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 מורדות ארנונה – עבודות סלילה בכבישים

 
 רשימת המתכננים

 
  טל': ישראל מקרקעי רשות    יזם:

  פקס:        
 

 6511335-02 טל': "מבע ירושלים לפיתוח חברה מוריה  :מבצעת חברה
 02-62975390 פקס:        

 
 6511335-02 טל': "מבע שלם פרויקט ניהול  ניהול פרוייקט:

 02-6511078 פקס:        
 

 6142142-03 טל':  צפריר - פרחי  אדריכלות:
 03-6142141 פקס:        

 
 6420103-03 טל':    יהודאי - שובל  קונסטרוקציה:

 03-6420223 פקס:        
 

 6525442-02 טל': ויסמן שלומי – EECC    חשמל:
 02-6525443 פקס:        

 
 5651224-02 טל': באמצעות רפאל דגן  הגיחון    :ביוב

 02-5651232 פקס:        
 

 6924328-03 טל': באמצעות תה"ל הגיחון     :מים
  פקס:        

 
  9733640-03 טל':    מנעד    פיתוח:
 03-9773090 פקס:        

 
 6344411-03 טל':   .ע.מ.ר   :תנועה
 03-6341313 פקס:        

 
 5751755-03 טל':    אלתן  :וניקוז דרכים
 03-5750127 פקס:        

 
 9507984-09 טל':   דוד דוד  :קרקע ייעוץ
 09-9555972 פקס:        

 
 7526531-03 טל':  זלצמן עוזי  :גיאולוגיה
 03-7527242 פקס:        

 
 9623817-03 טל':  מדידות עדי  :מדידות
 03-9623818 פקס:        

 
 

 באמצעות המפקח בלבד. תיעשהפניה אל המתכננים 
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 רשימת המסמכים
 

 שאינו מצורףמסמך  מסמך מצורף המסמך
  הצעת הקבלן מסמך א'
 תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן   מסמך ב'
במהדורה  -המפרט הכללי לעבודות בניה   מסמך ג'

 העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות
  שם המפרט מס' 

  מוקדמות 00
  עבודות עפר 01
  עבודות בטון 02
  מוצרי בטון טרום 03
  בניהעבודות  04
  עבודות איטום 05
  נגרות אומן ומסגרות פלדה 06
  מתקני תברואה 07
  מתקני חשמל  08
  עבודות טיח 09
  עבודות ריצוף וחיפוי 10
  עבודות צביעה 11
  עבודות אלומיניום 12
  עבודות בטון דרוך 13
  עבודות אבן 14
  מסגרות חרש 19
  ןימתועשים בבנירכיבים  22
  פיתוח האתר 40
  גינון והשקיה 41
  קווי מים ביוב ותיעול 57

במהדורה העדכנית  –נתיבי ישראל  מפרט 
 ביותר ליום הגשת ההצעות

  עבודות בטון יצוק באתר 02 
  כלונסאות 23 
אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים  

 למפרטים הכלליים
 תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו  1-מסמך ג'

 
 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  2-מסמך ג'
 מיוחדים

 

  כתב כמויות מסמך ד'
  מערכת התוכניות מסמך ה'
  דו"ח קרקע מסמך ז'
  לוח זמנים שלדי מסמך ח'

 
המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או 
בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את 

הגשת הצעתו מאשר כל מציע כי מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז. ב
הוא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם 

 המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז. 
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 הערות

 באתרהמפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור 
 www.online.mod.gov.il כמו כן גם מפרט נתיבי ישראל ניתן לאיתור באתר  הכניסה לאתר חופשית לכול

 .החברה
 
פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי צוות  כוללמסמך ה

המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר כי 
. בכל ים של מוריהבא להוסיף על האמור בחוזה הקבלנקרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן 

מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין 
 מחמירים יותר ביחס לקבלן.  חיוביםהוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת 

 
 
 
 

        ___________________ 
חותמת וחתימת הקבלן              

http://www.online.mod.gov.il/
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 1-מסמך ג'
 

 71/2019המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי בקשה להציע הצעות /חוזה 
 

 תנאים כלליים מיוחדים
 

 תיאור העבודה  00.01
 ארנונה בירושלים.  מורדותבאתר  עבודות  ביצועה להציע הצעות/חוזה זה מתייחסת להעבודה נשוא הזמנ

 היתר:  ביןו את כל המפורט במסמכי ההזמנה ובתכניות, כוללת העבודה
 .ופירוק  הכנהעבודות  (1
 , כולל ראשי כלונסאות.שונים מסוגים כלונסאות עבודות (2
ועוגנים  קירות בטון מזוין, קירות כובד –תומכים מסוגים שונים  קירותעבודות בטון שונות, בין היתר  (3

 .מכל הסוגים
עבודות מילוי או שימוש בו באתר ל ופינוי החומר החפור, ניפוי וגריסה חפירה/חציבה –עפר  עבודות (4

 חפירה וסילוק פסולת לאתר שפיכה. בחומר מקומי. הספקה, פיזור והידוק מבוקר של מילוי מובא.
, שכבת אספלט ראשונה, מדרכות וחניות בהתאם לתוכניות מבנה מיסעה חלקי –סלילה בכבישים  עבודות (5

 אספלט.
 "פים.ושצניקוז בכבישים  עבודות (6
 .ביוב עבודות (7
 .תאורה עבודות (8
 וכו'. השקייהחשמל, תקשורת,  –שונות  חציות (9

 עבודות פיתוח בכבישים ושצ"פים. (10
והמערכות שיבוצעו על  שונות, כולל לשלבי עבודות הפרויקטלכל תקופת ההקמה של  -שרותי קבלן ראשי  (11

 ידי אחרים. 
 .היזמים ידי על ניםיהבני בניית תקופת למשך האתר אחזקת (12

 
בשלב הראשון של העבודה  תשומת לב הקבלנים כי אולםחודש כמפורט להלן,  28של  העבודה תבוצע ברצף אחד 

על הקבלן לבצע כל העבודות הדרושות על מנת לאפשר ליזמים להכנס )להלן "שלב א'" חודש  20אשר אורכו 
 אתר. לעבוד ב

 
 הינן לפחות:א'  העבודות שיבוצעו בשלב

 .ופירוק  הכנהעבודות  (1
 , כולל ראשי כלונסאות.שונים מסוגים כלונסאות עבודות (2
קירות בטון מזוין, קירות כובד ועוגנים  –תומכים מסוגים שונים  קירותעבודות בטון שונות, בין היתר  (3

 מכל הסוגים.
עבודות מילוי או שימוש בו באתר ל ופינוי החומר החפור, ניפוי וגריסה חפירה/חציבה –עפר  עבודות (4

 בחומר מקומי. הספקה, פיזור והידוק מבוקר של מילוי מובא. חפירה וסילוק פסולת לאתר שפיכה.
 .ניקוז בכבישים עבודות (5
 כל עבודה אחרת בהתאם להוראות המפקח. (6
והמערכות שיבוצעו על  שונות, כולל לשלבי עבודות הפרויקטלכל תקופת ההקמה של  -שרותי קבלן ראשי  (7

 ידי אחרים. 
 

כך שהתקופה הכוללת  את יתר העבודות הכלולות במכרז זה הזוכהובאופן רציף ישלים לעבודות שלב א' בהמשך 
 חודשים.  28לביצוע העבודות ממועד קבלת צ.ה.ע. ועד למסירה תהיה 

חודשים לגביו לא תשולם לזוכה תוספת או הארכת  3מזמין )באפר( של למשך זמן זה יכול להתווסף מרווח בטחון 
שיקול דעתה הבלעדי של חברת "מוריה" והיא היחידה י הינו על פמשך. מובהר כי השימוש במרווח בטחון זה 

 אשר תוכל להינות ממנו.
 

 הינן:א'  שלבבהמשך לשיבוצעו הנוספות העבודות 
, שכבת אספלט ראשונה, מדרכות וחניות בהתאם לתוכניות מבנה מיסעה חלקי –סלילה בכבישים  עבודות (1

 אספלט.
 "פים.ושצניקוז בכבישים  עבודות (2
 .ביוב עבודות (3
 .תאורה עבודות (4



6 

 

 וכו'. השקייהחשמל, תקשורת,  –שונות  חציות (5
 עבודות פיתוח בכבישים ושצ"פים. (6
כל עבודה אחרת שתידרש בהתאם למכרז, למפרטים ולדרישות המזמין לצורך השלמת הפרויקט וביצוע  (7

 מסירות.
בקרת איכות רה יכלול בין היתר גם תיק יתיק המסתשומת לב המשתתפים כי  מסירת הפרויקט למזמין. (8

 .שאושר על ידי אבטחת איכות, אישורי מתכננים, מדידות עדות לתשתיות וכל שיידרש על ידי המפקח
והמערכות שיבוצעו על  שונות, כולל לשלבי עבודות הפרויקטלכל תקופת ההקמה של  -שרותי קבלן ראשי  (9

 אחרים. קבלנים ידי 
 

כן קיימת  ההזמנה.חודש כמפורט במסמך  24של בגמר ביצוע על העבודות במכרז זה תהיה תקופת אחזקה 
 חודשים. 24אופציה )זכות ברירה( לתקופת אחזקה נוספת בת 

 במסמך זה. 51.10.0050מפורטות בפרק תקופת האחזקה פרוט הפעילויות והעבודות ב
 במשך תקופה זו יבוצעו באתר עבודות בניה על ידי היזמים השונים.

 
 האתר 00.02

"(, את דרכי הגישה לאתר וממנו, האתרהקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר )להלן: "הגשת ההצעה ע"י 
את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשבון את השפעת כל הגורמים הללו 

 על אופן ומהלך העבודות, נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה. 
 

התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כולל דרכי הכניסה והיציאה, הוראות כמו כן הקבלן מצהיר כי כל 
הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה והשינוע נלקחו בחשבון 
על ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז. בנוסף לכך הקבלן 

ר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף מצהי
 זה.
 

 גידור ושילוט האתר 00.03
לחוזה הקבלנים של מוריה(. בנוסף מובהר כי  18 סעיף ראוהאתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )

ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע העבודות, על הקבלן 
 להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

הנחיות המפקח, את השילוט במידה על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי 
 ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

 הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח. 
 

 7.0שערי כניסה דו כנפיים ברוחב  שישהבנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות 
מ' לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניסת עובדים, משולבים בגדר ההיקפית, העשויים  2.50מ' כ"א ובגובה 

מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה / היתר הבניה או 
 לקבלן ישולם לא"ל הנ עבורח. הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפק

 . הקבלן בהצעת כלול יהיה והדבר תוספת
 

 התארגנות בשטח 00.04
על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר העבודה ובה 

 מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכן משרדי הקבלן והמפקח, גבולות השטח המגודריפורט בין היתר 
 על התכנית להיות תואמת לדרישות העירייה ו/או היתר הבניה, ובהתאם להוראות המפקח. וכדומה.

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או של המפקח, 
מובהר הללו.  הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות חשבון לתבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י וע

 . בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית
 

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות מיד עם  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 
קבלת צו התחלת עבודה. בכלל האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות את כל הנדרש לפי הוראות 

וזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הנדרש, וכן את כל הח
העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת לוח זמנים, גידור, מינוי של 

 מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. 
 

 שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין 00.05
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תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום העבודה 
 ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 
 סידורי ניקוז 00.06

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

 
סיבה אחרת. לצורך זה על הקבלן לקחת הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל 

בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת בורות סניקה 
 זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקוז אינו  ויגרם היה
 מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

 כולל, עת בכל פעיללציין כי בפרויקט קיים קו ניקוז פעיל משכונה קיימת. באחריות הקבלן לוודא כי הקו  יש
 היחידה במחירי כלולה והיא זו פעילות עבור תוספת תשולם לא. הביצוע בזמן זה קו של זמניות העתקות ביצוע

 .השונים
 

 לוח זמנים ודיווח 00.07
לוח הזמנים על בסיס לו"ז המזמין יכין הקבלן יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז.  הקבלן .א

על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבודות  כפי שידרשמפורט 
,מובהר לקבלן כי קיימות אבני דרך באתר עצמו, רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירה, משאבים וכו'

הנגזרות ממועדי השיווק ליזמים במתחם ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בדכי לעמוד בלו"ז זה ,כולל 
 שמרות כפולות או הגברת צוותים עבודה במ

 לוח הזמנים יכלול: .ב
 רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי. (1
 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. (2
רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים והציוד  (3

 באתר העבודה.
 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  (4
או חשבון מקדמה טרם  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  (5

 הגשת לוח זמנים כנדרש.
במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים לגבי  .ג

 , כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.התקדמות העבודה, ציוד
 לוח זמנים זה מחייב, לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח. .ד
תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת החשבון. ארבעה  .ה

 זמנים אחת לשבועיים. חחודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלו
במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים  .ו

 בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 
   
 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.08

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

 
 דרישות מחייבות לביצוע העבודות 00.09

ם לעיין היטב בהוראות החוזה והמכרז, תוך להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלני
 שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א
 יום מכניסה לביצוע.  14יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  .ב
יום על  14הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למנה"פ, תוך  .ג

 אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות. חוסרים,
לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך המועד  .ד

ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. התכנית תתאר בין  30תוך  -המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין 
את החלוקה לקבוצות עבודה ולארגון הכוחות לעמידה השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן 

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

 
  דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות  00.10

הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה מגרשים אחרים, מלבד מובהר בזאת במפורש כי 
אם ניתנה הנחיה מהמזמין. הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים, מחסנים, 

דרכי  בענין למגבלותהיתר  ביןתשומת לב הקבלנים  דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.
 הגישה המפורטות בחלק הכללי של מסמכי המכרז.

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

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

 ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.
 

תחזוקת הקמה ולתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור להקים ולהקבלן אחראי ל
 הקבלן ולא ישולם בנפרד.הגדרות, דרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של 

נקודת עבודה הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע, כמו כן לוחות זמניים בכל 
 עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.עבורו ו

 
עבורו כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור ההתארגנות,  נקודת עבודהן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל הקבל

ל הקבלנים שיעבדו באתר. ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע עבור כו
 העבודה ו/או לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה. 

  
 חשבונות ממוחשבים  00.11

ית ליתן הנחיות הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשא
ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים ומסונכרנים בהתאם 
לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל האחראי 

 במוריה.
  
 שונים מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים  00.12

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות כמיטב יכולתו 
על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום 

 מוקדם עם המפקח.
 

 יומן עבודה 00.13
לחוזה הקבלנים של  2ל בהתאם לאמור בסעיף והעבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכיומן עבודה ינוהל במקום 

מוריה. יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע שתיבחר, ללא 
 תמורה נוספת.

 
 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 00.14

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על חשבונו כל נזק 
שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את אותם 

אלא אם המפקח הורה לו המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, 
אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' 

 ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו. 
 

 מים וחשמל 00.15
וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת הפעלת גנרטור בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים 

ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך. עוד 
מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה 

 וע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך האמור, יישא בו הקבלן בלבד.במהלך ו/או בסיום ביצ
 

 קיון אתר העבודה ישמירה על נ 00.16
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הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע העבודה, 
ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/או הוראה של גורם לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה 

מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד אחר, מוריה רשאית 
להוסיף מגבלות מטעמה )נוסף על אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור. בכלל 

ה תיעשה תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי האמור, כל הפעלה של מגרס
הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה מטרד 
לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה )או הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, 

 בלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. מ
 

מבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו של המפקח ותוך 
התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת ולסלקה על חשבון 

ההוצאות בכל דרך שתראה לו. המזמין או מי מעובדיו לא יהיה אחראי הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבות את 
כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור. על הקבלן לנקוט בכל 
האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים 

עות מתאימות. בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע בירי
עבודותיו לקדמותו. רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל 

 תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.
 

 AS MADEתכניות עדות  00.17
( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. בנוסף AS MADEמחוייב בהמצאת תכניות עדות )הקבלן 

מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך העבודה ו/או במקרה של 
ות מוריה וללא כל הגשת תכניות עדות לכל מקטע בנפרד, לפי הנחי –הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים 

 תוספת תשלום. 
 

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

 לצורך ביצוע העבודות. 
 

כנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי של התוכניות לצורך ה
הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל הסטיות מהתכנון המקורי, 

מסומנים בתוכניות, שלא ( העתקים כל אחת. בכל המקומות שלידם מידה או גובה ה5וימסרם למפקח בחמישה )
יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש 
ולפי המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו. התכניות המופיעות 

ם נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכי
   מטעמה. חשבון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.

 
  משרד למפקח 00.18

 

 :הקבלן של הזמני למבנה דרושות מינימליות מידות להלן

 
 לפיקוח מבנה .1

 הבלעדי לשימושו שדה כמשרד שישמש מבנה חשבונו על ויציב הקבלן יספק, העבודה ביצוע לפני 
 והרשויותהמפקח /הפרויקט מנהל"י ע שיאושר במקום יוצב המבנה. והפיקוח הניהול צוות של

 באחריותו הישירה של הקבלן. הכל, בדבר הנוגעות
 :הבאות הדרישות על יענה השדה למשרדי המבנה 
 2 ויכלול' על פי השרטוט המצורף, מ 3.80×14.30לפחות  תהיינה המבנה מידות 1.1 

מ'.  2.5התקרה יהיה לפחות  גובה. ומטבחון שירותים, ישיבות חדר, מזכירות, משרדים
מ"ר. כל החלונות והדלתות  0.6שטח כל חלון )חלון אחד לפחות לכל חדר( יהיה לפחות 

הם במתקני סגירה ונעילה נאותים, יהיו אטומים בפני חדירת מים ויותקנו ב יצויידו
 רשתות נגד חרקים וכן סורגים.

 מסוג מבנה טרומי מטיפוס מאושר על ידי המפקח. חדש יהיה המבנה 1.2 
 ו/או קרמיקה. טרצוהמבנה תהיה ריצוף  רצפת 1.3 
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 אנרגיה מקור או לגנרטור לחילופין)או  החשמל חברת של החשמל לרשת יחובר המבנה 1.4 
יהיו ממוזגים ותותקן בו תאורה פלואורסצנטית (, כל החללים בו המפקח"י ע שיאושר

תקנית. כמו כן, יותקנו בכל חדר לפחות ארבעה שקעים לחיבור אביזרי החשמל השונים. 
הקבלן יתקין, באמצעות חברת "בזק", שני קווי חוץ, כולל חיבור לחדרים השונים, 

 כאשר לכל עמדה יחוברו שני הקווים. הקווים יהיו חסומים לחיוג לחו"ל.
 .המפקח אישור טעון יהיה והשירותים השדה משרדי מיקום 1.5 
 לאחר ימים 14או /ו העבודה תחילת לפני ימים שבוע המפקח לרשות יועמדו המשרדים 1.6 

 , לפי המוקדם.העבודה התחלת צו תאריך
 (:חדשים יהיו הפריטים כל) להלן המפורט"י עפ הקבלן"י ע ויצויד ירוהט המבנה 1.7 
 ס"מ לפחות עם מגירות. x 200 80שולחנות משרדיים בגודל  4 1.7.1  
 .גלגלים עלמנהלים  כסאות 20 1.7.2  
 ס"מ לפחות. x 300 150שולחן אובלי )לחדר ישיבות( בגודל  1 1.7.3  
ארונות עץ עם מדפים  2ס"מ,  x 240 x 40 350ארונות עץ עם מדפים בגודל  4 1.7.4  

 ארונות עץ סגורים עם מנעול בגודל  שני"מ,ס x 240 x 40 250בגודל 
200 x 40 x 80 1.6כונניות עץ בגודל  4 -ס"מ וX120X60 ודלתות מדפים עם 

 .נגררות
 .A4פקסימיליה עם הדפסת לייזר בגודל  מכשיר 1.7.5  
ככלל מחשבים יכללו תכנות עדכניות ואישורים של מערכת  : מחשב עמדות 3 1.7.6  

 ,DWGתכנית לקריאה של תכניות , MSPROJECTהפעלה, תכניות אופיס כולל 

PLT .'מפרט המחשבים יקבע על ידי המזמין. וכו 
 .רשיונותהתוכניות יהיו תוכנות עם  כל   
דפים לדקה לפחות להדפסה בנייר  16עם מהירות הדפסה  צבעונית לייזר מדפסת 1.7.7  

 .A4בגודל 
 .צבעוניות דיו הזרקת מדפסות 2 1.7.8  
עם אפשרות הגדלה / הקטנה של  A4-ו A3 בגודל מסמכים לצילום צילום מכונת 1.7.9  

ומתקן לצילום חבילות נייר ברצף )פידר(, כולל  50% - 200%המסמכים בין 
 .שידרשאחזקתה השוטפת ונייר צילום כמה 

 מסמכים עם מתקן להזנת נייר ברצף )פידר סורק 1.7.10  
 ( )נתב( המאפשר חיבור אלחוטי וגם חוטי לאינטרנט מהיר +ROUTER) ראוטר 1.7.11  

 EDIMAX-8-PORT FASTחיבור למדפסת ומפצל רשת פנימית לדוגמא 
ETHERNET SWITCH. 

 .מינרליים מים או מסוננים מים מכשיר 1.7.12  
 .קפסולות עם קפה מכונת 1.7.13  

 אשר אחזקה חברת עם יתקשר הקבלן כן כמו, מהחנות חדש להיות הציוד כל על 1.7.14 
 בתקופת המחשב במערכת תקלה לכל ההודעה ממועד שעות 6 תוך שרות תיתן

 .לפיקוח יועבר התקשרות מהסכם ההעתק. הקבלן"י ע המשרד אחזקת
 מכוניות. 15 -המבנה יוכשר שטח חניה ל ליד 1.8 

 המשטח הכשרת כולל, השדה משרדי לאתרכוללת גם הכשרת דרכי גישה  העבודה 1.9
 על המשטח ניקוז הסדרת כולל, המשטח על אספלט יישום כולל, המבנים להצבת הדרוש

 .המפקח של רצונו לשביעות האתר להשלמת דרושה נוספת עבודה וכל הצורך פי
העבודה כוללת גם העברת האתר בשלמותו למקום חדש, על פי הוראות המפקח. האתר  1.10

החדש יאורגן כנ"ל, לשביעות רצונו של המפקח. העברה אחת של האתר כמפורט לעיל 
 את הקבלן בתשלום מיוחד אלא רואים אותם כלולים במחירי העבודה.לא תזכה 
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 לצוות אבטחת איכות  משרד .2

 ארונות 2 ו כסאות 6, שולחנות 2 עם מרוהט, הפיקוח למשרדי זהה בגימור"ר מ 12 בגודל משרד 
 .לנעילה שניתנים"מ ס 200X200X40 מתכת

 .הפיקוח למשרדי דומה אלחוטי נתב באמצעות ולאינטרנט בזק לקו יחובר המשרד 
 .צבעונית דיו הזרקת מדפסת כולל, הפיקוח למשרדי זהה מחשב עמדת תותקן במשרד 

 שדה מעבדת .3
 .וביוב מים, לחשמל שיחובר"ר מ 30 בגודל מבנה 

 :הערות .4
 .מקוריות תהינה לעיל הרשומות התוכנות כל 4.1 
 .באתר העבודה תקופת לכל התוכנות יצרני עם שירות לחוזי ידאג הקבלן 4.2 
 ואחזקתם יומי היום ניקויים, והשירותים השדה משרדי לשמירת אחראי יהיה הקבלן 4.3 

 300 אספקת', הפקס ולמכשיר המדפסת, הצילום למכונת נייר אספקת לרבות, השוטפת
, המים לרשת הדרושים החיבורים לכל לדאוג עליו יהיה וכן לחודש קפה קפסולות
 .ואינטרנט הטלפון, החשמל, הביוב

 מותנית בפרויקט ראשון חלקי חשבון של ואישור שהגשה כאן מודגש ספק הסר למען 4.4 
 לתשתיות וחיבור הציוד אספקת, המזמין מטעם האתר למנהלת המבנים בהקמת
 .לעיל כמפורט
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כי כל ההוצאות השוטפות כגון ראשי הדפסה למדפסות, טונר למכונות הצילום,  יובהר 4.5 
 האמצעים כל של התקינה לפעילותם האחריות וכן', וכיובדפי צילום מגדלים שונים 

 .בנפרד עליהם ישולם ולא הקבלן של חשבונו ועל באחריותו הנם זה בסעיף הכלולים
 
 

 תיאום ישיבות 00.19
הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום במועד ובתדירות שיקבע על מנהל 

 ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.
 

 אחריות תעודת 00.20
על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם 

חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו באחד  החומרים שלגביהם קיימת
 ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.

תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד(. תעודות האחריות יהיו 
 חלק מספר המתקן.

 
 ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעילתנאים  00.21

המבצע לקחת בחשבון כי הפרויקט מצוי בסמוך לקונסוליה האמריקנית ולשגרירות האמריקנית  על 
 '.וכולנושא כוח אדם, שעות עבודה  מיגבלותבארנונה. על המבצע לקחת בחשבון כי ייתכנו 

הנפקת  -על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור בטחוני  .א
חייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן מסירת הפרטים האישיים של כל האישור מ

 עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין הכוללים שם ות"ז שישלחו אל המזמין.
על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן חלקי בלבד  .ב

יש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו. הגשת רשימת עובדים הינה ועל כן מומלץ להג
 חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות.

 עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת. .ג
והדרישות וההגבלות המפורטים  הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים .ד

 בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.
המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים לפסילת מי  .ה

 .זה בענין, ולקבלן לא תהיה כל טענה מהמועמדים
עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה כלשהי לגבי הקבלן מצהיר בזאת, כי  .ו

 תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.
 

 "ערך"שווה  מוצר או חומר מחיר 00.22
אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של הקבלן על  .א

מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי המכרז, את מחירי היצרן 
 ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג, הטיב, המבחר,  .ב
, מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים לאישור הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות

 יםהקובע והאדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח יהי
 באם החומר, המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים ובתכניות. יםהבלעדי

היטב את הדרישות בתכניות, במפרטים,  למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק .ג
ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כתב הכמויות, לגבי סוג 

 החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד', לא תתקבל לאחר מכן.
תקנים ומסמכים אחרים תקבע  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או .ד

הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האדריכל ו/או היועץ 
 הרלוונטי ו/או המפקח.

או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, שיקול הדעת הבלעדי ליישום דרישות /וידי האדריכל ב כי מובהר .ה
דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, ללא מתן  המסמכים במכרז / חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול

 הנמקה כלשהי.
באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר, יהיה הקבלן  .ו

חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר היסוד המוסכם לבין מחיר 
 דש, וזאת ללא הסתייגויות.היסוד של החומר הח
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כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת העבודה  .ז
ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא עיכוב לוחות זמנים 

 וביצוע.
 

 ומעברים פתחים תיאומי 00.23
קירות או  של כל המערכות הקשורים לביצוע דומה)לרבות אספקתם(, מעברים וכאומי פתחים, שרוולים ית

 יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. םקונסטרוקטיביי םאלמנטי
 

 עבודות באזורים שונים
 יחד. לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, המקום בו תבוצע העבודה

 ,סביבתו או העבודה באתרהיזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר  כי, מובהר זאת עם
 והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

 
 הכנת פתחים ו/או מעברים

צוינו בתכניות, בין אם המזמין הורה לבצעם, או כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם 
בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים, לא ימדדו ולא 
ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן 

 אף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום. לבצעם לפני היציקה ו
 

 מעבדה בדיקות 00.24
ככלל, הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או למסירת העבודות לגורם 

לחוזה קבלנים מוריה, לצורך  70מטעם המזמין. האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן, לפי סעיף 
 ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

 
 בפרויקט. זמניים תנועה הסדרי 00.25

 למסמכי המכרז צורף תכנון מנחה בלבד להסדרי תנועה / הסדר תנועה ראשון.  .1

על הקבלן לשכור על חשבונו שירותי יועץ תנועה מקצועי להכנת ואישור תוכנית מפורטת של  .2

עבודות חפירה כולל , הכוללים הין היתר: הסדרי תנועה זמניים בשלבי הביצוע השונים

כבישים חדשים, צמתים ת וטיפול בכבישים הקיימים , סליל  מים, עבודות עפר , הרחבותתיאו

 חדשים ורמזור, תרשימים וכד'. 

מתכנן התנועה מטעם הקבלן כוללים במחירי היחידה בכתב  שכר טרחה של  עלויות של

 .הדרושים האישורים כל קבלת כוללהכמויות החוזי ויהיו על החשבון הקבלן בלבד. 

הקבלן רשאי לתכנן על חשבונו ולהגיש למשטרת ישראל ומחלקת התנועה של עירית ירושלים  .3

מין העבודה, אישור המשטרה תוכניות הסדרי תנועה חליפיות. אם הקבלן יקבל את אישור מז

 ואישור מחלקת התנועה בעירית ירושלים יהיה הקבלן רשאי לפעול עפ"י תכנית חלופית זו. 

אישור תכניות הסדרי תנועה חלופיות ו/או נוספות לא יגרום לשינוי במחיר היחידה ו/או בלוח  .4

 הזמנים ולא יהוו עילה לתשלום נוסף. 

הסדרי תנועה  כלהכמויות הינו סכום קבוע וסופי עבור מודגש באופן מיוחד כי ההקצב בכתב  .5

 ל, כולל הסדרי תנועה צד ג' ככעד לסיום הפרויקט בפועלאשר יבוצעו במסגרת העבודה 

ההקצב יכלול בין היתר גם הספקה, התקנה ותחזוקה של מעקות בטיחות זמניים, . שיידרשו

וכל הנדרש ע"פ תכנית הסדרי התנועה הזמניים  תאורה זמנית מערכות צבע, עגלות חץ,

המאושרת לכל שלב, פירוקים, אבני שפה, ריבודי אספלט זמניים, לרבות אספלט לסגירת 

הכלים והחומרים הדרושים להקמה של תעלות של תשתיות אותן יהיה על הקבלן לבצע וכל 

   ההסדר, כולל אחזקתו במצב מושלם במשך כל תקופת הפרויקט עד לסיומו.

לא יתקבלו טענות או בקשות בדבר הגדלה של הסעיף הנ"ל. ההקצב כולל גם את הסדרי התנועה 

ע"פ תרשים או תכנית, בין אם ידועים  – וכיוצא בזההמקומיים הנדרשים לצורך ביצוע חציות 
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כיום ובין אם יידרשו במהלך הביצוע, ובין אם יבוצעו ביום או בלילה. מובהר כי ההקצב קבוע 

ר למספר הסדרי התנועה הפעילים בו זמנית בשטח הפרויקט. כמו כן ההקצב כולל ללא קש

התקנת הסדר תנועה ו/או שילוט בשטחים שמחוץ לשטח הפרויקט, ככל שיידרש ע"י הגורמים 

הרלבנטיים. סעיף ההקצב כולל את כל הקשור בתאורה זמנית הנדרשת ע"פ תכנית או ע"פ 

קה, הקמה, העתקה ככל שיידרש, פירוק ופינוי, חיבור הספ –הנחיית המפקח ו/או גורם אחר 

למערכת קיימת ו/או הספקת גנרטור, בודק מוסמך וכיוצ"ב, לכל אורך חיי הפרויקט וללא 

 תלות במספר המעגלים הפועלים במקביל )מתקני תאורה נפרדים(.

תשלום חד פעמי כמצוין בכתב בגין ביצוע ואחזקת הסדרי תנועה זמניים יהיה הקבלן זכאי ל .6

   יוגש על ידי הקבלן בחשבונות החודשיים וישולם באופן יחסי לחשבון. הכמויות. תשלום זה 

 
 כותרות 00.25

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

 ורבים יחיד 00.26
 האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.כל 
 
 

 חסרים לסעיפים יחידה מחיר קביעת 00.27
 יבוצעו הכמויות בכתב, הקבלן לדעת, כיסוי קיים לא שלהן עבודות, מוריה קבלנים בחוזה האמור אף על
 .מראש, המפקח אישור לאחר ורק אך

הכמויות, לחומרים או לעבודה, יקבע המפקח את מחיר היחידה החסר בהעדר מחיר יחידה, בכתב 
 בהתאם לרשימה הבאה ועל פי הסדר בה:

 (.רטה-פרו)חישוב  החוזה סעיפי על בהסתמך .א
 .10%ובהפחתה של  2017 דצמברמחירון  – והשכוןפי מחירון מהשרד הבנוי  על .ב
חיר היחידה כפי שמופיע במחירון המחיר עפ"י מ ייקבע והשכוןסעיף במחירון משרד הבנוי  בהיעדר .ג

 .20%"דקל" המעודכן למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן ובהפחתה של 
 ישראל נתיבי"פ מחיר יחידה כפי שמופיע במחירון עהמחיר  ייקבעסעיף במחירון דקל  בהיעדר .ד

 . 10%המעודכן למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן ובהפחתה של 
, עפ"י ניתוח מחירים לפי מחירי חומרים ישראל נתיבי בהעדר סעיף זהה במחירון דקל ובמחירון .ה

לפי  -( 15%ומחירי עבודות שבמחירון דקל המעודכן למועד הגשת ההצעה ע"י הקבלן )בהפחתה של 
 הענין.

 פי על השוק למחירי בהתאם החסרים היחידה מחירי את לקבוע רשאי המפקח, לעיל האמור כל למרות
 .הבלעדי דעתו שיקול
 החסר היחידה מחיר ייקבע לעיל שפורטו למנגנונים בהתאם יחידה מחיר את לקבוע אפשרות בהיעדר
 . הקבלן"י ע ההצעה הגשת למועד נכון שוק מחירי"פ ע מחיר לניתוח בהתאם
הפרשי התייקרויות  וישאולמדד היסוד של החוזה  ימודדויחידה החסרים שהושלמו ע"פ סעיף זה  מחירי

 כמו יתר מחירי היחידה של החוזה. 
. במחירון כתובות אלו אם גם ומין סוגלא יתקבלו תוספות כלשהן מכל  עילל המצוייןהחישובים כפי  לכל
 .המפקח של רצונו לשביעות העבודותמקרה יבוצעו  בכל
 או מסוימת לעבודה תמורה צורת או מחיר בדבר הסכם לכלל הגיעו לא והמפקח הקבלן – הצדדים אם גם

 בלבד בכתב להוראה בהתאם זו עבודה לבצע הקבלן על, המפקח לדעת, נוספת עבודה בגדר שאינה עבודה
 .המפקח מן
 .המפקח מן בכתב ההנחיה מקבלת יום 30 תוך מחיר ניתוח להגיש הקבלן על
 או נוספות לעבודות משותף ומתן משא עקב העבודה עיכוב לגבי הקבלן מצד ותביעות טענות יתקבלו לא

 .עליו יחולו זה ומן במשא הכרוכות ההוצאות וכל לשינויים
תוספת ודקל עבור כל גורם כגון  , נת"יהשכוןתשולם תוספת למחירים הרשומים במחירוני משרד  לא

, השונותמרחק, מיקום, בטחון, תוספות הרשומות בהערות קבלן ראשי, אגרות הטמנת פסולת, הובלה, 
פי שיקול דעתו הבלעדי  עלבהם יסבור המפקח  מקרים למעט', וכובראשי הפרקים או במיקומים אחרים 

 .קיימת הצדקה לתשלום כי
 .המפקח הינו זה בסעיף הרשומים מחירים אודות הבלעדי המחליט
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 הכמויות בכתב מתאים מחיר ללא חומר או לעבודה מחיר לקבוע המפקח רשאי לעיל האמור למרות
מודגש  ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על קביעתו. הבלעדית דעתו לשיקול בהתאם, השוק למחירי בהתאם

כי קביעת מחירי יחידה לסעיפים חסרים כמתואר לעיל כפופה לאישור בקרת רמ"י, גם לאחר אישור 
 המפקח.

 
 סדרי עדיפויות 00.28

מזמין העבודה שומר לעצמו  את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים 
בהם יבוצעו, להקדים ביצועו של חלק זה או אחר, לעבוד במקביל במספר חלקים וכו'. על הקבלן לקחת 

 בחשבון שהעבודות עשויות שלא להתבצע ברצף אלה בקטעים נפרדים.
זה יהיו מותנות בתיאום ואישור העבודות.  אופי, שלביות והיקף הביצוע יכול  כל העבודות בפרויקט

להשתנות בהתאם, בכלל זה החלטה על שעות העבודה, יום או לילה, עבודה ברציפות והפסקות עבודה.  
התחשבות זו בצרכי הציבור היא תנאי מרכזי לעבודות בפרויקט זה.  לא יוכרו כל טענות ו/או תביעות 

 בלות הכרוכות בהתחשבות בצרכים אלו.בגין מג
הפסקות ברצף העבודה מסיבה כל שהיא, כולל טיפול במערכות אחרות ע"י גורמים אחרים, לא יהוו 
סיבה לתוספת למחירים שבהצעת הקבלן ורואים את מחירי היחידה בהצעתו כאילו נלקח דבר זה 

להמשיך בעבודה רק כשיושלם הטיפול בחשבון.  באזורים בהם יהיה טיפול במערכות אחרות ניתן יהיה 
במערכות הנ"ל או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.  סדר ביצוע העבודה ייקבע בכפוף לשיקולים 

 הנדסיים, תחבורתיים, עירוניים, ודיירים.
שלביות העבודה בפרויקט זה תוגדר תוך כדי ביצוע ובתאום עם מנהלי פרויקט ובאישור גורמי התנועה 

 ולא יהווה עילה לתביעה כספית. הרלוונטיים
הערה:  לתשומת לב הקבלן כי יתכן והרשויות  עירייה, משטרה, יטילו הגבלות שונות לגבי שעות העבודה, 
רציפות העבודה. יתכן מצב שהקבלן יידרש לבצע עבודות בשעות הלילה. כמו כן יתכן ובסמוך לתקופת 

ים לפני החג ולבצע בימים אלו רק עבודות ניקיון החגים יידרש הקבלן להפסיק את עבודתו   למספר ימ
וסדר. בגין הפסקה זו לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת ו/או פיצוי כלשהו. ימים אלו לא יתווספו לתקופת 
הביצוע.  )בקביעת משך תקופת הביצוע החוזית  האפשרות הזו נלקחה כבר בחשבון(.  על הקבלן  לקחת 

שת הצעתו כולל הכנת אמצעי זהירות ותמרור מוארים. לא תוכר כל בחשבון  את כל האמור לעיל בעת הג
תביעה בגין פיצול, השהיה, הפסקה ו/או הגבלה כל שהיא לגבי אפשרות ניצול הכלים והעובדים במתכונת 

 רגילה אחרים.

 
 חומרים שיסופקו על ידי המזמין 00.29

"מ עם ספקים שונים מורשאי לנהל המזמין שומר לעצמו זכות לספק כל חומר או ציוד שיבחר. המזמין 
קבלן יקבל הורה שקולקבוע המחירים. הקבלן יזמין את החומרים לפי דרישת המזמין  וישלם עבורם. הת

ורה זו תכלול בין היתר מימון, רווח קבלני, הובלה, קמזמין יבחר. תהמערך החומרים והציוד ש 6תהיה % 
 טיפול בהזמנה, אחריות למוצר וכו'.

ן לקבלן על החלטתו להזמין ו/או לספק בעצמו חומרים כאמור, יגיש הקבלן למפקח כפי הודיע המזמי
שיידרש על ידו, רשימה שתכיל את כמות ומספר הפריטים האמורים הנדרשים לביצוע העבודות, וזאת 
פרק זמן מספיק מראש, באופן שלא יחול עיכוב בביצוע העבודות. כמות ומספר הפריטים תיבדק על ידי 

 ותיקבע באופן סופי בהתאם להחלטתו, אשר תחייב את הקבלן.  המפקח
הועמדו מתקנים או ציוד לשימוש הקבלן כאמור לעיל, לא יהא לקבלן כל זכויות בקשר אליהם, והוא 

 יחזירם למזמין במצב טוב ותקין כפי שנמסר לו, עם קבלת דרישה ראשונה של המזמין.
 פריטים כאמור לעיל, יחולו עליהם הוראות כדלקמן:הוזמנו או סופקו על ידי המזמין 

 הקבלן ישתמש בפריטים אך ורק לביצוע העבודות. . 1
לבקשת המזמין יקבל הקבלן את הפריטים אצל הספק או היצרן, בהתאם להוראות המזמין  . 2

 ויהיה אחראי להובלתם ואחסונם.
להחליפם בפריטים אחרים אלא אם הקבלן לא יהיה רשאי להוציאם מאתר העבודות ו/או  . 3

 נתקבלה הסכמת המפקח מראש ובכתב.
הקבלן ייחשב כנאמן של המזמין בקשר לפריטים ויהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת  . 4

 לשמירתם.
הקבלן יחזיר למזמין את עודפי הפריטים אשר לא נעשה בהם שימוש בביצוע העבודות. לא  . 5

סכום אשר מגיע לקבלן מאת המזמין, בהתאם להחלטתו  החזירם הקבלן ינוכה ערכם, מכל
 הסופית של המפקח.
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מובהר כי אין בהזמנת ו/או אספקת פריטים על ידי המזמין כאמור לעיל או במתן הוראה מטעם המזמין 
לרכישת פריטים מספק מסויים, כדי לפטור את הקבלן מאחריותו לטיב העבודות ולהתקנת הפריטים, 

 הבדק והאחריות ומכל יתר הוראות חוזה זה.לרבות במשך תקופות 
 

 תכולת  מחירי  היחידה .3000

היחידה של כל אחד מחלקי הפרויקט ו/או חלקי המבנה ו/או העבודות המצוינות בכתב  מחירי .1
הכמויות פירושם מחיר סופי מוסכם מראש כנקוב בכתב הכמויות, שאינו מותנה בעלות 

 הרווח או ההפסד של הקבלן. בשעורהעבודות בפועל, או 

 פרט שהיא סיבה משום ישתנה ולא סופי מחיר הוא הכמויות בכתב הנקוב היחידה מחיר .2
 .בהתאם לקבוע בחוזה קבלנים מוריה התייקרויות לתוספת

 הקמת עבודות מכלל מוגדר חלק ביצוע עלויות את כולל יחידה המחיר כל כי בזאת מוצהר .3
 אחרת במפורט צוין כן אם אלא וההוצאות העלויות ושאר ההתחייבויות מילוי לרבות, המבנה
 .בחוזה

 הכמויות בכתב הסעיף פי על העבודה של מושלם לביצוע הדרוש כל את כולל היחידה מחירי .4
 .בנפרד ימדדו הן כי מפורש באופן נקבע הכמויות בכתב או שבמפרט הוצאות למעט

מחירי היחידה של כל אחד מחלקי הפרויקט ו/או חלקי המבנה ו/או העבודות המצויינים בכתב  .5
המושלם של  ועבודות והמלאכות הכרוכים בביצועהכמויות, כוללים את כל החומרים, ה

 : גם יחדכל הרשום להלן, היתר גם את  וביןהפרויקט 

כל הכרוך בבצוע הפרויקט עד להשלמתו המלאה גם אם אינו מצוין בתכניות ובמפרטים ובכתבי  .6
הכמויות אך הוא מחוייב על מנת לבצע את הפרויקט עפ"י מסמכי מכרז/חוזה זה, כולל ביצוע 

זמניים, דרכים זמניות וכיוצא בזה  דיפוניםעבודות זמניות, עבודות עזר, פיגומים, מנופים, 
 ת העבודה.וכולל מסיר

 ביצוע למקום הובלתם, הטרומיים האלמנטיםאו /ו המוצריםאו /ו החומרים כל ואספקת ייצור .7
, הרכבתם, שיידרש ככל העבודה במקום שינועם, הגנתם, שמירתם, אחסנתם, פריקתם, העבודה
 .המבנה להקמת בעבודות ושילבם השלמתם

 הלוואי עבודות ולרבות ותיקונים בדק, עבודות לרבות, בשלמותן העבודות לביצוע הדרוש כל .8
, הובלתו הוצאות לרבות, הדרוש בציוד שימוש. העבודה של מושלם לביצוע הנדרשות והעזר
 .העבודות בגמר וסילוקו העמסתו, פירוקו, העבודה במקום העברתו, אחזקתו, הרכבתו, פריקתו

 ולעירית למזמין הפרויקט מסירת עד העבודה שלבי בכל עליהן והגנה העבודות שמירת .9
 .ירושלים

 סוציאליות הטבות, כלפיהם התחייבות כל ומילוי הפרויקט בתחום הסעתם, העובדים העסקת .10
 .לעובדים אחרים תשלומים או

 להשלמת שנדרש ככל וחוזרות סופיות, חלקיות מדידות לרבות, העבודות של וסימונים מדידות .11
 .העבודות

 .דרוש מפורט תכנון כוללהתכנון המוטל על הקבלן,  עבודות .12

תיקון התכנון הנ"ל, לפי הנחיות המזמין, וקבלת אישור המזמין על התכנון המפורט הנ"ל, לפי  .13
 הנחיות המכרז/החוזה.

ביצוע מושלם של כל עבודות הפרויקט  כמתואר בתכניות ובמפרטים, המהווים חלק בלתי נפרד  .14
ממכרז/חוזה זה, וכמתואר במסמכי התכנון המפורט שהוכנו ע"י הקבלן ואושרו לבצוע ע"י 
המפקח, הכל עפ"י השלבים המוכתבים ע"י המפקח, ושלבי הבצוע שאושרו לקבלן במסגרת לוח 

 הזמנים. 

 .ובדיקתם ודוגמאות יםדגמ ביצוע .15

 .המפקח של רצונו לשביעות מחדש וביצוע פירוק כולל, שנפסלו עבודות ושיקום תיקון .16

 .והעבודות החומרים לבדיקת הוצאות .17

החזרת המצב בשטח לקדמותו, בכל מקום שלא בוצעו בו עבודות המתוכננות במסגרת  .18
 הפרויקט.

 שמירה על ערכי הנוף )כולל גם עקירה והעברת עצים(. .19

 על ופיקוח השגחה, ביצוע, מערכות בין תיאום, תאוםקיום והפעלת מערך ניהול הפרויקט,  .20
 .ביצוע ותוכניות זמנים לוחות הכנת, העבודות

 .והבטחוןלמילוי דרישות הבטיחות, השמירה  הוצאות .21
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 .באישורם וטיפול ותחשיבים חשבונות עריכת, כמויות חישובי, עבודות כמות מדידת הוצאות .22

 .מראש צפויות בלתי להוצאות הברזר .23

 מילוי אחר כל התחייבויות הקבלן עפ"י מסמכי המכרז/החוזה על כל חלקיו ונספחיו. .24

וחידושם הדרושים לביצוע  הרשיונותההוצאות הקשורות להשגת כל האישורים, ההיתרים,  כל .25
 העבודות במכרז זה.

 מתן לרבות, משנה וקבלני אחרים גורמים, אחרים קבלנים עם העבודות תאום הוצאות .26
 .אחרים לגורמים או אחרים לקבלנים חלקיים שירותים

, מימון, שכר שיידרש ככל ביטוחיםהוצאות קבלניות כלשהן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, גם:  .27
 עבודה, מיסים, אגרות, פחת וכיוצא בזה.

, הפעלתם כל הדרישות לארגון האתר, ארגון מקום מבני הקבלן וסביבתם למלוי הוצאות .28
 ופינויים, כולל העברות זמניות בתחום האתר.

 .החוזה פי על הקבלן על החלים ופיקוח ניהול, מימון הוצאות .29

 .אינפלציה או פיחות כגון מוניטרית במדיניות משינויים הנובעות הוצאות .30

 הקבלן. תקורתיתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה, ישירות או עקיפות, כולל  כל .31

 .הקבלן של והפסדים רווחים .32

כל האמור במסמכי המכרז/החוזה כי הוא על חשבון הקבלן, ו/או כי לא ישולם בנפרד, ו/או כי  .33
 ט., ו/או כי הוא כלול במחירי הפרויקבנפרד נמדד אינואו \והוא כלול במחירי היחידה, 

כי לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודות זמניות כלשהן,   שוב, מודגש כאן ספק הסר למען .34
עפר זמניות   ודותעבו זמניות דרכיםמבנים זמניים מסוג כלשהו, עבור דיפונים זמניים כלשהם, 

 כלשהן. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא נמדד בנפרד לתשלום.

 "מ.מע כוללים אינם השונים היחידה מחירי .35
 

 היבטים סביבתיים .3100
לב הקבלן מופנית למסמכים המצורפים למכרז הקשורים להשפעת הפרויקט על הסביבה, בדגש  תשומת

 על שלב ההקמה. 
, בכל הרלבנטים התשריטיםבמסמכים אלו, כולל  המצוייןפי -לפעול על יחוייבלהדגיש כי הקבלן  יש

 "ב.וכיוצהנושא לטיפול בנגר עילי, מטרדי רעש )כולל הקמת מיגונים כנדרש(, מטרדי אבק 
 תשולם לקבלן תוספת מעבר לסעיפי כתב הכמויות בגין העבודות הנדרשות במסמכים אלו.  לא

 שעליו סביבתי לנספח ירושלים בעירית הסביבה לאיכות המחלקה אישור לקבל שעליו  הקבלן לב תשומת
 .הנדון האישור קבלת לפני בביצוע להתחיל לקבלן יתאפשר לא. הביצוע תחילת לפני ולאשרו כיןלה
 

 זה למכרז מיוחדים תנאים .03200
 

 כללי
 

 לפחות  . הקבלן מתחייב להשלים2021מועד מסירת המגרשים ליזמים הזוכים הינו יוני 

 המועד האמור:העבודות המפורטות לעיל עד את 

 .ופירוק  הכנהעבודות  .1
 , כולל ראשי כלונסאות.שונים מסוגים כלונסאות עבודות .2
קירות בטון מזוין, קירות כובד ועוגנים  –תומכים מסוגים שונים  קירותעבודות בטון שונות, בין היתר  .3

 מכל הסוגים.
עבודות מילוי או שימוש בו באתר ל ופינוי החומר החפור, ניפוי וגריסה חפירה/חציבה –עפר  עבודות .4

 בחומר מקומי. הספקה, פיזור והידוק מבוקר של מילוי מובא. חפירה וסילוק פסולת לאתר שפיכה.
 .ניקוז בכבישים עבודות .5
 כל עבודה אחרת שתידרש בהתאם להוראות המפקח. .6

 

עד לתום יתרת העבודות הדרושות עד גמר הפרויקט ומסירתו למזמין ישלים הקבלן  את

 .חודשים ממועד קבלת צ.ה.ע.( 28תקופת העבודות )
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לבצע כל פעולה דרושה לעמידה בקצב  הקבלן עלמנת לעמוד בלוח הזמנים הנ"ל  על

יגיש לו"ז מפורט לקידום  הקבלן. במקביל שיעבדו צוותים מספר ארגוןהדרוש, כולל 

עד לסיום  הנוספתוכן לתקופה  2021ליום יוני  עד לעיל המפורטותוסיום העבודות 

 .הפרויקט

ייקנס בסכומים בהתאם  ,החל מתאריך זה ואילך –ולא יעמוד בלוח הזמנים  במידה

 לחוזה.

 בביצוע רואה שהמזמין העליונה החשיבות לו ברורה כי הקבלן מצהיר הצעתו בהגשת

ובעמידה ביעד ביחס לעבודות שיש לבצע עד לחודש יוני  שנקבע הזמנים בלוח הפרויקט

2021  . 

 
 כל את לסלק עליו וכי למילוי ראויה אינה באתר הקרקע כי בחשבון להביא המבצע על: הקרקע תנאי .א

 כמו. בחירתו לפי המזמין לו יורה עליו אחראו מקום  לאתר או מאושר שפיכה לאתרחצוב /החפור החומר
אם יימצא באתר חומר ראוי  .מבחוץ מובא חומר יהיה המילוי חומר כל כי בחשבון להביא עליו כן

לשימוש חוזר לאחר התאמתו )ניפוי, גריסה או כל טיפול אחר בהתאם להוראות המפקח( על הקבלן 
 לפעול להתאמת החומר בהתאם לאמור במסמכי המכרז במקום מילוי מובא.

 .הגיאולוג או הקרקע יועץ של הצורך פי על צמוד בפיקוח תיעשה העבודה כי בחשבון להביא המבצע על כן
 
 

ארכיאולוגיים. עליו  מימצאים: על המבצע להביא בחשבון כי העבודה הינה באתר עתיר ארכיאולוגיה .ב
להביא בחשבון כי העבודה תיעשה בפיקוח צמוד של רשות העתיקות וכי ייתכנו עיכובים בביצוע עקב 

 דרישות רשות העתיקות. לא תהיה למבצע כל עילה לדחייה בלוח הזמנים עקב כך.
 

 בחלק כמפורט הינו המתוכנן הביצוע משך כי בחשבון להביא המבצע על: זמנים ולוח העבודה משך .ג
. לא תורשה דחייה האחזקה ותקופות השונים העבודה לשלבי לב ובשיםולהלן,  המכרז מסמכי של הכללי

 בלוח הזמנים. 
 

 עליויהיה לעיל על  המבצע להביא בחשבון כי  שצויין: עקב לוח הזמנים הקצר כפי צוותים במספר עבודה .ד
לא תשולם למבצע כל תוספת עבור פעילות זו ומחירה כלול במחירי  .במקביל צוותים במספר לעבוד

 היחידה השונים. 
 

 חדשים צמתים דרך היהת: על המבצע להביא בחשבון כי הכניסה לאתר במשך הביצוע לאתר כניסה .ה
עבודה זו הינה חלק מתכולת  .באתר ראשונה כפעילות אלה צמתים לבצע הקבלן על. וינר אשר מרחוב

 העבודה של הפרויקט והיא תשולם בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.
 

 בשכונות הגובל באתר הינה העבודה כי בחשבון להביא המבצע על: שכונת מגורים קיימת בקירבת עבודה .ו
 עליו. הגובלים לאנשים או מבניםל הפרעה או פגיעה נגרמת לא כי לוודא המבצע על. קיימות מגורים
 .הגובלים למבנים עת בכל רכב וכלי רגל להולכי  בטוחה גישה לאפשר עליו כי בחשבון להביא

 תשולם לא'. וכועליו לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת מניעת בעיות כגון זיהום אוויר, רעש  כן
 .השונים היחידה במחירי כלול ומחירן אלה פעילויות עבור תוספת

 
 קיימים ניקוז וקווי ביוב קווי קיימים באתר כי בחשבון להביא המבצע על: קיימים ניקוז וקווי ביוב קווי .ז

 תקינות על לשמור עליו כי בחשבון להביא המבצע  על. הגובלת בשכונה הקיימים המבנים את המנקזים
 אלה פעילויות עבור תוספת לקבלן תשולם לא. זמניים קווים ביצוע כולל, עת בכל אלה קווים ישותמוש

 .השונים היחידה במחירי כלול ומחירן
 

 בשטחים עילי ניקוז קו ביצוע הינה העבודה מתכולת חלק כי בחשבון להביא המבצע על: ניקוז מוצא .ח
 .הכמויות לכתב בהתאם תשולם זו לעבודה התמורה. הכחול לקו מחוץ שהינם



19 

 

 
: על המבצע להביא בחשבון כי עליו להציב גדרות זמניות מעל תומכים קירות מעל זמני גידור .ט

 .השונים היחידה במחירי כלול ומחירה זו פעילות עבור תוספת לקבלן תשולם לאהקירות התומכים. 
 
סביב  הקפית איסכורית: על המבצע להביא בחשבון כי עליו להציב גדר של האתר הקפי גידור .י

 במחירי כלול ומחירה זו פעילות עבור תוספת לקבלן תשולם לאהאתר בהתאם למפורט בתנאים אלה. 
 .השונים היחידה

 
: על המבצע להביא בחשבון כי עבודות המים יבוצעו על ידי קבלן חברת הגיחון. הקבלן המבצע מים קבלן .יא

קבלן ראשי עבור פעילות זו.  על המבצע  תקורתיהיה קבלן ראשי לצרכי בטיחות אולם לא תשולם לו 
 לתאם הדרוש מול קבלן הגיחון.

 
 ועל זו פעילות עבור תמורה כל לקבלן תשולם לא. בטיחות לנושא ראשי קבלן יהיה הקבלן: ראשי קבלן .יב

 .השונים היחידה במחירי בחשבון זאת להביא הקבלן
 

 : קבלנים בין תאום .יג
לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, יבוצעו בסמוך עבודות על ידי קבלנים אחרים, במסגרת פרויקט  במקביל

זרועות המתחברות לצמתים אלו ב לרבות, ברעם ומשה ווינר אשראחר אותו מקדמת מוריה, בציר 
 במסגרת העבודות את המבצעים הקבלנים עם פעולה לשתף יידרש הזוכה. םובכבישים הסובבים אות

 המבוצעות העבודות עקב המזמין כלפי שהוא וסוג מין מכל טענות כל לו תהיינה ולא, המקביל טהפרויק
 .כאמור בסמוך

 
 לו"ז/הביצוע משך .יד

העבודות נשוא מכרז זה, למעט אחזקת האתר )להלן:  כלביצוע  – בפרויקט העבודות ביצוע שלב .1
)עשרים ושמונה( חודשים ממועד קבלת צו התחלת  28"(. תקופת ביצוע העבודות  הינה העבודות"

. תשומת לב לעיל מזמין בלבד כמפורטל השייךחודשים  3בן עבודה, בתוספת מרווח בטחון 
חודשים,  20, לגבי חלק מהעבודות על הזוכה יהיה להשלימן כבר בתוך לעילהמשתתפים כי, כמפורט 

את כניסתם של היזמים לעבודה בשטח. בסיום שלב זה תבוצע מסירה למזמין  וזאת על מנת לאפשר
ולרשויות לפי העניין והוראות המזמין. בסיום שלב זה, ובהתאם להוראות החוזה והמפקח, יידרש 

 עבודות באתר יבוצעו זו מתקופה בחלק כי, מובהרהקבלן למסור למוריה ערבות בדק עבור העבודות. 
 .השונים היזמים ידי על בניה

 
האחזקה  תקופת. להלן 51.10.0050האחזקה כוללות את המפורט בסעיף  עבודות – האחזקה תקופת .2

)עשרים וארבעה( חודשים ממועד השלמת המסירה של העבודות, עם אופציה )זכות ברירה(  24הינה 
. מובהר, כי בתקופה זו יבוצעו באתר במסמכי המכרז חודשים נוספים כמפורט 24-להאריכה ב

 עבודות בניה על ידי היזמים השונים.
 

 פינוי פסולת, טיפול בפסולת .טו
לאחר מכן כל . פסולת הקבלן יפנה אותה אם קיימתייעשה סיור ראשוני עם הבקרה. לפני כניסה לביצוע 

הקבלן אחראי על שמירה כוללת  - האתר הינו באחריותו של הקבלן ולא ישלום בגין פינוי פסולת נוספת
 .של האתר כולל שפיכות

 
 חומרים מכירת .טז

 מוריה חברת וכן ישראל מקרקעי רשות כי בחשבון להביא עליו, האתר מן חומרים הקבלן ימכור אם
 זאת להביא הקבלן על. במקום הנמצאים במחצביםאו /ו בעפר שימוש כל בגין תשלום ממנו לגבות זכאית
 .במכרז הצעתו הכנת בעת בחשבון

 
 האמריקנית לשגרירות קיימת חרום דרך .יז

 הדרך מן קטעים. האמריקנית לשגרירות חרום דרך המהווה קיימת דרך קיימת העבודה אתר בתוך
 בכל אורכה לכל פתוחה זו חרום דרך על לשמור הקבלן באחריות. המתוכננות הדרכים בתוואי  מצויים

 פתוחה הדרך על לשמירה הנדרשת אחרת פעילות כל או הדרך של זמניות העתקות ביצוע כולל, זמן
 .השונים היחידה במחירי כלול ומחירה זו פעילות עבור תוספת לקבלן תשולם לא .עת בכל לנסיעה
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 מדידות .יח
 יובא על חשבון המזמין. –המזמין  שלבקרה  למדידות מודד
מודד הקבלן יעמוד לרשות המזמין לכל צורך  –הנדרש בדחיפות לצורך תכנון או כל צורך אחר  מודד

 ללא תמורה כלשהי.שהוא, 
 

 נוספים תנאים .יט
 על כל מסמכיה.  101-0053751על סמך תוכנית  לעבוד להקפיד הקבלן על

 
 

 
 

          
 ___________________   חותמת וחתימת הקבלן
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 1נספח 

 מהנדס האתר)קבלן( –האחראי לביצוע הצהרת 

 

 קבלן: _____________ חוזה: _________      תיאור: _________________

 

 

 

 

 ת.ז. ______________  אני הח"מ ______________ 

 

 

 

 מהנדס אזרחי רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה

 ' _______ מצהיר בזאת כדלקמן:מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס

 

 

 אני מסכים להיות האחראי לביצוע העבודה נשוא החוזה. .1

 

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי  .2

 תוכניות והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל  חיקוק הנוגע לה.

 

אחראי המהנדס ימונה אחראי לביקורת מטעם החברה. במסגרת תפקידו זה, יחתום על תצהיר של  .3

לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על עריכת ביקורת באתר הבניה, בהתאם לדרישות התקנות לתכנון 

 (.5ובניה )בקשה להיתר תיקון מס' 

 

 

 

 

 

 תאריך ___________                        שם חתימה וחותמת _____________
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 2נספח 

 

 הצהרת האחראי לבטיחות )קבלן(

 

 

 קבלן: _____________ תיאור: _________________   חוזה: _________   

 

 

 

 

 ת.ז. ______________  אני הח"מ ______________ 

 

 

 

 ממונה בטיחות רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ בחוזה

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מס' __________  מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 

 מסכים להיות האחראי לבטיחות האתר בעבודה נשוא החוזה.אני  .1

 

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לבטיחות האתר ואני מתחייב לדאוג  לשמירת  .2

 הבטיחות והגהות באתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

 

 

 

 

                 _______________               _____________ 

 שם חתימה וחותמת                                                   תאריך        
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 3נספח 

 הצהרת מנהל העבודה )קבלן(

 

 

 

 

 

 חוזה: _________      תיאור: _________________קבלן: _____________

 

 

 

 

 ת.ז. ______________  אני הח"מ ______________ 

 

 

 

   עובד מטעם הקבלן ____________           בחוזה מוריה חברה לפיתוח

 

 ירושלים בע"מ מס' __________  מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 אני מסכים להיות מנהל העבודה נשוא החוזה. .1

 

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות מנהל העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תוכניות   .2

 והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

 

 

               _______________              _____________ 

 תאריך                                         שם חתימה וחותמת                
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 יםמיוחד יםטכני יםמפרט
 

 
 עבודות בטון מזויין יצוק באתר - 02פרק  

 

 מפרטים 02.02.01 

 –כל עבודות בטון מזוין יצוק באתר למבנים של המכרז יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט נתיבי ישראל  

"עבודות בטון יצוק באתר" ובתוספת הדרישות  – 02.01פרק החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ 

 המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד זה שלהלן.

 

 כללי 02.02.02 

, פרט 40-סוגי בטון של רכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיו כמפורט בתכניות ולפחות ב .1

 .30-לקירות הכובד אשר יהיו ב

לרכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיה כמפורט עובי שכבת כיסוי מבטון על פלדת זיון  .2

 בתכניות.

 פרק של הטכניות וההנחיות בתכניות ההנחיות, זה מסמך הוראות לפי תבוצענה העבודות כל .3

 .ישראל נתיבי של וגישור סלילה לעבודות הכללי במפרט 02

 28על סמך חוזק הבטון בגיל  118בפרויקט זה יקבע עפ"י ת"י  חוזק נומינאלי של כל הבטונים .4

 יום.

תכנון כל התבניות והפיגומים שלבי הביצוע והתימוכים השונים הדרושים לביצוע הפרויקט  .5

ייעשה ע"י מהנדס מבנים, מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו 

 הבלעדית.

כבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון ש .6

 .האיטום למפרט בהתאםברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל, 

 כך צוין אם אלאהיציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה,  .7

 (.ציפוי)יציקות  בתכניות במפורש

מ"מ ויסולקו מי הצמנט  7ף לעומק תפרי עבודה )הפסקות יציקה( יקבלו חספוס יסודי ורצו כל .8

לאחר אישורה  המפני הבטון. הקבלן יכין דוגמת חספוס לפני התחלת העבודה שתשמש דוגמ

 להמשך הביצוע.

ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת  2X2כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה  .9

פורש כי אין לבצע קטימה כלל. במקרה ומידת הקטימה המצוינת בתכנית שונה או צוין במ

 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –קיטום 

גמר פני בטון לרכיבים שונים של המבנים הנ"ל יהיה כמפורט בתכניות המתכנן בכפוף לתכנון  .10

 חזותי" של כל הבטונים הגלויים הנראים לעין.-האדריכל, לרבות גמר בטון "חשוף

 לדרישות,בנוסף  לפחות משוך ולא רתיך 500-פ תיהיהפלדת הזיון לרכיבים שונים של המבנים  .11

 "י.נת במפרט המוגדר"י ועפ בתוכניות המופיעות

דייס צמנטי )מצע גראוט( בלתי מתכווץ מסוגים שונים ובמידות שונות יהיה בהתאם לפרטים  .12

בתכניות ויבוצע בין רכיבים שונים, כגון: בין פלטות פלדה של מעקות בטיחות לבין הגבהות 

 '.וכדבטון )כרכובים(, 

רולקות בטון בפינות חלקי בטון הבאים במגע עם הקרקע של המבנים יהיו כמפורט במפרט  .13

 ו/או כמפורט במפרט טכני  05המיוחד זה בפרק 
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הפרדה ברכיבי בטון שונים ומסוגים שונים יהיו כמפורט בתכניות.  מישקי התפשטות ומישקי .14

 סתימות המישקים בחומרים אלסטומריים שונים יהיו כמפורט בתכניות והמפרטים

קשיח וצינורות ניקוז שרשוריים בקטרים ואורכים שונים לניקוז  P.V.C-צינורות ניקוז מ .15

 ברכיבי בטון שונים יהיו כמפורט בתכניות.

ימיים )קוצים( מסוגים שונים וברכיבי בטון שונים )בקירות ציפוי יצוקים כנגד מייתדים כ .16

כלונסאות וכד'( יעוגנו בבטון ע"י דבקים אפוקסיים מסוגים שונים כמפורט בתכניות 

 והמפרטים.

החברה  –המייתדים הכימיים יבוצעו בהתאם לדרישות מפורטות במפרט נתיבי ישראל  .17

 הנ"ל. 02.01פרק  מ”הלאומית לתשתיות תחבורה בע

כל חלקי המבנים העשויים בטון מזוין יצוק באתר יעמדו בדרישות עבור אלמנטים מקבוצה א  .18

בחינה לפי תנאי השירות והחשיפה לתנאי הסביבה  - 02.01.03.05.01עפ"י המוגדר בסעיף 

 (  3.2טבלה  1חלק   466)מיון רכיבי המבנה על פי המדדים המפורטים בת"י 

 

 פרהאש 02.02.03 

)פרק משנה  02אשפרה לחלקי מבנה מבטון מזוין תבוצע בהתאם להנחיות המפורטות בפרק  .1

 שביעי( של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור ובכפיפות להנחיות המפורטות להלן.

של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור  02בפרק  02.01.07.02.02בניגוד לאמור בסעיף  .2

אשפרה של פני שטח אופקיים )פני מיסעות( תהיה באמצעות כסוי ע"י יריעות אשפרה לבנות 

, אשר יונחו ויפרשו על כל המשטחים הגלויים לעין. הבטון white curing sheetsבלבד מסוג 

נע כל אפשרות של התייבשות ע"י רוח. יש להקפיד על מניעת "סדיקה יורטב כנדרש, ותימ

דקות לאחר גמר עבודה  20 -פלסטית" בפלטת המיסעה וזאת ע"י ביצוע החלקה וסרוק נוסף כ

 פני הבטון במשטח העליון.

 לא יאושר פירוק דפנות צידיות של מעטפת הטפסות עד לגמר תקופת האשפרה. .3

 

 מבניים לאלמנטים מתחת יצוק רזה בטון 02.02.04 

 תיאור ודרישות ביצוע .1

וכל אלמנט בטון מזוין  קירות יסודותתחת אלמנטים מבניים, ראשי כלונס, מפתני פילוס,  

וימלא כל חלל  20-ס"מ לפחות. הבטון הרזה יהיה מסוג ב 5שכבת בטון רזה של  אחר תוצק

 ס"מ מעבר לאלמנט. 5שנוצר. הביצוע יתאים לדרישות מפרט הכללי. היציקה תחרוג לפחות 

 מחיר ותכולת מדידה אופני .2

כדוגמת:  המלא הסעיף מהעלות חלק הינו החוזה מסעיפי בחלק רזה בבטון שימוש .2.1

 בסעיפים אלו לא ישולם בנפרד עבור הבטון הרזה.-קירות בטון ,ראשי כלונס וכו'

 -המדידה תיעשה על פי נפח ב- הסעיפים בתכולת כלול שלא רזה בטון ויבוצע במידה .2.2

כולל את כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע העבודה כמצוין  המחירמ"ק ו

 בתכניות. 

 תיאורטיות כמצוין בתוכניות. המדידה תיעשה עפ"י מידות  .2.3

המחיר כולל גם את העיבודים והשיפועים השונים. שינויים בעובי שכבת הבטון וצורתו,  .2.4

 לא ישנו את המחיר. 

 

 40-ב מבטון כלונס ראשי 02.02.05 

 תאור  ודרישות  ביצוע .1



26 

 

 ראשי הכלונסאות יהיו ע"פ תכניות. .1.1

 ולא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה. היציקה תהיה כנגד טפסות .1.2

 הקבלן לקבל אישור המתכנן והמפקח למיקום הפסקות היציקה.  על .1.3

 מבחינת בלבד דקות 60 של בהפרש היציקות שני את לבצע ומוכן ערוך להיות הקבלן על .1.4

 .ליציקה שוטפת בטון והספקת ברזל סידור תבניות

 .בתכנית כמופיע קוצים להוציא יש הכלונסאות ראשי מתוך .1.5

 .התכניות לפי כיסוי עובי את לשמור מנת על כנדרש מבטון מרחק שומרי להציב יש .1.6

 5 של לחדירה הכלונס של הכנה יכלול היציקה לאחר הכלונס של וחציבה סיתות ביצועה .1.7

 .בתכנית שמופיע כפי הכלונס ראש לתוך"מ ס

 מחיר ותכולת מדידה אופני .2

יכלול את כל המתואר לעיל כל החומרים  המחירמ"ק בטון ו -מדידה תיעשה על פי נפח ב 

 והמלאכות כמו גם את חומרי העזר והתבניות, הכל כמצוין במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. 

 

 

 

 

 

 שונים בעוביים 40-ב יסוד ורפסודת בטון משטחי, בטון מרצפי 602.02.0 

 תאור  ודרישות  ביצוע .1

"י ע מראש מאושר ורוחב בעובי"ע שו או בטון מרצפי גבי על לבסס יש הפיגומים את .1.1

 .מהפיקוח בכתב ובאישור היועצים צוות

 .הקרקע יועץ הנחיות ולפי מסוג תהיה למרצפים מתחת אשר הקרקע .1.2

הקבלן לשים לב כי המרצפים ייצקו באופן מדורג לפי מדרונות קירות התמך ובצמוד  על .1.3

 להם. 

 מחיר ותכולת מדידה אופני .2

 מ"ק בטון . -מדידה תיעשה על פי נפח ב .2.1

 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים לעבודות הבטון  02.02.07 

 כללי .1

 :ובנוסף כמויות בכתב שמופיעים היחידה במחירי כלול 02 בפרק לעיל האמור כל

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד. .1.1

מחיר פוליסטירן מוקצף המשמש כחומר מילוי בתפרים ולהפרדה בין יציקות, כלול  .1.2

 במחירי הבטון ולא נמדד בנפרד.

נפח בליטות באלמנטי בטון כלשהם, כוללים ומצרפים לחישוב נפח האלמנט הרלבנטי.  .1.3

, אפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות ומשולמות בנפרד מותשולמ בטוןבליטות 

 וזאת ללא תלות במידותיהן.

מחיר פיגומים, תבניות ותמיכות זמניות לחלקי מבנה שונים כלול במחירי היחידה של  .1.4

עבודות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד. הנ"ל כולל את כל הכרוך בתכנון 

פיגומים ו/או תמיכות זמניות כולל קירות תומכים זמניים, מפורט עבור תבניות ו/או 

מצעים, דרכי גישה אליהם, בטון רזה לביסוס התמיכות והפיגומים, כלונסאות וכל 
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וסילוקם  פירוקםהדרוש לשם ביצוע היציבות., ביצועם, התקנתם, אחזקתם השוטפת, 

למערכת  בתום העבודה.  יסודות זמניים ו/או כל מערכת ביסוס אחרת הנדרשת

 הפיגומים כלולים אף הם במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד.

פני בטון חשוף או גמר חלק של פני יציקת בטון כזה המיועד כהכנה לאיטום, יבוצע  גמר .1.5

 כחלק מהיציקה ויכלל במחירה.

כל תיקון נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו, בהתאם להנחיות המפקח,  .1.6

 ה ע"ח הקבלן ללא כל תשלום נוסף.יעש

 והכנה לחיבורי ברגים, ביטון צנרת כלולים במחירי היחידה  הפתחים .1.7

 הפסקות יציקה .2

 .המפקח באמצעות קונסטרוקציה ומתכנן אדריכל של מראשאישור  ותהפסקות יציקה יהיו טעונ

 

 התפשטות מישקי .3

 מישקים וסתימת התפר לפרט בהתאם האיטום יריעת את היחידה במחיר כולל ההתפשטות מישק

 .בנפרד עבורם ישולם ולא התומכים הקירות של היחידה ממחיר חלק מהווה

 מיתדים מוטות .4

 ישולם ולא התומכים הקירות של היחידה ממחיר חלק הינם(,  תפר)כל בתפרים המיתדים המוטות

 .בנפרד עבורם

 אישור יציקה .5

בוצעו כל ש וידוי תוךהקבלן לא יצק אף אלמנט בטון מבלי שיבדוק ויתאם עם כל הנוגעים בדבר 

 ההכנות לפי התוכניות השונות באלמנט המיועד ליציקה.

 את אישור המפקח לפני יציקה. בכתבבכל מקרה יש לקבל 

 מעברים, שרוולים, חורים, חריצים וכדומה .6

למידות כל המעברים בבטון ובתבניות, לגבי כלל המערכות וקבלן יהיה אחראי לתאום מיקום מדויק ה

המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים את ההכנות יש לבצע בטרם ייצק הקבלן 

את האלמנטים, במידה ולא יבצע הקבלן על חשבונו קידוחים במקומות הנדרשים על פי 

 התוכניות.

 הבטחת מיקומו של הזיון .7

ן בחתך על ידי מרווחונים)ספייסרים( מתועשים מתאימים ויציבים יובטח מקומו של הזיו 

 במיקום ובמפלס שנקבע בתוכניות.

 

 קים כנגד כלונסאות דיפון וביניהם בצד אחד או משני הצדדיםוקירות ציפוי מבטון יצ 02.02.08 

בלחץ של פני ביצוע כל סוגי קירות הציפוי יכלול בין היתר: ניקוי יסודי בחול ו/או התזת מים  .1

כלונסאות, מיתדים כימיים )קוצים( ודבק אפוקסי מאושר לעיגונם, לרבות קידוח ועיגון 

 המיתדים  ובדיקות שליפת המיתדים כמפורט לעיל.

קירות ציפוי בצד אחד של כלונסאות דיפון בלי מסמרי קרקע/סלע בין הכלונסאות )במבנה  .2

 הקירוי, בגשר ובקירות בצורת קשת( 

י של קירות בצורת קשת יהיו עם יצירת בליטות אדריכליות אופקיות קירות הציפו .2.1

מבטון חשוף. ביצוע קירות הציפוי בצורת קשת, בנוסף לעיל, יכלול בין היתר: יציקת 

קיר הציפוי בשלבים המסומנים בתכניות, בקטעים מלמעלה למטה ללא הפסקות יציקה, 

ות לאורך הקירות ועד / או הנמצאים בין מישקי התפשטות אנכיים המסומנים בתכני

 בין בליטות אדריכליות אופקיות הנ"ל בגובה הקירות.
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קירות ציפוי בצד אחד של כלונסאות דיפון עם מסמרי קרקע/סלע בין הכלונסאות )בקירות  .3

 תומכים(

ביצוע קירות הציפוי, בנוסף לעיל, יכלול בין היתר יציקות קירות הציפוי בשלבים בקטעים  .4

בתוכניות לאורך שורות מסמרי קרקע/סלע מלמעלה למטה לצורך תפיסת  אופקיים המסומנים

קצוות המסמרים אשר מאפשרת המשך החפירה לשורה הבאה של המסמרים לרבות סיתות 

 משפכי יציקה בחלק העליון של הקטעים האופקיים הבאים של קיר הציפוי.

 לקירות הציפוי מחיר ותכולת מדידה אופני .5

( שיחושב עפ"י המידות התיאורטיות רבטון )מ" שטח המדידה לתשלום תהיה לפי .5.1

 ,שבתכניות, לרבות נפח בליטות הבטון, גמר בטון חזותי חשוף עם פסים אנכיים

השקע  ,השקעים, העיבויים , התבליטים האנכיים, האופקיים, המשופעים, המקושתים

נים במפלס עליון של הקירות במפגש עם התקרה והקורות וכן הבטונים בעוביים משת

בין הכלונסאות, ניקוי הכלונסאות והמוטות המיתדים, הכל כמסומן בתכניות וכמתואר 

כמו כן, לאחר ביצוע  .במפרט. לא תשולם שום תוספת עבור עקמומיות גמר הבטון

הקירות על הקבלן להגן על הבטונים באמצעות יריעות פוליאתילן, לוחות עץ וכל הנדרש 

המחיר יכלול את כל החומרים  .ל במחיר הקירותלמניעת פגיעה בקירות, הנ"ל ייכל

והמלאכות הדרושים לביצוע מכלול קיר מושלם ומוגמר, הכל כמתואר לעיל ובתכניות 

שים לב כי גם אם יסטו הכלונסאות ממקומם ו/או כוונם  .וכן ביצוע הדוגמאות כנדרש

מור לעיל, סטייה קלה, (אפילו במסגרת הסטיות המותרות), יחושב נפח יציקת הצפוי כא

וללא התחשבות בתזוזה הנ"ל. יתר על כן, גם אם כתוצאה מפעולות סיתות וחיצוב של 

כלונסאות ו/או מאי דיוק בביצוע, יהיה על הקבלן לצקת כמות גדולה יותר של בטון, גם 

 .  .אז יחושב הנפח לתשלום לפי המידות התאורטיות כאמור לעיל

 

 ניקוז יריעות 02.02.09 

ניקוז ורצועות יריעות ניקוז מסוגים שונים לניקוז רכיבים שונים )קירות, תקרות וכד'( יריעות  .1

 יהיו כמפורט בתכניות.

 .הציפוי קירות של היחידה במחיר כלול"ר במ המדידה .2
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 עבודות חשמל ותאורה  08 -פרק   .08
 

 תיאור העבודה  והנחיות כלליות  08.1
  

 ביצועצוע עבודות תאורת חוץ,  יוהתכניות המצורפות מתייחסים לבמפרט זה, כתב הכמויות  08.1.1
 החשמל קבלן, ארנונה מורדות פרויקט במסגרת המתוכננים בכבישים ותקשורת חשמל תשתיות

 העבודה לסוג התאימים הסיווגים כל ובעל, ירושלים בעיריית המאור על הממונה"י ע מאושר יהיה
, כאמור הקבלנים ברשם מלא באופן  רשום יהיה הקבלן, ומאושר, הרלוונטי הפרק פי על, והיקפה
 .יחד גם שניהם( 4-א רחובות תאורת 270, 4-א כללית)חשמלאות  160 הבאים בסיווגים

 

 הנחיות ומפרטים: 08.1.2

 
 העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן: כל

 

, תאורה ומתקני מערכות 02 פרק-תת, ובקרה חשמל מתקני - 08 פרקטכני  מפרט 08.1.2.1
 והעדכנית האחרונה במהדורתו

 

מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים  08.1.2.2
 .1989הוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט במאלומיניום או פלדה 

 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט  08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  08.1.2.3
 . לעבודה זו ייםהכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונט

 

בהוצאת מעצ  1990מפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה ינואר  08.1.2.4
 חברה הלאומית לדרכים. 

 

מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים ללא עירוניות  08.1.2.5
 בהוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים.

 

 במהדורתו ירושלים עיריית של המאור מחלקת בהוצאת תאורה לעבודות כללי מפרט 08.1.2.6
 .והאחרונה העדכנית

 

 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.1.2.7
 

"ל, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל, הנזה הינו השלמה למפרטים  מיוחד: מפרט הערה
 המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן החשמל בכפיפות  08.1.3
למפרט  - 1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,  

ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים  08פרק  -הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר 
 אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. מסוג זה. לגבי 

 

שיאושר ע"י  וכלכליסעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני  08.1.4
 המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה. 
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 מוטבע וברור.  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת   08.1.5
 

 טיב העבודה  08.1.6

עבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים ה
חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית  -העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תחייב את הקבלן לבצע זאת, כך 
יצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות, כאשר ב. שיתאים לאמור

מחייב את הקבלן. כן  -המפרט מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט 
ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל, להוראות המפקח ולשביעות רצונו. למרות כל 

יף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המפקח אינו מתאים האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחל
 לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח.

 

 צוות הקבלן  08.1.7

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

 "הנדסאי".  רישיוןחשמלאי בעל  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית  08.1.7.1

שיונות לביצוע עבודות חשמל של יעל הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של ר 08.1.7.2
 .עובדיםה

 במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר.  08.1.7.3

 .כך על המעיד מסמך ויציג, התקשורת חברות דותלעבו מאושר יהיה הקבלן 08.1.7.4

 

 :העבודהמרכיבי  08.1.8

 ביצוע של חפירת תעלות/פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת כמסומן בתוכניות. 08.1.8.1

 .השונות התקשורת חברות של תקשורת תשתיות העתקות ביצוע 08.1.8.2
  

והשחלת  ההנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירו הובלה, אספקה 08.1.8.3
 כבלים בצינורות.

 

 התקנת תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.ו הובלה, אספקה 08.1.8.4

 

 בגבהים כמפורט בתוכניות. רגיליםלעמודי תאורה  כלונסיםביצוע יסודות בטון/ו תכנון 08.1.8.5

 

 בגבהים כמפורט בתוכניות. גבוהיםלעמודי תאורה  כולנסיםביצוע יסודות בטון/ו תכנון 08.1.8.6

 

בתוכניות,  יםמפורטהבגבהים  רגיליםאספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה  08.1.8.7
 כולל זרועות, על יסודות בטון.

 

, אינטגרליות הורדה מערכות כולל גבוהים תאורה עמודי של והתקנה הובלה, אספקה 08.1.8.8
 "ב.וכיו הפעלה ולוחות  ציוד, תאורה,גופי  כתר, חירום בלימת מערכת

 

כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני בהתאם  משךעל עמודי תאורה ב ותביצוע הגנ 08.1.8.9
 כלול במחירי היחידה בהצעת הקבלן. –להנחיות ודרישות הפיקוח 

 

, פנסי תאורה כולל כל האביזרים בטחהאספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות מגשי א 08.1.8.10
 מושלמת.הנלווים להפעלה 

 

 אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה. 08.1.8.11
 

 ביצוע לרבות. ירושלים עיריית עם ובתאום בתוכניות כמפורט קיימים תאורה מתקני פירוק 08.1.8.12
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 לכל או העירייה למחסני המפורק הציוד כל הובלת, לתוכניות בהתאם וחיבורים ניתוקים
 .העירוני המפקח יורה אליו מקום

 

, הובלה, התקנה והפעלה של מרכזית תאורה החדשה, לרבות יחידות קצה לבקרה אספקה 08.1.8.13
 .ירושלים עיריית של המאור מחלקת הנחיות"פ ע

 

 .בתוכניות כמפורט קיים תאורה למתקני התחברות 08.1.8.14

 

הארקת יסודות ותשתיות בגשרים ומנהרות לרבות הכנות של מעברי צנרת  נימתק שליצוע ב 08.1.8.15
מפורטות לביצוע לאישור של המזמין  תוכניותכמפורט בתוכניות המנחות לרבות הגשת 

 והמתכנן. 
 

 . לגשר מתחת תאורה מתקן ביצוע 08.1.8.16
 

מתקני תאורה זמנית בהתאם לשלבי הביצוע לרבות ביצוע שינויים, העתקות  ביצוע 08.1.8.17
לאישור המזמין מראש וכן  תוכניותע"פ שלבי הביצוע. הקבלן נדרש להגיש  והתאמות

 לתאם כל העבודות עם מחלקת המאור של עיריית ירושלים.

 

 עיריית של אופטיים לסיבים תשתית למפרט בהתאם אופטיים לסיבים תשתיות ביצוע 08.1.8.18
 .ירושלים

 

בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק, ותיקון כל הליקויים שיתגלו  טיפול 08.1.8.19
 ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין.

 

 :העבודה לביצוע ואישורים תיאומים 08.1.9

על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות כל  08.1.9.1
 ו"ב.ימסמכי המכרז, במפרטים, בתכניות וכהאישורים הנדרשים ב

 

אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה, לעבודות הקמה והצבה של כל מיני מתקנים  08.1.9.2
וציוד, לעבודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם, אשור ציוד וחומרים, אישור 

 ו"ב.ילתכנון אספקה וכ
 

, המוסמכות והגורמים הרלוונטיים לפרויקטעל הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות  08.1.9.3

.צ.צ.א., קמ"ד, רשות שדות התעופה, צה"ל )ח"א(, מקורות, ק, HOT: בזק, ח"ח, לרבות
 תחילת לפני"ב וכיו, מ.ע.צ. המקומית רשות, המשטרה, הישראל רכבת, העתיקות רשות

 .העבודה
 

כל הגורמים הנ"ל על הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם  08.1.9.4
הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה 

 ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.

 

 והרישיונותכל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.1.9.5
 זכות לדרוש או לקבל תוספת עבור הטיפול הזה. . לקבלן לא תהיההחוזה מסגרתכלולות ב

 

הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל, כך שתקופת ביצוע העבודה של  08.1.9.6
לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת הצעות"  סיומועד לו פרויקטה

תוספת זמן ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז/החוזה. לא תינתן לקבלן כל 
 עבור הטיפול הזה.

 

טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה זכות  08.1.9.7
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 לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה.
 

אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז, לא תהיה  08.1.9.8
 ים בגין זאת.לקבלן כל עילה לתביעת פיצוי

 

כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש  08.1.9.9
 יזקפו לחובת קבלן החשמל.

 

 

לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות החשמל על  08.1.9.10
ו/או גורם אחר כל שלבי הביצוע, בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת 

 לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו.
 

אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים שבסעיף  08.1.9.11
 לעיל, לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך.

 

 מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו בתאום 08.1.9.12
עם קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב העבודה בכביש 
ע"י קבלן החשמל, האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל בכביש, בזמן ובמקום 

 הנדרש ובכל שלבי הביצוע, הוא באחריות הבלעדית של קבלן החשמל.
 

 הקבלן.  חשבוןעל כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה  08.1.9.13
 

 והרישיונותכל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים, התעודות  08.1.9.14
 .בחוזההנ"ל, כלולות 

 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר. כל נזק שיגרום  08.1.9.15
הקבלן לתשתיות אלו )חשמל, בזק, מים, דלק וכד'( יותקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, וישא 

 בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק.
 

 : אישור שלבי העבודה 08.2
 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח 
לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו 

או לעבודה במצבה לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/
 הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום העמודים באמצעות יתדות. 
ע"י מודד מוסמך  -עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי של המיקום. מדידות נוספות 

עד לקביעת המיקום הסופי של העמודים או של  -לפי דרישות המפקח  -ך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצור
יתקין  -ארונות. לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 

 הקבלן את העמודים או הארונות במקומם. 

 

  :אישור ציוד ונתונים טכניים 08.3
 

הרכיב ול ספקל נדרש ינומפקח לציוד אשר הוה מתכנןאישור העל הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את 
במסגרת העבודה ע"פ התכנון. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. עם 
הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית 

ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה,  10ר הציוד תהיה תוך ותעודת בדיקה. הפניה לאישו
ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר  יירכשחתומות לביצוע. ציוד לא  תוכניותלפי המקדים עם קבלת 

מפקח. אין אישור זה מהווה וה מתכנןהקבלן למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מה
לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט  מלאהלטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות אישור 
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במפרט ובכתב הכמויות, או בהתאם לתוצרת ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא 
 לקבלת האישור. דוגמאותמפקח באתר הלמשרד 

 

 ערך. -שווה –חלופה לציוד המוצע  08.4

 .כלשונו המוגדר המוצר את לספק הקבלן על"שווה ערך ואיכות" ל תמיד היא הכוונה

 

 "ע כאמור, למוצר המוגדר.שורשאי להציע  הקבלן 08.4.1

 

אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לציוד, תלווה הצעת החלופה  08.4.2
 במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות.

 

 לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמפקח בלבד ולקבלן לא תהיה זכות עוררין בנדון.  אישור 08.4.3

 

 :אחריות 08.5

 . .במתקן שלישי צד פגיעת של במקרה שבר אחריות כוללת אינה האחריות : ספק הסר למען

 וכל , החומרים , הציוד , המוצרים של התקנה פעולתם ולכושר ולטיב העבודה לטיב אחראי יהיה הקבלן

 . ידו על שסופקו מהם חלק

 סופי וביצוע חומרים , עבודה , שרופות נורות זה ובכלל פגום אביזר כל והחלפת תיקון משמעותה האחריות

. 

 וחתימת והמזמין הפרויקט מנהל י" ע קבלתו , המתקן אישור מיום החל להלן כמפורט תהיה האחריות

 במסמכי המכרז: כמפורט הפרויקט מנהל י" ע סופית מסירה פרוטוקול

 

 שנים. 5 –לכבלי חשמל  08.5.1

 

 שנים. 10 -לד לתאורת ורפלקטורים תאורה גופי 08.5.2
 

 . שנים 10 לדרייברים -)דרייברים(  תאורה לגופי הדלקה ציוד 08.5.3

 

 בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה. -שנים  10 -עמודי תאורה וזרועות  08.5.4
 

 שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  –מרכזיות ולוחות חשמל   08.5.5

 

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש תחול עליו  08.5.6
והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום יוחלף וכל עבודה  -אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 ום מתן ההודעה. שעות בימי חול מי 48תתוקן תוך  
 

    שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות 08.6
 השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:

 הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או חציבה באתר.

 

 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל. 08.6.1
 

 לתוואי החפירה ולסימון כולו.אישור המפקח בכתב  08.6.2

 

 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.  08.6.3

 

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה   08.6.4
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 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.  08.6.5

 

 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  08.6.6
 

 השחלת כבלים.  08.6.7
 

 אישור המפקח לביצוע.  08.6.8
 
 
 
 
 

 :סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה 08.7
"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה עעל הקבלן לסמן 

באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי מצע החפירה 
 תחחיצוני של קו חשמל מ תילמ' מ 5החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר את תוואי 

 . עילי נמוך מתח חשמל קו של חיצוני מתילמ' מ  2.5 -ו עילי בוהג
 

 חפירות ותעלות 08.8
 במפרט הכללי(  08.02)סעיף 

 
"עבודות עפר" של המפרט הכללי  08.02כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף 

 (.08חשמל ) מתקניל
 

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם למרחבי העבודה -החפירות להנחת כבלים וצינורות תת
 : התאים ללא נטו הם המידותהדרושים, 

 

דא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י הקבלן לפני ביצוע החפירה יש לוו 08.8.1
 באמצעות כלים ומכשירים מתאימים. 

 

עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתח למכשול המחייב  08.8.2
עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנדס האתר והמפקח. 

ע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת חיתוך לפני ביצו
 שורשים במידת הצורך.

 

ס"מ למטר  20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על  08.8.3
 ס"מ למטר בצינורות. 10בכבלים ועל 

 

קווי הפתיחה חייבים להיות ישרים ויש ס"מ אם לא צוין אחרת.  40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה  08.8.4
 לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים. 

 

ס"מ  10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי  08.8.5
 ס"מ.  10בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים בנפרד( בעובי של  

 

ס"מ עובי  110קשיח PVC כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור  אובמקרה של מעבר כביש  08.8.6
 במספר וכמות כמצוין בתוכניות. מ"מ 5.4דופן 

 

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד   :ביצוע החפירה 08.8.7
ליסוד וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק 

אושרו ע"י המפקח. בגמר כל העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ו
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ס"מ. השכבות יהודקו  20המילוי המוחזר ייעשה בשכבות שעוביים לאחר ההידוק אינו עולה על  
במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי של מצע 

 או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.

 

רקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן עומק ק: אישור חפירה ומילוי 08.8.8
 טעונים אישורו של מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח בכתב.

 

 יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של המפקח.  08.8.9
 
 

 

 צינורות 08.9
 במפרט הכללי(  08.03)סעיף  

 

  תאורהלצינורות  08.9.1

 .1531"י ת"מ, מ 5.4קשיח בע"ד  PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו   110קוטר  08.9.1.1

 .4519דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  שרשורי" מגנוםמ"מ " 110קוטר  08.9.1.2

 .4519דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  שרשורי" מגנוםמ"מ " 75קוטר  08.9.1.3

 .4519דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  שרשורי" מגנוםמ"מ " 50קוטר  08.9.1.4
 

מ"מ, כל קצוות הצינורות יאטמו  8ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של  בצינורות 08.9.2
 ביצוע האמור בסעיף זה.באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין 

 

: הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק המיותר של הנחת צנרת 08.9.3
בחפיר תעשה על מצע חול נקי )ים  תהפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנר

עיף או דיונות או ש"ע באישור המפקח( שיעטוף את הצנרת. עובי  שכבות החול כמתואר בס
 חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט סימון על פי פרט. 

 

קרקעיים, -, תתקשיח P.V.C מסוג: קטעי צינורות פלסטיים קשיח P.V.Cצנרת מסוג  יחיבור 08.9.4
יחוברו בשיטת תקע ושקע. האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של 

 השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. 

 

יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא  לתאורהקרקעיים -: צינורות פלסטיים תתצינורות לתאורה 08.9.5
 מופות. 

 

לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה : כניסות כניסות לתאים 08.9.6
קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות 

 העלולות לפגוע בכבלים. 

 

מ"מ. קצותיו של החוט  8: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר חוטי משיכה 08.9.7
"מ למנוע ס 20 באורךעל יתד/מוט  יקשריימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיסת

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית. -החזרתו לתוך הצינור 
 

: בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים צנרת קצוות סגירת 08.9.8
 –לסוג הצנרת שנקבע  אורגינליםבמידה ואין פקקים  פוליאוריטןלסוג הצנרת או  אוריגינליים

 הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ולא תשולם תוספת כספית.

 

מפסולת  נקיים הם כי: לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא בדיקה וכיסוי 08.9.9
( יסגרו קצות הצינורות היטב מנדרול) בדיקה מערכת והעברת הבדיקהומגופים זרים. רק לאחר 

 בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.  כאמור



36 

 

 

והגבהים של פנים הצינורות  הקואורדינאטות: לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את סימון ומיפוי 08.9.10

 ASלצורך הכנת תכניות הביצוע במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות 

MADE  -.סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים 

 

 כבלי חשמל 08.10

בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוג הכבלים יתאים למפורט N2XY הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי 
האחרון. צבעי  ובעדכונ 547בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה הכבלים יתאימו לת"י 

הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים או לתוך מרכז הדלקה, 
ור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחד

העתקים( סופיות של הנחת 3באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות )
ממ"ר  10כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה. כל קצוות הכבלים, בחתך של 

 )"כפפה"(.ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת 
 

 מעבר-בריכות, תאי 08.11
תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו לפי 

 : שלהלן התיאור"פ ועתכניות פרט מצורפות 
 

 תהיה החוליות כמותס"מ,  50ס"מ ובגובה  80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר  08.11.1
"פ ע וסמל שילוט כולל 489"י ת לפי הנקוב לעומס מיצקת, כולל מכסה הדרושעומק ל בהתאם
 .העירייה סטנדרט

 

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז. 10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.11.2
 

 . 201.1מטיפוס  658חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת"י  3או  2-גוף התא יורכב מ 08.11.3
 

צינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה  התחתונה, כך שתחתית הצינורות יהיו ה 08.11.4
 ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או קידוח בלבד. 20בגובה 

 

 הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע.החיבור בין  08.11.5
 

ס"מ. פני החצץ יהיו  20ובעובי  1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " 08.11.6
 ס"מ מתחתית הצנרת.  10 -נמוכים ב

 

בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות בתכניות  תלבריכה יש להתקין יציק מסביב 08.11.7
 הביצוע.

 

לפי תקן  Material:GG-20מדגם  יצוקמכסה המותקן במדרכה מרוצפת, יהיה  - שוחהמכסה  08.11.8

DIN1691  עומס בהעומדB125 המותקן במדרכת אספלט או בשטח פתוח  מכסה. 489"י ת לפי

. מכסה 489לפי ת"י  B125" עם מכסה העומד בעומס 33כדגם "כרמל  103.2יהיה מטיפוס 

לפי ת"י  D400" העומד בעומס וולפמן" של 33"כרמל  כדגם, 103.1המותקן בכביש יהיה מטיפוס 
ס"מ יהיה  80"מ. בתאים בקוטר ס 60 בקוטר תאיםס"מ ל 50. פתח המכסה יהיה בקוטר 489

ס"מ. כל המכסים יכללו סמל העירייה והמערכת )תאורה/רמזורים/בקרה  60הפתח בקוטר 
 וכיו"ב(.

 

 יסודות לעמודי תאורה רגילים 08.12

לעמודי התאורה רגילים יבוצעו בהתאם לתוכנית פרט מאושרת לביצוע. על הקבלן לספק  היסודות 08.12.1
עמודי התאורה. על הקבלן ליסודות ה ביצועלפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות ל למפקח

המידות סופיות  לקביעתלערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס, 
 רישיון.  החישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל דרשושל היסודות שי
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מהנדס מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות 
הביסוס.  מהנדס, המאושר ע"י המזמין, אשר בדק ואישר את העמוד יבקר את המסמכים של 

הנחיות ה כלם הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים להקבלן והקבלן מתחייב מראש, בעצ
 היחידההתוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר  להכנת הדרוש וכל"ל הנ לתכנוןשיקבל מהנ"ל. מחיר 

 .כך על תוספת תידרש ולא הקבלן של צעתוהב היסודות של
 

אבני שפה וע"פ הוראות תהיה לאחר ביצוע ו לביצוע מנחה פרט תוכנית לפי תבוצעיציקת היסודות  08.12.2
ס"מ מתחת לפני הקרקע.  20ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת  5המפקח. גובה היסוד בגינון 

 באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה.
  

 לפחות 30-מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב 02יציקת בטון תבוצע לפי פרק  08.12.3
 3ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים לא תעלה על  30)

מ"מ מציר היסוד. מקום מעברי ההספקה )במשטח  5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על 
 מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 -המאוזן של היסוד( לא יסטה יותר מ

 

חלודה באמצעות מברשת פלדה ולפני הכנסתם  , ינוקו מעודף209.6, סעיף 812הברגים לפי ת"י  08.12.4
-מ"מ, ינוקו מכל שומן באמצעות טטרה 30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל  4לתוך הבטון. 

מיקרון או  80פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. בורגי היסוד יגלוונו אבץ חם -כלור
 בהתזה. 

  

 נסו לתוך יציקת הבטון. הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכ  08.12.5

 

מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה הקיים   08.12.6
ס"מ מתחת למפלס  10-או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ

ס"מ ממפלס הסופי של הקרקע.  10האספלט ו/או הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו 
 ד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים. המרווח שבין פלטת היסו

 

אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת כלים כנדרש   08.12.7
 לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. 

 

 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.   08.12.8
 

מכון התקנים לתכונות החוזק של הברגים  על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון או 08.12.9
 והתאמתם לדרישות התכנון.

 
 

 עמודים וזרועות 08.13

 

 מטר 15 גובהעד  עמודי תאורה מפלדה 08.13.1
 : בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן. ההער

 

 כללי 08.13.1.1

-המאור של עיריית י מחלקתמאושר ע"י הבמפעל  יהיהוהזרועות  יםמודהע ייצור .א
 ם, אשר הוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי, נמצא תחת ביקורתו. 

ובעל תעודת הסמכה של רתכים  ISO-9001היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  מפעל .ב
הקבלן/יצרן עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים. על הקבלן לעמוד 

 בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים: 

ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד או  תהליך הריתוך יאושר על -
 ם.-"פ בתאום עם  מח' המאור של עיריית ימנההמומחה ייקבעו על ידי 

"פ בתאום עם מח' מנההקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של  -
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 ם.-המאור של עיריית י

"פ מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו תימסר לפחות למנה להודיעעל הקבלן  -
 לפקח על הריתוך.   המזמיןלפני ביצוע הריתוכים וזאת כדי לאפשר לנציג  שבוע

 העמוד עם נתוני הבדיקה. תוויתהעמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי  כל .ג

צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. העמוד יתאים  .ד
דים והזרועות . העמו414לפי ת"י  לשנייהמטר  47לעמידה במהירות רוח של 

בהוצאתו האחרונה, תוך  414יתוכננו עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י 
 התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי.

 המתקן, ירושלים עיריית בסטנדרט לפרסום"באנרים" ל הכנות יכללו העמודים .ה
 .האדריכל הנחיית"פ ע וצבוע מגולוון יהיה כולו

בהוצאתו האחרונה( בהעדר  812לפי ת"י ) היהי ותוהזרוע יםתכנון וביצוע העמוד .ו
יתוכננו ויבדקו  -הוראה אחרת, העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או לשניים 

מ"ר כל אחד לפחות  0.22פנסים לפחות בשטח  3או   2לעומסי רוח הפועלים על  
ת פיתול ק"ג כל אחד. כמו כן תיערך בדיק 20.7)שטח מלבני שווה ערך( במשקל של 

המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם 
לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני 

 פתחים.

הקבלן/היצרן תכנית מפורטת של העמוד, של הזרוע  יגישעם הגשת ההצעה למכרז  .ז
ות הבטון לעמודים וחישובים סטטיים )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסוד

מפורטים, כולל חישוב כוחות הניסוי. רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס 
גשרים ראשי, רשאי הקבלן לבצע את העמודים ואת הזרועות בתיאום מלא עם 

כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו על ידי  העירייהמפקח מטעם 
 נוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. מהנדס קונסטרוקטור ישראלי מ

ראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או מיצרן העמודים ינקוט  .ח
כגון, ע"י העמקת התבריג  הגלווןאמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר 

 המתוכנן. בכוחו"ב, ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד יוכ

או גוף אחר  מכון התקנים או הטכניון מטעםתעודה על הקבלן להביא על חשבונו  .ט
המוסכם על המזמין, המאשרת את התאמת העמודים והזרועות המסופקים 

' מחבנוכחות נציג  ויערךולמפרט הזה. מועד הבדיקות יתואם  812לדרישות ת"י 
עליו יוחלט ע"י המפקח. במידה וידרשו שינויים בתכנית  ם-י עיריית של המאור

ביים, שינוי בפרטים( הם יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום הביצוע )כולל הגדלת עו
 נוסף. 

 ולהימנעיש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות  .י
מחבלות, מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש 

דים בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה. אין לגרור או לזרוק את העמו
על הקרקע.לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה. כל פגיעה בציפוי 
כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות 
המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים 

 המתוארים לעיל.

העמודים והזרועות ולהימנע של  ש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקהי .יא
מחבלות, מנזקים ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע. 
הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם 

כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה  -שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה בציפוי 
לפי הוראות המהנדס המפקח, אשר רשאי גם  תותקן על חשבון הקבלן -והפריקה 

 לפסול את העמודים, הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. 

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות  .יב
גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים. בין שתי שכבות 

תונח שכבה חוצצת. את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות של עמודים 
 ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה לאנשים הנמצאים בסביבה 

ו"ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה יאי העמידה בתנאי המפרט וכ .יג
ו"ב( הם יוידרשו שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכ
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ע"י היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה יבוצעו 
 ו"ב.יוכ

 

 פירוט 08.13.1.2

יהיו בנויים מפלדה מגולוונת לפי מפרט לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי  העמודים .א
 לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי ההשלמה במהדורתם האחרונה. פרטיםתוכניות 

צלעות, שיתחברו לעמוד לשם  4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י  .ב
 מ"מ לפחות. 8חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

ציפוי כל הברגים, האומים, השייבות וכל חלקי  -הגנה בפני שתוך )קורוזיה(  .ג
מוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או מוסתרים )מלבד המתכת של הע

חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד, אותם אין הכרח לגלוון(. הציפוי ייעשה בטבילה 
)בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים:  918חמה )גלוון( על פי התקן הישראלי 

מיקרון(.  60הדרוש  918מיקרון לפחות )בניגוד לת"י  80פחים וכו': עובי הציפוי 
מיקרון לפחות. כל עבודות הריתוך ייעשו לפני  56ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי 

הגלוון. לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש 
אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי 

 ון.מיקר 56-לא יהיה פחות מ בגלוון

הקבלן ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או  .ד
ע"י העמקת  -אמריקאים( להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון 

התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר 
מ מאורכו המוחדר ס" 5 -להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל היסוד ובתוספת כ

אל תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, 
האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך הגלוון גם במקרה זה לא יהיה 

מגולוונים  לעירייהמיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו  56 -פחות מ
ונים מוברגים עד תחתית הבורג ,גוון כנדרש במפרט זה, כאשר האומים המגולו

 וצבע העמוד ע"פ הנחיות האדריכל.

לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי יסוד( במקרה כזה  םרשאי המפקחאו /ו המתכנן .ה
לתכונות  -מכון התקנים, טכניון  -על הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת 

אישורים של המעבדות  החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון. כמו כן גם
 8רגי יסוד עם וב 4הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו מחליד. ההזמנה כוללת אספקת 

דסקיות לעמוד רגיל שביר כמסומן בתכנית המצורפת, אם לא צוין  8-אומים ו
 אחרת בכתב הכמויות. 

סגר באמצעות ימ"מ לפחות אשר י 6לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  .ו
קועים, מוגנים בפני חלודה. הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם בורגי אלן ש

 הפנימי.

כל עמוד וכל זרוע יסומן  812סימון העמודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י  .ז
 במספר רץ )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור. 

 הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד. .ח

 לבורג יחוברו: .ט

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. -

ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף  10וליך מ -
 העמוד(.

 ממ"ר למנורה על העמוד. 2.5מוליך הארקה  -

 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה. -

 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות. .י
 

 הצבת העמודים 08.13.1.3

 על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.התאורה יוצבו  עמודי
 ומנופים מתאימים. מכאנייםהעמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים 

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים 
 והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.
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באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא 
 תשלום נוסף.

בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה 
מונעת החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן 

בורג הבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד שרוול פלסטי ממולא גריז על כל 
ית של האומים יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן פומתיחה סו

תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של 
העמוד עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח זפת חמה גם 

 ס"מ לפני הצבת העמודים. 30 -טה ובחלקו הפנימי כמתחת לפל
 

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  08.13.1.4

ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו. יש להבטיח  7-יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ
שיפועים וסידורי ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס 

האחרים וכן האומים והדסקיות  וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל הברגים
יסופקו מנירוסטה כנדרש במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים כנדרש 

ץ חשמלי בין יולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן יגלוונו. יש להבטיח חי
הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות וצינורות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או 

ס"מ לפחות, שנמצא בין  10מ"מ לפחות ובקוטר של  10אחר בעובי של  חומר עמיד
תחתית הבסיס ליסוד הבטון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח את הברגים, 

החיץ DENSO. האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה כגון של חב' 
ועל חשבונו. בדיקת  ייבדק בבדיקת התנגדות חשמלית לאחר הביצוע, על ידי היצרן

החיץ תבוצע בנוכחות המפקח. לאחר בדיקת החיץ יש לכסות ולאטום את האומים 
ס"מ לפחות  2במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או שווה ערך( לעובי אספלט של 

 מכל צד. 
 
 

 תאורה בעמוד טחהמגש אב 08.14
 במפרט הכללי(  08.09)סעיף  

 
 :הבאות לחלופות בהתאםהמגש יהיה 

 

 דגם עירית ירושלים. מפוליקרבונט מבנה -
 

 .A6 ,KA10מא"ז לאבטחה יהיה  דו קוטבי עם ניתוק "אפס"  08.14.1
 

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.  SOGEXI  קימהד 08.14.2

 

ממ"ר, לבורג הארקה  4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד  3/8בורג הארקה " 08.14.3
 ההארקה של הכבל לפנס.שעל המגש יתחברו מוליכי 

 

מהדקי יציאה פלסטיים, עם לשונית לחיצה עבור מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים עם  08.14.4
 סימון זיהוי לפנס ותפקיד המוליך, המהדקים יהיו על תשתית הפרשפן. 

 

 " ומוליך הארקה(.10ממ"ר לכל פנס )מוליך יציאה מהנטל, מוליך " 2.5*3כבל   08.14.5

 

 בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.חיווט מושלם  08.14.6

 

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים. 08.14.7
 

 898"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן מא: הערה

IEC.סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן . 
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 חוץ תאורת למתקן תהארקו 08.15
 במפרט הכללי(.  08.05)סעיף  

 
 : כדלקמן יבוצעוההארקות במתקן לתאורת חוץ 

 

ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל העמודים.  35מוליך נחושת חשוף בחתך  08.15.1
קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל אחת. נעל  2

קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבורג הקבוע בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש הכבל תחוזק לבורג 
 . טחהממ"ר לבורג הארקה במגש האב 10בחתך 

 

בהתאם למפורט בתוכניות.  תאורהקו  כל ףבשוחה בסו אנכיתהתקנה של אלקטרודות הארקה  08.15.2
ה נחושת מפלדה מצופ  תהיהממ"ר. האלקטרודה  35זו יחובר מוליך נחושת חשוף   לאלקטרודה

מטר כ"א(. האלקטרודה תותקן בשוחה  1.5יחידות של   2) לפחותמטר  3מ"מ ובאורך  19בקוטר 
כולל כיתוב ושילוט הארקה,  הכול  489ת"י  לפי" כבד"חצי  עומסמכסה ל עםס"מ  60בקוטר 

 כמפורט בתכניות. 
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 הדלקה וציוד נורותגופי תאורה,  08.16

 

 LEDתאורה, פנסים מבוססי  גופי 08.17

 אשרבעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור   LEDלנורות מסוג  יםגופי תאורה ייעודי יהיוגופי התאורה 
יענו על דרישת תכנון תאורה עבור  כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין, תקן ישראלי והנחיות 

וזיהום אור,  סינוורלמניעת   FULL CUT OFFמשרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים. גופי התאורה יהיו 
 הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפרויקט זה. 

 
 :  כולם גם יחד( –)תנאי סף ׁ   ט הטכני כמפורט להלןתאורה יתאימו לדרישות המפר גופי
 

)יש להציג תעודת בדיקה  2.3חלק  20גוף התאורה יתאים לכל  דרישות תקן ישראלי  08.17.1
 (.20מלאה לכל דרישות ת"י 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה אלומיניום, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק  08.17.2
 ממקורות האור וממערכת ההפעלה.

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית  08.17.3

ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה  –(Driver) אינטגראלית ייעודית 
 המקוריות של היצרן.

גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, ליישום  08.17.4
סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר, דרישות התקן לתאורה עבור כל 

 ויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי. 

)בידוד כפול( בהתאם  2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  08.17.5
 .20לדרישות תקן ישראלי 

התאם לדרישות תקן ב IP-66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  08.17.6
 .20ישראלי 

בהתאם לדרישות  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  08.17.7

 .IEC62262תקן 

 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר. 08.17.8

לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות  0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  08.17.9
 שת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.ישירה לר

 או שווה תכונות, איכות וערך.  CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  08.17.10

 לפחות. 75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  08.17.11

שעות לפחות בטמפרטורה  50,000וגוף התאורה הנדרש  LEDאורך חיי מקור האור  08.17.12
 .70%עד מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור  35סביבה של 

בהתאם לדרישות התכנון. על הספק יהיה  3000K-4000K הגוון מקור האור יהי 08.17.13
 להחליף כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון.

 .  Surge – Protectionהתאורה יכלול מערכת הגנה  גוף 08.17.14

יש יש להג –התאורה יכלול מערכת אינטגרלית )מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה  גוף 08.17.15
 אישור זה עם הגשת ההצעה( לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני.

 שעות לפחות. 100,000של  MTBFהתאורה יהא עם אישור  גוף 08.17.16

או תקן אמריקאי  IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן -פוטו אישור 08.17.17
האישור חייב להיות מותאם  –ביולוגית( של מעבדה מאושרת -מקביל )השפעה פוטו

 ".EXEMPTת "לרמ

שנים מעת ההתקנה כולל עלות  10של היצרן למשך  מקוריתאחריות מלאה  תעודת 08.17.18
 ההחלפה באתר.

 

 תעודות בדיקה: 08.17.19

 .2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי   -

)בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה  2.13חלק  61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי   -
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 .IEC-61347-2-13בהתאם לתקן 

)הפרעות אלקטרומגנטיות  2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי   -
 מוקרנות(.

)הפרעות מולכות, זרמי  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי   -
 הרמוניות(.

)הפרעות מולכות, שינויים  12.5חלק  961בדיקה להתאמה לתקן ישראלי תעודת   -
 רגעיים(.

 : ISO17025יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן  08.17.20

מעבדה  שלביולוגית( -)השפעה פוטו IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

המוצע כהגדרתו בתקן  "תג)קרינת לייזר(, בהתאם לסוג  IEC60825 מאושרת ו/או 
 הרלוונטי.

 (.LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

)דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן  -

IK-08) 

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה,ובנוסף יסופק קובץ דיגיטלי  -

 ,עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. LUMDATאו  IESבפורמט 
 

 ערך  "ת גשל  טכנייםנתונים 

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  (barבקבוצה ) LEDכמות נורות 

  ( )יש לפרט(mAאפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה )

  (mAזרם פעולה של הדגם המוצע )

  (driver(  )כולל Wשל הדגם המוצע ) כלליהספק חשמלי 

 ׁ של הדגם המוצע )LM79 פי -( עלlmשל הדגם המוצע ) שטף אור כללי

Absolute Photometry  עבור טמפרטורת סביבה )Ta=25º 

 

   40º- Ta=35ºמקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה 

  Ta=25º(  עבור טמפרטורת סביבה  lm/Wנצילות הדגם המוצע )

 
על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים "דמס

צירוף 
 המסמך 

 הערה

)במקרה שהייצור  מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת 1
בחו"ל( לספק בארץ המעיד על כך שהספק בארץ הינו 
המורשה הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק ומתן תמיכה 

 טכנית, שירות, אספקת חלפים ואחריות.

  

של  2008מהדורה  ISO9001תעודות אבטחת איכות   2
 הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי
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על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים "דמס
צירוף 

 המסמך 

 הערה

"ת ו/או של גוהמפרטים ניסיון מוכח של יצרן  מסמכים 3
 גופי תאורה לפחות. 3,000של  –"ת המוצע גוהתקנות 

  

תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות  4
 2.3וחלק  1חלק  20גו"ת המזווד לזרם המוצע בת"י 

 כולל דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו. 

  

 המוצע התאורה גוף של טכניים ומפרטים קטלוגים 5
, הרכבה נוהלי, הוראות, הסברים,  שרטוטים הכולל
 .שוטפת ואחזקה הפעלה

  

 IESעם קובץ עקומה פוטומטרית בפורמט  CD דיסק 6

 אותןשל  (I-Table)וגם פלט מודפס  LDTו/או 
עקומה חתום ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת לפי ה

מבוסס על ערכים  ISO17025מאושרת  מעבדה

. פורמט (Absolute Photometry)אבסולוטיים 

 .AGI32ביצוע  חישובים בתכנה  והקבצים יאפשר

  

   פוטומטריותהמבקש על אימות עקומות  הצהרת 7

 2.13חלק  61347תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  8
מיוחדות לציוד  "אבזרי הפעלה ובקרה לנורות:דרישות

בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור 

LEDאו לתקן בינלאומי מקביל " 

  

 2.1חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  9
)הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות( או לתקן בינלאומי 

 מקביל

  

 12.3חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  10
)הפרעות מולכות, זרמי הרמוניות( או לתקן בינלאומי 

 מקביל

  

 12.5חלק  961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   11
)הפרעות מולכות, שינויים רגעיים( או לתקן בינלאומי 

 מקביל

  

או תקן  IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן  12
ביולוגית( של מעבדה -אמריקאי מקביל )השפעה פוטו

 מאושרת

  

או תקן  IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן   13
אמריקאי מקביל של מעבדה מאושרת )דרישות בטיחות 

  (LEDשל מודולים 

  

או תקן  IEC62262תעודת בדיקת התאמה לתקן  14
אמריקאי מקביל )דרגת הגנה מפני הולם מכאני 

 (IK-08וזעזועים 
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על  √סימון  המסמך/תעודה הנדרשים "דמס
צירוף 

 המסמך 

 הערה

או תקן  IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן   15

 Vibration –אמריקאי מקביל )עמידות מפני רעידות 

test) 

  

או תקן  IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן  16

 EMC)אמריקאי מקביל )תאימות אלקטרומגנטית 

  

 בקרת לנושא המוסמך הספק אצל המניין מן עובד 17
 שנות, בתחום ניסיונו שנות' ומס הכשרתו, איכות
"ח +קורות רו אישור)לצרף   בעירייה בתפקידו הוותק
 (חיים

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה טכנית חשמלית  18
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק 

 )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים(  ביצרןבתפקידו 

  

 עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית 19
הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות הוותק 

 )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים(  ביצרןבתפקידו 

  

 
 

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  08.17.21
שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול במהלך  עשרלכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של 

 תקופת האחריות.

 

 נלווים מסמכים אספקת חובת 08.17.22
 20בכל דרישות תקן ישראלי  יםמדובמשלוח הנתון ע המסופקיםהפנסים ש המעיד יצרן הצהרת מסמך
ט המפר 08החשמל ובדרישות  פרק  חוקפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  המ, בדרישות   2.3חלק 

 .האינדיווידואליות הבדיקות כל שבוצעו וכןהכללי, 
תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק לדרישות תקן ישראלי  תצורף

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד.  עם כל משלוח של פנסים יש 2.3חלק  20

 .C.O.C  ,T.O.Cלצרף מסמך בדיקות 
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 (הביצוע ליום ביותר העדכניבהתאם לדגם  יבוצע) 2015ת הדלקה דגם עיריית ירושלים ומרכזי 08.18
  

 כללי  08.18.1
  

המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. המרכזייה שתסופק ע"י 
הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד מפורטת לאישור 

סוג הציוד יהיה  898המתכנן והמפקח וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזיה יהיה ע"פ תקן 
לעיל. המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות כמפורט ברשימה 

 ודרישות חברת החשמל, מחלקת חל"ב. ירושלים עירייתוהמעודכנות של מחלקת התאורה של 

, מתאימה להתקנת חוץ לפי תקן  IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים 
43629. 

 גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה.ורכבת על יסוד בטון בתוך מ תהיה המרכזייה
 הארונות: ארון עבור מונ 3 -מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל

, ארון עבור מרכזית התאורה וארון עבור יחידת קצה )בקר(. הארונות יהיו מתוצרת "ענבר שמלח
 בע"מ" או ש"ע מאושר.

ס"מ מכל  10 -רך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כהארגזים יותקנו על יסוד בטון. או
ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע  ויכלול ברגים לחיזוק הארגז,  5 -צד ו

 מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד.
 הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם. 

ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל חלקי  כל הברגים, הצירים,
הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל 

 מתאימים.
הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח השילוט יקבע סופית 

 בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
 יוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה. שיש להזמין את הפיקוח על 

עם מנורה ומפסק, מגני ברק עם נתיכים, פס  PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי 
 ו"ב.יאפס, פס הארקה, מהדקים כ

 
 ודרישות לייצור המרכזייה: הנחיות

  
לייצור המרכזייה לאישור מראש. הערות ועדכונים יסומנו על  תוכניותהקבל להגיש למתכנן  על

תוכנית ייצור המרכזייה. רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל בייצור המרכזייה. יש 
לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן לייצור המרכזיות בפרויקט. 

 .ISO9002לוחות חשמל עם תקן היצרן יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור 

 

. CIכל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין בקופסאות  08.18.1.1
 הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.

 

 כל החיזוקים יהיו מגלוונים. 08.18.1.2

 

 הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח. 08.18.1.3

 

כמות לפי תוכנית.  –  FGIמדגם  INBARהארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת  08.18.1.4

 .IP65 –עם דרגת אטימות לא פחות מ  ,המזמין עם בתאוםהארגזים יכללו צילינדרים 

 

 העבודה בתוך תא הצרכן. פלטותכל הציוד יותקן על  08.18.1.5

 

 .”INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  08.18.1.6

 

של מרכזת   AS MADEתיקי תוכניות. האחד עבור תוכנית  2יש להתקין בדלת הלוח  08.18.1.7
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 .כביששל מתקן התאורה ב  AS MADEהתאורה והשני עבור תוכנית 

 

 יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד. 08.18.1.8

 

 .בפנלים לפתחיםויוגבה עד  מודולאריכל הציוד יותקן על מסילות ויהיה  08.18.1.9

 

 "י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל.חחפרטי התקנת ציוד  08.18.1.10

 

ציוד מיתוג )מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם לתקן  08.18.1.11

, MERLIN GERIN ,ABB ,SIMENS,G &F ,LEGRANDכמפורט: 898

ROCKLWELL. 

 

 . 10KA –כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  08.18.1.12

 

 כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות. 08.18.1.13

 

ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן FC צל -ממסר ועין פוטו 08.18.1.14
 בתוכנית.

 

 הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של הארגז. 08.18.1.15

 

" ו"הארקה" יחובר 0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "0חיבורים לפס " 08.18.1.16
 " ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח בגרסתו העדכנית.0לבורג נפרד. חיבורים לפסי "

 

 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון. 08.18.1.17

 

שרים בין מאמ"תים של מעגלים מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו ג 08.18.1.18
 שונים.

 

 חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך. 08.18.1.19

 

כדי להבטיח כניסה ישירה של  PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל  08.18.1.20
 הכבלים למהדקים.

 

 במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. התקנת המאמ"תים 08.18.1.21

 

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית, גוף התאורה  08.18.1.22
 יותקן מעל חזית הלוח.

 

בברגים עם אומים CI קופסאות  םרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסי 08.18.1.23
 ולא בורגי פח.

 

  ט" במצב "מחובר", פתיחת מכסי קופסאות לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פק 08.18.1.24

CI."תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט 

 

יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת. נוסח  –שילוט  08.18.1.25
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 ראה תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק. –השלטים 

 

 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית. -סרגלי מהדקים  08.18.1.26

 

 בצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.יש ל 08.18.1.27

 

 ע"פ תוכנית עדכנית. -סכמות כוח ופיקוד 08.18.1.28

 

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות 08.18.1.29

 

 תוכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת הביצוע. 08.18.1.30

 

מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע. כל  על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית 08.18.1.31
 שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח.

 

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י מפקח  08.18.1.32
 והמתכנן.

 

 ארון לוח חברת החשמל 08.18.2
 

מ"מ. לפי  5פאזיים מפרטינקס בעובי -לוחות עבור מונים תלת 2יותקנו  חשמל ברתבתוך תא ח

מפוליקרבונט  D4 (CI4) מ"מ עם חריץ עבור החוטים. באותו תא יותקן ארגז  450*300מידות 

אמפר. את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת החשמל מחלקת  DIN 00 3*125עם מבטחים  

יותקן D4 חזקה של חברת החשמל. הארגז אחזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת א
בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים. בין ארגז המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס 
את החלל סביב לארגז המבטחים יש לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה. החלק 

גי הסגירה. התחתון מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בור
מ"מ לפחות מעל פני הקרקע. בתוך המסד יותקן לפני  300המסד יהיה יציקת בטון בגובה  

כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל.  4היציקה צינור שרשורי קשיח מחומר פי.וי.סי. בגודל "
 4עבור הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביציקה צינורות שרשורים קשיחים "

ן שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה ומפסק בי לפחות.
מ"מ המחוזק לדפנות הארגז ע"י חבקים  29החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון  הראשי.

 40*4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת D4 מתאימים המודבקים לדפנות. על ידי ארגז 
 ים. מגולוונ 3/8ברגים " 3מ"מ לפחות עם  

 

 התקנה 08.18.3
  

ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב יותקנו לפני  50הארונות יותקנו לפחות 
 הארגז עמודי מגן מתאימים.

 במקום הארונות בקרבת ימוקם המשטח. העירייה של תחזוקה לרכב עצירה משטח להכין חובה
 .המתחזק ברכב להתנגשות סכנה יהווה ולא בכביש לתנועה יפריע שלא

. ע"י חבקים מתאימים או החשמל חברתכבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת 
 חלד.-באמצעות סרט אל

מטר מהרצפה.  3הכבלים על העמוד יוגנו על ידי תעלת פח הגנה מגולוונת מתאימה, עד גובה 
 מטר מתחת לחוט הרשת. 0.4הכבלים יחוזקו על העמודים עד 

  
 לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל. החיבור

לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל, אחרי  סידור 
 הליכים משרדיים.
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 לתשתיות תקשורת לסיבים אופטיים  מפרט 08.19

 
 עיריית של אופטיים לסיבים"ק תת תשתית עבודות לביצוע טכני למפרט השלמה  הוא זה טכני מפרט

 .ביצוע קבלן עם התקשרות מחוזה נפרד בלתי חלק הנו"ל הנ מפרט.  ירושלים

 

 תכנון-'  א נספח 08.19.1

 

 (.תעלה חתך  תרשים.)ראה עליון צינור מעל' מ 1.0-0.8  בעומק קנים הנחת .1

קנים צנרת  2ו   (S.D.R)11.ק.ע. ימ"מ  50בקוטר  HPDEקנים צנרת פוליאתילן  6 הנחת

 "מ.מ 8 משיכה חוט כולל (S.D.R)13.5.ק.ע. ימ"מ  63בקוטר  HPDEפוליאתילן 

 

 תאי מעבר מבטון  התקנת .2
ס"מ )מותנה בעומק ההנחה(, הכוללת תקרת בטון  150ס"מ ובגובה  100)בריכות(, בקוטר 
ס"מ דגם  60טון במדרכה וכן יצקת עליונה פתח  12.5טון בכביש ו  40העמידה למעמס 
 עירית ירושלים. 

 

 מעבר תאי בין מרחק .3
 °90ויות של , בזההחציי צידיימוקמו בתוואי ישר, כמו כן בעת ביצוע חציות, משני  התאים
 .חדות ובפניות

 

 תאי כדוגמת A1ניתן לתכנן על תאי מעבר מסוג  בריכות למקם ניתן לא בהם במקומות .4
 .לכבישאו /ו למדרכה תתאים אשר, כפולה מלבנית יצקת בעלי, בזק

 

 מקום יוותר בעתיד כי,  התכנון במהלך לבחון יש אולם, חיבור תאי ימוקמו לא זה בשלב .5
 פיצול או חיבור לצורך, המתוכנן התוואי על חיבורים תאי מיקום לטובת, , התוואי לאורך
 .כבלים

 

 מפרט טכני – HPDEתקשורת מסוג פוליאתילן  צנרת - נספח ב'   08.19.2
 

 הקנים מפרט 08.19.2.1

קנים צנרת  2 -ו (S.D.R) 11.ק.ע. ימ"מ  50בקוטר  HPDEקנים צנרת פוליאתילן  6 הנחת .א

 .1531עפ"י ת"י   (S.D.R) 13.5.ק.ע ימ"מ  63בקוטר  HPDEפוליאתילן 

יתאימו להשחלת כבלי תקשורת בנשיפה, באמצעות לחץ אויר ויהיו עמידים בלחץ  הקנים .ב
 .3.13סעיף  1531"י לת+ בהתאם 0.5/-0בר   10אויר פנימי של 

(, בהתאם לדרישות ההגנה והבדיקה U.V) סגולית אולטרה קרינה בפני הגנה יבטיח הקנה .ג
 .499"י בתכמוגדר  

 .צהוב יהיה הפסים צבע. שחור בצבע יסופקו הקנים .ד

 .5% –מותרת  אובאליות מקסימום, עגול יהיה הקנה חתך .ה

 .3.12 סעיף 1531"י ת"י עפ יהיה פחיסה גרימת ללא, הקנה של הכיפוף רדיוס .ו

הקנה יהיו חלקים, לא יהיו בו חריצים, בליטות, שקעים ופגמים אחרים הנראים בעין  פני .ז
 בלתי מזוינת וכן לא יהיה חלל בדופן הקנה. 

החיכוך בין השטח הפנימי של הקנה ומעטה כבל התקשורת אשר  יושחל לא יהיה  מקדם .ח

 .1992-מ BELLCORE – 000356"בהתאם לנוהל " 0.15 –יותר מ 

 שטח ציפוי של מוכחת טכנולוגיה על מבוססת תהיה נמוך חיכוך מקדם להשגת השיטה .ט
 .סיכה בחומרי שימוש ללא יושג החיכוך מקדם של זה ערך. סיליקון בשכבת הפנים

ישר לא תעלה סטיית הצינור בציר אופקי ואנכי , ביותר ממחצית הקוטר הפנימי של  בתוואי .י
  .3.6סעיף  – 1531עפ"י ת"י  –הצינור לאורך שני סיבובים מהתוף 
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(,  PP) מפוליפרופילןמ"מ, העשוי  8הקנים יסופקו כשהם  מושחלים חבל  משיכה  כל .יא
 שורת.ק"ג המאפשר השחלת כבלי תק 700משיכה של  לכחהמותאם 

 ישר פריסה במצב הקנה לאורך ביחס 8% של עודף באורך אחיד ברצף יהיה המשיכה חבל .יב
 (.הקנה של צד מכל' מ 50 בת משיכה חוט תוספת תסופק' מ 1300 בן תוף לאורך)לדוגמא: 

 

 עם הפרטים הבאים: תלכל תוף תוצמד תווי  08.19.2.2

 החיצוני קוטרו"י עפ הקנה סוג .א

 הרשום המסחרי וסימנו כתובתו, היצרן שם .ב

 .אופטי סיב זהירות–עיריית ירושלים  – HPDE: צינור המילים .ג

 טבעתית קשיחות=  S/N 64(  13.5/11"ע /יק) הקנה מיון .ד

 .בהתאמה( 5.8(/)4.6) הקנה של הנומינלי הדופן ועובי בהתאמה(, 63(/)50) הנומינלי הקוטר .ה

 .הייצור ומנת הייצור שנת ספרור .ו

 .בתוף הקנה אורך .ז

 

 הבאים הפרטים את יכלול הקנה על הסימון 08.19.2.3

 .הרשום המסחרי סימנו או, היצרן שם .א

 . HPDEהמוצר: צינור  שם .ב

 .SN 64(/11/13.5.ק.ע. י) הקנה מיון .ג

 .הקנה של נומינלי קוטר .ד

 .הייצור שנת של האחרונות הספרות שתי ספרור .ה

 .הייצור מנת ספרור .ו

 אורך רץ במטרים.  .ז

 

 :כדלקמן יהיה הקנה גבי על הכיתוב סדר 08.19.2.4

 .תקן תו סימון .א

 .רץ אורך מטר .ב

 .הייצורמנת /הייצור שנת .ג

 .SN 64/ 13.5/11.ק.ע. /י 50 .ד

 מ.ח. – HPDE .ה

 .ייצור קו .ו

 .ירושלים עיריית וכיתוב ירושלים עיריית לוגו .ז

 .אופטי סיב כבל זהירות .ח

 .היצרן שם .ט

 

 מ"מ מקסימום. 7 – 5הכיתוב יהיה בין  גודל 08.19.2.5

 

ובעלי היתר לסמן  ISO 9002המפעלים היצרניים חייבים להיות בעלי הסמכה ל  כל 08.19.2.6

 (.1.4.1.3כמוגדר בסעיף  HPDE)צפיפות גבוהה  1531בתו תקן לפי ת"י 

 

 .1531"י ת"י עפ הצנרת לתקינות איכות בדיקות לבצע רשאית ירושלים עיריית 08.19.2.7

 

 :צינור מדגם יהיו הצינורות 08.19.2.8

 גבת. פלסטרו" של חברת פלקס"אופטי  .א

 בע"מ. מצרפלס" של חברת דורה ליין ישראל בע"מ או סיליקור" .ב

 בע"מ. פלסט"מופחת חיכוך" של חברת א.ש.  .ג
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 צנרת להנחת ההנחיות עיקרי 08.19.2.9

 מ' מעל צינור עליון.)ראה תרשים  חתך תעלה(. 1.0-0.8בעומק   קנים הנחת .א

 ס"מ. 10שכבת ריפוד חולית בת  – לקנים מתחת .ב

.בהתאם לסוג החפירה אספלט או בשכבותשכבת הגנה חולית או חומר מילוי  -  לקנים מעל .ג
 משתלבות.

סיב  כמופיע בתרשים. על סרטי הסימון יהיה כיתוב "זהירות – ןסימו סרטי שני יונחו .ד
 אופטי" בשפות עברית אנגלית וערבית.

 כי החפיר נקי מעצמים שונים. לוודא יש צנרת הנחת לפני .ה

 .תוף על מגולגל יסופק הקנה .ו

 יורד מהתוף ויונח בשיטת הורדה תוך הסעת התוף לאורך התוואי.  הקנה .ז

 .הצטלבות וללא ישר בקו יונחו הצינורות .ח

 .מטר 2 כל הדבקה בסרט יאוגדו הקנים .ט

 תקניות בלבד המותאמות ללחץ נשיפה. במופותצנרת יעשו  חיבורי .י

 לחלל זרים וגופים חול חדירת למנוע מנת על -איטום פקקי ידי על יאטמו הצנרת קצות .יא
 .הצינור

 

 צנרת אביזרי 08.19.2.10
 

 (מופות) צנרת מחברי
 המותאמות ללחץ נשיפה כדוגמת המצוין ו/או שווה ערך: במופות שימוש

 

 יצרן "פלסים".  צבע שחור. – "חבצלת" .א
 תמצאנה גומיות.   במופותלפיקוח: יש לשים לב כי  הערה

 .שקוף מחבר" פלסאון, יצרן " כיווני דו .ב
ניתן לראות כי הותקנו נכון  –: כאשר מחברים את שני קצוות הצינור יתרון
 למדרג.והגיעו 

 תקניות. מופות –יצרן אמריקאי  – JACKMOON .ג

 יתבצעו והם באתר מהמפקח אישור כך על לקבל יש חיבורים לבצע  הצורך וקיים במידה .ד
 .לעיל כמצוין תקניים מחברים"י ע

 "AS - MADE" ה בתוכניות יסומנו אלו מחברים  מיקום .ה
 

 צנרת  אטמי
 שווהאו /ו המצוין כדוגמת, הצנרת וסתימת חול כניסת למניעת תקניים צנרת באטמי שימוש
 :ערך
 

 אדום(. תוצרת פלסים. –מ"מ )צבע "המוצץ"  50שימוש בפקקי צנרת לקוטר  - COMFIT .א

 אטמי צנרת תקניים. – אמריקאייצרן  – JACKMOON .ב

 בנוכחות(, מנדרול) המושחל והעברת הצנרת ניקוי לאחר לבצע יש האיטום פעולת את .ג
 .בשטח המפקח

מ' מכל צד של חיבור,  2 –פעולות אלו יש להשאיר עודף של חבל משיכה, כ  ביצוע לאחר .ד
 הפנימי של האטם. לצידועודף חבל זה יחובר 

 .תיקנים צנרת באביזרי לשימוש דגש לתת יש .ה

לך חלק מהצנרת בתוואי הינה לשימוש עתידי והחשש הוא כי במידה ולא יעשה  כידוע .ו
ובעתיד לא יהיה ניתן להשחיל או לנשוף את  םתיסת שימוש באביזרי צנרת תיקנים, הצנרת

 הסיבים האופטיים.

  תיקנים ואטמים במחברים שימוש - הטכני המפרט"י עפ המחויבות הבדיקות לשאר מעבר .ז
  .ביצועו לאחר התוואי לקבלת תנאי הינו
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  חיבורים ותאי מעבר תאי -ג'  נספח 08.19.3
 

 התקנה והוראות טכני מפרט
 

 מעבר תאי
 

 מפרט  תא מעבר גלילי )בריכה(    08.19.3.1
 

 טון במדרכה. 12.5 –טון בכביש ו  40ס"מ, עם מכסי  100יהיו גליליים בקוטר  התאים
ס"מ . עובי  60ס"מ עם פתח כניסה  100המכסה )יצקת דגם ע. ירושלים( הינו  קוטר

ס"מ עגול/מרובע )עפ"י קביעת המתכנן(. המכסה יאפשר ביצוע התאמה  20 –המכסה 
 לגובה הרצוי.

 100 –ס"מ ו  50יורכב מחוליות גליליות בהתאם לעומק החפירה בגבהים של  התא
 ס"מ.

פתחים בקוטר  2 –מ"מ  ו  50פתחים בקוטר  6בטון , התחתונה יוכנו במפעל ה בחוליה
 מ"מ בשלושה צדדים )למעט צד המדרגות(. 63

 

תוואי עירוני. לשימוש בשטח צפוף מערכות,  -מפרט  תא מעבר מלבני )גוב(   08.19.3.2
 במדרכות עירוניות 

 לפי סטנדרט בזק. – 1A, 2A תא
 טון 40/טון 12.5 לעומס, חלקים 3, ירושלים עירית דגם מלבני יצקת מכסה

 :יצקת מדגם יהיו המכסים
 ".המפרץ"יציקת  חברת של" ירושלים"עירית 
 "מ.בע"וולקן"  חברת של" ירושלים"עירית 

 

 בלבד מתכנן באישור– Pתא מעבר מדגם   מפרט 08.19.3.3
 (.רדימיקס"מ )ס 95(. וולפמןס"מ ) 80ס"מ, גובה  61קוטר  

 דגם "עירית ירושלים"    Pמכסה ומסגרת יצקת ברזל לתא  

 
 תאים להתקנת והנחיות טכני מפרט  - מעבר תאי
 

 )בריכה( גלילי מעבר תא התקנת 08.19.3.4
 יבוטן החוליות בין החיבור. החפירה לעומק בהתאם ויותקן מחוליות יורכב התא
 .והחיצונית הפנימית בדופן

 "מ.ס 20 בעובי חצץ שכבת עליו ותפוזר מהודק משטח על תונח התחתונה החוליה
 .והידוק הרטבה כולל, חול בשכבות דיפון יתבצע התא של החיצונית לדופן בצמוד
 ייוצר על פי התקן הישראלי לעומסים המצוינים לעיל.  התא
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  הערה 08.20

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר פרקים מהמכרז 
ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה כספית ולא תהא לקבלן תביעות שונות. 
הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. התשלום לקבלן ייעשה על סמך המדידות 
המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות המפורטות. שיטת המדידה מפורטת 

 במפרט הטכני לעיל. 
 

 AS MADE - תוכניות 08.21

 
 לאמור בהתאםמהיקף עבודתו יאושר וישולם לו  4%לקבלן בזאת כי התשלום הסופי בשיעור של  מובהר

. ואישורן על ידי המפקח ממוחשבות AS MADE תוכניותורק לאחר השלמת  אךו, מוריה קבלנים בחוזה
העתקים מכל התוכניות  3עם גמר העבודה, ולפני הגשת חשבון סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט של 

אשר ביצע כולל מדיה מגנטית. התוכניות יהיו ממוחשבות אשר יבוצעו, יאושרו ויחתמו ע"י מודד מוסמך 
תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסגרת  תשתיתניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל  מטעמו. התוכ

מדויק ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט חתכי כבלים, מספרי עמודים,  פירוטהפרויקט, 
מסירת תוכניות אלה מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. ביצוע  גובה עמודים והספק נורות בפנסים. 

 . AS MADE  תוכניותהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע התוכנית י
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    כללי -אופני מדידה ותשלום   08.22
  

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע  00-ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   08.22.1
הכמויות. תיאור לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב 

הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא מנחה בלבד, קצר וממצה. כל הפריטים והעבודות 
הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי היחידות 
שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול 

יחידה השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב במחירי ה
הם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם הקבלנים 
האחרים: פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת 

ל עבודות העפר הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; קרקעיים קיימים; חציבות; כ-קווים תת
 אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

  

שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה עקב שלבי   08.22.2
 הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  -במקרה ורשום "אספקה בלבד"   08.22.3
המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר  -והתקנה" 
 הדרושים. 

 

ו"ב אזי נאמר כי הסעיף כולל את יבאם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכ  08.22.4
סירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות מסוג כל כל הנדרש  עד המ

 שהוא.

 

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם הסימונים  -בנוסף לאמור במפרט הכללי   08.22.5
הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים בעזרת )שלטי 

 רת ניטים(. פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעז

 

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה, פיצול   08.22.6
חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת אישורה. 

 המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

 

תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה בצורה  לא ישולם כל  08.22.7
תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים הרשומים 

 בכתב הכמויות. 

 

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות כמוגדר  -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   08.22.8
 . חשמל מתקניאופני מדידה של  08.00.00 -בפרק  

 

 פריטים לתשלום  08.23
 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:    

 

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע  חפירת תעלות:  08.23.1
במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה  ופנאומטיים מכאנייםבאמצעות כלים 

לפי  %95לשיעור הדוק של  מכסימליתס"מ עד לקבלת צפיפות  20סתימה והידוק בשכבות של 

MOD AASHTO לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה . החזרת השטח
והנחת סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של 

  המזמין.
 המדידה לפי מטר אורך סעיפים:

08.1.10/08.1.20/08.1.30/08.1.50/08.1.60 . 
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פירה/חציבה/ניסור/חיתוך חפתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל  :פתיחת כביש  08.23.2
ופנאומטיים חפירה לעומק  מכאנייםושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים 

הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות המצעים 

נים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט הנדרשים או מתוכנ CLSMואספלט כולל 
במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך כולל המילוי החוזר בהתאם לפרט סעיפים: 

08.1.40/08.1.50 
 

  

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל  :פתיחת מדרכה/שביל  08.23.3
זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט 
פלסטי, תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב  לקדמותו כולל מצעים,  הכול כמפורט במפרט 

 . 08.1.40/08.1.50ים: הטכני.  המדידה לפי מטר אורך סעיפ
  

המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל כל  :צינורות מגן מובילים לכבלים  08.23.4
 8האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה 

 מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית.
 .08.1.220/08.1.234/08.1.236/08.1.260ם: המדידה לפי מטר אורך סעיפי

  

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, אטמים,  :צינור פי.וי.סי.  08.23.5
עשוי חומר  08.01.250פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום 

  .858מ"מ לפי ת"י  5.4ועובי דופן  4פי.וי.סי. בקוטר "
  

 המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  :תאי מעבר  08.23.6

 .489הרשות יצוקים לפי ת"י  וסמל כיתוב כולל פלדה יציקתמכסה מ 08.23.6.1

 .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י  08.23.6.2

 תקרה לתא מעבר.  08.23.6.3

 הכנת צנרת כניסה לתאים.  08.23.6.4
 

כולל חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ בתחתית התא הכל לפי תכניות פרט  המחיר
 . 08.1.90/08.1.100סעיפים: 

 

ממוחה מטעם הקבלן  קונסקרוקציה מנהדסיבוצע לפי תוכנית פרט  היסוד יסודות לעמודים:  08.23.7
"פ והתאמת תכנון הביסוס במידת מנהועל חשבונו כלול במחיר היסוד, לרבות קבלת אישור 

הצורך. כמו כן המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה חציבה או פריצת בור בכל 
בורגי , 30-סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, יציקת בטון ב

היסוד מתאימים והכנסתם, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, 
מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג 

 08.01.170/08.1.175העמוד וגובהו. יסוד בטון: יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום 
 רט ולפי תכנית פרט סטנדרטית. ובמידות כמפו

 

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט  :קרקעיים-כבלים תת  08.23.8
וסימון הכבלים בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט 

: כבל קרקעי-כבל תתהטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. המדידה לפי מטר אורך. 
קרקעית מסוג -להתקנה תת08.1.270/08.1.280/08.1.290תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום 

N2XY  .לפי ת"י 

 

 08.1.300אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום  :כבל נחושת שזור 08.23.9
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 בחתך כמפורט בכתב הכמויות.

 

לה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות לגופי המחיר כולל אספקה, הוב :גופי תאורה )פנסים( 08.23.10
. כולל הספקה מגולוונת מפלדה הגנה רשת גם כוללתאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה. 

וולט בתוך העמוד כולל חיבורי החשמל במגש  -1000-ממ"ר ל N2XY 3*2.5והתקנת כבל 
ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס.  טחהאב

 המדידה לפי יחידה פריטי תשלום: 
08.2.040/08.2.045/08.2.076/08.2.170/08.2.175 . 

 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי  :טחהאב ימגש 08.23.11
  קופסת בקליט. נורה עם כיסוי לכלאוטומטי 

 . 08.2.060/08.2.075המדידה לפי יחידה סעיפים:  

 

המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר  :עמודים וזרועות מפלדה 08.1.1
העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות 

 כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו' כולל צביעת העמודים והזרועות בגוון עליו יורה האדריכל.

 עמודים רגילים  08.1.1.1

 ותוכפולזרועות יחידות  08.1.1.2

 שרשרת לדלת תא אביזרים. 08.1.1.3
 

: מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את הצביעה, זרועות
את הגלוון, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט זה. המדידה ביחידות, 

  E).והבליטה   H)הגובהכשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או כפולה(, ובציון האורך 

כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן ועל 
חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים הנ"ל, 

 08.2.080/08.2.110/08.2.005/08.2.010/08.2.020/08.2.030:סעיפים
 

שדות( , כולל את  25 -תמחור תאורה הזמנית הינו שדה לחודש )חושב לאומדן ל :זמנית תאורה 08.1.2
, זרוע, פנס, נורה, עמוד בטונדהכל הציוד הנדרש עד להפעלה מלאה ותקנית של המתקן )יסוד 

 להזמין רשאי המזמין'(. וכיובחיבורים, תיל נושא, עוגנים, עמודי תמיכה  קופסאתעץ, כבלים, 
, ביחידות והן בזמן הן בחלקיות התשלום כאשר( שנה,חודש,  שבוע)יום,  תקופה לכל השדות את

 .והתקנה הובלה הספקה, ותחזוקה הפעלה כולל לשדה המחיר
 
 

 אחזקת תאורה – 10 פרק
 

 יתחזק)קבלן המשנה אשר אושר ע"י עירית ירושלים( קבלןה - TOTAL RISKבשיטת  אחזקה 
 בה בתקופה, לעירייה הסופית למסירתה עד)כולל מרכזיות התאורה(  התאורהמערכת  את

 תישאר המערכת, ומוחלט מלא באופן המערכת מרכיבי כל את תכלול"ל הנ, התאורה את יתחזק
 .לעירייה למסירתה עד  אותה ויישמר, התחזוקה פעולות כל את בה יבצע והקבלן, פעילה

 
 המערכת תחזוקת( זמנית במתכונת אם)גם  תכניות"פ ע, מלא באופן תופעל, התאורה מערכת

שמשמעותה הכל כלול, והנ"ל יכלול תקלות, פגיעה מתאונות  TOTAL RISK-ה בשיטת תהיה
דרכים, פגיעה ונדלית, פגיעה במזיד או שלא, פגיעה במהלך עבודות ע"י גורמי הביצוע, או כל 

 .פגיעה במתקן שהיא שלא הוזכרה בסעיף זה, כל הנ"ל יתוקן על ידי הקבלן ללא תשלום נוסף
 .)תשלום חודשי( בכתב הכמויותהתשלום בעבור אחזקה זו יהיה ע"פ המוגדר 
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 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  - 23 פרק

 

 כללי

 –עבודות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר יבוצע בהתאם לדרישות מפרט נתיבי ישראל  .1
כלונסאות קדוחים  –"ביסוס עמוק  – 23פרק  –החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ 

יצוקים באתר" ובתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של מפרט מיוחד וקירות ביסוס חפורים 
 זה שלהלן.

 סוגי בטון של כלונסאות יהיו כמפורט בתכניות. .2
 עובי שכבת הכיסוי מבטון יהיה כמפורט בתכניות. .3
 קוטר ועומק קידוח הכלונסאות יהיה כמפורט בתכניות ובהתאם לדרישות דו"ח קרקע. .4
 

 הקדיחה

 

ו ע"י הקבלן, בעזרת ציוד המסוגל לחדור לתוך שכבות הכורכר או שכבות הקידוחים יבוצע .1

קשות אחרות וגושי אבן או סלע המצויים או עשויים להמצא בעומק. הקבלן יפרט את תכונות 

הציוד שיעמיד לביצוע העבודה. הציוד יאושר ע"י המהנדס. אם לא צויין אחרת, נדרש שימוש 

 כ"ס לפחות, מצויידת במקדחי וידיה. 250ל במכונת קידוח בהספק מנוע עליון ש

 

 יש לודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אניכותה לפני התחלת הקידוחים וכן תוך מהלכם. .2

 

, וסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על 1%לא יאושר קידוח שסטיית צירו מהאנך עולה על  .3

 מקוטרו.  5%

 

מן בתכנית. אין לשנות את הממדים ללא אישור ממדי הקידוחים ועמקם יהיו לפי המסו .4

 המהנדס.      

 הזיון

 

על הקבלן לודא שכלוב הזיון יהיה קשיח כדי למנוע התכופפות הזיון וצינורות הבקרה )באם הם  .1

צלבים  -מחוברים אליו(. יש להוסיף ברזלים אלכסוניים לאורך הקף כלוב הזיון ובמידת הצורך 

 וב.פנימיים לשמירת צורת הכל

 לאחר הרמתו של כלוב הזיון יש לפרק את הצלבים בשלבים, תוך כדי הורדתו של הכלוב לתוך הקידוח.

 

ס"מ, ויובטח ע"י גלילים שיורכבו על החישוקים. שיטה  7כיסוי הבטון סביב הזיון יהיה לפחות  .2

 אחרת אפשרית ע"י שימוש במספר צינורות בקוטר מתאים בהקף לשמירת המרחק.

 

 ס"מ מתחתית הקידוח. 10כלוב הזיון יורם לפחות  .3

 

ח. רצוי להשתמש בשני מנופים: הכנסת הזיון תיעשה בעזרת מנוף, ללא פגיעה בדפנות הקידו .4

 להבאתו למצב אנכי והורדתו לבור. -להרמת הזיון במרכז הכובד, והשני  -האחד 

 

 יציקת הבטון

 

, בעל "דירוג משאבה". יש להוסיף לבטון ערבים כגון כולא 6" - 7" 300 -דרוש בטון מסוג ב  .1

 מוסמכת ויאושר ע"י המהנדס.אויר, מעכב וכד'. תכנון התערובת ייעשה ע"י מעבדה 
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במידת הצורך יש להשתמש בצמנט פורטלנד בעל התנגדות לסולפטים. הקבלן יספק למהנדס  .2

. יש להוסיף מעכב כך 6% -ל  4תעודה עם מרכיבי הבטון והערבים. אחוז החללים יהיה בין 

בהתאם  שעות לאחר גמר היציקה. בדיקות בטון יעשו 3שהתקשרות הבטון תעוכב עד לפחות 

 לדרישות התקן עבור בקרה מעולה.

 

 8היציקה תיעשה באמצעות צינור טרמי אשר יורד עד תחתית החפירה. קוטר הצינור יהיה " .3

מ'. תחתית  1.2 -עבור כלונסאות בקוטר גדול מ  12" -מ', ו  1.0עבור כלונסאות בקוטר עד 

ס"מ. במשך היציקה  10 -כ הצינור הטרמי תורד עד לקרקעית הבור, ותורם בתחילת היציקה 

מ' בתוך הבטון. החיבורים בין קטעין הצינורות יהיו  4יש להשאיר את הצינור הטרמי לפחות 

 פנימיים.

 

 יש להבטיח אספקה רצופה של בטון ואין לעשות כל הפסקה ביציקה. .5

  

מוגבלות תנועות הצינור הטרמי, הרמתו והורדתו, תוך כדי יציקת הבטון, תהינה מינימליות ו .7

 ס"מ של הרמה/הורדה. 50 -ללא יותר מ 

 

אין להתחיל ביציקת הבטון לפני שרוב מכונות הבטון נמצאות באתר, ולפני שהקבלן יוודא שכל  .8

 כמות הבטון לקטע הנדון תסופק ללא עיכובים.

 

 

 יקוח ובקרהפ

 

את החומרים, על הקבלן לאפשר למהנדס גישה חופשית לאתר ולמקורות החומרים, כדי לבדוק  .1

הציוד והעבודה. על הקבלן להעמיד לרשות המהנדס עזרה לצורך לקיחת דוגמאות וביצוע 

 בדיקות לפי הדרישות.

 

 איכות הקדיחה והיציקה יבדקו בשיטות שיפורטו בהמשך. .2

על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון, ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת החוזק. מספר  .3

ות ייקבע ע"י המהנדס במקום, ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת לכל כלונס. המדגמים והבדיק

 כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הבטון חלות על הקבלן.

 

 שיכלול: כלונס כל עבורעל הקבלן לנהל יומן עבודה )דו"ח כלונס(  .4

 

 שעת התחלת הקידוח. א. 

  

 שעת גמר הקידוח. ב. 

 

 העבודה.עומק הקידוח לאחר גמר  ג. 

 

 עומק הקידוח לפני היציקה. ד. 
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 שעת התחלת היציקה. ה. 

 

 שעת גמר היציקה. ו. 

 

 כמות הבטון הנכנסת לקידוח. ז. 

 

 

        אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן היציקה או הקידוח, שקיעה                                                                     ח. 

 או התרוממות כלוב הזיון וכו'.                           

 

 

5.  

  

צנורות מפלדה לכל  3מהכלונסאות  50% -להתקין ב  שישמבחינת הבדיקות שתוארו, הרי  

 העומק, כהכנה לבדיקה אולטרסונית.

 כמות הבדיקות בפועל, תקבע במהלך העבודה, עפ"י טיב הביצוע, ומידת הסיכון. 

 100% -מהכלונסאות יבדקו ע"י בדיקה אולטרסונית, ו  30% -לאומדן ראשוני סביר להניח ש  

 ע"י בדיקה סונית.

 ונית, יפסל.כלונס שיתגלה בו ליקוי בשיטה האולטרס 

 T.P.Sקידוחי גלעין לכל העומק )+בדיקת  3כלונס שיתגלה בו ליקוי בשיטה הסונית, יקדחו בו  

בתחתית כל אחד מהם(, ובהם יערכו בדיקות אולטרסוניות, אשר יקבעו אם הכלונס יתקבל או 

 יפסל.

 כל הבדיקות הנ"ל יערכו בפיקוח נציג ממשרד יועץ הקרקע. 

מבחינת התקציב של עלות הבדיקות, הרי שאספקה והתקנה של הצנורות מומלץ שיהיו חלק  

מהעבודה המוטלת על הקבלן, וכלולה בכתב הכמויות במכרז, בעוד שהבדיקות )סוניות ו/או 

 אולטרסונית(, יוזמנו ע"י המזמין ישירות, ועל חשבונו.

ת, הרי שהוצאות הבדיקות עצמן כאשר הבדיקות הנ"ל יראו על חשד לאי תקינות הכלונסאו 

(, בכלונסאות החשודים, יחולו על T.P.S -)כולל בדיקות סוניות, אולטרסוניות, קידוחי גלעין ו 

 הקבלן.

ברור גם שהוצאות התיקון, או ביצוע כלונסאות חדשים, או כל נזק שיגרם כתוצאה מהליקויים,  

 יחולו על הקבלן.

 

 

 תבקרת כלונסאות בשיטה אולטרסוני .6

 

הבדיקה מתבצעת ע"י הורדת משדר ומקלט פולסים אולטרסוניים בצינורות המותקנים בכלונס,  

מהמשדר  צנורות. זמן ההגעה של הפולסים 2צנורות, אך הבדיקה מתבצעת כל פעם בין  3בד"כ 

למקלט משמש כמדד לטיב הבטון בכלונס, ובאמצעות השיטה ניתן לאתר את מהות התקלה 

 ומיקומה.
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. הכלונסאות 1

 הנבדקים

בכל הכלונסאות שבהם ידרש הדבר יצמיד הקבלן לכלוב הזיון 

צנורות בדיקה בכמות ובמקומות המתוארים בתכניות, 

 צנורות בכל כלונס נבדק ולכל העומק. 3ולפחות 

 

 

 . התקנת הצנורות2

 

 

 53-יפחת מ שלאהצנורות יהיו חדשים וישרים, בקוטר פנימי 

מ"מ. החיבורים בין קטעי צנורות  63מ"מ ולא יעלה על 

יעשו בריתוך בלבד, תוך הקפדה שחומר ריתוך לא יחדור 

לתוך הצנור. תחתית הצנורות תאטם באמצעות כובעים 

יסגרו  מתאימים שירותכו לתחתית, וראשי הצנורות

בכובעים עם הברגות. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי 

הזהירות הדרושים בעת הורדת כלוב הזיון והיציקה על 

מנת למנוע פגיעה כלשהי בצנורות, ומוטלת עליו 

 האחריות הבלבדית לתקינות הצנורות.

 

 ס"מ מעל פני הקרקע. 60 -הצנורות יובלטו כ 

 

  

האולטרסונית תבוצע בידי גוף מנוסה בסוג זה של הבדיקה  . הגורם הבודק3

עבודה, אשר יאושר על ידינו. הבדיקה באתר ופענוח 

התוצאות יופקדו בידי מהנדס גיאוטכני בעל נסיון 

 מוכח.

 

 

 . ציוד4

 

הבדיקה האולטרסונית תעשה הערכת בדיקה המשגרת לא פחות 

 40 -פולסים לשניה בתדר של לא פחות מ  20 -מ 

כל הרכיבים יהיו במצב תקין, ותוכנת קילוהרץ. 

 ההפעלה תהיה מהמהדורה האחרונה של היצרן.

 

 

לפני הבדיקה יוודא הקבלן שקיימת גישה נוחה לכל ראשי  . הכנות הבדיקה5

הכלונסאות וימלא את הצנורות במים. הקבלן יחזיק את 

 הצנורות מלאים במים עד לסיום הבדיקה.
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 . שיטת הבדיקה6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבדיקה תעשה על ידי הורדת משדר ומקלט במקביל לתוך זוג 

צנורות באותו הכלונס. הציוד יורד בכננת עם מד עומק 

אוטומטי אשר יאופס לפני הבדיקה. פולסים 

אולטרסוניים מהמשדר יקלטו במקלט ויועברו למעבד 

האותות אשר יציג את זמן ההגעה כפונקציה של העומק. 

לשהו יחזור הגורם הבודק במקרה שיתגלה פגם בעומק כ

על הבדיקה כאשר המשדר והמקלט אינם באותו העומק, 

וימפה את הפגם מבחינת מיקומו וגודלו. הפלט לכל 

כלונס יכלול זיהוי ברור של הפרוייקט ומספר הכלונס, 

 תאריך ושעת הבדיקה וקנה המידה לעומק.

ימי  דו"ח סופי לגבי כל שלב בדיקה יוגש לא יאוחר משלושה דווח. 7

עבודה לאחר בצוע אותו שלב. הדו"ח יכלול צילום של 

הפלט המקורי וכן טבלת סיכום עם ציון העומק המדוד 

דעת לגבי מידת תקינותו, וכל  -של כל כלונס, חוות 

 מידע רלוונטי אחר.

 

 

 

 בקרת כלונסאות בשיטה סונית .7

 בשיטה זו אין צורך בהכנה מוקדמת. 

 

הבדיקה הסונית נועדה לספק מידע ביחס לאורכי הכלונסאות,  . כללי1

רציפותם וטיב הבטון. היא מסוגלת לאתר פגמים 

בכלונסאות מבחינת העומק, האופי ומידת החומרה, 

אולם איננה מתיחסת כלל לתסבולת הכלונסאות. במקרה 

שהבדיקה הסונית תגלה ממצא חריג בכלונס כלשהו רשאי 

 3יבוצעו קדוחי גלעין בקוטר " המהנדס לדרוש כי בכלונס

לכל עומקו וזאת כדי לבחון את הגורם לממצא החריג 

ולעמוד על אופיו והיקפו וכן לבצע בדיקה אולטרסונית 

 בין הקדוחים.

בתחתית על מנת לבדוק  T.P.Sבהזדמנות זו תבוצע גם בדיקת 

אם התחתית מופרת בהתאם לשיקוליו רשאי המהנדס גם 

ס על מנת לאפשר בחינה לדרוש את חשיפת הכלונ

הסתכלותית של חלקו העליון, עפ"י הקף הבעיה ינתן 

 פתרון ע"י יועץ הקרקע.

 

הבדיקה הסונית תבוצע בידי גוף מנוסה בסוג זה של עבודה, אשר  . הגורם הבודק2

יאושר על ידי המהנדס. הבדיקה באתר ופענוח התוצאות 

יופקדו בידי המהנדס. הבדיקה באתר ופענוח התוצאות 
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 יופקדו בידי מהנדס גיאוטכני בעל נסיון מוכח.

 

 

 

 . ציוד3

 

 

 FPDSהבדיקה הסונית תעשה בערכת בדיקה ממחושבת, דוגמת 

או שוות ערך. כל הרכיבים  CEBTPשל  TNO FDRשל 

יהיו במצב תקין, ותוכנת ההפעלה תהיה מהמדורה 

 האחרונה של היצרן. 

 

  

 

 הכלונסאות מספר. 4

 הנבדקים

 וגילם

כל הכלונסאות, להוציא אותם כלונסאות שלגביהם יקבע 

המהנדס שהבדיקה איננה הכרחית, יבדקו בבדיקה סונית. 

הכלונסאות יבדקו לאחר שחלפו שבעה ימים לפחות 

 מיציקתם אלא אם כן יורה המהנדס אחרת.

 

 

 

. הכנת ראשי 5

 הכלונסאות

 

 . שיטת הבדיקה6

 

 

 

 

 

 . דווח7

 

 

ראשי הכלונסאות יהיו נקיים, חופשיים ממים, קצף, גושים 

רופפים, מלט וכו' לשביעות רצון המהנדס. על הקבלן 

 לכל ראשי הכלונסאות.לאפשר גישה נוחה 

 

הבדיקה תעשה על ידי הצמדת מתמר מתאים אל ראש הכלונס, 

הכאה בפטיש על הראש, קליטת הגלים המוחזרים 

ונתוחם במחשב. הפלט לכל כלונס יכלול זיהוי ברור של 

הפרוייקט ומספר הכלונס, תאריך ושעת הבדיקה, קנה 

מידה לעומק ומהירות הגלים ששימשה בסיס לחישוב, 

 תוצאות של שלוש מכות פטיש דומות לפחות. וכן

 

דו"ח סופי לגבי כל שלב בדיקה יוגש לא יאוחר משלושה ימי 

 עבודה לאחר בצוע אותו שלב.

הדו"ח יכלול צילום של הפלט המקורי וכן טבלת סיכום עם 

ציון העומק המדוד של כל כלונס, חוות דעת לגבי מידת 

 תקינותו וכל מידע אחר הנוגע לענין.

 

  ופני מדידהא .8

 כללי .8.1

מדידה לתשלום של עבודות כלונסאות ביסוס קדוחים ויצוקים באתר תהיה עפ"י סעיפי 

 התשלום המפורטים להלן:

 קידוח ויציקת כלונסאות   .8.2
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המדידה לתשלום לפי אורך )מ"א( תוך כדי אבחנה בין כלונסאות בקטרים שונים, אולם  •

 ן וביסוס. ללא תלות באורך הכלונס ו/או בין כלונסאות דיפו

האורך הנמדד לתשלום, יהיה ממפלס פני הכלונס כמצוין בתכניות ועד למפלס תחתית  •

אלמנט הביסוס, שביצע הקבלן בפועל בכפיפות לאמור בתוכניות ולפי הנחיות מנהל 

 הפרויקט. 

קידוח עודף ויציקה שיבצע הקבלן מפני השטח ועד מפלס פני כלונס המצויין בתכניות,  •

טח העבודה בנציבי ביניים הגבוה ממפלס פני הכלונסאות לרבות קידוח עודף ממפלס מש

לא ימדד לתשלום כחלק מסעיפי העבודות לביצוע אלמנטי ביסוס והתמורה עבורו תהיה 

 ע"ח הקבלן.

שינוי אורך אלמנטי הביסוס הנמדד לתשלום לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה של  •

 העבודות השונות. 

שלום לא נכללים כלונסאות דיפון זמניים שיבצע מודגש בזאת כי בכמות הנמדדת לת •

הקבלן לצורך עבודתו ושאינם מפורטים בתכניות ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה 

 לביצוע העבודות השונות של מכרז / חוזה זה.

מודגש בזאת כי במקרים בהם יבצע הקבלן אלמנטי ביסוס שראשם מגיע למפלס גבוה  •

יין בתכניות עקב שיטת הביצוע שלו או מסיבה יותר מאשר המפלס המתוכנן המצו

אחרת כלשהי וכתוצאה מכך יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הכלונס כדי 

להתאימו לתכניות וזאת בין אם הבטון יסולק במצב לח או במצב קשוי, הקטע העודף 

 הזה של אלמנט ביסוס לא יימדד לתשלום.  פירוק וסילוק עודפי בטון של כלונסאות

נציבי ביניים )אמצעיים( יבוצע יחד עם עבודות החציבה לראשי כלונסאות כמפורט 

 לעיל. 01בפרק 

מחיר היחידה יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בביצוע העבודה, לפי  .8.3

 במפרט הכללי וכולל את החומרים והמלאכות הבאים: 23התכניות וכאמור בפרק 

ס המבוצעים ממפלס פני השטח הקיים, ולאלה מחיר היחידה יהיה זהה לאלמנטי ביסו •

 המבוצעים  על גבי משטח עבודה מוגבה. 

קדיחה בקוטר כלשהו לכלונסאות בכל סוגי הקרקע שבאתר, כולל סילוק החומר המוצא  •

 מהקידוח אל אתר המאושר לשפיכת פסולת ונמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה.

 שימוש בצינורות מגן, הכנסתם ושליפתם. •

 כלוב הזיון לתוך הקידוח )הזיון עצמו יימדד בנפרד( .הכנסת  •

 הבטון והיציקה. •

 שומרי מרחק לכלובי הזיון. •

סיתות, חיצוב והכנת הקצה העליון של אלמנט הביסוס, במפלס המתוכנן, להתחברות  •

 המבנה שמעליו, כולל ניקוי הזיון )ללא חיתוך זיון( וכולל סילוק הפסולת. אל אלמנטי

סילוק כל עודף הבטון שנוצק בראש אלמנטי ביסוס שבוצעו כשראשם מגיע למפלס גבוה  •

יותר מאשר מפלס מתוכנן המצויין בתכניות גם כשהבטון במצב לח וגם כשהוא במצב 

 קשוי )כולל חיצוב וסילוק(. 

 תר מאושר הנמצא במרחק כלשהו מאתר העבודה.סילוק פסולת לא •

 סוניות(.-בדיקות ודגימות לכל האלמנטים )למעט בדיקות  סוניות ואולטרא •
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מודגש במפורש כי בכל מקרה של פסילת אלמנט  הביסוס ו/או תיקונים באלמנט  .8.4

חשבון הקבלן בלבד, -הביסוס, שמנהל הפרויקט קבע שהוא פגום, יהיה התיקון כולו על

-ידי מנהל הפרויקט בלבד. כל הנ"ל יהיה על-התיקון והקף התיקון נקבעים עלכשצורת 

 חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד, ולא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים.

לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל תוך  .8.5

ראש המקדח במקרה של שכבת קרקע כלשהי ו/או בגין הנזק שנגרם כתוצאה מאיבוד 

 נפילה לחלל מערה קרסטית ועל הקבלן להביא הנ"ל בחשבון במחירי היחידה.

 לעיל. 01הכנת משטחי עבודה לביצוע העבודות תמדד לתשלום עפ"י ההנחיות בפרק  .8.6

 פלדת הזיון  .9

פלדת הזיון כולל מוטות הזיון והחישוקים הפנימיים )לייצוב הכלוב( והחיצוניים תימדד  .9.1

 .02י משקל )טון(, ותשולם לפי הסעיף בפרק לתשלום לפ

פרופילי פלדה, צינורות פלדה ופלדת זיון למיניפיילים יהיו כלולים במחיר מ"א של  .9.2

 מיניפייל ולא ימדדו בנפרד.

)בטון יצוק באתר(  02תכולת המחירים בכפיפות להנחיות למדידת פלדת זיון בפרק  .9.3

החומרים והמלאכות הכרוכים  לעיל. מחיר היחידה ויהווה תמורה מלאה עבור כל

 באספקת והתקנת כלובי הזיון של הכלונסאות. 

 

  עוגני קרקע – 26פרק 

 

 הנחיות כלליות 26.01

 אור כלליית 26.01.01

קרקע במספר  עוגני ע"י מערכת  הקרקע קירות כלונסאות דיפון/תומך יחוזקו אל  .1

"עוגני  – 26שורות שמקומם מסומן בתכניות. כל העבודות יהיו בהתאם לפרק 

 קרקע" של הספר הכחול.

יבצע קבלן בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות מסוג זה, המאושר ע"י  את העוגנים .2

 מנהל הפרויקט ומהנדס הביסוס )יועץ קרקע(.

דות הקשורות לביצוע מודגש במפורש שהקבלן אחראי הבלעדי לבטיחות העבו .3

 .העוגנים

 

 קרקע עוגני  26.01.02

 העוגניםדרישות ביצוע ומבנה  .1

תכנון מפורט של והמפקח הקבלן יגיש לאישור מהנדס ביסוס )יועץ קרקע(  .1.1

 ושיטת הביצוע. העוגנים

הרשות לשנות פרטים מהתכנון או כל תכנון לפני הביסוס והמפקח בידי מהנדס  .1.2

במהלך הביצוע. לא תאושר הגדלת מחירי היחידה בגין התחלת העבודה או 

 השינויים הנ"ל.

יתאימו לעומסי שרות  העוגניםיהיה בהתאם לתכניות מאושרות.  העוגניםביצוע  .1.3

 הרשומים בתכניות.
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יהיו באורך מינימלי כמפורט בתכניות. כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים  העוגנים .1.4

ובעובי הגלוון יהיה כמפורט בתכניות )לפחות  918באבץ חם בכפוף לדרישות ת"י 

והמפקח יקבע באתר ע"י מהנדס ביסוס  העוגניםמיקרון(. אורך הסופי של  80

 בהתאם לתנאי הקרקע בפועל ותוצאות ניסוי המתיחה.

יורכב  העוגןוחדר לקדח. קוטר וזווית הקדח יהיו כמפורט בתכניות. י העוגן .1.5

 בתוך הקדח ע"י שומרי מרכז.

מהמתוכנן. סטיית  2%לא יעלה על  העוגןסטיית זווית הקידוח וסטיית ציר  .1.6

 ס"מ מהמתוכנן. 30מפלס הקידוח לא תעלה על 

 תערובת הדייס והזרקתה .2

 ווץ.יוזרקו בתערובת דייס צמנטי בלתי מתכ העוגנים .2.1

ציוד הדייס, חומרי הדייס, ערבולם, הזרקתם ובדיקות מוקדמות ושוטפות יהיו  .2.2

לביצוע הדייס. הקבלן יגיש את פרטי  26בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק 

ומהנדס הביסוס. חוזק תערובת הדייס יהיה המפקח התערובת המוצעת לאישור 

 בלחיצה צירית. 30-ב-לא פחות מ

שיבחרו בצורה אקראית. הבדיקות  העוגניםשל  25%-בבדיקות שוטפות יבוצעו  .2.3

יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת, על חשבון הקבלן. כל הבדיקות יעשו על פי 

 דרישות התקנים הרלוונטיים.

אטמוספרות, כשפיית ההזרקה  10 -הזרקת הדייס תבוצע בלחץ שלא יפחת מ .2.4

הזרקה או נמצאת בקצה העמוק של הקידוח וצינור ההזרקה נשלף תוך כדי ה

בסיומה תוך הקפדה שלא יישאר חלל כלשהו אשר לא מולא בדייס. יש להדגיש 

שהדייס משמש כחלק ממערכת העגון וגם כחלק מההגנה האנטי קורוזיבית של 

 .העוגן

 (ASTM D-4435ניסוי )לפי  עוגני .3

לפני אישור תהליך ותכנון העבודה ע"י בדיקת   קרקע עוגניאין להתחיל בביצוע  .3.1

 ניסוי. עוגני

שבכוונת הקבלן להשתמש בהמשך העבודה.  לעוגניםהניסוי יהיו זהים  עוגני .3.2

 תחת עומסי התכנון. העוגןמטרת הניסוי הינו בדיקת עמידות 

 1.5תעשה ע"י ניסוי שליפה שיבוצע בשלבים עד עומס של  העוגניםבדיקת  .3.3

 פעמים מעומס השרות.

 מקסימלי(: שלבי הפעלת העומס יהיו כדלקמן )אחוז מעומס שרות .3.4

 25% ,50% ,75% ,100% ,125% ,150%. 

 דקות לפחות. 5בכל שלב יוחזק העומס במשך  

 פעמים מעומס השרות יוחזק העומס לפחות חצי שעה. 1.5בעומס  

בכל הפרויקט יתחיל אך ורק לאחר אישור, בהמשך לתהליך  העוגניםביצוע  .3.5

 הניסוי. עוגניבדיקת 

 בכל שורה. עוגנים 3הניסוי יהיה לפחות  עוגנימספר  .3.6

 .העוגניםמכלל  20%למהלך העבודה ייבדקו  .3.7

 תעודות בדיקות ניסוי שליפה. והמפקח על הקבלן להציג בפני מהנדס הביסוס  .3.8

 אחריות הקבלן .4
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 העוגניםומהנדס הביסוס את פרטי המפקח מוקדם של  הקבלן יעביר לאישור .4.1

 שהוא מציע, שיטת הקדיחה וההתקנה.

למהנדס הביסוס תעודות בדיקת ניסוי השליפה וכן כל למפקח והקבלן יעביר  .4.2

 חומר טכני הנחוץ.

כל דרישות המפרט לעיל הם דרישות מינימום. הקבלן רשאי להוסיף על אורך  .4.3

העונה לכל הדרישות  עוגןהזיון ובלבד שיקבל  , קוטרו, לחץ הזרקה וכמותהעוגן

 .בעוגןהמפורטות לעיל כולל העומס הנדרש 

באתר. המפקח הקבלן יבצע את כל העבודות השונות באתר בנוכחות מלאה של  .4.4

המיוצרים בבית  העוגניםכמו כן, יאפשר הקבלן ביצוע פקוח על מרכיבי 

 העבודות המתוכננות.על פקח המלאכה, הכל תוך התראה מראש למ

 , כך שניתן יהיה לזהותו.עוגןהקבלן ימספר על גבי התכנית כל  .4.5

אי עמידה באחד, או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילה או תיקון  .4.6

 .ומהנדס הביסוסהמפקח . הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של העוגן

 מדידה ותשלום .5

 המדידה לפי יחידות בהתאם למפרט הבינמשרדי. .5.1

מחיר היחידה יכלול את כל העבודות המפורטות בפרק זה כולל עוגני ניסיון  .5.2

 וקורת עוגנים אשר יתוכננו על ידי הקבלן.
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 נופי עבודות פיתוח – 40 פרק
 במהדורתו האחרונה. 40פרק  – הבינמשרדייבוצעו בהתאם למפרט  העבודות

  
 קירות כובד          40.06

 
 כללי   40.06.01

 
 :כוללת העבודה .1                   

 קיר בניית, יסודות, שתית הידוק, עבודה ומרחב ליסודות חפירה, וסימון מדידה                          
 מהודקות בשכבות הקיר בגב הקרקע מילוי. הקיר ובגב בחזית משלימות עפר ועבודות
 .הביסוס יועץ הנחיות"י עפ נברר מחומר

 לפי קרקע החלפת לבצע יש מילוי"ג ע והביסוס במידה, טבעית בקרקע הקירות ביסוס    .2                   
 .ביסוס יועץ הנחיות

 דוגמא הכנת ולאחר הבנייה וסיג לטיב המפקח אישור קבלת לאחר רק הקירות בניית     .3                   
 כל ביצוע השלמת עד באתר תישאר הדוגמא  .ואישורה מינימום"ר מ 5.0 בשטח

 .העבודה

מ"ר )אלא  2.5במרווחים של  4" בקוטר .P.V.C מצינורות יהיו בקירות הניקוז פתחי    .4                   
ס"מ מינימום מעל גובה קרקע או מדרכה בחזית  20אם צוין אחרת בתוכניות( ובגובה 

"לא אריג"  גיאוטכניהקירות. כל פתח ייעטף ברשת מאחור ויוגן ע"י חצץ עטוף בבד 
ס"מ. הצינורות יונחו לכל רוחב הקיר ועד לחזיתו ויושארו בקיר לאחר גמר  30בקוטר 

 ייה.הבנ
 2 ברוחב המשקים. הקונסטרוקציה בתכניות המסומן"י עפ יבוצעו התפשטות תפרי    .5                   

חלקו החיצוני של התפר יש לאטום  את P.V.C וברצועותקר -קל מילוי כולל"מ ס
 או ש"ע. 2.3-פרו בסיקה

 יונח לפי הפרט בתוכנית. כניגיאוטנקז אורכי ע"י תערובת אבן ועטיפה בבד     .6                   
ו/או גדרות בראש הקיר במידת הצורך בהתאם לתכניות בזמן  למעקותהכנת חורים    .7                   

 יציקת הבטון. קידוח החורים בקירות יצוקים לא יאושר בתום העבודה.
   תכניות"י עפ יבוצע התומכים הקירות של הקונסטרוקטיבי במבנה הקשור כל   .8                   

 הביסוס יועצי הנחיות"י עפ הקירות ביסוס. בשטח המפקח ובאישור קונסטרוקציה
 .והקונסטרוקציה

 .התקנים במכון האבן בדיקת תוצאות קבלת לאחר רק הקירות לחיפוי תאושר האבן    .9                   
 .פינה באבני להשתמש יש האבן בקירות הפינות בכל  .10                   
 .הקונסטרוקציה תכניות"י עפ יבוצעו האבן ופריסת הקירות ראש גובה  .11                   

  
 מחירים ותכולת מדידה אופני   40.06.02
ן וי התכנלפ תעשה הקיר מדידת. לעיל כמפורט העבודות כל ביצוע  כולל הקירות מחיר                   

 .התיאורטי
 גרנולרי"ק ויכלול את עבודות החפירה והמילוי, לרבות מילוי במ ימדדמחיר קיר כובד   .1                   

ביסוד, נקזים  30-ס"מ בהתאם לפרט, הידוק שתית, הבטון הרזה, בטון ב 50בעובי 
 ונקזים אורכיים, תפרים וברזל הזיון.

 '(.וכד)פינות  כלשהם מיוחדים קיר עיבודי עבור תוספת תשולם לא   .2                   
 

 קירות, קירות גדר, קירות ישיבה/מושבים בנויים וסלעיות
 

 כלליות הוראות

 
קידוח כוס למעקה ו/או גדר  כמפורט  אובכל סעיפי בניית קירות תמך כוללת העבודה עיגון פלטות 

 בתוכניות או הכנות לעיגון הגדר/המעקה/העמודים כמפורט בתוכניות ללא מדידה ותשלום נפרד.
 

לצורך עגון מעקות אחיזה בחזית הקיר, יש לקדוח את חיפוי האבן לקבלת חורים עגולים, ולעגן את 
ת "קוצי" פלדה )מיתדים( קדוחים מבחוץ הצינור בבטון מתחת לחיפוי האבן, לא יותר עיגון באמצעו

 דרך חיפוי האבן אל הבטון וריתוך הצינור לקוצים.
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לגבי תכונות האבן ומידותיה.לגבי ביצוע העבודות  2378בכל העבודות האבן, יחולו כל הוראות ת"י 
 בהתאמה, ולפי העניין.  378יחולו הוראות התקן הנ"ל ומפמ"כ 

 
, מכל סוג שהוא ועיבוד שולי הפתחים, כמפורט בתוכניות ובפרטים ביצוע חורי ניקוז בקירות התמך

 כלול במחיר הקירות ואינו למדידה ותשלום נפרד.
 

ברזל הזיון בקירות תמך, קירות גדר, קירות ישיבה/מושבים בנויים ולרבות היסודות שלהם כלול 
 במחירי היחידות ואינו למדידה ותשלום בנפרד.

 
 רות גדר וקירות ישיבה התוויה וסימון לקירות, קי

 המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את:
 הציר האורכי של הקיר התומך.

 נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.
 

על סמך שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן להכין כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר בצורה 
שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו. על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה 

על חשבונו ואחריותו.לא ישולם  -שקמן ללא דיחוילשל פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, יהיה עליו 
בנפרד עבור העבודה הנ"ל, והתמורה עבורה תראה ככלולה במחירי היחידות המתייחסות לבצוע 

 הקירות התומכים.
 

      תבניות 
בכל עבודות היציקה חובה על הקבלן להשתמש בתבניות מלוחות עץ לבוד )דיקט( חדשים. הקשירה של 

 . P.V.C-התבניות תהיה באמצעות "מרווחונים" )ספייסרים( מ
 

 ת נפח הקירמדיד
התמך ולא יימדד בנפרד. המחיר -בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי נכלל נפח היסוד בחישוב נפח קיר

 :כולל
 מילוי חוזר בגב הקירות, כנדרש בתוכניות. - 
 תפרי ומשקי התפשטות, ועיבודים כולל מילוי מסטיק כנדרש. - 
   נקזים בתוך הקירות ובגבם בהתאם לתוכניות.  - 
   הזיון בהתאם לתוכניות. ברזל  - 
 חפירת ויציקת יסודות.  - 
 איטום גב הקירות. - 
 כמצויין בתוכנית/פרטים. -כרכוב בטון או כרכוב אבן - 
 '.וכו)מילוי מישקים/פוגות(, עיבוד פתחי ניקוז  כיחול -

 
 ולא תאושרנה אבני פינה מודבקות.  , נדרשות אבני פינה גושניותשהוא סוג מכל הקירות בכל
 

כיחול בחומר על בסיס מלט לבן בתוספת פיגמנט לפי הנחיות האדריכל לגבי  כוללים והמחירהעבודה 
 איכות החומר לכיחול. ו הרכבהגוון, ומהנדס הקירות לגבי 

 !הקירות מהנדס הוראות כלפי -על העבודות כל תבוצענה"ל הנ להוראות בנוסף
 

  ותשלום: מדידה

 . אנכי חיפוי"ר מ מחיר לפי ישולםפנים(  -)דו ואחורי)חזית(  קדמי אנכי חיפוי עבור

 התשלום לכרכוב יהא לפי מ"א מדוד בחזית הקיר ללא תוספת לכרכוב קיר בתנוחה מעגלית.
 
 

 "מסמסםקירות מורכבים בניית אבן טבעית נסורה בעיבוד "

תומכים הקירות ה" יעשה כדוגמת מסמסםגמר קירות התומכים מאבן טבעית נסורה בעיבוד "
 כולל כוחלה.  הפרטייםבמגרשים 

 גמר קירות תמך כולל סיום חיפוי האבן בהתאמה לכרכובים משופעים לפי הפרט ושקע בחיפוי  
שלמות. על הקבלן להכין האבן מתחת לחורי ניקוז לפי הפרט. בפינות חובה להשתמש באבני פינה 

 דוגמא בשטח ורק לאחר אישור המפקח ו/או האדריכל המתכנן ימשיך בעבודתו.
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פנימית יותר  135גושניות. חל איסור על הדבקת פינה בפינה. בזוית  135ו/או  90אבני פינה בזוית 

תוצמדנה זו  להצמיד את אבני החיפוי באופן שהפוגה )המישק( האנכי יהא קו ישר לחלוטין, והאבנים 
 מ"מ. 10לזו באופן שרוחב הפוגה לא יעלה על 

 
פי התוכניות, הפרטים ומסמכי -העבודה כוללת את כל הפעולות, החומרים והרכיבים הנדרשים על

 המכרז/חוזה הכתובים, לרבות כל פעולות הגימור )כיחול, עיבוד פתחים, כרכוב וכו'(.

 
 "מסמסםחומרים לקיר אבן טבעית נסורה בעיבוד "

 .עדין מסמסםס"מ בעיבוד  3האבן תהיה נסורה בעובי 
 ס"מ.  35-50ס"מ. אורך  25מידות האבן: גובה 
 "מ.ס 1 ברוחב מישקהאבנים יבוצעו עם 

או כל זווית אחרת הנובעת מתנוחת הקיר( תהיינה מעובדות מגוש, לפי  º90 /º 135כל אבני הפינה )
 הפרט האדריכלי. לא תאושר הדבקה.

 
 ות תמךנקזים בקיר

. 110Øבתוך קירות הנציבים וקירות הכנפיים יורכבו ויבוטנו צינורות ניקוז מפי.וי.סי. אפור בקוטר 
  30/30/30דות יגרם/מ"ר במ 200אוטכני במשקל ימאחורי צינורות הניקוז יותקנו שקים עשויים מבד ג

ס"מ. חזית  5.0 -ס"מ, ואינו גדול מ 1.5 -ס"מ ובתוכם ימולאו אבני חצץ מדורגים שקוטרם אינו קטן מ
 פרטים אדריכליים". -ליון "קירות תמך יהנקז תבוצע לפי הפרט האדריכלי בג

 
 מדידה ותשלום

 פנים(. -גב הקיר )דו המדידה לפי מ"ר חיפוי נטו. לא ישולם תשלום שונה עבור חיפוי פינות וחיפוי
 

 מקומית  לקטקירות מורכבים בניית אבן 
. גמר קירות תמך כולל סיום חיפוי האבן בהתאמה לכרכובים מקומית לקטגמר קירות התומכים מאבן 

משופעים לפי הפרט ושקע בחיפוי האבן מתחת לחורי ניקוז לפי הפרט. בפינות חובה להשתמש באבני 
 פינה שלמות. על הקבלן להכין דוגמא בשטח ורק לאחר אישור המפקח ו/או האדריכל המתכנן ימשיך 

 בעבודתו.  
 

פנימית יותר  135גושניות. חל איסור על הדבקת פינה בפינה. בזוית  135ו/או  90אבני פינה בזוית 
להצמיד את אבני החיפוי באופן שהפוגה )המישק( האנכי יהא קו ישר לחלוטין, והאבנים  תוצמדנה זו 

 מ"מ. 10לזו באופן שרוחב הפוגה לא יעלה על 
 

פי התוכניות, הפרטים ומסמכי -העבודה כוללת את כל הפעולות, החומרים והרכיבים הנדרשים על
 המכרז/חוזה הכתובים, לרבות כל פעולות הגימור )כיחול, עיבוד פתחים, כרכוב וכו'(.

 
 מקומית לקטחומרים לקיר אבן 

 "מס 35/45 מקסימליות אבן מידותס"מ. 15/15, מידות אבן מינימליות: משתנה בגודלהאבן תהיה 
 ס"מ. 2ס"מ ובעומק  2של עד  מישקיםהאבנים יבוצעו עם 

או כל זווית אחרת הנובעת מתנוחת הקיר( תהיינה מעובדות מגוש, לפי  º90 /º 135כל אבני הפינה )
 הפרט האדריכלי. לא תאושר הדבקה.

 
 נקזים בקירות תמך

. 110Øבתוך קירות הנציבים וקירות הכנפיים יורכבו ויבוטנו צינורות ניקוז מפי.וי.סי. אפור בקוטר 
  30/30/30גרם/מ"ר במדות  200אחורי צינורות הניקוז יותקנו שקים עשויים מבד גאוטכני במשקל מ

ס"מ.חזית  5.0 -ס"מ, ואינו גדול מ 1.5 -ס"מ ובתוכם ימולאו אבני חצץ מדורגים שקוטרם אינו קטן מ
 פרטים אדריכליים". -הנקז תבוצע לפי הפרט האדריכלי בגליון "קירות תמך 

 
 מדידה ותשלום

 פנים(. -המדידה לפי מ"ר חיפוי נטו. לא ישולם תשלום שונה עבור חיפוי פינות וחיפוי גב הקיר )דו
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 והשקייהעבודות גינון  – 41 פרק
 במהדורתו האחרונה. 41פרק  –העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הבינמשרדי 

 
 

 עבודות הכנה והכשרת קרקע – 41.1
 

 ארנונה מורדות מתחם לפיתוח העבודות במסגרת עצים של וכריתה לשימור מיוחד מפרט
 

 כללי

 סקר בתכנית מסומנים, היערות פקיד ולאישור העבודה באתר שבוצע העצים לסקר בהתאם .1
 בצבעכריתה /לעקירה המיועדים עצים: הבא באופן העצים המכרז למסמכי המצורפת העצים
 .אדום בצבע לשימור המיועדים והעצים צהוב

 במפרט והשקיה גינון לעבודות הכללי במפרט למפורט בהתאם יעשו בעצים לטיפול העבודות כל .2
 .בהמשך שיפורטו ההנחיות ולפי משרדי הבין

 המיועדים העצים כל את לתכנית בהתאם ויסמן בשטח הקבלן יעבור העבודות תחילת עם .3
 בשטח העבודות תחילת קודם יוגנו לשימור המיועדים ואלו, העץ גזע גבי על צהוב בצבע לעקירה
 .בשטח המפקח להוראות ובהתאם בהמשך למפורט בהתאם

 .פלילית עבירה הינה לשימור עץ של כריתה כי לזכור יש .4

 .המפקח להחלטת בהתאם כספי בקנס תחויב לשימור בעץ פגיעה כל .5

 האגרונום הפעלת, עובדים אספקת לרבות, להשלמתה הנדרשת העבודה כל: העבודה תכולת .6
 חומרים, הנדסיים וכלים ציוד מנוף, העצים על והגנה גידור, אגרות תשלום, מומחה וגוזם
 .זה למפרט בהתאם העבודה של מלא לביצוע הנדרש וכל, שונים

 עצים שימור

צבועה סביב הגזע. המרחק מגזע העץ לגדר  איסכוריתהעצים המיועדים לשימור יגודרו בפח  כל .1
 מטר בהתאם לגודל העץ, כפי שיקבע ע"י המפקח.  4ההגנה המקיפה אותו יהיה לפחות 

מתכת בכל פינה עם  זוויתנימטר לפחות. הגדר תעוגן לקרקע באמצעות  2הגדר יהיה  גובה .2
באישור  הכלמטר.  2חיזוק אלכסוני, ובנוסף יחובר זוויתן לרוחב כל פאה העולה על אורך של 

 המפקח.

 .תשלום תוספת ללא הצורך לפי ותורכב תפורק הגדר .3

 בכתב אישור קבלת לאחר אלא, מטר 4 מ הקטן במרחק לשימור עץ בקרבת יעבוד לא הקבלן .4
 .מהמפקח ומראש

 .מטר 4 מ פחות של במרחק לשימור המיועדים עצים בקרבת חפירה עבודת כל תתבצע לא .5
 עצים כריתת

לכריתת עצים. לאחר תשלום  רשיוןלקבלת  היערות פקידתחילת העבודות יש לפנות  לפני .1
 הכריתה ניתן להתחיל בעבודות הכריתה. תהאגרה וקבלת רישיונו

כריתת העצים כוללת בנוסף לכריתת גוף העץ וסילוקו, גם את סילוק השורשים  עבודת .2
 בתיאום ובאישור המפקח. הכלס"מ לפחות מתחת לפני הקרקע.  50הראשיים לעומק של 

הכריתה הקבלן ימלא את הגומה שנוצרה באדמה חפורה/אדמת הסביבה ויהדק עד לגובה  לאחר .3
 .הסביבה פני

 
 לפיתוח העבודות במסגרת  בטון ושוחות השקיה שרוולי, להשקיה מים יציאותמפרט טכני לבצוע 

 ארנונה מורדות מתחם
 כללי

ובמיוחד  כתב הכמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי  בהוצאת משרד הבטחון -המפרט הבינמשרדי 
במהדורתו האחרונה  .כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה, הדגשה או שינוי,  41פרק 

 במקרה של סתירה בין המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד, יהיה המיוחד קובע.

כל האביזרים, הצנורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן האחרון של  -טיב החומרים 
מ(. למוצרים שאין תקן תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם, בידי המפקח ”)מיאמכון התקנים 

 בלבד.
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 מדידות וסימון 

 המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל הגבהים. 

 יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח.

 בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנן. על כל סטיה

 

 ושוחות שרוולים 

 השרוול יהיה מחומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.

 .12.5 דרג.וי.סי. פילמיסעות יהיה שימוש בשרוול  מתחת

 "מ.ס 100 יהיה השרוול מעל הכיסוי עובי

 משולי המעבר, תחתיו הוא מונח. ס"מ 80-100השרוול יבלוט 

 .ההתקנה בעת' וכו אבנים, לכלוך, חול כניסת ולמנוע השרוול קצוות את לסגור יש

 .U.V-"מ ,עמיד למ 8כל שרוול יהיה חוט משיכה מניילון שזור בעובי  בתוך

 .בתוכנית כמופיע,  בטון בשוחות יסתיימו השרוולים

 יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק של השרוול ואת עומקו לאחר התקנתו. 

 .באתר המפקח הוראות לפי יהיה בשטח השרוול סימון

 להשקיה מים יציאות 
 שיותקן אנכית . 2"מ מעל לקרקע במגוף אלכסון "ס 20המים תסתיים בגובה של  יציאת
 לא שימוש יהיה שלא כדי וזאת הפרויקט למנהל ולמוסרה הפתיחה ידית את לפרק יש ההתקנה בסיום

 .במים רצוי
; 

או סיום שלב בעבודה ולפני הגשת החשבון יגיש הקבלן למפקח תוכניות עדות \ובסיום העבודה 
 העתקות של כל תוכנית. 2משורטטות  במחשב בתוכנת אוטוקאד   על דיסק+ 

 החשבון.הגשת התוכניות תהיה תנאי הכרחי להגשת 
 .ואת המקום המדויק של השרוול ואת עומקו לאחר התקנת יכללו העדות תכניות
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 כבישיםב סלילהעבודות  – 51 פרק
 האחרונה. במהדורתם 52, 51פרק  –העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הבינמשרדי 

 
 עבודות הכנה ופירוק     51.01

 
 כלליות הערות

 
 .והיטלים אגרות תשלום כולל, מאושר שפיכה לאתר הפסולת פינוי גם כוללת העבודה כל

 
 חישוף 51.01.1

ופסולת  בולדריםבמפרט הכללי, עבודת החשוף כוללת סילוק  51.03.01למפורט בסעיף  בנוסף  
 מעבודות קודמות.

 
 עפר עבודות   51.02

 
 כללי   51.02.1 

 אישור את ולקבל, הקיימת הקרקע גבהי את למדוד הקבלן על העבודות תחילת לפני
 .העפר עבודות כמויות לחישוב יחידי בסיס תהווה זו מדידה. למדידה בכתב המפקח

 
  חציבה/חפירה  51.02.2 

כוונה לחפירה ו/או חציבה בכל הבכל מקום להלן או במפרט הכללי בו מוזכר המונח חפירה 
ידיים עפ"י הנדרש לרבות סוג קרקע, וזאת תוך שימוש בכל סוגי הכלים ו/או בעבודת 

 בשטחים מוגבלים.

 מפגיעה בשטחים שאינם מיועדים לחפירה על פי התכניות.  מנעילה יש
בקרקע מסוג כלשהו ובכלים מסוג חציבה /מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה 

. כמו כן לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים הכמויות בכתב לסעיפים בהתאם, וכלשה
 נפרדים, צרים או קטנים.

 
 טיפול ולאחר המפקח להוראות בהתאםבחומר החפור/חצוב המקומי תאושר אך ורק  שימוש
 כשהואחלקו  אוהחפור  שהחומר. יחד עם זאת המזמין רשאי לדרוש להלן כמפורט בחומר

כל הוראה אחרת בקשר  ליתןיוערם באתר העבודה לשימוש חוזר, או  ובולדריםנקי מצמחיה 
 עם השימוש בחומר זה באתר העבודה או העברתו לאתר עבודה אחר של המזמין.

 
ייעשה סיור ראשוני עם לפני כניסה לביצוע . פסולת של וסילוק לחפירה גם חסימתי זה סעיף

לאחר מכן כל האתר הינו באחריותו של הקבלן ולא . פסולת הקבלן יפנה אותה אם קיימתהבקרה. 
 .הקבלן אחראי על שמירה כוללת של האתר כולל שפיכות - ישלום בגין פינוי פסולת נוספת

 

 חצוב/חפור בחומר טיפול 51.02.3

מילוי, ולהביאו לדרישות עבור "מילוי  למטרות החפור/חצוב  חומרה את לנצל הקבלן על
 הקבלן למיין, לנפץ על הצורך במפרט הכללי. במידת 51.04.09.05נברר" במפורט בסעיף 

מילוי  לחומר להפכו בכדי המנופץ החומר את ולנפות הגדולות האבנים את על חשבונו ולגרוס
על הקבלן לסלק את הפסולת ואת החומר שאינו מתאים, אם  .במסמכי החוזה נברר, כנדרש

 ישנם.
 ולהדק"מ ס 20 עד של בשכבות לפזר, מילוי לשטחי להוביל יש"ל כנ המטופל החומר את

 .הכמויות בכתב המתאימים לסעיפים בהתאם מבוקר הידוקאו /ו רגיל בהידוק
 לפי היא המדידה"ק. במעבור הטיפול בחומר החפור/ חצוב ישולם בהתאם לנפח  התשלום

 הפיזור ולאחר המילוי לפני מדידות יבוצעו הכמויות חישוב לצורך. הממולא החומר של הנפח
 .בשכבות וההידוק
 שאינם חומרים סילוק, מיון, זמני אחסון לרבות, הנדרש הטיפול כל את כולל המחיר

 מבוקר או רגיל והידוק בשכבות פיזור, מילוי לשטחי הובלה, ניפוי, גריסה, ניפוץ, מתאימים
 .למקרה בהתאם

מקרה הקבלן יוכל לבצע פעילות זו אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח,  בכל
 בהתאם 
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 סילוק עודפים  51.02.05

 ויסולקו הקבלן רכוש הם המפקח"י ע שיוגדרו עודפיםאו /ו למילוי מתאים שאינו החומר כל
 בהתאם הוא העפר סילוק עבור התשלום. הקבלן בחירת לפי מאושרת למטמנה מהשטח
 .והיטלים אגרות לרבות ההוצאות כל את וכוללים, הכמויות בכתב לסעיפים

 
 

 מילוי  51.02.4

 :מקורות משני מילויים קיימים זה בחוזה
 

במפרט הכללי. חומר זה יסופק לשטח ע"י  51.04.09.05כמוגדר בסעיף  נברר מילוי חומר .1
 הקבלן, יפוזר ויהודק בבקרה מלאה. 

 
 .והידוק פיזור, אספקה כולל זה לסעיף המחיר

 

 .חוזר למילוי שיתאימו טיפול ועבר שנחפר בשטח  מקומי מילוי חומר .2
 

 לשטח יועבר החומר. והומוגני כלשהי מפסולת נקי יהיה שהחומר לדאוג הקבלן על 
 .מלאה בבקרה ויהודק יפוזר, הקיימות העירום ממקומות

 
 דינמי הידוק 51.02.06
 מפה יכין הקבלן. דינמי הידוק לבצע יש' מ 4 של גובה מעל היסטורי מילוי של באזורים
 4 מעל מילוי עם האזורים יסומנו בו ההיסטורי המצב לעומת קיים מצב מדידת על המבוססת

 '.מ
 

 בנקודות יבוצע ההידוק. שקיעות מעקב כדי תוך משקולת הפלת"י ע יבוצע דינמי הידוק

 שקיעהה את שתמדוד מעקב מערכת יכלול ההידוק ציוד .לסירוגין' מ 1.5x1.5  כ של ברשת
 10 -ל  מ"מ 1 של שקיעה קצב קבלת עד ימשיך ברשת נקודה בכל ההידוק חבטות.ה ומספר

 .פחות חבטות או
 

 וקירות כלונסאות לרבות שהיא כל בניה עבודת תחילת לפני לבצע יש הדינמי ההידוק את
 .תומכים

 
ובהתאם לדו"ח ההנחיות המצורף למסמכי  הגיאוטכניהקבלן לעבוד לפי הנחיות המהנדס  על

 המכרז.
 

 גיאוטכניות יריעות 51.03
בהתאם לפרטים בתכנית ובהתאם  תגיאוטכני היריע תונחכבישים ומדרכות מילוי ב באזורים

 51.11, 51.09, 51.08 בסעיפים הפורט כל מחייבים הקבלן את. הגיאוטכנילהנחיות המהנדס 
 .סלילה לעבודות הכללי במפרט

 
 או שווה ערך. התכונות יהיו כדלקמן:  "סטבילנקה" מסוג ארוגה חיזוק יריעות    51.03.1

 
חוזק  

קריעה 
בכיוון 

 MDראשי 

KN/m 

עיבור 
 מקסימלי 

 בכיוון ראשי

 %MD 

 חוזק 
 קריעה 

בכיוון משני 

CMD 

KN/m 

עיבור 
מקסימלי 

בכיוון 
 משני

 %CMD 

 משקל 

g/m ^2 

 גודל חור

O90 
 מ"מ

200 9 45 20 400 0.420 
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על הקבלן לודא שהיריעות נפרסות כך  -תעשה תוך הקפדה על כיוון הגלילה  יריעההנחת ה 
היריעה באופן שלא  אתשמקסימום החוזק למתיחה המתקבל בכיוון האורך. יש לפרוס 

 יווצרו קמטים, קפלים ו/או תזוזות אחרות.
 

 ס"מ לפחות. 50החפיפות בין יריעות מקבילות יהיו  
    

ליריעה יש להניח תוך כדי הקפדה על זהירות מירבית בכדי למנוע נזק  מעלאת המילוי  
מכאני כתוצאה מעבודת השפיכה והפיזור. חל איסור לשפוך חומר מילוי ישירות ממשאית על 

עם  היריעהלעלות על  -היריעה. פיזור החומר ייעשה אך ורק באמצעות כלים בעלי גלגלים 
 כלים זחליים.

 
 
 

 מצעים עבודות  51.04
  המפורט לפי יהיו החומר של והדרוג הטיב דרישות. גרוסה מחצבה מאבן' א סוג יהיו המצע 

 כל הקבלן את מחייבים כן כמו". תעופה ושדות רחבות, לכבישים מצע" 1886 ישראלי בתקן
 אחיד המחיר(. 51) סלילה לעבודות הכללי במפרט 51.05 בפרק הכלולות הביצוע דרישות
 .ונפרדים קטנים,  צרים לשטחים

 
 .ק"מ לפי תהיה לתשלום המדידה  

 
  

 עבודות אספלט   51.05
 

 ביטומן ריסוס   51.05.1
 במפרט הכללי לעבודות סלילה. 51.12.08.02בצוע הריסוס יבוצע בהתאם לסעיף   

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר.              
 

 אספלט בטון שכבות   51.05.2
 שכבות האספלט למיניהן יפוזרו בהתאם למפורט בתכניות ובכתב הכמויות.             

 .הכללי במפרט 51.12 בפרק המפורטות והביצוע הטיב הוראות כל מחייבות הקבלן את
 

 ניקוז עבודות   51.06
 

 כללי  51.06.1
 57 לפרק ובהתאם סלילה לעבודות הכללי במפרט 51.07 לפרק בהתאם יבוצעו הניקוז עבודות

 .ותיעול ביוב, מים קווי –
 

 .הכבישים שטח ניקוז כוללות העבודות
 
 יספק הקבלן. לאישורם כתנאי הניקוז קווי של וידאו צילום חשבונו על להזמין הקבלן על

 .הצנרת ביצוע תקינות על המעבדה של ח"דו וכן הוידאו קבצי את למזמין
 
 בטיחות  51.06.2
 הארתן את, נוסף תשלום ללא, יסדר שיידרש ובמקום, החפירות את יחסום או יגדר הקבלן
 פרטי לרכוש ונזקים אסון ומקרי תאונות בפני הציבור את המבטיחה בצורה הלילה בשעות

 .זו הוראה מלוי אי עקב שיגרמו הנזקים לכל אחראי ויהיה, ציבורי או
 
 בטון צינורות  51.06.3

 

 .מובנים אטמים עם 27 י"ת לפי 5 דרג 1 מסוג מזוינים יהיו הבטון צינורות
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 בדרישות עמדו לעבודה שסופק מסוג שהצינורות התקנים מכון תעודת למפקח ימציא הקבלן
 מתייחסות שאליה תוצרת מאותה הם לעבודה שסופקו שהצינורות הוכחות ויספק, התקן

 נוספות לבדיקות העבודה ממקום צינורות לשלוח הזכות את לעצמו משאיר המפקח. הבדיקות
 יפסול, הדעת את מניחות תהיינה לא שהתוצאות במקרה(. הקבלן חשבון על הצינורות משלוח)

 הקבלן את משחררת המפקח י"ע המוקדמת הבדיקה אין. לשימוש המשלוח כל את המפקח
 לפי האחריות ותקופת העבודה המשך תוך בהם שיתגלו והפגמים הצינורות לטיב מאחריות
 .החוזה

 
 החוזר המילוי. לתכנית בהתאם נקי חול תושבת גבי על חפורה תעלה בתוך יונחו הצינורות

 על להורות רשאי המפקח. הצינור ראש מעל מ"ס 30 של למפלס על מהודק נקי בחול יהיה

 סעיף הוראות הקבלן את מחייבים כן כמו(. CLSM) מ"מבחנ החוזר מהמילוי חלק ביצוע
 (.51) ותעול ביוב, מים לעבודות הכללי במפרט 57016

 
 סמוכים בקורת תאי שני בין צינורות קו ויבוקר יונח, מיוחדת רשות שתינתן למקרים פרט 

 יונחו הצינורות. מ"ס 30 של בעובי מהודק חול מצע על בתעלה יונחו הצינורות. אחת-בבת
 הצינורות. הנדרש לשיפוע גמורה ובהתאמה, ישר בקו בשני אחד יגעו שקצותיהם באופן
 של סטייה כל תורשה לא. וחלקה ישרה תחתית עם אחד צינור יהווה קו שכל, באופן יותאמו

 לתוך שישלחו השמש קרני או פנס בעזרת תעשה הביקורת. והאופקי האנכי במישורים הקו
 .במאזנת וצינור צינור כל מדידת י"וע מראות י"ע הצינורות

 
 הצינורות יבלטו לא הטיח בצוע שלאחר באופן התא קיר של הפנימי לצד עד יוכנסו הצינורות

 משופע בטון ראש יסודר ומבחוץ מלט בטיט היטב ייסתם והצינור הקיר בין הרווח. התא לתוך
 יעבור הצינור של האורך ציר המשך. לפחות מ"ס 60 יהיה החבור צינור אורך. הצינור סביב
 מפורשת הוראה המפקח י"ע תינתן אם אלא, הביקורת תא של המרכז נקודת דרך תמיד
 .אחרת לעשות

 
, התוואי הכשרת, חפירה: יכלול צינורות אורך מחיר. אורך מטר לפי ישולמו הצינורות קווי
 הספקת, התעלה בתחתית ופיזורו נקי חול אספקת, הצורך במידת החפירה דפנות דיפון

 הדרושה אחרת עבודה וכל המיותרת האדמה הרחקת, גבהים בדיקת, והנחתם הצינורות
 .  לבצוע

 
, התוואי הכשרת, חפירה: יכלול צינורות אורך מחיר. אורך מטר לפי ישולמו הצינורות קווי

 וסביב התעלה בתחתית ופיזורו נקי חול אספקת, הצורך במידת החפירה דפנות דיפון
 האדמה הרחקת, מהודק חוזר מילוי, גבהים בדיקת, והנחתם הצינורות הספקת, הצינורות
 . לבצוע הדרושה אחרת עבודה וכל המיותרת

 
 פלדה צינורות 51.06.4

 
 עם יהיו הצינורות. 530 י"לת בהתאם פלדה צינורות יונחו בתכניות המצויינים במקומות
 העטיפה. אלומינה-רב צמנטי ממלט יהיה הפנימי הציפוי. חיצוני וציפוי פנימי ציפוי

 .פוליאתילן שכבות משלוש" טריו" עטיפת תהיה החיצונית
 

 . לתכנית בהתאם 30-ב מזוין בטון מחיצות י"ע יעוגנו הצינורות
 

, התוואי הכשרת, חפירה: יכלול צינור אורך מחיר. אורך מטר לפי ישולמו הצינורות קווי 
 וסביב התעלה בתחתית ופיזורו נקי חול אספקת, הצורך במידת החפירה דפנות דיפון

 חוזר מילוי, גבהים בדיקת, והנחתם הצינורות הספקת, מזוין בטון מחיצות ביצוע, הצינורות
 . לבצוע הדרושה אחרת עבודה וכל המיותרת האדמה הרחקת, מהודק

 
  ביקורת תאי   51.06.4
 חיבורי. המפרט בדרישות ויעמדו מאושר ממפעל שיסופקו טרומיים בתאים רק שימוש יורשה

 .מובנים אטמים עם יהיו לתאים הצינורות
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 מתוצרת 631 י"ת לפי יציקה ברזל מדרגות תותקנה' מ 1.20 על עולה שעמקם הביקורת בתאי 
, המפקח י"ע שיאושר מסוג מכאנית מקדחה י"ע תעשה ההתקנה. המפקח י"ע שתאושר
 . בערך מ"ס 35 של אנכיים ובמרחקים הקיר בתוך מ"ס 12 בעומק

 
 ופטיש באזמל חורים הכנת תורשה לא. התא אל הנכנס כלפי ימנית תהיה העליונה המדרגה 

 .המדרגות להתקנת
 

(. D400) טון 40 עבור 489 י"לת שיתאימו מ"ס 60 בקוטר מכסים יותקנו הביקורת בתאי 
 .המקרה לפי רשת פקק עם או אטום פקק עם יהיו המכסים

 
 על זה במקרה. אספלט בשכבת התאים מכסי של זמני כיסוי על להורות המפקח בידי הרשות 

 לא. יותר מאוחר בשלב גילויו לצורך התא מקום את וברור יציב בצבע לסמן יהיה הקבלן
 .לעיל כאמור וסימונו באספלט התא כיסוי עבור תוספת תשולם

 
. המתוכנן הכביש למפלס מתחת' מ 1.50 של למפלס על מהודק נקי בחול יהיה החוזר המילוי 

 רשאי המפקח. הכביש מבנה תחתית למפלס על נברר מחומר יהיה החוזר המילוי שאר

 הקבלן את מחייבים כן כמו(. CLSM) מ"מבחנ החוזר מהמילוי חלק ביצוע על להורות
 (.51) ותעול ביוב, מים לעבודות הכללי במפרט 57017 סעיף הוראות

 
 בטון מצע, חפירה כולל המחיר. השונים לסוגיהם בהתאם קומפלט לפי ישולמו הביקורת תאי 

'(, וכו מסגרות, רשתות) וקביעתם הדרושים האביזרים אספקת, התאים אספקת, רזה
, בבטון מבחוץ התא אל בחבור הצינורות עטיפת, ואיטומם הצינורות בשביל פתחים השארת
 חוזר מלוי(, זכוכית טיח) צמנט בטיח התא של הפנימיים המשטחים כל טיוח, הרצפה עבוד
 .מושלם לבצוע הדרושה אחרת עבודה וכל, המיותרת האדמה הרחקת, והידוקו התא סביב

 
 מזוין מבטון והשהייה יציאה, כניסה מתקני   51.06.5

 
 ( יבוצעו העבודות כמפורט להלן:51, 02בנוסף על האמור במפרט הכללי לעבודות בנין )פרקים 

 .30-ב יהיה הבטון 
 

הבטון היצוק יוכן עם מוסף מיקרוסיליקה או שווה ערך להגדלת הצפיפות ואיטום הבטון  
ולהגנה בפני חדירת מים לבטון וקורוזיה של ברזל הזיון. כמות המוסף ואופן היישום יהיו 
בהתאם להוראות היצרן ובאישור המפקח. עבור המוסף לא תשולם לקבלן כל תוספת והוא 

 חירו במחירי היחידה של עבודות הבטון.יכלול את מ
 

מטר. השקתות תהיינה מפח חלק,  1.0של הבטון לגובה שיעלה על  חופשיתלא תורשה נפילה  
או מלוחות פי.וי.סי. או מפוליאסטר וצורתם חצי מעגלית, בדומה לשקתות של מכוניות 

ס"מ לערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי  40של בטון מובא. רוחב השקתות יהיה  הערבל
 קצר. יציקה בעזרת משאבות תבוצע בדרך שתאושר ע"י המפקח.

 
 ייווצרוס"מ ובאופן שלא  30 -יציקת בטון תבוצע בהמשכיות בשכבות בגובה של לא יותר מ 

תפרי יציקה בין השכבות. לא תורשה יציקת בטון טרי על בטון שנוצק קודם לכן, אלא 
בהפסקות יציקה  שאושרו על ידי המפקח. באותם מקרים תבוצע היציקה בהתאם לתכניות, 

ו מכל לכלוך, שברי בטון ובליטות בטון, ולאחר שפני הבטון לאחר שפני הבטון היצוק ינוק
 הקיים הורטבו כיאות.

 
על גבי בטון רזה. באם הבטון יוצק על תשתית קרקע או מלוי מהודק  תהיהיציקת בטון  

כדי למנוע ספיגת מי צמנט על ידי חומר  פוליאתילן יריעות הנחתהיציקה תבוצע לאחר 
 התשתית.

 
. משקלו 02047פות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף הבטון יהיה בעל צפי 

 ק"ג/מ"ק. 2300יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  28לאחר 
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היציקה תהיה רצופה וללא הפסקות. הפסקות יציקה יבוצעו כמתואר בתכניות או במקומות  
 ובדרך שתאושר על ידי המפקח.

 
 פים כגיבוי בפני תקלות. על הקבלן להכין באתר שני ויברטורים נוס

 
מ"מ אלא אם צוין בתכניות אחרת. הקבלן יקבע את הזיון  50כיסוי הבטון על הברזל יהיה  

בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים, בזיון עובר בכוונים 
אחרים וכדומה. הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות בדייקנות במרווחים שווים 

של ברזלי  חפייהפורט בתכניות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות. מיקום ואורך כמ
פעם  50של ברזלי זיון נמשכים יהיה מינימום  חפייה. אורך פקחהזיון יקבלו את אישור המ

 הקוטר.
 

 מהמקום ולסלק לפרק ישאם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטון, בהתאם לקביעת המפקח,  
. באותם מקומות ייצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות הניזוקים  האזורים את

. שקעים ו/או כיסי חצץ או כל ליקוי פקחולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי המ
יסתמו על ידי הקבלן בבטון או יאחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו ע"י המפקח לתיקון, 

דבקות, כמו כן יסתת ויחליק הקבלן מעל פני ( ובתוספת ערב המשפר ה1:3במלט צמנטי )
הבטון בליטות או מגרעות וכו'. אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם ע"י 

 המפקח ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב.
 

 רפ-ריפ אבן ריצופי 
 

ריצופי אבן כמפורט בסעיף  באמצעותיבצע ייצוב מדרונות ותעלות באמצעות  הקבלן
 במפרט הכללי לעבודות סלילה. 51.07.03.01

 
 גביוניםומזרוני  ארגזי

 
 .סלילה לעבודות הכללי במפרט 51.07.04 בסעיף למפורט בהתאם העבודות את יבצע הקבלן 

 
 עפר מילוי עם פלסטיות כוורות

 

תאים  HDPE ,40יבצע ייצוב מדרונות ותעלות באמצעות כוורות פלסטיק עשויות  הקבלן 

 או שווה ערך. GEOWEB"מ מסוג ס 10למ"ר, גובה 
 

מ"ר. /גר 200 במשקל, UVלא ארוגה עמידה לקרינת  גיאוטכסטיליתתונח על יריעה  הכוורת 

ס"מ.  25X65 במידות, היקפית מזוין בטון שן באמצעות יהיה ובקצוות בדפנות הכוורות עיגון
 בכתף שבקצה המדרון ו/או לפי המסומן בתכניות.   תוצקשן הבטון המזוין 

הכוורות תהיה לפי מ"ר. גבול המדידה יהיה עד קצה העיגון ו/או הכתף. מחיר היחידה  מדידת 
 לפני השטח והידוק החלקה, גיאוטכניתיהווה תמורה מלאה לכל העבודה והחומרים: יריעה 

 .עפר ומילוי החומרים כל הספקת, הכוורות תהנח
 

 .בנפרד יהיה הבטון חגורת מחיר 
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 ותימרורסימון  עבודות – 51.9
 

 .51העבודה תבוצע בהתאם למפרט הבינמשרדי, פרק 
 
 

 .ואחזקת האתר בפרויקט זמניים תנועה הסדרי 51.10
 הסדרי תנועה זמניים. 001051.1.

 במסמך זה. 00.25בהתאם למפורט בסעיף  עבודה תבוצעה
 

 ותשלום מדידה
תשלום חד פעמי כמצוין בכתב בגין ביצוע ואחזקת הסדרי תנועה זמניים יהיה הקבלן זכאי ל

התשלום יחולק לתשלומים חלקיים וישולמו לקבלן בחשבונות החודשיים באופן יחסי הכמויות. 
   לחשבון. 

 
 האתר אחזקת 005051.10.

 הקבלן אחראי על אתר העבודה בזמן ביצוע בניית מבני המגורים על ידי היזמים הפרטיים.  •

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי על האתר כולל אחזקתו ברמה בטיחותית. •

הקבלן יבצע כל עבודה דרושה על פי הנחיה בכתב מן המפקח, כולל עבודות בטיחות, שמירה,  •
על פי הצורך, התראה למפקח ולפיקוח העירוני אודות  תיקונים, אכיפה, זימון הפיקוח העירוני

 מפגעים.

 עבודות הנ"ל יבוצעו אך ורק לאחר אישור בכתב מן המפקח.ה •

 הקבלן אחראי על ניהול המפגעים שיוצרים היזמים הפרטיים בשטחים הציבוריים.  •

באחריות הקבלן להעביר דו"ח סטטוס חודשי של מצב בטיחות משתמשי הדרך בכל תחום  •
 ר.האת

המפגע בהתאם לדו"ח או לדרישות ניהול הפרויקט באישור מפקח והקבלן ידאג לתיקון הליקוי  •
 מראש)לפני ביצוע התיקון בפועל(.

במידה והמפגע לא טופל תוך הזמן שהוקצה חברת מוריה רשאית לפעול בהתאם לרשום בחוזה  •
 (.בדגש על מפגעים שנדרש טיפול מיידי)

יכוז כל התיקונים שבוצעו באותו החודש כולל תמחור התיקונים בסיום כל חודש יימסר דו"ח ור •
כל התקורות את סעיפי היחידה כוללים  –)למען הסר ספק  לפי סעיפי המכרז כולל הנחת קבלן.

 הנדרשות לביצוע העבודה(

 

 תשלום

האחזקה ישולם לקבלן סכום חודשי קבוע כמפורט בכתב הכמויות. סכום זה מכסה את כל  עבור
 עלויות הקבלן כולל מבנה, כוח אדם, ביטוח וכל עלות נוספת הנדרשת לשהייתו באתר. 

סעיף זה אינו כולל ביצוע עבודות תיקון למיניהן ואלה ימדדו וישולמו בהתאם למחירי היחידה 
 .כאמור לעיל עבודות אלה יהיה אך ורק לאחר קבלת דרישה בכתב מן המפקחהשונים. ביצוע 

 


