על הפרויקט ממנהל מראש אישור לקבל יש ,לעיל הנאמר בכל לפגוע מבלי 8.6.7.2 

 :כי הפרויקט מנהל של דעתו שיקול לפי יוכח אם ורק 8.6.3 סעיף לפי הבדיקה תוצאות סמך על יינתן זה ואישור

 .זה מפרט של המתאימים בסעיפים כנדרש האיכות בדרישות עמדו האגרגטים 8.6.8 

 המפרט לדרישות בהתאם ,בתבניות וצפיפותו שימתו ,הובלתו לתנאי תתאים הטרי הבטון אחידות 8.6.9 

 .הקבלן לרשות העומדים העבודה ולכלי לשיטות ובהתאם

 שווה יהיה יום 28 בגיל הצלע מ"ס 12 ,קוביות 5 בבדיקת בלחיצה המעבדה בניסוי הבטון חוזק ממוצע  8.6.10

 :ממנו גדול או להלן המפרט לחוזק

 .טובה בקרה בתנאי ומעובד מוכן הבטון אם הנומינלי מהחוזק 113% •

 .בינונית בקרה בתנאי ומעובד מוכן הבטון אם הנומינלי מהחוזק 127% •

 .נחותה בקרה בתנאי ומעובד מוכן הבטון אם הנומינלי מהחוזק 147% •

 :להלן כמפורט יחייבו הקבלן ידי על המוצעים התערובת יחסי אישור 8.6.11

 שמשו אשר לאלה שווה ובאיכות )מקורות או( מקור מאותו באגרגטים רק הבטון להכנת להשתמש 8.6.11.1

 .במעבדה ל"הנ המוקדמות בבדיקות הבטון להכנת

 .מהם לסטות מבלי התערובת יחסי על לשמור  8.6.11.2

 נקבעו לפיה ואשר ,הפרויקט מנהל ידי על ואושרה ידו על שהוצעה הבקרה בשיטת הבטון את להכין 8.6.11.3 

 .הבטון עבור הנדרש החוזק דרישות

 :באתר מוכן בטון  8.7

 לאחר ורק אך זאת .ק"מ 0.5 עד קיימים באלמנטים קטנים תיקונים עבור רק באתר בטון ליצר ניתן 8.7.1 

 .מראש הפרויקט מנהל אישור
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 .נחותה בקרה בתנאי ומעובד כמוכן יוגדר הבטון אזי העבודה באתר הבטון את מכין והקבלן במידה  8.7.2

 שניתנו נוספים תנאים וכן הבאים התנאים נתמלאו אם נחותה בקרה בתנאי ומעובד כמוכן יוגדר בטון 8.7.3 

 :ובאשפרה בציפוף הדנים בסעיפים

  

 .בנפח נמדדים והאגרגט המלט תקני אגרגט הנו האגרגט    •

 .הבטון אחידות על לשמר בכוונה "בהערכה" נקבעת המים כמות •

 .לפחות שניות 60 של זמן במשך ,תקין מכני במערבל נעשה הערבוב •

 :דבש בטון 8.8 

 המוכן הבטון מנפח 35% על תעלה שלא בכמות גוויל אבני ובתוספת 150 - ב מבטון ייעשה דבש בטון  8.8.1

 :להלן המפורטים לתנאים ובהתאם

 .מ"מ 63 על תעלה לא האגרגטים של המכסימלית המידה •

 .כורכר או גיר אבני כגון ושטוחות רכות באבנים להשתמש אין  •

 .לבטון הכנסתן לפני לרוויה עד להרטיב ויש לכלוך מאבק ינוקו האבנים  •

 .לשנייה אחת אבן בין במגע יהיה ולא להבטיח מנת על הדרושה בזהירות הבטון אל יוכנסו האבנים  •

 .בלבד הקבלן על היא הבטון לטיב האחריות ,התנאים ובכל המקרים בכל  8.8.2

 :ליציקה הכנות  8.9

 אם רק יינתן הפרויקט מנהל אשור .הפרויקט מנהל אישור לאחר אלא הבטון בשימת יתחיל לא הקבלן  8.9.1

 :הבאים התנאים נתמלאו

 .תכניותל בהתאם והושלמה הוכנה הטפסנות  

 .המיוחד המפרט לדרישות ובהתאם המתאימות תכניותל בהתאם במקומו ונקבע הוכן הזיון  

 ללא הבטון ציפוף כולל ,רצופה יציקה להבטחת הנדרשים האחרים והאמצעים החומרים ,הכלים כל רוכזו  

 .הפרעה

 .לעיל הפרעה וללא רצופה יציקה המאפשרים (’וכו פיגומים ,דרכים כגון( האחרים הסידורים כל הושלמו  

 :תבניות 8.9.2 

 .המזמין החלטת לפי מפלדה או מעץ עשויות להיות יכולות התבניות 8.9.2.1 

 הכול ,התבניות וחוזק אטימות את שיבטיח באופן היציקה לפני התבניות להכנת אחראי הקבלן  8.9.2.2

 .הפרויקט מנהל של המלאה רצונו לשביעות

 .הפרויקט מנהל אישור לפי עגולות מתכת בתבניות ורק אך הקבלן ישתמש עגולות שוחות ביציקת 8.9.2.3 

 :הבטון הובלת  8.9.3

 .בטון מערבלי בתוך ורק אך תעשה העבודה לאתר מהמפעל הבטון הובלת

 :הבטון הנחת 8.10 

 .הבטון הנחת ומהלך ההתקדמות סדר את יקבע הפרויקט מנהל :התקדמות סדר 8.10.1 

 .מהמערבל הוצאתו מזמן דקות 30 תוך הסופי ייעודו במקום יונח הטרי הבטון :הנחה זמן 8.10.2 

 .הנחתו ממקום מטר 2 למרחק עד יונח הטרי הבטון :הנחה מיקום  8.10.3

 .מהקרקע מטר 1.5 גובה עד מותרת טרי בטון שפיכת :הבטון שפיכת גובה 8.10.4 

 :בעבודה רציפות 8.10.5 
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 במספר בטון יציקת( בטון משיקי תצריך שלא בצורה ,הפסקה וללא רצוף באופן תבוצע באלמנט הבטון הנחת

 להמשכת הדרושים לסידורים לדאוג הצורך ובמידת מראש זו עובדה בחשבון לקחת הקבלן על .)שונות שכבות

 .לילה עבודת של אפשרות כולל ,הרגיל העבודה יום למסגרת מחוץ העבודה

 :בטון משיקי 8.11 

 .במיוחד שצוינו או לביצוע תכניותב שסומנו ובמקומות באלמנטים רק יבוצעו בטון משיקי 8.11.1 

 :הבאים לפרטים בהתאם יעובדו לעיל הבטון משיקי 8.11.2 

 .מחוספסת בצורה המגע שטח את לסיים יש •

 .הקשה הבטון פני את לנקות יש •

 בהתאם ,האלמנט היקף כל על מים עוצר להניח יש ,שונים זורמים לקליטת המיועדים באלמנטים 8.11.3

 .הפרויקט מנהל להנחיית

 עודפים מים יישארו שלא במידה אולם המגע שטח את לרוויה עד להרטיב יש ,הבטון הנחת המשכת לפני 8.11.4

 .פניו על

 :הבטון ציפוף  8.12

 הציפוף יעשה ,ויברטור בעזרת לצופף ניתן ולא במידה .מכאניים ויברטורים בעזרת יצופף בטון  8.12.1

 .הפרויקט מנהל של אישורו את שקיבלה מראש קבועה שיטה פי על נעשה שהציפוף בתנאי ידיים בעבודות

 :ויברטורים בעזרת ציפוף 8.12.2 

 את תכלול הבדיקה .בהם העבודה התחלת טרם הפרויקט מנהל ידי על מראש ייבדקו הוויברטורים  8.12.2.1

 .תקין מכני וכושר ,הנדונה העבודה לאופי התאמתם בדיקת

 .מיוחד ומפרט לביצוע תכניותל בהתאם יהיו שיקבעו הבטון ציפוף פרטי 8.12.2.2 

 ,העבודה ביצוע לשם מספקת בכמות וכלים ציוד העבודה באתר יחזיק הקבלן 8.12.2.3 

 .הבטון לציפוף הדרוש המספר מעל גיבוי ציוד כולל

 תהא הפועלים כמות .הוויברטורים את יפעילו מתאימה הכשרה בעלי פועלים 8.12.2.4 

 .העבודה ביצוע לשם מספקת

 :ידיים בעבודות ציפוף  8.12.3 

 התבניות על דפיקה,יד בפטישי כתישה ,עגולים פלדה במוטות דקירה ידי על יעשה הבטון ציפוף  8.12.3.1

 .’וכו בפטישים

 ציפוף הוא שתפקידם הדרוש הפועלים מספר את מראש יקצה הקבלן ,הפרויקט מנהל הוראת פי על  8.12.3.2

 .הבטון

 :הבטון אשפרת  8.13

 נדרש שלא ובתנאי הפרויקט מנהל הנחיית לפי הבאות השיטות באחת תבוצע הבטון אשפרת 8.13.1

 :אחרת במפורש

 שהבטון שיובטח כך ,ביום פעמים מספר גן בצינור הזלפה ,ניידות גן ממטרות בעזרת במים מתמדת הרטבה •

 .בלבד שטחי באופן אלא ,יתייבש לא

 .האשפרה תקופת כל במשך רטובים ושמירתם ’וכו רטובים בשקים הבטון משטחי כיסוי •

 .מים בשכבת הבטון משטחי כיסוי •

 :האשפרה התחלת  8.13.2

 לאחר שעות 8 - מ יאוחר לא באשפרה להתחיל יש , C ° 15 מעל הסביבה מטמפרטורת ,היציקה בזמן  8.13.2.1

 .הבטון יציקת
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 יום למחרת בבוקר באשפרה להתחיל ניתן , C ° 15 מתחת הסביבה מטמפרטורת ,היציקה בזמן  8.13.2.2

 .היציקה

 .לפחות ימים שלושה יהיה האשפרה משך  8.13.3

 :דגימות נטילת  8.14

 7 בגיל ללחיצה שתיבדקנה ,קוביות מהם ותוכנה טרי בטון של דגימות יינטלו הבטון חוזק בדיקת לצורך  8.14.1

 .הממוצע הקוביות וחוזק הבודדת הקובייה חוזק כולל ,יום 28 -ו

 י"ות 26 י"ת הישראליים התקנים לפי יהיו ובדיקתם בה הטיפול ,הכנתם ,צורתם ,הדגמים נטילת שיטות 8.14.2 

118  . 

 רשאי הפרויקט מנהל יהיה ,התקניות החוזק בדרישות עמדו לא הבטון חוזק תוצאות של במקרה  8.14.3

 :לקבלן להורות

 .הקבלן חשבון על מחדש אותו ולצקת לעיל לקוי בטון העשוי חלקו או כולו המבנה את להרוס •

 .הקבלן חשבון על ,שהוא סוג מכל נוספות חיזוק עבודות לבצע •

 הנחיות קבלת לשם קונסטרוקציה מהנדס של ייעוץ להזמין רשאי המזמין יהיה ,לעיל האמור על נוסף  8.14.4

 .הקבלן חשבון על יהיו והפתרון הייעוץ עלות .הבטון חוזק בעיית לפתרון

 :חדירות אי בדיקת  8.15

 רקב בורות ,שיקוע אגני ,וויסות אגירה בריכות ,שאיבה מכלי כגון( לנוזלים קיבול כמכל המשמש מבנה  8.15.1

 .כלשהו ממקום מחלחלים אינם המים כי להוכיח כדי במים הפרויקט מנהל הוראות לפי ימולא (’וכו

 .בקרקע המבנה כיסוי ולפני המכל אטימת או ציפוי לפני תיעשה הבדיקה  8.15.2

 .הפרויקט מנהל ידי על שיקבע איטום חומר בתוספת ½:1 בטיט תתוקן נזילה כל   8.15.3

 .הקבלן על יחולו נדרשים ותיקונים לעיל בבדיקה הקשורות ההוצאות כל  8.15.4

 לא שנעשתה הבדיקה כאשר ,חדירות לאי חוזרת בדיקה לבצע לקבלן להורות רשאי הפרויקט מנהל 8.15.5

 .הקבלן על שהיא נזילה לכל המלאה האחריות תהיה מקרה בכל .רצונו את השביעה

 :לצנרת בטון ועיגון עטיפה 8.16

 .לעיל האמור לכל בכפוף תבוצע העבודה 8.16.1 

 .תבניות כנגד תהיה והיציקה "בטון למוצרי חפירה" בסעיף כמתואר תבוצע החפירה 8.16.2 

 .כנגדם הבטון ליציקת להכשירם מנת על ויהודקו יורטבו החפורים השטחים 8.16.3 

 מאותו תבוצע הבטון יציקת בעת ותמולא תוחלק ,תנוקה ,בדפנות והן בתחתית הן ,מיותרת חפירה כל  8.16.4

 .חפירה עבודות בפרק כאמור יסולק החפור החומר .בטון

 :כי לוודא יש היציקה ביצוע בעת  8.16.5

 .עליו יונח לא מקרה ובשום מהזיון מ"ס 10 של במרווח יהיה הצינור •

 .חללים יישארו שלא כך לצינור מתחת הבטון הכנסת •

 .לפחות 200 -ב מבטון תהיה העטיפה .לצינור מסביב לפחות מ"ס 15 יהיה העטיפה עובי 8.16.6 

8 לפחות יהיה זיון ברזל 8.16.7   וחישוקים צלע בכל 3 לפחות העטיפה של צלע כל לאורך מ"ס 20 כל 

 .מקום בכל מ"ס 5 יהיה הזיון כיסוי .)האורכי לזיון מסביב( הצינור לרוחב מ"ס 20 כל מ"מ •

 :בלוק יציקת 8.17 

 .הפרויקט מנהל הוראות פי על יבוצע הזיון ברזל 8.17.1 

 .לצינור מסביב מ"ס 10 -מ פחות ולא התכנון פי על יהיה הבלוק עובי 8.17.2 

 .התעלה ותחתית דופן לכל פנימה מ"ס 15 יבלוט תעלה בתוך המונח בלוק 8.17.3 
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 .לפחות 200 -ב מבטון תעשה היציקה  8.17.4

 :בלוק יציקת שלבי  8.17.5

 .הצינור תחתית רום עד יציקה : א שלב •

 .הצינור על הבטון יציקת והשלמת הצינור הנחת : ב שלב •

 .היציקה שלבי בין הבטון לבלוק זיון " קוצי"  להשאיר יש 8.17.6 

 .היום באותו להתבצע צריכים היציקה שלבי שני 8.17.7 

 :מחיר חישוב  8.18 

 האמור כל את כולל ,תכניותב או הכמויות בכתבי ומפורטות מופיעות שהם כפי הבטון עבודות מחיר 8.18.1

 הספקה ,עזר וחומרי חומרים הספקת ,חציבה או/ו חפירה ,בטון מוצרי בניית ובפרק צינורות הרכבת בסעיף

 אם( שטחים החלקת ,ופינות חריצים ועשית ,פתחים השארת ,ופירוקם ותבניות פיגומים יצירת ,הבטון ויציקת

 .)אחרת צוין לא

 הוראות לפי או תכניותב המסומנות המידות לפי המתאימים בסעיפים תחושבנה הבטון כמויות  8.18.2

 .הפרויקט מנהל

 השטח פני שיקום עבודות 9.

 :גדרות של ותיקון בנייה  9.1

 ,החפירה בתוואי קיימות גדרות מהשטח סילוק או שמירה ,פירוק כוללת )תיקון או בנייה( העבודה  9.1.1

 .אחר נדרש מרכיב וכל כלים הובלת ,נדרש אם חדשה גדר כולל ,הדרושים החומרים הספקת

 .העבודה ביצוע טרם הקיימת הגדר כדוגמת או תכניותל בהתאם תבוצע העבודה  9.1.2

 .הכמויות בכתב הגדר לסוג בהתאם הוא והתשלום רבוע מטר היא תשלום לצרכי המדידה יחידת 9.1.3 

 הגדר של צד מכל אחד מטר ועוד תיאורטי תעלה רוחב פי על יחושב קיימת גדר חציית תיקון עבור תשלום 9.1.4 

 .הגדר לתיקון היסודות ביצוע עבודת את ויכלול ,הקיימת

 :מסלעות או תמך קירות ותיקון בנייה  9.2

 או פראית- כפרית בבניה אבן ציפוי עם או בלי משרדי הבין במפרט כמוגדר תמך קיר :"תמך קיר" הגדרת 9.2.1 

 .כובד כקיר כלל בדרך בנוי ,בנדבכים

 .בקרקע לעגן שניתן ישרה תושבת עם ,שכבתי אופי בעל יהיה מסלעה בניית לצורך סלע :"סלע" הגדרת  9.2.2

 שתוכל רחבה תושבת עם יהיה במילוי מדרון תפיסת לצורך )בולדר( סלע .פטינה עם תהייה למסלעות האבן

 .בקרקע להיאחז

 .המפורט הקונסטרוקציה תכנון להוראות בהתאם יבוצעו מסלעות או תמך קירות עבודות 9.2.3 

 החפירה בתוואי שהוא ועובי סוג מכל קיימת אבן מהשטח סילוק או שמירה ,פירוק כוללת העבודה 9.2.4

 יישור ,חפירה ,’וכו כלים הובלת ,ובטון אבן כולל הדרושים החומרים והובלת הספקה

 .)נדרש אם( שהוא סוג מכל מילוי ביצוע ,קיים קיר תיקון או בנייה ,הקרקע והידוק

 בכתב המצוין הסלע או הקיר לסוג בהתאם תבוצע עבודה עבור והתשלום רבוע מטר יהיה יחידה מחיר  9.2.5

 .הכמויות

 :רצפות של ותיקון בנייה  9.3

 .אחר או בטון ,מרצפות ,באבן מרוצף או סלול שטח :"רצפה" הגדרת 9.3.1 

 ,החפירה בתוואי שהוא ועובי סוג מכל קיימות רצפות מהשטח סילוק או שמירה ,פירוק כוללת העבודה 9.3.2 

 בנייה ,הקרקע והידוק יישור ,חפירה ,’וכו כלים הובלת ,וחול רצפות כולל הדרושים החומרים והובלת אספקה

  .)נדרש אם( שהוא סוג מכל האריחים בין מילוי ביצוע ,רצפה תיקון או
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 או העבודה ביצוע טרם הקיימת הרצפה כדוגמת או תכניותל בהתאם תהיה שתבוצע הרצפה סוג 9.3.3 

 .המקומית הרשות להנחיות בהתאם

 .הכמויות לכתב בהתאם יהיה העבודה עבור והתשלום רבוע מטר יהיה יחידה מחיר  9.3.4

 :אבן או בטון מדרגות של ותיקון בנייה 9.4 

 .לעיל "רצפות תיקון או בנייה" בסעיף האמור פי על תבוצע העבודה 9.4.1 

 עומק כאשר ,הכמויות בכתב המדרגה לסוג בהתאם תבוצע והעבודה אורך מטר יהיה יחידה מחיר  9.4.2

 בסעיף כאמור וישולם יחושב מ"ס 50 מ גדול שעומקו פודסט או מדרגה .מ"ס 50 ועד הקיים לפי הוא המדרגה

 .לעיל רצפות תיקון או בנייה

 :שפה אבני של ותיקון בנייה  9.5

 .לעיל רצפות תיקון או בנייה בסעיף האמור פי על תבוצע העבודה  9.5.1

 .הכמויות בכתב המדרגה לסוג בהתאם תבוצע והעבודה אורך מטר יהיה יחידה מחיר  9.5.2

 .המקומית הרשות להנחיות בהתאם האבנים צביעה הסדרת כולל המחיר  9.5.3

 - :"ראפ ריפ" ריצוף בניית  9.6

 חצץ מצע על אבן בריצוף סוללות ומדרוני ניקוז ממתקני יציאה ואזורי תעלות לציפוי מתייחסת העבודה 9.6.1 

 .תכניותשב ולפרטים בשטח הפרויקט מנהל להנחיות ובהתאם ,תכניותב המתוארים במקומות

 

 

 

 :חומרים  9.6.2

 השכבה מעובי2/3 לפחות .ק"מ/טון 2.6 תהיה המינימלית וצפיפותה ,במים ועמידה חזקה תהיה האבן  9.6.2.1

 אבן כל של המזערי ½ - .השכבה של העובי הממד של מזערי ממד בעלות תהיינה מהאבנים ¾ .בתכנית הנדרשת

 מ קטן יהיה לא ואבן

 .דקים אגרגטים של חלקים ושלושה מלט של אחד מחלק מורכבת תהיה התערובת 9.6.2.2 

 - מ יותר ולא , 16 מספר נפה את מהם 100% יעברו יבש במצב שכשהם ,כאלה בממדים יהיו הדקים האגרגטים

 החול ממשקל 6% על העולה במשקל טין המכיל בחול להשתמש אין . 100 'מס נפה יעבור הכולל ממשקם 10%

 .הכולל

 :הביצוע אופן 9.6.3 

 המיושר השטח על .תכניותב המסומנים והשיפועים הקווים לפי ייושרו אבן לריצוף המיועדים השטחים  9.6.3.1

 . 3 י"ת ישראלי תקן לפי מ"ס 40 עד מ"ס 5 מ מדורג מחצץ מ"ס 10 בעובי מצע יונח

  

 אבני או טבעיות אבנים יהיו לריצוף האבנים ,מ"ס 30 של בעובי האבן ריצוף יונח הריצוף מצע על  9.6.3.2

 לא הריצוף לשטח ניצב בכיוון מידתם ,האבנים של שלישים שני לפחות .קיימא ובנות נקיות ,קשות מחצבה

 20 יהיה האבנים של הממוצע נפחן .כיוון באותו מ"ס 25 מ קטנה תהיה לא אבן ואף מ"ס 30 מ קטנה תהיה

 . 25% על יעלה לא ק"דצ 20 מ הקטנות האבנים שאחוז בתנאי ,ק"דצ 15 מ קטן יהיה לא נפחה אבן ואף ק"דצ

 יוכנסו אשר וחצץ אבן בשברי ימולאו האבנים בין והרווחים ברציפות לזו זו סמוכות ,ביד יונחו האבנים 9.6.3.3 

 .מקומיים ושקעים בליטות ללא ורצופים ישרים יהיו הגמור הריצוף פני .פטיש במכות

 . AASHTO מודיפייד90% לצפיפות מהודק מ"ס 10 - בעובי 'ב סוג מצע שכבת על יונח רף הריף משטח 9.6.3.4 

 מיד תונחנה ועליה ,מ"ס 20 כל 6 " בקוטר רשת עם מ"ס 12 בעובי 20 - ב מזוין בטון שכבת תונח המצע שכבת על
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 על ולא מתחתן הנמצא החומר על ירבץ ומשקלן מ"ס 6 - כ הטרי הבטון לתוך שתשקענה ,כזאת בצורה האבנים

 .הסמוכות האבנים

 .המדרון בבסיס ביותר הגדולות האבנים את להניח יש משופעים ובקטעים במדרונות  9.6.3.5

 - מ פחות לא( האפשר ככל קטנים יהיו האבנים בין החללים .המדרון מעלה לכיוון המדרון מרגל תתחיל העבודה

 .קשה במטאטא השטח פסי יטואטאו העבודה בגמר - .מלט בדיס וימולאו )מ"ס 1

 -.בדיס החללים מילוי אחרי ימים ארבעה למשך רטוב לשמור יש ראפ הריפ את  9.6.3.6

 מנהל הוראות- לפי או/ו תכניותל בהתאם המבוצעים ראפ הריפ ריצוף פני על רבוע במטר תימדד העבודה 9.6.4 

 .הפרויקט

 ,הידוק,ויישורו החצץ מצע פיזור ,והאבנים הבטון ,החצץ הספקת ,חפירה עבודות כולל היחידה מחיר  9.6.5

 ביצוע לצורך הנדרש וכל אשפרה ,האבן בשברי הגדולות האבנים בין החללים ומילוי ריצוף ואבני בטון הנחת

 .העבודה

 שתבוצע עבודה כל או/ו בנייה או/ו ריצוף עבור תשלום תוספת כל תהיה לא כי ,בזאת מודגש :כללית הערה  9.7

 .ב"וכיו ההפרדה לגדר מעבר שכונות ,הקלה הרכבת תוואי ,בירושלים העתיקה העיר כגון באזורים

 :אספלט עבודות  9.8

 העבודה בשטח סמכות בעל אחר סטטוטורי גורם כל או המקומית הרשות להנחיות בכפוף תבוצע העבודה 9.8.1 

 .המקומית הרשות- ידי על ייקבע מקום ובכל שכבה לכל האספלט סוג .) "ישראל נתיבי" חברת כגון(

 והנחיות תנועה הסדרי תכניותל בהתאם דרך וסימוני צביעה לבצע יש ,אספלט עבודות של שלב בכל  9.8.2

 יהיה דרך וסימוני צביעה הסדרת כולל העבודה מחיר .הרשות לתחזוקת הכביש למסירת עד המקומית הרשות

 .אלה להנחיות בהתאם

 ועבודות ישן או/ו קיים אספלט וסילוק ,פירוק ,חיתוך עבודות כולל אספלט עבודות לביצוע יחידה מחיר  9.8.3

 .אספלט לביצוע מתאים לגובה בתעלה מצעים מפלס להתאמת נדרשות

 :זמני אספלט  9.8.4

 )אוויר מזג תנאי עקב( חם זמני אספלט לבצע או לספק ניתן ולא במידה .חם אספלט יהא זמני אספלט  9.8.4.1

 .בלבד המזמין בידי היא זמני אספלט ביצוע על ההחלטה .קר זמני אספלט יבוצע

 .דרך ועוברי רכב כלי לתנועת העבודה אזור פתיחת טרם יבוצע זמני אספלט  9.8.4.2

 .בכביש מ"ס 6 - ו במדרכה מ"ס 3 יהיה זמני אספלט לשכבת מזערי עובי 9.8.4.3 

 ,הפרויקט מנהל לאישור ובכפוף ,שהוא רוחב ובכל תעלה אורך במטר יבוצע זמני אספלט עבור התשלום  9.8.4.4

 .הכמויות בכתב אחרת צוין ולא במידה

 :קבוע אספלט  9.8.5

 העובי .אחרת- מוסמכת רשות או המקומית הרשות ידי על ייקבע הקבוע האספלט של הכולל העובי  9.8.5.1

 . מ"ס 6 לפחות יהיה אחת שכבה לביצוע המזערי

 ובכל תעלה אורך במטר יבוצע העליונה השכבה למעט הקבוע אספלט שכבות כל ביצוע עבור התשלום 9.8.5.2 

 .הפרויקט מנהל לאישור ובכפוף ,שהוא רוחב

 השטח וטיאוט קרצוף עבודות כולל ,רבוע במטר יבוצע העליונה האספלט השכבה ביצוע עבור התשלום  9.8.5.3

 .הפרויקט מנהל לאישור ובכפוף ,ביטומני בחומר ריסוס ,המקורצף

 .בזלת אספלט ביצוע עבור מחיר תוספת תשולם לא  9.8.5.4

 הורה כן אם אלא העבודה ביצוע טרם לקיים בהתאם יהיה )עליונה שכבה( הסופי האספלט סוג כי יודגש  9.8.5.5

 .המקומית הרשות או המזמין אחרת

 :האטה פסי של תיקון או בנייה  9.8.6
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 וצורך העבודה ביצוע במהלך האטה פסי הריסת של במקרה יבוצעו האטה פסי של תיקון או בנייה  9.8.6.1

 .הפרויקט בסוף אספלט ציפוי בזמן מחדש לבנייתם

 ,ביטומנית שכבה ריסוס ,באספלט חריצה כולל האטה פס לבניית החוק פי על הנדרש כל כוללת העבודה 9.8.6.2 

 .'וכו "חתול עיני" ,צביעה

 .מקום אותו עבור אספלט ציפוי מסעיף יופחת ההאטה פס ביצוע של והשטח ,ר"במ יחושב הסעיף 9.8.6.3 

  

 אדם וכוח ציוד . 10

 או/ו הכלים או/ו הציוד בכל ,המזמין מצד נוספת תמורה וללא חשבונו על ,עובדיו את יצייד הקבלן  10.1

 .בטיחות ואמצעי ציוד כולל ,עליו המוטלות המשימות ביצוע לצורך הדרושים האמצעים

 ההכרחי המינימום את מהווה והוא הקבלן ברשות קבוע באופן יימצא ,להלן המפורט ,הבסיסי הציוד  10.2

 - או/ו נוהל או/ו דין כל פי על שיידרש נוסף ציוד כל מהחזקת הקבלן את פוטרת אינה זו רשימה .העבודה לביצוע

 .כאמור ציוד בגין נוסף תשלום לדרוש זכאי יהיה שהקבלן מבלי העבודות ביצוע לצורך או/ו הוראה

 ידי על ויידרש במידה נדרש ושירות אחר ציוד כל המזמין מצד נוספת תמורה וללא חשבונו על יספק הקבלן 10.3 

 .העבודה לסעיפי בהתאם העבודה ביצוע לצורך המזמין

 :הבא הציוד את ,עת בכל ,העבודה לצורך יעמיד הקבלן 10.4 

 עוברי למעבר גשרונים ,מחסומים ,תמרורים ,שלטים ,תקנית ניידת חץ עגלת :בדרכים לעבודה ציוד •

 .ונצנצים דרך סימוני ,דרך

 ,גזים גלאי ,גוף רתמת ,הרמה וגלגלת חצובה :לתאים לירידה בטיחות ציוד •

 .סגורות או\ו פתוחות נשימה מערכות •

 .סניקה וצנרת ניידות משאבות •

 (. 4 " שמעל קוטר בכל( קווים לסגירת שונים בקטרים פקקים •

 .בלילה לעבודה תאורה ציוד •

 .וגנרטור חצובה על ופנסים אישיים פנסים :ניידת תאורה •

 .סתימות לפתיחת קפיץ ברזלי •

 ויחידת ק"מ 120 הידראולית משאבה ,טבולות משאבות ,המשאבות להפעלת מתאים בהספק גנרטורים •

 וצנרת אביזרים ,ניידת כוח

 .גרירה ועגלות תובלה כלי •

 .’וכו דליים ,מגרפות ,מעדרים ,טוריות ,חפירה אתי :ידניים עבודה כלי •

 .(’וכו משחזת ,פטישון ,אוויר פטיש ,מקדח( כוח מקור כולל אישיים עבודה כלי •

 .)מתכות מגלי( קרקעיים תת וקווים מטר 2 מעל לעומק מכסים לגילוי מכשירים •

 .אספלט לחיתוך מסור •

 .בתעלות מצעים להידוק מכני מכבש •

 .ב"וכיו ובטון מצעים להרטבת וכלים ציוד •

 ראשונה עזרה ציוד •

 : מכני ציוד 10.5 
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 כגון( מטלטל הנדסי מכני ציוד ,)משאית ,מחפרון :כגון( הנדסי מכני ציוד הקבלן יספק ,המזמין דרישת פי על

 .העבודה לצורך הנדרש אחר מכני ציוד כל וכן )אוויר פטיש

 :ציוד לשעת מחיר חישוב  10.6

 הציוד עבודת התחלת ברגע רק יחל החיוב כאשר ,עבודה ליום או עבודה לשעת מתייחס יחידה מחיר  10.6.1

 .העבודה באתר לסיום עד העבודה באתר

 ,מהאתר והחזרתו האתר אל ההובלה או/ו הנסיעה זמן ,הציוד להזמנת קריאה כולל העבודה מחיר  10.6.2

 .וביטוחים רישיון כולל הציוד באחזקת הכלול וכל טיפולים ,ושמנים דלק הספקת ,הכלי מפעיל עבודת ,שמירה

 כתב בתיאור כלולות לא אשר לעבודות רק ישולם מכני ושירות בציוד שימוש עבור התשלום 10.6.3

 .הטכני המפרט או/ו הכמויות

 :אדם כוח לעבודת מחיר חישוב 10.7 

 .דקות 60 -ל מתייחס עבודה שעת מחיר 10.7.1 

 .שעות 8 -ל מתייחס עבודה יום מחיר  10.7.2

 בכתב מפורשות הדבר צוין אם אלא ב"וכיו בחג ,בשבת ,בלילה עבודה בגין תוספות ישולמו לא  10.7.3

 .הכמויות

 שבר תיקון לעבודות דגשים  11.

 זה זמן בפרק אספלט יבוצע לא אם .עבודה יום כל בסיום או/ו העבודה בסיום מיד יבוצע קבוע אספלט  11.1

 .חשבונו על זמני אספלט הקבלן יבצע

 .במדרכה מ"ס 4 ו בכביש מ"ס 11 של עובי מ פחות לא אך הקיים לאספלט בהתאם יבוצע האספלט 11.2 

 :כולל טרומיות מחוליות הבקרה שוחות מחיר  11.3

 .השוחה מיקום סימון •

 .כנדרש והפסולת האדמה ופינוי הנדרש בעומק האדמה סוגי בכל חציבה או חפירה •

 ביצוע כולל ומסגרת רפידה ,והמכסה התקרה ,הרצפה והתקנת אחסון ,פריקה ,הובלה ,העמסה ,הספקה •

 .מכסה גובה והתאמת כנדרש החוליות בין אטום

 צינור כקוטר יהיה מתעל קוטר .צנרת ויציאת לכניסות מותאם השוחה ברצפת )"יק'בנצ"( מתעל בניית •

 .לעיל המפורט לפי יבוצע המתעל .התחברויות כולל הכניסה           

 .השוחה לבניית כנדרש וציוד חומר וכל השוחה סביב חוזר מילוי •

 .לקדמותו המצב החזרת •

 .התא ניקוי כולל מתעל תיקון מחיר  11.4

 :כולל קיימת לשוחה התחברות  11.5

 .זמניים חיבורים כולל מרכיביהם בכל זרימה מעקפי ,זמניים וסתימות פקקים   •

 . הצורך במידת ביוב שאיבת •

  

 - וכל מתאים ציוד עם הטכני והמפרט המיוחדים התנאים ,היצרן הוראות פי על בשוחה חור קדיחת •

 .לעבודה הנדרשים החומרים

 .הצורך במידת סביבם הפתחים ביטון כולל ,כנדרש ואטמים שוחה מחברי והתקנת הובלה ,אספקה •

 השוחה אם גם זו עבודה במסגרת קודם שבוצעה קיימת לשוחה חדש קו חיבור עבור ישולם לא •

 .ביוב זורם בו חי קו על היא הקיימת
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 ותפעול מושלמת עבודה לקבלת הנדרשים העזר ועבודות ההכנה עבודות ,החומרים ,הציוד יתר כל •

 .תקין

 :כולל לצינור בטון עטיפת מחיר 11.6 

   8.16 בסעיף לעיל כמתואר הכל ,זיון וברזלי בטון ויציקת אספקה ,תבניות כולל לצינור מסביב בטון עטיפת •

 .מושלמת עבודה לקבלת הנדרשים העזר ועבודות ההכנה עבודות ,החומרים ,הציוד יתר כל •

 :כולל קיים קו על חדש בקורת תא הרכבת   11.7

 .התא התקנת מיקום גילוי •

 .חדש בקרה שוחת/תא בניית לגבי לעיל המפורט כל •

 - .הצורך במידת השפכים ושאיבת פקקים ידי על הקיים הקו סתימת •

 במיקום ,מזויין בטון מיציקת רצפה בניית או חרושתית רצפה הרכבת אחרי רק השוחה הרכבת •

 .כנדרש ומהודקת יציבה תשתית על השוחה התקנת •

 .רגילות לא פעילות בשעות העבודה ביצוע •

 .לעיל המפורטות לדרישות בהתאם ומצעים מקומי מתאים חומר ,חול , CLSM -ב השוחה סביב מילוי •

 :שבר תיקון עבודות במסגרת )קולטן( קליטה שוחת/תא ניקוי  11.8

 לעומק בהתאם הניקוי בגין לקבלן ישולם העבודה התחלת לפני ניקוי דורש שוחה או תא בו במקרה 11.8.1 

 לאתר ופינויים והלכלוך המוצקים כל הוצאת :יכלול הניקוי .ומראש בכתב המזמין הוראת לפי ,התשפוכת

 .הכמויות לכתב ובהתאם וחלקיו שוחה/התא שטיפת ;החוק פי על מורשה שפיכה

 לנקות ספציפי באופן הקבלן נדרש בהם במקרים רק ייעשה "שוחה/תא ניקוי" סעיף תחת תשלום  11.8.2

 .בשוחה או בתא הקבלן שמבצע אחרת מעבודה חלק מהווה הניקוי כאשר ולא שוחה/תא

 :כולל רשת/מכסה גובה התאמת  11.9

 - פירוק או ,אביב מתאמי ידי על ,מתוכנן שטח/מדרכה/כביש פני לרום בהתאם שוחה גובה התאמת •

 .לצורך בהתאם הכול ,הגבהה חוליות הוספת ,קיימת תקרה והרכבת

 הבטון על אספלט ותיקוני בטון יציקת .מצעים או מקומי בחומר והידוק מילוי חפירה ,האספלט ניסור •

 .למכסה מסביב

 .וסביבתו השוחה/התא ניקוי •

 :גישוש חפירת  11.10

 .העבודה בזמן בשטח נציגו ונוכחות מהמזמין להוראה בהתאם רק יבוצע הגישוש חפירת 11.10.1 

 .הנדרשים הזהירות אמצעי כל עם יבוצעו החפירות 11.10.2 

 לקבל זכאי הקבלן יהיה לא ,לעיל כמתואר ,העבודה רצועת בתחום מתבצעת הגישוש חפירת כאשר 11.10.3 

 .השונים הסעיפים של היחידה במחירי נכלל זה סעיף .כספית תוספת

 מראש המזמין זאת אישר בו במקרה רק ייעשה העבודה לרצועת מעבר שבוצעו שירותים בגין תשלום 11.10.4 

 .למחיריה והן עצמה לעבודה הן ,ובכתב

 .המזמין חשבון על תהיה ,המזמין באישור ,שונים תשתיות גורמי דרישת עקב הנעשית ,גישוש חפירת  11.10.5

 ;כמויות בכתב הסעיפים במחיר כלולות ,עבורן הדרוש הציוד לרבות ,תנועה והסדרי הבטיחות עבודות כל  11.11

 .הבטיחות בדרישות עמידה בגין כספית תוספת לכל זכאי יהיה לא הקבלן

 נדרשת מטר 3 מעל חריגה כל .מטר 3 עד של רוחב לפי א"מ לפי תהיה חפירה או/ו אספלט עלויות הגדרת  11.12

 .הכמויות לכתב בהתאם ר"מ לפי ותחושב העבודה ביצוע טרם המזמין מאת בכתב אישור
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 להתקנת הנדרשת העבודה וכל קיים קו על שהוא אביזר כל או קולטן או תא להתקנת תוספת תשולם לא  11.13

 כתב למחירי בהתאם עצמו האביזר התקנת בסעיף כלולים וממנו לתא הצנרת וחיבורי מרכיביו כל על התא

 .הכמויות
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 צחי ויטלזון  לכבוד:
 תכנית אב לתחבורה          
                    TsachiV@jtmt.gov.il 

   
 
 

 ירושלים  –  0403386-101נווה יעקב,  -הארכת קו וחניון קרונות –הנדון: סקר עצים 
 
 

 שלום רב,

 

 ירושלים. –בוצע עדכון סקר עצים במתחם קרונות נווה יעקב     24.04.18לבקשתך בתאריך  

 הסקר נערך לאחר שהוצגה בפני תכנית מדידה עדכנית ותכנית אדריכלית רעיונית לבניה באתר.

 להלן המלצות בנוגע לעצים הממוקמים בשטח.
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 טבלת פרוט סקר עצים

 

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

1 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 79 4 0 2 1 1 25 7 1

רקבון עמוק בבסיס הגזע ,מנוון 
 ומסוכן

 כריתה

2 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 314 6 0 2 2 2 25 7 1

במדרכה בין החניון לכביש 
במצב בינוני. מומלץ להחליפם 

 במסגרת עבודות הפיתוח 
 כריתה

3 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 כריתה רקבון עמוק בגזע בינוני 314 6 0 2 2 2 25 7 1

4 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 נמוך 471 7 0 2 3 2 25 7 1

במצב בינוני במדרכה, עברו 
 בכביש מתוכנןגיזומים חזקים , 

 כריתה

4/1 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 471 7 0 2 3 2 25 7 1

במצב בינוני במדרכה, עברו 
גיזומים חזקים ,  בקיר תמך 

 מתוכנן
 כריתה

5 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 302 7 0 2 3 2 20 7 1

מצב בינוני במדרכה, מומלץ 
להחליפם במסגרת עבודות 

 הפיתוח 
 כריתה

6 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 942 9 1 2 3 3 25 8 1
באי תנועה במצב טוב, ממוקם 

 בתוואי הרכבת
 כריתה

7 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 101 5 0 2 2 1 20 7 1

מצב גרוע במדרכה, רקבונות 
רבים וחסר ענפי שלד,מומלץ 

להחליפם במסגרת עבודות 
 הפיתוח 

 כריתה

8 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 2,011 9 1 2 4 2 40 9 1
בערוגה מעל המדרכה, נטייה 

 בינונית ואחד מגזעיו גורדם
 שימור

10 
 Schinusפלפלון בכות 

molle 
 נמוך 679 7 0 3 2 2 30 7 1

דו גזעי בחצר מעל המדרכה 
 במצב בינוני

 שימור
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מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

11 
 Schinusפלפלון בכות 

molle 
 נמוך 679 7 0 3 2 2 30 3 1

בחצר מעל המדרכה, אינו 
 מעוצב

 שימור

12 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 201 6 0 2 2 2 20 6 1

ספיח מעל המדרכה, שבר 
מומלץ  בענף שלד ורקבון

להחליפם במסגרת עבודות 
 הפיתוח 

 כריתה

13 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 201 6 0 2 2 2 20 7 1

מצב בינוני במדרכה בכניסה 
לרחוב גמזון, מומלץ להחליפם 

 במסגרת עבודות הפיתוח 
 כריתה

14 ,15 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 2,513 10 1 4 3 2 25 9 2

בשטח פתוח מעל הכביש 
 ,נטייה בינונית ושברים

 שימור

16 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 שימור בוגר במצב טוב בחצר מגודרת נמוך 4,825 11 1 4 3 3 40 13 1

17 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 3,054 9 1 2 3 3 45 14 1
גיזום בוגר בין עצי צנובר, דרוש 

 סניטציה
 שימור

18 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 1,357 9 1 2 3 3 30 10 1
בנטיה חדה מעל המדרכה , 

 בקיר תמך מתוכנן
 כריתה

20 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 כריתה רקבון עמוק במדרכה חדשה בינוני 236 6 0 2 3 1 25 6 1

21 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 כריתה רקבונות עמוקים וסכנת שבר בינוני 57 5 0 2 2 1 15 6 1

23 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 13 4 0 2 1 1 10 2 1

ספיח צעיר מעל המדרכה, 
 שברים ורקבונות רבים

 כריתה

24-27 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 1,206 7 0 2 3 2 20 6 4

במדכה, סובלים מרקבונות 
ושברים,מומלץ להחליפם 
 במסגרת עבודות הפיתוח 

 כריתה
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מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

29 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 471 7 0 2 3 2 25 7 1

במדרכה ליד המסוף 
אוטובוסים, מעט שברים 

ורקבונות, בפיתוח עבודות 
 הרכבת

 כריתה

31 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 שימור עץ מנוון, מחוץ לגבול  בינוני 79 4 0 2 1 1 25 7 1

32 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 שימור רקבון עמוק בבסיס הגזע  בינוני 79 4 0 2 1 1 25 7 1

33 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 471 7 0 2 3 2 25 7 1

במדרכה ליד המסוף 
אוטובוסים, מעט שברים 

 ורקבונות
 שימור

34-35 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 905 6 0 2 2 2 30 6 2

במצב בינוני במסוף, פגיעות 
ורקבונות, בתוואי מסילת 

ענף שבור תלוי ,  34הרכבת, 
 גורדם עם יציאות רבות וחדות.

 כריתה

36 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 שימור בוגר דו גזעי בחצר מגודרת בינוני 924 7 0 2 2 3 35 8 1

37 
 Amygdalusשקד מצוי 

communis 
 בינוני 942 9 1 4 2 2 25 6 1

רב גזעי במרכז שטח המיועד 
 לחניון קרונות

 כריתה

38 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 2,714 11 1 4 3 3 30 12 1

בוגר בשטח פתוח במצב טוב, 
 בחניון קרונות

 כריתה

40-41 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 1,847 7 0 2 3 2 35 8 2

בוגרים במצב בינוני בסמוך 
 לבניינים, רקבונות ושברים

 שימור

43 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 3,142 9 1 2 4 2 50 10 1

בוגר בחצר מחוץ לגבול, נופו 
 פולש לשטח הסקר

 שימור

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות
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44-46 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 1,357 6 0 2 2 2 30 9 3

ענף שלד  45המעבר, לאורך 
לטיפול  -שבור מעל השביל 

 דחוף
 שימור

47 
 Prunus sectionשזיף 

Prunus 
 בינוני 302 7 0 3 2 2 20 8 1

מצב בינוני בחצר בניין מעל 
 המעבר

 שימור

48 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 1,414 10 1 4 2 3 25 7 1

מעל המסלעה בקרבת עבודות 
 פיתוח מתוכננות, מחוץ לגבול 

 שימור

49 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 314 6 0 2 2 2 25 6 1
מעל המסלעה עם צמרת 

שבורה, בקרבת עבודות פיתוח 
 מתוכננות, מחוץ לגבול

 שימור

50 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 905 10 1 4 2 3 20 7 1

בין האורנים מעל המסלעה, 
בקרבת עבודות פיתוח 
 מתוכננות, מחוץ לגבול 

 שימור

52 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 שימור בין האורנים מעל המסלעה נמוך 905 10 1 4 2 3 20 7 1

51 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 שימור המסלעהבין האורנים מעל  נמוך 905 10 1 4 2 3 20 7 1

54-56 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 שימור מצב טוב מעל המסלעה נמוך 2,714 10 1 4 2 3 20 7 3

57 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 שימור מצב טוב מעל המסלעה נמוך 905 10 1 4 2 3 20 7 1

58 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 שימור מצב טוב מעל המסלעה נמוך 302 7 0 2 2 3 20 9 1

59 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך - 5 0 4 0 1 15 8 1

עץ מנוון באופן כללי ונוטה 
למות סווג לשימור עקב מיקומו  

 מחוץ לגבול 
 שימור

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

60 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 שימור צמרת שבורה ונוף דליל נמוך 226 5 0 2 2 1 30 7 1
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61-70 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 6,786 7 0 2 2 3 30 10 10
מעל המדרכה לאורך המסלעה 

 עם נטייה בינונית
 שימור

71-74 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 5,655 10 1 4 2 3 25 10 4

קבוצה בין האורנים מעל 
 המדרכה במצב טוב

 שימור

75 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 1,357 9 1 4 2 2 30 9 1

מצב בינוני בגבול, צידו הצפוני 
 יבש משריפה

 שימור

76 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 כריתה עץ מת נמוך - 4 0 4 0 0 25 11 1

78 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 בינוני 314 6 0 2 2 2 25 9 1
מצב בינוני במדרכה, פגיעות 

גדולות בגזע, במדרכה 
 מתוכננת.

 כריתה

79 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 1,206 7 0 2 3 2 40 12 1
בוגר בחצר מגודרת, מעט 

 שברים והתייבשויות 
 שימור

80-81 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 שימור מצב גרוע בחצר מגודרת בינוני 452 5 0 2 2 1 30 10 2

82-83 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 942 7 0 2 3 2 25 7 2

מצב בינוני במדרכה, מומלץ 
להחליפם במסגרת עבודות 

 הפיתוח 
 כריתה

90 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 1,847 9 1 2 3 3 35 11 1
בחצר מגודרת, מעט 

 התייבשויות, מחוץ לגבול
 שימור

91 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 1,527 7 0 2 3 2 45 11 1
בוגר בגבול, נטייה בינונית 

 ומעט התייבשויות
 שימור

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

92 
 Oleaזית  ארופאי 
europaea  

 גבוה 1,060 13 2 5 3 3 15 5 1

באי תנועה, סמוך לעמוד 
תאורה, מצב טוב, באזור 

והרחבת כביש בשלב עבודות 
 ההיתר

 העתקה

93-94 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 שימור עצים מנוונים סמוכים לגבול בינוני 314 5 0 2 2 1 25 5 2
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95-96 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 12,215 11 1 4 3 3 45 11 2

בוגרים סמוך לגבול, מעט 
 והתייבשויותשברים 

 שימור

97-98 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 628 6 0 2 2 2 25 8 2

ללא צמרת בנטייה  97בגבול, 
צעיר יותר,  98בינונית, 

במדרכה מתוכננת, יש לבצע 
עבודות פיתוח באזור העץ 

 בפיקוח אגרונומי.

 שימור

99 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 2,714 11 1 4 3 3 30 14 1

צמוד למדרכה, מצב טוב עץ 
 בוגר במדרכה מתוכננת.

 כריתה

100-101 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 1,847 7 0 2 2 3 35 9 2
בנטייה בינונית מחוץ לגבול, 

 גדול יותר 100
 שימור

102,104 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 3,619 10 1 4 3 2 30 10 2

צמודים למדרכה בנטייה 
, מעט התייבשויות, בינונית

קטן יותר , עצים בוגרים  102
 במדרכה מתוכננת.

 כריתה

103 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 1,810 10 1 4 3 2 30 10 1

, בינוניתצמוד למדרכה בנטייה 
 מעט התייבשויות, 

 שימור

105 
 Pinusאורן קפריסאי 

brutia 
 שימור מעט התייבשויות בגבול נמוך 1,810 10 1 4 3 2 30 11 1

106 
 Pinusאורן קפריסאי 

brutia 
 נמוך 1,810 10 1 4 3 2 30 11 1

מעט התייבשויות בגבול  עץ 
 בוגר במדרכה מתוכננת.

 שימור

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

107-108 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 1,206 9 1 4 2 2 20 7 2

צעירים מחוץ לגבול, 
 התייבשויות

 שימור

109 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 שימור מצב בינוני בחניון, בגבול בינוני 314 6 0 2 2 2 25 5 1

110 
וושינגטוניה חסונה 

Washingtonia 
robusta - !!!נוסחה 

 בינוני 1,080 10 1 3 3 3 40 5 1
, מצב 69בחצר בניין נוה יעקב 

 טוב, מחוץ לגבול
 שימור
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111 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 2,545 9 1 2 4 2 45 12 1
בוגר בגבול, התייבשויות רבות, 

 נופו בעמוד תאורה
 שימור

112 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 כריתה עץ מת בגבול בינוני - 0 0 0 0 0 25 5 1

113 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 452 6 0 2 2 2 30 6 1

במדרכה, שברים  וניבינמצב 
 ורקבונות , במדרכה מתוכננת

 כריתה

114 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 804 6 0 2 2 2 40 8 1

לא מעוצב בחצר בניין מחוץ 
 לגבול, רקבונות

 שימור

115 
 Fraxinusמילה סורית 

syriaca 
 בינוני 226 10 1 4 2 3 10 5 1

במדרכה, סמוך לכיכר , צעיר 
 במדרכה מתוכננת

 כריתה

116 
ברכיכיטון צפצפתי 

Brachychiton 
populneus 

 בינוני 679 11 1 4 3 3 15 8 1
מצב טוב בחצר בניין, מחוץ 

 לגבול
 שימור

117 
 Oleaזית  ארופאי 
europaea  

 גבוה 2,945 13 2 5 3 3 25 6 1
מצב טוב בחצר בניין, מחוץ 

 לגבול
 שימור

118-119 
אילנתה בלוטית 

Ailanthus altissima 
 נמוך 157 4 0 1 1 2 25 10 2

ספיחים פולשניים בערוגה מעל 
 המדרכה

 כריתה

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

120 
אשחר רחב עלים 

Rhamnus alaternus 
 שימור זריע בערוגה מחוץ לגבול בינוני 85 6 0 3 1 2 15 6 1

121 
 Oleaזית  ארופאי 
europaea  

 שימור בסבך צמחיה, מחוץ לגבול בינוני 424 10 1 5 2 2 15 5 1

122 
 Punicaרימון  מצוי 
granatum   

 בינוני 679 9 1 3 2 3 20 5 1
בחצר בניין מחוץ לגבול, נסקר 

 חלקית
 שימור

123 
 Oleaזית  ארופאי 
europaea  

 גבוה 1,767 11 1 5 2 3 25 5 1
לא מעוצב מעל המדרכה, 

 בסבך צמחיה
 שימור

124 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
 בינוני 201 6 0 2 2 2 20 9 1

בסבך צמחיה, מחוץ לגבול, 
 פולשני

 שימור
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pseudoacacia 

125 
 Fraxinusמילה סורית 

syriaca 
 בינוני 226 10 1 4 2 3 10 5 1

צעיר במדרכה, סמוך לצומת 
הרב פרדס , -נוה יעקב

 במדרכה מתוכננת
 כריתה

126 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 7,389 14 2 4 4 4 35 12 1

בוגר מחוץ לגבול, במתחם 
 עירייה, מצב טוב

 שימור

127-132 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 11,310 11 1 4 3 3 25 11 6

מצב טוב בערוגה ליד המדרכה, 
 בגבול 127-128

 שימור

133-137 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 נמוך 13,572 11 1 4 3 3 30 10 5

 134מצב טוב בחורשה צפופה, 
 קטן יותר, מחוץ לגבול

 שימור

138-139 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 3,770 11 1 4 3 3 25 10 2

מצב טוב בחורשה, במפלס 
 מתחת המדרכה

 שימור

140 
אורן הגלעין )הסלע, 

 Pinus pineaהצנובר( 
 שימור בין הברושים, מעט התייבשויות נמוך 2,036 10 1 4 2 3 30 9 1

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

141 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 בינוני 314 6 0 2 2 2 25 11 1
בערוגה ליד המדרכה, סמוך 

 לקיר בניין
 שימור

142 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 שימור גזום צמרת צמוד לקיר בניין נמוך 1,810 10 1 4 3 2 30 8 1

143 
 Punicaרימון  מצוי 
granatum   

 נמוך 942 9 1 3 3 2 25 4 1
תלת גזעי בערוגת ספסל 

 במרכז מסחרי
 שימור

144 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 בינוני 679 7 0 2 3 2 30 7 1
דו גזעי בערוגה מגוננת ליד 

מסחרי , במדרכה מרכז 
 מתוכננת

 כריתה

145 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 בינוני 679 7 0 2 3 2 30 7 1
דו גזעי בערוגה מגוננת ליד 

 מרכז מסחרי
 שימור
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146 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 616 6 0 2 2 2 35 11 1
, עליוןגזום חזק ונוף רק ברבע 

 מחוץ לגבול
 שימור

147 
 Pinus  -אורן ירושלים 
halepensis 

 נמוך 616 6 0 2 2 2 35 11 1
, עליוןגזום חזק ונוף רק ברבע 

מכוסה חלקית מטפס, במדרכה 
 מתוכננת בשינוי מפלסי

 כריתה

148 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 בינוני 201 6 0 2 2 2 20 8 1
בחצר בניין, מחוץ לגבול, 

 פולשני
 שימור

149 
רוביניה בת השיטה 

Robinia 
pseudoacacia 

 בינוני 201 6 0 2 2 2 20 6 1
בחצר בניין מכוסה חלקית 
מטפס, פולשני, במדרכה 

 מתוכננת 
 כריתה

150 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 9,651 14 2 4 4 4 40 14 1

בוגר בערוגה מעל המדרכה, 
מטפס, במדרכה מכוסה חלקית 

 מתוכננת בשינוי מפלסי
 כריתה

מספר 
 העץ/פוליגון

 מין העץ/תאור הפוליגון
כמות 
 עצים

**גובה 
העץ 
 )מ'(

קוטר 
גזע 
 )ס"מ(

מצב 
בריאותי 

(0-5) 

תרומה 
סביבתית  

(0-5) 

ערך מין 
-0העץ )

5) 

ייחוד 
 העץ

(0-
5) 

סך ערכיות 
 העץ/פוליגון 

(0-20) 

שווי העץ ב 
 ₪ 

 )ליח'/פוליגון(

היתכנות 
 העתקה

 המלצות הערות

151 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 339 9 1 4 2 2 15 8 1

אטיולנטי צמוד לקיר בניין, בנוף 
, במדרכה מתוכננת בשינוי 150

 מפלסי
 כריתה

152 
אילנתה בלוטית 

Ailanthus altissima 
 נמוך 157 5 0 1 2 2 25 8 1

צמוד לכביש, פולשני, דו גזעי 
 בכביש מתוכנן

 כריתה

153 
 Cupressusברוש מצוי 

sempervirens 
 נמוך 302 10 1 4 2 3 10 5 1

צעיר בערוגה מגוננת , 
 במדרכה מתוכננת

 כריתה

154 
 Ulmusבוקיצה נמוכה 

pumila 
 בינוני 1,357 7 0 2 3 2 30 9 1

בוגר בערוגה ליד כניסה לבניין 
 2לאה גולדברג 

 שימור

 
 

 מידת הגזע המרכזי בתוספת מחצית מידת קטרי הגזעים הנוספים. – מטר, ובעץ בעל מספר גזעים 1.30 -* הערכת מידת קוטר הגזע בוצעה בגובה כ 
 **גובה העץ הינו הערכה בלבד
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 טבלת ריכוז עפ"י מיני העצים
 

 מין העץ/פוליגון
*ערכיות 

 גבוהה מאוד
**ערכיות 

 גבוהה
***ערכיות 

 בינונית
****ערכיות 

 נמוכה
 סה"כ

 Pinus pinea  18 3  21אורן הגלעין )הסלע, הצנובר( 

 Pinus halepensis   27  27  -אורן ירושלים 

 Pinus brutia  2   2אורן קפריסאי 

 Ailanthus altissima   1 2 3אילנתה בלוטית 

 Rhamnus alaternus   1  1אשחר רחב עלים 

 Ulmus pumila   31 5 36בוקיצה נמוכה 

 Cupressus sempervirens  22 2 1 25ברוש מצוי 

 Brachychiton populneus  1   1ברכיכיטון צפצפתי 

 Washingtonia robusta   1   1וושינגטוניה חסונה 

 Olea europaea   4   4זית  ארופאי 

 Fraxinus syriaca  2   2מילה סורית 

 Schinus molle   2  2פלפלון בכות 

 Robinia pseudoacacia   11  11רוביניה בת השיטה 

 Punica granatum     2  2רימון  מצוי 

 Prunus section Prunus   1  1שזיף 

 Amygdalus communis   1  1שקד מצוי 

 140 8 82 50 0 סה"כ

 100% 6% 59% 36% 0% סה"כ ב %

 

 נקודות, אשר בשל ערכיותם הגבוהה יש      20-15עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות )סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל(  – גבוהה מאודערכיות *
 לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית. 
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 נקודות, אשר יש לבחון את היכולת לשמרם במסגרת    14-10עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות )סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל(  –ערכיות גבוהה**
  התכנון העתידי. עצים בקטגוריה זו אשר לאחר בחינה )לרבות הצגת חלופות תכנוניות במידת הנדרש( ימצא ע"י המתכנן/עורך הבקשה כי לא ניתן   
 שמרם במסגרת התכנון, תיבחן היתכנות העתקתם עפ"י המלצת הסוקר.יהיה ל   

 נקודות, אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי   9-5עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות )סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל(  –ערכיות בינונית***
 ם.ובלבד שאינם פוגעים במטרות התכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכרת    

 נקודות, שהינם עצים מתים, מסוכנים, בתהליך ניווני או  4-0עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות)סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל( –ערכיות נמוכה****
 י וללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי.מידשאינם חייבים ברישיון כריתה, אשר מומלץ לכרתם באופן       

 
 טבלת סיכום המלצות

 מס' פרטים הההמלצ

 96 סה"כ עצים לשימור

 1 סה"כ עצים להעתקה

 43 סה"כ עצים לכריתה

 140 סה"כ עצים בשטח

סה"כ עץ שאינו עומד בגודל מינימום או שאינו 
 קיים בשטח

70 

 
 טבלת עצים לכריתה

 

 סה"כ לכריתה מין העץ

 Pinus pinea 2אורן הגלעין )הסלע, הצנובר( 

 Pinus halepensis 3  -אורן ירושלים 

 Ailanthus altissima 3אילנתה בלוטית 

 Ulmus pumila 23בוקיצה נמוכה 

 Cupressus sempervirens 6ברוש מצוי 

 Fraxinus syriaca 2מילה סורית 

 Robinia pseudoacacia 3רוביניה בת השיטה 

 Amygdalus communis 1שקד מצוי 

 43 סה"כ 
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 טבלת עצים לכריתה
 

 מין העץ
סה"כ 

 להעתקה

 Olea europaea  1זית  ארופאי 

 1 סה"כ 

 
 הערות:

 
                                                                              סקר זה הינו סקר נופי אגרונומי ואינו סקר הערכת סיכונים/סקר בטיחות. .1
 מפקיד היערות העירוני. -אין לבצע את כריתת/העתקת העצים המומלצים אלא לאחר קבלת רישיון כריתה כחוק  .2
   נחשבת עפ"י החוק ככריתה ללא היתר. –רום מוות לעץ )כולל פגיעה/חיתוך שורשיו( כל פעולה העלולה לג .3
 ללא תאום עם הח"מ. -אין לבצע עבודות גיזום נוף/גיזום שורשים  –עץ המוגדר לשימור  .4
 מ.ללא תאום עם הח" –מ' מקצה גזע העץ  3 -אין לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי במרחק הקטן מ  –עץ המוגדר לשימור  .5
 חודשים מביצוע הסקירה בשטח. 6תוקף הסקר  .6
 כפיצוי נופי. –עצים המאושרים לכריתה, יינטעו תמורתם עצים באותו הערך  .7
 הסימון יאושר ע"י המפקח והאגרונום. –עם הכניסה לביצוע העבודות באתר  מידמספר העצים בהתאם לתכנית הסקר , יבוצע  .8
 כל העצים יסומנו ויוגנו בהתאם לפרט בגוף התכנית , טרם תחילת העבודות באתר. .9

 להלן תמונות העצים. .10
       מצ"ב מפת הסקר כולל סימון העצים ומספורם. .11

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  בכבוד רב,                                         
 אדיר אלווס

 aadir@013.net 
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1-3  4-4/1 
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5 6 7 
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11 12 13 
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20  21 
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 330 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 
 
 

 
 

 29,31-33  
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34-35  36 
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37  38 
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40-41  43 
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49 50-52  
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71-74  75-76 
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 346 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 110 111 
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 350 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 
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 351 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 
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רשימת תוכניות –מסמך ה   
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 קטע הרחובתוכניות ל –נווה יעקב 

No# ID: CODE Title SECTION Signed on 



 
 

 357 להארכת הקוו האדום ובניית דפו בנווה יעקבתשתית עבודות 

1 AMB00182-2 T3410_DD_01.10F025045_AMB_DW_00182_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1-
SHEET 045 

01.10 25/12/2018 

2 AMB00183-2 T3410_DD_01.05F025005_AMB_DW_00183_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1-
SHEET 005 

01.05 25/12/2018 

3 AMB00184-2 T3410_DD_01.05F025007_AMB_DW_00184_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1-
SHEET 007 

01.05 25/12/2018 

4 AMB00185-2 T3410_DD_01.05F025010_AMB_DW_00185_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1-
SHEET 010 

01.05 25/12/2018 

5 AMB00192-2 T3410_DD_01.10F025045_AMB_DW_00192_B_02 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
0-SHEET 045 

01.10 08/01/2019 

6 AMB00193-2 T3410_DD_01.05F025005_AMB_DW_00193_B_02 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
0-SHEET 005 

01.05 08/01/2019 

7 AMB00194-2 T3410_DD_01.05F025007_AMB_DW_00194_B_02 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
0-SHEET 007 

01.05 08/01/2019 

8 AMB00195-2 T3410_DD_01.05F025010_AMB_DW_00195_B_02 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
0-SHEET 010 

01.05 08/01/2019 

9 AMB00281-1 T3410_DD_01.10F025045_AMB_DW_00281_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
1-SHEET 045 

01.10 08/01/2019 

10 AMB00282-1 T3410_DD_01.05F025005_AMB_DW_00282_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
1-SHEET 005 

01.05 08/01/2019 

11 AMB00283-1 T3410_DD_01.05F025007_AMB_DW_00283_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
1-SHEET 007 

01.05 08/01/2019 

12 AMB00284-1 T3410_DD_01.05F025010_AMB_DW_00284_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
1-SHEET 010 

01.05 08/01/2019 

13 AMB00287-1 T3400_DD_01.10F025045_AMB_DW_00287_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
2-SHEET 045 

01.10 08/01/2019 

14 AMB00288-1 T3400_DD_01.05F025005_AMB_DW_00288_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
2-SHEET 005 

01.05 08/01/2019 

15 AMB00289-1 T3400_DD_01.05F025007_AMB_DW_00289_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
2-SHEET 007 

01.05 08/01/2019 
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16 AMB00290-1 T3400_DD_01.05F025010_AMB_DW_00290_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
2-SHEET 010 

01.05 08/01/2019 

17 AMB00295-1 T3400_DD_01.10F025045_AMB_DW_00295_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
3-SHEET 045 

01.10 08/01/2019 

18 AMB00296-1 T3400_DD_01.05F025005_AMB_DW_00296_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
3-SHEET 005 

01.05 08/01/2019 

19 AMB00297-1 T3400_DD_01.05F025007_AMB_DW_00297_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
3-SHEET 007 

01.05 08/01/2019 

20 AMB00298-1 T3400_DD_01.05F025010_AMB_DW_00298_A_01 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-STAGE 
3-SHEET 010 

01.05 08/01/2019 

21 BLA00077-2 T2110_DD_01.05F025010_BLA_DW_00077_B_02 WATER DESIGN LEA GOLDBERG-DIPO, SHEET 2 01.05 15/01/2019 

22 BLA00078-2 T2110_DD_01.05F025005_BLA_DW_00078_B_02 WATER DESIGN LEA GOLDBERG-DIPO' SHEET 1 01.05 15/01/2019 

23 BLA00161-1 T2110_DD_01.05F025007_BLA_DW_00161_A_01 WATER SHEET 7 01.05 15/01/2019 

24 BLA00162-1 T2120_DD_01.05F025010_BLA_DW_00162_A_01 SEWAGE SHEET 10 01.05 15/01/2019 

25 GDE00011-3 T3200_DD_01.05F000000_GDE_DW_00011_C_03 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - CROSS 
SECTIONS - TWO LANE ALTERNATIVE 

01.05 07/01/2019 

26 GDE00012-2 T3200_DD_01.05F000000_GDE_DW_00012_B_02 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - HARAV 
PARDAS STREET - CROSS SECTIONS 

01.05 14/09/2018 

27 GDE00017-4 T3000_DD_01.05F000000_GDE_DW_00017_D_04 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - PAVING 
DETAILS 

01.05 08/11/2018 

28 GDE00033-1 T3310_DD_01.05F025005_GDE_DW_00033_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - DEMOLITION 
PLAN (LAYOUT 1 OF 3) 

01.05 28/10/2018 

29 GDE00034-1 T3300_DD_01.05F025007_GDE_DW_00034_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - DEMLITION 
PLAN (LAYOUT 2 OF 3) 

01.05 28/10/2018 

30 GDE00035-1 T3310_DD_01.05F025010_GDE_DW_00035_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - DEMOLITION 
PLAN (PLAN 3 OF 3) 

01.05 28/10/2018 
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31 GDE00040-1 T3300_DD_01.05F025005_GDE_DW_00040_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - GENERAL 
LAYOUT WITH ELEVATIONS - INFRA 1 - LAYOUT 1 OF 3 

01.05 28/10/2018 

32 GDE00041-1 T3300_DD_01.05F025007_GDE_DW_00041_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - GENERAL 
LAYOUT WITH ELEVATIONS - INFRA 1 - LAYOUT 2 OF 3 

01.05 28/10/2018 

33 GDE00042-1 T3300_DD_01.05F025010_GDE_DW_00042_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - GENERAL 
LAYOUT WITH ELEVATIONS - INFRA 1 - LAYOUT 3 OF 3 

01.05 28/10/2018 

34 GDE00043-1 T3200_DD_01.05F010005_GDE_DW_00043_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - TYPICAL 
CROSS SECTIONS - INFRA 1 

01.05 28/10/2018 

35 GDE00049-1 T3330_DD_01.05F000000_GDE_DW_00049_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - DRAINAGE 
PROFILES 

01.05 16/01/2019 

36 GRE00084-1 T4120_CN_00.00F000000_GRE_DW_00084_A_01 TREE PITS 00.00 15/12/2016 

37 GRE00106-2 T4110_CN_00.00F000000_GRE_DW_00106_B_02 OCS FOUNDATIONS DETAILS - BOOKLET 00.00 04/05/2017 

38 GRE00193-2 T4110_CN_00.00F000000_GRE_DW_00193_B_02 BOLTS PROTECTION DETAIL - ROAD 00.00 13/08/2017 

39 GRE00194-2 T4110_CN_00.00F000000_GRE_DW_00194_B_02 BOLTS PROTECTION DETAIL - SIDEWALK 00.00 13/08/2017 

40 GRE00536-2 T4210_DD_01.05F000000_GRE_DW_00536_B_02 LEAH GOLDBERG EXTENSION - WALLS DETAILS 01.05 22/11/2018 

41 GRE00537-2 T4210_DD_01.05F000000_GRE_DW_00537_B_02 LEAH GOLDBERG EXTENSION - WALLS 2 AND 4 01.05 22/11/2018 

42 GRE00538-2 T4210_DD_01.05F000000_GRE_DW_00538_B_02 LEAH GOLDBERG EXTENSION - WALLS 5, 7 AND 9 01.05 22/11/2018 

43 GRE00670-2 T4110_DD_01.05F025005_GRE_DW_00670_B_02 
LEAH GOLDBERG - OCS FONDATION PLAN - NEVE 
YAACKOV - INFRA1 - FRAME005 

01.05 01/11/2018 

44 GRE00671-2 T4110_DD_01.05F025007_GRE_DW_00671_B_02 
LEAH GOLDBERG - OCS FONDATION PLAN - NEVE 
YAACKOV - INFRA1 - FRAME007 

01.05 01/11/2018 

45 GRE00672-2 T4110_DD_01.05F025010_GRE_DW_00672_B_02 
LEAH GOLDBERG - OCS FONDATION PLAN - NEVE 
YAACKOV - INFRA1 - FRAME010 

01.05 01/11/2018 
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46 GRE00697-1 T4210_DD_01.05F000000_GRE_DW_00697_A_01 LEAH GOLDBERG EXTENSION - WALL 3 01.05 22/11/2018 

47 GRE00698-1 T4210_DD_01.05F000000_GRE_DW_00698_A_01 LEAH GOLDBERG EXTENSION - WALLS 12 AND 14 01.05 21/01/2019 

48 GRE00699-1 T4210_DD_01.05F000000_GRE_DW_00699_A_01 LEAH GOLDBERG EXTENSION - WALLS 8 AND 10 01.05 22/11/2018 

49 GRE00700-1 T4210_DD_01.05F000000_GRE_DW_00700_A_01 LEAH GOLDBERG EXTENSION - WALL 6 01.05 22/11/2018 

50 IBL00309-6 T3530_CN_01.00F000000_IBL_DW_00309_F_06 PULLING CHAMBER TYPES RED LINE 01.00 28/11/2017 

51 IBL00655-1 T3530_DD_01.05F000000_IBL_DW_00655_A_01 SPECIFIC CROSS SECTION LEAH GOLDBERG 01.05 01/11/2018 

52 IBL00658-2 T2210_DD_01.05F050005_IBL_DW_00658_B_02 ELECTRICAL UTILITIES-EXTENSION TO DEPOT 01.05 10/01/2019 

53 IBL00778-1 T3520_DD_01.05F025005_IBL_DW_00778_A_01 MULTITUBULAR LEAH GOLDBERG INFRA 1 01.05 08/10/2018 

54 IBL00779-1 T3520_DD_01.05F025007_IBL_DW_00779_A_01 MULTITUBULAR LEAH GOLDBERG INFRA 1 01.05 08/10/2018 

55 IBL00780-1 T3520_DD_01.05F025010_IBL_DW_00780_A_01 MULTITUBULAR LEAH GOLDBERG INFRA 1 01.05 08/10/2018 

56 IBL00782-2 T3520_DD_01.05F000000_IBL_DW_00782_B_02 MULTITUBULAR SCHEME LEA GOLDBERG 01.05 22/10/2018 

57 IBL00842-1 T2210_DD_01.05F025005_IBL_DW_00842_A_01 ELECTRICAL UTILITIES IEC-EXTENSION TO DEPOT 01.05 20/01/2019 

58 IBL00843-1 T2210_DD_01.05F025007_IBL_DW_00843_A_01 ELECTRICAL UTILITIES IEC-EXTENSION TO DEPOT 01.05 20/01/2019 

59 IBL00844-1 T2210_DD_01.05F025010_IBL_DW_00844_A_01 ELECTRICAL UTILITIES IEC-EXTENSION TO DEPOT 01.05 20/01/2019 

60 IBL00846-1 T2210_DD_01.05F000000_IBL_DW_00846_A_01 ELECTRICAL UTILITIES-EXTENSION TO DEPOT-SECTION 01.05 21/01/2019 
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61 IBL00848-1 T2210_DD_01.05F025015_IBL_DW_00848_A_01 ELECTRICAL UTILITIES IEC-EXTENSION TO DEPOT 01.05 22/01/2019 

62 MRS00156-3 T2010_T1_01.05F025005_MRS_DW_00156_C_03 
LEAH GOLDBERG EXTENSION TO DEPOT - UTILITIES 
COORDINATION PLAN 

01.05 22/01/2019 

63 MRS00158-2 T2010_T1_01.05F025015_MRS_DW_00158_B_02 
LEAH GOLDBERG EXTENSION TO DEPOT - UTILITIES 
COORDINATION PLAN 

01.05 22/01/2019 

64 MRS00222-1 T2430_T1_01.05F025005_MRS_DW_00222_A_01 EXTENSION TO DEPOT - HOT (CABLE TV) DESIGN 01.05 21/10/2018 

65 MRS00223-1 T2430_T1_01.05F025010_MRS_DW_00223_A_01 EXTENSION TO DEPOT - HOT (CABLE TV) DESIGN 01.05 21/10/2018 

66 MRS00224-1 T2430_T1_01.05F025015_MRS_DW_00224_A_01 EXTENSION TO DEPOT - HOT (CABLE TV) DESIGN 01.05 21/10/2018 

67 MRS00225-2 T2010_T1_01.05F025010_MRS_DW_00225_B_02 
LEAH GOLDBERG EXTENSION TO DEPOT - UTILITIES 
COORDINATION PLAN 

01.05 22/01/2019 

68 MRS00229-1 T2020_T1_01.05F000000_MRS_DW_00229_A_01 
LEAH GOLDBERG - EXTENSION TO DEPOT - UTILITIES 
COORDINATION TYPICAL CROSS SECTIONS 

01.05 21/10/2018 

69 MRS00321-1 T2010_T1_01.05F025007_MRS_DW_00321_A_01 
LEAH GOLDBERG EXTENSION TO DEPOT - UTILITIES 
COORDINATION PLAN 

01.05 22/01/2019 

70 RMT00075-5 T2410_CN_01.05F025005_RMT_DW_00075_E_05 BEZEQ INFRASTRUCTURES LEA GOLDBERG SHEET-5 01.05 18/01/2019 

71 RMT00076-7 T2410_CN_01.05F025010_RMT_DW_00076_G_07 BEZEQ INFRASTRUCTURES LEA GOLDBERG SHEET-10 01.05 18/01/2019 

72 RMT00077-6 T2410_CN_01.05F025015_RMT_DW_00077_F_06 BEZEQ INFRASTRUCTURES LEA GOLDBERG SHEET-15 01.05 18/01/2019 

73 RMT00106-3 T2410_CN_01.05F000000_RMT_DW_00106_C_03 BEZEQ TYPICAL CROSS SECTIONS 01.05 09/01/2019 

74 RMT00108-2 T2410_CN_01.05F000000_RMT_DW_00108_B_02 BEZEQ  CROSS SECTIONS 01.05 10/01/2019 

75 RMT00109-6 T2410_CN_01.05F025007_RMT_DW_00109_F_06 BEZEQ INFRASTRUCTURES LEA GOLDBERG SHEET-7 01.05 18/01/2019 
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76 SMO00366-3 T2230_DD_01.05F025005_SMO_DW_00366_C_03 INFRA 1 PUBLIC LIGHTING SHEET 005 01.05 21/01/2019 

77 SMO00367-3 T2230_DD_01.05F025010_SMO_DW_00367_C_03 INFRA 1 PUBLIC LIGHTING SHEET 007 01.05 21/01/2019 

78 SMO00368-2 T2230_DD_01.05F025015_SMO_DW_00368_B_02 INFRA 1 PUBLIC LIGHTING SHEET 010 01.05 21/01/2019 

79 SMO00454-2 T2400_DD_01.05F025005_SMO_DW_00454_B_02 COMMUNICATION INFRASTRUCTURE 01.05 21/01/2019 

80 SMO00455-2 T2400_DD_01.05F025010_SMO_DW_00455_B_02 COMMUNICATION INFRASTRUCTURE 01.05 21/01/2019 

81 SMO00456-2 T2400_DD_01.10F025045_SMO_DW_00456_B_02 COMMUNICATION INFRASTRUCTURE 01.10 21/01/2019 

82 SMO00459-1 T2220_DD_01.05F025005_SMO_DW_00459_A_01 TEMPORARY STREET LIGHTING SHEET 005 01.05 21/01/2019 

83 SMO00460-1 T2220_DD_01.05F025007_SMO_DW_00460_A_01 TEMPORARY STREET LIGHTING SHEET 007 01.05 21/01/2019 

84 SMO00461-1 T2220_DD_01.05F025010_SMO_DW_00461_A_01 TEMPORARY STREET LIGHTING SHEET 010 01.05 21/01/2019 

85 SMO00462-1 T2230_DD_01.05F000000_SMO_DW_00462_A_01 
POLES, LAMPS, FOUNDATION AND INSTALLATION 
DETAILS 

01.05 21/01/2019 

86 THL00078-1 T2700_DD_01.05F025005_THL_DW_00078_A_01 STRAY CURRENT - INFRA 1 01.05 28/11/2018 

87 THL00079-1 T2700_DD_01.05F025007_THL_DW_00079_A_01 STRAY CURRENT - INFRA 1 01.05 28/11/2018 

88 THL00080-1 T2700_DD_01.05F025010_THL_DW_00080_A_01 0STRAY CURRENT - INFRA 1 01.05 28/11/2018 

89 THL00092-1 T2700_DD_01.05F000000_THL_DW_00092_A_01 STRAY CURRENT -  DETAILS (1) 01.05 28/11/2018 

90 YLE00200-1 T5300_DD_01.05F010005_YLE_DW_00200_A_01 INFRA 1 LANDSCAPE 005 01.05 21/01/2019 
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91 YLE00201-1 T5300_DD_01.05F025007_YLE_DW_00201_A_01 INFRA 1 LANDSCAPE 007 01.05 21/01/2019 

92 YLE00202-1 T5300_DD_01.05F025010_YLE_DW_00202_A_01 INFRA 1 LANDSCAPE 010 01.05 21/01/2019 

93 YLE00203-1 T2130_DD_01.05F025005_YLE_DW_00203_A_01 INFRA 1 PLANTING 005 01.05 21/01/2019 

94 YLE00204-1 T2130_DD_01.05F025007_YLE_DW_00204_A_01 INFRA 1 PLANTING 007 01.05 21/01/2019 

95 YLE00205-1 T2130_DD_01.05F025010_YLE_DW_00205_A_01 INFRA 1 PLANTING 010 01.05 21/01/2019 

96 YLE00206-1 T5300_DD_01.05F025005_YLE_DW_00206_A_01 INFRA 1 IRRIGATION 005 01.05 21/01/2019 

97 YLE00207-1 T5300_DD_01.05F025007_YLE_DW_00207_A_01 INFRA 1 IRRIGATION 007 01.05 21/01/2019 

98 YLE00208-1 T5300_DD_01.05F025010_YLE_DW_00208_A_01 INFRA 1 IRRIGATION 010 01.05 21/01/2019 

99 YLE00210-1 T5320_DD_01.05F000000_YLE_DW_00210_A_01 LEA GOLDBERG STREET SECTION 1 01.05 22/01/2019 

100 YLE00211-1 T5320_DD_01.05F000000_YLE_DW_00211_A_01 LEA GOLDBERG STREET SECTION 2 01.05 22/01/2019 

101 YLE00212-1 T5330_DD_01.05F000000_YLE_DW_00212_A_01 LEA GOLDBERG STREET WALL ELEVATIONS 1 01.05 22/01/2019 

102 YLE00213-1 T5330_DD_01.05F000000_YLE_DW_00213_A_01 LEA GOLDBERG STREET WALL ELEVATIONS 2 01.05 22/01/2019 

103 YLE00214-1 T5300_DD_01.05F000000_YLE_DW_00214_A_01 LEA GOLDBERG STREET DITAILS 1 01.05 22/01/2019 

104 YLE00215-1 T5300_DD_01.05F000000_YLE_DW_00215_A_01 LEA GOLDBERG STREET DITAILS 2 01.05 22/01/2019 

105 YLE00216-1 T5300_DD_01.05F000000_YLE_DW_00216_A_01 LEA GOLDBERG STREET DITAILS 3 01.05 22/01/2019 
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No# ID:  CODE Title SECTION Signed on 

1 AMB00180-2 T3400_DD_01.05F025010_AMB_DW_00180_B_02 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-
DEPO-SHEET 010-1:250 

01.05 28/10/2018 

2 AMB00181-2 T3400_DD_01.05F025015_AMB_DW_00181_B_02 
LEAH GOLDBERG -TEMP. TRAFFIC ARRANGEMENT-
DEPO-SHEET 015-1:250 

01.05 28/10/2018 

3 AMB00186-2 T3410_DD_01.05F025015_AMB_DW_00186_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1-
SHEET 015 

01.05 25/12/2018 

4 AMB00187-2 T3410_DD_01.05F025020_AMB_DW_00187_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1-
SHEET 020 

01.05 25/12/2018 

5 AMB00189-2 T3410_DD_01.05F025010_AMB_DW_00189_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1- 
ROUNDABOUT AT ENTRANCE TO DEPOT-SHEET 010 

01.05 25/12/2018 

6 AMB00255-2 T3410_DD_01.05F025015_AMB_DW_00255_B_02 
LEAH GOLDBERG - TRAFFIC ARRANGEMENT-INFRA 1- 
ROUNDABOUT AT ENTRANCE TO DEPOT-SHEET 015 

01.05 25/12/2018 

7 BLA00165-1 T2150_T1_01.05D010000_BLA_DW_00165_A_01 PLUMBING -3, INFRA 1 01.05 20/01/2019 

8 BLA00166-1 T2110_DD_01.05D010000_BLA_DW_00166_A_01 PLUMBING PLAN, FLOOR -2, INFRA 1 01.05 20/01/2019 

9 BLA00167-1 T2150_DD_01.05D010000_BLA_DW_00167_A_01 PLUMBING PLAN, FLOOR -1, INFRA 1 01.05 20/01/2019 

10 BLA00168-1 T2150_DD_01.05D010000_BLA_DW_00168_A_01 PLUMBING PLAN, GROUND FLOOR' INFRA 1 01.05 20/01/2019 

11 BLA00169-1 T2150_DD_01.05D010000_BLA_DW_00169_A_01 PLUMBING PLAN, ROOF, INFRA 1 01.05 20/01/2019 

12 BTL00045-3 T4620_CN_01.05D010000_BTL_DW_00045_C_03 DEPOT - STABLING AREA 01.05 28/10/2018 

13 GRE00415-3 T4000_DD_01.05D010000_GRE_DW_00415_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - EXCAVATION AND 
SUPPORTING WALLS PLAN 

01.05 13/11/2018 
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14 GRE00484-4 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00484_D_04 NEVE YAAKOV DEPOT - LEVEL 0.0 01.05 21/01/2019 

15 GRE00551-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00551_A_01 NEVE YAAKOV DEPOT - LEVEL -3.0 01.05 13/11/2018 

16 GRE00552-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00552_A_01 NEVE YAAKOV DEPOT - LEVEL -2.0 01.05 13/11/2018 

17 GRE00553-2 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00553_B_02 NEVE YAAKOV DEPOT - LEVEL -1.0 01.05 12/11/2018 

18 GRE00565-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00565_C_03 
LEAH GOLDBERG STABLING - STEEL ROOF - GENERAL 
PLAN 

01.05 13/11/2018 

19 GRE00566-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00566_C_03 
LEAH GOLDBERG STABLING - STEEL ROOF - SECTION 
AND DETAILS 

01.05 13/11/2018 

20 GRE00567-2 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00567_B_02 NEVE YAAKOV DEPOT - FOUNDATIONS 01.05 13/11/2018 

21 GRE00570-2 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00570_B_02 NEVE YAAKOV DEPOT - SECTION OF EXCAVATION 01.05 13/11/2018 

22 GRE00573-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00573_A_01 NEVE YAAKOV DEPOT - STRUCTURAL CROSSECTIONS 01.05 13/11/2018 

23 GRE00583-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00583_A_01 NEVE YAAKOV DEPOT - FOUNDATIONS 01.05 13/11/2018 

24 GRE00585-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00585_A_01 NEVE YAAKOV DEPOT - PILES 01.05 11/10/2018 

25 GRE00587-4 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00587_D_04 
NEVE YAAKOV DEPOT - REINFORCEMENT - LEVEL 0.0 - 
NORTH 

01.05 22/01/2019 

26 GRE00588-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00588_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - REINFORCEMENT - LEVEL 0.0 - 
SOUTH 

01.05 21/01/2019 

27 GRE00589-2 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00589_B_02 NEVE YAAKOV DEPOT - BEAMS - LEVEL 0.0 - NORTH 01.05 21/01/2019 

28 GRE00591-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00591_A_01 
NEVE YAAKOV DEPOT - SECTIONS AND DETAILS - 
LEVEL 0.0 

01.05 11/10/2018 
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29 GRE00593-2 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00593_B_02 NEVE YAAKOV DEPOT - REINFORCEMENT - LEVEL -3.0 01.05 12/11/2018 

30 GRE00596-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00596_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - REINFORCEMENT - LEVEL -1.0 
- NORTH 

01.05 22/01/2019 

31 GRE00597-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00597_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - REINFORCEMENT - LEVEL -1.0 
- SOUTH 

01.05 22/01/2019 

32 GRE00598-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00598_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - REINFORCEMENT - LEVEL -2.0 
- NORTH 

01.05 21/11/2018 

33 GRE00599-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00599_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - REINFORCEMENT - LEVEL -2.0 
- SOUTH 

01.05 21/11/2018 

34 GRE00608-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00608_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - INFRA2 - REINFORCEMENT - 
LEVEL -2.0 - NORTH 

01.05 21/11/2018 

35 GRE00609-3 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00609_C_03 
NEVE YAAKOV DEPOT - INFRA2 - REINFORCEMENT - 
LEVEL -2.0 - SOUTH 

01.05 21/11/2018 

36 GRE00626-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00626_A_01 NEVE YAAKOV DEPOT - LEVEL -3.0 - DETAILS 01.05 11/10/2018 

37 GRE00633-2 T4210_DD_01.05D010000_GRE_DW_00633_B_02 
NEVE YAAKOV DEPOT - RETAINING WALLS FOR 
EXCAVATION - PART1 

01.05 13/11/2018 

38 GRE00634-2 T4210_DD_01.05D010000_GRE_DW_00634_B_02 
NEVE YAAKOV DEPOT - RETAINING WALLS FOR 
EXCAVATION - PART2 

01.05 13/11/2018 

39 GRE00696-1 T4560_DD_01.05D010000_GRE_DW_00696_A_01 NEVE YAAKOV DEPOT - LEVEL +1.0 01.05 21/01/2019 

40 SMO00343-4 T2620_DD_01.05D010000_SMO_DW_00343_D_04 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT FOUNDATION 
GROUNDING GROUND FLOOR  SHEET 01 

01.05 16/01/2019 

41 SMO00344-4 T2620_DD_01.05D010000_SMO_DW_00344_D_04 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT FOUNDATION 
GROUNDING GROUND FLOOR SHEET 02 

01.05 16/01/2019 

42 SMO00345-4 T2620_DD_01.05D010000_SMO_DW_00345_D_04 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT FOUNDATION 
GROUNDING LEVEL -2 SHEET 01 

01.05 16/01/2019 

43 SMO00346-4 T2620_DD_01.05D010000_SMO_DW_00346_D_04 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT FOUNDATION 
GROUNDING LEVEL -2 SHEET 02 

01.05 16/01/2019 
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44 SMO00349-3 T6000_DD_01.05D010000_SMO_DW_00349_C_03 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT ELECTRICAL 
INFRASTRUCTURE PLAN LEVEL -3 

01.05 17/01/2019 

45 SMO00350-4 T2620_DD_01.05D010000_SMO_DW_00350_D_04 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT FOUNDATION 
GROUNDING LEVEL -3 SHEET 01 

01.05 16/01/2019 

46 SMO00351-4 T2620_DD_01.05D010000_SMO_DW_00351_D_04 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT FOUNDATION 
GROUNDING LEVEL -3 SHEET 02 

01.05 16/01/2019 

47 SMO00354-3 T6000_DD_01.05D010000_SMO_DW_00354_C_03 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT ELECTRICAL 
INFRASTRUCTURE PLAN LEVEL - 2 SHEET 01 

01.05 17/01/2019 

48 SMO00355-3 T6000_DD_01.05D010000_SMO_DW_00355_C_03 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT ELECTRICAL 
INFRASTRUCTURE PLAN LEVEL - 2 SHEET 02 

01.05 17/01/2019 

49 SMO00364-3 T6000_DD_01.05D010000_SMO_DW_00364_C_03 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT ELECTRICAL 
INFRASTRUCTURE PLAN GROUND LEVEL SHEET 01 

01.05 17/01/2019 

50 SMO00365-3 T6000_DD_01.05D010000_SMO_DW_00365_C_03 
INFRA 1 LIGHT RAIL DEPOT ELECTRICAL 
INFRASTRUCTURE PLAN GROUND LEVEL SHEET 02 

01.05 17/01/2019 

51 THL00081-1 T2700_DD_01.05D010000_THL_DW_00081_A_01 STRAY CURRENT - INFRA 1 01.05 28/11/2018 

52 THL00082-1 T2700_DD_01.05D010000_THL_DW_00082_A_01 STRAY CURRENT - CONTINUE 01.05 28/11/2018 

53 THL00093-3 T2700_DD_01.05D010000_THL_DW_00093_C_03 STRAY CURRENT - DETAILS (2) 01.05 26/12/2018 

54 YLE00131-2 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00131_B_02 DETAIL SECTION ROOF+CENTRAL GUTTER 01.05 28/10/2018 

55 YLE00132-2 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00132_B_02 DEPOT ROOF DETAILS SECTIONS 01.05 28/10/2018 

56 YLE00133-2 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00133_B_02 DEPOT DETAIL SECTION CENTRAL GUTTER 01.05 28/10/2018 

57 YLE00134-2 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00134_B_02 DEPOT DETAIL SECTION EXTERNAL WALL 01.05 28/10/2018 

58 YLE00135-2 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00135_B_02 DEPOT DETAIL SECTION TRESPA 01.05 28/10/2018 
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59 YLE00136-2 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00136_B_02 DEPOT DETAIL SECTION STAIRS 01.05 28/10/2018 

60 YLE00137-1 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00137_A_01 DEPOT DETAIL SECTION 6 01.05 25/10/2018 

61 YLE00138-1 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00138_A_01 DEPOT DETAIL SECTION 7 01.05 25/10/2018 

62 YLE00140-1 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00140_A_01 DEPOT INFRA 2 SECTIONS 1 01.05 25/10/2018 

63 YLE00141-1 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00141_A_01 DEPOT INFRA 2 SECTIONS 2 01.05 25/10/2018 

64 YLE00142-1 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00142_A_01 DEPOT INFRA 2 SECTIONS 3 01.05 25/10/2018 

65 YLE00143-3 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00143_C_03 DEPOT EXTERNAL ELEVATIONS 01.05 20/01/2019 

66 YLE00168-1 T5870_T1_01.05D010000_YLE_DW_00168_A_01 DEPOT PLAN 0.00 INFRA 1 01.05 20/01/2019 

67 YLE00169-1 T5870_T1_01.05D010000_YLE_DW_00169_A_01 DEPOT PLAN -3 INFRA 1 01.05 20/01/2019 

68 YLE00170-1 T5870_T1_01.05D010000_YLE_DW_00170_A_01 DEPOT PLAN -2 INFRA 1 01.05 20/01/2019 

69 YLE00171-1 T5870_T1_01.05D010000_YLE_DW_00171_A_01 DEPOT PLAN -1 INFRA 1 01.05 20/01/2019 

70 YLE00172-1 T5870_T1_01.05D010000_YLE_DW_00172_A_01 DEPOT PLAN ROOF1 INFRA 1 01.05 20/01/2019 

71 YLE00173-1 T5870_T1_01.05D010000_YLE_DW_00173_A_01 DEPOT PLAN ROOF2 INFRA 1 01.05 20/01/2019 

72 YLE00190-1 T5870_DD_01.05D010000_YLE_DW_00190_A_01 
DEPOT INFRA 2  DETAIL FLOOR AND CEILING PLANS 
0.0 

01.05 20/01/2019 
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 כללי

 מבוא 1.1

העבודה הנוכחית בכללותה מתייחסת להמלצות לביסוס קירות תומכים, קירות דיפון ומבנה הדיפו 

מנהלת  על פי המתואר בסעיפים הבאים.ותכן מבנה רק"ל ומיסעות לכבישים הכלולים בתכנון. 

הפרויקט הינה חברת מרום תובל תשתיות והנדסה אזרחית, מתכנן הקונסטרוקציה הינה חברת 

 גרושקו והמתכנן הגיאומטרי הינה חברת גרונל דאל.

 הדוח הנוכחי מסתמך על הנתונים הבאים:

סט תוכנית תנוחה וחתכי אורך ורוחב עדכניים של הכבישים המתוכננים במסגרת הפרויקט   -

 תכים של מבנה הדיפו.ותוכנית וח

 ממצאי חקירה גיאוהנדסית שתוכננה ובוצעה בסביבת הפרויקט.  -

 תיאור הפרויקט 1.2

מ' לאורך שד' נווה יעקב מצומת  450 -במסגרת העבודה הנוכחית מתוכנן להאריך שלוחה הרק"ל בכ

רצועת וגישה לאזור הדיפו.  Tלאה גורדברג ודרך צומת ראובן גמזון ועד סוף התוואי שנגמר בצומת 

. 1.2 -ו 1.1הרק"ל מתוכננת בחלקו האמצעי של החתך לאורך כמו שרואים בציורים מס' 

 

 : חתך טיפוסי של הרק"ל והכבישים1ציור מס' 
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 : תנוחה כולל סימון שטח רק"ל ושטח דפו2ציור מס' 

 

 המבנים המתוכננים  1.3

קירות תומכים בקטעים שונים לאורך הארכת השלוחה )משני צידי הכביש המרחב(. קירות בגובה  -

 מ'. 3 -ל 1.5 -משתנה מ

 קירות דיפון מכלונסאות באזור הגישה למבנה הדיפו ובהיקף שטח הבנייה של הדיפו. -

 מבנה הדיפו.  -

 

 

 לאה גולדברג

 גמזון ראובן
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 ביסוס מבנים

 ממצאי חקירה גיאוהנדסית )קידוחי נסיון( 1.4

התכנון המפורט של הפרויקט בוצעה חקירה גיאוהנדסית בשטח מבנה הדיפו ולאורך התוואי של לטובת 

מציג מפת סימון קידוחים בשטח מבנה הדיפו. נספח א' של הדוח כולל פירוט  2.1הארכת השלוחה. ציור מס' 

 של ממצאי החקירה הגיאוהנדסית שבוצעה בפרויקט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שטח מבנה הדיפו –תוכנית סימון מיקום קידוחים :  2.1ציור מס' 

 

בהתאם לממצאי קידוחי המבנה שבוצעו לאורך התוואי בתחום הכביש הקיים ניתן להגדיר שהשתית 

מכיסוי בעובי מצומצם של מילוי חולי/חרסיתי מעל לשכבת הצפויה להתקבל בחלק גדול מהתוואי מורכבת 

 (.3)ראה ממצאי קידוחי מבנה בסעיף  סלע גירי

על פי ממצאי קידוחי הניסיון שנעשו בשטח מבנה הדיפו קיימת שכבה של קרקע/מילוי/סלע עם אחוז השבה 

. מ' בגבול הדרומי והדרומי מזרחי 7 -מ' בגבול הצפוני ל 2.5עובי שכבה חלשה זו משתנה בין נמוך מאוד. 

באיכות בינונית. מתחת לשכבה זו במרבית  מילויההתיחסות לשכבה עליונה זו יהיה כאל שכבה של 

הקידוחים התקבלה שכבת סלע גיר באיכות בינונית עד גבוהה עם למינות דקות של חוואר. בחלקו הצפוני של 

( 8)קידוח  מרוסק עם אחוז לא קטן של חומר רך שנשטףנמצאו שכבות של סלע  8 -ו 7המבנה בקידוחים מס' 

(. שכבות אלו הופיעו בעומק תחתית החפירות ונמשכו לעומקים 7דוח )קי ושכבות של סלע פורוזי במיוחד

 גדולים.
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מודגש כי סלעי הגיר הקשים מוכרים כרגישים לבליה והמסה. כפי שנצפה בחלק מהקידוחים תופעות אלו 

מ' ממפלס פני הביסוס נצפה חלל  13 -בעומק כ 7ותופעת חללי הקרסט קיימת בשטח הפרויקט. בקידוח 

 מ'. 1 -בגובה כ

שטח החפירה המתכננת  בהיקףמפרט של חתך הקרקע שהתקבל מקידוחי הניסיון שבוצעו  2.2ציור מס' 

( וחוזק בלא כלוא שהתקבל בבדיקות(.  RQD(, איכות הגלעין )TCR)בגרף מוצגים גם ערכי  אחוז ההשבה )

 מציגה את כל ממצאי בדיקות החוזק בלא כלוא שבוצעו.   2.1טבלה מס' 

 

 

 קידוחים בהיקף שטח  הדיפו  –: חתך קרקע   2.2 ציור מס'
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 : ריכוז בדיקות חוזק בלא כלוא שבוצעו בפרויקט2.1טבלה מס 

 קירות תומכים לאורך תוואי הארכת השלוחה ברחוב נווה יעקב 1.5

)קירות כאמור לאורך תוואי הכביש והשלוחה ברחוב נווה יעקב מתוכננים קירות תומכים בגובה רדוד 

 .מ'( 2.5 -בגובה של עד כ

 ביסוס הקיר  1.5.1

עומק ההטמנה ס"מ בתוך שכבת הסלע.  50תחתית היסודות לקירות אלו תחדורנה לפחות 

. במקרה ובמפלס תחתית ס"מ 80המינימאלי מפני קרקע טבעית/פיתוח סופי )הנמוך מביניהם( יהיה 

או עד למפלס הסלע )הגבוה  ס"מ 80לא ימצא סלע תבוצע החלפת קרקע לעומק של היסוד המתוכנן 

מביניהם(. חומר המילוי אשר ישמש להחלפת קרקע ולמילוי עד למפלס שורת הנקזים התחתונה 

לאחוז דקים בין  למעט דרישההמתוכננת בקיר יהיה חומר אשר יתאים לדרישות של מצע סוג ג' 

 דקים. %25-%20

 

 פרמטרים והנחיות לתכנון הקירות 1.5.2

 להלן ריכוז לפרמטרים שונים אשר ישמשו לחישוב קירות הבטון    

 טון/מ"ק 2.1 –משקל מרחבי של המילוי  .1

 .032זווית חיכוך פנימית של חומר המילוי מאחורי הקירות של  .2

 022זווית חיכוך בין גב הקיר והבטון של  .3

. למצב מדרון 0.31יהיה  במקרה של קיר שתומך חומר מילוילחץ עפר אופקי אקטיבי על הקיר  .4

 משופע מעל הקיר יש לחשב את המקדם בהתאם לנוסחאות המקובלות כמפורט בתקן. 
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)לפני  0.42מקדם החיכוך בבסיס הקיר נגד החלקה במקרה של ביסוס על החלפת קרקע יהיה  .5

 . 0.5בסלע חזק לא חווארי יהיה  מקדם בטחון(. במקרה של ביסוס

 .50% -במצב של רעידת אדמה ניתן להגדיל את המאמץ המותר ב .6

 מילוי בגב הקירות וניקוז 1.5.3

 חומרי המילוי אשר ישמש למילוי חוזר מאחורי קירות יהיה חומר מילוי נברר )מצע סוג ג'(. .1

מבסיס הקיר או מתון יותר לפי שיפוע  045חומר המילוי החוזר מאחורי קירות יונח ביתד של  .2

החפירה שנקבע בסלע/בקרקע שמאחורי הקירות. ההתחברות של המילוי החוזר עם מדרון 

 הסלע/הקרקע החפור תהיה התחברות במדרגות.

". שורת הנקזים התחתונה 4מ"ר. הנקזים יהיו בקוטר  4יש לתכנן נקזים בקיר התומך כל  .3

 קרקע בחזית הקיר.ס"מ מפני ה 20 -תהיה בגובה של כ

ס"מ  2-4יש להתקין שכבה מנקזת בגב הקיר. השכבה תבוצע מחצץ נקי בגודל גרגיר שבין  .4

ס"מ. השכבה תבוצע החל ממפלס שורת הנקזים  60ס"מ לרוחב של  15שתהודק בשכבות של 

ס"מ מתחת לפני המילוי החוזר בגב הקיר. השכבה המנקזת  60 - 80התחתונה ועד למפלס של 

 גרם למ"ר.  250תר המילוי ע"י בד גיאוטכני לא ארוג, ממוחט מפולפרופילן במשקל תופרד מי

חומר המילוי בגב הקיר יהודק בבקרה מלאה על פי דרישות מפרט הבין משרדי לעבודות  .5

 .51סלילה וגישור פרק 

הרצועה הסמוכה לקירות תהודק באמצעות מכבש גלגילי ממונע, ידני, כאשר עובי שכבה  .6

 ס"מ וזאת על מנת לא להפעיל הטרחות אופקיות לקיר, שאינו מתוכנן להן. 12 -מוגבל ל

 

 קירות דיפון בהיקף שטח מבנה הדיפו   1.6

  כללי 1.6.1

מ'. חפירות אלו יבוצעו לאחר תמיכה  8 -בהיקף שטח מבנה הדיפו מתוכנן לבצע חפירות לעומק של כ

ע"י קירות דיפון מכלונסאות בשילוב ברגי סלע או עוגנים דרוכים. בשיטה זו, עבודות החפירה 

מבוצעות בהדרגתיות עם חיזוק במסמרים/עוגנים במפלסים השונים המתוכננים לעומק החפירה. 

ם לחלופת התכנון של הקונסטרוקטור העוגנים והברגים יתוכננו כזמניים והתימוך הסופי של בהתא

הקירות יהיה על ידי תקרות מבנה הדיפו. הכלונסאות יהיו כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 

בשיטת ההקשה )מיקרופייל(. מעבר הקדיחה דרך המילוי עלול להצריך ביצוע קדיחה מוקדמת עם 

 ות סיבובית חזקה.מכונת כלונסא

 

 פרמטרי קרקע לתכנון 1.6.2

להלן מפרטת את פרמטרי הקרקע/הסלע המוערכים לצורך חישוב קירות דיפון  2.2טבלה מס' 

 מכלונסאות בשילוב ברגים/עוגנים.
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(

החלק הדרומי מ' )יכול לכלול גם את  4-*( על פי הגבול שבו שכבת המילוי המתקבלת קטנה מ

 של הקיר המערבי(.

 : נתונים לחישוב קיר דיפון עם עוגנים/ברגים2.2טבלה מס' 

 קירות הדיפון וביצוע הסעיפים הבאים מפרטים הדגשים והנחיות נוספים לתכנון 1.6.3

 
כי עומק שכבת המילוי לאורך הקיר הדרומי + הקיר הדרומי מזרחי  1ניתן לראות בציור מס'  .1

מ'. בקירות אלו לא יהיה  7 -וחלק קטן בחלק הדרומי של הקיר המערבי מגיעים לעומק של עד כ

ניתן לתכנן חלופה תמיכות ע"י ברגי סלע. התמיכות בקטעים אלו תייעשה על ידי שורה של 

 .  עוגנים דרוכים

ניתן להשתמש בברגים/עוגנים פולימיריים שלא יהוו מכשול עתידי לפיתוח השטח שמחוץ  .2

 לקירות.

במקרה של תכנון קיר דיפון מכלונסאות וברגים/עוגנים ניתן להשתמש בכלונסאות מיקרופייל  .3

. הנ"ל יקבע בהתאם להתרחות הצפויות להתקבל על ס"מ 60 ו/או ס"מ 45 ,ס"מ 35בקטרים 

 .הקיר

ההטמנה של הקיר )עומק הכלונסאות מתחתית חפירה מתוכננת( בקיר עם תמיכות לא  עומק .4

. עוגני גובה התימוך 1.2 -בקיר קונזולי ללא תמיכות לא יקטן ממ'. עומק ההטמנה  3 -יקטן מ

 . 4.1חלק  940. ברגים יתוכננו לפי ת"י 4.2חלק  940קרקע יתוכננו לפי ת"י 

קיר דרומי + קיר  קיר מערבי קיר צפוני קיר
 דרומי מזרחי)*(

קיר מזרחי )חלק 
 צפוני(

עומקים 
 2.5< 0-2.5 7< 0-7 5< 0-5 2.5< 0-2.5 )מ'(

משקל 

 מרחבי כולל

 )טון למ"ק(

2.0 2.2 2 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 

זווית חיכוך 

 פנימית

 )מעלות(
26 40 26 42 26 42 26 42 

 קוהזיה 

 3 0 3 0 3 0 3 0 )טון למ"ר(



 

 

380 
 
 

 

מקדימות לקביעת החוזק  )שליפה עד להרס(יקות שליפה מודגש כי בשלב הביצוע יבוצעו בד .5

 המתקבל בעוגנים/ברגים והאורך הסופי הדרוש. 

 דיוס של האזור החופשי של העוגן ייעשה לאחר השלמת בדיקות השליפה הנדרשות. .6

על מנת להגיע ככל המוקדם לשכבות הסלע הבריא )במיוחד בקיר הדרומי והקיר הדרומי מזרחי  .7

 . 030 -לתכנן את העוגנים/הברגים בזווית של כמומלץ  (

כאמור בשל קיום שכבת מילוי ייתכנו מפולות בעת הקידוח להתקנת הברגים. שיטות ביצוע  .8

 אפשריות יהיו שימוש במכונה קידוח בעלת צינור מגן או דיוס חלקי של הקדח וקידוח מחדש.

 .1378ותקן ישראלי  23פרק הכלונסאות יתוכננו ויבוצעו בהתאם למפרט הכללי בין משרדי  .9

בשל תופעת ריבוי חללי המסה וחללי קרסטים שצפויין להימצא יש לקחת בחשבון בריחות בטון  .10

 בזמן היציקה.

ובתקנים הרלוונטיים לרבות מילוי כל  26 -ו 23יש לבצע את כל הבדיקות המפורטות במפרטים   .11

 טפסי הבקרה המצורפים למפרטים.

מלחצים הידרוסטטים על הקירות נדרש לתכנן ניקוז של המיים מאחורי הקיר על מנת להימנע  .12

 ע"י נקזים אופקיים ו/או אנכיים.

 ביסוס מבנה הדיפו  1.7

 כללי 1.7.1

כאמור לעיל במפלס תחתית החפירות, מפלס רצפת מבנה הדיפו נמצאו שכבות של סלע גירי באיכות 

ריבוי בחללי המסה ובליה מסוימת נתגלו בינונית עד גבוהה עם למינות דקות של חוואר. תופעות של 

בחלק מהקידוחים. מקידוח בודד נמצאו שכבות סלע מרוסקות. בחלק מהקידוחים נתגלו חללי 

 קרסטים גדולים.

סעיף זה מפרט הנחיות לתכנון ביסוס מבנה הדיפו ע"י כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר בשיטת 

 ההקשה )מיקרופייל(. 

 ביסוס הגשרפרמטרים והנחיות לתכנון  1.7.2

 להלן ריכוז לכל הפרמטרים אשר ישמשו לחישוב הכלונסאות.   

 טון/מ"ר. 10תסבולת חיכוך בלחיצה:   .1

 טון/מ"ר 6.5תסבולת חיכוך במתיחה:  .2

 יש להזניח את המטר עליון בחישוב תסבולת חיכוך המעטפת.  .3
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 ס"מ.  45קוטר הכלונסאות יהיה לפחות  .4

 מ'.  8אורך מינימאלי של הכלונס יהיה  .5

 .50% -במצב של רעידת אדמה ניתן להגדיל את ערכי התסבולת לעיל ב .6

עומסים גדולים יותר יתקבלו ע"י זוג כלונסאות או יותר, קבוצת כלונסאות אשר יחוברו בראש  .7

 כלונס אחד.

ון/מ"ר. לקבלת ט 5000לחישוב תסבולת כלונס לקוחות אופקיים יילקח מודול מצע אופקי של  .8

 ספרת מודול מצע נדרש לחלק בקוטר הכלונס.

במקרה של קרבה של פחות משלוש פעמים הקוטר בין שני צירי כלונסאות סמוכים יש להקטין  .9

 . בכל מקרה המרחק הנקי בין הכלונסאות לא יקטן מקוטר הכלונס. 15% -את ערכי התסבולת ב

המפרט הכללי פרק  -ו 940הדרישות של ת"י הקבלן המבצע אחראי לביצוע הכלונסאות לפי כל  .10

 , כולל שיטת היציקה, טיב הבטון, טיב היציקה וכו'.23

בשל תופעת ריבוי חללי המסה וחללי קרסטים שצפויין להימצא יש לקחת בחשבון בריחות בטון  .11

 בזמן היציקה.

 רעידות אדמה 1.8

(, תאוצת הקרקע 5מס'  )תיקון 413על פי דוח גיאולוגי ולפי תקן ישראלי לרעידות אדמה ת"י 

 האופקית המרבית החזויה בקטע הפרויקט היא

 10%בתרחיש הסתברות של  0.1סביב  •

 5%בתרחיש הסתברות של  0.13סביב  •

 2%בתרחיש הסתברות של  0.6סביב  •

   .Bהינו  מתחת למפלס ביסוס המבנהשל התקן  3סיווג הקרקע לפי גיליון תיקון 

על פי מפת ההעתקים הפעילים והחשודים כפעילים בישראל "של המכון הגיאולוגי, לא סומנו העתקים 

 החשודים כפעילים. 
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 תכן מבנה רק"ל וכבישים

 עבודות עפר  1.9

כאמור תוואי הרק"ל מתוכנן לעבור בתחום מיסעה קיימת היום בחלק האמצעי של הכביש המורחב. פני 

כביש הקיים היום. בחלק מהקטעים ולטובת ההרחבות מבוצעת הכביש המתוכנן ברום קרוב לפני ה

 חפירה/חציבה רדודה. הטבלה הבאה מציגה חתכי רוחב מייצגים לאורך התוואי הכלול בתכנון.

 

2  

3  
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 חתכי רוחב מייצגים -3.1טבלה מס' 

 נתוני קרקע  3.1

בהתאם לממצאי קידוחי המבנה שבוצעו לאורך התוואי בתחום הכביש הקיים ניתן להגדיר שהשתית 

הצפויה להתקבל בחלק גדול מהתוואי מורכבת מכיסוי בעובי מצומצם של מילוי חול חרסיתי מעל 

וטבלה  3.1. ציור מס' חרסית שמנההכיסוי היה מורכב משכבה של  Km-6לשכבת סלע גירי. בקידוח 

 להלן מציג לוגים של קידוחי המבנה שבוצעו לאורך קטעי הכבישים הקיימים.  3.2מס' 

 
 : תיאור גרפי של ממצאי קידוחי מבנה3.1ציור מס' 
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 : פירוט לוגים של קידוחי מבנה.23טבלה מס' 

 מת"ק תכנוני 3.2

 המסלע על המושתת מילוי על ברחוב נווה יעקב מונח הקיים הכביש כי להבין ניתן לעיל האמור מתוך

בחלקים מהתוואי המילוי שנתגלה היה חרסיתי בעל פוטנציאל תפיחה גבוה. בהתאם לאמור הטבעי. 

במקרה שבתחתית החפירה מתגלה לכל אורך קטע הכביש הכלול בתכנון.  5%נקבע מת"ק שתית של 

בשימוש בחומר מילוי ס"מ  60שכבה של חרסית שמנה יידרש לבצע החלפת קרקע בעובי כולל של  

הדרישות המפורטות בהמשך. עובי החלפה זה דרוש לצורך השגת מת"ק שתית  אנרטי אטים על פי

 אחיד לאורך התוואי.

 טיפול בשתית טבעית )תחתית חפירה למבנה דרוש( 3.3

לצורך קביעת דרישות סופיות להידוק השתית הטבעית ולצורך בהחלפת הקרקע יידרש במהלך 

מתוכננים( חפירת בורות ניסיון לעומק הביצוע, לאחר חפירה למפלס שתית מתוכננת )תחתית מצעים 
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 3מ'. בבורות אלו תבוצענה בדיקות דירוג מלא )לרבות דירוג מעל  70-100מ' במרחקים של  1של כ 

. בשני בורות מסך כל 0.5, 0, גבולות אטרברג, תפיחה חופשית במפלסים 200ק"ג( ושטיפה דרך נפה 

צעו שתי בדיקות צפיפות מקסימאלית בשלוש הבורות )בחומרים מייצגים( במפלס תחתית החפירה יבו

 המילוי החוזר של בורות הניסיון יהיה על ידי דיס צמנטי.רמות אנרגיה. 

 35% -וגבול נזילות גדול מ 40% -גדול מ 200אחוז עובר נפה בקטעי שבהם מתגלה שתית חרסיתית עם 

ס"מ ע"י חומר מילוי אנרטי אטים. לאחר החפירה למפלס  60יידרש לבצע החלפת קרקע לעומק של 

 תחתית ההחלפה, יש לעבד את פני השתית חרסיתית לעומק המתאים, לפי המפורט בטבלה להלן:

 
 
 
 
 

 ס"מ. 20יבוצע עיבוד מבוקר לעומק  40%" מעל 3/4במקרה של חרסית עם אחוז משתייר על נפה 
 

 תכן מבנה מיסעה חדשה לכלי רכב 3.4

 נתוני תנועה לחישוב מבנה המיסעה החדשה

 נתוני התנועה נקבעו ותאומו מול יועץ התנועה של הפרויקט בהיסמך על המידע הבא:

 ספירות תנועה משנים קודמות. .1

 יעקבניתוחי תנועה כפי שפורטו בדוח תכן מבנה מפורט נווה  .2

 הנדסת תנועה –נתוני תנועה שנמסרו ע"י יועץ התנועה של הפרויקט משרד עמי בלום  .3

מציגה את נתוני התנועה שישמשו לחישוב מיבנה מיסעה חדשה לאורך תוואי הכביש  3.3הטבלה 

 המתוכנן.

 יחידות פרמטר
ערך נבחר 

 לתכנון

נפח תנועה יומי 

ממוצע לשני 

 הכיוונים

 9,500 ]אוטובוס/יממה[

 20 ]שנים[ תקופת שירות

 2.0 ]%[ אחוז גידול שנתי

 1.0 ]%[ אחוז משאיות 

 6.5 ]%[ אחוז אוטובוסים

 2 [ -]  מספר נתיבים

18W Σ 
תנועות אקוויולנטיות של 

 8.2סרן תכנוני בעומס של 
 טון

4.8×105 

 נתוני תנועה בכביש - .33טבלה מס' 

 חרסית רזה
40%>LL 

 חרסית בינונית
60%>LL>40% 

 חרסית שמנה
LL>60% 

20 40 60 
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 מבנה כביש חדש

חושב מבנה הכביש  5%בהסתמך על נתוני התנועה שסוכמו לעיל ולפי ערך מת"ק שתית של 

החדש הדרוש לאורך קטע רחוב נווה יעקוב הכלול בהארכה וכביש הגישה למבנה הדיפו. מבנה 

 המיסעה המתקבל הינו על פי הפירוט הבא:

 מבנה מיסעה קונבנציונאלי ללא אגו"מ:

מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א' וביטומן  19תא"מ  6 -ס"מ 5 5 4
10-PG70 

מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  25תא"צ  9 -ס"מ 8 5 7
 PG68-10וביטומן 

מ"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'  25תא"צ  12 -ס"מ 11 6 10
 PG68-10וביטומן 

 ס"מ 20מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות בעובי  15 -ס"מ 14 40 13

 עובי מבנהסה"כ  18 -ס"מ 17 56 16

 

 הרב פרדס – שיקום המיסעה הקיימת 18.1

. לאורך קטע 410 – 400במסגרת התכנון הנוכחי מתוכנן שיקום של קטע כביש הרב פרדס בין החתכים 

כביש זה נמצאו נזקים בפני האספלט הקיים, נזקי בלייה, התפוררות  ונזקי בלוק חמורים )ראה ציור 

הזה נדרש לבצע פירוק מלא של שכבות האספלט הקיימות (. על מנת לטפל בנזקים מהסוג 4מס' 

וריבוד בשכבות אספלט חדשות. על פי ממצאי קידוח מבנה שבוצע בקטע הכביש שבנדון קיים עובי 

 ס"מ. 22אספלט כולל של 
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 קטע כביש הרב פרדס –: סדקי בלוק בחומרה גבוהה 4ציור מס' 

 

בהתאם למה שנמסר ע"י המתכנן המוביל נדרש לשמור על המפלסים הקיימים של פני האספלט. 

כלומר המפלסים של פני אספלט מתוכנן לאחר ביצוע עבודות הקירצוף ריבוד יהיו זהים למפלסים של 

 פני אספלט קיים.

 בהתאם השיקום יכלול ביצוע של הפעולות הבאות:

 ס"מ(. 22)עובי מוערך מקידוח מובנה הינו פירוק אספלט קיים לכל העומק  .א

 חרישה והידוק של שכבות המצע .ב

 ק"ג/מ"ר 0.8-1.2ריסוס ציפוי יסוד בכמות  .ג

מ"מ עם אגרגט גס  25ס"מ עם תערובת אספלטית חמה תא"צ  6ריבוד בעובי  .ד

 .PG68-10גירי/דולומיטי סוג א וביטומן 
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 ק"ג/מ"ר. 0.25-0.5ריסוס ציפוי מאחה בכמות  .ה

מ"מ עם אגרגט גס  25ס"מ בתערובת אספלט מסוג תא"צ  5בי ריבוד בעו .ו

 .PG68-10גירי/דולומיטי סוג א וביטומן 

 ק"ג/מ"ר. 0.25-0.5ריסוס ציפוי מאחה בכמות  .ז

מ"מ עם אגרגט גס  25ס"מ בתערובת אספלט מסוג תא"צ  5ריבוד בעובי  .ח

 .PG68-10א וביטומן  גירי/דולומיטי סוג 

 ק"ג/מ"ר. 0.25-0.5ריסוס ציפוי מאחה בכמות  .ט

מ"מ עם אגרגט בזלתי סוג א  19ס"מ בתערובת אספלט מסוג תא"מ  5ריבוד בעובי  .י

 .PG70-10וביטומן 

 

 תכן מבנה רק"ל 18.2

 בשדרות המתוכנן התוואי לאורך ל"הרק של החדשה המיסעה מבנה עובי תכינת את מביא זה פרק

 .ובכניסה לדיפו יעקב נווה

 :להלן מובא הצרפתי מהיצרן הקיים המידע

- Axle load: 12.5t (source doc. JER10-70-D200-CTM-0001 rev F) 

- Distance between axles: 1,6m 

- Distance between bogies: 11,14m approx. 

- Coefficient for dynamic stresses: 1.3 to 1.5 (usual ratios) 

- Slab thickness is constant (20cm+19cm) unless the soil’s measured strain 
modulus – as per standard DIN 18134 attached - is lower than 50 MPa. In 
such a case, the slab thickness would become (20cm+29cm). 

- Ev2 (measured) > 50 MPa , K = Ev2 / Ev1 > 2 
 

 הבטון טבלאות דרוש שעובי מגפ"ס 50 -גדול מ Ev)2( דפורמציה מודול עבורבהתאם להנחיות היצרן 

לצורך תכן מבנה שכבות האספלט הדרושות מתחת לפלטות הבטון ס"מ(.  20ס"מ +  19ס"מ ) 39 יהיה

חישוב עובי  .ברזל מסילות של התחתון המבנה לתכינת התכנוניות בהנחיות שימוש נעשה,של הרק"ל 

 שכבת המצע נעשה לפי המשוואה הבסיסית המפורטת להלן:

 

+C)*1000s+B* CBR2s= (A*CBRA-subH 
 

- A-subH- .)מבטא את עובי שכבת המצע מסוג א' המונחת על השתית )מ"מ 

- sCBR- .)%( מבטא את מת"ק השתית 

- A, B, C-  מבטאים את מקדמי המשוואה בתלות במודול דפורמציה דרוש בפני מצעT-V2E. 

 
719.1

T2VE5952.4A
−

−= 

1756.0)Eln(0210.0B T2V −= − 
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6346.1)Eln(5665.0C T2V −= − 

 

 

 + 19 מ"ס (20 קבוע יהיה הבטון טבלאות עובי ס"מפ- 50 מ הגדול Ev)2( דפורמציה מודול עבור

 .39)מ"ס

מהנוסחה לעיל, חישוב עובי שכבת המצע מתחת לפלטות תלוי בעיקר במודול הדפורמציה כפי שנראה 

מג"פ  50)פרמטר תכנון קבוע( ומת"ק השתית המתוכננת. לפי חישוב )עבור מודול דפורמציה של 

ס"מ כל אחת(.   12ס"מ )שתי שכבות בעובי  24( מתקבל עובי שכבות מצע של 5.5%ומת"ק תכנוני של 

 הרק"ל יהיה לפי הפירוט הבא:בהתאם מבנה 

 ס"מ 19 –מבנה טבלת בטון עליונה    –

 ס"מ 20 –מבנה טבלת בטון תחתונה  –

  ס"מ 24 –  מצע סוג א' )שתי שכבות( –

 ס"מ 59 –סה"כ                                  –

 לחומרי מילוי הנחיות  18.3

 דרישות לחומר המילוי אינרטי אטים   

 חומר אטים לא תופח שיעמוד בדרישות המפורטות להלן:חומר המילוי האינרטי יהיה 

, A-1 לא) A-2 -ו  A-6 ,A-4כחומרים  AASHTOחומרים המסווגים לפי שיטת המיון של  •

A-3 ו-A-7.) 

, 40% – 25%יהיה בתחום בין  #200, עובר נפה ס"מ 8גודל מקסימלי של אבן לא יעלה על  •

 .PI=10%ואינדקס פלסטיות מקסימלי  LL=35%גבול נזילות מקסימלי 

 החומר יהודק לדרגת הידוק הנדרשת על פי המפרט הכללי, בהתאם לסוג החומר. •

 , בתחום רטיבויות העיבוד.0.5%שיעור התפיחה בבדיקת מת"ק מעבדתית לא יעלה על  •

 .5%מת"ק תכנוני מינימלי של  החומר יהיה בעל •

 .2014משנת  51.04ההידוק יבוצע על פי הנחיות המפרט הכללי הבין משרדי פרק 

 דרישות לדייס מחול צמנטי 

במקומות שבהם לא יהיה ניתן לבצע הידוק מבוקר בשל רוחב חפירות צר ובמילוי מסביב לתשתיות 

 שישמש לתערובת יהיו כדלקמן:ייעשה שימוש בדייס חול צמנטי. תכונות החול 
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 ; 100% –( #4) 4.75עובר נפה  -

 ; 25%מקסימום  –( #200) 0.075עובר נפה  -

 . 6%מקסימום  –( PIאינדקס פלסטיות ) -

ממשקל התערובת בתכולת רטיבות המתאימה  8%החול יהיה מעורבב עם צמנט בכמות של 

ייצור הדייס יהיה אך ורק .  S-8צמנט( במצב הרטוב -לקבלת דירוג סומך )עבור דייס חול

 להכנת בטון. 118במפעל, בשיטה שעומדת בדרישות ת"י 

 ם נוספיםישהדג 18.4

 כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו על פי המפרט הכללי הבין משרדי.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


